
અ
ન.ુ

અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર
જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો 
(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)

સબુંધિત ધિષય/કામગીરી
સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો 

(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)
એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(કચેરીનુું નામ/સરનામુું/ફોન નું અને ઈ-મેઈલ એડ્રેસ)

શ્રી એસ.એસ. તાધિયાડ 
ધિશેષ મખુ્ય ઇજનેર (એસડી & પી) 
મો. નું: ૯૯૨૫૨૦૮૧૬૩ 
મધ્ ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ,  
કોપોરેટ ઓફીસ,સરદાર પટેલ ધિઘતુ ભિન, રેસકોસસ, 
િડોદરા. 
Email - acesdp.mgvcl@gebmail.com

શ્રી કે.બી. ઢેબર
ધિશેષ મખુ્ય ઇજનેર(આરએ એન્ડ સી.) 
મો. નું: ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨ 
મધ્ ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ,  
કોપોરેટ ઓફીસ,સરદાર પટેલ ધિઘતુ ભિન, રેસકોસસ, 
િડોદરા. 
Email - acerc.mgvcl@gebmail.com
શ્રી કે.આર. રાણા  
ધિશેષ મહાપ્રબુંઘક(એચઆર)
મો. નું: ૯૮૭૯૨૦૦૬૯૬ 
મધ્ ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ,  
કોપોરેટ ઓફીસ,સરદાર પટેલ ધિઘતુ ભિન, રેસકોસસ, 
િડોદરા. 
Email- agmhr.mgvcl@gebmail.com

 શ્રી સૌરિ નુંદી 
ચીફ ફાયનાન્સ મેનેજર   મો.નું.૯૯૭૧૦૦૧૮૫૫
મધ્ ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ,  
કોપોરેટ ઓફીસ,સરદાર પટેલ ધિઘતુ ભિન, રેસકોસસ, 
િડોદરા. 
Email- cfm.mgvcl@gebmail.com

જાહરે માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી ન ુ31.03.2022 સિુી ની ધિગત દશાસિત ુું પત્રક.

૧

મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  ટી.બી. 
હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ 
 િડોદરા -૩૯૦ ૦૨૧.

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર,  મધ્ય 
ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ,  મોબાઈલ નુંબર 
– ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩            
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com 
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી,
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,     િડોદરા -
 ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

 તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી ડી.સી.શેઠ , સહાયક સચચિ (એચ.આર.)    
મોબાઈલ નુંબર –  ૯૯૭૮૯૮૫૩૩૪

ઈ મેલ- exehrbom.mgvcl@gebmail.com
શ્રી એમ.એન.પટેલ,  એકાઉન્ટસ ઓફીસર(રેિ.)  

મોબાઈલ નુંબર - ૭૫૬૭૯૬૬૨૩૯       
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ    િડોદરા 
(સું અને ધન) િતુસળ કચેરી ગોત્રી સબ સ્ટેશન 
કમ્પાઉન્ડ ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ, 

િડોદરા -૨૧.



અ
ન.ુ

અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર
જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો 
(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)

સબુંધિત ધિષય/કામગીરી
સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો 

(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)
એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(કચેરીનુું નામ/સરનામુું/ફોન નું અને ઈ-મેઈલ એડ્રેસ)

જાહરે માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી ન ુ31.03.2022 સિુી ની ધિગત દશાસિત ુું પત્રક.

૧

મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  ટી.બી. 
હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ 
 િડોદરા -૩૯૦ ૦૨૧.

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર,  મધ્ય 
ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ,  મોબાઈલ નુંબર 
– ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩            
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com 
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી,
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,     િડોદરા -
 ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

 તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી ડી.સી.શેઠ , સહાયક સચચિ (એચ.આર.)    
મોબાઈલ નુંબર –  ૯૯૭૮૯૮૫૩૩૪

ઈ મેલ- exehrbom.mgvcl@gebmail.com
શ્રી એમ.એન.પટેલ,  એકાઉન્ટસ ઓફીસર(રેિ.)  

મોબાઈલ નુંબર - ૭૫૬૭૯૬૬૨૩૯       
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ    િડોદરા 
(સું અને ધન) િતુસળ કચેરી ગોત્રી સબ સ્ટેશન 
કમ્પાઉન્ડ ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ, 

િડોદરા -૨૧.

૨ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
ડભોઈ (સું નેધન) ધિભાગીય કચેરી 
૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ     
ડભોઈ (જી. િડોદરા)-૩૯૧ ૧૧૦   
૦૨૬૬૩-૨૫૬૪૧૪

શ્રી એચ િી.શાહ, કાયસપાલક ઈજનેર          
મોબાઈલ નુંબર –૯૯૨૫૨૦૮૨૩૫             
ઈ મેલ - dbhdiv.mgvcl@gebmail.com
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ 
ડભોઈ (સું અને ધન) ધિભાગીય કચેરી   ૬૬ કેિી 
સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ડભોઈ (જી. િડોદરા)-૩૯૧ ૧૧૦
૦૨૬૬૩-૨૫૬૪૧૪

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી એસ. ડી. ચડુાસમા, નાયબ ઈજનેર 
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૦૯૯૪૦૫૨૨
ઈ મેલ de1dbhdiv.mgvcl@gebmail.com
શ્રી આર જે િસિા, નાયબ અધિક્ષક (મહકેમ) 
ડભોઈ (સું અને ધન) ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ડભોઈ (જી. િડોદરા)-૩૯૧ ૧૧૦
૦૨૬૬૩-૨૫૬૪૧૪

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
Email- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

૩ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
ડભોઈ (ગ્રામ્ય) પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ      
ડભોઈ (જી. િડોદરા)-૩૯૧ ૧૧૦
૦૨૬૬૩-૨૫૬૪૧૪

શ્રી ડી.કે.રાઠિા, નાયબ  ઈજનેર
મોબાઈલ નુંબર -૯૯૨૫૨૦૮૩૦૪
ઈ મેલ - sdo.dabhoirural@gebmail.com
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
ડભોઈ (ગ્રામ્ય) પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ડભોઈ (જી. િડોદરા)-૩૯૧ ૧૧૦
૦૨૬૬૩-૨૫૪૯૨૬

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી  એચ.બી.પટેલ,   જુની.  ઈજનેર  
મોબાઈલ નુંબર –  ૯૮૭૯૭૬૮૧૨૯               
ઈ મેલ  je2dbhdiv.mgvcl@gebmail.com
શ્રી એચ.સી.પટેલ, ડ.ેસપુ્રી. (એકા.). 
ડભોઈ (ગ્રામ્ય) પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ડભોઈ (જી. િડોદરા)-૩૯૧ ૧૧૦
૦૨૬૬૩-૨૫૪૯૨૬
મોબાઈલ નુંબર –  ૮૨૩૮૦૧૯૬૬૨

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

૪ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
ડભોઇ (શહરે) પેટા ધિભાગીય કચેરી
ઝાલોરા િગા, ખરાદી િગા          
ડભોઈ (જી. િડોદરા)-૩૯૧ ૧૧૦    
૦૨૬૬૩-૨૫૭૪૦૭ 

શ્રી એ.આઇ.િસાિા નાયબ ઈજનેર 
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૦૭             
ઈ મેલ - sdo.dabhoitown@gebmail.com
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
ડભોઈ (શહરે) પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબસ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ,
ડભોઈ (જી. િડોદરા)-૩૯૧ ૧૧૦
૦૨૬૬૩-૨૫૭૪૦૭

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી. િી.િી.ચૌિરી , જુની. ઈજનેર
મોબાઈલ નુંબર – ૬૩૫૯૬૪૩૮૭૨                
ઈ મેલ -vinayhkumar.chaudhary@mgvcl.com
શ્રી એમ.એ.રાઠિા, ડ.ેસપુ્રી. (એકાઉન્ટ)  
ડભોઈ (શહરે) પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબસ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ,
ડભોઈ (જી. િડોદરા)-૩૯૧ ૧૧૦
૦૨૬૬૩-૨૫૭૪૦૭

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                ઈ 
મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧



અ
ન.ુ

અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર
જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો 
(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)

સબુંધિત ધિષય/કામગીરી
સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો 

(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)
એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(કચેરીનુું નામ/સરનામુું/ફોન નું અને ઈ-મેઈલ એડ્રેસ)

જાહરે માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી ન ુ31.03.2022 સિુી ની ધિગત દશાસિત ુું પત્રક.

૧

મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  ટી.બી. 
હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ 
 િડોદરા -૩૯૦ ૦૨૧.

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર,  મધ્ય 
ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ,  મોબાઈલ નુંબર 
– ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩            
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com 
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી,
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,     િડોદરા -
 ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

 તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી ડી.સી.શેઠ , સહાયક સચચિ (એચ.આર.)    
મોબાઈલ નુંબર –  ૯૯૭૮૯૮૫૩૩૪

ઈ મેલ- exehrbom.mgvcl@gebmail.com
શ્રી એમ.એન.પટેલ,  એકાઉન્ટસ ઓફીસર(રેિ.)  

મોબાઈલ નુંબર - ૭૫૬૭૯૬૬૨૩૯       
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ    િડોદરા 
(સું અને ધન) િતુસળ કચેરી ગોત્રી સબ સ્ટેશન 
કમ્પાઉન્ડ ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ, 

િડોદરા -૨૧.

૫ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
સુંખેડા પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કેિી સુંખેડા સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
કોટસ  પાસે. સુંખેડા
જી. િડોદરા-૩૯૧૧૪૫
૦૨૬૬૫-૨૪૩૨૪૬

શ્રી કે.એફ.રાઠિા, નાયબ  ઈજનેર  
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૨૯૬ 
ઈ મેલ-sdo.sankheda@gebmail.com
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
સુંખેડા પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
કોટસ  પાસે. સુંખેડા
જી. િડોદરા-૩૯૧૧૪૫
૦૨૬૬૫-૨૪૩૨૪૬

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી. બી.બી.ઠાકોર,જુની. ઈજનેર(V./S.)              
મોબાઈલ નુંબર – ૯૫૮૬૯૪૧૯૮૭            ઈ 
મેલ  sdo.sankheda@mgvcl.com 
શ્રી આર.બી.બારીયા,  ઈ.ચા. ડ.ે સપુ્રી. (એકાઉંટ).  
સુંખેડા પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
કોટસ  પાસે. સુંખેડા
જી. િડોદરા-૩૯૧૧૪૫
૦૨૬૬૫-૨૪૩૨૪૬

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

૬ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
ચાણોદ પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કેિી ચાણોદ સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ચાણોદ, તા.ડભોઈ
જી. િડોદરા-૩૯૧૧૦૫
૦૨૬૬૫-૨૩૨૧૧

શ્રી એચ.િી.ગજ્જર,જુનીયર  ઈજનેર  
મોબાઈલ નુંબર – ૭૦૬૯૦૪૯૫૦૯            
ઈ મેલ - sdo.chandod@mgvcl.com
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
ચાણોદ પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કેિી ચાણોદ સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ચાણોદ, તા.ડભોઈ
જી. િડોદરા-૩૯૧૧૦૫

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી.  ડી.િી. પટેલ,   સીની આસી.
મોબાઈલ નુંબર –૭૫૬૭૨૦૨૫૯૧
૬૬ કેિી ચાણોદ સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ચાણોદ, તા.ડભોઈ
જી. િડોદરા-૩૯૧૧૦૫

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

૭ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
શીનોર પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
મ.ુપો: શીનોર
જી. િડોદરા-૩૯૧૧૧૫
૦૨૬૬૫-૨૬૪૩૪૬

શ્રી એમ.એચ.શાહ, નાયબ ઈજનેર
મોબાઈલ નુંબર –  ૯૬૮૭૬૯૦૧૦૬           
ઈ મેલ - sdo.sinor@mgvcl.com
શીનોર પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
મ.ુપો: શીનોર
જી. િડોદરા-૩૯૧૧૧૫
૦૨૬૬૬-૨૬૪૩૪૬

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

કુ. એન.િી. કોઠડીયા, જુની. ઈજનેર
મોબાઈલ નુંબર – ૯૬૬૨૮૯૭૯૯                 
E-mail -   sdo.sinor@mgvcl.com
શ્રી એન.એસ.પ્રજાપતી,  ઈ.ચા॰ડ.ેસપુ્રી. (એકા.).  
શીનોર પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
મ.ુપો: શીનોર
જી. િડોદરા-૩૯૧૧૧૫
૦૨૬૬૫-૨૬૪૩૪૬

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧



અ
ન.ુ

અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર
જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો 
(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)

સબુંધિત ધિષય/કામગીરી
સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો 

(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)
એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(કચેરીનુું નામ/સરનામુું/ફોન નું અને ઈ-મેઈલ એડ્રેસ)

જાહરે માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી ન ુ31.03.2022 સિુી ની ધિગત દશાસિત ુું પત્રક.

૧

મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  ટી.બી. 
હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ 
 િડોદરા -૩૯૦ ૦૨૧.

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર,  મધ્ય 
ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ,  મોબાઈલ નુંબર 
– ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩            
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com 
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી,
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,     િડોદરા -
 ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

 તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી ડી.સી.શેઠ , સહાયક સચચિ (એચ.આર.)    
મોબાઈલ નુંબર –  ૯૯૭૮૯૮૫૩૩૪

ઈ મેલ- exehrbom.mgvcl@gebmail.com
શ્રી એમ.એન.પટેલ,  એકાઉન્ટસ ઓફીસર(રેિ.)  

મોબાઈલ નુંબર - ૭૫૬૭૯૬૬૨૩૯       
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ    િડોદરા 
(સું અને ધન) િતુસળ કચેરી ગોત્રી સબ સ્ટેશન 
કમ્પાઉન્ડ ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ, 

િડોદરા -૨૧.

૮ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
બોડેલી (સું અને ધન) ધિભાગીય કચેરી
એ.પી.એમ.સી. માકેટ કમ્પાઉન્ડ
પહલેો માળ, બોડેલી.
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫
૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧

શ્રી ,એ. પી. મેહતા  કાયસિાહક કાયસપાલક  
ઈજનેર  
મોબાઈલ નું॰ ૮૯૮૦૦૩૧૭૧૨                  
ઈ મેલ -  bdldiv.mgvcl@gebmail.com
બોડેલી (સું અને ધન) ધિભાગીય કચેરી
એ.પી.એમ.સી. માકેટ કમ્પાઉન્ડ
પહલેો માળ, બોડેલી.
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫
૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી પી. જી. કટુહડયા ,  નાયબ ઈજનેર
મોબાઈલ નુંબર –  ૭૫૭૩૯૫૩૩૬૧                
   ઈ મેલ - 
શ્રી સી. કે. તડિી ,  નાયબ અધિક્ષક (મહકેમ)  
બોડેલી (સું અને ધન) ધિભાગીય કચેરી
એ.પી.એમ.સી. માકેટ કમ્પાઉન્ડ
પહલેો માળ, બોડેલી.
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫
૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

૯ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
નસિાડી પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
કિાુંટ રોડ, મ.ુપો: કિાુંટ
જી. િડોદરા-૩૯૧૧૫૦
૦૨૬૬૧-૨૭૨૦૫૫

શ્રી કે. એન. કામોલ , નાયબ ઈજનેર  મોબાઈલ 
નુંબર –  ૯૯૦૯૯૩૪૭૮૮           
ઈ મેલ- sdo.naswadi@gebmail.com
નસિાડી પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
કિાુંટ રોડ, મ.ુપો: કિાુંટ
જી. િડોદરા-૩૯૧૧૫૦
૦૨૬૬૧-૨૭૨૦૫૫/૨૯૦૪૫૭

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી કે. એન. સોજીત્રા ,  જુની. ઈજનેર
મોબાઈલ નુંબર – ૬૩૫૭૩૪૧૨૨૬ 
શ્રી -----------, ડ.ેસપુ્રી. (એકા.).  
નસિાડી પેટા ધિભાગીય કચેરી
કિાુંટ રોડ, મ.ુપો: કિાુંટ
જી. િડોદરા-૩૯૧૧૫૦
૦૨૬૬૧-૨૭૨૦૫૫

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

૧૦ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
બોડેલી પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
હાલોલ રોડ, મ.ુપો: બોડેલી
જી. િડોદરા-૩૯૧૧૩૫
૦૨૬૬૧-૨૨૦૪૪૧

શ્રી એન. ટી. રાઠિા  નાયબ ઈજનેર
મોબાઈલ નુંબર –૯૯૨૫૨૦૮૨૯૯             
ઈ મેલ -sdo.bodeli@gebmail.in 
બોડેલી પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
હાલોલ રોડ, મ.ુપો: બોડેલી
જી. િડોદરા-૩૯૧૧૩૫
૦૨૬૬૧-૨૨૦૪૪૧

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી. િી, એસ. પટેલ    જુની. ઈજનેર  
મોબાઈલ નુંબર – ૬૩૫૯૯૬૦૪૪૩                
ઈ મેલ -  sdo.bodeli@gebmail.in
શ્રી ટી.જી.રાઠિા, ડ.ેસપુ્રી.(એકા.).  
૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
હાલોલ રોડ, મ.ુપો: બોડેલી
જી. િડોદરા-૩૯૧૧૩૫
૦૨૬૬૧-૨૨૦૪૪૧

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧



અ
ન.ુ

અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર
જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો 
(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)

સબુંધિત ધિષય/કામગીરી
સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો 

(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)
એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(કચેરીનુું નામ/સરનામુું/ફોન નું અને ઈ-મેઈલ એડ્રેસ)

જાહરે માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી ન ુ31.03.2022 સિુી ની ધિગત દશાસિત ુું પત્રક.

૧

મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  ટી.બી. 
હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ 
 િડોદરા -૩૯૦ ૦૨૧.

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર,  મધ્ય 
ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ,  મોબાઈલ નુંબર 
– ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩            
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com 
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી,
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,     િડોદરા -
 ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

 તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી ડી.સી.શેઠ , સહાયક સચચિ (એચ.આર.)    
મોબાઈલ નુંબર –  ૯૯૭૮૯૮૫૩૩૪

ઈ મેલ- exehrbom.mgvcl@gebmail.com
શ્રી એમ.એન.પટેલ,  એકાઉન્ટસ ઓફીસર(રેિ.)  

મોબાઈલ નુંબર - ૭૫૬૭૯૬૬૨૩૯       
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ    િડોદરા 
(સું અને ધન) િતુસળ કચેરી ગોત્રી સબ સ્ટેશન 
કમ્પાઉન્ડ ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ, 

િડોદરા -૨૧.

૧૧ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
છોટા ઉદેપરુ પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
પાિર હાઉસ, મ.ુપો: છોટા ઉદેપરુ
જી. િડોદરા-૩૯૧૧૬૫
૦૨૬૬૧-૨૩૨૦૪૪

શ્રી જે. આર. દરજી .નાયબ ઈજનેર
ઈ મેલ -sdo.chotaudepur@mgvcl.com 
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૫૨૨૦૮૨૯૦ 
છોટા ઉદેપરુ પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
પાિર હાઉસ, મ.ુપો: છોટા ઉદેપરુ
જી. િડોદરા-૩૯૧૧૬૫
૦૨૬૬૭-૨૩૨૦૪૪

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી. એ.એ.પટેલ,  જુ. ઈજનેર (િી.એસ.)
મોબાઈલ નુંબર – ૬૩૫૯૬૪૩૮૫૬                
ઈ મેલ -  sdo.chotaudepur@mgvcl.com
શ્રી  -------------, ડ.ેસપુ્રી.(એકા.)        છોટા 
ઉદેપરુ પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
પાિર હાઉસ, મ.ુપો: છોટા ઉદેપરુ
જી. િડોદરા-૩૯૧૧૬૫
૦૨૬૬૧-૨૩૨૦૪૪

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

૧૨ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
પાિીજેતપરુ પેટા ધિભાગીય કચેરી
બસ સ્ટેન્ડની પાસે, બજારની સામે,
મ.ુપો: પાિીજેતપરુ     જી. િડોદરા-
૩૯૧ ૧૬૦
૦૨૬૬૧-૨૪૨૧૦૯

શ્રી કે. િી. જગતાપ ,  નાયબ ઈજનેર
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૧૩૬૧૬૬૭૬
ઈ મેલ - sdo.pavijetpur@gebmail.com 
પાિીજેતપરુ પેટા ધિભાગીય કચેરી
બસ સ્ટેન્ડની પાસે, બજારની સામે,
મ.ુપો: પાિીજેતપરુ                          જી. 
િડોદરા-૩૯૧ ૧૬૦
૦૨૬૬૧-૨૪૨૧૦૯

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી એ. એસ. ગણિીત , જુની. ઈજનેર 
મોબાઈલ નુંબર –  ૯૫૮૬૯૫૭૪૧૩               
ઈ મેલ - sdo.pavijetpur@gebmail.com   
શ્રી કે.આઈ.રાઠિા, ડ.ેસપુ્રી.(એકા.).  
પાિીજેતપરુ પેટા ધિભાગીય કચેરી
બસ સ્ટેન્ડની પાસે, બજારની સામે,
મ.ુપો: પાિીજેતપરુ                                 
      જી. િડોદરા-૩૯૧ ૧૬૦
૦૨૬૬૧-૨૪૨૧૦૯

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

૧૩ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
કિાુંટ પેટા ધિભાગીય કચેરી 
૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
નસિાડી રોડ, મ.ુપો: કિાુંટ
જી. િડોદરા-૩૯૧ ૧૭૦
૦૨૬૬૧-૨૫૪૧૯૩

શ્રી એ.આર.હિશ્ચયન, નાયબ ઈજનેર
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૧૫૫૭૦
ઈ મેલ - sdo.kawant@gebmail.com 
કિાુંટ પેટા ધિભાગીય કચેરી 
૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
નસિાડી રોડ, મ.ુપો: કિાુંટ
જી. િડોદરા-૩૯૧ ૧૭૦
૦૨૬૬૭-૨૫૪૧૯૩

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી. કે. કે. પરમાર ,  જુની. ઈજનેર (િી.એસ.)  
મોબાઈલ નુંબર – ૬૩૫૭૩૪૧૨૨૩               
ઈ મેલ - sdo.kawant@gebmail.com            
શ્રી _________, ડ.ેસપુ્રી.(એકા.)  
કિાુંટ પેટા ધિભાગીય કચેરી 
૬૬ કેિી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
નસિાડી રોડ, મ.ુપો: કિાુંટ
જી. િડોદરા-૩૯૧ ૧૭૦
૦૨૬૬૧-૨૫૪૧૯૩

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧



અ
ન.ુ

અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર
જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો 
(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)

સબુંધિત ધિષય/કામગીરી
સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો 

(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)
એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(કચેરીનુું નામ/સરનામુું/ફોન નું અને ઈ-મેઈલ એડ્રેસ)

જાહરે માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી ન ુ31.03.2022 સિુી ની ધિગત દશાસિત ુું પત્રક.

૧

મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  ટી.બી. 
હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ 
 િડોદરા -૩૯૦ ૦૨૧.

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર,  મધ્ય 
ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ,  મોબાઈલ નુંબર 
– ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩            
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com 
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી,
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,     િડોદરા -
 ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

 તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી ડી.સી.શેઠ , સહાયક સચચિ (એચ.આર.)    
મોબાઈલ નુંબર –  ૯૯૭૮૯૮૫૩૩૪

ઈ મેલ- exehrbom.mgvcl@gebmail.com
શ્રી એમ.એન.પટેલ,  એકાઉન્ટસ ઓફીસર(રેિ.)  

મોબાઈલ નુંબર - ૭૫૬૭૯૬૬૨૩૯       
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ    િડોદરા 
(સું અને ધન) િતુસળ કચેરી ગોત્રી સબ સ્ટેશન 
કમ્પાઉન્ડ ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ, 

િડોદરા -૨૧.

૧૪ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
તેજગઢ પેટા ધિભાગીય કચેરી 
એ.પી.એમ.સી. તેજગઢ,
હરદાસપરુ ફચલયા,
બરોડા હાઈિે રોડ, મ.ુપો: તેજગઢ જી. 
છોટા ઉદેપરુ.

શ્રી િી. આર. ભરૂીયા  નાયબ ઈજનેર 
મોબાઈલ નું. ૯૯૨૫૨૦૮૧૭૪
ઈ મેલ - sdo.tejgadh@gebmail.com
તેજગઢ પેટા ધિભાગીય કચેરી 
એ.પી.એમ.સી. તેજગઢ,
હરદાસપરુ ફચલયા,
બરોડા હાઈિે રોડ, મ.ુપો: તેજગઢ               
   જી. છોટા ઉદેપરુ.

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી આર. એસ. જાડેજા , જુની. ઈજનેર (િી/એસ)  
મોબાઈલ નું. ૬૩૫૭૩૪૧૪૬૨ 
શ્રી કે. આઇ. રાઠિા ડ.ેસપુ્રી.
તેજગઢ પેટા ધિભાગીય કચેરી 
એ.પી.એમ.સી. તેજગઢ,
હરદાસપરુ ફચલયા,
બરોડા હાઈિે રોડ, મ.ુપો: તેજગઢ જી. છોટા ઉદેપરુ.

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

૧૫ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
બોડેલી(આર.ઈ) પેટા ધિભાગીય કચેરી 
એ.પી.એમ.સી. માકેટ કમ્પાઉન્ડ પહલેો 
માળ, બોડેલી.
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫
૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧

શ્રી ડી. િી. પરમાર , નાયબ ઈજનેર 
મોબાઈલ નુંબર –  ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭            
ઈ મેલ -  bodelire.mgvcl@gebmil.com
એ.પી.એમ.સી. માકેટ કમ્પાઉન્ડ પહલેો માળ, 
બોડેલી.
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫
૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

કુ. ટી. બી. પટેલ, જુની. ઈજનેર
મોબાઈલ નુંબર –  ૬૩૫૭૩૪૧૨૨૧ 
શ્રી ----------- .  સીની. આસી. 
એ.પી.એમ.સી. માકેટ કમ્પાઉન્ડ પહલેો માળ, 
બોડેલી.
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫
૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

૧૬ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
છોટા ઉદેપરુ(આર.ઈ) પેટા ધિભાગીય 
કચેરી એ.પી.એમ.સી. માકેટ કમ્પાઉન્ડ 
પહલેો માળ, બોડેલી.
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫
૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧

શ્રી િાય. આર. રાણા  , નાયબ ઈજનેર 
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૧૬૬
ઇ મેલ vikash.shah@mgvcl.com
એ.પી.એમ.સી. માકેટ કમ્પાઉન્ડ પહલેો માળ, 
બોડેલી.
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫
૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

કુ. આર.જી.પટેલ, જુની. ઈજનેર
મોબાઈલ નુંબર –  ૬૩૫૯૬૪૩૮૬૨
શ્રી           , સીની. આસી.  
એ.પી.એમ.સી. માકેટ કમ્પાઉન્ડ પહલેો માળ, 
બોડેલી.
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫
૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧



અ
ન.ુ

અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર
જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો 
(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)

સબુંધિત ધિષય/કામગીરી
સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો 

(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)
એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(કચેરીનુું નામ/સરનામુું/ફોન નું અને ઈ-મેઈલ એડ્રેસ)

જાહરે માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી ન ુ31.03.2022 સિુી ની ધિગત દશાસિત ુું પત્રક.

૧

મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  ટી.બી. 
હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ 
 િડોદરા -૩૯૦ ૦૨૧.

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર,  મધ્ય 
ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ,  મોબાઈલ નુંબર 
– ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩            
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com 
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી,
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,     િડોદરા -
 ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

 તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી ડી.સી.શેઠ , સહાયક સચચિ (એચ.આર.)    
મોબાઈલ નુંબર –  ૯૯૭૮૯૮૫૩૩૪

ઈ મેલ- exehrbom.mgvcl@gebmail.com
શ્રી એમ.એન.પટેલ,  એકાઉન્ટસ ઓફીસર(રેિ.)  

મોબાઈલ નુંબર - ૭૫૬૭૯૬૬૨૩૯       
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ    િડોદરા 
(સું અને ધન) િતુસળ કચેરી ગોત્રી સબ સ્ટેશન 
કમ્પાઉન્ડ ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ, 

િડોદરા -૨૧.

૧૭ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
કિાુંટ(આર.ઈ) પેટા ધિભાગીય કચેરી 
એ.પી.એમ.સી. માકેટ કમ્પાઉન્ડ પહલેો 
માળ, બોડેલી.
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫
૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧

શ્રી િી. એચ. રહિેર  નાયબ ઈજનેર
ઈ મેલ :- kawantre.mgvcl@gebmail.com
મોબાઈલ નુંબર –  ૯૯૨૫૨૦૮૧૧૫ 
એ.પી.એમ.સી. માકેટ કમ્પાઉન્ડ પહલેો માળ, 
બોડેલી.
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫
૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી કે. જે. ધનમાિત જુની. ઈજનેર
મોબાઈલ નુંબર – ૬૩૫૭૪૪૧૨૨૫ 
શ્રી            , સીની. આસી.  
એ.પી.એમ.સી. માકેટ કમ્પાઉન્ડ પહલેો માળ, 
બોડેલી.
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૧૩૫
૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

૧૮ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
િડોદરા (સું અને ધન) ધિભાગીય કચેરી 
ધિદ્યતુ નગર કોલોની, 
જૂના પાદરા રોડ,
િડોદરા – ૩૯૦ ૦૦૭.
ફોન.નું. ૦૨૬૫-૨૩૨૧૪૯૦

શ્રી એસ.એસ.ગાુંિી, કાયસપાલક ઈજનેર 
મોબાઈલ નુંબર –  ૯૯૨૫૨૦૮૧૧૪
ઈ મેલ -  brddiv.mgvcl@gebmail.com  
િડોદરા (સું અને ધન) ધિભાગીય કચેરી ધિદ્યતુ 
નગર કોલોની, 
જૂના પાદરા રોડ,
િડોદરા – ૩૯૦ ૦૦૭.
ફોન.નું. ૦૨૬૫-૨૩૨૧૪૯૦

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી એમ.એન.પ્રજાપધત , નાયબ ઈજનેર
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૯૦૩૮                
ઈ મેલ  de2brddin.mgvcl@gebmail.com
શ્રી એન.આર.મહહેરયા, નાયબ અધિક્ષક (મહકેમ)
િડોદરા (સું અને ધન) ધિભાગીય કચેરી ધિદ્યતુ 
નગર કોલોની, જૂના પાદરા રોડ,
િડોદરા – ૩૯૦ ૦૦૭.
ફોન.નું. ૦૨૬૫-૨૩૨૧૪૯૦

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

૧૯ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
િડોદરા (સીિીલ) પેટા ધિભાગીય કચેરી 
ધિદ્યતુ નગર કોલોની, જુના પાદરા 
રોડ,િડોદરા – ૩૯૦ ૦૦૭.
ફોન.નું. ૦૨૬૫-૨૩૩૦૦૫૩

શ્રી એચ.આર.જૈન, જુનીયર ઈજનેર  
મોબાઈલ નુંબર –   ૯૫૮૬૯૮૦૨૮૧           
ઈ મેલ - decivilbrddiv.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સીિીલ) પેટા ધિભાગીય કચેરી ધિદ્યતુ 
નગર કોલોની, જુના પાદરા રોડ,િડોદરા – ૩૯૦ 
૦૦૭.
ફોન.નું. ૦૨૬૫-૨૩૩૦૦૫૩

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી એ.જે..પટેલ,જુધનયર ઇજનેર(ધિદ્યતુ સહાયક)
મોબાઈલ નુંબર – ૭૦૧૬૭૮૬૭૨૪                 
   E-mail- decivilbrddiv.mgvcl@gebmail.com
શ્રી િી.જે.નાઇક,જુધનયર આધસસ્ટન્ટ 
િડોદરા (સીિીલ) પેટા ધિભાગીય કચેરી ધિદ્યતુ 
નગર કોલોની, જુના પાદરા રોડ,િડોદરા – ૩૯૦ 
૦૦૭.
ફોન.નું. ૦૨૬૫-૨૩૩૦૦૫૩

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧



અ
ન.ુ

અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર
જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો 
(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)

સબુંધિત ધિષય/કામગીરી
સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો 

(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)
એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(કચેરીનુું નામ/સરનામુું/ફોન નું અને ઈ-મેઈલ એડ્રેસ)

જાહરે માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી ન ુ31.03.2022 સિુી ની ધિગત દશાસિત ુું પત્રક.

૧

મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  ટી.બી. 
હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ 
 િડોદરા -૩૯૦ ૦૨૧.

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર,  મધ્ય 
ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ,  મોબાઈલ નુંબર 
– ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩            
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com 
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી,
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,     િડોદરા -
 ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

 તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી ડી.સી.શેઠ , સહાયક સચચિ (એચ.આર.)    
મોબાઈલ નુંબર –  ૯૯૭૮૯૮૫૩૩૪

ઈ મેલ- exehrbom.mgvcl@gebmail.com
શ્રી એમ.એન.પટેલ,  એકાઉન્ટસ ઓફીસર(રેિ.)  

મોબાઈલ નુંબર - ૭૫૬૭૯૬૬૨૩૯       
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ    િડોદરા 
(સું અને ધન) િતુસળ કચેરી ગોત્રી સબ સ્ટેશન 
કમ્પાઉન્ડ ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ, 

િડોદરા -૨૧.

૨૦ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
છાણી પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ને. હા. નું.-૮, મ.ુપો: છાણી
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૪૦
ફોન: ૦૨૬૫-૬૫૩૨૮૧૮

શ્રી એમ.સી.પારગી, નાયબ ઈજનેર  
મોબાઈલ નુંબર- ૯૯૨૫૨૦૮૧૬૧
ઈ મેલ - sdo.chhani@gebmail.com
છાણી પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ને. હા. નું.-૮, મ.ુપો: છાણી
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૪૦
ફોન: ૦૨૬૫-૨૭૭૧૬૨૨

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી એ.િી.જોષી, જુનીયર ઈજનેર
મોબાઈલ નુંબર –  ૬૩૫૯૮૭૩૧૯૬                
  ઈ મેલ -  sdo.chhani@gebmail.com
શ્રી પી.જી.રાઠિા  ડ.ેસપુ્રી.એકા.
છાણી પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ, ને. હા. નું.-૮, 
મ.ુપો: છાણીજી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૪૦
ફોન: ૦૨૬૫-૬૫૩૨૮૧૮

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

૨૧ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
કોયલી પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
મ.ુપો: કોયલી
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૩૩૦
ફોન: ૦૨૬૫-૨૨૩૧૦૫૨

શ્રી બી.આર.રાણા, નાયબ  ઈજનેર
મોબાઈલ નુંબર –૯૮૭૯૨૦૦૯૦૩              
ઈ મેલ - sdo.koyali@gebmail.com
કોયલી પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
મ.ુપો: કોયલી
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૩૩૦
ફોન: ૦૨૬૫-૨૨૩૧૦૫૨

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

 શ્રી કે.િી.ભેદી, જુ. ઈજનેર 
મોબાઈલ નુંબર –૬૩૫૭૨૩૧૧૮૬                  
E-mail: - sdo.koyali@gebmail.com
શ્રી એસ.જે.વ્યાસ.ડ.ેસપુ્રી. (એકા.)
કોયલી પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
મ.ુપો: કોયલી
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૩૩૦
ફોન: ૦૨૬૫-૨૨૩૧૦૫૨

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧



અ
ન.ુ

અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર
જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો 
(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)

સબુંધિત ધિષય/કામગીરી
સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો 

(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)
એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(કચેરીનુું નામ/સરનામુું/ફોન નું અને ઈ-મેઈલ એડ્રેસ)

જાહરે માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી ન ુ31.03.2022 સિુી ની ધિગત દશાસિત ુું પત્રક.

૧

મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  ટી.બી. 
હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ 
 િડોદરા -૩૯૦ ૦૨૧.

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર,  મધ્ય 
ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ,  મોબાઈલ નુંબર 
– ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩            
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com 
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી,
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,     િડોદરા -
 ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

 તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી ડી.સી.શેઠ , સહાયક સચચિ (એચ.આર.)    
મોબાઈલ નુંબર –  ૯૯૭૮૯૮૫૩૩૪

ઈ મેલ- exehrbom.mgvcl@gebmail.com
શ્રી એમ.એન.પટેલ,  એકાઉન્ટસ ઓફીસર(રેિ.)  

મોબાઈલ નુંબર - ૭૫૬૭૯૬૬૨૩૯       
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ    િડોદરા 
(સું અને ધન) િતુસળ કચેરી ગોત્રી સબ સ્ટેશન 
કમ્પાઉન્ડ ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ, 

િડોદરા -૨૧.

૨૨ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
સાિલી પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
મ.ુપો: સાિલી 
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૦
ફોન: ૦૨૬૬૬-૨૨૨૩૪૬

શ્રી કે.એસ.પટેલ, નાયબ ઈજનેર  
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૨૬૦
ઈ મેલ - sdo.savli@gebmail.com
સાિલી પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
મ.ુપો: સાિલી 
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૦
ફોન: ૦૨૬૬૬-૨૨૨૩૪૬

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી એમ.એ.પ્રજાપધત , જુ. ઈજનેર 
મોબાઈલ નુંબર – ૬૩૫૭૧૮૩૨૨૩                 
   E-mail:  sdo.savli@gebmail.com
શ્રી જે.કે.પઠાણ,ઈ/ચા. ડ.ેસપુ્રી.એકા.
સાિલી પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
મ.ુપો: સાિલી 
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૦
ફોન: ૦૨૬૬૬-૨૨૨૩૪૬

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

૨૩ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મુંજુસર પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
મ.ુપો:   મુંજુસર તા:   સાિલી 
જી. િડોદરા – 
ફોન: ૦૨૬૬૬-

શ્રી એ.આર. સીંઘ, નાયબ ઈજનેર  
મોબાઈલ નુંબર – ૯૦૯૯૯૦૭૫૯૮
ઈ મેલ -sdo.manjusar@gebmail.com 
મુંજુસર પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
મ.ુપો:   મુંજુસર તા:   સાિલી 
જી. િડોદરા – 
ફોન: ૦૨૬૬૬-

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રીમતી ડી.ડી.પટેલ , જુનીયર ઈજનેર
મોબાઈલ નુંબર – ૬૩૫૯૮૬૯૫૪૮                 
   E-mail : - sdo.manjusar@gebmail.com
શ્રીએચ.કે.પટેલીયા, ડ.ેસપુ્રી.એકા..
મુંજુસર પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
મ.ુપો:   મુંજુસર તા:   સાિલી 
જી. િડોદરા – ફોન: ૦૨૬૬૬-

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

૨૪ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
િાઘોડીયા પેટા ધિભાગીય કચેરી
૨૨૦ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
મ.ુપો: િાિોડીયા
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૦
ફોન: ૦૨૬૫-૨૨૨૩૪૬

શ્રી એ.આર.જાુંગીર , નાયબ ઈજનેર  
મોબાઈલ નુંબર –૯૯૨૫૨૦૮૩૪૦
ઈ મેલ - sdo.waghodiya@gebmail.com
િાઘોડીયા પેટા ધિભાગીય કચેરી
૨૨૦ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
મ.ુપો: િાિોડીયા
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૦
ફોન. ૨૬૬૮-૨૬૨૨૨૮

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી એ.એમ.ભટ્ટ, જુની. ઈજનેર 
મોબાઈલ નુંબર –૬૩૫૭૧૦૨૧૦૪                  
   E mail- sdowaghodia@gebmail.com
શ્રી બી.એચ.કુંજહરયા, ડ.ેસપુ્રી. (એકા.)
િાઘોડીયા પેટા ધિભાગીય કચેરી
૨૨૦ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
મ.ુપો: િાિોડીયા,જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૦
ફોન. ૨૬૬૫-૨૨૨૩૪૬

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧



અ
ન.ુ

અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર
જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો 
(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)

સબુંધિત ધિષય/કામગીરી
સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો 

(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)
એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(કચેરીનુું નામ/સરનામુું/ફોન નું અને ઈ-મેઈલ એડ્રેસ)

જાહરે માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી ન ુ31.03.2022 સિુી ની ધિગત દશાસિત ુું પત્રક.

૧

મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  ટી.બી. 
હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ 
 િડોદરા -૩૯૦ ૦૨૧.

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર,  મધ્ય 
ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ,  મોબાઈલ નુંબર 
– ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩            
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com 
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી,
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,     િડોદરા -
 ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

 તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી ડી.સી.શેઠ , સહાયક સચચિ (એચ.આર.)    
મોબાઈલ નુંબર –  ૯૯૭૮૯૮૫૩૩૪

ઈ મેલ- exehrbom.mgvcl@gebmail.com
શ્રી એમ.એન.પટેલ,  એકાઉન્ટસ ઓફીસર(રેિ.)  

મોબાઈલ નુંબર - ૭૫૬૭૯૬૬૨૩૯       
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ    િડોદરા 
(સું અને ધન) િતુસળ કચેરી ગોત્રી સબ સ્ટેશન 
કમ્પાઉન્ડ ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ, 

િડોદરા -૨૧.

૨૫ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
નુંદેસરી પેટા ધિભાગીય કચેરી
મ.ુપો: નુંદેસરી  
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૪
ફોન ૦૨૬૫ ૨૮૪૧૦૫૩

શ્રી એસ.આર.દીિાન, નાયબ ઈજનેર  
મોબાઈલ નુંબર ૯૯૨૫૨૦૮૨૮૭               
ઈ મેલ - sdo.nandesari@gebmail.com
નુંદેસરી પેટા ધિભાગીય કચેરી
મ.ુપો: નુંદેસરી, 
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૪
ફોન:૦૨૬૫ ૨૮૪૧૦૫૩

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી જે.જી.ગામીત , જુની. ઈજનેર 
મોબાઈલ નુંબર – ૮૨૩૮૦૮૬૮૮૯                 
    E-mail: sdo.nandesari@gebmail.com  
શ્રી જૈમીન ડી.શાહ, ડ.ેસપુ્રી.એકા.
નુંદેસરી પેટા ધિભાગીય કચેરી
મ.ુપો: નુંદેસરી, 
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૪
ફોન: ૦૨૬૬૭-૨૩૫૨૩૯

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

૨૬ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
ડેસર પેટા ધિભાગીય કચેરી
મ.ુપો: ડેસર, તા: સાિલી 
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૪
ફોન: ૦૨૬૬૭-૨૩૫૨૩૯

શ્રી આર.બી.િણકર, નાયબ ઈજનેર  
મોબાઈલ નુંબર –   ૯૯૨૫૨૧૮૭૧૪
ઈ મેલ - sdo.desar@grbmail.com
ડેસર પેટા ધિભાગીય કચેરી
મ.ુપો: ડેસર, તા: સાિલી 
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૪
ફોન: ૦૨૬૬૭-૨૩૫૨૩૯

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી આર.કે.િસાિા, જુની. ઈજનેર
મોબાઈલ નુંબર –૯૦૩૩૦૫૯૧૫૩                  
  E-mail:    sdo.desar@grbmail.com            
   શ્રી સી.ડી.ડામોર, સી.આ.
ડેસર પેટા ધિભાગીય કચેરી,મ.ુપો: ડેસર, તા: 
સાિલી 
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૭૭૪,ફોન: ૦૨૬૬૭-૨૩૫૨૩૯

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

૨૭ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
જામ્બિુા (સું અને ધન) ધિભાગીય કચેરી 
૨૨૦ કેિી જામ્બિુા સબ સ્ટેશન 
કમ્પાઉન્ડ, 
ને.હા.. નું. – ૮, મ.ુપો: જામ્બિુા,
જી. િડોદરા-૩૯૦૦૧૪
ફોન: ૦૨૬૫-૨૬૩૪૯૫૨/૫૩

શ્રી જે.એચ.શાહ, કાયસપાલક ઈજનેર 
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૧૨
ઈ મેલ :- eejmbdiv.mgvcl@gebmail.com
જામ્બિુા (સું અને ધન) ધિભાગીય કચેરી 
૨૨૦ કેિી જામ્બિુા સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ, 
ને.હા.. નું. – ૮, મ.ુપો: જામ્બિુા,
જી. િડોદરા-૩૯૦૦૧૪
ફોન: ૦૨૬૫-૨૬૩૪૯૫૨/૫૩

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી એસ.આઇ.પ્રજાપધત. નાયબ ઈજનેર
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૧૧૮૭૪               
E-mail :de2jmbdiv.mgvcl@Gebmail.com 
શ્રી આર.પી.માચલિડ,  નાયબ અધિક્ષક (મહકેમ)
જામ્બિુા (સું અને ધન) ધિભાગીય કચેરી
૨૨૦ કેિી જામ્બિુા સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ, 
ને.હા.. નું. – ૮, મ.ુપો: જામ્બિુા,
જી. િડોદરા-૩૯૦૦૧૪

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧



અ
ન.ુ

અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર
જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો 
(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)

સબુંધિત ધિષય/કામગીરી
સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો 

(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)
એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(કચેરીનુું નામ/સરનામુું/ફોન નું અને ઈ-મેઈલ એડ્રેસ)

જાહરે માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી ન ુ31.03.2022 સિુી ની ધિગત દશાસિત ુું પત્રક.

૧

મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  ટી.બી. 
હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ 
 િડોદરા -૩૯૦ ૦૨૧.

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર,  મધ્ય 
ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ,  મોબાઈલ નુંબર 
– ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩            
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com 
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી,
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,     િડોદરા -
 ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

 તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી ડી.સી.શેઠ , સહાયક સચચિ (એચ.આર.)    
મોબાઈલ નુંબર –  ૯૯૭૮૯૮૫૩૩૪

ઈ મેલ- exehrbom.mgvcl@gebmail.com
શ્રી એમ.એન.પટેલ,  એકાઉન્ટસ ઓફીસર(રેિ.)  

મોબાઈલ નુંબર - ૭૫૬૭૯૬૬૨૩૯       
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ    િડોદરા 
(સું અને ધન) િતુસળ કચેરી ગોત્રી સબ સ્ટેશન 
કમ્પાઉન્ડ ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ, 

િડોદરા -૨૧.

૨૮ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
જામ્બિુા પેટા ધિભાગીય કચેરી
૨૨૦ કેિી જામ્બિુા સબ સ્ટેશન 
કમ્પાઉન્ડ, 
ને.હા.. નું. – ૮, મ.ુપો: જામ્બિુા,
જી. િડોદરા-૩૯૦૦૧૪
ફોન: ૦૨૬૫-૨૬૩૪૬૯૯

શ્રી એન.એન.પરમાર. નાયબ ઈજનેર  
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮
ઈ મેલ -  sdo.jambuva@gebmail.com
જામ્બિુા પેટા ધિભાગીય કચેરી
૨૨૦ કેિી જામ્બિુા સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ, 
ને.હા.. નું. – ૮, મ.ુપો: જામ્બિુા,
જી. િડોદરા-૩૯૦૦૧૪
ફોન: ૦૨૬૫-૨૬૩૪૬૯૯

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

 
શ્રી  એમ.ડી.પરમાર, નાયબઅધિક્ષક (એકા.)  
મોબાઈલ નુંબર ૯૬૮૭૬૫૪૮૧૬
જામ્બિુા પેટા ધિભાગીય કચેરી
૨૨૦ કેિી જામ્બિુા સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ, 
ને.હા.. નું. – ૮, મ.ુપો: જામ્બિુા,
જી. િડોદરા-૩૯૦૦૧૪
ફોન: ૦૨૬૫-૨૬૩૪૬૯૯

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

૨૯ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
પાદરા પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ડભાસા રોડ, મ.ુપો: પાદરા
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૪૪૦   
ફોન: ૦૨૬૬૨-૨૨૨૬૨૬

શ્રી આર કે રાઠિા, નાયબ ઈજનેર  
મોબાઈલ નુંબર –૯૯૨૫૨૦૮૩૦૬
ઈ મેલ - sdo.padra1@gebmail.com
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ડભાસા રોડ, મ.ુપો: પાદરા-૧
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૪૪૦   
ફોન: ૦૨૬૬૨-૨૨૨૬૨૬

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રીમતી એમ.જે.જોષી , નાયબ અધિક્ષક (એકા.) ,   
    મો.નું. ૭૫૭૩૦૧૮૨૧૬
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ડભાસા રોડ, મ.ુપો: પાદરા
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૪૪૦   

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

૩૦ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
પાદરા-૨ પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ડભાસા રોડ, મ.ુપો: પાદરા
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૪૪૦   
ફોન: ૦૨૬૬૨-૨૨૨૬૨૬

શ્રી પી.બી.પટેલ, નાયબ ઈજનેર  
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૨૭૮
ઈ મેલ -  sdo.padra2@gebmail.com
પાદરા-૨ પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
ડભાસા રોડ, મ.ુપો: પાદરા
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૪૪૦   
ફોન: ૦૨૬૬૨-૨૨૩૬૩૩

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી ય.ૂઆઇ.વ્હોરા,  નાયબ અધિક્ષક (એકા.)         
     મો.નું. ૯૮૨૪૧૬૯૬૭૦
પાદરા-૨ પેટા ધિભાગીય કચેરી
ડભાસા રોડ, મ.ુપો: પાદરા
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૪૪૦   

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧



અ
ન.ુ

અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર
જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો 
(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)

સબુંધિત ધિષય/કામગીરી
સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો 

(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)
એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(કચેરીનુું નામ/સરનામુું/ફોન નું અને ઈ-મેઈલ એડ્રેસ)

જાહરે માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી ન ુ31.03.2022 સિુી ની ધિગત દશાસિત ુું પત્રક.

૧

મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  ટી.બી. 
હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ 
 િડોદરા -૩૯૦ ૦૨૧.

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર,  મધ્ય 
ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ,  મોબાઈલ નુંબર 
– ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩            
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com 
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી,
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,     િડોદરા -
 ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

 તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી ડી.સી.શેઠ , સહાયક સચચિ (એચ.આર.)    
મોબાઈલ નુંબર –  ૯૯૭૮૯૮૫૩૩૪

ઈ મેલ- exehrbom.mgvcl@gebmail.com
શ્રી એમ.એન.પટેલ,  એકાઉન્ટસ ઓફીસર(રેિ.)  

મોબાઈલ નુંબર - ૭૫૬૭૯૬૬૨૩૯       
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ    િડોદરા 
(સું અને ધન) િતુસળ કચેરી ગોત્રી સબ સ્ટેશન 
કમ્પાઉન્ડ ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ, 

િડોદરા -૨૧.

૩૧ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોભા પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
જ ુંબસુર રોડ, મ.ુપો: મિુાલ
તા:પાદરા,                           જી. 
િડોદરા – ૩૯૧૪૪૦
ફોન: ૦૨૬૬૨-૨૪૨૨૪૨

શ્રી ડી.બી.દીચક્ષત, નાયબ ઈજનેર  
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૧૫૨૪૬
ઈ મેલ-  
sdo.mobha@gebmail.comjayesh.vasava@mg
vcl.com
મોભા પેટા ધિભાગીય કચેરી
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
જ ુંબસુર રોડ, મ.ુપો: મિુાલ
તા:પાદરા,                                       

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી ટી.પી.જેઠિા,  જુનીયર ઈજનેર
મોબાઈલ નુંબર –  ૯૯૨૫૨૧૪૭૯૧  શ્રી 
જે.આર.રાજપતુ, નાયબ અધિક્ષક (એકા.)           
   
મોભા પેટા ધિભાગીય કચેરી, જ ુંબસુર રોડ,
૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ, મ.ુપો: મિુાલ, 
તા:પાદરા, જી. િડોદરા – ૩૯૧૪૪૦
ફોન: ૦૨૬૬૨-૨૪૨૨૪૨

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩              
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧



અ
ન.ુ

અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર
જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો 
(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)

સબુંધિત ધિષય/કામગીરી
સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો 

(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)
એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(કચેરીનુું નામ/સરનામુું/ફોન નું અને ઈ-મેઈલ એડ્રેસ)

જાહરે માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી ન ુ31.03.2022 સિુી ની ધિગત દશાસિત ુું પત્રક.

૧

મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  ટી.બી. 
હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ 
 િડોદરા -૩૯૦ ૦૨૧.

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર,  મધ્ય 
ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ,  મોબાઈલ નુંબર 
– ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩            
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com 
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી,
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,     િડોદરા -
 ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

 તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી ડી.સી.શેઠ , સહાયક સચચિ (એચ.આર.)    
મોબાઈલ નુંબર –  ૯૯૭૮૯૮૫૩૩૪

ઈ મેલ- exehrbom.mgvcl@gebmail.com
શ્રી એમ.એન.પટેલ,  એકાઉન્ટસ ઓફીસર(રેિ.)  

મોબાઈલ નુંબર - ૭૫૬૭૯૬૬૨૩૯       
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ    િડોદરા 
(સું અને ધન) િતુસળ કચેરી ગોત્રી સબ સ્ટેશન 
કમ્પાઉન્ડ ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ, 

િડોદરા -૨૧.

૩૨ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
કરજણ-૧ પેટા ધિભાગીય કચેરી
૧૩૨ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
િાિટ રોડ, મ.ુપો: કરજણ
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૨૪૦   
ફોન: ૦૨૬૬૬-૨૩૨૨૪૦

શ્રી એ.ડી.પ્રજાપતી,   નાયબ ઈજનેર
મોબાઈલ નુંબર – ૯૬૮૭૬૬૨૦૮૦
ઈ મેલ - sdo.karjan1@gebmail.com
કરજણ-૧ પેટા ધિભાગીય કચેરી
૧૩૨ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
િાિટ રોડ, મ.ુપો: કરજણ
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૨૪૦   
ફોન: ૦૨૬૬૬-૨૩૨૨૪૦

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

 
શ્રી એમએસ.સોલુંકી, નાયબ અધિક્ષક (એકા.)      
કરજણ-૧ પેટા ધિભાગીય કચેરી
૧૩૨ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
િાિટ રોડ, મ.ુપો: કરજણ
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૨૪૦   
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૯૫૩૨૧૨

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

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

શ્રી એ .કૅ.સોલુંકી, નાયબ ઈજનેર  
મોબાઈલ નુંબર -૮૯૮૦૦૩૧૦૪૦              
ઈ મેલ -  sdo.karjan2@gebmail.com        
કરજણ-૨ પેટા ધિભાગીય કચેરી,
૧૩૨ કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ
િાિટ રોડ, મ.ુપો: કરજણ
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૨૪૦   
ફોન: ૦૨૬૬૬-૨૩૨૦૧૫ 

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી એમ.સી.મહુડાિાલા, ડ.ેસપુ્રી.એકા.               
         કરજણ-૨ પેટા ધિભાગીય કચેરી૧૩૨ 
કે.િી. સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ,િાિટ રોડ, મ.ુપો: 
કરજણ
જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૨૪૦   
ફોન: ૦૨૬૬૬-૨૩૨૦૧૫

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

૩૪ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
કોસીન્રા પેટા ધિભાગીય કચેરી
પુંખડુી શોપીંગ સેન્ટર, નસિાડી -બોડેલી 
હાઈિે, કોસીન્રા ૩૯૧૧૪૦
જી. છોટા ઉદેપરુ  
ફોન: ૬૩૫૯૯૬૦૩૨૩

શ્રી કે .એસ.ભટ્ટ, નાયબ ઈજનેર  
મોબાઈલ નુંબર -૯૯૨૫૨૧૫૪૬૨             
ઈ મેલ -  sdo.kosindra@gebmail.com   
કોસીન્રા પેટા ધિભાગીય કચેરી
પુંખડુી શોપીંગ સેન્ટર, નસિાડી -બોડેલી હાઈિે, 
કોસીન્રા ૩૯૧૧૪૦
જી. છોટા ઉદેપરુ  
ફોન: ૬૩૫૯૯૬૦૩૨૩  

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી કૅ.ડી.મકિાણા, જુનીયર ઈજનેર
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૧૪૯૨૬    
ઈ મેલ -  sdo.kosindra@gebmail.com
શ્રી --------, ડ.ેસપુ્રી.એકા.              કોસીન્રા 
પેટા ધિભાગીય કચેરી
પુંખડુી શોપીંગ સેન્ટર, નસિાડી -બોડેલી હાઈિે, 
કોસીન્રા ૩૯૧૧૪૦
જી. છોટા ઉદેપરુ  
ફોન: ૬૩૫૯૯૬૦૩૨૩

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧



અ
ન.ુ

અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર
જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ,હોદો 
(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)

સબુંધિત ધિષય/કામગીરી
સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારીનુું નામ, હોદ્દો 

(અધિકારીનુું નામ/સરનામ/ુફોન નુંબર)
એપેલેટ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

(કચેરીનુું નામ/સરનામુું/ફોન નું અને ઈ-મેઈલ એડ્રેસ)

જાહરે માહહતી અધિકારી (પી.આઈ.ઓ.)/સહાયક જાહરે માહહતી અધિકારી (એ.પી.આઈ.ઓ.) અને એપેલેટ અધિકારીશ્રી ન ુ31.03.2022 સિુી ની ધિગત દશાસિત ુું પત્રક.

૧

મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  ટી.બી. 
હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ 
 િડોદરા -૩૯૦ ૦૨૧.

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર,  મધ્ય 
ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ,  મોબાઈલ નુંબર 
– ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩            
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com 
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી,
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,     િડોદરા -
 ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧

 તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી ડી.સી.શેઠ , સહાયક સચચિ (એચ.આર.)    
મોબાઈલ નુંબર –  ૯૯૭૮૯૮૫૩૩૪

ઈ મેલ- exehrbom.mgvcl@gebmail.com
શ્રી એમ.એન.પટેલ,  એકાઉન્ટસ ઓફીસર(રેિ.)  

મોબાઈલ નુંબર - ૭૫૬૭૯૬૬૨૩૯       
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ    િડોદરા 
(સું અને ધન) િતુસળ કચેરી ગોત્રી સબ સ્ટેશન 
કમ્પાઉન્ડ ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ, 

િડોદરા -૨૧.

૩૫ મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ 
ખટમ્બા પેટા  ધિભાગીય કચેરી, બી-
૧૩૪, અનુંતા શભુારુંભ, િાઘોહડયા 
રોડ,ખટમ્બા ગામ-તળાિ પાસે, ખટમ્બા.

શ્રી પી.ડી.મેનત, નાયબ ઈજનેર  
મોબાઈલ નુંબર -૯૯૨૫૨૧૭૩૯૧             
ઈ મેલ -  p.menat@mgvcl.com  &   
sdo.khatmba@gebmail.com ખટમ્બા પેટા  
ધિભાગીય કચેરી, બી-૧૩૪, અનુંતા શભુારુંભ, 
િાઘોહડયા રોડ,ખટમ્બા ગામ-તળાિ પાસે, 
ખટમ્બા. જી. િડોદરા.

તાુંધત્રક, િહહિટી તથા 
એકાઉન્ટસને લગતી 

બાબતો

શ્રી િાય.જે.ચૌહાણ, જુનીયર ઈજનેર
મોબાઈલ નુંબર – ૯૦૯૯૯૧૮૩૮૭
ઈ મેલ - sdo.khatmba@gebmail.com 
શ્રી -------, ડ.ેસપુ્રી.એકા.                        
ખટમ્બા પેટા ધિભાગીય કચેરી બી-૧૩૪, અનુંતા 
શભુારુંભ, િાઘોહડયા રોડ,ખટમ્બા ગામ-તળાિ 
પાસે, ખટમ્બા. જી. િડોદરા – ૩૯૧ ૨૪૦   

શ્રી એન.એસ.ચાિડા, અધિક્ષક ઈજનેર
મધ્ય ગજુરાત િીજ કુંપની લીમીટેડ
મોબાઈલ નુંબર – ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૩                
ઈ મેલ- sebaroda.mgvcl@gebmail.com
િડોદરા (સું અને ધન) િતુસળ કચેરી
ગોત્રી સબ સ્ટેશન કમ્પાઉન્ડ  
ટી.બી. હોસ્પીટલ પાસે, ગોત્રી રોડ,               
િડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૧. ૦૨૬૫-૩૫૫૫૨૦/૨૩૫૫૫૨૧


