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પ્રસ્તાિના 
 

 ચૌદમી ગજુરાત વિધાનસભા (૨૦૧૭-૨૨) ના સિે સભ્યશ્રીઓનો સકં્ષિપ્ત 
પરરચય આપતી "પરરચય પસુ્તતકા" પ્રવસધ્ધ કરીને આપ સહુ સભ્યશ્રીઓ સમિ 
મકુતા ંઆનદંની લાગણી અનભુવુ ંછ.ં 
 

 આ "પરરચય પસુ્તતકા"મા ં રાજ્યમા ં રિસેમ્બર, ૨૦૧૭મા ં થયલેી ગજુરાત 
વિધાનસભાની સામાન્ય ચ  ટંણીમા ં ચ  ટંાઈને આિેલા ચૌદમી ગજુરાત 
વિધાનસભાના તમામ સભ્યશ્રીઓનો પરરચય આપિામા ંઆવ્યો છે. સભ્યશ્રીઓએ 
પ  રી પાિેલી મારિતી ઉપરથી સકં્ષિપ્તીકરણ કરીને આ પસુ્તતકાનુ ં સપંાદન 
કરિામા ંઆવ્્ુ ંછે. આશા રાખુ ંછ ંકે આ પસુ્તતકા સબંધંકતાા સૌ કોઈને ઉપયોગી 
પરુિાર થશે.  
 

ગાધંીનગર 

તા. ૨જી જુલાઈ ૨૦૧૮ 

ડી. એમ. પટેલ 

સક્ષચિ 

ગજુરાત વિધાનસભા 
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અનુક્રમવિકા 
 

ક્રમ વિગત / સભ્યશ્રીન ુાં નામ પષૃ્ઠ 
૧. ગજુરાત વિધાનસભાના અવધકારીઓ  
૨. ગજુરાત રાજ્યનુાં માંત્રીમાંડળ  
૩. િૌદમી ગજુરાત વિધાનસભા : ઉડતી નજરે  
૪. રાજ્યપાલશ્રીનો તથા મતવિભાગ પ્રમાણે 

સભ્યશ્રીઓનો પરરિય 
 

 રાજ્યપાલ શ્રી ઓમ પ્રકાશ કોિલીજી  
(૧) જાિેજા શ્રી પ્રદ્યમુનવસિંિ મરિપતવસિંિ     
(૨) જાિેજા શ્રી િીરેન્રવસિંિ બિાદુરવસિંિ   
(૩) આચાયા િૉ. નીમાબિને ભાિેશભાઇ   
(૪) આરિર શ્રી િાસણભાઇ ગોપાલભાઇ   
(૫) મિશે્વરી શ્રીમતી માલતીબિને રકશોરભાઈ  
(૬) આરેરિયા શ્રીમતી સતંોકબિને ભચભુાઇ    
(૭) િાકોર સશુ્રી ગેનીબિને નગાજી    
(૮) પટેલ શ્રી પરબતભાઇ સિાભાઇ   
(૯) પટેલ શ્રી નથાભાઇ િગેોળાભાઇ     
(૧૦) ખરાિી શ્રી કાસ્ન્તભાઇ કાળાભાઇ      
(૧૧) મેિાણી શ્રી જજજ્ઞેશ નટિરલાલ  
(૧૨) પટેલ શ્રી મિશેકુમાર અમતૃલાલ    
(૧૩) પિંયા શ્રી શશીકાન્ત મિોબતરામ   
(૧૪) ભ  રરયા શ્રી વશિાભાઇ અમરાભાઇ    
(૧૫) િાઘેલા શ્રી કીવતિવસિંિ પ્રભાતવસિંિ   
(૧૬) િાકોર શ્રી અલ્પેશ ખોિાજી    
(૧૭) િાકોર શ્રી રદલીપકુમાર િીરાજીભાઈ  
(૧૮) પટેલ િૉ.  રકરીટકુમાર ક્ષચમનલાલ     
(૧૯) િાકોર શ્રી ચદંનજી તલાજી    
(૨૦) િાભી શ્રી ભરતવસિંિજી શકંરજી   

(૨૧) પટેલ િૉ. આશાબિને દ્વારકાદાસ    
(૨૨) પટેલ શ્રી ઋવિકેશ ગણેશભાઇ    
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(૨૩) િાકોર શ્રી ભરતજી સોનાજી    
(૨૪) સોલકંી શ્રી કરશનભાઇ પ  જંાભાઇ   
(૨૫) પટેલ શ્રી નીવતનકુમાર રવતલાલ   
(૨૬) પટેલ શ્રી રમણભાઇ ધ  ળાભાઇ    
(૨૭) ચાિિા શ્રી રાજેન્રવસિંિ રણજજતવસિંિ   
(૨૮) કનોરિયા શ્રી રિત ુનરેશકુમાર  
(૨૯) કોટિાલ શ્રી અવશ્વનભાઇ લક્ષ્મણભાઇ     
(૩૦) જોિીયારા િૉ. અવનલભાઈ જાલજીભાઈ    
(૩૧) િાકોર  શ્રી રાજેન્રવસિંિ વશિવસિંિ      
(૩૨) ઝાલા શ્રી ધિલવસિંિ  નરેન્રવસિંિ    
(૩૩) પરમાર શ્રી ગજેન્રવસિંિ ઉદેવસિંિ   
(૩૪) ચૌિાણ શ્રી બલરાજવસિંિ કલ્યાણવસિંિ   
(૩૫) િાકોર શ્રી શભંજુી ચેલાજી   
(૩૬) ચાિિા િૉ. ચતરુવસિંિ જિાનવસિંિ    
(૩૭) પટેલ શ્રી સરેુશકુમાર ચતરુદાસ    
(૩૮) િાકોર શ્રી બળદેિજી ચદુંજી    
(૩૯) ભરિાિ શ્રી લાખાભાઇ ભીખાભાઇ    
(૪૦) પટેલ શ્રી કનભુાઇ  કરમશીભાઇ    
(૪૧) પટેલ શ્રી ભ  પેન્રભાઇ રજનીકાતંભાઈ   
(૪૨) ચૌિાણ શ્રી રકશોરવસિંિ બાબલુાલ   
(૪૩) જાિેજા શ્રી પ્રદીપવસિંિ ભગિતવસિંિ   
(૪૪) શાિ શ્રી રાકેશ જશિતંલાલ  
(૪૫) પટેલ શ્રી કૌવશકભાઈ જમનાદાસ   
(૪૬) પચંાલ શ્રી જગદીશ  ઈશ્વરભાઈ  
(૪૭) થાિાણી શ્રી બલરામ ખ  બચદં   
(૪૮) કાકરિયા શ્રી િલ્લભભાઇ ગોબરભાઇ   
(૪૯) પટેલ શ્રી રિિંમતવસિંિ પ્રિલાદવસિંિ     
(૫૦) પટેલ શ્રી િસમખુભાઇ સોમાભાઇ   
(૫૧) શેખ શ્રી ગ્યાસદુ્દીન િબીબદુ્દીન     
(૫૨) ખેિાિાલા શ્રી ઇમરાન ્સુફુભાઇ    
(૫૩) પટેલ શ્રી સરેુશ ધનજીભાઇ   
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(૫૪) પરમાર શ્રી  શૈલેિ મનભુાઇ    
(૫૫) પટેલ શ્રી અરવિિંદકુમાર ગાિંાલાલ    
(૫૬) પરમાર શ્રી પ્રદીપભાઇ ખનાભાઇ   
(૫૭) પટેલ શ્રી બાબભુાઇ જમનાદાસ    
(૫૮) ચિુાસમા શ્રી ભ  પેન્રવસિંિ મનભુા    
(૫૯) ગોરિલ શ્રી રાજેશકુમાર િરજીભાઇ.    
(૬૦) સોલકંી શ્રી નૌશાદ ભલજીભાઇ    
(૬૧) કોળીપટેલ શ્રી સોમાભાઇ ગાિંાભાઈ    
(૬૨) માકાસણા શ્રી ધનજીભાઇ આણદંજીભાઈ  
(૬૩) મકિાણા શ્રી ઋજવિકકુમાર લિજીભાઇ    
(૬૪) સાબરરયા શ્રી પરસોત્તમભાઈ ઉકાભાઇ    
(૬૫) મેરજા શ્રી ક્ષિજેશકુમાર અમરશીભાઈ    
(૬૬) કગથરા શ્રી લક્ષલતભાઇ કરમશીભાઈ   
(૬૭) પીરજાદા શ્રી મોિમદજાિેદ અબ્દુલમતુલીબ     
(૬૮) રૈયાણી શ્રી અરવિિંદ ગોરધનભાઈ  
(૬૯) રૂપાણી શ્રી વિજયકુમાર રમક્ષણકલાલ    
(૭૦) પટેલ શ્રી ગોવિિંદભાઇ ઉકાભાઈ  
(૭૧) સાગરિયા શ્રી લાખાભાઇ જેિાભાઈ  
(૭૨) બાિક્ષળયા શ્રી કંુિરજીભાઇ મોિનભાઇ    
(૭૩) જાિેજા શ્રીમતી ગીતાબા જયરાજવસિંિ   
(૭૪) રાદરિયા શ્રી જયેશકુમાર વિઠ્ઠલભાઇ   
(૭૫) િસોયા શ્રી લક્ષલત જસમતભાઈ    
(૭૬) મસુરિયા શ્રી પ્રિીણભાઇ નરશીભાઇ    
(૭૭) ધારવિયા શ્રી િલ્લભભાઇ િેલજીભાઇ    
(૭૮) જાિેજા શ્રી ધમેન્રવસિંિ મેરૂભા   
(૭૯) ફળદુ શ્રી રણછોિભાઈ ચનાભાઈ  
(૮૦) કાલરરયા શ્રી ક્ષચરાગભાઇ રમેશભાઇ    
(૮૧) માિમ શ્રી  વિક્રમભાઇ અરજણભાઇ     
(૮૨)  માણેક શ્રી પબભુા વિરમભા    
(૮૩) બોખીરરયા શ્રી બાબભુાઇ ભીમાભાઇ    
(૮૪) જાિેજા શ્રી કાધંલભાઇ સરમણભાઇ  
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(૮૫) ચાિિા શ્રી જિાિરભાઇ પેથલજીભાઇ    
(૮૬) જોિી શ્રી ભીખાભાઇ ગલાભાઇ    
(૮૭) રીબરિયા શ્રી િિાદકુમાર માધિજીભાઇ    
(૮૮) માલમ શ્રી દેિાભાઇ પ  જંાભાઇ   
(૮૯) િાજા શ્રી બાબભુાઇ કાળાભાઇ    
(૯૦) ચિુાસમા શ્રી વિમલભાઇ કાનાભાઇ    
(૯૧) બારિ શ્રી ભગિાનભાઇ ધાનાભાઇ    
(૯૨) િાળા શ્રી મોિનલાલ માલાભાઇ    
(૯૩) િશં શ્રી પ  જંાભાઇ ભીમાભાઇ     
(૯૪) કાકરિયા શ્રી જયસખુભાઇ િલ્લભભાઇ  
(૯૫) ધાનાણી શ્રી પરેશકુમાર ધીરજલાલ  
(૯૬) ઠુમર શ્રી િીરજીભાઇ કેશિભાઈ  
(૯૭) દ ધાત શ્રી પ્રતાપભાઇ ભ  પતભાઇ  
(૯૮) િેર શ્રી અંબરીશભાઈ જીિાભાઇ    
(૯૯) મકિાણા શ્રી રાઘિભાઇ  સી.    
(૧૦૦) બારૈયા શ્રી કનભુાઇ મથરુામભાઇ     
(૧૦૧) નાકરાણી શ્રી કેશભુાઇ િીરજીભાઇ   
(૧૦૨) બારૈયા શ્રી ભીખાભાઇ રિજીભાઇ    
(૧૦૩) સોલકંી શ્રી પરસોત્તમભાઇ ઓધિજીભાઇ   
(૧૦૪) દિ ેશ્રીમતી વિભાિરીબિને વિજયભાઈ  
(૧૦૫) િાઘાણી શ્રી જજતેન્રભાઇ સિજીભાઇ   
(૧૦૬) મારૂ શ્રી પ્રિીણભાઇ ટીિાભાઇ    
(૧૦૭) પટેલ શ્રી સૌરભ   
(૧૦૮) રાિલ શ્રી મિશેકુમાર કનૈયાલાલ   
(૧૦૯) પરમાર શ્રી રાજેન્રવસિંિજી ધીરવસિંિજી     
(૧૧૦) ચાિિા શ્રી અવમત અજજતવસિંિ     
(૧૧૧) પરમાર શ્રી ગોવિિંદભાઇ રઇજીભાઇ   
(૧૧૨) સોઢાપરમાર શ્રી કાવંતભાઇ મક્ષણભાઇ     
(૧૧૩) પટેલ શ્રી વનરંજનભાઈ પરસોત્તમદાસ    
(૧૧૪) પરમાર શ્રી પ  નમભાઇ માધાભાઇ    
(૧૧૫) સોલકંી શ્રી કેસરરવસિંિ જેસગંભાઇ    



9 
 

(૧૧૬) દેસાઇ શ્રી પકંજભાઇ  વિનભુાઇ    
(૧૧૭) ચૌિાણ શ્રી અજુ ાનવસિંિ ઉદેવસિંિ   
(૧૧૮) પરમાર શ્રી ઇન્રજજતવસિંિ નટિરવસિંિ     
(૧૧૯) પરમાર શ્રી કાસ્ન્તભાઇ શાભઇભાઇ    
(૧૨૦) િાભી શ્રી કાળાભાઇ રઇજીભાઇ    
(૧૨૧) ચૌિાણ શ્રી અજજતવસિંિ પિાતવસિંિ    
(૧૨૨) રાિોિ શ્રી રતનવસિંિ મગનવસિંિ   
(૧૨૩) િીંિોર િૉ. કુબેરભાઇ મનસખુભાઇ   
(૧૨૪) ભરિાિ શ્રી જેિાભાઇ ઘેલાભાઇ   
(૧૨૫) ખાટં શ્રી ભ  પેન્રવસિંિ િેચાતભાઇ   
(૧૨૬) રાઉલજી શ્રી ચન્રવસિંિજી કનકવસિંિજી   
(૧૨૭) ચૌિાણ શ્રીમતી સમુનબિને પ્રિીણવસિંિ    
(૧૨૮) પરમાર શ્રી જયરથવસિંિજી ચરંવસિંિજી   
(૧૨૯) કટારા શ્રી રમેશભાઇ ભરુાભાઇ    
(૧૩૦) કટારા શ્રી ભાિેશભાઇ બાબભુાઇ    
(૧૩૧) ભાભોર શ્રી શૈલેિભાઇ સમુનભાઇ    
(૧૩૨) પણદા શ્રી િજેવસિંગભાઇ પારવસિંગભાઇ    
(૧૩૩) બારરયા શ્રીમતી ચરંરકાબિને છગનભાઇ    
(૧૩૪) ખાબિ શ્રી બચભુાઇ મગનભાઇ    
(૧૩૫) ઇનામદાર  શ્રી કેતનભાઇ મિને્રભાઇ   
(૧૩૬) શ્રીિાતતિ શ્રી મધભુાઇ બાબભુાઇ    
(૧૩૭) રાિિા શ્રી મોિનવસિંિ છોટુભાઇ     
(૧૩૮) રાિિા શ્રી સખુરામભાઇ િરરયાભાઇ    
(૧૩૯) તિિી શ્રી અભેવસિંિ મોતીભાઇ   
(૧૪૦) મિતેા શ્રી  શૈલેશભાઇ કનૈયાલાલ   
(૧૪૧) િકીલ શ્રીમતી મનીિા રાજીિભાઈ  
(૧૪૨) સખુિીઆ શ્રી જજતેન્ર રવતલાલ   
(૧૪૩) મોરિલે શ્રીમતી સીમાબિને અિયકુમાર     
(૧૪૪) વિિેદી શ્રી રાજેન્ર સ  યાપ્રસાદ  
(૧૪૫) પટેલ શ્રી યોગેશભાઈ નારણભાઈ    
(૧૪૬) પરઢયાર શ્રી જશપાલવસિંિ મિને્રવસિંિજી    
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(૧૪૭) પટેલ શ્રી અિયકુમાર ઇશ્વરભાઇ     
(૧૪૮) િસાિા શ્રી પે્રમવસિંિભાઇ દેિજીભાઇ    
(૧૪૯) િસાિા શ્રી મિશેભાઇ છોટુભાઇ  
(૧૫૦) સોલકંી શ્રી સજંયભાઇ જેસગંભાઇ    
(૧૫૧) રણા શ્રી અરૂણવસિંિ અજીતવસિંિ    
(૧૫૨) િસાિા શ્રી છોટુભાઇ અમરવસિંિ  
(૧૫૩) પટેલ શ્રી દુષ્યતંભાઇ રજનીકાતં   
(૧૫૪) પટેલ શ્રી ઇશ્વરવસિંિ િાકોરભાઇ    
(૧૫૫) પટેલ શ્રી મકેુશભાઇ ઝીણાભાઇ    
(૧૫૬) િસાિા શ્રી ગણપતવસિંિ િેતતાભાઇ   
(૧૫૭ ચૌધરી શ્રી આનદંભાઇ મોિનભાઇ    
(૧૫૮) ઝાલાિારિયા શ્રી િી. િી.   
(૧૫૯) રાણા શ્રી અરવિિંદ શાવંતલાલ   
(૧૬૦) બલર શ્રી કાવંતભાઇ રિિંમતભાઈ  
(૧૬૧) કાનાણી શ્રી રકશોરભાઈ વશિાભાઈ  
(૧૬૨) ઘોઘારી શ્રી પ્રિીણભાઇ મનજીભાઇ   
(૧૬૩) પાટીલ શ્રીમતી સગંીતાબિને રાજેન્રભાઇ   
(૧૬૪) પટેલ શ્રી વિિેક નરોત્તમભાઇ   
(૧૬૫) સઘંિી શ્રી િિા રમેશકુમાર   
(૧૬૬) મોરરિયા શ્રી વિનોદભાઇ અમરશીભાઇ    
(૧૬૭) મોદી શ્રી પ  ણેશકુમાર ઈશ્વરલાલ  
(૧૬૮) પટેલ શ્રીમતી ઝખંનાબિને રિતેશકુમાર     
(૧૬૯) પરમાર શ્રી ઇશ્વરભાઇ રમણભાઇ   
(૧૭૦) ઢોરિયા શ્રી મોિનભાઇ ધનજીભાઇ   
(૧૭૧) ગામીત શ્રી પનુાભાઇ ઢેિાભાઇ     
(૧૭૨) ગામીત શ્રી સવુનલભાઇ રતનજીભાઇ    
(૧૭૩) ગાવિત શ્રી મગંળભાઇ ગગંાજીભાઇ     
(૧૭૪) પટેલ શ્રી રમેશભાઈ છોટુભાઈ  
(૧૭૫) દેસાઇ શ્રી પી્  િ રદનકરરાય   
(૧૭૬) પટેલ શ્રી નરેશભાઇ મગનભાઇ   
(૧૭૭) પટેલ શ્રી અનતંકુમાર િસમખુભાઇ    
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(૧૭૮) પટેલ શ્રી અરવિિંદ છોટુભાઇ   
(૧૭૯) પટેલ શ્રી ભરતભાઇ કીકુભાઇ    
(૧૮૦) દેસાઇ શ્રી કનભુાઇ મોિનલાલ   
(૧૮૧) ચૌધરી શ્રી જીતભુાઇ િરજીભાઇ     
(૧૮૨) પાટકર શ્રી રમણલાલ નાનભુાઇ    
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ગજુરાત વિધાનસભાના અવધકારીશ્રીઓ 
 

અધ્યિ 

શ્રી રાજને્દ્ર વિિેદી 
 

સક્ષચિ 

શ્રી ડી. એમ. પટેલ 
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ગજુરાત રાજ્યનુાં માંત્રીમાંડળ 

(તા. ૩૧મી રડસેમ્બર ૨૦૧૭ મજુબ) 
મખુ્યમાંત્રીશ્રી  

શ્રી વિજયકુમાર રમચણકલાલ 
રૂપાણી 
 

સામાન્ય િિીિટ, ઉદ્યોગ, ગિૃ, શિરેી વિકાસ, બદંરો, ખાણ 
અને ખવનજ, મારિતી અને પ્રસારણ, પેટ્રોકેવમકલ્સ, ક્લાઇમેટ 
ચેન્જ, આયોજન, વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોક્ષગકી, તમામ નીવતઓ 
તથા અન્ય કોઈ મિંીશ્રીઓને ન ફાળિી િોય તેિી તમામ 
બાબતો 

નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી  

શ્રી નીવતનકુમાર રવતલાલ પટેલ 

 

નાણા, માગા અને મકાન, આરોગ્ય અને પરરિાર કલ્યાણ, 

તબીબી વશિણ, નમાદા, કલ્પસર, પાટનગર યોજના 
માંત્રીશ્રીઓ  

શ્રી રણછોડભાઈ િનાભાઈ 
ફળદુ 

કૃવિ, ગ્રામ વિકાસ, મવતયોદ્યોગ, પશપુાલન, િાિનવ્યિિાર 

શ્રી ભપેુન્દ્રવસિંહ મનભુા ચડુાસમા 
 

વશિણ (પ્રાથવમક, માધ્યવમક, પ્રૌઢ), ઉચ્ચ અને ટેકવનકલ 
વશિણ, કાયદો અને ન્યાયતિં, િૈધાવનક અને સસંદીય 
બાબતો, મીિા ઉદ્યોગ, ગૌ સિંધાન અને નાગરરક ઉડ્ડયન  

શ્રી કૌવિકભાઈ જમનાદાસ 
પટેલ 

મિસેલુ 

શ્રી કુાંિરજીભાઈ મોહનભાઈ 
બાિચળયા* 

પાણી પરુિિો, પશપુાલન, ગ્રામ ગિૃવનમાાણ 

શ્રી સૌરભ પટેલ ઊર્જા 
શ્રી ગણપતવસહ િેસ્તાભાઈ 
િસાિા 

આરદર્જતી વિકાસ, પ્રિાસન, િન, મરહલા અને બાળ કલ્યાણ 

શ્રી જયેિકુમાર વિઠ્ઠલભાઇ 
રાદરડયા 

અન્ન, નાગરરક પરુિિો અને ગ્રાિકોની બાબતો, કુરટર ઉદ્યોગ, 

મરુણ અને લેખન સામગ્રી 
શ્રી રદલીપકુમાર વિરાજી ઠાકોર 

 
શ્રમ અને રોજગાર, આપવત્ત વ્યિતથાપન, યાિાધામ વિકાસ  

શ્રી ઇશ્વરભાઈ રમણભાઈ 
પરમાર 

સામાજજક ન્યાય અને અવધકારરતા (અનસુકુ્ષચત જાવતઓનુ ં
કલ્યાણ, સામાજજક અને શૈિક્ષણક રીતે પછાત િગોનુ ંકલ્યાણ 
સરિત) 
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રાજ્ય કક્ષાના માંત્રીશ્રીઓ  

શ્રી પ્રદીપવસિંહજી ભગિતવસિંહજી 
ર્જડેર્જ 

 

ગિૃ, ઊજાા, િૈધાવનક અને સસંદીય બાબતો, કાયદો અને 
ન્યાયતિં,  (રાજ્ય કિા), પોલીસ આિાસો, સરિદી સરુિા, 
નાગરરક સરંિણ, ગ્રામરિક દળ, જેલ, નશાબધંી, આબકારી, 
તિૈચ્ચ્છક સતંથાઓનુ ંસકંલન, ક્ષબનવનિાસી ગજુરાતી પ્રભાગ, 
પ્રોટોકોલ (તમામ તિતિં િિાલો) 

શ્રી પરબતભાઈ સિાભાઈ પટેલ વસિંચાઈ, પાણી પરુિિો (તિતિં િિાલો) 
શ્રી પરસોત્તમભાઇ ઓધિજી 
સોલાંકી 

મવતયોદ્યોગ 

શ્રી બચભુાઇ મગનભાઇ ખાબડ ગ્રામ ગિૃવનમાાણ, ગ્રામવિકાસ, પશપુાલન, ગૌસિંધાન 

શ્રી જયરથવસિંહજી િાંરવસિંહજી 
પરમાર 

કૃવિ, (રાજ્ય કિા), પચંાયત, પયાાિરણ (તિતિં િિાલો) 

શ્રી ઇશ્વરવસિંહ ઠાકોરભાઇ પટેલ સિકાર, રમતગમત, ્િુકસેિા અને સાતંકૃવતક પ્રવવૃત્તઓ 
(તિતિં િિાલો), પરરિિન (રાજ્ય કિા)  

શ્રી િાસણભાઈ ગોપાલભાઈ 
આરહર 

સામાજજક અને શૈિક્ષણક રીતે પછાત િગોનુ ંકલ્યાણ 

શ્રીમતી વિભાિરીબહને 
વિજયભાઈ દિે  

મરિલા અને બાળ કલ્યાણ, વશિણ (પ્રાથવમક અને ઉચ્ચ 

વશિણ) અને યાિાધામ 

શ્રી રમણભાઈ નાનભુાઈ પાટકર િન અને આરદજાવત વિકાસ 

શ્રી રકિોરભાઈ કાનાણી (કુમાર) આરોગ્ય અને પરરિાર કલ્યાણ, તબીબી વશિણ 

* તા. ૩જી જુલાઈ ૨૦૧૮ થી મિંીમિંળમા ંજોિાયા. 
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શ્રી ઓમ પ્રકાશ કોહલી 
રાજ્યપાલશ્રી, 
ગજુરાત રાજ્ય 

પપતાશ્રીન ું નામ: : સ્વ. શ્રી મનોહરલાલ કોહલી 
માતશૃ્રીન ું નામ: : સ્વ. શ્રીમતી શિવદેવી 
જન્મ તારીખ: : ૯મી ઓગસ્ટ, ૧૯૩૫ 
જન્મસ્થળ: : દદલ્હી 
પત્નીન ું નામ: : શ્રીમતી અશવનાિ કોહલી 
સુંતાનો: : ત્રણ 

પતુ્ર: શવશ ુકોહલી 
  પતુ્રીઓ: શ્રીમતી સપુણાા, 
     સશુ્રી દરત ુકોહલી 
પશક્ષણ:  એમ. એ. (દહન્દી), દદલ્હી યશુનવશસિટી.  

“પ્રભાકર”, પજંાબ યશુનવશસિટી 
સાદહત્ય રત્ન, પ્રયાગ. 

કાયાાન  ભવ:  

 દદલ્હી યશુનવશસિટી સાથે સલંગ્ન હસંરાજ કોલેજ અને દેિબધં ુ કોલેજમા ં
૩૭ વર્ા વ્યાખ્યાતા તરીકે કાયા કયુું. 

 સન ૧૯૯૪મા ંરીડર તરીકે શનવતૃ્ત થયા. 
પવદ્યાથી તરીકે સક્રિય કાયાકર તરીકે કામગીરી : 
 દદલ્હી યશુનવશસિટી સલંગ્ન હસંરાજ કોલેજ સસંદના પી. એમ. રહી ચકૂ્યા 

છે. 
 દદલ્હી યનુીવશસિટી શવદ્યાથી યશુનયન (D.U.S.U.) ની કારોબારી 

સશમશતના સભ્ય રહી ચકૂ્યા છે. 
 અખિલ ભારતીય શવદ્યાથી પદરર્દ (A.B.V.P.) ના સતત ત્રણ 

સમયાવશિ સિુી પ્રમિુ રહ્યા હતા. 
પશક્ષક તરીકે સક્રિય કાયાકર તરીકે કામગીરી: 
 સન ૧૯૭૩-૭૯ દરશમયાન યશુનવશસિટીના શિક્ષક મડંળ (ડી.ય.ુટી.એ.) ના 

પ્રમિુ રહ્યા હતા. 
 દદલ્હી યશુનવસીટીની કેળવણી અને કારોબારી પદરર્દોના સભ્ય તરીકે 

ચ ૂટંાઈ આવ્યા હતા. 
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 યશુનવશસિટીના શિક્ષકોની રાષ્ટ્રવાદી સસં્થા, રાષ્ટ્રીય લોકિાહી શિક્ષક 
મોરચાના પ્રમિુ રહી ચકૂ્યા છે. 

રાજકીય કાયાકર તરીકે સક્રિય કામગીરી: 
રાષ્ટ્રીય કટોકટી વિતે શમસા (એમ.આઈ.એસ.એ.) હઠેળ તેમની િરપકડ 
કરવામા ંઆવી અને ૧૯ મદહના તેમણે દદલ્હી, આગરા અને વારાણસી િાતેની 
જેલમા ંશવતાવ્યા. 
સુંસદમાું પસાર કરેલાું વર્ષો : 
 સન ૧૯૯૪-૨૦૦૦ દરશમયાન રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે ચ ૂટંાઈ આવ્યા. 
 રાજ્યસભામા ંગહૃશનમાાણ સશમશતના પ્રમિુ રહી ચકૂ્યા છે. 
 રાજ્યસભાના મેજ પર મકૂવાના કાગળોની સશમશતના સભ્ય રહી ચકૂ્યા 

છે. 
 િહરેી અને ગ્રામ-શવકાસની સ્થાયી સશમશતના સભ્ય રહી ચકૂ્યા છે. 
 નાણાકીય સ્થાયી સશમશતના સભ્ય રહી ચકૂ્યા છે. 
 ભતૂલ પદરવહન મતં્રાલયની પરામિાક સશમશતના સભ્ય હતા. 
ધારણ કરેલ સુંગઠનાત્મક પદો અને જવાબદારીઓ: 
 દદલ્હી પ્રદેિ રાજ્ય ભારતીય જનતા પક્ષના પ્રમિુ - પ્રથમવાર સન 

૧૯૯૧ થી ૧૯૯૫ દરશમયાન જ્યારે ત્યારબાદ સન ૨૦૦૯-૧૦ 
દરશમયાન બીજી વિત પ્રમિુ, દદલ્હી પ્રદેિ ભા.જ.પ. 

 રાષ્ટ્રીય મતં્રી, ભા.જ.પ. 
 જમ્મ-ુકશ્મમર, પજંાબ, ચદંીગઢ, હદરયાણા, દહમાચલ પ્રદેિ અને 

રાજસ્થાનના પ્રભારી (In-charge) રહી ચકુ્યા છે (ભા.જ.પ.). 
 મતં્રી, કેન્રીય ભા.જ.પ. શિસ્તપાલન સશમશત 
 પ્રમિુ, કેન્રીય ભા.જ.પ. શિસ્તપાલન સશમશત 
 ભા.જ.પ. મખુ્યાલયના પ્રભારી 
શોખ: કેળવણીશવર્યક અને શિક્ષણસબંિંી પ્રવશૃત્તઓ 
રાજ્યપાલ તરીકે: તેઓ તા. ૧૬મી જુલાઈ, ૨૦૧૪ના રોજ ગજુરાતના માન. 
રાજ્યપાલ તરીકે શનયકુ્ત થયા. 
સરનામ ું: રાજભવન, સેકટર-૨૦, 

ગાિંીનગર – ૩૮૨ ૦૨૦. 
ટેલીફોન નું: (૦૭૯) ૨૩૨ ૪૩૧૭૧ / ૭૨ / ૭૩ 

    (૦૭૯) ૨૩૨ ૨૪૨૬૮, ૨૩૨ ૩૧૧૨૧ (ફેક્સ) 
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શ્રી પ્રદ્ય મનપસિંહ મક્રહપતપસિંહ જાડેજા  
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૧, અબડાસા મત પવભાગ 
(કચ્છ જજલ્લો) 

 

જન્ મ : તા. ૧૫મી જુન ૧૯૬૪, શવરાણી મોટી. 
શિક્ષણ : િોરણ ચાર પાસ. 
પત્ નીનુંુ ંનામ અને સતંાનો  શ્રીમતી જ્યોશતબા, બે પતુ્ર.  
વ્ યવસાય : રાન્સપોટા , િેતી, પશપુાલન. 
પ્રવશૃત્તઓ  પ્રમિુ, પશિમ કચ્છ રક ઓનસા એસોસીએિન. રસ્ટી, (૧) શ્રી એમ. 
કે. જાડેજા છાત્રાલય, નિત્રાણા, (૨) યક્ષ મેળા મદંદર સશમશત, યક્ષ. સભ્ય, (૧) 
કચ્છ જજલ્લા રાજપતૂ (ક્ષશત્રય) સભા, (૨) અખિલ ગજુરાત રક રાન્સપોટા 
એસોસીએિન. પવૂા પ્રમિુ, નિત્રાણા તાલકુા ક્ષશત્રય સમાજ. પવૂા ઉપપ્રમિુ, 
કચ્છ જજલ્લા રક ઓનસા એસોસીએિન. પવૂા સરપચં, વીરાણી મોટી, તા. 
નિત્રાણા, ત્રણ સમયાવશિ. પવૂા ચેરમેન, બાિંકામ સશમશત, જજલ્લા પચંાયત, 
કચ્છ.  
િોિ : સમાજસેવા. 
કાયમી સરનામુ:ં દરબારગઢ, પ્રાથશમક િાળાની બાજુમા,ં 
   મ.ુ પો. વીરાણી મોટી, તા. નિત્રાણા, 
   જજ. કચ્છ. શપન - ૩૭૦ ૬૫૫.   
   ટે.ન.ં ૯૪૨૭૭ ૬૭૦૦૭ (મોબાઈલ). 
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શ્રી વીરેન્રપસિંહ બહાદ રપસિંહ જાડેજા 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૨, માુંડવી મત પવભાગ  
(કચ્ છ જજલ્ લો)  

 

જન્ મ : તા. ૨૩મી માચા ૧૯૬૭, ભચાઉ, જજ. કચ્છ.  
શિક્ષણ : િોરણ નવ પાસ. 
પત્ નીનુંુ ંનામ અને સતંાનો  શ્રીમતી ગીતાબા, ત્રણ પતુ્ર.  
વ્ યવસાય : િેતી. 
પ્રવશૃત્તઓ  પ્રમિુ, (૧) ભચાઉ નગરપાખલકા, ૨૦૦૨ અને ૨૦૧૨, (૨) કચ્છ 
જજલ્લા રાજપતૂ ક્ષશત્રય સભા.    
િોિ : ઈશતહાસ-વાચંન, અશ્વ-પાલન.  
શવદેિ પ્રવાસ : દુબઈ. 
કાયમી સરનામુ ં: માત ૃઆશિર્, ભતૂડા વાડી, લોજ રોડ, 
   માડંવી, કચ્છ, ગજુરાત. શપન - ૩૭૦૪૬૫ 

હાલનુંુ ંસરનામુ:ં દરબાર ગઢ, ભચાઉ, કચ્છ. 
   ટે.ન.ં ૯૮૨૫૦ ૩૮૧૩૬ (મોબાઈલ) 
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ડૉ. શ્રીમતી નીમાબહને ભાવેશભાઈ આચાયા   
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૩, ભ જ મત પવભાગ  
(કચ્ છ જજલ્ લો)  

 
જન્ મ :  તા. ૧રમી દડસેમ્ બર ૧૯૪૭, નાગનેિ, જજ. સરેુન્ રનગર. 
શિક્ષણ :  એમ. બી. બી. એસ., ડી. જી. ઓ., એમ. ડી. (ગાયનેક અને 
ઓબ્સ્ સ્ રેદટક). 
પશતનુંુ ંનામ અને સતંાનો :   ડૉ. ભાવેિભાઈ આચાયા, બે પતુ્ર. 
વ્ યવસાય : ડૉકટર. 
સસંદીય કારદકદી :  સભ્ ય, (૧) નવમી ગજુરાત શવિાનસભા, ૧૯૯પ-૯૭, (ર) 
અખગયારમી ગજુરાત શવિાનસભા, ર૦૦ર-૦૭, (૩) બારમી ગજુરાત 
શવિાનસભા, ર૦૦૭-ર૦૧ર, (૪) તેરમી ગજુરાત શવિાનસભા, ૨૦૧૨-૧૭.  
પ્રવશૃતઓ : સભ્ ય, રેડક્રોસ સોસાયટી, શન શલુ્ ક દડસ્ પેન્ સરી તથા રસીકેન્ ર ચલાવે 
છે. છેલ્ લા ં પચીસ વર્ાથી મદહલા તાલીમ કેન્ ર ચલાવે છે. પ્રમિુ, (૧) 
માનવસેવા રસ્ ટ, જેની અંતગાત ૮૦ ભકંૂપ-પીદડત અનાથ બાળકો માટે આશ્રય-
સકુંલ ચાલે છે, (ર) અખિલ કચ્ છ મદહલા ઉત્કર્ા મડંળ, જેની અંતગાત સમગ્ર 
જજલ્ લામા ંમદહલા ઉત્કર્ા મડંળો ચાલે છે, (૩) સરકાર માન્ ય કુુંુંબ સલાહ કેન્ ર, 
જે છેલ્ લા ંપચીસ વર્ાથી કાયારત છે. 
િોિ  સામાજજક (િાસ કરીને મદહલા ઉત્ કર્ા) પ્રવશૃત્તઓ, ગ્રામ શવકાસલક્ષી 
પ્રવશૃત્તઓ, રમતગમત. 
શવદેિ પ્રવાસ :  હોંગ કોંગ, શસિંગાપોર, ય.ુ એ. ઈ., ઓમાન, અમેદરકા, કેનેડા, 
યરુોપ, દખક્ષણ આદિકા, કેન્યા, કેમરુન અને અન્ ય દેિો.  
કાયમી સરનામુ ં:  નવજીવન હોશસ્ પટલ, 

પ્ લોટ ન.ં ર૨૬, વોડા ૧ર-બી, 
ગાિંીિામ, જજ. કચ્ છ.  
ટે. ન.ં (૦ર૮૩૬) ૨૩૨૭૩૬, 

૯૮૨૫૨ ૨૬૭૦૦ (મોબાઈલ).  
 

 



6 
 

શ્રી વાસણભાઈ ગોપાલભાઈ આક્રહર 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૪, અંજાર મત પવભાગ  
(કચ્ છ જજલ્ લો) 

 
જન્ મ :  તા. ૩૦મી જૂલાઈ ૧૯પ૮, રતનાલ, તા. અંજાર, જજ. કચ્ છ. 
શિક્ષણ :  િોરણ – ૭. 
પત્ નીનુંુ ંનામ અને સતંાનો : શ્રીમતી કંકુબહને,  ત્રણ પતુ્ર, એક પતુ્રી. 
વ્ યવસાય : િેતી. 
સસંદીય કારદકદી : સભ્ ય, (૧) નવમી ગજુરાત શવિાનસભા, ૧૯૯પ-૯૭, (ર) 
દિમી ગજુરાત શવિાનસભા, ૧૯૯૮-ર૦૦ર, (૩) બારમી ગજુરાત શવિાનસભા, 
ર૦૦૭-૧ર, (૪) તેરમી ગજુરાત શવિાનસભા, ૨૦૧૨-૧૭. રાજયકક્ષાના 
મતં્રીશ્રી, (૧) સામાજજક તથા િૈક્ષખણક રીતે પછાત વગોનુંુ ં કલ્ યાણ, ગજુરાત 
સરકાર, તા. ૪થી જાન્ યઆુરી ર૦૦૮ થી તા. રપમી દડસેમ્ બર, ર૦૧ર, (૨) કુટીર 
ઉદ્યોગ, મીઠા ઉદ્યોગ, તા. ૧લી નવેમ્બર ૨૦૧૩ થી ૨૧મી મે ૨૦૧૪. સસંદીય 
સખચવશ્રી (૧) સામાજજક ન્યાય અને અશિકાદરતા (સામાજજક તથા િૈક્ષખણક રીતે 
પછાત વગોનુંુ ંકલ્ યાણ), ગજુરાત સરકાર, તા. ૧૧મી નવેમ્બર ૨૦૧૪ થી ૬ઠ્ઠી 
ઑગસ્ટ ૨૦૧૬, (૨) પાણી પરુવઠા, કુદટર ઉદ્યોગ, મીઠા ઉદ્યોગ, તા. ૯મી 
ઑગસ્ટ ૨૦૧૬ થી તા. ૨૫મી દડસેમ્બર ૨૦૧૭ સિુી. રાજયકક્ષાના મતં્રીશ્રી, 
સામાજજક તથા િૈક્ષખણક રીતે પછાત વગોનુંુ ં કલ્ યાણ, તા. ૨૮મી દડસેમ્ બર, 
ર૦૧૭થી કાયારત. 
પ્રવપૃતઓ : પ્રમિુ, (૧) રતનાલ નવયવુક જાગશૃત મડંળ, ૧૯૭૫-૮૦, (૨) કચ્છ 
જજલ્લા આદહર મડંળ, ૧૯૮૩-૯૫, (૩) કચ્છ જજલ્લા રરક રાન્સપોટા  
એસોસીએિન, ૧૯૯૦-૯૫, (૪) અખિલ ગજુરાત રક રાન્ સપોટા  એસોસીએિન, 
૧૯૯૫-૨૦૦૦ તથા ૨૦૦૬થી કાયારત, (૫) અંજાર તાલકુા ભારતીય જનતા 
પક્ષ. ૧૯૯૩-૯૫, (૬) કચ્છ આદહર સમાજ. ઉપપ્રમિુ, (૧) કચ્છ જજલ્લા રક 
ઓનસા એસોસીએિન, ૧૯૯૦-૯૩, (૨) જજલ્લા ભા. જ. પ., ૧૯૯૩-૯૫, (૩) 
અખિલ ભારત યાદવ મહાસભા, ૨૦૦૬થી કાયારત, (૪) અખિલ ગજુરાત યાદવ 
આદહર સમાજ. કાયાકારી પ્રમિુ, અખિલ ગજુરાત શવદ્યતુ કામદાર સઘં, ૨૦૦૩થી 
કાયારત. કારોબારી સભ્ય, ઓલ ઈન્ન્ડયા મોટસા રાન્સપોટા , કાયારત. સભ્ ય, ઓલ 
ઈશન્ ડયા રાન્ સપોટા  કોંગ્રેસ. આજીવન સભ્ ય, મેનેજજિંગ કશમટી, ઓલ ઈશન્ ડયા 
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રાન્ સપોટા  કોંગે્રસ. દડરેકટર, િેત ઉત્ પન્ ન બજાર સશમશત, અંજાર, ૧૯૯૨-૯૬, 
૨૦૦૫-૦૯; સરપચં, રતનાલ ગ્રામ પચંાયત, તા. અંજાર, ૧૯૮૦-૯૯. તેમના 
કાયાકાળ દરશમયાન રતનાલ ગ્રામ પચંાયતને સન ૧૯૮૪-૮પમા ં શ્રેષ્ટ્ઠ 
પચંાયતનો એવોડા.  
િોિ : વાચંન, સગંીત, પ્રાચીન ભજનો તથા જૂના ં ગીતો ગાવા/ંસાભંળવા,ં 
જનસપંકા , સમાજસેવા, પ્રકૃશત પે્રમ, દેિની શવશવિ ભાર્ાઓની જાણકારી. 
શવદેિ પ્રવાસ : મસ્કત, દુબઈ. 
કાયમી સરનામુ ં: મ.ુ પો. રતનાલ, તા. અંજાર, જજ. કચ્ છ. 
હાલનુંુ ંસરનામુ:ં બગંલા ન.ં ૩૬, મતં્રીશ્રીઓના ંશનવાસસ્થાન, 

સેક્ટર - ૨૦, ગાિંીનગર. 
   ટે. ન.ં (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૯૭૯૭  
   ૯૯રપ૦ રપ૧૪૮, ૯૯૭૮૪ ૦૫૩૨૨ (મોબાઈલ). 
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શ્રીમતી માલતીબહને ક્રકશોરભાઈ મહશે્વરી 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૫, ગાુંધીધામ (અ.જા.) મત પવભાગ  
(કચ્ છ જજલ્ લો) 

 
જન્ મ : તા. ૧લી દડસેમ્બર ૧૯૮૮, મનુ્રા, કચ્છ. 
શિક્ષણ : બી. કોમ., પી. જી. ડી. એચ. આર. એમ.  
પશતનુંુ ંનામ અને સતંાનો  શ્રી દકિોરભાઈ, એક પતુ્ર.  
વ્ યવસાય : પવૂા શસશનયર મેનેજર, ખબરલા સન લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ કંપની 
ખલશમટેડ. 
પ્રવશૃત્તઓ  સભ્ય, ગાિંીિામ નગરપાખલકા. પ્રમિુ, મહશે્વરી સિી ગપૃ. 
િોિ : વાચંન, પ્રવાસ. 
કાયમી સરનામુ:ં સી - ૨૬, દીનદયાળ પોટા  રસ્ટ કોલોની, 
   ગાિંીિામ, કચ્છ. શપન - ૩૭૦ ૨૧૦. 
હાલનુંુ ંસરનામુ ં:  ઓદફસ ન.ં ૧૧૩, પ્લોટ ન.ં ૩૧, ગોલ્ડન પોઈન્ટ, 
   પહલેા માળે, સેક્ટર - ૮, ફન એન્ડ ફૂડ હોટલની બાજુમા,ં 
   ટાગોર રોડ, ગાિંીિામ, કચ્છ.   
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શ્રીમતી સુંતોકબહને ભચ ભાઈ આરેક્રઠયા 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૬, રાપર મત પવભાગ 
(કચ્છ જજલ્ લો) 

 
જન્ મ : તા. ૧૪મી ઑગસ્ટ ૧૯૬૫, મોડા, તા. રાપર. 
પશતનુંુ ંનામ અને સતંાનો  શ્રી ભચભુાઈ, બે પતુ્ર, એક પતુ્રી.  
વ્ યવસાય : વેપાર. 
િોિ : સાસં્કૃશતક પ્રવશૃત્તઓ.  
શવદેિ પ્રવાસ : ય.ુકે., યરુોપ, ય.ુએ.ઈ., થાઈલેન્ડ, ચીન, શ્રીલકંા, શસિંગાપોર, 
મલેશિયા, વગેરે. 
કાયમી સરનામુ:ં શ્રીજી હાઈટ્સ, બી ૨૩૦૩, ૪૬-એ, પ્લોટ ન.ં ૧, 
   સેક્ટર - ૧, નેરુલ, નવી મુબંઈ . 
હાલનુંુ ંસરનામુ:ં ૩૧, િકંરવાડી, રામમદંદરની સામ,ે  

   રાપર, જજ. કચ્છ.  
   ટે. ન.ં ૯૯૨૦૫ ૩૯૨૯૨ (મોબાઈલ).   
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સ શ્રી ગેનીબહને નગાજી ઠાકોર 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૭, વાવ મત પવભાગ 
(બનાસકાુંઠા જજલ્ લો) 

 
જન્ મ : તા. ૧લી જાન્યઆુરી ૧૯૭૫, અબાસણ. 
શિક્ષણ : એસ. વાય. બી. એ. 
પત્ નીનુંુ ંનામ અને સતંાનો  શ્રી િકંરજી ઠાકોર, એક પતુ્ર.  
વ્ યવસાય : િેતી. 
પ્રવશૃત્તઓ  પ્રમિુ, (૧) તાલકુા પચંાયત, દદયોદર, ૧૯૯૫-૨૦૦૦, (૨) તાલકુા 
પચંાયત, ભાભર, ૨૦૦૩-૦૮. સભ્ય, બનાસકાઠંા જજલ્લા પચંાયત, ૨૦૦૮-૧૩. 
િોિ : સમાજસેવા, વાચંન.   
કાયમી સરનામ ું: મ.ુ અબાસણા, પો. બલોિણ, તા. ભાભર, 

   જજ. બનાસકાઠંા. શપન ૩૮૫૩૨૦ 

   ટે. ન.ં ૯૪૨૬૫ ૯૫૩૯૮ (મોબાઈલ). 
હાલનુંુ ંસરનામુ ં: ૧૨/૪, સદસ્ય શનવાસ, 
   સેક્ટર - ૨૧, ગાિંીનગર.  
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શ્રી પરબતભાઈ સવાભાઈ પટેલ  
ભારતીય જનતા પક્ષ  
૮, થરાદ મત પવભાગ  
(બનાસકાુંઠા જજલ્ લો)  

 
જન્ મ : તા. ૪થી સપ્ ટેમ્ બર ૧૯૪૮, ભાચર, તા. થરાદ, જજ. બનાસકાઠંા.  
શિક્ષણ : બી. એ., એલએલ. બી.  
પત્ ની નામ અને સતંાનો : શ્રીમતી અંજુબહને, બે પતુ્ર.  
વ્ યવસાય : િેતી અને સમાજસેવા.  
સસંદીય કારદકદી : સભ્ ય, (૧) સાતમી ગજુરાત શવિાનસભા, ૧૯૮પ-૯૦, (ર) 
નવમી ગજુરાત શવિાનસભા, ૧૯૯પ-૯૭, (૩) બારમી ગજુરાત શવિાનસભા, 
ર૦૦૭-૧ર, (૪) તેરમી ગજુરાત શવિાનસભા, ૨૦૧૨-૧૭. ચેરમેન, ગજુરાત 
રાજ્ય જળસપંશત્ત શનગમ, ૧૯૯૫-૯૬. કાયાકારી અધ્યક્ષશ્રી, ગજુરાત 
શવિાનસભા, તા. ૭મી થી ૨૨મી ઑગસ્ટ ૨૦૧૬. રાજયકક્ષાના મતં્રીશ્રી, (૧) 
નાણા શવભાગ, ગજુરાત સરકાર, ૧૯૯૭-૯૮, (૨) પાણી-પરુવઠો, સહકાર, 
આરોગ્ ય અને પદરવાર કલ્ યાણ શવભાગ, તા. ૦૪/૦૧/ર૦૦૮થી 
૦૧/૦૨/૨૦૧૧ (વિારાનો હવાલો, જેલ, કાયદો અને ન્યાયતતં્ર, વૈિાશનક અન ે
સસંદીય બાબતો, પોલીસ આવાસો, સરહદી સરુક્ષા, નાગદરક સરંક્ષણ, ગહૃરક્ષક 
દળ, ગ્રામરક્ષક દળ, નિાબિંી, આબકારી, તા. ૨૭/૦૭/૨૦૧૦ થી 
૨૧/૦૮/૨૦૧૦ સિુી.), (૩) પાણી-પરુવઠો, આરોગ્ ય અને પદરવાર કલ્ યાણ 
શવભાગ, તા. ૦૨/૦૨/૨૦૧૧ થી તા. રપ/૧૨/ર૦૧ર, (૪) આરોગ્ ય અન ે
પદરવાર કલ્ યાણ, વાહનવ્ યવહાર તા. ર૬મી દડસેમ્ બર ર૦૧ર થી ૨૧મી મ ે
૨૦૧૪, (૪) હાલમા ં શસિંચાઈ, પાણી પરુવઠા (સ્વતતં્ર હવાલો), તા. ૨૮મી 
દડસેમ્બર ૨૦૧૭ થી કાયારત. 
પ્રવશૃતઓ: સેકે્રટરી, એસ. બી. આઈ. એન્ ડ એ. બી. ઈ. એમ્ લોઈય યશુનયન, 
થરાદ, ૧૯૭પ-૮પ. પવૂા પ્રમિુ, િી ભાચર દૂિ ઉત્ પાદક સહકારી મડંળી. મતં્રી, 
વાવ-થરાદ તાલકુા આંજણા પટેલ કેળવણી મડંળ, થરાદ, ૧૯૭૮-૨૦૦૫ અન ે
૨૦૦૫ થી તેના પ્રમિુ. પ્રમિુ, (૧) ગાયત્રી એજયકેુિન રસ્ ટ, થરાદ, (૨) શ્રી 
સવામગંલમ રસ્ટ, થરાદ, (૩) કારોબારી સશમશત, બનાસકાઠંા જજલ્ લા આંજણા 
પટેલ કેળવણી મડંળ, પાલનપરુ, સન ર૦૦રથી. સહમતં્રી, અખિલ ભારતીય 
આંજણા સમાજ મહાસભા, આબપુવાત, સન ર૦૦પથી. આમશંત્રત સભ્ ય, શ્રી 
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અખિલ આંજણા કેળવણી મડંળ, ગાિંીનગર, સન ૧૯૮પથી. દડરેકટર, (૧) 
બનાસકાઠંા-મહસેાણા જજલ્ લા તેલીખબયા ં સહકારી ઉત્ પાદક સઘં, મહસેાણા, સન 
૧૯૮૬ થી ૧૯૯૨, (ર) બનાસકાઠંા જજલ્ લા મ યસ્ થ સહકારી બકક (બનાસ બકક), 
પાલનપરુ, સન ર૦૦૩ થી ૨૦૦૯, (૩) બનાસ ડેરી, પાલનપરુ, સન ર૦૦૪થી. 
ચેરમેન, (૧) િી થરાદ તાલકુા િરીદ-વેચાણ સઘં ખલ., થરાદ, સન ૧૯૯૧થી 
૨૦૦૮, (ર) િેતીવાડી ઉત્ પન્ ન બજાર સશમશત (માકકેટટ કશમટી), થરાદ, સન 
૧૯૯રથી ૧૯૯૬ અને સન ર૦૦રથી. શ્રી ગાયત્રી શવદ્યાલય, થરાદ સચંાખલત 
થરાદ િાતે બાલમદંદર, પ્રાથશમક િાળા, મા યશમક તથા ઉચ્ ચતર મા યશમક 
િાળાના; શ્રી ગાયત્રી એજયકેુિન રસ્ ટ, થરાદ સચંાખલત િોડા, સવપરુા, ઈઢાટા 
િાતે મા યશમક િાળાઓના તથા શ્રી સવામગંલમ રસ્ ટ, થરાદ સચંાખલત 
માવસરી, તા. વાવ િાતે મા યશમક ઉચ્ચતર માધ્યશમક િાળા, વગેરેની 
સ્ થાપના તથા સચંાલનમા ંમહત્ વપણૂા તથા સદક્રય ભશૂમકા.  
િોિ : વાચંન.    
હાલનુંુ ંસરનામુ:ં ૧, ગાયત્રી સોસાયટી, હાઈવે ચાર રસ્ તા, 
   થરાદ, જજ. બનાસકાઠંા, 

ટે. ન.ં (૦ર૭૩૭) રરર૦ર૧  
૯૯૭૮૪ ૦૫૩૧૯ (મોબાઈલ) 
E-mail: mlatharad@gmail.com 

mos-wrws@gujarat.gov.in 
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શ્રી નથાભાઈ હગેોળાભાઈ પટેલ 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૯, ધાનેરા મત પવભાગ  
(બનાસકાુંઠા જજલ્ લો) 

 
જન્ મ : તા. ૪થી સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૬, િાિા. 
શિક્ષણ : એસ. એસ. ઈ. 
પત્ નીનુંુ ંનામ અને સતંાનો  શ્રીમતી રૂડીબહને, ચાર પતુ્ર, એક પતુ્રી.  
વ્ યવસાય : િેતી, વેપાર, સમાજસેવા. 
પ્રવશૃત્તઓ  પ્રમિુ, બનાસકાઠંા જજલ્લા દકસાન સેલ. ચેરમેન, િાનેરા મકાન્ટાઈલ 
કો-ઓપ. બકક. મેનેજજિંગ રસ્ટી, સયુોદય એડયકેુિન ચેદરટેબલ ફાઉન્ડેિન. 
કાયમી સરનામ ું: મ.ુ પો. િાિા, તા. િાનેરા, જજ. બનાસકાઠંા. 
   શપન - ૩૮૫૩૧૦. 
   ટે. ન.ં ૯૪૨૭૩ ૦૩૭૮૪, ૯૯૨૫૦ ૪૩૭૮૪ (મોબાઈલ). 
હાલનુંુ ંસરનામુ ં: ૧/૪, સદસ્ય શનવાસ, 
   સેક્ટર - ૨૧, ગાિંીનગર. 
 

 
 

 



14 
 

શ્રી કાન્ન્તભાઈ કાળાભાઈ ખરાડી 
ભારતીય રાષ્ટ્ રીય કોંગે્રસ 

૧૦, દાુંતા (અ.જ.જા) મત પવભાગ 
(બનાસકાુંઠા જજલ્ લો) 

 
જન્ મ : તા. ૧લી જુન ૧૯૬૯. મ.ુ ઘાઘં,ુ તા. અમીરગઢ, જજ. બનાસકાઠંા 
શિક્ષણ : િોરણ - આઠ પાસ. 
પત્ નીનુંુ ંનામ અને સતંાનો  શ્રીમતી બબીબહને, બે પતુ્ર, ત્રણ પતુ્રી. 
વ્ યવસાય : િેતી. 
સસંદીય કારદકદી: તેરમી ગજુરાત શવિાનસભા, ૨૦૧૨-૧૭. 
પ્રવશૃતઓ: પ્રમિુ, તાલકુા પચંાયત, અમીરગઢ, તા. ૧૩મી માચા ૨૦૦૩ થી 
૧૨મી માચા ૨૦૦૮. 
િોિ : વાચંન. 
કાયમી સરનામુ ં: મ.ુ ઘાઘં,ુ પો. સરોત્રા,  

તા. અમીરગઢ,  જજ. બનાસકાઠંા  
ટે. ન.ં ૯૪૨૬૨ ૭૨૬૨૮ (મોબાઈલ). 
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શ્રી જજજે્ઞશક માર નટવરલાલ મેવાણી 
અપક્ષ 
૧૧, વડગામ (અ.જા.) મત પવભાગ 
(બનાસકાુંઠા જજલ્ લો) 

 
જન્ મ : તા. ૧૧મી દડસેમ્બર ૧૯૮૦, અમદાવાદ. 
શિક્ષણ : બી. એ. (અંગ્રેજી સાદહત્ય), દડપ્લોમા ઈન જનાાખલયમ, એલએલ.બી. 
વૈવાદહક દરજ્જો: અપરખણત  
પ્રવશૃત્તઓ  કશ્ન્વનર, રાષ્ટ્રીય દખલત અશિકાર મચં. 
સાદહજત્યક પ્રવશૃત્ત: ગજુરાતી કશવ "મરીય" શવિે સિંોિન કયુું છે. 
િોિ : વાચંન. 
કાયમી સરનામ ું: ૧૦૪, ચુવંાળનગર સોસાયટી, શવભાગ-૨, રામેશ્વર મહાદેવ 
   ચાર રસ્તા, ભાગાવ રોડ, મેઘાણીનગર, 

   અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૬. 
   ટે. ન.ં  (૦૭૯) ૨૨૬૮ ૦૪૪૭, 
    ૯૧૦૬૫ ૭૦૦૦૭ (મોબાઈલ) 
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શ્રી મહશેક માર અમતૃલાલ પટેલ 
ભારતીય રાષ્ટ્ રીય કોંગે્રસ 
૧ર, પાલનપ ર મત પવભાગ 
(બનાસકાુંઠા જજલ્ લો) 

 
જન્ મ : તા. ૧૦મી જાન્યઆુરી, ૧૯૬૬, પાલનપરુ. 
શિક્ષણ : એસ.એસ.સી. 
પત્ નીનુંુ ંનામ અને સતંાનો  શ્રીમતી દેશવકાબહને, બે પતુ્ર, એક પતુ્રી. 
વ્ યવસાય : િેતી અને વેપાર. 
સસંદીય કારદકદી: સભ્ય, તેરમી ગજુરાત શવિાનસભા, ૨૦૧૨-૧૭. 
પ્રવશૃતઓ: સભ્ય, પાલનપરુ નગરપાખલકા. પવૂા પ્રમિુ, પાલનપરુ નગરપાખલકા. 
પ્રમિુ, રોટરી ક્લબ, પાલનપરુ. સભ્ય, કારોબારી સશમશત, બનાસકાઠંા 
સાવાજશનક કેળવણી રસ્ટ.  
િોિ : રમતગમત, વોલીબોલ, વાચંન. 
કાયમી સરનામુ ં: “ગરુૂછાયા”, બાલા હનુંમુાન મદંદરની સામે, 

નવા લક્ષ્મીપરુા, પાલનપરુ – ૩૮૫ ૦૦૧, 
જજ. બનાસકાઠંા. 
ટે. ન.ં (૦૨૭૪૨) ૨૪૬૦૧૯ (કચેરી), ૨૫૩૩૭૦ (ઘર), 
૯૪૨૬૦ ૬૬૪૯૬ (મોબાઈલ)  

હાલનુંુ ંસરનામુ ં: ૩/૧૧, સદસ્ય શનવાસ, 
સેક્ટર – ૨૧, ગાિંીનગર. 
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શ્રી શશીકાન્ત મહોબતરામ પુંડયા 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૧૩, ડીસા મત પવભાગ 
(બનાસકાુંઠા જજલ્ લો) 

 
જન્ મ : તા. ૧૭મી મે ૧૯૬૩, પાલનપરુ. 
શિક્ષણ : બી.એ., એલએલ.બી. (બીજુ ંવર્ા). 
વૈવાદહક દરજ્જો: અપદરણીત 
વ્ યવસાય : વેપાર 
પ્રવશૃત્તઓ  સભ્ય, ડીસા નગરપાખલકા, ૨૦૧૬-૨૧; હાલ ચેરમેન, કારોબારી 
સશમશત, ડીસા નગરપાખલકા. પક્ષના નેતા, ડીસા નગરપાખલકા, ૧૯૯૦. ચેરમેન, 
(૧) શિવિશ્ક્ત ફાઉન્ડેિન રસ્ટ, (૨) જ્ઞાનગગંા રસ્ટ. સભ્ય, સસં્કાર મડંળ, ડીસા.  
િોિ : કબડ્ડી 
કાયમી સરનામુ:ં ઘર: ૪, શકુન બગંલોય, ડૉ. જયેિ િાહની ગલીમા,ં 
    ડીસા. 
    ટે. ન.ં (૦૨૭૪૪) ૨૨૧૩૧૫ (ઘર),  

    ટે. ન.ં ૯૯૯૮૮ ૯૪૫૫૧ (મોબાઈલ). 

   કચેરી: અમરનાથ કોમ્પલેક્ષ (પ્લાયા), 

    કે.વી.કે. ના ગેટ પાસે, હાઈવે રોડ ડીસા, 
    જજ. બનાસકાઠંા. શપન - ૩૮૫ ૫૩૫. 
    ટે. ન.ં (૦૨૭૪૪) ૨૨૨૯૯૬ (કચેરી) 
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શ્રી પશવાભાઈ અમરાભાઈ ભકૂ્રરયા 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૧૪, ક્રદયોદર મત પવભાગ 
(બનાસકાુંઠા જજલ્ લો) 

 
જન્ મ : તા. ૧લી જુન ૧૯૫૩, વાતમ (જૂના). 
શિક્ષણ : િોરણ બે પાસ. 
પત્ નીનુંુ ંનામ અને સતંાનો  શ્રીમતી હરિાબંહને, એક પતુ્ર.  
વ્યવસાય: િેતી, સમાજસેવા. 
પ્રવશૃત્તઓ  પ્રમિુ, શ્રી દહિંદવાણી આંજણા-પટેલ કેળવણી મડંળ સચંાખલત આદિા 
શવદ્યાલય, દદયોદર, સન ૧૯૭૭થી કાયારત. ચેરમેન, (૧) િી વાતમ ગપૃ સેવા 
સહકારી મડંળી ખલ., સન ૧૯૮૯થી કાયારત, (૨) વાતમ (જૂના) દૂિ ઉત્પાદક 
સહકારી મડંલી ખલ., ૧૯૯૧થી કાયારત, (૩) િી િેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર 
સશમશત, દદયોદર, સન ૨૦૧૧થી કાયારત. દડરેક્ટર, િી િેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર 
સશમશત, દદયોદર - ભાભર, ૧૯૯૩-૨૦૦૧ સિુી અને તેના વાઈસ ચેરમેન, 
૨૦૦૧-૦૪. દડરેક્ટર, િી દદયોદર તાલકુા િરીદ-વેચાણ સઘં, ૧૯૯૮-૨૦૦૧. 
સભ્ય, બનાસકાઠંા જજલ્લા પચંાયત, ૧૯૯૫-૨૦૦૦, ૨૦૦૮-૧૭. સભ્ય, વાતમ 
ગ્રામ પચંાયત, ૧૯૮૫-૯૦ 
િોિ : જીવદયા પ્રવશૃત્ત, સમાજસેવા. 
કાયમી સરનામુ:ં મ.ુ પો. વાતમ જૂના, (શિવનગર), 

   તા. દદઓદર, જજ. બનાસકાઠંા. શપન - ૩૮૫૩૩૦. 
   ટે. ન.ં ૯૯૨૫૫ ૦૯૯૯૮, ૯૪૨૮૮ ૪૪૯૮૮ (મોબાઈલ)  

હાલનુંુ ંસરનામુ ં: ૧૪/૧૨, સદસ્ય શનવાસ, 
   સેક્ટર - ૨૧, ગાિંીનગર. 
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શ્રી કીપતિપસિંહ પ્રભાતપસિંહ વાઘેલા 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૧૫, કાુંકરેજ મત પવભાગ 
(બનાસકાુંઠા જજલ્ લો) 

 
જન્ મ : તા. ૧લી જુન ૧૯૬૯, આકબા, તા. ચાણસ્મા, જજ. મહસેાણા. 
શિક્ષણ : એફ.વાય. બી. કોમ. 
પત્ નીનુંુ ંનામ અને સતંાનો  શ્રીમતી કાન્તાબા, એક પતુ્ર, ત્રણ પતુ્રી.  
વ્ યવસાય : કૃશર્, પશપુાલન.  
પ્રવશૃત્તઓ  પ્રદેિ ઉપાધ્યક્ષ, દકસાન મોરચો, ભારતીય જનતા પક્ષ; પ્રદેિ મતં્રી, 
દકસાન મોરચો, ભા.જ.પ.; જજલ્લા મહામતં્રી, દકસાન મોરચો, ભા.જ.પ. 
બનાસકાઠંા; મહામતં્રી, ભા.જ.પ. કાકંરેજ તાલકુા; પ્રમિુ, યવુા મોરચો ભા.જ.પ. 
કાકંરેજ તાલકુા; બથુ પ્રમિુ, િાદરયા ગામ, તા. કાકરેજ, ભા.જ.પ. ભા.જ.પ.ના 
પાયાના કાયાકતાા તરીકે શવશવિ જવાબદારીઓ વહન કરી છે.  
િોિ : લેિન, વાચંન, સાદહત્ય, સગંીત, પ્રવાસ.   
કાયમી સરનામ ું: ઠે. મેપાજી વાઘેલા દરબારગઢ, મ.ુ પો. િાદરયા, 

તા. કાકંરેજ, જજ. બનાસકાઠંા. શપન – ૩૮૫ ૫૫૫.  

   ટે. ન.ં ૯૭૧૨૧ ૦૩૯૯૯ (મોબાઈલ).  
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શ્રી અલ્પેશ ખોડાજી ઠાકોર 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૧૬, રાધનપ ર મત પવભાગ 
(પાટણ જજલ્ લો) 

 
જન્ મ : તા. ૭મી નવેમ્બર ૧૯૭૫, એંડલા, તા. માડંલ.  
શિક્ષણ : ગે્રજ્યએુટ. 
પત્ નીનુંુ ંનામ અને સતંાનો  શ્રીમતી દકરણબહને, બે પતુ્ર.  
વ્ યવસાય : િેતી. 
પ્રવશૃત્તઓ  પ્રદેિ પ્રમિુ, ગજુરાત ક્ષશત્રય ઠાકોર સેના; પ્રદેિ અધ્યક્ષ, 
ઓ.બી.સી.-એસ.સી.-એસ.ટી. એકતા મચં. 
િોિ : વાચંન. દક્રકેટ.  
શવદેિ પ્રવાસ :  
કાયમી સરનામ ું: ૧૨, િકંરનગર સોસાયટી, રાણીપ પોલીસ સ્ટેિન પાસે, 
   રાિાસ્વામી રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨ ૪૮૦.  
   ટે. ન.ં ૯૮૨૫૦ ૩૦૮૭૨, ૯૮૨૫૦ ૭૮૧૭૨ (મોબાઈલ). 
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શ્રી ક્રદલીપક માર વીરાજીભાઈ ઠાકોર 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૧૭, ચાણસ્ મા મત પવભાગ 
(પાટણ જજલ્ લો)  

 
જન્ મ : તા. ૧લી જૂન, ૧૯પ૯, પાટણ. 
શિક્ષણ : જૂની એસ.એસ.સી. 
પત્ નીનુંુ ંનામ અને સતંાનો : શ્રીમતી જમનાબહને, એક પતુ્ર, ત્રણ પતુ્રી. 
વ્ યવસાય : િેતી અને પશપુાલન. 
સસંદીય કારદકદી : સભ્ ય, (૧) આઠમી ગજુરાત શવિાનસભા, ૧૯૯૦-૯પ, (ર) 
દિમી ગજુરાત શવિાનસભા, ૧૯૯૮-ર૦૦ર, (૩) અખગયારમી ગજુરાત 
શવિાનસભા, ૨૦૦૨-૦૭, (૪) તેરમી ગજુરાત શવિાનસભા, ૨૦૧૨-૧૭. 
રાજ્યકક્ષાના મતં્રીશ્રી, નિાબિંી અન ે આબકારી શવભાગ, ગજુરાત સરકાર, 
ર૦૦૧-૦ર, (૨) પશપુાલન અને મત્સ્યોદ્યોગ શવભાગ, ર૦૦૨-૦૫ (૩) કૃશર્ 
શવભાગ, ૨૦૦૫-૦૭, (૪) પશપુાલન, મત્સ્યોદ્યોગ, ગૌસવંિાન તથા સરકારી 
મરુણ અને લેિનસામગ્રી, તા. ૧લી નવેમ્બર ૨૦૧૩ થી તા. ૨૧મી મે ૨૦૧૪    
(૫) શ્રમ અને રોજગાર, સામાજજક અને િૈક્ષખણક રીતે પછાત વગોનુંુ ં કલ્યાણ, 
તા. ૨૨મી મે ૨૦૧૪ થી ૬ઠ્ઠી ઑગસ્ટ ૨૦૧૬. મતં્રીશ્રી, (૧) શ્રમ અને રોજગાર, 
આપશત્ત વ્યવસ્થાપન, દેવસ્થાન અને યાત્રાિામ શવકાસ, તા. ૭મી ઑગસ્ટ 
૨૦૧૬ થી ૨૫મી દડસેમ્બર ૨૦૧૭ સિુી. (૨) હાલમા ં શ્રમ અને રોજગાર, 
આપશત્ત વ્યવસ્થાપન, દેવસ્થાન અને યાત્રાિામ શવકાસ, તા. ૨૮મી દડસેમ્બર 
૨૦૧૭ થી કાયારત.   
પ્રવશૃતઓ : ચેરમેન, હારીજ િેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સશમશત, તા. ૫મી એશપ્રલ 
૨૦૦૬ થી ૧૪મી મે ૨૦૧૦ અને ૨૬મી એશપ્રલ ૨૦૧૧થી બીજી સમયાવશિ. 
િોિ : આધશુનક િેતી. 
શવદેિ પ્રવાસ : દુબઈ (ય.ુ એ. ઈ.) 
કાયમી સરનામુ ં: (૧). મ.ુ પો. દાતંરવાડા, તા. હારીજ, 
    જજ. પાટણ – ૩૮૪ ૨૪૦ 

(૨). C/o, સોનલ પેરોખલયમ, મહસેાણા-હારીજ સ્ ટેટ 
હાઈવ,ે હારીજ, તા. હારીજ, જજ. પાટણ. 
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 ટે. ન.ં ૯૯૭૮૪ ૦૫૯૪૫, ૯૮૭૯૫ ૯૮૧૬૬ 
(મોબાઈલ). 

હાલનુંુ ંસરનામુ:ં મતં્રીશ્રી, શ્રમ અને રોજગાર અને આપશત્ત વ્યવસ્થાપનનુંુ ં
  કાયાાલય, સ્વખણિમ સકુંલ - ૧, પહલેો માળ, 

   નવા સખચવાલય, ગાિંીનગર. 
   ટે ન.ં (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૦૧૨૮.  
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ડૉ. ક્રકરીટક માર ચચમનલાલ પટેલ 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૧૮, પાટણ મત પવભાગ 
(પાટણ જજલ્ લો) 

 
જન્ મ : તા. ૨૮મી ઑગસ્ટ ૧૯૭૦, ઉમરેચા, તા. સતલાસણા, જજ. મહસેાણા. 
શિક્ષણ : એમ. એ. (અંગ્રેજી), બી.એડ., એલએલ.એમ., પીએચ.ડી., 
ડી.આઈ.એલ.એમ. 
પત્ નીનુંુ ંનામ અને સતંાનો  શ્રીમતી મીનાબહને, એક પતુ્ર, એક પતુ્રી. 
વ્ યવસાય : એસોસીએટ પ્રોફેસર, િેઠ એમ. એન. લૉ કોલેજ, પાટણ. 
પ્રવશૃત્તઓ  પ્રમિુ, સરદાર પટેલ યથુ ફાઉન્ડેિન, પાટણ. કશ્ન્વનર, ઉત્તર 
ગજુરાત િોડલિામ રસ્ટ, કાગવડ. ઉપપ્રમિુ, ગજુરાત રાજ્ય અધ્યાપક 
મહામડંળ. સેનેટ સભ્ય, હમેચન્રાચાયા ઉત્તર ગજુરાત યશુનવશસિટી, પાટણ. પવૂા 
સભ્ય, ગજુરાત રાજ્ય માધ્યશમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યશમક શિક્ષણ બોડા. સભ્ય, 
એકેડેશમક કાઉશ્ન્સલ, હમેચન્રાચાયા ઉત્તર ગજુરાત યશુનવશસિટી. 
િોિ : વાચંન, સમાજસેવા.   
કાયમી સરનામુ:ં ૨૧, શસધ્િહમેનગર સોસાયટી, ડીસા-ચાણસ્મા હાઇવે, 
   પાટણ, જજ. પાટણ - ૩૮૪ ૨૬૫.   
   ટે. ન.ં ૯૮૨૪૬ ૦૪૦૫૯ (મોબાઈલ). 
 

 
 
 

 
 
 



24 
 

શ્રી ચુંદનજી તલાજી ઠાકોર 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 

૧૯, પસદ્ધપ ર મત પવભાગ  
(પાટણ જજલ્ લો) 

 
જન્ મ : તા. ૧લી જુન ૧૯૭૨, સજુનીપરુ, તા. પાટણ. 
શિક્ષણ : એસ.એસ.સી. પાસ  
પત્ નીનુંુ ંનામ અને સતંાનો  શ્રીમતી રશમલાબહને, એક પતુ્ર, બે પતુ્રી.  
વ્ યવસાય : કોન્રાક્ટર ખબલ્ડર.  
પ્રવશૃત્તઓ  પ્રમિુ, પાટણ જજલ્લા ઠાકોર સમાજ.  
િોિ : ભજન-સત્સગં. 
શવદેિ પ્રવાસ : દુબઈ, બકગકોક. 
કાયમી સરનામુ:ં ૧, રામ બગંલોય, સાઈં પ્લાયા ફ્લેટની સામે, 
   નવીન બસ-સ્ટેન્ડ પાછળ, પાટણ - ૩૮૪ ૨૬૫.  

ટે. ન.ં ૯૮૨૫૦ ૮૨૦૭૧ (મોબાઈલ) 
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શ્રી ભરતપસિંહજી શુંકરજી ડાભી 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
ર૦, ખેરાલ  મત પવભાગ 
(મહસેાણા જજલ્ લો)  

 
જન્ મ : તા. ૧૮મી માચા ૧૯પપ, ડભોડા, (તારંગા), તા. િેરાલ,ુ જજ. મહસેાણા 
શિક્ષણ : બી. એ.  
પત્ નીનુંુ ંનામ અને સતંાનો : શ્રીમતી પ્રવીણાબા, ત્રણ પતુ્ર, એક પતુ્રી.  
વ્ યવસાય : િેતી. 
સસંદીય કારદકદી   સભ્ ય, (૧) બારમી ગજુરાત શવિાનસભા, ર૦૦૭-૧ર, (૨) 
તેરમી ગજુરાત શવિાનસભા, ૨૦૧૨-૧૭. સભ્ય, સામાજજક અને િૈક્ષખણક રીત ે
પછાત વગોના કલ્યાણ માટેની સશમશત, ૨૦૧૦-૧૧. સસંદીય સખચવશ્રી, (૧) 
જળસપંશત્ત શવભાગ, ગજુરાત સરકાર, તા. ૧૧મી નવેમ્બર ૨૦૧૪ થી ૬ઠ્ઠી 
ઑગસ્ટ ૨૦૧૬, (૨) જળસપંશત્ત અને ગ્રામશવકાસ, તા. ૯મી ઑગસ્ટ ૨૦૧૬ થી 
૨૫મી દડસેમ્બર ૨૦૧૭. હાલમા ંદંડકશ્રી, શવિાનસભા ભારતીય જનતા પક્ષ, તા. 
૨૮મી દડસેમ્બર ૨૦૧૭ થી કાયારત. 
પ્રવશૃતઓ: સ્થાપક અને પ્રમિુ, ગજુરાત ક્ષશત્રય ઠાકોર સમાજ શવકાસ મચં, 
ડભોડા (તારંગા), સચંાખલત િૈક્ષખણક સસં્થાઓ, (૧) ચામુડંા કન્યા શવદ્યાલય અન ે
િકંરજી ઠાકોર સાહબે ઉચ્ચતર માધ્યશમક િાળા, ડભોડા, તા. િેરાલ,ુ જજ. 
મહસેાણા, (૨) શ્રીમતી કાન્તાબા લક્ષ્મણજી ઠાકોર માધ્યશમક અને ઉચ્ચતર 
માધ્યશમક િાળા, મ.ુ કનોસણ, તા. જજ. પાટણ, (૩) જીવતં જ્યોત માધ્યશમક 
અને ઉચ્ચતર માધ્યશમક િાળા, મ.ુ ઓટલપરુ, તા. સતલાસણા,  (૪) શ્રીમતી 
અમથીબા કપરૂજી ઠાકોર હાઈસ્કુલ, સાકરી, તા. િેરાલ,ુ (૬) શ્રી હદરહર મહાદેવ 
હાઇસ્કુલ, મ.ુ વિાર, તા. સતલાસણા. ગાયત્રી એડયકેુિન રસ્ટ, ડભોડા 
સચંાખલત િૈક્ષખણક સસં્થાઓ, (૧) સજંય ગાિંી શવદ્યાલય, ઉચ્ચતર માધ્યશમક 
િાળા, િાહપરુા (કમ્પા), તા. સતલાસણ, (૨) ઔદ્યોખગક તાલીમ કેન્ર, (આઈ. 
ટી. આઈ.) િાહપરુા (કમ્પા), તા. સતલાસણ, (૩) શ્રી જવાહરલાલ નહરુે ઉત્તર 
બશુનયાદી હાઈસ્કુલ, ટીંબા, તા. સતલાસણા, (૪) સરદાર પટેલ હાઈસ્કુલ, 
િરોઈ, તા. સતલાસણા, (૫) શ્રી િેઠ શ્રી એલ. જી. િાહ હાઈસ્કુલ, ડભોડા, તા. 
િેરાલ,ુ (૬) ગાયત્રી મોટર ડ્રાઈશવિંગ સ્કુલ, વાવ, સતલાસણા. સ્થાપક, (૧) 
કલ્પતરૂ કૃશર્-ખબયારણ અને ગ્રામોદ્યોગ સહકારી મડંળી, (૨) ડભોડા સેવા 
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સહકારી મડંળી, ડભોડા; સરપચં, ઈિાકપરુા ગ્રામ પચંાયત, તા. સતલાસણા, 
૧૯૮૨; સભ્ય, તાલકુા પચંાયત, િેરાલ,ુ ૧૯૮૫; ઉપપ્રમિુ, ગજુરાત પ્રદેિ 
કોંગ્રેસ બક્ષીપચં મોરચો, ૧૯૯૦-૯૫; અધ્યક્ષ, (૧) કારોબારી સશમશત અને 
અધ્યક્ષ, ૨૦ મદુ્દા અમલીકરણ સશમશત, જજલ્લા પચાયત, મહસેાણા, (૨) જજલ્લા 
બક્ષીપચં અમલીકરણ સશમશત, મહસેાણા. પ્રમિુ, તાલકુા પચંાયત, િેરાલ,ુ 
૨૦૦૫-૦૭. 
િોિ : સમાજસેવા, જીવદયા, ગરીબ શવદ્યાથીઓને િૈક્ષખણક સહાય, વકૃ્ષઉછેર. 
શવદેિપ્રવાસ : યગુાન્ડા. 
કાયમી સરનામુ ં:  મ.ુ પો. ડભોડા (તારંગા), તા. િેરાલ,ુ જજ. મહસેાણા. 
   ટે. ન.ં ૯૯૭૮૪ ૦૬૩૭૭, ૯૪૨૬૫ ૨૧૨૫૩ (મોબાઈલ). 
હાલનુંુ ંસરનામુ ં: ઘર: બગંલા ન.ં ૪૩, મતં્રીશ્રીઓના ંશનવાસસ્થાન, 
    સેકટર – ૨૦, ગાિંીનગર - ૩૮ર ૦૨૦. 

કચેરી: ત્રીજો માળ, શવઠ્ઠલભાઈ પટેલ ભવન,   
   ગજુરાત શવિાનસભા, ગાિંીનગર 

    ટે. ન.ં (૦૭૯) ર૩ર ૫૦૯૪૯, ૫૭૯૭૧,  
     ૫૩૧૯૧, ૫૭૯૭૨, ૫૩૧૯૨ (ફેક્સ), 
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ડૉ. આશાબહને દ્વારકાદાસ પટેલ 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૨૧, ઉંઝા મત પવભાગ 
(મહસેાણા જજલ્ લો) 

 
જન્ મ : તા. ૬ઠ્ઠી જાન્યઆુરી ૧૯૭૭, શવસોળ. 
શિક્ષણ : એમ.એસસી., બી.એડ., પી.એચ.ડી. (રસાયણિાસ્ત્ર) 
વૈવાદહક દરજ્જો : અપદરખણત. 
વ્ યવસાય : િેતી, સમાજસેવા, શનવતૃ્ત પ્રાધ્યાશપકા. 
પ્રવશૃત્તઓ  કારોબારી સભ્ય, ઉશમયા માતાજી સસં્થાન રસ્ટ, ઉંયા. કેખબનેટ 
ઓદફસર, લાયન્સ ઈન્ટરનેિનલ ક્લબ, ૩૨૩-બી. મહામતં્રી, ચોયાાસી કડવા 
પાટીદાર મદહલા સમાજ. સભ્ય, (૧) વમુન્સ ઈન્ટરનેિનલ ખલગ ફોર પીસ એન્ડ 
િીડમ. (૨) સમકક્ષતા સશમશત, હમેચન્રાચાયા ઉત્તર ગજુરાત યશુનવશસિટી, પાટણ, 
(૩) એન.એસ.એસ. સલાહકાર સશમશત, હમેચન્રાચાયા ઉત્તર ગજુરાત 
યશુનવશસિટી, પાટણ, (૪) નાણાકીય સશમશત, હમેચરંાચાયા ઉત્તર ગજુરાત 
યશુનવશસિટી, (૫) એન્ટી-રેખગિંગ સશમશત, હમેચરંાચાયા ઉત્તર ગજુરાત યશુનવશસિટી, 
(૬) બોડા ઓફ યશુનવશસિટી ટીચસા એન્ડ દરસચા, હમેચન્રાચાયા ઉત્તર ગજુરાત 
યશુનવશસિટી, (૭) ચોયાાસી કડવા પાટીદાર ઉત્તેજક મડંળ. રસ્ટી, રાદફક પોલીસ 
ખિગેડ, મહસેાણા. પીએચ.ડી. ગાઈડ, હમેચરંાચાયા ઉત્તર ગજુરાત યશુનવશસિટી, 
પાટણ. કો-ઓદડિનેટર (ઉ.ગ.ુ), ઉત્તર ગજુરાત રાજીવ ગાિંી સ્ટડી સકાલ. 
િોિ : વાચંન, સમાજસેવા, પ્રવાસ, જનસપંકા .   
શવદેિ પ્રવાસ : દુબઈ. 
કાયમી સરનામુ:ં ૧૯, સ્વપ્ન બગંલોય, પટેલ ટાયસાની પાછળ, 
   ઉંયા - મક્તપુરુ હાઇવે રોડ, ઉંયા - ૩૮૪ ૧૭૦.  
   ટે. ન.ં ૯૮૨૪૯ ૬૭૮૩૫, ૯૬૦૧૪ ૨૩૪૭૨ (મોબાઈલ) 
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શ્રી ઋપર્ષકેશ ગણેશભાઈ પટેલ 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
રર, પવસનગર મત પવભાગ 
(મહસેાણા જજલ્લો)  

 
જન્ મ : તા. ૩૦મી ઓકટોબર, ૧૯૬૧, સુદંઢયા (ઉંયા). 
શિક્ષણ : શસશવલ એશન્ જશનયદરિંગ (દડપ્લોમા). 
પત્ નીનુંુ ંનામ અને સતંાનો : શ્રીમતી મીનાબહને, એક પતુ્ર, એક પતુ્રી  
વ્ યવસાય : બાિંકામ. 
સસંદીય કારદકદી   સભ્ ય, (૧) બારમી ગજુરાત શવિાનસભા, ર૦૦૭-૧ર. (૨) 
તેરમી ગજુરાત શવિાનસભા, ૨૦૧૨-૧૭. 
પ્રવશૃતઓ : પ્રમિુ, (૧) પચંિીલ એજયકેુિન રસ્ ટ, શવસનગર, (૨) ભારતીય 
જનતા પક્ષ, મહસેાણા, (૩) દડન્સ્રક્ટ દક્રકેટ એસોસીએિન. ચેરમેન, િેત-ઉત્પન્ન 
બજાર સશમશત, શવસનગર, ૨૦૧૬થી કાયારત. 
િોિ : વાચંન, રમતગમત, પ્રવાસ, સગંીત. 
શવદેિપ્રવાસ : અમેદરકા, ચીન, મલેશિયા, થાઈલેન્ ડ, શસિંગાપોર, યગુાન્ ડા, 
મોદરશિયસ, દુબઈ. 
કાયમી સરનામુ ં: ૧, હરદ્વાર સોસાયટી, થલોટા રોડ,  

મ.ુ તા. શવસનગર – ૩૮૪ ૩૧પ, જજ. મહસેાણા.  
ટે. ન.ં (૦૨૭૬૫) ર૩૦ર૯૪, ર૩ર૦૬૮, ૨૨૦૫૫૭,  

  ૯૮૨૫૦ ૧૦૪૧૩ (મોબાઈલ). 
 

 
 



29 
 

શ્રી ભરતજી સોનાજી ઠાકોર 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૨૩, બેચરાજી મત પવભાગ  
(મહસેાણા જજલ્ લો) 

 
જન્ મ : તા. ૧૩મી ઑગસ્ટ ૧૯૮૧, શવરસોડા. 
શિક્ષણ : એસ.એસ.સી., આઈ.ટી.આઈ. 
પત્ નીનુંુ ંનામ અને સતંાનો  શ્રીમતી સોનલબહને, એક પતુ્ર, એક પતુ્રી.  
વ્ યવસાય : િેતી.  
પ્રવશૃત્તઓ  પ્રદેિ કાયાાલય મતં્રી, ગજુરાત ક્ષશત્રય ઠાકોર સેના, સામાજજક 
સગંઠ્ઠન.  
િોિ : દક્રકેટ, વાચંન. 
કાયમી સરનામુ:ં મ . પો. પવરસોડા, ઠે. ઠાકોરવાસ, 
   રબારીવાસની બાજ માું, તા. જોટાણા, 
   જજ. મહસેાણા - ૩૮૪ ૪૩૦. 
   ટે. ન.ં ૯૯૭૯૧ ૭૫૯૦૭ (મોબાઈલ).  

હાલનુંુ ંસરનામુ ં: ૫/૫, સદસ્ય શનવાસ, 
સેક્ટર - ૨૧, ગાિંીનગર. 
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શ્રી કરશનભાઈ પ ૂુંજાભાઈ સોલુંકી 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૨૪, કડી (અ.જા) મત પવભાગ 
(મહસેાણા જજલ્ લો) 

 
જન્ મ : તા. ૧લી જુન ૧૯૫૭, નગરાસણ. 
શિક્ષણ : િોરણ - ૫ સિુી. 
પત્ નીનુંુ ંનામ અને સતંાનો  શ્રીમતી સશવતાબહને, એક પતુ્ર, બે પતુ્રી.  
વ્ યવસાય : િેતી. 
પ્રવશૃત્તઓ  પ્રમિુ, (૧) અનુંસુખુચત જાશત મોરચો, કડી તાલકુા ભારતીય જનતા 
પક્ષ, ૧૯૮૫-૨૦૦૨, (૨) અનુંસુખુચત જાશત મોરચો, મહસેાણા જજલ્લા ભા.જ.પ, 
૨૦૦૨-૧૨. ચેરમેન, સામાજજક ન્યાય સશમશત, કડી તાલકુા પચંાયત, ૧૯૮૫થી 
કાયારત. સભ્ય, (૧) નગરાસણ ગ્રામ પચંાયત, ૧૯૮૦-૮૫, (૨) સેવા સહકારી 
મડંળી ૧૯૮૦ થી કાયારત, (૩) દૂિ મડંળી, ૧૯૮૦ થી કાયારત.  
િોિ : સમાજસેવા. 
કાયમી સરનામુ:ં મ.ુ પો. નગરાસણ, તા. કડી, જજ. મહસેાણા. 
   ટે. ન.ં ૯૦૯૯૯ ૧૧૦૧૧, ૯૪૨૬૦ ૧૮૧૦૩ (મોબાઈલ). 
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શ્રી નીપતનક માર રપતલાલ પટેલ 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
રપ, મહસેાણા મત પવભાગ  
(મહસેાણા જજલ્ લો) 

 
જન્ મ  તા. રરમી જૂન ૧૯પ૬, શવસનગર, જજ. મહસેાણા. (વતન: કડી, જજ. 
મહસેાણા) 
શિક્ષણ  એસ.વાય. બી. કોમ.  
પત્ નીનુંુ ંનામ અને સતંાનો  શ્રીમતી  સલુોચનાબહને, બે પતુ્ર. 
વ્ યવસાય  કોટન જજશનિંગ એન્ ડ પ્રેશસિંગ ઈન્ ડસ્ રીય તથા ઓઈલ ઈન્ ડસ્ રીય.  
સસંદીય કારદકદી  સભ્ ય, (૧) આઠમી ગજુરાત શવિાનસભા, ૧૯૯૦-૯પ, (ર) 
નવમી ગજુરાત શવિાનસભા, ૧૯૯પ-૯૭, (૩) દસમી ગજુરાત શવિાનસભા, 
૧૯૯૮-ર૦૦ર, (૪) બારમી ગજુરાત શવિાનસભા, ર૦૦૭-૧ર, (૫) તેરમી 
ગજુરાત શવિાનસભા, ર૦૧ર-૧૭. સભ્ ય, િાતરી સશમશત, જાહરે સાહસો માટેની 
સશમશત અને અંદાજ સશમશત, આઠમી ગજુરાત શવિાનસભા. િજાનચી, ભા.જ.પ. 
શવિાનસભા પક્ષ, ૧૯૯૦-૯૫. મતં્રીશ્રી, (૧) આરોગ્ ય અને પદરવાર કલ્ યાણ, 
ગજુરાત સરકાર, ૧૯૯પ-૯૬, (ર) કૃશર્, નાની અને મ યમ શસિંચાઈ યોજના, 
૧૯૯૮-૯૯, (૩) નાની અને મ યમ શસિંચાઈ યોજના, માગા અને મકાન 
(પચંાયત હસ્ તકના ંકામો), ૧૯૯૯-ર૦૦૧, (૪) નાણા ંઅને મહસેલૂ, ર૦૦૧-૦ર, 
(પ) પાણી પરુવઠા, જળસપંશત્ત, િહરેીશવકાસ અને િહરેી ગહૃશનમાાણ, તા. ૪થી 
જાન્ યઆુરી ર૦૦૮થી તા. રપ દડસેમ્બર ર૦૧ર, (પ)  નાણા,ં આરોગ્ ય, તબીબી 
શિક્ષણ, પદરવાર કલ્ યાણ, વાહનવ્ યવહાર, તા. ર૬મી દડસેમ્ બર ર૦૧ર થી ૨૧મી 
મે ૨૦૧૪ સિુી, (૬) આરોગ્ય, તબીબી શિક્ષણ, પદરવાર કલ્યાણ, માગા અન ે
મકાન, પાટનગર યોજના, વાહનવ્યવહાર તા. ૨૨મી મે ૨૦૧૪ થી ૧૯મી 
નવેમ્બર ૨૦૧૪ સિુી, (૭) આરોગ્ય, તબીબી શિક્ષણ, પદરવાર કલ્યાણ, માગા 
અને મકાન, પાટનગર યોજના શવભાગ તા. ૨૦મી નવેમ્બર ૨૦૧૪ થી ૬ઠ્ઠી 
ઑગસ્ટ ૨૦૧૬ સિુી. નાયબ મખુ્યમતં્રીશ્રી, ગજુરાત સરકાર અને નાણા,ં િહરેી 
શવકાસ અને િહરેી ગહૃશનમાાણ, માગા અને મકાન, પાટનગર યોજના, નમાદા 
યોજના, કલ્પસર યોજના અને પેરોકેશમકલ્સ શવભાગોનો હવાલો, તા. ૭મી 
ઑગસ્ટ ૨૦૧૬ થી તા. ૨૫મી દડસેમ્બર, ૨૦૧૭. સભ્ ય, વેટ (VAT) અમલમા ં
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મકૂવા માટેની એમ્ પાવર કશમટી, ગજુરાત સરકાર, ર૦૦ર. સભ્ય, જી.એસ.ટી. 
કાઉશ્ન્સલ, ભારત સરકાર. સભ્ય, જી.એસ.ટી. કાઉશ્ન્સલ, ભારત સરકાર. 

હાલમા ં તા. ૨૬મી દડસેમ્બર ૨૦૧૬ થી ગજુરાત સરકારમા ં નાયબ 
મખુ્યમતં્રીશ્રી છે અને નાણા,ં માગા અને મકાન, આરોગ્ય અને પદરવાર કલ્યાણ, 
તબીબી શિક્ષણ, નમાદા યોજના, કલ્પસર યોજના અને પાટનગર યોજના 
શવભાગોનો હવાલો સભંાળે છે.  
પ્રવશૃતઓ: પ્રમિુ, (૧) કડી નગરપાખલકા, ૧૯૮૮-૯૦, (ર) મહસેાણા જજલ્ લા 
ભારતીય જનતા પક્ષ, ૧૯૯૭-૯૮, (૩) સ્ કુમ રસ્ ટ સ્ કુલ, થલતેજ, અમદાવાદ. 
ઉપપ્રમિુ, સસં્ કાર મડંળ, કડી. મહામતં્રી, (૧) કડી તાલકુા નવશનમાાણ સશમશત, 
૧૯૭૪, (ર) સી. એન. આટાસ એન્ ડ બી. ડી. કોમસા કોલેજ, કડી, ૧૯૭૬. 
દડરેકટર, (૧) કડી િેત-ઉત્ પન્ ન બજાર સશમશત, ૧૯૮૪થી, (ર) મહસેાણા 
દડશસ્ રકટ કો-ઓપરેદટવ બકક ખલ., આઠ વર્ા સિુી. સભ્ ય, (૧) કારોબારી સશમશત, 
સવા શવદ્યાલય કેળવણી મડંળ, કડી, (ર) કારોબારી સશમશત, ભાગ્ યોદય જનરલ 
હોશસ્ પટલ, કડી, (૩) પાજંરાપોળ સસં્ થા, કડી, (૪) કડી નગરપાખલકા, ૧૯૭૭-
૯૨. કડી નગરપાખલકાના સતત પદંર વર્ાના સભ્ યપદ દરશમયાન કડી 
નગરપાખલકાની કારોબારી સશમશત સદહત શવશવિ સશમશતઓના અ યક્ષ તરીકે 
કામગીરી બજાવી છે. (૫) ગજુરાત પ્રદેિ ભા.જ.પ. પાલાામેન્ટરી બોડા, (૬) 
રાષ્ટ્રીય કારોબારી સશમશત, ભા.જ.પ.  
િોિ  સમાજસેવા અને વાચંન. 
શવદેિ પ્રવાસ : નેપાળ, ય.ુ એસ. એ., દખક્ષણ કોદરયા, સ્પેન, જમાની, દખક્ષણ 
આદિકા.   
કાયમી સરનામુ:ં  બગંલા ન.ં ૮, મખણચન્ર સોસાયટી, શવભાગ ન.ં ૪,  
   સરુિારા સકાલ પાસે, અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૫૧. 
   ટે. ન.ં ૯૯૭૮૪ ૦૫૩૧૩ (મોબાઈલ).  
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શ્રી રમણભાઈ ધળૂાભાઈ પટેલ 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૨૬, પવજાપ ર મત પવભાગ 
(મહસેાણા જજલ્ લો) 

 
જન્ મ : તા. ૧લી જુન ૧૯૫૮, હીરપરુા. 
શિક્ષણ : બીએસ.સી. 
પત્ નીનુંુ ંનામ અને સતંાનો  શ્રીમતી સીતાબહને, એક પતુ્ર, ત્રણ પતુ્રી. 
વ્ યવસાય : વેપાર. 
પ્રવશૃત્તઓ  ચેરમેન, (૧) િેત ઉત્પન્ન બજાર સશમશત, શવજાપરુ, (૨) સત્તાવીસ 
ગામ કડવા પાટીદાર કેળવણી રસ્ટ, રણછોડપરુ, પવૂા પ્રમિુ, મહસેાણા જજલ્લા 
પચંાયત, ૨૦૦૫-૧૦.   
શવદેિ પ્રવાસ : ય.ુએસ., કેનેડા, ય.ુકે., ઑસ્રેખલયા, શસિંગાપોર, હોંગ કોંગ, દુબઈ, 
ઈરાક, િાન્સ, જમાની, વગેરે.  
કાયમી સરનામુ:ં મ.ુ પો. હીરપરુા, તા. શવજાપરુ,  જજ. મહસેાણા. 
   ટે. ન.ં ૯૮૨૪૦ ૬૬૨૦૯ (મોબાઈલ). 
હાલનુંુ ંસરનામુ ં: સ્ટારલાઈન કાસા પ્રા. ખલ., આનદંપરુા ચાર રસ્તા, હાઈવે, 
   શવજાપરુ. 
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શ્રી રાજેન્રપસિંહ રણજજતપસિંહ ચાવડા 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
ર૭, ક્રહિંમતનગર મત પવભાગ 
(સાબરકાુંઠા જજલ્ લો) 

 
જન્ મ : તા. ૧૧મી ફેબ્રઆુરી, ૧૯૬૬, અમદાવાદ. 
શિક્ષણ : દડપ્લોમા ઈન શસશવલ એન્ન્જશનયદરિંગ, બી.એ. 
પત્ નીનુંુ ંનામ અને સતંાનો  શ્રીમતી અરૂણાકંુવરબા, એક પતુ્ર, એક પતુ્રી. 
વ્ યવસાય : વેપાર 
સસંદીય કારદકદી: સભ્ય, તેરમી ગજુરાત શવિાનસભા, ૨૦૧૨-૧૭.  
પ્રવશૃતઓ દડરેક્ટર, (૧) દહિંમતનગર નાગદરક સહકારી બેન્ક ખલ. અન ે (૨) 
સાબરકાઠંા જજલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેન્ક ખલ. 
િોિ : વાચંન, સમાજસેવા, શવદેિપ્રવાસ. 
શવદેિપ્રવાસ : યરુોપ, શસિંગાપોર, દખક્ષણ આદિકા, મલેશિયા, મોદરશિયસ, દુબઈ. 
કાયમી સરનામુ ં: ૭૬, દેવભશૂમ બગંલોય, વેરણા રોડ, 
   શવરાટનગરની પાછળ, દહિંમતનગર. 
   જજ. સાબરકાઠંા - ૩૮૩ ૦૦૧. 

ટે. ન.ં (૦૨૭૭૨) ૨૪૨૧૧૧. 
૯૮૨૫૧ ૭૯૭૭૭ (મોબાઈલ). 
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શ્રી ક્રહત   નરેશક માર કનોક્રડયા 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૨૮, ઈડર (અ.જા) મત પવભાગ 
(સાબરકાુંઠા જજલ્ લો) 

 
જન્ મ : તા. ૨૧મી ફેબ્રઆુરી ૧૯૭૦, અમદાવાદ. 
શિક્ષણ : િોરણ - ૧૨ પાસ (અંગ્રેજી માધ્યમ). 
પત્ નીનુંુ ંનામ અને સતંાનો  શ્રીમતી મોના (થીબા) કનોદડયા, એક પતુ્ર.  
વ્ યવસાય : ગજુરાતી દફલ્મ તથા દહન્દી ટીવી શસદરયલ અખભનેતા. 
પ્રવશૃત્તઓ  પવૂા દડરેક્ટર, બોડા ઓફ દડરેક્ટસા, ગજુરાત રાજ્ય સગંીત-નાટય 
અકાદમી. 
િોિ : અખભનય, સગંીત, ખચત્રકળા, પ્રવાસ.    
શવદેિ પ્રવાસ : ય.ુએસ. ય.ુકે., કેનેડા, ઈસ્ટ આદિકા, ન્ય ુ યીલેન્ડ, દફજી, 
આઈસલેન્ડ, હોંગ કોંગ, દુબઈ, શસિંગાપોર, ચીન, બેલ્લ્જયમ, દફખલપાઈન્સ વગેરે. 
કાયમી સરનામુ:ં ફ્લેટ ન.ં ૪૧, રોયલ એકોડા - ૨, સ્વામી સમથા ચાડ, 
    લોિડંવાલા કોમ્પ્લેક્ષ, અંિેરી (વેસ્ટ), 
   મુબંઈ - ૪૦૦ ૦૫૮.  

હાલનુંુ ંસરનામુ ં: પ્લોટ ન.ં ૭૨૯, સેક્ટર - ૮, ગાિંીનગર.  
   ટે. ન.ં ૯૮૨૦૦ ૦૦૧૮૨ (મોબાઈલ). 
   E-mail: HituKanodia21@gmail.com 
    HituKanodia@hotmail.com 
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શ્રી અપશ્વનભાઈ લક્ષ્મણભાઈ કોટવાલ 
ભારતીય રાષ્ટ્ રીય કોંગે્રસ 
ર૯, ખેડબ્રહ્મા (અ.જ.જા.) મત પવભાગ 
(સાબરકાુંઠા જજલ્ લો)  

 
જન્ મ : તા. ર૧મી ઓકટોબર ૧૯૬૪, પરવઠ, તા. શવજયનગર. 
શિક્ષણ : બી. એ.  
પત્ નીનુંુ ંનામ અને સતંાનો : શ્રીમતી ઈન્ દુબહને, બે પતુ્ર.  
વ્ યવસાય : િેતી.  
સસંદીય કારદકદી   સભ્ ય, (૧) બારમી ગજુરાત શવિાનસભા, ર૦૦૭-૧ર. (૨) 
તેરમી ગજુરાત શવિાનસભા, ૨૦૧૨-૧૭. દંડકશ્રી, શવિાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષ, તા. 
૩૧મી જુલાઈ ૨૦૧૮થી. 
પ્રવશૃતઓ : શવરોિપક્ષના નેતા, સાબરકાઠંા જજલ્ લા પચંાયત. 
િોિ : દક્રકેટ, વોલીબોલ, પ્રવાસ.  
કાયમી સરનામુ ં:  મ.ુ પરવઠ, પો. મસોતા, 

તા. શવજયનગર, જજ. સાબરકાઠંા. 
 
હાલનુંુ ંસરનામુ ં: ૯૮, આદિા બગંલોય,  
       મોતીપરુા, પોખલટેકશનક કોલેજની બાજુમા,ં 
       દહિંમતનગર, જજ. સાબરકાઠંા. 
        ટે. ન.ં ૯૪૨૬૩ ૬૪૨૭૦ (મોબાઈલ). 
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ડૉ. અપનલભાઈ જાલજીભાઈ જોર્ષીયારા 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૩૦, ચભલોડા (અ.જ.જા.) મત પવભાગ 
(અરવલ્લી જજલ્ લો)  

 
જન્ મ  તા. ર૪મી એશપ્રલ ૧૯પર, ચનુાિાણ, તા. ખભલોડા, જજ. સાબરકાઠંા. 
શિક્ષણ  એમ.બી.બી.એસ., એમ.એસ. (જનરલ સર્જન). 
પત્ નીનુંુ ંનામ અને સતંાનો  શ્રીમતી યમનુાબહને, એક પતુ્ર, બે પતુ્રી. 
વ્ યવસાય  િેતી, દાકતરી અને સમાજસેવા.  
સસંદીય કારદકદી  સભ્ ય, (૧) નવમી ગજુરાત શવિાનસભા, ૧૯૯પ-૯૭, (ર) 
અખગયારમી ગજુરાત શવિાનસભા, ર૦૦ર-૦૭, (૩) બારમી ગજુરાત 
શવિાનસભા, ર૦૦૭-૧ર, (૪) તેરમી ગજુરાત શવિાનસભા, ૨૦૧૨-૧૭.  
રાજ્યકક્ષાના મતં્રીશ્રી, આદદજાશત શવકાસ શવભાગ, ગજુરાત સરકાર, ૧૯૯૫-૯૬. 
મતં્રીશ્રી, આરોગ્ ય અને પદરવાર કલ્ યાણ, ૧૯૯૭-૯૮ 
પ્રવશૃતઓ: પવૂા સભ્ ય, (૧) સાબર યવુા શવકાસ મડંળ, દસ વર્ા, (ર) મેદડકલ 
એસોસીએિન, (૩) અરૂણોદય યવુક મડંળ. સન ૧૯૮૪-૯૪ દરશમયાન 
સશુપ્રન્ ટેન્ ડેન્ ટ અને શસશવલ સર્જન તરીકે હોશસ્ પટલમા ં ફરજો બજાવી હતી. 
સરકારના કુુંુંબ શનયોજન જેવા રાષ્ટ્ રીય કાયાક્રમમા ંદસ વર્ા સિુી સેવાઓ આપી 
તથા લાયન્ સ કલબ  વારા યોજાતા ડાયાગ્નોશસ્ ટક કેમ્ પ સાથે સકંળાયેલ છે. 
તેઓ ડુગંરી ગરાશસયા સેવા સમાજ રસ્ ટના હોદે્દદાર છે અન ે સામાજજક તથા 
િૈક્ષખણક પ્રવશૃત્તઓ સાથે સકંળાયેલ છે. 
િોિ  વાચંન તથા રમતગમત. 
કાયમી સરનામુ:ં  મ.ુ પો. ચનુાિાણ, તા. ખભલોડા, જજ. અરવલ્લી. 
હાલનુંુ ંસરનામુ:ં   પ્ લોટ ન.ં ૬૧૮, સેકટર ન.ં ૮, 
   ગાિંીનગર - ૩૮ર ૦૦૮. 
   ટે. ન.ં ૯૮૨૫૦ ૬૯૪૮૧ (મોબાઈલ). 
    

 



1 
 

શ્રી રાજેન્દ્રસ િંહ સિવસ િંહ ઠાકોર 
ભારતીય રાષ્ટ રીય કરેસ   
૩૧, મોડા ા મત સવભાગ  
(અરવલ્લી જિલ્ લો) 

 
જન્મ ા. ૨૭મીએપ્રિલ,૧૯૭૨ મ ુગજુેરી,ા. ધનસરુ.,જજ અરવલ્લી  
પ્રિક્ષણ બી એ  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીમસહુલબહને,એકપતુ્ર,એકપતુ્રી  
વ્યવત.ય ખસાી,નોકરી  
તનતદીયક.રકકદી તભ્ય,ાસરમીગજુર.ાપ્રવધ.નતભ., ૨૦૧૨-૧૭  
િવપૃ્રાઓ  મહ.મનત્રી, ત.બરક.નઠ. જજલ્લ. યવુક કોંગ્રસત  ચસરમસન, ધનસરુ. ા.લકુ.
ખરીદવસચ.ણતનઘ પવૂવઉપ.ધ્યક્ષ,ધનસરુ.તહક.રીજીન કિરેક્ટર,(૧)ખસાઉત્પન્ન
બજાર તપ્રમપ્રા, ધનસરુ., (૨) ધનસરુ. તહક.રી જીન  તભ્ય, ત.બરક.નઠ. જજલ્લ.
પનચ.યા,૨૦૦૫-૧૦  
િોખ વ.નચન,તનગીા,રમાગમા  
પ્રવદેિિવ.ત થ.ઈલસન્િ,પ્રતિંગ.પોર  
ક.યમીતરન.મુન  ૩૦,ઓધ.રીનગરતોત.યટી,મ.લપરુ રોિ, 
  ા. મોિ.ત., જજ  અરવલ્લી 
હ.લનુંુનતરન.મુન  ૧૫/૩,તદસ્યપ્રનવ.ત, 
   તસક્ટર–૨૧,ગ.નધીનગર  
   ટે નન ૯૯૨૫૧૪૦૩૩૫(મોબ.ઇલ)   
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શ્રી ધવલસ િંહ નરેન્દ્રસ િંહ ઝાલા 
ભારતીય રાષ્ટરીય કરેસ   
૩૨, બાયડ મત સવભાગ 
(અરવલ્લી જિલ્ લો) 
 

જન્મ ા. ૧૬મીઑગસ્ટ, ૧૯૭૫,અમદ.વ.દ  
પ્રિક્ષણ એમ એ , બી પી એિ  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીિાીક્ષ.બહને,એકપતુ્ર, એકપતુ્રી  
વ્યવત.ય આચ.યવ-નોકરી  
િવપૃ્રિઓ  તસનસટ મસમ્બર, ગજુર.ા યપુ્રનવપ્રતિટી; મનત્રી, િ.ળ. તનચ.લક મનિળ,
અમદ.વ.દ;િભ.રીશ્રી,તૌર.ષ્ટ્રઝોન(GKTS) ;ઉપિમખુ,આચ.યવતનઘ  
િોખ તમ.જસધુ.રણ.નીિવપૃ્રિઓ,વ.નચનઅનસઆપ.ાક.લલનતમયમ.નતસવ.ન.ન
ક.મો  
ક.યમીતરન.મુન  જીાપરુવ.નટ., ગ.બટ, પોસ્ટબ.દરપરુ., 
   ા. બ.યિ, જજ અરવલ્લી  
   ટે નન  (૦૭૯)૨૨૮૧૯૪૨૦    
    ૮૫૩૦૩૦૮૫૩૦,૯૮૯૮૯૮૯૯૯૯(મોબ.ઈલ), 
હ.લનુંુનતરન.મુન  જે પી ડુપ્લસક્ત,હકરદિવનચ.રરસ્ા.નીપ.તસ, 
   નરોિ., અમદ.વ.દ. 
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શ્રી ગજેન્દ્રસ િંહ દેેસ િંહ રરમાર 
ભારતીય િનતા રક્ષ 
૩૩, પ્ાાંસતિ મત સવભાગ  
( ાબરકાાંઠા જિલ્ લો) 

 
જન્મ ા. ૨૪મીજાન્યઆુરી૧૯૭૮,વક્ા.પરુ  
પ્રિક્ષણ ટી.વ.ય.બી.એ. 
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાી રેખ.બ.,એક પતુ્ર, એક પતુ્રી  
વ્યવત.ય ખસાી,પશપુ.લન  
િોખ વ.નચન,કિકેટ  
ક.યમીતરન.મુન  મ ુવક્ા.પરુ, પો ખસરોલ, ા. ાલોદ, 
   જજ ત.બરક.નઠ.-૩૮૩૨૧૫  
   ટે નન ૯૪૨૬૭૦૪૦૫૩, ૯૫૫૮૯૯૯૯૨૨(મોબ.ઈલ)  
   E-mail: gajendrasinhtalod@gmail.com  
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શ્રી બલરાિસ િંહ કલ્યાણસ િંહ ચૌહાણ 
ભારતીય િનતા રક્ષ 
૩૪, ેહગેામ મત સવભાગ  
(ગાાંધીનગર જિલ્ લો) 
 

જન્મ ા.  ૨૫મીમસ૧૯૭૧,પ.લનુ્ર.,ા.  દહગે.મ,જજ ગ.નધીનગર. 
પ્રિક્ષણ બી એ ,એલએલ બી  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો  શ્રીમાીઆરતબ.,બસપતુ્ર,એકપતુ્રી  
વ્યવત.ય  વકીલ.ા  
િોખ  વ.નચનઅનસકિકેટ  
ક.યમીતરન.મુન  ૨૧,મખુીવ.ત, મ ુપ.લનુ્ર., ા. દહગે.મ, 

   જજ ગ.નધીનગર  
   ટે નન ૯૯૨૫૨૭૭૧૭૨(મોબ.ઈલ)  
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     શ્રી િાંભજુી ચ લાજી ઠાકોર 
ભારતીય િનતા રક્ષ  
૩ર, ગાાંધીનગર (ેક્ષક્ષણ) મત સવભાગ  
(ગાાંધીનગર જિલ્ લો)  

 
િન્દ્ મ ા. ૧લીજૂન૧૯પ૦, કટિંટોિ., ા. જજ ગ.નધીનગર  
સિક્ષણ બી એ , એલએલ બી  
રત્ નીનુંુાં નામ અન   ાંતાનો શ્રીમાીક.ન્ા.બહને, ચ.રપતુ્ર, બસપતુ્રી  
વ્યવ ાય એિવોકેટઅનસનોટરી  
 ાં ેીય કારકકેદીઃ  તભ્ય, (૧) બ.રમી ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ., ર૦૦૭-૧ર, (૨) 
ાસરમી ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ., ર૦૧ર-૧૭  ા.  ૨૨મી ઑગસ્ટ, ૨૦૧૬ થી ૨૨મી
કિતસમ્બર,૨૦૧૭સધુીગજુર.ાપ્રવધ.નતભ.ન.ઉપ.ધ્યક્ષહા.   
પ્વસૃતઓ   પવૂવ િમખુ, ગ.નધીનગર ા.લકુ. ભ. જ પ  (બસ તમય.વપ્રધ)  પવૂવ
કોષ.ઘ્યક્ષ, અલખલગજુર.ાઠ.કોરપ્રવક.તતનઘ તસવ.કીયઅનસધ.પ્રમિકિવપૃ્રિઓમ.ન
રતધર.વસછસ  
ક.યમીતરન.મુન  ઘરનન ૯૮૦,તસકટર-ર૭, “ખ-૭”રોિ,  

પ્રિવિકકાતોત.યટી, ગ.નધીનગર  
ટે નન ૯૮ર૪૪૦ર૭૩૦(મોબ.ઈલ) 

હ.લનુંુનતરન.મુન  ૩/૧,તદસ્યપ્રનવ.ત, 
   તસક્ટર–૨૧,ગ.નધીનગર  
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ડૉ. ચતરુસ િંહ િવાનજી ચાવડા 
ભારતીય રાષ્ટરીય કરેસ   
૩૬, ગાાંધીનગર (દત્તર) મત સવભાગ  
(ગાાંધીનગર જિલ્ લો) 
 

જન્મ ા. ૨૯મીમ.ચવ,૧૯૫૮,િ.ભલ.(વતઈ),ા. પ્રવજાપરુ,જજ મહતે.ણ.  
પ્રિક્ષણ બી વી એતતી એન્િએ એચ ,એલએલ બી  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો િૉ ફ.લ્ગનુીબહને,એકપતુ્ર,બસપતુ્રી  
વ્યવત.ય લબલ્િરઅનસતમ.જતસવ.  
તનતદીયક.રકકદી તભ્ય,અલગય.રમીગજુર.ાપ્રવધ.નતભ., ર૦૦૨-૦૭  
િવપૃ્રિઓ  િમખુ, (૧) ઉિર ગજુર.ા ર.જપાૂ તમ.જ, (૨) ગ.નધીનગર જજલ્લ.
કોંગ્રસત તપ્રમપ્રા  ઉપિમખુ, ગજુર.ા ક્ષપ્રત્રય તભ.  િદેિ િેલલગસટ, ગજુર.ા િદેિ
કોંગ્રસત તપ્રમપ્રા  મહ.મનત્રી, ગજુર.ા િદેિ કોંગ્રસત તપ્રમપ્રા  પવૂવ અધ્યક્ષ, ક.રોબ.રી
તપ્રમપ્રા, મહતે.ણ. જજલ્લ. પનચ.યા  અલખલ ભ.રાીય પ્રનબનધ સ્પધ.વમ.ન દ્વિાીય
ઈન.મિ.પ્ાકયુુંહત ુન ઈન્ટરયપુ્રનવપ્રતિટીવક્તતૃ્વસ્પધ.વાથ.ચસતસ્પધ.વમ.નભ.ગ
લીધોહાો ઈન્ટરકોલસજકબડ્ડીસ્પધ.વમ.નભ.ગલીધોહાો  
િોખ વક્તતૃ્વ,કિકેટ,ચસત  
પ્રવદેિિવ.ત ઑસ્રેલલય., ન્યુઝીલસન્િ, પ્રતિંગ.પોર, મલસપ્રિય., થ.ઈલસન્િ  
ક.યમીતરન.મુન મ ુ પો  િ.ભલ.(વતઈ), ા. પ્રવજાપરુ,જજ મહતે.ણ.  
હ.લનુંુનતરન.મુન  ૧. પ્લોટનન ૯૦૨,તસકટર-૬/તી,ગ.નધીનગર  
    ટે નન ૯૭૨૭૪૮૩૦૮૩ (મોબ.ઈલ)  
   ૨. એ/૨, તસન્ટોઝ.ગ્રીનલસન્િ બનગલોઝ, એત પી રીંગરોિ, 

     રકનપરુ-ભ.િજતકવલપ.તસ, અમદ.વ.દ. 
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શ્રી સરેુિકુમાર ચતરુેા  રટેલ 
ભારતીય રાષ્ટરીય કરેસ   
૩૭, માણ ા મત સવભાગ 
(ગાાંધીનગર જિલ્ લો) 

 
જન્મ ા. ૨૦મીઑક્ટોબર૧૯૫૧,અમદ.વ.દ  
પ્રિક્ષણ એત વ.ય બી કોમ  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીવૈજયનપ્રાબહને,એકપતુ્ર,એકપતુ્રી  
વ્યવત.ય વસપ.રઅનસખસાી  
તનતદીય ક.રકકદી  તભ્ય, (૧) દતમી ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ., ૧૯૯૮-૨૦૦૨, (૨)
બ.રમીગજુર.ાપ્રવધ.નતભ., ર૦૦૭-૧૨  
િવપૃ્રિઓ   પવૂવ તભ્ય, કલોલ ા.લકુ. પનચ.યા, ૧૯૮૭-૯૮ (બસ તમય.વપ્રધ) 
ક.રોબ.રી તભ્ય, (૧) કિવ. પ.ટીદ.ર મ.નવ તસવ. તપ્રમપ્રા, (૨) દેકદય.તણ િેકિટ
તોત.યટી, મહતે.ણ., (૩) કેળવણી મનિળ  કિરેક્ટર, (૧) ન.ગકરક તહક.રી બસન્ક,
કલોલ, (૨) કિવ. પ.ટીદ.ર મ.નવ તપ્રમપ્રા, દેકદય.તણ, (૩) િેકિટ તોત.યટી,
મહતે.ણ.  રસ્ટી, (૧) તીા.બ. તદન, અંબ.જી, (૨) ગ.યત્રી મનકદર, પલલયિ, ા. 
કલોલ પવૂવિપ્રાપ્રનપ્રધપ્રવદ્ય.થીમનિળ,કલોલ  
િોખ વ.નચન,િવ.ત,રમા-ગમા,તમ.જતસવ.,તનિોધન  
પ્રવદેિિવ.ત અમસકરક.  
ક.યમીતરન.મુન  ઈશ્વરઓઈલપ્રમલ,મ ુ પલલયિ, 
 ા. કલોલ,જજ  ગ.નધીનગર. 

 ટે નન ૯૮૨૫૪૭૧૪૧૪(મોબ.ઈલ)  
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શ્રી બળેેવજી ચાંદુજી ઠાકોર 
ભારતીય રાષ્ટ રીય કરેસ   
૩૮, કલોલ મત સવભાગ  
(ગાાંધીનગર જિલ્ લો) 

 
જન્મ ા. ૧લીજૂન,૧૯૬૩,મ ુઝ.લોિ.  
પ્રિક્ષણ બી  કોમ  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીગગીબહને,એકપતુ્ર,બસપતુ્રી  
વ્યવત.ય ખસાીઅનસતમ.જતસવ.  
તનતદીય ક.રકકદી   તભ્ય, (૧) અલગય.રમી પ્રવધ.નતભ., ૨૦૦૨-૦૭, (૨) ાસરમી
ગજુર.ાપ્રવધ.નતભ., ૨૦૧૨-૧૭  
િવપૃ્રાઓ િમખુ,(૧)મહતે.ણ.જજલ્લ.કોંગ્રસતતપ્રમપ્રા,(૨)કિીા.લકુ.પનચ.યા,
તન૨૦૦૨-૦૭ તભ્ય,ગજુર.ાર.જ્યપનચ.યાપકરષદ,ગ.નધીનગર  
િોખ વ.નચન,િવ.ત  
પ્રવદેિિવ.ત નસપ.ળ,ભાુ.ન,શ્રીલનક., દુબઈ, ઈન્િોનસપ્રિય., મલસપ્રિય., પ્રતિંગ.પોર,
થ.ઈલસન્િ,ય ુએત એ ,કેનસિ.,સ્સ્વત્ઝરલસન્િ,ફ્ર.ન્ત  
ક.યમીતરન.મુન  પ્લોટનન૯૦૮,ગ-૩તકવલપ.તસ, 

તસક્ટર–૬-તી,ગ.નધીનગર  
    ટે ન ન ૯૪૨૬૦૧૮૧૧૨(મોબ.ઇલ)  
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શ્રી લાખાભાઈ ભીખાભાઈ ભરવાડ 
ભારતીય રાષ્ટરીય કરેસ   
૩૯, સવરમગામ મત સવભાગ 
(અમેાવાે જિલ્ લો) 

 
જન્મ ા. ૨૬મીતપ્ટેમ્બર૧૯૫૯,ગ્ય.તપરુ,ભ.ઠ.,અમદ.વ.દ  
પ્રિક્ષણ સ્ન.ાક  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીમળૂીબહને,બસપતુ્ર,બસપતુ્રી  
વ્યવત.ય ખસાી  
િવપૃ્રિઓ ઉપિમખુ,ગજુર.ાિદેિકોંગ્રસતતપ્રમપ્રા ઈન્ચ.ર્જ,ઉિરગજુર.ા
ભ.રાીયર.ષ્ટ્રીયકોંગ્રસતપક્ષ  
િોખ લસખનઅનસવ.નચન 
ક.યમીતરન.મુન  ૨૮૮,ભરવ.િવ.ત-૩,ગ્ય.તપરુ,અમદ.વ.દ  
હ.લનુંુનતરન.મુન: કચ રી: ૨૧૬, પ્રિવમકોમ્પ્લસક્ષ,હાે.થવપ.ટીપ્લોટત.મસ, 
    ત.યન્તતીટીરોિ,તોલ.,અમદ.વ.દ. 
    ટે નન (૦૭૯)૨૯૭૦૫૨૫૬  
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શ્રી કનુંભુાઈ કરમ ીભાઈ રટેલ  
ભારતીય િનતા રક્ષ 
૪૦,  ાણાેં  મત સવભાગ  
(અમેાવાે જિલ્ લો) 
 

જન્મ ા. ૨૮મીફેબ્રઆુરી૧૯૮૫,ગોકુળપરુ.(ત.ણનદ)  
પ્રિક્ષણ ધોરણ-૧૨,િી ટી પી ,મલ્ટી-પ્રમકિય.. 
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીજાગપૃ્રાબહને,બસપતુ્રી  
વ્યવત.ય પસરોલપનપઅનસખસાી  
િવપૃ્રિઓ િદેિિમખુ,ગજુર.ાયવુ.અલખલભ.રાીયકોળીતમ.જ  
િોખ િવ.ત,ગરીબોનીતસવ., ઉત્ત.હઅનસપ્લ.પ્રનિંગથીક.મકરવુન  
હ.લનુંુન તરન.મુન  ૪૮,તવોદયનગરતોત.યટી,  પ્રવ-૧, કોટવનીપ.તસ, 
   ત.ણનદ, જજ અમદ.વ.દ  પ્રપન-૩૮૨૧૧૦  
   ટે નન ૯૮૯૮૭૨૧૧૬૧(મોબ.ઈલ)  
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    શ્રી ભરૂ ન્દ્રભાઈ રિનીકાાંતભાઈ રટેલ 
ભારતીય િનતા રક્ષ 
૪૧, ઘાટલોકડયા મત સવભાગ 
(અમેાવાે િહરે) 

 
જન્મ ા. ૧૫મીજુલ.ઈ૧૯૬૨,અમદ.વ.દ  
પ્રિક્ષણ કિપ્લોમ.પ્રતપ્રવલએન્ન્જપ્રનયકરિંગ  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીહાેલબહને,એકપતુ્ર, એકપતુ્રી  
વ્યવત.ય લબલ્િર  
િવપૃ્રિઓ રસ્ટી,(૧)તરદ.રધ.મ,(૨)પ્રવશ્વઉપ્રમય.ફ.ઉન્િેિન ચસરમસનસ્ટેનન્િિંગ
કપ્રમટી, મસમનગર નગરપ.લલક., ૧૯૯૫-૯૬, િમખુ, મસમનગર નગરપ.લલક.,
૧૯૯૯-૨૦૦૦, ૨૦૦૪-૦૬; વ.ઈત ચસરમસન, સ્કુલ બોિવ, અમદ.વ.દ, ૨૦૦૮-૧૦,
ક.ઉસ્ન્તલર, થલાસજ વૉિવ અનસ ચસરમસન, સ્ટેનન્િિંગ કપ્રમટી, અમદ.વ.દ મ્યપુ્રનપ્રતપલ
કોપોરેિન, ૨૦૧૦-૧૫  ચસરમસન, અમદ.વ.દ િહરેી પ્રવક.ત તિ.મનિળ (AUDA), 
૨૦૧૫-૧૭  
િોખ આધ્ય.જત્મકિવપૃ્રિઓ,રમા-ગમા,કિકેટ, બસિપ્રમન્ટન  
પ્રવદેિિવ.ત અમસકરક.,યરુોપ,પ્રતિંગ.પોર,દુબઈ,ઑસ્રેલલય.  
કાયમી  રનામુાં: ૧,આયવમ.નરેપ્રતિેન્તી, િીલજ-કલ્હ.રરોિ, 

   િીલજ, અમદ.વ.દ-૩૮૦૦૫૮  
   ટે નન ૯૯૦૯૦૦૫૮૮૧(મોબ.ઈલ)  
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શ્રી કકિોરસ િંહ બાબલુાલ ચૌહાણ 
ભારતીય િનતા રક્ષ 
૪ર,  વ િલપરુ મત સવભાગ 
(અમેાવાે િહરે) 

 
જન્મ ા.  ૬ઠ્ઠીઑક્ટોબર,૧૯૫૮,આતનતોલ,પપ્રિમબનગ.ળ  
પ્રિક્ષણ કિપ્લોમ.ઈનપ્રતપ્રવલએન્ન્જપ્રનયકરિંગ  
પત્નીનુંુનન.મ શ્રીમાીપષુ્ટ્પ.બહને  
વ્યવત.ય લબલ્િર  
તનતદીયક.રકકદી : તભ્ય, ાસરમીગજુર.ાપ્રવધ.નતભ., ર૦૧ર-૧૭  
િવપૃ્રિઓ મસનસજજિંગરસ્ટી,લીલ.બ.કેળવણીરસ્ટ,વસજલપરુ  
િોખ િવ.ત,વ.નચન  
ક.યમીતરન.મુન  ૩,વલ્લભ.ચ.યવતોત.યટી, જીવર.જપ.કવ , 

વસજલપરુ, અમદ.વ.દ – ૩૮૦ ૦પ૧. 
ટે નન (૦૭૯)૨૬૮૧૧૭૪૮  
૯૮૭૯૬ ૦૫૮૪૪(મોબ.ઈલ)  
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    શ્રી પ્ેીરસ િંહ ભગવતસ િંહ જાડેજા 
ભારતીય િનતા રક્ષ 
૪૩, વટવા મત સવભાગ  
(અમેાવાે િહરે)  

 
જન્મ ા. ૧૧મીજૂન૧૯૬ર, અમદ.વ.દ  
પ્રિક્ષણ બી એતતી (રત.યણિ.સ્ત્ર)  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીિતન્ન.બ., એકપતુ્ર  
વ્યવત.ય કેપ્રમકલનોવ્યવત.ય  
તનતદીયક.રકકદી : તભ્ય, (૧)અલગય.રમીગજુર.ાપ્રવધ.નતભ., ર૦૦ર-૦૭,(ર)
બ.રમીગજુર.ાપ્રવધ.નતભ., ર૦૦૭-૧ર,(૩)ાસરમીગજુર.ાપ્રવધ.નતભ., ર૦૧ર-
૧૭ િમખુ,(૧)જાહરેત.હતોમ.ટેનીતપ્રમપ્રા,ગજુર.ાપ્રવધ.નતભ.,ર૦૦ર-૦૪,
(ર) ગૌણ પ્રવધ.ન તપ્રમપ્રા, ર૦૦૪-૦૬  તરક.રશ્રીન. મખુ્યદનિકશ્રી, ગજુર.ા
પ્રવધ.નતભ., ા.  ૨જી ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૦ થી ૨૦મી ઑગસ્ટ ૨૦૧૦  ર.જયકક્ષ.ન.
મનત્રીશ્રી, ગજુર.ા તરક.ર (૧) ક.યદો અનસ ન્ય.યાનત્ર, વૈધ.પ્રનક અનસ તનતદીય
બ.બાો, ગજુર.ા તરક.ર, ા.  ૨૧મી ઑગસ્ટ ૨૦૧૦ થી ા.  ૨પમી કિતસમ્બર
૨૦૧૨, (૨) ક.યદો અનસ ન્ય.યાનત્ર, વૈધ.પ્રનક અનસ તનતદીય બ.બાો, િવ.તન, 
દેવસ્થ.ન, ય.ત્ર.ધ.મપ્રવક.ત, સ્વપૈ્રછકતનસ્થ.ઓનુંુનત નકલન, લબન-પ્રનવ.તીગજુર.ાી
િભ.ગ, િોટોકોલ,ા. ર૬મીકિતસમ્બરર૦૧રથીા. ૨૧મીમસ૨૦૧૪,(૩)ક.યદો
અનસ ન્ય.યાનત્ર, દેવસ્થ.ન, ય.ત્ર.ધ.મ પ્રવક.ત, સ્વૈપ્રછક તનસ્થ.ઓનુંુન ત નકલન, લબન-
પ્રનવ.તીગજુર.ાીિભ.ગ,િોટોકોલ(સ્વાનત્રહવ.લો)અનસવૈધ.પ્રનકઅનસતનતદીય
બ.બાો, ા.  ૨૨મી મસ ૨૦૧૪ થી ા.  ૭મી ઑગસ્ટ ૨૦૧૬ સધુી, (૪) પોલીત
આવ.તો,તરહદીસરુક્ષ.,ન.ગકરકતનરક્ષણ,ગહૃરક્ષકદળ,ગ્ર.મરક્ષકદળ,જેલ,
નિ.બનધી, આબક.રી, ક.યદો અનસ ન્ય.યાનત્ર, દેવસ્થ.ન, સ્વૈન્છક તનસ્થ.ઓનુંુન
તનકલન, લબન-પ્રનવ.તી ગજુર.ાી િભ.ગ, િોટોકોલ (સ્વાનત્ર હવ.લો) અનસ ગહૃ,
ઊજાવ,વૈધ.પ્રનકઅનસતનતદીયબ.બાોનોપ્રવભ.ગ,ા. ૮મીઑગસ્ટ૨૦૧૬થીા. 
૨૫મી કિતસમ્બર ૨૦૧૭ (૫) હ.લમ.ન ગહૃ, ઊજાવ, વૈધ.પ્રનક અનસ તનતદીય બ.બાો,
ક.યદોઅનસન્ય.યાનત્ર (ર.જ્યકક્ષ.ન.મનત્રીશ્રી), પોલીતઆવ.તો,તરહદીસરુક્ષ.,
ન.ગકરકતનરક્ષણ,ગ્ર.મરક્ષકદળ,જેલ,નિ.બનધી,આબક.રી,સ્વૈન્છકતનસ્થ.ઓનુંુન
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તનકલન, લબન-પ્રનવ.તી ગજુર.ાી િભ.ગ, િોટોકોલ (સ્વાનત્ર હવ.લો) પ્રવભ.ગ, ા. 
૨૮મીકિતસમ્બર૨૦૧૭થીક.યવરા  
િવપૃ્રિઓ  ક.ઉસ્ન્તલર, અમદ.વ.દ મ્યપુ્રનપ્રતપલ કોપોરેિન, ૧૯૯પ-ર૦૦૦; િેપ્યટુી
ચસરમસન, હોસ્સ્પટલ તપ્રમપ્રા, અમદ.વ.દ મ્યપુ્રન  કો , ૧૯૯૬; ચસરમસન, (૧) આરોગ્ય
તપ્રમપ્રા, અમદ.વ.દ મ્યપુ્રન  કો , ૧૯૯૭, (૩) જી એન એફ તી , ૧૯૯૮-૨૦૦૨;
તભ્ય,(૧)પ્રતનન્િકેટ,ગજુર.ાયપુ્રનવપ્રતિટી,(૨)આફ્રોએપ્રિયનગસમ્તઑગેન.ઈલઝિંગ
કપ્રમટી; વૉિવ મહ.મનત્રી, િમખુ, ભ.રાીય જના. યવુ. મોરચો; િમખુ, (૧) િહરે
યવુ. મોરચો, (૨) િદેિ યવુ. મોરચો; ર.ષ્ટ્રીય ક.રોબ.રી તભ્ય, ભ.રાીય જના.
યવુ.મોરચો  
િોખ કિકેટ  
પ્રવદેિિવ.ત અમસકરક., યરુોપ,પ્રતિંગ.પોર,ઈઝર.યસલ,નસપ.ળ  
ક.યમીતરન.મુન  ૨૫, આલોકબનગલો, પ્રવભ.ગ-૪, ઓઢવ-વસ્ત્ર.લકરિંગરોિ, 

   આલોકપ્લ.ઝ.ની ત.મસ, વસ્ત્ર.લ, અમદ.વ.દ-૩૮૨૪૧૮  
હ.લનુંુનતરન.મુન  બનગલ.નન-૩૮,મનત્રીશ્રીઓન.નપ્રનવ.તસ્થ.ન, 
   તસક્ટર-૨૦,ગ.નધીનગર-૩૮૨૦૨૦  
   ટે નન (૦૭૯)૨૩૨૫૭૩૩૩  
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    શ્રી રાકેિ િિવાંતલાલ િાહ (રાકેિ િાહ)  
ભારતીય િનતા રક્ષ 
૪૪, એક્ષલ ક્ષિિ મત સવભાગ 
(અમેાવાે િહરે)  

  
જન્મ ા. ૧લીજાન્યઆુરી૧૯૬ર, અમદ.વ.દ  
પ્રિક્ષણ બી કોમ  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીકેાકીબહનેિ.હ, બસપતુ્રી  
વ્યવત.ય બોલબસકરિંગનોસ્વાનત્રવ્યવત.ય  
તનતદીય ક.રકકદી   તભ્ય, (૧) બ.રમી ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ., ર૦૦૭-૧ર, (૨)
ાસરમીગજુર.ાપ્રવધ.નતભ., ર૦૧ર-૧૭ 
િવપૃ્રિઓ કોષ.ઘ્યક્ષ,કણ.વવાીમહ.નગર, ભ.રાીયજના.પક્ષ કોપોરેટર,પ.લિી
પ્રવસ્ા.ર, અમદ.વ.દ મ્યપુ્રનપ્રતપલ કોપોરેિન, તન ર૦૦૦-૧૦  અધ્યક્ષ, કણ.વવાી
મહ.નગર ભ.રાીય જના. પક્ષ  અધ્યક્ષ, સ્પસપ્રિયલ ઑલલસ્મ્પક (ગજુર.ા) 
ઉપ.ધ્યક્ષ,ગજુર.ાસ્ટેટચસતએતોતીએિન  
િોખ વ.નચન, રમાગમા,તનગીા  
પ્રવદેિિવ.ત પ્રતિંગ.પોર, મલસપ્રિય.અનસજાપ.ન  
ક.યમીતરન.મુન  ૧પ, નવદિવનફ્લસટ,ઓપસર.તોત.યટીનીત.મસ, 
   નવ.પ્રવક.તગહૃરોિ,અિોકનગર, પ.લિી, 

અમદ.વ.દ–૩૮૦૦૦૭  
ટે નન ૯૦૯૯૯ ૩૬૦૦૦ (મોબ.ઈલ) 
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શ્રી કૌસિકભાઈ િમનાેા  રટેલ   
ભારતીય િનતા રક્ષ 
૪૫, નારણપરુા મત સવભાગ 
(અમેાવાે િહરે) 
 

જન્મ ા. ૨૦મીતપ્ટેમ્બર,૧૯૫૪,અમદ.વ.દ  
પ્રિક્ષણ બી કોમ  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીમીન.બહને,એકપતુ્ર,બસપતુ્રી  
વ્યવત.ય કેપ્રમકલ,વસપ.ર  
તનતદીય ક.રકકદી  તભ્ય, (૧) આઠમી ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ., ૧૯૯૦-૯૫, (૨)
નવમી ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ., ૧૯૯૫-૯૭, (૩) દિમી ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ.,
૧૯૯૮-૨૦૦૨, (૪) અલગય.રમી ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ., ર૦૦૨-૦૭  આઠમી
ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ.મ.ન  ૧૯૯૧-૯૨ દરપ્રમય.ન તભ્ય, જાહરે કહત.બ તપ્રમપ્રા 
ર.જ્યકક્ષ.ન.મનત્રી,ઊજાવઅનસિહરેીપ્રવક.તપ્રવભ.ગ(સ્વાનત્રહવ.લો),૧૯૯૮-૯૯ 
મનત્રીશ્રી,(૧)ઊજાવ,પસરોકેપ્રમક્લ્તઅનસઆયોજનપ્રવભ.ગ,૧૯૯૯-૨૦૦૧,(૨)ઊજાવ,
મહસેલુ,અન્નઅનસન.ગકરકપરુવઠો(વધ.ર.નોહવ.લો),૨૦૦૧-૦૨,(૩)મહસેલુ,
અન્નઅનસન.ગકરકપરુવઠોઅનસગ્ર.હકોનીબ.બાો,આપપ્રિવ્યવસ્થ.પનપ્રવભ.ગ,
૨૦૦૨-૦૭  (૪) મહસેલુ પ્રવભ.ગ, ા.  ૨૮મી કિતસમ્બર ૨૦૧૮થી ક.યવરા  તન
૨૦૦૧મ.નગજુર.ાતરક.રેભકૂનપતહ.યમ.ટેહળવદા.લકુ.ન.િભ.રીપ્રનમ્ય.હા.  
િવપૃ્રિઓ  મ્યપુ્રનપ્રતપલ ક.ઉસ્ન્તલર, ખ.નપરુ વૉિવ, અમદ.વ.દ મ્યપુ્રનપ્રતપલ
કૉપોરેિન, તન ૧૯૮૭-૯૨  િેપ્યટુી ચસરમસન, હ.ઉપ્રતિંગ એન્િ ઈમ્રવુમસન્ટ કપ્રમટી,
અમદ.વ.દ મ્યપુ્રનપ્રતપલ કૉપોરેિન, તન ૧૯૮૮  મહ.મનત્રી, ભ.રાીય જના. પક્ષ,
કણ.વવાી, તન ૧૯૯૪  જોઈન્ટ મસનસજજિંગ િ.યરેક્ટર, આપણી તહક.રી બેંક,
અમદ.વ.દ,તન૧૯૯૧ તન૧૯૯૨મ.નઆર એત એત નીથિવઓ ટી તી ન.ગપરુ
ખ.ાસપણૂવકરીહાી તભ્ય,(૧)ઑક્રોયએન્િટ.ઉનપ્લ.પ્રનિંગકપ્રમટી,અમદ.વ.દ
મ્યપુ્રનપ્રતપલકૉપોરેિન,તન૧૯૮૯,(૨)લ.યન્તક્લબ,જોધપરુકહલ,અમદ.વ.દ, 
૧૯૮૩-૮૪, (૩) અમદ.વ.દ પ્રતપ્રવલ હૉસ્સ્પટલ, ૧૯૯૧-૯૨, (૪) અમદ.વ.દ 
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મ્યપુ્રનપ્રતપલ કૉપોરેિનની નસ્ટયકરિંગ કપ્રમટી, ૧૯૯૫-૯૬  આજીવન તભ્ય, મોટી
હમ.મ યવુક મનિળ, અમદ.વ.દ  ત.થી તભ્ય, મોટી હમ.મ પકરવ.ર  િદેિમનત્રી,
ગજુર.ા િદેિ ભ.રાીય જના. પક્ષ, ૧૯૯૫-૯૬  મહ.મનત્રી, ગજુર.ા િદેિ
ભ.રાીય જના. પક્ષ, ૧૯૯૬-૯૭  િદેિ ઉપ.ધ્યક્ષ, ભ.રાીય જના. પક્ષ,
ગજુર.ા. સ્ટેટ કૉ-ઓકિિનસટર અનસ હિેક્વ.ટવર ઈન્ચ.ર્જ, ભ.રાીય જના. પક્ષ,
ગજુર.ા, તન ૨૦૧૬  સ્ટેટ ઈલસક્િન કેમ્પસઈન કપ્રમટી, ભ.રાીય જના. પક્ષ,
ગજુર.ા,તન૨૦૧૭ સ્વયનતસવક,ર.ષ્ટ્રીયસ્વયનતસવકતનઘ,તન૧૯૮૮થી ક.યવક.રી
અધ્યક્ષ, ૨૦ મદુ્દ. ક.યવિમ અમલીકરણ તપ્રમપ્રા, ગજુર.ા તરક.ર, તન ૨૦૧૧ થી
નવસમ્બર,૨૦૧૭સધુી  
િોખ વ.નચન,તમ.જતસવ.,કિકેટ,આધ્ય.જત્મકિવપૃ્રિઓ  
પ્રવદેિિવ.ત ય ુએત એ ,ય ુકે ,દુબઈ, વગસરે  
ક.યમીતરન.મુન  ૧૧, પ.કવએવન્ય,ુ ગલુ.બટ.વરનીત.મસ, 
   તવોદયબનગલોઝનીબ.જુમ.ન, તા.ધ.રિોતરોડ્ઝ,   
   થલાસજ, અમદ.વ.દ-૩૮૦૦૫૪  
હ.લનુંુનતરન.મુન  બનગલ.નન ૨૨,મનત્રીશ્રીઓન.નપ્રનવ.તસ્થ.ન, 
   તસક્ટર-૨૦,ગ.નધીનગર  
   ટે નન  (૦૭૯)૨૩૨૫૦૧૩૧થી૫૦૧૩૪(કચસરી), 
    ૫૦૧૩૫(ફેક્ત)(કચસરી)  
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શ્રી િગેીિ ઈશ્વરભાઈ રાંચાલ 
ભારતીય િનતા રક્ષ 
૪૬, સનકોલ મત સવભાગ 
(અમેાવાે િહરે) 

 
જન્મ ા. ૧૨મીઑગસ્ટ,૧૯૭૩,અમદ.વ.દ  
પ્રિક્ષણ એત વ.ય બી એ ,એમ બી એ ઈનમ.કેકટિંગ(તકટિકફકેટકોતવ)  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીઅલક.બહને,એકપતુ્ર  
વ્યવત.ય ટેક્ષ્ટ.ઈલમિીનરીમસન્યફેુક્ચકરિંગ  
તનતદીયક.રકકદી : તભ્ય, ાસરમીગજુર.ાપ્રવધ.નતભ., ર૦૧ર-૧૭  
િવપૃ્રિઓ તભ્ય,ક.રોબ.રીતપ્રમપ્રા, શ્રીધ.ન્ધ.રપનચ.લતસવ.તમ.જ,અમદ.વ.દ 
મહ.મનત્રી,પ્રવશ્વકમ.વપનચ.લલહુ.રસથુ.રમહ.મનિળ,ગજુર.ાર.જ્ય  
િોખ વ.નચન,સ્સ્વપ્રમિંગ,બસિપ્રમન્ટન,તમ.જતસવ.  
પ્રવદેિિવ.ત જાપ.ન,જમવની,લ.ટપ્રવય., દુબઈ, પ્રતિંગ.પોર,થ.ઈલસન્િ  
ક.યમીતરન.મુન  ૬૬,પ્રવિમપ.કવપ્લોકટિંગબનગલોઝ, 

બજરનગદ.તબ.પ.આશ્રમનીત.મસ, 
મ.રૂપ્રાસ્કુલનીત.મસ,તૈજપરુ-બોઘ., નરોિ., 
નસિનલહ.ઈવસનન ૮,ઠક્કરબ.પ.નગર, 
અમદ.વ.દ–૩૮ર૩પ૦  
ટે નન  (૦૭૯)૨૨૭૦૧૬૬૯ 

 ૯૯૦૯૯૮૧૩૫૬(મોબ.ઈલ)  
 

 
      



19 
 

     શ્રી બલરામ ખબૂચાેં  થાવાણી 
ભારતીય િનતા રક્ષ 
૪૭, નરોડા મત સવભાગ 
(અમેાવાે િહરે) 

 
જન્મ ા. ૫મીજુન,૧૯૬૫,અમદ.વ.દ  
પ્રિક્ષણ એત એત તી  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીપજૂાબહને,ત્રણપતુ્રી  
વ્યવત.ય બ્લસન્કેટઅનસચ.દરન.વસપ.રી  
િવપૃ્રિઓ  િમખુ, બનગલ. એકરય. પ્રતિંધી પનચ.યા. િ.યરેક્ટર, કકિોર ગરુનોમલ
ક.નજાની સ્કુલ. કસ્ન્વનર, ચસટીચનિ પ્રતિંધી કલ્ચરલ ફેસ્ટીવલ કપ્રમટી  તભ્ય, પ્રતિંધી
મ.કેટ, રેવિી બજાર, અમદ.વ.દ  ક.ઉસ્ન્તલર, કુબસરનગર વૉિવ, અમદ.વ.દ
મ્યપુ્રનપ્રતપલ કોપોરેિનઅનસ તભ્ય, સ્થ.યી તપ્રમપ્રા, અ મ્ય ુકો , તન ૧૯૯૭-૨૦૦૦
અનસ તન ૨૦૦૫-૧૦ ઉપ.ધ્યક્ષ, મકટકરયલ પચેઝ એન્િ મસનસજમસન્ટ કપ્રમટી,
અ મ્ય ુકો ,તન૨૦૦૫-૧૦  
િોખ તમ.જતસવ.  
પ્રવદેિિવ.ત પ્રતિંગ.પોર,હોંગકોંગ,ચીન, મલસપ્રિય.,દુબઈ,થ.ઈલસન્િ, 
ક.યમીતરન.મુન  બી/૧૩,સ્વ.મીહરન.મદ.તતોત.યટી, 
   સ્વ ખબૂચનદ થ.વ.ણી મ.ગવ,બનગલ.એકરય., કુબસરનગર,  

   અમદ.વ.દ-૩૮૨૩૪૦  
   ટે નન (૦૭૯)૨૨૮૦૧૪૬૪, 
    ૯૩૨૭૪૨૬૦૬૯(મોબ.ઈલ)  
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શ્રી વલ્ લભભાઈ ગોબરભાઈ કાકકડયા 
ભારતીય િનતા રક્ષ 
૪૮, ઠકકરબારાનગર મત સવભાગ  
(અમેાવાે િહરે)  

જન્મ ા. ર૬મીમસ૧૯૪૪, જરલખય., ા. લ.ઠી, જજ અમરેલી  
પ્રિક્ષણ ધોરણ–૪  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીલ.ભબુહને, બસપતુ્ર, એકપતુ્રી  
વ્યવત.ય હીર.ઉદ્યોગ,ખસાીવ.િીઅનસબ.નધક.મ  
તનતદીય ક.રકકદી   તભ્ય, (૧) બ.રમી ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ., ર૦૦૭-૧ર, (૨)
ાસરમી ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ., ર૦૧ર-૧૭  ર.જ્યકક્ષ.ન. મનત્રીશ્રી, વ.હનવ્યવહ.ર,
(સ્વાનત્રહવ.લો),ગજુર.ાતરક.ર, ા. ૦૭/૦૮/૨૦૧૬થી૨૫/૧૨/૨૦૧૭સધુી  
િવપૃ્રિઓ  િમખુ, અમદ.વ.દ િ.યમનિ એતોતીએિન મસકિકલ રસ્ટ, ક.કકિય.
હોસ્સ્પટલ, બ.પનુગર, અમદ.વ.દ, ચસરમસન, તૌર.ષ્ટ્ર કો-ઓ  બસન્ક  રસ્ટી, (૧)
તમસ્ાપ.ટીદ.રતમ.જ, સરુા(અમદ.વ.દજજલ્લ.િપ્રાપ્રનપ્રધ), (ર)તૌર.ષ્ટ્રપટેલ
કેળવણી મનિળ, ગલુબ.ઈ ટેકર., આંબ.વ.િી, અમદ.વ.દ  (૩) તરદ.ર પટેલ
પ્રવદ્ય.ભવન રસ્ટ મકહલ. વ.લણજય મહ.પ્રવદ્ય.લય, બ.પનુગર, અમદ.વ.દ  (૪)
તૌર.ષ્ટ્રપટેલતમ.જ તભ્ય, ક.રોબ.રીતપ્રમપ્રા, ગજુર.ાચસમ્બતવઓફકોમતવએન્િ
ઈન્િસ્રીઝ  તલ.હક.ર, બોિવ કપ્રમટી, ધી ક.લપુરુ કોમપ્રિિયલ કો-ઓપરેકટવ બેંક
લલપ્રમટેિ  
િોખ વ.નચન  
પ્રવદેિિવ.ત ય ુએત એ , ઇંગ્લસન્િતકહાયરુોપ, ચીન, પ્રતિંગ.પોર,મલસપ્રિય.અનસ
બ્ર.લઝલ  
ક.યમીતરન.મુન  એ-ર૯/૩૦, વ.િીલ.લપ.કવતોત.યટી, 
   બ.પનુગરચ.રરસ્ા., ઈનન્િક.લસબોરેટરીનીત.મસ,   
   લ.લબહ.દુરિ.સ્ત્રીરોિ, પોસ્ટઠક્કરબ.પ.નગર,  

અમદ.વ.દ–૩૮ર૩પ૦  
ટે નન  (૦૭૯) રરર૦૩૯૦૧(કચસરી)  
 રર૭૪૬પ૯પ(ઘર),રરર૦૩૯૦૧(ફેક્ત), 
 ૯૮રપ૦૩૪પ૭૬(મોબ.ઇલ)  



21 
 

 



22 
 

 
 

શ્રી કહિંમતસ િંહ પ્હલાેસ િંહ રટેલ 
ભારતીય રાષ્ટરીય કરેસ   
૪૯, બાપનુગર મત સવભાગ 
(અમેાવાે િહરે) 

 
જન્મ ા. ૧૨મીજૂન૧૯૬૧,અમદ.વ.દ  
પ્રિક્ષણ ધોરણ-૯  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીકેતનાીબહને,ત્રણપતુ્ર,ત્રણપતુ્રી  
વ્યવત.ય તમ.જતસવ.  
િવપૃ્રિઓ તભ્ય,(૧)ઑલઈનન્િય.કોંગ્રસતતપ્રમપ્રા,તન૧૯૯૭થીક.યવરા,(૨)
અમદ.વ.દિહરેત.મ.જજકપ્રિક્ષણતપ્રમપ્રા,૧૯૯૪,(૩)સ્ટેનન્િિંગકપ્રમટી,અમદ.વ.દ
મ્યપુ્રનપ્રતપલ કૉપોરેિન, તન ૧૯૯૫-૯૮, (૪) નસિનલ ક.ઉસ્ન્તલ ઑફ ઑલ
ઈનન્િય.યથુકોંગ્રસત,૨૦૦૩,(૫)ગહૃઅનસિહરેીગરીબીપ્રનવ.રણતપ્રમપ્રા,૨૦૦૭ 
પ્રવરોધ પક્ષન. નસા., અમદ.વ.દ મ્યપુ્રનપ્રતપલ કૉપોરેિન, ૧૯૯૫-૨૦૦૦ અનસ
૨૦૦૫-૦૮  મસયર, અમદ.વ.દ િહરે, ા.  ૧૬-૧૦-૨૦૦૦ થી ા.  ૧૬-૪-૨૦૦૩ 
વ.ઈત ચસરમસન, ઑલ ઈનન્િય. ક.ઉસ્ન્તલ ઑફ મસયર, જાન્યઆુરી, ૨૦૦૨  િમખુ,
ગજુર.ા િદેિ યવુ. કોંગ્રસત, ૧૯૯૭-૨૦૦૨  ઉપિમખુ, (૧) એન એત ય ુઆઈ ,
અમદ.વ.દ, ૧૯૭૯-૮૩ (૨) ગજુર.ા િદેિ યવુ. કોંગ્રસત, ૧૯૯૪  િ.યરેક્ટર,
ત.બરમાીકરવરફ્રન્ટિેવલપમસન્ટકૉપોરેિનલલ ,૧૯૯૭-૨૦૦૦અનસ૨૦૦૫-૦૮ 
િસર હોલ્િર, ૧૯૯૭ થી ૨૦૧૬  મ્યપુ્રનપ્રતપલ ક.ઉસ્ન્તલર, ૧૯૮૭-૧૯૯૩, ૧૯૯૫-
૨૦૦૦,૨૦૦૦-૨૦૦૫,૨૦૦૫-૨૦૧૦ તનરક્ષક,હ્યમુનર.ઈટ્તિોટેક્િનક.ઉસ્ન્તલ
ઑફ ગજુર.ા, ૨૦૦૧થી ક.યવરા  કસ્ન્વનર, સ્પોર્ટવત તસલ, ગજુર.ા યવુ. કોંગ્રસત,
૧૯૮૨-૯૫, જોઈન્ટ તસિેટરી, ગજુર.ા િદેિ યવુ. કોંગ્રસત, ૧૯૮૫-૯૧, િદેિ
િેલલગસટ,ગજુર.ાિદેિકોંગ્રસતતપ્રમપ્રા,૧૯૯૭  
િોખ તમ.જતસવ.,વ.નચન,રમાગમાઅનસતનગીા  
પ્રવદેિ િવ.ત   અમસકરક., ઈંગ્લસન્િ, ઑનસ્રય., સ્સ્વત્ઝલેન્િ, જાપ.ન, હોંગ કોંગ,
પ્રતિંગ.પોરઅનસમલસપ્રિય.  
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ક.યમીતરન.મુન  "સરુજભવન", શ્રીજીતૌર.ષ્ટ્રપટેલતોત.યટી, 
   ઉિમિેરીરોિ, સખુર.મનગર,રલખય.લ, 

   અમદ.વ.દ - ૩૮૦ ૦૨૩  
   ટે નન (૦૭૯)૨૨૭૪૩૩૬૦(કચસરી) 
૯૮૨૫૦૧૨૦૩૪(મોબ.ઈલ)  
 

 



24 
 

શ્રી હ મખુભાઈ  ોમાભાઈ રટેલ 
ભારતીય િનતા રક્ષ 
ર૦, અમરાઈવાડી મત સવભાગ 
(અમેાવાે િહરે) 

 
જન્મ ા. ૧૧મીનવસમ્બર,૧૯૬૦,પ્રવતનગર  
પ્રિક્ષણ િી ટી એમ એ ટી એ. 
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીસરેુખ.બહને,બસપતુ્ર  
વ્યવત.ય વીપ્રવિંગઅનસટેક્તટ.ઈલિોતસપ્રતિંગઉદ્યોગ  
તનતદીયક.રકકદી : તભ્ય, ાસરમીગજુર.ાપ્રવધ.નતભ., ર૦૧ર-૧૭  
િવપૃ્રિઓ રસ્ટી,(૧)ટેક્તટ.ઈલએતોતીએિન(ઈનન્િય.),અમદ.વ.દયપુ્રનટ,(૨)
ભ.રા પ્રવક.ત પકરષદ, વટવ. િ.ખ.  તભ્ય, ક.લપુરુ કો-ઓ  બેંક  િ.ખ. તપ્રમપ્રા,
કઠવ.િ. િ.ખ.  કોપોરેટર, અમદ.વ.દ, મ્યપુ્રનપ્રતપલ કોપોરેિન, તન ૨૦૦૫થી 
ચસરમસન, (૧) એસ્ટેટ મસનસજમસન્ટ કપ્રમટી, નવસમ્બર ૨૦૦૫થી એપ્રિલ ૨૦૦૮, (૨)
વોટર-તપ્લ.યએન્િસઅુરેઝકપ્રમટી,મસ,૨૦૦૮થીનવસમ્બર,૨૦૧૦,(૩)હ.ઉપ્રતિંગ
ઈમ્રવુમસન્ટએંિઈકોનોપ્રમકલીવીકરતસક્િન્તઆવ.તયોજન.,૨૦૧૦-૧૩  
િોખ િવ.ત,વ.નચન  
પ્રવદેિ િવ.ત   ચીન, પ્રતિંગ.પોર, મલસપ્રિય., થ.ઈલસન્િ, બ્ર.લઝલ, નસપ.ળ, જમવની,
સ્સ્વત્ઝરલસન્િ,ફ્ર.ન્ત,સ્પસન,નસધરલસન્ડ્ઝઅનસબસલ્લ્જયમ  
ક.યમીતરન.મુન  ૩ર, પ્રવિ.લ.પ.કવતોત.યટી, હકરઓમનગરનીબ.જુમ.ન, 
 જીવીબ.સ્કુલપ.તસ, કેકિલ.લબ્રજનીબ.જુમ.ન,  

ઘોિ.તર,અમદ.વ.દ–૩૮૦૦પ૦  
 ટે નન  ૯૩૨૭૪૨૬૧૨૨(મોબ.ઈલ)  
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    શ્રી ગ્ યાસદૃુીન હબીબુે ીન િ ખ 
ભારતીય રાષ્ટ રીય કરેસ   
ર૧,  ેકરયાપરુ મત સવભાગ 
(અમેાવાે િહરે)  

 
જન્મ ા. રજીઓગસ્ટ૧૯૬૩, અમદ.વ.દ   
પ્રિક્ષણ ધોરણ-૧૨  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીિમીમબ.નું,ુ બસપતુ્ર, એકપતુ્રી  
વ્યવત.ય વસપ.ર  
તનતદીય ક.રકકદી   તભ્ય, (૧) બ.રમી ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ., ર૦૦૭-૧ર, (૨)
ાસરમીગજુર.ાપ્રવધ.નતભ., ર૦૧ર-૧૭  
િવપૃ્રિઓ તભ્ય, ક.રોબ.રીતપ્રમપ્રા, ગજુર.ાિદેિકોંગ્રસત,  
િોખ વ.નચન  
પ્રવદેિિવ.ત ત.ઉદીઅરેલબય., ય ુએ ઈ  
ક.યમીતરન.મુન  ૨૮૧૪-૩૦, િસખમસન્િન,પ્રવશ્વભ.રાીસ્કલૂનીપ.તસ, 

   િ.હપરુપ્રમલકમ્પ.ઉન્િ, િ.હપરુ,  
અમદ.વ.દ–૩૮૦૦૦૧  
ટે નન  (૦૭૯)રપપ૦૦પ૬૦(ઘર), 

૯૮ર૪૦૭૯૮૪૮(મોબ.ઈલ)  
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શ્રી ઇમરાન યસુફુભાઈ ખ ડાવાલા 
ભારતીય રાષ્ટરીય કરેસ   
૫૨, િમાલપરુ-ખાકડયા મત સવભાગ 
(અમેાવાે િહરે) 

 

જન્મ  ા. ૧૯મીમસ૧૯૬૯, અમદ.વ.દ 
પ્રિક્ષણ એચ એત તી  
વૈવ.કહકદરજ્જો અપકરણીા  
વ્યવત.ય તમ.જતસવ., વસપ.ર  
િવપૃ્રિઓ તભ્ય,(૧)વતનારજબકોમીએકા.તપ્રમપ્રા,(૨)છીપ.જમ.ાકપ્રમટી 
કોપોરેટર, અમદ.વ.દ મ્યપુ્રનપ્રતપલ કૉપોરેિન, ૨૦૦૧-૦૫, ૨૦૦૫-૧૦ અનસ
૨૦૧૫-૨૦  
ત.કહજત્યકિવપૃ્રિ િ.યરીઅનસગઝલનુંુનલસખન  
િોખ વ.નચન,તનગીા,રમાગમા, કિકેટઅનસતમ.જતસવ. 
પ્રવદેિ િવ.ત   પ્રતિંગ.પોર, મલસપ્રિય., દુબઈ, થ.ઈલસન્િ, ત.ઉદી અરેલબય., હોંગ
કોંગ  
ક.યમીતરન.મુન  ૩૦૩૬/૧,ખ.નિનીિસરી,જમ.લપરુ,અમદ.વ.દ   
   ટે  નન (૦૭૯)૨૫૩૫ ૩૫૨૫, 

    ૯૩૨૭૪ ૨૬૦૧૭(મોબ.ઈલ) 
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શ્રી સરેુિ ધનજીભાઈ રટેલ 

ભારતીય િનતા રક્ષ 

૫૩, મક્ષણનગર મત સવભાગ 

(અમેાવાે િહરે) 
 

જન્મ: ા. ૧લીફેબ્રઆુરી૧૯૬૦,િસલ.વી,ા. ચ.ણસ્મ.,જજ પ.ટણ  
પ્રિક્ષણ  કિપ્લોમ.પ્રમકેપ્રનકલએન્ન્જપ્રનયર  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો:શ્રીમાીમનજુલ.બહને,બસપતુ્ર  
વ્યવત.ય: વસપ.ર  

તનતદીયક.રકકદી તભ્ય, ાસરમીગજુર.ાપ્રવધ.નતભ., ર૦૧૪-૧૭(પસટ.ચ ૂનટણી)  
િવપૃ્રિઓ  િ.યરેક્ટર, ગજુર.ા એનજી િેવલપમસન્ટ ઓથોકરટી, ૧૯૯૮-૨૦૦૨ 
કોપોરેટર, અમદ.વ.દ મ્યપુ્રનતપલ કોપોરેિન  પવૂવ ચસરમસન, પ.ણીપરુવઠ. અનસ
સએુજતપ્રમપ્રા,અમદ.વ.દમ્યપુ્રનપ્રતપલકોપોરેિન  

િોખ:તમ.જતસવ.  
હ.લનુંુનતરન.મુન  ૫૬,યોગીર.જબનગલો,જિોદ.નગરચોકિી, 
 એમ બી પટેલફ.મવપ.છળ, 
 ઈન્રપરુીટ.ઉનિીપ,અમદ.વ.દ પ્રપન-૩૮૨૪૪૫  

ટે નન ૯૩૨૮૭ ૮૪૬૫૯(મોબ.ઈલ)  
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    શ્રી િૈલ ષ મનુંભુાઈ રરમાર 
ભારતીય રાષ્ટરીય કરેસ   
ર૪, ેાણીલીમડા (અ.જા.) મત સવભાગ  
(અમેાવાે િહરે)  

 
જન્મ  ા. ર૬મીજૂન૧૯૬૯, અમદ.વ.દ. 
પ્રિક્ષણ  બી એિ  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીયિોદ.બહને, એકપતુ્ર, એકપતુ્રી  
વ્યવત.ય તમ.જતસવ., વસપ.ર  
તનતદીય ક.રકકદી   તભ્ય, (૧) દિમી ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ., ૧૯૯૮-ર૦૦ર (પસટ.
ચ ૂનટણી), (ર) બ.રમી ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ., ર૦૦૭-૧ર, (૩) ાસરમી ગજુર.ા
પ્રવધ.નતભ., ર૦૧ર-૧૭  તભ્ય, (૧) અંદ.જ તપ્રમપ્રા, ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ., તન
૨૦૦૦-૨૦૦૨, (૨) અનુંસુલૂચા જાપ્રા કલ્ય.ણ તપ્રમપ્રા, ગ ુપ્રવ ત, તન  ૨૦૦૭-૧૭
અનસ(૩)ક.મક.જતલ.હક.રતપ્રમપ્રા,ગ ુપ્રવ ત,તન૨૦૧૩-૧૭,(૪)જાહરેકહત.બ
તપ્રમપ્રા,ગ ુપ્રવ ત,૨૦૧૩-૧૭(૫)ગજુર.ામ.ધ્યપ્રમકપ્રિક્ષણબોિવ,૨૦૦૦-૨૦૦૨ 
િવક્ા., બ.રમી ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ. કોંગ્રસત પક્ષ, ૨૦૦૭-૧૨  મખુ્ય િવક્ા.,
ાસરમી ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ. કોંગ્રસત પક્ષ, ૨૦૧૨-૧૭  મખુ્ય દનિક, ગજુર.ા
પ્રવધ.નતભ. કોંગ્રસત પક્ષ, ૨૦૧૭  હ.લમ.ન તન ૨૦૧૮થી ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ.
કોંગ્રસતપક્ષન.ઉપનસા.ારીકેક.યવરા  
િવપૃ્રિઓ  િમખુ, (૧) ગજુર.ા હકરજન પ્રવક.ત પકરષદ, ગજુર.ા ર.જય, (૨)
“આઓપ્રમલો”કોમીએકા.મનચ,અમદ.વ.દિહરે,(૩)ર.યખિવૉિવયવુકકોંગ્રસત,
તન ૧૯૮૯  ચીફ પસરન, ર.હુલ ગ.નધી એજ્યકેુિન ફોરમ  મસનસજજિંગ રસ્ટી, દલલા
અભ્ય.ત વત ુવળ  આજીવન તભ્ય, ગજુર.ા વણકર તસવ. તમ.જ  તકિય તભ્ય,
ભ.રાીય ર.ષ્ટ્રીય કોંગ્રસત, તન ૧૯૮૫થી  ઉપિમખુ, (૧) અમદ.વ.દ િહરે યવુક
કોંગ્રસત, તન ૧૯૯૨, (૨) અમદ.વ.દ િહરે કોંગ્રસત તપ્રમપ્રા, ૨૦૦૪  તનગઠન મનત્રી,
ગજુર.ાિદેિયવુકકોંગ્રસત,તન૧૯૯૪ મહ.મનત્રી,ગજુર.ાિદેિયવુકકોંગ્રસત,
તન૧૯૯૮ ર.ષ્ટ્રીયમહ.મનત્રી,ભ.રાીયયવુકકોંગ્રસત,તન૨૦૦૦ િદેિિેલલગસટ,
ગજુર.ા િદેિ કોંગ્રસત તપ્રમપ્રા, તન ૨૦૦૦થી  તભ્ય, (૧) ક.રોબ.રી તપ્રમપ્રા,
ગજુર.ાિદેિકોંગ્રસતતપ્રમપ્રા,તન૨૦૦૮થી,(૨)અલખલભ.રાીયકોંગ્રસતતપ્રમપ્રા,
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તન૨૦૧૦થી,(૩)અમદ.વ.દિહરેિ.નપ્રાતપ્રમપ્રા,(૪)અમદ.વ.દિહરેન.ગકરક
પરુવઠ.અનસગ્ર.હકસરુક્ષ.તલ.હક.રતપ્રમપ્રા,(૫)અમદ.વ.દિહરેર.કફકપોલીત
તલ.હક.રતપ્રમપ્રા,(૬)પ્રવશ્વગજુર.ાીતમ.જ આઉપર.ના,ઈનન્િય.ઈન્ટરનસિનલ
ફે્રન્િપ્રિપ તોત.યટી, નવી કદલ્હી િ.ર. યોજાયસલ “એનકરલચિંગ હ્યમુન લ.ઈફ એન્િ
આઉટસ્ટેનન્િિંગએટેઇનમસન્ટતસપ્રમન.રમ.ન“પ્રવજયશ્રીએવોિવ”એન.યાકરવ.મ.નઆવ્યો
હાો  તન ૨૦૧૭મ.ન ગજુર.ા િ.ઈપ્રનિંગ ઈંનન્િય. ન્યઝુ ચસનલ િ.ર. “Best MLA, 

2017"(શ્રસષ્ટ્ઠધ.ર.તભ્ય,૨૦૧૭)”નોએવૉિવએન.યાકરવ.મ.નઆવ્યોહાો   
િોખ િવ.ત,વ.નચનઅનસ રમાગમા  
પ્રવદેિિવ.ત  અમસકરક., ઈંગ્લસન્િ, કેનસિ., મસસ્ક્તકો,પ્રતિંગ.પોર, દુબઈ, િ.રજાહ,હોંગ
કોંગ, અબધુ.બી, થ.ઈલસન્િ,મલસપ્રિય.,ઉમર.ક્વીન,અજમ.ન,મક.ઉ,મોકરપ્રિયત  
ક.યમીતરન.મુન  રર, “"મનોરમ."”, વીરઅજુ વનતોત.યટી, 

પ્રવજયનગરરેલવસિોપ્રતિંગપ.તસ, 
નવ.વ.િજ, અમદ.વ.દ-૩૮૦૦૧૩  
ટે નન  (૦૭૯)ર૭૬૪૨૭૬૫, 

૯૮રપ૦ર૯૯૯ર,૯૯૨૫૦૨૪૧૫૩(મોબ.ઈલ)  
E-mail:shailesh_parmar4@yahoo.com 
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શ્રી અરસવિંેકુમાર ગાાંડાલાલ રટેલ 
ભારતીય િનતા રક્ષ 
રર,  ાબરમતી મત સવભાગ  
(અમેાવાે િહરે)  

 
જન્મ ા. ૧લીજૂન૧૯૫૪,પલલયિ,ા. કલોલ,જજ ગ.નધીનગર  
પ્રિક્ષણ ઓલ્િએત એત તી  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો : શ્રીમાીવીણ.બહને,એકપતુ્ર,એક પતુ્રી  
વ્યવત.ય બ.નધક.મ,ઉદ્યોગ  
તનતદીયક.રકકદી તભ્ય, ાસરમીગજુર.ાપ્રવધ.નતભ., ર૦૧ર-૧૭  
િવપૃ્રિઓ  િમખુ, (૧) કિવ. પ.ટીદ.ર બેંા.ળીત તમ.જ એજ્યકેુિન રસ્ટ,
અમદ.વ.દ, (૨) ગજુર.ા ર.જ્ય ચસકરટેબલ હોસ્સ્પટલ ફેિરેિન; પવૂવ િમખુ, (૧)
શ્રી ઉપ્રમય. પકરવ.ર, ર.ણીપ - પ્રનણવયનગર, (૨) લ.યન્ત ક્લબ ઑફ અમદ.વ.દ,
(૩) ર.ણીપ નગરપ.લલક.ન. િથમ િમખુ; મ.નદ મનત્રી, (૧) અંધ કલ્ય.ણ કેન્ર,
(૨) ગજુર.ા ર.જ્ય જેગરી મચવન્ટત એતોતીએિન, (૩) બેંા.ળીત તમ.જ િગપ્રા
મનિળ; રસ્ટી, (૧) શ્રી તવેશ્વર મનકદર રસ્ટ ાથ. મ.ણસક સ્મપૃ્રા હૉલ, ર.ણીપ, (૨)
પ્રવશ્વઉપ્રમય.ફ.ઉન્િેિન,અમદ.વ.દ ઉપિમખુાથ.રસ્ટી,શ્રીગ્ર.મ્યપ્રવક.તમનિળ,
એત  જે  પટેલ ત.વવજપ્રનક હોસ્સ્પટલ, પલલયિ  ઉપિમખુ, પલલયિ િગપ્રા મનિળ,
અમદ.વ.દ. કિરેક્ટર, શ્રી કિી ન.ગકરક કૉ-ઑ  બસન્ક, ર.ણીપ િ.ખ.; મસનસજજિંગ
કિરેક્ટર,ર.ણીપબેંા.ળીતિેકિટકો-ઓ બેંકલલ ,ર.ણીપ;મસનસજજિંગરસ્ટી,ગ.યત્રી
એિયકેુિન રસ્ટ, ર.ણીપ; ક.રોબ.રી તભ્ય, (૧) શ્રી ઉપ્રમય. મ.ા. તનસ્થ.ન, ઊંઝ.,
(૨)કરુણ.રસ્ટ,અમદ.વ.દ,(૩)શ્રીપલલયિકેળવણીમનિળ,(૪)કિવ.પ.ટીદ.ર
બેંા.ળીત તમ.જ કેળવણી ઉિસજક મનિળ, કલોલ, (૫) કિવ. પ.ટીદ.ર બેંા.ળીત
તમ.જસધુ.રક મનિળ, કલોલ, (૬) ર.ણીપ ત.વવજપ્રનક પસુ્ાક.લય, ર.ણીપ, (૭)
મ.ધપુરુ. દલ.લ અતોતીએિન, મ.ધપુરુ.  આમનપ્રત્રા તભ્ય, ધરાી પ્રવક.ત મનિળ,
ન.રણપરુ.  પવૂવતભ્ય,પ્રતટીા.લકુ.પનચ.યા,૧૯૮૭-૯૪,(૨)જમીનપ્રવક.તબેંક
(પ્રતટી ા.લકુ. પનચ.યા િ.ર.), (૩) અમદ.વ.દ કિનસ્રક્ટ કો-ઓપ  બેંક (પ્રતટી
ા.લકુ. પનચ.યા િ.ર.), (૪) તનકલન તપ્રમપ્રા, ર.ણીપ વોિવ, ભ. જ પ , ૨૦૦૧થી,
પવૂવ િમખુ, ર.ણીપ નગરપ.લલક., ૧૯૯૬-૯૭  ક.ઉસ્ન્તલર, ર.ણીપ નગરપ.લલક.,
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વૉિવનન૧૧મ.નથીલબન-હરીફ,૧૯૯૫-૨૦૦૦,પવૂવચસરમસન,ર.ણીપનગરપ.લલક.ની
ઘણી તપ્રમપ્રાઓ, તન ૧૯૯૭-૨૦૦૦  પવૂવ કિરેક્ટર, એન આર જી  બોિવ, ગજુર.ા
તરક.ર; િ.થપ્રમક અનસતકિય તભ્ય, ભ.રાીય જના. પક્ષ, ૧૯૮૫થી પવૂવ િ.ખ.
તલ.હક.ર,શ્રીકિીન.ગકરકકો-ઑપ બેંક,ર.ણીપાથ.સ્ટેકિયમિ.ખ. તલ.હક.ર
તભ્ય, (૧) ગ.યત્રી એજ્યકેુિન રસ્ટ, ર.ણીપ, (૨) તસન્રલ જેલ, અમદ.વ.દ, (૩)
કેન્રીયરેલવસબોિવ તસનસટતભ્ય,ગજુર.ાયપુ્રનવપ્રતિટી આઉપર.ના,પક્ષન.તકિય
ક.યવકર ારીકે તન ૧૯૮૮મ.ન ઢોરવ.િ., દુષ્ટ્ક.ળ-ર.હાની ક.મગીરી, તન ૧૯૯૦
અનસ૧૯૯૭મ.નપ્રવધ.નતભ.ન.તરખસજમાપ્રવસ્ા.રનીચ ૂનટણીવખાસ,તન૧૯૯૦મ.ન
ર.ણીપ નગરપચ.યાની ચ ૂનટણી વખાસ, તન ૧૯૯૧ ાથ. ૧૯૯૬મ.ન લોકતભ.ન.
ગ.નધીનગરમાપ્રવસ્ા.રનીચ ૂનટણીવખાસચ ૂનટણીઈન્ચ.ર્જારીકેનીતકિયક.મગીરી
બજાવસલછસ  
િોખ    વ.નચન, આરોગ્ય, અંધ અનસ અપનગ મ.નવતસવ., તહક.રી અનસ ત.મ.જજક
િવપૃ્રિ  
પ્રવદેિિવ.ત ય ુકે અમસકરક., યરુોપન.અન્યદેિો  
ક.યમીતરન.મુન  રર-એ, હકરિ.રતોત.યટી, ક.િીબ.રોિ, 

ર.મજીમનકદરપ.તસ,ર.ણીપ, અમદ.વ.દ-૩૮ર૪૮૦  
ટે નન  (૦૭૯)૨૭૫૨૨૮૨૯(ઘર),૨૭૫૨૧૬૪૨(ઘર), 

૯૯૨૫૧૪૧૦૪૨(મોબ.ઈલ)  
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શ્રી પ્ેીરભાઈ ખનાભાઈ રરમાર 
ભારતીય િનતા રક્ષ 
૫૬, અ ારવા (અ.જા) મત સવભાગ 
(અમેાવાે િહરે) 

 

જન્મ ા. ૧૭મીજૂન૧૯૬૪,અમદ.વ.દ  
પ્રિક્ષણ એત એત તી  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીજ્યોપ્રાબહને,એકપતુ્ર  
વ્યવત.ય કન્સ્રક્િન,પસરોલપનપ,વૉટરતપ્લ.યર  
િોખ ન.ટકોજોવ.નોઅનસપસુ્ાક-વ.નચન  
ક.યમીતરન.મુન  ૧૪૬/૧૧૪૧, ગજુર.ાહ.ઉપ્રતિંગબોિવ, 

કલ.પીનગર, અત.રવ., અમદ.વ.દ - ૩૮૦૦૧૬  
ટે નન ૯૮૨૪૦૭૯૧૯૪(મોબ.ઈલ) 
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  શ્રી બાબભુાઈ િમનાેા  રટેલ 

ભારતીય િનતા રક્ષ 
ર૭, ે ક્રોઈ મત સવભાગ  
(અમેાવાે િહરે)  

 
જન્મ ા. ૧લીમસ૧૯૪૮, આંબલી, ા. દતિોઈ, જજ અમદ.વ.દ  
પ્રિક્ષણ ઓલ્િએત એત તી  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીમધબુહને, ત્રણપતુ્ર  
વ્યવત.ય લબપ્રલ્િનગકન્સ્રકિન,ખસાીઅનસતમ.જતસવ.  
તનતદીયક.રકકદી તભ્ય, (૧)અલગય.રમીગજુર.ાપ્રવધ.નતભ., ર૦૦ર-૦૭,(ર)
બ.રમીગજુર.ાપ્રવધ.નતભ., ર૦૦૭-૧ર,(૩)ાસરમીગજુર.ાપ્રવધ.નતભ., ર૦૧ર-
૧૭  તનતદીય તલચવશ્રી, કૃપ્રષ અનસ તહક.ર, ગજુર.ા તરક.ર, ા.  ૯મી ઑગસ્ટ
૨૦૧૬થી૨૫મીકિતસમ્બર૨૦૧૭  
િવપૃ્રિઓ  ચસરમસન, ઉપ્રમય. કેમ્પત  પવૂવ ચસરમસન, (૧) ખસાઉત્પન્ન બજાર તપ્રમપ્રા, 
અમદ.વ.દ, (૨)ગજુર.ાિેરીપ્રવક.તપ્રનગમ.િમખુ,(૧) દિકોિીકિવ.પ.ટીદ.ર
તમ.જ (૨) ઉપ્રમય. કે વી પી  એજ્યકેુિન રસ્ટ  પવૂવ િમખુ, અમદ.વ.દ જજલ્લ.
ભ. જ પ  પવૂવ િભ.રી, (૧) મહતે.ણ. જજલ્લ. ભ. જ પ  (બસ તમય.વપ્રધ), (ર)
સરેુન્રનગર જજલ્લ. ભ. જ પ  પવૂવ પ્રવરોધપક્ષ નસા., ઘ.ટલોકિય. નગર પનચ.યા, 
પવૂવતરપનચ, આંબલીગ્ર.મપનચ.યા ઉપિમખુ, (૧)વલ્િવપ.ટીદ.રતમ.જ, (ર)શ્રી
કે વી પ.ટીદ.રકન્ય.છ.ત્ર.લય,(૩)સ્ત્રીકેળવણીમનિળ,(૪)સ્કુમસ્કુલ  
િોખ વ.નચન, તમ.જતસવ.અનસત.મ.જજકન.ટકોજોવ.નાથ.લોકતનપકવ   
પ્રવદેિિવ.ત ય ુએત એ, ઓસ્રેલલય., ઈઝર.યસલ, અખ.ાન.દેિો. 
ક.યમીતરન.મુન  “જમન.દ.તહ.ઉત”,પ્રવિમનગર, 
   અંાકરક્ષકોલોનીબી આર ટી એત બત-સ્ટેન્િત.મસ, 
   ઈસ્કોનઆંબલીરોિ,આંબલી,અમદ.વ.દ  
   ટે નન  (૦૭૯)ર૬૯ર૯૬૭૮(ઘર), 
    ૯૮રપ૦૦૬૯પ૮(મોબ.ઈલ)  
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શ્રી ભરૂ ન્દ્રસ િંહ મનુંભુા ચડુા મા 
ભારતીય િનતા રક્ષ 
૫૮, ધોળકા મત સવભાગ  
(અમેાવાે જિલ્ લો) 

 
જન્મ   ા. ૮મીમસ૧૯પ૦,ન.ન.ઉમવ.િ.,ા. ગોંિલ,જજ ર.જકોટ  
પ્રિક્ષણ   બી એ બી એિ (અંગ્રસજી),એલએલ બી  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો   શ્રીમાીકૃષ્ટ્ણ.બ.,એકપતુ્ર,બસપતુ્રી  
વ્યવત.ય   વકીલ.ા,તમ.જતસવ.  
તનતદીય ક.રકકિદી   તભ્ય, (૧) આઠમી ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ., ૧૯૯૦-૯પ, (ર)
નવમી ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ., ૧૯૯પ-૯૭, (૩) અલગય.રમી ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ.,
૨૦૦૨-૦૭,(૪)ાસરમીગજુર.ાપ્રવધ.નતભ., ર૦૧ર-૧૭ ચસરમસન,તરદ.રતરોવર
નમવદ. પ્રનગમલલપ્રમટેિ,૧૯૯૮-૨૦૦૦ ઉપ.ધ્યક્ષ,ગજુર.ાર.જ્યઆયોજનપનચ,
૨૦૧૧-૧૨  મનત્રીશ્રી, (૧) કૃપ્રષ, પશપુ.લન અનસ ગ્ર.મપ્રવક.ત પ્રવભ.ગ, ગજુર.ા
તરક.ર,ા. ૧રમીમ.ચવ૧૯૯૦થીા. ર૬મીઓકટોબર૧૯૯૦,(૨)કૃપ્રષઅનસ
પશપુ.લન પ્રવભ.ગ, ા.  ૧૯મી મ.ચવ ૧૯૯પ થી ર૦મી ઓકટોબર ૧૯૯પ, (૩)
કૃપ્રષ, પશપુ.લન, ગ્ર.મપ્રવક.ત, વૈધ.પ્રનક અનસ તનતદીય બ.બાો, ા.  ૪થીનવસમ્બર
૧૯૯૫ થી ૨૨મી ઑક્ટોબર ૧૯૯૬, (૪) કૃપ્રષ, પશપુ.લન, તહક.ર, મત્સ્યોદ્યોગ,
પનચ.યાગ્ર.મગહૃપ્રનમ.વણઅનસગ્ર.મપ્રવક.તપ્રવભ.ગ,ા. ૨૨મીકિતસમ્બર૨૦૦૨થી
૩૧મી જુલ.ઈ ૨૦૦૫, (૫) કૃપ્રષ, તહક.ર, પનચ.યા, ગ્ર.મ ગહૃપ્રનમ.વણ, પશપુ.લન,
મત્સ્યોદ્યોગઅનસગૌતનવધવનપ્રવભ.ગ,ા. ૧લીઑગસ્ટ૨૦૦૫થી૨૪મીકિતસમ્બર
૨૦૦૭, (૬) પ્રિક્ષણ (િ.થપ્રમક, મ.ધ્યપ્રમક, િૌઢ), ઉચ અનસ ટેકપ્રનકલ પ્રિક્ષણ,
ક.યદો અનસ ન્ય.યાનત્ર, અન્ન અનસ ન.ગકરક પરુવઠો, ગ્ર.હકોની બ.બાો, પનચ.યા,
ગ્ર.મ ગહૃપ્રનમ.વણ, ગ્ર.મ-પ્રવક.ત પ્રવભ.ગ, ા.  ૨૬મી કિતસમ્બર ૨૦૧૨થીા.  ૨૧મી
મસ૨૦૧૪, (૭) પ્રિક્ષણ (િ.થપ્રમક,મ.ધ્યપ્રમક, િૌઢ), ઉચઅનસ ટેકપ્રનકલપ્રિક્ષણ,
ક.યદો અનસ ન્ય.યાનત્ર, અન્ન અનસ ન.ગકરક પરુવઠો, ગ્ર.હકોની બ.બાો, પનચ.યા,
ગ્ર.મ ગહૃપ્રનમ.વણ, ગ્ર.મ-પ્રવક.ત પ્રવભ.ગ, પ્રવજ્ઞ.ન અનસ િૌદ્યોલગકી, વૈધ.પ્રનક અનસ
તનતદીય બ.બાો, મહસેલૂ, ા.  ૨૨મી મસ ૨૦૧૪ થી ા.  ૨૫મી કિતસમ્બર ૨૦૧૭, 
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(૭)હ.લમ.ન પ્રિક્ષણ(િ.થપ્રમક,મ.ધ્યપ્રમકઅનસિૌઢપ્રિક્ષણ),ઉચઅનસટેકપ્રનકલ
પ્રિક્ષણ, ક.યદો અનસ ન્ય.યાનત્ર, વૈધ.પ્રનક અનસ તનતદીય બ.બાો, મીઠ. ઉદ્યોગ ગૌ
તનવધવનઅનસન.ગકરકઉડ્ડયનપ્રવભ.ગ,ા. ૨૮મીકિતસમ્બર૨૦૧૭થીક.યવરા  
િવપૃ્રિઓ  પવૂવ િમખુ, અમદ.વ.દ જજલ્લ. ભ.રાીય જના. પક્ષ  પવૂવ મહ.મનત્રી,
ભ.રાીય જના. પક્ષ, ગજુર.ા િદેિ  ર.ષ્ટ્રીય મહ.મનત્રી, કકત.ન મોરચો, ૨૦૦૮-
૧૦ તભ્ય,ધોળક.નગરપ.લલક.,૧૯૭પ-૮૦ જી બી તરસ્વાીપ્રવદ્ય.િચ.રમનિળ,
ધોળક. ત.થસ ાસમજ તસવ.ભ.વી ચસકરટેબલ રસ્ટ ત.થસ ાસમજ મકહલ. સ્વ.વલનબન
કેન્રનીિવપૃ્રિત.થસતનકળ.યસલ.છસ પછ.ાવગોનીઉન્નપ્રામ.નિવિૃરહેછસ ાસમજ
જીવદય.નીિવપૃ્રિમ.નઊંિોરતધર.વસછસ ત.મ.જજકતમરતા.ન.િખરકહમ.યાી
છસ  તન ૧૯૮૦થી એટલસ કે છસલ્લ.ન ૩૮ વષવથી પ્રનયપ્રમા રીાસ ા.  ૧૪મી એપ્રિલ,
બ.બ.ત.હબે આંબસિકરની જન્મજયનપ્રાએ ાથ. બસતા. વષવન. કદવતસ અનુંસુલૂચા
જાપ્રાપ્રવસ્ા.રમ.નમલુ.ક.ાલસછસ  
ત.કહજત્યકિવપૃ્રિ "ત.મ.જજકતમરતા.-મ.રોિય.ત"પસુ્ાકનુંુનલસખન  
િોખ   રમાગમા, વ.નચન, યવુ. િવપૃ્રિઓ, તમ.જતસવ., જળતનચય, જળબચા,
ગ્ર.મપ્રવક.ત,કૃપ્રષ,બ.ગ.યાપ્રવક.તઅનસિવ.ત, પય.વવરણબચ.વ, પ્રિક્ષણ  
પ્રવદેિિવ.ત   ય ુએત એ ,ય ુકે ,ઈઝર.ઈલ, બસલ્લ્જયમ,કેનસિ.,સ્પસન,સ્સ્વિન  
ક.યમીતરન.મુન   પ/૭૬૬/૧,ઊંિ.પ.િ.નીપોળ,  

સ્વ.પ્રમન.ર.યણમનકદરપ.તસ, મ ુા. ધોળક., 
પ્રપન–૩૮રરરપ, જજ અમદ.વ.દ  
ટે નન (૦ર૭૧૪)રરર૩૭૮  

હ.લનુંુનતરન.મુન : બનગલ.નન ૧૦, મનત્રીશ્રીઓન.નપ્રનવ.તસ્થ.ન, 
તસક્ટર–૨૦,ગ.નધીનગર–૩૮૨૦૨૦  

 ટે નન ૯૯૭૮૪૦૫૮૫૨,૯૯૦૯૦૧૮૩૦૩(મોબ.ઈલ) 
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શ્રી રાજેિકુમાર હરજીભાઈ ગોકહલ 
ભારતીય રાષ્ટરીય કરેસ   
૫૯, ધાંધકુા મત સવભાગ 
(અમેાવાે જિલ્લો) 

 

જન્મ ા. ૧લીજૂન૧૯૭૩,િસલ.,ા. ધોલસર.,જજ અમદ.વ.દ  
પ્રિક્ષણ બી એ ,એલએલ બી  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીિોભન.બહને,એકપતુ્ર,એકપતુ્રી  
વ્યવત.ય ખસાીઅનસવકીલ.ા  
િોખ વ.નચનઅનસતમ.જતસવ. 
હ.લનુંુનતરન.મુન  ૪૨,તલુતીપ.કવતોત.યટી,દૂરદિવનકેન્રનીત.મસ, 
   ભ.વનગર હ.ઈવસ,ધનધકુ.  
   ટે નન ૯૪૨૬૩ ૮૧૩૯૦(મોબ.ઈલ)  
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શ્રી નૌિાે ભલજીભાઈ  ોલાંકી 
ભારતીય રાષ્ટરીય કરેસ   
૬૦, ે ાડા (અ.જા.) મત સવભાગ 
(સરેુન્દ્રનગર જિલ્લો)  

 
 

જન્મ ા. ૩૦મીએપ્રિલ૧૯૭૨, ધ્.નગધ્.  
પ્રિક્ષણ કિપ્લોમ.ઇનપ્રતપ્રવલએન્ન્જપ્રનયકરિંગ  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીજયશ્રીબહને,બસપતુ્ર  
વ્યવત.ય તમ.જતસવ.  
િવપૃ્રિઓ  ચસરમસન, અનુંસુલુચા જાપ્રા પ્રવભ.ગ, ગજુર.ા િદેિ કોંગ્રસત તપ્રમપ્રા; પવૂવ
િવક્ા., સરેુન્રનગર જજલ્લ. કોંગ્રસત તપ્રમપ્રા  પવૂવ પ્રનરીક્ષક, (૧) ગજુર.ા િદેિ
કોંગ્રસતતપ્રમપ્રા (૨) કછજજલ્લ.કોંગ્રસતતપ્રમપ્રા; પવૂવતભ્ય, (૧) નસિનલગ્ર.ઉન્િ
વોટરએિવ.ઈઝરીક.ઉસ્ન્તલ,જળતનત.ધનમનત્ર.લય,ભ.રાતરક.ર,નવીકદલ્હી,
(૨)પ્રવજજલન્તએન્િમોપ્રનટકરિંગકપ્રમટી,જજલ્લ.ગ્ર.મપ્રવક.તએજન્તી,સરેુન્રનગર,
(૩) િી આર ય ુતી તી  ભ.રાીય રેલવસ, ર.જકોટ કિપ્રવઝન, (૪) હ.ઉપ્રતિંગ એન્િ
કરયલએસ્ટેટએન્િઇન્ફ્ર.સ્રક્ચરિેવલપમસન્ટ, આઈ એત ઓ , ગ્રીનલબનલ્િિંગકપ્રમટી,
લબલ્િતવ એતોતીએિન ઓફ ઇનન્િય.; પવૂવ ચસરમસન, ત.યન્ત એન્િ ટેકનોલોજી
પ્રવભ.ગ, સરેુન્રનગર જજલ્લ. કોંગ્રસત તપ્રમપ્રા; તહપ્રનરીક્ષક, મ.નગરોળ પ્રવધ.નતભ.
માપ્રવસ્ા.ર પસટ.ચ ૂનટણી, ૨૦૧૪, પવૂવ િમખુ, (૧) બધુ્ધ.ઝ લ.ઈટ ઇન્ટરનસિનલ
એતોતીએિન,તૌર.ષ્ટ્ર - તસન્રલગજુર.ાચસપ્ટર,(૨)શ્રીપ્રતધ્ધ.થવએિયકેુિનરસ્ટ; 
િમખુ, સરેુન્રનગર જજલ્લ. ટેબલટેપ્રનત એતોતીએિન, ખ.ત આમનપ્રત્રા તભ્ય,
ઝ.લ.વ.િચસમ્બરઓફકોમતવએન્િઇન્િસ્રીઝ; પવૂવિ.યરેક્ટર,વમુનએમ્પ.વરમસન્ટ
કોપોરેિન; મહ.મનત્રી, (૧) ઓલ ઇનન્િય. દલલા સ્રુ્િન્ટ ફેિરેિન, ૧૯૯૦-૨૦૦૧,
(૨) મહ.મનત્રી, આકદપરુ-અંજાર જુપ્રનયર ચસમ્બતવ, ૧૯૯૦-૯૨; કસ્ન્વનર, સ્રુ્િન્ટ
વસલફેરકપ્રમટી,ટી એફ જી પોલલટેકપ્રનક, ૧૯૯૦-૯૨  
િોખ વ.નચન,ટેબલટેપ્રનત,રમાગમા  
પ્રવદેિિવ.ત ા.ઈવ.ન,દુબઈ,બ્ર.ઝીલ,હોંગકોંગ,થ.ઈલસન્િ,મલસપ્રિય. 
ક.યમીતરન.મુન  કચ રી: બ્લોકનન ૧,િોફેતરતોત.યટી, 
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    જે  એન  વી  હ.ઇસ્કુલ રોિ,  સરેુન્રનગર - ૩૬૩
૦૦૨ 

 ટે નન  (૦૨૭૫૨)૨૩૪૬૨૭, ૨૩૪૬૨૮ 

  ૯૮૨૫૨  ૨૪૨૪૦(મોબ.ઈલ) 

ઘર: "આદિવઘર",પ્રવક.તતોત.યટી,હકરપરરોિ, 

 ધ્.નગધ્.-૩૬૩૩૧૦  
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 શ્રી  ોમાભાઈ ગાાંડાભાઈ કોળીરટેલ  
ભારતીય રાષ્ટરીય કરેસ   
૬૧, લીંબડી મત સવભાગ 
(સરેુન્દ્રનગર જિલ્લો) 

 
જન્મ ા. ૧૦મીઑગસ્ટ૧૯૪૦,પ્રવરમગ.મ,જજ અમદ.વ.દ  
પ્રિક્ષણ ધોરણછપ.ત  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીમધકુ.ન્ા.બહને,ત્રણપતુ્ર,એકપતુ્રી  
વ્યવત.ય ખસાી  
તનતદીય ક.રકકદી  તભ્ય, ત.ામી ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ., ૧૯૮૫-૯૦  તભ્ય, (૧)
નવમી લોકતભ., ૧૯૮૯-૯૧, (૨) દતમી લોકતભ., ૧૯૯૧-૯૬, (૩) ચૌદમી
લોકતભ.,૨૦૦૪-૦૯,(૪)પનદરમીલોકતભ.,૨૦૦૯-૧૪  
િવપૃ્રિઓ  િમખુ, (૧) તમસ્ા કોળી કન્ય. કેળવણી મનિળ, (૨) ાળપદ. પ્રવદ્ય.થી
બોકિિંગ, સરેુન્રનગર  ઉપિમખુ, ગજુર.ા િદેિ ભ.રાીય ર.ષ્ટ્રીય કોંગ્રસત  તભ્ય,
અલખલભ.રાીયકોંગ્રસતતપ્રમપ્રા,૨૦૧૮  
િોખ તમ.જતસવ.  
પ્રવદેિિવ.ત અમસકરક.,આકફ્રક.,દુબઈ  
ક.યમીતરન.મુન  મોટ.પરકોટ., ર.મજીમનકદરપ.તસ, 
   પ્રવરમગ.મ–૩૮૨૧૫૦,જજ અમદ.વ.દ   
   ટે નન ૯૮૨૫૦૩૯૦૩૯(મોબ.ઈલ)  
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શ્રી ધનજીભાઈ આણાેં જીભાઈ માકા ણા  
ભારતીય િનતા રક્ષ 
૬૨, વઢવાણ મત સવભાગ 
(સરેુન્દ્રનગર જિલ્લો) 

 
જન્મ ા. ૨૭મીજાન્યઆુરી૧૯૪૭,જોર.વરનગર,ા. વઢવ.ણ  
પ્રિક્ષણ પ્રમકેપ્રનકલએન્ન્જપ્રનયકરિંગ  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીકુનદનબહને,એકપતુ્ર,બસપતુ્રી  
વ્યવત.ય ખસાીઅનસઉદ્યોગપપ્રા  
િવપૃ્રિઓ રસ્ટી,ઉપ્રમય.મનકદર,પ્રતદતર િમખુ,સરેુન્રનગરકિવ.પ.ટીદ.ર 
તનસ્થ.ન  
િોખ ધ.પ્રમિકઅનસએન્ન્જપ્રનયકરિંગનસલગા.નપસુ્ાકોનુંુનવ.નચન એન્ન્જપ્રનયકરિંગઅનસ
ફુિક્ષસત્રમ.નનવારક.મગીરીકરવી  
પ્રવદેિિવ.ત અમસકરક.,ઇંગ્લસન્િ,જમવની, સ્સ્વત્ઝલેન્િ,ઈટ.લી,સ્પસન,નસધરલસન્િ,
ચીન,શ્રીલનક.,નસપ.ળ  
ક.યમીતરન.મુન   ાપોવન,૮૦ફુટરોિ, પટેલબોકિિંગપ.તસ,વઢવ.ણપ્રતટી, 
   પ્રપન-૩૬૩૦૩૫ જજ સરેુન્રનગર  

   ટે નન  (૦૨૭૫૨)૨૪૧૭૫૧ 

    ૯૮૨૫૨ ૨૫૫૫૯(મોબ.ઈલ)   
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શ્રી ઋજત્વકકુમાર લવજીભાઈ મકવાણા 
ભારતીય રાષ્ટરીય કરેસ   
૬૩, ચોટીલા મત સવભાગ 
(સરેુન્દ્રનગર જિલ્લો) 

 
જન્મ ા. ૧૫મીએપ્રિલ૧૯૭૫,ધજાળ.  
પ્રિક્ષણ બી આર એત ,િી બી એિ  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાી ભ.વન.બહને,બસપતુ્ર  
વ્યવત.ય આચ.યવ,ઉિરબપુ્રનય.દીપ્રવદ્ય.લય,ત.પર  
િવપૃ્રિઓ મનત્રી,ગજુર.ાિદેિકોંગ્રસતતપ્રમપ્રા  
િોખ િવ.ત,કિકેટઅનસવૉલીબોલ  
હ.લનુંુન તરન.મુન  મ ુચોટીલ., ઉિરબપુ્રનય.દીકન્ય.પ્રવદ્ય.લયકેમ્પત, 
   િ.સ્ત્રીનગર, જજ સરેુન્રનગર   
   ટે નન (૦૨૭૫૧)૨૮૦૮૨૫ 

૯૪૨૬૯૮૫૦૯૬(મોબ.ઈલ)  
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શ્રી રર ોત્તમભાઈ દકાભાઈ  ાબકરયા 
ભારતીય રાષ્ટરીય કરેસ   
૬૪, ધ્ાાંગધ્ા મત સવભાગ 
(સરેુન્દ્રનગર જિલ્લો) 

 
જન્મ ા. ૫મીજૂન૧૯૫૯,મોરબી  
પ્રિક્ષણ ધોરણ-૭પ.ત  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીજસબુહને,એકપતુ્ર,ત.ાપતુ્રી  
વ્યવત.ય વસપ.ર  
િોખ વ.નચનઅનસિવ.ત  
પ્રવદેિ િવ.ત   ચીન, હોંગ કોંગ, યરુોપન. દેિો, થ.ઈલસન્િ, મલસપ્રિય., પ્રતિંગ.પોર
અનસબ.નગ્લ.દેિ  
ક.યમીતરન.મુન  બ્લોકનન. ૯,ધમવપ્રતન્ધ્ધતોત.યટી, 
   મોરબી- ૨  
   ટે નન ૯૮૨૫૨ ૨૩૧૬૩ (મોબ.ઈલ)  
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શ્રી ક્ષિજેિકુમાર અમરિીભાઈ મ રજા 
ભારતીય રાષ્ટરીય કરેસ   
૬૫, મોરબી મત સવભાગ 
(મોરબી જિલ્લો) 

 
જન્મ ા. ૧લીમ.ચવ૧૯૫૮,ચમનપર, ા. મ.લળય.(પ્રમ), જજ મોરબી  
પ્રિક્ષણ   બી કૉમ , કિપ્લોમ. ઇન બસનન્કિંગ, પોસ્ટ ગ્રસજ્યએુટ કિપ્લોમ. ઇન
જન.વલલઝમ, એિવટ.વઈઝ એન્િ પબ્બ્લક કરલસિન, ગવનવમસન્ટ કિપ્લોમ. ઈન કો-
ઓપરેિનએન્િએક.ઉન્ટન્તી,એલએલ બી (િથમવષવ)  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીસિુીલ.બહને,બસપતુ્ર  
વ્યવત.ય કન્તલટન્તીઅનસતમ.જતસવ.  
િવપૃ્રિઓ તભ્ય,શ્રીતૌર.ષ્ટ્રકિવ.પટેલતમ.જ,ગ.નધીનગર િમખુ,પ્રતટીલ.યન્ત
ક્લબ, મોરબી  તસિેટરી, ગ.નધીનગર કિનસ્રક્ટ બસિપ્રમન્ટન એતોતીએિન  પવૂવિમખુ,
(૧)ર.જકોટજજલ્લ.કોંગ્રસતતપ્રમપ્રા,(૨)મોરબીજજલ્લ.કોંગ્રસતતપ્રમપ્રા પવૂવમનત્રી,
ગજુર.ા િદેિ કોંગ્રસત તપ્રમપ્રા  મહ.મનત્રી, િેલલગસટ, તૌર.ષ્ટ્ર ઝોન - ૩ન. ઈનચ.ર્જ,
ગજુર.ાિદેિકોંગ્રસતતપ્રમપ્રા િદેિકોંગ્રસતપક્ષિ.ર.જુદ.જુદ.તમયસતોંપ.યસલ
ચ ૂનટણી ઈનચ.ર્જ, જજલ્લ. િભ.રી કે પ્રનરીક્ષક ારીકે ક.મગીરી કરી છસ  પવૂવ તભ્ય,
કૉટન એિવ.ઇઝરી બૉિવ, ભ.રા તરક.ર  કૉલસજક.ળ દરપ્રમય.ન વગવ િપ્રાપ્રનપ્રધ
ારીકેલબનહરીફચ ૂનટ.ય.હા. જ્યસષ્ટ્ઠપતુ્રિો િિ.નામસરજાનીસ્મપૃ્રામ.નતમય.નારે
ગરીબ દદીઓ મ.ટે મસકિકલ કેમ્પ, રક્ાદ.ન કેમ્પ, મહ.નુંભુ.વોન.ન િસરક િવચનો
િ.ર. તત્ક.યોન. િચ.ર-િત.રનુંુન ક.યવ, ખસલકદૂ અનસ િૈક્ષલણક ક્ષસત્રમ.ન િૉ  િિ.ના
એવોિવ થકી યવુ.નોનસ િોત્ત.કહા કરવ.ની િવપૃ્રિઓમ.ન તકિય  ભકૂનપ, વ.વ.ઝોડુન,
દુષ્ટ્ક.ળ જેવી કુદરાી આફાોમ.ન અનસ ા.જેારની અપ્રાવનૃષ્ટ્ટમ.ન મ.લળય. (પ્રમ )
ા.લકુ.-િહરેન.લોકોનીખિેપગસમદદકરી જન્મભપૂ્રમચમનપરગ.મન."આદિવ
યવુક મનિળ"ની િવપૃ્રિઓનસ, લ.ઈબ્રસરી ાસમજ ત.નસ્કૃપ્રાક િવપૃ્રિઓનસ િોત્ત.હન /
મદદમ.ન તકિય  પ્રવદ્ય.થી અવસ્થ.મ.ન મોરબીન. ગરીબ પ.ટીદ.ર પ્રવદ્ય.થીઓનસ
આપ્રથિક તહ.ય જેવી િવપૃ્રિઓમ.ન તકિય ત.મસલગીરી  મોરબીની અનસ ત.મ.જજક,
િૈક્ષલણક અનસ રચન.ત્મક િવપૃ્રિઓમ.ન તકિય યોગદ.ન  'બસસ્ટ પ્રતકટઝન ઑફ
ઇનન્િય.' એવોિવથી તન્મ.પ્રના  મોરબી-મ.લળય. પ્રવસ્ા.રમ.ન ૭૯૦ કક મી  પદય.ત્ર.
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થકીલોકતનપકવિ.ર.જનજાગપૃ્રાકેળવવ.નીક.મગીરીકરી િદેિયવુકકોંગ્રસતિ.ર.
જનજાગપૃ્રા અથે યોજાયસલ પ્રવપ્રવધ પદય.ત્ર.ઓમ.ન ૧૮૦ કક મી નો િવ.ત કયો 
ગ.નધી આશ્રમ, અમદ.વ.દથી પ્રવધ.નતભ., ગ.નધીનગર સધુી ખસડાૂોન. િશ્નો મ.ટે
યોજાયસલપદય.ત્ર.મ.નતકિયત.મસલગીરી અલખલભ.રાીયર.ષ્ટ્રીયકોંગ્રસતન.જુદ.
જુદ. અપ્રધવસિનોમ.ન િેલલગસટ ારીકે ાથ. ા.લીમ અનસ વકવિોપ્તમ.ન આમનપ્રત્રા
મહમે.નારીકેભ.ગલીધો  
ત.કહજત્યક િવપૃ્રિ  ૨૨ વષવની ઉંમરે ચમનપરની િા.બ્દીની સ્મપૃ્રામ.ન િક.પ્રિા
"તમપવણ"પ્રવિસષ.નકનુંુનતફળતનપ.દન ૨૪વષવનીઉંમરેતૌર.ષ્ટ્રગ્ર.મજનિક.િન
લલ ન.દૈપ્રનકઅખબ.ર"લોકમ.ન્ય"ન.ાનત્રીપ્રવભ.ગમ.નકરપોટવરારીકેક.મગીરી 
તન ૧૯૮૦મ.ન ન.બ.િવ બસન્કની સ્થ.પન. અંાગવા તહક.રી પ્રધર.ણ મ.ળખ. અંગસ
તનિોધન પસપર િક.પ્રિા કયુું   િતનગોપ.ા કપ્રવા., ગઝલ, લસખો અનસ વ.ા.વઓનુંુન
લસખન,ફ્રીલ.ન્તજન.વલલઝમઅનસકૃપ્રષપત્રક.કરત્વકરેછસ જ્યસષ્ટ્ઠપતુ્રિૉ િિ.નાની
સ્મપૃ્રામ.ન'ા.ત્પયવ'ાથ.'ધીપરપઝઑફલ.ઈફ'નુંુનિક.િન િદેિકોંગ્રસતતપ્રમપ્રાન.
હ.ઉતજનવલ"કૃાતનકલ્પ"નીિક.િનતપ્રમપ્રાન.તભ્યારીકેક.મગીરીકરીછસ  
િોખ પ્રમત્રોત.થસિ.કૃપ્રાકસ્થળોનોિવ.ત,જૂનીકફલ્મોન.નગીાોજોવ.ન,ત.નભળવ.ન 
જનતનપકવ  જુદ.જુદ.પ્રવષયોનુંુનવ.નચન,મનન,લચિંાન,િવચનોઆપવ.ન,ત.નભળવ.ન  
પ્રવદેિિવ.ત દુબઈઅનસકનબોકિય.  
ક.યમીતરન.મુન  "વજીબ.આપ્રિષ", મ ુચમનપર, 
   ા. મ.લળય.(પ્રમ),જજ મોરબી  
હ.લનુંુનતરન.મુન   કચ રી: જનતનપકવક.ય.વલય,મહિેહોટલવ.ળીિસરી, 
    પનચિીલ કોમ્પ્લસક્ષ, િન.ળ. રોિ, મોરબી – ૩૬૩
૬૪૧   
    ટે નન ૯૮૭૯૫ ૨૩૦૭૯(મોબ.ઈલ)  
ઘર:  િિ.નાપસરેિ.ઈઝ,પ્રમલ.પનગર,કેન.લરોિ,મોરબી  
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શ્રી લક્ષલતભાઈ કરમિીભાઈ કગથરા 
ભારતીય રાષ્ટરીય કરેસ   
૬૬, ટાંકારા મત સવભાગ 
(મોરબી જિલ્લો) 

 
જન્મ ા. ૧લીઑગસ્ટ૧૯૫૭,દેપ.લળય.,ા. પિધરી, જજ ર.જકોટ  
પ્રિક્ષણ બી કૉમ  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીઈલ.બહને,બસપતુ્ર  
વ્યવત.ય ઉદ્યોગ  
િવપૃ્રિઓ   ક.રોબ.રી તભ્ય, ઉપ્રમય. તસવ. િગપ્રા મનિળ, ર.જકોટ  ઉપિમખુ,
ર.જકોટ જજલ્લ.પનચ.યા, ૨૦૦૦-૦૩,અધ્યક્ષ,ક.રોબ.રીતપ્રમપ્રા,ર.જકોટજજલ્લ.
પનચ.યા,૨૦૦૩-૦૪  
િોખ તમ.જતસવ.  
પ્રવદેિિવ.ત ચીન,કફલલપ.ઈન્ત,પ્રતિંગ.પોર,થ.ઈલસન્િ,મલસપ્રિય.  
ક.યમીતરન.મુન "કરમ"૩૪-બી, પ.રતતોત.યટી,િસરીનન ૧, 

   પ્રનમવળ.કૉન્વસન્ટસ્કુલરોિ,ર.જકોટ   
   ટે નન ૯૮૭૯૫ ૯૯૮૦૦(મોબ.ઈલ)   
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    શ્રી મોહમેજાવ ે અબ્ દુલમતુલીબ રીરજાેા 
ભારતીય રાષ્ટ રીય કરેસ   
૬૭, વાાંકાન ર મત સવભાગ  
(મોરબી જિલ્ લો)  

  
જન્મ ા. ર૦મીફેબ્રઆુરી૧૯૪૮, વ.નક.નસર  
પ્રિક્ષણ બી એ (અથવિ.સ્ત્ર), બી એિ   
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીવઝીરબસગમ, એકપતુ્ર, એકપતુ્રી  
વ્યવત.ય ખસાીઅનસતમ.જતસવ.  
તનતદીય ક.રકકદી   તભ્ય, (૧) બ.રમી ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ., ર૦૦૭-૧ર, (૨)
ાસરમીગજુર.ાપ્રવધ.નતભ., ર૦૧ર-૧૭  
િવપૃ્રિઓ   કિરેકટર, કિસ્રકટ કો-ઓપરેકટવ બસન્ક, ર.જકોટ  િમખુ, કકત.ન કો-
ઓપરેકટવતોત.યટી, પનચ.પ્રતય. તભ્ય, જજલ્લ.પનચ.યા, ર.જકોટ, ૧૯૮૭-૯પઅનસ
ર૦૦૦-૦પ  િમખુ, ા.લકુ. પનચ.યા, વ.નકોનર, ૧૯૯પ-ર૦૦૦  પવૂવ ચસરમસન, (૧)
વીતમદૃુ.અમલીકરણતપ્રમપ્રા, જજલ્લ.પનચ.યા, ર.જકોટ, (ર)પ્રતિંચ.ઈઅનસતહક.ર
તપ્રમપ્રા, જજલ્લ. પનચ.યા, ર.જકોટ  તભ્ય, જજલ્લ. પનચ.યા, ર.જકોટ  ચસરમસન, 
પ્રિક્ષણતપ્રમપ્રા,જજલ્લ.પનચ.યા, ર.જકોટ પ્રનવિૃઆચ.યવ, પનચ.પ્રતય.હ.ઈસ્કુલ  
ત.કહપ્રત્યકિવપૃ્રિ ગઝલ, ક.વ્યલસખનાથ.તનિોધન  
િોખ તમ.જતસવ., લસખન  
પ્રવદેિિવ.ત ત.ઉદીઅરેલબય.  
ક.યમીતરન.મુન  મ ુપો પ્રપપલળય.ર.જ,ા. વ.નક.નસર,જજ મોરબી  
હ.લનુંુનતરન.મુન:  દગ.વિકરફ, લક્ષ્મીપર., મ ુા. વ.નક.નસર,  
   જજ મોરબી પ્રપન–૩૬૩૬ર૧  
   ટે નન  (૦ર૮ર૮)રરર૩૭ર(ઘર), 
   ૯૮રપ૦૯ર૬૪૭,૯૪૨૭૨૧૧૦૬૪(મોબ.ઇલ)  
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શ્રી અરસવિંે ગોરધનભાઈ રૈયાણી 
ભારતીય િનતા રક્ષ 

૬૮, રાિકોટ (પવૂવ) મત સવભાગ 

(રાિકોટ િહરે) 
 
જન્મ ા. ૪થીજાન્યઆુરી૧૯૭૭,ર.જકોટ  
પ્રિક્ષણ ધોરણ૧૦  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીભગવાીબહને,એકપતુ્ર,એકપતુ્રી. 
વ્યવત.ય ધનધો  
િવપૃ્રિઓ   કોપોરેટર, ર.જકોટ મ્યપુ્રનપ્રતપલ કોપોરેિન, બસ તમય.વપ્રધ  હ.લમ.ન
ર.જકોટમ્યપુ્રનપ્રતપલકોપોરેિનમ.નિ.તકપક્ષન.નસા.ારીકેક.યવરા  
િોખ વ.નચનઅનસકિકેટ  
ક.યમીતરન.મુન ઘર: ૨, અલક.પ.કવતોત.યટી, 
    'ભરાપ્રવજય'મક.નઉપર,પ.રૂલબગીચ.પ.તસ, 
    ન્યુઆશ્રમરોિ,ર.જકોટ  
હ.લનુંુનતરન.મુન  કચ રી: ૧૧/૧૨, 'ભરાપ્રવજય', બ્ર.હ્મલણય.પર.તોત.યટી, 
    તના કબીરરોિ, ર.જકોટ  

    ટે નન  (૦૨૮૧)૨૭૦૨૦૭૧, 

    ૯૮૭૯૧૬૨૫૪૫(મોબ.ઈલ)  
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શ્રી સવિયકુમાર રમક્ષણકલાલ રૂરાણી 
ભારતીય િનતા રક્ષ  
૬૯, રાિકોટ (રસિમ) મત સવભાગ 

(રાિકોટ િહરે) 
 

િન્દ્મ: ા. ૨જીઑગસ્ટ,૧૯૫૬,રનગનુ(બમ.વ)  
સિક્ષણ:બી એ ,એલ એલ બી  

રત્નીનુંુાં નામ અન   ાંતાનો:શ્રીમાીઅંજલીબહને,એકપતુ્ર,એકપતુ્રી  
વ્યવ ાય: વસપ.ર 

 ાં ેીય કારકકેદ: તભ્ય, ર.જ્યતભ., ૨૦૦૬-૧૨   તભ્ય, ાસરમી ગજુર.ા
પ્રવધ.નતભ., ર૦૧૪-૧૭ (પસટ.ચ ૂનટણી)  તનતદતભ્ય ારીકે કેન્ર તરક.રની /
ર.જ્યતભ.નીજળતનત.ધનતપ્રમપ્રા,ગૌણપ્રવધ.નતપ્રમપ્રા,મ.નવતનત.ધનપ્રવક.ત
તપ્રમપ્રા, તભ.ગહૃન. મસજ ઉપર મકૂવ.ન. ક.ગળો મ.ટેની તપ્રમપ્રા, અન્ન, ગ્ર.હકોની
બ.બાો અનસ જાહરે પ્રવારણ વ્યવસ્થ. તપ્રમપ્રા, જાહરે ત.હતો મ.ટેની તપ્રમપ્રા એમ
પ્રવપ્રવધતપ્રમપ્રાઓન.તભ્યરહ્ય.છસ  

મનત્રીશ્રી, વ.હનવ્યવહ.ર, પ.ણી પરુવઠ., શ્રમ અનસ રોજગ.ર, ગજુર.ા
તરક.ર,ા. ૧૯મીનવસમ્બર૨૦૧૪થીા. ૬ઠ્ઠીઑગસ્ટ૨૦૧૬  

મખુ્યમનત્રીશ્રી, ગજુર.ા ર.જ્ય, (૧) ા.  ૭મી ઑગસ્ટ ૨૦૧૬ થી ૨૫મી
કિતસમ્બર૨૦૧૭(૨)ા. ૨૬મીકિતસમ્બરથીઆજપયુંાક.યવરા  

હ.લમ.ન મખુ્યમનત્રીશ્રી ારીકે ત.મ.ન્ય વહીવટ, ઉદ્યોગ, ગહૃ, િહરેી પ્રવક.ત,
બનદર, ખ.ણ અનસ ખનીજ, મ.કહાી અનસ િત.રણ, પસરોકેપ્રમકલ્ત, ક્લ.ઇમસટ ચસન્જ,
આયોજન,પ્રવજ્ઞ.નઅનસિૌદ્યોલગકીપ્રવભ.ગોાથ.ામ.મનીપ્રાઓાસમજઅન્યકોઈ
મનત્રીશ્રીનસફ.ળવસલનહોયાસામ.મપ્રવષયોતનભ.ળસછસ  
પ્વસૃત્તઓ:ચસરમસન, (૧) પજુીારૂપ.ણીમસમોકરયલરસ્ટ, (૨)તનકલ્પપત્રઅમલીકરણ
તપ્રમપ્રા, ગજુર.ા ર.જ્ય, ૧૯૯૯-૨૦૦૦ (ર.જ્ય કક્ષ.ન. મનત્રીશ્રીન. દરજ્જા ત.થસ), 

(૨)ગજુર.ાર.જ્યિવ.તનપ્રનગમ, ૨૦૦૬, (૩)ગજુર.ામ્યપુ્રનપ્રતપલફ.ઈન.ન્ત
બોિવ, ા.  ૦૭/૧૧/૨૦૧૩ થી ૨૩/૦૯/૨૦૧૪  પવૂવ મહ.મનત્રી, અલખલ ભ.રાીય
પ્રવદ્ય.થી પકરષદ  પવૂવ િમખુ, તૌર.ષ્ટ્ર-કછ સ્ટોક એક્ષ્ચસન્જ  ચસરમસન, સ્ટેનન્િિંગ
કપ્રમટી, ર.જકોટમ્યપુ્રનપ્રતપલકોપોરેિન,૧૯૮૮-૯૫ ચસરમસન,ડ્રેનસજકપ્રમટી મસયર,
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ર.જકોટ મ્યપુ્રન  કોપો , ૧૯૯૬-૯૭  િ.યરેક્ટર, તૌર.ષ્ટ્ર કછ સ્ટોક એક્ષ્ચસન્જ  પવૂવ
મહ.મનત્રી અનસ પવૂવ િવક્ા., ગજુર.ા િદેિ ભ.રાીય જના. પક્ષ  પવૂવ િમખુ, 

ગજુર.ાિદેિભ. જ પ  
િોખ:વ.નચન,તનગીા  
પ્રવદેિિવ.ત ય ુએત એ ,ય ુકે ,ફ્ર.ન્ત,દુબઈ,કઝ.કીસ્ા.ન,ઉઝબસકીસ્ા.ન,કેનસિ.,
દલક્ષણઆકફ્રક.  
ક.યમીતરન.મુન: “પજુીા”,૨/૫,િક.િતોત.યટી, 

પ્રનમવલ.કોન્વસન્ટસ્કુલત.મસ,ર.જકોટ  
હાલનુંુાં  રનામુાં: કચ રી:  સ્વલણિમતનકુલ–૧,તસક્ટર–૧૦, 

ગ.નધીનગર–૩૮ર૦૧૦  
ટે નન (૦૭૯)૨૩૨૨૧૧૮૬,૨૩૨૩૮૦૭૫  

સનવા સ્થાન: બનગલ.નન ૧,મનત્રીશ્રીઓન.ન પ્રનવ.તસ્થ.ન, 

તસક્ટર–ર૦,ગ.નધીનગર-૩૮ર૦૧૦  
ટે નન (૦૭૯)૨૩૨૫૦૦૭૪/૫૦૦૭૫  
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  શ્રી ગોસવિંેભાઈ દકાભાઈ રટેલ 

ભારતીય િનતા રક્ષ 
૭૦, રાિકોટ (ેક્ષક્ષણ) મત સવભાગ  
(રાિકોટ િહરે)  

 
જન્મ ા. ૭મીઓગસ્ટ૧૯૪૯, િ.નગરવ.િ., ા. ક.લ.વિ, જજ જામનગર  
પ્રિક્ષણ બી કોમ  
પત્નીનુંુનન.મઅનસતના.નો શ્રીમાીક.ન્ા.બહને, એકપતુ્ર, ચ.રપતુ્રી  
વ્યવત.ય ખસાી, વસપ.ર  
તનતદીય ક.રકકદી   તભ્ય, (૧) બ.રમી ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ., ર૦૦૭-૧ર, (૨)
ાસરમી ગજુર.ા પ્રવધ.નતભ., ર૦૧ર-૧૭  ર.જયકક્ષ.ન. મનત્રીશ્રી, (૧) કૃપ્રષ, અન્ન
અનસન.ગકરકપરુવઠ.અનસગ્ર.હકોનીબ.બાો, વનઅનસપય.વવરણ, પ.ણીપરુવઠો,
ગજુર.ાતરક.ર, ા. ર૬મીકિતસમ્બરર૦૧રથી૧૮મીનવસમ્બર૨૦૧૪,(૨)ઊજાવ
અનસપસરોકેપ્રમકલ્ત,પ્રવજ્ઞ.નઅનસિૌદ્યોલગકી,ા. ૧૯મીનવસમ્બર૨૦૧૪થીા. ૬ઠ્ઠી
ઑગસ્ટ૨૦૧૬  
િવપૃ્રિઓ પવૂવિમખુ, ર.જકોટજજલ્લ.ભ.રાીયજના.પક્ષ પવૂવરસ્ટી, તરદ.ર
પટેલ તસવ. તમ.જ રસ્ટ, ર.જકોટ  પવૂવ અઘ્યક્ષ, ર.જકોટ મ્યપુ્રનપ્રતપલ કોપોરેિન
સ્કલૂ બોિવ  પવૂવ િેપ્યટુી મસયર, ર.જકોટ મ્યપુ્રનપ્રતપલ કોપોરેિન  પવૂવ ચસરમસન, 
ગજુર.ાર.જયગ્ર.મપ્રવક.તપ્રનગમલલ , ગ.નધીનગર  
િોખવ.નચન, િવ.ત,રમાગમા  
પ્રવદેિિવ.ત મલસપ્રિય.  
ક.યમીતરન.મુન  "અમાૃપ્રવલ.",”જયપ.કવ ,ન.ન.મવ.રોિ, 
   સયુવમખુીહનુંમુ.નમનકદરપ.તસ,ર.જકોટ 
   ટે નન ૯૮૨૪૪ ૫૧૫૫૬(મોબ.ઈલ)  
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શ્રી લાખાભાઈ જેઠાભાઇ સાગઠઠયા 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૭૧, રાજકોટ ગ્રામ્ય (અ.જા) મત વિભાગ 
(રાજકોટ જજલ્લો) 

 
જન્મ તા.૫મી નવેમ્બર૧૯૬૮,મ.ુખીરસરા,તા.લોધિકા,જજ.રાજકોટ. 
ધિક્ષણ િોરણ૧૦. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીગીતાબહને,બેપતુ્ર. 
વ્યવસાય ખેતીઅનેબાુંિકામ. 
પ્રવધૃિઓોઃસભ્ય,તાલકુાપુંચાયત. 
કાયમીસરનામુું  મ.ુખીરસરા, તા.લોધિકા,જજ.રાજકોટ 

   ટે.ન ું.૯૮૨૪૨ ૩૯૨૪૪(મોબાઈલ). 
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શ્રી ક ુંિરજીભાઈ મોહનભાઈ બાિળિયા* 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ* 
૭૨, જસદણ મત વિભાગ 
(રાજકોટ જજલ્લો) 

જન્મ તા.૧૬મીમાચચ,૧૯૫૫,જનડા,તા.વીંધિયા,જજ.રાજકોટ. 
ધિક્ષણ બી.એસસી.,બી.એડ. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીપારુલબહને,એકપતુ્ર,બેપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતી,નોકરી,સમાજસેવા. 
સુંસદીયકારકકદી સભ્ય,(૧)નવમીગજુરાતધવિાનસભા,૧૯૯૫-૯૭,(૨)દસમી
ગજુરાત ધવિાનસભા, ૧૯૯૮-૨૦૦૨, (૩) અગગયારમી ગજુરાત ધવિાનસભા,
૨૦૦૨-૦૭, (૪) બારમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ર૦૦૭-૧૨. સભ્ય, પુંદરમી
લોકસભા, ૨૦૦૯-૧૪. હાલમાું મુંત્રીશ્રી, પાણી પરુવઠો, પશપુાલન, ગ્રામ
ગહૃધનમાચણ, ગજુરાતસરકાર, તા.૩જીજુલાઈ૨૦૧૮થીકાયચરત. 
પ્રવધૃિઓોઃપ્રમખુ,શ્રીજસદણતળપદાકોળી-પટેલચેરીટેબલટ્રસ્ટધવદ્યાથીભવન.
કાયચકારીઅધ્યક્ષ,ગજુરાતપ્રદેિકૉગે્રસસધમધત.કડરેકટર,માકેકટિંગયાડચ,જસદણ.
સભ્ય, (૧)આંબેડકર યધુનવધસિટી, (૨) સૌરાષ્ટ્ટ્ર યધુનવધસિટી સેનેટ, (૩) ગજુરાત
રાજ્યમાધ્યધમક ધિક્ષણબોડચ,ગાુંિીનગર.કન્ન્વનર, (૧)લોકકહતસુંઘર્ચસધમધત,
રાજકોટ,(૨)માનવઅધિકારસધમધત.આચાયચ,આદિચસેકન્ડરીસ્કુલ-અમરાપરુ. 
િોખ  વાુંચન,લેખન,રમત-ગમત,સમાજસેવાનેલગતીપ્રવધૃિઓ,ખાસકરીને
િૈક્ષગણકપ્રવધૃિઓ. 
કાયમીસરનામુું  ૧/૧૦,કહિંગળાજકૃપા,વાગણયાવાડી, 
   પટેલવાડીસામે, રાજકોટ-૨. 
   ટે.નું.(૦૨૮૧)૨૩૬૪૯૫૮. 
હાલનુુંસરનામુું  મુું.વીધિયા(અમરાપરુસુંસ્થા),તા.જસદણ, 
   જજ.રાજકોટ-૩૬૦૦૫૫ 

   ટે.ન ું. (૦૨૮૧)૨૭૩૫૧૧, 

    ૯૮૨૪૪૫૧૩૨૧(મોબાઇલ)  
 

---------------------------------- 
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*તા.૩જીજુલાઈ૨૦૧૮નારોજસભ્યપદેથીરાજીનામુુંઆપયુુંઅનેભારતીય
પક્ષમાુંજોડાયા. 
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શ્રીમતી ગીતાબા જયરાજવસિંહ જાડેજા 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૭૩, ગોંડલ મત વિભાગ 
(રાજકોટ જજલ્લો) 

 
જન્મ તા.૨૭મીમાચચ૧૯૬૮,ભડવાણા,તા.લખતર,જજ.સરેુન્રનગર. 
ધિક્ષણ િોરણ૧૦. 
પધતનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીજયરાજધસિંહજાડેજા, એકપતુ્ર,બેપતુ્રી. 
વ્યવસાય ગકૃહણી. 
િોખ લોકસાકહત્યઅનેિાધમિકવાુંચન,લેખન,પ્રવાસઅનેસેવાકીયકાયો. 
ધવદેિપ્રવાસ દુબઇ. 
કાયમીસરનામુું  "ગીતાવીલા", આિાપરુામેઇનરોડ, 

   ગોંડલ,જજ.રાજકોટ. 
   ટે.નું.(૦૨૮૨૫)૨૨૫૫૫૫.  
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શ્રી જયેશક માર વિઠૃલભાઈ રાદઠડયા 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૭૪, જેતપ ર મત વિભાગ 
(રાજકોટ જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.ર૦મીકડસેમ્બર, ૧૯૮૧, જામકુંડોરણા, જજ.રાજકોટ. 
ધિક્ષણ બી.ઈ.(ધસધવલ). 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનો શ્રીમતીધમિલબહને, એકપતુ્ર, એકપતુ્રી. 
વ્યવસાય વેપારઅનેસમાજસેવા. 
સુંસદીય કારકકદી   સભ્ય, (૧) બારમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ર૦૦૯-૧ર
(પેટાચ  ુંટણી),(૨)તેરમીગજુરાતધવિાનસભા, ર૦૧ર-૧૭.રાજ્યકક્ષાનામુંત્રીશ્રી,
પ્રવાસન, નાગકરક ઉડ્ડયન, પાણી પરુવઠો, ગજુરાત સરકાર, તા. ૧લી નવેમ્બર
૨૦૧૩થી ૬ઠ્ઠીઑગસ્ટ૨૦૧૬સિુી. મુંત્રીશ્રી, (૧)અન્ન,નાગકરકપરુવઠોઅને
ગ્રાહકોનીબાબતો, કુકટરઉદ્યોગ,મરુણઅનેલેખન-સામગ્રી, ગજુરાતસરકાર,તા.
૭મીઑગસ્ટ ૨૦૧૬ થી તા. ૨૫મી કડસેમ્બર ૨૦૧૭ સિુી (૨) અન્ન, નાગકરક
પરુવઠોઅનેગ્રાહકોનીબાબતો,કુકટરઉદ્યોગ,મરુણઅનેલેખન-સામગ્રી,ગજુરાત
સરકાર,તા.૨૮મીકડસેમ્બર,૨૦૧૭થીકાયચરત. 
પ્રવધૃિઓ   પ્રમખુ, (૧) શ્રી વ્રજવલ્લભ સોધિયલ ગ્રપુ, જામકુંડોરણા,
(ર) સ્વ. નુંદુબહને હુંસરાજભાઈ રાદકડયા ચેકરટેબલ ટ્રસ્ટ, જામકુંડોરણા; ચેરમેન,
રાજકોટકડસ્ટ્રીકટકો-ઓ.બેન્ક. 
િોખ કિકેટ. 
ધવદેિપ્રવાસ થાઈલેન્ડ, મલેધિયા, ધસિંગાપોર. 
કાયમીસરનામુું  “વૈભવ”, પટેલચોક, મ.ુતા.જામકુંડોરણા, 
   જજ.રાજકોટ,ધપન–૩૬૦૦૦પ. 
  ટે.નું. (૦ર૮ર૪)ર૭૧૪૪૦, 
    ૯૯રપ૧૪૪૪૪૪(મોબાઈલ). 
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શ્રી લળલત જસમતભાઇ િસોયા 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૭૫, ધોરાજી મત વિભાગ 
(રાજકોટ જજલ્લો) 

 
જન્મ તા.૧૫મીજાન્યઆુરી૧૯૬૨,િોરાજી. 
ધિક્ષણ એસ.વાય.બી.કોમ. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીધનમચલાબહને,એકપતુ્ર, એકપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતી. 
િોખ વાુંચન    
ધવદેિપ્રવાસ થાઇલેન્ડ,મલેધિયા,ધસિંગાપોર,યગુાન્ડા,કેન્યા. 
કાયમીસરનામુું  જમનાવડરોડ, નવીહવેલીપાસે, 
   િોરાજી,જજ.રાજકોટ.  
   ટે.નું.૯૮૭૯૨૨૨૭૭૭,૯૨૨૭૭૭૭૭૭૭(મોબાઈલ). 
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શ્રી પ્રિીણભાઈ નરશીભાઈ મ સઠડયા 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૭૬, કાલાિડ (અ.જા) મત વિભાગ 
(જામનગર જજલ્લો) 

 
જન્મ તા.૧૯મીએધપ્રલ૧૯૭૧,ખુંઢેરા. 
ધિક્ષણ બી.એ.(અંગ્રેજીસાકહત્ય). 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીરુંજનબહને,બેપતુ્રી. 
વ્યવસાય સમાજસેવા. 
પ્રવધૃિઓોઃ જ્યોધતરાવ ફુલે એજ્યકેુિન એન્ડ ચેકરટેબલ ટ્રસ્ટ સુંચાગલત
"ધનકાવાકુમારિાત્રાલય"નામાધ્યમથીગરીબઅનેપિાતવગચનાબાળકોમાટે
ધવનામ  લ્યેરહવેાનીસધુવિાઅનેસામાજજકઉત્થાનઅનેવ્યસનમનુ્તતનાકાયચિમો
કરેિે. 
સાકહજત્યકપ્રવધૃિ કધવતા-લેખન. 
િોખ વાુંચનઅનેસુંગીત. 
કાયમીસરનામુું  મ.ુધનકાવા, નાનાવડાળારોડ, ટેગલફોનએક્ષ્ચેન્જનીબાજુમાું,
   તા.કાલાવડ,જજ.જામનગર.ધપન-૩૬૧૧૬૨.    
   ટે.નું.(૦૨૮૯૪)૨૭૪૧૫૫/૯૮૨૫૬૮૫૫૫૯(મોબાઈલ). 
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શ્રી િલ્લભભાઈ િેલજીભાઈ ધારવિયા 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૭૭, જામનગર (ગ્રામ્ય) મત વિભાગ 
(જામનગર જજલ્લો) 

 
જન્મ તા.૧લીફેબ્રઆુરી૧૯૬૯,ખીમરાણા,તા.જજ.જામનગર. 
ધિક્ષણ િોરણ-૬પાસ. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીરધમલાબહને,બેપતુ્ર,ત્રણપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતી,ઉદ્યોગ. 
પ્રવધૃિઓોઃટ્રસ્ટી,સમસ્તસતવારાકન્યાિાત્રાલય,જામનગર.સરપુંચ,ખીમરાણા
ગ્રામપુંચાયત,પાુંચવર્ચ.સભ્ય,તાલકુાપુંચાયત,જામનગર, પાુંચવર્ચ. 
િોખ સામાજજકપ્રવધૃિ. 
કાયમીસરનામુું  મ.ુખીમરાણા, સતીમાતાનીદેરીનીપાસ,ે 

   િાકમાકેટિેરી,તા.જજ.જામનગર-૩૬૧૧૨૦.  
હાલનુુંસરનામુું  ૨૧૦,માિવસ્તવેરકિકેટબુંગલાસામે, 

જામનગર–૩૬૧૦૦૧. 
ટે.નું.(૦૨૮૮)૨૫૫૧૭૧૭,૮૭૮૦૩૧૫૨૩૯(મોબાઈલ) 
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શ્રી ધમેન્દ્રવસિંહ મેરૂભા જાડેજા 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૭૮, જામનગર (ઉત્તર) મત વિભાગ 
(જામનગર જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.૨૨મીમે૧૯૭૩,ભાતેલ,તા.ખુંભાગળયા,જજ.જામનગર. 
ધિક્ષણ એચ.એસ.સી. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનો શ્રીમતીપ્રફુલ્લાબા,એકપતુ્ર. 
વ્યવસાય ગબલ્ડરતથાટ્રાન્સપોટેિન. 
સુંસદીયકારકકદી સભ્ય, તેરમીગજુરાતધવિાનસભા, ર૦૧ર-૧૭. 
પ્રવધૃિઓ કાયચકારીપ્રમખુ, (૧) જજલ્લાકોંગ્રેસસધમધત,જામનગર,(૨)હરેરામ
હરે કૃષ્ટ્ણ ટ્રસ્ટ, (૩) ખુંભાગળયા યવુા કોંગે્રસ, સન ૧૯૯૯-૨૦૦૧, (૨)જામનગર
જજલ્લાયવુાકોંગે્રસ,સન૨૦૦૨-૦૯,(૩)જામનગરજજલ્લારાજપ  તસુંઘ.સભ્ય,
જામનગર જજલ્લા પુંચાયત, સન ૨૦૦૫થી કાયચરત. ડાયરેતટર, ભાગ્યલક્ષ્મી
એજ્યકેુિનએન્ડચેકરટેબલટ્રસ્ટ.સભ્ય,કારોબારીસધમધત,જામનગરરાજપ  તસેવા
સમાજ. ટ્રસ્ટી,આિાપરુા એજ્યકેુિનએન્ડ ચેકરટેબલ ટ્રસ્ટ.આ ઉપરાુંત, ધવધવિ
ગબનસરકારીસુંસ્થાઓ,જ્ઞાધતનાુંમુંડળો, ચેકરટેબલટ્રસ્ટોનેઆધથિકસહાય,િાળાના
ધવદ્યાથીઓનેપાઠયપસુ્તકો,નોટબતુસનુુંધવતરણ,ગરીબધવદ્યાથીઓનેયધુનફોમચતથા
સ્કુલબેગ્સનુું  ધવતરણ, હોન્સ્પટલોમાું દદીઓને દવા, રતત, ફ્ળો તથા ભોજનની
સહાય આપવાની પ્રવધૃિઓ સાથે સકિય રીતે જોડાયેલા િે. ધવદ્યાથીજીવન
દરધમયાન ધવદ્યાથી પ્રવધૃિ, સુંગઠનો દ્વારા ધવદ્યાથીઓના િૈક્ષગણક, સાુંસ્કૃધતકતથા
રમતગમત-ધવર્યકપ્રશ્નોબાબતેઆંદોલનાત્મકભ  ધમકાલીિી.ધવદ્યાથીસુંગઠનના
મુંત્રી હતા. સમાજના ધવધવિ પ્રશ્નો જેવા કે, ખેડ તોની ખેતીની જમીન, જી. જી.
હોન્સ્પટલ (જામનગર)ના દદીઓના પ્રશ્નો, ધવદ્યાથીઓની ફી,આધથિક રીતે નબળાું
લોકોનેસરકારીસહાય, સ્ટેટ હાઈવે ટોલનાકા-સુંબુંિીપ્રશ્નોબાબતમાુંઆંદોલનો
કરીપ્રશ્નોનાધનરાકરણોમાટેનાપ્રયાસોકયાચ. 
િોખ માનવસેવા 
કાયમીસરનામુું  ૨-રોયલપષુ્ટ્પાપાકચ, પલોટનું.૭૯/૧, 

આરામકોલોની,રાજચેમ્બરનીસામે, 
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૮૦ફુટરોડ, ખોડીયારકોલોનીસામ,ે 
જામનગર–૩૬૧૦૦૬. 

   ટે.નું. (૦૨૮૮)૨૭૭૧૧૮૮/૨૭૭૧૧૯૯  
     ૯૯૨૮૧૧૧૧૧૧, ૯૪૨૬૯૧૧૧૧૧, 
    ૯૪૨૪૭૯૯૯૯૯(મોબાઈલ). 

E-mail:info@ravirajinfra.com 
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શ્રી રણછોડભાઈ ચનાભાઈ ફિદ  
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૭૯, જામનગર (દળક્ષણ) મત વિભાગ 
(જામનગર જજલ્લો) 

જન્મ તા.૧લીઑગસ્ટ,૧૯૫૭,કાલાવડ,િીતલા,જજ.જામનગર. 
ધિક્ષણ ધપ્ર-સાયન્સ. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીરધસલાબહને,એકપતુ્ર,બેપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતી. 
સુંસદીય કારકકદી  સભ્ય, (૧) દસમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ૧૯૯૮-૨૦૦૨, (૨)
અગગયારમીગજુરાત ધવિાનસભા,૨૦૦૨-૦૭, (૩)બારમીગજુરાત ધવિાનસભા, 
ર૦૦૭-૧૨.સરકારશ્રીનામખુ્યદુંડકશ્રી,ગજુરાતધવિાનસભા, ૨૦૦૮-૧૦.મુંત્રીશ્રી, 
કૃધર્,ગ્રામધવકાસ,મત્સ્યોદ્યોગ,પશપુાલન,પકરવહન,ગજુરાતસરકાર,તા.૨૮મી
કડસેમ્બર૨૦૧૭થીકાયચરત.  
પ્રવધૃિઓોઃટ્રસ્ટી,સુંસ્કારતીથચએજયકેુિનએન્ડચેકરટેબલટ્રસ્ટતથાઘણીિૈક્ષગણક
સુંસ્થાઓમાુંસહાયકતરીકેમાનદસેવાઓઆપીિે.પ્રમખુ,(૧)જામનગરજજલ્લા
ભારતીય જનતા પક્ષ, બે સમયાવધિ, (૨) જામનગર જજલ્લા પુંચાયત, ૧૯૯૫-
૨૦૦૦.ગજુરાતપ્રદેિભારતીયજનતાપક્ષનાપ્રદેિપ્રમખુતરીકેબેસમયાવધિ
સિુી રહ્યા હતા. ધિશકુાળથી રાષ્ટ્ટ્રીય સ્વયુંસેવક સુંઘની કાલાવાડ િાખાના
સ્વયુંસેવક. 
સાકહજત્યકપ્રવધૃિ સમકાલીનધવર્યોઉપરલેખન-કાયચ. 
િોખ વાુંચન,રમત-ગમત,સમાજસેવા. 
કાયમીસરનામુું  િોરાજીરોડ, ભગવતીપરા, િેરીનું.૧, 

   મ.ુકાલાવડ(િીતલા), જજ.જામનગર.ધપન-૩૬૧૧૬૦. 
   ટે.નું.૯૯૭૮૪૦૬૦૬૦,૯૯૭૮૪૦૭૮૬૧(મોબાઈલ). 
હાલનુુંસરનામુું  (૧) બુંગલાનું.૪, મુંત્રીશ્રીઓનાુંધનવાસસ્થાન, 

    સેતટર-૨૦,ગાુંિીનગર.ધપન-૩૮૨૦૨૦. 
   (૨) ભ  ધમબુંગલોઝ, કરણપાકચ , મેઈનરોડ, 

    હીરોિૉરૂમનીસામ,ેનાનામોવાસકચલ,રાજકોટ. 
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શ્રી ળચરાગભાઈ રમેશભાઈ કાલઠરયા 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૮૦, જામજોધપ ર મત વિભાગ 
(જામનગર જજલ્લો) 

 
જન્મ તા.૮મીઓકટોબર૧૯૭૭,જામજોિપરુ. 
ધિક્ષણ બી.કોમ.(અંગે્રજીમાધ્યમ) 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીઅલ્પાબહને,એકપતુ્ર, એકપતુ્રી. 
વ્યવસાય વેપાર,કરયલએસ્ટેટ,કન્સ્ટ્રકિન,પેટ્રોલ-પુંપ,ખેતી. 
પ્રવધૃિઓોઃ સેિેટરી, (૧) શ્રી પ્રેમજીભાઇ િામજીભાઇ ધસણોજજયા તથા પુંચાણભાઇ
િામજીભાઇ ધસણોજજયાપટેલકન્યાચાત્રાલય,જામજોિપરુ, (૨)શ્રીનાનજીભાઇ
નારણભાઇ સુંતોકી સાવચજધનક કન્યા ધવદ્યાલય, જામજોિપરુ, (૩) શ્રી સવોદય
કેળવણી મુંડળ સુંચાગલત અમતૃબહને વાલજીભાઇ દામજીભાઇ સવજાણીઆટચસ,
કોમસચ એન્ડ પી.જી.ડી.સી.એ. કોલેજ, જામજોિપરુ. ટ્રસ્ટી, મગણબેન પુંચાણભાઇ
ધસણોજજયા ઇંગ્ગ્લિ મીકડયમ  સ્ક લ, જામજોિપરુ. સભ્ય, કારોબારી સધમધત, શ્રી
કડવા પટેલ સેવા સમાજ, જામજોિપરુ. મહામુંત્રી, (૧) ભારતીય રાષ્ટ્ટ્રીય યવુક
કૉગ્રેસ, ૮ વર્ચ સિુી, (૨) જામનગર જજલ્લા કૉગ્રેસ, વર્ચ ૨૦૦૮થી કાયચરત.
કડરેકટર,શ્રીખેતીવાડીઉત્પન્નબજારસધમધત,જામજોિપરુ,વર્ચ૨૦૦૮થીકાયચરત. 
િોખ વાુંચન,સાુંસ્કૃધતકપ્રવધૃિઓ,બાસ્કેટબૉલ, રમતગમત,સમાજસેવા. 
ધવદેિપ્રવાસ આકિકા(કેન્યા),થાઇલેન્ડ. 
કાયમીસરનામુું  જ નીસેન્ટ્રલબેંકસામે,મ.ુતા.જામજોિપરુ, જજ.જામનગર. 
   ટે.નું.૯૪૨૭૨૫૬૯૯૯(મોબાઈલ).  
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શ્રી વિક્રમભાઈ અરજણભાઈ માડમ 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૮૧, ખુંભાળિયા મત વિભાગ 
(દેિભવૂમ દ્વારકા જજલ્ લો) 

 

જન્મ તા.૨૩મીમાચચ,૧૯૫૮,નવાગામઘેડ,તા.જજ.જામનગર. 
ધિક્ષણ બી.એ.(રાજ્યિાસ્ત્ર). 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીિાુંધતબહને,બેપતુ્ર,એકપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતી,બાુંિકામ. 
સુંસદીયકારકકદી સભ્ય,અગગયારમીગજુરાતધવિાનસભા, ર૦૦૨-૦૪.સભ્ય,(૧)
ચૌદમીલોકસભા,૨૦૦૪-૦૯અને(૨)પુંદરમીલોકસભા,૨૦૦૯-૧૪. 
પ્રવધૃિઓોઃ પ  વચ પ્રમખુ, નવાગામ (ઘેડ) મ્યધુનધસપલ બ્યરુો, તા. જજ. જામનગર.
િેલ્લાું ચાલીસ વર્ચથી િૈક્ષગણક, સામાજજક તથા રતતદાન તેમજ વ્યસન-મનુ્તત
સુંબુંિીપ્રવધૃિઓચલાવેિે. 
િોખ વાુંચન,રમત-ગમત,કુસ્તીમાુંરાજ્ય-સ્તરેભાગલીિોિે. 
ધવદેિપ્રવાસ દુબઈ(ય.ુએ.ઈ.) 
કાયમીસરનામુું  નવાગામ(ઘેડ), મ.ુતા.જજ.જામનગર-૩૬૧૦૦૮. 
   ટે.નું.(૦૨૮૮)૨૫૫૨૭૩૦,૯૪૨૬૭૧૨૩૪૫(મોબાઈલ). 
હાલનુુંસરનામુું  ૫૮, મોડનચમાકેટ, અંબરટૉકીઝ પાસે, 

પી.એન.માગચ,જામનગર-૩૬૧૦૦૮. 
ટે.નું.(૦૨૮૮)૨૫૪૦૧૯૩. 
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શ્રી પબ ભા વિરમભા માણેક 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૮ર, દ્વારકા મત વિભાગ 
(દેિભવૂમ-દ્વારકા જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.રજીજુલાઈ૧૯પ૬, ઓખા, તા.દ્વારકા, જજ.જામનગર. 
ધિક્ષણ નોન-મેકટ્રક. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનો શ્રીમતીપરમાબહને, ત્રણપતુ્ર, એકપતુ્રી. 
વ્યવસાય આુધુનકખેતી, ટ્રાન્સપોટચ , ગબલ્ડર, કોન્ટ્રાકટર. 
સુંસદીયકારકકદી    સભ્ય, (૧)આઠમીગજુરાત ધવિાનસભા, ૧૯૯૦-૯પ, (ર)
નવમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ૧૯૯પ-૯૭, (૩) દિમી ગજુરાત ધવિાનસભા, 
૧૯૯૮-ર૦૦ર, (૪) અગગયારમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ર૦૦ર-૦૭, (પ) બારમી
ગજુરાત ધવિાનસભા, ર૦૦૭-૧ર, (૬) તેરમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭.
રાજયકક્ષાનામુંત્રીશ્રી, આરોગ્યધવભાગ, ગજુરાતસરકાર, ૧૯૯૭-૯૮. 
પ્રવધૃિઓ પ્રમખુ, (૧) ધવદ્યાથીવાલીમુંડળ, ઓખા, (ર)અગખલભારતીયક્ષધત્રય
કહન્દુવાઘેરસમાજ, (૩)લાયન્સકલબ, ઓખા.ટ્રસ્ટી, (૧)મકહલાસવોદયમુંડળ, 
ઓખા, (ર)ગ્રામધવકાસટ્રસ્ટ, દ્વારકા, (૩)ધવદ્યાધવસ્તારકેન્ર, દ્વારકા. 
િોખ સમાજસેવા, િાધમિકપ્રવધૃિઅનેવાુંચન. 
કાયમીસરનામુું  “ભગવતીધનવાસ”, વ્યોમાણીમાતાજીનામુંકદરસામે, 
                      જવાહરરોડ, ઓખાપોટચ -૩૬૧૩પ૦. 
   તા.દ્વારકા,જજ.દેવભ  ધમ-દ્વારકા. 
    ટે.નું. (૦ર૮૮)ર૬ર૧૯૯,ર૬રર૮૮(કચેરી)(ઓખા),  

ર૬ર૦૯૯,ર૬ર૧૯૧,ર૬ર૩પર(ઘર)(ઓખા) 
(૦ર૮૮)રપપરરર૩(કચેરી)(જામનગર) 
રપપ૬૦૦૧(ઘર)(જામનગર) 
૯૮ર૪પ ૯૯૯૯૯,૯૯૧૩પ ૯૯૯૯૯(મોબાઈલ). 

હાલનુુંસરનામુું  પલોટનું.૬ર૦, સેકટર-૮,ગાુંિીનગર. 
ટે.નું.ર૩ર૪૧૬૯૬/ર૩રપ૪૪૬૧(ટાટા). 
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શ્રી બાબ ભાઈ ભીમાભાઈ બોખીઠરયા 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૮૩, પોરબુંદર મત વિભાગ 
(પોરબુંદર જજલ્ લો) 

જન્મ તા.૧૨મીમાચચ,૧૯૫૩,બોખીરા,તા.જજ.પોરબુંદર. 
ધિક્ષણ બી.એસસી.(કેધમસ્ટ્રી). 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનો શ્રીમતીજ્યોધતબહને,બેપતુ્ર,ત્રણપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતીઅનેકોન્ટ્રાકટર. 
સુંસદીય કારકકદી   સભ્ય, (૧) નવમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ૧૯૯૫-૯૭, (૨)
દિમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ૧૯૯૮-૨૦૦૨, (૩) તેરમી ગજુરાત ધવિાનસભા, 
ર૦૧૨-૧૭. રાજ્ય કક્ષાના મુંત્રીશ્રી, (૧) મત્સ્યદ્યોગ ધવભાગ (સ્વતુંત્ર હવાલો),
ગજુરાત સરકાર, તા. ૪થી માચચ ૧૯૯૮ થી ૧૫મી મે ૧૯૯૯, (૨) મત્સ્યોદ્યોગ
ધવભાગ (સ્વતુંત્ર હવાલો), પોલીસ આવાસો, તા. ૧૬મી મે ૧૯૯૯થી તા. ૨જી
જાન્યઆુરી ૨૦૦૧, (૩) અન્ન, નાગકરક પ  રવઠા ધવભાગ, તા. ૩જી જાન્યઆુરી
૨૦૦૧ થી ૬ઠ્ઠી ઓતટોબર ૨૦૦૧, મુંત્રીશ્રી, (૧) ધસિંચાઇ ધવભાગ, તા. ૧૭મી
ઓતટોબર,૨૦૦૧થી૨૧મીકડસેમ્બર૨૦૦૨.(૨)જળસુંપધિ(કલ્પસરધસવાય),
પાણીપરુવઠા, કૃધર્, સહકાર, પશપુાલન, મત્સ્યોદ્યોગ, ગૌસુંવિચન ધવભાગો,  તા.
૨૬મીકડસેમ્બર૨૦૧૨થી૬ઠ્ઠીઑગસ્ટ૨૦૧૬, (૩)પાણીપરુવઠા,પશપુાલનઅને
ગૌસુંવિચન,મત્સ્યોદ્યોગ,નાગકરકઉડ્ડયન,મીઠાઉદ્યોગધવભાગો,તા.૭મીઑગસ્ટ
૨૦૧૬થી૨૫મીકડસેમ્બર૨૦૧૭. 
પ્રવધૃિઓ  ટ્રસ્ટી,બોખીરામહરેસમાજ.પ્રમખુ,પુંચેશ્વરમહાદેવએજ્યકેુિનટ્રસ્ટ,
ભાવપરા,તા.જજ.પોરબુંદર. 
િોખ વાુંચન,પ્રવાસઅનેરમતગમત. 
ધવદેિપ્રવાસ  ય.ુકે., િાન્સ, ન્સ્વત્ઝલડડઝ,જમચની,ય.ુએ.ઈ., બેલ્લ્જયમ,થાઈલેન્ડ,
મલેધિયા,ધસિંગાપોર. 
કાયમીસરનામુું  "આકાિ",પ,વાડીપલોટ,પોરબુંદર–૩૬૦૫૭૫. 
   ટે.નું.૯૮૭૯૫ ૯૯૯૯૯(મોબાઈલ). 
હાલનુુંસરનામુું  "પથૃ્વી", પલોટ નું. ૮૧૯, સેકટર-૮, ગાુંિીનગર -

૩૮૨૦૦૭.      
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શ્રી કાુંધલભાઈ સરમણભાઈ જાડેજા 
રાષ્ટ્ રિાદી કોંગે્રસ પાટી 
૮૪, ક વતયાણા મત વિભાગ 
(પોરબુંદર જજલ્લો) 

 
જન્મ તા.૧૬મીજાન્યઆુરી૧૯૭૨,પોરબુંદર. 
ધિક્ષણ એસ.એસ.સી. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનો સ્વ.શ્રીમતીરેખાબહને,એકપતુ્ર,એકપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતી 
સુંસદીયકારકકદી સભ્ય,તેરમીગજુરાતધવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવધૃિઓ ટ્રસ્ટી,એસ.એમ.જાડેજાઆટચસએન્ડકોમસચકોલેજ,કુધતયાણા. 
િોખ રમતગમત,પ્રવાસ. 
ધવદેિપ્રવાસ ય.ુ કે. 
કાયમીસરનામુું  શ્રવણબુંગલો, જયગુબલી, બોખીરા,  

તા.જજ.પોરબુંદર–૩૬૦પ૭૯. 
   ટે.નું.૯૦૯૯૯૦૫૦૫૦(મોબાઈલ). 
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શ્રી જિાહરભાઈ પેથલજીભાઈ ચાિડા 
ભારતીય રાષ્ટ્ રીય કોંગે્રસ 
૮પ, માણાિદર મત વિભાગ  
(જૂનાગઢ જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.ર૦મીજુલાઈ૧૯૬૪, ભાદાજાગળયા, તા.િોરાજી, જજ.રાજકોટ. 
ધિક્ષણ એસ.એસ.સી.(અંગ્રેજીમાધ્યમ). 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનો શ્રીમતીમીતાબહને, એકપતુ્ર, એકપતુ્રી. 
વ્યવસાય વેપાર. 
સુંસદીય કારકકદી   સભ્ય, (૧) આઠમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ૧૯૯૦-૯પ, (ર)
બારમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ર૦૦૭-૧ર, (૩) તેરમી ગજુરાત ધવિાનસભા, 
ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવધૃિઓ   અધ્યક્ષ, સભુાર્ એકેડેમી િૈક્ષગણક સુંસ્થા, જુનાગઢ. કડરેકટર, (૧)
ગજુરાતસ્ટેટકો-ઓપરેકટવબેન્કગલ.,(૨)જ નાગઢજજલ્લાસહકારીબેન્ક;ચેરમેન, 
ખેતીવાડીઉત્પન્નબજારસધમધત, માણાવદર, સન૧૯૮૮-૯૦, ૧૯૯૦-૯૪, ૧૯૯૪-
૯૮, ૧૯૯૮-ર૦૦ર, ર૦૦ર-૦૬, ર૦૦૬-૧૦,૨૦૧૦થીઅત્યારસિુી. 
િોખ પ્રવાસ, વાુંચન, સમાજસેવા. 
ધવદેિપ્રવાસ ય.ુકે., િાન્સ, બેધલ્જયમ, જમચની, ધસ્વત્ઝલનન્ડ, ઈટલી, ઓધસ્ટ્રયા, ય.ુ
એસ.એ., જાપાન, ચીન, ઓસ્ટે્રગલયા, થાઈલેન્ડ, ધસિંગાપોર, હોંગકોંગ, મલેધિયા, 
ય.ુએ.ઈ., ઈઝરાઈલ,શ્રીલુંકા,મકાઉ. 
કાયમીસરનામુું  ન  તનજજધનિંગએન્ડપે્રધસિંગફેકટરી,રેલવેસ્ટેિનસામે,  
   માણાવદર, જજ.જ નાગઢ. 
   ટે.નું. (૦ર૮૭૪)રર૧પ૧પ, 
    ૯૮૨૫૨૨૮૮૮૮(મોબાઈલ). 
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શ્રી ભીખાભાઈ ગલાભાઈ જોષી 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૮૬, જૂનાગઢ મત વિભાગ 

(જૂનાગઢ જજલ્ લો) 
 
જન્મ તા.૧લીસપટેમ્બર,૧૯૪૫,અમરાપરુ(કાઠીના). 
ધિક્ષણ િોરણ-૧૦. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીકમળાબહને,ચારપતુ્ર,બેપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતી. 
સુંસદીય કારકકદી  સભ્ય, (૧) નવમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ૧૯૯૫-૯૭, (૨)
અગગયારમીગજુરાતધવિાનસભા, ર૦૦૨-૦૭. 
પ્રવધૃિઓોઃસભ્ય,મેંદરડાતાલકુાપુંચાયત,૧૯૬૬-૯૫.મેંદરડાતાલકુાપુંચાયતની
કારોબારી સધમધતના સભ્ય હતા. દસ વર્ચ સિુી અમરાપરુ (કાઠીના) ગ્રામ
પુંચાયતના સુંરપુંચ હતા. અમરાપરુ દ િ ઉત્પદક સહકારી મુંડળીના પ્રમખુ િે.
કારોબારીસભ્ય,અમરાપરુસેવાસહકારીમુંડળી,પાુંચવર્ચ. 
િોખ ખેતી. 
કાયમીસરનામુું  ઘર: "ધિવાલય"હકરઓમ િાુંધતનગરસોસાયટી, 
    માનસસ્કુલપાિળ, જ નાગઢ.  
    ટે.નું.૯૮૨૫૩૮૯૪૨૮(મોબાઈલ). 
   કચેરી: જી-૫, તક્ષિીલાએપાટચમેન્્સ,ગ્રાઉન્ડફ્લોર, 
    નહરુેપાકચસોસાયટી,બસસ્ટેન્ડપાિળ,જ નાગઢ. 
હાલનુુંસરનામુું  ૧૩/૨,સદસ્યધનવાસ,સેકટર-૨૧,ગાુંિીનગર, 

   ધપન-૩૮૨૦૨૧. 
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શ્રી હષ દક માર માધિજીભાઈ રીબઠડયા 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 

૮૭, વિસાિદર મતવિભાગ 

(જૂનાગઢ જજલ્લો) 
 

જન્મ:તા.૨૩મીઓતટોબર,૧૯૭૦,ધવસાવદર.  

ધિક્ષણ: એસ.એસ.સી. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનો: શ્રીમતીધનિાબહને,બેપતુ્ર. 
વ્યવસાય: ખેતી. 
સુંસદીયકારકકદી સભ્ય,તેરમીગજુરાતધવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭.હાલમાુંઉપદુંડક,
ધવિાનસભાકોંગ્રેસપક્ષ. 
પ્રવધૃિઓ  પ્રમખુ, જ નાગઢ જજલ્લા કોંગે્રસ, એક વર્ચથી. અધ્યક્ષ, કકસાન સેલ
ગજુરાતપ્રદેિકોંગે્રસ. 
િોખ:સમાજસેવા,કિકેટ,વાુંચન. 
ધવદેિપ્રવાસ થાઈલેન્ડ. 
કાયમીસરનામુું: નીલકુંઠસોસાયટી, માુંડાવડરોડ, 

ધવસાવદર,જજલ્લોજ નાગઢ. 
ટે.નું. (૦૨૮૭૩)૨૨૧૫૪૫/ 

૯૮૭૯૬૧૫૨૩૧(મોબાઈલ).  
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શ્રી દેિાભાઈ પ ૂુંજાભાઈ માલમ 

ભારતીય જનતા પક્ષ 

૮૮, કેશોદ મત વિભાગ 

(જૂનાગઢ જજલ્ લો) 
 
જન્મ તા.૧૨મીજાન્યઆુરી૧૯૫૯,થલી, તા.માુંગરોળ. 
ધિક્ષણ િોરણ-૪. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીપરુીબહને,બેપતુ્ર,એકપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતી. 
પ્રવધૃિઓોઃપ્રમખુ,પ્રાથધમકકૃધર્સેવાસહકારીમુંડળી. 
િોખ પ્રવાસઅનેસમાજસેવા. 
કાયમીસરનામુું  મ.ુથલી,તા.માુંગરોળ, જજ.જુનાગઢ.ધપન-૩૬૨૨૨૦.   
   ટે.નું.૯૮૨૪૨ ૩૨૭૪૮(મોબાઈલ) 
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શ્રી બાબ ભાઈ કાિાભાઈ િાજા 

ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 

૮૯, માુંગરોિ મતવિભાગ 

(જૂનાગઢ જજલ્લો) 
 

જન્મ: તા.૨જીમાચચ૧૯૫૨,ગડુ,તા.માગળયા,જજ.જ નાગઢ. 
ધિક્ષણ:જ નીએસ.એસ.સી. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનો:શ્રીમતીનાથીબહને,ત્રણપતુ્ર,એકપતુ્રી. 
વ્યવસાય:ખેતી. 
સુંસદીયકારકકદી સભ્ય,તેરમીગજુરાતધવિાનસભા, ર૦૧૪-૧૭(પેટાચ  ુંટણી). 
પ્રવધૃિઓ પ્રમખુ, (૧)સહકારીમુંડળી,ગડુ, (૨) જજલ્લા કોળીસમાજ,જ નાગઢ,
(૩)ધવદ્યાથીભવુન. 
િોખ:વાુંચન. 
કાયમીસરનામુું  મ.ુગડુ, પાણીનાટાુંકાપાસે,પો.િેરબાગ,  

   તા.માગળયા-હાકટના-૩૬૨૨૫૫. 
   જજ.જ નાગઢ. ધપન-૩૬૨૨૫૫. 

ટે.નું.૯૯૭૮૨૦૧૦૭૭(મોબાઈલ)  
હાલનુુંસરનામુું  ૧/૬,સદસ્યધનવાસ,સેકટર૨૧,ગાુંિીનગર, 

   ધપન-૩૮૨૦૨૧.      
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શ્રી વિમલભાઈ કાનાભાઈ ચ ડાસમા 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૯૦, સોમનાથ મત વિભાગ 
(ગીર-સોમનાથ જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.૯મીઑગસ્ટ૧૯૮૦,ચોરવાડ. 
ધિક્ષણ ટી.વાય.બી.કોમ.(અંગ્રેજીમાધ્યમ) 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીજલ્પાબહને,એકપતુ્ર,એકપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતીઅનેવેપાર. 
પ્રવધૃિઓોઃ સભ્ય, ચોરવાડ નગરપાગલકા. મુંત્રી, પ્રદેિ કૉંગે્રસ સધમધત. મહામુંત્રી,
અગખલ ભારતીય કોળી સમાજ (ગજુરાત). ધનરીક્ષક, પોરબુંદર જજલ્લા કૉંગ્રેસ.
ધનરીક્ષક,કેિોદધવિાનસભામતધવસ્તાર. 
િોખ વાુંચનઅનેરમતગમત. 
ધવદેિપ્રવાસ નેપાળ. 
કાયમીસરનામુું  મ.ુચોરવાડ,ગૌરવપથરોડ,જજ.જુનાગઢ.  
   ટે.નું.૯૮૭૯૯૯૭૪૪૪(મોબાઈલ) 
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શ્રી ભગિાનભાઈ ધાનાભાઈ બારડ 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૯૧, તાલાિા મત વિભાગ 
(ગીર-સોમનાથ જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.૧લીનવેમ્બર૧૯૫૯,મ.ુબાદલપરા,તા.વેરાવળ. 
ધિક્ષણ બી.કોમ. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીભાવનાબહને,બેપતુ્ર, એકપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતી. 
સુંસદીયકારકકદી સભ્ય,બારમીગજુરાતધવિાનસભા,૨૦૦૭-૧૨. 
પ્રવધૃિઓોઃટ્રસ્ટી,તલાલાફાઉન્ડેિનએજ્યકેુિનટ્રસ્ટ.પ્રમખુ, (૧)વેરાવળગડુઝ
ટ્રાન્સપોટચસએસોસીએિન,(૨)તાલકુાપુંચાયત,વેરાવળ. 
િોખ વાુંચન,રમતગમત,રાજકીયપ્રવધૃિઓઅનેસમાજસેવા. 
ધવદેિપ્રવાસ અખાતનાદેિો. 
કાયમીસરનામુું  પકરશ્રમબાગ,વેરાવળ-કોડીનારરોડ,મ.ુઆજોઠા,  
   તા.વેરાવળ,જજ.ગીર-સોમનાથ.  
   ટે.નું.(૦૨૮૭૬)૨૮૭૩૨૨(કાયાચલય) 
   (૦૨૮૭૬)૨૮૭૫૩૩(ફેતસ) 
   (૦૨૮૭૬)૨૮૭૩૨૦(ઘર) 
   ૯૮૨૫૨૨૦૨૩૩(મોબાઈલ) 
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શ્રી મોહનલાલ માલાભાઈ િાિા 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૯૨, કોડીનાર (અ.જા.) મત વિભાગ 
(ગીર-સોમનાથ જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.૧લીજ ન૧૯૬૫,ઘાુંટવડ. 
ધિક્ષણ બી.ઇ.(ધસધવલ) 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીજયાબહને,બેપતુ્ર,બેપતુ્રી. 
વ્યવસાય વેપાર. 
િોખ વાુંચન. 
કાયમીસરનામુું  C/o.ગૌતમધસમેન્ટસ, ૩૨, એસ.ટી.િોધપિંગસેન્ટર, 

   કોડીનાર, જજ.ગીર-સોમનાથ. 
   ટે.નું.૯૪૨૭૪૨૪૨૭૬(મોબાઈલ)    
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શ્રી પ ૂુંજાભાઈ ભીમાભાઈ િુંશ 

ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 

૯૩, ઉના મત વિભાગ  
(ગીર-સોમનાથ જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.૧લીજ ન૧૯૬૩,દ િાળા. 
ધિક્ષણ બી.એ. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનો શ્રીમતીધમનાક્ષીબહને,બેપતુ્ર,બેપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતી 
સુંસદીય કારકકિદી   સભ્ય, (૧) આઠમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ૧૯૯૦-૯પ, (ર)
નવમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ૧૯૯પ-૯૭, (૩) દિમી ગજુરાત ધવિાનસભા,
૧૯૯૮-ર૦૦ર, (૪) અગગયારમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ૨૦૦૨-૦૭, (૫) તેરમી
ગજુરાત ધવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭.પ  વચપ્રમખુ, (૧)સામાજજકઅનેિૈક્ષગણકરીતે
પિાત વગચના કલ્યાણમાટેની સધમધત, (૨)જાહરે કહસાબ સધમધત.આ ઉપરાુંત,
જાહરેસાહસોમાટેનીસધમધત,ખાતરીસધમધત,પુંચાયતીરાજસધમધત,અનસુ  ગચત
જનજાધતઓનાકલ્યાણમાટેનીસધમધત, ધવિેર્ાધિકારસધમધત,અનેસદસ્યધનવાસ
સધમધતનાસભ્યહતા.પ  વચનાયબદુંડક,ગજુરાતધવિાનસભાકોંગે્રસપક્ષ.પ્રમખુ,
જાહરેકહસાબસધમધત,ગજુરાતધવિાનસભા. 
પ્રવધૃિઓ પ્રમખુ,(૧)સરસ્વતીસેવા ધિક્ષણટ્રસ્ટ,ઉના,(ર)દ િાળા–માણેકપરુ
જ થસેવાસહકારીમુંડળીગલ.પ  વચપ્રમખુ,ઉનાતાલકુાસગુરઈન્ડસ્ટ્રી.પ  વચસુંગઠન
મુંત્રી,ગજુરાતપ્રદેિકોંગે્રસસધમધત.પ  વચસભ્ય,કારોબારીસધમધત, જજલ્લાકોંગ્રેસ
સધમધત,જ નાગઢ.સાથીસભ્ય, (૧)જ નાગઢ જજલ્લાપુંચાયત, (૨)ઉનાતાલકુા
પુંચાયત.સભ્ય,(૧)રાષ્ટ્ટ્રીયકાયચકાકરણી,ભારતીયરાષ્ટ્ટ્રીયકૉંગ્રેસ,(૨)પરામિચ
સધમધત, પુંચાયત, ગ્રામધવકાસ અને ગ્રામધનમાચણ, ગહૃ, કૃધર્ અને સહકાર, (૩)
સુંચાલકમુંડળ,જ નાગઢ જજલ્લાગ્રામ ધવકાસએજન્સી, (૪) જજલ્લાતકેદારીઅને
દેખરેખ સધમધત, જજલ્લા ગ્રામ ધવકાસ એજન્સી, જ નાગઢ, (૫) જજલ્લા
ફકરયાદધનવારણ સધમધત, (૬) દદી તલ્યાણ સધમધત, સામ  કહક
આરોગ્યકેન્ર,ઉનાતાલકુા;સલાહકારસભ્ય,જ નાગઢજજલ્લાકોળીજ્ઞાધતકન્યા
િાત્રાલય.પ  વચસાથીસભ્ય,ગજુરાતસવોદયયોજનાસલાહકારબોડચ. 
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િોખ વાુંચન,પ્રવાસ,સમાજસેવા. 
કાયમીસરનામુું  ઘર: મુું.દ િાળા,પો.સનખડા, 

તા.ઉના,જજ.ગીર-સોમનાથ, 
ધપન–૩૬રપપ૦. 
ટે.નું. ૯૪૨૬૯૧૨૦૯૬, 

૯૯૭૯૮૯૮૯૩૭(મોબાઈલ). 
કચેરી: કોંગે્રસપક્ષકાયાચલય,માકેકટિંગયાડચસામે, 

    ભાવનગરરોડ,ઉના. 
   ટે.નું.(૦૨૮૭૫)૨૧૧૫૪૫. 

હાલનુુંસરનામુું  શ્રીનગરસોસાયટી,િાહએચ.ડી.હાઇસ્કુલસામે, 
દેલવાડારોડ,ઉના. 
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શ્રી જયસ ખભાઇ િલ્લભભાઇ કાકઠડયા 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 

૯૪, ધારી મત વિભાગ 

(અમરેલી જજલ્ લો) 
 
જન્મ તા.૧લીજ ન૧૯૬૪,ચલાલા. 
ધિક્ષણ બી.કોમ. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીકોકકલાબહને,એકપતુ્ર,એકપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતી(બાગાયત). 
પ્રવધૃિઓોઃ પ્રમખુ, (૧) ગચરાગ એજ્યકેુિન ટ્રસ્ટ, ચલાલા, (૨) સાવચજધનક
પસુ્તકાલયએન્ડ ટાઉન હૉલ ટ્રસ્ટ, (૩)આદિચ ગ્રાહક સહકારી મુંડળી, ચલાલા.
ઉપપ્રમખુ,અમરેલીજજલ્લાકૉંગે્રસસધમધત.પ  વચપ્રમખુ,ચલાલાનગરપાગલકા, પુંદર
વર્ચ.પ  વચસભ્ય,જજલ્લાપુંચાયત,અમરેલી. 
િોખ વાુંચનઅનેરમતગમત. 
ધવદેિપ્રવાસ આકિકા,દુબઇ,હોંગકોંગ. 
કાયમીસરનામુું  "હકરિામ", નવાપરા,મ.ુચલાલા, તા.િારી,જજ.અમરેલી. 

ટે.નું. (૦૨૭૯૭)૨૫૧૧૪૦, 
૯૪૨૬૯૮૯૬૧૧(મોબાઈલ). 
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શ્રી પરેશક માર ધીરજલાલ ધાનાણી 
ભારતીય રાષ્ટ્ રીય કોંગે્રસ 
૯૫, અમરેલી મત વિભાગ 
(અમરેલી જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.૧પમીઓગસ્ટ,૧૯૭૬,અમરેલી. 
ધિક્ષણ વાગણજયસ્નાતક. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનો શ્રીમતીવર્ાચબહને,બેપતુ્રી. 
વ્યવસાય સમાજસેવા, ખેતી. 
સુંસદીયકારકકદી સભ્ય,(૧)અગગયારમીગજુરાતધવિાનસભા,૨૦૦૨-૦૭,(૨)
તેરમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. ઉપદુંડક, ગજુરાત ધવિાનસભા કોંગ્રેસ
પક્ષ,૨૦૦૪-૦૭તથા૨૦૧૩-૧૭.સભ્ય, (૧) ધવિેર્ાધિકારસધમધત,૨૦૧૪-૧૭,
(૨)સભ્યોનાુંભથ્થાુંઅંગેનાધનયમોમાટેનીસધમધત,૨૦૦૩-૦૪,૨૦૧૪-૧૭,(૩)
સભાગહૃના મેજઉપરમકુાયેલા કાગળોમાટેનીસધમધત, ૨૦૧૩-૧૪, (૪)અંદાજ
સધમધત,૨૦૧૩,(૫)જાહરેકહસાબસધમધત,૨૦૦૫-૦૭,(૬)ગૌણધવિાનસધમધત,
૨૦૦૩-૦૪. 
 હાલમાું તા. ૨૨ જાન્યઆુરી ૨૦૧૮ થી ગજુરાત ધવિાનસભામાું ધવરોિ
પક્ષનાનેતાિે. 
પ્રવધૃિઓ અધ્યક્ષ,(૧)પકરવતચનટ્રસ્ટ,અમરેલી,(૨)અમરેલી જજલ્લાડાયમુંડ
એસોસીએિન (સલાહકાર સધમધત). ઉપાધ્યક્ષ, વાઇલ્ડ લાઇફ સેધવયર ટ્રસ્ટ,
અમરેલી.સભ્ય,ઇધન્ડયનરેડિોસસોસાયટી,અમરેલી.ડાયરેતટર,અમરેલીતાલકુા
સુંઘ, ૨૦૦૯થી કાયચરત.સકિયસભ્ય,ભારતીય રાષ્ટ્ટ્રીય કોંગ્રેસ; કાયચકારીપ્રમખુ,
ગજુરાતપ્રદેિકોંગ્રેસસધમધત,૨૦૧૭-૧૮,રાષ્ટ્ટ્રીયમુંત્રી,અગખલભારતીયકોંગ્રસે
સધમધત,૨૦૧૩-૧૭,મહામુંત્રી,(૧)ગજુરાતપ્રદેિકોંગે્રસસધમધત.૨૦૧૨-૧૩,(૨)
ભારતીયયવુકકોંગ્રેસ,૨૦૧૦-૧૨,ડી.આર.ઓ.,અગખલભારતીયકોંગ્રેસસધમધત,
(૧)જામનગર, ૨૦૧૦, (૨) બડવાની (મધ્યપ્રદેિ), ૨૦૧૦;ઓબ્ઝવચર, અગખલ
ભારતીયકોંગ્રેસસધમધત,રાજસ્થાન,૨૦૦૮અને૨૦૦૯;ઉપપ્રમખુ,ગજુરાતપ્રદેિ
યવુકકોંગ્રેસ,૨૦૦૪-૦૯,પ્રમખુ,(૧)અમરેલીજજલ્લાયવુકકોંગ્રેસ,૨૦૦૩,(૨)
અમરેલીજજલ્લાએન.એસ.ય.ુઆઈ.૧૯૯૮-૨૦૦૨.અમરેલીચેમ્બરઓફકોમસચ
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તથા પકરવતચન ગ્રાહક સહકારી ભુંડાર ગલ., સાથે સુંકળાયેલા િે. સેનેટ સભ્ય,  
સૌરાષ્ટ્ટ્રયધુનવધસિટી, ૨૦૦૩. 
સાકહજત્યક પ્રવધૃિ  સાુંપ્રત સમસ્યાઓ ઉપર લેખન, સકારાત્મક ધવર્યો ઉપર
પ્રવચન. 
િોખ   લોકસાકહત્ય તથા ઇધતહાસનુું વાુંચન, વહીવટી કુિળતાનો અભ્યાસ,
સામાજજક સેવા, સાુંસ્કૃધતક પ્રવધૃિ, યવુા-ઘડતરના કાયચિમ, સુંગીત અને ગરબા,
વનધમત્રઅનેજ ુંગલપકરભ્રમણ. 
કાયમીસરનામુું  "મહાધવષ્ટ્ણુકૃપા",ગજેરાપરા, અમરેલી–૩૬પ૬૦૧. 
   ટે.નું. (૦ર૭૯ર)રર૮૦પ૦ 
હાલનુુંસરનામુું  બુંગલાનું.૭,મુંત્રીશ્રીઓનાુંધનવાસસ્થાન, 
   સેતટર-૨૦,ગાુંિીનગર. 
   ટે.નું.૯૪૨૬૯૩૮૦૦૭(મોબાઈલ). 
   E-mail: pareshdhanani_mla@yahoo.in 
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શ્રી િીરજીભાઈ કેશિભાઈ ઠ મર 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૯૬, લાઠી મત વિભાગ 
(અમરેલી જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.૩૧મીમે૧૯૫૯,વાવડીરોડ,તા.કુુંકાવાવ,જજ.અમરેલી. 
ધિક્ષણ બી.કોમ. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીનીલાબહને,એકપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતી,વેપાર. 
સુંસદીય કારકકદી  સભ્ય, (૧) આઠમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ૧૯૯૦-૯૫, (૨)
નવમીગજુરાતધવિાનસભા, ૧૯૯૫-૯૭.સભ્ય,ચૌદમીલોકસભા,૨૦૦૪-૦૯. 
પ્રવધૃિઓ ચેરમેન,કુુંકાવાવઅબચનકો-ઓપ.બેંક.ટ્રસ્ટી,ઇફ્કોટ્રસ્ટ.કડરેતટર,(૧)
જમીનધવકાસ બેંક,  (૨) ખેત-ઉત્પન્ન બજાર સધમધત, બગસરા. સભ્ય, જજલ્લા
પુંચાયત,અમરેલી,૧૯૮૭-૯૦.પ  વચસેનેટસભ્ય,સૌરાષ્ટ્ટ્રયધુનવધસિટી,રાજકોટ. 
િોખ વાુંચન,કૃધર્ધવકાસ. 
ધવદેિપ્રવાસ અમેકરકા,ય.ુકે.,નોવન,ય.ુએ.ઇ.,નેપાળ,ભતુાન,ચીન,ધતબેટ. 
કાયમીસરનામુું  મ.ુપો.વાવડીરોડ, તા.કુુંકાવાવ,જજ.અમરેલી.  
હાલનુુંસરનામુું   'હકરદ્વાર', સરદારપટેલચૉક,માણેકપરા, 

૫/૧૧,મ.ુતા.જજ.અમરેલી. 
   ટે.નું. (૦૨૭૯૨)૨૨૧૭૯૯, 

    ૯૪૨૬૨ ૧૯૭૯૯, ૭૦૧૬૧ ૪૪૬૯૯(મોબાઈલ) 
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શ્રી પ્રતાપભાઇ ભપૂતભાઇ દૂધાત 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૯૭, સાિરક ુંડલા મત વિભાગ 
(અમરેલી જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.૧લીજ ન૧૯૮૦,િાુંકચ. 
ધિક્ષણ િોરણ-૧૨સિુી. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીકહનાબહને,એકપતુ્ર,એકપતુ્રી. 
વ્યવસાય કરયલએસ્ટેટ,કન્ટ્રતિનઅનેખેતી. 
પ્રવધૃિઓોઃ ધનરીક્ષક,ભારતીય રાષ્ટ્ટ્રીય કૉંગ્રેસ, ગીર-સોમનાથ જજલ્લો. પ  વચ સભ્ય,
જજલ્લાપુંચાયત,અમરેલી. 
િોખ કિકેટ,વાુંચનઅનેસમાજસેવા. 
ધવદેિપ્રવાસ આકિકા,અમેકરકા, એધિયાનામોટાભાગનાદેિો. 
કાયમીસરનામુું  ૧૯૬,નવોપલોટધવસ્તાર,મ.ુિાુંકચ, તા.લીગલયા, 
   જજ .અમરેલી-૩૬૫૬૬૫.  
   ટે.નું.૯૮૭૯૬૦૩૨૦૦(મોબાઈલ) 
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શ્રી અંબરીશભાઈ જીિાભાઈ ડેર 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૯૮, રાજ લા મત વિભાગ 
(અમરેલી જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.૨૦મીકડસેમ્બર૧૯૭૭,અમરેલી. 
ધિક્ષણ બી.એ.,ડી.પી.એડ. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીજજજ્ઞાબહને,એકપતુ્ર,એકપતુ્રી. 
વ્યવસાય પોટચ સુંબુંધિતવેપાર. 
પ્રવધૃિઓોઃકડરેકટર,નાગકરકબેન્ક,રાજુલા. 
િોખ રમતગમત. 
ધવદેિપ્રવાસ દગક્ષણઆકિકા. 
કાયમીસરનામુું  "ગરુૂકૃપા",સધવતાનગર,િતકડયારોડ, મ.ુતા.રાજુલા, 
   જજ.અમરેલી. ધપન-૩૬૫૫૬૦. 
   ટે.નું.(૦૨૭૯૪)૨૨૦૩૫૫, ૯૪૨૭૨ ૫૫૫૫૫(મોબાઈલ) 
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શ્રી રાઘિભાઇ સી. મકિાણા 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૯૯, મહ િા મત વિભાગ 
(ભાિનગર જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.૮મીઓકટોબર૧૯૭૦,પકઢયારકા,તા.મહુવા. 
ધિક્ષણ કડપલોમાએગ્ન્જધનયકરિંગ(પ્રથમવર્ચ) 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીભાવનાબહને,બેપતુ્ર. 
વ્યવસાય ટ્રાન્સપોટચ ,વેપારઅનેખેતી. 
પ્રવધૃિઓ  ધવપક્ષ નેતા, જજલ્લા પુંચાયત, ભાવનગર. પ  વચ મુંત્રી અને મહામુંત્રી,
જજલ્લાભારતીયજનતાપક્ષ.ઉપપ્રમખુ,જજલ્લાભારતીયજનતાપક્ષ.આગેવાન,
ભાવનગરજજલ્લાતળપદાકોળીસમાજ. 
િોખ લોક-સાકહત્યઅંગેનુુંવાુંચનઅનેરમતગમત. 
કાયમીસરનામુું  પલોટનું.૫૧, સેંતાનગર, વી.ટી.નગરરોડ,  

   મહુવા, જજ.ભાવનગર.  
   ટે.નું.(૦૨૮૪૪)૨૨૭૯૮૦(ઘર) 
    (૦૨૮૪૪)૨૨૭૯૮૧(ઓકફસ) 
    ૯૪૨૬૨૪૫૭૪૫(મોબાઈલ) 
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શ્રી કન ભાઈ મથ રામભાઈ બારૈયા 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૧૦૦, તિાજા મત વિભાગ 
(ભાિનગર જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.૫મીજ લાઇ૧૯૬૭,પીપરલા,તા.તળાજા,જજ.ભાવનગર. 
ધિક્ષણ બી.ઇ.(સીવીલ). 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીકુંચનબહને,એકપતુ્રી. 
વ્યવસાય બાુંિકામ 
પ્રવધૃિ પ  વચપ્રમખુ,(૧) જજલ્લાપુંચાયત,ભાવનગર, (૨)એન.એસ.ય.ુઆઇ.(૩)
યવુા કૉંગે્રસ. પ્રમખુ, સવચ જ્ઞાધત સેવા પકરવાર સુંસ્થા. સેકેટરી, લાયન્સ તલબ,
ભાવનગર.સમાજ-સેવાનીસુંસ્થાઓમાુંજોડાઇનેનતે્ર-ધનદાનકેમ્પોદ્વારાદદીઓનાું
મોધતયાનાું ધવનામ  લ્યેઓપરેિન્સ,અનેકદદીઓનાું ધનદાન-સારવાર,હોન્સ્પટલ્સમાું
સેવાકીયપ્રવધૃિઓ,ગરીબઅનેમધ્યમવગચનાલોકોતેમજખેડ તોઅનેખેતમજ રો
માટેનીસેવાકીયપ્રવધૃિસાથેસુંકળાયેલિે. 
િોખ સમાજ-સેવા,ખાસકરીનેગરીબઅનેમધ્યમવગચનાધવદ્યાથીતથાવડીલો
અનેગરીબદદીઓનીસેવા. 
કાયમીસરનામુું  મ.ુપીપરલા,તા.તળાજા,વાયાત્રાપજ, 
   જજ.ભાવનગર-૩૬૪૧૫૦. 
હાલનુુંસરનામુું  ૧૪૪-બી,રાિેશ્યામપાકચસોસાયટી,લીલાસકચલથીટોપ 
   થ્રીસકચલરોડ,ભાવનગર-૩૬૪૦૦૨. 
   ટે.નું.૯૪૨૬૯૧૦૧૧૦(મોબાઈલ) 
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શ્રી કેશ ભાઈ હીરજીભાઈ નાકરાણી 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૧૦૧, ગાઠરયાધાર મત વિભાગ 
(ભાિનગર જજલ્લો) 

 
જન્મ તા.ર૯મીઓકટોબર૧૯પ૭, ગણેિગઢ, તા.ગાકરયાિાર, જજ.ભાવનગર. 
ધિક્ષણ ઓલ્ડએસ.એસ.સી.. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનો શ્રીમતીસધવતાબહને, એકપતુ્ર, ત્રણપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતીઅનેસમાજસેવા. 
સુંસદીય કારકકદી   સભ્ય, (૧) નવમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ૧૯૯પ-૯૭, (ર)
દિમીગજુરાતધવિાનસભા, ૧૯૯૮-ર૦૦ર,(૩)અગગયારમીગજુરાતધવિાનસભા, 
ર૦૦ર-૦૭, (૪) બારમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ર૦૦ર-૦૭, (૫) તેરમી ગજુરાત
ધવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવધૃિઓોઃપ્રમખુ, (૧)ગાકરયાિારવાલમસેવાટ્રસ્ટ.ટ્રસ્ટી, સ્વાધમનારાયણસુંસ્કાર
કેન્ર. 
િોખોઃકિકેટ,વાુંચનખાસકરીને િાધમિકપસુ્તકોનુુંવાુંચન. 
ધવદેિપ્રવાસ ય.ુએ.ઈ. 
કાયમીસરનામુું  ઠે.દાડધમયાવાડી, મ.ુગાકરયાિાર, 
   જજ.ભાવનગર–૩૬૪૫૦૫. 

  ટે.નું. (૦ર૮૪૩)રપર૫૭૫(કચેરી),  
   ૯૮રપ૧૩૨૯૬૫(મોબાઇલ), 
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શ્રી ભીખાભાઈ રિજીભાઈ બારૈયા 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૧૦૨, પાલીતાણા મત વિભાગ 
(ભાિનગર જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.૧લીકડસેમ્બર૧૯૬૬, લાપાગળયા. 
ધિક્ષણ પ્રથમવર્ચકોલેજસિુી. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીહુંસાબહને,બેપતુ્ર, ત્રણપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતી. 
પ્રવધૃિઓોઃઉપપ્રમખુ,કોળીસમાજકન્યાિાત્રાલય;પ્રમખુ,સુંસ્કારધવભ  તીહાઉધસિંગ
સોસાયટી. પ  વચ પ્રમખુ પાલીતાણા તાલકુા પચાયત. સભ્ય પાલીતાણા તાલકુા
પુંચાયત, પાુંચસમયાવધિતથાહાલમાુંકાયચરત. 
િોખ વાુંચન,લેખન,રમત-ગમત,સામાજજકસેવા. 
કાયમીસરનામુું  મણીનગર, વીરપરુરોડ, હવામહલેપાસે, 

   પલોટ નું. ૨૧૩/૨૧૪,  પાલીતાણા, તા. પાલીતાણા, 
   જજ.ભાવનગર. 
   ટે.ન ું.૯૮૨૪૯૩૩૯૩૮(મોબાઈલ) 
હાલનુુંસરનામુું  વીરપરુ, (પાલીતાણા), તા.પાલીતાણા, જજ.ભાવનગર. 
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શ્રી પરસોત્તમભાઈ ઓધિજીભાઈ સોલુંકી 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૧૦૩, ભાિનગર (ગ્રામ્ ય) મત વિભાગ 
(ભાિનગર જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.ર૩મીમે૧૯૬૧, અંિેરી(મુુંબઈ). 
ધિક્ષણ કડપલોમાઈનઈલેકકટ્રકલએધન્જધનયકરિંગ. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનો શ્રીમતીફાલ્ગનુીબહને, બેપતુ્ર, ત્રણપતુ્રી. 
વ્યવસાય ગબલ્ડર,સમાજસેવા. 
સુંસદીય કારકકદી   સભ્ય, (૧) દિમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ૧૯૯૮-ર૦૦ર (ર)
અગગયારમીગજુરાત ધવિાનસભા, ર૦૦ર-૦૭, (૩)બારમીગજુરાત ધવિાનસભા, 
ર૦૦૭-૧ર,(૪)તેરમીગજુરાતધવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭.નાયબમુંત્રીશ્રી, (૧)શ્રમ
અને રોજગાર, ગજુરાત સરકાર, ૧૯૯૮-૯૯, (ર) શ્રમઅને રોજગાર, સામાજજક
અનેિૈક્ષગણકરીતેપિાતવગોનુુંકલ્યાણ, ૧૯૯૯-ર૦૦૧.રાજયકક્ષાનામુંત્રીશ્રી, 
(૧)મત્સ્યોદ્યોગધવભાગ, ર૦૦૧-૦ર, (ર)પશપુાલન, મત્સ્યોદ્યોગઅનેગૌસુંવિચન
ધવભાગ, તા.૧લીઓગસ્ટર૦૦પથીતા.ર૪મીકડસેમ્બરર૦૦૭, (૩)પશપુાલન, 
મત્સ્યોદ્યોગ અને ગૌસુંવિચન ધવભાગ, તા. ૪થી જાન્યઆુરી ર૦૦૮થી તા. રપમી
કડસેમ્બરર૦૧ર, (૪)શ્રમઅનેરોજગાર, તા.ર૬મીકડસેમ્બરર૦૧રથી ૨૧મીમે
૨૦૧૪(૫)પશપુાલન, તા.૧૯મીનવેમ્બર૨૦૧૪થી૬ઠ્ઠીઑગસ્ટ૨૦૧૬,(૬)
મત્સ્યોદ્યોગ,તા.૭મીઑગસ્ટ૨૦૧૬થીતા.૨૫મી કડસેમ્બર૨૦૧૭સિુી, (૭)
મત્સ્યોદ્યોગધવભાગ,તા.૨૮મીકડસેમ્બર૨૦૧૭થીકાયચરત. 
પ્રવધૃિઓોઃનગરસેવક, અંિેરી(મુુંબઈ), ૧૯૯ર.પ્રમખુ, (૧)ગજુરાતરાજ્યકોળી
સેવાસમાજ, (ર)બચભુાઈકાુંમડચેકરટેબલટ્રસ્ટ, (૩)ઓિવજીભાઈરામજીભાઈ
સોલુંકીટ્રસ્ટ.ગજુરાતરાજ્યકોળી સેનાના સ્થાપકઅનેકાયમીપ્રમખુ.ગરીબોને
સહાયકરવામાુંપ્રવતૃ્ત. 
િોખ રમતગમત, સુંગીત, જનસુંપકચ ,સમાજસેવા. 
ધવદેિપ્રવાસ ઈંગ્લેંડ, ધસ્વત્ઝલનન્ડ, ધવયેતનામ, દુબઈ, ધસિંગાપોર, િાન્સ, થાઈલેન્ડ,
વગેરે. 
કાયમીસરનામુું  પલોટનું.૬,“મીરાકુુંજ”,ભાગ્યોદયસોસાયટી, 
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   તળાજાજકાતનાકાપાસ,ે 
   કાગળયાબીડ, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૨. 
   ટે.નું.૯૯૭૮૪૦૫૩૧૮(મોબાઈલ)     
હાલનુુંસરનામુું  બુંગલોનું.૧૯,મુંત્રીશ્રીઓનાુંધનવાસસ્થાન, 
   સેકટર–ર૦, ગાુંિીનગર–૩૮ર૦ર૦. 
   ટે.નું. (૦૭૯)ર૩ર૫૧૪૦૪ 
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શ્રીમતી વિભાિરીબહને વિજયભાઈ દિે 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૧૦૪,  ભાિનગર (પિૂ ) મત વિભાગ  
(ભાિનગર શહરે) 

 
જન્મ તા.૯મીમે૧૯પ૯, ગલગલયા. 
ધિક્ષણ એમ.કોમ., ડી.સી.એ., સી.સી.એ.પી.(ય.ુકે.),ડી.સી.ઓ.(ઈગ્ન)ુ 
પધતનુુંનામઅનેસુંતાનો શ્રીધવજયભાઈદવ,ે એકપતુ્ર. 
વ્યવસાય સમાજસેવા. 
સુંસદીય કારકકદી   સભ્ય, (૧) બારમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ર૦૦ર-૦૭, (૨)
તેરમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. સુંસદીય સગચવશ્રી, મકહલા અને બાળ
કલ્યાણ, ગજુરાત સરકાર, તા. ૯મીઑગસ્ટ ૨૦૧૬ થી ૨૫મી કડસેમ્બર ૨૦૧૭
સિુી.હાલમાુંરાજ્યકક્ષાનામુંત્રીશ્રી,મકહલાઅનેબાળકલ્યાણ,ધિક્ષણ(પ્રાથધમક
અનેઉચ્ચધિક્ષણ)અનેયાત્રાિામ,તા.૨૮મીકડસેમ્બર૨૦૧૭થીકાયચરત. 
પ્રવધૃિઓ   સભ્ય, (૧) મ્યધુનધસપલ કોપોરેિન, ભાવનગર, ૧૯૯પ-૨૦૦૦, તથા
૨૦૦૦-૦૫. પ  વચ ડેપયટુી મેયર, ભાવનગર મ્ય.ુ કો., ૧૯૯૫-૯૬. પ  વચ મેયર,
ભાવનગર મ્ય.ુ કો., ૧૯૯૭-૯૮ (પ્રથમ મકહલા ડેપયટુી મેયર અને મેયર).
કારોબારીસભ્ય,પ્રદેિભારતીયજનતાપક્ષ, ૨૦૦૫થી કાયચરત. સ્થાપકપ્રમખુ, 
ધસધનયરધસકટઝનમાટેકાયચરતસુંસ્થા"માવતર".આસુંસ્થાનાનેજાહઠેળગરબા
પ્રવધૃત,ુ  ળેટી,િાધમિકપ્રવધૃિવગેરેનુુંઆયોજનથાય િે.એવોડચઝ, (૧)ગોડ િે
ઇન્ન્ડયા ગલ. દ્વારા રેડ એન્ડ વ્હાઇટ બે્રવરી (સોશ્યલ) એવોડચ, ૨૦૦૪, (૨)
રાજ્યપાલશ્રીનો ગોલ્ડ મેડલ, ૨૦૦૫, (૩) શ્રેષ્ટ્ઠ નાગકરકનો એવોડચ, ધિશધુવહાર
સુંસ્થા, ભાવનગર, ૨૦૦૬. (૪) શે્રષ્ટ્ઠ સામાજજક પ્રવધૃિ કરતી મકહલા એવોડચ,
૨૦૧૧,સ્ત્રીકેળવણીમુંડળ-ગજુરાતદ્વારા(પ  .મોરારીબાપનુાહસ્તે).વડીલોએ
"માવતરનીલાડકીદીકરી"નુું ગબરૂદઆપયુુંિે.પયાચવરણકે્ષતે્રકાયચકરવાબદલ
ગજુરાતસરકારદ્વારાગ્રીનએમ્બેસેડરજાહરેકરાયાું.વકૃ્ષારોપણ,પયાચવરણ-જતન
પ્રવધૃતમાુંસકિય. 
િોખ  તત્વજ્ઞાન, જીવનમ  લ્યોનેલગતાુંપસુ્તકોનુુંવાુંચન, સારાુંપ્રવચનો,ગઝલ
તથાકધવસુંમેલનોસાુંભળવાનો,ગરીબોનીતથાવધૃ્િોનીસેવા. 
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ધવદેિપ્રવાસ કફગલપાઈન્સ.લુંડન. 
કાયમીસરનામુું  “"બસેરા”", કહલડ્રાઈવ, 

પલોટનું.રર૦૧/એ/૬,ભાવનગર. 
   ટે.નું.૯૯૭૮૫૫૫૮૮૮(મોબાઈલ) 
હાલનુુંસરનામુું  ૨૭,અષ્ટ્ટધવનાયકકોમ્પલકે્ષ,માિવદિચનસામે,  
   વાઘાવાડીરોડ,ભાવનગર. 
   ફોનનું(૦૨૭૮)૨૫૧૭૭૭૭ 
   E-mail Address  vibhavaridave@yahoo.co.in   

   Facebook         
   http://www.facebok.com/vibhavari.dave 
   twitter: http://www.twitter.com/vibhavaridave 
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શ્રી જજતેન્દ્રભાઈ સિજીભાઈ િાઘાણી 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૧૦પ, ભાિનગર (પવિમ) મત વિભાગ  
(ભાિનગર શહરે) 

 
જન્મ તા.૨૮મીજુલાઈ૧૯૭૦,વરતેજ. 
ધિક્ષણ બી.કોમ.,એલએલ.બી.,એલ.ડી.સી. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીસુંગીતાબહને,એકપતુ્ર,એકપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતીઅનેબાુંિકામ. 
સુંસદીયકારકકદી સભ્ય,તેરમીગજુરાતધવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવધૃિઓોઃપ્રદેિપ્રમખુ,ગજુરાતપ્રદેિભારતીયજનતાપક્ષ.પ  વચમુંત્રી,ગજુરાત
પ્રદેિભારતીયજનતાપક્ષ.ટ્રસ્ટી,માતસેૃવાગૌ-િાળા (ધનરાિારગાયો).માનદ
ટ્રસ્ટી, સદભાવના ચેકરટેબલ ટ્રસ્ટ. આજીવન સભ્ય, સરદાર પટેલ સ્નાતક
ધમત્રમુંડળ,ભાવનગર.સભ્ય,સૌરાષ્ટ્ટ્રપટેલસમાજ, અમદાવાદ. 
િોખ વાુંચન,સમાજસેવા, લોકસાકહત્ય,રમતગમત,પ્રવાસ.  
ધવદેિપ્રવાસ ય.ુએ.ઈ., પ  વચઆકિકાઅનેયરુોપ 
કાયમીસરનામુું  પલોટનું૯૮-૯૯, ધિવમુંકદરપાસે, 

ઈસ્કોનમેગાસીટી, ભાવનગર–૩૬૪ ૦૦૨. 
   ટે.નું. ૯૮૨૫૨૦૭૮૦૪, ૯૯૧૩૧૩૪૭૦૦(મોબાઇલ). 
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શ્રી પ્રિીણભાઈ ટીડાભાઈ મારૂ 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૧૦૬, ગઢડા (અ.જા) મત વિભાગ 
(બોટાદ જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.૧૧મીસપટેમ્બર,૧૯૬૩,પાલીતાણા. 
ધિક્ષણ બી.કોમ. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીરન્શ્મબહને,એકપતુ્ર,બેપતુ્રી. 
વ્યવસાય ઑટોમોબાઈલ્સ. 
સુંસદીયકારકકદી સભ્ય,અગગયારમીગજુરાતધવિાનસભા, ર૦૦૨-૦૭. 
પ્રવધૃિઓોઃ પ્રમખુ, ભારતીય ઉપભોગતતા સુંરક્ષણ સધમધત, ગજુરાત રાજ્ય. મુંત્રી,
ગજુરાતપ્રદેિકૉંગે્રસસધમધતઅનેપોરબુંદરના ધનરીક્ષક.મેનેજજિંગ કડરેકટર, (૧)
શ્રીટી.કે.મારૂફાઉન્ડેિનટ્રસ્ટ,(૨)સવચિમચમાનવસેવાસુંઘ(અમદાવાદ).સભ્ય,
ઑલઇન્ન્ડયાકોંગ્રેસકધમટી. 
સાકહજત્યક પ્રવધૃિ  કાવ્ય સર્જન અને ખાસ કરીને સામાજજક બદીઓને પડકારતાું
કાવ્યોનીરચનાકરવી. 
િોખ વાુંચન,તબલાવાદન,હામોધનયમવગાડવુું,વગેરે. 
કાયમીસરનામુું  ૧૫-બી, "કુંકુપગલાું", જવાહરકોલોની,  
   બોરડીગેટ, ભાવનગર. 
   ટે.નું.(૦૨૭૮)૨૨૦૦૮૦૮, 

   ૯૮૨૪૬૭૭૭૭૬, ૯૮૭૯૧૬૨૨૦૮(મોબાઈલ). 
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શ્રી સૌરભ પટેલ (દલાલ) 
ભારતીય જનતા પક્ષ 

૧૦૭, બોટાદ મત વિભાગ 
(બોટાદ જજલ્લો) 

 
જન્મ તા.ર૮મીઓગસ્ટ૧૯પ૮, અમદાવાદ. 
ધિક્ષણ બી.કોમ., એમ.બી.એ.(ય.ુએસ.એ.) 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનો શ્રીમતીઈલાબહને, એકપતુ્ર. 
વ્યવસાય વેપાર. 
સુંસદીય કારકકદી   સભ્ય, (૧) દિમીગજુરાત ધવિાનસભા, ૧૯૯૮-ર૦૦ર, (ર)
અગગયારમીગજુરાત ધવિાનસભા, ર૦૦ર-૦૭, (૩)બારમીગજુરાત ધવિાનસભા, 
ર૦૦૭-૧ર, (૪) તેરમીગજુરાત ધવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. ધવિાનસભાની ધવધવિ
સધમધતઓમાું સકિય કામગીરી. રાજયકક્ષાના મુંત્રીશ્રી, (૧) ઊજાચ, પેટ્રોકેધમકલ્સ, 
આયોજન, નાણાું, પ્રોટોકોલધવભાગ, ગજુરાતસરકાર, તા.રરમીકડસેમ્બરર૦૦રથી
તા.ર૪મીકડસેમ્બરર૦૦૭, (ર)નાગકરકઉડૃયન, કુકટરઉદ્યોગ, મીઠાઉદ્યોગ,મરુણ
અનેલેખનસામગ્રી(સ્વતુંત્રહવાલો), ઉદ્યોગ, ખાણ, ખનીજ, આયોજન, નાણા, ઊજાચ
અને પેટ્રોકેધમકલ્સ ધવભાગ, તા. ૪થી જાન્યઆુરી ર૦૦૮થી તા. રપમી કડસેમ્બર
ર૦૧ર. મુંત્રીશ્રી, (૧)ઊજાચઅને પેટ્રોકેધમકલ્સખાણ, ખધનજ, કુકટર ઉદ્યોગ, મીઠા
ઉદ્યોગ, મરુણઅનેલેખનસામગ્રી, આયોજન, પ્રવાસન,નાગકરકઉડૃયન, શ્રમઅને
રોજગાર,તા.ર૬મીકડસેમ્બરર૦૧રથી૨૧મીમે૨૦૧૪, (૨)નાણાું,ઊજાચઅને
પેટ્રોકેધમકલ્સખાણ, ખધનજ, કુકટરઉદ્યોગ, મીઠાઉદ્યોગ, મરુણઅનેલેખનસામગ્રી, 
આયોજન, પ્રવાસન,નાગકરકઉડૃયન, શ્રમઅનેરોજગાર,તા.૨૨મીમેર૦૧૪થી
૬ઠ્ઠી ઑગસ્ટ ૨૦૧૬, (૩) હાલમાું મુંત્રીશ્રી, ઉજાચ ધવભાગ, તા. ૨૮મી કડસેમ્બર
૨૦૧૭થીકાયચરત. 
પ્રવધૃિઓ   સભ્ય, સલાહકાર સધમધત, ગજુરાત ઈલેન્તટ્રધસટી રેગ્યલુેટરી કધમિન.
ઉપાઘ્યક્ષ, અગખલગજુરાત ધવદ્યતુકામદારસુંઘ.અઘ્યક્ષ, (૧)વહીવટીસિુારણા
સધમધત, (ર) સરદાર પટેલ સહભાગી જળસુંચય યોજના, (૩) જી.ઈ.બી.
એધન્જધનયસચએસોસીએિન. 
િોખ રમતગમત, તરણ, વાુંચન,તથારાજકીય,સામાજજકઅનેવહીવટીપ્રવધૃિ. 
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ધવદેિપ્રવાસ અમેકરકા, યરુોપ, આકિકા, હોંગકોંગ, ધસિંગાપોર, મલેધિયા, શ્રીલુંકા, 
મોકરધિયસ,મસ્કત,કતાર,દુબઇ,ઓમાન. 
કાયમીસરનામુું  “નુંદનબુંગલો”,બેંકઓફઈધન્ડયાપાિળ, 
   પુંચવટીબીજીલાઈન,સેન્ટરપોઈન્ટપાસે, 
   એગલસગબ્રજ, અમદાવાદ–૩૮૦૦૦૬. 
હાલનુુંસરનામુું  બુંગલાનું.૫,મુંત્રીશ્રીઓનાુંધનવાસસ્થાન, 
   સેકટર૨૦,ગાુંિીનગર-૩૮૨૦૨૦. 
   (૦૭૯)૨૩૨૪૩૫૦૬,૨૩૨૩૮૧૫૨(કચેરી) 
   (૦૭૯)૨૩૨૫૦૨૧૫(ફેકસ) 
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શ્રી મહશેક માર કનૈયાલાલ રાિલ 

(મયરૂ રાિલ) 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૧૦૮, ખુંભાત મત વિભાગ 
(આણુંદ જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.૩જીજુલાઇ૧૯૬૫,મીતલી,તા.ખુંભાત. 
ધિક્ષણ એસ.એસ.સી.,આઇ.ટી.આઇ. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીભાવનાબહને,એકપતુ્ર, બેપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતી. 
પ્રવધૃિઓોઃચેરમેન,(૧)ખેતીવાડીઉત્પન્નબજારસધમધત,ખુંભાત,(૨)િીખુંભાત
તાલકુાસહકારીખરીદવેચાણસુંઘગલ. 
િોખ સુંગીત. 
કાયમીસરનામુું  કડાકોટડી,જ નીમુંડાઇ,પોલીસચોકીસામે, 
   મ.ુતા.ખુંભાત,જજ.આણુંદ-૩૮૮૬૨૦.  
   ટે.નું.૯૮૨૪૧૯૩૯૧૯(મોબાઈલ)    
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શ્રી રાજેન્દ્ રવસિંહજી ધીરવસિંહજી પરમાર 

ભારતીય રાષ્ટ્ રીય કોંગે્રસ 

૧૦૯, બોરસદ મત વિભાગ 
(આણુંદ જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.૧૧મીમે૧૯૬૮, દહવેાણ, તા.બોરસદ, જજ.આણુંદ. 
ધિક્ષણ િોરણ-૧૧. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનો શ્રીમતીબલરાજકુમારી, એકપતુ્ર, બેપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતી. 
સુંસદીયકારકકદી  સભ્ય, (૧)દિમીગજુરાત ધવિાનસભા, ૧૯૯૮-ર૦૦ર (પેટા
ચ  ુંટણી), (ર)અગગયારમીગજુરાત ધવિાનસભા, ર૦૦ર-૦૭, (૩)બારમીગજુરાત
ધવિાનસભા, ર૦૦૭-૧ર,(૪)તેરમીગજુરાતધવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવધૃિઓ  પ્રમખુ, (૧)ખેતીવાડી ઉત્પન્નબજારસધમધત, (ર) દહવેાણ કેળવણી
મુંડળ.સભ્ય, (૧)બોરસદતાલકુાજમીન ધવકાસબેન્ક, (ર)મહીકાુંઠાસવેામુંડળ, 
ઉપપ્રમખુ, અમ  લડેરી. 
િોખ કિકટ, વાુંચન. 
ધવદેિપ્રવાસ ધસિંગાપોર, ઈજજપત, અમેકરકા, ઈઝરાઈલ. 
કાયમીસરનામુું  ઠે.ખડકી,મ.ુપો.દહવેાણ, તા.બોરસદ, જજ.આણુંદ     

   ટે.નું.(૦ર૬૯૬)ર૭૩૩પ૧(ઘર)(દહવેાણ) 
હાલનુુંસરનામુું  દહવેાણહાઉસ, ૧૦૦ફૂટરોડ,  

મ.ુપો.બોરસદ, જજ.આણુંદ. 
ટે.નું. (૦ર૬૯૬)રર૧૦પ૦(ઘર)(બોરસદ), 

૯૮રપ૦૪ર૯૩૦(મોબાઈલ). 
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શ્રી અવમત અજજતવસિંહ ચાિડા 
ભારતીય રાષ્ટ્ રીય કોંગે્રસ 

૧૧૦, આંકલાિ મત વિભાગ 
(આણુંદ જજલ્ લો) 

જન્મ તા.ર૪મીએધપ્રલ૧૯૭૬, વડોદરા. 
ધિક્ષણ કેધમકલએધન્જધનયકરિંગ. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનો શ્રીમતીરાજકુુંવરબા, એકપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતીઅનેવેપાર. 
સુંસદીયકારકકદી સભ્ય, (૧)અગગયારમીગજુરાતધવિાનસભા, ર૦૦૪-૦૭(પેટા
ચ  ુંટણી) (ર) બારમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ર૦૦૭-૧ર, (૩) તેરમી ગજુરાત
ધવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. દુંડક, ધવિાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષ, તા. ૧૭મી ફેબ્રઆુરીથી
૩૧જુલાઈ૨૦૧૮. 
પ્રવધૃિઓ પ્રમખુ, (૧)ગજુરાતપ્રદેિભારતીયરાષ્ટ્ટ્રીયકોંગ્રેસ,તા૪થીએધપ્રલ
૨૦૧૮થી, (૨) નવસર્જનએજયકેુિનએન્ડ ચેકરટેબલ ટ્રસ્ટ. (૩) જીવન ચતેના
કેળવણી મુંડળ, વડોદરા. મુંત્રી, (૧) રાષ્ટ્ટ્રીય કેળવણી મુંડળ, બોરસદ (ઉિર
બધુનયાદી િાળાઓ, ગ્રામ ધવદ્યાપીઠ, આશ્રમ િાળાઓ, આઈ.ટી.આઈ., વગેરે
િૈક્ષગણકસુંસ્થાઓ), (ર)રાષ્ટ્ટ્રીય ધવદ્યાથીસહાયકમુંડળ, બોરસદ.ચેરમેન,ખેત-
ઉત્પન્નબજારસધમધત,આંકલાવ.કડરેકટર,(૧)ખેડાજજલ્લામધ્યસ્થસહકારીબેંક,
નકડયાદ,(૨)આણુંદજજલ્લાસહકારીસુંઘ,આણુંદ,(૩)આંકલાવતાલકુાખરીદ-
વેચાણસુંઘ,(૪)ગજુરાતસ્ટેટકો-ઓ.બેન્ક,અમદાવાદ. 
િોખ વાુંચન, પ્રવાસ, યવુા, ધવકાસપ્રવધૃિઓ. 
ધવદેિપ્રવાસ ધસિંગાપોર, થાઈલેન્ડ,મલેધિયા. 
કાયમીસરનામુું  ૧૧, ઈશ્વરકૃપાસોસાયટી, સ  યચમુંકદરસામે,  

બોરસદ–૩૮૮પ૪૦.જજ.આણુંદ. 
ટે.નું. (૦ર૬૯૬)રરર૦૧૪(ઘર), 

૯૮૭૯૫૫૩૧૮૭ (મોબાઈલ). 
હાલનુુંસરનામુું  કેિવનગર, આંકલાવ-૧૦,  તા. આંકલાવ, 

   જજ.  આણુંદ - ૩૮૮ ૫૧૦. 
   ટે. નું.(૦૨૬૯૬) ૨૮૨૮૪૪.   
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શ્રી ગોવિિંદભાઈ રઇજીભાઈ પરમાર 

ભારતીય જનતા પક્ષ 

૧૧૧, ઉમરેઠ મત વિભાગ 

(આણુંદ જજલ્ લો) 
 
જન્મ તા.૧લીજ ન૧૯૫૩,ગચખોદરા,તા.જજ.આણુંદ. 
ધિક્ષણ િોરણ-૭સિુી. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીમગણબા,બેપતુ્ર,ત્રણપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતીઅનેજમીનબ્રોકર. 
સુંસદીયકારકકદી સભ્ય,(૧)નવમીગજુરાતધવિનસભા,૧૯૯૫-૯૭,(૨)દસમી
ગજુરાતધવિનસભા,૧૯૯૮-૨૦૦૨.તા.૨૮મીઓકટોબર૧૯૯૭થી૧૨મીમાચચ
૧૯૯૮સિુીગજુરાતસરકારમાુંકૃધર્ધવભાગનારાજ્યકક્ષાનામુંત્રીહતાું. 
પ્રવધૃિઓોઃપ્રમખુ,ક્ષધત્રયસમાજ,ગચખોદરા,તા.જજ.આણુંદ;ડેગલગેટ,પ્રદેિકૉંગ્રેસ
પક્ષ, આંણદ જજલ્લો, ૨૦૦૫-૧૧; તાલકુા / જજલ્લા પુંચાયત ચ  ુંટણી ધનરીક્ષક
ભારતીય જનતા પક્ષ, ૨૦૧૫; ચેરમેન, દ િ ઉત્પાદક સેવા સહકારી મુંડળી,
ગચખોદરા,૧૯૮૫-૮૮;સભાપધત, ગચખોદરાનગરપુંચાયત,૧૯૮૦-૯૨;સરપુંચ,
ગચખોદરાગ્રામપુંચાયત,૧૯૭૫-૮૦. 
સાકહજત્યકપ્રવધૃિ િાધમિકવાતાચઅનેલેખસુંગ્રહ. 
િોખ વાુંચન,મનોરુંજન,પશ-ુઅપક્ષીઓનીમાવજત. 
ધવદેિપ્રવાસ રધિયા,દુબઇ. 
કાયમીસરનામુું  જલાનગર,મ.ુપો.ચીખોદરા, 
   તા.જજ.આણુંદ-૩૮૮૩૨૦.  
   ટે.નું.૯૮૨૫૩૧૭૫૭૬(મોબાઈલ) 
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શ્રી કાુંવતભાઈ મળણભાઇ સોઢાપરમાર 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૧૧૨, આણુંદ મત વિભાગ 
(આણુંદ જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.૧લીસપટેમ્બર૧૯૬૧,વાુંસખીલીયા. 
ધિક્ષણ એસ.વાય.બી.કોમ., સહકારીકડપલોમા. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીસધવતાબહને,ત્રણપતુ્ર,એકપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતી 
પ્રવધૃિઓોઃડેગલગેટ,પ્રદેિકૉંગે્રસસધમધત,અમદાવાદ.પ્રમખુ, (૧)આણુંદ જજલ્લા
કૉંગ્રેસ સધમધત, (૨)આણુંદ તાલકુા ક્ષધત્રય સમાજ,આણુંદ, (૩)આણુંદ તાલકુા
ક્ષધત્રય સમ  હ લગ્નસધમધત. કડરેકટર, (૧) ખેડા જજલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેન્ક,
નકડયાદ.(૨)આણુંદ-ખેડાજજલ્લાક્ષધત્રયસિુારાસુંઘ,(૩)આણુંદજજલ્લાસહકારી
સુંઘ, (૪)ખેતીવાડીઉત્પન્નબજારસધમધત,આણુંદ,૨૦વર્ચસિુી.પ  વચસરપુંચ,
વાુંસખીલીયા,૧૫વર્ચસિુી.પ  વચપ્રમખુ,આણુંદતાલકુાપુંચાયત,પાુંચવર્ચસિુી.
નેતા,આણુંદતાલકુાપુંચાયત,પાુંચવર્ચસિુી. 
િોખ િાધમિક-વાુંચનઅનેસમાજસેવા. 
કાયમીસરનામુું  સરપુંચવાળુંફગળયુું,હરધસગ્ધ્િભવન,મ.ુવાુંસખીલીયા, 
   પો.ખાુંિલી,તા.જજ.આણુંદ-૩૮૮૫૬૦.  
   ટે.નું.૯૮૭૯૫ ૬૧૫૦૭,૯૪૨૬૦ ૬૧૫૦૭(મોબાઈલ) 
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શ્રી વનરુંજનભાઈ પરસોત્તમદાસ પટેલ 
ભારતીય રાષ્ટ્ રીય કોંગે્રસ 

૧૧૩, પેટલાદ મત વિભાગ 

(આણુંદ જજલ્ લો) 
 
જન્મ તા.૧૭મીનવેમ્બર૧૯૪૮, ગજેરા, તા.જ ુંબસુર, જજ.ભરૂચ. 
ધિક્ષણ બી.એ.(અથચિાસ્ત્ર). 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનો શ્રીમતીરુંજનબહને, બેપતુ્ર. 
વ્યવસાય વેપાર. 
સુંસદીય કારકકદી   સભ્ય, (૧) આઠમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ૧૯૯૦-૯પ, (ર)
નવમીગજુરાતધવિાનસભા, ૧૯૯પ-૯૭, (૩)દસમીગજુરાતધવિાનસભા૧૯૯૮-
ર૦૦ર, (૪) બારમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ર૦૦૭-૧ર, (૫) તેરમી ગજુરાત
ધવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવધૃિઓ   પ  વચ ચેરમેન, પેટલાદ કોમધિિયલ કો-ઓપરેકટવબેંક, દસવર્ચ. પ  વચ
કડરેકટર, ચરોતર ખાુંડ ઉદ્યોગ. સભ્ય, (૧) લાયન્સ કલબ, (ર) પેટલાદ
નગરપાગલકા, પચીસ વર્ચ. ધસન્ડીકેટ મેમ્બર, સરદાર પટેલ યધુનવધસટી. પ્રમખુ, 
પેટલાદ નગરપાગલકા, દસ વર્ચ, હાલ ધવરોિપક્ષના નેતા. ખજાનચી, ગજુરાત
ધવિાનસભાકોંગે્રસપક્ષ.ડેગલગેટ, ગજુરાતપ્રદેિકોંગ્રેસસધમધત.સભ્ય, ઈધન્ડયન
રેડિોસસોસાયટી, પેટલાદબ્રાન્ચ. 
િોખ વાુંચન, પ્રવાસ. 
ધવદેિપ્રવાસ નેપાળ, ધસિંગાપોર, થાઈલેન્ડ, હોંગકોંગ, અમેકરકા,કેનેડા. 
કાયમીસરનામુું  ૧ર, હકરહરસોસાયટી,રણિોડજીમુંકદરપાિળ, 

મ.ુતા.પેટલાદ–૩૮૮૪પ૦,જજ.આણુંદ, 
   ટે.નું. (૦ર૬૯૭)રરપ૬૦૦,૨૨૧૦૦૬. 
    ૯૮૨૪૦૦૬૨૭૩(મોબાઈલ). 
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શ્રી પનૂમભાઈ માધાભાઈ પરમાર 
ભારતીય રાષ્ટ્ રીય કોંગે્રસ 
૧૧૪, સોજજત્રા મત વિભાગ  
(આણુંદ જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.૨૩મીજાન્યઆુરી,૧૯૬૨,તારાપરુ. 
ધિક્ષણ િોરણ-૧૧. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીરાિાબહને,બેપતુ્ર,બેપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતીઅનેસમાજસેવા. 
સુંસદીયકારકકદી સભ્ય,તેરમીગજુરાતધવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવધૃિઓોઃસરપુંચ,તારાપરુગ્રામપુંચાયત,૧૯૯૦-૨૦૧૬.પ્રમખુ, (૧)તારાપરુ
તાલકુા કોંગે્રસ, (૨) ફુડ અને વેજીટેબલ મુંડળી, (૩) સેવા સહકારી મુંડળી.
કારોબારી સભ્ય, ક્ષધત્રય સમાજ, ખેડા, આણુંદ જજલ્લો. સભ્ય, દ િ મુંડળી, ખેડા.
સભ્ય,ખેતઉત્પન્નબજારસધમધત. 
િોખ   સમ  હલગ્ન આયોજન, ખેતી, પશપુાલન, ધવદેિપ્રવાસ, િાધમિક સ્થળોનો
પ્રવાસ. 
ધવદેિ પ્રવાસ   અમેકરકા, ય.ુકે., ન્સ્વત્ઝલનન્ડ સકહત યરુોપ,ઓસ્ટે્રગલયા, જાપાન,
બેંગકોક,ચીન,ધસિંગાપોર. 
કાયમીસરનામુું  ૯૬,બારોટવાડો, નાનીભાગોળ, 

   મ.ુપો.તા.તારાપરુ, જજ.આણુંદ ૩૮૮૧૮૦ 

   ટે.નું. (૦૨૬૯૮)૨૫૫૪૯૬, ૨૫૫૦૧૭, 

    ૯૮૭૯૦૧૪૧૯૧(મોબાઈલ). 
    

 
 



52 
 

 

શ્રી કેસરીવસિંહ જેસુંગભાઈ સોલુંકી 
ભારતીય જનતા પક્ષ 

૧૧૫, માતર મતવિભાગ 

(ખેડા જજલ્લો) 
 

જન્મ તા.૩૧મીમે૧૯૭૮,જલાલપરુ,તા. િોળકા,જજ.અમદાવાદ. 
ધિક્ષણ િોરણ-૮પાસ. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનો શ્રીમતીરુંજનબહને,એકપતુ્ર,બેપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતી. 
સુંસદીયકારકકદી સભ્ય,તેરમીગજુરાતધવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવધૃિઓ પ  વચચેરમેન,દ િઉત્પાદકસુંઘમુંડળી,લીંબાસી. 
િોખ વાુંચન,રમતગમત. 
કાયમીસરનામુું  (૧). સરકારીદવાખાનાનીબાજુમાું, ખરેટીરોડ, 
    મ.ુલીંબાસી,તા. માતર, જજ.ખેડા. 

ધપન-૩૮૭૫૨૦. 
    ટે.નું.૯૯૭૯૯૦૯૯૭૪(મોબાઈલ). 

(૨). સોલુંકીવાસ,લીંબાસી, તા.માતર, જજ.ખેડા.  
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શ્રી પુંકજભાઈ વિન ભાઈ દેસાઈ 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૧૧૬, નઠડયાદ મત વિભાગ  
(ખેડા જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.૧૯મીજુલાઈ૧૯૬૧, ભાદરણ, તા.બોરસદ, જજ.આણુંદ. 
ધિક્ષણ બી.એસસી.(રસાયણિાસ્ત્ર). 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનો શ્રીમતીમારુલબહને, એકપતુ્ર, એકપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતીઅનેવેપાર. 
સુંસદીય કારકકદી   સભ્ય, (૧) દિમીગજુરાત ધવિાનસભા, ૧૯૯૯-ર૦૦ર, (ર)
અગગયારમીગજુરાત ધવિાનસભા, ર૦૦ર-૦૭, (૩)બારમીગજુરાત ધવિાનસભા, 
ર૦૦૭-૧ર, (૪) તેરમી ગજુરાત ધવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. સરકારશ્રીના
મખુ્યદુંડકશ્રી, તા. ૨૫મીઓગસ્ટ ર૦૧૦થીતા. ૨૦મી  કડસેમ્બર ર૦૧રતથા
તા.૧૮મીફેબ્રઆુરી૨૦૧૩થીતા.૨૦મીકડસેમ્બરર૦૧૭તથા૨૬મીકડસેમ્બર
૨૦૧૭થીમખુ્યદુંડકતરીકેકાયચરત. 
પ્રવધૃિઓ   સભ્ય, (૧) રોગી કલ્યાણ સધમધત, ધસધવલ હોધસ્પટલ, નકડયાદ, (ર)
સી.ઈ.સી., મહાગજુરાત હોધસ્પટલ, નકડયાદ, (૩)નકડયાદએજયકેુિનસોસાયટી, 
નકડયાદ, (૪)ચારૂતર ધવદ્યામુંડળ, વલ્લભધવદ્યાનગર, (પ)નકડયાદનગરપાગલકા, 
સન૧૯૮પ-૯૦અને ૧૯૯પ-ર૦૦૦.પ્રમખુ, નકડયાદનગરપાગલકા, ૧૯૯પ-૯૬.
પ  વચસભ્ય, યવુકસેવાસાુંસ્કૃધતકઅનેરમતગમતબોડચ, ગાુંિીનગર.પ  વચધસધન્ડકેટ
સભ્ય, સરદાર પટેલ યધુનવધસટી, વલ્લભધવદ્યાનગર. નકડયાદ ખાતે યોજાતી
ધવદ્વાનોનીવ્યાખ્યાનમાળાનાઆયોજનમાુંરસિરાવેિે. 
િોખ સાહધસકરમતો, હોકી, ધસ્વધમિંગ, િાધમિકપસુ્તકોનુુંવાુંચન, પ્રવાસ. 
ધવદેિપ્રવાસ  અમેકરકા, ગબ્રટન, િાન્સ, કેન્યા, ઝાગ્મ્બયા, ગઝમ્બાબ્વ,ે ટાન્ઝાધનયા, 
ય.ુએ.ઈ., લતઝમ્બગચ, બેધલ્જયમ. 
કાયમીસરનામુું  ભારતટોબેકોકુંપનીસામ,ે વી.કે.વી.રોડ, 
   નકડયાદ–૩૮૭૦૦૧. 

    ટે.નું. (૦ર૬૮)રપર૮૭૧૪, 
    ૯૮ર૪૩૧૦૭૯૯(મોબાઈલ). 
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હાલનુુંસરનામુું  બુંગલાનું.૩૯,મુંત્રીશ્રીઓનાુંધનવાસસ્થાન, 
સેકટર૨૦,ગાુંિીનગર. 
ટે.નું.(૦૭૯)૨૩૨ ૫૯૮૦૦ 
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શ્રી અજ  નવસિંહ ઉદેવસિંહ ચૌહાણ 
ભારતીય જનતા પક્ષ 
૧૧૭, મહમેદાિાદ મત વિભાગ 
(ખેડા જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.૨૨મીજ ન૧૯૭૬,વાુંઠવાળી,તા.મહમેદાવાદ,જજ.ખેડા. 
ધિક્ષણ બી.કોમ.,ડી.સી.એમ. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીનીતાબહને,એકપતુ્ર, એકપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતી. 
પ્રવધૃિઓોઃિમચજાગરણપ્રમખુ,રાષ્ટ્ટ્રીયસ્વયસેવકસુંઘ,ખેડાજજલ્લો. 
િોખ લેખન,વાુંચન,પ્રવાસ,સુંગીતઅનેસેવાકીયપ્રવધૃિઓ. 
કાયમીસરનામુું  રામજીમુંકદરપાસે,મ.ુ વાુંઠવાળી, તા.મહમેદાવાદ,  

   જજ.ખેડા.  
   ટે.નું.૯૯૯૮૮૬૯૯૬૦(મોબાઈલ). 
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શ્રી ઈન્દ્રજજતવસિંહ નટિરવસિંહ પરમાર 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૧૧૮, મહ ધા મત વિભાગ 
(ખેડા જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.૧લીનવેમ્બર૧૯૭૮,મ.ુસણાલી,તા.મહુિા,જજ.ખેડા. 
ધિક્ષણ બી.એ. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીસરોનબહને,બેપતુ્ર, એકપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતી. 
પ્રવધૃિઓોઃઉપપ્રમખુ,મહુિાતાલકુાપુંચાયત.પ  વચપ્રમખુ,મહુિાતાલકુાપુંચાયત.
પ  વચચેરમેન,દ િઉત્પાદકસહકારીમુંડળીસણાલી,તા.મહુિા. 
િોખ વાુંચનઅનેરમતગમત. 
કાયમીસરનામુું  મ.ુપો.સલાણી,તા.મહુિા,  જજ.ખેડા.  
   ટે.નું.૯૯૦૪૮૨૯૩૬૬(મોબાઈલ) 
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શ્રી કાન્ન્દ્તભાઈ શાભઈભાઈ પરમાર 

ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 

૧૧૯, ઠાસરા મત વિભાગ 
(ખેડા જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.૧લીજુન૧૯૫૫,વણોતી,તા.ઠાસરા. 
ધિક્ષણ િોરણ-૯. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીચુંદાબહને,એકપતુ્ર,બેપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતી,વેપાર. 
પ્રવધૃિઓોઃદ િઉત્પાદકસહકારીમુંડળી ગલ.વણોતી, ખેતઉત્પન્નબજારસધમધત,
ઠાસરા સાથે સુંકળાયેલા િે. સભ્ય, ખરીદ વેચાણ સુંઘ, ઠાસરા. ત્રણ સમયાવધિ
ગ્રામપુંચાયતનાસરપુંચતથાજજલ્લાપુંચાયતનાસભ્યરહીચ  ક્યાિે. 
િોખ સમાજસેવા.  
કાયમીસરનામુું  ઠે.જ નામવુાડા, મ.ુપો.વણોતી, તા.ઠાસરા, 
   જજ.ખેડા-૩૮૮૨૨૫. 
   ટે.નું. ૭૬૯૮૨ ૪૬૯૫૧ (મોબાઈલ). 
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શ્રી કાિાભાઈ રઈજીભાઈ ડાભી 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ 
૧૨૦, કપડિુંજ મત વિભાગ 
(ખેડા જજલ્ લો) 

 
જન્મ તા.૧લીજ ન૧૯૫૮,િીપીયાલ. 
ધિક્ષણ િોરણ-૮. 
પત્નીનુુંનામઅનેસુંતાનોોઃશ્રીમતીહીરાબહને,એકપતુ્રી. 
વ્યવસાય ખેતીઅનેપશપુાલન. 
પ્રવધૃિઓોઃ પ્રમખુ, (૧) શ્રી રાજરાજેશ્વર મહાદેવ ટ્રસ્ટ, િીપીયાલ, (૨) શ્રી ફુદળ
માતા ટ્રસ્ટ, િીપીયાલ. સરપુંચ, િીપીયાલ ગ્રામ પુંચાયત, ૧૯૯૧-૯૬ અને
૨૦૦૨-૦૭. 
િોખ સમાજનાઉત્થાનમાટેસામાજજકપ્રવધૃિઓમાુંરસિરાવેિે. 
કાયમીસરનામુું  ચુંદનસર, મ.ુિીપીયાલ, તા.કઠલાલ, જજ.ખેડા.  
   ટે.નું.૯૮૭૯૧ ૨૩૨૯૯(મોબાઈલ)  
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    શ્રી અજિતસ િંહ પર્વતસ િંહ ચૌહાણ 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્ર  
૧૨૧, બાલાસ નોર મત સર્ભાગ  
(મહહ ાગર જિલ્લો)  

 
જન્મ : તા. ૨૭મી મે ૧૯૬૧, પાાંડવા. 
શિક્ષણ : બી.એ.,બી.એડ.  
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી િારદાબહને, બે પ ત્ર, એક પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ન કર  
પ્રવશૃિઓોઃ ઉપપ્રમ ખ, મહહસાગર કોંગ્રેસ સશમશત. સભ્ય, તાલ કા પાંચાયત, બે 
સમયાવશિ. 
િ ખ : વાાંચન, સામાજજક પ્રવશૃિઓ, રમતગમત 
કાયમી સરનામ ાં: મ . પ . પાાંડવા, તા. બાલાશસન ર, 
   જજ. મહહસાગર  - ૩૮૮૨૬૫.  
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શ્રી રતનસ િંહ મગનસ િંહ રાઠોડ 
અપક્ષ 
૧૨૨, લણુાર્ાડા મત સર્ભાગ  
(મહહ ાગર જિલ્લો) 

 
જન્મ: તા. ૧લી ફેબ્ર આર  ૧૯૬૦, લકડ પ પડા.  
શિક્ષણ : એમ.એ., બી.એડ. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી રતનબહને, એક પ ત્ર, એક પ ત્રી. 
વ્ યવસાય : ખેતી. 
પ્રવશૃિઓોઃ પ્રમ ખ, બક્ષીપાંચ સમાજ મહહસાગર, લ ણાવાડા. સભ્ય, જજલ્લા પાંચાયત, 
મહહસાગર, લ ણાવાડા.  
િ ખ : સાહહજત્યક વાાંચન, રમતગમત, સામાજજક પ્રવશૃિઓ.  
શવદેિ પ્રવાસ : હા. 
કાયમી સરનામ ાં મ . પ . લકડ પ પડા, તા. લ ણાવાડા, 

જજ. મહહસાગર. 
ટે. નાં. ૯૪૨૮૧ ૩૦૬૯૪ (મ બાઈલ) 
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ડૉ. કુબેરભાઈ મનસખુભાઈ હડિંડોર 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૨૩,  તંરામપરુ (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ  
(મહહ ાગર જિલ્ લો) 

 
જન્મ: તા. ૧લી જૂન ૧૯૭૦, ભાંડારા, પ . ઉખરેલી, તા. સાંતરામપ ર, જજ. મહહસાગર. 
શિક્ષણ : એમ.એ., પીએચ.ડ . 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી જાગશૃતબહને, એક પ ત્ર, એક પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : એસ શસયેટ પ્ર ફેસર, શ્રી િેઠ એચ. પી. આર્ટ્સ એન્ડ ક મસ્ ક લેજ 
તલ દ, સાબરકાાંઠા. 
પ્રવશૃિઓોઃ ચેરમેન, વનશવકાસ શનગમ, ૨૦૧૪-૧૭. મહામાંત્રી, આહદજાશત મ રચ ,  
ગ જરાત પ્રદેિ ભા.જ.પ. ૨૦૧૩થી કાય્રત.  
િ ખ : વાાંચન-લેખન,  હિકેટ. 
કાયમી સરનામ ાં: ૩૧૫, સેવાશ્રમ, અમરદ પ સ સાયટ , ક લેજ ર ડ, 
 મ . પ . સાંતરામપ ર, જજ. મહહસાગર. 

શપન - ૩૮૯ ૨૬૦. 
ટે. નાં. (૦૨૬૭૫) ૨૨૧૮૨૪, ૯૮૭૯૭ ૨૩૭૯૪ (મ બાઈલ). 
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શ્રી જેઠાભાઈ ઘેલાભાઈ આહહર (ભરર્ાડ) 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧ર૪,  શહરેા મત સર્ભાગ  
(પચંમહાલ જિલ્લો)  

 
જન્મ:  તા. ૧લી જૂન ૧૯પ૦, અણણયાદ, તા. િહરેા, જજ. પાંચમહાલ.  
શિક્ષણ : બી. એ., ફર્સ ટ્ એલએલ. બી.  
પત્નીન ાં નામ  અને સાંતાન  : શ્રીમતી રૂપાબહને, બે પ ત્ર, બે પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : વેપાર. 
સાંસદ ય કારહકદી : સભ્ ય, (૧) દિમી ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૯૮-ર૦૦ર, (ર) 
અણગયારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦ર-૦૭, (૩) બારમી ગ જરાત શવિાનસભા, 
ર૦૦૭-૧ર, (૪) તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવશૃિઓ: ચેરમેન, (૧) પાંચમહાલ દૂિસાંઘ, ર૦૦૯-૧ર, ર૦૧રથી કાય્રત, (ર) 
ગ પાલક શવકાસ માંડળ, (૩) ગ પાલક સહકાર  માંડળ  (૪) અણણયાદ દૂિ માંડળ , 
(પ) ખર દ-વેચાણ સાંઘ, િહરેા. 
િ ખ : વાાંચન, રમત-ગમત. 
શવદેિ પ્રવાસ : શસિંગાપ ર, મલેશિયા, દ બઈ, થાઈલેન્ડ, હોંગ કોંગ, ચીન 
કાયમી સરનામ ાં: મ . ખ ડ યારના મ વાડા, પ . અણણયાદ. 

શપન - ૩૮૯૨૧૦, તા. િહરેા, જજ. પાંચમહાલ. 

ટે. નાં. (૦ર૬૭૦) રર૬૩૯૦, રર૬રપ૬ (ઘર). 
હાલન ાં સરનામ ાં : ગ પાલબાગ સ સાયટ , જિ દાનગર,  

શવઠ્ઠલનગર ટેકર , અમદાવાદ. 
   ટે. નાં. ૯૯૭૯૦ ૩૩૪૪૪ (મ બાઇલ) 
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  શ્રી ભપેૂન્દ્રસ િંહ રે્ચાતભાઈ ખાટં   
અપક્ષ 
૧૨૫, મોરર્ા હડફ (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ  
(પચંમહાલ જિલ્લો) 

 
જન્મ: તા. ૧લી મે ૧૯૭૯, ભ વર. 
શિક્ષણ : િ રણ - ૧૨. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી નયનાબહને, બે પ ત્ર.  
વ્ યવસાય : ખેતી 
પ્રવશૃિઓોઃ સભ્ય, તાલ કા પાંચાયત, મ રવા હડફ, ૨૦૧૦-૧૫. 
િ ખ : રમત-ગમત. 
કાયમી સરનામ ાં: મ . શવરણણયા, પ . મ રા, તા. મ રવા હડફ, 

જજ. પાંચમહાલ. 
ટે. નાં. ૯૮૭૯૫ ૮૫૨૭૨ (મ બાઈલ). 
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    શ્રી ચરંસ િંહજી કનકસ િંહજી રાઉલજી  
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧ર૬,  ગોધરા મત સર્ભાગ   
(પચંમહાલ જિલ્લો)  

 
જન્મ: તા. ૧લી માચ,્ ૧૯પ૪, નાંદ સર, તા. ગ િરા, જજ. પાંચમહાલ. 
શિક્ષણ : બી. ક મ.  
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન  : શ્રીમતી જયનાબહને, એક પ ત્ર, એક પ ત્રી.  
વ્યવસાય: વેપાર અને ખેતી. 
સાંસદ ય કારહકદી : સભ્ ય, (૧) આઠમી ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૯૦-૯પ, (ર) 
નવમી ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૯પ-૯૭, (૩) બારમી ગ જરાત શવિાનસભા, 
૨૦૦૭-૧૨, (૪) તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. રાજયકક્ષાના માંત્રીશ્રી, 
(૧) નાગહરક પ રવઠા અને પાણી પ રવઠા શવભાગ, ગ જરાત સરકાર, ૧૯૯૧, (ર) 
વાહનવ્ યવહાર શવભાગ (ર્સ વતાંત્ર હવાલ ), ૧૯૯પ. માંત્રીશ્રી, (૧) વાહનવ્યવહાર, 
૧૯૯૫-૯૬ (ર) માગ્ અને મકાન શવભાગ, ૧૯૯૬-૯૮. 
પ્રવશૃિઓ : પ્રમ ખ, (૧) પાંચમહાલ જજલ્ લા રાજપતૂ સમાજ, ગ િરા, (ર) ગ િરા 
તાલ કા પાંચાયત, ૧૯૮૭-૯૦. પવ્ૂ ઉપપ્રમ ખ, બહરેા-મગૂાની િાળા, ગ િરા. 
હડરેકટર, (૧) પાંચમહાલ જજલ્ લા સહકાર  બકક, ૧૯૯૧-૯પ, (૨) દૂિ ડરે . ખેત 
ઉત્પન્ન બજાર સશમશત, ગ િરા તથા જજલ્લા પાંચાયત, ગ િરા સાથે સાંકળાયેલા છે.   
િ ખ : વાાંચન અને વૉલીબ લ. 
શવદેિ પ્રવાસ: ઈટાલી, સ્ર્સવત્ઝલેન્ડ, ઓર્સરેણલયા, લાંડન, શસિંગાપ ર ચીન, દ બઈ, 
અબ  િાબી. 
કાયમી સરનામ ાં :  “"શિવિહકત"”, બાપ નગર, મ . વાવડ  બ ઝવ્, 

ગ િરા-દાહ દ ર ડ, તા. ગ િરા, જજ. પાંચમહાલ.  
ટે. નાં. (૦ર૬૭ર) ર૬પ૩૩૦, 

૯૮રપર ૧ર૩૦૦ (મ બાઈલ). 
 

 



7 
 

 
 

શ્રીમતી સમુનબહને પ્રર્ીણસ િંહ ચૌહાણ  
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૨૭, કાલોલ મત સર્ભાગ  
(પચંમહાલ જિલ્લો) 

 
જન્મ: તા. ૫મી જૂન ૧૯૬૫, કાન ડ. 
શિક્ષણ : િ રણ ૯.  
પશતન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રી પ્રવીણશસિંહ, બે પ ત્ર, બે પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ખેતી તથા વેપાર. 
પ્રવશૃિઓોઃ મહલે લ પાંચાયતમાાં સરપાંચ તર કે કાય્રત. મહલે લ પાંચાયત, કાટડ  
પાંચાયત, વાવડ  પાંચાયત વગેરે સાથે સાંકળાયેલાાં છે. 
િ ખ : સમાજસેવા. 
કાયમી સરનામ ાં: મહલે લની મ વાડ , પ . મહલે લ, તા. ગ િરા, 

જજ. પાંચમહાલ. 
ટે. નાં. ૯૯૦૪૧ ૦૨૮૩૭ (મ બાઈલ). 
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    શ્રી િયરથસ િંહજી ચરંસ િંહજી પરમાર 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧ર૮, હાલોલ મત સર્ભાગ   
(પચંમહાલ જિલ્લો)  

 
જન્મ: તા. રપમી જ લાઈ ૧૯૬૪, વડ દરા. 
શિક્ષણ : બી. ક મ., એલએલ. બી., ડ . ટ . પી., ડ .એલ.પી., એલએલ. એમ. (પાટ્-
૧).  
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન  : શ્રીમતી ઈલાબા, એક પ ત્ર, એક પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ખેતી.  
સાંસદ ય કારક દી : સભ્ ય, (૧) અણગયારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦ર-૦૭, (ર) 
બારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦૭-૧ર, (૩) તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, 
ર૦૧૨-૧૭. સાંસદ ય સણચવ, અન્ન અને નાગહરક પરૂવઠ  તથા ગ્રાહક ની બાબત ન  
શવભાગ, ૨૦૦૯-૧૧. રાજ્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી, (૧) માગ્ અને મકાન શવભાગ, ગ જરાત 
સરકાર, ૨૦૧૧-૧૨,  (૨) માગ ્ અને મકાન, તા. ૦૧/૧૧/૨૦૧૩ થી 
૨૧/૦૫/૨૦૧૪, (૩) માગ્ અને મકાન, પાટનગર ય જના, તા. ૨૨/૦૫/૨૦૧૪ 
થી ૦૬/૦૮/૨૦૧૬, (૪) માગ્ અને મકાન, ઉચ્ચ અને ટેકશનકલ શિક્ષણ, 
૦૭/૦૮/૨૦૧૬ થી ૨૫/૧૨/૨૦૧૭, (૫) કૃશિ (રા.ક.), પાંચાયત, પયા્વરણ 
(ર્સવતાંત હવાલ ), તા. ૨૮/૧૨/૧૭ થી કાય્રત. સહપ્રભાર  માંત્રી, (૧) દાહ દ 
જજલ્લ , ૨૦૧૧-૧૨, (૨) મહહસાગર જજલ્લ  નવેમ્બર, ૨૦૧૩ થી મે, ૨૦૧૪. પ્રભાર  
માંત્રી, (૧) છ ટાઉદેપ ર જજલ્લ  (તથા સહપ્રભાર  માંત્રી, વલસાડ જજલ્લ ), ઓક્ટ બર, 
૨૦૧૩ થી ઓગર્સટ, ૨૦૧૬, (૨) મહહસાગર જજલ્લ , ૨૦૧૬થી, (૩) આણાંદ જજલ્લ , 
૨૦૧૭થી.   
પ્રવશૃિઓ : ફેકલ્ટ  હરપે્રઝન્ટેહટવ (એફ. આર.), ફેકલ્ટ  ઓફ ક મસ્, મહારાજા 
સયાજીરાવ ય શનવશસિટ , ૧૯૮૪-૮૫. હડરેકટર, પાંચમહાલ જજલ્ લા સહકાર  સાંઘ, 
ગ િરા, ૨૦૦૧થી કાય્રત. શવર િ પક્ષના નેતા, પાંચમહાલ જજલ્લા પાંચાયત, 
ગ િરા, સન ર૦૦૦-૦૫. સરપાંચ, કણજર  ગ્રામ પાંચાયત, ૧૯૮૮-૯૩. સભ્ ય, 
હાલ લ તાલ કા પાંચાયત, ૧૯૯પ-ર૦૦૦. પ્રમ ખ, (૧) કાર બાર  સશમશત, હાલ લ 
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તાલ કા પાંચાયત, ૧૯૯૮-ર૦૦૦, (ર) હાલ લ તાલ કા સરપાંચ સાંઘ, સન ૧૯૯૧-
૯૩. પ્રભાર , ભા.જ.પ. સાંગઠન, વડ દરા (ગ્રામ્ય) જજલ્લ , ફેબ્ર આર , ૨૦૧૨-૧૭ 
િ ખ : હિકેટ, વાાંચન, સામાજજક-સેવાક ય પ્રવશૃિઓ, આધ્યાજત્મક બાબત  
શવદેિ પ્રવાસ: કેનેડા, ય એસએ, નેપાળ.  
કાયમી સરનામ ાં :  દરબારગઢ, મ . પ . કણજર , 

તા. હાલ લ, જજ. પાંચમહાલ – ૩૮૯ ૩પ૦. 
ટે. નાં. (૦ર૬૭૬) રરર૯૯૯, 

૯૮રપ૦ રપપ૩૦, ૯૯૭૮૪૦૫૬૦૪ (મ બાઈલ). 
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શ્રી રમેશભાઈ ભરુાભાઈ કટારા 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧ર૯, ફતેપરુા (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ  
(દાહોદ જિલ્લો) 

 
જન્મ: તા. ૪થી મે ૧૯૭૫, હહિંગલા. 
શિક્ષણ : એસ.એસ.સી., કૃશિ હડપ્લ મા.  
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી ગાયત્રીબહને, ત્રણ પ ત્ર , એક પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ખેતી. 
સાંસદ ય કારહકદી: સભ્ય, તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવશૃિઓોઃ સભ્ય, જજલ્લા પાંચાયત, દાહ દ.  
િ ખ : વાાંચન, સેવાક ય પ્રવશૃિઓ. 
કાયમી સરનામ ાં : મ . હીંગલા, પ . સાગડાપાડા,  

તા. ફતેપ રા, જજ. દાહ દ  
ટે. નાં. ૯૪૨૭૦ ૩૫૯૪૪ (મ બાઈલ).  
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શ્રી ભારે્શભાઈ બાબભુાઈ કટારા 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્ર  
૧૩૦, ઝાલોદ (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ  
(દાહોદ જિલ્લો) 

 
જન્મ: તા. ૧૨મી જ લાઈ ૧૯૮૪, ઝાલ દ.  
શિક્ષણ : બી.એ. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી જ્ય ત્સનાબહને, એક પ ત્ર, એક પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ખેતી. 
પ્રવશૃિઓોઃ સભ્ય, તાલ કા પાંચાયત. સભ્ય, જજલ્લા પાંચાયત. હડરેક્ટર, ખેતઉત્પન્ન 
બજાર સશમશત, ઝાલ દ. 
િ ખ : પ્રવાસ 
કાયમી સરનામ ાં: ગાયત્રી હાઉશસિંગ સ સાયટ , ગામડ  ર ડ. 

મ . તા. ઝાલ દ. શપન – ૩૮૯ ૧૭૦. 
ટે. નાં. ૯૭૧૨૬ ૨૩૭૭૭ (મ બાઈલ) 
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શ્રી શૈલેશભાઈ સમુનભાઈ ભાભોર  
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૩૧, લીમખેડા (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ  
(દાહોદ જિલ્ લો) 

 
જન્મ: તા. ૫મી જાન્ય આર , ૧૯૮૦, દાસા.  
શિક્ષણ : એમ.એ.  
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી હદપીકાબહને, બે પ ત્ર, એક પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ખેતી. 
પ્રવશૃિઓોઃ ભા.જ.પ.ના સહિય કાય્કતા્, ૧૯૯૫થી. માંત્રી, દાહ દ જજલ્લા ભા.જ.પ., 
૨૦૧૦થી. કાર બાર  સભ્ય, દાહ દ જજલ્લા ભારતીય જનતા પક્ષ. પ્રમ ખ, નવરણચત 
શસિંગવડ તાલ કા ભા.જ.પ. ૨૦૦૨ની શવિાનસભાની ચ ૂાંટણીમાાં મેથાણ બેઠક (જજલ્લા 
પાંચાયત) ના સહ-ઈન્ચાર્જ. ૨૦૦૭ની શવિાનસભાની ચ ૂાંટણીમાાં લીમડ , તા. 
સાંતરામપ ર અને સ હડયા, તા. ણલમખેડા બેઠક (જજલ્લા પાંચાયત) ના ઈન્ચાર્જ. સન 
૨૦૧૨ની શવિાનસભાની ચ ૂાંટણી વખતે તથા સન ૨૦૧૪ની લ કસભાની ચ ૂાંટણી 
વખતે તેમજ ૨૦૧૪ની શવિાનસભાની પેટાચ ૂાંટણી વખતે ણલમખેડા મત શવભાગમાાં 
પક્ષવતી સહિય ચ ૂાંટણી કામગીર .  
િ ખ : પ્રવાસ, ગર બ ની સેવા 
કાયમી સરનામ ાં:  મ . પ . દાસા, બાર આ ફણળય ાં, તા. શસિંગવડ, 
   જજ. દાહ દ. શપન - ૩૮૯ ૧૩૦.  
   ટે. નાં. ૯૭૨૭૦ ૬૪૨૯૬ (મ બાઈલ). 
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શ્રી ર્જેસ િંગભાઈ પારસ િંગભાઈ પણદા  
ભારતીય રાષ્ટ્ રીય કોંગે્ર  
૧૩ર, દાહોદ (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ  
(દાહોદ જિલ્લો)  

 
જન્મ: તા. પમી જૂન ૧૯૬૪, વણભ ર . 
શિક્ષણ : િ રણ-૭. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન  : શ્રીમતી લણલતાબહને, બે પ ત્ર, બે પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ખેતી, સમાજસેવા. 
સાંસદ ય કારહકદીોઃ સભ્ ય, (૧) બારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦૭-૧ર, (૨) તેરમી 
ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવશૃિઓ : પ્રમ ખ, દાહ દ તાલ કા પાંચાયત. 
િ ખ : િાશમિક પ ર્સ તક ન ાં વાાંચન, હિકેટ.  
કાયમી સરનામ ાં :  મ . તળાવફણળય ાં, વણભ ર , પ . ગમલા, 

તા. જજ. દાહ દ. શપન – ૩૮૯ ૧પ૧. 
ટે. નાં. (૦ર૬૭૩) ર૯૩ર૧૭, 

૯૮રપર ૬૬૪૧૯ (મ બાઈલ). 
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    શ્રીમતી ચહંરકાબહને છગનભાઈ બાહરયા  
ભારતીય રાષ્ટ્ રીય કોંગે્ર  
૧૩૩, ગરબાડા (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ  
(દાહોદ જિલ્લો)  

 
જન્મ: તા. રપમી મે ૧૯૬૪, દાહ દ.  
શિક્ષણ : એસ. એસ. સી.  
પશતન ાં નામ અને સાંતાન  : શ્રી છગનભાઈ બાહરયા, ત્રણ પ ત્ર, બે પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ખેતી.  
સાંસદ ય કારહકદી : સભ્ ય, (૧) બારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦૭-૧ર, (૨) 
તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. સભ્ય, સભાગહૃમાાંથી સભ્યશ્રીઓની 
ગેરહાજર  અંગેની સશમશત, ગૌણ શવિાન સશમશત, ગ જરાત શવિાનસભા. પવ્ૂ 
સહમાંત્રી, ગ જરાત શવિાનસભા કોંગે્રસ પક્ષ. 
પ્રવશૃિઓ : પ્રમ ખ, (૧) દાહ દ મહહલા સેવાદળ, ર૦૦૧-૦૫, (ર) ગરબાડા તાલ કા 
કોંગ્રેસ સશમશત, (૩) અણખલ ગ જરાત આહદવાસી ગ્રામ્ ય શવકાસ પહરિદ, ગરબાડા. 
સભ્ય, (૧) જજલ્લા પાંચાયત, દાહ દ, ર૦૦૧-૦૫, (ર) પ્રાથશમક શિક્ષણ સશમશત, 
ર૦૦૧-૦૫, ચેરમેન, મહહલા અને બાળ આર ગ્ય સશમશત. મહાત્મા ગાાંિી ઉચ્ચતર 
બ શનયાદ  આશ્રમિાળા, ચાંદલા, ગરબાડા સાથે સાંકળાયેલાાં છે.    
િ ખ : આહદવાસી નતૃ્ય, વાાંચન, ગીત-સાંગીત.  
કાયમી સરનામ ાં :  નવા ફણળયા, ગરબાડા, જજ. દાહ દ.  

ટે. નાં. (૦ર૬૭૩) ૨૩૩૩૧, ર૩૩૭૮૬, 
૯૭૨૫૬ ૬૯૧૧૫, ૯૦૬૭૧ ૩૩૧૩૩,  
૯૪૨૬૪ ૦૭૧૩૩, ૯૮૨૫૬ ૯૭૨૧૨ (મ બાઈલ) 
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    શ્રી બચભુાઈ મગનભાઈ ખાબડ 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૩૪, દેર્ગઢબાહરયા મત સર્ભાગ  
(દાહોદ જિલ્ લો) 

 
જન્મ: તા ૧લી એશપ્રલ ૧૯પપ, શપપેર , તા. િાનપ ર, જજ. દાહ દ. 
શિક્ષણ: ઓલ્ડ એસ. એસ. સી. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન  : શ્રીમતી કપરૂ બહને, બે પ ત્ર, એક પ ત્રી. 
વ્ યવસાય : ખેતી, વેપાર, િૈક્ષણણક સાંર્સથાઓ. 
સાંસદ ય કારહકદી : સભ્ય, (૧) અણગયારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦૨-૦૭, (૨) 
તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. રાજ્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી, (૧) પશ પાલન, 
મત્ર્સય દ્ય ગ, ગ જરાત સરકાર, તા. ૨૨/૦૫/૨૦૧૪ થી ૧૮/૧૧/૨૦૧૪,  (૨) 
મત્ર્સય દ્ય ગ,  વન અને પયા્વરણ, તા. ૧૯/૧૧/૨૦૧૪ થી ૦૬/૦૮/૨૦૧૬, (૩) 
પશ પાલન, ગૌસાંવિ્ન, તા. ૦૭/૦૮/૨૦૧૬ થી ૨૫/૧૨/૨૦૧૭ (૪) હાલમાાં 
ગ્રામ ગહૃશનમા્ણ, ગ્રામશવકાસ, પશ પાલન, ગૌસાંવિ્ન, તા. ૨૮/૧૨/૨૦૧૭ થી 
કાય્રત. 
પ્રવશૃિઓ : જાગણી અણભયાન રર્સટ, વડ દરા, પીપરે  દૂિ માંડળ , ક ળ  સમાજ રર્સટ 
તેમજ અન્ય િૈક્ષણણક, િાશમિક, સામાજજક સાંર્સથાઓમાાં હ દે્દદાર. 
િ ખ : સમાજસેવા, િૈક્ષણણક તથા િાશમિક પ્રવશૃિ, વાાંચન. 
કાયમી સરનામ ાં : મ . પ . પીપેર , તા. િાનપ ર, જજ. દાહ દ. 
હાલન ાં સરનામ ાં : બગલા નાં. ૩, માંત્રીશ્રીઓનાાં શનવાસર્સથાન, 

સેક્ટર – ર૦, ગાાંિીનગર. 
ટે. નાં. ૯૪ર૬૦ ૧૮૮૯૩, ૯૯૭૮૪ ૦૬૩૫૩ (મ બાઈલ). 
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શ્રી કેતનભાઈ મહને્દ્રભાઈ ઈનામદાર 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૩પ,  ાર્લી મત સર્ભાગ 
(ર્ડોદરા જિલ્લો) 

 
જન્મ: તા. ૧લી ઓગર્સટ, ૧૯૭૮, સાવલી. 
શિક્ષણ : એફ. વાય. બી. ક મ.   
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન  : શ્રીમતી ફાલ્ગ નીબહને, એક પ ત્ર, એક પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ખેતી. 
સાંસદ ય કારહકદી: સભ્ય, તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવશૃિઓોઃ સભ્ય, જજલ્લા પાંચાયત, વડ દરા. સરકાર શનય ક્ત શસન્ન્ડકેટ સભ્ય, એમ. 
એસ. ક લેજ, વડ દરા. 
િ ખ : સામાજજક અને િાશમિક પ્રવશૃિઓ, સાંગીત, રમત-ગમત, વાાંચન, પ્રવાસ.  
કાયમી સરનામ ાં : “કેતન ફામ્”, પ ઈચા (ક) ર ડ,  

મ . પ . પ ઈચા(ક), તા. સાવલી,  
જજ. વડ દરા, શપન – ૩૯૧ ૭૭૦.  
ટે. નાં. ૯૯૨૫૨ ૦૩૯૭૮ (મ બાઈલ). 
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શ્રી મધભુાઈ બાબભુાઈ શ્રીર્ાસ્ તર્ 
ભારતીય િનતા પક્ષ  
૧૩૬, ર્ાઘોહડયા મત સર્ભાગ  
(ર્ડોદરા જિલ્લો)  

જન્મ: તા. ૧લી જૂન, ૧૯પર, વડ દરા. 
શિક્ષણ : એસ. એસ. સી.  
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન  : શ્રીમતી સશવતાબહને, શ્રીમતી શવજયલક્ષ્મીબહને, એક 
પ ત્ર, પાાંચ પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ખેતી, કન્ ર્સ રકિન. 
સાંસદ ય કારહકદી : સભ્ ય, (૧) નવમી ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૯પ-૯૭, (ર) 
દિમી ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૯૮-ર૦૦ર, (૩) અણગયારમી ગ જરાત શવિાનસભા, 
ર૦૦ર-૦૭, (૪) બારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦૭-૧ર, (૫) તેરમી ગ જરાત 
શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવશૃિઓ : પ્રમ ખ, પ્રભાત ક -ઓપરેહટવ હાઉશસિંગ સ સાયટ , વાઘ હડયા ર ડ. 
વડ દરા મ્ ય શનશસપલ ક પેરેિનમાાં પાંદર વિ્ સ િી ક પેરેટર.  
િ ખ : ઘ ડે સવાર , તરણ. 
શવદેિ પ્રવાસ : દ બઈ, મર્સ કત, િારજાહ. 
કાયમી સરનામ ાં :  ૧૩-એ, પ્રભાત સ સાયટ , ઝવેરનગર પાસે, વાઘ હડયા ર ડ, 

વડ દરા-૧૯.  
ટે. નાં. (૦ર૬પ) રપ૧ર૪૧૧ (ઘર),  

        રપ૧૩૮૦૦ (ઘર), 
(૦૭૯) ર૩ર પ૪રરપ (ટાટા). 

    ૯૮૭૯૬ ૧૫૦૦૧ (મ બાઈલ) 
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    શ્રી મોહનસ િંહ છોટુભાઈ રાઠર્ા 
ભારતીય રાષ્ટ્ રીય કોંગે્ર  
૧૩૭, છોટાઉદેપરુ (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ  
(છોટાઉદેપરુ જિલ્ લો)  

 
જન્મ: તા. ૪થી એશપ્રલ ૧૯૪૪, બાર, તા. જેતપ ર-પાવી, જજ. વડ દરા.  
શિક્ષણ : એસ. એસ. સી.  
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન  : ર્સવ. શ્રીમતી કમળાબહને, ત્રણ પ ત્ર, એક પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ખેતી અને સમાજસેવા.  
સાંસદ ય કારહકદી : સભ્ ય, (૧) ચ થી ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૭ર-૭૪, (ર) 
પાાંચમી ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૭પ-૮૦, (૩) છઠી ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૮૦-
૮પ, (૪) સાતમી ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૮પ-૯૦, (પ) આઠમી ગ જરાત 
શવિાનસભા, ૧૯૯૦-૯પ, (૬) નવમી ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૯પ-૯૭, (૭) 
દસમી ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૯૮-ર૦૦ર, (૮) બારમી ગ જરાત શવિાનસભા, 
ર૦૦૭-૧ર, (૯) તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧ર-૧૭. માંત્રીશ્રી, (૧) વન અન ે
મત્ ર્સ ય દ્ય ગ શવભાગ, ગ જરાત સરકાર, ૧૯૭પ-૭૬, (ર) પાંચાયત શવભાગ, ૧૯૯૦, 
(૩) પાંચાયત, વન અને શ્રમ શવભાગ, ૧૯૯૦, (૪) વન, મત્ ર્સ ય દ્ય ગ, 
સમાજકલ્ યાણ, સમાજસ રક્ષા અને આહદજાશત શવકાસ શવભાગ, ૧૯૯૦-૯ર, (પ) વન, 
મત્ર્સય દ્ય ગ, સમાજકલ્યાણ અને આહદજાશત શવકાસ શવભાગ, ૧૯૯ર-૯૪. (૬) વન, 
સમાજ સ રક્ષા અંને આહદજાશત શવકાસ, ૧૯૯૪-૯૫. ગ જરાત શવિાનસભાની ગૌણ 
શવિાન સશમશત, અંદાજ સશમશત, અન સ ણચત જનજાશતઓના કલ્ યાણ માટેની 
સશમશતના સભ્ ય. જાહરે હહસાબ સશમશતના પ્રમ ખ અને સભ્ય પણ હતા તેમજ 
આહદજાશત સલાહકાર પહરિદમાાં પણ સભ્ય હતા. એક્સ એમ.એલ.એ. કાઉસ્ન્સલના 
સભ્ય છે બેર્સટ શસહટઝન ઓફ ઇન્ન્ડયા એવ ડ્- ૨૦૦૨માાં મળેલ છે. તા. 
૨૬/૦૭/૨૦૧૭ થી ૨૦/૧૨/૨૦૧૭ સ િી ગ જરાત શવિાનસભામાાં શવર િ પક્ષના 
નેતા હતા. 
પ્રવશૃિઓ : પ્રમ ખ, (૧) વનવાસી સેવા સમાજ રર્સ ટ, જેતપ ર-પાવી, ૧૯૭૮થી, (ર) 
જેતપ ર-પાવી તાલ કા ઔદ્ય ણગક સેવા સહકાર  માંડળ , ૧૯૮૦થી, (૩) ડ ાંગરવાટ 
શવભાગ મત્ ર્સ યઉછેર સહકાર  માંડળ , ૧૯૮૬થી, (૪) બાર ગપૃ શવશવિ કાય્કાર  
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સહકાર  માંડળ  ણલ. બાર, તા. જેતપ ર, ૧૯૬પથી, (પ) જેતપ ર-પાવી તાલ કા મજૂર 
અને બાાંિકામ સહકાર  માંડળ  ણલ., જેતપ ર-પાવી, (૬) વડ દરા જજલ્ લા તથા ભરૂચ 
જજલ્ લા આય જન માંડળ, ૧૯૯૦-૯પ. સભ્ ય, (૧) વડ દરા જજલ્ લા પછાતવગ્ સેવા 
માંડળ, સરદાર ભવન, વડ દરા, ૧૯૭૧-૮પ, (ર) ત  લસી સેવાશ્રમ રર્સ ટ, જેતપ ર-
પાવી, (૩) એકલવ્ ય હરસચ્ એન્ ડ ડેવલપમેન્ ટ ફાઉન્ ડેિન, ગ જરાત રાજય, (૪) 
વડ દરા જજલ્ લા પાંચાયતની નાણા સશમશત, (પ) વડ દરા જજલ્ લા જેલ સશમશત, (૬) 
ગ જરાત શવદ્ય ત બ ડ્ સશમશત, (૭) ગ જરાત પ્રદેિ જનતા દળ. મહામાંત્રી, (૧) 
ગ જરાત પ્રદેિ કોંગે્રસ સશમશત, ૧૯૯૩થી, (ર) ગ જરાત પ્રદેિ જનતાદળ. સહમાંત્રી, 
ગ જરાત શવિાનસભા જનતાપક્ષ, ૧૯૮૦-૮પ. સરપાંચ, સર્ ન જૂથ ગ્રામ પાંચાયત, 
૧૯૬પ-૭૦. જેતપ ર-પાવી આહદવાસી સમાજમાાં શિક્ષણન  વ્ યાપ વિારવા, 
બાલવાડ ઓ, છાત્રાલય , આશ્રમિાળાઓ, માઘ્ યશમક િાળાઓ અને ક લેજ , નશસિંગ 
ર્સક લ, નાર  અદાલતની ર્સ થાપના કર  સાંચાલન કરે છે. પરૂ અને દ  કાળ જેવી 
ક દરતી આફત માાં રાહત પ્રવશૃિઓ, ખેતી, શસિંચાઈ, પ લ , આર ગ્ યશવિયક પ્ર્ , 
સહકાર  પ્રવશૃિઓ, ગર બ અને પછાત વગ્ના લ ક ન  ઉત્ કિ્ વગેરે બાબત માાં 
રસપવ્ૂક નોંિપાત્ર કામગીર  કરે છે.      
િ ખ : આહદવાસી સાંર્સ કૃશત અને સાંિ િન, પ્રવાસ, વકતતૃ્ વ, ભજન-સત્ સાંગ અને 
જનસાંપક્.  
શવદેિ પ્રવાસ : નેપાળ, અમેહરકા, થાઈલેન્ ડ, ઈંગલેન્ડ  
હાલન ાં સરનામ ાં :  ક લેજ કેમ્પસ મ . પ . તા. જેતપ ર-પાવી, 

જજ. છ ટાઉદેપ ર. 
ટે. નાં. (૦ર૬૬૪) ર૪ર૧ર૦, 

ર૪ર૧૬૮, ર૯૧૧૪૪. 
૯૮રપ૧ ર૯૭૦૦ (મ બાઈલ). 
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શ્રી સખુરામભાઈ હહરયાભાઈ રાઠર્ા 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્ર  
૧૩૮, જેતપરુ (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ  

(છોટાઉદેપરુ જિલ્લો) 
 
જન્મ: તા. ૧લી જ ન, ૧૯૫૬, જામલી (મ સટ), તા. ક્વાાંટ, જજ. છ ટાઉદેપ ર. 
શિક્ષણ : જૂની એસ.એસ.સી. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી કમલીબહને, બે પ ત્ર, ચાર પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ખેતી. 
સાંસદ ય કારહકદી: સભ્ય, (૧) સાતમી ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૮૫-૯૦, (૨) 
આઠમી ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૯૦-૯૫, (૩) નવમી ગ જરાત શવિાનસભા, 
૧૯૯૫-૯૭, (૪) દસમી ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૯૮-૨૦૦૨. 
પ્રવશૃિઓોઃ પ્રમ ખ, (૧) આહદવાસી સમાજસેવા માંડળ, છ ટાઉદેપ ર, (૨) વન 
ગૌણપેદાિ છ ટાઉદેપ ર તાલ કા અંત્ય દય સહકાર  માંડળ , છ ટાઉદેપ ર, (૩) 
છ ટાઉદેપ ર તાલ કા ય વક કોંગ્રેસ સશમશત, (૪) આહદવાસી સામાજજક ન્યાયપાંચ, 
છ ટાઉદેપ ર. માનદ મેનેજર, વન ગૌણપેદાિ છ ટાઉદેપ ર તાલ કા સહકાર  માંડળ  
સભ્ય, (૧) શિક્ષણ સશમશત, વડ દરા જજલ્લા પાંચાયત, ૧૯૭૫-૮૦, (૨) તાલ કા 
પાંચાયત, છ ટાઉદેપ ર, ૧૯૮૦-૮૫. 
િ ખ : ખેતી, સમાજસેવા. 
શવદેિ પ્રવાસ : નેપાળ. 
કાયમી સરનામ ાં: મ . જામલી (મ સટ), પ . તા. ક્વાાંટ, જજ. છ ટાઉદેપ ર.  
હાલન ાં સરનામ ાં: મ ાં. તા. ક્વાાંટ, રામનગર સ સાયટ , 

ક્વાાંટ બ ડેલી ર ડ, જજ. છ ટાઉદેપ ર. શપન - ૩૯૧ ૧૭૦.  
ટે. નાં. ૯૪૨૬૫ ૧૪૫૧૫. 
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શ્રી અભેસ િંહ મોતીભાઈ તડર્ી 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૩૯,  ખેંડા (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ  
(છોટાઉદેપરુ જિલ્ લો) 

 
જન્મ: તા. ૧લી જ ન ૧૯૫૬, ક હઠયા, તા. નસવાડ , જજ. વડ દરા. 
શિક્ષણ : ઓલ્ડ એસ.એસ.સી. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી તારાબહને, એક પ ત્ર, બે પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : વેપાર અને ખેતી. 
સાંસદ ય કારહકદી: સભ્ય, બારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦૭-૧૨. 
પ્રવશૃિઓોઃ પ્રમ ખ, ક હઠયા દૂિ માંડળ . સભ્ય, (૧) સાંખેડા માકેટ કશમટ , (૨) જજલ્લા 
પાંચાયત, વડ દરા. ચેરમેન, આર ગ્ય સશમશત. અધ્યક્ષ, અન સ ણચત જનજાશત 
મ રચ , ગ જરાત પ્રદેિ ભારતીય જનતા પક્ષ.  
િ ખ: વાાંચન, સમાજસેવા.  
કાયમી સરનામ ાં: દેસાઈ િેર , જય જલારામ ફામ્, વાગરવાડા ર ડ, 
   મ . તા. સાંખેડા, જજ. છ ટાઉદેપ ર. 
   ટે. નાં. ૯૮૨૫૭ ૯૭૨૧૧ (મ બાઈલ).  
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શ્રી શૈલેશભાઈ કનૈયાલાલ મહતેા 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૪૦, ડભોઈ મત સર્ભાગ  
(ર્ડોદરા જિલ્ લો) 

જન્મ: તા. ૨૬મી નવેમ્બર, ૧૯૬૦, ઉના, સ રઠ, ગ જરાત. 
શિક્ષણ : હડપ્લ મા ઇન શમકેશનકલ એન્ન્જશનયહરિંગ.  
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી મીનાબહને,  એક પ ત્ર, બે પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ણબલ્ડર, કન્ર્સરક્િન. 
પ્રવશૃિઓોઃ ડેપ્ય ટ  મેયર, વડ દરા મહાનગર સેવાસદન, (૧) તા. ૦૧/૦૨/૧૯૯૧ 
થી જાન્ય આર  ૧૯૯૩, (૨) ઑક્ટ બર, ૨૦૦૦ થી મે, ૨૦૦૩. કાઉસ્ન્સલર, વડ દરા 
મહાનગર સેવાસદન, ૧૯૮૭-૯૫, ૧૯૯૫-૨૦૦૦, ૨૦૦૦-૦૫, ૨૦૧૦-૧૫ અન ે
૨૦૧૫થી કાય્રત. ચેરમેન, ઈલેન્ક્રક કશમટ , વ.મ.સે.સ., ૧૯૮૯ થી જાન્ય આર  
૧૯૯૧. ફેકલ્ટ  હરપે્રઝન્ટેહટવ, મહારાજા સયાજીરાવ ય શનવશસિટ , વડ દરા, ૧૯૮૩-
૮૬. મેનજેજિંગ રર્સટ , (૧) મહતેા એડય કેિન એન્ડ મેહડકલ રર્સટ, વડ દરા, (૨) ન્ય  
હવેન એડય કેિનલ રર્સટ, વડ દરા, (૩), બાલાજી એડય કેિન એન્ડ મેહડકલ રર્સટ. 
પ્રમ ખ, (૧) અણખલ ગ જરાત બ્રહ્મા સમાજ, ગ જરાત રાજ્ય, (૨) ઈન્ટરનેિનલ 
ગ જરાત બ્રાહ્મણ મહાસભા, ગ જરાત રાજ્ય, (૩) વલ્ડ્ બ્રાહ્મણ ફેડરેિન, ગ જરાત 
રાજ્ય, (૪) વડ દરા જજલ્લા બ ડ  ણબન્લ્ડિંગ એસ સીએિન, ૧૯૯૨થી કાય્રત. 
ર્સથાપક પ્રમ ખ, લાયન્સ ક્લબ ઓફ ગ્રીન શસટ , વડ દરા, ગ જરાત. પવૂ્ સભ્ય, ઑલ 
ઈન્ન્ડયા ઈન્ન્ર્સટટય ટ ઓફ લ કલ સેલ્ફ ગવન્મેન્ટ, મ ાંબઈ. રર્સટ , મ ક્ત કેિવ 
ફાઉન્ડિેન રર્સટ, વડ દરા. 
શવદેિ પ્રવાસ : જમ્ની, ય .કે., ય .એ.ઈ., ચીન, ય .એસ.એ. 
કાયમી સરનામ ાં: કચેરી: સ ય્નગર, વાઘ હડયા ર ડ, વડ દરા - ૩૯૦ ૦૧૯. 
    ટે. નાં. (૦૨૬૫) ૨૫૨૨૭૮૮ 
    ૯૮૯૮૦ ૭૭૭૭૦, ૯૯૨૫૪ ૭૭૩૩૩ (મ બાઈલ) 
   ઘર: "ક સ  મ બાંગલ ", ૪, કૈલાસ સ સાયટ , 
    વાઘ હડયા ર ડ, વડ દરા - ૩૯૦૦૧૯ . 
    ટે. નાં.(૦૨૬૫) ૨૫૧૩૬૩૬. 
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શ્રીમતી મનીષા રાજીર્ભાઈ ર્કીલ 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૪૧, ર્ડોદરા (અ.જા.) મત સર્ભાગ  
(ર્ડોદરા શહરે) 

 
જન્મ: તા. ૨૫મી માચ્ ૧૯૭૫, વડ દરા.  
શિક્ષણ : એમ.એ., બી.એડ. (અંગ્રેજી સાહહત્ય).  
પશતન ાં નામ અને સાંતાન  : શ્રી રાજીવભાઈ, એક પ ત્ર. 
વ્ યવસાય : સ પરવાઈઝર, બ્રાઇટ ડે ર્સકલૂ.   
સાંસદ ય કારહકદી: સભ્ય, તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવશૃિ: પ્રેસીડેન્ટ, સ લેસ ફાઉન્ડેિન. 
િ ખ : વાાંચન. 
કાયમી સરનામ ાં : બી-૭૭, અથ્ સ મનાથ, ઝાયડેક્સ ણબન્લ્ડિંગની સામે, 
    ગ ત્રી સેવાસી ર ડ, વડ દરા. 

ટે. નાં. ૮૧૨૮૩ ૨૨૬૮૦ (મ બાઈલ). 
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શ્રી જિતેન્દ્ ર રસતલાલ સખુહડયા 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૪ર,  યાજીગિં મત સર્ભાગ  
(ર્ડોદરા શહરે)  

 
જન્મ: તા. પમી જાન્ ય આર  ૧૯૪૬, વડ દરા.  
શિક્ષણ : હડપ્ લ મા ઈન શમકેશનકલ એશન્ જશનયહરિંગ (સાત સેમેર્સટર સ િી). 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન  : શ્રીમતી ક સ  મબહને, બે પ ત્ર, એક પ ત્રી. 
વ્ યવસાય : સામાજજક અને રાજક ય પ્રવશૃિ. 
સાંસદ ય કારહકદી : સભ્ ય, (૧) અણગયારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦ર-૦૭, (ર) 
બારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦૭-૧ર, (૩) તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, 
ર૦૧૨-૧૭. સરકારશ્રીના મ ખ્ ય દાંડક, ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦ર-૦૭; 
રાજયકક્ષાના માંત્રીશ્રી, પ્રવાસન, ણબનશનવાસી ગ જરાતી પ્રભાગ, અન્ન અને નાગહરક 
પ રવઠા અને ગ્રાહક ની બાબત , ગ જરાત સરકાર, તા. ૨જી ફેબ્ર આર  ૨૦૧૧થી તા. 
રપ હડસેમ્ બર ર૦૧ર. 
પ્રવશૃિઓ : રર્સ ટ , શ્રી સ ખહડયા દિા શ્રીમાળ  જ્ઞાશત પાંચ. ર્સથાપક પ્રમ ખ અને રર્સટ , 
અણખલ ગ જરાત સ ખહડયા સમાજ. પ્રમ ખ, એલેશમ્ બક કમ્ચાર  ય શનયન (કામદાર 
પ્રવશૃિ). પવ્ૂ ઉપપ્રમ ખ, ગ જરાત પ્રદેિ ભારતીય જનતા પક્ષ. પવ્ૂ પ્રમ ખ, વડ દરા 
િહરે ભારતીય જનતા પક્ષ. સામાજજક પ્રવશૃિમાાં સહિય. 
િ ખ :  ઈશતહાસ વાાંચન, જીવનચહરત્ર , પ્રવાસ વણ્ન , નવલકથાઓન ાં વાાંચન, 
પ્રવાસ, ગીત-સાંગીત.  
શવદેિ પ્રવાસ : અમેહરકા, કેનેડા, ન્ ય  ઝીલેન્ ડ, શસિંગાપ ર, દ બઈ.  
કાયમી સરનામ ાં: જે. આર. વ્હાઇટ હાઉસ, મ ગલવાડાના નાકે,   
   ગકડ ગેટ સામે, વડ દરા - ૩૯૦ ૦૧૭. 

ટે. નાં. (૦૨૬૫) ૨૭૮૦૦૭૦ 
(૦ર૬પ) ૩રપરપ૦૦, 
૯૯૧૩૮ ૦૬૦૬૦ (મ બાઈલ). 
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શ્રીમતી  ીમાબેન અક્ષયકુમાર મોહહલે   
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૪૩, અકોટા મત સર્ભાગ  
(ર્ડોદરા શહરે) 

 
જન્મ: તા. ૨૫મી મે ૧૯૬૫, મ ાંબઈ. 
શિક્ષણ : બી. ક મ. (મ ાંબઈ ય શન.), હડપ્લ મા ઈન ક મ્પ્ય ટર સાયન્સ.  
પશતન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રી અક્ષયભાઈ, બે પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : સમાજસેવા  
પ્રવશૃિઓોઃ સામાજજક કાય્કર અને ભારતીય જનતા પક્ષમાાં સહિય કાય્કર તર કે 
કામગીર , ૧૯૯૨-૯૭. સભ્ય, ર્સટેટ વહકિંગ કશમટ , મહહલા મ રચ , ભા.જ.પ. અને 
પ્રભાર  વડ દરા જજલ્લ ,  ૨૦૧૦-૧૨. ઉપપ્રમ ખ, (૧) મહહલા મ રચ , ભા.જ.પ., 
વ ડડ્ ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭ (જૂના), ૨૦૦૧-૦૫, (૨) મહહલા મ રચ , વડ દરા 
મહાનગર ભા.જ.પ., ૧૯૯૯-૨૦૦૫. સહપ્રભાર , સાંગઠન ઝાંબિે, ભા.જ.પ., 
સયાજીગાંજ શવર્સતાર, ૧૯૯૯. માંત્રી, વડ દરા મહહલા પાાંખ, ભા.જ.પ., ૧૯૯૮-૯૯. 
મહામાંત્રી, વડ દરા મહહલા પાાંખ, ભા.જ.પ., વ ડ્ ૧૮ (જૂન ), ૧૯૯૭-૯૮. 
કાઉસ્ન્સલર, વડ દરા મ્ય શનશસપલ ક પેરેિન, ૨૦૦૫-૧૫. ડેપ્ય ટ  મેયર, વડ દરા 
મ્ય શનશસપલ ક પેરેિન, ૨૦૧૩-૧૪. અધ્યક્ષ, આનાંદ-પ્રમ દ અને સાાંર્સકૃશતક સશમશત, 
વડ દરા મ્ય . ક ., ૨૦૦૯થી. ઉપાધ્યક્ષ, ટાઉન પ્લાશનિંગ સશમશત, વડ દરા મ્ય . ક . 
તેમજ વડ દરા મ્ય . ક .ની શવશવિ સશમશતઓનાાં સભ્ય. ર્સથાપક અને સાંગઠન પ્રમ ખ, 
મૈત્રી એજ્ય કેિન સ સાયટ , ૨૦૦૧થી. આ ર્સવૈન્ચ્છક સાંર્સથાના નેજા હઠેળ તત્કાણલન 
મ ખ્ય ચ ૂાંટણી કશમિનરની અય ગ્ય વત્ણકૂ સામે દેખાવ , મ. સ. ય શન., વડ દરાની 
ફાઇન આર્ટ્સ ગેલેર માાં સ ાંર્સકૃશત-ણચત્ર  સામે અય ગ્ય ત  ન્ટકરણ સામે દેખાવ , 
ક દરતી આપશિ વખતે ફુડ-પેકેટ શવતરણ, ઝાંપડપટ્ટીઓમાાં અને મહહલાઓ માટે 
મેહડકલ કેમ્પ / સેશમનારન ાં આય જન, માિવનગર ણબન્લ્ડિંગ પડ  જવાની દ ઘ્ટના 
વખત ેઅસરગ્રર્સત બાળક ને પ ન:વસવાટ માટે અને િૈક્ષણણક મદદ માટે કામગીર , 
તે માટે સેલ્ફ હલે્પ જૂથ ની ર્સથાપના, કલેક્ટર એવ ડ્ શવજેતા કેન્ર સરકાર સમશથિત 
પ્ર જેક્ટ - બાળ મજૂર ન ાં વડ દરા જજલ્લામાાં સફળ અને સાંપણૂ્ સવેક્ષણ જેવી 
અનેકશવિ કામગીર ઓ / પ્રવશૃિઓ કર . ભ તપવ્ૂ સભ્ય, ગ જરાત રાજ્ય ગ્રાહક 
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સ રક્ષા કાઉસ્ન્સલ, જે કાય્કાળ દરશમયાન ગ્રાહક જાગશૃતના ભાગરૂપે ગ્રાહક  અને 
વેપાર ઓ વચ્ચે સેત  રૂપ અને ફક્ત મહહલાઓ દ્વારા સાંચાણલત ત  લા ગ્રાહક સ રક્ષા 
સાંઘની ર્સથાપના. 
િ ખ : વાાંચન, પ્રવાસ, સામાજજક અને સાાંર્સકૃશતક પ્રવશૃિ, િૈક્ષણણક પ્રવશૃિઓ. 
કાયમી સરનામ ાં: ૮, ધપૂછાાઁવ સ સાયટ , હદવાળ પ રા, 
   જૂના પાદરા ર ડ,  વડ દરા - ૩૯૦ ૦૦૭.  
   ટે. નાં. (૦૨૬૫) ૨૩૧૨૭૫૪ 
    ૯૯૨૫૧ ૩૮૦૩૩ (મ બાઈલ). 
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    શ્રી રાજેન્દ્ર સયૂવપ્ર ાદ સિરે્દી 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૪૪, રાર્પરુા મત સર્ભાગ  
(ર્ડોદરા શહરે) 

િન્દ્મ: તા. ૧૯મી જૂન ૧૯૫૪, વડ દરા.  
સશક્ષણ: બી.એસસી.(ઓનસ્), એલએલ.બી.  
પત્નીનુ ંનામ અને  તંાનો: શ્રીમતી સ િાબહને, બે પ ત્ર , એક પ ત્રી. 
વ્યર્ ાય: ખેતી અને વક લાત. 
  ંદીય કારહકદી: સભ્ય, તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ૨૦૧૨-૧૭. રાજ્યકક્ષાના 
માંત્રીશ્રી, રમત-ગમત, ય વક સેવા અને સાાંર્સકૃશતક પ્રવશૃિઓ (ર્સવતાંત્ર હવાલ ), 
યાત્રાિામ શવકાસ, ગ જરાત સરકાર, તા. ૭મી ઑગર્સટ ૨૦૧૬ થી ૨૫મી હડસેમ્બર 
૨૦૧૭. 
 હાલમા ંતા. ૧૯મી ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૮ થી ગિુરાત સર્ધાન ભાના અધ્યક્ષશ્રી 
છે. 
પ્રવસૃિઓઃ મ્ય શનશસપલ કાઉસ્ન્સલર, વડ દરા મહાનગરપાણલકા, (૧૯૯૫ થી ૨૦૦૦ 
અને ૨૦૦૬ થી ૨૦૧૦). ચેરમેન, પ્રાથશમક શિક્ષણ બ ડ્, વડ દરા મહાનગરપાણલકા 
(૨૦૦૧ થી ૨૦૦૫). ચેરમેન, બાર કાઉસ્ન્સલ ઓફ ગ જરાત (૨૦૦૭). વાઈસ 
ચેરમેન, બાર કાઉસ્ન્સલ ઓફ ગ જરાત (૨૦૦૨). સદર્સય, (ચ ૂાંટાયેલ) બાર કાઉસ્ન્સલ 
ઓફ ગ જરાત (૨૦૦૦ થી ૨૦૦૫, ૨૦૦૬ થી ૨૦૧૧ અને ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૭). 
શસન્ન્ડકેટ મેમ્બર, મહારાજા સયાજીરાવ ય શનવશસિટ  (૨૦૦૩ થી ૨૦૦૬). સેનેટ 
મેમ્બર, મહારાજા સયાજીરાવ ય શનવશસિટ , ૩ ટમ્ (૧૫ વિ્). પવૂ્ પ્રમ ખ, 
જી.સી.ઈ.એલ. એમ્પ્લ ઈઝ ય શનયન. (રાજ્ય સરકારન ાં સાહસ).  
 ાહહજત્યક પ્રવસૃિ: કશવતા લેખન.  
શોખ: વાાંચન, સામાજજક પ્રવશૃિ. 
કાયમી  રનામુ:ં િેઠ િેર , કલ્યાણજીરાવ માંહદર પાસે, બાજવાડા, વડ દરા. 

ટે. નાં. ૯૮૨૫૦ ૬૦૩૦૨ (મ બાઈલ). 
હાલનુ ં રનામુ:ં બાંગલા નાં. ૬, માંત્રીશ્રીઓનાાં શનવાસર્સથાન, સેક્ટર - ૨૦,  
   ગાાંિીનગર. શપન - ૩૮૨ ૦૨૦. 
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    શ્રી યોગેશભાઈ નારણભાઈ પટેલ 
ભારતીય િનતા પક્ષ  
૧૪પ, માિંલપરુ મત સર્ભાગ 
(ર્ડોદરા શહરે)  

 
જન્મ: તા. ર૩મી જ લાઈ ૧૯૪૬, વડ દરા.  
શિક્ષણ : હડપ્ લ મા ઈન શમકેશનકલ એશન્ જશનયહરિંગ (બે વિ્).  
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન  : શ્રીમતી સર જબહને, એક પ ત્ર, બે પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ખેતી. 
સાંસદ ય કારહકદી : સભ્ ય, (૧) આઠમી ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૯૦-૯પ, (ર) 
નવમી ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૯પ-૯૭, (૩) દિમી ગ જરાત શવિાનસભા, 
૧૯૯૮-ર૦૦ર, (૪) અણગયારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦ર-૦૭, (પ) બારમી 
ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦૭-૧ર, (૬) તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવશૃિઓ : પ્રમ ખ, (૧) સત્ યમ શિવમ સ ાંદરમ રર્સ ટ, વડ દરા, (ર) શવદ્યાથી હહતરક્ષક 
સશમશત વડ દરા. ઉપપ્રમ ખ, વડ દરા િહરે જનતાદળ.  
િ ખ : નદ ઓ, પવ્ત , જ ાંગલ ના પ્રવાસ, પ્રાચીન વર્સ ત  ઓન  અભ્ યાસ તથા સાંગ્રહ 
તેમજ વકૃ્ષાર પણ અને િાશમિક પ્રવશૃિ.  
શવદેિ પ્રવાસ : અમેહરકા, ય નાઈટેડ હકિંગ્ડમ.   
કાયમી  સરનામ ાં : ૬૩, લેઉવા િેર , અમદાવાદ  પ ળ,  

રાવપ રાર ડ, વડ દરા – ૩૯૦ ૦૦૧.  
   ટે. નાં. ૯૮૨૫૧ ૪૩૩૬૬, ૯૯૧૩૭ ૩૩૩૬૬ (મ બાઈલ).  
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      શ્રી િશપાલસ િંહ મહને્દ્રસ િંહજી પહઢયાર 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્ર  
૧૪૬, પાદરા મત સર્ભાગ  
(ર્ડોદરા જિલ્લો) 

 
જન્મ: તા. ૬ઠ્ઠી નવેમ્બર ૧૯૮૧, પાદરા.  
શિક્ષણ : િ . ૧૨ સ િી. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી ક ાંપલરાજબહને, એક પ ત્ર.      
વ્ યવસાય : ખેતી. 
પ્રવશૃિઓોઃ  પ્રમ ખ, જય માતાજી ય વા સાંગઠન, પાદરા. પવૂ ્ પ્રમ ખ, પાદરા 
શવિાનસભા મતશવભાગ ય વક કોંગ્રેસ કશમટ . પવૂ્ સભ્ય, તાલ કા પાંચાયત, પાદરા. 
િ ખ : વાાંચન, સાંગીત, પ્રવાસ, હિકેટ  
કાયમી સરનામ ાં : મ . પ . એકલબારા, ઠે. દરબારગઢ, 

તા. પાદરા, જજ. વડ દરા. 
ટે. નાં. ૯૯૭૯૩ ૯૬૧૯૫ (મ બાઈલ).  
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શ્રી અક્ષયકુમાર ઈશ્વરભાઈ પટેલ 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્ર  
૧૪૭, કરિણ મત સર્ભાગ  
(ર્ડોદરા જિલ્લો) 

 
જન્મ: તા. ૧લી જૂન ૧૯૬૯, મ . ટીંગલ દ, તા. િીન ર.  
શિક્ષણ : એસ.વાય. બી. એસસી. (એગ્રી), નવસાર .  
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી ઈન્ન્દરાબહને, એક પ ત્ર, એક પ ત્રી.     
વ્ યવસાય : ખેતી.  
પ્રવશૃિઓોઃ ઉપપ્રમ ખ, જજલ્લા કોંગ્રેસ સશમશત. પવૂ ્સભ્ય, કરજણ તાલ કા પાંચાયત, 
૨૦૦૦-૧૦ (બે સમયાવશિ); પવૂ્ સભ્ય, વડ દરા જજલ્લા પાંચાયત, ૨૦૧૦-૧૫.   
િ ખ : પ્રવાસ.  
કાયમી સરનામ ાં: મ . પ . લીલ ડ, તા. કરજણ, 

જજ. વડ દરા. શપન - ૩૯૩૧૦૫       
હાલન ાં સરનામ ાં :  ૧૦૧, બાલકૃણ એપાટ્મેન્ટ, પેલેસ પ્લાઝા, રાજમહલે, 

લાલબાગ ર ડ, મ તીબાગ, વડ દરા - ૧  
   ટે. નાં. ૮૧૪૧૧ ૪૪૪૦૦, ૯૪૨૭૦ ૩૩૭૮૧ (મ બાઈલ). 
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શ્રી પે્રમસ િંહભાઈ દેર્જીભાઈ ર્ ાર્ા 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્ર  
૧૪૮, નાદંોદ (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ  
(નમવદા જિલ્લો) 

 
જન્મ: તા. ૫મી માચ ્૧૯૪૫, ભ છાડ.  
શિક્ષણ : બી.એ., ડ .પી.એડ. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી ર્સવ. જયવાંતીબહને, એક  પ ત્ર, બે પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ખેતી. 
સાંસદ ય કારક દી: સભ્ય, (૧) છઠ્ઠી ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૮૦-૮૫, (૨) સાતમી 
ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૮૫-૯૦, (૩) દિમી ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૯૮-
૨૦૦૨.    
પ્રવશૃિઓોઃ ડેણલગેટ, ઑલ ઈન્ન્ડયા કોંગ્રસ કશમટ , ૨૦૦૧-૧૧; ઉપપ્રમ ખ, ગ જરાત 
પ્રદેિ કોંગે્રસ સશમશત, ૧૯૮૯-૯૬ અને ૨૦૦૬-૧૧; પ્રમ ખ, ભરૂચ જજલ્લા આહદવાસી 
સેવા સાંઘ, કેળવણી માંડળ, રાજપીપળા; માંત્રી, ભરૂચ જજલ્લા આહદવાસી સેવા સાંઘ, 
રાજપીપળા; મહામાંત્રી, ગ જરાત પ્રદેિ કોંગે્રસ સશમશત, ૧૯૯૬-૨૦૦૬; પવૂ્ પ્રમ ખ, 
નમ્દા જજલ્લા કોંગ્રેસ સશમશત; ચેરમેન, ગ જરાત રેક્ટર ક પેરેિન, ૧૯૯૬; કાયમી 
આમાંશત્રત સભ્ય, કાર બાર  સશમશત, ગ જરાત પ્રદેિ કોંગે્રસ સશમશત. 
િ ખ : રમત-ગમત, ભજન-ક ત્ન, સત્સાંગ.   
કાયમી સરનામ ાં: મ . ભ છાડ, પ . હજરપરા, તા. નાાંદ દ, જજ. નમ્દા.  
   ટે. નાં. ૯૮૨૫૦ ૪૦૦૪૩ (મ બાઈલ). 
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શ્રી મહશેભાઈ છોટુભાઈ ર્ ાર્ા 
ભારતીય રાઈબલ પાટી  
૧૪૯, દેહડયાપાડા (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ  
(નમવદા જિલ્લો) 

 
જન્મ: તા. ૧૧મી એશપ્રલ ૧૯૬૭, માલજીપ રા. 
શિક્ષણ : િ રણ - ૧૨.  
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી સ ભરાબહને, એક પ ત્ર, ત્રણ પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ખેતી. 
િ ખ : સમાજસેવા.  
કાયમી સરનામ ાં: મ . માલજીપ રા, પ . િાર લી, તા. ઝઘહડયા, 
   જજ. ભરૂચ. શપન - ૩૯૩ ૧૧૦. 
   ટે. નાં. ૯૬૮૭૫ ૬૬૪૪૪ (મ બાઈલ). 

 
 

 

 
 
 



33 
 

શ્રી  િંયભાઈ જેશગંભાઈ  ોલકંી 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્ર  
૧૫૦, િબં ુર મત સર્ભાગ  
(ભરૂચ જિલ્લો) 

 
જન્મ: તા. ૧૭મી મે ૧૯૬૭, ટાંકાર  બાંદર,  જ ાંબ સર, જજ.ભરૂચ. 
શિક્ષણ : બી.એ. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી શવલાસબહને, એક પ ત્ર, બે પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ખેતી, ન કર . 
પ્રવશૃિઓોઃ ચેરમેન, ખેતઉત્પન્ન બજાર સશમશત, જ ાંબ સર. સભ્ય, તાલ કા પાંચાયત, 
૨૦૦૦-૦૫. 
િ ખ : વત્માનપત્ર-વાાંચન, હિકેટ. 
કાયમી સરનામ ાં: મ . પ . ટાંકાર બાંદર, તા. જ ાંબ સર, 

જજ. ભરૂચ.  
ટે. નાં. ૯૯૧૩૪ ૫૨૬૦૧ (મ બાઈલ). 
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શ્રી અરૂણસ િંહ અજિતસ િંહ રણા 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧પ૧,  ર્ાગરા મત સર્ભાગ  
(ભરૂચ જિલ્લો) 

 
જન્મ: તા. ૨૮મી જાન્ય આર  ૧૯૫૮, ભરૂચ.  
શિક્ષણ : એસ.એસ.સી. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન  : શ્રીમતી અન રાિાબહને, બે પ ત્ર. 
વ્ યવસાય : ખેતી, ડેર ફામ્. 
સાંસદ ય કારહકદી: સભ્ય, તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવશૃિઓોઃ પ્રમ ખ, (૧) િી ભરૂચ હડન્ર્સરક્ટ સેન્રલ ક . ઓ. બકક ણલ, (૨) ખેતીવાડ  
ઉત્પન્ન બજાર સશમશત, ભરૂચ. 
િ ખ : સમાજસેવા, વાાંચન, પ્રવાસ. 
શવદેિ પ્રવાસ : ય નાઈટેડ હકિંગ્ડમ, દ બઇ 
કાયમી સરનામ ાં : ૬૭, શપ્રતમ સ સાયટ -૧, કસક,  

ભરૂચ – ૩૯૨ ૦૦૧. 
ટે. નાં. ૯૮૨૪૧ ૨૫૦૫૪, ૯૯૭૯૩ ૩૯૯૯૯    

    ૯૦૯૯૯ ૩૩૦૫૪ (મ બાઈલ) 
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    શ્રી છોટુભાઈ અમરસ િંહ ર્ ાર્ા 
ભારતીય રાયબલ પાટી 
૧પર,  ઝઘહડયા (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ  
(ભરૂચ જિલ્લો)  

જન્ મોઃ  તા. ૧૫મી જ લાઈ, ૧૯૪૫, માલજીપ રા, તા. ઝઘહડયા, જજ. ભરૂચ. 
શિક્ષણોઃ  એસ. એસ. સી. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન  :  શ્રીમતી સર જબહને, ચાર પ ત્ર. 
વ્ યવસાયોઃ  ખેતી. 
સાંસદ ય કારહકદીોઃ  સભ્ ય, (૧) આઠમી ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૯૦-૯પ, (ર) 
નવમી ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૯પ-૯૭, (૩) દિમી ગ જરાત શવિાનસભા, 
૧૯૯૮-ર૦૦ર, (૪) અણગયારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦ર-૦૭, (પ) બારમી 
ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦૭-૧ર, (૬) તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
સાંસદ ય સણચવ, ગ જરાત સરકાર, ૧૯૯૦-૯૧. 
પ્રવશૃિઓોઃ  પ્રમ ખ, (૧) ભરૂચ જજલ્ લા આહદવાસી પ્રગશત માંડળ, (ર) ગ જરાત 
આહદજાશત શવકાસ પક્ષ, (૩) ઝઘહડયા તાલ કા ખાણ અને ખશનજ ઉત્ પાદક ઔદ્ય ણગક 
આહદવાસી સહકાર  માંડળ  ણલ., (૪) સામાજજક ન્ યાય મ રચ , (પ) ગ પાલક દૂિ 
ઉત્ પાદક સહકાર  માંડળ  લી., (૬) િાર લી વકૃ્ષ ઉછેર આહદવાસી સહકાર  માંડળ  
ણલ., િાર લી. ઉપપ્રમ ખ, શ્રમજીવી સાંગઠન, દણક્ષણ ગ જરાત. કાર બાર  સભ્ ય, (૧) 
ગ જરાત રાજય જમીન શવકાસ સહકાર  બકક, (ર) જજલ્ લા પાંચાયત, ભરૂચ, (૩) 
તાલ કા પાંચાયત ઝઘહડયા. સલાહકાર, અણખલ ગ જરાત આહદવાસી શવદ્યાથી માંડળ. 
િ ખોઃ  પ ર્સતક-વાાંચન, જનસાંપક્, મ શનિંગ વૉક, ણચિંતન શિણબર આય જન, આહદવાસી 
જાગશૃત માટે સહિયતા. 
કાયમી સરનામ ાં: મ . માલજીપ રા, પ . િાર લી, તા. ઝઘહડયા, જજ. ભરૂચ.  
હાલન ાં સરનામ ાં: મ . પ . વાસણા, તા. ઝઘહડયા, જજ. ભરૂચ. 
   ટે. નાં. (૦૨૬૪૫) ૨૨૫૦૨૫, ૨૨૫૦૧૧, 
    ૯૪૨૬૮ ૯૨૧૬૭ (મ બાઈલ). 
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    શ્રી દુષ્ટ્ યતંભાઈ રિનીકાન્દ્ ત પટેલ  
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧પ૩,  ભરૂચ મત સર્ભાગ  
(ભરૂચ જિલ્લો)  

 
જન્મ: તા. પમી ફેબ્રઆર  ૧૯૬પ, ભરૂચ.  
શિક્ષણ : ડ . સી. પી., બી. ક મ., એમ. એસ. એમ.  
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન  : શ્રીમતી હતેલબહને, એક પ ત્ર, એક પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : પેર લ પાંપ િરાવે છે.  
સાંસદ ય કારહકદી : સભ્ ય, (૧) બારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦૭-૧ર, (૨) 
તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવશૃિઓ : પવ્ૂ મહામાંત્રી, ભરૂચ જજલ્ લા ભારતીય જનતા પક્ષ, ભરૂચ. સહિય સભ્ય, 
ર ટર  કલબ, જાયન્્સ ક્લબ. પ્રમ ખ, ભરૂચ જજલ્લા હિકેટ એસ સીએિન. સભ્ય, 
હડશવઝનલ રેલવે ય ઝસ્ કન્ર્સલ્ટેહટવ કશમટ . નગરસેવક, ભરૂચ નગર સેવાસદન, 
ભરૂચ. 
િ ખ : રમતગમત, વાાંચન, સાંગીત, ડ્રાઈશવિંગ. 
શવદેિ પ્રવાસ : ય . કે., ય . એસ. એ.  
કાયમી સરનામ ાં :  ૧૭, શવઠલભાઈ પટેલ સ સાયટ , 

િીતલ હ ટેલ પાસે, કસક, ભરૂચ-૩૯ર૦૦ર.  
ટે. નાં. (૦ર૬૪ર) રર૯પ૦૭ (ઘર), ૨૪૧૫૮૧ (કચેર ) 

૯૮૯૮૦ ૪પ૩૯૯ (મ બાઈલ). 
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    શ્રી ઈશ્વરસ િંહ ઠાકોરભાઈ પટેલ  
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧પ૪,  અંકલેશ્વર મત સર્ભાગ   
(ભરૂચ જિલ્લો)  

 
જન્મ: તા. રપમી જૂન ૧૯૬પ, ક ડાદરા, તા. હાાંસ ટ, જજ. ભરૂચ.   
શિક્ષણ : બી. એ., એલએલ. બી. (જનરલ).  
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન  : શ્રીમતી વિા્બહને, બે પ ત્રી, એક પ ત્ર.  
વ્ યવસાય : ખેતી.  
સાંસદ ય કારહકદી : સભ્ ય, (૧) અણગયારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦ર-૦૭, (ર) 
બારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦૭-૧ર, (૩) તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, 
ર૦૧૨-૧૭. સભ્ ય, જાહરે સાહસ  માટેની સશમશત તથા પાંચાયતી રાજ સશમશત, 
ગ જરાત શવિાનસભા. ચેરમેન, ખાતર  સશમશત, ૨૦૧૪-૧૬. સાંસદ ય સણચવશ્રી, 
ગ જરાત સરકાર, તા. ૦૨/૦૩/૨૦૦૯થી. રાજ્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી, (૧) સહકાર, 
રમત-ગમત, ય વા અને સાાંર્સકૃશતક પ્રવશૃિઓ, ગ જરાત સરકાર, તા. ૨જી ફેબ્ર આર  
૨૦૧૧ થી ૨૫ હડસેમ્બર ૨૦૧૨. (૨) સહકાર (ર્સવતાંત્ર હવાલ ), તા. 
૦૭/૦૮/૨૦૧૬ થી ૨૫/૧૨/૨૦૧૭, (૩) હાલમાાં સહકાર, રમતગમત, ય વક સેવા 
અને સાાંર્સકૃશતક પ્રવશૃિઓ (ર્સવતાંત્ર હવાલ ), વાહનવ્યવહાર (રાજ્યકક્ષા) તા. 
૨૮/૧૨/૨૦૧૭ થી કાય્રત. પવૂ્ સહપ્રભાર , વલસાડ જજલ્લ  (રાજ્યકક્ષાના 
માંત્રીશ્રી). પવૂ્ પ્રભાર , નવસાર  જજલ્ લ  (રાજ્ય કક્ષાના માંત્રીશ્રી); હાલ પ્રભાર , 
સ રેન્રનગર અને બ ટાદ જજલ્લામાાં કાય્રત.  
પ્રવશૃિઓ: પ્રમ ખ, (૧) શ્રી ખેડતૂ સહકાર  ખાાંડ ઉદ્ય ગ માંડળ  ણલ., પાંડવાઈ, તા. 
હાાંસ ટ, જજ. ભરૂચ, ૧૯૯૮થી, (ર) શ્રી પાાંડ કેશ્વર સેવા રર્સ ટ, પાંડવાઈ, તા. હાાંસ ટ, 
જજ. ભરૂચ, ર૦૦૧થી, (૩) શ્રી ભ વનેશ્વર  દૂિ ઉત્ પાદક સહકાર  માંડળ  ણલ., ક ડાદરા, 
તા. હાાંસ ટ, જજ. ભરૂચ. પવ્ૂ પ્રમ ખ, ભરૂચ જજલ્ લા ભારતીય જનતા પક્ષ, ૨૦૦૩-૦૬;  
ઉપપ્રમ ખ, (૧) શવશ્વ હહન્ દ  પહરિદ, હાાંસ ટ પ્રખાંડ, (૨) ગ જરાત રાજય સહકાર  
ખાાંડ ઉદ્ય ગ સાંઘ ણલ., ગાાંિીનગર, ર૦૦પથી, (સાત સમયાવશિથી સતત), (૩) 
ભરૂચ જજલ્ લા તળપદા ક ળ  સમાજ એજય કેિન રર્સ ટ. પવૂ્ માંત્રી, ગ જરાત પ્રદેિ 
ભારતીય જનતા પક્ષ ય વા મ રચ , સભ્ય, ગ જરાત રાજય સહકાર  કાઉશન્ સલ; પવૂ ્
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સભ્ ય, (૧) ગ જરાત કૃશિ ભાવ પાંચ, (ર) ખેતીવાડ  ઉત્ પન્ ન બજાર સશમશત, હાાંસ ટ, 
જજ. ભરૂચ. (૩) પ્રદેિ કાર ર બાર , ભા.જ.પ., (૪) સેનેટ, વીર નમ્દ દણક્ષણ 
ગ જરાત ય શનવશસિટ , સ રત. પ્રભાર , ભા. જ. પ. ય વા મ રચ , ભરૂચ જજલ્લ , સ રત 
જજલ્લ  (િહરે) વલસાડ, ડાાંગ, નવસાર , નમ્દા, દમણ, સેલવાસ, ૨૦૦૧-૦૩. 
િ ખ : વાાંચન, વ્ યાયામ, પ્રવાસ, રમતગમત, વકૃ્ષાર પણ, સમાજસેવા. 
શવદેિ પ્રવાસ : બ્રાણઝલ, દણક્ષણ આહિકા, દ બઈ, શસિંગાપ ર, મલેશિયા, થાઇલેન્ડ, 
િારજાહ, અબ િાબી, અમેહરકા, ઝાાંબીયા.  
કાયમી સરનામ ાં :  મ . પ . ક ડાદરા, પ . વાલનેર, 

તા. હાાંસ ટ, જજ. ભરૂચ.  
   ટે. નાં. (૦ર૬૪૬) ૨૮૭૨૬૧ (ઘર), ર૮૭૩૧૩-૧૪ (કચેર ), 
    ૯૯૭૮૪ ૦૮૫૯૨, ૯૮રપ૧ ર૮ર૬૧ (મ બાઈલ). 
હાલન  સરનામ ાં: બાંગલા નાં. ૨૧, માંત્રીશ્રીઓનાાં શનવાસર્સથાન, 
   સેક્ટર - ૨૦, ગાાંિીનગર.  
   ટે. નાં. (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૭૪૩૧ થી ૩૪. 
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શ્રી મકેુશભાઈ ઝીણાભાઈ પટેલ 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧પપ,  ઓલપાડ મત સર્ભાગ  
(સરુત જિલ્લો) 

 
જન્મ: તા. ૨૧મી માચ્, ૧૯૭૦, સ રત 
શિક્ષણ : એચ.એસ.સી., ડ્રાફ્ટ્સમેન શસશવલ.  
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી મીનાબહને, બે પ ત્ર. 
વ્ યવસાય :જ દ -જ દ  કાંપનીનાાં પેર લપાંપ બનાવવાન  વ્યવસાય. 
સાંસદ ય કારહકદી: સભ્ય, તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવશૃિઓોઃ પ્રમ ખ, ઓલપાડ તાલ કા ભારતીય જનતા પક્ષ. હડરેક્ટર, ઓલપાડ 
શવભાગ કાાંઠા સ ગર ફેક્ટર .  
િ ખ : િાશમિક પ ર્સતક ન ાં વાાંચન, હિકેટ, પ્રવાસ. 
કાયમી સરનામ ાં : મ . નઘ ઈ, પ . કમર લી, તા. ઓલપાડ,  

જજ. સ રત, શપન – ૩૯૪ પ૪૦. 
હાલન ાં સરનામ ાં : ૧૦, રશવરાજ એપાટ્મેન્ટ, બેન્ક ઓફ બર ડાની ઉપર, અંગના 

સ સાયટ  ગેટ નાં. ૨ પાસે, નવય ગ ક લેજ, રાાંદેર ર ડ, સ રત 
– ૩૯૫ ૦૦૯. 

   ટે. નાં. (૦૨૬૧) ૨૭૮૧૪૨૧ (કચેર ), 
    ૯૮૨૪૧ ૧૦૪૮૮ (મ બાઈલ)  
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શ્રી ગણપતભાઈ રે્સ્ તાભાઈ ર્ ાર્ા 
ભારતીય િનતા પક્ષ  
૧પ૬,  માગંરોળ (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ  
(સરુત જિલ્લો)  

 
જન્મ: તા. ૧લી જૂન ૧૯૭૧, વાડ ગામ તા. ઉમરપાડા, જજ. સ રત. 
શિક્ષણ : એમ. એ. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન  : શ્રીમતી શનલમબહને, એક પ ત્ર, એક પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ખેતી, પેર લપાંપ અને સમાજસેવા 
સાંસદ ય કારહકદી : સભ્ ય, (૧) અણગયારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦ર-૦૭, (ર) 
બારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦૭-૧ર, (૩) તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, 
ર૦૧૨-૧૭. સભ્ય, (૧) અન સણૂચત જનજશતઓના કલ્યાણ માટેની સશમશત, ગ જરાત 
શવિાનસભા, (૨) જાહરે સાહસ  માટેની સશમશત, (3) ગૌણશવિાન સશમશત, (૪) 
સભાગહૃના મેજ ઉપર મકૂવાના કાગળ  માટેની સશમશત, (૫) સદર્સય શનવાસ સશમશત. 
પ્રમ ખ, અન સણૂચત જનજશતઓના કલ્યાણ માટેની સશમશત, ગ જરાત શવિાનસભા. 
અઘ્ યક્ષશ્રી, ગ જરાત શવિાનસભા, (૧) તા. ર૪મી ફેબ્ર આર  ર૦૧૧ થી તા. રપમી 
હડસેમ્ બર ર૦૧ર. (૨) તા. ૧૦મી નવેમ્બર ર૦૧૪ થી તા. ૬ઠ્ઠી ઑગર્સટ ૨૦૧૬. 
માંત્રીશ્રી, (૧) વન અને પયા્વરણ, આહદજાશત શવકાસ, મહહલા અને બાળ કલ્ યાણ, 
વૈિાશનક અને સાંસદ ય બાબત , ગ જરાત સરકાર, તા. ૨૬/૧૨/૨૦૧૨ થી 
૨૧/૦૫/૨૦૧૪, (૨) વન અને પયા્વરણ, આહદજાશત શવકાસ, વૈિાશનક અને 
સાંસદ ય બાબત , ૨૨/૦૫/૨૦૧૪ થી ૦૭/૧૧/૨૦૧૪, (૩) આહદજાશત શવકાસ, 
પ્રવાસન, વન, તા. ૦૭/૦૮/૨૦૧૬ થી ૨૫/૧૨/૨૦૧૭, (૪) હાલમાાં આહદજાશત 
શવકાસ, પ્રવાસન, વન, મહહલા અને બાળ કલ્ યાણ, તા. ૨૮/૧૨/૨૦૧૭ થી 
કાય્રત. 
પ્રવસૃિઓ : પ્રમ ખ, (૧) ઉમરપાડા તાલ કા ભારતીય જનતા પક્ષ, સન ૧૯૯૬-૯૭, 
(ર) સહારા માનવ કલ્ યાણ રર્સ ટ, વાડ , સન ર૦૦૦થી, (૩) ક્વ ર  એસ સીએિન, 
માાંગર ળ, (૪) ઉમરપાડા તાલ કા ખેત ઉત્પન્ન બજાર સશમશત. મહામાંત્રી, માાંગર ળ 
તાલ કા ભારતીય જનતા પક્ષ,. માંત્રી, (૧) આહદજાશત મ રચ , ગ જરાત પ્રદેિ 
ભારતીય જનતા પક્ષ, (૨) ગ જરાત પ્રદેિ ભા.જ.પ. હડરકેટર, ગ જરાત વનશવકાસ 
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શનગમ. ૧૯૯૭-ર૦૦૦. પ્રભાર , સ રત જજલ્ લા ભારતીય જનતા પક્ષ, આહદવાસી 
મ રચ . રર્સ ટ , જી. એન. એજય કેિન રર્સ ટ. સભ્ય, પરામિ્ક સશમશત, વન શવભાગ, 
ગ જરાત સરકાર, (૨) પરામિ્ સશમશત, આહદજાશત શવકાસ શવભાગ, ગ જરાત 
સરકાર, (૩) વન અશિકાર સશમશત, ગ જરાત સરકાર, (૪) સલાહકાર સશમશત, 
વનબાંધ  ય જના, ગ જરાત સરકાર. ગ જરાત વસાવા સમાજ દ્વારા સેવાક ય 
પ્રવશૃિઓને લક્ષમાાં લઈ "વસાવા રત્ન" એવ ડ્થી સન્માશનત કરવામાાં આવલે છે. 
િ ખ : પ ર્સતક વાાંચન, રમત-ગમત (હિકેટ, કબડૃી). 
શવદેિપ્રવાસ : ય નાઈટેડ હકિંગ્ડમ, િાન્સ, સ્ર્સવત્ઝલેન્ડ, શ્રીલાંકા, શસિંગાપ ર, થાઈલેન્ડ, 
મલેશિયા, દ બઈ. 
કાયમી સરનામ ાં :  મ . પ . વાડ , તા. ઉમરપાડા, 
   જજ. સ રત – ૩૯૪ ૪૪૦. 
   ટે. નાં. (૦ર૬ર૯) રપ૬૪૪૩, 
    ૯૮રપ૩ ૬ર૭ર૮, ૯૯૭૮૪ ૦૫૬૮૬ (મ બાઈલ) 
હાલન ાં સરનામ ાં: બાંગલા નાં. ૧૧, માંત્રીશ્રીઓના શનવાસર્સથાન,  

સેક્ટર-૨૦, ગાાંિીનગર – ૩૮૨ ૦૨૦.  
ટે. નાં. (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૧૯૩૪ થી ૩૮ (કચેર ), ૫૧૯૩૯ 

(ફેક્સ) 
 ૨૩૨ ૫૯૬૦૪, ૨૩૨ ૩૨૪૬૭, ૨૩૨ ૪૭૮૭૮ (ઘર). 
 Email: ganpatsinhvasava@gmail.com 
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શ્રી આનદંભાઈ મોહનભાઈ ચૌધરી 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્ર  
૧૫૭, માડંર્ી (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ  
(સરુત જિલ્લો)  

 
િન્દ્મ : તા. ૧૭મી ઓક્ટ બર ૧૯૭૧, ગ ડિા, તા. માાંડવી, જજ. સ રત.  
સશક્ષણ: હડપ્લ મા ઈન શમકેશનકલ એન્ન્જશનયહરિંગ. 
પત્નીનુ ંનામ અને  તંાનો: શ્રીમતી પ્રીશતબહને, એક પ ત્ર, એક પ ત્રી. 
વ્યર્ ાય: ખેતી. 
સાંસદ ય કારહકદી: સભ્ય, તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૪-૧૭ (પેટાચ ૂાંટણી). 
પ્રવશૃિઓ: અધ્યક્ષ, સામાજજક ન્યાય સશમશત, તાલ કા પાંચાયત, માાંડવી, ૨૦૦૦-૦૫. 
પ્રમ ખ, (૧) તાલ કા પાંચાયત, માાંડવી, ૨૦૦૫-૧૦, (૨) તાલ કા પાંચાયત, માાંડવી, 
૨૦૧૦થી.  
શોખ: વાાંચન, રમતગમત, કરાટે.  
કાયમી સરનામ ાં: મ . પ . ગ ડિા, તા. માાંડવી, જજ. સ રત. 
   ટે. નાં. ૯૮૨૫૮ ૧૮૮૯૪ (મ બાઈલ). 
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શ્રી ર્ી. ડી. ઝાલાર્ાહડયા   
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૫૮, કામરેિ મત સર્ભાગ  
(સરુત શહરે) 

 
જન્ મ : તા. ૧લી ફેબ્ર આર  ૧૯૬૧, ભ વા, તા. સાવરક ાંડલા, જજ. અમરેલી. 
શિક્ષણ : િ રણ - ૪ પાસ. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી રશસલાબહને,  એક પ ત્ર, બે પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : વેપાર. 
પ્રવશૃિઓોઃ મહામાંત્રી, વ ડ્ નાં. ૩૭ (પ ણા), સ રત. પ્રમ ખ, યાંગ પાવર ચેહરટેબલ 
રર્સટ. સભ્ય, વડતાલ ર્સવાશમનારાયણ મહદર, સૌરાર લેઉવા પટેલ સમાજ, સ રત 
સાથે સાંકળાયેલા છે. ક પેરેટર, સ રત મ્ય શનશસપલ ક પેરેિન, ૨૦૦૮-૧૦ તથા 
૨૦૧૦-૧૫, પ્રમ ખ, ગટર સશમશત, સ રત મ્ય શનશસપલ ક પેરેિન, ૨૦૧૧-૧૩.   
િ ખ: સમાજસેવા, વાાંચન  
શવદેિપ્રવાસ: દ બઈ. 
કાયમી સરનામ ાં: ૧૮, સરર્સવતી શવહાર - ૨,  શ્યામમ હન ચૉક, 
   પ ણા-શસમાડા ર ડ, નાના વરાછા, સ રત, જજ. સ રત.  
   ટે. નાં. ૯૮૨૪૧૧૮૧૨૨ 
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શ્રી અરસર્િંદ શાસંતલાલ રાણા 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૫૯, સરુત (પરૂ્વ) મત સર્ભાગ  
(સરુત શહરે) 

 
જન્મ: તા. ૨૮મી જાન્ય આર , ૧૯૬૧, સ રત. 
શિક્ષણ : એચ.એસ.સી. (િ . ૧૨). 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી લાજવાંતીબહને, એક પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : વેપાર. 
પ્રવશૃિઓોઃ ઉપપ્રમ ખ, ભા.જ.પ., સ રત મહાનગર. પ્રમ ખ, નવાપ રા અબ્ન િેહડટ 
એન્ડ કન્ઝય મસ્ સ સાયટ . રર્સટ , (૧) શ્રી ય વારાણા સમાજ, સ રત, (૨) શ્રી શવદ્યાથી 
કેળવણી સાંઘ, સ રત, (૩) સમર્સત રાણા પાંચ, સ રત, (૪) નવાપ રા િમ્િાળા રર્સટ, 
સ રત, (૫) ન્ય  નેવી ર્સપ ર્ટ્સ એન્ડ ચેહરટેબલ રર્સટ. ક પેરેટર, સ રત 
મહાનગરપાણલકા, ૧૯૮૭-૨૦૦૫. પવૂ્ અધ્યક્ષ, ર્સથાયી સશમશત, નગર શનય જન 
સશમશત.  
િ ખ : વાાંચન, િાશમિક, રાજક ય પ્રવશૃિ. 
શવદેિ પ્રવાસ : ય ર પના દેિ , ઈઝરાયલ, થાઈલેન્ડ.  
કાયમી સરનામ ાં: ૩/૬૭૨, નવાપ રા, કરવા ર ડ, 
   ચ કસી બજાર, સ રત. 
હાલન ાં સરનામ ાં: ૩, ક ટસફ લ ર ડ, અપના બજાર નજીક, નવાપ રા, 
   સ રત - ૩૯૫૦૦૩. 

ટે. નાં. (૦૨૬૧) ૨૪૦૧૭૭૪,  ૨૪૫૧૭૭૪ (કચેર ), 
૨૪૩૩૬૦૦ (ઘર), ૯૯૨૫૦ ૧૧૦૧૯ (મ બાઈલ). 
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શ્રી કાન્ન્દ્તભાઈ હહિંમતભાઈ બલર 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૬૦, સરુત (ઉિર) મત સર્ભાગ  

(સરુત શહરે) 
 
જન્મ: તા. ૨જી એશપ્રલ ૧૯૫૫, સાખપ ર. 
શિક્ષણ : િ રણ - ૪. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી  માંજૂલાબહને.       
વ્ યવસાય : વેપાર. 
પ્રવશૃિઓોઃ રર્સટ , (૧) સમર્સત પાટ દાર સમાજ, સ રત, (૨) હકરણ હ સ્ર્સપટલ 
(પાટ દાર આર ગ્ય રર્સટ), સ રત, (૩) ગાહરયાિાર સીતારામ હ ર્સપીટલ, (૪) 
રામકથા નૌજવાન સશમશત, સ રત, (૫) ગાહરયાિાર ગૌિાળા. નગરસેવક, સ રત 
મહાનગરપાણલકા, ૧૯૯૫-૨૦૦૦, તથા ૨૦૦૫-૧૫. ચેરમેન, (૧) ગાડ્ન સશમશત, 
સ રત મહાનગરપાણલકા, ૧૯૯૮, (૨) નગર શનય જન સશમશત, ૨૦૧૧.   
િ ખ: સમાજસેવા. 
કાયમી સરનામ ાં: ૨૫, શવણ નગર સ સાયટ  શવભાગ - ૨, 
   મીની બજાર, એ. કે. ર ડ, વરાછા, 
   સ રત - ૩૯૫ ૦૦૬ 

ટે. નાં. ૯૮૨૫૧ ૪૧૮૨૨ (મ બાઈલ) 
      

 
 



46 
 

શ્રી હકશોરભાઈ સશર્ાભાઈ કાનાણી (કુમાર) 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૬૧, ર્રાછા રોડ મત સર્ભાગ  
(સરુત શહરે) 

 
જન્મ: તા. ૧લી હડસેમ્બર ૧૯૬૨, જૂના સાવર (અમરેલી). 
શિક્ષણ : િ રણ – ૯. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી િારદાબહને, બે પ ત્રી. 
વ્ યવસાય : ટેક્ર્સટાઈલ્સ. 
સાંસદ ય કારહકદી: સભ્ય, તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. હાલમાાં 
રાજ્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી, આર ગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ, તબીબી શિક્ષણ,  ગ જરાત 
સરકાર, તા. ૨૮મી હડસેમ્બર ૨૦૧૭ થી કાય્રત. 
પ્રવશૃિઓોઃ નગરસેવક, સ રત મહાનગરપાણલકા. 
િ ખ : વાાંચન. 
કાયમી સરનામ ાં : ૩૬-ક, શવ ણ નગર સ સાયટ  શવભાગ-ર,  

અંક ર ચાર રર્સ તા, મીની બજાર, વરાછા ર ડ,  
કતારગામ, એ.કે.ર ડ, સ રત. 
ટે. નાં. ૯૮૨૫ ૫ ૦૮૨૨૫, ૯૯૭૮૪ ૦૭૮૬૬ (મ બાઈલ)  

હાલન ાં સરનામ ાં: બાંગલા નાં. ૧૨, માંત્રીશ્રીઓનાાં શનવાસર્સથાન, 
   સેક્ટર - ૨૦, ગાાંિીનગર - ૩૮૨ ૦૨૦.  
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  શ્રી પ્રર્ીણભાઈ મનજીભાઈ ઘોઘારી 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૬૨, કરંિ મત સર્ભાગ  
(સરુત શહરે) 

 
જન્મ: તા. ૫મી એશપ્રલ ૧૯૬૭, પચ્છેગામ. 
શિક્ષણ : િ રણ - ૧૨. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી શવમળાબહને, એક પ ત્ર, એક પ ત્રી. 
વ્ યવસાય : બાાંિકામ. 
પ્રવશૃિઓોઃ ક પેરેટર, સ રત મહાનગરપાણલકા, ચેરમેન, પાણી સશમશત, સ રત 
મહાનગરપાણલકા.  
િ ખ : હિકેટ, વાાંચન 
શવદેિ પ્રવાસ : હોંગ કોંગ, બકગક ક, બેલ્લ્જયમ, ઈઝરાયેલ, દ બઈ. 
કાયમી સરનામ ાં: એ-૫૦૧, અહરહાંત પાક્, વરાછા ઝ ન ઓહફસ સામે,   
   લમ્બે હન માન ર ડ, સ રત.  
   ટે. નાં. (૦૨૬૧) ૨૫૫૨૮૯૧ (ઘર), 
    ૯૮૨૫૧ ૪૩૭૦૦ (મ બાઈલ). 
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શ્રીમતી  ગંીતાબહને રાજેન્દ્રભાઈ પાટીલ 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૬૩, લલિંબાયત મત સર્ભાગ  
(સરુત શહરે) 

 
જન્મ: તા. ૧૨મી ઑગર્સટ ૧૯૭૬, મન ર (મહારાર). 
શિક્ષણ : એસ.વાય.બી.એ. 
પશતન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રી રાજેન્રભાઈ, બે પ ત્ર . 
વ્ યવસાય : ણબનસરકાર  સાંર્સથા.  
સાંસદ ય કારહકદી: સભ્ય, તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવશૃિઓોઃ ઉપાધ્યક્ષ, મ દ  સમથ્ક મહહલામાંડળ, સ રત. 
િ ખ : વાાંચન, િાસ્ત્રીય સાંગીત, બેડ શમન્ટન, પ્રવાસ, સામાજજક પ્રવશૃિ, સાાંર્સકૃશતક 
સાંગીત. 
કાયમી સરનામ ાં : એ/૪૫, પરસ િમનગર, અલથાણ, સ રત.  
 ટે. નાં. ૯૭૨૭૭ ૧૯૬૮૪ (મ બાઈલ).  
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શ્રી સર્રે્ક નરોિમભાઈ પટેલ 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૬૪, ઉધના મત સર્ભાગ  
(સરુત શહરે) 

 
જન્મ: તા. ૨૪મી હડસેમ્બર, ૧૯૫૮, શવસનગર.  
શિક્ષણ : બી.ઈ.(શસવીલ).  
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી ર્સવાશતબહને, એક પ ત્ર, એક પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ઉદ્ય ગ. 
પ્રવશૃિઓોઃ પવ્ૂ ક પેરેટર, સ રત મહાનગરપાણલકા. કાર બાર  સભ્ય અને કસ્ન્વનર, 
શ્રી ઉશમયા પહરવાર રર્સટ, સ રત. સલાહકાર, શ્રી ઉિર ગ જરાત હહતવિ્ક માંડળ, 
સ રત.  
િ ખ : વાાંચન, સમાજસેવા.  
કાયમી સરનામ ાં: બી-૧૦૧, સ્ર્સમતા પાક્, સરેલા વાડ , 
   સકટ ઝેશવયસ્ ર્સક લ પાસે, ઘ ડદ ડ ર ડ, 
   સ રત - ૩૯૫ ૦૦૧. 
   ટે. નાં. ૯૮૨૪૧ ૨૫૪૨૫ (મ બાઈલ). 
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શ્રી હષવ રમેશકુમાર  ઘંર્ી 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૬પ, મજુરા મત સર્ભાગ  
(સરુત શહરે) 

 
જન્મ: તા. ૮મી જાન્ય આર  ૧૯૮૫, સ રત.  
શિક્ષણ : િ રણ – ૧૦. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી પ્રાણચબહને, એક પ ત્ર, એક પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ડાયમાંડ, જ્વેલર  મેન્ય ફેક્ચરર. 
સાંસદ ય કારહકદી: સભ્ય, તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવશૃિઓોઃ રાહત દરે ર્સર્ ડન્ટ બકૂ બેન્ક, રાહતદરે સાહહત્ય વેચાણ કેન્ર, ર જગાર 
મેળા, વનવાસી શવર્સતારમાાં કેમ્પ, સાજત્વક આહાર શવતરણ, ર જગાર તાલીમ વગેરે 
પ્રવશૃિઓ ચલાવે છે. ઉપપ્રમ ખ, રાન્રય ય વા મ રચા, ભા.જ.પ. 
િ ખ : રમતગમત, સ શ્યલ શમહડયા, ડ્રાઈશવિંગ, સાહશસક પ્રવશૃિ, ભ્રમણ, જન-સાંપક્.  
શવદેિપ્રવાસ : દ બઈ, ય .એસ.એ., ઓર્સરેણલયા, ઇઝરાયેલ, ટકી, હોંગ કોંગ, ચીન, 
મલેશિયા, થાઈલેન્ડ, ય . કે., ઇટલી, શસિંગાપ ર, િાન્સ બેલ્લ્જયમ, ણઝમ્બાબ્વે. 
કાયમી સરનામ ાં : ૮૦૧-૯૦૧, િરમ પેલેસ - ૧, પાલે પ ઈન્ ટ, 
 સ રત - ૩૯૫ ૦૦૭. 
 ટે. નાં. (૦૨૬૧) ૨૨૫૯૩૭૪, ૨૨૨૭૧૨૨, 
  ૯૯૨૫૨ ૨૨૨૨૨ (મ બાઈલ). 
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 શ્રી સર્નોદભાઈ અમરશીભાઈ મોરહડયા  
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૬૬, કતારગામ મત સર્ભાગ  
(સરુત શહરે) 

 
જન્મ: તા. ૧૦મી જ લાઈ ૧૯૬૭, સરવઈ. 
શિક્ષણ : િ રણ – ૧૦. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી ગીતાબહને, એક પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ખેતી, સમાજસેવા. 
પ્રવશૃિઓોઃ નગરસેવક, સ રત મહાનગરપાણલકા, ૨૦૦૫-૧૦, ૨૦૧૦-૧૫, અને સન 
૨૦૧૫ થી કાય્રત. ચેરમેન, ટાઉન પ્લાશનિંગ સશમશત, સ રત મહાનગરપાણલકા. 
સભ્ય, અખાંડ આનાંદ િેહડટ સ સાયટ  ણલશમટેડ.  
િ ખ : સમાજસેવા, ઘ ડેસવાર .  
કાયમી સરનામ ાં: ૧૨૯, માિવદિ્ન સ સાયટ , ડભ લી ચાર રર્સતા, 
   વેડ ર ડ, સ રત  - ૩૯૫ ૦૦૪. 
   ટે. નાં.૯૭૨૪૩ ૩૨૮૭૨. 
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શ્રી પણેૂશકુમાર ઈશ્વરલાલ મોદી 

ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૬૭,  સરુત (પસિમ) મત સર્ભાગ  
(સરુત શહરે) 

 
જન્મ: તા. ૨૨મી ઓક્ટ બર, ૧૯૬૫, સ રત. 
શિક્ષણ: બી.ક મ., એલએલ.બી.  
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન : શ્રીમતી બીનાબહને, એક પ ત્ર, બે પ ત્રી. 
વ્ યવસાય: વક લાત. 
સાંસદ ય કારહકદી: સભ્ય, તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૩-૧૭ (પેટાચ ૂાંટણી). 
સાંસદ ય સણચવશ્રી, આર ગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ, ગ જરાત સરકાર, ૧૨મી 
ઑગર્સટ ૨૦૧૬ થી ૨૫મી હડસેમ્બર ૨૦૧૭. 
પ્રવશૃિઓ: ક પેરેટર, સ રત મહાનગરપાણલકા, ૨૦૦૦-૦૫, િાસક પક્ષ નેતા, 
ભારતીય જનતા પક્ષ, સ રત મહાનગરપાણલકા, ૨૦૦૪-૦૫. પવ્ૂ પ્રમ ખ, સ રત િહરે 
ભા.જ.પ., ૨૦૦૯-૧૨, ૨૦૧૩-૧૬.  
શવદેિ પ્રવાસ: ઈઝરાયેલ, થાઈલકડ. 
િ ખ:  વાાંચન, ખાસ કર ને ઇશતહાસ, જૂનાાં હહિંદ  હફલ્મી ગીત  સાાંભળવાાં. 
હાલન ાં સરનામ ાં: ૪, સાાંઈિામ રૉ-હાઉસ, આણલિાન એપાટ્મેન્્સની   
  ગલીમાાં, ફાયર ર્સટેિનની સામે, અડાજણ, 
  ર્સટારમ લની સામેની ગલીમાાં, અડાજણ, સ રત. 
  ટે. નાં. ૯૮૨૫૧ ૩૪૦૩૩ (મ બાઈલ). 
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     શ્રીમતી ઝખંનાબહને હહતેશકુમાર પટેલ 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૬૮, ચોયાવ ી મતસર્ભાગ  
(સરુત જિલ્લો) 

  
જન્મ: તા. ૮મી જૂન ૧૯૮૦, સ રત.  
શિક્ષણ: એસ.એસ.સી., હ મ સાયન્સ.   
પશતન ાં નામ તથા સાંતાન : શ્રી હહતેિક માર પટેલ, એક પ ત્ર, એક પ ત્રી. 
વ્યવસાય : ખેતી, સશવિસ. 
સાંસદ ય કારહકદી: સભ્ય, તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૬-૧૭ (પેટાચ ૂાંટણી) . 
પ્રવશૃિઓ: રર્સટ , સ રત ક ળ -પટેલ સમાજ. 
િ ખ: વાાંચન, ખેતી. 
શવદેિપ્રવાસ:  ય .એ.ઈ., શસિંગાપ ર, મલશેિયા, બકગક ક, ઓમાન. 
કાયમી સરનામ ાં:  બાંગલા નાં. ૩૯, ર યલ બાંગલ ઝ, 
   લક્ષ્મી બાંગલ ઝની સામે, વેસ , સ રત.  
   શપન – ૩૯૫ ૦૦૭. 
   ટે.ન ાં. ૯૮૨૪૭ ૫૫૭૭૧ (મ બાઈલ). 
હાલન ાં સરનામ ાં: ૧૫/૧, સદર્સય શનવાસ, 
   સેક્ટર - ૨૧, ગાાંિીનગર. 
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શ્રી ઈશ્વરભાઈ રમણભાઈ પરમાર 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૬૯, બારડોલી (અ.જા.) મત સર્ભાગ  
(સરુત જિલ્લો) 

 
જન્મ: તા. ૧લી માચ્ ૧૯૭૧, મ . બાબલા, તા. બારડ લી, જજ. સ રત. 
શિક્ષણ : િ રણ ૧૨ (ક મસ્) સ િી. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી ક સ  મબહને, બે પ ત્ર. 
વ્ યવસાય : ખેતી અને વેપાર.  
સાંસદ ય કારહકદી: સભ્ય, તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. હાલમાાં માંત્રીશ્રી, 
સામાજજક ન્યાય અને અશિકાહરતા (અન સ ણચત જાશતઓ અને સામાજજક અને 
િૈક્ષણણક ર તે પછાત વગ્ના કલ્યાણ સહહત), ગ જરાત સરકાર, તા. ૨૮મી હડસેમ્બર 
૨૦૧૭ થી કાય્રત. 
પ્રવશૃિઓોઃ પ્રમ ખ, શ્રી બારડ લી તાલ કા માહ્યાવાંિી સમાજ; પવૂ્ ઉપાધ્યક્ષ, 
અન સ ણચત જાશત મ રચ , ગ જરાત પ્રદેિ ભારતીય જનતા પક્ષ; પવૂ્ અધ્યક્ષ, (૧) 
અન સ ણચત જાશત મ રચ , બારડ લી તાલ કા ભા.જ.પ. (૨) કાર બાર  સશમશત, 
બારડ લી તાલ કા પાંચાયત. પવૂ્ સભ્ય અને પવૂ્ સરપાંચ, બાબેન ગ્રામ પાંચાયત.  
િ ખ : વાાંચન, હિકેટ, આર ગ્ય, શિક્ષણ જેવી સેવાક ય પ્રવશૃિઓ.  
શવદેિ પ્રવાસ: અમેહરકા, દ બઈ. 
કાયમી સરનામ ાં : માંગલદ પ સ સાયટ , મ . પ . બાબેન, 
 તા. બારડ લી, જજ. સ રત. 
 ટે. નાં. (૦૨૬૨૨) ૨૨૫૮૮૫. 
હાલન ાં સરનામ ાં: બાંગલા નાં. ૧૬, માંત્રીશ્રીઓનાાં શનવાસર્સથાન, 
 સેક્ટર - ૨૦, ગાાંિીનગર. 

ટે. નાં. (૦૭૯) ૨૩૨ ૩૨૪૮૯, ૯૯૭૮૧ ૭૭૭૬૬ 
(મ બાઈલ). 
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    શ્રી મોહનભાઈ ધનજીભાઈ ઢોહડયા 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૭૦, મહુર્ા (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ 
(સરુત જિલ્લો) 

જન્મ: તા. ૧લી જૂન ૧૯૫૭, પ ના, તા. મહ વા, જજ. સ રત. 
શિક્ષણ : જૂની એસ.એસ.સી.  
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન  : શ્રીમતી ઉશમિલાબહને, બે પ ત્ર. 
વ્ યવસાય : ખેતી.  
સાંસદ ય કારહકદી : સભ્ય, (૧) અણગયારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦૨-૦૭, (૨) 
તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવશૃિઓ: પ્રમ ખ, (૧) સ રત જજલ્ લા ભારતીય જનતા પક્ષ અન સણૂચત જનજાશત 
મ રચ , (ર) સમર્સ ત ઢ હડયા સમાન ચ રાપાંચ, (૩) પણૂા્કાાંઠા ગ્રામ શવકાસ માંડળ, 
અંિાત્રી સાંચાણલત ઉિર બ શનયાદ  શવદ્યા માંહદર, અંિાત્રી અને જામણણયા કલકવા 
હાઇર્સ કલૂ તથા ક માર અને કન્ યા છાત્રાલય, અંિાત્રી. ઉપપ્રમ ખ, સનાતન કન્ યા 
શવદ્યાલય, અનાવલ. સાંગઠન માંત્રી, સ રત જજલ્ લા ભારતીય જનતા પક્ષ; સભ્ ય, (૧) 
સ રત જજલ્ લા ભારતીય જનતા પક્ષ, (ર) સહકાર  દૂિ ઉત્ પાદક માંડળ . રર્સ ટ  માનવ 
કલ્ યાણ રર્સ ટ, વીરપ ર (બ હાર ). સન ર૦૦૧થી માનવ કલ્ યાણ રર્સ ટ, વીરપ રના 
રર્સ ટ . પ્રદેિ ડેણલગેટ, ગ જરાત ભારતીય જનતા પક્ષ. સભ્ય, (૧) સ રત જજલ્લા 
પાંચાયત, ૧૯૯૫-૨૦૦૧, ૨૦૦૨-૦૭, (૨) તાપી જજલ્લા પાંચાયત, ૨૦૦૭-૧૨. 
જજલ્લા પાંચાયત સભ્યપદ દરશમયાન, ચેરમેન, (૧) ર૦ મ દ્દા અમલીકરણ સશમશત, 
૧૯૯પ-૯૮, (૨) ખેત ઉત્પાદન અને શસિંચાઈ અન ેસહકાર સશમશત. શવર િ પક્ષના 
નેતા, સ રત જજલ્લા પાંચાયત, ૨૦૦૨-૦૭. આશથિક ર તે નબળા લ ક ના ઉત્ થાનની 
પ્રવશૃિમાાં રસ િરાવે છે. 
કાયમી સરનામ ાં :  મ . પ . અંિાત્રી, િામણણયા શનિાળ ફણળય ાં, તા. વાલ ડ, 

જજ. તાપી, શપન – ૩૯૪ ૬૩૦. 
ટે. નાં. (૦ર૬રપ) ર૪૪ર૬૩. 

૯૯૨૫૩ ૯૬૩૫૫, ૯૯૨૫૩ ૨૯૦૧૭ (મ બાઈલ). 
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    શ્રી પનુાભાઈ ઢેડાભાઈ ગામીત  
ભારતીય રાષ્ટ્ રીય કોંગે્ર  
૧૭૧,  વ્ યારા (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ  
(તાપી જિલ્લો)  

જન્મ: તા. ૧લી જૂન ૧૯પ૮, કરાંજવેલ, તા. વ્ યારા, જજ. તાપી.  
શિક્ષણ : િ રણ-૭.  
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન  : શ્રીમતી હદનાબહને, એક પ ત્ર, ચાર પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ખેતી. 
સાંસદ ય કારહકદી : સભ્ ય, (૧) અણગયારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦૪-૦૭ (પેટા 
ચ ૂાંટણી), (ર) બારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦૭-૧ર, (૩) તેરમી ગ જરાત 
શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવશૃિઓ: હડરેકટર, વ્ યારા ખેતીવાડ  ઉત્ પન્ ન બજાર સશમશત, સન ૧૯૮૪થી. પ્રમ ખ, 
(૧) શ્રી ખેતીવાડ  ઉત્ પન્ ન બજાર સશમશત, વ્ યારા, ૧૯૯૯, (ર) દૂિ ઉત્ પાદક 
સશમશત, કરાંજવેલ, ૧૯૭૬થી, (૩) ઉિર બ શનયાદ  આશ્રમિાળા, કરાંજવેલ, સન 
૧૯૮૪થી, (૪) કરાંજવેલ શવભાગ ખેડતૂ ની સેવા સહકાર  માંડળ  ણલ., (પ) ઉકાઈ 
પ્રદેિ િેરડ  કાપનાર મજૂર કામદાર માંડળ  ણલ., (૬) વ્ યારા તાલ કા કોંગે્રસ સશમશત, 
(૭) આહદજાશત શવકાસ પ્રગશત મહામાંડળ, કરાંજવેલ, તા. વ્ યારા, જજ. સ રત. 
ઉપપ્રમ ખ, શ્રી ઉકાઈ પ્રદેિ ખાાંડ ઉદ્ય ગ, વ્ યારા. માંત્રી, આંબાપાણી શવભાગ મજૂર 
કામદાર સહકાર  માંડળ  ણલ.  
િ ખ : વાાંચન, રાજક ય સેવાક ય, િાશમિક િૈક્ષણણક પ્રવશૃિ, ખેતીવાડ , સાાંર્સ કૃશતક 
કાય્િમ , ખેતી, પશ પાલન.  
શવદેિ પ્રવાસ : ઈટાલી, ઈઝરાઈલ, ઈજજપ્ ત, પેલેર્સ ટાઈન, ઓમાન, દ બઈ, રશિયા, 
તાર્સકન, નેપાલ, શસિંગાપ ર, મલેશિયા 
કાયમી સરનામ ાં :  કરાંજવેલ, (શનિાળ ફણળય ાં), તા. વ્ યારા, જજ. તાપી.  
   ટે. નાં. ૯૭ર૭૮ ૦૦ર૬૬ (મ બાઇલ). 
હાલન ાં સરનામ ાં : ૩/ર, સદર્સ ય શનવાસ, સેકટર-ર૧, ગાાંિીનગર. 
   ટે. નાં. (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૪૨૧૦ (ટાટા). 
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શ્રી સસુનલભાઈ રતનજીભાઈ ગામીત 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્ર  
૧૭૨, સનઝર (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ 
(તાપી જિલ્લો) 

 
જન્મ: તા. ૧લી જ ન ૧૯૭૩, જામક . 
શિક્ષણ : ટ .વાય.બી.એ. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી પ્રવીણાબહને, એક પ ત્ર, એક પ ત્રી.  
વ્યવસાય : ખેતી.  
પ્રવશૃિઓોઃ પ્રમ ખ, ઉચ્છલ તાલ કા પાંચાયત, ૨૦૧૫થી. હડરેક્ટર, સ મ લ ડેર , સ રત, 
૨૦૧૫થી. સભ્ય, તાપી જજલ્લા પાંચાયત, ૨૦૧૦-૧૫.  
િ ખ : રાજક ય વાાંચન, સેવા, િૈક્ષણણક, સાાંર્સકૃશતક પ્રવશૃિઓ, ખેતી અને પશ પાલન.   
કાયમી સરનામ ાં: મ . જામક , પ . ભડભ ૂાંજા, તા. ઉચ્છલ, જજ. તાપી. 
   ટે. નાં. ૯૬૮૭૦ ૫૬૧૦૮ (મ બાઈલ). 
હાલન ાં સરનામ ાં: ૧૨/૭, સદર્સય શનવાસ, સેક્ટર - ૨૧, ગાાંિીનગર. 
   ટે. નાં. (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૩૫૭૬.    
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શ્રી મગંળભાઈ ગગંાજીભાઈ ગાસર્ત 
ભારતીય રાષ્ટ્ રીય કોંગે્ર  
૧૭૩, ડાગં (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ  
(ડાગં જિલ્લો) 

 
જન્મ: તા. ૧લી જ ન ૧૯૬૧, શિલ ટમાળ, ડાાંગ. 
શિક્ષણ : કૃશિ હડપ્લ મા, પી.ટ .સી. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી કાાંત  બહને, બે પ ત્ર, એક પ ત્રી. 
વ્ યવસાય : ખેતી. 
સાંસદ ય કારહકદી: સભ્ય, તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવશૃિઓોઃ સરપાંચ, શિલ ટમાળ ગ્રામ પાંચાયત. શવર િપક્ષના નેતા, ડાાંગ તાલ કા 
પાંચાયત. પવ્ૂ પ્રમ ખ, ડાાંગ તાલ કા પાંચાયત. સભ્ય (૧) ડાાંગ જજલ્લા પાંચાયત, (૨) 
ન્યાય સશમશત, ડાાંગ જજલ્લા પાંચાયત. રર્સટ , ડાાંગ ય વક સેવા સશમશત, મ . વેહરયસ 
ક લ ની, આહવા-ડાાંગ.  
િ ખ : રમત-ગમત, વાચન. 
કાયમી સરનામ ાં : મ . શિલ ટમાળ, પ . દગ શનયા,  

તા. આહવા, જજ. ડાાંગ. શપન – ૩૯૪ ૭૩૦. 
ટે. નાં. ૯૪૨૭૪ ૬૬૦૪૯, ૮૪૬૯૬ ૭૬૧૪૯,  

૮૧૫૫૮ ૫૪૦૪૯ (મ બાઈલ). 
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     શ્રી રમેશભાઈ છોટુભાઈ પટેલ 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૭૪, િલાલપોર મત સર્ભાગ  
(નર્ ારી જિલ્લો)  

જન્મ: તા. પમી ઓકટ બર ૧૯પ૯, નવસાર .  
શિક્ષણ : જૂની એસ. એસ. સી.  
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન  : શ્રીમતી દક્ષાબહને, એક પ ત્ર, એક પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ખેતી.  
સાંસદ ય કારહકદી : સભ્ ય, (૧) દિમી ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૯૮-ર૦૦ર, (ર) 
અણગયારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦ર-૦૭, (૩) બારમી ગ જરાત શવિાનસભા, 
ર૦૦૭-૧ર, (૪) તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. નાયબ મ ખ્ય દાંડક, (૧) 
તેરમી શવિાનસભા ભારતીય જનતા પક્ષ, તા ૧૯/૦૯/૨૦૧૩ થી ૨૦/૧૨/૨૦૧૭ 
સ િી. (૨) ચૌદમી શવિાનસભા ભારતીય જનતા પક્ષ, તા. ૨૮/૧૨/૨૦૧૭ થી 
કાય્રત.  
પ્રવશૃિઓ : પ્રમ ખ, (૧) નવસાર -જલાલપ ર તાલ કા ભારતીય જનતા પક્ષ, (ર) 
નવસાર  જજલ્ લા હિકેટ એસ સીએિન, માંત્રી, (૧) વલસાડ જજલ્ લા ભારતીય જનતા 
પક્ષ, ય વા મ રચ , ૧૯૯પ, (૨) દાાંડ  શવશવિલક્ષી ખેતી સહકાર  માંડળ . સહમાંત્રી, 
નવસાર  તાલ કા ભારતીય જનતા પક્ષ ય વા મ રચ , ૧૯૯૧-૯૭.   
િ ખ : હિકેટ, સાંગીત.  
શવદેિ પ્રવાસ : મર્સ કત, ય . કે., કેનેડા, અમેહરકા.  
કાયમી સરનામ ાં :  મેશથયા ફણળયા, મ ાં. પ . આટ,  

તા. જલાલપ ર, જજ. નવસાર -૩૯૬૪૦૩. 
ટે. નાં. (૦ર૬૩૭) રર૮રપ૪ (ઘર), રર૮૭૬પ (ઘર), 

ર૮૩પ૦૦ (કચેર ), ર૮૭૮૦૦ (કચેર ). 
૯૯૭૮ર ૧પ૧પ૧ (મ બાઈલ),  
૯૮ર૪૧ ૧પ૩૧પ (મ બાઈલ). 

    ૯૯૭૮૪૦૫૯૨૪ (મ બાઈલ). 
હાલન ાં સરનામ ાં: કચેરી: નાયબ મ ખ્ય દાંડકશ્રીન ાં કાયા્લય, ગ જરાત   
    શવિાનસભા, બીજ  માળ, ગાાંિીનગર. 
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    ટે. નાં. (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૩૧૨૮, ૫૩૧૨૯, 
     ૫૫૬૯૬, ૫૦૮૮૪, ૫૭૯૬૯ (ફેક્સ).  
   ઘર: બાંગલા નાં. ૪૦, માંત્રીશ્રીઓનાાં શનવાસર્સથાન, 
    સેક્ટર - ૨૦, ગાાંિીનગર. 
    ટે. નાં. (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૯૬૪૬, ૫૯૬૪૭, 
     ૫૯૬૪૮, ૫૯૬૪૯. 
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શ્રી પીયષૂ હદનકરરાય દે ાઈ 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૭પ, નર્ ારી મત સર્ભાગ  
(નર્ ારી જિલ્લો) 

 
જન્મ: તા. ૧૪મી હડસેમ્બર, ૧૯પ૯, નવસાર .  
શિક્ષણ : બી. એસસી., ડ . ટ . સી., એલએલ. બી. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી પ્રગશતબહને, એક પ ત્ર, એક પ ત્રી. 
વ્ યવસાય : મેનજેર (એચ. આર.), મફતલાલ ઈન્ડર્સર ઝ. 
સાંસદ ય કારહકદી: સભ્ય, તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવશૃિઓોઃ પવ્ૂ પ્રમ ખ, નવસાર  નગરપાણલકા. પ્રમ ખ, નવસાર  જજલ્લા ભારતીય 
જનતા પક્ષ. નવસાર  નગરપાણલકાની શવશવિ સશમશતઓના ચેરમેન તર કેની 
જવાબદાર ઓ શનભાવેલ છે. 
િ ખ : વાાંચન, હિકેટ, ફૂટબ લ વગેરે રમતગમત, સાહશસક ર્સથળ ન  પ્રવાસ. 
શવદેિ પ્રવાસ : ય . કે., શસિંગાપ ર, દ બઈ, અમેહરકા, ચાઈના, હોંગ કોંગ.  
કાયમી સરનામ ાં : ઘર નાં. પપ૬, સી-ર, અંણબકાનગર સ સાયટ ,  

લ ન્સી ક ઈ ર ડ, મ . તા. જજ. નવસાર . ૩૯૬ ૪૪૫. 
ટે. નાં. (૦૨૬૩૭) ૨૫૮૦૯૦ 
૯૪ર૮૩ ૬૭૪૪૪ (મ બાઈલ). 
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     શ્રી નરેશભાઈ મગનભાઈ પટેલ 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૭૬, ગણદેર્ી (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ  
(નર્ ારી જિલ્લો) 

 
જન્મ: તા ૧લી જ ન ૧૯૬૯, મ ગરાવાડ , નવસાર .  
શિક્ષણ : એસ.એસ.સી. પાસ. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી ભારતીબહને, બે પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ખેતી, વેપાર. 
સાંસદ ય કારહકદી: સભ્ય, બારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ૨૦૦૭-૧૨. 
પ્રવશૃિઓોઃ અધ્યક્ષ, નવસાર  જજલ્લા ભા.જ.પ., છેલ્લી બે સમયાવશિથી; માંત્રી, 
રાર ય આહદજાશત મ રચ , ભા.જ.પ.; ઉપપ્રમ ખ, જાગશૃત શવદ્યાલય, રૂમલા, વિ્ 
૧૯૯૬થી આજપયંત; ચેરમેન, મ ગરાવાડ  દૂિ સેવા સહકાર  માંડળ , ૧૯૯૦-૯૨; 
ચેરમેન, રૂમલા શવભાગ ખર દ-વેચાણ સેવા સહકાર  માંડળ , ૧૯૯૩-૯૫; રર્સટ , 
ઉનાઈ માતાજી માંહદર; પવૂ્ ઉપપ્રમ ખ, ણચખલી તાલ કા પાંચાયત. 
િ ખ : વાાંચન, લેખન, સાંગીત, હિકેટ.  
શવદેિ પ્રવાસ : શસિંગાપ ર, કેન્યા. 
કાયમી સરનામ ાં: મ . પ . રૂમલા, ક ળ વાડ, તા. ચીખલી, 
   જજ. નવસાર . 
   ટે. નાં. (૦૨૬૩૪) ૨૪૩૬૧૬, 
   ૯૪૨૭૧ ૨૯૭૧૧, ૯૯૭૮૨ ૬૩૪૫૩ (મ બાઈલ) 
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શ્રી અનતંકુમાર હ મખુભાઈ પટેલ 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્ર  
૧૭૭, ર્ા ંદા (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ 
(નર્ ારી જિલ્લો) 

 
જન્મ: તા. છઠ્ઠી ઓગટ ૧૯૮૨, સ રત. 
શિક્ષણ : એમ.એ., બી.એડ. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી વૈિાલીબહને.  
વ્ યવસાય : શિક્ષણ (ટય િન ક્લાસીસ) ખેતી 
પ્રવશૃિઓોઃ સભ્ય, વાાંસદા તાલ કા પાંચાયત, ૨૦૧૫. પ્રમ ખ, વાાંસદા તાલ કા 
પાંચાયત. માંત્રી, ય વા મ રચ , ગ જરાત પ્રદેિ ભારતીય રાર ય કોંગે્રસ.  
િ ખ : વાાંચન, લેખન. 
કાયમી સરનામ ાં: મ . પ . ઉનાઇ, જવાહર ર ડ, તા. વાાંસદા, 
   જજ. નવસાર . શપન - ૩૯૬ ૫૯૦. 
   ટે. નાં. (૦૨૬૩૦) ૨૩૬૪૪૨, 
   ૯૪૨૬૫ ૯૦૬૪૬ (મ બાઈલ)  
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શ્રી અરસર્િંદ છોટુભાઈ પટેલ 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૭૮, ધરમપરુ (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ  
(ર્લ ાડ જિલ્લો) 

 
જન્મ: તા. ૧લી જ ન ૧૯૬૭, કાકડક વા, તા. િરમપ ર, જજ. વલસાડ. 
શિક્ષણ : એસ.વાય.બી.એ. પાસ.  
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી રાિાબહને, બે પ ત્રી.  
વ્ યવસાય : ખેતી, ન કર , સમાજસેવા.  
પ્રવશૃિઓોઃ પ્રમ ખ, િરમપ ર તાલ કા ભા.જ.પ. સભ્ય, િરમપ ર તાલ કા પાંચાયત. 
શવપક્ષ નેતા, િરમપ ર તાલ કા પાંચાયત.  
િ ખ : વાાંચન 
કાયમી સરનામ ાં: મ . પ . કાકડક વા, દાદર  ફણળય ાં, 
   તા. િરમપ ર, જજ . વલસાડ. 
હાલન ાં સરનામ ાં: પ્રતાપબા પાક્, હાથીખાના, 
   મ . તા. િરમપ ર, જજ વલસાડ. 
   ટે. નાં. ૯૮૨૫૧ ૪૩૧૫૬ (મ બાઈલ). 
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    શ્રી ભરતભાઈ કીકુભાઈ પટેલ 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૭૯,  ર્લ ાડ મત સર્ભાગ  
(ર્લ ાડ જિલ્લો) 

 
જન્મ: તા. ૨૦મી મે ૧૯૫૮, પારનેરા પારડ , તા. વલસાડ. 
શિક્ષણ : એમ. એસસી. (ડ્રગ). 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી ભાવનાબહને. એક પ ત્ર. 
વ્ યવસાય : ખેતી અને વેપાર. 
સાંસદ ય કારહકદી: સભ્ય, તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવશૃિઓોઃ પ્રમ ખ, પારનેરા પારડ  શ્રી ચન્રમૌણલશ્વર મહાદેવજી સાંર્સથાપન રર્સટ, 
૧૯૮૯થી કાય્રત. પ્રમ ખ, વલસાડ તાલ કા ક ળ  સમાજ પ્રગશતમાંડળ, ૨૦૧૨થી 
કાય્રત. માંત્રી, વલસાડ તાલ કા પટેલ સમાજ પ્રગશતમાંડળ, ૨૦૦૫થી કાય્રત. રર્સટ  
/ સભ્ય, પારનેરા પારડ  શ્રી સાંકટહરણ હન માનજી સાંર્સથા, ૧૯૮૯થી કાય્રત. સભ્ય, 
કાર બાર  સશમશત, (૧) તીથલ તાલ કા વલસાડ ગ દાવર બા સાવ્જશનક હાઈર્સકલૂ 
માંડળ, (૨) વલસાડ જજલ્લા બક્ષીપાંચ સમાજ, (૩) વલસાડ તાલ કા ભારતીય 
જનતા પક્ષ, ૧૯૯૭-૨૦૦૦, (૪) વલસાડ જજલ્લા ભા.જ.પ., ૨૦૦૦-૦૩, તથા 
૨૦૦૮-૧૦. મહામાંત્રી, વલસાડ જજલ્લા ભા.જ.પ., ૨૦૧૦થી કાય્રત. ચ ૂાંટણી 
સાંય જક, (૧) ઉમરગામ નગરપાણલકા, ૨૦૧૦, (૨) વાપી નગરપાણલકા, ૨૦૧૧. 
ઈન્ચાર્જ, વલસાડ જજલ્લા સાંગઠન પવ્, ૨૦૧૨. પ્રભાર , વલસાડ તાલ કા ભા.જ.પ., 
૨૦૧૧થી કાય્રત. પ્રબાંિક, જનચેતના યાત્રા, ૨૦૧૧. સભ્ય, (૧) વલસાડ તાલ કા 
પાંચાયત (ભા.જ.પ.), ૨૦૦૫-૧૦, (૨) દણક્ષણ ગ જરાત ક ળ પટેલ માંડળ, સન 
૨૦૦૦થી કાય્રત. સરપાંચ, પારડ  પારનેરા ચીચવાડા જૂથ ગ્રામ પાંચાયત, તા. 
વલસાડ ૧૯૮૮-૯૪ તથા ૧૯૯૫-૨૦૦૦.   
સાહહત્ યક પ્રવશૃિ : લાયબે્રર  સાંચાલન તથા પારડ  પારનેરા ખાતે હન માનજી 
સાંર્સથાપનમાાં લાયબે્રર ની ર્સથાપના કરેલ છે. 
િ ખ : વાાંચન, લ કસેવા, િાશમિક પ્રવશૃિઓ, હિકેટ, ભજન 
કાયમી સરનામ ાં : મ . પ . ભાગડાવડા, "સદભાવના બાંગલ ”, 
   આહદનાથ ક મ્પ્લેક્સ સામે, વલસાડ, 
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   તા. જજ. વલસાડ.  
ટે. નાં. (૦૨૬૩૨) ૨૫૩૩૮૮-૨૪૮૫૪૧ (શનવાસર્સથાન)  
(૦૨૬૩૨) ૨૪૬૦૪૬ (કાયા્લય)   
૯૬૩૮૩ ૩૫૯૫૧ (મ બાઈલ) 
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શ્રી કનભુાઈ મોહનલાલ દે ાઈ 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૮૦,  પારડી મત સર્ભાગ 
(ર્લ ાડ જિલ્લો) 

 
જન્મ: તા. ૩જી ફેબ્ર આર  ૧૯૫૧, ઉમરસાડ . 
શિક્ષણ : બી. ક મ., એલએલ. બી. (ર્સપેશિયલ). 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન ોઃ શ્રીમતી ભારતીબહને, ચાર પ ત્રી. 
વ્ યવસાય : ન કર . 
સાંસદ ય કારહકદી: સભ્ય, તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવશૃિઓોઃ ક િાધ્યક્ષ, (૧) ન હટફાઈડ એહરયા જી. આઈ. ડ . સી., વાપી, ભારતીય 
જનતા પક્ષ, ૨૦૦૬-૦૯, (૨) વલસાડ જજલ્લા ભા.જ.પ. ૨૦૦૯-૧૨. મહામાંત્રી, 
વલસાડ જજલ્લા ભા.જ.પ., ૨૦૧૧-૧૨. પ્રમ ખ, વલસાડ જજલ્લા ભા.જ.પ., ૨૦૧૨થી. 
સભ્ય અને રર્સટ , ર ટર  ક્લબ, વાપી. રર્સટ , (૧) જ્ઞાનિામ ચેહરટેબલ રર્સટ, વાપી, 
(૨) જ્ઞાનિામ ચેહરટેબલ રર્સટ, આહવા, (૩) સાન્રા શ્ર ફ ર ફેલ ક લેજ ફ ર નશસિંગ. 
ડાયરેક્ટર, વાપી ગ્રીન ણલ., જી. આઈ. ડ . સી., વાપી. 
શવદેિ પ્રવાસ : ય . કે., ય . એસ. એ., બકગક ક.  
કાયમી સરનામ ાં: પ્લ ટ નાં. ૪૦૫/૪, સાંકલ્પ સ સાયટ , ગ ાંજન ર ડ, 

જી.આઈ.ડ .સી., વાપી, તા પારડ , જજ. વલસાડ.  
શપન – ૩૯૬૧૯૫.  
ટે. નાં. (૦૨૬૦) ૨૪૦૦૭૮૩ (શનવાસર્સથાન) 

(૦૨૬૦) ૨૪૩૦૫૭૬ (કાયા્લય) 
૯૯૦૯૯ ૯૪૪૪૪ (મ બાઈલ) 
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    શ્રી જીતભુાઈ હરજીભાઈ ચૌધરી  
ભારતીય રાષ્ટ્ રીય કોંગે્ર  
૧૮૧,  કપરાડા (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ  
(ર્લ ાડ જિલ્લો)  

જન્મ: તા. ૧લી જૂન ૧૯૬૪, કાકડક પર, તા. કપરાડા. જજ. વલસાડ.  
શિક્ષણ : િ રણ – ૯. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન  : શ્રીમતી સ શમત્રાબહને, બે પ ત્ર. 
વ્ યવસાય : ખેતી અને વેપાર. 
સાંસદ ય કારહકદી : સભ્ ય, (૧) અણગયારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦ર-૦૭, (ર) 
બારમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૦૭-૧ર, (૩) તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, 
ર૦૧૨-૧૭. 
પ્રવશૃિઓ : સભ્ ય, ભારતીય રા ર ય કોંગે્રસ, સન ૧૯૮પથી. પ્રમ ખ, કપરાડા શવભાગ 
ચેહરટેબલ રર્સ ટ, ર૦૦૪થી. સરપાંચ, કાકડક પર ગ્રામપાંચાયત, ૧૯૮૯-ર૦૦૦. સભ્ ય, 
કપરાડા તાલ કા પાંચાયત, અઘ્ યક્ષ, કાર બાર  સશમશત, કપરાડા તાલ કા પાંચાયત, 
૨૦૦૦-૦૨. ચેરમેન, કપરાડા ખેત ઉત્પન્ન બજાર સશમશત, ર૦૧૦થી. ડેણલગેટ, 
ભારતીય રાર ય કોંગે્રસ, ર૦૦૦થી. 
િ ખ : વાાંચન, રમતગમત, િાશમિક ર્સ થળ ન  પ્રવાસ, સામાજજક પ્રવશૃિ, ભજન-
સત્સાંગ, કથા-શ્રવણ, લ ક-ડાયર , નવી પધ્િશતથી ખેતી, ટેક્ન લ જી.  
શવદેિપ્રવાસ: શસિંગાપ ર, મલેશિયા, દણક્ષણ આહિકા, નેપાળ. 
કાયમી સરનામ ાં :  મ . પ . કાકડક પર, તા. કપરાડા, 
   જજ. વલસાડ, વાયા. નાના પોંઢા, શપન - ૩૯૬૧ર૬. 
   ટે. નાં. (૦ર૬૩૩) ર૬૦૦૬૦ (ઘર), રપ૦પપપ (કચેર ) 
    ૯૮રપ૧ ૧ર૦૪૬ (મ બાઇલ)  

Email: Jitubhaichaudhary@gmail.com  
હાલન ાં સરનામ ાં :  ૧૪/૬, સદર્સ ય શનવાસ, 
   સેકટર-ર૧, ગાાંિીનગર.  
   ટે. નાં. (૦૭૯) ર૩ર પ૩પ૯૪ (ટાટા). 
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શ્રી રમણલાલ નાનભુાઈ પાટકર 
ભારતીય િનતા પક્ષ 
૧૮ર,  ઉમરગામ (અ.િ.જા.) મત સર્ભાગ  
(ર્લ ાડ જિલ્લો)  

જન્મ: તા. ૧લી જૂન ૧૯પર, િ ડ પાડા, તા. ઉમરગામ, જજ. વલસાડ.  
શિક્ષણ : િ રણ – ૯. 
પત્નીન ાં નામ અને સાંતાન  : શ્રીમતી પાવ્તીબહને, ચાર પ ત્ર.  
વ્ યવસાય : ખેતી. 
સાંસદ ય કારહકદી : સભ્ ય, (૧) નવમી ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૯પ-૯૭, (ર) 
દસમી ગ જરાત શવિાનસભા, ૧૯૯૮-ર૦૦ર, (૩) બારમી ગ જરાત શવિાનસભા, 
ર૦૦૭-૧ર, (૪) તેરમી ગ જરાત શવિાનસભા, ર૦૧૨-૧૭. રાજ્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી, 
વન અને આહદજાતી શવકાસ શવભાગ , ગ જરાત સરકાર, તા. ૨૮મી હડસેમ્બર થી 
કાય્રત. 
પ્રવશૃિઓ : માંત્રી, ઉમરગામ તાલ કા વારલી સમાજ. ઉપપ્રમ ખ, ઉમરગામ તાલ કા 
આહદવાસી મ રચ , ભારતીય જનતા પક્ષ. માંત્રી, વલસાડ જજલ્ લા ભારતીય જનતા 
પક્ષ. પ્રમ ખ, (૧) જે. એન. સી. હાઈર્સ ક લ રર્સ ટ, મર લી, (ર) શ્રી શવવેકાનાંદ હાઈર્સ કલૂ 
રર્સ ટ, માણેકપ ર. પ્રદેિ ડેલીગેટ, ભારતીય જનતા પક્ષ. પ્રભાર , વલસાડ જજલ્ લા 
આહદવાસી મ રચ , ભારતીય જનતા પક્ષ. પવ્ૂ પ્રમ ખ, ઉમરગામ તાલ કા 
જનતાદળ. પવૂ્ વહ વટદાર, સર ગામ શવભાગ આહદવાસી ગ્રામદ્ય ગ સહકાર  માંડળ  
ણલ. તાલ કા તથા જજલ્ લા પાંચાયતના સભ્ યપદે રહ  ચકૂયા છે. રર્સ ટ , ઝાર લી 
આહદવાસી રર્સ ટની હાઈર્સ ક લ. ચેરમેન, દમણગાંગા સ ગર ફેકટર . પવ્ૂ માંત્રી અને પવ્ૂ 
પ્રમ ખ, ઉમરગામ તાલ કા જનતાદળ.  કસ્ન્વનર, લ કસભા, (૧) વલસાડ, ૧૯૯૮, 
(૨) લ કસભા, સેલવાસ, દાદરાનગર હવેલી. માનદ માંત્રી, સરકાર  આટ્સ, ક મસ્ 
અને સાયન્સ ક લેજ, વલસાડ.  
િ ખ : વાાંચન. 
કાયમી સરનામ ાં :  મ . પ . િ ડ પાડા, તા. ઉમરગામ, જજ. વલસાડ.  
   ટે. નાં. ૯૮રપ૧ ૦૮૧૦૧ (મ બાઈલ). 
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નામસલૂચ 

અટકની કક્કાર્ારી પ્રમાણે 
નામ પષૃ્ટ્ઠ 
અ  

આચાય્ ડૉ. નીમાબહને ભાવેિભાઇ   
આરેહઠયા શ્રીમતી સાંત કબહને ભચ ભાઇ    
આહહર શ્રી વાસણભાઇ ગ પાલભાઇ   

ઈ  
ઈનામદાર  શ્રી કેતનભાઇ મહને્રભાઇ   

ક  
કન હડયા શ્રી હહત   નરેિક માર  
કગથરા શ્રી લણલતભાઇ કરમિીભાઈ    
કટારા શ્રી રમેિભાઇ ભ રાભાઇ    
કટારા શ્રી ભાવેિભાઇ બાબ ભાઇ    
કાલહરયા શ્રી ણચરાગભાઇ રમેિભાઇ    
કાકહડયા શ્રી જયસ ખભાઈ વલ્લભભાઈ    
કાકહડયા શ્રી વલ્લભભાઇ ગ બરભાઇ   
કાનાણી શ્રી હકિ રભાઈ શિવાભાઈ  
ક ટવાલ શ્રી અશશ્વનભાઇ લક્ષ્મણભાઇ     
ક ળ પટેલ શ્રી સ માભાઇ ગાાંડાભાઈ  

ખ  
ખરાડ  શ્રી કાસ્ન્તભાઇ કાળાભાઇ      
ખાબડ શ્રી બચ ભાઇ મગનભાઇ    
ખાાંટ શ્રી ભપૂેન્રશસિંહ વેચાતભાઇ   
ખેડાવાલા શ્રી ઇમરાન ય સ ફભાઇ    

ગ  
ગામીત શ્રી પ નાભાઇ ઢેડાભાઇ     
ગામીત શ્રી સ શનલભાઇ રતનજીભાઇ    
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ગાશવત શ્રી માંગળભાઇ ગાંગાજીભાઇ     
ગ હહલ શ્રી રાજેિક માર હરજીભાઇ.  

ઘ  
ઘ ઘાર  શ્રી પ્રવીણભાઇ મનજીભાઇ   

ચ  
ચાવડા શ્રી અશમત અજજતશસિંહ     
ચાવડા ડૉ. ચત  રશસિંહ જવાનશસિંહ  
ચાવડા શ્રી જવાહરભાઇ પેથલજીભાઇ    
ચાવડા શ્રી રાજેન્રશસિંહ રણજજતશસિંહ   
ચ ડાસમા શ્રી ભપેૂન્રશસિંહ મન ભા    
ચ ડાસમા શ્રી શવમલભાઇ કાનાભાઇ    
ચૌિર  શ્રી આનાંદભાઇ મ હનભાઇ    
ચૌિર  શ્રી જીત ભાઇ હરજીભાઇ     
ચૌહાણ શ્રી અજજતશસિંહ પવ્તશસિંહ    
ચૌહાણ શ્રી અજ ન્શસિંહ ઉદેશસિંહ   
ચૌહાણ શ્રી હકિ રશસિંહ બાબ લાલ   
ચૌહાણ શ્રી બલરાજશસિંહ કલ્યાણશસિંહ   
ચૌહાણ શ્રીમતી સ મનબહને પ્રવીણશસિંહ    

િ  
જાડેજા શ્રી કાાંિલભાઇ સરમણભાઇ  
જાડેજા શ્રીમતી ગીતાબા જયરાજશસિંહ   
જાડેજા શ્રી િમેન્રશસિંહ મેરૂભા   
જાડેજા શ્રી પ્રદ પશસિંહ ભગવતશસિંહ   
જાડેજા શ્રી પ્રદ્ય મનશસિંહ મહહપતશસિંહ     
જાડેજા શ્રી વીરેન્રશસિંહ બહાદ રશસિંહ   
જ િી શ્રી ભીખાભાઇ ગલાભાઇ    
જ િીયારા ડૉ. અશનલભાઈ જાલજીભાઈ    

ઝ  
ઝાલા શ્રી િવલશસિંહ  નરેન્રશસિંહ    
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ઝાલાવાહડયા શ્રી વી. ડ .   
ઠ  

ઠાક ર શ્રી અલ્પેિ ખ ડાજી    
ઠાક ર સ શ્રી ગેનીબહને નગાજી    
ઠાક ર શ્રી ચાંદનજી તલાજી    
ઠાક ર શ્રી હદલીપક માર વીરાજીભાઈ  
ઠાક ર શ્રી બળદેવજી ચાંદ જી    
ઠાક ર શ્રી ભરતજી સ નાજી    
ઠાક ર શ્રી રાજેન્રશસિંહ શિવશસિંહ      
ઠાક ર શ્રી િાંભ જી ચેલાજી   
ઠ મર શ્રી વીરજીભાઇ કેિવભાઈ  

ડ  
ડાભી શ્રી કાળાભાઇ રઇજીભાઇ    
ડાભી શ્રી ભરતશસિંહજી િાંકરજી   

ડીંડ ર ડૉ. ક બેરભાઇ મનસ ખભાઇ   
ડેર શ્રી અંબર િભાઇ જીવાભાઇ    

ઢ  
ઢ હડયા શ્રી મ હનભાઇ િનજીભાઇ   

ત  
તડવી શ્રી અભેશસિંહ મ તીભાઇ   
શત્રવેદ  શ્રી રાજેન્ર સયૂ્પ્રસાદ  

થ  
થાવાણી શ્રી બલરામ ખ બચાંદ   

દ  
દવ ેશ્રીમતી શવભાવર બહને શવજયભાઈ  
દૂિાત શ્રી પ્રતાપભાઈ ભપૂતભાઈ  
દેસાઇ શ્રી કન ભાઇ મ હનલાલ   
દેસાઇ શ્રી પીયિૂ હદનકરરાય  
દેસાઇ શ્રી પાંકજભાઇ  શવન ભાઇ    
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ધ  
િાનાણી શ્રી પરેિક માર િીરજલાલ  
િારશવયા શ્રી વલ્લભભાઇ વેલજીભાઇ    

ન  
નાકરાણી શ્રી કેશ ભાઇ હ રજીભાઇ   

પ  
પટેલ શ્રી અનાંતક માર હસમ ખભાઇ    
પટેલ શ્રી અરશવિંદ છ ર્ ભાઇ   
પટેલ શ્રી અરશવિંદક માર ગાાંડાલાલ    
પટેલ શ્રી અક્ષયક માર ઇશ્વરભાઇ     
પટેલ ડૉ. આિાબહને દ્વારકાદાસ    
પટેલ શ્રી ઇશ્વરશસિંહ ઠાક રભાઇ    
પટેલ શ્રી કન ભાઇ  કરમિીભાઇ    
પટેલ ડૉ. હકર ટક માર ચીમનલાલ     
પટેલ શ્રી કૌશિકભાઇ જમનાદાસ   
પટેલ શ્રી ગ શવિંદભાઇ ઉકાભાઈ  
પટેલ શ્રીમતી ઝાંખનાબહને હહતેિક માર     
પટેલ શ્રી દ યાંતભાઇ રજનીકાાંત   
પટેલ શ્રી શનરાંજનભાઈ પરિ તમદાસ    
પટેલ શ્રી નીશતનક માર રશતલાલ   
પટેલ શ્રી નરેિભાઇ મગનભાઇ   
પટેલ શ્રી નથાભાઇ હગે ળાભાઇ     
પટેલ શ્રી પરબતભાઇ સવાભાઇ   
પટેલ શ્રી બાબ ભાઇ જમનાદાસ    
પટેલ શ્રી ભરતભાઇ ક ક ભાઇ    
પટેલ શ્રી ભપૂેન્રભાઇ રજનીકાાંતભાઈ   
પટેલ શ્રી મહિેક માર અમતૃલાલ    
પટેલ શ્રી મ કેિભાઇ ઝીણાભાઇ    
પટેલ શ્રી ય ગેિભાઈ નારણભાઈ    
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પટેલ શ્રી રમણભાઇ ધળૂાભાઇ    
પટેલ શ્રી રમેિભાઈ છ ર્ ભાઈ   
પટેલ શ્રી ઋશિકેિ ગણેિભાઇ    
પટેલ શ્રી શવવેક નર િમભાઇ   
પટેલ શ્રી સ રેિક માર ચત  રદાસ    
પટેલ શ્રી સ રેિ િનજીભાઇ   
પટેલ શ્રી સૌરભ   
પટેલ શ્રી હસમ ખભાઇ સ માભાઇ   
પટેલ શ્રી હહિંમતશસિંહ પ્રહલાદશસિંહ     
પહઢયાર શ્રી જિપાલશસિંહ મહને્રશસિંહજી    
પણદા શ્રી વજેશસિંગભાઇ પારશસિંગભાઇ    
પરમાર શ્રી ઇન્રજજતશસિંહ નટવરશસિંહ     
પરમાર શ્રી ઇશ્વરભાઇ રમણભાઇ   
પરમાર શ્રી કાસ્ન્તભાઇ િાભઇભાઇ    
પરમાર શ્રી ગજેન્રશસિંહ ઉદેશસિંહ   
પરમાર શ્રી ગ શવિંદભાઇ રઇજીભાઇ   
પરમાર શ્રી જયરથશસિંહજી ચાંરશસિંહજી   
પરમાર શ્રી પનૂમભાઇ માિાભાઇ    
પરમાર શ્રી પ્રદ પભાઇ ખનાભાઇ   
પરમાર શ્રી રાજેન્રશસિંહજી િીરશસિંહજી     
પરમાર શ્રી  િૈલેિ મન ભાઇ    
પાટકર શ્રી રમણલાલ નાન ભાઇ    
પાટ લ શ્રીમતી સાંગીતાબહને રાજેન્રભાઇ   
પીરજાદા શ્રી મ હમદજાવીદ અબ્દ લમ તલીબ     
પાંચાલ શ્રી જગદ િ ઈશ્વરભાઈ  
પાંડયા શ્રી િિીકાન્ત મહ બતરામ   

ફ  
ફળદ  શ્રી રણછ ડભાઈ ચનાભાઈ   

બ  
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બલર શ્રી કાસ્ન્તભાઇ હહિંમતભાઈ   
બારડ શ્રી ભગવાનભાઇ િાનાભાઇ    
બાહરયા શ્રીમતી ચન્ન્રકાબહને છગનભાઇ    
બારૈયા શ્રી કન ભાઇ મથ રામભાઇ     
બારૈયા શ્રી ભીખાભાઇ રવજીભાઇ    
બાવણળયા શ્રી ક ાંવરજીભાઇ મ હનભાઇ    
બ ખીહરયા શ્રી બાબ ભાઇ ભીમાભાઇ    

ભ  
ભરવાડ શ્રી જેઠાભાઇ ઘેલાભાઇ   
ભરવાડ શ્રી લાખાભાઇ ભીખાભાઇ    
ભાભ ર શ્રી િૈલિેભાઇ સ મનભાઇ    
ભહૂરયા શ્રી શિવાભાઇ અમરાભાઇ    

મ  
મકવાણા શ્રી ઋજત્વકભાઇ લવજીભાઇ    
મકવાણા શ્રી રાઘવભાઈ સી.    
મહતેા શ્રી િૈલેિભાઇ કનયૈાલાલ   
મહશે્વર  શ્રીમતી માલતીબહને હકિ રભાઈ  
માકાસણા શ્રી િનજીભાઇ આણાંદજીભાઈ   
માડમ શ્રી શવિમભાઇ અરજણભાઇ     
માણેક શ્રી પબ ભા શવરમભા    
મારૂ શ્રી પ્રવીણભાઇ ટ ડાભાઇ    
માલમ શ્રી દેવાભાઇ પ ૂાંજાભાઇ   
મ સહડયા શ્રી પ્રવીણભાઇ નરિીભાઇ    
મેરજા શ્રી ણબ્રજેિક માર અમરિીભાઈ  
મેવાણી શ્રી જજજે્ઞિ નટવરલાલ  
મ દ  શ્રી પ ણેિક માર ઈશ્વરલાલ    
મ રહડયા શ્રી શવન દભાઇ અમરિીભાઇ    
મ હહલે શ્રીમતી સીમાબહને અક્ષયક માર     

ર  
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રણા શ્રી અરૂણશસિંહ અજીતશસિંહ    
રાઉલજી શ્રી ચન્રશસિંહજી કનકશસિંહજી   
રાઠવા શ્રી મ હનશસિંહ છ ર્ ભાઇ     
રાઠવા શ્રી સ ખરામભાઇ હહરયાભાઇ    
રાઠ ડ શ્રી રતનશસિંહ મગનશસિંહ   
રાણા શ્રી અરશવિંદ િાાંશતલાલ   
રાદહડયા શ્રી જયેિક માર શવઠ્ઠલભાઇ   
રાવલ શ્રી મહિેક માર કનૈયાલાલ   
ર બહડયા શ્રી હિ્દક માર માિવજીભાઇ    
રૂપાણી શ્રી શવજયક માર રમણણકલાલ   
રૈયાણી શ્રી અરશવિંદ ગ રિનભાઈ  

ર્  
વક લ શ્રીમતી મનીિા રાજીવભાઈ  
વસાવા શ્રી પે્રમશસિંહભાઇ દેવજીભાઇ    
વસાવા શ્રી મહિેભાઇ છ ર્ ભાઇ  
વસાવા શ્રી છ ર્ ભાઇ અમરશસિંહ  
વસાવા શ્રી ગણપતશસિંહ વેર્સતાભાઇ   
વસ યા શ્રી લણલત જસમતભાઈ  
વાઘાણી શ્રી જજતેન્રભાઇ સવજીભાઇ   
વાઘેલા શ્રી ક શતિશસિંહ પ્રભાતશસિંહ   
વાજા શ્રી બાબ ભાઇ કાળાભાઇ    
વાળા શ્રી મ હનલાલ માલાભાઇ    
વાંિ શ્રી પ ૂાંજાભાઇ ભીમાભાઇ     

શ  
િાહ શ્રી રાકેિ જિવાંતલાલ  
િેખ શ્રી ગ્યાસ દ્દ ન હબીબ દ્દ ન     
શ્રીવાર્સતવ શ્રી મધ ભાઇ બાબ ભાઇ    

   
સાગહઠયા શ્રી લાખાભાઇ જેઠાભાઈ  



77 
 

સાબહરયા શ્રી પરસ િમભાઈ ઉકાભાઇ    
સ ખડ આ શ્રી જજતેન્ર રશતલાલ   
સ ઢાપરમાર શ્રી કાસ્ન્તભાઇ મણણભાઈ     
સ લાંક  શ્રી કેસહરશસિંહ જેસાંગભાઇ    
સ લાંક  શ્રી કરિનભાઇ પ ૂાંજાભાઇ   
સ લાંક  શ્રી નૌિાદ ભલજીભાઇ    
સ લાંક  શ્રી પરસ િમભાઇ ઓિવજીભાઇ   
સ લાંક  શ્રી સાંજયભાઇ જેસાંગભાઇ    
સાંઘવી શ્રી હિ્ રમેિક માર   
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શ્રી ગલુાબસ િંહ પીરાભાઈ રાજપતૂ 

ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્ર  

૮, થરાદ મત સિભાગ 

(બના કાાંઠા જજલ્લો) 
 

જન્મ: તા. ૧લી જૂન, ૧૯૮૫, થરાદ 

 

સિક્ષણ: બી.કોમ. 
 

પત્નીનુાં નામ  ાંતાનો: શ્રીમતી  રોજકુાંિર, બે પતુ્ર 

 

વ્યિ ાય: ખેતી 
 

પ્રવસૃિઓ: પ્રમખુ, ગજુરાત પ્રદેિ યિુક કોંગે્ર . પિૂવ પ્રમખુ, ગજુરાત પ્રદેિ એન.એ .ય.ુઆઈ. 
િેલફેર મેમ્બર, ગજુરાત યસુનિસ િટી.  ેનેટ મેમ્બર, હમેચાંદ્રાચાયવ ઉિર ગજુરાત યસુનિસ િટી. 
પિૂવ રાષ્ટ્રીય મહામાંત્રી, ઓલ ઈન્ન્િયા એન.એ .ય.ુઆઈ. િેલલગેટ, ઓલ ઈન્ન્િયા કોંગે્ર  કસમટી.  
 

િોખ: િાાંચન, પ્રિા  

 

કાયમી  રનામુાં: મ.ુપો. અ ારા, તા. િાિ, જજ. બના કાાંઠા  
   ટે.નાં. ૯૮૨૪૯ ૨૬૫૫૫ (મોબાઈલ) 
 

હાલનુાં  રનામુાં: મ.ુપો. િજેગઢ, તા. થરાદ, જજ. બના કાાંઠા 
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શ્રી રઘભુાઈ મેરાજભાઈ દે ાઈ 

ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્ર  

૧૬, રાધનપરુ મત સિભાગ 

(પાટણ જજલ્લો) 
 

જન્મ: તા. ૧લી જૂન ૧૯૬૬, આંતરસુાંબા, તા. કપિિાંજ, જજ. ખેિા. 
 

સિક્ષણ: બી.કોમ. 
 

પત્નીન ુનામ  ાંતાનો: શ્રીમતી  ીતાબહને, બે પતુ્ર, એક પતુ્રી. 
 

વ્યિ ાય: લબલ્િર, ખેતી, પશપુાલન 

 

પ્રવસૃિઓ:   ભ્ય, (૧) ઘાટલોડિયા નગર પાંચાયત, ૧૯૯૦-૯૫, (૨) ઘાટલોડિયા નગરપાલલકા, 
૧૯૯૫-૨૦૦૫. પ્રમખુ, ઘાટલોડિયા નગરપાલલકા, ૧૯૯૮-૨૦૦૦. સિરોધપક્ષના નેતા, 
ઘાટલોડિયા નગરપાલલકા, ૨૦૦૧-૦૫. માંત્રી, (૧) એન.એ .ય.ુઆઈ., અમદાિાદ િહરે, 
૧૯૮૯, (૨) ગજુરાત પ્રદેિ યિુક કોંગે્ર   સમસત, ૨૦૦૦, (૩) ગજુરાત પ્રદેિ કોંગે્ર   સમસત, 

૨૦૦૭. મહામાંત્રી, (૧) નિગજુરાત કોલેજ, ૧૯૮૯, (૨) ગજુરાત પ્રદેિ કોંગે્ર   સમસત, 

 ામાજજક અને િૈક્ષલણક રીતે પછાત િગવ મોરચો, ૨૦૦૨, (૩) ગજુરાત પ્રદેિ યિુક કોંગે્ર  
 સમસત, ૨૦૦૫, (૪) ગજુરાત પ્રદેિ કોંગે્ર   સમસત, ૨૦૧૮.  ાંકલન માંત્રી,  ગજુરાત પ્રદેિ 
યિુક કોંગે્ર   સમસત, ૧૯૯૭. િેલલગેટ, (૧) ગજુરાત પ્રદેિ કોંગે્ર   સમસત, ૨૦૦૮, (૨) ઓલ 
ઈન્ન્િયા કોંગે્ર  કસમટી, ૨૦૧૭, કારોબારી  ભ્ય, ગજુરાત પ્રદેિ કોંગે્ર   સમસત, ૨૦૧૭. પ્રમખુ, 

રાધાસ્િામી એજ્યકેુિન ચેડરટેબલ રસ્ટ, અમદાિાદ. 
 

િોખ: ડિકેટ, િાાંચન 

 

સિદેિ પ્રિા : અમેડરકા, ય.ુએ.ઈ. , યરુોપ 

 

કાયમી  રનામુાં: 'જોધ ભિુન', આિાપરુા માતાજીના માંડદર પા ે, 

   ધાસમિક બાંગલો  ામે, મ ાલી રોિ, 
   મ.ુ તા. રાધનપરુ, જજ. પાટણ. 
હાલનુાં  રનામુાં: બી/૫,  ેન્ટો ા એિરગ્રીન લેન્િ, 
   એ . પી. ડરિંગ રોિ, ભાિજ  કવલ, અમદાિાદ 

 
 

 

    



3 
 

શ્રી અજમલજી િલાજી ઠાકોર 
ભારતીય જનતા પક્ષ 

૨૦, ખેરાલ ુમતસિભાગ 

(મહ ેાણા જજલ્લો) 
 

જન્મ: તા. ૧લી જુન ૧૯૫૨, મલેકપરુ. 
 

સિક્ષણ: બી.આર.એ . (એગ્રી.) 
 

પત્નીનુાં નામ  ાંતાનો: શ્રીમતી રઈબેન, બે પતુ્ર, બે પતુ્રી. 
 

વ્યિ ાય: ખેતી, પશપુાલન, વકૃ્ષઉછેર. 
 

પ્રવસૃિઓ: િર્વ ૨૦૧૦-થી ભારતીય જનતા પક્ષના પ્રાથસમક અને  ડિય  ભ્ય. માંત્રી, 
અનારપરુ (છોટા) દૂધ ઉત્પાદક  હકારી માંિળી લલ., તા. ધાનેરા, જજ. બના કાાંઠા, ૧૯૭૭-૭૮. 
ખેતીિાિી  હાયક, એગ્રો ઇકોનોસમક ડર ચવ  ેન્ટર, ભારત  રકાર, ૧૯૭૮-૮૨, ગ્રામ ેિક, 
ખેતીિાિી, જજલ્લા પાંચાયત, મહ ેાણા, ૧૯૮૨-૨૦૧૦. એજન્ટ, ભારતીય પોસ્ટ બચત ખાતા, 
૧૯૯૩-૨૦૧૧,  ેનાનાયક, ગ્રામરક્ષક દળ, ૧૯૮૪-૯૦. મહામાંત્રી, તાલકુા ભારતીય જનતા 
પક્ષ, ૨૦૧૪થી.  ભ્ય, મલેકપરુ તાલકુા પાંચાયત, ૨૦૧૫થી, અધ્યક્ષ કારોબારી  સમસત 

(સ્થાયી  સમસત), ખેરાલ ુ તાલકુા પાંચાયત, ૨૦૧૮થી,  રકારી પ્રસતસનસધ, એ.ટી.િી.ટી. 
૨૦૧૪થી, પ્રમખુ, મલેકપરુ દૂધ ઉત્પાદક  હકારી માંિળી, ૧૯૮૫-૨૦૦૦ તથા ૨૦૦૩-૧૦, 

કારોબારી  ભ્ય, ખેરાલ ુ તાલકુા ચીમનાબાઈ પીયત જૂથ, ૨૦૦૫થી, તાલકુા  ાંયોજક, ધમવ 
જાગરણ  ામાન્ય સિભાગ પે્રડરત ગૌરક્ષા  ાંિધવન હતે ુઆયોજજત સિશ્વમાંગલમ ગૌગ્રામ યાત્રા, 
ખેરાલ,ુ િર્વ ૨૦૦૯.  ામાજજક આગેિાન, ખેરાલ ુતાલકુા ઠાકોર  માજ. 
 

િોખ: વકૃ્ષઉછેર, િાાંચન, ઓગેસનક ખેતી, આયિેુદ,  માજ  ેિા. 
 

કાયમી  રનામુાં: મ.ુ મલેકપરુ, પો. બળાદ, ઠેકાણુાં મોટો િા , 

   તા. ખેરાલ,ુ જજ. મહ ેાણા, સપન - ૩૮૪ ૩૨૫. 
 
 

  
 

 
 

 
 

    



4 
 

શ્રી જસભુાઈ િીિાભાઈ પટેલ 

ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્ર  

૩૨, બાયિ મતસિભાગ 

(અરિલ્લી જજલ્લો) 
 

જન્મ: તા. ૩૧મી ઓક્ટોબર ૧૯૫૭, હલેોદર, તા. માલપરુ, જજ. અરિલ્લી. 
 

સિક્ષણ: બી.કોમ. 
 

પત્નીનુાં નામ અને  ાંતાનો: શ્રીમતી મધબેુન, બે પતુ્ર. 
 

વ્યિ ાય: ખેતી,  માજ ેિા 
 

પ્રવસૃિઓ:  ભ્ય, અરિલ્લી જજલ્લા પાંચાયત. ચેરમેન, (૧) ખેતીિાિી ઉત્પન્ન બજાર  સમસત, 

માલપરુ, (૨) નાગડરક બેન્ક, માલપરુ, (૩) તાલકુા ખરીદ િેચાણ  ાંઘ, માલપરુ, (૪) જજલ્લા 
સિક્ષણ  સમસત. િાયરેક્ટર, (૧)  ાબર િેરી, (૨)  ાબરકાાંઠા જજલ્લા મધ્યસ્થ  હકારી બેંક.  
 

િોખ: િાાંચન. 
 

કાયમી  રનામુાં: મ.ુ પો. હલેોદર, તા. માલપરુ, જજ. અરિલ્લી. 
   ટે. નાં. ૯૯૨૫૦ ૩૬૯૯૨, ૯૯૭૯૭ ૪૯૦૨૨ (મોબાઈલ). 
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શ્રી જગદીિભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ 

ભારતીય જનતા પક્ષ 

૫૦, અમરાઈિાિી મત સિભાગ 

(અમદાિાદ િહરે) 
 

જન્મ: તા. ૧૫મી ઓક્ટોબર, ૧૯૬૪, િી તપરુા, તા. કિી, જજ. મહ ેાણા. 
 

સિક્ષણ: બી.એ  ી., એ.એ .ટી.એમ.- ય.ુટી. લેિલ-૨, એમ.બી.એ. (ઈન્િ.) 
 

પત્નીનુાં નામ અને  ાંતાનો: શ્રીમતી કલ્પનાબહને, એક પતુ્ર, એક પતુ્રી.  
 

વ્યિ ાય: એન્ન્જસનયડરિંગ એકમ. 
 

પ્રવસૃિઓ: પિૂવ અધ્યક્ષ, અમદાિાદ િહરે ભારતીય જનતા પક્ષ. પ્રભારી, મહ ેાણા જજલ્લો અને 
િહરે, પિૂવ પ્રભારી, ગાાંધીનગર િહરે તથા જજલ્લો, સરેુન્દ્રનગર, ભાિનગર િહરે તથા જજલ્લો. 
પિૂવ અધ્યક્ષ, ઉદ્યોગ  ેલ, ભારતીય જનતા પક્ષ, કણાવિતી મહાનગર. પિૂવ મ્યસુનસ પલ 
કાઉન્ન્ લર (ઓઢિ િોિવ), અમદાિાદ મ્યસુનસ પલ કોપોરેિન. પિૂવ  ભ્ય, (૧) સ્થાયી  સમસત, 

અ. મ્ય.ુ કો. (૨)  ોલલિ િેસ્ટ મેનેજમેન્ટ કસમટી, અ. મ્ય.ુ કો. (આ કસમટીના ટેકસનકલ  ભ્ય 
તરીકે અમેડરકાના િગ્લા  ખાતેની કોન્ફરન્ માાં હાજરી.) સ્થાપક  ભ્ય, લઘ ુ ઉદ્યોગ ભારતી, 
ગજુરાત પ્રદેિ. િાયરેક્ટર, કે.આઈ.એ. ઈન્રસ્રકચર િેિલપમેન્ટ લલસમટેિ, કઠિાિા, 
જી.આઈ.િી. ી. ટેકસનકલ િાયરેક્ટર, પષુ્ટ્પક રેિમેક લલ. કઠિાિા. પિૂવ િાયરેક્ટર, પાિર ગ્રીિ 
કોપોરેિન ઓફ ઈન્ન્િયા (PGCI) અને POSOCO (ભારત  રકાર).  ભ્ય,  ૌરાષ્ટ્ર કો-ઓ. 
બેંક, સિરાટનગર િાખા. પિૂવ  ભ્ય, IMC કસમટી, આઈ.ટી.આઈ., કુબેરનગર તથા ઈન્િો-જમવન 
ટલૂ રૂમ.  

 

િોખ: િાાંચન, સ્પે  ડિફેન્ , ઈન્ન્િજજસનય  િેિલપમેન્ટ ફોર સ્મોલ સ્કેલ, જન  ાંપકવ .  
 

સિદેિ પ્રિા : અમેડરકા, યરુોપ, કોડરયા, ઓસ્રેલલયા, દલક્ષણ આડરકા, હોંગ કોંગ, તાઈિાન 

િગેરે. 
 

કાયમી  રનામુાં: બી-૬, વનૃ્દાિન પાકવ   ો ાયટી, 
   સિરાટનગર રોિ, ઓઢિ, અમદાિાદ, સપન-૩૮૨ ૪૧૫ 

   ટે. નાં. ૯૩૨૮૬ ૨૮૬૦૧ (મોબાઈલ).  
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શ્રી રાઘિજીભાઈ હાં રાજભાઈ પટેલ 

ભારતીય જનતા પક્ષ 

૭૭, જામનગર (ગ્રામ્ય) મત સિભાગ 

(જામનગર જજલ્લો) 
 

જન્મ: તા. ૧લી જૂન ૧૯૫૮, મોટા ઈંટાળા, તા. ધ્રોળ, જજ. જામનગર 
 

સિક્ષણ: બી.એ., એલ.એલ.બી. 
 

પત્નીનુાં નામ અને  ાંતાનો: શ્રીમતી કાન્તાબહને, બે પતુ્ર. 
 

વ્યિ ાય: ખેતી, િૈક્ષલણક પ્રવસૃિ. 
 

 ાં દીય કારડકદી:  ભ્ય, (૧) આઠમી ગજુરાત સિધાન ભા, ૧૯૯૦-૯૫, (૨) નિમી ગજુરાત 
સિધાન ભા, ૧૯૯૫-૯૭, (૩) દિમી ગજુરાત સિધાન ભા, ૧૯૯૮-૨૦૦૨ (પેટા ચ ૂાંટણી), (૪) 

બારમી ગજુરાત સિધાન ભા, ૨૦૦૭-૧૨, (૫) તેરમી ગજુરાત સિધાન ભા, ૨૦૧૨-૧૭. રાજ્ય 
કક્ષાના માંત્રીશ્રી, ગ્રામ ગહૃસનમાવણ સિભાગ, ગજુરાત  રકાર, ૧૯૯૫-૯૬. માંત્રીશ્રી, (૧) રમતગમત 
અને યિુક  ેિા, ૧૯૯૬, (૨) પાણીપરુિઠા, રમતગમત અને યિુક  ેિા, ૧૯૯૭-૯૮. 
 

પ્રવસૃિઓ: પ્રમખુ, (૧) લેઉિા પટેલ  માજ, ધ્રોળ, (૨) પટેલ ભાણજી ભીમજી એજ્યકેુિન એન્િ 
ચેડરટેબલ ટ્ર્સસ્ટ, ધ્રોળ, (૩) પટેલ ભીમજી િિરામ એજ્યકેુિન એન્િ ચેડરટેબલ રસ્ટ, કાલાિિ, (૪) 
િી. એલ. પટેલ કેળિણી માંિળ, મોટા ઈંટાળા, (૫) શ્રી નિભારત એજ્યકેુિન રસ્ટ, નાના ખિબા, 
(૬) ખેતીિાિી ઉત્પન્ન બજાર  સમસત, જામનગર, (૭) તાલકુા યિુક કોંગે્ર   સમસત, ધ્રોળ, ૧૯૭૫-
૮૨, (૮) જજલ્લા યિુક કોંગે્ર   સમસત, જામનગર, ૧૯૮૨-૮૯.  ભ્ય, જજલ્લા પાંચાયત, જામનગર, 
૧૯૮૭-૯૦. 
 

િોખ: રમત-ગમત, િાાંચન,  ાાંસ્કૃસતક પ્રવસૃિઓ અને  માજ ેિા 
 

સિદેિ પ્રિા : કેનેિા, અમેડરકા, ઈઝરાઈલ. 
 

કાયમી  રનામુાં: પાંચિટી  ો ાયટી, રાજકોટ રોિ, 
   મ.ુ ધ્રોળ, જજ. જામનગર 
   ટે. નાં. (૦૨૮૯૭) ૨૨૩૮૩૬ (ઘર). 
    (૦૨૮૮) ૨૫૫૦૦૨૫, 

    ૯૮૨૫૨ ૧૩૩૦૨ (મોબાઈલ) 
    ૯૪૨૯૪ ૧૩૩૦૧ (મોબાઈલ)  
   E-mail:raghavjpatel@gmail.com 
 

હાલનુાં  રનામુાં:  ૧૩/૨,  દસ્ય સનિા , 

    ેક્ટર-૨૧, ગાાંધીનગર. 
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શ્રી જજજે્ઞિકુમાર અંબાલાલ  ેિક 
ભારતીય જનતા પક્ષ 

૧૨૨, લણુાિાિા મત સિભાગ 

(મહી ાગર જજલ્લો) 
 

જન્મ: તા. ૧૦મી નિેમ્બર, ૧૯૭૫, લણુાિિા 
 

સિક્ષણ: બી.એ  ી., એલ.એલ.બી. 
 

પત્નીનુાં નામ અને  ાંતાનો: શ્રીમતી શ્રધ્ધાબહને, એક પતુ્ર, એક પતુ્રી. 
 

વ્યિ ાય: િીલર, ટાટા મોટ વ, ફટાકિાના સ્ટોડકસ્ટ, હોટલ તથા ખેતી. 
 

પ્રવસૃિઓ: િાઈ  ચેરમેન, મહી ાગર જજલ્લા ખરીદ િેચાણ  ાંઘ. ડિરેક્ટર, મહી ાગર જજલ્લા 
 હકારી  ાંઘ, પ્રમખુ, (૧)  મસ્ત બ્રહ્મ માજ, મહી ાગર જજલ્લો, (૨) યિુા મોરચો, ૧૯૯૭- 
૨૦૦૦, (૩) લણુાિાિા િહરે ભારતીય જનતા પક્ષ, ૨૦૦૬-૦૯. પિૂવ ડિરેક્ટર, ખેતીિાિી ઉત્પન્ન 
બજાર  સમસત, ખાનપરુ. િોિવ પ્રમખુ, લણુાિાિા િોિવ નાં. ૧, ૧૯૯૫-૯૭. માંત્રી, (૧) લણુાિાિા 
િહરે ભા.જ.પ., ૨૦૦૦-૦૩, (૨) પાંચમહાલ જજલ્લા ભા.જ.પ., ૨૦૦૯-૧૨. મહામાંત્રી, લણુાિાિા 
િહરે ભા.જ.પ., ૨૦૦૩-૦૬. ઉપપ્રમખુ, મહી ાગર જજલ્લા ભા.જ.પ., ૨૦૧૨-૧૫. ઈન્ચાર્જ, 

 ાંગઠન પિવ, ૨૦૧૫, મહી ાગર જજલ્લા ભા.જ.પ., અધ્યક્ષ, કારોબારી  સમસત, મહી ાગર 
જજલ્લા પાંચાયત, ૨૦૧૯-થી, પિૂવ સિરોધ પક્ષના નેતા, મહી ાગર જજલ્લા પાંચાયત, ૨૦૧૫-
૧૭,  ભ્ય, જજલ્લા પાંચાયત (િિાગામ બેઠક). 
 

િોખ: રમતગમત, બેિસમન્ટન, ટેબલટેસન , િતરાંજ, ડિકેટ. 
 

કાયમી  રનામુાં: િચલુાં ફલળય,ુ ગાાંગટા, તા. ખાનપરુ, જજ. મહી ાગર. 
 

હાલનુાં  રનામુાં: ૧૧, ગાયત્રી  ો ાયટી, પરશરુામ ચોક, 
   મ.ુ તા. લણુાિાિા, જજ. મહી ાગર 
   ટે. નાં. ૯૮૨૪૩ ૫૯૯૬૯, ૯૪૨૯૧ ૪૫૪૫૫ (મોબાઈલ). 

 
 




