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Daman         01
st
 October,  2021    09 Ashvina,  1943  (Saka)           No. : 08 

 

 

U.T. Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu 

Office of the Returning Officer, Dadra and Nagar Haveli Parliamentary Constituency, 

Collectorate, Silvassa 
 

No. ADM/Election/Bye-Election/2021/01       Dated: 01/10/2021 
 

FORM 1 
(See rule 3) 

NOTICE OF ELECTION 

Notice is hereby given that – 

(1) an election is to be held of a member to the House of the People in the Dadra and Nagar Haveli 

Parliamentary constituency; 

(2) nomination papers may be delivered by a candidate or any of his proposers to the Returning 

Officer or to Assistant Returning Officer, at Collectorate, Silvassa between 11:00 A.M. and 

03:00 P.M. on any day (other than Public Holiday) not later than the 8
th
 October, 2021 (Friday); 

(3) forms of nomination paper may be obtained at the place and times aforesaid; 

(4) nomination paper will be taken up for scrutiny at 11:00 A.M. on 11
th
 October, 2021 (Monday) 

at Collectorate, Silvassa in the chamber of Returning Officer; 

(5) notice of withdrawal of candidature may be delivered either by a candidate or by any of his 

proposers or by his election agent who has been authorised in writing by the candidate to 

deliver it to either of the officers specified in paragraph (2) above at his office before 03:00 

P.M. on the 13
th
 October, 2021 (Wednesday); 

(6) in the event of the election being contested, the poll will be taken on 30
th
 October, 2021 

(Saturday) between the hours of 07.00 A.M. to 07.00 P.M. 

 

Date: 01/10/2021 

Place: Silvassa 

Sd/– 

(Dr. Rakesh Minhas) 

Returning Officer 

Dadra and Nagar Haveli, 

Parliamentary Constituency 
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કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેી અને દમણ અને દીવ પ્રશાિન 
ચ  ૂંટણી અસિકારી દાદરા અને નગર હવેી ોકિભા િૂંિદીય મત સવસ્તાર ન ૂં કાયાાય 

કેક્ટર કચેરી, િેવાિ. 

ક્ર. એડીએમ/ ચ  ૂંટણી/પેટા- ચ  ૂંટણી/૨૦૨૧/01                                     તારીખ: 01/૧૦/૨૦૨૧ 

નમ  નો-૧ 
(જુઓ નનમભ-૩) 

 

ચ  ૂંટણી નોટટિ 

આથી નોટિસ આલાભાાં આલે છે કે - 

૧) દાદયા અને નગય હલેરી સાંસદીમ ક્ષેત્રભાાં રોકસબાના સભ્મની ચ ૂાંિણી મોજલાની છે; 

૨) ઉભેદલાય કે તેભના નાભની દયખાસ્ત મકૂનાય ૈકી કોઈ એક વ્મક્તત ચ ૂાંિણી અનધકાયીને અથલા 
ભદદનીળ ચ ૂાંિણી અનધકાયીને , કરેતિય કચેયી , સેરલાસ ખાતે ભોડાભાાં ભોડુાં તાયીખ ૦૮ ઓતિોફય , 
૨૦૨૧ (શકુ્રલાય) સધુીભાાં કોઈણ ટદલસે (જાહયે યજાના ટદલસ નસલામ) સલાયના ૧૧.૦૦ લાગ્મા થી 
ફોયના ૩.૦૦ લાગ્મા સધુીભાાં નાભાાંકન ત્રો હોંચાડી ળકળે; 

૩) નાભાાંકન ત્રના પોભમ, ઉય દળામલેર સ્થે અને સભમે ભી ળકળ;ે 

૪) નાભાાંકન ત્રોની ચકાસણી ચ ૂાંિણી અનધકાયીના ખાંડભાાં , કરેતિય કચેયી , સેરલાસ ખાતે તાયીખ ૧૧ 
ઓતિોફય, ૨૦૨૧ (સોભલાય) ના યોજ સલાયે ૧૧.૦૦ લાગ્મે હાથ ધયલાભાાં આલળ;ે 

૫) ઉભેદલાય કે તેભના નાભની દયખાસ્ત મકૂનાય ૈકી કોઈ એક વ્મક્તત કે તેના ચ ૂાંિણી એજન્િ ૈકી 
જેઓને આ નોિીસ હોંચતી કયલા ઉભેદલાયે  રખેખતરૂે અનધકૃત કમામ હોમ તેલા તેઓ ઉભેદલાયી ાછી 
ખેંચલા અંગેની નોટિસ ઉયના પકયા (૨) ભાાં દળામલેર  અનધકાયીઓ ભાાંથી ગભે તે એક અનધકાયીને  
તેભની કચેયીભાાં તાયીખ ૧૩ ઓતિોફય , ૨૦૨૧ (બધુલાય) ના યોજ ફોયના ૩.૦૦ લાગ્મા હરેા 
હોંચાડી ળકળ;ે 

૬) ચ ૂાંિણી રડાળે તો ભતદાન તાયીખ ૩૦ ઓતિોફય , ૨૦૨૧ (ળનનલાય) ના યોજ સલાયે 0૭.00 થી 
સાાંજે 0૭.00 કરાક લચ્ચે થળે. 
 

તાયીખ: 01/૧૦/૨૦૨૧ 
સ્થ  : સેરલાસ 

હ/– 
(ડો. રાકેશ સમન્દ્હાિ) 
ચ ૂાંિણી અનધકાયી 

દાદયા અને નગય હલેરી 
સાંસદીમ ભતદાય નલબાગ 
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केन्द्रशाससत प्रदेश दादरा आणण नगर हवेऱी आणण दमन आणण दीव प्रशासन, 
ननवडणूक ननणणय अधधकारी, दादरा आणण नगर हवेऱी ऱोकसभा मतदार सघं यांचे कायाणऱय, 

जजल्हाधधकारी कायाणऱय, ससऱवासा॰ 

न.ं एडीएम/ ननवडणूक/ऩोट- ननवडणूक/२०२१/01                              ददनांक: 01/१०/२०२१ 
 

नमुना-१ 

(ननयम 3 ऩहा) 
 

ननळडणकूीची सचूना 
 

याद्ळारे सचूना देण्यात येत ेकी- 
 

(१) दादरा आणण नगर हळेऱी ससंदीय मतदारसघंातनू  ऱोकसभेसाठी ननळडणूक घ्याळयाची आहे; 
(२) नामननदेऴनऩत्र ेउमेदळाराऱा ककंळा त्याच्या कोणत्याही सचूकाऱा , ननळडणूक ननणणय अधधकारी 

ककंळा सहायक ननळडणूक ननणणय अधधकारी यांच्याकड ेददनांक ०८ ओक्टोबर , २०२१ (ऴकु्रळार) 
ऩयतं कोणत्याही ददळऴी (साळणजनीक सुट्टी व्यनतररक्त) सका ली ११.०० त ेदऩुारी ३.०० 
ळाजेऩयतं जजल्हाधधकारी/ननळडणूक ननणणय अधधकारी  कायाणऱय , ससऱळासा , दादरा आणण नगर 
हळेऱी येथे दाखऱ करता येतीऱ; 

(३) नामननदेऴनऩत्र ेळर उल्ऱेख केऱेल्या दठकाणी ळ ळलेी समलू ऴकतीऱ. 
(४) नामननदेऴनऩत्रांची छाननी ददनांक ११ ओक्टोबर, २०२१ (सोमळार) रोजी सकाली ११.०० ळाजता 

जजल्हाधधकारी/ननळडणूक ननणणय अधधकारी कायाणऱय, दादरा आणण नगर हळेऱी , ससऱळासा येथे 

करण्यात येईऱ; 
(५) उमेदळारी मागे घेण्याबद्दलची सचूना उमेदळारऱा ककंळा त्याच्या कोणत्याही सचूकाऱा ककंळा 

(उमेदळाराने ऱेखी प्राधधकार ददऱेल्या) ननळडणूक प्रनतननधीऱा ळरीऱ ऩररच्छेद ( २) म ध्ये 
वळननददणष्ट केऱेल्या कोणत्याही अधधकाऱयांना त्यांच्या कायाणऱयात ददनांक १३ ओक्टोबर, २०२१ 
(बधुळार) रोजी दऩुारी ३.०० ळाजेऩयतं देता येईऱ; 

(६) ननळडणूक ऱढवळऱी गेल्यास ददनांक ३० ओक्टोबर , २०२१ (ऴननळार) रोजी सका ली ०७.०० त े
सायकंाली ०७.०० ळाजेऩयतं मतदान घेण्यात येईऱ. 

 
ददनांक: 01/१०/२०२१ 
दठकाण: ससऱळासा 

ह/– 
(डॉ. राकेश समन्द्हास) 

ननळडणूक ननणणय अधधकारी 
दादरा आणण नगर हळेऱी 
ऱोकसभा मतदारसघं 
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