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કેન્દ્રીમ ભતં્રીભડં (તા. ૦૮/૦૭/૨૦૨૧) 

યાષ્ટ્રતત :- યાભનાથ કતલિંદ 

ઉયાષ્ટ્રતત :- લૈક્યાનામડુ  

રકવબા અધ્મક્ષ :- ઓભ બફયરા  

ક્રભ વાવંદનુ ંનાભ ખાત ુ ં

કેબફનેટ પ્રધાન  
૧ શ્રી નયેન્દ્ર ભદી 

 (વાવંદ, લાયાણવી, ઉત્તયપ્રદેળ) 
લડાપ્રધાન,વોનર, જાશયે પરયમાદ અને ેન્દ્ળન,ડીાટટભેન્દ્ટ 
ઓપ એટતભક એનજી, ડીાટટ ભેન્દ્ટ ઓપ સ્ેવ, તભાભ 
ભશત્લના નીતતતલમક મદુ્દાઓ અને અન્દ્મ કઈ ભતં્રીને નરશ 
આલાભા ં આલેરા ં અન્દ્મ ટટપબરમ કેબફનેટના ભતં્રીઓ 
ખાતાઓ. 

૨ શ્રી અતભત ળાશ  
(વાવંદ, ગાંધીનગય, ગજુયાત) 

ગશૃ ભતં્રારમ અને વશકાય ભતં્રારમન લધાયાન શલાર  

3  શ્રી યાજનાથતવિંશ 

(વાવંદ રખનઉ, ઉત્તયપ્રદેળ) 

વયંક્ષણ  ભતં્રારમ  

૪ શ્રીભતી તનભટરા વીતાયભણ નાણા ંભતં્રારમઅને કોયેટ ફાફતના ભતં્રી  

૫  ડૉ. સબુ્રહ્મણ્મભ જમળકંય (યાજ્મવબા, ગજુયાત) તલદેળ ભતં્રારમ  

૬  શ્રી નીતતન જમયાભ ગડકયી 
(વાવંદ, નાગપયુ, ભશાયાષ્ટ્ર) 

ભાગટ રયલશન અને શાઈલેઝ, જશાજ જવળંાધન , નદી તલકાવ 
અને ગગંા શદુ્ધિકયણ  

૭  શ્રીભતી સ્મતૃત ઈયાની  
(વાવંદ, અભેઠી, ઉત્તયપ્રદેળ) 

ભરશરા અને ફાતલકાવ ભતં્રારમ  

૮  શ્રી નાયામણ યાણે  
( યાજ્મવબા, ભશાયાષ્ટ્ર) 

સકૂ્ષ્ભ, રઘ ુઅને ભધ્મભ એકભનુ ંભતં્રારમ   

૯  શ્રી વલાટનદં વનલાર 
(આવાભ) 

ફદંય, તળતિંગ અને આયુ ભતં્રારમ  

૧૦  શ્રી ધભેન્દ્ર પ્રધાન 
 

તળક્ષણ અને સ્સ્કર ડેલરભેન્દ્ટ ભતં્રારમ  

૧૧  શ્રી જમતતયારદત્મ તવિંતધમા  
(યાજ્મવબા, ભધ્મપ્રદેળ) 

નાગરયક ઉડ્ડમન ભતં્રારમ  
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૧૨  શ્રી યાભચરંપ્રવાદ તવિંશ 
(વાવંદ, બફશાય) 

સ્ટીર ભતં્રારમ  

૧૩  શ્રી અતિની લૈષ્ટ્ણલ  
(યાજ્મવબા, ઓરયસ્વા) 

યેરલે અને આઇટી ભતં્રારમ  

૧૪  શ્રી શુતતનાથ ાયવ 
 (વાંવદ,ધનફાદ,  બફશાય) 

 

ફ્રૂડ પ્રવેતવિંગ  

૧૫ શ્રી રકયણ રયજ્જૂ  
(વાવંદ, તિભ અરૂણાચર પ્રદેળ) 

કામદા ભતં્રારમ  

૧૬  શ્રી યાજકુભાય તવિંશ 
 (વાંવદ, આયા (બફશાય) 

ઉજાટ ભતં્રારમ , ન્દ્ય ુએન્દ્ડ રયન્દ્યએુફર 

૧૭  શ્રી શયદીતવિંશ પયૂી  
(યાજમવબા, ઉત્તયપ્રદેળ) 

ેરબરમભ અને નેચયર ગેવ, શાઉતવિંગ અને તલકાવ ભતં્રી  

૧૮ શ્રી ભનસખુબાઇ ભાડંતલમા 
 (યાજ્મવબા, ગજુયાત) 

આયગ્મ અને કલ્માણ ભતં્રારમ, કેતભકર અને પરટિરાઇઝય 
ભતં્રારમ  

૧૯ શ્રી ભેુન્દ્ર માદલ 
 (યાજ્મવબા, યાજસ્થાન ) 

માટલયણ 

૨૦ શ્રી પયુળત્તભબાઈ રૂારા  
(યાજ્મવબા, ગજુયાત) 

ભત્સ્મ, શુારન અને ડેયી ભતં્રારમ  

૨૧  શ્રી જી. રકળન યેડ્ડી 
 (વાવંદ, તવકંદયાફાદ,તેરગંાણા) 

પ્રલાવ અને વાસં્કતૃતક ફાફત  

૨૨  શ્રી અનયુાગતવિંશ ઠાકુય  
(વાવંદ, શભીપયૂ, રશભાચરપ્રદેળ) 

ભારશતી પ્રવાયણ , યભત અને યલુા ફાફત  

૨૩ શ્રી નયેન્દ્રતવિંશ તભય 
(વાવંદ, મયૈુના,ભધ્મપ્રદેળ) 

કતૃ અને ખેડૂત કલ્માણ ભતં્રી  

૨૪ શ્રી અજુ ટન મુડંા 
(વાવંદ, ખ ૂટંી, ઝાયખડં) 

આરદલાવી ફાફતનુ ંભતં્રારમ  

૨૫  શ્રી તયુ ગમર લાબણજ્મ અને ઉદ્યગ, ગ્રાશક ભતં્રારમ, ખાદ્ય અને જાશયે તલતયણ 
અને ટેક્ષટાઇર ભતં્રારમ   

૨૬  શ્રી પ્રશરાદ જળી 
(વાવંદ, ધાયલાડ,કણાટટક) 

 

વવંદીમ ફાફત, કરવ અને ખાણ ભતં્રારમ  
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૨૭  શ્રી મખુ્તાય અબ્ફાવ નકલી 
 

રઘભુતી ફાફતનુ ંભતં્રારમ  

૨૮ ડૉ. તલયેન્દ્ર કુભાય 
(વાવંદ, ટીકભગઢ, ભધ્મપ્રદેળ) 

વાભાજજક ન્દ્માન અને સ્ત્રીળક્તતકયણ ભતં્રારમ  

૨૯ શ્રી બગરયયાજ તવિંશ 
(વાવંદ, ફેગવૂયામ, બફશાય) 

 

ગ્રાભીણ તલકાવ અને ચંામતીયાજ ભતં્રારમ  

૩૦ શ્રી ગજેન્દ્રતવિંશ ળેખાલત 
(વાવંદ, જધપયુ, યાજસ્થાન) 

જળક્તત ભતં્રારમ  

૩૧ ડૉ. ભશને્દ્રનાથ ાડં ે
(વાવંદ,ચડંરી, ઉત્તયપ્રદેળ) 

બાયે ઉદ્યગ ભતં્રારમ  

યાજ્મકક્ષાના પ્રધાન (સ્લતતં્ર શલાર) 
૧  શ્રી યાલ ઇન્દ્રજીત ઠાકુય 

 

સ્ટેરટસ્સ્ટકવ એન્દ્ડ પ્રગ્રાભ અભરીકયણ, પ્રાતનિંગ કંની ફાફતના સ્લતતં્ર શલાર  

૨  ડૉ. જીતેન્દ્ર તવિંઘ તલજ્ઞાન અને ટેકનરજી, અથટ વામક્ન્દ્વવ, PMO, જાશયે પરયમાદ અને ેન્દ્ળન, 
યભાણ ુઉજાટ તલબાગ અને રડાટટભેંટ ઓપ સ્ેવ ભતં્રી 
  

યાજ્મકક્ષાના પ્રધાન 
૧ શ્રીદ મેવ નાઇક 

વાવંદ, ઉત્તય,ગલા) 
ફદંય, તળતિંગ અને લટયલેઝ , ટુરયઝભ  

૨  શ્રી પગ્ગ્નતવિંઘ ફૂરસ્તે 
(વાવંદ, ભડંરા, ભધ્મપ્રદેળ) 

સ્ટીર અને ગ્રાભીણ તલકાવ  

૩ શ્રી પ્રશરાદતવિંઘ ટેર 
(વાવંદ, દભશ, ભધ્મપ્રદેળ) 

જળક્તત અને ફ્રૂડ પ્રવેતવિંગ  

૪  શ્રી અતિનકુભાય ચોફે 
(વાવંદ, ફતવય, બફશાય) 

ગ્રાશક ફાફત, અન્ન અને જાશયે તલતયણ, માટલયણ  તેભજ માટલયણ અને 
લન ભતં્રારમ  

૫ શ્રી અજુ ટનયાભ ભેઘલાર 
(વાવંદ, બફકાનેય, યાજસ્થાન) 

વવંદીમ ફાફતને વાસં્કૃતતક  

૬ શ્રી જનયર (તનવતૃ) લી.કે.તવિંઘ યડ, રાન્દ્વટટ  અને શાઇલે અને નાગરયક ઉડ્ડમ્ન 

૭  શ્રી રક્રળનાર ઉજાટ અને બાયે ઉદ્યગ  
૮  શ્રી દાનલે યાલવાશફે દાદાયાલ  

(વાવંદ, જારના,ભશાયાષ્ટ્ર) 
 
 

યેરલે ભતં્રી, કરવ અને ખાણ  
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૯  શ્રી યાભદાવ આઠલરે 
 

વાભાજજક ન્દ્મામ અને વળકતતકયણ  

૧૦  વાધ્લી તનયંજન જમતત 
(વાવંદ, પતેશપયુ, ઉત્તયપ્રદેળ) 

ગ્રાશક ફાફત, ફ્રૂડ અને જાશયે તલતયણ અને ગ્રાભીણ તલકાવ  

૧૧  ડૉ. વજંીલકુભાય ફાલ્મન 
 

ભત્સ્મ, શુારન અને  ડેયી  

૧૨  શ્રી તનત્માનદં યામ 
(વાવંદ, ઉજજમાયપયુ,બફશાય) 

 

ગશૃ ફાફત  

૧૩  શ્રી કંજ ચોધયી 
 (વાવંદ, ભશાયાજગજં, ઉ. પ્ર) 

નાણા ં 

૧૪ શ્રીભતત અનતુપ્રમાતવિંઘ ટેર 
(વાવંદ, તભજાટપયુ, ઉત્તયપ્રદેળ) 

લાબણજ્મ અને ઉદ્યગ  

૧૫  એવ.ી.તવિંઘ ફધેર 
(વાવંદ, આગ્રા, ઉત્તયાખડં) 

કામદ અને ન્દ્મામ 

૧૬  શ્રી યાજીલ ચરંળેખય 
(યાજ્મવબા, કણાટટક) 

સ્સ્કર ડેલરભેન્દ્ટ  અને ઉદ્યગ વાશતવકતા, ઇરેતટતનકવ અને આઇટી  

૧૭  સશુ્રી ળબા કાયંડરાજે 
(વાવંદ, ઉડ્ડી, બચકભગંલયૂ, 

કણાટટક) 

કૃત અને ખેડતૂ કલ્માણ  

૧૮  શ્રી બાનપુ્રતાતવિંઘ લભાટ 
(વાવંદ, જારદ, ઉત્તયપ્રદેળ) 

સકૂ્ષ્ભ, રઘ ુઅને ભધ્મભ એકભ  

૧૯  શ્રીભતી દળટના જયદળી  
(વાવંદ, સયુત, ગજુયાત) 

ટેકવટાઇર અને યેરલે  

૨૦  શ્રી લી. મયુરીધન 
 

તલદેળ અને વવંદીમ ફાફતના  

૨૧  શ્રીભતી ભીનાક્ષી રેખી 
(વાવદં, નલીરદલ્શી) 

તલદેળ અને વાસં્કૃતતક ફાફત  

૨૨  શ્રી વભપ્રકાળ 
(વાવંદ, શતળમાયપયુ,જંાફ) 

લાબણજ્મ અને ઉધગ  

૨૩  શ્રીભતી યેણકુાતવિંઘ વરૂતા 
(વાવંદ, વયગજુા, છતીવગઢ) 

આરદલાવી ફાફત  

૨૪  શ્રી યાભેિય તેરી 
(વાવંદ, રદબ્રગુઢ,આવાભ) 

ેરબરમભ અને નેચયર ગેવ, શ્રભ અને યજગાય  
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૨૫  શ્રી કૈરાળ ચોધયી 
(વાવંદ, ફાડભેય, યાજસ્થાન) 

કૃત અને ખેડતૂ કલ્માણ  

૨૬  શ્રીભતી અન્નપણૂાટ દેલી 
(વાવંદ, કડયભા, ઝાયખડં) 

તળક્ષણ  

૨૭  શ્રી એ. નાયામણસ્લાભી 
(વાવંદ, બચત્રદુગટ,કણાટટક) 

વાભાજજક ન્દ્મામ અને વળક્તતકયણ 

૨૮  શ્રી કોળર રકળય 
(વાવંદ, ભશનરાર ગજં,ઉ.પ્ર) 

શાઉતવિંગ અને ળશયેી ફાફત  

૨૯  શ્રી અજમ બટ્ટ 
(વાવંદ, નૈનીતાર,ઉદ્યભનગય 

ઉત્તયાખડં) 

વયંક્ષણ અને પ્રલાવ  

૩૦  શ્રી ફી.એર. લભાટ 
 (યાજ્મવબા, ઉત્તયપ્રદેળ) 

ઉત્તયપલૂટ તલસ્તાય તલકાવ અને વશકાય    

૩૧  શ્રી અજમકુભાય તભશ્રા 
(વાવંદ, ઉત્તયપ્રદેળ) 

ગશૃ ફાફત   

૩૨  શ્રી દેવતુવિંઘ ચોશાણ 
(વાવંદ, ખેડા, ગજુયાત) 

કમ્યતુનકેળન  

૩૩  શ્રી બગલતં ખફુા 
(વાવંદ, ફીદય, કણાટટક) 

ન્દ્યએૂન્દ્ડરયન્દ્યએૂફર એનજી અને કેતભકર, ખાતય  

૩૪  શ્રી કતર ભયેિય ારટર 
(વાવંદ, બબલડંી, ભશાયાષ્ટ્ર) 

ચંામતીયાજ  

૩૫  સશુ્રી  પ્રતતભા બોતભક  
(વાવંદ તત્રપયુા તિભ) 

વાભાજજક ન્દ્મામ અને વળક્તતકયણ  

૩૬  ડૉ. સબુા વયકાય 
(વાવંદ, ફાકુંડા, તિભ ફગંા) 

તળક્ષણ  

૩૭  ડૉ. બાગલત કયાડ 
(યાજ્મવબા, ભશાયાષ્ટ્ર) 

નાણા ં

૩૮ ડૉ. યાજકુભાય યંજનતવિંઘ 
(વાવંદ, ભબણપયુ ઉત્તયપલૂટ) 

તલદેળ અને તળક્ષણ  

૩૯ ડૉ. બાયતી પ્રતલણ લાય 
(વાવંદ, રડિંડયી, ભશાયાષ્ટ્ર) 

 

આયગે અને રયલાય કલ્માણ  
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૪૦ ડૉ. એર. મરુૂગણ 
(તાતભરનાડંુ) 

ભત્સ્મ, શુારન  ડેયી, ભારશતી પ્રવાયણ  

૪૧ ડૉ. મુજંપયુા ભશને્દ્રબાઇ 
(વાવદં, સયેુન્દ્રનગય, ગજુયાત) 

ભરશરા અને ફાતલકાવ અને આયુ  

૪૨ બફિેિય તડુ ૂ
(વાવંદ, ભયયૂગજં, ઓરયસ્વા) 

આરદલાવી ફાફત અને જળક્તત  

૪૩  શ્રી ળાતંન ુઠાકુય 
(વાવંદ, ફનગાલં, .ફગંા) 

ફદંય,તળતિંગ અને લટયલેઝ  

૪૪ જશન ફયરા 
(વાવંદ, અરીપયુ, .ફગંા) 

રઘભુતી ફાફત  

૪૫ શ્રીતનતવથ પ્રભાબણક 
(વાવંદ, કચૂબફશાયી,.ફગંા) 

ગશૃ, યલુા અને યભતગભત  

 


