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ఆ�.�ి.�.1-112467/2019      �ే�	:13- 01-2020 

�ారం-1 

�జయ�ాడ నగర �ాలక సంస�   �ార�� లను ప�న���భజన �ేయ�చూ జ��  �ే!ిన �#ా రంభ ప#కటన. 
...... 

�జయ�ాడ నగర �ాలక సంస�  �ార�� ల సంఖ&ను '(ంచుత* �ాష, - ప#భ�త�మ� �ార� ఉత0ర��ల 12ం.17 
ప�ర ప���ాల13 4ాఖ  5ే67: 10-01-2020 నందు �జయ�ాడ నగర �ాలక సంస�ను 64 ఏక సభ& 
�ార�� ల:;ా <ర=>ంచుత* ఉత0ర��లను జ��  �ే!ి13ర�.  అందు'(ౖ ప#భ�త�ం �ార� �ా�� ఉత0ర��ల 
12ంబర�. 570 ప�ర ప���ాలన (ఎలCను 2) 5ే67: 06-11-96 లD జ��  �ేయబEFన ఆంధ#ప#6ేI నగర 
�ాలక సంస�ల �ార�� ల హదుK ల ప�న���భజన <యమ <బంధనల: <బంధన 8 < అనుస��ంL 
�జయ�ాడ నగర ప#జలక: 5ెNయజOయ�న67 ఏమన;ా �జయ�ాడ నగర �ాలక సంస� 64 ఏక సభ& 
�ార�� ల:;ా ఈ 67గ�వ �వ��ంచబEFన హడR� ల5S ప�న���భజన �ేయబEFన67. 
 
 ఈ �ార�� ల ప�న���భజన �జయ�ాడ నగర ప#జల: తమ అభ&ంతరమ�ల: / సలTలను నగర 
�ాలక సంస� ప< �Uళలందు 67.20-01-2020 వ 5ే67 Wాయంత#ం  5 గంటల లDప�;ా కXషనర� ;ా��YZ 
అందునట[\ ;ా �ా�� సలTలను N]త ప^ర�కమ�;ా అంద�ేయవల!ిన67;ా Y_రట àbన67. 
 
 �ార��  ��ంబర�:  1 హదు� ల �వరమ�ల� 
  త�ర��: �ామవర�ాcడR ఇనef ��ంg �hడR�  . 
 ద��ణం: ఏలiర� �hడR�   . 
 
పడమర: Eొంక �hడR�   . 
 ఉత� రం: నునe ;kా మ పం�3>l హదుK   . 
 
 
     �ామవర�ాcడR ఇనef ��ంg  �hడR�  ఈ4ాన& మmల �#ా రంభ àb n(o\  ఓవf నుంEF  దqFణ 67శ;ా �tuవv 
Yాల:వ వరక: �2wx పడమర 67శ;ా l��;� y.ఆf.టz.ఎv. �hడR�  వదK గల Yాన{f T!ిcట| వరక: �2wx 
ఉత0ర 67శ;ా l��;� పప�cల }ల:\  �hడR�   మ��య� Eొంక �hడR�   Xదు;ా నునe ;kా మ పం�3>~ �hడR�  
వరక: �2wx త*ర�c 67శ;ా l��;� �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను. 
 



�ార��  ��ంబర�:  2 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 త�ర��: ఏల�ర� � డ"�  గ�ణదల $%ంటర�. 

ద��ణం: గ�ణదల '(ండ. 
పడమర: )ేవంగ�ల ��ంకట ,ా-. � డ"� , గ�ణదల '(ండ  
ఉత� రం: ఏల�ర� � డ"� . 
 
 ఏలiర� �hడR�  గ�ణదల !(ంటf లDYాNటz 12ంబర�.45 �క� ఈ4ాన&మ� మmల �దల:Y_< 
దqFణ 67శ;ా త*ర�c స��హదుK  Xదు;ా లDYాNటz 12ంబర�.45 గ�ణదల �̀��మ�త గ�EF �hడR�  వరక: 
�2w\ మరల ఆ;Oeయమmల గ�ణదల �̀��మ�త గ�EF �hడR�  నుంEF పడమర 67శ;ా లDYాNటz12ం.45 & 
46 దqFణ స��హదుK  Xదు;ా �2wx గ�ణదల Y_ండ అగk��గమ� �#ా ంతమ� వరక: మరల ఉత0ర 67శ ;ా 
పడమర స��హదుK  అ>న గ�ణదల Y_ండ అగk��గమ� �#ా ంతమ� నుంEF 6ేవంగ�ల �2ంకట Wా�} �hడR�   
లDYాNటz 12ం.32 ��గమ� ఏలiర� �hడR�  వరక: మరల త*ర�c 67శ;ా ఏలiర� �hడR�  Xదు;ా అన;ా 
లDYాNటz12ం.32 ��గమ� ఉత0ర స��హదుK  '(ౖ Y_ంత ��గమ� మ��య� లDYాNటz 12ం.45 �క� 
ఈ4ాన&మ� గ�ణదల !(ంటర� �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను. 
 �ార��  ��ంబర�:  3 హదు� ల �వరమ�ల� 

 
 త�ర��: �.యం.!ి. స��హదుK  (Yానూర� Eొంక )    . 

 ద��ణం: మT13డR �hడR�  ./ గవరe àం� దంత �2ౖద&4ాల �hడR�  
 
పడమర: గ�ణదల Y_ండ పడమర ��గమ� / గ�ణదల !(ంటf �hడR�    
 ఉత� రం: Yార| మ�f�� �hడR�     
   
         �ామవర�ాcడR జంC�   ఈ4ాన& మmల �#ా రంభ àb దqFణ 67శ;ా �.యం.!ి. స��హదుK  �2ంబEF 
Yానూర� Eొంక Xదు;ా �2wx పడమర 67శక: l��;� మT13డR �hడR�  �2ంబEF గవరe àం� దంత 
�2ౖద&4ాల �hడR�  జంC� వరక: �2wx దqFణ 67శ;ా l��;�  కల�ాల �ా�� ��7 వరక: �2wx మరల 
Y�kసు0 �ాజప�రం �hడR�  �2ంబEF అర| నగf కమm&<టz Tల: వరక: �2wx మ��య� పడమర 67శ;ా 
గ�ణదల Y_ండ వరక: �2wx ఉత0ర 67శక: l��;� గ�ణదల Y_ండ Xదు;ా లiర�K నగf �hడR�  వరక: �2wx 
త*ర�c 67శక: l��;� Yార| మ�f�� �hడR�   గ�ణదల !(ంటf Xదు;ా �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను.  
 
 
 



�ార��  ��ంబర�:  4 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 
 త�ర��: 100’-0 ��� ట�న�� ల�ౖను �hడR�     . 

 ద��ణం: గ�ర�13న� �hడR�  . 
 
పడమర: ఎ|.ఐ.!ి.Yాల< 5వ ల�ౖను /   Y�kసు0 �ాజప�రం �hడR�  /కల�ాల �ా�� ��7  
 ఉత� రం: గవరe àం� దంత �2ౖద&4ాల �hడR�  / మT13డR �hడR�    
   
         100’-0 ��� ట�న�� ల�ౖను �hడR�   ఈ4ాన& మmల �#ా రంభ àb దqFణ 67శ;ా  ��� ట�న�� ల�ౖను �hడR�      
�2ంబEF  �2wx పడమర 67శ;ా �2wx గ�ర�13న� �hడR� ,  NH-16 జంC� వరక: �2wx ఐ.టz.ఐ �hడR�  గ�ంE3 
�2wx ఉత0ర 67శక: l��;� ఎ|.ఐ.!ి.Yాల< 5వ ల�ౖను  మ��య� జయప#Yా� నగf �hడR�  నందు 
ఆf.!ి.యం చ��� వరక: �2wx మరల Y�kసు0 �ాజప�రం �hడR�  �2ంబEF �2wx త*ర�c 67శక:  l��;� కల�ాల 
�ా�� ��7  Xదు;ా దంత �2ౖద&4ాల జంC� వరక: �2wx త*ర�c 67శక: l��;� దంత �2ౖద&4ాల  మ��య� 
మT13డR �hడR�  Xదు;ా �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను.  
 
  �ార��  ��ంబర�:  5హదు� ల �వరమ�ల� 

 
 త�ర��: Y�kసు0 �ాజప�రం �hడR�  / ఎ|.ఐ.!ి.Yాల< 5వ ల�ౖను   . 

 ద��ణం: ఐ.టz.ఐ �hడR�  / గ�ణదల Y_ండ. 
 
పడమర: గ�ణదల Y_ండ పడమర ��గం . 
 ఉత� రం: ఆర�� నగf కమm&<టz Tల: ��7  
   
         ఆర�� నగf కమm&<టz Tల: ��7 ఈ4ాన& మmల �#ా రంభ àb  Y�kసు0 �ాజప�రం �hడR�  �2ంబEF 
ఆf.!ి,ఎం  చ��� వరక: �2wx త*ర�c  67శక: l��;� జయప#Yా� నగf �k6ే� అ�ార�0 àం� వరక: �2w\ 
మరల ఎ|.ఐ.!ి.Yాల< 5వ ల�ౖను �2ంబEF ఐ.టz.ఐ �hడR�  వరక: �2wx   పడమర 67శక: l��;� సునeప� 
బట�,ల !(ంటర� వరక: �2wx  శ�4ాన �hడR�  �2ంబEF �2wx ఉత0ర 67శక: l��;� గ�ణదల Y_ండ Xదు;ా �2wx 
త*ర�c 67శక: l��;� ఆర�� నగf కమm&<టz Tల: ��7  Xదు;ా �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను.  
 
 
 
   



�ార��  12ంబర�:  6  హదుK ల �వరమ�ల: 
 త*ర�c: 6ే�ాంగ�ల �2ంకట Wా�} !ీ, -�, గ�ణదల మ��య� �ఘల�# జప�రం Y_ండ ��గమ�, 

బ� య�ాటz మ�ధవ�ావ� !ీ, -�. 
దqFణం: 13;Oళx �k�ామమ� �hడR�   మ��య� 4kా }క �ధ&'ీటం �h�. 
పడమర: �4ాల�ంద# �hడR� , చంద# �ాజOశ�ర�ావ� �hడR�  
ఉత0రం: ఏలiర� �hడR� .   
 
        లDYాNటz 12ం 32 6ే�ాంగ�ల �2ంకట Wా�} !ీ, -� �h� మ��య� ఏలiర� �h� ఈ4ాన& మmల 
�#ా రంభ àb దqFణ 67శ;ా లDYాNటz 12ం 32 త*ర�c స��హదుK  అ>న 6ే�ాంగ�ల �2ంకట Wా�} !ీ, -� �h�  
Xదు;ా గ�ణదల Y_ండ, �ఘల�# జప�రం Y_ండ ��గమ� మ��య� బ� య�ాటz మ�ధవ �ావ� !ీ, -� 
నుంEF ��ాలయం �h� �2ళ�x వరక: మరల పడమర 67శ;ా ��ాలయం �hడR�  �2ంబEF 4kా }క �ధ&'ీటం 
�hడR�  మ��య� 13;Oళx �k�ామమ� �hడR�  అన;ా లDYాNటz 12ం 32 ��గమ� వరక: మరల  ఉత0రం 67శ;ా 
పడమర స��హదుK  Xదు;ా చంద# �ాజOశ�ర�ావ� �hడR�  మ��య� �4ాల�ంద# �hడR�  Xదు;ా ఏలiర� �hడR�  
కNయ� వరక: అన;ా లDYాNటz 12ం 32 ��గమ� వరక: మరల త*ర�c 67శ;ా �#ా రంభ àb ఉత0ర 
స��హదుK  అ>న ఏలiర� �hడR�  Xదు;ా 6ే�ాంగ�ల �2ంకట Wా�} !ీ, -� �h� లDYాNటz 12ం 45 �#ా రంభ 
ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను.  

�ార��  ��ంబర�:  7 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 త�ర��: సునeప�బటz,ల: !(ంటf మ��య� ఎ.ఎv.�ామ��ావ� �h�  

 ద��ణం: మT53�;ాం�  �h�  
 
పడమర: �ాటf ట�&ం� �h� మ��య� ప#జ�శYZ0 నగf �h�  
 ఉత� రం: 4kా }క �63&'ీఠమ� �h� మ��య� �గల�# జప�రం Y_ండ 
 
 ఉత0ర ఈ4ాన&ం <మ�5Sట !(ంటf నుంEF త*ర�ప� �2ౖప�;ా 4kా }క �63&'ీఠమ� �h� Xదు;ా 
బ� య�ాటz మ�ధవ�ావ� �h� వరక: మరల ఎడమ�2ౖప� ఉత0 ¢రమ�;ా !ి.ఎv.ఐ. Yాం�£ం� Xదు;ా 
�గల�# జప�రం Y_ండ'(ౖ 6వ �ార��  స��హదుK  Xదు;ా Y_ండ 67గ�వన సునeప� బట�,ల: నుంEF !ి63K ర� 
స���| వరక: పడమరక: l��;� ఎ.ఎv.�ామ��ావ� �h� Xదు;ా జ}��ెట[,  వరక:, దqFణమ�;ా l��;� 
జ}��ెట[,  �h� ల¤క 'ి.�.'ి �h� Xదు;ా మT53�;ాం�  �h� వరక: మరల పడమర �2ౖప� 
మT53�;ాం�  �h� Xదు;ా �ాటf ట�&ం� �h� వరక: మరల ఉత0రమ� l��;� �ాటf ట�&ం� �h� 
Xదు;ా �ఖ�మణ¥ !(ంటf Xదు;ా ప#జ�శYZ0 నగf �h� Xదు;ా <మ�5Sట !(ంటf నక: �2ళ�xను. 
 



�ార��  ��ంబర�: 8 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 త�ర��: 1Uషన| ����U �h�  

 ద��ణం: మT53�;ాం�  �h�  
 
పడమర: 'ి.�.'ి �h�  మ��య� జ}��ెట[,  �h� మ��య� !ి63K ర� Yాల¤¦ �h�  
 ఉత� రం: గవరe àం� ఐ.టz.ఐ. మ��య� గవరe àం� �ాNట�YZe� �h�  
 
 ఉత0ర ఈ4ాన&ం త*ర�c �2ౖప�;ా అమ� క§¨&ణ మండపం నుంEF, ఐ.టz.ఐ, �ాNట�YZe� �h� 
Xదు;ా 1Uషన| ����U �h� వరక: మరల దqFణమ� �2ౖప�;ా, 1Uషన| ����U �h� Xదు;ా బ©ం¦ స���| 
వరక: మరల పడమర �2ౖప�;ా మT53�;ాం�  �h� Xదు;ా 'ి.�.'ి. !ి<మ� !(ంటf వరక: మరల 
ఉత0రమ�నక: l��;� 'ి.�.'ి �h� Xదు;ా జ}��ెట[,  !(ంటf వరక: మరల త*ర�c నక: l��;� 
ఎ.ఎv.�ామ��ావ� �h� Xదు;ా !ి63K రª స���| మ��య� ఉత0రమ� �2ౖప�;ా అమ� క§¨&ణ మండపం 
వరక: �2ళ�xను. 

�ార��  ��ంబర�: 9 హదు� ల �వరమ�ల� 
 

 త�ర��: ఎ�.టz.ఆf.స���| మ��య� కృష=�Uణ¥ �h�  
 ద��ణం: బందర� Yాల:వ   
 
పడమర: సూ¬ y#�®  మ��య� పY�ర�గ�Eెం �h� మ��య� ‘ఎ’ క12�న�� �h�   
 ఉత� రం: మT53�;ాం�  �h� బ©ం¦ స���| నుంEF 'ినeమ1U< !(ంటf నుంEF <ర�ల� Yా12�ం� �h�  
 
 ఉత0ర ఈ4ాన&ం EF.�. �̀నf ల¤క టzYZ�| �h� !(ంటf నుంEF మT53�;ాం�  �h� Xదు;ా బ©ం¦ 
స���| వరక: మరల ఉత0రమ� �2ౖప�;ా 1Uషన| ����U �h� Xదు;ా 'ినeమ1U< �h� !(ంటf వరక: 
మరల త*ర�c �2ౖప�;ా <ర�ల� Yా12�ం� �h� Xదు;ా ఎ�.టz.ర. స���| వరక:, మరల దqFణమ� 
�2ౖప�;ా కృష=�Uణ¥ �h� Xదు;ా  బందర� Yాల:వ వరక: మరల బందర� Yాల:వ Xదు;ా పడమర 
�2ౖప�;ా సూ¬ y#�®  వరక: మరల ఉత0రమ� �2ౖప� 1Uషన| ����U Xదు;ా పY�ర� గmEెం �h� వరక:  
మరల పడమర �2ౖప�;ా పY�ర� గmEెం �h� నుంEF ‘ఎ’ క12�న�� వరక:, మరల ఉత0రమ� �2ౖప�;ా ‘ఎ’ 
 క12�న�� �h� Xదు;ా మT53�;ాం�  �h� టzYZ�| �h� !(ంటf వరక: �2ళ�xను.  
   
 
    



�ార��  ��ంబర�:  10  హదు� ల �వరమ�ల� 
 త�ర��: క§¨&ణ మండపం  �hడR�  / ఆట¯ నగf 100’-0’ �hడR�  . ద��ణం: పంటYాల:వ �hడR�  / <ర�ల� Yా12�ం� �hడR�   

పడమర: ఎ�.��°-16 �hడR� . ఉత� రం: గ�ర�13న� Yాల< �hడR� .   
         గ�ర�13న� �hడR�  మ��య� క§¨&ణమండపం �hడR�  ఈ4ాన& కiడN  నుంEF �#ా రంభ àb   దCణ 
67శ;ా l��;�  ఆట¯నగf 2 వ Ykా v �hడR�  జంC� వరక: �2wx  త*ర�c 67శ;ా l��;� ఆట¯ నగf 100’-0’ 
�hడR�  �2ంబEF  పంటYాల:వ �hడR�  కiడN  వరక: �2wx పడమర 67శ;ా l��;� పంటYాల:వ �hడR�  Xదు;ా 
�.యం.!ి �ార�� అ>న త±మ�ల �2ంకటరతeం �ార�� కiడN నుంEF దqFణ 67శ;ా l��;� పంటYాల:వ 
�hడR�  Xదు;ా W² ష| �2ల¤³f ఆ´ీసు కiడN వరక: �2w\ పడమర 67శ;ా l��;� పంటYాల:వ �hడR�  
Xదు;ా !(,ల�\  Yాల¤µ �ా�� ఇంEోf !·,EFయం వరక: �2wx దqFణ 67శ;ా l��;� పంటYాల:వ �hడR�  నుంEF 
NTR స���| కiడN వరక: �2wx పడమర 67శ;ా l��;� <ర�ల� Yా12�ం� �hడR�  నుంEF 1Uషన| ����U వదK  
గల <ర�ల� Yా12�ం� జంC� వరక: �2wx ఉత0ర 67శ;ా l��;� 1Uషన| ����U �hడR�  Xదు;ా ర �̀� 
Tసcట| జంC� వరక: �2w\ త*ర�c 67శ;ా l��;�  గ�ర�13న� �hడR�  మ��య� క§¨&ణమండపం �hడR�  
�#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను.  
 �ార��  ��ంబర�:  11 హదు� ల �వరమ�ల� 

 త�ర��: Yానూర� Eొంక �hడR�  / �జయ�ాడ నగర ప���7. ద��ణం: మT53�;ాం�  �hడR�   / NTR స���| . 
పడమర: పంటYాల:వ �hడR� . ఉత� రం: పంటYాల:వ �hడR� . 

లDYాNటz 12ంబర� -54  �క� ఈ4ాన& మmల �#ా రంభ àb  దqFణ 67శ;ా Yానూర� Eొంక �hడR�  
Xదు;ా మT53�;ాం�  �hడR�  వరక: �2wx పడమర 67శ;ా l��;� మT53�;ాం�  �hడR�  నుంEF NTR 
స���| వరక: �2wx ఉత0ర 67శ;ా l��;� పంటYాల:వ �hడR�  నుంEF !(,ల�\  Yాల¤¸ ఇంEోf !·,EFయం వరక: 
�2wx త*ర�c 67శ;ా పంట Yాల:వ �hడR�  నుంEF W² ష| �2ల¤³f ఆ´ీసు కiడN వరక: �2wx ఉత0ర 67శ;ా 
l��;� పంటYాల:వ �hడR�  నుంEF త±మ�ల �2ంకట రతeం �ార�� వరక: �2wx త*ర�c 67శ;ా l��;� 
పంటYాల:వ �hడR�  నుంEF 100’-00 ఆట¯నగf �hడR�  జంC� వరక: �2wx ఉత0ర 67శ;ా l��;� 'ి.y.బ� v 
�hడR�  (100’-00 ఆట¯నగf �hడR� ) నుంEF ఆట¯నగf 2వ Ykా v �hడR�  జంC� వరక: �2wx పడమర 67శ;ా 
l��;� 2వ Ykా v �hడR�  జంC� నుంEF క§¨&ణ మండపం �hడR�  వరక: �2wx ఉత0ర 67శ;ా l��;�  క§¨&ణ 
మండపం �hడR�  నుంEF గ�ర�13న� �hడR�  కiడN వరక: �2wx పడమర 67శ;ా l��;� గ�ర�13న� �hడR�  
నుంEF ��� ట�న�� ల�ౖను �hడR�  కiడN వరక: �2wx ఉత0ర 67శ;ా l��;�  ��� ట�న�� ల�ౖను �hడR�  నుంEF 
మT13డR �hడR�  కiడN వరక: �2wx త*ర�c 67శ;ా మT13డR �hడR�  నుంEF  లDYాNటz 12ంబర� -54  
�hడR�   �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను.  



�ార��  ��ంబర�:  12 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 
 త�ర��: �జయ�ాడ నగర �ాలక సంస� హదుK  (పండ� ప�రం 9వ �hడR�  వరక: ). 

 ద��ణం: �జయ�ాడ నగర �ాలక సంస� హదుK  (బందర� Yాల:వ). 
 
పడమర: యనమలక:దుర� Eొంక �hడR� . 
 ఉత� రం: !ి��v కం'(< �2నుక  �hడR�  ( �ౌద��'·ట �hడR� ) 
 
 లDYాNటz 12ంబర� -74 �క� ఈ4ాన& మmల �#ా రంభ àb  దqFణ 67శ;ా బందర� Yాల:వ  
వరక: �2wx పడమర �2ౖప� l��;� బందర� Yాల:వ  �2ంబEF యనమలక:దుర� Eొంక �hడR�  వరక: �2wx 
ఉత0ర 67శ;ా l��;� యనమలక:దుర� Eొంక �hడR�   Xదు;ా !ి��v కం'(º �2నుక �hడR�  జంC� వరక: 
�2wx త*ర�c  67శ;ా l��;�  !ి��v కం'(º �2నుక �hడR�  Xదు;ా  �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను.  

 
 
 �ార��  ��ంబర�:  13 హదు� ల �వరమ�ల� 

 
 
 త�ర��: యనమలక:దుర� Eొంక �hడR� . 

 ద��ణం: �జయ�ాడ నగర �ాలక సంస� హదుK  (బందర� Yాల:వ). 
 
పడమర: Eొంక �hడR�  / 5Sట�ా�� ��7 / YZWా� �h� / �ామ�ల�ా�� ��7 / NSM సూ�| �h�  
 ఉత� రం: మT53�;ాం�  �hడR�  
  యనమలక:దుర� Eొంక �hడR�  మ��య� మL»పట,ణం �h� జంC�(ఈ4ాన&ం ) నుంEF దqFణ 
67శ;ా యనమలక:దుర� Eొంక �hడR�  Xద;ా బందf Yాల:వ వరక: �2w\ పడమర 67శ;ా l��;� బందర� 
Yాల:వ  �2ంబEF Eొంక �hడR�  వరక: �2wx ఉత0ర 67శ;ా l��;� Eొంక �hడR�   Xదు;ా 5Sట�ా�� ��7 వరక: 
�2w\ పడమర 67శ;ా l��;� 5Sట�ా�� ��7 , YZWా� �h� మ��య� �ామ�ల�ా�� ��7 Xద;ా NSM �h� 
జంC� వరక: �2w\ ఉత0ర 67శ;ా l��;� NSM �h� Xద;ా మT53�;ాం�  �hడR�  వరక: �2w\  త*ర�c  
67శ;ా l��;�  మT53�;ాం�  �hడR�  Xదు;ా   �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను.  

 
 
 
 
 
 



�ార��  ��ంబర�:  14  హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 త�ర��: Eొంక �hడR� . 

 ద��ణం: �జయ�ాడ నగర �ాలక సంస� హదుK  (బందర� Yాల:వ). 
 
పడమర: కృష=�Uణ¥ �h� / అవ<గడ�  ధ�ా��ావ� ��7 / Yారంప^EF �ా�� �67   
 ఉత� రం: మT53�;ాం�  �hడR�  / NSM సూ�| �h� / �ామ�ల�ా�� ��7 / YZWా� �h� / 5Sట�ా�� ��7  
  Eొంక �hడR�  Xద లDYాNటz 12ంబf – 70 �క� ఈ4ాన&ం మmల �#ా రంబ àb దqFణ 67శ;ా Eొంక 
�hడR�  Xద;ా బందf Yాల:వ వరక: �2w\ పడమర 67శ;ా l��;� బందర� Yాల:వ  �2ంబEF �2wx కృష=�Uణ¥ 
�hడR�   వరక: �2wxఉత0ర 67శ;ా l��;� కృష=�Uణ¥ �hడR�  Xదు;ా  NTR స���|  జంC� వరక: �2wx త*ర�c 
67శక:  l��;� మT53�;ాం�7 �hడR�  Xదు;ా �.యం.!ి స���| – 3 ఆ´ీసు (X-!·�ా) వరక: �2wx 
దqFణ 67శ;ా  l��;�  NSM సూ�| �h� Xదు;ా �ామ�ల�ా�� ��7 వరక: �2w\ త*ర�c 67శ;ా l��;� 
�ామ�ల�ా�� ��7, YZWా� �h� మ��య� 5Sట�ా�� ��7 Xద;ా �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను.  

 
 �ార��  ��ంబర�:  15 హదు� ల �వరమ�ల� 

 
 

 త�ర��: బందర� �ాల
వ,  �జయ�ాడ నగర  ప����, ప�ట���డ��  
 ద��ణం: �జయ�ాడ నగర ప���� కృ ా!  న"�. 
 

పడమర: #ాయ$% ��డ��  . 
 ఉత�రం: బందర� �ాల
వ . 
 
 
     బందర� �ాల
వ,  ,  �జయ�ాడ నగర  ప����, ల&�ా'ట( – 61 ల&  ఈ*ాన+ మ-ల నుం/0 1%ా రంభ345 
ప�ట���డ��  6దు#ా ద70ణ "�శ#ా �జయ�ాడ నగర ప���� కృ ా!  న"�  వరక
 �:;< పడమర "�శ#ా $��#�  కృ ా!  న"�  
6దు#ా #ాయ$% ��డ��  వరక
   �:;< ఉత?ర "�శ#ా  $��#� #ాయ$% ��డ��  6దు#ా కరకట� ��డ��   జం@A  వరక
 
�:;< పడమర "�శ#ా $��#� కరకట� ��డ�� క
 ద70ణమB#ా  సూEF G%/0H  వరక
 �:;< ఉత?ర "�శ#ా $��#� బందర� 
�ాల
వ సూEF G%/0H  పడమర �:ౖప�క
  �:;<  తJర�K "�శ#ా $��#� బందర� �ాల
వ 6దు#ా 1%ా రంభ ప%"ేశమB 
వరక
 �:ళN<ను. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 �ార��  ��ంబర�:  16 హదు� ల �వరమ�ల� 
 

 

 త�ర��: #ాయ$% ��డ��  / �ామ'ం#OశPర నగQ  
 ద��ణం: భ-RST గB1ా?  నగQ , �జయ�ాడ నగర ప���� కృ ా!  న"�   . 
 

పడమర: �ా�UనగQ, /ొంక ��డ��    . 
 ఉత�రం: బందర� �ాల
వ , అవXగడ�   కరకట� ��డ��  . 
 
 
     అవXగడ�   కరకట� ��డ��  మ��యB #ాయ$% ��డ��  జం@A నందు   ఈ*ాన+ మ-ల  నుం/0 1%ా రంభ345 ద70ణ 
"�శ#ా #ాయ$% ��డ��  6దు#ా కృ ా!  న"� నగర ప����  వరక
 �:;< పడమర "�శ#ా కృ ా!  న"�  6దు#ా భ-RST 
గB1ా?  నగQ 6దు#ా, /ొంక ��డ��  వరక
   �:;< ఉత?ర "�శ#ా $��#� ల&�ా'ట( -61 ల&X  /ొంక ��డ��  6దు#ా,  �ా�U 
నగQ 1 వ Y�� (ల&�ా'ట(-41) 6దు#ా బందర� �ాల
వ వరక
 �:;<  తJర�K "�శ#ా $��#� బందర� �ాల
వ 
6దు#ా సూEF G%/0H  పడమర �:ౖప�క
 �:;<, కరకట� ��డ�� క
 ద70ణమB#ా  �:;< 1%ా రంభ ప%"ేశమB అZన కరకట� 
మ��యB #ాయ$% ��డ��  జం@A  వరక
 �:ళN<ను. 
 

 

 �ార��  ��ంబర�:  17 హదు� ల �వరమ�ల� 
 

 

 త�ర��: �ా�UనగQ, /ొంక ��డ��   
 ద��ణం: [Uరక�ామ\నగQ �]ంత ^_గమB , �జయ�ాడ నగర ప���� , కృ ా!  న"�   . 
 

పడమర: `.�ా�Uకృష!మ-��? ��డ��     . 
 ఉత�రం: బందర� �ాల
వ. 
 
 
     బందర� �ాల
వ మ��యB �ా�UనగQ 1 వ Y��  జం@A ఈ*ాన+ మ-ల  నుం/0 1%ా రంభ345 ద70ణం "�శ#ా 
�ా"U నగQ 1వ Y��, /ొంక ��డ��  6దు#ా నగర ప���� కృ ా!  న"�  వరక
 �:;< పడమర "�శ#ా $��#� 
[Uరక�ామ\నగQ �]ంత ^_గమB కృ ా!  న"�   6దు#ా 29  Y��  వరక
  �:;< ఉత?ర "�శ#ా $��#�  `.�ా�Uకృష! 
మ-��? ��డ��  6దు#ా బందర� �ాల
వ వరక
 �:;< తJర�K "�శ#ా $��#� బందర� �ాల
వ 6దు#ా 1%ా రంభ 
ప%"ేశమB వరక
 �:ళN<ను. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 �ార��  ��ంబర�:  18 హదు� ల �వరమ�ల� 
 

 

 త�ర��: `.�ా�Uకృష!మ-��? ��డ��      
 ద��ణం: [Uరక�ామ\ నగQ �]ంత ^_గమB, �జయ�ాడ నగర ప����  కృ ా!  న"� . 
 

పడమర: కనకదురb �ార�� . 
 ఉత�రం: బందర� �ాల
వ. 
 
 
     బందర� �ాల
వ  మ��యB `.�ా�Uకృష!మ-��?  ��డ��  నందు  ఈ*ాన+ మ-ల  నుం/0 1%ా రంభ345 ద70ణ "�శ#ా 
`.�ా�Uకృష!మ-��? ��డ�� , [Uరక�ామ\ నగQ 6దు#ా నగర ప���� కృ ా! న"� వరక
  �:;< పడమర  "�శ#ా $��#� 
నగర ప����  కృ ా!  న"�  6దు#ా కనకదురb  �ార�� వరక
 �:;< ఉత?రం "�శ#ా $��#� కనకదు�ాb  �ార�� 6దు#ా 
బందర� �ాల
వ వరక
  �:;< తJర�K  "�శ#ా $��#�   బందర� �ాల
వ  మ��యB `.�ా�Uకృష!మ-��?  ��డ��  
1%ా రంభ ప%"ేశమB వరక
 �:ళN<ను. 
 

 

 �ార��  ��ంబర�: 19 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 త�ర��: టzYZ�| �h� ల¤క ‘ఎ’ క12�న�� �h�  

 ద��ణం: బందర� Yాల:వ   
 
పడమర: �ాఘవయ& �ాf�  y#�®   
 ఉత� రం: మT53�;ాం�  �h� 
 
 ఉత0ర ఈ4ాన&ం �ాఘవయ& �ాf�  y#�®  నుంEF త*ర�c �2ౖప�;ా మT53�;ాం�  �h� Xదు;ా 
టzYZ�| �h� !(ంటf నుంEF దqFణమ� �2ౖప�;ా ‘ఎ’ క12�న�� �h� Xదు;ా పY�ర� గmEెం �h� వరక: 
మరల� త*ర�c �2ౖప� l��;� పY�ర� గmEెం �h� Xదు;ా, 1Uషన| ����U �h� వరక: మరల ����U �h� 
Xదు;ా దqFణమ� �2ౖప� సూ¬ y#�®  వరక: మరల పడమర �2ౖప� l��;� బందర� Yాల:వ �2ంబEF 
�ాఘవయ& �ాf� y#�®  వరక: �2ళ�xను.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 �ార��  ��ంబర�:  20 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 

 

 త�ర��: కనకదురb �ార��.     
 ద��ణం: రణ�cd నగQ �]ంత ^_గమB, కృ ా!  న"� . 
 

పడమర: శంకర మఠం Y��, APSRM fgh సూiల
 ��డ��  , jి.యం fgl?  jmంటQ. 
 ఉత�రం: బందర� �ాల
వ. 
 

 
 బందర� �ాల
వ  మ��యB కనకదురb �ార�� నందు  ఈ*ాన+ మ-ల  నుం/0 1%ా రంభ345 ద70ణ "�శ#ా  
నగర ప���� కృ ా!  న"� వరక
 �:;< పడమర  "�శ#ా $��#�  నగర ప���� రణ�cd నగQ వరక
 �:;<  ఉత?ర "�శ#ా 
$��#� రణ�cd నగQ, jి.యం.fgl?  jmంటQ ��డ��  6దు#ా �:;< పడమర "�శ#ా APSRM fgh సూiల
 ��డ��  
6దు#ా �:;< ఉత?రం "�శ#ా $��#� శంకర మఠం ��డ��  6దు#ా బందర� �ాల
వ వరక
 �:;< తJర�K "�శ#ా $��#� 
బందర� �ాల
వ 6దు#ా  1%ా రంభ ప%"ేశమB కనకదురb �ార�� వరక
 �:ళN<ను. 
 

 
 

 �ార��  ��ంబర�:  21 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 

 

 త�ర��: శంకర మఠం Y��,  APSRM fgh సూiల
 ��డ�� , jి.యం fgl?  jmంటQ ��డ��  .     
 ద��ణం: రణ�cQ నగQ, కృ ా!  న"� . 
 

పడమర: 34టn  బజoQ, (�pదండ �ామ\లయం Y��). 
 ఉత�రం: బందర� �ాల
వ. 
 

 
 
     బందర� �ాల
వ  మ��యB శంకర మఠం Y�� ��డ��  ఈ*ాన+ మ-ల  నుం/0 1%ా రంభ345 ద70ణం "�శ#ా  
శంకరమఠం Y��  6దు#ా �:;< తJర�K క
 $��#� APSRM fgh సూiల
 ��డ��  6దు#ా �:;<  ద70ణ "�శ#ా $��#�  
jి.యం.fgl?  jmంటQ ��డ�� ,  రణ�cQ నగQ 6దు#ా నగర ప����  కృ ా!  న"� వరక
 �:;<  పడమర  "�శ#ా $��#� 
నగర ప����  కృ ా!  న"�  6దు#ా �:;<  ఉత?ర "�శ#ా $��#� కృష!లంక 34టn  బజoQ 6దు#ా బందర� �ాల
వ వరక
 
�:;< తJర�K "�శ#ా $��#� బందర� �qrUl 6దు#ా 1%ా రంభ ప%"ేశమB వరక
 �:ళN<ను. 
 

 

 

 



 �ార��  ��ంబర�:  22 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 

 

 త�ర��: 34టn  బజoQ, (�pదండ �ామ\లయం Y�� ).     
 ద��ణం: �జయ�ాడ నగర ప����  కృ ా!  న"� . 
 

పడమర: rsషనl fgh�s  
 ఉత�రం: బందర� �ాల
వ. 
 
 
     బందర� �ాల
వ  మ��యB 34టn  బజoQ  Y�� ఈ*ాన+ మ-ల  నుం/0 1%ా రంభ345 ద70ణం "�శ#ా  34టn  బజoQ  
Y��  6దు#ా నగర ప���� కృ ా!  న"� వరక
  �:;< పడమర "�శక
  $��#� నగర ప����  కృ ా! న"�  6దు#ా 41వ 
ల&�ా'ట( మB#�ంప� వరక
 �:;< ఉత?రం �:పౖ�క
 $��#� NH  6దు#ా బందర� �ాల
వ వరక
 �:;< తJర�Kక
 $��#� 
బందర� �ాల
వ  6దు#ా 1%ా రంభ ప%"ేశమB వరక
 �:ళN<ను. 
 

 

 �ార��  ��ంబర�:  23 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 
 త�ర��: �Uమ�ల 4ా&మల� 6ే� �hడR�  . 

 ద��ణం: బందర� �hడR�  / బందర� Yt13|    
 
పడమర: బందర� Yాల:వ & �tuవv Yాల:వ జంC�  
 ఉత� రం: �tuవv Yt13| / ఏలiర� �hడR�     
   
         ఏలiర� �hడR�   మ��య�  �Uమ�ల 4ా&మల� 6ే�  �hడR�  కiడN  ఈ4ాన& 67శ నుంEF �#ా రంభ àb  
దqFణ  67శ;ా l��;� మT53� ;ాం�7  �hడR�  వరక: �2wx పడమర 67శ;ా మT53� ;ాం�7 �hడR�  Xదు;ా  
<ర�ల హృదయ భవ�  వదK గల బందర� Yాల:వ / �tuవv Yాల:వ జంC� వరక: l��;� త*ర�c 67శ;ా 
�tuవv Yాల:వ Xదు;ా ¼!(ం� �hడR�  ల�<� !(ంటf వరక: �2wx దqFణ 67శ;ా l��;� ¼!(ం� �hడR�  
Xదు;ా ఏలiర� �hడR�  వరక: �2wx త*ర�c 67శ;ా l��;� ఏలiర� �hడR�  Xదు;ా !ీ53�ాంప�రం జంC� 
వరక: l��;� �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను.  
 
 
 
 
 
 



 �ార��  ��ంబర�:  24  హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 త�ర��: చండ# �ాజOశ�ర�ావ� (�4ాల�ంధ# ) �hడR� . 

 ద��ణం: మT53� ;ాం�7  �hడR�   
 
పడమర: �Uమ�ల 4ా&మల�6ే� �hడR�   
 ఉత� రం: ఏలiర� �hడR�    
   
         ఏలiర� �hడR�   మ��య� చండ# �ాజOశ�ర�ావ� (�4ాల�ంధ# ) �hడR�  ఈ4ాన& 67శ;ా �#ా రంభ àb  
దqFణ 67శ;ా l��;�  �ఖ�మణ¥ !(ంటf కiడN Xదు;ా �ాటf ట�&ంక: �hడR�  మ��య�  మT53� ;ాం�7 
�hడR�  కNయ� జంC� వరక: �2wx పడమర 67శ;ా l��;� మ�T53�;ాం�7 �hడR�  Xదు;ా �Uమ�ల 
4ా&మల�6ే� �hడR�  వరక: �2wx ఉత0ర 67శ;ా �t� స���| Xదు;ా !ీ53�ాంప�రం కiడN వరక: �2wx 
త*ర�c 67శ;ా l��;� ఏలiర� �hడR�   Xదు;ా  ఏలiర� �hడR�   మ��య� చండ# �ాజOశ�ర�ావ�    
(�4ాల�ంధ# ) �hడR�  l��;� �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను.  
   

 �ార��  ��ంబర�:  25 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 
 త�ర��: ఓ|�   ఎం�ా\ > àం� ఆ´ీసు �hడR�  . 

 ద��ణం: ఏలiర�  �hడR�   
 
పడమర: ¼!(ం� �hడR�  (ల�<� !(ంటర�)  
 ఉత� రం: �tuవv Yt13|   
  
         �tuవv Yt13| మ��య�  ఓ|�   ఎం�ా\ > àం� ఆ´ీసు �hడR�  ఈ4ాన& 67శ;ా �#ా రంభ àb  దqFణ  
67శ;ా l��;� ఏలiర� �hడR�  వరక: �2wx పడమర 67శ;ా ¼!(ం� �hడR�  వరక: �2wx ఉత0ర 67శ;ా l��;� 
¼!(ం� �hడR�  నుంEF �tuవv Yాల:వ వరక: �2wx త*ర�c �2ౖప� l��;�  �tuవv Yాల:వ  Xదు;ా  ఓ|�   
ఎం�ా\ > àం� ఆ´ీసు �hడR�  వరక: l��;� �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను.  
 
 
    
 



�ార��  ��ంబర�:  26 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 
 
 త�ర��: స01ాన �ాట3క (మ4చవరం). 

 ద��ణం: ఏల�ర� � డ"� . 
 
పడమర: 6ాత ఎం6ా8 9:0ం; ఆ=ీసు � డ"� . 
 ఉత� రం: �?@వA 'ాల�వ . 
  లDYాNటz 12ంబర�.31 �క� ఈ4ాన&మ� మmల �#ా రంభమ>  దqFణ 67శ;ా లDYాNటz 12ం. 31 
�క� త*ర�c స��హదుK  Xదు;ా మ�చవరం స�4ాన�ాటzక �#ా ంతమ� వరక:.�2wx  పడమర 67శ;ా, 
ఏలiర� �hడR� '(ౖ అన;ా లDYాNటz12ం.31 �క� దqFణ స��హదుK  మ��య� లDYాNటz 12ం.30 దqFణ 
స��హదుK  Y_ంత ��గమ� Xదు;ా �ాత ఎం�ా\ >½�ం� ఆ´ీసు �hడR�   వరక: �2wx మరల ఉత0ర  67శ;ా, 
�ాత ఎం�ా\ >½�ం� ఆ´ీసు �hడR�   Xదు;ా �tuవv Yాల:వ వదK లDYాNటz 12ం.30 ఉత0ర స��హదుK  కNయ� 
వరక: మరల  త*ర�c 67శ;ా లDYాNటz 12ంబర�.30 ఉత0ర స��హదుK లD Y_ంత ��గమ� మ��య�   
లDYాNటz 12ంబర�.31 �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను. 

 
 
 �ార��  ��ంబర�:  27 హదు� ల �వరమ�ల� 

  త�ర��: y.ఆf.టz.ఎv �hడR�  Yారef . 
 ద��ణం: �tuవv Yాల:వ . 
 
పడమర: బ�ాµ'·ట 2వ ల�ౖను  . 
 ఉత� రం: y.ఆf.టz.ఎv �hడR�  
 
 
     y.ఆf.టz.ఎv �hడR�  Yారef గ�ల�y 5Sట ఈ4ాన& మmల �#ా రంభ àb దqFణ 67శ;ా �tuవv Yాల:వ 
వరక: �2wx పడమర 67శ;ా l��;� బ�ాµ'·ట 2వ ల�ౖను  వరక: �2wx ఉత0ర 67శ;ా l��;� y.ఆf.టz.ఎv. 
�hడR�  వరక: �2wx త*ర�c 67శ;ా l��;�  �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను. 
 
 

 

 

 

 

 



�ార��  ��ంబర�:  28 హదు� ల �వరమ�ల� 
   త�ర��: y.ఆf.టz.ఎv �hడR�  / �tuల¤� ట�# � Yారef  

 ద��ణం: y.ఆf.టz.ఎv �hడR� . 
 
పడమర: కనప��0 �ా�� ��7 /  అమN సూ�ల: �hడR�  / అంబటz �ా�� ��7 / �tuల¤� ప#హ�� ;hడ . 
 ఉత� రం: ఎ.ఎv.�ా¾ �hడR�  / �kనగf Yాల< �దటz Ykా v �hడR�  / గ�EF�ాడ �tuల¤� ట�# �  . 
  
    y.ఆf.టz.ఎv �hడR�  ఈ4ాన&మ� మmల �#ా రంభ àb పడమర  67శ;ా ఫ�� జంC�  వరక: 
y.ఆf.టz.ఎv �2ంబEF �2wx మరల పడమర 67శ;ా ��ాలయం �hడR�  �2ంబEF Yాకరప��0�ా�� ��7 వరక: 
�2wx ఉత0ర 67శక: l��;� చల\పN\ �ా�� ��7 వరక: �2wx త*ర�c 67శక:  l��;� అమN సూ�ల: వరక: 
�2wx ఉత0ర 67శక: l��;� ఎ.ఎv.�ా¾ �hడR�  వరక: �2wx  త*ర�c  67శక: l��;� అంబటz �ా�� ��7  వరక: 
�2wxఉత0ర 67శక: l��;� �kనగf Yాల< �దటz Ykా v �hడR�  వరక: �2wx  త*ర�c 67శక: l��;� �tuల¤� ప#T�� 
;hడ వరక: �2wx మరల ఉత0ర 67శక: l��;� �tuల¤� ట�# � వరక: �2wx త*ర�c 67శక: l��;� �#ా రంభ 
ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను.  
 

�ార��  ��ంబర�:  29 హదు� ల �వరమ�ల� 
   త*ర�c: పప�cల }ల:\  �hడR�  . 

 దqFణం: గ�EF�ాడ �tuల¤� ట�# క: . 
 
పడమర: మధు�ానగf à>� �hడR�  . 
 ఉత0రం: ఏలiర� Yాల:వ. 
   
   పప�cల }ల:\  �hడR�  ఈ4ాన& మmల �#ా రంభ àb దqFణ 67శ;ా �tuల¤� ట�# క: వరక: �2wx  పడమర 67శక:  
l��;� మధు�ానగf à>� �hడR�  వరక: �2wx ఉత0ర 67శక: l��;� ఏలiర� Yాల:వ  వరక: �2wx త*ర�c 
67శక: l��;� �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 �ార��  ��ంబర�:  30 హదు� ల �వరమ�ల� 

   త�ర��: Eొంక �ÀడR�   . 
 ద��ణం: �tuవv  Yాల:వ  . 
 
పడమర: బ�డ �̀ర� Yాల:వ . 
 ఉత� రం: హౌ�ా �tuల¤� ట�# క:. 
 
 
     Eొంక �ÀడR�   ఈ4ాన& మmల  హౌ�ా �tuల¤� ట�# క:  నుంEF �#ా రంభ àb దqFణ 67శ;ా   �tuవv Yాల:వ 
వరక: �2wx పడమర 67శ;ా బ�డ �̀ర� Yాల:వ Xదు;ా  �2wx ఉత0ర 67శ;ా బ�డ �̀ర� Yాల:వ నుంEF 
హౌ�ా �tuల¤� ట�# క: వరక: �2wx త*ర�c 67శ;ా l��;� �#ా రంభ ప#6ేశమ� అ>న హౌ�ా �tuల¤� ల�ౖను వరక: 
�2ళ�xను.  
 �ార��  ��ంబర�:  31 హదు� ల �వరమ�ల� 

   త�ర��: మధు�ానగf à>� �hడR�   
 ద��ణం: గ�EF�ాడ �tuల¤� ట�# క: / �kనగf Yాల< �దటz Ykా v �hడR�  /  ఎ.ఎv.�ా¾ �hడR�    . 
 
పడమర: ఎ.ఎv.�ా¾ �hడR�  కNయ� ప#6ేశమ� . 
 ఉత� రం: ఏలiర� Yాల:వ . 
   
    మధు�ానగf à>� �hడR�  ఈ4ాన&మ� మmల �#ా రంభ àb దqFణ 67శ;ా �tuల¤� ట�# క: వరక: �2wx 
పడమర 67శక: l��;� �tuల¤� ప#హ�  ;hడ వరక: �2wx దqFణ 67శ;ా l��;� �kనగf Yాల< �దటz Ykా v �hడR�  
వరక: �2wx పడమర 67శక: l��;� అంబటz �ా�� �hడR�  వరక: �2wx దqFణ 67శ;ా l��;� ఎ.ఎv.�ా¾ �hడR�  
వరక: �2wx పడమర 67శ;ా l��;� ఏలiర� Yాల:వ వరక: �2wx త*ర�c 67శక: l��;� �#ా రంభ ప#6ేశమ� 
వరక: �2ళ�xను. 
 
 
 
 
 
 
 



 �ార��  ��ంబర�:  32హదు� ల �వరమ�ల� 
 
   త�ర��: బ�డ �̀ర� Yాల:వ  . 

 ద��ణం: ఏలiర� Yాల:వ  . 
 
పడమర: ప#��v Yాల¤µ  �hడR�  / లDటv ల�&ం� మ�f� హదుK . 
 ఉత� రం:  �tuల¤� ట�# క:. 
 
 
     హౌ�ా �tuల¤� ల�ౖను  ఈ4ాన& మmల �#ా రంభ àb దqFణ 67శ;ా బ�డ �̀ర� Yాల:వ నుంEF  �tuవv 
Yాల:వ వరక: �2wx పడమర 67శ;ా ప#��v Yాల¤µ �hడR�  Xదు;ా  �2wx ఉత0ర 67శ;ా l��;� �tuల¤� ట�# క:  
నుంEF లDటv ల�&ం� మ�ర�� �ా�� స��హదుK  ;hడ వరక: �2wx త*ర�c 67శ;ా l��;� �#ా రంభ ప#6ేశమ� 
అ>న హౌ�ా �tuల¤� ల�ౖను వరక: �2ళ�xను. 
 
 
 �ార��  ��ంబర�:  33 హదు� ల �వరమ�ల� 

   త�ర��: అమN సూ�ల: �hడR�  / కనప��0 �ా�� ��7. 
 ద��ణం: y.ఆf.టz.ఎv  �hడR�   . 
 
పడమర: ఏలiర� Yాల:వ  . 
 ఉత� రం: ఎ.ఎv.�ా¾ �hడR�  . 
  
     అమN సూ�ల: �hడR�  ఈ4ాన&మ� మmల నుంEF �#ా రంభ àb దqFణ 67శ;ా  చల\పN\�ా���67 వరక: 
�2wx పడమర 67శక: l��;� Yాకరప��0�ా�� �hడR�  వరక: �2wx దqFణ 67శ;ా l��;� ��ాలయం �hడR�  వరక: 
�2wx త*ర�c 67శ;ా l��;� ఫ�� జంC� /  y.ఆf.టz.ఎv �hడR�  వరక: �2wx పడమర 67శ;ా l��;� 
y.ఆf.టz.ఎv �hడR�  �2ంబEF ఏలiర� Yాల:వ వరక: �2wx ఉత0ర 67శ;ా l��;� ఎ.ఎv.�ా¾ �hడR�  వరక: 
�2wx త*ర�c 67శ;ా l��;�  �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 �ార��  ��ంబర�:  34 హదు� ల �వరమ�ల� 
  త�ర��: ప#��v Yాల¤µ  �hడR�  / లDటv ల�&ం� మ�f� హదుK  . 
 ద��ణం: ఏలiర� Yాల:వ  . 
 
పడమర: 13E3f �ా�� ��7   . 
 ఉత� రం:  �tuల¤� ట�# క:. 
 
 
     ఎరkకట,  జంC�  నుంEF  ఈ4ాన& మmల �#ా రంభ àb దqFణ 67శ;ా �tuవv Yాల:వ వరక: �2wx పడమర 
67శ;ా l��;� 13E3f �ా�� ��7 వరక: �2wx ఉత0ర 67శ;ా l��;� �tuల¤� ట�# క: వరక: �2wx త*ర�c 67శ;ా 
l��;� �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను. 
 
 
 
 
 
 �ార��  ��ంబర�:  35 హదు� ల �వరమ�ల� 

 
 
   త�ర��: 13E3f �ా�� ��7   . 

 ద��ణం: ఏలiర� Yాల:వ  . 
 
పడమర: ¸�h �ా>ం� ( త±మ�లపN\ క§¨qOత#ం). 
 ఉత� రం:  �tuల¤� ట�# క:. 
 
 
     EÁµ| లDYÂ Ã(�  ఈ4ాన& మmల �#ా రంభ àb దqFణ 67శ;ా 13E3f �ా�� ��7 Xదు;ా �tuవv Yాల:వ 
వరక: �2w\ పడమర 67శ;ా ¸�h �ా>ం� అ>న  త±మ�లపN\ క§¨qOత#ం  Xదు;ా  �2wx ఉత0ర 67శ;ా 
l��;� �tuల¤� ట�# క:  Xదు;ా �2wx త*ర�c 67శ;ా l��;� �#ా రంభ ప#6ేశమ� అ>న EÁµ| లDYÂ Ã(�  
వరక: �2ళ�xను. 
 
 
 
   



�ార��  ��ంబర�:  36  హదు� ల �వరమ�ల� 
   త�ర��: బ�ాµ'·ట 2వ ల�ౖను . 

 ద��ణం: Wాంబమm��0 �hడR�  / �tuవv Yాల:వ . 
 
పడమర: త±మ�లపN\ క§¨qOత#ం  . 
 ఉత� రం: ఏలiర� Yాల:వ / y.ఆf.టz.ఎv �hడR�  . 
 
 
     బ�ాµ'·ట 2వ ల�ౖను  ఈ4ాన& మmల �#ా రంభ àb దqFణ 67శ;ా �tuవv Yాల:వ వరక: �2wx పడమర 
67శ;ా l��;� త±మ�లపN\ క§¨qOత#ం వరక: �2wx ఉత0ర 67శ;ా l��;� ఏలiర� Yాల:వ �2ంబEF 
y.ఆf.టz.ఎv. �hడR�  వరక: �2wx త*ర�c 67శ;ా l��;� �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను. 
 
 
 �ార��  ��ంబర�:  37 హదు� ల �వరమ�ల� 

 
 
 త�ర��: �tuల¤� ట�# �   . 

 ద��ణం: జ�~య రహ63�� - 16  
 
పడమర: ప#Yాశం బ�&�O¦ / బ�# హ�ణ ��7  
 ఉత� రం: ప^ల బ�� ��7 / సుబÄ�ామయ& ��7 / �ాEF �67 
  
        ఆf.ఆf. అ�ాc�ాÅ !ీ, -� �tuల¤� ట�# � �క� ఈ4ాన& మmలలD నుంEF �#ా రంÆంL దqFణ 67శ;ా 
�tuల¤� ట�# � �2ంబEF కృష=  Yాల:వ వరక: �2w\ త*ర�c �2ౖప� l��;� భస�f �ావ� '·ట బసు{ EF�²  వం5ెన 
వరక: �2w\ బ�ందf Yాల:వ 63టz 1Uష� ����U వరక: �2w\ పడమర 67శ;ా జ�~య రహ63�� -16 Xదు;ా  
ప#Yాశం బ�&�O¦ వరక: �2w\ ఉత0ర 67శ;ా ప#Yాశం y#EF®  Xదు;ా, బ�# హ�ణ �67 Xదు;ా �2w\ ప^లబ�� 
��7 వరక: �2w\ త*ర�c 67శ;ా ప^ల బ�� �67 Xద;ా YO టz �h� వరక: �2w\ ఉత0ర 67శ;ా l��;� YOటz �h� 
Xదు;ా సుబÄ�ామయ& �67 వరక: �2w\ త*ర�c 67శ;ా సుబÄ�ామయ& �67 Xదు;ా �ాEF �67 వరక: 
�2w\ �ాEF �67 Xదు;ా �#ా రంభ Wాª నం వరక: �2ళ�xను. 
 
 
 
 
 
 



�ార��  ��ంబర�:  38 హదు� ల �వరమ�ల� 
   త�ర��: బ�# హ�ణ��7 / ఇంద#Y�ల�67# Y_ండ .     

 ద��ణం: �జయ�ాడ నగర ప���7 కృÇా=  న67   
 
పడమర: �జయ�ాడ నగర ప���7 కృÇా=  న67 / ప�నeX ఘ�� / E3 .అంబÈద�f �hడR�   
 ఉత� రం: 4 స0ం��ల !(ంటf వదK  13;Oంద# Wా�} గ�EF �hడR�  / ఆక:ల �ా�� ��7 /  4 పంప�ల బ�� ��7, మN\ఖ�ర�® న '·ట. 
 
 

4 స0ం��ల !(ంటf వదK  13;Oంద# Wా�} గ�EF �hడR�  మ��య� ఇంద#Y�ల�67# Y_ండ జంC� నుంEF  
�#ా రంభ àb  దqFణ 67శ;ా లDYాNటz – 1 �క� త*ర�c స��హదుK  Xదు;ా ఆక:ల �ా�� ��7 వరక: l��;� 
త*ర�c 67శ;ా ఆక:ల �ా�� ��7,  13ల:గ� పంప�ల బ�� ��7 Xదు;ా బ�# హ�ణ ��7 వరక: l��;� దqFణ 
67శ;ా బ�# హ�ణ ��7 Xదు;ా Yt13| �hడR�  , NH-65 �hడR�   63టz �జయ�ాడ నగర ప���7 ప#Yాశం బ��Oµ 
వదK నుంEF పడమర 67శ;ా �జయ�ాడ నగర ప���7 కృÇా=  న67 Xదు;ా ప�నe} ఘ�� ;ా  గల 
�జయ�ాడ నగర ప���7 కృÇా=  న67 వరక: l��;� ఉత0ర 67శ;ా కృÇా=  న67, ప�నe} ఘ�� ల Xదు;ా 
NH-65 �hడR�  �ే�� త*ర�c 67శ;ా NH-65 �hడR�  Xదు;ా క:మ����ాల�ం !(ంటర� వదK గల E3.అంబÈద�f 
�hడR�  �ే�� ఉత0ర 67శ;ా E3.అంబÈద�f �hడR�  Xదు;ా 4 స0ం��ల !(ంటf వదK గల 13;Oంద# Wా�} గ�EF 
�hడR� నక: �ే�� త*ర�c 67శ;ా 13;Oంద# Wా�} గ�EF �hడR�  మ��య� ఇంద#Y�ల�67# Y_ండ కNయ� �#ా ంతమ� 
వరక: �2ళ�xను. 

�ార��  ��ంబర�:  39 హదు� ల �వరమ�ల� 
  త�ర��: E3. అంబÈద�f �hడR� .     
 ద��ణం: ఎ�.��°.65 �hడR�    
 
పడమర: ఆf.టz.!ి వర�� Çాప�  �hడR�   
 ఉత� రం: అపcలWా�} Yా��  �hడR�   . 
 అపcలWా�} Yా��  �hడR�   మ��య� E3. అంబÈద�f �hడR�  ఈ4ాన& మmల నుంEF �#ా రంభ àb 
దqFణ 67శ;ా l��;� E3.అంబÈద�f �hడR�  Xదు;ా క:మ����ాల�ం !(ంటర� వదK గల ఎ�.��°.65 �hడR�   
వరక: �2wx పడమర 67శ;ా l��;� ఎ�.��°.65 �hడR�   Xదు;ా ఆf.టz.!ి వర�� Çాప� �hడR�  వరక:  
�2wx, ఉత0రం 67శ;ా l��;� ఆf.టz.!ి వర�� Çాప� �hడR�  Xదు;ా అపcలWా�} Yా��  �hడR�  వరక: �2wx 
త*ర�c 67శ;ా l��;� అపcలWా�} Yా��  �hడR�  Xదు;ా  �#ా రంభ ప#6ేశమ� అ>న అపcలWా�} Yా��  
�hడR�   మ��య� E3. అంబÈద�f �hడR�  జంC� వరక: �2ళ�xను. 



�ార��  ��ంబర�:  40 హదు� ల �వరమ�ల� 
   త�ర��: ఆf.టz.!ి.వf� Çాప� �hడR�  / ప�నe} ఘ�� / కృÇా=  న67 .     

 ద��ణం: �జయ�ాడ ప���7 కృÇా=  న67 వరక:   . 
 
పడమర: మ!ీదు ��7 /  Ykా ంబÈ �hడR�  
 ఉత� రం: మ�నవ మం67రం ��7. 
 
 మ�నవ మం67రం �hడR�    మ��య� ఆf.టz.!ి వర�� Çాప� �hడR�  ఈ4ాన& మmల నుంEF 
�#ా రంభ àb దqFణ   67శ;ా l��;� ఆf.టz.!ి వర�� Çాప� �hడR�  Xదు;ా ఎ�.��°-65 మ��య� ప�నe} 
ఘ�� Xదు;ా �జయ�ాడ ప���7 కృÇా=  న67 వరక:  �2wx పడమర 67శ;ా l��;� భ�ా< ఘ�� వరక: 
గల కృÇా=  న67 నుంEF ఉత0ర 67శ;ా మ!ీదు ��7 నుంEF ఎ�.��°-65 63టz Ykా ంబÈ �hడR�  Xదు;ా 
మ�నవమం67రం ��7 వరక: �2wx  త*ర�c 67శ;ా l��;� మ�నవమం67రం �hడR�  మ��య� ఆf.టz.!ి 
వర�� Çాప� �hడR�   �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను. 

�ార��  ��ంబర�:  41 హదు� ల �వరమ�ల� 
   త�ర��: Ykా ంబÈ �hడR�  / మ!ీదు �hడR�  / �జయ�ాడ నగర ప���7 కృÇా=  న67.     

 ద��ణం: �జయ�ాడ నగర ప���7 కృÇా=  న67  
 
పడమర: �జయ�ాడ నగర ప���7 కృÇా=  న67 �2ంకటÉశ�ర Ê£ంEF# �hడR�   
 ఉత� రం: �ాత ��°.y.Yాల< / అ�ాe బజ�f �hడR�  / ట�చf{ Yాల< �hడR�  / ��ాలయం ��7 . 
 
 ��ాలయం ��7 మ��య� Ykా ంబÈ �hడR�  ఈ4ాన& మmల నుంEF �#ా రంభ àb దqFణ 67శ;ా l��;� 
Ykా ంబÈ �hడR�  Xదు;ా NH-65 63టz మ!ీదు �hడR� , భ�ా< ఘ�� Xదు;ా  �జయ�ాడ నగర ప���7 ;ా 
గల కృÇా=  న67  వరక:  �2wx  పడమర  67శ;ా �జయ�ాడ నగర ప���7 కృÇా=  న67 నుంEF ఉత0ర 67శ;ా 
�ామ�లయం ��7 Xదు;ా �జయ�ాడ నగర ప���7 పడమర స��హదుK  నుంEF NH-65 Xదు;ా 
పడమర 67శ;ా  �జయ�ాడ నగర ప���7 అ>న  �2ంకటÉశ�ర Ê£ంEF# �hడR�  నుంEF   ఉత0ర 67శ;ా �2wx 
�ాత ��°.y.Yాల< �hడR�  వరక: �2w\ త*ర�c 67శ;ా l��;�  అ�ాe బజ�f �hడR�  వరక: �2wx ఉత0రమ� 
l��;� అ�ాe బజ�f �hడR�  Xదు;ా  త*ర�c 67శ;ా  �2wx  దqFణమ� l��;�  ��Ãి సూ�ల: �hడR�  నుంEF 
దqFణ 67శ;ా �2wx ట�చf{ Yాల< �hడR�  Xదు;ా గ��ా0  �hడR�  వరక: �2wx l��;� దqFణ 67శ;ా ��ాలయం 
��7 నుంEF  త*ర�c 67శ;ా   �#ా రంభ ప#6ేశమ� అ>న ��ాలయం ��7 మ��య� Ykా ంబÈ �hడR�  జంC� 
వరక: �2ళ�xను. 



�ార��  ��ంబర�: 42 హదు� ల �వరమ�ల� 
   త�ర��: Ykా ంబÈ �hడR� .     

 ద��ణం: ��ాలయం ��7 / గ��ా0  ��7 /  ��Ãి సూ�ల: �hడR�  / ట�చf{ Yాల< ��7 / అ�ాe బజ�f �hడR�  / �ాత ��°.y.Yాల< �hడR�  . 
 
పడమర: �జయ�ాడ నగర ప���7 ( �2ంకటÉశ�ర Ê£ంEF# �hడR�  ) 
 ఉత� రం: ;Àల\ప^EF బ©ౖ�ాv  �hడR�  . 
 ;Àల\ప^EF బ©ౖ�ాv  �hడR�  మ��య� Ykా ంబÈ �hడR�  ఈ4ాన& మmల నుంEF �#ా రంభ àb దqFణ  67శ;ా 
l��;� Ykా ంబÈ �hడR�  Xదు;ా ��ాలయం ��7 వరక:  �2wx  పడమర  67శ;ా ��ాలయం �hడR�   నుంEF, 
గ��ా0  �hడR�  Xదు;ా  ట�చf{ Yాల< �hడR�  నుంEF, ర�Ãి సూ�ల: Xదు;ా   ఉత0ర 67శ;ా l��;�   అ�ాe 
బజ�f �hడR�  వరక: �2wx  దqFణ 67శ;ా ఓ|�  ��°.y.Yాల< �hడR�  Xదు;ా పడమర 67శ;ా l��;� 
�జయ�ాడ నగర ప���7 నుంEF ఉత0ర 67శ;ా �జయ�ాడ నగర ప���7 ఐన �2ంకటÉశ�ర Ê£ంEF# �hడR�  
Xదు;ా ;Àల\ప^EF బ©ౖ �ాv �hడR�  వరక: �2wx l��;� త*ర�c 67శ;ా ;Àల\ప^EF బ©ౖ �ాv �hడR�  Xదు;ా 
�2wx �#ా రంభ ప#6ేశమ� అ>న ;Àల\ప^EF బ©ౖ�ాv  �hడR�  మ��య� Ykా ంబÈ �hడR�  జంC� వరక: �2ళ�xను. 

 �ార��  ��ంబర�: 43 హదు� ల �వరమ�ల� 
  త�ర��: ఊ���§¨ నగf �hడR�   / జÌµ  నగf à>� �hడR� / ఆf.టz.!ి.వf� Çాప� �hడR�  .     
 ద��ణం: మ�నవ మం67రం ��7 / ;Àల\ప^EF బ©ౖ �ాv �hడR�  
 
పడమర: Ykా ంబÈ �hడR�  / అటz�న{� సూ�ల: �hడR�   
 ఉత� రం: కబÈ§¨ �hడR�  . 
 కబÈ§¨ �hడR�  మ��య� ఊ���§¨ నగf �hడR�   ఈ4ాన& మmల నుంEF �#ా రంభ àb దqFణ  67శ;ా 
l��;� ఊ���§¨ నగf �hడR�   Xదు;ా సంస�ృ~ ఫంC� Tల: దqFణ హదుK  నుంEF �2wx  త*ర�c 67శ;ా 
జÌµ  నగf à>� �hడR�  వరక: �2wx దqFణ 67శ;ా జÌµ  నగf à>� �hడR�  నుంEF ;Àల\ప^EF బ©ౖ �ాv 
�hడR�  63టz ఆf.టz.!ి.వf� Çాప� �hడR�  Xదు;ా మ�నవమం67రం �hడR�  వరక: �2wx పడమర 67శ;ా 
మ�నవమం67రం �hడR�  Xదు;ా Ykా ంబÈ �hడR�  వరక: �2wx l��;� ఉత0రం 67శ;ా Ykా ంబÈ �hడR�  Xదు;ా 
;Àల\ప^EF బ©ౖ �ాv �hడR�  వరక: �2wx పడమర 67శ;ా ;Àల\ప^EF బ©ౖ �ాv �hడR� Xదు;ా �జయ�ాడ నగర 
ప���7 నుంEF ఉత0ర 67శ;ా l��;� �జయ�ాడ నగర ప���7  అ>న అటz�న{� సూ�ల: �hడR�  Xదు;ా 
�జయ�ాడ నగర ప���7 అ>న  కబÈ§¨ �hడR�  వరక: �2wx త*ర�c 67శ;ా కబÈ§¨ �hడR�  Xదు;ా ఊ���§¨ 
నగf �hడR�  జంC�  గల  �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను. 



�ార��  ��ంబర�:  44 హదు� ల �వరమ�ల� 
   త�ర��: ఇంద#Y�ల�67# Y_ండ .     

 ద��ణం: 4 స0ం��ల !(ంటf వదK 13;Oంద# Wా�} గ�EF �hడR�  / అపcలWా�} Yా��  �hడR�   
 
పడమర: E3.అంబÈద�f �hడR�  / ఆf.టz.!ి వర�� Çాప� �hడR�   
 ఉత� రం: ;Àల\ప^EF బ©ౖ�ాv �hడR�  /  WÍ రంగం �hడR�  . 
 
 WÍ రంగం �hడR�  మ��య� ఇంద#Y�ల�67# Y_ండ '(ౖ గల  లDYాNటz -3 త*ర�c స��హదుK   నుంEF  
�#ా రంభ àb   దqFణ 67శ;ా లDYాNటz – 1,3 ల  త*ర�c స��హదుK  Xదు;ా 13;Oంద# Wా�} గ�EF �hడR�   
వరక: l��;� పడమర  67శ;ా 13;Oంద# Wా�} గ�EF �hడR�  Xదు;ా 4 స0ం��ల !(ంటf వదK  వదKక: �ే�� 
l��;� ఉత0ర 67శ;ా E3.అంబÈద�f �hడR�  Xదు;ా అపcల Wా�} Yా��  వరక: l��;�  పడమర 67శ;ా 
అపcల Wా�} Yా��   �hడR�  Xదు;ా ఆf.టz.!ి వర�� Çాప� �hడR�   వరక: �ే�� l��;� ఉత0ర 67శ;ా 
ఆf.టz.!ి వర�� Çాప� �hడR�    నుంEF  ;Àల\ప^EF బ©ౖ �ాv �hడR�  వరక:  l��;� ఉత0ర 67శ;ా ;Àల\ప^EF బ©ౖ 
�ాv �hడR�   Xదు;ా ఇంద#Y�ల�67# Y_ండ '(ౖ గల WÍ రంగం  �hడR� , మ��య� లDYాNటz -3 �క� ఉత0ర 
స��హదుK  కNయ� జంC� �#ా ంతమ� వరక: �2ళ�xను. 

 �ార��  ��ంబర�:  45 హదు� ల �వరమ�ల� 
 త�ర��: ఇంద#Y�ల�67# Y_ండ వదK గల లDYాNటz-3 త*ర�c స��హదుK   .     
 ద��ణం: ట12e| �hడR�  / ;Àల\ప^EF బ©ౖ�ాv �hడR�    
 
పడమర: జÌµ నగf à>� �hడR�  / ఊ���§¨ నగf à>� �hడR�   
 ఉత� రం: �జయ�ాడ నగర ప���7 కబÈ§¨ �hడR�   . 
 చనుÎల: �2ంకట �ావ� n(o\  ఓవf వదK గల  ఇంద#Y�ల�67# Y_ండ మ��య� లDYాNటz -3 ఈ4ాన&  
స��హదుK   నుంEF  �#ా రంభ àb   దqFణ 67శ;ా ఇంద#Y�ల�67# Y_ండ '(ౖ గల లDYాNటz – 3   త*ర�c స��హదుK  
Xదు;ా WÍ రంగం  �hడR�   వదKక: �ే�� l��;� పడమర  67శ;ా WÍ రంగం  �hడR�   ;Àల\ప^EF బ©ౖ �ాv �hడR� ల 
Xదు;ా జÌµనగf à>� �hడR�    వదKక: �ే�� l��;� ఉత0ర 67శ;ా జÌµ నగf à>�  �hడR�  Xదు;ా  
సంస�ృ~ ఫంC� Tల:క: �² వ� ఎడమ అడ�  �hడR�  వరక: l��;�  పడమర 67శ;ా సంస�ృ~ ఫంC� 
Tల:క: �² వ� �hడR�  Xదు;ా ఊ���§¨ నగf à>� �hడR�  క: �ే��  l��;� ఉత0ర 67శ;ా ఊ���§¨ నగf  
�hడR�  Xదు;ా కబÈ§¨ �hడR� క: �ే��   త*ర�c  67శ;ా కబÈ§¨ �hడR�   Xదు;ా చనుÎల: �2ంకట �ావ�     
n(o\  ఓవf వదK గల  ఇంద#Y�ల�67# Y_ండ మ��య� లDYాNటz -3 ఈ4ాన&  స��హదుK   జంC� �#ా ంతమ� 
వరక: �2ళ�xను. 



�ార��  ��ంబర�:  46 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 త�ర��: �tuల¤� ట�# క:   . 

 ద��ణం: !ింEFYO� బ�&ంక:  �hడR�  / 'ీf Wా��Ï ��7   
 
పడమర: ఇంద# Y�ల�67# Y_ండ   
 ఉత� రం: �జయ�ాడ నగర ప���7   
  
        �tuల¤� ట�# క: వదK  }|� �#ా జtక:,   మ��య� చనుÎల: �2ంకట �ావ� n(o\  ఓవf y#EF®   నుంEF 
�#ా రంభ àb  దqFణ  67శ;ా l��;�  �tuల¤� ట�# క: Xదు;ా !ింEFYO� బ�&ంక: Yాల< �hడR�  వరక: �2wx 
పడమర 67శ;ా l��;� !ింEFYO� బ�&ంక: Yాల< �hడR�  Xదు;ా మ��య� Yt.టz �hడR�  63టz 'ీf Wా��Ï ��7  
Xదు;ా ఇంద# Y�ల�67# వరక: �2wx ఉత0ర 67శ;ా l��;� ఇంద# Y�ల�67# Y_ండ Xదు;ా  �2wx  l��;� �tuల¤� 
ట�# క: వదK  }|� �#ా జtక:,   మ��య� చనుÎల: �2ంకట �ావ� n(o\  ఓవf y#EF®  �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: 
�2ళ�xను.  

�ార��  ��ంబర�:  47 హదు� ల �వరమ�ల� 
 

 త�ర��: Yt.ఎ|.�ావ� నగf నందు 5వ ల�ౖను    . 
 ద��ణం: ఇనef ��ంg �hడR�    / గండమ�ల అచ�మ� ��7 
 
పడమర: ఇంద# Y�ల�67# Y_ండ మ��య� YOటz �h�   
 ఉత� రం: 'ీf Wా��Ï ��7 /  !ింEFYO� బ�&ంక: Yాల< �hడR�     
   
        !ింEFYO� బ�&ంక: Yాల< �hడR�   మ��య� Yt.ఎ|.�ావ� నగf నందు 5వ ల�ౖను  కiడN నుంEF 
�#ా రంభ àb  దqFణ  67శ;ా ప#య�ణ¥ంచుచు ఇనef ��ంg �hడR�  వరక: �2wx పడమర 67శ;ా l��;� ఇనef 
��ంg �hడR�  Xదు;ా Yt.టz.�hడR�  వరక: �2wx ఉత0రమ� 67శ;ా l��;�  Yt.టz.�hడR�  Xదు;ా గండమ�ల 
అచ�మ� ��7 వరక: �2wx పడమర 67శ;ా l��;� గండమ�ల అచ�మ� ��7 Xదు;ా ఇంద# Y�ల�67# Y_ండ 
వరక: �2wx ఉత0ర 67శ;ా l��;� ఇంద# Y�ల�67# Y_ండ Xదు;ా 'ీf Wా��Ï ��7 వరక: �2wx త*ర�c 67శ;ా 
l��;�  'ీf Wా��Ï ��7 Xదు;ా !ింEFYO� బ�&ంక: Yాల< �hడR�   �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను.  
  

 



�ార��  ��ంబర�:  48 హదు� ల �వరమ�ల� 
 

 
 త�ర��: Yt.టz �hడR�      . 
 ద��ణం: ఆంజ1Uయ �ాగ�     
 
పడమర: ఇంద# Y�ల�67# Y_ండ   
 ఉత� రం: గండమ�ల అచ�మ� ��7  
  
        గండమ�ల అచ�మ� ��7 మ��య� Yt.టz.�hడR�  కiడN నుంEF �#ా రంభ àb  Yt.టz.�hడR�  Xదు;ా 
ఆంజ1Uయ �ాగ� జంC� వరక: �2wx పడమర 67శ;ా l��;� ఆంజ1Uయ �ాగ� Xదు;ా ఇంద#Y�ల�67# 
వరక: �2wx ఉత0ర 67శ;ా l��;� ఇంద# Y�ల�67# Y_ండ Xదు;ా గండమ�ల అచ�మ� ��7 వరక: �2wx 
త*ర�c 67శ;ా గండమ�ల అచ�మ� ��7 Xదు;ా  �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను.  
 

�ార��  ��ంబర�:  49 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 
 త�ర��: �స�² గ� �ా�� �67/ ;Àల\ �ాల�ం గట[,  �h�  

 ద��ణం: న1U Wా��Ï ��7 / �రయ& �67     
 
పడమర: Yt.టz.�hడR�    
 ఉత� రం: ఇనef ��ంg �hడR�       
   
        లDYాNటz -6 లD �స�² గ� �ా�� �67 ఇనef ��ంg �hడR�  వదK �#ా రంభ àb �స�² గ� �ా�� �67 
Xదు;ా �2wx పడమర 67శ;ా l��;� �రయ& �67    Xద;ా ;Àల\ �ాల�ం గట[,  �hడR�  వదK దqFణ 67శ;ా 
;Àల\�ాల�ం �h� }67;ా న1Ue Wా��Ï ��7 వరక: �2wx పడమర 67శ;ా l��;�  న1Ue Wా��Ï ��7 
Xదు;ా Yt.టz �hడR�  వరక: �2wx ఉత0ర 67శ;ా l��;� Yt.టz �hడR�  Xదు;ా Lటz,నగf జంC� వరక: �2wx 
త*ర�c 67శ;ా  l��;� ఇనef ��ంg �hడR�   Xదు;ా  �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను.  
  

 



�ార��  ��ంబర�:  50 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 
 త�ర��: ;Àల\�ాల�ం గట[,  �hడR�  / టz . ఎv. 'ి �h� 

 ద��ణం: అపcలWా�} �67        
 
పడమర: YO. టz. �h� / ;Àల\ �ాల�ం �h�  
 ఉత� రం: న1U Wా��Ï ��7 / �రయ& �67     
   �రయ& ��7 నుంEF �దల:Y_< Y_ండ �2ంట దCణ 67శ;ా టzఎ!ిc ��7 Xదు;ా అపcలWా�} 
రహ63�� వరక: �2w\ మ��య� పడమరక: l��;� అపcలWా�} ��7 �2ంట Yt.టz. �h� వదK ఉత0ర 67క:�క: 
l��;� Yt.టz.�h� Xదు;ా 131U Wా��Ï ��7 వరక: �2w\ మ��య� త*ర�c �2ౖప� l��;� 1U1U Wా��Ï !ీ, -� 
Xదు;ా ;Àల\ �ాల�ం గట[,  �h� వరక: �2w\ ఉత0రం �2ౖప� l��;� ;Àల\�ాల�ం గట[,  �h� Xదు;ా �రయ& ��7 
వరక: �2w\  �రయ& ��7 Xదు;ా �#ా రంభ Wాª నం వరక: �2ళ�xను . 

�ార��  ��ంబర�:  51 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 త�ర��: YO. టz. �h� / �ాఘవ �tEF�  �h� 

 ద��ణం: గణపl �ావ� �h� / య�ద�ాప�రం �67        
 
పడమర: ఇంద# Y�ల�67# Y_ండ  
 ఉత� రం: అపcలWా�} ��7 / అంజ1Uయ�ాగ�  
   అంజ1Uయ�ాగ� మ��య� Ytటz�h� జంC� నుంEF Ytటz�h� Xదు;ా అపcలWా�} ��7 వరక: 
�2w\, త*ర�cక: l��;� అపcలWా�} ��7 Xదు;ా �ాఘవ �tEF�  �h� వరక: �2w\ మ��య� దqFణ 67శ;ా  
�ాఘవ �tEF�  �h� Xదు;ా గణపl �ావ� �h� వరక: �2w\ పడమర 67శ;ా l��;� గణపl �ావ� �h� 
Xదు;ా �2w\ దCణ 67శ;ా బ�# హ�ణ �67 Xదు;ా య�దవప�రం �h� వరక: �2w\ పడమర �2ౖప� l��;�. 
య�దవప�రం ��7 �2ంబEF ఇంద# Y�ల�67# Y_ండ వరక: �2w\ ఉత0రం 67శ;ా Y_ండ Xదు;ా అంజ1Uయ�ాగ� 
వరక: �2w\ త*ర�c 67శ;ా అంజ1Uయవగ� �2ంట �#ా రంభ Wాª నం వరక: �2ళ�xను.  

  

 



�ార��  ��ంబర�:  52 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 
 త�ర��: బ�# హ�ణ �67 
 ద��ణం: l�ా�� �67        
 
పడమర: ఇంద# Y�ల�67# Y_ండ  
 ఉత� రం: య�దవప�రం ��7  
   య�దవప�రం �67 మ��య� బ�# హ�ణ ��7 YÂడN నుంEF దqFణ 67శ;ా l�ా�  ��7 వరక: �2w\ 
ప��మ 67శ;ా l��;� l�ా�  ��7 �2ంట ఇంద#YZల�67# Y_ండ వరక: �2w\ ఉత0ర 67శ;ా l��;� ఇంద# YZల�67# 
Y_ండ Xదు;ా య�దవప�రం �67 వరక: �2w\ త*ర�c 67శ;ా య�దవప�రం ��7 �2ంట �2w\ �#ా రంభ 
Wాª నం వరక: �2ళ�xను. 

�ార��  ��ంబర�:  53 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 
 త�ర��: అబ�K | ఖ�దf ��7  

 ద��ణం: సుబÄ�ామయ& ��7 / ప�లబ� ��7  
 
పడమర: బBC హ0ణ DEF 
 ఉత� రం: గణపl �ావ� �h� 
   పంజ� !(ంటf నుంEF �దల:Y_< అబ�K | ఖ�దf ��7 �2ంబEF �ాEF ��7 వరక: �2w\ ప��మ 
67శ;ా  మ�ర�గ� Yాల:వ �2ంబEF సుబÄ�ామయ& ��7 �2ంట Ytటz �h� వరక: �2w\ దCణ 67శ;ా l��;� Ytటz 
�h� Xదు;ా ప^లబ�� ��7 వరక: �2w\ పడమర 6ేస;ా ప^ల బ�� Xదు;ా బ�# హ�ణ ��7 వరక: �2w\ 
ఉత0ర 6ేస;ా l��;� బ�# హ�ణ ��7 Xదు;ా �#ా రంభ Wాª నం వరక: �2ళ�xను. 

 
 

 

  
 
 
 



�ార��  ��ంబర�:  54 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 
 త�ర��: �tuల¤� ట�# �  

 ద��ణం: �ాEF ��7 / గణపl �ావ� ��7  
 
పడమర: అబ�K | ఖ�దf ��7 / �ాఘ�ా�tEF�  �h� / టzఎ!ిc �h�  
 ఉత� రం: 6 ట�&Ð{ !ీ, -� / !ిఎvఐ చ��� �h�  
  

6 పంప�ల �67 మ��య� �tuల¤� ట�# � �క� ఈ4ాన& మmలలD నుంEF �#ా రంÆంL �tuల¤� ట�# � 
�2ంబEF �ాEF !ీ, -� వరక: �2w\ ప��మ 67శ;ా మ��� �ాEF !ీ, -� Xదు;ా అబ�K | ఖ�దf !ీ, -� వరక: �2w\ 
మ��య� ఉత0రం �2ౖప� 67శ;ా అబ�K | ఖ�దf !ీ, -� Xదు;ా పంజ� !(ంటf వరక: �2w\ పడమటz 67శ;ా  
గణపl �ావ� �hడR�  Xదు;ా �ాఘవ �tEF�  ��7 వరక: �2w\ �ాఘ�ా�tEF�  ��7 Xదు;ా అపcలWా�} ��7 
వరక: �2w\ త*ర�c 67శ;ా �2w\ అపcలWా�} ��7 Xదు;ా టzఎ!ిc ��7 వరక: �2w\ ఉత0ర 67శ;ా l��;� 
టzఎ!ిc !ీ, -� Xదు;ా !ిఎvఐ చ��� �h� వరక: �2w\ త*ర�c 67శ;ా !ిఎvఐ చ��� �h� Xదు;ా ఉత0రం 
67శ;ా l��;� >½నుగ�ల ��7 Xదు;ా 6 పంప�ల �67 వదK త*ర�c lస;ా l��;� 6 పంప�ల �67 
Xదు;ా �#ా రంభ Wాª నం వరక: �2ళ�xను. 

�ార��  ��ంబర�:  55 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 
 
 త�ర��: �4ాఖపటeం �tuల¤� ట�# �  

 ద��ణం: 6 ట�&Ð{ �h� / !ిఎvఐ చ��� �h�  
 
పడమర: Y_ండ  
 ఉత� రం: ఇనef ��ంg �h� 
   ఇనef ��ంg �h� వదK �4ాకపటeం �tuల¤� ట�# � �క� ఈ4ాన& మmలలD నుంEF �దల:Y_< 
�tuల¤� ట�# � �2ంట 6 ట�&Ð{ �h� వరక: �2w\ ప��మ 67శ;ా 6 ట�&ప\  రహ63�� Xదు;ా >½నుగ�ల� వ�� 
!ీ, -� వరక: �2w\ దqFణ 67శ;ా l��;� !ిఎvఐ చ��� వరక: �2w\ పడమర 67శ;ా l��;� !ిఎvఐ చf� �h� 
Xదు;ా టzఎ!ిc �h� వరక: �2w\ ఉత0రం 67శ;ా l��;� టzఎ!ిc �h� �2ంబEF �2w\ Y_ండను 63టz �స�² గ� 
��7< కల:సుక:< �స�² గ� �67 �2ంట ఇనef ��ంg �h� వరక: �2w\ త*ర�c 67శ;ా l��;� ఇనef ��ంg 
�h� �2ంబEF �#ా రంభ Wాª నం వరక: �2ళ�xను.  



�ార��  ��ంబర�:  56 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 
 త�ర��: �4ాఖపటeం �tuల¤� ట�# �  

 ద��ణం: ఇనef ��ంg �h� 
 
పడమర: Yt.ఎ|.�ావ� నగf �క� 5 వ ల�ౖ� / !ిYZం63# బ�Ñ �tuల¤� ట�# �  
 ఉత� రం: !ింEFYO� బ�&ం� Yాలº �h� 
   ఓ|�  ఆfఆf '(� �క� 13f0 ఈv, మmలలD నుంEF �#ా రంÆంL దCణ 67శ;ా  �tuల¤� ట�# �, �2ంట 
ఇనef ��ంg �h� వరక: �2w\ పడమర 67శ;ా ��ంg �h� �2ంట Ytఎ|  �ావ� నగf �క� 5 వ ల�ౖ� వరక: 
�2w\ ఉత0ర 67శ;ా Ytఎ|  �ావ� నగf �క� 5 వ ల�ౖ� Xదు;ా !ింEFYO� బ�&ంక: Yాలº �h� వరక: 
�2w\త*ర�c 67శ;ా !ిYZం63# బ�Ñ �tuల¤� ట�# � వరక: �2w\ ఉత0ర 67శ;ా �tuల¤� ట�# � Xదు;ా �#ా రంభ Wాª నం 
వరక: �2ళ�xను.  

�ార��  ��ంబర�:  57 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 త�ర��: బ�డ �̀ర�  . 

 ద��ణం: �tuల¤� ట�# క: . 
 
పడమర: చనుÎల: �2ంకట�# వ�  n(o\  ఓవf . 
 ఉత� రం: బ�డ �̀ర� 
   
       ఆf.ఎv.12ం. 59, �63&ధ�ాప�రం, �t�2నూ& �ల¤µ మ��య�  బ�డ �̀ర� Yాల:వ   ఈ4ాన& మmల 
�#ా రంభ àb  దqFణ  67శ;ా l��;� బ�డ �̀ర� Yాల:వ Xదు;ా �tuల¤� ట�# క: వరక:  �2wx పడమర 67శ;ా 
l��;� �tuల¤� ట�# క: నుంEF �ాజ�ాజOశ��� '·ట నందు గల �tuల¤� Ykా v ;Oట[ వరక: �2wx ఉత0ర 67శ;ా l��;� 
�tuల¤� ట�# క: నుంEF  చనుÎల: �2ంకట�# వ�  n(o\  ఓవf వరక: �2wx త*ర�c 67శ;ా l��;�  ఇనef ��ంg 
�hడR�  నుంEF  బ�డ �̀ర� Yాల:వ వరక: �2wx  దqFణ 67శ;ా l��;� బ�డ �̀ర� Yాల:వ నుంEF  
ఆf.ఎv.12ం. 59, �63&ధ�ాప�రం, �t�2నూ& �ల¤µ  �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను.  
 

 

 

 



 

 

�ార��  ��ంబర�:  58 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 త�ర��: ఎYt{| �ా\ ంట[ �hడR�     . 

 ద��ణం: E3బ� YÂట[\  �hడR�  / !ింg నగf n(o\  ఓవf   . 
 
పడమర: బ�డ �̀ర� Yాల:వ . 
 ఉత� రం: �జయ�ాడ నగర ప���7  
   
        �జయ�ాడ నగర ప���7  మ��య� '(ౖప�ల �hడR�  జంC�  ఈ4ాన& 67శ;ా  �#ా రంభ àb  
EF!ీeల�&ం� à>� �hడR�  నుంEF  Eోర� 12ం. 43-137-18/ఎ వరక: �2wx దqFణ 67శ;ా l��;� ఎYt{| 
�ా\ ం� �hడR�  నుంEF E3బ� YÂట[\  �hడR�  వరక: �2wx పడమర 67శ;ా l��;� E3బ� YÂట[\  �hడR�   Xదు;ా E3బ� 
YÂట[\  �hడR�    Lవ�� వరక: �2wx  దqFణ 67శ;ా l��;� E3బ� YÂట[\  Lవ�� నుంEF  !ింg నగf n(o\  ఓవf YZkం67 
నుంEF �tuల¤� ట�# � వరక: �2wx పడమర 67శ;ా l��;�  �tuల¤� ట�# క: నుంEF బ�డ �̀ర� Yాల:వ వరక:  �2wx 
ఉత0ర 67శ;ా l��;� బ�డ �̀ర� Yాల:వ నుంEF ఆf.ఎv.12ం. 69 వరక: �2wx త*ర�c 67శ;ా l��;� 
ఆf.ఎv.12ం. 69 నుంEF ఇనef ��ంg �hడR�  నుంEF �జయ�ాడ నగర ప���7  �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: 
�2ళ�xను.  
 �ార��  ��ంబర�:  59 హదు� ల �వరమ�ల� 

 
 త�ర��: �ాంబÈ Yాల< µ బ�\ క:  పడమర 67శ;ా గల 80’-0” �hడR�     . 

 ద��ణం: �tuల¤� ట�# క:  . 
 
పడమర: !ింg నగf n(o\   ఓవf / నూµ�డR �hడR�   . 
 ఉత� రం: E3బ�YÂట[\  �hడR�  / ఎYt{| �ా\ ంట[ �hడR�   
   
        �ాంబÈ Yాల< à>� �hడR�   మ��య� ఎYt{| �ా\ ంట[ �hడR�    ఈ4ాన& మmల �#ా రంభ àb  80’-0” 
µ బ�\ క:నక:  పడమర 67క:�న  గల 80’-0” �hడR�    Xదు;ా �tuల¤� ట�# క: వరక: �2wx పడమర 67శ;ా 
l��;�  �tuల¤� ట�# క: Xదు;ా !ింg నగf n(o\  ఓవf వరక: �2w\ ఉత0ర 67శ;ా l��;�  నూµ�డR �hడR�  Xదు;ా 
63బ�YÂట[\  జంC� వరక: �2wx త*ర�c 67శ;ా l��;�  E3బ�YÂట[\  �hడR�  మ��య� ఎYt{| �ా\ ం� �hడR�  
మ��య�  �ాంబÈ Yాల< à>� �hడR�  µ బ�\ క:  �#ా రంభ ప#6ేశమ� వదK అంతమగ�ను .  

 



 
 
 
 
 �ార��  ��ంబర�:  60 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 త�ర��: 80’-0” �hడR�  EF!ీe ల�&ం�    . 

 ద��ణం: 80’-0” �tuల¤� ట�# క: �hడR�  . 
 
పడమర: ఎక{| �ా\ ంట[ �hడR�  / 80’-0”  �ాటf ట�&ంక: �hడR�   . 
 ఉత� రం: EF!ీe ల�&ం�  à>� �hడR�   
   
        y బ�\ క: క: ప#క�న మ��య�  EF!ీe ల�&ంEె�>� ;Oట[ ఈ4ాన& 67శ;ా  �#ా రంభ àb  ప#l�ా67త 
80’-0”  �hడR�  నుంEF ఇ బ�\ క: �ా\ ట[ 12ంబర� . 525 వరక: �2wx దqFణ 67శక: l��;� �tuల¤� ట�# క: �hడR�  
నుంEF �ా\ ట[ 12ంబర� . 641 µ బ�\ క: వరక: �2w\ ఉత0ర 67శ;ా l��;� 80’-0”  �ాటf ట�&ంక: �hడR�  నుంEF  
µ బ�\ క: �ాంబÈ Yాల< ఎదుర� ;ా గల �tuల¤� భm} వరక: �2wx   పడమర 67శ;ా l��;� ఎక{| �ా\ ంట[ 
మధ& గల �hడR�  నుంEF ఎక{| �ా\ ంట[ Lవ�� వరక: �2wx ఉత0ర 67శ;ా l��;� ఎక{| �ా\ ంట[ �hడR�  నుంEF 
EF!ీe ల�&ం� à>� �hడR�  వరక: �2wx త*ర�c 67శ;ా l��;� y బ�\ క: క: ప#క�న మ��య�  EF!ీe 
ల�&ం� à>� ;Oట[  �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను. 
 
 �ార��  ��ంబర�:  61 హదు� ల �వరమ�ల� 

 
 
 త�ర��: 80’-0” EF!ీe ల�&ం�    . 

 ద��ణం: EF!ీe ల�&ం�  à>�  �hడR�  . 
 
పడమర: '(ౖప�ల �hడR�  జంC�   . 
 ఉత� రం: నూµ�డR  �hడR�   / ఇనef ��ంg �hడR�    
   నూµ�డR  �hడR�   మ��య� ఇనef ��ంg �hడR�   ఈ4ాన& 67శ;ా  �#ా రంభ àb దqFణ 67శ;ా l��;�  80’-0”  
EF!ీe ల�&ం�  �hడR�  నుంEF EF!ీe ల�&ం�     à>� ;Oట[  వరక: �2wx పడమర  67శక: l��;� EF!ీe 
ల�&ం� à>� �hడR�  నుంEF '(ౖప�ల �hడR�  జంC� వరక: �2wx త*ర�c 67శ;ా l��;�  నూµ�డR  �hడR�   
మ��య� ఇనef ��ంg �hడR�   �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను. 

 
 
 



 �ార��  ��ంబర�: 62 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 త�ర��: బ�ా� Yాల<  �hడR�   

 ద��ణం: నూµ�డR  �hడR�   
 
పడమర: �జయ�ాడ నగర ప���7  
 ఉత� రం: ఇనef ��ంg �hడR�   
 
 ఇనef ��ంg �hడR�  జంC� మ��య� బ�ా� Yాల<  ఈ4ాన& 67శ;ా �#ా రంభ àb బ�ా�Yాల< �hడR�  
Xదు;ా నూµ�డR �hడR�  వరక: �2wx పడమర 67శ;ా l��;� నూµ�డR �hడR�  Xదు;ా '(ౖప�ల �hడR�  
జంC� వరక: �2wx ఉత0ర 67శ;ా l��;� ఇనef ��ంg �hడR�  Xదు;ా �2wx త*ర�cక: l��;� �జయ�ాడ 
నగర ప���7 Xదు;ా సుందరయ& నగf �hడR�  వరక: �2wx త*ర�c 67శ;ా l��;� సుందరయ& Yాల< 

à>� �hడR�  Xదు;ా మ!ీదు వరక: �2wx మ!ీదు నుంEF ��°.టz.ల�ౖను �hడR�  Xదు;ా  �#ా రంభ 
�#ా ంతమ�  వరక: �2ళ�xను 

 �ార��  ��ంబర�: 63 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 త�ర��: కంEF#క à>�   �hడR�  / �ా�3 నగf �hడR�   

 ద��ణం: ��°.టz.ల�ౖను   �hడR�  / సుందరయ& నగf �hడR�   
 
పడమర: �జయ�ాడ నగర ప���7  
 ఉత� రం: �జయ�ాడ నగర ప���7 
 
 �జయ�ాడ నగర ప���7  మ��య� కంEF#క à>�   �hడR�  ఈ4ాన& 67శ;ా �#ా రంభ àb కంEF#క 

à>� �hడR�  Xదు;ా ఉE3 Yాల< à>� �hడR�  వరక: �2wx పడమర 67శ;ా l��;� ఉE3 Yాల< 
à>� �hడR�  Xదు;ా Y_త0  �ా¸Å నగf �ా\ ట[ 1Uం 2160 వదK దqFణం 67శ;ా l��;� నూ& �ా¸Å నగf 

�hడR�  Xదు;ా �ా\ ట[ 12ంబర� 2245 వరక: �2wx త*ర�c 67శ;ా l��;� �ా¸Å నగర కట, �hడR�  Xదు;ా 
�ా�3నగf à>� �hడR�  వరక: �2wx దqFణ 67శ;ా l��;� �ా�3నగf �hడR�  Xదు;ా ��°.టz.ల�ౖను �hడR�  
వరక: �2wx పడమర 67శ;ా l��;� ��°.టz.ల�ౖను �hడR�  Xదు;ా మ!ీదు  వరక: �2wx సుందరయ& నగf 

à>� �hడR�  Xదు;ా �జయ�ాడ నగర ప���7  వరక: �2wx ఉత0ర 67శ;ా l��;� �జయ�ాడ నగర 
ప���7 Xదు;ా   �#ా రంభ �#ా ంతమ�  వరక: �2ళ�xను 
 

 
 
 
 



�ార��  ��ంబర�:  64 హదు� ల �వరమ�ల� 
 
 త�ర��: �జయ�ాడ నగర ప���7 / నునe   . 

 ద��ణం: ఇనef ��ంg �hడR�    . 
 
పడమర: బ�ా� Yాల< / కంEF#క à>� �hడR� / �ాత�ాడR (�జయ�ాడ నగర ప���7)  . 
 ఉత� రం: నునe/ �జయ�ాడ నగర ప���7.  
   
        �జయ�ాడ నగర ప���7 లD స�O� 12ం.6 ఈ4ాన& మmల �#ా రంభ àb  �జయ�ాడ నగర ప���7 నుంEF ఇనef ��ంg �hడR�  వరక: �2wx పడమర 67శ;ా l��;� ఇనef ��ంg �hడR�  Xదు;ా నూµ�డR ����U వరక: �2wx దqFణ – పడమర  67శ;ా l��;�  నూµ�డR ����U Xదు;ా �2wx ఉత0ర 67శ;ా l��;�  బ�ా� Yాల< �hడR�  నుంEF �ా�3నగf �hడR�  వరక: �2wx పడమర 67శ;ా l��;� �ా¸Å నగf కట, �hడR�  నుంEF ఉత0ర 67శ;ా గల �ా\ ట[ 12ం 2507 నుంEF �ా\ ట[ 12ం. 2165 వరక: �2wx త*ర�c 67శ;ా l��;� ఉE3  Yాల< �hడR�  నుంEF కంEF#క à>� �hడR�  వరక: �2wx ఉత0ర 67శ;ా l��;� �జయ�ాడ నగర ప���7 నుంEF  �#ా రంభ ప#6ేశమ� వరక: �2ళ�xను.  
 

 

 

        కGషనర�   
              నగర 6ాలక సంసI  , �జయ�ాడ  
 
 


