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సంక్లిత  నివేదిక 

నేశనల్ వెతనార్ 

ర్ావరణ వావసథ  

ునరుద్ధరణ 

తేది :- 05-06-2021 & సమయం :- మ. 03.00 నఽండి స. 05.00 
 

 



ఆదికవి నననయ యూతుఴరసిట ీ మీడియా సెల్ ఆధ్వరయంలో ప్రప్ంచ ప్రయఴరణ దినోత్ివహతున 

ప్ురషకరసంచకొతు 05.06.2021 తేదిన “ప్రహయఴరణ ఴయఴషథ ప్ునరుద్ధరణ” అనే అంవంె ై నేశనల్ వెతనార్ న 

తురవహ ంచారు. ఈ వెతనార్ కు కతూవనరుు గహ యూతుఴరసిట ీ సెైన్సి అండ్ టెకహనలజీ రతుితృహల్ డా.కె.రమణేవవరస, 

మీడియా సెల్ కోఆరసినేటర్ .ఆర్.ఓ ఆనంద్ ఴయఴసరసంచారు. దీతుకి ముఖ్య అతిథిగహ వీస ఆచారయ ముకహక 

జగనానథరహఴు సజరైె ఉప్నయసంచారు. భూమిె ై కొతున లక్షల జీఴరహవుల త్రువహత్ ఴచ్చిన మానఴుడు అభిఴాదిధ 

ేరుతో ప్రహయఴరణ వినాషనాతుకి కహరకుడు అఴుత్ునానడతు అనానరు. కహంకరటీ్ జంగసలోు , కహలుశయం కోరలోు  జీవిషఽూ  

ప్రకాతి విప్త్ుూ లన ఎద్రకకలేక అఴషథలు తృహలఴుత్ునానరతు తెలితృహరు. ప్రకాతికి విరుద్ధం మానఴుల కరయీలు ఇద ే

కమీంలో కొనసహగసత ేభవిశయత్ అంధ్కహరమఴుత్ుంద్తు చెతృహరు. ఇప్టికైెన మెలకకతు ప్రహయఴరణ హ త్ంగహ జీవించాలతు, 

ప్రహయఴరణ ప్రసరక్షణ తృహటుప్డాలతు లుప్ుతుచాిరు. ఆదికవి నననయ వివవవిదాయలయం ప్రహయఴరణాతుకి ెద్దఠ 

వేషూ ంద్తు వివవవిదాయలయాతున ప్రకాతి ఒడిగహ తీరసిదిదేదంద్కు కాష చేషూ నానమతు చెతృహరు. వివవవిదాయలయ 

తృహర ంగణంలో ముకకలు నాటడం, ఇంకుడు గుంటలు త్రవివంచడం, బొ టాతుకల్ గహరిెన్స ఏరహటుకు ప్రణాళికలు 

రుతృ ందించడంతో తృహటు కహకినాడ ఎం.ఎస్.ఎన్స కహయంప్స్ లో బయోడెైఴరసిట ీ తృహర్క అండ్ మూయజియం ఏరహటు 

చేసేంద్కు రహశ్ర ప్రభుత్వ శహఖ్తో ఎం.వో.యూ కుద్రుికునానమతు తెలితృహరు. ప్రహయఴరణ ఴయఴషథ ప్ునరుద్ధరసంచ ే

విధ్ంగహ వివవవిదాయలయం ప్తు చేషూ ంద్తు అంద్రూ దీతులో భాగసహవమయం కహవహలతు షఽచ్చంచారు. కరలకోప్నాయషకులుగహ 

ప్రముఖ్ ప్రహయఴరణవేత్ూ  డా.ట.ిప్త్ంజలిశహసూ  ిహాజరైె ఉప్నయసంచారు. కరోనా కహరణంగహ ఇటీఴల మాతి చెందిన ప్రముఖ్ 

ప్రహయఴరణ ఉద్యమకహరుడు షంద్ర్ లాల్ బసృగుణ న షమరసషఽూ  ఆయనకు తువహళులరసంచ్చ ప్రషంగహతున 

తృహర రంభించారు. నదినదాలన, గసరులన దేఴుళుుగహ, దేఴత్లుగహ ప్ూజించ ేభారత్దేవంలోన ేప్రహయఴరణాతుకి ఎకుకఴ 

ముప్ువహటిలుత్ుంద్తు అనానరు. మానఴులకు ఉండ ేసకుకలు నద్లకు కూడా ఉంటాయతు నఽయజిలాండ్ ఴంట ి

దేశహలన చటా్ లు చేషకునానయతు ఆయా దేశహలలోతు ప్రహయఴరణ ప్రససథత్ులన తెలియజేసహరు. అరస్కల్ 51ఎ దావరహ 

జీవహఴరణ ఴయఴషథన కహతృహడుకోఴలిిన బాధ్యత్ మనంద్రసె ైఉంద్తు అనానరు. భారత్దేవంలో ప్రహయఴరణ ప్రసరక్షణకు 

షంబంధించ్చన చటా్ లు అధికంగహ ఉనానయతు వహట ిఅమలు ప్ూరసూ సహథ యలో జరగడం లేద్తు తెలితృహరు. ప్రహయఴరణ 

చటా్ లె ై అఴగహహాన ెంచకుంటు ప్రహయఴరణ ఴయఴషథ ప్ునరుద్ధరణకు ప్ూనకోవహలతు చెతృహరు. ప్రహయఴరణాతున 

ప్రసరక్ించాలిిన తృహర ధ్మిక బాధ్యత్ మనంద్రసె ైఉంద్తు దీతులో యుఴత్ కరలక తృహత్రన తోృ షంచాలతు తెలితృహరు. ఈ 

కహరయకమీంలో రసజిష్టహ్ ర ర్ ఆచారయ త్ుతృహకుల అశోక్, కతూవనరుు  రతుితృహల్ డా.కె.రమణేవవరస, .ఆర్.ఓ .ఆనంద్, ఈస 

మెంబర్ ఆచారయ కె.శ్రరీమేష్, అధాయప్కులు డా.ప్ద్మఴతి, డా.త్లారస వహష, డా.శ్రథీర్, షాస అలుమిన అసో సయేశన్స 

నందెప్ు నాగేంద్రకిషో్ట ర్, అధాయప్కులు, విదాయరుథ లు హాజరైెయాయరు. 

 



నేషనల్ వెబినార్ ప్రర గ్ా మ్ షట్ 
ఆదికవి నననయ విశ్వవిదయాలయం మీడియా సెల్  

ర్ావరణ వావసథ  ునరుద్ధరణ 

తేది :- 05-06-2021 & సమయం :- మ. 03.00 నఽండి స. 05.00 
 

WEBMASTER AKNU is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 
 

Topic: Weekend Viniyog "Hands-On Session on Amazon Web Services" 
Time: Jun 5, 2021 06:30 PM India 

 
Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/95006452146 
 

Meeting ID: 950 0645 2146 
 

తేద ి:- 19-05-2021 & సమయం :- ఉద్యం 10.00 నఽండ ి
 
వెతనార్ తోౄ టో 

 

https://zoom.us/j/95006452146


వెతనార్ ేప్ర్ కిుంగ్సి :- 

 



  
  

 

ర్ావరణ దినోత్ివ సంద్రభంగ్ మీడియా సెల్ నిరవహ ంచిన ర్ావరణ 

వావసథ  ునరుద్ధరణ వెబినార్ కు సహకర్సంచిన అంద్ర్సక్ల ధనావదాలు 

ువవల ఆనంద్, ప.ఆర్.ఓ 
క్ో.ఆర్సినేటర్ – మీడియా సెల్  

ఆదికవి నననయ యూనివర్సిట ీ
9701293231, 709 300 9120 

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