चंद्रऩूयचे भेडीकर कॉरेज दे ळातीर वलोत ्तभ ठयाले मावाठी प्रमत ्नांची ळथथ कयणाय
रूग ्णवेलेतुन मभऱणाये आत ्भीक वभाधान कोणत ्माशी ऩुयव ्कायाऩेषा भोठे .

श्री भाता कन ्मका वेला वंव ्था चंद्रऩूय द्लाया नन्ळुर ्क हृदमयोग तऩावणी मळफीय वंऩन ्न.
0 ते 18 लमोगटातीर रूग ्णांची हृदमयोग तऩावणी.

‘दे ल फोरतो फारभख
ु ातुन, दे ल डोरतो उं च पऩकातुन’ मा ओऱीनव
ु ाय फारकांच ्मा आयोग ्मारा श्री

भाता कन ्मका वेला वंव ्थेच ्मा भाध ्मभातन
ु आमोजजत मा मळफीयाचा ननळ ्चीतऩणे पामदा शोईर.
भाझ्मा ददलंगत लडडरांनी 59 लऴे लैद्मककम ल ्मलवामाच ्मा भाध ्मभातन
ु रूग ्णवेला केरी. भाझ्मा

कुटूंफात भी लगऱता वलथच डॉक् टवथ आशे त. भी जयी डॉक् टय नवरो तयीशी रोकप्रनतननधी भ ्शणन
ू
रूग ्णवेलेवाठी एभ ्वऩेषाशी उत ्तभ अवे दे ळातीर वलोत ्तभ रूग ्णारम भ ्शणन
ू ळावकीम

लैद्मककम भशापलद्मारम ल रूग ्णारम चंद्रऩयू ची ननभीती भी कयीत आशे शे रूग ्णारम रूग ्णवेलेचे
प्रळव ्त दारन ठये र, अवा पलळ ्लाव मालेऱी ल ्मक् त केरा.

ददनांक 18 जन
ू 2022 योजी श्री भाता कन ्मका वेला वंव ्था चंद्रऩयू द्लाया आमोजजत व ्ल. डॉ.

वजचचदानंद भन
ु गंटीलाय मांच ्मा व ्भत
ुं ई मांच ्मा पलळेऴ वशकामाथने
ृ ीपप्रत ्मथथ पोटीज शॉव ्ऩीटर भफ
आमोजजत फारकांच ्मा नन्ळुर ्क हृदमयोग तऩावणी मळफीयाच ्मा उदघाटन वोशऱमात उऩजथथत

शोतो. भी ज ्मेऴ ्ठ उद्मोजक यतन टाटा मांच ्माळी झारेर ्मा बेटीदयभ ्मान त ्मांना चंद्रऩूयात कॎन ्वय
शॉव ्ऩीटर टाटा ट्रव ्टच ्मा भाध ्मभातुन व ्थाऩन कयाले अळी पलनंती केरी आणण त ्मांनी दे ळात
टाटा ट्रव ्टच ्मा भाध ्मभातुन पक् त दोन कॎन ्वय शॉव ्ऩीटर उऩरफ ्ध कयण ्माचे जाशीय केरे.
त ्मातीर एक ऩंतप्रधान नयें द्रबाई भोदी मांच ्मा लायाणवी भतदाय वंघात तय दव
ु ये भाझ्मा
चंद्रऩूयात. शी भाझ्मावाठी अनतळम अमबभानाची फाफ आशे , अळी बालना व्मक्त केरी.

रूग ्णवेलेचा पामदा आत ्भीक वभाधानावाठी कवा शोतो माचे मालेऱी एक उदाशयण वांगगतरे, भी
एकदा गडगचयोरी दौ-मालय गेरो अवता ऩुराच ्मा आधी एक भर
ु गा खयफुज आणण ळेंगदाणा
पर ्री पलकत शोता. भी गाडी थांफलून त ्माच ्माकडे खयफुज आणण ळेंगदाणा पर ्री पलकत

घेण ्मावाठी गेरो. त ्मा भर
ु ाने आऩर ्मा आईलडीरांना फोरालरे. भी लव ्तु पलकत घेतर ्मानंतय

त ्मारा ऩैवे ददरे, भात्र त ्माने नकाय ददरा. फ-माच आग्रशानंतयशी तो ऩैवे घेण ्माव नाशी भ ्शणारा.
भी त ्माच ्मा आईरा पलचायरे अवता त ्मा भ ्शणार ्मा की ऩांच लऴाथच ्मा आधी शा गंबीय आजायी
अवताना आऩर ्मा कामाथरमाच ्मा भाध ्मभातुन वालंगी भेघे मेथीर रूग ्णारमात त ्माच ्मालय

उऩचाय झारे ल आज तो ऩूणऩ
थ णे फया आशे . मा कृतसतेऩोटीच तो ऩैवे घ ्मामरा नकाय दे त आशे .
अवे जेल ्शा त ्माच ्मा आईने वांगीतरे तेल ्शा रूग ्णवेलेच ्मा भाध ्मभातुन आऩण जे कामथ कयतो

त ्माचे आत ्भीक वभाधान भरा राबरे, शे वभाधान कोणत ्माशी ऩुयव ्कायाऩेषा भोठे आशे , अवेशी
मालेऱी फोरताना वांगगतरे. पोटीज रूग ्णारमाळी भाझा कगधशी वंफंध आरा नाशी. भात्र मा

मळफीयाच ्मा भाध ्मभातुन त ्मांनी लेऱ ददरा, वशकामथ केरे ते भी कगधशी पलवरू ळकणाय नाशी. मा
मळफीयाच ्मा ऩढ
ु ीर टऩ ्ऩ ्मातशी रूग ्ण ल त ्मांच ्मा नातेलाईकांची कोणतीशी गैयवोम शोणाय नाशी

अळी ग ्लाशी मालेऱी फोरताना ददरी. भाझ्मा लडडरांचे ननधन झार ्मानंतयशी मा ईळ ्लयीम कामाथरा
थांफलू नमे भ ्शणन
ू आभ ्शी शे मळफीय ऩुढे नेत आशोत, अवेशी मालेऱी फोरताना वांगगतरे.

मालेऱी फोरताना पोटीज रूग ्णारमाचे डॉक् टय आळुतोऴ ऩांडे भ ्शणारे, भफ
ुं ईत एका कामथक्रभात भी
आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांचे बाऴण ऐकरे. वभाजात डॉक् टवथ, वैननक मांच ्मा मोगदानाफद्दर ते
बयबरून फोररे. भानल जीलन आऩर ्मारा मभऱारे त ्मा भाध ्मभातुन दव
ु -माची वेला कयाली शे

आऩरे आद्मकतथल ्म आशे अवेशी ते भ ्शणारे शोते. एका नेत ्माचा शा भनोदम ऐकुन भी प्रबापलत
झारो. अॎनेथथेमवमा चा ळोध रालणा-मा तसाने ऩदशरे व ्लत्लय प्रमोग केरा, त ्मावाठी त ्माने
व ्लत्चा जील धोक् मात घातरा ल नंतय वभाजारा त ्माचा राब ददरा शे एक डॉक् टयच करू

ळकतो अवे उदाशयण आ. भन
ु गंटीलाय मांनी त ्मालेऱी ददरे शोते. त ्मांच ्मा कामाथपलऴमी भी फये च
ऐकरे शोते, भात्र मा बेटीदयभ ्मान त ्मांचे पलचाय ऐकुन भी त ्मांच ्माळी जोडरा गेरो. त ्मांच ्मा
कामाथरा भाझे अमबलादन अवर ्माचे डॉ. आळत
ु ोऴ ऩांडे मालेऱी फोरताना भ ्शणारे.

मालेऱी डॉ. बयत वोनी, डॉ. व ्लाती गाये कय, डॉ. पलजम वालंत, डॉ. पलद्मा ळेट्टी, डॉ. भंगेळ गर
ु लाडे,
डॉ. ळ ्लेता आईंचलाय, याशूर ऩालडे, याजेळ वयु ालाय, ळैरेंद्रमवंश फैव, वागय खडवे मांची प्राभख
ु ्माने

उऩजथथती शोती. मा नन्ळुर ्क हृदमयोग तऩावणी मळफीयात 0 ते 18 लऴे लमोगटातीर फारकांची
तऩावणी कयण ्मात आरी. मात जे फार रूग ्ण ळव ्त्रकक्रमेवाठी ऩात्र ठयतीर त ्मांच ्मालय

ळव ्त्रकक्रमा कयण ्मात मेतीर. मा कामथक्रभारा फार रूग ्णांवश त ्मांच ्मा ऩारकांची ल गणभान ्म
नागरयकांची उऩजथथती शोती.

