an ISO certified company

!.એમ.ડ%.સી.ના નoધાયેલા તેમજ નવા i34સ ઉ6પાદક :ુનીટ ધારકોને વષ@ ૨૦૧૯-૨૦ની
iસઝન દરiમયાન iલHાઇટ મેળવવા બાબત
!.એમ.ડ%.સી.માં અગાઉ નoધાયેલા તેમજ નવા i78સ ઉ9પાદક =ુનીટ ધારકોને iલCાઇટના 8વોટાની
ફાળવણી શI કરાવવા માટે !.એમ.ડ%.સી.ની વેબસાઇટ iલ␣ક https://www.gmdcltd.com/download/
All-Others/download5db14403a3849.pdf (www.gmdcltd.com > Customer Care >
Registration > Registration & Renewal Application Form for Bricks and Roofing Tiles)
ઉપરથી નNું ર!OPે શન ફોમQ ડાઉનલોડ કર%, તેમાં જણાવેલ ચેકiલOટ Sુજબના બધા જ દOતાવેજ, Tોસેiસ␣ગ
ફ% તેમજ તમામ ભરે લી iવગતો સાથે ચેકiલOટ Tમાણેના Xમમાં !.એમ.ડ%.સી.ની કચેર%ના નીચે Sુજબના
સરનામે જમા કરાવવા.
સરનાSું:
LIGNITE SALES DEPARTMENT
7th Floor, GMDC LTD. ‘Khanij Bhavan’,
132’ Ft Ring Road,University Ground,
Vastrapur, AHMEDABAD - 380 052
અગાઉથી નoધાયેલ i78સ ઉ9પાદક =ુનીટ ધારકોએ પણ નવેસરથી બધા જ દOતાવેજ, Tોસેiસ␣ ગ ફ% તેમજ
તમામ ભરે લી iવગતો સાથે ચેકiલOટ Tમાણેના Xમમાં ર!OPે શન ફોમQ સાથે જમા કરાYયા બાદ, ચકાસણી કર%
ફર%થી ચાZુ કરવામાં આવશે.ફાઇલ જમા કરાYયા બાદ ચકાસણી માટે ૧૫-૨૦ કામકાજના iદવસો સામાaય
સંજોગોમાં થાય છે અને 9યારબાદ મંજુર થયેલ cાહકોને તે પછ%ના પખવાડ%યામાં 8વોટા ફાળવણી કરવામાં
આવે છે. જે અંગેની માiહતી cાહકના નoધા યેલ email ID અને Mobile No. પર આપવામાં આવશે, તેમજ
વેબસાઇટ પર પણ 8વોટા ફાળવણીમાં જોઇ શકાશે.
1.
2.
3.
4.
5.

માંગેલ દOતાવેજ ચેકiલOટમાં iટકમાકQ કરવા તેમજ ચેકiલOટ Tમાણેના Xમમાં જ જમા કરાવવા.
માg જે તે cાહકના નામના જ email ID અને Mobile No. ફર!યાતપણે જણાવવા.
ર!OPે શન ફોમQમાં માhયા Sુજબના GPS Coordinates લેવા Android મોબાઇલ ફોનમાં Google
Maps એiલીકે શનનો ઉપયોગ કર% સાઇટ લોકે શન લેN.ું
અગાઉ નoધાયેલા કOટમર આઇડ%નો ર!OPે શન ફોમQમાં ઉjલેખ કરવો.(જો હોય તો)
ઉપર Sુજબની kુચના ઓ સંદભe વnુ માiહતી કે માગQદશQન માટે સંપકQ નંબર : ૦૭૯-૨૭૯૧૩૨૦૦
એrટે aશન ૧૭૩૯.

અnુર% માiહતી ભરે લ ફોમQ, અsુરતા દOતાવે જ અથવા સહ%-iસtા વગરના દOતાવેજ, તેમજ ચેકiલOટ Tમાણે
Xમવાર દOતાવેજ નહ% ગોઠવેલ ફાઇલોનો સીધેસીધો અiOવકાર કરવામાં આવશે, જે ની નoધ લેવી.
!.એમ.ડ%.સી.iલ. વતી,
ડે . જનરલ મેનેજર (iલHાઇટ - માકe ટMગ અને સેPસ)

