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BRAOU ORGANISED PV NARASIMHA RAO MEMORIAL LECTURE
Hyderabad, July 1, 2021.
BRAOU organized Former Prime Minister Sri.P.V.Narasimha Rao Memorial Lecture
as part of Centenary year at its campus on July 1, 2021.
Prof.CSR Murthy (Retd), Professor, School of International Studies, Jawaharlal Nehru
University (New Delhi), delivered a lecture on “PV’s Views on World Problems at UN”. Prof.
Murthy stressed that It was but natural that Rao viewed the UN as Humanity beacon of hope
in this understanding the united nations can be truly and effectively the global repository of
human kinds aspiration. Multilateralism today has to deal with a new generation of problems
arising from the rapid changes in the patterns of production consumption and trade – all a
result of the technological revolution. Rao had strong views about democratic countries
tendency to sacrifice international obligation and surrendered international pressures. His
words would have perfect relevance todays’s Corona pandemic context. This helplessness
would in fact detract from the credibility of democratic system its self in international
relations.
Guest of Honor Smt.Surabhi Vani Devi, MLC, also attended the program. She was
enlighted that PV’s Technological aspects and maintaining relations with global arena and
also she suggested Academicians to plan the new education system using technology to save
the students bright future.
Prof K. Seetharama Rao, Vice-Chancellor, BRAOU presided over the program, Prof.
Rao explained about the importance of memorial lectures, the university regularly conducts
memorial lectures with the aim of providing the life stories of Telangana Intellectuals and
their services to the society for future generations.
Prof. E. Sudha Rani, Director I/c (Academic), Dr. BRAOU was welcome and
introduced about the program and proposed the vote of thanks. The webinar program was
attended by the Directors, Deans, Heads of the branches Teaching and Non-teaching Staff
members.
Earlier the chief guest Prof.CSR Murthy, Prof. K. Seetharama Rao, Vice-Chancellor,
Prof E. Sudha Rani, Director (Academic), Directors, Heads of the Branches, Deans, Teaching
and Non-Teaching staff members and representatives of service associations garlanded the
portrait of Sri.P.V.Narasimha Rao and offered rich floral tributes.
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అంఫేద్కర్ వర్సిటీలో ఘనంగ న.వి.నయసంహార్వు స్మయకోధయయసం
హైద్ర్ఫాద్ జూల ై 1, 2021
భాయత భాజీ రదయతు , ణెలుగు ణేజం న.వి.నయసంహార్వు శతజమంతి ఉతివల భుగసంునఽ
ుయసకర్సంచఽకుతు ఫుధవయం అంఫేద్కర్ స్యవతిరక విశవవిథయయలమంలో స్మయకోధయయసం తుయవహంచయయు. ఈ
కయయకరభాతుకి భుఖ్య అతితిగ జవహర్లాల్ ధెహూ ర విశవవిథయయలమ

, (నాయఢిల్లీ) సాకల్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్

సట డీస్, విశరంత ఆచయయుయలు స.మస్.ఆర్ భూర్సి హాజయమాయయు. ఈ సంద్యభంగ అమన న.వి.నయసంహార్వు కు
తువళి అర్సపంచి “ఐకయర్జయసమితి లో రంచ థేశల సభసయలనై నవి అభిప్రమాలు

” అధే అంశంనై వెబిధయర్

థయవయ స్మయకోధయయసం చేశయు. అమన భాటాీడతూ ఐకయర్జయసమితిలో రంచ థేశలు తభ సభసయలనఽ
వినేవించే ర్ససతి
ి లేద్తు న఼వీ ఆధయథే గభతుంచి సభసయలనై చయచ , తుయణమాలు రజాస్వభయముతంగ జయగలతు
భావించయయధయేయు. స్ంకనతిక విీ వం పలితంగ ఉతపతిి వితుయోగం వణిజయ విదయధయలలో వేగంగ భాయుపల
వచయచమతు తథయవయ ఉతపనేభయ్యయ కొతి సభసయలనఽ ఎద్ఽర్్కంటృ ర్సష్కయం థిశగ మతుంచయలతు న఼వీ
సాచించయయతు అభిప్రమడయాయు. అంతర్ాతీమ ఒతిి ళ్ీ కు రజాస్వభయ థేశలు కూడయ ల ంగసప్ో మధయేయు. భాజీ
రదయతు నవీ ఆలోచధయ విదయధయతుే ఐకయర్జయసమితి ఆచయణలో నటటట ఉంటే కర్ోధయ లాంటట సంక్షోబ సభమంలో
రంచం ఇంతగ ఇఫభంథి డి ఉండేథి కద్తు భూర్సి అభిప్రమడయాయు.
గౌయవ అతితిగ న.వి.నయసంహార్వు కుభార్తి , ఎం.మల్.స, శ్రరభతి. సఽయభి వణి థేవి ప్లొ తు భాటాీడతూ
థేశ ఆర్సికభివిదిలో , స్ంకనతిక విీ వం స్దించడంలో న఼వీ ప్తరనఽ వివర్సంచయయు. ఫహుభాష్ కోవిడుథిగధే
కకుండయ స్ంకనతిక ర్సజా ాధయతుే నంచఽకుంటృ థేశ రజలకు టెకేలజీతు భర్సంత చేయువ చేశయధయేయు.
ఈ కయయకరభాతుకి విశవవిథయయలమ ఉకులతి ఆచయయయ. కన. స఼ణయర్భ ర్వు అధయక్షత వహంచి
రసంగసంచయయు. ప్ర ర . ర్వు భాటాీడతూ ణెలంగణయ వెైణయళికుల జీవిత విశేష్లు , సభాజాతుకి వయు చేసన సేవలనఽ
బవిషయత్ తర్లకు అంథించయలధే లక్షయంణోధే విశవవిథయయలమంలో కరభం తపకుండయ స్మయకోధయయస్లు
తుయవహసఽిధయేభతు వివర్సంచయయు. డెైర్తకటర్ (అకడమిక్) ప్ో ర .ఇ. సఽదయర్ణి

, భుఖ్య అతితితు , గౌయవ అతితితు

ర్సచమం చేస కయయకరభ ప్రదయనయతనఽ వివర్సంచయయు. అతుే విభాగల డెైర్తకటర్ి , డీన్సి, ఫో ధన భర్సము భోద్ధేతయ
సఫబంథి ప్లొ ధయేయు. అతుే ఉథయ యగ సంఘాల రతితుధఽలు హాజయమాయయు. అంతకుభుంద్ఽ న.వి.నయసంహార్వు
చితరటాతుకి ుష్పంజలి ఘటటంచి ఘనంగ తువళి అర్సపంచయయు.
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