äÍùØßë ìÉSáë Õ_ÇëÝÖÞð_ Ú_ÔëßHë (Öë.9/11/2010 ×í Öë.8/11/2015)
ßëÉÝ Çð_ËHëí Õ_Ç, ÞäëçìÇäëáÝ, Ãë_ÔíÞÃßÞë_ Öë.28/06/2010Þë_ ±ëØõå ¿Üë_ÀÑ
ßëÇÕ/çÜÀ/ìÉSáë Õ_ÇëÝÖ äÍùØßë/äëßëÎßÖí ±ëØõå/ß010 ±ëÔëßõ ÃðÉßëÖ Õ_ÇëÝÖ ±ìÔìÞÝÜ1993 Þí ÀáÜ-11(4) ±LäÝõ ìÉSáë Õ_ÇëÝÖ ÜëËõ ÚõÌÀùÞí À<á ç_AÝë ÖõÜÉ ÀáÜ-11(Õ) ±LäÝõ
ìÉSáë Õ_ÇëÝÖÞí À<á ÚõÌÀù ÕöÀí ±ÞðçðìÇÖ ½ìÖ, ±ÞðçðìÇÖ ±ëìØ½ìÖ, çëÜë°À åöZëìHëÀ ßíÖõ
ÕÈëÖ äÃý Ö×ë jëí±ù ÜëËõ ÚõÌÀùÞí ç_AÝë ÞÀÀí ÀßäëÞë_ ±ìÔÀëß ßëÉÝ çßÀëßÞõ çð- Ö Àßõáë Èõ.
ßëÉÝ çßÀëßÞë_ ½èõßÞëÜë ¿Üë_ÀÑ Àõ.Õí.191/1994 Íí.³.±õá./1094/1ß46/É
Öë.ß1/6/94 Ö×ë ¿Üë_ÀÑ Àõ.Õí.ß30/1994/Íí.³.±õá. 1994/1968/É Öë.ßÕ/10/94 ±LäÝõ
ìÉSáë Õ_ÇëÝÖÞí À<á ÚõÌÀùÞí ç_AÝë ±Þõ Öõ ÕöÀí ±ÞëÜÖ ÚõÌÀùÞí ç_AÝë ÞÀÀí ÀßäëÞë_ ±ìÔÀëßù
ìäÀëç ÀìÜ‘ßÞõ ±ëÕäëÜë_ ±ëäõá Èõ.
ìäÀëç ÀìÜ‘ßlí, ÃðÉßëÖ ßëÉÝ, Ãë_ÔíÞÃß ¦ëßë ÖõÜÞë_ ½èõßÞëÜë ±LäÝõ ÞíÇõ ÜðÉÚ
ÚõÌÀù ÞÀÀí ÀßäëÜë_ ±ëäõá Èõ.
ìÉSáë
Õ_ÇëÝÖ
äÍùØßë

À<á
ÚõÌÀù
51

ÞÀÀí Àßõá ÚõÌÀùÞí ìäÃÖ
±Þð.½ìÖ
±Þð.
çëÜëìÉÀ ±Þõ åöZëìHëÀ
ÜëËõ
VFlNHFlT ÜëËõ
ßíÖõ ÕÈëÖ äÃý ÜëËõ
;FDFgI
jëí ;FDFgI jëí ;FDFgI
jëí
1
1
7
15
2
3

çëÜëLÝ
jëí ÜëËõ

ÚíÞ
±ÞëÜÖ

7

15

� સાર �ુજરાત પંચાયત ંૂ � ટણી િનયમ-૧૯૯૪ નાં િનયમ-૬૩ નાં પેટા
ઉપર �ુજબની બેઠકો નકક� થઇ આવ્યા અુ
િનયમ-૩ હ�ઠળ �ૂંટાયેલા સભ્યોની યાદ� પેટામાં સામેલ છ .

çìÇälí, ßëÉÝ Çð_ËHëí Õ_Ç, Ãë_ÔíÞÃßÞë_ Õhë Þ_. Çð_ËHëí/°Õ_/äÍùØßë/ß010 Öë.27/10/ß010 ±ëÔëßõ
Çð_ËëÝõáë çØVÝlí±ùÞí ÝëØí. sTFP_)q!!qZ_!_ YL TFP (q!!qZ_!5 GF DF/BF D]HAf
રાજય �ૂંટણી પંચ, ગાંધીનગરનાં �હ�રનામા અન્વયે �થમ સભા ત.08/12/2010 થી સને 2010-11 ના વષર્ દરમ્યા
� -પ��ુખ અને �ુ દ� �ુ દ� સિમિતઓનાં અધ્યક્ષ�ીઓની ય
વડોદરા �જલ્લા પંચાયતનાં �ુ
સને ૨૦10-11 ના વષર્ દરમ્ફાન વડોદરા �લ્લા◌ા પંચાયતના �-ઉ૫��ુખ અને �ુ દ� �ુ દ� સિમિતઓના
અઘ્યરક્ષ�ીઓની યાદ�.08/12/2010 ની સામાન્D સભાનાં ઠરાવ ન3.ં થી થયેલ રચના �ુજબ.

૧.

ÕßÜëß çðÔëÚõÞ ÀÜáõåÛë³

��ુખ�ી તથા અધ્યક્ષ�ી િવવાદ સિ

ર.

zL SG]EF. DMCGEF. 5ZDFZ

ઉપ��ુખ�ી

૩.

ÕËõá ÀÜáõåÛë³ Üðâ°Ûë³

અધ્યક્, કારોબાર� સિમિત

૪.

ÕËõá çìÇÞÛë³ ÃëõÕëáÛë³

અધ્યક્, બાંધકામ સિમિત

પ.

ßëÌäë ÃíÖëÚõÞ äÉõçÙÃÛë³

અધ્યક્, આરોગ્ય સિમિ

૬.

Ûíá Àë_ìÖÛë³ ÉõçÙÃÛë³

અધ્યક્, ર૦ �ુદા સિમિત

૭.

ÕßÜëß ÕßëÃÛë³ ÞëÞ°Ûë³

અધ્યક્, સામા�ક ન્યામય સિમિ

૮.

�ી અ�ુલ�ુમાર ચં�ુભાઇ પટ� લ

અધ્યક્, િશક્ષણ સિમ

9.

½õWëí ÜëÝëÚõÞ ìÞß_ÉÞÛë³

અધ્íક્ષ, મ�હલા બાળ િવકાસ અને �ુવા �� ૃિત સિમિત

10.

ÖÍäí Àë_ìÖÛë³ ÛëÝ°Ûë³

અધ્ય ક્, ખેતઉત્પાળદ
, સહકાર અને િસ�ચાઇ સિમિત

