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வியாழன், ஜூைல 23, 2020

முதல்வர் ெபாது நிவாரண நிதிக்கு

காஞ்சிபுரத்தில் கூடுதல் கைடகைள ஒதுக்க வலியுறுத்தி

 தமிழக அரசு அறிவிப்பு

காஞ்சிபுரத்தில் வியாபாரிகளுக்கு
கூடுதலாக கைட ஒதுக்க ேவண்
டும் என்று வலியுறுத்தி ைவயாவூர்
சாைலயில் ேநற்று சாைல மறியல்
நைடெபற்றது.
காஞ்சிபுரம் நகரின் பிரதான
மார்க்ெகட்டான ராஜாஜி மார்க்ெகட்
300 கைடகளுடன் ரயில்ேவ சாைல
அருேக இயங்கி வந்தது. அங்கு
கேரானா பரவியைதத் ெதாடர்ந்து
மார்ெகட்ைட
ைவயாவூர்
சாைலயில் மாற்றினர். அப்ேபாது
100 கைடகள் குைறக்கப்பட்டதாக
வணிகர்கள் புகார் கூறுகின்றனர்.
இந்நிைலயில் மைழ ெபய்த
ேபாது இந்த கைடகள் இருந்த பகுதி
முழுவதும் ேசறும், சகதியுமாக
மாறியது. இதனால், காஞ்சிபுரம்ெசங்கல்பட்டு சாைலயில் வரத
ராஜ ெபருமாள் ேகாயிைல தாண்டி
புதிதாக மார்ெகட் அைமக்கப்
பட்டுள்ளது. அங்கு 147 கைடகள்
கட்டப்பட்டுள்ளன. இதில் முதல்
கட்டமாக 120 கைடகள் ஏற்ெகனேவ
இருந்த வியாபாரிகளுக்கு ஒதுக்க

ரூ.394 ேகாடி ேசர்ந்தது
 ெசன்ைன

கேரானா தடுப்பு பணிகளுக்காக
முதல்வர்
ெபாது
நிவாரண
நிதிக்கு ரூ.394 ேகாடிேய 14
லட்சத்து 49 ஆயிரத்து 331 நிதி
ேசர்ந்துள்ளதாக தமிழக அரசு
ெதரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழக அரசு
ெவளியிட்ட ெசய்திக்குறிப்பு:
கேரானா ைவரஸ் தடுப்பு
பணிகளுக்காக முதல்வர் ெபாது
நிவாரண நிதிக்கு
தமிழ்நாடு
மின்விைச நிதி மற்றும் அடிப்பைட
ேமம்பாட்டு
நிறுவனம்
ரூ.5
ேகாடி, தமிழ்நாடு மின்வாரியம்
ரூ.2 ேகாடிேய 53 லட்சத்து 70
ஆயிரத்து 748, நீதிபதி ஆர்.
சுப்ைபயா ரூ.1 ேகாடிேய 86
ஆயிரத்து 639, உயர் நீதிமன்ற
பதிவாளர் ெஜனரல் ரூ.1 ேகாடிேய
50 லட்சத்து 31 ஆயிரத்து 750,
அக்வாசப் இன்ஜினீயரிங் ரூ.1

ேகாடிேய 50 ஆயிரம், தமிழ்நாடு
ேவளாண்
பல்கைலக்கழக
பணியாளர்கள் ரூ.90 லட்சத்து
29 ஆயிரத்து 763, தமிழ்நாடு
ெசய்தித்தாள் மற்றும் காகித
நிறுவனம் ரூ.42 லட்சத்து 47
ஆயிரத்து 371 மற்றும் லட்சுமி
விலாஸ் வங்கி ரூ.44 லட்சத்து
15 ஆயிரம் நிதி ெகாடுத்துள்ளது.
ேமலும் தமிழகத்ைதச் ேசர்ந்த
ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் ரூ.10
லட்சத்து 50 ஆயிரம், ேகாைவ
மாவட்ட நீதிமன்றம் ரூ.11 லட்சத்து
81 ஆயிரத்து 500, தமிழ்நாடு
குடிைச மாற்று வாரிய ஊழியர்கள்
ரூ.11 லட்சத்து 96 ஆயிரத்து 380
உட்பட பல நிறுவனங்களிடம்
இருந்து ஜூைல 21-ம் ேததி வைர
முதல்வர் ெபாது நிவாரண நிதிக்கு
ெபறப்பட்ட ெமாத்த ெதாைக
ரூ.394 ேகாடிேய 14 லட்சத்து
49 ஆயிரத்து 331 ஆகும்.

ராஜாஜி காய்கறி மார்க்ெகட் வியாபாரிகள் சாைல மறியல்
 காஞ்சிபுரம்

இந்நிைலயில்,
கடலூர்
மாவட்டத்ைதச்
ேசர்ந்த
நேரந்திரன் மற்றும் அவரது மகள்
நிரஞ்சனா ஆகிேயார் தங்கள்
உண்டியலில் ேசமித்த ரூ.80
ஆயிரத்ைத வழங்கியுள்ளனர்.
ெசன்ைன அேசாக்நகர் அரசினர்
மகளிர் ேமல்நிைலப் பள்ளியில்
பிளஸ் 2 பயிலும் மாணவி
டி.லக்ஷா தான் ேசமித்த ரூ.10
ஆயிரத்ைத முதல்வர் ெபாது
நிவாரண நிதிக்கு வழங்கியுள்ளார்.
இதுதவிர, ஐடிசி நிறுவனம்
சார்பில் ெசன்ைன, திருவள்ளூர்,
காஞ்சிபுரம் மற்றும் ெசங்கல்பட்டு
பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏைழ
குடும்பங்களுக்கு ரூ.1 ேகாடிேய
59 லட்சம் ெசலவில், ேதைவயான
நிவாரணப்
ெபாருட்கள்
வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு ெசய்திக்குறிப்பில்
கூறப்பட்டுள்ளது.

 காஞ்சிபுரம் ைவயாவூர் சாைலயில் கூடுதல் கைடகைள உருவாக்கக் ேகாரி சாைல மறியலில் ஈடுபட்ட வியாபாரிகள்.

முடிவு ெசய்யப்பட்டது. பைழய
வியாபாரிகளுக்கு ஏற்ெகனேவ 100
கைடகள் குைறக்கப்பட்ட நிைல
யில், ேமலும் கைடகள் குைறக்கப்
பட்டதற்கு எதிர்ப்பு ெதரிவித்து
வியாபாரிகள் ைவயாவூர் சாைல
யில் ேபாராட்டம் நடத்தினர்.

ஒதுக்குவது என்று முடிவு ெசய்
யப்பட்டது. ேமலும் விடுபட்ட
வியாபாரிகளுக்கு புதிய கைடகள்
அைமப்பதாகவும் உறுதி அளிக்
கப்பட்டது. இைதத் ெதாடர்ந்து
வியாபாரிகள் மறியல் ேபாராட்
டத்ைத ைகவிட்டனர்.

இவர்களிடம்
காஞ்சிபுரம்
டிஎஸ்பி மணிேமகைல மற்றும்
நகராட்சி அதிகாரிகள் ேபச்சு
வார்த்ைத நடத்தினர். இந்த
ேபச்சுவார்த்ைதயில் தற்ேபாதுள்ள
147 கைடகைளயும் ஏற்ெகனேவ
இருந்த
வியாபாரிகளுக்கு

மலபார் ேகால்டு நிறுவனத்தின்

ேபரறிவாளன் உள்ளிட்ட 7 ேபர் விடுதைல குறித்து

2 ஆண்டுகளாக எந்த முடிவும் எடுக்காமல் இருப்பது ஏன்?

‘ஆடி பிைரஸ் பிராமிஸ் ’ விற்பைன

 உயர்

மலபார் ேகால்டு அண்ட் ைடமண்
ட்ஸ் நிறுவனம் ஆடி சீசனில் ‘ஆடி
பிைரஸ் பிராமிஸ்’ விற்பைனைய
அறிமுகம் ெசய்கிறது. இதன்மூலம்
தங்க நைககளுக்கு ேசதாரத்தில் 20
முதல் 50% வைரயும், ைவர நைக
களுக்கு ைவரத்தின் மதிப்பில் 25%
வைரயும் தள்ளுபடி வழங்கப்படும்.
வாடிக்ைகயாளர்கள் எங்கு வாங்கி
இருந்தாலும் அவர்களது பைழய
தங்க நைககளும் ெபற்றுக்ெகாள்
ளப்படும். 22 காரட் தங்கத்ைத
எக்ஸ்ேசஞ்ச் ெசய்யும்ேபாது கழிவு

E-Paper

 ெசன்ைன

நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ேகள்வி
 ெசன்ைன

ேபரறிவாளன் உள்ளிட்ட 7 ேபர் விடு
தைல ெதாடர்பாக தமிழக அைமச்
சரைவ தீர்மானம் நிைறேவற்றி 2
ஆண்டுகளாகியும் இதுவைர எந்த
முடிவும் எடுக்காமல் இருப்பது
உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ேகள்வி
எழுப்பியுள்ளனர்.
இதுெதாடர்பாக ேபரறிவாள
னின் தாயார் அற்புதம்மாள்,
ெசன்ைன உயர் நீதிமன்றத்தில்
தாக்கல் ெசய்திருந்த மனுவில்,
‘எனது மகன் ேபரறிவாளன், நளினி,
முருகன் உள்ளிட்ட 7 ேபர், முன்னாள்
பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி ெகாைல
வழக்கில் கடந்த 28 ஆண்டுகளாக
சிைற தண்டைன அனுபவித்து வரு
கின்றனர். ேபரறிவாளன் உள்ளிட்ட 7
ேபைரயும் முன்கூட்டிேய விடுதைல
ெசய்ய தமிழக அைமச்சரைவ தீர்
மானம் நிைறேவற்றியும், அதன்மீது
ஆளுநர் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக

எந்த முடிவும் எடுக்காமல் கிடப்பில்
ேபாட்டுள்ளார். எனது மகன் அைடக்
கப்பட்டுள்ள புழல் சிைறயில் உள்ள
ைகதிகளுக்கு கேரானா ெதாற்று
பரவி வரும் நிைலயில் ேபரறிவாள
னுக்கும் பல்ேவறு உடல்நல பிரச்
சிைனகள் உள்ளதால், கேரானா
அபாயம் கருதி எனது மகனுக்கு
மீண்டும் 90 நாட்கள் பேரால் வழங்க
ேவண்டும்’ என ேகாரியிருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் என்.
கிருபாகரன், வி.எம்.ேவலுமணி
ஆகிேயார் அடங்கிய அமர்வில்
விசாரைணக்கு வந்தது. அப்ேபாது
மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த
வழக்கறிஞர் ஆர்.சண்முகசுந்தரம்,
‘‘ேபரறிவாளன் உள்ளிட்ட 7 ேபர்
விடுதைல ெதாடர்பாக தமிழக
அைமச்சரைவ தீர்மானம் நிைற
ேவற்றிஅனுப்பியும்,ஆளுநர்அைத
கடந்த 2 ஆண்டுகளாக கிடப்பில்
ேபாட்டுள்ளார். எனேவ, இது

9

ேபான்ற சந்தர்ப்பங்களில் மீண்டும்
பேரால் வழங்க 2 ஆண்டுகள்
வைர காத்திருக்க ேவண்டிய
அவசியமில்ைல என உயர் நீதி
மன்றேம பல்ேவறு வழக்குகளில்
சுட்டிக் காட்டியுள்ளது’’ என்றார்.
அப்ேபாது குறுக்கிட்ட நீதிபதி
கள், ‘‘அரசியலைமப்புச் சட்டரீதி
யாக முக்கிய பதவி வகிப்பவர்கள்
மீதான நம்பிக்ைகயின் அடிப்பைட
யில்தான் அவர்கள் முடிவு எடுக்க
ேவண்டிய
விவகாரங்களுக்கு
எந்த காலநிர்ணயமும் ெசய்யப்பட
வில்ைல. ஆனால், ேபரறிவாளன்
உள்ளிட்ட 7 ேபைர முன்கூட்டிேய
விடுதைல ெசய்ய ேவண்டும் என
தமிழக அைமச்சரைவ தீர்மானம்
நிைறேவற்றி 2 ஆண்டுகளுக்கு
ேமலாகியும் இந்த விவகாரத்தில்
இதுவைர எந்த முடிவும் எடுக்காமல்
இருப்பது ஏன்? அவர்கைள
விடுதைல ெசய்ய முடியும் அல்லது

ெசய்ய முடியாது என்பைத
ெதரிவித்திருக்க ேவண்டும்’’ என
ெதரிவித்தனர்.
பின்னர் 7 ேபைர முன்கூட்
டிேய விடுதைல ெசய்வது ெதாடர்
பாகவும், ேபரறிவாளனுக்கு மீண்
டும் பேரால் வழங்குவது ெதாடர்
பாகவும் தமிழக அரசு ஒரு வாரத்
துக்குள் பதிலளிக்க உத்தர
விட்டு விசாரைணைய ஜூைல
29-ம் ேததிக்கு தள்ளிைவத்தனர்.

கிைடயாது. தமிழகம் முழுவதும்
உள்ள அைனத்து ேஷாரூம்களிலும்
ஆடி மாதம் முழுவதும், அதாவது
ஆகஸ்ட் 16 வைர இந்த சலுைக
விற்பைன நைடெபறும்.
நைக மதிப்பில் குைறந்தபட்சம்
10%-ஐ முன்பணமாக ெசலுத்தி முன்
பதிவு ெசய்யலாம். இதன்மூலம்,
பதிவு ெசய்த விைல, சந்ைத விைல
இதில் எது குைறேவா அந்த விைல
யில் தங்கம் வாங்கிக்ெகாள்ளலாம்.
‘‘வாடிக்ைகயாளர்கள், ஊழியர்
களின் ஆேராக்கியம், பாதுகாப்ைப
உறுதிெசய்யத்
ேதைவயான

அைனத்து ெநறிமுைறகைளயும்
தவறாமல்
பின்பற்றுகிேறாம்.
ேஷாரூமுக்கு வருபவர்களுக்கு
ஒரு பாதுகாப்பான, சுகாதாரமான
சூழைலயும், வாங்கும் அனுபவத்
ைதயும் ஏற்படுத்த உறுதி பூண்டுள்
ேளாம்’’ என்று மலபார் ேகால்டு
அண்ட் ைடமண்ட்ஸ் நிறுவனத்தின்
ேசர்மன்
எம்.பி.அகமது
கூறியுள்ளார்.
ஆன்ைலனில் (www.malabar
goldanddiamonds.com) நைக வாங்
கும் அனுபவத்ைதயும் மலபார்

நிறுவனம் வழங்குகிறது.
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ÂU¤j«
X¥gªj¥òŸë m¿é¡if v©.v‹Io.26/x.v©.14/2020-21.

ehŸ:20.07.2020

Á¥fh£ bjhê‰ ó§fh¡fëš IP mo¥gilæš CCTV òif¥gl¡fUéfŸ éãnah»¤J,
ãWé¤J, xU§»izªJ, brašgL¤Â xU tUl fhy¤Â‰F Åj x¥gªj mo¥gilæš brŒjš
gâ¡F és«gu« 22.07.2020 m‹W btëæl¥g£lJ. mªj és«gu¤Â‰F Ñœf©lthW ÂU¤j«
btëæl¥gL»wJ.
mj‰F gÂyhf
go¡f nt©oaJ
jäœehL bjhêš K‹nd‰w ãWtd¤Â‹ jäœehL bjhêš K‹nd‰w ãWtd¤Â‹ rh®ghf
rh®ghf
_o
K¤Âiuæl¥g£l _o K¤Âiuæl¥g£l x¥gªj¥òŸëfŸ Ïu©L
x¥gªj¥òŸëfŸ xU ciw Kiwæš Ã‹ ciw Kiwæš ‘‘Á¥fh£ bjhê‰ ó§fh¡fëš IP
tU« gâ¡F tF¥ò I khãy mséš muR¤ mo¥gilæš CCTV òif¥gl¡fUéfŸ éãnah»¤J,
JiwfŸ / ãWtd§fŸ k‰W« muR rh®ò ãWé¤J, xU§»izªJ, brašgL¤Â xU tUl
ãWtd§fëš gÂÎ bg‰w x¤j gâfëš fhy¤Â‰F Åj x¥gªj mo¥gilæš brŒjš”
mDgt« bg‰w x¥gªj¡fhu®fëläUªJ gâ¡F x¤j gâfëš mDgt« bg‰w jFÂahd
tunt‰f¥gL»‹wd.
x¥gªj¥òŸë x¥gªj¡fhu®fëläUªJ
tunt‰f¥gL»‹wd.
rk®¥Ã¡f filÁ ehŸ 21.08.2020 khiy 3.00 x¥gªj¥òŸë rk®¥Ã¡f filÁ ehŸ 21.08.2020
kâ. bgw¥g£l x¥gªj¥òŸëfŸ m‹nw khiy 3.00 kâ. bgw¥g£l x¥gªj¥òŸëfŸ m‹nw
Ã‰gfš 3.30 kâ¡F Âw¡f¥gL«.
Ã‰gfš 3.30 kâ¡F Âw¡f¥gL«.
k‰w všyh éÂKiwfS« ãgªjidfS« khwhkš ÏU¡F«. X¥gªj¥òŸëfŸ Ñœ¡f©l
Ïiza js« _ykhf Ïytrkhf
gÂéw¡f« brŒJ bfhŸsyh«. Ïizajs Kftç
www.tenders.tn.gov.in
#810477

ேபாட்டி ேதர்வுகளுக்கு தயாராக

தமிழில் ‘என்ட்ரி ’ இ-கற்றல் ெசயலி
 ெசன்ைன

இந்தியாவின் சிறந்த கற்றல்
ெசயலிகளில் ஒன்று ‘என்ட்ரி’
(Entri). இைத பயன்படுத்தி
ேபாட்டித்
ேதர்வுகளான
டிஎன்பிஎஸ்சி,
ஆசிரியர்
தகுதித் ேதர்வு, மத்திய அரசுப்
பணியாளர் ேதர்வாைணயத்
ேதர்வு, ரயில்ேவ ேதர்வு வாரி
யம், இன்சூரன்ஸ் மற்றும் ஆங்
கில ேபச்சுப் பயிற்சி ேபான்ற
வற்றுக்கு தயாராகலாம்.
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1, குரூப்
2 உள்ளிட்ட ேபாட்டித் ேதர்வு
களுக்கான பாடங்கள் சார்ந்த
வீடிேயாக்கள்,
முந்ைதய
ஆண்டுகளின் வினாத்தாள்,
மாதிரி வினாத்தாள், விநாடி
வினா, ெபாது அறிவு மற்றும்
அன்றாடச்
ெசய்திகள்
ேபான்றவற்ைற இச்ெசயலி
மூலம் ெபறலாம்.
முகமது
ஹிசாமுதீன்,
ராகுல் ரேமஷ் ஆகிேயாரால்
கடந்த 2017-ல் இந்தச் ெசயலி
ெதாடங்கப்பட்டது. உலகின்
முன்னணி
ெதாழில்நுட்ப

ெதாடக்க
(ஸ்டார்ட்அப்)
ெசயலியான
LearnLaunch
Accelerator
ெசயலியால்
இந்தியாவில்
இருந்து
ேதர்வு ெசய்யப்பட்ட முதல்
ஸ்டார்ட்அப் ெசயலி ‘என்ட்ரி’
ஆகும். இது 10 லட்சத்துக்கும்
ேமற்பட்ட மாணவர்களுக்கு
அவர்களது கனவுப் பணிைய
ெதாடர உதவியுள்ளது.
ஆண்ட்ராய்டு பயன்படுத்து
ேவார் கூகுள் பிேளஸ்ேடார்
அல்லது https://entri.me/ என்ற
இைணப்பு மூலமாக ‘என்ட்ரி’
ெசயலிைய
பதிவிறக்கம்

ெசய்துெகாள்ளலாம்.

நளினிைய புழல் சிைறக்கு
மாற்ற ேகாரிக்ைக
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 ேவலூர்

f©fhâ¥ò¥ bgh¿ahs® (bgh)

ேவலூர் சிைறயில் உள்ள நளினியின்
உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
எனேவ,அவைரெசன்ைன,புழல்சிைறக்கு
மாற்ற ேவண்டும் என தைலைம
ெசயலாளருக்கு நளினியின் தாயார்
பத்மா ேகாரிக்ைக மனு அளித்துள்ளார்.
முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி
ெகாைல வழக்கில் ஆயுள் தண்டைன
விதிக்கப்பட்ட நளினி ேவலூர் ெபண்கள்
தனிச்சிைறயிலும், அவரது கணவர்
முருகன் ஆண்கள் மத்திய சிைறயிலும்
அைடக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்நிைலயில், ேவலூர் ெபண்கள்
சிைறயில்
உள்ள
நளினிக்கும்,
அவருைடய அைறயில் தங்கியிருந்த
ஆயுள் தண்டைன ைகதி ஒருவருக்கும்
இைடேய ேநற்று முன்தினம் தகராறு
ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிைலயில் நளினியின் தாயார்
பத்மா ேநற்று தமிழக முதன்ைம
ெசயலாளர், சிைறத் துைற டிஜிபி,
ேவலூர் சிைறத்துைற கண்காணிப்பாளர்
ஆகிேயாருக்கு
ேகாரிக்ைக
மனு
அனுப்பி உள்ளார். அதில், “ேவலூர்
சிைறயில் பணியாற்றி வரும் சிைறத்
துைற அதிகாரிகள், சிைறக் காவலர்கள்
ெதாடர்ந்து எனது மகளுக்கு ெதாந்தரவு
ெகாடுத்தும், மனரீதியாக துன்புறுத்தியும்
வருகிறார்கள். இைதத் தாங்க முடியாமல்
எனது மகள் தற்ெகாைலக்கு முயன்றதாக
தகவல் வருகிறது. ேவலூர் சிைறயில்
இருந்தால் எனது மகளின் உயிருக்கு
ஆபத்து ேநரிட வாய்ப்புள்ளது. எனேவ,
எனது மகைள ெசன்ைன புழல் ெபண்கள்
சிைறக்கு மாற்ற ேவண்டும்” என்று
மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பிளஸ் 2 முடித்த பிறகு...
அடுதது என்்ன படிககலைாம்?
எங்க படிககலைாம்?
எந்்தப் படிப்புககு
்வணலைவாய்ப்பு அதிகம்?

இப்படியா்ன ்கள்விகளுககு
விணடகாணும் முயற்சி்ய
‘இந்து ்தமிழ் திணை’ நாளி்தழ் முன்்்னடுககும்
இணைய வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி
‘உயர்வுககு உயர்கல்வி’
்்தாழில் துணற முன்்்னாடிகள் மூத்த கல்வியாளர்கள் ஆளுணைமிகக வல்லுநர்கள்
நம் ்கள்விகளுககா்ன விணடகணளத
்தரவிருககிறார்கள்.

ெூலை - 24’ 2020 மாலை 4.30 மு்தல்
உடன் இணைந்து

இ.ஆ.ப.,
அரசு மு்தன்ணை ்ையலைாளர்,
உயர் கல்விததுணற,
்தணலைணைச் ்ையலைகம்,
்ைன்ண்ன.

ஜேல்வி.அபூர்வா,

திரு.ஆர்.ஜீவானந்தம்,

முன்்னாள் ்தர இயககுநர் (FORD)

டாகடர்

ந.குணசேகரன்,

்பராசிரியர் ைற்றும் துணறத ்தணலைவர்,
இயந்திரவியல் துணற,
்கபிஆர் ்பாறியியல் & ்்தாழில் நுட்பக கல்லூரி,
்காயம்புததூர்.

டாகடர்

ஆன்ணலைன் வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி

வரும் 2020 ெூலை - 24
மு்தல் ஜ்தாடர்நது 15 நாடகள்...

ோதிகக விரும்பும் மாணவர்களுககான
ேரியான வாய்ப்பு...

எம்.ஜெய்குமார்,

இணைப் ்பராசிரியர் & துணறத ்தணலைவர் (்பாறுப்பு),
ஆட்்டா்ைாணபல் இன்ஜினியரிங துணற,
இந்துஸ்்தான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ையின்ஸ் அண்ட் ்டக்னாலைஜி,
்ைன்ண்ன.

Associate Sponsor

QR code- ஐ
ஸசகன் ஜேய்யவும்

பதிவு செய்ய:

https://connect.hindutamil.in/uuk.php
CH-X

