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અલ્નકુ્રમણિકા 
 

અન.ુિ.ં ધવગત [કલમ-૪(૧)(ખ)] પાિા િ.ં 
૧ સબ ડીિીરનની વિર્તો કાયો અલ્ને ફરજો ૩-૫ 
૨ અલ્વિકારીઓ અલ્ને કમસચારીઓની સત્તા અલ્ને ફરજો ૬-૧૪ 
૩ વનિસય લેિાની િહક્રયા તેમજ વનયતં્રિ અલ્ને જિાબદારી માટેની 

વ્યિથિા 
૧૫ 

૪ સથં િાની કામર્ીરીસબંવંિતનીવત વનયમો સરકારની વિવિિયોજનાઓ ૧૬ 
૫ કાયસ કરિા માટેના વનયમો, વિવનયમો અલ્ને સચૂનાઓ, વનયમ સગં્રિ 

તિા દફતરો  
૧૭-૧૮ 

૬ સથં િાના વિવિિ કષાનાના દથ તાિેજોનુ ંર્પત્રક ૧૯ 
૭ જાિરે જનતાના ર્પરામર્સદ્વારાનીવત ઘડતર માટેની વ્ યિથ િાની 

વિર્તો 
૨૦ 

૮ સથં િા દ્વારા રચાયેલ બોડસ, ર્પહર,દ, સવમવત અલ્ન ેઅલ્ન્ ય સથં િાઓનુ ં
ર્પત્રક 

૨૧ 

૯ અલ્વિકારીઓ અલ્ને કમસચારીઓની માહિતીપસુ્થતકા ૨૨-૨૪ 
૧૦ વિવનયમોમા ં જોર્િાઇ કયાસ િમાિે િળતરની ર્પધ્િવતસહિત તેના 

દરેક અલ્વિકારીઓ અલ્ને કમસચારીઓને મળતા માવસકમળતર 
૨૫ 

૧૧ સથં િાને ફાળિાયેલ અંદાજર્પત્ર, તમામ યોજનાઓનો સણૂચતખચસ 
અલ્ને કરેલ ચકુિિી અંરે્ની વિર્તો 

૨૬ 

૧૨ સિાયકીકાયસક્રમ ૨૭ 
૧૩ સથં િા દ્વારા વર્પિામા ંવિેલ રાિતો, ર્પરવમટ કે અલ્વિત વત ૨૮ 
૧૪ વિજાણરુૂર્પેઉર્પલબ્િમાહિતી ૨૯ 
૧૫ નાર્હરકોને માહિતી મળી રિ ેએ િતેિુી રીડીંર્ રૂમ કે લાયબે્રરીની 

વ્ યિથ િા િોય તો તે અંર્ેની માહિતી તેમજ તે અંર્નેી અલ્ન્ ય વિર્તો 
૩૦ 

૧૬ સથં િાના એરે્પલેટ અલ્વિકારીાજાિરે માહિતી અલ્વિકારીામદદનીર્ 
જાિરે માહિતી અલ્વિકારીની માહિતી 

૩૧ 

૧૭ સથં િાઓની અલ્ન્ય ઉર્પયોર્ી માહિતી ૩૨ 
 

 



 

Revised as on 01.05.2021  3 
 

મેન્ યઅુ સ-૧ (ધિયમસગં્રિ-૧) 
સસં્ થાિી ધવગતો  કાયો અિે ફરજો 

 

 િામઃ મધ્ ય ુજુરાત વીજ કંપિી લીમીટેડ વડોદરા 
 

 સરિામઃુ કોર્પોરેટ ઓહફસ, સરદાર ર્પટેલ વિદ્યતુ ભિન, 
  રેસકોસસ, િડોદરા-૩૯૦૦૦૭. 
 

અમારૂ સ્વપ્િ 

(Our Vision) 

"સિોત્તમ સેિા િકી ગ્રાિકને સતંો," 
 

અમારૂ લક્ષ્ ય 

(Our Mission) 

"થર્પિાસત્મક દરે વિશ્વસનીય તિા ગિુિત્તા સભર િીજ પરુિઠો પરૂો ર્પાડિો, વિતરિ ખોટ 
િૈવશ્વક િોરિ સિુી ઘટાડિી" 

 

 

અમારા મળૂભતુ ઉદે્દશ્ યો 
(Our Values) 

 

 ગ્રાિકનો સતંો, 

 સિભાર્ી કાયસ સથંત વત 

 સથં િા માટે થ િત્ િ અલ્ને સન્ માન 

 શ્રેષ્ઠતા 
 નૈવતક અલ્ને સામાજજક જિાબદારી િત્ યે સભાનતા 

 

િેબસાઇટઃ  www.mgvcl.com 

સરં્પકસ ઃ   ૯૧-૨૬૫-૨૩૧૦૫૮૨-૮૬ 
ફેકસઃ   ૯૧-૨૬૫-૨૩૪૦૬૯૨ા૨૩૩૭૯૧૮ા૨૩૪૦૧૧૪ 
ઇ-મેઇલઃ  gmhr.mgvcl@gebmail.com 

 

http://www.mgvcl.com/
mailto:gmhr.mgvcl@gebmail.com
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સસં્ થાનુ ંકાયયકે્ષત્રઃ 
 

 

 

 
 

 

 સસં્થાિીરચિાઃ 
 

ગજુરાત વિદ્યતુ બોડસના પનુઃર્ઠનના ભાર્રૂરે્પ  મધ્ ય ગજુરાત િીજ કંર્પની લી. ની તા. 

૧૫.૦૯.૨૦૦૩ ના રોજ કંર્પની વવિવનયમ ૧૯૫૬ િઠેળ ર્પબ્બ્લક લીમીટેડ કંર્પની 

તરીકે િીજ વિતરિ ષેાનતે્ર રચના કરિામા ંવિેલ છે. તા. ૦૧.૦૪.૨૦૦૫ િી સથં િાએ 

પિૂસ ગજુરાત વિદ્યતુ બોડસના મધ્ ય ગજુરાતના વિથ તારોમા ંસિોત્તમ સેિા િકી ગ્રાિકન ે

સતંો, વર્પિાના થિપ્ન સાિે િીજ વિતરિ ની કામર્ીરીની ર્રૂવત કરેલ છે.  
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 સસં્થાિાકાયોઅિેફરજોઃ 
 

 તમામ િીજ ગ્રાિકોને િીજ પરુિઠો પરૂતા દબાિિી મળી રિ ેતે અંરે્ની 
વ્યિથિા કરિી.  

 નિીન િીજ-જોડાિો વનયત સમયમા ંમળી રિ ેતે અંરે્નુ ંવયોજન કરવુ.ં  

 િીજ ગ્રાિકોની ફહરયાદોનો વનયત સમયમા ંવનકાલ િાય તે અંર્ેની વ્યિથિા 
કરિી.  

 િીજ ગ્રાિકોને વનયવમત િીજ ણબલ વર્પી તેની િસલુાત કરિી.  

 િીજચોરીના દુ,િને વનથતનાબદુ કરિા સમયાતંરે િીજ ચેકીંર્ કરી ફીડરના 
ટી.એન્ ડ ડી.લોસ ઘટાડિા.  
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મેન્ યઅુ સ-૨ (ધિયમસગં્રિ-૨)  
અધિકારીઓ અિે કમયચારીઓિી સત્તા અિે ફરજો  

સથં િામા ં ટેકવનકલ (તાવંત્રક),નાિાકીય તિા માનિ સરં્પદા તિા ખરીદી વિરે્રે 
બાબતેની સત્તાઓ ડેલીરે્ર્ન ઓફ ર્પાિર કે જેને બોડસ દ્વારા મજુંર કરાયેલ છે તે 
મજુબ દરેક અલ્વિકારી કોર્પોરેટ, િત ુસળ કચેરી, વિભાર્ીય કચેરી તિા રે્પટા વિભાર્ીય 
કચેરી િથ તક કામર્ીરી કરે છે.  

    

 કોપોરેટ કચેરીઃ   

    (૧) એમડી ઓહફસ:   

    

  મેનેજીંર્ ડાયરેકટર : તમામ વિભાર્ોના િડા તિાતમામનીવત વિ,યક બાબતો 
  ઇટીએ ટુ એમડીાકાયસર્પાલક 

ઇજનેર 

: ટેકનીકલમાર્સદર્સન. 

  ર્પીએસ ટુ એમડી : મેનેજીંર્ ડીરેકટરશ્રીના અંર્ત મદદનીર્ની કામર્ીરી, 
  સીની. વસીથ ટન્ ટ : ર્પત્ર વ્યિિારની વિન-જાિનની નોંિિી તિા અલ્ન્ય 

કલેરીકલકામ. 
  ૫ટાિાળા : ૫ટાિાળાને લર્ત ુકામ 

(૨) ટેકધિકલધવભાગ:   

    

  મખુ્ ય ઇજનેર(ટેક.અલ્ને 
ઓર્પ.) 

: ટેકવનકલ વિભાર્ના િડાતિા િીજ વિતરિ સીથ ટમનુ ંસચંાલન અલ્ને 
વનભાિ 

  મખુ્ ય ઇજનેર (િોજેકટ) : સથં િા િઠેળના તમામસરકારીા બીન-સરકારી િોજેકટની દેખરેખ 
તિા અલ્મલીકરિ 

  વિરે્, મખુ્ ય ઇજનેર 
(એસડીએન્ ડર્પી.) 

: તમામ ષાનેત્રીય કચેરીઓનુ ંસકંલન, વરટીવઇ વિર્ેરે 

વસથ ટમ ડિેલર્પમેન્ ટ તિા િોજેકટ અલ્મલીકરિ 

  કાયસર્પાલક 
ઇજનેર(ઓ૫રેર્ન)

: ષાનેવત્રયકચેરીઓની ઓ૫રેર્ન તિા મેઇન્ ટેન્ સનેલર્તી દરખાથ તો 
તિા તેને લર્તી વનસુાણંર્ક કામર્ીરીઓ 

  સીની.થ ટેનો : થ ટેનોગ્રાફી અંર્ેનુ ંકામ 

  સીની.વસી ાજુની.વસી. : ૫ત્રવ્ યિિાર તિા વનસુાણંર્ક કામર્ીરી 
  ૫ટ ાિાળા : ૫ટાિાળાને લર્ત ુકામ 
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(૩) ખરીદ ધવભાગ:   

  વિરે્, મખુ્ ય ઇજનેર(ખરીદી) : ખરીદી વિભાર્ના િડા તિા તે વિભાર્ને લર્તી કામર્ીરી 

  અલ્વિષાનક ઇજનેર : વિરે્, મખુ્ યઇજનેર(િોકય)ુ ની વનર્રાની િઠેળ મટીરીયલ, ખરીદી 
ટેન્ ડર િહક્રયા 

  કાયસર્પાલક ઇજનેર : અલ્વિષાનક ઇજનેર (િોકય)ુની વનર્રાની િઠેળ મટીરીયલ, ખરીદી 
ટેન્ ડર િહક્રયા 

  નાયબ ઇજનેર : ઈન્ થ ર્પેકર્ન, મટીહરયસ થ ટોક જાળિિી િર્ેરે કામર્ીરી 

  જુની.ઇજનેર : ટેન્ડરિહક્રયા, તિા વનસુાણંર્ક કામર્ીરી 

  સીની.વસી : િોકયરુમેન્ ટ વિભાર્ને લર્તી કલેરીકલ કામર્ીરી 

  જુની.વસી. : ર્પત્ર વ્યિિારની વિન-જાિનની નોંિિી તિા અલ્ન્ય 
કલેરીકલકામ. 

  ૫ટાિાળા : ર્પટાિાળા ને લર્તી કામર્ીરી 
(૪) વીજીલન્ સ ધવભાગ:   

  વિરે્, મખુ્ ય ઇજનેર(િીજી.) : િીજીલન્ સ વિભાર્ના િડા તિા વિભાર્ને લર્તી કામર્ીરી 
  અલ્વિષાનક ઇજનેર : િીજ ચોરી અલ્ટકાિિી,િીજચોરી ર્પકડિી, િાિવમક તર્પાસવિર્ેરે 

કામર્ીરી 
  કાયસર્પાલક ઇજનેર : 

અલ્વિષાનક ઇજનેર (િીજીલન્ સ) ના િડ૫િ િઠેળ ઇન્ સોલરે્ન ચેકીંર્ 
િીજ ચોરી ૫કકિી તિા તેને વનસુાણંર્કકામર્ીરી   નાયબ ઇજનેર : 

  સીકયરુીટી ઓફીસર : 

િીજ ઇન્થ ટોલેર્નચકાસિીદરમ્યાન સલામતીની વ્યિથિા જાળિિી, 
ષાનેવત્રય કચેરીઓ ર્પરના સરુષાના વિભાર્નીદેખરેખ વિર્ેરે.   સીકયરુીટી ઈન્ સર્પેકટર : 

  સીની.ટેકનીર્ીયન : િીજ ઇન્થ ટોલેર્ન ચકાસિી,ટેકવનકલ રીર્પોટસ બનાિિા 
વિર્ેરેવનસુાણંર્ક કામર્ીરી 

  સીની.વસી. : િીજીલન્ સ વિભાર્ને લર્તી કલેરીકલ કામર્ીરી 

  ૫ટાિાળા : ર્પટાિાળા ને લર્તી કામર્ીરી 
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    (૫) ગ્રામ્ય વીજળીકરણ ધવભાગ:   

    
  કાયસર્પાલક ઇજનેર : કાયસર્પાલક ઇજનેરનીદેખરેખ િઠેળ રૂરલ ઇલેકટ્રીફીકેર્ન ને લર્તી 

કંર્પનીની કામર્ીરી સરકારી, લક્ષયાકંોાિોજેકટની અલ્મલીકરિની 
કામર્ીરીવિર્ેરે. 

  નાયબ ઇજનેર : ગ્રામ્ય િીજળીકરિની દરખાથ તોની ચકાસિી તિા અલ્મલીકરિ 
વિર્ેરેનીકામર્ીરી 

  જુનીયર ઇજનેર : ષાનેવત્રય કચેરીઓની ગ્રામ્ય િીજળીકરિ ને લર્તી દરખાથ તો 
બનાિિીવિર્ેરે. 

  સીની.વસી : વર.ઇ વિભાર્ન ેલર્તી કલેરીકલ કામર્ીરી 

  જુની.વસી. : ર્પત્ર વ્યિિાર તિા અલ્ન્ય કલેરીકલ કામર્ીરી. 

  ર્પટાિાળા : ર્પટાિાળા ને લર્તી કામર્ીરી 
    

(૬) રેગ્યલેુટરી અિે કોમસય ધવભાગ:   

    
  વિરે્, મખુ્ ય 

ઇજનેર(વરએન્ ડસી) અલ્ને 
(સીસી) 

: રેગ્યલુેટરી અલ્ને કોમસસ ન ેલર્તી તમામ કામર્ીરી 

  અલ્વિષાનક ઇજનેર (વરસી)    : સીજીવરએફ વિર્ેરે ને લર્તી ફોરમની કામર્ીરી 
  કાયસર્પાલક ઈજનેર (વરસી)    : જીઈવરસી વિર્ેરે ન ેલર્તી ફોરમની કામર્ીરી 
  નાયબ ઇજનેર : રેગ્યલુેટરી- ર્પીટીર્ન તિા વનસુાણંર્ક કામર્ીરી 

  સીની.વસી. : વિભાર્ને લર્તી કલેરીકલ કામર્ીરી 

  જુની.વસી. : ર્પત્ર વ્યિિાર તિા અલ્ન્ય કલેરીકલ કામર્ીરી. 

  જુનીવસી.(ટાઇર્પીથટ) : ટાઇર્પીંર્ને લર્તી કામર્ીરી. 

  ર્પટાિાળા : ર્પટાિાળા ને લર્તી કામર્ીરી 
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(૭) ધસધવલ અિે બાિંકામ ધવભાગ   

    

  અલ્વિષાનક ઇજનેર(વસવિલ) : 
કંર્પનીના ંવસવિલ બાિંકામની દેખરેખ, કંર્પનીના ંવસવિલ બાિંકામની 
મરામત તિા વનભાિને લર્તી કામર્ીરી   કાયસર્પાલક ઇજનેર(વસવિલ) : 

  નાયબ ઇજનેર(વસવિલ) : 

ષાનેવત્રય કચેરીઓની બાિંકામાભાડા કરાર િર્ેરેને લર્તી કામર્ીરી 
  જુની.ઇજનેર(વસવિલ) : 

  સીની.વસી. : વસવિલ વિભાર્ની કલેરીકલ કામર્ીરી 
  જુની.વસી. : ૫ત્રવ્ યિિાર તિા વનસુાણંર્ક કામર્ીરી 
  ર્પટાિાળા : ર્પટાિાળાને લર્તી કામર્ીરી 

(૮) સેકે્રટરી ધવભાગ   

  કં૫ની સેકે્રટરી : કં૫નીિારાને લર્તી બાબતો તેમજ માર્સદર્સન, કં૫ની સેકે્રટરીને 
લર્તી બાબતો વિર્ેરે 

  સીની. વસીથ ટન્ ટ : વિભાર્ને લર્તુ ંકલેરીકલ કામર્ીરી 
  જુની વસીથ ટન્ ટ : વિભાર્ને લર્તુ ંકલેરીકલ કામર્ીરી 

  ૫ટાિાળા : ર્પટાિાળાને લર્તી કામર્ીરી 

(૯) લીગલ ધવભાગ:   

    

  સીનીયર મેનેજર(લીર્લ)  િકીલશ્રી તિા અલ્દાલતોઅંર્ેની કામર્ીરી તેમજ લીર્લ કેસો, 
સમાિાનની કામર્ીરી,માર્સદર્સન અલ્ને દેખરેખની કામર્ીરી 

  કાયદા અલ્વિકારી : ષાનેવત્રય કચેરીઓના કોટસ કેસો ાદરખાથ તો ર્પરદેખરેખ તિા તે અંર્ેની 
કામર્ીરીઓ 

  લીર્લ વસીથ ટન્ ટ : કોટસ કેસો /દરખાથતોનીચકાસિી 

  સીની. વસીથ ટન્ ટ : વિભાર્ને લર્તુ ંકલેરીકલ કામર્ીરી 

  જુની વસીથ ટન્ ટ(ટાઈવર્પથટ) : ટાઇર્પીંર્ને લર્તી કામર્ીરી. 

  ૫ટાિાળા : ર્પટાિાળાને લર્તી કામર્ીરી 
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(૧૦) માિવ સપંદા ધવભાગ:   

    

  જનરલ મેનેજર(માનિ 
સરં્પદા) 

: માનિ સરં્પદા વિભાર્નાિડા તિા એચ.વર ર્પોલીસીના 
અલ્મલીકરિ બાબતે દેખરેખ તિા માર્સદર્સન ની કામર્ીરી. 

  વિર્ે, જનરલ 
મેનેજર(માનિ સરં્પદા) 

: બદલી, બઢતી, િવતનીયસુ્તત, ઉચ્ચતર ર્પર્ાર િોરિ, મિકેમ 
સબંવંિત બાબતો તિા ર્પર્ાર બાિંિી. 

  નાયબ મિાિબિંક 
(એચવરએન્ડ એ) 

: તાલીમ અલ્ને વઇ.એસ.ઓ., િેલ ડન થકીમ 

  નાયબ 
મિાિબિંક(એચવર) 

: ભરતી, કમસચારીઓના વર્થ તભરં્ વિ,યક કેસો, રિમેરાિ ેવનમણ ૂકં, 
ર્પફોમસન્સ અલ્િેરલ, ખાતાકીય ર્પરીષાના,ભરતી 
સબંવંિતકામર્ીરી,વિર્ેરે. 

  નાયબ મિાિબિંક 
(એલ એન્ડ વઇવર) 

: 

 

 

 
 

 

 

કમસચારીઓના તમામ દાિાઓ,ગ્રેજયઇુટી ,ર્પેન્ સન, રજાઓ,  
બઢતી,રોથટર,થટાફ સેટ અલ્ર્પ, ર્િરમેન્ટ રેફરન્સ, વર.ટી.વઇ., 
ઓિોણર્ક સબંિંક, કામદાર કયાિ િવતુીઓ, લીર્લ, કેર્લેસ 
મેહડકલ.  વિર્ેરે. 

  ૫સોનલ ઓહફસર(જી) : કમસચારીઓનાર્પર્ાર, ભથ્ િાઓ, સેિા નોંિર્પોિી,કેર્લેસ મેહડકલ.  
વિર્ેરે. 

  ૫સોનલ 
ઓહફસર(લીર્લ) 

 તાલીમ, વર.ટી..વઇ, િેલ ડન થકીમ, ઐાિોણર્ક સબંિં, સલામતી, 
વઇ.એસ.ઓ., કામદાર કયાિ િવ  તીઓ અલ્ને કમસચારીઓએાકંર્પનીએ 
દાખલ કરેલ કેસોનો વનકાલ,લીર્લ તિા કોટસ  વિ,યક બાબતો. 

  ૫સોનલ 
ઓહફસર(એચવર) 

: કમસચારીઓના વર્થ તભરં્ વિ,યક કેસો, ૫રફોમન્ સ અલ્િેરલ. 

  વસીથ ટન્ ટ સેકે્રટરી : ષાનતે્રીય કચેરીઓની દરખાથ તોની ચકાસિી તિાફોલોઅલ્ર્પ 

  સીની. થ ટેનો : થ ટેનોગ્રાફી ને લર્તી કામર્ીરી 

  સીની. વસીથ ટન્ ટ : દરખાથ તોની કલેરીકલ કામર્ીરી 

  જુની વસીથ ટન્ ટ : વિભાર્ને લર્તીર્પત્ર વ્ યિિારની કામર્ીરી 

  જુની 
વસીથ ટન્ ટ(ટાઈવર્પથટ) 

: ટાઇર્પીંર્ને લર્તી કામર્ીરી 

  ૫ટાિાળા : ર્પટાિાળા ને લર્તી કામર્ીરી 

  



 

Revised as on 01.05.2021  11 
 

(૧૧) ફાયિાન્ સ તથા એકાઉન્ ટસધવભાગ:   

    

  જનરલ 
મેનેજર(ફાઇનાન્સતિા 
એકા.) 

: વિભાર્ના િડા તિાફાઇનાન્સ,એકાઉન્ ટસ અલ્ને ઓડીટના વનયમો 
મજુબ કાયોના અલ્મલીકરિ બાબતેદેખરેખ તિા માર્સદર્સન 

  ચીફ ફાયનાન્ સ મેનેજર : કંર્પનીને લર્તા નાિાકંીય વ્યિિારો, િીજ વિતરિ રેિન્ય ુ
ઓહડટ,લોનો , હિસાબોતિા રેગ્ યલુેટરીાકોમસસને લર્તા કામો. 

  કન્ટ્રોલર ઓફ એકાઉન્ ટસ : િોજેકટસ, થકીમ્ સ , અલ્ન્ ય ખચસ,લોન 
િરે્રેનેલર્તીએકાઉન્ ટસનીકામર્ીરી 

  ડપે્યટુી ચીફ એકાઉન્ ટસ 
ઓફીસર 

: રીકિરી, રેિન્ યબુી સ, ખચસ તિા ઓહડટ વિર્ેરેને લર્તી કામર્ીરી 

  એકાઉન્ ટસ ઓફીસર : રે્પ- બીલ,ણબલર્પાસકરિા, દાિાઓની ચકાસિી 
ફોલોઅલ્ર્પ વિર્ેરે, દરખાથ તો બનાિિીતિાવનસુાણંર્ક કામર્ીરી 

  સિુી. એકાઉન્ ટસ : 
 

 

 

થટેનો ગ્રાફી ને લર્તી કામર્ીરી 

  ડેપ્યટુી સિુી. એકાઉન્ ટસ : 

  થ ટેનો : 

  સીની. વસીથ ટન્ ટ : વિભાર્ને લર્તી કલેરીકલ કામની ચકાસિી તિાવનસુાણંર્ક 
કામર્ીરી 

  જુની વસીથ ટન્ ટ : ર્પત્ર વ્ યિિાર તિાવનસુાણંર્ક કામર્ીરી 
  ૫ટાિાળા : ર્પટાિાળા ને લર્તી કામર્ીરી. 

(૧૨) આઇ.ટી.ધવભાગ   
  અલ્વિષાનક ઇજનેર(વઇટી) : વિભાર્ ના િડા તિાકંર્પની િઠેળના તમામ 

સોફટિેર,િાડસિેરનેલર્તાવઇટી કામો ર્પર દેખરેખ 
તિામાર્સદર્સન 

  કાયસર્પાલક ઇજનેર(વઇટી) : વઇટીએપ્ લીકેર્નન ુઅલ્મલીકરિ 

  મેનેજર(વઇટી) : ષેાનવત્રય કચેરીઓના વઇટી ઓર્પરેર્ન ર્પર દેખરેખ 
તિાફોલોઅલ્ર્પવિરે્રે 

  િોગ્રામર : વઇટી સબંવંિત િોગ્રામ બનાિિાતિા વનસુાણંર્ક કામર્ીરી 
  જુનીયર િોગ્રામર :  

 

  જુનીયર વઇ.ઓ. : કોમ્ પ્ યટુર સબંવંિત કામર્ીરી 
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  ૫ટાિાળા : ર્પટાિાળા ને લર્તી કામર્ીરી. 
 વર્ુયળ કચેરીઃ  

    

  અલ્વિષાનક ઇજનેર : િતુસળ કચેરીના િડાતિા કાયસષેાનત્ર િઠેળની ટેકવનકલ,   

રેિન્ ય,ુ િિીિટી કામર્ીરી 
  એકાઉન્ ટસ ઓફીસર 

(એકાઉન્્સારેિન્ય)ુ 

: િતુસળ કચેરી િઠેળના કાયસષેાનત્રનુ ંરેિન્ય,ુ ખચસ,એકાઉન્ ટસ 
બીલીંર્ વિરે્રે 

  કાયસર્પાલક ઇજનેર : અલ્િીષાનક ઇજનેરની દેખરેખ િઠેળ ટેકવનકલ બાબતોને 
લર્તીકામર્ીરી 

  વસીથ ટન્ ટ સેકે્રટરી : કાયસષેાનત્ર િઠેળનીતમામ િિીિટી કામર્ીરીઓ 
જેિીકેભરતી,બઢતી(િર્સ-૩ અલ્ને ૪), બદલી,કમસચારીઓ 
નાર્પર્ારબીલની જાળિિી,કમસચારી િેફેર ન ેલર્તીબાબતો 

  નાયબ ઇજનેર : િતુસળ કચેરીિઠેળનીટેકવનકલ બાબતોનેલર્તી કામર્ીરી 
ષાનેવત્રય કચેરીઓનીદરખાથતનીચકાસિી તિા ફોલોઅલ્ર્પ 

  જુની.ઇજનેર : 

 
 

 નાયબ ઇજનેર (સીિીલ) : િતુસળ કચેરી િઠેળનાસીિીલ –બાિંકામ ને લર્તી કામર્ીરી 
ભાડાકરારો, ફોલોઅલ્ર્પ વિરે્રે 
 

  જુની.ઇજનેર(સીિીલ) : 

 
 સિુીન્ ટેન્ ડન્ ટ 
(એકાઉન્ ટસારેિન્ય)ુ 

: એકાઉન્ ટસ તિા રેિન્ યનુ ેલર્તી કામર્ીરી 

 
 ડેપ્ યટુી સિુી. 
(એકાઉન્ ટસારેિન્ય)ુ 

:  

  થ ટેનોગ્રાફર : થ ટેનો ગ્રાફી ને લર્તી કામર્ીરી 

  વસીથ ટન્ ટ મેનેજર(વઇટી) : વઇટી વિભાર્નાકોમ્ પ્ યટુર,સોફટિેર, િાડસિેરને લર્તીકામર્ીરી 

  જુનીયર િોગ્રામર : કોમ્પ્યટુરએપ્ લીકેર્ન ાિોગ્રામ બનાિિા તિાઅલ્મલીકરિ બાબતો 

  જુનીયર વઇ.ઓ. : કોમ્પ્યટુર સબંવંિતકામર્ીરી 
  સીની. વસીથ ટન્ ટા કેવર્યર : સબંવંિતવિભાર્ને લર્તી કલેરીકલ કામર્ીરી 
  જુની વસીથ ટન્ ટ : ર્પત્ર વ્યિિાર તિા વનસુાણંર્ક કામર્ીરી 
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  ૫ટાિાળા : ર્પટાિાળા ને લર્તી કામર્ીરી. 
    

    

 ધવભાગીય કચેરી   

    

  કાયસર્પાલક ઇજનેર : કાયસષેાનત્ર િઠેળની ટેકવનકલ, રેિન્ય,ુ િિીિટીિડાતરીકેની 
કામર્ીરી 

  નાયબ ઇજનેર : 
ટેકવનકલબાબતોને લર્તી કામર્ીરી દરખાથ તોની ચકાસિી 
તિા ફોલોઅલ્ર્પ વિરે્રે   જુની.ઇજનેર : 

  સિુીન્ ટેન્ ડન્ ટ 
(એકાઉન્ ટસારેિન્ય)ુ 

 ડેપ્યટુી સવુિ.               :             
(એકાઉન્ટસારેિન્ય)ુ 

: એકાઉન્ ટસ તિા રેિન્ યનુ ેલર્તી કામર્ીરી 
 

  ડેપ્ યટુી સિુી.(એચ.વર.) : કાયસષેાનત્ર િઠેળનીકચેરીની તમામ િિીિટી કામર્ીરીઓ 

કમસચારીઓના િશ્નો,દાિાઓવિરે્રેનીકામર્ીરીઓ 

  મીટર ઈન્ સર્પેકટર : 

લેબોરેટરી, મીટર ઇન્થર્પેતર્ન, ચકાસિી,ટેથ ટીંર્ને 
લર્તીકામર્ીરી 

  મીટર ટેથ ટર : 

  સીની. ટેકનીસીયન : 

  સીની. વસીથ ટન્ ટા કેવર્યર : નાિા થિીકારિા તિાચકુિિાબાબતે ની 
કામર્ીરી,કૅર્બકુવિરે્રે 

  જુની વસીથ ટન્ ટ : સબવંિત વિભાર્નુ ંકલેરીકલ કામર્ીરી 
  દફતરી : દફતર ફાઇલીંર્ની કામર્ીરી 
  િોચમેન : િોચમેન તરીકેનીકામર્ીરી 
  ૫ટાિાળા : ર્પટાિાળા ને લર્તી કામર્ીરી. 
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 પેટા ધવભાગીય કચેરીઃ   

    

  નાયબ ઇજનેર : કાયસષેાનત્ર િઠેળનીટેકવનકલ, બીલીંર્ તિા િિીિટી િડા, િીજ- 
વિતરિ સીથટમનુ ંસચંાલન અલ્ને વનભાિ, ગ્રાિકોની સવુિિા 
નિા િીજજોડાિો વર્પિાવિરે્રે. 

  જુની.ઇજનેર : એચટીાએલટી લાઇન તિાડીથ ટ્રીબ્ યરુ્ન ટ્રાન્ સફોમસરની 
જાળિિી તિા વનભાિ, ગ્રાિકોની ફરીયાદોનુવંનિારિ,નિા 
િીજજોડાિો વર્પિા જુદી જુદીયોજનાઓ િઠેળ િીજ વિતરિ 
ર્પદ્ધવતના માળખામા ંિિારાની લાઇનોાટ્રાન્સફૉમસર ઉભા 
કરિા. 

  ડેપ્ યટુી.સિુીન્ ટેન્ ડન્ ટ 
(રેિન્ ય)ુ 

: રેિન્ યનુે લર્તી કામર્ીરી 

  સીની.વસી..(એચ.વર.) : કાયસષેાનત્ર િઠેળનીકચેરીની તમામ િિીિટી 
કામર્ીરીઓકમસચારીઓની િાજરી, ર્પર્ાર, રજા, 

ભથ્િાઓવિરે્રેની કામર્ીરી 
  જુની વસીથ ટન્ ટ : મીટર રીંડીંર્, ણબલોની જાળિિી, િસલુાત િરે્રે 

  લાઇન ઈન્ સર્પેકટર : 

લાઇન મેન્ ટેનન્ સ, ડીસકનકેર્ન, નિા કનેકર્ન, િીજ ફરીયાદો 
વિરે્રેને લર્તી ટેકવનકલ કામર્ીરી 

  લાઇનમેન : 

  વસીથ ટન્ ટ લાઇનમેન : 

  િે ર્પર(ઇલે. વસી.) : 

  ૫ટાિાળા : ર્પટાિાળા ને લર્તુ ંકામ 
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મેન્ યઅુ સ-૩ (ધિયમસગં્રિ-૩)  
ધિણયય લેવાિી પ્રહક્રયા તેમજ ધિયતં્રણ અિે જવાબદારી માટેિી વ્ યવસ્ થા  
સથં િાના િતેઓુ વસધ્ િ કરિા માટે જુદા-જુદા લેિલ ર્પર વનિસયો લેિાની િહક્રયાસથંિાના બોડસ 
દ્વારા મજૂંર કરાયેલ ડલેીર્રે્ન ઓફ ર્પાિસસ મજુબ સબંવંિત અલ્વિકારી લેતા િોય છે. જેના 
વનયતં્રિ અલ્ને જિાબદારી માટેની નીચે વ્ યિથ િા કરાયેલ છે.   

 

૧.કોપોરેટ કચેરીઃ 
 

 
 

૨.વર્ુયળ કચેરીઃ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૩.ધવભાગીય કચેરીઃ 
 

Executive

Engineer

Supdt. 

Accounts

Dy. Supdt. 

Estt.

Deputy

Engineer
 

૪.પેટા ધવભાગીય કચેરીઃ 
 

 
  

  

Managing Director 

C.E. (T&O) C.E. (Project) G.M.(F&A) G.M. (HR) Company 
Secretary 

Dy. Supdt.(HR) 

Deputy 

Engineer 

Junior Engineer Dy. Supdt. 
A/C 

Sr. Assistant. 

A.C.E. 
(RA&C) 

Superintending 

Engineer 

Accounts 

Officer 
Asstt. Secretary / 
Executive (HR) 

Executive 

Engineer 
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મેન્ યઅુ સ-૪ (ધિયમસગં્રિ-૪) 
સસં્ થાિી કામગીરી સબંિંીત િીધત ધિયમો સરકારિી ધવધવિ 

યોજિાઓ  
 

સથં િાએ તેમની િીજ વિતરિની કામર્ીરી સચુારૂર્પિે કરે તિા સરકારની વિવિિ 

યોજનાઓ અલ્ન્િય ેત વ,ષેાનતે્ર, ઘરિર્પરાર્ષેાનતે્ર, િાણિજ્ય ષાનેતે્ર, ઔદ્યોણર્ક ષાનેતે્ર ગિુિત્તા 

સભર િીજળી મળી રિ ેએ વનયત કરિાનુ ંછે  

 

સસં્ થાિા તમામ અધિકારીઓરકમયચારીઓ તેઓિી કામગીરી ત્ વરીતપણે બજાવે તેવી 

અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે. 

 

િામદાર ુજુરાત ઇલેકટ્રીસીટી રેગ્ યલેુટરી કધમશિ દ્વારા વીજ અધિધિયમ ૨૦૦૩ 

િઠેળ માપદંડો (Standard of Performance)  િકકી કરાયેલ છે. જે સસં્થાિી 

વેબસાઇટ www.mgvcl.comપર ગ્રાિક અધિકાર પત્ર (Citizen Charter) તરીકે 

મકેુલ છે.  

http://www.mgvcl.com/
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મેન્ યઅુ સ-૫ (ધિયમસગં્રિ-૫) 
કાયય કરવા માટેિા ધિયમો  ધવધિયમો અિે સચુિાઓ  ધિયમ સગં્રિ 

તથા દફતરો 
 
 

પિૂસ ગજુરાત વિદ્યતુ બોડસ દ્વારા કામર્ીરી કરિા બાબતેના વિવિિ વનયમો – વિવનયમો, 
સચૂનાઓ ર્પેટા વિભાર્ીય કચેરીએ વિવિિ વનયમો, વિવનયમો, સચુનાઓ, દફતરો 
વિરે્રે ઘડિામા ં વિેલ, જે સથં િાએ બોડસના તા. ૧૩.૧૨.૨૦૦૪ ના ઠરાિ ક્રમાકં 
૮.૯ા૭૭ િી થ િીકાર (adopt) કરેલ છે. અલ્ને તે મજુબ નીચે મજુબના મખુ્ યત્ િ ે
વનયમાવિવનયમો િઠેળ વ સથં િા કામર્ીરી કરેછે.  
 

(૧) જિરલ સ્ ટેન્ ડીંગ ઓડયર  ( G.S.O)  

  

વનયામક મડંળ દ્વારા સથં િાની કામર્ીરી અંર્ે જે વનિસયો લેિામા ંવિે છે, 
તેના અલ્મલ માટે જનરલ થ ટેન્ ડીંર્ ઓડસર બિાર ર્પાડિામા ંવિે છે.  

 

(૨) મેન્ યઅુ સ (Estt.Manuals)  

 

સથં િાની કામર્ીરીની વિવિિ િહક્રયા માટે મેન્ યઅુલ્લસ દ્વારામાર્સદવર્ાકા 
વર્પિામા ંવિેલ છે. તે અલ્નસુાર વિવિિ કામર્ીરીઓ િાિ િરિામા ંવિે 
છે.  

 

(૩) પહરપત્ર(Circulars) 

 

સથં િાની કામર્ીરી સબંવંિત સચુનાઓ, થ ર્પષ્ ટતાઓ તિા માર્સદર્સન સબબ 
વિવિિ ર્પહરર્પત્રો બિાર ર્પાડિામા ંવિે છે તેનો પથુ તક થિરૂરે્પસગં્રિ કરિામા ં 
વિે છે.  

 

િિીિટી ર્પહરર્પત્રો, એકાઉન્ ટસ ર્પહરર્પત્રો, િીજ વિતરિ ર્પહરર્પત્રો તિા 
કોમર્ીયલ ર્પહરર્પત્રો કોર્પોરેટ કચેરીએિી બિાર ર્પાડિામા ંવિે છે.   
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(૪) િોકરીિા ધિયમો (Service Rules) 

 

સથં િાના કમસચારીઓ માટે નોકરી તિા વર્થ તના વનયમો પથુ તક થ િરૂર્પે બિાર 
ર્પાડેલ છે.  

 

(૫) સધવિસ બકુરઅંગત ફાઇલ  ખાિગી અિવેાલો  સીિીયોરીટીઃ 
 

સથં િાના કમસચારીઓની સવિાસ બકુ, અંર્ત ફાઇલો, ખાનર્ી અલ્િિેાલો તિા 
સીનીયોરીટી લીથ ટ સબંવંિત કચેરીઓ દ્વારા રાખિામા ંવિે છે.  

 

(૬) કોન્ ટ્રાકટઃ  
 

સથં િા દ્વારા અલ્ર્પાયેલ વિવિિ કોન્ ટ્રાકટ બાબતેની વિર્તો સબંવંિત કચેરી ખાતે 
રાખિામા ં વિે છે. સીિીલ કામર્ીરીના વર્ડયલુ ઓફ રેટસ (S.O.R.), 
ટેકવનકલ થ રે્પર્ીફીકેર્ન કોન્ ટ્રાકટાટેન્ ડરની જનરલ ર્રતો વિરે્રે બાબતેના 
દફતરો પથુ તક થ િરૂર્પે રાખિામા ંવિે છે.  

 

(૭) એકાઉન્ ટસઃ  
 

સથં િા દ્વારા એકાઉન્ ટસ મેન્ યઅુલ્લ, એકાઉન્ ટસ થ ટેટમેન્ ટ, િાઉચરો, રજીથ ટરો, 
ઓડીટ રીર્પોટસસવિરે્રે દથ તાિેજોારેકોડસ વનભાિિામા ંવિે છે.   
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મેન્ યઅુ સ-૬ (ધિયમસગં્રિ-૬) 
સસં્ થાિા ધવધવિ કક્ષાિા દસ્ તાવેજોનુ ંપત્રક 

 

સથં િાના મિત્ િના દથ તાિેજોની યાદી નીચે મજુબ છે.  
 

અન.ુિબંર દસ્ તાવેજ  દસ્ તાવેજ કોિા ધિયતં્રણમા ંછે.  
૧ વિીવટી પ્રકારઃ 

 

જનરલ થ ટેન્ ડીંર્ ઓડસર  
એથ ટાબ્ લીર્મેન્ ટ મેન્ યઅુલ્ સ, 
િિીિટી ર્પહરર્પત્રો, નોકરીના 
વનયમો, સવિાસ બકુ, ર્પસસનલ 
ફાઇલ, સીનીયોરીટી યાદી વિરે્રે  

સબંવંિત યવુનટના િિીિટી 
વિભાર્ િઠેળ  

૨  એકાઉન્ ટસઃ 
 

એકાઉન્ ટસ ર્પહરર્પત્રો, એકાઉન્ ટસ 
રજીથ ટરો, થ ટેટમેન્ ટ, િાઉચરો, 
ઓડીટ રીર્પોટસસ વિરે્રે   

સબંવંિત યવુનટના એકાઉન્ ટસ  
વિભાર્ િઠેળ   

૩ ટેકધિકલ 
 

િીજ વિતરિાકોમર્ીયલ, 
ર્પહરર્પત્રો, કોન્ ટ્રાકટ સબંવંિત રેકોડસ, 
વર્ડયલુ ઓફ રેટસ, ટેકવનકલ 
થ ર્પવેર્ફીકેર્ન, ર્રતો વિરે્રે  

સબંવંિત યવુનટના ટેકવનકલ 
વિભાર્ િઠેળ   

૪  કંપિી સબંધંિત 
 

મેમોરેન્ ડમ અલ્ને વટીક સ, ઠરાિો, 
લીર્લ ર્પહરર્પત્રો, રીટન્ સસ વિરે્રે  

કંર્પની સેકે્રટરી  

 
  



 

Revised as on 01.05.2021  20 
 

મેન્ યઅુ સ-૭ (ધિયમસગં્રિ-૭) 
જાિરે જિતાિા પરામશયદ્વારાિીધત ઘડતર માટેિી વ્ યવસ્ થાિી 

ધવગતો 
 
 

સથં િા દ્વારા ગ્રાિકોને અલ્ર્પાતા િીજ યવુનટના દર (Tariff)  તિા સિુારો-િિારો 

ગજુરાત િીજ વનયમન ર્પચં (GERC)દ્વારા વિવિિ સથંિાના, ગ્રરુ્પના તિા જાિરે 

જનતા નાિવતવનવિત્િ ન ેસાભંળીને, તેઓ સાિે ર્પરામર્સ કરીને નકકી કરિામા ંવિ ે

છે.    
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મેન્ યઅુ સ-૮ (ધિયમસગં્રિ-૮) 
સસં્ થા દ્વારા રચાયેલ બોડય   પહર,દ  સધમધત અિે અન્ ય સસં્ થાઓનુ ં

પત્રક 

 

સથં િાના વનયામક મડંળ દ્વારા નીવતવિ,યક વનિસયો લેિામા ં વિે છે. સથં િાના 
વનયામક મડંળના સભ્ યો નીચે મજુબ છે. (તા.૦૧ા૦૫ા૨૦૨૨ મજુબ) 
 

અન.ુ 
િબંર 

િામ િોદોો્ 

૧ શ્રી જયિકાર્ વર્િિરે, IAS ચેરમેન 
૨ શ્રીટી.િાય.ભટ્ટ,IAS મેનેજીંર્ ડાયરેકટર 
૩ શ્રીરવિર્કંર,IAS ડાયરેકટર 

૪ શ્રી કે.ર્પી.જંાણર્ડ ડાયરેકટર 
૫ શ્રી એચ.ર્પી.કોઠારી   ડાયરેકટર 
૬  શ્રી કોમલ ભટ્ટ  ડાયરેકટર 
૭  શ્રી િફુલ રાિા  ઈન્ન્ડર્પેન્ડટ ડાયરેકટર 
૮  િો નમન દેસાઇ     ઈન્ન્ડર્પેન્ડટ ડાયરેકટર 

 
 

વ વનયામક મડંળ દ્વારા કરિામા ંવિતી કાયસિાિી ની નોંિ જાિરે જનતા માટે 
ઉર્પલબ્િ કરિામા ંવિતી નિી.  
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             મેન્ યઅુ સ-૯ (ધિયમસગં્રિ-૯) 
અધિકારીઓ અિે કમયચારીઓિી માહિતી 

સથંિાના અલ્વિકારીઓ તિા કમસચારીઓની વિર્તોની માહિતી નીચે મજુબ છે.  
૧. કોપોરેટ કચેરીઃ 

અન.ુ 
િબંર 

િામ િોદોો્ ફોિ િ.ં  

 ૧ શ્રી જયિકાર્ વર્િિરે, IAS ચેરમેન ૦૨૬૫-૨૩૩૯૧૪૮ 
૨ શ્રી ત,ુાર ભટ્ટ, IAS મેનેજીંર્ ડાયરેકટર ૦૨૬૫-૨૩૫૬૮૨૪ 
૩ શ્રીમતી એસ.એચ.ર્પારેખ મખુ્ ય ઇજનેર(િોજેકટ) ૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૫૦ 
૪ શ્રી એમ.ટી.સરં્ાડા મખુ્ ય ઇજનેર(ટેક.અલ્ને ઓર્પ.) ૦૨૬૫-૨૩૨૭૪૮૧ 
૫ શ્રી જે.એચ.મોદી જનરલ મેનેજર(એફ.એન્ ડએ) ૦૨૬૫-૨૩૨૭૩૮૫ 
૬ શ્રી િી.એમ.ચિાિ કંર્પની સેકે્રટરી  ૦૨૬૫-૨૩૫૩૦૮૭ 
૭ શ્રી ર્પી.વર.રાિર્પરા મિાિબિંક(માનિ સરં્પદા)  ૦૨૬૫-૨૩૪૦૧૧૪ 
૮ શ્રી કે.વર.રાિા વિરે્, મિાિબિંક(એચવર) ૦૨૬૫-૨૩૨૬૬૧૪ 
૯ શ્રી કે. બી. ઢેબર વિરે્, મખુ્ ય ઇજનેર 

(વરએન્ ડસીાસીસી) 
૦૨૬૫-૨૩૩૦૬૩૫ 

૧૦ શ્રી એસ.એસ.તાવિયાડ વિરે્, મખુ્ ય ઇજનેર(એસડીએન્ ડર્પી)  ૯૯૨૫૨૦૮૧૬૩ 
૧૧ શ્રી વર.જી.નાર્રીયા વિરે્, મખુ્ ય ઇજનેર(ખરીદી) ૦૨૬૫-૨૩૫૦૭૮૩ 
૧૨ શ્રી કે.એસ.ર્પટેલ વિરે્, મખુ્ ય ઇજનેર (િીજીલન્ સ)  ૦૨૬૫-૨૩૪૦૩૮૩ 
૧૩ શ્રી એસ. નાદંી ચીફ ફાઇનાન્સ મેનજેર  ૬૩૫૯૮૭૩૨૫૫ 
૧૬ શ્રી વર.સી.ર્ાિ અલ્વિષાનક ઇજનેર (સીિીલ) ૯૯૨૫૨૦૮૨૪૬ 
૧૭ શ્રી એસ.એલ િમાસ     અલ્વિષાનક ઇજનેર (ટેક)િિારાનો િિાલો  ૯૮૨૫૬૦૩૧૬૨ 
૧૮ શ્રી સી. એન.ર્પેંડોર અલ્વિષાનક ઇજનેર (વઇટી) ૦૨૬૫-૨૩૩૦૯૨૩ 
૧૯ શ્રી એચ.વઇ.ર્પટેલ નાયબ મિાિબિંક(એલ & વઇ વર) ૯૮૭૯૨૦૦૭૪૯ 
૨૦ શ્રી એસ.િી.રાઠિા નાયબ મિાિબિંક(એચવર) ૯૯૨૫૨૦૮૨૬૩ 
૨૧ શ્રી ડી.એસ.દુબે નાયબ મિાિબિંક(એચવર& એ) ૯૮૭૯૨૦૨૫૦૦ 
૨૨ શ્રી એચ.એમ.ર્પટેલ કંટ્રોલર ઓફ એકાઉન્ ટસ ૯૯૨૫૨૦૮૧૮૯ 
૨૩ શ્રી એસ.એલ િમાસ     અલ્વિષાનક ઇજનેર (DSM) ૯૮૨૫૬૦૩૧૬૨ 
૨૪ શ્રી એ.િી.સતસેના અલ્વિષાનક ઇજનેર(વરએન્ ડસી) ૯૯૨૫૨૦૮૩૦૯ 
૨૫ જગ્યા ખાલી અલ્વિષાનક ઇજનેર(ખરીદી) ૦૨૬૫-૨૩૫૦૭૮૩ 
૨૬ શ્રી િી.એન.રાઠિા અલ્વિષાનક ઇજનેર (િીજીલન્ સ) ૯૯૨૫૨૦૮૨૮૬ 
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૨. વડોદરા શિરે વર્ ુયળ કચેરીઃ 
 

અન.ુ 
િબંર 

િામ િોદ્દો કચેરી ફોિ િ.ં  

૧ શ્રી બી. જે. દેસાઇ અલ્વિષાનક  ઇજનેર  એમજીિીસીએલ, 
િડોદરા ર્િરે િતુસળ 
કચેરી, નિલખી 
કંર્પઉન્ ડ, િડોદરા  

૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ 
૨ શ્રી એચ.વર.ર્ાિ      કાયસર્પાલક ઇજનેર  ૯૯૨૫૨૦૮૨૫૫ 

 
 

૩. વડોદરા (સઅંિેધિ) વર્ ુયળ કચેરીઃ 
 

અન.ુ 
િબંર 

િામ િોદ્દો કચેરી ફોિ િ.ં  

૧ શ્રી એન.એસ.ચાિડા       અલ્વિષાનક  ઇજનેર  એમજીિીસીએલ, 
િડોદરા (સઅંલ્નેવન)  
િતુસળ કચેરી, ર્ોત્રી 
રોડ, િડોદરા  

૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩ 
૨ શ્રી ટી.સી.વ્યાસ     કાયસર્પાલક ઇજનેર  ૯૯૨૫૨૦૮૧૧૩ 

 
 

૪, આણદં (સઅંિેધિ) વર્ુયળ કચેરીઃ 
 

અન.ુ 
િબંર 

િામ િોદ્દો કચેરી ફોિ િ.ં  

૧ શ્રીએમ.ડી.રાઠિા
  

અલ્વિષાનક  ઇજનેર  એમજીિીસીએલ, 
વિદં (સઅંલ્નેવન)  
િતુસળ કચેરી, વિદં  

૯૯૨૫૨૦૮૨૯૮ 

૨ શ્રી જી.એસ.દેસાઇ      કાયસર્પાલક ઇજનેર  ૯૯૨૫૨૦૮૩૯૫ 
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૫. ગોિરા (સઅંિેધિ) વર્ ુયળ કચેરીઃ 
 

અન.ુ 
િબંર 

િામ િોદ્દો કચેરી ફોિ િ.ં  

૧ શ્રી એન.એ.ર્ાિ      અલ્વિષાનક ઇજનેર  એમજીિીસીએલ, 
ર્ોિરા (સઅંલ્નેવન)  
િતુસળ કચેરી, ર્ોિરા   

૯૯૨૫૨૦૮૨૦૯  
૨ શ્રી એચ.જે.ર્ાિ      કાયસર્પાલક ઇજનેર  ૯૯૨૫૨૦૮૨૫૬ 

 

 
૬. િહડયાદ (સઅંિેધિ) વર્ ુયળ કચેરીઃ 
 

અન.ુ 
િબંર 

િામ િોદ્દો કચેરી ફોિ િ.ં  

૧ શ્રી ર્પી.સી.ર્પટેલ     અલ્વિષાનક ઇજનેર  એમજીિીસીએલ, 
નહડયાદ (સઅંલ્નેવન)  
િતુસળ કચેરી,નહડયાદ 

૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭  
૨ શ્રી એન.ડી.િિાન       કાયસર્પાલક ઇજનેર  ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૫ 
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મેન્ યઅુ સ-૧૦ (ધિયમસગં્રિ-૧૦) 
ધવધિયમોમા ંજોગવાઇ કયાય પ્રમાણે વળતરિી પધ્િધતસહિત તેિા 
દરેક અધિકારીઓ અિે કમયચારીઓિે મળતા માધસક મળતર 

 

સથં િાના વર્રે ૮૦૦૦ અલ્વિકારીઓ તિા કમસચારીઓ દ્વારા મેળિિામા ંવિતુ ં
માવસક મિનેતાણુમંાન્ય યવુનયનો સાિે િયેલ સમાિાન તિા રાજય સરકારની 
મજુંરીિી િવસધ્િ કરાયેલ જી.એસ.ઓ.૫ તા. ૧૪.૦૮.૨૦૧૭ મજુબ તેઓના િોદ્દાને 
અલ્નસુાર વનયમ નીચે જિાિેલ ર્પર્ારિોરિ મજુબ ચકુિિામા ંવિે છે.  
 

Sr.No. Designation Scale 

1 Chief Engineer/General Manager/Sr. chief General 
Manager 

148800-209500 

2 Additional Chief Engineer/Chief Finance 
Manager/Additional General Manager 

129800-202700 

3 Supdt. Engineer /Controller of Accounts/Deputy 
General Manager/Company Secretary  

110100-187700 

4 Executive Engineer/ /Dy.CAO/ Personnel Officer 72100-119400 

5 Accounts Officer,Asst. Secy. PA to MD 58500-115800 

6 Deputy Engineer/ Programmer 55600-110100 

7 Junior Engineer/Sr.Technician/ Jr.Programmer 
Superintendant/Sr.Stenographer/ Security Officer 

45400-101200 

8 Deputy Superintendent/Jr.Steno/ Legal 
Assistant/Sr.I.O. 

35700-82100 

9 Senior Assistant/Jr.I.O./Security Inspector/GH 
Manager/Stenographer/ 

29100-57800 

10 P.A.Gr.I/Line Insp. Gr.I/Meter Tester Gr.I/Technician 
Gr.II/Mech.Auto 

26000-56600 

11 Asstt.Security Inspector/Junior Assistant/Junior 
Assistant (Typist)/Driver/ Tel.operator/ Line Insp/Meter 
Insp./Tracer/Surveyor/. 

25000-55800 

12 SBO Gr.I,Plumber/Lineman/Wireman/Mistry/ Fitter 22700-53900 

12 Daftary/Asstt.L.M. 20900-51100 

13 Watchman/Helper/ Peon/Gardner /Kamdar/GH 
Attendant/Cleaner 

18800-46200 

 

દરેક કમસચારીનો તા.૦૧.૦૪.૨૦૨૨નો ર્પર્ાર તા.૦૧.૦૪.૨૦૨૨ની સબંવંિત 
વસવનયોહરટીણલથટમા ંદર્ાસિેલ છે.  
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મેન્ યઅુ સ-૧૧ (ધિયમસગં્રિ-૧૧) 
સસં્ થાિે ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર  તમામ યોજિાઓિો સચૂચતખચય 

અિે કરેલ ચકુવણી અંગેિી ધવગતો 
 

સથં િાને ફાળિાયેલ અંદાજર્પત્ર, તમામ યોજનાઓનો સણુચત ખચસ, કરેલ ચકુિિી 

અંર્ેની વિર્તો, બેલેન્ સ ર્ીટ તિા િોફીટ એન્ ડ લોસ એકાઉન્ ટ થ ટેટમેન્ ટ સથં િાની 

િેબસાઇટ www.mgvcl.comર્પર ઉર્પલબ્ િ છે.  
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મેન્ યઅુ સ-૧૨ (ધિયમસગં્રિ-૧૨) 
સિાયકી કાયયક્રમિા અમલ અંગેિી પધ્ િધત 

 
 

સથં િા દ્વારા કોઇ સિાયકી કાયસક્રમ અલ્મલમા ંનિી.  
 
 

રાજ્ય સરકારની નીવત મજુબ ખેતીિાડી, ગ્રામ્ય િાહરગ  િોના ગ્રાિકોને અલ્ર્પાતી 

સબસીડીની વિર્તો સથં િાના મેન્ યઅુલ્લમા ં દર્ાસિેલ છે તિા સથં િાની િેબ સાઇટ 

www.mgvcl.comર્પર ઉર્પલબ્િ છે.  
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મેન્ યઅુ સ-૧૩ (ધિયમસગં્રિ-૧૩) 
સસં્ થા દ્વારા આપવામા ંઆવેલ રાિતો  પરધમટ કે અધિત ધત 

 
 

વ અંર્ેની વિર્તોશનૂ્ય છે.  
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મેન્ યઅુ સ-૧૪ (ધિયમસગં્રિ-૧૪) 
ધવજાણરુૂપે ઉપલબ્ િ માહિતી 

 

સથં િા દ્વારા નીચે મજુબની માહિતી તેની િેબસાઇટ www.mgvcl.comર્પર ઉર્પલબ્ િ 
કરિામા ંવિેલ છે.  
 

૧. સથં િાનો ઇવતિાસ 

૨. સથં િાના મિત્ િના અલ્વિકારીઓની વિર્તો 

૩. સથં િાના કાયો  

૪. સથં િા અંર્ેના મિત્ િના સમાચારો 

૫. સથં િાના િાવ,ાક હિસાબો તિા અલ્િિેાલો  

૬. સથં િાના ઇજારદાર માટેની જરૂરી વિર્તો 

૭. ફહરયાદ ર્પેટી 

૮. અલ્ર્ત્ યના ર્પહરર્પત્રો 

૯. વિવિિ ફોમસસ 

૧૦ ગ્રાિક અલ્વિકાર ર્પત્ર   
 

 

http://www.mgvcl.com/
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મેન્ યઅુ સ-૧૫ (ધિયમસગં્રિ-૧૫) 
િાગહરકોિે માહિતી મળી રિ ેએ િરે્થુી રીડીંગ રુમ કે લાયબે્રરીિી 
વ્ યવસ્ થા િોય તો તે અંગેિી માહિતી તેમજ તે અંગેિી અન્ ય ધવગતો 
 

૧. સથં િાની િો ડીંર્ કંર્પની િથ તકની ટે્રનીંર્ ઇન્ થ ટીટયટુ ગજુરાત ઇલેકટ્રીસીટી 

ટે્રવનિંર્ એન્ ડ રીસચસ ઇન્ થ ટીટયટુ, ૧૩૨ કેિી સબથટેર્ન ર્પાસે, ર્ોત્રી રોડ, 

િડોદરા ખાતે લાયબ્રેરીની વ્યિથિા રાખિામા ંવિેલ છે. 

 

૨. સથંિાની િેબ સાઇટ www.mgvcl.comર્પર તમામ જરૂરી વિર્તો ઉર્પલબ્િ 

છે. 

 

૩. સથં િાના તમામ યવુનટમા ંગ્રાિક લષાની સેન્ ટર (Customer Care Centre) 

ઉર્પલબ્િ છે. જયા ં નાર્હરકોકાયાસલય ના સમય ૧૦.૩૦ િી ૧૮.૧૦ કલાક 

દરમ્યાન (રજાના હદિસો વસિાય) સથંિા વિ,યક તમામ માહિતી તિા 

માર્સદર્સન મેળિી ર્કે છે.  

  

http://www.mgvcl.com/
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મેન્ યઅુ સ-૧૬ (ધિયમસગં્રિ-૧૬) 
સસં્ થાિા એપેલેટ અધિકારીરજાિરે માહિતી અધિકારીરમદદિીશ જાિરે 

માહિતી અધિકારીિી માહિતી 
 
 

સથં િાની િેબસાઇટ  www.mgvcl.com/rti.phpર્પર ઉર્પલબ્િ છે.   

 



 

Revised as on 01.05.2021  32 
 

મેન્ યઅુ સ-૧૭ (ધિયમસગં્રિ-૧૭) 
સસં્ થાઓિી અન્ ય ઉપયોગી માહિતી 
 
 

 સથં િાની િેબસાઇટ સમયાનસુાર અલ્ર્પડેટ કરિામા ંવિે છે અલ્ને તેના ર્પર 
ઉર્પયોર્ી વિર્તો મકુાય છે. 

 

 િીજ વિષેાનર્પની ફહરયાદ સબંવંિત ર્પેટા વિભાર્ીય કચેરીના ફો ટ સેન્ ટર ર્પર 
નોંિાિિી અલ્ને જરૂર ર્પડે તો સબંવંિત નાયબ ઇજનેરનો સરં્પકસ કરિો. 

 

 સથં િાના લાઇનના સમારકામ માટેની વિર્તિાર જાિરેાત સમાચારર્પત્રોમા ંવિે 
છે જેિી નાર્હરકો ને િાલાકી ન ર્પડે.  
 

 િીજ બચતના અલ્ણભયાનમા ંજોડાિો 
 

 િીજ સેિા સિુારિા સબબ સચૂનો સબંવંિત કચેરીના િડાને વર્પો.  
 

 
 
 
 
 

 

 


