�વેશ અર� પ�ક - ટીવી સીરીયલ
૧. અર� પ�કમાં તમામ િવગત સુવાચ્ય અક્ષરે ભરવી જ�રી છે .
૨. ૧ �ન્યુઆરી ૨૦૧૭ થી ૩૧ ડીસેમ્બર ૨૦૧૭ દરમ્યાન સેટેલાઈટ ટીવી ચેનલમાં રીલીઝ થયેલ સીરીયલને
જ �વેશપા� ગણવામાં આવશે.
૩. િનમાર્તાએ અર� પ�કમાં જે કેટેગરીમાં જે નામ ભયુ� હશે એ જ નામ એ કેટેગરી માટે માન્ય ગણાશે.
૪. અર�પ�કમાં તમામ ભાગીદારોની સહી જ�રી છે .
૫. તમામ બીડાણ સાથે ભરેલાં અર�પ�ક કુ�રયર દ્વારા કે �બ� મોકલી શકાશે. અર�પ�ક સ્વીકારવાની
છે લ્લી તારીખ : ૧૦ �ન્યુઆરી, ૨૦૧૮ છે . ત્યારબાદ આવેલ અર� પ�ક ધ્યાનમાં લેવાશે નહી.
૬. �ેવશ અર� સાથે જમા કરાવવાની વસ્તુઓ :
 સીરીયલ રીલીઝ થયાની તારીખના પુરાવા �પે ચેનલના પ�ની નકલ
 એવોડ્સર્ કે સન્માન વગેરે મળ્યા હોય, તો તેની માિહતી અને પુરાવા
 િનણાર્યક સિમિતના િ�વ્યુ માટે સીરીયલના કોઇપણ ચાર સારા એપીસોડની સારી ગુણવતાની ડીવીડી / પેન
�ાઈવ /હાડર્ �ડસ્ક અર� પ�ક સાથે જમા કરાવવાની રહેશે.
અર�પ�ક પહ�ચાડવાનું સ્થળ :
MAAHADEV PRODUCTION
(અથવા)
AAKRUTI APPARTMENT,
H/6/32 GROUND FLOOR,
OPP VARDAN TOWER, SHASHTRI NAGAR,
NARANPURA, AHMEDABAD.

રાજકુમાર �ની

( 9724675102 )

વધુ માિહતી માટે સંપકર્ :
Email: transmediaindia@yahoo.com

TRANSMEDIA SOFTWARE LTD.
25/26, RUPAYATAN, 6TH FLOOR,
ABOVE ICICI BANK, S.V. ROAD,
IRLA, VILE PARLE (WEST),
MUMBAI-400056
Phone: +91 22 26708313-14-15

દીપક અંતાણી ( 9913900300 )
અિભલાષ ઘોડા ( 9898032443 )

Website : www.transmediaindia.com
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ટીવી સીરીયલના િનમાર્તા �ી એ ભરવાની િવગત
ટીવી સીરીયલનું નામ
િનમાર્તા નું નામ
ટીવી ચેનલનું નામ
�ોડક્શન હાઉસનું નામ
અને સરનામું
(m)

સંપકર્
�સારણ તારીખ - સમય
�કાર

e-mail :
એિપસોડ ની સંખ્યા :
કલાકારનું નામ

પા�

મોબાઈલ નં.

Writer (લેખક)
Supporting Actress (સહ અિભને�ી)
Supporting Actor (સહ અિભનેતા)
Lead Actress (મુખ્ય અિભને�ી)
Lead Actor (મુખ્ય અિભનેતા)
Director (�દગ્દશર્ક)

અન્ય જણાવવા લાયક િવગત : (જ�ર જણાય તો અલાયદું કાગળ �ોડક્શન હાઉસના લેટરપેડ પર મૂકી શકાય.)

ઉપર ભરેલી તમામ િવગત સાચી છે . િનણાર્યક સિમિતનો િનણર્ય આખરી અને બંધનકતાર્ ગણાશે.
િનમાર્તા �ી / ભાગીદારો નાં નામ અને સહી
�ોડક્શન હાઉસનો િસક્કો :
ટીવી ચેનલના અિધકૃત અિધકારી�ીનું નામ, હો�ો, સહી અને િસક્કો :
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