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_______________________________________ AಾಸದTU ಾಸ ರುವ ಾನು ಈ ಮೂಲಕ ೂೕಸುವMrೇೆಂದPೆ,
1. ಚಲನ6ತ7ದ (ೇ.50Yಂತ ೆಚು :ಾಗವನು ಕಾಟಕ Pಾಜ|ದTUtೕ 607ೕಕ-ಸಾ1rೆ.
2. 6ತ7ದ ಸಂಕಲನ, ಸಂಸYರಣ, ಡopಂq, ಾಡುಗಳ ಧk ಮುದ7ಣ,ಪMನI ಮುದ7ಣ ಇ ಾ|K 607ೕಕರಣ ನಂತರದ
ಾಯಗಳನು ಕಾಟಕ Pಾಜ|ದTUtೕ =ಾಡಾ1rೆ.
3. ಈ 6ತ7ವM ಇತರ :ಾ;ೆ/ಂದ ಡopಂq =ಾmದ 6ತ7 ಾ1ರುವMKಲU.
4. ಈ 6ತ7ವನು ೊರPಾಜ|ದ 6ತ7ನಗ-(Film City)ಯTU 607ೕಕರಣ =ಾmರುವMKಲU.
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40 ಐಎ 2010 Kಾಂಕ 19-03-2011 ರನಯ ಈ ೌಲಭ|ಗಳನು ೊಂದಲು ಅವಾಶ ಲUKದTU ಅದ-ಂದ
ಕಾಟಕ ಸಾರೆY ಮನರಂಜಾ ೆ-.ೆ ಸಂಗ7ಹೆಯTU ಆಗುವ ನಷlೆY ಾನು ಜ ಾ"ಾರಾ1ರು ೇೆ ಮತು
ಮನರಂಜಾ

ೆ-.ೆ ಸಂಗ7ಹೆಯTU ಸಾರ ಅನುಭ ಸುವ ನಷlವನು ಮರುಾವ0 =ಾmೊಡು ೇೆಂದು

ಪ7=ಾ'ೕಕ-ಸು ೇೆ.
ಚಲನ6ತ7ವನು ಾ ಾ ಮತು ಾವಜಕ ಸಂಪಕ ಇಾೆಯ 6ತ7ಭಂJಾರದTU ಸಂಗ7xVಡಲು ಾಗೂ
ಚಲನ6ತ7ವನು ಚಲನ6 ೊ7ೕತHವಗಳTU ಮತು (ೈ'ಕ ಉrೇಶೆY ಉ6ತ ಾ1 ಪ7ದಸಲು

ಾ ಾ ಮತು

ಾವಜಕ ಸಂಪಕ ಇಾೆ.ೆ ಅನುಮ0 ೕmರು ೇೆ.
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