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NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to 6/8 (Scheduled Tribes) ward of Kauncha Gram
Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning Officer, at
Room No. 16, Second Floor, Secretariat, Silvassa between 11:00 a.m. and 3:00 p.m. on any day
(other than a public holiday) not later than the 28.09.2021 (Tuesday).

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 Room No. 16, Second Floor, Secretariat,
Silvassa on 29.09.2021 at 11:00 a.m.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to either of the officers
specified in paragraph 2 above at his office before 3:00 p.m in the office of the Returning
Officer, at Room No. 16, Second Floor, Secretariat, Silvassa on 01.10.2021.

6.

In the event of the election being contested, the poll will be taken on 17.10.2021 (Sunday)
between the hours of 08:00 am. to 05:00 p.m.

Place :- Silvassa
Date :- 21.09.2021

Sd/–
(Nilesh Gurav),
Returning Officer
Kauncha- Gram Panchayat
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નમૂનો -૪
(જુ ઓ નનયમ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે કે,
૧.

કૌંચા ગ્રામ ંચાયતના ળોર્ડ નંફર ૬/૮ (અનુસ ૂચચત જનજાતત) માં સભ્યની ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો, ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર દ્વારા, ચટ
ૂં ૂ ણી અધધકારીની કચેરી
રૂમ નો. ૧૬, બીજો માલો, સચિળાય, સેળાસ તારીખ ૨૮-૦૯-૨૦૨૧ થી મોડા નહીં એ રીતે
ુ ીમાૂં
(જાહેર રજા હોય તે ધસળાયના) કોઈણ દદળસે સળારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ ળાગ્યા સધ
સોી કાે.

૩.

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

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૯-૦૯-૨૦૨૧ ના રોજ સળારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી ચટ
ૂં ૂ ણી
અધધકારીની/ધક્ષણ સૂંિાકની કિેરી રૂમ નો. ૧૬, બીજો માલો, સચિળાય, સેળાસ ની કચેરી,
સેળાસ મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉમેદળારોએ ેચખત
અતધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા- ૨ માં જણાળે ચટં ૂ ણી
અતધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૦૧-૧૦-૨૦૨૧ ના રોજ સાૂંજે ૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કાે.

૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ ૧૭-૧૦-૨૦૨૧ (રધળળાર) ના રોજ સળારે 0૮:૦૦
થી સાૂંજે ૦૫:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- સેળાસ

હ/-

(નનેશ ગુરવ)

તારીખ :- ૨૧.૦૯.૨૦૨૧

ચટં ૂ ણી અતધકારી
કૌંચા - ગ્રામ ંચાયત

***
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FORM-4
[See rule 30]

NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to 3/11 ST ward of GALONDA Gram Panchayat.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning Officer/
Resident Deputy Collector (Silvassa) at Room No. 2, Collectorate, Silvassa or to the Assistant
Returning Officer between at 11:00 a.m. and 3:00 p.m. on any day (other than a public holiday)
not later than the 28.09.2021.

3.

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

4.

The nomination papers will be taken up for scrutiny in the Office of Resident Deputy Collector
(Silvassa) Collectorate, Silvassa on 29.09.2021 at 11:00 a.m.

5.

Notice of withdrawal of candidate may be delivered by a candidate or his proposer or his election
agent who has been authorized in writing by candidate to deliver it to either of the officers
specified in paragraph 2 above at his office before 3:00 p.m in the office of the Returning
Officer/ Resident Deputy Collector (Silvassa), Collectorate, Silvassa, on 01.10.2021.

6.

In the event of the election being contested, the poll will be taken on 17.10.2021 (Sunday)
between the hours of 08:00 am. and 05:00 p.m.

Place :- SILVASSA
Date :- 21.09.2021

Sd/–
(Dr. Apurva Sharma)
Returning Officer
Galonda- Gram Panchayat
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નમૂનો -૪
(જુ ઓ નનયમ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે કે,
૧.

૩/૧૧ ST ગોંર્ા ગ્રામ ંચાયતના સભ્યની ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો, ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર દ્વારા, ચટં ૂ ણી અતધકારી/ ઉ
તનળાસી સમાહતાડ (સેળાસ) અથળા મદદતન

ચટં ૂ ણી અતધકારી ની કચેરીએ રૂમ નો. ૨,

સમાહતાડ ની કચેરી, સેળાસ તારીખ ૨૮-૦૯-૨૦૨૧ થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે
ુ ીમાૂં સોી કાે.
ધસળાયના) કોઈણ દદળસે સળારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યાથી સાંજે ૩:૦૦ ળાગ્યા સધ
૩.

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

૪.

ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૯-૦૯-૨૦૨૧ ના રોજ સળારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી ચટ
ૂં ૂ ણી
અધધકારી/ ઉ ધનળાસી સમાહતાા (સેળાસ), ની કચેરી, સેળાસ મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉમેદળારોએ ેચખત
અતધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા- ૨ માં જણાળે ચટં ૂ ણી
અતધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૦૧-૧૦-૨૦૨૧ ના રોજ સાૂંજે ૩:૦૦ ળાગ્યા હેા સોી કે.

૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ ૧૭-૧૦-૨૦૨૧ (રતળળાર) ના રોજ સળારે ૦૮:૦૦
થી સાૂંજે ૦૫:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- સેળાસ

હ/-

(ડૉ. અપૂવવ શમાવ)

તારીખ :- ૨૧.૦૯.૨૦૨૧

ચટં ૂ ણી અતધકારી
ગોંર્ા - ગ્રામ ંચાયત

***
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NOTICE OF ELECTION
Notice is hereby given that:1.

An election is to be held of a member to 6/8 Ward of Bucharwada-A, District Panchayat, Diu.

2.

Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning Officer &
Collector, Diu or to the Assistant Returning Officer & Chief Officer, Diu Municipal Council,
Diu, at Office of the Collector, Collectorate, Diu between 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on any day
(other than a public holiday) not later than the 28/09/2021 (Tuesday).

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 Office of the Collector, Collectorate, Diu
on 29/09/2021 (Wednesday) at 11:00 A.M. onwards.

5.

Notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his proposer or his
election agent who has been authorized in writing by the candidate to deliver it to either of the
officers specified in paragraph 2 above at his office before 03:00 p.m in the Office of the
Collector, Collectorate, Diu on 01-10-2021 (Friday).

6.

In the event of the election being contested, the poll will be taken on 17/10/2021 (Sunday)
between the hours of 8:00 A.M. and 5:00 P.M.

Place :- DIU.
Date :- 21/09/2021

Sd/–
(SALONI RAI, IAS))
Collectorate / Returning Officer,
District Panchayat,
(Bucharwada-A),
Diu.
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નમૂનો -૪
(જુ ઓ નનયમ ૩૦)

ચૂૂંટણી માટેની નોટીસ
આથી જાણ કરળામા આળે છે કે,
૧.

દીળ જીલ્ા ંચાયતના સભ્ય ૬/૮ બુચરળાર્ા-એ સભ્યની ચટં ૂ ણી કરળાની છે .

૨.

ઉમેદળારી ત્રકો, ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મ ૂકનાર, ચટ
ૂં ૂ ણી અધધકારી/કેકટર અને
મદદની ચટ
ૂં ૂ ણી અધધકારીની

ુ ામે તારીખ ૨૮-૦૯-૨૦૨૧
કિેરી, સમાહતાા ય, દીળ મક

(મૂંગલળાર) થી મોડા નહીં એ રીતે (જાહેર રજા હોય તે ધસળાયના) કોઈણ દદળસે સળારે ૧૧:૦૦
ુ ીમાૂં સોી કાે.
ળાગ્યાથી સાૂંજે ૩:૦૦ ળાગ્યા સધ
૩.

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

૪.

ુ ળાર) ના રોજ સળારે ૧૧:૦૦ ળાગ્યેથી
ઉમેદળારી ત્રોની ચકાસણી તારીખ ૨૯-૦૯-૨૦૨૧ ( બધ
ચટ
ૂં ૂ ણી અધધકારી/કેકટર, સમાહતાા ય, દીળ મુકામે હાથ ધરળામાં આળે.

૫.

ઉમેદળાર અથળા તેના નામની દરખાસ્ત મુકનાર અથળા ચટં ૂ ણી એજન્ટ (કે જે ઉમેદળારોએ ેચખત
અતધકૃત કરે  છે ) એ ઉમેદળારી ાછી ખેચળાં અંગેની નોટીસ ઉર પકરા- ૨ માં જણાળે ચટં ૂ ણી
ુ ળાર) ના રોજ સાૂંજે ૩:૦૦ ળાગ્યા હેા
અતધકારીને તેમની કચેરીએ તારીખ ૦૧-૧૦-૨૦૨૧ (શક્ર
સોી કે.

૬.

ચટં ૂ ણી કરળી ર્ે એમ હે ત્યારે મતદાન તારીખ ૧૭-૧૦-૨૦૨૧ (રધળળાર) ના રોજ સળારે ૮:૦૦
થી સાૂંજે ૫:૦૦ ળાગ્યા સુધી કરળામાં આળે.

સ્થલ :- દીળ

હ/(સોની રાય, ભા.પ્ર.સે.)

તારીખ :- ૨૧-૦૯-૨૦૨૧

ચટં ૂ ણી અતધકારી/સમાહતાડ,
દીળ જીલ્ા ંચાયત,
(બુચરળાર્ા-એ)
દીળ.

***
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