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பிப்ரவரி 11, 2022 சவள்ளிக்கிழ்ை

தாராள தளர்வு!
உலக அள–வில் ககொர�ொனொ க�ொற்று புதிய பொதிப்பு 

எண்–ணிக்க கெகு–ெொக கு்ைந்து ெரு–ெ–் �–ய–
டுத்து, சர்–ெ–ர�ச பய–ணி–களுக–கொன �ளர்த்–�ப்–பட்ட ெழி–
கொடடு கெறி–மு–்ை–கள் ெரு–கினை 14ம்  ர�தி மு�ல் 
அம–லுககு ெரு–ெ–�ொக ஒன–றிய அ�சு அறி–வித்–துள்–ளது.

இ�ண்டு ஆண்–டு–க–ளொக உல–கம் முழு–ெ–தும் கபரும் 
பொதிப்்ப ஏற்–ப–டுத்தி ெந்� ககொர�ொனொ ் ெ�ஸ் �ற்–ரபொது 
கட–டுக–குள் ெந்–துள்–ளது. இந்–தி–யொ–வி–லும் புதிய பொதிப்–பு–கள் 
கு்ைந்–துள்–ளது. இ�்ன க�ொ்டர்ந்து சர்–ெ–ர�ச பய–ணி–
களுக–கொன புதிய ெழி–கொடடு கெறி–மு–்ை–க்ள ஒன–றிய 
அ�சு அறி–வித்–துள்–ளது. இது க�ொ்டர்–பொக ஒன–றிய சுகொ–�ொ� 
து்ை அ்மச்–சர் மன–சுக மொண்–்ட–வியொ கூறி–ய–�ொ–ெது:

இந்–தி–யொ–வின ஒருங்–கி–் ைப்–பில் உள்ள 82 ெொடு–க–ளில் 
இருந்து இந்–தி–யொ–வுககு ெரும் பய–ணி–களுககு இனி–ரமல் 7 
ெொட–கள் �னி்ம கட–்டொ–ய–மில்்ல. 8ெது ெொள் ககொர�ொனொ 
பரி–ரசொ–�–்ன–யும் எடுகக ர�்ெ–யில்்ல.

இந்–தியொ ெரும் கெளி–ெொடடு பய–ணி–க–ளில் 2 ச�–வீ–
�ம் ரபரின மொதி–ரி–கள் ரசொ�–்னககு எடுக–கப்–ப–டும். 
அெர்–கள் �ங்–க–ளின மொதி–ரி–க்ள �ந்து விடடு விமொன 
நி்ல–யத்்� விடடு கெளி–ரய–ை–லொம். 7 ெொள் கட–்டொய 
�னி–்மப்–ப–டுத்–து–�–லுககு மொைொக பய–ணி–கள், �ங்–கள் 
உ்டல் ெலத்்� 14 ெொட–கள் சுய–மொக கண்–கொ–ணித்–துக 
ககொள்ள ரெண்–டும். கெளி–ெொ–டு–க–ளில் இருந்து புைப்–ப–
டு–ெ–�ற்கு 72 மணி ரெ�த்–துககு முன எடுக–கப்–ப–டும் பரி–
ரசொ–�–்னககு மொைொக, பய–ணி–கள் 2 ர்டொஸ் ககொர�ொனொ 
�டுப்–பூசி ரபொட–டுக ககொண்–்ட–�ற்–கொன சொன–றி–�ழ்–க்ள 
பதி–ரெற்–ைம் கசயய ரெண்–டும். ககொர�ொனொ ஆபத்து 
உள்ள ெொடு–கள் பட–டி–யல் நீக–கப்–ப–டு–கி–ைது. இந்� புதிய 
�ளர்–வு–கள் ெரு–கினை 14ம் ர�தி மு�ல் அம–லுககு ெரும். 
இவ்–ெொறு அெர் கூறி–யுள்–ளொர்

க�ொ்டர்ந்து உரு–மொ–றி–ெ–ரும் ககொர�ொனொ ்ெ�்ச 
கண்–கொ–ணிகக ரெண்–டி–யது அெ–சி–யம். அர� சம–யம் 
கபொரு–ளொ–�ொ� ெ்ட–ெ–டிக–்க–கள் �்்ட–யினறி க�ொ்ட� 
ரெண்–டும் என–ப–் �–யும் ஏற்–று–ககொள்ள ரெண்–டி–யுள்–ளது. 
இ்�–ய–டுத்து அ�சு திருத்–�ப்–பட்ட ரகொவிட ெழி–கொட–டு–
�ல்–க்ள கெளி–யிட–டுள்–ள–�ொக கூைப்–ப–டு–கி–ைது.

இந்� ெொயப்பு, இந்–தியொ அங்–கீ–க–ரித்–தி–ருக–கும் 
�டுப்–பூசி திட–்டங்–க்ள ககொண்்ட 72 ெொடு–க–ளி–லி–ருந்து 
ெரு–ப–ெர்–களுககு �ொன கபொருந்–தும். கன்டொ, ஹொங்–கொங், 
அகம–ரிககொ, பிரிட–்டன ஆகி–ய்ெ இதி–ல–்டக–கம். ரகொவிட 
அறி–கு–றி–க–ளற்ை ெபர்–கள் மட–டுரம விமொ–னத்–தில் பய–ணிகக 
அனு–ம–திக–கப்–ப–டு–ெொர்–கள். 

ஒன–றிய சுகொ–�ொ–�த்–து்ை இ்ை கசய–லர் லவ் அகர்–
ெொல்,’ ரக�ளொ,  �மி–ழ–கம், மஹொ–�ொஷ்–டி�ொ மொநி–லங்–க–ளில் 
50 ஆயி–�த்–திற்–கும் ரமற்–பட–ர்டொர்  சிகிச்்ச கபற்று 
ெரு–கின–ை–னர். 11 மொநி–லங்–க–ளில் 10 ஆயி–�ம் மு�ல் 50 
ஆயி–�ம்  ரபர் சிகிச்்ச கபறு–கின–ை–னர். க்டந்� ஜன.24ல் 
க�ொற்று உறு–தி–யொ–கும் விகி–�ம்  20.75 ச�–வீ–�–மொக இருந்–
�து. இனறு 4.44 ச�–வீ–�–மொக உள்–ளது. இது க�ொற்று 
ப�–ெல்  குறிப்–பி–்டத்–�கக அளவு கு்ைந்து ெரு–ெ்� 
கொட–டு–கி–ை–து’ எனறு கூறி–னொர்.

நிடி  ஆரயொக அ்மப்–பின சுகொ–�ொ–�ப்–பி–ரிவு அதி–கொரி 
விரக பொல்,’ரகொவிட  சூழ்–நி்ல ெம்–பிக்க உைர்்ெ 
ஏற்–ப–டுத்–து–கி–ைது. ஆனொல், ரக�ளொ, மிரசொ–�ம்,  ஹிமொச்–
சல பி�–ர�–சத்–தில் அதி–கம் ரபர் பொதிக–கப்–ப–டு–கின–ை–னர். 
எனரெ, ெமது  �டுப்பு மு்ை–க்ள ் கவி–்டக–கூ–்டொது. 
�டுப்–பூசி ரபொடு–ெ–தி–லும் குறிப்–பி–்டத்–�க–க–ளவு  முன–ரனற்–
ைம் ஏற்–பட–டுள்–ளது. எதிர்–பொ–�ொ� ெ்க–யில் 96 ச�–வீ–�ம் 
ரபருககு மு�ல்  ர்டொஸ் �டுப்–பூசி ரபொ்டப்–படடு உள்–ள–து’ 
என–ைொர்.

பராமரிப்பு பணி காரணமாக

புறநகர் மின்சார ரயில் ச்வையில் மசாறறம்
சென்னை, பிப். 11- 

பரா–ம–ரிப்பு பணி கார–ண–
மாக புற–ந –கர் மின்–சார 
ரயில் சசவை–யில் மாற்–றம் 
சசய்–யப்–பட்–டுள்–ள–தாக 
சதற்கு ரயில்சை அறி–வித்–
துள்–ளது. 

இது குறித்து சைளி–
யி–டப்–பட்ட அறிகவக: 
சசன்வனை சசன்ட்–ரல் - 
அரக–சகா–ணம் ைழித்–த–டத்–
தில் கடம்–பத்–தூர் மற்–றும் 
திரு–ைா–லங்–காடு இவடசய, 
ைரும் 20ம் சததி தவிர்த்து 14, 
15, 16, 17, 18, 21, 22 மற்–றும் 23 

ஆகிய சததி–க–ளில் 
காவல 10.45 மணி 
முதல் மதி–யம் 1.15 
மணி ைவர–யி–லும் 
மற்–றும் ைரும் 19ம் 
சததி காவல 11.35 
மணி முதல் மதி–யம் 
2 மணி ைவர பரா–ம–ரிப்பு 
பணி–கள் நவட–சபற உள்–ள–
தால் அவ்–ை–ழி–யாக இயக–
கப்–ப–டும் புற–ந–கர் மின்–சார 
ரயில் சசவை–யில் மாற்–றம் 
சசய்–யப்–பட்–டுள்–ளது.

அதன்–படி மூர் மார்க–
சகட் - அரக–சகா–ணம் 

(66047) இவடசய 
காவல 9.50 மணிககு 
இயக–கப்–ப–டும் ரயில், 
மூர் மார்க–சகட் - 
திருத்–தணி(43507) 
இவடசய காவல 
10 மணிககு இயக–

கப்–ப–டும் ரயில், மூர் மார்க–
சகட் - அரக–சகா–ணம் 
(43413) இவடசய காவல 
11 மணிககு இயக–கப்–ப–டும் 
ரயில், மூர் மார்க–சகட் - 
அரக–சகா–ணம் (43509) 
இவடசய காவல 9.50 
மணிக–கும் இயக–கப்–ப–டும் 

ரயில் உள்–ளிட்ட புற–ந–கர் 
மின்–சார ரயில்–கள் 14, 15, 
16, 17, 18, 21, 22 மற்–றும் 23 
ஆகிய சததி–க–ளில் சசஞ்சி 
பனைம்–பாக–கம் ரயில் நிவல–
யத்–தில் நிற்–காது.

அசத–சபால் சைளச்–
சசரி - திருத்–தணி (43941) 
இவடசய காவல 11.20 
மணிககு இயக–கப்–ப–டும் ரயி–
லா–னைது ைரு–கிற 19ம் சததி 
சசஞ்சி பனைம்–பாக–கம் ரயில் 
நிவல–யத்–தில் நிற்–காது.

இவ்–ைாறு அதில் கூறப்–
பட்–டுள்–ளது.

பபாதுமககள் அச்சமின்றி வாககளிகக

புளியநசதசாப்பு ் ரகம் முழுைதும் 
ச�சாலீ்சார் ககசாடி அணிைகுப்பு

செரம்–பூர், பிப்.11-  
தமி–ழ–கத்–தில் நகர்ப்–புற உள்–
ளாட்சி சதர்–தல் அறி–விக–
கப்–பட்டு சைட்–பா–ளர்–கள் 
பிர–சா–ரத்–தில் ஈடு–பட்டு ைரு–
கின்–ற–னைர். சதர்–தல் சநரத்–
தில் சபாது–மக–கள் எந்–த–வித 
அச்–ச–மு–மின்றி ைாக–க–ளிக–க–
வும் பாது–காப்வப உறுதி 
சசய்–ய –வும் சபாலீ–சார் 
சகாடி அணி–ை–குப்பு நடத்–
து–ைது ைழக–கம். அந்த ைவக–
யில், புளி–யந்–சதாப்பு சர–கத்–
திற்கு உட்–பட்ட சசம்–பி–யம், 
ஓட்–சடரி, புளி–யந்–சதாப்பு, 
சபசின்–பி –ரிட்ஜ், வியா –
சர்–பாடி, எம்–சகபி நகர், 
சகாடுங்–வக–யூர், திரு–விக 
நகர், சபர–ைள்–ளூர் ஆகிய 9 
காைல் நிவல–யத்–துககு உட்–
பட்ட பகு–தி–க–ளில் சநற்று 
சகாடி அணி–ை–குப்பு நடத்–
தப்–பட்–டது.

சபரம்–பூர் ஜமா–லியா 
பள்ளி வமதா –னைத் –தில் 
இருந்து புறப்–பட்ட சகாடி 
அணி ைகுப்வப புளி–யந்–
சதாப்பு சரக துவண கமி–
ஷ–னைர் ஈஸ்–ை–ரன் துைககி 
வைத்–தார். இதில், உதவி 

கமி–ஷ–னைர்–கள் அழ–சக–சன், 
தமிழ்–ைா–ணன், சசம்–சபடு 
பாபு மற்–றும் 9 காைல் 
நிவலய இன்ஸ்–சபக–டர்–
களும் கலந்–து–சகாண்–ட–
னைர். சபரம்–பூர் சபரகஸ் 
சராடு, குகஸ் சராடு, 
டிம்–லர்ஸ் சராடு, புளி–யந்–
சதாப்பு சநடுஞ்–சாவல, 
அம் –சபத் –கர் கல் –லூரி 
சாவல, பல்–ல–ைன் சாவல 
ைழி–யாக  சசன்று திரு–விக 

நகர் சபருந்து நிவல–யத்–
தில் சகாடி அணி–ை–குப்பு 
நிவறவு சபற்–றது.  100 சத–வீ–
தம் ைாக–க–ளிகக சைண்–டும், 
எந்–த–வித சட்–டம்-ஒழுங்கு 
பிரச்–வனை–யும் ஏற்–ப–டாத 
ைவக–யில் காைல்–து–வற–யி–
னைர் பாது–காப்–பாக இருப்–
பார்–கள் என்–பவத ைலி–யு–
றுத்–தும் ைவக–யில் சகாடி 
அணி–ை–குப்பு நடத்–தப்–பட்–
ட–தாக சபாலீ–சார் கூறி–னைர்.

செொது–மக்–கள்  அச்–ெ–மினறி வொக்–க–ளிக்–கும் வ்க–யில்  புளி–
யந்–த�ொப்பு ெரக தெொலீ–ெொர் சகொடி அணி–வ–குப்பு நடத்–தி–னைர்.

சென்னை தவளச்–தெரி ் ெெொஸ் ெொ்ை–்ய–யும் தமட–வொக்–கம் ெொ்ை–்ய–யும் இ்ைக்–கும் 
வ்க–யில் விஜ–ய–ந–கர் ெந்–திப்–பில் தமம்–ெொ–ைம் கட்–டும் ெணி துரி–�–மொக நடந்து வரு–கி–றது. 

ச�சாலீ்சாவர தசாக்கிவிட்டு 
கசாரில் தப்பிய கும்�ல்  
வவலூரில் சினிைா பாணியில் ப்ரப்ரபபு

தவலூர், பிப்.11-
தமி – ழ – க த் – தி ல்  ைரும் 
19ம்சததி நகர்ப்–புற உள்–
ளாட்சி சதர்–தல் ஒசர கட்–
ட–மாக நடக–கி–றது. இதற்–
காக சதர்–தல் நடத்வத 
விதி–கவள மீறு–சைாவர 
அதற் –காக அவமக–கப் –
பட்ட பல்–சைறு குழுக–
களும், தனிப்–பவட சபாலீ–
சா–ரும், சட்–டம்-ஒழுங்கு 
மற்–றும் குற்–றப்–பி–ரிவு சபாலீ–
சா–ரும் தீவி–ர –மாக கண்–
கா–ணித்து ைரு–கின்–ற–னைர். 
இந்–நி–வல–யில் சசன்–வனை–
யில் இருந்து சைலூ–ருககு 
ைழிப் –பறி , சகாள்வள 
உள்–பட பல்–சைறு குற்–றச்–
சம்–ப–ைங்–க–ளில் சதாடர்–
பு–வடய குற்–ற–ைா–ளி–கள் 
காரில் ைரு–ை–தாக எஸ்பி 
ராசஜஷ்–கண்–ண–னுககு 
ரக–சிய தக–ைல் கிவடத்–
தது.

அதன்–சப–ரில், தனிப்–
பி–ரிவு சபாலீ–சார் சநற்று 
மாைட்ட எல்–வல –யில் 
தீவிர கண்–கா –ணிப்–பில் 
ஈடு–பட்–ட–னைர். அப்–சபாது 
சைக–மாக ைந்த காவர 
நிறுத்–தி–னைர். அதில் இறங்–
கிய ஒரு–ைன் திடீ–சரனை 

சபாலீ–சாவர தாக–கி–விட்டு 
மீண்–டும் தான் ைந்த காரி–
சலசய ஏறி–னைான். உடசனை 
கார் சைக–மாக சசன்–றது. 
இவத–ய–டுத்து அவனைத்து 
காைல் நிவல–யங்–களுக–
கும் காரின் விை–ரத்வத 
கூறி தனிப்–பி–ரிவு சபாலீ–
சார் உஷார்–ப–டுத்–தி–னைர். 
அதற்–சகற்ப கார் காட்–
பாடி ைழி–யாக குடி–யாத்–
தம் சசல்–லும் சாவல–யில் 
திரும்–பி–யது.

சபாலீ–சார் அைர்–கவள 
வபக–கு–க–ளி–லும், ஜீப்–பி–லும் 
துரத்தி சசன்–ற–னைர். எல்.
ஜி. புதூர் அருசக சசன்–ற–
சபாது சபாலீ–சா–ரின் வபக, 
குற்–ற –ைா –ளி–கள் சசன்ற 
காரின் டய–ரில் இடித்–தது. 
இதில் டயர் சைடித்து கார் 
பஞ்–ச–ராகி சாவல–சயா–ரம் 
நின்–றது. உட–னை–டி –யாக 
அதில் இருந் –த –ைர் –கள் 
சபாலீ–சாவர தாக–கி–விட்டு 
தப்–பி–சயா–டி–னைர். ஆனைால் 
சபாலீ–சார் அைர்–கவள 
விடா–மல் விரட்–டிச் சசன்–
ற–னைர். அைர்–க–ளில் 5 சபர் 
பிடி–பட்–ட–னைர். ஒரு–ைன் 
காரின் கண்–ணா–டிவய 
உவடத்–துக–சகாண்டு தப்பி 

ஓடி–விட்–டான்.
விசா–ர–வண–யில் அந்த 

கும்–ப–லுககு தவல–ை–னைாக 
சசயல்–பட்–ட–ைன் 5 சபரில் 
ஒரு –ை –னைானை சைலூர் 
மாைட்–டம் சபர–ணாம்–
பட்வட சசர்ந்த இம்–ரான் 
என்–பது சதரிய ைந்–தது.  
பிடி–பட்ட 5 சபவர–யும் 
ரக–சிய இடத்–தில் வைத்து 
சபாலீ–சார் தீவிர விசா–
ரவண நடத்தி ைரு–கின்–ற–
னைர்.

இைர்–க –ளி–டம் நடத்–
திய முதல் கட்ட விசா–ர–
வண–யில், இந்த கும்–பல் 
சசன்–வனை–யில் பல்–சைறு 
சகாள்வள, ைழிப் –பறி 
சபான்ற குற் –றச் –சம் –ப –
ைங்–க–ளில் ஈடு–ப–டு–ப–ைர்–
கள் என்–பது சதரிய ைந்–
துள்–ளது. அசத–சந–ரத்–தில் 
இைர்–கவள எதற்–காக சபர–
ணாம்–பட்வட சசர்ந்த இம்–
ரான் அவழத்து ைந்–தார். 
இம்–ரா –னின் பின்–னைணி 
என்–னை? என்–பது குறித்–தும் 
விசா–ரவண நடந்து ைரு–
கி–றது.

இச்–சம்–ப–ைம் சபரும் 
பர–ப–ரப்வப ஏற்–ப–டுத்–தி–
யுள்–ளது.

முல்லைப் பெரியாறு அ்ைக்கு தனி நிர்ாக பொறியாளர
வே்ரள அ்ரசு முடிவுதிரு–வ–னைந்–�–பு–ரம், பிப்.11-

சகரள நீர்ப்–பா–ச–னைத் துவற 
அவமச்–சர் சராஷி அகஸ்–
டின் கூறி–யது: 

மவழக காலங்–க–ளில் 
முல் –வலப் சபரி –யாறு 
அவண–யில் நீர்–மட்–டம் 
உய–ரும் சபாது சகர–ளா–
ைால் உட–னை–டி–யாக உரிய 
நட–ை–டிக–வக–கவள சமற்–
சகாள்ள முடி–ய–வில்வல. 
அவண–யின் நீர்–மட்–டம், 
பாது–காப்பு உள்–பட விை–
ரங்–களுக–காக தமிழ்–நாட்–
வடத் தான் அணுக சைண்–
டிய நிவல இருந்–தது. இது 
சகர–ளா–வுககு சபரும் சிர–
மத்வத ஏற்–ப–டுத்தி ைந்–தது.            

இது –ைவர கட் –டப் –

கூடங்குளத்தில் எககாரணத்்தை பகாண்டும்

அணு உவை கழிவுகவை  ச்மித்து  வைக்கும் 
திட்்டத்வத க்யல்�டுத்த அனுமதிக்க கூ்டசாது

்வவோ 
வலியுறுத்தல்

சென்னை, பிப். 11-
மதி–முக சபாதுச் சசய–லா–
ளர் வைசகா சைளி–யிட்ட 
அறிகவக:

ஒ ன் – றி ய  இ வ ண 
அவமச்–சர் ஜிசதந்–தி–ர–சிங், 
கூடங்–கு–ளத்–தில் உற்–பத்–தி–
யா–கும் அணுக கழி–வு–கவள 
முத–லில் சில ஆண்–
டு–கள் அணு உவல–
களுக–குள் உள்ள 
சதாட்–டி–யில் பாது–
க ாக – க ப் – பட்டு , 
பிறகு மறு சுழற்சி 
வ ம ய த் – தி ற் கு 
எடுத்–துப் சபாகும்–
ைவர அரு –கில் 
உள்ள வமயத்–தில் 
வைக–கப்–ப–டும் என்று கூறி–
யுள்–ளார். இதன் மூலம் 
கூடங் –கு –ளம் சபான்ற 
அணு–உ–வல–க–ளி–லி–ருந்து 
ைரக–கூ–டிய அணுக கழி–வு–
கவள வகயாள்–ை–தற்–கானை 

சதாழில்–நுட்–பம் இந்–தி–யா–
வில் இல்வல என்–பவத 
அவமச்–சர் ஜிசதந் –திர 

சிங் மவற–மு–க–மாக 
ஒப்–புக–சகாண்–டுள்–
ளார்.

கூடங் – கு – ள த் –
தில் அணு–உவல 
ைளா –கத் –தி –னுள் 
அ ணு க – க – ழி வு 
வமயத்வத அவமத்து, 
அதில் கூடங்–கு–ளம் 
மட்–டு–மின்றி, இந்–

தி–யா–வில் சசயல்–பட்டு 
ைரும் 22 அணு உவல–க–
ளின் கழி –வு – க –வள –யும் 
சகாண்–டு–ைந்து குவிப்–ப–
தற்–கானை அபா–ய–க–ர–மானை 
திட்–டத்–வதச் சசயல்–ப –

டுத்த ஒன்–றிய பாஜ அரசு 
முவனைந்து இருப் – பது 
கடும் கண்–ட–னைத்–துக –கு –
ரி–யது. ஒன்–றிய அர–சின் 
இத்–த–வகய முயற்–சி–கவள 
முறி–ய–டிப்–ப–து–டன், கூடங்–
கு –ளத் –தில் அணு–உவல 
3ைது மற்–றும் 4ைது அல–
கு–கள் அவமத்–திட மாசுக–
கட்–டுப்–பாட்டு ைாரி–யம் 
அளித்த அனு–ம–தி–வய–யும் 
நிறுத்தி வைகக தமிழ்–நாடு 
அரசு நட–ை–டிகவக சமற்–
சகாள்ள சைண் –டும் . 
கூடங்–கு–ளத்–தில் எக–கா–ர–
ணத் –வதக சகாண்–டும் 
அணு–உ–வலக கழி–வு–கவள 
சகாண்–டு–சபாய் சசமித்து  
வைக–கும் திட்–டத்–வதச் 
சசயல்–ப–டுத்த அனு–ம–திக–
கக கூடாது என்று ைலி–யு–
றுத்–து–கி–சறன்.

இவ்–ைாறு அதில் கூறி–
யுள்–ளார்.

பவனை வமனைர் நீர்ப்–பா–
சனை நிர்–ைாக சபாறி–யா–
ளர் தான் முல் –வலப் 
சபரி–யாறு அவண–வய–
யும் கை–னித்து ைந்–தார். 

தற் – சபாது முல் –வலப் 
சபரி –யாறு அவணக –
காக தனி–யாக ஒரு நிர்–
ைாக சபாறி –யா –ளவர 
நிய–மிகக தீர்–மா–னிக–கப்–
பட்டு உள்–ளது. அதன்–படி 
சதக–க–டி–யிசலா அல்–லது 

அவணககு அரு–கிசலா 
நிர் –ைாக சபாறி –யா –ள –
ருக–கானை அலு–ை–ல–கத்வத 
அவமகக முடிவு சசய்–யப்–
பட்டு உள்–ளது. 

இவ்–ைாறு அைர் கூறி–
னைார்.

கஞ்சா கடத்தியதசாக 
ஒரே குடும்பத்தில் 
7 ர்பர் ககது
ெொைக்–கொடு, பிப். 11- 

சகரள மாநி–லம் பாலக–காடு 
ரயில் நிவல–யத்–தில் ரயில்சை 
சபாலீ–சார் சசாத–வனை–யில் 
ஈடு–பட்–டி–ருந்–த–னைர். அப்–
சபாது சகால்–கத்தா-திரு–ை–
னைந் –த –பு –ரம் ஷாலி–மார் 
எகஸ்–பி–ரஸ் எஸ்.4 சகாச் 
சபட்–டி–யில் ஒரு சபண் உட்–
பட 7 சபரின் உட–வம–கவள 
சபாலீ–சார் சசாதவனை 
சசய்–த–தில் 46 கிசலா 800 
கிராம் கஞ்சா சபாட்–ட–
லங்–கள் மவறத்து வைத்–தி–
ருந்–தவத கண்–டு–பி–டித்–த–னைர். 
இவதத்–சதா–டர்ந்து அைர்–க–
ளி –டம் சமற் –சகாண்ட 
விசா–ர–வண–யில், அைர்–
கள் ஒடிசா மாநி–லத்வத 
சசர்ந்த ஷிபு மல்–லிக (19), 
சதபா–தி–மாஜி (42), கூனைால் 
மலாபி (22), மிலன்–மல்–லிக 
(42), பிசராஜ் (35), காமி–
லா–மஜி (35), ரசபல்–மஜி 
(35) என்–ப–தும், இைர்–கள் 7 
சபரும் ஒசர குடும்–பத்வத 
சசர்ந்–த–ைர்–கள் என்–ப–தும் 
சதரி–ய–ைந்–தது. அைர்–க–ளி–
டம் இருந்து கஞ்–சாவை பறி–
மு–தல் சசய்து, 7 சபவர–யும் 
சபாலீ–சார் வகது சசய்–த–
னைர்.


