
 
 

`కామెడ ీస్ాా క్ ఎకస్ేంజ్̀ని డిస ేంబ్ర్ 2 న ేంచి ప్ాారేంభిస్ ు నన 
ఆహా 

- కామెడీ స్ాా క్ ఎక్సేంజ షో తో ఓటీటీలో డెబయూ అవుతునన అనిల్ 
రావిపూడి, స్ డిగాలి స్ ధీర్్ -  

మనసు తేలికగా ఉండాలన్ాా, నవ్వి నవ్వి కడుపు న్ొప్పి రావాలన్ాా 
మంచి కామెడీని ఆస్ాిద ంచాలి. అల ంటి ఆహా్లదకరమెైన హ్లస్ాానిా 
సంపూరణంగా అంద ంచడానికి మ ందుకొస్్త ంద  ఆహ్ల. ల ైట్ హ్లరటెడ్ 
ఫ్ాామిలీ కామెడీ ష్  కామెడీ స్ాా క్ ఎక్సేంజ ని, డిస ేంబ్ర్ 2 నుంచి 
పరస్ారం చేయనుంద . పాపులర్ కమెడియన్స్ ఈ ష్ లో పారటెసపప్టే్ 
చేయబో తున్ాారు. సరటలేరు నీకటవ్ిరు, ఎఫ2: ఫన్స అండ్ ఫరసేె షేన్సతో 
ఫపల్మ్ రటైటర్, స్ాె ర్ డ ైరకెర్గా అందరట మనానలు ప ంద న అనిల్్ 
రావిపూడి ఈ ష్  దాిరా ఓటటీీకి రంగపరవశేం చసేుత న్ాారు. కామెడీ స్ాా క్ 
ఎక్సేంజ షో క ిఆయ్న ఛెైరమ్న్గా వూ్వ్హ్రిస్ ు న్ననరు.  

అనిల్మరావ్వపూడి ఛ ైర్న్సగా వ్ావ్హరటసుత నా ఈ ష్ ని స్ డిగాలి స్ ధీర్్, 
దీపిక పిళ్లై  హో సె్ట చసే్ాత రు. ఈ ష్ లో సలెబ్రరటీ కమెడియన్స్ వేణు, ముకకు 
అవిన్నష్, స్్దనద ేం, ఎక్స ప ాస్ హ్రి, భాస్ు్ర్్, జ్ఞా నే్శ్వ్ర్ స్ాె క్స్ గా ఉంటారు. 
ప్ేరక్షకులకు చకకటి నవ్ుిలతో గటలిగటంతలు ప్టెెడానికి వారందరూ 
సపదధ మవ్ుతున్ాారు. 



 
 

ఈ ష్ లో మూడు ర ండ్్ ఉంటాయి. స్ాె క్స (కమడెియన్స)క ి ల వై్ 
ఆడియన్స్ ఓటలా  వేస్ాత రు. అకకడ ఎకుకవ్ ఓటలా  గటలుచుకునావారు 
ఛ ైర్న్స మనసు గటలుచుకుని టాప్ స్ాె క్సగా ప్ేరు త చుుకుంటారు. 10 
ఎప్పస్్ డుా గా స్ాగ తుంద  ఈ ష్ . నిరటిరామంగా వ్వన్ోదానిా పంచుతూ, 
పరతి వీకటండ్నీ నవ్ుిలమయం చేయబో తోంద . 

కామెడీ స్ాె క్స ఎక్్ంజతో ఓటటీీలోకి పరవేశిసుత నా అనిల్ రావిపూడి 
మ టాా డుతూ, “హ్లసాంలోని కోణాలను ఆవ్వషకరటంచడానికి ఇంత గొపి 
పాా ట్ఫ్ార్్ దొరటకనిందుకు చాల  ఆనందంగా ఉంద . ఇంత మంచి 
పాా ట్ఫ్ార్్, కామెడీ స్ాె క్స ఎక్్ంజ అన్ ేబరా ండ్ నయా కామడెీ ష్ ని న్ాకు 
ఇచిునందుకు ఆహ్ల వారటక ిధనావాదాలు చ బ తున్ాాను. ఇపిటిదాకా 
న్ేను చేసపందంతా ఆఫకటమెరాలోన్ే. ఇపుిడు ఆడియన్స్ కి న్ేను 
సరటకొతత గా పరటచయం కాబో తునాందుకు ఆనందంగా ఉంద .” 

Link - https://www.youtube.com/watch?v=x_vIpw7J1ig 

ఈ ష్ ని హో సె్ట చేయబో తునా స్ డిగాలి స్ ధరీ్ మ టాా డుతూ, 
“ఇన్ేాళ్లా గా ప్ేరక్షకులు న్ా పటా చయప్పసుత నా ఆదరణకు, ప్ేరమను 
ధనావాదాలు. వాళ్లా  న్ా మీద ప్ెటలె కునా నమ్కం ఇసుత నా 
ప్ ర తా్హంతోన్ే న్ేను పరతి అడుగూ మ ందుకు వేసుత న్ాాను. 
గడపగడపలోనయ ఈ ష్  దాిరా నవ్ుిలు పూయిస్ాత నన్ే నమ్కం 
ఉంద . తొలిస్ారట ఆహ్లతో కలిసప పనిచసేుత నాందుకు ఆనందంగా ఉంద . ఈ 

https://www.youtube.com/watch?v=x_vIpw7J1ig


 
 

పరా జటకుె  న్ా మనసుకు చాల  దగగరగా ఉంటలంద . ఈ ష్ ని చయసప న్ా 
ఫ్ాాన్స్ ఎంతల  ఆస్ాిద స్ాత రో చయడాలని ఉతా్హంగా ఉంద .” 

ఈ డసిెంబర్లో కామెడీ స్ాె క్స ఎక్్ంజతో వాతావ్రణం నవ్ుిలమయం 
కానుంద . కొతత  సంవ్త్రానికి సరటకొతతగా చిరునవ్ుిలతో స్ాిగతం 
చ పిడానికి సపదధం కండి. 

మీ అేంద్రిక ీగిలిగిేంత్లక ప టా్డననిక ిడిస ేంబ్ర్ 2 న ేంచి ఆహాలో కామెడీ 
స్ాా క్ ఎక్సేంజ రాబో తుేంది! తపపకకేండన వీక్ిేంచేండి.  


