
23.09.2021, 

అమరావతి. 
 

విశాఖపట్నం ఆంధ్ర యూనివరసిట్ీలో ఏరాాట్ు చేసిన అమెరసకన  కార్నర ను కాయంప  కారాయలయం నుంచి 
వర్చువల  విధానంలో ప్రా ర్ంభంచిన సీఎం శ్ర ీవ ైయస  జగన  
 

ఈ సందర్భంగా సీఎం శ్ర ీవ ైయస  జగన  పరసంగం 
 

ఇలాంట్ి ఒక అదుభతమెైన ఘట్టం ఇకకడ జరసగేలా ఎంతో కృషి చేసిన అమెరసకన  కానుిల  జనర్ల  
జోయల కు పరతేయంగా నా ధ్నయవాదాలు. ఆయనతో ప్ాట్ు, యూఎస  ఎయిడ  మిషన  డ ైరెకటర  వీణారెడడికి 
కూడా పరతేయకంగా కృతజఞతలు త లియజేసుు నానను. అమెరసకాలోని ఆ ఉననతమైెన పదవిలో ఒక త లుగు 
వయకిు.. ముఖయంగా నా స ంత జిలాా కు చ ందిన మహిళ ఉండడం ఎంతో సంతోషం కలిగసస్ు ంది. మీ సహాయ, 

సహకారాలతో ఇవాళ మొదల ైన ఈ వయవసథ ఎంతో ముందుకు సాగస ఇంకా మరెననన సేవలందించాలని 
కోర్చకుంట్ునానను. విశాఖపట్నంలో అమెరసకన  కానుిలేట  ఏరాాట్ు కావాలననదే మా అంతిమ లక్ష్యం. 
దేవుడడ దయతో అది కార్యర్ూపం దాలుసుు ందని ఆశిసుు నానము. ఈ సందర్భంగా పరతి ఒకకరసకి సాదర్ 
సాాగతం పలుకుతునానను. 
 

విశాఖలో ఇవాళ ఏరాాట్వుతునన అమెరసకన  కార్నర  దేశంలో మూడవది. దేశంలో ఇపాటి్వర్కు 
అహమదాబాద్, హ ైదరాబాద్ లో అమెరసకన  కార్నర్చా  పని చేసుు ండగా, ఇవాళ కొతుగా విశాఖపట్నంలో మరో 
కార్నర  ఏరాాట్వుతోంది. ఇది ఎంతో సంతోషకర్ం. ఆంధ్ర యూనివరసిట్ీలో ఏరాాట్వుతునన అమెరసకన  
కార్నర  ఇకకడ ఎంతో పరయోజనకారసగా నిలుసుు ందని నేను భావిసుు నానను. విదేశాలోా ని మంచి 
విశావిదాయలయాలోా  విదయను అభ్యసించాలనుకునే విదాయర్చథ లకే కాకుండా, ఇంకా మరెననన విధాలుగా 
సేవలందించడంలో అమెరసకన  కార్నర  ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని ఆశిసుు నానను. 
 

రాషట రంలో అమెరసకన  కార్నర  ఏరాాట్ు చేయడంలో కీలకప్ాతర ప్్ షించిన అమెరసకన  కానుిల  జనర్ల  
జోయల కు పరతేయకంగా ధ్నయవాదాలు త లియజేసుు నానను. ఇందుకు మేము ఎపాటి్కీ ఆయనకు 
కృతజ్ఞఞ లమైె ఉంట్ాము. ఈ అమెరసకన  కార్నర  విదాయర్చథ లకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని 
విశాసిసుు నానము. ఇకకడడ విదాయర్చథ ల ఉజాల భ్విషయతుు కు ఈ అమెరసకన  కార్నర  ఎంతో పరయోజనకారసగా 
నిలుసుు ందని మనసారా ఆశిసతు .. ఇపుాడు అమెరసకన  కార్నర ను ప్రా ర్ంభసుు నానను. 
 

ఆంధ్ర–అమెరసకా మధ్య మరసంత బంధ్ం: జోయల  రీఫ మన . యూఎస  కానుిల  జనర్ల : 
– విశాఖపట్నంకు వచిునందుకు నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. గత రెండు రోజ్ఞలుగా ఇకకడడ అర్కు 
తదితర్ ప్రా ంతాలోా  పర్యట్ించాను. ఎందరసనన చతశాను. ఈ పర్యట్న నాకెననన అనుభ్ూతులను మిగసలిుంది. 



నాకు ఎంతో గౌర్వం ఇచిున ముఖయమంతిర శ్ర ీవ ైయస  జగన మోహన రెడడికి, ఆంధ్ర యూనివరసిట్ీ వ ైస  
ఛానిలర  ప్ ర ఫెసర  పరసాదరెడడికి పరతేయకంగా ధ్నయవాదాలు త లియజేసుు నానను. ఆంధ్ర యూనివరసిట్ీలో ఇది 
నా తొలి పర్యట్న. యూనివరసిట్ీ చరసతరలో ఒక అదుభత ఘట్టంలా నిలేు అమెరసకన  కార్నర  
ప్రా ర్ంభోతివంలో ప్ాల్గ ంట్ుననందుకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. 
 

ఇకకడ అమెరసకన  కార్నర  ఏరాాట్ు కావడంలో ఎంతో చొర్వ చతపిన రాషట ర పరభ్ుతాంతో ప్ాట్ు, ఆంధ్ర 
యూనివరసిట్ీ యాజమానాయనిన నేను అభనందిసుు నానను. ముఖయంగా ఈ విషయంలో ఎంతో కృషి చేసిన 
సీఎం శ్ర ీవ ైయస  జగన కు పరతేయకంగా ధ్నయవాదాలు త లియజేసుు నానము. విదయ, ఉదయ యగ ర్ంగాలలో 
యువతకు.. ముఖయంగా మహిళలకు విసు ృత అవకాశాలు కలిాంచడం కోసం రెండు పరభ్ుతాాలు (రాషట ర 
పరభ్ుతాం, అమెరసకా పరభ్ుతాం) కట్ుట బడడ ఉనానయి. ఆ అవకాశాలు అంది వచేులా చేయడంలో ఈ 
అమెరసకన  కార్నర  ముఖయ భ్ూమిక ప్్ షించనుంది. 
ఆంగాంలో న ైపుణయం పెంచడం.. నిజానికి ఈ దిశలో సీఎం శ్ర ీవ ైయస  జగన  ఎంతో కృషి చేసుు నానర్చ. అలాగే, 
సెటమ  (విజాఞ న శాసు రం, సాంకేతిక పరసజాఞ నం, ఇంజనీరసంగ్, ల కకలు–ఎస ట్ీఈఎం–సెటమ ) విదయ, మహిళా 
సాధికార్త, అమెరసకన  సంసకృతిపెై అవగాహన కలిాంచడం, అమెరసకాలో ఉననత విదయలో అవకాశాలకు 
సంబంధించి ఎపాటి్కపుాడు పూరసు సమాచార్ం అందించడం తదితర్ అంశాలలో ఈ అమెరసకన  కార్నర  
ఎంతో సహాయకారసగా నిలుసుు ంది. 
ఇంకా చ ప్ాాలంట్ే ఆంధ్రపరదేశ  అమెరసకా మధ్య సంబంధ్ బాంధ్వాయలు మరసంత బలపడాలనన 
ముఖయమంతిర శ్ర ీవ ైయస  జగన  ఆకాంక్ష్లను న ర్వేర్ుడంలో, కలను సాకార్ం చేయడంలో ఒక వేదికగా ఈ 
కార్నర  నిలుసుు ంది. అమెరసకన  కార్నర  అనిన సేవలను ఉచితంగా అందజేసుు ంది. వేగంగా అభవృదిి 
చ ందుతునన విశాఖపట్నంలో అమెరసకన  కార్నర  ఏరాాట్ు కావడం వలా రాషట ర విదాయర్చథ లు, యువతకు 
ఎంతో పరయోజనకారసగా నిలుసుు ందని ఆశిసతు , ఇందు కోసం ఎంతో చొర్వ చతపి, కృషి చేసిన సీఎం శ్రీ 
వ ైయస  జగన కు మరోసారస పరతేయకంగా ధ్నయవాదాలు త లియజేసుు నానను. 
 

కాయంప కారాయలయం నుంచి ఈ కార్యకీమంలో ప్ాల్గ ననపరసశమీలు, ఐట్ీ శాఖ మంతిర మేకప్ాటి్ గౌతం 
రెడడి ,  ఐట్,ీ ఎలకాటా నిక్ి  అండ  కమూయనికేషని  ముఖయ కార్యదరసి జి జయలక్ష్డమ, ఆంధ్రపరదేశ  సేటట  కౌనిిల  
ఆఫ  హయయర  ఎడుయకేషన  (ఏపీఎస సీహ చ ఈ) ఛ ైర్మన  కె హేమ చందరా రెడడి , ఇతర్ ఉననతాధికార్చలు. 
 

ఆంధ్ర విశావిదాయలయం ప్రా ంగణం నుంచి కార్యకీమంలో ప్ాల్గ నన అమెరసకన  కానుిల  జనర్ల  జోయల  
రీఫ మెన, యూఎస  ఎయిడ  ఇండడయా మిషన  డ ైరెకటర  వీణారెడడి , విశాఖపట్నం కల కటర  డాకటర  ఎ 
మలాిఖార్చు న,  ఏయూ వీసీ ఆచార్య పీవీజీడీ పరసాదరెడడి  ఇతర్ ఉననతాధికార్చలు. 
 



================================================================
========================= 
23–09–2021, 

అమరావతి. 
 

విశాఖపట్నం ఆంధ్ర విశావిదాయలయంలో ఏరాాట్ు చేసిన అమెరసకన  కార్నర ను వర్చువల  విధానంలో 
కాయంప  కారాయలయం నుంచి ప్రా ర్ంభంచిన సీఎం శ్ర ీవ ైయస .జగన . 
 

పరసశమీలు, ఐట్ీ శాఖ మంతిర మేకప్ాట్ి గౌతం రెడడి ,  ఐట్ీ, ఎలకాటా నిక్ి  అండ  కమూయనికేషని  ముఖయ 
కార్యదరసి జి జయలక్ష్డమ, ఆంధ్రపరదేశ  సేటట  కౌనిిల  ఆఫ  హయయర  ఎడుయకేషన  (ఏపీఎస సీహ చ ఈ) ఛ ైర్మన  కె 
హేమ చందరా రెడడి , ఇతర్ ఉననతాధికార్చలు హాజర్చ. 
 

ఆంధ్ర విశావిదాయలయం ప్రా ంగణం నుంచి కార్యకీమంలో ప్ాల్గ నన అమెరసకన  కానుిలేట  జనర్ల  జోయల  
రీఫ మెన, యూఎస  ఎయిడ  ఇండడయా మిషన  డ ైరెకటర  వీణారెడడి , కల కటర  డాకటర  ఎ మలాిఖార్చు న,  ఏయూ 
వీసీ ఆచార్య పీవీజీడీ పరసాదరెడడి  ఇతర్ ఉననతాధికార్చలు. 
 


