
 

શુક્રવાર, તા.૩જી જુલાઇ, ૨૦૨૦ 
 

૨૩૪. સભાગૃહની જુદી જુદી સમિમતઓ ઉપર િાનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ કરેલી સભ્યોની મનિણૂક 

 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ગુજરાત વિધાનસભાની જુદી જુદી સવમવતઓ ઉપર       

સન ૨૦૨૦-૨૦૨૧ના િર્ષ માટે નીચે દર્ાષવ્યા મુજબ સભ્યોની વનમણૂક કરી છે.

૧. મિન-સરકારી સભ્યોના કાિકાજ િાટેની સમિમત
  

૧. શ્રી મવરેન્દ્રમસિંહ જાડેજા 

૨. શ્રી મહેર્કુમાર પટેલ 

૩. ડો. આર્ાબેન પટેલ 

૪. શ્રી જગદીર્ પટેલ 

૫. શ્રી ગ્યાસુદ્દીન રે્ખ 

૬. શ્રી ધનજીભાઇ પટેલ 

૭. શ્રી મહેર્કુમાર રાિલ 

૮. શ્રી િજવેસિંગભાઇ પણદા 

 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૧૫૬(૧) અન્િયે માનનીય 

અધ્યક્ષશ્રીએ શ્રી મવરેન્દ્રમસિંહ જાડેજા ની આ સવમવતના પ્રમુખ તરીકે વનમણૂક કરેલ છે.  
૨. ગૌણ મવધાન સમિમત
  

૧. શ્રી અરૂણમસિંહ રણા 

૨. શ્રી ભૂપેન્રવસિંહ ચુડાસમા, કાયદા મિંત્રીશ્રી (હોદાની રૂએ)

૩. શ્રીમતી સિંતોકબેન આરેઠીયા 

૪. શ્રી ગુલાબવસિંહ રાજપુત 

૫. શ્રી ભરતજી ઠાકોર 

૬. શ્રી ભુપેન્રભાઇ પટેલ 

૭. શ્રી જીગે્નર્કુમાર સેિક 

૮. શ્રી કુબેરભાઇ ડીંડોર 

૯. શ્રી સિંજયભાઇ સોલિંકી 

૧૦. શ્રી અરવિિંદ છોટુભાઇ પટેલ 

 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૧૫૬(૧) અન્િયે માનનીય 

અધ્યક્ષશ્રીએ શ્રી અરૂણમસિંહ રણા ની આ સવમવતના પ્રમુખ તરીકે વનમણૂક કરેલ છે. 

...૨...

પત્રક ભાગ-૩ 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
 



 

...૨... 
 

 

૩. મનયિો િાટેની સમિમત
  

૧. િાનનીય અધ્યક્ષશ્રી 

૨. શ્રી પરેર્ ધાનાણી, વિરોધ પક્ષના નેતાશ્રી

૩. શ્રી ઋવર્કેર્ પટેલ  

૪. શ્રી રાકેર્ભાઇ ર્ાહ

૫. શ્રી હહિંમતવસિંહ પટેલ  

૬. શ્રી રૈ્લેર્ પરમાર 

૭. શ્રી બાબુભાઇ બોખીરીયા 

૮. શ્રી પુિંજાભાઇ િિંર્ 

૯. શ્રી જીતેન્રભાઇ િાઘાણી 

૧૦. શ્રી અમીત ચાિડા 

૧૧. શ્રી મોહનવસિંહ રાઠિા 

૧૨. શ્રી જીતેન્ર સુખડીયા

૧૩. શ્રી દુષ્યિંતભાઇ પટેલ 

૧૪. શ્રી પૂણેર્ મોદી 

૧૫. શ્રી વપયુર્ભાઇ દેસાઇ 

 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૨૧૧ અન્િયે િાનનીય અધ્યક્ષશ્રી 

આ સવમવતના પ્રમુખ રહેર્ે. 

૪. સરકારે આપેલી ખાતરીઓ િાટેની સમિમત
  

૧. શ્રી વલ્લભભાઇ કાકડીયા 

૨. શ્રી મહેર્કુમાર પટેલ 

૩. શ્રી ર્ર્ીકાન્તભાઇ પિંડયા 

૪. શ્રી રમણભાઇ પટેલ 

૫. શ્રી જગદીર્ભાઇ પટેલ

૬. શ્રી પરર્ોત્તમ સાબરીયા 

૭. શ્રી વિમલભાઇ ચુડાસમા

૮. શ્રી કનુભાઇ બારૈયા 

૯. શ્રી અજીતવસિંહ ચૌહાણ 

૧૦. શ્રી વિિેક પટેલ 

 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૧૫૬(૧) અન્િયે માનનીય 

અધ્યક્ષશ્રીએ શ્રી વલ્લભભાઇ કાકડીયાની આ સવમવતના પ્રમુખ તરીકે વનમણૂક કરેલ 

છે. 

...૩...



 

...૩...

૫. અનુસૂમિત જનજામતઓના કલ્યાણ િાટેની સમિમત

  

૧. શ્રી નરેશભાઇ પટેલ

૨. શ્રી અવિનભાઇ કોટિાલ 

૩. શ્રી કુબેરભાઇ ડીંડોર

૪. શ્રી રમેર્ભાઇ કટારા

૫. શ્રી રૈ્લેર્ભાઇ ભાભોર

૬. શ્રી િજવેસિંગભાઇ પણદા 

૭. શ્રી અભેવસિંહ તડિી

૮. શ્રી મોહનભાઇ ઢોહડયા 

૯. શ્રી પુનાભાઇ ગામીત 

૧૦. શ્રી અનિંતકુમાર પટેલ 

૧૧. શ્રી અરવિિંદ છોટુભાઇ પટેલ 
 
 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૧૫૬(૧) અન્િયે માનનીય 

અધ્યક્ષશ્રીએ શ્રી નરેશભાઇ પટેલ ની આ સવમવતના પ્રમુખ તરીકે વનમણૂક કરેલ છે. 

૬. સભાગૃહની િેઠકોિાિંથી સભ્યોની ગેરહાજરી િાિતની સમિમત

  

૧. શ્રી અજુનુમસિંહ િૌહાણ

૨. શ્રીમતી માલતી મહેિરી 

૩. શ્રી વકતીવસિંહ િાઘેલા 

૪. શ્રી જરુ્ભાઇ પટેલ 

૫. શ્રી સુરેર્ભાઇ પટેલ

૬. શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા 

૭. શ્રી અિંબરીર્ભાઇ ડેર 

૮. શ્રી કાવન્તભાઇ પરમાર 
 
 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૧૫૬(૧) અન્િયે માનનીય 

અધ્યક્ષશ્રીએ શ્રી અજુનુમસિંહ િૌહાણ ની આ સવમવતના પ્રમુખ તરીકે વનમણૂક કરેલ છે. 
 

...૪...



 

...૪...

૭. સદસ્ય મનવાસ સમિમત

૧. શ્રી પૂણેશ િોદી 

૨. શ્રી વકતીવસિંહ િાઘેલા

૩. શ્રી ચિંદનજી ઠાકોર 

૪. શ્રી કરર્નભાઇ સોલિંકી 

૫. શ્રી બલરામ થાિાણી 

૬. શ્રી રાજરે્કુમાર ગોહહલ

૭. શ્રી વચરાગભાઇ કાલરીયા 

૮. શ્રી મહેર્કુમાર રાિલ

૯. શ્રી ઈન્રજીતવસિંહ પરમાર 

૧૦. શ્રી ભાિેર્ભાઇ કટારા 

૧૧. શ્રી રૈ્લેર્ભાઇ મહેતા

૧૨. શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે

૧૩. શ્રી વિનોદભાઇ મોરડીયા 

૧૪. શ્રી સુવનલભાઇ ગામીત 

૧૫. શ્રી ભરતભાઇ પટેલ  
 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૧૫૬(૧) અન્િયે માનનીય 

અધ્યક્ષશ્રીએ શ્રી પૂણેશ િોદી ની આ સવમવતના પ્રમુખ તરીકે વનમણૂક કરેલ છે. 

૮. સભાગૃહના િેજ ઉપર િૂકાયેલા કાગળો િાટેની સમિમત
 

૧. ડો. આશાિેન પટેલ 

૨. શ્રી ર્ીિાભાઇ ભુરીયા 

૩. શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ 

૪. શ્રી બલરાજવસિંહ ચૌહાણ

૫. શ્રી અરવિિંદ રૈયાણી 

૬. શ્રી દેિાભાઇ માલમ 

૭. શ્રી પ્રતાપ દુધાત 

૮. શ્રી કાળાભાઇ ડાભી 

૯. શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ 

૧૦. શ્રી રૈ્લેર્ભાઇ મહેતા 

૧૧. શ્રી કાિંતીભાઇ બલર 

 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૧૫૬(૧) અન્િયે માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રીએ ડો. આશાિેન પટેલ ની આ સવમવતના પ્રમુખ તરીકે વનમણૂક કરેલ છે.

...૫...
 



 

...૫...

૯. અરજી સમિમત

  

૧. શ્રી પ્રમવણભાઇ ઘોઘારી 

૨. શ્રી રાજને્રવસિંહ ઠાકોર 

૩. શ્રી ધનજીભાઇ પટેલ 

૪. શ્રી અરવિિંદ રૈયાણી 

૫. શ્રી લવલત િસોયા 

૬. શ્રી િી. ડી. ઝાલાિાડીયા 

૭. શ્રી પુનાભાઇ ગામીત 
 
 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૨૪૭(૨) અન્િયે માનનીય 

ઉપાધ્યક્ષશ્રી આ સવમવતના પ્રમુખ રહેર્ેં પરિંત ુમાનનીય ઉપાધ્યક્ષશ્રીની જગ્યા ખાલી 

હોિાથી માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ શ્રી પ્રમવણભાઇ ઘોઘારી ની આ સવમવતના પ્રમુખ તરીકે 

વનમણૂક કરેલ છે. 

૧૦. મવશેષામધકાર સમિમત

  

૧. શ્રી રાકેશભાઇ શાહ 

૨. શ્રી પરેર્ ધાનાણી, વિરોધ પક્ષના નેતાશ્રી

૩. શ્રી રૈ્લેર્ભાઇ પરમાર

૪. શ્રી અવમત ચાિડા 

૫. શ્રી દુષ્યિંતભાઇ પટેલ

૬. શ્રી વિિેક પટેલ 

૭. શ્રી વપયુર્ભાઇ દેસાઇ 
 
 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૧૫૬(૧) અન્િયે માનનીય 

અધ્યક્ષશ્રીએ શ્રી રાકેશભાઇ શાહ ની આ સવમવતના પ્રમુખ તરીકે વનમણૂક કરેલ છે. 

...૬...
 



 

...૬...

૧૧. સભ્યોના ભથ્થા અિંગેના મનયિો િાટેની સમિમત
 

૧. શ્રી જીતેન્દ્ર સુખડીઆ 

૨. શ્રી નથાભાઇ પટેલ  

૩. શ્રી સુરેર્કુમાર પટેલ 

૪. શ્રી બલરામ થાિાણી 

૫. શ્રી ભીખાભાઇ જોર્ી 

૬. શ્રી દેિાભાઇ માલમ 

૭. શ્રી વનરિંજન પટેલ 

૮. શ્રી અજુષનવસિંહ ચૌહાણ 

૯. શ્રી િી. ડી. ઝાલાિાડીયા

૧૦. શ્રી પ્રવિણભાઇ ઘોઘારી 

 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૧૫૬(૧) અન્િયે માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રીએ શ્રી જીતેન્દ્ર સુખડીઆ ની આ સવમવતના પ્રમુખ તરીકે વનમણૂક કરેલ છે.

૧૨. ગ્રિંથાલય સમિમત
  

૧. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી 

૨. શ્રી ગુલાબવસિંહ રાજપુત 

૩. શ્રી ર્ર્ીકાન્ત પિંડયા 

૪. શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ 

૫. શ્રી અજમલજી ઠાકોર 

૬. શ્રી રમણભાઇ પટેલ 

૭. શ્રી હહતુ કનોડીયા 

૮. શ્રી જરુ્ભાઇ પટેલ 

૯. શ્રી કનુભાઇ પટેલ 

૧૦. શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા 

૧૧. શ્રી વજગે્નર્કુમાર  સેિક 

૧૨. શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે 

૧૩. શ્રી જર્પાલવસિંહ પહઢયાર 

૧૪. શ્રી વિનોદભાઇ મોરડીયા 

૧૫. શ્રી અનિંતકુમાર પટેલ 

િાનનીય અધ્યક્ષશ્રી આ સવમવતના પ્રમુખ રહેર્ે.

...૭...
 



 

...૭...

૧૩. અનુસૂમિત જામતઓના કલ્યાણ િાટેની સમિમત
 

૧. શ્રી પ્રદદપભાઇ પરિાર

૨. શ્રીમતી માલતી મહેિરી 

૩. શ્રી ર્ર્ીકાન્ત પિંડ્યા 

૪. શ્રી કરર્નભાઇ સોલિંકી 

૫. શ્રી હહતુ કનોડીયા 

૬. શ્રી રૈ્લેર્ પરમાર 

૭. શ્રી નૌર્ાદ સોલિંકી 

૮. શ્રી લાખાભાઇ સાગહઠયા 

૯. શ્રી પ્રવિણભાઇ મુસડીયા 

૧૦. શ્રી મોહનલાલ િાળા 

૧૧. શ્રીમતી મનીર્ા િકીલ 

 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૧૫૬(૧) અન્િયે માનનીય 

અધ્યક્ષશ્રીએ શ્રી પ્રદદપભાઇ પરિાર ની આ સવમવતના પ્રમુખ તરીકે વનમણૂક કરેલ છે.

૧૪. સાિામજક અને શૈક્ષમણક રીતે પછાત વગોના કલ્યાણ િાટેની સમિમત
 

૧. શ્રી આર. સી. િકવાણા 

૨. શ્રી અજમલજી ઠાકોર 

૩. શ્રી રાજને્રવસિંહ ઠાકોર 

૪. શ્રી બલરાજવસિંહ ચૌહાણ

૫. શ્રી ર્િંભુજી ઠાકોર

૬. શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ 

૭. શ્રી કનુભાઇ પટેલ 

૮. શ્રી બાબુભાઇ િાજા 

૯. શ્રી ભીખાભાઇ બારૈયા 

૧૦. શ્રી કાિંવતભાઇ સોઢાપરમાર 

૧૧. શ્રી અરવિિંદ રાણા 

 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૧૫૬(૧) અન્િયે માનનીય 

અધ્યક્ષશ્રીએ શ્રી આર. સી. િકવાણા ની આ સવમવતના પ્રમુખ તરીકે વનમણૂક કરેલ છે.

                     

 

ગુજરાત વિધાનસભા સવચિાલય,
ગાિંધીનગર.

ડી. એમ. પટેલ 

સવચિ, 
ગુજરાત વિધાનસભા.  

 


