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૮મી ડસે બર,ર૦૨૨ િવધાનસભા ૂટંણી પ રણામ સમાચાર સં યાઃ૧૩૩૯ 

 

િવધાનસભા ૂટંણી-ર૦૨૨ પ રણામ 

બેઠક 

મ 
મત િવ તાર ઉમેદવાર ુ ંનામ પ  

મેળવેલા 

મત 
સરસાઇ િવ તા પ  

૧ અબડાસા 

૧. ડ  મુનિસહ 

મહ પતિસહ 
ભાજપ 80195 

9431 ભાજપ 

૨.જત મામદ ુગં ક સે 70764 

૨ માડંવી 
૧.દવઅેિન ધ ભાઇલાલ ભાજપ 90303 

48297 ભાજપ 

૨. ડ  રા િસહ અ તિસહ ક સે 42006 

૩ જૂ 

૧.કશવલાલ શીવદાસ પટલ 

(ક ભુાઇ) 
ભાજપ 96582 

59814 ભાજપ 

૨.અરજણભાઇ દવ ભાઇ ડુ યા ક સે 36768 

૪ ર 
૧.છાગંાિ કમ બજલ ભાજપ 99076 

37709 ભાજપ 

૨.ડાગંર રમશેભાઇ શામ ભાઇ ક સે 61367 

૫ ગાધંીધામ 
૧.માલતી કશોર મહ ર  ભાજપ 83760 

37831 ભાજપ 

૨.ભરતભાઇ વેલ ભાઇ સોલકં  ક સે 45929 

૬ રાપર 

૧. િવર િસહબહા ુ રિસહ ડ  ભાજપ 66961 
577 ભાજપ 

ર.ભ ભુાઇ ધરમશી આર ઠયા ક સે 66384 

૭ વાવ ૧.ઠાકોર ગનેીબને નગા  ક સે 102513 15,601 ક ેસ 
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ર.ઠાકોર વ પ  સરદાર  ભાજપ 86912 

૮ થરાદ 
૧.શકંરભાઇ લગધીરભાઇ ચૌધર  ભાજપ 117891 

26,506 ભાજપ 
ર. લુાબિસહપીરાભાઇ રાજ તુ ક સે 91385 

૯ ધાનરેા 
૧.માવ ભાઇ મગનભાઇ દસાઇ અપ  95600 

36657 અપ  

૨.પટલ ભગવાનભાઇ હા ભાઇ ભાજપ 59943 

૧૦ 
દાતંા 

(અ.જ. .) 

૧.કા તીભાઇ કાળાભાઇ ખરાડ  ક સે 85134 
6327 ક ેસ 

૨.પારઘીલા ભુાઇ ચાદંાભાઇ ભાજપ 78807 

૧૧ 
વડગામ 

(અ. .) 

૧. નશે મવેાણી ક સે 94765 
4,928 ક ેસ 

ર.મણીભાઇ ઠાભાઇ વાઘેલા ભાજપ 89837 

૧૨ પાલન રુ 
૧.અિનકત ગર શભાઇ ઠાકર ભાજપ 95588 

26980 ભાજપ 
ર.મહશ ુમાર અ તૃલાલ પટલ ક સે 68608 

૧૩ ડ સા 
૧.િવણ ુમાર ગોરઘન  માળ  ભાજપ 98006 

42,647 ભાજપ 

ર.સજંય ુમાર ગોવાભાઇ રબાર  ક સે 55359 

૧૪ દયોદર 
૧.કશા  િશવા  ચૌહાણ ભાજપ 108560 

38553 ભાજપ 
૨.શીવાભાઇઅમરાભાઇ રુ યા ક સે 70007 

૧૫ કાકંર 
૧.અ તૃ  મોતી  ઠાકોર ક સે 96624 

5295 ક ેસ 
ર.વાઘેલા કત િસહ ભાતિસહ ભાજપ 91329 

૧૬ રાધન રુ 
૧.લવ ગ  ળુ  સોલકં  ભાજપ 104512 

22467 ભાજપ 

૨.ર ભુાઇ મેરાજભાઇ દસાઇ ક સે 82045 
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૧૭ ચાણ મા 
૧.ઠાકોર દનશેભાઇ આતા  ક સે 86406 

1404 ક સે 

 ર. દલીપ ુમાર િવરા ભાઇ ઠાકોર ભાજપ 85002 

૧૮ પાટણ 
૧. કર ટ ુમારચીમનલાલ પટલ ક સે 103505 

17177 ક સે 

 ર.ડો. રા ુલબને દસાઇ ભાજપ 86328 

૧૯ િસ રુ 
૧.ચદંન  તલા  ઠાકોર ક સે 88373 

2814 ભાજપ 
ર.બલવતંિસહ ચદંનિસહ રાજ તુ ભાજપ 91187 
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૨૦ ખેરા  ુ

૧. દસાઈ કુશ ુમાર મ ઘ ભાઈ ક સે 51496 

3964 ભાજપ ર.  સરદારભાઈ સમાલભાઈ 

ચૌધર  ભાજપ 55460 

૨૧ ઝા 

૧.પટલ અરિવદ અ તૃલાલ 

( રૂો) 
ક સે 37093 

51,468 ભાજપ 
ર.પટલ કર ટ ુમાર કશવલાલ (ક 

ક પટલ) 
ભાજપ 88561 

૨૨ વીસનગર 
૧.ઋિષકશ ગણશેભાઇ પટલ ભાજપ 88356 

34,405 ભાજપ 

ર. કર ટભાઇ ઈ રભાઇ પટલ ક સે 53951 

૨૩ બેચરા  

૧.ઠાકોર ખુા  સોમા  ભાજપ 69872 

11286 ભાજપ  ૨.ઠાકોર અ તૃ  (ભોપા ) 

બા ુ  
ક સે 58586 

૨૪ કડ  (અ. ) 

૧.કરશનભાઇ ું ભાઇ સોલકં  ભાજપ 107052 

28,194 ભાજપ 
ર. િવણભાઈ ગણપતભાઈ 

પરમાર  
ક સે 78858 

૨૫ મહસાણા 
૧.પટલ કુશ ુમાર ડ . ભાજપ 98816 

45,794 ભાજપ 
ર.પી. ક. પટલ ક સે 53022 

૨૬ વી રુ 

૧.ડૉ. સી. . ચાવડા ક સે 78749 

7053 ક સે 
ર.રમણભાઇ ડ . પટલ 

( ટારલાઇન) 
ભાજપ 71696 

૨૭ હમતનગર ૧.કમલેશ ુમારજયિંતભાઈ પટલ ક સે 89932 8860 
ભાજપ 
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ર.િવને િસહ દલીપિસહ ઝાલા ભાજપ 98792 

૨૮ ઇડર (અ. .) 
૧.રમણલાલ ઇ રલાલ વોરા ભાજપ 113921 

39440 
 ર.રામાભાઇિવરચદંભાઇ સોલકં  ક સે 74481 

૨૯ 
ખેડ ા 

(અ.જ. .) 

૧. ડૉ. ષુાર અમરિસહ ચૌધર  ક સે 67349 
1664 ક ેસ 

ર. અિ ન કોટવાલ ભાજપ 65685 

૩૦ 
ભલોડા 

(અ.જ. .) 

૧.પી. સી. બરંડા ભાજપ 90396 
28768 ભાજપ 

૨. પસીભાઇ બા ભુાઇ ભગોરા આપ 61628 

૩૧ મોડાસા 

૧.ભી િુસહ  ચ રુિસહ  

પરમાર 
ભાજપ 98475 

34788 ભાજપ 

૨.ઠાકોરરા િસહ િશવિસહ ક સે 63687 

૩૨ બાયડ 
૧.ધવલિસહ નર િસહ ઝાલા અપ  67078 

5818 અપ  

૨.ભીખીબને ગરવતિસહ પરમાર ભાજપ 61260 

૩૩ ાિંતજ 
૧.ગ િસહ ઉદિસહ પરમાર  ભાજપ 105324 

64622 ભાજપ 
ર.બહચરિસહ હ રિસહ રાઠોડ ક સે 40702 

૩૪ દહગામ 

૧.બલરાજિસહ ક યાણિસહચૌહાણ ભાજપ 75133 
16173 ભાજપ 

૨.ચૌહાણ વખતિસહ અમરિસહ ક સે 58960 

૩૫ 
ગાધંીનગર 

(દ ણ) 

૧.અ પેશ ખોડા  ઠાકોર ભાજપ 134051 43064 ભાજપ 

૨.ડૉ. હમાં  ુપટલ (અડાલજ) ક સે 90987   
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૩૬ 
ગાધંીનગર 

(ઉ ર) 

૧.ર ટાબેન કતન ુમાર પટલ ભાજપ 80623 

26111 ભાજપ ૨.િવર િસહ મફા  વાઘેલા 

(અ જતિસહ-વાસન) 
ક સે 54512 

૩૭ માણસા 
૧.જયિંતભાઇ સોમાભાઇ પટલ ભાજપ 98144 

39266 ભાજપ 

૨.બા િુસહ  મોહનિસહ  ઠાકોર ક સે 58878 

૩૮ કલોલ 

૧.ઠાકોર લ મણ  ુ ં  

(બકા ) 
ભાજપ 86102 

5733 ભાજપ 

૨.બળદવ ચં ુ  ઠાકોર ક સે 80369 

૩૯ િવરમગામ 
૧.પટલ હા દક ભરતભાઇ ભાજપ 99155 

51707 ભાજપ 
૨.અમરિસહ અણદા  ઠાકોર આપ 47448 
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૪૦ સાણદં 
૧.ક ભુાઇ કરમશીભાઇ પટલ  ભાજપ 100083 

35369 ભાજપ 
ર.પટલ રમેશભાઇ બાલાભાઇ ક સે 64714 

૪૧ ઘાટલોડ યા 
૧.પટલ પુે ભાઇ રજનીકા ત ભાજપ 213530 

192263 ભાજપ 

૨.ડૉ. અમી યા ક ક સે 21267 

૪૨ વેજલ રુ 

૧.અિમત ઠાકર ભાજપ 128049 

59651 ભાજપ ર.રા ભાઇ પટલ (રા ુભાઇ 

મકરબા) 
ક સે 68398 

૪૩ વટવા 
૧. બા િુસહ સારાભાઈ દવ ભાજપ 151710 

100046 ભાજપ 
ર. બલવતંિસહ ગઢવી ક સે 51664 

૪૪ એ લસ ીજ 

૧.અમીત શાહ ભાજપ 119323 

104796 ભાજપ ૨.ભી ભુાઇ હરગોિવદભાઇ દવ ે

(ભી  ુદવ-ે108) 
ક સે 14527 

૪૫ નારણ રુા 

૧. તે ુમાર રમણલાલ પટલ 

(  ુભગત) 
ભાજપ 108160 

92800 ભાજપ 

૨.સોનલ રમણલાલ પટલ ક સે 15360 

૪૬ િનકોલ 

૧.જગદ શ િવ કમા ભાજપ 93714 
55198 ભાજપ 

ર.રણ તિસહ બારડ ક સે 38516 

૪૭ નરોડા 

૧. ુકરાની પાયલ મનોજ ુમાર ભાજપ 112768 

83513 ભાજપ ર.ઓમ કાશ દરોગા સાદ 

િતવાર  
ક સે 29254 

૪૮ ઠ રબાપાન ૧.કંચનબેન િવ ભુાઇ રાદ ડયા ભાજપ 89409 63799 ભાજપ 
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ગર ૨.િવજય ુમાર સી. ભ (િવજય 

બારોટ) 
ક સે 25610 

૪૯ બા નુગર 
૧. દનેશિસહ રા િસહ ુશવાહ ભાજપ 59465 

12070 ભાજપ 

ર. હ મતિસહ પટલ ક સે 47395 
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૫૦ અમરાઇવાડ  

૧.ડૉ. હસ ખુ પટલ ભાજપ 93994 

43772 ભાજપ ૨.ધમ ભાઇ શાિંતલાલ પટલ 

(ધમભાઈ) 
ક સે 50722 

૫૧ દ રયા રુ 

૧.કૌિશકભાઇ ખુલાલ ન  ભાજપ 61490 

5485 ભાજપ 

ર. યા દુ નહબી ુ ન શેખ ક સે 56005 

૫૨ 
જમાલ રુ-

ખા ડયા 

ઇમરાનખડેાવાલા ક સે 58487 

13658 ક ેસ 

૨. ષૂણ અશોક ભ  ભાજપ 44829 

૫૩ મ ણનગર 

૧.અ લુ ભ  ભાજપ 113083 

90728 ભાજપ 

ર.સી.એમ. રાજ તૂ ક સે 22355 

૫૪ 
દાણીલીમડા 

(અ. .) 

શૈલેષ મ ભુાઇ પરમાર ક સે 69130 

13487 ક ેસ  નરશભાઇ શકંરભાઇ યાસ 

(સતીષ યાસ) 
ભાજપ 55643 

૫૫ સાબરમતી 
૧. દનેશિસહ ગણપતિસહ મ હડા ક સે 21518 

98684 ભાજપ 

ર.પટલ હષદભાઇ રણછોડભાઇ ભાજપ 120202 

૫૬ 
અસારવા 

(અ. .) 

૧.દશના એમ. વાઘેલા ભાજપ 80155 

54173 ભાજપ 

૨.િવ લુ પરમાર ક સે 25982 

૫૭ દસ ોઇ 

૧.બા ભુાઇ જમનાદાસ પટલ 

(બી. .પી) 
ભાજપ 159107 

91637 ભાજપ 

૨.ઉમદે  ધુા  ઝાલા ક સે 67470 

૫૮ ધોળકા ૧. કર ટિસહ સરદારસગં ડાભી ભાજપ 84773 13405 ભાજપ 
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ર. અિ નભાઇ કમ ભુાઇ રાઠોડ ક સે 71368 

૫૯ ધં કુા 

૧. કા ભાઇ પાભાઇ ડાભી ભાજપ 91528 

34326 ભાજપ 
ર. હરપાલિસહ જગદવિસહ 

ડુાસમા 
ક સે 57202 

૬૦ 
દસાડા 

(અ. .) 

૧. પરસો મભાઇ ખગારભાઇ 

પરમાર 
ભાજપ 76344 

2179 ભાજપ 

ર. નૌશાદ  ભલ ભાઇ સોલકં  ક સે 74165 

૬૧ લ બડ  
૧. કર ટિસહ ભુા રાણા ભાજપ 81765 

23146 ભાજપ 
ર. મ રુભાઇ મેરાભાઇ સાકર યા આપ 58619 

૬૨ વઢવાણ 

૧. જગદ શભાઇ ભુાઇ 

મકવાણા 
ભાજપ 105903 

65479 ભાજપ 
ર. "બજરંગ" હતે ુમાર 

ભગવાન  પટલ 
આપ 40414 

૬૩ ચોટ લા 

૧. શામ ભાઇ ભીમ ભાઇ 

ચૌહાણ 
ભાજપ 102844 

32973 ભાજપ 

ર. રા ુભાઇ મેરામભાઇ કરપડા આપ 69871 

૬૪ ાગં ા 

૧. કાશભાઇ પરસોતમભાઇ 

વરમોરા 
ભાજપ 102844 

32973 ભાજપ 

ર. ુ ં રયા છ િસહ શકંરભાઇ  ક સે 69871 

૬૫ મોરબી 
૧.અ િૃતયા કાતંીલાલ શીવલાલ ભાજપ 114538 

62079 ભાજપ 
૨.પટલ જયિંતભાઇ રાજભાઇ ક સે 52459 

૬૬ ટંકારા ૧. ુ લભ ભાઇ હરખ ભાઇ ભાજપ 83274 10256 ભાજપ 
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દથર યા 

ર. કગથરા લલીતભાઇ 

કરમશીભાઇ 
ક સે 73018 

૬૭ વાકંાનેર 

૧. તે  કાતંીલાલ સોમાણી 

(  ુસોમાણી) 
ભાજપ 80677 

19955 ભાજપ 
ર. મહમદ વીદ અ ુલ તુલીબ 

પીરઝાદા 
ક સે 60722 

૬૮ 
રાજકોટ 

( વૂ) 

૧. ઉદયભાઇ ભાતભાઇ કાનગડ ભાજપ 86194 

28635 ભાજપ ર. ઇ નીલભાઇ સજંયભાઇ 

રાજ ુ  
ક સે 57559 

૬૯ 
રાજકોટ 

(પિ મ) 

૧.ડૉ. દશ તાબેન પારસભાઇ શાહ ભાજપ 138687 

105975 
 

ભાજપ ૨.કાલર યા મન ખુભાઇ 

દવભાઇ 
ક સે 32712 

૭૦ 
રાજકોટ 

(દ ણ) 

1૧.રમેશભાઇવીર ભાઇ ટ લાળા ભાજપ ૧૦૧૭૩૪ 

૭૮૮૬૪ ભાજપ ૨. િશવલાલ લ મણભાઈ 

બારસીયા 
આપ ૨૨૮૭૦ 
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૭૧ 

રાજકોટ 

( ા.) 

(અ. .) 

૧. ભા બુેન મનોહરભાઇ 

બાબર યા 
ભાજપ 119695 

48494 ભાજપ 

ર. વશરામભાઇ સાગઠ યા આપ 71201 

૭૨ જસદણ 

૧. ુ ંવર ભાઇ મોહનભાઇ 

બાવ ળયા 
ભાજપ 63808 

16172 ભાજપ 

૨.તેજસભાઇભીખાભાઇ ગા પરા આપ 47636 

૭૩ ગ ડલ 
૧.ગીતાબાજયરાજિસહ ડ  ભાજપ 86062 

43313 ભાજપ 

૨.દસાઇ યિતશ ગોિવદલાલ ક સે 42749 

૭૪ ત રુ 
૧.જયશેભાઇ િવ લભાઇ રાદડ યા ભાજપ 106471 

76926 ભાજપ 

૨.રો હતભાઇ િવ ભુાઇ વુા આપ 29545 

૭૫ ધોરા  
૧.ડો. મહ ભાઇ પાડ લયા ભાજપ 66430 

12248 ભાજપ 
૨.લલીત વસોયા ક સે 54182 

૭૬ 
કાલાવડ 

(અ. .) 

૧.ચાવડા મેઘ ભાઇ અમરાભાઇ ભાજપ 59292 
15850 ભાજપ 

૨.ડો. ેશ સોલકં  આપ 43442 

૭૭ 
મનગર 

( ા ય) 

૧.પટલ રાધવ ભાઇ 

હસંરાજભાઇ 
ભાજપ 79439 

47500 ભાજપ 

૨. કાશભાઇધી ભાઇ દ ગા આપ 31939 

૭૮ 
મનગર 

(ઉ ર) 

૧. રવાિસહ હરદવિસહ સોલકં   

( રવાબા રિવ િસહ ડ )  
ભાજપ 88835 53570 ભાજપ 
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ર. કરશનભાઇ કર રુ  

(આ હર કરશનભાઇ પરબતભાઇ 

કર રુ) 

આપ 35265 

૭૯ 
મનગર 

(દ ણ) 

૧. અકબર  દ યેશભાઇ 

રણછોડભાઇ 
ભાજપ 86492 

62697 ભાજપ 
ર. કથીર યા મનોજભાઇ 

ગોરધનભાઇ 
ક સે 23795 

૮૦ મજોધ રુ 

૧. આહ ર હમતંભાઇ હરદાસભાઇ આપ 71397 

10403 આપ ર. ચીમનભાઇ ધરમશીભાઇ 

સાપર યા 
ભાજપ 60994 

૮૧ ખભંાળ યા 

૧. આયર ુ ભાઇ હરદાસભાઇ 

બેરા 
ભાજપ 77834 

18745 આપ 

ર. ઇ દુાન ગઢવી આપ 59079 

૮૨ ારકા 

૧. પ ભુા િવરમભા માણેક ભાજપ 74018 

5327 ભાજપ ર. આ હર ુ ભાઇ રણમલભાઇ 

કંડો રયા 
ક સે 68691 

૮૩ પોરબદંર 

૧. અ ુનભાઇ દવાભાઇ 

મોઢવાડ યા 
ક સે 82056 

8181 ક સે 

૨. બા ભુાઇ ભીમાભાઇ બોખીર યા ભાજપ 73875 

૮૪ ુ િતયાણા 
૧. કાધંલભાઇ સરમણભાઇ ડ  

સમાજ

વાદ  

પાટ  

60744 
26712 

સમાજવાદ  

પાટ  

ર. ઢલીબેન માલદભાઇ ઓડદરા ભાજપ 34032 
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૮૫ માણાવદર 

૧.અરિવદભાઇ ણાભાઇ લાડાણી ક સે 64690 

3453 ક સે ૨.જવાહરભાઇ પેથલ ભાઇ 

ચાવડા 
ભાજપ 61237 

૮૬ ૂનાગઢ 
૧.સજંય ખુાભાઈ કોરડ યા ભાજપ 84616 

40256 ભાજપ 
૨.જોષીભીખાભાઇ ગલાભાઇ ક સે 44360 

૮૭ િવસાવદર 

૧. હષદ ુમાર માધવ ભાઇ 

ર બડ યા 
ભાજપ 59147 

7063 આપ 

ર. પુે ભાઇ ગાં ુભાઇ ભાયાણી  આપ 66210 

૮૮ કશોદ 
૧.દવાભાઇ ું ભાઇ માલમ ભાજપ 55802 

4208 ભાજપ 
૨.હ રાભાઇઅરજણભાઇ જોટવા ક સે 51594 

૮૯ માગંરોળ 

૧. કરગટ યા ભગવાન ભાઇ 

લાખાભાઇ 
ભાજપ 60896 

22501 ભાજપ 

ર. બા ભુાઇ કાળાભાઇ વા  ક સે 38395 

૯૦ સોમનાથ 

૧. ડુાસમા િવમલભાઇ કાનાભાઇ ક સે 73819 

922 ક સે ૨.માનિસગભાઇ 

મેરામણભાઇપરમાર 
ભાજપ 72897 

૯૧ તાલાલા 
૧. ભગાભાઇ ધનાભાઇ બારડ ભાજપ 64788 

20055 ભાજપ 
ર. સોલકં  દવે ભાઇ કાન ભાઇ  આપ 44733 

૯૨ 
કોડ નાર 

(અ. .) 

૧. મુન ગ ભુાઇ વા  ભાજપ 77794 
19386 ભાજપ 

૨.મકવાણામહશભાઇ ઠાભાઇ ક સે 58408 

૯૩ ઉના 
૧.કા ભાઇ ચનાભાઇ રાઠોડ ભાજપ 95860 

43526 ભાજપ 
૨.વશં ુ ં ભાઇ ભીમાભાઇ ક સે 52334 

૯૪ ધાર  

૧. કાકડ યા જય ભુાઇ 

વાલ ભાઇ  
ભાજપ 46466 

8787 ભાજપ 

ર. સતાષીયા કા તીભાઇ શં ભુાઇ  આપ 37749 
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૯૫ અમરલી 
૧. કૌિશકભાઇ કાિંતભાઇ વક રયા ભાજપ 89034 

46657 ભાજપ 
૨.ધાનાણી પરશ ુમાર ધીરજલાલ ક સે 42377 

૯૬ લાઠ  
૧.જનકભાઇ તલાવીયા ભાજપ 64866 

29274 ભાજપ 
ર. િવર ભાઇ ુ ંમર  ક સે 35592 

૯૭ સાવર ુ ંડલા 
૧. કાસંવાલા મહશ ભાજપ 63757 

3492 ભાજપ 
ર. તાપ ુ ધાત ક સે 60265 

૯૮ રા ુલા 
૧. હ રાભાઇ ઓધવભાઇ સોલકં  ભાજપ 78482 

10463 ભાજપ 
ર. અમર ષ ુમાર વાભાઇ ડર ક સે  68019 

૯૯ મ વુા 
૧. ગો હલ શીવાભાઇ રામભાઇ ભાજપ 86463 

30472 ભાજપ 
ર. ડૉ. ક ભુાઇ કલસ રયા ક સે 55991 

૧૦૦ તળા  
૧. ગૌતમભાઇ ગોપાભાઇ ચૌહાણ ભાજપ 90255 

43306 ભાજપ 
ર. ક ભુાઇ મ રુભાઇ બારયા ક સે 46949 

૧૦૧ ગાર યાધાર 
૧. ધુીરભાઇ વાઘાણી આપ 60944 

4819 આપ 
ર. નાકરાણી ક ભુાઇ હર ભાઇ ભાજપ 56125 

૧૦૨ પાલીતાણા 
૧. ભીખાભાઇ રાવ ભાઇ બારયા  ભાજપ 81568 

27577 ભાજપ 
ર. રાઠોડ િવણભાઇ ણાભાઇ  ક સે 53991 

૧૦૩ 
ભાવનગર 

( ા ય) 

૧. પરષો મભાઇ સોલકં  ભાજપ 116034 
73484 ભાજપ 

ર. ગો હલ રહવતિસહ બ ુકભાઇ ક સે 42550 

૧૦૪ 
ભાવનગર 

( વૂ) 

૧.સેજલબને રા વ ુમાર પડં ા ભાજપ 98707 

62554 ભાજપ ૨.બળદવભાઇ માવ ભાઇ 

સોલકં  
ક સે 36153 
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૧૦૫ 
ભાવનગર 

(પિ મ) 

૧. તે  ્ ભાઈ સવ ભાઈ 

વાઘાણી (  ુવાઘાણી) 
ભાજપ 85188 

41922 ભાજપ 
૨. કશોરિસહ ુ ંભા ભાઇ ગો હલ 

(ક.ક.ગો હલ) 
ક સે 43266 

૧૦૬ 
ગઢડા 

(અ. .) 

૧.મહતં શં ુ સાદ ુ ંડ યા ભાજપ 64386 
26694 ભાજપ 

૨.પરમાર રમશેભાઇ પર ભુાઇ આપ 37692 

૧૦૭ બોટાદ 

૧.મકવાણા ઉમશેભાઇ નારણભાઇ આપ 80581 2779 આપ 

ર.ઘન યામભાઇ ાગ ભાઇ 

હરાણી 
ભાજપ 77802   

૧૦૮ ખભંાત 

૧. ચરાગ ુમાર અરિવદભાઇ 

પટલ 
ક સે 69069 

3711 ક સે 
૨.મહશ ુમાર કનયૈા ુમાર રાવલ 

(મ રુ રાવલ) 
ભાજપ 65358 

૧૦૯ બોરસદ 
૧.સોલકં  રમણભાઇ ભીખાભાઇ ભાજપ 91772 

11165 ભાજપ 
૨.પરમાર રા િસહ ધીરિસહ ક સે 80607 

૧૧૦ કલાવ 
૧. અિમત ચાવડા ક સે 81512 

2729 ક સે 
ર. લુાબિસહ રતનિસહ પ ઢયાર ભાજપ 78783 

૧૧૧ ઉમરઠ 

૧. ગોિવદભાઇ રાય ભાઇ 

પરમાર 
ભાજપ 95639 

26717 ભાજપ 

ર. જયતં પટલ (બો ક ) 
એનસી

પી 
68922 

૧૧૨ આણદં 

૧.યોગેશ આર. પટલ (બાપ ) ભાજપ 111859 

41623 ભાજપ ૨.કાતંીભાઇ સોઢા પરમાર 

(ભગત) 
ક સે 70236 

૧૧૩ પેટલાદ 
૧. કમલેશભાઇ રમશેભાઇ પટલ 

(મા તર) 
ભાજપ 89166 17954 ભાજપ 
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ર. ડૉ. કાશ ધુાભાઇ પરમાર 

(ડૉ ટર) 
ક સે 72212 

૧૧૪ સો ા 
૧.પટલ િવ લુ ુમાર િવ ભુાઇ ભાજપ 87300 

29519 ભાજપ 
૨. નુમભાઇ માધાભાઇ પરમાર ક સે 57781 

૧૧૫ માતર 
૧.ક પશેભાઇ આશાભાઇ પરમાર ભાજપ 84295 

15851 ભાજપ 
૨.સજંયભાઇ હર ભાઇ પટલ ક સે 68444 

૧૧૬ નડ યાદ 

૧.દસાઇ પકંજભાઇ 

િવ ભુાઇ(ગોટ યો) 
ભાજપ 104369 

53871 ભાજપ 

૨. વુલ પટલ ક સે 50498 

૧૧૭ મહમદાવાદ 
૧.અ ુનિસહ ઉદિસહ ચૌહાણ ભાજપ 108541 

45604 ભાજપ 

૨. ુવાનિસહ ગાડંાભાઇ ચૌહાણ ક સે 62937 

૧૧૮ મ ધુા 

૧.સજંયિસહ િવજયિસહમ હડા ભાજપ 91900 

25689 ભાજપ ૨.ઇ તિસહ નટવરિસહ 

પરમાર 
ક સે 66211 

૧૧૯ ઠાસરા 
૧. યોગે િસહ પરમાર (બકાભાઇ) ભાજપ 121348 61919 ભાજપ 

ર. પરમાર કાિંતભાઇ શાભંાઇભાઇ  ક સે 59429   

૧૨૦ કપડવજં 
૧.ઝાલા રા શ ુમાર મગનભાઇ ભાજપ 112036 

31878 ભાજપ 
૨.કાળાભાઇ રઇ ભાઇ ડાભી ક સે 80158 

૧૨૧ બાલાિશનોર 
૧.માનિસહ કોયાભાઇ ચૌહાણ ભાજપ 92501 

51422 ભાજપ 
ર. અ તિસહ પરબતિસહ ચૌહાણ ક સે 41079 

૧૨૨ ણુાવાડા 
૧. લુાબિસહ સોમિસહ ચૌહાણ ક સે 72087 

26620 ક સે 
ર. સેવક નશે ુમાર બાલાલ ભાજપ 45467 

૧૨૩ 
સતંરામ રુ 

(અ.જ. .) 

૧. ડૉ. ુબરેભાઇ મન ખુભાઇ 

ડડોર 
ભાજપ 49964 

15577 ભાજપ 

ર.ગડાભાઇ મોતીભાઇ ડામોર ક સે 34387 
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૧૨૪ શહરા 

૧.આહ ર(ભરવાડ) ઠાભાઇ 

ઘેલાભાઈ 
ભાજપ 107775 

47281 ભાજપ 

૨.ખા ભુાઇ લુાબભાઈ પગી ક સે 60494 

૧૨૫ 
મોરવા-હડફ 

(અ.જ. .) 

૧. થુાર િનમીષાબને મનહરસ હ  ભાજપ 81897 
48877 ભાજપ 

ર. ભાણાભાઇ મન ખુભાઇ ડામોર આપ 33020 

૧૨૬ ગોધરા 

૧.સી.ક.રાઉલ  ભાજપ 96223 
35198 ભાજપ 

૨.ર મતાબને ુ યતંિસહ ચૌહાણ ક સે 61025 

૧૨૭ કાલોલ 
૧. ફતેિસહ વખતિસહ ચૌહાણ ભાજપ 141686 

115679 ભાજપ 
ર. ભાતિસહ તાપિસહ ચૌહાણ ક સે 26007 

૧૨૮ હાલોલ 
જય થિસહ  પરમાર ભાજપ 100753 

42705 ભાજપ 
રામચં  બાર આ અપ  58048 

૧૨૯ 
ફતે રુા 

(અ.જ. .) 

૧. કટારા રમશેભાઇ રુાભાઇ  ભાજપ 59581 
19531 ભાજપ 

ર. ગોિવદભાઇ દલાભાઇ પરમાર આપ 40050 

૧૩૦ 
ઝાલોદ 

(અ.જ. .) 

૧.મહશભાઇ સોમ ભાઇ રુ યા ભાજપ 82745 

35222 ભાજપ ૨.અિનલભાઇ સોમાભાઇ 

ગરાસીયા 
આપ 47523 

૧૩૧ 
લીમખેડા 

(અ.જ. .) 

૧. ભાભોર શૈલષેભાઇ મુનભાઇ ભાજપ ૬૯૪૧૭ 
૩૬૬૩ ભાજપ 

૨. બાર આ નરશભાઇ નુાભાઇ આપ ૬૫૭૫૪ 

૧૩૨ 
દાહોદ 

(અ.જ. .) 

૧. કનૈયાલાલબ ભુાઇ કશોર  ભાજપ 72660 

29350 ભાજપ ૨. હષદભાઇ વાલચદંભાઇ 

િનનામા 
ક સે 43310 

૧૩૩ 
ગરબાડા 

(અ.જ. .) 

ભાભોર મહ ભાઇ રમશેભાઇ ભાજપ 62427 
27825 ભાજપ 

૨.ચં ીકાબને છગનભાઇ બાર યા ક સે 34602 

૧૩૪ દવગઢબાર ૧.ખાબડ બ ભુાઇ મગનભાઇ ભાજપ 113527 44201 ભાજપ 
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આ ૨.વાખળા ભારતિસહ તાપભાઇ આપ 69326 

૧૩૫ સાવલી 

૧.ઇનામદાર કતનભાઇ 

મહ ભાઇ 
ભાજપ 102004 

36926 ભાજપ 
૨. ુલદ પિસહ ઉદિસહ રાઉલ  

(વક લ) 
ક સે 65078 

૧૩૬ વાઘોડ યા 

૧.ધમ િસહ ર ભુા વાધેલા 

(બા )ુ 
અપ  77905 

14006 અપ   

૨.અિ નભાઇ નટવરભાઇ પટલ ભાજપ 63899 

૧૩૭ 
છોટાઉદ રુ 

(અ.જ. .) 

૧. રા સ હ મોહનસ હ રાઠવા ભાજપ 75129 
29450 ભાજપ 

ર. સં ામસ હ નારણભાઇ રાઠવા ક સે 45679 

૧૩૮ 
ત રુ 

(અ.જ. .) 

૧.જયશેભાઇ િવ લભાઇ રાદ ડયા ભાજપ 106471 
76926 ભાજપ 

ર.રો હતભાઇ િવ ભુાઇ વૂા આપ 29545 

૧૩૯ 
સખેંડા 

(અ.જ. .) 

૧.અભેિસહ મોતીભાઇ તડવી ભાજપ 99387 
30674 ભાજપ 

ર. ધી ભાઇ નુીલાલ ભીલ ક સે 68713 

૧૪૦ ડભોઇ 

૧. શૈલષેભાઇ કનૈયાલાલ મહતા ભાજપ 88846 

20476 ભાજપ ર.બાલ ૃ ણાભાઇ નારણભાઇ 

પટલ 
ક સે 68370 

૧૪૧ 
વડોદરાશહર 

(અ. .) 

૧.મનીષા રા વભાઇ વક લ ભાજપ 130705 

98597 ભાજપ ૨. ણુવતંરાય હમતલાલ 

પરમાર 
ક સે 32108 

૧૪૨ સયા ગજં 
૧.ક રુ નારાયણદાસ રોક ડયા ભાજપ 122066 

84013 ભાજપ 
૨.અમી નર ુમાર રાવત ક સે 38053 

૧૪૩ અકોટા 
૧.ચતૈ યભાઇ મકરંદભાઇ દસાઇ ભાજપ 113312 103294 ભાજપ 

ર. શશાકં રા શ ખર આપ 10018   

૧૪૪ રાવ રુા 
૧.બાળ ૃ ણ ખડંરાવ કુલ (બા  

ુ લ) 
ભાજપ 119301 81035 ભાજપ 
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૨.પટલ સજંયભાઇ ઇ રભાઇ 

એસપી (સજંય પટલ) 
ક સે 38266 

૧૪૫ માજંલ રુ 
૧.યોગેશભાઇ નારનદાસ પટલ ભાજપ 120133 

100754 ભાજપ 
૨.ડૉ. ત વીન કમલ ત સ ગ ક સે 19379 

૧૪૬ પાદરા 

૧.ચતૈ યિસહ તાપિસહ ઝાલા ભાજપ 66226 

6178 ભાજપ ર. જસપાલિસહ મહ િસહ 

પ ઢયાર 
ક સે 60048 

૧૪૭ કરજણ 

૧.અ ય ુમારઇ રભાઇ પટલ ભાજપ 83748 

26306 ભાજપ ૨.િ તેશ ુમાર જનકભાઇ પટલ 

(િપ ુ પટલ વેમારડ ) 
ક સે 57442 

૧૪૮ 
નાદંોદ 

(અ.જ. .) 

૧. ડૉ. દશનાબેન ચં ુભાઇ દશ ખુ ભાજપ 70543 
28202 ભાજપ 

ર. હરશભાઇ જયતંીભાઇ વસાવા ક સે 42341 

૧૪૯ 
દડ યાપાડા 

(અ.જ. .) 

૧. ચૈતરભાઇ દામ ભાઇ વસાવા આપ 103433 
40282 આપ 

ર. હતેશ ુમાર દવ ભાઇ વસાવા ભાજપ 63151 

૧૫૦ જ ં સુર 
૧.ડ . ક. વામી ભાજપ 91533 

27380 ભાજપ 
૨. સજંયભાઇ સગંભાઇ સોલકં  ક સે 64153 

૧૫૧ વાગરા 
૧.અ ણિસહ અ તિસહ રાણા ભાજપ 83036 

13452 ભાજપ 
ર. લેુમાન પટલ ક સે 69584 

૧૫૨ 
ઝઘડ યા 

(અ.જ. .) 

૧. રતશે ુમાર રમણભાઇ વસાવા ભાજપ 89933 
23500 ભાજપ 

ર. છો ુભાઇ અમરિસહ વસાવા અપ  66433 

૧૫૩ ભ ચ 
૧. રમેશભાઇ નારણદાસ િમ ી ભાજપ 108655 

64473 ભાજપ 
ર.જયતંીભાઇ બેચરભાઇ પટલ ક સે 44182 

૧૫૪ કલે ર 

૧.ઈ રિસહ ઠાકોરભાઈ પટલ ભાજપ 96405 

40441 ભાજપ ૨. િવજયિસહ ઠાકોરભાઇ પટલ 

(વ લભદાસ) 
ક સે 55964 

૧૫૫ ઓલપાડ ૧. કુશભાઇ ઝીણાભાઇ પટલ ભાજપ 172424 115136 ભાજપ 



 
 

21 
 

ર. દશન ુમાર અ તૃલાલ નાયક ક સે 57288   

૧૫૬ 
માગંરોળ 

(અ.જ. .) 

૧.ગણપતિસહ વે તાભાઇ વસાવા ભાજપ 93327 
51619 ભાજપ 

૨. નેહલ ુમારરામિસગ વસાવા આપ 41708 

૧૫૭ 
માડંવી 

(અ.જ. .) 

૧. ુ ંવર ભાઈ નરિસહભાઈ 

હળપિત 
ભાજપ 74502 

18109 ભાજપ 

૨.આનદંભાઈ મોહનભાઈ ચૌધર  ક સે 56393 

૧૫૮ કામરજ 
૧. લ પાનસે રયા ભાજપ 185585 

74697 ભાજપ 
ર. રામધ ુક આપ 110888 

૧૫૯ રુત ( વૂ) 

૧. અરિવદ શાિંતલાલ રાણા ભાજપ 73142 

14017 ભાજપ ૨. અસલમ ફરોઝભાઈ 

સાયકલવાલા 
ક સે 59125 

૧૬૦ રુત (ઉ ર) 
૧.કાિંતભાઇ હમતભાઇ બલાર ભાજપ 57117 

34293 ભાજપ 
ર. મહ  નાવ ડયા આપ 22824 

૧૬૧ વરાછા રોડ 
૧. કશોર કાનાણી ભાજપ 67206 

16834 ભાજપ 
ર.અ પશે કિથર યા આપ 50372 

૧૬૨ કરંજ 
૧. િવણભાઇ મન ભાઇ ઘોઘાર  ભાજપ 60493 

35974 ભાજપ 
ર. મનોજ સોર ઠયા આપ 24519 

૧૬૩ લ બાયત 
૧. સગંીતાબને  રા  પાટ લ  ભાજપ 95696 

58151  ભાજપ 
૨. પકંજભાઇ તયાડ  આપ  37545 

૧૬૪ ઉધના 

૧. મ ભુાઇ એમ. પટલ ભાજપ 93999 

69896 ભાજપ ર. ધન ખુભાઇ ભગવત સાદ 

રાજ તુ 
ક સે 24103 

૧૬૫ મ ુરા 
૧. હષ રમશે સઘંવી ભાજપ 133335 

116675 ભાજપ 
ર. પી. વી. શમા આપ 16660 

૧૬૬ કતારગામ 
૧.િવનોદભાઈ અમરશીભાઈ 

મોરડ યા 
ભાજપ 120505 64627 ભાજપ 
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૨.ગોપાલ ઇટાલીયા આપ 55878 

૧૬૭ 
રુત 

(પિ મ) 

૧. ણૂશ મોદ  ભાજપ 122981 104312 ભાજપ 

ર. સજંય આર. શાહ ક સે 18669   

૧૬૮ ચોયાસી 

૧.સં દપ દસાઇ ભાજપ 236033 

186418 ભાજપ ર. કાશભાઇ િવનોદભાઇ 

કો ા ટર  
આપ 49615 

૧૬૯ 
બારડોલી 

(અ. .) 

૧.ઈ રભાઈઉફ અિનલભાઈ 

રમણભાઈ પરમાર 
ભાજપ 188527 

89948 ભાજપ 

૨.પ ાબેન અિનલભાઇ પટલ ક સે 28579 

૧૭૦ 
મ વુા 

(અ.જ. .) 

૧.મોહનભાઇ ધન ભાઇ ઢો ડયા ભાજપ 81383 

31508 ભાજપ ૨. ગરાસીયાહમાગંીની 

દપક ુમાર 
ક સે 49875 

૧૭૧ 
યારા 

(અ.જ. .) 

૧. ક કાણી મોહનભાઇ ઢડાભાઇ   ભાજપ 69633 
22120 ભાજપ 

ર. બિપનચં  શુાલભાઇ ચૌધર  આપ 47513 

૧૭૨ 
િનઝર 

(અ.જ. .) 

૧. ડૉ જયરામભાઇ ચમેાભાઇ 

ગાિમત 
ભાજપ 97461 

23160 ભાજપ 

ર. િુનલભાઇ રતનભાઇ ગાિમત ક સે 74301 

૧૭૩ 
ડાગં 

(અ.જ. .) 

૧.િવજયભાઇ રમશેભાઇ પટલ ભાજપ 62533 
19674 ભાજપ 

ર. પટલ કુશભાઇ ચદંરભાઇ ક સે 42859 

૧૭૪ જલાલપોર 
૧.આર. સી. પટલ ભાજપ 106244 

68699 ભાજપ 
૨.રણ ત ( ુ ાભાઇ) પચંાલ ક સે 37545 

૧૭૫ નવસાર  
૧.દસાઇ રાકશ ણુવતંભાઇ ભાજપ 

106875 
 72313 ભાજપ 

૨. દપક બારોટ ક સે 34562 

૧૭૬ 
ગણદવી 

(અ.જ. .) 

૧.નરશભાઇ મગનભાઇ પટલ ભાજપ 131116 
93166 ભાજપ 

૨.અશોકભાઇ લ ભુાઇ પટલ ક સે 37950 
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(કરાટ) 

૧૭૭ 
વાસંદા 

(અ.જ. .) 

૧. અનતં ુમાર હસ ભુાઇ પટલ ક સે 124477 
35033 ક સે 

ર. િપ ષુ ુમાર કાિંતલાલ પટલ ભાજપ  89444 

૧૭૮ 
ધરમ રુ 

(અ.જ. .) 

૧. અરિવદ છો ુભાઇ પટલ ભાજપ 83544 
33327 ભાજપ 

ર. કમલશેભાઇ ગલેાભાઇ પટલ આપ 50217 

૧૭૯ વલસાડ 
૧. ભરતભાઇ ક ુભાઇ પટલ  ભાજપ 126323 

103776 
ભાજપ 

ર રા શભાઇ મં ભુાઇ પટલ આપ 22547  

૧૮૦ પારડ  
૧.ક ભુાઇ મોહનલાલ દસાઇ ભાજપ 121968 

97164 ભાજપ 
૨.જય ીબને પટલ ક સે 24804 

૧૮૧ 
કપરાડા 

(અ.જ. .) 

૧. ભુાઈ હર ભાઈ ચૌધર  ભાજપ 90999 
32968 ભાજપ 

૨.વસતંભાઇ બર ુલભાઇ પટલ ક સે 58031 

૧૮૨ 
ઉમરગામ 

(અ.જ. .) 

૧.પાટકર રમણલાલના ભુાઈ ભાજપ 110088 
64786 ભાજપ 

૨.નરશભાઈવ રભાઈ વળવી ક સે 45302 

 


