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U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER AND COLLECTOR, COLLECTORATE
DHOLAR, MOTI DAMAN

FORM-4

{See rule 29}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member (One of each ward) to ward Nos. 1 to 15, of
Daman Municipal Council

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer & Collector, Daman or to the Assistant Returning Officer at Office of the
Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman between 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on
any day (other than a public holiday) not later than the 21/10/2020 (Wednesday).

3.

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

4.

The nomination papers will be taken up for scrutiny at the office of the Returning
Officer & Collector, Daman, Office of the Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman on
22/10/2020 (Thursday) at 11:00 a.m. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his proposer or
his election agent who has been authorized in writing by the candidate to deliver it to
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either of the officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m of
24/10/2020 (Saturday).
6.

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

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

Sd/–
(DR. RAKESH MINHAS)
Returning Officer/Collector,
Daman Municipal Council,
Daman

No. 20/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/147
Office of the Returning Officer
and Collector,
Daman.
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સંઘ પ્રદેળ દાદયા અને નગય હલેરી તથા દભણ અને દીલ પ્રળાસન
ચૂંટણી અધધકાયી અને કરેકટય, સભહતાારમ, ભટી દભણ.

નભૂન -૪
(જુ ઓ ધનમભ ૨૯)

ચૂંટણી ભાટેની નટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

દભણ મ્મૂધનધસર કાઉધસસરના નંફય ૧ થી ૧૫ ના સભ્મ (દયેક લડાભાંથી એક) ની ચૂંટણી મજાલાની છે.

૨.

ઉભેદલાયી ત્રક, ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભૂકનાય , ચૂંટણી અધધકાયી/ કરેકટય અને ભદદનીળ ચૂંટણી
અધધકાયી ની કચેયી , સભાહતાારમ, ભટી દભણ ભુકાભે તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (ફુધલાય) થી ભડા નહીં એ યીતે
(જાહેય યજા હમ તે ધસલામના) કઈણ દદલસે સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્માથી સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા સુધીભાં સી ળકાળે.

૩.

ઉભેદલાયી ત્રના નભૂના ઉયક્ત કચેયીએથી ઉયક્ત જણાલેર સભમે ભી ળકળે.

૪.

ઉભેદલાયી ત્રની ચકાસણી તાયીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરૂલાય) ના યજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ચૂંટણી અધધકાયી/
કરેકટય, સભાહતાારમ, ઢરય, ભટી દભણ ભુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.

૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભુકનાય અથલા ચૂંટણી એજસટ (કે જે ઉભેદલાયએ રેધખત અધધકૃત કયેર છે )
એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નટીસ ઉય પકયા - ૨ ભાં જણાલેર ચૂંટણી અધધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ
૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ળધનલાય) ના યજ સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સી ળકળે.

૬.

ચૂંટણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (યધલલાય) ના યજ સલાયે ૭:૦૦ લાગ્માથી સાંજે
૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દભણ

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(ડૉ. યાકેળ ધભનહાસ)

ચૂંટણી અધધકાયી/સભાહતાા
દભણ મ્મૂધનધસર કાઉધસસર
દભણ

નં. ૧૯/૦૬/સીઓએર/ડીએભએન/નદટસ/ીઈએભઈ/૨૦૨૦/147
ચૂંટણી અધધકાયી અને

સભાહતાારમ કચેયી, દભણ
***
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U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER AND COLLECTOR, COLLECTORATE
DHOLAR, MOTI DAMAN

FORM-4

{See rule 29}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to 1/16-Marwad Ward of Daman, Marwad
District Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer & Collector, Daman or to the Assistant Returning Officer at Office of the
Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman between 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on
any day (other than a public holiday) not later than the 21/10/2020 (Wednesday).

3.

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

4.

The nomination papers will be taken up for scrutiny at the office of the Returning
Officer & Collector, Daman, Office of the Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman on
22/10/2020 (Thursday) at 11:00 a.m. onwards.

5.

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

6.

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

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

Sd/–
(DR. RAKESH MINHAS)
Returning Officer/Collector,
Marwad District Panchayat,
Daman

No. 19/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/131
Office of the Returning Officer
and Collector,
Daman.
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સંઘ પ્રદેળ દાદયા અને નગય હલેરી તથા દભણ અને દીલ પ્રળાસન
ચૂંટણી અધધકાયી અને કરેકટય, સભહતાારમ, ભટી દભણ.

નભૂન -૪
(જુ ઓ ધનમભ ૩૦)

ચૂંટણી ભાટેની નટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

દભણ, ભયલડ જીલ્રા ંચામતના સભ્મ ૧/૧૬ સભ્મની ચૂંટણી કયલાની છે.

૨.

ઉભેદલાયી ત્રક, ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભૂકનાય , ચૂંટણી અધધકાયી/ કરેકટય અને ભદદનીળ ચૂંટણી
અધધકાયી ની કચેયી , સભાહતાારમ, ભટી દભણ ભુકાભે તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (ફુધલાય) થી ભડા નહીં એ યીતે
(જાહેય યજા હમ તે ધસલામના) કઈણ દદલસે સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્માથી સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા સુધીભાં સી ળકાળે.

૩.

ઉભેદલાયી ત્રના નભૂના ઉયક્ત કચેયીએથી ઉયક્ત જણાલેર સભમે ભી ળકળે.

૪.

ઉભેદલાયી ત્રની ચકાસણી તાયીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરૂલાય) ના યજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ચૂંટણી અધધકાયી/
કરેકટય, સભાહતાારમ, ઢરય, ભટી દભણ ભુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.

૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભુકનાય અથલા ચૂંટણી એજસટ (કે જે ઉભેદલાયએ રેધખત અધધકૃત કયેર છે )
એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નટીસ ઉય પકયા - ૨ ભાં જણાલેર ચૂંટણી અધધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ
૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ળધનલાય) ના યજ સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સી ળકળે.

૬.

ચૂંટણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (યધલલાય) ના યજ સલાયે ૭:૦૦ લાગ્માથી સાંજે
૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દભણ

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(ડૉ. યાકેળ ધભનહાસ)

ચૂંટણી અધધકાયી/સભાહતાા
ભયલડ જીલ્રા ંચામત
દભણ

નં. ૧૯/૦૬/સીઓએર/ડીએભએન/નદટસ/ીઈએભઈ/૨૦૨૦/131
ચૂંટણી અધધકાયી અને

સભાહતાારમ કચેયી, દભણ
***
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U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER AND COLLECTOR, COLLECTORATE
DHOLAR, MOTI DAMAN

FORM-4

{See rule 29}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to 2/16-Kadiaya Ward of Daman, Kadiaya
District Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer & Collector, Daman or to the Assistant Returning Officer at Office of the
Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman between 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on
any day (other than a public holiday) not later than the 21/10/2020 (Wednesday).

3.

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

4.

The nomination papers will be taken up for scrutiny at the office of the Returning
Officer & Collector, Daman, Office of the Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman on
22/10/2020 (Thursday) at 11:00 a.m. onwards.

5.

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

6.

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

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

Sd/–
(DR. RAKESH MINHAS)
Returning Officer/Collector,
Kadaiya District Panchayat,
Daman

No. 19/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/132
Office of the Returning Officer
and Collector,
Daman.
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સંઘ પ્રદેળ દાદયા અને નગય હલેરી તથા દભણ અને દીલ પ્રળાસન
ચૂંટણી અધધકાયી અને કરેકટય, સભહતાારમ, ભટી દભણ.

નભૂન -૪
(જુ ઓ ધનમભ ૩૦)

ચૂંટણી ભાટેની નટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

દભણ, કડૈમા જીલ્રા ંચામતના સભ્મ ૨/૧૬ સભ્મની ચૂંટણી કયલાની છે.

૨.

ઉભેદલાયી ત્રક, ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભૂકનાય , ચૂંટણી અધધકાયી/ કરેકટય અને ભદદનીળ ચૂંટણી
અધધકાયી ની કચેયી , સભાહતાારમ, ભટી દભણ ભુકાભે તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (ફુધલાય) થી ભડા નહીં એ યીતે
(જાહેય યજા હમ તે ધસલામના) કઈણ દદલસે સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્માથી સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા સુધીભાં સી ળકાળે.

૩.

ઉભેદલાયી ત્રના નભૂના ઉયક્ત કચેયીએથી ઉયક્ત જણાલેર સભમે ભી ળકળે.

૪.

ઉભેદલાયી ત્રની ચકાસણી તાયીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરૂલાય) ના યજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ચૂંટણી અધધકાયી/
કરેકટય, સભાહતાારમ, ઢરય, ભટી દભણ ભુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.

૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભુકનાય અથલા ચૂંટણી એજસટ (કે જે ઉભેદલાયએ રેધખત અધધકૃત કયેર છે )
એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નટીસ ઉય પકયા - ૨ ભાં જણાલેર ચૂંટણી અધધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ
૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ળધનલાય) ના યજ સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સી ળકળે.

૬.

ચૂંટણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (યધલલાય) ના યજ સલાયે ૭:૦૦ લાગ્માથી સાંજે
૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દભણ

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(ડૉ. યાકેળ ધભનહાસ)

ચૂંટણી અધધકાયી/ કરેકટય
કડૈમા જીલ્રા ંચામત
દભણ

નં. ૧૯/૦૬/સીઓએર/ડીએભએન/નદટસ/ીઈએભઈ/૨૦૨૦/132
ચૂંટણી અધધકાયી અને

સભાહતાારમ કચેયી, દભણ
***
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EXTRAORDINARY NO. : 61
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER AND COLLECTOR, COLLECTORATE
DHOLAR, MOTI DAMAN

FORM-4

{See rule 29}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to 3/16-Dunetha-A Ward of Daman,
Dunetha-A District Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer & Collector, Daman or to the Assistant Returning Officer at Office of the
Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman between 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on
any day (other than a public holiday) not later than the 21/10/2020 (Wednesday).

3.

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

4.

The nomination papers will be taken up for scrutiny at the office of the Returning
Officer & Collector, Daman, Office of the Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman on
22/10/2020 (Thursday) at 11:00 a.m. onwards.

5.

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

6.

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

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

Sd/–
(DR. RAKESH MINHAS)
Returning Officer/Collector,
Dunetha-A District Panchayat,
Daman

No. 19/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/133
Office of the Returning Officer
and Collector,
Daman.
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EXTRAORDINARY NO. : 61
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

સંઘ પ્રદેળ દાદયા અને નગય હલેરી તથા દભણ અને દીલ પ્રળાસન
ચૂંટણી અધધકાયી અને કરેકટય, સભહતાારમ, ભટી દભણ.

નભૂન -૪
(જુ ઓ ધનમભ ૩૦)

ચૂંટણી ભાટેની નટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

દભણ, દુણેઠા-એ જીલ્રા ંચામતના સભ્મ ૩/૧૬ સભ્મની ચૂંટણી કયલાની છે.

૨.

ઉભેદલાયી ત્રક, ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભૂકનાય , ચૂંટણી અધધકાયી/ કરેકટય અને ભદદનીળ ચૂંટણી
અધધકાયી ની કચેયી , સભાહતાારમ, ભટી દભણ ભુકાભે તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (ફુધલાય) થી ભડા નહીં એ યીતે
(જાહેય યજા હમ તે ધસલામના) કઈણ દદલસે સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્માથી સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા સુધીભાં સી ળકાળે.

૩.

ઉભેદલાયી ત્રના નભૂના ઉયક્ત કચેયીએથી ઉયક્ત જણાલેર સભમે ભી ળકળે.

૪.

ઉભેદલાયી ત્રની ચકાસણી તાયીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરૂલાય) ના યજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ચૂંટણી અધધકાયી/
કરેકટય, સભાહતાારમ, ઢરય, ભટી દભણ ભુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.

૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભુકનાય અથલા ચૂંટણી એજસટ (કે જે ઉભેદલાયએ રેધખત અધધકૃત કયેર છે )
એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નટીસ ઉય પકયા - ૨ ભાં જણાલેર ચૂંટણી અધધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ
૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ળધનલાય) ના યજ સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સી ળકળે.

૬.

ચૂંટણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (યધલલાય) ના યજ સલાયે ૭:૦૦ લાગ્માથી સાંજે
૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દભણ

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(ડૉ. યાકેળ ધભનહાસ)

ચૂંટણી અધધકાયી/સભાહતાા
દુણેઠા-એ જીલ્રા ંચામત
દભણ

નં. ૧૯/૦૬/સીઓએર/ડીએભએન/નદટસ/ીઈએભઈ/૨૦૨૦/133
ચૂંટણી અધધકાયી અને

સભાહતાારમ કચેયી, દભણ
***
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EXTRAORDINARY NO. : 61
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER AND COLLECTOR, COLLECTORATE
DHOLAR, MOTI DAMAN

FORM-4

{See rule 29}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to 4/16-Dunetha-B Ward of Daman,
Dunetha-B District Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer & Collector, Daman or to the Assistant Returning Officer at Office of the
Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman between 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on
any day (other than a public holiday) not later than the 21/10/2020 (Wednesday).

3.

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

4.

The nomination papers will be taken up for scrutiny at the office of the Returning
Officer & Collector, Daman, Office of the Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman on
22/10/2020 (Thursday) at 11:00 a.m. onwards.

5.

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

6.

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

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

Sd/–
(DR. RAKESH MINHAS)
Returning Officer/Collector,
Dunetha-B District Panchayat,
Daman

No. 19/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/134
Office of the Returning Officer
and Collector,
Daman.
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EXTRAORDINARY NO. : 61
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

સંઘ પ્રદેળ દાદયા અને નગય હલેરી તથા દભણ અને દીલ પ્રળાસન
ચૂંટણી અધધકાયી અને કરેકટય, સભહતાારમ, ભટી દભણ.

નભૂન -૪
(જુ ઓ ધનમભ ૩૦)

ચૂંટણી ભાટેની નટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

દભણ, દુણેઠા-ફી જીલ્રા ંચામતના સભ્મ ૪/૧૬ સભ્મની ચૂંટણી કયલાની છે.

૨.

ઉભેદલાયી ત્રક, ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભૂકનાય , ચૂંટણી અધધકાયી/ કરેકટય અને ભદદનીળ ચૂંટણી
અધધકાયી ની કચેયી , સભાહતાારમ, ભટી દભણ ભુકાભે તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (ફુધલાય) થી ભડા નહીં એ યીતે
(જાહેય યજા હમ તે ધસલામના) કઈણ દદલસે સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્માથી સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા સુધીભાં સી ળકાળે.

૩.

ઉભેદલાયી ત્રના નભૂના ઉયક્ત કચેયીએથી ઉયક્ત જણાલેર સભમે ભી ળકળે.

૪.

ઉભેદલાયી ત્રની ચકાસણી તાયીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરૂલાય) ના યજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ચૂંટણી અધધકાયી/
કરેકટય, સભાહતાારમ, ઢરય, ભટી દભણ ભુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.

૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભુકનાય અથલા ચૂંટણી એજસટ (કે જે ઉભેદલાયએ રેધખત અધધકૃત કયેર છે )
એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નટીસ ઉય પકયા - ૨ ભાં જણાલેર ચૂંટણી અધધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ
૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ળધનલાય) ના યજ સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સી ળકળે.

૬.

ચૂંટણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (યધલલાય) ના યજ સલાયે ૭:૦૦ લાગ્માથી સાંજે
૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દભણ

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(ડૉ. યાકેળ ધભનહાસ)

ચૂંટણી અધધકાયી/સભાહતાા
દુણેઠા-ફી જીલ્રા ંચામત
દભણ

નં. ૧૯/૦૬/સીઓએર/ડીએભએન/નદટસ/ીઈએભઈ/૨૦૨૦/134
ચૂંટણી અધધકાયી અને

સભાહતાારમ કચેયી, દભણ
***
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EXTRAORDINARY NO. : 61
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER AND COLLECTOR, COLLECTORATE
DHOLAR, MOTI DAMAN

FORM-4

{See rule 29}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to 5/16-Bhimpore Ward of Daman, Bhimpore
District Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer & Collector, Daman or to the Assistant Returning Officer at Office of the
Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman between 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on
any day (other than a public holiday) not later than the 21/10/2020 (Wednesday).

3.

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

4.

The nomination papers will be taken up for scrutiny at the office of the Returning
Officer & Collector, Daman, Office of the Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman on
22/10/2020 (Thursday) at 11:00 a.m. onwards.

5.

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

6.

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

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

Sd/–
(DR. RAKESH MINHAS)
Returning Officer/Collector,
Bhimpore District Panchayat,
Daman

No. 19/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/135
Office of the Returning Officer
and Collector,
Daman.
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DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

સંઘ પ્રદેળ દાદયા અને નગય હલેરી તથા દભણ અને દીલ પ્રળાસન
ચૂંટણી અધધકાયી અને કરેકટય, સભહતાારમ, ભટી દભણ.

નભૂન -૪
(જુ ઓ ધનમભ ૩૦)

ચૂંટણી ભાટેની નટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

દભણ, બીભય જીલ્રા ંચામતના સભ્મ ૫/૧૬ સભ્મની ચૂંટણી કયલાની છે.

૨.

ઉભેદલાયી ત્રક, ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભૂકનાય , ચૂંટણી અધધકાયી/ કરેકટય અને ભદદનીળ ચૂંટણી
અધધકાયી ની કચેયી , સભાહતાારમ, ભટી દભણ ભુકાભે તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (ફુધલાય) થી ભડા નહીં એ યીતે
(જાહેય યજા હમ તે ધસલામના) કઈણ દદલસે સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્માથી સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા સુધીભાં સી ળકાળે.

૩.

ઉભેદલાયી ત્રના નભૂના ઉયક્ત કચેયીએથી ઉયક્ત જણાલેર સભમે ભી ળકળે.

૪.

ઉભેદલાયી ત્રની ચકાસણી તાયીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરૂલાય) ના યજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ચૂંટણી અધધકાયી/
કરેકટય, સભાહતાારમ, ઢરય, ભટી દભણ ભુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.

૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભુકનાય અથલા ચૂંટણી એજસટ (કે જે ઉભેદલાયએ રેધખત અધધકૃત કયેર છે )
એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નટીસ ઉય પકયા - ૨ ભાં જણાલેર ચૂંટણી અધધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ
૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ળધનલાય) ના યજ સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સી ળકળે.

૬.

ચૂંટણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (યધલલાય) ના યજ સલાયે ૭:૦૦ લાગ્માથી સાંજે
૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દભણ

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(ડૉ. યાકેળ ધભનહાસ)

ચૂંટણી અધધકાયી/સભાહતાા
બીભય જીલ્રા ંચામત
દભણ

નં. ૧૯/૦૬/સીઓએર/ડીએભએન/નદટસ/ીઈએભઈ/૨૦૨૦/135
ચૂંટણી અધધકાયી અને

સભાહતાારમ કચેયી, દભણ
***
Page 13 of 35

– 14 –
EXTRAORDINARY NO. : 61
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER AND COLLECTOR, COLLECTORATE
DHOLAR, MOTI DAMAN

FORM-4

{See rule 29}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to 6/16-Varkund Ward of Daman, Varkund
District Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer & Collector, Daman or to the Assistant Returning Officer at Office of the
Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman between 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on
any day (other than a public holiday) not later than the 21/10/2020 (Wednesday).

3.

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

4.

The nomination papers will be taken up for scrutiny at the office of the Returning
Officer & Collector, Daman, Office of the Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman on
22/10/2020 (Thursday) at 11:00 a.m. onwards.

5.

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

6.

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

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

Sd/–
(DR. RAKESH MINHAS)
Returning Officer/Collector,
Varkund District Panchayat,
Daman

No. 19/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/136
Office of the Returning Officer
and Collector,
Daman.
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EXTRAORDINARY NO. : 61
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

સંઘ પ્રદેળ દાદયા અને નગય હલેરી તથા દભણ અને દીલ પ્રળાસન
ચૂંટણી અધધકાયી અને કરેકટય, સભહતાારમ, ભટી દભણ.

નભૂન -૪
(જુ ઓ ધનમભ ૩૦)

ચૂંટણી ભાટેની નટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

દભણ, લયકુંડ જીલ્રા ંચામતના સભ્મ ૬/૧૬ સભ્મની ચૂંટણી કયલાની છે.

૨.

ઉભેદલાયી ત્રક, ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભૂકનાય , ચૂંટણી અધધકાયી/ કરેકટય અને ભદદનીળ ચૂંટણી
અધધકાયી ની કચેયી , સભાહતાારમ, ભટી દભણ ભુકાભે તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (ફુધલાય) થી ભડા નહીં એ યીતે
(જાહેય યજા હમ તે ધસલામના) કઈણ દદલસે સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્માથી સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા સુધીભાં સી ળકાળે.

૩.

ઉભેદલાયી ત્રના નભૂના ઉયક્ત કચેયીએથી ઉયક્ત જણાલેર સભમે ભી ળકળે.

૪.

ઉભેદલાયી ત્રની ચકાસણી તાયીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરૂલાય) ના યજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ચૂંટણી અધધકાયી/
કરેકટય, સભાહતાારમ, ઢરય, ભટી દભણ ભુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.

૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભુકનાય અથલા ચૂંટણી એજસટ (કે જે ઉભેદલાયએ રેધખત અધધકૃત કયેર છે )
એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નટીસ ઉય પકયા - ૨ ભાં જણાલેર ચૂંટણી અધધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ
૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ળધનલાય) ના યજ સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સી ળકળે.

૬.

ચૂંટણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (યધલલાય) ના યજ સલાયે ૭:૦૦ લાગ્માથી સાંજે
૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દભણ

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(ડૉ. યાકેળ ધભનહાસ)

ચૂંટણી અધધકાયી/સભાહતાા
લયકુંડ જીલ્રા ંચામત
દભણ

નં. ૧૯/૦૬/સીઓએર/ડીએભએન/નદટસ/ીઈએભઈ/૨૦૨૦/136
ચૂંટણી અધધકાયી અને

સભાહતાારમ કચેયી, દભણ
***
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EXTRAORDINARY NO. : 61
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER AND COLLECTOR, COLLECTORATE
DHOLAR, MOTI DAMAN

FORM-4

{See rule 29}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to 7/16-Antiyawad Ward of Daman,
Antiyawad District Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer & Collector, Daman or to the Assistant Returning Officer at Office of the
Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman between 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on
any day (other than a public holiday) not later than the 21/10/2020 (Wednesday).

3.

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

4.

The nomination papers will be taken up for scrutiny at the office of the Returning
Officer & Collector, Daman, Office of the Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman on
22/10/2020 (Thursday) at 11:00 a.m. onwards.

5.

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

6.

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

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

Sd/–
(DR. RAKESH MINHAS)
Returning Officer/Collector,
Antiyawad District Panchayat,
Daman

No. 19/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/137
Office of the Returning Officer
and Collector,
Daman.
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EXTRAORDINARY NO. : 61
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

સંઘ પ્રદેળ દાદયા અને નગય હલેરી તથા દભણ અને દીલ પ્રળાસન
ચૂંટણી અધધકાયી અને કરેકટય, સભહતાારમ, ભટી દભણ.

નભૂન -૪
(જુ ઓ ધનમભ ૩૦)

ચૂંટણી ભાટેની નટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

દભણ, આધતમાલાડ જીલ્રા ંચામતના સભ્મ ૭/૧૬ સભ્મની ચૂંટણી કયલાની છે.

૨.

ઉભેદલાયી ત્રક, ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભૂકનાય , ચૂંટણી અધધકાયી/ કરેકટય અને ભદદનીળ ચૂંટણી
અધધકાયી ની કચેયી , સભાહતાારમ, ભટી દભણ ભુકાભે તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (ફુધલાય) થી ભડા નહીં એ યીતે
(જાહેય યજા હમ તે ધસલામના) કઈણ દદલસે સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્માથી સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા સુધીભાં સી ળકાળે.

૩.

ઉભેદલાયી ત્રના નભૂના ઉયક્ત કચેયીએથી ઉયક્ત જણાલેર સભમે ભી ળકળે.

૪.

ઉભેદલાયી ત્રની ચકાસણી તાયીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરૂલાય) ના યજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ચૂંટણી અધધકાયી/
કરેકટય, સભાહતાારમ, ઢરય, ભટી દભણ ભુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.

૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભુકનાય અથલા ચૂંટણી એજસટ (કે જે ઉભેદલાયએ રેધખત અધધકૃત કયેર છે )
એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નટીસ ઉય પકયા - ૨ ભાં જણાલેર ચૂંટણી અધધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ
૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ળધનલાય) ના યજ સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સી ળકળે.

૬.

ચૂંટણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (યધલલાય) ના યજ સલાયે ૭:૦૦ લાગ્માથી સાંજે
૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દભણ

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(ડૉ. યાકેળ ધભનહાસ)

ચૂંટણી અધધકાયી/સભાહતાા
આધતમાલાડ જીલ્રા ંચામત
દભણ

નં. ૧૯/૦૬/સીઓએર/ડીએભએન/નદટસ/ીઈએભઈ/૨૦૨૦/
ચૂંટણી અધધકાયી અને

સભાહતાારમ કચેયી, દભણ
***
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DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER AND COLLECTOR, COLLECTORATE
DHOLAR, MOTI DAMAN

FORM-4

{See rule 29}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to 8/16-Dabhel Ward of Daman, Dabhel
District Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer & Collector, Daman or to the Assistant Returning Officer at Office of the
Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman between 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on
any day (other than a public holiday) not later than the 21/10/2020 (Wednesday).

3.

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

4.

The nomination papers will be taken up for scrutiny at the office of the Returning
Officer & Collector, Daman, Office of the Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman on
22/10/2020 (Thursday) at 11:00 a.m. onwards.

5.

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

6.

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

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

Sd/–
(DR. RAKESH MINHAS)
Returning Officer/Collector,
Dabhel District Panchayat,
Daman

No. 19/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/138
Office of the Returning Officer
and Collector,
Daman.

Page 18 of 35

– 19 –
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DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

સંઘ પ્રદેળ દાદયા અને નગય હલેરી તથા દભણ અને દીલ પ્રળાસન
ચૂંટણી અધધકાયી અને કરેકટય, સભહતાારમ, ભટી દભણ.

નભૂન -૪
(જુ ઓ ધનમભ ૩૦)

ચૂંટણી ભાટેની નટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

દભણ, ડાબેર જીલ્રા ંચામતના સભ્મ ૮/૧૬ સભ્મની ચૂંટણી કયલાની છે.

૨.

ઉભેદલાયી ત્રક, ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભૂકનાય , ચૂંટણી અધધકાયી/ કરેકટય અને ભદદનીળ ચૂંટણી
અધધકાયી ની કચેયી , સભાહતાારમ, ભટી દભણ ભુકાભે તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (ફુધલાય) થી ભડા નહીં એ યીતે
(જાહેય યજા હમ તે ધસલામના) કઈણ દદલસે સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્માથી સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા સુધીભાં સી ળકાળે.

૩.

ઉભેદલાયી ત્રના નભૂના ઉયક્ત કચેયીએથી ઉયક્ત જણાલેર સભમે ભી ળકળે.

૪.

ઉભેદલાયી ત્રની ચકાસણી તાયીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરૂલાય) ના યજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ચૂંટણી અધધકાયી/
કરેકટય, સભાહતાારમ, ઢરય, ભટી દભણ ભુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.

૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભુકનાય અથલા ચૂંટણી એજસટ (કે જે ઉભેદલાયએ રેધખત અધધકૃત કયેર છે )
એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નટીસ ઉય પકયા - ૨ ભાં જણાલેર ચૂંટણી અધધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ
૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ળધનલાય) ના યજ સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સી ળકળે.

૬.

ચૂંટણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (યધલલાય) ના યજ સલાયે ૭:૦૦ લાગ્માથી સાંજે
૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દભણ

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(ડૉ. યાકેળ ધભનહાસ)

ચૂંટણી અધધકાયી/સભાહતાા
ડાબેર જીલ્રા ંચામત
દભણ

નં. ૧૯/૦૬/સીઓએર/ડીએભએન/નદટસ/ીઈએભઈ/૨૦૨૦/138
ચૂંટણી અધધકાયી અને

સભાહતાારમ કચેયી, દભણ
***
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DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER AND COLLECTOR, COLLECTORATE
DHOLAR, MOTI DAMAN

FORM-4

{See rule 29}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to 9/16-Ghelwad Ward of Daman, Ghelwad
District Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer & Collector, Daman or to the Assistant Returning Officer at Office of the
Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman between 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on
any day (other than a public holiday) not later than the 21/10/2020 (Wednesday).

3.

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

4.

The nomination papers will be taken up for scrutiny at the office of the Returning
Officer & Collector, Daman, Office of the Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman on
22/10/2020 (Thursday) at 11:00 a.m. onwards.

5.

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

6.

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

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

Sd/–
(DR. RAKESH MINHAS)
Returning Officer/Collector,
Ghelwad District Panchayat,
Daman

No. 19/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/139
Office of the Returning Officer
and Collector,
Daman.
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DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

સંઘ પ્રદેળ દાદયા અને નગય હલેરી તથા દભણ અને દીલ પ્રળાસન
ચૂંટણી અધધકાયી અને કરેકટય, સભહતાારમ, ભટી દભણ.

નભૂન -૪
(જુ ઓ ધનમભ ૩૦)

ચૂંટણી ભાટેની નટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

દભણ, ઘેરલાડ જીલ્રા ંચામતના સભ્મ ૯/૧૬ સભ્મની ચૂંટણી કયલાની છે.

૨.

ઉભેદલાયી ત્રક, ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભૂકનાય , ચૂંટણી અધધકાયી/ કરેકટય અને ભદદનીળ ચૂંટણી
અધધકાયી ની કચેયી , સભાહતાારમ, ભટી દભણ ભુકાભે તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (ફુધલાય) થી ભડા નહીં એ યીતે
(જાહેય યજા હમ તે ધસલામના) કઈણ દદલસે સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્માથી સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા સુધીભાં સી ળકાળે.

૩.

ઉભેદલાયી ત્રના નભૂના ઉયક્ત કચેયીએથી ઉયક્ત જણાલેર સભમે ભી ળકળે.

૪.

ઉભેદલાયી ત્રની ચકાસણી તાયીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરૂલાય) ના યજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ચૂંટણી અધધકાયી/
કરેકટય, સભાહતાારમ, ઢરય, ભટી દભણ ભુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.

૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભુકનાય અથલા ચૂંટણી એજસટ (કે જે ઉભેદલાયએ રેધખત અધધકૃત કયેર છે )
એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નટીસ ઉય પકયા - ૨ ભાં જણાલેર ચૂંટણી અધધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ
૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ળધનલાય) ના યજ સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સી ળકળે.

૬.

ચૂંટણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (યધલલાય) ના યજ સલાયે ૭:૦૦ લાગ્માથી સાંજે
૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દભણ

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(ડૉ. યાકેળ ધભનહાસ)

ચૂંટણી અધધકાયી/સભાહતાા
ઘેરલાડ જીલ્રા ંચામત
દભણ

નં. ૧૯/૦૬/સીઓએર/ડીએભએન/નદટસ/ીઈએભઈ/૨૦૨૦/139
ચૂંટણી અધધકાયી અને

સભાહતાારમ કચેયી, દભણ
***
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EXTRAORDINARY NO. : 61
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER AND COLLECTOR, COLLECTORATE
DHOLAR, MOTI DAMAN

FORM-4

{See rule 29}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to 10/16-Somnath-A Ward of Daman,
Somnath-A District Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer & Collector, Daman or to the Assistant Returning Officer at Office of the
Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman between 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on
any day (other than a public holiday) not later than the 21/10/2020 (Wednesday).

3.

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

4.

The nomination papers will be taken up for scrutiny at the office of the Returning
Officer & Collector, Daman, Office of the Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman on
22/10/2020 (Thursday) at 11:00 a.m. onwards.

5.

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

6.

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

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

Sd/–
(DR. RAKESH MINHAS)
Returning Officer/Collector,
Somnath-A District Panchayat,
Daman

No. 19/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/140
Office of the Returning Officer
and Collector,
Daman.
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EXTRAORDINARY NO. : 61
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

સંઘ પ્રદેળ દાદયા અને નગય હલેરી તથા દભણ અને દીલ પ્રળાસન
ચૂંટણી અધધકાયી અને કરેકટય, સભહતાારમ, ભટી દભણ.

નભૂન -૪
(જુ ઓ ધનમભ ૩૦)

ચૂંટણી ભાટેની નટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

દભણ, સભનાથ-એ જીલ્રા ંચામતના સભ્મ ૧૦/૧૬ સભ્મની ચૂંટણી કયલાની છે.

૨.

ઉભેદલાયી ત્રક, ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભૂકનાય , ચૂંટણી અધધકાયી/ કરેકટય અને ભદદનીળ ચૂંટણી
અધધકાયી ની કચેયી , સભાહતાારમ, ભટી દભણ ભુકાભે તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (ફુધલાય) થી ભડા નહીં એ યીતે
(જાહેય યજા હમ તે ધસલામના) કઈણ દદલસે સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્માથી સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા સુધીભાં સી ળકાળે.

૩.

ઉભેદલાયી ત્રના નભૂના ઉયક્ત કચેયીએથી ઉયક્ત જણાલેર સભમે ભી ળકળે.

૪.

ઉભેદલાયી ત્રની ચકાસણી તાયીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરૂલાય) ના યજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ચૂંટણી અધધકાયી/
કરેકટય, સભાહતાારમ, ઢરય, ભટી દભણ ભુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.

૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભુકનાય અથલા ચૂંટણી એજસટ (કે જે ઉભેદલાયએ રેધખત અધધકૃત કયેર છે )
એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નટીસ ઉય પકયા - ૨ ભાં જણાલેર ચૂંટણી અધધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ
૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ળધનલાય) ના યજ સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સી ળકળે.

૬.

ચૂંટણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (યધલલાય) ના યજ સલાયે ૭:૦૦ લાગ્માથી સાંજે
૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દભણ

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(ડૉ. યાકેળ ધભનહાસ)

ચૂંટણી અધધકાયી/સભાહતાા
સભનાથ-એ જીલ્રા ંચામત
દભણ

નં. ૧૯/૦૬/સીઓએર/ડીએભએન/નદટસ/ીઈએભઈ/૨૦૨૦/140
ચૂંટણી અધધકાયી અને

સભાહતાારમ કચેયી, દભણ
***
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EXTRAORDINARY NO. : 61
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER AND COLLECTOR, COLLECTORATE
DHOLAR, MOTI DAMAN

FORM-4

{See rule 29}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to 11/16-Somnath-B Ward of Daman,
Somnath-B District Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer & Collector, Daman or to the Assistant Returning Officer at Office of the
Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman between 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on
any day (other than a public holiday) not later than the 21/10/2020 (Wednesday).

3.

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

4.

The nomination papers will be taken up for scrutiny at the office of the Returning
Officer & Collector, Daman, Office of the Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman on
22/10/2020 (Thursday) at 11:00 a.m. onwards.

5.

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

6.

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

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

Sd/–
(DR. RAKESH MINHAS)
Returning Officer/Collector,
Somnath-B District Panchayat,
Daman

No. 19/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/141
Office of the Returning Officer
and Collector,
Daman.
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DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

સંઘ પ્રદેળ દાદયા અને નગય હલેરી તથા દભણ અને દીલ પ્રળાસન
ચૂંટણી અધધકાયી અને કરેકટય, સભહતાારમ, ભટી દભણ.

નભૂન -૪
(જુ ઓ ધનમભ ૩૦)

ચૂંટણી ભાટેની નટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

દભણ, સભનાથ-ફી જીલ્રા ંચામતના સભ્મ ૧૧/૧૬ સભ્મની ચૂંટણી કયલાની છે.

૨.

ઉભેદલાયી ત્રક, ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભૂકનાય , ચૂંટણી અધધકાયી/ કરેકટય અને ભદદનીળ ચૂંટણી
અધધકાયી ની કચેયી , સભાહતાારમ, ભટી દભણ ભુકાભે તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (ફુધલાય) થી ભડા નહીં એ યીતે
(જાહેય યજા હમ તે ધસલામના) કઈણ દદલસે સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્માથી સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા સુધીભાં સી ળકાળે.

૩.

ઉભેદલાયી ત્રના નભૂના ઉયક્ત કચેયીએથી ઉયક્ત જણાલેર સભમે ભી ળકળે.

૪.

ઉભેદલાયી ત્રની ચકાસણી તાયીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરૂલાય) ના યજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ચૂંટણી અધધકાયી/
કરેકટય, સભાહતાારમ, ઢરય, ભટી દભણ ભુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.

૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભુકનાય અથલા ચૂંટણી એજસટ (કે જે ઉભેદલાયએ રેધખત અધધકૃત કયેર છે )
એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નટીસ ઉય પકયા - ૨ ભાં જણાલેર ચૂંટણી અધધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ
૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ળધનલાય) ના યજ સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સી ળકળે.

૬.

ચૂંટણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (યધલલાય) ના યજ સલાયે ૭:૦૦ લાગ્માથી સાંજે
૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દભણ

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(ડૉ. યાકેળ ધભનહાસ)

ચૂંટણી અધધકાયી/સભાહતાા
સભનાથ- ફી જીલ્રા ંચામત
દભણ

નં. ૧૯/૦૬/સીઓએર/ડીએભએન/નદટસ/ીઈએભઈ/૨૦૨૦/141
ચૂંટણી અધધકાયી અને

સભાહતાારમ કચેયી, દભણ
***
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DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER AND COLLECTOR, COLLECTORATE
DHOLAR, MOTI DAMAN

FORM-4

{See rule 29}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to 12/16-Kachigam Ward of Daman,
Kachigam District Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer & Collector, Daman or to the Assistant Returning Officer at Office of the
Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman between 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on
any day (other than a public holiday) not later than the 21/10/2020 (Wednesday).

3.

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

4.

The nomination papers will be taken up for scrutiny at the office of the Returning
Officer & Collector, Daman, Office of the Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman on
22/10/2020 (Thursday) at 11:00 a.m. onwards.

5.

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

6.

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

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

Sd/–
(DR. RAKESH MINHAS)
Returning Officer/Collector,
Kachigam District Panchayat,
Daman

No. 19/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/142
Office of the Returning Officer
and Collector,
Daman.
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સંઘ પ્રદેળ દાદયા અને નગય હલેરી તથા દભણ અને દીલ પ્રળાસન
ચૂંટણી અધધકાયી અને કરેકટય, સભહતાારમ, ભટી દભણ.

નભૂન -૪
(જુ ઓ ધનમભ ૩૦)

ચૂંટણી ભાટેની નટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

દભણ, કચીગાભ જીલ્રા ંચામતના સભ્મ ૧૨/૧૬ સભ્મની ચૂંટણી કયલાની છે.

૨.

ઉભેદલાયી ત્રક, ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભૂકનાય , ચૂંટણી અધધકાયી/ કરેકટય અને ભદદનીળ ચૂંટણી
અધધકાયી ની કચેયી , સભાહતાારમ, ભટી દભણ ભુકાભે તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (ફુધલાય) થી ભડા નહીં એ યીતે
(જાહેય યજા હમ તે ધસલામના) કઈણ દદલસે સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્માથી સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા સુધીભાં સી ળકાળે.

૩.

ઉભેદલાયી ત્રના નભૂના ઉયક્ત કચેયીએથી ઉયક્ત જણાલેર સભમે ભી ળકળે.

૪.

ઉભેદલાયી ત્રની ચકાસણી તાયીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરૂલાય) ના યજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ચૂંટણી અધધકાયી/
કરેકટય, સભાહતાારમ, ઢરય, ભટી દભણ ભુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.

૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભુકનાય અથલા ચૂંટણી એજસટ (કે જે ઉભેદલાયએ રેધખત અધધકૃત કયેર છે )
એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નટીસ ઉય પકયા - ૨ ભાં જણાલેર ચૂંટણી અધધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ
૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ળધનલાય) ના યજ સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સી ળકળે.

૬.

ચૂંટણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (યધલલાય) ના યજ સલાયે ૭:૦૦ લાગ્માથી સાંજે
૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દભણ

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(ડૉ. યાકેળ ધભનહાસ)

ચૂંટણી અધધકાયી/સભાહતાા
કચીગાભ જીલ્રા ંચામત
દભણ

નં. ૧૯/૦૬/સીઓએર/ડીએભએન/નદટસ/ીઈએભઈ/૨૦૨૦/
ચૂંટણી અધધકાયી અને

સભાહતાારમ કચેયી, દભણ
***
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EXTRAORDINARY NO. : 61
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER AND COLLECTOR, COLLECTORATE
DHOLAR, MOTI DAMAN

FORM-4

{See rule 29}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to 13/16-Patlara Ward of Daman, Patlara
District Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer & Collector, Daman or to the Assistant Returning Officer at Office of the
Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman between 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on
any day (other than a public holiday) not later than the 21/10/2020 (Wednesday).

3.

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

4.

The nomination papers will be taken up for scrutiny at the office of the Returning
Officer & Collector, Daman, Office of the Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman on
22/10/2020 (Thursday) at 11:00 a.m. onwards.

5.

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

6.

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

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

Sd/–
(DR. RAKESH MINHAS)
Returning Officer/Collector,
Patlara District Panchayat,
Daman

No. 19/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/143
Office of the Returning Officer
and Collector,
Daman.
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EXTRAORDINARY NO. : 61
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

સંઘ પ્રદેળ દાદયા અને નગય હલેરી તથા દભણ અને દીલ પ્રળાસન
ચૂંટણી અધધકાયી અને કરેકટય, સભહતાારમ, ભટી દભણ.

નભૂન -૪
(જુ ઓ ધનમભ ૩૦)

ચૂંટણી ભાટેની નટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

દભણ, ટરાયા જીલ્રા ંચામતના સભ્મ ૧૩/૧૬ સભ્મની ચૂંટણી કયલાની છે.

૨.

ઉભેદલાયી ત્રક, ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભૂકનાય , ચૂંટણી અધધકાયી/ કરેકટય અને ભદદનીળ ચૂંટણી
અધધકાયી ની કચેયી , સભાહતાારમ, ભટી દભણ ભુકાભે તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (ફુધલાય) થી ભડા નહીં એ યીતે
(જાહેય યજા હમ તે ધસલામના) કઈણ દદલસે સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્માથી સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા સુધીભાં સી ળકાળે.

૩.

ઉભેદલાયી ત્રના નભૂના ઉયક્ત કચેયીએથી ઉયક્ત જણાલેર સભમે ભી ળકળે.

૪.

ઉભેદલાયી ત્રની ચકાસણી તાયીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરૂલાય) ના યજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ચૂંટણી અધધકાયી/
કરેકટય, સભાહતાારમ, ઢરય, ભટી દભણ ભુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.

૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભુકનાય અથલા ચૂંટણી એજસટ (કે જે ઉભેદલાયએ રેધખત અધધકૃત કયેર છે )
એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નટીસ ઉય પકયા - ૨ ભાં જણાલેર ચૂંટણી અધધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ
૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ળધનલાય) ના યજ સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સી ળકળે.

૬.

ચૂંટણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (યધલલાય) ના યજ સલાયે ૭:૦૦ લાગ્માથી સાંજે
૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દભણ

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(ડૉ. યાકેળ ધભનહાસ)

ચૂંટણી અધધકાયી/સભાહતાા
ટરાયા જીલ્રા ંચામત
દભણ

નં. ૧૯/૦૬/સીઓએર/ડીએભએન/નદટસ/ીઈએભઈ/૨૦૨૦/143
ચૂંટણી અધધકાયી અને

સભાહતાારમ કચેયી, દભણ
***
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EXTRAORDINARY NO. : 61
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER AND COLLECTOR, COLLECTORATE
DHOLAR, MOTI DAMAN

FORM-4

{See rule 29}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to 14/16-Damanwada Ward of Daman,
Damanwada District Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer & Collector, Daman or to the Assistant Returning Officer at Office of the
Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman between 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on
any day (other than a public holiday) not later than the 21/10/2020 (Wednesday).

3.

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

4.

The nomination papers will be taken up for scrutiny at the office of the Returning
Officer & Collector, Daman, Office of the Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman on
22/10/2020 (Thursday) at 11:00 a.m. onwards.

5.

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

6.

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

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

Sd/–
(DR. RAKESH MINHAS)
Returning Officer/Collector,
Damanwada District Panchayat,
Daman

No. 19/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/144
Office of the Returning Officer
and Collector,
Daman.
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DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

સંઘ પ્રદેળ દાદયા અને નગય હલેરી તથા દભણ અને દીલ પ્રળાસન
ચૂંટણી અધધકાયી અને કરેકટય, સભહતાારમ, ભટી દભણ.

નભૂન -૪
(જુ ઓ ધનમભ ૩૦)

ચૂંટણી ભાટેની નટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

દભણ, દભણલાડા જીલ્રા ંચામતના સભ્મ ૧૪/૧૬ સભ્મની ચૂંટણી કયલાની છે.

૨.

ઉભેદલાયી ત્રક, ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભૂકનાય , ચૂંટણી અધધકાયી/ કરેકટય અને ભદદનીળ ચૂંટણી
અધધકાયી ની કચેયી , સભાહતાારમ, ભટી દભણ ભુકાભે તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (ફુધલાય) થી ભડા નહીં એ યીતે
(જાહેય યજા હમ તે ધસલામના) કઈણ દદલસે સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્માથી સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા સુધીભાં સી ળકાળે.

૩.

ઉભેદલાયી ત્રના નભૂના ઉયક્ત કચેયીએથી ઉયક્ત જણાલેર સભમે ભી ળકળે.

૪.

ઉભેદલાયી ત્રની ચકાસણી તાયીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરૂલાય) ના યજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ચૂંટણી અધધકાયી/
કરેકટય, સભાહતાારમ, ઢરય, ભટી દભણ ભુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.

૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભુકનાય અથલા ચૂંટણી એજસટ (કે જે ઉભેદલાયએ રેધખત અધધકૃત કયેર છે )
એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નટીસ ઉય પકયા - ૨ ભાં જણાલેર ચૂંટણી અધધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ
૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ળધનલાય) ના યજ સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સી ળકળે.

૬.

ચૂંટણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (યધલલાય) ના યજ સલાયે ૭:૦૦ લાગ્માથી સાંજે
૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દભણ

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(ડૉ. યાકેળ ધભનહાસ)

ચૂંટણી અધધકાયી/સભાહતાા
દભણલાડા જીલ્રા ંચામત
દભણ

નં. ૧૯/૦૬/સીઓએર/ડીએભએન/નદટસ/ીઈએભઈ/૨૦૨૦/144
ચૂંટણી અધધકાયી અને

સભાહતાારમ કચેયી, દભણ
***
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EXTRAORDINARY NO. : 61
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER AND COLLECTOR, COLLECTORATE
DHOLAR, MOTI DAMAN

FORM-4

{See rule 29}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to 15/16-Magarwada Ward of Daman,
Magarwada District Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer & Collector, Daman or to the Assistant Returning Officer at Office of the
Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman between 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on
any day (other than a public holiday) not later than the 21/10/2020 (Wednesday).

3.

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

4.

The nomination papers will be taken up for scrutiny at the office of the Returning
Officer & Collector, Daman, Office of the Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman on
22/10/2020 (Thursday) at 11:00 a.m. onwards.

5.

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

6.

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

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

Sd/–
(DR. RAKESH MINHAS)
Returning Officer/Collector,
Magarwada District Panchayat,
Daman

No. 19/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/145
Office of the Returning Officer
and Collector,
Daman.
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DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

સંઘ પ્રદેળ દાદયા અને નગય હલેરી તથા દભણ અને દીલ પ્રળાસન
ચૂંટણી અધધકાયી અને કરેકટય, સભહતાારમ, ભટી દભણ.

નભૂન -૪
(જુ ઓ ધનમભ ૩૦)

ચૂંટણી ભાટેની નટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

દભણ, ભગયલાડા જીલ્રા ંચામતના સભ્મ ૧૫/૧૬ સભ્મની ચૂંટણી કયલાની છે.

૨.

ઉભેદલાયી ત્રક, ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભૂકનાય , ચૂંટણી અધધકાયી/ કરેકટય અને ભદદનીળ ચૂંટણી
અધધકાયી ની કચેયી , સભાહતાારમ, ભટી દભણ ભુકાભે તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (ફુધલાય) થી ભડા નહીં એ યીતે
(જાહેય યજા હમ તે ધસલામના) કઈણ દદલસે સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્માથી સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા સુધીભાં સી ળકાળે.

૩.

ઉભેદલાયી ત્રના નભૂના ઉયક્ત કચેયીએથી ઉયક્ત જણાલેર સભમે ભી ળકળે.

૪.

ઉભેદલાયી ત્રની ચકાસણી તાયીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરૂલાય) ના યજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ચૂંટણી અધધકાયી/
કરેકટય, સભાહતાારમ, ઢરય, ભટી દભણ ભુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.

૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભુકનાય અથલા ચૂંટણી એજસટ (કે જે ઉભેદલાયએ રેધખત અધધકૃત કયેર છે )
એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નટીસ ઉય પકયા - ૨ ભાં જણાલેર ચૂંટણી અધધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ
૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ળધનલાય) ના યજ સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સી ળકળે.

૬.

ચૂંટણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (યધલલાય) ના યજ સલાયે ૭:૦૦ લાગ્માથી સાંજે
૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દભણ

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(ડૉ. યાકેળ ધભનહાસ)

ચૂંટણી અધધકાયી/સભાહતાા
ભગયલાડા જીલ્રા ંચામત
દભણ

નં. ૧૯/૦૬/સીઓએર/ડીએભએન/નદટસ/ીઈએભઈ/૨૦૨૦/145
ચૂંટણી અધધકાયી અને

સભાહતાારમ કચેયી, દભણ
***
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U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER AND COLLECTOR, COLLECTORATE
DHOLAR, MOTI DAMAN

FORM-4

{See rule 29}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to 16/16-Pariyari Ward of Daman, Pariyari
District Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer & Collector, Daman or to the Assistant Returning Officer at Office of the
Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman between 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on
any day (other than a public holiday) not later than the 21/10/2020 (Wednesday).

3.

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

4.

The nomination papers will be taken up for scrutiny at the office of the Returning
Officer & Collector, Daman, Office of the Collector, Collectorate, Dholar, Moti Daman on
22/10/2020 (Thursday) at 11:00 a.m. onwards.

5.

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

6.

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

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

Sd/–
(DR. RAKESH MINHAS)
Returning Officer/Collector,
Pariyari District Panchayat,
Daman

No. 19/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/146
Office of the Returning Officer
and Collector,
Daman.
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સંઘ પ્રદેળ દાદયા અને નગય હલેરી તથા દભણ અને દીલ પ્રળાસન
ચૂંટણી અધધકાયી અને કરેકટય, સભહતાારમ, ભટી દભણ.

નભૂન -૪
(જુ ઓ ધનમભ ૩૦)

ચૂંટણી ભાટેની નટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

દભણ, દયમાયી જીલ્રા ંચામતના સભ્મ ૧૬/૧૬ સભ્મની ચૂંટણી કયલાની છે.

૨.

ઉભેદલાયી ત્રક, ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભૂકનાય , ચૂંટણી અધધકાયી/ કરેકટય અને ભદદનીળ ચૂંટણી
અધધકાયી ની કચેયી , સભાહતાારમ, ભટી દભણ ભુકાભે તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (ફુધલાય) થી ભડા નહીં એ યીતે
(જાહેય યજા હમ તે ધસલામના) કઈણ દદલસે સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્માથી સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા સુધીભાં સી ળકાળે.

૩.

ઉભેદલાયી ત્રના નભૂના ઉયક્ત કચેયીએથી ઉયક્ત જણાલેર સભમે ભી ળકળે.

૪.

ઉભેદલાયી ત્રની ચકાસણી તાયીખ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરૂલાય) ના યજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ચૂંટણી અધધકાયી/
કરેકટય, સભાહતાારમ, ઢરય, ભટી દભણ ભુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.

૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત ભુકનાય અથલા ચૂંટણી એજસટ (કે જે ઉભેદલાયએ રેધખત અધધકૃત કયેર છે )
એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નટીસ ઉય પકયા - ૨ ભાં જણાલેર ચૂંટણી અધધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ
૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ળધનલાય) ના યજ સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સી ળકળે.

૬.

ચૂંટણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (યધલલાય) ના યજ સલાયે ૭:૦૦ લાગ્માથી સાંજે
૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.
સ્થ :- દભણ

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(ડૉ. યાકેળ ધભનહાસ)

ચૂંટણી અધધકાયી/સભાહતાા
દયમાયી જીલ્રા ંચામત
દભણ

નં. ૧૯/૦૬/સીઓએર/ડીએભએન/નદટસ/ીઈએભઈ/૨૦૨૦/146
ચૂંટણી અધધકાયી અને

સભાહતાારમ કચેયી, દભણ
***
Published by : Department of Planning & Statistics, Daman.
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