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व्हिडीओ इव्डव् िंग  (Video Making Competition) 

‘जागतिक आयरेु्वद तदन’ २०२० चे औचीत्य साधनू ‘आयरुसत्र्व बेंगलोर’ या कंपनीिरे्फ घेण्याि आलेल्या Video 

Making Competition मध्ये डॉ. दीपक पाटील आयरेु्वतदक मेतडकल कॉलेजच्या तर्वद्यार्थयाांनी घर्वघर्वीि यश संपादन केले. 

‘आयरुसत्र्व’ या कंपनीिरे्फ Video Making Competition online  पद्धिीने घेण्याि आली. यामध्ये र्वेगरे्वगळे ५ 

तर्वषय दणे्याि आले होिे. या स्पधेची मातहिी सर्वव तर्वद्यार्थयाांना Whats app द्वारे २० ऑक्टोबरला दणे्याि आली. त्यामध्ये कु. 

तशर्वकन्या कार्वरे, कु. सतुमि साठे, र्व कु.रै्वष्णर्वी भोगडे या तर्वद्यार्ाांनी सहभागी होण्याची ियारी दशवर्वली. त्यानुसार कोणत्या 

तर्वषयार्वर video बनर्वायचा त्यािील मातहिी काय हर्वी, सामान्य व्यक्तीला या video चा र्फायदा व्हायला हर्वा, त्यािील 

image र्व video ची क्र्वातलटी कशी हर्वी, भाषा र्व भाषाशैली कशी हर्वी या सर्वव गोष्टीचे मागवदशवन र्वैद्य. केदार िोडकर सरांनी 

सहभागी तर्वद्यार्थयाांना केले. त्यानसुार कु. तशर्वकन्या कार्वरे तहने ‘अमिृा’ या औषधी र्वनस्पिीर्वर, कु. सतुमि साठे यान े

‘आमलकी’ या औषधी र्वनस्पिीर्वर, र्व कु.रै्वष्णर्वी भोगडे तहने ‘डोळयांचे आजार र्व घरगिुी उपाय’ या तर्वषयार्वर तव्हडीओ 

बनतर्वण्यास सरुुर्वाि केली र्व तद १ नोव्हेंबर रोजी ayursatva25@gmail.com यार्वरिी mail केले. तद. ३ नोव्हेंबरला 

त्यांच्याकडून तिनही तर्वद्यार्थयाांना mail आला तक आपला Video Final Round ला पतहल्या १३ स्पधवकांमध्ये तनर्वडला 

गेला आह.े यानंिर आयोजकांनी ह ेसर्वव Video त्यांच्या You tube चॅनलर्वरिी अपलोड केले र्व तद. १६ नोव्हेंबरला तनकाल 

जाहीर झाला. त्यामध्ये कु. सुतमि साठे ििृीय स्र्ान, कु. तशर्वकन्या कार्वरे पाचरे्व स्र्ान र्व कु. रै्वष्णर्वी भोगडे नर्वरे्व स्र्ान 

तमळाले र्व आपल्या कॉलेजच्या तशरपेचाि मनाचा िरुा खोर्वला. 

सदरच्या स्पधेसाठी दशेतर्वदशेािनू U.G. & P.G. चे तर्वद्यार्ी सह्भागी झाले असिाना र्व आपल्या कॉलेजचे ह ेिीनही 

तर्वद्यार्ी प्रर्म र्वषावचे असनूदेखील र्व १५-२० तदर्वसांर्वर प्रर्म र्वषावची परीक्षा आली असिाना इिके उत्ुंग यश तमळतर्वले ही 

खरोखरच गौरर्वास्पद बाब म्हणायला हर्वी म्हणनू तर्वद्यार्थयाांचे कॉलेजच्या सतचर्व डॉ. सौ. स्र्वािी पाटील मॅडम िसेच प्राचायव 

डॉ. श्री. गरुुदत् तशंद ेसरांनी स्र्वि: र्फोनर्वरून अतभनंदन केले. 

यासाठी संपणूव स्पधेदरम्यान संस्र्ेचे अध्यक्ष डॉ. श्री. दीपक पाटील सर, सतचर्व डॉ. सौ. स्र्वािी पाटील मॅडम, प्राचायव 

डॉ. श्री. गरुुदत् तशंद ेसर यांचे मागवदशवन लाभले र्व सर्वव तशक्षक, तशके्षकेत्र कमवचारी यांचे दखेील सहकायव लाभले.       
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