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U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER AND DIRECTOR-CUM-JOINT
SECRETARY (PWD), DNH & DD AT MULTI COMPLEX OFFICE (2ND FLOOR),
MOTI DAMAN

FORM - 4
{See rule 30}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An Election is to be held of a Member to:
1) 1 to 8 Wards of Bhimpore Gram Panchayat.
2) Sarpanch of Bhimpore Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer & Director-Cum-Joint Secretary (PWD), DNH & DD or to the Assistant Returning
Officer at the Office of the Director-Cum-Joint Secretary (PWD), DNH & DD at Multi
Complex Office (2nd Floor), Moti Daman between at 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 & Director-Cum-Joint Secretary (PWD), DNH & DD at Multi Complex Office
(2nd Floor), 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 candidate to deliver it to either
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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 a.m. and 6.00 p.m.

Place: DAMAN
Date: 14/10/2020

Sd/–
(PRANJAL HAZARIKA)
Returning Office,
Bhimpore Gram Panchayat,
Daman

No. 22/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/111
Office of the Returning Officer
and Director-Cum-Joint Secretary (PWD),
DNH & DD at Multi Complex Office (2nd Floor),
Moti Daman
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સંઘ પ્રદે  દાદરા અને નગર હળેી દમણ અને દીળ પ્રાસન
ચટ
ં ૂ ણી અધધકારી અને ડાઈરે કટર-કમ-જોઇન્ટ સેક્રેટરી (ીડબ્યડુ ી), દા.ન.હ. અને ડી.ડી.,
મલ્ટટ કોમ્પ્ેક્સ ઓફપસ (ફીજો માલ), મોટીદમણ
નમ ૂનો - ૪
(જુ ઓ નનમભ ૩૦)

ચટ
ં ૂ ણી માટે ની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે . કે ,
૧.

બીભોય ગ્રાભ ંચામતના ૧ થી ૮ લોર્ડ ના સભ્મોની અને સયંચ ની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨. ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય , ચટં ૂ ણી અનધકાયી અને ર્ાઈયે કટય-કભ-જોઇન્ટ સેક્રેટયી
(ીર્બ્યુર્ી), દા.ન.હ. અને ર્ી.ર્ી. , ભલ્ટટ કોમ્પ્રેક્સ ઓફપસ (ફીજો ભા) , ભોટીદભણ અથલા ભદદનીળ ચટં ૂ ણી અનધકાયી
ની ર્ાઈયે કટય-કભ-જોઇન્ટ સેક્રેટયી (ીર્બ્યુર્ી) , દા.ન.હ. અને ર્ી.ર્ી. , ભલ્ટટ કોમ્પ્રેક્સ ઓફપસ (ફીજો ભા) , ભોટીદભણ
મુકાભે તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બુધળાર) થી ભોર્ા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ ફદલસે સળારે
૧૧:૦૦ ળાગ્યાથી સાંજે ૩:૦૦ ળાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે .
૩.

ઉભેદલાયી ત્રોના નમ ૂના ઉયોક્ત કચેયીએથી ઉયોક્ત જણાલેર સભમે ભી ળકળે .

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરુળાર)

ના યોજ સળારે ૧૧ :૦૦ લાગ્મેથી ચટં ૂ ણી અનધકાયી

ર્ાઈયે કટય-કભ-જોઇન્ટ સેક્રેટયી (ીર્બ્યુર્ી) , દા.ન.હ. અને ર્ી.ર્ી. , ભલ્ટટ કોમ્પ્રેક્સ ઓફપસ (ફીજો ભા) , ભોટીદભણ
મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેખખત અનધકૃત કયે ર છે ) એ
ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા

-૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ

૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ધનળાર) ના યોજ સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સોી ળકળે .
૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ર્ે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રધળળાર) ના યોજ સળારે ૭:૦૦ ળાગ્યાથી સાંજે ૬ :૦૦
લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દમણ

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

( પ્રાંજ હઝારીકા )
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
બીભોય ગ્રાભ ંચામત,
દભણ

નં.૨૨/૦૬/સીઓએર/ર્ીએભએન/નોફટસ/ીઈએભઈ/૨૦૨૦/૧૧૧
ચટં ૂ ણી અનધકાયી અને
ર્ાઈયે કટય-કભ-જોઇન્ટ સેક્રેટયી (ીર્બ્યુર્ી), દા.ન.હ. અને ર્ી.ર્ી.,
ભલ્ટટ કોમ્પ્રેક્સ ઓફપસ (ફીજો ભા), ભોટીદભણ.
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U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER AND DIRECTOR-CUM-JOINT SECRETARY
(PWD), DNH & DD AT MULTI COMPLEX OFFICE (2ND FLOOR), MOTI DAMAN

FORM - 4
{See rule 30}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An Election is to be held of a Member to:
1) 1 to 10 Wards of Kadaiya Gram Panchayat.
2) Sarpanch of Kadaiya Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning Officer
& Director-Cum-Joint Secretary (PWD), DNH & DD or to the Assistant Returning Officer at the
Office of the Director-Cum-Joint Secretary (PWD), DNH & DD at Multi Complex Office
(2nd Floor), Moti Daman between at 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 &
Director-Cum-Joint Secretary (PWD), DNH & DD at Multi Complex Office (2 nd Floor), 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 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 a.m. and 6.00 p.m.

Place: DAMAN
Date: 14/10/2020

Sd/–
(PRANJAL HAZARIKA)
Returning Office,
Kadaiya Gram Panchayat,
Daman

No. 22/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/112
Office of the Returning Officer
and Director-Cum-Joint Secretary (PWD),
DNH & DD at Multi Complex Office (2nd Floor),
Moti Daman
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સંઘ પ્રદે  દાદરા અને નગર હળેી દમણ અને દીળ પ્રાસન
ચટ
ં ૂ ણી અધધકારી અને ડાઈરે કટર-કમ-જોઇન્ટ સેક્રેટરી (ીડબ્યડુ ી), દા.ન.હ. અને ડી.ડી.,
મલ્ટટ કોમ્પ્ેક્સ ઓફપસ (ફીજો માલ), મોટીદમણ
નમ ૂનો - ૪
(જુ ઓ નનમભ ૩૦)

ચટ
ં ૂ ણી માટે ની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે . કે ,
૧.

કર્ૈ મા ગ્રાભ ંચામતના ૧ થી ૧૦ લોર્ડ ના સભ્મોની અને સયંચ ની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨. ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય , ચટં ૂ ણી અનધકાયી અને ર્ાઈયે કટય-કભ-જોઇન્ટ સેક્રેટયી
(ીર્બ્યુર્ી), દા.ન.હ. અને ર્ી.ર્ી. , ભલ્ટટ કોમ્પ્રેક્સ ઓફપસ (ફીજો ભા) , ભોટીદભણ અથલા ભદદનીળ ચટં ૂ ણી અનધકાયી
ની ર્ાઈયે કટય-કભ-જોઇન્ટ સેક્રેટયી (ીર્બ્યુર્ી) , દા.ન.હ. અને ર્ી.ર્ી. , ભલ્ટટ કોમ્પ્રેક્સ ઓફપસ (ફીજો ભા) , ભોટીદભણ
મુકાભે તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બુધળાર) થી ભોર્ા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ ફદલસે સળારે
૧૧:૦૦ ળાગ્યાથી સાંજે ૩:૦૦ ળાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે .
૩.

ઉભેદલાયી ત્રોના નમ ૂના ઉયોક્ત કચેયીએથી ઉયોક્ત જણાલેર સભમે ભી ળકળે .

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરુળાર)

ના યોજ સળારે ૧૧ :૦૦ લાગ્મેથી ચટં ૂ ણી અનધકાયી

ર્ાઈયે કટય-કભ-જોઇન્ટ સેક્રેટયી (ીર્બ્યુર્ી) , દા.ન.હ. અને ર્ી.ર્ી. , ભલ્ટટ કોમ્પ્રેક્સ ઓફપસ (ફીજો ભા) , ભોટીદભણ
મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેખખત અનધકૃત કયે ર છે ) એ
ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા

-૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ

૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ધનળાર) ના યોજ સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સોી ળકળે .
૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ર્ે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રધળળાર) ના યોજ સળારે ૭:૦૦ ળાગ્યાથી સાંજે ૬ :૦૦
લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દમણ

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

( પ્રાંજ હઝારીકા )
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
કર્ૈ મા ગ્રાભ ંચામત,
દભણ

નં.૨૨/૦૬/સીઓએર/ર્ીએભએન/નોફટસ/ીઈએભઈ/૨૦૨૦/૧૧ ૨
ચટં ૂ ણી અનધકાયી અને
ર્ાઈયે કટય-કભ-જોઇન્ટ સેક્રેટયી (ીર્બ્યુર્ી), દા.ન.હ. અને ર્ી.ર્ી.,
ભલ્ટટ કોમ્પ્રેક્સ ઓફપસ (ફીજો ભા), ભોટીદભણ.

***
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U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER AND DIRECTOR-CUM-JOINT SECRETARY
(PWD), DNH & DD AT MULTI COMPLEX OFFICE (2ND FLOOR), MOTI DAMAN

FORM - 4
{See rule 30}

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An Election is to be held of a Member to:
1) 1 to 10 Wards of Marwad Gram Panchayat.
2) Sarpanch of Marwad Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning Officer
& Director-Cum-Joint Secretary (PWD), DNH & DD or to the Assistant Returning Officer at the
Office of the Director-Cum-Joint Secretary (PWD), DNH & DD at Multi Complex Office
(2nd Floor), Moti Daman between at 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 &
Director-Cum-Joint Secretary (PWD), DNH & DD at Multi Complex Office (2 nd Floor), 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 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 a.m. and 6.00 p.m.

Place: DAMAN
Date: 14/10/2020

Sd/–
(PRANJAL HAZARIKA)
Returning Office,
Marwad Gram Panchayat,
Daman

No. 22/06/COL/DMN/NOTICE/PEME/2020/113
Office of the Returning Officer
and Director-Cum-Joint Secretary (PWD),
DNH & DD at Multi Complex Office (2nd Floor),
Moti Daman
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સંઘ પ્રદે  દાદરા અને નગર હળેી દમણ અને દીળ પ્રાસન
ચટ
ં ૂ ણી અધધકારી અને ડાઈરે કટર-કમ-જોઇન્ટ સેક્રેટરી (ીડબ્યડુ ી), દા.ન.હ. અને ડી.ડી.,
મલ્ટટ કોમ્પ્ેક્સ ઓફપસ (ફીજો માલ), મોટીદમણ
નમ ૂનો - ૪
(જુ ઓ નનમભ ૩૦)

ચટ
ં ૂ ણી માટે ની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે . કે ,
૧.
૨.

ભયલર્ ગ્રાભ ંચામતના ૧ થી ૧૦ લોર્ડ ના સભ્મોની અને સયંચ ની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .
ઉભેદલાયી ત્રકો, ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય , ચટં ૂ ણી અનધકાયી અને ર્ાઈયે કટય-કભ-જોઇન્ટ સેક્રેટયી
(ીર્બ્યુર્ી), દા.ન.હ. અને ર્ી.ર્ી. , ભલ્ટટ કોમ્પ્રેક્સ ઓફપસ (ફીજો ભા) , ભોટીદભણ અથલા ભદદનીળ ચટં ૂ ણી અનધકાયી
ની ર્ાઈયે કટય-કભ-જોઇન્ટ સેક્રેટયી (ીર્બ્યુર્ી) , દા.ન.હ. અને ર્ી.ર્ી. , ભલ્ટટ કોમ્પ્રેક્સ ઓફપસ (ફીજો ભા) , ભોટીદભણ
મુકાભે તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બુધળાર) થી ભોર્ા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ ફદલસે સળારે
૧૧:૦૦ ળાગ્યાથી સાંજે ૩:૦૦ ળાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે .

૩.

ઉભેદલાયી ત્રોના નમ ૂના ઉયોક્ત કચેયીએથી ઉયોક્ત જણાલેર સભમે ભી ળકળે .

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગુરુળાર)

ના યોજ સળારે ૧૧ :૦૦ લાગ્મેથી ચટં ૂ ણી અનધકાયી

ર્ાઈયે કટય-કભ-જોઇન્ટ સેક્રેટયી (ીર્બ્યુર્ી) , દા.ન.હ. અને ર્ી.ર્ી. , ભલ્ટટ કોમ્પ્રેક્સ ઓફપસ (ફીજો ભા) , ભોટીદભણ
મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેખખત અનધકૃત કયે ર છે ) એ
ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા

-૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ

૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (ધનળાર) ના યોજ સાંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સોી ળકળે .
૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ર્ે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રધળળાર) ના યોજ સળારે ૭:૦૦ ળાગ્યાથી સાંજે ૬ :૦૦
લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દમણ

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

( પ્રાંજ હઝારીકા )
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
ભયલર્ ગ્રાભ ંચામત,
દભણ

નં.૨૨/૦૬/સીઓએર/ર્ીએભએન/નોફટસ/ીઈએભઈ/૨૦૨૦/૧૧ ૩
ચટં ૂ ણી અનધકાયી અને
ર્ાઈયે કટય-કભ-જોઇન્ટ સેક્રેટયી (ીર્બ્યુર્ી), દા.ન.હ. અને ર્ી.ર્ી.,
ભલ્ટટ કોમ્પ્રેક્સ ઓફપસ (ફીજો ભા), ભોટીદભણ.

***
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