
:: નોટીસ :: 

 

પ્રિમ ગ્રાહક, 

આશ્રી ને જણાલલાભાાં આલે છે કે આશ્રી દ્લાયા નોધણી કયાલેર ભોફાઈર નાંફય તેભજ રેન્ડરાઇન 

નાંફય, લતતભાન કામતયત નથી કે તેની ઉય SMS સેલા ની સુપ્રલધા નથી જેના કાયણે અભાયા દ્લાયા 

સભમાાંતય િકાપ્રળત કયલાભાાં આલતી નોટીસ તેભજ જરૂયી સૂચનાઓ આશ્રી સુધી હોચી ળકતી નથી.  

લધુભાાં આશ્રી ને જણાલલાભાાં આલે છે આશ્રી દ્લાયા તભાયા ફેન્ક ખાતા ની પ્રલગત સભમાાંતય  અડેટ 

કયાલલાભાાં આલી નથી, જે ના કાયણે આશ્રી ને ભલા ાત્ર થતી રયપાંડની યકભ સભમસય ચુકલલાભાાં 

પ્રલરાંબ થામ છે. 

આશ્રી ને અનુયોધ કયલાભાાં આલેછે કે રદન ૩ ભાાં તભાયા દલાયા અપ્રધકૃત કયલાભાાં આલેર અપ્રધકૃત 

વ્મપ્રતતનુાં નાભ અને ભોફાઈર નાંફય, અપ્રધકૃત ઇભેર અને ફેન્કની પ્રલગત નીચે જણાલેર ભાધ્મભ દ્લાયા 

સેલ્સ પ્રલબાગભાાં હોચતી કયલી.  અથલા તભાયા રેટય હેડ ઉય અપ્રધકૃત વ્મપ્રતતના સહી પ્રસતકા કયી 

અને સહી પ્રસતકા સાથેનો  કેન્સર ચેક નીચે જણાલેર સયનાભાાં ઉય ભોકરી આલુાં. 

ગુગર પોભત : https://forms.gle/6AM6476yz8X3wjxr6 

(ગુગર પોભત ભાાં ત્ર અને કેન્સર ચેક ની નકર યજુ કયલાભાાં આલેર છે. પોભત બયતા હેરા ડાઉનરોડ 

કયી જોઈ રેલુાં.) 

આબાય સહ, 

સેલ્સ અને ભાકેટટગ પ્રલબાગ, 

જી એભ ડી સી પ્રર.  

“ખનીજ બલન”, ૧૩૨ ft ટયગ યોડ, 

લસ્ત્ત્રાુય, અભદાલાદ 

 

નોધ : ઇભેર તેભજ ત્ર વ્મલહાય ભાાં ઈ.આય.ી. અથલા ગ્રાહક નાંફય અચૂક રખલુાં. 

 

 

 

https://forms.gle/6AM6476yz8X3wjxr6


:: सूचना :: 

 

प्रिय ग्राहक, 

आपको सूप्रचत ककया जाता ह ैकक मोबाइल नंबर के साथ-साथ आपके द्वारा पंजीकृत लैंडलाइन 

नंबर वततमान में कायातत्मक नहीं ह ैया उस पर एसएमएस सेवा की कोई सुप्रवधा नहीं है, प्रजसके 

कारण हमारे द्वारा समय-समय पर िकाप्रित नोटिस के साथ-साथ आवश्यक प्रनदेि भी आप तक 

नहीं पहचं सकते हैं।  

 

इसके अलावा , आपको सूप्रचत ककया जाता ह ैकक आपके द्वारा समय-समय पर आपके द्वारा 

आपके बैंक प्रववरण को अपडेि नहीं ककया गया है , प्रजसके कारण आप जो राप्रि िाप्त करने के 

योग्य हैं, वह समय पर भुगतान में देरी होती ह।ै 

 

आपसे अनुरोध ह ैकक आप कदन 3 में अप्रधकृत व्यप्रि का नाम और मोबाइल नंबर , अप्रधकृत 

ईमेल और बैंक प्रववरण प्रनम्नप्रलप्रखत माध्यमों से प्रवभाग को िदान करें।  या अपने पत्र प्रसर पर 

अप्रधकृत व्यप्रि के हस्ताक्षर को प्रसक्का और हस्ताक्षर प्रसके्क के साथ रद्द ककए गए चेक को नीचे 

उप्रललप्रखत पते पर भेज े 

 

Google फॉमत: : https://forms.gle/6AM6476yz8X3wjxr6 

(पत्र की एक िप्रत और रद्द ककए गए चेक को Google फॉमत में िस्तुत ककया गया ह।ै कृपया फॉमत 

भरने से पहले इसे डाउनलोड करें और देखें।) 

 

धन्यवाद, सह, 

सेलस ऐवम माकेटिग प्रवभाग, 

जी एम डी सी प्रलप्रमिेड 

"खाप्रनक भवन", 132 फीि टरग रोड, 

वस्त्रपुर, अहमदाबाद 

 

नोि: ईमेल के साथ-साथ पत्राचार में ई.आर.पी. या ग्राहक संख्या हमेिा प्रलखें। 

 

 
 

https://forms.gle/6AM6476yz8X3wjxr6


:: Notice:: 

Dear Esteemed Customer, 

 

You are informed that your mobile/landline number registered with GMDC are not working at present 

and/or SMS facility are not working on it due to which various information and notices published by 

GMDC from time to time cannot reach you. 

 

In addition, you are also informed that your bank details have not been updated periodically by you, 

which may results into delay in timely payment. 

 

Hence, You are requested to send the name and mobile number of authorized person, authorized email 

and bank details to us within 3 days either by filling the Google Form through following link or in Hard 

Copy on your company’s letter head (in Original) with the signature of the authorized person on your 

cancelled check with the signature to the address given below. 

 

Google Form: https://forms.gle/6AM6476yz8X3wjxr6 

 

(A copy of the sample letter and sample canceled cheque has been attached in the Google form. Please 

download and view the form before filling in.) 

 

Thanks, 

 

Marketing & Sales Department, 

GMDC Ltd., 

"Khanij Bhavan", 132 Ft. Ring Road, 

Near University Ground, Vastrapur, 

Ahmedabad 

 

Note: Please mention your ERP Number/ Customer ID accurately in all your correspondence either 

through e-mail or in hard copy.  

https://forms.gle/6AM6476yz8X3wjxr6

