
जिरश्मातीर एकाशी येरले् अततक्रभीताचे घय ऩाडू नमे  

जिरश्ाधधकायी ल येरले् अधधका-माांवोफत घेतरा आढाला. 
चांद्रऩूय जिरश्माभधमे् फरर्ायळाश, भाियी ल चांद्रऩूय मेथीर येरले्चम्ा िागेलय अततक्रभण केरेरम्ा 
रोकाांना येरले् वलबागाद्लाये तम्ाांची याशती घये ल िागा रयकाभम्ा कयणम्ावांदबाात नोटीव देणम्ात 
आरी शोती. शे वला रोक गेरम्ा अनेक लऴाांऩावनू तम्ा िागेलय याशत आशेत. आता अचानक 
अळाप्रकायची नोटीव देलून येरले् प्रळावन आभचम्ालय दफाफ आणत आशे अळी माठिकाणी याशणा-
मा नागरयकाांची बभुीका झारी आशे. तम्ालय तोडगा भश्णनू आि जिरश्ाधधकायी अिम गरुश्ाने 
माांचम्ावोफत एका फैिकीचे आमोिन केरे शोते. मा फैिकीत ऩमाामी लम्लवथ्ा शोईऩमांत माऩैकी 
एकाशी नागरयकाचे घय ककां ला िागा रयकाभे करू नमे अवे तनदेळ ठदरे. 
मा फैिकीरा येरले्चे अधधकायी, अततरयक्त जिरश्ाधधकायी, तनलावी उऩजिरश्ाधधकायी, तशसवरदाय 
चांद्रऩूय, फरर्ायऩूय, लयोया, भािी आभदाय अतुर देळकय, बािऩाचे जिरश्ाधम्ष देलयाल बोंगऱे, 

भशानगय जिरश्ाधम्ष डॉ. भांगेळ गरुलाड,े भािी उऩभशाऩौय याशूर ऩालड,े अिम दफेु, ब्रििबऴूण 
ऩाझाये, वांिम गिऩुये, नाभदेल डाशूरे, चांद्रऩूयातीर िरनगय बागातीर अनेक नागरयक उऩजथिथत 
शोते. फैिकीत भागादळान कयताना आ. भनुगांटीलाय भश्णारे की, रोकप्रतततनधी भश्णनू येरले्रा 
अतम्ालळम्क अवेर ततथे िागा रयकाभी कयणम्ाव शयकत नाशी, ऩयांतु तम्ा रोकाांची याशणम्ाची 
ऩमाामी लम्लवथ्ा कया. फरर्ायऩूयरा पक्त ११ रोकाांना घये रयकाभी कयणम्ाव वाांगणम्ात आरे 
आशे. तम्ाांची ऩमाामी लम्लवथ्ा तातडीने कयाली अवे तनदेळ आ. भनुगांटीलाय माांनी ठदरे. फैिकीत 
फोरताना जिरश्ाधधकायी अिम गरुश्ाने माांनी येरले् वलबागारा तम्ाांचम्ा अवणा-मा िसभनी 
वांदबाातीर वला कागदऩत्रे रलकयात रलकय वादय कयणम्ाव वाांगीतरे. तो ऩमांत कोणाराशी तम्ा 
िसभनीलरून काढणम्ात मेलू नमे अवे तनदेळ वधुद्ा तम्ाांनी ठदरे. 
ताडाऱी ते घुगग्वु येरले् राईनलरून भौिा वाखयलाशी मेथीर ळेतक-माांना मे-िा कयणम्ाकरयता 
अांडयऩाव (फोगदा) ककां ला गेट करून देणम्ावांदबाात तनलेदन बािऩाचे जिरश्ा भशावधचल नाभदेल 
डाशूरे माांचम्ा नेततृल्ात वाखयलाशीचम्ा सळऴट्भांडऱाने भा. जिरश्ाधधका-माांना ठदरे. माठिकाणी 
आधी िाणम्ामेणम्ावािी यवत्ा शोता, ऩयांतु वभुाये एक भठशनम्ाऩूली एक टॅ्रक्टय ततथून िाताना 
येरले्चम्ा धडकेने तम्ा टॅ्रक्टयचे दोन तुकड ेझारे. तम्ालय उऩाममोिना न कयता येरले्ने तम्ा 
टॅ्रक्टय भारकाराच नोटीव ऩािवलरी आणण ऩसरकड ेिाणम्ाचा यवत्ा ऩूणाऩणे फांद केरा. येरले् 
गेटचम्ा दवु-मा फािनेू शिाय ते ठदड शिाय एकय ळेती आशे. िम्ाकरयता गालातुन शा भागा 
ओराांडून िाणे बाग आशे. अळा लेऱेरा भागीर दोन लऴााऩावनू भागणी करूनशी ना गेट रालरे न 
फोगदा फाांधरा. मालय ताफडतोफ उऩाममोिना कयणम्ाचम्ा तनदेळ मालेऱी ठदरे. मालेऱी येरले्ळी 
वांफांधधत वला वलऴमाांलय वखोर चचाा झारी. आ. भनुगांटीलाय माांनी रलकयात रलकय भा. येरले् 
भांत्रमाांची बेट घेलून मा वला वभवम्ा तम्ाांचम्ावभोय भाांडणम्ाचे आळल्ावन ठदरे. 
 


