મધ્ય ગજરાત િીજ કં પની લીમીટેડ
િડોદરા શહેર િર્ળ
ુ કચેરી, નિલખી કં પઉન્ડ, િડોદરા-૧
માહીતી અધિકારી તથા મદદનીશ માહીતી અધિકારીઓની માહીતી દશાુ િર્ પત્રક તા.૩૧.૦૩.૨૦૨૨.
અં.નં. કચેરીન ં નામ / સરનામ તથા ફોન નંબર

માહીતી અધિકારીન ં નામ તથા હોદો ફોન નં.

સંબધિત ધિષય / કામગીરી

સાથે

મદદનીશ માહીતી અધિકારીન’ નામ, હોદો, કચેરીન’ નામ એપેલેટ ઓથોરીટીન’ નામ, કચેરી ન સરનામ
ફોન નંબર સાથે

ફોન નંબર સાથે

૧

શ્રી એસ.એસ. તાવિયાડ
વિશેષ મુખ્ય ઇજનેર (એસડી & પી)
મો. નં: ૯૯૨૫૨૦૮૧૬૩
મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટે ડ,
કોપોરે ટ ઓફીસ,સરદાર પટે લ વવઘુત
ભવન, રે સકોસસ, વડોદરા.

Mail - acesdp.mgvcl@gebmail.com
શ્રી કે.બી. ઢેબર

શ્રી બી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષક ઇજનેર

ટેકનીકલ / રે વન્યુ / ખચસ /

એમજીવીસીએલ, વડોદરા શહેર

મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩

એચઆરને લગતી માહીતી

વર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખી

એમજીવીસીએલ, વડોદરા શહેર

મેળવવા બાબતે કરવામાં આવેલ

કંપાઉન્ડ, રાજમહેલ રોડ,

વર્ુળ
સ કચેરી, નવલખી કંપાઉન્ડ,

અરજીનો વનકાલ (માહીતી

વડોદરા ફોન નંબર ૦૨૬૫-

રાજમહેલ રોડ, વડોદરા

અવિકાર અવિવનયમ ૨૦૦૫ ના

૨૪૧૬૨૭૦.

ફોન નંબર ૦૨૬૫- કલમ ન. ૪ માં આપેલ જોગવાઇ
૨૪૧૬૨૭૦.

મુજબ)

શ્રી. વાય આર પટે લ , નાયબ ઇજનેર,
મો.૯૯૨૫૨૦૮૧૭૮ અને શ્રી એસ બી
લાછુન, એકાઉન્ટ ઓફીસર, મો.ન.
૮૯૮૦૦૩૧૩૧૪ એમજીવીસીએલ શહેર
વર્ુળ
સ કચેરી, નવલખી કંપાઉન્ડ,
રાજમહેલ રોડ, વડોદરા

ફોન નંબર

૦૨૬૫-૨૪૩૬૧૨૧/૨૪૩૬૧૩૩ /
૨૪૧૬૨૭૦ / ૨૪૧૯૫૮૩

વિશેષ મુખ્ય ઇજનેર(આરએ એન્ડ સી.)
મો. નં: ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨
મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટે ડ,
કોપોરે ટ ઓફીસ,સરદાર પટે લ વવઘુત
ભવન, રે સકોસસ, વડોદરા.

Mail - acerc.mgvcl@gebmail.com
શ્રી કે.આર. રાણા

વવશેષ મહાપ્રબંઘક(એચઆર)
મો. નં: ૯૮૭૯૨૦૦૬૯૬
મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટે ડ,
કોપોરે ટ ઓફીસ,સરદાર પટે લ વવઘુત
ભવન, રે સકોસસ, વડોદરા.

Mail- agmhr.mgvcl@gebmail.com
શ્રી સૌરિ નંદી

ચીફ ફાયનાન્સ મેનેજર
મો.નં.૯૯૭૧૦૦૧૮૫૫
મધ્યગુજરાતવીજકંપનીલીમીટે ડ,
કોપોરે ટઓફીસ,સરદારપટે લવવઘુત
ભવન, રે સકોસસ, વડોદરા.

Mail- cfm.mgvcl@gebmail.com

અં.નં. કચેરીન ં નામ / સરનામ તથા ફોન નંબર

માહીતી અધિકારીન ં નામ તથા હોદો ફોન નં.

સંબધિત ધિષય / કામગીરી

સાથે
ર

૩

૪

૫

મદદનીશ માહીતી અધિકારીન’ નામ, હોદો, કચેરીન’ નામ એપેલેટ ઓથોરીટીન’ નામ, કચેરી ન સરનામ
ફોન નંબર સાથે

ફોન નંબર સાથે

એમજીવીસીએલ, વવશ્વાવમત્રીપ ૂવસવવભાગીય શ્રીડી.એમ.ગણાવા, કાયસપાલકઇજનેર, મો.નં.

ટે કનીકલ/ રે વન્યુ / ખચસ/ એચઆરને

શ્રીજે.એલ.વસાવાનાયબઇજનેર

શ્રીબી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષકઇજનેરમો. નં.

કચેરી, મોતીબાગતોપપાસે, વડોદરાફોન ૯૯૨૫૨૦૮૧૮૬વવ.પુવસવવભાગ, ને.હા.નં.૮

લગતીમાહીતીમેળવવાબાબતેકરવામાં

મો.નં. ૯૯૨૫૨૧૫૫૬૪શ્રીપીએરાજપુત, સુવપ.એકા.

૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩એમજીવીસીએલ, વડોદરા

નં. ૨૪૩૩૭૮૮/ ૨૪૩૪૧૬૪

આવેલઅરજીનોવનકાલ(માહીતીઅવિકાર

(આવક) મો.નં૯૮૨૫૩૨૩૫૫૬વવ.પુવસવવભાગ,

શહેરવર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખીકંપાઉન્ડ,

એમજીવીસીએલ, દાંડીયાબજારસબ

વડોદરાફોનનં. ૨૪૩૩૭૮૮/ ૨૪૩૪૧૬૪

શ્રીએસ.એમ.પટેલ, નાયબઇજનેરમો. નં.

અવિવનયમ૨૦૦૫નાકલમન. ૪માંઆપેલ ને.હા.નં.૮વડોદરાફોનનં. ૨૪૩૩૭૮૮/ ૨૪૩૪૧૬૪

રાજમહેલરોડ, વડોદરાફોન

જોગવાઇમુજબ)

નંબર૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

ટે કનીકલ/ રે વન્યુ / ખચસ/ એચઆરને

કુ . આરએનવમસ્ત્રિ, જુ ની.ઇજનેર

શ્રીબી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષકઇજનેરમો. નં.

ડીવીઝન, નવલખીકંપાઉન્ડ, વડોદરાફોન ૯૯૨૫૨૦૮૧૪૭એમજીવીસીએલ, દાંડીયાબજાર લગતીમાહીતીમેળવવાબાબતેકરવામાં

મો. નં. ૮૪૬૯૭૪૦૮૫૭તથાએમજીવીસીએલ,

૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩એમજીવીસીએલ, વડોદરા

ન૨૪૨૦૬૨૧

દાંડીયાબજારસ/ડી., નવલખીકંપાઉન્ડ, રાજમહેલરોડ, શહેરવર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખીકંપાઉન્ડ,

સ/ડી., નવલખીકંપાઉન્ડ, રાજમહેલરોડ,

આવેલઅરજીનોવનકાલ(માહીતીઅવિકાર

વડોદરાફોનનંબર૦૨૬૫-૨૪૨૦૬૨૧

અવિવનયમ૨૦૦૫નાકલમન. ૪માંઆપેલ વડોદરાફોનનંબર૦૨૬૫-૨૪૨૦૬૨૧

રાજમહેલરોડ, વડોદરાફોન

જોગવાઇમુજબ)

નંબર૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

ટે કનીકલ/ રે વન્યુ / ખચસ/ એચઆરને

શ્રીજે.પી.સુથાર, જુ ની.ઇજનેરમો. નં.

શ્રીબી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષકઇજનેરમો. નં.

લોહાણાબીલ્ડીંગ, રાવપુરા, વડોદરાફોનનં. ૯૯૨૫૨૦૮૩૪૬ટાવરસબડીવીઝન, લોહાણા

લગતીમાહીતીમેળવવાબાબતેકરવામાં

૯૯૨૫૨૦૮૩૦૩તથાશ્રીનારણભાઇકરમાતા,

૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩એમજીવીસીએલ, વડોદરા

૨૪૩૩૭૭૭

આવેલઅરજીનોવનકાલ(માહીતીઅવિકાર

ડે.સુપી.એકા. મો.૯૭૧૨૯૬૨૮૪૨ટાવરસબડીવીઝન, શહેરવર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખીકંપાઉન્ડ,

એમજીવીસીએલ, ટાવરસબડીવીઝન,

શ્રીઆર.બી.અમીન, નાયબઇજનેરમો. નં.
બીલ્ડીંગ, રાવપુરા, વડોદરા

અવિવનયમ૨૦૦૫નાકલમન. ૪માંઆપેલ લોહાણાબીલ્ડીંગ, રાવપુરા, વડોદરા

રાજમહેલરોડ, વડોદરાફોન

જોગવાઇમુજબ)

નંબર૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

એમજીવીસીએલ, માંડવીસબડીવીઝન,

શ્રીએન.આર.પટેલ, નાયબઇજનેરમો.નં.

ટે કનીકલ/ રે વન્યુ / ખચસ/ એચઆરને

શ્રીએમ.જે.યાદવ, જુ ની.ઇજનેર, ૬૩૫૯૯૭૬૨૬૯તથા

શ્રીબી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષકઇજનેરમો. નં.

નઝરબાગસામે, માંડવી, ફોનન;

૯૮૭૯૨૦૨૦૮૪એમજીવીસીએલ, માંડવીસબ

લગતીમાહીતીમેળવવાબાબતેકરવામાં

શ્રીએમએલડામોરડે.સુપી.એકા. મો.૭૮૭૪૬૪૫૬૮૩

૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩એમજીવીસીએલ, વડોદરા

૨૫૬૦૧૨૬

ડીવીઝન, નઝરબાગસામે, માંડવી, ફોનન;

આવેલઅરજીનોવનકાલ(માહીતીઅવિકાર

એમજીવીસીએલ, માંડવીસબડીવીઝન, નઝરબાગસામે, શહેરવર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખીકંપાઉન્ડ,

૨૫૬૦૧૨૬

અવિવનયમ૨૦૦૫નાકલમન. ૪માંઆપેલ માંડવી, ફોનન; ૨૫૬૦૧૨૬

રાજમહેલરોડ, વડોદરાફોન

જોગવાઇમુજબ)

નંબર૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

અં.નં. કચેરીન ં નામ / સરનામ તથા ફોન નંબર

માહીતી અધિકારીન ં નામ તથા હોદો ફોન નં.

સંબધિત ધિષય / કામગીરી

સાથે
૬

એમજીવીસીએલ, પાણીગેટસબડીવીઝન,

શ્રીપી.એમ.પાટીલ, નાયબઇજનેરમો.ન.

ગૌરવસોસાયટી, પાણીગેટફોન૨૫૧૩૯૨૨ ૯૯૦૯૯૩૪૬૮૯એમજીવીસીએલ, પાણીગેટ

ફોન નંબર સાથે

ફોન નંબર સાથે

ટે કનીકલ/ રે વન્યુ / ખચસ/ એચઆરને

શ્રીજી.જે.સેવક, જુ ની.ઇજનેરમો.ન. ૯૬૮૭૬૩૪૮૧૬

શ્રીબી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષકઇજનેરમો. નં.

લગતીમાહીતીમેળવવાબાબતેકરવામાં

તથાશ્રીએમજીવાલોરવાલા, ડે.સુપી.એકા,

૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩એમજીવીસીએલ, વડોદરા

મો.૯૭૨૩૯૦૪૪૪૧, પાણીગેટસબડીવીઝન, ગૌરવ

શહેરવર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખીકંપાઉન્ડ,

સબડીવીઝન, ગૌરવસોસાયટી, પાણીગેટફોન આવેલઅરજીનોવનકાલ(માહીતીઅવિકાર
૨૫૧૩૯૨૨

૭

૮

૯

મદદનીશ માહીતી અધિકારીન’ નામ, હોદો, કચેરીન’ નામ એપેલેટ ઓથોરીટીન’ નામ, કચેરી ન સરનામ

અવિવનયમ૨૦૦૫નાકલમન. ૪માંઆપેલ સોસાયટી, પાણીગેટફોન૨૫૧૩૯૨૨

રાજમહેલરોડ, વડોદરાફોન

જોગવાઇમુજબ)

નંબર૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

એમજીવીસીએલ, કારે લીબાગસબ

ઇ.ચા. શ્રીજે. એમ.પટેલ, જુ નીયરઇજનેર

ટે કનીકલ/ રે વન્યુ / ખચસ/ એચઆરને

શ્રીએચ.ડી.સાલી, જુ ની.ઇજનેરમો.ન. ૯૯૨૫૨૧૪૭૪૦

શ્રીબી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષકઇજનેરમો. નં.

ડીવીઝન, હરણીસ્વીચીંગસ્ટેશન,

મો.ન. ૯૬૬૨૦૭૯૭૩૪એમજીવીસીએલ,

લગતીમાહીતીમેળવવાબાબતેકરવામાં

તથાશ્રીશૈલેષરાઠવા, ડે.સુપી.એકામો.

૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩એમજીવીસીએલ, વડોદરા

કારે લીબાગરોડ, વડોદરાફોનન.

કારે લીબાગસબડીવીઝન, હરણીસ્વીચીંગ

આવેલઅરજીનોવનકાલ(માહીતીઅવિકાર

૯૫૩૭૨૦૦૨૮૮, કારે લીબાગસબડીવીઝન, હરણી

શહેરવર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખીકંપાઉન્ડ,

૨૪૮૪૪૯૧

સ્ટેશન, કારે લીબાગરોડ, વડોદરાફોનન.

અવિવનયમ૨૦૦૫નાકલમન. ૪માંઆપેલ સ્વીચીંગસ્ટેશન, કારે લીબાગરોડ, વડોદરાફોનન.

રાજમહેલરોડ, વડોદરાફોન

૨૪૮૪૪૯૧

જોગવાઇમુજબ)

૨૪૮૪૪૯૧

નંબર૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

એમજીવીસીએલ, ઇન્રપુરીસેકશનલ

શ્રીએચ.પી.કટારીયા,નાયબઇજનેર, મો.ન.

ટે કનીકલ/ રે વન્યુ / ખચસ/ એચઆરને

શ્રીએચ.એન.ચાવડા, જુ ની. ઇજનેરમો.નં.

શ્રીબી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષકઇજનેરમો. નં.

ઓફીસ, આજવારોડ, સરદારએસ્ટેટપાસે,

૯૯૨૫૨૧૪૦૧૬એમજીવીસીએલ, ઇન્રપુરી

લગતીમાહીતીમેળવવાબાબતેકરવામાં

૭૫૬૭૪૬૬૩૬૫તથાશ્રીએસ.આર.વનનામાડે.સુપી

૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩એમજીવીસીએલ, વડોદરા

વડોદરાફોનન. ૨૫૬૦૦૬૬

સેકશનલઓફીસ, આજવારોડ, સરદારએસ્ટેટ

આવેલઅરજીનોવનકાલ(માહીતીઅવિકાર

.એકામો. ન. ૬૩૫૭૦૮૫૦૨૬, એમજીવીસીએલ,

શહેરવર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખીકંપાઉન્ડ,

પાસે, વડોદરાફોનન. ૨૫૬૦૦૬૬

અવિવનયમ૨૦૦૫નાકલમન. ૪માંઆપેલ ઇન્રપુરીસેકશનલઓફીસ, આજવારોડ, સરદારએસ્ટેટ રાજમહેલરોડ, વડોદરાફોન
જોગવાઇમુજબ)

પાસે, વડોદરાફોનન. ૨૫૬૪૭૧૫

નંબર૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

એમજીવીસીએલ, સરદારએસ્ટેટસબ

શ્રીડી.આર.પરમાર, નાયબઇજનેરમો.નં.

ટે કનીકલ/ રે વન્યુ / ખચસ/ એચઆરને

શ્રીએસ.ડી.સોલંકી, જુ ની. ઇજનેરમો.નં. ૮૯૮૦૦૩૮૩૪૧ શ્રીબી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષકઇજનેરમો. નં.

ડીવીઝન, આજવારોડ, સરદારએસ્ટેટ

૯૯૭૮૯૩૬૨૮૫, એમજીવીસીએલ, સરદાર

લગતીમાહીતીમેળવવાબાબતેકરવામાં

તથાશ્રીઆર.પી.માલીવાડ, ડે.સુપી.એકા, મો.

૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩એમજીવીસીએલ, વડોદરા

પાસે, વડોદરાફોનન. ૨૫૬૪૭૧૫

એસ્ટેટસબડીવીઝન, આજવારોડ, સરદાર

આવેલઅરજીનોવનકાલ(માહીતીઅવિકાર

૭૫૭૫૦૦૫૨૬૩સરદારએસ્ટેટસબડીવીઝન, આજવા

શહેરવર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખીકંપાઉન્ડ,

એસ્ટેટપાસે, વડોદરાફોનન. ૨૫૬૪૭૧૫

અવિવનયમ૨૦૦૫નાકલમન. ૪માંઆપેલ રોડ, સરદારએસ્ટેટપાસે, વડોદરાફોનન. ૨૫૬૪૭૧૫

રાજમહેલરોડ, વડોદરાફોન

જોગવાઇમુજબ)

નંબર૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

શ્રીમતીયુ.વી.પરમાર, કાયસપાલકઇજનેર,

ટે કનીકલ/ રે વન્યુ / ખચસ/ એચઆરને

શ્રીબીજેપ્રજાપવત, નાયબઇજનેરમો. નં.

શ્રીબી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષકઇજનેરમો. નં.

વવભાગીયકચેરી, જુ નાપાદરારોડ,

મો. નં.૯૯૨૫૨૦૮૧૯૪એમજીવીસીએલ

લગતીમાહીતીમેળવવાબાબતેકરવામાં

૯૯૨૫૨૦૮૨૩૭તથાશ્રીએચ.આર.શાહસુવપ.એકા.

૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩એમજીવીસીએલ, વડોદરા

વડોદરા- ૧પફોનન;. ૨૩૩૨૫૯૯/

વવશ્વાવમત્રીપવચમવવભાગીયકચેરી, જુ ના

આવેલઅરજીનોવનકાલ(માહીતીઅવિકાર

(આવક) મો. ૯૯૨૫૨૧૪૮૫૦એમજીવીસીએલપવચમ શહેરવર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખીકંપાઉન્ડ,

૨૩૫૮૦૯૬

પાદરારોડ, વડોદરા- ૧પફોનન;.

અવિવનયમ૨૦૦૫નાકલમન. ૪માંઆપેલ વવભાગ, જુ નાપાદરારોડ, વડોદરા- ૧પફોનન;.

રાજમહેલરોડ, વડોદરાફોન

૨૩૩૨૫૯૯/ ૨૩૫૮૦૯૬

જોગવાઇમુજબ)

નંબર૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

૧૦ એમજીવીસીએલ, વવશ્વાવમત્રીપવચમ

૨૩૩૨૫૯૯/ ૨૩૫૮૦૯૬

અં.નં. કચેરીન ં નામ / સરનામ તથા ફોન નંબર

માહીતી અધિકારીન ં નામ તથા હોદો ફોન નં.

સંબધિત ધિષય / કામગીરી

સાથે

મદદનીશ માહીતી અધિકારીન’ નામ, હોદો, કચેરીન’ નામ એપેલેટ ઓથોરીટીન’ નામ, કચેરી ન સરનામ
ફોન નંબર સાથે

ફોન નંબર સાથે

ટે કનીકલ/ રે વન્યુ / ખચસ/ એચઆરને

કૂ. આર.બી.મેકવાન, જુ ની.ઇજનેરમો.ન.

શ્રીબી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષકઇજનેરમો. નં.

પ્રીમીયમચેમ્બરનીસામે, અલકાપુરી

મો.ન.૯૯૨૫૨૦૮૨૮૩, એમજીવીસીએલ,

લગતીમાહીતીમેળવવાબાબતેકરવામાં

૭૫૭૪૮૧૫૦૧૦, તથાશ્રી, ડે.સુપી.એકા, મો. ન.

૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩એમજીવીસીએલ, વડોદરા

વડોદરા- પફોનન. ૨૩૪૪૭૭૭

અલકાપુરીસબડીવીઝન, પ્રીમીયમચેમ્બરની

આવેલઅરજીનોવનકાલ(માહીતીઅવિકાર

૯૬૮૭૬૫૬૮૧૧એમજીવીસીએલ, અલકાપુરીસબ

શહેરવર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખીકંપાઉન્ડ,

સામે, અલકાપુરીવડોદરા- પફોનન.

અવિવનયમ૨૦૦૫નાકલમન. ૪માંઆપેલ ડીવીઝન, પ્રીમીયમચેમ્બરનીસામે, અલકાપુરીવડોદરા- રાજમહેલરોડ, વડોદરાફોન

૨૩૪૪૭૭૭

જોગવાઇમુજબ)

પફોનન. ૨૩૪૪૭૭૭

શ્રીએસ.એમ.પટેલનાયબઇજનેર,

ટે કનીકલ/ રે વન્યુ / ખચસ/ એચઆરને

શ્રીપી.સી.વાણીયાજુ ની.ઇજનેર, મો.ન.૭૫૬૭૨૯૬૩૫૧ શ્રીબી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષકઇજનેરમો. નં.

૧૧ એમજીવીસીએલ, અલકાપુરીસબડીવીઝન, શ્રીએમ.આર.પાવીવાલા, નાયબઇજનેર

૧૨ એમજીવીસીએલ, અકોટાસબડીવીઝન,
અકોટારોડ, વડોદરાફોનન. ૨૩૫૮૨૭૭

૧૩ એમજીવીસીએલ, ગોરવાસબડીવીઝન,

નંબર૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

મો.ન.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૬એમજીવીસીએલ, અકોટા લગતીમાહીતીમેળવવાબાબતેકરવામાં

તથાશ્રીએચ.આર.પંચાલ, ડે.સુપી.એકા,

૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩એમજીવીસીએલ, વડોદરા

સબડીવીઝન, અકોટારોડ, વડોદરાફોનન.

આવેલઅરજીનોવનકાલ(માહીતીઅવિકાર

મો.ન.૬૩૫૭૦૯૭૮૭૯એમજીવીસીએલ, અકોટાસબ

શહેરવર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખીકંપાઉન્ડ,

૨૩૫૮૨૭૭

અવિવનયમ૨૦૦૫નાકલમન. ૪માંઆપેલ ડીવીઝન, અકોટારોડ, વડોદરાફોનન. ૨૩૫૮૨૭૭

રાજમહેલરોડ, વડોદરાફોન

જોગવાઇમુજબ)

નંબર૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

શ્રીઝેડ. એમ.સૈયદ, નાયબઇજનેર,

ટે કનીકલ/ રે વન્યુ / ખચસ/ એચઆરને

શ્રીએ.બી.મોડ, જુ ની.ઇજનર, મો.ન.૮૮૬૬૪૭૯૪૦૦

શ્રીબી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષકઇજનેરમો. નં.

સુભાનપુરાએસ.એસ. બ્લાઇન્ડસ્કુલનજીક, મો.ન.૯૮૭૯૨૦૦૮૯૮એમજીવીસીએલ, ગોરવા લગતીમાહીતીમેળવવાબાબતેકરવામાં

તથાશ્રીડી.એમ. તડવીડે.સુપી.એકા,, મો.ન.

૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩એમજીવીસીએલ, વડોદરા

સુભાનપુરા, વડોદરાફોનન. ૨૨૯૦૭૭૩

૯૯૦૯૦૨૨૦૭૦એમજીવીસીએલ, ગોરવાસબ

શહેરવર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખીકંપાઉન્ડ,

સબડીવીઝન, સુભાનપુરાએસ.એસ. બ્લાઇન્ડ

આવેલઅરજીનોવનકાલ(માહીતીઅવિકાર

સ્કુલનજીક, સુભાનપુરા, વડોદરાફોનન.

અવિવનયમ૨૦૦૫નાકલમન. ૪માંઆપેલ ડીવીઝન, સુભાનપુરાએસ.એસ. બ્લાઇન્ડસ્કુલનજીક,

રાજમહેલરોડ, વડોદરાફોન

૨૨૯૦૭૭૩

જોગવાઇમુજબ)

સુભાનપુરા, વડોદરાફોનન. ૨૨૯૦૭૭૩

નંબર૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

શ્રીએચકેપરમારનાયબઇજનેરમો.ન.

ટે કનીકલ/ રે વન્યુ / ખચસ/ એચઆરને

શ્રીએઆરમકવાણા, જુ નીઇજનેરમો..ન.

શ્રીબી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષકઇજનેરમો. નં.

ગોત્રીમેનરોડ, ટીબીહોસ્પીટલનીસામે,

૯૯૨૫૨૦૮૨૩૮એમજીવીસીએલ, ગોત્રીસબ

લગતીમાહીતીમેળવવાબાબતેકરવામાં

૯૯૨૫૨૧૪૯૫૯, શ્રીએસ.ડી.પાઠક, ડે.સુપી.એકા, મો.

૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩એમજીવીસીએલ, વડોદરા

ગોત્રી, વડોદરાફોનન. ૨૩૨૧૭૭૭

ડીવીઝન, ગોત્રીમેનરોડ, ટીબીહોસ્પીટલની

આવેલઅરજીનોવનકાલ(માહીતીઅવિકાર

૯૯૦૯૯૬૧૯૦૮એમજીવીસીએલ, ગોત્રીસબડીવીઝન,

શહેરવર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખીકંપાઉન્ડ,

સામે, ગોત્રી, વડોદરાફોનન’. ૨૩૨૧૭૭૭

અવિવનયમ૨૦૦૫નાકલમન. ૪માંઆપેલ ગોત્રીમેનરોડ, ટીબીહોસ્પીટલનીસામે, ગોત્રી, વડોદરા રાજમહેલરોડ, વડોદરાફોન

૧૪ એમજીવીસીએલ, ગોત્રીસબડીવીઝન,

જોગવાઇમુજબ)
૧૫ એમજીવીસીએલ, ફતેગજ
ં સબડીવીઝન,

શ્રીએમ.વાય.ઘડીયાળીનાયબઇજનેરમો.

ટે કનીકલ/ રે વન્યુ / ખચસ/ એચઆરને

નંબર૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.
શ્રીઆર.કે.વરીયા, જુ નીઇજનેરમો. ૯૯૨૫૨૧૪૯૭૦

શ્રીબી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષકઇજનેરમો. નં.
૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩એમજીવીસીએલ, વડોદરા

ફતેગજ
ં શોપીંગસેન્ટર, વુડાબીલ્ડીંગ,

૯૯૨૫૨૦૮૧૧૬એમજીવીસીએલ, ફતેગજ
ં સબ લગતીમાહીતીમેળવવાબાબતેકરવામાં

,તથાશ્રીવી.ડી.ભગત, ડે.સુપી.એકા, મો.

વડોદરાફોનન. ૨૭૯૩૫૩૩

ડીવીઝન, ફતેગજ
ં શોપીંગસેન્ટર, વુડાબીલ્ડીંગ આવેલઅરજીનોવનકાલ(માહીતીઅવિકાર

૮૯૮૦૪૯૬૭૪૦ફતેગજ
ં સબડીવીઝન, ફતેગજ
ં શોપીંગ શહેરવર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખીકંપાઉન્ડ,

, વડોદરાફોનન. ૨૭૯૩૫૩૩

અવિવનયમ૨૦૦૫નાકલમન. ૪માંઆપેલ સેન્ટર, વુડાબીલ્ડીંગ, વડોદરાફોનન. ૨૭૯૩૫૩૩

રાજમહેલરોડ, વડોદરાફોન

જોગવાઇમુજબ)

નંબર૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

અં.નં. કચેરીન ં નામ / સરનામ તથા ફોન નંબર

માહીતી અધિકારીન ં નામ તથા હોદો ફોન નં.

સંબધિત ધિષય / કામગીરી

સાથે

મદદનીશ માહીતી અધિકારીન’ નામ, હોદો, કચેરીન’ નામ એપેલેટ ઓથોરીટીન’ નામ, કચેરી ન સરનામ
ફોન નંબર સાથે

ફોન નંબર સાથે

શ્રીએમ.વી.ચૌહાણ, નાયબઇજનેરમો.

ટે કનીકલ/ રે વન્યુ / ખચસ/ એચઆરને

શ્રીએચયુરામી, જુ ની.ઇજનેરમો.૯૬૬૨૯૯૭૯૬૦

શ્રીબી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષકઇજનેરમો. નં.

પુષ્પકએપાટસ . સામે, અણુશકકતનગર

૯૯૨૫૨૦૮૪૨૯એમજીવીસીએલ, સમાસબ

લગતીમાહીતીમેળવવાબાબતેકરવામાં

તથાશ્રીમતીએચ.એસ.રાઠવા, ડે.સુપી.એકા, મો.

૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩એમજીવીસીએલ, વડોદરા

સોસાયટી, ન્યુ સમારોડ, વડોદરાફોન

ડીવીઝન, પુષ્પકએપાટસ . સામે, અણુશકકતનગર આવેલઅરજીનોવનકાલ(માહીતીઅવિકાર

૯૦૯૯૩૩૯૬૨૬,એમજીવીવીસીએલ, સમાસબ

શહેરવર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખીકંપાઉન્ડ,

૨૭૧૨૩૦૪

સોસાયટી, ન્યુ સમારોડ, વડોદરાફોન

અવિવનયમ૨૦૦૫નાકલમન. ૪માંઆપેલ ડીવીઝન, પુષ્પકએપાટસ . સામે, અણુશકકતનગર

૨૭૧૨૩૦૪

જોગવાઇમુજબ)

સોસાયટી, ન્યુ સમારોડ, વડોદરાફોન૨૭૧૨૩૦૪

નંબર૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

શ્રીએમ.જી.અમીન, નાયબઇજનેરમો.ન.

ટે કનીકલ/ રે વન્યુ / ખચસ/ એચઆરને

શ્રીએસ.એ.સોલંકી, જુ નીઇજનેરમો.ન.

શ્રીબી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષકઇજનેરમો. નં.

૧૬ એમજીવીસીએલ, સમાસબડીવીઝન,

૧૭ એમજીવીસીએલ, વાસણાસબડીવીઝન,

રાજમહેલરોડ, વડોદરાફોન

જુ નાપાદરારોડ, વડોદરા- ૧પફોનન;.

૯૯૨૫૨૦૮૨૬૫એમજીવીસીએલ, વાસણાસબ લગતીમાહીતીમેળવવાબાબતેકરવામાં

૯૯૨૫૨૧૫૦૪૦તથાશ્રીએમ.એમ.ઇશાક્વાલા, ડે.સુપી ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩એમજીવીસીએલ, વડોદરા

૨૩૩૯૩૯૩

ડીવીઝન, જુ નાપાદરારોડ, વડોદરા- ૧પ

આવેલઅરજીનોવનકાલ(માહીતીઅવિકાર

.એકા, મો. ૯૮૯૮૦૧૪૦૭૩એમજીવીસીએલ, વાસણા

ફોનન;. ૨૩૩૯૩૯૩

અવિવનયમ૨૦૦૫નાકલમન. ૪માંઆપેલ સબડીવીઝન, જુ નાપાદરારોડ, વડોદરા- ૧પફોન

રાજમહેલરોડ, વડોદરાફોન

જોગવાઇમુજબ)

ન;. ૨૩૩૯૩૯૩

નંબર૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

શ્રીવી.વી.જોશી, કાયસપાલકઇજનેર(સઅનેવન),

ટે કનીકલ/ રે વન્યુ / ખચસ/ એચઆરને

શ્રીએ.આર.શમાસ, નાયબઇજનેર, મો.ન’.

શ્રીબી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષકઇજનેરમો. નં.

પ્રતાપનગરરે લ્વેસ્ટેશનનીસામે,

મો.ન’. ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૦એમજીવીસીએલ,

લગતીમાહીતીમેળવવાબાબતેકરવામાં

૯૯૨૫૨૦૮૩૫૮તથાશ્રીએફ.એ.દીવાન, સુપી.એકા, ૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩એમજીવીસીએલ, વડોદરા

પ્રતાપનગર, વડોદરા- ૪, ફોનન.

લાલબાગડીવીઝન, પ્રતાપનગરરે લ્વેસ્ટેશનની આવેલઅરજીનોવનકાલ(માહીતીઅવિકાર

૨૬૩૩૮૨૦/ ૨૬૪૫૯૧૭

સામે, પ્રતાપનગર, વડોદરા- ૪, ફોનન.

અવિવનયમ૨૦૦૫નાકલમન. ૪માંઆપેલ ડીવીઝન, પ્રતાપનગરરે લ્વેસ્ટેશનનીસામે,

રાજમહેલરોડ, વડોદરાફોન

૨૬૩૩૮૨૦/ ૨૬૪૫૭૩૩

જોગવાઇમુજબ)

પ્રતાપનગર, વડોદરા- ૪, ફોનન. ૨૬૩૩૮૨૦/

નંબર૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

શ્રીમતીઅલ્પાશેઠ, નાયબઇજનેરમો.ન’.

ટે કનીકલ/ રે વન્યુ / ખચસ/ એચઆરને

૨૬૪૫૭૩૩
શ્રીમતીઆર.આર.લલિંબાચીયા, જુ ની.ઇજનેરમો.ન’.

શ્રીબી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષકઇજનેરમો. નં.

પ્રતાપનગરરે લ્વેસ્ટેશનનીસામે,

૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦એમજીવીસીએલ, લાલબાગ

લગતીમાહીતીમેળવવાબાબતેકરવામાં

૭૦૪૬૫૯૧૯૧૬તથાશ્રીબી.એમ.પરમાર, ડે.સુપી

૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩એમજીવીસીએલ, વડોદરા

પ્રતાપનગર, વડોદરા- ૪, ફોનન.

સબડીવીઝન, પ્રતાપનગરરે લ્વેસ્ટેશનની

આવેલઅરજીનોવનકાલ(માહીતીઅવિકાર

.એકા, મો.ન. ૯૯૭૯૩૦૦૮૪૭એમજીવીસીએલ,

શહેરવર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખીકંપાઉન્ડ,

૨૬૩૧૭૯૫

સામે, પ્રતાપનગર, વડોદરા- ૪, ફોનન.

અવિવનયમ૨૦૦૫નાકલમન. ૪માંઆપેલ લાલબાગસબડીવીઝન, પ્રતાપનગરરે લ્વેસ્ટેશનની

રાજમહેલરોડ, વડોદરાફોન

૨૬૩૧૭૯૫

જોગવાઇમુજબ)

સામે, પ્રતાપનગર, વડોદરા- ૪, ફોનન. ૨૬૩૧૭૯૫

નંબર૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

શ્રીએન.જે.પરમાર, નાયબઇજનેર,

ટે કનીકલ/ રે વન્યુ / ખચસ/ એચઆરને

શ્રીએ.ડી.રાઠવા, જુ ની.ઇજનેર, મો.ન.૭૫૬૭૦૮૩૮૦૭

શ્રીબી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષકઇજનેરમો. નં.

ડીવીઝન, કોમસશીયલબીલ્ડીંગ, મકરપુરા

મો.ન’.૯૯૨૫૨૦૮૨૮૫, એમજીવીસીએલ,

લગતીમાહીતીમેળવવાબાબતેકરવામાં

શ્રીમહેન્રભાઇરાઠવા, ડે.સુપી.એકા, મો.

૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩એમજીવીસીએલ, વડોદરા

ઇન્ઙએસ્ટેટ, વડોદરાફોનન. ૨૬૪૨૩૮૨

જી.આઇ.ડી.સી. સબડીવીઝન, કોમસશીયલ

આવેલઅરજીનોવનકાલ(માહીતીઅવિકાર

૭૬૦૦૦૦૧૭૪૯એમજીવીસીએલ, જી.આઇ.ડી.સી. સબ શહેરવર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખીકંપાઉન્ડ,

બીલ્ડીંગ, મકરપુરાઇન્ઙએસ્ટેટ, વડોદરાફોન

અવિવનયમ૨૦૦૫નાકલમન. ૪માંઆપેલ ડીવીઝન, કોમસશીયલબીલ્ડીંગ, મકરપુરાઇન્ઙએસ્ટેટ,

રાજમહેલરોડ, વડોદરાફોન

ન. ૨૬૪૨૩૮૨

જોગવાઇમુજબ)

નંબર૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

૧૮ એમજીવીસીએલ, લાલબાગડીવીઝન,

૧૯ એમજીવીસીએલ, લાલબાગસબડીવીઝન,

૨૦ એમજીવીસીએલ, જી.આઇ.ડી.સી. સબ

મો. ૭૪૦૫૧૭૭૦૧૦એમજીવીસીએલ, લાલબાગ

વડોદરાફોનન. ૨૬૪૨૩૮૨

શહેરવર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખીકંપાઉન્ડ,

શહેરવર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખીકંપાઉન્ડ,

અં.નં. કચેરીન ં નામ / સરનામ તથા ફોન નંબર

માહીતી અધિકારીન ં નામ તથા હોદો ફોન નં.

સંબધિત ધિષય / કામગીરી

સાથે

મદદનીશ માહીતી અધિકારીન’ નામ, હોદો, કચેરીન’ નામ એપેલેટ ઓથોરીટીન’ નામ, કચેરી ન સરનામ
ફોન નંબર સાથે

ફોન નંબર સાથે

ટે કનીકલ/ રે વન્યુ / ખચસ/ એચઆરને

શ્રી. વી.ડી.સોલંકી, જુ ની.ઇજનેરમો.ન. ૮૯૮૦૦૩૧૫૮૦ શ્રીબી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષકઇજનેરમો. નં.

આઇ.ટી.આઇ. પાસે, તરસાલીરોડ, વડોદરા મો.ન.૯૯૨૫૨૦૮૨૧૪એમજીવીસીએલ,

લગતીમાહીતીમેળવવાબાબતેકરવામાં

તથાશ્રીપી.એસ. પાટણવાકડયા, ડે.સુપી.એકા, મો.

૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩એમજીવીસીએલ, વડોદરા

ફોનન. ૨૬૩૫૬૭૭

તરસાલીસબડીવીઝન, આઇ.ટી.આઇ. પાસે,

આવેલઅરજીનોવનકાલ(માહીતીઅવિકાર

૭૫૬૭૮૬૦૭૭૧તરસાલીસબડીવીઝન, આઇ.ટી.આઇ.

શહેરવર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખીકંપાઉન્ડ,

તરસાલીરોડ, વડોદરાફોનન. ૨૬૩૫૬૭૭

અવિવનયમ૨૦૦૫નાકલમન. ૪માંઆપેલ પાસે, તરસાલીરોડ, વડોદરાફોનન. ૨૬૩૫૬૭૭

રાજમહેલરોડ, વડોદરાફોન

જોગવાઇમુજબ)

નંબર૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

૨૧ એમજીવીસીએલ, તરસાલીસબડીવીઝન,

૨૨ એમજીવીસીએલ, વાડીસબડીવીઝન,
ચોખંડીરોડ, વડોદરાફોનન.૨૫૮૩૭૪૫

૨૩ એમજીવીસીએલ, બરાનપુરાસબડીવીઝન,

શ્રીકેડીવશસને, નાયબઇજનેર,

શ્રીબી.જી.સોલંકી, નાયબઇજનેરમો.ન.

ટે કનીકલ/ રે વન્યુ / ખચસ/ એચઆરને

શ્રીસી.એસ.કલાલ, જુ નીઇજનેર. નં. ૯૬૮૭૬૪૦૭૩૬

શ્રીબી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષકઇજનેરમો. નં.

૯૯૨૫૨૦૮૨૦૭એમજીવીસીએલ, વાડીસબ

લગતીમાહીતીમેળવવાબાબતેકરવામાં

તથાશ્રીરે નીસનપરમાર,

૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩એમજીવીસીએલ, વડોદરા

ડીવીઝન, ચોખંડીરોડ, વડોદરાફોન

આવેલઅરજીનોવનકાલ(માહીતીઅવિકાર

૮૯૮૦૪૮૭૪૧૩એમજીવીસીએલ, વાડીસબડીવીઝન,

ન.૨૫૮૩૭૪૫

અવિવનયમ૨૦૦૫નાકલમન. ૪માંઆપેલ ચોખંડીરોડ, વડોદરાફોનન.૨૫૮૩૭૪૫

રાજમહેલરોડ, વડોદરાફોન

જોગવાઇમુજબ)

નંબર૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

ડે.સુપીએકા. .ન’.

શહેરવર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખીકંપાઉન્ડ,

ટે કનીકલ/ રે વન્યુ / ખચસ/ એચઆરને

શ્રીએસ.એસ.રાહા, જુ ની.ઇજનેરમો. ન. ૯૯૨૫૨૧૫૧૧૯ શ્રીબી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષકઇજનેરમો. નં.

લગતીમાહીતીમેળવવાબાબતેકરવામાં

તથાશ્રીમતીબીએસશાહ,

સબડીવીઝન, સંતકબીરરોડ, વડોદરાફોનન.

આવેલઅરજીનોવનકાલ(માહીતીઅવિકાર

૯૪૨૮૧૬૭૬૨૨એમજીવીસીએલ, બરાનપુરાસબ

૨૪૨૦૬૧૦

અવિવનયમ૨૦૦૫નાકલમન. ૪માંઆપેલ ડીવીઝન, સંતકબીરરોડ, વડોદરાફોનન. ૨૪૨૦૬૧૦

રાજમહેલરોડ, વડોદરાફોન

જોગવાઇમુજબ)

નંબર૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

શ્રીવનલેશભાઈપરમાર, નાયબઇજનેરમો. નં.

સંતકબીરરોડ, વડોદરાફોનન. ૨૪૨૦૬૧૦ ૯૮૭૯૨૦૦૮૬૮એમજીવીસીએલ, બરાનપુરા

ડે.સુપીએકા. .ન’.

૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩એમજીવીસીએલ, વડોદરા
શહેરવર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખીકંપાઉન્ડ,

શ્રીબીએસપ્રજાપવત, નાયબઇજનેર, મો.

ટે કનીકલ/ રે વન્યુ / ખચસ/ એચઆરને

શ્રીડી.બી.મેહતા, જુ ની.ઇજનેર, મો. ૬૩૫૯૭૭૯૧૯૦

શ્રીબી.જે.દે સાઇ, અવિક્ષકઇજનેરમો. નં.

સી-રશ્રીમવીલાડુ પ્લેક્ષ, રામદે વનગર

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭માંજલપુરસબડીવીઝન, સી-

લગતીમાહીતીમેળવવાબાબતેકરવામાં

તથાશ્રીટી.જે.રાઠવા, ડે.સુપી.એકા, મો.

૯૯૨૫૨૦૮૬૨૩એમજીવીસીએલ, વડોદરા

પાછળ, દરબારચોકડી, માંજલપુર,

રશ્રીમવીલાડુ પ્લેક્ષ, રામદે વનગરપાછળ,

આવેલઅરજીનોવનકાલ(માહીતીઅવિકાર

૯૦૧૬૦૩૧૪૭૨, એમજીવીસીએલ, માંજલપુરસબ

શહેરવર્ળ
સ ુ કચેરી, નવલખીકંપાઉન્ડ,

વડોદરા૨૬૬૦૬૬૭

દરબારચોકડી, માંજલપુર, વડોદરા

અવિવનયમ૨૦૦૫નાકલમન. ૪માંઆપેલ ડીવીઝન, સી-રશ્રીમવીલાડુ પ્લેક્ષ, રામદે વનગરપાછળ, રાજમહેલરોડ, વડોદરાફોન

૨૬૬૦૬૬૭

જોગવાઇમુજબ)

૨૪ એમજીવીસીએલ, માંજલપુરસબડીવીઝન,

દરબારચોકડી, માંજલપુર, વડોદરા

નંબર૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

