
 

 

 

 

મંગળવાર, તા. ૧૨મી ઓકટોબર, ૨૦૨૧ 
 

૪૦૫. સભાગૃહની જુદી જુદી બબન-નાણાકીય સબમબતઓ ઉપર માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ કરેલી 

સભ્યોની બનમણૂક  

 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, તાજતેરમાાં માંત્રીમાંડળની પુન:રચનાને પરરણામે ગુજરાત 
વિધાનસભાની જુદી જુદી વિન-નાણાકીય સવમવતઓમાાં ખાલી પડેલ સ્થાનો ઉપર              
સભ્યોની વનમણૂક કરતાાં, સન ૨૦૨૧-૨૦૨૨ના િર્ષ માટે હિે નીચે જણાવ્યા મુજિ 
સવમવતઓની પુન:રચના કરિામાાં આિે છે.  

૧. બબન-સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સબમબત 

૧. શ્રીમતી ઝંખના પટેલ  

૨. શ્રી જગદીશ પટેલ 

૩. શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા  

૪. શ્રી ધનજીભાઇ પટેલ 

૫. શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર  

૬. શ્રી મહેશકુમાર રાિલ 

૭. શ્રી કેસરીવસાંહ સોલાંકી  

૮. શ્રી ભાિેશભાઇ કટારા  

 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૧૫૬(૧) અન્િયે માનનીય 

અધ્યક્ષશ્રીએ શ્રીમતી ઝખંના પટેલની આ સવમવતના પ્રમુખ તરીકે વનમણૂક કરેલ છે.  
૨. ગૌણ બવધાન સબમબત 

૧. શ્રી રમણભાઇ પટેલ  

૨. શ્રી રાજને્ર વત્રિેદી, કાયદા માંત્રીશ્રી (હોદાની રૂએ) 

૩. શ્રી ભરતજી ઠાકોર 

૪. શ્રી િલરાજવસાંહ ચૌહાણ  

૫. શ્રી સુરેશભાઇ ધનજીભાઇ પટેલ  

૬. શ્રી રાજશેકુમાર ગોરહલ 

૭. શ્રી પ્રતાપ દુધાત  

૮. શ્રી ઇન્રજીતવસાંહ પરમાર  

૯. શ્રી જીગે્નશકુમાર સેિક  

૧૦. શ્રી અરવિાંદ રાણા  

 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૧૫૬(૧) અન્િયે માનનીય 

અધ્યક્ષશ્રીએ શ્રી રમણભાઇ પટેલની આ સવમવતના પ્રમુખ તરીકે વનમણૂક કરેલ છે.  

...૨... 

પત્રક ભાગ - ૩ 
ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 

 



 

 

...૨... 
 

 

 

 

૩. બનયમો માટેની સબમબત 

  

૧. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી  

૨. શ્રી પરેશ ધાનાણી, વિરોધ પક્ષના નેતાશ્રી 

૩. ડો. આશાિેન પટેલ  

૪. શ્રી અવિન કોટિાલ  

૫. ડો. સી. જ.ે ચાિડા  

૬. શ્રી શૈલેર્ પરમાર  

૭. શ્રી ગોવિાંદભાઇ પટેલ  

૮. શ્રી િાિુભાઇ િોખીરીયા  

૯. શ્રી પુાંજાભાઇ િાંશ  

૧૦. શ્રી અવમત ચાિડા  

૧૧. શ્રી કેતનભાઇ ઈનામદાર 

૧૨. શ્રીમતી સીમાિેન મોહીલે  

૧૩. શ્રી અરૂણવસાંહ રણા  

૧૪. શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ 

૧૫. શ્રી મોહનભાઇ ઢોરડયા  

 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૨૧૧ અન્િયે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી આ 

સવમવતના પ્રમુખ રહેશે.  
 

૪. સરકારે આપેલી ખાતરીઓ માટેની સબમબત 

  

૧. શ્રી વલ્લભભાઇ કાકડીયા  

૨. શ્રી ગુલાિવસાંહ રાજપૂત  

૩. શ્રી શશીકાન્ત પાંડયા  

૪. શ્રી જગદીશભાઇ પટેલ 

૫. શ્રી અરવિાંદકુમાર પટેલ  

૬. શ્રી પરસોત્તમ સાિરીયા 

૭. શ્રી લલીત િસોયા  

૮. શ્રી હર્ષદકુમાર રીિડીયા  

૯. શ્રી અાંિરીર્ભાઇ ડેર  

૧૦. શ્રી અક્ષયકુમાર પટેલ  

 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૧૫૬(૧) અન્િયે માનનીય 

અધ્યક્ષશ્રીએ શ્રી વલ્લભભાઇ કાકડીયાની આ સવમવતના પ્રમુખ તરીકે વનમણૂક કરેલ છે.  

...૩... 



 

 

...૩... 

 

૫. અનુસૂબિત જનજાબતઓના કલ્યાણ માટેની સબમબત 

   

૧. શ્રી મોહનભાઇ ઢોડીયા  

૨. શ્રી અવિનભાઇ કોટિાલ  

૩. શ્રી િજવેસાંગભાઇ પણદા 

૪. શ્રી િચુભાઇ ખાિડ  

૫. શ્રી અભેવસાંહ તડિી 

૬. શ્રી ગણપતવસાંહ િસાિા  

૭. શ્રી આનાંદભાઇ ચૌધરી  

૮. શ્રી સુવનલભાઇ ગામીત  

૯. શ્રી વિજયભાઇ પટેલ  

૧૦. શ્રી અરવિાંદ છોટુભાઇ પટેલ 

૧૧. શ્રી રમણલાલ પાટકર  
  

 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૧૫૬(૧) અન્િયે માનનીય 

અધ્યક્ષશ્રીએ શ્રી મોહનભાઇ ઢોડીયાની આ સવમવતના પ્રમુખ તરીકે વનમણૂક કરેલ છે.  

 

૬. સભાગૃહની બેઠકોમાથંી સભ્યોની ગેરહાજરી બાબતની સબમબત 

   

૧. શ્રી પ્રબવણભાઇ ઘોઘારી  

૨. શ્રી વિરેન્રવસાંહ જાડેજા   

૩. માલતી વકશોર મહેિરી  

૪. શ્રી િાિુભાઇ પટેલ  

૫. શ્રીમતી ગીતાિા જાડેજા 

૬. શ્રી વિક્રમભાઇ માડમ  

૭. શ્રી કાાંવતભાઇ સોઢાપરમાર  

૮. શ્રી કાવન્તભાઇ પરમાર 

  

 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૧૫૬(૧) અન્િયે માનનીય 

અધ્યક્ષશ્રીએ શ્રી પ્રબવણભાઇ ઘોઘારીની આ સવમવતના પ્રમુખ તરીકે વનમણૂક કરેલ છે.  
 

  

 

...૪... 

 



 

 

...૪... 
 

૭. સદસ્ય બનવાસ સબમબત 

 

૧. શ્રી બપયુષભાઇ દેસાઇ  

૨. શ્રી કરશનભાઇ સોલાંકી 

૩. શ્રી રાજને્રવસાંહ ચાિડા 

૪. શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ  

૫. શ્રી િલરામ થાિાણી  

૬. શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ  

૭. શ્રી લલીતભાઇ કગથરા  

૮. શ્રી મહમદજાિીદ પીરઝાદા  

૯. શ્રી જ.ે િી. કાકરડયા  

૧૦. શ્રી કનુભાઇ િારૈયા  

૧૧. શ્રી મહેશકુમાર રાિલ 

૧૨. શ્રી વનરાંજન પટેલ  

૧૩. શ્રી શૈલેર્ભાઇ ભાભોર  

૧૪. શ્રી મધુભાઇ શ્રીિાસ્તિ  

૧૫. શ્રી શૈલેર્ભાઇ મહેતા    

 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૧૫૬(૧) અન્િયે માનનીય 

અધ્યક્ષશ્રીએ શ્રી બપયુષભાઇ દેસાઇની આ સવમવતના પ્રમુખ તરીકે વનમણૂક કરેલ છે.  
 

૮. સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકાયેલા કાગળો માટેની સબમબત 

 

૧. શ્રી બાબુભાઇ પટેલ  

૨. શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ જાડેજા  

૩. શ્રી જશુભાઇ પટેલ  

૪. શ્રી કનુભાઇ પટેલ  

૫. શ્રી લાખાભાઇ સાગઠીયા  

૬. શ્રી વચરાગભાઇ કાલરીયા  

૭. શ્રીમતી સુમનિેન ચૌહાણ 

૮. શ્રી શૈલેર્ભાઇ મહેતા 

૯. શ્રી જશપાલવસાંહ પરઢયાર  

૧૦. શ્રી સાંજયભાઇ સોલાંકી  

૧૧. શ્રી કાાંતીભાઇ િલર  

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

...૫... 



 

...૫... 

૯. અરજી સબમબત 

૧. માનનીય ઉપાધ્યક્ષશ્રી 

૨. શ્રી ધનજીભાઇ પટેલ 

૩. શ્રીમતી ગીતાિા જાડેજા  

૪. શ્રી પુાંજાભાઇ િાંશ  

૫. શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર  

૬. શ્રી કાળાભાઇ ડાભી  

૭. શ્રી િી. ડી. ઝાલાિાડીયા   

 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૨૪૭(૨) અન્િયે માનનીય 
ઉપાધ્યક્ષશ્રી આ સવમવતના પ્રમુખ રહેશે.  
 

૧૦. બવશેષાબધકાર સબમબત 

૧. શ્રી રાકેશભાઇ શાહ  

૨. શ્રી પરેશ ધાનાણી, વિરોધ પક્ષના નેતાશ્રી 

૩. શ્રી શૈલેર્ પરમાર 

૪. શ્રી અવમત ચાિડા  

૫. શ્રીમતી સાંગીતાિેન પાટીલ  

૬. શ્રી વિિેક પટેલ 

૭. શ્રી વપયુર્ભાઇ દેસાઇ 

 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૧૫૬(૧) અન્િયે માનનીય 

અધ્યક્ષશ્રીએ શ્રી રાકેશભાઇ શાહની આ સવમવતના પ્રમુખ તરીકે વનમણૂક કરેલ છે.  

૧૧. સભ્યોના ભથ્થા અંગેના બનયમો માટેની સબમબત 

 

૧. શ્રી જીતેન્દ્ર સુખડીઆ  

૨. શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાકોર  

૩. શ્રી િલરામ થાિાણી 

૪. શ્રી ભીખાભાઇ જોર્ી 

૫. શ્રી ભીખાભાઇ િારૈયા  

૬. શ્રી ગોવિાંદભાઇ પરમાર  

૭. શ્રી વનરાંજન પટેલ 

૮. શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ  

૯. શ્રી િી. ડી. ઝાલાિાડીયા 

૧૦. શ્રી પ્રવિણભાઇ ઘોઘારી  

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

...૬... 



 

...૬... 
 

 

 

૧૨. ગ્રંથાલય સબમબત 

  

૧. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી  

૨. શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ જાડેજા  

૩. શ્રી વિરેન્રવસાંહ જાડેજા  

૪. શ્રીમતી સાંતોકિેન આરેઠીયા  

૫. શ્રી નથાભાઇ પટેલ  

૬. શ્રી શશીકાન્ત પાંડયા  

૭. શ્રી શીિાભાઇ ભુરીયા  

૮. શ્રી અજમલજી ઠાકોર  

૯. શ્રી રહતુ કનોડીયા 

૧૦. શ્રી સુરેશકુમાર પટેલ  

૧૧. શ્રી કનુભાઇ પટેલ 

૧૨. શ્રી વિમલભાઇ ચુડાસમા  

૧૩. શ્રી જ.ે િી. કાકરડયા  

૧૪. શ્રી પુનમભાઇ પરમાર  

૧૫. શ્રી કાાંતીભાઇ િલર  
 

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી આ સવમવતના પ્રમુખ રહેશે. 
 

૧૩. અનુસૂબિત જાબતઓના કલ્યાણ માટેની સબમબત 

 

૧. શ્રી હહતુ કનોડીયા  

૨. માલતી વકશોર મહેિરી 

૩. શ્રી કરશનભાઇ સોલાંકી  

૪. શ્રી વકશોર ચૌહાણ  

૫. શ્રી શૈલેર્ પરમાર  

૬. શ્રી નૌશાદ સોલાંકી 

૭. શ્રી લાખાભાઇ સાગરઠયા  

૮. શ્રી પ્રવિણભાઇ મુસડીયા  

૯. શ્રી મોહનલાલ િાળા  

૧૦. શ્રી આત્મારામ પરમાર   

૧૧. શ્રી ઈિરભાઇ પરમાર  

 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૧૫૬(૧) અન્િયે માનનીય 

અધ્યક્ષશ્રીએ શ્રી હહતુ કનોડીયાની આ સવમવતના પ્રમુખ તરીકે વનમણૂક કરેલ છે. 

...૭... 



 

...૭... 
 

૧૪. સામાબજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગોના કલ્યાણ માટેની સબમબત 

 

૧. શ્રી શંભુજી ઠાકોર 

૨. ગેનીિેન ઠાકોર  

૩. શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ  

૪. શ્રી અજમલજી ઠાકોર  

૫. શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાકોર  

૬. શ્રી પરર્ોત્તમ સાિરીયા  

૭. શ્રી િાિુભાઇ િાજા  

૮. શ્રી ભીખાભાઇ િારૈયા  

૯. શ્રી કેસરીવસાંહ સોલાંકી  

૧૦. શ્રી અરવિાંદ રાણા 

૧૧. શ્રી ભરતભાઇ પટેલ 

 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૧૫૬(૧) અન્િયે માનનીય 

અધ્યક્ષશ્રીએ શ્રી શંભુજી ઠાકોરની આ સવમવતના પ્રમુખ તરીકે વનમણૂક કરેલ છે. 

 

                     

 

ગુજરાત બવધાનસભા સબિવાલય, 
ગાંધીનગર. 

ડી. એમ. પટેલ  

સબિવ, 
ગુજરાત બવધાનસભા.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


