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ભારિ સરકારન ાંુ નવ ુ કેબિનેટ

િા-૩ સપ્ટે -૨૦૧૭

કેબિનેટ માંત્રીઓ
ક્રભ

નધભ

પધલેર વલબધગ

૧

નયે ન્દ્ર ભોદી

યભધણ ઉર્જા વલબધગ , અંતયીક્ષ વલબધગ, વોનર અને રોક પકયમધદ વલબધગ
અને અન્દ્મ કોઇને નધ પધલધમેર શોમ તેલી ફધી ફધફતો

૨

યધજનધથ વવિંશ

ગ્રશ

૩

સષ્ભધ સ્લયધજ

વલદે ળ

૪

અરૂણ જેટરી

નધણધ અને કોોયે ટ ફધફતો

૫

નીવતન ગડકયી

વડક કયલશન અને યધજભધગા, વળવિંગ, જ વુંવધધન અને ગુંગધ નરૂધ્ધધય
વલબધગ

૬

સયે ળ પ્રભ

ઉદ્યોગ અને લધણણજમ

૭

વદધનુંદ ગૌડધ

આંકડધ અને આમોજન અભરીકયણ

૮

ઉભધ બધયતી

ીલધન ધણી અને સ્લચ્છતધ

૯

યધભવલરધવ ધવલધન

ગ્રધશકોની ફધફતો, ખધદ્ય અને ર્જશેય વલતયણ

૧૦

ભેનકધ ગધુંધી

ભકશરધ અને ફધ વલકધવ

૧૧

અનુંત કભધય

ખધતય અને યવધમણ, વુંવદીમ ફધફતો

૧૨

યવલળુંકય પ્રવધદ

કધમદો અને ન્દ્મધમ, ઇરેકટ્રોવનક્વ અને ઇન્દ્રોયભેળન ટેકનોરોજી

૧૩

જે.ી.નડ્ડધ

આયોગ્મ અને કયલધય કલ્મધણ

૧૪

અળોક ગજવત યધજ

નધગકયક ઉડ્ડ્મન

૧૫

અનુંત ગીતે

બધયે ઉદ્યોગ

૧૬

શયવવભયત કૌય ફધદર

ફૂડ પ્રોવેવીંગ ઉદ્યોગ

૧૭

નયે ન્દ્રવવિંઘ તોભય

ગ્રધવભણ વલકધવ, ુંચધમતી યધજ અને ખધણ વલબધગ

૧૮

ચૌધયી ણફયે ન્દ્રવવિંઘ

રોખુંદ ોરધદ

૧૯

જઅર ઓયભ

આકદર્જવત ફધફતો

૨૦

યધધધ ભોશનવવિંશ

ક્રુવ

૨૧

થધલયચુંદ ગેશરોત

વધભધજીક ન્દ્મધમ અને અવધકધયીતધ

૨૨

સ્રવત ઇયધની

ટેક્વટધઇર, ભધકશતી અને પ્રવધયણ

૨૩

ડૉ.શાલધાન

વધમન્દ્વ અને ટેકનોરોજી, લન અને મધાલયણ, કરધઇભેન્દ્ટ ચેન્દ્જ વલબધગ

૨૪

પ્રકધળ ર્જલડેકય

ભધનલ વુંવધધન

૨૫

ધભેન્દ્ર પ્રધધન

ેટ્રોણરમન અને નેચયર ગેવ, સ્સ્કર ડેલરભેન્દ્ટ
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૨૬

ીય ગોમર

યે લ્લે અને કોરવધ

૨૭

વનભારધ વીતધયભણ

વુંયક્ષણ

૨૮

મખ્તધય અબ્ફધવ નકલી

રઘભવત ફધફતો

સ્િિાંત્ર હિાો ધરાિિા માંત્રીઓ
૧

યધલ ઇન્દ્રજીત વવિંઘ

આમોજન, યધજમકક્ષધ-ખધતય અને યવધમણ

૨

વુંતોકભધય ગુંગલધય

શ્રભ અને યોજગધય

૩

શ્રીદ મેવો નધમક

આયલેદ, આય, નેચયોથેયધી, યનધની અને શોવભમોેથી

૪

ડો.જીતેન્દ્રવવિંશ

લોતય ક્ષેત્ર વલબધગ, યધજમકક્ષધ-પ્રધધનભુંત્રી કધમધારમ, યભધણ ઉર્જા અને
અંતયીક્ષ વલબધગ

૫

ડૉ.ભશેળ ળભધા

વુંસ્ક્રુવત, યધજમકક્ષધ-મધાલયણ અને લન

૬

ગીયીયધજ વવિંશ

સક્ષ્ભ, રઘ અને ભધ્મભ ઉદ્યોગ

૭

ભનોજ વવિંશધ

વુંદેળધવ્મલશધય. યધજમકક્ષધ-યે લ્લે

૮

યધજમલધાન યધઠોડ

યલધ ફધફતો અને યભત ગભત. યધજમકક્ષધ-ભધકશતી અને પ્રવધયણ

૯

યધજકભધય વવિંઘ

ઉર્જા, ન્દ્ય અને યીન્દ્યએફર એનજી

૧૦

શયદીવવિંશ યી

ળશેયી વલકધવ અને આલધવ

૧૧

અલ્પોન્દ્વ કનનથધનભ

માટન, યધજમકક્ષધ –ઇરેકટ્રોવનકવ અને ઇન્દ્રોયભેળન ટેકનોરોજી

રાજયકક્ષાના માંત્રીઓ
૧

વલજમ ગોમર

વુંવદીમ ફધફતો, આંકડધ અને આમોજન અભરીકયણ

૨

યધધધક્રુષ્ણન ી.

નધણધ, વળીંગ

૩

એવ.એવ.અશલલધણરમધ ીલધન ધણી અને સ્લચ્છતધ

૪

આય.વી.જીગજીનગી

ીલધન ધણી અને સ્લચ્છતધ

૫

યધભદધવ આઠલરે

વધભધજીક ન્દ્મધમ અને અવધકધયીતધ

૬

વલષ્ણદે લ વધુંઇ

રોખુંડ ોરધદ

૭

યધભકક્રધર મધદલ

ગ્રધવભણ વલકધવ

૮

શુંવયધજ આકશય

ગ્રશ

૯

શયીબધઇ ચૌધયી

ખધણ અને કોરવધ ભુંત્રધરમ

૧૦

યધજન ગોશેન

યે લ્લે

૧૧

લી.કે.વવિંશ

વલદે ળી ફધફતો

૧૨

રોતભ રૂધરધ

ક્રુવ, ખેડત કલ્મધણ અને ુંચધમતી યધજ

૧૩

ક્રુષ્ણ ધર

વધભધજીક ન્દ્મધમ અને અવધકધયીતધ
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૧૪

જવલુંતવવિંશ બધબોય

આકદર્જવત ફધફતો

૧૫

વળલ પ્રતધ શકરધ

નધણધ

૧૬

અવિનીકભધય ચૌફે

આયોગ્મ અને કયલધય કલ્મધણ

૧૭

સદળાન બગત

આકદર્જવત ફધફતો

૧૮

ઉેન્દ્ર કળલધશધ

ભધનલ વુંવધધન

૧૯

કકયણ યીજજજ

ગ્રશ

૨૦

વલયે ન્દ્ર કભધય

ભકશરધ અને ફધ વલકધવ, રધભવત ફધફતો

૨૧

અનુંત શેગડે

સ્સ્કર ડેલરભેન્દ્ટ

૨૨

એભ.જે.અકફય

વલદે ળી ફધફતો

૨૩

વધધ્લી વનયું જન જ્મોવત

ફૂડ પ્રોવેવીંગ ઉદ્યોગ

૨૪

લધમ.એવ.ચૌધયી

વધમન્દ્વ અને ટેકનોરોજી, પ્રથ્લી વલજ્ઞધન

૨૫

જમુંત વવિંશધ

નધગયીક ઉડયન

૨૬

ફધબર સવપ્રમો

બધયે ઉદ્યોગ અને બ્બ્રક એન્દ્ટયપ્રધઇઝ

૨૭

વલજમ વધુંરધ

વધભધજીક ન્દ્મધમ અને અવધકધયીતધ

૨૮

અજ ાન ભેઘલધર

વુંવદીમ ફધફતો, જ વુંવધધન અને ગુંગધ નરૂધ્ધધય વલબધગ

૨૯

અજમ ટધભટધ

ટેકવટધઇર

૩૦

ક્રુષ્ણધ યધજ

ક્રુવ અને ખેડત કલ્મધણ

૩૧

ભનસખ ભધુંડવલમધ

વડક અને કયલશન, વળવિંગ, ખધતય અને યવધમણ વલબધગ

૩૨

અનવપ્રમધ ટેર

આયોગ્મ અને કયલધય કલ્મધણ

૩૩

વી.આય.ચૌધયી

ગ્રધશકોની ફધફતો, ખધદ્ય અને ર્જશેય વલતયણ, ઉદ્યોગ અને લધણણજમ

૩૪

ી.ી.ચૌધયી

કધમદો અને ન્દ્મધમ, કોોયે ટ ફધફતો

૩૫

ડો.સબધ બધભયે

વુંયક્ષણ

૩૬

ગજેન્દ્રવવિંશ ળેખધલત

ક્રુવ અને ખેડત કલ્મધણ

૩૭

વત્મધરવવિંશ

ભધનલ વુંવધધન, જ વુંવધધન અને ગુંગધ નરૂધ્ધધય વલબધગ
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