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கரசங்கத்றணர் திரித் தரரம் சசய்து புற அமச்சம ற்றும் சரிவு சசய்ப்தட்டுள்ப 
உறுப்திணர்கமப ஆசறர்றத்ணர். 
 
ரட்ட குள மனர்களுக்கரண றணங்கள் ஜணரறதற அர்கபிணரல் முனறல் ங்கற 
மக்கப்தட்டது. 
 
 



              அமைச்சர்கள் ைற்றும்     சுக்                   : 
 
01.பன்மங்கற ஜணரறதற பகரட்டரத 
ரஜதக்  அர்கள்  

 தரதுகரப்பு அமச்சு 

02. சகௌ                       , புத்சரசண, சம் ற்றும் கனரசர 
அலுல்கள்,                    
        

03. சகௌ றல் சறநறதரன டி சறல்ர சரறல் அமச்சு 
04. சகௌ ஜ.ீல்.தரீிஸ் கல்ி அமச்சு 
05. சகௌ தித்ர பி ன்ணிரச்சற சுகரர அமச்சு 
06. சகௌ றபணஷ் குர்த்ண சபிரட்டலுல்கள் அமச்சு 
07. சகௌ டக்பஸ் பரணந் கடற்சநரறல் அமச்சு 
08. சகௌ கரறணி சனரக்குபக பதரக்குத்து அமச்சு 
09. சகௌ தந்துன குர்த்ண ர்த்க அமச்சு 
10. சகௌ ஆர்.ம்.சற.த.ீ த்ணரக்க ணஜீரசறகள் ற்றும் ணப்தரதுகரப்பு 

அமச்சு 
11. சகௌ ஜணக தண்டர சன்ணபகரன் அச பசம, ரகர சமதகள் ற்றும் 

உள்ளூரட்சற அமச்சு 
12. சகௌ சகயனற ம்புக்சல்மன சகுசண ஊடக அமச்சு 
13. சகௌ சல் ரஜதக்  ீர்ப்தரசண அமச்சு 
14. சகௌ டனஸ் அகப்சதரு றன்சக்ற அமச்சு 
15. சகௌ சஜரன்ஸ்டன் சதர்ணரண்படர சடுஞ்சரமனகள் அமச்சு 
16. சகௌ ில் ீன்ம மகத்சரறல் அமச்சு 
17. சகௌ யறந் அீ சுற்நரடல் அமச்சு 
18. சகௌ ஸ்.ம். சந்றபசண கரி அமச்சு 
19. சகௌ யறந்ரணந் அலுத்கபக கத்சரறல் அமச்சு 
20. சகௌ ரசுபச ரக்கர ீர்ங்கல் அமச்சு 
21. சகௌ உ திதரத் கம்ன்தின லுசக்ற அமச்சு 
22. சகௌ பஷ் தத்ற சதருந்பரட்டத்துமந அமச்சு 
23. சகௌ திசன்ண துங்க சுற்றுனர அமச்சு 
24. சகௌ பரயற அபதகுர்த்ண துமநமுகங்கள் ற்றும் கப்தற்துமந அமச்சு 
25. சகௌ ரல் ரஜதக்  இமபஞர் ற்றும் ிமபரட்டு அமச்சு 
26. சகௌ அனற சப்ரி ீற அமச்சு 
 
                      
 
01. சகௌ சல் ரஜதக்ஷ உள்பகப் தரதுகரப்பு, உள்ரட்டலுல்கள் ற்றும் 

அணர்த் முகரமத்தும் 
02. சகௌ திரிங்க ஜத்ண சபிரட்டு பமனரய்ப்பு பம்தரடு ற்றும் 

சந்ம தல்மகப்தடுத்ல் 



03. சகௌ துறந் றமரரக்க சூரி சக்ற, கரற்று ற்றும் ீர்றன்சர உற்தத்ற 
கருத்றட்ட அதிிருத்ற 

04. சகௌ ரசறநற ஜபசக்க தத்றக், மகத்ரி துிகள் ற்றும் உள்ரட்டு 
ஆமடகள் உற்தத்றகள் 

05. சகௌ னசந் அகறன்ண கூட்டுநவுச் பசமகள், சந்மப்தடுத்ல் 
அதிிருத்ற ற்றும் தரமணரபர் தரதுகரப்பு 

06. சகௌ சுர்ணி சதர்ணரண்படரபுள்பப சறமநச்சரமனகள் றுசலமப்பு ற்றும் 
சறமநக்மகறகள் புணர்ரழ்பிப்பு 

07. சகௌ அருந்றக்க சதர்ணரண்படர சன்மண, கறத்துள், தமண ற்றும் இநப்தர் 
சசய்மககள் பம்தரடு ற்றும் அம சரர்ந் 
சதரநறமுமந தண்டங்கபின் உற்தத்ற ற்றும் 
ற்றுற தல்மகப்தடுத்ல் 

08. சகௌ றல் னன்சர கறரற ீறகள் ற்றும் மண உட்கட்டமப்பு 
சறகள் 

09. சகௌ ஜந் சீ கபஞ்சற சறகள், சகரல்கபன் முமணங்கள், 
துமநமுக ங்கல் சறகள் ற்றும் 
இந்றப்தடகுகள் ற்றும் கப்தற் சரறல் 
அதிிருத்ற 

10. சகௌ சரரன் சறங்க கரி முகரமத்து அலுல்கள், அச ிரதர 
கரிகள் ற்றும் சசரத்துக்கள் அதிிருத்ற 

11. சகௌ கணக பயத் கம்தணித் பரட்டங்கமப றுசலமத்ல், 
பிமனத் பரட்டங்கள் சரர்ந் திர்ச்சசய்மக, 
பிமனத் சரறற்சரமனகமப 
ணீப்தடுத்ல் ற்றும் பிமன ற்றுற 
பம்தரடு 

12. சகௌ ிது ிக்ரக்க பசற புரிமகள், அங்கு கமன ற்றும் 
கறரற சறற்தக் கமனகள் பம்தரட்டு அலுல்கள் 

13. சகௌ ஜரணக்க க்கும்பு கரும்பு, பசரபம், முந்றரிமக, றபகு, கறுர, 
கரம்பு, சற்நறமன உள்பிட்ட சறறு திர்ச்சசய்மக 
அதிிருத்ற, அம சரர்ந் சரறல்கள் ற்றும் 
ற்றுற பம்தரடு 

14. சகௌ ிஜற பதருசகரட அநசநறப் தரடசரமனகள், திக்குரர் கல்ி, 
திரிசணரக்கள் ற்றும் சதௌத் 
தல்கமனக்ககங்கள் 

15. சகௌ சயரன் பசசறங்க சமுர்த்ற, மணப் சதரருபரர, நுண்றற, 
சுசரறல், சரறல் அதிிருத்ற ற்றும் கலழ் 
உமப்பு அச பங்கள் அதிிருத்ற 

16. சகௌ சரயரன் டி சறல்ர தசமப உற்தத்ற ற்றும் ிறபரகங்கள், 
இசர தசமபகள் ற்றும் கறருறரசறணி 
தன்தரட்டு ஒளங்குதடுத்ல் 

17. சகௌ சனரயரன் த்த் இத்றணக்கல் ற்றும் ங்க ஆதங்கள் சரர் 



மகத்சரறல்கள் 
18. சகௌ றலும் அமுனுக ரகணங்கமப ஒளங்குதடுத்ல்,பதரூந்துப் 

பதரக்குத்துச் பசமகள் ற்றும் புமகிப் 
சதட்டிகள் ற்றும் பரட்டரர் ரகண மகத்சரறல் 

19. சகௌ ினீ றமரரக ணசலரசறகள் தரதுகரப்பு, ரமண பனறகள் 
ற்றும் அகறமககமப அமத்ல் உள்பிட்ட 
தரதுகரப்பு பமனத்றட்டங்கள் ற்றும் கரடுகமப 
ீண்டும் பர்த்ல் ற்றும் ணபங்கள் 
அதிிருத்ற 

20. சகௌ ரக தரனசூரி திரந்ற உநவு அலுல்கள் 
21. சகௌ இந்றக்க அநுருத் கறரற டீமப்பு ற்றும் றர்ரத்துமந 

ற்றும் கட்டிடப்சதரருள்கள் சரறல் பம்தரட்டு 
22. சகௌ கஞ்சண ிபஜபசக்க அகு ீன்கள், ன்ணரீ் ீன்கள் ற்றும் 

இநரல்கமப பர்த்ல், கடற்சநரறல்  துமநமுக 
அதிிருத்ற, ஆழ்கடல் தன ரள் கடற்சநரறல் 
அலுல்கள் ற்றும் ீன்கள் ற்றுற 

23. சகௌ  சணத் றரந் கறரற ற்றும் திபச குடிீர் ீர்ங்கல் 
கருத்றட்டங்கள் அதிிருத்ற 

24. சகௌ சறநறதரன கம்னத் கரனற னங்கள் சரர்ந் அகறகள், 
ரய்க்கரல்கள் ற்றும் ரழ்ிடங்கள் சதரது 
உட்கட்டமப்பு சறகள் அதிிருத்ற 

25. சகௌ சத் ீபசக்க ரகர சமதகள் ற்றும் உள்ளுரட்சற  
அலுல்கள் 

26. சகௌ அநுர ஜத்ண கறரற ல்கள் சரர்ந் குபங்கள், 
ீர்த்பங்கங்கள் ற்றும் ீர்ப்தரசண அதிிருத்ற 

27. சகௌ சரசறம் ிரபந்றன் தரல் பசமகள் ற்றும் சகுசண 
ஊடகினரபர்கள் சரறல் அதிிருத்ற 

28. சகௌ பனுக ிரண கபக கறரற ற்றும் தரடசரமன  ிமபரட்டு 
உட்கட்டமப்பு சறகள் பம்தரடு 

29. சகௌ சறசற ஜக்சகரடி சுபச மத்ற பம்தரடு, கறரற ற்றும் 
ஆமர்ப மத்றசரமன அதிிருத்ற ற்றும் 
சமுர சுகரரம் 

30. சகௌ தில் றரந் டி சறல்ர கபிர் ற்றும் சறறுர் அதிிருத்ற, முன்தள்பி 
ற்றும் ஆம்தக் கல்ி, தரடசரமனகள் 
உட்கட்டமப்பு சறகள் ற்றும் கல்ிச் 
பசமகள் 

31. சகௌ திசன்ண ீ திம்புகள்,  தித்மப, ட்தரண்டங்கள் , 
ப்தரண்டங்கள் ற்றும் கறரற மகத்சரறல் 
பம்தரடு 

32. சகௌ டீ ..ீ சரணக  ிரண பசமகள் ற்றும் ற்றுற னங்கள் 
அதிிருத்ற 



33. சகௌ டீ.த.ீபயத் கரல்மட பங்கள், தண்மகள் பம்தரடு,  
தரல் ற்றும் முட்மட சரர்ந் மகத்சரறல்கள் 

34. சகௌ சீந்ற ரஜதக்ஷ சல் ற்றும் ரணிங்கள், பசண உவுகள், 
க்கநறகள், தமககள், றபகரய், சங்கரம் 
ற்றும் உருமபக்கறங்கு சசய்மக பம்தரடு, 
ிம உற்தத்றகள் ற்றும் உர் சரறநுட்த 
கத்சரறல் 

35. சகௌ ரனக்க சகரடபயர க அதிிருத்ற, கமபரப் தரதுகரப்பு, கறவுப் 
சதரருட்கள் அகற்றுல் ற்றும் சமுர 
துப்தபற்தரட்டு அலுல்கள் 

36. சகௌ ஜீன் சரண்டரன் பரட்ட டீமப்பு ற்றும் சமுர 
உட்கட்டமப்பு சறகள் 

37. சகௌ அஜறத் றரட் கப்ரல் றற ற்றும் மூனணச்சந்ம ற்றும் அச 
சரறல் முற்சற சலர்றருத்ம் 

38. சகௌ சலர அம்பதசதரன றநன்கள் அதிிருத்ற, சரறல்கல்ி, ஆரய்ச்சற 
ற்றும் புத்ரக்கல் 

39. சகௌ சன்ண ஜசுண ருந்ரக்கல்,  ிறபரகம் ற்றும் 
ஒளங்குதடுத்ல் 

 
                  
 
01. றரு. திீப் உதுசகரட  சகரளம்பு ரட்டம் 
02. றரு. சயன் திீப் ிரண  கம்தயர ரட்டம் 
03. றரு. சஞ்சல றரிரன்ண  களுத்துமந ரட்டம் 
04. றரு. சந் ரதர தண்டர  கண்டி ரட்டம் 
05. றரு. ன். ரனக தண்டர பகரட்படசகரட  ரத்மப ரட்டம் 
06. றரு. ஸ்.த.ீ றமரரக  நுசனறர ரட்டம் 
07. றரு. சம்தத் அதுபகரப  கரனற ரட்டம் 
08. றரு. றபுண க்க  ரத்மந ரட்டம் 
09. றரு. உபுல் கனப்தத்ற  யம்தரந்பரட்மட ரட்டம் 
10. றரு. அங்கஜன் ரரன்   ரழ்ப்தர ரட்டம் 
11. றரு. டக்னஸ் பரணந்ர  கறபிசரச்சற ரட்டம் 
12. றரு. பக.றலீதன்  வுணிர ரட்டம் 
13. றரு. பக. கரர் ஸ்ரன்  ன்ணரர் ற்றும் முல்மனத்ீவு ரட்டங்கள் 
14. றரு. டீ . ீசறங்க  அம்தரமந ரட்டம் 
15. றரு. கதின அதுபகரமப  றருபகரமன ரட்டம் 
16. றரு. குதரன த்ணபசக்க  குருரகல் ரட்டம் 
17. றரு.  அபசரக திரின்  புத்பம் ரட்டம் 
18. றரு. ச். ந்ணபசண  அநுரபும் ரட்டம் 
19. றரு. அகலர்த்ற அதுபகரமப  சதரனன்ணறும ரட்டம் 
20. றரு. சுர்ண சணிதிடி  ததுமப ரட்டம் 



21. றரு. குரசறநற த்ரக  சரரகமன ரட்டம் 
22. றரு. அகறன ல்னரன  இத்றணபுரி ரட்டம் 
23. றருற ரஜறகர ிக்சறங்க  பககரமன ரட்டம் 
 
திப் திர றகழ்மத் சரடர்ந்து ஜணரறதற அர்கள் ற்றும் திர் உள்பிட்ட புற 
அமச்சம உறுப்திணர்கள் சக் கறரிமகபில் ஈடுதட்டு ஆசறர்ரங்கமப 
சதற்றுக்சகரண்டணர். னர ரபிமக பரகத்றல் அமணருரக குள புமகப்தடத்றற்கு 
பரற்நறன் தின்ணர் றகழ்வு றமநவு சதற்நது. 
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