
കേന്ദ്രമന്ദ്രിസഭ ാംഗങ്ങളുടെ വേുപ്പുേള് 
 (15.05.2018 ന്ദ്രേ രാം) 

ന്ദ്രധ നമന്ദ്രി 

 

ശ്രീ. നരേശ്ര 
ര ോദി 

ശ്രധോന ശ്രി 
കൂടോതെ രരഴ്സണല്  ശ്രോലയം, 

തരോെുരേോെികള ം തരന്ഷനുകള ം, 

ആണവ ഊര്ജ്ജ വകു് , ബഹിേോകോര 
വകു് , നയരേ ോയ എലലോ ശ്രധോന 
വിഷയങ്ങള തടയും, ഒേു  ശ്രിക്ും 
അനുവദിച്ചിട്ടിലലോത്ത  റ്റ  എലലോ 
വകു് കള തടയും ചു െലയും 

േയ ബിനറ്റ് മന്ദ്രിമ ര് 

1 

ശ്രീ. േോജ്നോഥ് 
സിംഗ് ആഭ്യരേ കോേയം 

2 

ശ്രീ െി. സുഷ്  
സവേോജ് വിരദരകോേയം 

3 

ശ്രീ. അേുണ് 
തെയ്ററ്റ  ലി വകു്  ഇലലോത്ത  ശ്രി 

4 

ശ്രീ. നിെിന് 
െയ്ററോം 
ഗഡ്കേി 

രറോഡ് ഗെോഗെം, ഷി്ിംഗ്, െലവിഭ്വം, നദീ 
വികസനം, ഗംഗോ രുനേുജീവനം. 

5 

ശ്രീ. സുരേഷ് 
ശ്രഭ്ു 

വോണിെയം, 

വയവസോയം,സിവില് രവയോ യോനം 

6 

ശ്രീ. ഡി.വി. 
സദോനര ഗൗഡ 

സ്ഥിെിവിവേക്ണക്ുകള ം രദ്ധെി 
നടത്തി് ം 

7 

ശ്രീ െി. ഉ ോ 
ഭ്ോേെി കുടിതവള്ളം , രുചീകേണം 



8 

ശ്രീ. േോം 
വിലോസ് 
രോസവോന് ഉരരഭ്ോക്തൃകോേയ, ഭ്ക്ഷ്യ, തരോെുവിെേണം 

9 

ശ്രീ െി.  രനകോ 
സഞ്െയ്റ ഗോന്ധി വനിെോ, രിരുരക്ഷ് ം 

10 

ശ്രീ. 
അനര കു ോര്ജ് 

േോസവസ്െുക്ള ം വളങ്ങള ം; 

രോേലത ന്ററികോേയം. 

11 

ശ്രീ. േവിരങ്കര്ജ് 
ശ്രസോദ് 

നിയ ം-നീെിനിര്ജ്വഹണം 

വോര്ജ്ത്തോവിനി യവും വിവേ സോരങ്കെിക 
വിദയയും 

12 

ശ്രീ. െഗദ് 
ശ്രകോശ് നദ്ദ ആരേോഗയവും, കുടുംബരക്ഷ് വും 

13 

ശ്രീ. അനര  
ഗീരേ 

ഘനവയവസോയങ്ങള ം തരോെുര ഖലോ 
സംേംഭ്ങ്ങള ം 

14 

ശ്രീ െി. 
ഹര്ജ്സിശ്   
കൗര്ജ് ബോദല് ഭ്ക്ഷ്യസംസ്ക്േണ വയവസോയങ്ങള് 

15 

ശ്രീ. നരേശ്ര 
സിംഗ് രെോ ോര്ജ് ശ്ഗോ വികസനം, രഞ്ചോയത്തീ േോജ്, ഖനികള് 

16 

ശ്രീ. ചൗധേി 
ബീരേശ്ര സിംഗ് ഉേുക്  

17 

ശ്രീ. െൂവല് 
ഒറോം ഗിേിവര്ജ്ഗകോേയം 

18 

ശ്രീ. േോധോ 
ര ോഹന് സിംഗ് കൃഷിയും കര്ജ്ഷകരക്ഷ് വും 

19 

ശ്രീ. െവോര്ജ് ചര  
ഗഹ്രലോട്ട  സോ ൂഹയനീെിയും രോക്തീകേണവും 



20 

ശ്രീ െി. സ് ൃെി 
സുബിന് ഇറോനി തടക്സ്റ്റൈല്സ് 

21 

രഡോ. ഹര്ജ്ഷ് 
വര്ജ്ദ്ധന് 

രോസ്ശ്െവും സോരങ്കെിക വിദയയും 

ഭ്ൗ രോസ്ശ്െം 

രേിസ്ഥിെി, വനം, കോലോവസ്ഥോവയെിയോനം 

22 

ശ്രീ. ശ്രകോശ് 
െോവരദക്ര്ജ്  ോനവരരഷി വികസനം 

23 

ശ്രീ. ധര്ജ്രേശ്ര 
ശ്രധോന് 

തരരശ്ടോളിയവും ശ്രകൃെി വോെകവും 

സ്റ്റനരുണയവികസനവും സംേംഭ്കെവവും 

24 

ശ്രീ. രിയൂഷ് 
രഗോയല് 

തറയില്രവ 

കല്ക്േി 
ധനകോേയം 

രകോര്ജ്്രററ്റ കോേയം 

25 

ശ്രീ െി. നിര്ജ് ല 
സീെോേോ ന് േോെയേക്ഷ് 

26 

ശ്രീ.  ുഖ്െോര്ജ് 
അബ്ബോസ് 
നഖ്വി നയൂനരക്ഷ്കോേയം 

സഹമന്ദ്രിമ ര് (സവതന്ദ്ര ചുമതല) 

1 

ശ്രീ. റോവു 
ഇരര്ജ്െി  
സിംഗ് 

ആസൂശ്െണം (സവെശ്ര ചു െലയുള്ള 
സഹ ശ്രി), േോസവസ്െുക്ള് വളങ്ങള് 
 ശ്രോലയത്തിതല സഹ ശ്രി 

2 

ശ്രീ. സരരോഷ് 
കു ോര്ജ് 
ഗോംങ്വര്ജ് 

സഹ ശ്രി (സവെശ്ര ചു െല) രകശ്ര 
തെോഴില് ഉരദയോഗ  ശ്രോലയത്തില് 

3 

ശ്രീ. ശ്രീരദ് 
യരരോ നോയിക് 

സഹ ശ്രി (സവെശ്ര ചു െല) രകശ്ര 
ആയുര്ജ്രവദ, ശ്രകൃെി ചികിത്സ, യുനോനി, 
സിദ്ധ, രഹോ ിരയോരെി(ആയുഷ്) 
 ശ്രോലയം. 



4 

രഡോ. െിരെശ്ര 
സിംഗ് 

വടക്ുകിഴക്ന് സംസ്ഥോനങ്ങള തട 
വികസനം(സവെശ്ര ചു െല), 
ശ്രധോന ശ്രിയുതട ഓഫീസ്, രരഴ്സണല് 
 ശ്രോലയം, തരോെുരേോെികള ം 
തരന്ഷനുകള ം എ്ിവയുതടയും 
ആണരവോര്ജ്ജ, ബഹിേോകോര 
വകു് കള തടയും സഹ ശ്രി 

5 

രഡോ.  രഹഷ് 
രര്ജ്േ 

സഹ ശ്രി (സവെശ്ര ചു െല), 
സോംസ്ക്ോേിക  ശ്രോലയം, സഹ ശ്രി – 
വനം, രേിസ്ഥിെി കോലോവസ്ഥോ വയെിയോന 
 ശ്രോലയം. 

6 

ശ്രീ. ഗിേിേോജ് 
സിംഗ് 

സഹ ശ്രി (സവെശ്ര ചു െല), സൂക്ഷ്  , 

തചറുകിട, ഇടത്തേം സംേംഭ്ങ്ങള്ക്ുള്ള 
 ശ്രോലയം 

7 

ശ്രീ.  രനോജ് 
സിന്ഹ 

സഹ ശ്രി (സവെശ്ര ചു െല) വോര്ജ്ത്തോ 
വിനി യം, സഹ ശ്രി തറയില്തവ 
 ശ്രോലയം 

8 

രകണല്. 
േോെയവര്ജ്ദ്ധന് 
സിംഗ് റോരേോഡ് 

സഹ ശ്രി (സവെശ്ര ചു െല) 
യുവെനകോേയ സ്രരോര്ജ്സസ്  ശ്രോലയം, 

സഹ ശ്രി- വോര്ജ്ത്തോവിെേണ ശ്രരക്ഷ്രണ 
 ശ്രോലയം, 

9 

ശ്രീ േോജ് കു ോര്ജ് 
സിംഗ് 

സഹ ശ്രി (സവെശ്ര ചു െല) ഊര്ജ്ജം, 

നവീന രുനേുയുരരയോഗ 
ഊര്ജ്ജം(സവെശ്രചു െല) 

10 

ശ്രി ഹര്ജ്ദീപ് 
സിംഗ് രുേി 

സഹ ശ്രി (സവെശ്ര ചു െല) 
ഭ്വനനിര്ജ്േോണവും നഗേകോേയങ്ങള ം 

11 

ശ്രീ. അല്രഫോന്
സ് കണ്ണരോനം 

സഹ ശ്രി (സവെശ്ര ചു െല) 
വിരനോദസഞ്ചോേ  ശ്രോലയം 

സഹമന്ദ്രിമ ര് 



1 വിെയ്റ രഗോയല് 

രോര്ജ്ലത ന്ററി കോേയം, ൈോറ്റിൈിക്സും 
രദ്ധെിനിര്ജ്വഹണവും 

2 

ശ്രീ. 
േോധോകൃഷ്ണന് 
രി ധനകോേയം, ഷി്ിംഗ് 

3 

ശ്രീ. എസ്.എസ്. 
അലുവോലിയ 

ഇലക്രടോണിക്സ്, വിവേ സോരങ്കെിക 
വിദയോ  ശ്രോലയം 

4 

ശ്രീ. േര ശ് 
ചര് 
െിഗെിനോഗി കുടിതവള്ളവും രുചിെവവും 

5 

ശ്രീ. േോംദോസ് 
അത്തോവതല സോ ൂഹയനീെിയും രോക്തീകേണവും 

6 

ശ്രീ. വിഷ്ണു 
രദവ് സോയി ഉേുക്  

7 

ശ്രീ. േോം 
കൃരോല് യോദവ് ശ്ഗോ വികസനം 

8 

ശ്രീ. ഹന്സ്േോജ് 
ഗംഗോറോം 
അഹിര്ജ് ആഭ്യരേ ശ്രോലയം 

9 

ശ്രീ. ഹേിഭ്ോയി 
ശ്രെിഭ്ോയി 
ചൗധേി ഖനി, കല്ക്േി  ശ്രോലയം 

10 

ശ്രീ. േോെന് 
തഗോതഹയ്റന് തറയില്രവ 

11 

െനറല്(റിട്ട.) വി.
തക. സിങ് വിരദരകോേയം 

12 

ശ്രീ. 
രുേുരഷോത്തം 
റുരോല 

കൃഷിയും കര്ജ്ഷകരക്ഷ് വും 

രഞ്ചോയത്തീ േോജ് 



13 

ശ്രീ. കൃഷന് 
രോല് സോ ൂഹയനീെിയും രോക്തീകേണവും 

14 

ശ്രീ. 
െസ്വ്ര  സിംഗ് ഗിേിവര്ജ്ഗകോേയം 

15 

രിവ് ശ്രെോപ് 
രുക്ല ധന ശ്രോലയം. 

16 

അരവനി കു ോര്ജ് 
ചൗരബയ്റ ആരേോഗയ, കുടുംബരക്ഷ്   ശ്രോലയം. 

17 

ശ്രീ. സുദര്ജ്രന് 
ഭ്ഗ  ഗിേിവര്ജ്ഗകോേയം 

18 

ശ്രീ.ഉരരശ്ര 
ഖുശ്വോഹ  നുഷയവിഭ്വ രരഷി വികസനം 

19 

ശ്രീ. കിേണ് 
റിെിെു ആഭ്യരേകോേയം 

20 

ശ്രീ. വിരേശ്ര 
കു ോര്ജ് വനിെോ രിരുരക്ഷ് ം, നയൂനരക്ഷ്കോേയങ്ങള് 

21 

ശ്രീ. അനരകു ോ
ര്ജ് തഹഗ്രഡ സ്റ്റനരുണയവികസനവും സംേംഭ്കെവവും 

22 

ശ്രീ. എം.തെ. 
അക്ബര്ജ് വിരദരകോേയം 

23 

സോധവി 
നിേഞ്െന് 
രെയോെി ഭ്ക്ഷ്യസംസ്ക്േണ വയവസോയം 

24 

ശ്രീ. െയര  
സിന്ഹ സിവില് രവയോ യോനം 

25 

ശ്രീ. ബോബുല് 
സുശ്രിരയോ 

ഘന വയവസോയവും തരോെു 
സംേംഭ്ങ്ങള ം 



26 

ശ്രീ. വിെയ്റ 
സോംപ്ല സോ ൂഹയനീെിയും രോക്തീകേണവും 

27 

ശ്രീ. അര്ജ്ജുന് 
റോം ര ഘ്വോള് 

രോര്ജ്ലത ന്ററി കോേയം, 

െലവിഭ്വം, നദീവികസനം, ഗംഗോ 
രുനേുജീവനം 

28 

ശ്രീ. അെയ്റ 
െോംെ തടക്സ്റ്റൈയില്സ് 

29 

ശ്രീ െി. കൃഷ്ണ 
േോജ് കൃഷിയും കര്ജ്ഷകരക്ഷ് വും 

30 

ശ്രീ.  ന്സുഖ് 
എല്.  ോണ്ഡവയ 

രറോഡ് ഗെോഗെവും സ്റ്റഹരവകള ം, 

ഷി്ിംഗും 

േോസവസ്െു, വളം 

31 

ശ്രീ െി. 
അനുശ്രിയ 
രരട്ടല് ആരേോഗയവും കുടുംബരക്ഷ് വും 

32 

ശ്രീ. സി.ആര്ജ്. 
ചൗധേി 

ഉരരഭ്ോക്തൃകോേയം, ഭ്ക്ഷ്യം, 

തരോെുവിെേണം, വോണിെയം, വയവസോയം 

33 

ശ്രീ. രി.രി. 
ചൗധേി നിയ ം, നീെിനയോയം, കമ്പനികോേയം 

34 

രഡോ. സുഭ്ോഷ് 
േോംറോവു 
ബോംതറ ശ്രെിരേോധ  ശ്രോലയം 

35 

ശ്രീ ഗരെശ്ര 
സിംഗ് 
തരഖോവത്ത  കൃഷിയും കര്ജ്ഷകരക്ഷ് വും 
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രഡോ. സെയരോല് 
സിംഗ് 

 നുഷയവിഭ്വ രരഷി വികസനം 

െലവിഭ്വം, നദിവികസനം 

ഗംഗോ രുനേുദ്ധോേണം 

(15.05.2018 വടര കേന്ദ്ര മന്ദ്രിസഭയിൽ ഉണ്ട യിട്ടുള്ള മ റ്റങ്ങള്) 
തഡൗണ്രലോഡ് തചയ്യോന് ഇവിതട ക്ലിക്  തചയ്യ ക (PDF രഫോര്ജ് ോറ്റ ) 

http://www.pmindia.gov.in/wp-content/uploads/2018/03/Portfolios_of_the_Union_Council_of_Ministers_10_march_2018_ml.pdf


 


