ુ યાત વયકાય (૧૬/૦૯/૨૦૨૧)
યાજ્મ ભંત્રીભંડ, ગજ
યાજ્મારશ્રી, - આચામય દે લદત્ત

કેબફનેટ ભંત્રીઓ
ક્રભ

ધાયાવભ્મન ંુ નાભ

ખાતાની લશેંચણી

ુ ેન્દ્રબાઈ આય. ટેર
શ્રી ભ

વાભાન્દ્મ લશીલટ, ગૃશ અને ોરીવ શાઉસવિંગ , ળશેયી સલકાવ

ુ મભંત્રીશ્રી)
(મખ્
(Dip. Civil Eng)
(ધાટરોડીમા, અભદાલાદ)
શ્રી યાજેન્દ્ર સ ૂમયપ્રવાદ સત્રલેદી

૧

ુ ા, લડોદયા)
(B.S.C, L.L.B) (યાલપય
ુ ાઈ વલજીબાઇ લાઘાણી
શ્રી જીતબ

૨

(B.COM, L.L.B) (બાલનગય સિભ)
ુ ાઈ ભોશનબાઇ દે વાઇ
શ્રી કનબ

૩

,ફંદયો,

ઉદ્યોગ,

ખાણ ખનીજ,

નીસત-સનધાય યણ,

ભાહશતી

પ્રવાયણ, ક્રાઈભેટચેન્દ્જ, પ્રાસનિંગ, વામન્દ્વ એન્દ્ડ ટેકનોરોજી
અને કોઈ ભંત્રીઓને ન પાલી શોમ તેલી તભાભ ફાફતો.
ભશેસ ૂર, આસત્ત વ્મલસ્થાન, કામદા

અને ન્દ્મામતંત્ર,

લૈધાસનક અને વંવદીમ ફાફતો.
સળક્ષણ ( પ્રાથસભક, ભાધ્મસભક અને ૌઢ, ઉચ્ચ અને તાંસત્રક
સળક્ષણ, સલજ્ઞાન અને પ્રાદ્યોબગક
નાણાં, ઉર્જય, ેટ્રોકેસભકલ્વ

(B.COM, L.L.B) (ાયડી,લરવાડ)
શ્રી પ ૂણેળ ઈશ્વયરાર ભોદી

૪

(B.COM, L.L.B) (સયુ ત-સિભ)

૫

ભાગય અને ભકાન, લાશન વ્મલશાય, નાગહયક ઉડ્ડમન, પ્રલાવન
અને માત્રાધાભ સલકાવ

શ્રી ઋસકેળ ગણેળબાઈ ટેર

આયોગ્મ હયલાય કલ્માણ, તફીફી સળક્ષણ, જવંસત્ત અને

(Dip.ENG IN CIVIL ENG)

ુ લઠા સલબાગ
ાણી પય

(સલવનગય,ભશેવાણા)
૬

શ્રી યાઘલજીબાઈ શંવયાજબાઇ ટેર

૭

ુ ા યાણા
શ્રી હકયીટસવિંશ જીતબ

ુ ારન અને ગૌ વંલધયન
કૃસ, શ

(B.A.L.L.B) (ર્જભનગય ગ્રામ્મ)
લન, માય લયણ , કરાઈભેંટ ચેન્દ્જ, છાકાભ અને સ્ટેળનયી

(STD-10) (રીંફડી, સયુ ે ન્દ્રનગય)

૮

શ્રી નયે ળબાઇ ભગનબાઇ ટેર

ુ લઠો અને ગ્રાશક
આહદર્જસત સલકાવ, અન્ન અને નાગહયક પય

(STD-10) (ગણદે લી,નલવાયી)

સયુ ક્ષા

૯

શ્રી અર્ુ યનબાઈ ઉદે સવિંશ ચૌશાણ

ગ્રાભ સલકાવ અને ગ્રાભ ગૃશ સનભાય ણ

૧૦

શ્રી પ્રદીબાઇ ખાનાબાઇ યભાય

(STD-10) (ભશેભદાલાદ,ખેડા))
વાભાજીક ન્દ્મામ અને અસધકાહયતા

(STD-10) (અવાયલા,અભદાલાદ)
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યાજમકક્ષાના ભંત્રીશ્રી (સ્લતંત્ર શલારો)
૧

શ્રી શય યભેળકુ ભાય વંઘલી

ુ ક વેલા અને વાંકૃસતક પ્રવ ૃસતઓ, સ્લૈચ્ચ્છક
યભતગભત, યલ

(STD-10)

ુ યાતીનો પ્રબાય, ગૃશ યક્ષક
વંસ્થાઓન ંુ વંકરન, બફન સનલાવી ગજ

ુ યા,સયુ ત)
(મજ

દ અને ગ્રાભ યક્ષક દ, નાગહયક વંયક્ષણ, નળાફંધી ,
આફકાયી, જેર, વયશદી સયુ ક્ષા (સ્લતંત્ર શલારો), ગૃશ અને
ોરીવ શાઉસવિંગ, આસત્ત વ્મલસ્થાન

૨

શ્રી જગદીળબાઇ ંચાર

કુ ટીય, ઉદ્યોગ, વશકાય, ભીઠા ઉદ્યોગ અને પ્રોટોકોર (સ્લતંત્ર

(S.Y.B.A, M.B.A)

શલારો) , ઉદ્યોગ, લન, માય લયણ , કરાઈભેંટ ચેન્દ્જ, છાકાભ

(સનકોર, અભદાલાદ)
૩

અને સ્ટેળનયી

શ્રી બિજેળ અભયળીબાઈ ભેયર્જ

શ્રભ, યોજગાય, ંચામત(સ્લતંત્ર શલારો), ગ્રાભ ગૃશ સનભાય ણ અને

(B.COM, Dip in Banking)

ગ્રાભ સલકાવ

(ભોયફી)
૪
૫

ુ ાઈ શયજીબાઇ ચૌધયી
શ્રી જીતબ

કલ્વય અને ભત્સસ્મોદ્યોગ (સ્લતંત્ર શલારો), નભયદા જ વંસત

(STD-8) (કયાડા,લરવાડ)

ુ લઠો
અને ાણી પય

શ્રીભતી ભનીાફેન લકીર

ભહશરા અને ફા કલ્માણ (સ્લતંત્ર શલારો), વાભાજીક અને ાણી
ુ લઠો
પય

(M.A.B.ED) (લડોદયા)

યાજમકક્ષાના ભંત્રીશ્રી
૧

ુ ેળબાઇ ઝીણાબાઈ ટેર
શ્રી મક

કૃસ, ઉર્જય અને ેટ્રોકેસભકલ્વ

(STD-12) (ઓરાડ,સયુ ત)
૨

શ્રી અયસલિંદબાઇ ગોયધનબાઈ યૈ માણી
(STD-10) (યાજકોટદબક્ષણ)

૩

ુ બાઇ હડિંડોય
શ્રી કુ ફેયબાઈ ભનસખ

લાશન વ્મલશાય, નાગહયક ઉડ્ડમન, પ્રલાવન અને માત્રાધાભ
સલકાવ
ઉચ્ચ અને તાંસત્રક સળક્ષણ, લૈધાસનક અને વંવદીમ ફાફતો.

ુ , ભશીવાગય)
(M.A.P.hd) (વંતયાભપય
૪

શ્રી હકતીસવિંશ પ્રબાતસવિંશ લાઘેરા

પ્રાથસભક, ભાધ્મસભક અને ૌઢ સળક્ષણ

(STD-12) (કાંકયે જ,ફનાવકાંઠા)
૫

ુ ાય
શ્રીભતી સનસભાફેન ભનશયસવિંશ સથ
(Dip. Electrical Eng)

આહદર્જસત સલકાવ, આયોગ્મ અને હયલાય કલ્માણ અને
તફીફી સળક્ષણ

(ભોયલાશડપ,ંચભશાર))
૬
૭

શ્રી ગજેન્દ્રસવિંશ ઉદે સવિંશ યભાય

ુ લઠો અને ગ્રાશક
આહદર્જસત સલકાવ, અન્ન અને નાગહયક પય

(T.Y.B.A) (પ્રાંસતજ,વાફયકાંઠા)

સયુ ક્ષાની ફાફતો

શ્રી યાઘલબાઈ.વી. ભકલાણા

વાભાજજક ન્દ્મામ અને અસધકાહયતા

(Dip.ENG FIRST YEAR)
(ભહુલા-બાલનગય)
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૮

શ્રી સલનોદબાઇ અભયળીબાઈ ભોયડીમા

ળશેયી સલકાવ અને ળશેયી ગૃશ સનભાય ણ

(STD-10) (કતાયગાભ,સયુ ત)
૯

શ્રી દે લાબાઇ પર્જ
ંુ બાઈ ભારભ

ુ ારન અને ગૌ વંલધયન
શ

(STD-4) (કેળોદ,ર્ુનાગઢ))
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