
અ. ન.ં આફીસન  ંસરનામ  ંઅને ટેલીફોન નબંર
જાહરે માહહતી અધિકારીન  ંનામ સરનામ  ં

ફોન નબંર
ધિષય/કામ સાથે સબંિં

મદદનીશ જાહરે માહહતી અધિકારીન  ં
નામ સરનામ  ંઅને ફોન નબંર

એપલેટ ઓથોરીટી

શ્રી એસ.એસ. તાધિયાડ 
ધિશેષ મ ખ્ય ઇજનેર (એસડી & પી) 
મો. ન:ં ૯૯૨૫૨૦૮૧૬૩ 
મધ્ ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ,  
કોપોરેટ ઓફીસ,સરદાર પટેલ વવઘતુ ભવન, 
રેસકોસસ, વડોદરા. 
Mail - acesdp.mgvcl@gebmail.com
શ્રી કે.બી. ઢેબર
ધિશેષ મ ખ્ય ઇજનેર(આરએ એન્ડ સી.) 
મો. ન:ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨ 
મધ્ ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ,  
કોપોરેટ ઓફીસ,સરદાર પટેલ વવઘતુ ભવન, 
રેસકોસસ, વડોદરા. 
Mail - acerc.mgvcl@gebmail.com
શ્રી કે.આર. રાણા  
વવશેષ મહાપ્રબઘંક(એચઆર)
મો. ન:ં ૯૮૭૯૨૦૦૬૯૬ 
મધ્ ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ,  
કોપોરેટ ઓફીસ,સરદાર પટેલ વવઘતુ ભવન, 
રેસકોસસ, વડોદરા. 
Mail- agmhr.mgvcl@gebmail.com

 શ્રી સૌરિ નદંી 
ચીફ ફાયનાન્સ મેનેજર   મો.ન.ં૯૯૭૧૦૦૧૮૫૫
મધ્ ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ,  
કોપોરેટ ઓફીસ,સરદાર પટેલ વવઘતુ ભવન, 
રેસકોસસ, વડોદરા. 
Mail- cfm.mgvcl@gebmail.com

મધ્ ય ગ જરાત િીજ કંપની લીમીટેડ,
િર્ ળુ કચેરી,નહડયાદ ફેબ્ર આરી-૨૦૨૧

જાહરે માહીતી અધિકારી અને મદદનીશ જાહરે માહીતી અધિકારી

૧

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ  
સ.ંવન વર્ ુસળ કચેરી,નડીયાદ

શ્રી પી.સી.પટેલ, અધિક્ષક ઇજનેર,    મો 
૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭              મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,          ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ 
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત

શ્રી એન.ડી.પ્રિાન,  કાયુપાલક ઇજનેર 
મો : ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૫                શ્રી 
એમ.બી.ચૌહાણ,             કાયસકારી  
હીસાબી અવિકારી  
આ મો. ૮૧૪૧૧૦૦૬૮૫              શ્રી 
એસ.જે.ગણાસ્િા,સહાયક સચચવ- 
એચઆર  મો.૯૮૭૯૩૧૯૫૨૦      મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની,         ત્રીજો માળ 
નગરપાચલકા ભવન સ્ટેશન રોડ, નડડયાદ 
 : ૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪



અ. ન.ં આફીસન  ંસરનામ  ંઅને ટેલીફોન નબંર
જાહરે માહહતી અધિકારીન  ંનામ સરનામ  ં

ફોન નબંર
ધિષય/કામ સાથે સબંિં

મદદનીશ જાહરે માહહતી અધિકારીન  ં
નામ સરનામ  ંઅને ફોન નબંર

એપલેટ ઓથોરીટી

૨ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
નડીયાદ (સ.ંવન) વવભાગીય કચેરી, 
૧૩૨ કેવી સબ સ્ ટેશન સામે, ડભાણ 
નડીયાદ : ૦૨૬૮-૨૫૮૧૮૩૬

શ્રી એસ સી તધિયાડ       કાયસપાલક 
ઇજનેર               મો. ૯૯૨૫૨૦૮૧૧૭ 
             મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ નડીયાદ (સ.ંવન) વવભાગીય 
કચેરી, નડીયાદ : ૦૨૬૮-૨૫૮૧૮૩૬
do.nadiad@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત શ્રી એમ.એમ. પડિયાર, નાયબ ઇજનેર 
(ટેક) મો. ૯૯૨૫૨૦૮૪૩૩               
શ્રી એફ કે ગોડહલ અવિક્ષક 
ડહસાબ(આવક)                  મો. 
૭૫૭૪૮ ૨૩૬૯૪. મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ નડીયાદ (સ.ંવન) 
વવભાગીય કચેરી, નડીયાદ : ૦૨૬૮-
૨૫૮૧૮૩૬

શ્રી પી.સી.પટેલ,                અધિક્ષક 
ઇજનેર,                    મો 
૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭            મધ્ય ગ જરાત 
િીજ કંપની,      ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  :૦૨૬૮-
૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com

૩ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
મહુિા (સ.ંવન) પેટા વવભાગીય કચેરી, 
૬૬ કે.વી.સબ સ્ટેશન,મહુિા : ૦૨૬૮-
૨૫૭૨૫૦૮

શ્રી એસ.એસ.મેહતા, નાયબ ઇજનેર મો. 
૯૯૨૫૨૦૮૩૭૮     મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ મહુિા (સ.ંવન) પેટા 
વવભાગીય કચેરી, ૬૬ કે.વી.સબ સ્ટેશન, 
મહુિા : ૦૨૬૮-૨૫૭૨૫૦૮ e-mail : 
sdo.mahudha@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત શ્રી ડી ડી પ્રજાપધત જુવનયર ઇજનેર  મો. 
૯૯૨૫૨૧૫૪૬૨ ,      શ્રી 
એસ.એસ.પઠાણ ,             નાયબ 
અિીક્ષક હહસાબ  મો.૮૧૨૮૬૯૫૧૬૧    
        મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ મહુિા સ.ંવન પેટા વવભાગીય 
કચેરી, જી.ઇ.બી.કોલોની, મહુિા : ૦૨૬૮-
૨૫૭૨૫૦૮

શ્રી પી.સી.પટેલ,અધિક્ષક ઇજનેર,            
મો ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭                  મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,             ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com

૪ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
ડાકોર (સ.ંવન) પેટા વવભાગીય કચેરી, 
નવા બસ સ્ટેશનની નજીક, ડાકોર : 
૦૨૬૯૯-૨૪૪૨૭૩

શ્રી એન ડી તળપદા   નાયબ    ઇજનેર 
મો.૯૮૭૯૨ ૦૦૮૪૬  મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ ડાકોર (સ.ંવન) પેટા 
વવભાગીય કચેરી,નવા બસ સ્ટેશનની 
નજીક, ડાકોર : ૦૨૬૯૯-૨૪૪૨૭૩ e-mail 
: sdo.dakor@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત શ્રી સી આર પટેલ          જુવનયર 
ઇજનેર           મો.૯૬૮૭૬ ૪૧૬૮૫   
            શ્રી કે.આર.ડુડં  સીની આસી  
       મો ૬૩૫૪૩૬૫૧૩૪. મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ ડાકોર 
(સ.ંવન) પેટા વવભાગીય કચેરી, નવા બસ 
સ્ટેશનની નજીક, ડાકોર : ૦૨૬૯૯-
૨૪૪૨૭૩

શ્રી પી.સી.પટેલ,અધિક્ષક ઇજનેર,            
મો ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭                  મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,             ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com

૫ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
ઠાસરા (સ.ંવન) પેટા વવભાગીય કચેરી, 
૬૬ કે.વી.સબ સ્ટેશન, ઠાસરા : 
૦૨૬૯૯-૨૨૨૦૫૪

શ્રી િી સી ક્ષધત્રય,નાયબ ઇજનેર 
મો.૯૯૨૫૨ ૧૫૫૦૯            મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ  ઠાસરા 
(સ.ંવન) પેટા વવભાગીય કચેરી, ૬૬ 
કે.વી.સબ સ્ટેશન, ઠાસરા : ૦૨૬૯૯-
૨૨૨૦૫૪e-mail 
:sdo.thasra@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત શ્રી આર એમ પરમાર , જુવનયર ઇજનેર 
મો. ૯૯૨૫૨૧૮૮૩૦      શ્રી પી કે 
વનનામા સીની આસી  મો. ૯૯૭૯૩ 
૪૩૭૪૯      મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ  ઠાસરા (સ.ંવન) પેટા વવભાગીય 
કચેરી, સ્ટેટ બેન્ક ની ઉપર, ઠાસરા : 
૦૨૬૯૯-૨૨૨૦૫૪

શ્રી પી.સી.પટેલ,અધિક્ષક ઇજનેર,            
મો ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭                  મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,             ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com



અ. ન.ં આફીસન  ંસરનામ  ંઅને ટેલીફોન નબંર
જાહરે માહહતી અધિકારીન  ંનામ સરનામ  ં

ફોન નબંર
ધિષય/કામ સાથે સબંિં

મદદનીશ જાહરે માહહતી અધિકારીન  ં
નામ સરનામ  ંઅને ફોન નબંર

એપલેટ ઓથોરીટી

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
ગળ્તેશ્વર (સ.ંવન) પેટા વવભાગીય 
કચેરી, જે કે પ્લાજા કોમ્પપ્લેક્સ 
સેવાચલયાબાલાવસનોર રોડ,સેવાચલયા-
૩૮૮૨૪૫  : ૦૨૬૯૯-૨૩૪૦૫૪

શ્રી જે.એમ નલિાયા,નાયબ ઇજનેર 
મો.૯૯૨૫૨૧૩૯૨૭ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ  ગળ્તેશ્વર (સ.ંવન) પેટા 
વવભાગીય કચેરી, જે કે પ્લાજા કોમ્પપ્લેક્સ 
સેવાચલયા બાલાવસનોર રોડ,સેવાચલયા-
૩૮૮૨૪૫  : ૦૨૬૯૯-૨૩૪૦૫૪

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત શ્રી બી એલ પટેલીયા , જુવનયર ઇજનેર 
મો. ૯૯૨૫૨૧૭૫૫૧     ડી એલ રાવત, 
નાયબ અધિક્ષક  મો. ૯૯૨૫૨૪૯૪૫૨   
    મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ  
ગળ્તેશ્વર (સ.ંવન) પેટા વવભાગીય કચેરી, 
જે કે પ્લાજા કોમ્પપ્લેક્સ સેવાચલયા 
બાલાવસનોર રોડ,સેવાચલયા-૩૮૮૨૪૫  : 
૦૨૬૯૯-૨૩૪૦૫૪

શ્રી પી.સી.પટેલ,અધિક્ષક ઇજનેર,            
મો ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭                  મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,             ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com

૬ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
બાલાસીનોર-૦૧  પેટા વવભાગીય 
કચેરી, ૬૬ કે.વી.સબ 
સ્ટેશન,અમદાવાદ રોડ,પીન કોડ નબંર. 
૩૮૮૨૫૫ બાલાસીનોર :૦૨૬૯૦ 
૨૬૭૯૦૬

શ્રી એમ ડી સોલકંી ,                  
નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨ ૦૮૩૭૩   
મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
બાલાસીનોર-૦૧ પેટા વવભાગીય કચેરી, 
૬૬ કે.વી.સબ સ્ટેશન,અમદાવાદ રોડ, પીન 
કોડ નબંર. ૩૮૮૨૫૫ બાલાસીનોર 
:૦૨૬૯૦-૨૬૭૯૦૬ e-mail 
:sdo.balasinor@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત શ્રી એચ બી પ્રજાપવત        જુવનયર 
ઇજનેર          , મો.૬૩૫૯૯ ૧૭૩૦૭, 
શ્રી આર.આર.તવવયાડ, નાયબ 
અિીક્ષક(ડહસાબ), મો. ૮૧૪૧૪૩૩૩૫૬, 
મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, 
બાલાસીનોર -૧  પેટા વવભાગીય કચેરી, 
૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન, પીન કોડ નબંર. 
૩૮૮૨૫૫ બાલાસીનોર :૦૨૬૯૦-
૨૬૭૯૦૬

શ્રી પી.સી.પટેલ,અધિક્ષક ઇજનેર,            
મો ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭                  મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,             ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com

૭ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ,બાલાવસનોર-૨ પેટા વવભાગીય 
કચેરી ૬૬ કે.વી.સબ સ્ટેશન 
બાલાવસનોર, : ૦૨૬૮-૨૫૮૧૮૫૦

શ્રી એ પી પરમાર ,નાયબ ઇજનેર, 
મો.૯૯૨૫૨૧૮૬૧૫-  મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ,બાલાવસનોર-૨ પેટા 
વવભાગીય કચેરી,૬૬ કે.વી.સબ સ્ટેશન 
બાલાવસનોર નડીયાદ : ૦૨૬૮-૨૫૮૧૮૫૦ 
e-mail : 
debalasionar2.mgvcl@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત શ્રી ડી.પી.પટેલ , જુવનયર ઇજનેર 
મો.૭૫૭૪૮૫૦૫૭૬      શ્રી  કે એમ 
રાઠોડ            નાયબ 
અિીક્ષક(હહસાબ),        મો: ૯૪૨૮૫ 
૬૩૮૬૧          મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ,બાલાવસનોર-૨ પેટા 
વવભાગીય કચેરી અંતગસત નડીયાદ  
સ.ંવન પેટા વવભાગીય કચેરી, નડીયાદ : 
૦૨૬૮-૨૫૮૧૮૫૦

શ્રી પી.સી.પટેલ,અધિક્ષક ઇજનેર,            
મો ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭                  મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,             ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com



અ. ન.ં આફીસન  ંસરનામ  ંઅને ટેલીફોન નબંર
જાહરે માહહતી અધિકારીન  ંનામ સરનામ  ં

ફોન નબંર
ધિષય/કામ સાથે સબંિં

મદદનીશ જાહરે માહહતી અધિકારીન  ં
નામ સરનામ  ંઅને ફોન નબંર

એપલેટ ઓથોરીટી

૮ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
મહમેદાવાદ (સ.ંવન) વવભાગીય કચેરી, 
રેલ્વે સ્ટેશનની નજીક,મહમેદાવાદ : 
૦૨૬૯૪-૨૪૪૦૬૫

શ્રી બી.એ.ગોહહલ, કાયસપાલક ઇજનેર 
મો.૯૯૨૫૨૦૮૨૫૮     મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની લીમીટેડ મહમેદાવાદ (સ.ંવન) 
વવભાગીય કચેરી, રેલ્વે સ્ટેશનની 
નજીક,મહમેદાવાદ : ૦૨૬૯૪-૨૪૪૦૬૫ 
do.mehmadabad@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત શ્રી સી.એલ.પટેલ , નાયબ ઇજનેર મો : 
૯૯૫૨૦૮૨૮૧  શ્રી એસ બી રામી, 
અિીક્ષક ડહસાબનીશ, 
મો.:૬૩૫૯૯૧૭૩૮૫  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની લીમીટેડ મહમેદાવાદ  સ.ંવન 
વવભાગીય કચેરી, રેલ્વે સ્ટેશનની નજીક, 
૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન, મહમેદાવાદ : 
૦૨૬૯૪-૨૪૪૦૬૫

શ્રી પી.સી.પટેલ,અધિક્ષક ઇજનેર,            
મો ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭                  મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,             ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com

૯ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
મહમેદાવાદ (રૂરલ) પેટા વવભાગીય 
કચેરી, રેલ્વે સ્ટેશનની નજીક,  
મહમેદાવાદ : ૦૨૬૯૪-૨૪૪૦૨૦ / 
૨૪૪૧૭૬

શ્રી એન બી િનાલલયા, નાયબ ઇજનેર 
મો.૯૯૨૫૦૮૩૮૦ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ મહમેદાવાદ (રૂરલ) પેટા 
વવભાગીય કચેરી, રેલ્વે સ્ટેશનની નજીક, 
મહમેદાવાદ : ૦૨૬૯૪-૨૪૪૦૨૦ / 
૨૪૪૧૭૬e-mail : 
sdo.mehmadabad@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત શ્રી પી.એ.ચૌહાણ, જુની ઇજનેર, 
મો.૭૦૬૯૦૨૩૬૨૯, શ્રી જી એમ શમાસ  
નાયબ અિીક્ષક ડહસાબનીશ
 મો. ૯૯૯૮૮૧૫૨૬૨ ધ્ ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ મહમેદાવાદ (રૂરલ) પેટા 
વવભાગીય કચેરી, રેલ્વે સ્ટેશનની નજીક,  
મહમેદાવાદ : ૦૨૬૯૪-૨૪૪૦૨૦ / 
૨૪૪૧૭૬

શ્રી પી.સી.પટેલ,અધિક્ષક ઇજનેર,            
મો ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭                  મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,             ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com

૧૦ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
ખેડા (રૂરલ) પેટા વવભાગીય કચેરી, 
એચ.એન.ડી.પારેખ સ્ કુલ પાસે,  
મહમેદાવાદ. ખેડા : ૦૨૬૯૪-૨૨૨૦૫૭

શ્રી જી જે કાપહડયા , નાયબ ઇજનેર મો. 
૯૯૨૫૨૧૩૩૧૩ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ ખેડા  પેટા વવભાગીય 
કચેરી,  એચ.એન.ડી.પારેખ સ્ કુલ પાસે, 
ખેડા : ૦૨૬૯૪-૨૨૨૦૫૭ e-mail 
:sdo.kheda@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત  શ્રી બી એન ચોટલીયા, જ ધનયર ઇજનેર, 
મો., ૯૯૨૫૨૧૫૧૯૬     શ્રી ટી જી 
પહરખ  ,નાયબ અિીક્ષક  
મો.૬૩૫૯૯૬૦૩૩૯ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ ખેડા (રૂરલ) પેટા 
વવભાગીય કચેરી, એચ.એન.ડી.પારેખ 
સ્ કુલ પાસે, ખેડા : ૦૨૬૯૪-૨૨૨૦૫૭

શ્રી પી.સી.પટેલ,અધિક્ષક ઇજનેર,            
મો ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭                  મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,             ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com

૧૧ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
કઠલાલ-૦૧  પેટા વવભાગીય કચેરી, 
કઠલાલ : ૦૨૬૯૧-૨૪૪૨૯૦

શ્રી એચ એલ ભણસોલ, નાયબ ઇજનેર 
મો. ૯૯૨૫૨૦૮૩૭૭ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ કઠલાલ-૦૧  પેટા 
વવભાગીય કચેરી, ૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન, 
કઠલાલ : ૦૨૬૯૧-૨૪૪૨૯૦   e-
mail:sdo.kathlal@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત શ્રી જી િાય ચમ્પાિત  ,જુવનયર ઇજનેર  
મો.૮૪૬૦૨૫૬૮૨૦ જે.વી.પટેલ,નાયબ 
અિીક્ષક મો.૯૯૭૯૮૭૬૪૧૬             
મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
કઠલાલ-૦૧ પેટા વવભાગીય કચેરી, ૬૬ 
કે.વી. સબ સ્ટેશન,  કઠલાલ : ૦૨૬૯૧-
૨૪૩૫૧૩

શ્રી પી.સી.પટેલ,અધિક્ષક ઇજનેર,            
મો ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭                  મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,             ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com



અ. ન.ં આફીસન  ંસરનામ  ંઅને ટેલીફોન નબંર
જાહરે માહહતી અધિકારીન  ંનામ સરનામ  ં

ફોન નબંર
ધિષય/કામ સાથે સબંિં

મદદનીશ જાહરે માહહતી અધિકારીન  ં
નામ સરનામ  ંઅને ફોન નબંર

એપલેટ ઓથોરીટી

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
કઠલાલ-૦૨ પેટા વવભાગીય કચેરી, 
કઠલાલ : ૦૨૬૯૧-૨૪૩૫૧૩

શ્રી િાય કે મકિાણા  ,નાયબ ઇજનેર 
મો.૯૯૨૫૨૧૫૪૪૭ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ કઠલાલ-૦૨   પેટા 
વવભાગીય કચેરી, ૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન, 
કઠલાલ : ૦૨૬૯૧-૨૪૩૫૧૩  e-mail : 
sdo.kathlal2@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત શ્રી એમ એ પટેલ  ,જુવનયર ઇજનેર  મો. 
૯૯૨૫૨૧૭૬૭૩ડ શ્રી ડી જે ચૌિરી 
,નાયબ અિીક્ષક મો.૯૫૫૮૮૧૪૮૩૪    
મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
કઠલાલ-૦૧ પેટા વવભાગીય કચેરી, ૬૬ 
કે.વી. સબ સ્ટેશન,  કઠલાલ : ૦૨૬૯૧-
૨૪૩૫૧૩

શ્રી પી.સી.પટેલ,અધિક્ષક ઇજનેર,            
મો ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭                  મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,             ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com

૧૨ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
કપડવજં (શહરે) પેટા વવભાગીય 
કચેરી, ૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન, કપડવજં 
: ૦૨૬૯૧-૨૫૩૮૨૭

શ્રી આર.એમ.પટેલ નાયબ ઇજનેર મો 
૯૯૨૫૨૦૮૪૪૭   મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ કપડવજં (શહરે) પેટા 
વવભાગીય કચેરી, ૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન, 
કપડવજં : ૦૨૬૯૧-૨૫૩૮૨૭e-mail 
:sdo.kapadvanj@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત શ્રી એચ પી મોદી , જુવનયર ઇજનેર મો. 
૯૯૨૪૮૫૦૯૦૩  શ્રી કે આર ડામોર 
નાયબ અિીક્ષક મો ૯૯૯૮૩૮૭૬૧૦ 
મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
કપડવજં (શહરે) પેટા વવભાગીય કચેરી, 
૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન,કપડવજં : 
૦૨૬૯૧-૨૫૩૮૨૭

શ્રી પી.સી.પટેલ,અધિક્ષક ઇજનેર,            
મો ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭                  મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,             ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com

૧૩ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
કપડવજં (પવૂસ) પેટા વવભાગીય કચેરી, 
૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન, કપડવજં : 
૦૨૬૯૧-૨૫૩૮૨૭

શ્રી જી એસ પટેલ, નાયબ ઇજનેર મો 
૯૯૨૫૨૦૮૪૪૫  મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ કપડવજં (શહરે) પેટા 
વવભાગીય કચેરી, ૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન, 
કપડવજં : ૦૨૬૯૧-૨૫૩૮૨૭e-mail 
:sdo.kapadwanj.east@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત શ્રી િી કે પ્રજાપધત , જુવનયર ઇજનેર 
મો.૭૫૭૪૮૨૩૬૮૯      શ્રી 
ડી.એન.પટેલ , ઇન.નાયબ 
અધિક્ષક.,મો.૯૪૨૭૬૯૫૭૬૯ મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ કપડવજં 
(શહરે) પેટા વવભાગીય કચેરી, ૬૬ કે.વી. 
સબ સ્ટેશન,કપડવજં : ૦૨૬૯૧-૨૫૩૮૨૭

શ્રી પી.સી.પટેલ,અધિક્ષક ઇજનેર,            
મો ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭                  મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,             ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com

૧૪ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
કપડવજં (પવિમ) પેટા વવભાગીય 
કચેરી, ૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન,  
કપડવજં : ૦૨૬૯૧-૨૫૪૦૦૫

શ્રી સી જી પટેલ, જ ધનયર ઇજનેર મો. 
૯૯૨૫૨૦૮૧૩૩  મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ કપડવજં (રૂરલ) પેટા 
વવભાગીય કચેરી, ૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન,  
કપડવજં : ૦૨૬૯૧-૨૫૪૦૦૫e-mail 
:sdo.kapadwanj.west@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત શ્રી જે એસ ઠાકોર  ,       જૂધનયર 
ઇજનેર,                  મો. ૯૦૯૯૦ 
૪૪૨૧૨         શ્રી ડી.એચ.પટેલ,ઇન 
નાયબ  અવિક્ષક મો. ૯૮૨૪૬૯૬૮૫૫  
મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
કપડવજં  રૂરલ પેટા વવભાગીય કચેરી, 
૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન,  કપડવજં : 
૦૨૬૯૧-૨૫૪૦૦૫

શ્રી પી.સી.પટેલ,અધિક્ષક ઇજનેર,            
મો ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭                  મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,             ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com



અ. ન.ં આફીસન  ંસરનામ  ંઅને ટેલીફોન નબંર
જાહરે માહહતી અધિકારીન  ંનામ સરનામ  ં

ફોન નબંર
ધિષય/કામ સાથે સબંિં

મદદનીશ જાહરે માહહતી અધિકારીન  ં
નામ સરનામ  ંઅને ફોન નબંર

એપલેટ ઓથોરીટી

૧૫ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, 
હલદરવાસ પેટા વવભાગીય કચેરી 
અંતગસત મહમેદાવાદ (સ.ંવન) 
વવભાગીય કચેરી, રેલ્વે સ્ટેશનની 
નજીક, ,મહમેદાવાદ : ૦૨૬૯૪-
૨૪૪૦૬૫

શ્રી જે.આઈ.ગઠિી ,નાયબ ઇજનેર 
મો.૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪  મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ, હલદરવાસ પેટા 
વવભાગીય કચેરી અંતગસત મહમેદાવાદ 
(સ.ંવન) વવભાગીય કચેરી, રેલ્વે સ્ટેશનની 
નજીક, મહમેદાવાદ : ૦૨૬૯૪-૨૪૪૦૬૫ 
e-mail:sdo.haldarwas@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત શ્રી એમ કે ચૌિરી , જ ધનયર ઇજનેર, 
મો.૯૯૨૫૨૧૫૭૦૨   ખાલી જગ્યા શ્રી 
એ એસ પડંયા આઇ/સી નાયબ અધિક્ષક 
 એકા, મો.૯૮૭૯૫૦૪૧૦૩   મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, 
હલદરવાસ પેટા વવભાગીય કચેરી 
અંતગસત મહમેદાવાદ  સ.ંવન  વવભાગીય 
કચેરી, રેલ્વે સ્ટેશનની નજીક, 
મહમેદાવાદ : ૦૨૬૯૪-૨૪૪૦૬૫

શ્રી પી.સી.પટેલ,અધિક્ષક ઇજનેર,            
મો ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭                  મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,             ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com

૧૬ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
લીંબાસી પેટા વવભાગીય કચેરી, રેલ્વે 
સ્ટેશનની નજીક,મહમેદાવાદ : ૦૨૬૯૪-
૨૪૪૦૬૫

શ્રી આર જી શમાુ , નાયબ ઇજનેર 
મો.૯૯૨૫૨૦૮૪૫૩   મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ મહમેદાવાદ (સ.ંવન) 
વવભાગીય કચેરી, રેલ્વે સ્ટેશનની 
નજીક,મહમેદાવાદ : ૦૨૬૯૪-૨૪૪૦૬૫ e-
mail :sdo.kheda@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત શ્રી િાય એમ ખોલીયા , જૂન ઇજનેર મો 
: ૯૯૨૫૨૧૫૧૮૩,શ્રી એમ.એમ.સૈયદ  
નાયબ અવિક્ષક  એકા, મો 
૯૯૨૫૨૧૮૭૬૬   મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ મહમેદાવાદ  સ.ંવન 
વવભાગીય કચેરી, રેલ્વે સ્ટેશનની નજીક, 
૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન, મહમેદાવાદ : 
૦૨૬૯૪-૨૪૪૦૬૫

શ્રી પી.સી.પટેલ,અધિક્ષક ઇજનેર,            
મો ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭                  મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,             ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com

૧૮ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
નડીયાદ શહરે વવભાગીય કચેરી, હીન્દુ 
આશ્રમ ની વવરુધ્િ, રેલ્ વે ઓવરબ્રીજ 
પાસે, નડીયાદ : ૦૨૬૮-૨૫૫૫૦૫૪

શ્રી કે.એમ.શાહ  કાયસપાલક ઇજનેર 
મો.૯૮૭૯૨૦૦૭૪૦  મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ નડીયાદ શહરે વવભાગીય 
કચેરી, હીન્દુ આશ્રમ ની વવરુધ્િ,રેલ્ વે 
ઓવરબ્રીજ પાસે, નડીયાદ : ૦૨૬૮-
૨૫૫૫૦૫૪e-mail : 
do.nadiad.city@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત શ્રી પી.આર.શાહ નાયબ ઇજનેર મો. 
૯૯૨૫૨૦૮૪૦૬ શ્રી પી.એ.પરમાર  
નાયબ અિીક્ષક, મો ૭૫૬૭૯૨૧૭૭૩ 
મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
નડીયાદ શહરે વવભાગીય કચેરી હીન્દુ 
આશ્રમ ની વવરુધ્િ,રેલ્ વે ઓવરબ્રીજ 
પાસે, નડીયાદ : ૦૨૬૮-૨૫૫૫૦૫૪

શ્રી પી.સી.પટેલ,અધિક્ષક ઇજનેર,            
મો ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭                  મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,             ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com

૧૯ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ,ચકલાસી પેટા વવભાગીય 
કચેરી ,૬૬ કે.વી.સબ સ્ટેશન ચકલાસી  
: ૦૨૬૮-૨૫૮૧૮૫૦

શ્રી કે.બી.પ્રજાપધત, નાયબ 
ઇજનેર,મો.૯૯૨૫૨૧૧૮૭૧ મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની લીમીટેડ,ચકલાસી પેટા 
વવભાગીય કચેરી૬૬ કે.વી.સબ સ્ટેશન 
ચકલાસી,  : ૦૨૬૮-૨૫૮૧૮૫૦ e-mail : 
sdo.chaklasi@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત શ્રી  એન પી સોઢા, જ ધનયર ઇજનેર 
મો.૭૫૭૪૮૧૭૭૩૨,શ્રી કે.ડી.પરમાર, 
સીની.આવસસ્ટન્ટ , મો ૯૯૨૪૭૬૩૯૯૨   
મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ,ચકલાસી પેટા વવભાગીય કચેરી 
અંતગસત નડીયાદ  સ.ંવન પેટા વવભાગીય 
કચેરી, નડીયાદ : ૦૨૬૮-૨૫૮૧૮૫૦

શ્રી પી.સી.પટેલ,અધિક્ષક ઇજનેર,            
મો ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭                  મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,             ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com



અ. ન.ં આફીસન  ંસરનામ  ંઅને ટેલીફોન નબંર
જાહરે માહહતી અધિકારીન  ંનામ સરનામ  ં

ફોન નબંર
ધિષય/કામ સાથે સબંિં

મદદનીશ જાહરે માહહતી અધિકારીન  ં
નામ સરનામ  ંઅને ફોન નબંર

એપલેટ ઓથોરીટી

૨૦ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
નડીયાદ (સ.ંવન) પેટા વવભાગીય 
કચેરી,  ૧૩૨ કેવી સબ સ્ ટેશન સામે, 
ડભાણ, નડીયાદ : ૦૨૬૮-૨૫૮૧૮૫૦

શ્રી જે.એસ.ભગિતી, નાયબ 
ઇજનેર,મો.૯૯૨૫૨૧૧૮૭૦    મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ નડીયાદ 
(સ.ંવન) પેટા વવભાગીય કચેરી, ૧૩૨ કેવી 
સબ સ્ ટેશન સામે, ડભાણ, નડીયાદ : 
૦૨૬૮-૨૫૮૧૮૫૦e-mail 
:sdo.nadiad.rural@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત શ્રી એ.આર.બારોટ, જ ધનયર ઇજનેર .
મો૭૫૭૪૮૧૬૪૨૨ શ્રીમતી જે.એમ.દેવડા 
નાયબ અિીક્ષક ડહસાબ, 
મો૯૮૭૯૫૪૫૮૧૫ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ નડીયાદ  સ.ંવન  પેટા 
વવભાગીય કચેરી, ૧૩૨ કેવી સબ સ્ ટેશન 
સામે, ડભાણ, નડીયાદ : ૦૨૬૮-
૨૫૮૧૮૫૦

શ્રી પી.સી.પટેલ,અધિક્ષક ઇજનેર,            
મો ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭                  મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,             ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com

૨૧ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
વસો (સ.ંવન) પેટા વવભાગીય કચેરી, 
જી.ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ કે.વી.સબ સ્ટેશન, 
વસો : ૦૨૬૮-૨૫૮૫૪૨૮

શ્રી આર.આર.દરજી, નાયબ ઇજનેર મો. 
૯૯૨૫૨૦૮૪૨૪  મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ વસો (સ.ંવન) પેટા 
વવભાગીય કચેરી, જી.ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ 
કે.વી.સબ સ્ટેશન, વસો : ૦૨૬૮-
૨૫૮૫૪૨૮   e-mail 
:sdo.vaso@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત શ્રી જે.જે. પટેલ, જુવનયર  ઇજનેર, 
મો.૯૯૨૫૦૩૭૬૭૦,      
શ્રીમતીએમ.એચ.ચલિંબાચચયા, નાયબ 
અવિક્ષક મો.૯૫૧૦૫૦૬૯૦૮         
મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ વસો 
સ.ંવન પેટા વવભાગીય કચેરી, 
જી.ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ કે.વી.સબ સ્ટેશન, 
િસો : ૦૨૬૮-૨૫૮૫૪૨૮

શ્રી પી.સી.પટેલ,અધિક્ષક ઇજનેર,            
મો ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭                  મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,             ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com

૨૨ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
નડીયાદ ઇસ્ટ પેટા વવભાગીય 
કચેરી,એન.જે.હાઉસ, સતંરામ રોડ 
નડીયાદ : ૦૨૬૮-૨૫૬૭૦૭૨

શ્રી જે.એમ.બ્રહ્મભટ્ટ નાયબ ઇજનેર મો. 
૯૯૨૫૨૧૧૮૭૩ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ,નડીયાદ ઇસ્ટ પેટા 
વવભાગીય કચેરી એન.જે.હાઉસ, સતંરામ 
રોડ નડીયાદ : ૦૨૬૮-૨૫૬૭૦૭૨  e-
mail :sdo.nadiad.rural@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત શ્રી ડી પી  ધપ્રયાદશી,જુવનયર ઇજનેર મો. 
૯૯૫૨૫૧૮૬૮૯      શ્રી ડી.આર.શાહ  
નાયબ અિીક્ષક,મો.૮૧૪૧૪૩૫૧૬૨   
મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
નડીયાદ ઇસ્ટ પેટા વવભાગીય કચેરી 
એન.જે.હાઉસ, સતંરામ રોડ નડીયાદ : 
૦૨૬૮-૨૫૬૭૦૭૨

શ્રી પી.સી.પટેલ,અધિક્ષક ઇજનેર,            
મો ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭                  મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,             ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com

૨૩ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
નડીયાદ વેસ્ટ પેટા વવભાગીય,હીન્દુ 
આશ્રમ ની વવરુધ્િ, રેલ્ વે ઓવરબ્રીજ 
પાસે,  નડીયાદ : ૦૨૬૮-૨૫૫૮૯૦૩

શ્રી બી કે પારેખ, નાયબ ઇજનેર મો. 
૯૯૨૫૨૦૮૪૩૦  મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ,નડીયાદ વેસ્ટ પેટા 
વવભાગીય કચેરી,હીન્દુ આશ્રમ ની વવરુધ્િ, 
રેલ્ વે ઓવરબ્રીજ પાસે, નડીયાદ : ૦૨૬૮-
૨૫૫૮૯૦૩e-
mail:sdo.nadiad.west@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત  શ્રી કે.એસ.કાપહડયા,      જ ધનયર 
ઇજનેર .
મો ૯૬૮૭૬૬૨૦૭૦
શ્રી જે.એન.પારેખ  મો ૯૯૨૫૨૧૫૨૮૪,  
 મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
નડીયાદ વેસ્ટ પેટા વવભાગીય 
કચેરી,હીન્દુ આશ્રમ ની વવરુધ્િ, રેલ્ વે 
ઓવરબ્રીજ પાસે નડીયાદ :૦૨૬૮-
૨૫૫૮૯૦૩

શ્રી પી.સી.પટેલ,અધિક્ષક ઇજનેર,            
મો ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭                  મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,             ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com



અ. ન.ં આફીસન  ંસરનામ  ંઅને ટેલીફોન નબંર
જાહરે માહહતી અધિકારીન  ંનામ સરનામ  ં

ફોન નબંર
ધિષય/કામ સાથે સબંિં

મદદનીશ જાહરે માહહતી અધિકારીન  ં
નામ સરનામ  ંઅને ફોન નબંર

એપલેટ ઓથોરીટી

૨૪ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
નડીયાદ આર.એસ.ઓ. ગ્રીડ કોલોની 
પો.ડભાણ નડીયાદ : ૦૨૬૮-
૨૫૮૧૯૫૪

શ્રી એસ.એસ.મેહતા, નાયબ ઇજનેર મો. 
૯૯૨૫૨૦૮૩૭૮ મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ નડીયાદ આર.એસ.ઓ. 
ગ્રીડ કોલોની પો.ડભાણ નડીયાદ : ૦૨૬૮-
૨૫૮૧૯૫૪  e-mail : 
nadiadrso.mgvcl@gebmail.com

ટેકવનકલ,હીસાબી અને વહીવટી બાબત   શ્રી ડી.એમ.ઠક્કર, મો.  સીની. આસી. 
(મો) - ૮૮૬૬૨૧૪૮૭૨      મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ નડીયાદ 
આર.એસ.ઓ. ગ્રીડ કોલોની પો.ડભાણ 
નડીયાદ : ૦૨૬૮-૨૫૮૧૯૫૪

શ્રી પી.સી.પટેલ,અધિક્ષક ઇજનેર,            
મો ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૭                  મધ્ય 
ગ જરાત િીજ કંપની,             ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભિન સ્ટેશન રોડ, નહડયાદ  
:૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪
senadiad.mgvcl@gebmail.com


















































































































































































































