சிறத பல நாவ

க தமிழி

படமாகபகிறன. அவறி

1. 47 நாக திைரபட
லகைத: 47 நாக
எ"தியவ$: சிவச%க&
இயக: ேக.பாலசத$
ந': சிர(சீவி, ெஜயபிரதா

2. உதி&.க
லகைத: சிறைன (பட/தி
எ"தியவ$: '1ைமபி/த
இயக: மேகதிர
ந': அ2வினி, விஜய

பல மாற ெச0யபட1)

3. ம4பக
லகைத: உ5சிெவ0யி
எ"தியவ$: இதிரா பா$/தசாரதி
இயக: ேக.எ2.ேச1மாதவ
ந': சிவ6மா$, ெஜயபாரதி

4.க7சிவதா
ம7 சிவ6
லகைத: 6தி'ன
எ"தியவ$: இதிரா பா$/தசாரதி
இயக: 8த$ ராஜ
ந': சிவ6மா$, ெஜயபாரதி

5. 9: மல
லகைத: 9: மல
எ"தியவ$: உமாசதிர
இயக: மேகதிர
ந': ரஜினிகா/, ேஷாபா

6. இவ$ உள
லகைத: ெப7மன
எ"தியவ$: ல=மி
இயக: எ .வி.பிரசா/
ந': சிவாஜி கேணச, சேராஜா ேதவி

7. இதயவைண
ீ
லகைத: இதயவைண
ீ
எ"தியவ$: மணிய
இயக: கி=ண, ப(@
ந': எ.ஜி.ஆ$, ல=மி

8. ெசா ல/தா நிைனகிேற
லகைத: இலB கா/த கிளி
எ"தியவ$: மணிய
இயக: ேக.பாலசத$
ந': சிவ6மா$, ெஜயசி/ரா

சில இேதா

10. ம1ைரைய மீ ட @தர பா7ய
லகைத: கய விழி
எ"தியவ$: அகில
இயக: பா.நீலக7ட
ந': எ.ஜி.ஆ$, லதா

11.ேமாக9
லகைத: ேமாக9
எ"தியவ$: தி.ஜானகிராம
இயக: ஞான.ராஜேசகர
ந': அபிேஷ, ெநE9 ேவF

12.ஒ நைக நாடக பா$கிறா
லகைத: ஒ நைக நாடக பா$கிறா
எ"தியவ$: ெஜயகாத
இயக: பீசி%
ந': ல=மி, நாேக=

13.சில ேநர%களி
சில மனித$க
லகைத: ேமாக9
எ"தியவ$: ெஜயகாத
இயக: பீசி%
ந': ல=மி, 8கா/

14.தி லானா ேமாகனாபா
லகைத: தி லானா ேமாகனாபா (
எ"தியவ$: ெகா/தம%கல @'
இயக: ஏ.பி.நாகராஜ
ந': சிவாஜிகேணச, ப/மினி

14.ெசா ல மறத கைத
லகைத: தைலகீ J விகித%க
எ"தியவ$: நா(சி
நாடா
இயக: த%க$ ப5சா
ந': ேசர, ரதி

14.விர
லகைத: விர
எ"தியவ$: @ஜாதா
ந': கம ஹாச, அபிகா

15.காய/&
லகைத: காய/&
எ"தியவ$: @ஜாதா
ந': ரஜினிகா/, 8ேதவி

16. கைரெய லா ெச7பக.
லகைத: கைரெய லா ெச7பக.
எ"தியவ$: @ஜாதா
ந': ரதா, 8பி&யா

லகைதயி ஒப6தி)

****தவிர க கியி, தியாக.மி, பா$/திப கனB, ெஜயகாதனி ஊ6 M4 ேப$
(இயக ெலனி)ேபாற நாவ க: திைரபட%களாக வதைவ.

**** த%க$ப5சனி 'அழகி' பட Nட, அவ& ெகா9தி&ைக சி4கைத/ ெதா6பிOள
ஒ கைதயிலி1 எEகபட1 .

****சிவச%க&யி '6' கைதP படமாக அேத ெபய&

வத1.

**** @ஜாதாவி .6 எற சி4வ$ பைட' நிலாகால எ4 வத1.

****ெஜயகாதனி இெனா கைத 'சினிமாB6 ேபான சி/தா:'. தைலவாச
நாயகனாக ந/த பட.

விஜ0

****கமலி ஆளவதா Nட கமேல எ"திய 'தாய' கைததா.

****ெம, இ1 எ இ6, ெபா09க%க ேபாற பட%க: கைதகைள ைமயமாக
ைவ/1 எEகபடைவேய.

****ெபானகர, இ1 '1ைமபி/தனி ஒ கைத நக$: சர/பா'

****யாகாக அ"தா ெயயகாதனி கைத நக$ :நாேக=

****மிகெப&ய ெவறி அைடத பட%க தி லானா ேமாகனாபா: 9: மல.
இர7E பட/திO கைதயி சார/ைத மE எE/1 ெகா7E அதைன திைர6 ஏற
வைக6 ெகாE/திதா$க.

****சிவாஜி ந/த பைழய 6லமக ராைத பட9 அகிலனி நாவ
தா...ெஜயகாதனி ஒ நைக நாடக பா$கிறா நாவO படமாக வத1.

****நாமக
கவிஞ& பைடபான MGR & பாQமதி ந/த "மைல கள" . இ1 MGR 6
மாெப ெவறிபட.

****அகிலனி பாைவ விள6 பட9 சிவாஜி நபி

வத1.

****சிைற எற திைரபட9 அQராதா ரமணனி நாவைல த"வி எEகபட1.
அQராதா ரமணனி கைத

****நிழ
நிஜமாகிற1 இயக ேக.பாலசத$ நக$. கம
ேஷாபா @மி/திரா
9லகைத ஆசி&ய$ ேச1மாதவ ம4பக பட9 இவைடய1 தா

******************************************************************************************************
க7ணா 5சி - ராேஜதிர6மா$ ( அேத ெபய& )

அவ அவ அ1 - சிவச%க& (ஒ சி%க 9யலாகிற1 )

வணக/16&ய காதலிேய - ராேஜதிர6மா$ ( அேத ெபய&

கவனி காதலி - க

கி - (அேத ெபய&

)

'வனா ஒ ேகவி6& - மக&ஷி ( அேத ெபய&

ப/ரகாளி - மக&ஷி - (அேத ெபய&

)

வட/16 ச1ர - மக&ஷி - அேத ெபய&

)

)

ெம - ேஜ.மேகதிர - அேத ெபய&
இ4 நீ நாைள நா - சி.ஏ.பால. (நாவ

நிைனவிலி

ைல)

ேமாக 9ப1 வஷ - மணிய - அேத ெபய&
தி

லானா ேமாகனாபா - ெகா/தம%கல @' - அேத ெபய&

இ1 எப இ6 - @ஜாதா - (அனிதா இள மைனவி )

ெபா09க%க - @ஜாதா - ( காகித5 ச%கிலிக )
ெப7F6 யா$ காவ

- @ஜாதா - (ஜன

பாைவ விள6 - அகில - (அேத ெபய&
@ைமதா%கி - ராகி ர%கராஜ - ( 64நாவ

மல$)
)
ெபய$ நிைனவிலி

நதா எ நிலா - '=பா த%க1ைர - ( அேத ெபய&

ைல)

)

- அQராதா ரமண ( ெபய$ நிைனவிலி ைல)
ஒ வE
ீ இவாச
******************************************************************************************************
அறிஞ$ அ7ணாவி ர%N ராதா,ம4 ெஜயகாதனி
காவ
ெத0வ ேபாறைவP திைரயி
'6த கைதகேள.

நறி.......

