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ી એમ. આર. પરમાર, 
નાયબ ઇજનેર, 
મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૩૫૧

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭
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નાયબ ઇજનેર,
મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૩૪૭

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭
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નાયબ ઇજનેર,
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મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭
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ી સી. ક. દવ રુાર ,        
 નાયબ ઇજનેર,
મો. ૮૧૪૧૦ ૩૯૩૮૩
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કચેર , રુખીયા ચોકડ  પાસે, 
ઢસા રોડ, 
દામનગર
ફોન: ૦૨૭૯૩ ૨૨૨૦૦૯

ી . એન. ગૌ વામી,
નાયબ ઇજનેર, 
મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૩૬૨
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ફોન: ૦૨૭૯૭ ૨૨૧૦૭૦
1 ી વી. . મકવાણા,

નાયબ અિધ ક હસાબ,
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મો. ૯૬૮૭૫ ૦૯૨૭૦
1 ી એમ. ડ . મકવાણા

સીની આસી,
ફોન: ૦૨૭૯૭  ૨૫૧૬૨૯

2 ીમતી . ટ . કાચા, 
ૂની. આસી., 

ફોન: ૦૨૭૯૭  ૨૫૧૬૨૯
1 ી વી. . દવ રુાર .

સીની. આસી,
ફોન: ૦૨૭૯૬ ૨૨૨૦૬૦

2 ુ. . . પડં ા, 
ૂની. આસી. (વી.એસ)

ફોન:  ૦૨૭૯૬ ૨૨૨૦૬૦
1 ી બી. બી. ગો હલ,

સીની. આસી.,   
ફોન: ૦૨૭૯૬ ૨૩૮૨૪૫

2 ુ. એમ. એસ. સરવૈયા,
ૂની. આસી., ( વી. એસ.)

મો. ૯૫૩૭૫ ૬૦૨૨૫
1 ી આર. આર. તળાવીયા,  

નાયબ અિધ ક હસાબ, 
મો. ૯૯૦૯૦ ૨૪૬૬૫

2 ુ. એસ. એસ. ફળ ુ , 
ૂની. આસી. ( વી. એસ.)

ફોન: ૦૨૭૯૬ ૨૭૩૦૦૫

12 પી વીસીએલ, 
પેટા િવભાગીય કચેર -૧, 
નાના બસ ટ ડ પાસે, 
ધાર
ફોન: ૦૨૭૯૭ ૨૨૧૦૭૦

ી . એલ. સાગંાણી
નાયબ ઇજનેર,
મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૩૭૦

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭૯

13 પી વીસીએલ, પેટા 
િવભાગીય કચેર -૨, 
નાના બસ ટ ડ પાસે, 
ધાર
ફોન: ૦૨૭૯૭ ૨૨૧૩૩૩

ી એમ. પી. લ બાસીયા,
નાયબ ઇજનેર,
મો. ૯૬૮૭૬ ૬૨૧૮૭

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭૯

11 પી વીસીએલ, િવભાગીય 
કચેર -૨,
જય સોસાયટ  પાછળ, 
ગાધંીબાગ પાસે, 
ચતલ રોડ,
અમરલી
ફોન: ૦૨૭૯૨ ૨૨૪૭૪૮

ી પી. . પર ખ,
કાયપાલક ઇજનેર,
મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૩૬૫

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭૯

16 પી વીસીએલ, પેટા 
િવભાગીય કચેર ,
ઘન યામનગર, અમરલી રોડ, 
ુકાવાવ

ફોન: ૦૨૭૯૬ ૨૩૮૨૪૫

ી ડ . પી. દસાઈ, 
નાયબ ઇજનેર,
મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૩૭૪

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭૯

17 પી વીસીએલ, પેટા 
િવભાગીય કચેર ,
રુગ પરા, ૬૬ ક.િવ. સબ 
ટશન પાસે,
વડ યા 
ફોન: ૦૨૭૯૬ ૨૭૩૦૦૫

ી એમ. એમ. પટલ, 
નાયબ ઇજનેર,
મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૩૮૦

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭૯

14 પી વીસીએલ, પેટા 
િવભાગીય કચેર ,
૬૬ ક.િવ. સબ ટશન, સા. 
ુંડલા રોડ,

ચલાલા 
ફોન: ૦૨૭૯૭ ૨૫૧૬૨૯

ુ. ડ . બી. ગોહ લ, 
નાયબ ઇજનેર,
મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૩૭૯

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭૯

15 પી વીસીએલ,પેટા 
િવભાગીય કચેર ,
ુના પાવર હાઉસ, 

શીતળા માતાના ંમં દર સામે,
બગસરા
ફોન: ૦૨૭૯૬ ૨૨૨૦૬૦

ી એચ. એમ. મહ ડા,  
નાયબ ઇજનેર,
મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૩૭૬

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭૯
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મ કચેર ુ ંનામ, સરના ુ ં
અને ટલીફોન નબંર

હર મા હતી અિધકાર  
ુ\ં નામ,હોદો તથા 

મોબાઈલ નબંર

અપીલ અિધકાર  ુ ં
નામ,  હોદો તથા 
મોબાઈલ નબંર

પી વીસીએલ વ ળુ કચેર , અમરલી,
હર મા હતી અિધકાર , મદદનીશ હર મા હતી અિધકાર  અને અપીલ અિધકાર  ની િવગત દશાવ ુ ંપ ક 

તા  ૩૧.૧૨.૨૦૨૨ િતત
મદદનીશ હર મા હતી અિધકાર  
ુ ંનામ ,હોદો,તથા મોબાઈલ નબંર

1 ી બી. ક. મોર ,
અિધ ક હસાબ (આવક), 
મો. ૯૯૨૫૨ ૧૩૪૪૮           

2 ી એસ. આર. સોની ા,
નાયબ અિધ ક વહ વટ,
મો. ૯૯૨૫૨ ૦૪૨૮૨

1 ી બી. એસ. ગગંદવ
નાયબ અિધ ક હસાબ,
મો.૯૯૭૮૧૯૮૪૭૯

2 ી એમ. એલ. વાઘેલા,
સીની. આસી.,
મો. ૯૨૨૮૨ ૬૪૨૧૭

1 ી  એચ. સી. ઉપા યાય
નાયબ અિધ ક હસાબ ,
મો. ૯૯૦૯૦ ૩૩૫૬૯

2 ી  . . મકવાણા, 
સીની. આસી.,
મો. ૯૭૧૨૯ ૪૯૮૬૧

1 ી . એમ. બાબર યા,
નાયબ અિધ ક હસાબ,
મો. ૯૯૭૮૩ ૮૩૦૩૨

2 ી ડ . . દવ,
સીની. આસી.,
મો. ૯૮૭૯૨ ૫૯૭૭૭

1 ી આર. એ. ગો હલ,
સીની, આસી.

2 ી એ. ડ . ઝણકાટ,
સીની. આસી.,
મો. ૯૨૭૫૦ ૭૪૦૭૫

1 ી એચ. એન. વાળા, 
સીની. આસી., 
ફોન: ૦૨૭૯૫ ૨૨૦૭૧૬

2 ી એન. એ. બારડ,  
સીની. આસી., 
ફોન: ૦૨૭૯૫ ૨૨૦૭૧૬

1 ી એસ. એન. ગજ,
સીની. આસી.,  
મો. ૭૪૦૫૫ ૪૪૩૩૧

2 ી એમ. એચ. ચૌહાણ,
ુની. આસી.,  

મો.૯૮૯૮૯૯૦૮૧૦
૧ ી ક. ક. યુાણી,

નાયબ અિધ ક હસાબ,
મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૩૭૩

૨ ી . . ઝાલા,  
ૂની. આસી.,

મો. ૯૯૦૯૪ ૯૦૪૭૦

20 પી વીસીએલ, પેટા 
િવભાગીય કચેર -૧,
ર વે ફાટક પાસે ખારામા,ં 
વેરાવળ રોડ, ઉના
ફોન: ૦૨૮૭૫ ૨૨૨૪૮૨

ી ક. ક. રાઠોડ, 
નાયબ ઇજનેર,
મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૪૦૬

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭૯

21 પી વીસીએલ, પેટા 
િવભાગીય કચેર -૨,
ર વે ફાટક પાસે ખારામા,ં
વેરાવળ રોડ, ઉના
ફોન: ૦૨૮૭૫ ૨૨૧૦૬૦

ી બી. એમ. સોલકં ,
નાયબ ઇજનેર,
મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૪૦૭

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭૯

18 પી વીસીએલ, વીભાગીય 
કચેર ,
ર વે ફાટક પાસે ખારામા,ં
વેરાવળ રોડ, ઉના 
ફોન: ૦૨૮૭૫ ૨૨૨૭૮૨

ી એમ. વી. બાભંણીયા, 
નાયબ ઇજનેર,
મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૪૦૧

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭૯

19 પી વીસીએલ, શહર પેટા 
િવભાગીય
કચેર , ર વે ફાટક પાસે 
ખારામા,ં
વેરાવળ રોડ, ઉના 
ફોન: ૦૨૮૭૫ ૨૨૯૫૭૭

ી ક. ક. સોલકં   
નાયબ ઇજનેર,
મો. ૯૯૨૫૨૦૯૪૩૦

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭૯

24 પી વીસીએલ, પેટા 
િવભાગીય કચેર ,
બેડ યા રોડ, 
ધોકડવા 
ફોન: ૦૨૮૭૫ ૨૪૫૫૩૩

ી ડ . ડ . પરમાર, 
નાયબ ઇજનેર,
મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૪૧૫

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭૯

25 પી વીસીએલ, પેટા 
િવભાગીય કચેર ,
પટલ સમાજ વાડ ની 
બા ુમા,ં 
ગીર ગઢડા
ફોન: ૦૨૮૭૫ ૨૪૩૦૨૭

ી આર. એસ. ડાભી,
નાયબ ઇજનેર,
મો. ૭૫૬૭૦ ૮૯૪૦૬

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭૯

22 પી વીસીએલ, પેટા 
િવભાગીય કચેર -૧,
વેરાવળ રોડ, બાયપાસ પાસે,
કોડ નાર
ફોન: ૦૨૭૯૫ ૨૨૧૪૦૩

ી એન. પી. વાઢર,
નાયબ ઇજનેર,
મો. ૯૯૨૫૨ ૧૬૪૬૧

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭૯

23 પી વીસીએલ, પેટા 
િવભાગીય કચેર -૨,
વેરાવળ રોડ, બાયપાસ પાસે,
કોડ નાર
ફોન: ૦૨૭૯૫ ૨૨૦૭૧૬

ી . બી. બારડ, 
નાયબ ઇજનેર,
મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૪૧૦

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭૯
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મ કચેર ુ ંનામ, સરના ુ ં
અને ટલીફોન નબંર

હર મા હતી અિધકાર  
ુ\ં નામ,હોદો તથા 

મોબાઈલ નબંર

અપીલ અિધકાર  ુ ં
નામ,  હોદો તથા 
મોબાઈલ નબંર

પી વીસીએલ વ ળુ કચેર , અમરલી,
હર મા હતી અિધકાર , મદદનીશ હર મા હતી અિધકાર  અને અપીલ અિધકાર  ની િવગત દશાવ ુ ંપ ક 

તા  ૩૧.૧૨.૨૦૨૨ િતત
મદદનીશ હર મા હતી અિધકાર  
ુ ંનામ ,હોદો,તથા મોબાઈલ નબંર

1 ી એસ. એ. દલ, 
અિધ ક હસાબનીસ,
મો. ૯૯૨૫૨ ૪૬૦૯૪

2 ી પી. એ. વાળા,  
નાયબ અિધ ક વહ વટ, 
મો. ૯૯૨૫૨ ૪૮૩૩૭

1 ી પી. વી. રુ વાલા,
નાયબ અિધ ક હસાબ, 
મો. ૯૯૨૫૨ ૪૫૯૨૭

2 ી . એલ. ુંભાણી, 
સીની. આસી., 
મો. ૯૯૭૮૯ ૫૭૫૭૬

1 ી વાય. એમ. ભ , 
સીની. આસી.   
ફોન: ૦૨૮૪૫ ૨૪૨૭૪૪

2 ી આર. એમ. માલણીયા, 
સીની. આસી., 
ફોન: ૦૨૮૪૫ ૨૪૨૭૪૪

1 ી એસ. આર. જોખીયા,
સીની. આસી.
મો. ૯૮૨૪૬ ૨૪૬૪૩

2 ી પી. બી. ગોહ લ,  
સીની. આસી., 
ફોન: ૦૨૭૯૪ ૨૨૨૦૪૮

1 ી ક. એમ. વાડ યા,  
સીની. આસી.                    
ફોન: ૦૨૭૯૪ ૨૨૦૦૪૯

2 ી ડ . પી. સ દરવા,  
સીની. આસી,
મો. ૯૬૮૭૯ ૯૪૦૨૬

૧ ી એસ. એ. ટાટમીયા, 
ૂની. આસી. 

૦૨૭૯૪ ૨૪૫૪૪૯
૨ ી એસ. એન. ચાવડા, 

સીની. આસી. , 
૦૨૭૯૪ ૨૪૫૪૪૯

1 ી ડ . એ. મહતા, 
સીનીયર આસી,
ફોન: ૦૨૭૯૭ ૨૬૦૫૧૪

2 ી એસ. . જોષી,  
સીની. આસી.,               
ફોન: ૦૨૭૯૭ ૨૬૦૫૧૪

28 પી વીસીએલ, ા ય પેટા 
િવભાગીય
કચેર , ુના પાવર હાઉસ,
ર વે ટસન સામે,
સાવર ુંડલા.
ફોન: ૦૨૮૪૫ ૨૪૨૭૪૪

ી સી. ડ . ન ુમ,
નાયબ ઇજનેર,
મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૩૯૦

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭૯

29 પી વીસીએલ, શહર પેટા 
િવભાગીય 
કચેર , ફરાબાદ રોડ,
રા ુલા
ફોન: ૦૨૭૯૪ ૨૨૨૦૪૮

ી આર. એ. બલાઈ,
નાયબ ઇજનેર,
મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૩૯૨

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭૯

26 પી વીસીએલ, િવભાગીય 
કચેર ,
૨૨૦ ક.વી. સબ ટશન, 
સર રોડ,

સાવર ુંડલા.  
ફોન: ૦૨૮૪૫ ૨૪૨૮૩૭

ી એચ. એચ. સોની, 
કાયપાલક ઇજનેર,
મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૩૮૧

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭૯

27 પી વીસીએલ, શહર પેટા 
િવભાગીય
કચેર , ુના પાવર હાઉસ,
ર વે ટસન સામે,
સાવર ુંડલા.
ફોન: ૦૨૮૪૫ ૨૪૨૬૦૫

ી એસ. પી. બોરડ, 
નાયબ ઇજનેર,
મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૩૮૭

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭૯

32 પી વીસીએલ, પેટા 
િવભાગીય કચેર ,
૬૬ ક.િવ. સબ ટશન, 
ખડાધાર રોડ, ખાભંા
ફોન: ૦૨૭૯૭ ૨૬૦૫૧૪

ી એ. એન. રાબડ યા, 
નાયબ ઇજનેર, 
મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૩૯૮

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭૯

30 પી વીસીએલ, ા ય  પેટા 
િવભાગીય
કચેર , ફરાબાદ રોડ, 
રા ુલા. 
ફોન: ૦૨૭૯૪ ૨૨૦૦૪૯

ી એ. બી. વસાવા,   
નાયબ ઇજનેર
મો. ૯૮૭૯૩ ૪૫૩૨૮

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭૯

31 પી વીસીએલ, પેટા 
િવભાગીય કચેર ,
નમદા કોલોની ગેઈટની 
બા ુમા,ં
વઢરા રોડ, ફરાબાદ
ફોન: ૦૨૭૯૪ ૨૪૫૪૪૯

ી એચ. એચ. રાઠોડ, 
નાયબ ઇજનેર,
મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૩૯૫

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭૯
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મ કચેર ુ ંનામ, સરના ુ ં
અને ટલીફોન નબંર

હર મા હતી અિધકાર  
ુ\ં નામ,હોદો તથા 

મોબાઈલ નબંર

અપીલ અિધકાર  ુ ં
નામ,  હોદો તથા 
મોબાઈલ નબંર

પી વીસીએલ વ ળુ કચેર , અમરલી,
હર મા હતી અિધકાર , મદદનીશ હર મા હતી અિધકાર  અને અપીલ અિધકાર  ની િવગત દશાવ ુ ંપ ક 

તા  ૩૧.૧૨.૨૦૨૨ િતત
મદદનીશ હર મા હતી અિધકાર  
ુ ંનામ ,હોદો,તથા મોબાઈલ નબંર

1 ી ડ . ક. રાઠોડ,
સીની. આસી, 
મો. ૦૨૮૪૫ ૨૫૨૬૨૭

2 ી  એચ. એમ. નસીત, 
સીની. આસી.,
ફોન: ૦૨૮૪૫ ૨૫૨૬૨૭

33 પી વીસીએલ, પેટા 
િવભાગીય કચેર ,
નવાગામ ં ડુા રોડ,
વીજપડ , 
ફોન: ૦૨૮૪૫ ૨૫૨૬૨૭

ી એ. એચ. વાળા, 
નાયબ ઇજનેર,
મો. ૯૯૨૫૨ ૧૧૮૫૦

ી ક. આર. પર ખ, 
અિધ ક ઇજનેર,
મો. ૯૮૨૫૬ ૦૩૧૭૯
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