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అమరావతి:  

విఐటి-ఎపి స్కూ ల్ ఆఫ్ లా మరియు Wordict-IP మధ్య   అవగాహన 

ఒప్ప ందం 
 

విఐటి-ఎపి స్కూ ల్ ఆఫ్ లా (VSL), విఐటి-ఎపి విశ్వ విద్యయ లయం మరియు 

Wordict-IP  మధ్య  మెమోరాండం ఆఫ్ అండర్ా టండంగ్ (MOU) సంతకం 

కార్య క్కమం జూలై 22, 2021 న  వర్చ్య య వల్ విధానంలో జరిగంది.  

 

విఐటి-ఎపి విశ్వ విద్యయ లయం వైస్-ఛాన్ లర్ డాక టర్ ఎస్. వి. కోటారెడ ిఈ 

అవగాహన ఒప్ప ందంపై సంతకం చేసిన  తర్చ్వాత మాటాాడుతూ  మేథో 

సంప్తి ి , న్యయ య , నూతన సంకేతిక విజా్ఞన్యలలో క్ల కాకల్, రీసెర్య  మరియు 

క్ాి టకల్ అపికాేషనక్లను క్ోత్ హంచడాకి సెంటర్్  ఆఫ్ ఎక్ లెన్  కేంక్దం 

ఏరాప టుకు విశ్వ విద్యయ లయం కటుటబడ ఉందక  అన్యా ర్చ్ . సెంటర్్  ఆఫ్ 

ఎక్ లెన్  కేంక్దం ద్యవ రా సమాజ్ఞకి తగన ప్రిష్కూ రాలను 

అందించడాకి మరియు క్ప్జలకు చటటప్ర్మైన సధికార్త కల్ప ంచడాకి 

ఉప్యోగప్డుతందక  ఆయన అన్యా ర్చ్. వరికి్ట ట-ఐపి[Wordict-IP]తో 

విద్యయ సంబంధ్మైన సహకార్ం విద్యయ ర్చ్ులను ప్రిక్శ్మలకు తగ గటుట  

సనా దధం చేయడాకి మరియు మేధో సంప్తి ిచటటం యొకూ  ర్ంగాలలో 

రాణంచటాకి   సహాయప్డుతందక , ఇందులో కాపీ హకుూ లు, వాణజయ  

గురి్చ్లు, పేటంటాు మరియు భౌగోళిక స్కచిక ఫైల్ంగ్్  ఉంటాయక 

తెల్యచేసర్చ్ . ఇది ప్రిశోధ్న సహకారాలు, విద్యయ ర్చ్ుల మార్గదర్శ కతవ ం 

(ఐపి మూట్ కోర్చ్ట ోటీలకు సిదధం కావడాకి విద్యయ ర్చ్ులకు శిక్షణ ఇవవ డం), 

న్యలెడ్జ ్ార్టనర్క్లషిప్, ఇంటర్ా క్లషిప్ (వర్చ్య వల్ మరియు భౌతికంగా ), అతిథి 

ఉప్న్యయ సలు, వర్ూ క్లష్కప్క్లలు, సింోజియంలు, సెమిన్యరా్చ్ మరియు ఐపి 

అవగాహన కార్య క్కమాలను కర్వ హంచేందుకు సహకార్ం అందిసి్ందక 

తెల్యచేసర్చ్. 



అవగాహన ఒప్ప ందంపై సంతకం చేసిన తర్చ్వాత వరికి్ట ట-ఐపి న్యయ యవాది 

అశోక్ట రామ్ కుమార్ మాటాాడుతూ, విఐటి-ఎపి స్కూ ల్ ఆఫ్ లా (VSL),  

మరియు వరికి్ట ట-ఐపి [Wordict-IP] ప్ర్సప ర్ సహకార్ంతో  విద్యయ  

ప్రిశోధ్నలను క్ోత్ హంచడాకి  మరియు  రెండు సంసుల మధ్య  విద్యయ  

సహకారాకా  స్లభతర్ం చేయడాకి ఈ అవగాహన ఒప్ప ందం (ఎంఓయు) 

ఉప్యోగప్డుతందక తెల్యచేసర్చ్.  విద్యయ ర్చ్ుల  సమర్ుయ ం 

పంపందించడం, విద్యయ  సహకార్ కార్య కలాాలు మరియు మేధో సంప్తి ి

చటటంపై ఆనక్లలైన క్పఫెషనల్ కోర్చ్్ లు మరియు న్యయకతవ  అభివృదిధ 

కార్య క్కమాలను అభివృదిధ చేయడం ఈ ఒప్ప ందం యొకూ  ముఖ్య  

ఉదే్దశ్య మక అన్యా ర్చ్. 

 

ఈ అవగాహన కార్య క్కమాకి విఐటి-ఎపి విశ్వ విద్యయ లయం రిజిస్ట్సట ర్ డా ||  

సిఎల్వ  శివకుమార్ మరియు డీన విఐటి-ఎపి స్కూ ల్ ఆఫ్ లా డా ||  బెనరీ ్

చకాూ , విద్యయ ర్చ్ులు, అధాయ ప్క సభ్యయ లు మరియు విశ్వ విద్యయ లయ సిబబ ంది  

హాజర్య్యయ ర్చ్. 
 


