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ગજરધતન ું મુંત્રીમુંડળ
ક્રભ

૧

કેબફનેટ ભાંત્રીન ાં નાભ

પાલેર વલબાગ

વલજમકભાય યભણીકરાર રૂાણી

વાભાન્ય્ લશીલટ, લશીલટી સધાયણા અને તારીભ, ઉદ્યોગ, ગશૃ , ખાણ ખવનજ,

(મખ્મભાંત્રીશ્રી)

ફાંદયો, ભાહશતી અને પ્રવાયણ, વામન્વ અને ટે કનોરોજી, તભાભ નીવતઓ,
કરાઇભેટ ચેન્જય
, આમોજન, કોઇ ભાંત્રીશ્રીઓને ન પાલેર શોમ તેલી તભાભ
ફાફતો

નીવતનકભાય ટે ર

નાણા, ળશેયી વલકાવ અને ળશેયી ગશૃ વનભાા ણ , ભાગા અને ભકાન, ાટનગય

(નામફ મખ્મભાંત્રીશ્રી)

મોજના, નભાદા, કલ્વય, ેટ્રોકેવભકલ્વ

૩

ભેન્રયવવિંશ ભનબા ચડાવભા

ભશેસ ૂર, વળક્ષણ (પ્રાથવભક, ભાધ્મવભક, પ્રૌઢ), ઉચ્ચ અને ટે ક્તનકર વળક્ષણ, લૈધાવનક

૪

ગણતબાઈ લે સ્તાબાઈ લવાલા

આહદજાતી વલકાવ, પ્રલાવન, લન

૫

ચીભનબાઈ ધયભળીબાઈ

કૃવ, ઉજાા

૬

ફાબબાઇ બીભાબાઇ ફોખીહયમા

૭

આત્સભાયાભ ભકનબાઈ યભાય

૮

હદરીકભાય લીયાજી ઠાકોય

શ્રભ અને યોજગાય, ડીઝાસ્ટય ભેનેજભે ન્ટ, માત્રાધાભ વલકાવ

૯

જમેળકભાય વલઠરબાઈ યાદહડમા

અન્ન, નાગહયક યલઠો અને ગ્રાશકોની ફાફતો, કહટય ઉદ્યોગ, છાકાભ અને રેખન

૨

અને વાંવદીમ ફાફતો

વાહયમા
ાણી યલઠો, શારન અને ગૌવાંલધાન , ભત્સસ્મોદ્યોગ, નાગહયક ઉડયન, ભીઠા
ઉદ્યોગ
વાભાજજક ન્મામ અને અવધકાહયતા (અનસબચત જાવતઓન કલ્માણ, વાભાજજક અને
ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગોન ાં કલ્માણ વહશત), ભહશરા અને ફા કલ્માણ

વાભગ્રી

રધજયકક્ષધનધ મુંત્રીઓ
૧

ળાંકયબાઇ રગધીયબાઇ ચૌધયી

૨

પ્રહદવવિંશ બગલતવવિંશ જાડેજા

આયોગ્મ અને હયલાય કલ્માણ, તફીફી વળક્ષણ, માા લયણ (તભાભ સ્લતાંત્ર
શલારો) અને ળશેયી વલકાવ
ોરીવ આલાવો, વયશદી સયક્ષા, નાગહયક વયાં ક્ષણ, ગશૃ યક્ષક દ, ગ્રાભ યક્ષક
દ, જેર, નળાફાંધી આફકાયી, કામદો અને ન્મામતાંત્ર, દે લસ્થાન, સ્લૈવછક
વાંસ્થાઓન ાં વાંકરન, બફન વનલાવી ગજયાતી પ્રબાગ, પ્રોટોકોર (તભાભ સ્લતાંત્ર
શલારો) અને ગશૃ , ઉજાા
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૩

જમાંવતબાઈ યાભજીબાઈ કલાહડમા

ાંચામત, ગ્રાભ ગશૃ વનભાા ણ અને ગ્રાભ વલકાવ વલબાગ (તભાભ સ્લતાંત્ર શલારો)

૪

નાનબાઈ બગલાનબાઈ લાનાણી

જવાંવત (સ્લતાંત્ર શલારો), પ્રાથવભક અને ભાધ્મવભક વળક્ષણ

૫

યોતભબાઈ ઓધલજીબાઈ

ભત્સસ્મોદ્યોગ

૬

જળાબાઈ બાણાબાઈ ફાયડ

ાણી યલઠા, નાગહયક ઉડયન, ભીઠાઉદ્યોગ

૭

ફચબાઈ ભગનબાઈ ખાફડ

શારન, ગૌવાંલધાન

૮

જમરથવવિંહ્જજી ચાંરવવિંહ્જજી યભાય

ભાગા અને ભકાન, ઉચ્ચ અને ટે કનીકર વળક્ષણ

૯

ઈશ્વયવવિંશ ઠાકોયબાઈ ટે ર

વશકાય (સ્લતાંત્ર શલારો)

૧૦

લલ્રબબાઈ ગોફયબાઈ કાકહડમા

લાશન વ્મલશાય (સ્લતાંત્ર શલારો)

૧૧

યાજેન્ર સ ૂમાપ્ર વાદ વત્રલેદી

યભત - ગભત, યલા વાાંસ્કૃવતક પ્રવ ૃવતઓ (સ્લતાંત્ર શલારો), માત્રાધાભ વલકાવ

૧૨

કેળાજી વળલાજી ચૌશાણ

વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક છાત લગોન ાં કલ્માણ

૧૩

યોહશતબાઈ ટે ર

ઉદ્યોગ, ખાણ ખવનજ, નાણા

૧૪

લલ્રબબાઈ લળયાભબાઈ

કૃવ, ળશેયી ગશૃ વનભાા ણ

૧૫

વનભારાફશેન સવનરબાઈ

૧૬

ળબ્દળયણ બાઈરારબાઈ તડલી

વોરાંકી

લઘાવવમા
ભહશરા અને ફા કલ્માણ

લાધલાણી
લન અને આહદજાવત વલકાવ



ગલનાય - ઓભ પ્રકાળ કોશરી



અધ્મક્ષ - યભણરાર લોયા



નામફ અધ્મક્ષ - ળાંભજી ચેરાજી ઠાકોય



વલયોધક્ષના નેતા - ભોશનવવિંશ યાઠલા



વલધાનવબા - ૧૩ભી



ભહશરા ધાયાવભ્મો - ૧૭(અત્સમાય સધીના વૌથી લધ)
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