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યાજ્મ ભતં્રીભડં, ગજુયાત વયકાય (૧૨/૧૨/૨૦૨૨) 

યાજ્મારશ્રી, - આચામય દેલદત્ત 

અધ્મક્ષ :- શ્રી ળકંયબાઇ ચૌધયી  
કેબફનેટ ભતં્રીઓ 

ક્રભ  ધાયાવભ્મનુ ંનાભ  ખાતાની લશેંચણી  

૧ શ્રી ભેુન્દ્રબાઈ આય. ટેર 
(મખુ્મભતં્રીશ્રી) 

(Dip. Civil Eng) 
(ધાટરોડીમા, અભદાલાદ) 

વાભાન્દ્મ લશીલટ, લશીલટ સધુાયણા,તારીભ અને આમોજન 
ગશૃ અને ોરીવ શાઉસવિંગ , ળશયેી સલકાવ ,ફદંયો, ઉદ્યોગ, 
ખાણ અને ખનીજ, ગશૃ સનભાયણ ચંામત, ભશસેરૂ અને 
આસત્ત વ્મલસ્થાન, નીસત-સનધાયયણ, નળાફધંી અને 
આફકાયી, સલજ્ઞાન અને ભાહશતી પ્રવાયણ, ક્રાઈભેટચેન્દ્જ, 
પ્રાસનિંગ, વામન્દ્વ એન્દ્ડ ટેકનોરોજી અને કોઈ ભતં્રીઓને ન 
પાલી શોમ તેલી તભાભ ફાફતો. 

૨ શ્રી. ફલતંસવિંશ યાજપતૂ  
(  BA ,સવદ્ધપયુ,ાટણ) 

ઉદ્યોગ , રઘ,ુ સકૂ્ષ્ભ અને ભધ્મભ. ઉદ્યોગ , કુહટય , ખાદી અને 
ગ્રાભોદ્યોગ, નાગહયક ઉડ્ડમન, શ્રભ અને યોજગાય  

૩ શ્રી. કંુલયજી ફાલીમા   
( જવદણ,B. Sc. BeD) 

જવંસત્ત અને ાણી પયુલઠા,અન્ન, નાગહયક પયુલઠા અને 
ગ્રાશક સયુક્ષાને રગતી ફાફતો.  

૪ શ્રી કનબુાઈ ભોશનબાઇ દેવાઇ 
(B.COM, L.L.B) (ાયડી,લરવાડ) 

નાણા ં, ઊર્જય અને ેટ્રોકેસભકર  

૫ શ્રી મળૂુબાઇ ફેયા  
(STD-10, ખબંાબમા)  

 

પ્રલાવન, વાસં્કૃસતક પ્રવસૃતઓ, લન અને માયલયણ, 
કરાઈભેન્દ્ટ ચેન્દ્જ  

૬ શ્રી ઋસકેળ ગણેળબાઈ ટેર 
(Dip.ENG IN CIVIL ENG) 

(સલવનગય,ભશવેાણા)  

આયોગ્મ હયલાય કલ્માણ, તફીફી સળક્ષણ, ઉચ્ચ અને તાસંત્રક 
સળક્ષણ, કામદો, ન્દ્મામતતં્ર,લૈધાસનક અને વવંદીમ ફાફતો.  

૭ શ્રી યાઘલજીબાઈ શંવયાજબાઇ ટેર 
(B.A.L.L.B) (ર્જભનગય ગ્રામ્મ)  

કૃસ, શુારન અને ગૌવલંધયન, ભત્સસ્મોદ્યોગ, ગ્રાભ ગશૃ 
સનભાયણ અને ગ્રાભ સલકાવ   

૮ શ્રી કુફેયબાઈ ભનસખુબાઇ હડિંડોય 
( વતંયાભપયુ, M.A.P.hd) 

આહદર્જસત સલકાવ, પ્રાથસભક, ભાધ્મસભક અને પ્રૌઢ સળક્ષણ  

૯ શ્રીભસત બાનફેુન ફાફહયમા   
(યાજકોટ ગ્રામ્મ, BA,LLB)  

 

વાભાજજક ન્દ્મામ અને અસધકાહયતા, ભહશરા અને ફા કલ્માણ  
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યાજમકક્ષાના  ભતં્રીશ્રી (સ્લતતં્ર શલારો) 
૧ શ્રી શય યભેળકુભાય વઘંલી 

(STD-9 ાવ) 
(મજુયા,સયુત) 

યભતગભત, યલુક વેલા અને વાકૃંસતક પ્રવસૃતઓ, સ્લૈચ્ચ્િક 
વસં્થાઓનુ ંવકંરન, બફન સનલાવી ગજુયાતીનો પ્રબાય, ગશૃ યક્ષક 
દ અને ગ્રાભ યક્ષક દ, નાગહયક વયંક્ષણ, નળાફધંી , 
આફકાયી, જેર, વયશદી સયુક્ષા (સ્લતતં્ર શલારો), ગશૃ અને 
ોરીવ શાઉસવિંગ, આસત્ત વ્મલસ્થાન  

૨ શ્રી જગદીળબાઇ સલશ્વકભાય  
(S.Y.B.A, સનકોર, અભદાલાદ) 

વશકાય, ભીઠા ઉદ્યોગ અને પ્રોટોકોર (સ્લતતં્ર શલારો) , િાકાભ 
અને સ્ટેળનયી, રઘ ુસકૂ્ષ્ભ અને ભધ્મભ ઉદ્યોગ, કુહટય, ખાદી અને 
ગ્રાભોદ્યોગ, નાગહયક ઉડ્ડમન (યાજ્મ કક્ષા)  

યાજમકક્ષાના  ભતં્રીશ્રી  
૧ શ્રી મકેુળબાઇ ઝીણાબાઈ ટેર 

(STD-12) (ઓરાડ,સયુત) 
લન અને માયલયણ , કરાઈભેન્દ્ટ ચેન્દ્જ, જવંસત્ત અને ાણી 
પયુલઠા  

૨ શ્રી ફચબુાઈ ખાલડ 
(દેલગઢફાહયમા,  

ચંામત, કૃસ  

૩ શ્રી યોત્તભબાઈ વોરકંી  
( Dip.Ele.Eng)બાલનગય ગ્રામ્મ,  

ભત્સસ્મોદ્યોગ અને શુારન  

૪ શ્રી પ્રફુલ્રબાઈ ાનવેહયમા 
(કાભયેજ,સયુત)  

વવંદીમ ફાફતો, પ્રાથસભક, ભાધ્મસભક અને ૌઢ સળક્ષણ , 
ઉચ્ચ સળક્ષણ  

૫ શ્રી બીખસુવિંશ યભાય  
(ભોડાવા,  

અન્ન અને નાગહયક પયુલઠા વાભાજજક ન્દ્મામ અને અસધકાહયતા  

૬ શ્રી કંુલયજીબાઈ શસત 
(ભાડંલી,   

આહદર્જસત સલકાવ, શ્રભ અને યોજગાય, ગ્રાભ સલકાવ  

 
 
 


