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એમવીસીએલ, વડોદરા શહર વુળ


ીમતી. "વાતી એચ પાર ખ, અિધ&ક ઇજનેર

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને

   

ી.  . -ુનીઆ, નાયબ ઇજનેર, મો.૯૯૨૫૨૦૮૪૫૪

કચેર, નવલખી કંપાઉડ, રાજમહલ રોડ,

મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૦૫૫ એમવીસીએલ,

લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં

અને

વડોદરા શહર વુળ
 કચેર, નવલખી કંપાઉડ,

આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર

૮૯૮૦૦૩૧૩૧૪ એમવીસીએલ શહર વુળ
 કચેર,

મો.નં. ૯૯૨૫૨૦૮૨૨૪

રાજમહલ રોડ, વડોદરા

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ

નવલખી કંપાઉડ, રાજમહલ રોડ, વડોદરા

કોપ5ર ટ કચેર, ર સકોષ, વડોદરા

ફોન નંબર

જોગવાઇ -ુજબ)

ી એસ બી લા/ન, એકાઉટ ઓફસર, મો.ન.

ી બી. .. ઉપા2યાય,

વડોદરા ફોન નંબર ૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.



-ુ4ય ઇજનેર(ટક.અને ઓપ.)
એમવીસીએલ,

ફોન નંબર ૦૨૬૫-૨૪૩૬૧૨૧/૨૪૩૬૧૩૩ /
૨૪૧૬૨૭૦ / ૨૪૧૯૫૮૩

ર

એમવીસીએલ, િવ.7 ૂવ િવભાગ, ને.હા.નં.૮

ીમતી ક ક -ુધોલકર, કાયપાલક ઇજનેર,

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને

વડોદરા ફોન નં. ૨૪૩૩૭૮૮ / ૨૪૩૪૧૬૪ મો.નં. ૯૯૨૫૨૦૮૨૨૦ િવ.7ુવ િવભાગ,

લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં

ી એન એ રાય નાયબ ઇજનેર
૯૯૨૫૨૦૮૬૧૯

મો.નં.

ી આર આર કોલચા, :ુિપ.એકા.

ને.હા.નં.૮ વડોદરા ફોન નં. ૨૪૩૩૭૮૮ /

આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર

(ખચ) મો.નં.૮૯૮૦૪૮૯૪૬૮ િવ.7ુવ િવભાગ, ને.હા.નં.૮

વડોદરા શહર વુળ
 કચેર, નવલખી કંપાઉડ,

૨૪૩૪૧૬૪

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ

વડોદરા ફોન નં. ૨૪૩૩૭૮૮ / ૨૪૩૪૧૬૪

રાજમહલ રોડ, વડોદરા

જોગવાઇ -ુજબ)
૩

૪

એમવીસીએલ, દાંડયાબ;ર સબ

ી આર  શાહ, નાયબ ઇજનેર

મો.

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને

ફોન નંબર

૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.
ી પી એન પટલ, =ુ ની.ઇજનેર

મો.

ીમતી. "વાતી એચ પાર ખ, અિધ&ક ઇજનેર

ડવીઝન, નવલખી કંપાઉડ, વડોદરા ફોન

નં. ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૭ એમવીસીએલ,

લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં

નં. ૯૬૮૭૬૬૨૩૭૭ તથા એસ આર નીનામા, ડ.:ુપી.

મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૦૫૫ એમવીસીએલ,

ન ૨૪૨૦૬૨૧

દાંડયાબ;ર સ/ડ., નવલખી કંપાઉડ,

આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર

એકા. મો. ૯૫૮૬૨૯૪૨૬૮ એમવીસીએલ,

વડોદરા શહર વુળ
 કચેર, નવલખી કંપાઉડ,

રાજમહલ રોડ, વડોદરા ફોન નંબર ૦૨૬૫-

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ

દાંડયાબ;ર સ/ડ., નવલખી કંપાઉડ, રાજમહલ રોડ, રાજમહલ રોડ, વડોદરા

૨૪૨૦૬૨૧

જોગવાઇ -ુજબ)

વડોદરા ફોન નંબર ૦૨૬૫-૨૪૨૦૬૨૧

એમવીસીએલ, ટાવર સબ ડવીઝન,

ી એસ એમ પટલ, નાયબ ઇજનેર

મો.

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને

ી બી આર રાણા, =ુ ની.ઇજનેર

લોહાણા બી?ડ@ગ, રાવ7ુરા, વડોદરાફોન નં.

નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૬ ટાવર સબ ડવીઝન,

લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં

૯૮૭૯૨૦૦૯૦૩ તથા

૨૪૩૩૭૭૭

લોહાણા બી?ડ@ગ, રાવ7ુરા, વડોદરા

આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર

મો.૭૫૭૩૦૧૬૯૨૫

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ

બી?ડ@ગ, રાવ7ુરા, વડોદરા

મો. નં.

ી એમ . શાહ, ડ.:ુપી.એકા.
ટાવર સબ ડવીઝન, લોહાણા

જોગવાઇ -ુજબ)
૫

ીમતી. "વાતી એચ પાર ખ, અિધ&ક ઇજનેર
મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૦૫૫ એમવીસીએલ,

એમવીસીએલ, માંડવી સબ ડવીઝન,

ી એન )ુ નાયક, નાયબ ઇજનેર મો.નં.

ફોન નંબર

૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.
ીમતી. "વાતી એચ પાર ખ, અિધ&ક ઇજનેર
મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૦૫૫ એમવીસીએલ,
વડોદરા શહર વુળ
 કચેર, નવલખી કંપાઉડ,
રાજમહલ રોડ, વડોદરા

ફોન નંબર

૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને

ી પી એ કદમ, =ુ ની.ઇજનેર, મો.નં. ૯૯૭૮૯૩૪૩૦૫

નઝરબાગ સામે, માંડવી, ફોન ન;

૯૯૨૫૨૦૮૨૭૦ એમવીસીએલ, માંડવી સબ

લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં

ી  આર પંડત, ડ.:ુપી .એકા. મો.૯૯૦૯૯૮૫૮૮૬

૨૫૬૦૧૨૬

ડવીઝન, નઝરબાગ સામે, માંડવી, ફોન ન;

આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર

એમવીસીએલ, માંડવી સબ ડવીઝન, નઝરબાગ સામે, વડોદરા શહર વુળ
 કચેર, નવલખી કંપાઉડ,

૨૫૬૦૧૨૬

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ

માંડવી, ફોન ન; ૨૫૬૦૧૨૬

જોગવાઇ -ુજબ)

ીમતી. "વાતી એચ પાર ખ, અિધ&ક ઇજનેર
મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૦૫૫ એમવીસીએલ,

રાજમહલ રોડ, વડોદરા
૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

ફોન નંબર
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૬

એમવીસીએલ, પાણીગેટ સબ ડવીઝન,

ી એન એમ ખાંડલકર, નાયબ ઇજનેર મો.ન.

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને

ી  . સેવક, =ુ ની.ઇજનેર મો.ન.૯૬૮૭૬૩૪૮૧૬

લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં

તથા

સબ ડવીઝન, ગૌરવ સોસાયટ, પાણીગેટ ફોન

આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર

મો.૭૫૬૭૪૭૯૪૩૭, પાણીગેટ સબ ડવીઝન, ગૌરવ

૨૫૧૩૯૨૨

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ

સોસાયટ, પાણીગેટ ફોન ૨૫૧૩૯૨૨

ગૌરવ સોસાયટ, પાણીગેટ ફોન ૨૫૧૩૯૨૨ ૯૯૨૫૨૦૮૨૭૨ એમવીસીએલ, પાણીગેટ

ી એમ  વાલોરવાલા, ડ.:ુપી .એકા,

જોગવાઇ -ુજબ)
૭

૮

૯

એમવીસીએલ, કાર લીબાગ સબ

ી ડ એ ઓઝા, નાયબ ઇજનેર મો.ન.

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને



   
ીમતી. "વાતી એચ પાર ખ, અિધ&ક ઇજનેર
મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૦૫૫ એમવીસીએલ,
વડોદરા શહર વુળ
 કચેર, નવલખી કંપાઉડ,
રાજમહલ રોડ, વડોદરા

ફોન નંબર

૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.
ી એમ એ પટલ, =ુ ની.ઇજનેર મો.ન.૯૬૮૭૬૪૨૬૩૨

ીમતી. "વાતી એચ પાર ખ, અિધ&ક ઇજનેર

ડવીઝન, હરણી "વીચ@ગ "ટશન,

૯૯૨૫૨૦૮૨૦૮ એમવીસીએલ, કાર લીબાગ લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં

તથા

કાર લીબાગ રોડ, વડોદરા ફોન ન.

સબ ડવીઝન, હરણી "વીચ@ગ "ટશન,

આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર

૯૮૭૯૨૦૦૮૭૩, કાર લીબાગ સબ ડવીઝન, હરણી

વડોદરા શહર વુળ
 કચેર, નવલખી કંપાઉડ,

૨૪૮૪૪૯૧

કાર લીબાગ રોડ, વડોદરા ફોન ન. ૨૪૮૪૪૯૧

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ

"વીચ@ગ "ટશન, કાર લીબાગ રોડ, વડોદરા ફોન ન.

રાજમહલ રોડ, વડોદરા

જોગવાઇ -ુજબ)

૨૪૮૪૪૯૧

૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

એમવીસીએલ, ઇC7ુર સેકશનલ

ીમતી એમ એ પટલ, ડ.:ુપી .એકા મો.

મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૦૫૫ એમવીસીએલ,

ી એસ ક વસાવા,નાયબ ઇજનેર, મો.ન.

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને

ઓફસ, આજવા રોડ, સરદાર એ"ટટ પાસે,

૯૯૨૫૨૦૮૩૨૫ એમવીસીએલ, ઇC7ુર

લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં

૯૯૨૫૨૧૪૭૩૬ તથા

વડોદરા ફોન ન. ૨૫૬૦૦૬૬

સેકશનલ ઓફસ, આજવા રોડ, સરદાર એ"ટટ

આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર

મો. ન. ૭૮૭૪૬૪૧૬૯૪,, એમવીસીએલ, ઇC7ુર

પાસે, વડોદરા ફોન ન. ૨૫૬૦૦૬૬

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ

સેકશનલ ઓફસ, આજવા રોડ, સરદાર એ"ટટ પાસે,

રાજમહલ રોડ, વડોદરા

જોગવાઇ -ુજબ)

વડોદરા ફોન ન. ૨૫૬૪૭૧૫

૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

ી એ આર પટલ, =ુ ની. ઇજનેર મો.નં.
ી એમ પી Dયાસ ડ.:ુપી .એકા

ીમતી. "વાતી એચ પાર ખ, અિધ&ક ઇજનેર
મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૦૫૫ એમવીસીએલ,
વડોદરા શહર વુળ
 કચેર, નવલખી કંપાઉડ,
ફોન નંબર

એમવીસીએલ, સરદાર એ"ટટ સબ

ી ડ સી કૌશીક, નાયબ ઇજનેર મો.નં.

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને

ડવીઝન, આજવા રોડ, સરદાર એ"ટટ

૯૮૭૯૨૦૦૮૮૧ એમવીસીએલ, સરદાર

લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં

૯૯૭૮૯૩૬૨૮૫ તથા

પાસે, વડોદરા ફોન ન. ૨૫૬૪૭૧૫

એ"ટટ સબ ડવીઝન, આજવા રોડ, સરદાર

આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર

.એકા, મો. ૯૯૦૯૦૨૪૫૦૨ સરદાર એ"ટટ સબ

વડોદરા શહર વુળ
 કચેર, નવલખી કંપાઉડ,

એ"ટટ પાસે, વડોદરા ફોન ન. ૨૫૬૪૭૧૫

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ

ડવીઝન, આજવા રોડ, સરદાર એ"ટટ પાસે, વડોદરા

રાજમહલ રોડ, વડોદરા

જોગવાઇ -ુજબ)

ફોન ન. ૨૫૬૪૭૧૫

૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

૧૦ એમવીસીએલ, િવ. પિEચમ િવભાગ, =ુ ના
પાદરા રોડ, વડોદરા - ૧પ ફોન ન;.
૨૩૩૨૫૯૯ / ૨૩૫૮૦૯૬

ી સી ડ વલવાઇ, કાયપાલક ઇજનેર,

મો.

નં.૯૮૭૯૨૦૦૮૭૧ એમવીસીએલ પિEચમ

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને

ી ડ આર પરમાર, =ુ ની. ઇજનેર મો.નં.

ફોન નંબર

ીમતી બી એ નાયક,ડ.:ુપી

ીમતી બી . F;પિત , નાયબ ઇજનેર મો. નં.
ી ડ આર Dયાસ, :ુપી .એકા

ીમતી. "વાતી એચ પાર ખ, અિધ&ક ઇજનેર
મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૦૫૫ એમવીસીએલ,

ફોન નંબર

ીમતી. "વાતી એચ પાર ખ, અિધ&ક ઇજનેર

લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં

૯૯૨૫૨૦૮૨૩૭ તથા

મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૦૫૫ એમવીસીએલ,

િવભાગ, =ુ ના પાદરા રોડ, વડોદરા - ૧પ ફોન

આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર

મો.ન. ૭૮૭૪૬૫૬૮૯૩ એમવીસીએલ પિEચમ

ન;. ૨૩૩૨૫૯૯ / ૨૩૫૮૦૯૬

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ

િવભાગ, =ુ ના પાદરા રોડ, વડોદરા - ૧પ ફોન ન;.

રાજમહલ રોડ, વડોદરા

જોગવાઇ -ુજબ)

૨૩૩૨૫૯૯ / ૨૩૫૮૦૯૬

૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

વડોદરા શહર વુળ
 કચેર, નવલખી કંપાઉડ,
ફોન નંબર
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૧૧ એમવીસીએલ, અલકા7ુર સબ ડવીઝન,

ી એમ આર પાવીવાલા, નાયબ ઇજનેર

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને
લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં

ી એ વી પટલ, =ુ ની.ઇજનેર મો.ન.૯૭૨૭૭૯૬૫૩૪,
તથા

ીમતી એસ ક પરમાર, ડ.:ુપી .એકા,

મો.

ીમતી. "વાતી એચ પાર ખ, અિધ&ક ઇજનેર
મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૦૫૫ એમવીસીએલ,

Fીમીયમ ચેGબરની સામે, અલકા7ુર

મો.ન.૯૯૨૫૨૦૮૨૮૩, એમવીસીએલ,

વડોદરા - પ ફોન ન. ૨૩૪૪૭૭૭

અલકા7ુર સબ ડવીઝન, Fીમીયમ ચેGબરની

આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર

ન. ૭૫૬૭૮૫૩૬૦૮ એમવીસીએલ, અલકા7ુર સબ

સામે, અલકા7ુર વડોદરા - પ ફોન ન.

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ

ડવીઝન, Fીમીયમ ચેGબરની સામે, અલકા7ુર વડોદરા - રાજમહલ રોડ, વડોદરા

૨૩૪૪૭૭૭

જોગવાઇ -ુજબ)

૧૨ એમવીસીએલ, અકોટા સબ ડવીઝન,
અકોટા રોડ, વડોદરા ફોન ન. ૨૩૫૮૨૭૭

ી એસ એ સોલંક નાયબ ઇજનેર,

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને

પ ફોન ન. ૨૩૪૪૭૭૭
ી બી બી પટલ, =ુ ની.ઇજનેર, મો.ન.૯૮૭૯૨૦૨૦૮૨

ીમતી. "વાતી એચ પાર ખ, અિધ&ક ઇજનેર

લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં

તથા

આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર

મો.ન.૯૯૨૫૨૧૪૮૫૦ એમવીસીએલ, અકોટા સબ

વડોદરા શહર વુળ
 કચેર, નવલખી કંપાઉડ,

૨૩૫૮૨૭૭

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ

ડવીઝન, અકોટા રોડ, વડોદરા ફોન ન. ૨૩૫૮૨૭૭

રાજમહલ રોડ, વડોદરા

ી એમ વાય ઘડયાલી , નાયબ ઇજનેર,
મો.ન.૯૯૨૫૨૦૮૧૧૬ એમવીસીએલ, ગોરવા

:ુભાન7ુરા, વડોદરા ફોન ન. ૨૨૯૦૭૭૩

ી એચ આર શાહ, ડ.:ુપી .એકા,

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને

મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૦૫૫ એમવીસીએલ,

ફોન નંબર

૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.
ી એ ડ પટલ, =ુ ની.ઇજનર, મો.ન.૯૯૨૫૨૧૭૭૬૧

ીમતી. "વાતી એચ પાર ખ, અિધ&ક ઇજનેર

લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં

તથા

સબ ડવીઝન, :ુભાન7ુરા એસ.એસ. Hલાઇડ

આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર

૭૮૭૪૬૫૬૧૧૭ એમવીસીએલ, ગોરવા સબ ડવીઝન, વડોદરા શહર વુળ
 કચેર, નવલખી કંપાઉડ,

"Iુ લ નક, :ુભાન7ુરા, વડોદરા ફોન ન.

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ

:ુભાન7ુરા એસ.એસ. Hલાઇડ "Iુ લ નક, :ુભાન7ુરા,

રાજમહલ રોડ, વડોદરા

૨૨૯૦૭૭૩

જોગવાઇ -ુજબ)

વડોદરા ફોન ન. ૨૨૯૦૭૭૩

૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

ી એચ ક પરમાર નાયબ ઇજનેર મો.ન.

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને

ીમતી . એસ મહતા ડ.:ુપી .એકા,, મો.ન.

ી એ આર મકવાણા, =ુ ની ઇજનેર મો..ન.

૯૯૨૫૨૦૮૨૩૮ એમવીસીએલ, ગોKી સબ

લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં

૯૯૨૫૨૧૪૯૫૯ તથા

ડવીઝન, ગોKી મેન રોડ, ટ બી હો"પીટલ ની

આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર

મો..ન. ૯૯૯૮૪૧૩૫૪૪, એમવીસીએલ, ગોKી સબ

સામે, ગોKી, વડોદરા ફોન ન’. ૨૩૨૧૭૭૭

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ

ડવીઝન, ગોKી મેન રોડ, ટ બી હો"પીટલ ની સામે,

રાજમહલ રોડ, વડોદરા

જોગવાઇ -ુજબ)

ગોKી, વડોદરા

૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને
લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં

ી આર આર સ@ગ, =ુ ની ઇજનેર મો. ૯૯૭૮૯૩૬૨૮૬

વડોદરા શહર વુળ
 કચેર, નવલખી કંપાઉડ,
ફોન નંબર

ીમતી. "વાતી એચ પાર ખ, અિધ&ક ઇજનેર

૯૯૨૫૨૦૮૧૪૯ એમવીસીએલ, ફતેગજ
ં સબ

વડોદરા ફોન ન. ૨૭૯૩૫૩૩

ડવીઝન, ફતેગજ
ં શોપ@ગ સેટર , Lુડા બી?ડ@ગ આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર

૯૯૭૪૧૬૫૭૪૪, ફતેગજ
ં સબ ડવીઝન, ફતેગજ
ં શોપ@ગ વડોદરા શહર વુળ
 કચેર, નવલખી કંપાઉડ,

, વડોદરા ફોન ન. ૨૭૯૩૫૩૩

સેટર , Lુડા બી?ડ@ગ , વડોદરા ફોન ન. ૨૭૯૩૫૩૩

જોગવાઇ -ુજબ)

ી ડ એમ F;પિત ડ.:ુપી .એકા, મો.ન’.

મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૦૫૫ એમવીસીએલ,

ફતેગજ
ં શોપ@ગ સેટર , Lુડા બી?ડ@ગ ,

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ

તથા

ફોન નંબર

ીમતી. "વાતી એચ પાર ખ, અિધ&ક ઇજનેર

ગોKી, વડોદરા ફોન ન. ૨૩૨૧૭૭૭

ી વાય એમ નીયા નાયબ ઇજનેર મો.

ી ક ક ગો"વામી,ડ.:ુપી .એકા,

મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૦૫૫ એમવીસીએલ,

ગોKી મેન રોડ, ટ બી હો"પીટલ ની સામે,

૧૫ એમવીસીએલ, ફતેગજ
ં સબ ડવીઝન,

ફોન નંબર

૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

સબ ડવીઝન, અકોટા રોડ, વડોદરા ફોન ન.

:ુભાન7ુરા એસ.એસ. Hલાઇડ "Iુ લ નક,

૧૪ એમવીસીએલ, ગોKી સબ ડવીઝન,

વડોદરા શહર વુળ
 કચેર, નવલખી કંપાઉડ,

મો.ન.૯૯૨૫૨૦૮૩૨૬ એમવીસીએલ, અકોટા

જોગવાઇ -ુજબ)
૧૩ એમવીસીએલ, ગોરવા સબ ડવીઝન,



   

મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૦૫૫ એમવીસીએલ,

રાજમહલ રોડ, વડોદરા
૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

ફોન નંબર
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૧૬ એમવીસીએલ, સમા સબ ડવીઝન,

ી વી એસ કાલે, નાયબ ઇજનેર મો.

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને
લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં

ી એચ )ુ રામી, =ુ ની.ઇજનેર મો.૯૬૬૨૯૯૭૯૬૦
તથા

ીમતી પી બી પંડPા, ડ.:ુપી .એકા,

ીમતી. "વાતી એચ પાર ખ, અિધ&ક ઇજનેર
મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૦૫૫ એમવીસીએલ,

7ુMપક એપાટ . સામે, અNુશOકતનગર

૯૯૨૫૨૦૮૨૨૬ એમવીસીએલ, સમા સબ

સોસાયટ, )ુ સમા રોડ, વડોદરા ફોન

ડવીઝન, 7ુMપક એપાટ . સામે, અNુશOકતનગર

આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર

મો.ન.૯૯૨૫૦૧૫૩૯૯,એમવીવીસીએલ, સમા સબ

૨૭૧૨૩૦૪

સોસાયટ, )ુ સમા રોડ, વડોદરા ફોન

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ

ડવીઝન, 7ુMપક એપાટ . સામે, અNુશOકતનગર

રાજમહલ રોડ, વડોદરા

૨૭૧૨૩૦૪

જોગવાઇ -ુજબ)

સોસાયટ, )ુ સમા રોડ, વડોદરા ફોન ૨૭૧૨૩૦૪

૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

૧૭ એમવીસીએલ, વાસણા સબ ડવીઝન,

ી ડ એ કડયા , નાયબ ઇજનેર મો.ન.

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને



   

ી એચ ડ સાલી, =ુ ની ઇજનેર મો.ન. ૯૯૨૫૨૧૪૭૪૦

વડોદરા શહર વુળ
 કચેર, નવલખી કંપાઉડ,
ફોન નંબર

ીમતી. "વાતી એચ પાર ખ, અિધ&ક ઇજનેર

=ુ ના પાદરા રોડ, વડોદરા - ૧પ ફોન ન;.

૯૮૭૯૨૦૦૮૭૬ એમવીસીએલ, વાસણા સબ

૨૩૩૯૩૯૩

ડવીઝન, =ુ ના પાદરા રોડ, વડોદરા - ૧પ ફોન આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર

૭૮૭૪૬૫૬૭૭૩ એમવીસીએલ, વાસણા સબ

વડોદરા શહર વુળ
 કચેર, નવલખી કંપાઉડ,

ન;. ૨૩૩૯૩૯૩

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ

ડવીઝન, =ુ ના પાદરા રોડ, વડોદરા - ૧પ ફોન ન;.

રાજમહલ રોડ, વડોદરા

જોગવાઇ -ુજબ)

૨૩૩૯૩૯૩

૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

૧૮ એમવીસીએલ, લાલબાગ ડવીઝન,

ી એમ આઇ પટલ, કાયપાલક

લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને

તથા

ી આર એસ વસાવા, ડ.:ુપી .એકા, મો.

ીમતી આર બી શમા, નાયબ ઇજનેર , મો.ન’.

મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૦૫૫ એમવીસીએલ,

ીમતી. "વાતી એચ પાર ખ, અિધ&ક ઇજનેર

Fતાપનગર ર ?વે "ટશનની સામે,

ઇજનેર(સઅનેિન), મો.ન’. ૯૮૭૯૨૦૦૮૫૧

Fતાપનગર, વડોદરા - ૪, ફોન ન.

એમવીસીએલ, લાલબાગ ડવીઝન,

આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર

:ુિF.એકા. મો.ન. ૯૭૨૭૯૮૭૦૨૨ એમવીસીએલ,

૨૬૩૩૮૨૦ / ૨૬૪૫૯૧૭

Fતાપનગર ર ?વે "ટશનની સામે, Fતાપનગર,

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ

લાલબાગ ડવીઝન, Fતાપનગર ર ?વે "ટશનની સામે,

રાજમહલ રોડ, વડોદરા

Fતાપનગર, વડોદરા - ૪, ફોન ન. ૨૬૩૩૮૨૦ /

૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં

વડોદરા - ૪, ફોન ન. ૨૬૩૩૮૨૦ / ૨૬૪૫૭૩૩ જોગવાઇ -ુજબ)

૯૯૨૫૨૦૮૨૦૫ તથા

ી એસ  ઉપા2યાય

ફોન નંબર

મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૦૫૫ એમવીસીએલ,
વડોદરા શહર વુળ
 કચેર, નવલખી કંપાઉડ,
ફોન નંબર

૨૬૪૫૭૩૩
૧૯ એમવીસીએલ, લાલબાગ સબ ડવીઝન,

ીમતી અ?પા શેઠ, નાયબ ઇજનેર મો.ન’.

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને

Fતાપનગર ર ?વે "ટશનની સામે,

૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦ એમવીસીએલ, લાલબાગ

લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં

Fતાપનગર, વડોદરા - ૪, ફોન ન.

સબ ડવીઝન, Fતાપનગર ર ?વે "ટશનની સામે, આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર

.એકા, મો.ન. ૭૮૭૪૬૫૮૭૯૭ એમવીસીએલ,

વડોદરા શહર વુળ
 કચેર, નવલખી કંપાઉડ,

૨૬૩૧૭૯૫

Fતાપનગર, વડોદરા - ૪, ફોન ન. ૨૬૩૧૭૯૫

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ

લાલબાગ સબ ડવીઝન, Fતાપનગર ર ?વે "ટશનની

રાજમહલ રોડ, વડોદરા

જોગવાઇ -ુજબ)

સામે, Fતાપનગર, વડોદરા - ૪, ફોન ન. ૨૬૩૧૭૯૫

૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

૨૦ એમવીસીએલ, .આઇ.ડ.સી. સબ
ડવીઝન, કોમશીયલ બી?ડ@ગ, મકર7ુરા
ઇઙ એ"ટટ, વડોદરા ફોન ન. ૨૬૪૨૩૮૨

ી ક  F;પતી, નાયબ ઇજનેર,
મો.ન’.૯૯૨૫૨૦૮૩૧૧, એમવીસીએલ,

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને

ી એસ પી ગટાલીયા, =ુ ની.ઇજનેર મો.ન’.
૯૯૨૫૨૧૧૮૬૫ તથા

ી એસ આર કાટવાલા, ડ.:ુપી

ી વી એન પટલ, =ુ ની.ઇજનેર,

લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં

મો.ન.૯૯૨૫૨૧૩૯૩૨

ીમતી. "વાતી એચ પાર ખ, અિધ&ક ઇજનેર
મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૦૫૫ એમવીસીએલ,

ફોન નંબર

ીમતી. "વાતી એચ પાર ખ, અિધ&ક ઇજનેર

ી . એલ મલેક, ડ.:ુપી .એકા, મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૦૫૫ એમવીસીએલ,

.આઇ.ડ.સી. સબ ડવીઝન, કોમશીયલ

આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર

મો. ૮૯૮૦૪૮૭૪૧૩ એમજસીએલ, .આઇ.ડ.સી. સબ

બી?ડ@ગ, મકર7ુરા ઇઙ એ"ટટ, વડોદરા ફોન

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ

ડવીઝન, કોમશીયલ બી?ડ@ગ, મકર7ુરા ઇઙ એ"ટટ,

વડોદરા શહર વુળ
 કચેર, નવલખી કંપાઉડ,
રાજમહલ રોડ, વડોદરા

ન. ૨૬૪૨૩૮૨

જોગવાઇ -ુજબ)

વડોદરા ફોન ન. ૨૬૪૨૩૮૨

૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

ફોન નંબર
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૨૧ એમવીસીએલ, તરસાલી સબ ડવીઝન,
આઇ.ટ.આઇ. પાસે, તરસાલી રોડ, વડોદરા
ફોન ન. ૨૬૩૫૬૭૭

૨૨ એમવીસીએલ, વાડ સબ ડવીઝન,
ચોખંડ રોડ, વડોદરા ફોન ન.૨૫૮૩૭૪૫

ી ક ડ વશને, નાયબ ઇજનેર,
મો.ન.૯૯૨૫૨૦૮૨૧૪ એમવીસીએલ,

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને
લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં

ી. ડ એન દ વાની, =ુ ની.ઇજનેર
મો.ન.૯૬૦૧૨૭૧૦૦૨ તથા

ીમતી એમ . જોષી

તરસાલી સબ ડવીઝન, આઇ.ટ.આઇ. પાસે,

આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર

ડ.:ુપી .એકા, મો.૭૮૭૪૬૫૯૯૨૮ તરસાલી સબ

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ

ડવીઝન, આઇ.ટ.આઇ. પાસે, તરસાલી રોડ, વડોદરા

રાજમહલ રોડ, વડોદરા

જોગવાઇ -ુજબ)

ફોન ન. ૨૬૩૫૬૭૭

૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને

ી વી આર Sુરયા, =ુ ની ઇજનેર. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૭૪

ીમવીલા Uુ Vલે&, રામદ વનગર

પાછળ, દરબાર ચોકડ, માંજલ7ુર ,
વડોદરા ૨૬૬૦૬૬૭

ીમતી. "વાતી એચ પાર ખ, અિધ&ક ઇજનેર

લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં

તથા

આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર

૭૮૭૪૬૬૨૦૪૮ સીએલ, વાડ સબ ડવીઝન, ચોખંડ

વડોદરા શહર વુળ
 કચેર, નવલખી કંપાઉડ,

ન.૨૫૮૩૭૪૫

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ

રોડ, વડોદરા ફોન ન.૨૫૮૩૭૪૫

રાજમહલ રોડ, વડોદરા

ીમતી એસ . પટલ, ડ.:ુપી એકા. .ન’.

ી આર ક રાઠવા, નાયબ ઇજનેર મો. નં.

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને
લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં

મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૦૫૫ એમવીસીએલ,

ફોન નંબર

૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.
ી એમ આર Tુ ધવાલા, =ુ ની.ઇજનેર મો. ન.
૯૦૯૯૯૦૭૫૫૩ તથા

ીમતી. "વાતી એચ પાર ખ, અિધ&ક ઇજનેર

ીમતી બી સી શાહ, ડ.:ુપી .એકા, મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૦૫૫ એમવીસીએલ,

સબ ડવીઝન, સંતકબીર રોડ, વડોદરા ફોન ન.

આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર

મો. નં.૭૮૭૪૬૪૨૯૩૮ એમવીસીએલ, બરાન7ુરા સબ વડોદરા શહર વુળ
 કચેર, નવલખી કંપાઉડ,

૨૪૨૦૬૧૦

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ

ડવીઝન, સંતકબીર રોડ, વડોદરા ફોન ન. ૨૪૨૦૬૧૦

જોગવાઇ -ુજબ)

સી-ર

ફોન નંબર

૯૯૨૫૨૦૮૧૭૦ એમવીસીએલ, વાડ સબ

સંતકબીર રોડ, વડોદરા ફોન ન. ૨૪૨૦૬૧૦ ૯૯૨૫૨૦૮૩૦૬ એમવીસીએલ, બરાન7ુરા

૨૪ એમવીસીએલ, માંજલ7ુર સબ ડવીઝન,

વડોદરા શહર વુળ
 કચેર, નવલખી કંપાઉડ,

ડવીઝન, ચોખંડ રોડ, વડોદરા ફોન

જોગવાઇ -ુજબ)
૨૩ એમવીસીએલ, બરાન7ુરા સબ ડવીઝન,

ીમતી. "વાતી એચ પાર ખ, અિધ&ક ઇજનેર
મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૦૫૫ એમવીસીએલ,

તરસાલી રોડ, વડોદરા ફોન ન. ૨૬૩૫૬૭૭

ી એચ એમ F;પતી, નાયબ ઇજનેર મો.ન.



   

ી બી એસ F;પિત, નાયબ ઇજનેર, મો.

ટકનીકલ / ર વ)ુ / ખચ / એચઆરને

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭ માંજલ7ુર સબ ડવીઝન, સી-ર લગતી માહતી મેળવવા બાબતે કરવામાં
ીમવીલા Uુ Vલે&, રામદ વનગર પાછળ, દરબાર આવેલ અરનો િનકાલ (માહતી અિધકાર
ચોકડ, માંજલ7ુર , વડોદરા ૨૬૬૦૬૬૭

અિધિનયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ન. ૪ માં આપેલ
જોગવાઇ -ુજબ)

રાજમહલ રોડ, વડોદરા

ફોન નંબર

૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૭૦.
ી ટ  ચંXશા, =ુ ની.ઇજનેર, મો. ૯૯૦૯૬૭૯૭૯૭
તથા

ી સી . વણકર, ડ.:ુપી .એકા, મો. ન.

૭૮૭૪૬૬૨૩૭૩ માંજલ7ુર સબ ડવીઝન, સી-ર
ીમવીલા Uુ Vલે&, રામદ વનગર પાછળ, દરબાર ચોકડ,
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