
முதல்வர-்நியமிக்கப்பட்ட திரு எம்.கக.ஸ்டாலின், தமிழக மாநில அமமசச்ரக்ளாக 

நியமிக்கப்பட கவண்டிய நபரக்ளின் பட்டியமலயும், அவரக்ளின் 

இலாகாக்கமளயும் இன்று 6.5.2021 அன்று அனுப்பியுள்ளார.் 

 

அமமசச்ரக்ளாக நியமிக்கப்பட கவண்டிய நபரக்ள் மற்றும் அவரக்ளில் 

அவரக்ளின் இலாகாக்கள் குறிதத்ு முதலமமசச்ர-்நியமித்த பரிந்துமரகளுக்கு 

தமிழக மாண்புமிகு ஆளுநர ்ஒப்புதல் அளித்துள்ளார:் 

 

S. No. பெயர் ெதவி இலாகாக்கள் 

1 எம்.கக. ஸ்டாலின் முதல் அமைச்சர் 

பொது, பொது நிர்வாகம், 

இந்திய நிர்வாக கசமவ, 

இந்திய காவல்துமை கசமவ, 

ெிை அகில இந்திய கசமவ, 

ைாவட்ட வருவாய் 

அதிகாாிகள், காவல்துமை, 

வீடு, சிைப்பு முயற்சிகள், 

சிைப்பு திட்ட அைலாக்கம், 

ைாற்றுத்திைனாளிகளின் 

நலன். 

2 துமைமுருகன் நீர்வளத்துமை அமைச்சர் 

சிைிய நீர்ப்ொசனம், 

சட்டைன்ைம், ஆளுநர் ைற்றும் 

அமைச்சகம், கதர்தல் ைற்றும் 

ொஸ்கொர்ட், தாதுக்கள் 

ைற்றும் சுைங்கங்கள் 

உள்ளிட்ட நீர்ப்ொசன 

திட்டங்கள். 

3 கக.என். கநரு நகைாட்சி நிர்வாக அமைச்சர் 
நகைாட்சி நிர்வாகம், நகர்ப்புை 

ைற்றும் நீர் வழங்கல். 

4 I. பொியசாைி ஒத்துமழப்பு அமைச்சர் 

ஒத்துமழப்பு, புள்ளிவிவைம் 

ைற்றும் முன்னாள் ெமடவீைர் 

நலன் 

5 கக.கொன்முடி உயர்கல்வி அமைச்சர் 

பதாழில்நுட்ெ கல்வி, 

ைின்னணுவியல், அைிவியல் 

ைற்றும் பதாழில்நுட்ெம் 

உள்ளிட்ட உயர் கல்வி 

6 ஈ.வி. கவலு பொதுப்ெணித்துமை அமைச்சர் 

பொதுப்ெணித்துமை 

(கட்டிடங்கள், 

பநடுஞ்சாமலகள் ைற்றும் சிறு 

துமைமுகங்கள்) 



7 எம்.ஆர்.கக. ென்னீர்பசல்வம் 
கவளாண்மை ைற்றும் உழவர் 

நலத்துமை அமைச்சர் 

கவளாண்மை, கவளாண் 

பொைியியல், கவளாண் 

கசமவ கூட்டுைவு, 

கதாட்டக்கமல, கரும்பு 

கலால், கரும்பு வளர்ச்சி 

ைற்றும் கழிவு நில கைம்ொடு 

8 கக.கக.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ைாைச்சந்திைன் 
வருவாய் ைற்றும் கொிடர் 

கைலாண்மை அமைச்சர் 

வருவாய், ைாவட்ட வருவாய் 

ஸ்தாெனம், துமண 

ஆட்சியர்கள், கொிடர் 

கைலாண்மை 

9 தங்கம் பதன்னைாசு மகத்பதாழில் அமைச்சர் 

பதாழில்கள், தைிழ் 

அதிகாைப்பூர்வ பைாழி ைற்றும் 

தைிழ் கலாச்சாைம், 

பதால்லியல். 

10 எஸ். பைகுெதி சட்ட அமைச்சர் 

சட்டம், நீதிைன்ைங்கள், 

சிமைகள் ைற்றும் ஊழல் 

தடுப்பு 

11 எஸ்.முத்துசாைி 
வீடமைப்பு ைற்றும் நகை 

அெிவிருத்தி அமைச்சர் 

வீட்டுவசதி, கிைாைப்புை 

வீட்டுவசதி, நகை திட்டைிடல் 

திட்டங்கள் ைற்றும் 

வீட்டுவசதி கைம்ொடு, 

தங்குைிடம் கட்டுப்ொடு, நகை 

திட்டைிடல், நகை அெிவிருத்தி 

ைற்றும் பசன்மன பெருநகை 

கைம்ொட்டு ஆமணயம். 

12 கக.ஆர். பொியகருப்ென் ஊைக வளர்ச்சி அமைச்சர் 

கிைாை அெிவிருத்தி, 

ெஞ்சாயத்து ைற்றும் 

ெஞ்சாயத்து 

பதாழிற்சங்கங்கள், வறுமை 

ஒழிப்பு திட்டங்கள், கிைாைிய 

கடன்ொடு. 

13 டி.எம். அன்ெைசன் ஊைக மகத்பதாழில் அமைச்சர் 

குடிமசத் பதாழில்கள், சிறு 

பதாழில்கள், கசாி அனுைதி 

வாாியம் உள்ளிட்ட 

கிைாைப்புை பதாழில்கள். 

14 எம்.ெி. சைினாதன் 
தகவல் ைற்றும் விளம்ெை 

அமைச்சர் 

தகவல் ைற்றும் விளம்ெைம், 

திமைப்ெட பதாழில்நுட்ெம் 

ைற்றும் ஒளிப்ெதிவு சட்டம், 

பசய்தித்தாள் கட்டுப்ொடு, 

எழுதுபொருள் ைற்றும் 

அச்சிடுதல், அைசு அச்சகம். 



15 ெி.கீதா ஜீவன் 
சமூக நலன் ைற்றும் பெண்கள் 

அதிகாைைளித்தல் அமைச்சர் 

சமூக நலன், அனாமத 

இல்லங்கள் ைற்றும் திருத்த 

நிர்வாகம், ஒருங்கிமணந்த 

குழந்மதகள் கைம்ொட்டுத் 

திட்டம் ைற்றும் ெிச்மசக்காைர் 

வீடுகள் ைற்றும் சமூக 

சீர்திருத்தங்கள் ைற்றும் 

சத்தான உணவு திட்டம் 

உள்ளிட்ட பெண்கள் ைற்றும் 

குழந்மதகள் நலன் 

16 அனிதா ஆர்.ைாதாகிருஷ்ணன் 

ைீன்வளத்துமை அமைச்சர் – 

ைீனவர் நலன் ைற்றும் கால்நமட 

ெைாைாிப்பு 

ைீன்வள ைற்றும் ைீன்வள 

கைம்ொட்டுக் கழகம் ைற்றும் 

கால்நமட ெைாைாிப்பு 

17 எஸ்.ஆர். ைாஜகண்ணப்ென் கொக்குவைத்து அமைச்சர் 

கொக்குவைத்து, 

கதசியையைாக்கப்ெட்ட 

கொக்குவைத்து ைற்றும் 

கைாட்டார் வாகனங்கள் 

சட்டம். 

18 கக.ைாைச்சந்திைன் வனத்துமை அமைச்சர் காடுகள் 

19 ஆர்.சக்காைொணி 
உணவு ைற்றும் சிவில் வழங்கல் 

அமைச்சர் 

உணவு ைற்றும் சிவில் 

பொருட்கள், நுகர்கவார் 

ொதுகாப்பு ைற்றும் விமல 

கட்டுப்ொடு 

20 வி.பசந்தில்ொலாஜி 
ைின்சாைம், தமட ைற்றும் கலால் 

துமை அமைச்சர் 

ைின்சாைம், வழக்கத்திற்கு 

ைாைான எாிசக்தி கைம்ொடு, 

தமட ைற்றும் கலால், 

கைாலாஸ் 

21 ஆர் காந்தி 
மகத்தைி ைற்றும் ஜவுளித்துமை 

அமைச்சர் 

மகத்தைி ைற்றும் ஜவுளி, காதி 

ைற்றும் கிைாை பதாழில் 

வாாியம், பூதன் ைற்றும் 

கிைாைதன். 

22 ைா. சுப்ெிைைணியன் 
ைருத்துவ ைற்றும் குடும்ெ 

நலத்துமை அமைச்சர் 

சுகாதாைம், ைருத்துவ கல்வி 

ைற்றும் குடும்ெ நலன் 

23 ெி. மூர்த்தி 
வணிக வாி ைற்றும் ெதிவு 

அமைச்சர் 

வணிக வாி, ெதிவு ைற்றும் 

முத்திமைச் சட்டம், எமடகள் 

ைற்றும் நடவடிக்மககள், 

கடன் நிவாைணம் உள்ளிட்ட 

சட்ட நிவாைணம், கடன் 

வழங்கல் ைற்றும் 

நிறுவனங்களின் ெதிவு 



24 எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் 
ெிற்ெடுத்தப்ெட்கடார் நலத்துமை 

அமைச்சர் 

ெின்தங்கிய வகுப்புகள் நலன், 

ைிகவும் ெிற்ெடுத்தப்ெட்கடார் 

நலன் ைற்றும் ைறுக்கப்ெட்ட 

சமூகங்கள் நலன் 

25 ெி.கக. கசகர்ொபு 
இந்து ைத ைற்றும் பதாண்டு 

நிறுவனங்களுக்கான அமைச்சர் 

இந்து ைத ைற்றும் பதாண்டு 

நிறுவனங்கள் 

26 ெழனிகவல் தியாகைாஜன் 
நிதி ைற்றும் ைனித வள 

கைலாண்மை அமைச்சர் 

நிதி, திட்டைிடல், 

ெணியாளர்கள் ைற்றும் 

நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள், 

ஓய்வூதியங்கள் ைற்றும் 

ஓய்வூதிய பகாடுப்ெனவுகள். 

27 எஸ்.எம். நாசர் 
ொல் ைற்றும் ொல் கைம்ொட்டு 

அமைச்சர் 
ொல் ைற்றும் ொல் வளர்ச்சி 

28 ஜிங்கி கக.எஸ். ைஸ்தான் 

சிறுொன்மையினர் நலத்துமை 

ைற்றும் குடியுாிமை பெைாத தைிழர் 

நலத்துமை அமைச்சர் 

சிறுொன்மையினர் நலன்புாி, 

குடியுாிமை பெைாத தைிழர்கள் 

நலன், அகதிகள் ைற்றும் 

பவளிகயற்ைப்ெட்டவர்கள் 

ைற்றும் வக்ஃப் வாாியம் 

29 திரு அன்ெில் ைககஷ் கொயபைாழி ெள்ளி கல்வி அமைச்சர் ெள்ளி கல்வி 

30 சிவா. வி.பையநாதன் 

சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் – 

காலநிமல ைாற்ைம் ைற்றும் 

இமளஞர் நலன் ைற்றும் 

விமளயாட்டு கைம்ொடு 

சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் ைாசு 

கட்டுப்ொடு, இமளஞர் நலன் 

ைற்றும் விமளயாட்டு 

கைம்ொடு 

31 சுயவிவைம். ககணசன் 
பதாழிலாளர் நலன் ைற்றும் திைன் 

கைம்ொட்டு அமைச்சர் 

பதாழிலாளர் நலன், ைக்கள் 

பதாமக, கவமலவாய்ப்பு 

ைற்றும் ெயிற்சி, ைக்கள் 

பதாமக கணக்பகடுப்பு, 

நகர்ப்புை ைற்றும் கிைாைப்புை 

கவமலவாய்ப்பு 

32 டி.ைகனா தங்கைாஜ் தகவல் பதாழில்நுட்ெ அமைச்சர் தகவல் பதாழில்நுட்ெம் 

33 எம்.ைதிகவந்தன் சுற்றுலாத்துமை அமைச்சர் 
சுற்றுலா ைற்றும் சுற்றுலா 

கைம்ொட்டுக் கழகம் 

34 என்.கயல்விஜி பசல்வைாஜ் 
ஆதி திைாவிடர் நலத்துமை 

அமைச்சர் 

ஆதி திைாவிடர் நலன், 

ைமலவாழ் ைக்கள் ைற்றும் 

ெிமணக்கப்ெட்ட 

பதாழிலாளர் நலன். 
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