
અ.નં. ગોડાઉન નં.

ભાગીદારી પેઢી /   પ્રો. પેઢી /   

વ્યક્તિ ભાગીદાર /  પ્રોપાઈટર / વ્યક્તિ મોબાઇલ નંબર GST - નંબર રીમાર્ક

૧ ૧ શ્રી આન ઓટંો શ્રી શ્યામભાઈ નીતિનભાઈ રાયચુરા ૯૮૨૪૪૯૦૯૦૦ B

૨ ૨ શ્રી વશરામભાઈ સવાભાઇ તસંધવ શ્રી વશરામભાઈ સવાભાઇ તસંધવ ૯૮૨૫૪૧૬૫૫૫ S

૩ ૩ શ્રી પટેલ ટરેડસસ શ્રી પરશેભાઈ ચંદ્રકાન્િભાઈ પટેલ ૯૪૨૬૭૧૨૨૮૯ P

૪ ૪ શ્રી મહેન્દ્રતસહ છેલુભા જાડેજા શ્રી 

૫ ૫ શ્રી જય ટરેડીગં કંપની શ્રીમિી અંજનાબેન ચંદ્રેશભાઈ કોટેચા ૯૮૨૫૨૧૦૦૪૩ P

૬ ૬ શ્રી અંશ ટરેડીગં કંુ શ્રી અંતકિ વ્રજલાલ િાડા ૯૯૨૪૭૦૪૧૩૯ S

૭ ૭ શ્રી એપોલો સીસમ ઇન્ડસ્ટટર ીઝ શ્રી કુમારલાલ મેધરાજ  ટહેલીયાણી ૯૮૨૪૦૨૫૧૫૯ B

૮ ૮ શ્રી એપોલો સીસમ ઇન્ડસ્ટટર ીઝ શ્રી કુમારલાલ મેધરાજ  ટહેલીયાણી ૯૮૨૪૦૨૫૧૫૯ B

૯ ૯ શ્રી કુમારભાઈ મેધરાજ  ટહેલીયાણી શ્રી કુમારલાલ મેધરાજ  ટહેલીયાણી ૯૮૨૪૦૨૫૧૫૯ S

૧૦ ૧૦ શ્રી કુમારભાઈ મેધરાજ  ટહેલીયાણી શ્રી કુમારલાલ મેધરાજ  ટહેલીયાણી ૯૮૨૪૦૨૫૧૫૯ S

૧૧ ૧૧ શ્રી મતલક મનસુરઅલી મેધાણી શ્રી મતલક મનસુરઅલી મેધાણી ૯૪૨૮૨૨૭૬૯૧ B

૧૨ ૧૨ શ્રી લતવનાબેન અજયભાઈ  ટહેલીયાણી શ્રી લતવનાબેન અજયભાઈ  ટહેલીયાણી ૯૮૨૪૦૨૫૧૫૯ S

૧૩ ૧૩ શ્રી અજયભાઈ કુમારભાઈ  ટહેલીયાણી શ્રી અજયભાઈ કુમારભાઈ  ટહેલીયાણી ૯૮૨૪૦૭૪૪૪૪ S

૧૪ ૧૪ શ્રી અજયભાઈ કુમારભાઈ  ટહેલીયાણી શ્રી અજયભાઈ કુમારભાઈ  ટહેલીયાણી ૯૮૨૪૦૭૪૪૪૪ S

૧૫ ૧૫ શ્રી ગોપાલભાઈ હતરભાઈ ગાંધી શ્રી ગોપાલભાઈ હતરભાઈ ગાંધી ૯૪૨૬૭૨૫૪૩૬ S

૧૬ ૧૬ શ્રી મેં. નવકાર એક્સપોટસ શ્રી વાસુદેવભાઈ ભેરૂમલ િનવાણી ૯૮૨૫૬૨૦૨૩૦ B

૧૭ ૧૭ શ્રી તશવશતિ કોપોરશેન શ્રી નીપેશભાઈ મહેન્દ્રભાઈ ઠકકર ૯૮૭૯૫૯૯૧૦૮ B

૧૮ ૧૮ શ્રી નરશે ભરિકુમાર કોટક શ્રી નરશે ભરિકુમાર કોટક ૯૮૨૪૫૧૪૫૪૭ S

૧૯ ૧૯ શ્રી વજીભગિ એન્ડ કુ! શ્રી કૃષ્ણકાંિ વલ્લભદાસ નથવાણી ૭૬૦૦૦૧૭૭૦૨ B

૨૦ ૨૦ શ્રી રાકેશકુમાર જને્િીલાલ કાનાણી શ્રી રાકેશકુમાર જને્િીલાલ કાનાણી ૯૪૨૭૭૩૦૭૦૭ S

૨૧ ૨૧ શ્રી અમી ટરેડસસ શ્રી ડોલરબેન સુરશેભાઈ ચંદારાણા ૯૮૨૪૦૬૬૩૭૫ P

૨૨ ૨૨ શ્રી અનંમ ઓગેનીક પ્રા.લી. શ્રી ધવલ સુરશેભાઈ ચંદારાણા ૯૮૨૪૨૫૦૫૦૫ B

શ્રી ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સક્તમક્તત - રાજર્ોટ(બેડી)
 ગોડાઉન A  મુખ્ય યાડક



૨૩ ૨૩ શ્રી સહકાર ઇન્ડસ્ટટર ીઝ શ્રી મહેન્દ્ર જઠેાલાલ ગજ્જરા O૯૮૨૧૦૩૦૮૯૧ B

૨૪ ૨૪ શ્રી તહમિલાલ જમનાદાસ ચાન્દ્રા શ્રી તહમિલાલ જમનાદાસ ચાન્દ્રા O૯૮૨૦૪૩૧૧૭૫ S

૨૫ ૨૫ શ્રી ધવલ રાઈસ ટરેડસસ શ્રી વેરશી ખીમજી દામા O૯૮૬૯૫૩૭૩૩૧ P

૨૬ ૨૬ શ્રી ઓધવરામ ટરેડસસ શ્રી વેરશી ખીમજી ભાનુશાળી O૯૮૬૯૫૩૭૩૩૧ B

૨૭ ૨૭ શ્રી ધવલ એગ્રી એક્સપોટસ (LLP) શ્રી સુરશેભાઈ હરજીવનભાઈ ચંદારાણા ૯૮૨૪૦૬૬૩૭૫ B

૨૮ ૨૮ શ્રી શરદકુમાર દેવરાજ એન્ડ કુ! શ્રી શરદભાઈ દેવરાજભાઈ મારૂ O૯૩૨૨૨૯૮૨૮૪ B

૨૯ ૨૯ શ્રી ધરમશી ગાભા પટેલ શ્રી ધરમશી ગાભા પટેલ O૯૮૨૦૪૩૫૬૬૪ S

૩૦ ૩૦ શ્રી રશ્મીબેન રમેશચંદ્ર કટારીયા શ્રી રશ્મીબેન રમેશચંદ્ર કટારીયા ૯૪૨૬૨૫૪૨૧૧ S

૩૧ ૩૧ શ્રી કુશલ નરને્દ્ર પોપટ શ્રી કુશલ નરને્દ્ર પોપટ ૯૦૩૩૩૩૩૭૮૦ S

૩૨ ૩૨ શ્રી તનલેશભાઇ વાલજીભાઈ પરસણા શ્રી તનલેશભાઇ વાલજીભાઈ પરસણા ૯૪૨૬૭૧૯૯૮૮ S

૩૩ ૩૩ શ્રી મેં. રાજશેકુમાર કરશનદાસ શ્રી રાજશેકુમાર કરશનદાસ કોટેચા ૯૮૨૪૨૯૧૧૨૯ P

૩૪ ૩૪ શ્રી શારદાબેન દુલભજીભાઈ રાચ્છ શ્રી શારદાબેન દુલભજીભાઈ રાચ્છ ૯૮૨૫૪૨૧૩૧૨ S

૩૫ ૩૫ શ્રી રીશાબેન ભરિભાઈ કોટક શ્રી

૩૬ ૩૬ શ્રી ગૌરવ ગોપાલદાસ બગડાઈ શ્રી ગૌરવ ગોપાલદાસ બગડાઈ ૯૮૨૫૦૭૪૭૭૨ S

૩૭ ૩૭ શ્રી ચંદુલાલ રાધવજીભાઇ પટેલ શ્રી ચંદુલાલ રાધવજીભાઇ પટેલ ૯૮૨૪૪૫૧૨૭૫ S

૩૮ ૩૮ શ્રી પરાગ શશીકાંિભાઈ મારૂ શ્રી પરાગ શશીકાંિભાઈ મારૂ O૯૮૨૧૨૯૦૮૪૪ S

૩૯ ૩૯ શ્રી સોજીત્રા રતવકુમાર તવઠલભાઈ શ્રી સોજીત્રા રતવકુમાર તવઠલભાઈ ૯૭૨૫૫૭૫૩૧૦ S

૪૦ ૪૦ શ્રી વસંુધરા ઇન્ડસ્ટટર ીઝ શ્રી બીપીનભાઈ ગંગારામભાઈ કગથરા ૯૮૯૮૫૦૭૫૩૪ B

૪૧ ૪૧ શ્રી વસંુધરા ઇન્ડસ્ટટર ીઝ શ્રી ગોવાણી કલ્પેશકુમાર જયંતિલાલ ૯૮૭૯૮૯૫૧૫૩ B

૪૨ ૪૨ શ્રી જયંતિલાલ છગનભાઈ માંકતડયા શ્રી જયંતિલાલ છગનભાઈ માંકતડયા O૯૮૪૫૦૮૪૨૪૨ S

૪૩ ૪૩ શ્રી જયશ્રીબેન ભરિભાઈ ચંદારાણા શ્રી જયશ્રીબેન ભરિભાઈ ચંદારાણા ૯૯૭૮૯૫૦૭૨૪ S

૪૪ ૪૪ શ્રી એમ.  કે. ટરેડીગં કંપની શ્રી જીિેન્દ્રભાઈ મનસુખભાઈ તવઠલાણી ૯૨૨૮૭૦૮૨૯૨ B

૪૫ ૪૫ શ્રી ઠા. જીવરાજ શામજી શ્રી બીપીનભાઈ જીવરાજભાઈ મીરાણી ૯૪૨૬૧૬૫૭૨૫ P

૪૬ ૪૬ શ્રી િુલશીદાસ લક્ષ્મીદાસ ભાનુશાળી શ્રી િુલશીદાસ લક્ષ્મીદાસ ભાનુશાળી O૯૮૯૨૧૮૬૧૯૫ S

૪૭ ૪૭ શ્રી સુરશેકુમાર નાથાભાઈ સોજીત્રા શ્રી સુરશેકુમાર નાથાભાઈ સોજીત્રા ૯૯૨૫૦૭૭૦૭૭ S

૪૮ ૪૮

શ્રી મેં. પુરૂષોિમભાઈ એલ. રાજગુરૂ  એન્ડ 

કંપની શ્રી પુરૂષોિમભાઈ એલ. રાજગુરૂ ૯૮૭૯૩૩૩૭૭૪ B

૪૯ ૪૯ શ્રી તશવ શતિ ટરેડસસ શ્રી તદનેશ દેવજી ભાનુશાળી O૯૮૩૩૫૨૦૬૨૨ B



૫૦ ૫૦ શ્રી મનસુખભાઈ માવજીભાઈ તવરોજા શ્રી મનસુખભાઈ માવજીભાઈ તવરોજા ૯૪૨૬૩૧૮૦૪૫ S

૫૧ ૫૧ શ્રી શશીકાન્િ વી. ગતિયા શ્રી શશીકાન્િ વી. ગતિયા ૯૪૨૬૨૧૪૦૬૮ S

૫૨ ૫૨ શ્રી શ્રીમિી માલિીબેન શૈલેષભાઈ પાબારી શ્રી શ્રીમિી માલિીબેન શૈલેષભાઈ પાબારી ૯૭૨૭૦૫૦૩૭૦ S

૫૩ ૫૩ શ્રી શેઠ બ્રધસસ શ્રી ભાવેશકુમાર નટવરલાલ શેઠ ૯૮૨૫૦૭૨૩૭૨ P

૫૪ ૫૪ શ્રી રાધાબેન કુમારભાઈ ટહેલીયાણી શ્રી રાધાબેન કુમારભાઈ ટહેલીયાણી ૯૮૨૪૦૨૫૧૫૯ S

૫૫ ૫૫ શ્રી એશીયન ફૂડ ઇન્ડસ્ટટર ીઝ શ્રી કુમાર મેધરાજ ટહેલીયાણી ૯૮૨૪૦૨૫૧૫૯ B

૫૬ ૫૬ શ્રી એશીયન ફૂડ ઇન્ડસ્ટટર ીઝ શ્રી કુમાર મેધરાજ ટહેલીયાણી ૯૮૨૪૦૨૫૧૫૯ B

૫૭ ૫૭ શ્રી એશીયન ફૂડ ઇન્ડસ્ટટર ીઝ શ્રી કુમાર મેધરાજ ટહેલીયાણી ૯૮૨૪૦૨૫૧૫૯ B

૫૮ ૫૮ શ્રી એશીયન ફૂડ ઇન્ડસ્ટટર ીઝ શ્રી કુમાર મેધરાજ ટહેલીયાણી ૯૮૨૪૦૨૫૧૫૯ B

૫૯ ૫૯ શ્રી નીતિન એન્ટરપ્રાઈઝ શ્રી પ્રવીણભાઈ ઠાકરશીભાઈ ગજ્જરા ૯૮૭૯૫૧૬૨૦૧ P

૬૦ ૬૦ શ્રી રાજાણી િાજદીનભાઈ અલીભાઈ શ્રી રાજાણી િાજદીનભાઈ અલીભાઈ ૯૩૭૭૧૯૫૨૮૪ S

૬૧ ૬૧ શ્રી પૃથ્વી ઇન્ડસ્ટટર ીઝ શ્રી હાતદસ ક હંસરાજભાઈ ખુંટ ૯૦૩૩૩૪૮૯૯૧ S

૬૨ ૬૨ શ્રી પૃથ્વી ઇન્ડસ્ટટર ીઝ શ્રી હાતદસ ક હંસરાજભાઈ ખુંટ ૯૦૩૩૩૪૮૯૯૧ S

૬૩ ૬૩ શ્રી એશીયન ફૂડ ઇન્ડસ્ટટર ીઝ શ્રી કુમાર મેધરાજ ટહેલીયાણી ૯૮૨૪૦૨૫૧૫૯ B

૬૪ ૬૪ શ્રી એશીયન ફૂડ ઇન્ડસ્ટટર ીઝ શ્રી કુમાર મેધરાજ ટહેલીયાણી ૯૮૨૪૦૨૫૧૫૯ B

૬૫ ૬૫ શ્રી ગુરૂઆતશષ ઈમ્પેક્ષ શ્રી આશીષભાઈ કાતન્િલાલ નથવાણી ૮૦૦૦૨૮૦૦૦૯ B
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