
ெசமெெமாழி தெழாமய் ெிதழி நழ�வனம 
இைணிவாழச ெசமெெமாழி தெழழ 

 
நன்ழ 
 
ெசமெெமாழி தெழாமய் ெிதழி நழ�வனம, ெசனைன 
ேபரமசழமழிர இரம. சநதழரேசசரன 
இிக்நர 
 
இிக்நர ெபம�ப் 
ேபரமசழமழிர அ. பானழேவ�, (09.03.2017-14.06.2020) 
ேபரமசழமழிர ெச. ெப. தனேவல, (04.04.2016 - 31.12.2016) 
ேபரமசழமழிர ெமலதழ �ைரசமெழ, (15.09.2015 – 31.03.2016) 
ேபரமசழமழிர இரம. ஞமன�ரிதழ, (23.04.2015 – 14.09.2015) 
தழ�ெதழ �.ேசம. �ெம (01.04.2013 – 31.03.2015) 
ேபரமசழமழிர இரம. ஞமன�ரிதழ, (01.10.2011 - 31.03.2013) 
ேபரமசழமழிர ச. ேெமசன, (01.05.2009 – 30.09.2011) 
 
ெபம�ப் அ�வலர 
ேபரமசழமழிர ச. இரமெசமெழ (2004 - 2013) 
 
பதழவமளர 
�ைனவர �சழைல இரமச பமண்ின (02.03.2016 – 30.04.2018) 
�ைனவர �. �ி�ேவல (08.06.2011 – 31.10.2015) 
 
நழதழ அ�வலர 
தழ�. ேசமபமல சழ�ஷணன (01.12.2014 – 30.04.2018) 
தழ�. ெப.ைவ. ச�ணமசரன (02.05.2011 – 21.07.2014) 
 
  



தழட் ஆேலமசைனக ்� (2006 - 2008), ெசமெெமாழி தெழழ உிரமய் ைெிம, இநதழி 
ெெமாழசளழன ந�வண நழ�வனம, ைெ�ர. 
ஒ�ஙசழைணபபமளர 

ேபரமசழமழிர. சமம ேெமசன லமல,  
உ�பபழனரச் 

ேபரமசழமழிர ேச. ��ைசின 
ேபரமசழமழிர ேச. நமரமிண �ரிதழ 
ேபரமசழமழிர �. இரமசமரமம 

ேபரமசழமழிர வழ. சஙசரநமரமிணன 

ேபரமசழமழிர ேச. நமசசழ�ி� 
 
தழட்டஆேலமசைனகட்�ட(2009 - 2014), ெசமெெமாழி தெழாமய் ெிதழி நழ�வனம, 
ெசனைன 
தைலவர 

ேபரமசழமழிரடச.ேெமசன  
�ட்டஅைெபபமளர 

ேபரமசழமழிரடச.இரமெசமெழ 
ஒ�ஙசழைணபபமளர 

ேபரமசழமழிரடஅனனழடதமெ� 
உ�பபழனரச் 

ேபரமசழமழிரடபழ.பழ.ரமஜரமேஜஸவமழ 
ேபரமசழமழிரட�.இரமஜமரமம 
ேபரமசழமழிரடபழ. சழவ்ெமர 
ேபரமசழமழிரடப.ரம.நகசகரன 
ேபரமசழமழிரடவழ.பழ.ேதவதிதம 
ேபரமசழமழிரடச.சழவசமெழ 
�ைனவரடச.பமல�பபழரெணழின 

 
ெதழப்ட்மளர 
ேபரமசழமழிர இ. �நதர�ரிதழ , ��நழைல ஆயவ்ழஞர 
ேபரமசழமழிர சம.ேசம.ேவஙச்ரமென, ஆயவ்ழஞர  
 
இைணி வ்ப்ைர வாஙசழேிமர 
ேபரமசழமழிரடவழ.பழ. ேதவதிதம (அனைனிெதரசம பலசைலகசாசம) 
ேபரமசழமழிரடஅ.அ.ெணவமளன  (ெசனைனபபலசைலகசாசம) 



ேபரமசழமழிர இ. �நதர�ரிதழ  (ெசமெெமாழி தெழாமய் ெிதழி நழ�வனம) 
ேபரமசழமழிர அரஙச. இரமெ�ஙசம  (ெசனைனப பலசைலகசாசம) 
�ைனவர அரஙச. ெல�சம (எிதழரமா ெசளழர சல்மழ) 
�ைனவர வழஜிலஷெழ  (ஸெ்லலம ெமமழஸ சல்மழ) 
�ைனவர த. வசநதம் (எிதழரமா ெசளழர சல்மழ) 
�ைனவர �. �ி�ேவ� (ெசமெெமாழி தெழாமய் ெிதழி நழ�வனம) 
�ைனவர பம. உதிக்ெமர (்�க சல்மழ, நநதனம) 
 
ெதமாழல �டப உதவழ   
ெசமெெமாழி தெழாமய் ெிதழி நழ�வனம 
ேபரமசழமழிர ெர. ்ெரன, தழ�. த. ெசநதழல்ெமர (்�மப்க சமடசழச்) 
தழ�. அ. ��ச�வமெழநமதன 
தழ�. �. இரமஜேசசர                 (வைல வாங்நர) 
தழ�. இரம.�நதரசணபதழ 
 
ெதமாழல �டப உதவழ  (இைணி வ்ப்ைர) 
ேதசழி ெதமாழல�டப ஆசழமழிர பிழறசழ ெற�ம ஆரமயசசழ நழ�வனம 
ேபரமசழமழிர இ. எஸ. எம. �ேரஷ   
தழ�. எல.பழ. எலபழன  
தழ�.  என. சமயசஙசர  
இநதழி ெதமாழல�டப சாசம ெசனைன 
தழ�. சணணன சழ�ஷண�ரிதழ 
தழ�. ேசமஜூ பழரமனசழஸ 
தழ�. ேச. ஆர. ெேசநதழரபம் 
தழ�ெழ் எஸ. பழரதகபம 
தழ�. எஸ. �பமஸ 
 
ெதமாழல �டப உதவழ   (ெசய்் வமசழப்) 
�ைனவர வழெலம ந்ரமஜன 
�ைனவர ந. ேதவழ 
தழ�ெதழ. �. பழ. சழிரம பமல�பபழரெணழின 
தழ�ெதழ. சமிிமழ 



சலவழசமர பணழிமளர 
�ைனவர பம. சணணதமசன (2008 - 2012) 
 
தர் உ்ளகட்மளரச் 
தழ�ெதழ ரம. நளழனம (2008) 
தழ�ெதழ. வழ. ேஜ. ைசிி அ� ஃபமிதழெம (2009-2011) 
 
ெெமாழெபிரபபமளரச் 
தழ�. அ.தடசழணம�ரிதழ 
தழ�.ஏ.ேச.இரமெம�ஜன 
�ைனவர வழ. ��சன 
தழ�. ெதசழனழ  
தழ�.எம. பமலசழ�ஷண �த�ிமர 
�ைனவர. ேஜ.ஆர. ெமர 
தழ�.ேஜ.வழ.ெசலைலிம 
ேபரம.ேச.ஜழ. ேசஷமிதழமழ 
�ைனவர ஆர.இ.ஆஷர 
தழ�. பழ. ேஜமதழ�ி� 
தழ�. எம.�பதழ 
�ைனவர .ஜழ.�.ேபமப 
�ைனவர ப.ெ�தநமிசம 
தழ�.ஏ.வழ. �பபழரெணழிம 
தழ�.எஸ.இரமென 
 
நழ�வனஙச் 
ேபரமசழமழிர & தைலவர, தெழழி�ை்,  ேசரளப பலசைலகசாசம, தழ�வனநத்ரம 
�தலவர, ெ.தழ. இந� சல்மழ,  நமசரேசமவழல 
இிக்நர, இநதழி ெெமாழசளழன ந�வண நழ�வனம, ைெ�ர 
இிக்நர, ேதசழி ெதமாழல�டப ஆசழமழிர பிழறசழ ெற�ம ஆரமயசசழ நழ�வனம 
இிக்நர, தெழழ இைணி பலசைலகசாசம 
�ைணேவநதர, தெழழநம� தழ்நதெவளழப பலசைலகசாசம 
சமடசழக ்�மப்ஙச், ெசமெெமாழி தெழாமய் ெிதழி நழ�வனம 


