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ேவROW.
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ெசைன
மாநகரா&'()
உ&ப&ட ப).க/0 ேகா1&
ெதா56
பா.78
9:க/0
த;ைம ப:7த<ப&:=ள 51,982
ேபC
மDடல
க&:<பா&:
அைறHIJK8
ெதாைலேப'
வாHலாக
அைழ(க<ப&:
மJ78வ
ஆேலாசைனக=
வழOக<ப&:=ள8 என Qதைம
ெசயலாளJS, ெபJநகர ெசைன
மாநகரா&'
ஆைணயாளJமான
ககU< 'O ேபV ெதW178=ளாC.
இ  அவ" #யதாவ:–
ெப)நகர
ெச.ைன
மாநகரா2342ப2ட
ப6க78
ேகா;2 ெதா<= பா6 >த8 க2ட
உட< ப@ேசாதைனகA4 Bற
ம)வ"க7. ஆேலாசைனF.பG
52,039
ேப"
NOக78
தPைமQபO64 ெகாROSளன".

தPைமQபOதQப2OSள
நப"க7.
உட8Vைல

நாSேதா=W
ெதாட"X
கRகாY4கZW,
தPைமF.
காரணமாக ஏ<பOW மன அ]த6<
ஆேலாசைன வழ_கZW, ெப)நகர
ெச.ைன மாநகரா23F. சா"B8
மRடல
அ`வலக_க78
க2OQபா2O
அைறகS
அைம4கQப2O பF<3 ம)வ"கS
aலமாக தPைம பOதQப2OSள
நப"கA4 ம)வ ஆேலாசைனகS
வழ_கQப2O வ)bற.
மRடல க2OQபா2O அைறக7
c)X பF<3 ம)வ"க7.
வாFலாக இநாS வைர 51,982 ேப"
ெதாைலேப3 வாFலாக அைழ4க
ப2O அவ"கA4 ம)வ ஆேலா
சைனகAW, மனநல ஆேலாசைனகAW
வழ_கQப2OSள என கக.gQ 3_
ேபG ெத@;தா".

ெச7ைனF, இ$O' ெவPQAகB()
ெச,ல 1,500 Mற>T பUக2 இய(க6
ெசைன, ேம.23தளCcக=
இ0லாத
Qe
ஊரடO) அZ1(க<ப&:=ளதா0
ெசைனH0
இJK8
ெசாKத
ஊCக_()
ெச0பவCக_(காக
1,500
'ற<[
பhக=
இய(க<ப:iறன.
தhழக
அரo
ெவ7F2OSள
ெசm64QB8 #F)Qபதாவ:–
ெகாேரானா
ேநாmெதா<ைற
தOQபத<காக,
ம6ய
அர3.
வtகா2Oதc.பG
>தலைமnச"
>.க.xடாc. கடXத 10-Xேத6 >த8
நாைள (6_க2bழைம) வைரF8 2
வார_கA4 மாVலW >]வW
தள"ZகAட. #Gய ஊரட_4
உதர;2G)Xதா".
த<ேபா
ேநாைய க2OQபா2O4S ெகாRO
வ)வத<காக நாைள காைல >த8
அOத ஒ) வார4 தள"ZகS
இ8லாத >] ஊரட_ைக }2G
உதர;2OSளா".
இXதVைலF8
ெசாXத
ஊ"
ெச8`W
பயYக7.
நல.
க)6
ெவ7~"கA4
ேந<=
அரo ம<=W தPயா" பxகS
இய4கQப2டன. ெதாட"X இ.=W
(ஞாF<=4bழைம) ெவ7~"கA4
பxகைள இய4க அரo அvம6
அ7
உSள.
அத.பG
ேபா4வரைற
அைமnச"
ஆ " . எ x . ர ா ஜ க R ண Q ப P.
அZ=தc.பG,
அரo
ேபா4வர கழக_கS சா"B8 2
நா2கA4 ெச.ைனF8 இ)X
ெவ7~"கA4 1,500 பxகைள
இய4க >GZ ெசmயQப2O உSள.

3 ஆHரS பhக=

மாVல68 >4bய நகர_களான
நாக"ேகா;8, ெந8ைல, 4G,
மைர, 6)n3, ேகாைவ, ேசலW
உS72ட நகர_கA4 இைடேய 3
ஆFரW பxகS இய4க நடவG4ைக
எO4கQப2O உSள.
பயYகS
அ6கமாக
வ)W
ப2ச68
ேதைவயான
பxகS
#Oதலாக இய4கQபட உSளன.
ெச.ைனF8
இ)X
இ.=
(ஞாF<=4bழைம) ெவ7~"கA4
கைட3யாக
jறQபOW
3றQj

பxக7. ேநர>W அ;4கQப2O
உSள.
Qபாக ெச.ைனF8 இ)X
இ.= மா"தாRட4 இரZ 6
மY, நாக"ேகா;8, 4G4
இரZ 7 மY, ெச_ேகா2ைட4 இரZ
7.30 மY, ெந8ைல, 6RO4க8`4
இரZ 8 மY, மைர4 இரZ 11.30
மY, 6)n34 இரZ 11.45 மY4
பxகS இய4கQபOb.றன. இXத
பxக78 பயணW ெசmபவ"கS
>ககவசW
அYX6)Qபட.,
b)hநா3P பய.பOத8 ேபா.ற
வtகா2O
ெந>ைறகைளQ
B.ப<ற ேவROW.
ேகாயWேபO ம<=W தாWபரW பx
Vைலய_கA4 மாநக@. ப8ேவ=
ப6க78
இ)XW
பxகS
இய4கQபOb.றன.
இuவா= அரo ெசm64QB8
#றQப2OSள.

ஆS; பhக=

இத<bைடேய
கடXத
10-X
ேத6F8
இ)X
ேபா4வர
V=தQப2டதா8 aடQப2O bடXத
ேகாயWேபO பx VைலயW ேந<=
பரபரQபான.
அைன
ஆWP
பxகS
உ@ைமயாள"கS
ச_க
மாVல
தைலவ" ஏ.அ.பழக. #யதாவ:தள"Zகள<ற >] ஊரட_ைக
அம8பOத
இ)Qபைதெயா2G
தhழக அரo 3றQj பxகைள
இய4bற.
இேதேபா.=
ஆWP
பxகைளW
இய4க
அரo
ேக2O4ெகாRட.
அதனGQபைடF8
மாVலW
>]வW ப8ேவ= நகர_க78
இ)X ேந<= உடனGயாக 150 ஆWP
பxகS இய4கQப2டன. ெதாட"X
இ.= 200 ஆWP பxகைள இய4க
>GZ ெசmSேளாW. ெச.ைனF8
இ)X நாக"ேகா;8, ெந8ைல,
4G, மைர, 6)n3, ேகாைவ
உSபட ப8ேவ= நகர_க78 ஆWP
பxகS இய4கQப2டன. ஆனா8
இXதQப6க78 இ)X எ6"பா"த
அளZ
பயYக7டW
வரேவ<j
இ8ைல.
இuவா= அவ" #னா".

7V, ஒ$ பX) ஊZயAகBட7
நாைள Dத, வX]க2 ெசய,ப16
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தளCcக= இ0லாத ஊரடO)
அZ1(க<ப&:=ள
jைலH0,
kZ0 ஒJ பO) ஊmயCக_ட
வOiக=
ெசய0ப:S
எ6
த`ழக அரn அZ178=ள8.
ெகாேரானா
ேநாmெதா<=
பரவைல க2OQபOத ேம 10Xேத6
>த8 நாைள வைர >] ஊரட_
அ;4கQப2ட. இXத அ;Qைப
ெதாட"X வ_bகS 50 சதNத
ஊtய"கAட. ெசய8ப2O வXதன.
ேம`W வ_b ப@வ"தைனகS
காைல 10 மY >த8 B<பக8 2
மY வைரW, ஊtய"கA4கான
ேவைல ேநரW மாைல 5 மY ேநரW

வைரW ெசய8ப2டன.
இXVைலF8,
ெகாேரானா
ேநாm ெதா<ைற4 க2OQபOத
நாைள >த8 ஒ) வார4
தள"ZகS இ8லாத ஊரட_ைக
தhழக அரo அ; அத<கான
உதரைவ தைலைமn ெசயலாள"
ெவ.இைறய.j BறQBSளா".
அXத
உதர;8
வ_bக78
பYj@W ஊtய"கS N2G8
இ)Xேத பYj@யலாW. ஏ.G.எW.
ம<=W அவ<=4கான ேசைவகS
அvம64கQபOW. a.8 ஒ)
ப_ ஊtய"கAட. வ_bகS
ெசய8பட அvம64கQபOW எ.=
ெத@;4கQப2OSள.

