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MADHYA GUJARAT VIJ COMPANY LIMITED 
Registered Office: Sardar Patel Vidyut Bhavan, Race Course, Vadodara 390007. 

Tel.No: (0265) 2310582-86 – Fax No: (0265) 2337918 / 2338164 
Web Site: www.mgvcl.com  E-mail: mgvcl@gebmail.com 

CIN NO: U40102GJ2003SGC042907 
 વેન્ડર રજીસ્ટ્રેશન 

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ તે ગજુરાત ઉર્જા વવકાસ વનગમ લી. ના તાબા હઠેળ આવતી સબસીડરી 
કંપની છે. જે નવીન એચ ટી લાઈન(ઓવર હડે & અન્ડર ગ્રાઉન્ડ) , એલ ટી લાઈન તથા વીજ ટ્રાન્સફોમાર 
ઉભા કરીને ગજુરાત ના મધ્ય ભાગ મા ંવીજ વવતરણ કરવાની કામગીરી કરે છે તથા લાઈન ના સમારકામ 
કરવાની કામગીરી કરી સતત વીજપરુવઠો પરૂો પાડ ેછે. સદર નવીન એચ ટી લાઈન (ઓવર હડે & 
અન્ડર ગ્રાઉન્ડ) , એલ ટી લાઈન  તથા વીજ ટ્રાન્સફોમારના ૧૧ કેવી નેટવકા ઉભા કરવા માટે 
મ.ગ.ુવી.કં.લી. દર વર્ષે જરૂરી મટીરીયલ જેવા કે ટ્રાન્સફોમાર ,ઓલ એલ્યમુીનીયમ એલોય  કન્ડકટ૨ 
,એચ ટી કેબલ, એલટી કેબલ, ડીઓ ફયઝુ, એબી સ્વીચ, એનજી મીટર, ડીસ્ટરીબ્યશુન બોક્ષ,રીંગ મેઈન 
યવુનટ, પીન તથા ડીસ્ક ઇન્સ્યલુેટર વવગેરે (લલસ્ટ તથા ટેકનીકલ સ્પેસીફીકેસન એમજીવીસીએલ ની 
વેબસાઈટ ઉપર મકેુલ છે) ની ખરીદી માટે મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ દર વરે્ષ ટેન્ડર ની પ્રક્રિયા 
મારફતે કરવામા ંઆવે છે. જેના માટે ન્યઝુપેપર મારફતે અગાઉ થી ર્જહરેાત કરવામા ંઆવે છે તથા એન-
પ્રોકયુરંમેન્ટ ની વેબસાઈટ ઉપર પર જે તે આઈટમ માટે ઓનલાઈન ટેન્ડર આવે છે. તથા તબક્કાવાર 
પ્રક્રિયા પણૂા કરી જે તે મટીરીયલ કંપની દ્વારા ખરીદવામા ંઆવે છે. ટેન્ડર મા ંભાગ લેવા માટે જે તે કંપની 
મા ંવેન્ડર રજીસ્ટે્રશન કરાવવુ ંફરજીયાત છે. વેન્ડર રજીસ્ટે્રશન ની તમામ પ્રક્રિયા ગજુરાત ઉર્જા વવકાસ 
વનગમ લી દ્વારા નક્કી કરવામા ંઆવેલ પરચઝે પોલીસી ૨૦૧૬ ના આધારે કરવામા ંઆવે છે. જેને લગતી 
તમામ માક્રહતી અમારી વેબસાઈટ: www.mgvcl.com ઉપર ઉપલબ્ધ છે. તેથી જો આપ ટેન્ડર પ્રક્રિયામા ં
ભાગ લેવા ઈચ્છતા હોવ તથા આપની ફમા (કંપની) મધ્ય ગજુરાત, ઈસ્ટ તથા નોથા ઈસ્ટ ઈન્ન્ડયા વવસ્તાર 
મા ંઆવલે હોય તો આપ ેમધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ ની વડી કચેરી એ જરૂરી રજીસ્ટે્રશન ચાર્જ 
તથા  ડોકયમેુન્ટસ સાથે વેન્ડર રજીસ્ટે્રશન માટે નીચે દશાાવેલ સરનામે અરજી કરવાની રહશેે. વધમુા ંજો 
આપની ફમા (કંપની)  નોથા , વેસ્ટ તથા સાઉથ ઈન્ન્ડયા વવસ્તાર મા ંઆવેલ હોય તો આપ ેઅનિુમે ઉત્તર 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, પવિમ ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ તથા દલક્ષણ ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ ની વડી કચેરીનો સપંકા કરી વેન્ડર રજીસ્ટે્રશન કરાવવાનુ ંરહશેે. 
    
સરનામુ ં: 
મખુ્ય ઇજનેર (ટેક & ઓપી),  
મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, 
સરદાર પટેલ વવદ્યતુ ભવન, 
રેસકોસા ,વડોદરા- ૩૯૦૦૦૭. 
ઈ મેઈલ : cetech.mgvcl@gebmail.com 
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 VENDOR Registration 

Madhya Gujarat Vij Co. Ltd is a leading Power distribution company 
subsidiary of Gujarat Urja Vikas Nigam Limited, which distributes 
electricity in central area of Gujarat through erecting HT line (over 
head & Under Ground), LT line & Transformers network & also 
providing services and maintenance to provide continuous power 
supply. To erect distribution lines MGVCL every year purchase 
various material such as Transformer, All alluminium alloy 
conductor, HT cable & LT cables, Energy Meters , Transformers, 
Dist.Box , DO fuse AB Switch, Ring main Unit, Pin & Disc Insulator 
etc (list is available on MGVCL website) through advertisement in 
leading newspapers & floating Tender on n-procurement website. 
After completion of various stages of Tender, material (item) is 
purchased by MGVCL as per Annual Requirement.  
 
To participate in MGVCL Tender, Vendor registration is mandatory 
for the bidder for respective item. This vendor registration is 
processed as per Purchase policy 2016 of GUVNL. Complete 
procedure is available on our website www.mgvcl.com. Those 
vendors whose companies are situated under area of (Central 
Gujarat, Eastern and North-Eastern Region of India) & intent to 
register with MGVCL are requested to submit their application 
along with requisite Registration Fees and relevant documents to 
corporate office of MGVCL at following address. Further, if your 
firm is situated under Northern region, Western Region and 
Southern Region in India, you have to approach Head office of 
concern Distribution company UGVCL, PGVCL, DGVCL respectively 
for Vendor registration. 
 

          Address: 
Chief Engineer (Tech&OP), 
Sardar Patel Vdhyut Bhavan, 
Race course, Vadodara -390007 
E mail: cetech.mgvcl@gebmail.com 
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