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1

ಅನ್ನಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸವರೂಪಂ

ಸೃಷ್ಠಿಕತ್ಾ ಫಿಲಂಸ್

2

ಹ್ೂರ್ು ಬ್ಳ್ಳಿ

ಚಂದ್ರರರ್ನ ಪಿಲಂಸ್

3

2nd ಹನಫ್

ಬ್ೃಂದನರ್ನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ೆೈಸಸ್

4

ರ್ನಲಬ್ರಹ್ಮ

ಬ್ನಿನ ಬ್ದತಕತ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

5

ರವಕ್ರರಣ್

ಮೈತ್ರ ಫಿಲಂಸ್

6

ಯನರ್ ಯನರೊೀ ಗೊೀರಿ ಮೀಲೆ

ಮನತ್ೃ ಕೃಪ ಕಮೂೂನಿರ್ೆೀಷನ್ ಪ್ೆರಸೆಂಟ್

7

ಮೀಷತು ದೆೀರ್ರತ

ಕೂರ್ಗಾ ರ್ನಫಿ ರ್ುಡ್ ಮೂವಸ್

8

ಶ್ರೀ ಗತರತರ್ೊಟೆರೀಶ್

ಭನಗೂಶ್ರೀ ಸಿನಿ ಕಂಬೆೈನ್್

9

ಚರಂತಿ

ರನರ್ಲ್ ಸಿನಿ ಪೀಕಸ್

10

ಸನವಸಿು

ಶ್ರೀ ಪದನಮರ್ತಿ ಮೂವೀಸ್

11

ಪಿರೀತಿ ರ್ೆೀಳ್ಳ ಸೆನೀಹ್ ಕಳೆದತರ್ೊಳಿಬೆೀಡಿ

ರನಜ್ ಮೂವೀ ಹೌಸ್

12

ಬಂಬ್ ಆ ರ್ೊಂಬ್ತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳು

ಎಂ.ಎಂ. ಮೂವೀಸ್

13

ಅನ್ತತ್ುರ

ಚಿಗತರತ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

14

ಮೂಕಾಲ್ ಎಸೆಟೀಟ್

ಭದನರರ್ತಿ ಮೂವೀ ಮೀಕಸ್ಾ

15

ಜಕಣನ ಚನರಿ ಅರ್ನ್ ತ್ಮಮ ಶತರ್ನಾಚನರಿ

ರನಜ್ ಪಿರಯ ಪರಡಕ್ಷನ್್

16

ರ್ನತಿಚರನಮಿ

ರ್ೆೀಜಸಿವನಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ೆೈಸಸ್

17

ಪುನ್ರ್ಾಸತ ನ್ಕ್ಷತ್ರ ಮಿಥತನ್ ರನಶ್

ಶ್ರೀ ಪರಸನ್ನ ಮಹನಗಣಪತಿ ಪರಡಕ್ಷನ್್

2
18

ಅರಬಿ ಕಡಲ ತಿೀರದಲ್ಲಾ

ಸಪುಗಿರಿ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

19

ಸಮನನ್ರ್ೆಯ ಕಡೆಗೆ

ಮನಡನ್ಾ ಫಿಲಂಸ್

20

ಟಗರತ

ವೀನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಟೆೈನ್ಸ್ಾ

21

ಕನ್ಕ

ಶ್ರೀ ಸಿದೆದೀಶವರ ಎಂಟರ್ ಪ್ೆೈಸಸ್

22

ಗಹ್ನ್

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸನಯಿ ರನಮ್ ಫಿಲಂಸ್

23

ಲವ್ ಯೂ 2

ಪರ್ನ್ ಚಿರ್ನರಲಯ

24

ಹ್ಲ್ಲಮಡಿ

ಟೆರ್ೊನೀಮನರ್ಕಾ ಟೆಲ್ಲವಷನ್ ರ್ೆಟ್ ರ್ಕಾ ಪ್ೆೈ.ಲ್ಲ,

25

ರ್ೆಲರ್ು ದ್ರನ್ಗಳ ನ್ಂತ್ರ

ಶ್ರೀ ಕಲಪರ್ೃಕ್ಷ ಕಂಬೆೈನ್್

26

ಸಿದ್ರದಸಿೀರೆ

ಕ್ರಸ್ ಇಂಟರ್ ರ್ನೂಷನ್ಲ್

27

ಲೆೈಫ್ ಜೊರ್ೆ ಒಂದತ ಸೆಲ್ಲಪ

ವರನಟ್ ಸನಯಿ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

28

ಅತ್ಂತ್ರ

ಅನ್ತಕತಲ ಪರಡಕ್ಷನ್್

29

ಸಮಯದ ಹಂದೆ ಸವನರಿ

ಬ್ಂಟ್ ಲಯನ್ ಫಿಲಂಸ್ ಇಂಟರ್ ರ್ನೂಷನ್ಲ್

30

ಅರೆಂಜ್

ನಿಮಮ ಸಿನಿಮನ

31

ಸನವಥಾ ರತ್ನ

ರನಿನಂರ್ಗ ಹನಸ್ಾ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

32

ಸಂಕಷಟಹ್ರ ಗಣಪತಿ

ಡೆೈನ್ಮೈಟ್ ಪಿಲಂಸ್ ಪ್ೆೈ ಲ್ಲ

33

ಅಬನಿ

ರ್ನೂಪ್ ಮನೂನ್ ಮಿೀಡಿಯನ ಮೀಕಸ್ಾ

34

ವರತಪ್ನ

ಡತಬೊೀಯ್ಸ್ ಪರಡಕ್ಷನ್್

35

ಜೆೈ ರ್ೆೀಸರಿ ನ್ಂದನ್

ಥಂರ್ಕ ಪ್ನಸಿಟಿವ್ ಸತಟಡಿಯೀ

36

ಫನಚತಾನ್ರ್

ಗೊೀಲೆಚ ಫಿಲಂಸ್ ಇಂಟರ್ ರ್ನೂಷನ್ಲ್

37

ರ್ೃಕ್ಷಂ

ಅಂಜಲ್ಲ ದೆೀವ ಸಿನಿ ಪರಡಕ್ಷನ್್

38

ಅಮಮಚಿಿಯಂಬ್ ರ್ೆನ್ಪು

ಏಪರನ್ ಪರಡಕ್ಷನ್್

39

ಕತ್ುಲೆ ರ್ೊೀಣೆ

ತ್ಸಮಯ್ಸ ಪರಡಕ್ಷನ್್

3
40

ಬೆಟಟದ ದನರಿ

ಹೀರನ ಲನಲ್ ಮೂವೀಸ್

41

ಕತಂಟ ರ್ೊೀಣ ಮೂಕ ಜನಣ

9 ಸನಟರ್ ಎಂಜೆಲ್ ಮೂವೀಸ್ಇಂಟರ್ ರ್ನೂಷನ್ಲ್

42

ಯನರಿಗೆ ಯನರತಂಟತ

ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್. ಎಂಟರ್ ಪ್ೆೈಸಸ್

43

ಸೂಪರ್ ಹೀರೊೀ

ದ್ರರ್ೂಶ್ರೀ ಚಿತ್ರ ನಿಮನಾಣ ಸಂಸೆೆ

44

ಎಡಕಲತಾ ಗತಡಡದ ಮೀಲೆ

ಶ್ರೀ ಸನಯಿ ಸಿದ್ರದ ಪರಡಕ್ಷನ್್

45

ರ್ೆ.ಜಿ.ಎಫ್

ಹೊಂಬನಳೆ ಫಿಲಂಸ್

46

ಆಫಲ್ ರ್ೆೀರ್ಕ

ಮನಸಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂರ್ಕ ಎಂಟರ್ ಟೆೈರ್ೆಮಂಟ್

47

ಕೂಸಿನ್ ಕನ್ಸತ

ಮಂರ್ನರಲಯ ಪರಡಕ್ಷನ್್

48

ದೆೀಯಿ ಬೆೈದೆೀಥ (ತ್ತಳು ಭನಷೆ)

ಸಂಕ್ರರಯ ಮೀಷನ್ ಪಿಕಿಸ್ಾ

49

ರ್ೆಂಪು ದ್ರೀಪ

ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

50

ಗಿಣಿ ಹೆೀಳ್ಳದ ಕಥೆ

ಬ್ತದದ ಚಿರ್ನರಲಯ

51

ಅಸರ್ೊೀಮ ಸದದಮಯ

ಐ ರ್ೆೀರ್ ಮೂವೀಸ್

52

ಇದ್ರೀಗ ಬ್ಂದ ಸತದ್ರದ

ಬ್ಸರ್ ಕಂಬೆೈನ್್

53

6 ಟೂ 6

ಅನ್ನಪೂಣೆೀಾಶವರಿ ಆಟ್್ಾ

54

ಒಮಮ ಹಂತಿರತಗಿ ರ್ೊೀಡಿದನಗ

ಕ್ರೀತಿಾ ಫಿಲಂಸ್

55

ಬ್ಯಲನಟದ ಭೀಮಣಣ

ರನಜ ರನಜೆೀಶವರಿ ಸಿನಿ ಆಟ್್ಾ

56

ಶ್ರೀ ಮತರ್ೆೀಶವರ ಮಹನರ್ೆಮ

ವಶವ ಅಭನ್ಯ ಪರಡಕ್ಷನ್್

57

ಮದೆವ

ಶ್ರೀ ಮನರ್ನ ಪಿತ್ೃ ಎಂಟರ್ ಟೆೈರ್ೆಮಂಟ್

58

ರ್ನರಂತಿಯೀಗಿ ಮಹ್ದೆೀರ್ರತ

ಶ್ರೀ ಗಿರಿಮಲೆಾೀಶವರ ಪಿಲಂಸ್

59

ಕೃಷಣ ತ್ತಳಸಿ

ಅನ್ನಪೂಣೆೀಾಶವರಿ ಸಿನಿ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

60

ಕ್ರರ್ನರೆ

ರೆಡ್ ಆಪಲ್ ಮೂವೀಸ್

61

ರಂಗನದ ಹ್ತಡತಗರತ

ಉಗಮ ಸಿನಿ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

62

ವಜಯಧವಜ

ಶ್ರೀ ಸಿದೆದೀಶವರ ಮೂವೀಸ್

4
63

ರ್ನನ್ೂರನಯಣ

ಶೃರ್ನಲಯ ಫಿಲಂಸ್

64

ಕರತರ್ನಡ ಶನಲೆ

ಜಿ.ಆರ್.ಪರಡಕ್ಷನ್್

65

ಮದತವೆ ದ್ರಬ್ಿಣ

ಬ.ಎನ್.ಆರ್.ಫಿಲಮಸ್

66

ಹ್ಸಿರತ ರಿಬ್ಿನ್

ನಿಸಗಾ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

67

ಅಮೃತ್ ವನಹನಿ

ಯತವ ಪರಡಕ್ಷನ್

68

ಇರತರ್ುದೆಲಾರ್ ಬಟತಟ

ಬಲವ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

69

ಕಥೆಯಂದತ ಶತರತವನಗಿದೆ

ಪರಮವ ಸತಟಡಿಯೀ ಪ್ೆೈ.ಲ್ಲ.

70

ಅಚಿಯೂ V/s ಹ್ಂದ್ರರ್ನಯೀಳು

ಕ್ರೀತ್ಾನ್ ಮೂವೀಸ್

71

ಅಂದವನದ

ಮಧತಶ್ರೀ ಗೊೀಲಡನ್ ಪ್ೆರೀಮ್್

72

ರ್ನನ್ತ ನ್ಮತಮಡಿಿ ಖಚಿಾಗೊಂದತ ಮನಫಿಯನ

ಪರ್ರ್ ಟನಕ್ರೀಸ್

73

ಆ ಕರನಳ ರನತಿರ

ಡಿ ಪಿಕಿಸ್ಾ

74

ಸರ್ನಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ನರಥಮಿಕ ಶನಲೆ ರ್ನಸರಗೊಡ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟಿಟ ಫಿಲಂಸ್

75

ಅಜಜ

ಮಹ್ದೆೀಶವರ ಆಟ್ಾ ಕಂಬೆೈನ್್

76

ಬೆಳಕ್ರನ್ ಕನ್ನಡಿ

ರನಜ್ ಹ್ಮಿಮಣಿ ಸಿನಿಮನಸ್

77

ಜೆ

ರ್ೆ.ಪಿ.ಕಂಪನಿ

78

ಗಿರ್ ಗಿಟೆಾ

ವೀರನಂಜರ್ೆೀಯ ಎಂಟರ್ ಪ್ೆೈಸಸ್

79

ಅಮೃತ್ ಘಳ್ಳಗೆ

ಶ್ರೀ ಬ್ನ್ಶಂಕರಿ ಫಿಲಂಸ್

80

ರನಂಬೊೀ-2

ಲನಡತ ಸಿನಿಮನ ಹೌಸ್

81

ಮತನಿರತ್ನ ಕತರತಕ್ೆೀತ್ರ

ರ್ೃಷಬನದ್ರರ ಪರಡಕ್ಷನ್್

82

1-11=_

ಶ್ರೀ ಗೂಳ್ಳ ಗತಡಡ ಬ್ಸಪಪ ಪರಡಕ್ಷನ್್

83

ದಗಲ್ ಬನಜಿಲತ (ತ್ತಳು ಭನಷೆ)

ಅನ್ತಗರಹ್ ಫಿಲಂಸ್

5
84

ಮತಖೂಮಂತಿರ ಕಳೆದೊದದನ್ಪಪೀ

ಆರ್.ವ ಭದರಯೂ ಬನಳೆಎಲೆ ಫಿಲಂ ಪರಡಕ್ಷನ್್

85

ದಳಪತಿ

ನಿಮಮ ಸಿನಿಮನ

86

ರನಗಶೃಂಗ

ಪ್ನೂರಮೌಂಟ್ ಫಿಲಂ ಇಂಟರ ರ್ನೂಷನ್ಲ್

87

ಪಿರೀತಿಯ ರನಯಭನರಿ

ರ್ನದನ ಕ್ರರಣ್ ಫಿಕಿಸ್ಾ

88

ಒಂದಲನಾ ಎರಡಲನಾ

ಡಿ.ಎನ್. ಸಿನಿಮನಸ್

89

ಕೃಷಣ ತಿೀರನ ಶರಮ ಬಂದತ ಸನಗರ

ಎಬ ಸಿನಿಮನ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

90

ಪ್ೆರೀಮ ಬ್ರಹ್

ಶ್ರೀರನಮ್ ಇಂಟರ್ ರ್ನೂಷನ್ಲ್

91

ಮರ್ೊೀರಥ

ಎಸ್.ವ.ಎಂ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

92

ಗಂಧದ ಕತಡಿ

ಇರ್ೆವಂಜರ್ ಟೆರ್ೊನೀಲಜಿೀಸ್ ಪ್ೆೈ.ಲ್ಲ

93

ಅಮಮರ್ ಪೀಲ್ಲೀಸ್ (ತ್ತಳು ಭನಷೆ)

ಸನನಿವ ಸಿನಿ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

94

ಮತಂದ್ರನ್ ಬ್ದಲನರ್ಣೆ

ಸಿರಪ್ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

95

ಇಂತಿ ನಿಮಮ ಬೆೈರನ

ಎಸ್.ಎಸ್.ರ್ೆ.ಬ ಪರಡಕ್ಷನ್್

96

ಪಯಣಿಗರತ

ರ್ೊಳನ್ ಕಲ್ ಮಹನಗಣಪತಿ ಪರಡಕ್ಷನ್

97

ಪುಟನಣಿ ಪರ್ರ್

ಎಸ್.ವ.ಕ್ರರಯೀಷನ್್

98

ಜನವನಂಯ್ಸ ನ್ಂ.1 (ರ್ೊಂಕಣಿ ಭನಷೆ)

ಸಂಗನತಿ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

99

ನಿೀರ್ು ಕರೆ ಮನಡಿದ ಚಂದದನರರತ

ಸತಕೃತಿ ಚಿರ್ನರಲಯ

100

ಫಲ್ಲರ್ನಂಶ

ರ್ೆ.ಎಫ್.ಸಿ ಪರಡಕ್ಷನ್್

6
101

ಜನ್ತಮದ ಸೆನೀಹತ್ರತ

ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಂ ಇಂಡಸಿುೀಸ್

102

ಸನವತಿರ ಬನಯಿ ಪುಲೆ

ಶ್ರೀ ಅಮೀಘ ಸಿದೆದೀಶವರ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

103

ಸಪಿಾಮಂಟರಿ

ಶ್ರೀ ಹೆಬ್ತಿಲ್ಲ ವನಹ್ನ್ ಮಹ್ದೆೀಶವರ ಪರಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್

104

ರ್ನರಟಕ

ಆಸನು ಸಿನಿಮನಸ್

105

ದ್ರ||ಮಂಜತರ್ನಥ ಗೆಳೆಯರತ

807 ಪರಡಕ್ಷನ್್

106

ಇಬ್ಿರತ ಬ.ಟೆರ್ಕ ಸತಟಡೆಂಟ್ ಜನಿಾ

ಶ್ರೀ ಶ್ವನನಿ ಆಟ್್ಾ & ಪಿ.ಎಸ್. ಮತವೀ ಮೀಕಸ್ಾ

107

ರವ ಹಸಟರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಲಂಸ್

108

ಸಂತ್ಕವ ಕನ್ಕದನಸರ ರನಮಧನನ್ೂ

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನ್ರಸಿಂಹ್ ಮತವೀಸ್

109

ಅಯೀಗೂ

ಕ್ರರಸಟಲ್ ಪ್ನಕಾ ಸಿನಿಮನಸ್

110

ಅನ್ಂತ್ತ V/s ನ್ತಸರತ್

ಮನಣಿಕೂ ಪರಡಕ್ಷನ್್

111

ಕಳೆಿಟಟದ ದರೊೀಡೆರ್ೊೀರರತ

ಬರಜ್ಡ ಫಿಲಮಸ್

112

ಚೂರಿಕಟೆಟ

ಮನನಿಾಂರ್ಗ ಸನಟಸ್ಾ ಪಿಕಿಸ್ಾ

113

ರ್ಜರ

ಮನೂಡ್ ಟನಕ್ರೀಸ್

114

ರ್ನಯಿಗೆ ತ್ಕಕ ಮಗ

ಶಶನಂರ್ಕ ಸಿನಿಮನಸ್

115

ಗತಳುಟ

ವವಡ್ ಫಿಲಂಸ್

116

ಅಕ್ಷರ ಬೆಳಕತ

ಸಿ ಲ್ಲಜಿನ್ ಪರಡಕ್ಷನ್್

7
117

ಚಿತ್ರದತಗಾದ ಒನ್ರ್ೆ ಒಬ್ರ್ವ

ಭನಗೊೂೀದಯ ಸಿನಿ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

118

ದ್ರ ವಲನ್

ತ್ನಿವ ಸನನಿವ ಪರಡಕ್ಷನ್

119

ಪಮಮಣೆಣ ದ್ರ ಗೆರೀಟ್ (ತ್ತಳು ಭನಷೆ)

ಕತಡನಾ ಸಿನಿಮನಸ್

120

ರ್ನರರ್ನಸತರ

ಓಂ ಬನಲನಜಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ೆೈಸಸ್

121

ಅಟೆಂಟ್ ಟೂ ಮಡಾರ್

ಎಸ್.ವ ಎಂಟರ್ ಟೆೈರ್ೆಮಂಟ್

122

ಶತಕರದೆಸೆ

ವೆಗನ ಎಂಟರ್ ಪ್ೆೈಸಸ್

123

ಎಡೆ

ಎಸ್ ರನಜ್ ಕಂಬೆೈನ್್

124

ಭೂತ್ಃರ್ನಲ

ಶ್ರೀ ದ್ರಂಡತಗದ ಮಹನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

125

ರ್ೆೈಟ್ ಬ್ರದಸ್ಾ

ಭಜರಂಗಿ ಸಿನಿಮನ

126

ಸಹಷತಣ

ಸಿಲವರ್ ಸಿಕರೀನ್ ಸಿನಿಮನಸ್

127

ಅಬೆಿ ತ್ತಮಕೂರ ಸಿದ್ರದಪುರತಷ ವಶನವರನಧನೂರತ

ವಶವಗಂಗನ ಪರಡಕ್ಷನ್್

128

ಆಡತರ್ ಗೊಂಬೆ

ಕಸೂುರಿ ನಿವನಸ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

129

ಸೆುೈಕರ್

ಗರತಡನದ್ರರ ಆಟ್್ಾ

130

ಮೈ ಹೀರೊ ಕಲನಂ

ವೀರ ಫಿಲಂಸ್

131

ರತದ್ರರಬನಯಿ (ಲಂಬನಣಿ ಭನಷೆ)

ಶ್ರೀ ನ್ರ್ದತಗಾ ಪ್ನಲೆಕೀರಮಮ ಸಿನಿ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

132

ದನ್ಗಳು

ರ್ೆೀಸರ ಫಿಲಂಸ್

8
133

ಅಮೀಘರ್ಷಾ

ಉತ್ತುರಮಮ ಕಂಬೆೈನ್್

134

ಚಂಬ್ಲ್

ಜೆೀಕಬ್ ಫಿಲಂಸ್

135

ನ್ೃತ್ೂಂ

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀನಿವನಸ್ ಪಿಕಿಸ್ಾ

136

ಅನಿಸತತಿದೆ

ಕನ್ನಡ ಮರ್ೆ ಫಿಲಂಸ್

137

ತಿೀಲನಂಜಲ್ಲ

ಶ್ರೀ ವಶವರ್ನಥ ಪರಡಕ್ಷನ್್

138

ಸಮಶನಣ ಮೌನ್

ಸವಸಿುರ್ಕ ಎಂಟರ್ ಟೆೈರ್ೆಮಂಟ್

139

ನ್ವಲೆರೆ (ಲಂಬನಣಿ ಭನಷೆ)

ಎಮನಾಲನಡ್ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

140

ವಶವ ಮನನ್ರ್

ಎಂ.ಎಸ್.ಮತತ್ತುರನಜ್ ಫಿಲಂಸ್

141

ಹೊಸ ರ್ೆಾೈಮನರ್ಕ್

ಶನಲ್ಲ ರ್ೊೀರ್ನಾರ್ಕ ಇಂಟರ್ ರ್ನೂಷನ್ಲ್

142

ಅರಿಷಡವಗಾ

ಕನ್ಸತ ಟನಕ್ರೀಸ್

143

ಜೆೈ ಮರಿಯಮಮ (ಬ್ಂಜನರ ಭನಷೆ)

ಸೆೀವನಭನಯ್ಸ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

144

96

ವನ್ಂತಿ ಪರಡಕ್ಷನ್್

145

ಏಕರ್ೆ

ಜೆ.ಬ.ರನಜ್ ಕಂಬೆೈನ್್

146

ಮೂಕಜಿಜಯ ಕನ್ಸತಗಳು

ನ್ರ್ೂಚಿತ್ರ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

147

ಅಪ್ೆಪ ಟಿೀಚರ್ (ತ್ತಳು ಭನಷೆ)

ಸವಯಂ ಪರಭ ಎಂಟರ್ ಟೆೈರ್ೆಮಂಟ್

148

ರ್ೆಟನಟತ್ ಪಿರೀತಿ (ರ್ೊಡರ್ ಭನಷೆ)

ಅಕ್ಷಯ-ಶಂತ್ನ್ರ್ ಫಿಲಂಸ್

9
149

ಗನಂಧಿದೆೀವ

ಶ್ರೀ ಗತರತಸನರ್ಾಭೌಮ ಪಿಕಿಸ್ಾ

150

ನಿೀರತ

ಎಸ್.ಆರ್.ರ್ೆ. ಮೀಷನ್ ಪಿಕಿಸ್ಾ

151

ಕೂಗತ

ಬನಸಕರ್ ಫಿಲಂಸ್

152

ಸೂಜಿ ಪ್ನಸ್

ಪರಭನಕರನ್ ಮೂವೀಸ್

153

ಸಿೀಜರ್

ಶ್ರೀ ಕದರಿಲಕ್ಷ್ಮಿನ್ರಸಿಂಹ್ ಸನವಮಿ ಪರಡಕ್ಷನ್್

154

ಖೊಟಿಟ ಪ್ೆೈಸೆ

ಜೊೂೀತಿ ಫಿಲಂಸ್

155

ರ್ನಯಿಗೆರೆ

ಚಂದನ್ ಸಿನಿ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

156

ಶ್ರೀ ಸನಮನನ್ೂ

ಶಕ್ರು ಸಿನಿ ಕ್ರರಯೀಷನ್್

157

ಮನ್ಸಿ್ರ್ನಟ ನಿೀಲ್ಲ ತಿಮಿಂಗಿಲ

ನಿರ್ೆೀತ್ನ್ ಸಿನಿಮನಸ್

158

ಬ್ಂಗನರದ ಮಕಕಳು

ಸೂಯಾಪರಭನ ಫಿಲಂಸ್

159

ಅಮಮನ್ ಮರ್ೆ

ಶ್ರೀ ಲಲ್ಲರ್ೆ ಚಿರ್ನರಲಯ

160

ಓನಿಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷಣ

ದೆೀರ್ಕ್ರ ಫಿಲ್್

161

ರ್ೆೀಸ್ ನ್ಂ. 130/2016

ನ್ಮಮದೆೀ ಚಿತ್ರ

162

ಒಂದತ ಸಣಣ ಬೆರೀರ್ಕ ನ್ ನ್ಂತ್ರ

ಕಲರ್ ಪುಲಾ ಕ್ರರಸಟಲ್ ಕಂಬೆೈನ್್
******

