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అమరావతి, జులై 15 : ఇ-గేమింగ్ విధానాల ద్వారా చినాారులకు సులభింగా విద్యను
బోధించేలా వినూత్ా పద్ధతులను ప్రవేశపెట్టాలని ముఖ్యమింత్రి నారా చింద్రబాబు నాయుడు చెప్పారు.
దీనిపై యునెస్కో త్దిత్ర సింసథల సహకారిం తీసుకోవాలని విద్వయశాఖ్కు సూచిించారు. రాష్ట్ాానిా
ఇ-లెర్ాింగ్ గేమింగ్ హబగా తీర్ిదిద్దడానికి ప్రయతిాసుునాామని, యునెస్కో సహకారిం
అిందిించడానికి ముిందుకు రావడిం శుభసూచకమని అనాారు. శనివారిం మధాయహాిం ‘యునెస్కోఎింజీఐఈపీ’ ప్రతినిధులు మానవ వనరుల శాఖ్ మింత్రి గింట్ట శ్రీనివాసరావుతో కలిసి
ముఖ్యమింత్రితో సమావేశమయ్యయరు. ఈ ఏడాది డిసింబర్ 16 నుించి 18 వరకు మూడు రోజుల
ప్పటు విశాఖ్లో నిరాహించనునా ‘ట్రాన్సఫార్మింగ్ ఎడుయకేషన్ ఫర్ హ్యయమానిటీ (టెక్-2017)’
సద్సుసపై ఈ సమావేశింలో ముఖ్యమింత్రికి వివర్ించారు.
ఏపీ ప్రభుత్ాింతో కలిసి యునెస్కోకు అనుబింధింగా వునా మహాత్మమగాింధీ ఇనిసిాట్యయట్ ఆఫ్
ఎడుయకేషన్ ఫర్ పీస్ అిండ్ ససాయినబుల్ డెవలపమింట్ (ఎింజీఐజీపీ) ఈ అింత్రాాతీయ సద్సుస
నిరాహస్కుింది. ‘సుసిథర అభివృదిధ లక్ష్యిం 4.7’ సాధన కోసిం విద్వయ సాింకేతికత్, డిజిటల్ పద్ధతుల
ద్వారా శాింతియుత్-సుసిథర సమాజ సాథపన ధ్యయయింగా టెక్-2017 జరగనుింది.
పలు దేశాలు, రాష్ట్ాాల నుించి విద్య, సమాచార సాింకేతిక, యువజన శాఖ్లకు చెిందిన
మింత్రులు, విధాన నిర్ణేత్లు, ప్పర్శ్రామకవేత్ులు, విద్వయసాింకేతిక నిపుణులు, అధాయపకులు,
ఎడుయకేషన్ సైకాలజిసుాలు, పర్శోధకులు, నూయరో సైింటిసుాలు ఈ సద్సుసకు హాజరవుతునాారని
అధకారులు ముఖ్యమింత్రికి వెలలడిించారు. మైక్రోసాఫ్ా సీఈవో సత్య నాదెళ్ల సద్సుసకు హాజరై
ప్రసింగిసాురని చెప్పారు. విద్వయరింగింలో తీసుకురావాలిసన మారుాలపై విసుృత్ింగా చరిలు
జరగనునాాయని తెలిప్పరు. టెక్-2017కు కేింద్ర మానవ వనరుల శాఖ్ కూడా సహకారిం
అిందిస్కుింది.
ముఖ్యమింత్రితో సమావేశమైన వార్లో యునెస్కో ఎింజీఐఈపీ ప్రతినిధ అనింత్ దురైయపా,
ముఖ్యమింత్రి కారయద్ర్ి గిర్జాశింకర్, ఇింటర్మమడియేట్ బోరుు కారయద్ర్ి యద్యలష్మి ప ప్పగొన్నాారు.
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ప్రతిష్టాత్మకింగా ఐఈఏ శత్మబ్దద యత్సవాలు

ఇిండియన్ ఎకనమక్ అస్కసియేషన్ (ఐఈఏ) శత్మబ్దద యత్సవాలు అమరావతిలో ఘనింగా
జరపడానికి ఏరాాటుల చేయ్యలని ముఖ్యమింత్రి అధకారులకు సూచిించారు. ఈ ఏడాది డిసింబర్ 27
నుించి 30 వరకు ఆచారయ నాగారుాన విశా విద్వయలయింలో జర్గే ఐఈఏ నూరవ సద్సుసను గతేడాది
తిరుపతిలో నిరాహించిన సైన్స కాింగ్రెస్ త్రహాలో ప్రతిష్టాత్మకింగా జరప్పలని నిరేయిించారు. ఈ
సద్సుసకు ఆర్ధకరింగానికి చెిందిన నోబెల్ గ్రహీత్లు, భారతీయ ఆర్ధకరింగ నిపుణులు
ప్పగొన్ింటునాిందున ఆ సాథయిలో ఏరాాటుల వుిండాలని చెప్పారు. వైజాానిక ఆధార్త్ ఆర్ధక
కారయకలాప్పలకు ఏపీని నెలవుగా చేసిందుకు కొత్ుత్రహా విద్వయ కోరుసలను ప్రవేశ పెట్టాలిసన అవసరిం
వుింద్ని, ఆ మేరకు ఈ సద్సుసలో మేధోమథనిం సాగాలని సూచిించారు. సుమారు రిండు వేల
మింది సద్సుసకు హాజరవుత్మరని అధకారులు ముఖ్యమింత్రి ద్ృష్టాకి తీసుకువచాిరు.
శనివారిం నాడు ప్రపించ నైపుణ్యయభివృదిధ దినోత్సవానిా పురసోర్ింుకకుని ఆచారయ నాగారుాన
విశా విద్వయలయింలో ప్రవేశ పెటిాన ‘ఆన్లైన్ సిోల్ డెవలపమింట్’ కోరుసను ముఖ్యమింత్రి ఈ
సింద్రభింగా ప్రారింభిించారు. సమావేశింలో ఐఈఏ చైరమన్ ప్రొఫెసర్ సుఖ్దేవ్ తోరట్, నాగారుాన
విశా విద్వయలయిం వీసీ రాజింద్రప్రసాద్, ఆింధ్రప్రదేశ్ యనాత్ విద్వయమిండలి యప్పధయక్షుడు ప్రొఫెసర్ పి
నర్సింహారావు ప్పగొన్నాారు.

