
ी. भालचं  पढारकर यांचे वनीमु ण क प 
 

कटयार काळजात घुसली (नाटयसंपदा) 

1. सखाराम बाइंडर 

2. गंुतात दय 

हे ( अिभजात)वारणा वा वृदं 

3. दुिरताचंे ितिमर जावो ( ल.क.द.) 

सिवता दामोदर पराजंपे 

4. ी. बापुराव पढारकर ( वनीमुि का) 

आनंदीबाई गोपाळ (अिभजात -ल.क.द) 

100 वा योग स कार भाषण 

5. ह.क.द बहु पी हा खेळ असा. 

सु ं ग - अिभजात 

6. पु य भाव 

पाहीजे-जातीचे ( अिव कार) 

7. आंनदी गोपाळ (आ टटकंबाइन) 

ती फुलराणी ( आय.एन.टी.) 

8. गोकुळचा चोर (ह.क.द)        

वयंवर 

9. जय जय गौरीशंकर (ल.क.द) स कार 

हॅ लेट-नाटक-भाषण 

10. पु य भाव 

वयंवर िनमला गोगट, शंकर घाणेर, राम मराठे,  

सो याचा कळस T.V मुलाखत ी. भालचं  पढारकर 



11. बेबंदशाही (सूयकातं) 

लोकमा य सेवा संघ- मामा वरेरकर( या यान माला) 

12.  1 क यादान- (आय.एन.टी) 

        1. मंुबई मराठी संघ (ओपिनग) 06.04.1964. 

        2. डॉ. भालेराव 10 वा मृितिदन 

        3.केशवराव दाते अमृत महो सव एि ल 1965 

13. वयंवर - सुहािसनी मुळगावंकर एकपा ी 

सुलोचना च हाण लाव या 

14. शारदा 

गीता गाती ाने र(नाटक) 

गीता गाती ाने र (रेिडओ ले) 

15. महाराणी पदिमनी (नाटयसंपदा) 

ितवता- कलावभैव आनंद संगीत मंडळ 

16. युगातं पिरसंवाद ( 5.10.60) 

आचाय अ े 70 वा वाढिदवस स कार 

      (27.08.1968) 

17. आनंदी गोपाळ (ह.क.द+अिभजात) 

दशावतार 

18. जोडीदार 

युवस फेथफुकी 

19. मला उमजलेले गंधव (कुमार गंधव) 

भीमसेन जोशी 

20. उदयकलाक -काय वाटेल ते 

चै बनात 



संतगोरा कंुभार-वशैाली िथयटर 

21. नाटयसंमेलन-राजहंस कला मंडळ कुल   

नाटयसंमेलन-नादेंड-कै. नारायण काळे- 1.2.1965 

22. शारदा (नाटक) 

वयंवर ( बालगंधव अमृत महो सव) 05.02.1974 

भाषण-महापौर-बदंुकवाला 

23. 1 गारंबीचा बापू 

       2 राजसं यास 

24. 1 वाहतो ही दुव ची जुडी (दुव ची जुडी) 

        2 मानापमान संयु त (रंगशारदा) 

25. 1 रा ीय संर णिनधी काय म-रंगभवन 

        2 भोवरा-नाटयमंदार 

26. 1 राजमाता िजजाई 

        2 नटस ाट- ी गोवा ह दु असो 

        सखी शेजारीण- वरसंवाद िन मत 

         3 काचंेचा चंद  

27. 1 मामा पडसे 75 वा स कार संमारभ 

       2 आनंद भाटे 

       3 रामनगरी पंचरस िन मत 

28. महारा  िदन- १ मे 1966 

      अ ुंची झाली फुल े-नाटयसंपदा 

      सौभद-(काही भाग) 

       पाहुणा आला रे -(अंक 22) 

29. कुमार गंधव 



       एखादी तरी मत रेषा 

30. शाबास िबरबल शाबास (लिलतकला दश) 

       पिरसंवाद-नादेंड-संशयक ोळ 

31. 1 त ण तुक हातारे अक (नाटयमंदार) 

       2 असुन नाथ मी अनाथ (लिलत कला साधना) 

        3 र त नको मज ेम हव े( ल.क.द) काही भाग 

32. 1 बॅल-े सिचन शंकर-कथा ही राम जानकीची 

       2 म यगंधा- या द ाराम स कार 

33. संशयक ोळ- ी बापरुाव पढारकर मृितिदप ( ल.क.द) 

34. अमलदार -मु.म.सा.संघ 

       लेक लाडकी या घरची-( ी रंग साधना) 

35.   नाटयसंपदा-स-सुवणतुला 

          WAR SPEECH - लढाईवरील भाषणे 

36. झंुझारराव- ना यपिरषद कलावतं िनधीसाठी 

मानापमान-अंक 3रा/4 था 

37. ी. भालचं  पढारकर(स कार) 

       अमर भपूाळी-िसनेमा 

38.1 जय जय गौरी शंकर 100 वा योग 

       (लिलतकलदश- 17.8.67+30.7.82) 

      2चं लेखा-गगनभेदी 

       3 पो णमा िथएटर-पळा पळा कोण पुढे पळतो 

39. होनाजी बाळा - मु.म.सा संघ 

      ही. ीची इ छा-नाटयमंदार 

40. कुलवधू-नाटय िनकेतन 



        WAR SPEECH -लढाईवरील भाषणे 

41. मदनाची मंिजरी - नाटयसंपदा 

       बुवा ितथे बाया- अ े िथएटर 

42. 1 मी अ े बोलतोय (सदानंद जोशी) 

        2 िद या घरी सुखी रहा 

43.1 गुड बाय डॉ टर- चं लेखा 

       2 देणा याचे हात हजार (दुव ची जोडी) 

44. 1 भावबंधन 20.7.1965 

        2 संशयक ोळ (अकं 2/3) 

45. नाटय वशे-रंगभवन 9 ऑग ट 1974 

46. नाटय वराजंली- 7 ऑग ट 1976 

47. एकच याला (बालगंधव अमृत महो सव) 

         6 फे वुारी 1964 

48. 1 आ ाहून सुटका-सहकारी मनोरंजन 

        2 ी. द ा य केळू कर61 वा स कार समारंभ 

        3 ी-केशवराव दाते दाजंली 

49. दामोदर हॉल उदघाटन-भाषण 

       ी. केशवराव दाते-स कार 

       ी. केशवराव दाते - अमृत महो सव संगता 

        सवाई माधवराव-नाटक   

50.   कृ णाजुन -यु द (संकलीत) 15 माच 

ी. बापुरावपढारकर मृितिदनािनिम  

बहु पीिन मत 

51.   अ दुलजफारखान - सतारवादन  14.4.1970 



सं. ोपदी-िचतपावन ा हणसंघ 24.04.70 

52.   म.ना.प. ना संमेलन -िहरकमहो सव 

(अ य  वरराजछोटागंधव ) 

53.  डॉ. भालेराव 10 मृितिदन 

इं जीतवध - नाटक 25.08.1965 

जग ाथशंकरशेठज मशत दी 27. 7.1965  

54.  ना संगती - ना वराजंली 

55.  संगीत - मानापमान 

56.  आचायअ े - शोकसभा 

केसरबाईकेरकर- स कार 

ध डूबाईकुळकण - गायन 

57.  नादेंड- ना संमेलन (पिरसंवाद) 

58. 1)  ी. गो वदरावपटवधन ( आगनवादक)    61 वावाढिदवस 

       2)  ना संगीत- वनीमुि क 

       3) वा हाडिनघालयलंडनला ा. ल मदेशापाडें 

59. 1) ी. नटवय- केशवरावदाते- 75 वास कार -सागंली 

       2) सवाई माधवरावाचंामृ यु-  

       3) शारदा 

60. घन: यामनयनीआला- भाषण- ना मंदार 

घन : यामनयनीआला- नाटक- ना मंदार 

61.  आंधळदळतय( शाहीरसाबळेपाट ) 

ग िवदपोवळे- गायन 

 62. कृ णजुनयु द- नारद( ी . भालचं पढारकर ) 

ी. भालचं पढारकर- गायनबैठक 



63.  मु.म. ना.प. -  ना चच  ( अमृतमहो सव) 

64.  वा यावरचीवरात 

शातंताकोटचालूआहे. ( अिव कार )  

65. यामचीआई( महारा रंगभमूी)  

इथे ओशाळला मृ यु ( ना संपादा) 

66. ना संगीत 23.11.64. 

सं. िव ाहरण-रंगशारदामंुबई 

67. मु.म.ना.प. ना शाखा- ना चच  27.11.1981. 

नटवयकेशवरावदाते- स कार-सागंली 

68. असामीअसामी - पु.ल.देशपाडें 

हसिव याचा छंद माझा- प.ु ल. देशपाडें 

( संघिदनािनिम )  

69.  होतीएकशारदा- बे टकलािवभाग 

संघिदनडॉभालरेावपु याितथीिनिम  

मीरामधुरा - 23.05.1971  

ी. नाटकलिलतकलादश -  िहरकमहो सव 

70. पु य भाव - काही वशे 

71. 1) खोळखोळपाणी - कलारंगिन मत 

       2) रिवराजतोमीरोहीणी 

72. 1) पतीगेलेगकाठेवाडी- मु.म.सा. संघ 

       2) जयजयगौरीशंकर-लिलतकलादश 

       3) कटयारकाळजातघुसली- ना संपदा 

73. 1) सौभ  - लिलतकलादशिहरकमहो सव 1.10.66 

       2) हॅ मेट-  मु. म.सा. संघ 13.02.65 



74. 1) संशयक ोळ- बाळगंधव थम मृितिदन 

मु. म.सा. संघ -10.07.1966 

       2) िशवरायकवीभषूण- नाटक 

दुव चीजुडी-बाळको हटकर 

75. ना दपणरजनी 10.7.1975 

76. म. ना.प. काकासाहेब खाडीलकर या यानमाला 

थळ ा ह  सेवासंघ  कुल  1 िडसबर 1977 

 77. असुनीखासमालकघरचा( लोकना ) 

शाहीरसाबळेपाट - अ य . बाळठाकरे 

78. 1) व. पु. काळेकथाकथन 17.05.1981 

       2) महासागरकळाभरैव 

        3) खरातो ेमा. 

79. 1) अर यक 

       2) संतसखूमु. म. सा. संघ 

80. 1) वाजे पाऊल आपुले- मु.म.सा. संघ 

2) नयनतझेुजादुगार 

3) संगीत वासवद - िशवाई कला दशन 

 

 

एकूण विनमुि त नाटके-110 

पिरसंवाद नाटय 

लोकनाटय इतर विनमु ण 

 



 


