angraupro@gmail.com
Mobile No: 9989625239

ఆచారయ ఎన్. జి. రంగా వ్యవ్సాయ విశ్వవిద్ాయలయo, గ ంటూరు
ల ం ఫారం, గ ంటూరు – 522 034
డాıı డి. భాస్కర రావ్ు

తేద్ి: 27-03 -2019

రిజిసారార్
పత్రికా స్మ చారం
ఆచారయ ఎన్. జి. రంగ వ్యవ్సయ
నందఽ గౌరవ్ ఉకులతి డా

విశ్వవిద్ాయలయo, రితృలనా భవ్నం, ల ం తౄరం, గ ంటృరు

ıı వ్లల భనేతు ద్ామోదర నాయ డె అదయక్షతన 291వ్ తృలక మండయౌ

సమ లేశ్మ ఈ రోజున తృలకవ్రగ సమలేసమంద్ిరం నందఽ జరిగినద్ి.
ఈ సమ లేశ్మ లో జాతీయ వ్యవ్సయ విజాాన తుధి అదను సద్ారణ సంచాలకులు

డాii . కె.

అగరవల్, గ ంటృరు జిలల తెనాయౌకీ చెంద్ిన వ్యవ్సయ ళస్ ర ూరవ రధాన ళస్ ల
ర ేత్ డాıı డి. ఎస్. కోటేశ్వర
రవ్ు, విద్ాయరిి కరయకల తృల ఼ ఠద్ితి డా ıı ఎస్. ఆర్. కోటేశ్వర రవ్ు,

రజమహందరవ్రం వ్యవ్సయ

కఱాళల అసో సయేట్ డీన్ డాıı జి. వి. నాగేశ్వర రవ్ు, తిరుతి వ్యవ్సయ కఱాళల వ్యవ్సయ ఆరిిక ళస్ ర
విభాగ ఆచారుయలు డాıı ఇండల భలతు ద్ేవి, శ్రీ . రజళేఖర్, గ ంటృరు జిలల కు చెంద్ిన అభ యదయ రెైతే శ్రీ
మేకల లక్ష్ీీనారయణ తృలగగనాారు. ఈ కరయకీమ తుకి విశ్వవిద్ాయలయ లేఖకులు డా

ıı డి. భాసకర రవ్ు

గరు కరయదరిిగ వ్యవ్హరించారు.
290వ్ సమ లేశ్ం తదఽరి ధి: 27-03-2019 నఽండి ద్ి: 26-0 4-2019 వ్రకు విశ్వవిద్ాయలయంలో
జరిగిన మ ఖయ కరయకీమ ల సమ హారతుా తృలక వ్రగ సభ యలకు తులేద్ించారు. అంతేకక 290వ్
సమ లేశ్మ లో తీసఽకునా తురణయ ల అమలు తీరుతు వివ్రించారు.
తదఽరి తృలక వ్రగ సభ యలు ఈ సమ లేశ్ అజెండాలనఽ వివిధ అంళలై కలంకరషంగ చరిచంచి ఈ
కింీ ద్ి తురణయ లు తీసఽకునాారు.
ఈ సమ లేశ్మ లో మ ందఽగ

ఆచారయ ఎన్. జి. రంగ వ్యవ్సయ

విశ్వవిద్ాయలయo మరియ

అంతరాతీయ వ్రి రిళోధన సానం యొకక సంయ క్ భాగసవమయంలో భాగంగ వ్రిలో ంట నమూనాల
రౄకలపనై ఏరల్ 22 - 26 వ్రకు అంతరాతీయ శిక్షణకెై డాıı యం. సఽతూల్ కుమ ర్, జి. టి. స., ల మ్,
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గ ంటృరు, డాıı మోహన్ విష్ే
ణ వ్రిన్, సైంటిస్్, వ్యవ్సయ రిళోధన సానం, విజయరయ, డాıı య . వితూత,
సహాళస్ ల
ర ేత్, వ్యవ్సయ రిళోధన సానం, నెలల రు, డా ıı . వి. గీత శిరీష్, ము తి్ క ళస్ ంర ,

జి. టి. స.,

ల o, గ ంటృరు చేసఽకునా వినాతృలనఽ ఆమోద్ిoచారు.
బాటల వ్యవ్సయ కఱాళల బాయౌకల వ్సతి గృహ తురీణాతుకెై నాబార్్ లరి 2. 70 కోటల
ల తుధఽలతో
చేట్ టాతుకెై తీసఽకునా రితృలన తురణయ తుా అమోద్ిoచారు.
తృరంతీయ వ్యవ్సయ రిళోధన సానం, ల o, దక్ష్ిణం లెైు రక్షణ గోడ తురీణాతుా 60 లక్షల
వ్యయంతో చేట్ టాతుకి ఆమోదం తెయౌతృరు.
బాటల వ్యవ్సయ కఱాళల వ్యవ్సయ క్ష్ేతర వ్రి రకల ైన త. . టి.

5204 మరియ త. . టి.

2270 విత్ నాల తారుమ రుకుగనఽ ససపనష న్ లో వ్ునా శ్రీ వి. సంబశివ్ రవ్ు, జె. ఏ. స. టి. కు ఐదఽ
ఇoకిమ
ీ ేటల లనఽ ూరి్గ తులుుదలకెై ఉత్ రువలనఽ జారీ చేయటాతుకి అంగీకరం తెయౌతృరు.
వ్యవ్సయ తృయౌటెకిాక్, కయౌకిరిలో బాయౌకలకెై వితుయోగిస్ ఽనా బాలుర వ్సతి గృహాతుకి రక్షణ గోడ
తురీణాతుకి 25 లక్షలల తుధఽల మంజూరుకు అంగీకరం తెయౌతృరు.
ఆంధరద్
ర ేశ్ వ్రి రిళోధన సానం మరియ తృరంతీయ వ్యవ్సయ రిళోధన సానం, మ రుటేరులో
కయౌ నడకకెై తురిీంచ తలటి్న తరడా తు
ి ఇంజతూరింగ్ విభాగం అధవరయంలో తురిీoచటాతుకి అంగీకరించారు.
ఆధఽతుక ఉనాత విదయ కేందరం, ల o, గ ంటృరు బాయౌకల వ్సతి గృహ తురీణాతుకెై 45. 60 లక్షల
అదను తుధఽలనఽ మంజూరు చేయటాతుకి అంగీకరించారు.
టెైం సకకల్ ఉద్య యగ లకు సవ్రించిన రోజు బతె్ ం 25. 676 % నఽండి 27, 248%నఽ, 1 జనవ్రి,
2018 నఽండి చెయౌలంచడాతుకి రష్్ ర రభ తవం తీసఽకునా తురాయ తుా అమలుచేయటాతుకి అంగీకరించారు.

వ్యవ్సయ రిళోధన సానం, నెలల రులో సమ లేశ్ మంద్ిరతుకి మరియ రితృలన భవ్నం నఽండి
వ్యవ్సయ క్ష్ేతారలకు త. టి. రహద్ారికీ 50 లక్షల తుదఽలననఽ మంజూరు చేయటాతుకి అంగీకరించారు.
బాటల వ్యవ్సయ కఱాళల అసో సయేట్ డీన్

డాıı డి. లోకనాధ రెడతు
ి్ వ్రి రకల ైన త. . టి.

52o4 ( ల ట్ నంబరుల 1076 మరియ 1077) మరియ త. . టి. 2270 (1079 మరియ 1080)
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విత్ నాల తారుమ రుకుగనఽ సంసఽర్ (అభిసంసన / మందయౌంు) చేయ లనే తురాయ తుకి అంగీకరం
తెయౌతృరు.
బాటల వ్యవ్సయ కఱాళల వ్యవ్సయ క్ష్ేతర వ్రి రకల ైన త. . టి. 5204 మరియ త. . టి.
2270 విత్ నాల తారుమ రుకు ససపనష న్ (తులుుదల ఉత్ రువల) లో ఉనా

డాıı . వి. యన్. రసద్ కు

రధాన ళస్ ల
ీ ి దవిలోకి ంటాతుకి ఉత్ రువల జారికెై అంగీకరం
ర ేత్ నఽండి సహా ళస్ ల
ర ేత్గ ద్ిగ వ్ళేణ
తెయౌతృరు.
బాటల వ్యవ్సయ కఱాళల వ్యవ్సయ క్ష్ేతర వ్రి రకల ైన త. . టి. 5204 మరియ త. . టి.
2270విత్ నాల తారుమ రుకు ససపనష న్ (తులుుదల ఉత్ రువల) లో వ్ునా శ్రీ టి. బరహీయయ, వ్యవ్సయ
అధికరికీ ఐదఽ ఇoకిమ
ీ ేటల లనఽ ూరి్గ తులుుదలకెై ఉత్ రువలనఽ జారీ చేయటాతుకి అంగీకరం తెయౌతృరు.
బాటల వ్యవ్సయ కఱాళల వ్యవ్సయ క్ష్ేతర వ్రి రకల ైన త. . టి. 52o4 మరియ త. . టి.
227౦ విత్ నాల తారుమ రుకు ససపనష న్ లో వ్ునాశ్రీమతి కె. కిరనీయ, వ్యవ్సయ అధికరిణికీ ఐదఽ
ఇoకిమ
ీ ేటల లనఽ ూరి్గ తులుుదలకెై ఉత్ రువలనఽ జారీ చేయటాతుకి అంగీకరం తెయౌతృరు.

తదఽరి తృలకవ్రగ సభ యల దవీ కలం మ గిసన
 దృష్ట్ా తృలకవ్రగ సభ యలనఽ విశ్వవిద్ాయలయ
అధికరులు గౌరవ్ ఉకులతి డా ıı వ్లల భనేతు ద్ామోదర నాయ డెగరి చేతేల మీదఽగ సనాీన
కరయకీమ తుాతురవహంచారు.
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