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ఎన్ని నమినర అరు గోయ బాధ్ి స్నీక

కేం ఎన్ని సేఘే నమిషనర పేజా కేడర చేంష మా ఐఏఎస అధిక అడు గోయ బాధ్య స్నకేరడ. దేం

ఎన్ని ప్ష నమిషన నాజ కమన, ఎన్ని నమిషన అనూ చేం పేంిం కూష నమిషనమూ స్థన్ ఆోష భర్

చేష నిటేం. ఈ ఏడం ూిేెడ 31ం గోయ పదవ ిిే ముగ్ేం

నీ ఆయో సభధయు అర్ంి విరన

నీ ఆయో పక్స్ట సభధూు ఫేంిే ఫన ఎనషమి గ్ అేడ వెలన సేస్ వధవస్పన అాధయక అక్ేి వనరన

నోమమితధడ. ఈ మేక కేబి ిెకకోి ఉ్్డ్య జర చేేం. ప్షధేన ఆమదేం ఈ నతధనే చపపనషటన

పేరేం. పగ్్ే ఆ సేస్థ సభధయు వక సేస్్, ప్సన ేమే చేి, వక పయ ఉథ్డ. వనరన నతధనేం ఆ సేఖధ

థయుక చకేం. ఈోష 2009థ ఐఎేఎఫన భే్ పీనధు నోమమితధడ. 2012 చవక వేక ఆ సేస్ ఎగ్కధపజ

డైనననర పనచచడ. అే్కమేు కేం పభ్్ మఖధ ఆక్న సిహాడు వధవవకేరడ

Narendra Modi, Chairperson

Suman Bery, Vice Chairperson

Parameswaran Iyer, CEO

ప్ీసీీ సీఈు గీర ద్వద

ఛత్సరఢ ిధేడర చేంష సనోన ఐఏఎస అధిక గేజ ం్వం పసేభేీ మఖధ ిేధనే్వరధిక (సఈఈ)ు

నోమమితధడ. 1995 బధయర చేంష ఆోష ఈ పదవథ ఐద నే పట కషసుాడ. ఇథ్క్ు వధవవకగ్ష్ దేదేరే

డైననన జషేయ ధతేి అగన్య స్షేథ గేజ ం్వం నోమమితధడ.

Founded: 23 November 1997, New Delhi

Headquarters: New Delhi
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సీఆరఐ డైనెరు శేషార

నాేంషగ న్న భే్ వక పకిాష సేస్ (ఐఐఆనఆన)థ ప్ష చావ్్ు పనచగ్ష్ డననన మగేప శేమాజ ఏపథ

నజధమేంవేేథన కేం పుక పకిాష సేస్ (సీఆనఐ) డైననడు నోమమితధడ. ఈ మేక భే్ వధవసో

పకిాష ధేేల (ఐసఏఆన) ాజు ఉ్్డ్య జర చేేం.

కని బధంా ఎండ, సీఈు నలదంయ స్ధయిోక ిా

కషన బధేకన్ష మేనేో డైననన (ఎేడ), మఖధ ిేధనే్వరధిక (సఈఈ)ు నలంేూ స్ధథనోర నా

ఎేపనతధడ. కేం పభ్్ ఆక్న చఖక చేంష ఫథనాోయ సర్ిస ఇన్సటధిే్ బధ్ స్ధథనోర నా నతధిన్

ఖనడ చేేం. పదవ బాధ్య చపపనష తద నేచమండన ెా ఆోషక 60 ఏ నే వోగ్ వచ్ వేక ఈ పదవథ ఉేటడ.

కషన బధేక పగ్్ ఎేడ, సఈఈ ఎయ.వ.పభనన వచ్ బెఖడక పదవ వేధర చగ్థ్డ. ఆోష స్షేథ క.స్ధథనోర

నాబాధ్య చపేాడ.

Headquarters: Bengaluru

CEO: Lingam Venkat Prabhakar (1 Feb 2020–31 Dec 2022)

Founder: Ammembal Subba Rao Pai

Founded: 1 July 1906

ల నమిష ఛీరీ్యన రీ ిా అవస్ బాధ్ి స్నీక

ె నమిే ఛేరే్థర నన్ిన హైడన కినై చీ జ నేస రీ నా అవే్ బాధ్య చపటనడ. హజజరా ఇీవి తడర వయవకేచష

జేయర రీ నా అవే్ ే్త్్ే వహేరడ. పగ్్ ె నమిన్ 2020 ఫివక ఒనట తదష ఏనరట చచడ. జ నేస

క.ప.శేనేే, ప్సన ఆషేి పలీయ, ప్సన ూ.ప.వేర, ప్సన ని ఆేధ, ఎే.నడరనధయ ఇేుథ సభధయ.

యూఐయష ఎగ్జధకర ఛీరయన శనరసష వీదిాష

యనోే బధేి ఆీ ఇేూత (యూఐ) థే ఎగ్కధపజ ఛేరథర శనీసే వేదనజన్మం నే ిెనా నోమమ్

పభ్్ే ఉ్్డ్య జర చేేం.

Headquarters: Mumbai
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Number of employees: 75,201 (FY22)

CEO: A. Manimekhalai (3 Jun 2022–)

Founded: 11 November 1919, Mumbai

ద.య.రై్ జఎంు అరుణషర జష

కేం పభ్్ే దకర ధాధ (ద.ధ.) రె్క పక్స్ట జషేయ మేజడ (ాఎే)న నోమేచేం. ఈ మేక కేం పభ్్ కేబి

నతధిి నమీ ఉ్్డ్య జర చేేం. ఇేూోే రె్ సర్స ఆీ ేగ్య ఇేననన్ (ఐఆనఎసఎసఈ) 1986 బధయర చేంష జే

ఏపయ 1 నేచ ద.ధ.రె్ జే ఇేఛక్ ాఎేు బాధ్య నే్క్గ్థ్డ. జే ాఎేు బాధ్య స్నకేరడ.

Founded: 2 October 1966, Andhra Pradesh

Headquarters: Rail Nilayam, Secunderabad

Jurisdiction: Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Tamil Nadu

ూీసఎయ తతణలన సఎండు ియనక షి గుప

భే్ పెలోే ిేర్ిే లమమడ (ూపసఎయ) ాారలన ఛేరే, మేనేో డైననన (సఎేడ)ు నధనతి్ ుప్న పభ్్ే

నోమేచేం. పగ్్ే డైననన (ఫథే్)ు ఆోష ఉథ్డ. అ నైెడ 31ష అడు కమన ేేో పదవ వేధర చోేేం,

ూపసఎయ సఎేడ పదవ ఖా అటధేం. ఆోష స్షేథ ాారలనేు ుప్ బాధ్య నే్క్ే చనథ్డ.

AICTE ఛీరయన ీజ సతిా నియనం

ఐఐీ - ుీవప డైననన ప.న.సానా అఖి భే్ సేకీన వాధ ధేేల (ఏఐసీఈ) ఛేరథర నోమమితధడ. మం నే

పట ఆోష ఈ పదవథ కషసుాడ. కేం వాధ ధేన్్ చఖ ఈ మేక వ నిూేచేం. పగ్్ే ఏఐసీఈ ాారలన

ఇథ్క్ుయాస ఛేరే జగదీ కమన ఉథ్డ.

Founded: November 1945

Headquarters: New Delhi
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