
 

  

 

શકુ્રવાર, તા. 3 જી જુલાઇ, ૨૦૨૦ 
 ૨૩૩. નાણાકીય સમિમતઓ ઉપર સભ્યોની ચ  ૂંટણીના પરરણાિની જાહરેાત 

  

માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ  શકુ્રવાર, તા. ૩ જી જુલાઇ, ૨૦૨૦ના રોજ સભાગહૃની અંદાજ સમમમત, જાહરે 

હહસાબ સમમમત, જાહરે સાહસો માટેની સમમમત અને પચંાયતીરાજ સમમમત ઉપર સન ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષ 

માટે નીચે મજુબના સભ્યોને ચ  ટંાયેલા જાહરે કયાષ છે. 

અંદાજ સમિમત જાહરે રહસાબ સમિમત 

ક્રિ સભ્યશ્રીનુૂં નાિ ક્રિ સભ્યશ્રીનુૂં નાિ 

૧ શ્રી બાબભુાઇ ભીમાભાઇ બોખીરીયા  ૧ શ્રી પુજંાભાઇ ભીમાભાઇ વશં 

૨ શ્રી હકરીટકુમાર ચીમનલાલ પટેલ  ૨ શ્રી ઋમર્કેશ ગણેશભાઇ પટેલ 

૩ ડૉ. સી. જે. ચાવડા  ૩ ડૉ. અમનલ જોમર્યારા  
૪ શ્રી નૌશાદ ભલજીભાઇ સોલકંી ૪ શ્રી બળદેવજી ચદુંજી ઠાકોર 

૫ શ્રી કેશભુાઇ હીરજીભાઇ નાકરાણી ૫ શ્રી હકશોર બાબલુાલ ચૌહાણ 

૬ શ્રી ગોમવિંદભાઇ રઇજીભાઇ પરમાર  ૬ શ્રી સરેુશભાઇ ધનજીભાઇ પટેલ 

૭ શ્રી મનરંજન પરુૂર્ોત્તમદાસ પટેલ  ૭ શ્રી બાબભુાઇ જમનાદાસ પટેલ 

૮ શ્રી જેઠાભાઇ ઘલેાભાઇ ભરવાડ ૮ શ્રી રાઘવજીભાઇ હસંરાજભાઇ પટેલ  
૯ શ્રી સી. કે. રાઉલજી ૯ શ્રી મવક્રમભાઇ અરજણભાઇ માડમ 

૧૦ શ્રી મધભુાઇ બાબભુાઇ શ્રીવાસ્તવ ૧૦ શ્રી મવરજીભાઇ ઠુમ્મર  
૧૧ શ્રી મોહનમસિંહ છોટુભાઇ રાઠવા ૧૧ શ્રી રાજેન્દ્રમસિંહ ધીરમસિંહ પરમાર 

૧૨ શ્રી પે્રમમસિંહભાઇ દેવજીભાઇ વસાવા ૧૨ શ્રીમતી મનીર્ા વકીલ 

૧૩ શ્રી દુષ્યતંભાઇ રજનીકાતં પટેલ ૧૩ શ્રીમતી સગંીતાબને રાજેન્દ્રભાઇ પાટીલ 

૧૪ શ્રી મોહનભાઇ ધનજીભાઇ ઢોહડયા  ૧૪ શ્રી નરેશભાઇ મગનભાઇ પટેલ  
૧૫ શ્રી મપયરુ્ભાઇ હદનકરભાઇ દેસાઇ  ૧૫ શ્રી કનભુાઇ મોહનલાલ દેસાઇ 

     માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ગજુરાત 
મવધાનસભાના મનયમોના મનયમ ૧૫૬(૧) 
અન્દ્વય ે શ્રી બાબભુાઇ ભીમાભાઇ બોખીરીયા 
(૮૩-પોરબદંર)ની આ સમમમતના પ્રમખુ તરીકે 
મનમણ  કં કરી છે. 

     માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ગજુરાત 
મવધાનસભાના મનયમોના મનયમ ૧૫૬(૧) 
અન્દ્વયે શ્રી પુૂંજાભાઇ વૂંશ (૯૩-ઉના)ની આ 
સમમમતના પ્રમખુ તરીકે મનમણ  કં કરી છે. 

પત્રક ભાગ-૩ 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
 



જાહરે સાહસો િાટેની સમિમત પૂંચાયતીરાજ સમિમત 

ક્રિ સભ્યશ્રીનુૂં નાિ ક્રિ સભ્યશ્રીનુૂં નાિ 

૧ ડૉ. નીમાબેન ભાવેશભાઈ આચાયષ ૧ શ્રી ગોમવિંદભાઈ પટેલ 

૨ શ્રી કામંતભાઈ કાળાભાઈ ખરાડી ૨  ગેનીબેન નગાજી ઠાકોર 
૩ શ્રી રાકેશભાઈ જશવતંલાલ શાહ ૩ શ્રી રાજેન્દ્રમસિંહ રણજીતમસિંહ ચાવડા 
૪ શ્રી જગદીશ ઈશ્વરલાલ મવશ્વકમાષ ૪ શ્રી ગજેન્દ્રમસિંહ ઉદેમસિંહ પરમાર 
૫ શ્રી અરમવિંદકુમાર ગાડંાભાઈ પટેલ ૫ શ્રી ઋત્વવકભાઈ લવજીભાઈ મકવાણા 
૬ શ્રી મહમદજાવીદ અબ્દુલમતુલીબ પીરઝાદા ૬ શ્રી લલલતભાઈ કગથરા 
૭ શ્રી ભીખાભાઈ ગલાભાઈ જોર્ી ૭ શ્રી ભગાભાઈ ધાનાભાઈ બારડ 
૮ શ્રી હર્ષદકુમાર માધવજીભાઈ રીબડીયા ૮ શ્રી કેસરીમસિંહ જેસગંભાઈ સોલકંી 
૯ શ્રી પનુમભાઈ માધાભાઈ પરમાર ૯ શ્રી રમેશભાઈ ભરુાભાઈ કટારા 
૧૦ શ્રી કેતનભાઈ મહને્દ્રભાઈ ઈનામદાર ૧૦ શ્રીમતી ચહંરકાબેન છગનભાઈ બારીયા 
૧૧ શ્રી સખુરામભાઈ હરીયાભાઈ રાઠવા ૧૧ શ્રી અરુણમસિંહ અજીતમસિંહ રણા 
૧૨ શ્રી અભેમસિંહ મોતીભાઈ તડવી ૧૨ શ્રી મકેુશભાઈ ઝીણાભાઈ પટેલ 
૧૩ શ્રી જીતેન્દ્ર રતીલાલ સખુડીઆ ૧૩ શ્રી આનદંભાઈ મોહનભાઈ ચૌધરી 
૧૪ શ્રી હર્ષ રમેશકુમાર સઘંવી ૧૪ શ્રીમતી ઝખંના હહતેશકુમાર પટેલ 
૧૫ શ્રી પણુેશ મોદી ૧૫ શ્રી ભરતભાઈ કીકુભાઈ પટેલ 
           માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ગજુરાત 
મવધાનસભાના મનયમોના મનયમ ૧૫૬(૧) 
અન્દ્વય ે ડૉ.નીમાબેન ભાવશેભાઇ આચાયષ (૩-
ભજુ)ની આ સમમમતના પ્રમખુ તરીકે મનમણ  કં 
કરી છે. 

   માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ગજુરાત મવધાનસભાના 
મનયમોના મનયમ ૧૫૬(૧) અન્દ્વય ે શ્રી  
ગોમવિંદભાઇ પટેલ(૭૦-રાજકોટ દક્ષિણ)ની આ 
સમમમતના પ્રમખુ તરીકે મનમણ  કં કરી છે. 

 

ગજુરાત મવધાનસભા સક્ષચવાલય, 
ગાૂંધીનગર. 

ડી. એિ. પટેલ  
સક્ષચવ, 

ગજુરાત મવધાનસભા.  
 


