
MGVCL (VS-EA)

Apr 2023

Sr. 

No.
Call No 2023 Name of Apprentice Lineman Date of Birth School

1 EA23-1001 P P Parmar 25.06.1985
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

2 EA23-1002
Alpeshkumar Rajeshbhai 

Panchal
01.06.1989

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

3 EA23-1003
Santoshkumar Dhulabhai 

Maliwad
10.12.1990

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

4 EA23-1004 Atul Shantilal Solanki 15.11.1986
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

5 EA23-1005 Nareshkumar Babubhai Katara 25.06.1990
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

6 EA23-1006 Jayesh Bhailalbhai Patanwadia 04.03.1989
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

7 EA23-1007 Jitendra Shantilal Prajapati 20.11.1985
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

8 EA23-1008 Chetanbhai Manibhai Baria 31.07.1983
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

9 EA23-1009 Laksman Vechatbhai Rathwa 05.02.1992
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

10 EA23-1010
Hardikkumar Devedrasinh 

Mahida
18.01.1995

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

11 EA23-1011
Vijaykumar Bhagwanbhai 

Machhi
21.09.1993

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

12 EA23-1012
Nareshkumar Laxmansinh 

Chauhan
10.06.1991

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

13 EA23-1013 Kalpeshbhai Ratnabhai Khant 01.06.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

14 EA23-1014 Samirbhai Anvarbhai Mansuri 20.10.1988
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

15 EA23-1015 Subhashbhai Babubhai Parmar 01.01.1987
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

16 EA23-1016 Mahesh Lakshmanbhai Damor 01.05.1987
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

17 EA23-1017 Balavantbhai Valabhai Patelia 15.06.1985
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

18 EA23-1018 Shaileshbhai Valjibhai Chauhan 09.01.1994
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

19 EA23-1019 Umeshbhai Motibhai Machhi 25.05.1991
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

20 EA23-1020 Mahendra Ramanbhai Damor 14.06.1990
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

21 EA23-1021 Vikrambhai Laljibhai Rathava 01.06.1986
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

22 EA23-1022 Mehulkumar Ramanbhai Patel 22.05.1987
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

23 EA23-1023
Sunilkumar Ranchodbhai 

Vasava
15.07.1987

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

24 EA23-1024 Jayantibhai Koyabhai Machhar 23.07.1993
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

25 EA23-1025 Miteshkumar Harmanbhai Patel 10.09.1988
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

26 EA23-1026 Rakesh Rancchodbhai Damor 15.12.1986
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

27 EA23-1027
Surajkumar Laxmanbhai 

Parmar
27.06.1986

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

28 EA23-1028 Dileepbhai Matabhai Zalaiya 15.02.1993
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.
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29 EA23-1029 Dineshbhai Sardarbhai Dindor 05.09.1984
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

30 EA23-1030 Sidharaj Alkhaji Bhagora 16.07.1983
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

31 EA23-1031 Kiranbhai Jagubhai Rathwa 16.02.1985
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

32 EA23-1032 Bharatsinh Lalsinh Barjod 12.05.1985
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

33 EA23-1033 Rameshbhai Sakjibhai Pargi 10.03.1985
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

34 EA23-1034 S K Vankar 28.07.1983
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

35 EA23-1035 Arvindbhai Narjibhai Pargi 01.06.1984
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

36 EA23-1036 Manishkumar Shanubhai Rohit 03.11.1988
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

37 EA23-1037
Saileshkumar Somabhai 

Kalasva
01.06.1983

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

38 EA23-1038 Maheshbhai Kamjibhai Tabiyad 21.12.1993
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

39 EA23-1039
Shaileshkumar Lakshmanbhai 

Vagadiya
22.02.1993

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

40 EA23-1040 Rajdipsinh  Fatesinh Solanki 19.06.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

41 EA23-1041
Kalpeshbhai Bhursinhbhai 

Dindor
12.07.1990

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

42 EA23-1042 Sailesh Vikrambhai Kolcha 01.06.1983
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

43 EA23-1043 Minhaz Firojbhai Vhora 13.09.1991
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

44 EA23-1044
Zainulabedin Kamruddin 

Pathan
07.11.1994

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

45 EA23-1045
Narankumar Jashwantsinh 

Baria
01.07.1985

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

46 EA23-1046
Kamleshbhai Vitthalbhai 

Kapadiya
26.07.1984

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

47 EA23-1047 Jayeshbhai Amrutbhai Tadvi 01.06.1994
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

48 EA23-1048 Nileshbhai Valjibhai Bhedi 05.06.1986
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

49 EA23-1049 Vasant Laxmanbhai Machhar 01.06.1987
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

50 EA23-1050 Melabhai Ramjibhai Vasava 06.09.1992
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

51 EA23-1051 Sanjaysinh Mohansinh Pagi 26.06.1991
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

52 EA23-1052 Dilipsinh Bharatsinh Pandor 25.4.1991
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

53 EA23-1053 Rajeshkumar A Parmar 24.03.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

54 EA23-1054 Jagdish Zaverbhai Baria 18.06.1988
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

55 EA23-1055 Narandas Ramdasbhai Rathva 16.07.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

56 EA23-1056 Chiragkumar Dineshbhai Rana 26.07.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.
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57 EA23-1057 Roshan R Prajapati 21.02.2001
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

58 EA23-1058 Melsangbhai N Vasava 15.04.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

59 EA23-1059 Bhargav Mukeshkumar Parmar 02.06.1999
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

60 EA23-1060
Dipakkumar Prabhatbhai 

Godha
15.05.1993

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

61 EA23-1061 Vipulbhai Ramanbhai Parmar 20.03.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

62 EA23-1062
Dilpeshkumar Rajendrakumar 

Parmar
10.10.1994

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

63 EA23-1063 Anilbhai Kanchanbhai Vasava 27.07.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

64 EA23-1064
Jaydeepkumar Viththalbhai 

Bhoi
28.11.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

65 EA23-1065 Nikhil A Kadam 23.01.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

66 EA23-1066 Arvindsinh Vikramsinh Jadav 14.11.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

67 EA23-1067 Narendrabhai Babubhai Baria 24.10.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

68 EA23-1068 Vipulkumar S Katara 27.09.1999
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

69 EA23-1069
Riyazhusain Ahemadhusen 

Raul
20.05.1997

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

70 EA23-1070
Yogeshkumar Jagdishbhai 

Solanki
20.03.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

71 EA23-1071 Sagarkumar Ishwarbhai Khristi 30.10.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

72 EA23-1072
Bhavinkumar Ranjitsinh 

Solanki
17.06.2000

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

73 EA23-1073 Shailendrasinh P. Chauhan 05.10.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

74 EA23-1074 Kishankumar Amrutlal Khatri 10.12.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

75 EA23-1075 Bhavin Kanubhai Parmar 02.06.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

76 EA23-1076 Arjun Gopalbhai Tadvi 30.04.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

77 EA23-1077 Pratik Maheshbhai Parmar 17.08.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

78 EA23-1078 Dinesh Dhulsingbhai Rathwa 30.11.1994
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

79 EA23-1079
Sajeethusen Sabbirbhai 

Ghanchi
19.06.2000

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

80 EA23-1080 Vipul Ganpatbhai Baria 01.06.1999
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

81 EA23-1081 Ajaysinh Kanubhai Gohil 15.10.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

82 EA23-1082 Satish Gokalbhai Parmar 21.01.1999
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

83 EA23-1083 Alpesh Bhikha Bhai Vasava 27.03.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

84 EA23-1084 Hardik Jaydeepsinh Rathod 14.12.2000
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.
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85 EA23-1085 Prakash Jash Bhai Rajput 15.11.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

86 EA23-1086 Ritesh Babu Bhai Damor 07.12.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

87 EA23-1087 Sanjay Rajesh Bhai Rathwa 01.06.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

88 EA23-1088 Paresh Kulsing Bhai Rathwa 17.11.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

89 EA23-1089 Prakashkumar Harising Ninama 10.03.2001
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

90 EA23-1090
Jaykumar Jagdishbhai 

Padhiyar
31.12.1999

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

91 EA23-1091 Alkeshbhai Jokhabhai Baria 17.06.1991
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

92 EA23-1092 Jaydipkumar Kanubhai Tadvi 11.09.1999
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

93 EA23-1093 Champakbhai Jamanadas Bhil 25.07.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

94 EA23-1094 Vinodbhai Surmalbhai Bhuriya 05.06.1991
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

95 EA23-1095
Dhavalkumar Dineshbhai 

Patanwadiya
10.12.1999

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

96 EA23-1096 Bharatbhai Narvatbhai Huvar 05.06.1999
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

97 EA23-1097 Pritesh Maganbhai Vankar 08.08.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

98 EA23-1098
Madhusudanbhai Dahyabhai 

Vankar
07.09.1997

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

99 EA23-1099
Manishkumar Jashvantbhai 

Rathava
12.02.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

100 EA23-1100 Dilipkumar Chandrasinh Patel 02.03.1993
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

101 EA23-1101 Ranjitsinh Nanusinh Khant 08.05.1989
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

102 EA23-1102
Satishkumar Nandubhai 

Vanzara
01.06.1991

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

103 EA23-1103 Hiteshkumar Dilipbhai Rathod 04.02.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

104 EA23-1104
Ashwinkumar Jayeshbhai 

Vaghela
21.11.1999

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

105 EA23-1105 Chetankumar Pratapbhai Baria 25.12.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

106 EA23-1106 Mukeshbhai Kantilal Parmar 04.05.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

107 EA23-1107
Bhupendrasinh Viramsinh 

Thakor
01.06.1991

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

108 EA23-1108 Mafatbhai Ganapatbhai Harijan 13.04.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

109 EA23-1109
Mayurkumar Vinodkumar 

Lalvani
14.09.1993

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

110 EA23-1110 Shaileshbhai Maheshbhai Baria 8.06.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

111 EA23-1111 Mukeshbhai Ranjitsinh Dabhi 10.04.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

112 EA23-1112 Nileshkumar Rajendrbhai Rana 26.05.2002
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.
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113 EA23-1113 Hiteshkumar Shanabhai Khant 22.06.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

114 EA23-1114 Narendrakumar Arjanbhai Pagi 17.12.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

115 EA23-1115
Mahendrakumar Nikunjbhai 

Baria
01.06.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

116 EA23-1116 Amrutkumar Shanabhai Damor 19.01.1999
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

117 EA23-1117 Kalpeshkumar Manilal Thakor 05.03.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

118 EA23-1118 Gopalkumar Amarsinh Malivad 31.05.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

119 EA23-1119
Sanjaykumar Ganapatbhai 

Garasiya
08.07.1997

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

120 EA23-1120 Vijaybhai Chhatrabhai Parmar 11.07.1987
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

121 EA23-1121 Rahulkumar Pravinbhai Baria 23.06.1999
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

122 EA23-1122
Satishkumar Rameshbhai 

Vankar
11.06.1995

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

123 EA23-1123 Pareshkumar Vikramsinh Patel 01.05.1993
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

124 EA23-1124 Ishvarbhai Babubhai Koli 04.05.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

125 EA23-1125 Rohitkumar Gordhanbhai Patel 21.06.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

126 EA23-1126 Hiteshkumar Sanabhai Sodha 30.08.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

127 EA23-1127
Rakeshkumar Gandabhai 

Vasava
09.07.1995

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

128 EA23-1128
Tusharbhai  Rajubhai 

Vaheraniya
09.06.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

129 EA23-1129 Krunalkumar Ishvarbhai Darji 25.06.1992
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

130 EA23-1130 Bharatsinh Ramanbhai Zala 27.08.1989
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

131 EA23-1131
Shankerbai Natwarbhai 

Chauhan
30.05.1996

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

132 EA23-1132
Rajeshkumar Rameshbhai 

Dabhi
16.08.1999

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

133 EA23-1133 Sunilkumar Ishvarbhai Thakor 17.08.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

134 EA23-1134
Harshadkumar  Laxmansinh 

Zala
18.10.1995

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

135 EA23-1135 Wilsonkumar Shantilal Khristi 11.04.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

136 EA23-1136 Raghuvirsinh Ashoksinh Zala 06.02.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

137 EA23-1137 Fardilkhan Aarifkha Pathan 20.11.2001
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

138 EA23-1138 Vimalkumar Bhikhabhai Valand 26.02.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

139 EA23-1139
Jaykishan Pursottambhai 

Rathod
09.05.1996

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

140 EA23-1140 Manojkumar Ramabhai Chavda 30.07.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.
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141 EA23-1141 Ajaykumar Ramanlal Khant 25.12.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

142 EA23-1142 Kinjalkumar Kanubhai Valand 29.5.1993
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

143 EA23-1143
Narendrabhai Ghanshyambhai 

Parmar
05.11.1990

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

144 EA23-1144
Ravindrasinh Ranchhodbhai 

Chauhan
05.06.1993

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

145 EA23-1145 Nijamuddin Gulamhusen Bandi 23.05.1987
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

146 EA23-1146
Alkeshkumar Raysingbhai 

Baria
05.06.1986

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

147 EA23-1147 Jignesh Lakshman Rathwa 31.05.1988
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

148 EA23-1148
Dipeshbhai Raysangbhai 

Darbar
18.05.1993

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

149 EA23-1149 Mayurkumar Ramjibhai Taviyar 12.05.1986
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

150 EA23-1150 Natvarbhai Kanjibhai Katara 01.07.1993
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

151 EA23-1151 Dinesh Virabhai Patel 06.12.1990
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

152 EA23-1152 Rajubhai Dhankabhai Koli 01.06.1991
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

153 EA23-1153 Bharatbhai Kalidas Vasava 09.04.1984
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

154 EA23-1154 P K Parmar 10.06.1984
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

155 EA23-1155
Jayeshkumar Arvindbhai 

Parmar
05.07.1993

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

156 EA23-1156 Navalsinh Ditabhai Bamaniya 17.12.1987
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

157 EA23-1157 Dipsinh Shankarsinh Baria 15.10.1984
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

158 EA23-1158 Hasmukh Pratapsinh Damor 25.07.1985
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

159 EA23-1159 Ganpatsinh Arjunsinh Sangada 09.06.1983
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

160 EA23-1160
Jayesh Kumar Manharbhai 

Makwana
29.12.1984

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

161 EA23-1161 Arvindbhai Vaghabhai Pateliya 01.06.1986
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

162 EA23-1162
Rameshbhai Somabhai 

Vagadia
29.05.1986

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

163 EA23-1163
Kalpeshkumar Mangalbhai 

Singada
08.10.1985

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

164 EA23-1164 Rajesh Abhesinh Khant 25.12.1985
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

165 EA23-1165 Dineshbhai Ratilal Patelia 15.04.1990
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

166 EA23-1166
Hiteshkumar Dalabhai 

Chaudhary
16.06.1995

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

167 EA23-1167 Rakeshkumar Manibhai Parmar 08.02.1984
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

168 EA23-1168 P J Parekh 13.06.1983
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.
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169 EA23-1169 Rajubhai Parthingbhai Chopada 01.05.1984
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

170 EA23-1170 N. H. Khant 22.06.1987
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

171 EA23-1171
Maheshkumar Dahyabhai 

Machhi
08.03.1993

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

172 EA23-1172 Maheshkumar Hirabhai Selot 05.12.1989
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

173 EA23-1173 R S Asari 25.06.1984
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

174 EA23-1174 Hiteshkumar Harishbhai Bhoi 25.09.1984
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

175 EA23-1175
Bhaveshbhai Thakorbhai 

Patanwadia
06.04.1991

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

176 EA23-1176 Shailesh Manglabhai Bhagora 01.06.1983
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

177 EA23-1177
Maneet Mahendrabhai 

Patanwadiya
05.10.1991

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

178 EA23-1178 Vijaykumar Ranjitsinh Vanjara 17.05.1990
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

179 EA23-1179 Natvarkumar Savjibhai Damor 11.07.1985
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

180 EA23-1180 Rakeshkumar Kiritbhai Bhoi 02.06.1990
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

181 EA23-1181 Shivabhai Shankarbhai Bariya 08.01.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

182 EA23-1182 Nileshbhai Vasnabhai Parmar 15.06.1991
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

183 EA23-1183 Rameshbhai Teriyabhai Rathva 01.06.1986
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

184 EA23-1184 Jitendra Chimanbhai Baria 01.06.1993
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

185 EA23-1185
Sukharambhai Bhimsingbhai 

Rathva
24.09.1993

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

186 EA23-1186 Suresh Arjanbhai Bariya 15.12.1992
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

187 EA23-1187
Jimirkumar Parsottambhai 

Patel
23.12.1987

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

188 EA23-1188 Vijaykumar Rajanbhai Baria 09.03.1987
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

189 EA23-1189 Kalubhai Ganjibhai Barjod 23.09.1993
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

190 EA23-1190
Jaydeepsinh Pratapsinh 

Padhiyar
06.02.1995

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

191 EA23-1191 Pareshkumar Jivanbhai Rathwa 15.07.1983
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

192 EA23-1192 Yogeshbhai Gopalbhai Baria 03.12.1984
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

193 EA23-1193 Faizan Abdulrauf Khedapawala 15.01.1992
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

194 EA23-1194 Sachin Rajendrabhai Rathod 11.06.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

195 EA23-1195 Manoj Chhitubhai Baria 30.03.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

196 EA23-1196 Bipin Manibhai Bariya  05.02.1989
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.
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197 EA23-1197
Miteshkumar Balvantbhai 

Muniya
16.03.1995

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

198 EA23-1198
Hiteshkumar Bipinchadra 

Kamrola
30.09.1994

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

199 EA23-1199 Toseebsha A Diwan 25.07.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

200 EA23-1200 Nikulsinh Arjunsinh Solanki 29.08.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

201 EA23-1201 Jesingbhai Virabhai Khant 01.06.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

202 EA23-1202
Ravindrakumar Ramsangbhai 

Padhiyar
29.03.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

203 EA23-1203
Bhaveshkumar Ravjibhai 

Vasava
13.03.1996

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

204 EA23-1204
Mukeshkumar Mahendrasinh 

Baraiya
19.10.1995

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

205 EA23-1205 Bhavesh Sureshbhai Parmar 11.09.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

206 EA23-1206 Jayeshkumar Jashbhai Vaghela 03.06.1999
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

207 EA23-1207 Divyang A Vankar 28/05/2000
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

208 EA23-1208 Vipul Maheshbhai Baria 20.07.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

209 EA23-1209 Irshad Sohrabali Chaudhari 05.07.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

210 EA23-1210 Shivam D Tadvi 23.07.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

211 EA23-1211 Kuldipkumar Babarbhai Rohit 07.03.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

212 EA23-1212
Surendrasinh Arvindbhai 

Solanki
12.02.2002

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

213 EA23-1213
Rahulkumar Khalpabhai 

Rathava
01.06.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

214 EA23-1214
Sanjaykumar Ramanbhai 

Nizama
28.11.1995

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

215 EA23-1215 Sanjaybhai Rajubhai Bariya 12.08.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

216 EA23-1216
Yashinkhan Sarfarajkhan 

Nakum
26.01.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

217 EA23-1217 Jignesh Somabhai Katara 21.07.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

218 EA23-1218 Sameer Pirmahmand Mansuri 07.10.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

219 EA23-1219 Sahil Aiyubbhai Shaikh 27.04.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

220 EA23-1220
Chandrasingh Amarsingh 

Patanwadiya
20.10.1991

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

221 EA23-1221 Manoj Shankarlal Parmar 01.09.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

222 EA23-1222 Moinsha Jafarshabhai Diwan 20.06.1999
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

223 EA23-1223 Rakesh Arvindbhai Vasava 24.07.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

224 EA23-1224
Sandip Jagdish Bhai 

Patanwadia
26.03.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.
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225 EA23-1225 Dev Pravin Bhai  Bhatiya 03.08.1999
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

226 EA23-1226 Amit Shankar Bhai Rathvakoli 10.10.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

227 EA23-1227 Paresh Daman Bhai Tadvi 09.01.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

228 EA23-1228 Hitesh Dahya Bhai Baria 26.11.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

229 EA23-1229 Siddharth Rama Bhai Baria 19.01.1994
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

230 EA23-1230 Sumit Ambu Bhai Rathwa 05.05.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

231 EA23-1231
Hardikkumar Sanjaybhai 

Thakor
05.06.2000

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

232 EA23-1232
Pravinbhai Ratanabhai 

Vahoniya
01.06.1994

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

233 EA23-1233 Sarjankumar Balubhai Patel 21.12.1994
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

234 EA23-1234
Sanjaykumar Ishwarbhai 

Solanki
20.12.2001

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

235 EA23-1235 Rajnikant Balubhai Bariya 11.10.1999
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

236 EA23-1236
Piyushkumar Bharatbhai 

Machchha
17.02.1995

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

237 EA23-1237 Arjunkumar Sureshbhai Baria 24.05.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

238 EA23-1238 Pankajkumar Balubhai Tadvi 01.06.1999
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

239 EA23-1239 Kuldip Maheshbhai Salat 30.05.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

240 EA23-1240
Bharatkumar Pravinbhai 

Rathva
04.10.2000

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

241 EA23-1241
Sanjaybhai Kevalbhai 

Mohaniya
18.09.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

242 EA23-1242 Vishalbhai Ashokbhai Harijan 15.06.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

243 EA23-1243
Thakorsing Ranchhodbhai 

Patel
20.01.1994

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

244 EA23-1244
Shaileshkumar Bharatbhai 

Machhar
17.12.1996

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

245 EA23-1245 Janakbhai Jasvantbhai Solanki 10.03.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

246 EA23-1246 Vijay Parvatsinh Baria 02.02.1994
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

247 EA23-1247 Alpeshbhai Karanbhai Parmar 05.07.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

248 EA23-1248 Kantibhai Kanubhai Damor 02.01.1990
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

249 EA23-1249 Jaydipkumar Pratapbhai Pagi 10.06.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

250 EA23-1250 Pravinkumar Gopalsinh Patel 30.03.1991
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

251 EA23-1251 Chiragkumar Vikramsing Patel 05.05.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

252 EA23-1252 Nareshbhai Bhupatbhai Parmar 07.05.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.
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253 EA23-1253
Hiteshkumar Kasubhai 

Amaliyar
01.01.1997

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

254 EA23-1254
Ashvinkumar Rupabhai 

Vanakar
07.11.1995

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

255 EA23-1255 Himmatbhai Gamirbhai Baria 02.11.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

256 EA23-1256
Harishkumar Prabhatbhai 

Thakor
15.06.1997

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

257 EA23-1257 Manubhai Nagarbhai Patel 01.06.1991
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

258 EA23-1258
Dhavalkumar Rameshbhai 

Barot
12.06.1999

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

259 EA23-1259
Mukeshkumar Kanksinh 

Makwana
27.06.1993

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

260 EA23-1260 Sukabhai Shanabhai Damor 01.06.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

261 EA23-1261
Kalpeshkumar Raysinhbhai 

Barjod
05.03.2001

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

262 EA23-1262
Vipulkumar Natvarbhai 

Khokhar
17.07.1995

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

263 EA23-1263 Mahendrakumar Rupsinh Baria 25.01.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

264 EA23-1264
Yogeshkumar Rameshbhai 

Pagi
07.07.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

265 EA23-1265
Nayankumar Dipsingbhai 

Khadiya
15.04.1995

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

266 EA23-1266 Ankitkumar Mukeshbhai Bhoi 07.04.2000
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

267 EA23-1267
Pankajbhai  Dasarthsinh 

Solanki
01.06.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

268 EA23-1268
Pradipsinh Bhalsinh Raulji 

Chavda
19.07.1999

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

269 EA23-1269
Aniruddhsinh Yashwantsinh 

Chauhan
13.03.1997

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

270 EA23-1270 Dhavalkumar Maheshbhai Zala 15.01.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

271 EA23-1271
Bhupendrakumar Ramanbhai 

Bamaniya
29.12.1997

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

272 EA23-1272 Hardikkumar Jethalal Parmar 13.08.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

273 EA23-1273 Karankumar Bharatbhai Patel 15.10.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

274 EA23-1274 Mehulbhai Punambhai Patel 01.07.1994
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

275 EA23-1275 Jayrajsinh Vinubhai Zala 10.06.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

276 EA23-1276
Bhargavkumar  Maheshbhai 

Jayswal
28.10.1995

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

277 EA23-1277 Vikramsinh Balvantsinh Zala 21.09.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

278 EA23-1278 Chatrasinh Karansinh Parmar 02.07.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

279 EA23-1279 Gaurav Balubhai Prajapati 08.11.2001
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

280 EA23-1280
Alpeshkumar  Rameshbhai 

Solanki
11.09.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.
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281 EA23-1281
Mohammadsahil Sabbirhusen 

Malek
26.06.1999

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

282 EA23-1282 Shahilkumar  Arvindbhai Patel 02.01.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

283 EA23-1283
Bhavinkumar Raysingbhai 

Damor
05.06.1996

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

284 EA23-1284 Sanjivkumar Kamalsinh Baria 01.04.1986
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

285 EA23-1285
Prabhatbhai Gautambhai 

Damor
08.12.1985

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

286 EA23-1286
Sandeepkumar Mahobatsinh 

Solanki
24.02.1990

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

287 EA23-1287 Bharatbhai Narsingbhai Damor 15.07.1983
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

288 EA23-1288 Dilipbhai Shantilal Prajapati 20.10.1983
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

289 EA23-1289 Rajubhai Mangalbhai Parmar 25.05.1985
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

290 EA23-1290 Alpesh Gemalsingbhai Rathwa 01.06.1989
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

291 EA23-1291 Dilipbhai Himmatbhai Khant 07.06.1985
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

292 EA23-1292 Rakeshbhai Thanabhai Pargi 20.06.1990
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

293 EA23-1293 Jayendrabhai Kantibhai Gameti 01.07.1983
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

294 EA23-1294 Nileshkumar Muljibhai Rabari 04.01.1993
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

295 EA23-1295 Kishanbhai Shanabhai Vasava 14.08.1993
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

296 EA23-1296 Manubhai Ranchhobhai Rathod 07.01.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

297 EA23-1297 Dilipbhai Ratibhai Kapadia 14.05.1985
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

298 EA23-1298 Laljibhai Somabhai Solanki 21.03.1985
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

299 EA23-1299 Sunilkumar Premabhai Bhuria 06.01.1986
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

300 EA23-1300
Sanjaykumar Javsinhbhai 

Rathod
01.06.1984

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

301 EA23-1301
Sandipkumar Chhotabhai 

Parmar
08.09.1987

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

302 EA23-1302
Shaileshkumar Manorbhai 

Machhi
13.03.1991

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

303 EA23-1303 Nareshbhai Chandubhai Pagi 02.06.1990
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

304 EA23-1304 Rajubhai Arsubhai Rathwa 01.06.1990
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

305 EA23-1305 Anilkumar Kantilal Bhagora 01.06.1989
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

306 EA23-1306
Kishankumar Parsottambhai 

Prajapati
25.10.1995

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

307 EA23-1307 Jatinbhai Babubhai Chauhan 20.07.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

308 EA23-1308 Jikubhai Vitthalbhai Tadvi 01.06.1985
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.
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309 EA23-1309 Ashwinkumar Galapbhai Katija 26.05.1991
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

310 EA23-1310
Kartik Kumar Rameshbhai 

Valand
02.06.1986

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

311 EA23-1311 Vijaykumar Manibhai Makwana 07.06.1985
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

312 EA23-1312
Satishkumar Himmatsinh 

Parmar
13.07.1991

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

313 EA23-1313 Sharmabhai Bhurabhai Dindor 11.06.1984
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

314 EA23-1314 G P Parmar 01.06.1983
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

315 EA23-1315 Maheshbhai Martabhai Manat 01.03.1985
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

316 EA23-1316
Jayeshkumar Pravinbhai 

Bhuvela
25.09.1985

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

317 EA23-1317
Narendrasinh Bhupendrasinh 

Raj
28.08.1987

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

318 EA23-1318 Rameshbhai Amarsinh Damor 01.03.1985
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

319 EA23-1319 Pruthviraj Thakorsinh Parmar 30.06.1993
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

320 EA23-1320 Ashokkumar Arvindbhai Baria 06.12.1990
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

321 EA23-1321
Shaileshkumar Narsinhbhai 

Parmar
29.03.1995

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

322 EA23-1322 Dineshbhai Valabhai Khant 18.06.1992
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

323 EA23-1323 Dilip Bhema Parmar 04.06.1993
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

324 EA23-1324 Arjunbhai Laxmanbhai Parmar 15.06.1984
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

325 EA23-1325
Dasharathbhai Ramanbhai 

Parmar
04.12.1993

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

326 EA23-1326 Gopal Shantilal Baria 01.06.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

327 EA23-1327 Jitendra Somabhai Rathod 01.06.1994
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

328 EA23-1328 Bhavesh Shantilal Chavda 06.03.1994
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

329 EA23-1329 Hemant Maheshbhai Panchal 13.07.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

330 EA23-1330 Umeshkumar Arvindbhai Tadvi 18.03.1986
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

331 EA23-1331
Manishkumar Maganbhai 

Rathod
16.07.1991

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

332 EA23-1332
Maheshbhai Bodiyabhai 

Rathwa
03.09.1986

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

333 EA23-1333 Lilabhai Somabhai Dabhi 19.02.1985
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

334 EA23-1334 Rajeshkumar Somabhai Khant 30.06.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

335 EA23-1335 Vikrambhai Pratapbhai Mahida 06.07.1991
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

336 EA23-1336 Dilip Dhanajibhai Charel 08.03.1990
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.
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337 EA23-1337 Sanjay Rameshbhai Ravat 05.05.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

338 EA23-1338
 Shaileshkumar Bhagabhai 

Baria
17.06.1994

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

339 EA23-1339 Jagdishbhai Jashubhai Rohit 03.07.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

340 EA23-1340 Nilkanthgiri J Goswami 10.03.1999
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

341 EA23-1341 Chirag Chandrakantbhai Tadvi 18.12.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

342 EA23-1342
Mukeshbhai Jesingbhai 

Taviyad
12.05.1990

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

343 EA23-1343 Hiteshkumar Ratansinh Solanki 07.07.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

344 EA23-1344
Nadimkhan Iqbalmahmmad 

Pathan
18.06.1999

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

345 EA23-1345 Nareshbhai Bhathibhai Khant 11.01.1993
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

346 EA23-1346 Karan Bhupendrabhai Nayka 01.06.2001
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

347 EA23-1347
Sanitkumar Ramsingbhai 

Rathva
01.06.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

348 EA23-1348
Sanjaykumar Laxmanbhai 

Solanki
26.06.1997

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

349 EA23-1349 Kiranbhai Babubhai Rathva 16.06.2000
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

350 EA23-1350 Sauravkumar S Prajapati 13.08.2000
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

351 EA23-1351 Viralkumar P Rathwa 15.08.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

352 EA23-1352
Yogeshbhai Arvindbhai 

Padhiyar
09.02.1999

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

353 EA23-1353 Dharmesh Natvarbhai Vasava 05.04.2002
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

354 EA23-1354 Aadil Ramzubhai Ghanchi 27.02.2001
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

355 EA23-1355 Kaushikbhai J. Rathava 31.07.2000
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

356 EA23-1356 Pritesh Shankarbhai Parmar 17.12.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

357 EA23-1357
Kalpeshbhai Rameshbhai 

Vasava
17.11.1997

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

358 EA23-1358 Navaneet Bhupendrabhai Gohil 25.06.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

359 EA23-1359 Sailesh Mahendrabhai Baria 12.01.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

360 EA23-1360 Madhavsinh Fatesinh Parmar 11.02.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

361 EA23-1361 Ghanshyam Kanubhai Parmar 23.11.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

362 EA23-1362 Jaydeep Rajubhai Vasava 21.02.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

363 EA23-1363 Bhupendra Narottambhai Baria 17.07.1989
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

364 EA23-1364
Jenish Dharmendrabhai 

Chauhan
17.05.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.
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365 EA23-1365 Bipin Shakara Bhai Chauhan 10.11.1999
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

366 EA23-1366 Santilal Rayalabhai Rathwa 09.07.2001
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

367 EA23-1367 Manoj Arvind Bhai Rathwa 13.08.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

368 EA23-1368 Vijay Arvind Bhai Rathwa 26.12.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

369 EA23-1369 Haresh Raghu Bhai Rathwa 01.06.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

370 EA23-1370 Ankit Nanji Bhai Rathod 13.03.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

371 EA23-1371 Jitendra Hemsing Bhai Rathwa 01.10.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

372 EA23-1372 Abdulkadir Khursidbhai Ansari 15.03.1999
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

373 EA23-1373 Apleshbhai Kalubhai Baria 05.02.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

374 EA23-1374 Jigneshbhai Dineshbhai Rohit 12.08.1999
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

375 EA23-1375 Akshaybhai Kashirambhai Bhil 08.06.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

376 EA23-1376 Nileshkumar Gopalbhai Bariya 01.10.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

377 EA23-1377 Piyushkumar Kanubhai Bariya 13.02.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

378 EA23-1378 Pravinbhai Mansinh Baria 01.05.1991
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

379 EA23-1379 Ajaybhai Himrajbhai Bhuria 02.04.1994
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

380 EA23-1380 Harshadbhai Chandubhai Rohit 02.08.2001
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

381 EA23-1381 Sunilbhai Arjunbhai Rathava 13.08.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

382 EA23-1382 Surajbhai Cheharbhai Rathva 18.09.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

383 EA23-1383 Vipulkumar Shanatsinh Patel 20.03.1990
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

384 EA23-1384
Jashvantbhai Narvatbhai 

Taviyad
15.12.1995

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

385 EA23-1385 Jaydipsinh Umedsinh Thakor 18.06.1999
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

386 EA23-1386 Virabhai Bhemabhai Damor 12.06.1990
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

387 EA23-1387 Nareshkumar Amratsinh Damor 29.04.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

388 EA23-1388 Mukeshbhai Fulabhai Pargi 21.05.1994
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

389 EA23-1389 Rohitkumar Suramabhai Damor 01.06.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

390 EA23-1390 Vinodkumar Jerabhai Baria 17.06.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

391 EA23-1391
Rakeshbhai Ramanbhai 

Taviyad
23.02.1995

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

392 EA23-1392
Kalpeshkumar Shansinh 

Thakor
01.06.1991

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.
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393 EA23-1393 Mahesbhai Virabhai Khant 26.06.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

394 EA23-1394 Kalpeshbhai Jayantibhai Damor 22.12.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

395 EA23-1395 Ishvarbhai Parvatbhai Baria 13.06.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

396 EA23-1396 Narsinhbhai Arjunbhai Gol 16.04.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

397 EA23-1397 Nareshkumar Manilal Makwana 31.03.1994
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

398 EA23-1398
Jitendrakumar Ramanbhai 

Baria
22.08.1999

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

399 EA23-1399 Kamleshbhai Punabhai Baria 10.06.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

400 EA23-1400 Rahulkumar Vikramsinh Patel 06.08.2000
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

401 EA23-1401
Himanshukumar Ashvinbhai 

Patel
01.10.1999

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

402 EA23-1402
Virendarakumar Ajabsinh 

Rathod
18.07.1995

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

403 EA23-1403 Sachinkumar Maheshbhai Raj 24.12.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

404 EA23-1404 Niravkumar Manharbhai Baria 28.02.2000
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

405 EA23-1405 Tushargiri Amrutgiri Gosai 27.11.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

406 EA23-1406
Pareshbhai Abhesinh 

Chandana
24.12.1995

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

407 EA23-1407
Rajdipsinh Chhatrpalsinh 

Punwar
21.01.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

408 EA23-1408 Sunilkumar Danabhai Chauhan 24.12.1993
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

409 EA23-1409 Pravinbhai Chandubhai Parmar 20.06.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

410 EA23-1410 Khetan Girishkumar Patel 21.10.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

411 EA23-1411 Priteshkumar Chunilal Modiya 12.04.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

412 EA23-1412
Ashvinkumar Jayantilal 

Chauhan
23.12.1993

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

413 EA23-1413
Kaiyurkumar Govindbhai 

Vankar
26.09.1996

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

414 EA23-1414
Mahendrakumar Chunilal 

Vasava
27.02.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

415 EA23-1415 Ajaykumar Vasantbhai Patel 01.12.1999
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

416 EA23-1416 Udesinh Rupabhai Zalaiya 20.04.1993
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

417 EA23-1417 Vijaybhai Vaghajibhai Gohel 29.07.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

418 EA23-1418
Maulikkumar Narendrabhai 

Patel
03.02.1999

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

419 EA23-1419 Gautambhai Ravjibhai Gohel 05.10.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

420 EA23-1420
Harshkumar Jayantibhai 

Parmar
25.02.2002

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.
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421 EA23-1421 Maheshbhai Budhabhai Parmar 01.07.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

422 EA23-1422 Anilkumar Kiritbhai Solanki 17.07.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

423 EA23-1423
Ranjitsinh Prabhatsinh 

Chauhan
19.06.2000

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

424 EA23-1424 Rajeshkumar Natubhai Sodha 05.11.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

425 EA23-1425 Santosh Mangalbhai Machhi 09.11.1984
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

426 EA23-1426
Alpeshkumar Chhotabhai 

Parekh
02.12.1987

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

427 EA23-1427
Bhupendrasinh Fatesinh 

Ghariya
21.01.1993

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

428 EA23-1428 Rajesh Arjunbhai Patel 15.02.1992
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

429 EA23-1429
Jagdishkumar Prabhabhai 

Patel
31.05.1984

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

430 EA23-1430
Maheshbhai Gopalbhai. 

Nalvaya
12.12.1985

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

431 EA23-1431
Rakeshkumar Bharatbhai 

Prajapati
01.01.1985

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

432 EA23-1432
Ranjitkumar Jeshangbhai 

Parmar
09.08.1984

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

433 EA23-1433 Sunil Dalpatsinh Bamaniya 27.05.1992
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

434 EA23-1434
Dilipsinh Ghanshyambhai 

Damor
23.11.1984

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

435 EA23-1435 Kishorbhai Laxmanbhai Damor 01.06.1990
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

436 EA23-1436 Ajaybhai D Prajapati 07.11.1984
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

437 EA23-1437
Chetankumar Kanchanbhai 

Parmar
22.09.1983

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

438 EA23-1438 Maheshbhai Dhulabhai Ninama 21.06.1987
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

439 EA23-1439
Alpeshkumar Vestabhai 

Rathava
01.06.1986

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

440 EA23-1440 Premabhai Fatabhai Rathwa 10.02.1990
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

441 EA23-1441
Kalpeshkumar Jasvantbhai 

Parmar
13.06.1989

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

442 EA23-1442 Pravinkumar Samarsinh Baria 10.08.1985
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

443 EA23-1443 Mukesh Raysingbhai Khata 22.04.1983
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

444 EA23-1444 Sandipsinh Hathisinh Baria 30.06.1989
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

445 EA23-1445
Prabodhbhai Natvarbhai 

Solanki
03.11.1983

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

446 EA23-1446 Kamleshbhai Nathabhai Bariya 01.06.1987
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

447 EA23-1447 Chandrasinh Dalsinh Rathod 15.03.1999
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

448 EA23-1448 Mukeshbhai Kalajibhai Damor 25.04.1989
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.
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449 EA23-1449 Nareshbhai Maheshbhai Tadvi 01.06.1992
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

450 EA23-1450 Chitrang Babubhai Rana 26.05.1984
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

451 EA23-1451 Rikinkumar Abhesinh Gori 15.05.1988
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

452 EA23-1452 Mahesh Kanubhai Katara 29.06.1988
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

453 EA23-1453
Shaileshkumar Arjunbhai 

Vasava
10.02.1987

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

454 EA23-1454
Keyurkumar Pratapsinh 

Chauhan
28.02.1988

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

455 EA23-1455 Sureshbhai Jangubhai Rathwa 13.06.1983
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

456 EA23-1456 Bharatsinh Melabhai Chauhan 27.02.1990
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

457 EA23-1457 Panchal Umesh Ashokbhai 15.01.1984
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

458 EA23-1458 Jayendra Samantbhai Padhiyar 10.12.1991
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

459 EA23-1459 Sureshbhai Kantibhai Chauhan 14.07.1987
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

460 EA23-1460 Ashvin Chimanbhai Valand 19.12.1988
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

461 EA23-1461
Subhashkumar Givabhai 

Gameti
16.12.1984

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

462 EA23-1462
Mukeshkumar Ravjibhai 

Chauhan
02.05.1993

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

463 EA23-1463 Hiteshbhai Janaksinh Parmar 24.08.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

464 EA23-1464 Shaileshkumar Jethabhai Baria 30.06.1992
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

465 EA23-1465 Shailesh Malabhai Baria 05.03.1985
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

466 EA23-1466 Dilipbhai Kanubhai Parmar 01.09.1994
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

467 EA23-1467 Durvesh Basirbhai Shekh 28.10.1993
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

468 EA23-1468 Marutsinh Bhavansinh Baria 14.06.1986
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

469 EA23-1469 D D Parmar 30.07.1985
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

470 EA23-1470 Pritesh Ashokbhai Sharma 30.11.1983
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

471 EA23-1471 H G Parmar 12.02.1985
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

472 EA23-1472 Piyushbhai Arvindbhai Khatri 27.03.1994
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

473 EA23-1473 Rajendrakumar Raysinh Hathila 26.10.1988
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

474 EA23-1474 Shankarbhai Narsinh Baria 01.05.1987
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

475 EA23-1475 Hitesh Dahyabhai Vankar 01.09.1989
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

476 EA23-1476 Mukeshbhai Dhirabhai Padariya 04.06.1994
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.
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477 EA23-1477 Firojmiya Bismillamiya Malek 01.11.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

478 EA23-1478 Kalpesh Manaharbhai Patel 12.06.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

479 EA23-1479 Ramanbhai Babubhai Bhagora 05.05.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

480 EA23-1480 Kalpeshbhai Jethabhai Taviyad 20.05.1994
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

481 EA23-1481 Ankitbhai G Baria 26.05.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

482 EA23-1482 Sanjaybhai Narvatbhai Bariya 20.05.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

483 EA23-1483 Vijaykumar Rameshbhai Palas 08.05.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

484 EA23-1484
Dipakkumar Rajeshbhai 

Parmar
27.12.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

485 EA23-1485
Jaykumar Sureshchandra 

Pancholi
29.09.1990

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

486 EA23-1486 Rahul Madiabhai Rathava 15.02.1994
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

487 EA23-1487 Akshaykumar Anilbhai Vasava 05.12.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

488 EA23-1488 Vijaybhai Naranbhai Vasava 31.03.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

489 EA23-1489
Chandrakant Dineshbhai 

Solanki
08.09.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

490 EA23-1490
Himanshukumar Rajeshbhai 

Mali
06.04.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

491 EA23-1491 Nikunjkumar R Damor 01.05.1992
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

492 EA23-1492 Nishit G Dhobi 22.09.2001
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

493 EA23-1493 Kiranbhai Kanubhai Padhiyar 16.05.2000
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

494 EA23-1494 Sureshbhai Jashubhai Parmar 13.02.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

495 EA23-1495
Jigneshbhai Melsangbhai 

Padhiyar
27.07.1999

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

496 EA23-1496 Ramsinh C. Parmar 17.08.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

497 EA23-1497 Rahul Shantilal Rohit 01.04.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

498 EA23-1498
Satishkumar Narsingbhai  

Rathod
12.01.1997

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

499 EA23-1499 Sunilkumar Vanrajsinh Parmar 25.08.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

500 EA23-1500 Harishbhai Somabhai Rohit 23.03.1994
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

501 EA23-1501
Savan Hemchandrabhai 

Thakarda 
23.05.1995

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

502 EA23-1502 Harpalsinh Ajitsinh Solanki 24.11.1994
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

503 EA23-1503 Ajay Gopalbhai Baria 11.10.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

504 EA23-1504 Rahul Bhalabhai Desai 21.07.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.
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505 EA23-1505 Nilesh Ambalalbhai  Baria 07.10.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

506 EA23-1506 Rahul Shana Bhai Rana 28.11.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

507 EA23-1507 Yuvrajsinh Arunbhai Solanki 21.05.2001
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

508 EA23-1508 Rohil Ratilal Bhai Vankar 10.07.2000
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

509 EA23-1509 Erfan Mahmmad Bhai Ghanchi 26.05.2001
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

510 EA23-1510 Navnit Jagdishbhai Rohit 05.10.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

511 EA23-1511 Rahul Vasant Bhai Rathwa 01.06.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

512 EA23-1512 Mahir Thakor Bhai Mochi 16.10.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

513 EA23-1513
Surpalsinh Bhupendrabhai 

Puvar
25.09.1988

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

514 EA23-1514 Mayurkumar Jaydipbhai Baria 17.03.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

515 EA23-1515 Nirav Dilipbhai Barot 30.07.2001
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

516 EA23-1516 Mahipatkumar Ratansinh Baria 11.09.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

517 EA23-1517 Manishbhai Rameshbhai Baria 20.03.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

518 EA23-1518 Shaileshbhai Rajeshbhai Bhil 06.05.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

519 EA23-1519
Nipulkumar Rameshbhai 

Bhabhor
08.05.1992

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

520 EA23-1520 Umeshbhai Manubhai Tadvi 29.11.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

521 EA23-1521 Akshaykumar Maheshbhai Bhil 14.06.1999
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

522 EA23-1522 Arjunsinh Indrasinh Chavda 06.06.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

523 EA23-1523 Jigneshkumar Jaysinh Patel 09.02.1994
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

524 EA23-1524 Ramesh Fulsingbhai Baria 21.12.1988
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

525 EA23-1525
Rakeshkumar Raysingbhai 

Pandor
16.05.1994

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

526 EA23-1526 Harshadkumar Arjunsinh Bariya 05.09.1991
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

527 EA23-1527
Rajendrakumar Mangalbhai 

Prajapati
30.08.1993

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

528 EA23-1528 Varsanbhai Ramanbhai Rathva 12.04.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

529 EA23-1529 Pareshkumar Mavabhai Patel 03.02.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

530 EA23-1530
Shaileshkumar Kantilal 

Chauhan
31.05.1992

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

531 EA23-1531 Hiteshbhai Nanabhai Damor 08.06.1995
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

532 EA23-1532
Narendrakumar Lallusinh 

Solanki
03.12.1997

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.
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533 EA23-1533 Sureshbhai Raysingbhai Pagi 08.02.1991
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

534 EA23-1534
Ravindrakumar Parvatsinh 

Patel
14.04.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

535 EA23-1535 Harishbhai Sardarbhi Khant 30.11.1994
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

536 EA23-1536 Bhargavkumar Bakorbhai Patel 02.06.1999
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

537 EA23-1537
Hargovindbhai Mohanbhai 

Damor
11.08.2002

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

538 EA23-1538 Sureshkumar Babubhai Patel 15.06.1993
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

539 EA23-1539
Ganpatbhai Bharatbhai 

Chauhan
25.12.1999

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

540 EA23-1540
Kalpeshkumar Laxmanbhai 

Damor
02.07.1995

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

541 EA23-1541 Axaykumar Vinodbhai Baria 14.06.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

542 EA23-1542
Jitendarakumar Khatubhai 

Baria
15.09.1997

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

543 EA23-1543 Arabajbhai Idrishbhai Mansuri 22.02.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

544 EA23-1544 Mehulkumar Ramanbhai Charel 03.05.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

545 EA23-1545 Hardikkumar Rajubhai Rathod 09.06.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

546 EA23-1546
Sanjaykumar Chandubhai 

Malivad
20.12.1995

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

547 EA23-1547
Harishkumar Ranchodbhai 

Parmar
01.06.1996

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

548 EA23-1548 Indrakumar Laxmansinh Patel 24.04.1991
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

549 EA23-1549
Manojkumar Ashokbhai 

Prajapati
05.05.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

550 EA23-1550 Pravinbhai Chandubhai Parmar 07.03.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

551 EA23-1551
Rajendrasinh Mahobatsinh 

Rathod
01.10.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

552 EA23-1552
Alpeshkumar Mahipatbhai 

Talpada
01.05.1993

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

553 EA23-1553
Jitendrakumar Vijaysinh 

Chauhan
27.05.1997

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

554 EA23-1554 Hiteshkumar Ambalal Dabhi 12.05.1997
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

555 EA23-1555
Rasikkumar Rameshbhai 

Katara
26.06.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

556 EA23-1556 Sahilkumar Babubhai Patel 11.01.2000
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

557 EA23-1557
Jayminkumar Rameshbhai 

Bhoi
11.07.1998

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

558 EA23-1558 Vishalbhai Sumantbhai Sharma 17.04.1991
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

559 EA23-1559 Ajaykumar Natubhai Chauhan 06.06.1994
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

560 EA23-1560
Karankumar  Dhanabhai 

Bharvad
24.08.1999

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.
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561 EA23-1561
Rakeshkumar Ashokbhai 

Vasava
19.05.1999

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

562 EA23-1562 Khilankumar Vijaykumar Patel 15.08.1999
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

563 EA23-1563
Rahulkumar Vikramsinh 

Taviyad
10.06.1994

મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

564 EA23-1564 Dhaval Bhikhabhai Ka Patel 14.05.1998
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

565 EA23-1565 Piyushkumar Kantibhai Patel 13.01.1996
મધ્ય ગજુરાત વિજ કંપની વિ. આનંદ ઓએન્ડ એમ સકકિ ઓવિસ, ગ્રીડ 

કમ્પાઉન્ડ, િાંભિેિ રોડ, આણદં આર્કસ કોિજે પાસે, આણદં.

566 EA23-1566
Bhupendrakumar Pravinbhai 

Patel
06.01.1989

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

567 EA23-1567
Rajeshkumar Karansinh 

Vanzara
05.05.1985

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

568 EA23-1568 Sankarbhai Arjanbhai Pagi 05.02.1984
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

569 EA23-1569
Bhaveshkumar Natvarbhai 

Makwana
14.12.1993

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

570 EA23-1570 Ganpatsinh Punabhai Pateliya 06.05.1983
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

571 EA23-1571 Dineshbhai Gamanbhai Baria 16.05.1983
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

572 EA23-1572 Ranjit Vikrambhai Rathwa 15.04.1990
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

573 EA23-1573 Dineshbhai Bhurabhai Rathwa 01.07.1985
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

574 EA23-1574 Mukeshbhai Parvatbhai Khata 03.07.1991
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

575 EA23-1575 Arjunbhai Ramanbhai Chauhan 13.12.1986
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

576 EA23-1576
Shubhdharam Bachubhai 

Rathva
20.05.1993

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

577 EA23-1577 Ajay Naranbhai Tadvi 27.01.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

578 EA23-1578 Sanjay Shankar Rathwa 17.06.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

579 EA23-1579 Rahul Mansingbhai Katara 25.05.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

580 EA23-1580 Rajesh Swarupbhai Baria 28.06.1993
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

581 EA23-1581 Bharatkumar Nathabhai Baria 01.06.1986
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

582 EA23-1582 Girish Nathabhai Damor 31.05.1992
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

583 EA23-1583 Mukesh Kesharsinh Rathwa 30.05.1986
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

584 EA23-1584 Bharatkumar Lembajibhai Patel 23.09.1986
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

585 EA23-1585 Pravinbhai Kalubhai Ninama 10.06.1987
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

586 EA23-1586 Kiritsinh Ranjitsinh Thakor 16.04.1983
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

587 EA23-1587 Shaileshkumar Aratsinh Baria 06.06.1983
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

588 EA23-1588
Pankeshkumar Kantibhai 

Rathwa
12.11.1990

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.
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589 EA23-1589
Bhaveshkumar Shantilal 

Machhi
15.08.1992

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

590 EA23-1590 Vipulkumar Samarsinh Baria 15.06.1992
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

591 EA23-1591 Sureshbhai Haribhai Khant 12.06.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

592 EA23-1592 Jagdishbhai Vipinbhai Rathwa 15.06.1987
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

593 EA23-1593 Madhavsinh Fulsinh Bhojani 28.05.1988
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

594 EA23-1594 Ajaysinh Ranjitsinh Solanki 01.06.1989
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

595 EA23-1595 H D Sharma 15.07.1985
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

596 EA23-1596 Anil Mohanbhai Parmar 22.02.1988
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

597 EA23-1597 Shailesh Jagdishbhai Rathwa 01.06.1983
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

598 EA23-1598 Vishal Vinodbhai Vasava 01.06.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

599 EA23-1599 Kiransinh Surmalsing Khant 05.08.1988
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

600 EA23-1600 Jaimin Mafatbhai Rana 21.08.1983
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

601 EA23-1601 Amitkumar Chaganbhai Parmar 23.08.1989
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

602 EA23-1602 Manish Rupsinh Gamar 01.01.1991
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

603 EA23-1603 Maheshkumar Udabhai Fanasa 15.01.1986
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

604 EA23-1604 Jayeshkumar Kanubhai Maru 12.09.1984
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

605 EA23-1605
Nareshkumar Nanabhai 

Dhamot
01.06.1992

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

606 EA23-1606 Mukeshbhai Kodarbhai Taral 01.07.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

607 EA23-1607
Trushalkumar Rajeshbhai 

Parmar
06.04.1996

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

608 EA23-1608 Shakurbhai Jivanbhai Talaviya 15.04.1993
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

609 EA23-1609 Sanjaybhai Dhulabhai Parmar 09.06.1991
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

610 EA23-1610 Lalabhai Ramabhai Khant 28.11.1992
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

611 EA23-1611 Ajitkumar Bhagubhai Baria 26.11.1985
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

612 EA23-1612 Hiteshkumar Hirabhai Patel 10.06.1989
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

613 EA23-1613 V S Sagar 18.02.1986
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

614 EA23-1614 Nileshbhai Rameshbhai Solanki 10.02.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

615 EA23-1615 Sunilkumar Dalabhai Jatwa 10.08.1991
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

616 EA23-1616
Maheshbhai Jagdishbhai 

Patanwadia
15.09.1993

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.
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617 EA23-1617
Chetankumar Dineshbhai 

Trivedi
04.04.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

618 EA23-1618 Dipakbhai Somabhai Patel 07.06.1991
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

619 EA23-1619 Nareshkumar Shivabhai Khant 01.03.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

620 EA23-1620 Pritesh Rameshbhai Baria 06.07.1992
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

621 EA23-1621
Piyushkumar Dineshbhai 

Vankar
30.05.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

622 EA23-1622
Rakeshkumar Dhulabhai 

Thakor
18.07.1998

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

623 EA23-1623
Niyajmahammad Naimmiya 

Malek
30.08.1996

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

624 EA23-1624 Hardik Rajeshbhai Patel 20.03.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

625 EA23-1625
Dharmendrasinh Virsinh 

Mahida
23.08.1999

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

626 EA23-1626
Thakor Pratikkumar 

Rameshbhai
09.11.1996

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

627 EA23-1627
Rajendrakumar Shanabhai 

Solanki
30.08.1988

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

628 EA23-1628
Shaileshbhai Girishbhai 

Pathiyar
14.04.1996

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

629 EA23-1629 Nitinkumar Rajnikant Prajapati 15.05.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

630 EA23-1630 Shivam Satishbhai Valand 16.07.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

631 EA23-1631 Abhesinh Gotmabhai Dindor 15.06.1993
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

632 EA23-1632 Kirankumar Rajubhai Padhiyar 27.01.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

633 EA23-1633
Kamleshkumar Ashokbhai 

Makwana
19.11.1997

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

634 EA23-1634 Girishbhai Chaturbhai Harijan 11.09.1992
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

635 EA23-1635
Rajeshkumar Harishbhai 

Parmar
26.06.1997

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

636 EA23-1636 Dhavalkumar Rajeshbhai Bhoi 22.08.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

637 EA23-1637 Yuvrajsinh Ranvirsinh Mahida 06.10.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

638 EA23-1638
Dharmendrakumar Bhupatbhai 

Parmar
25.06.1992

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

639 EA23-1639 Dipakbhai Vinubhai Chavda 12.08.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

640 EA23-1640
Akashkumar Sureshbhai 

Vasava
06.05.2000

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

641 EA23-1641
Rajendrasinh Bhailalbhai 

Padhiyar
21.10.2001

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

642 EA23-1642 Smit Natubhai Solanki 14.12.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

643 EA23-1643
Vishalkumar Narendrabhai 

Makwana
18.10.1997

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

644 EA23-1644 Manojbhai Virabhai Vagadiya 12.06.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.
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645 EA23-1645 Sahdev Diljitbhai Bhil 31.07.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

646 EA23-1646
Shahnavaz Shahidkhan 

Chauhan
01.06.1999

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

647 EA23-1647 Bharatbhai Fulabhai Baria 01.06.1993
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

648 EA23-1648 Bhavik Yashvantbhai Patel 29.08.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

649 EA23-1649
Dhaval Narendrabhai     

Parmar
12.12.1996

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

650 EA23-1650 Rajendra Rameshbhai Baria 14.04.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

651 EA23-1651 Kiran Bachubhai Gohil 15.09.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

652 EA23-1652 Prakash Mohanbhai Pawar 26.08.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

653 EA23-1653 Jaydipsinh Yuvrajsinh Rathod 30.06.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

654 EA23-1654 Kunal Narendra Bhai Jogi 22.01.2000
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

655 EA23-1655 Manish Ratan Bhai Rathwa 29.07.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

656 EA23-1656 Ishvar Parsottam Bhai Talpada 29.01.2000
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

657 EA23-1657 Ashish Jayram Bhai Tadvi 07.05.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

658 EA23-1658 Mohsinali Haidarali Malek 18.03.2001
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

659 EA23-1659 Hemant Subhash Bhai Koli 23.01.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

660 EA23-1660
Ravindrasinh Mahendrasinh 

Parmar
05.07.1998

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

661 EA23-1661 Pankajkumar Virsingbhai Munia 15.04.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

662 EA23-1662
Jatinkumar Narendrabhai 

Parmar
04.07.1994

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

663 EA23-1663 Vijaykumar Kandubhai Rathva 27.11.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

664 EA23-1664
Vishalkumar Mayurkumar 

Parmar
09.04.2000

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

665 EA23-1665 Pappubhai Kamjibhai Hathila 18.06.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

666 EA23-1666 Divyeshbhai Arvindbhai Valand 19.01.2002
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

667 EA23-1667 Bhavin Mukeshbhai Tadavi 23.10.2000
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

668 EA23-1668 Sahilsinh Sardarsinh Chauhan 14.10.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

669 EA23-1669
Niteshkumar Prabhatsinh 

Chauhan
06.05.1996

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

670 EA23-1670
Maheshkumar Rameshbhai 

Machhi
25.11.1994

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

671 EA23-1671
Vikramkumar Ganpatbhai 

Dindor
02.07.1994

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

672 EA23-1672
Surendrakumar Mohanbhai 

Bhabhor
07.04.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.
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673 EA23-1673
Pareshkumar Babubhai 

Prajapati
07.02.1994

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

674 EA23-1674 Subhashbhai Prabhudas Baria 15.06.1990
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

675 EA23-1675 Valambhai Mangalbhai Khant 21.05.1990
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

676 EA23-1676 Kiranbhai Kalubhai Muniya 08.05.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

677 EA23-1677
Dharmeshkumar Ramanbhai 

Baria
10.02.1997

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

678 EA23-1678 Rameshbhai Arjunbhai Parmar 30.03.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

679 EA23-1679 Prakashkumar Amarsinh Patel 20.09.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

680 EA23-1680 Pankajkumar Nanabhai Patel 01.01.1900
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

681 EA23-1681 Jagdishbhai Vinodbhai Parmar 01.05.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

682 EA23-1682
Hiteshkumar Naranbhai 

Khadiya
17.06.1997

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

683 EA23-1683
Dhruvinkumar Shankarbhai 

Patel
13.06.1999

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

684 EA23-1684
Dhirendrasinh Pravinsinh 

Parmar
04.08.1999

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

685 EA23-1685 Yogeshbhai Ramanbhai Charel 28.08.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

686 EA23-1686
Ganapatbhai Laxamanbhai 

Taviyad
15.11.1996

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

687 EA23-1687 Mohanbhai Gopsinh Patel 13.06.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

688 EA23-1688
Jayeshkumar Bhayjeebhai 

Baria
15.06.1991

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

689 EA23-1689 Rahulkumar Somabhai Ganava 11.03.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

690 EA23-1690 Hiteshkumar Parvatbhai Baria 01.06.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

691 EA23-1691 Adilkhan Naimkhan Pathan 04.06.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

692 EA23-1692
Hardikkumar Mahendrabhai 

Gajjar
24.01.1997

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

693 EA23-1693 Vijaysinh  Bhemabhai Rathod 19.07.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

694 EA23-1694 Vijaykumar Dineshbhai Dabhi 15.03.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

695 EA23-1695 Kanubhai Kantibhai Chauhan 30.08.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

696 EA23-1696
Keyurkumar Jashvantbhai 

Patel
10.10.1994

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

697 EA23-1697 Rahulkumar Bharatbhai Palas 01.06.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

698 EA23-1698 Digvijaysinh Hirsinh Solanki 19.10.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

699 EA23-1699
Mehulkumar  Sureshbhai 

Parmar
07.07.1999

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

700 EA23-1700
Vishalkumar Rajanibhai 

Vasava
20.06.1997

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.
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701 EA23-1701
Himmatsinh Ganpatsinh 

Parmar
18.10.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

702 EA23-1702 Priyankkumar  Girishbhai Patel 24.04.2000
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

703 EA23-1703 Rasikbhai Chhaganbhai Dedun 01.06.2000
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

704 EA23-1704
Keyurkumar Shaileshbhai 

Makwana
06.03.1998

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

705 EA23-1705
Sureshbhai Rameshbhai 

Solanki
19.02.1992

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

706 EA23-1706
Ashishkumar Rameshbhai 

Raval
04.06.1999

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

707 EA23-1707 Nileshkumar Rajubhai Parmar 11.02.2002
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

708 EA23-1708
Sanjaykumar Ramanbhai 

Prajapati
12.07.1990

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

709 EA23-1709 Pravinkumar Prakshbhai Patel 18.02.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

710 EA23-1710 A B Solanki 15.12.1983
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

711 EA23-1711 Jaspalsinh Ranjitsinh Chauhan 13.04.1985
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

712 EA23-1712
Ankitkumar Vainkunthbhai 

Prajapati
19.08.1992

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

713 EA23-1713 Rajubhai Buddhiram Raidas 01.02.1988
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

714 EA23-1714 Pankaj Kantibhai Parmar 30.11.1991
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

715 EA23-1715 Mukeshbhai Mansinh Rathod 12.07.1986
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

716 EA23-1716 Jasvantbhai Fulabhai Baria 13.07.1984
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

717 EA23-1717
Bhadrashkumar Pravinbhai 

Patel
09.05.1990

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

718 EA23-1718 Jignesh Fulabhai Khant 19.02.1992
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

719 EA23-1719 Dilip Nanjibhai Rathod 15.05.1990
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

720 EA23-1720 Sanjaysinh Chandrasinh Baria 09.03.1992
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

721 EA23-1721 Rahul Dilipbhai Vasun 01.06.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

722 EA23-1722 Rakesh Hirabhai Khant 26.01.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

723 EA23-1723
Shaileshkumar Bhurabhai 

Khant
04.04.1988

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

724 EA23-1724 Dhavalkumar Bharatbhai Patel 07.07.1986
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

725 EA23-1725 Vanrajsinh Vajabhai Khant 15.07.1984
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

726 EA23-1726 Ishwarbhai Jagjibhai Damor 05.01.1986
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

727 EA23-1727
Dineshbhai Mangliyabhai 

Bariya
07.06.1984

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

728 EA23-1728
Amitkumar Undhiyabhai 

Rathava
17.05.1990

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.
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729 EA23-1729 Iswar Masorbhai Bariya 14.04.1991
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

730 EA23-1730 Mahesh Ganpatbhai Bariya 01.06.1991
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

731 EA23-1731
Mukundkumar Dahyabhai 

Makwana
04.06.1987

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

732 EA23-1732 Sachinkumar Rupsinh Ravat 04.08.1986
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

733 EA23-1733
Shankarbhai Raysangbhai 

Rathod
26.10.1998

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

734 EA23-1734
Kamleshbhai Mohanbhai 

Vankar
19.12.1985

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

735 EA23-1735 Jayantibhai Jivabhai Damor 10.12.1985
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

736 EA23-1736
Vineshkumar Nansingbhai 

Barjod
07.06.1985

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

737 EA23-1737 Mukesh Bhurjibhai Damor 04.12.1987
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

738 EA23-1738 Dipakkumar Dhulabhai Damor 30.03.1987
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

739 EA23-1739
Shaileshkumar Pratapbhai 

Padaria
22.08.1994

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

740 EA23-1740 Apleshkumar Jayantilal Baria 05.08.1993
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

741 EA23-1741
Pragneshkumar Rajeshbhai 

Mahera
30.05.1993

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

742 EA23-1742 Alkeshkumar Manubhai Parmar 08.12.1985
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

743 EA23-1743
Rahulkumar Dhansingbhai 

Rathwa
15.08.1984

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

744 EA23-1744 Pratikkumar Shantilal Patel 20.12.1989
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

745 EA23-1745 Vijaykumar Ramsinh Baria 11.02.1984
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

746 EA23-1746 Kantilal Mangadbhai Damor 06.01.1988
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

747 EA23-1747 Pareshkumar U. Patel 10.04.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

748 EA23-1748 Kishorbhai Mangalabhai Damor 07.01.1993
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

749 EA23-1749
Alpeshkumar Rameshbhai 

Garasiya
08.09.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

750 EA23-1750 Raju Sankarlal Asari 01.07.1986
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

751 EA23-1751 Vinod Naginbhai Raval 25.02.1989
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

752 EA23-1752
Darshankumar Navinbhai 

Bhatiya
11.08.1992

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

753 EA23-1753 Parvatkumar Kalubhai Roz 10.01.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

754 EA23-1754 Bhavesh Bhikhabhai Rana 21.07.1993
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

755 EA23-1755 Bhikabhai Nathabhai Dhamot 01.06.1985
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

756 EA23-1756
Bharatkumar Shamjibhai 

Katara
07.06.1987

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.
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757 EA23-1757 Kaushikkumar Somabhai Rana 24.08.1992
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

758 EA23-1758
Prakashbhai Chimanbhai 

Padhiyar
01.06.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

759 EA23-1759 Sanjay Mahendrabhai Tadvi 10.07.1993
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

760 EA23-1760 Sanjay Arjunbhai Parmar 19.02.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

761 EA23-1761 Sanjay Dineshbhai Parmar 13.10.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

762 EA23-1762 Kamilhusen Shahidhusen Sipai 01.06.1993
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

763 EA23-1763 Rahulbhai Jetiyabhai Bhabhor 10.05.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

764 EA23-1764 Manojkumar Ratilal Thakor 12.08.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

765 EA23-1765 Jaiminkumar Babubhai Sodha 29.11.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

766 EA23-1766 Ranjitkumar Khodabhai Thakor 13.11.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

767 EA23-1767 Kiritkumar Arjunbhai Chauhan 23.12.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

768 EA23-1768 Hiteshbhai Kanhbhai Vasava 24.11.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

769 EA23-1769 Ashwin Somabhai Katija 16.04.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

770 EA23-1770
Sanjaykumar Dineshbhai 

Parmar
02.01.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

771 EA23-1771
Rajeshwarkumar Raijibhai 

Parmar
30.10.1997

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

772 EA23-1772 Chirag Subhashbhai Vaghela 25.08.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

773 EA23-1773 Vijaykumar Jesingbhai Damor 03.11.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

774 EA23-1774
Rafikmahammadsha Ismailsha 

Diwan
18.07.1998

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

775 EA23-1775
Nitinkumar Mangalbhai 

Vaghela
27.10.1999

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

776 EA23-1776
Satishkumar Parsottambhai 

Parmar
11.03.1994

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

777 EA23-1777 Himmatbhai Dilipbhai Damor 05.07.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

778 EA23-1778 Rohankumar Dipakbhai Darji 12.06.2000
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

779 EA23-1779 Roshanbhai Lalabhai Raval 05.02.1992
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

780 EA23-1780 Vijaybhai Bhurabhai Taviyad 01.06.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

781 EA23-1781 Satishkumar Budhabhai Thakor 18.10.1991
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

782 EA23-1782 Nadimsha Salimsha Diwan 14.06.1993
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

783 EA23-1783 Prakashbhai Udesinh Sindha 14.08.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

784 EA23-1784 Mahendrasinh Jorubhai Sindha 19.06.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.
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785 EA23-1785
Sandipkumar Mahendrasinh 

Dabhi
16.07.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

786 EA23-1786
Yashpalsinh Rajendrasinh 

Dabhi
12.06.1999

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

787 EA23-1787 Husenraja Aiyubbhai Ghanchi 27.04.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

788 EA23-1788 Jayendra Kalubhai Baria 12.04.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

789 EA23-1789
Kalpeshkumar Ramanbhai 

Kanzariya
03.07.1989

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

790 EA23-1790 Rajnikant Arjunbhai Baria 25.10.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

791 EA23-1791 Pintu Thakorbhai Vasava 23.04.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

792 EA23-1792 Jishan Zakirhusen Daulti 02.12.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

793 EA23-1793 Rakesh Mahendrabhai Parmar 22.02.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

794 EA23-1794 Rakesh Poonam Bhai Vasava 03.07.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

795 EA23-1795 Kiran Ishwar Bhai Rathod 15.10.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

796 EA23-1796 Hardik Chhtrasinh Jadav 11.10.2001
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

797 EA23-1797 Ronak Jashavant Bhai Rohit 19.03.2001
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

798 EA23-1798 Sandip Kishan Bhai Raval 01.06.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

799 EA23-1799 Prakash Mathur Bhai Rathwa 01.06.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

800 EA23-1800 Sanjay Raghan Bhai Rathwa 12.05.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

801 EA23-1801 Jay Hirendrakumar Gandhi 20.04.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

802 EA23-1802 Ganeshbhai Manekbhai Pal 11.12.2000
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

803 EA23-1803 Ajaybhai Ramanbhai Baria 08.06.1992
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

804 EA23-1804 Sunilbhai Kishanbhai Rathwa 01.06.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

805 EA23-1805
Dhirajkumar Nareshbhai 

Rathwa
01.06.1997

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

806 EA23-1806
Lalsingbhai Laxmanbhai 

Taviyad
02.08.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

807 EA23-1807
Ravindrakumar Mohansinh 

Patel
19.12.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

808 EA23-1808
Dipeskumar Nikujchandra 

Parmar
16.05.1994

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

809 EA23-1809
Ajaykumar Subhashbhai 

Rathva
20.07.1998

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

810 EA23-1810
Roshankumar Sureshbhai  

Vanzara
23.07.1996

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

811 EA23-1811
Akshaykumar Nareshbhai 

Parmar
05.06.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

812 EA23-1812 Ashvinkumar Vinodbhai Baria 12.02.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.
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813 EA23-1813
Jayadipkumar Babubhai 

Pateliya
29.05.1994

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

814 EA23-1814
Kamleshbhai Jivabhai 

Vaghadiya
12.04.1990

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

815 EA23-1815
Dharmendrakumar Mangalsing 

Baria
07.11.1996

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

816 EA23-1816 Riteshkumr Paragbhai Parmar 10.06.1993
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

817 EA23-1817 Yasinbhai Yusufbhai Mansuri 29.05.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

818 EA23-1818 Anilkumar Nathabhai Pateliya 16.06.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

819 EA23-1819
Surapalkumar Vikramsinh 

Solanki
01.06.1998

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

820 EA23-1820 Nareshbhai Rameshbhai Baria 05.01.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

821 EA23-1821
Aliakabarkhan  Majitkhan 

Pathan
08.05.1998

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

822 EA23-1822
Kamleshbhai Savsingbhai 

Muniya
07.07.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

823 EA23-1823 Ankitkumar Pravinbhai Patel 11.05.2000
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

824 EA23-1824 Sachinkumar Biharilal Darji 02.01.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

825 EA23-1825 Vijaykumar Mangalsinh Patel 10.02.1993
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

826 EA23-1826 Yashkumar Pareshkumar Bhoi 19.03.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

827 EA23-1827
Akashkumar Dineshbhai 

Harijan
13.04.2001

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

828 EA23-1828
Maheshkumar Chhaganbhai 

Baria
25.05.1999

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

829 EA23-1829
Survirbhai Kalyansinh 

Bamaniya
05.03.1996

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

830 EA23-1830 Ashokkumar Ganpatsinh Baria 05.03.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

831 EA23-1831 Svarupbhai Kalubhai Dangi 15.01.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

832 EA23-1832 Jaypalkumar Bhikhabhai Patel 02.05.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

833 EA23-1833
Jagdishkumar Jayantibhai 

Sodha
18.01.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

834 EA23-1834 Samirmiya  Habibmiya Shaikh 05.03.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

835 EA23-1835
Yogeshkumar Jashvantsinh 

Sodhaparmar
16.03.2001

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

836 EA23-1836 Vipulkumar Naginbhai Solanki 25.11.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

837 EA23-1837
Gunvantsinh Punambhai 

Chauhan
14.05.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

838 EA23-1838
Rakeshkumar Amrutbhai 

Parmar
08.12.1993

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

839 EA23-1839 Sagarkumar Maheshbhai Patel 20.04.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

840 EA23-1840 Kalabhai Chhaganbhai Parmar 20.05.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.
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841 EA23-1841
Hareshkumar Jasvantsinh 

Chavda
25.09.1996

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

842 EA23-1842
Vikaskumar Bipinchandra 

Vaghela
21.03.1991

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

843 EA23-1843
Israrmohamad Gulamnabi 

Malek
22.04.1997

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

844 EA23-1844
Ajaykumar Shankarbhai 

Khadayata
15.01.2000

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

845 EA23-1845 Alpeshkumar Bharatsinh Zala 14.11.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

846 EA23-1846
Shaileshbhai  Bhurabhai 

Parmar
16.04.1999

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

847 EA23-1847
Alpeshkumar Vikramsinh 

Sodhaparmar
11.08.1999

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

848 EA23-1848 Mitulbhai Javanbhai Parmar 18.09.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

849 EA23-1849 Arjunsinh Sevabhai Hinhor 27.07.1987
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

850 EA23-1850 Gunvantsinh Chandubhai Tadvi 19.06.1984
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

851 EA23-1851 Devang Bachubhai Rathwa 10.04.1986
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

852 EA23-1852 Sanjaykumar. J. Makwana 25.08.1983
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

853 EA23-1853 Manojbhai Bhurabhai Taviyad 01.05.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

854 EA23-1854 Narendrabhai Nagjibhai Valand 25.01.1984
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

855 EA23-1855 Vanrajsinh Kasnabhai Luhar 15.06.1983
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

856 EA23-1856
Akshaykumar Jayendrabhai 

Parmar
28.11.1993

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

857 EA23-1857 Rajnibhai Kanubhai Parmar 19.07.1986
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

858 EA23-1858
Rameshbhai Adhelabhai 

Ambaliya
01.05.1983

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

859 EA23-1859 Ronaksinh Kanaksinh Vaghela 16.02.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

860 EA23-1860 Rakesh Ganpatsinh Baria 01.06.1993
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

861 EA23-1861 Yogesh Amarsinh Baria 05.10.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

862 EA23-1862 Digvijaysinh Devsinh Parmar 27.01.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

863 EA23-1863
Sagarkumar Dalpatbhai 

Patanvadia
06.02.1992

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

864 EA23-1864 Hanifsha Anavarsha Diwan 31.08.1993
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

865 EA23-1865 Atamsinh Prabhatsinh Patel 01.07.1986
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

866 EA23-1866 Babubhai Somabhai Khant 01.06.1990
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

867 EA23-1867 Ditabhai Jaliyabhai Sangada 19.06.1988
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

868 EA23-1868 Ketankumar Dhulabhai Khant 13.07.1988
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.
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869 EA23-1869 Pareshbhai Bhalabhai Rabari 11.09.1984
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

870 EA23-1870
Rameshbhai Madubhai 

Rathava
09.07.1988

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

871 EA23-1871
Maheshkumar Veljibhai 

Ninama
10.02.1986

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

872 EA23-1872 Vikrambhai Jesingbhai Damor 27.04.1990
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

873 EA23-1873 Ajitkumar Navalsinh Gohil 28.07.1987
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

874 EA23-1874 Dilipbhai Bhalabhai Khant 21.04.1986
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

875 EA23-1875 Sanjay Babubhai Prajapati 18.07.1983
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

876 EA23-1876
Chandrasinh Rameshbhai 

Rathva
01.06.1990

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

877 EA23-1877 Pravinbhai Vipinbhai Rathva 02.08.1985
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

878 EA23-1878 Ashokbhai Shankarbhai Rathwa 01.06.1983
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

879 EA23-1879 Ankitkumar Bhailal Patel 15.04.1991
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

880 EA23-1880 Sankarbhai Dulsingbhai Baria 22.01.1985
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

881 EA23-1881 Sanjaykumar Kantibhai Patel 16.10.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

882 EA23-1882 Navin Ramanbhai Khant 17.01.1991
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

883 EA23-1883 Nevil Hirabhai Parmar 14.06.1992
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

884 EA23-1884 Ravikumar Jitendra Barot 06.04.1985
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

885 EA23-1885
Jitendrakumar Ramsinh 

Parmar
13.05.1993

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

886 EA23-1886 Sardarbhai Shantilal Sangada 02.05.1987
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

887 EA23-1887
Rakeshkumar Gunvantbhai 

Khant
18.06.1983

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

888 EA23-1888
Hitendrasinh Rameshbhai 

Sindha
01.10.1994

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

889 EA23-1889
Jigneshbhai Jesangbhai 

Parmar
15.09.1997

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

890 EA23-1890 Asifbhai Gafurbhai Shaikh 30.11.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

891 EA23-1891 Marutisinh Tapansinh Chauhan 22.09.1985
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

892 EA23-1892 J D Vasava 04.03.1988
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

893 EA23-1893 Vijay Chandubhai Padhiyar 10.01.1992
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

894 EA23-1894 Narendrasinh Dabhsinh Rathod 21.05.1985
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

895 EA23-1895 Rameshbhai Kantilal Varia 02.03.1986
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

896 EA23-1896 B K Pandor 08.01.1986
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.
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897 EA23-1897
Sureshbhai Ravaliyabhai 

Rathwa
28.10.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

898 EA23-1898
Rameshbhai Ganapatbhai 

Baria
15.06.1987

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

899 EA23-1899 Jagdishkumar Ishwarbhai Bhoi 29.07.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

900 EA23-1900
Sureshkumar Chhatrsinh 

Damor
01.06.1990

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

901 EA23-1901 Kantibhai Rupabhai Damor 02.04.1990
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

902 EA23-1902 Jaswantbhai Keshrabhai Khant 08.12.1993
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

903 EA23-1903 Indravadan Chhaganbhai Baria 14.05.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

904 EA23-1904
Vishalkumar Maheshbhai 

Sharma
02.09.1991

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

905 EA23-1905 Vipulkumar Juvanbhai Dabhi 01.06.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

906 EA23-1906
Daxeshkumar Harshadbhai 

Makwana
17.06.1998

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

907 EA23-1907
Narendrakumar Girishbhai 

Gohel
03.05.1991

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

908 EA23-1908
Kalpeshkumar Rangitbhai 

Parmar
29.05.1998

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

909 EA23-1909
Kirankumar Ramanhbhai 

Solanki 
28.09.1996

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

910 EA23-1910 Zuberali Jakirali Saiyad 16.03.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

911 EA23-1911 Pruthvirajsinh Vikramsinh Gohil 11.10.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

912 EA23-1912 Sureshbhai Bhikhabhai Solanki 19.08.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

913 EA23-1913 Vishalbhai Mafatbhai Bhoi 01.12.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

914 EA23-1914
Harshkumar Navinchandra 

Gohel
07.11.1993

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

915 EA23-1915
Rajeshkumar Rasikbhai 

Baraiya
16.05.1992

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

916 EA23-1916 Jashbhai Mohanbhai Talpada 11.03.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

917 EA23-1917 Govindbhai Ramanbhai Thakor 30.12.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

918 EA23-1918 Dalpatbhai Kalubhai Malivad 16.01.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

919 EA23-1919 Jigneshkumar Manubhai Patel 21.01.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

920 EA23-1920 Kirankumar Udabhai Khant 04.09.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

921 EA23-1921 Vijaybhai Nathabhai Damor 29.06.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

922 EA23-1922 Mulrajsinh Amarsinh Chavada 28.11.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

923 EA23-1923 Amitkumar Ganpatsinh Solanki 20.12.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

924 EA23-1924
Jitendrabhai Gunvantbhai 

Chauhan
30.11.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.
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925 EA23-1925 Amirbhai Yasinbhai Vhora 05.07.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

926 EA23-1926 Sureshkumar Gulabsinh Sodha 29.08.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

927 EA23-1927
Mohamadadnan Riyajmiya 

Saiyad
13.07.2002

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

928 EA23-1928 Suresh Rameshbhai Maliwad 12.03.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

929 EA23-1929 Ravi Rajeshbhai Baria 05.06.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

930 EA23-1930 Ajay Amarsingbhai Gohil 13.10.1993
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

931 EA23-1931 Mahesh Chhaganbhai  Baria 30.06.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

932 EA23-1932 Chirag Sanjaybhai Tadvi 16.12.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

933 EA23-1933 Mehul Ramanbhai Baria 22.04.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

934 EA23-1934 Harish Ravjibhai Patanwadiya 23.09.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

935 EA23-1935 Abin Shankar Bhai Vasava 01.06.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

936 EA23-1936 Haresh Ashok Bhai Solanki 31.07.2000
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

937 EA23-1937 Siddhrajsinh Arjunsinh Thakor 20.05.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

938 EA23-1938 Vijay Ramesh Bhai Vasava 10.06.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

939 EA23-1939 Yogesh Bhalji Bhai Tadvi 07.10.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

940 EA23-1940 Pramod Punam Bhai Vasava 25.03.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

941 EA23-1941 Ramesh Bhaniya Bhai Rathwa 01.12.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

942 EA23-1942 Sandipbhai Pravinbhai Vasava 09.05.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

943 EA23-1943
Nileshkumar Rameshbhai 

Damor
13.07.2000

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

944 EA23-1944 Lalubhai Bhursingbhai Rathwa 01.06.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

945 EA23-1945 Jayeshbhai Mohanbhai Rohit 27.08.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

946 EA23-1946
Akshaybhai Jiteshbhai 

Patanvadiya
25.09.2001

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

947 EA23-1947 Akshaykumar Pravinbhai Tadvi 19.08.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

948 EA23-1948
Shaileshbhai Ramabhai 

Vagdiya
01.04.1993

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

949 EA23-1949
Adesingbhai Somsingbhai 

Rathwa
05.07.1996

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

950 EA23-1950
Devendrasinh Rameshbhai 

Parmar
12.04.2002

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

951 EA23-1951
Maheshkumar Udesinh 

Vanzara
11.04.1990

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

952 EA23-1952 Jaydipsinh Dalpatsinh Parmar 01.06.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.
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953 EA23-1953 Hiteshkumar Kishorsinh Thakor 24.06.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

954 EA23-1954
Maheshkumar Amarsinh 

Rathod
01.06.1994

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

955 EA23-1955 Jaydipsinh Nansinh Rathod 29.04.1993
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

956 EA23-1956 Amitbhai Ramanbhai Makvana 01.06.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

957 EA23-1957 Lalabhai Laxmanbhai Vadi 15.04.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

958 EA23-1958
Maheshkumar Rayajibhai 

Dhamot
04.06.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

959 EA23-1959 Mahipalsinh Ratansinh Solanki 09.02.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

960 EA23-1960
Abhishekkumar Vinodbhai 

Patel
13.05.1999

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

961 EA23-1961 Nileshkumar Kanubhai Mahera 10.02.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

962 EA23-1962
Sanketkumar Rameshbhai 

Kochra
05.12.1997

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

963 EA23-1963
Ketankumar Parshotambhai 

Patel
07.05.1999

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

964 EA23-1964 Jivabhai Somabhai Vagadiya 01.05.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

965 EA23-1965
Prahaladsinh Dasarathsinh 

Baria
01.06.1998

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

966 EA23-1966 Surpalbhai Laxmanbhai Khant 31.05.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

967 EA23-1967 Ashokbhai Balvantbhai Patel 09.05.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

968 EA23-1968
Priteshkumar Rajendarasinh 

Patel
23.02.2000

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

969 EA23-1969
Rakeshkumar Rameshbhai 

Baria
01.12.1999

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

970 EA23-1970 Dhruvkumar Arunbhai Panada 06.01.2000
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

971 EA23-1971
Dineshkumar Bharatnbhai 

Baria
25.08.1998

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

972 EA23-1972
Kalpeshkumar Shanabhai 

Khant
25.06.1996

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

973 EA23-1973
Vikramkumar Ratanabhai 

Bariya
07.06.1996

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

974 EA23-1974
Rajeshkumar Samantsinh 

Sodha
28.01.1993

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

975 EA23-1975
Hansraj  Rajendrasinh 

Sodhaparmar
03.08.1996

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

976 EA23-1976
Mohammadhanif Mahebubbhai 

Shekh
27.11.1997

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

977 EA23-1977
Bhaveshkumar Manabhai 

Pateliya
28.03.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

978 EA23-1978 Junedali Kadarali Saiyad 07.12.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

979 EA23-1979
Kirankumar Ramabhai 

Chauhan
19.05.1999

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

980 EA23-1980
Dharmendrasinh Bharatsinh 

Dabhi
01.01.1999

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.
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981 EA23-1981
Priyankkumar 

Chandrakantbhai Patel
22.09.1998

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

982 EA23-1982 Naginbhai Madhavsinh Dabhi 11.05.1991
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

983 EA23-1983 Vanrajsinh Vajesinh Parmar 15.06.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

984 EA23-1984 Harkishansinh Vinubhai Zala 16.04.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

985 EA23-1985
Dharmendrasinh  Ravsinh 

Solanki
25.10.1996

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

986 EA23-1986
Budheshbhai Keshabhai 

Vaghari
01.03.1996

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

987 EA23-1987 Jitendrasinh Jaysinh Chauhan 02.07.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

988 EA23-1988
Siddharthsinh Mahendrasinh 

Chauhan
25.10.1993

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

989 EA23-1989
Nikhilkumar Pravinbhai 

Kalasva
01.06.2000

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

990 EA23-1990 Amitkumar Bansibhai Vasava 31.08.1983
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

991 EA23-1991 Sanjaykumar Kantilal Patel 30.07.1985
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

992 EA23-1992 Rajubhai Dipaji Punjara 21.11.1984
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

993 EA23-1993 A. M. Solanki 25.01.1988
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

994 EA23-1994 Naresh Jayantibhai Tadvi 30.06.1986
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

995 EA23-1995
Shirishkumar Bhagatsinh 

Solanki
01.06.1989

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

996 EA23-1996 Suresh Ravjibhai Didor 19.05.1985
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

997 EA23-1997 Dahyabhai Pratapbhai Singada 05.02.1984
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

998 EA23-1998 Doliyabhai Tamlabhai Rathwa 01.06.1983
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

999 EA23-1999 Vikesh Sumanbhai Rathwa 13.12.1990
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1000 EA23-2000 Deepak Thakorbhai Padhiyar 24.01.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1001 EA23-2001 Gautam Gajendrabhai Tadvi 02.05.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1002 EA23-2002 Sanjay Navalsinh Parmar 05.05.1992
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1003 EA23-2003 Paresh Kanchanbhai Parmar 20.06.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1004 EA23-2004 Dhavalkumar Dhirubhai Parmar 16.04.1990
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1005 EA23-2005
Akshaykumar Jashavantbhai 

Patel
05.08.1993

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1006 EA23-2006 Shnehal Bhailalbhai Chauhan 05.02.1984
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1007 EA23-2007 Jitubhai Jashvantbhai Solanki 05.11.1989
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1008 EA23-2008
Shaileshbhai Rameshbhai 

Rathva
01.06.1991

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.
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1009 EA23-2009 Vijaysinh Prabhatsinh Khant 18.04.1985
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1010 EA23-2010 Babubhai Sardarbhai Damor 01.06.1987
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1011 EA23-2011
Subhashbhai Shamjibhai 

Kalasva
17.03.1986

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1012 EA23-2012 Jasvantsinh Mansinh Parmar 10.03.1985
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1013 EA23-2013
Surendrakumar Bhikhabhai 

Tadvi
15.07.1983

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1014 EA23-2014
Kalpeshkumar Manubhai 

Harijan
20.06.1997

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1015 EA23-2015 Dineshbhai Samjibhai Rathwa 27.04.1985
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1016 EA23-2016 Khumanbhai Chaturbhai Baria 06.01.1987
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1017 EA23-2017 Maheshbhai Nathabhai Nokam 22.09.1984
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1018 EA23-2018 Parbatbhai Dhulabhai Baria 01.07.1985
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1019 EA23-2019 Arvindbhai Kamjibhai Bamania 02.05.1984
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1020 EA23-2020 Rakesh Rajendrabhai Pandor 16.11.1985
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1021 EA23-2021 Anilkumar Natvarsinh Chavda 20.02.1989
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1022 EA23-2022 Vishal Rameshbhai Vasava 01.06.1991
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1023 EA23-2023 Balu Rasikbhai Bhil 01.06.1984
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1024 EA23-2024 Balvantbhai Sankalbhai Damor 20.06.1986
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1025 EA23-2025 J L Makwana 18.06.1983
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1026 EA23-2026 Harshadkumar Koyabhai Pargi 12.08.1987
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1027 EA23-2027
Dineshkumar Jesingbhai 

Damor
15.04.1985

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1028 EA23-2028
Mukeshkumar Shankarbhai 

Bamana
08.06.1993

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1029 EA23-2029 Sureshbhai Laxmanbhai Vadi 14.06.1992
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1030 EA23-2030
Sanjaykumar Bhagvansinh 

Parmar
26.04.1996

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1031 EA23-2031 Ashokbhai Arvindbhai Parmar 26.08.1993
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1032 EA23-2032
Shaileshkumar Jayantibhai 

Tadvi
30.07.1993

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1033 EA23-2033 Salman Ilyasbhai Vohra 27.08.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1034 EA23-2034
Pareshkumar Karanbhai 

Solanki
25.06.1996

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1035 EA23-2035 Vikrambhai Dhirabhai Damor 30.10.1984
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1036 EA23-2036 Pravinbhai Desaibhai Rabari 22.10.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.
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1037 EA23-2037
Hiteshbhai Ramsingbhai 

Rathva
01.06.1983

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1038 EA23-2038 Shahidbhai Jilubhai Rathod 04.08.1993
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1039 EA23-2039 S D Nai 03.01.1985
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1040 EA23-2040 Ganpatsinh Juvansinh Rathwa 22.05.1984
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1041 EA23-2041
Ravindrashinh Madhubhai 

Bariya
10.06.1988

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1042 EA23-2042 Ajit Pratapbhai Bamania 01.06.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1043 EA23-2043 Nayankumar Tersinh Ravat 08.06.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1044 EA23-2044 Hitesh Kalubhai Parmar 14.06.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1045 EA23-2045 Rajubhai Kanubhai Vaghela 22.01.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1046 EA23-2046
Narendrakumar Raysinh 

Taviyad
12.03.1999

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1047 EA23-2047 Arunbhai Pratapbhai Parmar 15.07.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1048 EA23-2048 Hareshbhai Ramanbhai Thakor 11.09.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1049 EA23-2049
Dharmendrabhai Somabhai 

Vagadiya
03.03.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1050 EA23-2050
Priteshkumar Rajendrakumar 

Rana
15.12.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1051 EA23-2051
Chauhan Rahulkumar 

Nareshbhai
15.01.1996

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1052 EA23-2052 Hiteshbhai Mahijibhai Vankar 27.09.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1053 EA23-2053 Vijaykumar Trikambhai Rathod 04.09.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1054 EA23-2054
Parthkumar Prakashbhai 

Suthar
16.05.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1055 EA23-2055
Mohammadhasin 

Mohammadsalim Malek
26.11.1996

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1056 EA23-2056 Naginbhai Manibhai Vankar 10.06.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1057 EA23-2057 Vinodbhai Ashvinbhai Parmar 21.12.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1058 EA23-2058
Dhavalkumar Mohanbhai 

Thakor
01.09.1998

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1059 EA23-2059 Mitulkumar Ganpatbhai Gohel 19.06.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1060 EA23-2060
Bhaveshbhai Rupabhai 

Taviyad
09.06.2001

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1061 EA23-2061 Pareshkumar Lalabhai Raval 13.09.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1062 EA23-2062
Aniketkumar Narendrabhai 

Patel
14.04.1999

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1063 EA23-2063 Jaykumar Jagdishbhai Darji 20.06.2000
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1064 EA23-2064
Piyushkumar Parsottambhai 

Thakor
12.07.1997

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.
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1065 EA23-2065
Mukeshbhai Raysingbhai 

Thakor
10.02.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1066 EA23-2066
Vishalkumar Bhupatbhai 

Parmar
23.11.1999

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1067 EA23-2067 Pankajkumar Harishbhai Patel 16.04.2000
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1068 EA23-2068 Manoj Pratapsinh Padhiyar 22.11.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1069 EA23-2069
Ghanshyambhai Rameshbhai 

Vasava
31.05.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1070 EA23-2070 Jagdish Keshrabhai Khant 12.02.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1071 EA23-2071 Yogesh Rameshbhai Vasava 16.11.1993
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1072 EA23-2072 Yogesh Vinodbhai Parmar 13.01.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1073 EA23-2073 Mitesh Kanubhai Tadvi 27.08.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1074 EA23-2074 Amit Manharbhai Baria 15.03.1990
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1075 EA23-2075 Yasin Kabhaibhai Ghanchi 02.01.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1076 EA23-2076 Dhruv Kirit Bhai Vasava 17.06.2000
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1077 EA23-2077 Rahul Subhash Bhai Rathwa 28.02.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1078 EA23-2078 Kamlesh Kavariya Bhai Rathwa 01.06.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1079 EA23-2079 Akshay Manu Bhai Rathwa 16.07.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1080 EA23-2080 Bharat Balu Bhai Vankar 02.06.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1081 EA23-2081 Paresh Nonsang Bhai Baria 15.07.2001
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1082 EA23-2082 Sarvesh Nagin Bhai Rathwa 23.10.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1083 EA23-2083 Sohilkhan Abdulkhan Pathan 16.04.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1084 EA23-2084
Jigneshbhai Narendrabhai 

Parmar
04.07.1994

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1085 EA23-2085 Rajeshbhai Sukhabhai Damor 12.06.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1086 EA23-2086 Rajubhai Natubhai Aod 12.04.2002
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1087 EA23-2087 Imyyazbhai Manubhai Ganchi 07.11.1990
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1088 EA23-2088 Vishmaybhai Vishnubhai Tadvi 10.12.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1089 EA23-2089 Mehulkumar Bhupatsinh Patel 18.01.1997
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1090 EA23-2090
Bhaveshbhai Mukundbhai 

Rathava
01.01.1994

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1091 EA23-2091
Raguvirsinh Surendrasinh 

Chavda
14.06.2000

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1092 EA23-2092
Dipakkumar Vikramsinh 

Parmar
01.11.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.
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1093 EA23-2093 Surpalbhai Pravinbhai Parmar 05.04.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1094 EA23-2094
Hiteshkumar Arjunbhai 

Machhar
01.06.1997

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1095 EA23-2095 Chandrasinh Himmatsinh Baria 01.12.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1096 EA23-2096
Hitendrakumar Somabhai 

Damor
01.01.1994

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1097 EA23-2097 Harishkumar Radhesinh Baria 22.03.1994
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1098 EA23-2098
Rangitkumar Balavantbhai 

Palas
15.12.1990

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1099 EA23-2099
Pankajkumar Mulajibhai 

Parmar
22.04.1991

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1100 EA23-2100
Kamaleshkumar Ranagitsinh 

Baria
12.02.1991

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1101 EA23-2101 Naginbhai Bhartbhai Rathva 07.01.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1102 EA23-2102 Vikashbhai Vinodbhai Bhuriya 07.07.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1103 EA23-2103 Vijaykumar Blvantsinh Taviyad 15.06.1990
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1104 EA23-2104
Hiteshkumar Manaharsinh 

Thakor
01.06.1997

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1105 EA23-2105 Kalpeshbhai Babubhai Baria 01.06.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1106 EA23-2106 Ashokkumar Bhikhabhai Khant 26.08.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1107 EA23-2107 Bhuminandan Bakabhai Rathva 10.12.1996
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1108 EA23-2108 Vinodbhai Dhirabhai Dhamot 01.06.1991
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1109 EA23-2109
Prafulkumar Akhambhai 

Taviyad
24.01.1995

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1110 EA23-2110 Vijaybhai Rameshbhai Parmar 01.06.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1111 EA23-2111 Manojkumar Ravjibhai Kharadi 10.03.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1112 EA23-2112
Rakeshkumar Aravindbhai 

Chauhan
02.10.1998

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1113 EA23-2113 Dipakbhai Anopsinh Hajuri 16.06.2001
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1114 EA23-2114
Amitsinh Jitendrasinh Sodha 

Parmar
14.06.1998

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1115 EA23-2115
Santoshkumar Ashokbhai 

Vasava
15.01.1989

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1116 EA23-2116
Bhaveshkumar  Dineshbhai 

Patel
01.01.1998

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1117 EA23-2117
Akashkumar Rajeshbhai 

Chauhan
27.10.1997

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1118 EA23-2118 Ganpatsinh Sukhabhai Dabhi 14.04.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1119 EA23-2119 Pathikbhai Sureshbhai Patel 02.08.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1120 EA23-2120
Princerahul Govindbhai 

Kapadiya
28.01.1997

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.
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1121 EA23-2121 Vishalkumar Jashubhai Sharma 16.07.2000
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1122 EA23-2122
Sunilkumar Dudhabhai 

Garasiya
09.11.1991

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1123 EA23-2123
Sanjaykumar Arjunsinh 

Rauljichavda
11.11.1998

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1124 EA23-2124 Maksudin Ismailbhai Malek 17.10.1995
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1125 EA23-2125 Chintankumar Ratilal Patel 28.11.1998
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1126 EA23-2126 Hiteshkumar Kanubhai Rohit 26.03.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1127 EA23-2127 Akib Ahemadbhai Sindhi 03.10.1999
અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1128 EA23-2128
Miteshkumar Viththalbhai 

Dabhi
12.08.1999

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1129 EA23-2129
Shekharkumar Mahendrabhai 

Prajapati
24.06.1996

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1130 EA23-2130
Narendrasinh Jayrajsinh 

Sodhaparmar
14.01.1999

અવિક્ષક ઈજનેરની કચેરી, બરોડા વસર્ી સકકિ ઓવિસ, નિિખી કમ્પાઉન્ડ, 

રાજમહેિ રોડ, િડોદરા.

1131 EA23-2131 Ajaykumar Ishwarbhai Parmar 11.07.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 021

1132 EA23-2132 Dineshkumar Pujabhai Parmar 05.01.1985
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 022

1133 EA23-2133
Rameshkumar Ravjibhai 

Adivasi
22.06.1985

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 023

1134 EA23-2134 Sadikbhai Husenbhai Ghanchi 03.11.1984
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 024

1135 EA23-2135 Sunilkumar Rameshbhai Patel 04.01.1991
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 025

1136 EA23-2136 Rakesh Savsingbhai Vasaiya 08.02.1986
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 026

1137 EA23-2137
Hemantkumar Kantilal 

Prajapati
28.04.1985

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 027

1138 EA23-2138 Sunilkumar Kanubhai Patel 23.09.1988
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 028

1139 EA23-2139 Vikramsinh Bharatsinh Rathod 26.04.1986
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 029

1140 EA23-2140 Govindbhai Fartanbhai Rathva 19.10.1985
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 030

1141 EA23-2141
Jignishkumar Zaverbhai 

Makawana
25.07.1983

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 031

1142 EA23-2142 Dhirajbhai Ishvarbhai Vankar 30.10.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 032

1143 EA23-2143 Jashvant Ramanbhai Damor 10.05.1991
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 033

1144 EA23-2144 Alpesh Parsottambhai Patel 15.06.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 034

1145 EA23-2145 Bharatsinh Bhuraji Solanki 03.11.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 035

1146 EA23-2146 Gulamsaruk Dastagir Shaikh 08.03.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 036

1147 EA23-2147 Maheshbhai Simlabhai Baria 07.01.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 037

1148 EA23-2148 Shailesh Danabhai Bariya 01.06.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 038
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1149 EA23-2149 Shailesh Ambubhai Rathwa 10.10.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 039

1150 EA23-2150 B K Makwana 03.01.1985
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 040

1151 EA23-2151 Hitesh Shyamlal Marvadi 13.08.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 041

1152 EA23-2152 Pradipkumar Anantbhai Rathva 12.06.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 042

1153 EA23-2153 Natvarbhai Fulaibhai Khant 03.04.1984
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 043

1154 EA23-2154 Sureshbhai Bhupatbhai Baria 19.10.1987
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 044

1155 EA23-2155 Balvantsinh Devabhai Damor 07.07.1983
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 045

1156 EA23-2156 Naveenbhai Chhaganbhai Valvi 27.09.1984
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 046

1157 EA23-2157 R M Didoe 01.06.1983
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 047

1158 EA23-2158
Hareshkumar Natvarbhai 

Chavda
06.01.1992

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 048

1159 EA23-2159 Bhaumik Rajendrasinh Parmar 09.04.1988
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 049

1160 EA23-2160 Sohanbhai Dhulajibhai Pargi 01.06.1986
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 050

1161 EA23-2161 Hiteshkumar Thakorlal Panchal 15.02.1984
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 051

1162 EA23-2162 Anilkumar Kalubhai Parmar 26.03.1985
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 052

1163 EA23-2163
Mukeshbhai Ramanbhai 

Bamniya
12.04.1985

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 053

1164 EA23-2164 Bharatkumar Dhirubhai Dabhi 15.10.1991
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 054

1165 EA23-2165
Hasmukhbhai Vallabhbhai 

Damor
19.02.1989

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 055

1166 EA23-2166 A H Parekh 24.02.1985
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 056

1167 EA23-2167
Bhupendrasinh Jasvantsinh 

Patelia
29.11.1985

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 057

1168 EA23-2168 Gopalbhai Karsanbhai Rathwa 04.06.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 058

1169 EA23-2169 Manharbhai Karsanbhai Tirgar 16.04.1986
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 059

1170 EA23-2170 Dipaksinh Kadvabhai Thakor 20.08.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 060

1171 EA23-2171
Harshalkumar Chandubhai 

Chauhan
29.07.1992

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 061

1172 EA23-2172 Rajubhai Saburbhai Khant 15.12.1994
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 062

1173 EA23-2173 Bhemabhai Ajmelbhai Damor 30.06.1991
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 063

1174 EA23-2174 Nareshbhai Kaliyabhai Malivad 10.07.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 064

1175 EA23-2175
Akshayrajsinh Devendrasing 

Rana
07.11.1995

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 065

1176 EA23-2176 Gopalbhai Natvarbhai Chavda 17.10.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 066
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1177 EA23-2177
Bhargavkumar Dineshbhai 

Patanwadiya
26.07.1994

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 067

1178 EA23-2178 Jitubhai Varsingbhai Rathva 18.05.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 068

1179 EA23-2179 Sanjaykumar Govindbhai Baria 03.12.1984
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 069

1180 EA23-2180
Ravindrakumar Nanabhai 

Makwana
21.04.1989

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 070

1181 EA23-2181
Sachinbhai Rameshbhai 

Parmar
15.06.1996

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 071

1182 EA23-2182 Babubhai Galabhai Baria 03.06.1983
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 072

1183 EA23-2183
Balvantbhai Vithhalbhai 

Vaghela
06.08.1993

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 073

1184 EA23-2184 Ajaykumar Dineshbhai Dabhi 21.07.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 074

1185 EA23-2185 Vijaybhai Natvarbhai Khant 28.05.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 075

1186 EA23-2186 Rasikbhai Sukhabhai Parmar 05.08.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 076

1187 EA23-2187 Chetan Raysingbhai Khant 01.01.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 077

1188 EA23-2188 Ronakbhai Girishbhai Valand 28.12.1994
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 078

1189 EA23-2189 Jadeepsinh Kanaksinh Raj 21.06.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 079

1190 EA23-2190 Ranjitsinh Pratapsinh Dabhi 23.07.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 080

1191 EA23-2191 Uveshbhai Fajalbhai Vhora 04.07.1994
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 081

1192 EA23-2192 Amit Maganbhai Jariya 05.05.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 082

1193 EA23-2193
Sanjaykumar Shankarbhai 

Damor
12.06.1991

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 083

1194 EA23-2194
Mustkim Mohsinbhai 

Vhorapatel
23.06.1998

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 084

1195 EA23-2195 Kiritkumar Rameshbhai Rathod 19.11.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 085

1196 EA23-2196 Nikulkumar Arvindbhai Gohel 19.12.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 086

1197 EA23-2197
Vimalkumar Parsottambhai 

Makwana
04.11.1999

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 087

1198 EA23-2198
Niravkumar Rameshbhai 

Parmar
24.06.1995

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 088

1199 EA23-2199
Kevalkumar Dineshchandra 

Makwana
25.09.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 089

1200 EA23-2200 Ajaykumar Kanubhai Gohel 01.06.1994
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 090

1201 EA23-2201 Vipulkumar Dipakbhai Rathod 22.12.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 091

1202 EA23-2202
Kamleshkumar Bhagusinh 

Mahida
12.07.1999

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 092

1203 EA23-2203
Hiteshbhai Rameshbhai 

Talpada
11.05.1991

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 093

1204 EA23-2204 Kamleshbhai Jashbhai Parmar 29.08.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 094
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1205 EA23-2205 Shambhubhai Rajubhai Valmik 26.11.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 095

1206 EA23-2206
Ghanshyambhai Mafatbhai 

Solanki
24.09.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 096

1207 EA23-2207
Bharatsinh Jitsinh 

Sodhaparmar
02.06.1999

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 097

1208 EA23-2208 Vijaysinh Jinabhai Garasiya 13.11.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 098

1209 EA23-2209 Vishal Bharatbhai Prajapati 23.02.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 099

1210 EA23-2210 Rakeshkumar Virabhai Patel 01.06.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 100

1211 EA23-2211 Vijaykumar Zalubhai Damor 20.05.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 101

1212 EA23-2212 Ajaybhai Narvatbhai Khant 11.05.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 102

1213 EA23-2213 Jagdishbhai A Baria 02.07.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 103

1214 EA23-2214 Ankit Subhashbhai Kolcha 24.02.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 104

1215 EA23-2215
Yogeshkumar Ishwarbhai 

Padhiyar
05.05.1995

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 105

1216 EA23-2216
Maheshkumar Paragbhai 

Vanzara
17.01.1998

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 106

1217 EA23-2217 Arjanbhai Kanabhai Bariya 01.10.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 107

1218 EA23-2218 Bhimsing Somabhai Rathava 01.06.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 108

1219 EA23-2219 Nitinbhai Manubhai Harijan 13.12.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 109

1220 EA23-2220 Surangbhai Rimajibhai Rathva 01.06.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 110

1221 EA23-2221 Chandrasinh Bhalsinh Solanki 26.12.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 111

1222 EA23-2222
Chandraharshan Vikrambhai 

Raval
30.10.1998

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 112

1223 EA23-2223 Pradipbhai M Rathva 17.03.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 113

1224 EA23-2224 Tejasbhai B Prajapati 27.08.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 114

1225 EA23-2225 Devendrasinh Thakorsinh Gohil 19.02.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 115

1226 EA23-2226 Maheshbhai Rajendrabhai Zala 19.04.1991
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 116

1227 EA23-2227 Yuvrajsinh Pravinsinh Jadav 04.08.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 117

1228 EA23-2228 Mitesh Rameshbhai Machhi 08.06.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 118

1229 EA23-2229 Ashvinkumar Kanaksinh Khant 10.06.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 119

1230 EA23-2230
Dharmendrabhai Raysingbhai 

Malivad
11.12.1994

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 120

1231 EA23-2231 Vishalkumar Rajeshbhai Baria 26.06.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 121

1232 EA23-2232 Manilal Amarsinh Zala 01.06.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 122
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ASSISTANT) ARRANGED ON 04-04-2023

Madhya Gujarat Vij Company Limited

1233 EA23-2233
Kaushikkumar Pravinbhai 

Hadiyal
27.11.1996

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 123

1234 EA23-2234 Bhikhubhai Mohanbhai Solanki 23.02.1991
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 124

1235 EA23-2235 Govindbhai Gatubhai Malivad 18.05.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 125

1236 EA23-2236 Shaktiraj Punjabhai Damor 05.07.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 126

1237 EA23-2237 Vipulkumar Manubhai Patel 15.04.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 127

1238 EA23-2238 Rakeshkumar Arvindbhai Patel 12.05.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 128

1239 EA23-2239 Umeshsinh Niramalsinh Baria 01.07.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 129

1240 EA23-2240
Pravinkumar Natvarsinh 

Bamaniya
10.11.1993

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 130

1241 EA23-2241 Vikram Kumar Babubhai Patel 16.06.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 131

1242 EA23-2242
Mrugeshkumar Khengarbhai 

Parmar
09.08.1996

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 132

1243 EA23-2243 Divyesh Jagdishbhai Vanakar 01.08.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 133

1244 EA23-2244 Nileshkumar Ranjitsinh Khant 12.08.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 134

1245 EA23-2245 Sanjaybhai Raysingbhai Charel 25.03.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 135

1246 EA23-2246
Shaileshkumar Vechatbhai 

Solanki
09.01.1998

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 136

1247 EA23-2247 Maheshbhai Sureshbhai Thakor 01.06.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 137

1248 EA23-2248
Rahulkumar Champabhai 

Bamaniya
01.06.2001

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 138

1249 EA23-2249 Atualkumar Pravinbhai Patel 25.06.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 139

1250 EA23-2250 Sunilkumar Savkunbhai Patel 01.06.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 140

1251 EA23-2251 Ashishkumar Rayjibhai Patel 27.08.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 141

1252 EA23-2252 Hareshbhai Ganpatbhai Patel 03.08.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 142

1253 EA23-2253
Ravindrakumar Pansing 

Bhabhor
22.06.1996

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 143

1254 EA23-2254
Parthkumar Rameshbhai 

Parmar
12.12.1998

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 144

1255 EA23-2255
Sanjaykumar Balvantsinh 

Pateliya
01.01.1996

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 145

1256 EA23-2256 Majidmiya Shaikh Sajidmiya 17.03.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 146

1257 EA23-2257
Chetankumar  Shantibhai 

Parmar
17.06.1999

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 147

1258 EA23-2258 Vijaysinh Rangitsinh Chauhan 02.10.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 148

1259 EA23-2259 Pintubhai Kantibhai Parmar 10.07.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 149

1260 EA23-2260 Jamalmiyan Malek Rafikmiyan 23.09.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 150
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CALL LETTER DETAILS OF CANDIDATES CALLED FOR POLE CLIMBING TEST OF VIDYUT SAHAYAK (ELECTRICAL 

ASSISTANT) ARRANGED ON 04-04-2023

Madhya Gujarat Vij Company Limited

1261 EA23-2261
Jitendrakumar Chetanbhai 

Thakor
06.10.1992

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 151

1262 EA23-2262
Kalpeshkumar Shanabhai 

Rathod
07.03.1998

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 152

1263 EA23-2263
Bhaveshkumar Ramabhai 

Parmar
20.08.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 153

1264 EA23-2264 Bharatbhai Kanubhai Vaghela 21.06.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 154

1265 EA23-2265
Ravichandra Maganbhai 

Bamaniya
24.08.1994

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 155

1266 EA23-2266 Juleshbhai Jagdishbhai Thakor 05.08.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 156

1267 EA23-2267 Badesinh Dhulabhai Parmar 08.04.2000
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 157

1268 EA23-2268
Pravinsinh Madhubhai 

Chauhan
21.06.1999

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 158

1269 EA23-2269 Niteshkumar Dineshbhai Bhoi 11.11.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 159

1270 EA23-2270 Samirbhai Salimbhai Vhora 05.04.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 160

1271 EA23-2271 Yashvantsinh Saburbhai Dabhi 27.12.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 161

1272 EA23-2272
Javed Mohammed Abdul Sabir 

Shekh
14.06.1990

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 162

1273 EA23-2273
Jashavantkumar Chhaganbhai 

Gujarati
20.10.1988

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 163

1274 EA23-2274 Ganesh Fuljibhai Rathwa 01.06.1990
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 164

1275 EA23-2275 Shadevbhai Manharbhai Damor 19.07.1991
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 165

1276 EA23-2276 Anopsinh Jabarsinh Dabhi 02.07.1986
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 166

1277 EA23-2277
Maheshkumar Abhesinh 

Parmar
07.12.1990

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 167

1278 EA23-2278 Prakash Mohanbhai Rathwa 25.04.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 168

1279 EA23-2279 Shivabhai Kantibhai Vaghela 30.04.1991
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 169

1280 EA23-2280 Pratapsinh Balvantsinh Parmar 07.01.1991
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 170

1281 EA23-2281 Pravin Narsing Selon 01.08.1984
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 171

1282 EA23-2282
Kamleshkumar Narvatsinh 

Rathod
11.02.1993

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 172

1283 EA23-2283 Vishalsinh Jagdishsinh Rathod 20.11.1994
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 173

1284 EA23-2284 Divyesh Laxmanbhai Baria 01.06.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 174

1285 EA23-2285 Bhadresh Gulabsinh Bariya 15.08.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 175

1286 EA23-2286 Bipin Bharatbhai Khant 02.02.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 176

1287 EA23-2287
Sureshkumar Ganeshbhai 

Parmar
24.05.1984

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 177

1288 EA23-2288
Umeshkumar Keshavbhai 

Parmar
20.11.1983

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 178
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1289 EA23-2289 Jatinkumar Dilipbhai Sharma 16.06.1987
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 179

1290 EA23-2290 Atamkumar Bharatsinh Patelia 02.07.1986
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 180

1291 EA23-2291 Nareshkumar Pujabhai Palas 15.06.1985
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 181

1292 EA23-2292 Rajesh Nanabhai Patel 16.05.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 182

2055 EA23-2293 Shailesh Rupsingbhai Garod 01.06.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 183

2056 EA23-2294 Bharat Shanabhai Parmar 03.01.1984
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 184

2057 EA23-2295 Dineshkumar Hasmukhbhai Rot 10.12.1986
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 185

2058 EA23-2296 Deepak Ramsinhbhai Bhuriya 19.07.1984
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 186

2059 EA23-2297 Prabhudas Shanabhai P'Wadia 16.02.1987
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 187

2060 EA23-2298 Ankitkumar Rajnikant Prajapati 07.12.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 188

2061 EA23-2299 Somabhai Jivabhai Raval 03.03.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 189

2062 EA23-2300 Girishbhai Ramanbhai Solanki 07.05.1983
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 190

2063 EA23-2301 Uttambhai Rambhai Rana 10.08.1985
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 191

2064 EA23-2302 Vinubhai Ambalal Chauhan 01.06.1990
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 192

2065 EA23-2303 Sureshbhai Lallubhai Amaliyar 07.06.1985
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 193

2066 EA23-2304 Mahendrabhai Shanabhai Baria 01.07.1986
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 194

2067 EA23-2305 Nathabhai Punabhai Khant 25.06.1984
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 195

2068 EA23-2306 Bharatbhai Govindbhai Rathwa 21.02.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 196

2069 EA23-2307 Kamleshkumar Popatlal Rathod 01.06.1984
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 197

2070 EA23-2308
Vijaykumar Rameshbhai 

Patanvadiya
15.06.1995

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 198

2071 EA23-2309 Bipinkumar Punabhai Bariya 18.06.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 199

2072 EA23-2310 Yogesh Jasvanatbhai Parmar 10.11.1991
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 200

2073 EA23-2311 Girishbhai Manibhai Dabhi 08.06.1985
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 201

2074 EA23-2312 Prabatsinh Nansinh Bariya 02.06.1984
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 202

2075 EA23-2313 Janakbhai Manubhai Parmar 01.03.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 203

2076 EA23-2314 Hirabhai Kodarbhai Khant 16.11.1991
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 204

2077 EA23-2315 Manishbhai Chhelubhai Rathva 13.12.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 205

2078 EA23-2316 Pritesh Rajendrabhai Khatri 10.08.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 206
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2079 EA23-2317 Alpeshbhai Karubhai Rathva 15.04.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 207

2080 EA23-2318 Priteshkumar Jasvantlal Raval 27.03.1986
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 208

2081 EA23-2319 Smitkumar Dilipbhai Patel 02.10.1990
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 209

2082 EA23-2320 Jaydipsinh Pravinsinh Dodiya 06.01.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 210

2083 EA23-2321 Anilkumar Balvantsinh Parmar 01.12.1991
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 211

2084 EA23-2322
Gajendrakumar Dineshbhai 

Rathod
11.04.1996

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 212

2085 EA23-2323
Viralkumar Vishnubhai 

Prajapati
27.02.1995

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 213

2086 EA23-2324
Bhavesh Vasudevbhai 

Patanwadia
28.07.1996

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 214

2087 EA23-2325 Sanjay Dilipsinh Kareliya 05.07.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 215

2088 EA23-2326 Satishbhai Takhatsinh Khant 15.04.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 216

2089 EA23-2327 Nileshkumar Laxmanbhai Pagi 03.02.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 217

2090 EA23-2328 Minesh Amarubhai Rathwa 04.07.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 218

2091 EA23-2329 Arjunsinh Mansinh Chavda 11.06.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 219

2092 EA23-2330 Indrajitsinh Laxmansinh Rathod 10.06.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 220

2093 EA23-2331
Azazahemad Ahmadbhai 

Vahora
21.11.1994

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 221

2094 EA23-2332
Dhrupeshkumar Vishnubhai 

Bhoi
04.11.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 222

2095 EA23-2333 Milankumar Ashokbhai Vasava 12.07.1994
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 223

2096 EA23-2334
Rameshbhai Kishorbhai 

Taviyad
15.05.1994

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 224

2097 EA23-2335
Mahammadamir Zakirhusen 

Miyanathakor
29.12.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 225

2098 EA23-2336 Rajubhai Chhotubhai Chavda 09.08.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 226

2099 EA23-2337 Rahulkumar Kantibhai Prajapati 06.12.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 227

2100 EA23-2338 Ajaykumar Kanjibhai Parmar 12.09.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 228

2101 EA23-2339
Priteshkumar Chhotabhai 

Thakor
29.10.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 229

2102 EA23-2340
Dineshbhai Rameshbhai 

Solanki
10.11.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 230

2103 EA23-2341
Nikunjkumar Jagdishbhai 

Thakor
06.07.1998

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 231

2104 EA23-2342
Balvantbhai Mansukhbhai 

Damor
01.06.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 232

2105 EA23-2343 Kalpeshkumar Vinubhai Thakor 30.03.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 233

2106 EA23-2344
Kinjalkumar Mahendrabhai 

Panchal
21.05.1996

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 234
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2107 EA23-2345 Parthkumar Ketanbhai Parekh 12.12.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 235

2108 EA23-2346
Nimeshkumar Maheshkumar 

Chavda
12.05.1998

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 236

2109 EA23-2347 Sachinkumar Dineshbhai Dabhi 04.10.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 237

2110 EA23-2348 Rafikmiya Basirmiya Khatib 06.12.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 238

2111 EA23-2349
Soyebkhan Bugdadkhan 

Pathan
03.04.1999

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 239

2112 EA23-2350 Dhavalsinh Ashoksinh Zala 21.12.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 240

2113 EA23-2351 Jaymin Asheshbhai Makvana 11.01.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 241

2114 EA23-2352
Cheemabhai Mahuliyabhai 

Rathva
18.09.1996

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 242

2115 EA23-2353 Shanabhai Bhagabhai Dindor 01.06.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 243

2116 EA23-2354 Sunil Babubhai Vasava 01.06.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 244

2117 EA23-2355 Yogesh Rameshbhai Parmar 23.07.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 245

2118 EA23-2356 Mr. Natvarbhai Lalabhai Khant 16.01.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 246

2119 EA23-2357 Parvatsinh Bachubhai Dehda 15.06.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 247

2120 EA23-2358
Mehirkumar Lalitchandra 

Parmar
28.06.1998

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 248

2121 EA23-2359 Sandipbhai Bhikhabhai Tadvi 09.09.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 249

2122 EA23-2360
Nareshbhai Mahendrabhai 

Hathila
07.10.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 250

2123 EA23-2361 Rajesh J Makwana 09.05.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 251

2124 EA23-2362 Chandrakant Kanubhai Bariya 08.08.2001
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 252

2125 EA23-2363
Bhargavbhai Hasmukhbhai 

Thakarda
24.07.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 253

2126 EA23-2364 Rahulkumar M Patanwadiya 24.11.2000
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 254

2127 EA23-2365
Ghashyambhai Yashvantbhai 

Solanki
07.12.1995

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 255

2128 EA23-2366
Bhaveshbhai Mahendrabhai 

Gohil
21.05.2000

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 256

2129 EA23-2367
Rahulkumar Baldevbhai 

Parmar
30.06.2001

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 257

2130 EA23-2368 Dharmik Thakorbhai Patel 28.05.2002
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 258

2131 EA23-2369
Himanshukumar Shankarbhai 

Chauhan
06.06.2000

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 259

2132 EA23-2370 Rohitkumar Balvantsinh Rathod 20.06.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 260

2133 EA23-2371
Sanjaykumar Chimanbhai 

Katara
01.06.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 261

2134 EA23-2372
Sanjaykumar Amarabhai 

Solanki
13.08.1992

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 262
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2135 EA23-2373 Vikrambhai Maganbhai Bhuria 10.10.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 263

2136 EA23-2374
Mayurkumar Rameshbhai 

Parmar
09.12.1990

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 264

2137 EA23-2375
Pravinkumar Ramanbhai 

Damor
15.04.1996

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 265

2138 EA23-2376
Vinodbhai Sursingbhai 

Amaliyar
01.06.1994

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 266

2139 EA23-2377 Vinodkumar Jesingbhai Bariya 17.04.1991
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 267

2140 EA23-2378 Chandrasinh Rangitbhai Baria 16.01.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 268

2141 EA23-2379 Maulikkumar Tersingbhai Khant 16.12.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 269

2142 EA23-2380
Himendra Jagdishchandra 

Rana
21.05.1999

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 270

2143 EA23-2381
Priteshkumar Pratapsinh 

Hathila
01.01.1991

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 271

2144 EA23-2382 Gumansing Savsing Rathod 02.07.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 272

2145 EA23-2383 Kalpeshkumar Amrabhai Pagi 05.12.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 273

2146 EA23-2384
Subhashbhai Rameshbhaii 

Khant
09.08.1998

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 274

2147 EA23-2385 Ranjitsinh Gulabsinh Khant 17.05.2002
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 275

2148 EA23-2386 Rajeshbhai Jesingbhai Damor 02.01.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 276

2149 EA23-2387 Dineshkumar Kantibhai Baria 30.04.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 277

2150 EA23-2388 Tejaskumar Kiransinh Baria 06.02.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 278

2151 EA23-2389 Arunsinh Laxmansinh Hada 26.04.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 279

2152 EA23-2390 Ashavinbhai Bapubhai Pargi 15.06.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 280

2153 EA23-2391 Chandrakant Dhulabhai Vankar 28.05.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 281

2154 EA23-2392 Sunilkumar Gavsinh Gohil 12.06.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 282

2155 EA23-2393 Alpeshbhai Kamabhai Damor 17.09.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 283

2156 EA23-2394
Vanrajkumar Kaushikbhai 

Rathod
21.10.1993

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 284

2157 EA23-2395 Mehulkumar Dasrtbhai Parmar 18.05.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 285

2158 EA23-2396
Kundansinh Kishorsinh 

Chauhan
11.04.1998

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 286

2159 EA23-2397 Dipakkumar Bharatsinh Sodha 11.07.1994
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 287

2160 EA23-2398 Rahulbhai Jashubhai Zala 01.06.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 288

2161 EA23-2399 Dineshbhai Bhulabhai Parmar 02.12.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 289

2162 EA23-2400
Bharatbhai Prabhatbhai 

Baraiya
18.05.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 290

Page 50 of 97



MGVCL (VS-EA)

Apr 2023

Sr. 

No.
Call No 2023 Name of Apprentice Lineman Date of Birth School

CALL LETTER DETAILS OF CANDIDATES CALLED FOR POLE CLIMBING TEST OF VIDYUT SAHAYAK (ELECTRICAL 

ASSISTANT) ARRANGED ON 04-04-2023

Madhya Gujarat Vij Company Limited

2163 EA23-2401 Bharatbhai Arvindbhai Zala 01.06.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 291

2164 EA23-2402
Pruthvirajsinh Arvindsinh 

Parmar
06.06.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 292

2165 EA23-2403 Bhavikkumar Rajeshbhai Patel 20.12.2000
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 293

2166 EA23-2404 Bharatsinh Udesinh Zala 21.04.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 294

2167 EA23-2405
Ganpatbhai  Chhatrasinh  

Parmar
04.01.1993

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 295

2168 EA23-2406 Parimal Rajendrakumar Patel 02.01.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 296

2169 EA23-2407 Naranbhai Ramjibhai Menat 16.03.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 297

2170 EA23-2408 Niraj Hareshbhai Dhobi 19.05.2000
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 298

2171 EA23-2409
Vishnukumar Jitendrabhai 

Thakor
20.03.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 299

2172 EA23-2410
Kunalbhai Chandrakant 

Maheriya
05.12.1998

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 300

2173 EA23-2411
Mahammadarsil Firojkhan 

Pathan
03.07.2001

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 301

2174 EA23-2412 Rohitkumar Gopalbhai Parmar 21.03.2000
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 302

2175 EA23-2413
Tulsingbhai Narsingbhai 

Rathwa
20.08.1984

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 303

2176 EA23-2414 Vajesingbhai Motibhai Meda 26.03.1988
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 304

2177 EA23-2415
Sanjaykumar Natvarsinh 

Chauhan
10.10.1989

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 305

2178 EA23-2416 Kalubhai Bhurabhai Taviyad 02.01.1985
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 306

2179 EA23-2417 Niteshkumar Ramanlal Nisarata 11.03.1990
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 307

2180 EA23-2418 Harishkumar Motibhai Patelia 18.06.1985
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 308

2181 EA23-2419 Amitbhai Rameshbhai Parekh 18.01.1986
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 309

2182 EA23-2420 Pravinsinh Chatrasinh Pandor 07.01.1984
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 310

2183 EA23-2421 J G Parmar 19.02.1984
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 311

2184 EA23-2422 Maheshbhai Sanabhai Khant 02.06.1985
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 312

1523 EA23-2423 Chakabhai Devabhai Bharvad 23.08.1994
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 313

1524 EA23-2424 Hasmukh Ratansinh Khant 23.04.1994
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 314

1525 EA23-2425 Mitesh Raman Bhil 02.01.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 315

1526 EA23-2426 Sunil Indrasinh Tadvi 15.10.1994
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 316

1527 EA23-2427 Rahesh Abhesingbhai Parmar 30.08.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 317

1528 EA23-2428 Stevan Johnbhai Chauhan 11.04.1984
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 318
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1529 EA23-2429 Bipinchandra Muljibhai Sonara 24.06.1987
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 319

1530 EA23-2430
Yogendragiri Narendragiri 

Goswami
23.11.1984

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 320

1531 EA23-2431 M. G. Barot 24.08.1987
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 321

1532 EA23-2432
Gauravkumar Savjibhai 

Rathwa
18.12.1985

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 322

1533 EA23-2433 Piyush Chimanbhai Prajapati 26.06.1985
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 323

1534 EA23-2434
Parvatbhai Manshukhbhai 

Damor
10.07.1985

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 324

1535 EA23-2435 Kiranbhai Hasmukhbhai Baria 09.06.1986
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 325

1536 EA23-2436 Pravinsinh Balvantsinh Chavda 01.07.1988
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 326

1537 EA23-2437
Narendrabhai Rameshbhai 

Vasava
01.06.1990

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 327

1538 EA23-2438 Kamleshkumar Dalsing Bilwal 12.11.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 328

1539 EA23-2439 Rajubhai Valabhai Rathod 31.07.1983
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 329

1540 EA23-2440 Ankur Harshadbhai Brahmbhatt 30.10.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 330

1541 EA23-2441
Mahendrabhai Punambhai 

Parmar
19.04.1986

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 331

1542 EA23-2442 Dinesh Panjibhai Sadat 03.12.1983
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 332

1543 EA23-2443
Ravikumar Mahendrabhai 

Parmar
14.06.1989

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 333

1544 EA23-2444 Zakirsha Yasinsha Diwan 05.06.1991
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 334

1545 EA23-2445 Ashok Raysingbhai Damor 05.02.1991
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 335

1546 EA23-2446 Arunkumar Hariprasad Kahar 24.06.1984
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 336

1547 EA23-2447 Rajkumar Bhikhalal Bilwal 12.02.1988
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 337

1548 EA23-2448 Vijaybhai Sukhbhai Vasava 01.06.1988
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 338

1549 EA23-2449 Chetankumar Vinodbhai Baria 26.06.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 339

1550 EA23-2450 Kirankumar Vitthalbhai Solanki 24.02.1990
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 340

1551 EA23-2451 Arjunsinh Udesinh Chauhan 23.05.1984
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 341

1552 EA23-2452 Jaimit Jashbhai Patel 30.11.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 342

1553 EA23-2453 Sureshbhai Bhavsinh Roz 01.06.1983
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 343

1554 EA23-2454 Asifhusen Nijamuddin Kazi 01.08.1994
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 344

1555 EA23-2455
Hiteshbhai Rameshbhai 

Solanki
30.11.1994

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 345

1556 EA23-2456 Ashvinbhai Arvindbhai Baria 21.06.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 346
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1557 EA23-2457 Dasharathbhai Somabhai Baria 12.08.1984
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 347

1558 EA23-2458
Sureshkumar Narvatsinh 

Parmar
25.11.1989

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 348

1559 EA23-2459
Mahendrakumar Shankerbhai 

Ravat
29.01.1991

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 349

1560 EA23-2460 Harsadrai Natverbhai Bariya 04.07.1983
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 350

1561 EA23-2461 Vipul Bhudhabhai Parmar 18.05.1988
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 351

1562 EA23-2462 Kalpesh Rameshbhai Valand 10.09.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 352

1563 EA23-2463 A R Rathva 30.11.1991
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 353

1564 EA23-2464 Arvindbhai Sanabhai Patel 23.11.1987
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 354

1565 EA23-2465 Kaushikkumar Kanchanlal Patel 08.05.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 355

1566 EA23-2466 Sumit Vasantbhai Parmar 19.07.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 356

1567 EA23-2467 Pramod Sureshbhai Patel 23.11.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 357

1568 EA23-2468 Manojbhai Chatrabhai Damor 06.12.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 358

1569 EA23-2469 Shahnavaj Najirmahmad Malek 13.02.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 359

1570 EA23-2470 Hasmukhbhai Bharatbhai Dabhi 21.11.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 360

1571 EA23-2471 Vishalkumar Abhesinh Nalvaya 13.06.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 361

1572 EA23-2472
Aehshanmiya Mustufamiya 

Malek
27.08.1995

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 362

1573 EA23-2473 Sanjaybhai Thakorbhai Parmar 23.05.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 363

1574 EA23-2474 Dipakkumar Budhabhai Thakor 25.07.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 364

1575 EA23-2475 Jagdishkumar Amrutbhai Raval 14.10.1991
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 365

1576 EA23-2476 Jigneshbhai Pravinbhai Senva 28.01.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 366

1577 EA23-2477 Gopalbhai Ramanbhai Parmar 24.08.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 367

1578 EA23-2478
Vishalkumar  Ishwarbhai 

Talpada
19.08.1995

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 368

1579 EA23-2479
Hiteshkumar Jayantibhai 

Padhiyar
17.02.2000

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 369

1580 EA23-2480
Bharatkumar Rameshbhai 

Solanki
29.08.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 370

1581 EA23-2481 Harshadbhai Mafatbhai Parmar 04.09.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 371

1582 EA23-2482 Pankajbhai Karshubhai Damor 17.06.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 372

1583 EA23-2483
Bharatkumar Mangubhai 

Dindor
01.06.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 373

1584 EA23-2484 Bharatbhai Ashokbhai Thakor 27.03.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 374
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1585 EA23-2485
Hemilkumar Chandrakant 

Sheth
06.10.1996

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 375

1586 EA23-2486
Hiteshkumar Dharmendrabhai 

Vaniya
06.01.1996

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 376

1587 EA23-2487 Vishalkumar Akhmabhai Baria 12.06.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 377

1588 EA23-2488 Vijaybhai Kanabhai Baria 15.04.2000
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 378

1589 EA23-2489
Mehulkumar Mukeshbhai 

Solanki
24.08.1998

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 379

1590 EA23-2490 Mehulkumar Somabhai Parmar 19.12.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 380

1591 EA23-2491 Vipulkumar Fulsingbhai Rathva 21.12.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 381

1592 EA23-2492 Vijaybhai Mansukhbhai Vasaiya 01.03.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 382

1593 EA23-2493 Sunilkumar Ajabsinh Chavda 24.08.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 383

1594 EA23-2494 Vivekkumar P Parmar 02.06.2001
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 384

1595 EA23-2495 Nileshbhai R Machhi 30.09.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 385

1596 EA23-2496 Deep Vipinchandra Parmar 17.09.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 386

1597 EA23-2497 Sukrambhai Nathabhai Taviyad 08.05.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 387

1598 EA23-2498
Pareshkumar Ramajibhai 

Vasava
21.07.1996

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 388

1599 EA23-2499 Ajaykumar Jagdishbhai Parmar 26.05.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 389

1600 EA23-2500
Pankajkumar Mansingbhai 

Pargi
05.05.1994

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 390

1601 EA23-2501 Bharatbhai Shankarbhai Bariya 29.09.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 391

1602 EA23-2502 Rajendra P Thakor 30.05.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 392

1603 EA23-2503 Ajay Nareshbhai Rathva 29/07/1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 393

1604 EA23-2504 Altafkhan Ayubkhan Pathan 13.03.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 394

1605 EA23-2505 Mukeshkumar J Tadvi 04.07.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 395

1606 EA23-2506
Navinbhai Virendrasinh 

Padhiyar
25.10.1998

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 396

1607 EA23-2507 Jaydeep Dineshbhai Padhiyar 05.01.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 397

1608 EA23-2508 Dipakkumar Mukeshbhai Mali 02.11.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 398

1609 EA23-2509 Vijaysinh Karansinh Parmar 06.07.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 399

1610 EA23-2510 Ramabhai Aratbhai Baria 01.04.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 400

1611 EA23-2511 Dilipbhai Vaghabhai Pagi 20.10.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 401

1612 EA23-2512 Alpeshkumar Fatesinh Parmar 20.06.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 402
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1613 EA23-2513
Pradipkumar Nareshbhai 

Parmar
17.05.1995

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 403

1614 EA23-2514 Sunilbhai Saburbhai Dangi 22.04.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 404

1615 EA23-2515 Rajubhai Rameshbhai Rathva 10.03.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 405

1616 EA23-2516 Kalpeshbhai Shanabhai Palas 25.12.1990
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 406

1617 EA23-2517
Jasavantkumar Bhalabhai 

Khant
15.06.1992

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 407

1618 EA23-2518
Maheshkumar Udesingbhai 

Dama
05.07.1992

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 408

1619 EA23-2519 Swarupbhai Galabhai Baria 03.05.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 409

1620 EA23-2520 Arjunkumar Hirabhai Patel 15.06.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 410

1621 EA23-2521 Rahulkumar Prabhatsinh Baria 04.03.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 411

1622 EA23-2522 Vinodbhai Parvatbhai Patel 06.06.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 412

1623 EA23-2523 Virendrabhai Vajesinh Pateliya 05.06.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 413

1624 EA23-2524
Jayeshkumar Arvindkumar 

Parmar
05.05.1998

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 414

1625 EA23-2525 Nayankumar Rakeshbhai Patel 20.06.2001
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 415

1626 EA23-2526 Maheshkumr Shanabhai Pagi 19.06.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 416

1627 EA23-2527 Ashokbhai Bhikhabhai Damor 01.05.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 417

1628 EA23-2528 Vijaybhai Rupabhai Pagi 01.06.2000
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 418

1629 EA23-2529
Mukeshkumar Ratanbhai 

Maliwad
27.05.1998

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 419

1630 EA23-2530 Sohel Mobinulhakk Hayat 25.04.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 420

1631 EA23-2531 Pravinbhai Narvatbhai Taviyad 10.06.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 421

1632 EA23-2532
Kirankumar Mavjibhai 

Chaudhari
01.02.1996

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 422

1633 EA23-2533
Mayankkumar Gavrabhai 

Rathod
03.06.1999

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 423

1634 EA23-2534 Vikrambhai Punabhai Pargi 07.06.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 424

1635 EA23-2535 Babubhai Fatabhai Damor 07.01.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 425

1636 EA23-2536 Vishalkumar Nurabhai Bhuriya 14.07.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 426

1637 EA23-2537 Moinali Gulamrasul Mansuri 31.08.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 427

1638 EA23-2538 Kirankumar Shantilal Rohit 26.01.1994
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 428

1639 EA23-2539 Kalpeshkumar Ravjibhai Bhoi 29.08.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 429

1640 EA23-2540 Anupsinh Bhavansinh Zala 03.06.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 430
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1641 EA23-2541 Hasmukhbhai Danabhai Rohit 28.12.1988
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 431

1642 EA23-2542 Pravinbhai Rajubhai Rathod 16.05.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 432

1643 EA23-2543 Nareshbhai Kalubhai Rathva 01.11.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 433

1644 EA23-2544
Nileshkumar Dineshbhai 

Rathod
12.08.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 434

1645 EA23-2545
Dharmeshkumar Jashbhai 

Thakor
18.10.1996

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 435

1646 EA23-2546 Ashwinkumar  Teetabhai Bhoi 18.11.1994
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 436

1647 EA23-2547 Akshaykumar Naginbhai Patel 27.03.2001
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 437

1648 EA23-2548 Vinaykumar Rasikbhai Patel 28.09.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 438

1649 EA23-2549 Umeshkumar Shomjibhai Pal 13.07.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 439

1650 EA23-2550 Viralkumar Ravchandbhai Patel 23.04.2001
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 440

1651 EA23-2551
Ronakkumar Ramanbhai 

Vankar
27.03.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 441

1652 EA23-2552 Punitbhai Kiritbhai Patel 25.11.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 442

1653 EA23-2553
Maheshbhai Ratansinh 

Sodhaparmar
28.08.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 443

1654 EA23-2554 Manojbhai Somabhai Pargi 05.05.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 444

1655 EA23-2555 Bakulkumar M. Parmar 25.07.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 445

1656 EA23-2556 Lalitkumar Dhirabhai Bhabhor 18.09.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 446

1657 EA23-2557 Mahendra Pravinshih Chohan 30.06.1990
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 447

1658 EA23-2558 Vijykumar Ratansinh Parmar 20.06.1991
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 448

1659 EA23-2559
Balvantsinh Chhatrasinh 

Sindha
16.12.1994

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 449

1660 EA23-2560 Vijaykumar Ajamelsinh Zala 15.08.1983
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 450

1661 EA23-2561 Harsh Manharbhai Darji 22.06.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 451

1662 EA23-2562 Mukeshbhai Bhalabhai Taviyad 09.05.1994
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 452

1663 EA23-2563 Sanjaybhai Jayantibhai Rathwa 11.06.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 453

1664 EA23-2564 Vinubhai Jalamsinh Chauhan 07.01.1994
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 454

1665 EA23-2565 Nilesh Shivdas Vadvai 02.02.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 455

1666 EA23-2566 Kalpesh Rameshbhai Vasava 17.11.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 456

1667 EA23-2567 Pankaj Bharatsinh Sodha 16.04.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 457

1668 EA23-2568 Sachin Arvindbhai Baria 26.02.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 458
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1669 EA23-2569 Jignesh Rajeshbhai Solanki 23.05.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 459

1670 EA23-2570 Vipulkumar Prabhubhai Tadvi 13.10.1983
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 460

1671 EA23-2571
Sukharambhai Chheetubhai 

Rathwa
12.06.1992

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 461

1672 EA23-2572 Mustkin Isubbhai Vahora 02.12.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 462

1673 EA23-2573 Kantibhai Laxmanbhai Khant 16.05.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 463

1674 EA23-2574 Kalpesh Rameshbhai Bhatiya 26.11.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 464

1675 EA23-2575
Ghanshyambhai Kanubhai 

Sharma
14.03.1985

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 465

1676 EA23-2576
Vijaykumar Chhatrasinh 

Chauhan
01.03.1991

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 466

1677 EA23-2577 A S Bhaliya 05.07.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 467

1678 EA23-2578
Vikaramkumar Ramanbhai 

Padhiyar
25.06.1983

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 468

1679 EA23-2579 Saheakram Hajimehbub Khalifa 28.01.1994
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 469

1680 EA23-2580 Kiritbhai Madhabhai Dabhi 15.02.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 470

1681 EA23-2581 Bharatbhai Ramanbhai Rathva 06.01.1990
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 471

1682 EA23-2582 Shantibhai Nathabhai Valvai 01.06.1988
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 472

1683 EA23-2583 Ajitkumar Motibhai Rohit 02.11.1990
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 473

1684 EA23-2584 Saeedsha Bhikhansha Diwan 17.09.1983
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 474

1685 EA23-2585
Yogeshbhai Vechatbhai 

Pateliya
06.01.1994

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 475

2185 EA23-2586
Arvindbhai Dalsukhbhai 

Makwana
15.07.1983

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 476

2186 EA23-2587 N M Parmar 18.05.1983
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 477

2187 EA23-2588 Naginbhai Ambalal Rohit 06.09.1990
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 478

2188 EA23-2589 Himanshu Kantibhai Parmar 24.12.1991
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 479

2189 EA23-2590 Niravkumar Jayantibhai Patel 24.11.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 480

2190 EA23-2591 Kamleshbhai Somabhai Gameti 16.03.1986
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 481

2191 EA23-2592 Sanjay Kadvabhai Khant 30.07.1988
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 482

2192 EA23-2593 Dilipbhai Ramanbhai Patelia 28.09.1985
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 483

2193 EA23-2594 Satishbhai Kantibhai Talpada 31.03.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 484

2194 EA23-2595
Mahendrakumar Dipakbhai 

Rana
18.08.1993

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 485

2195 EA23-2596 Ramizbhai Firojbhai Vahora 05.01.1994
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 486
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2196 EA23-2597 Natvarbhai Chimanbhai Rathwa 06.10.1991
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 487

2197 EA23-2598 Pravinchandra Manubhai Patel 28.12.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 488

2198 EA23-2599 Vasantbhai Samubhai Vankar 09.01.1986
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 489

2199 EA23-2600
Shaileshkumar 

Rameshchandra Prajapati
02.08.1992

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 490

2200 EA23-2601 Vinaykumar Babulal Jadav 21.11.1983
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 491

2201 EA23-2602
Bhaveshbhai Haridasbhai 

Rathwa
01.08.1993

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 492

2202 EA23-2603 Anilkumar Shantilal Vankar 14.07.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 493

2203 EA23-2604 Kiritkumar Parvatbhai Bariya 05.12.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 494

2204 EA23-2605 Ishwarbhai Narvatbhai Patel 01.06.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 495

2205 EA23-2606 Dipak Arvindbhai Patanwadia 21.07.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 496

2206 EA23-2607 Dhaval Parsottambhai Rohit 12.07.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 497

2207 EA23-2608 Pradip Ramabhai Padaria 30.05.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 498

2208 EA23-2609 Hitesh Mohanbhai Panchal 15.06.1992
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 499

2209 EA23-2610 Ashwin Govindbhai Rabari 28.07.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 500

2210 EA23-2611 Kishorbhai Lallubhai Parmar 12.07.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 501

2211 EA23-2612 Ashokkumar Ramanbhai Dabhi 15.11.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 502

2212 EA23-2613
Vijaybhai Mahendrabhai 

Vasava
30.08.1998

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 503

2213 EA23-2614 Pravinbhai Ganpatbhai Chavda 23.03.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 504

2214 EA23-2615
Javidmahammad Inayatmiya 

Thakor
01.06.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 505

2215 EA23-2616 Gaurang Dineshbhai Rathod 24.12.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 506

2216 EA23-2617 Gohel Arvindbhai Bhailalbhai 06.10.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 507

2217 EA23-2618
Miteshkumar Punambhai 

Solanki
03.05.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 508

2218 EA23-2619 Chintankumar Arunbhai Patel 21.01.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 509

2219 EA23-2620
Mehulkumar Rangitsinh 

Chauhan
12.10.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 510

2220 EA23-2621 Sudhirkumar Somabhai Solanki 18.09.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 511

2221 EA23-2622
Mohammadmohsin 

Mohammadsalim Malek
31.08.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 512

2222 EA23-2623
Hiteshkumar Sureshbhai 

Patelia
01.05.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 513

2223 EA23-2624
Kishankumar Laxmansinh 

Garasiya
03.09.1996

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 514
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2224 EA23-2625
Dharmendrasinh Pratapsinh 

Padhiyar
21.07.1994

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 515

2225 EA23-2626
Kaushikkumar Dineshbhai 

Harijan
21.04.1999

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 516

2226 EA23-2627 Kanabhai Virabhai Taviyad 15.01.1994
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 517

2227 EA23-2628
Rajeshkumar Raysingbhai 

Bamania
23.12.1996

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 518

2228 EA23-2629 Sanjaybhai Jagdishbhai Sindha 17.06.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 519

2229 EA23-2630 Rahulbhai Vitthalbhai Vasava 14.09.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 520

2230 EA23-2631 Sidharth Kanchanbhai Machhi     09.08.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 521

2231 EA23-2632 Dharmesh Dalabhai Patel 08.06.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 522

2232 EA23-2633 Prakashbhai Ramanbhai Katara 01.05.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 523

2233 EA23-2634 Vijaykumar Kantilal Gohil 30.11.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 524

2234 EA23-2635 Naeem I Malek 12.04.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 525

2235 EA23-2636 Rajendrabhai Shanabhai Baria 30.04.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 526

2236 EA23-2637
Rajeshbhai Ranchhodbhai 

Padaria
06.04.1992

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 527

2237 EA23-2638 Jayminbhai Manubhai Bariya 23.09.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 528

2238 EA23-2639 Arjun Jasubhai Rohit 17.07.1998
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 529

2239 EA23-2640 Sartanbhai Parvatbhai Taviyad 28.09.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 530

2240 EA23-2641 Vrushank Pravinbhai Muvalkar 03.08.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 531

2241 EA23-2642 Sunilkumar Gopalbhai Tadvi 01.06.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 532

2242 EA23-2643 Kiran Ishwarbhai Tadvi 12.10.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 533

2243 EA23-2644 Dipak Hashmukhbhai Parmar 03.05.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 534

2244 EA23-2645 Vanrajsinh Vijaykumar Rana 28.10.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 535

2245 EA23-2646 Sujitkumar L Vasava 04.07.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 536

2246 EA23-2647
Sunilkumar Rameshbhai 

Chauhan
22.04.1998

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 537

2247 EA23-2648 Nitinbhai Shanabhai Bariya 16.06.2000
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 538

2248 EA23-2649
Nitinkumar Sanjaybhai 

Patanvadiya
10.01.2002

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 539

2249 EA23-2650 Rajusinh G. Raulji 04.08.1991
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 540

2250 EA23-2651
Sanjaykumar Vikramsinh 

Parmar
01.05.1996

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 541

2251 EA23-2652 Rakeshkumar Gemsinh Baria 15.04.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 542
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2252 EA23-2653
Prakashkumar Jasavantsinh 

Patel
18.08.1996

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 543

2253 EA23-2654
Hareshsinh Sarjansinh 

Chauhan
03.05.1995

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 544

2254 EA23-2655 Shaktisinh Jaydipsinh Parmar 19.11.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 545

2255 EA23-2656
Pushpatsinh Shailendrasinh 

Rathod
22.06.1996

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 546

2256 EA23-2657 Akshaykumar Dolatsinh Thakor 17.07.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 547

2257 EA23-2658 Nitinkumar Lalabhai Patel 23.09.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 548

2258 EA23-2659 Govindbhai Pratapbhai Malivad 12.01.1991
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 549

2259 EA23-2660 Gauravkumar Babulal Dhobi 09.08.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 550

2260 EA23-2661
Narshsinh Harishchndra 

Parmar
10.02.1998

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 551

2261 EA23-2662 Viralkumar Vikramsimh Gohil 15.05.1995
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 552

2262 EA23-2663
Kiranbhai Gordhanbhai 

Gondiya
17.03.1999

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 553

2263 EA23-2664
Rahulkumar Vikrambhai 

Bhagora
02.02.1996

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 554

2264 EA23-2665 Mehulkumar Jitubhai Bhoi 04.03.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 555

2265 EA23-2666 Sherabjalkhan Nadirkhan Sipai 08.12.1994
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 556

2266 EA23-2667 Sanjaykumar Virsingbhai Mal 18.06.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 557

2267 EA23-2668 Sureshbhai Narvatsinh Khant 02.05.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 558

2268 EA23-2669
Rajeshkumar Rameshbhai 

Machhi
10.01.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 559

2269 EA23-2670
Pradipkumar Chhatrasinh 

Damor
03.01.1998

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 560

2270 EA23-2671 Mukeshkumar Arvindsinh Baria 20.08.1993
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 561

2271 EA23-2672
Shatishbhai Badanabhai 

Bamaniya
14.04.1999

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 562

2272 EA23-2673 Mehulkumar Ishavarbhai Raval 19.03.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 563

2273 EA23-2674 Arjunsinh Girvatsinh Chauhan 28.09.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 564

2274 EA23-2675 Sanjaykumar Prabhatsinh Baria 01.04.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 565

2275 EA23-2676 Mehulkumar Babubhai Dangi 02.06.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 566

2276 EA23-2677 Jaypalsinh Bharatsinh Dabhi 23.05.2000
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 567

2277 EA23-2678
Pravinkumar Rameshchandra 

Sodhaparmar
24.08.1998

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 568

2278 EA23-2679 Tusharsinh Anilbhai Sodha 18.08.1997
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 569

2279 EA23-2680 Pradipbhai Lalubhai Damor 19.06.1999
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 570
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2280 EA23-2681 Manishkumar Dilipsinh Dabhi 27.05.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 571

2281 EA23-2682 Kalpeshkumar Vajesinh Dabhi 26.06.1994
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 572

2282 EA23-2683 Rohitkumar Somabhai Asari 15.03.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 573

2283 EA23-2684
Jigneshkumar Manubhai 

Parmar
08.01.1992

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 574

2284 EA23-2685
Jagdishkumar Rameshbhai 

Parmar
21.01.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 575

2285 EA23-2686 Akilhusen Sabirhusen Malek 09.04.1996
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 576

2286 EA23-2687 Natubhai  Hirabhai  Damor 08.09.1989
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 577

2287 EA23-2688
Rajendrakumar Valsingbhai 

Pargi
01.06.1996

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 578

2288 EA23-2689
Ashvinkumar Dhulabhai 

Solanki
02.11.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 579

2289 EA23-2690
Dharmendrakumar 

Rameshbhai Ninama
15.10.1997

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 580

2290 EA23-2691 Nareshbhai Ganpatbhai Baria 22.06.2001
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 581

2291 EA23-2692
Narendrasinh Swarupsinh 

Parmar
07.05.1993

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 582

2292 EA23-2693
Sahilkumar Balvantbhai 

Chauhan
10.02.2000

બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 583

2293 EA23-2694 Ashokkumar Mansinh Chauhan 14.11.1994
બરોડા (ઓએન્ડએમ) સર્કલ ઓફિસ, ર્લ્પવૃક્ષ ર્ોમ્પ્લકે્સ ની સામે , 132 KV SS 

ર્મ્પપાઉન્ડ - ગોત્રી રોડ, GEKC તાલીમ રે્ન્ર પાસે, વડોદરા, ગજુરાત - 390 584

2294 EA23-2695
Prakashkumar Himsingbhai 

Kochra
09.11.1986

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2295 EA23-2696 Kalpesh Shantilal Prajapati 02.01.1988
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2296 EA23-2697
Ishwarkumar Mansingbhai 

Damor
25.11.1985

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2297 EA23-2698
Ravindrakumar Bharatbhai 

Barot
05.11.1994

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2298 EA23-2699 Sureshkumar Punabhai Dabhi 28.05.1989
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2299 EA23-2700
Arvindkumar Ramabhai 

Padaria
18.06.1993

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2300 EA23-2701 Jagdishbhai Rayjibhai Rathodia 01.06.1986
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2301 EA23-2702 Hardikkumar Harishbhai Darji 28.01.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2302 EA23-2703 Maheshkumar Shantilal Vankar 28.03.1984
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2303 EA23-2704 Anilkumar Narsing Damor 07.05.1987
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2304 EA23-2705
Vipulkumar Harshadbhai 

Valand
11.06.1983

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2305 EA23-2706 Atul Rameshbhai Parmar 24.10.1991
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2306 EA23-2707 Mahesh Jayantibhai Bhoi 17.04.1993
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2307 EA23-2708 Mahesh Manubhai Pateliya 13.06.1993
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

Page 61 of 97



MGVCL (VS-EA)

Apr 2023

Sr. 

No.
Call No 2023 Name of Apprentice Lineman Date of Birth School

CALL LETTER DETAILS OF CANDIDATES CALLED FOR POLE CLIMBING TEST OF VIDYUT SAHAYAK (ELECTRICAL 

ASSISTANT) ARRANGED ON 04-04-2023

Madhya Gujarat Vij Company Limited

2308 EA23-2709 Suresh Babubhai Chauhan 22.02.1988
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2309 EA23-2710 Vanrajbhai Narsinhbhai Kharadi 20.12.1984
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2310 EA23-2711 D S Rathod 01.03.1984
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2311 EA23-2712 Sanjaykumar Kantibhai Ninama 25.06.1985
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2312 EA23-2713
Dayabhai Ghanshyambhai 

Vankar
05.06.1986

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2313 EA23-2714
Dharmendrakumar 

Mansukhbhai Dodiyar
21.04.1993

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2314 EA23-2715 Jakirbhai Anvarbhai Shaikh 06.04.1987
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2315 EA23-2716 R. S. Damor 13.06.1985
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2316 EA23-2717 Maheshkumar Naranbhai Kotad 07.03.1985
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2317 EA23-2718 Harisinh Kalubha Zala 27.07.1987
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2318 EA23-2719
Mohdishushen Sherumiya 

Malek
15.05.1990

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2319 EA23-2720
Rajeshbhai Khemabhai 

Makwana
15.07.1983

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2320 EA23-2721 Virendra Jivanbhai Rathwa 13.05.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2321 EA23-2722 Snehalkumar Badubhai Parmar 01.06.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2322 EA23-2723 Lalabhai Naranbhai Tadvi 01.09.1983
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1293 EA23-2724
Vikramsinh Harmanbhai 

Makwana
30.09.1990

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1294 EA23-2725 Pravinbhai Kantibhai Katara 07.10.1984
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1295 EA23-2726 Samir A Rahish Kanuga 07.02.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1296 EA23-2727 Vikramsinh Boghsinh Parmar 11.06.1989
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1297 EA23-2728 Jesingbhai Chaturbhai Katara 22.08.1985
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1298 EA23-2729 Bharatkumar Gulabsinh Parmar 08.08.1984
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1299 EA23-2730 Vikrambhai Hirabhai Khant 20.05.1989
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1300 EA23-2731 Arvindbhai Somabhai Patel 18.08.1986
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1301 EA23-2732 Prakashbhai Aratsinh Tadvi 05.07.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1302 EA23-2733 Tinubhai Mansukhbhai Dama 08.04.1990
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1303 EA23-2734
Govindkumar Pravinsinh 

Parmar
03.10.1991

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1304 EA23-2735 Mahesh Laxmanbhai Damor 19.02.1987
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1305 EA23-2736
Upendra Parshotambhai 

Panchal
27.11.1985

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ
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1306 EA23-2737 Yogesh Somsinh Mahida 30.03.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1307 EA23-2738 Ajay Pravinbhai Patanwadia 23.12.1993
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1308 EA23-2739 Sanjaybhai Udesinh Bhil 15.06.1992
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1309 EA23-2740
Jigneshkumar Prabhatbhai 

Jadav
14.12.1993

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1310 EA23-2741 Ashwinkumar Haribhai Patel 12.03.1990
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1311 EA23-2742 Bharatbhai Natubhai Parmar 09.06.1985
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1312 EA23-2743 Shaileshbhai Jayantibhai Tadvi 01.06.1990
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1313 EA23-2744 Nagjibhai Kalabhai  Bharwad 01.06.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1314 EA23-2745 Miteshbhai Vithhalbhai Rathva 19.01.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1315 EA23-2746 Aniket Ashokkumar Patel 21.10.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1316 EA23-2747
Hashmukhbhai Dashrathbhai 

Dabhi
23.01.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1317 EA23-2748 Hardikkumar Naginbhai Rathod 09.03.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1318 EA23-2749 Pravinbhai Arvindbhai Solanki 30.12.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1319 EA23-2750
Mukeshbhai Chimanbhai 

Thakor
01.12.1994

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1320 EA23-2751
Ketankumar Rameshbhai 

Solanki
02.05.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1321 EA23-2752 Pankajbhai Dadubhai Raval 02.05.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1322 EA23-2753
Vaibhavkumar Sureshbhai 

Thakor
19.04.1999

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1323 EA23-2754 Hiteshkumar Kantibhai Valand 08.01.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1324 EA23-2755
Dharmendrabhai Rameshbhai 

Prajapati
19.10.1996

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1325 EA23-2756
Mahammadhanif Anvarbhai 

Mansuri
31.10.1995

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1326 EA23-2757
Amitkumar Mahendrabhai 

Parmar
23.05.1993

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1327 EA23-2758 Yogeshkumar Jatubhai Sindha 04.02.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1328 EA23-2759 Jigneshkumar Punabhai Pargi 23.11.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1329 EA23-2760 Vikramsinh Chandrasinh Patel 15.01.1992
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1330 EA23-2761 Vishalkumar Sagarsinh Jadav 10.02.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1331 EA23-2762 Jagdishkumar Kalidas Sindha 21.08.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1332 EA23-2763 Anilkumar Bharatbhai Rathod 01.07.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1333 EA23-2764 Pratapbhai Kiranbhai Chauhan 01.01.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

Page 63 of 97



MGVCL (VS-EA)

Apr 2023

Sr. 

No.
Call No 2023 Name of Apprentice Lineman Date of Birth School

CALL LETTER DETAILS OF CANDIDATES CALLED FOR POLE CLIMBING TEST OF VIDYUT SAHAYAK (ELECTRICAL 

ASSISTANT) ARRANGED ON 04-04-2023

Madhya Gujarat Vij Company Limited

1334 EA23-2765
Mehulkumar Balwantsinh 

Taviyad
12.08.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1335 EA23-2766 Vahidali Sabirhusen Saiyad 28.11.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1336 EA23-2767
Miteshkumar Dineshbhai 

Parmar
29.07.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1337 EA23-2768 Vijaykumar Somabhai Damor 02.07.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1338 EA23-2769 Tarangkumar Somabhai Gohel 17.05.2000
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1339 EA23-2770 Abhikumar Vijaybhai Ka.Patel 29.12.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1340 EA23-2771 Hareshkumar Vinubhai Thakor 24.06.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1341 EA23-2772 Sachinkumar Rajeshbhai Dabhi 15.08.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1342 EA23-2773
Pratikkumar Pareshkumar 

Patel
26.10.1995

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1343 EA23-2774
Vijeshkumar Maheshbhai 

Katara
22.05.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1344 EA23-2775
Sureshkumar Arjanbhai 

Taviyad
03.07.1990

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1345 EA23-2776 Krunalbhai V Valand 03.10.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1346 EA23-2777 Varish D Sheikh 03.12.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1347 EA23-2778 Vikrambhai Shankarbhai Dabhi 29.09.1993
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1348 EA23-2779
Rameshbhai Laxmanbhai 

Taviyad
01.06.1996

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1349 EA23-2780 Ravikumar Shantilal Chavda 10.08.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1350 EA23-2781 Jay Bhagwanbhai Talavia 29.10.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1351 EA23-2782 Avinashkumar Pravinbhai Patel 03.05.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1352 EA23-2783 Harshkumar Balaram Rajput 19.06.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1353 EA23-2784 Maheshkumar Ravjibhai Gohil 07.09.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1354 EA23-2785
Pranavkumar Mansukh 

Kapadiya
30.01.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1355 EA23-2786 Omkar Manubhai Baria 25.01.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1356 EA23-2787
Kaushikbhai Balvantbhai 

Parmar
25.08.2000

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1357 EA23-2788 Sandeepbhai R Patanwadiya 04.10.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1358 EA23-2789
Rajendrabhai Raijibhai 

Padhiyar
24.09.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1359 EA23-2790 Gauravkumar Bharatsinh 16.09.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1360 EA23-2791 Shriyutkumar P. Parmar 05.08.2001
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1361 EA23-2792 Gopalkumar G. Parmar 11.04.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ
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1362 EA23-2793 Faizhusen Makbulbhai Shaikh 01.03.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1363 EA23-2794 Hardipsinh Vijaysinh Padhiyar 30.06.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1364 EA23-2795 Mitesh Jayantibhai Baria 11.07.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1365 EA23-2796 Manish Vinubhai Makwana 29.09.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1366 EA23-2797 Dipak Bharatbhai Rathodiya 31.01.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1367 EA23-2798 Suresh Mangalbhai Vasava 05.10.1992
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1368 EA23-2799 Mahesh Ganpatsinh Solanki 01.06.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1369 EA23-2800
Ashikhusen Yunusmahammad 

Chauhan
22.04.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1370 EA23-2801 Mayur Mafat Bhai Rabari 11.02.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1371 EA23-2802 Rakesh Mukeshbhai Oad 23.08.2001
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1372 EA23-2803 Jignesh Jivan Bhai Rathwa 10.08.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1373 EA23-2804 Ankit Mohan Bhai Rathwa 18.11.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1374 EA23-2805 Kartik Anil Bhai Prajapati 22.10.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1375 EA23-2806 Jayendra Mukesh Bhai Baria 31.03.2000
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1376 EA23-2807 Jayesh Shankar Bhai Baria 01.06.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1377 EA23-2808 Arjunsinh Lalsing Bhai Rathwa 12.09.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1378 EA23-2809 Tusharbhai Sureshbhai Parmar 10.01.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1379 EA23-2810 Pankajkumar Lallubhai Rathwa 15.07.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1380 EA23-2811 Vipulkumar Rameshbhai Baria 01.06.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1381 EA23-2812 Krushnakant Rangitbhai Patel 28.05.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1382 EA23-2813 Balramsinh Viththalbhai Baria 04.05.2001
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1383 EA23-2814 Jaydeepbhai Ambalal Tadvi 17.01.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1384 EA23-2815
Jayendrasinh Bhupatsinh 

Dodiya
22.12.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1385 EA23-2816 Ranjitkumar Dulabhai Rathod 14.01.1994 
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1386 EA23-2817 Kiranbhai Ranchhodbhai Baria 02.08.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1387 EA23-2818 Narendrasinh Karnsinh Rathva 11.06.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1388 EA23-2819 Sunilkumar Surajbhai Rathava 05.08.1993
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1389 EA23-2820 Ishwarbhai Kanubhai Bhoi 28.08.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ
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1390 EA23-2821 Vijaykumar Dhulabhai Senva 01.06.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1391 EA23-2822
Pankajsinh Khumansinh 

Parmar
19.10.1995

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1392 EA23-2823 Ashokbhai Melabhai Chauhan 05.01.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1393 EA23-2824 Chandrasinh Raijibhai Dabhi 22.08.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1394 EA23-2825 Pankajkumar Amarsinh Parmar 13.09.1993
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1395 EA23-2826 Jatinkumar Bipinbhai Makwana 26.08.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1396 EA23-2827 Mahipalsinh Ramabhai Parmar 13.12.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1397 EA23-2828
Mukeshkumar  Kanubhai 

Sodhaparmar
04.09.1996

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1398 EA23-2829 Manishkumar Pankajbhai Darji 26.07.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1399 EA23-2830 Ankurkumar Ishvarbhai Parmar 10.01.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1400 EA23-2831 Vijaykumar  Bhalabhai Bhoi 28.01.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1401 EA23-2832 Arunkumar Rajeshbhai Zala 17.07.2000
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1402 EA23-2833 Sanjaykumar Amarsinh Baria 14.12.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1403 EA23-2834 Jaydipsinh Kanubhai Rathod 10.03.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1404 EA23-2835 Mayurbhai Kishorbhai Vaghela 22.02.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1405 EA23-2836 Vijay Pratapbhai Tadvi 15.06.1984
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1406 EA23-2837 Mangubhai Baranda Kiranbhai 01.06.1983
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1407 EA23-2838
Pramodkumar Jayantibhai 

Baria
12.09.1988

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1408 EA23-2839 Rajiv Nathabhai Damor 22.12.1985
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1409 EA23-2840
Narendrakumar Dilipbhai 

Solanki
24.08.1990

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1410 EA23-2841 Govindbhai Kalyansinh Baria 02.05.1984
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1411 EA23-2842
Santoshkumar Jagdishbhai 

Machhi
24.01.1993

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1412 EA23-2843 Ranjitsinh Ramanbhai Zala 01.06.1984
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1413 EA23-2844 Dipakkumar Ishvarbhai Jadav 29.10.1993
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1414 EA23-2845 Sanjaykumar Harishbhai Khant 24.07.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1415 EA23-2846 Gamir Hirabhai Baria 02.06.1986
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1416 EA23-2847 Shailesh Madubhai Parmar 12.06.1992
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1417 EA23-2848 Priteshbhai Arvindbhai Baria 25.07.1993
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ
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1418 EA23-2849 Chetan Suresh Padhiyar 11.11.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1419 EA23-2850 Mukesh Jashvantbhai Khant 05.10.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1420 EA23-2851 Mo Imran A Salim 03.03.1992
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1421 EA23-2852 Sameer Kanubhai Brahmbhatt 24.05.1992
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1422 EA23-2853 Dilipbhai Babubhai Tadvi 01.06.1989
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1423 EA23-2854 Jagdishkumar Sankarbhai Patel 04.04.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1424 EA23-2855 Amarsing Ansing Rathwa 01.06.1985
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1425 EA23-2856 Ishwarbhai Vechatbhai Katara 01.05.1983
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1426 EA23-2857
Rahulkumar Naginbhai 

Prajapati
15.06.1992

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1427 EA23-2858 R L Parmar 11.09.1983
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1428 EA23-2859
Prakashkumar Bhupendrabhai 

Baria
23.10.1984

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1429 EA23-2860 Krunal Kodabhai Patel 21.08.1990
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1430 EA23-2861 Sureshbhai Udabhai Damor 25.04.1983
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1431 EA23-2862 Jayeshkumar Revabhai Patel 31.07.1985
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1432 EA23-2863 Nimeshkumar Ramtubhai Zala 08.10.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1433 EA23-2864 Ajaysinh Abhesing Gohil 15.03.1986
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1434 EA23-2865 Rajesh Amrabhai Damor 16.05.1993
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1435 EA23-2866
Rameshbhai Laxmanbhai 

Khant
01.09.1985

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1436 EA23-2867 Bharatbhai Bachubhai Rathva 01.06.1987
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1437 EA23-2868 Rakeshbhai Varsingbhai Mavi 08.06.1985
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1438 EA23-2869 Jashwantbhai Nanjibhai Bilwal 01.05.1985
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1439 EA23-2870 Rajeshbhai Surmabhai Damor 12.04.1988
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1440 EA23-2871
Bharatkumar Nanjibhai 

Kalaswa
01.06.1984

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1441 EA23-2872 Ankit Bachubhai Tabiyar 22.06.1985
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1442 EA23-2873
Dharmeshkumar Pravinsinh 

Patel
26.12.1992

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1443 EA23-2874 Atulkumar Dolatsinh Baraiya 26.06.1991
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1444 EA23-2875 Jitendra Dineshbhai Makwana 19.11.1985
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1445 EA23-2876 Harshad Hirabhai Parmar 01.06.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ
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1446 EA23-2877
Maheshbhai  Rameshbhai 

Tadvi
10.11.1986

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1447 EA23-2878 Maheshbhai Babarbhai Vankar 01.06.1983
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1448 EA23-2879
Immanmohmaad Azamohmad 

Kureshi
28.04.1986

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1449 EA23-2880
Pankajkumar Chhaganbhai 

Bamania
25.12.1986

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1450 EA23-2881 Sandip Prabhudas Patanwadia 24.06.1992
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1451 EA23-2882 Milan Bhupendrabhai Patel 12.08.1993
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1452 EA23-2883 Dipakkumar Manubhai Parmar 12.02.1986
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1453 EA23-2884 Manant Udesingbhai Thakor 22.10.1992
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1454 EA23-2885
Alkeshkumar Aamarsinh 

Khabad
15.10.1993

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1455 EA23-2886 Ajay Ishwarbhai Parmar 21.10.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1456 EA23-2887 Vinod Medanbhai Rathwa 02.07.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1457 EA23-2888 Ashutosh Vinodbhai Bhuvela 13.07.1993
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1458 EA23-2889 Rahul Ramsingbhai Dashma 19.08.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1459 EA23-2890 Irsadmiya Idrishmiya Malek 28.03.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1460 EA23-2891
Rajendrakumar Rameshbhai 

Parmar
06.03.1991

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1461 EA23-2892
Ravindrasinh Jasvantsinh 

Chauhan
05.02.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1462 EA23-2893 Bhatibhai Rupabhai Rot 24.12.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1463 EA23-2894
Mahammadarif 

Mahammadhanif Karigar
20.06.1996

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1464 EA23-2895
Chavda Maheshbhai 

Rameshbhai 
01.01.1996

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1465 EA23-2896 Amitkumar Jashbhai Makwana 07.11.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1466 EA23-2897
Mehulkumar Punambhai 

Solanki
01.10.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1467 EA23-2898 Yatinkumar Rajnikant Suthar 20.11.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1468 EA23-2899 Nitinkumar Ramanbhai Thakor 23.01.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1469 EA23-2900 Amitkumar Kantibhai Makwana 26.10.1988
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1470 EA23-2901 Baldevbhai Dadubhai Parmar 17.06.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1471 EA23-2902 Ankitkumar Manharbhai Bhoi 17.05.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1472 EA23-2903
Shaileshkumar Bhupendrabhai 

Thakor
10.11.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1473 EA23-2904
Himanshukumar Navinchandra 

Prajapati
01.01.1990

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ
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1474 EA23-2905
Nileshkumar Jashvantsinh 

Solanki
01.06.1999

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1475 EA23-2906
Piyushkumar Rameshbhai 

Chaudhari 
09.08.1999

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1476 EA23-2907
Jaydipkumar Mahendrasinh 

Chauhan
19.08.1999

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1477 EA23-2908 Aezazhusen Zakirhusen Malek 03.08.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1478 EA23-2909 Shaileshbhai Narsinh Solanki 26.08.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1479 EA23-2910 Sachinkumar Jagdishbhai Patel 25.04.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1480 EA23-2911 Nitinbhai Jayantibhai Rathod 28.04.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1481 EA23-2912 Rajeshbhai Jasvantbhai Damor 01.12.1992
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1482 EA23-2913 Jitendra Raghabhai Machhi 28.11.1992
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1483 EA23-2914 Tersing Manasiyabhai Rathva 01.06.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1484 EA23-2915 Jaydevsinh Vajesinh Rathod 07.09.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1485 EA23-2916 Ajaybhai Dalubhai Sangada 04.05.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1486 EA23-2917 Meetkumar D Rana 11.05.2000
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1487 EA23-2918 Sajjadali S Kureshi 04.10.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1488 EA23-2919 Parth Kismatbhai Rathva 27.05.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1489 EA23-2920
Mehulkumar Rameshbhai 

Rathwa
20.03.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1490 EA23-2921 Himanshu Vinodbhai Parmar 21.08.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1491 EA23-2922 Vijaykumar Manubhai Pateliya 26.03.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1492 EA23-2923
Rajendrasinh Khumansinh 

Sodhaparmar
21.06.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1493 EA23-2924
Soyabmohamad Abdulhamid 

Divan
26.08.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1494 EA23-2925
Sanjaykumar Shankarbhai 

Nayak
01.04.1996

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1495 EA23-2926 Vijaybahi Jitendrabhai Vasava 25.11.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1496 EA23-2927 Mahavirsinh Virendrasinh Gohil 02.11.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1497 EA23-2928 Avdhutgir M Gosai 22.06.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1498 EA23-2929 Pravinkumar M Rathod 25.03.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1499 EA23-2930 Pratik Shaileshbhai Gandhi 26.10.2000
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1500 EA23-2931
Rutvikkumar Ishvarbhai 

Vasava
11.06.2000

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1501 EA23-2932 Prashant Dineshbhai Vaghela 22.07.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ
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1502 EA23-2933
Siddarthkumar Kiritbhai 

Patanwadia
10.10.2000

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1503 EA23-2934 Rahul Sureshbhai Vasava 30.04.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1504 EA23-2935 Ashwin Sureshbhai Vasava 02.03.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1505 EA23-2936
Anisahemad Kamruddin  

Khirwala
06.11.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1506 EA23-2937 Ramesh Sureshbhai Rathwa 01.06.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1507 EA23-2938 Ajay Arvindbhai Vasava 27.05.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1508 EA23-2939 Sunil Vajesingbhai Baria 01.06.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1509 EA23-2940 Vijay Arvindsinh Solanki 10.01.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1510 EA23-2941 Sunil Chandu Bhai Rathwa 24.02.2000
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1511 EA23-2942 Sunil Mohan Bhai Damor 02.04.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1512 EA23-2943 Pravin Natvarsinh Padhiyar 10.06.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1513 EA23-2944 Harsit Kamlesh Bhai Vasava 20.11.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1514 EA23-2945
Riyazhusen Sattar Bhai 

Ghanchi
02.04.2001

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1515 EA23-2946 Yogesh Lallu Bhai Patanwadia 12.10.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1516 EA23-2947 Jitesh Arvid Bhai Baria 21.04.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1517 EA23-2948 Anil Ursan Bhai Rathwa 01.06.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1518 EA23-2949 Rahul Jayeshbhai Rathwa 27.06.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1519 EA23-2950 Rahul Laxmikant Guhi 21.05.2001
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1520 EA23-2951
Pinakinbhai Chandubhai 

Vankar
10.09.1999

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1521 EA23-2952 Prakashbhai Lalabhai Damor 22.10.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1522 EA23-2953 Amitbhai Jashvantsinh Dabhi 24.02.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2323 EA23-2954 Mahipal Vijaysinh Thakor 18.09.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2324 EA23-2955
Dineshkumar Natvarbhai 

Bariya
01.11.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2325 EA23-2956 Nimeshbhai Opinbhai Rathwa 01.06.2000
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2326 EA23-2957
Girishkumar Vechatbhai 

Bamniya
27.04.1996

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2327 EA23-2958 Prakashkumar Mansinh Baria 11.08.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2328 EA23-2959
Govindbhai Gulsingbhai 

Kalasava
01.06.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2329 EA23-2960
Raguvirsinh Dharmendrsinh 

Rathod
23.11.2000

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ
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2330 EA23-2961
Kalpeshkumar Amrutbhai 

Parmar
01.10.1992

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2331 EA23-2962
Ajendrasinh  Bhavsinh 

Chauhan
14.08.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2332 EA23-2963
Mahendrabhai Bhalabhai 

Parmar
30.01.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2333 EA23-2964
Ravindrakumar Pratapbhai 

Solanki
15.06.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2334 EA23-2965 Ranjitsinh Jayantibhai Dabhi 04.02.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2335 EA23-2966
Manojkumar Samsubhai 

Bhuriya
18.11.1996

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2336 EA23-2967
Ranjitkumar Bhemabhai 

Chauhan
27.07.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2337 EA23-2968 Anilkumar  Ramanbhai  Vasava 28.01.1992
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2338 EA23-2969
Gopalbhai Rameshbhai 

Chauhan
14.07.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2339 EA23-2970 Vipulkumar Pathesinh Thakor 19.12.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2340 EA23-2971
Bimalkumar Hasmukhbhai 

Patel
13.06.1999

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2341 EA23-2972 Shaktisinh Rajendrasinh Zala 10.02.2002
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2342 EA23-2973
Alpeshkumar Laxmanbhai 

Dabhi
12.07.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2343 EA23-2974 Ravi Daudbhai Makwana 21.06.2001
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2344 EA23-2975 Vipulsinh Magansinh Parmar 19.10.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2345 EA23-2976 Dhavalkumar Ashabhai Bhoi 26.05.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2346 EA23-2977 Hiteshkumar Bhalajibhai Pargi 12.01.1990
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2347 EA23-2978 Amarsing Ansing Rathwa 01.06.1985
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2348 EA23-2979 Hardiksinh Kiritsinh Mahida 14.03.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2349 EA23-2980
Ankitkumar Bhupendrabhai 

Darji
20.12.1988

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2350 EA23-2981 Naresh Bhailalbhai Solanki 31.05.1991
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2351 EA23-2982 M N Rathwa 01.12.1985
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2352 EA23-2983
Bhupendrakumar Ramanbhai 

Patel
18.12.1985

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2353 EA23-2984
Nimeshkumar Govindbhai 

Gohil
27.10.1984

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2354 EA23-2985 Jayeshkumar Harisinh Chandel 02.03.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2355 EA23-2986 Rakesh Laxmanbhai Vagdiya 12.03.1992
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2356 EA23-2987 Sunilbhai M Parmar 02.06.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2357 EA23-2988 Vipul Arvind Barjod 05.05.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

Page 71 of 97



MGVCL (VS-EA)

Apr 2023

Sr. 

No.
Call No 2023 Name of Apprentice Lineman Date of Birth School

CALL LETTER DETAILS OF CANDIDATES CALLED FOR POLE CLIMBING TEST OF VIDYUT SAHAYAK (ELECTRICAL 

ASSISTANT) ARRANGED ON 04-04-2023

Madhya Gujarat Vij Company Limited

2358 EA23-2989 Sukhdev Vipinbhai Tadvi 09.07.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2359 EA23-2990 Salim Abdulbhai Shaikh 15.04.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2360 EA23-2991 Mitul Chandubhai Barot 22.04.1990
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2361 EA23-2992 R V Ganasava 03.06.1984
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2362 EA23-2993
Govindkumar Shankarbhai 

Parmar
30.11.1989

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2363 EA23-2994
Maheshbhai Ranchhodbhai 

Damor
13.05.1991

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2364 EA23-2995 M R Prajapati 18.04.1985
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2365 EA23-2996 Rajubhai Parsingbhai Rathva 01.06.1984
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2366 EA23-2997 Kalpesh Kantibhai Mali 10.05.1985
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2367 EA23-2998
Nareshkumar Pratapsinh 

Makwana
06.12.1987

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2368 EA23-2999 Samirbhai Gulambhai Ghanchi 04.07.1985
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2369 EA23-3000 S P Patanvadia 19.08.1984
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2370 EA23-3001
Rajendrakumar Jashbhai 

Parmar
15.06.1984

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2371 EA23-3002
Maheshkumar Vakhatsinh 

Chauhan
17.02.1994

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2372 EA23-3003 Vijaybhai Jasubhai Chavda 01.02.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2373 EA23-3004
Shaileshbhai Prabhatbhai 

Tadvi
01.06.1990

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2374 EA23-3005
Dharmendrakumar Bachubhai 

Kharadi
11.06.1990

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2375 EA23-3006
Kamleshbhai Hasmukhbhai 

Baria
15.01.1988

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2376 EA23-3007 Mukesh Bharatsinh Maliwad 08.07.1984
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2377 EA23-3008 Vipulkumar Arvindbhai Thakor 18.02.1990
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2378 EA23-3009 Pradip Jagdishbhai Khant 24.12.1986
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2379 EA23-3010 Rahul Bhimabhai Rathwa 02.04.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2380 EA23-3011 Sunilkumar Lunabhai Solanki 10.11.1985
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2381 EA23-3012 Vivek Anilbhai Chauhan 10.03.1992
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2382 EA23-3013
Mahendrasinh Ramsing 

Vanzara
23.09.1988

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2383 EA23-3014 Hareshbhai Manganbhai Baria 29.03.1988
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2384 EA23-3015 R D Patel 26.10.1991
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2385 EA23-3016 Hitesh Devendrabhai Sharma 16.12.1989
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ
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2386 EA23-3017 Rameshbhai Bachubhai Dindor 15.05.1989
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2387 EA23-3018
Sandipkumar Ranchhodbhai 

Baria
09.02.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2388 EA23-3019
Dharmendrasinh Arvindsinh 

Raulji
13.09.1994

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2389 EA23-3020 Vishalkumar Gopalbhai Machhi 28.08.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2390 EA23-3021 Ketankumar Hirabhai Khant 05.07.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2391 EA23-3022 Hardikkumar Manubhai Patel 11.08.1992
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2392 EA23-3023 Vijaybhai Udabhai Pagi 30.06.1989
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2393 EA23-3024 Krunal Harishbhai Rathod 16.05.1991
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2394 EA23-3025 Hathibhai Jesingbhai Bariya 01.05.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2395 EA23-3026 Kiran Amrutbhai Parmar 21.09.1992
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2396 EA23-3027 Sanjay Mansukhbhai Vasaiya 21.06.1991
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2397 EA23-3028 Rahul Naginbhai Makwana 11.06.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2398 EA23-3029
Manojkumar Mahendrabhai 

Vasava
15.08.1996

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2399 EA23-3030 Nileshbhai Rameshbhai Parmar 14.03.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2400 EA23-3031 Ayazkhan Riyazkhan Pathan 10.09.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2401 EA23-3032
Alpeshbhai Chandrakant 

Thakor
13.09.1995

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2402 EA23-3033 Atibali Ikramali Saiyed 12.06.2000
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2403 EA23-3034
Jitendrakumar Jayantibhai 

Patel
02.12.1995

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2404 EA23-3035
Mohmmadzabir Sabbirmiya 

Malek
06.06.2000

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2405 EA23-3036
Kamleshbhai Govindbhai 

Solanki
11.08.1996

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2406 EA23-3037
Pravinsinh Khumansinh  

Parmar
21.10.1995

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2407 EA23-3038 Prakashbhai Shanabhai Khant 01.05.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2408 EA23-3039 Samirkumar Ashokbhai Thakor 20.08.2000
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2409 EA23-3040
Jayeshbhai Gautambhai 

Talpada
02.05.1994

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2410 EA23-3041
Bhavinkumar Jitendrakumar 

Rana
21.03.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2411 EA23-3042
Narendrasinh Dahyabhai 

Sindha
07.08.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2412 EA23-3043 Rikenkumar Chandulal Khona 21.03.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2413 EA23-3044
Akshaykumar Rajendrasinh 

Parmar
06.08.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ
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2414 EA23-3045 Vikrambhai Ishwarbhai Talpada 18.01.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2415 EA23-3046
Mukeshkumar Rohitbhai 

Thakor
14.11.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2416 EA23-3047 Sajjadsha Mahebubsha Diwan 31.05.2000
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2417 EA23-3048 Rahulbhai Poojabhai Taviyad 10.04.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2418 EA23-3049
Chetankumar Rameshbhai 

Dodiya
10.11.2001

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2419 EA23-3050
Rashmitkumar Gopalbhai 

Vaghela
28.09.1995

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2420 EA23-3051
Pinkeshkumar Narendrabhai 

Jadav
10.12.2001

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2421 EA23-3052 Sandipbhai Himmatbhai Sindha 11.02.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2422 EA23-3053 Pinakin Manibhai Gohel 30.04.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2423 EA23-3054 Satish Rajendrabhai Vasava 16.04.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2424 EA23-3055 Manojbhai Vithalbhai Rohit 01.05.1993
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2425 EA23-3056 Ajitkumar Shingubhai Rathwa 21.04.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2426 EA23-3057 Piyushkumar P Parmar 19.01.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2427 EA23-3058 Manishkumar A Rohit 01.08.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2428 EA23-3059 Mohammadanis Y Pulavwala 02.08.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2429 EA23-3060 Sandip Bhanupratap Giri 07.11.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2430 EA23-3061 Harishbhai Somabhai Parmar 16.01.1992
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2431 EA23-3062
Jatinkumar Rameshchandra 

Prajapati
19.10.1999

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2432 EA23-3063 Sachin Kirtibhai Rana 04.03.2000
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2433 EA23-3064 Pankajbhai Manilal Khant 01.06.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2434 EA23-3065 Kiranbhai Jayantibhai Vasava 11.08.1993
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2435 EA23-3066 Yash V Vankar 09.12.2000
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2436 EA23-3067
Milankumar Sunilbhai 

Brahbhatt
27/07/1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2437 EA23-3068
Dhruvkumar Rajeshkumar 

Solanki
30.12.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2438 EA23-3069 Dharmeshbhai C Vasava 21.01.2001
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2439 EA23-3070 Samirkumar Jisabbhai Raul 25.09.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2440 EA23-3071
Rakeshbhai Bhupatbhai 

Makavana
21.05.1995

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2441 EA23-3072 Alpesh Gulabbhai Vanzara 02.02.2001
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ
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2442 EA23-3073
Mahmadmadni Imambhai 

Malek
01.04.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2443 EA23-3074 Rahulkumar Fulabhai Rohit 11.10.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2444 EA23-3075
Sangramsinh Takhatsinh 

Chavda
03.10.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2445 EA23-3076 Sanjay Maheshbhai Machhi 14.04.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2446 EA23-3077 Bhavesh Ashoksingh Tomar 23.02.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2447 EA23-3078 Ambrish Bhupendrabhai Baria 16.08.2000
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2448 EA23-3079 Iqbalhusen Makrani Vikarhusen 04.08.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2449 EA23-3080 Vasu Vinodbhai Koli 13.09.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2450 EA23-3081 Mahesh Arvindbhai Rathod 01.06.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2451 EA23-3082 Bhupendra Raiji Bhai Parmar 17.05.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2452 EA23-3083 Ritik Ashok Bhai Rohit 20.08.2001
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1860 EA23-3084 Vicky Satyanarayan Chaudhary 12.08.2000
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1861 EA23-3085 Kaival Raiji Bhai Thakor 23.11.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1862 EA23-3086 Prashant Kantilalbhai  Senma 08.02.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1863 EA23-3087 Dhruv Ramesh Bhai Rana 10.08.2001
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1864 EA23-3088 Mahesh Lachchhu Bhai Rathwa 01.06.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1865 EA23-3089 Alpesh Raman Bhai Rathwa 20.06.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1866 EA23-3090 Siddharth Jayesh Bhai Varia 16.04.2001
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1867 EA23-3091 Mahesh Jashubhai Gohil 25.06.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1868 EA23-3092 Manojbhai Kanubhai Tadvi 05.02.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1869 EA23-3093
Kalpeshkumar Swarupbhai 

Baria
25.04.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1870 EA23-3094 Vipulkumar Somabhai Parmar 15.06.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1871 EA23-3095
Pragneshkumar Gordhanbhai 

Makwana
29.12.1992

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1872 EA23-3096 Pankajbhai Vasubhai Bhil 01.06.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1873 EA23-3097 Mitesh Raghunathbhai Rathva 25.11.2000
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1874 EA23-3098
Jitendrasinh Narendrasinh 

Kothiya
25.02.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1875 EA23-3099
Jashvantbhai Laxmanbhai 

Vagadiya
27.02.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1876 EA23-3100
Divyeshkumar Jagdishbhai 

Parmar
31.08.1996

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ
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1877 EA23-3101 Aaminali Habibmiyan Saiyad 13.02.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1878 EA23-3102 Dineshbhai Somabhai Damor 03.06.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1879 EA23-3103 Jaydrathsinh Jaydipsinh Thakor 01.06.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1880 EA23-3104 Kirankumar Virsing Zala 20.11.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1881 EA23-3105 Ramsinh Amarsinh Rathod 01.07.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1882 EA23-3106 Vikramsinh Maheshbhai Gohel 17.05.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1883 EA23-3107 Jayeshbhai Kantibhai Baraiya 25.06.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1884 EA23-3108 Kismatkumar Kanubhai Patel 05.05.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1885 EA23-3109 Mazharoddin Jalaloddin Shekh 05.09.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1886 EA23-3110 Sohanlal  Amrutbhai  Asari 09.02.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1887 EA23-3111 Janmejay Mansinh Parmar 10.04.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1888 EA23-3112
Rajnikant Baldevbhai 

Sodhaparmar
01.07.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1889 EA23-3113
Kalpeshbhai Laxmanbhai 

Amaliyar
30.04.1996

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1890 EA23-3114 Jatinkumar Mahendrabhai Patel 01.02.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1891 EA23-3115 Umeshkumar Rumalbhai Ravat 22.01.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1892 EA23-3116 Krishna Tarachand Luhana 11.07.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1893 EA23-3117 Pathikkumar Kiritbhai Patel 11.06.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1894 EA23-3118 Shailesh Gautambhai Machhar 01.06.1984
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1895 EA23-3119 Sumanbhai Haribhai Vasava 01.06.1985
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1896 EA23-3120 D. K. Damor 02.08.1985
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1897 EA23-3121
Ramsingbhai Naktiyabhai 

Rathwa
10.06.1991

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1898 EA23-3122 Mahesh Shankarbhai Rathwa 11.04.1991
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1899 EA23-3123 Nilesh Ballubhai Kharadi 13.02.1988
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1900 EA23-3124 Dilipkumar Bharatbhai Damor 24.10.1984
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1901 EA23-3125 Pravinsinh Ishwarbhai Bhojani 03.07.1990
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1902 EA23-3126 Dineshkumar Kaljibhai Damor 02.08.1985
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1903 EA23-3127 Hashmukhbhai Manilal Rohit 23.07.1990
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1904 EA23-3128 Dilip Kantibhai Parmar 28.11.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ
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1905 EA23-3129 Ramanbhai Sakalbhai Baria 03.07.1991
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1906 EA23-3130 Nilesh Suresh Vasava 07.08.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1907 EA23-3131 Sureshsinh Kanusinh Zala 20.05.1991
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1908 EA23-3132 Rajnikant Kantibhai Bariya 01.06.1984
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1909 EA23-3133 Rajeshkumar Koyabhai Pargi 01.06.1985
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1910 EA23-3134
Nareshkumar Pravinbhai 

Bhatiya
19.01.1993

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1911 EA23-3135 Kaival Raijibhai Solanki 01.06.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1912 EA23-3136 Vishal Bhikhabhai Kharwa 25.10.1983
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1913 EA23-3137 Ajitbhai Ambalal Parmar 08.10.1986
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1914 EA23-3138 R F Zala 15.06.1986
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1915 EA23-3139 Chirag Rajendrabhai Rana 01.06.1986
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1916 EA23-3140 Manoj Ghanshyambhai Valand 28.07.1984
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1917 EA23-3141 Mohanbhai Dalsukhbhai Baria 01.01.1984
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1918 EA23-3142 Arvindbhai Nandubhai Rathwa 12.12.1990
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1919 EA23-3143
Maheshkumar Keshavbhai 

Rathod
20.04.1984

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1920 EA23-3144 Nareshbhai Bhimsinh Sodha 15.02.1993
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1921 EA23-3145 Saileshbhai Vikramsinh Pagi 11.12.1986
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1922 EA23-3146 Manoj Amrutbhai Katara 05.12.1988
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1923 EA23-3147 Narvatbhai Swarupbhai Khant 07.06.1990
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1924 EA23-3148 Mahesh Manibhai Parmar 08.05.1987
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1925 EA23-3149
Sanjaybhai Himsingbhai 

Rathod
02.06.1986

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1926 EA23-3150 Maheshbhai Rameshbhai Tadvi 30.06.1990
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1927 EA23-3151 Rajubhai Nanjibhai Bhuriya 18.06.1990
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1928 EA23-3152 Dilipbhai Sursingbhai Rathwa 01.06.1984
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1929 EA23-3153
Prakashkumar Manilal 

Prajapati
17.04.1986

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1930 EA23-3154 Arvindbhai Mansingbhai Selot 04.05.1983
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1931 EA23-3155 Vinodsinh Anopsinh Pagi 18.07.1993
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1932 EA23-3156 Vishalkumar Khemabhai Patel 09.12.1992
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ
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1933 EA23-3157 Fatesinh Ramsinh Parmar 01.01.1990
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1934 EA23-3158 Kalpeshkumar Kalubhai Patel 15.07.1992
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1935 EA23-3159 Pravatbhai Kalubhai Damor 05.01.1991
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1936 EA23-3160 Bhupendra Naranbhai Machhi 09.09.1989
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1937 EA23-3161 R D Dungrabhill 01.06.1990
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1938 EA23-3162 Vijaybhai Gopalbhai Padhiyar 03.07.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1939 EA23-3163 Chiragkumar Ambalal Parmar 27.10.1993
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1940 EA23-3164
Prakashkumar Karsanbhai 

Parmar
19.12.1989

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1941 EA23-3165 Ramesh Masurbhai Damor 02.03.1986
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1942 EA23-3166
Prahladsinh Himmatsinh 

Thakor
21.05.1994

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1943 EA23-3167 Kevaldas Tersinh Machhar 05.05.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1944 EA23-3168 Sunilbhai Manojbhai Parmar 02.06.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1945 EA23-3169 Nelson Anilbhai Macwan 11.03.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1946 EA23-3170 Ashishbhai Rajubhai Sangada 12.04.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1947 EA23-3171 Bhaumik Somabhai Machhi 02.09.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1948 EA23-3172
Mahammadsohilkhan 

Iliyaskhan Pathan
21.08.1995

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1949 EA23-3173
Ashwinkumar Rameshbhai 

Thakor
03.09.1996

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1950 EA23-3174 Unnat Kamleshbhai Prajapati 21.06.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1951 EA23-3175 Zeelkumar Hareshbhai Valand 20.07.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1952 EA23-3176
Vishalkumar Pratapsinh 

Chauhan
28.08.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1953 EA23-3177 Kalpeshbhai Ashokbhai Thakor 21.11.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1954 EA23-3178 Chandubhai Shanabhai Pandor 06.01.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1955 EA23-3179 Manubhai Mansukhbhai Baria 29.11.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1956 EA23-3180 Bansi Natubhai Solanki 11.06.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1957 EA23-3181 Nileshkumar Babubhai Rohit 12.05.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1958 EA23-3182 Sanjaysinh Udesinh Sindha 15.08.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1959 EA23-3183
Mahipatbhai Ghanshyambhai 

Rathod
02.10.1994

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1960 EA23-3184 Ajesh Jitendrakumar Parekh 14.05.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ
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1961 EA23-3185 Milankumar Gordhanbhai Rohit 21.11.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1962 EA23-3186 Jaydipkumar Arvindbhai Gori 01.07.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1963 EA23-3187
Nileshkumar Arvindbhai 

Chauhan
01.06.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1964 EA23-3188
Rameshbhai Mashabhai 

Taviyad
22.03.1999

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1965 EA23-3189 Natvarkumar Jethabhai Macchi 19.05.2000
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1966 EA23-3190 Prafulbhai Punambhai Parmar 28.11.1992
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1967 EA23-3191 Amankumar Gopalbhai Solanki 12.05.2002
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1968 EA23-3192
Solanki Harshadbhai 

Jashavantsinh
20.07.1995

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1969 EA23-3193 Dineshbhai Raysinh Sindha 06.05.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1970 EA23-3194 Bharatkumar Devubhai Gohel 24.08.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1971 EA23-3195 Irsadbhai Aiyubbhai Vhora 29.10.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1972 EA23-3196 Bhathibhai Parvatbhai Taviyad 01.06.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1973 EA23-3197 Dharmendra Jesingbhai Damor 01.05.1993
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1974 EA23-3198 Atul Mahendrabhai Rathva 01.08.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1975 EA23-3199 Vishal A Patanwadia 03.04.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1976 EA23-3200 Jigar R Solanki 18.05.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1977 EA23-3201
Kishankumar Ramabhai 

Baraiya
17.08.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1978 EA23-3202 Niteshkumar Rajeshbhai Bariya 25.12.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1979 EA23-3203 Akilahmed Riyazahmed Shaikh 25.06.2000
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1980 EA23-3204 Yogesh Sayababhai Patel 11.08.1988
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1981 EA23-3205
Mahmmadadil Mustakbhai 

Shekh
14.02.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1982 EA23-3206
Kartikkumar Ghanshyambhai 

Thakor
12.10.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1983 EA23-3207 Manish B Vaghela 18.01.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1984 EA23-3208 Bharat Shabhalabhai Rathva 01.06.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1985 EA23-3209 Keval Arvindbhai Rathod 29.09.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1986 EA23-3210 Ronakvan R Gosai 17.02.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1987 EA23-3211
Suyogchandra Gajubhai 

Rathwa
11.03.1996

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1988 EA23-3212
Narendrabhai Ravjibhai 

Padhiyar
16.06.2000

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ
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1989 EA23-3213
Jayminkumar Karansinh 

Rathva
13.06.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1990 EA23-3214
Ravindrabhai Kantibhai 

Padhiyar
01.06.1999

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1991 EA23-3215 Chetan Suresh  Padhiyar 11.11.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1992 EA23-3216 Dilipsinh Dolatsinh Kosamiya 02.08.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1993 EA23-3217 Nitinkumar Ratanbhai Pargi 14.03.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1994 EA23-3218 Vishal Rameshbhai Prajapati 11.11.1992
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1995 EA23-3219 Vishalsinh Jashvantsinh Gohil 12.02.2000
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1996 EA23-3220 Ravi Shaileshbhai Vasava 01.03.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1997 EA23-3221 Jasim Ayubbhai Mansuri 14.07.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1998 EA23-3222 Ravidas Sureshbhai Vasava 21.03.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

1999 EA23-3223 Ravikant Raman Bhai Solanki 11.04.1993
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2000 EA23-3224 Vishal Kishan Bhai Rathwa 13.07.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2001 EA23-3225
Mahesh Gamersing Bhai 

Rathwa
01.06.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2002 EA23-3226
Yakshay Ramesh Bhai 

Prajapati
03.07.2001

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2003 EA23-3227 Kamlesh Bhikha Bhai Parmar 13.01.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2004 EA23-3228 Nitesh Gopal Bhai Vaishnav 31.05.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2005 EA23-3229 Tushar Natvar Bhai Vasava 26.06.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2006 EA23-3230
Maheshwar Prabhudas Bhai 

Bhil
04.12.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2007 EA23-3231 Tarun Ghanshyam Bhai Parmar 15.11.2001
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2008 EA23-3232 Nishantkumar Amrutbhai Rohit 30.10.2000
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2009 EA23-3233 Yuvrajsinh Pratapsinh Chauhan 01.06.1999
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2010 EA23-3234 Saileshkumar Kuberbhai Baria 23.04.2001
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2011 EA23-3235
Laxmanbhai Himmatbhai 

Rathva
01.06.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2012 EA23-3236
Jigneshbhai Narendrabhai 

Rohit
03.08.2001

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2013 EA23-3237
Dharmendrasinh Shanabhai 

Jadav
27.05.1999

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2014 EA23-3238 Swarajsinh Dilipsinh Chauhan 01.08.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2015 EA23-3239
Chandrakant Rameshbhai 

Vasava
24.05.1995

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2016 EA23-3240 Vidurbhai Ganshyambhai Tadvi 30.05.1996
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ
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2017 EA23-3241
Rohitkumar Balavantbhai 

Bhabhor
13.05.1999

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2018 EA23-3242 Bhavesh Dilipsinh Sodha 29.02.2000
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2019 EA23-3243
Jatinkumar Hatesinh 

Sodhaparmar
12.02.1999

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2020 EA23-3244 Lalitkumar Anopsinh Ravat 07.07.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2021 EA23-3245
Gaurangkumar Dineshbhai 

Patel
02.01.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2022 EA23-3246
Vishalkumar Dineshbhai 

Vataliya
29.01.1996

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2023 EA23-3247
Kishankumar Ramabhai 

Baraiya
17.08.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2024 EA23-3248 Jayminkumar Bharatbhai Darji 02.10.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2025 EA23-3249 Sandipsinh Dilipsinh Dabhi 12.02.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2026 EA23-3250
Faizmahammad Mujahidhusen 

Saiyad
31.03.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2027 EA23-3251 Alpeshbhai Naranbhai Pargi 10.08.1994
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2028 EA23-3252 Sonukumar Ramubhai Meda 23.09.1995
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2029 EA23-3253
Mukundkumar Pravinbhai 

Solanki
12.02.1998

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2030 EA23-3254 Vishnubhai Baldevbhai Solanki 12.10.1997
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2031 EA23-3255
Jigneshkumar Jayantibhai 

Raval
17.12.1995

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2032 EA23-3256
Riyajmahammadsha Rajaksha 

Fakir
07.12.1996

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2033 EA23-3257
Jigneshkumar Jaswantbhai 

Chavda
20.08.1997

મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2034 EA23-3258 Mayur Sureshkumar Chavda 05.05.1998
મેકે્કબ મેમોવરયિ હાઈસ્કૂિ" આઈ.ર્ી.આઈ. ગોિરા પાસે, દાહોદ રોડ, િાિડી 

બજુગક, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧,  જી.પચંમહાિ

2035 EA23-3259 Pradipbhai Arvindbhai Rathwa 01.06.1984
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2036 EA23-3260 Dashrath Rameshbhai Rathwa 01.06.1994
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2037 EA23-3261 Bhaylal Jasubhai Vasava 06.01.1985
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2038 EA23-3262 S A Patel 12.03.1984
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2039 EA23-3263 Atulbhai Bhavsingbhai Solanki 10.08.1985
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2040 EA23-3264 Rajubhai Bhimsinh Baria 07.03.1986
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2041 EA23-3265
Dipsingbhai Vichiyabhai 

Ninama
24.02.1985

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2042 EA23-3266 Pareshkumar Dahyalal Patel 05.04.1985
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2043 EA23-3267
Bhupendrakumar Dilipbhai 

Sharma
12.12.1985

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2044 EA23-3268
Jitendrakumar Ramabhai 

Rathwa
02.03.1986

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ
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2045 EA23-3269 Arvindbhai Rameshbhai Baria 06.06.1984
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2046 EA23-3270 Dineshbhai Raysingbhai Khant 15.06.1991
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2047 EA23-3271
Ranjitbhai Ranchhodbhai 

Bhuriya
01.06.1984

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2048 EA23-3272 Yogeshkumar Balusinh Parmar 16.05.1989
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2049 EA23-3273 Haresh Jashubhai Baria 04.12.1993
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2050 EA23-3274 Yogesh Ramchandra Salunke 24.09.1990
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2051 EA23-3275 Dixitkumar Rajubhai Dhobi 24.11.1993
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2052 EA23-3276 Manoj Pratapsinh Padhiyar 22.11.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2053 EA23-3277 Jayesh Virendrasinh Baria 16.04.1994
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2054 EA23-3278 Pursottamdas Dahyabhai Patel 13.04.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2453 EA23-3279 Vimalkumar Jagmal Nandaniya 15.05.1991
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2454 EA23-3280 Navinbhai Bakorbhai Rohit 06.11.1985
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2455 EA23-3281 Gopalkumar Natubhai Parmar 06.07.1989
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2456 EA23-3282 Ratan D Rathwa 01.06.1983
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2457 EA23-3283 Minesh Rameshbhai Rathwa 17.07.1993
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2458 EA23-3284 Mayankbhai Kesharbhai Patel 20.06.1984
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2459 EA23-3285 Bharatbhai Ravjibhai Thakor 23.10.1989
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2460 EA23-3286 D. B. Parmar 25.07.1984
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2461 EA23-3287 Rahul Sureshbhai Bhatia 17.08.1991
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2462 EA23-3288
Vinodkumar Natvarbhai 

Amaliyar
05.06.1983

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2463 EA23-3289
Vipulkumar Hasmukhbhai 

Vasava
18.09.1987

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2464 EA23-3290 Pintubhai Dineshbhai Parmar 18.04.1994
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2465 EA23-3291 Jagdishbhai Manibhai Patel 15.03.1985
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2466 EA23-3292
Tusharkumar Virendrasinh 

Parmar
02.01.1989

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2467 EA23-3293
Dalpatsinh Ganpatsinh 

Chauhan
17.10.1983

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2468 EA23-3294
Jitendrakumar Ranchhodbhai 

Asari
01.06.1991

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2469 EA23-3295 Bhikhabhai Dipabhai Dabhi 13.06.1993
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2470 EA23-3296 Naresh Bhurabhai Patel 08.05.1990
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ
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2471 EA23-3297 Mohanbhai Madiyabhai Damor 01.06.1986
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2472 EA23-3298 Natvarsinh Anopsinh Dhak 14.05.1985
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2473 EA23-3299 Jitendrakumar Ganapatlal Gohil 23.07.1991
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2474 EA23-3300 Mukeshkumar Samjibhai Baria 10.05.1984
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2475 EA23-3301
Hitendrakumar Harmanbhai 

Bhoi
05.06.1985

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2476 EA23-3302 Kapilbhai Somabhai Sutariya 18.08.1986
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2477 EA23-3303 Bharatbhai Sufarabhai Baria 02.07.1984
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2478 EA23-3304 Narendrakumar Raijibhai Baria 10.05.1989
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2479 EA23-3305 Mahipalsinh Fatehsinh Khata 17.04.1989
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2480 EA23-3306 Priteshkumar Dineshbhai Patel 22.12.1987
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2481 EA23-3307
Dharmendrakumar 

Shankerbhai Prajapati
22.12.1987

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2482 EA23-3308
Kamleshkumar Natwarbhai 

Damor
01.04.1989

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2483 EA23-3309 Kirankumar Rasulbhai Bariya 11.04.1993
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2484 EA23-3310 Narvatsinh Vechatbhai Baria 17.04.1987
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2485 EA23-3311
Alpeshkumar Bhikhubhai 

Rathwa
29.10.1985

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2486 EA23-3312 Maheshbhai Sardarbhai Khata 05.07.1983
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2487 EA23-3313 P. C. Nai 01.06.1983
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2488 EA23-3314
Sandipkumar Kanchanbhai 

Bhatiya
01.03.1984

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2489 EA23-3315 Vineshkumar Sardar Khata 25.06.1990
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2490 EA23-3316
Jaydipsinh Pravinsinh 

Bamaniya
10.10.1989

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2491 EA23-3317
Pankajkumar Danabhai 

Makwana
05.08.1989

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2492 EA23-3318
Hardikkumar Balvantsinh 

Katara
04.01.1994

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2493 EA23-3319 Pankaj Vikram Chauhan 26.07.1989
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2494 EA23-3320
Dharmendrabhai Dhulabhai 

Parmar
12.12.1983

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2495 EA23-3321 Pintubhai Badjibhai Taviyad 16.06.1990
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2496 EA23-3322 Subhasbhai Veerabhai Damor 15.04.1986
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2497 EA23-3323 R N Rathwa 01.06.1984
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2498 EA23-3324 Kinjal Indravadanbhai Tamboli 01.06.1984
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ
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2499 EA23-3325 Miteshkumar Chaturbhai Garod 13.03.1984
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2500 EA23-3326 Sunilkumar Kantibhai Vankar 23.06.1989
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2501 EA23-3327
Kantibhai Mansukhbhai 

Machhar
01.05.1991

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2502 EA23-3328 Dipen Sunilkumar Pandya 10.07.1993
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2503 EA23-3329 Vinodbhai Ranchhodbhai Khant 09.07.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2504 EA23-3330
Maheshbhai Navabhai 

Vagadiya
01.06.1997

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2505 EA23-3331
Mehulkumar Thakorbhai 

Thakor
23.09.1995

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2506 EA23-3332
Mayursinh Rayabhansinh 

Chauhan
17.03.1992

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2507 EA23-3333 Nimeshkumar Ajitbhai Chauhan 21.02.1999
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2508 EA23-3334 Harsh Hareshkumar Patel 23.08.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2509 EA23-3335 Moinkhan Yasinkhan Pathan 22.11.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2510 EA23-3336
Dashrathbhai Pratapbhai 

Thakor
07.07.1996

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2511 EA23-3337 Anilkumar Naginbhai Makwana 31.08.1999
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2512 EA23-3338
Mahammaduvaish Altafhusen 

Thakor
02.03.1999

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2513 EA23-3339
Dharmendrakumar 

Prabhatsinh Chauhan
02.05.1999

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2514 EA23-3340
Piyushkumar Maganbhai 

Damor
13.06.1999

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2515 EA23-3341 Vijaybhai Kantibhai Thakor 10.10.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2516 EA23-3342
Bhavinkumar Dineshbhai 

Parmar
04.12.1994

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2517 EA23-3343
Dhavalkumar Himmatsinh 

Padhiyar
21.02.2001

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2518 EA23-3344
Amirbhai Maulviallarakha 

Mansurivhora
30.05.1996

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2519 EA23-3345 Vanrajsinh Pratapsinh Parmar 17.05.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2520 EA23-3346
Rahulkumar Navinchandra 

Prajapati
20.04.1993

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2521 EA23-3347 Mehulbhai Manibhai Vankar 31.08.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2522 EA23-3348
Alpeshkumar Punambhai 

Sodhaparmar
16.09.1998

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2523 EA23-3349 Jatinkumar Govindbhai Thakor 02.10.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2524 EA23-3350
Jayeshkumar Rameshbhai 

Sharma
31.05.2002

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2525 EA23-3351 Bharat Naginbhai Machhi 18.09.1999
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2526 EA23-3352 Sanket Sureshbhai Vasava 16.10.1994
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ
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2527 EA23-3353
Shanabhai Laxmanbhai 

Taviyad
01.06.1997

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2528 EA23-3354
Sandipkumar Jaganbhai 

Rathwa
17.07.1996

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2529 EA23-3355
Navinbhai Shankarbhai 

Rathava
01.04.1997

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2530 EA23-3356  Ajitkumar Kanchanbhai Bariya 18.12.1991
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2531 EA23-3357 Sunil Pravinbhai Makwana 18.12.1996
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2532 EA23-3358 Sureshbhai Galabhai Khant 21.02.1991
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2533 EA23-3359 Sohanbhai Laljibhai Patel 22.02.2001
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2534 EA23-3360 Jayeshbhai Kanubhai Vasava 01.07.2000
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2535 EA23-3361 Shailesh G Parmar 15.09.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2536 EA23-3362 Chirag Kirit Baria 15.10.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2537 EA23-3363 Yogeshkumar Kantilal Vasava 02.05.2001
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2538 EA23-3364 Maulik Sursinghbhai Padhiyar 13.08.1999
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2539 EA23-3365 Sunilkumar M Bariya 26.03.2002
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2540 EA23-3366 Ravindra A Tadvi 23.02.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2541 EA23-3367
Harshitkumar Jayantibhai 

Chauhan
27.09.1997

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2542 EA23-3368
Piyushkumar Parsottambhai 

Nayi
21.08.2001

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2543 EA23-3369 Harshadbhai Kiritbhai Parmar 21.08.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2544 EA23-3370
Nileshkumar Bhagvansinh 

Padhiyar
21.04.2000

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2545 EA23-3371 Sahil Jagdishbhai Patel 28.05.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2546 EA23-3372 Alpesh Rameshbhai Vaghela 18.10.1992
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2547 EA23-3373 Sanjaybhai Ditabhai Sangada 20.03.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2548 EA23-3374 Rohit Rameshbhai Prajapati 04.01.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2549 EA23-3375 Ronak Bhikhabhai Tadvi 26.06.1996
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2550 EA23-3376 Vikramsinh Vanvirsinh Parmar 28.12.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2551 EA23-3377 Anil Arvindbhai Vasava 09.04.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2552 EA23-3378 Hitesh Shankarbhai Machhi 10.04.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2553 EA23-3379 Kunal Ashokbhai Vaghela 07.09.1996
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2554 EA23-3380 Rahul Arvindhbhai Parmar 22.01.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ
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2555 EA23-3381 Vipul Ravji Bhai Parmar 23.09.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2556 EA23-3382 Nehal Satish Bhai Patel 07.08.1992
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2557 EA23-3383 Sandip Vipin Bhai Rathwa 25.03.1999
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2558 EA23-3384 Ujjval Dinesh Bhai Barot 21.06.2001
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2559 EA23-3385 Tarun Chhagan Bhai Tadvi 19.03.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2560 EA23-3386 Sumit Vikram Bhai Baria 01.06.1991
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2561 EA23-3387
Narendrabhai Rameshbhai 

Rathva
17.05.1995

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2562 EA23-3388 Dipsinh Rameshbhai Tadvi 15.06.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2563 EA23-3389 Harshil Jayantibahi Prajapati 26.01.2002
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2564 EA23-3390 Vinodbhai Sursing Rathva 01.06.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2565 EA23-3391
Harshadkumar Bhanubhai 

Baria
20.10.1989

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2566 EA23-3392
Maheshkumar Laxmanbhai 

Parmar
14.01.1997

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2567 EA23-3393 Deepukumar Kanubhai Patel 13.08.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2568 EA23-3394
Jigneshkumar Dineshbhai 

Chauhan
13.04.1993

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2569 EA23-3395 Hiteshbhai Vijaybhai Parmar 22.05.1999
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2570 EA23-3396 Shaileshbhai Gulabbhai Dindor 07.06.1991
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2571 EA23-3397 Hitesh Kamjibhai Hathila 30.04.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2572 EA23-3398 Vijaysinh Abhesinh Thakor 20.04.1993
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2573 EA23-3399 Chiragkumar Revabhai Khant 12.06.1996
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2574 EA23-3400 Dineshbhai Kalubhai Machhi 20.08.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2575 EA23-3401
Dipakkumar Jitendrsing 

Chauhan
11.04.1999

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2576 EA23-3402 Gaurang Hasmukhbhai Rathod 02.08.1996
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2577 EA23-3403 Mahesbhai Manibhai Khant 13.09.1994
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2578 EA23-3404 Alpeshsinh Ratansinh Thakor 02.10.1996
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2579 EA23-3405 Dipakkumar Dhanabhai Damor 10.10.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2580 EA23-3406 Dilipkumar Parvatsinh Baria 15.10.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2581 EA23-3407 Jigneshbhai Dipsingbhai Selot 04.01.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2582 EA23-3408
Jaydipkumar Punjabhai 

Vagadiya
11.11.1994

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ
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2583 EA23-3409
Shaileshkumar Mansinh 

Chavda
04.05.1991

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2584 EA23-3410 Ravikumar Budhisagar Bhatia 17.12.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2585 EA23-3411 Dinesh Sankarbhai Muniya 26.06.1990
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2586 EA23-3412 Kesarabhai Sukhabhai Maliwad 01.02.1987
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2587 EA23-3413
Rajeshkumar Chhaganbhai 

Rathod
15.05.1983

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2588 EA23-3414
Vinodkumar Pratapsinh 

Vasaiya
21.11.1985

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2589 EA23-3415
Miteshkumar Amrutbhai 

Solanki
23.12.1985

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2590 EA23-3416 Maheshbhai Ratilal Prajapati 17.02.1984
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2591 EA23-3417 Rajeshbhai Bhurkabhai Vasaiya 18.05.1985
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2592 EA23-3418 Bharatbhai Bachubhai Rathwa 01.06.1989
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2593 EA23-3419 Kiran Dahyabhai Vankar 09.11.1987
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2594 EA23-3420 S D Sadath 10.02.1984
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2595 EA23-3421 Rajanbhai Ranjibhai Damor 28.06.1983
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2596 EA23-3422 Rajubhai Madhubhai Patel 24.12.1989
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2597 EA23-3423 Vishalsinh Dilipsinh Rathod 07.12.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2598 EA23-3424 Rahulkumar Udesinh Nalvaya 11.02.1993
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2599 EA23-3425 Mohyuddin Hakimbhai Malek 01.06.1994
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2600 EA23-3426 Alkesh Manglabhai Charel 10.06.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2601 EA23-3427 Harish Rameshbhai Vasava 13.01.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2602 EA23-3428 Rakesh Kanubhai Bhatiya 06.12.1988
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2603 EA23-3429 Baldevbhai Rupsinh Kharadi 15.03.1985
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2604 EA23-3430 Dhrumit Kiritbhai Gandhi 17.08.1994
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2605 EA23-3431 Pravinbhai Nathabhai Vagadiya 01.06.1983
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2606 EA23-3432 Ishaq Usmangani Rasulbhai 05.07.1983
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2607 EA23-3433 Ineshbhai Kadkiyabhai Hathila 25.04.1984
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2608 EA23-3434 Bipinkumar Vithalbhai Rathwa 13.02.1986
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2609 EA23-3435 Natvarbhai Udesinh Chauhan 22.12.1983
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2610 EA23-3436
Maheshbhai Harmanbhai 

Sodha
25.08.1991

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ
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2611 EA23-3437 Abdulkadar Anvarmiya Malek 08.10.1991
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2612 EA23-3438
Hiteshkumar Punamchand 

Kalal
01.06.1983

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2613 EA23-3439 Ishwarbhai Ravjibhai Tarbada 01.06.1988
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2614 EA23-3440
Ranjeetkumar Pravinbhai 

Rathva
01.06.1991

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2615 EA23-3441
Maheshkumar Arjunsinh 

Parmar
31.07.1991

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2616 EA23-3442
Rajeshkumar Prabhatsinh 

Parmar
15.05.1983

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1686 EA23-3443 Iswar Fatabhai Damor 01.09.1987
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1687 EA23-3444 Dineshbhai Valsingbhai Pargi 15.03.1988
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1688 EA23-3445 Snehalkumar Badubhai Parmar 01.06.1994
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1689 EA23-3446
Mukeshkumar Kallubhai 

Vanjara
18.03.1988

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1690 EA23-3447 Maheshkumar Bharatsinh Baria 12.04.1984
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1691 EA23-3448 Bhathubhai Shamjibhai Selot 27.12.1984
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1692 EA23-3449 Ravindrabhai Prabhudas Bhil 01.08.1993
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1693 EA23-3450 Maganbhai Somabhai Katara 15.10.1986
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1694 EA23-3451
Pankajkumar Govindbhai 

Panchal
28.10.1989

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1695 EA23-3452 Ramesh Narsingbhai Rathwa 01.06.1985
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1696 EA23-3453
Bharatkumar Rangitsinh 

Parmar
09.07.1991

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1697 EA23-3454 Kanabhai Kalubhai Damor 05.09.1983
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1698 EA23-3455 Mafat Ravjibhai Sodha 05.09.1984
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1699 EA23-3456 Udabhai Kalubhai Khant 01.06.1984
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1700 EA23-3457
Nileshbhai Kanchanbhai 

Prajapati
02.04.1996

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1701 EA23-3458 Dilipkumar Chandrasinh Patel 02.03.1993
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1702 EA23-3459
Kamleshbhai Ramabhai 

Vagadiya
22.05.1993

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1703 EA23-3460 Rupes Dilipbhai Dhobi 15.08.1983
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1704 EA23-3461 Mayurkumar Manubhai Parmar 03.01.1992
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1705 EA23-3462 Sunilkumar Ganpatbhai Tadvi 30.01.1991
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1706 EA23-3463
Dineshkumar Laxmanbhai 

Barjod
10.06.1986

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1707 EA23-3464 Bhaleshbhai Rupjibhai Bhagora 19.07.1983
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ
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1708 EA23-3465
Nazimhusan Sabbirhusan 

Saikhjulaya
04.10.1983

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1709 EA23-3466
Nareshkumar Manabhai 

Pranami
24.02.1984

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1710 EA23-3467 Balvirsinh Dilipsinh Chauhan 10.04.1992
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1711 EA23-3468 Gulabbhai Babubhai Parmar 15.02.1987
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1712 EA23-3469 Shahrukhbhai Arifbhai Mansuri 11.08.1993
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1713 EA23-3470 Nareshkumar Ratilal Vankar 17.01.1985
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1714 EA23-3471 Suresh Ujmabhai Damor 02.11.1985
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1715 EA23-3472 Jaiminbhai Manubhai Prajapati 27.11.1984
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1716 EA23-3473
Ghanshyam Ranchhodbhai 

Parmar
12.02.1990

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1717 EA23-3474 Kirankumar Maganbhai Gameti 27.01.1989
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1718 EA23-3475
Alkeshbhai Narendrabhai 

Parmar
15.01.1989

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1719 EA23-3476 Rajkumar Banabhai Pateliya 15.05.1989
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1720 EA23-3477 Narendrasinh Ramsinh Dabhi 01.07.1994
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1721 EA23-3478 Sunilkumar Babubhai Chauhan 01.06.1987
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1722 EA23-3479 Kalpeshkumar Hirabhai Patel 13.11.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1723 EA23-3480 Rakeshbhai Nanabhai Khant 01.06.1993
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1724 EA23-3481 Kaivalumar thakorbhai gohel 15.12.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1725 EA23-3482 Ganpatsinh Amarsinh Chauhan 21.08.1994
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1726 EA23-3483 Sanjaykumar Zumabhai Damor 12.03.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1727 EA23-3484 Arunkumar Amarsing Tadvi 05.08.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1728 EA23-3485 Ravikumar Kalidas Machhi 05.04.1996
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1729 EA23-3486
Dharmendrakumar Kanubhai 

Chauhan
04.12.1994

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1730 EA23-3487
Himanshukumar Shaileshbhai 

Patel
23.07.1998

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1731 EA23-3488 Rahulbhai Arjunbhai Pagi 03.06.2001
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1732 EA23-3489
Jigneshbhai Ramanbhai 

Solanki
27.12.1998

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1733 EA23-3490
Jigneshbhai Dineshbhai 

Chauhan
01.06.1999

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1734 EA23-3491 Ajaybhai Budhabhai Thakor 21.01.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1735 EA23-3492
Bharatkumar Chandubhai 

Chauhan
22.10.2001

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ
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1736 EA23-3493
Nikulkumar Rameshbhai 

Chauhan
14.12.2001

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1737 EA23-3494
Mahammadjuned Mahebubsha 

Diwan
30.06.1996

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1738 EA23-3495 Vikrambhai Devabhai Bharvad 31.05.1996
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1739 EA23-3496 Gautamkumar Arvindbhai Bhoi 14.08.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1740 EA23-3497
Rajanishkumar Bhikhabhai 

Baria
04.12.1991

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1741 EA23-3498 Maheshbhai Arvindbhai Thakor 10.12.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1742 EA23-3499 Vipul Naginbhai Purbiya 20.03.2002
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1743 EA23-3500
Pankajbhai Rajeshbhai 

Chavada
11.04.1998

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1744 EA23-3501
Mihirkumar Hariskrishnabhai 

Patel
16.11.1998

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1745 EA23-3502 Rahulbhai Bachubhai Parmar 27.06.1991
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1746 EA23-3503 Sagar Arvindbhai Makwana 07.06.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1747 EA23-3504 Sanjaybhai Rameshbhai Khant 25.12.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1748 EA23-3505
Manharbhai Babubhai 

Raghvani
08.01.1996

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1749 EA23-3506 Bhagirath Shriram Solanki 26.06.1991
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1750 EA23-3507 Manishkumar Lalabhai Patel 29.05.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1751 EA23-3508 Rangeetbhai Badharbhai Baria 15.06.1994
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1752 EA23-3509 Sanjaykumar Khodabhai Bhoi 06.06.1999
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1753 EA23-3510 Akash Tejabhai Damor 28.01.1994
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1754 EA23-3511 Dipak R Parmar 03.05.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1755 EA23-3512
Bhaveshkumar Ramanbhai 

Rathva
01.06.1996

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1756 EA23-3513 Hitesh Manubhai Patanvadiya 07.05.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1757 EA23-3514 Sukhrambhai K Rathva 01.06.1999
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1758 EA23-3515 Jigar A Vahora 04.10.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1759 EA23-3516 Akshaykumar Ramanbhai Patel 09.07.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1760 EA23-3517
Nileshkumar Rameshbhai 

Padhiyar
01.02.1997

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1761 EA23-3518
Prakashsinh Jitendrasinh 

Rathod
02.02.2002

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1762 EA23-3519 Arpitkumar Revidas Rathava 02.06.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1763 EA23-3520 Ajay Ravjibhai Parmar 22.08.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ
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1764 EA23-3521 Sachin Sureshbhai Mochi 29.03.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1765 EA23-3522 Ajay Parsubhai Rathwa 03.02.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1766 EA23-3523
Rifakathusen Dilavarbhai 

Memon 
09.04.1998

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1767 EA23-3524 Khurshid Yakubbhai Shaikh 15.03.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1768 EA23-3525 Jignesh Meljibhai Vasava 23.06.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1769 EA23-3526
Jignesh Hareshbhai 

Patanwadiya
21.11.1999

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1770 EA23-3527 Mahesh Jagdishbhai Parmar 14.05.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1771 EA23-3528 Shailesh Rajendrabhai Machhi 09.08.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1772 EA23-3529 Ajay Jagdishbhai Solanki 28.12.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1773 EA23-3530 Sunil Raman Bhai Solanki 13.06.2001
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1774 EA23-3531 Jignesh Vikramsinh Solanki 08.02.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1775 EA23-3532 Dinesh Isvar Bhai Vasava 26.12.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1776 EA23-3533 Mitesh Ashokbhai Vasava 01.01.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1777 EA23-3534
Bhavendra Ramesh Bhai 

Rathwa
17.05.1995

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1778 EA23-3535 Akshay Shailesh Bhai Chavan 12.11.2000
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1779 EA23-3536 Hiten Arvindbhai Padhiyar 26.03.1999
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1780 EA23-3537 Ranjitbhai Ashokbhai Rathva 23.02.2000
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1781 EA23-3538 Dipakbhai Maheshbhai Bhil 04.11.1999
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1782 EA23-3539 Pintukumar Vinubhai Rathva 01.06.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1783 EA23-3540 Pravinkumar Gamirbhai Baria 01.07.1994
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1784 EA23-3541
Dharmendrakumar Dalabhai 

Baria
03.04.1997

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1785 EA23-3542
Bhavikkumar Pravinbhai 

Makwana
28.08.1993

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1786 EA23-3543
Bhavinkumar Babubhai 

Pateliya
27.11.1992

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1787 EA23-3544 Shaktisinh Arjunsinh Gohil 15.10.1994
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1788 EA23-3545 Kirankumar Manubhai Chavda 14.04.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1789 EA23-3546
Arvindbhai Rameshbhai 

Parmar
01.06.1998

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1790 EA23-3547 Arjunsinh Mangalsinh Solanki 06.04.1992
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1791 EA23-3548 Mizan Iliyshbhai Shaikh 16.12.1996
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ
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1792 EA23-3549 Harpalsinh Narvarsinh Solanki 14.05.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1793 EA23-3550 Maheshkumar Rangitsinh Patel 13.08.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1794 EA23-3551 Rahulkumar Sukhatsinh Rathod 10.02.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1795 EA23-3552 Vinodbhai Vajesng Patel 19.10.1993
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1796 EA23-3553
Shaileshkumar Ramabhai 

Chamar
08.04.1994

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1797 EA23-3554
Pradipkumar Arjunsinh 

Bamaiya
25.04.1995

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1798 EA23-3555
Mineshkumar Ramanbhai 

Thakor
20.06.1996

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1799 EA23-3556 Dilipbhai Rangitbhai Maliwad 25.03.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1800 EA23-3557 Nileshkumar Nareshbhai Patel 05.11.1994
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1801 EA23-3558 Sanjaykumar Dilipbhai Patel 20.06.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1802 EA23-3559
Kalpeshkumar Hursingbhai 

Parmar
15.01.1986

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1803 EA23-3560 Bhupendrakumar Udesinh Patel 15.07.1985
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1804 EA23-3561 Dilipkumar Chimabhai Odd 14.09.1992
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1805 EA23-3562 Bharatbhai Bhikhabhai Thakor 21.08.1991
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1806 EA23-3563 Nandlal Dhulabhai Vankar 01.06.1985
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1807 EA23-3564
Rajeshkumar Jashvantbhai 

Vagadia
05.05.1988

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1808 EA23-3565 Jayeshkumar Manilal Maliwad 17.03.1994
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1809 EA23-3566
Kamleshkumar Gajabhai 

Charel
01.01.1984

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1810 EA23-3567 Prakashbhai Bhikhabhai Ratwa 01.01.1985
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1811 EA23-3568
Harishbhai Rameshbhai 

Machhar
25.05.1986

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1812 EA23-3569
Dharmeshkumar Bhupatbhai 

Baria
28.11.1992

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1813 EA23-3570 Rajeshkumar Sardarbhai Baria 13.08.1986
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1814 EA23-3571
Mahendrasing Rupsingbhai 

Rathod
21.02.1986

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1815 EA23-3572 Jayesh Dahyabhai Machhi 10.05.1985
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1816 EA23-3573 Vijay Sureshbhai Parmar 08.03.1996
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1817 EA23-3574 Naresh Bhilabhai Damor 05.10.1986
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1818 EA23-3575 Dharmendra Chandrasinh Baria 27.10.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1819 EA23-3576 Narendra Rayjibhai Baria 01.03.1992
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ
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1820 EA23-3577 Akash Ravjibhai Chauhan 11.11.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1821 EA23-3578 Arjun Govindbhai Tadvi 18.09.1991
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1822 EA23-3579 Kanaiya Ramanbhai Tadvi 24.08.1988
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1823 EA23-3580 Vitthalbhai Chhitiyabhai Rathwa 01.06.1991
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1824 EA23-3581 Chiragbhai Becharbhai Dalwadi 20.12.1985
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1825 EA23-3582
Sanjaykumar Ganpatbhai 

Rathwa
12.12.1989

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1826 EA23-3583 Narsingbhai Ramabhaai Bariya 06.05.1992
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1827 EA23-3584 Dhirubhai Ravjibhai Chauhan 04.06.1986
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1828 EA23-3585
Dharmendrabhai Sorambhai 

Nayka
15.08.1983

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1829 EA23-3586 Dineshbhai Varjibhai Bhabhor 25.02.1984
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1830 EA23-3587
Pareshkumar Raisangbhai 

Talpada
15.12.1987

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1831 EA23-3588 Surpalsinh Vitthalbhai Dabhi 10.06.1985
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1832 EA23-3589 Isawar Chhaganbhai Bhabhor 14.02.1989
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1833 EA23-3590 Niteshkumar Rajubhai Kharwa 24.06.1991
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1834 EA23-3591 Arvindbhai Kanabhai Baria 01.06.1992
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1835 EA23-3592
Gopalkumar Ishvar Bhai 

Prajapati
01.03.1986

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1836 EA23-3593 Hasmukhbhai Parsottam Rohit 09.07.1983
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1837 EA23-3594 Jayeshkumar Sureshbhai Patel 23.06.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1838 EA23-3595
Pritesh Rameshchandra 

Bamania
23.07.1985

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1839 EA23-3596 Vijaykumar Arjanbhai Taviyad 25.05.1990
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1840 EA23-3597 Maheshbhai Pravinbhai Machhi 30.08.1983
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1841 EA23-3598 Bhaveshkumar Hirabhai Khant 01.03.1991
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1842 EA23-3599 Miteshkumar Punjabhai Rathod 23.03.1986
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1843 EA23-3600
Mahendrasinh Ganpatsinh 

Baria
01.05.1984

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1844 EA23-3601 Girishbhai Narsingbhai Rathwa 01.06.1991
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1845 EA23-3602 Nareshkumar Ratansinh Gohil 07.01.1988
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1846 EA23-3603 Ranjit Mansukhbhai Bariya 03.02.1984
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1847 EA23-3604 Vijaysinh Dilipkumar Bariya 06.06.1987
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ
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1848 EA23-3605 Vikrambhai Badubhai Katara 10.05.1991
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1849 EA23-3606 Mosimbhai Hasanbhai Mangi 26.06.1989
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1850 EA23-3607 Dharmeshbhai Kanubhai Tadvi 30.07.1991
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1851 EA23-3608 Rajeshbhai Keshavbhai Parmar 15.01.1988
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1852 EA23-3609
Ketankumar Somabhai 

Vagadiya
01.06.1993

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1853 EA23-3610
Alpeshkumar Mathurbhai 

Chauhan
27.07.1991

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1854 EA23-3611 Shashank Kanubhai Valand 16.08.1992
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1855 EA23-3612
Pravinkumar Sadyabhai 

Makwana
12.06.1983

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1856 EA23-3613 Rohitkumar Zitharabhai Rathod 05.02.1991
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1857 EA23-3614
Harshadbhai Gambhirbhai 

Baria
03.04.1990

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1858 EA23-3615 Ashishbhai Kiritbhai Darji 04.04.1986
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

1859 EA23-3616 Sardarbhai Bhemabhai Pateliya 01.06.1989
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2617 EA23-3617 Prakash Pravinbhai Tadvi 01.06.1986
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2618 EA23-3618 Chirag Navnitbhai Rana 31.07.1991
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2619 EA23-3619
Hasmukhbhai Bhalabhai 

Parmar
01.03.1988

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2620 EA23-3620 Dharmendra Bhikhabhai Jadav 08.08.1984
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2621 EA23-3621 Abhishek Maheshbhai Dhobi 29.05.1992
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2622 EA23-3622
Maheshkumar Bhailalbhai 

Prajapati
29.08.1985

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2623 EA23-3623 Ganpatbhai Gobarbhai Patel 13.02.1989
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2624 EA23-3624 Jagdish Swarupbhai Bariya 01.07.1984
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2625 EA23-3625 Bharatbhai Santilal Rathwa 25.07.1985
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2626 EA23-3626 Vijaykumar Balvantsinh Rathod 07.10.1990
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2627 EA23-3627 Akashbhai Prabhatbhai Solanki 27.07.1994
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2628 EA23-3628 Sandipkumar Jayantibhai Bhoi 02.06.1992
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2629 EA23-3629 Prakashbhai Udesinh Parmar 26.08.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2630 EA23-3630
Miteshkumar Vinubhai 

Makwana
23.12.1992

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2631 EA23-3631 Karankumar Vishnubhai Patel 05.07.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2632 EA23-3632
Vishalbhai Samasubhai 

Machhar
04.08.1999

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ
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2633 EA23-3633 Samirsha Habibulla Diwan 23.10.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2634 EA23-3634 Yatinkumar Thakorbhai Vasava 20.05.2000
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2635 EA23-3635
Subhashbhai Ramabhai 

Padaria
24.08.1998

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2636 EA23-3636
Rajeshkumar Jayantibhai 

Parmar
30.05.1998

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2637 EA23-3637 Pankajbhai Vinodbhai Parmar 22.12.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2638 EA23-3638
Priteshkumar Sanjaybhai 

Parmar
17.04.2000

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2639 EA23-3639
Himanshubhai Rajeshbhai 

Solanki
23.04.1999

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2640 EA23-3640 Dilipbhai Rameshbhai Solanki 26.07.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2641 EA23-3641 Ranjitsinh Girishbhai Parmar 19.09.2001
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2642 EA23-3642 Shivamkumar Ganpatbhai Bhoi 26.07.2002
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2643 EA23-3643 Shaileshbhai  Tulsibhai Jadav 27.12.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2644 EA23-3644 Bhavingiri Mahendragiri Gosai 07.04.1999
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2645 EA23-3645 Bhaveshbhai Ramanbhai Khant 30.05.1996
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2646 EA23-3646
Pradipkumar Pravinsinh 

Chauhan
19.07.1999

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2647 EA23-3647 Nazimbhai Daudbhai Vhora 01.05.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2648 EA23-3648 Vipulbhai Jayantibhai Padhiyar 19.01.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2649 EA23-3649 Nirajkumar Bipinbhai Vyas 25.10.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2650 EA23-3650 Siraj Fatubhai Ghanchi 23.04.1996
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2651 EA23-3651 Nareshkumar Shanabhai Nat 03.06.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2652 EA23-3652 Maheshbhai Malabhai Valu 01.06.1994
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2653 EA23-3653
Pratikkumar Jagdishchandra 

Makwana
06.07.1995

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2654 EA23-3654 Nikhilkumar Kalubhai Patel 01.06.1994
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2655 EA23-3655
Sanketkumar Govindbhai 

Prajapati
04.04.2001

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2656 EA23-3656
Santoshkumar Natvarbhai 

Vasava
21.07.1990

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2657 EA23-3657 Sureshbhai Jaganbhai Rathawa 15.09.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2658 EA23-3658 Dineshbhai Jivabhai Taviyad 15.06.1999
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2659 EA23-3659 Kirankumar Sureshbhai Vasava 09.11.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2660 EA23-3660 Kaushikbhai Ishvarbhai Rathva 03.03.1999
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ
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2661 EA23-3661 Sunilkumar Kalidas Vasava 14.03.1992
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2662 EA23-3662 Sachin Gabbarbhai Parmar 12.04.1999
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2663 EA23-3663 Bhavnit Mukeshbhai Machhi 05.09.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2664 EA23-3664 Nagarsing S Rathwa 01.06.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2665 EA23-3665 Akshaykumar R Patanwadiya 05.03.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2666 EA23-3666 Aayushbhai Dilipbhai Parmar 10.11.2000
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2667 EA23-3667 Girishbhai Balvantbhai Gohil 17.09.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2668 EA23-3668 Yash Satishkumar Panchal 19.02.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2669 EA23-3669 Shaileshbhai A. Solanki 12.04.1999
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2670 EA23-3670 Jagdish Jivanbhai Vaghela 13.10.1994
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2671 EA23-3671
Pruthvipathak Naishadbhai 

Pathak
02.07.1998

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2672 EA23-3672 Atish Budhabhai Vasava 21.06.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2673 EA23-3673 Prakash Kanubhai Vasava 25.08.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2674 EA23-3674 Kishan Ramanbhai Rohit 25.10.1994
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2675 EA23-3675 Satish Mahendrasinh Rathod 16.07.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2676 EA23-3676 Ravidas Shankarbhai Vasava 26.07.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2677 EA23-3677 Bharat Suryakantbhai Baria 15.08.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2678 EA23-3678 Vishal Rajubhai Nagar 03.01.1996
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2679 EA23-3679
Bhavin Dalsukhbhai Gohil

25.08.1996
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2680 EA23-3680 Yuvrajsinh Balvantsinh Parmar 24.07.1999
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2681 EA23-3681 Tushar Arvind Bhai Vasava 14.11.2001
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2682 EA23-3682 Dipakbhai Natubhai Parmar 09.05.1999
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2683 EA23-3683 Anand Ratilal Bhai Rathwa 06.03.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2684 EA23-3684 Harsh Jagdishgiri Gosai 13.04.2000
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2685 EA23-3685 Hardik Naresh Bhai Desai 16.11.2000
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2686 EA23-3686 Sanjaykumar Arjunsinh Dabhi 04.06.2000
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2687 EA23-3687 Pravinbhai Dhirubhai Baria 02.06.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2688 EA23-3688
Vimalkumar Ramsinhbhai 

Bhabhor
01.06.2000

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

Page 96 of 97



MGVCL (VS-EA)

Apr 2023

Sr. 

No.
Call No 2023 Name of Apprentice Lineman Date of Birth School

CALL LETTER DETAILS OF CANDIDATES CALLED FOR POLE CLIMBING TEST OF VIDYUT SAHAYAK (ELECTRICAL 

ASSISTANT) ARRANGED ON 04-04-2023

Madhya Gujarat Vij Company Limited

2689 EA23-3689
Jagdishkumar Narvatsinh 

Rathod
04.07.1996

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2690 EA23-3690 Atulkumar Girishbhai Parmar 25.04.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2691 EA23-3691 Alpeshkumar Jasvantsinh Baria 10.07.1991
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2692 EA23-3692 Alpeshkumar Bipinbhai Rathod 15.08.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2693 EA23-3693 Manojkumar Arjunsinh Baria 15.11.1987
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2694 EA23-3694
Mukeshbhai Shukrambhai 

Hathila
12.06.1992

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2695 EA23-3695 Vinodkumar Parvatsinh Baria 06.05.1996
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2696 EA23-3696
Jayendrasinh Mahendrasinh 

Thakor
19.04.1998

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2697 EA23-3697
Akshaykumar Ramanbhai 

Parmar
01.02.1998

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2698 EA23-3698 Ranjeetbhai Natavarbhai Baria 16.10.1995
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2699 EA23-3699
Jayeshkumar Muljibhai 

Makawana
13.01.1994

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2700 EA23-3700 Sanjaykumar Kanubhai Harijan 01.02.1998
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2701 EA23-3701 Manharbhai Manekbhai Dindor 07.05.1996
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2702 EA23-3702 Sureshbhai Fatesinh Taviyad 18.06.1994
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2703 EA23-3703 Pradipkumar Hirabhai Vanakar 09.10.1999
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2704 EA23-3704 Mukeshbhai Lalabhai Khant 20.05.1999
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2705 EA23-3705
Keyurkumar Rajendraprashad 

Joshi
23.07.1998

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2706 EA23-3706 Mehulumar Hirabhai Vankar 29.09.1997
કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2707 EA23-3707
Jayeshkumar Prabhatbhai 

Senva
01.06.1998

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ

2708 EA23-3708
Siddharajsinh Jashwantsinh 

Solanki
25.07.1997

કાયકપાિક ઇજનેર (ઓએન્ડએમ) ની કચેરી, MGVCL, નવડયાદ વિભાગય 

કચેરી, કિકે્ર્ર કચેરી પાસે (જીલ્િા સેિા સદન), ડભાણ રોડ, નવડયાદ
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