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U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER OF MAGARWADA GRAM PANCHAYAT
DIRECTOR-CUM-DEPUTY SECRETARY (PERS-II), DNH & DD &
CHIEF OFFICER, DMC, DAMAN MUNICIPAL COUNCIL,
FORT AREA, MOTI DAMAN - 396220

FORM-4

{See rule 30}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to :
1) 1 to 8 Wards of Magarwada Gram Panchayat.
2) Sarpanch of Magarwada Gram Panchayat

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer of Magarwada Gram Panchaya, Director-cum-Deputy Secretary (Pers-II), DNH &
DD, and Chief Officer, Daman Municipal Council, Fort Area, Moti Daman or to the
Assistant Returning Officer at the Daman Municipal Council, Fort Area, Moti Daman
between 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on any day (other than a public holiday) not later
than the 21/10/2020 (Wednesday).

3.

Forms of nomination paper may be obtained at the place and time aforesaid.

4.

The nomination papers will be taken up for scrutiny at the office of the Returning
Officer of Magarwada Gram Panchayat, Director-cum-Deputy Secretary (Pers-II), DNH
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& DD and Chief Officer, Daman Municipal Council, Fort Area, Moti Daman on
22/10/2020 (Thursday) at 11:00 a.m. onwards.
5.

Notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by the candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m of
24/10/2020 (Saturday).

6.

In the event of the election being contested, the poll will be taken on 08/11/2020
(Sunday) between the hours of 7.00 am. and 6.00 p.m.

Place :- DAMAN
Dated :- 14/10/2020

Sd/–
(GURPREET SINGH)
Returning Officer,
Magarwada Gram Panchayat,
Daman

No. 24/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/1099
Office of the Returning Officer
Director-Cum-Dy. Secretary(Pers-II), DNH & DD
C.O., Daman Municipal Council,
Fort Area, Moti Daman.
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સંઘ પ્રદે દાદરા અને નગર હળેી તથા દમણ અને દીળ પ્રાસન
મગરળાડા ગ્રામ ંચાયત ના ચૂંટણી અધધકારી ની કચેરી /
ડાઈરેક્ટર-કમ-નાયફ સધચળ (કાર્મમક-II), દા.ન.હ.અને ડી.ડી,
મુખ્ય અધધકારી, દમણ નગર ાધકા, પોટટ એરરયા, મોટી દમણ.

નમૂનો -૪
(જુ ઓ ધનયમ ૩૦)

ચૂંટણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

મગરળાડા ગ્રામ ંચાયતના ૧ થી ૮ ળોડટના સભ્યોની અને સરંચ ની ચૂંટણી કરળાની છે.

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો, ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મૂકનાર એ મગરળાડા ગ્રામ ંચાયત ના ચૂંટણી અધધકારી,
ડાઈરેક્ટર-કમ-નાયફ સધચળ ( કાર્મમક-II), દા.ન.હ.અને ડી.ડી, મુખ્ય અધધકારી , દમણ નગર ાધકા , પોટટ એરરયા ,
મોટી દમણ અથળા મદદની ચૂંટણી અધધકારી ની કચેરીએ દમણ નગર ાધકા , પોટટ એરરયા , મોટી દમણ મુકામે

તારીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (ફુધળાર) થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે ધસળાયના ) કોઈણ રદળસે સળારે
૧૧:૦૦ ળાગ્યાથી સાંજે ૩:૦૦ ળાગ્યા સુધીમાં સોી કાે.
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરૂળાર) ના રોજ સળારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી મગરળાડા ગ્રામ
ંચાયત ના ચૂંટણી અધધકારી, ડાઈરેક્ટર-કમ-નાયફ સધચળ (કાર્મમક-II), દા.ન.હ.અને ડી.ડી, મુખ્ય અધધકારી, દમણ
નગર ાધકા, પોટટ એરરયા, મોટી દમણ મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચૂંટણી એજન્ટ (કે જે ઉમેદળારોએ ેધખત અધધકૃત કરે છે )
એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા - ૨ માં જણાળે ચૂંટણી અધધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ
૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ધનળાર) ના રોજ ફોરે ૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.

૬.

ચૂંટણી કરળી ડે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રધળળાર) ના રોજ સળારે ૭:૦૦ ળાગ્યાથી સાંજે
૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- દમણ

હ/-

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(ગુરપ્રીત સસઘ)

ચૂંટણી અધધકારી
મગરળાડા ગ્રામ ંચાયત,
દમણ

નં. ૨૪/૦૬/સીઓએ/ડીએમએન/નોરટસ/ીઈએમઈ/૨૦૨૦/1099
ચૂંટણી અધધકારી અને

ડાઈરેક્ટર-કમ-નાયફ સચિવ (કાર્મમક-II), દા.ન.હ.અને ડી.ડી,
મુખ્ય અધિકારી, દમણ નગર ાધકા, પોટટ એરરયા, મોટી દમણ
***
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U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER OF DAMANWADA GRAM PANCHAYAT
DIRECTOR-CUM-DEPUTY SECRETARY (PERS-II), DNH & DD &
CHIEF OFFICER, DMC, DAMAN MUNICIPAL COUNCIL,
FORT AREA, MOTI DAMAN - 396220

FORM-4

{See rule 30}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:3. An election is to be held of a member to :
1) 1 to 8 Wards of Damanwada Gram Panchayat.
2) Sarpanch of Damanwada Gram Panchayat
4.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer of Damanwada Gram Panchaya, Director-cum-Deputy Secretary (Pers-II), DNH
& DD, and Chief Officer, Daman Municipal Council, Fort Area, Moti Daman or to the
Assistant Returning Officer at the Daman Municipal Council, Fort Area, Moti Daman
between 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on any day (other than a public holiday) not later
than the 21/10/2020 (Wednesday).

7.

Forms of nomination paper may be obtained at the place and time aforesaid.

8.

The nomination papers will be taken up for scrutiny at the office of the Returning
Officer of Damanwada Gram Panchayat, Director-cum-Deputy Secretary (Pers-II), DNH
& DD and Chief Officer, Daman Municipal Council, Fort Area, Moti Daman on
22/10/2020 (Thursday) at 11:00 a.m. onwards.

9.

Notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by the candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m of
24/10/2020 (Saturday).

10. In the event of the election being contested, the poll will be taken on 08/11/2020
(Sunday) between the hours of 7.00 am. and 6.00 p.m.
Place :- DAMAN
Dated :- 14/10/2020

Sd/–
(GURPREET SINGH)
Returning Officer,
Damanwada Gram Panchayat,
Daman

No. 24/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/1100
Office of the Returning Officer
Director-Cum-Dy. Secretary(Pers-II), DNH & DD
C.O., Daman Municipal Council,
Fort Area, Moti Daman.
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સંઘ પ્રદે દાદરા અને નગર હળેી તથા દમણ અને દીળ પ્રાસન
દમણળાડા ગ્રામ ંચાયત ના ચૂંટણી અધધકારી ની કચેરી /
ડાઈરેક્ટર-કમ-નાયફ સધચળ (કાર્મમક-II), દા.ન.હ.અને ડી.ડી,
મુખ્ય અધધકારી, દમણ નગર ાધકા પોટટ એરરયા, મોટી દમણ.

નમૂનો -૪
(જુ ઓ ધનયમ ૩૦)

ચૂંટણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

દમણળાડા ગ્રામ ંચાયતના ૧ થી ૮ ળોડટના સભ્યોની અને સરંચ ની ચૂંટણી કરળાની છે.

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો, ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મૂકનાર એ દમણળાડા ગ્રામ ંચાયત ના ચૂંટણી અધધકારી,

ડાઈરેક્ટર-કમ-નાયફ સધચળ (કાર્મમક-II), દા.ન.હ.અને ડી.ડી, મુખ્ય અધધકારી, દમણ નગર ાધકા , પોટટ
એરરયા, મોટી દમણ અથળા મદદની ચૂંટણી અધધકારી ની કચેરીએ દમણ નગર ાધકા , પોટટ એરરયા, મોટી દમણ
મુકામે તારીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (ફુધળાર) થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે ધસળાયના ) કોઈણ રદળસે
સળારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યાથી સાંજે ૩:૦૦ ળાગ્યા સુધીમાં સોી કાે.
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરૂળાર) ના રોજ સળારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી દમણળાડા ગ્રામ
ંચાયત ના ચૂંટણી અધધકારી ની કચેરી, ડાઈરેક્ટર-કમ-નાયફ સધચળ (કાર્મમક-II), દા.ન.હ.અને ડી.ડી, મુખ્ય

અધધકારી, દમણ નગર ાધકા, પોટટ એરરયા, મોટી દમણ મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.
૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચૂંટણી એજન્ટ (કે જે ઉમેદળારોએ ેધખત અધધકૃત કરે છે )
એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા - ૨ માં જણાળે ચૂંટણી અધધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ
૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ધનળાર) ના રોજ ફોરે ૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.

૬.

ચૂંટણી કરળી ડે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રધળળાર) ના રોજ સળારે ૭:૦૦ ળાગ્યાથી સાંજે
૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- દમણ

હ/-

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(ગુરપ્રીત સસઘ)

ચૂંટણી અધધકારી
દમણળાડા ગ્રામ ંચાયત,
દમણ

નં. ૨૪/૦૬/સીઓએ/ડીએમએન/નોરટસ/ીઈએમઈ/૨૦૨૦/1100
ચૂંટણી અધધકારી અને

ડાઈરેક્ટર-કમ-નાયફ સચિવ (કાર્મમક-II), દા.ન.હ.અને ડી.ડી,
મુખ્ય અધિકારી, દમણ નગર ાધકા, પોટટ એરરયા, મોટી દમણ
***
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U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER OF PARIYARI GRAM PANCHAYAT
DIRECTOR-CUM-DEPUTY SECRETARY (PERS-II), DNH & DD &
CHIEF OFFICER, DMC, DAMAN MUNICIPAL COUNCIL,
FORT AREA, MOTI DAMAN - 396220

FORM-4

{See rule 30}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:5. An election is to be held of a member to :
1) 1 to 8 Wards of Pariyari Gram Panchayat.
2) Sarpanch of Pariyari Gram Panchayat
6.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer of Pariyari Gram Panchaya, Director-cum-Deputy Secretary (Pers-II), DNH &
DD, and Chief Officer, Daman Municipal Council, Fort Area, Moti Daman or to the
Assistant Returning Officer at the Daman Municipal Council, Fort Area, Moti Daman
between 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on any day (other than a public holiday) not later
than the 21/10/2020 (Wednesday).

11. Forms of nomination paper may be obtained at the place and time aforesaid.
12. The nomination papers will be taken up for scrutiny at the office of the Returning
Officer of Pariyari Gram Panchayat, Director-cum-Deputy Secretary (Pers-II), DNH & DD
and Chief Officer, Daman Municipal Council, Fort Area, Moti Daman on 22/10/2020
(Thursday) at 11:00 a.m. onwards.
13. Notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by the candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m of
24/10/2020 (Saturday).
14. In the event of the election being contested, the poll will be taken on 08/11/2020
(Sunday) between the hours of 7.00 am. and 6.00 p.m.
Place :- DAMAN
Dated :- 14/10/2020

Sd/–
(GURPREET SINGH)
Returning Officer,
Pariyari Gram Panchayat,
Daman

No. 24/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/1101
Office of the Returning Officer
Director-Cum-Dy. Secretary(Pers-II), DNH & DD
C.O., Daman Municipal Council,
Fort Area, Moti Daman.
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સંઘ પ્રદે દાદરા અને નગર હળેી તથા દમણ અને દીળ પ્રાસન
રરયારી ગ્રામ ંચાયત ના ચૂંટણી અધધકારી ની કચેરી /
ડાઈરેક્ટર-કમ-નાયફ સધચળ (કાર્મમક-II), દા.ન.હ.અને ડી.ડી,
મુખ્ય અધધકારી, દમણ નગર ાધકા પોટટ એરરયા, મોટી દમણ.

નમૂનો -૪
(જુ ઓ ધનયમ ૩૦)

ચૂંટણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

રરયારી ગ્રામ ંચાયતના ૧ થી ૮ ળોડટના સભ્યોની અને સરંચ ની ચૂંટણી કરળાની છે.

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો, ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મૂકનાર એ રરયારી ગ્રામ ંચાયત ના ચૂંટણી અધધકારી,
ડાઈરેક્ટર-કમ-નાયફ સધચળ (કાર્મમક-II), દા.ન.હ.અને ડી.ડી, મુખ્ય અધધકારી, દમણ નગર ાધકા , પોટટ એરરયા,
મોટી દમણ અથળા મદદની ચૂંટણી અધધકારી ની કચેરીએ દમણ નગર ાધકા , પોટટ એરરયા, મોટી દમણ મુકામે
તારીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (ફુધળાર) થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે ધસળાયના ) કોઈણ રદળસે સળારે
૧૧:૦૦ ળાગ્યાથી સાંજે ૩:૦૦ ળાગ્યા સુધીમાં સોી કાે.

૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરૂળાર) ના રોજ સળારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી રરયારી ગ્રામ
ંચાયત ના ચૂંટણી અધધકારી ની કચેરી, ડાઈરેક્ટર-કમ-નાયફ સધચળ ( કાર્મમક-II), દા.ન.હ.અને ડી .ડી, મુખ્ય
અધધકારી, દમણ નગર ાધકા, પોટટ એરરયા, મોટી દમણ મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચૂંટણી એજન્ટ (કે જે ઉમેદળારોએ ેધખત અધધકૃત કરે છે )
એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા - ૨ માં જણાળે ચૂંટણી અધધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ
૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ધનળાર) ના રોજ ફોરે ૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.

૬.

ચૂંટણી કરળી ડે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રધળળાર) ના રોજ સળારે ૭:૦૦ ળાગ્યાથી સાંજે
૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- દમણ

હ/-

(ગુરપ્રીત સસઘ)
ચૂંટણી અધધકારી

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

રરયારી ગ્રામ ંચાયત,
દમણ
નં. ૪/૦૬/સીઓએ/ડીએમએન/નોરટસ/ીઈએમઈ/૨૦૨૦/1101
ચૂંટણી અધધકારી અને

ડાઈરેક્ટર-કમ-નાયફ સચિવ (કાર્મમક-II), દા.ન.હ.અને ડી.ડી,
મુખ્ય અધિકારી, દમણ નગર ાધકા, પોટટ એરરયા, મોટી દમણ

***
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U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER OF PATLARA GRAM PANCHAYAT
DIRECTOR-CUM-DEPUTY SECRETARY (PERS-II), DNH & DD &
CHIEF OFFICER, DMC, DAMAN MUNICIPAL COUNCIL,
FORT AREA, MOTI DAMAN - 396220

FORM-4

{See rule 30}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:7. An election is to be held of a member to :
1) 1 to 8 Wards of Patlara Gram Panchayat.
2) Sarpanch of Patlara Gram Panchayat
8.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer of Patlara Gram Panchaya, Director-cum-Deputy Secretary (Pers-II), DNH & DD,
and Chief Officer, Daman Municipal Council, Fort Area, Moti Daman or to the Assistant
Returning Officer at the Daman Municipal Council, Fort Area, Moti Daman between
11.00 a.m. and 3.00 p.m. on any day (other than a public holiday) not later than the
21/10/2020 (Wednesday).

15. Forms of nomination paper may be obtained at the place and time aforesaid.
16. The nomination papers will be taken up for scrutiny at the office of the Returning
Officer of Patlara Gram Panchayat, Director-cum-Deputy Secretary (Pers-II), DNH & DD
and Chief Officer, Daman Municipal Council, Fort Area, Moti Daman on 22/10/2020
(Thursday) at 11:00 a.m. onwards.
17. Notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by the candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m of
24/10/2020 (Saturday).
18. In the event of the election being contested, the poll will be taken on 08/11/2020
(Sunday) between the hours of 7.00 am. and 6.00 p.m.
Place :- DAMAN
Dated :- 14/10/2020

Sd/–
(GURPREET SINGH)
Returning Officer,
Patlara Gram Panchayat,
Daman

No. 24/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/1102
Office of the Returning Officer
Director-Cum-Dy. Secretary(Pers-II), DNH & DD
C.O., Daman Municipal Council,
Fort Area, Moti Daman.
Page 8 of 9

–9–
EXTRAORDINARY NO. : 56
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

સંઘ પ્રદે દાદરા અને નગર હળેી તથા દમણ અને દીળ પ્રાસન
ટારા ગ્રામ ંચાયત ના ચૂંટણી અધધકારી ની કચેરી /
ડાઈરેક્ટર-કમ-નાયફ સધચળ (કાર્મમક-II), દા.ન.હ.અને ડી.ડી,
મુખ્ય અધધકારી, દમણ નગર ાધકા, પોટટ એરરયા, મોટી દમણ.

નમૂનો -૪
(જુ ઓ ધનયમ ૩૦)

ચૂંટણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ટારા ગ્રામ ંચાયતના ૧ થી ૮ ળોડટના સભ્યોની અને સરંચ ની ચૂંટણી કરળાની છે.

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મૂકનાર એ ટારા ગ્રામ ંચાયત ના ચૂંટણી અધધકારી,
ડાઈરેક્ટર-કમ-નાયફ સધચળ ( કાર્મમક-II), દા.ન.હ.અને ડી.ડી, મુખ્ય અધધકારી , દમણ નગર ાધકા , પોટટ એરરયા ,
મોટી દમણ અથળા મદદની ચૂંટણી અધધકારી ની કચેરીએ દમણ નગર ાધકા , પોટટ એરરયા , મોટી દમણ મુકામે

તારીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (ફુધળાર) થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે ધસળાયના ) કોઈણ રદળસે સળારે
૧૧:૦૦ ળાગ્યાથી સાંજે ૩:૦૦ ળાગ્યા સુધીમાં સોી કાે.
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરૂળાર) ના રોજ સળારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી ટારા ગ્રામ
ંચાયત ના ચૂંટણી અધધકારી, ડાઈરેક્ટર-કમ-નાયફ સધચળ (કાર્મમક-II), દા.ન.હ.અને ડી.ડી, મુખ્ય અધધકારી, દમણ
નગર ાધકા, પોટટ એરરયા, મોટી દમણ મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચૂંટણી એજન્ટ (કે જે ઉમેદળારોએ ેધખત અધધકૃત કરે છે )
એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા - ૨ માં જણાળે ચૂંટણી અધધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ
૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ધનળાર) ના રોજ ફોરે ૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.

૬.

ચૂંટણી કરળી ડે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રધળળાર) ના રોજ સળારે ૭:૦૦ ળાગ્યાથી સાંજે
૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- દમણ

હ/-

)ગુરપ્રીત સસઘ)
ચૂંટણી અધધકારી

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ટારા ગ્રામ ંચાયત,
દમણ
નં. ૨૪/૦૬/સીઓએ/ડીએમએન/નોરટસ/ીઈએમઈ/૨૦૨૦/1102
ચૂંટણી અધધકારી અને

ડાઈરેક્ટર-કમ-નાયફ સચિવ (કાર્મમક-II), દા.ન.હ.અને ડી.ડી,
મુખ્ય અધિકારી, દમણ નગર ાધકા, પોટટ એરરયા, મોટી દમણ
***
Published by : Department of Planning & Statistics, Daman.
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