
CIRCULATION-G : TELANGANA - ANDHRAPRADESH - ORISSA - MAHARASTRA - DELHI -  BENGALURU - CHENNAI - USA - CANADA - UK - AUSTRALIA - EUROPE - SINGPORE - MALAYSIA - GULF COUNTRIES

తెలుగు,తమిళ్,మలయాళం,కన్్నడ హిందీ

నవంబర్
మసూద-18 BMShow 
గాలోడు -18 BMShow
ప్రేమదేశం -18
సీతారామపురంలో ఒక ప్రేమ జంట-18
అలిపిరికి అల్లంత  దూరాన్ -18
బెస్ట్ కపుల్ -18
కామసూత్ర -18
భారత పుత్రులు -18

ఇట్్ల మారేడుమిలి్ల ప్రజానీకం -25
నేనెవరు -25
దోస్తాన్ -25
భేడియా ( హిిందీ డబ్ ) - 25

డిసెంబరు 
హిట్ట్ 2- 2
లెహరాయి -3

పంచతంత్రం-9
కోరమీను -9
ఐ లవ్ యూ ఇడియట్ -9
డాకట్ర్ 56-9

అవతార్-2 -16

అన్్న మంచి శకున్ములే -21

ధమాకా -23
లాఠీ -23

వేయి దరువేయి -30
18 పేజెస్ -30
బుటట్బొమ్మ -30

జనవరి
వారిసు-12
వాలేతారు వీరయ్య  -13
వీరసింహరెడిడి -14
రావణసుర - 26
ఆపరేషన్ రావణ్-26

ఫిబ్రవరి 
న్రకాసుర -3
సర్ -3
బెదురులంక -3
ఎర్రచీర -17
విన్రో భాగ్్యం విష్ణు కథ-17
శశివదనే-24

మార్చ్
డి జె టిలు్ల  2- 24
దసర- 30 

ఏప్రిల్ 
రుద్రుడు-14 (రాఘవా లారెన్స్)
‘పొన్్నయన్  సెల్వన్  2-28

మే
జూన్
జవాన్ -2 జూన్ 2023

ఫ్యూచర్ మూవీస్
స్లార్ - 28 Sep 2023
ఖుషి -?
లెహరాయి -?
వీరుమాన్ -?
రిింగ్ -
శాకుుంతలం-?
విన్రో భాగ్్యం విష్ణు కథ 
హనుమాన్ -?
18 పేజెస్ - ?
అర్థం 
హరి హర వీర మలు్ల  - ?
గురుతాందా శీతాకాలం  - ?
ఛేజిింగ్ -?
కృషణుమ్మ 
అమిగోస్ -?
ఒక పధకం ప్రకారం- ?
జైత్ర- ?
పంచతంత్రం -?
డ్రైవర్ జమున్ -v ?
ధీరాఘాయుష్్మన్ భవ - ?
ద్రౌపథి
రుద్ర వీణ
ఏజెెంట్ -
మా ఇష్్టటం -
అం అః-
100 కోట్్ల- ?
రెక్స్ 360
ఐ లవ్ యూ ఇడియట్ - ?
18 పేజెస్ - 3 ?
సె్పపై 
కరణు 
యాన్మల్-2023
మాకథలు -
మైఖేల్
ఇంటి నెెంబర్ . 13
శాసన్సభ
నాన్ ప్రేమకథ
వీరవెలి్ల అగ్రహారం
రాబరీ
పంచనామా
డామిట్ డేవిడ్ రాజుకి పెళ్్లఅయింది 
మౌన్ం - ?
బదా్మష్ గాళ్ళకి బంపర్ ఆఫర్
రాక్షస కావ్యం 
అహం రీబూట్
ఓ అమా్మయి క్రైమ్ స్ట్రీ -
థాాంక్్య బ్రదర్ - ?
గ్ర్జన్ 
ఇంకా ఎదో కావాలి
మా ఊరి ప్రేమకథ - ?
అలనాటి సిత్రాలు- ?
డీ కంపెనీ -?
వాడు ఎవడు
ఏ సి పి మాధవ - ?
లవ్ యు రా?
Chehre - [Hin]
బ్్లక్ అండ్ వైట్ 
అడవిదొొంగ్
మ లె్లతీగ్
పండగ్లా వచ్చాడు 
కోటేశ్వర్ రావు  గారి కోడలు
15 18 24
ఝున్డి - ( HIn )
ఆఖరి ముదుదు 
షేరాషా - (Hin)
అత్రరాంగి రే - ( Hin )
నీత 

  రాబోయేచిత్రాల తేదీలురాబోయేచిత్రాల తేదీలు
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తనపై నమోదు చేసిన చీటిింగ్  కేసును కొటిటివేయాలింటూ కేరళ హైకోర్టిను 
ఆ శ్ర యి ిం చి ిం ది బాలీవుడ్  తార సన్నీ లియోన్ . 

కొచిచిలోని పెరింబవుర్ కు చెిందిన ఈవెింట్  
నిర్వాహకుడు ఎిం షియాస్  ఆమెపై 
చీటిింగ్  కేసు పెట్టిర్. 2019లో 
ఓ కార్యక్రమింలో పా ల్ గొ నే ిం దు కు 
సన్నీ లియోన్  మేనేజర్ కు 30 
లక్షల రూపాయలు చె లి ్లి ిం చా మ ని , 
ఈ వె ిం ట్  కు ర్లేదని షియాస్  
ఆ రో పి సు తు న్ నీ ర్ . సన్నీ లియోన్  
స ్ప ిం ది స్ తు … ‘ అ గ్రి మె ిం ట్  
చేసుకుననీ తర్వాత చాలా సార్్లి కార్యక్రమ తేదీని 
మార్చిర్. దాింతో న్కు ఈ ఈవెింట్ లో పాల్గొనేిందుకు 
కుదరలేదు. నేనెవరిన్ చీటిింగ్  చేయలేదు అింది.

తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలోకి మరో బాలీవుడ్  బ్్యటీ 
అడుగుపెట్టిబోతుననీది. వర్ ణ్  తేజ్  హీరోగా 

న టి సు తు న నీ కొ త తు 
చి త్ర ిం లో 
మా ను షీ చి ల ్లి ర్  
హీరోయిన్ గా 
నటిించనుిందని 
స మా చా ర ిం . భారత వాయు 
సేన గొప్పదన్నినీ చెప్్ప కథతో 
దర్శకుడు శకితు ప్రతాప్  సిింగ్  ఈ సినిమాను 
రూ పొ ిం ది సు తు న్ నీ ర్ . రెగు్యలర్  చిత్రీకరణ 
సన్నీహాలో్లి ఉననీ ఈ సినిమాలోని న్యిక 
పాత్రకు మానుషీ మించి ఆప్షన్  అని చిత్ర బృిందిం 
భావిసుతున్నీర్. 2017లో ప్రపించ సుిందరి కిరీట్ిం 
గెలుచికుననీ మానుషీ…అక్షయ్  కుమార్  హీరోగా నటిించిన 
‘సామ్రాట్  పృథ్వార్జ్ ’ చిత్రింతో సిన్రింగింలోకి 
అడుగుపెటిటిింది. తన అిందిం, నట్నతో ప్రేక్షకులినీ 
ఆ క ట్ టి కు ిం ట్ న నే నమ్మకానినీ వ్యకతుిం చేసిింది. 
తొలి సినిమా అపజయిం పాలైన్ ఆమెకు అవకాశాలు 
తగగొలేదు. ప్రసుతుతిం ‘గ్రేట్  ఇిండియన్  ఫ్్యమిలీ’, ‘టెహ్రాన్ ’ 
అనే రెిండు చిత్రాలో్లి నటిసుతుననీదీ తార.
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అశ్రునయన్ల మధ్్య కుట్ింబ సభ్్యలు, అభిమానులు, సిన్, ర్జకీయ 
ప్రముఖులు స్పర్ సాటిర్  కృష్్ణకు తుది వీడ్కోలు పలికార్. మింగళవారిం 

అన్రోగ్యింతో కనునీమూసిన కృష్్ణ అింత్యక్రియలు ప్రభ్తవా లాింఛన్లతో జూబ్్లిహిల్స్  
మహాప్రసాథానింలో జరిగాయి. ఏపీ సీఎిం జగన్ , హీరో బాలకృష్్ణ, నటి జయప్రద, 
నట్డు కోట్ శ్రీనివాసర్వు, అలీ తదితర్లు ఈ దిగగొజ నట్డి భౌతిక కాయానికి 
నివాళులు అరి్పించార్. మహాప్రసాథానింలో కృష్్ణ పారిథావ దేహానికి పోలీసులు గౌరవ 
విందనిం చేసి..గాలిలోకి కాలు్పలు జరిపార్. కృష్్ణకు కుమార్డు మహేష్  బాబు 
అింతిమ సింసాకోర్లు నిరవాహిించార్. అభిమానుల సిందర్శన్రథాిం ఉదయిం 
న్నక్ ర్మ్ గూడలోని నివాసిం నుించి ఫిలిింనగర్  పదా్మలయా స్టిడియోస్ కు కృష్్ణ 
భౌతిక కాయానినీ తీసుకొచాచిర్. ఇకకోడ మధ్్యహనీిం వరకు ఆయన భౌతిక కాయానినీ 
ప్రజల సిందర్శన్రథాిం ఉించార్. మధ్్యహనీిం నుించి అింతిమయాత్ర ప్రారింభమైింది. 
తమ అభిమాన కథాన్యకుడిని చివరిసారి చూసేిందుకు పదా్మలయా స్టిడియోస్ కు 
ఫ్్యన్స్  పెద్ద సింఖ్్యలో తరలివచాచిర్.

న్టి త రిం ప్ర ఖ్్యత న ట్డు కాింతార్వు 
శ త జ యింతోతస్ విం ర వీింద్ర భార తిలోని 

పైడి జ య ర్జ్ ప్రివ్్య థియేట్ ర్ లో ఘ నింగా 
నిరవా హిించార్. ఈ కార్య క్ర మానినీ తెలింగాణ ప్రభ్తవా 
భాషా సాింసకోృతిక శాఖ్, తెలింగాణ ర్ష్ట్ర చ ల న చిత్ర  
అభివృదిధి సింసథా ఆధ్వార్యింలో నిరవా హిించార్. 
స్ర్్యప్ట్ జిలా్లి కోదాడ నియోజ క వ రగొిం గుడిబిండ 
అనే మార్మూల గ్రామిం నుించి తెలుగు చ ల న చిత్ర 
రింగింలో అడుగుపెటిటిన కాింతార్వు.. 400ల కు పైగా 
పౌర్ణిక , జాన ప ద , సాింఘిక చిత్రాలో్లి న టిించార్. 
తెలింగాణ ప్రభ్తవా భాషా సాింసకోృతిక శాఖ్ 
సించాలకులు మామిడి హరికృష్్ణ అధ్్యక్షతన జరిగిన 
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్్యఅతిథిగా తెలింగాణ ఎఫ్ డీసీ 
చైర్మన్ అనిల్ కూర్్మచలిం, విశిష్టి అతిథిగా తెలింగాణ 
సాహిత్య అకాడమీ చైర్మన్ జూలూరి గౌరీశింకర్ 
హాజరై కాింతార్వు చిత్రపట్నికి పుషా్పింజలి 
ఘటిించి, నివాళులు అరి్పించార్.ఈ సిందర్భింగా 
ఎఫ్ డీసీ చైర్మన్ అనిల్ కుర్్మచ లిం మాట్్లిడుతూ… 
కాింతార్వు 400కు పైగా సినిమాలో్లి, జానపద చిత్రాలో్లి 
కథాన్యకుడిగా నటిించి ఆ చిత్రాలకు ఓ ప్రతే్యకతను 
చేకూరిచి కతితు కాింతార్వుగా తెలుగు ప్రేక్షకుల గుిండెలో్లి 
చిరసాథాయిగా నిలిచిపోయారని అన్నీర్. కాింతార్వు 
శతజయింతి ఉతస్వాలలో భాగింగా ఏడాది పాట్ 
వివిధ్ కార్యక్రమాలను నిరవాహిసాతుమని తెలిపార్.
జూలూరి గౌరీశింకర్ మాట్్లిడుతూ… కాింతార్వు 
సినిమాలో్లి చేసిన కతితు యుదాధిలతో కతితు కాింతార్వుగా 
ప్రొిందాడని తెలిపార్. ఆయన చేసిన కతితు యుదాధిలను 
చూసి చిననీపు్పడు తాము కూడా కర్రలతో అలానే 
చేసేవాళ్ళమని గుర్తు చేసుకున్నీర్. కాింతార్వు 
గురిించి ర్బోయే తర్లకు తెలియజేసేవిధ్ింగా 
మరినినీ కార్యక్రమాలు జరపడానికి తనవింతు సహకారిం 
అిందిసాతుమన్నీర్. మామిడి హరికృష్్ణ మాట్్లిడుతూ… 
జానపద సినిమాలతో కతితు కాింతర్వుగా ప్ర్పొిందిన 
కాింతార్వు 400 పైగా చిత్రాలలో నటిించాడని, 
ఎన్టిఆర్, అకికోనేనిలకు సమకాలికులుగా సమానమైన 
గురితుింపు పొిందారన్నీర్. తెలింగాణ ర్ష్ట్రిం ఏర్పడిన 
తర్వాత కేసీఆర్ ఆదేశాలమేరకు ప్రభ్తవాిం తరపున 
కాింతార్వు జయింతి కార్యక్రమానినీ ఘనింగా 
నిరవాహిించడమేకాకుిండా, ప్రతినెలా కాింతార్వు 
కుట్ింబానికి జీవనభృతిని అిందజేశామని తెలిపార్. 
ఈ కార్యక్రమింలో కాింతార్వు కుమార్డు ర్జా, 
ఎన్నీరై టిఆర్ఎస్ న్యకులు ర్జ్ కుమార్, వలా్లిల 
శ్రీనివాస్, మలే్లిష్, తిర్మిందాస్ నరేష్, నూనెముింతల 
ర్జు తదితర్లు పాల్గొన్నీర్.

సూపర్స్టా ర్కుకన్నీటివీడ్కోలు

ఎవర్న్చీటింగ్చేయలేదు ఘనంగాసిన్నటుడు
కాంతారావు

శతజయంతోత్సవం

రెండువారాలకింద్
బ్రీ యిన్స్టా రోక్..నిననీ
కార్డి యక్అరెస్టా ..

చిందమామ లాింటి రూపిం.. చకకోటి అభినయిం.. 
ఇవన్నీ ఆమెను సాటిర్ గా ఒక మెట్టి ఎకికోసేతు.. 

విధి ఆమెను కిిందకు లాగేసిింది. అయిన్ ఏమాత్రిం 
నిర్శ చెిందలేదు. ధైర్యింగా రెిండుసార్్లి కా్యనస్ర్ ను 
జయిించిింది. కోలుకుననీ తర్వాత తన ప్రతిభతో మళ్్లి 
ఒకోకో అడుగు పైకి ఎకుకోతుింది. ఇింతలోనే మళ్్లి ఆమె 
మీద విధి పగబటిటిింది. ఈసారి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్  రూపింలో 
దాడి చేసిింది. దానునీించి కోలుకునేలోప్ గుిండెపోట్ 
ర్వడింతో ప్రాణాింతక సిథాతికి చేర్కుింది. ఇపు్పడు 
వెింటిలేట్ర్ పైనే ఉిండి ప్రాణాలతో పోర్డుతోింది. 
ఆమెనే బెింగాలీ నటి ఐింద్రిలా శర్మ. బెింగాలీ నటి 
ఐింద్రిలా శర్మ.. జుమూర్ , జియోన్  కాథ్ వింటి 
సీరియల్స్ తో పాపులారిటీ సింపాదిించుకుింది. కెరీర్ లో 
నిలదొకుకోకుింట్ననీ సమయింలో ఆమె కా్యనస్ర్  
మహమా్మరి బారిన పడిింది. కాన్ ధైర్యింగా పోర్డి 
గెలిచిింది. మళ్్లి కెరీర్ పై ఫోకస్  పెట్టి సమయానికి 
వా్యధి తిరగబెటిటిింది. సాధ్రణింగా కా్యనస్ర్  తిరగబడితే 
కోలుకోవడిం కష్టిమని అింట్ర్. అయినప్పటికీ 
మహమా్మరితో ఐింద్రిలా గుిండె నిబ్బరింతో పోర్డి 
గెలిచిింది. రెిండుసార్్లి కా్యనస్ర్  నుించి పోర్డి.. 
ఇపు్పడిపు్పడే సిథామితిం చెిందుతుననీ ఆమెను ఈసారి 
బ్రెయిన్  స్ట్రోక్  కుింగదీసిింది. ఇింట్రాసెరిబ్రల్  హెమరేజ్  

కారణింగా ఐింద్రిలా్లి ఆరోగ్యిం 
తీవ్ింగా క్షీణిించిింది. దీింతో 
నవింబర్  1న కోల్ కతాలోని ఓ 
ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలిించార్. 
పరిసిథాతి విష్మిించడింతో 
వెింటిలేట్ర్ పై ఉించి చికితస్ 
అిందిసుతున్నీర్. అప్పటికే 
శరీరింలో కొింతభాగిం 
పక్షవాతానికి గురైింది. 
మెదడులో అకకోడకకోడ రకతుిం 
గడ్డకట్టిడింతో కోమాలోకి 
కూడా వెళ్్లిింది. ఇలా రెిండు 
వార్లుగా వెింటిలేట్ర్ పై 
ఉననీ ఐింద్రిలా శర్మ ఆరోగ్యిం 
మరోసారి విష్మిించిింది. 
మింగళవారిం (నవింబర్  
15న) గుిండెపోట్ వచిచిింది. 
ఒకటి కింట్ ఎకుకోవసార్్లి 
గుిండెపోట్ ర్వడింతో 
వెింటిలేట్ర్ పైనే ఉించి ఆమెకు 
చికితస్ అిందిసుతున్నీర్.
వెింటిలేట్ర్ పై ప్రాణాలతో 
పోర్డుతుననీ ఐింద్రిలా 
శర్మకు అిండగా నిలబడాలని 
ఈ సిందర్భింగా ఆమె 
ప్రియుడు సవ్యసాచి చౌదరి 
ఇన్ సాటిగ్రామ్  వేదికగా ఫ్్యన్స్ ను 
కోర్డు. ఏదైన్ అదు్భతిం 
జరిగి.. ఐింద్రిలా ప్రాణాలతో 
బయట్పడాలని వేడుకోవాలని 
ఫ్్యన్స్ ను కోర్డు. కాగా.. 
ఐింద్రిలా శర్మ పరిసిథాతి తెలిసిన 
సెలబ్రెటీలు, ఫ్్యన్స్  ఆమె 
కోలుకోవాలని ప్రారిథాసుతున్నీర్.

బాహుబలి’ సినిమాతో అింతర్జాతీయ సాథాయిలో గురితుింపు 
తెచుచికున్నీడు ప్రభాస్ . ఈ సినిమాతో రెబల్ సాటిర్  నుిండి 

పాన్  ఇిండియా సాటిర్ గా మార్డు. ఈ సినిమా త ర్వాత వ చిచిన ‘సాహో’, 
‘ర్ధేశా్యమ్’ చిత్రాలు బాకాస్ఫీస్ ద గగొర ఫేయిలూ్యర్స్ గా మిగిలాయి. రెిండు 
బా్యక్  ట్ బా్యక్  ఫ్్లిపులు ర్వడింతో ప్రభాస్  కాసతు నిర్శచెిందాడు. ప్రసుతుతిం 
ఈయన ఆశలనినీ ‘ఆదిపుర్ష్ ’ సినిమాపైనే ఉన్నీయి. ఓిం రౌత్  దర్శకతవాిం 
వహిించిన ఈ చిత్రిం షూటిింగ్  పూరితు చేసుకుని పోస్టి  ప్రొడక్షన్  పనులలో 
బిజీగా ఉింది. ఈ చిత్రానినీ మొదట్ సింక్రింతికి రిలీజ్  చేసుతుననీట్్లి మేకర్స్ 
ప్రకటిించార్. అయితే ఇటీవలే రిలీజైన టీజర్ కు మిశ్రమ స్పిందన ర్వడింతో 
మేకర్స్  వీఎఫ్ ఎక్స్ ను మరిింత మెర్గాగొ తీరిచిదిదా్దలని నిర్ణయిించుకున్నీర్. 
దాింతో ఈ చిత్రానినీ సమ్మర్ కు పోస్టి  పోన్  చేశార్. ఇదిలా ఉింట్ ప్రభాస్  
తాజాగా మరో అర్దైన రికార్్డ క్రియేట్ చేశాడు. ప్రముఖ్ మీడియా సింసథా  
ఆర్్మక్స్ ప్ర తినెల  దేశింలోని సెలబ్రిటీల గురిించి సరేవా నిరవాహిించి.. ట్ప్ 
పొజిష్న్ లో ఉననీ సెల బ్రెటీల జాబితాలను విడుదల చేసుతుింట్ర్. ఈ 
క్ర మింలోనే అకోటిబర్  నెల కు సింబింధిించిన మోస్టి పాపుల ర్ మేల్ తెలుగు 
ఫిలిిం సాటిర్స్  స రేవా జాబితాను ఆర్్మక్స్ వెల్లి డిించిింది. ఈ లిస్టి లో ప్ర భాస్ ట్ప్  
ప్్లిస్ లో నిలిచాడు. ప్ర భాస్ త ర్వాత ఎన్టిఆర్ , అలు్లిఅర్జాన్ , మహేష్ బాబు 
తర్వాతి సాథాన్లో్లి ఉన్నీర్. జూలై, ఆగసుటి, సెపెటిింబర్  నెల లో్లి కూడా ప్ర భాస్  
ట్ప్ ప్్లిస్ లో ఉన్నీడు. ఇక హీరోయిన్ ల లో స మింత మొద టి సాథానింలో 
ఉిండ గా కాజ ల్ రెిండ వ సాథానింలో ఉింది.

మోస్టా పాపులర్టాలీవుడ్స్టా ర్గా
పరీ భాస్..!

రిష్బ్ శెటిటి హీరోగా నటిించిన కననీడ 
మూవీ కాింతార. ఈ చిత్రిం చిననీ సినిమా 

గా విడుదలై దేశ వా్యపతుింగా సెనేస్ష్న్ క్రియేట్ 
చేయడిం జరిగిింది. ఈ సినిమా బాకాస్ఫీస్ 
విధ్వాింసిం సృషిటిసుతుిందని ఎవరూ అనుకోలేదు. 
ఈ చిత్రిం ఇప్పటికీ థియేట్ర్లిలో మించి 
వస్ళ్లిను ర్బడుతోింది.ఈ చిత్రిం కి వసుతుననీ 
రెసా్పన్స్ కారణిం గా ఓటిటి రిలీజ్ ను కూడా 
వాయిదా వేయడిం జరిగిింది. ఈ చిత్రిం యొకకో 
తెలుగు వెర్షన్ తెలుగు ర్షా్రోల నుిండి 25 కోట్్లి 
షేర్ వస్లు చేసి అిందరిన్ ఆశచిర్యపరిచిింది. 

ఇపు్పడు లేటెస్టి సెనేస్ష్న్ నూ్యస్ ఏమిట్ింట్, ప్రముఖ్ ఎింట్రె్టటిన్ మెింట్ ఛానెల్, సాటిర్ మా 
ఈ సినిమా శాటిలైట్ హకుకోలను 4.5 కోట్్లి రూపాయలకి కొనుగోలు చేసిింది. డబి్బింగ్ 
సినిమాకు ఇది చాలా పెద్ద మొతతుిం అని చెపా్పలి. దీింతో తెలుగు మారెకోట్ లో ఈ చిత్రానికి 
ఉననీ క్రేజ్ పై మరిింత స్పష్టిత వచిచిింది. యూఎస్ఏలో కూడా తెలుగు వెర్షన్ దాదాపు 
1 మిలియన్ డాలర్్లి వస్లు చేసిింది. రిష్బ్ శెటిటి రచిించి దర్శకతవాిం వహిించిన ఈ 
సినిమా ను హొింబలే ఫిల్్మస్ బా్యనర్ పై నిరి్మించడిం జరిగిింది.

“కాంతార”శాటిలై ట్హకుకోలు

ట్లివుడ్ యింగ్ 

అిండ్ ట్లెింటెడ్ 

హీరో అడివి శేష్ తన కెరీర్ లో 

బా్యక్ ట్ బా్యక్ హిట్స్ తో 

కెరీర్ లో వేగింగా అడుగులు 

వేసుతున్నీడు. యాక్షన్ డ్రామాగా 

తెరకెకుకోతుననీ హిట్2 చిత్రిం 

డిసెింబర్ 2న ప్రేక్షకుల 

ముిందుకు ర్నుింది. ఈ చిత్రిం 

కి సింబింధిించిన ప్రమోష్న్స్ జోర్గా సాగుతున్నీయి. ఈ 

చిత్రిం డిసెింబర్ 1వ తేదీన భారీగా ఓవరీస్స్ లో కూడా విడుదల 

కానుింది. ఫ్ర్స్ ఫిల్్మస్ మరియు కా్లిసిక్ ఎింట్ర్ టైన్ మెింట్ 

ఈ చిత్రానినీ యుఎస్ లో విడుదల చేసేిందుకు సన్నీహాలు 

చేసుతున్నీర్. మీన్క్షి చౌదరి కథాన్యికగా నటిించిన ఈ 

చిత్రింలో ర్వు రమేష్, కోమలీ ప్రసాద్, శ్రీకాింత్ మాగింటి 

తదితర్లు ముఖ్్య పాత్రలు పోషిసుతున్నీర్. న్నికి చెిందిన 

వాల్ పోసటిర్ సినిమా ఈ చిత్రానినీ నిరి్మించిింది.

యూఎస్లోగారీ ండ్గాఅడివిశేష్“హిట్2”

ర
కు
ల్
ప్రీ
త్
సి
ంగ్
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