
�. ఏ. ��. రం�ా�ావ� �ా��వదద్  ఉనన్ ��గరతన్మ్మ �ా��న 78rpm ���ార�్డ ల (1-24) జ���� ��ంద ఇసుత్ ��న్మ� (ఆ��రం - 

sangeetham.com ఈ ��బ్ ��ౖట� ప్రసుత్ తమ� ల�దు). ఆ ���ార�్డ లక� సంబం��ం�న మ�� ��ంత అదనప� సమ���రం�� 

�ాట��ా మ�����న్ ���ార�్డ ల �వ�ాలను జతప����మ�. (ఆ��రం: The Gramophone Company Ltd’s catalogue, 

July-1927; Michael Kinnear The Gramophone company’s first Indian recordings 1899-1908; Popular 
Prakashan; Bombay; 1994; page 121, page 165-66) 
 
1. �నున్ ���� ������ - �ామ��థప�రం ప�� అయయ్ం�ార్ - ఖరహర�ి్రయ - ర�పక ��ళం – (HMV P43) 

2. మ� జ�న�� �ెట్టబట్టక - ��య్గ�ాజ - �ాం��� - ఆ�� (HMV P43) 

3. ఇక ��మందు�� �ె�య� - చంద్ర��ఖర �ా�ిత్ � - యదుక�ల �ాం��� - ఆ�� (HMV P44) 

4. �ాగం – ఆల�పన – ��ౖర� (HMV P44) 

5. �తయ్కల�య్ణ� - ��ీ��ామయయ్ – �ాగమ��క (HMV P50-Parts 1-2, P51-Part3) 

6. భ�ాత్ �ాయభ�జంగ - మ�క�ందమ�ల - ���� / �ా���� �ాగమ��క (హంవ్ ఫ్51) 

7. మ�దర్ �ి��� - �ే�ారం - �వే�ాం���� / ఖమ�స్ �ాగమ��క (HMV P45) 

8. ఎనన్�� మ�ళ����� చు్చ - జ�వ� - ����ర  (HMV P45) 

9. అను��నమ�ను � గ�ణకథలను – �ాం��� (HMV P5216) 

10. �� గడ దరమ� - అ�ాణ (HMV P5216) 

11. �� మరత్�ః - మ�క�ందమ�ల - శంక�ాభరణం / ఆనంద��ౖర� (HMV P5217) 

12. ��మ�ోగ్ పవధూ (��కృష్ణక�ా్ణ మృతం) - కల�య్ణ� / �ాం��� (HMV P5217) 

13. ��ట్ర ��య్ - �ామ�ంగ�ా్వ� - �ా���� 

14. పనన్ల్ �నన్ర���� - �ామ�ంగ�ా్వ� - హ���ాం��� 

15. �ామ ఇక ననున్ బ�్ర వ�ా�� - పట్ణం సుబ్రహ్మణయ్ అయయ్ర్ - శహన – ర�పక (HMV P5252) 

16. ��ల�వమ�� గ�� - ��య్గ�ాజ - ���� – ఆ�� (HMV P5252) 

17. గ��్ఛ� – ��్ల కం (మ�క�ందమ�ల) - ��ౖర� / అ�ాణ  (HMV P5253) 

18. �ాయ్�హ ప్రశమ�షధం – ��్ల కం (మ�క�ందమ�ల) - జంఝ�ట� (HMV P5253) 

19. వదద్� ��నంట��ా - జ�వ� - �ా� ి (HMV P5345) 

20. ���� జ�ణ - జ�వ� - శంక�ాభరణం (HMV P5345) 

21. ఆల�పన మ�త్రమ� - ���� (HMV P5346) 

22. ���్వ ��రత్య – ��్ల కం (మ�క�ందమ�ల) – ��ౖర� – (HMV P5346) 
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23. �నున్ �� ధనుయ్�ె�ౖ - పట్ణం సుబ్రహ్మణయ్ అయయ్ర్ - ���ాష్ట � – ఆ�� (HMV P5586) 

24. �� జ��ిన ��రమ�ల� - ��య్గ�ాజ - ప�ర్ణచం��్రక - ఆ�� (HMV P5586) 

25. రఘ�వంశ సు��ంబ��� – కదనక�త�హలం (HMV Matrx 3904g) 

26. అలకల�ల్ల  – మధయ్మ�వ� (HMV Matrx 3905g) 

27. ధర్మ �ొరక�వ� ె(కనన్డ) – కల�య్ణ� (HMV E20 Matrx 3906g) 

28. ��గ�గ్ �� య��� (కనన్డ) – ఆనంద��రౖ� (HMV E20 Matrx 3907g) 

29. ���� ��యజ��త్రన (కనన్డ) – ఖమ�జ్ (HMV E21 Matrx 3908g) 

30. బ��� �ి్రయ� (కనన్డ) – ���� (HMV E21 Matrx 3909g) 

31. జ�ణతనమ� �ల�ప�� – ��ందు�ాత్ � (HMV Matrx 3910g) 

32. గర�డ గమన – ��గస్వ�ా� (HMV Matrx 3911g) 

33. ��నర�న (�� న ర�ంచ - sp?)  - �ెల�గ� - �హనం (HMV Matrx 3912g) 

34. � భజన �ాన – ��య�� – ఆ�� (HMV Matrix 3338h) 

35. �జ మర్మమ� – ఉమ�భరణం – ఆ�� (HMV Matrix 3339h) 

36. Song - �ెల�గ� - (HMV Matrix 3340h) 

37. Song - �ెల�గ� - (HMV Matrix 3341h) 


