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ினநம், தவியனற்பு 

யதெின ினநங்கள்: 

S.No. சனர் தவி 

1 ீதிதி பஞ்ென் யகாயகாய் உச்ச நீதின்மத்தின் அடுத்த தலயல நீதிபதி 

2 பஜிி காந்த் நிஸ்பா எல்லய பாதுகாப்புப் பலைின் பபாது இக்குனர் 

(பிஎஸ்எஃப்) 

3 என். பவி, விஜய் குநார் யொப்பா பிஸ் டிஸ்ட் ஆப் இந்திாலின் தலயலர் 
ற்றும் துலைத் தலயலர் (PTI) 

4 அன்சுா காந்த் எஸ்.பி.ஐ. நிர்லாக இக்குனர் 

5 அஷ்வாி ாட்டினா  எஸ்.பி.ஐ. ியூச்சுலல் ஃபண்டின் நிர்லாக 
இக்குனர் ற்றும் தலயல நிர்லாக அதிகாரி 

6 அநிதாப் செௌத்ரி ஆக்சிஸ் லங்கிின் நிர்லாக இக்குனர் & 
தலயல நிர்லாக அதிகாரி 

7 ஷபத் ஷர்நா பெட் ஏர்வலஸின் சுதந்தி இக்குநர் 
8 விா ாதல்கர் பெச்.டி.எஃப்.சி லயப்பின் புதி தலயல 

நிர்லாக அதிகாரி 
9 ிாய் குநார்  ஸ்டீல் அலச்சகத்தின் பசயாரர் 

10 ிபொந்த் குநார்  எஸ்.பி.ஐ. தலயல நிதி அதிகாரி 

11 ெஞ்ெய் அகர்வால் புதி பசயாரர், வலராண்ல 

12 ப்ரீதம் ெிங்  பசயாரர், பட்டில் சாதிின் வதசி 
ஆலைம் (NCSC) 

13 வருண் தவான் & அனுஷ்கா ெர்நா  திமன் இந்திா பிச்சாத்தின் தூதுலர்கள் 

14 ஸ்ரீ ஏ.கியதஷ் ெர்நா  பசயாரர் (வற்கு) பலரியுமவு அலச்சகம் 

15 விஜய் அநிர்தபாஜ் திழ்நாடு பைன்னிஸ் சங்கத் (டிஎன்டிஏ) தலயலர் 

16 அஜித் யநாகன் வபஸ்புக் இந்திாலின் நிர்லாக இக்குனர் 
ற்றும் துலைத் தலயலர் 

17 ஸ்ரீ ெஞ்ெய் குநார்  பபாது இக்குனர், தீ வசலல, சிலில் பாதுகாப்பு 
ற்றும் லடீ்டு காலயர்கள் (FS, CD & HG) 

18 ஆர் நாதவன் ெிந்துஸ்தான் ஏவானாட்டிக்ஸ் யிிபைட்டின் 
[HAL] தலயலர் ற்றும் நிர்லாக இக்குனர் [CMD] 
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19 சுில் யநத்தா 2018-19க்கான இந்தி லங்கிகள் சங்கத்தின் (IBA) 
புதி தலயலர் 

20 பன்ாள் உச்ெ ீதிநன் ீதிதி 
பஞ்ொ ிபகாஷ் யதொய் 

வயாக்பால் வதைல் குழு தலயல 

21 யநரி யகாம் பிஎஸ்என்எயின் பிாண்ட் தூதர் 

 

ெர்வயதெ ினநங்கள்: 
 

S.No. சனர்  தவி 

1 ஆரிஃப் அல்வி  பாகிஸ்தான் ெனாதிபதி 

2 பத்தாஸ் சநௌொ 
அப்தல்ா 

 சூைான் புதி பிதர் 

3 சஜபல் பூர்ணா ெந்திப 
தாா  

வநபார இாணுலத்தின் புதி தலயலத் தரபதி 

4 ீதிதி தஹிபா ெப்தர் பலூசிஸ்தான் உர் நீதின்மத்தின் முதல் பபண் 
தலயல நீதிபதி 

5 ீதிதி ஓம் ிபகாஷ் நிஸ்பா வநபாரின் புதி தலயல நீதிபதி 
6 டாக்டர் பூம்யகத்பால் 

ெிங்  
உயக சுகாதா அலப்பின் பதன்கிறக்கு ஆசிாலின் 
ண்ைய இக்குனாக ீண்டும் வதர்வு 
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