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ક્રભ 
ન.ં નાભ / વલબાગ અને વલબાગ નાભ શોદ્દો પોન નફંય ઈ-ભેઈર વયનામું

શ્રી નીવતનબાઇ ટેર ભતં્રીશ્રી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૦૬ min-hnfw@gujarat.gov.in

અંગત 
ભદદનીળ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૦૯ pa2min-hnfw@gujarat.gov.in

અંગત વચિલ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૦૮ ps2min-hnfw@gujarat.gov.in

એન્ટી રૂભ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૦૭
કભમિાયીઓ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૫૬૯૦
ઓયેટય ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૧૦
પેક્ષ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૭૬૧૬

શ્રી યભણરાર લોયા ભતં્રીશ્રી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૦૧ min-sj@gujarat.gov.in

વાભાજિક ન્મામં અને અવધકાયીતા 
(અનસુચૂિત જાવતઓનુ ંકલ્માકણ, વાભાજિક 
અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગોનુ ંકલ્માણ 
વહશત).

અંગત 
ભદદનીળ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૦૩ pa2min-sje@gujarat.gov.in

અંગત વચિલ - ps2min-sje@gujarat.gov.in

શ્રી ભેુન્ર્વવંશ ભનબુા ચડુાવભા ભતં્રીશ્રી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૧૬ min-education@gujarat.gov.in

વળક્ષણ (પ્રાથવભક, ભાધ્મનવભક અને પ્રૌઢ), 

ઉચ્િ- અને ટેકનીકર વળક્ષણ, અન્નલ 
નાગહયક પયુલઠો અને ગ્રાશકોની ફાફતો, 
લૈધાવનક અને વવંદીમ ફાફતો.

અંગત 
ભદદનીળ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૧૮ pa2min-edu@gujarat.gov.in

અંગત વચિલ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૧૭ ps2min-edu@gujarat.gov.in

કભમિાયીઓ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૧૯ staff2tomin-edu@gujarat.gov.in

ઓહપવ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૫૬૮૩ staff3tomin-edu@gujarat.gov.in

પેક્ષ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૨૦ staff4tomin-edu@gujarat.gov.in

આયોગ્મા, તફીફી વળક્ષણ, હયલાય કલ્મા-
ણ, ભાગમ અને ભકાન, ાટનગય મોિના.

www.pgondaliya.com

ભશત્લ્ના દાવધકાયીઓ
કેફીનેટ ભતં્રીશ્રીઓ

૧ ફીિો ભા, સ્લચણિભ વકુંર - ૧, 

નલી વચિલારમ, ગાધંીનગય

૨ ફીિો ભા, સ્લચણિભ વકુંર - ૧, 

નલી વચિલારમ, ગાધંીનગય

૩ ફીિો ભા, સ્લચણિભ વકુંર - ૧, 

નલી વચિલારમ, ગાધંીનગય
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શ્રી વૌયબ ટેર ભતં્રીશ્રી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૧૧ min-ind@gujarat.gov.in

નાણા, ઊજામ અને ેટ્રોકેવભકલ્વા, ખાણ 
ખનીિ, કુટીય ઉદ્યોગ, ભીઠા ઉદ્યોગ, છાકાભ 
અને રેખન વાભગ્રી, આમોિન, પ્રલાવન, 

નાગહયક ઉડ્ડમન.

અંગત વચિલ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૧૩ ps2min-ind@gujarat.gov.in

અંગત 
ભદદનીળ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૧૪ pa2min-ind@gujarat.gov.in

એન્ટી રૂભ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૧૨ staff1tomin-ind@gujarat.gov.in

કભમિાયીઓ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૫૬૦૭ staff2tomin-ind@gujarat.gov.in

ચરઅવોન 
ઓહપવ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૪૬૭૬ staff3tomin-ind@gujarat.gov.in

ઓયેટય ૦૭૯ - ૨૩૨૫૪૨૭૦ staff4tomin-ind@gujarat.gov.in

પેક્ષ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૧૫
શ્રી ભગંબુાઇ છગનબાઇ ટેર ભતં્રીશ્રી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૧૧ min-fne@gujarat.gov.in

લન અને મામલયણ, આહદજાવત વલકાવ અંગત વચિલ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૧૩ pa2min-fne@gujarat.gov.in

અંગત 
ભદદનીળ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૧૪ ps2min-fne@gujarat.gov.in

શ્રી ફાબબુાઇ ફી. ફોખીયીમા ભતં્રીશ્રી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૩૧ min-ws@gujarat.gov.in

િ વંવિ (કલ્વ્ય વવલામ), કૃવ, વશકાય, 

શુારન, ભત્મોલ્ દ્યોગ, ગૌ વલંધમન.

અંગત 
ભદદનીળ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૩૩ pa2min-ws@gujarat.gov.in

અંગત વચિલ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૩૪ ps2min-ws@gujarat.gov.in

પેક્ષ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૩૫
શ્રી વલિમકુભાય યભણીકરાર રૂાણી ભતં્રીશ્રી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૨૬ min-trans@gujarat.gov.in

લાશન વ્મલશાય, ાણી પયુલઠો, શ્રભ અને 
યોિગાય.

અંગત 
ભદદનીળ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૯૭૮ pa2min-trans@gujarat.gov.in

અંગત વચિલ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૨૮ ps2min-trans@gujarat.gov.in

૭ શરેો ભા, સ્લચણિભ વકુંર - 

૧, નલી વચિલારમ, ગાધંીનગય

૪ શરેો ભા, સ્લચણિભ વકુંર - 

૧, નલી વચિલારમ, ગાધંીનગય

૫ શરેો ભા, સ્લચણિભ વકુંર - 

૧, નલી વચિલારમ, ગાધંીનગય

૬ શરેો ભા, સ્લચણિભ વકુંર - 

૧, નલી વચિલારમ, ગાધંીનગય
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ક્રભ ન.ં નાભ / વલબાગ અને વલબાગ નાભ શોદ્દો પોન નફંય ઈ-ભેઈર વયનામું
શ્રી હદરીકુભાય વલયાજી ઠાકોય ભતં્રીશ્રી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૯૪ mos-labour@gujarat.gov.in

વાભાજિક અને ળૈક્ષચણક છાત લગોનુ ં
કલ્માૌૌણ, શ્રભ અને યોિગાય.

અંગત 
ભદદનીળ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૯૧ pa2mos-labour@gujarat.gov.in

અંગત વચિલ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૯૨ ps2mos-labour@gujarat.gov.in

પેક્ષ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૯૭૬ staff3tomos-labour@gujarat.gov.in

શ્રીભતી લસફેુન નયેન્રમબાઇ વત્રલેદી ભતં્રીશ્રી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૬૧ mos-wncw@gujarat.gov.in

ભહશરા અને ફા કલ્માફણ(સ્લબતતં્ર 
શલારો), ઉચ્િ અને ટેકનીકર વળક્ષણ.

અંગત વચિલ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૬૪ pa2mos-wncw@gujarat.gov.in

શ્રી ળકંયબાઇ રગધીયબાઇ િૌધયી ભતં્રીશ્રી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૯૩ mos-hnfw@gujarat.gov.in

ળશયેી ગશૃ વનભામણ (સ્લતતં્ર શલારો), 
આયોગ્મ અને હયલાય કલ્માણ, લાશન 
વ્મલશાય.

અંગત 
ભદદનીળ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૮૭ pa2mos-hnfw@gujarat.gov.in

અંગત વચિલ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૮૮ ps2mos-hnfw@gujarat.gov.in

શ્રી પ્રદીવવંશ બગલતવવંશ જાડેજા ભતં્રીશ્રી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૬૬ mos-legal@gujarat.gov.in

કામદો અને ન્માૌેમતતં્ર, દેલસ્થાભન, 

માત્રાધાભ વલકાવ, સ્લૈમચ્ચ્છકક વસં્થા્ઓનુ ં
વકંરન, ચફન વનલાવી ગિુયાતી પ્રબાગ, 

પ્રોટોકોર(તભાભ સ્લત્તં્ર શલારો) અને 
લૈધાવનક અને વવંદીમ ફાફતો.

અંગત 
ભદદનીળ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૬૯ pa2mos-legal@gujarat.gov.in

શ્રી છત્રવવંશ પ ૂજંાબાઇ ભોયી ભતં્રીશ્રી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૯૭ mos-fcs@gujarat.gov.in

અન્ના અને નાગહયક પયુલઠા, ગ્રાશકોની 
ફાફતો. અંગત વચિલ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૮૪ pa2mos-fcs@gujarat.gov.in

શ્રી તાયાિદં િગવીબાઇ છેડા ભતં્રીશ્રી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૯૫૮ mos-cottage@gujarat.gov.in

કુહટય ઉદ્યોગ, ભીઠા ઉદ્યોગ અને ગૌવલંધમન. અંગત વચિલ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૯૬૧ pa2mos-cottage@gujarat.gov.in

અંગત 
ભદદનીળ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૯૬૦ ps2mos-cottage@gujarat.gov.in

૬ શરેો ભા, સ્લચણિભ વકુંર - 

૨, નલી વચિલારમ, ગાધંીનગય

૩ શરેો ભા, સ્લચણિભ વકુંર - 

૨, નલી વચિલારમ, ગાધંીનગય

૪ ત્રીિો ભા, સ્લચણિભ વકુંર - ૨, 

નલી વચિલારમ, ગાધંીનગય

૫ ત્રીિો ભા, સ્લચણિભ વકુંર - ૨, 

નલી વચિલારમ, ગાધંીનગય

યાજ્મ્કક્ષાના ભતં્રીશ્રીઓ

૧ િોથો ભા, સ્લચણિભ વકુંર - ૨, 

નલી વચિલારમ, ગાધંીનગય

૨ ત્રીિો ભા, સ્લચણિભ વકુંર - ૨, 

નલી વચિલારમ, ગાધંીનગય
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શ્રી િમરથવવંશજી િરંવવંશજી યભાય ભતં્રીશ્રી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૬૬ mos-rnb@gujarat.gov.in

ભાગમ અને ભકાન, ાટનગય મોિના. અંગત વચિલ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૬૯ pa2mos-rnb@gujarat.gov.in

શ્રી યિનીકાતં વોભાબાઇ ટેર ભતં્રીશ્રી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૩૧ mos-home@gujarat.gov.in

ગશૃ, ોરીવ આલાવો, વ૨શદી સયુક્ષા, 
નાગહયક વયંક્ષણ, ગશૃ યક્ષક દ, ગ્રાભ 
યક્ષક દ, જેર, નળાફધંી, આફકાયી.

અંગત વચિલ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૩૪ ps2mos-home@gujarat.gov.in

શ્રી િળાબાઇ બાણાબાઇ ફાયડ ભતં્રીશ્રી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૫૧ mos-agri@gujarat.gov.in

કૃવ, નાગહયક ઉડ્ડમન. અંગત વચિલ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૫૩ pa2mos-agri@gujarat.gov.in

શ્રી ગોવલંદબાઇ ટેર ભતં્રીશ્રી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૭૧
ઊજામ અને ેટ્રોકેભીકલ્વ, વામન્વ અને 
ટેકનોરોજી.

અંગત વચિલ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૯૭૭

શ્રી નાનબુાઇ બગલાનબાઇ લાનાણી ભતં્રીશ્રી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૮૧ mos-ws@gujarat.gov.in

યભત–ગભત, યલુા વાસં્કૃ વતક પ્રવવૃિઓ 
(સ્વ્તતં્ર શલારો), િવંવિ(કલ્ વય 
વવલામ), વળક્ષણ (પ્રાથવભક, ભાધ્યવુભક અને 
પ્રૌઢ).

અંગત વચિલ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૮૪ ps2mos-ws@gujarat.gov.in

પેક્ષ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૮૦ staff3tomos-ws@gujarat.gov.in

શ્રી િમવંતબાઇ યાભજીબાઇ કલાડીમા ભતં્રીશ્રી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૯૪૧ mos-rd@gujarat.gov.in

િંામત, ગ્રાભ ગશૃ વનભામણ અને ગ્રાભ 
વલકાવ(તભાભ સ્લગતતં્ર શલારો), વશકાય.

અંગત 
ભદદનીળ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૯૪૩ ps2mos-rd@gujarat.gov.in

અંગત વચિલ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૯૪૪ pa2mos-rd@gujarat.gov.in
શ્રી િમેળકુભાય વલઠ્ઠરબાઇ યાદહડમા ભતં્રીશ્રી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૨૫ mos-tourism@gujarat.gov.in

પ્રલાવન, ાણી પયુલઠો. અંગત વચિલ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૨૮ pa2mos-tourism@gujarat.gov.in

શ્રી ફચબુાઇ ભગનબાઇ ખાફડ ભતં્રીશ્રી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૯૪૬ mos-fisheries@gujarat.gov.in

ભત્સ્મોદ્યોગ, લન અને મામલયણ. અંગત વચિલ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૯૪૯ pa2mos-fisheries@gujarat.gov.in

શ્રી કાવંતબાઇ યેળભાબાઇ ગાભીત ભતં્રીશ્રી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૭૦૧૨ mos-tribal@gujarat.gov.in

આહદજાવત વલકાવ. અંગત વચિલ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૭૦૧૩ pa2mos-tribal@gujarat.gov.in

૧૬ શ્રી યોિભબાઇ ઓધલજીબાઇ વોરકંી ભતં્રીશ્રી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૪૧ -
િોથો ભા, સ્લચણિભ વકુંર - ૨, 

નલી વચિલારમ, ગાધંીનગય

૧૫ શરેો ભા, સ્લચણિભ વકુંર - 

૨, નલી વચિલારમ, ગાધંીનગય

૧૨ ફીિો ભા, સ્લચણિભ વકુંર - ૨, 

નલી વચિલારમ, ગાધંીનગય

૧૩ ફીિો ભા, સ્લચણિભ વકુંર - ૨, 

નલી વચિલારમ, ગાધંીનગય

૧૪ શરેો ભા, સ્લચણિભ વકુંર - 

૨, નલી વચિલારમ, ગાધંીનગય

૯ ફીિો ભા, સ્લચણિભ વકુંર - ૨, 

નલી વચિલારમ, ગાધંીનગય

૧૦ -
ફીિો ભા, સ્લચણિભ વકુંર - ૨, 

નલી વચિલારમ, ગાધંીનગય

૧૧ ફીિો ભા, સ્લચણિભ વકુંર - ૨, 

નલી વચિલારમ, ગાધંીનગય

૭ ત્રીિો ભા, સ્લચણિભ વકુંર - ૨, 

નલી વચિલારમ, ગાધંીનગય

૮ ફીિો ભા, સ્લચણિભ વકુંર - ૨, 

નલી વચિલારમ, ગાધંીનગય
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