
મ બેઠક જ લો ભાજપ ક ેસ આપ

1 અબડાસા- ક છ-1 ુ નિસહ ડ મામદ જત વસંત ખેતાણી

2 માંડવી- ક છ-2 અિન ુ દવે રા િસહ ડ કલાશ ગઢવી

3 ુજ- ક છ-3 ક ુભાઈ પટલ અરજણ ૂ ડયા રા શ પાંડો રયા

4 ર ક છ-4 િ કમ છાંગા રમેશ ડાંગર અરજણ રબાર

5 ગાંધીધામ-SC-1 ક છ-5 માલતી મહ ર ભરત સોલંક બી. ટ . મહ ર

6 રાપર ક છ-6 વીર િસહ ડ બ ુભાઈ અર ઠયા બાભાઈ પટલ

7 વાવ- બનાસકાંઠા-1 વ પ ઠાકોર ગેનીબહન ઠાકોર ડૉ. ભીમ પટલ

8 થરાદ બનાસકાંઠા-2 શંકર ચૌધર ુલાબિસહ રાજ ૂત િવરચંદ ચાવડા

9 ધાનેરા બનાસકાંઠા-3 ભગવાન ચૌધર નથાભાઈ પટલ ુરશ દવડા

10 દાંતા-ST-1 બનાસકાંઠા-4 લ ુભાઈ પારઘી કાંિત ખરાડ એમ.ક. ુંબ ડયા

11 વડગામ-SC-2 બનાસકાંઠા-5 મણભાઈ વાઘેલા જ ેશ મેવાણી દલપત ભા ટયા

12 પાલન ુર બનાસકાંઠા-6 અિનકત ઠાકર મહશ પટલ રમેશ નાભાણી

13 ડ સા બનાસકાંઠા-7 વીણ માળ સંજય રબાર ડૉ. રમેશ પટલ

14 દયોદર બનાસકાંઠા-8 કશા ચૌહાણ-ઠાકોર િશવા ૂ રયા ભેમાભાઈ ચૌધર

15 કાંકરજ બનાસકાંઠા-9 ક િતિસહ વાઘેલા અમરત ઠાકોર ુકશ ઠ ર

16 રાધન ુર પાટણ-1 લિવગ ઠાકોર ર ુ દસાઈ લાલ ઠાકોર

17 ચાણ મા પાટણ-2 દલીપ ઠાકોર દનેશ ઠાકોર િવ ુ પટલ

18 પાટણ પાટણ-3 રા ુલબહન દસાઈ કર ટ પટલ લાલેશ ઠ ર

19 િસ ુર પાટણ-4 બળવંતિસહ રાજ ૂત ચંદન ઠાકોર મહ રાજ ૂત

20 ખેરા ુ મહસાણા-1 સરદાર ચૌધર ુકશ દસાઈ દનેશ ઠાકોર

21 ઝા મહસાણા-2 ક. ક. પટલ અરિવદ પટલ ઉિવશ પટલ

22 વીસનગર મહસાણા-3 ઋિષકશ પટલ કર ટ પટલ જયંતી પટલ

23 બેચરા મહસાણા-4 ુખા ઠાકોર ભોપા ઠાકોર સાગર રબાર

24 કડ -SC-3 મહસાણા-5 કરશન સોલંક વીણ પરમાર એચ. ક. ડાભી

25 મહસાણા મહસાણા-6 ુકશ પટલ પી. ક. પટલ ભગત પટલ

26 વી ુર મહસાણા-7 રમણ પટલ સી. . ચાવડા ચરાગ પટલ

27 હમતનગર સાબરકાંઠા-1 વી. ડ . ઝાલા કમલેશ પટલ િનમલિસહ પરમાર



28 ઈડર- SC-4 સાબરકાંઠા-2 રમણલાલ વોરા રામભાઈ સોલંક જયંતી ણામી

29 ખેડ ા-ST-2 સાબરકાંઠા-3 અિ ન કોટવાલ ુષાર ચૌધર બિપન ગામેતી

30 ભલોડા-ST-3 અરવ લી-1 પી. સી. બરંડા રા ુ પારઘી પિસહ ભગોડા

31 મોડાસા અરવ લી-2 ભી ુ પરમાર રા િસહ ઠાકોર રા િસહ પરમાર

32 બાયડ અરવ લી-3 ભીખી પરમાર મહ િસહ વાઘેલા ુનીભાઈ પટલ

33 ાંિતજ સાબરકાંઠા-4 ગ િસહ પરમાર બેચરિસહ રાઠોડ અ પેશ પટલ

34 દહગામ ગાંધીનગર-1 બલરાજિસહ ચૌહાણ વખતિસહ ચૌહાણ ુહાગ પંચાલ

35 ગાંધીનગર દ ણ ગાંધીનગર-2 અ પેશ ઠાકોર હમાં ું પટલ દોલત પટલ

36 ગાંધીનગર ઉ ર ગાંધીનગર-3 ર ટાબહન પટલ વીર િસહ વાઘેલા ુકશ પટલ

37 માણસા ગાંધીનગર-4 જયંતી ચૌધર બા ુિસહ ઠાકોર ભા કર પટલ

38 કલોલ ગાંધીનગર-5 બકા ઠાકોર બળદવ ઠાકોર કાંિત ઠાકોર

39 વીરમગામ અમદાવાદ-1 હા દક પટલ લાખા ભરવાડ ુંવર ઠાકોર

40 સાણંદ અમદાવાદ-2 ક ુ પટલ રમેશ કોળ ુલદ પ વાઘેલા

41 ઘાટલો ડયા અમદાવાદ-3 ૂપે પટલ અમી યા ક િવજય પટલ

42 વેજલ ુર અમદાવાદ-4 અિમત ઠાકર રા પટલ ક પેશ પટલ ભોલો

43 વટવા અમદાવાદ-5 બા ુિસહ ધવ બળવંત ગઢવી બિપન પટલ

44 એલસ જ અમદાવાદ-6 અિમત પી. શાહ ભી ુ દવે પારસ શાહ

45 નારણ ુરા અમદાવાદ-7 જતે પટલ સોનલ પટલ પંકજ પટલ

46 િનકોલ અમદાવાદ-8 જગદ શ િવ કમા રણ જત બારડ અશોક ગ રા

47 નરોડા અમદાવાદ-9 ડૉ. પાયલ ુકરાણી મેઘરાજ ડોડવાણી ઓમ કાશ િતવાર

48 ઠ રબાપાનગર અમદાવાદ-10 કંચન રાદ ડયા િવજય ભ સંજય મોર

49 બા ુનગર અમદાવાદ-11 દનેશિસહ ુશવાહ હમતિસહ પટલ રા શ દ ત

50 અમરાઈવાડ અમદાવાદ-12 ડૉ. હસ ુખ પટલ ધમ પટલ િવનય ુ તા

51 દ રયા ુર અમદાવાદ-13 કૌિશક ન યા ુ ન શેખ તાજ ુરશી

52 જમાલ ુર-ખા ડયા અમદાવાદ-14 ૂષણ ભ ઈમરાન ખેડાવાલા હા ુન નાગોર

53 મણનગર અમદાવાદ-15 અ ૂલ ભ સી. એમ. રાજ ૂત િવ ુલ પટલ

54 દાણીલીમડા-SC-5 અમદાવાદ-16 નરશ યાસ શૈલેશ પરમાર દનેશ કાપ ડયા

55 સાબરમતી અમદાવાદ-17 ડૉ. હષદ પટલ દનેશ મ હડા જશવંત ઠાકોર



56 અસારવા-SC-6 અમદાવાદ-18 દશના વાઘેલા િવ ુલ પરમાર . . મેવાડા

57 દસ ોઈ અમદાવાદ-19 બા ુ જમના પટલ ઉમેદ ુધા ઝાલા કરણ પટલ

58 ધોળકા અમદાવાદ-20 કર ટિસહ ડાભી અિ ન રાઠોડ જ ુભા ગોલ

59 ધં ૂકા અમદાવાદ-21 કા ભાઈ ડાભી હરપાલિસહ ૂડાસમા ચં ુ બમરો લયા

60 દસાડા-SC-7 ુર નગર-1 પરષો મ પરમાર નૌશાદ સોલંક અરિવદ સોલંક

61 લ બડ ુર નગર-2 કર ટિસહ રાણા ક પના મકવાણા મ ૂર સાક રયા

62 વઢવાણ ુર નગર-3 જગદ શ મકવાણા ત ુણ ગઢવી હતેશ પટલ

63 ચોટ લા ુર નગર-4 શામ ચૌહાણ ઋ વક મકવાણા રા ુ કરપડા

64 ાંગ ા ુર નગર-5 કાશ વરમોરા છ િસહ ું રયા વાઘ પટલ

65 મોરબી મોરબી-1 કાંિત અ ૃિતયા જયંતી પટલ પંકજ રાણસ રયા

66 ટંકારા મોરબી-2 ુલભ દથ રયા લલીત કગથરા સંજય ભટાસણા

67 વાંકાનેર મોરબી-3 જતે સોમાણી મહમદ િપરઝાદા િવ મ સોરાણી

68 રાજકોટ ૂવ રાજકોટ-1 ઉદય કાનગડ ઈ નીલ રા ય ુ ુ રા ુલ ૂવા

69 રાજકોટ પિ મ રાજકોટ-2 દિશતા શાહ મન ુખ કાલ રયા દનેશ જોશી

70 રાજકોટ દ ણ રાજકોટ-3 રમેશ ટ લાળા હતેશ વોરા િશવલાલ બારિસયા

71 રાજકોટ ા ય SC-8 રાજકોટ-4 ભા ુ બાબ રયા ુરશ બથવાર વશરામ સાગ ઠયા

72 જસદણ રાજકોટ-5 ુંવર બાવળયા ભોળાભાઈ ગો હલ તેજસ ગા પરા

73 ગ ડલ રાજકોટ-6 ગીતાબા ડ યિતશ દસાઈ િનિમષા ૂંટ

74 ત ુર રાજકોટ-7 જયેશ રાદ ડયા દ પક વેક રયા રો હત ૂવા

75 ધોરા રાજકોટ-8 મહ પાડ લયા લલીત વસોયા િવ ુલ સખયા

76 કાલાવડ-SC-9 મનગર-1 મેઘ ચાવડા વીણ ૂછ ડયા ડૉ. જ ેશ સોલંક

77 મનગર ા ય મનગર-2 રાઘવ પટલ વણ ુંભારવા ડયા કાશ દ ગા

78 મનગર ઉ ર મનગર-3 રવાબા ડ બપે િસહ ડ કરશન કર ૂર

79 મનગર દ ણ મનગર-4 દ યેશ અકબર મનોજ કથી રયા િવશાલ યાગી

80 મજોધ ુર મનગર-5 ચમન સાપ રયા ચરાગ કાલ રયા હમંત ખવા

81 ખંભા ળયા ારકા-1 ૂ ભાઈ બેરા િવ મ માડમ ઈ ુદાન ગઢવી

82 ારકા ારકા-2 પ ુભા માણેક ૂ કંડો રયા લખમણ ન ુમ

83 પોરબંદર પોરબંદર-1 બા ુ બોખી રયા અ ુન મોઢવા ડયા વન ુંગી



84 ુિતયાણા પોરબંદર-2 ઢલીબહન ઓડદરા નાથા ઓડદરા ભીમા મકવાણા

85 માણાવદર ૂનાગઢ-1 જવાહર ચાવડા અરિવદ લાડાણી કરસન ભાદરકા

86 ૂનાગઢ ૂનાગઢ-2 સંજય કોર ડયા ભીખાભાઈ જોશી ચેતન ગ રા

87 વીસાવદર ૂનાગઢ-3 હષદ ર બ ડયા કરશન વડોદ રયા ૂપત ભાયાણી

88 કશોદ ૂનાગઢ-4 દવા માલમ હ રાભાઈ જોટવા રામ ૂડાસમા

89 માંગરોળ ૂનાગઢ-5 ભગવાન કરગ ટયા બા ુભાઈ વા પી ૂષ પરમાર

90 સોમનાથ ગીર સોમનાથ-1 માનિસહ પરમાર િવમલ ૂડાસમા જગમાલ વાળા

91 તાલાલા ગીર સોમનાથ-2 ભગવાન બારડ માનિસહ ડો ડયા દવે સોલંક

92 કો ડનાર-SC-10 ગીર સોમનાથ-3 ુ ન વા મહશ મકવાણા વાલ મકવાણા

93 ઊના ગીર સોમનાથ-4 ક. સી. રાઠોડ ૂં ભાઈ વંશ સેજલ ૂંટ

94 ધાર અમરલી-1 જય ુખ કાક ડયા ક િત બોર સાગર કાંિત સતાિસયા

95 અમરલી અમરલી-2 કૌિશક વેક રયા પરશ ધાનાણી રિવ ધાનાણી

96 લાઠ અમરલી-3 જનક તલાિવયા વીર ુંમર જય ુખ દ ો

97 સાવર ુંડલા અમરલી-4 મહશ કસવાલા તાપ ૂધાત ભરત નાકરાણી

98 રા ુલા અમરલી-5 હ રા સોલંક અમ રષ ડર ભરત બલદા ણયા

99 મ ુવા ભાવનગર-1 િશવા ગો હલ ક ુ કલસ રયા અશોક જો લયા

100 તળા ભાવનગર-2 ગૌતમ ચૌહાણ ક ુ બારયા લા ુબહન ચૌહાણ

101 ગા રયાધાર ભાવનગર-3 ક ુભાઈ નાકરાણી દ યેશ ચાવડા ુધીર વાઘાણી

102 પા લતાણા ભાવનગર-4 ભીખાભાઈ બારયા વીણ રાઠોડ ડૉ. ઝેડ. પી. ખેની

103 ભાવનગર ા ય ભાવનગર-5 પરસો મ સોલંક રવતિસહ ગો હલ ુમાણિસહ ગો હલ

104 ભાવનગર ૂવ ભાવનગર-6 સેજલબહન પંડ ા બળદવ સોલંક હમીર રાઠોડ

105 ભાવનગર પિ મ ભાવનગર-7 જ ુ વાઘાણી કશોરિસહ ગો હલ રા ુ સોલંક

106 ગઢડા-SC-11 બોટાદ-1 શં ુ સાદ ું ડયા જગદ શ ચાવડા રમેશ પરમાર

107 બોટાદ બોટાદ-2 ઘન યામ િવરાણી મનહર પટલ ઉમેશ મકવાણા

108 ખંભાત આણંદ-1 મહશ રાવલ ચરાગ પટલ અ ુણ ગો હલ

109 બોરસદ આણંદ-2 રમણ સોલંક રા િસહ પરમાર મનીષ પટલ

110 કલાવ આણંદ-3 ુલાબિસહ પ ઢયાર અિમત ચાવડા ગ િસહ

111 ઉમરઠ આણંદ-4 ગોિવદ પરમાર જયંત બો ક અમર શ પટલ



112 આણંદ આણંદ-5 યોગેશ પટલ કાંિત સોઢા પરમાર ગર શ શાં ડ ય

113 પેટલાદ આણંદ-6 કમલેશ પટલ કાશ પરમાર અ ુન ભરવાડ

114 સો ા આણંદ-7 િવ ુલ પટલ ૂનમભાઈ પરમાર મ ુભાઈ ઠાકોર

115 માતર ખેડા-1 ક પેશ પરમાર સંજય પટલ લાલ પરમાર

116 ન ડયાદ ખેડા-2 પંકજ દસાઈ ુવલ પટલ હષદ વાઘેલા

117 મહમદાવાદ ખેડા-3 અ ુનિસહ ચૌહાણ ુવાનિસહ ચૌહાણ મોદ ચૌહાણ

118 મ ુધા ખેડા-4 સંજયિસહ મ હડા ઈ જતિસહ પરમાર રવ વાઘેલા

119 ઠાસરા ખેડા-5 યોગે િસહ પરમાર કાંિત પરમાર નટવરિસહ રાઠોડ

120 કપડવંજ ખેડા-6 રા શ ઝાલા કા ડાભી મ ુભાઈ પટલ

121 બાલાિસનોર મહ સાગર-1 માનિસહ ચૌહાણ અજતિસહ ચૌહાણ ઉદિસહ ચૌહાણ

122 ુણાવાડા મહ સાગર-2 જ ેશ સેવક ુલાબ િસહ નટવરિસહ સોલંક

123 સંતરામ ુર-ST-4 મહ સાગર-3 ુબેર ડડોર ગદાલ ડામોર પવત વાગો ડયા લ

124 શહરા પંચમહાલ-1 ઠા ભરવાડ ખા ુભાઈ પગી તખતિસહ સોલંક

125 મોરવાહડફ-ST-5 પંચમહાલ-2 િનિમષા ુથાર નેહલતા ખાંટ બનાભાઈ ડામોર

126 ગોધરા પંચમહાલ-3 સી. ક. રાઉલ ર મતા ચૌહાણ રા શ પટલ

127 કાલોલ પંચમહાલ-4 ફતેિસહ ચૌહાણ ભાતિસહ ચૌહાણ દનેશ બા રયા

128 હાલોલ પંચમહાલ-5 જય થિસહ પરમાર અિનસ બા રયા ભરત રાઠવા

129 ફતે ુરા- ST-6 દાહોદ-1 રમેશ કટારા ર ુ મછાર ગોિવદ પરમાર

130 ઝાલોદ- ST-7 દાહોદ-2 મહશ ૂ રયા િમતેષ ગરાિસયા અિનલ ગરાિસયા

131 લીમખેડા- ST-8 દાહોદ-3 શૈલેશ ભાભોર રમેશ ું દયા નરશ બા રયા

132 દાહોદ- ST-9 દાહોદ-4 કનૈયાલાલ કશોર હષદ નીનામા દનેશ ુિનયા

133 ગરબાડા- ST-10 દાહોદ-5 મહ ભાભોર ચં કા બા રયા શૈલેશ ભાભોર

134 દવગઢબા રયા દાહોદ-6 બ ુ ખાબડ NCP ભરત વાખલા

135 સાવલી વડોદરા-1 કતન ઈનામદાર ુલદ પિસહ રાઉલ િવજય ચાવડા

136 વાઘો ડયા વડોદરા-2 અિ ન પટલ સ યજતિસહ ગાયકવાડ ગૌતમ રાજ ૂત

137 છોટાઉદ ુર-ST-11 છોટાઉદ ુર-1 રા િસહ રાઠવા સં ામિસહ રાઠવા અ ુન રાઠવા

138 ત ુરપાવી- ST-12 છોટાઉદ ુર-2 જયંતી રાઠવા ુખરામિસહ રાઠવા રાિધકા રાઠવા

139 સંખેડા- ST-13 છોટાઉદ ુર-3 અભેિસહ તડવી ધી ભાઈ ભીલ રંજન તડવી



140 ડભોઈ વડોદરા-3 શૈલેશ મહતા બાલ કશન પટલ અજત ઠાકોર

141 વડોદરા િસટ - SC-12 વડોદરા-4 મનીષા વક લ ુણવંત પરમાર જગર સોલંક

142 સયા ગંજ વડોદરા-5 ક ૂર રોક ડયા અમી રાવત વેજલ યાસ

143 અકોટા વડોદરા-6 ચૈત ય દસાઈ ઋ વક જોશી શશાંક ખર

144 રાવ ુરા વડોદરા-7 બાલ ૃ ણ ુ લ સંજય પટલ હ રન િશરક

145 માંજલ ુર વડોદરા-8 યોગેશ પટલ તિ ન િસહ િવનય ચૌહાણ

146 પાદરા વડોદરા-9 ચૈત યિસહ ઝાલા જશપાલિસહ પ ઢયાર સંદ પ િસહ રાજ

147 કરજણ વડોદરા-10 અ ય પટલ િ તેશ પટલ પરશ પટલ

148 નાંદોદ- ST-14 નમદા-1 દશના વસાવા હરશ વસાવા લ વસાવા

149 ડ ડયાપાડા- ST-15 નમદા-2 હતેશ વસાવા રમાબેન વસાવા ચૈતર વસાવા

150 જં ુસર ભ ચ-1 ડ . ક. વામી સંજય સોલંક સા દ રહાન

151 વાગરા ભ ચ-2 અ ુણિસહ રાણા ુલેમાન પટલ જયરાજ િસહ

152 ઝઘ ડયા-ST-16 ભ ચ-3 રતેશ વસાવા ફતેિસહ વસાવા ઉિમલા ભગત

153 ભ ચ ભ ચ-4 રમેશ િમ ી જયકાંત પટલ મનહર પરમાર

154 કલે ર ભ ચ-5 ઈ રિસહ પટલ િવજયિસહ પટલ ુર પટલ

155 ઓલપાડ ુરત-1 ુકશ પટલ દશન નાયક ધાિમક માલિવયા

156 માંગરોળ-ST-17 ુરત-2 ગણપત વસાવા અિનલ ચૌધર નેહલ વસાવા

157 માંડવી- ST-18 ુરત-3 ુંવર હળપિત આનંદ ચૌધર સાયનાબેન ગામીત

158 કામરજ ુરત-4 લ પાનસે રયા નીલેશ ુંભાણી રામ ધ ુક

159 ુરત ૂવ ુરત-5 અરિવદ રાણા અસલમ સાયકલવાલા કંચનભાઈ જર વાલા

160 ુરત ઉ ર ુરત-6 કાંિતભાઈ બ લર-પટલ અશોક પટલ મહ નાવ ડયા

161 વરાછા રોડ ુરત-7 કશોર કાનાણી લ તોગ ડયા અ પેશ કથી રયા

162 કરંજ ુરત-8 વીણ ઘોઘાર ભારતી પટલ મનોજ સોર ઠયા

163 લબાયત ુરત-9 સંગીતા પાટ લ ગોપાલ પાટ લ પંકજ તાયડ

164 ઉધના ુરત-10 મ ુભાઈ પટલ ધન ુખ રાજ ૂત મહ પાટ લ

165 મ ૂરા ુરત-11 હષ સંઘવી બળવંત ન PVS શમા

166 કતારગામ ુરત-12 િવનોદ મોર ડયા ક પેશ વ રયા ગોપાલ ઈટા લયા

167 ુરત પિ મ ુરત-13 ૂણશ મોદ સંજય પટવા મો ેશ સંઘવી



168 ચોયાસી ુરત-14 સંદ પ દસાઈ કાંિત પટલ કાશ કો ા ટર

169 બારડોલી-SC-13 ુરત-15 ઈ ર પરમાર પ ાબેન પટલ રા સોલંક

170 મ ુવા-ST-19 ુરત-16 મોહન ઢો ડયા હમાં ગની ગરાિસયા ુંજન પટલ

171 યારા-ST-20 તાપી-1 મોહન કોકણી ુનાભાઈ ગામીત બિપન ચૌધર

172 િનઝર-ST-21 તાપી-2 ડૉ. જયરામ ગામીત ુનીલ ગામીત અરિવદ ગામીત

173 ડાંગ-ST-22 ડાંગ-1 િવજય પટલ ુકશ પટલ ુનીલ ગામીત

174 જલાલપોર નવસાર -1 રમેશ પટલ રણ જત પંચાલ દ પ િમ ા

175 નવસાર નવસાર -2 રાકશ દસાઈ દ પક બારોટ ઉપેશ પટલ

176 ગણદવી-ST-23 નવસાર -3 નરશ પટલ અશોક પટલ પંકજ એલ. પટલ

177 વાંસદા-ST-24 નવસાર -4 પી ૂષ પટલ અનંત પટલ પંકજ પટલ

178 ધરમ ુર-ST-25 વલસાડ-1 અરિવદ પટલ કશન પટલ કમલેશ પટલ

179 વલસાડ વલસાડ-2 ભરત પટલ કમલ પટલ રા ુ મરચા

180 પારડ વલસાડ-3 ક ુ દસાઈ જય ી પટલ કતન પટલ

181 કપરાડા-ST-26 વલસાડ-4 જ ુ ચૌધર વસંત પટલ જયે ગાવીત

182 મરગામ-ST-27 વલસાડ-5 રમણ પાટકર નરશ વળવી અશોક પટલ


