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ிணம், திற்பு 

சி ிணங்கள்: 

S.No தர்  தி 
1 க.ம்.  ாசப், இந்ிா 

தாணர் ி & ிணதீ் சன் 
பன்று உர் நீதஷன்ம நீதஷபதஷகள் உச்ச நீதஷன்ம 
நீதஷபதஷகரஶக நஷஷக்கப்பட்டனர் 

2 ஸ்ரீ ஹரின்ஷ் ஶஜ்சபப துபைத் தபயலஶக பதஷலியற்றுள்ரஶர் 
3 டாக்டர்  ி. சஷீ் ட்டி பஶதுகஶப்புத்துபம ஆர் &டி சசயஶரர் ற்றும் தபயலர் , 

டி.ஆர்.டி.ஒ 

4 ஸ்.குருமூர்த்ி & சஷீ் 
காசிாத் ாத்ி  

பகுதஷயந அதஷகஶப்பூர்லற்ம இந்தஷ ரிசர்வ் லங்கஷின் 
த்தஷ குழு இக்குநர்கள் 

5 ி. ா ூ பி.எஸ்.என்.எல். தஷழ்நஶடு பிரிலின் தபயபப் சபஶது 
யயஶரர் 

6 அனுாக் சச்சன் அர்ப்பைிக்கப்பட்ட சக்குக் கறக கஶர்ப்பயளன் ஆஃப் 
இந்தஷஶ யஷஷசடட் நஷர்லஶக இக்குனர் (DFCCIL) 

7 ஆித்ா ிக்ம் ற்றும் 
திாத் சந்ி ாி 

த்தஷ யநடி லரி லஶரி உறுப்பினர்கள் (CBDT) 

8 மூத் க்கநிஞர் தி.ஸ். 
திசாத் 

 புதஷ சதலுங்கஶனஶ அட்டர்னி செனல் 

9 ீிதி ம்.ஆர் ா பஶட்னஶ உர் நீதஷன்மத்தஷன் புதஷ தபயப நீதஷபதஷ 
10 ீிதி ா ந்ி ணன் தஷல்யஷ உர் நீதஷன்மத்தஷன் தபயப நீதஷபதஷ 
11 ீிதி கீா ிட்டல் ெம்ப ற்றும் கஶஷ்ீர் உர் நீதஷன்மத்தஷன் பதல் 

சபண் தபயப நீதஷபதஷ 

12 ீிதி ஞ்சுப சலூர் ஷன்லலுக்கஶன யல் பபமடீ்டு நீதஷன்மத்தஷன் 
தபயலர் 

13 கா சர்ா கரிர் யதசஷ ஆபைத்தஷன் தபயலர் 
14 டி.தானா ங்கடஷ் ர்ா  ஷ்ஶலிற்கஶன தூதர் 
15 ஆணந்ி தன் தடல் (த்ிப் 

திச ஆலர்) 
சத்தீஸ்கர் கலர்னர் கூடுதல் சபஶறுப்பு 

16 .க. சிங் இந்தஷன் ஆில் கஶர்ப்பயளனின் பபப்பயன் 
இக்குநர் 
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17 ிப்தட டிகர் அக்ஷய் குார் சஶபய பஶதுகஶப்பு பிச்சஶங்களுக்கஶன பிஶண்ட் தூதர் 
18 ிப்தட ாரிப்தாபர் ா ி 

ன்.கருண் 
புயஶகைஶ கயஶசஶவத்தஷ சங்கத்தஷன் சபஶதுச் 
சசயஶரர் 

19 தசா ு, னக்ஷ்ி அதர்ா 
ஸ்ரீகுார் & சந்ிா ா ன் 

பன்று புதஷ உறுப்பினர்கள் இந்தஷஶ சஷசண்ட்ஸ் 
யஷஷசடட் 

20 இந்ி ங்கிகள் சங்கத்ின் 
(ஈகான் சஹண்டர்) 

லங்கஷின் லஶரிப் பைிிடத்தஷற்கஶன ‘அமஷசலஶரிப் 
பங்குதஶர்’ 

21 B.சசிகன் 
னில்,சி 
ஊட்டச்சத்து ிறுகத்ின் 
முன்ணாள் இக்குணர்(NIN) 

FSSAI சஷலப்பு-யயபிரிங் லபபல தஷப்பஶய்வு சசய் 
குழுபல அபக்கஷமது 

22 ஸ்.ஸ். முந்த்ா [இந்ி 
ரிசர்வ் ங்கிின் முன்ணாள் 
து ஆலர்]  

இந்தஷஶ புல்ஸ் வவுசஷங் பினஶன்ழஷன் தனிப்பட்ட 
இக்குநர் (IBHFL) 

23 சந்பீ் த ாரிா சதன்கஷறக்கு ஆசஷஶலின் நடலடிக்பககள் துபைத் 
தபயலர் (SWA) 

24 சந்ிசகர் ாாகிருஷ்ன் துபைத் தபயலர் லியூகம் & தண்ைமஷவு, யகஶயகஶ 
யகஶயஶ இந்தஷஶ & சதன் யற்கு ஆசஷஶ 

25  டிகர் ீா டாண்டன் 
(காாஷ்டிா அசாங்கத்ால்) 

நகம் சஶர்ந்த சஞ்சய் கஶந்தஷ யதசஷ பூங்கஶலின் (SGNP) 
பிஶண்ட் தூதர் 

26 ன ீிதி ஸ். . 
 ிப்ார் 

யலதஶந்தஶ யஷஷசடட் ீது படிவு சசய் யதசஷ பசுப 
தீர்ப்பஶம் (NGT) அபக்கப்பட்ட குழுலின் தபயலர் 

27 குார் ங்கனம் திர்னா, ஒய்.சி. 
ஷ்ர்  

ஏர் இந்தஷஶலில் அதஷகஶப்பூர்லற்ம இக்குநர்கள் 

28 சந்ா காச்சார் ஐசஷஐசஷஐ சசயஶரர் குழுலில் ரு இக்குனஶக 
ீண்டும் பதலி ஏற்மஶர் 

29 ஸ்ரீணிாசன் ங்கடகிருஷ்ன் யலதஶந்தஶ லரஶகங்கரின் தபயப நஷர்லஶக அதஷகஶரி 
(சஷஇஒ) (யலதஶந்தஶ) 

30 ஆரின்  ுாலுக்கு ாற்நாக 
தன் ா ிணம் 

ஆசஷ யகஶப்பபின் இந்தஷ U-19 கஷரிக்சகட் அைிின் 
யகப்டன் 
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31 ஷ் தார் இந்தஷ கரிர் கஷரிக்சகட் அைிின் தபயப 
பிற்சஷஶரர் 

 

புி கர்ணர்கள்: 

S. No தர்  ாினம் 
1 சத்ஶ பஶல் ஶயஷக்  ம்மு & காஷ்ீர் ஆலர் 
2 ததகதஶ ஶய் கானா ஆலர் 
3 யஶல்ெஷ தஶண்டன் தீகார் ஆலர் 
4 கங்கஶ பிசஶத் சிக்கிம் ஆலர் 
5 கப்டஶன் சஷங் யசஶயங்கஷ ிரிபுா ஆலர் 
6 சத்யதவ் நஶஶண் ஆரிஶ ஹரிாணா ஆலர் 
7 யபபி ஶைி சௌரிஶ உத்கண்ட் ஆலர் 

 

சர்ச ிணங்கள்: 
 

S.No தர்  தி 
1 அப்ா தணிடஸ் புதஷ பஶகுயலன் ெனஶதஷபதஷ 
2 இப்ாஹிம் தௌதக்கார் கீா ஶயஷ ெனஶதஷபதஷ 
3 ம்ர்சன் முணங்காக்ா ெஷம்பஶப்யல ெனஶதஷபதஷ 

4 ஸ்காட் ாரிசன் ஆஸ்தஷயயஷஶலின் புதஷ பிதர் 
5 ரிா ஃதர்ணாண்டா 

ஸ்திணாசா கர்சஸ் 
(ஈக்டார்) 

ஐக்கஷ நஶடுகரின் 73 லது அர்வுக்கஶன 
சபஶதுச் சபபத் தபயலஶகத் 
யதர்ந்சதடுக்கப்பட்டஶர் 

6 ஆசாத் கசர் பஶகஷஸ்தஶனின் புதஷ பஶஶளுன்ம 
சபஶநஶகர் 

7 சத் த்ரிதி  சபஶது உதலி சசயஶரர் ற்றும் UNEP இன் 
நஷயூ ஶர்க் அலுலயகத்தஷன் தபயலர் 

8 னால்சந்த் ாஜ்புட் ெஷம்பஶப்யல யதசஷ கஷரிக்சகட் அைிின் 
தபயப பிற்சஷஶரர் 
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