
രധഺനമര഻ 

 

ശ്ശ഼. നുരശ്ര 
ുമഺൈ഻ 

ശ്രഺനമശ്ദ്ന഻ 
കാടഺീെ ുരഴ്സണല്  മശ്ദ്നഺലയം, 

ീരഺെഽരരഺെ഻കള ം ീരന്ഷനഽകള ം, ആണവ 
ഊര്ജ്ജ വകഽ് , ബഹ഻രഺകഺശ വകഽ് , 
നയരരമഺയ എലലഺ ശ്രഺന 
വ഻ഷയങ്ങള ീടയഽം, ഒരഽ മശ്ദ്ന഻ക്ഽം 
അനഽവൈ഻ച്ച഻ട്ട഻ലലഺത്ത മറ്റ  എലലഺ 
വകഽ് കള ീടയഽം ചഽമെലയഽം 

ക്ൿഺബ഻നറ്റ് മര഻മഺര്  

1 

ശ്ശ഼. രഺജ്നഺഥ് 
സ഻ംഗ് ആഭയദ്നര കഺരയം 

2 

ശ്ശ഼മെ഻. സഽഷ്മ 
സവരഺജ് വ഻ുൈശകഺരയം 

3 

ശ്ശ഼. അരഽണ്  
ീെയ്ററ്റ  ല഻ 

നകഺരയം 

ുകഺര്ജ്്ുററ്റ കഺരയം 

4 

ശ്ശ഼. ന഻െ഻ന്  
െയ്ററഺം ഗഡ്കര഻ 

ുറഺഡ് ഗെഺഗെം, ഷ഻്഻ംഗ്, െലവ഻ഭവം, നൈ഼ 
വ഻കസനം, ഗംഗഺ രഽനരഽജ഼വനം. 

5 

ശ്ശ഼. സഽുരഷ് 
ശ്രഭഽ വഺണ഻െയം, വയവസഺയം 

6 

ശ്ശ഼. ഡ഻.വ഻. 
സൈഺനര ഗൗഡ 

സ്ഥ഻െ഻വ഻വരക്ണക്ഽകള ം രദ്ധെ഻ 
നടത്ത഻് ം 

7 

ശ്ശ഼മെ഻. ഉമഺ 
ഭഺരെ഻ കഽട഻ീവള്ളം , ശഽച഼കരണം 

8 

ശ്ശ഼. രഺം 
വ഻ലഺസ് ഉരുഭഺക്തികഺരയ, ഭക്ഷ്യ, ീരഺെഽവ഻െരണം 



രഺസവഺന്  

9 

ശ്ശ഼മെ഻. മുനകഺ 
സഞ്െയ്റ ഗഺന്ധ഻ വന഻െഺ, ശ഻ശഽുക്ഷ്മം 

10 

ശ്ശ഼. 
അനദ്ന കഽമഺര്ജ്  

രഺസവസ്െഽക്ള ം വളങ്ങള ം; 

രഺരലീമന്ററ഻കഺരയം. 

11 

ശ്ശ഼. രവ഻ശങ്കര്ജ്  
ശ്രസഺദ് 

ന഻യമം-ന഼െ഻ന഻ര്ജ്വഹണം 

വഺര്ജ്ത്തഺവ഻ന഻മയവഽം വ഻വര സഺുങ്കെ഻ക 
വ഻ൈയയഽം 

12 

ശ്ശ഼. െഗദ് 
ശ്രകഺശ് നദ്ദ ആുരഺഗയവഽം, കഽടഽംബുക്ഷ്മവഽം 

13 

ശ്ശ഼. അുശഺക് 
ഗെരെ഻ രഺെഽ 
രഽസഺരെ഻ സ഻വ഻ല്  ുവയഺമയഺനം 

14 

ശ്ശ഼. അനദ്ന  
ഗ഼ുേ 

ഘനവയവസഺയങ്ങള ം ീരഺെഽുമഖലഺ 
സംരംഭങ്ങള ം 

15 

ശ്ശ഼മെ഻. 
ഹര്ജ്സ഻ശ്മ ക കൗര്ജ്  
ബഺൈല്  ഭക്ഷ്യസംസ്ക്രണ വയവസഺയങ്ങള്  

16 

ശ്ശ഼. നുരശ്ര 
സ഻ംഗ് ുെഺമഺര്ജ്  ശ്ഗഺമവ഻കസനം, രഞ്ചഺയത്ത഼ രഺജ്, ഖന഻കള്  

17 

ശ്ശ഼. ചൗര഻ 
ബ഼ുരശ്ര സ഻ംഗ് ഉരഽക്  

18 

ശ്ശ഼. ൊവല്  
ഒറഺം ഗ഻ര഻വര്ജ്ഗകഺരയം 

19 

ശ്ശ഼. രഺഺ 
ുമഺഹന്  സ഻ംഗ് കിഷ഻യഽം കര്ജ്ഷകുക്ഷ്മവഽം 



20 

ശ്ശ഼. െവഺര്ജ്  ചര  
ഗഹ്ുലഺട്ട   സഺമാഹയന഼െ഻യഽം ശഺക്ത഼കരണവഽം 

21 

ശ്ശ഼മെ഻. സ്മിെ഻ 
സഽബ഻ന്  ഇറഺന഻ 

ീടക്ൂൈല്സ് 

വഺര്ജ്ത്തഺവ഻െരണവഽം ശ്രുക്ഷ്രണവഽം 

22 

ുഡഺ. ഹര്ജ്ഷ് 
വര്ജ്ദ്ധന്  

ശഺസ്ശ്െവഽം സഺുങ്കെ഻ക വ഻ൈയയഽം 

ഭൗമശഺസ്ശ്െം 

രര഻സ്ഥ഻െ഻, വനം, കഺലഺവസ്ഥഺവയെ഻യഺനം 

23 

ശ്ശ഼. ശ്രകഺശ് 
െഺവുൈക്ര്ജ്  മഺനവുശഷ഻ വ഻കസനം 

24 

ശ്ശ഼. ര്ജ്ുേശ്ര 
ശ്രഺന്  

ീരുശ്ടഺള഻യവഽം ശ്രകിെ഻ വഺെകവഽം 

ൂനരഽണയവ഻കസനവഽം സംരംഭകെവവഽം 

25 

ശ്ശ഼. ര഻യാഷ് 
ുഗഺയല്  

ീറയ഻ല്ുവ 

കല്ക്ര഻ 

26 

ശ്ശ഼മെ഻. ന഻ര്ജ്മല 
സ഼െഺരഺമന് രഺെയരക്ഷ് 

27 

ശ്ശ഼. മഽഖ്െഺര്ജ്  
അബ്ബഺസ് നഖ്വ഻ നയാനരക്ഷ്കഺരയം 

സഹമര഻മഺര്  (സവതര ചുമതല) 

1 

ശ്ശ഼. റഺവഽ 
ഇരര്ജ്െ഻ ക സ഻ംഗ് 

ആസാശ്െണം (സവെശ്ദ്ന ചഽമെലയഽള്ള 
സഹമശ്ദ്ന഻), രഺസവസ്െഽക്ള്  വളങ്ങള്  
മശ്ദ്നഺലയത്ത഻ീല സഹമശ്ദ്ന഻ 

2 

ശ്ശ഼. സുദ്നഺഷ് 
കഽമഺര്ജ്  
ഗഺംങ്വര്ജ്  

സഹമശ്ദ്ന഻ (സവെശ്ദ്ന ചഽമെല) ുകശ്ര ീെഺഴ഻ല്  
ഉുൈയഺഗ മശ്ദ്നഺലയത്ത഻ല്  

3 ശ്ശ഼. ശ്ശ഼രദ് സഹമശ്ദ്ന഻ (സവെശ്ദ്ന ചഽമെല) ുകശ്ര 



യുശഺ നഺയ഻ക് ആയഽര്ജ്ുവൈ, ശ്രകിെ഻ ച഻ക഻ത്സ, യഽനഺന഻, സ഻ദ്ധ, 

ുഹഺമ഻ുയഺരെ഻(ആയഽഷ്) മശ്ദ്നഺലയം. 

4 

ുഡഺ. െ഻ുെശ്ര 
സ഻ംഗ് 

വടക്ഽക഻ഴക്ന്  സംസ്ഥഺനങ്ങള ീട 
വ഻കസനം(സവെശ്ദ്ന ചഽമെല), ശ്രഺനമശ്ദ്ന഻യഽീട 
ഓഫ഼സ്, ുരഴ്സണല്  മശ്ദ്നഺലയം, 

ീരഺെഽരരഺെ഻കള ം ീരന്ഷനഽകള ം 
എന്ന഻വയഽീടയഽം ആണുവഺര്ജ്ജ, ബഹ഻രഺകഺശ 
വകഽ് കള ീടയഽം സഹമശ്ദ്ന഻ 

5 

ുഡഺ. മുഹഷ് 
ശര്ജ്േ 

സഹമശ്ദ്ന഻ (സവെശ്ദ്ന ചഽമെല), സഺംസ്ക്ഺര഻ക 
മശ്ദ്നഺലയം, സഹമശ്ദ്ന഻ – വനം, രര഻സ്ഥ഻െ഻ 
കഺലഺവസ്ഥഺ വയെ഻യഺന മശ്ദ്നഺലയം. 

6 

ശ്ശ഼. ഗ഻ര഻രഺജ് 
സ഻ംഗ് 

സഹമശ്ദ്ന഻ (സവെശ്ദ്ന ചഽമെല), സാക്ഷ് മ, 

ീചറഽക഻ട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള് ക്ഽള്ള 
മശ്ദ്നഺലയം 

7 

ശ്ശ഼. മുനഺജ് 
സ഻ന്ഹ 

സഹമശ്ദ്ന഻ (സവെശ്ദ്ന ചഽമെല) വഺര്ജ്ത്തഺ 
വ഻ന഻മയം, സഹമശ്ദ്ന഻ ീറയ഻ല്ീവ മശ്ദ്നഺലയം 

8 

ുകണല്. 
രഺെയവര്ജ്ദ്ധന്  
സ഻ംഗ് റഺുേഺഡ് 

സഹമശ്ദ്ന഻ (സവെശ്ദ്ന ചഽമെല) യഽവെനകഺരയ 
സ്ുരഺര്ജ്സസ് മശ്ദ്നഺലയം, സഹമശ്ദ്ന഻- 
വഺര്ജ്ത്തഺവ഻െരണ ശ്രുക്ഷ്രണ മശ്ദ്നഺലയം 

9 

ശ്ശ഼ രഺജ് കഽമഺര്ജ് 
സ഻ംഗ് 

സഹമശ്ദ്ന഻ (സവെശ്ദ്ന ചഽമെല) ഊര്ജ്ജം, നവ഼ന 
രഽനരഽയഽരുയഺഗ ഊര്ജ്ജം(സവെശ്ദ്നചഽമെല) 

10 

ശ്ശ഻ ഹര്ജ്ൈ഼പ് 
സ഻ംഗ് രഽര഻ 

സഹമശ്ദ്ന഻ (സവെശ്ദ്ന ചഽമെല) 
ഭവനന഻ര്ജ്േഺണവഽം നഗരകഺരയങ്ങള ം 

11 

ശ്ശ഼. അല്ുഫഺന്
സ് കണ്ണദ്നഺനം 

സഹമശ്ദ്ന഻ (സവെശ്ദ്ന ചഽമെല) വ഻ുനഺൈസഞ്ചഺര 
മശ്ദ്നഺലയം, സഹമശ്ദ്ന഻ ഇലക്ുടഺണ഻ക്സ്, 

വ഻വര സഺുങ്കെ഻ക വ഻ൈയഺ മശ്ദ്നഺലയം 

സഹമര഻മഺര്  



1 വ഻െയ്റ ുഗഺയല് 

രഺര്ജ്ലീമന്ററ഻ കഺരയം, ൈഺറ്റ഻ൈ഻ക്സഽം 
രദ്ധെ഻ന഻ര്ജ്വഹണവഽം 

2 

ശ്ശ഼. 
രഺഺകിഷ്ണന്  
ര഻ നകഺരയം, ഷ഻്഻ംഗ് 

3 

ശ്ശ഼. എസ്.എസ്. 
അലഽവഺല഻യ കഽട഻ീവള്ളവഽം ശഽച഻െവവഽം 

4 

ശ്ശ഼. രുമശ് 
ചര് 
െ഻ഗെ഻നഺഗ഻ കഽട഻ീവള്ളവഽം ശഽച഻െവവഽം 

5 

ശ്ശ഼. രഺംൈഺസ് 
അത്തഺവീല സഺമാഹയന഼െ഻യഽം ശഺക്ത഼കരണവഽം 

6 

ശ്ശ഼. വ഻ഷ്ണഽ 
ുൈവ് സഺയ഻ ഉരഽക്  

7 

ശ്ശ഼. രഺം 
കിരഺല്  യഺൈവ് ശ്ഗഺമവ഻കസനം 

8 

ശ്ശ഼. ഹന്സ്രഺജ് 
ഗംഗഺറഺം 
അഹ഻ര്ജ്  ആഭയദ്നരമശ്ദ്നഺലയം 

9 

ശ്ശ഼. ഹര഻ഭഺയ഻ 
ശ്രെ഻ഭഺയ഻ 
ചൗര഻ ഖന഻, കല്ക്ര഻ മശ്ദ്നഺലയം 

10 

ശ്ശ഼. രഺെന്  
ീഗഺീഹയ്റന്  ീറയ഻ല്ുവ 

11 

െനറല്(റ഻ട്ട.) വ഻.
ീക. സ഻ങ് വ഻ുൈശകഺരയം 



12 

ശ്ശ഼. 
രഽരഽുഷഺത്തം 
റഽരഺല 

കിഷ഻യഽം കര്ജ്ഷകുക്ഷ്മവഽം 

രഞ്ചഺയത്ത഼ രഺജ് 

13 

ശ്ശ഼. കിഷന്  
രഺല്  സഺമാഹയന഼െ഻യഽം ശഺക്ത഼കരണവഽം 

14 

ശ്ശ഼. 
െസ്വ്ദ്ന  സ഻ംഗ് ഗ഻ര഻വര്ജ്ഗകഺരയം 

15 

ശ഻വ് ശ്രെഺപ് 
ശഽക്ല നമശ്ദ്നഺലയം. 

16 

അശവന഻ കഽമഺര്ജ് 
ചൗുബയ്റ ആുരഺഗയ, കഽടഽംബുക്ഷ്മ മശ്ദ്നഺലയം. 

17 

ശ്ശ഼. സഽൈര്ജ്ശന് 
ഭഗ ക ഗ഻ര഻വര്ജ്ഗകഺരയം 

18 

ശ്ശ഼.ഉുരശ്ര 
ഖഽശ്വഺഹ മനഽഷയവ഻ഭവ ുശഷ഻ വ഻കസനം 

19 

ശ്ശ഼. ക഻രണ്  
റ഻െ഻െഽ ആഭയദ്നരകഺരയം 

20 

ശ്ശ഼. വ഻ുരശ്ര 
കഽമഺര്ജ് വന഻െഺ ശ഻ശഽുക്ഷ്മം, നയാനരക്ഷ്കഺരയങ്ങള്  

21 

ശ്ശ഼. അനദ്നകഽമഺ
ര്ജ് ീഹഗ്ുഡ ൂനരഽണയവ഻കസനവഽം സംരംഭകെവവഽം 

22 

ശ്ശ഼. എം.ീെ. 
അക്ബര്ജ്  വ഻ുൈശകഺരയം 

23 

സഺവ഻ 
ന഻രഞ്െന്  
ുെയഺെ഻ ഭക്ഷ്യസംസ്ക്രണ വയവസഺയം 



24 

ശ്ശ഼. ൂവ.എസ് 
ചൗര഻ 

ശഺസ്ശ്െവഽം സഺുങ്കെ഻ക വ഻ൈയയഽം, 

ഭൗമശഺസ്ശ്െം 

25 

ശ്ശ഼. െയദ്ന  
സ഻ന്ഹ സ഻വ഻ല്  ുവയഺമയഺനം 

26 

ശ്ശ഼. ബഺബഽല് 
സഽശ്ര഻ുയഺ ഘന വയവസഺയവഽം ീരഺെഽ സംരംഭങ്ങള ം 

27 

ശ്ശ഼. വ഻െയ്റ 
സഺംപ്ല സഺമാഹയന഼െ഻യഽം ശഺക്ത഼കരണവഽം 

28 

ശ്ശ഼. അര്ജ്ജഽന്  
റഺം ുമഘ്വഺള്  

രഺര്ജ്ലീമന്ററ഻ കഺരയം, 

െലവ഻ഭവം, നൈ഼വ഻കസനം, ഗംഗഺ 
രഽനരഽജ഼വനം 

29 

ശ്ശ഼. അെയ്റ 
െഺംെ ീടക്ൂൈയ഻ല്സ് 

30 

ശ്ശ഼മെ഻. കിഷ്ണ 
രഺജ് കിഷ഻യഽം കര്ജ്ഷകുക്ഷ്മവഽം 

31 

ശ്ശ഼. മന്സഽഖ് 
എല്. മഺണ്ഡവയ 

ുറഺഡ് ഗെഺഗെവഽം ൂഹുവകള ം, ഷ഻്഻ംഗഽം 

രഺസവസ്െഽ, വളം 

32 

ശ്ശ഼മെ഻. 
അനഽശ്ര഻യ 
രുട്ടല്  ആുരഺഗയവഽം കഽടഽംബുക്ഷ്മവഽം 

33 

ശ്ശ഼. സ഻.ആര്ജ്. 
ചൗര഻ 

ഉരുഭഺക്തികഺരയം, ഭക്ഷ്യം, ീരഺെഽവ഻െരണം, 

വഺണ഻െയം, വയവസഺയം 

34 

ശ്ശ഼. ര഻.ര഻. 
ചൗര഻ ന഻യമം, ന഼െ഻നയഺയം, കമ്പന഻കഺരയം 

35 

ുഡഺ. സഽഭഺഷ് 
രഺംറഺവഽ ശ്രെ഻ുരഺ മശ്ദ്നഺലയം 



ബഺംീറ 

36 

ശ്ശ഼ ഗുെശ്ര 
സ഻ംഗ് 
ീശഖഺവത്ത  കിഷ഻യഽം കര്ജ്ഷകുക്ഷ്മവഽം 

37 

ുഡഺ. സെയരഺല് 
സ഻ംഗ് 

മനഽഷയവ഻ഭവ ുശഷ഻ വ഻കസനം 

െലവ഻ഭവം, നൈ഻വ഻കസനം 

ഗംഗഺ രഽനരഽദ്ധഺരണം 

(03.09.2017 വരര കക്ര മര഻സഭയ഻ൽ ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുള്ള മഺറ്റങ്ങൾ) 
 


