
 (சரிபாரக்்கப்பட்ட நாள் : 10.03.2018) 

பிரதமர் 

 

திரு. நரேந்திே ர ோடி 

பணியோளே ்நலன், பபோது க்கள் 

குறைதீேப்்பு  ை்று ் ஓய்வூதிய ், 

அணுசக்தி துறை, 

விண்பெளித் துறை, 

அறனத்து முக்கியக் பகோள்றக சோேந்்த 

விெகோேங்கள் 

 ை்று ் எந்த அற சச்ருக்கு ் 

ஒதுக்கப்படோத இதே இலோகோக்கள் 

அறனத்து ் பிேத ே ்ெச ் உள்ளன. 

ககபினட் அமமசச்ரக்ள் 

1 திரு. ேோஜ்நோத் சிங் உள்துறை 

2 திரு தி. சுஷ் ோ சுெேோஜ் பெளியுைவுத் துறை 

3 திரு. அருண் ரஜடல்ி நிதி, க ்பபனி விெகோேங்கள், 

4 

திரு. நிதின் பஜய்ேோ ் 

கட்கேி 

சோறலப் ரபோக்குெேத்து  ை்று ் 

பநடுஞ்சோறலகள் 

கப்பல் ரபோக்குெேத்துத் துறை  ை்று ் 

நீே ் ெள ், நதி ர  ்போடு  ை்று ் 

கங்றக உயிேப்்பித்தல் 

5 திரு. சுரேஷ் பிேபு 

ெேத்்தக ்  ை்று ் பதோழிை்துறை 

சிவில் வி ோனப் ரபோக்குெேத்து 
 

6 

திரு.டி.வி. சதோனந்த 

கவுடோ 

புள்ளிவிெே ்  ை்று ் திட்ட அ லோக்கத் 

துறை 

7 பசல்வி உ ோ போேதி குடிநீே ் ை்று ் துப்புேவு 

8 

திரு. ேோ ் விலோஸ் 

போஸ்ெோன் 

நுகேர்ெோே ்விெகோேங்கள், உணவு 

 ை்று ் பபோது விநிரயோக ் 

9 

திரு தி. ர னகோ சஞ்சய் 

கோந்தி  களிே ் ை்று ் குழந்றதகள் ர  ்போடு 

10 திரு. அனந்த் கு ோே ்

ேசோயனப் பபோருட்கள்  ை்று ் உேங்கள் 

, நோடோளு ன்ை விெகோேங்கள் துறை 



11 திரு. ேவி சங்கே ்பிேசோத் 

மின்னணு  ை்று ் தகெல் 

பதோழில்நுட்பத் துறை 

  

12 

திரு. ஜகத் பிேகோஷ் 

நட்டோ சுகோதோே ்  ை்று ் குடு ்பநலத் துறை 

13 திரு. ஆனந்த் கீத்ரத 

கனேக பதோழில்கள்  ை்று ் 

பபோதுத்துறை நிறுெனங்கள் 

14 

திரு தி. ஹேச்ி ்ேத் 

கவுே ்போதல் உணவு பதனிடு ் பதோழில்கள் 

15 

திரு. நரேந்திேசிங் 

ரதோ ே ்

ஊேக ர  ்போடு, 

பஞ்சோயத்ேோஜ் 

சுேங்கங்கள் 

16 

திரு. சவுத்ேி பிரேந்தே ்

சிங் 

  எஃகுத் துறை 

17 திரு. ஜூெல் ஓேோ ் பழங்குடியினே ்நலத்துறை 

18 திரு. ேோதோ ர ோகன் சிங் 

ரெளோண்ற   ை்று ் விெசோயிகள் 

நலன் 

19 

திரு. தோெோே ்சந்த் 

ரகலோட் சமூகநீதி  ை்று ் அதிகோே ் அளித்தல் 

20 

திரு தி. ஸ்மிருதி 

ஜூபின் இேோனி 

ஜவுளி 

தகெல்  ை்று ் ஒலிபேப்புத் துறை 

21 டோக்டே ்ஹேஷ்் ெேத்ன் 

அறிவியல்  ை்று ் பதோழில்நுட்ப ் 

புவி அறிவியல், சுை்றுசச்ூழல், ென ் 

 ை்று ் பருெநிறல  ோை்ை ் 

22 திரு.பிேகோஷ் ஜெ்ரடகே ்  னிதெள ர  ்போடு 

23 திரு. தேர் ந்திே பிேதோன் 

பபட்ரேோலிய ்  ை்று ் இயை்க எேிெோயு 

திைன் ர  ்போடு  ை்று ் 

பதோழில்முறனவு 

24 திரு. பியூஷ் ரகோயல் 

பேயில்ரெ 

நிலக்கேி 



25 

திரு தி. நிே ்லோ 

சீதோேோ ன் போதுகோப்பு 

26 

திரு. முக்தோே ்அப்போஸ் 

நக்வி சிறுபோன்ற யினே ்விெகோேங்கள் 

இமை அமமசச்ரக்ள் (தனிப் பபாறுப்பு) 

1 திரு. ேோெ் இந்தேஜ்ித் சிங் 

திட்டமிடல் (தனிப் பபோறுப்பு) 

ேசோயன ்  ை்று ் உேங்கள் 

2 

திரு. சந்ரதோஷ் கு ோே ்

கங்குெோே ் பதோழிலோளே ் ை்று ் ரெறலெோய்ப்பு 

3. 

திரு. ஸ்ரீபத் பயஸ்ரஸோ 

நோயக் 

ஆயுேர்ெத ், ரயோகோ  ை்று ் இயை்றக 

றெத்திய ், யுனோனி, சித்தோ  ை்று ் 

ஓமிரயோபதி (ஆயுஷ்) 

4 டோக்டே ்ஜிரதந்திே சிங் 

ெடகிழக்கு  ண்டல ர  ்போடு 

(தனிப்பபோறுப்பு) 

பிேத ே ்அலுெலக ் 

பணியோளே,் பபோது க்கள் குறைதீேப்்பு 

 ை்று ் ஓய்வூதிய ் 

அணுசக்தி 

விண்பெளி 

5 டோக்டே ் ரகஷ் சே ்ோ 

கலோசச்ோே ் 

சுை்றுசச்ூழல், ென ்  ை்று ் 

பருெநிறல  ோை்ை ் 

6 திரு.கிேி ேோஜ் சிங் குறு,சிறு  ை்று ் நடுத்தே பதோழில்கள் 

7 திரு. ரனோஜ் சின்ஹோ 

பதோறலபதோடேப்ு (தனிப்பபோறுப்பு) 

ேயில்ரெ 

8 

கேன்ல். (ஓய்வு) 

ேோஜ்யெேத்ன் சிங் 

ேோத்ரதோே ்

இறளஞே ்விெகோேங்கள்  ை்று ் 

விறளயோடட்ு 

தகெல்  ை்று ் ஒலிபேப்பு 

9 திரு. ேோஜ் கு ோே ்சிங் 

மின்சோே ் 

புதிய  ை்று ் புதுப்பிக்கத்தக்க 

எேிசக்தி 

10 திரு. ஹேத்ீப் சிங் புேி 

வீடட்ுெசதி  ை்று ் நகேப்ுை 

விெகோேங்கள் 



11 

திரு. அல்ரபோன்ஸ் 

கண்ணன்தோன ் 

சுை்றுலோ 

மின்னணு  ை்று ் தகெல் 

பதோழில்நுட்ப ் 

இமை அமமசச்ரக்ள் 

1 திரு. விஜய் ரகோயல் 

நோடோளு ன்ை விெகோேங்கள் 

புள்ளிவிெே ்  ை்று ் திட்ட அ லோக்கல் 

2 

திரு. பபோன். 

ேோதோகிருஷ்ணன் 

 நிதி 

கப்பல் துறை 

3 

திரு. எஸ்.எஸ். 

அலுெோலியோ குடிநீே ் ை்று ் துப்புேவு 

4 

திரு. ேர ஷ் சந்தப்போ 

ஜிகோஜினோகி குடிநீே ் ை்று ் துப்புேவு 

5 

திரு. ேோ ்தோஸ் 

அத்ெோரல சமூகநீதி  ை்று ் அதிகோே ் அளித்தல் 

6 திரு. விஷ்ணு ரதெ் சோய் எஃகு 

7 

திரு. ேோ ் கிருபோல் 

யோதெ் ஊேக ெளேச்ச்ி 

8 

திரு. ஹன்ஸ்ேோஜ் 

கங்கோேோ ் ஆஹிே ் உள்துறை 

9 

திரு.ஹேிபோய் 

போேத்்திபோய் சவுத்ேி 

சுேங்க ் 

நிலக்கேி 

10 திரு.ேோரஜன் ரகோபஹன் ேயில்ரெ 

11 பஜன. (ஓய்வு) வி.ரக. சிங் பெளியுைவு 

12 

திரு.பேர்ஷோத்த ் 

ரூபோலோ 

ரெளோண்ற   ை்று ் விெசோயிகள் 

நலன் 

பஞ்சோயத்து ேோஜ் 

  

13 திரு. கிருஷன் போல் சமூகநீதி  ை்று ் அதிகோே ் அளித்தல் 

14 திரு. ஜஸ்ெந்த்சின் பழங்குடியினே ்நலன் 



சு ன்போய் பரபோே ்

15 

திரு. ஷிெ் பிேதோப் 

சுக்லோ நிதி 

16 

திரு. அஸ்வினி கு ோே ்

சவுரப சுகோதோே ்  ை்று ் குடு ்ப நலன் 

17 திரு.சுதேச்ன் பகத் பழங்குடியினே ்நலன் 

18 

திரு.உரபந்திே 

குஷ்ெோஹோ  னிதெள ர  ்போடு 

19 திரு. கிேண் ேிஜிஜூ உள்துறை 

20 டோக்டே ்விரேந்திே கு ோே ்

 களிே ் ை்று ் குழந்றத ர  ்போடு 

சிறுபோன்ற யினே ்விெகோேங்கள் 

21 

திரு. அனந்த் கு ோே ்

பஹக்ரட 

திைன் ர  ்போடு  ை்று ் 

பதோழில்முறனவு 

22 திரு.எ ்.ரஜ.அக்பே ் பெளியுைவு 

23 சோத்வி நிேஞ்ஜன் ரஜோதி உணவு பதனிடு ் பதோழில்கள் 

24 திரு. பஜயந்த் சின்ஹோ சிவில் வி ோன ரபோக்குெேத்து 

25 திரு. போபுல் சுப்ேிரயோ 

கனேக பதோழிை்சோறலகள்  ை்று ் 

பபோதுத்துறை நிறுெனங்கள் 

26 திரு. விஜய் ச ்ப்லோ சமூக நீதி  ை்று ் அதிகோே ் அளித்தல் 

27 

திரு. அேஜ்ூன் ேோ ் 

ர க்ெோல் 

நோடோளு ன்ை விெகோேத்துறை, 

நீே ்ெள ், நதி ர  ்போடு  ை்று ் 

கங்றக புத்துயிரூட்டல் 

28 திரு. அஜய் தோ ்தோ ஜவுளி 

29 திரு, கிருஷ்ண ேோஜ் 

ரெளோண்ற   ை்று ் விெசோயிகள் 

நலன் 

30 

திரு.  ன்சுக் எல். 

 ோண்டெ்யோ 

சோறல ரபோக்குெேத்து, 

பநடுஞ்சோறலகள், கப்பல், இேசோயன ் 

 ை்று ் உேங்கள் துறை 

31 திரு தி. அனுப்ேியோ சுகோதோே ்  ை்று ் குடு ்ப நலன் 



பட்ரடல் 

32 திரு. சி.ஆே.் சவுத்ேி 

நுகேர்ெோே ்விெகோேங்கள், உணவு 

 ை்று ் பபோதுவிநிரயோக ் 

ெேத்்தக ்  ை்று ் பதோழிை்துறை 

33 திரு. பி.பி. சவுத்ேி 

சட்ட ்  ை்று ் நீதி. 

பபருநிறுெனங்கள் விெகோேங்கள் 

34 

டோக்டே.் சுபோஷ் 

ேோ ்ேோெ் போ ்ரே போதுகோப்பு 

35 

திரு. கரஜந்திே சிங் 

ரஷகோெத் 

ரெளோண்ற   ை்று ் விெசோயிகள் 

நலன் 

36 டோக்டே ்சத்ய போல் சிங் 

 னித ெள ர  ்போடு 

நீேெ்ள ், நதி ர  ்போடு  ை்று ் கங்றக 

புத்துயிரூட்டல் 

(சரிபாரக்்கப்பட்ட நாள் : 10.03.2018) 

 


