విజ్ఞానంలో విహరిద్దం..!
నేటి నంచి నిట్లో ఉల్క న్జీ సంకేతికోత్స వాలు
మూడు రోజులు సగననన వేడుకలు
పెదతాడేపల్లి (తాడేపల్లగూ
ి డం గ్రామీణ), న్యూ స్టుడే

విజ్ఞాన్విహారానికి ్ఏపీ్నిట్్సిదమ
ధ ంది.్ఉల్క న్జీ్పేరిట్ఏటా్నిర్వ హంచే్సంకేతిక్ఉత్స వాల్కు్ముసాబంది.్
ఆదివార్ం్నంచి్మూడు్రోజుల్పాటు్జరిగే్వేడుకల్కు్సర్వ సనన దమ
ధ ంది.
దేశంలో్ మొత్ాం్ 31్ జ్ఞతీయసాయి్ విద్ూ సంస(ా నిట్)లున్నన యి.్ వీటిలో్ అభ్ూ సిస్తానన ్ విద్ూ ర్థాలోిని్
సృజన్నత్మ కత్న్ వెల్లకితీయాల్నే్ ఉదేశ
ద ంతో్ ఏటా్ ఏదో్ ఒక్ పేర్థతో్ సంకేతిక్ ఉత్స వాల్న్ ఘనంా్
నిర్వ హసార్థ.్ఇందులో్భాగంా్ఏపీ్నిట్లో్ఆదివార్ం్నంచి్మూడు్రోజుల్పాటు్ఉల్క న్్జీ్పేరిట్సంకేతిక్
ఉత్స వాల్న్ వైభ్వంా్ నిర్వ హంచనన్నన ర్థ.్ ఇందుకు్ సంబంధంచిన్ ఏరాా టుి్ ఇపా టికే్ పూర్ ాయాూ యి.్
వాటిని్ ఏపీ్ నిట్్ రెసిడంట్్ కో్ ఆరి ినేటర్్ ఎస్.శ్రనివాసరావు,్
ీ
సీనియర్్ ఆచార్థూ లు్ పి.న్నగేశవ ర్రావు్
ఎపా టికప్పా డు్పర్ూ వేక్షిస్తాన్నన ర్థ.

పేర్థ్వెనక్గ్రపాముఖ్ూ త్.. ఉల్క న్్అంటే్ాడ్్ఆఫ్్ఫైర్్(అగ్నన ్దేవుడు)..్టెక్నన ల్జీకి్సంబంధంచిన ్జీ్అనే్
అక్షరానిన ్జోడంచి్ఉల్క న్జీ్పేరిట్ఈ్సంకేతిక్ఉత్స వాల్న్నిర్వ హస్తాన్నన ర్థ.్వర్ంగల్్నిట్లో్సంకేతిక్
అంశాల్న్ టెకోన జియమ్్ పేర్థతో,్ కల్చ ర్ల్్ ఈవెంటస ్న్ గ్రసిా ంగ్్ గ్రసీా ్ పేర్థతో్ నిర్వ హసార్థ.్ అయితే్ ఈ్
రెండంటిని్వేర్వవ ర్థా్నిర్వ హస్తాండా,్ఏపీ్నిట్లో్మాగ్రత్ం్రెండంటినీ్కల్లపి్ఒకే్పేర్థతో్జర్థప్పతార్థ.
విద్ూ ర్థాల్ భాగసవ మ్ూ ంతో లోగో నిట్లో గతేడాది నంచి ఉల్క న్జీ సంకేతిక ఉత్స వాల్న నిర్వ హస్తాన్నన ర్థ.
ఇందుకు సంబంధంచిన పేర్థ, లోగోన మాగ్రత్ం విద్ూ ర్థాల్ భాగసవ మ్ూ ంతోనే రూపందించాల్ని నిట్
అధక్నర్థలు భావించార్థ. ఇందులో భాగంానే లోగో, పేర్థ డజైన్కు సంబంధంచిన అంశాల్పై పోటీలు
నిర్వ హంచార్థ. పలువుర్థ విద్ూ ర్థాలు ఇందులో పాలుపంచుకోా.. చివరిా ఇదర్థ
ద
విద్ూ ర్థాలు కొత్ా లోగోన
రూపందించటంతోపాటు లాటిన్ దేవుడైన ఉల్క న్ పేర్థన తెర్పైకి తెచాచ ర్థ. ద్నికి సంకేతిక అంశాల్న
ఉల్క న్జీా న్నమ్కర్ణం చేశార్థ.
55 సంకేతిక అంశాల్తో నిట్లో ఎనిమిది కోర్థస లుండా మూడేళ్ ికు కల్లపి మొత్ాం 1,224 మ్ంది విద్ూ ర్థాలు
అభ్ూ సిస్తాన్నన ర్థ. ఆయా విభాాల్తోపాటు డపారమంట్
ట్
ఆఫ్ హ్యూ మినిటీ, సైనస విభాాల్న కల్లపి మొత్ాం
55 ర్క్నల్ సంకేతిక అంశాల్న ఈ ఉత్స వాలోి విద్ూ ర్థాలు గ్రపదరిశ ంచనన్నన ర్థ. ఇవిక్నకుండా 11 ర్క్నల్
సంసక ృతిక అంశాల్న కూడా గ్రపదరిశ ంచనన్నన ర్థ. ఇందులో నృత్ూ ం, ఫొటోగ్రగఫీ, చిగ్రత్లే™ఖ్నం, డూడుల్
మేకింగ్, సంగీత్ం, సహత్ూ ం, షారఫిల్లం,
ట్
గ్రడామాటిక్స ్, స్పా ల్బితోపాటు గ్రపతిరోజు రాగ్రతి ఫ్యూ షన్ షో వంటి
క్నర్ూ గ్రకమాలు ఉంటాయి. వీటితోపాటు హెలీపాడ్ల్ నిరామ ణం, ఫొరెనిస క్్ ర్ంగంలోని సంకేతిక విశ్ల ిషణలు,
కంపూూ టర్ కోడంగ్, విదుూ త్తా సరూక ూ టి నిర్వ హణ, గణిత్శాస్తసాంతో ఇంగ్రదజ్ఞల్ం, రోబో సకర్ వంటి అంశాలు
ఈ క్నర్ూ గ్రకమానికి గ్రపధాన ఆకర్ షణా నిల్వనన్నన యి. సంకేతిక అంశాల్కు కనీవ నర్థిా విద్ూ ర్థాలు కోటి సింధు,
ముకుల్ పటేల్, సంసక ృతిక అంశాల్కు కృష ణ అఖిల్, శ్లవ త్ కనీవ నర్థిా వూ వహరిస్తాన్నన ర్థ. ఆచార్థూ లు
అహమ ద్ మొయినద్దన
ద ్, ఆడప్ప దినేష్ పర్ూ వేక్షిసార్థ. విద్ూ ర్థాలోి ద్గ్నన సృజన్నత్మ కత్తోపాటు గ్రపతిభ్
పాటవాల్న వెల్లకితీయాల్నే ఉదేశ
ద ంతో ఉల్క న్ జీ పేర్థతో ఈ సంకేతిక ఉత్స వాల్న ఘనంా
నిర్వ హంచనన్నన మ్ని ఏపీ నిట్రెసిడంట్కో ఆరి టనేటర్ఎస్.్శ్రనివాసరావు
ీ
వివరించార్థ.

