પ્રકરણ – ૨
જિલ્લા પંચાયતનું બંધારણ

જિલ્લા પંચાયત

જિલ્લા
પંચાયત ની
સ્થાપના

સને ૨૦૧૧

છે લ્લી ચૂટં ણી ની

ની ધોરણસરની

મુિબ કુલ િસજત

તારીખ

મુદ્દત પુરી થતી

તાલુકા પંચાયત

હોય તે તારીખ

૧/૦૪/૧૯૬૩

૨૦૯૨૩૭૧

૨૯/૧૧/૨૦૧૫

જિલ્લા પંચાયતની મતદાર જિભાગમાંથી સીધી ચૂટં ણીથી ચુટં ાયેલ

પદ જનર્મવત

નાં સભ્યો

૨૧/૧૨/૨૦૨૦

૨૦૬

સભ્ય

તાલુકા પંચાયત
દ્િારા ચૂંટાયેલ

સ્રીઓ

સભ્યો
૨૦૬

૧૭

અનુ. જાજત

અનુ. િન જાજત

સ્રી.

પુ.

સ્રી.

પુ.

૩

૨

૦

૧

અન્ય

કુલ

૧૭

૪૦

કચ્છ જિલ્લા પંચાયતની સજમજતઓની મળેલ બેઠકોની સંખ્યા
સામાજિક ન્યાય સજમજત

કારોબારી સજમજત

અપીલ સજમજત

બેઠકોની સંખ્યા

ઠરાિની સંખ્યા

બેઠકોની સંખ્યા

ઠરાિની સંખ્યા

બેઠકોની સંખ્યા

ઠરાિની સંખ્યા

૪

૩૬

૫

૩૩

૧

૧૪
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➢ કચ્છ જિલ્લા પંચાયત ના ચુટં ાયેલ સદસ્યોની યાદી
(તારીખ ૨૧/૧૨/૨૦૧૫ સુધી)
ક્રમ

સદસ્યશ્રી નું નામ

સરનામું

૧

શ્રીમતી કૌિલ્યાબેન િયંતભાઈ માધાપરીયા

મુ.પો. માધાપર નિાિાસ, તા. ભુિ

૨

શ્રી લક્ષ્મણસસંહ અલ્જી સોઢા

ડાિરી, તા.રાપર

૩

શ્રી કાનાભાઈ માદેિાભાઈ આયર

લાખાગઢ, તા. રાપર

૪

શ્રી િી. કે. હુ ંબલ

ગામ – ભીમાસર (ચ) તા. અંજાર

૫

શ્રીમતી રોમતબેન ભચ્લ મુતિા

મુ. પો. મીઠડી, તા. ભુિ

૬

શ્રીમતી પાિવતીબેન અરસિંદભાઈ મોતા

૧૦૬, પટણી િાડી જિસ્તા, મુ.બાગ તા. માંડિી

૭

શ્રીમતી ડાઈબેન રમેિભાઈ ચાિડા

ગોકુળધામ, નાની ચીરઈ

૮

શ્રી રામજીભાઈ કરિનભાઈ ઢીલા

કબીરનગર, ચોબારી, તા. ભચાઉ

૯

શ્રીમતી આઈિાબાઈ મોડ સુમરા

મુ.પો. લાખાપર, તા. લખપત

૧૦ શ્રી રસીદ આમદ સમા

અંિલીિાસ-૧, ગામ : મોટા, તા. ભુિ

૧૧ શ્રીમતી રસીલાબેન રામજીભાઈ બારી

લોદ્રાણી, રાપર

૧૨ શ્રી નરેિ કેિિલાલ મહેચિરી

દહીંસરા, તા.ભુિ

૧૩ શ્રી કરિનભાઈ ધનાભાઇ મંિેરી

છોટાપર, તા. રાપર

૧૪ શ્રીમતી રામશ્રીબેન રામજીભાઈ ખટારીયા

ગામ: નંદગામ, તા.ભચાઉ – કચ્છ

૧૫ શ્રીમતી જનયતીબેન કકતવનભાઈ પોકાર

ગામ: કોટડા ઉગમણા, તા.ભુિ

૧૬ શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન િંભુભાઈ મ્યારા

ગામ: સંઘડ, તા. અંજાર

૧૭ શ્રી નિીનભાઈ નારાનભાઈ િરૂ

બી.એમ.સી.બી. કોમ્પ્લેક્

૧૮ શ્રી જિકાસ રમેિભાઈ રાણા

મોટા લાયજા, તા. માંડિી – કચ્છ

૧૯ શ્રી હરીભાઈ હીરાભાઈ જાટીયા

મુ. પો. મમુઆરા, તા.ભુિ

૨૦ શ્રીમતી છાયાબેન જિશ્રામ ગઢિી

પ્લોટ નં. ૧૯,૨૦ લક્ષ્મી સોસાયટી મુન્દ્રા – કચ્છ

૨૧ શ્રી ખોડાભાઈ દેિિીભાઈ અજાણા

ગામ: િરિામેડી, તા.અંજાર

૨૨ શ્રીમતી ભાિનાબા પરેિકુમાર જાડેજા

સણોસરા, તા. અબડાસા

૨૩ શ્રીમતી મનીષા કીર્તવભાઈ કેિિાણી

રાિગોર ફળીયું, મુ.પો. ટુન્ડા, તા.મુન્દ્રા
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ક્રમ

સદસ્યશ્રી નું નામ

સરનામું

૨૪ શ્રી સલીમ આદમ િત

હસનપીર બજાર, મુન્દ્રા

૨૫ શ્રી િસંતકુમાર િેલજી િાઘેલા

િજક્ત નગર-૨, નખરાણા તા.નખરાણા

૨૬ શ્રી કકિોરસસંહ િખતસસંહ જાડેજા

સિંઝાણ, તા.નખરાણા

૨૭ શ્રીમતી માનબાઈ લાલજીભાઈ દનીચા

દનીચા ફળીયું, મુ.પો. રામાંનીયા, તા.મુન્દ્રા

૨૮ શ્રી ભીમજી હરજીભાઈ પટેલ

માનકુિા, નિાિાસ - તા.ભૂિ

૨૯ શ્રીમતી દેિાબાઈ પરબત કુંિટ

મુ.પો.ટોડીયા, તા. નખરાણા – કચ્છ

૩૦ શ્રીમતી ખમાબા કકિોરસસંહ જાડેજા

મુ.પો. જિરાણી મોટી, તા. નખરાણા – કચ્છ

૩૧ શ્રીમતી રાણીબેન અજીતસસંહ પરમાર

કીડીયાનગર, તા.રાપર

૩૨ શ્રી હઠુભા સરુપાજી સોઢા

મુ. કોરીયાણી, તા.લખપત

૩૩ શ્રીમતી ફૂલાબેન મ્યાિરભાઈ છાંગા

ગામ – રતનાલ, તા. અંજાર

૩૪ શ્રીમતી િૈજીબેન ગણેિભાઈ ઉંદરીયા

મુ.પો.લખાિ, તા.ભચાઉ

૩૫ શ્રીમતી નાગલબેન અમરાભાઈ બાળા

સામખીયારી, તા – ભચાઉ

૩૬ શ્રી અરસિંદ લાલજી પીંડોરીયા

મીરઝાપર, બાલમંકદર િેરી, તા. ભુિ

૩૭ શ્રી હકરભાઈ પાંચાભાઈ ગાંગલ

મુ.પો. સુમરાસરિેખ, તા.ભુિ

૩૮ શ્રી અમૃતલાલ જિિદાસ છાભૈયા

દરિડી, તા.માંડિી – કચ્છ

૩૯ શ્રી તકીિા ઈબ્રાહીમિા સૈયદ

લંગા ફળીયું, નલીયા, તા – નખરાણા

૪૦ શ્રીમતી કેિરબેન સામતભાઈ મહેચિરી

મુ,પો. તરા (મં), તા-નખરાણા – કચ્છ.
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