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மத்திய அமமச்சர்கள் "Cabinet Ministers".
1. பிரதமர் நரரந்திரரமோடி: ஊழியர், பபோதுக் குமைபோடுகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் துமை,
அணு சக்தி துமை, விண்பவளித் துமை. அமைத்து முக்கிய பகோள்மக முடிவுகள் எடுக்கும்
அதிகோரம் பிரதமர் வசம் இருக்கும்.
2. ரோஜ்நோத் சிங்: மத்திய போதுகோப்புத்துமை அமமச்சர்.
3. அமித்ஷோ: மத்திய உள்துமை அமமச்சர்.
4. நிதின் கட்கோி: சோமை ரபோக்குவரத்து மற்றும் பநடுஞ்சோமைகள் துமை அமமச்சர் மற்றும்
சிறு, குறு, பதோழில்துமை அமமச்சர்.
5. டி.வி. சதோைந்த கவுடோ: மத்திய ரசோயை மற்றும் உரத்துமை அமமச்சர்.
6. நிர்மைோ சீத்தோரோமன்: மத்திய நிதித்துமை அமமச்சர் மற்றும் கோர்ப்ரரட் பதோழில் துமை.
7. ரோம்விைோஸ் போஸ்வோன்: மத்திய உணவுத்துமை அமமச்சர் மற்றும்
நுகர்ரவோர் விவகோரம், பபோது விநிரயோக அமமச்சர்.
8. நரரந்திர சிங் ரதோமர்: மத்திய ரவளோண்துமை மற்றும் விவசோய நைன், கிரோமப்புை
ரமம்போடு துமை அமமச்சர், பஞ்சோயத்து ரோஜ் துமை.
9. ரவி சங்கர் பிரசோத்: மத்திய சட்டத்துமை அமமச்சர், மத்திய மின்ணணு, தகவல்
பதோழிநுட்பத்துமை அமமச்சர்.

10. ஹர்சிம்ரோட் கவுர்: மத்திய உணவு பதப்படுத்தும் பதோழிற்சோமை அமமச்சர்.
11. தோவோர் சந்த் பகைோட்: மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகோரமளித்தல் அமமச்சர்.
12. எஸ். பெய்சங்கர்: மத்திய பவளியுைவு துமை அமமச்சர்.
13. ரரமஷ் ரபோக்ோியோல் நிஷோங்க்: மைித வள ரமம்போடு துமை அமமச்சர்.
14. அர்ெூன் முண்டோ: மத்திய பழங்குடியிைர் நைத்துமை.

______________________________________________________

Free Tests PDF available at https://athiyamanteam.com

athiyamanteam.com | Athiyaman Team | TNPSC, Railway, Police Exam
Join Online Video Class - 8681859181
15. ஸ்மிோிதி இரோைி: மத்திய பபண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் நை ரமம்போடு துமை அமமச்சர்
மற்றும் மத்திய ெவுளி துமை.

16. டோக்டர். ஹர்ஷ்வர்தன்: மத்திய சுகோதோர மற்றும் குடும்ப நைத்துமை அமமச்சர், அைிவியல்
மற்றும் பதோழில்நுட்ப துமை, புவி அைிவியல் துமை.
17. பிரகோஷ் ெவரடகர்: மத்திய சுற்றுச்ச்சூழல், வைம் மற்றும் பருவநிமை மோற்ைம் துமை
அமமச்சர்,மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அமமச்சர்.
18. பியூஸ் ரகோயல்: மத்திய ரயில்ரவ மற்றும் வர்த்தகம், பதோழில்துமை.
19. தர்ரமந்திர பிரதோன்: மத்திய பபட்ரரோலியம் மற்றும் இயற்மக எோிவோயு அமமச்சர் மற்றும்
இரும்பு உருக்கோமை அமமச்சர்.
20. முக்தர் அப்போஸ் நக்வி: மத்திய சிறுபோன்மம துமை அமமச்சர்.
21. ப்ரோல்ஹோட் ரெோஷி: மத்திய நோடோளுமன்ை விவகோரம், நிைக்கோி, சுரங்கத்துமை அமமச்சர்.
22. மரஹந்தரநோத் போண்ரட: மத்திய திைன் அபிவிருத்தி மற்றும்
பதோழில்முமைரவோர் அமமச்சர்.
23. அர்விந்த் சோவந்த்: மத்திய கைரக பதோழில் மற்றும் பபோது நிறுவைங்களின் அமமச்சர்.
24. கிோிரோஜ் சிங்: மத்திய கோல்நமட பரோமோிப்பு, போல் மற்றும் மீன்வளத்துமை அமமச்சர்.
25. கரெந்திர சிங் பஷகோவத்: மத்திய ெோல் சக்தி என்ை அமமச்சர்.
மத்திய இமணயமமச்சர்கள் (தைிப்பபோறுப்பு) "Minister of state with Independent Charge".
1. சந்ரதோஷ் குமோர் கங்வோர்: மத்திய பதோழிைோளர் மற்றும் ரவமைவோய்ப்பு அமமச்சின்
மோநிைச் சோர்பில் (தைிப்பபோறுப்பு ).
2. ரோவ் இந்திரெித் சிங்: மத்திய புள்ளியியல் மற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்ட அமைோக்க அமமச்சர்
(தைிப்பபோறுப்பு ).
3. ஶ்ரீபோத் நோயக்: மத்திய ஆயுர்ரவத, ரயோகோ மற்றும் இயற்மக போதுகோப்பு, யுைோைி, சித்த
மற்றும் ரஹோமிரயோபதி துமை, போதுகோப்பு அமமச்சர் (தைிப்பபோறுப்பு ).
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4. ெிரதந்திர சிங்: மத்திய வடக்கு கிழக்கு மோகோண ரமம்போடு துமை, பிரதமர் அலுவைக
துமை, ஊழியர், பபோதுக் குமைபோடுகள் மற்றும் ஓய்வூதிய அமமச்சகத்தின் பவளியுைவு
அமமச்சர், விண்பவளி துமை, அணுசக்தித் துமையின் அமமச்சர் (தைிப்பபோறுப்பு ).
5. கிரண் ோிெிெூ: மத்திய இமளஞர் விவகோரம் மற்றும் விமளயோட்டு, சிறுபோன்மம
விவகோரத்துமை அமமச்சர் (தைிப்பபோறுப்பு ).
6. ப்ரஹ்ைோத் சிங் பரடல்: மத்திய கைோச்சோரம் மற்றும் சுற்றுைோத்துமை அமமச்சர்
(தைிப்பபோறுப்பு).
7. ஆர்.ரக. சிங்: மத்திய மின்துமை மற்றும் புதிய புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்ைல் துமை , பதோழில்
முமைரவோர் துமை , திைன் ரமம்போடு அமமச்சர் (தைிப்பபோறுப்பு ).
8. ஹர்தீப் சிங் பூோி: மத்திய நகர்ப்புை ரமம்போடு, விமோைத்துமை, வர்த்தகம், மகத்தைி
துமை (தைிப்பபோறுப்பு ).
9. மன்சூக் எல் மோண்டவியோ. மத்திய கப்பல், ரசோயை மற்றும் உரத்துமை (தைிப்பபோறுப்பு ).

இமண அமமச்சர்கள்:
35. பஹன் சிங் குைஸ்ரத – ஸ்டீல்
36. அஸ்விைி குமோர் சவுரப – சுகோதோர அமமச்சகம் மற்றும் குடும்ப நைன்
37. அர்ெூன்ரோம் பமக்வோல் – நோடோளுமன்ை விவகோரம்
38. வி.ரக.சிங் – சோமை ரபோக்குவரத்து மற்றும் பநடுஞ்சோமைகள்
39. கிோிஷன் போல் குர்ெோர் – சமூக நீதித்துமை
40. டோன்ரவ ரோசோரஹப் தோதோரோவ் – நுகர்ரவோர், உணவு மற்றும் பபோது விநிரயோகம்.
41. கிஷன் பரட்டி – வீட்டு அமமச்சகம்
42. பர்ரஷோத்தம் ரூபோைோ – விவசோயம் மற்றும் விவசோயிகள் நைம்
43. ரோம்தோஸ் அத்வோரை – சமூக நீதி
44. சோத்வி நிரஞ்சன் ரசோதி – கிரோமப்புை ரமம்போடு
45. போபுல் சுப்ோிரயோ – சுற்றுச்சூழல், வைம் மற்றும் கோைநிமை
46. சஞ்சீவ் போல்யன் – விைங்கு, போல் மற்றும் மீன் வளத்துமை
47. சஞ்சய் சோம்ரோவ் ரதோத்ரர – மைித வள ரமம்போடு
48. அனுரோக்சிங் தோகூர் – நிதித்துமை
______________________________________________________

Free Tests PDF available at https://athiyamanteam.com

athiyamanteam.com | Athiyaman Team | TNPSC, Railway, Police Exam
Join Online Video Class - 8681859181
49. அங்கோடி சுரரஷ் சன்ைபோசப்போ – ரயில்ரவ
50. நித்யோைந்த் ரோய் – வீட்டு அமமச்சகம்
51. ரத்தன்ைோல் கட்டோோியோ – சமூக நீதி
52. முரளிதரன் – பவளியுைவுத்துமை
53. ரரணுகோ சிங் – பழங்குடியிைர் நைம்
54. ரசோம் பர்கோஷ் – வணிகம் மற்றும் பதோழில் துமை
55. ரோரமஷ்வர் படலி – உணவு பதப்படுத்துதல்
56. பிரதோப் சந்திர சோங்கி – சிறு குறு பதோழில்கள்
57. மகைோஷ் சவுத்ோி – விவசோயம் மற்றும் விவசோயிகள் நைம்
58. ரதபஸ்ரீ சவுத்ோி – பபண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் நைம்
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