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                   एका सामान्य कुटुुंबात जन्मलेले डॉ.राहुल मोरे याुंचे शालेय शशक्षण 
इस्लामपूर मधील इस्लामपूर हायस्कूल मधनू झाले.केवळ गुणवत्तेच्या जोरावर  त्याुंनी 
शालेय स्तरावर सववच परीक्षाुंमध्ये ववशेष प्राववण्यासह सवोत्कृष्ट क्रमाुंक शमळववला.पुढे 
महाववद्यालय शशक्षण पूणव केले. घरामध्ये वैद्यकीय पाश्र्वभमूी नसताना १९९५ साली 
G.S.Medical College KEM Hospital Mumbai मध्ये एम.बी.बी.एस ची व D.P.M 
ची पदवी घेतली.आपला व्यवसाय हा मानवी भाव-भावनाुंशी सुंबधधत असावा ,असा 
ववचार करूनच वैद्यकीय क्षेत्रात पाउल टाकले. 

                    मानसोपचार ,व्यसनमकु्ती या उपचारामधील पश्चचम महाराष्रात नावाजलेले 
मनोतेज हॉश्स्पटल व व्यसनमकु्ती कें द्र,इस्लामपूर हे सववसामान्याुंचे व श्जव्हाळ्याचे 
हॉश्स्पटल म्हणून पररधचत आहे. केवळ वैद्यकीय सेवा हा दृष्टीकोन न ठेवता रुग्ण व 
त्याुंच ेनातेवाईक याच्याशी डॉ.राहुल मोरे आणण डॉ.सजुाता मोरे (मेंद ूव मानसोपचार आणण  
व्यसनमकु्ती तज्ञ) याुंनी एक पे्रमाच े नातेच जोडले आहे.सतत हसतमखु व सवाांशी 
आपुलकीने सुंवाद साधणारे डॉ मोरे दापत्य याुंना भेटूनच अनेक रुग्णाुंना ददलासा 
शमळतो.नरैाचय,मनोशाररीक आजार ,व्यसनमकु्ती,वैवादहक कौश्न्सशलुंग,वैयश्क्तक समपुदेशन 
या क्षेत्रात गेली २० वष ेअद्यावत आरोग्यसेवा देणारी एक नामाुंककत सुंस्था अशी मनोतेज 
हॉश्स्पटल ओळख बनली आहे. 



मनोतेज हॉस्स्पटल व व्यसनमकु्ती िें द्र,इस्लामपूर 
               २००० साली समाजामध्ये व्यासुंनाधीनता,अुंधश्रद्धा,भानामती व  
मनोशारररक समस्या यामध्ये गुरफटला होता,त्यावर उपचार हे ग्रामीण भागात 
उपलब्ध नव्हते. अशा पाचवभमूीवर डॉ. राहुल मोरे याुंनी सन २२ मे २००० रोजी 
इस्लामपूर मध्ये मनोतेज हॉश्स्पटल चा प्रारुंभ केला आणण एक प्रकारे ग्रामीण भागातील 
रुग्णाुंना आशेचा ककरण ननमावण केला. 
            इस्लामपूर सारख्या शहरी ग्रामीण भागामध्ये मध्ये ३० बेड चे ससुज्य व अद्यावत 
आुंतररुग्ण ववभाग व सुंगणीकृत बाह्यरुग्ण ववभाग अशा सवुवधा हॉश्स्पटल मध्ये उपलब्ध करून 
ददल्या.आतापयांत बाह्यरुग्ण ववभागात ३०००० रुग्णाुंची  तपासणी व १५००० रुग्णाुंनी आुंतररुग्ण 
ववभागात उपचार घेतले आहेत यातनू हजारो तरुणाुंना व्यसनापासनू परावतृ्त व मकु्त केले. 
               रुग्ण आणण डॉक्टर याुंच्यातील ताणलेले सुंबुंध आणण त्यातून घडलेले अनेक 
वाईट प्रसुंग अनेकवेळा पाहायला शमळतात.उलट मनोतेज हॉश्स्पटलमधील वातावरण हे एका 
कुटुुंबाप्रमाणे असते.प्रत्येक रुग्णाला केवळ डॉक्टरच नव्हे तर सववच कमवचारी 
ताई,मावशी,काका ,दादा या नावाने हाक मारून आपुलकीने ववचारपूस करतात.  
                तरुण वपढी व्यसनाधीन झाली होती त्यामळेु अनेकाुंचे सुंसार उध्वस्त झाले 
होते,अशा रुग्णाुंना डॉ राहुल मोरे याुंनी योग्य समपुदेशन व उपचार करून त्याुंना नव्याने सुंसार 
उभा करण्यास एक आत्मववचवास ददला. गटुखा,मावा,चरस,गाुंजा,या सारख्या व्यसनाच्या आहारी 
गेलेल्या  महाववध्यालयीन मलुाुंना डॉ राहूल मोरे याुंनी योग्य मागवदशवन करून त्याुंना परावतव 
केले. 
               या सवव उपक्रम,जबाबदारी,व्याप यामध्ये त्याुंना ज्याुंची मोलाची साथ शमळाली 
त्या त्याच्या सौभाग्यवती पत्नी डॉ सजुाता मोरे.त्या सदु्धा कोडोली मध्ये पे्ररणा हॉश्स्पटल च्या 
माध्यामतून रुग्णाची सेवा करतात.  
ववववध पुरस्काराने सम्माननत, 
          वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये केलेल्या कायावबाद्ल डॉ.राहुल मोरे याुंना ववववध पुरस्काराने 
गौरवण्यात आले आहे.वाळवा तालकुा इश्जनीअर असो. च्या वतीने  ’समाज भषूण अवाडव -
२०१९’,तसेच जायुंट्स ग्रुप ऑफ़ इस्लामपुर याुंच्या वतीने ‘जायुंट्स गौरव’ २०१२ व ‘जायुंट्स पद्म’  
या पुरस्काराने सम्माननत करण्यात आले. 
 

 



सामाश्जक कायव : 
            गेली २० वषे अववरत सेवा करणारे डॉ.राहुल मोरे हॉश्स्पटल व व्यसनमकु्ती कें द्राचा  
चा व्याप साभाळून सामश्जक कायव नततक्याच जोमाने चाल ूआहे. समाजाने आपल्याला काय 
ददले यापेक्षा आपण समाजासाठी काय केले या  उक्ती ने सवावना पे्रररत करून कोणत्याही लाभाची 
अपेक्षा न करता अनेक सामाश्जक उपक्रम हाती घेऊन सामश्जक बाुंधधलकी जोपासली.३१ डडसेंबर 
ला सवावना व्यसनापासनू परावतृ्त करण्यासाठी “दारू नको दधु प्या”हा उपक्रम प्रत्येक वषी अनेक 
गावात राबवतात. सुंस्थे माफव त मयावददत कालावधी करता ‘वापरा व परत करा’या उपक्रमा माफव त  
गरज ू रुग्णाुंना व्हीलचेअर,कमोडचेअर,वाटरबेड,एअरबेड,कुबड्या,वाॅ कर,सक्शन मशीन 
इ.रुग्णोपयोगी सादहत्य ददले जाते. वधृ्द लोकाुंना  घराच्या घरी सेवा देउन  (Home base 
Treatment from the Hospital) हे सामाश्जक कायव रूग्णानबुाुंध’ या सुंस्थेमाफव त‘शेवटचा 
ददवस गोड व्हावा ’ हे ब्रीद ठेऊन काम करून समाजापुढे एक आदशव ननमावण केला.अुंधश्रद्धा 
ननमूवलन सशमतीच्या प्रत्येक उपक्रमास दहरारीने भाग घेतात.२०१९ मध्ये आलेल्या नसैधगवक 
आपत्ती म्हणजे महापूर,या महापुराने साुंगली कोल्हापूर श्जल्हाला सवावत जास्त नकुसान झाले. 
सामाश्जक कतवव्य म्हणनू डॉ राहूल मोरे याुंनी पूरग्रस्ताुंना जीवनावचयक वस्तूचे वाटप केले. 
मतीमुंद शाळेत जाऊन त्याच्यावर मोफत उपचार करतात.त्याुंचे सामाश्जक कायव जेवढे साुंगावे 
तेवढे थोडेच आहे.    
  
 

 

 

 


