
 ૧ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
ગૌરવ રચનાત્મક સમમમિ,  

મ.ુપો. જેગડવા, િા.ધ્રાગધં્રા, જી. 
સરેુન્દ્રનગર.   

૯ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
પરરશ્રમ રચનાત્મક સમમમિ,  

સવુાસ સોસાયટી,  
૫-દાસી જીવણપરા, રાજકોટ. 

૨ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
કેળવણી  ખાદી ગ્રામોધોગ સવેા મડંળ, 

મસધ્ધધનગર, ગણપમિ ફટસર,  
િા.વઢવાણ, જી. સરેુન્દ્રનગર.      

૧૦ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
માતભૃમૂમ રેશમ ખાદી અન ેગ્રામોધોગ ટ્રસ્ટ,  

ગણપમિ ફટસર પાસ,ે  

વઢવાણ, જી.સરેુન્દ્રનગર.  
૩ 

 
 

પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
ખાદી પરીવાર ટ્રસ્ટ-વાચં,  
મ્યમુનમસપલ માકેટ, બેહરામપરુા,   
અમદાવાદ.  

૧૧ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
સ્વસ્સ્િક ખાદી ગ્રામોધોગ મડંળ,   

જીઆઇડીસી પાછળ,  

ફેઝ-૪, િા. વઢવાણ, જી. સરેુન્દ્રનગર.      

 

૪ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
ખાદી ગ્રામોધોગ મસલ્ક પરીશ્રમાલય,  

સવુાસ સોસાયટી, મ.ુસોમાસર, િા.મળુી,  

જી. સરેુન્દ્રનગર. 

૧૨ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
અભિષકે રચનાત્મક સમમમિ,  

૫૬/એ, પચંાયિનગર રોડ ન.ં૩,  
જી.રાજકોટ   

૫ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
શ્રી રેશમ ખાદી ગ્રામોધોગ સઘં-પાલ, 

પોસ્ટ બોક્ષ ન.ં૪૦૪, જી.પી.ઓ., 
જી.રાજકોટ. 

૧૩ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
ન્દ્ય ુમવઝન ટ્રસ્ટ ફોર વમુન, બ્લોક ન.ં૧૯,  
ક્રુષ્ણ પાકક-૧, નાડોદા બોડીંગ પાસ,ે  
૮૦ ફીટ રોડ,િા. વઢવાણ, જી.સરેુન્દ્રનગર   

૬ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
મલેડીમા ખાદી ગ્રામોધોગ ટ્રસ્ટ,  

૩/૫૦, મ્યમુનમસપલ કવાટકસક  
અમરાઇવાડી, અમદાવાદ.   
 

૧૪ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
કસ્તરુબા શ્રમજીવી ખાદી ગ્રામોધોગ સમમમિ,  
૧૯, અમિૃનગર સોસાયટી,  
ગાયકવાડ મીલ રોડ,  
ગણદેવી, બીલીમોરા   

૭ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
સવગણુ રેશમ ખાદી ગ્રામોધોગ ટ્રસ્ટ,  

“ખોડીયાર કૃપા", સવુાસ સોસાયટી,  
૪-દાસી જીવણપરા,  
રાજકોટ. 

૧૫ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
કસ્તરુબા ખાદી ગ્રામોધોગ સસં્થાન,  
૧૧૨૭/૧, લક્ષ્મી મનવાસ, સત્યનારાયણ 
સોસાયટી, રામનગર, સાબરમિી,  
અમદાવાદ.   

૮ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
વણી ખાદી ગ્રાોમોધગ મડંળ, 

ગણપમિ ફટસર, મસધ્ધધનગર, 
િા.વઢવાણ, જી. સરેુન્દ્રનગર.             

 

૧૬ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
નવસર્જન મવકાસ મડંળ,  

એ/૨/૧, દેવદત્ત એપાટકમને્દ્ટ,  
નવા વાડજ, અમદાવાદ. 

  



 

૧૭ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
રૂરલ ડેવલપમને્દ્ટ ફાઉન્દ્ડશેન,   

અલકંાર મસનમેા પાસ,ે  
ડો.આંબડેકરનગર-૩,  
સરેુન્દ્રનગર.      

૨૦ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
સવોદય સવેા સમમમિ,  

બી-૨૧૪, સહજાનદં મવલા,  
સયૂાકનગર પાસ,ે મનકોલ-કઠવાડા રોડ,  
મનકોલ, અમદાવાદ.     

૧૮ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
જયોમિ માનવ મવકાસ ટ્રસ્ટ,  

મ.ુપો. નવલગઢ 
િા.ધ્રાગંધ્રા,  જી. સરેુન્દ્રનગર.      

૨૧ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
શ્રી સિં સવયૈાનાથ ખાદી ઉત્કષક સમમમિ,   

મ.ુ રાસકા,  
િા.ભલિંબડી,  જી. સરેુન્દ્રનગર.      

૧૯ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
શ્રી રેશમ ખાદી ગ્રામોધોગ સઘં-
પાલ, 

૧-લક્ષ્મી સોસાયટી, રાજનગર,  
નાનામવેા રોડ, રાજકોટ. 

  

 

સદર યાદી (૧ થી ૨૦) માહ ેએમપ્રલ, ૨૦૧૭ મા ંઆયોગ પાસથેી મળેવલે.  

૨૨ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
સરેુન્દ્રનગર અબકન રૂરલ ડેવલપમને્દ્ટ ટ્રસ્ટ,  

દુકાન ન.ં૩,  સોમનાથ ટ્રાવલેની પાછળ,  
મમલન મસનમેા રોડ, 
સરેુન્દ્રનગર.    

૨૪ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
ગ્રામોત્થાન સાવકજમનક સવેા ટ્રસ્ટ,  
કુત્ત્બ, પાવર હાઉસ પાસ,ે  
સોનાપરુ રોડ, સરેુન્દ્રનગર 
 

૨૩ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
આરાધનાા સવેા સમમમિ,  
એ/૧૭, એકિા નગર, મજુરગામ પાસ,ે 
ગીિા મરંદર, અમદાવાદ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

૧૯ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
સવગણુ રેશમ ખાદી ગ્રામોધોગ ટ્રસ્ટ,  

સવુાસ સોસાયટી,  
૪-દાસી જીવણપરા,  
રાજકોટ. 
 

૨૩  

પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
સરુિી રેશમ ખાદી ગ્રાોમોધોગ સમમમિ,  

૪-દાસી જીવણપરા, રાજકોટ. 

૨૦  

પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
પરરશ્રમ રચનાત્મક સમમમિ,  

૫-દાસી જીવણપરા, રાજકોટ. 

૨૪  

  



૧ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
ગૌરવ રચનાત્મક સમમમિ,  

જેગડવા, િા.ધ્રાગધં્રા, જી. સરેુન્દ્રનગર.   

૯ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
મગંલમ ખાદી ગ્રામોધોગ ટ્રસ્ટ,  

જોરાવર, જી. સરેુન્દ્રનગર.      

૨ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
માતભૃમૂમ રેશમ ખાદી અન ેગ્રામોધોગ 
ટ્રસ્ટ,  

ગણપમિ ફટસર પાસ,ે  

વઢવાણ, જી.સરેુન્દ્રનગર.  

૧૦ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
સરદાર રચનાત્મક સમમમિ,  

રાયસગંપરુ,  

જી. સરેુન્દ્રનગર  
 

૩ 

 
 

પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
કેળવણી  ખાદી ગ્રામોધોગ સવેા મડંળ, 

મસધ્ધધનગર, ગણપમિ ફટસર,  
િા.વઢવાણ, જી. સરેુન્દ્રનગર.      

૧૧ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
જયશ્રી મલેડીમા કૃપા ખાદી ગ્રામોધોગ મદંીર,  

ગણજેા, બજરંગપરુા, જી. સરેુન્દ્રનગર.         

૪ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
સ્વસ્સ્િક ખાદી ગ્રામોધોગ મડંળ,   

વઢવાણ, જી. સરેુન્દ્રનગર.      
 

૧૨ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
સહયોગ ગ્રામોધોગ ટ્રસ્ટ,  

િનમમનયા, િા.લખિર,  જી. સરેુન્દ્રનગર.      

૫ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
મલેડીમા ખાદી ગ્રામોધોગ ટ્રસ્ટ,  

૩/૫૦, મ્યમુનમસપલ કવાટકસક  
અમરાઇવાડી, અમદાવાદ.   
 

૧૩ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
નવસર્જન ખાદી ગ્રામોધોગ ટ્રસ્ટ,  

સવલાણા, િા.લખિર, જી. સરેુન્દ્રનગર.      

૬ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
ખાદી પરીવાર ટ્રસ્ટ-વાચં, મ્યમુનમસપલ 
માકેટ, બેહરામપરુા,   
અમદાવાદ.  
 

૧૪ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
ગ્રામ્ય િાારિી ખાદી ગ્રામોધોગ મડંળ,   

કેસરરયા, િા.લખિર, જી. સરેુન્દ્રનગર.           

૭ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
વણી ખાદી ગ્રાોમોધગ મડંળ, 

મસધ્ધધનગર, ગણપમિ ફટસર, લખિર, 
િા.વઢવાણ, જી. સરેુન્દ્રનગર.       
જી. સરેુન્દ્રનગર.       

 

૧૫ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
ગજુરાિ રેશમ ખાદી ગ્રામોધોગ ટ્રસ્ટ,  

કટારીયા,  જી. સરેુન્દ્રનગર.      

૮ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
હરેરિષ્ણા ખાદી ગ્રામોધોગ સઘં,  

ફૂલવાડી, લીંબડી, જી. સરેુન્દ્રનગર.      

૧૬ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
ગ્રામ મનમાકણ મડંળ,  
શાલીમાર વીડીયો ટોકીઝ, નાનાપોંડા, 
િા.ધરમપરુ, જી.વલસાડ. 

  



 

૧૭  

પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
નવસર્જન ખાદી ગ્રામોધોગ મવકાસ 
સકુંલ,  સમુરણ ચોરા, પડંયા વાસ, 
પ્રામંિજ,  જી. સાબરકાઠંા.     

૨૧ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
સવગણુ રેશમ ખાદી ગ્રામોધોગ ટ્રસ્ટ,  

સવુાસ સોસાયટી,  
૪-દાસી જીવણપરા,  
રાજકોટ. 
 

૧૮ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
ખાદી ગ્રામોધોગ માકેટીંગ એક્ષ્પોટક 
પ્રમોશન કાઉસ્ન્દ્સલ, પાલનપરુ. 
જી. બનાસકાઠંા 

૨૨  

પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
પરરશ્રમ રચનાત્મક સમમમિ,  

૫-દાસી જીવણપરા, રાજકોટ. 

૧૯  
 

૨૩  

પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
સરુિી રેશમ ખાદી ગ્રાોમોધોગ સમમમિ,  

૪-દાસી જીવણપરા, રાજકોટ. 
૨૦ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  

રમવ ખાદી મવકાસ મડંળ,  

૨-ચામુડંાનગર, રાજકોટ. 
  

૨૪ પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
શ્રી રેશમ ખાદી ગ્રામોધોગ સઘં-પાલ, 

૧-લક્ષ્મી સોસાયટી, રાજનગર,  
નાનામવેા રોડ, રાજકોટ. 

  



 

  

 
૭   

 
  



 

 ૮  
 ૯   

 
  ૧૦   
  ૧૧   
  ૧૨   
  ૧૩  
 
 

પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી,  
આર. બી. પટેલ, પટેલ પ્લાસ્ટીકસ,  

જી.આઇ.ડી.સી., વાપી.      

૧૪ ડો.નયના એમ.શમાક,  
અમદાવાદ 

ગજુરાિ નીરા િડપદાથક ગ્રામોધોગ સઘં,  

ઉમરગામ. 
૧૫  

 
 


