
 

 

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, (સ.ં અને નન.) વર્ ુળુ કચેરી, ગોધરા. 
જાહરે માહહતી અનધકારી (P.I.O.) મદદનીશ જાહરે માહહતી (A.P.I.O) /એપેલેટ ઓથોરીટી (A.A.) ની નવગત દશાુવર્ુ ંપત્રક . 

ક્રમ પબ્લલક ઓથોરીટી (કચેરીનુ ં
નામ/સરનામુ/ં ફોન નબંર) 

જાહરે માહહતી અનધકારી (PIO) 

નો હોદ્દો (કચેરીનુ ંનામ 
/સરનામુ/ં ફોન નબંર) 

સબંનંધત નવષય/કામગીરી મદદનીશ જાહરે માહહતી અનધકારી (APIO)) 

નો હોદ ો (કચેરીનુ ંનામ/સરનામુ/ં ફોન નબંર/ઇ-
મેઇલ એડે્રસ) 

એપેલેટ ઓથોરીટીનો હોદ્દો (કચેરીનુ ં
નામ/ સરનામુ/ંફોન નબંર/ઇ-મેઇલ 

એડે્રસ) 

૧ અધિક્ષક ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
વર્તળુ કચેરી કચેરી, મધ્ય ગતજરાત 
ધવજ કંપની લીમીટેડ, ગોિરા 
પાવર હાઉસ, ગોિરા   
ફોન ન.ં(૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫)  

અધિક્ષક ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
વર્તળુ કચેરી કચેરી, મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 

ગોિરા પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫, ૦૨૬૭૨-
૬૫૩૧૦૨  

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧. કાયુપાલક ઈજનેર, 

૨.  સહાયક સચચવ 

૩. નાયબ ઇજનેર(ટેક-૧) 
 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, ગોિરા પાવર 
હાઉસ, ગોિરા ફોન ન.ં(૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫)  
E-mail:godhraom@gebmail.com 
           segodhara.mgvcl@gebmail.com 

મતખ્ ય ઇજનેર(ટેક.અને ઓપ.) 
મધ્ય ગતજરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ, કોપોરેટ ઓફીસ, 

સરદાર પટેલ ધવઘતત ભવન,રેસકોસુ, 

વડોદરા  
ફોન ન.ં(૦ર૬પ)ર૩૩૦૩૫૦ 

mail:mgvcl@gebmail.com 

૨ કાયુપાલક ઈજનેર,ગોિરા 
ધવભાગીય કચેરી, લીલેસરા પ્લોટ, 

મ.ગત.વી.કં.લી. ગોિરા. 
 ફોન ન.ં(૦૨૬૭૨-૨૪૨૫૫૭)  

કાયુપાલ ઈજનેર,  

ગોિરા ધવભાગીય કચેરી, 
લીલેસરા પ્લોટ, મ.ગત.વી.કં.લી. 
ગોિરા. 
ફોન ન.ં(૦૨૬૭૨-૨૪૨૫૫૭)  

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧.નાયબ ઈજનેર 

૨.નાયબ અધિક્ષક (વહીવટી)  
ગોિરા ધવભાગીય કચેરી, લીલેસરા પ્લોટ, 

મ.ગત.વી.કં.લી. ગોિરા. 
ફોન ન.ં(૦૨૬૭૨-૨૪૨૫૫૭)  
E-mail: godhraomdn@gebmail.com 
            s.varma@mgvcl.com 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 



૩ નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
ગોિરા શહરે પેટા ધવભાગ પવુૂ , 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, ગોિરા પાવર હાઉસ, 

ગોિરા  
ફોન ન.ં(૦૨૬૭૨-૨૬૦૧૦૫)  

નાયબ ઈજનેર,  

(સ.ંઅને ધન.)ગોિરા શહરે પેટા 
ધવભાગ પવુૂ , મધ્ય ગતજરાત 

ધવજ કંપની લીમીટેડ, ગોિરા 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
ફોન ન.ં૦૨૬૭૨-૨૬૦૧૦૫  

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧.જત ધનયર ઈજનેર                  

 ૨.નાયબ અધિક્ષક (રેવન્યત) 
(સ.ંઅને ધન.) ગોિરા શહરે પેટા ધવભાગ પવુૂ , 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, ગોિરા 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
ફોન ન.ં(૦૨૬૭૨-૨૬૦૧૦૫)  
E-mail: sdo.godhraecity@gebmail.com 
 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 

૪ નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
ગોિરા શહરે પેટા ધવભાગ પધિમ , 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, ગોિરા પાવર હાઉસ, 

ગોિરા  
ફોન ન.ં(૦૨૬૭૨)૨૬૨૮૪૧-
૬૫૩૨૦૧  

નાયબ ઈજનેર,  

(સ.ંઅને ધન.) ગોિરા શહરે 
પેટા ધવભાગ પધિમ , મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 

ગોિરા પાવર હાઉસ, ગોિરા  
ફોન ન.ં(૦૨૬૭૨)૨૬૨૮૪૧-
૬૫૩૨૦૧  

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧.જત ધનયર ઈજનેર                   

 ૨.નાયબ અધિક્ષક (રેવન્યત) 
 (સ.ંઅને ધન.) ગોિરા શહરે પેટા ધવભાગ 
પધિમ , મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 

ગોિરા પાવર હાઉસ, ગોિરા  
ફોન ન.ં(૦૨૬૭૨)૨૬૨૮૪૧-૬૫૩૨૦૧  

E-mail: sdo.godhrawcity@gebmail.com 
            niresh.parmar@mgvcl.com 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 

૫ નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
ગોિરા પેટા ધવભાગ ગ્રામ્ય , મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 

ગોિરા પાવર હાઉસ, ગોિરા  
ફોન ન.ં(૦૨૬૭૨-૨૬૨૪૨૦)  

નાયબ ઈજનેર,  

(સ.ંઅને ધન.) પેટા ધવભાગ 
ગ્રામ્ય , મધ્ય ગતજરાત ધવજ 
કંપની લીમીટેડ, ગોિરા પાવર 
હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૪૨૦  

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧.જત ધનયર ઈજનેર                   

 ૨. નાયબ અધિક્ષક  (રેવન્યત) 
 (સ.ંઅને ધન.) પેટા ધવભાગ ગ્રામ્ય , મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, ગોિરા પાવર 
હાઉસ, ગોિરા  
ફોન ન.ં(૦૨૬૭૨-૨૬૨૪૨૦)  
kalpeshkumar.kamol@mgvcl.com 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫, 

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 



૬ નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.)  
શહરેા-૧  પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
લતણાવાડા રોડ, એસ.એસ. 
કંપાઉન્ડ, મધ્ય ગતજરાત ધવજ 
કંપની લીમીટેડ, તા.શહરેા જી. 
પચંમહાલ   

ફોન ન.ં(૦૨૬૭૦-૨૨૭૨૫૪)  

નાયબ ઇજનેર   

 (સ.ંઅને ધન.) શહરેા-૧ પેટા 
ધવભાગીય કચેરી, લતણાવાડા 
રોડ, એસ.એસ. કંપાઉન્ડ, મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 

તા.શહરેા જી. પચંમહાલ   

ફોન ન.ં(૦૨૬૭૦-૨૨૭૨૫૪)  

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧.જત ધનયર ઈજનેર                    

૨. નાયબ અધિક્ષક  (રેવન્યત) 
 (સ.ંઅને ધન.) શહરેા-૧ પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
લતણાવાડા રોડ, એસ.એસ. કંપાઉન્ડ, મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, તા.શહરેા જી. 
પચંમહાલ   

ફોન ન.ં(૦૨૬૭૦-૨૨૭૨૫૪)  
t.vyas@mgvcl.com 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 

૭ નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
શહરેા-૨ પેટા ધવ ભાગીય કચેરી, 
લતણાવાડા રોડ, એસ.એસ. 
કંપાઉન્ડ, મધ્ય ગતજરાત ધવજ 
કંપની લીમીટેડ, તા.શહરેા જી. 
પચંમહાલ   

ફોન ન.ં(૦૨૬૭૦-૨૨૭૨૫૪)  

નાયબ ઇજનેર   

 (સ.ંઅને ધન.)  શહરેા-૨ પેટા 
ધવભાગીય કચેરી, લતણાવાડા 
રોડ, એસ.એસ. કંપાઉન્ડ, મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 

તા.શહરેા જી. પચંમહાલ   

ફોન ન.ં(૦૨૬૭૦-૨૨૭૨૫૪)  

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧.જત ધનયર ઈજનેર                    

૨. નાયબ અધિક્ષક  (રેવન્યત) 
 (સ.ંઅને ધન.)  શહરેા-૨ પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
લતણાવાડા રોડ, એસ.એસ. કંપાઉન્ડ, મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, તા.શહરેા જી. 
પચંમહાલ   

ફોન ન.ં(૦૨૬૭૦-૨૨૭૨૫૪)  
t.vyas@mgvcl.com 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 

૮ નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
સતંરોડ પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
એસ.એસ.કંપાઉન્ડ, રામપતર રોડ, 

મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, મત.પો.સતંરોડ તા.ગોિરા 
જી. પચંમહાલ   

ફોન ન.ં(૦૨૬૭૨-૨૮૨૫૨૧)  

નાયબ ઈજનેર,  

 (સ.ંઅને ધન.)સતંરોડ પેટા 
ધવભાગીય કચેરી, 
એસ.એસ.કંપાઉન્ડ, રામપતર 
રોડ, મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, મત.પો.સતંરોડ 
તા.ગોિરા જી.  પચંમહાલ   

ફોન ન.ં૦૨૬૭૨-૨૮૨૫૨૧  

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧.જતનીયર ઈજનેર 

૨. નાયબ અધિક્ષક (રેવન્યત) 
 સતંરોડ પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
એસ.એસ.કંપાઉન્ડ, રામપતર રોડ, મધ્ય ગતજરાત 
ધવજ કંપની લીમીટેડ, મત.પો.સતંરોડ તા.ગોિરા 
જી.  પચંમહાલ   

ફોન ન.ં(૦૨૬૭૨-૨૮૨૫૨૧)  
 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫, 

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 



૯  નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.)   
કાકંણપતર પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, તા.  ગોિરા જી. 
પચંમહાલ.    
 

નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.)   
કાકંણપતર પેટા ધવભાગીય 
કચેરી, મધ્ય ગતજરાત ધવજ 
કંપની લીમીટેડ,   નટતભાઇ 
નારણભાઇ ચૌહાણના 
મકાનમા,ં પચંાયત ઓફીસ 
સામે, સી.એચ.સી. ની સામે, 
કાકંણપતર તા.ગોિરા. ફોન 
ન.ં૦૨૬૭૨-૨૮૬૦૩૦. 

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ) 

૧ .જતનીયર ઈજનેર 

૨.નાયબ અધિક્ષક (રેવન્યત) 
કાકંણપતર પેટા ધવભાગીય કચેરી, મધ્ય ગતજરાત 
ધવજ કંપની લીમીટેડ,   નટતભાઇ નારણભાઇ 
ચૌહાણના મકાનમા,ં પચંાયત ઓફીસ સામે, 
સી.એચ.સી. ની સામે, કાકંણપતર તા.ગોિરા.  
ફોન ન.ં૦૨૬૭૨-૨૮૬૦૩૦. 
sdo.timba@gebmail.com 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨ 

segodhara.mgvcl@gebmail.com 

૧૦  કાયુપાલક ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
લતણાવાડા ધવભાગીય કચેરી,   
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, પાનમ બ્રીજ પાસે,   
૬૬-કે.વી. એસ.એસ.,  ગોિરા 
રોડ, લતણાવાડા, જજ.મહીસાગર                   
ફોન ન.ં૦૨૬૭૪-૨૫૧૬૪૦/૪૧ 

કાયુપાલક ઈજનેર      
(સ.ંઅને ધન.) લતણાવાડા 
ધવભાગીય કચેરી,   મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાનમ બ્રીજ પાસે,  ૬૬-કે.વી. 
એસ.એસ., ગોિરા રોડ, 
લતણાવાડા, જજ.મહીસાગર                   
ફોન ન.ં૦૨૬૭૪-
૨૫૧૬૪૦/૪૧ 

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧.નાયબ ઈજનેર                     

૨. નાયબ અધિક્ષક (વહીવટ)  
(સ.ંઅને ધન.) લતણાવાડા ધવભાગીય કચેરી,મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, પાનમ બ્રીજ 
પાસે,  ૬૬-કે.વી. એસ.એસ., ગોિરા રોડ, 
લતણાવાડા, જજ.મહીસાગર. 
ફોન ન.ં૦૨૬૭૪-૨૫૧૬૪૦/૪૧  

 jayeshkumar.gujjar@mgvcl.com 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 



૧૧  નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
લતણાવાડા-૧ પેટા ધવભાગીય 
કચેરી, લતણાવાડા મધ્ય ગતજરાત 
ધવજ કંપની લીમીટેડ,  પાનમ 
બ્રીજ પાસે, ૬૬-કે.વી. એસ.એસ.,  
ગોિરા રોડ, મત.પો.તા.લતણાવાડા 
જી.મહીસાગર. 
ફોન ન.ં.(૦૨૬૭૪-૨૨૦૧૫૩-
૫૫૩)  

નાયબ ઈજનેર,               
લતણાવાડા-૧ પેટા ધવભાગીય 
કચેરી, લતણાવાડા મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ,  
પાનમ બ્રીજ પાસે, ૬૬-કે.વી. 
એસ.એસ.,  ગોિરા રોડ, 
મત.પો.તા.લતણાવાડા 
જી.મહીસાગર. 
ફોન ન.ં૦૨૬૭૪-૨૫૦૫૫૩  

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧. જતધનયર ઈજનેર                  

૨. નાયબ અધિક્ષક (વહીવટ)   
 લતણાવાડા-૧ પેટા ધવભાગીય કચેરી, લતણાવાડા 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ,  પાનમ 
બ્રીજ પાસે, ૬૬-કે.વી. એસ.એસ.,  ગોિરા 
રોડ, મત.પો.તા.લતણાવાડા જી.મહીસાગર. 
ફોન ન.ં૦૨૩૭૪-૨૫૨૫૫૩ 

 sdo.lunawada1@gebmail.com   

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 

૧૨  નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
લતણાવાડા-૨ પેટા ધવભાગીય 
કચેરી, મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ,  પાનમ બ્રીજ પાસે, ૬૬-
કે.વી. એસ.એસ.,  ગોિરા રોડ, 
મત.પો.તા.લતણાવાડા જી.મહીસાગર. 
ફોન ન.ં(૦૨૬૭૪-૨૫૦૧૫૩)  

નાયબ ઈજનેર,               
લતણાવાડા-૨ પેટા ધવભાગીય 
કચેરી, મધ્ય ગતજરાત ધવજ 

કંપની લીમીટેડ,  પાનમ બ્રીજ 
પાસે, ૬૬-કે.વી. એસ.એસ.,  
ગોિરા રોડ, 
મત.પો.તા.લતણાવાડા 
જી.મહીસાગર.ફોન 
ન.ં(૦૨૬૭૪-૨૫૦૧૫૩)  

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧.જત ધનયર ઈજનેર                  

૨.સીની.આસી. 
 લતણાવાડા-૨ પેટા ધવભાગીય કચેરી, લતણાવાડા 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ,  પાનમ 
બ્રીજ પાસે, ૬૬-કે.વી. એસ.એસ.,  ગોિરા 
રોડ, મત.પો.તા.લતણાવાડા જી.મહીસાગર. 
ફોન ન.ં(૦૨૬૭૪-૨૫૦૧૫૩)  
sdo.lunawada2@gebmail.com 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 

૧૩  નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
કોઠબંા પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, મત.પો.કોઠબંા, ધશવ 
એપાટુમેન્ટ, પહલેા માળે, બસ 
સ્ટેન્ડ પાસે, તા.લતણાવાડા 
જી.મહીસાગર. 
ફોન ન.ં૦૨૬૭૪-૨૩૦૦૨૨ 

નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
કોઠબંા પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, મત.પો.કોઠબંા, ધશવ 
એપાટુમેન્ટ, પહલેા માળે, બસ 
સ્ટેન્ડ પાસે, તા.લતણાવાડા 
જી.મહીસાગર. 
ફોન ન.ં૦૨૬૭૪-૨૩૦૦૨૨ 

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧. જતધનયર ઈજનેર                                      
૨.  નાયબ અધિક્ષક(રેવન્યત)  
કોઠબંા પેટા ધવભાગીય કચેરી, મધ્ય ગતજરાત 
ધવજ કંપની લીમીટેડ, મત.પો.કોઠંબા, ધશવ 
એપાટુમેન્ટ, પહલેા માળે, બસ સ્ટેન્ડ પાસે, 
તા.લતણાવાડા જી.મહીસાગર.  
ફોન ન.ં૦૨૬૭૪-૨૩૦૦૨૨  

m.chaudhri@mgvcl.com 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 



૧૪  નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
સતંરામપતર-૧ પેટા ધવભાગીય 
કચેરી- મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, સીબોટા નદી, પાવર 
હાઉસની બાજતમા,ં ઓકટ્રોય નાકા 
પાસે, સતંરામપતર જી.મહીસાગર.  
 ફોન ન.ં૦૨૬૭૫-૨૨૦૩૫૩ 

નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
સતંરામપતર-૧ પેટા ધવભાગીય 
કચેરી- મધ્ય ગતજરાત ધવજ 
કંપની લીમીટેડ, સીબોટા નદી, 
પાવર હાઉસની બાજતમા,ં 
ઓકટ્રોય નાકા પાસે, 
સતંરામપતર જી.મહીસાગર.  
 ફોન ન.ં૦૨૬૭૫-૨૨૦૩૫૩ 

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧. જતધનયર ઈજનેર    

૨.  નાયબ અધિક્ષક(રેવન્યત)  
 સતંરામપતર-૧ પેટા ધવભાગીય કચેરી- મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, સીબોટા નદી, 
પાવર હાઉસની બાજતમા,ં ઓકટ્રોય નાકા પાસે, 
સતંરામપતર જી.મહીસાગર.  
 ફોન ન.ં૦૨૬૭૫-૨૨૦૩૫૩  

E-mail:sdo.santram1@gebmail.com 
             

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 

૧૫ નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.)  
સતંરામપતર-ર પેટા ધવભાગીય 
કચેરી- મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, સીબોટા નદી, પાવર 
હાઉસની બાજતમા,ં ઓકટ્રોય નાકા 
પાસે, સતંરામપતર જી.મહીસાગર.  
 ફોન ન.ં૦૨૬૭૫-૨૨૦૦૨૩ 

નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.)  
સતંરામપતર-ર પેટા ધવભાગીય 
કચેરી- મધ્ય ગતજરાત ધવજ 
કંપની લીમીટેડ, સીબોટા નદી, 
પાવર હાઉસની બાજતમા,ં 
ઓકટ્રોય નાકા પાસે, 
સતંરામપતર જી.મહીસાગર.  
 ફોન ન.ં૦૨૬૭૫-૨૨૦૦૨૩ 

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧. જતધનયર ઈજનેર                   

૨.  નાયબ અધિક્ષક(રેવન્યત)  
સતંરામપતર-ર પેટા ધવભાગીય કચેરી- મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, સીબોટા નદી, 
પાવર હાઉસની બાજતમા,ં ઓકટ્રોય નાકા પાસે, 
સતંરામપતર જી.મહીસાગર.  
 ફોન ન.ં૦૨૬૭૫-૨૨૦૦૨૩ E-mail: 

sdo.santrampur2@gebmail.com 
             rohit.patel@mgvcl.com 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 

૧૬ નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.)        
કડાણા પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, હદવડા કોલોની,        
મત. પો.તા. કડાણા, જી.મહીસાગર.  
ફોન ન.ં૦૨૬૭૫-૨૩૭૦૨૩.  
 

નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.)     
કડાણા પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, હદવડા કોલોની,        
મત. પો.તા. કડાણા, 
જી.મહીસાગર.  
ફોન ન.ં૦૨૬૭૫-૨૩૭૦૨૩.  
 

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧. જતધનયર ઈજનેર 

૨. નાયબ અધિક્ષક(રેવન્યત)                                     
(સ.ંઅને ધન.) કડાણા પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, હદવડા 
કોલોની, મત. પો.તા. કડાણા, જી.મહીસાગર. 
ફોન ન.ં૦૨૬૭૫-૨૩૭૦૨૩.  
 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 



૧૭  નાયબ ઈજનેર (સ ંઅને ની) 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લી 
પેટા-ધવભાગીય કચેરી 
મહાલક્ષ્મી પાકુ સોસાયટી  
બાલાધસનોર રોડ  

ધવરપતર- ૩૮૮૨૬૦, તા.ધવરપતર 

જી.મહીસાગર 

નાયબ ઈજનેર (સ ંઅને ની) 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લી 
પેટા-ધવભાગીય કચેરી 
મહાલક્ષ્મી પાકુ સોસાયટી  
બાલાધસનોર રોડ  

ધવરપતર- ૩૮૮૨૬૦, તા.ધવરપતર 

જી.મહીસાગર 

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ) 

૧. જતધનયર ઈજનેર 

૨. નાયબ અધિક્ષક(રેવન્યત)                                     
(સ.ંઅને ધન.) કડાણા પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
મહાલક્ષ્મી પાકુ સોસાયટી બાલાધસનોર રોડ  

ધવરપતર- ૩૮૮૨૬૦, તા.ધવરપતર 

જી.મહીસાગર  

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 

૧૮  નાયબ ઈજનેર (સ ંઅને ની) 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લી 
બાકોર પેટા-ધવભાગીય કચેરી, 
બ્રહમણ ફચળયત,ં આંગણવાડીની 
સામે, પો.બાકોર, તા.ખાનપતર-
૩૮૯૨૩૨  

જી.મહીસાગર 

નાયબ ઈજનેર (સ ંઅને ની) 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લી 
બાકોર પેટા-ધવભાગીય કચેરી, 
બ્રહમણ ફચળયત,ં આંગણવાડીની 
સામે, પો.બાકોર, તા.ખાનપતર-
૩૮૯૨૩૨  

જી.મહીસાગર 

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ) 

૧. જતધનયર ઈજનેર 

૨. નાયબ અધિક્ષક(રેવન્યત)                                     
(સ.ંઅને ધન.)  બાકોર પેટા-ધવભાગીય કચેરી, 
બ્રહમણ ફચળયત,ં આંગણવાડીની સામે, 
પો.બાકોર, તા.ખાનપતર-૩૮૯૨૩૨ 
જી.મહીસાગર  

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 

૧૯  કાયુપાલક ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
દાહોદ ધવભાગીય કચેરી, બહારપતરા 
રોડ, મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, તા.દાહોદ જી. દાહોદ  

 ફોન ન.ં(૦૨૬૭૩૯)૨૪૦૮૧૮-
૨૪૦૮૧૯  

કાયુપાલક ઈજનેર,  

 (સ.ંઅને ધન.) દાહોદ ધવભાગીય 
કચેરી, બહારપતરા રોડ, મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 

તા.દાહોદ જી. દાહોદ  

 ફોન 
ન.ં(૦૨૬૭૩૯)૨૪૦૮૧૮-
૨૪૦૮૧૯  

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧.નાયબ ઈજનેર                     

 ૨.નાયબ અધિક્ષક(વહીવટી) 
 દાહોદ ધવભાગીય કચેરી, બહારપતરા રોડ, મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, તા.દાહોદ જી. 
દાહોદ  

 ફોન ન.ં(૦૨૬૭૩૯)૨૪૦૮૧૮-૨૪૦૮૧૯  

E-mail:dahodomdn@gebmail.com 
          mukeshkumar.patel@mgvcl.com 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫, 

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 



૨૦  નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
દાહોદ શહરે પેટા ધવભાગીય 
કચેરી, મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ,  બહારપતરા રોડ 
મત.પો.તા.દાહોદ, જી. દાહોદ  

  ફોન ન.ં(૦૨૬૭૩-૨૪૦૦૪૬)  

નાયબ ઈજનેર,  

 (સ.ંઅને ધન.) શહરે પેટા 
ધવભાગીય કચેરી, મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ,  
બહારપતરા રોડ મત.પો.તા.દાહોદ 
જી. દાહોદ  

  ફોન ન.ં(૦૨૬૭૩-૨૪૦૦૪૬)  

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧. જતનીયર ઇજનેર,                   

 ૨. નાયબ અધિક્ષક(રેવન્યત) 
 (સ.ંઅને ધન.) શહરે પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ,  
બહારપતરા રોડ  મત.પો.તા.દાહોદ, જી. દાહોદ  

 ફોન ન.ં(૦૨૬૭૩-૨૪૦૦૪૬)  
E-mail: sdo.dahodtown@gebmail.com 

              

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 

૨૧  નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.), 
દાહોદ ગ્રામ્ય-૧ પેટા ધવભાગીય 
કચેરી, બહારપતરા રોડ, મધ્ય 

ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 

તા.દાહોદ જી. દાહોદ  

 ન.ં(૦૨૬૭૩-૨૪૦૮૪૬)  

નાયબ ઈજનેર,  

(સ.ંઅને ધન.), દાહોદ  ગ્રામ્ય-૧  
પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
બહારપતરા રોડ, મધ્ય ગતજરાત 
ધવજ કંપની લીમીટેડ, 

તા.દાહોદ જી. દાહોદ 

ન.ં(૦૨૬૭૩-૨૪૦૮૪૬)  

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧.જત ધનયર ઈજનેર  

૨.નાયબ અધિક્ષક(રેવન્યત) 
(સ.ંઅને ધન.), દાહોદ  ગ્રામ્ય-૧ પેટા ધવભાગીય 
કચેરી, બહારપતરા રોડ, મધ્ય ગતજરાત ધવજ 
કંપની લીમીટેડ, તા.દાહોદ જી. દાહોદ   

ન.ં(૦૨૬૭૩-૨૪૦૮૪૬)  
E-mail: sdo.dahodrural@gebmail.com 
             

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 

૨૨ નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.), 
દાહોદ  ગ્રામ્ય-૨ પેટા ધવભાગીય 
કચેરી, બહારપતરા રોડ, મધ્ય 

ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 

તા.દાહોદ જી. દાહોદ  

 ન.ં(૦૨૬૭૩-૨૪૦૮૪૬)  

નાયબ ઈજનેર,  

(સ.ંઅને ધન.), દાહોદ  ગ્રામ્ય-૨  
પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
બહારપતરા રોડ, મધ્ય ગતજરાત 
ધવજ કંપની લીમીટેડ, 

તા.દાહોદ જી. દાહોદ 

ન.ં(૦૨૬૭૩-૨૪૦૮૪૬)  

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧.જત ધનયર ઈજનેર  

૨.નાયબ અધિક્ષક(રેવન્યત) 
(સ.ંઅને ધન.), દાહોદ  ગ્રામ્ય-૨ પેટા ધવભાગીય 
કચેરી, બહારપતરા રોડ, મધ્ય ગતજરાત ધવજ 
કંપની લીમીટેડ, તા.દાહોદ જી. દાહોદ   

ન.ં(૦૨૬૭૩-૨૪૦૮૪૬)  
E-mail: sdo.dahodrural@gebmail.com 
             

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 



૨૩  નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.), 
ગરબાડા પેટા ધવભાગીય કચેરી,  
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, ગાગંરડી રોડ, પોલીસ 
સ્ ટેશનની પાસે, તા.ગરબાડા 
જી.દાહોદ.   
ફોન ન.ં(૦૨૬૭૩-૨૩૩૧૧૧)   
   

નાયબ ઈજનેર,  

નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.), 
ગરબાડા પેટા ધવભાગીય 
કચેરી,  મધ્ય ગતજરાત ધવજ 
કંપની લીમીટેડ,  ગાગંરડી 
રોડ, પોલીસ સ્ ટેશનની પાસે, 
તા.ગરબાડા જી.દાહોદ.   
ફોન ન.ં(૦૨૬૭૩-૨૩૩૧૧૧)  
    

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧.જત ધનયર ઈજનેર  

૨.નાયબ અધિક્ષક(રેવન્યત) 
નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.), ગરબાડા પેટા 
ધવભાગીય કચેરી,  મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ,  ગાગંરડી રોડ, પોલીસ સ્ ટેશનની 
પાસે, તા.ગરબાડા જી.દાહોદ.  
ફોન ન.ં(૦૨૬૭૩-૨૩૩૧૧૧)   
E-mail:v.parekh@mgvcl.com 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 

૨૪  નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
દેવગઢબારીયા પેટા ધવભાગીય 
કચેરી, ટાવર સામે, 

મત.પો.દેવગઢબારીયા, મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, જી. 
દાહોદ  

ફોન ન.ં(૦૨૬૭૮-૨૨૦૨૫૯)  

નાયબ ઈજનેર,  

(સ.ંઅને ધન.) દેવગઢબારીયા 
પેટા ધવભાગીય કચેરી, ટાવર 

સામે,મત.પો.દેવગઢબારીયા, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, જી. દાહોદ  

ફોન ન.ં(૦૨૬૭૮-૨૨૦૨૫૯)  

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧.જત ધનયર ઈજનેર  

૨. નાયબ અધિક્ષક(રેવન્યત)                       
(સ.ંઅને ધન.) દેવગઢબારીયા પેટા ધવભાગીય 
કચેરી, ટાવર સામે, મત.પો.દેવગઢબારીયા, મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, જી. દાહોદ  

ફોન ન.ં(૦૨૬૭૮-૨૨૦૨૫૯)  
E-mail:sdo.dbaria@gebmail.com 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 

૨૫ નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
લીમખેડા પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
એસ.એસ.કંપાઉન્ડ, ગોિરા રોડ, 

મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ,તા. લીમખેડા જી. દાહોદ  

 ફોન ન.ં(૦૨૬૭૭-૨૨૨૬૧૨)  

નાયબ ઈજનેર,  

(સ.ંઅને ધન.) લીમખેડા પેટા 
ધવભાગીય કચેરી, 
એસ.એસ.કંપાઉન્ડ,ગોિરા રોડ, 

મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ,તા. લીમખેડા જી. 
દાહોદ  

ફોન ન.ં(૦૨૬૭૭-૨૨૨૬૧૨)  

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧.જત ધનયર ઈજનેર                    

૨. નાયબ અધિક્ષક(રેવન્યત) 
(સ.ંઅને ધન.) લીમખેડા પેટા ધવભાગીય 
કચેરી,એસ.એસ.કંપાઉન્ડ, ગોિરા રોડ, મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ,તા. લીમખેડા 
જી. દાહોદ  

ફોન ન.ં(૦૨૬૭૭-૨૨૨૬૧૨)  
E-mail:sdo.limkheda@gebmail.com 
           m.ghadiyali@mgvcl.com 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 



૨૬ નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
ઝાલોદ પેટા ધવભાગીય 
કચેરી,એસ.એસ.કંપાઉન્ડ, મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ,તા. 
ઝાલોદ જી. દાહોદ  

ફોન ન.ં(૦૨૬૭૯-૨૨૪૧૩૧)  

નાયબ ઈજનેર,  

 (સ.ંઅને ધન.) ઝાલોદ પેટા 
ધવભાગીય કચેરી, 
એસ.એસ.કંપાઉન્ડ, મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ,તા. ઝાલોદ જી. 
દાહોદ  

ફોન ન.ં(૦૨૬૭૯-૨૨૪૧૩૧)  

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧.જત ધનયર ઈજનેર                    

૨. નાયબ અધિક્ષક(રેવન્યત) 
 (સ.ંઅને ધન.) ઝાલોદ પેટા ધવભાગીય 
કચેરી,એસ.એસ.કંપાઉન્ડ, મધ્ય ગતજરાત ધવજ 
કંપની લીમીટેડ,તા. ઝાલોદ જી. દાહોદ  

ફોન ન.ં(૦૨૬૭૯-૨૨૪૧૩૧)  
E-mail:sdo.zalod@gebmail.com 
           c.sudani@mgvcl.com 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 

૨૭  નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
ફતેપતરા  પેટા ધવભાગીય, મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ,મત.પેટ્રોલ પપં પાસે 
ઝાલોદ રોડ, તા. ફતેપતરા જી. 
દાહોદ  

 

નાયબ ઈજનેર,  

 (સ.ંઅને ધન.) ફતેપતરા  પેટા 
ધવભાગીય કચેરી, મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ,મત.પેટ્રોલ પપં પાસે 
ઝાલોદ રોડ, તા. ફતેપતરા જી. 
દાહોદ  

 

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧.જત ધનયર ઈજનેર                        
૨. નાયબ અધિક્ષક(રેવન્યત) 
(સ.ંઅને ધન.) ફતેપતરા  પેટા ધવભાગીય કચેરી , 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ,મત.પેટ્રોલ 
પપં પાસે ઝાલોદ રોડ, તા. ફતેપતરા જી. દાહોદ  

s.karotra@mgvcl.com  
 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 

૨૮  નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) , 
પેટા ધવભાગીય કચેરી, મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ,   
શ્રી રમણભાઇ મોરીના મકાનમા,ં 
રીલાયન્ સ પેટ્રોલ પપંની પાસે, 
ગોિરા રોડ, લીમડી, જજ.દાહોદ. 
ફોન ન.ં૦૨૬૭૯-૨૩૬૩૦૦. 

નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) , 
પેટા ધવભાગીય કચેરી, મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ,   
શ્રી રમણભાઇ મોરીના 
મકાનમા,ં રીલાયન્ સ પેટ્રોલ 
પપંની પાસે, ગોિરા રોડ, 
લીમડી, જજ.દાહોદ. ફોન 
ન.ં૦૨૬૭૯-૨૩૬૩૦૦. 

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ) 

૧ .જતનીયર ઈજનેર 

૨.નાયબ અધિક્ષક (રેવન્યત) 
 નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) , 
પેટા ધવભાગીય કચેરી, મધ્ય ગતજરાત ધવજ 
કંપની લીમીટેડ,   શ્રી રમણભાઇ મોરીના 
મકાનમા,ં રીલાયન્ સ પેટ્રોલ પપંની પાસે, 
ગોિરા રોડ, લીમડી, જજ.દાહોદ.  
ફોન ન.ં૦૨૬૭૯-૨૩૬૩૦૦. 
s.vasaiya@mgvcl.com 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨ 

segodhara.mgvcl@gebmail.com 



૨૯  નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.)       
િાનપતર પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, ડતમકા રોડ, કબીર 
આશ્રમ સામે, મત. પો.તા. િાનપતર 
જી.દાહોદ.  
ફોન ન.ં૦૨૬૭૭-૨૯૦૬૧૨.  
 

નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.)       
િાનપતર પેટા ધવભાગીય 
કચેરી, મધ્ય ગતજરાત ધવજ 
કંપની લીમીટેડ, ડતમકા રોડ, 
કબીર આશ્રમ સામે, મત. પો.તા. 
િાનપતર જી.દાહોદ.  
ફોન ન.ં૦૨૬૭૭-૨૯૦૬૧૨.  
 

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧. જતધનયર ઈજનેર 

૨. નાયબ અધિક્ષક(રેવન્યત)                                     
(સ.ંઅને ધન.) િાનપતર પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, ડતમકા 
રોડ, કબીર આશ્રમ સામે, મત. પો.તા. િાનપતર 
જી.દાહોદ.  
ફોન ન.ં૦૨૬૭૭-૨૯૦૬૧૨.  
 
 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 

૩૦ કાયુપાલક ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
હાલોલ ધવભાગીય કચેરી,લકી 
સ્ટતડીયોની બાજતમા ંમિાસર, મધ્ય 

ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ,મત. 
પો.તા. હાલોલ જી.  પચંમહાલ   

ફોન ન.ં(૦૨૬૭૬-૨૨૪૦૬૨)  

કાયુપાલક ઈજનેર,  

હાલોલ ધવભાગીય કચેરી,લકી 
સ્ટતડીયોની બાજતમા ંમિાસર, 

મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ,મત. પો.તા. હાલોલ 
જી.  પચંમહાલ  

ફોન ન.ં(૦૨૬૭૬-૨૨૪૦૬૨)  

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧.નાયબ ઈજનેર શ્રી  
૨.નાયબ અધિક્ષક(રેવન્યત) 
હાલોલ ધવભાગીય કચેરી,લકી સ્ટતડીયોની 
બાજતમા ંમિાસર, મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ,મત. પો.તા. હાલોલ જી.  પચંમહાલ   

ફોન ન.ં(૦૨૬૭૬-૨૨૪૦૬૨)  
E-mail:  
bhupendrakumar.desai@mgvcl.com 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 

૩૧ નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
હાલોલ શહરે  પેટા ધવભાગીય 
કચેરી, મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, દેવ ડેમ કોલોની, તાલતકા 
પચંાયતની બાજતમા,ં 
મત.પો.તા.હાલોલ, જી.પચંમહાલ. 
ફોન ન.ં૦૨૬૭૬-૬૫૩૧૦૩  

નાયબ ઈજનેર,  

 (સ.ંઅને ધન.) હાલોલ શહરે  
પેટા ધવભાગીય કચેરી, મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 

દેવ ડેમ કોલોની, તાલતકા 
પચંાયતની બાજતમા,ં 
મત.પો.તા.હાલોલ, 
જી.પચંમહાલ. 
ફોન ન.ં૦૨૬૭૬-૬૫૩૧૦૩  

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧.જત ધનયર ઈજનેર                   

૨. નાયબ અધિક્ષક(રેવન્યત) 
 (સ.ંઅને ધન.) હાલોલ શહરે  પેટા ધવભાગીય 
કચેરી, મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 

દેવ ડેમ કોલોની, તાલતકા પચંાયતની બાજતમા,ં 
મત.પો.તા.હાલોલ, જી.પચંમહાલ. 
ફોન ન.ં૦૨૬૭૬-૬૫૩૧૦૩  

E-mail:sdo.town@gebmail.com 
 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 



૩૨ નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
હાલોલ ગ્રામ્ય પેટા ધવભાગીય 
કચેરી, મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, દેવ ડેમ કોલોની, તાલતકા 
પચંાયતની બાજતમા,ં 
મત.પો.તા.હાલોલ, જી.પચંમહાલ.  
ફોન ન.ં૦૨૬૭૬-૬૫૩૧૦૪ 

નાયબ ઈજનેર,  

(સ.ંઅને ધન.)  હાલોલ ગ્રામ્ય 
પેટા ધવભાગીય કચેરી, મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 

દેવ ડેમ કોલોની, તાલતકા 
પચંાયતની બાજતમા,ં 
મત.પો.તા.હાલોલ, 
જી.પચંમહાલ. 
ફોન ન.ં૦૨૬૭૬-૬૫૩૧૦૪ 

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧. જતધનયર ઈજનેર                  

૨. નાયબ અધિક્ષક(રેવન્યત) 
 હાલોલ ગ્રામ્ય પેટા ધવભાગીય કચેરી, મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, દેવ ડેમ 
કોલોની, તાલતકા પચંાયતની બાજતમા,ં 
મત.પો.તા.હાલોલ, જી.પચંમહાલ. 
ફોન ન.ં૦૨૬૭૬-૬૫૩૧૦૪ 

E-mail: sdo.halolrural@gebmail.com 
 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 

૩૩ નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
કાલોલ પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, કોટુની પાસે, 
મત.પો.તા.કાલોલ ,જી.પચંમહાલ  

ફોન ન.ં૦૨૬૭૬-૨૩૫૯૫૦ 

નાયબ ઈજનેર, (સ.ંઅને ધન.) 
 કાલોલ પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, કોટુની 
પાસે,મત.પો.તા. કાલોલ 

,જી.પચંમહાલ  

ફોન ન.ં૦૨૬૭૬-૨૩૫૯૫૦ 

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧. જતધનયર ઈજનેર                  

 ૨. નાયબ અધિક્ષક(રેવન્યત) 
 કાલોલ પેટા ધવભાગીય કચેરી, મધ્ય ગતજરાત 
ધવજ કંપની લીમીટેડ, કોટુની પાસે,મત.પો.તા. 
કાલોલ ,જી.પચંમહાલ  

ફોન ન.ં૦૨૬૭૬-૨૩૫૯૫૦ 

E-mail:sdo.kalol@gebmail.com 
 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 

૩૪ નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
વેજલપતર  પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, ૬૬-કે.વી. એસ.એસ. 
કમ્ પાઉન્ ડ, ગોિરા રોડ, 
મત.પો.વેજલપતર તા.કાલોલ, 
જી.પચંમહાલ  

 ફોન ન.ં૦૨૬૭૬-૨૩૪૦૪૫ 

નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
વેજલપતર  પેટા ધવભાગીય 
કચેરી, મધ્ય ગતજરાત ધવજ 
કંપની લીમીટેડ, ૬૬-કે.વી. 
એસ.એસ. કમ્ પાઉન્ ડ, ગોિરા 
રોડ, મત.પો.વેજલપતર 
તા.કાલોલ, જી.પચંમહાલ  

 ફોન ન.ં૦૨૬૭૬-૨૩૪૦૪૫ 

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧. જતધનયર ઈજનેર                   

૨. નાયબ અધિક્ષક(રેવન્યત) 
 વેજલપતર  પેટા ધવભાગીય કચેરી, મધ્ય 
ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, ૬૬-કે.વી. 
એસ.એસ. કમ્ પાઉન્ ડ, ગોિરા રોડ, 
મત.પો.વેજલપતર તા.કાલોલ, જી.પચંમહાલ  

ફોન ન.ં૦૨૬૭૬-૨૩૪૦૪૫  

 E-mail: sdo.vejalpur@gebmail.com 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 



 

૩૫ નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
જંબતઘોડા પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, એસ.એન. શાહના 
મકાનમા,ં નવી કોટુની બાજતમા,ં 
મત.પો.જંબતિોડા , જી.પચંમહાલ  

ફોન ન.ં૦૨૬૭૬-૨૪૧૨૨૪ 

નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
જંબતઘોડા પેટા ધવભાગીય 
કચેરી, મધ્ય ગતજરાત ધવજ 

કંપની લીમીટેડ,  એસ.એન. 
શાહના મકાનમા,ં નવી કોટુની 
બાજતમા,ં મત.પો.જંબતિોડા , 
જી.પચંમહાલ  

ફોન ન.ં૦૨૬૭૬-૨૪૧૨૨૪ 

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧. જતધનયર ઈજનેર 

૨. નાયબ અધિક્ષક(રેવન્યત)                    
નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) જંબતઘોડા પેટા 
ધવભાગીય કચેરી, મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ,  એસ.એન. શાહના મકાનમા,ં નવી 
કોટુની બાજતમા,ં મત.પો.જંબતિોડા, જી.પચંમહાલ  

ફોન ન.ં૦૨૬૭૬-૨૪૧૨૨૪  

E-mail: sdo.jambughoda@gebmail.com 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 

૩૬ નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
ઘોઘબંા પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, ૬૬-કે.વી. એસ.એસ. 
કમ્ પાઉન્ ડ, તરખડંા રોડ, 
તા.ઘોઘબા જી.પચંમહાલ.       
ફોન ન.ં૦૨૬૭૬-૨૪૧૨૨૪ 

નાયબ ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.) 
ઘોઘબંા પેટા ધવભાગીય કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ, ૬૬-કે.વી. એસ.એસ. 
કમ્ પાઉન્ ડ, તરખડંા રોડ, 
તા.ઘોઘબા જી.પચંમહાલ.   
ફોન ન.ં૦૨૬૭૬-૨૪૧૨૨૪ 

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ) 

૧ .જતનીયર ઈજનેર 

૨.નાયબ અધિક્ષક (રેવન્યત) 
ઘોઘબંા પેટા ધવભાગીય કચેરી, મધ્ય ગતજરાત 
ધવજ કંપની લીમીટેડ, ૬૬-કે.વી. એસ.એસ. 
કમ્ પાઉન્ ડ, તરખડંા રોડ, તા.ઘોઘબા 
જી.પચંમહાલ.  ફોન ન.ં૦૨૬૭૬-૨૪૧૨૨૪ 

g.bamania1@mgvcl.com 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨ 

segodhara.mgvcl@gebmail.com 

૩૭ જતધનયર ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.)        
હાલોલ જી.આઇ.ડી.સી. 
સેકશન ઓફીસ     લકી સ્ટતડીયોની 
બાજતમા ંમિાસર, મધ્ય ગતજરાત 
ધવજ કંપની લીમીટેડ,મત. પો.તા. 
હાલોલ જી. પચંમહાલ. 
ફોન ન.ં૯૭૨૭૭૮૬૮૫૧ 

 

જતધનયર ઈજનેર (સ.ંઅને ધન.)       
હાલોલ જી.આઇ.ડી.સી. 
સેકશન ઓફીસ                  

લકી સ્ટતડીયોની બાજતમા ં
મિાસર, મધ્ય ગતજરાત ધવજ 
કંપની લીમીટેડ,મત. પો.તા. 
હાલોલ જી. પચંમહાલ.   
ફોન ન.ં૯૭૨૭૭૮૬૮૫૧ 

 

ટેકનીકલ/રેવન્યત/ખચ/ુ 
એચઆર ન ેલગતી માહહતી 
મળેવવા બાબત ેકરવામા ં
આવલે અરજીનો ધનકાલ 
(માહહતી અધિકાર 
અધિધનયમ-ર૦૦પ ના 
કલમ ન.ં૪ મા ંઆપલે 
જોગવાઇ મતજબ)  

૧. જતધનયર ઈજનેર 

૨. નાયબ અધિક્ષક(રેવન્યત)                                     
(સ.ંઅને ધન.)  હાલોલ જી.આઇ.ડી.સી. 
સેકશન ઓફીસ , લકી સ્ટતડીયોની બાજતમા ં
મિાસર, મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની 
લીમીટેડ,મત. પો.તા. હાલોલ જી. પચંમહાલ   

ફોન ન.ં૯૭૨૭૭૮૬૮૫૧ 

irfanbhai.vahora@mgvcl.com 
 

અધિક્ષક ઇજનેર, 

 (સ.ંઅને ધન.) વર્તળુ કચેરી કચેરી, 
મધ્ય ગતજરાત ધવજ કંપની લીમીટેડ, 
પાવર હાઉસ, ગોિરા  
૦૨૬૭૨-૨૬૨૨૦૫,  

૦૨૬૭૨-૬૫૩૧૦૨  

segodhara.mgvcl@gebmail.com 


