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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 (General) of Dadra
Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa 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 Department of Industries,
Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22.10.2020 at 11.00
a.m. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officers
specified in paragraph 2 above at his office before 3.00 p.m on or before
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 :- Dadra
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Dadra Gram Panchayat
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EXTRAORDINARY NO. : 65
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

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

દાદરા ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૧/૧૧ (સામન્ય) ભાં સભ્મની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા, ચટં ૂ ણી અનધકાયીને

ઉદ્યોગ નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેવાસ તારીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦
ુ વાર) થી મોર્ા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના) કોઈણ દદવસે સવારે ૧૧:૦૦
(બધ
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

૨૨-૧૦-૨૦૨૦ ના યોજ સવારે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ઉદ્યોગ

નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેવાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉભેદલાયોએ

રેચખત અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા
જણાલેર ચટં ૂ ણી અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ

- ૨ ભાં

૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે

૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સોી ળકળે.
૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દાદરા
તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

હ/(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટણી
ંૂ
અનધકાયી
દાદયા ગ્રાભ ંચામત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 65
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 Dadra
Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa 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 Department of Industries,
Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22.10.2020 at 11.00
a.m. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officers
specified in paragraph 2 above at his office before 3.00 p.m on or before
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 :- Dadra
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Dadra Gram Panchayat
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EXTRAORDINARY NO. : 65
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

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

દાદરા ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૨/૧૧ (સામન્ય) ભાં સભ્મની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા, ચટં ૂ ણી અનધકાયીને

ઉદ્યોગ નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેવાસ તારીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦
ુ વાર) થી મોર્ા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના) કોઈણ દદવસે સવારે ૧૧:૦૦
(બધ
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

૨૨-૧૦-૨૦૨૦ ના યોજ સવારે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ઉદ્યોગ

નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેવાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉભેદલાયોએ

રેચખત અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા
જણાલેર ચટં ૂ ણી અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ

- ૨ ભાં

૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે

૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સોી ળકળે.
૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દાદરા
તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

હ/(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટણી
ંૂ
અનધકાયી
દાદયા ગ્રાભ ંચામત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 65
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 (General) of Dadra
Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa 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 Department of Industries,
Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22.10.2020 at 11.00
a.m. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officers
specified in paragraph 2 above at his office before 3.00 p.m on or before
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 :- Dadra
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Dadra Gram Panchayat
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EXTRAORDINARY NO. : 65
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

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

દાદરા ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૩/૧૧ (સામન્ય) ભાં સભ્મની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા, ચટં ૂ ણી અનધકાયીને

ઉદ્યોગ નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેવાસ તારીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦
ુ વાર) થી મોર્ા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના) કોઈણ દદવસે સવારે ૧૧:૦૦
(બધ
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

૨૨-૧૦-૨૦૨૦ ના યોજ સવારે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ઉદ્યોગ

નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેવાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉભેદલાયોએ

રેચખત અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા
જણાલેર ચટં ૂ ણી અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ

- ૨ ભાં

૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે

૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સોી ળકળે.
૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દાદરા
તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

હ/(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટણી
ંૂ
અનધકાયી
દાદયા ગ્રાભ ંચામત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 65
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 Castes Women) of Dadra Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa 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 Department of Industries,
Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22.10.2020 at 11.00
a.m. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officers
specified in paragraph 2 above at his office before 3.00 p.m on or before
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 :- Dadra
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Dadra Gram Panchayat

Page 7 of 88

–8–
EXTRAORDINARY NO. : 65
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

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

દાદરા ગ્રાભ ંચામત

ુ ૂચચત જાસત
વોર્ડ નૂંબર ૪/૧૧ (અનસ

– મદહા) ભાં સભ્મની ચટં ૂ ણી

કયલાની છે .
૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા, ચટં ૂ ણી અનધકાયીને

ઉદ્યોગ નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેવાસ તારીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦
ુ વાર) થી મોર્ા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના) કોઈણ દદવસે સવારે ૧૧:૦૦
(બધ
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

૨૨-૧૦-૨૦૨૦ ના યોજ સવારે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ઉદ્યોગ

નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેવાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉભેદલાયોએ

રેચખત અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા
જણાલેર ચટં ૂ ણી અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ

- ૨ ભાં

૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે

૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સોી ળકળે.
૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દાદરા
તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

હ/(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટણી
ંૂ
અનધકાયી
દાદયા ગ્રાભ ંચામત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 65
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 (General-Women) of
Dadra Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa 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 Department of Industries,
Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22.10.2020 at 11.00
a.m. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officers
specified in paragraph 2 above at his office before 3.00 p.m on or before
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 :- Dadra
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Dadra Gram Panchayat
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EXTRAORDINARY NO. : 65
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

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

દાદયા ગ્રાભ ંચામત લોડડ નંફય ૫/૧૧ (સાભન્મ – ભહહરા) ભાં સભ્મની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા, ચટં ૂ ણી અનધકાયીને

ઉદ્યોગ નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેવાસ તારીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦
ુ વાર) થી મોર્ા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના) કોઈણ દદવસે સવારે ૧૧:૦૦
(બધ
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

૨૨-૧૦-૨૦૨૦ ના યોજ સવારે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ઉદ્યોગ

નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેવાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉભેદલાયોએ

રેચખત અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા
જણાલેર ચટં ૂ ણી અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ

- ૨ ભાં

૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે

૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સોી ળકળે.
૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દાદરા
તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

હ/(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટણી
ંૂ
અનધકાયી
દાદયા ગ્રાભ ંચામત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 65
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 (General-Women) of
Dadra Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa 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 Department of Industries,
Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22.10.2020 at 11.00
a.m. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officers
specified in paragraph 2 above at his office before 3.00 p.m on or before
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 :- Dadra
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Dadra Gram Panchayat
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EXTRAORDINARY NO. : 65
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

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

દાદયા ગ્રાભ ંચામત લોડડ નંફય ૬/૧૧ (સાભન્મ – ભહહરા) ભાં સભ્મની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા, ચટં ૂ ણી અનધકાયીને

ઉદ્યોગ નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેવાસ તારીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦
ુ વાર) થી મોર્ા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના) કોઈણ દદવસે સવારે ૧૧:૦૦
(બધ
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

૨૨-૧૦-૨૦૨૦ ના યોજ સવારે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ઉદ્યોગ

નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેવાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉભેદલાયોએ

રેચખત અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા
જણાલેર ચટં ૂ ણી અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ

- ૨ ભાં

૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે

૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સોી ળકળે.
૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દાદરા
તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

હ/(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટણી
ંૂ
અનધકાયી
દાદયા ગ્રાભ ંચામત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 65
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 (General-Women) of
Dadra Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa 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 Department of Industries,
Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22.10.2020 at 11.00
a.m. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officers
specified in paragraph 2 above at his office before 3.00 p.m on or before
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 :- Dadra
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Dadra Gram Panchayat
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EXTRAORDINARY NO. : 65
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

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

દાદયા ગ્રાભ ંચામત લોડડ નંફય ૭/૧૧ (સાભન્મ – ભહહરા) ભાં સભ્મની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા, ચટં ૂ ણી અનધકાયીને

ઉદ્યોગ નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેવાસ તારીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦
ુ વાર) થી મોર્ા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના) કોઈણ દદવસે સવારે ૧૧:૦૦
(બધ
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

૨૨-૧૦-૨૦૨૦ ના યોજ સવારે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ઉદ્યોગ

નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેવાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉભેદલાયોએ

રેચખત અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા
જણાલેર ચટં ૂ ણી અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ

- ૨ ભાં

૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે

૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સોી ળકળે.
૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દાદરા
તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

હ/(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટણી
ંૂ
અનધકાયી
દાદયા ગ્રાભ ંચામત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 65
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 (General-Women) of
Dadra Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa 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 Department of Industries,
Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22.10.2020 at 11.00
a.m. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officers
specified in paragraph 2 above at his office before 3.00 p.m on or before
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 :- Dadra
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Dadra Gram Panchayat
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EXTRAORDINARY NO. : 65
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

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

દાદયા ગ્રાભ ંચામત લોડડ નંફય ૮/૧૧ (સાભન્મ – ભહહરા) ભાં સભ્મની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા, ચટં ૂ ણી અનધકાયીને

ઉદ્યોગ નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેવાસ તારીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦
ુ વાર) થી મોર્ા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના) કોઈણ દદવસે સવારે ૧૧:૦૦
(બધ
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

૨૨-૧૦-૨૦૨૦ ના યોજ સવારે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ઉદ્યોગ

નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેવાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉભેદલાયોએ

રેચખત અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા
જણાલેર ચટં ૂ ણી અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ

- ૨ ભાં

૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે

૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સોી ળકળે.
૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દાદરા
તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

હ/(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટણી
ંૂ
અનધકાયી
દાદયા ગ્રાભ ંચામત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 65
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
Dadra Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa 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 Department of Industries,
Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22.10.2020 at 11.00
a.m. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officers
specified in paragraph 2 above at his office before 3.00 p.m on or before
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 :- Dadra
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Dadra Gram Panchayat
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EXTRAORDINARY NO. : 65
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

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

ુ ૂચચત જનજાસત) ભાં સભ્મની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .
દાદયા ગ્રાભ ંચામત લોડડ નંફય ૯/૧૧ (અનસ

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા, ચટં ૂ ણી અનધકાયીને

ઉદ્યોગ નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેવાસ તારીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦
ુ વાર) થી મોર્ા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના) કોઈણ દદવસે સવારે ૧૧:૦૦
(બધ
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

૨૨-૧૦-૨૦૨૦ ના યોજ સવારે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ઉદ્યોગ

નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેવાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉભેદલાયોએ

રેચખત અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા
જણાલેર ચટં ૂ ણી અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ

- ૨ ભાં

૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે

૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સોી ળકળે.
૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દાદરા
તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

હ/(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટણી
ંૂ
અનધકાયી
દાદયા ગ્રાભ ંચામત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 65
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 (General) of Dadra
Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa 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 Department of Industries,
Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22.10.2020 at 11.00
a.m. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officers
specified in paragraph 2 above at his office before 3.00 p.m on or before
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 :- Dadra
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Dadra Gram Panchayat
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EXTRAORDINARY NO. : 65
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

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

દાદયા ગ્રાભ ંચામત લોડડ નંફય ૧૦/૧૧ (સાભન્મ) ભાં સભ્મની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા, ચટં ૂ ણી અનધકાયીને

ઉદ્યોગ નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેવાસ તારીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦
ુ વાર) થી મોર્ા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના) કોઈણ દદવસે સવારે ૧૧:૦૦
(બધ
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

૨૨-૧૦-૨૦૨૦ ના યોજ સવારે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ઉદ્યોગ

નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેવાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉભેદલાયોએ

રેચખત અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા
જણાલેર ચટં ૂ ણી અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ

- ૨ ભાં

૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે

૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સોી ળકળે.
૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દાદરા
તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

હ/(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટણી
ંૂ
અનધકાયી
દાદયા ગ્રાભ ંચામત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 65
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 (General) of Dadra
Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa 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 Department of Industries,
Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22.10.2020 at 11.00
a.m. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officers
specified in paragraph 2 above at his office before 3.00 p.m on or before
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 :- Dadra
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Dadra Gram Panchayat
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EXTRAORDINARY NO. : 65
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

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

દાદયા ગ્રાભ ંચામત લોડડ નંફય ૧૧/૧૧ (સાભન્મ) ભાં સભ્મની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા, ચટં ૂ ણી અનધકાયીને

ઉદ્યોગ નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેવાસ તારીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦
ુ વાર) થી મોર્ા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના) કોઈણ દદવસે સવારે ૧૧:૦૦
(બધ
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

૨૨-૧૦-૨૦૨૦ ના યોજ સવારે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ઉદ્યોગ

નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેવાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉભેદલાયોએ

રેચખત અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા
જણાલેર ચટં ૂ ણી અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ

- ૨ ભાં

૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે

૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સોી ળકળે.
૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દાદરા
તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

હ/(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટણી
ંૂ
અનધકાયી
દાદયા ગ્રાભ ંચામત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 65
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 – Women) of Dadra
Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa 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 Department of Industries,
Udyog Bhavan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22.10.2020 at 11.00
a.m. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officers
specified in paragraph 2 above at his office before 3.00 p.m on or before
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 :- Dadra
Date :- 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Dadra Gram Panchayat
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નમ ૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

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

ુ ૂચચત જનજાસત – મદહા) ની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .
દાદયા ગ્રાભ ંચામતભાં સયંચ (અનસ

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા, ચટં ૂ ણી અનધકાયીને

ઉદ્યોગ નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેવાસ તારીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦
ુ વાર) થી મોર્ા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે સસવાયના) કોઈણ દદવસે સવારે ૧૧:૦૦
(બધ
ુ ીમાૂં સોી શકાશે.
વાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સધ
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

૨૨-૧૦-૨૦૨૦ ના યોજ સવારે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી ઉદ્યોગ

નલબાગ, સચચલારમની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેવાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ

(કે જે ઉભેદલાયોએ

રેચખત અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા
જણાલેર ચટં ૂ ણી અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ

- ૨ ભાં

૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે

૩:૦૦ લાગ્મા હેરા સોી ળકળે.
૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- દાદરા
તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

હ/(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટણી
ંૂ
અનધકાયી
દાદયા ગ્રાભ ંચામત

***
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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 Member to Ward No. 1/11 (Scheduled Castes Women) of Naroli Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3:00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00 am.
onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election agent
who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer specified in
paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before 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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Naroli
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Naroli Gram Panchayat
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નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

ુ ૂચચત જાસત - મદહા) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની
નરોી ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૧/૧૧ (અનસ
છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- નરોી

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
નયોરી ગ્રાભ ંચામત

***
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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 Member to Ward No. 2/11 (General-Women) of
Naroli Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Naroli
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Naroli Gram Panchayat
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નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

નરોી ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૨/૧૧ (સામાન્ય - મદહા) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- નરોી

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
નયોરી ગ્રાભ ંચામત
***
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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 Member to Ward No. 3/11 (General) of Naroli
Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Naroli
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Naroli Gram Panchayat
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નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

નરોી ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૩/૧૧ (સામાન્ય) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૦૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- નરોી

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
નયોરી ગ્રાભ ંચામત
***
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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 Member to Ward No. 4/11 (General) of Naroli
Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Naroli
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Naroli Gram Panchayat
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નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

નરોી ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૪/૧૧ (સામાન્ય) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- નરોી

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
નયોરી ગ્રાભ ંચામત
***
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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 Member to Ward No. 5/11 (Scheduled Tribes Women) of Naroli Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Naroli
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Naroli Gram Panchayat
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નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

ુ ૂચચત જનજાસત - મદહા)
નરોી ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૫/૧૧ (અનસ

ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી

કયલાની છે .
૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- નરોી

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
નયોરી ગ્રાભ ંચામત

***
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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 Member to Ward No. 6/11 (Scheduled Tribes Women) of Naroli Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Naroli
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Naroli Gram Panchayat
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નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

ુ ૂચચત જનજાસત - મદહા)
નરોી ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૬/૧૧ (અનસ

ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી

કયલાની છે .
૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- નરોી

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
નયોરી ગ્રાભ ંચામત

***
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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 Member to Ward No. 7/11 (General) of Naroli
Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Naroli
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Naroli Gram Panchayat
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નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

નરોી ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૭/૧૧ (સામાન્ય) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- નરોી

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
નયોરી ગ્રાભ ંચામત
***
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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 Member to Ward No. 8/11 (General-Women) of
Naroli Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Naroli
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Naroli Gram Panchayat
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નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

નરોી ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૮/૧૧ (સામાન્ય - મદહા) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- નરોી

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
નયોરી ગ્રાભ ંચામત
***
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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 Member to Ward No. 9/11 (General-Women) of
Naroli Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Naroli
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Naroli Gram Panchayat
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નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

નરોી ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૯/૧૧ (સામાન્ય - મદહા) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- નરોી

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
નયોરી ગ્રાભ ંચામત
***
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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 Member to Ward No. 10/11 (General) of Naroli
Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Naroli
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Naroli Gram Panchayat
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નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

નરોી ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૧૦/૧૧ (સામાન્ય) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- નરોી

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
નયોરી ગ્રાભ ંચામત
***
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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 Member to Ward No. 11/11 (General) of Naroli
Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Naroli
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Naroli Gram Panchayat
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નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

નરોી ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૧૧/૧૧ (સામાન્ય) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- નરોી

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
નયોરી ગ્રાભ ંચામત
***
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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 Naroli Gram
Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Naroli
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Naroli Gram Panchayat
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નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

ુ ૂચચત જાસત) ની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .
નરોી ગ્રાભ ંચામત ભાં સરૂંચ(અનસ

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- નરોી

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
નયોરી ગ્રાભ ંચામત
***
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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 Member to Ward No. 1/8 (General-Woman) of
Samarvarni Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Samarvarni
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Samarvarni Gram Panchayat
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નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

સામરવરણી ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૧/૮ (સામાન્ય-મદહા) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- સામરવરણી

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
સામરવરણી ગ્રાભ ંચામત

***
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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 Member to Ward No. 2/8 (General) of
Samarvarni Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Samarvarni
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Samarvarni Gram Panchayat
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નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

સામરવરણી ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૨/૮ (સામાન્ય) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ સામરવરણી

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
સામરવરણી ગ્રાભ ંચામત

***

Page 52 of 88

– 53 –
EXTRAORDINARY NO. : 65
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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 Member to Ward No. 3/8 (General) of
Samarvarni Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Samarvarni
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Samarvarni Gram Panchayat
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DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

સામરવરણી ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૩/૮ (સામાન્ય) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- સામરવરણી

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
સામરવરણી ગ્રાભ ંચામત

***
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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 Member to Ward No. 4/8 (General-Woman) of
Samarvarni Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Samarvarni
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Samarvarni Gram Panchayat
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નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

સામરવરણી ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૪/૮ (સામાન્ય-મદહા) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ સામરવરણી

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
સામરવરણી ગ્રાભ ંચામત

***
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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 Member to Ward No. 5/8 (General-Woman) of
Samarvarni Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Samarvarni
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Samarvarni Gram Panchayat
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નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

સામરવરણી ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૫/૮ (સામાન્ય-મદહા) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- સામરવરણી

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
સામરવરણી ગ્રાભ ંચામત

***
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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 Member to Ward No. 6/8 (General) of
Samarvarni Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Samarvarni
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Samarvarni Gram Panchayat
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નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

સામરવરણી ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૬/૮ (સામાન્ય) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- સામરવરણી

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
સામરવરણી ગ્રાભ ંચામત

***
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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 Member to Ward No. 7/8 (General-Woman) of
Samarvarni Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Samarvarni
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Samarvarni Gram Panchayat
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નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

સામરવરણી ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૭/૮ (સામાન્ય-મદહા) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- સામરવરણી

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
સામરવરણી ગ્રાભ ંચામત

***
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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 Member to Ward No. 8/8 (Scheduled Tribes) of
Samarvarni Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Samarvarni
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Samarvarni Gram Panchayat
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નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

ુ ચુ ચત જનજાસત) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની
સામરવરણી ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૮/૮ (અનસ
છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- સામરવરણી

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
સામરવરણી ગ્રાભ ંચામત

***
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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-Woman) of
Samarvarni Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Samarvarni
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Samarvarni Gram Panchayat
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નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

ુ ચુ ચત જનજાસત- મદહા) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની
સામરવરણી ગ્રાભ ંચામત સરૂંચ (અનસ
છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- સામરવરણી

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
સામરવરણી ગ્રાભ ંચામત

***
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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 Member to Ward No. 1/10 (Scheduled TribesWoman) of Kharadpada Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Kharadpada
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Kharadpada Gram Panchayat
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DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

ુ ચુ ચત જનજાસત- મદહા) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી
ખરર્ાર્ા ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૧ /૧૦ (અનસ
કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- ખરર્ાર્ા

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
ખરર્ાર્ા ગ્રાભ ંચામત

***
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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 Member to Ward No. 2/10 (General-Woman) of
Kharadpada Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Kharadpada
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Kharadpada Gram Panchayat
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નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

ખરર્ાર્ા ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૨/૧૦ (સામાન્ય- મદહા) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- ખરર્ાર્ા

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
ખરર્ાર્ા ગ્રાભ ંચામત

***

Page 70 of 88

– 71 –
EXTRAORDINARY NO. : 65
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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 Member to Ward No. 3/10 (General) of
Kharadpada Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Kharadpada
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Kharadpada Gram Panchayat
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DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

ખરર્ાર્ા ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૩/૧૦ (સામાન્ય) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- ખરર્ાર્ા

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
ખરર્ાર્ા ગ્રાભ ંચામત

***
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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 Member to Ward No. 4/10 (Scheduled Tribes) of
Kharadpada Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Kharadpada
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Kharadpada Gram Panchayat
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DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

ુ ચુ ચત જનજાસત) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની
ખરર્ાર્ા ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૪ /૧૦ (અનસ
છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- ખરર્ાર્ા

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
ખરર્ાર્ા ગ્રાભ ંચામત

***
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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 Member to Ward No. 5/10 (Scheduled TribesWoman) of Kharadpada Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Kharadpada
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Kharadpada Gram Panchayat
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EXTRAORDINARY NO. : 65
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

ુ ચુ ચત જનજાસત- મદહા) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી
ખરર્ાર્ા ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૫ /૧૦ (અનસ
કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- ખરર્ાર્ા

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
ખરર્ાર્ા ગ્રાભ ંચામત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 65
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. 6/10 (Scheduled Tribes) of
Kharadpada Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Kharadpada
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Kharadpada Gram Panchayat
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DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

ુ ચુ ચત જનજાસત) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની
ખરર્ાર્ા ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૬ /૧૦ (અનસ
છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- ખરર્ાર્ા

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
ખરર્ાર્ા ગ્રાભ ંચામત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 65
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. 7/10 (Scheduled TribesWoman) of Kharadpada Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Kharadpada
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Kharadpada Gram Panchayat
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DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

ુ ચુ ચત જનજાસત- મદહા) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી
ખરર્ાર્ા ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૭ /૧૦ (અનસ
કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- ખરર્ાર્ા

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
ખરર્ાર્ા ગ્રાભ ંચામત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 65
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. 8/10 (Scheduled Tribes) of
Kharadpada Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Kharadpada
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Kharadpada Gram Panchayat
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EXTRAORDINARY NO. : 65
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

ુ ચુ ચત જનજાસત) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની
ખરર્ાર્ા ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૮ /૧૦ (અનસ
છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- ખરર્ાર્ા

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
ખરર્ાર્ા ગ્રાભ ંચામત

***
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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. 9/10 (Scheduled TribesWoman) of Kharadpada Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Kharadpada
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Kharadpada Gram Panchayat
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EXTRAORDINARY NO. : 65
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

ુ ચુ ચત જનજાસત- મદહા) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી
ખરર્ાર્ા ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૯ /૧૦ (અનસ
કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- ખરર્ાર્ા

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
ખરર્ાર્ા ગ્રાભ ંચામત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 65
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. 10/10 (Scheduled TribesWoman) of Kharadpada Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Kharadpada
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Kharadpada Gram Panchayat
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DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

ુ ચુ ચત જનજાસત- મદહા) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી
ખરર્ાર્ા ગ્રાભ ંચામત વોર્ડ નૂંબર ૧૦ /૧૦ (અનસ
કયલાની છે .

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- ખરર્ાર્ા

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
ખરર્ાર્ા ગ્રાભ ંચામત

***
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EXTRAORDINARY NO. : 65
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 Kharadpada
Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning
Officer, at Department of Industries, Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli,
Silvassa between 11:00 am and 3.00 pm 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 Department of Industries,
Udyog Bhawan, Near Secretariat, Amli, Silvassa on 22/10/2020 at 11:00
am. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to officer
specified in paragraph 2 above at his office before 03.00 p.m. on or before
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 07.00 a.m. to 06.00 p.m.

Place: Kharadpada
Date: 14/10/2020

Sd/–
(S. Krishna Chaitanya)
Returning Officer
Kharadpada Gram Panchayat
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EXTRAORDINARY NO. : 65
DATED : 14TH OCTOBER, 2020.

નમૂનો -૪
(જુઓ નનમભ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કયલાભા આલે છે. કે,
૧.

ુ ચુ ચત જનજાસત) ભાં સભ્મ ની ચટં ૂ ણી કયલાની છે .
ખરર્ાર્ા ગ્રાભ ંચામત સરૂંચ(અનસ

૨.

ઉભેદલાયી ત્રકો , ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મ ૂકનાય

દ્વાયા ચટં ૂ ણી અનધકાયી ને

ુ વાર)
ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં , આભરી યોડ , સેરલાસ તાયીખ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ (બધ
થી ભોડા નહીં એ યીતે (જાહેય યજા હોમ તે નસલામના ) કોઈણ હદલસે સવારે ૧૧ :૦૦ વાગ્યાથી
સાૂંજે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધીભાં સોી ળકાળે.
૩.

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

૪.

ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાસણી તાયીખ

ુ ુ વાર) ના યોજ સલાયે ૧૧:૦૦ લાગ્મેથી
૨૨-૧૦-૨૦૨૦ (ગર

ઉધોગ નલબાગ, સચચલારમ ની ફાજુભાં, આભરી યોડ, સેરલાસ મુકાભે હાથ ધયલાભાં આલળે.
૫.

ઉભેદલાય અથલા તેના નાભની દયખાસ્ત મુકનાય અથલા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉભેદલાયોએ રેચખત
અનધકૃત કયે ર છે ) એ ઉભેદલાયી ાછી ખેચલાં અંગેની નોટીસ ઉય પકયા -૨ ભાં જણાલેર ચટં ૂ ણી
અનધકાયીને તેભની કચેયીએ તાયીખ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ (શસનવાર) ના યોજ સાૂંજે ૩:૦૦ લાગ્મા હેરા
સોી ળકળે.

૬.

ચટં ૂ ણી કયલી ડે એભ હળે ત્માયે ભતદાન તાયીખ

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ (રસવવાર) ના યોજ સલાયે

૦૭:૦૦ લાગ્મા થી સાંજે ૦૬:૦૦ લાગ્મા સુધી કયલાભાં આલળે.

સ્થ :- ખરર્ાર્ા

હ/-

તાયીખ :- ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

(એસ. દિષ્ણા ચૈતન્ય)
ચટં ૂ ણી અનધકાયી
ખરર્ાર્ા ગ્રાભ ંચામત

***
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