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நினம், பதவியற்பு 

யதசி நினங்கள்: 

S. No பபர்  பதவி 

1 லலப்டிலென்ட் லெெரல் 
தேவராஜ் அன்பு. 

இராணுவ ஊழியர்களின் துணை ேணலவர் 

2 ேிதெஷ் குப்ோ இந்ேியாவின் புவியியல் ஆய்வு ணையத்ேின் (ெிஸ்) ல ாது 
இயக்குெர் 

3 சபக லோழில் 
பணெவர் விெய் 
ைகாென் 

ராெவீ் காந்ேி அறக்கட்டணள லசயலாளர் ைற்றும் ேணலணை 
நிர்வாக அேிகாரி 

4 அக்ஷய் குைார் அரசாங்கத்ோல் லோடங்கப் ட்ட சாணல  ாதுகாப்பு 
விழிப்புைர்வு  ிரச்சாரத்ேிற்காெ  ிராண்ட் தூேர் 

5 ம்.தக.லெயின் ரிசர்வ் வங்கியின் துணை கவர்ெர் 

6 தகார்லெலிஸ் 
லவரிஸ்விஜ்க் 

தகார் புேிய ேணலணை நிர்வாக அேிகாரி 

7 ோரிக்  ிதரம்ெி விப்தரா ண்டர் ிணரசஸ் நிர்வாகி அல்லாே  இயக்குெர் 

8 ச்.ஆர் கான்  ந்ேன் வங்கி நிர்வாகியல்லாே ேணலவர் 

9 ேிபே. சரத்குைார் விெிலலன்ஸ் ஆணையர்  

10 அரவிந்த் சக்தசொ ேற்காலிக ப ிஸ்சி ேணலவர் 

11 ஸ்.ரதைஷ் ைத்ேிய ைணறபக வரி ைற்றும் சுங்க வாரியத்ேின் ேணலவர் 
(CBIC) 

12  ிரான்சிஸ்தகா டி சூசா காக்ெிசண்ட் குழுவின் துணைத் ேணலவர் 

13 ராைா கபூர்  ஸ் வங்கி ேணலணை நிர்வாக அேிகாரி 
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14 இந்ேர்ெதீ் சிங் நிலக்கரிச் லசயலாளர் 

15 ஸ் சுந்ேரி நந்ோ  புதுச்தசரியின்  பேல் ல ண் காவல் துணற ல ாது இயக்குெர் 
(DGP) 

16 தைகொ ஶான்ஃத ா கர்நாடகா ப்(IAF’s)’ன் பேல் ல ண்கள் த ார் விைாெி 

17 சந்ேீப்  க்ஷி சிசி வங்கியின் ேணலணை இயக்க அேிகாரி 

18 HR கான் நிர்வாகி அல்லாே  ந்ேன் வங்கியின் ேணலவர் 

19 .ஆர் ரஹ்ைான் சிக்கிைின்  ிராண்ட் தூேர் 

20  ி ஸ்ரீராம் டி ி இணடக்கால ேணலவர் 

21 ஸ் ஸ்ரீேரன் கைிட்டி லைட்தரா லரயில் அணைப்பு ேரநிணலகணள வகுக்க கைிட்டி 

22 சேிஷ் சவான் ைிேக்கும் சூரிய சக்ேி ஆணல குழுவின் ேணலவர் 

23 ஸ்.ரதைஷ் ைணறபக வரிகள் ைற்றும் சுங்க வரி வாரியத்ேின் ேணலவர் 
(CBIC) 

24 சுெில் சுப் ிரைைியம் சுந்ேரம் அலசட் தைதெஜ்லைன்ட் கம்ல ெி லிைிலடட் ேணலணை 
நிர்வாக அேிகாரி (CEO) 

25 ஆெந்த்  ார்வா லச ி(SEBI) பழுதநர உறுப் ிெர் 

26 உஜ்வால்  த்ரியா டால்ைியா சிலைண்ட் ( ாரத்) ேணலணை இயக்க அேிகாரி (சிஏஏ) 

27 கிரிஷ் சந்ேிர சதுர்தவேி நிர்வாகி அல்லாே ICICI வங்கியின் ேணலவர் 

 

சர்வயதச நினங்கள்: 
 
S. No பபர்  பதவி 

1 கிபெலசப் கான்தட இத்ோலியின்  ிரேை ைந்ேிரி 
2 ல ட்தரா சான்சஸ் ஸ்ல ய்ன் நாட்டின்  ிரேைர் 
3 அப்தேல் அல்சிசி கிப்து அேி ர் 
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4  ிப் ா ஹாரிஸ்  ிரிட்டிஷ் அகாடைி ஆஃப் ஃ ிலிம் அண்ட் லடலிவிஶன் 
ஆர்ட்ஸ் (BAFTA) புேிய ேணலவர் 

5 டாைி ோைஸ் ைதலசியாவின் புேிய அட்டர்ெி லெெரல் 
6 எைர் அல்-ரஸ்ொஸ் தொர்டாெின்  ிரேை ைந்ேிரி 

7 ைரியா ஃல ர்ொண்டா 
ஸ் ிதொசா [ஈக்வடார்] 

.நா ல ாதுச்சண யின் ேணலவர் 

8 சரீோ நாயர் உலக ல ாபேளாோர ைன்றம் (WEF) நிர்வாக உறுப் ிெர் 
9 இந்ேிய அலைரிக்கர் 

ேிவ்யா சூர்ய தேவாரா 
லெெரல் தைாட்டார்ஸ் நிறுவெத்ேின் இந்ேிய அலைரிக்க 
ேணலணை நிேி அேிகாரி (CFO) 

10 டாக்டர் அத்துல் கவாண்
தட 

அதைசான்,  ல ட், தெ ி தைார்கன் ஆகிதயாரால் 
உபேவாக்கப் ட்ட உடல்நல நிறுவெத்ேின் ேணலணை நிர்வாக 

அேிகாரி 

11 துபேக்கி ெொேி ேி லரலசப் ேயிப் ர்தடாகன் 
12 அன்தடாெிதயா 

ைானுவல் டி 
கார்வால்தஹா ஃல ரிரா 
விட்தடாரிதொ 

.நா. இடம்ல யர்ேல் அணைப் ின் புேிய ல ாது இயக்குெர்  

 


