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યાજ્મના મખુ્મભતં્રી તથા  યાજ્માર માદી (૦૭/૧૨/૨૦૨૧) 

ક્રભ યાજ્મનુ ંનાભ મખુ્મભતં્રીનુનંાભ  યાજ્મારનુ ંનાભ  
૧ ઉત્તયપ્રદેળ  શ્રી આદદત્મનાથ મગી  શ્રીભતી આનદંીફેન ટેર  
૨ ભશાયાષ્ટ્ર  શ્રી ઉધ્ધલ ઠાકયે  શ્રી બગતસવઘ કસળમાયી  
૩ બફશાય  શ્રી નીતીળકુભાય  શ્રી પાગ ુચોશાણ    
૪ .ફગંા  સશૃ્રી ભભતા ફેનયજી  શ્રી જગદી ધનખય  
૫ આંધ્રપ્રદેળ  શ્રી લામ.એવ. જગભશન યેડ્ડી  શ્રી બફસ્લા ભૂણ શદયચદં્રન  
૬ તસભરનાડુ શ્રી એભ.કે સ્ટારીન શ્રી આય.એન. યસલ 
૭ ભધ્મપ્રદેળ  શ્રી સળલયાજસવિંશ ચોશાણ  શ્રી ભગંબુાઈ ટેર  
૮ યાજસ્થાન  શ્રી અળક ગેશરત  શ્રી કરયાજ સભશ્રા  
૯ કણાાટક  શ્રી ફવલયાજ ફમ્ભઈ  શ્રી થાલયચદં ગેશરત 
૧૦ ઓડીળા  શ્રી નલીન ટનામક  શ્રી પ્ર.ગણેળીરાર   
૧૧ કેયર  શ્રી સનયાઈ સલજમભ  શ્રી આયીપ ભશમ્ભદખાન  
૧૨ ઝાયખડં શ્રી શભેતં વયેન  શ્રી યભેળ ફેવ  
૧૩ આવાભ  શ્રી  દશિંભત બફવલા વભાા શ્રી જગદીળ મખુી   
૧૪ જંાફ  શ્રી ચયણજીતસવિંશ  ચાન્ની શ્રી ફનલાયીરાર પયુદશત  
૧૫ શદયમાણા  શ્રી ભનશયરાર ખટ્ટય  શ્રી ફડંારૂ દત્તાતે્રમ  
૧૬ છતીવગઢ શ્રી ભેૂળ ફધેર  અનસમુા ઉઈકેમ 
૧૭ ઉતયાખંડં   શ્રી પષુ્ટ્કયસવિંશ ઘાભી  ગયુસભતસવિંઘ 
૧૮ દશભાચર પ્રદેળ  શ્રી જમયાભ ઠાકુય  શ્રી યાજેન્દ્દ્ર આરેકય  
૧૯ ગજુયાત  શ્રી ભેૂન્દ્દ્રબાઈ ટેર   શ્રી આચામા દેલદત્ત   
૨૦  ભેઘારમ  શ્રી કનયાડ વગંભા શ્રી વત્માર ભબરક 
૨૧ ભબણપયુ  શ્રી એન.બફયેનસવિંઘ  શ્રી રે. ગણેવન 
૨૨ નાગારેંડ  શ્રી નેઇદપઉ દયઓ શ્રી જગદીળ મખુી  
૨૩ ગલા  શ્રી પ્રભદ વાલતં શ્રી ી.એવ. શ્રીધયન સલ્રાઈ 
૨૪ અરૂણાચર પ્રદેળ  શ્રી પે્રભાખડું  શ્રી બિગેડીમય ફીડી સભશ્રા    
૨૫ સવક્કિભ શ્રી પે્રભસવિંઘ તભાગં શ્રી ગગંા પ્રવાદ   
૨૬  તેરગંણા કે.ચદં્રળેખય યાલ  શ્રી ડૉ.તભીરીવર વોન્દ્દયભ 
૨૭  સભઝયભ ઝયભ થાગંા શ્રી ડૉ. શદયફાબ ુખબંાસત 
૨૮  સત્રપયુા  શ્રી બફપ્રલકુભાય દેલ  શ્રી વત્મદેલ નાયામણ આમા  
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   કેન્દ્દ્રળાસવત પ્રદેળ 
ક્રભ યાજ્મનુ ંનાભ મખુ્મભતં્રીનુનંાભ  યાજ્મારનુ ંનાભ  
૧ દદલ્રી શ્રી અયસલિંદ કેજયીલાર  અસનર ફૈઝલાર 
૨   આંદીભાન સનકફાય - એડસભયર ડી.કે.જળી   
૩ ચદંીગઢ - સલ.ી.સવિંઘ ફડંયે 
૪ દાદયા નગય શલેરી - પ્રફુલ્ર ટેર 
૫  દભણ અને દીલ - પ્રફુલ્ર ટેર 
૬  રક્ષદ્વી - પારૂકખાન  
૭  ાડેંચેયી શ્રી એન. યંગાસ્લાભી  દકયણ ફેદી 
૮ જમ્મ ુકાશ્ભીય - બગયીળચદં્ર મમુ ૂા 
૯ રડાખ - રેપ.શ્રી યાધાકષૃ્ટ્ણ ભાથયુ 

 

 


