
 



ఆదికవి నననయ యూనివమసిట ీ– మజమహేద్రవరం 

 
 

 

 

సంక్లిప్త  నివేదిక 

నేశనల్ వెబినార్ 

క్ోవిడ్ – 19 

చిక్లత్ి, సందేహాల నివిత్తత  
తేది :- 19-05-2021 & సమయం :- ఉ. 10.00 నఽండి మ. 01.00 

 

 



ఆదికవినననయవివవవిదాాలయంలో19.05.2021“కోవిడ్ 19 చికిత్ష మయియు షందేహాలు నిఴాతి్త” 
అనే అంవంప ై నేశనల్ వెబినార్ న నిరవహ ంచారు.ఆదికవి నననయ వివవవిదాాలయం మీడియా స ల్ మయి
యు ఇండియన్ భెడికల్ అసో సమేశన్ యహజమహ ందరఴరం షంయుక్త ఆధవరాంలో నిరవహ ంచినఈకహరాకర
మానికి కన్వవనరుు  గహతెలుగుశహఖఅధ్ాాకులు డా. తలాయి వహష, ప.ఆర్.ఓ ుఴవల ఆనంద్ ఴాఴసయించారు.
షబాధాక్షులుగహ యిజిసహర ా ర్ ఆచార్య తుపహకుల అశోక్ మాట్ాు డుతూ వీస ఆచారా మొకహా జగనానథయహఴు 
షఽచన భేరకు రషి త యిసితులకు తగినట్టర గహ వివవవిదాాలయం మీడియా స ల్ చకాని వెబినార్ 
నిరవహ ంచిందని అనానరు. రజలంతా అరమతింగహ ఉండాలని ఆందోళన యిసితులోు  యూనిఴయిిట్ీ 
స ైకలాజికల్ కౌనిిలంగ్ సేఴలన షదివనియోగం చేషకోవహలని షఽచించారు. కోవిడ్ కహలంలో వెైదాలు వెైదా 
సబ్బంద ిఅందిషి నన సేఴలన రషంసంచారు. కీలకోనాాషకులుగహ డాకరర్ గనిన బాషారయహఴు మాట్ాు డుతూ 
హాషపట్ల్ లో కోవిడ్ పేష ంట్టు కు అందతునన చికితి విధ్ివిధ్ానాలన విఴయించారు. కోవిడ్ పేష ంట్టు కు 
ఆకిిజన్ అఴషరత, ఆకిజన్ ఏ ఏ రూపహలలో అందతుందని తదితర అంశహలన తెలయజేసహరు. కోవిడ్ 
కహలంలో సో శల్ మీడియాలో ూకహరుు  షకహరు చేషి నానయని వహట్ిని రజలు నమమఴదదని ఆందోళన 
చెందఴదదని చెపహపరు. మూడఴ దవలో కూడా కోవిడ్ న ఎదయకాగలగే ఆతమస తి యహానిన, సహమయహి ానిన 
ప ంచకోవహలని షఽచించారు. తరువహత యహజమహ ందరఴరం ఐ.ఎం.ఏ అధాక్షులు 
డాకరర్ ఎన్.ఎస్.యహమయహజురషి తకోవిడపయిసితులు,రజలఆలోచనవిధ్ానాలు,మాష ధ్యించడంఴంట్ిఅంశహలప ైఅ
ఴగహహాననకలపంచారు.సోమ్ ఐసో లేశన్ లో ఉననవహరు తీషకోఴలసన జాగరతిలు కోవిడ్ నండి బ్యట్డ ే
మాయహా లు ఴంట్ి అంశహలప ై యహజమండిర జిలాు  రభుత్ఴ ఆషత్తర సనియర్ ఫజీషయన్ డాకరర్ చందరశేఖర్ తెల
యజేసహరు.బ్ాు కఫంగసేనధాందానిరబాఴంమయియుకోవిడ్ సో కిన డయాబ్ెట్ిక్ పేష ంట్టు  ఎదయకాంట్టన్న షమ
షాలు యిష్హార మాయహా లప ై రముఖ డయాబ్ెట్ిక్ వెైదాలు డాకరర్ కందల సహమ ఉనాాసహలనఅందించారు. 
అనంతరం కోవిడ్, వహాకిినేశన్, ఆకిిజన్, శుగర్ మయియు సోమ్ ఐసో లేశన్ ఴంట్ి అంశహలప ై వీక్షకులు 
అడిగిన రవనలకు వెైదాలు షమాదానాలన, షఽచినలన తెలయజేసహరు. ఈ జాతీయ షదషిన జూమ్ 
యాప్ మయియు “నననయ నఽాస్ ట్ీవీ” దావయహ రసహరం చేసహరు. ఈ కహరాకరమంలో కన్వవనరుు  
డా.తలాయివహష, ప.ఆర్.వో ఆనంద్, గ ైనకహలజిస్ర డాకరర్ వి. బిందశ్రరదేవి, విజయబారత్త చెస్ర గూడఽయి యహధ్ిక 
మయియు వివవవిదాాలయ అధ్ికహరులు, అధ్ాాకులు, విదాారుి లు పహలగా నానరు.  
 

 

 

 



నేషనల్ వెబినార్ ప్రర గ్ా మ్ షట్ 
ఆదికవి నననయ విశ్వవిదయాలయం మీడియా సెల్ & ఇండియన్ బెడికల్ అసర సభేషన్ మజమహేంద్రవరం 

క్ోవిడ్ 19 – చిక్లత్ి, సందేహాల నివిత్తత  
తేది :- 19-05-2021 & సమయం :- ఉద్యం 10.00 నఽండ ి
 
ఆహాానం : డాకటర్ బింద్ఽ శ్రదాేవి గ్రు, 

నననయ ప్ూరావిదాామసి, గ్ ైనక్లజిస్టట మయల్ హాసపటల్ 
సఫాధ్ాక్షులు : ఆచారా త్ుప్కుల అశోక్ గ్రు 

మసజిష్టట ా ర్, ఆదికవి నననయ విశ్ావిదాాలయం 
తొలిప్లుకులు : డాకటర్ ఎన్.ఎస్ట.మమమజు గ్రు 
   ెరసడ ంట్, ఇండియన్ బెడికల్ అసర సభేషన్ మజమహేంద్రవరం 
ముఖ్ా అత్తథ ి : ఆచారా మొక్ా జగనానథమవు గ్రు 
   వెైస్ట ఛానిలర్, ఆదికవి నననయ విశ్ావిదాాలయం 
కన్వానర్ నోట్ : డాకటర్ త్లామస వసఽ గ్రు / ప్ువాల ఆనంద్(.ఆర్.వో) 
   ఎడిటర్ి నననయవణ,ి ఆదికవి నననయ విశ్ావిదాాలయం 
కీ్లక ఉప్నాాసం : డాకటర్ గనిన ఫాసారమవు గ్రు  (హాసపటల్ చిక్లత్ి, ఆక్లిజన్, సందేహాల నివిత్తత) 
   ప్రర పెసర్, సరజన్, చ ైరమన్ – జి.ఎస్ట.ఎల్ బెడికల్ క్లేజ్ 
ప్రధాన వకతలు : డాకటర్ ట.ిచంద్రశేఖ్ర్ గ్రు   (హోమ్ ఐసర లేషన్) 
   సనియర్ పజీషయన్, జిలాి  ఆసఽప్త్తర, మజమహేద్రవరం 
  : డాకటర్ కంద్ఽల సభ గ్రు  (క్ోవిడ్ – డయాబెటిస్ట) 
   డయాబెటిక్ కే్ర్, హాసపటల్, మజమహేంద్రవరం 
వంద్న సమరపణ : మధిక గూడామస గ్రు 

   నననయ ప్ూరావిదాామసి, సఈఓ విజయఫారత్త చ స్టట ఇనిసటటృాట్ 

 

 

 

 



నేషనల్ వెబినార్ 
ఆదికవి నననయ విశ్వవిదయాలయం మీడియా సెల్ & ఇండియన్ బెడికల్ అసర సభేషన్ మజమహేంద్రవరం 

క్ోవిడ్ 19 – చిక్లత్ి, సందేహాల నివిత్తత  

AKNU is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: National Webinar on Covid-19 Treatment and Salvation of Doubts 

Time: May 19, 2021 10:00 AM India 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/91908227342 

Meeting ID: 919 0822 7342 

One tap mobile 

+16465588656,,91908227342# US (New York) 

+16699009128,,91908227342# US (San Jose) 

Dial by your location 

        +1 646 558 8656 US (New York) 

        +1 301 715 8592 US (Washington DC) 

        +1 312 626 6799 US (Chicago) 

        +1 346 248 7799 US (Houston) 

Meeting ID: 919 0822 7342 

Find your local number: https://zoom.us/u/acZOUs7uDC 

 

https://zoom.us/j/91908227342
https://zoom.us/u/acZOUs7uDC


వెబినార్ పేర్ కిుపపంగ్ి :- 

 

 
 

 



 

 



 

 



 

 
క్ోవిడ్ 19 – చిక్లత్ి, సందేహాల నివిత్తత  వెబినార్ కు సహకమసంచిన అంద్మసక్ల ధ్నావదాలు 

ప్ువాల ఆనంద్, .ఆర్.ఓ 
క్ో.ఆమసినేటర్ – మీడియా సెల్  

ఆదికవి నననయ యూనివమసిట ీ
9701293231, 709 300 9120 

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

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

