
જાહરે માહીતી અધિકારી અને મદદનીશ જાહરે માહીતી અધિકારી 
મધ્ ય ુજરરાત ીીર કપનની ીીમીેે , 

ીર્જળુ કચેરી,નડ યાદ માચુ ૨૦૧૯ 

અ. 
નપ. 

આફીસનજપ સરનામજપ અને 
ેેીીફોન નપબર 

જાહરે માડહતી અધિકારીનજપ નામ 
સરનામજપ ફોન નપબર 

ધીષય/કામ 
સાથે સપબપિ 

મદદનીશ જાહરે માડહતી અધિકારીનજપ 
નામ સરનામજપ અને ફોન નપબર 

એનીેે ઓથોરીેી 

૧ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ  સ.ંનન વર્ુળુ 
કચેરી,નડીયાદ 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર,  

મો ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ, ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભવન સ્ટેશન રોડ, નડડયાદ: 
૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી આર.એન.પરમાર,કાયુપાલક ઇજનેર 

મો : ૯૯૨૫૨૦૮૧૮૩ 

 

શ્રી આર બી પટેલ, હીસાબી અનિકારી  

મો. ૮૯૮૦૦૩૧૨૯૪   

               

શ્રી  જે.એસ. ભલગામડડયા, કાયુપાલક- 
એચઆર  મો.૯૭૨૪૨૬૭૪૮૩. 
 

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની, ત્રીજો માળ 
નગરપાલલકા ભવન, સ્ટેશન રોડ,  

નડડયાદ  : ૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 

 

એચ.આર.શાહ,મખુ્ ય ઇજનેર 

મો.                                 

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની, કોપોરેટ 
ઓફીસ, વડોદરા 
ફોન ન:ં ૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૫૦ 

૨ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ નડીયાદ (સ.ંનન) 
નવભાગીય કચેરી, ૧૩૨ 
કેવી સબ સ્ ટેશન સામ,ે 

ડભાણ નડીયાદ : ૦૨૬૮-
૨૫૮૧૮૩૬ 

શ્રી એસ કે દેસાઇ 

કાયુપાલક ઇજનેર, 

મો. ૯૯૨૫૨૦૮૩૯૪         મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
નડીયાદ (સ.ંનન) નવભાગીય કચેરી, 
નડીયાદ : ૦૨૬૮-૨૫૮૧૮૩૬ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી એમ.એમ. પડઢયાર, નાયબ ઇજનેર 
(ટેક) મો. ૯૯૨૫૨૦૮૪૩૩               
શ્રી બી.જે.પારગી, અનિક્ષક ડહસાબ 
(આવક)  

મો. ૮૯૮૦૪૭૨૦૨૪.  

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
નડીયાદ (સ.ંનન) નવભાગીય કચેરી, 
નડીયાદ : ૦૨૬૮-૨૫૮૧૮૩૬ 

 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર,  

મો ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની,ત્રીજો 
માળ નગરપાલલકા ભવન સ્ટેશન 
રોડ, નડડયાદ  : ૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 



૩ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ મહિુા (સ.ંનન) 
પેટા નવભાગીય કચેરી, ૬૬ 
કે.વી.સબ સ્ટેશન,મહિુા : 
૦૨૬૮-૨૫૭૨૫૦૮ 

શ્રી એસ એમ મનીયા, નાયબ 
ઇજનેર  મો.૯૯૨૫૨૦૮૪૦૮  
મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ મહિુા (સ.ંનન) પેટા 
નવભાગીય કચેરી, ૬૬ કે.વી.સબ 
સ્ટેશન, મહિુા : ૦૨૬૮-
૨૫૭૨૫૦૮ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી ડી ડી પ્રજાપનત જુનનયર ઇજનેર  
મો. ૯૯૨૫૨૧૫૪૬૨, 
શ્રી એસ.એસ.પઠાણ,  નાયબ અિીક્ષક 
ડહસાબ.  

મો.૮૧૨૮૬૯૫૧૬૧                
મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
મહિુા સ.ંનન પેટા નવભાગીય કચેરી, 
જી.ઇ.બી.કોલોની, 
મહિુા : ૦૨૬૮-૨૫૭૨૫૦૮ 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર, મો 
૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની,ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભવન સ્ટેશન રોડ, નડડયાદ  : 
૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 

૪ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ ડાકોર (સ.ંનન) 
પેટા નવભાગીય કચેરી, 
નવા બસ સ્ટેશનની નજીક, 

ડાકોર : ૦૨૬૯૯-
૨૪૪૨૭૩ 

શ્રી જી જે કાપડીયા  નાયબ    
ઇજનેર મો.૯૯૨૫૨૧૩૩૧૩   
મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ ડાકોર (સ.ંનન) પેટા 
નવભાગીય કચેરી,નવા બસ 
સ્ટેશનની નજીક, ડાકોર : ૦૨૬૯૯-
૨૪૪૨૭૩ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી ડી.પી.પટેલ ,વીએસ જુનનયર 
ઇજનેર 

મો. ૯૯૨૫૨૧૮૮૨૯          

શ્રી કે.આર.ડુડં  જુની આસી  

મો ૬૩૫૪૩૬૫૧૩૪.  

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
ડાકોર (સ.ંનન) પેટા નવભાગીય કચેરી, 
નવા બસ સ્ટેશનની નજીક,  

ડાકોર : ૦૨૬૯૯-૨૪૪૨૭૩ 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર, મો 
૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની,ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભવન સ્ટેશન રોડ,  

નડડયાદ  : ૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 

૫ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ ઠાસરા (સ.ંનન) 
પેટા નવભાગીય કચેરી, ૬૬ 
કે.વી.સબ સ્ટેશન, ઠાસરા : 
૦૨૬૯૯-૨૨૨૦૫૪ 

શ્રી એ એસ ચૌિરી, 
નાયબ ઇજનેર 
મો.૯૯૨૫૨૦૮૩૪૧મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની લીમીટેડ  ઠાસરા 
(સ.ંનન) પેટા નવભાગીય કચરેી, ૬૬ 
કે.વી.સબ સ્ટેશન,  

ઠાસરા : ૦૨૬૯૯-૨૨૨૦૫૪ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી આર એમ પરમાર , જુનનયર ઇજનેર 
મો. ૯૯૨૫૨૧૮૮૩૦ નાયબ અનિક્ષક  
,કે જે તળપદા મો. ૭૫૭૪૮૧૬૨૦૮   
મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ  
ઠાસરા (સ.ંનન) પેટા નવભાગીય કચેરી, 
સ્ટેટ બેન્ક ની ઉપર, 

ઠાસરા : ૦૨૬૯૯-૨૨૨૦૫૪ 

 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર, મો 
૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની,ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભવન સ્ટેશન રોડ, 

નડડયાદ  : ૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 



૬ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ બાલાસીનોર-૦૧  
પેટા નવભાગીય કચેરી, ૬૬ 
કે.વી.સબ 
સ્ટેશન,અમદાવાદ 
રોડ,પીન કોડ નબંર. 
૩૮૮૨૫૫ બાલાસીનોર 
:૦૨૬૯૦ ૨૬૭૯૦૬ 

શ્રી આર એચ વસૈયા, નાયબ 
ઇજનેર મો. ૯૯૨૫૨૦૮૩૯૨ મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
બાલાસીનોર-૦૧ પેટા નવભાગીય 
કચેરી, ૬૬ કે.વી.સબ 
સ્ટેશન,અમદાવાદ રોડ, પીન કોડ 
નબંર. ૩૮૮૨૫૫ બાલાસીનોર 
:૦૨૬૯૦-૨૬૭૯૦૬ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી ડી.એમ.ઉપાધ્યાય,  જુનનયર ઇજનેર, 

મો.૯૯૨૫૦૩૬૯૧૬, શ્રી 
આર.આર.તનવયાડ, નાયબ અિીક્ષક 
(ડહસાબ), મો. ૮૧૪૧૪૩૩૩૫૬, મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, 

બાલાસીનોર -૧  પેટા નવભાગીય કચેરી, 
૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન, પીન કોડ નબંર. 
૩૮૮૨૫૫  

બાલાસીનોર :૦૨૬૯૦-૨૬૭૯૦૬ 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર, મો 
૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની,ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભવન સ્ટેશન રોડ, નડડયાદ  : 
૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 

૭ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ,બાલાનસનોર-૨ 
પેટા નવભાગીય કચેરી ૬૬ 
કે.વી.સબ સ્ટેશન 
બાલાનસનોર, : ૦૨૬૮-
૨૫૮૧૮૫૦ 

શ્રી એ પી પરમાર ,નાયબ ઇજનેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૮૬૧૫-  મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ,બાલાનસનોર-૨ પેટા 
નવભાગીય કચેરી,૬૬ કે.વી.સબ 
સ્ટેશન બાલાનસનોર, 

નડીયાદ : ૦૨૬૮-૨૫૮૧૮૫૦ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી ડી.પી.પટેલ , જુનનયર ઇજનેર 
મો.૭૫૭૪૮૫૦૫૭૬  

શ્રી વી.આર.વલવઈ સીની આસી, 
મો.૮૯૮૦૮૨૭૩૨૩                  
મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, 
બાલાનસનોર-૨ પેટા નવભાગીય કચેરી 
અંતગુત નડીયાદ સ.ંનન પેટા નવભાગીય 
કચેરી, નડીયાદ : ૦૨૬૮-૨૫૮૧૮૫૦ 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર, મો 
૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની,ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભવન સ્ટેશન રોડ,  

નડડયાદ  : ૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 

૮ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ મહમેદાવાદ 
(સ.ંનન) નવભાગીય કચેરી, 
રેલ્વે સ્ટેશનની 
નજીક,મહમેદાવાદ : 
૦૨૬૯૪-૨૪૪૦૬૫ 

શ્રી એસ.એ.સોલકંી, કાયુપાલક 
ઇજનેર મો.  ૯૯૨૫૨૦૮૩૨૬  
મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ મહમેદાવાદ (સ.ંનન) 
નવભાગીય કચેરી, રેલ્વે સ્ટેશનની 
નજીક,મહમેદાવાદ : ૦૨૬૯૪-
૨૪૪૦૬૫ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી એસ એમ ભભંાણી , નાયબ ઇજનેર 
મો : ૯૯૨૫૨૦૮૪૩૫  શ્રી એસ.જે.દવે, 
અિીક્ષક ડહસાબનીશ, 

મો.:૯૯૭૮૯૩૫૪૫૩  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની લીમીટેડ મહમેદાવાદ  
સ.ંનન નવભાગીય કચેરી, રેલ્વે સ્ટેશનની 
નજીક, ૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન, 

મહમેદાવાદ : ૦૨૬૯૪-૨૪૪૦૬૫ 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર, મો 
૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની,ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભવન સ્ટેશન રોડ, નડડયાદ  : 
૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 



૯ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ મહમેદાવાદ 
(રૂરલ) પેટા નવભાગીય 
કચેરી, રેલ્વે સ્ટેશનની 
નજીક,  મહમેદાવાદ : 
૦૨૬૯૪-૨૪૪૦૨૦ / 
૨૪૪૧૭૬ 

શ્રી એસ એમ પટેલ  નાયબ 
ઇજનરે મો. ૯૯૨૫૨૦૮૧૪૭ મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
મહમેદાવાદ (રૂરલ) પેટા 
નવભાગીય કચેરી, રેલ્વે સ્ટેશનની 
નજીક, મહમેદાવાદ : ૦૨૬૯૪-
૨૪૪૦૨૦ / ૨૪૪૧૭૬ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી પી.એ.ચૌહાણ, જુની ઇજનેર, 

મો.૭૦૬૯૦૨૩૬૨૯, શ્રી કે પી સેંગલ 
નાયબ અિીક્ષક ડહસાબનીશ 

 મો. ૯૯૨૫૦૧૬૭૧૭  

મધ્ ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
મહમેદાવાદ (રૂરલ) પેટા નવભાગીય 
કચેરી, રેલ્વે સ્ટેશનની નજીક,  

મહમેદાવાદ : ૦૨૬૯૪-૨૪૪૦૨૦ / 
૨૪૪૧૭૬ 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર, મો 
૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની,ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભવન સ્ટેશન રોડ, નડડયાદ  : 
૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 

૧૦ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ ખેડા (રૂરલ) પેટા 
નવભાગીય કચેરી, 
એચ.એન.ડી.પારેખ સ્ કુલ 
પાસ,ે  મહમેદાવાદ. ખેડા : 
૦૨૬૯૪-૨૨૨૦૫૭ 

શ્રી ય ુએ સોલકંી, નાયબ ઇજનેર 
મો. ૯૯૨૫૨૦૮૪૪૩ મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ ખેડા 
(રૂરલ) પેટા નવભાગીય કચરેી,  
એચ.એન.ડી.પારેખ સ્ કુલ પાસ,ે 

ખેડા : ૦૨૬૯૪-૨૨૨૦૫૭ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી એચ બી પટેલ, જુનનયર ઇજનેર,  

મો., ૯૯૨૫૨૦૮૪૦૨   

શ્રી ખાલી જગ્યા  ,નાયબ અિીક્ષક  મો. 
______  મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ ખેડા (રૂરલ) પેટા નવભાગીય 
કચેરી, એચ.એન.ડી.પારેખ સ્ કુલ પાસ,ે 

ખેડા : ૦૨૬૯૪-૨૨૨૦૫૭ 

 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર, મો 
૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની,ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભવન સ્ટેશન રોડ, નડડયાદ  : 
૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 

૧૧ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ કઠલાલ-૦૧  
પેટા નવભાગીય કચેરી, 
કઠલાલ : ૦૨૬૯૧-
૨૪૩૫૧૩ 

શ્રી જે.આઈ.ગઠવી ,નાયબ ઇજનેર 
મો.૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪ મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની લીમીટેડ કઠલાલ-૦૧  
પેટા નવભાગીય કચેરી, ૬૬ કે.વી. 
સબ સ્ટેશન,  

કઠલાલ : ૦૨૬૯૧-૨૪૩૫૧૩ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી આર એસ નતવારી ,જુનનયર ઇજનેર  
મો. -૯૯૭૮૯૩૪૩૫૮ 
જે.વી.પટેલ,નાયબ અિીક્ષક 
મો.૯૯૭૯૮૭૬૪૧૬                     
મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
કઠલાલ-૦૧ પેટા નવભાગીય કચેરી, ૬૬ 
કે.વી. સબ સ્ટેશન,  

કઠલાલ : ૦૨૬૯૧-૨૪૩૫૧૩ 

 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર, મો 
૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની,ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભવન સ્ટેશન રોડ,  

નડડયાદ  : ૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 



૧૨ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ કપડવજં (શહરે) 
પેટા નવભાગીય કચેરી, ૬૬ 
કે.વી. સબ સ્ટેશન, 

કપડવજં : ૦૨૬૯૧-
૨૫૩૮૨૭ 

શ્રી સી વી ભટ્ટ નાયબ ઇજનરે મો 
૯૯૨૫૨૦૮૨૨૭  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની લીમીટેડ કપડવજં 
(શહરે) પેટા નવભાગીય કચરેી, ૬૬ 
કે.વી. સબ સ્ટેશન, કપડવજં : 
૦૨૬૯૧-૨૫૩૮૨૭ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી સી જી પટેલ, જુનનયર ઇજનેર 

મો. ૯૯૨૫૨૦૮૧૩૩   

શ્રી કે આર ડામોર નાયબ અિીક્ષક 

મો ૯૯૯૮૩૮૭૬૧૦  

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
કપડવજં (શહરે) પેટા નવભાગીય કચેરી, 
૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન, 

કપડવજં : ૦૨૬૯૧-૨૫૩૮૨૭ 

 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર, મો 
૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની,ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભવન સ્ટેશન રોડ, નડડયાદ  : 
૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 

૧૩ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ કપડવજં (પવુૂ) 
પેટા નવભાગીય કચેરી, ૬૬ 
કે.વી. સબ સ્ટેશન, 

કપડવજં : ૦૨૬૯૧-
૨૫૩૮૨૭ 

શ્રી જી એસ પટેલ, નાયબ ઇજનેર 
મો ૯૯૨૫૨૦૮૪૪૫  મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
કપડવજં (શહરે) પેટા નવભાગીય 
કચેરી, ૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન, 

કપડવજં : ૦૨૬૯૧-૨૫૩૮૨૭ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી આર.બી.વણકર, જુનનયર ઇજનેર 
મો.૯૯૨૫૨૧૮૭૧૪             

શ્રી એ.વી પડંયા, ઇન.નાયબ અનિક્ષક., 
મો.૯૦૯૯૦૨૪૦૯૭   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
કપડવજં (શહરે) પેટા નવભાગીય કચેરી, 
૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન, 

કપડવજં : ૦૨૬૯૧-૨૫૩૮૨૭ 

 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર, મો 
૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની,ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભવન સ્ટેશન રોડ, નડડયાદ  : 
૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 

૧૪ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ કપડવજં 
(પનિમ) પેટા નવભાગીય 
કચેરી, ૬૬ કે.વી. સબ 
સ્ટેશન,  કપડવજં : 
૦૨૬૯૧-૨૫૪૦૦૫ 

શ્રી બી.કે.પારેખ નાયબ ઇજનેર 
મો.૯૯૨૫૨૦૮૪૩૦  મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
કપડવજં (રૂરલ) પેટા નવભાગીય 
કચેરી, ૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન,  

કપડવજં : ૦૨૬૯૧-૨૫૪૦૦૫ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી આર.બી.વણકર ,જૂનનયર ઇજનેર, 

મો. ૯૯૨૫૨૧૮૭૧૪       

શ્રી ડી.એચ.પટેલ,ઇન નાયબ  અનિક્ષક 
મો. ૯૮૨૪૬૯૬૮૫૫   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
કપડવજં  રૂરલ પેટા નવભાગીય કચેરી, 
૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન,  કપડવજં : 
૦૨૬૯૧-૨૫૪૦૦૫ 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર, મો 
૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની,ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભવન સ્ટેશન રોડ, નડડયાદ  : 
૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 



૧૫ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ, હલદરવાસ પેટા 
નવભાગીય કચેરી અંતગુત 
મહમેદાવાદ (સ.ંનન) 
નવભાગીય કચેરી, રેલ્વે 
સ્ટેશનની નજીક, 

,મહમેદાવાદ : ૦૨૬૯૪-
૨૪૪૦૬૫ 

શ્રી કે.આર.દેસાઇ, નાયબ ઇજનેર, 

મો.૯૯૨૫૨૦૮૧૨૪  મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, 

હલદરવાસ પેટા નવભાગીય કચેરી 
અંતગુત મહમેદાવાદ (સ.ંનન) 
નવભાગીય કચેરી, રેલ્વે સ્ટેશનની 
નજીક, મહમેદાવાદ : ૦૨૬૯૪-
૨૪૪૦૬૫ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી એ.ડી.ચાવડા, જુનનયર ઇજનેર, 

મો.૮૨૩૮૫૭૬૪૬   
જી.એમ.શમાુ નાયબ અનિક્ષક  એકા,  
મો. ૮૭૮૦૦૦૭૯૮૮   
મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, 

હલદરવાસ પેટા નવભાગીય કચેરી 
અંતગુત મહમેદાવાદ  સ.ંનન  નવભાગીય 
કચેરી, રેલ્વે સ્ટેશનની નજીક,  

મહમેદાવાદ : ૦૨૬૯૪-૨૪૪૦૬૫ 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર, મો 
૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની,ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભવન સ્ટેશન રોડ, નડડયાદ  : 
૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 

૧૬ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ કઠલાલ ૨ પેટા 
નવભાગીય કચેરી, રેલ્વે 
સ્ટેશનની 
નજીક,મહમેદાવાદ : 
૦૨૬૯૪-૨૪૪૦૬૫ 

શ્રી એચ એ પડંયા, નાયબ ઇજનેર 
મો.૯૯૨૫૨૦૮૨૧૩   મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
મહમેદાવાદ (સ.ંનન) નવભાગીય 
કચેરી, રેલ્વે સ્ટેશનની 
નજીક,મહમેદાવાદ : ૦૨૬૯૪-
૨૪૪૦૬૫ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી એલ પી ભવૂા , જૂન ઇજનેર  

મો : ૯૯૭૮૫૫૨૯૧૧, 

શ્રી એમ.એમ.સૈયદ નાયબ અનિક્ષક એકા. 
મો ૯૯૨૫૨૧૮૭૬૬ 

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
મહમેદાવાદ  સ.ંનન નવભાગીય કચેરી, 
રેલ્વે સ્ટેશનની નજીક, ૬૬ કે.વી. સબ 
સ્ટેશન, મહમેદાવાદ : ૦૨૬૯૪-૨૪૪૦૬૫ 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર, મો 
૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની,ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભવન સ્ટેશન રોડ, નડડયાદ  : 
૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 

૧૭ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ લીંબાસી પેટા 
નવભાગીય કચેરી, રેલ્વે 
સ્ટેશનની 
નજીક,મહમેદાવાદ : 
૦૨૬૯૪-૨૪૪૦૬૫ 

શ્રી એન બી િનાલલયા, નાયબ 
ઇજનેર મો.૯૯૨૫૦૮૩૮૦   મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
મહમેદાવાદ (સ.ંનન) નવભાગીય 
કચેરી, રેલ્વે સ્ટેશનની 
નજીક,મહમેદાવાદ : ૦૨૬૯૪-
૨૪૪૦૬૫ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી વાય એમ ખોલીયા , જૂન ઇજનેર  

મો : ૯૯૨૫૨૧૫૧૮૩, 

શ્રીમતી આર.એચ.ઝાલા  નાયબ 
અનિક્ષક, મો ૯૯૨૫૨૧૮૬૨૯  

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
મહમેદાવાદ  સ.ંનન નવભાગીય કચેરી, 
રેલ્વે સ્ટેશનની નજીક, ૬૬ કે.વી. સબ 
સ્ટેશન, મહમેદાવાદ : ૦૨૬૯૪-
૨૪૪૦૬૫ 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર, મો 
૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની,ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભવન સ્ટેશન રોડ, નડડયાદ  : 
૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 



૧૮ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ નડીયાદ શહરે 
નવભાગીય કચેરી, હીન્દુ 
આશ્રમ ની નવરુધ્િ, રેલ્ વે 
ઓવરબ્રીજ પાસ,ે નડીયાદ 
: ૦૨૬૮-૨૫૫૫૦૫૪ 

શ્રી જી એન શાહ  કાયુપાલક 
ઇજનેર મો. ૯૯૨૫૨૦૮૪૪૬  
મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ નડીયાદ શહરે નવભાગીય 
કચેરી, હીન્દુ આશ્રમ ની 
નવરુધ્િ,રેલ્ વે ઓવરબ્રીજ પાસ,ે 

નડીયાદ : ૦૨૬૮-૨૫૫૫૦૫૪ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી પી.આર.શાહ નાયબ ઇજનેર  

મો. ૯૯૨૫૨૦૮૪૦૬ 

શ્રી એન સી કોલચા નાયબ અિીક્ષક, 

મો ૮૧૪૧૪૩૫૧૮૮  

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
નડીયાદ શહરે નવભાગીય કચેરી હીન્દુ 
આશ્રમ ની નવરુધ્િ,રેલ્ વે ઓવરબ્રીજ 
પાસ,ેનડીયાદ : ૦૨૬૮-૨૫૫૫૦૫૪ 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર, મો 
૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની,ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભવન સ્ટેશન રોડ, નડડયાદ  : 
૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 

૧૯ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ,ચકલાસી પેટા 
નવભાગીય કચેરી ,૬૬ 
કે.વી.સબ સ્ટેશન ચકલાસી  
: ૦૨૬૮-૨૫૮૧૮૫૦ 

શ્રી ડી.પી.શાહ, નાયબ 
ઇજનેર,મો.૯૯૨૫૨૧૧૮૭૬  મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ,ચકલાસી પેટા નવભાગીય 
કચેરી૬૬ કે.વી.સબ સ્ટેશન 
ચકલાસી,  : ૦૨૬૮-૨૫૮૧૮૫૦ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી  એ એન પટેલ , જુનનયર ઇજનેર 
મો.૯૮૭૯૨૦૨૦૮૩, 

શ્રી કે.ડી.પરમાર, સીની.આનસસ્ટન્ટ, 

 મો ૯૯૨૪૭૬૩૯૯૨   

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ,ચકલાસી પેટા નવભાગીય 
કચેરી અંતગુત નડીયાદ  સ.ંનન પેટા 
નવભાગીય કચેરી, 
નડીયાદ : ૦૨૬૮-૨૫૮૧૮૫૦ 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર, મો 
૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની,ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભવન સ્ટેશન રોડ, નડડયાદ  : 
૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 

૨૦ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ નડીયાદ (સ.ંનન) 
પેટા નવભાગીય કચેરી,  
૧૩૨ કેવી સબ સ્ ટેશન 
સામ,ે ડભાણ, નડીયાદ : 
૦૨૬૮-૨૫૮૧૮૫૦ 

શ્રી બી વી પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર,મો. ૯૯૨૫૨૦૮૩૭૧  
મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ નડીયાદ (સ.ંનન) પેટા 
નવભાગીય કચેરી, ૧૩૨ કેવી સબ 
સ્ ટેશન સામ,ે ડભાણ, નડીયાદ : 
૦૨૬૮-૨૫૮૧૮૫૦ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી કે એસ ભટ્ટ, જુનનયર ઇજનેર . 
મો ૯૯૨૫૨૧૫૪૬૨ કુ જી.વી.દેસાઇ 
નાયબ અિીક્ષક ડહસાબ, મો 
૮૧૪૧૪૩૩૭૬૮   મધ્ય ગજુરાત વીજ 
કંપની લીમીટેડ નડીયાદ  સ.ંનન  પેટા 
નવભાગીય કચેરી, ૧૩૨ કેવી સબ સ્ ટેશન 
સામ,ે ડભાણ, નડીયાદ : ૦૨૬૮-
૨૫૮૧૮૫૦ 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર, મો 
૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની,ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભવન સ્ટેશન રોડ, નડડયાદ  : 
૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 



૨૧ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ વસો (સ.ંનન) પેટા 
નવભાગીય કચેરી, 
જી.ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ 
કે.વી.સબ સ્ટેશન, વસો : 
૦૨૬૮-૨૫૮૫૪૨૮ 

શ્રી એસ એમ પટેલ, નાયબ ઇજનેર 
મો. ૯૯૨૫૨૦૮૨૧૫  મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
વસો (સ.ંનન) પેટા નવભાગીય 
કચેરી, જી.ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ 
કે.વી.સબ સ્ટેશન, વસો : ૦૨૬૮-
૨૫૮૫૪૨૮ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી જે.જે. પટેલ, જુનનયર  ઇજનેર, 

મો.૯૯૨૫૦૩૭૬૭૦  

શ્રી એ.આઇ.વોહરા નાયબ અિીક્ષક, 
 મો. ૮૧૪૧૪૩૨૬૪૭    

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
વસો સ.ંનન પેટા નવભાગીય કચેરી, 
જી.ઇ.બી.કોલોની, ૬૬ કે.વી.સબ સ્ટેશન, 

વસો : ૦૨૬૮-૨૫૮૫૪૨૮ 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર, મો 
૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની,ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભવન સ્ટેશન રોડ, નડડયાદ  : 
૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 

૨૨ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ નડીયાદ ઇસ્ટ 
પેટા નવભાગીય કચેરી, 
એન.જે.હાઉસ, સતંરામ રોડ 
નડીયાદ : ૦૨૬૮-
૨૫૬૭૦૭૨ 

શ્રી આર આર દરજી નાયબ 
ઇજનેર મો. ૯૯૨૫૨૦૮૪૨૪ મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ,નડીયાદ ઇસ્ટ પેટા 
નવભાગીય કચેરી એન.જે.હાઉસ, 

સતંરામ રોડ નડીયાદ : ૦૨૬૮-
૨૫૬૭૦૭૨ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી એમ.કે.ભોઇ,જુનનયર ઇજનેર 
મો.૯૯૨૫૨૦૮૩૭૩   

શ્રી ડી.આર.શાહ નાયબ અિીક્ષક, 

મો.૮૧૪૧૪૩૫૧૬૨  

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
નડીયાદ ઇસ્ટ પેટા નવભાગીય કચેરી 
એન.જે.હાઉસ, સતંરામ રોડ  

નડીયાદ : ૦૨૬૮-૨૫૬૭૦૭૨ 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર, મો 
૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની,ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભવન સ્ટેશન રોડ, નડડયાદ  : 
૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 

૨૩ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ નડીયાદ વેસ્ટ 
પેટા નવભાગીય કચેરી 
,હીન્દુ આશ્રમ ની નવરુધ્િ, 

રેલ્ વે ઓવરબ્રીજ પાસ,ે  

નડીયાદ : ૦૨૬૮-
૨૫૫૮૯૦૩ 

શ્રી એચ એલ ભણસોલ, નાયબ 
ઇજનેર મો. ૯૯૨૫૨૦૮૩૭૭  
મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ,નડીયાદ વેસ્ટ પેટા 
નવભાગીય કચેરી,હીન્દુ આશ્રમ ની 
નવરુધ્િ, રેલ્ વે ઓવરબ્રીજ પાસે, 
નડીયાદ : ૦૨૬૮-૨૫૫૮૯૦૩ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી એચ એ પચંાલ, જુનનયર ઇજનેર  

મો ૯૯૨૫૨૧૫૧૯૫ 

શ્રી જે એમ શાહ, સીની આસી.  

મો ૯૯૭૮૯૧૨૨૮૪,     

મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
નડીયાદ વેસ્ટ પેટા નવભાગીય 
કચેરી,હીન્દુ આશ્રમ ની નવરુધ્િ, રેલ્ વે 
ઓવરબ્રીજ પાસ ેનડીયાદ :૦૨૬૮-
૨૫૫૮૯૦૩ 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર, મો 
૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની,ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભવન સ્ટેશન રોડ, નડડયાદ  : 
૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 



૨૪ મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ નડીયાદ 
આર.એસ.ઓ. ગ્રીડ 
કોલોની પો.ડભાણ 
નડીયાદ : ૦૨૬૮-
૨૫૮૧૯૫૪ 

શ્રી એસ.એસ.મેહતા, નાયબ ઇજનેર 
મો. ૯૯૨૫૨૦૮૩૭૮ મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ 
નડીયાદ આર.એસ.ઓ. ગ્રીડ 
કોલોની પો.ડભાણ નડીયાદ : 
૦૨૬૮-૨૫૮૧૯૫૪ 

ટેકનનકલ, 
હીસાબી અને 
વહીવટી 
બાબત 

શ્રી એસ આર ચૌિરી, 
મો.૯૬૦૧૨૫૦૨૦૮  સીની. આસી.મધ્ય 
ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ નડીયાદ 
આર.એસ.ઓ. ગ્રીડ કોલોની પો.ડભાણ 
નડીયાદ : ૦૨૬૮-૨૫૮૧૯૫૪ 

શ્રી કે બી ઢેબર, અનિક્ષક ઇજનેર, મો 
૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨  મધ્ય ગજુરાત 
વીજ કંપની,ત્રીજો માળ નગરપાલલકા 
ભવન સ્ટેશન રોડ, નડડયાદ  : 
૦૨૬૮-૨૫૬૨૨૦૪ 

 

 


