दि चिल्ड्रेन्स एड् सोसायटीच्या मंिबुद्धी बालगृहास खासिार मा.राहुल शेवाळे यांनी दिली सदिच्छा भेट, आरोग्य
सुचवधा उपलब्ध करून िेण्यासाठी करणार प्रयत्न,
संस्थेच्या मानखुिद येथील मंिबुद्धी बालगृहास चवभागातील कायदसम्राट खासिार मा.राहुल
शेवाळे यांनी दि.14 जुलै, 2018 रोजी सदिच्छा भेट दिली. यावेळी तयांनी येथील दिव्ांग आचण चवशेष गरज
असलेल्ड्या बालकांसाठी आधुचनक आरोग्य सुचवधा कशाप्रकारे उपलब्ध करता येतील याबाबत येथील
व्वस्थापनाशी ििाद के ली. आरोग्य सुचवधांबाबत काय काय करता येईल याचवषयी मागदिशदन चमळावे म्हणून
मा.खासिार हे पी.डी. हहंिज
ु ािे सी.,ओ मा जॉय िक्रवती यांना सोबत घेऊन आले होते. मा.खासिार हे येथील
बालगृहातील प्रवेशीता बाबत अचतशय संवेिनशील आहेत. तयामुळे नेहमीि चवचवध उपक्रमामार्द त ते याठठकाणी
आवजूदन येत असतात. येथील मंिबुद्धी चवभागातील बालके चह चनसगदतः मानचसक व शारीठरकिृष्ट्या कमकु वत
असतात, तयांच्या अनेक आरोग्याच्या समस्या असतात, संस्थेच्या वैियदकय चवभागा मार्द त उपिार के ले जातात,
मात्र तयांच्यावर चवशेष उपिार करण्यासाठी संस्थेबाहेर न्यावे लागते, रुग्णालयात िाखल करावे लागते, तयामुळे
संस्थेति आधुचनक उपिारांच्या सुचवधा उपलब्ध करता येतील का, यािृष्टीने खासिार साहेब प्रयत्नशील आहेत, व
तयाकरीता संस्था व्वस्थापणाकडू न तयांनी यावेळी माचहती घेतली. पी.डी.हहंिज
ु ा हॉचस्पटलिे सी.ओ. यांनी
यावेळी या बालकांसाठी चनयचमत आरोग्य चशचबरांिे आयोजन करणे, शारीठरक तपासणी करणे याबाबत
आयोजन करू असे सांचगतले तसेि मुंबई चवभागातील नामांदकत रुग्णालयाच्या असोचसएशनसोबत बैठक घेत या
संस्थेसाठी आरोग्यचवषयक भरीव कायद करणेबाबत पाठपुरावा करू अशी माचहती दिली. मा.खासिार श्री.राहुल
शेवाळे यांनी संस्था पठरसरात भेट िेवून इतर समस्यांबाबत सहकायद करण्यािे आश्वासन दिले व सोबत असलेल्ड्या
कायदकतयाांना चह सूिना दिल्ड्या. यावेळी खासिार साहेबांसोबत शाखाप्रमुख श्री.रोचहिास डे रेंगे, युवा चवभाग प्रमुख
श्री.चनचतन गोरे , श्री.चनलेश पवार, एस.इ.ओ. चवराज पावसकर, श्री.चहतेश स िंग व अन्य कायदकते उपचस्थत होते.
सुप्रचसद्ध मराठी अचभनेते मा.श्री.सुशांत शेलार चह यावेळी उपचस्थत होते, येथील कामकाज पाहून ते प्रभाचवत
झाले व भचवष्ट्यात मा.खासिार साहेबांसोबत आपण चह या कायादत सहभागी होऊ अशा भावना तयांनी व्क्त
के ल्ड्या.
यावे ळी िंस्थेतील वव अधीक्षक श्री तानाजी पोळ, श्री राहुल किंठीकर, श्री तु षार सिलावेकर, श्रीमती शासलनी धु री
व वैद्यकीय सविागातील कमवचारी उपस्स्थत होते .

