
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

 

ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋ੍ਨਲ, 

ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਪ੍ੈਨਿਨਾਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ੂਊਰਜਾ ਸ਼ਿਭਾਗ, 

ਪ੍ੁਲਾੜ ਸ਼ਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, 

ਸ੍ਾਰੇ ਅਸ਼ਿਮ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸ੍ਾਰੇ ਅਸ਼ਜਿੇ ਿਜਾਰਤੀ ਸ਼ਿਭਾਗ ਸ਼ਜਿੜੇ 

ਸ਼ਕਸੇ੍ ਿੀ ਮੰਤਰੀ ਨੰੂ ਨਿੀ ਾਂ ਸ਼ਦਿੱਤੇ ਗਏ 

ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ 

1 ਿਰੀ ਰਾਜ ਨਾਥ ਸ਼ਸੰ੍ਘ ਗਰਸ਼ਿ ਮਾਮਲੇ 

2 ਿਰੀਮਤੀ ਸੁ੍ਿਮਾ ਸ੍ਿਰਾਜ ਸ਼ਿਦੇਿ ਮਾਮਲੇ 

3 ਿਰੀ ਅਰਣੁ ਜੇਟਲੀ 

ਸ਼ਿਿੱਤ; 

ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ 

4 ਿਰੀ ਸ਼ਨਸ਼ਤਨ ਜੈਰਾਮ ਗਡਕਰੀ 

ਸ੍ੜਕ ਟਰਾਾਂਸ੍ਪ੍ੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ 

ਜਿਾਜਰਾਨੀ ਮੰਤਰੀ; ਜਲ ਸੰ੍ਸ੍ਾਧਨ, ਦਸ਼ਰਆ ਸ਼ਿਕਾਸ੍ ਤੇ ਗੰਗਾ 

ਕਾਇਆਕਲਪ੍ 

5 ਿਰੀ ਸੁ੍ਰੇਿ ਪ੍ਰਭੂ 

ਿਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ 

ਿਸ਼ਿਰੀ ਿਿਾਬਾਜੀ 

6 ਿਰੀ ਡੀ.ਿੀ. ਸ੍ਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ 

7 ਸੁ੍ਿਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸੈ੍ਨੀਟੇਿਨ 

8 ਿਰੀ ਰਾਮਸ਼ਿਲਾਸ੍ ਪ੍ਾਸ੍ਿਾਨ ਖਪ੍ਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਿੰਡ 

9 ਿਰੀਮਤੀ ਮੇਨਕਾ ਸੰ੍ਜੈ ਗਾਾਂਧੀ ਮਸ਼ਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ਿਕਾਸ੍ 

10 ਿਰੀ ਅਨੰਤਕੁਮਾਰ ਰਸ੍ਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦਾਾਂ; ਸੰ੍ਸ੍ਦੀ ਮਾਮਲੇ 

11 ਿਰੀ ਰਿੀ ਿੰਕਰ ਪ੍ਰਸ੍ਾਦ 

ਕਾਨੰੂਨ ਤੇ ਸ਼ਨਆਾਂ, 

ਇਲੈਕਟਰੌਸ਼ਨਕਸ੍ ਅਤੇ ਸੂ੍ਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 

12 ਿਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਿ ਨਿੱ ਡਾ ਸ਼ਸ੍ਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਸ਼ਰਿਾਰ ਭਲਾਈ 

13 ਿਰੀ ਅਨੰਤ ਗੀਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉਿੱਦਮ 

14 

ਿਰੀਮਤੀ ਿਰਸ਼ਸ੍ਮਰਤ ਕੌਰ 

ਬਾਦਲ ਫਡੂ ਪ੍ਰੋਸੈ੍ਿੱਸ਼ਸੰ੍ਗ ਉਦਯੋਗ 

15 ਿਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸ਼ਸੰ੍ਘ ਤੋਮਰ ਗਰਾਮੀਣ ਸ਼ਿਕਾਸ੍, ਪ੍ੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, 



ਖਾਣਾਾਂ  ਮੰਤਰੀ 

16 ਿਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਸੰ੍ਘ ਇਸ੍ਪ੍ਾਤ 

17 ਿਰੀ ਜੁਏਲ ਓਰਾਾਂਿ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ 

18 ਿਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਿਨ ਸ਼ਸੰ੍ਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸ਼ਕਸ੍ਾਨ ਭਲਾਈ 

19 ਿਰੀ ਥਾਿਰ ਚੰਦ ਗੇਿਲੋਤ ਸ੍ਮਾਜਕ ਸ਼ਨਆਾਂ ਤੇ  ਸ੍ਿਕਤੀਕਰਨ 

20 ਿਰੀ ਸ੍ਸ਼ਮਰਤੀ ਜੁਸ਼ਬਨ ਈਰਾਨੀ 

ਟੈਕਸ੍ਟਾਈਲਜ; 

ਸੂ੍ਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ੍ਾਰਣ ਮੰਤਰੀ 

21 ਡਾ. ਿਰਿ ਿਰਧਨ 

ਸ਼ਿਸ਼ਗਆਨ ਤੇ ਟਕੈਨੋਲੋਜੀ 

ਸ਼ਪ੍ਰਥਿੀ ਸ਼ਿਸ਼ਗਆਨ, ਿਾਤਾਿਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਿਾਯੂ ਪ੍ਸ਼ਰਿਰਤਨ 

22 ਿਰੀ ਪ੍ਰਕਾਿ ਜਾਿੜੇਕਰ ਮਾਨਿ ਸੰ੍ਸ੍ਾਧਨ ਸ਼ਿਕਾਸ੍ 

23 ਿਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ੍; ਿਨੁਰ ਸ਼ਿਕਾਸ੍ ਤੇ ਉਿੱਦਮਤਾ 

24 ਿਰੀ ਪ੍ੀਯੂਿ ਗੋਇਲ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ 

25 

ਿਰੀਮਤੀ ਸ਼ਨਰਮਲਾ 

ਸ੍ੀਤਾਰਮਣ ਰਿੱਸ਼ਖਆ ਮੰਤਰੀ 

26 ਿਰੀ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਿੱਬਾਸ੍ ਨਕਿੀ ਘਿੱਟ ਸ਼ਗਣਤੀ ਮਾਮਲੇ 

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤਤੰਰ ਚਾਰਜ) 

1 ਿਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਸੰ੍ਘ 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ (ਸੁ੍ਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) 

ਰਸ੍ਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਾਂ 

2 ਿਰੀ ਸੰ੍ਤੋਿ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਿਾਰ ਸ਼ਕਰਤ ਤੇ ਰਜੋਗਾਰ (ਸੁ੍ਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) 

3 ਿਰੀ ਿਰੀਪ੍ਦ ਯੈਸੋ੍ ਨਾਇਕ ਆਯੁਿ (ਸੁ੍ਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) 

4 ਡਾ. ਸ਼ਜਤੇਂਦਰ ਸ਼ਸੰ੍ਘ 

ਉਿੱਤਰ-ਪ੍ੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਸ੍ (ਸੁ੍ਤੰਤਰ ਚਾਰਜ); 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ; 

ਪ੍ਰਸੋ੍ਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ ਸ੍ਕਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਪ੍ੈਨਿਨਾਾਂ; 

ਪ੍ਰਮਾਣ ੂਊਰਜਾ ਸ਼ਿਭਾਗ; 

ਪ੍ੁਲਾੜ ਸ਼ਿਭਾਗ 

5 ਡਾ. ਮਿੇਿ ਿਰਮਾ 

ਸ੍ਿੱਸ਼ਭਆਚਾਰ (ਸੁ੍ਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ, ਿਣ ਅਤੇ ਜਲਿਾਯੂ 

ਪ੍ਸ਼ਰਿਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸ਼ਿਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ 

6 ਿਰੀ ਸ਼ਗਰੀ ਰਾਜ ਸ਼ਸੰ੍ਘ ਸੂ੍ਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਉਿੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ 



(ਸੁ੍ਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) 

7 ਿਰੀ ਮਨੋਜ ਸ਼ਸ੍ਨਿਾ 

ਸੰ੍ਚਾਰ (ਸੁ੍ਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) 

ਰੇਲਿੇ 

8 

ਕਰਨਲ ਰਾਜਯਿਰਧਨ 

ਸ਼ਸੰ੍ਘ ਰਾਠੋਰ 

ਯੁਿਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡਾਾਂ (ਸੁ੍ਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) 

ਅਤੇ ਸੂ੍ਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ੍ਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸ਼ਿਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ 

9 ਿਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਸੰ੍ਘ ਸ਼ਬਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁ੍ਤੰਤਰ ਚਾਰਜ); 

10 ਿਰੀ ਿਰਦੀਪ੍ ਸ਼ਸੰ੍ਘ ਪ੍ੁਰੀ 

ਿਾਊਸ਼ਸੰ੍ਗ ਅਤੇ ਿਸ਼ਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ 

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁ੍ਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) 

11 ਿਰੀ ਅਲਫੌਂਸ੍ ਕਨੰਨਥਾਨਮ 

ਸੈ੍ਰ-ਸ੍ਪ੍ਾਟਾ (ਸੁ੍ਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) 

ਇਲੈਕਟਰੋਸ਼ਨਕਸ੍ ਤੇ ਸੂ੍ਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ 

1 ਿਰੀ ਸ਼ਿਜੈ ਗੋਇਲ ਸੰ੍ਸ੍ਦੀ ਮਾਮਲੇ; ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 

2 ਿਰੀ ਰਾਧਾਸ਼ਕਰਿਨਨ ਪ੍ੀ. ਸ਼ਿਿੱਤ, ਜਿਾਜਰਾਨੀ; 

3 

ਿਰੀ ਐਿੱਸ੍. ਐਿੱਸ੍. 

ਆਿਲੂਿਾਲੀਆ ਪ੍ੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸੈ੍ਨੀਟੇਿਨ 

4 

ਿਰੀ ਰਮੇਿ ਚੰਦਿੱਪ੍ਾ 

ਸ਼ਜਗਾਜੀਨਾਗੀ ਪ੍ੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸੈ੍ਨੀਟੇਿਨ 

5 ਿਰੀ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਅਠਾਿਲੇ ਸ੍ਮਾਜਕ ਸ਼ਨਆਾਂ ਤੇ ਸ੍ਿਕਤੀਕਰਨ 

6 ਿਰੀ ਸ਼ਿਿਨੰੂ ਸ਼ਦਓ ਸ੍ਾਈ ਇਸ੍ਪ੍ਾਤ 

7 ਿਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਕਰਪ੍ਾਲ ਯਾਦਿ ਗਰਾਮੀਣ ਸ਼ਿਕਾਸ੍ 

8 

ਿਰੀ ਿੰਸ੍ਰਾਜ ਗੰਗਾਰਾਮ 

ਅਿੀਰ ਗਰਸ਼ਿ ਮਾਮਲੇ 

9 

ਿਰੀ ਿਸ਼ਰਭਾਈ ਪ੍ਾਰਥਭਾਈ 

ਚੌਧਰੀ 

ਖਾਣਾਾਂ 

ਕੋਲਾ 

10 ਿਰੀ ਰਾਜੇਨ ਗੋਿੈਨ ਰੇਲਿੇ 

11 

ਜਨਰਲ (ਸ਼ਰਟਾਇਰਡ) 

ਿੀ.ਕੇ. ਸ਼ਸੰ੍ਘ ਸ਼ਿਦੇਿ ਮਾਮਲੇ 

12 ਿਰੀ ਪ੍ਰਿੋਤਮ ਰਪੁ੍ਾਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸ਼ਕਸ੍ਾਨ ਭਲਾਈ 



ਪ੍ੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 

13 ਿਰੀ ਸ਼ਕਰਿਨ ਪ੍ਾਲ ਸ੍ਮਾਜਕ ਸ਼ਨਆਾਂ ਤੇ ਸ੍ਿਕਤੀਕਰਨ 

14 

ਿਰੀ ਜਸ੍ਿੰਤਸ਼ਸੰ੍ਿ ਸੁ੍ਮਨਭਾਈ 

ਭਾਭੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ 

15 ਿਰੀ ਸ਼ਿਿ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਿੁਕਲਾ ਸ਼ਿਿੱਤ 

16 ਿਰੀ ਅਿਸ਼ਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਸ਼ਸ੍ਿਤ ਤੇ ਪ੍ਸ਼ਰਿਾਰ ਭਲਾਈ 

17 ਿਰੀ ਸੁ੍ਦਰਿਨ ਭਗਤ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ 

18 ਿਰੀ ਉਪ੍ੇਂਦਰ ਕੁਿਿਾਿਾ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਸ਼ਿਕਾਸ੍ 

19 ਿਰੀ ਸ਼ਕਰੇਨ ਸ਼ਰਸ਼ਜਜੂ ਗਰਸ਼ਿ ਮਾਮਲੇ 

20 ਡਾ. ਿੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ 

ਮਸ਼ਿਲਾਿਾਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ਿਕਾਸ੍ 

ਘਿੱਟ ਸ਼ਗਣਤੀ ਮਾਮਲੇ 

21 ਿਰੀ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਿੇਗੜੇ ਿਨੁਰ ਸ਼ਿਕਾਸ੍ ਤੇ ਉਿੱਦਮਤਾ 

22 ਿਰੀ ਐਿੱਮ. ਜੇ. ਅਕਬਰ ਸ਼ਿਦੇਿ ਮਾਮਲੇ 

23 ਸ੍ਾਧਿੀ ਸ਼ਨਰੰਜਨ ਜਯੋਤੀ ਫਡੂ ਪ੍ਰੋਸੈ੍ਿੱਸ਼ਸੰ੍ਗ ਉਦਯੋਗ 

24 ਿਰੀ ਜਯੰਤ ਸ਼ਸ੍ਨਿਾ ਿਸ਼ਿਰੀ ਿਿਾਬਾਜੀ 

25 ਿਰੀ ਬਾਬੁਲ ਸੁ੍ਸ਼ਪ੍ਰਯੋ 

ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ 

ਜਨਤਕ ਉਿੱਦਮ 

26 ਿਰੀ ਸ਼ਿਜੈ ਸ੍ਾਾਂਪ੍ਲਾ ਸ੍ਮਾਜਕ ਸ਼ਨਆਾਂ ਤੇ ਸ੍ਿਕਤੀਕਰਨ 

27 ਿਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਿਾਲ 

ਸੰ੍ਸ੍ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 

ਜਲ ਸੰ੍ਸ੍ਾਧਨ, ਦਸ਼ਰਆ ਸ਼ਿਕਾਸ੍ ਤੇ ਗੰਗਾ ਕਾਇਆਕਲਪ੍ 

28 ਿਰੀ ਅਜੈ ਟਮਟਾ ਟੈਕਸ੍ਟਾਈਲਜ 

29 ਿਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕਰਿਨਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸ਼ਕਸ੍ਾਨ ਭਲਾਈ 

30 ਿਰੀ ਮਨਸੁ੍ਖ ਐਿੱਲ. ਮੰਡਾਿੀਆ 

ਸ੍ੜਕੀ ਆਿਾਜਾਈ ਤੇ ਿਾਈਿੇਜ, ਜਿਾਜਰਾਨੀ, 

ਰਸ੍ਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦਾਾਂ 

31 ਿਰੀਮਤੀ ਅਨੁਸ਼ਪ੍ਰਯਾ ਪ੍ਟੇਲ ਸ਼ਸ੍ਿਤ ਤੇ ਪ੍ਸ਼ਰਿਾਰ ਭਲਾਈ 

32 ਿਰੀ ਸ੍ੀ.ਆਰ. ਚੌਧਰੀ ਖਪ੍ਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ਰੁਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਿੰਡ 



ਿਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ 

33 ਿਰੀ ਪ੍ੀ.ਪ੍ੀ. ਚੌਧਰੀ 

ਕਾਨੰੂਨ ਤੇ ਸ਼ਨਆਾਂ; 

ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ 

34 ਡਾ. ਸੁ੍ਭਾਿ ਰਾਮਾਰਾਓ ਭਾਮਰੇ ਰਿੱਸ਼ਖਆ 

35 ਿਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ਸੰ੍ਘ ਿੇਖਾਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸ਼ਕਸ੍ਾਨ ਭਲਾਈ 

36 ਡਾ. ਸ੍ਸ਼ਤਿੱਆ ਪ੍ਾਲ ਸ਼ਸੰ੍ਘ 

ਮਾਨਿ ਸੰ੍ਸ੍ਾਧਨ ਸ਼ਿਕਾਸ੍; 

ਜਲ ਸੰ੍ਸ੍ਾਧਨ, ਦਸ਼ਰਆ ਸ਼ਿਕਾਸ੍ ਤੇ ਗੰਗਾ ਕਾਇਆਕਲਪ੍ 

(ਨੋਟ: 10.03.2018 ਤਕੱ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਬਰਸ਼ਦ ‘ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਬਰਵਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) 

 


