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நினம், பதவியற்பு 

யதசி நினங்கள்: 

 
S.No பபர்  பதவி 
1 ீதழதழ ததளட்டத்தழல் ளஸ்கபன் 

ளனர் பளதளகழருஷ்ணன் 
ஹலதபளளத் உனர்ீதழநன்த்தழன் புதழன தஹஹந 
ீதழதழ 

2 த்தழரிஹகனளர் பஜத் சர்நள தழல்ழ நற்றும் நளயட்ட கழரிக்ககட் அதசளசழதனசன் 
(டி.டி.சழ.ஏ.) புதழன தஹயர் 

3 சபஸ்யதழ ிபசளத் ஸ்டீல் ஆதளரிட்டி ஆப் இந்தழனள (SAIL) சழ.எம்.டி. 

4 ஸ்ரீ கழரிஷ் ிள்ஹ புதழன உறுப்ிர் டிபளிக், பனில்தய யளரினம் 
5 ீதழதழ LN கபட்டி ஹலதபளளத் ல்கஹக்கமக தயந்தர் 
6 ீதழதழ ஏ.தக. தகளனல் ததசழன சுஹந தீர்ப்ளனம் தஹயர் 
7 உதன குநளர் யர்நள ிபப்பு உள்டக்க புகளர்கள் கவுன்சழல் (ி.சழ.சழ.சழ) 

உறுப்ிர் 

8 கழருஷ்ணள கபட்டி கர்ளடகள துஹண சளளனகர் 
9 தீள கர்நளக்கர் தழரிபுபளயின் ிபளண்ட் தூதர் 
10 டளக்டர் டி.சழ.ஏ. பளகயன் ஹடபக்டர் கஜபல், முன்ளள் கவுன்சழல் அலுயக 

உறுப்ிர், உக யியகளபங்கலக்கள இந்தழன 
கவுன்சழல் (ICWA) 

11 ஸ்ரீ இன்கஜதழ ஸ்ரீியளஸ் 
(கசனர்) – குழுயின் தஹயர் 

களர்தபட் யியகளப அஹநச்சகம் (MCA) கம்ிகள் சட்டம் 
2013ன் தண்டஹ யிதழகஹ நறுரிசவஹ 
கசய்யதற்களக, 10 தர் ககளண்ட உறுப்ிர் குழுஹய 
தஹஹநனில் அஹநத்துள்து 

12 துயளபகள தழருநள பளவ்  யிஜனயளடள கப கூடுதல் களயல் இனக்குர் கஜபல் 
(சழஐடி) 

13 ீதழதழ யி.தக.தலழல்பநணி கசன்ஹ உனர் ீதழநன்த்தழன் புதழன தஹஹந ீதழதழ 

14 தழரு.எஸ்.என்.அக்பயளல் பனில்தய யளரினத்தழன் ணினளர் ிரிவு புதழன 
உறுப்ிர் 
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15 பளதகஷ் ரர்நள ஜளஜ் ஆட்தடள ழநழகடட்டின் முதல் தஹஹந யணிக 
அதழகளரி (CCO) 

16 தகிட் கசனளர் 
தஹஹநனில் 

அழுத்தப்ட்ட கயப் நழன் தழட்டங்கள் கதளடர்ள 
ிபச்சழஹகள் கதளடர்ளக அபசு உனர்ழஹ 
அதழகளபசஹகனளன்ஹ அஹநத்துள்து 

17  நத்தழன உள்துஹ கசனர் 
தஹஹந 

கும்ல் யன்முஹஹன கட்டுப்டுத்த உனர்ழஹக் 
குழுஹய அஹநத்தது அபசு 

18 யிஜய் தளகூர் சழங் கயியியகளப அஹநச்சகத்தழன் (MEA) கசனளர் 
(கழமக்கு) 

 
சர்வயதச நினங்கள்: 
 
S.No பபர்  பதவி 
1 ஆண்ட்கபஸ் நளனுயல் 

தளஸ் பளடர் 
கநக்றழதகளயின் புதழன ஜளதழதழ 

2 உருகுதயனின் தநஜர் கஜபல் 
தஜளஸ் எளடிதனள அல்கய்ன் 

இந்தழனள நற்றும் ளகழஸ்தளில் உள் ஐ .ள. இபளணுய 
ளர்ஹயனளர் குழுயின் (UNMOGIP) தஹஹந நற்றும் 
தஹஹந இபளணுய ளர்ஹயனளர் 

3 ஹசநன் ஸ்நழத் ஒள ஆஸ்தழதபழனளயின் ழர்யளக இனக்குர் 
4 லூனிஸ் என்ரிக் ஸ்கனின் ததசழன களல்ந்து னிற்சழனளர் 
5 கநௌரிசழதனள சர்ரி கசல்சழனள புதழன தநளர் (களல்ந்து) 
6 சுதபந்தழப தபளசள லளங்களங் நற்றும் ரளங்களய் யங்கழ களர்தபரன் (HSBC) 

இந்தழனளயின் தஹஹந ழர்யளக அதழகளரி 

7 இந்தழன அகநரிக்கர் சவநள ந்தள ஜளனகக் கட்சழனின் தஹஹந ழர்யளக அதழகளரி 

எங்களது Whatsapp Group 

திழ் - கிளிக் பசய்வும்   English - கிளிக் பசய்வும் 

எங்களது Facebook பக்கம் 

https://goo.gl/5iU2xB
https://chat.whatsapp.com/invite/5oc5utUQbcZ799YVj3FNp2
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