
મહ વ પૂણ સુચના 

િ ય ાહક, 

વતમાન યુિનટ / ફે ટરીઓની એમડીસી વારા િનયિમત મુલાકાત દરિમયાન યાનમાં આવેલ છે કે ઘણી બધી ફે ટરીઓ પૂવ ણ 
કાય વગર તેમના એકમ ને લાંબા સમય માટે કોઇપણ કારણોસર બંધ રાખતા હોય છે અને તેઓને તે સમય દરિમયાન િલ નાઇટ ની 
જ રયાત રહેતી નથી. તેઓ વારા જેની ણ એમડીસી ને કરતા નથી અને તેઓ ને રાબેતા મુજબ સે સ િવભાગ વારા 
પખવા ડયા (Fortnight)  માં િલ નાઇટ ની કોટા ફાળવણી કરવામાં આવે છે. વધુમાં ફે ટરીની િનયિમત મુલાકાત દરિમયાન 

એમડીસી ના યાનમાં આવતા ફે ટરી નંુ ર ેશન અ થાઇ / થાઈ સમય માટે રદ / બંધ કરવાની ફરજ પડે છે. જેથી કરી ફરી 
ઉ પાદન શ  કરવામાં ફે ટરી/યુિનટ ને ખુબજ તકલીફ થતી હોય છે. જેથી એમડીસી ને તથા ાહક ને અસુિવધા થાય છે.  

ઉપરો ત િવષયને યાનમા રાખીને આપ સવને જણાવવામાં આવે છે કે આપ આપણા યુિનટનંુ કોઈપણ કારણસર બંધ રાખવા 
ઇ છતા હોય તો નીચે જણાવેલ ફોમમા કારણ સાથ ેપખવા ડયાના (Fortnight) ફાળવણી  પૂવ ન ધણી કરવી. જેથી કરીને નોધણી 
કરવામાં આવેલ સમય દરિમયાન તમને ફાળવવામાં આવતા વોટા અ ય ચાલુ એકમો ને ફાળવી શકાય. અને નોધણી કરવામાં આવેલ 
સમય પૂણ થયા બાદના પખવા ડયા માં િલ નાઇટ ની ફાળવણી રાબેતા મુજબ શ  કરી આપવામાં આવશે.   

ઉપરો ત િવષય સંદભ, િવગત નીચે જણાવેલ ફોમમા નોધણી કરવી. 

ગુગલ ફોમ : https://forms.gle/MMQYsmeEybyxKsUbA 

આભાર સહ, 

સે સ અને માક ટગ િવભાગ, 
 એમ ડી સી િલ.  

“ખનીજ ભવન”, ૧૩૨ ft રગ રોડ, 
વ ાપુર, અમદાવાદ 
 
નોધ : ઇમેલ તેમજ પ  યવહાર માં ઈ.આર.પી. અથવા ાહક નંબર અચૂક લખવુ.ં 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



मह वपूण सूचना 

 

ि य ाहक, 

जीएमडीसी ारा मौजूदा इकाइय /कारखान  के िनयिमत दौरे के दौरान, यह देखा गया है क कई कारखाने िबना कसी 
पूव सूचना के अपनी इकाइय  को बंद कर देते ह और उस दौरान उ ह िल ाइट क  आव यकता नह  होती है। िजसक  
सूचना वे जीएमडीसी को नह  देते ह और उ ह पखवाड़े म हमेशा क  तरह जीएमडीसी ारा िल ाइट का कोटा आवं टत 
कया जाता है। इसके अलावा, कारखाने के िनयिमत दौरे के दौरान, जीएमडीसी के सं ान म आने पर कारखाने का 

पंजीकरण अ थायी/ थायी अविध के िलए र /रोक दया जाता है। ऐसे म फै ी/यूिनट को दोबारा उ पादन शु  करने म 
काफ  द त होती है। ऐसे म जीएमडीसी और ाहक  को परेशानी हो रही है। 

उपरो  िवषय को यान म रखते ए, कृपया आपको सूिचत कया जाता है क य द आप कसी भी कारण से इकाई को 
बंद रखना चाहते ह, तो आपको पखवाड़े के आवंटन को रोकने के िलए नीचे दए गए फॉम म कारण के साथ पंजीकृत 
करना है। ता क पंजीकरण क  अविध के दौरान आपको आवं टत कोटा अ य चालू इकाइय  को आवं टत कया जा सके। 
तथा पंजीयन क  अविध पूण होने के बाद के पखवाड़े से पूव क  भांित िल ाइट का आवंटन ार भ कर दया जायेगा। 

उपरो  िवषय संदभ, नीचे दए गए फॉम म पंजीकरण करे ।  

गूगल फॉम: https://forms.gle/MMQYsmeEybyxKsUbA 

 

ध यवाद, 

 

जीएमडीसी िलिमटेड 

"खिनज भवन", 132 फ ट रग रोड, 

व पुर, अहमदाबाद 

 

नोट: ईमेल और प  म ईआरपी या ाहक सं या िलखे। 

 
 

 

 

 



Important Notice to Lignite Customers 

 

Dear Privilege Customers, 

It has been observed during regular visits by GMDC to the existing units/factories that 
many factories take shutdown of their units for any reason for long periods without prior 
notice and they do not require lignite during that time. GMDC allot the lignite quota to 
these customers during that period as they do not report regarding the shutdowns. In 
addition, during regular visits to the factory, the registration of the factory is forced to be 
cancelled/stopped for a temporary/permanent period if it comes to the notice of GMDC. So 
the factory/unit faces a lot of difficulty in starting the production again. So GMDC and 
customer are inconvenienced. 

Accordingly, you are kindly informed that if you want to keep your unit closed for any 
reason whatsoever then you have to inform the GMDC prior to the fortnight allotment with 
the reason in the below mentioned form so that the quota allotted to your unit during the 
period of registration can be allotted to other active units. More so, Lignite Allocation to 
your unit will be resumed quota at next fortnight as usual on completion of the shutdown 
period and resume of operation by your unit as mentioned in the below form. 

In reference to above, kindly fill the form below for the information of discontinue of 
operation as and when applicable. 

Google Form: https://forms.gle/MMQYsmeEybyxKsUbA 

 

Marketing & Sales Department, 
GMDC Ltd. 
“Khanij Bhavan”, 132 Ft. Ring Road, 
Vastrapur, Ahmedabad 
 
 
 
N.B.: Please mention your Customer ID/ ERP No. in every communication with GMDC 
without fail. 


