
ಪ್ರಧನಮಂತ್ರರ 

 

ಶ್ರೀ ನರ ೀೇಂದ್ರ ಮೀದಿ 

ಸಿಬ್ಬೇಂದಿ, ಷರ್ವಜನಿಕ ಕುೇಂದ್ುಕ ೊರತ  ಮತ್ುು ಪೇಂಚಣಿ 

ಅಣು ಇೇಂಧನ ಇಲಖ  
ಬಸಾಕಶ ಇಲಖ  
ಎಲ್ಲ ರಮುಖ ನಿೀತಿ ವಿಚರಗಳು ಮತ್ುು ಯರ್ುದ ೀ ಸಚಿರ್ರಿಗ  
ಹೇಂಚಿಕ ಯಗದ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ರ ಖತ ಗಳು. 

ಸಂಪ್ುಟ ಸಚಿವರು 

1 ಶ್ರೀ. ರಜನಥ್ ಸಿೇಂಗ್ ಗೃಹ ರ್ಾರ್ಸರ 

2 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶಾ ಸವರಜ್ ವಿದ ೀವೇಂಗ ರ್ಾರ್ಸರ 

3 ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಜ ೈಟ್ಲಲ ಯರ್ುದ ೀ ಹುದ ೆಯಿಲ್ಲದ್ ಸಚಿರ್ರು 

4 ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಜ ೈರಮ್ ಗಡ್ಕರಿ 

ರಷ ು ಷರಿಗ  ಮತ್ುು ಸ ದೆರಿ 

ಶ್ಪಪೇಂಗ್ 

ಜಲ್ ಸೇಂನೊಾಲ್ಗಳು, ನದಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಮತ್ುು ಗೇಂಗ ುನವ ಚೀತ್ನ 

5 ಶ್ರೀ ಸುರ ೀಶ್ ರಭು 
ಣಿಜಾ ಮತ್ುು ಉದ್ಾಮ 

ನಗರಿಕ ವಿಮನಯನ 

6 ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಿ. ಸದನೇಂದ್ಗೌಡ್ ಷೇಂಖ್ಯಾಕ ಮತ್ುು ಕಯವಕರಮ ಅನುಶಾನ 

7 ಸುಶ್ರೀ ಉಮ ಭರತಿ ಕುಡಿಯುರ್ ನಿೀರು ಮತ್ುು ನ ೈಮವಲ್ಾ 

8 ಶ್ರೀ ರಮ್ ವಿಲಸ್ ಷವನ್ ಗರಹಕ ರ್ಾರ್ಸರ, ಆಸರ ಮತ್ುು ನಗರಿಕ ೂರ ೈಕ  

9 

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಕ ಸೇಂಜಯ್ 
ಗೇಂಧಿ ಮಹಿಳ ಮತ್ುು ಮಕಕಳ ಅಭಿರ್ೃದಿ ಿ

10 ಶ್ರೀ ಅನೇಂತ್ ಕುಮರ್ 

ರಷಯನಿಕ ಮತ್ುು ರಸಗ ೊಬ್ಬರ 

ಸೇಂಸದಿೀಯ ರ್ಾರ್ಸರ 



11 ಶ್ರೀ ರವಿಶೇಂಕರ ರಷದ್ 

ಕನೊನು ಮತ್ುು ನಾಯ 

ಎಲ ಕಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ುು ಮಹಿತಿ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞನ 

12 ಶ್ರೀ ಜಗತ್ ರಕಶ್ ನಡಾ ಆರ ೊೀಗಾ ಮತ್ುು ಕುಟುೇಂಬ್ ಕಲಾಣ 

13 ಶ್ರೀ ಅನೇಂತ್ ಗೀತ  ಭರಿೀ ಕ ೈಗರಿಕ  ಮತ್ುು ಷರ್ವಜನಿಕ ಉದಿೆಮ 

14 

ಶ್ರೀಮತಿ ಹಸಿವೇಂರತ್ ಕೌರ್ 
ಬದ್ಲ್ ಆಸರ ಸೇಂಸಕರಣ ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳು 

15 ಶ್ರೀ ನರ ೀೇಂದ್ರ ಸಿೇಂಗ್ ಥ ೊೀಮರ್ 

ಗರಮೀಣಭಿರ್ೃದಿ ಿ

ೇಂಚಯತ್ ರಜ್ 

ಗಣಿ 

16 ಶ್ರೀ ಚೌಧರಿ ಬೀರ ೀೇಂದ್ರ್ ಸಿೇಂಗ್ ಉಕುಕ 

17 ಶ್ರೀ ಜುರ್ಲ್ ಒರೇಂ ಗುಡ್ಾಗಡ್ು ರ್ಾರ್ಸರ 

18 ಶ್ರೀ ರಧ ಮೀಹನ್ ಸಿೇಂಗ್ ಕೃಷಿ ಮತ್ುು ರ ೈತ್ರ ಕಲಾಣ 

19 ಶ್ರೀ ಥರ್ರ್ ಚೇಂದ್ ಗ ಸ ೊಲೀಟ್ ಷಮಜಿಕ ನಾಯ ಮತ್ುು ಸಬ್ಲೀಕರಣ 

20 ಶ್ರೀಮತಿ ಸೃತಿ ಜುಬನ್ ಇರನಿ ಜರ್ಳಿ 

21 ಡ. ಹರ್ವ ರ್ಧವನ್ 

ವಿಜ್ಞನ ಮತ್ುು ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞನ 

ಭೊ ವಿಜ್ಞನ 

ರಿಸರ, ಅರಣಾ ಮತ್ುು ಹಮನ ಬ್ದ್ಲರ್ಣ ಯ ಸಚಿರ್ 

22 ಶ್ರೀ. ರಕಶ್ ಜ ಾೀಕರ್ ಮನರ್ ಸೇಂನೊಾಲ್ ಅಭಿರ್ೃದಿ ಿ

23 ಶ್ರೀ ಧಮೀವೇಂದ್ರ ರಧನ್ 

 ಟ ೊರೀಲಯೇಂ ಮತ್ುು ನ ೈಸಗವಕ ಅನಿಲ್ 

ಕೌಶಲ್ಾ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಮತ್ುು ಉದ್ಾಮಶ್ೀಲ್ತ  

24 ಶ್ರೀ ಪಯುಶ್ ಗ ೊೀಯಲ್ 

ರ ೈಲ ವೀ 

ಕಲಲದ್ೆಲ್ು 



ಹಣಕಸು 
ಷೇಂಸಿಿಕ ರ್ಾರ್ಸರ 

25 

ಶ್ರೀಮತಿ. ನಿಮವಲ್ 
ಸಿೀತರಮನ್ ರಕ್ಷಣ 

26 ಶ್ರೀ ಮುಖುರ್ ಅಬಬಸ್ ನಖ್ಯವ ಅಲ್ಪಸೇಂಖಾತ್ ರ್ಾರ್ಸರಗಳು 

ಸಹಯಕ ಸಚಿವರು (ಸವತಂತರ ನಿವವಹಣೆ) 

1 ಶ್ರೀ ಇೇಂದ್ರಜಿತ್ ಸಿೇಂಗ್ ರವ್ 

ಯೀಜನ  (ಸವತ್ೇಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣ ) 
ರಷಯನಿಕ ಮತ್ುು ರಸಗ ೊಬ್ಬರಗಳು 

2 

ಶ್ರೀ ಸೇಂತ ೊೀಷ್ ಕುಮರ್ 
ಗೇಂಗವರ್ ಕಮವಕ ಮತ್ುು ಉದ ೊಾೀಗ 

3 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದ್ ಯಷ ೊ್ೀ ನಯಕ್ಸ 

ಆಯು ೀವದ್, ಯೀಗ ಮತ್ುು ನ ೀಚರ ೊತಿ, ಯುನನಿ, ಸಿದ್ಿ 
ಮತ್ುು ಸ ೊೀಮಯೀತಿ (ಆಯುಶ್). 

4 ಡ. ಜಿತ ೀೇಂದ್ರ ಸಿೇಂಗ್ 

ಈವನಾ ರ್ಲ್ಯ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ (ಸವತ್ೇಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣ ) 
ರಧನಮೇಂತಿರಗಳ ಕಯವಲ್ಯ 

ಸಿಬ್ಬೇಂದಿ, ಷರ್ವಜನಿಕ ಕುೇಂದ್ುಕ ೊರತ  ಮತ್ುು ಪೇಂಚಿಣಿ 

ಅಣು ಶಕ್ತು ಇಲಖ  
ಬಸಾಕಶ ಇಲಖ  

5 ಡ. ಮಸ ೀಶ್ ಶಮವ 

ಸೇಂಸೃತಿ (ಸವತ್ೇಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣ ) 
ರಿಸರ, ಅರಣಾ ಮತ್ುು ಹಮನ ಬ್ದ್ಲರ್ಣ (ಸವತ್ೇಂತ್ರ 
ನಿರ್ವಹಣ ) 

6 ಶ್ರೀ ಗರಿರಜ್ ಸಿೇಂಗ್ ಸೊಕ್ಷಮ, ಸಣಣ ಮತ್ುು ಮಧಾಮ ಉದ್ಾಮಗಳು(ಸವತ್ೇಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣ ) 

7 ಶ್ರೀ ಮನ ೊೀಜ್ ಸಿನಾ 
ಸೇಂಕವ  (ಸವತ್ೇಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣ ) 
ರ ೈಲ ವ 



8 

ಕನವಲ್ ರಜಾರ್ಧವನ್ ಸಿೇಂಗ್ 
ರಥ ೊೀಡ್ 

ಯುರ್ ರ್ಾರ್ಸರ ಮತ್ುು ಕ್ತರೀಡ , ಮತ್ುು 
ಮಹಿತಿ ಮತ್ುು ರಷರ(ಸವತ್ೇಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣ ) 

9 ಶ್ರೀ ರಜ್ ಕುಮರ್ ಸಿೇಂಗ್ 

ಶಕ್ತು ಮತ್ುು 
ಸ ೊಸ ಮತ್ುು ನವಿೀಕರಿಸಬ್ಹುದದ್ ಇೇಂಧನ (ಸವತ್ೇಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣ ) 

10 ಶ್ರೀ ಹರದಿೀಪ್ ಸಿೇಂಗ್ ುರಿ ರ್ಸತಿ ಮತ್ುು ನಗರ ರ್ಾರ್ಸರಗಳು (ಸವತ್ೇಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣ ) 

11 ಶ್ರೀ ಅಲ ೊಫೀನ್್ ಕಣಣೇಂತನೇಂ ರಷ ೊೀದ್ಾಮ ಮತ್ುು (ಸವತ್ೇಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣ ) 

ಸಹಯಕ ಸಚಿವರು 

1 ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಗ ೊೀಯೆಲ್ 

ಸೇಂಸದಿೀಯ ರ್ಾರ್ಸರಗಳು 
ಷೇಂಖ್ಯಾಕ ಮತ್ುು ಕಯವಕರಮ ಅನುಶಾನದ್ ಸಚಿಲ್ಯ 

2 ಶ್ರೀ ರಧಕೃರ್ಣನ್ ಪ 

ಹಣಕಸು 
ಶ್ಪಪೇಂಗ್ 

3 ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಸ್ ಅಹುಲಲಯ ಎಲ ಕಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ುು ಮಹಿತಿ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞನಯ 

4 ಶ್ರೀ ರಮೀಶಚೇಂದ್ರಪ ಜಿಗಜಿನಗ ಕುಡಿಯುರ್ ನಿೀರು ಮತ್ುು ನ ೈಮವಲ್ಾ 

5 ಶ್ರೀ ರಮದಸ್ ಆಠಲ  ಷಮಜಿಕ ನಾಯ ಮತ್ುು ಸಬ್ಲೀಕರಣ 

6 ಶ್ರೀ ವಿರ್ುಣ ದ ೀವ್ ಷಯಿ ಉಕುಕ 

7 ಶ್ರೀ ರಮ್ ಕೃಲ್ ಯದ್ವ್ ಗರಮೀಣಭಿರ್ೃದಿ ಿ

8 

ಶ್ರೀ ಹೇಂಸರಜ್ ಗೇಂಗರಮ್ 
ಅಹಿರ್ ಗೃಹ ರ್ಾರ್ಸರ 

9 

ಶ್ರೀ ಹರಿಲಲ್ ರ್ಥವಭಯಿ  

ಚೌಧರಿ 

ಗಣಿ 

ಉಕುಕ 

10 ಶ್ರೀ ರಜನ್ ಗ ೊಸ ೈನ್ ರ ೈಲ ವ 



11 ಜನರಲ್ ವಿ.ಕ . ಸಿೇಂಗ್ ವಿದ ೀವೇಂಗ ರ್ಾರ್ಸರ 

12 ಶ್ರೀ ರವ ೃೀತ್ುಮ  ರೊಲ್ 

ಕೃಷಿ ಮತ್ುು ರ ೈತ್ರ ಕಲಾಣ 

ೇಂಚಯತ್  ರಜ್ 

13 ಶ್ರೀ ಕೃರ್ಣ ಲ್ ಷಮಜಿಕ ನಾಯ ಮತ್ುು ಸಬ್ಲೀಕರಣ 

14 

ಶ್ರೀ ಜಸವೇಂತ್ ಸಿೇಂಹ್ ಸುಮನ್ 
ಭಯಿ ಭಬ ೊೀರ್ ಗುಡ್ಾಗಡ್ು ರ್ಾರ್ಸರ 

15 ಶ್ರೀ ಶ್ರ್ ರತಪ್ ಶುಕಲ ಹಣಕಸು 

16 ಶ್ರೀ ಅಶ್ವನಿ ಕುಮರ್ ಚೌಬ  ಆರ ೊೀಗಾ ಮತ್ುು ಕುಟುೇಂಬ್ ಕಲಾಣ 

17 ಶ್ರೀ ಸುದ್ಶವನ್ ಭಗತ್ ಗುಡ್ಾಗಡ್ು ರ್ಾರ್ಸರ 

18 ಶ್ರೀ ಉ ೀೇಂದ್ರ ಕುವವಹ ಮನರ್ ಸೇಂನೊಾಲ್ ಅಭಿರ್ೃದಿ ಿ

19 ಶ್ರೀ ಕ್ತರ ನ್ ರಿಜುು ಗೃಹ ರ್ಾರ್ಸರ 

20 ಡ. ವಿೀರ ೀೇಂದ್ರ ಕುಮರ್ 

ಮಹಿಳ ಮತ್ುು ಮಕಕಳ ಅಭಿರ್ೃದಿ ಿ

ಅಲ್ಪಸೇಂಖಾತ್ ರ್ಾರ್ಸರಗಳು 

21 ಶ್ರೀ ಅನೇಂತ್ಕುಮರ್ ಸ ಗಡ  ಕೌಶಲ್ಾ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಮತ್ುು ಉದ್ಾಮಶ್ೀಲ್ತ  

22 ಶ್ರೀ ಎೇಂ.ಜ . ಅಕಬರ್ ವಿದ ೀವೇಂಗ ರ್ಾರ್ಸರ 

23 ಷಧಿಿ ನಿರೇಂಜನ್ ಜ ೊಾೀತಿ ಆಸರ ಸೇಂಸಕರಣ  ಕ ೈಗರಿಕ  

24 ಶ್ರೀ ಜಯೇಂತ್ ಸಿನಾ ನಗರಿಕ ವಿಮನಯನ 

25 ಶ್ರೀ. ಬಬ್ುಲ್ ಸುಪರಯ ಬ್ೃಹತ್ ಕ ೈಗರಿಕ ಗಳು ಮತ್ುು ಷರ್ವಜನಿಕ ಉದಿೆಮಗಳು 

26 ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಸೇಂಲ ಷಮಜಿಕ ನಾಯ ಮತ್ುು ಸಬ್ಲೀಕರಣ 

27 ಶ್ರೀ ಅಜುವನ ರಮ್ ಮೀಘಲ್ ಸೇಂಸದಿೀಯ ರ್ಾರ್ಸರ 



ಜಲ್ ಸೇಂನೊಾಲ್ 

ನದಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಮತ್ುು ಗೇಂಗ ುನವ ಚೀತ್ನ 

28 ಶ್ರೀ ಅಜಯ್ ಟಮಟ ಜರ್ಳಿ 

29 ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೃರ್ಣ ರಜ್ ಮಹಿಳ ಮತ್ುು ಮಕಕಳ ಅಭಿರ್ೃದಿ ಿ

30 

ಶ್ರೀ ಮನ್ ಸುಖ್ ಎಲ್ 
ಮೇಂಡ್ವಿಯ 

ರಷ ು ಷರಿಗ  ಮತ್ುು ಸ ದೆರಿ 

ಶ್ಪಪೇಂಗ್ 

ರಷಯನಿಕ ಮತ್ುು ಗ ೊಬ್ಬರ 

31 ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಪರಯ  ಟ ೀಲ್ ಆರ ೊೀಗಾ ಮತ್ುು ಕುಟುೇಂಬ್ ಕಲಾಣ 

32 ಶ್ರೀ ಸಿ.ಆರ್ ಚೌಧರಿ 

ಗರಹಕ ರ್ಾರ್ಸರ, ಆಸರ ಮತ್ುು ನಗರಿಕ ೂರ ೈಕ  
ಣಿಜಾ ಮತ್ುು ಉದ್ಾಮ 

33 ಶ್ರೀ ಪ ಪ ಚೌಧರಿ 

ಕನೊನು ಮತ್ುು ನಾಯ 

ಕರ್ಪವರ ೀಟ್ ರ್ಾರ್ಸರ 

34 ಡ ಸುಭಷ್ ರಮರವ್ ಭಮರ ರಕ್ಷಣ  

35 ಶ್ರೀ ಗಜ ೀೇಂದ್ರ ಸಿೇಂಗ್ ವ ೀಖರ್ತ್ ಕೃಷಿ ಮತ್ುು ರ ೈತ್ರ ಕಲಾಣ 

36 ಡ. ಸತ್ಾ ಲ್ ಸಿೇಂಗ್ 

ಮನರ್ ಸೇಂನೊಾಲ್ ಅಭಿರ್ೃದಿ ಿ

ಜಲ್ ಸೇಂನೊಾಲ್ 

ನದಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಮತ್ುು ಗೇಂಗ ುನವ ಚೀತ್ನ 

(14.05.2018 ರಂದು ಕೆೀಂದ್ರೀಯ ಮಂತ್ರರಗಳ ಬದಲವಣೆಗಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ ) 
 


