
22.12.2021

అమ�ావ�

��ౖఎ� ఆ�  కడప �ల�� ల� మ�డ� ���ల �ాట� �ీఎం �� ��ౖఎ�  జగ�  పర�టన

ఈ ��ల 23 నుం� 25 వరక� మ�డ� ���ల �ాట� పర�టన

��పవరం, ��� దు� ట�ర�, ��ప����, ఇడ�ప�ల�ాయ, ప����ందుల ��ా ం��ల��  �ార�క�మ�ల�

�� � దు� ట�ర�, ప����ందులల� బ��రంగ సభల�

23.12.2021 ��డూ�� 

ఉదయం 10.30 గంటలక� గన�వరం ఎ�� �� ��  నుం� బయల��ే�� 11.15 గంటలక� కడప ఎ�� �� ��  �ేర�క�ంట�ర�

12.00 – 1.25 గంట వరక� ��� దు� ట�ర� మండలం బ� ల�వరంల� ��ధ అ�వృ���  �ార�క�మ�ల ��ా రం��త��ాల�,

అనంతరం బ��రంగ సభ

మ���హ�ం 2.00 గంటలక� బ�ే�ల� ��జకవర�ం ��పవరం మండలంల�� ��పవరం ��ా జ���  �ాల� 1 క�

�ేర�క�ంట�ర�

2.15 –2.20 బ�ే�ల� ����నూ� ���జ�  ��త�  �ా�ా�లయ���� శంక��ా� పన

2.20 – 2.50 గంటలక� ��స���  ��ంచ������  ప��శ�మక� శంక��ా� పన

3.20 గంటలక� �ీ�� ����� మండలం ��ప������ �ేర���నున� �ీఎం



3.35 గంటలక� ��ప���� ��ా మంల�� ��ౖఎ� ఆ�  జగనన� ���ా ఇండ�ి� �య�  హ�  ఆ��� ��ా రంభం

3.50 – 4.50 గంటలక� ��ౖఎ�ా��  ఈఎం�ీ ఇండ�ి� �య�  ఎ� ����  వద�  ఏ�ా�ట��ే�ిన �ా� ��  ��ా రం��త�వం

�ాయంత�ం 5.30 గంటలక� ఇడ�ప�ల�ాయ �ేర�క�� ��ౖఎ� ఆ�  ఎ����  ����  హౌ� ల� �ా�� బస

24.12.2021 ��డూ�� 

ఉదయం 9.05 గంటలక� ��ౖఎ� ఆ�  ఘ��  వద�క� �ేర�క�� ��వంగత ��ౖఎ�  �ాజ��ఖ�  �����  సమ��� వద�  ��ాళ�ల���ం�

��ా ర�నల��  �ాల�� ంట�ర�

ఉదయం 10 గంటల నుం� 12 గంటల వరక� ఇడ�ప�ల�ాయల�� ��ా ర��� మం���ా��� �ేర�క�� అక�డ �ర���ం�ే

��ా ర�నల��  �ాల�� ంట�ర�.

మ���హ�ం 1.40 గంటలక� ప����ందుల పట�ణ ప����ల�� ఇండ�ి� �య�  �ెవల� ��ం�  �ా�� క� �ేర�క�ంట�ర�

2.10 – 2.35 మధ� ఇండ�ి� �య�  �ా�� ల� ఆ��త� ��ా�  య��� క� శంక��ా� పన

2.40 –3.25 గంటలక� ��ౖఎ�ా��  జగనన� హౌ�ిం�  �ాల�ల� ఇళ� పట�� ల పం�ిణ�, బ��రంగ సభల� ల����ర�ల��

మ�ఖ�మ��

3.35 గంటలక� మ�����  య�ర�� క� �ేర�క�� ��ధ అ�వృ���  �ార�క�మ�లక� ��ా రం��త��ాల�

3.55 – 4.05 గంటలక� �డ�  �� ��  ���ష�  ��ా రం��త�వ �ార�క�మం

4.15 గంటలక� �ాణ���ప� స�పంల� ఆ�ా�హ�  ��ా రం��త�వం



�ాయంత�ం 5.05 గంటలక� ఇడ�ప�ల�ాయ �ేర�క�� ��ౖఎ� ఆ�  ఎ����  ����  హౌ� ల� �ా�� బస

25.12.2021 ��డూ�� 

ఉదయం 9.00 గంటలక� ఇడ�ప�ల�ాయ ఎ����  నుం� బయల��ే�� 9.20 గంటలక� ప����ందుల �ేర�క�ంట�ర�

9.35 – 10.55 గంటల మధ� ప����ందుల ��క�ాప�రం �ీఎ� ఐ చ���ల� ���స��  సందర�ం�ా జ���� ప��ే�క ��ా ర�నలల�

�ాల�� ంట�ర�

11.00 గంటలక� �ీఎ� ఐ చ��� �ాం��ం� ల� ఏ�ా�ట��ే�ిన �ా�ిం�  �ాం��� ��  ��ా రం��త�వం

11.35 గంటలక� కడప ఎ�� �� �� క� �ేర�క�� గన�వరం బయల��ేర���ర�

12.50 గంటలక� ���ేప�� ��ా�ా��� �ేర���నున� �ీఎం


