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NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to Ward No. 1/11 [ Scheduled Tribes
(woman) ] of KHANVEL Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Khanvel Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાનત- મહીા) ની સભ્યોની
ખાનળે ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૧/૧૧ (અનુસચ
ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
ખાનળે ગ્રામ ંચાયત

***

Page 2 of 84

–3–
EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to
Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Ward No. 2/11 (General) of KHANVEL

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Khanvel Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ખાનળે ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૨/૧૧ (જનર) ની સભ્યોની ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
ખાનળે ગ્રામ ંચાયત
***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to Ward No. 3/11 [ Scheduled Tribes
(woman) ] of KHANVEL Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Dated :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Khanvel Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાનત- મહીા) ની સભ્યોની
ખાનળે ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૩/૧૧ (અનુસચ
ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
ખાનળે ગ્રામ ંચાયત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to
KHANVEL Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Dated :- 14/10/2020

Ward No. 4/11 [ General (woman) ] of

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Khanvel Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ખાનળે ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૪/૧૧ (જનર (મહીા)) ની સભ્યોની ચટં ૂ ણી
કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
ખાનળે ગ્રામ ંચાયત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to
KHANVEL Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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.

Ward No. 5/11 [ Scheduled Tribes] of

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

4.

The nomination papers will be taken up for scrutiny at (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Dated :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Khanvel Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી ) ની સભ્યોની
ખાનળે ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૫/૧૧ (અનુસચ
ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
ખાનળે ગ્રામ ંચાયત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to
KHANVEL Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Dated :- 14/10/2020

Ward No. 6/11 [ General (woman) ] of

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Khanvel Gram Panchayat )

Page 11 of 84

– 12 –
EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ખાનળે ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૬/૧૧ ( જનર (મહીા)) ની સભ્યોની ચટં ૂ ણી
કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
ખાનળે ગ્રામ ંચાયત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to
KHANVEL Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Ward No. 7/11 [ Scheduled Tribes] of

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Khanvel Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી) ની સભ્યોની ચટં ૂ ણી
ખાનળે ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૭/૧૧ (અનુસચ
કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
ખાનળે ગ્રામ ંચાયત
***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to
KHANVEL Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Ward No. 8/11 [ Scheduled Tribes ] of

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Khanvel Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી) ની સભ્યોની ચટં ૂ ણી
ખાનળે ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૮/૧૧ (અનુસચ
કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
ખાનળે ગ્રામ ંચાયત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to Ward No. 9/11 [ Scheduled Tribes
(woman) ] of KHANVEL Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Khanvel Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાનત- મહીા) ની સભ્યોની
ખાનળે ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૯/૧૧ (અનુસચ
ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
ખાનળે ગ્રામ ંચાયત
***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to
KHANVEL Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Ward No. 10/11 [ Scheduled Tribes] of

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Khanvel Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી ) ની સભ્યોની
ખાનળે ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૧૦/૧૧ (અનુસચ
ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
ખાનળે ગ્રામ ંચાયત
***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to Ward No. 11/11 [ Scheduled Tribes
(woman) ] of KHANVEL Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Khanvel Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાનત- મહીા) ની સભ્યોની
ખાનળે ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૧૧/૧૧ (અનુસચ
ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
ખાનળે ગ્રામ ંચાયત

***

Page 22 of 84
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a Sarpanch (General) of KHANVEL Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Khanvel Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ખાનવે ગ્રામ ૂંચાયતના સરૂંચ (જનર) ની ચટ
ૂં ૂ ણી કરવાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
ખાનળે ગ્રામ ંચાયત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to Ward No. 1/8 [ Scheduled Tribes
(woman) ] of KHERDI Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Kherdi Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાનત- મહીા) ની સભ્યોની
ખેરર્ી ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૧/૮ (અનુસચ
ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
ખેરર્ી ગ્રામ ંચાયત
***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to Ward No. 2/8 [ Scheduled Tribes ] of
KHERDI Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Kherdi Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી) ની સભ્યોની ચટં ૂ ણી
ખેરર્ી ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૨/૮ (અનુસચ
કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
ખેરર્ી ગ્રામ ંચાયત
***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to Ward No. 3/8 [ Scheduled Tribes
(woman) ] of KHERDI Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Kherdi Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી- મહીા) ની સભ્યોની
ખેરર્ી ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૩/૮ (અનુસચ
ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
ખેરર્ી ગ્રામ ંચાયત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to Ward No. 4/8 [ Scheduled Tribes
(woman) ] of KHERDI Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Kherdi Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી- મહીા) ની સભ્યોની
ખેરર્ી ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૪/૮ (અનુસચ
ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
ખેરર્ી ગ્રામ ંચાયત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to Ward No. 5/8 (General) of KHERDI
Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m
on 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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Kherdi Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ખેરર્ી ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૫/૮ (જનર) ની સભ્યોની ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
ખેરર્ી ગ્રામ ંચાયત
***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to Ward No. 6/8 [ Scheduled Tribes
(woman) ] of KHERDI Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Kherdi Gram Panchayat )

Page 35 of 84

– 36 –
EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી) ની સભ્યોની ચટં ૂ ણી
ખેરર્ી ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૬/૮ (અનુસચ
કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
ખેરર્ી ગ્રામ ંચાયત
***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to Ward No. 7/8 [ Scheduled Tribes
(woman) ] of KHERDI Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Kherdi Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી - મહીા) ની સભ્યોની
ખેરર્ી ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૭/૮ (અનુસચ
ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
ખેરર્ી ગ્રામ ંચાયત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to Ward No. 8/8 [ General (woman) ] of
KHERDI Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Kherdi Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ખેરર્ી ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૮/૮ (જનર મહીા) ની સભ્યોની

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

ચટં ૂ ણી કરળાની છે .
દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
ખેરર્ી ગ્રામ ંચાયત
***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a Sarpanch [ Scheduled Tribes ] of KHERDI Gram
Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Kherdi Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી) ની ચટં ૂ ણી કરળાની છે .
ખેરર્ી ગ્રામ ંચાયતના સરંચ (અનુસચ

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
ખેરર્ી ગ્રામ ંચાયત
***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a Member to Ward No. 1/8 [ Scheduled Tribes
(woman) ] of RUDANA Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Rudana Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી - મહીા) ની સભ્યોની
રૂદાના ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૧/૮ (અનુસચ
ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
રૂદાના ગ્રામ ંચાયત
***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a Member to Ward No. 2/8 [ Scheduled Tribes] of
RUDANA Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Rudana Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાનત) ની સભ્યોની ચટં ૂ ણી કરળાની
રૂદાના ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૨/૮ (અનુસચ
છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
રૂદાના ગ્રામ ંચાયત
***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a Member to Ward No. 3/8 [ General (woman) ] of
RUDANA Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Rudana Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

રૂદાના ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૩/૮ (જનર - મહીા) ની સભ્યોની ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
રૂદાના ગ્રામ ંચાયત
***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a Member to Ward No. 4/8 [ Scheduled Tribes
(woman) ] of RUDANA Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Rudana Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી - મહીા) ની સભ્યોની
રૂદાના ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૪/૮ (અનુસચ
ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
રૂદાના ગ્રામ ંચાયત
***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a Member to Ward No. 5/8 [ Scheduled Tribes
(woman) ] of RUDANA Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Rudana Gram Panchayat )

Page 51 of 84

– 52 –
EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી - મહીા) ની સભ્યોની
રૂદાના ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૫/૮ (અનુસચ
ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
રૂદાના ગ્રામ ંચાયત
***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a Member to Ward No. 6/8 [ Scheduled Tribes] of
RUDANA Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Rudana Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી) ની સભ્યોની ચટં ૂ ણી
રૂદાના ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૬/૮ (અનુસચ
કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
રૂદાના ગ્રામ ંચાયત
***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a Member to Ward No. 7/8 [ Scheduled Tribes
(woman) ] of RUDANA Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Rudana Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી - મહીા) ની સભ્યોની
રૂદાના ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૭/૮ (અનુસચ
ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
રૂદાના ગ્રામ ંચાયત
***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a Member to Ward No. 8/8 [ Scheduled Tribes] of
RUDANA Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Rudana Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી) ની સભ્યોની ચટં ૂ ણી
રૂદાના ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૧/૮ (અનુસચ
કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
રૂદાના ગ્રામ ંચાયત
***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a Sarpanch [Scheduled Tribes] of RUDANA Gram
Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Rudana Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી) ની ચટં ૂ ણી કરળાની છે .
રૂદાના ગ્રામ ંચાયતના સરંચ (અનુસચ

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
રૂદાના ગ્રામ ંચાયત
***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a Member to Ward No. 1/11 [ Scheduled Tribes
(woman) ] of AMBOLI Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Amboli Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી - મહીા) ની સભ્યોની
આંફોી ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૧/૧૧ (અનુસચ
ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
આંફોી ગ્રામ ંચાયત
***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a Member to Ward No. 2/11 [ General ] of AMBOLI
Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Amboli Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

આંફોી ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૨/૧૧ (જનર) ની સભ્યોની ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે
તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )
ચટં ૂ ણી અનધકારી
આંફોી ગ્રામ ંચાયત
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a Member to Ward No. 3/11 [ Scheduled Tribes] of
AMBOLI Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Amboli Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી) ની સભ્યોની ચટં ૂ ણી
આંફોી ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૩/૧૧ (અનુસચ
કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
આંફોી ગ્રામ ંચાયત
***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a Member to Ward No. 4/11 [ Scheduled Tribes] of
AMBOLI Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Amboli Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી) ની સભ્યોની ચટં ૂ ણી
આંફોી ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૪/૧૧ (અનુસચ
કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
આંફોી ગ્રામ ંચાયત
***
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– 69 –
EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a Member to Ward No. 5/11 [ Scheduled Tribes
(woman) ] of AMBOLI Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Amboli Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી - મહીા) ની સભ્યોની
આંફોી ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૫/૧૧ (અનુસચ
ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
આંફોી ગ્રામ ંચાયત
***
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– 71 –
EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a Member to Ward No. 6/11 [ Scheduled Tribes
(woman) ] of AMBOLI Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Amboli Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી - મહીા) ની સભ્યોની
આંફોી ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૬/૧૧ (અનુસચ
ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
આંફોી ગ્રામ ંચાયત
***

Page 72 of 84

– 73 –
EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a Member to Ward No. 7/11 [ Scheduled Tribes ] of
AMBOLI Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Amboli Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી) ની સભ્યોની ચટં ૂ ણી
આંફોી ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૭/૧૧ (અનુસચ
કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે
તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )
ચટં ૂ ણી અનધકારી
આંફોી ગ્રામ ંચાયત
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a Member to Ward No. 8/11 [ Scheduled Tribes
(woman) ] of AMBOLI Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Amboli Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી - મહીા) ની સભ્યોની
આંફોી ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૮/૧૧ (અનુસચ
ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
આંફોી ગ્રામ ંચાયત
***
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a Member to Ward No. 9/11 [ Scheduled Tribes] of
AMBOLI Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Amboli Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી) ની સભ્યોની ચટં ૂ ણી
આંફોી ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૯/૧૧ (અનુસચ
કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
આંફોી ગ્રામ ંચાયત
***
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– 79 –
EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a Member to Ward No. 10/11 [ Scheduled Tribes
(woman) ] of AMBOLI Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Amboli Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી - મહીા) ની સભ્યોની
આંફોી ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૧૦/૧૧ (અનુસચ
ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
આંફોી ગ્રામ ંચાયત
***
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– 81 –
EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a Member to Ward No. 11/11 [ Scheduled Tribes
(woman) ] of AMBOLI Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Amboli Gram Panchayat )
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EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી - મહીા) ની સભ્યોની
આંફોી ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૧૧/૧૧ (અનુસચ
ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
આંફોી ગ્રામ ંચાયત
***
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FORM NO.4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a Sarpanch [ Scheduled Tribes ] of AMBOLI Gram
Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer at RESIDENT DEPUTY COLLECTOR (K) MINI COLLECTORATE
(KHANVEL) 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 (place) RESIDENT DEPUTY
COLLECTOR (K) chamber, MINI COLLECTORATE (KHANVEL)
on
22/10/2020 at (time) 11:00 am to 3.00 pm.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to
either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m on
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 :- KHANVEL
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(Rishita Gupta)
Returning Officer
(Amboli Gram Panchayat )

Page 83 of 84

– 84 –
EXTRAORDINARY NO. : 58
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનયમ ૩૦)

ચટ
ૂં ૂ ણી માટે નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે. કે,
૧.

ુ ીત જનજાતી) ની ચટં ૂ ણી કરળાની છે .
આંફોી ગ્રામ ંચાયતના સરંચ (અનુસચ

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો , ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર
અથળા મદદનન

ચટં ૂ ણી અનધકારી ની

દ્વારા ચટં ૂ ણી અનધકારી

નાયફ નનળાસ સમાહતાડ ય કચેરીએ

તારીખ

૨૧-૧૦-૨૦૨૦ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના ) કોઈણ દદવસે સવારે
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
૧૧:૦૦ વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

ઉમેદળારી ત્રોના નમ ૂના ઉરોક્ત કચેરીએથી ઉરોક્ત જણાળે સમયે મલી કે.

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦(ગરૂુ વાર) ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
નાયફ નનળાસી સમાહતાડ, મીની સમાહતાડય મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉમેદળારોએ

ેખખત અનધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા

- ૨ માં

જણાળે ચટં ૂ ણી અનધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦( શસનવાર) ના રોજ સાૂંજે
૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.
૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના રોજ સવારે

૭:૦૦ થી સાૂંજે ૬:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- ખાનવે

હ/( દરષીતા ગપ્ુ તા )

તારીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

ચટં ૂ ણી અનધકારી
આંફોી ગ્રામ ંચાયત
***
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