
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରିଷଦର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବଭିାଗ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
 
 ଶ୍ରୀ ନୄଯନ୍ଦ୍ର ୄଭୋଦୀ କୋଭିକ, ସୋଧୋଯଣ ଅବିୄମୋଗ ଏଫଂ ୄନସନ 

ପ୍ରଶୋସନ;  
ଯଭୋଣୁ ଶକି୍ତ ଫବିୋଗ; 

ଭହୋକୋଶ ଫବିୋଗ; ଏଫଂ 
ସଭସ୍ତ ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତଗିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଫଂ ଅନୟୋନୟ 
ଫବିୋଗ ମୋହୋ ୄକୌଣସ ିଭନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଆଫଣ୍ଟନ 

କଯୋମୋଇନୋହିଁ  
 

େୟାବକିନଟ ମନ୍ତ୍ରୀ 
 

୧ ଶ୍ରୀ ଯୋଜନୋଥ ସଂି ସ୍ୱଯୋଷ୍ଟ୍ର ଫୟୋୋଯ  

୨ ଶ୍ରୀଭତ ିସୁଷଭୋ ସ୍ୱଯୋଜ ୄଫୈୄ ଦଶକି ଫୟୋୋଯ  

୩ ଶ୍ରୀ ଅଯୁଣ ୄଜଟରୀ ଅଥଣ ଏଫଂ କୄଣୋୄଯଟ ଫୟୋୋଯ  

୪ ଶ୍ରୀ ନୀତନି ଗଡ଼କଯୀ ସଡ଼କ ଯଫିହନ, ଯୋଜଥ, ଜୋହୋଜ ଚୋଚ    

ଏଫଂ ଜ ସମ୍ପଦ, ନଦୀ ଫକିୋଶ ଏଫଂ ଗଙ୍ଗୋ 
ସଂଯକ୍ଷଣ  

୫ ଶ୍ରୀ ସୁୄଯଶ ପ୍ରବୁ ଫୋଣିଜୟ ଏଫଂ ଶଳି୍ପ  
୬ ଶ୍ରୀ ଡବିି ସଦୋନନ୍ଦ ୄଗୌଡ଼ୋ ଯସିଂଖ୍ୟୋନ ଏଫଂ ୄମୋଜନୋ ସଭନୱୟ  
୭ ସୁଶ୍ରୀ ଉଭୋ ବୋଯତୀ ୋନୀୟ ଜ ଏଫଂ ଯଭି  
୮ ଶ୍ରୀ ଯୋଭଫିୋସ ୋଶ୍ୱୋନ ଉୄବୋକ୍ତୋ ଫୟୋୋଯ, ଖ୍ୋଦୟ ଏଫଂ ସୋଧୋଯଣ 

ଫଣ୍ଟନ  



୯ ଶ୍ରୀଭତ ିୄଭନକୋ ସଞ୍ଜୟ ଗୋନ୍ଧୀ ଭହିୋ ଓ ଶଶୁି କରୟୋଣ  
୧୦ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ କୁଭୋଯ ସୋଯ, ଯସୋୟନ ଏଫଂ ସଂସଦୀୟ ଫୟୋୋଯ  
୧୧ ଶ୍ରୀ ଯଫଶିଙ୍କଯ ପ୍ରସୋଦ ଆଇନ ଏଫଂ ନୟୋୟ ତଥୋ ଇୄରୄକ୍ରୋନକି୍ସ ଏଫଂ 

ସୂଚନୋ ପ୍ରମୁକି୍ତ 

୧୨ ଶ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକୋଶ ନଡ୍ଡୋ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ ଏଫଂ ଯଫିୋଯ କରୟୋଣ  
୧୩ ଶ୍ରୀ ଅୄଶୋକ ଗଜତ ିଯୋଜୁ 

ୁଷତ ି
ୄଫସୋଭଯକି ଫଭିୋନ ଚୋଚ 

୧୪ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଗୀୄତ ବୋଯୀ ଶଳି୍ପ ଏଫଂ ସୋଧୋଯଣ ଉୄଦୟୋଗ  
୧୫ ଶ୍ରୀଭତ ିହଯସଭିଯତ୍ ୄକୌଯ 

ଫୋଦର 
ଖ୍ୋଦୟ ପ୍ରକି୍ରୟୋକଯଣ ଶଳି୍ପ  

୧୬ ଶ୍ରୀ ନୄଯନ୍ଦ୍ର ସଂି ୄତୋଭୋଯ ଗ୍ରୋଭୟ ଫକିୋଶ, ଞ୍ଚୋୟତଯିୋଜ ଏଫଂ ଖ୍ଣି  
୧୭ ଶ୍ରୀ ୄଚୌଧୁଯୀ ଫୀୄଯନ୍ଦ୍ର ସଂି ଇସ୍ପୋତ  
୧୮ ଶ୍ରୀ ଜୁଏର ଓଯୋଭ ଆଦଫିୋସୀ ଫୟୋୋଯ  
୧୯ ଶ୍ରୀ ଯୋଧୋୄଭୋହନ ସଂି କୃଷି ଏଫଂ କୃଷକ କରୟୋଣ  
୨୦ ଶ୍ରୀ ଥୋୱଯ ଚୋନ୍ଦ ୄଗହରଟ ସୋଭୋଜକି ନୟୋୟ ଏଫଂ ସଶକି୍ତକଯଣ  
୨୧ ଶ୍ରୀଭତ ିସୃ୍ମତ ିଜୁଫନି ଇଯୋନୀ ଫୟନ ଶଳି୍ପ ତଥୋ ସୂଚନୋ ଏଫଂ ପ୍ରସୋଯଣ  
୨୨ ଡ. ହଷଣ ଫର୍ଦ୍ଣନ     ଫଜି୍ଞୋନ ଓ ପ୍ରମୁକି୍ତ; 

ବୂଫଜି୍ଞୋନ; 

ଯିୄ ଫଶ, ଜଙ୍ଗର ଓ ଜଫୋୟୁ ଯଫିର୍ତ୍ଣନ  
୨୩ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକୋଶ ଜୋବୄଡକଯ ଭୋନଫ ସଭୱ ଫକିୋଶ  
୨୪ ଶ୍ରୀ ଧୄଭଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧୋନ ୄୄରୋରିୟଭ ଏଫଂ ପ୍ରୋକୃତକି ଫୋଷ୍ପ; 

ଦକ୍ଷତୋ ଫକିୋଶ ଏଫଂ ଉଦୄମୋଗ  
୨୫ ଶ୍ରୀ ୀୟୂଷ ୄଗୋଏର ୄଯଫୋଇ ଏଫଂ ୄକୋଇରୋ  
୨୬ ଶ୍ରୀଭତ ିନଭିଣୋ ସୀତୋଯଭଣ ପ୍ରତଯିକ୍ଷୋ  
୨୭ ଶ୍ରୀ ଭୁଖ୍ତୋଯ ଆବ୍ବୋସ ନକବୀ ସଂଖ୍ୟୋରଘ ୁଫୟୋୋଯ  



 

ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ) 
 

୧ ଯୋଓ ଇନ୍ଦ୍ରଜତି୍ ସଂି ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱୋଧୀନ ଦୋୟିତ୍ୱ) ୄମୋଜନୋ; 
ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ସୋଯ ଏଫଂ ଯସୋୟନ  

୨ ଶ୍ରୀ ସୄନ୍ତୋଷ କୁଭୋଯ ଗଙ୍ଗୱୋଯ ଯୋଷ୍ଟ୍ର ଭନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱୋଧୀନ ଦୋୟିତ୍ୱ) ଶ୍ରଭ ଏଫଂ 
ନିୄ ୟୋଜନ  

୩ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଦ ୟୄଶୋ ନୋଏକ ଯୋଷ୍ଟ୍ର ଭନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱୋଧୀନ ଦୋୟିତ୍ୱ) ଆୟୁୄଫଣଦ, ୄମୋଗ, 

ପ୍ରୋକୃତକି ଚକିତି୍ସୋ, ୟୁନୋନୀ, ସରି୍ଦ୍ ଓ ୄହୋଭିଓୋଥୀ 
(ଆୟୁଷ)  

୪ ଡ. ଜିୄ ତନ୍ଦ୍ର ସଂି ଯୋଷ୍ଟ୍ର ଭନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱୋଧୀନ ଦୋୟିତ୍ୱ) ଉର୍ତ୍ଯ ୂଫଣୋଂଚ 
ଫକିୋଶ; 

ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧୋନଭନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୋୟଣୟୋୟ; 

କୋଭିକ, ସୋଧୋଯଣ ଅବିୄମୋଗ ଏଫଂ ୄନସନ 
ପ୍ରଶୋସନ; 

ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ ଯଭୋଣୁ ଶକି୍ତ ଫବିୋଗ; 

ଭହୋକୋଶ ଫବିୋଗ 
୫ ଡ. ଭୄହଶ ଶଭଣୋ     ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, (ସ୍ୱୋଧୀନ ଦୋୟିତ୍ୱ) ସଂସ୍କତୃ;ି 

ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ଯିୄ ଫଶ, ଜଙ୍ଗର ଏଫଂ ଜଫୋୟୁ 
ଯଫିର୍ତ୍ଣନ  

୬ ଶ୍ରୀ ଗିଯଯିୋଜ ସଂି ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱୋଧୀନ ଦୋୟିତ୍ୱ) ସୂକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏଫଂ 
ଭଧ୍ୟଭ ଉୄଦୟୋଗ  

୭ ଶ୍ରୀ ଭୄନୋଜ ସହି୍ନୋ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱୋଧୀନ ଦୋୟିତ୍ୱ) ୄମୋଗୋୄମୋଗ; 



ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ ୄଯ  
୮ କୄର୍ଣ୍ଣର ଯୋଜୟଫର୍ଦ୍ଣନ ସଂି 

ଯୋୄ ୋଡ଼ 
ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱୋଧୀନ ଦୋୟିତ୍ୱ) କ୍ରୀଡ଼ୋ ଓ ମୁଫ 
ଫୟୋୋଯ; 
ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନୋ ଏଫଂ ପ୍ରସୋଯଣ  

୯ ଶ୍ରୀ ଯୋଜ କୁଭୋଯ ସଂି     ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱୋଧୀନ ଦୋୟିତ୍ୱ) ଶକି୍ତ; 
ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱୋଧୀନ ଦୋୟିତ୍ୱ) ନୂତନ ଏଫଂ ଅକ୍ଷୟ 
ଶକି୍ତ  

୧୦ ଶ୍ରୀ ହଯଦୀ ସଂି ୁଯୀ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱୋଧୀନ ଦୋୟିତ୍ୱ) ଗହୃ ୄମୋଗୋଣ ଏଫଂ 
ସହଯୋଂଚ ଫୟୋୋଯ  

୧୧ ଶ୍ରୀ ଆରୄପୋନସ କନ୍ନନଥୋନମ୍ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱୋଧୀନ ଦୋୟିତ୍ୱ) ମଣୟଟନ ଓ 
ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ ଇୄରୄକ୍ରୋନକି୍ସ ଏଫଂ ସୂଚନୋ ପ୍ରମୁକି୍ତ  

 

ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ 
 
୧ ଶ୍ରୀ ଫଜିୟ ୄଗୋଏର    ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ସଂସଦୀୟ ଫୟୋୋଯ ଓ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, 

ଯସିଂଖ୍ୟୋନ ଏଫଂ କୋମଣୟକ୍ରଭ ଯୂୋୟନ 
୨ ଶ୍ରୀ ଯୋଧୋକି୍ରଷ୍ଣନ୍ ି. ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ଅଥଣ ଓ ଜୋହୋଜ ଚୋଚ  
୩ ଶ୍ରୀ ଏସ୍.ଏସ୍ ଆରୁୱୋରିଆ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ୋନୀୟ ଜ ଏଫଂ ଯଭି  
୪ ଶ୍ରୀ ଯୄଭଶ ଚନ୍ଦପ୍ପୋ 

ଜଗିୋଜନିୋଗି 
ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ୋନୀୟ ଜ ଏଫଂ ଯଭି  

୫ ଶ୍ରୀ ଯୋଭଦୋସ ଅ ୋୱୄର ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ସୋଭୋଜକି ନୟୋୟ ଏଫଂ ସଶକି୍ତକଯଣ  
୬ ଶ୍ରୀ ଫଷୁି୍ଣୄଦଓ ସୋଏ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ଇସ୍ପୋତ  
୭ ଶ୍ରୀ ଯୋଭକୃୋ ମୋଦଫ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ଗ୍ରୋଭୟ ଫକିୋଶ  



୮ ଶ୍ରୀ ହଂସଯୋଜ ଗଙ୍ଗୋଯୋଭ 
ଅହଯି   

ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱଯୋଷ୍ଟ୍ର  

୯ ଶ୍ରୀ ହଯବିୋଇ ୋଥବିୋଇ 
ୄଚୌଧୁଯୀ 

ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ଖ୍ଣି ଭନ୍ତ୍ରଣୋୟ ଏଫଂ ୄକୋଇରୋ  

୧୦ ଶ୍ରୀ ଯୋୄଜନ୍ ୄଗୋହୋଇଁ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ୄଯ ଭନ୍ତ୍ରଣୋୟ 
୧୧ ୄଜୄନଯୋର (ଅଫସଯପ୍ରୋପ୍ତ) 

ବିୄକ ସଂି 
ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ୄଫୈୄ ଦଶକି ଫୟୋୋଯ  

୧୨ ଶ୍ରୀ ୁୄଶଣୋର୍ତ୍ଭ ଯୂୋରୋ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, କୃଷି ଏଫଂ କୃଷକ କରୟୋଣ ଏଫଂ 
ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ ଞ୍ଚୋୟତଯିୋଜ  

୧୩ ଶ୍ରୀ କି୍ରଷନ ୋଲ୍ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ସୋଭୋଜକି ନୟୋୟ ଏଫଂ ସଶକି୍ତକଯଣ  
୧୪ ଶ୍ରୀ ମଶୱନ୍ତସଂି ସୁଭନବୋଇ 

ବୋୄବୋଯ 
ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ଆଦଫିୋସୀ ଫୟୋୋଯ  

୧୫ ଶ୍ରୀ ଶଫିପ୍ରତୋ ଶୁକ୍ଳୋ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ଅଥଣ  
୧୬ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱନିୀ କୁଭୋଯ ୄଚୌୄଫ    ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ ଏଫଂ ଯଫିୋଯ କରୟୋଣ  
୧୭ ଶ୍ରୀ ସୁଦଶଣନ ବଗତ୍    ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ଆଦଫିୋସୀ ଫୟୋୋଯ  
୧୮ ଶ୍ରୀ ଉୄନ୍ଦ୍ର କୁଶୱୋହୋ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ଭୋନଫ ସଭୱ ଫକିୋଶ  
୧୯ ଶ୍ରୀ କଯିଣ ଯଜିଜୁି ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱଯୋଷ୍ଟ୍ର  
୨୦ ଡ. ଫିୄ ଯନ୍ଦ୍ର କୁଭୋଯ    ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ଭହିୋ ଓ ଶଶୁି ଫକିୋଶ ଏଫଂ 

ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ସଂଖ୍ୟୋରଘ ୁଫୟୋୋଯ  
୨୧ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ କୁଭୋଯ ୄହଗ୍ୄଡ଼ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ଦକ୍ଷତୋ ଫକିୋଶ ଏଫଂ ଉଦୄମୋଗ  
୨୨ ଶ୍ରୀ ଏମ୍.ୄଜ ଆକଫଯ    ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ୄଫୈୄ ଦଶକି ଫୟୋୋଯ  
୨୩ ସୋଧ୍ୱୀ ନଯିଞ୍ଜନ ୄଜୟୋତ ି ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ଖ୍ୋଦୟ ପ୍ରକି୍ରୟୋକଯଣ ଶଳି୍ପ  
୨୪ ଶ୍ରୀ ୱୋଇଏସ୍ ୄଚୌଧୁଯୀ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ଫଜି୍ଞୋନ ଏଫଂ ପ୍ରମୁକି୍ତ; 

ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ବୂଫଜି୍ଞୋନ  
୨୫ ଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ସହି୍ନୋ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ୄଫସୋଭଯକି ଫଭିୋନ ଚୋଚ  



୨୬ ଶ୍ରୀ ଫୋଫୁଲ୍ ସୁପି୍ରୄୟୋ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ବୋଯୀ ଶଳି୍ପ ଏଫଂ ସୋଧୋଯଣ ଉୄଦୟୋଗ  
୨୭ ଶ୍ରୀ ଫଜିୟ ସୋମ୍ପରୋ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ସୋଭୋଜକି ନୟୋୟ ଏଫଂ ସଶକି୍ତକଯଣ  
୨୮ ଶ୍ରୀ ଅଜଣୁନଯୋଭ ୄଭଘୱୋର ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ସଂସଦୀୟ ଫୟୋୋଯ; ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, 

ଜସମ୍ପଦ, ନଦୀ ଫକିୋଶ, ଗଙ୍ଗୋ ସଂଯକ୍ଷଣ 
୨୯ ଅଜୟ ଟୋଭଟୋ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ଫୟନଶଳି୍ପ  
୩୦ ଶ୍ରୀଭତୀ କି୍ରଷ୍ଣୋ ଯୋଜ୍    କୃଷି, କୃଷକ କରୟୋଣ  
୩୧ ଶ୍ରୀ ଭନସୁଖ୍ରୋର ଭୋଣ୍ଡବୀୟ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ସଡ଼କ ଯଫିହନ ଏଫଂ ଯୋଜଥ; 

ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ଜୋହୋଜ ଚୋଚ; ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ସୋଯ ଏଫଂ 
ଯସୋୟନ  

୩୨ ଶ୍ରୀଭତ ିଅନୁପି୍ରୟୋ ୄଟର ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ ଏଫଂ ଯଫିୋଯ କରୟୋଣ  
୩୩ ଶ୍ରୀ ସଆିଯ ୄଚୌଧୁଯୀ     ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ଉୄବୋକ୍ତୋ ଫୟୋୋଯ, ଖ୍ୋଦୟ ଏଫଂ 

ସୋଧୋଯଣ ଫଣ୍ଟନ;  ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ଫୋଣିଜୟ ଏଫଂ ଶଳି୍ପ  
୩୪ ଶ୍ରୀ ି.ି ୄଚୌଧୁଯୀ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନ ଓ ନୟୋୟ  

ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, କୄଣୋୄଯଟ ଫୟୋୋଯ 
୩୫ ଡ. ସୁବୋଷ ଯୋଭଯୋଓ ବୋୄେ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରତଯିକ୍ଷୋ  
୩୬ ଶ୍ରୀ ଗୄଜନ୍ଦ୍ର ସଂି ୄଶଖ୍ୋୱତ    ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, କୃଷି ଏଫଂ କୃଷକ କରୟୋଣ  
୩୭ ଡ. ସତୟୋର ସଂି     ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, ଭୋନଫ ସଭୱ ଫକିୋଶ; ଏଫଂ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଭନ୍ତ୍ରୀ, 

ଜ ସମ୍ପଦ, ନଦୀ ଫକିୋଶ ଏଫଂ ଗଙ୍ଗୋ ସଂଯକ୍ଷଣ  
 

 

 


