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!હ#ર &ચુના	

+.એમ.ડ0.સી. ના અગાઉથી ન7ધાયેલા તેમજ નવા ઉ?પાદક Cનુીટ ધારકોને 

વષG	૨૦૨૧-૨૨ની	િસઝન દરિમયાન MલNનાઇટ મેળવવા બાબત 

 

!.એમ.ડ&.સી.મા ંઅગાઉ ન0ધાયેલા તેમજ મા7	ઓ9ટોબર-૨૦૨૦ થી Aુન-૨૦૨૧ દરિમયાન FલGનાઇટIુ ં

FલJKટLગ કરNલ હોય તેવા	FQ9સ Rનુીટ ધારકોએ વષT	૨૦૨૧-૨૨ માટN FલGનાઇટ 9વોટા માટNની ફાળવણી 

શYુ	કરાવવા માટN નીચે [જુબની \ચુનઓ	અIસુાર ડો]મુે^ટ જમા કરાવવા: 

૧) મા7	અગાઉથી ન0ધાયેલા તેમજ ઓ9ટોબર-૨૦૨૦ થી Aુન-૨૦૨૧ દરિમયાન FલGનાઇટIુ ંFલJKટLગ 

કરNલ હોય તેવા	FQ9સ Rનુીટ ધારકોએ માટN તેમIુ ંહાલIુ ંValid GPCB CCA અથવા ૦૧	વષTના 

ગાળામા ંઇ_R ુથયેલ	GPCB NOC/CTEની `વયaંમાFણત નકલ જમા કરાવવી.	

૨) bટભdો	/	Rનુીટ ચાe ુહોય તે જGયાIુ ં Fબનખેતી કરાવલે gકુમની `વય ંaમાFણત નકલો,	તેમજ 

સલંGન	 ૭/૧૨ની લેટN`ટ `વય ં aમાFણત નકલ,	 તેમજ જો જમીન ભાડNથી લીધેલ હોય તો 

ભાડાકરારની `વય ંaમાFણત નકલ	 

૩) વષT	૨૦૨૦-૨૧ અને વષT	૨૦૨૧-૨૨ ની રોયJjટ ભયાTની પહ0ચની `વય ંaમાFણત નકલ 

૪) ઉપરાતં જો કોઇ  અ^ય િવગતમા ંફNરફાર થયેલ હોય તો તેનો લેટરપેડ પર `પmટ	ઉjલેખ કર& 

જYુર& કાગળો અને	nરુાવાઓ સoહત મોકલpુ ંદા.ત. GPS, GST, PAN, UAN, FL, DIC, ROC, 
Bank Account, email ID, Mobile Number etc. 

૫) જો કોઇ Rિુનટમા ંકોઇપણ કારણથી નામફNર થયો હોય, `થળ બદલાRુ ંહોય, માFલક&હક બદલાયો 

હોય તો નવા ર!_rNશનને લાs ુપડતી \ચુનઓ [જુબ નવા ફોમT	સાથ ેઅર! કરવી. 

૬) aોસેિસuગ ફ& Yુ.૧૧૮૦/- સાથ ેઉપર[જુબના ડો]મુે^w્ આ સાથનેા sજુરાતી િવગતપ7ક ફોમzટમા ં

િવગતો ભર& જમા	કરાવવા. અગાઉથી ન0ધાયેલ અને ઓ9ટોબર-૨૦૨૦ થી Aુન-૨૦૨૧ દરિમયાન 

FલGનાઇટIુ ંFલJKટLગ કરNલ હોય તેવા	FQ9સ Rનુીટ ધારકોએ ફર&થી ર!_rNશન ફ& આપવાની રહNશ ે

નહ{.  
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નવા Rાહકોએ	ર+ST#શન ફોમGમા ંજણાYયા Zમાણેની &ચુનાઓ \જુબ ડો]મેુ^ટ જમા કરાવવાના રહ#શે 

તેમજ _જુરાતી િવગતપ`ક ફોમaટમા ંિવગતો ભર0 જમા	કરાવવાની રહ#શે.	 

1. માગેંલ દ`તાવજે ચેકFલ`ટમા ંoટકમાકT 	કરવા તેમજ ચેકFલ`ટ	aમાણેના |મમા ંજ જમા કરાવવા.  
2. મા7	} ત ે~ાહકના નામના જ	email ID અને	Mobile No. ફર!યાતપણે જણાવવા.  
3. ર!_rNશન ફોમTમા ંમાGયા [જુબના	GPS Coordinates લેવા	Android મોબાઇલ ફોનમા	ંGoogle 

Maps એ�લીકNશનનો ઉપયોગ કર& સાઇટ લોકNશન લેpુ.ં  
4. અગાઉ ન0ધાયલેા ક`ટમર આઇડ&નો ર!_rNશન ફોમTમા ંઉjલેખ કરવલ.(જો હોય તો)  

ઉપર[જુબના ડો]મુે^ટ જમા કરા�યા બાદ થોડાક oદવસો ચકાસણી માટN થાય છે અન	ે�યારબાદ મAુંર 

થયેલ ~ાહકોને તે પછ&ના પખવાડ&યામા ં9વોટા ફાળવણી કરવામા ંઆવ ેછે. } �ગેની માoહતી ~ાહકના 

ન0ધાયેલ	email ID અને	Mobile No. પર આપવાવામા ં આવશ,ે તેમજ વબેસાઇટ પર પણ 9વોટા 

ફાળવણીમા ંજોઇ શકાશ.ે  

અ�રુ& માiહતી ભરNલ ફોમT, અnરુતા અથવા સહ&-િસ�ા વગરના દ`તાવજે, તેમજ ચેકFલ`ટ aમાણે 

|મવાર દ`તાવજે	નહ{ ગોઠવલે ફાઇલોનો સીધેસીધો અ�`વકાર કરવામા ંઆવશ,ે }ની ન0ધ લેવી.  

	

વc	ુમાdહતી ક# માગGદશGન માટ#:	

Sales	Customer	Care	No:	63599	47641	

GMDC	Land	Line:	079	2791	3200	Extn.	No.:	1706	

E-Mail:	sales@gmdcltd.com	

Website:	www.gmdcltd.com	

	
	
સરના\ુ:ં 

SALES	&	MARKETING DEPARTMENT,	3rd	Floor,	GMDC	LTD.	‘Khanij	Bhavan’,		
132’	Ft	Ring	Road,	University	Ground,	Vastrapur,	AHMEDABAD	-	380	052	
 
	
 

 


