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चांद्रऩूय ठद. १ भे : भशायाष्ट्र ठदनाच्मा ळुबभश
ु ू र्ाणलय गडचचयोरी जिल््मार् नषरलादमाांनी घडलन
ू
आणरेल्मा बव
ू र
ु ां ग स्पोटार् १५ऩोरीव िलान ळशीद झाल्माचे लत्त
ृ आशे . मा घटनेचा याज्माचे

वलत्त,ननमोिन ल अर्ण भांत्री र्र्ा चांद्रऩयू जिल््माचे ऩारक भांत्री वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांनी ननऴेध

केरा आशे . वांऩूणण भशायाष्ट्र मा शल्ल्मार् ळशीद झारेल्मा कुटुांफाच्मा ऩाठिळी उबा अवल्माचे तमाांनी
स्ऩष्ट्ट केरे आशे

गडचचयोरीऩावन
ू 70 ककरोभीटय अांर्यालय अवणाऱ्मा कुयखेडा र्ारक्
ु मार्ीर िाांबऱ
ू खेडा मेर्े र्े आि
वकाऱी शा बव
ू र
ु ां ग स्पोट झाल्माचे लत्त
ृ आशे . माभध्मे 15 िलान ळशीद झाल्माचाअांदाि आशे .

आि भशायाष्ट्र ठदनाच्मा ळुब ऩलाणलय झारेल्मा मा भ्माड शल्ल्माचा याज्माचे वलत्त, ननमोिन ल लन
भांत्री र्र्ा चांद्रऩूय जिल््माचे ऩारक भांत्री वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांनी ननऴेध केरा आशे . गडचचयोरी
जिल््मार् नक
ु र्ीच रोकवबा ननलडणक
ू ा वांऩन्न झारी. माभध्मे अनेक भशानगयाांना रािलेर
इर्क्मा भोठ्मा प्रभाणार् गडचचयोरी जिल््मार्ीर दग
ण बागार्ीर भर्दायाांनी भर्दान केरे.
ु भ

नषरलादमानी रोकवबा ननलडणक
ु ीलय फठशष्ट्काय घारण्माचे आलाशन केरे शोर्े.नषरलादमाांच्मा

आलाशानारा दर
ु क्षण षर् कयर् भोठ्मा वांख्मेने रोक घयाफाशे य भर्दानावािी ऩडरे. रोकळाशी फऱकट

कयण्माचा तमाांचा शा वांकल्ऩ जिव्शायी रागल्माभऱ
ु े नषरलादमाांनी ऩोरीव िलानाांलय शल्रा केल्माचे
प्रनर्ऩादन तमाांनी केरे आशे .

याज्माचे ऩोलरव खार्े ल नषर वलयोधी दर मा वांदबाणर् कवन
ू र्ऩाव कयर् अवन
ू मा भ्माड

शल्ल्मार् वशबागी अवणाऱ्माांना तमाची ककांभर् चक
ु लाली रागेर अवा इळायाशी भन
ु गांटीलाय माांनी

ठदरा आशे . गडचचयोरी जिल््मार्ीर ऩरयजस्र्र्ीलय आऩण रष िे लन
ू अवन
ू िनर्ेने घाफरून िाऊ
नमे, अवे आलाशनशी तमाांनी केरे आशे .

मा भ्माड शल्ल्मार् दद
ु ै ली भतृ मू आरेल्मा कुटुांफाच्मा दुःु खार् वांऩण
ू ण भशायाष्ट्र वशबागी अवन
ू

आभच्मा वलाांच्मा वांलेदना ळशीद कुटुांफावोफर् अवल्माचे तमाांनी आऩल्मा वांलेदना व्मक्र् कयर्ाना
स्ऩष्ट्ट केरे.

