
 



ఆదికవి నననయ యూనివరసిట ీ– రజమహేద్రవరం 

 
 

 

 

సంక్లిప్త  నివేదిక 

నేషనల్ రెబినార్ 

వ .ైఎస్.ఆర్ 71వ జయంతి సంద్రభంగ… 
 

“ఇంపాక్్ట ఆఫ్ గవరనబ ంట్’స్ ఇనననరేషన్ అండ్ 

పాత్ బ్రకే ంగ్ పాలళీస్ ఆఫ్ ఎడెుకేషన్ ఇన్ 

ఆంధ్పే్దేేశ్” 
తేది :- 08-07-2020 & సమయం :- మధ్యాహనం 03.00 నఽండి 05.00 



 

ఆదికవి నననయ విశ్వవిదాులయంలో ది. 08.07.2020 మధాుహ్నం 03 గంటల నుండి సాయంత్ంే 
05 గంటల వరకు రెై.ఎస్.ఆర్ 71వ జయంతితు ప్ురస్కమ ంచుకొతు నేషనల్ రెబినార్ తురవఴ ంచారు . “ఇంపాక్్ట 
ఆఫ్ గవరనబ ంట్’స్ ఇనననరేషన్ అండ్ పాత్ బ్రకే ంగ్ పాలళీస్ ఆఫ్ ఎడెుకేషన్ ఇన్ ఆంధ్పే్దేేశ్ ” అనే అంశ్ం ై 
జమ గ న జాతీయ రెబినార్ కు ఫారత్దేశ్ంలో నుండి 1774 మంది అభ్ురుు లు మ జిళట్షన్ చేభంచుకొతు దీతులో 
పాలగొ నానరు. యూతువమ ిటీ కాలేజ్ డెవల మంట్ కౌతుిల్ డీన్ డా .ఎం.కమలకుమామ  కతువనార్ గా , 
యూతువమ ిటీ ీఆమవవ ి .ఆనంద్ కో .కతువనార్ గా వువహ్మ ంచిన ఈ రెబినార్ కు ముఖ్ు అతిథిగా యాీి 
చెైరమన్ ఆచారు కె .ఴేమచంద్మెేడిి  హాజమైె ప్సే్ంగ ంచారు . దీతులో ఆయన మాటాా డెత్ పాఠఱాలలో మమ యు 
కయాఱాలలో చేమే విదాురుు ల స్ంఖ్ును  ంచెంద్ుకు ఆంధ్పే్దేేశ్ ప్భే్ుత్వం కృలి   చేస్ుత ంద్తు అనానరు . 
వినూత్నబ ైన మారుుతో విద్ు వువస్ులో నూత్న ఆవిషకరణలు తీస్ుకుమాబ్ో త్ేనానమతు చెపాురు . 
ఆధ్ునాత్ సాంకేతిక ప్మ జఞనాలతో ళికల్   డెవల మంట్ యూతువమ ిటీలను ఆంధ్పే్దేేశ్ ప్భే్ుత్వం ఏమాుటు 
చేయబ్ో త్ేంద్తు తెలిపారు . రౄ.10రేల కోటుా  రౄపాయల తుధ్ులను ఉననత్ విద్ు కోస్ం ప్భే్ుత్వం ఖ్రుు  
చేస్ుత ంద్తు చెపాురు. ఆన్ ల ైన్ ఎడెుకేషన్ కు ప్భే్ుత్వం  ద్దీఠ రేస్ుత ంద్తు మారుమూల పాేంతాలకు కడా 
విద్ును అందించే విధ్ంగా చరులు తీస్ుకుంటామతు తెలియజేసారు . చకకతు జాతీయ రెబినార్ తురవఴ ంచిన 
ఆదికవి నననయ విశ్వవిదాులయ తురవహ్కులను , వీళీ తు చెైరమన్ అభినందించా రు. త్రురాత్ వీళీ ఆచారు 
మొకాక జగనానథమావు మాటాా డెత్ రెై .ఎస్.మాజఱేఖ్రమెడిి  ప్రేేశ్ టట్న పీజుమ భంబ్రిబ ంట్ టద్ 
విదాురుు లకు ఒక వరమతు అనానరు . టద్రారు ఉననత్ విద్ును అభ్ుళించడాతుక  ప్భే్ుత్వం ప్రేేశ్ టట్న 
ప్థకాలు ఎంతో ఉప్యోగప్డాి యతు తెలిపారు . మాజఱేఖ్రమెడిి  పాేరంభించిన ప్థకాలను రెై.ఎస్.జగన్ మమ ంత్ 
అభివృదిద  దిశ్గా ముంద్ుకు తీస్ుకురెళ్ైత నాన చెపాురు . విద్ులో స్ంక్షేమ ప్థకాలు , ఆంగా మీడియం బ్ో ధ్న , 
ప్ూమ త పీజు మ భంబ్మెిమంట్ నేరుగా త్లాిద్ండెేలకే చేరడం వంటట అనేక నూత్న ఆవిషకరణలతో ప్భే్ుత్వం 
ముంద్ుకు అడెగులు రేస్ుత నానరతు తె లియజేసారు. మ జిష్టా్ ా ర్ ఆచారు బ్టు్  గంగామావు , ఎబ మల్సి మాము 
స్ూరుమావు, డా.ఆర్.డేవిడ్ కుమార్ , ళిస్్ర్ మమ యఠ డి .బ లోా , మీనాక్షి కోళ్ళ , డా.ఎస్.ప్ఫేాకర్, ప్శ్చుమ 
గవదావమ  జిలాా  డీఈఓ ళి .వి.మేణుక, త్రుు డీఈఓ ఎస్ .అబ్హేాం, డా.స్ుగుణ నలామలాి జి .నామాయణ మావు , 
ఎం.చకరం లు ఉప్నాుసాలు అందించారు . ఈ కారుకరమంలో కతువనార్ యూతువమ ిటీ కాలేజ్ డెవల మంట్ 
కౌతుిల్ డీన్ డా .ఎం.కమలకుమామ , కో.కతువనార్ ీఆమవవ ి .ఆనంద్, ఈళీ బ ంబ్రుా  ఆచారు కొటట్  శ్రరరబేష్ , 
డా.బి.జగననమహ్నమెడిి , డా.అఱోక్ట, డా.స్ుజాత్, కయాఱాల ిేతుిపాల్ి , అధాుప్కులు, ప్మ ఱోధ్న విదాురుు లు 
త్దిత్రులు పాలగొ నానరు. 

  
 



రెబినార్ క  విఱేష ఆధ్రణ వచిుంది. 1774 మంది అధాుప్కులు, అధికారులు మ జిళట్షన్ 

చేభంచుకునానరు. వంద్లాది మంది యూటృుబ్ ల ైవ్ ను వీక్షించారు. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



వ బనయర్ లో పలగొ నే విధ్యనం:- 
 ఆహ్వాన ప్తిరకలో సాచంచన లంకునఽ లేదయ ఈ క్లరంద్ సాచంచన లంకునఽ క్లిక్ చేస్తత  గూగుల్ 

ఫరం ఓపెన్ అవుత ంది. దయనిలో ఉచతంగ రసజిస్తే షన్ చేయంచఽక్ ండ.ి 
https://forms.gle/YRpXHfm2oUZZrKU96 
 

 మీ స్ెల్ ఫో న్ లో జూమ్ యాప్ ఇన్.స్ే ల్ చేసఽక్ ండి. 
 నేషనల్ వ బనయర్ క్రాకరమానిక్ల ముంద్ఽగ మీ మెయల్ కు లంక్ వసఽత ంది. ఆ లంక్ దయార 

క్రాకరమంలో పలగొ నండి. 
 రసజిస్తే షన్ చేయంచఽక్ొని వ బనయర్ లో పలగొ నన అభ్ారథు లకు ఫడ్.బెక్ ఫరం వసఽత ంది. దయనిని 

ప్ూరసత చేస్తత  విశ్ావిదయాలయం తరథప్ున నేషనల్ వ బనయర్ ఈ-సరసేఫకె్ట్ మీకు అంద్ఽత ంది. 
 

 ఫడ్ బయాక్ 
https://forms.gle/7zTfGCUNFtARFCks7 

 

 

https://forms.gle/YRpXHfm2oUZZrKU96
https://forms.gle/7zTfGCUNFtARFCks7


https://youtu.be/9l5ssC1Wwpw 

 యూటృాబ్ ల ైవ్ వీక్ించండి. 
 వ ై.ఎస్.ఆర్ 71వ జయంతి సంద్రభంగ … “ఇంపకే్ ఆఫ్ 

గవరనమెంట్’స్ ఇనననవేషన్ అండ్ పత్ బరరక్లంగ్ పల స్స్ ఆఫ్ 
ఎడ్యాకే్షన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ” అనే అంశ్ంపైె  జరసగసన నేషనల్ వ బనయర్ 
నఽ ల ైవ్ టెలక్సే్ చేస్ము. వివరలనఽ ఈ లంక్ దయార వీక్ించండి. 

 

వ బనయర్ పతప్ర్ క్లిపపంగ్ి:- 

 

 

 

https://youtu.be/9l5ssC1Wwpw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “ఇంపకే్ ఆఫ్ గవరనమెంట్’స్ ఇనననవేషన్ అండ్ పత్ బరరక్లంగ్ పలస్స్ ఆఫ్ ఎడ్యాకే్షన్ ఇన్ 

ఆంధ్రప్రదేశ్” నేషనల్ వ బనయర్ కు సహకరసంచన అందిరసక్ల ధ్నావద్లు. 

ప్ువాల ఆనంద్, ప.ఆర్.ఓ 
క్ .ఆరసినేటర్ – మీడియా స్ెల్  

ఆదికవి నననయ యూనివరసిట ీ
9701293231, 709 300 9120 

pro@aknu.edu.in, anandanurpro@gmail.com,  
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