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राष्ट्रीय आयुरे्वद  ददन र्व धन्रं्वतरी जयंती 

  डॉ. दीपक पाटील आयुरे्वद मेदडकल कॉलेज र्व ररसर्च सेंटर, बोरपाडळे  तरे्फ शुक्रर्वार दद. १३ नोव्हेंबर २०२० 

रोजी राष्ट्रीय आयुरे्वद ददर्वस र्व धन्र्वंतरी जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. 

 सध्याच्या कोरोना व्याधीच्या प्रादुर्ाचर्वामुळे तसेर् शासकीय दनयमामुळे सदरर्ा कायचक्रम ऑनलाईन पद्धतीने 

घेण्यात आला. महाराष्ट्र आरोग्य दर्वज्ञान दर्वद्यापीठ, नादशक यांच्या नुसार यार्वर्ाचसाठी Covid 19 Pandemic & 

Ayurveda ही थीम देण्यात आली होती. त्यानुसार कायचक्रमारे् आयोजन केले होते. 

 सर्वचप्रथम कॉलेजमध्ये धन्र्वतंरी पूजनाने कायचक्रमार्ी सुरुर्वात झाली. याप्रसंगी कॉलेजच्या सदर्र्व        डॉ. सौ. 

स्र्वाती पाटील मॅडम, अध्यक्ष डॉ. श्री. दीपक पाटील, कॉलेजरे् प्रार्ायच डॉ. श्री. गुरुदत्त दशंदे सर, डॉ. श्री. अमर अभ्रंगे 

सर, श्री. दर्वशाल अदतगे्र र्व श्री. जयर्वंत घाटगे उपदस्थत होते. शासकीय दनयमानुसार सॅदनटायझर,  मास्क र्व सोशल 

दडस्टंदसंग पाळत धन्र्वंतरी पूजन उत्साहात पार पडले. 

  यानंतर मुंबईरे् प्रदसद्ध पांर्र्ौदतक आयुरे्वद दर्दकत्सक डॉ. श्री. प्रशांत धुमाळ सर यांनी कोरोना व्याधीरे् 

बरेर्से पेशंट आयुरे्वददक पद्धतीने त्यांच्या स्र्वतःच्या दललदनक मध्ये बरे केले.  त्यांरे् व्याख्यान ऑनलाईन पद्धतीने 

गुगल दमट या  ऑनलाईन दमदटंग अॅप र्वर आयोदजत केले होते. या कायचक्रमार्ी सुरुर्वात धन्र्वंतरी स्तर्वनाने झाली. 

आपल्या कॉलेजच्या दर्वद्यादथचनी कु. धनश्री पर्वार, कु. दनतू दशंदे, कु. रै्वष्ट्णर्वी पर्वार, कु. प्रगती र्वरेकर कु. दशर्वकन्या 

कार्वरे यांनी धन्र्वंतरी स्तर्वन आपापल्या घरी रेकॉदडिंग करून त्यार्ा छान असा दव्हडीओ बनर्वला होता. तो 

ऑनलाईन पद्धतीने सर्वािंना दाखर्वण्यात आला.  

  यानंतर कॉलेजरे् प्रार्ायच डॉ. श्री. गुरुदत्त दशंदे सरांनी प्रस्तार्वना केली. त्यानंतर डॉ. श्री. केदार तोडकर सरांनी 

प्रमुख पाहुणे डॉ. श्री. प्रशांत धुमाळ सरांरे् ओळख करून ददली. यानंतर डॉ. श्री. प्रशांत धुमाळ सरांच्या व्याख्यानास 

सुरुर्वात झाली. यामध्ये त्यांनी कोरोना व्याधीर्ा आयुरे्वदात कोठे उल्लेख आहे, यामध्ये कोणते दोर्, दुष्ट्य असतात 

कोणते स्त्रोतस दबघडतात, कोणत्या पररदस्थतील पेशंट आपण आयुरे्वदामध्ये घ्यार्वा, Allopathy रे् केव्हा मदत 

घ्यार्वी, पेशंटला आश्वासन दर्दकत्सा दकती महत्र्वार्ी आहे, पेशंट बरा झाल्यानतर रसायन दर्दकत्सा कोणती द्यार्वी, 

दकती ददर्वस द्यार्वी या र्व अशा सर्वचसामान्य रै्वद्यांना पडणाऱ्या अनेक प्रश्ांर्ी उत्तरे त्यांनी आपल्या व्याख्यानात 

ददली. त्यार्बरोबर त्यांच्या दर्वाखान्यात बरे झालेल्या पेशंटरे् दर्कीत्सेपूर्वीरे् र्व दर्कीत्सेनंतररे् ररपोटच, पेशंटरे् 
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अनुर्र्व यारे् दव्हडीओ दाखदर्वण्यात आले. यामुळे दर्वद्यार्थयाचमध्ये एक प्रकारर्ा आत्मदर्वश्वास दनमाचण झाला र्व 

आपण देखील आयुरे्वददक दर्दकत्सेने कोरोना व्याधी बरा करून शकतो यार्ा प्रत्यय आला. 

  या कायचक्रमाला कॉलेजरे् दर्वद्याथी बरोबरर् बाहेररे् रै्वद्य देखील उत्स्रू्फतचपणे सहर्ागी झाले होते.  यानंतर 

अनेक दर्वद्याथी र्व रै्वद्यांनी दर्वर्ारलेल्या प्रश्ांना डॉ. प्रशांत धुमाळ यांनी अदतशय समपचक उत्तरे  ददली. अशा पद्धतीने 

अदतशय उत्साहात राष्ट्रीय आयुरे्वद ददन र्व धन्र्वंतरी जयंती आपल्या कॉलेज तरे्फ साजरी करण्यात आली. 

याप्रसंगी कॉलेजरे् अध्यक्ष डॉ. दीपक पाटील, सदर्र्व डॉ. सौ. स्र्वाती पाटील, प्रार्ायच डॉ. श्री. गुरुदत्त दशंद े

सर यांरे् मागचदशचन लार्ले. तसेर् कायचक्रम सुरळीत पार पडण्यासाठी कॉलेजरे् सर्वच दशक्षक, दशके्षकेत्तर कमचर्ारी 

यांरे् मोलारे् सहकायच लार्ले.          

             

         



   

 
 


