જાહેર માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી નુ ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સુિી ની ધિગત દર્ાા િત ુંુ પત્રક.

અનુ. અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર

જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો

સબુંધિત

સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો

એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

ધિષય/કામગીરી

(અધિકારીનુ ું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

(કચેરીનુું નામ/સરનામુ/
ું ફોન નું અને ઈ-

વડોદરા સંચાલન અને નનભાવ વર્ળ
ુ ત કચેરી.
૧

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ

શ્રી આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ ટી.બી.

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

તથા

હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

એકાઉન્ટસને

િડોદરા -૩૯૦ ૦૨૧.

તાુંધત્રક, િહહિટી

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

લગતી

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ુળ
ુ કચેરી

બાબતો

ગોત્રી સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.
૨

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ
ડભોઈ (સું નેધન) ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કેિી સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ
ડભોઈ (જી. િડોદરા)-૩૯૧ ૧૧૦
૦૨૬૬૩-૨૫૬૪૧૪

૩

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧
શ્રી એસ.એલ.િમાુ , કાયુપાલક ઈજનેર

મોબાઈલ નંબર – ૯૮૨૫૨૦૩૧૬૨
ઈ મેલ - dbh.div.mgvcl@gebmail.com
મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ
ડભોઈ (સં અને નન) નવભાગીય કચેરી
૬૬ કેવી સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ
ડભોઈ (જી. વડોદરા)-૩૯૧ ૧૧૦
૦૨૬૬૩-૨૫૬૪૧૪

શ્રી િી.એચ.રે હિર, નાયબ ઈજનેર

ડભોઈ (ગ્રામ્ય) પેટા ધિભાગીય કચેરી મોબાઈલ નુંબર -૯૯૨૫૨૦૮૧૧૫
૬૬ કેિી સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ
ડભોઈ (જી. િડોદરા)-૩૯૧ ૧૧૦
૦૨૬૬૩-૨૫૬૪૧૪

ઈ મેલ મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ
ડભોઈ (ગ્રામ્ય) પેટા નવભાગીય કચેરી
૬૬ કેવી સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ
ડભોઈ (જી. વડોદરા)-૩૯૧ ૧૧૦
૦૨૬૬૩-૨૫૪૯૨૬

તાુંધત્રક, િહહિટી
તથા
એકાઉન્ટસને

શ્રી ----------------

મોબાઈલ નંબર –
e-mail - barodaom est@gebmail.com
શ્રી એમ.એન.પટે લ
એકાઉન્ટસ ઓફીસર (રે વન્યુ)
મોબાઈલ નંબર - ૭૫૬૭૯૬૬૨૩૯
મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ
વડોદરા (સં અને નન) વર્ળ
ુ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,
વડોદરા -૨૧.

મેઈલ એડ્રેસ)
મુખ્ય ઈજનેર (ટેક અને ઓપ.)
મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
કોપોરે ટ કચેરી, સરદાર પટેલ ધિદ્યુત ભિન,
રે સકોષુ, િડોદરા
ઈ-મેઈલ :- mgvcl@gebmail.com

શ્રી એસ. આર. દીિાન, નાયબ ઈજનેર

શ્રી આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૨૮૭

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

E mail-

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

s.diwan@mgvcl.com

લગતી

શ્રી એમ. એલ.પગી, નાયબ અધિક્ષક (મહેકમ)

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

બાબતો

ડભોઈ (સું અને ધન) ધિભાગીય કચેરી

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

ડભોઈ (જી. િડોદરા)-૩૯૧ ૧૧૦

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ

૦૨૬૬૩-૨૫૬૪૧૪

િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.

શ્રી એમ.એમ.પરમાર , જુ ની. ઈજનેર

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧
શ્રી આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

તાુંધત્રક, િહહિટી
તથા
એકાઉન્ટસને
લગતી
બાબતો

મોબાઈલ નંબર – ૯૯૭૮૯૩૫૫૫૦
E-mailશ્રી એ.એ.ચૌહાણ, ડે.સુપ્રી. (એકા.).
ડભોઈ (ગ્રામ્ય) પેટા નવભાગીય કચેરી
૬૬ કેવી સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ
ડભોઈ (જી. વડોદરા)-૩૯૧ ૧૧૦
૦૨૬૬૩-૨૫૪૯૨૬
મોબાઈલ નંબર – ૮૨૩૮૦૧૯૬૬૨

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.
૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

જાહેર માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી નુ ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સુિી ની ધિગત દર્ાા િત ુંુ પત્રક.

અનુ. અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર

૪

૫

જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો

સબુંધિત

સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો

એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

ધિષય/કામગીરી

(અધિકારીનુ ું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

(કચેરીનુું નામ/સરનામુ/
ું ફોન નું અને ઈ-

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ

શ્રી જે.આર.બાહરયા નાયબ ઈજનેર

ડભોઇ (શહેર) પેટા ધિભાગીય કચેરી

મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૨૪

ઝાલોરા િગા, ખરાદી િગા

ઈ મેલ - jalamsinh.baria@mgvcl.com

ડભોઈ (જી. િડોદરા)-૩૯૧ ૧૧૦

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

૦૨૬૬૩-૨૫૭૪૦૭

ડભોઈ (શહેર) પેટા ધિભાગીય કચેરી

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ

વડોદરા
સંચાલન
અને નનભાવ
વર્ળ
ુ ત કચે
તાુંધત્રક,
િહહિટી
શ્રી. કે.એચ.પટે
લ ર, ી.જુ ની. ઈજનેર

શ્રી આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૧૫૦૬૬

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

ઈ મેલ - kalpeshkumar.chaudhari@mgvcl.com

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

લગતી

શ્રી એમ.એમ. દિે, સીની. આસી.

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

બાબતો

ડભોઈ (શહેર) પેટા ધિભાગીય કચેરી

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

ઝારોલા િગા, ખરાદી િગા

ઝારોલા િગા, ખરાદી િગા

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

ડભોઈ (જી. િડોદરા)-૩૯૧ ૧૧૦

ડભોઈ (જી. િડોદરા)-૩૯૧ ૧૧૦

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ

૦૨૬૬૩-૨૫૭૪૦૭

૦૨૬૬૩-૨૫૭૪૦૭

િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.

શ્રી. બી.બી.ઠાકોર,જુ ની. ઈજનેર(V./S.)

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧
શ્રી
આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

E-mail

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

શ્રી ડી.સી.મકિાણા, નાયબ ઈજનેર

મોબાઈલ નંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૨૮૯
E-mail- d.makwana@mgvcl.com
૬૬ કેિી સુંખેડા સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ
સંખેડા પેટા નવભાગીય કચેરી
કોટુ પાસે. સુંખેડા
૬૬ કેવી સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ
જી. િડોદરા-૩૯૧૧૪૫
કોટુ પાસે. સંખેડા
જી. વડોદરા-૩૯૧૧૪૫
૦૨૬૬૫-૨૪૩૨૪૬
૦૨૬૬૫-૨૪૩૨૪૬
સુંખેડા પેટા ધિભાગીય કચેરી

તથા

મેઈલ એડ્રેસ)

એકાઉન્ટસને

તાુંધત્રક, િહહિટી
તથા
એકાઉન્ટસને
લગતી
બાબતો

મોબાઈલ નંબર – ૯૫૮૬૯૪૧૯૮૭
શ્રી એસ.ડી.પાઠક, ડે. સુપ્રી. (એકાઉંટ).
સંખેડા પેટા નવભાગીય કચેરી
૬૬ કેવી સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ
કોટુ પાસે. સંખેડા
જી. વડોદરા-૩૯૧૧૪૫
૦૨૬૬૫-૨૪૩૨૪૬

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.

૬

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ
ચાણોદ પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કેિી ચાણોદ સબ સ્ટે શન
કમ્પાઉન્ડ
ચાણોદ, તા.ડભોઈ
જી. િડોદરા-૩૯૧૧૦૫
૦૨૬૬૫-૨૩૨૧૧

શ્રી એચ.િી.ગજ્જર,જુ નીયર ઈજનેર

મોબાઈલ નંબર – ૭૦૬૯૦૪૯૫૦૯
ઈ મેલ - sdo.chandod@mgvcl.com
મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ
ચાણોદ પેટા નવભાગીય કચેરી
૬૬ કેવી ચાણોદ સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ
ચાણોદ, તા.ડભોઈ
જી. વડોદરા-૩૯૧૧૦૫

તાુંધત્રક, િહહિટી
તથા
એકાઉન્ટસને
લગતી
બાબતો

શ્રી. ડી.િી. પટે લ,

સીની આસી.

મોબાઈલ નંબર –૭૫૬૭૨૦૨૫૯૧
૬૬ કેવી ચાણોદ સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ
ચાણોદ, તા.ડભોઈ
જી. વડોદરા-૩૯૧૧૦૫

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧
શ્રી આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.
૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

જાહેર માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી નુ ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સુિી ની ધિગત દર્ાા િત ુંુ પત્રક.

અનુ. અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર

૭

જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો

સબુંધિત

સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો

એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

ધિષય/કામગીરી

(અધિકારીનુ ું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

(કચેરીનુું નામ/સરનામુ/
ું ફોન નું અને ઈ-

વડોદરા
સંચાલન
અને નનભાવ
વર્ળ
ુ ત કચેરી.જુ ની. ઈજનેર(િી.એસ.)
તાુંધત્રક,
િહહિટી
શ્રી. એન.જે.ઝાલા,

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ

શ્રી ડી.િી.પરમાર, નાયબ ઈજનેર

શીનોર પેટા ધિભાગીય કચેરી

મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

૬૬ કેિી સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ

ઈ મેલ - dinesh.parmar@mgvcl.com

મુ.પો: શીનોર

શીનોર પેટા ધિભાગીય કચેરી

લગતી

જી. િડોદરા-૩૯૧૧૧૫

૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

બાબતો

૦૨૬૬૫-૨૬૪૩૪૬

મુ.પો: શીનોર

તથા
એકાઉન્ટસને

જી. િડોદરા-૩૯૧૧૧૫

મોબાઈલ નંબર – ૭૫૬૭૮૬૦૬૫૫
ઈ મેલ:-navalkumar.zala@mgvcl.com
શ્રી એ.આર.દે સાઈ, ડે.સુપ્રી. (એકા.).
શીનોર પેટા નવભાગીય કચેરી
૬૬ કેવી સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ
મુ.પો: શીનોર
જી. વડોદરા-૩૯૧૧૧૫
૦૨૬૬૫-૨૬૪૩૪૬

૦૨૬૬૬-૨૬૪૩૪૬
૮

૯

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ

શ્રી એમ.ડી.રાઠિા, કાયુપાલક ઈજનેર

બોડેલી (સું અને ધન) ધિભાગીય કચેરી મોબાઈલ નં॰ ૯૯૨૫૨૦૮૨૯૮
ઈ મેલ એ.પી.એમ.સી. માકે ટ કમ્પાઉન્ડ
બોડેલી (સં અને નન) નવભાગીય કચેરી
એ.પી.એમ.સી. માકે ટ કમ્પાઉન્ડ
પહેલો માળ, બોડેલી.
પહેલો માળ, બોડેલી.
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫
જી. વડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫
૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧
૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ
નસિાડી પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કેિી સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ
કિાુંટ રોડ, મુ.પો: કિાુંટ
જી. િડોદરા-૩૯૧૧૫૦
૦૨૬૬૧-૨૭૨૦૫૫

શ્રી એમ.ડી.દલિાડી, નાયબ ઈજનેર
મોબાઈલ નંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૪૪૮
નસવાડી પેટા નવભાગીય કચેરી
૬૬ કેવી સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ
કવાંટ રોડ, મુ.પો: કવાંટ
જી. વડોદરા-૩૯૧૧૫૦
૦૨૬૬૧-૨૭૨૦૫૫/૨૯૦૪૫૭

મેઈલ એડ્રેસ)

શ્રી આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.

શ્રી ડી.જી.જેથ્રા નાયબ ઈજનેર

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧
શ્રી
આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

તથા

મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૨૬૬

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

એકાઉન્ટસને

ઈ મેલ - deepak.jethra@mgvcl.com

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

લગતી

શ્રી આર. કે. રાઠિા, નાયબ અધિક્ષક (મહેકમ)

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

બાબતો

બોડેલી (સું અને ધન) ધિભાગીય કચેરી

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

એ.પી.એમ.સી. માકે ટ કમ્પાઉન્ડ

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

પહેલો માળ, બોડેલી.

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ

જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫

િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.

૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧
શ્રી. એચ.વી.કોઠીયા, જુ ની. ઈજનેર (નવ.એસ.)

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧
શ્રી આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

તાુંધત્રક, િહહિટી

તાુંધત્રક, િહહિટી
તથા
એકાઉન્ટસને
લગતી
બાબતો

મોબાઈલ નંબર – ૮૨૩૮૦૪૨૦૫૩
શ્રી ટી.જી.રાઠવા, ડે.સુપ્રી. (એકા.).
નસવાડી પેટા નવભાગીય કચેરી
કવાંટ રોડ, મુ.પો: કવાંટ
જી. વડોદરા-૩૯૧૧૫૦
૦૨૬૬૧-૨૭૨૦૫૫

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.
૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

જાહેર માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી નુ ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સુિી ની ધિગત દર્ાા િત ુંુ પત્રક.

અનુ. અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર

જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો

સબુંધિત

સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો

એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

ધિષય/કામગીરી

(અધિકારીનુ ું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

(કચેરીનુું નામ/સરનામુ/
ું ફોન નું અને ઈ-

વડોદરા
સંચાલન
અને નનભાવ
વર્ળ
ુ ત કચેરી. જુ ની. ઈજનેર
તાુંધત્રક,
િહહિટી
શ્રી. કે.એમ.ચૌધરી,

૧૦ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ

શ્રી જી એન રાઠિા નાયબ ઈજનેર

બોડેલી પેટા ધિભાગીય કચેરી

મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૦૧

૬૬ કેિી સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ

ઈ મેલ - g.rathava@mgvcl.com

હાલોલ રોડ, મુ.પો: બોડેલી

બોડેલી પેટા ધિભાગીય કચેરી

લગતી

જી. િડોદરા-૩૯૧૧૩૫

૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

બાબતો

૦૨૬૬૧-૨૨૦૪૪૧

હાલોલ રોડ, મુ.પો: બોડેલી

૧૧ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ

તથા
એકાઉન્ટસને

મોબાઈલ નંબર – ૯૯૨૫૨૧૫૦૬૬
ઈ મેલ શ્રી એમ.સી.મહડ
ુ વાલા, ડે.સુપ્રી.(એકા.).
૬૬ કેવી સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ
હાલોલ રોડ, મુ.પો: બોડેલી
જી. વડોદરા-૩૯૧૧૩૫
૦૨૬૬૧-૨૨૦૪૪૧

મેઈલ એડ્રેસ)

શ્રી આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

જી. િડોદરા-૩૯૧૧૩૫

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ

૦૨૬૬૧-૨૨૦૪૪૧

િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.

શ્રી એમ.ડી.િસૈયા, નાયબ ઈજનેર

તાુંધત્રક, િહહિટી

છોટા ઉદે પરુ પેટા ધિભાગીય કચેરી

મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૧૨૨

તથા

૬૬ કેિી સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ

છોટા ઉદે પરુ પેટા ધિભાગીય કચેરી

એકાઉન્ટસને

પાિર હાઉસ, મુ.પો: છોટા ઉદે પરુ

૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

લગતી

જી. િડોદરા-૩૯૧૧૬૫

પાિર હાઉસ, મુ.પો: છોટા ઉદે પરુ

બાબતો

૦૨૬૬૧-૨૩૨૦૪૪

જી. િડોદરા-૩૯૧૧૬૫
૦૨૬૬૭-૨૩૨૦૪૪

શ્રી. એન.એમ.જાની, જુ . ઈજનેર

મોબાઈલ નંબર – ૯૯૨૫૨૧૨૮૮૫
ઈ મેલ શ્રી સી.ડી.પટે લીયા, ડે.સુપ્રી.(એકા.)
છોટા ઉદે પરુ પેટા નવભાગીય કચેરી
૬૬ કેવી સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ
પાવર હાઉસ, મુ.પો: છોટા ઉદે પરુ
જી. વડોદરા-૩૯૧૧૬૫
૦૨૬૬૧-૨૩૨૦૪૪

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧
શ્રી
આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.

૧૨ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ

શ્રી ડી.કે.રાઠિા, નાયબ ઈજનેર

પાિીજેતપુર પેટા ધિભાગીય કચેરી

મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૦૪

બસ સ્ટે ન્ડની પાસે, બજારની સામે,

ઈ મેલ- d.rathava@mgvcl.com

મુ.પો: પાિીજેતપુર

જી. િડોદરા- પાિીજેતપુર પેટા ધિભાગીય કચેરી

૩૯૧ ૧૬૦

બસ સ્ટેન્ડની પાસે, બજારની સામે,

૦૨૬૬૧-૨૪૨૧૦૯

મુ.પો: પાિીજેતપુર
જી. િડોદરા-૩૯૧ ૧૬૦
૦૨૬૬૧-૨૪૨૧૦૯

તાુંધત્રક, િહહિટી
તથા
એકાઉન્ટસને
લગતી
બાબતો

શ્રી. ડી.િી.િાઘેલા જુ ની. ઈજનેર

મોબાઈલ નંબર – ૮૪૬૯૯૬૬૦૫૩
ઈ મેલ શ્રી જે.જે.શાહ, ડે.સુપ્રી.(એકા.).
પાવીજેતપુર પેટા નવભાગીય કચેરી
બસ સ્ટે ન્ડની પાસે, બજારની સામે,
મુ.પો: પાવીજેતપુર
જી. વડોદરા-૩૯૧ ૧૬૦
૦૨૬૬૧-૨૪૨૧૦૯

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧
શ્રી આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.
૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

જાહેર માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી નુ ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સુિી ની ધિગત દર્ાા િત ુંુ પત્રક.

અનુ. અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર

૧૩ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ

જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો

સબુંધિત

સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો

એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

ધિષય/કામગીરી

(અધિકારીનુ ું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

(કચેરીનુું નામ/સરનામુ/
ું ફોન નું અને ઈ-

શ્રી એમ.સી.પારગી નાયબ ઈજનેર

કિાુંટ પેટા ધિભાગીય કચેરી

મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૧૬૧

૬૬ કેિી સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ

ઈ મેલ - m.pargi@mgvcl.com

નસિાડી રોડ, મુ.પો: કિાુંટ

કિાુંટ પેટા ધિભાગીય કચેરી

જી. િડોદરા-૩૯૧ ૧૭૦

૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

૦૨૬૬૧-૨૫૪૧૯૩

૧૪ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ
તેજગઢ પેટા ધિભાગીય કચેરી
એ.પી.એમ.સી. તેજગઢ,
હરદાસપુર ફલલયા,
બરોડા હાઈિે રોડ, મુ.પો: તેજગઢ
જી. છોટા ઉદે પરુ .

વડોદરા
સંચાલન
અને નનભાવ
વર્ળ
ુ ત કચે
તાુંધત્રક,
િહહિટી
શ્રી. એ.વી.પટે
લ, રજુી.ની. ઈજનેર

શ્રી આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

મોબાઈલ નુંબર – ૯૭૨૭૭૯૬૫૩૪

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

ઈ મેલ -

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

લગતી

શ્રી િી.ડી.ભગત, ડે.સુપ્રી.(એકા.)

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

બાબતો

કિાુંટ પેટા ધિભાગીય કચેરી

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

નસિાડી રોડ, મુ.પો: કિાુંટ

૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

જી. િડોદરા-૩૯૧ ૧૭૦

નસિાડી રોડ, મુ.પો: કિાુંટ

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ

૦૨૬૬૭-૨૫૪૧૯૩

જી. િડોદરા-૩૯૧ ૧૭૦

િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.

૦૨૬૬૧-૨૫૪૧૯૩
શ્રી
જે.બી.રાઠિા, જુ ની. ઈજનેર (િી/એસ)

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧
શ્રી
આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

મોબાઈલ નું. ૯૦૯૯૦૧૪૨૮૭

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

શ્રી બી.એ.નાયક ડે.સુપ્રી.

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

લગતી

તેજગઢ પેટા ધિભાગીય કચેરી

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

બાબતો

એ.પી.એમ.સી. તેજગઢ,

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

હરદાસપુર ફલલયા,

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

ુ .
બરોડા હાઈિે રોડ, મુ.પો: તેજગઢ જી. છોટા ઉદે પર

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ

શ્રી કે.એફ.રાઠિા, નાયબ ઈજનેર

મોબાઈલ નં. ૯૯૨૫૨૦૮૨૯૬
ઈ મેલ- k.rathava@mgvcl.com
તેજગઢ પેટા નવભાગીય કચેરી
એ.પી.એમ.સી. તેજગઢ,
હરદાસપુર ફલલયા,
બરોડા હાઈવે રોડ, મુ.પો: તેજગઢ
જી. છોટા ઉદે પરુ .

તથા

મેઈલ એડ્રેસ)

એકાઉન્ટસને

તાુંધત્રક, િહહિટી
તથા
એકાઉન્ટસને

િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.
૧૫ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ
બોડેલી(આર.ઈ) પેટા ધિભાગીય
કચેરી એ.પી.એમ.સી. માકે ટ
કમ્પાઉન્ડ પહેલો માળ, બોડેલી.
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫
૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧

શ્રી ડી.આર.ખારિા, નાયબ ઈજનેર

મોબાઈલ નંબર – ૯૯૭૮૯૩૪૫૩૩
એ.પી.એમ.સી. માકે ટ કમ્પાઉન્ડ પહેલો માળ,
બોડેલી.
જી. વડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫
૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧

કુ . યુ.એલ.બારડ, જુ ની. ઈજનેર

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧
શ્રી આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

મોબાઈલ નુંબર –

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

શ્રી .

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

લગતી

એ.પી.એમ.સી. માકે ટ કમ્પાઉન્ડ પહેલો માળ, બોડેલી.

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

બાબતો

જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

તાુંધત્રક, િહહિટી
તથા
એકાઉન્ટસને

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.
૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

જાહેર માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી નુ ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સુિી ની ધિગત દર્ાા િત ુંુ પત્રક.

અનુ. અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર

૧૬ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ

જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો

સબુંધિત

સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો

એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

ધિષય/કામગીરી

(અધિકારીનુ ું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

(કચેરીનુું નામ/સરનામુ/
ું ફોન નું અને ઈ-

શ્રી આર.એમ.પટે લ, નાયબ ઈજનેર

વડોદરા
સંચાલન
અને નનભાવ
વર્ળ
ુ ત કચે
ી. ની. ઈજનેર
તાુંધત્રક,
િહહિટી
કુ . આર.જી.પટે
લ,રજુ

છોટા ઉદે પરુ (આર.ઈ) પેટા ધિભાગીય મોબાઈલ નંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૯૪૭
એ.પી.એમ.સી. માકે ટ કમ્પાઉન્ડ પહેલો માળ,
કચેરી એ.પી.એમ.સી. માકે ટ
બોડેલી.
જી. વડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫
કમ્પાઉન્ડ પહેલો માળ, બોડેલી.
૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫

તથા
એકાઉન્ટસને

મેઈલ એડ્રેસ)

શ્રી આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

મોબાઈલ નુંબર – ૬૩૫૯૬૪૩૮૬૨

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

શ્રી

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

, સીની. આસી.

લગતી

એ.પી.એમ.સી. માકે ટ કમ્પાઉન્ડ પહેલો માળ, બોડેલી.

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

બાબતો

જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.
૧૭ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ

શ્રી એન.સી.િૈદ્ય, નાયબ ઈજનેર

કિાુંટ(આર.ઈ) પેટા ધિભાગીય કચેરી મોબાઈલ નંબર – ૯૮૭૯૨૦૨૪૪૪
એ.પી.એમ.સી. માકે ટ કમ્પાઉન્ડ પહેલો માળ,
એ.પી.એમ.સી. માકે ટ કમ્પાઉન્ડ
બોડેલી.
જી. વડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫
પહેલો માળ, બોડેલી.
૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫

તાુંધત્રક, િહહિટી
તથા
એકાઉન્ટસને

શ્રી બી.િાય.બ્રહ્મભટ્ટ, જુ ની. ઈજનેર

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧
શ્રી
આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

મોબાઈલ નુંબર – ૬૩૫૯૬૪૩૮૫૯

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

શ્રી

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

, સીની. આસી.

લગતી

એ.પી.એમ.સી. માકે ટ કમ્પાઉન્ડ પહેલો માળ, બોડેલી.

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

બાબતો

જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.
૧૮ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ
િડોદરા (સું અને ધન) ધિભાગીય
કચેરી ધિદ્યુત નગર કોલોની,
જૂના પાદરા રોડ,
િડોદરા – ૩૯૦ ૦૦૭.
ફોન.નું. ૦૨૬૫-૨૩૨૧૪૯૦

શ્રી એચ.એ.ગાુંિી, કાયુપાલક ઈજનેર

મોબાઈલ નંબર – 9925208221
ઈ મેલ વડોદરા (સં અને નન) નવભાગીય કચેરી નવદ્યુત
નગર કોલોની,
જૂના પાદરા રોડ,
વડોદરા – ૩૯૦ ૦૦૭.
ફોન.નં. ૦૨૬૫-૨૩૨૧૪૯૦

શ્રી એમ.એન.પ્રજાપધત , નાયબ ઈજનેર

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧
શ્રી આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૯૦૩૮

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

E-mail miteshkumar.prajapati@mgvcl.com

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

લગતી

શ્રી િાય બી િસાિા, નાયબ અધિક્ષક (મહેકમ)

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

બાબતો

િડોદરા (સું અને ધન) ધિભાગીય કચેરી ધિદ્યુત નગર

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

કોલોની, જૂના પાદરા રોડ,

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

િડોદરા – ૩૯૦ ૦૦૭.

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ

ફોન.નું. ૦૨૬૫-૨૩૨૧૪૯૦

િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.

તાુંધત્રક, િહહિટી
તથા
એકાઉન્ટસને

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

જાહેર માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી નુ ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સુિી ની ધિગત દર્ાા િત ુંુ પત્રક.

અનુ. અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર

૧૯ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ
િડોદરા (સીિીલ) પેટા ધિભાગીય
કચેરી ધિદ્યુત નગર કોલોની, જુ ના
પાદરા રોડ,િડોદરા – ૩૯૦ ૦૦૭.
ફોન.નું. ૦૨૬૫-૨૩૩૦૦૫૩

જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો

સબુંધિત

સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો

એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

ધિષય/કામગીરી

(અધિકારીનુ ું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

(કચેરીનુું નામ/સરનામુ/
ું ફોન નું અને ઈ-

શ્રી એચ.બી.દીલક્ષત, જુ નીયર ઈજનેર

મોબાઈલ નંબર – ૯૦૯૯૫૦૨૬૫૪
ઈ મેલ વડોદરા (સીવીલ) પેટા નવભાગીય કચેરી
નવદ્યુત નગર કોલોની, જુ ના પાદરા
રોડ,વડોદરા – ૩૯૦ ૦૦૭.
ફોન.નં. ૦૨૬૫-૨૩૩૦૦૫૩

વડોદરા
સંચાલન
અને નનભાવ
વર્ળ
ુ ત કચેરી.
તાુંધત્રક,
િહહિટી
શ્રી
તથા

મેઈલ એડ્રેસ)

શ્રી આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

મોબાઈલ નુંબર -

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

E-mail

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

લગતી

િડોદરા (સીિીલ) પેટા ધિભાગીય કચેરી ધિદ્યુત નગર

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

બાબતો

કોલોની, જુ ના પાદરા રોડ,િડોદરા – ૩૯૦ ૦૦૭.

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

ફોન.નું. ૦૨૬૫-૨૩૩૦૦૫૩

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

એકાઉન્ટસને

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.
૨૦ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ
છાણી પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ
ને. હા. નું.-૮, મુ.પો: છાણી
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૪૦
ફોન: ૦૨૬૫-૬૫૩૨૮૧૮

શ્રી એસ.પી.ઘાટલીયા, નાયબ ઈજનેર
મોબાઈલ નંબર- ૯૯૨૫૨૧૧૮૬૫
ઈ મેલ છાણી પેટા નવભાગીય કચેરી
૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ને. હા. નં.-૮, મુ.પો: છાણી
જી. વડોદરા – ૩૯૧ ૭૪૦
ફોન: ૦૨૬૫-૨૭૭૧૬૨૨

શ્રી એ.િી.જોષી, જુ નીયર ઈજનેર

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧
શ્રી
આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

મોબાઈલ નુંબર – ૬૩૫૯૮૭૩૧૯૬

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

ઈ મેલ - @mgvcl.com

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

લગતી

શ્રી જે.જી.ચુંચલાણી ડે.સુપ્રી.એકા.

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

બાબતો

છાણી પેટા ધિભાગીય કચેરી

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

ને. હા. નું.-૮, મુ.પો: છાણીજી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૪૦

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ

ફોન: ૦૨૬૫-૬૫૩૨૮૧૮

િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.

તાુંધત્રક, િહહિટી
તથા
એકાઉન્ટસને

૨૧ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ

શ્રી ડી.એન.યાદિ, નાયબ ઈજનેર

તાુંધત્રક, િહહિટી

કોયલી પેટા ધિભાગીય કચેરી

મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૧૬૨

તથા

૬૬ કે.િી. સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ

ઈ મેલ - d.yadav@mgvcl.com

મુ.પો: કોયલી

કોયલી પેટા ધિભાગીય કચેરી

જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૩૩૦

૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

ફોન: ૦૨૬૫-૨૨૩૧૦૫૨

શ્રી એ.કે.સોલુંકી, જુ . ઈજનેર

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧
શ્રી આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

મોબાઈલ નુંબર – ૮૯૮૦૦૩૧૦૪૦

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

E-mail: a.solanki1@mgvcl.com

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

લગતી

શ્રી

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

બાબતો

કોયલી પેટા ધિભાગીય કચેરી

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

મુ.પો: કોયલી

૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૩૩૦

મુ.પો: કોયલી

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ

ફોન: ૦૨૬૫-૨૨૩૧૦૫૨

જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૩૩૦

િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.

ફોન: ૦૨૬૫-૨૨૩૧૦૫૨

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

એકાઉન્ટસને

, ડે.સુપ્રી. (એકા.)

જાહેર માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી નુ ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સુિી ની ધિગત દર્ાા િત ુંુ પત્રક.

અનુ. અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર

૨૨ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ
સાિલી પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ
મુ.પો: સાિલી
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૦
ફોન: ૦૨૬૬૬-૨૨૨૩૪૬

૨૩ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ
મુંજુસર પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ
મુ.પો:

મુંજુસર તા:

સાિલી

જી. િડોદરા –
ફોન: ૦૨૬૬૬-

જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો

સબુંધિત

સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો

એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

ધિષય/કામગીરી

(અધિકારીનુ ું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

(કચેરીનુું નામ/સરનામુ/
ું ફોન નું અને ઈ-

શ્રી એ.જી.સોઢાપરમાર, નાયબ ઈજનેર

વડોદરા
સંચાલન
અને નનભાવ
વર્ળ
ુ ત કચે, રજુી.. ઈજનેર
તાુંધત્રક,
િહહિટી
શ્રી સી.ડી.સોની

મોબાઈલ નંબર – ૯૯૦૯૯૩૪૭૯૫
ઈ મેલ akshaykumar.sodhaparmarr@mgvcl.co
m
સાવલી પેટા નવભાગીય કચેરી
૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
મુ.પો: સાવલી
જી. વડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૦
ફોન: ૦૨૬૬૬-૨૨૨૩૪૬
શ્રી કે.સી.શાહ, નાયબ ઈજનેર

મોબાઈલ નંબર – ૯૮૭૯૨૦૨૪૧૮
ઈ મેલ - k.shas3@mgvcl.com
મંજુસર પેટા નવભાગીય કચેરી
૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
મુ.પો: મંજુસર તા: સાવલી
જી. વડોદરા –
ફોન: ૦૨૬૬૬-

તથા
એકાઉન્ટસને

િાઘોડીયા પેટા ધિભાગીય કચેરી
૨૨૦ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
મુ.પો: િાિોડીયા
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૦
ફોન: ૦૨૬૫-૨૨૨૩૪૬

કુ .એન.આર.પટે લ , નાયબ ઈજનેર

મોબાઈલ નંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૧૨૩
ઈ મેલ વાઘોડીયા પેટા નવભાગીય કચેરી
૨૨૦ કે.વી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
મુ.પો: વાધોડીયા
જી. વડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૦
ફોન. ૨૬૬૮-૨૬૨૨૨૮

શ્રી આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૧૫૧૦૬

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

E-mail:

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

@mgvcl.com

લગતી

શ્રી કે.કે.ગોસ્િામી, ડે.સુપ્રી.એકા.

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

બાબતો

સાિલી પેટા ધિભાગીય કચેરી

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

મુ.પો: સાિલી

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ

જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૦

િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.

તાુંધત્રક, િહહિટી

ફોન:એસ.ડી.સોલું
૦૨૬૬૬-૨૨૨૩૪૬
શ્રી
કી, જુ નીયર ઈજનેર

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧
શ્રી
આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

તથા

મોબાઈલ નુંબર – ૮૯૮૦૦૩૮૩૪૧

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

E-mail :

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

લગતી

શ્રી બી. એસ. પાઠક, ડે.સુપ્રી.એકા..

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

બાબતો

મુંજુસર પેટા ધિભાગીય કચેરી

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

એકાઉન્ટસને

મુ.પો:
૨૪ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ

મેઈલ એડ્રેસ)

મુંજુસર તા:

સાિલી

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ

જી. િડોદરા – ફોન: ૦૨૬૬૬-

િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.

તાુંધત્રક, િહહિટી

શ્રી આર.વી.લલિંબાલચયા, જુ ની. ઈજનેર

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧
શ્રી આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

તથા

મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૧૫૫૬૪૧

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

એકાઉન્ટસને

E mail- dhaval.shah@mgvcl.com

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

લગતી

શ્રી જી.એમ.પરમાર, ડે.સુપ્રી. (એકા.)

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

બાબતો

િાઘોડીયા પેટા ધિભાગીય કચેરી

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

૨૨૦ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

મુ.પો: િાિોડીયા,જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૦

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ

ફોન. ૨૬૬૫-૨૨૨૩૪૬

િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.
૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

જાહેર માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી નુ ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સુિી ની ધિગત દર્ાા િત ુંુ પત્રક.

અનુ. અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર

૨૫ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ
નુંદેસરી પેટા ધિભાગીય કચેરી
મુ.પો: નુંદેસરી
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૪
ફોન ૦૨૬૫ ૨૮૪૧૦૫૩

૨૬ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ
ડેસર પેટા ધિભાગીય કચેરી
મુ.પો: ડેસર, તા: સાિલી
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૪
ફોન: ૦૨૬૬૭-૨૩૫૨૩૯

જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો

સબુંધિત

સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો

એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

ધિષય/કામગીરી

(અધિકારીનુ ું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

(કચેરીનુું નામ/સરનામુ/
ું ફોન નું અને ઈ-

શ્રી જે.આર.દરજી, નાયબ ઈજનેર
મોબાઈલ નંબર ૯૯૨૫૨૦૮૨૯૦
ઈ મેલ - j.darji@mgvcl.com
નંદેસરી પેટા નવભાગીય કચેરી
મુ.પો: નંદેસરી,
જી. વડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૪
ફોન:૦૨૬૫ ૨૮૪૧૦૫૩

શ્રી આર.બી.અમીન, નાયબ ઈજનેર

મોબાઈલ નંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૪૬
ઈ મેલ - r.amin@mgvcl.com
ડેસર પેટા નવભાગીય કચેરી
મુ.પો: ડેસર, તા: સાવલી
જી. વડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૪
ફોન: ૦૨૬૬૭-૨૩૫૨૩૯

વડોદરા
સંચાલન
અને નનભાવ
વર્ળ
ુ ત કચેર, ી.જુ ની. ઈજનેર
તાુંધત્રક,
િહહિટી
શ્રી જે.જી.ગામીત
તથા
એકાઉન્ટસને

મેઈલ એડ્રેસ)

શ્રી આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

મોબાઈલ નુંબર – ૮૨૩૮૦૮૬૮૮૯

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

E-mail:

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

લગતી

કુ ॰

બાબતો

નુંદેસરી પેટા ધિભાગીય કચેરી

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

મુ.પો: નુંદેસરી,

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૪

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ

ફોન: ૦૨૬૬૭-૨૩૫૨૩૯

િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.

શ્રી એમ.જે.યાદિ, જુ ની. ઈજનેર (િી.એસ.)

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧
શ્રી
આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

મોબાઈલ નુંબર –9974308822

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

E-mail:

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

લગતી

શ્રી એમ.જે.જોષી, ડે.સુપ્રી.એકા.

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

બાબતો

દે સર પેટા ધિભાગીય કચેરી,મુ.પો: દે સર, તા: સાિલી

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૪,ફોન: ૦૨૬૬૭-૨૩૫૨૩૯

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

તાુંધત્રક, િહહિટી
તથા
એકાઉન્ટસને

, ડે.સુપ્રી.એકા.

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.
૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

જાહેર માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી નુ ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સુિી ની ધિગત દર્ાા િત ુંુ પત્રક.

અનુ. અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર

૨૭ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ

જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો

સબુંધિત

સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો

એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

ધિષય/કામગીરી

(અધિકારીનુ ું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

(કચેરીનુું નામ/સરનામુ/
ું ફોન નું અને ઈ-

શ્રી ડી.િી.પટે લ, કાયુપાલક ઈજનેર

વડોદરા
સંચાલન
અને નનભાવ
ળ
ુ ત કચે
તાુંધત્રક,
િહહિટી
શ્રીમતીવર્
એસ.
કે.બેરડી.ેકર. નાયબ ઈજનેર

જામ્બુિા (સું અને ધન) ધિભાગીય

મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૮૪૧

કચેરી

ઈ મેલ:- dharmesh.patel@mgvcl.com

એકાઉન્ટસને

૨૨૦ કેિી જામ્બુિા સબ સ્ટે શન

જામ્બુિા (સું અને ધન) ધિભાગીય કચેરી

કમ્પાઉન્ડ,

૨૨૦ કેિી જામ્બુિા સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ,

ને.હા.. નું. – ૮, મુ.પો: જામ્બુિા,

શ્રી આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૪

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

E-mail : sujataben.bedekar@mgvcl.com

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

લગતી

શ્રી એચ.આર.શાહ, અધિક્ષક (રે િન્યુ)

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

બાબતો

જામ્બુિા (સું અને ધન) ધિભાગીય કચેરી

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

ને.હા.. નું. – ૮, મુ.પો: જામ્બુિા,

૨૨૦ કેિી જામ્બુિા સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ,

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

જી. િડોદરા-૩૯૦૦૧૪

જી. િડોદરા-૩૯૦૦૧૪

ને.હા.. નું. – ૮, મુ.પો: જામ્બુિા,

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ

ફોન: ૦૨૬૫-૨૬૩૪૯૫૨/૫૩

ફોન: ૦૨૬૫-૨૬૩૪૯૫૨/૫૩

જી. િડોદરા-૩૯૦૦૧૪

િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.

શ્રી કે.એન.સીંગ, જુ ની. ઈજનેર

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧
શ્રી
આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

તથા

મોબાઈલ નુંબર – ૭૮૭૪૦૪૮૧૬૬

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

એકાઉન્ટસને

E-mail: kundanl.singl@mgvcl.com

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

લગતી

શ્રી

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

બાબતો

જામ્બુિા પેટા ધિભાગીય કચેરી

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

૨૨૦ કેિી જામ્બુિા સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ,

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

ને.હા.. નું. – ૮, મુ.પો: જામ્બુિા,

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ

જી. િડોદરા-૩૯૦૦૧૪

િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.

તાુંધત્રક, િહહિટી

ફોન:
૦૨૬૫-૨૬૩૪૬૯૯
શ્રી એન.આર.પટે
લ, જુ નીયર ઈજનેર

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧
શ્રી આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

તથા

મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૧૫૧૪૯

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

E-mail: nileshkumar.patel2@mgvcl.com

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

લગતી

કુ .સી.એમ.ગામીત , નાયબ અધિક્ષક (એકા.),

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

બાબતો

મો.નું. ૭૫૭૩૦૧૮૨૧૬

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

ડભાસા રોડ, મુ.પો: પાદરા

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ

જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૪૪૦

િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.

૨૮ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ
જામ્બુિા પેટા ધિભાગીય કચેરી
૨૨૦ કેિી જામ્બુિા સબ સ્ટે શન
કમ્પાઉન્ડ,
ને.હા.. નું. – ૮, મુ.પો: જામ્બુિા,
જી. િડોદરા-૩૯૦૦૧૪
ફોન: ૦૨૬૫-૨૬૩૪૬૯૯
૨૯ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ
પાદરા પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ
ડભાસા રોડ, મુ.પો: પાદરા
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૪૪૦
ફોન: ૦૨૬૬૨-૨૨૨૬૨૬

શ્રી એન.એન.પરમાર. નાયબ ઈજનેર

મોબાઈલ નંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮
ઈ મેલ - niresh.parmar@mgvcl.com
જામ્બુવા પેટા નવભાગીય કચેરી
૨૨૦ કેવી જામ્બુવા સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ,
D30
ને.હા.. નં. – ૮, મુ.પો: જામ્બુવા,
જી. વડોદરા-૩૯૦૦૧૪
ફોન: ૦૨૬૫-૨૬૩૪૬૯૯

શ્રી એન.ડી.પ્રિાન, નાયબ ઈજનેર

મોબાઈલ નંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૫
ઈ મેલ - n.pradhan@mgvcl.com
૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ડભાસા રોડ, મુ.પો: પાદરા-૧
જી. વડોદરા – ૩૯૧ ૪૪૦
ફોન: ૦૨૬૬૨-૨૨૨૬૨૬

તથા

મેઈલ એડ્રેસ)

તાુંધત્રક, િહહિટી

એકાઉન્ટસને

નાયબઅધિક્ષક (એકા.)

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

જાહેર માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી નુ ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સુિી ની ધિગત દર્ાા િત ુંુ પત્રક.

અનુ. અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર

૩૦ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ
પાદરા-૨ પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ
ડભાસા રોડ, મુ.પો: પાદરા
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૪૪૦
ફોન: ૦૨૬૬૨-૨૨૨૬૨૬

૩૧ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ
મોભા પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ
જબુ
ું સર રોડ, મુ.પો: મુિાલ
તા:પાદરા,
જી. િડોદરા – ૩૯૧૪૪૦

જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો

સબુંધિત

સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો

એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

ધિષય/કામગીરી

(અધિકારીનુ ું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

(કચેરીનુું નામ/સરનામુ/
ું ફોન નું અને ઈ-

શ્રી પી.બી.પટે લ, નાયબ ઈજનેર

મોબાઈલ નંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૨૭૮
ઈ મેલ - piyush.patel1@mgvcl.com
પાદરા-૨ પેટા નવભાગીય કચેરી
૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ડભાસા રોડ, મુ.પો: પાદરા
જી. વડોદરા – ૩૯૧ ૪૪૦
ફોન: ૦૨૬૬૨-૨૨૩૬૩૩

શ્રી જે.એલ.િસાિા, નાયબ ઈજનેર

મોબાઈલ નંબર – ૯૯૨૫૨૧૫૫૬૪
ઈ મેલ - jayesh.vasava@mgvcl.com
મોભા પેટા નવભાગીય કચેરી
૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
જબુ
ં સર રોડ, મુ.પો: મુવાલ
તા:પાદરા, જી. વડોદરા – ૩૯૧૪૪૦
ફોન: ૦૨૬૬૨-૨૪૨૨૪૨

વડોદરા
સંચાલન
અને નનભાવ
વર્ળ
ુ ત કચે
તાુંધત્રક,
િહહિટી
શ્રી પી.બી.પટે
લ, રજુી.ની. ઈજનેર
તથા

શ્રી પી.એમ.પાટીલ,

નાયબ ઈજનેર

શ્રી આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

મોબાઈલ નુંબર – ૭૪૩૪૦૬૧૨૮૬

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

E-mail: pratikbpatel93@gebmail.com

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

લગતી

શ્રી ડી.બી.િાઘેલા, નાયબ અધિક્ષક (એકા.)

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

બાબતો

મો.નું. ૯૯૨૫૨૧૪૯૦૦

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

પાદરા-૨ પેટા ધિભાગીય કચેરી

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

ડભાસા રોડ, મુ.પો: પાદરા

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ

જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૪૪૦

િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.

શ્રી ટી.પી.જેઠિા, જુ નીયર ઈજનેર

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧
શ્રી
આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૧૪૭૯૧

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

E-mail :

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

એકાઉન્ટસને

તાંનત્રક, વહહવટી
તથા
એકાઉન્ટસને
લગતી
બાબતો

ફોન: ૦૨૬૬૨-૨૪૨૨૪૨
૩૨ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ

મેઈલ એડ્રેસ)

તાંનત્રક, વહહવટી
તથા
એકાઉન્ટસને
લગતી
બાબતો

@mgvcl.com

શ્રી ડી.એમ.તડિી, નાયબ અધિક્ષક (એકા.)

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

મોબાઈલ નું.- ૯૯૦૯૦૨૨૦૭૦

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

મોભા પેટા ધિભાગીય કચેરી, જબુ
ું સર રોડ,

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ, મુ.પો: મુિાલ,

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ

તા:પાદરા, જી. િડોદરા – ૩૯૧૪૪૦

િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.

ફોન:
૦૨૬૬૨-૨૪૨૨૪૨
શ્રી બી.એચ.રાઠિા,
જુ નીયર ઈજનેર

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧
શ્રી આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

મોબાઈલ નુંબર – ૮૯૮૦૭૯૬૨૪૦

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

E-mail: hanishgaekwadi@mgvcl.com

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

શ્રી સી.ડી.િસાિા, નાયબ અધિક્ષક (એકા.)

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

કરજણ-૧ પેટા ધિભાગીય કચેરી

મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૦૯૯૩૪૬૮૯

૧૩૨ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

ઈ મેલ - pankaj.patil@mgvcl.com

િાિટ રોડ, મુ.પો: કરજણ

કરજણ-૧ પેટા ધિભાગીય કચેરી

જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૨૪૦

૧૩૨ કે.િી. સબ સ્ટે શન કમ્પાઉન્ડ

કરજણ-૧ પેટા ધિભાગીય કચેરી

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

ફોન: ૦૨૬૬૬-૨૩૨૨૪૦

િાિટ રોડ, મુ.પો: કરજણ

૧૩૨ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૨૪૦

િાિટ રોડ, મુ.પો: કરજણ

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ

ફોન: ૦૨૬૬૬-૨૩૨૨૪૦

જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૨૪૦

િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.

ફોન: ૦૨૬૬૬-૨૩૨૨૪૦

૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

જાહેર માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી નુ ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સુિી ની ધિગત દર્ાા િત ુંુ પત્રક.

અનુ. અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર

૩૩ મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટે ડ
કરજણ-૨ પેટા ધિભાગીય કચેરી
૧૩૨ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
િાિટ રોડ, મુ.પો: કરજણ
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૨૪૦
ફોન: ૦૨૬૬૬-૨૩૨૦૧૫

જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો

સબુંધિત

સહાયક જાહેર માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો

એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(અધિકારીનુું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

ધિષય/કામગીરી

(અધિકારીનુ ું નામ/સરનામુ/ફોન નુંબર)

(કચેરીનુું નામ/સરનામુ/
ું ફોન નું અને ઈ-

શ્રી જે.એલ. લાુંગેચા, નાયબ ઈજનેર
મોબાઈલ નંબર -૯૬૮૭૬૬૩૭૫૫
ઈ મેલ કરજણ-૨ પેટા નવભાગીય કચેરી,
૧૩૨ કે.વી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ધાવટ રોડ, મુ.પો: કરજણ
જી. વડોદરા – ૩૯૧ ૨૪૦
ફોન: ૦૨૬૬૬-૨૩૨૦૧૫

તાંનત્રક,
વહહવટી
વડોદરા
સંચાલન
અને
તથા
એકાઉન્ટસને
લગતી
બાબતો

નનભાવ
વર્ળ
ુ ત કચેરી. જુ નીયર ઈજનેર
શ્રી આર.એન.ગામીત,

મેઈલ એડ્રેસ)

શ્રી આર.જી.નગરીયા,, અધિક્ષક ઈજનેર

મોબાઈલ નુંબર – ૭૪૩૪૦૩૩૯૦૩

મધ્ય ગુજરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ

E-mail:

મોબાઈલ નુંબર – ૯૮૭૯૬૧૮૪૬૩

શ્રી એસ.એસ.સોલુંકી, ડે.સુપ્રી.એકા.

ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com

કરજણ-૨ પેટા ધિભાગીય કચેરી

િડોદરા (સું અને ધન) િર્ળ
ુ કચેરી

૧૩૨ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ,િાિટ રોડ,

ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ

મુ.પો: કરજણ જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૨૪૦

ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ

ફોન: ૦૨૬૬૬-૨૩૨૦૧૫

િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧.
૦૨૬૫-૨૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

