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વમભમિઓ અને િેન ું કામય 

ક્રભ વમભમિન ું નાભ વમભમિની બરાભણ  
1 એર.એભ. મવિંઘલી વમભમિ (1986)  ુંચામિોને ફુંધાયણીમ દયજ્જો આલાની બરાભણ  
2 અળોક ભશિેા વમભમિ (1972)  ુંચામિ યાજ વુંસ્થાઓના કામય મલૂમાુંકન અને સ ધાયા-લધાયા કયલા ભાટે  

 દ્વિ- સ્િયીમ પ્રથા  
3 ઝીણાબાઈ દયજી વમભમિ (1972)  ત્રણેમ સ્િયની ુંચામિોભાું વીધી ચ ૂુંટણીની બરાભણ િથા SC/ST ભાટે 

ઓછાભાું ઓછી એક ફેઠક અનાભિ અને ભહશરાઓ ભાટે ઓછાભાું ઓછી એક 
ફેઠક અનાભિની યાખલાની બરાભણ 

 વાભાજજક ન્મામ વમભમિઓની સ્થાના કયલાની બરાભણ  
4 ફલુંિયામ વમભમિ (1957)  વત્તાન ું મલકેન્રીકયણ કે સ્લામત્તિાની મોજના ભાટે બરાભણ િે ુંચામિી યાજ 

િયીકે ઓખલાભાું આલી.  
5 જી.લી.કે.યાલ વમભમિ (1985)  ગ્રાભીણ મલકાવ અને ગયીફી મ ક્તિ કામયક્રભના લશીલટી વ્મલસ્થા વભીક્ષા 

ભાટે આમોજન ાુંચ યાજીલ ગાુંધી િાયા વમભમિની યચના  
 ુંચામિને ‘ મળૂમાું લગયન ું ઘાવ’ વાથે વયખાલી.  
 મલકાવના ભાટે જજલરા મલકાવ અમધકાયી દન ું મનભાયણ કયવ ું.  

6 હયખલદાવ ળાશ વમભમિ (1972)  ુંચામિીયાજને ફુંધાયણીમ દયજ્જો આલો.ળફનશયીપ ચ ૂુંટણી ભાટે પ્રોત્વાશન 
આવ ું અને ગ્રાભ ુંચામિને દફાણ શટાલલાની િભાભ વત્તા આલી.  

7 એવ. ભહૂયમા વમભમિ   દેળભાું અન સળૂચિ મલસ્િાયો ભાટે ુંચામિોની મલમળષ્ટ જોગલાઈની બરાભણ 
(PESA- ુંચામિ એતવટેન્ળન ટ  ળેડય લડ એયીમાઝ) 

8 એકલથય વમભમિ   બાયિભાું યેરલે ફજેટને વાભાન્મ ફજેટથી અરગ ાડલા ભાટે  
9 મળલાયભન વમભમિ   નાફાડયની સ્થાના આ વમભમિની  બરાભણો આધાયે કયલાભાું આલી.  
10 કે. વુંથાનર વમભમિ   કેન્દ્ન્રમ વિકયિા આમોગની યચના ભાટેની બરાભણ  
11 ઉદમ કોટક વમભમિ   કોોયેટ ગલનયન્વ  ભાટે  
12 િાયક ન્ડે વમભમિ   મનલાયચનભાું સ  ધાયણા ભાટે  
13 નાળચમાપ્ન વમભમિ   વૌપ્રથભલાય એક વાથે ચ ૂુંટણીની બરાભણ કયી  
14 યાજ ચેરૈમા વમભમિ   કય સ ધાયણા ભાટે  
15 સ્લણયમવિંશ વમભમિ   વુંમલધાનભા યજૂ થમેરા મૂભિૂ કિયવ્મોની બરાભણ  
16 રાકડાલારા વમભમિ   બાયિભાું ગયીફીયેખાન ું આકરન કયલાની બરાભણ  
17 ડો. મલજમ કેરકય વમભમિ   GSTની બરાભણ કયી.  
18 ચુંરાફાબ  નામડ  વમભમિ   કેળરેવ અને હડજજટર ઇકોનોમભને પ્રોત્વાશન ભાટેની બરાભણ  
19 આચામય યાભમમૂિિ વમભમિ (1990)  મળક્ષણ ભોડય ર અને વેભેસ્ટયધ્ધમિ ચાલ  કયલી અને ન્દ્સ્કર ડેલરભેન્ટ ય 

લધ  બાય મકૂલાની બરાભણ  
20 મળાર વમભમિ (1992)  મલદ્યાથીઓના વભાજભાું વદૃ્વિ અને અભ્માવક્રભને વ્મલક્સ્થિ કયલાનો અને 

યીક્ષા િમિ યવપ્રદ ફનાલલી અને મળક્ષણને ટેકનોરોજી વાથે જોડલી  
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21 ટી.આય.એવ. સ બ્રભણ્મભ વમભમિ   યાષ્રીમ મળક્ષણ નીમિ 1986ને લય 1992ભાું વુંળોધન કય ું. 
 

22 ડી.કે.કસ્ત  યીયુંગન વમભમિ (2017)  નલી યાષ્રીમ નીમિ હયોટય  2020 િાયા મળક્ષન્ભ ફધાજ સ્િયો ધ્ધમિઑ િે 
વુંફુંમધિ જોગલાઈ કયલાભાું આલી છે.  

 મળક્ષણ નીમિનો મ ખ્મ ઉદ્દળ્ ગ ણલિાણૂય અને વાલયબૌમભક મળક્ષણ વાથે 
વ્માલવામમક મળક્ષણ ય લધ  બાય અને િેભાું બાયિીમ વુંસ્કૃમિની 
મલમલધાિાનો મોગી યીિે વભાલેળ કયલો.  

 મલદ્યાથીઓની ગ્રશણ કયલાની ક્ષભિા ય લધ  બાયમકૂલો. 
 મળક્ષણની જોગલાઈ 5 થી 18 લયના ફાકો ભાટે કયલાભાું આલી.  

23 એભ.ફી. રાર વમભમિ   આવાભના ફાઘજાનભાું િેરના કલૂાભાુંથી નેચયર ગેવ રીકેજ થમો શિો િેની 
િાવ ભાટે  

24 નયમવિંશન વમભમિ   ફેંહકિંગ કે્ષત્રના સ ધાયાઓ વાથે વુંફુંમધિ  
25 ળળી ળેખય લેમ્મિ વમભમિ   ટીલી યેહટિંગ મવસ્ટભની વભીક્ષા કયલા ભાટે  
26 બાસ્કય યાભમમૂથિ વમભમિ   JEE (એડલાન્સ્ડ) યીક્ષા વુંફુંમધિ સ ધાયાઓ ભાટે  
27 કેયલાણી વમભમિ (1991)   યાષ્રીમ સ્ટોક એતવચેન્જની સ્થાના કયલાની બરાભણ  
28 કે.વી. મનમોગી   આમોજન ુંચની યચના કયલા બરાભણ  
29 જે.વી.ળાશ વમભમિ   વયકાયી કભયચાયીઓની પહયમાદોના ઉકેર ભાટે સ્વ્િુંિય ન્મામુંચન ું ભાખ ું 

ઊભ ું કયલાની બરાભણ કયી.  
30 કે. વુંથારન વમભમિ   કેન્દ્ન્રમ વિકયિા આમોગની યચનાની બરાભણ  
31 ઉદમકોટક વમભમિ   કોોયેટ ગલનયન્વ ભાટેની બરાભણ  
32 એભ. એભ.  ુંચી વમભમિ   યાષ્રમિના ધોયણે યાજ્મારને યાજ્મની મલધાનવબા િાયા ભશાઅળબમોગ 

કયલાની જોગલાઈની  બરાભણ   
33 એન.કે. મવિંઘ વમભમિ   યાજકોીમ જલાફદાયીઓ અને અંદાજત્ર વુંચારનભાું સ  ધાયાઓની 

બરાભણ (કયનીમિની વમભક્ષા ભાટે) 
34 શદમનાથ કજૂરૂ વમભમિ   નેળનર કેડેટ કોપ્વય (NCC)ન ું ગઠન  
35  જે. વત્મનાયામણ વમભમિ   આયોગ્મ અને ક ટ ુંફ કલમાણ ભુંત્રારમે યાષ્રીમ આયોગ્મ ભાખ ું મલકવાલલા 

ભાટે  
36 બગલિી વમભમિ   ફેયોજગાયી ભાટે  
37  ભલશોત્રા વમભમિ   લીભા કે્ષત્રના સ ધાયા ભાટેની બરાભણ  
38  િેંદ રકય વમભમિ   ગયીફી યેખા શઠે જીલિા રોકોની વભીક્ષા અને મલૂમાુંકન ભાટે  
39  લાુંચ ૂવમભમિ   પ્રત્મક્ષ કય ભાટે  
40  યેખી વમભમિ   યોક્ષ કય ભાટે  
41  ભયેૂરાર વમભમિ   ભોટયલાશનના કયભાું લધાયો કયલા ભાટે  
42  રાહશયી વમભમિ   ખાદ્ય િેરોની હકિંભિ ઉય ડય ટી  
43 દુંિેલારા વમભમિ   ફેયોજગાયીનો અંદાજ ભેલલા ભાટે  
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44  કેરકય વમભમિ   છાિ જામિ ભાટે  
45  ભશારનોળફવ વમભમિ   યાષ્રીમ આલક ભાટે  
46  કાફયા વમભમિ   ળેયફજાયભાું પર  ચય રેહડિંગ ભાટે  
47  વમિચુંર વમભમિ   મવમલર વેલા યીક્ષાભાું સ  ધાયાની બરાભણ અથે  
48  નાળચમાપ્ન વમભમિ   વલયપ્રથભ એકવાથે ચ ૂુંટણીની બરાભણ  
49  યાજભન્નાયવમભમિ   અન ચ્છેદ 356, 357 અને 365 યદ કયલાની બરાભણ  
50 જી.લી.યાભકૃષ્ણા વમભમિ   યાષ્રમિનાું ધોયણે યાજ્મારને યાજાની મલધાનવબા િાયા ભશાઅળબમોગ 

કયલાની જોગલાઈ અંગેની બરાભણ  
 

 


