
DENGUE AWARENESS PROGRAMME AT YAMCH  

ಆಗಸ್ಟ  8, 2019ನೆಯ ಗುರುವರದಂದು ಯೆನೆಪ ೋಯ ಆಯುರ್ೋೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲೋಜು 

ಮತ್ುು ಆಸಪತ್ರೆ, ನರಂಗನದಲ್ಲಿ ಡಂಗಯೂ ಜಗೃತಿ ಅಭಿಯನ ಹಗಯ ಉಚಿತ್ ಅರಯೋಗೂ ತ್ಪಸಣ 

ಶಿಬಿರವನುು ದಕ್ಷಿಣ ಕನುಡ ಜಿಱಿಡಳಿತ್ ಹಗಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನುಡ ಜಿಱಿಪಂಚಯತ್, ಅರಯೋಗೂ ಮತ್ುು 

ಕುಟುಂಬ ಕಱೂಣ ಇಱಖೆ , ಆಯು  ಇಱಖೆಯ ಸಹಾತ್ತ್ದದಲ್ಲಿಆೋೋಜಿಸಱತತ್ು  ಇಲ್ಲಿ 

ನಡದಂತ್ಹ ಸಾ ಕಯೇಕೆಮದಲ್ಲಿ ಡ  ಎಸ್ಟ ಜಿ  ಪೆಸನು ಐತಳ್, ಡಿೋನ್ ಯೆನೆಪ ೋಯ 

ಆಯುರ್ೋೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲೋಜು ಮತ್ುು ಆಸಪತ್ರೆ ಇವರು ಸಭೆಯನುು ಸ್ದಗತಿಸಿದರು   ಸಕೇರ 

ಆಯುರ್ೋೇದ ಆಸಪತ್ರೆ ಕಯಲ್ಯಿರು ಬಳುಕಂಜೆಯ ರ್ೈಧ್ೂಧಿಕರ ಹಗಯ ರ್ನ್ಿಕ್ ಇಂಟಿಗ್ೆೋಟೆಡ 

ಆಸಪತ್ರೆಯ ಇನ್ ಚರ್ಜೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫಿಸರ್ ಡ  ಶಯೋಭ ಎನ್  ಎಸ್ಟ ಇವರು ಡಂಗಯೂ ಜದರದ 

ಹರಡುವಿಕ ಹಗಯ ನಿಯಂತ್ೆಣದ ಬಗ್ೆ ಸಮಗೆ ಮಹಿತಿಯನುು ನಿೋಡಿದರು  

ಸದಸಥವೃತ್ ವಿಾಗದ ಸಹಯಕ ಪೆಧ್ೂಪಕರದ ಡ  ಸುಪ್ರೆಯ ಎಸ್ಟ  ಅವರು ಡಂಗಯೂ 

ಜದರಕಕ ಆಯುರ್ೋೇದ ಪರಹರಯೋಪಯಗಳ ಬಗ್ೆ ತಿಳಿಸಿದರು  ಶಿಬಿರದ ಸಂಘಟಕರದ ಜನ್ಬ್ 

ರಜಕ್ ರವರು ರ್ೋದಿಕಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥತ್ರದದರು  ಶಲ್ೂತ್ಂತ್ೆ ವಿಾಗದ ಸಹಯಕ ಪೆಧ್ೂಪಕರದ 

ಡ  ದುಗೇಪೆಸ್ದ್ ಎ  ವಿ  ವಂದನ್ಪೇಣೆಯನುು ಮಡಿದರು  ಕಯಚಿಕಿತಾ ವಿಾಗದ ಸಹಯಕ 

ಪೆಧ್ೂಪಕರದ ಡ  ಶಿಱಪ ಕ  ಕಯೇಕೆಮವನುು ನಿರಯಪ್ರಸಿದರು   

ನರಂಗನ ಹಗಯ ಮಂಜನ್ಡಿಯ ಗೆಮಸಥರು ಬಹಳಷು್ ಹುರುಪ್ರನಿಂದ ಕಯೇಕೆಮದಲ್ಲಿ 

ಾಗವಹಿಸಿ ಉಚಿತ್ ತ್ಪಸಣ ಶಿಬಿರದ ಪೆೋೋಜನವನುು ಪಡದುಕಯಂಡರು  



DENGUE AWARENESS PROGRAMME AT YAMCH -  

Dengue Awareness programme and free medical checkup camp was held on 

8
th

 August 2019 at Yenepoya Ayurveda Medical College and Hospital, in 

association with Dakshina Kannada district administration, Dakshina Kannada 

Zilla Panchayath, department of Ayush, Health and family welfare department. 

In formal function held on this account Dr. S.G. Prasanna Aithal, Dean, 

Yenepoya Ayurveda Medical College and Hospital welcomed the gathering.  

Medical officer of Government Ayurveda Hospital, Kolluru, Balkunje and in 

charge medical officer of AYUSH integrated hospital Wenlock.  Dr. Shobha Rani 

N.S. gave an informative speech regarding prevalence and spread of Dengue fever 

along with its preventive aspect.  Dr. Supriya S. Assistant Professor of 

Swasthavrutha and Yoga department spoke about relevance of Ayurveda in 

prevention and treatment of Dengue fever. 

Mr. Abdul Razak, camp co-ordinator shared the dias. Dr. Durgaprasad A  V, 

Assistant Professor, department of Shalyatanthra delivered the vote of thanks.           

Dr. Shilpa K. Assistant Professor, Department of Kayachikitsa hosted the 

programme.  People from Naringana and Manjanady actively participated in the 

event and took benefits of free medical checkup camp. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


