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મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર ટકિનકલ, હસાબી
આણંદ સં.િન વળ
 ુ કચેર ઇબી
મો. ૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦
અને વહવટ
કોલોની લાંભવેલ રોડ આણંદ બાબત
anandom@gebmail.com
ફોન નં : ૦૨૬૯૨ - ૨૪૭૩૬૬
seanand.mgvcl@gebmail.com

ી એન.એચ.રાઠોડ, કાયપાલક ઇજનેર

ી બી. (. ઉપાયાય,

મો. ૯૯૨૫૨૦૮૨૬૨

*ુ+ય ઇજનેર(ટક.અને ઓપ.)

ી ડ.એન.રાઠવા, હસાબી અિધકાર(આવક)

મો.નં. ૯૯૨૫૨૦૮૨૨૪

મો.૮૯૮૦૦૩૧૨૯૭

મય ુજરાત વીજ કંપની કોપ-રટ ઓફસ

મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ

ી એમ.એસ.ચૌધર, સહાયક સ'ચવ,

વડોદરા ફોન નં : ૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૫૦

(સં.િન) વળ
 ુ કચેર

મો.૯૦૯૯૦૧૧૩૬૨

cetech.mgvcl@gebmail.com

.ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

anc.haex.mgvcl@gebmail.com મય ુજરાત

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

વીજ કંપની લીમીટડ, આણંદ (સં.િન) વળ
 ુ કચેર,
.ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ, આણંદ ફોન નં :
૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

૨

મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ ી (.એસ.ઠ3ર, કાયપાલક ઇજનેર

ટકિનકલ,હસાબી

ી આર..પટલ, નાયબ ઇજનેર

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.

આણંદ (સં.િન) િવભાગીય કચેર,

મો.૯૯૨૫૨૦૮૪૩૩ e-mail :

અને વહવટ

મો. ૯૯૨૫૨૦૮૩૪૨

૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

.ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

do.anand@gebmail.comમય

બાબત

ી ક.ઓ.શેઠ, નાયબ અધી ક (વહવટ) મો.

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૫૦૩ ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ આણંદ

૯૯૭૮૯૭૨૩૯૦

seanand.mgvl@gebmail.com

મય

ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

(સં.િન) િવભાગીય કચેર,

do.ananddse.mgvcl@gebmail.com મય ુજરાત કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

.ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,આણંદ

વીજ કંપની લીમીટડ, આણંદ (સં.િન) િવભાગીય

ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૫૦૩

કચેર, .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,આણંદ ફોન

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૫૦૩
૩

મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ ી આર.એસ.શાહ, નાયબ ઇજનેર મો. ટકિનકલ,હસાબી

ી એ.(.િ7વેદ, 8ુ નીયર ઇજનેર

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.
૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

આણંદ (સાઉથ) પેટા િવભાગીય

૯૯૨૫૨૦૮૩૮૭, મય ુજરાત વીજ

અને વહવટ

મો.૯૬૮૭૬૩૪૮૧૭

કચેર,.ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ

કંપની લીમીટડ આણંદ (સાઉથ) પેટા

બાબત

ી વી.એચ. કા. પટલ, નાયબ અધી ક, મો.નં.

રોડ, આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-

િવભાગીય કચેર, .ઇ.બી.કોલોની,

૮૧૪૧૪ ૩૩૬૦૭ મય ુજરાત વીજ કંપની

ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

૨૪૭૨૦૩

લાંભવેલ રોડ, આણંદ આણંદ

લીમીટડ, આણંદ (સાઉથ) પેટા િવભાગીય કચેર,

કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

ફોન નં :૦૨૬૯૨-૨૪૭૨૦૩

.ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ, આણંદ : આણંદ

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૨૦૩
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ટકિનકલ,હસાબી

ી ડ.પી.શાહ 8ુ િનયર ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૧૮૭૬

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.
૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

આણંદ (ઉ9ર) પેટા િવભાગીય

મો.૯૯૨૫૨ ૦૮૩૬૭ મય ુજરાત

અને વહવટ

, ી ક.એચ.મલેક, નાયબ અધી ક(;હસાબી)

કચેર,.ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ

વીજ કંપની લીમીટડ આણંદ (ઉ9ર)

બાબત

મો : ૮૧૪૧૪ ૨૭૯૧૬ મય ુજરાત વીજ કંપની

રોડ, આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-

પેટા િવભાગીય કચેર,

લીમીટડ આણંદ (ઉ9ર) પેટા િવભાગીય કચેર,

૨૪૭૮૦૩

.ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

.ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ, આણંદ આણંદ ફોન કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

આણંદ આણંદ

નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૮૦૩

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

ી પી.પી.?@પિત, 8ુ િનયર ઇજનેર,

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.
૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

seanand.mgvl@gebmail.com

મય

ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૮૦૩
e-mail sdo.anandnorth@gebmail.com
૫

મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ ી આર..શમા નાયબ ઇજનેર મો.

ટકિનકલ,હસાબી

ઉમરઠ (<ા=ય) પેટા િવભાગીય

૯૯૨૫૨ ૦૮૪૫૩ મય ુજરાત વીજ અને વહવટ

મો.૯૯૨૫૨૦૮૪૩૨

કચેર, .ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ ક.વી.

કંપની લીમીટડ

ી એમ.ક.શાહ, નાયબ અધી ક, મો. ૮૧૪૧૪

સબ >ટશન,ઉમરઠ ડાકોર રોડ

પેટા િવભાગીય કચેર,

ઉમરઠ (<ા=ય)

બાબત

seanand.mgvl@gebmail.com

મય

૨૮૨૦૨ મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ,

ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

ઉમરઠ (<ામીણ) પેટા િવભાગીય કચેર,

કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

>ટશન,ઉમરઠ ડાકોર રોડ,ઉમરઠ ફોન

.ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ ક.વી. સબ >ટશન ઉમરઠ

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

નં : ૦૨૬૯૨-૨૭૬૨૯૧

ડાકોર રોડ ઉમરઠ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૭૬૨૯૧

ઉમરઠ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૭૬૨૯૧ .ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ ક.વી. સબ

e-mail :
૬

sdo.umreth.rural@gebmail.com
મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ ી એ.એન.ધોકાઇ, 8ુ િનયર ઇજનેર

ટકિનકલ,હસાબી

ી એ.(.કાઝી, સીની. આસી. મો. ૯૯૨૫૨ ૦૮૪૨૯ ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.

ઉમરઠ સેકશન ઓફસ,

મો.૯૯૨૫૨૧૭૬૧૬, મય ુજરાત

અને વહવટ

મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ, ઉમરઠ સેકશન ૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

.ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ ક.વી. સબ

વીજ કંપની લીમીટડ ઉમરઠ સેકશન

બાબત

ઓફસ, .ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ ક.વી. સબ >ટશન,

>ટશન,ઉમરઠ ડાકોર રોડ, ઉમરઠ:

ઓફસ, .ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ ક.વી.

ઉમરઠ ડાકોર રોડ, ઉમરઠ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-

ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

ફોન નં : ૦૨૬૯૨- ૨૭૬૦૬૭

સબ >ટશન,ઉમરઠ ડાકોર રોડ,

૨૭૬૦૬૭

કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

ઉમરઠ. ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૭૬૦૬૭

seanand.mgvl@gebmail.com

મય

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

sdo.umreth.town@gebmail.com
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મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ ી એન.એમ.દલવાડ, નાયબ

ટકિનકલ,હસાબી

ી એચ.ક.પારદસાની, 8ુ િનયર ઇજનેર

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.

મોગર પેટા િવભાગીય કચેર,

ઇજનેર, મો. ૯૯૨૫૨૦૮૩૭૨ મય

અને વહવટ

મો.૯૯૨૫૨૧૫૪૫૨

૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

કશવ ક-મોશીયલ કોમલે , પહલો

ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ મોગર

બાબત

ી એસ.આર.ચાંડક, નાયબ અધી ક (હસાબ)

માળ, અAુપમ મીશનની સામે,

પેટા િવભાગીય કચેર, કશવ

મો : ૯૮૨૫૨૫૨૧૭૦, સીની.આસી.,

ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

મોગર રોડ, ફોન નં : ૦૨૬૯૨-

ક-મોશીયલ કોમલે , પહલો માળ,

મો : - મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ, મોગર

કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

૨૩૨૦૦૩,

અAુપમ મીશનની સામે, મોગર રોડ,

પેટા િવભાગીય કચેર, કશવ ક-મોશીયલ કોમલે ,

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

આણંદ - ૩૮૮ ૩૪૫, ફોન નં :

પહલો માળ, અAુપમ મીશનની સામે., મોગર રોડ,

૦૨૬૯૨-૨૩૨૦૦૩

આણંદ - ૩૮૮ ૩૪૫, ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૩૨૦૦૩.

આણંદ - ૩૮૮ ૩૪૫

seanand.mgvl@gebmail.com

મય

મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ ી એસ.(.પટલ,, નાયબ

ટકિનકલ,હસાબી

ી એન.આર.ભB, 8ુ િનયર ઇજનેર મો.

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.

ભાલેજ પેટા િવભાગીય કચેર,

ઇજનેર,મો.૯૯૨૫૨૦૮૩૬૮

અને વહવટ

૯૯૨૫૨૦૮૩૫૬,

૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

ભાલેજ ઉમરઠ રોડ, આણંદ

મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ

બાબત

ી બી..બારયા, નાયબ અધી ક (હસાબ)

ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૭૬૨૯૧

ભાલેજ પેટા િવભાગીય કચેર ભાલેજ

મો : - ૮૯૮૦૦૬૮૦૧૦, મય ુજરાત વીજ કંપની ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

ઉમરઠ રોડ, આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-

લીમીટડ, ભાલેજ પેટા િવભાગીય કચેર, ભાલેજ

કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

૨૭૬૨૯૧

ઉમરઠ રોડ, આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૭૬૨૯૧

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

seanand.mgvl@gebmail.com

મય

મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ ી એસ.એન.પરખ, કાયપાલક

ટકિનકલ,હસાબી

ી પી.સી.પરમાર, નાયબ ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.

બોરસદ (<ા=ય) િવભાગીય કચેર,

ઇજનેર મો. ૯૮૭૯૨૦૦૭૪૭

અને વહવટ

૦૮૪૨૨ ી ડબEFુ. ડ.પરમાર, ઇGચાH અિધ ક

૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

.ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ ક.વી. સબ

e-mail: sunil.parikh@mgvcl.com

બાબત

;હસાબ મો.૭૫૭૪૮૧૯૭૧૭ e-mail : -

મય

મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ, બોરસદ

ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

બોરસદ (<ા=ય) િવભાગીય કચેર,

(<ા=ય) િવભાગીય કચેર, .ઇ.બી.કોલોની, ૬૬

કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

.ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ ક.વી. સબ

ક.વી. સબ >ટશન, વાસદ Cોસીગ રોડ બોરસદ

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

>ટશન, વાસદ Cોસીગ રોડ બોરસદ.

ફોન નં : ૦૨૬૯૬-૨૨૫૦૫૫

>ટશન, વાસદ Cોસીગ રોડ બોરસદ. મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ
ફોન નં : ૦૨૬૯૬-૨૨૫૦૫૫

seanand.mgvl@gebmail.com

ફોન નં : ૦૨૬૯૬-૨૨૫૦૫૫
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૧૦ મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ ી એસ.એમ.મલેક, નાયબ ઇજનેર
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ટકિનકલ,હસાબી

ી એ.આઇ.વોહરા 8ુ િનયર ઇજનેર

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.
૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

બોરસદ શહર પેટા િવભાગીય

મો.- ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૫ e-mail

અને વહવટ

મો.૯૯૨૫૨૧૮૬૯૭

કચેર, .ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ ક.વી.

:sdo.borsad.town@gebmail.com

બાબત

sdo.borsad.town@gebmail.com

સબ >ટશન, વાસદ Cોસીગ રોડ

મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ

ી બી.બી.શાહ, મો.૯૯૨૫૨૧૫૨૧૯, નાયબ

ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

બોરસદ. ફોન નં : ૦૨૬૯૬-

બોરસદ (શહર) પેટા િવભાગીય

અિધ ક (;હસાબ), મય ુજરાત વીજ કંપની

કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

૨૨૦૦૨૧

કચેર, .ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ ક.વી.

લીમીટડ, બોરસદ (શહર) પેટા િવભાગીય કચેર,

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

સબ >ટશન,વાસદ Cોસીગ રોડ

.ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ ક.વી. સબ >ટશન, વાસદ

મય

Cોસીગ રોડ, બોરસદ ફોન નં : ૦૨૬૯૬-૨૨૦૦૨૧

બોરસદ ફોન નં : ૦૨૬૯૬-૨૨૦૦૨૧
૧૧ મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ ી એ.એ.કાછયા, નાયબ ઇજનેર મો.

seanand.mgvl@gebmail.com

ટકિનકલ,હસાબી

ી એ.સી.મકવાણા 8ુ િનયર ઇજનેર

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.
૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

બોરસદ (<ા=ય) પેટા િવભાગીય

૯૯૨૫૨૦૮૩૬૯ e-mail

અને વહવટ

મો.૯૮૭૯૬૧૫૯૫૪

કચેર, .ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ ક.વી.

:sdo.borsad.rural@gebmail.com

બાબત

ashokkumar.makwana@mgvcl.com

સબ >ટશન, બોરસદ.

મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ

sdo.borsad.rural@gebmail.com

ફોન નં : ૦૨૬૯૬-૨૨૦૧૧૧

બોરસદ (<ામીણ) પેટા િવભાગીય

ી બી..વાઘેલા, નાયબ અિધ ક (;હસાબ) મો : - કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

કચેર, .ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ ક.વી.

૮૧૪૧૪૨૯૨૪૧ મય ુજરાત વીજ કંપની

સબ >ટશન, બોરસદ ફોન નં :

લીમીટડ, બોરસદ (<ામીણ) પેટા િવભાગીય કચેર,

૦૨૬૯૬-૨૨૦૧૧૧

.ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ ક.વી. સબ >ટશન, બોરસદ.

૧૨ મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ ી એ.આર.પટલ, નાયબ ઇજનેર

seanand.mgvl@gebmail.com

મય

ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

ટકિનકલ,હસાબી

ફોન નં : ૦૨૬૯૬-૨૨૦૧૧૧
ી સી.એફ.;CLન, 8ુ િનયર ઇજનેર મો.

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.
૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

Jકલાવ (Kરલ) પેટા િવભાગીય

મો.૯૯૨૫૨૧૪૭૭૪ e-mail: -

અને વહવટ

૯૮૨૫૪૦૭૯૭૦

કચેર, ૬૬ ક.વી. સબ >ટશન,બસ

મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ,

બાબત

Vacant, નાયબ અિધ ક (;હસાબ)

>ટશનની નક Jકલાવ.

Jકલાવ (Kરલ) પેટા િવભાગીય

મો. -

ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

ફોન નં : ૦૨૬૯૬-૨૮૨૬૦૭

કચેર, ૬૬ ક.વી. સબ >ટશન,બસ

મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ Jકલાવ

કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

>ટશનની નક Jકલાવ ફોન નં :

(Kરલ) પેટા િવભાગીય કચેર, ૬૬ ક.વી. સબ

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

૦૨૬૯૬-૨૮૨૬૦૭ e-mail :

>ટશન,બસ >ટશનની નક Jકલાવ ફોન નં :

sdo.anklav@gebmail.com

૦૨૬૯૬-૨૮૨૬૦૭
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૧૩ મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ ી એમ.Fુ.સોલંક નાયબ ઇજનેર,
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ટકિનકલ,હસાબી

ી એચ..રાવલ, 8ુ િનયર ઇજનેર મો.

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.
૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

રાસ પેટા િવભાગીય કચેર,બMક

મો. ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૪ e-mail:

અને વહવટ

૯૬૮૭૬૬૩૭૬૯

ઓફ બરોડા.નક,પો..રાસ,

manishkumar.solanki@mgvcl.com

બાબત

ી એ.વાય.પઠાણ, નાયબ અિધ ક (;હસાબ)

તા.બોરસદ, . આણંદ-૩૮૮૫૭૦

મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ

મો. - ૯૫૮૬૯૦૬૮૩૯ - મય ુજરાત વીજ કંપની ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

ફોન નં : ૦૨૬૯૬-૨૮૫૦૨૦

રાસ પેટા િવભાગીય કચેર Nતગત

લીમીટડ, રાસ પેટા િવભાગીય કચેર બMક ઓફ

કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

બMક ઓફ બરોડા.નક,પો..રાસ,

બરોડા.નક,પો..રાસ, તા.બોરસદ, . આણંદ-

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

તા.બોરસદ, . આણંદ-૩૮૮૫૭૦ :

૩૮૮૫૪૦ ફોન નં : ૦૨૬૯૬-૨૮૫૦૨૦

ફોન નં : ૦૨૬૯૬-૨૮૫૦૨૦
૧૪ મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ ી ક.આઇ.દલવાડ, નાયબ ઇજનેર,
વાસદ પેટા િવભાગીય કચેર, ૬૬
ક.વી. વાસદ સબ->ટશન ક=પાઉGડ,

મો. ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૪
e-mail:

seanand.mgvl@gebmail.com

મય

ટકિનકલ,હસાબી

ી ડ.એ.ભાવસાર મો. ૯૯૨૫૨ ૧૫૩૫૫,

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.

અને વહવટ

8ુ િનયર ઇજનેર,

૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

બાબત

ી એમ.બી.પરમાર, નાયબ અધી ક (;હસાબ),

seanand.mgvl@gebmail.com

મય

એન.એચ. નં : ૮, વાસદ.

kalpeshkumar.dalwadi@mgvcl.com

મો.- ૮૧૪૧૪૩૦૬૫૪ , મય ુજરાત વીજ કંપની

ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

ફોન નં : ૦૨૬૯૬-૨૭૪૯૦૦

મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ

લીમીટડ, ૬૬ ક.વી. વાસદ સબ->ટશન ક=પાઉGડ,

કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

૬૬ ક.વી. વાસદ સબ->ટશન

એન.એચ. નં : ૮, વાસદ. ફોન નં : ૦૨૬૯૬-

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

ક=પાઉGડ, એન.એચ. નં : ૮, વાસદ

૨૭૪૯૦૦

ફોન નં : ૦૨૬૯૬-૨૭૪૯૦૦
૧૫ મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ ી વી.એન.રાઠવા, કાયપાલક ઇજનેર ટકિનકલ,હસાબી
પેટલાદ (સં.િન) િવભાગીય કચેર,
રEવે CોસOગની નક, ૬૬ ક.વી.

મો. ૯૯૨૫૨૦૮૨૮૬
e-mail :do.petlad@gebmail.com

ી એન.એન.ગો>વામી નાયબ ઇજનેર મો.

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.

અને વહવટ

૯૯૨૫૨૦૮૩૫૯ do.petlad@gebmail.com

૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

બાબત

Vacant, અધી ક ;હસાબ (આવક) , મો. -, મય

seanand.mgvl@gebmail.com

મય

સબ >ટશન,પેટલાદ ફોન નં :

મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ

ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ પેટલાદ (સં.િન)

ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

૦૨૬૯૭-૨૨૪૯૩૬

પેટલાદ (સં.િન) િવભાગીય કચેર,

િવભાગીય કચેર, રEવે CોસOગની નક, ૬૬ ક.વી.

કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

રEવે CોસOગની નક, ૬૬ ક.વી. સબ

સબ >ટશન,પેટલાદ પેટલાદ ફોન નં : ૦૨૬૯૭-

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

>ટશન,પેટલાદ ફોન નં : ૦૨૬૯૭-

૨૨૪૯૩૬

૨૨૪૯૩૬
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ટકિનકલ,હસાબી

ી બી.એમ.પરમાર, 8ુ િનયર ઇજનેર

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.

અને વહવટ

મો. ૯૯૨૫૨ ૦૮૨૪૩

૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

પેટલાદ (Kરલ) પેટા િવભાગીય

મો.૯૯૨૫૨૧૪૭૮૫ e-mail :

કચેર, રEવે CોસOગની નક, ૬૬

sdo.petlad.rural@gebmail.com મય બાબત

sdo.petlad.rural@gebmail.com

ક.વી. સબ >ટશન,પેટલાદ.

ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ

ીમતી સી.એ.શાહ, નાયબ અધી ક (;હસાબ) મો.

ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

ફોન નં : ૦૨૬૯૭-૨૨૪૯૩૮

પેટલાદ (Kરલ) પેટા િવભાગીય

૮૧૪૧૪૩૦૪૨૯ મય ુજરાત વીજ કંપની

કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

કચેર,રEવે CોસOગની નક, ૬૬

લીમીટડ, પેટલાદ (Kરલ) પેટા િવભાગીય કચેર,

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

ક.વી. સબ >ટશન, પેટલાદ ફોન નં :

રEવે CોસOગની નક, ૬૬ ક.વી. સબ >ટશન,

૦૨૬૯૭-૨૨૪૯૩૮

પેટલાદ પેટલાદ ફોન નં : ૦૨૬૯૭-૨૨૪૯૩૮

૧૭ મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ ી એ.ડ.મકવાણા, નાયબ ઇજનેર

seanand.mgvl@gebmail.com

મય

ટકિનકલ,હસાબી

ી એસ..સૈયદ, 8ુ િનયર ઇજનેર

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.
૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

પેટલાદ (શહર) પેટા િવભાગીય

મો. ૯૯૨૫૨૦૮૪૪૨ e-mail

અને વહવટ

મો. ૯૯૨૫૨૦૮૪૧૭

કચેર, રEવે CોસOગની નક, ૬૬

:sdo..petlad.city@gebmail.com

બાબત

sdo.petlad.city@gebmail.com

ક.વી. સબ >ટશન,પેટલાદ

મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ

ી એસ.ડ.પરમાર, નાયબ અધી ક (;હસાબ) મો :

ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

ફોન નં : ૦૨૬૯૭-૨૨૪૯૩૭

પેટલાદ (શહર) પેટા િવભાગીય

- ૯૯૭૮૯૨૭૮૧૮, મય ુજરાત વીજ કંપની

કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

કચેર, રEવે CોસOગની નક, ૬૬

લીમીટડ, પેટલાદ (શહર) પેટા િવભાગીય કચેર,

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

ક.વી. સબ >ટશન, પેટલાદ ફોન નં :

રEવે CોસOગની નક, ૬૬ ક.વી. સબ

૦૨૬૯૭-૨૨૪૯૩૭

>ટશન,પેટલાદ પેટલાદ ફોન નં : ૦૨૬૯૭-૨૨૪૯૩૭

૧૮ મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ ી એન.ક.મકવાણા નાયબ ઇજનેર

seanand.mgvl@gebmail.com

મય

ટકિનકલ,હસાબી

ી ડ.એલ.ખારવાર, 8ુ િનયર ઇજનેર મો.

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.
૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

ખંભાત (Kરલ) પેટા િવભાગીય

મો.૯૯૨૫૨૦૮૪૧૬ e-mail

અને વહવટ

૯૯૨૫૨૧૫૨૮૧ sdo.cambay.rural@gebmail.com

કચેર, ૬૬ ક.વી. સબ

:sdo.cambay.rural@gebmail.com

બાબત

, -ીમતી. Fુ.(.શાહ, નાયબ અધી ક (;હસાબ) ,

>ટશન,ઓ.એન..સી. સામે

મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ

મો.૯૦૧૬૮૩૨૩૦૫, મય ુજરાત વીજ કંપની

પો.કનસાર ખંભાત

ખંભાત (Kરલ) પેટા િવભાગીય

લીમીટડ, ખંભાત E24Kરલ) પેટા િવભાગીય કચેર, કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

ફોન નં : ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૯૩

કચેર, ૬૬ ક.વી. સબ

૬૬ ક.વી. સબ >ટશન,ઓ.એન..સી. સામે

>ટશન,ઓ.એન..સી. સામે

પો.કનસાર ખંભાત

પો.કનસાર

ફોન નં : ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૯૩

ખંભાત ફોન નં : ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૯૩
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ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
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૧૯ મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ ી ક.ટ.શાહ, નાયબ ઇજનેર
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ટકિનકલ,હસાબી

ી એ.બી.પટલ 8ુ િનયર ઇજનેર

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.
૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

સો7ા (Kરલ) પેટા િવભાગીય

મો. ૯૯૨૫૨ ૦૮૩૬૨

અને વહવટ

મો.૯૯૨૫૨૧૧૮૭૨

કચેર, નવા બસ>ટશન ની નક,

e-mail

બાબત

sdo.sojitra.rural@gebmail.com

સો7ા ફોન નં : ૦૨૬૯૭-

:sdo.sojitra.rural@gebmail.com,

૨૩૩૩૮૦

મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ

મો.૮૧૨૮૯૨૦૨૯૯

કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

સો7ા (Kરલ) પેટા િવભાગીય

મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ, સો7ા

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

કચેર નવા બસ>ટશન ની

(Kરલ) પેટા િવભાગીય કચેર, નવા બસ>ટશન ની

નક,સો7ા : ફોન નં : ૦૨૬૯૭૨૦ મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ ી (.આર.ુQજર,
ખંભાત શહર પેટાિવભાગીય કચેર,

કાયપાલક ઇજનેર,

8ુ ના પાવર હાઉસ કપાઉGડ, ખંભાત મો.૯૯૨૫૨૦૮૨૭૫ e-mail
ફોન નં : ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૫૪

Pુ ં. એમ.સી.દર, નાયબ અિધ ક (;હસાબ)

seanand.mgvl@gebmail.com

મય

ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

ટકિનકલ,હસાબી

નક, સો7ા ફોન નં : ૦૨૬૯૭-૨૩૩૩૮૦
ી આર.ડ.શાહ, 8ુ િનયર ઇજનેર મો.

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.

અને વહવટ

૯૯૨૫૨૧૭૮૧૩ sdo.cambay.city@gebmail.com

૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

બાબત

ી આર.એસ.રાણા, ઇGચાH નાયબ અિધ ક

seanand.mgvl@gebmail.com

મય

:sdo.cambay.city@gebmail.com

;હસાબનીશ મો. ૯૯૦૯૨૨૨૨૬૮, મય ુજરાત

ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ

વીજ કંપની લીમીટડ, ખંભાત શહર પેટા િવભાગીય

કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

ખંભાત શહર પેટા િવભાગીય કચેર,

કચેર, 8ુ ના પાવર હાઉસ કપાઉGડ, ખંભાત ફોન નં

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

8ુ ના પાવર હાઉસ કપાઉGડ, ખંભાત :

: ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૫૪

ફોન નં : ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૫૪
૨૧ મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ ી એમ.વી.ચૌહાણ, નાયબ ઇજનેર

ટકિનકલ,હસાબી

ી એ.પી.પટલ, 8ુ િનયર ઇજનેર

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.
૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

તારાRુર (Kરલ) પેટા િવભાગીય

મો. ૯૯૨૫૨૦૮૪૨૯ e-mail

અને વહવટ

મો.૯૯૨૫૨૧૫૧૮૩

કચેર, મોરજ રોડ, તારાRુર,

:sdo.tarapur.rural@gebmail.com

બાબત

sdo.tarapur.rural@gebmail.com

ફોન નં : ૦૨૬૯૮-૨૫૫૬૨૩

મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ

ી આર.આર.ગોહલ, ઇGચાH નાયબ અધી ક

ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

તારાRુર (Kરલ) પેટા િવભાગીય

(;હસાબ) મો. ૯૫૮૬૩૪૫૭૦૩

કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

કચેર, તારાRુર ફોન નં : ૦૨૬૯૮-

- મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ, તારાRુર

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

૨૫૫૬૨૩

(Kરલ) પેટા િવભાગીય કચેર, તારાRુર ફોન નં :
૦૨૬૯૮-૨૫૫૬૨૩
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ી એસ.ડ.પટલ નાયબ ઇજનેર

ટકિનકલ,હસાબી

ી ડ.એમ.પટલ, 8ુ િનયર ઇજનેર મો.

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.

લીમીટડ, Sદલ પેટા િવભાગીય

મો.૯૯૨૫૨૦૮૩૪૮ e-mail - મય

અને વહવટ

૯૯૭૮૯૩૫૪૨૪,

૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

કચેર, રામમઢ, Uુવારણ રોડ,

ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ Sદલ

બાબત

ી વી.પી.રાણા, ઇGચાH નાયબ અધી ક (;હસાબ)

Sદલ, તા. ખંભાત ફોન નં : -

પેટા િવભાગીય કચેર, રામમઢ,

, મો.૯૯૦૪૨૭૦૫૪૬, મય ુજરાત વીજ કંપની

ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

Uુવારણ રોડ, Sદલ, તા. ખંભાત ફોન

લીમીટડ, Sદલ પેટા િવભાગીય કચેર, રામમઢ,

કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

નં : -

Uુવારણ રોડ, Sદલ, તા. ખંભાત ફોન નં : -

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

૨૩ મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ ીમતી એન.વી.ુVતા, કાયપાલક

ટકિનકલ,હસાબી

આણંદ (શહર) િવભાગીય કચેર,

ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨ ૦૮૩૪૫ e-mail

અને વહવટ

.ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

:do.anand.city@gebmail.com

બાબત

ી એસ.બી.પટલ, નાયબ ઇજનેર

seanand.mgvl@gebmail.com

મય

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.

મો. ૯૮૭૯૨૦૨૪૧૯, do.anand.city@gebmail.com ૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com
Vacant, અિધ ક ;હસાબ મો. - મય ુજરાત

seanand.mgvl@gebmail.com

મય

વીજ કંપની લીમીટડ, આણંદ (સં.િન) વળ
 ુ કચેર,

ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

આણંદ (શહર) િવભાગીય કચેર,

.ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ, આણંદ ફોન નં :

કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

.ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

૦૨૬૯૨-૨૪૦૬૯૫

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

ટકિનકલ,હસાબી

ી એ.આર.શમા, 8ુ િનયર ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.

અને વહવટ

૦૮૩૫૮ Vacant, નાયબ અધી ક(;હસાબ), મો. -

૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

બાબત

મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ, વEલભ

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૫૪૫૭ મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૫૪૫૭
૨૪ મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ ી એચ.આર.પટલ, નાયબ ઇજનેર
વEલભ િવયાનગર પેટા િવભાગીય મો. ૯૯૨૫૨ ૦૮૩૫૧ મય ુજરાત

મય

કચેર, મોગર રોડ, જનતા

વીજ કંપની લીમીટડ વEલભ

ર>ટોરGટની નક, વEલભ

િવયાનગર પેટા િવભાગીય કચેર,

િવયાનગર પેટા િવભાગીય કચેર, મોગર રોડ,

ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

િવયાનગર ફોન નં : ૦૨૬૯૨-

મોગર રોડ, જનતા ર>ટોરGટની

જનતા ર>ટોરGટની નક, વEલભ િવયાનગર ફોન

કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

૨૩૯૩૩૩

નક,વEલભ િવયાનગર ફોન નં :

નં : ૦૨૬૯૨-૨૩૯૩૩૩

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

ટકિનકલ,હસાબી

ી એ..સોઢાપરમાર 8ુ િનયર ઇજનેર

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.

અને વહવટ

મો.૯૯૦૯૯૩૪૭૯૫

૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

બાબત

Vacant, નાયબ અધી ક(;હસાબ), મો.- -, મય

seanand.mgvl@gebmail.com

૦૨૬૯૨-૨૩૯૩૩૩
૨૫ મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ ી બી.એમ.દલવાડ, નાયબ ઇજનેર
સરદાર પેટા િવભાગીય કચેર, <ીડ મો.૯૯૨૫૨૦૮૩૪૩ મય ુજરાત

મય

ક=પસ, લાંભવેલ રોડ, આણંદ ફોન

વીજ કંપની લીમીટડ, સરદાર પેટા

નં : - ૦૨૬૯૨ - ૨૪૫૬૯૫

િવભાગીય કચેર,<ીડ ક=પસ,

ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ, સરદાર પેટા

લાંભવેલ રોડ, આણંદ ફોન નં : -

િવભાગીય કચેર <ીડ ક=પસ, લાંભવેલ રોડ, આણંદ કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

૦૨૬૯૨ - ૨૪૫૬૯૫

ફોન નં : - ૦૨૬૯૨ - ૨૪૫૬૯૫
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ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

.
.
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૨૬ મય ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ ી ક.એમ.શાહ, નાયબ ઇજનેર મો.
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ટકિનકલ,હસાબી

ી ડ.એ મકવાણા, 8ુ િનયર ઇજનેર

ી એમ.એલ.રબાર, અિધ ક ઇજનેર મો.
૯૯૨૫૨૦૮૩૩૦ anandom@gebmail.com

શાWી પેટા િવભાગીય કચેર <ીડ

૯૮૭૯૨ ૦૦૭૪૦ મય ુજરાત વીજ અને વહવટ

મો. ૯૯૭૯૮૮૧૬૯૩

ક=પસ, લાંભવેલ રોડ, આણંદ ફોન

કંપની લીમીટડ,શાWી પેટા િવભાગીય

ી આર.એન.પરમાર, નાયબ અધી ક

નં : - ૦૨૬૯૨ - ૨૪૬૦૭૧

કચેર, <ીડ ક=પસ, લાંભવેલ રોડ,

(;હસાબ),મો. ૮૧૪૧૪૩૩૬૭૪

આણંદ ફોન નં : - ૦૨૬૯૨ -

વીજ કંપની લીમીટડ, શાWી પેટા િવભાગીય કચેર

કચેર .ઇ.બી.કોલોની, લાંભવેલ રોડ,

૨૪૬૦૭૧

<ીડ ક=પસ, લાંભવેલ રોડ, આણંદ ફોન નં : -

આણંદ ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૪૭૩૬૬

બાબત

૦૨૬૯૨ - ૨૪૬૦૭૧
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મય ુજરાત

seanand.mgvl@gebmail.com

મય

ુજરાત વીજ કંપની આણંદ (સં.િન) વળ
ુ

