
ક્રમ સસં્થા/ મડંળીન  ંનામ જિલ્લો ક્રાફટ ટે.નબંર
૧ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,             

ભાલનળકાઠંા ખાદી ગ્રામોધોગ મડંળ મ.ુરાણપરુ, જી.અમદાવાદ.
અમદાવાદ કોટન/પોલી ૯૪૨૭૩૨૨૭૯૪

૨ ભાલનળકાઠંા સધનકે્ષત્ર સમમમિ-ગુદંી, 
મ.ુરામપરુા, િા.દેત્રોજ, જી. અમદાવાદ

અમદાવાદ કોટન/પોલી ૯૯૨૫૬૮૯૧૬૮

૩ ગાધંી ખાદી ગ્રામોધોગ સેવા ટ્રસ્ટ     
૧૩/૧૪, અશ્વરથ કોમ્પલેક્ષ, ઉસ્માનપરુા ચાર રસ્િા, 
અમદાવાદ

અમદાવાદ કોટન/પોલી ૯૪૨૬૮૭૩૭૪૮

૪ ગ્રામલક્ષ્મી 
એ.એમ.ટી.એસ.બસ સ્ટોપ પાસે, જુના વાડજ, અમદાવાદ

અમદાવાદ કોટન/પોલી ૦૭૯-૨૭૫૫૭૦૫૮

૫ ગજુરાિ ખાદી ગ્રામોધોગ મડંળ    
 ગાધંીઆશ્રમ પાસે, અમદાવાદ-૨૭

અમદાવાદ કોટન ૯૪૨૭૬૨૦૩૨૫

૬ ગજુરાિ ખાદી અને ગ્રામોધોગ ટ્રસ્ટ, 
 અંબાપરુા ગેટ સામે, મ.ુધધંકુા, જી.અમદાવાદ

અમદાવાદ કોટન/પોલી ૯૪૨૭૦૧૪૦૦૯

૭ ગજુરાિ ખાદી પ્રમિષ્ઠાન,      
રામકોરબા સોસાયટી સામે, રાણણપ, અમદાવાદ

અમદાવાદ કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૯૭૪૭૨૧૪૮૦

૮ ખાદી ગ્રામોધોગ સશંોધન સાધના,  
િાલકુા પચંાયિ કચેરી પાસે, એસ.ટી.રોડ,        મ.ુધધંકુા, 
જી.અમદાવાદ.

અમદાવાદ કોટન/પોલી ૯૯૨૫૭૪૦૬૪૪

૯ ખાદી ગ્રામોધોગ પ્રયોગ સમમમિ,     
ગાધંી આશ્રમ પાસે, અમદાવાદ

અમદાવાદ કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૯૯૮૩૩૭૯૯૦

૧૦ શ્રી આનદં ઉની ખાદી ગ્રામોધોગ ટ્રસ્ટ,
 જુની મમલની ચાલી, મ.ુ મવરમગામ, જી.અમદાવાદ

અમદાવાદ કોટન ૯૯૭૮૭૨૮૪૨૫

૧૧ શ્રી બાપનુગર સમાજ સેવા સધં.    
 સરુજીિ સોસાયટી, પ્રમિક ટેનામેનટ પાસે, ઇન્ડીયા કોલોની, 
ઠકકરનગર રોડ, અમદાવાદ

અમદાવાદ કોટન/પોલી ૯૮૯૮૪૭૫૩૨૦

૧૨ શ્રી સ્વામી મવવેકાનદં ખાદી ગ્રામોધોગ ટ્રસ્ટ
જય મશવ-શકકિ સોસાયટી, જ્ઞાનદા સોસાયટી પાછળ, જીવરાજ 
પાકક , અમદાવાદ - ૫૧

અમદાવાદ કોટન/પોલી ૯૯૯૮૯૮૪૩૪૭

૧૩ પકરમલ ખાદી ગ્રામોધોગ સધં.    
દુકાન ન.ં૧૧, ઉમમયાનગર, સ્વામમનારાયણ પાસે, મનકોલ ગામ 
રોડ, અમદાવાદ

અમદાવાદ પોલી/કોટન/
માકેટીંગ

૯૮૨૫૨૪૭૨૬૦

૧૪ ભારિ ખાદી ગ્રામોધોગ સધં.     
એ/૬, મરીન ડ્રાઇવ ફલેટસ, સ્ટરલીંગ સોસાયટી, ડ્રાઇવીન 
મસનેમા પાસે, મેમનગર, અમદાવાદ.

અમદાવાદ કોટન/પોલી ૯૪૨૭૬૦૯૦૬૧

૧૫ ખાદી ગ્રામોધોગ સહકારી ભડંાર લી.  
હાજાપટેલની પોળ સામે, મિલક માગક, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ-
૧

અમદાવાદ કોટન/માકેટીં
ગ

૦૭૯-૨૨૧૨૦૦૭૯

૧૬ ખાદી મકંદર                    
હકરકૃપા ટાવર, જુના શારદામકંદર પાસે,  ક્રોસ રોડ, 
એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ

અમદાવાદ કોટન/માકેટીં
ગ

૯૯૦૯૨૮૭૨૯૬



૧૭ લોક જાગમૃિ સેવા સધં ટ્રસ્ટ,       
 મ.ુપો.જવારજ, િા. ધોળકા, જી.અમદાવાદ.

અમદાવાદ કોટન/પોલી ૯૯૦૯૪૩૦૧૮૪

૧૮ સાબર ખાદી ગ્રામોધોગ  સધં.   
૪૫/૫૩૨/૧, ણચત્રકુટ, સોલા રોડ સામે, અમદાવાદ

અમદાવાદ કોટન/પોલી ૯૩૭૭૪૭૯૮૮૩

૧૯ અમદાવાદ જજલ્લા ખાદી ગ્રામોધોગ સેવા સધં.          
૨,સમાધાન સોસાયટી, રામજી  મકંદર રોડ, રાણણપ, અમદાવાદ.

અમદાવાદ કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૭૨૫૪૧૪૧૪૩

૨૦ શ્રી ભાગ્યોદય સેવા સધં.           
સિુરીયાની ચાલી (એકિાનગર), લાલાજીભાઇના પ્લોટમા,ં 
ગીિા મકંદર રોડ, અમદાવાદ

અમદાવાદ કોટન/પોલી ૯૩૨૮૨૩૨૭૨૫

૨૧ શ્રીનાથ ખાદી ગ્રામોધોગ મડંળ,       
૨,વ્રજમાધરુી ફલેટ, યમુનયન બેંક ઓફ ઇન્ડીયા નજીક,  જુના 
વાડજ,અમદાવાદ-૧૩.

અમદાવાદ કોટન/પોલી

૨૨ અંબર સેવા સધં- ગજુરાિ           
રાજપરુ પાણીના હવાડા પાસે, ગોમિીપરુ, અમદાવાદ.

અમદાવાદ કોટન/પોલી ૯૮૭૯૫૧૪૭૧૯

૨૩ ચદંન ખાદી ગ્રામોધોગ મવકાસ સમમમિ,૧,કલાપીનગર 
સોસાયટી, અભયધાટ સામે, ગાધંી આશ્રમ, અમદાવાદ-૨૭

અમદાવાદ કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૪૨૮૫૦૮૬૪૫

૨૪ કસ્તરુબા સહકારી કાિંણ મડંળી લી. 
૩૪ સેન્ટ્રલ બેંક સ્ટાફ સોસાયટી,                    
આર.આર.કિવેદી સ્કુલ સામે, વેજલપરુ,  અમદાવાદ

અમદાવાદ કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૮૨૫૨૨૮૧૫૦

૨૫ પ્રણામી ખાદી ગ્રામોધોગ સધં.     
કસ્તરુભાઇ ચેમ્બસક, ગાધંી આશ્રમ, અમદાવાદ

અમદાવાદ કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૮૨૪૨૧૫૮૨૮

૨૬ શ્રી આઝાદ ખાદી ગ્રામોધોગ મડંળ 
નીલકંઠ ફાટક બહાર, શકકિનગર સોસાયટી, 
બહુચરાજી રોડ, મ.ુપો.મવરમગામ, જી.અમદાવાદ.

અમદાવાદ કોટન ૯૮૭૯૧૭૮૮૭૧

૨૭ ગૌરવ ખાદી ગ્રામોધોગ             
જી/એફ/૨૩, આકાશ કોમ્પલેક્ષ, પે્રમચદંનગર, જજીસ બગંલા 
રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ.

અમદાવાદ કોટન/પોલી ૯૩૭૭૪૭૯૮૮૩

૨૮ શ્રીજી જન સેવા ખાદી ગ્રામોધોગ સધં.   
 એફ/૩૦, વાધેશ્વરી  સોસાયટી, ચાદંલોડીયા, અમદાવાદ.

અમદાવાદ કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૨૨૭૨૦૦૪૭૦

૨૯ ઇશ્વર સેવા સમમમિ,        
૨૬, લલીિાદેવી માગક, નવમનમાકણ સ્કુલ પાસે, રાણણપ, 
અમદાવાદ

અમદાવાદ પોલી/કોટન/
માકેટીંગ

૯૪૨૮૮૦૩૧૮૬

૩૦ ગ્રામોધ્ધાર સેવા સમમમિ, (કડોલી)         
C/0, ૧૬૭૩/૨, રાજપરુ-ગોમિીપરુ,                પાણીના 
હવાડા પાસે, અમદાવાદ.

અમદાવાદ પોલી/કોટન/
માકેટીંગ

૯૮૭૯૫૧૪૭૧૯

૩૧ પે્રરણા ખાદી ગ્રામોધોગ મડંળ  
C/0, રામેશ્વર શોપીંગ સેન્ટર, ઇસનપરુ, અમદાવાદ.

અમદાવાદ કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૪૨૮૭૩૭૦૪૨

૩૨ દસક્રોઇ સીટી િાલકુા ખાદી ગ્રામોધોગ સહકારી મડંળી લી.  
જે.પી.ચોક, રેિીભવન બીલ્ડીંગ, ખાનપરુ, અમદાવાદ

અમદાવાદ કોટન/પોલી ૯૯૭૪૧૬૦૩૬૦



૩૩ સરદાર ખાદી ગ્રામોધોગ સધં.      
૫૬, મયમુનમસપલ કમકચારીનગર, સિાધાર ક્રોસ રોડ, 
ધાટલોડીયા, અમદાવાદ

અમદાવાદ પોલી/કોટન/
માકેટીંગ

૯૬૦૧૪૫૧૮૧૩

૩૪ કાઠીયાવાડ ખાદી મડંળ       
મ.ુચલાલા, િા. ધારી, જી. અમરેલી

અમરેલી કોટન/પોલી ૯૪૨૯૨૨૦૭૨૭

૩૫ કંુડલા િાલકુા ગ્રામ સેવા મડંળ       
ખાદી કાયાકલય, રેલ્વે સ્ટેશન પાસે,                 
મ.ુસાવરકંુડલા, જી.અમરેલી

અમરેલી કોટન/પોલી

૩૬ સધન કે્ષત્ર યોજના               
મ.ુવડંા, િા. સાવરકંુડલા, અમરેલી

અમરેલી કોટન/પોલી ૯૯૨૫૬૬૭૦૯૦

૩૭ આણદં િાલકુા સહકારી ખાદી અને ગ્રામોધોગ મડંળી લી. 
શારદા હાઇસ્કુલ પાસે, સ્ટેશન રોડ, મ.ુજી.આણદં

આણદં કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૮૨૫૨૦૯૯૨૭

૩૮ બનાસકાઠંા જજલ્લા ખાદી અને ગ્રામો.સધં. 
 સપુર બજાર, કદલ્હીગેટ, પાલનપરુ, જી.બનાસકાઠંા,

બનાસકાઠંા કોટન/પોલી ૯૪૨૮૪૮૫૦૮૧

૩૯ જયકહિંદ ખાદી ગ્રામોધોગ સધં.      
સરદાર સોસાયટી, મ.ુપાલનપરુ, જી.બનાસકાઠંા,

બનાસકાઠંા કોટન/પોલી ૯૯૨૫૦૦૮૦૪૭

૪૦ નવજીવન ખાદી ગ્રામોધોગ સેવા સધં. 
સ્ટેટ બેંક સામે, જુના માકેટયાડક, મ.ુપાલનપરુ, જી.બનાસકાઠંા,

બનાસકાઠંા કોટન/પોલી ૯૪૨૬૦૬૫૫૩૦

૪૧ શ્રી સિધ્ધેશ્વરી ખાદી ગ્રામોધોગ મડંળ,                   ૩૪, 
િેન્ટ્રલ બેંક સ્ટાફ િોિાયટી, આર.આર.દ્રિવેદી સ્કુલ િામે, 
વેજલપરુ, અમદાવાદ.

ભરુચ પોલીવસ્ત્ર ૦૨૬૮-૨૫૬૭૯

૪૨ શ્રી ભરુચ જજલ્લા મવકાસ મડંળ  
મ.ુપો. િણછા, િા. આમોદ, જી. ભરુચ

ભરુચ કોટન ૯૮૨૫૮૨૬૭૪૪

૪૩ િધનકે્ષત્ર યોજના િસમસિ-મણાર           
મ.ુમણાર, વાયા-ત્રાપજ, િા. િળાજા, જી.ભાવનગર

ભાવનગર કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૪૨૯૫૦૩૫૫૫

૪૪ ગાધંી સ્મસૃિ રસ્ટ                  
ખાદી ગ્રામોધોગ ભડંાર, કે્રસ્ન્ટ્ટ ચોક, મ.ુજી.ભાવનગર

ભાવનગર કોટન/પોલી ૯૪૨૭૭૫૫૪૧૨

૪૫ ગ્રામ મનમાકણ સમાજ,                 
ખાદી ગ્રામોધોગ ભવન, મ.ુમહુવા, જી.ભાવનગર

ભાવનગર કોટન ૯૪૨૮૩૪૨૩૯૧

૪૬ સૌરાષ્ટ્ર ગાધંીજી ગ્રામોધ્ધાર ટ્રસ્ટ     
એસ.ટી.ડેપો પાસે, મ.ુપો.ગઢડા, જી.ભાવનગર

ભાવનગર કોટન ૯૪૨૬૨૦૪૯૮૬

૪૭ સધનકે્ષત્ર યોજના-ઢસા,           
મ.ુઢસા (જકંશન) િા. ગઢડા, જી.ભાવનગર

ભાવનગર કોટન ૯૪૨૭૭૫૫૮૬૩

૪૮ શ્રી સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામ મવકાસ ટ્રસ્ટ      
ગલ્સકહાઇસ્કુલ સામે, સ્ટેશન રોડ, મ.ુમશહોર, જી.ભાવનગર

ભાવનગર કોટન/પોલી ૯૪૨૬૨૬૫૮૩૫

૪૯ ભીમાણી ખાદી ગ્રામોધોગ િધં.                         ભાટીયા 
બાલાશ્રમ, માડંવી, જી.કચ્છ

કચ્છ કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૪૨૭૦૧૨૯૬૬

૫૦ કચ્છ ખાદી ગ્રામોધોગ િધં.           
ખાદી બાગ, જુના રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, મ.ુભજુ, જી.કચ્છ

કચ્છ કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૨૨૮૨૫૯૬૨૦

૫૧ પસિમ  કચ્છ ખાદી ગ્રામોધોગ િધં.    
ગ્રામોધોગ વાડી, મ.ુકોઠારા, િા. અબડાિા, જી.કચ્છ

કચ્છ કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૪૨૯૦૮૨૨૫૯



૫૨ ભીમાણી ખાદી મડંળ             
મ.ુલીલપરુ, િા. રાપર, જી.કચ્છ

કચ્છ કોટન ૯૭૨૬૨૦૩૬૩૨

૫૩ ખેડા જીલ્લા ખાદી ગ્રામોધોગ સહ.સધં.લી. 
ગ્રામોધોગ વાડી, મરીડા રોડ, મ.ુનડીયાદ, જી.ખેડા,

ખેડા કોટન/પોલસ
/માકેટીંગ

૯૪૨૬૫૧૨૬૫૨

૫૪ દાહોદ િાલકુા અને ખાદી અને ગ્રમોધોગ ઉત્પાદન અને વેચાણ 
સહકારી મ.ંલી.     
C/0, નેિાજી બજાર, મ.ુજી. દાહોદ,

દાહોદ કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૯૦૯૭૩૭૪૮૩

૫૫ સવક સેવા કેન્િ-વધઇ            
ખાદી કેન્િ, મ.ુ વધઇ, િા. આહવા, જી.ડાગં,

ડાગં કોટન/માકેટીં
ગ

૯૪૨૭૧૨૯૮૮૫

૫૬ ખાદી ગ્રામોધોગ ડેવલપમેન્ટ્ટ રસ્ટ    
 મ.ુપો. લીંબડીયા, વાયા નરોડા, જી.ગાધંીનગર

ગાધંીનગર પોલીવસ્ત્ર ૯૩૨૭૦૨૮૦૮૫

૫૭ ગ્રામ્ય સવકાિ પ્રસિષ્ઠાન-કોબા,       
સનધી એપાટટ મેન્ટ્ટ, ગાયત્રી મદં્રદર પાિે, શાસ્ત્રીનગર,     
નારણપરુા, અમદાવાદ-૧૩

ગાધંીનગર કોટન/પોલી ૯૮૭૯૭૫૩૫૮૦

૫૮ ગ્રામભારિી,                        
મ.ુઅમરાપરુ, િા. માણસા, જી. ગાધંીનગર

ગાધંીનગર કોટન/માકેટીં
ગ

૦૨૭૬૪-૨૬૧૩૩૮

૫૯ ણગર મવકાસ મડંળ                 
મ.ુઉના, જી. જુનાગઢ

જુનાગઢ કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૨૭૭૪૦૩૬૭૬

૬૦ ગ્રામ ભારિી,               
િકકર બાગ િામે, વડાલ રોડ, જી. જુનાગઢ

જુનાગઢ કોટન/પોલી ૯૪૨૮૪૩૮૩૨૭

૬૧ સધનકે્ષત્ર યોજના,                 
સવોદય આશ્રમ, શાહપરુ (સોરઠ) જુ.જુનાગઢ

જુનાગઢ કોટન ૦૨૮૭૨-૨૫૭૨૦૭

૬૨ આદશટ ખાદી ગ્રામોધોગ મડંળ-ભેંિાણ    
૧૪/૨, તલુિીશ્યામ ફલેટ,ભીમજીપરુા બિસ્ટેન્ટ્ડ પાિે, નવા 
વાડજ, અમદાવાદ-૧૩.

જુનાગઢ કોટન/પોલી ૯૮૯૮૬૪૯૫૦૮

૬૩ શ્રીમસિ એમ.એન.પટેલ મદ્રિલા સવકાિ રસ્ટ            ખાદી 
ગ્રામોધોગ િસમસિ 

મહસેાણા કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૫૩૭૨૫૭૨૦૩

૬૪ મિિેાણા જજલ્લા ખાદી ગ્રામોધોગ િિકારી િધં. લી.      ખાદી 
ગ્રામોધોગ ભવન, રાજમિલે રોડ, મ.ુજી.મિિેાણા

મહસેાણા કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૮૨૪૦૨૭૭૦૦

૬૫ િવોદય આશ્રમ-માઢી,                
ગ્રામોધોગ વાડી રેલ્વે સ્ટેશન પાિે, મ.ુપો.સવજાપરુ, 
જી. મિિેાણા

મહસેાણા કોટન ૯૪૨૫૯૨૦૧૦૪

૬૬ સવોદય આશ્રમ-વાલમ               
મ.ુવાલમ, િા. મવસનગર, જી.મહસેાણા

મહસેાણા કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૬૭ આદશક ખાદી ગ્રામોધોગ મડંળ      
મ.ુપો.પનુાસણ, િા.જી.મહસેાણા

મહસેાણા કોટન/માકેટીં
ગ

૬૮ ઉત્તર ગજુરાિ ખાદી ગ્રામોધોગ મડંળ    
બ્રાહમણવાડા ખાદી ભડંાર, નવાગજં બજાર, મ.ુઉંઝા, 
જી.મહસેાણા

મહસેાણા કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૯૦૯૭૫૫૩૭૫

૬૯ સવોદય આશ્રમ-બાસણા,          
 મ.ુબાસણા, િા. મવસનગર, જી.મહસેાણા

મહસેાણા કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૯૨૫૩૮૬૨૫૭



૭૦ વલિાડ જીલ્લા ખાદી ગ્રામોધોગ િિ.મડંળી લી-કરાડી,   
પિલેો માળ,  સપ્રયકંા એમ્પોરીયમ, કન્ટ્યાશાળા ન.ં૧ પાિે, 
િયાજી રોડ, મ.ુજી. નવિારી,

નવસારી કોટન/પોલી

૭૧ ગાધંી મનકેિન-સમોડા,               
મ.ુપો. સમોડા, િા. મસધ્ધપરુ, જી. પાટણ

પાટણ કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૪૨૭૪૫૯૩૮૦

૭૨ શ્રી ખાદી ગ્રામોધોગ કામદાર સધં.   
"ખાદી મનધી "સવોદય કેમ્પસ, હાઇ-વે, રાધનપરુ, જી.પાટણ

પાટણ કોટન/પોલી

૭૩ ગાધંી આશ્રમ-ઝીલીયા         
મ.ુપો.ઝીલીયા, િા. ચાણસ્મા, જી.પાટણ,

પાટણ કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૪૨૯૩૬૦૩૦૫

૭૪ પચંમિાલ જીલ્લા સવકાિ િધં                         
કોળીવાડ,મ.ુઝાલોદ, જી.પચંમિાલ,

પચંમહાલ કોટન/પોલી ૯૮૭૯૮૯૧૩૫૧

૭૫ રામેશ્વરા ગપૃ ખાદી ઔધોગગક ઉત્પાદન િિ.મડંળી લી.   
મ.ુરામેશ્વરા, િા. િાલોલ, જી.પચંમિાલ

પચંમહાલ કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૪૨૮૧૨૯૮૩૨

૭૬ પોરબદંર િાલકુા ખાદી ગ્રામો. િધં.  
ઇ/૨૫૪, િાઉિીંગ બોડટ િોિાયટી,               કમલાબાગ 
પાિે, પોરબદંર

પોરબદંર પોલી ૯૯૨૯૩૪૧૬૭૧

૭૭ ભારિયોદય મડંળ            
C/0,ખાદી ગ્રામોધોગ ભવન, એમ.જી.રોડ,              મ.ુજી. 
પોરબદંર,

પોરબદંર કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૪૨૬૪૩૭૪૯૮

૭૮ ખાદી ગ્રામોધોગ સધં " સમન્વય "  
જયિં સોસાયટી, મવડી પ્લોટ, રાજકોટ, જી. રાજકોટ

રાજકોટ કોટન/પોલી ૯૪૨૭૨૬૮૧૦૯

૭૯ સૌરાષ્ટ્ર રચનાત્મક સમમમિ,       
શેઠ દરબાર, ગોપાલદાસ સ્મારક ભવન, રાષ્ટ્રીય શાળા, મ.ુજી. 
રાજકોટ

રાજકોટ કોટન ૯૪૨૬૨૫૨૧૧૫

૮૦ ઉધોગ ભારિી,            
ઉધોગ ભારિી ચોક, મ.ુગોંડલ, જી.રાજકોટ

રાજકોટ કોટન/પોલી ૯૮૯૮૨૯૩૫૮૦

૮૧ ખાદી મદં્રદર રાષ્રીય શાળા,  
રાષ્રીય શાળા કંપાઉન્ટ્ડ, મ.ુજી.રાજકોટ,

રાજકોટ કોટન ૯૯૨૫૪૦૪૩૧૯

૮૨ શ્રી મોરબી રાષ્ટ્રીય સેવા મડંળ  
C/0,મવશીપરા ગોડાઉન પાસે, મ.ુમોરબી, જી.રાજકોટ

રાજકોટ કોટન ૯૮૯૮૦૫૫૫૩૯

૮૩ શ્રી કરુણા મનધાન ખાદી ગ્રામોધોગ સધં.   "શાડંીલ્ય" 
આશાપરુા સોસાયટી, આશાપરુા રોડ, મવરાણી એસ્ટેટ, મ.ુગોંડલ, 
જી.રાજકોટ

રાજકોટ પોલી/કોટન/
માકેટીંગ

૯૪૨૭૧૬૦૧૩૭

૮૪ લોક િેવા મડંળ- ઉપલેટા,          
મસિંધી માકેટ, મ.ુિા. ઉપલેટા, જી.રાજકોટ,

રાજકોટ કોટન ૯૯૧૩૧૫૨૯૮૭

૮૫ ગજુરાિ ગ્રામ સવકાિ રસ્ટ-મેધરજ   
આઇ.ટી.આઇ.િામે, કોલેજ નજીક, મ.ુમેધરજ, જી.અરવલ્લી.

અરવલ્લી કોટન ૯૯૦૯૫૩૫૯૧૩

૮૬ સવશ્વમગંલમ-અનેરા               
મ.ુઅનેરા, પો. આકોદરા,  િા. દ્રિિંમિનગર, જી. િાબરકાઠંા

સાબરકાઠંા કેટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૪૨૭૮૬૧૧૮૪



૮૭ શ્રી યોગીકૃપા ખાદી ગ્રામોધોગ સવકાિ િધં.   
૨૨,લક્ષ્મી િોિાયટી, એિ.ટી.સ્ટેન્ટ્ડ પાછળ, મ.ુમોડાિા, 
જી.અરવલ્લી.

અરવલ્લી કોટન/પોલી ૯૮૨૪૦૩૯૫૧૬

૮૮ સરુિ જીલ્લા ખાદી ગ્રામોધોગ િધં.લી. 
મીંઢોળા ચાર રસ્િા, િાજત્વક બેકરી કેમ્પિ,         
મ.ુબારડોલી, જી. સરુિ.

સરુિ કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૮૨૫૧૧૯૯૨૫

૮૯ સ્વરાજ આશ્રમ-બારડોલી,       
સ્ટેશન રોડ, મ.ુબારડોલી, જી. સરુિ

સરુિ કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૮૭૯૨૬૪૯૩૪

૯૦ જરી રેશમ ખાદી ગ્રામોધોગ સધં.     
૯/૧૪૫૨/૫૩, ખપાટીયા ચકલા, મ.ુજી.સરુિ

સરુિ કોટન/પોલી ૯૮૯૮૪૮૬૮૫૧

૯૧ મિિેા ખાદી ઉધોગ ગિૃ           
સવકાિ સવધાલય, મ.ુ વઢવાણ, જી. સરેુન્ટ્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન/પોલી ૯૮૨૫૪૯૬૧૨૮

૯૨ ધણાદં ખાદી ગ્રામોધોગ ટ્રસ્ટ       
પ્લોટ ન.ં ૧૯૩૦, જી.આઇ.ડી.સી. વઢવાણ, જી. સરેુન્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન/પોલી ૯૯૭૯૪૪૮૧૯૨

૯૩ શ્રી િળવદ ધ્ાગંધા િાલકુા ગ્રામ િેવા મડંળ-રાજિીિાપરુ 
ખાદી ગ્રામોધોગ ભવન, રુતરુાજ િીનેમા પાિે,         મ.ુિા. 
ધ્ાગંધા, જી.સરેુન્ટ્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન/પોલી ૯૪૨૭૨૧૬૨૫૮

૯૪ શ્રી મદ્રિલા ખાદી ગ્રામોધોગ પ્રસિષ્ઠાન-સદુામડા,           
૯,શારદા િોિાયટી િામે, જીનિાન રોડ, મ.ુજી.સરેુન્ટ્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન/પોલી ૯૪૨૬૯૫૮૧૫૯

૯૫ શ્રી સરેુન્ટ્િનગર જીલ્લા િવોદય સવકાિ મડંળ, સિિંધવનગર, 
મ.ુજોરાવરનગર, િા. વઢવાણ, જી.સરેુન્ટ્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન/પોલી ૯૮૨૫૨૨૮૧૫૦

૯૬ લખિર િાલકુા રચનાત્મક સમમમિ-કારેલા, 
મ.ુકોઠારીયા, િા. વઢવાણ, જી. સરેુન્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન ૯૬૩૮૯૪૧૭૬૨

૯૭ સકરિા મકહલા મવકાસ કેન્િ-વઢવાણ  
મ.ુકોઠારીયા, િા. વઢવાણ, જી. સરેુન્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન ૯૯૭૮૦૭૦૬૬૭

૯૮ શ્રી ભાગ્યોદય ખાદી ગ્રામોધોગ ટ્રસ્ટ    
મ.ુશેખપરુ, િા. મળુી, જી. સરેુન્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન ૯૯૨૫૯૮૪૨૩૫

૯૯ ચોટીલા-િાયલા મળુી િાલકુા ગ્રામ િેવા મડંળ-ધજાળા, થાન 
રોડ, મ.ુચોટીલા, જી.સ.ુનગર

સરેુન્િનગર કોટન ૯૮૨૫૭૨૨૦૭૧

૧૦૦ શ્રી ધ્ાગંધ્ા િાલકુા અંગબકા વણકર િેવા િસમસિ-થાળા,   
મ.ુપો.દુદાપરુ, િા. ધ્ાગંધ્ા, જી. સરેુન્ટ્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન ૯૯૦૯૪૫૯૦૧૦

૧૦૧ શ્રી જન િેવા ખાદી ગ્રામોધોગ રસ્ટ-કવાડીયા,             
૮૮૪, ક્રીષ્નાનગર, કલેકટર ઓફીિ પાછળ, 
મ.ુજી. સરેુન્ટ્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન ૯૪૨૬૪૨૧૨૫૬

૧૦૨ શ્રી ખાદી ગ્રામોધોગ મડંળ           
૧૧, અંજુ-મજું શોપીંગ િેન્ટ્ટર, ન્ટ્ય ુજકંશન રોડ,       મ.ુજી. 
સરેુન્ટ્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન ૯૨૨૮૧૩૧૬૮૯

૧૦૩ શ્રી કોઠારીયા ખાદી ગ્રમોધોગ મડંળ   ખાદી કાયાકલય, 
મ.ુપો.કોઠારીયા, િા.વઢવાણ, જી.સરેુન્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન ૯૮૨૪૦૩૯૨૫૫



૧૦૪ ઝાલાવાડ અંબર ખાદી ગ્રામોધોગ સધં. 
બસસ્ટેનડ પાસે, દુધરેજ, િા. વઢવાણ, જી.સરેુન્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન ૯૮૨૫૧૪૫૩૫૭

૧૦૫ શ્રી ખાદી ગ્રામ્ય મવ.વણકર સેવા મડંળ-કટુડા 
૫૧, કમકભમુમ ખાદી કાયાકલય, મમત્ર મડંળ, ટી.બી.હોસ્પીટલની 
સામે, દુધરેજ રોડ, મ.ુજી. સરેુન્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન ૯૯૭૯૪૯૮૯૦૩

૧૦૬ શ્રી સમગ્ર સમાજ ખાદી મવકાસ મડંળ,  
૧૩, આમશિવાદ શોપીંગ સેન્ટર,  બીજો માળ, જવાહર ચોક, 
મ.ુપો. સરેુન્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન ૯૮૭૯૫૫૮૬૧૦

૧૦૭ શ્રી સાયલા િાલકુા ખાદી ગ્રામોધોગ સેવા મડંળ- સાયલા,   
સરવળીયા ચોક પાસે, મ.ુિા. સાયલા, જી.સરેુન્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન/પોલી ૯૯૨૫૪૮૬૭૭૫

૧૦૮ શ્રી મહાત્મા ખાદી ગ્રામોધોગ સેવા મડંળ-ગજુરવદી         
મ.ુપો. કટુડા, િા. વઢવાણ, જી.સરેુન્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન ૯૯૭૯૪૯૮૯૦૩

૧૦૯ મિાશદ્રકિ  ખાદી ગ્રામોધોગ િેવા મડંળ-ઝાપંોદર           
C/0,સી.એ.વાણીયા, મારુિીપાકક , હીરાબાગ સોસાયટી, 
૮૦ ફુટ રોડ, મ.ુજી. સરેુન્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન ૯૯૨૪૧૨૩૪૧૭

૧૧૦ ખાદી ગ્રામોધોગ સેવા મડંળ       
િાલકુા પચંાયિ સામે, મ.ુચોટીલા, જી.સરેુન્િનગર

સરેુન્િનગર પોલીવસ્ત્ર ૦૨૭૫૧-૨૮૦૪૬૮

૧૧૧ શ્રી જવાહર ખાદી ગ્રામોધોગ ટ્રસ્ટ-સોલડી,
મ.ુસોલડી, િા.ધ્ાગંધ્ા, જી. સ.ુનગર

સરેુન્િનગર કોટન ૯૪૨૭૩૯૫૭૮૧

૧૧૨ શ્રી િરસ્વિી ખાદી ગ્રામોધોગ રસ્ટ-કામલપરુ,             
મ.ુલીમલી, િા. મળુી, જી. સ.ુનગર

સરેુન્િનગર કોટન ૭૮૭૪૫૨૪૭૪૮

૧૧૩ શ્રી સવોદય મવધા મવહાર ટ્રસ્ટ     
૧૦, લાલબહાદુર સોસાયટી, ધરશાળા રોડ, મ.ુજોરાવરનગર, 
િા. વઢવાણ, જી.સ.ુનગર

સરેુન્િનગર પોલી ૯૮૭૯૨૭૧૨૭૮

૧૧૪ શ્રી ઉની ઉત્પાદન ખાદી કાયાટલય,     
મ.ુઝોબાળા, િા. ચડુા,  જી. સરેુન્ટ્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન ૯૯૭૯૦૦૦૪૦૬

૧૧૫ શ્રી મવજય ખાદી ગ્રામોધોગ મડંળ-મશયાણી, 
મ.ુઅંકેવાણળયા, િા. લીંબડી, જી. સરેુન્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન/પોલી ૯૭૨૪૭૯૯૫૭૦

૧૧૬ સ્વરાજ ખાદી ગ્રામોધોગ િસમસિ.     
૧૭, શીવમ િોિાયટી, ગાધંી િોસ્પીટલ પાછળ,       કંિારા 
બોડીંગ પાિે,  સરેુન્ટ્િનગર-૩૬૩૦૦૨

સરેુન્િનગર કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૮૨૪૮૫૬૬૫૨

૧૧૭ શ્રી ખાદી ગ્રામોધોગ મડંળ- લટુડા,     
મ.ુપો.લટુડા, િા. વઢવાણ, જી. સરેુન્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન ૯૮૨૫૧૫૨૫૬૩

૧૧૮ શ્રી ઉન પકરવિકન રચનાત્મક સમમમિ,  
મ.ુપો.દેવળીયા, િા. લખિર, જી. સરેુન્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન ૯૪૨૪૨૪૨૬૬૦

૧૧૯ શ્રી સવક સેવા સધં. ખાદી ગ્રામો. ટ્રસ્ટ (મોટા કેરાળા)        
C/0, લાલજી મહારાજ રોડ, મ.ુપો. સાયલા, 
જી. સરેુન્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન/પોલી ૯૯૨૫૪૮૬૭૭૫



૧૨૦ ગજુરાિ ખાદી ઘર                
C/0, નાથભુાઇ માસ્િર રોડ, નવા દરવાજા બહાર, 
મ.ુ વઢવાણ, જી. સરેુન્નગર

સરેુન્િનગર કોટન/પોલી ૯૯૯૮૮૭૧૦૪૭

૧૨૧ વર્ાક ખાદી ગ્રામોધોગ મડંળ-મોરથળા, 
એ/૧૪, યોગીનગર, કેમ્પ સ્ટેશન રોડ, મ.ુજી.સરેુન્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન ૯૮૨૪૭૬૩૧૫૧

૧૨૨ િધનકે્ષત્ર યોજના,                    
ખાદી ગ્રામોધોગ ભવન,ગાડી દરવાજા પાિે,        
મ.ુપાટડી,જી. સરેુન્ટ્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન/પોલી ૯૪૨૭૨૧૬૦૬૮

૧૨૩ શ્રી સરેુન્ટ્નગર જીલ્લા રચનાત્મક ખાદી ગ્રામોધોગ મડંળ,  
૧૦/૯૬૦, રીધ્ધ્ધ નગર િોિાયટી, ગણપસિ ફાટિર,  મદં્રદર 
પાિે, વઢવાણ, સરેુન્ટ્િનગર-૩૬૩૦૩૦

સરેુન્િનગર કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૯૭૯૨૯૭૮૭૭

૧૨૪ લોક સેવા ખાદી ગ્રામોધોગ મડંળ      
અલકંાર મસનેમા પાસે, આંબેડકરનગર-૩, િા.વઢવાણ, 
જી. સરેુન્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન ૯૮૭૯૮૮૩૫૩૩

૧૨૫ શ્રી ખાદી ગ્રામોધોગ િેવા મડંળ-કરકથળ,  
વણકરવાિ, મ.ુમેમકા, િા. વઢવાણ, જી.સરેુન્ટ્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન ૯૭૨૬૧૦૮૧૧૨

૧૨૬ શ્રી લીંબડી ગ્રામ મવકાસ વણાટકામ ટ્રસ્ટ-લીંબડી,          
મ.ુપો.કારોલ, િા.ચડુા, જી. સરેુન્નગર

સરેુન્િનગર પોલી ૯૯૨૪૦૫૭૫૧૯

૧૨૭ આદશક ખાદી ગ્રામોધોગ સધં-મશરોહી      
વણકરવાસ, મ.ુપો.અંકેવાણળયા, િા.લીંબડી, જી.સરેુન્િનગર

સરેુન્િનગર કોટન ૯૫૭૪૬૪૨૮૧૭

૧૨૮ શ્રી ખાદી ગ્રામોધોગ મડંળ (નવાગણયા),  
મ.ુલટુડા, િા. વઢવાણ, જી.સરેુન્ટ્િનગર - ૩૬૩૦૪૦

સરેુન્િનગર કોટન ૯૯૭૪૫૪૦૬૮૪

૧૨૯ ખાદી કુટીર-વેડછી,                     
મ.ુવેડછી, િા. વાલોડ, જી. િાપી,

િાપી કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૮૨૮૭૫૦૩૦૦

૧૩૦ શ્રી સમાજ સેવા ખાદી અને ગ્રામોધોગ સહકારી મડંળી લી. 
સરુિી બજાર, મ.ુ વ્યારા, જી. િાપી,

િાપી કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૪૨૭૧૨૫૨૯૦

૧૩૧ ઉકાઇ નવસનમાટણ િસમસિ,           
િોનગઢ (ફોટટ) ૩/એ/૨૧, દશેરા કોલોની,               
મ.ુિોનગઢ, જી.િાપી,

િાપી કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૫૮૬૦૫૭૦૭૭

૧૩૨ વેડછી પ્રદેશ સેવા સમમમિ,           
૧, ઉધોગવાડી, મ.ુપો. વાલોદ, જી.િાપી,

િાપી કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૦૨૬૨૫-૨૨૨૦૬૪

૧૩૩ ગ્રામ મવકાસ સધં.                    
ખાદી એમ્પોરીયમ, "પ્રશાિં પ્લાઝા " સરકારી પે્રસ પાસે, 
આનદંપરુા, મ.ુજી.વડોદરા.

વડોદરા કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૩૭૪૨૦૨૩૦૪

૧૩૪ વડોદરા જીલ્લા ખાદી ગ્રામોધોગ િિકારી િધં.લી. 
ખાદી ગ્રામોધોગ ભવન, કોઠી, રાવપરુા રોડ, 
વડોદરા.

વડોદરા કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૮૨૫૨૧૭૪૫૯

૧૩૫ ડભોઇ િાલકુા સહકારી ખાદી ગ્રામોધોગ મડંળી લી. 
લાલ બજાર, મ.ુડભોઇ, જી. વડોદરા.

વડોદરા કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૯૮૯૮૫૭૮૪૧૨

૧૩૬ કરજણ િાલકુા િિકારી ગ્રામોધોગ મ.ંલી.  
૨૬, િેવા િદન િોિાયટી, નવા બજાર,              
મ.ુકરજણ-મીયાગંામ,  જી. વડોદરા.

વડોદરા કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૦૨૬૬૬-૨૩૨૦૬૬



૧૩૭ વલિાડ-િાલકુા ખાદી અને ગ્રામોધોગ િિકારી મડંળી લી.  
ખત્રીવાડ, એમ.જી.રોડ, મ.ુજી. વલિાડ

વલસાડ કોટન/પોલી/
માકેટીંગ

૦૨૬૩૭-૨૩૨૮૭૬
 /૯૭૨૬૭૦૨૦૬૭


