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खेड शहरात नळा या 
पा यातून जंतू, 
नाग रक आ मक
खेड ( ितिनधी): खेड 
शहरातील क्षे पालनगर येथील 
रिहवाशांना कमी दाबा या पाणी 
सम येला त ड ावे लागत 
असतानाच आणखी एका 
सम येची भर पडली आहे. येथील 
रिहवाशांना िवतरीत होणा या 
नळा या पा यातून चक्क जंतू येत 
आहेत. याबाबत नगर शासनाकड 
त ारी क नदेखील दखल घेतली 
जात नस याचा रिहवाशांचा 
आरोप असून लवकरच उ  
आंदोलन छड याचा इशारा 
येथील रिहवाशांनी िदला आहे.  
क्षे पालनगर येथील पाणी न 
गंभीर बनला आहे. येथील 
रिहवाशांनी यापूव  नगरपिरषदेवर 
धडक देत शासनाला जाबही 
िवचारला होता. कमी दाबा या 
पाणी सम येमुळ रिहवाशांना 
िवकतचे पाणी यावे लागत होते. 
ही बाबदेखील नगर पिरषदे या 
िनदशर्नास आणून दे यात आली. 
मा  अजूनही कमी दाबाची पाणी 
सम या कायमच आहे.

पिह या इंिडगो 
िवमान सेवेला िहरवा 
झडा
नवी िद ली (वृ सं था) 
: िद ली-धरमशाला-िद ली 
पिह या इंिडगो या िवमान सेवेला 
क ीय मं ी अनुराग ठाकर, 
योितरािद य िशंदे आिण क ीय 
रा यमं ी जनरल ही. क. िसंग 
यांनी िहरवा झडा दाखवला. 
इंिडगो िवमानसेवेमुळ रा यातील 
िन या लोकसंख्येला लाभ 
होईल, असे अनुराग ठाकर यांनी 
सांगत िहमाचल देशला इंिडगो 
कने क्ट हटी सुकर क याब ल 
यांनी नागरी हवाई वाहतूक 
मं ालयाचे आभार मानले. ते 
हणाले, ड गराळ देशात हवाई 
वाहतूक क यािशवाय इंिडगो 
ख या अथार्ने रा ीय िवमान 
कपनी बनू शकली नसती. 
पंत धान नर  मोदी यांना 
देशातील िवमानतळ पायाभूत 
सुिवधां या जलद िव ताराचे ेय 
देत अ पावधीतच ही संख्या 
७४ व न १४० या वर गेली 
अस याचे ते यावेळी हणाले.

वेचक
रत्नािगरी सोमवार २७ माच, २०२३

मुंबई-गोवा महामागावर कोदवली पे ोल पंपानजीक ितहेरी अपघात
राजापूर (वातार्हर)

मुंबई-गोवा महामागार्वर कोदवली 
पे ोलपंप नजीक मुंबईकडन 
गो याकड भरधाव येणा या वी ट 
कारने समो न येणा या डांबर 
वाहतूक करणा या टकरला जोरदार 
धडक िद याने झाले या ितहेरी 
अपघातात एक मिहला जखमी 
झाली आहे. मा  सुदैवाने यात 
जीिवतहानी टळली असून वाहनांचे 
मोठ नुकसान झाले आहे. रिववारी 
सकाळी ११.३०  वाज या या 
दर यान हा अपघात झाला.

या करणी टकर चालक 
बाबासाहेब साहेबराव मोरे, 
रा.िव ोळी मुंबई यांनी राजापूर 
पोलीस ठा यात िफयार्द िदली 
आहे. या करणी पोिलसांनी 
िदले या मािहतीनुसार टकर 
चालक बाबासाहेब मोरे हा आप या 
ता यातील टकर .एम एच-
४६-बीयु-५१३९ ही गाडी घेऊन 
गो याकडन मुंबईकड जात असताना 

मुंबई-गोवा महामागार्वर कोदवली 
पे ोलपंप नजीक पुलाव न एकरी 
मागार्ने जात असताना अचानक 
समो न एक िन या रंगाची व ट 
गाडी .जी.ए. ०७ ई ४८२९ ही 
अितवेगात याचे समोर असले या 

इनो हा गाडी नं. एम.एच.०४ इ.एन. 
४७४८ या गाडीला ओ हरटक 
क न वेगाने टकरवर धडकली.
आिण पु हा व ट गाडी पुढ 
जाऊन उलट िफ न या या मागुन 
येणा या इनो हा गाडीला येऊन 

पु हा धडकली. यातून हा ितहेरी 
अपघात घडला.

ही वी ट कार रोिहदास रामा 
चोडणकर हा चालवत होता. या 
अपघातात कार चालक यांची प नी 
सौ.वैशाली यांना दुखापत झाली 
आहे. यां यावर राजापूर ामीण 
णालयात ाथिमक उपचार 

क न यांना िज हा णालय, 
ओरस येथे हलिव यात आले आहे. 
तशी मािहती राजापूर पोिलसांनी 
िदली आहे.

या अपघातात टकरचा हेडलाईट 
फटलेला असून उज या बाजुचा 
बंपर वाकन नुकसान झालेले आहे. 
तसेच या व ट कारचे पुढील बंपर 
व इंिजन व गाडीचे पूणर् नुकसान 
झालेले आहे. तसेच इनो हा गाडी 

. एम.एच.०४ इ. एन. ४७४८ चे 
िकरकोळ नुकसान झाललेे आहे. 
या करणी राजापूर पोिलसांनी 
अपघाताची न द कली असून 
राजापूर पोलीस अिधक तपास 
करीत आहेत.

पाटटाईम जॉबचे आिमष दाखवून 
त णाची १३ लाखांची फसवणूक
िचपळण ( ितिनधी)

पाटटाईम जॉब क न पैसे कमावता 
येतील असे आिमष दाखवून येथील 
त णाची १३ लाख १५ हजार 
५३४ पयांची फसवणूक क याची 
घटना माचर् मिह यात घडली आहे. 
या करणी दोघांवर येथील पोलीस 
थानकात गु हा दाखल कर यात 
आला आहे. 

गॅरी वॉिशं टन व अंकर 
(पूणर् नावे, गावे मािहती नाहीत) 
अशी गु हा दाखल झाले यांची 
नावे आहेत. याबाबतची िफयार्द 
िनिखल रमाकांत िशंदे (३०) यांनी 
िदली आहे. पोिलसांनी िदले या 

मािहतीनुसार िनिखल िशंदे याला ५ 
माचर् रोजी सकाळी गॅरी वॉिशं टन 
व अंकर या अ ातांनी पाटटाईम 
जॉब क न पैसे कमावता येतील, 
असे आिमष दाखिवले. यानंतर 
एकण १३ लाख १५ हजार ५३४ 
पये गॅरी वॉिशं टन व अंकर यांनी 

िदले या वेगवेग या बँक खा यावर 
व युपीआयडीवर िनिखल िशंदे याने 
या या बँक खा यातून ऑनलाईन 
पैसे ा सफर कले.  गॅरी वॉिशं टन 
व अंकर यांनी िनिखल याला याचे 
पैसे परत न देता फसवणूक कली. 
हा कार िनिखल या या लक्षात 
आ यानंतर याने िचपळण पोलीस 
थानकात िफयार्द िदली आहे.

नाट येथील ठाकरेवाडीत बागेला 
आग लागून लाखो पयांचे नुकसान
राजापूर (वातार्हर)

तालुक्यातील नाट ठाकरेवाडी येथील 
बागायतदार होलम यां या आंबा, 
काजू बागेला आक मक  आग लागून 
लाखो पयांचे नुकसान झाले आहे.

शिनवारी सायंकाळी ही दुघर्टना 
घडली. या आगीत आंबा, काजू तसेच 
पा याचे पाईप जळन गेले आहेत. 
िवजेचे शॉटसक ट होऊन ही आग 
लाग याचा अंदाज यक्त कर यात 
आला आहे.

आंबा, काजूचा हंगाम ऐन भरात 
आलेला असताना तालुक्या या 
ामीण भागात वणवे लाग याचे 
कार सरार्स घडत आहेत. यातून 
शेतक यांचे लाखो पयांचे नुकसान 
होत असून कटबावर कजर्बाजारी 
हो याची वेळ येत आहे. अशीच घटना 
शु वारी नाटत घडली. यापूव ही 
गोठीवरे, आंगले, ससाळ पिरसरात 

मोठ वणवे लागून शेतक यांचे लाखो 
पयांचे नुकसान झाले आहे. नाट 

ठाकरेवाडी येथील ी.होलम यां या 
बागेम ये महािवतरण या दोन वायसर् 
एक  िचकट याने झाले या शॉट 
सिकटमुळ आग लागली अस याचा 
अंदाज वतर्िव यात आला. या आगीत 
ी.होलम यांची िन मी बाग जळन 

खाक झाली. हापूस कलमे, काजू 

झाड आद चा याम ये समावेश आहे, 
तर आजुबाजू या इतर बागांचेही 
मोठ नुकसान झाले आहे. हा 
वणवा लाग याचे ी.होलम यां या 
िनदशर्नास येताच ाम थांनी मो ा 
शथ ने आग आटोक्यात आण यासाठी 
य न कले. यामुळ अ य 
शेतक यां या बागा या दुघर्टनेपासून 
वाच या आहेत. 

‘मन की बात’मधून 
पंत धान नर  मोदी 
यांचे आवाहन

सै यदलातील 
मुल या धाडसाचे 
कले कौतुक

नवी िद ली (वृ सं था) :  

तुमचा एक िनणर्य अनेकांचे ाण 
वाचवू शकतो, आयु य घडवू 
शकतो. माणसा या मृ यूनंतर 
अवयवदान क यामुळ आठ ते दहा 
जणांना नवीन जीवन िमळ याची 
शक्यता अस याचे पंत धान नर  
मोदी हणाले. तसेच सरकारने 
अवयवदानासाठी ६५ वषाखालील 
वयोमयार्दा ठरवली होती. ती अट 
आता र  कर याचा िनणर्य घे यात 
आला असून जा तीत जा त लोकांनी 
अवयवदानासाठी पुढ यावे, असे 

आवाहनही पंत धान नर  मोदी यांनी 
देशवासीयांना कले.  

रिववारी मन की बात मधून 
पंत धान नर  मोदी यांनी 
देशवासीयांना अवयवदानाचे 
मह व सांिगतले. ‘मन की बात’चा 
९९ वा भाग सािरत झाला या 
कायर् मात पंत धान नर  मोदी 
यांनी देशवासीयांशी संवाद साधला 
तसेच अमृतसरम ये राहणा या 
एका खास कटबाशी देखील संवाद 

साधला. अवयवदानासाठी कोणतीही 
वयोमयार्दा नसून ण कोण याही 
रा यात अजर् क  शकतो, असेही ते 
यावेळी हणाले.

अमृतसरचे रिहवासी असलेले 
सुखबीर िसंग संधू आिण यांची 
प नी सु ीत कौर यांना एक मुलगी 
होती. घरातील लोकांनी ेमाने 
ितचे नाव अबावत कौर ठवले. 
अबावत या िचमुकलीने अव या 
३९ िदवसांत जगाचा िनरोप घेतला 

होता.  बाळा या मृ यूनंतर सुखबीर 
िसंग संधू आिण याची आई सु ीत 
कौर यांनी अबावतचे अवयव दान 
कर याचा ेरणादायी िनणर्य घेतला. 
पंत धानांनी या दोघां या ती 
कत ता यक्त कली. यासोबतच 
पंत धान नर  मोदी हे झारखंड या 
नेहलता चौधरी यां याब लही 
बोलले. यां या कटबाने देखील 
अवयवदान कर याचा मोठा िनणर्य 
घेतला. जा तीत जा त लोकांनी 
अवयवदानासाठी पुढ यावे, असे 
आवाहन पंत धान मोदी यांनी  
यावेळी कले.

ते हणाले, तुमचा एक 
िनणर्य अनेकांचे ाण वाचवू 
शकतो, आयु य घडवू शकतो. 
अवयवदानाला ो साहन दे यासाठी 
संपूणर् देशात समान धोरणावर काम 
कले जात आहे. या िदशेने रा यांचे 
कायम व पी रिहवासी अस याची 
अटही काढन टाक याचा िनणर्य 
घे यात आला अस याचे पंत धान 
हणाले.

     ीश तीचा गौरव
 ीशक्तीची ऊजार् हाच िवकिसत 

भारतासाठी ाणवायू आहे. भारताची 
क्षमता न या जोमाने समोर येत आहे. 
यात आप या ीशक्तीचा मोठा 
वाटा अस याचे पंत धान हणाले. 
आिशयातील पिहली मिहला लोको 
पायलट सुरेखा यादव आिण ऑ कर 
िवजेते िनमार्ते गुनीत म गा आिण 
िद दशर्क काितर्की गो सा वस 
यांचाही उ लेख कला. तर भारतीय 
ल करा या शूर क टन िशवा चौहान 
या िसयाचीनम ये तैनात होणा या 
पिह या मिहला अिधकारी ठर या 
असून िसयाचीनम ये, जेथे तापमान 
उणे साठ अंशांपयत जाते ितथे िशवा 
चौहान तीन मिहने तैनात असतील. 
अशा सवर् मिहला, मुली आज भारत 
आिण भारता या व नांना नवीन 
ऊजार् देत अस याचे पंत धान मोदी 
हणाले. यावेळी तुक थानमधील 
िव वंसक/ िवनाशकारी भूकपानंतर 
ितथ या लोकां या मदतीसाठी

(पान २ वर)

अवयवदानासाठी जनतेने पुढ यावे

मुंबई ( ितिनधी) :  

मुख्यमं ी एकनाथ िशंदे  हे रा यभरात 
‘धनु यबाण या ा’ काढणार असून 
८ िकवा ९  एि लला छ पती 
संभाजीनगरमधून मुख्यमं ी िशंदे 
यां या धनु यबाण या ेला सु वात 
होणार आहे.

िशंदे-फडणवीस सरकार या 
िवरोधात महािवकास आघाडीतील 

ित ही घटक पक्षांनी रा यभरात 
एकि त सभा घे याची घोषणा कली 
आहे. महािवकास आघाडी या 
याच सभांना उ र दे यासाठी 
खु  मुख्यमं ी एकनाथ िशंदे 
मैदानात उतरणार आहेत. छ पती 
संभाजीनगरम ये २ एि लला 
होणा या महािवकास आघाडी या 
सभेनंतर मुख्यमं ी िशंदे रा यभरात 

(पान २ वर)

मुख्यमं ी िशंदे रा यभरात 
काढणार ‘धनु यबाण या ा’
छ पती संभाजीनगरमधून होणार सु वात

खेड-दापोली तालु या या सीमेवर ‘रामगड’‘रामगड’ िक याचा न याने शोध!
(देव  जाधव) खेड 

दापोली आिण खेड या दोन तालुक्यांना 
जोडणा या पालगड सीमेवर ‘रामगड’ 
नावा या एका िक याचा दुगर् अ यासक 
संदीप परांजपे आिण डक्कन महािव ालयाचे 
पुरात व अ यासक डॉ.सिचन जोशी यांनी 
अ यास आिण मेहनती या बळावर शोध 
घे याचे मह वपूणर् कायर् कले आहे. यामुळ 
कालौघात गडप झालेला इितहास या न या 
संशोधनाने उजेडात येणार अस याची 
मह वपूणर् मािहती उपल ध झाली आहे.

दापोली तालुक्यातील पालगड या गावास 
पूवस दापोली-खेड या दोन तालुक्यांना 
जोडणा या सीमेवर समु  सपाटीपासून 
अंदाजे ३९० मीटर (१२८० फट) उचीवर 
असलेला छोटखानी िक ला वसला आहे, 
मा  या िक याबाबत लोकांना अ ाप 
मािहती नस याची बाब पुढ आली आहे. 
या ऐितहािसक िक याचा अथक य नाने 
संदीप परांजपे आिण डॉ.सिचन जोशी  
यांनी शोध लावला असून ‘रामगड’ असे 

या िक याचे नाव आहे. दुगर् अ यासक 
आिण पुरात व अ यासक यांनी शोधले या 
रामगड िक यामुळ ऐितहािसक वारशा या 
इितहासाला पु हा एकदा चालना िमळणार 
आहे.

‘रामगड’ हा पालगडचा जोडिक ला 
असून आजवर या िक याची थान 
िन चती झालेली न हती. महारा ात 
‘रामगड’ नावाचे दोन िक ले आहेत. 
यातील पिहला रामगड िक ला िसंधुदुगर् 

िज ातील देवगड तालुक्यात मोडतो, 
तर दुसरा रामगड हा र नािगरी िज ातील 
खेड तालुक्यात मोडतो. या िक याची 
बांधणी कोण या काळात झाली यािवषयी 
आजतागायत कोणालाच मािहती नाही, 
मा  पालगडबरोबरच हा िक लादेखील 
बांधला गेला असावा. दो ही िक यां या 
बांधणीत अनेक समान गो टी िदसतात. या 
िक यांचे उ लेख १७२८ पासून िमळतात. 
या िक याचे उ लेख असलेली दोन- तीन 

कागदप े उपल ध असून यातील पिहली 
न द १७२८ मधील यादी आहे. ही यादी 
ऐितहािसक सं हांम ये िस  झालेली 
असून यात सरखेल का होजी आं े यां या 
ता यात असले या िक यांची यादी िदलेली 
आहे. या यादीत रामगड िक याचा उ लेख 
पालगडबरोबर झालेला असून तो रामदुगर् 
असा येतो.

पुढील दो ही प े पेशवे द तरातील असून 
ती अनु मे १७४५ आिण १८१८ मधील 
आहेत. यातील पिहले प  कोणी कोणास 
पाठवले याचा उ लेख तुत खंडातील 
िस  लेखात नाही, मा  र नािगरीमधील 

‘रामगड’ हा िस ी या ता यात असावा 
आिण तो िस ीवरील मोिहमेत पिरसरातील 
रसाळगडबरोबर पेश यां या ता यात आला 
असावा, असे या प ाव न समजते. हे प  
माचर् १८१८ मधील असून या प ात इं जी 
फौजा पालगड व रामगड येथे पहाटपासून 
तोफांचा मारा करत असून िक यावर 

लागलेली आग खूप दु न िदसत अस याचे 
हटले आहे. हे प  ध डो िव वनाथाने 
िनळोपंत पुरंदर यांना पाठवले आहे, मा  या 
प ाव न रामगड व पालगड हे दो ही िक ले 
एकमेकां या जवळ अस याचे िदसून येते.

पालगड आिण रामगड िक या या 
भोवती एकण पाच मा या असून रामगड 
माची आहे. ही रामगड माची िक या या 
प चमेस असून स या ती ‘राणी माची’ या 
नावाने ओळखली जाते. 

िक याची सॅटलाईट इमेज बघता 
पालगड या प चमेकड एक उचवटा असून 
यावर बांधकामाचे अवशेष िदसून येतात. 
आकाराने अितशय छो ा मा यावर हे 
बांधकाम कलेले िदसून येते िक या या 
सवक्षणात िक याचा दरवाजा याचे 
२ संरक्षक बु ज, चहूबाजूस असलेली 
ंद तटबंदी तसेच तटबंदीतील ४ बु ज, 

िक या या आतील बाजूस एक सुटा 
बु ज, अदमासे ६-७ इमारती, काही थडगी, 
भां ांचे तुकड िमळाले असून िक याची

(पान २ वर)

दुगर् अ यासक आिण पुरात व अ यासक यांचे यश वी संशोधन

एक मिहला जखमी, वाहनांचे मोठ नुकसान

महामागार्वर कोदवली पे ोलपंप नजीक तीन वाहनांची ट कर होऊन अपघात 
झा याचे छायािच .

नाट ठाकरेवाडी येथे आगीत जळन खाक झालेली आंबा आिण काजू कलमे.

इ ोने घडवला 
इितहास

चेन्नई : 

भारतीय अंतराळ संशोधन सं था इ ोने सवार्त 
मोठ LVM ३ रॉकटमधून वनवेबचे ३६ सॅटलाइट 
अंतराळात यश वीपणे सोडले. रिववारी सकाळी 
९ वाजता ीहरीकोटातील सतीश धवन अंतराळ 
क ातून हे रॉकट लाँच कर यात आले.रिववारी 
क्षेिपत कर यात आले या ३६ उप हांसह आता 
पृ वी या कक्षेत सोडले या वनवबे या उप हांची 
संख्या ६१६ झाली आहे.

भारतीय अंतराळ संशोधन सं था (ISRO) ने 
रिववारी एकाच वेळी ३६ यूक उप ह क्षेिपत कले. 
पाठवले या सवर् उप हांचे एकण वजन ५,८०५ 
िकलो आहे. या मोिहमेला  (पान २ वर)

अल िननोच्या भावाने 
उ हाळा राहणार अितकडक
मुंबई : 

वातावरणातील बदलांचा पिरणाम 
ऋतुमानावरही होत असून, यंदाचा 
उ हाळा अितकडक राहणार 
अस याचा अंदाज वतर्िव यात आला 
आहे. तसेच अवकाळीचा फटकाही 
बस याची शक्यता आहे.भारतीय 
हवामान िवभागा या अंदाजानुसार 
दिक्षण पॅिसिफक महासागरातील 
'अल िननो' या समु  वणते या 
सि यतेमुळ मा सून या पजर् यावरही 
पिरणाम होणार आहे.तसेच उ हाळा 
अितकडक राहील, अवकाळी पाऊस 
क हाही येऊ शकतो, पावसाळा 
लांबणीवर पड याची शक्यता आहे, 
असा अंदाज वतर्िव यात आला आहे.

उ हा याची ती ता अिधक 
अस या या शक्यतेमुळ 
शासनाकडन पाणीसा ाचे 
िनयोजन, तसेच सवर्च णालयांत 

उ माघाता या णांसाठी वतं  
कक्ष सु  कर या या सूचना 
दे यात आ या आहेत. 'अल 
िननो'चा भावावर उपाययोजनांवर 
शासनाकडन बैठकांचे स  सु  
झाले आहे. तसेच रा ीय आप ी 
यव थापन ािधकरण व रा य 
आप ी यव थापन ािधकरणांनी 
कायर्शाळा घेऊन उ माघात 
उपाययोजनासाठी थािनक तरावर 
करावया या िनयोजनािवषयी 
िदले या सूचनांची अंमलबजावणी 
कर या या सूचना दे यात आ या 
आहेत.

दर यान, िदवसिदवस पारा वाढत 
असून शिनवारी रा यात सवार्िधक 
तापमानाची न द चं पूर येथे ३९ अंश 
से सअस इतकी न दली गेली आहे. 
ये या काही िदवसांत पारा चाळीशी 
गाठणार अस याचा अंदाज वतर्िवला 
जात आहे.

मराठा आरक्षणासाठी अिखल 
भारतीय मराठा महासंघ आ मक

िद लीत आंदोलनाचा 
इशारा

अहमदनगर : 

मराठा आरक्षणाचा मु ा पु हा 
पेट याची िच ह िदसून येत आहे. 
आता अिखल भारतीय मराठा 
महासंघाने थेट िद लीत आंदोलनाचा 
इशारा िदला आहे. या करणी 
महासंघाचे सरिचटणीस संभाजी 
दहात ड यांनी प कार पिरषद घेत 
मािहती िदली आहे. 

संभाजी दहात ड हणाले की, 
आरक्षणाची मयार्दा ५० टक्क्यां यावर 
वाढवा पण मराठा समाजाला आरक्षण 

ा, अशी भूिमका महासंघाने घेतली 
आहे. हा िवषय क  सरकार या 
अख यारीत अस याने िद लीत जंतर 
मंतरवर एक िदवसीय लाक्षिणक 
उपोषण करणार आहे.

संभाजी दहात ड हणाले 
की, काही िदवसांपासून क  
सरकारकडन अशक्य माग या 
शक्य होत आहेत. क  सरकारसाठी 
सब कछ मुमिकन ह!ै, असं सहज 
बोललं जात आहे. मराठा आरक्षण 
करणातही घटना मक तरतूद 
करावी लागेल, असेच प ट िदसत 
आहे. तोच एकमेव पयार्य िश लक 
आहे. यामुळ या शेवट या एकमेव 
पयार्यासाठी देशातील सवर् पक्षांचे 

अ यक्ष आिण खासदार यांना मराठा 
महासंघातफ िनवेदन दे यात येणार 
आहे. यासोबतच िद लीम ये जंतर 
मंतरवर एक िदवसाचे लाक्षिणक 
उपोषण क न क  सरकारचे लक्ष 
वेधले जाणार आहे', असे दहात ड 
पाटील यांनी सांिगतले.

संभाजी दहात ड हणाले 
की, ओबीसी को ातून आरक्षण 
िमळ यास िवलंब लागणार असेल 
तर िकवा ते शक्य नसेल तर धोरणात 
बदल क न आरक्षणापासून वंिचत 
असले या मराठा समाजासह 
देशातील सवर् वंिचत समाज घटकांना 
नोकरी, िशक्षण याम ये आरक्षण 

(पान २ वर)

सवार्त मो ा रॉकटमधून ३६ उप हांचे ेपण


