जिर ्शमातीर एकाशी ये र ्ले अततक्रभीताचे घय ऩाडू नमे

जिर ्शाधधकायी ल ये र ्ले अधधका-माांवोफत घेतरा आढाला.

चांद्रऩूय जिर ्शमाभध ्मे फर ्रायळाश, भाियी ल चांद्रऩूय मेथीर ये र ्लेच ्मा िागेलय अततक्रभण केरेर ्मा

रोकाांना ये र ्ले वलबागाद्लाये त ्माांची याशती घये ल िागा रयकाभ ्मा कयण ्मावांदबाात नोटीव दे ण ्मात
आरी शोती. शे वला रोक गेर ्मा अनेक लऴाांऩावन
ू त ्मा िागेलय याशत आशे त. आता अचानक

अळाप्रकायची नोटीव दे लन
ू ये र ्ले प्रळावन आभच ्मालय दफाफ आणत आशे अळी माठिकाणी याशणामा नागरयकाांची बभ
ु ीका झारी आशे . त ्मालय तोडगा भ ्शणन
ू आि जिर ्शाधधकायी अिम गर
ु ्शाने
माांच ्मावोफत एका फैिकीचे आमोिन केरे शोते. मा फैिकीत ऩमाामी ल ्मलव ्था शोईऩमांत माऩैकी
एकाशी नागरयकाचे घय ककांला िागा रयकाभे करू नमे अवे तनदे ळ ठदरे.

मा फैिकीरा ये र ्लेचे अधधकायी, अततरयक् त जिर ्शाधधकायी, तनलावी उऩजिर ्शाधधकायी, तशसवरदाय
चांद्रऩयू , फर ्रायऩयू , लयोया, भािी आभदाय अतर
ु दे ळकय, बािऩाचे जिर ्शाध ्मष दे लयाल बोंगऱे ,

भशानगय जिर ्शाध ्मष डॉ. भांगेळ गर
ु लाडे, भािी उऩभशाऩौय याशूर ऩालडे, अिम दफ
ु े, ब्रििबऴ
ू ण
ऩाझाये , वांिम गिऩुये, नाभदे ल डाशूरे, चांद्रऩूयातीर िरनगय बागातीर अनेक नागरयक उऩजथिथत
शोते. फैिकीत भागादळान कयताना आ. भन
ु गांटीलाय भ ्शणारे की, रोकप्रतततनधी भ ्शणन
ू ये र ्लेरा

अत ्मालळ ्मक अवेर ततथे िागा रयकाभी कयण ्माव शयकत नाशी, ऩयां तु त ्मा रोकाांची याशण ्माची

ऩमाामी ल ्मलव ्था कया. फर ्रायऩूयरा पक् त ११ रोकाांना घये रयकाभी कयण ्माव वाांगण ्मात आरे

आशे . त ्माांची ऩमाामी ल ्मलव ्था तातडीने कयाली अवे तनदे ळ आ. भन
ु गांटीलाय माांनी ठदरे. फैिकीत
फोरताना जिर ्शाधधकायी अिम गर
ु ्शाने माांनी ये र ्ले वलबागारा त ्माांच ्मा अवणा-मा िसभनी

वांदबाातीर वला कागदऩत्रे रलकयात रलकय वादय कयण ्माव वाांगीतरे. तो ऩमांत कोणाराशी त ्मा
िसभनीलरून काढण ्मात मेलू नमे अवे तनदे ळ वध
ु ्दा त ्माांनी ठदरे.

ताडाऱी ते घुग ्गव
ु ये र ्ले राईनलरून भौिा वाखयलाशी मेथीर ळेतक-माांना मे-िा कयण ्माकरयता

अांडयऩाव (फोगदा) ककांला गेट करून दे ण ्मावांदबाात तनलेदन बािऩाचे जिर ्शा भशावधचल नाभदे ल
डाशूरे माांच ्मा नेतत
ृ ्लात वाखयलाशीच ्मा सळऴ ्टभांडऱाने भा. जिर ्शाधधका-माांना ठदरे. माठिकाणी
आधी िाण ्मामेण ्मावािी यव ्ता शोता, ऩयां तु वभ
ु ाये एक भठशन ्माऩूली एक ट्रॅ क्टय ततथून िाताना
ये र ्लेच ्मा धडकेने त ्मा ट्रॅ क्टयचे दोन तुकडे झारे. त ्मालय उऩाममोिना न कयता ये र ्लेने त ्मा

ट्रॅ क्टय भारकाराच नोटीव ऩािवलरी आणण ऩसरकडे िाण ्माचा यव ्ता ऩूणऩ
ा णे फांद केरा. ये र ्ले
गेटच ्मा दव
ु -मा फािन
ू े शिाय ते ठदड शिाय एकय ळेती आशे . ि ्माकरयता गालातुन शा भागा

ओराांडून िाणे बाग आशे . अळा लेऱेरा भागीर दोन लऴााऩावन
ू भागणी करूनशी ना गेट रालरे न
फोगदा फाांधरा. मालय ताफडतोफ उऩाममोिना कयण ्माच ्मा तनदे ळ मालेऱी ठदरे. मालेऱी ये र ्लेळी
वांफांधधत वला वलऴमाांलय वखोर चचाा झारी. आ. भन
ु गांटीलाय माांनी रलकयात रलकय भा. ये र ्ले
भांत्रमाांची बेट घेलून मा वला वभव ्मा त ्माांच ्मावभोय भाांडण ्माचे आळ ्लावन ठदरे.

