
ના�મ વિ�ષય ફા�ળ�ણી�ના� વિ�ગત
ભૂ�પે�ન્દ્ર પેટે�લ સા�.�.વિ�., �હી��ટે� સા�ધા�રણી� અના� આય�જના,

ગ હી  અના�  પે�લ�સા  હી�ઉસા"ગ,  મ�હી�ત�  અના
પ્રસા�રણી,  પે�ટેનાગર  ય�જના�,  શહી�ર�  વિ�કા�સા
અના� શહી�ર� ગ હી વિનામ�&ણી,  ઉદ્યો�ગ,  ખા�ણી અના�
ખાના�જ,  નામ&દા�,  બં+દાર�,  તમ�મ ના�વિતઓ અના�
અન્ય  કા�ઈ  મ+ત્રી�શ્રી�ઓના�  ફા�ળ��ય�લ  ના  હી�ય
ત��� વિ�ષય� / વિ�ભૂ�ગ�   

કા�બં�ના�ટે મ+ત્રી�શ્રી�
શ્રી� ર�જ�ન્દ્ર વિત્રી��દા� મહી�સા�લ,  આપેવિ0  વ્ય�સ્થા�પેના,  કા�યદા�  અના�

ન્ય�ય ત+ત્રી, �4ધા�વિનાકા અના� સા+સાદા�ય બં�બંત� 
શ્રી� જીત�ભૂ�ઈ સા�જીભૂ�ઈ ��ઘા�ણી� વિશક્ષણી (પ્ર�થાવિમકા, મ�ધ્યવિમકા અના� પ્ર9ઢ), ઉચ્ચ

અના� ત�+વિત્રીકા વિશક્ષણી, વિ�જ્ઞા�ના અના� પ્ર�ઉધ્ય�વિગકા
શ્રી� રૂવિષકા�શભૂ�ઈ ગણી�શભૂ�ઈ પેટે�લ આર�ગ્ય  પેરિર��ર  કાલ્ય�ણી,  તબં�બં�  વિશક્ષણી,

જળસા+પેવિ0 અના� પે�ણી� પે�ર�ઠો� 
શ્રી� પે�ણીCશ મ�દા� મ�ગ&  અના�  મકા�ના,  ��હીના વ્ય�હી�ર,  ના�ગર�કા

ઉડ્ડયના, પ્ર��સાના અના� ય�ત્રી�ધા�મ વિ�કા�સા 
શ્રી� ર�ઘા�જીભૂ�ઈ હી+સાર�જભૂ�ઈ પેટે�લ કા વિષ, પેશ�પે�લના, ગ9 સા+�ધા&ના
શ્રી� કાના�ભૂ�ઈ મ�હીનાલ�લ દા�સા�ઇ ના�ણી�, ઉર્જા&, પે�ટ્રો�કા�વિમકાલ્સા
શ્રી� કા�ર�ટેસિંસાહી જીત�ભૂ� ર�ણી� �ના,  પેય�&�રણી,  કાલ�ઈમ�ટે  ચ�ન્જ,  છા�પેકા�મ

અના� સ્ટે�શનાર�
શ્રી� નાર�શભૂ�ઈ મગનાભૂ�ઈ પેટે�લ આરિદાર્જાવિત  વિ�કા�સા,  અન્ના  અના�  ના�ગરિરકા

પે�ર�ઠો� અના� ગ્રા�હીકા�ના� સા�રક્ષ� 
શ્રી� પ્રરિદાપેસિંસાહી ખાના�ભૂ�ઈ પેરમ�ર સા�મ�જીકા ન્ય�ય અના� અવિધાકા�ર�ત�
શ્રી� અજ�&નાસિંસાહી ઉદા�સિંસાહી ચ9હી�ણી ગ્રા�મ વિ�કા�સા અના� ગ્રા�મ ગ હી વિનામ�&ણી

ર�જયકાક્ષ�ના� મ+ત્રી�શ્રી� (સ્�ત+ત્રી હી��લ�)
શ્રી� હીષ& રમ�શકા�મ�ર સા+ઘા�� રમત,  ગમત,  ય��કા  સા���  અના�  સા�+સ્કા ત�કા

પ્ર� વિ0ઓ, સ્�4વિચ્છાકા સા+સ્થા�ઓના�+ સા+કાલના, વિબંના
વિના��સા� ગ�જર�ત�ના� પ્રભૂ�ગ,  ગ હી રક્ષકા દાળ
અના�  ગ્રા�મ  રક્ષકા  દાળ,  ના�ગરિરકા  સા+રક્ષણી,

નાશ�બં+ધા�,  આબંકા�ર�,  જ�લ,  સારહીદા�  સા�રક્ષ�



ના�મ વિ�ષય ફા�ળ�ણી�ના� વિ�ગત
(સ્�ત+ત્રી હી��લ�), ગ હી અના� પે�લ�સા હી�ઉસા"ગ,

આપેવિ0 વ્ય�સ્થા�પેના
શ્રી� જગદા�શ વિ�શ્�કામ�& કા�રિટેર  ઉદ્યો�ગ,  સાહીકા�ર,  મ�ઠો�  ઉદ્યો�ગ  અના�

પ્ર�ટે�કા�લ(સ્�ત+ત્રી  હી��લ�),  ઉદ્યો�ગ,  �ના
પેય�&�રણી અના� કાલ�ઈમ�ટે ચ�ન્જ, પ્ર�ન્ટે"ગ અના�
સ્ટે�શનાર�

શ્રી� બ્રી�જ�શ મ�રર્જા શ્રીમ, ર�જગ�ર, પે+ચ�યત(સ્�ત+ત્રી હી��લ�), ગ્રા�મ
ગ હી વિનામ�&ણી અના� ગ્રા�મ વિ�કા�સા 

શ્રી� જીત�ભૂ�ઈ હીરજીભૂ�ઈ ચ9ધાર� કાલ્પેસાર  અના�  મત્સ્ય�દ્યો�ગ  (સ્�ત+ત્રી  હી��લ�),
નામ&દા� જળ સા+પેવિ0 અના� પે�ણી� પે�ર�ઠો�

શ્રી�મત� મના�ષ�બં�ના �કા�લ મવિહીલ� અના� બં�ળ કાલ્ય�ણી (સ્�ત+ત્રી હી��લ�),
સા�મ�જીકા ન્ય�ય અના� અવિધાકા�ર�ત� 

ર�જયકાક્ષ�ના� મ+ત્રી�શ્રી�
શ્રી� મ�કા�શભૂ�ઈ ઝી�ણી�ભૂ�ઈ પેટે�લ કા વિષ, ઉર્જા& અના� પે�ટ્રો�કા�વિમકાલ્સા
શ્રી�મત� વિનાવિમષ�બં�ના સા�થા�ર આરિદાર્જાવિત  વિ�કા�સા,  આર�ગ્ય  અના�  પેરિર��ર

કાલ્ય�ણી અના� તબં�બં� વિશક્ષણી
શ્રી� અરસિં�દાભૂ�ઈ ર4ય�ણી� ��હીના  વ્ય�હી�ર,  ના�ગરિરકા  ઉડ્ડયના,  પ્ર��સાના

અના� ય�ત્રી�ધા�મ વિ�કા�સા
શ્રી� કા�બં�રભૂ�ઈ ડ"ડ�ર ઉચ્ચ  અના�  ત�+વિત્રીકા  વિશક્ષણી,  �4ધા�વિનાકા  અના�

સા+સાદા�ય બં�બંત�
શ્રી� રિકાતPસિંસાહી પ્રભૂ�તસિંસાહી ��ઘા�લ� પ્ર�થાવિમકા, મ�ધ્યવિમકા અના� પ્ર9ઢ વિશક્ષણી
શ્રી� ગજ�ન્દ્રસિંસાહી ઉદા�સિંસાહી પેરમ�ર અન્ના ના�ગરિરકા પે�ર�ઠો� અના� ગ્રા�હીકા સા�રક્ષ�ના�

બં�બંત�
શ્રી� આર. સા�. મકા��ણી� સા�મ�જીકા ન્ય�ય અના� અવિધાકા�ર�ત�
શ્રી� વિ�ના�દાભૂ�ઈ અમરશ�ભૂ�ઈ મ�રડ�ય� શહી�ર� વિ�કા�સા અના� શહી�ર� ગ હી વિનામ�&ણી
શ્રી� દા���ભૂ�ઈ પે�+ર્જાભૂ�ઈ મ�લમ પેશ�પે�લના અના� ગ9 સા+�ધા&ના


