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నేషనల్ వెబనార్ 
క్ోవిడ్ 19 – మీడియా సేవలు 

తేది :- 27-06-2020 & సమయం :- ఉదయం 10.00 నఽండి 
 

 



 

నేషనల్ వెబనార్ 
ఆదికవి నననయ విశ్వవిదయాలయం మీడియా సెల్ & సక్షి దినత్రిక 

క్ోవిడ్ 19 – మీడియా సేవలు 
తేది :- 27-06-2020 & సమయం :- ఉదయం 10.00 నఽండ ి
 
ఆహ్వానం : ఎల్. శ్రనీివసమవు గరు, 

బ్యూమో ఇంచార్్, సక్ష ిదినత్రిక, తూరుగోదావమ ిజిలాి  
సఫాధూక్షులు : ఆచారూ బ్ట్టు  గంగమవు గరు 

మిజిష్టు ా ర్, ఆదికవి నననయ విశ్ావిదాూలయం 
తొలిలుకులు : ఆచారూ క్ొట్టు  శ్రరీబేష్ గరు 
   ినిిపల్, ఆర్ు్ అండ్ క్మర్ి, ఆదికవి నననయ విశ్ావిదాూలయం 
ముఖ్ూ అత్రథ ి : ఆచారూ ముక్ా జగనానథమవు గరు 
   వెైస్ ఛానిలర్, ఆదికవి నననయ విశ్ావిదాూలయం 
కన్వానర్ నోట్ : ువాల ఆనంద్ 
   .ఆర్.వో, ఆదికవి నననయ విశ్ావిదాూలయం మీడియా సెల్ 
కీ్లక ఉనాూసం : దేవులలిి అమర్ గరు 
   ఆంధిిదేశ్ ిభుతా జాతీయ మీడియా సలహ్వదారు 
ిధాన వకత లు : ఆచారూ .బ్ాబవరధ న్ గరు 
   ఆంధివిశ్ావిదాూలయం, విశఖ్ట్నం 
  : వమధధ లిి మురళి గరు 
   ఎడిట్ోమియల్ డ ైమధకుర్ & ఎడిట్ర్, సక్షి దనిత్రిక 
వందన సమరణ : చంతాడ కిష్టా మవు గరు,  

ఎడిషన్ ఇంచార్్, సక్ష ిదినత్రిక, తూరుగోదావమ ిజిలాి  

 

 

 



 “క్ోవిడ్ 19 మీడియా సేవలు” అనే అంశ్ంెై ఆదికవి నననయ విశ్ావిదాూలయం మీడియా సెల్ 
విఫాగం మమియు సక్షి దినత్రిక సంయుకత ఆధారూంలో 27-06-2020, ఉదయం 10.00 నఽండి మధాూహనం 
01.00 వరకు నేషనల్ వెబనార్ నఽ నిరాహ ంచారు. ఈ వెబనార్ కు కన్వానార్ గ .ఆర్.వో ువాల ఆనంద్, 
ఆరగ నైెజింగ్ సెకటీ్మీలుగ ఎల్. శ్రనీివసమవు, చంతాడ కిష్టా మవు వూవహమిసఽత నానరు.  ముఖ్ూ అత్రథిగ వీస 
ఆచారూ ముక్ా జగనానథమవు, కీ్లక ఉనాూసకులుగ ఆంధిిదేశ్ జాతీయ మీడియా సలహ్వదారు 
దేవులలిి అమర్, ిధాన వకత గ ఆంధి విశ్ావిదాూలయ జరనలజం అండ్ మాస్ కమయూనికే్షన్ విఫాగ 
ఆచారుూలు . బ్ాబవరధ న్ లు హ్వజమధైయాూరు. ఈ సందరభంగ వీస మాట్ాి డుతూ క్ోవిడ్ సమయంలో లాక్ 
డౌన్  విజయవంతం క్వడానిక్ల మీడియా విశేషబ ైన కిష చేసందని అనానరు. వలస క్మిికుల కష్టు లనఽ 
ిభుతాానిక్ల ిజలకు త లియజేస అందమి హిదయాలనఽ కదిలిి వేస వమిని క్షేమంగ సాగీ మాలకు 
చేరుక్ోవడంలో మీడియా కీ్లకంగ వూవహమించందనానరు. క్ోవిడ్ సమయంలో వెభ కళ్ళుతో ఎదఽరుచాసన 
పఠకులు, వీక్షకులు, శరీతలకు అవసరబ ైన సమాచామనిన అందిసాత  ిజలందమిని మీడియా అిమతత ం 
చేసందనానరు. జాతీయ మీడియా సలహ్వదారు దేవులలిి అమర్ మాట్ాి డుతూ సమాజానిక్ల ఏ విధబ ైన 
సమసూ వచిన దానిక్ల ఎదఽరుగ నిలబ్డ ి ిజల క్షాన నిలిచేద ి మీడియా మాతిబేనని అనానరు. క్ోవిడ్ 
సమయంలో ిభుతాానిక్ల ిజలకు మధూ మీడియా వరధిగ ఉండి సేవలందించందని త లిపరు. సమాజానిక్ల 
నాలగగ వ సథ ంబ్ంగ మీడియాకు పిధనూతనిచాిరని దానిని బ్ాధూతగ నిలబ్ెట్టు క్ోవలసన అవసరం ఎంతో 
ఉందని అనానరు. క్ోవిడ్ సో క్ల త లంగణాలో మిత్ర చ ందిన మనోజ్ ఆతికు శంత్ర చేకుమలని వమి 
కుట్టంబ్ానిక్ల ఆధరణ కలగలని నివలమించారు.  ఆదికవి నననయ విశ్ావిదాూలయంలో విలువలతో కూడిన 
విభినన క్ోణంలో జరనలిజం క్ోరుినఽ పిరంభించాలని అమర్ క్ోమరు. దీనిెై వీస సనఽకూలంగ సందించ 
తారలో జరనలిజం క్ోరుినఽ ఏమట్ట చేసత మనానరు. ఆచారూ .బ్ాబవరధ న్ మాట్ాి డుతూ సమాజానిక్ల కళ్ళు, 
క్ళ్ళు మీడియనే అని మీడియా సేవలనఽ ిసంసంచారు. విలువలు, నిబ్ంధనలు, మిమితులు, హదఽద లులేని 
సేాచితో సో షల్ మీడియాలో కులు త లుగ వరత లు వసఽత నన ిజలు త్రికలనఽ, నాూస్ చానల్ి నఽ 
మాతిబ ే నముితునానరని ఆ నమిక్నిన జరనలిసఽు లు ఎుడు క్ోలగకూడదని అనానరు. మిజిష్టు ా ర్ బ్ట్టు  
గంగమవు మాట్ాి డుతూ క్ోవిడ్ క్లంలో మీడియా చేసన సేవలనఽ సిమించేందఽకు జాతీయ సథ భ వెబనార్ 
నఽ నిరాహ ంచన నిరాహకులనఽ అభినందించారు. దేశ్ం నలుమయల నఽండ ి550 మంది జూమ్ యాప్ దాామ 
మిజిసేు షన్ చేభంచఽక్ొని నేషనల్ వెబనార్ లో ఆన్ ల ైన్ దాామ హ్వజమధైయాూరు. ఈ క్రూకమీంలో ఆతీియ 
సందేశ్కులుగ యయనివమిిట్ ీ ఈస బ ంబ్రుి  ఆచారూ క్ొట్టు  శ్రరీబేష్, సలహ్వమండలి సభుూలుగ 
డా.తలామివసఽ, జి.ఎం.వి.రమణ, ఎం.శ్రమీమమయమిత, బబస శ్ంకర్, సక్షి హమేష్, యయనివమిిట్ ీఈస బ ంబ్రుి  
ఆచారూ ట్ట.అశరక్, డా.బ.జగనోిహనమధడిి , ినిిపల్ డా.క్ధ.రమనేశ్ామి తదితరులు పలగగ నానరు. 

 



మీడియా నేషనల్ వెబనార్ లో పలగగ నే విధానం:- 
 ఆహ్వాన త్రికలో సాచంచన లింకునఽ లేదా ఈ క్లంీద సాచంచన లింకునఽ క్లి క్ చేసేత  గయగుల్ 

ఫరం ఓెన్ అవుతుంది. దానిలో ఉచతంగ మిజిసేు షన్ చేభంచఽక్ోండ.ి 
https://forms.gle/mpAMfZmbnNM2yxMi6 
 

 మీ సెల్ ఫో న్ లో జూమ్ యాప్ ఇన్.సు ల్ చేసఽక్ోండి. 
 నేషనల్ వెబనార్ క్రూకమీానిక్ల ముందఽగ మీ బ భల్ కు లింక్ వసఽత ంది. ఆ లింక్ దాామ 

క్రూకమీంలో పలగగ నండి. 
 మిజిసేు షన్ చేభంచఽక్ొని వెబనార్ లో పలగగ నన అభూరుథ లకు పడ్.బ్ెక్ ఫరం వసఽత ంది. దానిని 

ూమిత చేసేత  విశ్ావిదాూలయం తరుున నేషనల్ వెబనార్ ఈ-సమిుపక్ధట్ మీకు అందఽతుంది. 
 

 పడ్ బ్ాూక్ 
https://forms.gle/Dvin9PxhwBJUBqag6 

 

https://forms.gle/mpAMfZmbnNM2yxMi6
https://forms.gle/Dvin9PxhwBJUBqag6


 
 

https://youtu.be/9l5ssC1Wwpw 

 యయట్యూబ్ ల ైవ్ వీక్షించండి. 
 “క్ోవిడ్ 19 మీడియా సేవలు” అనే అంశ్ంైె ఆదికవి నననయ 

విశ్ావిదాూలయం మీడియా సెల్ విఫాగం మమియు సక్షి దినతి్రక 
సంయుకత ఆధారూంలో 27-06-2020, ఉదయం 10.00 నఽండి 
మధాూహనం 01.00 వరకు నేషనల్ వెబనార్ నఽ ల ైవ్ టె్లిక్స్ు  
చేసము. వివమలనఽ ఈ లింక్ దాామ వీక్షించండి. 

 

వెబనార్ ఫో ట్ో:- 
 

 
 

 
 
 

https://youtu.be/9l5ssC1Wwpw


 
ేర్ క్లి ంగ్ి:- 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ఆదికవి నననయ విశ్వవిదయాలయం మీడియా సెల్ & సక్షి దినత్రిక 
సంయుకత ఆధారూంలో నిరాహ ంచన “క్ోవిడ్ 19 – మీడియా సేవలు” 

నేషనల్ వెబనార్ కు సహకరించిన అందరికి ధనావదయలు. 
 

ువాల ఆనంద్,  
యయనివమిిట్ ీ.ఆర్.ఓ 

క్ో.ఆమిి నేట్ర్ – మీడియా సెల్  
ఆదికవి నననయ యయనివమిిట్ ీ
9701293231, 709 300 9120 

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

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

