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मा. सौ. स रताताई गाखरे यांचे वधा िज हयातील कोरोना
आजारािवषयक िनवारण काय
डॉ. ितथनंद ब गरे
सहा यक ा यापक, इितहास िवभाग मुख
व. वसंतराव को हटकर कला महािव ालय, रोहणा

सारांश (Abstract)
लोकशाही या राजक य

वाहात अ यंत मह वाचा घटक लोक ितिनधी असतो.

सवसामा य नागरीकां या आरो य िवषयक
थानी असतो. अशा लोक ितिनध पैक
इितहासा या मा यमातून स रताता
तुत शोधिनबंधातून घे याचा

सौ. स रताताई गाखरे (महाजन) एक आहेत.

या राजक य कार कद चा अ यास कर याचा

य

कर यात आलेला आहे.

१९८५ रोजी काटोल तालु यातील को
धत मुत

गावचे

सम यांचे िनराकरण कर यातही सव य

गावात झाला.

यांचा ज म ५ एि ल
या २२ मे २००३ ला

ीमंत देवरावजी आिण राघोबाजी गाखरे (महाजन) यांचे नातू

िवजय मनोहरराव गाखरे (महाजन) यांचेशी िववाहब द झा या.
पिहले उपमु यमं ी व दुसरे मु यमं ी दादासाहेब ऊफ

य

ीमंत

यांनी महारा ाचे

मारोतराव क मवार यां या

पद पशाने पुणीत झाले या वधा िज हया या कारं जा (घा.) तालु यातील क मवार गट
. ०५ मधून ६३२२ मतांनी िवजयी होवून वधा िज हा प रषदेचे सद यपद फे ू.
२०१७ म ये

ा

के ले. कालांतराने ६ जाने. २०२० रोजी वधा िज हा प रषदे या

अ य पदी िवराजमान
आजाराचा

झा या. लगेच तीन मिह यातच जगा या पाठीवर कोरोना

कोप वाढला. या आजाराची झळ वधा िज हयालाही पोहोचली. यातूनही

िधरोदा पणे स रताता नी माग काढला. या आजाराची लागण झाले या ब-याच जणांचे
ाण वाचिव याकरीता कोिवड-१९ रोग िनयं ण उपाय योजना
कोिवड

के अर

सटर

अिधकारी, डॉ. सिचन
थोपिव याकरीता २४
उ कृ

व थापन

अ य पदी

बासे यांची नेमणूक के ली.
ाथिमक आरो य के

ात कोिवड क

काय करणा-या ४७ आशा वकसना पुर कृ त के ले.

िज हा प रषदे या सेस फं डातून
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सिमती या

येक १०००

.

हणून िज हयातील

िज हयाचे

मु य

कायकारी

कोरोना या दो ही लाटांना
काया वीत के ले.

याम ये

उवरीत १०३३ वकसना

ो साहन भ ा दला.
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ना लागणा-या र ाकरीता

वत: आपले गावात आयोजीत र दान

िशबीरात पती िवजयराव गाखरसह र दान के ले. िपपरी मेघे गावातील

णांना वेळीच

आरो यिवषयक सुिवधा उपल ध न क न देणा-या िज हा आरो य अिधकारी डॉ. सिचन
तडस यांची कान उघाडणी के ली. िज हयातील
स रताता नी

बापुराव

देशमुख

दवस दवस वाढती

अिभयां ीक

महािव ालय,

महािव ालय बोरगांव मेघे येथील औषधी शा
के

आरो य के
दले.

अिभयां ीक

आपले जीवाची पवा न करता संपुण
ांना वेळी अवेळी भेटी द या.

गरजू

ांना उ म ग वा कं पनी या सीएसआर फं डातून ऑ सीजन का ेटर भेट

कारंजा घाडगे आरो य क ाला जनरे टर भेट देणा-या

अिभनंदन

के ले.

िमळिवले. के
संच

अ ीहो ी

महािव ालय कोरोना आजार सुिवधा

ाकरीता अिध हीत कर याचा िनणय घेतला.

वधा िज हया या कानाकोप-यातील आरो य के

ण सं या पाहता

भुगाव

येथील

उ म

गा वा

मेटॅलीक

ीय मं ी िनतीनजी गडकरी यांचेकडू न ५५

लोकाप त

के ले.

नारा

आरो य

के

ातील

शांत धारपुरे यांचे

कं पनीकडू न

१६

ाणवायू ए सरे

कमचारी

कॉ ेटस
ंटरचे दोन

भरतीकरीता

वध या

िज हािधकारी कायालयासमोर ७ जुलै २०२१ रोजी ला िणक उपोषण क न रातोरात
पदभरतीस महारा
८०७

सरकारला मंजूरी दे यास भाग पाडले.

दवसा या कार कद

अखेरील

यां या िज हा य पदा या

दवसात माच २०२२ म ये िज हयाचे पालकमं ी

ना. सुिनल के दार आिण आव चे आमदार दादाराव के चे यांचे उपि थतीत नारा
गावातील ६४ लाख

पये खच क न बांधकाम के ले या आरो य के

ाचे उ ाटन क न

घेतले.

िबज सं था (Key words)
मा. सौ. स रताताई गाखरे यांचे कोरोना आजार काळातील आरो य आिण
िवकासा मक काय

शोधिनबंधाची उ ी े (Objective of Research Paper)
१.

कोरोना आजाराने

२.

िज हयातील

त

ाथिमक

करीता र दान िशबीराचे आयोजन
आरो य के

ांना ऑ सीजन आिण कॉ

ेटर उपल ध

करणे.
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३.

कोिवड के

ाकरीता व र

महािव ालयां या इमारती उपल ध करणे.

४.

आरो य के

ातील कमचा-यां या भरतीकरीता शासनाकडे पाठपुरावा करणे.

५.

वधा िज हा प रषदेला महारा

६.

नागपूर अमरावती महामागावरील कारं जा (घाडगे) येथील उ ाण पुलाला के

सरकारचा उ कृ

पुर कार िमळवून देणे.

सरकारकडू न परवानगी िमळिवणे.
७.

वधा िज हयातील अनेक

ठकाणी के

ीय मं ी िनतीन गडकरी यांचे ह ते

िवकासा या हेतूने भुमीपुजन आिण उ ाटने क न घेणे.

गृहीतके (Hypothesis)
पुव

िवदभातील

वधा

िज हयातील

कोरोना

आजार

काळातील

स रताता चे

िवकासा मक योगदान मह वपूण आहे.

संशोधनाची प त (Research of Methodology)
तुत शोधिनबंध

थम आिण दु यम साधन साम ीवर आधारलेला आहे.

शोध िनबंधाकरीता िविवध संदभ
जन स, इं टरनेट,

या

ंथ, िनयतकािलके , मािसके , वृ प े आंतररा ीय

मरणीका इ यादी

ारे माहीतीचे संकलन क न

तुत शोधिनबंध

तयार कर यात आलेला आहे.
१.

धत गावात र दान िशबीराचे आयोजन

२.

शेष फं डातून आशा वकसना अितरी

मानधन दे याची तरतूद.

३.

कारंजा (घा.) येथील आरो य के

ाला जनरे टर भेट देणा-या

शांत धारपुरे

यांचे
अिभनंदन
४.

क मवार

ाम येथील आरो य के

५.

नारा

६.

नारा आरो य के

७.

भालेवाडी गाव या आपद

८.

िज हा

ाथिमक आरो य के
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ेटर भेट.

ातील पदभरती करीता ला णीक उपोषण.

ाचे लोकापण

प रषदेतील

कर याची स

ाला ऑ सीजन कॉ

त

अवेळी

चे सां वन.
येणा-या

कमचा-यांकडू न

पयावरणाला

मदत

.
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तावना (Introduction)
आधुिनक काळात
फोडली.

यापैक

ीयांनी आप या

मोज या

वकृ वाने

वत:ची िविवध

े ातील क डी

ीयांचीच न द इितहासाने घेतली आहे. अशा

स रताताई एक आहे. नागपूर आिण वधा िज हया या सीमेवर को

ीम ये

या गावी

कु सुमताई हनमंतराव देशमुखांचे घरी ५ एि ल १९८५ रोजी यांचा ज म झाला.
वधा िज हा

हणजे सा ात पावनभूमी, या िज हयाने आ ी न

तर सेवा ाम न शांतीचा संदश
े
दला. संत-महंत

ांतीचा संदश
े ,

ांतीकारक नेते मंडळी या पद पशाने

पुनीत झालेला िज हा आहे. या िज हया या िवकासात अनेक

े ातील मा यवर

मंडळ नी हातभार लावला.

कारं जा (घाडगे)

मागावरील धत
लेकसून आहे.

याम ये कारं जा

घाडगे तालु यातील

गाव या महाजन सौ. स रता िवजय गाखरे हया को
यांनी

-धत या

द. ०६ जानेवारी २०२० रोजी वधा िज.प. अ य पदाची

राजसु े हाती घेतली. काही

दवसातच लगेच, जगा या पाठीवर कोरोनाचा

कोप

वाढला. याची झळ वधा िज हयालाही पोहोचली. यातूनही िधरोदा पणे स रताता नी
माग काढला.

या आजाराची लागण झाले या ब-याच जणांचे

कोिवड-१९ रोग िनयं ण उपाय योजना
व थापन सिमतीचे अ य

ाण वाचिव याकरीता

हणून िज हयातील कोिवड के अर सटर

हणून डॉ. सिचन ओ बासे यांचेकडे जबाबदारी सोपिवली.

कोरोना या दो ही लाटांना थोपिव याकरीता २४
काया वीत के ले याम ये उ कृ

ा.आ. के

काय करणा-या ४७ आशा

१०३३ वकसना िज हा प रषदे या सेस फं डातून

येक

ात कोिवड के अर सटर
वयंसेिवकांना पुर कृ त तर

एक हजार

पये

ो साहन

भ ा मंजूर के ला.
स रताता नी के ले या कायाची अंमलबजावणी
* धत गावात र दान िशबीराचे आयोजन
भारताचे मा. पंत धान नरे

मोदीजी यांचे वाढ दवसािनिम ाने वधा िज हा

प रषदे या अ य ा मा.ना.सौ. स रताताई गाखरे (महाजन) यांनी कारंजा (घाडगे)
तालु यातील
आिण

वत:चे धत

ामपंचायत धत या संयु

हनुमान मंदीर येथे भ
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गावामधील िज हा प रषद

ाथिमक शाळा, द ता सिमती

िव माने द. १६ स टबर २०२० ला रोज बुधवारी

र दान िशबीराचे आयोजन के ले. या िशबीराचे उ ाटन िज हा
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प रषद अ य ा सौ. स रताताई गाखरे यांनी के ले. या संगी मुकू जी बारं गे, िवनायक
भांगे, सरपंच रामे र धारपुरे, उपसरपंच

ाने र मानमोडे,

िवण खवशी, गुलाबराव

िग-हाळे , सतीश देवासे उपि थत होते. या िशबीरात

वत: आिण पती िवजय

मनोहरराव

िशबीरात

गाखरे

(महाजन)

यांचेसोबत

र दान

के ले.

एकू ण

पंचवीस

र दा यांनी र दान क न देशाचे मा. पंत धान नर जी मोदीजी यांचा ज म दन धत
या भारता या इितहासात

थमत: साजरा कर यात आला.

* आशा वकसना अित र

मानधन दे याची तरतुद

स रताताई गाखरे यां या िज हा प रषद अ य
महारा

सरकारने उ कृ

संप ी ही सव े

िज हा प रषद अ य

पदा या कायाची दखल घेवून

हणून

यांना गौरवा वीत के ले. शरीर

संप ् आहे. ती सुरि त राहावी याकरीता स रताताईने

वत: या

जीवाची पवा न करता िज हयातील लोकांना आरो यिवषयक साधनाची कमतरता भासू
दली नाही. कोरोना काळात कारं जा (घाडगे) पंचायत सिमतीम ये आरो य िवषयक
साधनां या अडचणी समजून घेत या.

ाथिमक आरो य के

या बी.ए.एम.एस. डॉ टरांनी चांगले काय के ले.
कर याकरीता स रताता नी िजप या
सेस फं डातून अितरी
कोिवड

आजारांचा

यांचेकडे

कोरोना

आजाराने

वाढता

ादुभाव

व

णांना

स रताता नी

णालयाला भेट
घरीच

िनधन

दोन

ऑ सीजन

यांनी यो य

अजय डवले यांनी

ऑ सीजनची

जाणवणारी

ामपंचायतचे सरपंच अजय
कॉ

े टर

व

पाच

जंबो

दले. िपपरी गावातील आनंद चांदक
े र यांचे
झाले.

यांचेसाठी

माग यासाठी िज हा श य िचक सक डॉ. तडस यांचेकडे
के ला ते हा

वाढ

थायी सभेत ठराव संमत के ला. आशा वकसना

या गावातील िपपरी मेघे गावात

िवनंतीने

ऑ सीजन िसलडर

यांचे मानधनात अितरी

मानधन दे याची तरतुद के ली.

कमतरता ल ात घेता
गोळकर

ाम ये कायरत असणा-या

नातेवाईकांनी

णवाहीका

मण वनीवर वारं वार संपक

ितसाद

दला नाही. परं तु िज हा आरो य अिधकारी डॉ.

णवािहके ची

व था क न दे यास स रताता नी भाग पाडले.

महामारीचे काळात आरो य िवषयक सहकाय करीत नस याचा ठपका ठे वून डॉ. सिचन
तडस यांची आभासी सभेत चांगलीच कानउघाडणी के ली.
कोरोना

णांची वाढती सं या पा न िब.डी. इं िजिनयर ग कॉलेज, अ ीहो ी

इंिजिनयर ग कॉलेज, बोरगांव (मेघे) येथील औषधी शा
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कोिवड

के अर

सटर

करीता

अिध हीत

कर याचा

पयाय

ीय मं ी मा.ना. िनतीन गडकरी तसेच वधा िज हयाचे पालकमं ी

सुिनल के दार यांना कळिवले.
* कारं जा (घा.) येथील आरो य के

ाला जनरे टर भेट देणा-या

शांत धारपुरे यांचे

अिभनंदन
कोिवड आजाराचा आढावा घे याकरीता संपूण वधा िज हयाभर तुफानी आिण
झंझावाती दौरे क न

येक आरो य के

तालु यातील िगरड येथील आरो य के

ा या अडचणी जाणून घेत या. समु पूर

ाला वधा येथील आरो य के

ाला वधा येथील

उ म ग वा कं पनी या सीएसआर फं डातून आरो य िवषयक ऑ सीजन कॉ
दले. तळे गांव येथील आरो य के
िनधी मंजुर के ला. कानगाव या
कसे

पोहोचले

याबाबतीत

ेटर भेट

ा या बांधकामाकरीता पाच लाख साठ हजार
ाथिमक आरो य के

चौकशी

लावली.

अंदाजप कात दहेगांव (ग डी) येथील

पये

ातील पाच जुने कपाट इतर

२०२०-२१

या

ाथिमक आरो य के

अंतीम,

सुधारीत

इमारती या दु तीची

िज.प. सद य लाखे यांनी मागणी के ली. ते हा ती मागणी ताबडतोब मंजुर के ली.
तसेच

हंगणी येथील आरो य कमचा-यां या िनवास

थानाकरीता अितरी

िनधी मंजुर

के ला. एि ल २०२१ म ये कोरोना आजाराला िनयं णात आण याकरीता आरो य
यं णेकडे

ाणवायू,

हटीलेटर

उपल ध

उपचाराअभावी कोण याही कोिवड

आहे

दले. ताबडतोब उपाययोजना

प रचारीकांची

सेवा

घे याचा

णालयाला राजनी गावातील
४० हजार

अंदाज

णाचा मृ यु होवू नये

शासनाला सेवा ाम आिण सावंगी येथील
िनदश

याचा

हणून

िनणय घेतला.

घेतला.

यानंतर

हणून िज हा आरो य

णालयात पेशंटची

व था लाव याचे

णालयात पंजीब द खाजगी डॉ टर
िज हया या कारंजा

(घाडगे)

येथील

शांत धारपुरे या युवकाने ६२५ के . ही. चे पाच लाख

पयाचे जनरे टर भेट

दले.

या दानदा या युवकाचे िज.प. अ य

या

ना याने स रताता नी हाद क अिभनंदन के ले.
* क मवार

ाम आरो य के

ाला ऑ सीजन कॉ

ेटरची भेट

भुगाव येथील उ म गा वा मेटॅलीक कं पनीकडे सात याने पाठपुरावा क न १६
कॉ

ेटस िमळवून घेतले. हे सव कॉ

असणा-या के
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ाणवायू कॉ

ेटरची मागणी के ली.

ेटर िनतीनज चे ज म दनाचे औिच य साधून

आरो य के

ांना दले. यानंतर आंजी येथील

ऑ सीजन

कॉ

सारवाडी,

जळगांव,

ऑ सीजन कॉ
उपिज हा

ते हा

े टर

आिण

णवाहीका

खरांगणा

णालयात नानाजी देशमुख

ािमक

येथील

णांची

सा र,

क मवार

ाथिमक

आरो य

व था लावली. आव

ाम,
के

ांना
येथील

ित ाण या मा यमातून सुिमत वानखडे यांनी

णालयाला आव यक असलेली िडजीटर ए सरे
गाखरे यांनी आव

के ली.

नारा

ेटर िवतरीत क न गरजू

डशी व हमदापूर

ाथिमक आरो य क ाकरीता स रताता नी

उपल ध

(मो.),

यांचे सहकायातून

ंटरचे दोन संच

दले. ते स रताताई

िवधानसभेचे आमदार दादाराव के चे यांचे उपि थतीत

णालयात

लोकाप त के ले.
* नारा आरो य के

ातील पदभरतीकरीता ला िणक उपोषण

कारंजा तालु यातील नारा गावाम ये सहा कोटी ६४ लाख

पये खच क न

इमारत बांधली. परं तु राजकारणी लोकांचे कारना यामुळे कोरोना काळातही तेवीस
गावांचे

णांना या इमारतीचा पाहीजे तसा उपयोग घेता आला नाही

हणून पदभरती

करीता भर पावसात स रताता नी ७ जुलै २०२१ रोजी वधा येथील िज हािधकारी
कायालयासमोर ला िणक उपोषण के ले. ते हा रातोरात महारा
मंजुरी

दली. या आरो य के

ह ते व आव

िवधानसभा

शासनाने पदे भर यास

ाचे िज हयाचे पालकमं ी मा.ना. सुिनल के दार यां या
े ाचे आमदार दादाराव के चे यांचे

मुख उपि थतीत

स रताताई गाखरे यांनी उ ाटन के ले. हे अवघड काय भ या भ या आव
राजकार यांना जमले नाही. ते िज हयातील एका धत
अशा कतबगार स रताता चा महारा

सरकारने उ कृ

येथील

अ य ांची क न दाखिवले.

िज हया य

हणून के

ीय मं ी

कपील पाटील यांचे ह ते पुर कृ त के ले.
* नारा येथील आरो य के

ाचे लोकापण

कारंजा तालु यातील नारा गावाम ये सहा कोटी ६४ लाख

पये खच क न

इमारत बांधली परंतु राजकारणी लोकांचे कारना यामुळे कोरोना काळातही तेवीस
गावाचे

णांना या इमारतीचा पाहीजे तसा उपयोग घेता आला नाही

हणून पदभरती

करीता भर पावसात स रताता नी ७ जुलै २०२१ रोजी िज हािधकारी कायालयासमोर
वधा येथे ला िणक उपोषण के ले. ते हा रातोरात महारा
मंजुरी
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िवधानसभा

े ाचे आमदार दादाराव के चे यांचे

मुख उपि थतीत

स रताताई गाखरे यांनी उ ाटन के ले. हे अवघड काय भ याभ या आव

येथील

राजकार यांना जमले नाही ते िज हयातील एका मिहला अ य ांनी क न दाखिवले.
अशा कतबगार स रताता चा उ कृ

िज हा य

हणून क ीय मं ी कपील पाटील यांचे

ह ते स कार झाला. महारा ातील या कतबगार माजी िज हा य ांचे काय खरोखरच
वाखाण याजोगे आहे. ही

यांची आरो यिवषयक सुिवधा तातडीने उपल ध कर याचे

काय महान आहे.
* भालेवाडी गावा या आपद
वातं य

त

चे सां वन

ा ीनंतर कारंजा (घाडगे) तालु याला स रताता

वधा िज हा प रषदे या अ य

या

पाने

थमत:च

पदाचा मान िमळाला. ही घटना कारंजा (घाडगे)

तालु या या इितहासात सुवणा रांनी िलही या गेली. िज हा य पदाची धुरा हाती
घेत या या काही

दवसातच खरांगणा येथील दांडक
े र हा जवान शहीद झाला.

यांचे

पाथ वाचे खासदार रामदास तडस, आमदार दादाराव के चे यांचे बरोबर दशन घेत
असतांना स रताताई हळू वार झा या

यांची देवयानी ही छोटीशी मुलगी घरी ये याची

िभर-िभर वाट पाहत असे. कोरोना महामारी या काळात कु ठलीही तमा न बाळगता
क मवार
शहरी

ाम, कारं जा घाडगे, रोहणा, आव , आष्अ, सेलु, समु पूर येथील

णालयां या सम या जाणून घे यासाठी झंझावाती दौरे के ले. तसेच वधा

िज हयाचे पालकमं ी सुिनल के दार, खासदार रामदास तडस,
चॅरीटेबल

ामीण

टचे अ य

सुधीरजी

व. वामनराव

दवे

दवे, आव चे आमदार दादारावजी के चे, आमदार

रणिजत कांबळे , आमदार डॉ. पंकज भोयर, डॉ. रामदास आंबटकर िवधान प रषद
सद य, आमदार समीर कु णावार यांचेशी बैठका घेवून िज हया या िवकासाचा आराखडा
तयार के ला तसेच नागपूर अमरावती महामागावरील कारंजा (घाडगे) येथील उ ाण
पुलाचे कामाची मंजुरी िमळिवली. गवराळू गाईसाठी हेटीकुं डी हे गाव
कारं जा (घाडगे) आिण आव
मागील

वधा

िज हयातील

तालु यात िज हा तरीय गवराळू पशुंचे
भालेवाडी गावातील

आगीत नुकसान

आमदार दादाराव के चे आिण स रताताईने मदतपर सां वन के ले.
अंक ता िपसु े िहला पे ोल टाकू न जाळले.

या घटनेचा िनषेध

िस द आहे.
दशन भरिवले.

झाले या

चे

हंगणघाट येथील

हणून कारंजा घाडगे

येथे नाक या सरकारचा फलक हाती घेवून िनषेध न दिवला.
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* िज हा प रषदेतील अवेळी येणा-या कमचा-यांकडू न एक कुं डी व एक झाड आणून
दे याची स
वधा येथील आंतररा ीय िह दी िव ापीठात आयोजीत आंतररा ीय प रषदेला
भारत सरकारचे मं ी भाजपाचे

ये

नेते मा. िनतीनजी गडकरी आले असताना

िज हयातील बरीच भूमीपुजने व उ ाटने स रताता नी वधा येथे क न घेतली. पदवीधर
िवधानसभा मतदार संघातील नागपुरचे उमेदवार
िज हयात या आघाडीवर राही या.

ी. संदीपजी जोशी यां या

वत:चे समजूतदार

वभावामुळेच िज हा प रषदेत

उिशरा कामावर बेिश तपणे येणा-या अनेक कमचा-यांचे फु ल देऊन
यांचेवर कु ठलीही कारवाई न करता पयावरणाला हातभार
कुं डी आिण एक झाड आणून दे याची स
प रषदेत इं डोर

ला ट सव

के ली.

चारात

वागत के ले.

हणून िज हा प रषदेत एक

हणूनच आज घडीला संपूण िज हा

दसतात. स रताता नी जनते या सम या मोठया धैयाने

सोडिव या.

िन कष (Conclusion)
लोकशाही या

राजक य

वाहात

लोक ितिनधी

असते. याम ये अ पावधीतच स रताताईला

नाग रकां या

यांचा

िज.प.

अ य पदाचा

वाखाण याजोगा आहे. िज हयात

थानी

चंड लोकि यते या िशखरावर पोहच याचा

मान िमळाला. राजकारणापे ा िवकासा मक कायात स रताता नी
दले.

सव य

८०६

दवसाचा

राजक य

वत:ला झोकू न
वास

खरोखरच

वत:ची एक वेगळी छाप िनमाण कर यात

या

यश वी ठर या. इ.स. २०१९-२० आिण २०२०-२१ या दोन वषात नैस गक रा ीय
आप ी

हणून कोरोना-१९ या संसगज य रोगाचे महाभयंकर संकट देशासह वधा

िज हयावरही आले असतांना या रोगाचे िनवारण कर याकरीता स रताताईने
मुलांची व कु टुंिबयांची पवा न करता
काळात

िज हाभर

दे याकरीता

लोकमाणसांकरीता

िज हयातील

वत: या

वत:चा जीव धो यात टाकू न टाळे बंदी या
पुरेशा

जागोजाग या

आरो यिवषयक

ाथिमक

आरो य के

सोयी
ांना

उपल ध
भेटी

क न

द या

व

यातील आरो य िवषयक सुिवधांची उणीव भ न काढली. आव , आ ी व कारंजा
(घाडगे) तालु यातील गरीब
के ले.
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णांना

वखचाने वधा सेवा ाम येथे उपचाराथ दाखल

यां या जेवण व राह याची उ म

व था के ली. ही मानवता कठीण

संगी
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सौ. स रताताई गाखरे यांनी दाखिवली. हे

यांचे काय खरोखरच वाखाण या यो य

आहे.
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