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2022 ലെ കാബിനറ്്റ മന്ത്രിമാരുലെ പട്ടിക 
2022 ലെ കേരള പിഎസ്സി പരീക്ഷേൾക്കായുള്ള ഇന്ത്യൻ േയാബിനറ്റ ്മന്ത്ന്ത്ിമാരുമായി 

കെഖനം നിങ്ങലള അപക്േറ്റ് ലെയ്ും. ഇന്ത്യയുലെ േയാബിനറ്റ ്മന്ത്ന്ത്ിയുലെ 2022 ലെ പട്ടിേ 

നിങ്ങൾക്ക ്ഇന്ത്യൻ േയാബിനറ്റ ്മന്ത്ന്ത്ിയുലെ ഓഫീസ ്വഹിക്കുന്ന വയക്തിേളുലെ 

കപരുേളും അവരുലെ കപാർട്്ടകഫാളികയാേളും നൽേുന്നു. 

േൗൺസിൽ ഓഫ ്മിനികേഴ്സ ്ഇന്ത്യയിൽ എക്സിേയൂട്ടീവ ്അധിോരം ന്ത്പകയാഗിക്കുന്നു. 

ോബിനറ്റ ്മന്ത്ന്ത്ിമാർ, സഹമന്ത്ന്ത്ിമാർ, കേന്ത്ര സഹമന്ത്ന്ത്ി (സവതന്ത്ന്ത് െുമതെ) എന്നിങ്ങലന 

തരംതിരിക്കലെട്ട മുതിർന്ന മന്ത്ന്ത്ിമാർ ഇതിൽ ഉൾലെെുന്നു. 

2021 ജൂലെ 7-ന ്- ന്ത്പധാനമന്ത്രിയുലെ ഉപദേശന്ത്പകാരം ഇരയൻ ന്ത്പസിഡനറ്,് 

മന്ത്രിമാരുലെ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള വകുപ്പുകളുലെ വിഹിതം 

പുനഃന്ത്കമീകരിച്ചു. പുനഃസംഘെനയക്്കു ദശഷം ന്ത്പധാനമന്ത്രിയും 63 മന്ത്രിമാരും 

ഉൾലപ്പെുന്നതാണ ്മന്ത്രി സഭ. 2021ലെ മന്ത്രിസഭയിൽ 30 കാബിനറ്റ ്മന്ത്രിമാരും 2 

സഹമന്ത്രിമാരും (സവതന്ത്ര ചുമതെ) 45 സഹമന്ത്രിമാരുമുണ്ട.്  

യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിദേഴ്സ് 2021-2022 

2019 ലെ ലപാതുലതരലെെുെിലെ ഉജ്ജ്വെ വിജയത്തിന ് കേഷം, പുതുതായി വീണ്ും 

തിരലെെുക്കലെട്ട ന്ത്പധാനമന്ത്ന്ത്ി ന്ത്േീ നകരന്ത്ര കമാദി ലമയ ് 30,2021  വയാഴാഴ്ച 

മന്ത്ന്ത്ിസഭാകയാഗകത്താലൊെം സതയന്ത്പതിജ്ഞ ലെയ്തു. 

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെനയനുസരിച്ച,് മന്ത്ന്ത്ിമാരുലെ ആലേ അംഗബെം ലമാത്തം കൊേസ്ഭാ 

എംപിമാരുലെ എണ്ണത്തിന്ലെ 15% േവിയാൻ പാെില്ല. പതികനഴാം കൊേസ്ഭയുലെ 

നിെവിലെ അംഗബെം 543 ആയതിനാൽ മന്ത്ന്ത്ിസഭയുലെ അംഗസംഖയ 81-ൽ േൂെരുത്. 

സതയന്ത്പതിജ്ഞ സമയത്്ത ന്ത്പധാനമന്ത്ന്ത്ിയും 63 മന്ത്ന്ത്ിമാരും അെങ്ങുന്നതാണ് മന്ത്ന്ത്ി സഭ. 

2021ലെ മന്ത്ന്ത്ിസഭയിൽ 24 ോബിനറ്റ ്മന്ത്ന്ത്ിമാരും 9 സഹമന്ത്ന്ത്ിമാരും (സവതന്ത്ന്ത് െുമതെ) 

30 സഹമന്ത്ന്ത്ിമാരുമുണ്്. 

2021-ലെ കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ 

മുൻ കമാദി സർക്കാരിന്ലെ ഏതാനും ന്ത്പധാന കപരുേൾ പുതിയ പട്ടിേയിൽ ഇല്ല. മകനേ 

ഗാന്ധിയും ോയിേ മന്ത്ന്ത്ി രാജയവർദ്ധൻ സിംഗ ് ൊകത്താേും 2021ലെ മന്ത്ന്ത്ിസഭയുലെ 

ഭാഗമായിരുന്നില്ല. 

പുതുതായി രൂപീേരിച്ച മന്ത്ന്ത്ിസഭയിൽ ന്ത്പധാനമന്ത്ന്ത്ി കമാദി ഇനിെെയുന്ന വേുെുേൾ 

വഹിക്കും: 

 കപഴ്സണൽ, പബ്ലിേ ്ന്ത്ഗീവൻസ,് ലപൻഷൻസ്, 

 അകറ്റാമിേ ്എനർജി വേുെ് 

  ബഹിരാോേ വേുെ് 
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2022 ലെ കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരുലെ പട്ടികയും അവരുലെ ദപാർട്ട്ദഫാളിദയാകളും ചുവലെ 

നൽകിയിരിക്കുന്നു: 

കാബിനറ്്റ 

മന്ത്രിമാർ 

ദപാർട്ട്ദഫാളിദയാ 

ന്ത്േീ രാജ ്നാഥ ്സിംഗ ് ന്ത്പതികരാധ മന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീ അമിത ്ഷാ ആഭയന്ത്ര മന്ത്ന്ത്ി; സഹേരണ മന്ത്ന്ത്ിയും 

ന്ത്േീ നിതിൻ ജയൊം 

ഗഡ്കരി കൊേ് ഗതാഗത ഹഹകവ മന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീമതി. നിർമെ 

സീതാരാമൻ ധനമന്ത്ന്ത്ി; കോർെകെറ്റ ്ോരയ മന്ത്ന്ത്ിയും 

ന്ത്േീ നകരന്ത്ര സിംഗ ്

കതാമർ േൃഷി, േർഷേ കക്ഷമ മന്ത്ന്ത്ി 

സുന്ത്ബഹ്മണയം ജയേങ്കർ 

കോ വികദേോരയ മന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീ അർജുൻ മുണെ് ആദിവാസിോരയ മന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീമതി. സ്മൃ തി 

സുബിൻ ഇൊനി വനിതാ േിേു വിേസന മന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീ പിയൂഷ ്കഗായൽ 

വാണിജയ വയവസായ മന്ത്ന്ത്ി; ഉപകഭാക്തൃോരയ, ഭക്ഷയ, 

ലപാതുവിതരണ മന്ത്ന്ത്ി; ലെേ്ഹേൽസ ്മന്ത്ന്ത്ിയും 

ന്ത്േീ ധർകേന്ത്ര ന്ത്പധാൻ വിദയാഭയാസ മന്ത്ന്ത്ി; ഹനപുണയ വിേസന സംരംഭേതവ മന്ത്ന്ത്ിയും 

ന്ത്േീ ന്ത്പഹ്ൊദ ്കജാഷി പാർെലമന്െെി ോരയ മന്ത്ന്ത്ി; േൽക്കരി മന്ത്ന്ത്ി; ഖനി മന്ത്ന്ത്ിയും 

ന്ത്േീ നാരായൺ തതു 

ൊലണ സൂക്ഷ്മ, ലെെുേിെ, ഇെത്തരം സംരംഭങ്ങളുലെ മന്ത്ന്ത്ി 
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ന്ത്േീ സർബാനര 

കസാകനാവാൾ തുെമുഖ, ഷിെിംഗ,് ജെപാത മന്ത്ന്ത്ി; ഒെം 

ന്ത്േീ മുഖ്താർ അബ്ബാസ ്

നഖവി ആയുഷ ്മന്ത്ന്ത്ി 

വീകരന്ത്രേുമാർ കോ നയൂനപക്ഷോരയ മന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീ ഗിരിരാജ ്സിംഗ ് സാമൂഹയനീതി, ോക്തീേരണ മന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീ കജയാതിരാദിതയ 

എം. സിന്ധയ് ന്ത്ഗാമവിേസന മന്ത്ന്ത്ി; പഞ്ചായത്തിരാജ ്മന്ത്ന്ത്ിയും 

ന്ത്േീ രാമെന്ത്ര ന്ത്പസാദ ്

സിംഗ ് കവയാമയാന മന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീ അേവിനി ഹവഷ്ണവ് േീൽ മന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീ പേു പതി േുമാർ 

പരാസ ്

ലെയിൽകവ മന്ത്ന്ത്ി; വാർത്താവിനിമയ മന്ത്ന്ത്ി; ഇെേ്കന്ത്ൊണിേ്സ ്

ആൻേ് ഇൻഫർകമഷൻ ലെേ്കനാളജി മന്ത്ന്ത്ിയും 

ന്ത്േീ ഗകജന്ത്ര സിംഗ ്

ലഷഖാവത് ഭക്ഷയ സംസ്കരണ വയവസായ മന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീ േിരൺ െിജിജു ജെേക്തി മന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീ രാജ ്േുമാർ സിംഗ ് നിയമ നീതിനയായ മന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീ ഹർദീപ ്സിംഗ ്

പുരി 

ഹവദയുതി മന്ത്ന്ത്ി; േൂൊലത നയൂ ആൻേ് െിനയൂവബിൾ എനർജി 

മന്ത്ന്ത്ി 
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ന്ത്േീ മൻസുഖ ്മാണ്ഡവയ് 

ലപകന്ത്ൊളിയം ന്ത്പേൃതി വാതേ മന്ത്ന്ത്ി; േൂൊലത ഭവന, നഗരോരയ 

മന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീ ഭൂകപരർ യാദവ ് ആകരാഗയ േുെുംബകക്ഷമ മന്ത്ന്ത്ി; ഒെം 

മകഹന്ത്ര നാഥ ്പാലണ്ഡ 

കോ രാസവളം മന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീ പർകഷാത്തം 

രൂപാെ 

പരിസ്ഥിതി, വനം, ോൊവസ്ഥാ വയതിയാന മന്ത്ന്ത്ി; േൂൊലത 

ലതാഴിൽ, ലതാഴിൽ മന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീ ജി. േിഷൻ ലെഡ്ഡി ഘനവയവസായ മന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീ അനുരാഗ ്സിംഗ ്

താക്കൂർ ഫിഷെീസ,് മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവിേസന വേുെ ്മന്ത്ന്ത്ി 

കാബിനറ്റ ്മന്ത്രിമാരുലെ പുനഃസംഘെനലയക്കുറിച്ചുള്ള ന്ത്പധാന വസ്തു തകൾ- 

1. ബിലജപിയുലെ നാരായൺ ൊലണ, സർബാനര കസാകനാവാൾ, കജയാതിരാദിതയ സിന്ധയ, 

അജയ ്ഭട്ട,് ഭൂകപരർ യാദവ,് കോഭ േരരെ്ാലജ, സുനിതാ ദുഗ്ഗൽ, മീനാക്ഷി കെഖി, ഭാരതി 

പവാർ, േന്ത്നു ഠാക്കൂർ, േപിൽ പാട്ടീൽ ലജേിയുവിന്ലെ ആർസിപി സിംഗ്, 

എൽലജപിയുലെ പേുപതി പരാസ്, അപ്നാദളിന്ലെ അനുന്ത്പിയ പകട്ടൽ എന്നിവരാണ ്

കേന്ത്രമന്ത്ന്ത്ിസഭയിൽ പുതിയ മന്ത്ന്ത്ിമാരായി ഇെംപിെിച്ചത.് 

2. ഐെി മന്ത്ന്ത്ി രവിേങ്കർ ന്ത്പസാദ,് ആകരാഗയമന്ത്ന്ത്ി ഹർഷ ്വർധൻ, പരിസ്ഥിതി മന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്പോേ ്ജാവക്ദക്കർ, വിദയാഭയാസ മന്ത്ന്ത്ി രകമഷ ്ലപാന്ത്ഖിയാൽ നിഷാങ്്ക, ലതാഴിൽ മന്ത്ന്ത്ി 

സകന്ത്ാഷ ്ഗാംഗവാർ എന്നിവരെക്കം 12 മന്ത്ന്ത്ിമാരാണ ്രാജിലവച്ചത.് 
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സഹമന്ത്രിമാർ (സവതന്ത്ര ചുമതെ) 2022 അവരുലെ ദപാർട്ട്

ദഫാളിദയാകൾലക്കാപ്പം: 

സഹമന്ത്രി 

(സവതന്ത്ര 

ചുമതെ) 

ദപാർട്ട്ദഫാളിദയാകൾ 

ൊവു ഇരർജിത ്

സിംഗ ്

ോറ്റിേിക്സ ്ആന്െ ്കന്ത്പാന്ത്ഗാം ഇംപ്ലിലമന്കെഷൻ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിനല്െ 

സംസ്ഥാന മന്ത്ന്ത്ി (സവതന്ത്ന്ത് െുമതെ); ആസൂന്ത്തണ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിനല്െ 

സഹമന്ത്ന്ത്ി (സവതന്ത്ന്ത് െുമതെ); കോർെകെറ്റ ്ോരയ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ 

സഹമന്ത്ന്ത്ിയും 

ജികതന്ത്ര സിംഗ ്

കോ 

ോസ്ന്ത്ത സാകങ്കതിേ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിന്ലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി (സവതന്ത്ന്ത് െുമതെ); 

ഭൗമ ോസ്ന്ത്ത മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിനല്െ സംസ്ഥാന മന്ത്ന്ത്ി (സവതന്ത്ന്ത് െുമതെ); 

ന്ത്പധാനമന്ത്ന്ത്ിയുലെ ഓഫീസിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി; കപഴ്സണൽ, പബ്ലിേ് 

ന്ത്ഗീവൻസ,് ലപൻഷൻ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി; ആണകവാർജ 

വേുെിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി; ബഹിരാോേ വേുെിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ിയും 

  

2022 ലെ സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരുലെ പട്ടിക, അവരുലെ ദപാർട്ട്ദഫാളിദയാകൾ: 

സഹമന്ത്രിമാർ  ദപാർട്ട്ദഫാളിദയാകൾ 

ന്ത്േീ ന്ത്േീപദ ്ലയകസാ 

നായിേ് 
തുെമുഖ, ഷിെിംഗ്, ജെപാത മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി; െൂെിസം 

മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ിയും 

ന്ത്േീ ഫഗ്ഗൻസിംഗ ്

േുെസ്ലത 
േീൽ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി; ന്ത്ഗാമവിേസന മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ 

സഹമന്ത്ന്ത്ിയും 

ന്ത്േീ ന്ത്പഹ്ൊദ ്സിംഗ ്

പകട്ടൽ 
ജെേക്തി മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി; ഭക്ഷയ സംസ്കരണ 

വയവസായ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ിയും 

ന്ത്േീ അേവിനി േുമാർ 

ൌലബ 

ഉപകഭാക്തൃോരയ, ഭക്ഷയ, ലപാതുവിതരണ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ 

സഹമന്ത്ന്ത്ി; േൂൊലത പരിസ്ഥിതി, വനം, ോൊവസ്ഥാ വയതിയാന 

മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 
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ന്ത്േീ അർജുൻ ൊം കമഘ്

വാൾ 
പാർെലമന്െെി ോരയ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി; സാംസ്കാരിേ 

മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ിയും 

ജനെൽ (െിട്ട.) വി.ലേ. 

സിംഗ ്
കൊേ് ഗതാഗത, ഹഹകവ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി; സിവിൽ 

ഏവികയഷൻ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ിയും 

ന്ത്േീ േൃഷൻ പാൽ 
ഹവദയുതി മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി; ഘനവയവസായ 

മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ിയും 

ന്ത്േീ ദൻകവ ൊവുസാകഹബ് 

ദാദാൊവു 
ലെയിൽകവ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി; േൽക്കരി 

മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി; ഖനി മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ിയും 

ന്ത്േീ രാംദാസ ്അത്താവലെ സാമൂഹയനീതി, ോക്തീേരണ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 

സാധവി നിരഞ്ജൻ കജയാതി 
ഉപകഭാക്തൃോരയ, ഭക്ഷയ, ലപാതുവിതരണ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ 

സഹമന്ത്ന്ത്ി; ന്ത്ഗാമവിേസന മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ിയും 

സഞ്ജീവ ്േുമാർ ബെയാൻ 

കോ 
ഫിഷെീസ്, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവിേസന മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ 

സഹമന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീ നിതയാനര് ൊയ് ആഭയന്ത്ര മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീ പങ്കജ് ൌധരി ധനോരയ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീമതി. അനുന്ത്പിയ സിംഗ ്

പകട്ടൽ വാണിജയ വയവസായ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 

ലന്ത്പാഫ.എസ.്പി.സിംഗ ്

ബാകഗൽ നിയമ-നീതി മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 
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ന്ത്േീ രാജീവ ്െന്ത്രകേഖർ 

ഹനപുണയ വിേസന, സംരംഭേതവ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി; 

ഇെേ്കന്ത്ൊണിേ്സ് ആൻേ് ഇൻഫർകമഷൻ ലെേ്കനാളജി 

മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ിയും 

സുന്ത്േീ കോഭ േരരെ്ാലജ േൃഷി, േർഷേ കക്ഷമ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീ ഭാനു ന്ത്പതാപ ്സിംഗ ്

വർമമ് 
സൂക്ഷ്മ, ലെെുേിെ, ഇെത്തരം വയവസായ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ 

സഹമന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീമതി. ദർേന വിന്ത്േം 

ജർകദാഷ ്
ലെേ്ഹേൽസ് മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി; ലെയിൽകവ 

മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ിയും 

ന്ത്േീ വി.മുരളീധരൻ 
വികദേോരയ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി; പാർെലമന്െെി ോരയ 

മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ിയും 

ന്ത്േീമതി. മീനോേി കെഖി സാംസ്കാരിേ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീ കസാം ന്ത്പോേ ് വാണിജയ വയവസായ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീമതി. കരണുേ സിംഗ ്

സരുത ആദിവാസിോരയ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീരാകമേവര ്കതെി 
ലപകന്ത്ൊളിയം ന്ത്പേൃതി വാതേ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി; 

ലതാഴിൽ, ലതാഴിൽ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ിയും 

ന്ത്േീ ഹേൊഷ ്ൌധരി േൃഷി, േർഷേ കക്ഷമ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീമതി. അന്നപൂർണാ 

കദവി വിദയാഭയാസ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീ എ നാരായണസവാമി സാമൂഹയനീതി, ോക്തീേരണ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 
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ന്ത്േീ േൗേൽ േികഷാർ ഭവന, നഗരോരയ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീ അജയ് ഭട്ട ്
ന്ത്പതികരാധ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി; െൂെിസം മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ 

സഹമന്ത്ന്ത്ിയും 

ന്ത്േീ ബി എൽ വർമമ് 
വെക്കുേിഴക്കൻ കമഖെയുലെ വിേസന മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ 

സഹമന്ത്ന്ത്ി; സഹേരണ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ിയും 

ന്ത്േീ അജയ് േുമാർ ആഭയന്ത്ര മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീ കദവുസിൻ ൌഹാൻ വാർത്താവിനിമയ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീ ഭഗവന്്ത് ഖുബ 
നയൂ ആന്െ് െിനയൂവബിൾ എനർജി മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി; 

രാസവളം മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ിയും 

ന്ത്േീ േപിൽ ലമാകരേവർ 

പാട്ടീൽ പഞ്ചായത്തീരാജ് മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 

സുന്ത്േീ ന്ത്പതിമ ഭൂമിേ് സാമൂഹയനീതി, ോക്തീേരണ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 

കോ. സുഭാഷ് സർക്കാർ വിദയാഭയാസ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 

ഭഗവത് േിഷൻൊവു 

േരാേ ്കോ ധനോരയ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 

രാജ്കു മാർ രഞ്ജൻ സിംഗ ്

കോ വികദേോരയ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി; 

കോ. ഭാരതി ന്ത്പവീൺ 

പവാർ ആകരാഗയ േുെുംബകക്ഷമ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 
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ന്ത്േീ ബികേവേവര ്െുേു 
ആദിവാസിോരയ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി; ഒെം ജെേക്തി 

മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 

ന്ത്േീ േന്ത്നു താക്കൂർ തുെമുഖ, ഷിെിംഗ്, ജെപാത മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 

മുഞ്ചൊെ മകഹന്ത്രഭായി 

കോ 
വനിതാ േിേു വിേസന മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി; ആയുഷ് 

മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ിയും 

ന്ത്േീ കജാൺ ബർെ നയൂനപക്ഷോരയ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി 

കോ.എൽ.മുരുേൻ 

ഫിഷെീസ്, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവിേസന മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ 

സഹമന്ത്ന്ത്ി; വാർത്താവിതരണ ന്ത്പകക്ഷപണ മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ 

സഹമന്ത്ന്ത്ിയും 

ന്ത്േീ നിസിത ്ന്ത്പമാണിേ് 
ആഭയന്ത്ര മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ി; യുവജനോരയ ോയിേ 

മന്ത്ന്ത്ാെയത്തിലെ സഹമന്ത്ന്ത്ിയും 
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