
મધ્યુજરાત ીજર પંનીજીજમજ ડે  

ી ોદાતશહડાીર્ જળુંચેાી, ીીીખજ પંનઉન્ , ી ોદાત-૧ 

મતહી જઅધિંતાી થતમદદીજશમતહી જઅધિંતાીઓીજમતહી જદશતુીર્ જનત્રં ત.૦૧.૦૭.૨૦૧૯. 
અં.
ીપ. 

ંચેાીનજપીતમ/સાીતમજ થત
ફોીીપબા 

મતહી જઅધિંતાીનજપીતમ
 થતહોદોફોીીપ.સતથે 

સપબધિ ધીષય/ંતમગજાી મદદીજશમતહી જઅધિંતાીનજ’ ીતમ, 

હોદો, ંચેાીનજ’ ીતમફોીીપબાસતથે 

એનેીેેઓથોાીેીનજ’ ીતમ, ંચેાી
નજસાીતમજફોીીપબાસતથે 

૧ એમજીવીસીએલ, વડોદરા શહરે 
વર્તળુ કચેરી, નવલખી  
કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે રોડ, 

વડોદરા ફોન નબંર  ૦૨૬૫-
૨૪૧૬૨૭૦. 

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર 
મો. ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ 
એમજીવીસીએલ, વડોદરા શહરે 
વર્તળુ કચેરી, નવલખી  કંપાઉન્ ડ, 

રાજમહલે રોડ, વડોદરા          
ફોન નબંર  ૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦. 

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

શ્રી. એચ.આર.શાહ, નાયબ ઇજનેર,  

મો.૯૯૨૫૨૦૮૨૫૫  અને  શ્રી એસ બી 
લાછુન, એકાઉન્ ટ ફફીસર,  

મો.ન. ૮૯૮૦૦૩૧૩૧૪ એમજીવીસીએલ 
શહરે વર્તળુ કચેરી, નવલખી  કંપાઉન્ ડ, 

રાજમહલે રોડ, વડોદરા ફોન નબંર  

૦૨૬૫-૨૪૩૬૧૨૧ખ૨૪૩૬૧૩૩ ખ 
૨૪૧૬૨૭૦ ખ ૨૪૧૯૫૮૩ 

શ્રી એચ.આર.શાહ,મતખ્ય ઇજનેર 

મો. 
મધ્ય ગતજરાત વીજ કંપની, કોપોરેટ 
ફફીસ, વડોદરા 
ફોન ન:ં ૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૫૦ 

૨ એમજીવીસીએલ, ધવ.પવુૂ 
ધવભાગ, ને.હા.ન.ં૮ વડોદરા ફોન 
ન.ં ૨૪૩૩૭૮૮ ખ ૨૪૩૪૧૬૪ 

શ્રીમતી આર.એસ.પડંયા, 
કાયુપાલક ઇજનેર, મો.ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૩૪૪  ધવ.પતવુ 
ધવભાગ, ને.હા.ન.ં૮ વડોદરા ફોન 
ન.ં ૨૪૩૩૭૮૮ ખ ૨૪૩૪૧૬૪  

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

શ્રી એન એ રાય નાયબ ઇજનેર                   

મો.ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૯ શ્રી આર આર 
કોલચા, સતધપ.એકા. (ખચુ) 
મો.ન.ં૮૯૮૦૪૮૯૪૬૮ ધવ.પતવુ ધવભાગ, 

ને.હા.ન.ં૮ વડોદરા ફોન ન.ં ૨૪૩૩૭૮૮ 
ખ ૨૪૩૪૧૬૪ 

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ એમજીવીસીએલ, 

વડોદરા શહરે વર્તળુ કચેરી, નવલખી  
કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે રોડ, વડોદરા          
ફોન નબંર  ૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦. 

૩ એમજીવીસીએલ, દાડંીયાબજાર 
સબ ડીવીઝન, નવલખી 
કંપાઉન્ ડ, વડોદરા ફોન ન 
૨૪૨૦૬૨૧ 

શ્રી આર.જી.શાહ, નાયબ ઇજનેર 
મો. ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૭ 
એમજીવીસીએલ, દાડંીયાબજાર 
સખડી., નવલખી  કંપાઉન્ ડ, 

રાજમહલે રોડ, વડોદરા ફોન 
નબંર  ૦૨૬૫-૨૪૨૦૬૨૧ 

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

શ્રી પી એન પટેલ, જતની.ઇજનેર                      

મો. ન.ં ૯૬૮૭૬૬૨૩૭૭ તથા એસ આર 
નીનામા, ડે.સ તપી. એકા.  
મો. ૯૫૮૬૨૯૪૨૬૮ એમજીવીસીએલ, 

દાડંીયાબજાર સખડી., નવલખી  કંપાઉન્ ડ, 

રાજમહલે રોડ, વડોદરા  
ફોન નબંર  ૦૨૬૫-૨૪૨૦૬૨૧ 

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ એમજીવીસીએલ, 

વડોદરા શહરે વર્તળુ કચેરી, નવલખી  
કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે રોડ, વડોદરા          
ફોન નબંર  ૦૨૬૫ 



અં.
ીપ. 

ંચેાીનજપીતમ/સાીતમજ થત
ફોીીપબા 

મતહી જઅધિંતાીનજપીતમ
 થતહોદોફોીીપ.સતથે 

સપબધિ ધીષય/ંતમગજાી મદદીજશમતહી જઅધિંતાીનજ’ ીતમ, 

હોદો, ંચેાીનજ’ ીતમફોીીપબાસતથે 

એનેીેેઓથોાીેીનજ’ ીતમ, ંચેાી
નજસાીતમજફોીીપબાસતથે 

૪ એમજીવીસીએલ, ટાવર સબ 
ડીવીઝન, લોહાણા બીલ્ ડીંગ, 

રાવપતરા, વડોદરાફોન ન.ં 
૨૪૩૩૭૭૭ 

શ્રી એસ.એમ.પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર મો. ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૬ 
ટાવર સબ ડીવીઝન, લોહાણા 
બીલ્ ડીંગ, રાવપતરા, વડોદરા 

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

શ્રી વી.બી.વાઢેર, જતની.ઇજનેર    મો. ન.ં 
૯૮૭૯૨૦૦૯૩૦ તથા શ્રી એમ જે શાહ, 

ડે.સ તપી.એકા. મો.૭૫૭૩૦૧૬૯૨૫    

ટાવર સબ ડીવીઝન, લોહાણા બીલ્ ડીંગ, 

રાવપતરા, વડોદરા 

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ એમજીવીસીએલ, 

વડોદરા શહરે વર્તળુ કચેરી, નવલખી  
કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે રોડ, વડોદરા          
ફોન નબંર  ૦૨૬૫ 

૫ એમજીવીસીએલ, માડંવી સબ 
ડીવીઝન, નઝરબાગ સામે, 

માડંવી,  ફોન ન; ૨૫૬૦૧૨૬ 

શ્રી એન યત નાયક, નાયબ 
ઇજનેર મો.ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૨૭૦ 
એમજીવીસીએલ, માડંવી સબ 
ડીવીઝન, નઝરબાગ સામે, 

માડંવી,  ફોન ન; ૨૫૬૦૧૨૬  

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

શ્રી એસ.એ.સોલકંી, જતની.ઇજનેર,  
૯૯૨૫૨૧૫૦૪૦      એમજીવીસીએલ, 
માડંવી સબ ડીવીઝન, નઝરબાગ સામે, 
માડંવી,  ફોન ન; ૨૫૬૦૧૨૬ 
 
  

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ એમજીવીસીએલ, 

વડોદરા શહરે વર્તળુ કચેરી, નવલખી  
કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે રોડ, વડોદરા          
ફોન નબંર  ૦૨૬૫ 

૬ એમજીવીસીએલ, પાણીગેટ સબ 
ડીવીઝન, ગૌરવ સોસાયટી, 
પાણીગેટ ફોન ૨૫૧૩૯૨૨ 

શ્રી ડી એ ફઝા, નાયબ ઇજનેર 
મો.ન. ૯૯૨૫૨૦૮૨૦૮  

એમજીવીસીએલ,  કારેલીબાગ 
સબ ડીવીઝન, હરણી સ્ વીચીંગ 
સ્ ટેશન, કારેલીબાગ રોડ, વડોદરા 
ફોન ન. ૨૪૮૪૪૯૧  

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

 

શ્રી જી.જે.સેવક, જતની.ઇજનેર મો.ન. 
૯૬૮૭૬૩૪૮૧૬  તથા શ્રી એમ જી 
વાલોરવાલા, ડે.સ તપી .એકા, 
મો.૭૫૬૭૪૭૯૪૩૭ 

પાણીગેટ સબ ડીવીઝન, ગૌરવ 
સોસાયટી, પાણીગેટ 

ફોન ૨૫૧૩૯૨૨ 

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ એમજીવીસીએલ, 

વડોદરા શહરે વર્તળુ કચેરી, નવલખી  
કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે રોડ, વડોદરા          
ફોન નબંર  ૦૨૬૫ 



અં.
ીપ. 

ંચેાીનજપીતમ/સાીતમજ થત
ફોીીપબા 

મતહી જઅધિંતાીનજપીતમ
 થતહોદોફોીીપ.સતથે 

સપબધિ ધીષય/ંતમગજાી મદદીજશમતહી જઅધિંતાીનજ’ ીતમ, 

હોદો, ંચેાીનજ’ ીતમફોીીપબાસતથે 

એનેીેેઓથોાીેીનજ’ ીતમ, ંચેાી
નજસાીતમજફોીીપબાસતથે 

૭ એમજીવીસીએલ, કારેલીબાગ 
સબ ડીવીઝન, હરણી સ્ વીચીંગ 
સ્ ટેશન, કારેલીબાગ રોડ, 

વડોદરા ફોન ન. ૨૪૮૪૪૯૧ 

શ્રી ડી એ ફઝા, નાયબ ઇજનેર 
મો.ન. ૯૯૨૫૨૦૮૨૦૮  

એમજીવીસીએલ,  કારેલીબાગ 
સબ ડીવીઝન, હરણી સ્ વીચીંગ 
સ્ ટેશન, કારેલીબાગ રોડ, વડોદરા 
ફોન ન. ૨૪૮૪૪૯૧  

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

 

શ્રી એચ.ડી.સાલી, જતની.ઇજનેર મો.ન. 
૯૯૨૫૨૧૪૭૪૦ તથા શ્રીમતી એસ જે 
પટેલ, ડે.સ તપી .એકા  
મો. ૭૮૭૪૬૬૨૦૪૮,   

કારેલીબાગ સબ ડીવીઝન, હરણી 
સ્ વીચીંગ સ્ ટેશન, કારેલીબાગ રોડ, 

વડોદરા. 
ફોન ન. ૨૪૮૪૪૯૧  

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ એમજીવીસીએલ, 

વડોદરા શહરે વર્તળુ કચેરી, નવલખી  
કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે રોડ, વડોદરા          
ફોન નબંર  ૦૨૬૫ 

૮ એમજીવીસીએલ, ઇન્ રપતરી 
સેકશનલ ફફીસ, આજવા રોડ, 

સરદાર એસ્ ટેટ પાસે, વડોદરા 
ફોન ન. ૨૫૬૦૦૬૬ 

શ્રી  એસ કે વસાવા,નાયબ 
ઇજનેર, મો.ન. ૯૯૨૫૨૦૮૩૨૫ 

એમજીવીસીએલ, ઇન્ રપતરી 
સેકશનલ ફફીસ, આજવા રોડ, 

સરદાર એસ્ ટેટ પાસે, વડોદરા 
ફોન ન. ૨૫૬૦૦૬૬ 

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

 

શ્રી  એ આર પટેલ, જતની. ઇજનેર મો.ન.ં 
૯૯૨૫૨૧૪૭૩૬ તથા શ્રી 
પી.જી.ગણાસવા  ડે.સ તપી .એકા 
મો. ન. ૯૭૧૨૪૮૧૦૮૬,  

એમજીવીસીએલ, ઇન્ રપતરી સેકશનલ 
ફફીસ, આજવા રોડ, સરદાર એસ્ ટેટ 
પાસે, વડોદરા  
ફોન ન. ૨૫૬૪૭૧૫  

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ એમજીવીસીએલ, 

વડોદરા શહરે વર્તળુ કચેરી, નવલખી  
કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે રોડ, વડોદરા          
ફોન નબંર  ૦૨૬૫ 

૯ એમજીવીસીએલ, સરદાર એસ્ ટેટ 
સબ ડીવીઝન, આજવા રોડ, 

સરદાર એસ્ ટેટ પાસે, વડોદરા 
ફોન ન. ૨૫૬૪૭૧૫ 

 શ્રી ડી સી કૌશીક, નાયબ 
ઇજનેર મો.ન.ં ૯૮૭૯૨૦૦૮૮૧ 
એમજીવીસીએલ, સરદાર એસ્ ટેટ 
સબ ડીવીઝન, આજવા રોડ, 

સરદાર એસ્ ટેટ પાસે, વડોદરા 
ફોન ન. ૨૫૬૪૭૧૫  

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

 શ્રી વી.આર.ભતરીયા, જતની. ઇજનેર મો.ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૭૪ તથા શ્રી 
આર.પી.માલીવાડ, ડે.સ તપી .એકા, 
મો. ૭૫૭૫૦૦૫૨૬૩  
સરદાર એસ્ ટેટ સબ ડીવીઝન, આજવા 
રોડ, સરદાર એસ્ ટેટ પાસે, વડોદરા 
ફોન ન. ૨૫૬૪૭૧૫  

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર 

મો. ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ 
એમજીવીસીએલ, વડોદરા શહરે વર્તળુ 
કચેરી, નવલખી  કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે 
રોડ, વડોદરા     
ફોન નબંર  ૦૨૬૫ 



અં.
ીપ. 

ંચેાીનજપીતમ/સાીતમજ થત
ફોીીપબા 

મતહી જઅધિંતાીનજપીતમ
 થતહોદોફોીીપ.સતથે 

સપબધિ ધીષય/ંતમગજાી મદદીજશમતહી જઅધિંતાીનજ’ ીતમ, 

હોદો, ંચેાીનજ’ ીતમફોીીપબાસતથે 

એનેીેેઓથોાીેીનજ’ ીતમ, ંચેાી
નજસાીતમજફોીીપબાસતથે 

૧૦ એમજીવીસીએલ, ધવ. પધ ચમ 
ધવભાગ, જતના પાદરા રોડ, 

વડોદરા - ૧પ  ફોન ન;. 

૨૩૩૨૫૯૯ ખ ૨૩૫૮૦૯૬ 

શ્રી એન.એ.શાહ , કાયુપાલક 
ઇજનેર,     મો. 
ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨૦૯ 
એમજીવીસીએલ  પધ ચમ 

ધવભાગ, જતના પાદરા રોડ, 

વડોદરા - ૧પ  ફોન ન;. 

૨૩૩૨૫૯૯ ખ ૨૩૫૮૦૯૬  

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

 

શ્રી બી જે પ્રજાપધત , નાયબ ઇજનેર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૭  એમજીવીસીએલ  

પધ ચમ ધવભાગ, જતના પાદરા રોડ, 

વડોદરા - ૧પ  ફોન ન;. ૨૩૩૨૫૯૯ / 

૨૩૫૮૦૯૬  

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ એમજીવીસીએલ, 

વડોદરા શહરે વર્તળુ કચેરી, નવલખી  
કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે રોડ, વડોદરા          
ફોન નબંર  ૦૨૬૫ 

૧૧ એમજીવીસીએલ, અલકાપતરી 
સબ ડીવીઝન, પ્રીમીયમ 
ચેમ્ બરની સામે, અલકાપતરી 
વડોદરા - પ  ફોન ન. 
૨૩૪૪૭૭૭ 

શ્રી એમ.આર.પાવીવાલા, નાયબ 
ઇજનેર મો.ન.૯૯૨૫૨૦૮૨૮૩, 

એમજીવીસીએલ, અલકાપતરી 
સબ ડીવીઝન, પ્રીમીયમ 
ચેમ્ બરની સામે, અલકાપતરી 
વડોદરા - પ  ફોન ન. 
૨૩૪૪૭૭૭  

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

શ્રી પી.ડી.મેનત , જતની.ઇજનેર મો.ન. 
૯૯૨૫૨૧૭૩૯૧, તથા શ્રીમતી 
એમ.એસ.શેઠ, ડે.સ તપી .એકા,    
  મો. ન. ૯૬૮૭૬૫૬૮૧૧ 
એમજીવીસીએલ, અલકાપતરી સબ 
ડીવીઝન, પ્રીમીયમ ચેમ્ બરની સામે, 

અલકાપતરી વડોદરા - પ   

ફોન ન. ૨૩૪૪૭૭૭  

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ એમજીવીસીએલ, 

વડોદરા શહરે વર્તળુ કચેરી, નવલખી  
કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે રોડ, વડોદરા          
ફોન નબંર  ૦૨૬૫ 

૧૨ એમજીવીસીએલ, અકોટા સબ 
ડીવીઝન, અકોટા રોડ, વડોદરા 
ફોન ન. ૨૩૫૮૨૭૭ 

શ્રી એચ.જી.નાશીકર નાયબ 
ઇજનેર, મો.ન.૯૯૨૫૨૦૮૨૯૪ 
એમજીવીસીએલ, અકોટા સબ 
ડીવીઝન, અકોટા રોડ, વડોદરા 
ફોન ન. ૨૩૫૮૨૭૭  

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

શ્રી એચ.એમ.ગાયકવાડ  જતની.ઇજનેર, 

મો.ન.૯૫૩૭૮૯૭૦૫૭ તથા શ્રીમતી 
જે.પી.સતથાર, ડે.સ તપી .એકા, 
મો.ન.૯૮૭૯૨૦૦૮૯૦ એમજીવીસીએલ, 

અકોટા સબ ડીવીઝન, અકોટા રોડ, 

વડોદરા 
ફોન ન. ૨૩૫૮૨૭૭  

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ એમજીવીસીએલ, 

વડોદરા શહરે વર્તળુ કચેરી, નવલખી  
કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે રોડ, વડોદરા          
ફોન નબંર  ૦૨૬૫ 



અં.
ીપ. 

ંચેાીનજપીતમ/સાીતમજ થત
ફોીીપબા 

મતહી જઅધિંતાીનજપીતમ
 થતહોદોફોીીપ.સતથે 

સપબધિ ધીષય/ંતમગજાી મદદીજશમતહી જઅધિંતાીનજ’ ીતમ, 

હોદો, ંચેાીનજ’ ીતમફોીીપબાસતથે 

એનેીેેઓથોાીેીનજ’ ીતમ, ંચેાી
નજસાીતમજફોીીપબાસતથે 

૧૩ એમજીવીસીએલ, ગોરવા સબ 
ડીવીઝન, સતભાનપતરા એસ.એસ. 
બ્ લાઇન્ ડ સ્  તલ નજીક, 

સતભાનપતરા, વડોદરા ફોન ન. 
૨૨૯૦૭૭૩ 

શ્રી ઝેડ. એમ.સૈયદ, નાયબ 
ઇજનેર, મો.ન.૯૮૭૯૨૦૦૮૯૮ 
એમજીવીસીએલ, ગોરવા સબ 
ડીવીઝન, સતભાનપતરા એસ.એસ. 
બ્ લાઇન્ ડ સ્  તલ નજીક, 

સતભાનપતરા, વડોદરા ફોન ન. 
૨૨૯૦૭૭૩ 

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

શ્રી એચ.એમ.રાય, જતની.ઇજનર,  

મો.ન.૭૫૬૭૮૬૭૩૩૧ તથા શ્રીમતી  
કે.કે.કાપડીયા ડે.સ તપી .એકા, 
મો.ન. ૭૮૭૪૬૫૬૧૧૭ 
એમજીવીસીએલ, ગોરવા સબ ડીવીઝન, 

સતભાનપતરા એસ.એસ. બ્ લાઇન્ ડ સ્  તલ 
નજીક, સતભાનપતરા, વડોદરા  
ફોન ન. ૨૨૯૦૭૭૩ 

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ એમજીવીસીએલ, 

વડોદરા શહરે વર્તળુ કચેરી, નવલખી  
કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે રોડ, વડોદરા          
ફોન નબંર  ૦૨૬૫ 

૧૪ એમજીવીસીએલ, ગોત્રી સબ 
ડીવીઝન, ગોત્રી મેન રોડ, ટી બી 
હોસ્ પીટલ ની સામે, ગોત્રી, 
વડોદરા ફોન ન. ૨૩૨૧૭૭૭ 

શ્રી એચ કે પરમાર નાયબ 
ઇજનેર મો.ન. ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૮ 
એમજીવીસીએલ, ગોત્રી સબ 
ડીવીઝન, ગોત્રી મેન રોડ, ટી બી 
હોસ્ પીટલ ની સામે, ગોત્રી, 
વડોદરા  ફોન ન’. ૨૩૨૧૭૭૭ 

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

શ્રી એ આર મકવાણા, જતની ઇજનેર 
મો..ન. ૯૯૨૫૨૧૪૯૫૯ , 
એમજીવીસીએલ, ગોત્રી સબ ડીવીઝન, 

ગોત્રી મેન રોડ, ટી બી હોસ્ પીટલ ની 
સામે, ગોત્રી, વડોદરા 

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ એમજીવીસીએલ, 

વડોદરા શહરે વર્તળુ કચેરી, નવલખી  
કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે રોડ, વડોદરા          
ફોન નબંર  ૦૨૬૫ 

૧૫ એમજીવીસીએલ, ફતેગજં સબ 
ડીવીઝન, ફતેગજં શોપીંગ 
સેન્ ટર , વતડા બીલ્ ડીંગ , વડોદરા 
ફોન ન. ૨૭૯૩૫૩૩ 

શ્રી વાય એમ જીનીયા નાયબ 
ઇજનેર મો. ૯૯૨૫૨૦૮૧૪૯ 
એમજીવીસીએલ, ફતેગજં સબ 
ડીવીઝન, ફતેગજં શોપીંગ સેન્ ટર 
, વતડા બીલ્ ડીંગ , વડોદરા ફોન 
ન. ૨૭૯૩૫૩૩  

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

શ્રી આર આર સીંગ, જતની ઇજનેર મો. 
૯૯૭૮૯૩૬૨૮૬ , ફતેગજં સબ 
ડીવીઝન, ફતેગજં શોપીંગ સેન્ ટર , વતડા 
બીલ્ ડીંગ , વડોદરા ફોન ન. ૨૭૯૩૫૩૩  

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ એમજીવીસીએલ, 

વડોદરા શહરે વર્તળુ કચેરી, નવલખી  
કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે રોડ, વડોદરા          
ફોન નબંર  ૦૨૬૫ 



અં.
ીપ. 

ંચેાીનજપીતમ/સાીતમજ થત
ફોીીપબા 

મતહી જઅધિંતાીનજપીતમ
 થતહોદોફોીીપ.સતથે 

સપબધિ ધીષય/ંતમગજાી મદદીજશમતહી જઅધિંતાીનજ’ ીતમ, 

હોદો, ંચેાીનજ’ ીતમફોીીપબાસતથે 

એનેીેેઓથોાીેીનજ’ ીતમ, ંચેાી
નજસાીતમજફોીીપબાસતથે 

૧૬ એમજીવીસીએલ, સમા સબ 
ડીવીઝન, પતષ્ પક એપાટુ. સામે, 

અણતશકકતનગર સોસાયટી, ન્ યત 
સમા રોડ, વડોદરા ફોન 
૨૭૧૨૩૦૪ 

શ્રી એમ.વી.ચૌહાણ, નાયબ 
ઇજનેર મો. ૯૯૨૫૨૦૮૪૨૯ 
એમજીવીસીએલ, સમા સબ 
ડીવીઝન, પતષ્ પક એપાટુ. સામે, 

અણતશકકતનગર સોસાયટી, ન્ યત 
સમા રોડ, વડોદરા ફોન 
૨૭૧૨૩૦૪ 

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

 
 

શ્રી એચ યત રામી, જતની.ઇજનેર 
મો.૯૬૬૨૯૯૭૯૬૦   

એમજીવીવીસીએલ, સમા સબ ડીવીઝન, 

પતષ્ પક એપાટુ. સામે, અણતશકકતનગર 

સોસાયટી, ન્ યત સમા રોડ, વડોદરા  
ફોન ૨૭૧૨૩૦૪ 

 

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ એમજીવીસીએલ, 

વડોદરા શહરે વર્તળુ કચેરી, નવલખી  
કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે રોડ, વડોદરા          
ફોન નબંર  ૦૨૬૫ 

૧૭ એમજીવીસીએલ, વાસણા સબ 
ડીવીઝન, જતના પાદરા રોડ, 

વડોદરા - ૧પ  ફોન ન;. 

૨૩૩૯૩૯૩ 

શ્રી ડી એ કડીયા , નાયબ ઇજનેર 
મો.ન. ૯૮૭૯૨૦૦૮૭૬ 
એમજીવીસીએલ, વાસણા સબ 
ડીવીઝન, જતના પાદરા રોડ, 

વડોદરા - ૧પ  ફોન ન;. 

૨૩૩૯૩૯૩ 

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

શ્રી આર.બી.ઠાકોર , જતની ઇજનેર મો.ન. 
૯૯૨૫૨૦૯૦૩૯  તથા શ્રી આર એસ 
વસાવા, ડે.સ તપી .એકા,  
મો. ૭૮૭૪૬૫૬૭૭૩  એમજીવીસીએલ, 

વાસણા સબ ડીવીઝન, જતના પાદરા રોડ, 

વડોદરા - ૧પ  ફોન ન;. ૨૩૩૯૩૯૩  

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ એમજીવીસીએલ, 

વડોદરા શહરે વર્તળુ કચેરી, નવલખી  
કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે રોડ, વડોદરા          
ફોન નબંર  ૦૨૬૫ 

૧૮ એમજીવીસીએલ, લાલબાગ 
ડીવીઝન, પ્રતાપનગર રેલ્ વે 
સ્ ટેશનની સામે, પ્રતાપનગર, 

વડોદરા - ૪, ફોન ન. 
૨૬૩૩૮૨૦ ખ ૨૬૪૫૯૧૭ 

શ્રી એમ આઇ પટેલ, કાયુપાલક 
ઇજનેર(સઅનેધન), મો.ન’. 

૯૮૭૯૨૦૦૮૫૧ 
એમજીવીસીએલ, લાલબાગ 

ડીવીઝન, પ્રતાપનગર રેલ્ વે 
સ્ ટેશનની સામે, પ્રતાપનગર, 

વડોદરા - ૪, ફોન ન. 
૨૬૩૩૮૨૦ ખ ૨૬૪૫૭૩૩ 

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

શ્રી એ.આર.શમાુ, નાયબ ઇજનેર , મો.ન’. 

૯૯૨૫૨૦૮૩૫૮  એમજીવીસીએલ, 

લાલબાગ ડીવીઝન, પ્રતાપનગર રેલ્ વે 
સ્ ટેશનની સામે, પ્રતાપનગર, વડોદરા - 
૪, ફોન ન. ૨૬૩૩૮૨૦ ખ ૨૬૪૫૭૩૩ 

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ એમજીવીસીએલ, 

વડોદરા શહરે વર્તળુ કચેરી, નવલખી  
કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે રોડ, વડોદરા          
ફોન નબંર  ૦૨૬૫ 



અં.
ીપ. 

ંચેાીનજપીતમ/સાીતમજ થત
ફોીીપબા 

મતહી જઅધિંતાીનજપીતમ
 થતહોદોફોીીપ.સતથે 

સપબધિ ધીષય/ંતમગજાી મદદીજશમતહી જઅધિંતાીનજ’ ીતમ, 

હોદો, ંચેાીનજ’ ીતમફોીીપબાસતથે 

એનેીેેઓથોાીેીનજ’ ીતમ, ંચેાી
નજસાીતમજફોીીપબાસતથે 

૧૯ એમજીવીસીએલ, લાલબાગ સબ 
ડીવીઝન, પ્રતાપનગર રેલ્ વે 
સ્ ટેશનની સામે, પ્રતાપનગર, 

વડોદરા - ૪, ફોન ન. 
૨૬૩૧૭૯૫ 

શ્રીમતી અલ્ પા શેઠ, નાયબ 
ઇજનેર  મો.ન’. ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦ 
એમજીવીસીએલ, લાલબાગ સબ 
ડીવીઝન, પ્રતાપનગર રેલ્ વે 
સ્ ટેશનની સામે, પ્રતાપનગર, 

વડોદરા - ૪, ફોન ન. 
૨૬૩૧૭૯૫ 

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

શ્રી બી.બી.પટેલ, જતની.ઇજનેર મો.ન’. 

૯૮૭૯૨૦૨૦૮૨ તથા શ્રી 
બી.એમ.પરમાર, ડે.સ તપી .એકા, મો.ન. 
૯૯૭૯૩૦૦૮૪૭ એમજીવીસીએલ, 

લાલબાગ સબ ડીવીઝન, પ્રતાપનગર 
રેલ્ વે સ્ ટેશનની સામે, પ્રતાપનગર, 

વડોદરા - ૪, ફોન ન. ૨૬૩૧૭૯૫ 

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ એમજીવીસીએલ, 

વડોદરા શહરે વર્તળુ કચેરી, નવલખી  
કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે રોડ, વડોદરા          
ફોન નબંર  ૦૨૬૫ 

૨૦ એમજીવીસીએલ, જી.આઇ.ડી.સી. 
સબ ડીવીઝન, કોમુશીયલ 
બીલ્ ડીંગ, મકરપતરા ઇન્ ઙ એસ્ ટેટ, 

વડોદરા ફોન ન. ૨૬૪૨૩૮૨ 

શ્રી કે જી પ્રજાપતી, નાયબ 
ઇજનેર,       

મો.ન’.૯૯૨૫૨૦૮૩૧૧, 

એમજીવીસીએલ, જી.આઇ.ડી.સી. 
સબ ડીવીઝન, કોમુશીયલ 

બીલ્ ડીંગ, મકરપતરા ઇન્ ઙ એસ્ ટેટ, 

વડોદરા ફોન ન. ૨૬૪૨૩૮૨ 

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

શ્રી વાય.બી.ખેર, જતની.ઇજનેર,      મો.ન 

.૯૬૩૮૦૦૭૨૦૮ શ્રી ટી.જે.રાઠવા, 
ડે.સ તપી .એકા, મો. ૯૭૨૬૭૨૬૯૪૦  

એમજસીએલ, જી.આઇ.ડી.સી. સબ 
ડીવીઝન, કોમુશીયલ બીલ્ ડીંગ, મકરપતરા 
ઇન્ ઙ એસ્ ટેટ, વડોદરા  
ફોન ન. ૨૬૪૨૩૮૨ 

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ એમજીવીસીએલ, 

વડોદરા શહરે વર્તળુ કચેરી, નવલખી  
કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે રોડ, વડોદરા          
ફોન નબંર  ૦૨૬૫ 

૨૧ એમજીવીસીએલ, તરસાલી સબ 
ડીવીઝન, આઇ.ટી.આઇ. પાસે, 

તરસાલી રોડ, વડોદરા ફોન ન. 
૨૬૩૫૬૭૭ 

શ્રી કે ડી વશુને, નાયબ ઇજનેર, 

મો.ન.૯૯૨૫૨૦૮૨૧૪ 
એમજીવીસીએલ, તરસાલી સબ 
ડીવીઝન, આઇ.ટી.આઇ. પાસે, 

તરસાલી રોડ, વડોદરા ફોન ન. 
૨૬૩૫૬૭૭ 

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

શ્રી. પી.એ.કદમ , જતની.ઇજનેર   મો.ન. 
૯૯૭૮૯૩૪૩૦૫  તથા શ્રી આર.વી.પટેલ 
ડે.સતપી .એકા, મો.૯૮૭૯૨૦૦૯૦૯ 
તરસાલી સબ ડીવીઝન, આઇ.ટી.આઇ. 
પાસે, તરસાલી રોડ, વડોદરા 
ફોન ન. ૨૬૩૫૬૭૭ 

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ એમજીવીસીએલ, 

વડોદરા શહરે વર્તળુ કચેરી, નવલખી  
કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે રોડ, વડોદરા          
ફોન નબંર  ૦૨૬૫ 

૨૨ એમજીવીસીએલ, વાડી સબ 
ડીવીઝન, ચોખડંી રોડ, વડોદરા 
ફોન ન.૨૫૮૩૭૪૫ 

શ્રી એચ એમ પ્રજાપતી, નાયબ 
ઇજનેર મો.ન. ૯૯૨૫૨૦૮૧૭૦ 
એમજીવીસીએલ,  વાડી સબ 
ડીવીઝન, ચોખડંી રોડ, વડોદરા 
ફોન ન.૨૫૮૩૭૪૫  

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

શ્રી સી.એસ.કલાલ, જતની ઇજનેર. ન.ં 
૯૬૮૭૬૪૦૭૩૬ તથા શ્રી જે.એચ.મલેક,    

ડે.સ તપી એકા. .ન’. ૮૯૮૦૪૮૭૪૧૩ 
સીએલ, વાડી સબ ડીવીઝન, ચોખડંી રોડ, 

વડોદરા  
ફોન ન.૨૫૮૩૭૪૫  

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ એમજીવીસીએલ, 

વડોદરા શહરે વર્તળુ કચેરી, નવલખી  
કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે રોડ, વડોદરા          
ફોન નબંર  ૦૨૬૫ 



અં.
ીપ. 

ંચેાીનજપીતમ/સાીતમજ થત
ફોીીપબા 

મતહી જઅધિંતાીનજપીતમ
 થતહોદોફોીીપ.સતથે 

સપબધિ ધીષય/ંતમગજાી મદદીજશમતહી જઅધિંતાીનજ’ ીતમ, 

હોદો, ંચેાીનજ’ ીતમફોીીપબાસતથે 

એનેીેેઓથોાીેીનજ’ ીતમ, ંચેાી
નજસાીતમજફોીીપબાસતથે 

૨૩ એમજીવીસીએલ, બરાનપતરા 
સબ ડીવીઝન, સતંકબીર રોડ, 

વડોદરા ફોન ન. ૨૪૨૦૬૧૦ 

શ્રી આર કે રાઠવા, નાયબ 
ઇજનેર મો. ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૩૦૬ 
એમજીવીસીએલ, બરાનપતરા સબ 
ડીવીઝન, સતંકબીર રોડ, 

વડોદરા ફોન ન. ૨૪૨૦૬૧૦ 

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

શ્રી એમ આર દતિવાલા, જતની.ઇજનેર મો. 
ન. ૯૦૯૯૯૦૭૫૫૩ તથા  
એમજીવીસીએલ, બરાનપતરા સબ 
ડીવીઝન, સતંકબીર રોડ, વડોદરા ફોન 
ન. ૨૪૨૦૬૧૦ 

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ એમજીવીસીએલ, 

વડોદરા શહરે વર્તળુ કચેરી, નવલખી  
કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે રોડ, વડોદરા          
ફોન નબંર  ૦૨૬૫ 

૨૪ એમજીવીસીએલ, માજંલપતર સબ 
ડીવીઝન, સી-ર શ્રીમવીલા 
ડતપ્ લેક્ષ, રામદેવનગર પાછળ, 

દરબાર ચોકડી, માજંલપતર , 
વડોદરા  ૨૬૬૦૬૬૭ 

શ્રી બી એસ પ્રજાપધત, નાયબ 
ઇજનેર, મો. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭ 
માજંલપતર સબ ડીવીઝન, સી-ર 
શ્રીમવીલા ડતપ્ લેક્ષ, રામદેવનગર 
પાછળ, દરબાર ચોકડી, 
માજંલપતર , વડોદરા  ૨૬૬૦૬૬૭  

ટેકનીકલ / રેવન્ યત ખ ખચુ ખ 
એચઆરને લગતી માહીતી 
મેળવવા બાબતે કરવામા ંઆવેલ 
અરજીનો ધનકાલ (માહીતી અધિકાર 
અધિધનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ 
મા ંઆપેલ જોગવાઇ મતજબ) 

શ્રી ડી.બી.મેહતા , જતની.ઇજનેર, મો. 
૯૦૧૬૮૯૯૩૫૪  માજંલપતર સબ 
ડીવીઝન, સી-ર શ્રીમવીલા ડતપ્ લેક્ષ, 

રામદેવનગર પાછળ, દરબાર ચોકડી, 
માજંલપતર , વડોદરા   

શ્રી બી.જે.દેસાઇ, અધિક્ષક ઇજનેર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩ એમજીવીસીએલ, 

વડોદરા શહરે વર્તળુ કચેરી, નવલખી  
કંપાઉન્ ડ, રાજમહલે રોડ, વડોદરા          
ફોન નબંર  ૦૨૬૫ 

 


