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ઈનપટુસ 

૧ ૨ 3 ૪ ૫ ૬ 
૧ સધુારેલ જાત 

(ગ.ુમગ-૪) 

રામાણી ખીમજીભાઇ મોહનભાઇ  છત્રીયાળા  9979923790 ગ.ુમગ-૪: ૪.૦ કિલો 
૨ મિવાણા ખીમજી મગનભાઇ   છત્રીયાળા  9601455269 

3 રામાણી મનજીભાઇ કુબેરભાઇ  છત્રીયાળા  9623436204 

૪ િાનાણી સેલાભાઇ ભીખાભાઇ  છત્રીયાળા  9723413288 

૫ મિવાણા િળુભાઇ સરુાભાઇ છત્રીયાળા  9924067553 

૬ મેટાળીયા ભપુતભાઇ બીજલભાઇ  છત્રીયાળા  9904899785 

૭ િેમેજોદીયા રણછોડ ધરમસસિંહ  છત્રીયાળા  8140075425 

૮ અણીયારા રાયમલભાઇ નાનભુાઇ  છત્રીયાળા  9714395042 

૯ મેટાળીયા બકુલભાઇ હરજીભાઇ    છત્રીયાળા  9913847943 

૧૦ વાળા રામજીભાઇ પોપટભાઇ છત્રીયાળા  9624668359 

૧૧ સધુારેલ જાત 
(ગ.ુતલ-3) 

ગાબ ુરાયસગં હરજીભાઇ  મીણાપરુ  8140587942 ગ.ુતલ-3 : ૧.૦ કિલો 
૧૨ ગાબ ુમનશખુભાઇ હરજીભાઇ  મીણાપરુ  9824839311 

૧૩ મેણીયા મસરુભાઇ રામજીભાઇ િરમડ  9601056249 

૧૪ ચૌહાણ બલદેવભાઇ લાલજીભાઇ િરમડ  9408843214 

૧૫ ચૌહાણ નરસીભાઇ લાલજીભાઇ િરમડ  8469376325 

૧૬ ચૌહાણ ગીરધરભાઇ ગોપાલભાઇ  િરમડ  9726239501 

૧૭ ચૌહાણ નટવરભાઇ લાલજીભાઇ િરમડ  9925727651 

૧૮ ચૌહાણ પનુાભાઇ લાલજીભાઇ િરમડ  9712260683 

૧૯ ચૌહાણ જગદીશ ભગવાનભાઇ  િરમડ  9979197277 

૨૦ સોલિંી ખમુાનસગં વલજીભાઇ  િરમડ  9978795665 

૨૧ મગફળીમા ં
IDM  

િાઠીયા મોબતસગં અમરસગં  રામદેવગઢ 9429647381 મનેિોઝબે-૫૦૦ ગ્રામ  
ક્લોરોથલેોનીલ-૫૦૦ ગ્રામ 
િાબનેડાઝીમ-૨૫૦ ગ્રામ   

૨૨ િાઠીયા પરુીબેન મોબતસગં રામદેવગઢ --- 

૨૩ િાઠીયા અમરસગં મેરુભાઇ  રામદેવગઢ 8511937893 

૨૪ ભવાનસગં અમરસગં િાઠીયા રામદેવગઢ 9904136265 

૨૫ િાઠીયા પરુીબેન ભવાનસગં  રામદેવગઢ --- 

૨૬ િાઠીયા વખતસગં મેરુભાઇ રામદેવગઢ 9714021289 

૨૭ િાઠીયા પ્રભાતસગં મેરુભાઇ  રામદેવગઢ 9723392395 

૨૮ રાસડીયા સરેુશભાઇ લક્ષમણભાઇ  રામદેવગઢ 9925727434 

૨૯ રાસડીયા ગટોરભાઇ મગનભાઇ રામદેવગઢ 9904768458 

૩૦ રાસડીયા નટવરભાઇ િનજીભાઇ  રામદેવગઢ 9924192575 

૩૧ IDM    બાયો-
એજટં          

(ટ્રાઇિોડમાા) 

બોહિીયા દેવાભાઇ વીભાભાઇ  ધારાડુગંરી  9726226663  એરંડી ખોળ-૧૦૦ કિલો, 
ટ્રાઇિોડમાા-૨.૦ કિલો ૩૨ બોહિીયા રણછોડ અમરસીભાઇ   ધારાડુગંરી  9726225815 

૩૩ મદરાણીયા ભનભુાઇ મનજીભાઇ ધારાડુગંરી  9915361391 

૩૪ બોહિીયા રામબુેન લધભુાઇ  ધારાડુગંરી  9718047935 

૩૫ બોહિીયા રઘભુાઇ અમરસીભાઇ  ધારાડુગંરી  9913102533 



૩૬ INM  ઈન Bt 
હા-ંિપાસ   

ચૌહાણ પનુાભાઇ લાલજીભાઇ િરમડ  9712260683 એઝટેોબકે્ટર-૫૦૦ મીલી, 
ફોસ્ફેટ િલ્ચર -૫૦૦ મીલી,   

માઇક્રો મીક્ષ ગે્રડ-૪ - ૫૦૦ 
ગ્રામ  

૩૭ ચૌહાણ અશોિભાઇ પ્રભભુાઇ િરમડ  9723831462 

૩૮ ચૌહાણ વશદેુવભાઇ પનુાભાઇ િરમડ  9924759656 

૩૯ ચૌહાણ મહશે વશરામભાઇ િરમડ  8140275133 

૪૦ સોલિંી ખમુાસગંભાઇ વાલજીભાઇ  િરમડ  9978795667 

૪૧ ત્રભંોયા સનતેશભાઇ નટવરભાઇ    િરમડ  9924624975 

૪૨ જગદીશભાઇ ભગવાનભાઇ  િરમડ  9979197277 

૪૩ ચૌહાણ કુવરજી પરશોત્તમભાઇ  િરમડ  9909174615 

૪૪ નરેશભાઇ પ્રહલદભાઇ  િરમડ  8140613942 

૪૫ હરીભાઇ િાનજીભાઇ  િરમડ  9624283360 

૪૬ ધીરૂભાઇ  ઘનશ્યામભાઇ  િરમડ  9825687093 

૪૭ લવજીભાઇ ગણેશભાઇ  િરમડ  9924995021 

૪૮ મેણીયા મસરૂભાઇ રામજીભાઇ િરમડ  9610556249 

૪૯ ખશુલભાઇ ગોપાલભાઇ િરમડ  8469942273 

૫૦ ડાભી ટપભુાઇ લાલજીભાઇ િરમડ  9974290629 

૫૧ ડાભી યોગેશભાઇ મનશખુભાઇ િરમડ  9925442893 

૫૨ ડાભી ચદુંભાઇ તખાભાઇ િરમડ  7698341882 

૫૩ ચૌહાણ હરેશભાઇ બળદેવભાઇ િરમડ  9428843215 

૫૪ ચૌહાણ જયતંીભાઇ ઘનશ્યામભાઇ  િરમડ  9726224164 

૫૫ ચૌહાણ બળદેવભાઇ ગોપાલભાઇ િરમડ  9904155208 

૫૬ ડાભી ભદુરભાઇ છગનભાઇ  િરમડ  -- 

૫૭ ડાભી ઠાિરશીભાઇ રામજીભાઇ િરમડ  -- 

૫૮ ડાભી પ્રહલાદભાઇ રણછોડભાઇ  િરમડ  -- 

૫૯ ચૌહાણ લાલજીભાઇ રામજીભાઇ  િરમડ  9974430207 

૬૦ ઝાલા જુવાનસગં માનશગં  િરમડ  9725101940 

 

 

 

 

 

 

 
 


