
જાહરે માહીતી અધિકારી અને મદદનીશ જાહરે માહીતી અધિકારી 

મધ્ ય ુજરરાત ીીર કપનની ીીમીેે , 

ીર્જળુ કચેરી, આણપદ  ૩૧.૦૩.૨૦૧૯ 

અ. 
નપ. 

આફીસનજપ સરનામજપ અને 
ેેીીફોન નપબર 

જાહરે માહહતી અધિકારીનજપ નામ 
સરનામજપ ફોન નપબર 

ધીષય/કામ 
સાથે સપબપિ 

મદદનીશ જાહરે માહહતી અધિકારીનજપ નામ 
સરનામજપ અને ફોન નપબર 

એનીેે ઓથોરીેી 

૧ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ આણદં 
સ.ંનન વર્ુળુ કચેરી 
જીઇબી કોલોની 
લાભંવેલ રોડ આણદં - 
ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨ - 
૨૪૭૩૬૬ 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર, 

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧  
anandom@gebmail.com   
seanand.mgvcl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬ 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી એમ.કે.વલવાઈ, કાયુપાલક ઇજનેર 

મો. ૯૯૨૫૨૦૮૪૪૯ 

શ્રી ડી.એન.રાઠવા, હીસાબી અનિકારી(આવક) 

મો.૮૯૮૦૦૩૧૨૯૭ 

શ્રી એમ.એસ.ચૌિરી, સહાયક સચચવ,  

મો.૯૦૯૯૦૧૧૩૬૨ 
anc.haex.mgvcl@gebmail.com મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની લીમીટેડ, આણદં (સ.ંનન) વર્ુળુ 
કચેરી, જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, આણદં 
ફોન ન ં:  ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬ 

શ્રી એચ.આર.શાહ, મખુ્ ય ઇજનેર 
મો. ૯૯૨૫૨૦૮૨૫૩   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની કોપોરેટ 
ઓફીસ વડોદરા ફોન ન ં: ૦૨૬૫-
૨૩૩૦૩૫૦  

E-mail : 
cetech.mgvcl@gebmail.com 

૨ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ આણદં 
(સ.ંનન) નવભાગીય 
કચેરી,જી.ઇ.બી.કોલોની, 
લાભંવેલ રોડ, આણદં 
ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૫૦૩ 

શ્રી જે.એસ.ઠક્કર,  કાયુપાલક ઇજનેર 
મો.૯૯૨૫૨૦૮૪૩૩ e-mail : 

do.anand@gebmail.comમધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
આણદં (સ.ંનન) નવભાગીય કચેરી, 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ 
રોડ,આણદં 

ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-૨૪૭૫૦૩ 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી આર.જી.પટેલ, નાયબ ઇજનેર  

મો. ૯૯૨૫૨૦૮૩૪૨   

શ્રી એચ.બી.રાઠવા, નાયબ અિીક્ષક (વહીવટી) 
મો. - ૮૧૪૧૪૩૧૯૪૭ 
do.ananddse.mgvcl@gebmail.com  મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ,  આણદં (સ.ંનન) 
નવભાગીય કચેરી, જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ 
રોડ,આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-૨૪૭૫૦૩ 

 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૩૬૬ 

 
 



૩ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ આણદં 
(સાઉથ) પેટા નવભાગીય 
કચેરી,જી.ઇ.બી.કોલોની, 
લાભંવેલ રોડ,  આણદં 
ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૨૦૩ 

 

શ્રી જી.એમ.પટેલ, નાયબ ઇજનેર 
મો. ૯૯૨૫૨૦૮૩૮૬, મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની લીમીટેડ આણદં 
(સાઉથ) પેટા નવભાગીય કચેરી, 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં આણદં  

ફોન ન ં:૦૨૬૯૨-૨૪૭૨૦૩ 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી એ.આઇ.વહોરા, જુનીયર ઇજનેર 
મો.૯૯૨૫૨૧૮૬૯૭ 

Vacant, નાયબ અિીક્ષક, મો.ન.ં -  મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, આણદં (સાઉથ) 
પેટા નવભાગીય કચેરી, જી.ઇ.બી.કોલોની, 
લાભંવેલ રોડ, આણદં : આણદં ફોન ન ં: 
૦૨૬૯૨-૨૪૭૨૦૩ 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૩૬૬ 

૪ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ આણદં 
(ઉત્તર) પેટા નવભાગીય 
કચેરી,જી.ઇ.બી.કોલોની, 
લાભંવેલ રોડ, આણદં 
ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૮૦૩ 

 

શ્રી કે.જી.ગરાસીયા, નાયબ ઇજનેર 
મો.૯૯૨૫૨ ૦૮૩૬૭ મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની લીમીટેડ આણદં (ઉત્તર) 
પેટા નવભાગીય કચેરી, 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં આણદં   

ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-૨૪૭૮૦૩ 

e-mail  
sdo.anandnorth@gebmail.com 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી એન.આર.ભટ્ટ, જુનનયર ઇજનેર  

મો. ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૬,   

Vacant, નાયબ અિીક્ષક(હહસાબી)    

મો : - મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
આણદં (ઉત્તર) પેટા નવભાગીય કચેરી, 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, આણદં આણદં 
ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-૨૪૭૮૦૩ 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૩૬૬ 

૫ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ ઉમરેઠ 
(ગ્રામ્ ય) પેટા નવભાગીય 
કચેરી, જી.ઇ.બી.કોલોની, 
૬૬ કે.વી. સબ 
સ્ટેશન,ઉમરેઠ ડાકોર રોડ 
ઉમરેઠ ફોન ન ં: 
૦૨૬૯૨-૨૭૬૨૯૧ 

 

શ્રી આર.જી.શમાુ નાયબ ઇજનેર મો. 
૯૯૨૫૨ ૦૮૪૫૩ મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની લીમીટેડ   ઉમરેઠ 
(ગ્રામ્ ય) પેટા નવભાગીય કચરેી, 
જી.ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ કે.વી. સબ 
સ્ટેશન,ઉમરેઠ ડાકોર રોડ,ઉમરેઠ 
ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-૨૭૬૨૯૧ 

e-mail : 
sdo.umreth.rural@gebmail.com 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી પી.પી.પ્રજાપનત, જુનનયર ઇજનેર,        

મો.૯૯૨૫૨૦૮૪૩૨  

Vacant, નાયબ અિીક્ષક(હહસાબી)    

મો : -  મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, 

ઉમરેઠ (ગ્રામીણ) પેટા નવભાગીય કચેરી, 
જી.ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ કે.વી. સબ સ્ ટેશન ઉમરેઠ 
ડાકોર રોડ ઉમરેઠ ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-૨૭૬૨૯૧ 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૩૬૬ 



૬ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ ઉમરેઠ 
સેકશન ઓફીસ, 

જી.ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ 
કે.વી. સબ સ્ટેશન,ઉમરેઠ 
ડાકોર રોડ, ઉમરેઠ: ફોન 
ન ં: ૦૨૬૯૨- ૨૭૬૦૬૭ 

શ્રી એસ.સી.જોગ, જુનનયર ઇજનેર 
મો.૮૩૨૦૪૬૬૨૭૭, મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની લીમીટેડ ઉમરેઠ સેકશન 
ઓફીસ, જી.ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ કે.વી. 
સબ સ્ટેશન,ઉમરેઠ ડાકોર રોડ, 

ઉમરેઠ. ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૭૬૦૬૭   
sdo.umreth.town@gebmail.com 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી એ.જે.કાઝી, સીની. આસી. મો. ૯૯૨૫૨ 
૦૮૪૨૯ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, 

ઉમરેઠ સેકશન ઓફીસ, જી.ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ 
કે.વી. સબ સ્ટેશન, ઉમરેઠ ડાકોર રોડ,  ઉમરેઠ 
ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-૨૭૬૦૬૭ 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૩૬૬ 

૭ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ મોગરી 
પેટા નવભાગીય કચેરી,  
કેશવ કોમોશીયલ 
કોમલેક્ષ, પહલેો માળ, 

અનપુમ મીશનની સામે, 

મોગરી રોડ, ફોન ન ં: 
૦૨૬૯૨-૨૩૨૦૦૩,   

આણદં - ૩૮૮ ૩૪૫ 

શ્રી એન.એમ.દલવાડી, નાયબ 
ઇજનેર, મો. ૯૯૨૫૨૦૮૩૭૨ મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
મોગરી પેટા નવભાગીય કચરેી, કેશવ 
કોમોશીયલ કોમલેક્ષ, પહલેો માળ, 

અનપુમ મીશનની સામે, મોગરી 
રોડ, આણદં - ૩૮૮ ૩૪૫, ફોન ન ં: 
૦૨૬૯૨-૨૩૨૦૦૩   

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી એચ.કે.પારદસાુની, જુનનયર ઇજનેર 
મો.૯૯૨૫૨૧૫૪૫૨ 

શ્રી એસ.આર.ચાડંક, નાયબ અિીક્ષક(હીસાબ)  

મો : ૭૪૩૪૮૫૭૯૦૪, સીની.આસી., 
મો : - મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, 

મોગરી પેટા નવભાગીય કચરેી, કેશવ કોમોશીયલ 
કોમલેક્ષ, પહલેો માળ, અનપુમ મીશનની સામે., 
મોગરી રોડ, આણદં - ૩૮૮ ૩૪૫, ફોન ન ં: 
૦૨૬૯૨-૨૩૨૦૦૩. 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૩૬૬ 

૮ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ ભાલેજ 
પેટા નવભાગીય કચેરી, 
ભાલેજ ઉમરેઠ રોડ, 

આણદં  

ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૭૬૨૯૧ 

શ્રી એસ.જે.પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર,મો.૯૯૨૫૨૦૮૩૬૮  

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
ભાલેજ પેટા નવભાગીય કચરેી 
ભાલેજ ઉમરેઠ રોડ, આણદં ફોન ન ં: 
૦૨૬૯૨-૨૭૬૨૯૧ 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી જે.કે.ચડુાસમા, જુનનયર ઇજનેર 
મો.૭૮૭૪૦૩૭૩૧૦  

શ્રી બી.જી.બારીયા, નાયબ અિીક્ષક (હીસાબ)  

મો : - ૯૦૯૯૯૪૬૩૨૩, મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ, ભાલેજ પેટા નવભાગીય કચેરી, 
ભાલેજ ઉમરેઠ રોડ, આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૭૬૨૯૧ 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૩૬૬ 



૯ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ બોરસદ 
(ગ્રામ્ ય) નવભાગીય 
કચેરી, જી.ઇ.બી.કોલોની, 
૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન, 

વાસદ ક્રોસીગ રોડ 
બોરસદ. ફોન ન ં: 
૦૨૬૯૬-૨૨૫૦૫૫ 

 

શ્રી એસ.એન.પરમાર, કાયુપાલક 
ઇજનેર  મો. ૯૯૨૫૨૦૮૧૧૧ 

e-mail: 
do.borsad.mgvcl@gebmail.com  

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
બોરસદ (ગ્રામ્ ય) નવભાગીય કચેરી, 
જી.ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ કે.વી. સબ 
સ્ટેશન, વાસદ ક્રોસીગ રોડ બોરસદ.  

ફોન ન ં: ૦૨૬૯૬-૨૨૫૦૫૫ 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી પી.પી.પચંોલી, નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨ 
૦૮૪૧૩ શ્રી બી.જી.મછાર, અનિક્ષક હહસાબ  
મો.૯૯૦૯૯૩૪૭૯૬, મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ, બોરસદ (ગ્રામ્ ય) નવભાગીય કચેરી,  
જી.ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન, વાસદ 
ક્રોસીગ રોડ બોરસદ 

ફોન ન ં: ૦૨૬૯૬-૨૨૫૦૫૫ 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી, 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં:૦૨૬૯૨-
૨૪૭૩૬૬ 

૧૦ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ બોરસદ 
શહરે પેટા નવભાગીય 
કચેરી, જી.ઇ.બી.કોલોની, 
૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન, 

વાસદ ક્રોસીગ રોડ 
બોરસદ. ફોન ન ં: 
૦૨૬૯૬-૨૨૦૦૨૧ 

 

શ્રી એસ.એમ.મલેક, નાયબ ઇજનેર  
મો.- ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૫ e-mail 

:sdo.borsad.town@gebmail.com 

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
બોરસદ (શહરે) પેટા નવભાગીય 
કચેરી, જી.ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ કે.વી. 
સબ સ્ટેશન,વાસદ ક્રોસીગ રોડ 
બોરસદ ફોન ન ં: ૦૨૬૯૬-
૨૨૦૦૨૧ 

ટેકનનકલ,  

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી એસ.એન.પ્રજાપતી જુનનયર ઇજનેર 
મો.૭૫૬૭૨૧૮૧૭૪ 

sdo.borsad.town@gebmail.com  

શ્રી બી.એચ.મલેક, મો.૯૮૨૫૨૧૧૯૨૮, નાયબ 
અનિક્ષક (હહસાબ), મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ, બોરસદ (શહરે) પેટા નવભાગીય 
કચેરી, જી.ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન, 

વાસદ ક્રોસીગ રોડ, બોરસદ ફોન ન ં: ૦૨૬૯૬-
૨૨૦૦૨૧ 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૩૬૬ 

૧૧ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ બોરસદ 
(ગ્રામ્ ય) પેટા નવભાગીય 
કચેરી, જી.ઇ.બી.કોલોની, 
૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન, 

બોરસદ.  
ફોન ન ં: ૦૨૬૯૬-
૨૨૦૧૧૧ 

શ્રી એમ.ય.ુસોલકંી, નાયબ ઇજનેર, 

મો. ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૪ e-mail 

:sdo.borsad.rural@gebmail.com 

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
બોરસદ (ગ્રામીણ) પેટા નવભાગીય 
કચેરી, જી.ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ કે.વી. 
સબ સ્ટેશન, બોરસદ ફોન ન ં: 
૦૨૬૯૬-૨૨૦૧૧૧ 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી એ.સી.મકવાણા જુનનયર ઇજનેર 
મો.૯૮૭૯૬૧૫૯૫૪ 
ashokkumar.makwana@mgvcl.com 
sdo.borsad.rural@gebmail.com 

Vacant, મો.-, નાયબ અનિક્ષક (હહસાબ)  

મો : -  મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, 

બોરસદ (ગ્રામીણ) પેટા નવભાગીય કચેરી, 
જી.ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન, 

બોરસદ.  ફોન ન ં: ૦૨૬૯૬-૨૨૦૧૧૧ 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન:ં૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬ 



૧૨ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ 
આંકલાવ (રૂરલ) પેટા 
નવભાગીય કચેરી, ૬૬ 
કે.વી. સબ સ્ટેશન,બસ 
સ્ટેશનની નજીક 
આંકલાવ.  
ફોન ન ં: ૦૨૬૯૬-
૨૮૨૬૦૭ 

શ્રી એ.આર.પટેલ, નાયબ ઇજનેર  
મો.૯૯૨૫૨૧૪૭૭૪ e-mail: - 

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, 

આંકલાવ (રૂરલ) પેટા નવભાગીય 
કચેરી, ૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન,બસ 
સ્ટેશનની નજીક આંકલાવ ફોન ન ં: 
૦૨૬૯૬-૨૮૨૬૦૭ e-mail : 

sdo.anklav@gebmail.com 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી સી.એફ.હક્રશ્ચન, જુનનયર ઇજનેર મો. 
૯૮૨૫૪૦૭૯૭૦ 

Vacant, નાયબ અનિક્ષક (હહસાબ)  
મો. - મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
આંકલાવ (રૂરલ) પેટા નવભાગીય કચેરી, ૬૬ 
કે.વી. સબ સ્ટેશન,બસ સ્ટેશનની નજીક 
આંકલાવ ફોન ન ં: ૦૨૬૯૬-૨૮૨૬૦૭ 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૩૬૬ 

૧૩ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ રાસ 
પેટા નવભાગીય 
કચેરી,બેંક ઓફ 
બરોડા.નજીક,પો..રાસ, 

તા.બોરસદ, જી. આણદં-
૩૮૮૫૭૦, ફોન ન ં: 
૦૨૬૯૬-૨૮૫૦૨૦ 

શ્રી બી.આર.રાણા, નાયબ ઇજનેર,  

મો. ૯૮૭૯૨૦૦૯૦૩  e-mail:  મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ રાસ 
પેટા નવભાગીય કચેરી અંતગુત બેંક 
ઓફ બરોડા.નજીક,પો..રાસ, 

તા.બોરસદ, જી. આણદં-૩૮૮૫૭૦ : 
ફોન ન ં: ૦૨૬૯૬-૨૮૫૦૨૦ 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી જે.વી.પટેલ, જુનનયર ઇજનેર મો. 
૯૯૨૫૨૧૫૧૧૧ 

શ્રી એસ.બી.રામી, નાયબ અનિક્ષક (હહસાબ)  

મો. - ૯૫૮૬૯૦૬૮૩૯- મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ, રાસ પેટા નવભાગીય કચેરી બેંક 
ઓફ બરોડા.નજીક,પો..રાસ, તા.બોરસદ, જી. 
આણદં-૩૮૮૫૪૦ ફોન ન ં: ૦૨૬૯૬-૨૮૫૦૨૦ 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૩૬૬ 

૧૪ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ વાસદ 
પેટા નવભાગીય કચેરી, 
૬૬ કે.વી. વાસદ સબ-
સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ, 

એન.એચ. ન ં: ૮, 

વાસદ. ફોન ન ં: 
૦૨૬૯૬-૨૭૪૯૦૦ 

શ્રી કે.આઇ.દલવાડી,  નાયબ ઇજનેર, 

મો. ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૪                   
e-mail: 
kalpeshkumar.dalwadi@mgvcl.com 

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
૬૬ કે.વી. વાસદ સબ-સ્ટેશન 
કમ્પાઉન્ડ, એન.એચ. ન ં: ૮, વાસદ 
ફોન ન ં: ૦૨૬૯૬-૨૭૪૯૦૦ 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી ડી.એ.ભાવસાર મો. ૯૯૨૫૨ ૧૫૩૫૫, 

જુનનયર ઇજનેર,  

શ્રી એમ.બી.પરમાર, નાયબ અિીક્ષક (હહસાબ), 

મો.- ૮૧૪૧૪૩૦૬૫૪ , મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ, ૬૬ કે.વી. વાસદ સબ-સ્ટેશન 
કમ્પાઉન્ડ, એન.એચ. ન ં: ૮, વાસદ. ફોન ન ં: 
૦૨૬૯૬-૨૭૪૯૦૦ 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૩૬૬ 



૧૫ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ પેટલાદ 
(સ.ંનન)  નવભાગીય 
કચેરી, રેલ્વે ક્રોસીંગની 
નજીક, ૬૬ કે.વી. સબ 
સ્ટેશન,પેટલાદ ફોન ન ં: 
૦૨૬૯૭-૨૨૪૯૩૬ 

 

શ્રી વી.એન.રાઠવા, કાયુપાલક 
ઇજનેર મો. ૯૯૨૫૨૦૮૨૮૬ 

e-mail :do.petlad@gebmail.com    

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
પેટલાદ (સ.ંનન)  નવભાગીય કચેરી, 
રેલ્વે ક્રોસીંગની નજીક, ૬૬ કે.વી. 
સબ સ્ટેશન,પેટલાદ ફોન ન ં: 
૦૨૬૯૭-૨૨૪૯૩૬ 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી એન.એન.ગોસ્વામી  નાયબ ઇજનેર મો. 
૯૯૨૫૨૦૮૩૫૯ do.petlad@gebmail.com 

શ્રી એસ.એમ.ખાટા, અિીક્ષક હહસાબ (ખચુ) , 

મો. - ૮૯૮૦૦૩૧૩૩૨, મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ પેટલાદ (સ.ંનન)  નવભાગીય 
કચેરી, રેલ્વે ક્રોસીંગની નજીક, ૬૬ કે.વી. સબ 
સ્ટેશન,પેટલાદ  પેટલાદ  ફોન ન ં: ૦૨૬૯૭-
૨૨૪૯૩૬ 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૩૬૬ 

૧૬ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ પેટલાદ 
(રૂરલ) પેટા  નવભાગીય 
કચેરી, રેલ્વે ક્રોસીંગની 
નજીક, ૬૬ કે.વી. સબ 
સ્ટેશન,પેટલાદ. 
ફોન ન ં: ૦૨૬૯૭-
૨૨૪૯૩૮ 

 

શ્રી એન.ટી.પટેલ, નાયબ ઇજનેર 
મો.૯૯૨૫૨૧૪૭૮૫ e-mail : 

sdo.petlad.rural@gebmail.com 

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
પેટલાદ (રૂરલ) પેટા  નવભાગીય 
કચેરી,રેલ્વે ક્રોસીંગની નજીક, ૬૬ 
કે.વી. સબ સ્ટેશન, પેટલાદ ફોન ન ં: 
૦૨૬૯૭-૨૨૪૯૩૮ 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી એચ.વી,મોદી, જુનનયર ઇજનેર  

મો. ૯૮૭૯૨૦૨૪૨૪ 
sdo.petlad.rural@gebmail.com 

શ્રીમતી એમ.પી.વીરોલા, ઇન્ચાર્જ નાયબ 
અિીક્ષક (હહસાબ) મો. ૯૦૧૬૦૪૧૮૮૭  મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, પેટલાદ (રૂરલ) 
પેટા  નવભાગીય કચેરી, રેલ્વે ક્રોસીંગની નજીક, 

૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન, પેટલાદ  પેટલાદ ફોન 
ન ં: ૦૨૬૯૭-૨૨૪૯૩૮ 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૩૬૬ 

૧૭ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ પેટલાદ 
(શહરે) પેટા  નવભાગીય 
કચેરી, રેલ્વે ક્રોસીંગની 
નજીક, ૬૬ કે.વી. સબ 
સ્ટેશન,પેટલાદ 

ફોન ન ં: ૦૨૬૯૭-
૨૨૪૯૩૭ 

 

શ્રી કે.એસ.વણકર, નાયબ ઇજનેર 
મો. ૯૯૭૮૯૩૪૬૭૮ e-mail 

:sdo..petlad.city@gebmail.com 

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
પેટલાદ (શહરે) પેટા  નવભાગીય 
કચેરી, રેલ્વે ક્રોસીંગની નજીક, ૬૬ 
કે.વી. સબ સ્ટેશન, પેટલાદ ફોન ન ં: 
૦૨૬૯૭-૨૨૪૯૩૭ 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

કુ. એસ.જી. વસાવા, જુનનયર ઇજનેર  

મો. ૯૦૯૯૦૨૨૧૨૭ 
sdo.petlad.city@gebmail.com  

શ્રીમતી. ય.ુજે.શાહ,  નાયબ અિીક્ષક (હહસાબ) ,  

મો.૯૦૧૬૮૩૨૩૦૫, મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ, પેટલાદ (શહરે) પેટા  નવભાગીય 
કચેરી, રેલ્વે ક્રોસીંગની નજીક, ૬૬ કે.વી. સબ 
સ્ટેશન,પેટલાદ પેટલાદ ફોન ન ં: ૦૨૬૯૭-
૨૨૪૯૩૭ 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૩૬૬ 



૧૮ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ ખભંાત 
(રૂરલ) પેટા  નવભાગીય 
કચેરી, ૬૬ કે.વી. સબ 
સ્ટેશન,ઓ.એન.જી.સી. 
સામે પો.કનસારી ખભંાત  

ફોન ન ં: ૦૨૬૯૮-
૨૨૧૩૯૩ 

શ્રી સી.વી.પટેલ, નાયબ ઇજનેર 
મો.૯૯૨૫૨૦૮૧૯૮ e-mail 

:sdo.cambay.rural@gebmail.com  

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
ખભંાત (રૂરલ) પેટા  નવભાગીય 
કચેરી, ૬૬ કે.વી. સબ 
સ્ટેશન,ઓ.એન.જી.સી. સામ ે
પો.કનસારી 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી ડી.એલ.ખારવાર, જુનનયર ઇજનેર મો. 
૯૯૨૫૨૧૫૨૮૧ 
sdo.cambay.rural@gebmail.com , -શ્રી 
એ.વાય.મકવાણા,  નાયબ અિીક્ષક (હહસાબ) ,  

મો.૯૯૨૫૨૧૭૯૬૯, મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ, ખભંાત E24રૂરલ) પેટા  નવભાગીય 
કચેરી, ૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન,ઓ.એન.જી.સી. 
સામે પો.કનસારી ખભંાત 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૩૬૬ 

૧૯ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ સોજીત્રા 
(રૂરલ) પેટા  નવભાગીય 
કચેરી, નવા બસસ્ટેશન 
ની નજીક, સોજીત્રા ફોન 
ન ં: ૦૨૬૯૭-૨૩૩૩૮૦ 

શ્રી કે.ટી.શાહ, નાયબ ઇજનરે  

મો. ૯૯૨૫૨ ૦૮૩૬૨ 

e-mail 
:sdo.sojitra.rural@gebmail.com,   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
સોજીત્રા (રૂરલ) પેટા  નવભાગીય 
કચેરી નવા બસસ્ટેશન ની 
નજીક,સોજીત્રા : ફોન ન ં: ૦૨૬૯૭-
૨૩૩૩૮૦ 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી એ.બી.પટેલ જુનનયર ઇજનેર 
મો.૯૯૨૫૨૧૧૮૭૨ 
sdo.sojitra.rural@gebmail.com 

શ્રી એસ.જી.વહોરા, ઇન્ચાર્જ નાયબ અનિક્ષક 
(હહસાબ)  મો. ૮૩૪૭૧૦૩૫૬૯ 

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, સોજીત્રા 
(રૂરલ) પટેા  નવભાગીય કચરેી, નવા બસસ્ટેશન 
ની નજીક, સોજીત્રા ફોન ન ં: ૦૨૬૯૭-૨૩૩૩૮૦ 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૩૬૬ 

૨૦ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ ખભંાત 
શહરે પેટાનવભાગીય 
કચેરી, જુના પાવર 
હાઉસ કપાઉન્ ડ, ખભંાત 
ફોન ન ં: ૦૨૬૯૮-
૨૨૧૩૫૪ 

શ્રી આઇ.સી.પટેલ, 

કાયુપાલક ઇજનેર,  

મો.૯૯૨૫૨૦૮૪૦૫ e-mail 

:sdo.cambay.city@gebmail.com  

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
ખભંાત શહરે પેટા નવભાગીય કચેરી, 
જુના પાવર હાઉસ કપાઉન્ ડ, ખભંાત 
: 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી આર.ડી.શાહ, જુનનયર ઇજનેર મો. 
૯૯૨૫૨૧૭૮૧૩ 
sdo.cambay.city@gebmail.com    

શ્રી એ.વાય.મકવાણા, નાયબ અનિક્ષક 
હહસાબનીશ મો. ૮૧૬૦૧૦૩૦૧૬, મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની લીમીટેડ, ખભંાત શહરે પેટા 
નવભાગીય કચેરી, જુના પાવર હાઉસ કપાઉન્ ડ, 

ખભંાત ફોન ન ં: ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૫૪ 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૩૬૬ 



૨૧ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ તારાપરુ 
(રૂરલ) પેટા  નવભાગીય 
કચેરી, મોરજ રોડ,  

તારાપરુ, 

ફોન ન ં: ૦૨૬૯૮-
૨૫૫૬૨૩ 

શ્રી જી.વી.બામણીયા, નાયબ ઇજનેર 
મો. - ૯૯૨૫૨૦૮૧૨૦ e-mail 

:sdo.tarapur.rural@gebmail.com  

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
તારાપરુ (રૂરલ) પેટા  નવભાગીય 
કચેરી,  તારાપરુ ફોન ન ં: ૦૨૬૯૮-
૨૫૫૬૨૩ 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી આઇ.વાય.વહોરા, જુનનયર ઇજનેર  

મો.૯૯૨૫૨૧૩૮૯૦  

sdo.tarapur.rural@gebmail.com 

શ્રી જે.એફ.પારેખ, નાયબ અિીક્ષક (હહસાબ)  
મો. ૯૩૭૪૮૩૨૦૪૦ 

-  મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, તારાપરુ 
(રૂરલ) પેટા  નવભાગીય કચરેી,  તારાપરુ ફોન ન ં
: ૦૨૬૯૮-૨૫૫૬૨૩ 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૩૬૬ 

૨૨ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ, ઉંદેલ 
પેટા  નવભાગીય કચેરી, 
રામમઢી, ધવુારણ રોડ, 

ઉંદેલ, તા. ખભંાત ફોન 
ન ં: - 

શ્રી એસ.ડી.પટેલ નાયબ ઇજનેર 
મો.૯૯૨૫૨૦૮૩૪૮ e-mail - મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ ઉંદેલ 
પેટા  નવભાગીય કચેરી, રામમઢી, 
ધવુારણ રોડ, ઉંદેલ, તા. ખભંાત  
ફોન ન ં: - ૦૨૬૯૮-૨૮૫૧૧૬ 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી ડી.એમ.પટેલ, જુનનયર ઇજનેર મો. 
૯૯૭૮૯૩૫૪૨૪,  

શ્રી કે.એમ.રાઠોડ, નાયબ અિીક્ષક (હહસાબ) , 

મો.૯૪૨૮૫૬૩૮૬૧, મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ, ઉંદેલ પેટા  નવભાગીય કચેરી, 
રામમઢી, ધવુારણ રોડ, ઉંદેલ, તા. ખભંાત ફોન 
ન ં: - 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૩૬૬ 

૨૩ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ આણદં 
(શહરે) નવભાગીય 
કચેરી, જી.ઇ.બી.કોલોની, 
લાભંવેલ રોડ, આણદં 
ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૫૪૫૭ 

શ્રીમતી એન.વી.ગપુ્ તા,  કાયુપાલક 
ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨ ૦૮૩૪૫ e-mail 

:do.anand.city@gebmail.com     

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
આણદં (શહરે) નવભાગીય કચેરી, 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ,    

આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-૨૪૫૪૫૭ 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી એસ.બી.પટેલ, નાયબ ઇજનેર  

મો. ૯૮૭૯૨૦૨૪૧૯, 

do.anand.city@gebmail.com  શ્રી ડબલ્ય.ુ 
વાય.પરમાર, અનિક્ષક હહસાબ મો. 
૭૫૭૪૮૧૭૪૦૬ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ, આણદં (સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી, 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, આણદં ફોન ન ં: 
૦૨૬૯૨-૨૪૦૬૯૫ 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૩૬૬ 



૨૪ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ વલ્લભ 
નવધ્યાનગર પેટા 
નવભાગીય કચેરી, મોગરી 
રોડ, જનતા રેસ્ટોરન્ટની 
નજીક, વલ્લભ 
નવધ્યાનગર ફોન ન ં: 
૦૨૬૯૨-૨૩૯૩૩૩ 

શ્રી એચ.આર.પટેલ, નાયબ ઇજનેર 
મો. ૯૯૨૫૨ ૦૮૩૫૧ મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
વલ્લભ નવધ્યાનગર પેટા નવભાગીય 
કચેરી, મોગરી રોડ, જનતા 
રેસ્ટોરન્ટની નજીક,વલ્લભ 
નવધ્યાનગર ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૩૯૩૩૩ 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી એ.ડી.રોહહત, જુનનયર ઇજનેર 
મો.૭૫૭૪૮૧૮૯૫૫ 

શ્રીમતી એસ.કે.પટેલ, નાયબ અિીક્ષક(હહસાબ),  

મો. ૯૨૬૫૦૪૯૫૭૪ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ, વલ્લભ નવધ્યાનગર પેટા નવભાગીય 
કચેરી, મોગરી રોડ, જનતા રેસ્ટોરન્ટની નજીક, 

વલ્લભ નવધ્યાનગર ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૩૯૩૩૩ 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં: ૦૨૬૯૨-
૨૪૭૩૬૬ 

૨૫ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ સરદાર 
પેટા નવભાગીય કચેરી, 
ગ્રીડ કેમ્પસ, લાભંવેલ 
રોડ, આણદં ફોન ન ં: - 
૦૨૬૯૨ - ૨૪૫૬૯૫ 

શ્રી બી.એમ.દલવાડી, નાયબ ઇજનેર 
મો.૯૯૨૫૨૦૮૩૪૩ મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની લીમીટેડ, સરદાર પેટા 
નવભાગીય કચેરી,ગ્રીડ કેમ્પસ, 

લાભંવેલ રોડ, આણદં ફોન ન ં: - 
૦૨૬૯૨ - ૨૪૫૬૯૫ 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી એચ.જી.રાવલ, જુનનયર ઇજનેર 
મો.૯૬૮૭૬૬૩૭૬૯ 

શ્રી એફ.એ.હદવાન,  નાયબ અિીક્ષક(હહસાબ), 

મો.- ૭૪૦૫૧૭૭૦૧૦, મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ, સરદાર પેટા નવભાગીય કચેરી 
ગ્રીડ કેમ્પસ, લાભંવેલ રોડ, આણદં ફોન ન ં: - 
૦૨૬૯૨ - ૨૪૫૬૯૫ 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન:ં૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬ 

૨૬ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ શાસ્ત્રી 
પેટા નવભાગીય કચેરી 
ગ્રીડ કેમ્પસ, લાભંવેલ 
રોડ, આણદં ફોન ન ં: - 
૦૨૬૯૨ - ૨૪૬૦૭૧ 

શ્રી કે.એમ.શાહ, નાયબ ઇજનેર     
મો. ૯૮૭૯૨ ૦૦૭૪૦ મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ,શાસ્ત્રી 
પેટા નવભાગીય કચેરી, ગ્રીડ કેમ્પસ, 

લાભંવેલ રોડ, આણદં ફોન ન ં: - 
૦૨૬૯૨ - ૨૪૬૦૭૧ 

ટેકનનકલ, 

હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી ડી.એ.મકવાણા, જુનનયર ઇજનેર  

મો. ૯૯૭૯૮૮૧૬૯૩ 

Vacant,  નાયબ અિીક્ષક (હહસાબ),મો. -, 

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, શાસ્ત્રી પેટા 
નવભાગીય કચેરી ગ્રીડ કેમ્પસ, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન ં: - ૦૨૬૯૨ - ૨૪૬૦૭૧ 

શ્રી કે.એસ.પટેલ, અનિક્ષક ઇજનેર   

મો. ૯૮૨૫૪૦૭૯૭૧ 

anandom@gebmail.com   
seanand.mgvl@gebmail.com   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની આણદં 
(સ.ંનન) વર્ુળુ કચેરી 
જી.ઇ.બી.કોલોની, લાભંવેલ રોડ, 

આણદં ફોન ન:ં૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬ 

 


