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நினம், பதவியற்பு
யதசி நினங்கள்:
S.No.

பபர்

பதவி

1

ஸ்ரீ பாஜேஷ் அகர்யால்

புதின உறுப்ிர் (ஜபாிங் ஸ்டாக்), பனில்ஜய யாரினம்

2

கீ தா ஜகாிாத்

சர்யஜதச ாணன ிதினத்தின் (IMF) தலலந
பாருாதாப ஆஜாசகர் நற்றும் ணிப்ார்

3

ஏர் நார்ரல் அில் ஜகாஸ்ா

யிநாப்லட ணிப்ாரின் துலணத் தலயர்

4

ஏர் நார்ரல் அநித் ஜதவ்

யிநாப்லட பாது இனக்குர் (OPS)

5

ஏர் நார்ரல் யி.ஆர். பசௌத்ரி

யிநாப்லட ணினாரின் துலணத் தலயர்

6

ஏர் நார்ரல் பகுாத் ம்ினார்

யிநாப்லட தலலந ிர்யாக அதிகாரி கிமக்கு ஏர்

7

ஏர் நார்ரல் ஹர்ேித் சிங்

யிநாப்லட தலலந ிர்யாக அதிகாரி பதன்ஜநற்கு

அஜபாபா

ஏர் கநாண்ட்

8

சஞ்சய் யர்நா

ஸ்பனினுக்கா இந்தினா தூதர்

9

ீதிதி சூர்னா கந்த்

இநாச்சப் ிபஜதச உனர் ீதிநன்த்தின் தலலந

10

ங்கஜ் சர்நா

ஐ.ா. ற்ின நாாடுகின் இந்தினாயின் தூதர்

11

நக்கலய எம்.ி. கஜணஷ் சிங்

ி ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்புகின் ன் ற்ினாபாளுநன்

12

துரார் ஜநத்தா

இந்தினாயின் பசாிசிட்டர் பேபல்

13

சுில் ாஸ்கபன்

புதின ஏர் ஆசினா இந்தின தலயர்

14

சச்சின் சதுர்ஜயதி, ஜபயதி

இந்தின ரிசர்வ் யங்கினின் நத்தின குழு உறுப்ிர்கள்

15

சந்தீப் க்ஷி

ஐசிஐசிஐ யங்கினின் ிர்யாக இனக்குர் நற்றும்

16

யிகாஸ் பசகால்

இனக்குர், லசனாண்ட் (ஐடி ிறுயம்)

17

எம். ாஜகஷ்யர் பாவ்

இலடக்கா சிிஐ இனக்குர்

18

என். பாதாகிருஷ்ணன்

டியிஎஸ் ஜநாட்டார் தலலந ிர்யாக அதிகாரி

19

சஞ்சய் குநார் நிஸ்பா

தலலந அநாக்க இனக்குர்

–

அய்னர்
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கநாண்ட்

ீதிதி

க் குழுயின் தலலந

தலலந ிர்யாக அதிகாரி 3 ஆண்டுகள்

1

FB – Examsdaily Tamil

நினம், பதவியற்பு
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20

ீதிதி ஏ.எஸ். ஜாண்ணா

கவுஹாத்தி உனர் ீதிநன்த்தின் புதின தலலந ீதிதி

21

ீதிதி ஜபஷ் ஹரிஷ்சந்திப

ாம்ஜ உனர் ீதிநன்த்தின் தலலந ீதிதி

ாட்டீல்

சர்வயதச நினங்கள்:
S.No.

பபர்

பதவி

1

சூஜசன் கிட்டி

ங்காஜதரின் முதல் பண் இபாணுய ததி

2

ார்ஹம் சாி

ஈபாக் ோதிதி

3

ரிஜத அபடல் அப்துல் நஹ்தி

ஈபாக் ிபதநர்

4

பகயின் பார்ட்ஸ்

கிரிக்பகட் ஆஸ்திஜபினாயின் புதின தலலந ிர்யாக அதி

5

ஸ்ரீியாசன் ஜக. சுயாநி

தலயர் & சர்யஜதச யிம்ப சங்கத்தின் (IAA) உகத்

6

ிபட் கயாாக்

அபநரிக்க உச்ச ீதி நன்த்தின் 114 யது ீதிதி

7

அசிம் முிர்

ாகிஸ்தாின் புதின ஐஎஸ்ஐ[ISI] தலயர்

8

நஹிந்தப பாேக்ஜச

இங்லகனின் புதின ிபதநர்

9

பேனிர் பால்பசாாஜபா

ிஜபசில் ோதிதி ஜதர்தில் பயற்ி

10

லநக்ஜகல் டி ஹிக்கின்ஸ்

இபண்டாம் முலனாக ஐரிஷ் ோதிதினாக

காரி

தலயர்

ஜதர்ந்பதடுக்கப்ட்டார்
11

AIBA உக சாம்ினன்ரிப்
ிபாண்ட் தூதர்

ஜநரி ஜகாம்

ந ப்பு நிகழ்வுகள் 2018 PDF Download
பபோது அறிவு போ க்குறிப்புகள் PDF Download
போ ம் வோரிோன குறிப்புகள் PDF Download
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குரூில் ஜசப - கிளிக் பசய்வும்
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ல் ஜசப - கிளிக் பசய்வும்
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