
 



ఆదికవి నననయ యూనివర్సిట ీ– ర్జమహేద్రవరం 

 
 

 

 

సంక్లి త  నివేదిక 
అంతర్ా తీయ యోగ దినోతివం సంద్రభంగ 

కాయయశాల 

క్ోవిడ్ – 19 

ఆర్ోగ్య సంరక్షణలో యోగ్ 

తేది :- 21-06-2021 & సమయం :- మ. 04.00 నఽండి స. 05.30 
 



 

ఆథికవి నననమ విశ్వవిథయయలమం మీడిమా సెల్ ఆధవయయంలో అంతర్ాా తీమ యోగా థిధోతసవాతున 

ుయస్కర్ ంచుకొతు 21-06-2021 ణేథీన కాయయశాలను తుయవహ ంచయయు. “కోవిడ్ 19 – ఆర్ోగయ స్ంయక్షణలో యోగ” 

అధే అంశ్ంనెై జర్ గ న ఈ స్దస్ుసకు కతూవనయుు గా డయ.తలార్  వాస్ు, ని.ఆర్.వో ఆనంద్ వ్యవ్హర్ ంచయయు. థీతుకి 

భుఖయ అతితిగా వీస ీ ఆచయయయ మొకాక జగధయనథర్ావ్ు హాజర్ ై భాట్లు డుతూ యోగ చేమడం థయవర్ా 

శారీ్యకంగా, భానసికంగా, ఆదయయతిికంగా ఎధోన రయోజధయలు ఉధయనమతు ణెలితృాయు. శ్రీ్ర్ాతున భనస్ుసను 

ఏకం చేమడమే యోగ భుఖయ ఉథేేశ్భతు చెతృాాయు. యోగ పర్ వెల్ ధెస్ తీమ్ ణో ఈ ఏడయథి యోగాను 

తుయవహ స్ుు ధయనభతు అధయనయు. కోవిడ్ వ్ంట్ి బమంకయ ర్ సిితులోు  యోగా ఎంణో మేలు చేస్ుు ందతు చెతృాాయు. 

తృరా చీన భలయతీమ స్ంస్కృతిలో భలగమ ైన యోగను రంచ థేశాలు ధేడు ఆచర్ స్ూు  పలిణయలను 

చూస్ుు ధయనయతు ణెలితృాయు. యోగానెై అందయూ ూర్ ుగా అవ్గాహాన నెంచుకొతు ఆచర్ సతు  జీవ్న విదయనం ూర్ ుగా 

భాయుతుందతు ఆర్ోగయవ్ంత స్భాజం ఏర్ాాడుతుందతు ణెలిమజేసాయు. రభుఖ యోగా గుయువ్ు వి.అశోక్ 

కుభార్, తౄ ండర్ ఆఫ్ ఫో ది యోగ అకాడమీ – అమ ర్ కా వాయు భాట్లు డుతూ కోవిడ్ నుండి ఫమట్డట్లతుకి 

యోగా ఒక చకకతు భాయగభతు అధయనయు. యోగా చేమడం థయవర్ా శారీ్యక, భానసిక శ్కిుతు నెంచుకొవ్చచతు 

ణెలితృాయు. శావస్నెై థయయస్ను నెట్టడం థయవర్ా జీవ్న సిితితు మ యుగుయచుకోవ్చచతు ణెలిమజేసాయు. తయువాత 

యోగా తృర ర ట్ోకాల్ ఆస్ధయలు విశ్వవిథయయలమ విథయయయుి లు చండినిరమ, స్తయకళ్యయణి తుయవహంచయయు. శ్రరీ్ార్ ు 

ర్ాభ ఇతుసట్యయట్ ఆఫ్ యోగా కానవ్యం తుయవహకులు డయ.ఎస్.వి.వి.ఎస్.శ్యి, ఎ.శాయమ్ స్ుందర్ జలథీప్ 

ఆస్ధయలను రదర్ శంచి యోగ ఔనణయయతున ణెలిమజేస ిఅందర్ తు ఆకట్టట కుధయనయు. ఈ కాయయకభీంలో ర్ జిష్టాట ా ర్ 

ఆచయయయ ట్ి.అశోక్, నిరతుసతృాల్స ఆచయయయ ఎస్.ట్ేకి, డయ.క .యభణేశ్వర్ , కతూవనయుు  డయ.తలార్ వాస్ు, ని.ఆర్.వో 

ఆనంద్, డయ.త.ర్ామ్ గోతృాల్, డయ.త.కభలథేవి (నూయఢిల్లు) భర్ ము ఉభిడి ణెలుగు ర్ాష్టాట ా లణో తృాట్ట ఆమా 

తృరా ంణయల నుండి అదయయకులు, విథయయయుి లు తృాలగగ ధయనయు. 

 

 

 

 



యోగ క్రయశల ప్ర ర గా మ్ షట్ 
ఆదికవి నననయ విశ్వవిదయాలయం మీడియా సెల్  

క్ోవిడ్ 19 – ఆర్ోగ్య సంరక్షణలో యోగ్ 

తేది :- 21-06-2021 & సమయం :- మ. 04.00 నఽండి స. 05.00 

 
 
 



WEBMASTER AKNU is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 
 

Topic: క్ోవిడ్ 19 - ఆర్ోగ్య సంరక్షణలో యోగ్ 
Time: Jun 21, 2021 04:00 PM India 

 
Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/92396744333 
 
 

Meeting ID: 923 9674 4333 
One tap mobile 

+13017158592,,92396744333# US (Washington DC) 
+13126266799,,92396744333# US (Chicago) 

 
Dial by your location 

        +1 301 715 8592 US (Washington DC) 
        +1 312 626 6799 US (Chicago) 
        +1 346 248 7799 US (Houston) 

        +1 646 558 8656 US (New York) 
        +1 669 900 9128 US (San Jose) 
        +1 253 215 8782 US (Tacoma) 

Meeting ID: 923 9674 4333 
Find your local number: https://zoom.us/u/acVHw6IVGa 

 
 

యోగ క్రయశల యూటృయబ్ ల ైవ్ 
https://youtu.be/NrdUT-Ow9vs 

 
 

https://zoom.us/j/92396744333
https://zoom.us/u/acVHw6IVGa
https://youtu.be/NrdUT-Ow9vs


వెతధయర్ నతర్ కిునిాంగ్సస :- 

 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

రంచ యోగ దినోతివం సంద్రభంగ మీడియా సెల్ నిరవహ ంచిన 

క్ోవిడ్ 19 ఆర్ోగ్య సంరక్షణ క్రయశలకు సహకర్సంచిన అంద్ర్సక్ల 

ధనయవదాలు 

ువవల ఆనంద్, ప.ఆర్.ఓ 
క్ో.ఆర్సి నేటర్ – మీడియా సెల్  

ఆదికవి నననయ యూనివర్సిట ీ
9701293231, 709 300 9120 

pro@aknu.edu.in, anandanurpro@gmail.com,  

mailto:pro@aknu.edu.in
mailto:anandanurpro@gmail.com

