वरानंदचे मह2वपण
ू काय म
दनांक

7.11.1970
12.06.1971
06.11.1971
15.08.1972
17.12.1975
17.08.1977
19.12.1977
30.04.1983
21.01.1984
14.12.1985
21.11.1986
17.10.1987
02.06.1988
03.06.1989
14.08.1993
07.11.1995
07.11.1995
11.10.1996
24.01.1997
08.06.1997
16.09.1997
13.10.1998

1999
06.06.1999
02.11.1999
10.06.2000
23.08.2000
24.12.2000
04.10.2001
18.05.2002
05.08.2002
04.09.2002
02.04.2004
29.06.2004
28.08.2004
18.06.2005
13.11.2005
07.04.2006
13.05.2006
02.06.2006
11.06.2006
29.10.2006
08.04.2007
25.05.2007
21.08.2007
26.10.2007
04.11.2007
16.11.2008

25.11.2008
06.01.2009
04.02.2009
07.06.2010
28.11.2010
20.03.2011
12.06.2011
15.10.2011
24.10.2011
07.04.2012
26.05.2012
26.06.2012
10.11.2012
23.03.2012
08.06.2013
19.10.2013

काय म शषक

आपल आवड (शभारं
ु भ)
शवगीतांजल
ना*यसंगीत उगम आव-कार
वतं(ते भगवती
मंतरले3या चै(बनात
पल9कत
गीते
ु
;योतीने तेजाची आरती
नमन म2यं
ू य वीरा
ृ ज
आधी बीज एकले
स0तरं ग
तझे
ु गीत गाEयासाठ"
रं गत संगत
काGयरचना
आनंदया(ी मी
आनंद गाणी
'रमJझम वरांची
कवता ते गीत - एक वास
गाणारं Gहायोलन
बैठकKची लावणी
मी Nनरांजनातील वात
याला जीवन ऐसे नाव
हसले मनी चांदणे
राम Rयावा राम Sयावा
वर Nतभा
भावसंगीताची वाटचाल
कवता पानोपानी
आनंद तरं ग
मंतरले3या चै(बनात
श@द श@द जपन
ू ठे व
पंदन
वरतीथ
अRय
दे वगाणी
मंगल भात
वरपजार
ु
वैभव ना*य संगीताचे
गीत रामायण
तू अन मी
Gयथा चंदेर
गणी
गोवंद
ु
असेन मी नसेन मी
जय जवान
गाणी मना मनातल
गानहरा
रं गवषा
अभंगगाथा
वरानंद Z(तपपतT
सोहळा
ू
शाम मरण
वंदतो वरभाकरा

Gयथा चंदेर
कैव3याचे चांदणे
गजाननराव वाटवे मती
ु
ृ परकार
वरगंगेCया काठावरती
वसंत ना*य वैभव
नवे श@द नवे सरू
वर मंगेश
आनंदगाणी
सरू ते7च छे `डता
तो राजहं स एक
सावळाच रं ग तझा
ु
नादरं ग
गदमा - बाबजी
आठवणी आJण गाणी
ू
स0तसरू माझे

काय माचे वप

लोक य मराठ" गीते
शवच'र(ावर आधा'रत गीते
शा(ीय रागांवर आधा'रत ना*यगीते
वातं.यदन रौ0यमहो2सव
ग. द. मा. 7च(पटगीते शभारं
ु भ योग
संगीतकार पलं
ु ची गाणी
ग. द. मांना वरांजल - दरदश
न
ू
वा. सावरकर ज?मशता@द
कवी शांताराम आठवले यांची " भात गीते "
सात नामवंत संगीतकारांCया रचना
Fी. यशवंत दे व यांCया वररचना
मराठ" यगल
ु ु गीते
नGया रचनांचा काय म
Fी. मंगेश पाडगावकर यांCया काGय रचना
Fी. सधीर
फडके यांCया वर रचना (अमत
ु
ृ महो2सव )
समन
क3याणपरू यांची गाणी
ु
वरानंद रौ0य महो2सव
Fी. भाकर जोग यांCया वररचना
Fीमती यमनाबाई
वाईकर गौरव सोहळा
ु
Fी. गजाननराव वाटवे सहOचंP दशन
Fी. केशवराव भोळे यांCया वररचना
Fीमती माJणक वमा यांची गाणी
Fी. राम फाटक यांCया वररचना
संगीतकार केशवराव भोळे व बहपशT
गाNयका
ु
माJणक वमा
परकार
ारं भ
ु
पं. िजतP
V अ भषेकK यांचा सांगीNतक मागोवा
पलो2सव
ु
तपपतT
सोहळा
ू
FीNनवास खळे अमतमहो2सव
ृ
नवी पालवी
Fी. अशोक प2कK गौरव सोहळा
7गरश जोशी यांCया वररचना
Fी. सधीर
फडके मती
ु
ृ मरण
कणाची जीवनगाथा
Fी. यशवंत दे व यांCया वररचना
भिYतगीतांचा काय म
Fी. दशरथ पजार
गौरव सोहळा
ु
संगीत नाटकातील ना*य पदे
गीतरामायण सवण
महो2सव
ु
यगल
ु ु गीते
Fी. हमांशू कलकणT
यांCया रचना
ु
पं. गोवंदराव टबे
V यांCया रचना
Fीमती शांत शेळके यांCया रचना
फतT
गीते समर गीते
ू
अनवट गीतांचा काय म
Fीमती हराबाई बडोदे कर ज?मशता@द
वषा गीतांचा काय म
राजा फाटक (अमे'रका) यांCया वर रचना
Fी. गजाननराव वाटवे पतक
काशन
ु
Fी. शामराव कांबळे वर मरण
पं. भीमसेन जोशी यांना भारतर2न स?मानाथ
गणी
यवा
ु
ु गायक कलाकाराला सरदे शमख
ु महाराज श-यव2ती
ृ
दे Eयास ारं भ
DVD काशन समारं भ
Fी. अशोकजी परांजपे यांCया काGय रचना
मानकर - अ[ण दाते
कवी शंकर वैSय अमतमहो2सव
ृ
Fी. वसंत कानेटकर मरण
वाटवे करं डक पधा
ारं भ
मंगेशकर भावंडांचे योगदान
पं. \दयनाथ मंगेशकर अमतमहो2सव
ृ
५०० वा योग
सीमा व रमेश दे व मलाखत
- गाणी
ु
बालगंधव मरणगाथा
माJणक वमा गायकK अव-कार
ववध तालवाSयांची जाद ू
आनंद माडगळकर
व Fीधर फडके
ु
अशोक प2कK मलाखत
- गाणी
ु

