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૧ અમદાવાદ ભવાની 
એનઆરએલએમ જુથ પક્ષીઘર,કુુંજા માટીકામ વર્ાાબેન દશરથભાઈ 

પ્રજાપતિ

૨ અમદાવાદ સહયોગ તમશન 

મુંગલમ જુથ લેડિઝ ચપ્પલ ફૂટવેર હીરાબેન બબતપનભાઈ 

મેરૈયા
૩ અમદાવાદ વૈશાલી તમશન મુંગલમ 

જુથ ડિનાઇલ હોમ ટોઇલેટરીસ સતવિાબેન જીતભુાઈ

૪ અમદાવાદ ગીિાુંજલી તમશન 

મુંગલમ જુથ કેળાની વેિસા ફૂિ એન્િ બેવરેજીઝ 

પ્રોિક્ટ ગૌરીબેન નુંજીભાઇ સોલુંકી

૫ અમદાવાદ પથૃ્વી તમશન મુંગલમ 

જુથ પગલછુબિયા હેંિીક્રાફ્ટ પટેલ સમિાબેન 

કેશવલાલ
૬ અમદાવાદ જય ભીમ તમશન 

મુંગલમ જુથ ઢીંગલી હેંિીક્રાફ્ટ મકવાિા રુંજનબેન 

ડદનેશભાઇ
૭ અમદાવાદ જય ભીમ તમશન 

મુંગલમ જુથ ઝૂમ્મર હેંિીક્રાફ્ટ મકવાિા રુંજનબેન 

ડદનેશભાઇ
૮ અમદાવાદ જય ભીમ તમશન 

મુંગલમ જુથ દપાિ,ઝૂમ્મર હેંિીક્રાફ્ટ મકવાિા રુંજનબેન 

ડદનેશભાઇ
૯ અમદાવાદ જય ભીમ તમશન 

મુંગલમ જુથ િોરિ હેંિીક્રાફ્ટ મકવાિા રુંજનબેન 

ડદનેશભાઇ
૧૦ અમદાવાદ જય ભીમ તમશન 

મુંગલમ જુથ ઉનનુું ઝૂમ્મર હેંિીક્રાફ્ટ મકવાિા રુંજનબેન 

ડદનેશભાઇ
૧૧ અમદાવાદ તશવાજી સખી મુંિળ બલક્ક્વિ પ્રોિક્ટ હોમ ટોઇલેટરીસ ચિુાસમા રેખાબા
૧૨ અમદાવાદ તશવાજી સખી મુંિળ પાપિ ફૂિ એન્િ બેવરેજીઝ 

પ્રોિક્ટ
ચિુાસમા જઇશ્રીબા 

મહશેકુમાર
૧૩ અમદાવાદ રામાપીર સખી મુંિળ અથાિાું ફૂિ એન્િ બેવરેજીઝ 

પ્રોિક્ટ
મહિેા જ્યોતિબેન 

બગરીશભાઈ
૧૪ અમદાવાદ આશાપરુા િ-ે

એનઆરએલએમ પગ લછુબિયા હેંિીક્રાફ્ટ વાઘેલા સોનલબેન 

અતિનભાઈ
૧૫ અમદાવાદ આંબેિકર િ-ે

એનઆરએલએમ ઊનની થેલી, પસા હેંિીક્રાફ્ટ સોલુંકી ગૌરીબેન નરેશભાઇ

૧૬ અમદાવાદ હર્ાદભવાની િ-ે

એનઆરએલએમ િીખ્ખી પરૂી ફૂિ એન્િ બેવરેજીઝ 

પ્રોિક્ટ પરમાર ચુંડિકાબેન

૧૭ અમદાવાદ જય અંબે િ-ે

એનઆરએલએમ પાપિ ફૂિ એન્િ બેવરેજીઝ 

પ્રોિક્ટ
સોલુંકી જ્યોત્સ્નાબેન 

રાજુભાઇ
૧૮ અમદાવાદ ઉન્નતિ એનઆરએલએમ ઇતમટેશન જ્વેલરી હેંિીક્રાફ્ટ મકવાિા મીનાક્ષીબેન

૧૯ અમદાવાદ પસુુંજ સખી મુંિળ ચપ્પલ ફૂટવેર ખનીબેન ચીમનભાઈ 

ચાવિા
૨૦ અમદાવાદ બુંસી સખી મુંિળ ચપ્પલ ફૂટવેર મકવાિા માધરુીબેન 

મનીર્ભાઈ
૨૧ અમદાવાદ જય ભવાની ્વ-સહાય 

જુથ ઝુલા હેંિીક્રાફ્ટ પરમાર ગૌરીબેન 

કરશનભાઇ
૨૨ અમદાવાદ બાપા સીિારામ 

એનઆરએલએમ ઘી ફૂિ એન્િ બેવરેજીઝ 

પ્રોિક્ટ રાઠોિ લીલાબેન ખમુાનતસિંહ

૨૩ અમરેલી વાસિોિા ્વ સહાય જૂથ
વાસના 

ટોપલા/વાસની 
બા્કેટ

વાુંસની તવતવધ 

વ્તઓુ ગૌરીબેન કનૈયાભાઈ નકુમ

૨૪ અમરેલી અજય સખીમુંિળ ઓગેતનક સાબુ િમામ પ્રકારના 
ઓગેતનક સાબુ

તપૃ્પ્િબેન બાલકૃષ્િભાઈ 

કુબાવિ

૨૫ અમરેલી ચામુુંિા સખીમુંિળ શિગાર વ્ત ુ ઘોિા શિગાર વ્ત ુ ઉમાબેન દડુભાઈ વાળા

સ્વ-સહાય જ થ/સભ્યો દ્રારા સ્વ-ઉત્પાદિિ ચીિ વસ્ત  ઓની વવગિ
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સ્વ-સહાય જ થ/સભ્યો દ્રારા સ્વ-ઉત્પાદિિ ચીિ વસ્ત  ઓની વવગિ

૨૬ અમરેલી મહાદેવ ્વ સહાય જૂથ
પીિાુંબરી,િીશ 

વોશર,સાબ,ુિીનાઈલ
,શેમ્પ,ુહાતપિક

લીક્વીિ દક્ષાબેન સુંદીપભાઈ વેગિા

૨૭ અમરેલી સયુાા સખી મુંિળ સખી િીટરજન્ટ
વોતશિંગ 

પાવિર,સાબ,ુવોતશિંગ 

લીક્વીિ,િીશ વોશ
દેવાિી િરૂિાબેન

૨૮ અમરેલી ડક્મિ મડહલા બચુંિ 

મુંિળ ડક્મિ મડહલા મુંિળ
મેથીના,લસિના,બા
જરીના,મસાલા 

ખાખરા
ગેંગિીયા ભાવનાબેન

૨૯ અમરેલી અમરધારા આજીતવકા 
જૂથ

અમરધારા 
િીહાયડ્રેશન

કોઠીન્બાની 
કાચરી,તડુરયાની 
કાચરી,ભીંિાની 

કાચરી
કૈલાસબેન સરેુશભાઈ

૩૦ આિુંદ રામબાઈ ્વ સહાય જુથ તવતવધ પ્રકારની 
પાપિી પાપિી ઊતમિલાબેન દીપકભાઈ 

પરમાર
૩૧ આિુંદ જય માિાજી ્વ સહાય 

જુથ કારેલાની વેિર ફૂિ સધુાબેન બચમનભાઇ
૩૨ આિુંદ ગૌરીમ સખી મુંિળ અકીક અકીકની બનાવટ ધતમિષ્ઠાબેન સોલુંકી
૩૩ આિુંદ શ્રી ગિેશ સખી મુંિળ મરી મસાલા ગરમ મસાલા ચાવિા સેજલબેન 

પ્રદીપતસિંહ
૩૪ આિુંદ શ્રી ગાયત્રી સખી મુંિળ મમરા પૌઆ ચોખાની બનાવટ કમળાબેન લક્ષ્મિતસિંહ 

ચાવિા
૩૫ આિુંદ જય યોગેિર સખી 

મુંિળ ચોખાના પાપિ ચોખાની બનાવટ લક્ષ્મીબેન કરિતસિંહ ચવાિા

૩૬ આિુંદ તશવ શકિી સખી મુંિળ તસિંગ ચિા સોલટેિ પીનટ લીલાબેન જયુંિીભાઈ 

ઠાકોર
૩૭ આિુંદ અલવીરા સખી મુંિળ તસિંગ ચિા સોલટેિ પીનટ નીલોિરબાનુું ઇરશદતમયા 

ઠાકોર
૩૮ આિુંદ આશ્થા સખીમુંિળ પેચ વકા ,મિુી 

બનાવટ હેંિીક્રાફ્ટ કોમલબેન ચૌહાિ

૩૯ આિુંદ ભબગતન તનવેડદિા 
સખીમુંિળ જ્યટુ વકા હેંિીક્રાફ્ટ ગીિાબેન વમાા

૪૦ આિુંદ શ્રમ જજવી બચિ તધરિ 

જુથ લેધર વકા હેંિીક્રાફ્ટ કમલેશબેન મોચી

૪૧ આિુંદ સાથ સહકાર સખીમુંિળ ચપ્પલ બનાવટ હેંિીક્રાફ્ટ રતમલાબેન રોડહિ
૪૨ આિુંદ રોશની સખી મુંિળ મોિીનાું િોરિ હેંિીક્રાફ્ટ તમનાક્ષીબેન
૪૩ આિુંદ યોગી સખી મુંિળ ચોખાની પાપિી 

અને સેવ ફુિ રક્શ્મકાબેન

૪૪ આિુંદ જય નાગલ મા 
તમ.મું.જુથ ઘઉંની સેવ ફુિ શાુંિાબેન

૪૫ બનાસકાુંઠા આદશા મડહલા ગ્રામ 

સુંગઠન વોતશગ પાઉિર સતવસા પટેલ હીરાબેન સી

૪૬ બનાસકાુંઠા જય જહાલ ્વ સહાય 

જુથ અગરબિી સતવસા સેનમાું  કૈલાશબેન 

પ્રવીિભાઈ
૪૭ બનાસકાુંઠા શ્રી ગિેશ ્વ સહાય 

બચિ જુથ પાપિ ફૂિ ગીિાબેન ભરિભાઈ ખત્રી

૪૮ બનાસકાુંઠા ચામુુંિા ્વ સહાય 

બચિ જુથ શાહી ભરિકામ સાિીકામ મીનાબેન કરશનભાઈ 

ચમાર
૪૯ બનાસકાુંઠા સર્વિી ્વ સહાય 

બચિ જુથ સાિી ભરિગથુિ સાિીકામ મુંગબેુન દલપિભાઈ ખાુંભુ



ક્રમ જિલ્લો સ્વ-સહાય જૂથન ું 
નામ  નામ પ્રોડક્ટન ું નામ પ્રોડક્ટ પ્રકાર મ ખ્ય વ્યક્ક્િન ું નામ

સ્વ-સહાય જ થ/સભ્યો દ્રારા સ્વ-ઉત્પાદિિ ચીિ વસ્ત  ઓની વવગિ

૫૦ બનાસકાુંઠા સધીમા તમશન મુંગલમ ગરમ મસાલા ફુિ પરમાર નીિાબેન 

ભલાભાઇ
૫૧ બનાસકાુંઠા કે્ષત્રપાળ સખી મુંિળ બટાકા વેિર સાદી અને જાળીવાળી મોદી ભાવનાબેન 

નટવરભાઇ
૫૨ બનાસકાુંઠા જનિા સખી મુંિળ માટીકામ ઘરમાળો સમુરા જીન્િાબેન 

ઇબ્રાડહમભાઇ
૫૩ બનાસકાુંઠા જનિા સખી મુંિળ માટીકામ પાિીની બોટલ સમુરા યાસતમનબેન 

ઇબ્રાડહમભાઇ
૫૪ બનાસકાુંઠા રાજલ સખી મુંિળ િોરિ હને્િીક્રાિટ ચૌહાિ કૌશલબા બી
૫૫ બનાસકાુંઠા જય બહુચર સખી મુંિળ પાપિ સતવિસ જીવીબેન પ્રભજુી મકવાિા
૫૬ બનાસકાુંઠા િરસી JLESG અગરબિી સવીસ હુંસાબેન જોર્ી
૫૭ બનાસકાુંઠા જય ભીમ સખી મુંિળ પડિયા મેડકિંગ સતવિસ..

પરમાર ગીિાબેન 

વાસભુાઇ
૫૮ બનાસકાુંઠા તસકોિર સખી મુંિળ પાપિ સતવિસ દરજી જમનાબેન ધળૂાભાઈ

૫૯ બનાસકાુંઠા પ્રગતિ ્વ સહાય જૂથ વાિકી,કુંકાવટી સતવિસ.. રાઠોિ ડહનાબેન વેરશીભાઈ
૬૦ બનાસકાુંઠા લક્ષ્મી ્વ સહાય જૂથ ગિપતિ હને્િીક્રાિટ ભારિીબેન ચૌહાિ

૬૧ બનાસકાુંઠા કલરવ ્વ સહાય જૂથ
ભાણુું( થાળી 

,વાટકી,ગ્લાસ,ચમચી
,)

માટી કામ મદીનાબેન વાલીભાઈ 

સમુરા

૬૨ બનાસકાુંઠા જય બાબરી સખી મુંિળ ગિપતિ નાઇલોન ની દોરી ની 
બનાવટ

૬૩ બનાસકાુંઠા સહયોગ સખીમુંિળ ઝુમર ઝૂમર સલમાબેન બબહારી
૬૪ બનાસકાુંઠા સહયોગ સખીમુંિળ િોરિ હને્ડ્રી ક્રકટ સલમાબેન બબહારી
૬૫ બનાસકાુંઠા સહયોગ સખીમુંિળ મોબાઇલ બા્કેટ હને્ડ્રી ક્રકટ સલમાબેન બબહારી
૬૬ બનાસકાુંઠા સહયોગ સખીમુંિળ ફુલ દાની હને્ડ્રી ક્રકટ સલમાબેન બબહારી
૬૭ ભરુચ શ્રી સાુંઇ સખી મુંિળ ફ્રીઝ કવર કાપિની બનાવટ સોરિીયા ઇન્દુબેન
૬૮ ભરુચ જય કુબેર સખી મુંિળ કેરીનુું અથાણુું ફૂિ પ્રોિક્ટ ડરિાબેન બોરાધરા

૬૯ ભરુચ શ્રી સાુંઇ સખી મુંિળ
ચોખા, ઘઉં, જુવાર, 

મકાઇ રાગી ની 
પાપિી ,

ફૂિ પ્રોિક્ટ કુુંદન બેન રૈયાની

૭૦ બોટાદ નહરીન ્વ-સહાય જુથ હરે ઓઇલ અરીઠા કેશિેલ રોશનબેન પઠાિ

૭૧ બોટાદ જય ખોડિયાર ્વ-

સહાય જુથ ડકચન ક્લીનર ડકચન ક્લીનર રેખાબેન પ્રજાપતિ
૭૨ બોટાદ પ્રકાસ ્વ-સહાય જુથ પૈિાું મીઠાઇ આરિીબેન મકવાિા

૭૩ છોટાઉદેપરુ ડક્રષ્ના તમશન મુંગલમ હેંિીકાફ્ટ અરીસો ,પસા,િોરિ 

જુમ્મર,વગેરે
ભોઇ સુંગીિાબેન 

મહને્િભાઈ

૭૪ છોટાઉદેપરુ જય શ્રી રામ તમશન 

મુંગલમ બાુંબ ુ/વિુન પ્રોિક્ટ છુપાિા, છૂપિી, 
ટોપલી વગેરે

હારીજન કતવિાબેન 

બાબભુાઇ
૭૫ છોટાઉદેપરુ જય અંબે મડહલા બચિ 

જુથ હેંિીક્રાફ્ટ ઉંધિ રાઠવા અંજુબેન 

અરતવિંદભાઇ
૭૬ છોટાઉદેપરુ જય બજરગ સખી મુંિળ હેંિીક્રાફ્ટ વાુંસ 

નીબનાવટ િીર,કામઠા રાઠવા રતવિાબેન 

અરતવિંદભાઇ
૭૭ છોટાઉદેપરુ ઓમ સાઈ તમશન 

મુંગલમ હેંિીક્રાફ્ટ ઓતશકા ,િોરિ વિકર જતશબેન કનભુાઈ

૭૮ છોટાઉદેપરુ સત્સય તમસન મુંગલમ અન્ય મશરૂમ ઉત્સપાદન 

વેચાિ
રાઠવા સીિાબેન 

શૈલેર્ભાઈ
૭૯ છોટાઉદેપરુ જ્યોતિ સખીમુંિળ ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ પાપિ મેમિ મમુિજબાનુું 
ઈમરાનભાઈ



ક્રમ જિલ્લો સ્વ-સહાય જૂથન ું 
નામ  નામ પ્રોડક્ટન ું નામ પ્રોડક્ટ પ્રકાર મ ખ્ય વ્યક્ક્િન ું નામ

સ્વ-સહાય જ થ/સભ્યો દ્રારા સ્વ-ઉત્પાદિિ ચીિ વસ્ત  ઓની વવગિ

૮૦ છોટાઉદેપરુ જય ગાયત્રી સખીમુંિળ અન્ય મરી મસાલા સોલુંકી નયનાબેન 

જયેન્િતસિંહ
૮૧ છોટાઉદેપરુ વ ૃુંદ સખી મુંિળ અથાિાું બનાવટ ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ ખરાદી ડદબક્ષિાબેન

૮૨ છોટાઉદેપરુ જય અંબે સખી મુંિળ અગરબત્તી 
બનાવટ/પાપિી

પ ૂુંજા સામગ્રી/ફૂિ 

અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ
પટેલ ઝુંખનાબેન

૮૩ છોટાઉદેપરુ િેજ સખી મુંિળ સુંખેિા ફૂતનિચર હેંિીકાફ્ટ ખરાદી સોનલબેન
૮૪ છોટાઉદેપરુ સખી સહલેી સખી મુંિળ ઉન ની બનાવટ હનૅ્િલમૂ મકરાિી િહરેબીબી

૮૫ છોટાઉદેપરુ જય ખોડિયાર સખી 
મુંિળ

બટુ્ટી,પાયલ,સેટ 

મોિીકામ વગેરે હેંિીક્રાફ્ટ માછી દક્ષાબેન 

જગદીશભાઇ
૮૬ છોટાઉદેપરુ આશીવાાદ સખી મુંિળ હરે ઓઇલ આયવેુડદક પ્રોિક્ટ માછી હુંશાબેન
૮૭ છોટાઉદેપરુ રૂજલ સખી મુંિળ તસિંગ અને ચિા ની 

બનાવટ
ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ કનોજજયા રમીલાબેન

૮૮ છોટાઉદેપરુ વૈભવ સખીમુંિળ ટે્ટી (ભ ૂુંગળા) ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ દેસાઇ વર્ાાબેન

૮૯ છોટાઉદેપરુ ભોલેનાથ સખી મુંિળ મસાલા ્મોલ મસાલા પેડકિંગ રાઠવા હુંસાબેન

૯૦ છોટાઉદેપરુ વાિી સખી મુંિળ હાઈજીન/હલે્થ સાબ,ુસેમ્પ,ુસેનેટરી 
નેમ્પકીન,હરે ઓઈલ પટેલ ડહરલબેન હમેિભાઈ

૯૧ છોટાઉદેપરુ જય ગાયત્રી સખી મુંિળ હેંિીક્રાફ્ટ ઘર સજાવટ િોરિ િિવી ક્રુપાબેન મહશેભાઈ

૯૨ છોટાઉદેપરુ તશવ સેલ્િ હલે્પ ગ્રપુ પજૂા સામગ્રી અગરબિી બેલીમ િાડહરાબીબી 
ઈરિાનભાઈ

૯૩ છોટાઉદેપરુ યા ગોસ સખી મુંિળ રેડિમેન્ટ ગારમેન્ટ
રૂ ની બનાવિ ની 

વ્તઓુ 

ઓસીકા,રજાઈ,ગાદ
લા

શેખ વડહદાબેન 

શબ્બીરભાઈ

૯૪ છોટાઉદેપરુ નમાદા સખી મુંિળ મસાલા ્મોલ મસાલા પેડકિંગ રાઠવા અરુિાબેન 

નરપિભાઇ
૯૫ છોટાઉદેપરુ જય ગરુુદેવ સખી મુંિળ હેંિીક્રાફ્ટ ઉન વિાટ રૂમાલ રાઠવા હુંસાબેન પ્રકાશભાઈ

૯૬ છોટાઉદેપરુ જય અંબે સખી મુંિળ હેંિીક્રાિટ મોિીના હાર, પાયલ, 

બટુી, સેટ, હાર રાઠવા રેખાબેન નજરુુંભાઈ

૯૭ છોટાઉદેપરુ જાનકી સખી મુંિળ માટી કામ િવો, કઢાઈ, માટીના 
વાસનો

રાઠવા દેવાલીબેન 

કાનસીંગ
૯૮ છોટાઉદેપરુ જય સર્વિી સખી 

મુંિળ વાુંસકામ ટોપલી, સપુિી, 
સાવરિા, છાબિી હરીજન નસબેુન બાલભુાઈ

૯૯ છોટાઉદેપરુ જય મહાકાલી સખી 
મુંિળ ચારોલી ચારોલી રાઠવા અતપિિાબેન 

વેરતસિંગભાઈ
૧૦૦ છોટાઉદેપરુ જય બજરુંગબલી સખી 

મુંિળ વાુંસકામ ટોપલી, સપુિી, 
સાવરિા, છાબિી

સોલુંકી નમલીબેન 

બલતસિંગભાઈ
૧૦૧ છોટાઉદેપરુ જય દશામાું સખી મુંિળ હાથવિા ઉધન વિકર શારદાબેન 

તવનોદભાઈ
૧૦૨ દાહોદ બાબાદેવ WSHG અગરબત્તી - ભરુીયા સીિાબેન રમેશભાઇ

૧૦૩ દાહોદ જય સુંિોર્ી કેળવિી 
WSHG

પાપિ -
આમલીયાર િેજલબેન 

શુંકરભાઇ
૧૦૪ દાહોદ જયમીન મીશન 

મુંગલમ પાપિ -
િામોર કાન્િાબેન 

સોમસીંગભાઇ
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૧૦૫ દાહોદ જય ખોિીયાર સખી 
મુંિળ અગરબત્તી -

િામોર શારદાબેન 

મેહુલભાઇ
૧૦૬ દાહોદ જય મહાકાલી NRLM વેિર -

િામોર સુંગીિાબેન 

સરદારભાઇ
૧૦૭ દાહોદ જય સાવરીયા WSHG વાટકા વેિર - ચૌહાિ ગીિાબેન બાબભુાઇ

૧૦૮ દાહોદ માનસી WSHG અગરબત્તી -
હઠીલા નયનાબેન 

રાકેશભાઇ
૧૦૯ દાહોદ જય સુંિોર્ીમાું કેળવિી 

મુંિળ વેિર -
અમલીયાર િેજલબેન 

શુંકરભાઇ
૧૧૦ દાહોદ જય મહાકાળી મા સખી 

મુંિળ ટોપલી,ઝાડુ સેવા ભાભોર અતનિાબેન 

સુંશભુાઈ
૧૧૧ દાહોદ આશાપરુા મા સખી 

મુંિળ લોટ ઉત્સપાદન ભરૂા રમિીબેન લબલિભાઈ

૧૧૨ દાહોદ જગિ સખી મુંિળ બ્લાઉસ સેવા પરમાર રુંજનબેન એસ.

૧૧૩ દાહોદ જય ઈિર કૃપા સખી 
મુંિળ મોિીકામ સેવા બારીયા સરદાબેન 

સકુીયાભાઈ
૧૧૪ દાહોદ મહરેાજ સખી મુંિળ કરીયાિા વેપાર દેહિા મેંદાબેન ગોતવિંદભાઈ

૧૧૫ દાહોદ જય ડહિંદ મડહલા મુંિળ બુંગિી બનાવવી 
અને વેચવી સેવા કલમી મુંજુબેન મકેુશભાઈ

૧૧૬ દાહોદ સાગર સખી મુંિળ બ્લાઉસ સેવા મકવાિા ગીિાબેન 

રમેશભાઈ
૧૧૭ દાહોદ સાગર સખી મુંિળ બુંગિી બનાવવી 

અને વેચવી ઉત્સપાદન પરમાર રેણકુાબેન 

સુંજયભાઈ

૧૧૮ દાહોદ માું ભ્રમાુંિી કુભારીકામ 

કલાગીરી WSHG
માટીકામ વાસિ રાઠોિ સભુિાબેન મીઠાલાલ

૧૧૯ દાહોદ પાવાિી WSHG મોટીકામ જોલાની બનાવટ ભાભોર સતુમત્રાબેન 

તવતછયાભાઈ
૧૨૦ દાહોદ જય મહાકાળી WSHG વાસકામ તિરખામટા પીઠયા કુંકુબેન શુંકરભાઈ

૧૨૧ દાહોદ સિાઈ કામદાર તમશન 

મુંગલમ જૂથ સપુિા,ટોપલા,ટોપલી વાસ કામ હરીજન મુંજુલાબેન 

પ્રકાશભાઈ
૧૨૨ દાહોદ સિાઈ કામદાર તમશન 

મુંગલમ જૂથ સપુિા,ટોપલા,ટોપલી વાસ કામ ચાવિા શતમિષ્ઠાબેન 

ડદનેશભાઈ

૧૨૩ દાહોદ માું મોગલ તમશન 

મુંગલમ જૂથ માટલા,માટલી માટીકામ પ્રજાપતિ સતુમત્રાબેન 

સરેુશભાઈ

૧૨૪ દાહોદ જય અંબે સખી મુંિળ માટલા,માટલી માટીકામ પ્રજાપતિ મનીર્ાબેન 

મકેુશભાઈ

૧૨૫ દાહોદ જય મેલિી સખી મુંિળ વાસ કામ / િતનિચર બેિ,ખરુસી,ટેબલ,સો
િા,ડટિંગલુા,ટોપલા

હડરજન રેખાબેન 

રુંજજિભાઈ

૧૨૬ દાહોદ જય મહાકાળી ્વસહાય 

જુથ વાસ કામ ટોપલા ,ટોપલી, 
ડટિંગલુા,

હારીજન નુંદુબેન 

જગદીશભાઇ
૧૨૭ દાહોદ ઉત્સસવ સખી મુંિળ મોિી કામ 

,પશા,િાઈલો -
નીિાબેન પુંકજભાઈ 

ચૌહાિ
૧૨૮ દાહોદ જયોિ સખી મુંિળ હને્િી ગ્રાિ , પશા -

ચુંચલબેન હિેલકુમાર 

ઠાકોર
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સ્વ-સહાય જ થ/સભ્યો દ્રારા સ્વ-ઉત્પાદિિ ચીિ વસ્ત  ઓની વવગિ

૧૨૯ દાહોદ જય મહાકાળી સખી 
મુંિળ ભરિ ગથુિ - રાઠોિ વર્ાાબેન કેશવ

૧૩૦ દાહોદ વાસકામ સખી મુંિળ વાસ ના 
ટોપલા,છાબિી -

હડરજન રમીલાબેન 

સોમાભાઈ

૧૩૧ િાુંગ ડરદ્ધિ તસદ્ધિ સખી મુંિળ 

નિગખાદી
નાગલીની તવતવધ 

બનાવટો
નાગલી 

બબ્કીટ,નાગલી ની 
ચક્રરી,સકરપાિા

ગાયકવાિ કલ્પનબેન

૧૩૨ િાુંગ ડરદ્ધિ તસદ્ધિ સખી મુંિળ 

નિગખાદી અજમા નુું પાિી અજમા નુું પાિી ગાયકવાિ કલ્પનબેન

૧૩૩ િાુંગ લક્ષ્મી સખી મુંિળ 

આહવા
નાગલીની તવતવધ 

બનાવટો નાગલી પાપિ દળવી રેખાબેન
૧૩૪ િાુંગ અંબબકા સખી મુંિળ ઓગાનીક હળદળ ઓગાનીક હળદળ બીરારી દક્ષાબેન કે.

૧૩૫ િાુંગ શબરીબાઈ સખી મુંિળ મસાલા

્પેતસયલ મસાલો, 
સાુંબર મસાલો, ચા 
મસાલો, સાદો 
મસાલો, બબયાાની 

મસાલો

કાગિ ેશકુુંિલાબેન 

રતિલાલભાઈ

૧૩૬ િાુંગ વૈભવી સખી મુંિળ પાપિ નાગલી પાપિ, 

ચોખાના પાપિ
ગામીિ રતવનાબેન 

ભાતવનભાઈ
૧૩૭ િાુંગ જય અંબે સખી મુંિળ કઠોળ તવેુર, મગ,ચિા, 

વટાિા કામિી રાસબેુન મગનભાઈ

૧૩૮ િાુંગ દુગાા સખી મુંિળ કઠોળ મસરુ, અિદ, તવેુર ચૌયાા નયનાબેન 

મેહુલભાઈ
૧૩૯ દેવભતૂમ િારકા સિીમાું સખી મુંિળ ઉન ઢીંગલી ના ડ્રેસ લક્ષ્મીબેન કારુું

૧૪૦ દેવભતૂમ િારકા રાધે ડક્રષ્ના તમશન 

મુંગલમ આયવેુડદક સરગવા,લીમિો,મામે
જો નો પાઉિર દક્ષાબેન રાઠોિ

૧૪૧ ગાુંધીનગર ્વાતમનારાયિ તમશન 

મુંગલમ બેટ લાકિાની બનાવટ થોરી િેજલબેન
૧૪૨ ગાુંધીનગર રાધે તમશન મુંગલમ છાબિી બામ્બ ુપ્રોિક્ટ થોરીકુંકુબેન કોહભાઈ
૧૪૩ ગાુંધીનગર રાધે તમશન મુંગલમ કડિયો બામ્બ ુપ્રોિક્ટ થોરીકુંકુબેન કોહભાઈ
૧૪૪ ગાુંધીનગર ્વાતમનારાયિ તમશન 

મુંગલમ નાની બેંચ લાકિાની બનાવટ થોરી િેજલબેન

૧૪૫ ગાુંધીનગર પનૂમ સખી બચિ મુંિળ ચટિી ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ પટેલ ભાનબેુન કનભુાઇ

૧૪૬ ગાુંધીનગર તસધ્ધી ્વ સહાય 

બચિ સખી મુંડ્ળ ઇન્સટન્ટ ગોટા તમક્સ ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ પરમાર હમેાબેન

૧૪૭ ગાુંધીનગર ઉત્સસવ સબખ મુંિળ ખાખરા ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ પટેલ શતમિષ્ઠાબેન
૧૪૮ ગાુંધીનગર જય અમ્બે સખી મુંડ્ળ પપેર બેગ ઓડિસ ્ટેશનરી વાઘેલા ડક્રશ્નાબેન
૧૪૯ ગાુંધીનગર અપ્મ્બકા સખી મુંડ્ળ પાપિ-ચોખના-સેવ ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ રાજેશ્રીબેન ભાવસાર

૧૫૦ ગાુંધીનગર અપ્મ્બકા સખી મુંડ્ળ વેફ્રર ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ રાજેશ્રીબેન ભાવસાર

૧૫૧ ગાુંધીનગર અપ્મ્બકા સખી મુંડ્ળ ફ્રરસાિ ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ રાજેશ્રીબેન ભાવસાર

૧૫૨ ગીર સોમનાથ તનભાાવ મુંગલમ જુથ
ઓગેતનક મેંગો 
પલ્પ, કાચી કેરી 

પાઉિર, થાબિી,પેંિા.

ઓગેતનક ચીજ 

વ્ત/ુકો્મેડટક 

આઈટમ
વસોયા વર્ાાબેન 

નારિભાઈ

૧૫૩ ગીર સોમનાથ મધરુમ ્વ સહાય જુથ િોટો ફે્રમ શશુોભન આઈટમ વર્ાાબેન સરેુશભાઈ 

રૂપારેલીયા
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૧૫૪ ગીર સોમનાથ િરીન મુંગલમ જુથ દુધની મીઠાઇ ખાધ્ય નકવી સબેરાબાન ુ

મહમદઅલી
૧૫૫ ગીર સોમનાથ કી.બી.સી. મુંગલમ જુથ હાથથી બનેલ 

ચોકલેટ ખાધ્ય શેખ આતશયાના અલ્લારખા

૧૫૬ ગીર સોમનાથ ગાયત્રી મુંગલમ જુથ અથાણ-ુઅચાર ખાધ્ય જાની જયાબેન જનકરાય

૧૫૭ ગીર સોમનાથ ડક્રષ્ના લોક શક્ક્િ ્વ 

સહાય જુથ કેરી રસ ખાધ્ય કાુંિાબેન નાગજીભાઈ 

તશિંગોળા
૧૫૮ ગીર સોમનાથ પે્રરિા ્વ સહાય સખી 

મુંિળ
બટાટા બચપ્સ અને 

સાબ-ુદાિા બચપ્સ ખાધ્ય મીનાબેન ડદપકભાઈ 

જુગીવાલા

૧૫૯ ગીર સોમનાથ ચામુુંિા મુંગલમ જુથ હાથથી બનાવેલ 

થાબિી પેંિા ખાધ્ય મકવાિા જ્યોત્સસનાબેન 

રમેશભાઈ

૧૬૦ ગીર સોમનાથ નીલકુંઠ મુંગલમ જુથ
ઓગેતનક મેંગો 
પલ્પ, કાચી કેરી 

પાઉિર, થાબિી,પેંિા.
ખાધ્ય બહુા તવજયાબેન 

લાલજીભાઈ

૧૬૧ ગીર સોમનાથ તવનય મુંગલમ જુથ વાસિ સાિ કરવાના 
રૂસા મેન્યિેૂક્ચડરિંગ બેનાબેન રિછોિભાઈ 

બાુંભિીયા

૧૬૨ ગીર સોમનાથ જય ચામુુંિા જૂટ ક્રાફ્ટ જૂટ ની વ્ત ુ હને્કી ક્રાફ્ટ પ્રભાબેન ચાુંદપા

૧૬૩ જામનગર રામાપીર મડહલા મુંિળ સોપારી થી ડરદ્ધિ 

તસદ્ધિ હને્િીક્રાફ્ટ કુંકુબેન જાલા

૧૬૪ જામનગર ગોવ ગોપાલ સખી 
મુંિળ

ઓગેતનક શેમ્પ ૂ

ડિનાઇલ અિદ 

પાપિ
ઉત્સપાદન ક્્મિા બેન રામોબલયા

૧૬૫ જામનગર કાવ્યા મડહલા જુથ િરસાના , પાપિ 

વગેરે ખાદ્ય માલમ રાધાબેન 

ચેિનકુમાર
૧૬૬ જામનગર સાતવત્રી મડહલા જુથ સાબ ૂદાિા , વેિર 

વગેરે ખાદ્ય જોર્ી સાતવત્રી અમિૃલાલ

૧૬૭ જામનગર ડરદ્ધિ તસદ્ધિ સખી મુંિળ ખાખરા ખાધ બચખબલયા મુંજુલાબેન
૧૬૮ જામનગર આ્થા સખી મુંિળ ચોકલેટ ખાધ બગિા પષુ્પાબેન

૧૬૯ જામનગર ઉન્નિી મડહલા ગહૃ 

ઉધ્યોગ સખીમુંિળ અગરબિી ઉત્સપાદન ખેિીયા અન્નપિૂાાબેન 

તવજયભાઇ

૧૭૦ જામનગર શ્રી સખી તમશન જૂથ હાથલા સરબિ, 

એલોવેરા જેલ હબાલ જ્યસુ ખરા જેસી તવરાભાઈ
૧૭૧ જામનગર મહાદેવ સખી મુંિળ માવા ની મીઠાઈ ખાદ્ય માખેચા સપનાબેન
૧૭૨ જામનગર જય ઉમીયાજી સખી 

મુંિળ પાપિ ખાદ્ય માુંકડિયા ડહરલબેન

૧૭૩ જુનાગઢ ગોપી મુંગલમ જુથ ગોંમતૂ્ર અકા પુંચગવ્ય ભાવનાબેન ત્રાુંબિીયા

૧૭૪ જુનાગઢ ગોપી મુંગલમ જુથ હરે કુંિીશનર પુંચગવ્ય ભાવનાબેન ત્રાુંબિીયા

૧૭૫ જુનાગઢ ગોપી મુંગલમ જુથ છાશ મસાલા ફૂિ ભાવનાબેન ત્રાુંબિીયા

૧૭૬ જુનાગઢ ગોપી મુંગલમ જુથ હરે ઓઈલ પુંચગવ્ય ભાવનાબેન ત્રાુંબિીયા

૧૭૭ જુનાગઢ ગોપી મુંગલમ જુથ ગૌમય દીવિા પુંચગવ્ય ભાવનાબેન ત્રાુંબિીયા



ક્રમ જિલ્લો સ્વ-સહાય જૂથન ું 
નામ  નામ પ્રોડક્ટન ું નામ પ્રોડક્ટ પ્રકાર મ ખ્ય વ્યક્ક્િન ું નામ

સ્વ-સહાય જ થ/સભ્યો દ્રારા સ્વ-ઉત્પાદિિ ચીિ વસ્ત  ઓની વવગિ

૧૭૮ જુનાગઢ શ્યામા મુંગલમ જુથ ઘઉં ચોખાના પાપિ ફૂિ મકવાિા જયશ્રીબેન 

રાજેશભાઈ
૧૭૯ જુનાગઢ કલીમલ્હારી મુંગલમ 

્વસહાય જુથ છાસ મસાલા ફૂિ દેપાિી રુંજનબેન 

અશોકભાઈ
૧૮૦ જુનાગઢ બગરનારી મુંગલમ જુથ શેમ્પુ આયવેુડદક ગોહલે શારદાબેન રાજુભાઈ

૧૮૧ જુનાગઢ બગરનારી મુંગલમ જુથ દુંિમુંજન આયવેુડદક ગોહલે શારદાબેન રાજુભાઈ

૧૮૨ જુનાગઢ બગરનારી મુંગલમ જુથ વેિક્મ ચિૂા આયવેુડદક ગોહલે શારદાબેન રાજુભાઈ

૧૮૩ જુનાગઢ બગરનારી મુંગલમ જુથ વન્પતિ િેલ આયવેુડદક ગોહલે શારદાબેન રાજુભાઈ
૧૮૪ જુનાગઢ અનાતમકા સખી મુંિળ ટેિીબીયર અન્ય અલ્કાબેન ટીલાવટ
૧૮૫ જુનાગઢ પ્રગતિ મડહલા 

્વસહાય જુથ દુલ્હન સેટ હને્િીક્રાિટ ચાવિા ગીિાબેન ચુંદુભાઈ

૧૮૬ જુનાગઢ કરુિા ્વસહાય જુથ મીટીગ(ઉન) વકા  મોર હને્િીક્રાિટ જાદવ ધન્વન્િરીબેન 

મનોજભાઈ

૧૮૭ ખેિા સુંિરામ સખી મુંિળ રાખિી મીનાબેન તવજયભાઈ િાભી

૧૮૮ ખેિા જય શ્રી બહુચર 

સખીમુંિળ ડિઝાઈનર િોરિ ડિઝાઈનર િોરિ ગીિાબેન ડદનેશભાઈ 

ચૌહાિ
૧૮૯ ખેિા તશલ્પા સખીમુંિળ નેચરલ સરબિ નેચરલ સરબિ તશલ્પાબેન નીલેશભાઈ 

પુંિયા
૧૯૦ ખેિા જય ભાથીજી ્વ સહાય 

જૂથ ડિનાઈલ બનાવટ ડિનાઈલ બનાવટ રાઠોિ દક્ષાબેન રમેશભાઈ

૧૯૧ ખેિા પલક ્વ સહાય જૂથ અથાિા બનાવટ અથાિા બનાવટ કોકીલાબેન અતનલભાઈ 

રોડહિ
૧૯૨ ખેિા રિમકુિેિર સખીમુંિળ િોરિ બનાવટ િોરિ બનાવટ પરમાર મીનાબેન 

રમેશભાઈ
૧૯૩ ખેિા તશવ સખી મુંિળ (મસાલા)મરચ/ુધાિા

જીરુ/વગેરે.
ઉત્સપાડદિ રુંજનબેન રમિભાઇ

૧૯૪ ખેિા શ્રી હરી સખી મુંિળ મધ / ગળો પાવિર ઉત્સપાડદિ તનતમશાબેન અમરીશભાઇ 

પટેલ
૧૯૫ ખેિા જય બાબારી સખી મુંિળ ઘઉં ની સેવ/પાપિી ઉત્સપાડદિ જાગ્રતુિબેન રમિભાઇ 

સોલુંકી

૧૯૬ ખેિા ગરુુક્રુપા સખી મુંિળ
પાપિી / વિી / સેવ 

/ ચકરી / કાિરી 
વગેરે

ઉત્સપાડદિ યાતમનીબેન મકેુશભાઇ 

પટેલ
૧૯૭ ખેિા શ્રીજી સખી મુંિળ પાપિ / મઠીયા ઉત્સપાડદિ તનિાબેન પટેલ
૧૯૮ ખેિા જય ખોિીયાર સખી 

મુંિળ
ભરેલા શાકનો 

મસાલો ઉત્સપાડદિ ગીિાબેન સરેુશભાઇ ઠાકોર

૧૯૯ ખેિા ્વામી સખી મુંિળ નમકીન ઉત્સપાડદિ ઇલાબેન ડકડરટભાઇ પટેલ

૨૦૦ ખેિા શ્રી હરી સખી મુંિળ કાિરી / વેિર ઉત્સપાડદિ દક્ષાબેન મહેંદ્ર્ભાઇ પરમાર

૨૦૧ ખેિા જય ખોિીયાર સખી 
મુંિળ ઘઉંની સેવ ઉત્સપાડદિ ગીિાબેન સરેુશભાઇ ઠાકોર

૨૦૨ કચ્છ પ્રગતિસખી મુંિળ હને્િ મેિ પસા હેંિીક્રાફ્ટ રક્ષાબેન જોર્ી
૨૦૩ કચ્છ મકુુંદર સખી મુંિળ જુમર હોમિેકોરા નોિીયાર કુલસમૂબેન

૨૦૪ કચ્છ મકુુંદર સખી મુંિળ વૉલપીસ હોમિેકોરા નોિીયાર કુલસમૂબેન



ક્રમ જિલ્લો સ્વ-સહાય જૂથન ું 
નામ  નામ પ્રોડક્ટન ું નામ પ્રોડક્ટ પ્રકાર મ ખ્ય વ્યક્ક્િન ું નામ

સ્વ-સહાય જ થ/સભ્યો દ્રારા સ્વ-ઉત્પાદિિ ચીિ વસ્ત  ઓની વવગિ

૨૦૫ કચ્છ આશાપરુા સેલ્િ 

હલે્પસખી મુંિળ અથાિાું કેરી શાહ ડદપાલીબેન

૨૦૬ કચ્છ આશાપરુા સેલ્િ 

હલે્પસખી મુંિળ અથાિાું ગુુંદા કેરી

૨૦૭ કચ્છ આશાપરુા સેલ્િ 

હલે્પસખી મુંિળ અથાિાું બીજોરા
૨૦૮ કચ્છ આશીવાાદ મડહલા ચવાણુું ૨૫૦ ગ્રામ ફૂિ પ્રોિક્ટ કમળા બેન
૨૦૯ કચ્છ આશીવાાદ મડહલા ભાવનગરી,૨૫૦ 

ગ્રામ ફૂિ પ્રોિક્ટ કમળા બેન

૨૧૦ કચ્છ ખોડિયાર સખી મુંિળ દાબેલી મસાલા ૨૦૦ ફૂિ પ્રોિક્ટ જાક્્મિાબેન
૨૧૧ કચ્છ આબેિકર ગ્રપૂ કુશન કવર હેંિીક્રાફ્ટ ધનબેુન
૨૧૨ કચ્છ આબેિકર ગ્રપૂ કુશન તપલ્લો હેંિીક્રાફ્ટ ધનબેુન
૨૧૩ કચ્છ માું ઉતમયા મડહલા પશા હેંિીક્રાફ્ટ લક્ષ્મીબેન
૨૧૪ કચ્છ રાધે કૃષ્િ સખી અગરબિી સગુુંતધિ અગરબિી જાિેજા જસબુા જુવાનતસિંહ
૨૧૫ કચ્છ માું સખી મુંિળ મીરર વકા  બેલ્ટ હેંિીક્રાફ્ટ ધ્વતનબેન જોર્ી
૨૧૬ કચ્છ સાયરી માું સખી મુંિળ મોિી વકા  ટે્રડિશનલ 

હાર હેંિીક્રાફ્ટ ડકિંજલબેન િોિીયા
૨૧૭ કચ્છ ડરદ્ધિ તશદ્ધિ સખી મુંિળ હને્િ મેિ મોજા હેંિીક્રાફ્ટ નેહાબેન
૨૧૮ કચ્છ ડરદ્ધિ તશદ્ધિ સખી મુંિળ હને્િ મેિ મોિી પેચ હેંિીક્રાફ્ટ નેહાબેન
૨૧૯ કચ્છ ડરદ્ધિ તશદ્ધિ સખી મુંિળ હને્િ મેિ પસા હેંિીક્રાફ્ટ નેહાબેન
૨૨૦ કચ્છ રાજ શ્યામજી સખી 

મુંિળ વોલ પેઇનન્ટિંગ પેઇનન્ટિંગ ટાુંક મીિાબેન રમેશભાઈ

૨૨૧ કચ્છ રાજ શ્યામજી સખી 
મુંિળ  સાબુ ગહૃ વપરાશ વ્ત ુ ટા ુંક મીિાબેન રમેશભાઈ

૨૨૨ કચ્છ તનજાનદ સખી મુંિળ ગોબર પ્રોિક્ટ ધપૂસળી ચોહાિ વતનિાબેન
૨૨૩ કચ્છ તનજાનદ સખી મુંિળ ગોબર પ્રોિક્ટ ડદવાસળી ચોહાિ વતનિાબેન
૨૨૪ કચ્છ તનજાનદ સખી મુંિળ ગોબર પ્રોિક્ટ માળા ચોહાિ વતનિાબેન
૨૨૫ કચ્છ ઉતમયા સખી મુંિળ સોફ્ટ ટોયસ હાથી મચ્છર કતમનીબેન
૨૨૬ કચ્છ ઉતમયા સખી મુંિળ સોફ્ટ ટોયસ સસલા મચ્છર કતમનીબેન
૨૨૭ કચ્છ ઉતમયા સખી મુંિળ સોફ્ટ ટોયસ કાચબો મચ્છર કતમનીબેન
૨૨૮ કચ્છ ઉતમયા સખી મુંિળ સોફ્ટ ટોયસ બિક મચ્છર કતમનીબેન
૨૨૯ કચ્છ ઉતમયા સખી મુંિળ સોફ્ટ ટોયસ િોનલ્િન મચ્છર કતમનીબેન
૨૩૦ કચ્છ સોયલેિર સખી મુંિળ બાજરીના ખાખરા ખાખરા જાિેજા આશાબા
૨૩૧ કચ્છ જય મોમાઈ સખી મુંિળ બાજરીના ખાખરા ખાખરા જાિેજા રુંજનબા

૨૩૨ કચ્છ માું લક્ષ્મી સખી મુંિળ િરસાિ ચકરી - ૪૫ રૂ. ૨૦૦ 

ગ્રામ રાધાબેન કપીલ કાપિી

૨૩૩ કચ્છ માું લક્ષ્મી સખી મુંિળ િરસાિ ચાટ પરુી - ૪૦ રૂ. 

૨૦૦ ગ્રામ રાધાબેન કપીલ કાપિી

૨૩૪ કચ્છ માું લક્ષ્મી સખી મુંિળ િરસાિ ખાખરા - ૪૦ રૂ. ૨૦૦ 

ગ્રામ રાધાબેન કપીલ કાપિી

૨૩૫ કચ્છ માું લક્ષ્મી સખી મુંિળ િરસાિ િરસી પરુી - ૪૦ રૂ. 

૨૦૦ ગ્રામ રાધાબેન કપીલ કાપિી

૨૩૬ કચ્છ આંબેિકર સખી મુંિળ હને્િીક્રાફ્ટ આડહર મારવાિા 
ભરિ કામ પેચવકા મેડરયા ગીિાબેન

૨૩૭ કચ્છ આંબેિકર સખી મુંિળ હને્િીક્રાફ્ટ આડહર મારવાિા 
ભરિ કામ પેચવકા મેડરયા ગીિાબેન

૨૩૮ કચ્છ આંબેિકર સખી મુંિળ હને્િીક્રાફ્ટ આડહર મારવાિા 
ભરિ કામ પેચવકા મેડરયા ગીિાબેન

૨૩૯ કચ્છ આંબેિકર સખી મુંિળ હને્િીક્રાફ્ટ આડહર મારવાિા 
ભરિ કામ પસા મેડરયા ગીિાબેન



ક્રમ જિલ્લો સ્વ-સહાય જૂથન ું 
નામ  નામ પ્રોડક્ટન ું નામ પ્રોડક્ટ પ્રકાર મ ખ્ય વ્યક્ક્િન ું નામ

સ્વ-સહાય જ થ/સભ્યો દ્રારા સ્વ-ઉત્પાદિિ ચીિ વસ્ત  ઓની વવગિ

૨૪૦ કચ્છ ચાિક દેવી સખી મુંિળ હને્િીક્રાફ્ટ સિુ વકા  બોિાર વકા ગીિાબેન ગલુજી ભાનાિી

૨૪૧ કચ્છ ચાિક દેવી સખી મુંિળ હને્િીક્રાફ્ટ ખારેક વકા  બોિાર ગીિાબેન ગલુજી ભાનાિી

૨૪૨ કચ્છ ચાિક દેવી સખી મુંિળ હને્િીક્રાફ્ટ ખારેક વકા  પસા
૨૪૩ કચ્છ સદાયા સખી મુંિળ કોપરબેલ કોપરબેલ જા્મીન ગિર લહુાર
૨૪૪ કચ્છ આશાપરુા મડહલા મુંિળ મુંિાલ વકા ફ્લાવર પોટા જા્મીન ગિર લહુાર

૨૪૫ કચ્છ આશાપરુા મડહલા મુંિળ મુંિાલ વકા કાચ પ્લેટ જા્મીન ગિર લહુાર

૨૪૬ કચ્છ આશાપરુા મડહલા મુંિળ મુંિાલ વકા ફે્રમ જા્મીન ગિર લહુાર

૨૪૭ કચ્છ શ્રી શક્ક્િ તમશન 

મુંગલમ હને્િલમૂ શાલ જા્મીન ગિર લહુાર

૨૪૮ મહસેાિા ખોિીયાર સખી મુંિળ ખાખરા બનાવટ ફૂિ પ્રોિક્ટ પટેલ કમળાબેન 

રિછોિભાઈ
૨૪૯ મહસેાિા જોગિી તમશન મુંગલમ 

મુંિળ જ્વેલરી મેડકિંગ ઇતમટેશન જ્વેલરી ઠાકોર આશાબેન રમતજુી

૨૫૦ મહસેાિા જોગમાયા સખી મુંિળ માટીમાથી કલાત્સમક 

વ્તઓુ માટી કામ પ્રજાપતિ ગીિાબેન 

તવષ્ણભુાઈ
૨૫૧ મહસેાિા જય બહુચેર સખી મુંિળ કોયર વકા  (ગિપતિ 

મેડકિંગ)
હેંિીક્રાફ્ટ

૨૫૨ મહસેાિા રામબાઈ કૃપા તમશન 

મુંગલમ
કાપિની િાઇલ 

બનાવટ હેંિીક્રાફ્ટ

૨૫૩ મહસેાિા ગાયત્રી સખી મુંિળ મરચાુંન ુું અથાણુું ફૂિ પ્રોિક્ટ પટેલ િાલ્ગનુીબેન 

હસમખુભાઈ
૨૫૪ મહસેાિા શ્રી ઉમેદપરુી સખી 

મુંિળ બટાટાના પાપિ ફૂિ પ્રોિક્ટ રાવળ ડદશાબેન 

મીંકેશકુમાર
૨૫૫ મહસેાિા હરી ઓમ તમશન 

મુંગલમ ખજૂરનુું અથાણુું ફૂિ પ્રોિક્ટ ગો્વામી આશાબેન 

રાજુભાઈ
૨૫૬ મહસેાિા જય બ્રહ્માિી તમશન 

મુંગલમ મરચાની ચટિી ફૂિ પ્રોિક્ટ રાવલ બીનાબેન 

ધમેન્િભાઇ
૨૫૭ મહસેાિા જય બ્રહ્માિી તમશન 

મુંગલમ લીબનુ ુું અથાણુું ફૂિ પ્રોિક્ટ રાવલ બીનાબેન 

ધમેન્િભાઇ
૨૫૮ મહસેાિા અક્ષર સખી મુંિળ ચોખાના પાપિ ફૂિ પ્રોિક્ટ પુંિયા વર્ાાબેન પુંકજકુમાર

૨૫૯ મહસેાિા જય શ્રી ચેહરમાિા 
સખી મુંિળ ઉનની દોરી વકા હેંિીક્રાફ્ટ ચૌધરી તશલ્પાબેન 

ગમનભાઈ
૨૬૦ મહસેાિા રાધા તમશન મુંગલમ 

મુંિળ કેરીનુું અથાણુું ફૂિ પ્રોિક્ટ જોર્ી સરલાબેન 

ભરિકુમાર
૨૬૧ મહસેાિા તસધ્ધેિરી તમશન 

મુંગલમ ઘઉંની ધિી ફૂિ પ્રોિક્ટ પટેલ હર્ાાબેન કમલેશભાઈ

૨૬૨ મહસેાિા મયરુ સખી મુંિળ પજૂાની થાળી હેંિીક્રાફ્ટ પટેલ પષુ્પાબેન હર્ાદભાઈ

૨૬૩ મહસેાિા જય ગોખવાિી મા 
તમશન મુંગલમ દોરી વકા  (હીચકા) હેંિીક્રાફ્ટ પટેલ સરેુખાબેન 

ગુંગારામભાઈ
૨૬૪ મહસેાિા જય અંબે સખી મુંિળ ખાખરા બનાવટ ( 

જવ-પાલક)
ફૂિ પ્રોિક્ટ પટેલ મોનીકાબેન 

રમેશભાઈ
૨૬૫ મહસેાિા તવિાસ સખી મુંિળ પરૂી,સેવ બનાવટ ફૂિ પ્રોિક્ટ પટેલ ડદપીકાબેન 

ધમેન્િભાઈ
૨૬૬ મહસેાિા સદગરુૂ સખી મુંિળ બેગ , થેલા પસા 

બનાવટ હેંિીક્રાફ્ટ પટેલ અરુિાબેન 

અજયકુમાર



ક્રમ જિલ્લો સ્વ-સહાય જૂથન ું 
નામ  નામ પ્રોડક્ટન ું નામ પ્રોડક્ટ પ્રકાર મ ખ્ય વ્યક્ક્િન ું નામ

સ્વ-સહાય જ થ/સભ્યો દ્રારા સ્વ-ઉત્પાદિિ ચીિ વસ્ત  ઓની વવગિ

૨૬૭ મહસેાિા વજેિરી તમશન 

મુંગલમ જૂથ મકાઇના પાપિ ફૂિ પ્રોિક્ટ રાવળ તસિાબેન મગનભાઇ

૨૬૮ મહસેાિા તવિકમાા તમશન 

મુંગલમ જૂથ ચોખાના પાપિ, સેવ ફૂિ પ્રોિક્ટ સથુાર ભાગવિીબેન 

હર્ાદભાઈ

૨૬૯ મહસેાિા ઉનિી સખી મુંિળ ઘઉંની સેવ ફૂિ પ્રોિક્ટ મુંજુલાબેન વાલજીભાઈ 

પ્રજાપતિ

૨૭૦ મહસેાિા શ્રી રામ સખી મુંિળ
મસાલા પેડકગ 

(જીરુું,વડરયાળી,અળ
સી,મખુવાસ વગેરે

ફૂિ પ્રોિક્ટ

૨૭૧ મહસેાિા શ્રી રામ સખી મુંિળ
બેબી કીટ 

(ઘોડિયા,મોજા,ટોપી 
વગેરે)

હેંિીક્રાફ્ટ પટેલ ગીિાબેન મનભુાઈ

૨૭૨ મહસેાિા ધાતમિક તમશન મુંગલમ ઉનના રૂમાલ હેંિીક્રાફ્ટ બારિ કમબેુન પ્રિા૫જી

૨૭૩ મહસેાિા સનૃષ્ટ તમશન મુંગલમ સાદા પસા હેંિીક્રાફ્ટ ઠાકોર જયોિસના બેન 

મનુુંજી
૨૭૪ મહસેાિા ધાતમિક તમશન મુંગલમ પગલછુિીયા હેંિીક્રાફ્ટ ૫રમાર હસેાબેન રમેશભાઇ

૨૭૫ મહીસાગર જય ગિેશ તમશન 

મુંગલમ
હાથ બનાવટ ,ભરિ 

ગથુિ હેંિીક્રાફ્ટ પ્રજાપતિ પાયલબેન 

તવઠ્ઠલભાઈ
૨૭૬ મહીસાગર સડહયર તમશન મુંગલમ અગરબત્તી બનાવટ ઉધ્યોગ ખાુંટ જાગતૃિબેન 

બાપજુીભાઇ
૨૭૭ મહીસાગર જલારામ તમશન 

મુંગલમ દોરી વિાટ,િોરિ હેંિીક્રાફ્ટ પટેલ ક્્મિાબેન 

તનિેશભાઈ
૨૭૮ મહીસાગર ઉતમયા તમશન મુંગલમ દોરી વિાટ,િોરિ હેંિીક્રાફ્ટ પટેલ તવરલબેન મકેુશભાઈ

૨૭૯ મહીસાગર લક્ષ્મી નારાયિ તમશન 

મુંગલમ દોરી વિાટ,િોરિ હેંિીક્રાફ્ટ પટેલ ડદવ્યાબેન 

ઘનશ્યામભાઈ
૨૮૦ મહીસાગર ભોલે તમશન મુંગલમ અથાિા, પાપિી ફુિ કમળાબેન કે પુંિયા
૨૮૧ મહીસાગર જય અમ્બે તમશન 

મુંગલમ પાપિી ,વેિર ફુિ જોર્ી શતમિઠાબેન એમ

૨૮૨ મોરબી તમટ્ટી આટા  તમશન 

મુંગલમ જુથ માટીકામ માટલાું ધરોડિયા રુંજનબેન

૨૮૩ મોરબી તમટ્ટી આટા  તમશન 

મુંગલમ જુથ માટીકામ પાિીની બોટલ ધરોડિયા રુંજનબેન

૨૮૪ મોરબી તમટ્ટી આટા  તમશન 

મુંગલમ જુથ માટીકામ હાુંિી ધરોડિયા રુંજનબેન

૨૮૫ મોરબી તમટ્ટી આટા  તમશન 

મુંગલમ જુથ માટીકામ ડિનરસેટ ધરોડિયા રુંજનબેન

૨૮૬ મોરબી તમટ્ટી આટા  તમશન 

મુંગલમ જુથ માટીકામ (નોન ન્ટક) િાવિી ધરોડિયા રુંજનબેન

૨૮૭ મોરબી તમટ્ટી આટા  તમશન 

મુંગલમ જુથ માટીકામ કપ ધરોડિયા રુંજનબેન

૨૮૮ નમાદા નવદુગાા મડહલા બચિ 

મુંિળ પજૂા સામગ્રી મમરા વસાવા લક્ષ્મીબેન એન

૨૮૯ નમાદા નવદુગાા મડહલા બચિ 

મુંિળ પજૂા સામગ્રી દાળીયા વસાવા લક્ષ્મીબેન એન

૨૯૦ નમાદા નવદુગાા મડહલા બચિ 

મુંિળ પજૂા સામગ્રી મીઠી વિીયારી વસાવા લક્ષ્મીબેન એન

૨૯૧ નમાદા નવદુગાા મડહલા બચિ 

મુંિળ પજૂા સામગ્રી સાકર વસાવા લક્ષ્મીબેન એન



ક્રમ જિલ્લો સ્વ-સહાય જૂથન ું 
નામ  નામ પ્રોડક્ટન ું નામ પ્રોડક્ટ પ્રકાર મ ખ્ય વ્યક્ક્િન ું નામ

સ્વ-સહાય જ થ/સભ્યો દ્રારા સ્વ-ઉત્પાદિિ ચીિ વસ્ત  ઓની વવગિ

૨૯૨ નમાદા નવદુગાા મડહલા બચિ 

મુંિળ પજૂા સામગ્રી રેવિી વસાવા લક્ષ્મીબેન એન

૨૯૩ નમાદા નવદુગાા મડહલા બચિ 

મુંિળ પજૂા સામગ્રી લીબ ુગોળી વસાવા લક્ષ્મીબેન એન

૨૯૪ નમાદા નવદુગાા મડહલા બચિ 

મુંિળ પજૂા સામગ્રી સીરની વસાવા લક્ષ્મીબેન એન

૨૯૫ નમાદા નવદુગાા મડહલા બચિ 

મુંિળ પજૂા સામગ્રી ચદુુંળી મોટી વસાવા લક્ષ્મીબેન એન

૨૯૬ નમાદા નવદુગાા મડહલા બચિ 

મુંિળ પજૂા સામગ્રી ચદુુંળી નાની વસાવા લક્ષ્મીબેન એન

૨૯૭ નમાદા નવદુગાા મડહલા બચિ 

મુંિળ પજૂા સામગ્રી િોટા િરેમ સાથે 

(મોટો) વસાવા લક્ષ્મીબેન એન

૨૯૮ નમાદા નવદુગાા મડહલા બચિ 

મુંિળ પજૂા સામગ્રી િોટા િરેમ સાથે 

(નાનો) વસાવા લક્ષ્મીબેન એન

૨૯૯ નમાદા કોટવાિીયા સમાજ ્વ 

સહાય જુથ બાુંબ ુ/વિુન પ્રોિક્ટ ફુલદાની કોટવાિીયા લિાબેન વી

૩૦૦ નમાદા કોટવાિીયા સમાજ ્વ 

સહાય જુથ બાુંબ ુ/વિુન પ્રોિક્ટ ફુલટોપલી કોટવાિીયા લિાબેન વી

૩૦૧ નમાદા કોટવાિીયા સમાજ ્વ 

સહાય જુથ બાુંબ ુ/વિુન પ્રોિક્ટ ડદવાલબોિા કોટવાિીયા લિાબેન વી

૩૦૨ નમાદા કોટવાિીયા સમાજ ્વ 

સહાય જુથ બાુંબ ુ/વિુન પ્રોિક્ટ અરીસો કોટવાિીયા લિાબેન વી

૩૦૩ નમાદા કોટવાિીયા સમાજ ્વ 

સહાય જુથ બાુંબ ુ/વિુન પ્રોિક્ટ કી-બોિા કોટવાિીયા લિાબેન વી

૩૦૪ નમાદા કોટવાિીયા સમાજ ્વ 

સહાય જુથ બાુંબ ુ/વિુન પ્રોિક્ટ દીવાલ બોિા કોટવાિીયા લિાબેન વી

૩૦૫ નમાદા કોટવાિીયા સમાજ ્વ 

સહાય જુથ બાુંબ ુ/વિુન પ્રોિક્ટ સોપીસ, કોટવાિીયા લિાબેન વી

૩૦૬ નમાદા કોટવાિીયા સમાજ ્વ 

સહાય જુથ બાુંબ ુ/વિુન પ્રોિક્ટ મોબાઇલ ્ટેંિ કોટવાિીયા લિાબેન વી

૩૦૭ નમાદા કોટવાિીયા સમાજ ્વ 

સહાય જુથ બાુંબ ુ/વિુન પ્રોિક્ટ નાઇટ લેમ્પ કોટવાિીયા લિાબેન વી

૩૦૮ નમાદા શ્રી કુબેર વન તવકાસ 

મુંિળ હેંિીક્રાફ્ટ િોરિ વસાવા આરાધનાબેન એમ

૩૦૯ નમાદા શ્રી કુબેર વન તવકાસ 

મુંિળ હેંિીક્રાફ્ટ ઝુમર વસાવા આરાધનાબેન એમ

૩૧૦ નમાદા શ્રી કુબેર વન તવકાસ 

મુંિળ હેંિીક્રાફ્ટ મોબાઇલ કવર વસાવા આરાધનાબેન એમ

૩૧૧ નમાદા શ્રી કુબેર વન તવકાસ 

મુંિળ હેંિીક્રાફ્ટ બા્કેટ વસાવા આરાધનાબેન એમ

૩૧૨ નમાદા શ્રી કુબેર વન તવકાસ 

મુંિળ હેંિીક્રાફ્ટ હીચકો(નાના 
બાળકોને)

વસાવા આરાધનાબેન એમ

૩૧૩ નમાદા શ્રી કુબેર વન તવકાસ 

મુંિળ હેંિીક્રાફ્ટ કી-હોલ્િર વસાવા આરાધનાબેન એમ

૩૧૪ નમાદા શ્રી કુબેર વન તવકાસ 

મુંિળ હેંિીક્રાફ્ટ હાર વસાવા આરાધનાબેન એમ

૩૧૫ નમાદા શ્રી કુબેર વન તવકાસ 

મુંિળ હેંિીક્રાફ્ટ ઝુમ્મર વસાવા આરાધનાબેન એમ

૩૧૬ નમાદા યાહામોગી ્વ સહાય 

જુથ માટીકામ નાનો પોટ વસાવા આશાબેન એન

૩૧૭ નમાદા યાહામોગી ્વ સહાય 

જુથ માટીકામ મોટો પોટ વસાવા આશાબેન એન



ક્રમ જિલ્લો સ્વ-સહાય જૂથન ું 
નામ  નામ પ્રોડક્ટન ું નામ પ્રોડક્ટ પ્રકાર મ ખ્ય વ્યક્ક્િન ું નામ

સ્વ-સહાય જ થ/સભ્યો દ્રારા સ્વ-ઉત્પાદિિ ચીિ વસ્ત  ઓની વવગિ

૩૧૮ નમાદા ચાુંદ સખી મુંિળ ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ પાપિ સોલુંકી િરજાનાબાન ુએમ

૩૧૯ નમાદા ચાુંદ સખી મુંિળ ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ નાગલી પાપિ સોલુંકી િરજાનાબાન ુએમ

૩૨૦ નમાદા ચાુંદ સખી મુંિળ ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ અથાણુ સોલુંકી િરજાનાબાન ુએમ

૩૨૧ નમાદા પરીવાર સખી મુંિળ ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ પાપિ પટેલ કરુિાબેન એમ

૩૨૨ નમાદા પરીવાર સખી મુંિળ ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ મરચુ પટેલ કરુિાબેન એમ

૩૨૩ નમાદા પરીવાર સખી મુંિળ ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ ઘુંઉ ના મમરા પટેલ કરુિાબેન એમ

૩૨૪ નમાદા પ્રગતિ ્વ સહાય જુથ ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ તવેુર દાળ ઉત્સપાદન વસાવા કોકીલાબેન એસ

૩૨૫ નમાદા જય લક્ષ્મીમા સખી 
મુંિળ લક્ષ્મી અગરબત્તી અગરબત્તી - પજુા 

સામગ્રી
બારીયા પષુ્પાબેન 

સરેુશભાઇ
૩૨૬ નવસારી સડહયાિી સખી મુંિળ મધ ફુિ અક્્મિાબેન અશોકભાઇ 

પટેલ
૩૨૭ નવસારી સડહયાિી સખી મુંિળ નાગલી પ્રોિક્ટ ફુિ અક્્મિાબેન અશોકભાઇ 

પટેલ
૩૨૮ નવસારી સડહયાિી સખી મુંિળ હળદર પાવિર ફુિ અક્્મિાબેન અશોકભાઇ 

પટેલ
૩૨૯ નવસારી નાયક પડરવાર સખી 

મુંિળ કાજુ ફુિ સપનાબેન બચરાગભાઇ 

પટેલ
૩૩૦ નવસારી જય અંબે સખી મુંિળ પાપિ-પાપિી ફુિ ઉતમિલાબેન ડદલીપભાઇ 

પટેલ
૩૩૧ નવસારી ભાગ્યાલક્ષ્મી સખી 

મુંિળ
ઓગેતનક હળદર 

પાવિર, ગોળ ફુિ રેખાબેન રાજેન્િભાઇ પટેલ

૩૩૨ નવસારી ઓમ સાુંઇ રામ સખી 
મુંિળ િેકોરેટીવ પોટ, ફુિ અલ્પનાબેન મહશેભાઇ 

પટેલ
૩૩૩ નવસારી ઓમ સાુંઇ રામ સખી 

મુંિળ પાપિ-પાપિી ફુિ અલ્પનાબેન મહશેભાઇ 

પટેલ
૩૩૪ નવસારી ઓમ સાુંઇ રામ સખી 

મુંિળ અથાુંિા ફુિ અલ્પનાબેન મહશેભાઇ 

પટેલ
૩૩૫ નવસારી માું પ્રભ ુસખી મુંિળ મરી મસાલા ફુિ શકુુંિલાબેન ભગભુાઇ 

પટેલ
૩૩૬ પુંચમહાલ જય અંબે તમશન 

મુંગલમ પસા,બેગ હેંિીક્રાફ્ટ પરમાર સીમાબેન 

જગદીશકુમાર
૩૩૭ પુંચમહાલ તશવ શક્ક્િ તમશન 

મુંગલમ જુથ અગરબિી બનાવટ હને્િલમૂ ગોશાઈ શારદાબેન 

તવક્રમગીરી
૩૩૮ પુંચમહાલ જય અંબે તમશન 

મુંગલમ જુથ વાુંસકામ ની પ્રોિક્ટ હેંિીક્રાફ્ટ હરીજન બકીબેન 

ગલુાબભાઇ
૩૩૯ પુંચમહાલ જય માિાજી તમશન 

મુંગલમ જુથ વાુંસકામ હને્િીક્રાફ્ટ હરીજન રમીલાબેન 

કલીયાન ભાઈ
૩૪૦ પુંચમહાલ જય માિાજી તમશન 

મુંગલમ જુથ અગરબત્તી હને્િીક્રાફ્ટ રાઠોિ નયનાબેન વજેતસિંહ

૩૪૧ પુંચમહાલ શ્રી પ્રમખુ ્વામી સખી 
મુંિળ

મસાલા બનાવી 
વેચાિ

ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ સોલુંકી જયશ્રીબેન

૩૪૨ પુંચમહાલ શ્રી ગિેશ તમશન 

મુંગલમજુથ ડિનાઈલ હને્િીક્રાફ્ટ પરમાર સતુશલાબેન 

કાડુભાઈ
૩૪૩ પુંચમહાલ જય માિાજી તમશન 

મુંગલમ જુથ અગરબત્તી હને્િીક્રાફ્ટ િાયરા સુંિોકબેન 

હીમિભાઇ



ક્રમ જિલ્લો સ્વ-સહાય જૂથન ું 
નામ  નામ પ્રોડક્ટન ું નામ પ્રોડક્ટ પ્રકાર મ ખ્ય વ્યક્ક્િન ું નામ

સ્વ-સહાય જ થ/સભ્યો દ્રારા સ્વ-ઉત્પાદિિ ચીિ વસ્ત  ઓની વવગિ

૩૪૪ પુંચમહાલ જય ખોડિયાર તમશન 

મુંગલમ જુથ ડિનાઈલ હને્િીક્રાફ્ટ િિવી સરુજબેન ભરિભાઈ

૩૪૫ પુંચમહાલ જય અંબે ્વસહાય જુથ સાબનુી બનાવટ બારીઆ સુંગીિાબેન 

સુંજયભાઇ
૩૪૬ પાટિ જય માિાજી સખી મુંિળ માટી કામ પાિી ની બોટલ પ્રજાપતિ સમબેુન 

નારિભાઈ
૩૪૭ પાટિ જય માિાજી સખી મુંિળ માટી કામ જગ પ્રજાપતિ સમબેુન 

નારિભાઈ
૩૪૮ પાટિ જય મોમાઈ માું 

સખીમુંિળ હને્િીક્રાફ્ટ પગ લછુિીયુ વાઘેલા ભતૂમકાબા 
ડદલીપતસિંહ

૩૪૯ પાટિ જય આશાપરુા 
સખીમુંિળ હને્િીક્રાફ્ટ િોટો ફે્રમ વાઘેલા આરિીબા 

ભગવાનભાઈ
૩૫૦ પાટિ જય આશાપરુા 

સખીમુંિળ હને્િીક્રાફ્ટ ફૂલદાની વાઘેલા આરિીબા 
ભગવાનભાઈ

૩૫૧ પાટિ વેદ સખી મુંિળ ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ ડહિંગ પટેલ ઉમીલબેન મકેુશભાઈ

૩૫૨ પાટિ શ્રી આઈ દેવી સખી 
મુંિળ હને્િીક્રાફ્ટ પેચ વકા  વોલ પીસ ગરવા શભુિાબેન 

ભીખાભાઈ
૩૫૩ પાટિ જય ખોિીયારમાું તમશન 

મુંગલમ હને્િીક્રાફ્ટ બાળકોના જ્ભ્ભા 
લેંગા

પરમાર જશોદાબેન 

ખેમચુંદભાઈ
૩૫૪ પાટિ જય ખોિીયારમાું તમશન 

મુંગલમ હને્િીક્રાફ્ટ દુપટ્ટો પરમાર જશોદાબેન 

ખેમચુંદભાઈ
૩૫૫ પાટિ જય ખોિીયારમાું તમશન 

મુંગલમ હને્િીક્રાફ્ટ ફ્રોક પરમાર જશોદાબેન 

ખેમચુંદભાઈ
૩૫૬ પાટિ સુ્ં કૃતિ ્વ-સહાય જૂથ હને્િલમૂ ઝુમ્મર(પ્લેસમેન્ટ) દવે નીશાબેન મહશેભાઈ

૩૫૭ પાટિ જય ખોડિયાર 

સખીમુંિળ હને્િીક્રાિટ સાબિી ઠાકોર સોનીબેન ખોિાભાઇ

૩૫૮ પાટિ જય માિાજી સખી મુંિળ હને્િીક્રાિટ દોરી વકા  કુુંજા સોલુંકી કોમલબેન 

અમરિભાઈ
૩૫૯ પાટિ બ્રહ્માિી તમશન મુંગલમ માટીકામ બળદગાિી પ્રજાપતિ કીંજલબેન 

આનુંદભાઈ
૩૬૦ પાટિ બ્રહ્માિી તમશન મુંગલમ માટીકામ બિુ ભગવાનની મતૂિિ પ્રજાપતિ કીંજલબેન 

આનુંદભાઈ

૩૬૧ પાટિ

જય ભવાની તમશન 

મુંગલમ,શ્રીનાથજી 

તમશન 

મુંગલમ,જલારામ 

તમશન મુંગલમ

ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ જાિી સેવ પટેલ કીંજલબેન 

અમીિભાઈ

૩૬૨ પાટિ

જય ભવાની તમશન 

મુંગલમ,શ્રીનાથજી 

તમશન 

મુંગલમ,જલારામ 

તમશન મુંગલમ

ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ િીખી પરૂી પટેલ કીંજલબેન 

અમીિભાઈ

૩૬૩ પાટિ

જય ભવાની તમશન 

મુંગલમ,શ્રીનાથજી 

તમશન 

મુંગલમ,જલારામ 

તમશન મુંગલમ

ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ તમક્ષ ચવાણુું પટેલ કીંજલબેન 

અમીિભાઈ



ક્રમ જિલ્લો સ્વ-સહાય જૂથન ું 
નામ  નામ પ્રોડક્ટન ું નામ પ્રોડક્ટ પ્રકાર મ ખ્ય વ્યક્ક્િન ું નામ

સ્વ-સહાય જ થ/સભ્યો દ્રારા સ્વ-ઉત્પાદિિ ચીિ વસ્ત  ઓની વવગિ

૩૬૪ પાટિ

જય ભવાની તમશન 

મુંગલમ,શ્રીનાથજી 

તમશન 

મુંગલમ,જલારામ 

તમશન મુંગલમ

ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ ગાુંઠીયા પટેલ કીંજલબેન 

અમીિભાઈ

૩૬૫ પાટિ

જય ભવાની તમશન 

મુંગલમ,શ્રીનાથજી 

તમશન 

મુંગલમ,જલારામ 

તમશન મુંગલમ

ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ િરસી પરૂી પટેલ કીંજલબેન 

અમીિભાઈ

૩૬૬ પાટિ

જય ભવાની તમશન 

મુંગલમ,શ્રીનાથજી 

તમશન 

મુંગલમ,જલારામ 

તમશન મુંગલમ

ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ શક્કર પારા પટેલ કીંજલબેન 

અમીિભાઈ

૩૬૭ પાટિ

જય ભવાની તમશન 

મુંગલમ,શ્રીનાથજી 

તમશન 

મુંગલમ,જલારામ 

તમશન મુંગલમ

ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ મગદળ પટેલ કીંજલબેન 

અમીિભાઈ

૩૬૮ પુંચમહાલ જય અંબે તમશન 

મુંગલમ પસા,બેગ હેંિીક્રાફ્ટ પરમાર સીમાબેન 

જગદીશકુમાર
૩૬૯ પુંચમહાલ તશવ શક્ક્િ તમશન 

મુંગલમ જુથ અગરબિી બનાવટ હને્િલમૂ ગોશાઈ શારદાબેન 

તવક્રમગીરી
૩૭૦ પુંચમહાલ જય અંબે તમશન 

મુંગલમ જુથ વાુંસકામ ની પ્રોિક્ટ હેંિીક્રાફ્ટ હરીજન બકીબેન 

ગલુાબભાઇ
૩૭૧ પુંચમહાલ જય માિાજી તમશન 

મુંગલમ જુથ વાુંસકામ હને્િીક્રાફ્ટ હરીજન રમીલાબેન 

કલીયાન ભાઈ
૩૭૨ પુંચમહાલ જય માિાજી તમશન 

મુંગલમ જુથ અગરબત્તી હને્િીક્રાફ્ટ રાઠોિ નયનાબેન વજેતસિંહ

૩૭૩ પુંચમહાલ શ્રી પ્રમખુ ્વામી સખી 
મુંિળ

મસાલા બનાવી 
વેચાિ

ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ સોલુંકી જયશ્રીબેન

૩૭૪ પુંચમહાલ શ્રી ગિેશ તમશન 

મુંગલમજુથ ડિનાઈલ હને્િીક્રાફ્ટ પરમાર સતુશલાબેન 

કાડુભાઈ
૩૭૫ પુંચમહાલ જય માિાજી તમશન 

મુંગલમ જુથ અગરબત્તી હને્િીક્રાફ્ટ િાયરા સુંિોકબેન 

હીમિભાઇ
૩૭૬ પુંચમહાલ જય ખોડિયાર તમશન 

મુંગલમ જુથ ડિનાઈલ હને્િીક્રાફ્ટ િિવી સરુજબેન ભરિભાઈ

૩૭૭ પુંચમહાલ જય અંબે ્વસહાય જુથ સાબનુી બનાવટ બારીઆ સુંગીિાબેન 

સુંજયભાઇ
૩૭૮ રાજકોટ શ્રી હરી તમશન મુંગલમ ગોબર ગિપતિ 

(મોટા) હને્િીક્રાિટ હીનાબેન ભવૂા

૩૭૯ રાજકોટ મહીસાગર તમશન 

મુંગલમ
ટે્રક્ટર ટ્રોલી સાથે 

(લોખુંિનુું) હને્િીક્રાિટ મમિાબેન દેરવાળીયા

૩૮૦ રાજકોટ શ્રી ખોડિયાર તમશન 

મુંગલમ જ્વેલરી બોક્સ હને્િીક્રાિટ મનીર્ાબેન રામાિી

૩૮૧ રાજકોટ નારી ગૌરવ મડહલા 
મુંિળ બળદગાડુું હને્િીક્રાિટ ગૌ્વામી રીટાબેન એમ

૩૮૨ રાજકોટ બટુભવાની તમશન 

મુંગલમ ઓગેનીક હળદર ખેિ પદાથા ઇલાબેન બાબભુાઇ 

રાદિીયા
૩૮૩ સાબરકાુંઠા શ્રી ચામુુંિા સખીમુંિળ િોરિ,વોલપીસ હને્િીક્રાફ્ટ સોલુંકી તપ્રયુંકાબેન 

રાકેશકુમાર



ક્રમ જિલ્લો સ્વ-સહાય જૂથન ું 
નામ  નામ પ્રોડક્ટન ું નામ પ્રોડક્ટ પ્રકાર મ ખ્ય વ્યક્ક્િન ું નામ

સ્વ-સહાય જ થ/સભ્યો દ્રારા સ્વ-ઉત્પાદિિ ચીિ વસ્ત  ઓની વવગિ

૩૮૪ સાબરકાુંઠા જય જોગિી સખીમુંિળ લેિીઝ સાઈિ બેગ હને્િીક્રાફ્ટ સોલુંકી જશીબેન મકેુશભાઈ

૩૮૫ સાબરકાુંઠા આદશા સખીમુંિળ મરચાનુું અથાણુું ફૂિ આઈટમ સથુાર પ્રફુલાબેન 

હર્ાદભાઈ
૩૮૬ સાબરકાુંઠા તશવ શક્ક્િ સખી મુંિળ ગિપતિ કોયરવકા વિકર અરુિાબેન
૩૮૭ સાબરકાુંઠા લક્ષ્મીસખીમુંિળ કળશ કોયરવકા વિકર રમીલાબેન
૩૮૮ સાબરકાુંઠા સત્સયમ સખી મુંિળ અગરબત્તી હને્િીક્રાિટ ગમાર ટીનાબેન લેબાભાઈ

૩૮૯ સાબરકાુંઠા સત્સયમ સખી મુંિળ તવુર ની દાળ ફૂિ આઈટમ ગમાર ટીનાબેન લેબાભાઈ

૩૯૦ સાબરકાુંઠા સત્સયમ સખી મુંિળ અિદ ની દાળ ફૂિ આઈટમ ગમાર ટીનાબેન લેબાભાઈ

૩૯૧ સાબરકાુંઠા અરવલ્લી સખી મુંિળ માટી ના ઘોિા હને્િીક્રાફ્ટ પુંિયા ટ્તવકાલબેન 

રાહુલભાઇ
૩૯૨ સાબરકાુંઠા ચામુુંિા સખીમુંિળ પેંિા ફૂિ આઈટમ ઉર્ાબેન તવજયકુમાર શમાા

૩૯૩ સાબરકાુંઠા જનેન્િ સખીમુંિળ ઝુમ્મર હને્િીક્રાિટ પરમાર યોગેિરીબેન 

બાપતુસિંહ

૩૯૪ સાબરકાુંઠા જય જોગિી સખીમુંિળ ભાખર વિી ફૂિ આઈટમ સોની વતનિાબેન 

અતનલકુમાર
૩૯૫ સાબરકાુંઠા રાધાડકશન સખી મુંિળ પાપિ,સેવ, ફૂિ આઈટમ તમસ્ત્રી કીતિિબેન મકેુશભાઈ

૩૯૬ સાબરકાુંઠા જય રામદેવપીર બ ધી 
જૂથ ફ્રાવાર કુુંજ હને્િીક્રાિટ ચમાર જાગતૃિબેન 

કાનજીભાઈ
૩૯૭ સાબરકાુંઠા લીમ્બચ સખી મુંિળ ઝુમ્મર હને્િીક્રાિટ નાયી રીતબેુન જીતભુાઈ

૩૯૮ સાબરકાુંઠા રજની સખી મુંિળ રો્ટેિ ના્િો ફૂિ આઈટમ પટેલ િારાબેન અતિન

૩૯૯ સાબરકાુંઠા શ્રી રાધેમડહલા મુંિળ દીવા હને્િીક્રાિટ પ્રજાપતિ પ્રીયુંકાબેન 

નારાયિભાઈ
૪૦૦ સાબરકાુંઠા જય જલારામ સખી 

મુંિળ પાપિ ફૂિ આઈટમ પટેલ ટ્તવન્કલબેન 

જયમીનકુમાર

૪૦૧ સાબરકાુંઠા એકિા સખી મુંિળ મરચુું ,હળદર,ગરમ 

મસાલા ફૂિ આઈટમ મેમિ યાક્્મનાબાનુું 
ગફુરભાઈ

૪૦૨ સરુિ નવ દુગાા મડહલા મુંિળ 

- ઘુંટોલી
અળસીયા ખાિર 

(વમી કમ્પો્ટ)
અન્ય ચૌધરી આશાબેન 

નાનસીંગભાઇ
૪૦૩ સરુિ વૈષ્િવી સખી મુંિળ જ ુંતનુાશક દવા ઓગેતનક /હબાલ વસાવા સતુમત્રાબેન 

રમેશભાઇ
૪૦૪ સરુિ રીયા સખી મુંિળ વમીકુંમ્પો્ટ ખાિર ઓગેતનક /હબાલ વસાવા ગીિાબેન 

ગુંભીરભાઇ
૪૦૫ સરુિ િેનેિેર સખી મુંિળ મેક્રોમ આટા મેક્રોમ આટા સરુિી કોમલબેન 

તવપલુભાઈ
૪૦૬ સરુિ તવકાસ ્વ સહાય 

બચિ જૂથ
નાગલીના ઢોકળાનો 

લોટ ઓગેતનક રાઠોિ લક્ષ્મીબેન 

પ્રિાપભાઈ
૪૦૭ સરુિ કોમલ સખીમુંિળ જૂથ ક્રાફ્ટ હને્િીક્રાિટ રાઠોિ જ્યોતિબેન 

રાકેશભાઈ
૪૦૮ સરુિ સાઈ સખીમુંિળ  

મોટી ની વ્ત ુ અન્ય રાઠોિ અતનિાબેન 

રાજેશભાઈ
૪૦૯ સરુિ ઓમ નમ: તશવાય સખી 

મુંિળ મશરૂમ પાપિ ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ
મતનર્ાબેન કલ્પેશભાઇ 

પટેલ



ક્રમ જિલ્લો સ્વ-સહાય જૂથન ું 
નામ  નામ પ્રોડક્ટન ું નામ પ્રોડક્ટ પ્રકાર મ ખ્ય વ્યક્ક્િન ું નામ

સ્વ-સહાય જ થ/સભ્યો દ્રારા સ્વ-ઉત્પાદિિ ચીિ વસ્ત  ઓની વવગિ

૪૧૦ સરુિ સાઈ ્વ સહાય જૂથ દીવાલ શો પીચ, હેંિીક્રાફ્ટ ગજ્ભજર ડદપ્િીબેન 

તવરલભાઈ
૪૧૧ સરુિ સાઈ ્વ સહાય જૂથ લેિીઝ પસા હેંિીક્રાફ્ટ ગજ્ભજર ડદપ્િીબેન 

તવરલભાઈ
૪૧૨ સરુિ સાઈ ્વ સહાય જૂથ બોટલ પસા હેંિીક્રાફ્ટ ગજ્ભજર ડદપ્િીબેન 

તવરલભાઈ
૪૧૩ સરુિ સાઈ ્વ સહાય જૂથ સેનેટરી પેિ હાઈજીન/હલે્થ ગજ્ભજર ડદપ્િીબેન 

તવરલભાઈ
૪૧૪ સરુિ જય સાઈ નાથ સખી 

મુંિળ જુમર હેંિીક્રાફ્ટ પટેલ મહઝેબીનબેન 

અબ્દુલભાઈ
૪૧૫ સરુિ જય સાઈ નાથ સખી 

મુંિળ નેકલેસ હેંિીક્રાફ્ટ પટેલ મહઝેબીનબેન 

અબ્દુલભાઈ
૪૧૬ સરુિ જય સાઈ નાથ સખી 

મુંિળ બટન હને્િલમૂ પટેલ મહઝેબીનબેન 

અબ્દુલભાઈ
૪૧૭ સરુિ જય સાઈ નાથ સખી 

મુંિળ પેચ હને્િલમૂ પટેલ મહઝેબીનબેન 

અબ્દુલભાઈ
૪૧૮ સરુિ પારદેવી માું સખી મુંિળ મસાલા ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ
ભાવનાબેન ગીરીશભાઈ 

પટેલ
૪૧૯ સરુિ રોશની સખી મુંિળ અથાિા, વેિર, અને 

પાપિ
ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ વાસુંિીબેન એસ. પટેલ

૪૨૦ સરુિ ્ટાર સખી મુંિળ ઘરનાું સજાવિની 
વ્તઓુ હોમ િેકોરેશન રીિલ પટેલ

૪૨૧ સરુિ ડક્રશ્ના સખી મુંિળ સેનીટરી પેિ હાઈજીન/હલે્થ તપૃ્પ્િબેન પટેલ

૪૨૨ સરુિ અક્ષર સખીમુંિળ
લેિીઝ પસા, દોરી 
વકા  અને વિુનનાું 
સેટ અને પાટલા

હેંિીક્રાફ્ટ વર્ાાબેન લાિ

૪૨૩ સરુિ ્વામી નારાયિ 

સખીમુંિળ પાપિ,મથીયા ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ પ્નના બેન પટેલ

૪૨૪ સરુિ સાઈનાથ સખી મુંિળ માટીકામ દીવા અને માટી 
વાસિો ધતમિષ્ઠાબેન પ્રજાપતિ

૪૨૫ સરુિ શ્રી અંબે કૃપા સખીમુંિળ પાપિ,મથીયા ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ ડદપ્િીબેન પટેલ

૪૨૬ સરેુન્િનગર જય માિાજી ્વ સહાય 

જુથ હેંન્િીક્રાિટ ગહુ સશુોભીિ 

ચીજવ્ત ુ
પરમાર િરૂલિાબેન 

બેચિભાઇ

૪૨૭ સરેુન્િનગર નારીશક્ક્િ ્વસહાય 

જુથ િીંિલા શરબિ ઓગેતનક આશાબેન જયસખુભાઈ 

મકવાિા

૪૨૮ સરેુન્િનગર શ્રી રામરસ હની 
્વસહાય જુથ મધ (૨૫૦ ગ્રામ) ફૂિ (મધ)

િેિાિીયા જનકબેન 

ભરિભાઇ
૪૨૯ સરેુન્િનગર શ્રી રામરસ હની 

્વસહાય જુથ મધ (૫૦૦ ગ્રામ) ફૂિ (મધ)
િેિાિીયા જનકબેન 

ભરિભાઇ
૪૩૦ સરેુન્િનગર શ્રી રામરસ હની 

્વસહાય જુથ મધ (૧ ડક.ગ્રા) ફૂિ (મધ)
િેિાિીયા જનકબેન 

ભરિભાઇ

૪૩૧ સરેુન્િનગર ધનલક્ષ્મી ્વસહાય 

જુથ હને્િ પસા (મોટુું) હેંિીક્રાફ્ટ અતનિાબેન સરૂજભાઈ 

તવરમગાતમયા

૪૩૨ સરેુન્િનગર ધનલક્ષ્મી ્વસહાય 

જુથ મોબાઈલ પસા હેંિીક્રાફ્ટ અતનિાબેન સરૂજભાઈ 

તવરમગાતમયા

૪૩૩ સરેુન્િનગર ધનલક્ષ્મી ્વસહાય 

જુથ હને્િ પસા (નાનુું) હેંિીક્રાફ્ટ અતનિાબેન સરૂજભાઈ 

તવરમગાતમયા



ક્રમ જિલ્લો સ્વ-સહાય જૂથન ું 
નામ  નામ પ્રોડક્ટન ું નામ પ્રોડક્ટ પ્રકાર મ ખ્ય વ્યક્ક્િન ું નામ

સ્વ-સહાય જ થ/સભ્યો દ્રારા સ્વ-ઉત્પાદિિ ચીિ વસ્ત  ઓની વવગિ

૪૩૪ સરેુન્િનગર ધનલક્ષ્મી ્વસહાય 

જુથ
સોિા ના કુશન કવર 

(નુંગ ૫)
હેંિીક્રાફ્ટ અતનિાબેન સરૂજભાઈ 

તવરમગાતમયા

૪૩૫ સરેુન્િનગર મેલિીમાું ્વ સહાય જુથ સેનેટરી પેિ સેનેટરી પેિ ઝાપિીયા હુંસાબેન 

ઘનશ્યામભાઈ
૪૩૬ સરેુન્િનગર જય ગજાનુંદ ્વસહાય 

જૂથ પટોળા પટોળા દુલેરા કુંચનબેન 

મનસખુભાઈ
૪૩૭ સરેુન્િનગર જય લક્ષ્મીમાું ્વસહાય 

જૂથ ઝુમ્મર હને્િીક્રાફ્ટ મકવાિા નીરૂબેન વજાભાઇ

૪૩૮ સરેુન્િનગર દાદાપીર ્વસહાય જૂથ િોરિ હને્િીક્રાફ્ટ ખુંિવી મીનાબેન 

તનિીનકુમાર
૪૩૯ િાપી રોશની સખી મુંિળ ઓગેતનક લીમ્બનુ ુ

અથાણુ
ખાટુ અને ગળ્ય ુ

અથાણુ હીનાબેન એસ ચૌધરી

૪૩૯ િાપી તમશન મુંગલમ હીર 

સખી મુંિળ
તમક્રીમી દોરાની 

બનાવટ ભરિ ગુુંથિ હમેલિાબેન િી ગામીિ

૪૪૦ વિોદરા શક્ક્િ મડહલા મુંિળ ખાખરા બનાવવા ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ પરમાર પષુ્પાબેન

૪૪૧ વિોદરા જ્યોિ મડહલા મુંિળ ખાખરા બનાવવા ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ પરમાર નીિાબેન

૪૪૨ વિોદરા પ્રગતિ મડહલા મુંિળ
પિુંગ બનાવવી / 

કાગળની થેલી / 

કપિાુંની થેલી
અન્ય વસાવા ધતમિષ્ઠાબેન

૪૪૩ વિોદરા આરિી સખી મુંિળ ખાખરા બનાવવા ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ પરમાર ચુંડિકાબેન

૪૪૪ વિોદરા તવકાસ મડહલા મુંિળ મડહલા દૂધ સહકારી 
મુંિળી

ગૌજન્ય / ગાય 

આધાડરિ પરમાર રેખાબેન

૪૪૫ વિોદરા જ્યોિ મડહલા મુંિળ કેટરસા/અથાણુું/ ગૌ 
મતુ્ર ફ્લોર ક્લીનર

ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ વાળુંદ નયનાબેન

૪૪૬ વિોદરા સજુન સખીમુંિળ ગૌ મતુ્ર ફ્લોર 

ક્લીનર અન્ય વાળુંદ નયનાબેન

૪૪૭ વિોદરા ગ્રામ તવકાસ સખી મુંિળ ખાખરા બનાવવા ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ વિકર હમેલિાબેન

૪૪૮ વિોદરા ડકરિ સખી મુંિળ ખાખરા બનાવવા ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ સોની પીન્કીબેન

૪૪૯ વિોદરા બચક્શ્િયા સખી મુંિળ કાપિના એમ્બ્રોઇિરી 
વકા  સાથે  ટેલરીંગ અન્ય સબાનાબેન ઇમરાન પઠાિ

૪૫૦ વિોદરા જય અંબે સખી મુંિળ કાપિના એમ્બ્રોઇિરી 
વકા  સાથે  ટેલરીંગ અન્ય રોડહિ વર્ાાબેન 

ડદલીપભાઈ

૪૫૧ વિોદરા શ્રી જય ભાથજુી સખી 
મુંિળ

કાપિના એમ્બ્રોઇિરી 
વકા  સાથે  ટેલરીંગ અન્ય જાગતૃિબેન ડકરિભાઈ 

વસાવા

૪૫૨ વિોદરા તશવ સખી મુંિળ પાપિ મઠીયા ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ ઉવાશી બેન પટેલ

૪૫૩ વિોદરા જય હનમુાન સખી મુંિળ પેપર બેગ અન્ય પાવા જશોદા બેન

૪૫૪ વિોદરા જય માિાજી સખી મુંિળ ૮ પ્રકારની ફ્લેવર 

બનાના વેિસા
ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ ઠાકોર ઇલાબેન તવજયતસિંહ

૪૫૫ વિોદરા જય જલારામ 

સખીમુંિળ
લીલા મરચાનુું 

અથાણુું
ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ  ચૌહાિ  જલ્પાબેન



ક્રમ જિલ્લો સ્વ-સહાય જૂથન ું 
નામ  નામ પ્રોડક્ટન ું નામ પ્રોડક્ટ પ્રકાર મ ખ્ય વ્યક્ક્િન ું નામ

સ્વ-સહાય જ થ/સભ્યો દ્રારા સ્વ-ઉત્પાદિિ ચીિ વસ્ત  ઓની વવગિ

૪૫૬ વિોદરા મા ઉતમયા સખી મુંિળ 1 રાખિી બનાવવી હેંિીક્રાફ્ટ પટેલ ડક્રષ્નાબેન અજય 

ભાઈ
૪૫૭ વિોદરા ઉમા સખી મુંિળ રાખિી બનાવવી હેંિીક્રાફ્ટ પટેલ  પરફૂલાબેન 

વસુંિભાઈ
૪૫૮ વિોદરા મા ઉતમયા સખી મુંિળ રાખિી બનાવવી હેંિીક્રાફ્ટ પટેલ ઇલાબેન
૪૫૯ વિોદરા જય ભવાની સખી મુંિળ પાપિ, મઠીયા, 

ચોળાિળી ફૂિ તસિંધા નીમીિાબેન 

જયદીપભાઈ
૪૬૦ વિોદરા ધનલક્ષ્મી સખી મુંિળ અગરબિી બનાવવી અન્ય હુંસાબેન પ્રતવિભાઈ 

પઢીયાર
૪૬૧ વિોદરા મહાલક્ષ્મી સખી મુંિળ અગરબિી બનાવવી અન્ય ગીિાબેન રવજીભાઈ 

પઢીયાર

૪૬૨ વિોદરા પ્રગતિ સખી મુંિળ
િરસાિ (ચવાણુું, 
સક્કરપારા , પાલક 

સેવ, આલસેુવ, 

વગેરે)

ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ પટેલ છયાબેન

૪૬૩ વિોદરા જય માિાજી સખી મુંિળ
િરસાિ (ચવાણુું, 
સક્કરપારા , પાલક 

સેવ, આલસેુવ, 

વગેરે)

ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ પષુ્પાબેન

૪૬૪ વિોદરા ગોપી ડકસાન સખી 
મુંિળ

પાપિી/ પાપિ વિી/ 

પાપિ ની ચકરી
ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ પટેલ અક્્મિાબેન

૪૬૫ વિોદરા ગોપી સખી મુંિળ
 રૂ ની ડદવેટની / 

મસાલા / બલક્ક્વિ 

િીનાઇલ
અન્ય પટેલ ક્્મિાબેન

૪૬૬ વિોદરા હડરઓમ સખી મુંિળ  પાપિવિી ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ અજમેરી ચીરીસમાબેન

૪૬૭ વિોદરા જય મહાકાળી સખી 
મુંિળ રૂ ની ડદવેટ અન્ય પટેલ જાગતૃિબેન

૪૬૮ વિોદરા શ્રિા સખી મુંિળ રૂ ની ડદવેટ /  અથાણુું અન્ય પટેલ સતુમિાબેન

૪૬૯ વિોદરા જય ્વાતમનારાયિ 

સખીમુંિળ
શિગારેલ બોટલ, 

િોરિ, ્ટેન્િ, જુલા, 
ફ્લાવર પોટ

હેંિીક્રાફ્ટ સેજલબેન પરુોડહિ

૪૭૦ વિોદરા ઓમ સાુંઈ સખીમુંિળ 2
 માટીના  વાસિો  

બનાવવા માટીકામ રક્ષાબેન

૪૭૧ વિોદરા જુબબલન્ટ જય અંબે 

સખી મુંિળ વમીકમ્પો્ટ અન્ય પરમાર કૈલાશબેન

૪૭૨ વિોદરા જુબબલન્ટ તલુસી 
એસએચજી વમીકમ્પો્ટ અન્ય પરમાર રમીલાબેન

૪૭૩ વિોદરા મા મેલિી મા સખી 
મુંિળ

ઝેરોક્ષ 

/પાપિ/પાપિી અન્ય પરમાર ઉજમબેન

૪૭૪ વિોદરા ગિેશ સખીમુંિળ  ઓટો હને્િ વોતશિંગ 

્ટેન્િ અન્ય ગોડહલ રુપલ બેન 

રાધેશ્યામ

૪૭૫ વિોદરા ગિેશ સખીમુંિળ
રાખિી બનાવવી / 

ઓટો હને્િ વોતશિંગ 

્ટેન્િ
અન્ય પરમાર કૈલાશબેન 

પ્રવીિતસિંહ
૪૭૬ વિોદરા ગડરમા સખીમુંિળ પસા મેડકિંગ અન્ય શાહ પ્રીિીબેન
૪૭૭ વિોદરા તશવ શક્ક્િ મડહલા 

મુંિળ પગ  લુુંછિીયા હેંિીક્રાફ્ટ વાળા નીરૂબેન કાનભુાઈ

૪૭૮ વિોદરા શ્રી ગિેશ સખી મુંિળ રાખિી બનાવવી અન્ય પરમાર કૈલાશબેન 

પ્રવીિતસિંહ



ક્રમ જિલ્લો સ્વ-સહાય જૂથન ું 
નામ  નામ પ્રોડક્ટન ું નામ પ્રોડક્ટ પ્રકાર મ ખ્ય વ્યક્ક્િન ું નામ

સ્વ-સહાય જ થ/સભ્યો દ્રારા સ્વ-ઉત્પાદિિ ચીિ વસ્ત  ઓની વવગિ

૪૭૯ વિોદરા જયા સખીમુંિળ
વમીકમ્પો્ટ  / ઓટો 
હને્િ સેતનટાઇઝર 

યતુનટ
અન્ય ગોડહલ ગીિા બેન  

જયુંિીભાઈ

૪૮૦ વિોદરા ડદવ્યા સખીમુંિળ જ્યસુ મેડકિંગ ફૂિ અને બેવરેબઝસ 

પ્રોિક્ટ વાળુંદ મીનાબેન મનભુાઈ

૪૮૧ વિોદરા જય ભોલે સખીમુંિળ  અગરબત્તી અન્ય વાઘેલા નીરૂબેન જીતભુાઈ

૪૮૨ વિોદરા જ્ય લક્ષ્મી એસએચજી  અગરબત્તી ધપૂ 

ડદવેટ અન્ય રાઠોડિયા ચુંપાબેન

૪૮૩ વિોદરા તશવ શક્ક્િ સખી મુંિળ પસા મેડકિંગ, સોિા 
કવર, ઓતશકા કવર હેંિીક્રાફ્ટ પઢીયાર જ્યોતિબેન 

પ્રવીિભાઈ

૪૮૪ વલસાિ તસદ્ધિ તવનાયક ્વ 

સહાય જુથ નાગલી પાપિી ફુિ પ્રોિક્ટ ગીિાબેન ભપેૂન્િભાઈ 

પટેલ

૪૮૫ વલસાિ સહલેી ્વ સહાય જુથ
મોિીના િોરિ, 

પમ્પમ િોરિ, 

મોિીના લટકિ, 

પમ્પમ લટકિ,

હને્િી ક્રાફ્ટ ગીિાબેન ધીરજલાલ પટેલ

૪૮૬ વલસાિ જય ભાવભાવેિર ્વ 

સહાય જુથ બામ્બ ુપ્રોિક્ટ હને્િી ક્રાફ્ટ ભાનબેુન મિીલાલ પટેલ

૪૮૭ વલસાિ જય આશાપરુામાું ્વ 

સહાયજુથ
કાગળ બેગ / પેપર 

બેગ હને્િી ક્રાફ્ટ મયરુીબેન કલ્પેશભાઇ 

ગાયકવાિ



 

 

અમદાવાદ 

 

 

 



 
1 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમિાવાિ 

2 તાલકુો ધોળકા 

3 ગામ દવરપુર 

4 પ્રોડક્ટનુું નામ પક્ષીઘર,કુુંજા (AMD1101) 

5 પ્રોડક્ટ પ્રકાર માટીકામ 

6 પ્રોડક્ટનુું વર્ણન માટીના કુુંજા, પક્ષીઘર 

7 પ્રોડકટની છૂટક વેચાર્ દકુંમત ૩૦ 

8 પ્રોડકટની જથ્થાબુંધ વેચાર્ દકુંમત ૨૨ 

9 પ્રોડકતનુું આયુષ્ય ( એક્સપાયરી ડેટ લાગુ પડતી હોય તો) 
 

10 પ્રોડક્ટ રજીસ્ટરેશન દવગત 
 

11 પ્રોડક્ટ રજીસ્ટરેશન નુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુું નામ ભવાની એનઆરએલએમ જુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુું સરનામુું દવરપુર,ધોળકા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિન કોના દ્રારા કરવામાું આવે છે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિન સાથે સુંકળાયેલ સભ્યોની સુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્ય વ્યદિનુું નામ વર્ાણબેન િશરથભાઈ પ્રજાપદત 

17 મોબાઈલ નુંબર ૬૩૫૫૨૬૦૨૯૭ 

18 Email ID (જો હોય તો) 
 

19 શરૂ કયાણ વર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણક ઉત્પાિન (પ્રોડક્ટ િીઠ ) ૨૫૦૦ 

21 વાદર્ણક ટનણ ઓવર ( (પ્રોડક્ટ િીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાય જૂથનુું નામ ભવાની એનઆરએલએમ જુથ 

23 NRLM Code ૨૭૩૬૩૨ 

24 GeM પોટણલ ઉપર રજીસ્ટરેશન કરલે હઔ તો પ્રોડક્ટ નુંબર 
 

 

  



 
2 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
3 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમિાવાિ 

2 તાલકુો ધોળકા 

3 ગામ કોઠ 

4 પ્રોડક્ટનુું નામ લેદડઝ ચપ્પલ (AMD1102) 

5 પ્રોડક્ટ પ્રકાર ફટૂવેર 

6 પ્રોડક્ટનુું વર્ણન લેદડઝ ફેશનેબલ ફટૂવેર, વોટરપ્રફૂ ચપ્પલ 

7 પ્રોડકટની છૂટક વેચાર્ દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટની જથ્થાબુંધ વેચાર્ દકુંમત ૧૭૦ 

9 પ્રોડકતનુું આયુષ્ય ( એક્સપાયરી ડેટ લાગુ પડતી હોય તો) 
 

10 પ્રોડક્ટ રજીસ્ટરેશન દવગત 
 

11 પ્રોડક્ટ રજીસ્ટરેશન નુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુું નામ સહયોગ દમશન મુંગલમ જુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુું સરનામુું કોઠ,ધોળકા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિન કોના દ્રારા કરવામાું આવે છે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિન સાથે સુંકળાયેલ સભ્યોની સુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્ય વ્યદિનુું નામ હીરાબેન દબદપનભાઈ મરેયૈા 

17 મોબાઈલ નુંબર ૯૯૭૮૫૬૫૪૩૪ 

18 Email ID (જો હોય તો) 
 

19 શરૂ કયાણ વર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણક ઉત્પાિન (પ્રોડક્ટ િીઠ ) ૧૦૦૦ 

21 વાદર્ણક ટનણ ઓવર ( (પ્રોડક્ટ િીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાય જૂથનુું નામ સહયોગ દમશન મુંગલમ જુથ 

23 NRLM Code ૧૪૭૬૧૮ 

24 GeM પોટણલ ઉપર રજીસ્ટરેશન કરલે હઔ તો પ્રોડક્ટ નુંબર 
 

 

  



 
4 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
5 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમિાવાિ 

2 તાલકુો ધોળકા 

3 ગામ કૌકા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ દફનાઇલ (AMD1103) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હોમટોઇલેટરીસ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દફનાઇલઓલટાઈપ, દનમહેંડવોશ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ વૈશાલીદમશનમુંગલમજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું કૌકા, ધોળકા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સદવતાબેનજીતભુાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૧૨૭૯૩૩૦૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ વૈશાલીદમશનમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૨૬૩૮૩૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
6 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
7 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમિાવાિ 

2 તાલકુો ધોળકા 

3 ગામ બેગવા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ કેળાનીવેફસણ (AMD1104) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂએન્ડબેવરજેીઝપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન કાચાકેળાુંઅનેબટાકાનીવેફર 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૨ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૨મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ગીતાુંજલીદમશનમુંગલમજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું બેગવા,ધોળકા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગૌરીબેનનુંજીભાઇસોલુંકી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૧૦૬૮૮૯૦૭૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૮૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ગીતાુંજલીદમશનમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૧૭૯૧૭૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
8 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
9 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમિાવાિ 

2 તાલકુો દવરમગામ 

3 ગામ ચુંદ્રનગર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પગલુછદર્યા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન સાળી , પેન્ટનાકાપડમાથીબનાવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ પૃથ્વીદમશનમુંગલમજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ચુંદ્રનગર, દવરમગામ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલસમતાબેનકેશવલાલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૨૦૦૪૮૭૮૯૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ પૃથ્વીદમશનમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૧૫૫૭૪૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
10 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમિાવાિ 

2 તાલકુો દવરમગામ 

3 ગામ સચાર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઢી ુંગલી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન નેટ, રશેમીિોરી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયભીમદમશનમુંગલમજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સાચાર્ા, દવરમગામ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૬ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મકવાર્ારુંજનબેનદિનશેભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૯૮૦૬૯૪૫૯૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૯૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયભીમદમશનમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૨૩૫૩૫૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
11 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
12 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમિાવાિ 

2 તાલકુો દવરમગામ 

3 ગામ સચાર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઝૂમ્મર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન રશેમીિોરી, મોટી,િોરી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયભીમદમશનમુંગલમજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સાચાર્ા, દવરમગામ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મકવાર્ારુંજનબેનદિનશેભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૯૮૦૬૯૪૫૯૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયભીમદમશનમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૨૩૫૩૫૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
13 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમિાવાિ 

2 તાલકુો દવરમગામ 

3 ગામ સચાર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ િપણર્,ઝૂમ્મર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન કાચ,િોરી,મોતી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૬૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયભીમદમશનમુંગલમજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સાચાર્ા, દવરમગામ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મકવાર્ારુંજનબેનદિનશેભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૯૮૦૬૯૪૫૯૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૫ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયભીમદમશનમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૨૩૫૩૫૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
14 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 



 
15 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
16 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમિાવાિ 

2 તાલકુો દવરમગામ 

3 ગામ સચાર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ તોરર્ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઊનનીિોરીનોઉપયોગકરીભરવાડીભરતવાળાતોરર્ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયભીમદમશનમુંગલમજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સાચાર્ા, દવરમગામ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મકવાર્ારુંજનબેનદિનશેભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૯૮૦૬૯૪૫૯૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયભીમદમશનમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૨૩૫૩૫૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
17 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
18 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમિાવાિ 

2 તાલકુો દવરમગામ 

3 ગામ સચાર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઉનનુુંઝૂમ્મર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઊનનીિોરી, મોતી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયભીમદમશનમુંગલમજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સાચાર્ા, દવરમગામ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મકવાર્ારુંજનબેનદિનશેભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૯૮૦૬૯૪૫૯૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયભીમદમશનમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૨૩૫૩૫૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
19 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
20 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમિાવાિ 

2 તાલકુો ધુંધકુા 

3 ગામ અદર્યારી-ભીમજી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ દલદિડપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હોમટોઇલેટરીસ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અલગઅલગપ્રકારનાસાફ-સફાયનેલગતાદલદિડબનાવેછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૯૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત - 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧૨મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દશવાજીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું અદર્યારીભીમજી, ધુંધુકા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ચુડાસમારખેાબા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૮૫૩૧૪૧૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દશવાજીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૦૦૨૮૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
21 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
22 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમિાવાિ 

2 તાલકુો ધુંધકુા 

3 ગામ અદર્યારી-ભીમજી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂએન્ડબેવરજેીઝપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઘઉુંના , ચોખાનાપાપડ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૯૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત - 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧૨મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દશવાજીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું અદર્યારીભીમજી, ધુંધુકા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ચુડાસમાજઇશ્રીબામહેશકુમાર 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૮૫૩૧૪૧૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દશવાજીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૦૦૨૮૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
23 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમિાવાિ 

2 તાલકુો ધુંધકુા 

3 ગામ અદર્યારી-ભીમજી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અથાર્ાું 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂએન્ડબેવરજેીઝપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અલગઅલગપ્રકારનાઅથાર્ાુંબનાવેછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત - 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧૨મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ રામાપીરસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું અદર્યારીભીમજી, ધુંધુકા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મહેતાજ્યોદતબેનદગરીશભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૭૮૪૭૧૫૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ રામાપીરસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૦૦૪૮૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
24 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમિાવાિ 

2 તાલકુો સાર્ુંિ 

3 ગામ સનાથળ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પગલુછદર્યા (AMD1105) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન સાળી , પેન્ટનાકાપડમાથીબનાવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૭ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ આશાપરુાડ-ેએનઆરએલએમ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સનાથળ,સાર્ુંિ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વાઘેલાસોનલબેનઅદિનભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૨૮૮૧૯૭૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ આશાપરુાડ-ેએનઆરએલએમ 

23 NRLM Code ૨૭૩૦૭૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

  



 
25 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
26 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમિાવાિ 

2 તાલકુો સાર્ુંિ 

3 ગામ સનાથળ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઊનનીથેલી, પસણ (AMD 1106) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઉનનેગૂુંથીનેથેલી, કાપડનુુંપસણઉપરવકણ કરલે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૭૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ આુંબેડકરડ-ેએનઆરએલએમ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સનાથળ,સાર્ુંિ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સોલુંકીગૌરીબેનનરશેભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૫૬૭૭૪૭૩૨૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ આુંબેડકરડ-ેએનઆરએલએમ 

23 NRLM Code ૨૭૩૦૫૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
27 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
28 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમિાવાિ 

2 તાલકુો સાર્ુંિ 

3 ગામ મોડાસર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ તીખ્ખીપૂરી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂએન્ડબેવરજેીઝપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઘઉનાલોટનીતીખ્ખીફરશીપૂરી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૨મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ હર્ણિભવાનીનાશતાસેન્ટર 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મોડાસર, સાર્ુંિ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારચુંદદ્રકાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૧૦૪૩૧૦૮૦૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ હર્ણિભવાનીડ-ેએનઆરએલએમ 

23 NRLM Code ૨૬૧૪૧૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
29 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમિાવાિ 

2 તાલકુો સાર્ુંિ 

3 ગામ સનાથળ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂએન્ડબેવરજેીઝપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ચોખાનાલોટનાપાપડ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૭ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧૨મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયઅુંબેડ-ેએનઆરએલએમ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સનાથળ,સાર્ુંિ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સોલુંકીજ્યોત્સ્નાબેનરાજુભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૭૩૨૯૦૩૦૩૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયઅુંબેડ-ેએનઆરએલએમ 

23 NRLM Code ૨૭૬૭૧૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

   



 
30 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત  

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

   

1 દજલ્લો અમિાવાિ 

2 તાલુકો સાર્ુંિ 

3 ગામ દવરપુરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઇદમટેશનજ્વેલરી (AMD 1107) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
ઇદમટેશનઓક્સોડાઈઝનીજ્વેલરી, 

નવરાદિઅનેબીજાફુંક્શનમાુંપહેરવામાટેનીજ્વેલરી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૪૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત GeM પોટણલ 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 4671237-96350938953 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ઉન્નદતએનઆરએલએમ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું દવરપુરા, સાર્ુંિ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મકવાર્ામીનાક્ષીબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૦૬૯૩૧૨૦૫૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ઉન્નદતએનઆરએલએમ 

23 NRLM Code ૨૩૬૦૬૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર હા 

 



 
31 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
32 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમુજબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમિાવાિ 

2 તાલુકો િસ્ક્રોઈ 

3 ગામ પસુુંજ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ચપ્પલ (AMD 1108) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફટૂવેર 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
ચામડાનાચપ્પલ, ( કોલ્હાપુરી), મોજડી, 

જેંટ્સચપ્પલ, બુટ, વગેર ે

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦થી૬૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ પસુુંજસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું પસુુંજ, દ્દસ્ક્રોઈ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ખનીબેનચીમનભાઈચાવડા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૨૫૨૭૩૨૮૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ પસુુંજસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૭૪૩૯૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
33 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
34 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમુજબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમિાવાિ 

2 તાલુકો બાવળા 

3 ગામ કાવીઠા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ચપ્પલ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફટૂવેર 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
ચામડાનાચપ્પલ, લેધરફોમણ, માઇક્રોફોમણ, 

કચ્છીકાપડનીમોજડી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦થી૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત GeM પોટણલ 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 3766745-95220842465 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ બુંસીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું કાવીઠા, બાવળા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૬ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મકવાર્ામાધુરીબેનમનીર્ભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૨૮૪૦૯૬૪૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) makwanamanishb545@gmail.com  

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ બુંસીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૯૯૬૪૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર હા 

 

mailto:makwanamanishb545@gmail.com


 
35 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમિાવાિ 

2 તાલકુો બાવળા 

3 ગામ વાસર્ાઢેઢાળ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઝુલા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન વેસ્ટટાયરઉપરિોરીથીબનાવેલઝુલા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૪૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયભવાનીસ્વ-સહાયજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું વાસર્ાઢેઢાળ, બાવળા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારગૌરીબેનકરશનભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૭૫૮૫૯૭૦૯૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૩૬ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયભવાનીસ્વ-સહાયજુથ 

23 NRLM Code ૨૦૧૪૫૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
36 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
37 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમિાવાિ 

2 તાલકુો બાવળા 

3 ગામ કાવીઠા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઘી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂએન્ડબેવરજેીઝપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ગાયનુુંઘી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત - 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૨૪મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ બાપાસીતારામએનઆરએલએમ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું કાવીઠા, બાવળા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાઠોડલીલાબેનખુમાનદસુંહ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૪૬૯૮૮૧૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૬ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ બાપાસીતારામએનઆરએલએમ 

23 NRLM Code ૨૭૧૪૯૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 

 

અમરેલી 
 

 

 



 
38 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમરલેી 

2 તાલકુો કુુંકાવાવ-વડીયા 

3 ગામ વડીયા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વાસનાટોપલા/વાસનીબાસ્કેટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર વાુંસનીદવદવધવસ્તઓુ (AMR 1101) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન વાસનાટોપલા/વાસનીબાસ્કેટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦/- થી૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૮૦૦/- થી૬૦૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ વાસફોડાસ્વસહાયજૂથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું વડીયાિેવળીસિગુરુનગર૩૬૫૪૮૦ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગૌરીબેનકનૈયાભાઈનકુમ 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૫૬૮૩૦૦૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૧૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ વાસફોડાસ્વસહાયજૂથ 

23 NRLM Code ૯૦૦૧૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
39 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
40 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
41 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમરલેી 

2 તાલકુો કુુંકાવાવ-વડીયા 

3 ગામ લુર્ીધાર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઓગેદનકસાબુ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર તમામપ્રકારનાઓગેદનકસાબુ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન તમામપ્રકારનાઓગદેનકસાબ ુ

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૫/- થી૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૫૪૦/- થી૨૪૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ અજયસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું લુર્ીધાર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ તૃદિબેનબાલકૃષ્ર્ભાઈકુબાવત 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૦૪૩૩૨૬૭૧૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૦૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ અજયસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૮૯૭૯૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
42 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમરલેી 

2 તાલકુો કુુંકાવાવ-વડીયા 

3 ગામ નાનીકુુંકાવાવ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ શર્ગારવસ્ત ુ

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઘોડાશર્ગારવસ્ત ુ

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન તમામપ્રકારનાઘોડાશર્ગારવસ્તઓુ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૪૦૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૧૦૦૦થી૧૨૦૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ચામુુંડાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું નાની-કુુંકાવાવ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ઉમાબેનિડુભાઈવાળા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૯૬૮૬૯૪૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૨ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૪ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૩૬૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ચામુુંડાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
43 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમરલેી 

2 તાલકુો કુુંકાવાવ-વડીયા 

3 ગામ મોટીકુુંકાવાવ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પીતાુંબરી,ડીશવોશર,સાબુ,ફીનાઈલ,શેમ્પ,ુહાદપણક 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર લીિીડ (AMR 1102) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન તમામપ્રકારનાલીિીડ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૫/- થી૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૫૪૦/- થી૨૪૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ મહાિેવસ્વસહાયજૂથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મોટી-કુુંકાવાવ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ િક્ષાબેનસુંિીપભાઈવેગડા 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૫૧૨૨૨૮૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૨ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) 15000-19000 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૪૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ મહાિેવસ્વસહાયજૂથ 

23 NRLM Code ૮૯૯૯૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
44 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
45 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમરલેી 

2 તાલકુો સાવરકુુંડલા 

3 ગામ બાઢડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ સખીડીટરજન્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર 
વોદશુંગપાવડર,સાબુ,વોદશુંગલીિીડ,ડીશવોશ 

(AMR 1103) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન વોદશુંગપાવડર,સાબ,ુવોદશુંગલીિીડ,ડીશવોશ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૬૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૬૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સખીડીટરજન્ટ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું બાઢડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ િેવાર્ીતરૂર્ાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૮૬૨૦૨૪૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સુયાણસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૮૯૨૦૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
46 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
47 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમરલેી 

2 તાલકુો સાવરકુુંડલા 

3 ગામ છાપરી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ દકસ્મતમદહલામુંડળ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર મેથીના,લસર્ના,બાજરીના,મસાલાખાખરા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન મેથીના,લસર્ના,બાજરીના,મસાલાખાખરા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત હા 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૨૦૭૨૧૦૦૩૦૦૦૪૨૮ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દકસ્મતમદહલામુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું છાપરી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગેંગડીયાભાવનાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૨૫૪૭૬૪૩૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૪૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દકસ્મતમદહલાબચુંતમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૩૦૬૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ના 

 



 
48 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો અમરલેી 

2 તાલકુો સાવરકુુંડલા 

3 ગામ વર્ોટ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અમરધારાડીહાયડર ેશન 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર કોઠીન્બાનીકાચરી,તુદરયાનીકાચરી,ભી ુંડાનીકાચરી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન કોઠીન્બાનીકાચરી,તુદરયાનીકાચરી,ભી ુંડાનીકાચરી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૮૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૬૪૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત હા 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૨૦૭૨૨૦૦૩૦૦૦૦૫૮ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ અમરધારાડીહાયડર ેશન 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું વર્ોટ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કૈલાસબેનસુરશેભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૨૫૮૭૧૯૨૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) amardharadehydration@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૧૨૫ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૯૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ અમરધારાઆજીદવકાજૂથ 

23 NRLM Code 
 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ના 

 

mailto:amardharadehydration@gmail.com


 
49 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 

 

આણદં 

 

 

 



 
50 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો આર્ુંિ 

2 તાલકુો બોરસિ 

3 ગામ વાસર્ાબો 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ દવદવધપ્રકારનીપાપડી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર પાપડી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન પાપડી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦-૧૮૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૯૦-૧૬૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત FSSI 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૨૦૭૨૧૦૦૪૦૦૦૧૫૮ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું વાસર્ાબો 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૮ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ઊદમણલાબેનિીપકભાઈપરમાર 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૧૬૨૮૬૭૪૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭,૦૦૦દકલોપ્રદતવર્ણ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૫૦૦દકલો 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ રામબાઈસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૨૪૬૩૩૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
51 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો આર્ુંિ 

2 તાલકુો આુંકલાવ 

3 ગામ અસોિર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ કારલેાનીવેફર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત છુટકવેચાર્ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૩માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયમાતાજીસ્વસહાયજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું આસોિરતા.આુંકલવ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૭ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સુધાબેનદચમનભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૦૪૬૨૬૩૬૮૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦દક.ગ્રામ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૨૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયમાતાજીસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૧૯૬૨૬૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
52 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
53 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો આર્ુંિ 

2 તાલકુો ખુંભાત 

3 ગામ નગરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અકીક 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અકીકનીબનાવટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અકીકનીજુિી-જુિીઆઇટમબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત (૫૦, ૧૦૦, ૧૫૦, ૨૫૦, ૩૦૦) 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ગૌરીમસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું નગરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૮ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ધદમણષ્ઠાબેનસોલુંકી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૨૫૯૪૪૭૩૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૮૮૮ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ગૌરીમસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૨૪૨૮૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
54 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
55 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો આર્ુંિ 

2 તાલુકો ઉમરઠે 

3 ગામ સુુંિલપુરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મરીમસાલા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ગરમમસાલા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
મરીમસાલાલાવીછૂટકવેચાર્કરવામાુંઆવેછે.નાના-

નાનાપેકેટતૈયારકરીગામમાુંવેચવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫રૂપીયાપકેેટ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત PMFME 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૪૨૮૬૦ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ગરમમસાલા 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સુુંિલપુરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ચાવડાસેજલબેનપ્રિીપદસુંહ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૬૧૪૯૦૩૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૨૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીગરે્શસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૧૪૯૭૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 

 



 
56 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
57 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમુજબમાદહતી 

1 દજલ્લો આર્ુંિ 

2 તાલુકો ઉમરઠે 

3 ગામ સુુંિલપુરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મમરાપૌઆ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ચોખાનીબનાવટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
મમરાપૌઆતેમજઅન્યનમકીમનુુંકાચોમાલલાવીઘરતૈેયારકરીછૂટકવે

ચાર્કરવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦રૂપીયા 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત PMFME 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૨૬૩૧૦ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ચોખાનીબનાવટ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સુુંિલપુરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કમળાબેનલક્ષ્મર્દસુંહચાવડા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૨૬૫૬૧૪૨૪૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીગાયિીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૧૪૯૩૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
58 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો આર્ુંિ 

2 તાલુકો ઉમરઠે 

3 ગામ બેચરી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ચોખાનાપાપડ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ચોખાનીબનાવટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ચોખાનાપાપડબનાવીછૂટકવેચાર્કરછેેતથાઓડણરપ્રમારે્બનાવીઆપેછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦રૂપીયા 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત PMFME 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૨૨૪૩૭ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ચોખાનીબનાવટ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું બેચરી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ લક્ષ્મીબેનકરર્દસુંહચવાડા 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૨૮૫૮૮૨૭૫૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયયોગેિરસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૬૪૦૦૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
59 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
60 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમુજબમાદહતી 

1 દજલ્લો આર્ુંિ 

2 તાલુકો ઉમરઠે 

3 ગામ બેચરી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ દસુંગચર્ા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સોલટેડપીનટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દસુંગચર્ાનોકાચોમાલલાવીતૈયારકરીપેકેટમાુંવેચાર્કરવામાુંઆવેછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૩૦રૂપીયા 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત PMFME 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૪૩૭૯૧ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સોલટેડપીનટ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું બેચરી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ લીલાબેનજયુંતીભાઈઠાકોર 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૦૪૮૧૪૮૯૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દશવશકતીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 
 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
61 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમુજબમાદહતી 

1 દજલ્લો આર્ુંિ 

2 તાલુકો ઉમરઠે 

3 ગામ ભાલજે 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ દસુંગચર્ા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સોલટેડપીનટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દસુંગચર્ાનોકાચોમાલલાવીતૈયારકરીપેકેટમાુંવેચાર્કરવામાુંઆવેછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૩૦રૂપીયા 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત PMFME 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૨૧૪૬૩ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સોલટેડપીનટ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ભાલજે 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ નીલોફરબાનુુંઇરશિદમયાઠાકોર 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૧૯૭૯૩૪૧૪૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ અલવીરાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૧૭૬૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
62 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો આર્ુંિ 

2 તાલકુો આર્ુંિ 

3 ગામ ગામડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પેચવકણ ,મુતીબનાવટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૮૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૭૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કોમલબેનચૌહાર્ 

17 મોબાઈલનુંબર 
 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ આશ્થાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૦૧૫૫૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
63 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો આર્ુંિ 

2 તાલકુો આર્ુંિ 

3 ગામ ગામડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ જ્યુટવકણ  

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૬૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગીતાબેનવમાણ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૩૭૬૧૬૩૪૦૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ભદગદનદનવેદિતાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૬૬૫૨૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
64 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
65 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો આર્ુંિ 

2 તાલકુો આર્ુંિ 

3 ગામ ગામડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ લેધરવકણ  

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન હાથી,ઘોડ,જેંટ્સઅનેલેડીસપસણ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કમલેશબેનમોચી 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૩૪૭૮૮૫૪૯૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૧૦૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૭૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રમદજવીબચતદધરર્જુથ 

23 NRLM Code ૨૪૩૯૫૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
66 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
67 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો આર્ુંિ 

2 તાલકુો આર્ુંિ 

3 ગામ અજરપરુા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ચપ્પલબનાવટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ચપ્પલ,મોજડી,સેન્ડલ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રદમલાબેનરોદહત 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૫૬૭૮૭૦૮૦૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સાથસહકારસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૦૫૭૪૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમુજબમાદહતી 

1 દજલ્લો આર્ુંિ 

2 તાલુકો પેટલાિ 

3 ગામ અગાસ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મોતીનાુંતોરર્ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 

નાનામોટામોતી, લેસ, સોયિોરો, કેનવાસ, 

ડેકોરસેનમટીરીયલ્સ,અલગઅલગપ્રકારતથાદડજાઇનનાતોરર્બનાવવામા

આવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૭૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ રોશનીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મોટોવાુંટોઅગાસ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ દમનાક્ષીબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૮૪૯૧૮૦૮૯૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) minaxibenparmar2684@gmail.com  

19 શરૂકયાણવર્ણ ઓગષ્ટ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧,૨૦,૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ રોશનીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૭૬૮૬૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

mailto:minaxibenparmar2684@gmail.com
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ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો આર્ુંિ 

2 તાલકુો પેટલાિ 

3 ગામ સુર્ાવ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ચોખાનીપાપડીઅનસેેવ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડુ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 

ચોખાનાલોટનેગરમપાર્ીમાુંલીલામરચાું, અજમો, જીરુ, તલ, 

પાપડીયોખારોનાુંખીનેચોખાનોલોટનાુંખીબાફીનેતેમાુંથીલુઆબનાવીપાપ

ડીબનાવવામાુંઆવેછે. આજલોટનેસુંચામાુંનાુંખીનેસેવબનાવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૬૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧૨માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ યોગીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું રબારીવાસસામ,ે સુર્ાવ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રદશ્મકાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૨૪૫૦૨૩૬૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦દક.ગ્રા. 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ યોગીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૮૦૦૩૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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બનાસકાઠંા 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બનાસકાુંઠા 

2 તાલકુો િાુંતા 

3 ગામ િાુંતા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વોદશગપાઉડર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સદવસણ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અલગઅલગફ્લેવરમાુંપાઉડરનુુંપેદકુંગકરવામાુંઆવેછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િાુંતા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલહીરાબેનસી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૫૮૬૫૦૮૪૮૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ આિશણમદહલાગ્રામસુંગઠન 

23 NRLM Code ૩૬૭૫૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બનાસકાુંઠા 

2 તાલકુો િાુંતા 

3 ગામ મોટાસડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અગરબતી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સદવસણ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અલગઅલગફ્લેવરમાુંઅગરબત્તીનુુંપેદકુંગકરવામાુંઆવેછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મોટાસડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સેનમાુંકૈલાશબેનપ્રવીર્ભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૯૮૦૬૭૦૮૩૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૯૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયજહાલસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૨૬૪૮૧૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો આર્ુંિ 

2 તાલકુો પેટલાિ 

3 ગામ રામોિડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઘઉુંનીસેવ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડુ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 

ઘઉુંનાલોટમાુંમોર્નાુંખીનેલોટબાુંધવામાુંઆવેછે, 

તેનેસુંચામાુંનાુંખીનેનીચેઝીલીનેગોળબનાવવામાુંઆવેછે, 

આસેવનેબાફીનેબુરુતેમજઘીનાુંખીનેખાવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૭૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૬૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) િર્માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયનાગલમાદમ.મું.જુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું વાડીકોલોનીપાસ,ે રામોિડી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ શાુંતાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૩૬૧૩૯૬૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦દક.ગ્રા. 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયનાગલમાદમ.મું.જુથ 



 
76 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

 

  

23 NRLM Code ૨૩૭૫૨૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
77 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બનાસકાુંઠા 

2 તાલકુો ધાનરેા 

3 ગામ જડીયા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન પાપડ,ખીદચયા,અથારુ્ુંઓડણરપરબનાવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ-ુપોજદડયાતા.ધાનરેાબનાસકાુંઠા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગીતાબેનભરતભાઈખિી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૮૭૪૪૯૬૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦ KG 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીગર્શેસ્વસહાયબચતજુથ 

23 NRLM Code ૧૯૬૫૦૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
78 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બનાસકાુંઠા 

2 તાલકુો ધાનરેા 

3 ગામ રવી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ શાહીભરતકામ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સાડીકામ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન સ્વસહાયજૂથનીબહેનઓડણરપ્રમારે્સાડીઓપરભરતકામકરીઆપછેે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૮૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૫૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ-પોરવીતા.ધાનરેાબનાસકાુંઠા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મીનાબેનકરશનભાઈચમાર 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૧૬૦૭૬૩૪૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપ્રમાર્ ે

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 30000/- 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ચામુુંડાસ્વસહાયબચતજુથ 

23 NRLM Code ૨૫૪૬૮૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
79 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
80 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બનાસકાુંઠા 

2 તાલકુો ધાનરેા 

3 ગામ ડુગડોલમોટી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ સાડીભરતગુથર્ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સાડીકામ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
સ્વસહાયજૂથનીબહેનોદ્વારાઓઢર્ીઓ,સાડીઓપરઓડણરપ્રમારે્

સાડીઓપરભરતકામઅનેસ્ટોનકામકરીઆપેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૫૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ-ુપોડુગડોલતા.ધાનરેાબનાસકાુંઠા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૬ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મુંગુબેનિલપતભાઈખાુંભ ુ

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૭૯૩૭૯૭૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપ્રમાર્ ે

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 72000/- 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સરસ્વતીસ્વસહાયબચતજુથ 

23 NRLM Code ૪૫૭૭૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
81 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 



 
82 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

 



 
83 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બનાસકાુંઠા 

2 તાલકુો લાખર્ી 

3 ગામ કુુંવાર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ગરમમસાલા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડુ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઘરપરબનાવેલસારીઅનેઉત્તમકવોલીટીઅનેસુગુંધીતજીરાપાવડર 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૫૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 1 વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું કુુંવાર્ાતાલાખર્ી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારનીતાબેનભલાભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૫૧૧૬૩૦૬૧૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) 150 kg 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૨૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સધીમાદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૨૫૫૬૨૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
84 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બનાસકાુંઠા 

2 તાલકુો લાખર્ી 

3 ગામ નાનાકાપરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બટાકાવેફર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સાિીઅનજેાળીવાળી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન િરકેપ્રકારનીવેફરસબનાવીઆપવામાું ુંંઆવશ.ે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૫૫૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 1 વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું નાનાકાપરાતા. લાખર્ી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મોિીભાવનાબેનનટવરભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૪૫૪૧૩૪૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ કે્ષિપાળસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૯૫૭૦૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
85 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બનાસકાુંઠા 

2 તાલકુો ડીસા 

3 ગામ જુનાડીસા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ માટીકામ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઘરમાળો 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
િરકેપ્રકારનુુંમાટીકામજવેાકેમાટીનીફાર્સ, િીવા, ઘરમાળો, 

પાર્ીનીબોટલ, ફલુિાન, મુકવાસિાર્ીવગેર.ે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુું. જુનાડીસા, તા.ડીસા, દજ. બ.કાું. 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સુમરાજીન્તાબેનઇબ્રાદહમભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૯૮૬૦૩૩૮૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપ્રમાર્ ે

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જનતાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૮૬૯૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
86 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
87 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બનાસકાુંઠા 

2 તાલકુો ડીસા 

3 ગામ જુનાડીસા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ માટીકામ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર પાર્ીનીબોટલ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
િરકેપ્રકારનુુંમાટીકામજવેાકેમાટીનીફાર્સ, િીવા, ઘરમાળો, 

પાર્ીનીબોટલ, ફલુિાન, મુકવાસિાર્ીવગેર.ે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુું. જુનાડીસા, તા.ડીસા, દજ. બ.કાું. 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સુમરાયાસદમનબેનઇબ્રાદહમભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૯૮૬૦૩૩૮૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપ્રમાર્ ે

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જનતાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૮૬૯૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
88 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
89 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બનાસકાુંઠા 

2 તાલકુો અમીરગઢ 

3 ગામ કરઝા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ તોરર્ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ચૌહાર્કૌશલબાબી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૩૧૬૨૧૪૭૨૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ રાજલસખીમુંડળ 

23 NRLM Code - 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
90 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
91 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બનાસકાુંઠા 

2 તાલકુો દિયોિર 

3 ગામ સામલાવડાર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સદવણસ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન પાપડ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું વડાર્ાસામલા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ જીવીબેનપ્રભજુીમકવાર્ા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૭૨૫૫૪૮૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયબહુચરસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૭૧૦૧૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
92 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બનાસકાુંઠા 

2 તાલકુો થરાિ 

3 ગામ અભેપરુા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અગરબતી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સવીસ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું અભેપરુા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ હુંસાબેનજોર્ી 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૬૦૦૮૭૬૫૩૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ફરસી JLESG 

23 NRLM Code 
 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
93 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
94 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બનાસકાુંઠા 

2 તાલકુો ભાભર 

3 ગામ અબાસના 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પદડયામેદકુંગ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સદવણસ.. 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન પદડયામેદકુંગ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું અબાસના 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારગીતાબેનવાસુભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૫૭૪૫૮૯૫૪૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયભીમસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૭૫૮૧૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
95 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બનાસકાુંઠા 

2 તાલકુો વાવ 

3 ગામ વાવ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સદવણસ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન પાપડ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું વાવ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ િરજીજમનાબેનધૂળાભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૩૪૭૪૩૪૮૨૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દસકોતરસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૬૩૨૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
96 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બનાસકાુંઠા 

2 તાલકુો સુઇગામ 

3 ગામ નેસડા (ગો) 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વાડકી,કુંકાવટી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સદવણસ.. 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અલગપ્રકારનાસ્ટોનનાઉપયોગકરીનેવસ્તુબનાવવામાુંઆવેછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું નેસડા (ગો) 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાઠોડદહનાબેનવેરશીભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૪૩૮૦૨૯૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ પ્રગદતસ્વસહાયજૂથ 

23 NRLM Code ૨૭૦૯૮૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
97 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
98 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બનાસકાુંઠા 

2 તાલકુો પાલનપુર 

3 ગામ ગઠામર્ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ગર્પદત 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ગર્પદત 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૭૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૬૭૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગઠામર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ભારતીબેનચૌહાર્ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૦૯૭૧૫૯૯૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૭૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ લક્ષ્મીસ્વસહાયજૂથ 

23 NRLM Code ૨૬૯૫૭૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
99 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
100 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બનાસકાુંઠા 

2 તાલકુો પાલનપુર 

3 ગામ ગઢ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ભાર્ુું( થાળી ,વાટકી,ગ્લાસ,ચમચી,) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર માટીકામ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ભારુ્ું( થાળી ,વાટકી,ગ્લાસ,ચમચી,) 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૬૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગઢ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મિીનાબેનવાલીભાઈસમુરા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૩૭૦૨૭૧૧૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ કલરવસ્વસહાયજૂથ 

23 NRLM Code ૧૫૫૮૦૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
101 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
102 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બનાસકાુંઠા 

2 તાલકુો કાુંકરજે 

3 ગામ િુગ્રાસર્ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ગર્પદત 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર નાઇલોનનીિોરીનીબનાવટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૬૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા 
 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ 
 

17 મોબાઈલનુંબર 
 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયબાબરીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 
 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
103 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 



 
104 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 



 
105 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બનાસકાુંઠા 

2 તાલકુો વડગામ 

3 ગામ ડાલવાર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઝુમર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઝૂમર 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન િરકેપ્રકારનાિોરીવકણ  

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૭૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૭૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું વડગામ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સલમાબેનદબહારી 

17 મોબાઈલનુંબર 
 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરમજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સહયોગસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 
 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
106 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બનાસકાુંઠા 

2 તાલકુો વડગામ 

3 ગામ ડાલવાર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ તોરર્ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડર ીક્રકટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન િરકેપ્રકારનાિોરીવકણ  

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું વડગામ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સલમાબેનદબહારી 

17 મોબાઈલનુંબર 
 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરમજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સહયોગસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 
 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
107 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
108 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બનાસકાુંઠા 

2 તાલકુો વડગામ 

3 ગામ ડાલવાર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મોબાઇલબાસ્કેટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડર ીક્રકટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન િરકેપ્રકારનાિોરીવકણ  

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું વડગામ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સલમાબેનદબહારી 

17 મોબાઈલનુંબર 
 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરમજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સહયોગસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 
 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
109 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
110 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બનાસકાુંઠા 

2 તાલકુો વડગામ 

3 ગામ ડાલવાર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફલુિાની 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડર ીક્રકટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન િરકેપ્રકારનાિોરીવકણ  

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું વડગામ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સલમાબેનદબહારી 

17 મોબાઈલનુંબર 
 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરમજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સહયોગસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 
 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
111 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 

 

ભરુચ 

 

 

 



 
112 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ભરુચ 

2 તાલકુો નેંિગ 

3 ગામ નેંિગ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફ્રીઝકવર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર કાપડનીબનાવટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન કપડાનીબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ શ્રીસાુંઇસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું નેંિગ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સોરડીયાઇન્િુબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૨૪૨૭૨૩૩૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીસાુંઇસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૨૪૮૫૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
113 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ભરુચ 

2 તાલકુો વાદલયા 

3 ગામ ચમાદરયા)ધોળાગામ) 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ કેરીનુુંઅથાર્ુું 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સ્વસ્તીક 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ધોળાગામ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ દરતાબેનબોરાધરા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૫૮૬૭૬૪૪૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયકુબેરસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૬૭૮૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
114 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ભરુચ 

2 તાલકુો નેંિગ 

3 ગામ નેંિગ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ચોખા, ઘઉું , જુવાર, મકાઇરાગીનીપાપડી , 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૮૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ શ્રીસાુંઇસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું નેંિગ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કુુંિનબેનરયૈાની 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૭૫૮૪૪૯૯૯૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીસાુંઇસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૨૪૮૫૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 

 

બોટાદ 

 

 

 



 
115 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બોટાિ 

2 તાલકુો રાર્પુર 

3 ગામ દકનારા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેરઓઇલ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અરીઠાકેશતલે 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અરીઠામાુંથીહેરઓઇલનીબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૩૫ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૪વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ શ્રધ્ધાહેરઓઇલ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું દકનારા, રાર્પરુ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રોશનબેનપઠાર્ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૪૭૨૫૮૮૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ નહરીનસ્વ-સહાયજુથ 

23 NRLM Code ૨૭૫૫૬૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
116 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
117 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બોટાિ 

2 તાલકુો બોટાિ 

3 ગામ ભાુંભર્ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ દકચનક્લીનર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર દકચનક્લીનર 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન વાસર્ધોવાનોકૂચો 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયખોદડયારસ્વ-સહાયજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ભાુંભર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રખેાબેનપ્રજાપદત 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૯૯૯૫૫૬૦૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયખોદડયારસ્વ-સહાયજુથ 

23 NRLM Code 
 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
118 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો બોટાિ 

2 તાલકુો બરવાળા 

3 ગામ ખુંભાડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પૈડાું 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર મીઠાઇ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન માવાનીબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ પ્રકાશસ્વ-સહાયજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ખાુંભડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૮ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ આરતીબેનમકવાર્ા 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૭૭૮૦૦૪૦૩૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ પ્રકાસસ્વ-સહાયજુથ 

23 NRLM Code 
 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 

 

છોટા ઉદેપરુ 

 

 

 



 
119 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાય જૂથો/સભ્યો દ્રારા ઉત્પાદિત ચીજ વસ્તુઓની દવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો કવાુંટ 

3 ગામ કવાુંટ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેંડીકાફ્ટ (CU 1101) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અરીસો ,પસણ,તોરર્જુમ્મર,વગેર ે

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
મેકરમનીિોરીમાથીબનાવેલસુશોદભતચીજવસ્તુઓજમેકેિરવાજનાતોરર્,કાચનો

આરીસો , લેદડસપસણ ,જુમ્મરજવેીઅન્યચીજવસ્તુઓ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત (આરીસો 400) (પસણ 500) (તોરર્ 300) (જુમ્મર 300) 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 
પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( 

એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો)  

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દક્રષ્નાએન્ટરપ્રાઇસ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું કવાુંટ 

14 
જૂથ/વ્યદિગત 

(ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ભોઇસુંગીતાબેનમહેન્દ્રભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૧૬૮૭૩૩૨૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૩૫ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દક્રષ્નાદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૪૬૭૫૯ 



 
120 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

 

 

  

  

24 
GeM 

પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર  



 
121 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો કવાુંટ 

3 ગામ કરજવાુંટ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બાુંબુ /વુડનપ્રોડક્ટ (CU 1102) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર છુપાડા, છૂપડી, ટોપલીવગેર ે

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
વાુંસનાબેમ્બુમાથીઅલગઅલગપ્રકારનીઘરવપરાશમાટેનીબનાવવામાુંઆવતીવસ્તુ

ઓજમેકેસાવરર્ો ,કુંદડયુું,ટોપલી,મોસટી,સુપડાટાટજવેીવસ્તુનીબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત 
નુંગનો૧૦૦થી૧૦૦૦સુધી( સાવરર્ો૧૦૦) (કું દડયો૨૦૦)(ટોપલી 

,ટોપલોસપુડામોસટી 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 
પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( 

એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો)  

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયશ્રીરામદમશનમુંગલમ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું કરજવાુંટ 

14 
જૂથ/વ્યદિગત 

(ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ હારીજનકદવતાબેનબાબુભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૧૨૦૮૭૨૩૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૯૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦૦ 



 
122 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયશ્રીરામદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૧૮૦૯૭૨ 

24 
GeM 

પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર  



 
123 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો કવાુંટ 

3 ગામ રાયદસુંગપરૂા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેંડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઉુંધર્ (CU 1103) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઉર્ધર્અલગઅલગરુંગબેરુંગીકાપડથીબાનવવામાુંઆવેછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ઉુંધર્૧નુંગ૫૦૦થી૮૦૦સુધી 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયઅુંબેમદહલાબચતજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું રાયદસુંગપરૂા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા 
 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાઠવાઅુંજુબેનઅરદવુંિભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૪૬૯૮૯૩૫૯૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયઅુંબેમદહલાબચતજુથ 

23 NRLM Code ૨૪૯૯૩૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
124 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

 

  



 
125 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો કવાુંટ 

3 ગામ રૂમડીયા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેંડીક્રાફ્ટવાુંસનીબનાવટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર તીર,કામઠા (CU 1104) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 

વાુંસનાબેમ્બુમાથીબનાવવામાુંઆવતીકામઠીતીરજનેેબનાવતીવખતેઅલગઅલગપ્ર

કારનુુંશર્ગારકરવામાુંઆવેછેજમેકેઊું ગોટાઘૂઘરીગોલ્ડન 

,ફલૂવાટકીછીબરા,રુંગીનમર્કા,દ્વારાબનાવવામાુંઆવેછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત તીરકામઠી૧જોડ૧૦૦૦થી૧૨૦૦સુધી 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 
પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( 

એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો)  

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયબજરુંગબલીએન્ટરપ્રાઇસ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું રૂમદડયા 

14 
જૂથ/વ્યદિગત 

(ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાઠવારદવતાબેનઅરદવુંિભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૫૯૯૭૨૭૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયબજરગસખીમુંડળ 



 
126 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

23 NRLM Code ૫૮૬૭૫ 

24 
GeM 

પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર  

 

  



 
127 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો કવાુંટ 

3 ગામ કવાુંટ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેંડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઓદશકા ,તોરર્ (CU 1105) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 

ઓસીકબનાવવામાટેવપરાતીમદટદરયલપોલીદસ્તકરૂઅનેડીઝાઇદનુંગમખ

બલકાપડથીઅલગઅલગપ્રકારનીનાના –

મોટાડીઝાઇદનુંગઓસીકાબનાવવામાુંઆવેછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ઓસીકનુંગ૩૫૦સાઈજપ્રમાર્ેદકમત 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 
પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( 

એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો)  

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ઓમસાઈમીશનમુંગલમ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું કવાુંટ 

14 
જૂથ/વ્યદિગત 

(ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વર્કરજદશબેનકનુભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૨૪૩૯૫૬૫૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ઓમસાઈદમશનમુંગલમ 



 
128 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

23 NRLM Code ૨૪૩૧૨૧ 

24 
GeM 

પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર  

 

 

 

 



 
129 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો કવાુંટ 

3 ગામ વીજળી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અન્ય 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર મશરૂમઉત્પાિનવેચાર્ (CU 1106) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન મશરૂમનીખેતીદશયાળામાુંથાયછેઆત્પાિનનેતૈયારથતાું૩માસથાયછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત - 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 
પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( 

એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો)  

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સત્યમીશનમુંગલમ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું વીજળી 

14 
જૂથ/વ્યદિગત 

(ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાઠવાસીતાબેનશૈલરે્ભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૩૨૮૯૨૬૭૭૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સત્યદમસનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૨૫૨૬૦૧ 



 
130 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

24 
GeM 

પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર  

 

 

  



 
131 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો નસવાડી 

3 ગામ કુકાવટી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર પાપડ (CU 1007) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઘવઅનેઅડિનીબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧પેકટ૧૦૦રૂદપયા 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જ્યોદતસખીમુંડળગહૃઉધોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું કુકાવટી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મેમર્મુમતજબાનુુંઈમરાનભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૧૦૬૭૯૭૯૪૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જ્યોદતસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૯૪૪૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
132 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

 

  



 
133 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો નસવાડી 

3 ગામ પીપલાજ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અન્ય 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર મરીમસાલા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન મસાલાબનાવટ (CU 1108) 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧પેકેટ૨૦થી૧૦૦રૂદપયા 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયગાયિીસખીમુંડળગહૃઉધોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું પીપલાજ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સોલુંકીનયનાબેનજયેન્દ્રદસુંહ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૨૮૩૮૮૧૮૪૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયગાયિીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૦૧૨૧૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
134 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
135 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો સુંખેડા 

3 ગામ સુંખેડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અથાર્ાુંબનાવટ (CU 1109) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અથાર્ાુંબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧નુંગ૨૦રુ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ વૃુંિસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સુંખેડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ખરાિીદિદક્ષતાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૭૮૦૪૫૯૫૦૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯-૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ વૃુંિસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૩૬૪૭૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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137 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો સુંખેડા 

3 ગામ ખૂનવાડ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અગરબત્તીબનાવટ/પાપડી (CU 1110) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર પૂુંજાસામગ્રી/ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અગરબત્તીબનાવટ/પાપડી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧નુંગ (પેકેટ) ૧૦થી૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયઅુંબેસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ખુનવાડ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલઝુંખનાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૯૦૭૪૯૪૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯-૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયઅુંબેસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૦૭૫૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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139 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો સુંખેડા 

3 ગામ સુંખેડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ સુંખેડાફદૂનણચર (CU 1111) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીકાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન બાજટ,સોફાસેટ, મુંદિર,પલુંગવગેર ે

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦થી૪૦૦૦૦સુધીનુંગ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ તજેસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સુંખેડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ખરાિીસોનલબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૧૩૧૨૨૦૭૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪-૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરમજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ તજેસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૪૮૨૮૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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141 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો સુંખેડા 

3 ગામ સરડીયા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઉનનીબનાવટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હૅન્ડલૂમ (CU 1112) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઘરસજાવટનાતોરર્ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦થી૫૦૦નુંગ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સખીસહેલીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સરડીયા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૭ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મકરાર્ીતહેરબીબી 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૦૯૬૧૪૯૫૯૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સખીસહેલીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૭૦૧૫૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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143 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો સુંખેડા 

3 ગામ સુંખેડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બુટ્ટી,પાયલ,સેટમોતીકામવગેર ે

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ (CU 1113) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન બુટ્ટી,પાયલ,સેટમોતીકામવગેર ે

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦થી૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયખોદડયારસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સુંખેડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૭ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ માછીિક્ષાબેનજગિીશભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૩૯૫૨૬૬૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) વેચાર્મજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયખોદડયારસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૬૨૮૭૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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145 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો સુંખેડા 

3 ગામ ગોજપુર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેરઓઇલ (CU 1114) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર આયુવેદિકપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન હેરઓઇલ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ આશીવાણિસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગોજપુર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૭ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ માછીહુંશાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર 
 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯-૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ આશીવાણિસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૭૫૬૧૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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147 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો સુંખેડા 

3 ગામ સુંખેડા (CU 1115) 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ દસુંગઅનચેર્ાનીબનાવટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દસુંગઅનેચર્ાનીબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫થી૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ રૂજલસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સુંખેડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કનોદજયારમીલાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૦૯૮૯૫૭૮૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) વેચાર્મજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ રૂજલસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૪૮૨૮૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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149 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો સુંખેડા 

3 ગામ સુંખેડા (CU 1116) 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ટેસ્ટી (ભૂુંગળા) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ટેસ્ટી (ભૂુંગળા) 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫થી૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ વૈભવસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સુંખેડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ િેસાઇવર્ાણબેન 

17 મોબાઈલનુંબર 
 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪-૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ વૈભવસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૬૫૯૭૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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151 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો બોડેલી 

3 ગામ પાટીયા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મસાલા (CU 1117) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સ્મોલમસાલાપેદકુંગ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન મરીમશાલાપદેકુંગ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧નુંગ (પેકેટ) ૧૦થી૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 1 નુંગના 9 થી 85 RS 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) પેકી ુંગતારીખથી 1 વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયભોલેનાથસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું પાટીયા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાઠવાહુંસાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર નથી 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ભોલેનાથસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૬૨૦૬૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો બોડેલી 

3 ગામ કોદસન્દ્રા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હાઈજીન/હેલ્થ (CU 1118) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સાબુ,સેમ્પ,ુસેનેટરીનમે્પકીન,હેરઓઈલ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન કોસમેટીકઅનેહાઈજીદનુંગ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત 1 નુંગના 70 RS/55RS/45RS/110RS 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 1 નુંગના 66 RS/53RS/42RS/104RS 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) પેકી ુંગતારીખથી 1 વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ વાર્ીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું કોદસન્દ્રા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલદહરલબનેહેમતભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૩૮૩૧૦૦૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) વેચાર્મજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૧૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ વાર્ીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૫૨૫૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
154 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
155 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો બોડેલી 

3 ગામ કોદસન્દ્રા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેંડીક્રાફ્ટ (CU 1119)  

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઘરસજાવટતોરર્ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઘરસજાવટનાતોરર્ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત 1 નુંગ 170 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 1 નુંગ 165 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયગાયિીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું કોદસન્દ્રા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ તડવીકુ્રપાબેનમહેશભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૧૬૭૨૧૭૫૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) વેચાર્મજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૨૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયગાયિીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૬૯૭૯૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
156 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
157 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો બોડેલી 

3 ગામ બોડેલી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પજૂાસામગ્રી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અગરબતી (CU 1120) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન પજૂાસામગ્રી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦-૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૭-૯૩ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ શીવસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું જુનીબોડેલી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ બેલીમતાદહરાબીબીઈરફાનભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૯૮૨૫૫૧૦૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૩૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દશવસેલ્ફહેલ્પગ્રપુ 

23 NRLM Code ૧૮૫૭૯૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
158 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
159 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો બોડેલી 

3 ગામ ઢોકલીયા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ રદેડમેન્ટગારમેન્ટ (CU 1121) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર રૂનીબનાવતનીવસ્તુઓઓસીકા,રજાઈ,ગાિલા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન રૂનીબનાવટિીવેટ,ગાિલા,ઓદસકા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦-૧૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૭-૧૪૪૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ યાગોસસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ઢોકલીયા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ શેખવદહિાબેનશબ્બીરભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૦૯૬૪૨૮૩૨૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) વેચાર્મજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૨૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ યાગોસસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૮૨૨૧૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
160 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

 

  



 
161 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો જતેપુરપાવી 

3 ગામ હરીપરૂા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મસાલા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સ્મોલમસાલાપેદકુંગ (CU 1122) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઓગેદનકઘરગથુુંમસાલાનુુંઉત્પાિનઅનેપેદકુંગ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦થી૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ નમણિાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું હરીપરુા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાઠવાઅરુર્ાબેનનરપતભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૫૦૧૦૧૩૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ નમણિાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૭૮૬૫૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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163 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો જતેપુરપાવી 

3 ગામ ગુંભીરપરુા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેંડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઉનવર્ાટરૂમાલ (CU 1123) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઉનમાથીરૂમાલનીબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦થી૩૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયગુરુિેવસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગુંભીરપરુા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાઠવાહુંસાબેનપ્રકાશભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૧૪૯૬૮૨૪૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૫ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયગુરુિેવસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૫૨૦૨૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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165 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો છોટાઉિેપુર 

3 ગામ ગુનાટા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેંડીક્રાફટ (CU 1124) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર મોતીનાહાર, પાયલ, બુટી, સટે, હાર 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન મોતીમાુંથીસુંનગરનીચીજવસ્તુઓનીબનાવત 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦થી૨૦૦૦સુધીનાહરબનાવેછે 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨નગના૨૪૦૦ ..૨૦૦લેખ ે

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયઅુંબેસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગુનાટા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાઠવારખેાબેનનજરુું ભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૬૨૯૬૪૬૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) વેચાર્મજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયઅુંબેસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૬૫૭૦૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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167 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો છોટાઉિેપુર 

3 ગામ અુંબાલા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ માટીકામ (CU 1125) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર તવો, કઢાઈ, માટીનાવાસનો 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન કાચીમાટીલાવીઅનેમાટીનાવસુંર્બનાવીએનેપકવીનેએનુુંવેચાર્કરવુું 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦થી૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧નગના૬૦રૂદપયાપ્રમાર્ ે

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જાનકીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું અુંબાલા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાઠવાિેવાલીબેનકાનસી ુંગ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૯૯૦૬૦૫૮૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) વેચાર્મજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જાનકીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૬૮૮૬૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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169 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો છોટાઉિેપુર 

3 ગામ ચઠ્ઠવાડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વાુંસકામ (CU 1126) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ટોપલી, સુપડી, સાવરર્ા, છાબડી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન લીલાવાુંસલાવીએમાુંથીહાથનીબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત 50 થી 500 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧નગના૬૦રૂદપયાપ્રમાર્ ે

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયસરસ્વતીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ચઠ્ઠવાડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ હરીજનનસુબેનબાલુભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૭૫૮૦૦૪૫૩૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) વેચાર્મજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયસરસ્વતીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૭૩૧૨૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
170 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
171 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો છોટાઉિેપુર 

3 ગામ ગાુંઠીયા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ચારોલી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ચારોલી (CU 1127) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન સીજનઆધાદરતજગલમાુંથીચારોળીવીનીનેએનુુંવેચાર્કરવુું 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫દકલોથી૨૦દકલોસુધી 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત દકલોપ્રમાર્ ે

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયમહાકાલીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગાુંઠીયા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાઠવાઅદપણતાબેનવેરદસુંગભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૨૩૫૬૮૧૯૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) વેચાર્મજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયમહાકાલીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૬૧૫૮૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો છોટાઉિેપુર 

3 ગામ દકકાવાડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વાુંસકામ (CU 1128) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ટોપલી, સુપડી, સાવરર્ા, છાબડી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન લીલાવાુંસલાવીએમાુંથીહાથનીબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦થી૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧નગના૬૦રૂદપયાપ્રમાર્ ે

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયબજરુંગબલીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું દકકાવાડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૬ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સોલુંકીનમલીબેનબલદસુંગભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૨૩૮૭૪૫૫૪૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) વેચાર્મજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયબજરુંગબલીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૬૭૧૮૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો છોટાઉિેપુર 

2 તાલકુો છોટાઉિેપુર 

3 ગામ ખુટાલીયા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હાથવર્ા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઉધન (CU 1130) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઉનનાિોરથીહાથવડેબનાવટકરીવેચાર્કરવુું 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦થી૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૦નુંગના૧૫૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયિશામાુંસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ખુટાલીયા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વર્કરશારિાબેનદવનોિભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૭૯૭૮૧૩૯૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) વેચાર્મજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયિશામાુંસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૬૫૭૦૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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દાહોદ 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો ઝાલોિ 

3 ગામ વરોડ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અગરબત્તી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર - 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ભુરીયાસીતાબેનરમેશભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૬૦૦૨૦૨૯૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૮૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ બાબાિેવ WSHG 

23 NRLM Code ૧૯૭૧૯૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો ઝાલોિ 

3 ગામ સાુંપોઇ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર - 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ આમલીયારતજેલબેનશુંકરભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૨૬૫૮૯૮૦૬૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૪૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયસુંતોર્ીકેળવર્ી WSHG 

23 NRLM Code ૨૮૧૭૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો ઝાલોિ 

3 ગામ હડમતખુુંટા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર - 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જમૈીનમીશનમુંગલમ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૬ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ડામોરકાન્તાબેનસોમસી ુંગભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૭૯૧૯૮૭૮૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૪૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયમીનમીશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૧૭૫૩૮૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
180 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો ઝાલોિ 

3 ગામ ગુલતોરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અગરબત્તી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર - 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ડામોરશારિાબેનમેહુલભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૨૩૪૮૫૪૭૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૦૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૪૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયખોડીયારસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૭૬૦૪૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
181 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો ઝાલોિ 

3 ગામ ગુલતોરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વેફર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર - 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ડામોરસુંગીતાબેનસરિારભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૧૪૦૩૫૧૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૪૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયમહાકાલી NRLM 

23 NRLM Code ૨૬૯૮૫૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
182 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો ઝાલોિ 

3 ગામ મહુડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વાટકાવેફર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર - 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ચૌહાર્ગીતાબેનબાબુભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૯૭૮૩૨૭૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૮૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયસાવરીયા WSHG 

23 NRLM Code ૨૭૬૯૫૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
183 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો ઝાલોિ 

3 ગામ બાજરવાડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અગરબત્તી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર - 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ હઠીલાનયનાબેનરાકેશભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૯૯૬૭૨૧૯૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૪૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ માનસી WSHG 

23 NRLM Code ૧૭૭૭૩૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
184 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો ઝાલોિ 

3 ગામ સાુંપોઇ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વેફર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર - 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ અમલીયારતજેલબેનશુંકરભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૨૬૫૮૯૮૦૬૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૮૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયસુંતોર્ીમાુંકેળવર્ીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૮૧૭૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
185 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો ગરબાડા 

3 ગામ ગાુંગરડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ટોપલી,ઝાડુ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સેવા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૩૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગાુંગરડી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ભાભોરઅદનતાબેનસુંશુભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૩૮૭૦૨૬૫૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયમહાકાળીમાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૫૦૦૬૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
186 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
187 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો ગરબાડા 

3 ગામ નાુંિવા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ લોટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઉત્પાિન 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૬૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું નાુંિવા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ભૂરારમર્ીબેનલદલતભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૯૮૦૭૨૧૯૫૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૦૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ આશાપરુામાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૪૬૮૬૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
188 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો ગરબાડા 

3 ગામ ગાુંગરડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બ્લાઉસ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સેવા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગાુંગરડી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારરુંજનબેનએસ. 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૯૯૪૭૪૨૮૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૦૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જગતસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૮૪૯૫૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
189 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો ગરબાડા 

3 ગામ ભે 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મોતીકામ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સેવા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૯૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૭૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ બારીયાસરિાબેનસકુીયાભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૧૨૪૨૭૫૬૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયઈિરકૃપાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૫૩૬૫૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
190 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
191 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો ગરબાડા 

3 ગામ બોરીયાળા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ કરીયાર્ા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર વેપાર 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૬૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ કરીયાર્ા 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું બોરીયાળા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ િેહડામેંિાબેનગોદવુંિભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૮૭૪૭૬૦૭૪૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ મહેરાજસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૪૮૨૦૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
192 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો ગરબાડા 

3 ગામ નેલસરુ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બુંગડીબનાવવીઅનેવેચવી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સેવા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ બેંગલટરે દડુંગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું નેલસરુ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કલમીમુંજુબેનમકેુશભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૯૬૪૪૦૦૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયદહુંિમદહલામુંડળ 

23 NRLM Code ૧૪૬૮૭૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
193 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો ગરબાડા 

3 ગામ સાહિા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બ્લાઉસ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સેવા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૯૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ટેલદરુંગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સાહિા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મકવાર્ાગીતાબેનરમશેભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૯૮૦૫૭૫૭૧૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સાગરસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૬૯૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
194 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો ગરબાડા 

3 ગામ અભલોિ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બુંગડીબનાવવીઅનેવેચવી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઉત્પાિન 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ બુંગડીબનાવવીઅનેવેચવી 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું અભલોિ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારરરુે્કાબેનસુંજયભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૯૯૧૫૨૪૮૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સાગરસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૫૩૨૦૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
195 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો લીમખડેા 

3 ગામ લીમખડેા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ માટીકામ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર વાસર્ (DHD1117) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૦૦૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત ૦ 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૦ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામલીમખેડાઝાલોિરોડ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાઠોડસુભદ્રાબેનમીઠાલાલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૮૯૦૭૮૫૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૩ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ માુંભ્રમાુંર્ીકુભારીકામકલાગીરી WSHG 

23 NRLM Code ૧૮૪૮૪૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ૦ 



 
196 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

 



 
197 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો લીમખડેા 

3 ગામ મુંગલમહુડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મોટીકામ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર જોલાનીબનાવટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૫૦૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત ૦ 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૦ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામમુંગળમહુડીિાહોિરોડ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ભાભોરસુદમિાબેનદવદછયાભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૨૫૪૪૨૫૧૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ પાવણતી WSHG 

23 NRLM Code ૧૪૯૯૨૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ૦ 

 



 
198 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો લીમખડેા 

3 ગામ મોટીબાડીબાર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વાસકામ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર દતરખામટા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૭૫૦૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત ૦ 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૦ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામમોટીબાડીબાર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પીઠયાકું કુબેનશુંકરભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૨૫૮૮૫૮૧૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૩ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયમહાકાળી WSHG 

23 NRLM Code ૨૩૩૧૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
199 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
200 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો ફતપેુરા 

3 ગામ કરોડીયાપૂવણ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ સુપડા,ટોપલા,ટોપલી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર વાસકામ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન સુપડા,ટોપલા,ટોપલી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૦૦૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત ૦ 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૦ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સફાઈકામિારદમશનમુંગલમજૂથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ.પોકરોડીયાપૂવણ.તા.ફતેપરુા.જી.િાહોિ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ હરીજનમુંજુલાબેનપ્રકાશભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૮૭૭૦૪૪૪૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સફાઈકામિારદમશનમુંગલમજૂથ 

23 NRLM Code ૨૮૩૫૭૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ૦ 

 



 
201 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
202 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો ફતપેુરા 

3 ગામ ફતપેુરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ સુપડા,ટોપલા,ટોપલી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર વાસકામ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન સુપડા,ટોપલા,ટોપલી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૫૦૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત ૦ 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૦ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સફાઈકામિારદમશનમુંગલમજૂથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ.પો.ફતેપરુા .તા.ફતેપરુા.જી.િાહોિ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ચાવડાશદમણષ્ઠાબેનદિનેશભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૮૭૪૬૩૭૨૮૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૧૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૧૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સફાઈકામિારદમશનમુંગલમજૂથ 

23 NRLM Code ૧૬૬૩૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ૦ 

 



 
203 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો ફતપેુરા 

3 ગામ ફતપેુરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ માટલા,માટલી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર માટીકામ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન માટલા,માટલી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૦૦૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત ૦ 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૦ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ માુંમોગલદમશનમુંગલમજૂથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ.પોફતેપરુા.તા.ફતપેુરા.જી.િાહોિ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પ્રજાપદતસુદમિાબેનસુરશેભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૫૧૨૮૬૯૭૬૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ માુંમોગલદમશનમુંગલમજૂથ 

23 NRLM Code ૨૭૮૫૨૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ૦ 

 



 
204 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
205 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો ફતપેુરા 

3 ગામ ફતપેુરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ માટલા,માટલી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર માટીકામ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન માટલા,માટલી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૫૦૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત ૦ 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૦ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયઅુંબેસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ.પોફતેપરુા.તા.ફતપેુરા.જી.િાહોિ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પ્રજાપદતમનીર્ાબેનમુકેશભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૨૦૦૯૮૨૦૩૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયઅુંબેસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૩૧૨૪૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ૦ 

 



 
206 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો િે,બારીયા 

3 ગામ ઉધવાળા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વાસકામ / ફદનણચર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર બેડ,ખુરસી,ટેબલ,સોફા,દટુંગુલા,ટોપલા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન બેડ,ખુરસી,ટેબલ,સોફા,દટુંગુલા,ટોપલા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦થીલઈને૮૦૦૦સધુી 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૬૦૦૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત ૦ 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૦ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ હદરજનરખેાબેનરુંદજતભાઈ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ઉધાવળા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ હદરજનરખેાબેનરુંદજતભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૩૮૧૭૫૮૮૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયમેલડીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૩૭૭૯૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ૦ 

 



 
207 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો િે,બારીયા 

3 ગામ ડુખળી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વાસકામ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ટોપલા ,ટોપલી, દટુંગુલા, 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ટોપલા ,ટોપલી, દટુંગુલા, 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૫૦૦૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત ૦ 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૦ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ હારીજનનુંિુબેનજગિીશભાઇ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ડુખળી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ હારીજનનુંિુબેનજગિીશભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૦૧૬૩૮૦૭૪૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયમહાકાળીસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૮૫૨૬૩૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
208 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
209 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો િાહોિ 

3 ગામ ગલાલીવાડ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મોતીકામ ,પશણ,ફાઈલો 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર - 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦-૧૦૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત - 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ નીતાબેનપુંકજભાઈચૌહાર્ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૯૮૦૭૫૦૫૨૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ઉત્સવસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૪૪૯૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
210 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો િાહોિ 

3 ગામ પુસરી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડીગ્રાફ , પશણ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર DHD1126 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦-૧૦૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત - 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ચુંચલબેનહેતલકુમારઠાકોર 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૨૭૪૭૮૧૫૪૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયોતસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૩૬૦૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
211 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
212 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો િાહોિ 

3 ગામ ચાુંિાવાડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ભરતગુથર્ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર - 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦-૮૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત - 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાઠોડવર્ાણબેનકેશવ 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૨૦૩૪૩૩૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયમહાકાળીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૫૫૪૮૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
213 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િાહોિ 

2 તાલકુો િાહોિ 

3 ગામ ચુંિવાર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વાસનાટોપલા,છાબડી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર - 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૨૦-૩૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત - 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ હદરજનરમીલાબેનસોમાભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૮૭૪૭૩૧૦૨૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ વાસકામસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૬૧૧૬૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
214 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 

 

ડાગં 

 

 

 



 
215 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ડાુંગ 

2 તાલકુો આહવા 

3 ગામ નડગખાિી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ નાગલીનીદવદવધબનાવટો (DG1102) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર નાગલીદબસ્કીટ,નાગલીનીચક્રરી,સકરપાડા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ૬માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દરદિદસદિસખીમુંડળનડગખાિી 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ. નડગખાિીપો.દચકટીયા. તા. આહવા-ડાુંગ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગાયકવાડકલ્પનબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૯૭૮૪૮૦૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૮૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દરદિદસદિસખીમુંડળનડગખાિી 

23 NRLM Code ૨૬૬૩૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
216 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 



 
217 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 



 
218 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 



 
219 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ડાુંગ 

2 તાલકુો આહવા 

3 ગામ નડગખાિી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અજમાનુુંપાર્ી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અજમાનુુંપાર્ી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૬૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૫૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દરદિદસદિસખીમુંડળનડગખાિી 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ. નડગખાિીપો.દચકટીયા. તા. આહવા-ડાુંગ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગાયકવાડકલ્પનબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૯૭૮૪૮૦૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દરદિદસદિસખીમુંડળનડગખાિી 

23 NRLM Code ૨૬૬૩૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
220 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

 



 
221 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ડાુંગ 

2 તાલકુો આહવા 

3 ગામ આહવા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ નાગલીનીદવદવધબનાવટો 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર નાગલીપાપડ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ૬માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ લક્ષ્મીસખીમુંડળઆહવા 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુપો. આહવા -ડાુંગ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ િળવીરખેાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૦૯૪૬૧૭૦૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૨ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૯૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ લક્ષ્મીસખીમુંડળઆહવા 

23 NRLM Code ૨૭૮૬૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
222 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

 

  



 
223 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
224 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ડાુંગ 

2 તાલકુો વઘઈ 

3 ગામ જામલાપાડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઓગણનીકહળિળ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઓગણનીકહળિળ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ અુંદબકાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ.ુજામલાપાડાપો.રુંભાસતા.વઘઈ-ડાુંગ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ બીરારીિક્ષાબેનકે. 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૪૦૧૧૫૪૭૮૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૩ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૭૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ અુંદબકાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૩૦૮૩૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
225 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

 

  



 
226 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ડાુંગ 

2 તાલકુો સુબીર 

3 ગામ સુબીર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મસાલા(DG1109) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર 
સ્પેદસયલમસાલો, સાુંબરમસાલો, ચામસાલો, 

સાિોમસાલો, દબયાણનીમસાલો 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૭૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ શબરીબાઈસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ.પો. સુબીર, તા.સુબીર, દજ.ડાુંગ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કાગડશેકુુંતલાબેનરદતલાલભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૬૪૩૩૧૪૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શબરીબાઈસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૬૪૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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228 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ડાુંગ 

2 તાલકુો સુબીર 

3 ગામ દશુંગાર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડ(DG1104) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર નાગલીપાપડ, ચોખાનાપાપડ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૩૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ૬માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ વૈભવીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ.ુપો. દશુંગાર્ા, તા.સુબીરદજ.ડાુંગ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગામીતરદવનાબેનભાદવનભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૫૭૪૨૯૫૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૮૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ વૈભવીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૬૩૪૮૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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230 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ડાુંગ 

2 તાલકુો સુબીર 

3 ગામ ખાુંભલા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ કઠોળ(DG1107) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર તુવેર, મગ,ચર્ા, વટાર્ા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયઅુંબેસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ.પો.ખાુંભલા, તા.સુબીર, દજ.ડાુંગ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૯ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કામડીરાસુબેનમગનભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૯૯૬૧૯૨૩૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૮૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયઅુંબેસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૬૦૭૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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232 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ડાુંગ 

2 તાલકુો સુબીર 

3 ગામ ચીખલી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ કઠોળ (DG1108) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર મસુર, અડિ, તુવેર 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ િુગાણસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ.ચીખલી, પો.લવચાલી, તા.સુબીર, દજ.ડાુંગ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૭ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ચૌયાણનયનાબેનમેહુલભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૦૮૬૧૨૫૧૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ િુગાણસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૧૦૧૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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દેવભમૂી-દ્વારકા 
 

 

 



 
234 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િેવભૂદમદ્રારકા 

2 તાલકુો ખુંભાદળયા 

3 ગામ દવરમિળ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઉન 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઢી ુંગલીનાડર ેસ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઉનમાુંથીઢી ુંગલીનાડર ેસ,શોપીસ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત સાઈઝમજુબઅલગ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ લક્ષ્મીબેનકારુું  

17 મોબાઈલનુંબર ૯૩૧૩૫૫૧૮૨૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) - 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૨૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સતીમાુંસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૦૧૪/GJ/૭૭૪૯૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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236 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો િેવભૂદમદ્રારકા 

2 તાલકુો ભાર્વડ 

3 ગામ વેરાડ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ આયુવેદિક 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સરગવા,લીમડો,મામજેોનોપાઉડર 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન સરગવો,ગળો,લીમડાનોપાઉડર 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત - 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ િક્ષાબેનરાઠોડ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૯૫૬૫૧૪૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) - 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૮૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ રાધેદક્રષ્નાદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૨૦૨૧/GJ/૨૬૭૮૪૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
237 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 

 

ગાધંીનગર 

 

 

 



 
238 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ગાુંધીનગર 

2 તાલકુો િેહગામ 

3 ગામ રદખયાલ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બેટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર લાકડાનીબનાવટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું રદખયાલ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૭ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ થોરીતજેલબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૫૨૪૬૩૧૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સ્વાદમનારાયર્દમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૨૪૧૮૬૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
239 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ગાુંધીનગર 

2 તાલકુો િેહગામ 

3 ગામ રદખયાલ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ છાબડી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર બામ્બુપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું રદખયાલ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ થોરીકું કુબેનકોહભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૫૨૪૬૩૧૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ રાધેદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૧૮૮૫૯૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
240 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ગાુંધીનગર 

2 તાલકુો િેહગામ 

3 ગામ રદખયાલ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ કદડયો 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર બામ્બુપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૭૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું રદખયાલ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૭ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ થોરીકું કુબેનકોહભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૫૨૪૬૩૧૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ રાધેદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૧૮૮૫૯૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
241 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ગાુંધીનગર 

2 તાલકુો િેહગામ 

3 ગામ રદખયાલ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ નાનીબેંચ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર લાકડાનીબનાવટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું રદખયાલ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૬ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ થોરીતજેલબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૫૨૪૬૩૧૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સ્વાદમનારાયર્દમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૨૪૧૮૬૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
242 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ગાુંધીનગર 

2 તાલકુો ગાુંધીનગર 

3 ગામ રૂપાલ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ચટર્ી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૮૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૬૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૪મહીના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત Gem 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું રુપાલ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલભાનુબેનકનભુાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૭૭૮૯૫૦૭૧૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૦૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦દકલોગ્રામ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ પૂનમસખીબચતમુંડળ 

23 NRLM Code ૯૧૬૭૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
243 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ગાુંધીનગર 

2 તાલકુો ગાુંધીનગર 

3 ગામ રૂપાલ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઇન્સટન્ટગોટાદમક્સ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૭૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૩મહીના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત Gem 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ મહાવીરઇુંનસ્ટ્ન્ટદમક્સ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું રુપાલ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારહેમાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૪૦૧૮૯૩૮૩૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દસધ્ધીસ્વસહાયબચતસખીમુંડ્ળ 

23 NRLM Code ૧૮૯૩૮૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
244 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ગાુંધીનગર 

2 તાલકુો કલોલ 

3 ગામ બોદરસના 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ખાખરા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૩૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત Gem 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ઉત્સવસખીમુંડ્ળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું બોદરસર્ા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલશદમણષ્ઠાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૬૦૭૬૧૨૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૧૦૦૦દકલોગ્રમ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૮૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ઉત્સવસદખમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૬૩૩૬૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
245 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ગાુંધીનગર 

2 તાલકુો કલોલ 

3 ગામ નારિીપરુ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પપરેબેગ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઓદફસસ્ટેશનરી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું નારિીપરુ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વાઘેલાદક્રશ્નાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૨૫૦૯૨૪૮૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયઅમ્બેસખીમુંડ્ળ 

23 NRLM Code ૨૫૮૯૪૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
246 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ગાુંધીનગર 

2 તાલકુો ગાુંધીનગર 

3 ગામ ડોલારાર્ાવાસર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડ-ચોખના-સેવ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૯૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ડોલારાર્ાવાસર્ા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાજશે્રીબેનભાવસાર 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૧૦૨૮૫૧૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૦૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૯૫૦દકલોગ્રમ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ અદમ્બકાસખીમુંડ્ળ 

23 NRLM Code ૯૧૧૫૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
247 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ગાુંધીનગર 

2 તાલકુો ગાુંધીનગર 

3 ગામ ડોલારાર્ાવાસર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વેફ્રર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૯૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ડોલારાર્ાવાસર્ા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાજશે્રીબેનભાવસાર 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૧૦૨૮૫૧૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૦૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૯૫૦દકલોગ્રામ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૯૬૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ અદમ્બકાસખીમુંડ્ળ 

23 NRLM Code ૯૧૧૫૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
248 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ગાુંધીનગર 

2 તાલકુો ગાુંધીનગર 

3 ગામ ડોલારાર્ાવાસર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફ્રરસાર્ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૨મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ડોલારાર્ાવાસર્ા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાજશે્રીબેનભાવસાર 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૧૦૨૮૫૧૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૦૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦દકલોગ્રામ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ અદમ્બકાસખીમુંડ્ળ 

23 NRLM Code ૯૧૧૫૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 

 

ગીર-સોમનાથ 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમુજબમાદહતી 

1 દજલ્લો ગીરસોમનાથ 

2 તાલુકો તાલાલા 

3 ગામ બોરવાવ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઓગેદનકમેંગોપલ્પ, કાચીકેરીપાઉડર, થાબડી,પેંડા. 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઓગેદનકચીજવસ્તુ/કોસ્મેદટકઆઈટમ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
ઓગેદનકહબણલપ્રોડક્ટ, કોસ્મેદટકઆઈટમ,શેમ્પૂ, સાબુ, 

હેરઓઇલ, નસ્યડર ોપ, ફેસપેક 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત પ્રોડક્ટમુજબ૫૦થી૨૫૦સુધી 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત પ્રોડક્ટમુજબ૪૦થી૨૨૦સુધી 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દનભાણવઓગેદનક્સ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું બોરવાવતા. તાલાલા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસોયાવર્ાણબેનનારર્ભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૫૦૬૮૪૧૬૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦-૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦નુંગઅુંિાદજત 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧,૫૦,૦૦૦/- અુંિાદજત 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દનભાણવમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૨૫૪૨૮૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ગીરસોમનાથ 

2 તાલકુો તાલાલા 

3 ગામ બોરવાવ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફોટોફે્રમ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર શુશોભનઆઈટમ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ખીલીઅનેિોરામાથીબનાવેલદવદવધપ્રકારનીફોટોફે્રમ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત પ્રોડક્ટસનીસાઈઝમજુબ૫૦૦થી૫૦૦૦સધુી 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત પ્રોડક્ટસનીસાઈઝમજુબ૪૦૦થી૪૫૦૦સધુી 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) આજીવન 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ મધરુમશોપીસ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું બોરવાવતા. તાલાલા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વર્ાણબેનસુરશેભાઈરૂપારલેીયા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૬૨૮૧૪૭૨૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬-૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરમજુબબનાવવામાુંઆવેછે. 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫,૦૦,૦૦૦/- 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ મધરુમસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૧૮૪૬૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ગીરસોમનાથ 

2 તાલકુો સુિાપાડા 

3 ગામ સી ુંગસર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ િુધનીમીઠાઇ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ખાધ્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન િુધમાુંથીબનતીમીઠાઇઅનેપેંડા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧૦દિવસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ નકવીસબેરાબાનુમહમિઅલી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૨૪૩૬૯૦૯૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯-૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરમજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડરૅમજુબ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ફરીનમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૨૬૭૨૨૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ગીરસોમનાથ 

2 તાલકુો સુિાપાડા 

3 ગામ સી ુંગસર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હાથથીબનેલચોકલેટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ખાધ્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન હાથથીબનેલચોકલેટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત રૂ.૫અનેરૂ.૧૦પરપીસ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત રૂ.૪૦૦૫૦૦ગ્રામરૂ.૮૦૦૧કીગ્રા 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧૫થી૩૦દિવસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ના 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સી ુંગસર- સુિાપાડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ શેખઆદશયાનાઅલ્લારખા 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૦૯૬૭૦૯૪૪૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮-૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરમજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડરૅમજુબ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ કી.બી.સી. મુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૨૫૧૦૯૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
255 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ગીરસોમનાથ 

2 તાલકુો સુિાપાડા 

3 ગામ ઘુંટીયા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અથાર્-ુઅચાર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ખાધ્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન કમણિા,કેરી,લી ુંબુ,મરચામાુંથીબનતાઅથાર્ા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત રૂ, ૩૫-૧૦૦ગ્રામ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત રૂ. ૨૫૦પ્રકીગ્રા 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ જાનીજયાબેનજનકરાય 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૩૮૮૬૦૬૮૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦-૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરમજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડરૅમજુબ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ગાયિીમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૨૬૦૯૭૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
256 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ગીરસોમનાથ 

2 તાલકુો તાલાલા 

3 ગામ હડમતીયા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ કેરીરસ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ખાધ્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન કેસરકેરીનોરસ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૨૫ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૦૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ના 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું હડમતીયા – તાલાલા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કાુંતાબેનનાગજીભાઈદશુંગોળા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૧૨૨૬૫૫૩૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯-૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરમજુબબનાવવામાુંઆવેછે. 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨,૦૦,૦૦૦/- અુંિાદજત 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દક્રષ્નાલોકશદિસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૨૪૬૧૧૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
257 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
258 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમુજબમાદહતી 

1 દજલ્લો ગીરસોમનાથ 

2 તાલુકો સુિાપાડા 

3 ગામ સુિાપાડાબુંિર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બટાટાદચપ્સઅનેસાબુ-િાર્ાદચપ્સ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ખાધ્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
બટાટાદચપ્સઅનેસાબુ-

િાર્ામાથીબનાવવામાુંઆવેલદચપ્સતથાઅન્યચીજવસ્તુ. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) ૬મદહનાથી૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ના 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સુિાપાડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મીનાબેનદિપકભાઈજુગીવાલા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૮૧૪૩૯૯૬૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯-૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરમજુબબનાવવામાુંઆવેછે. 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ના 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ પ્રેરર્ાસ્વસહાયસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૬૨૬૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
259 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ગીરસોમનાથ 

2 તાલકુો ગીરગઢડા 

3 ગામ જામવાળા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હાથથીબનાવેલથાબડીપેંડા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ખાધ્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન મીઠાઇઆઈટમ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૬૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૯૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧થી૩માસસુધી 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ના 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું જામવાળા- ગીરગઢડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મકવાર્ાજ્યોત્સનાબેનરમેશભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૪૦૬૬૧૩૫૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮-૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરમજુબબનાવવામાુંઆવેછે. 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૫,૦૦૦/- 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ચામુુંડામુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૫૪૦૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
260 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ગીરસોમનાથ 

2 તાલકુો ગીરગઢડા 

3 ગામ થોરડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઓગેદનકમેંગોપલ્પ, કાચીકેરીપાઉડર, થાબડી,પેંડા. 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ખાધ્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન કેરીનોરસ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬મદહનાથી૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ના 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું થોરડી- ગીરગઢડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ બુહાદવજયાબેનલાલજીભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૨૭૪૫૧૮૪૫૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦-૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરમજુબબનાવવામાુંઆવેછે. 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧,૨૦,૦૦૦/- 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ નીલકુંઠમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૨૬૭૭૯૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ગીરસોમનાથ 

2 તાલકુો ઉના 

3 ગામ ખજૂદ્રા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વાસર્સાફકરવાનારૂસા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર મેન્યૂફેક્ચદરુંગ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન વાસર્સાફકરવાનારૂસા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦રૂ. નુંગ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૭૦રૂ. ડઝન 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ના 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ખજૂદ્રા-ઉના 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ બેનાબેનરર્છોડભાઈબાુંભર્ીયા 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૦૧૬૫૯૨૨૧૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦-૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦,૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨,૦૦,૦૦૦/- અુંિાદજત 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દવનયમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૨૭૧૩૨૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ગીરસોમનાથ 

2 તાલકુો વેરાવળ 

3 ગામ નવાપરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ જૂટનીવસ્તુ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્કીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન જૂટનીબેગ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત 
 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ના 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું નવાપરા- વેરાવળ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા 
 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પ્રભાબેનચાુંિપા 

17 મોબાઈલનુંબર ૨૭૮૩૩૨૬૩૮૨૮૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯-૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરમજુબબનાવવામાુંઆવેછે. 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૨,૦૦૦/- 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયચામુુંડાજૂટક્રાફ્ટ 

23 NRLM Code 
 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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જામનગર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જામનગર 

2 તાલકુો ધ્રોલ 

3 ગામ જાયવા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ સોપારીથીદરદિદસદિ (JM1101) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
સોપારી,પ્લાસ્ટીકકતરર્ ,પોપપોપ, દબુંિી,લેસ , કલર, 

ગુુંિરવગરેનેોઉપયોગથાયછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૮૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ના 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું જાયવા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કું કુબેનજાલા 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૭૫૮૭૦૭૪૧૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૦૨ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ રામાપીરમદહલામુંડળ 

23 NRLM Code ૪૮૬૦૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જામનગર 

2 તાલકુો જામજોધપરુ 

3 ગામ જામવાળી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઓગેદનકશમે્પૂદફનાઇલઅડિપાપડ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઉત્પાિન (JM1102) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન શેમ્પૂસાબુદફનાઇલફેસવોશ.પાપડધૂપ,સરગવાનોપાવડર 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત ઉદ્યોગઆધાર. 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર GJ10A0012345 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સુરભીસ્વિેશીકેન્દ્ર 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું જામવાળી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ દસ્મતાબેનરામોદલયા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૯૦૨૨૭૦૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) sutariyasuresh@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ગોવગોપાલસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૧૮૯૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ના 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જામનગર 

2 તાલકુો જામનગર 

3 ગામ મોટીખાવડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફરસાના , પાપડવગેર ે

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ખાદ્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ચોખાનુુંલોટ , મરચા , હી ુંગ , લાલમરચાપાઉડર , મીઠુુંવગેર ે

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 1 વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત FSSAI 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૨૦૭૨૧૦૧૦૦૦૦૦૨૨ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સ્વાશ્રયગૃહઉધ્યોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું દવનાયકપેટર ોલપુંપપાછળ , મોટીખાવડી , જામનગર, 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ માલમરાધાબેનચતેનકુમાર 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૪૬૯૦૪૧૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) bhvnmalam@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૮૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૯૬૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ કાવ્યામદહલાજુથ 

23 NRLM Code ૨૬૨૦૬૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ના 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જામનગર 

2 તાલકુો જામનગર 

3 ગામ મોટીખાવડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ સાબૂિાર્ા , વેફરવગેર ે

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ખાદ્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન સાબૂિાર્ા, ટમેટા , બટાટા, બાફેલા, દહુંગ, મીઠુુંવગેર ે

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૮૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૪૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 1 વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સ્વાશ્રયગૃહઉધ્યોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
દરલાયન્સસમાજવાડીનીબાજુમાું , મોટીખાવડી, 

જામનગર. 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ જોર્ીસાદવિીઅમૃતલાલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૨૪૨૨૮૧૨૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) joshishweta1111@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૪૮૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સાદવિીમદહલાજુથ 

23 NRLM Code ૨૬૫૧૦૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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272 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જામનગર 

2 તાલકુો કાલાવડ 

3 ગામ જશાપર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ખાખરા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ખાધ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ખાખરાનીજુિાજુિાફ્લેવરબનાવ ે

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૩૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 3 મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત FASSAI 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૨૦૭૧૩૦૧૦૦૦૧૦૫૪ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ કૃદતખાખરાગૃહઉધ્યોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું જશાપર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ દચખદલયામુંજુલાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૨૩૮૪૦૬૪૧૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) manjuchikhaliya@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૨ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દરદિદસદિસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૩૮૫૯૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ના 
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274 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જામનગર 

2 તાલકુો કાલાવડ 

3 ગામ ખડધોરાજી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ચોકલેટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ખાધ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ચોકલેટબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 2 વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત FASSAI 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૨૦૭૧૮૦૧૦૦૦૦૮૪ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ RX એન્ટરપ્રાઈજ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ખડધોરાજી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ બગડાપુષ્પાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર 
 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ આસ્થાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૯૩૪૨૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ના 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જામનગર 

2 તાલકુો લાલપરુ 

3 ગામ નવાગામ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અગરબતી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઉત્પાિન 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન આગરબાતી, ધૂપબતી, મચ્છરકોઈલવગેર ે

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૦૦-૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત ઉદ્યોગઆધાર. 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર GJ10A0012132 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ઉન્નતીમદહલાગૃહઉધ્યોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 101- પ્રાઇમરીસ્કૂલશરેી, નવાગામ , લાલપરુ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૭ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ખેતીયાઅન્નપૂર્ાણબેનદવજયભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૧૪૪૫૪૭૭૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) annpurnakhetiyaannpurna@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ઉન્નતીમદહલાગૃહઉધ્યોગસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૯૭૭૩૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ના 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જામનગર 

2 તાલકુો લાલપરુ 

3 ગામ ખદટયા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હાથલાસરબત, એલોવેરાજલે 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હબણલજ્યસુ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૨૫ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૭૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 3 મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત FASSAI 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૨૦૭૧૯૦૧૦૦૦૦૩૨૦ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સખીદમશનજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ખદટયા -લાલપરુ, જામનગર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ખરાજસેીદવરાભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર 90991 71789 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૦૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૬૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીસખીદમશનજૂથ 

23 NRLM Code ૧૯૪૭૧૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ના 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જામનગર 

2 તાલકુો લાલપરુ 

3 ગામ લાલપરુ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ માવાનીમીઠાઈ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ખાદ્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન માવામાુંથીતમામમીઠાઈબનાવી . 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ મહાિેવડરેી 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું લાલપરુ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ માખેચાસપનાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૩૮૩૪૭૩૮૧૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ મહાિેવસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૬૮૨૯૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જામનગર 

2 તાલકુો લાલપરુ 

3 ગામ લાલપરુ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ખાદ્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઘઉુંનીખીચીબનાવીએમાુંથીપાપડવર્વાના . 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 6 મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ના 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું લાલપરુ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ માુંકદડયાદહરલબને 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૫૧૨૦૭૦૨૨૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૪૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૧૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયઉમીયાજીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૮૭૮૫૯૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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જુનાગઢ 

 

 

 



 
283 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જુનાગઢ 

2 તાલકુો વુંથલી 

3 ગામ કોયલી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ગોુંમૂિઅકણ  

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર પુંચગવ્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ગાયનાગૌમૂિનોઅકણ  

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૭૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત FSSAI/UDYAM 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 20721011000114/GJ-11-0008457 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ કામધેનુું 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામકોયલીતા.વુંથલી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૯ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ભાવનાબેનિાુંબડીયા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૨૫૫૭૫૦૯૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦લીટર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ગોપીમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૨૬૪૫૫૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ના 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જુનાગઢ 

2 તાલકુો વુંથલી 

3 ગામ કોયલી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેરકુંડીશનર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર પુંચગવ્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દવદવધપ્રકારના૨૨ઔર્ધીયપાવડરનેિળાવીદમક્ષકરીબનાવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૮૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૬૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત FSSAI 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 20721011000114/GJ-11-0008458 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ કામધેનુું 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામકોયલીતા.વુંથલી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૯ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ભાવનાબેનિાુંબડીયા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૨૫૫૭૫૦૯૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૪૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ગોપીમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૨૬૪૫૫૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ના 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જુનાગઢ 

2 તાલકુો વુંથલી 

3 ગામ કોયલી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ છાશમસાલા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દવદવધપ્રકારનીનેચરલમસાલાઓનોઉપયોગકરીબનાવવામાુંઆવછેે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત FSSAI 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 20721011000114/GJ-11-0008459 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ કામધેનુું 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામકોયલીતા.વુંથલી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૯ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ભાવનાબેનિાુંબડીયા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૨૫૫૭૫૦૯૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ગોપીમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૨૬૪૫૫૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ના 

 



 
287 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જુનાગઢ 

2 તાલકુો વુંથલી 

3 ગામ કોયલી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેરઓઈલ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર પુંચગવ્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન તલનુુંતેલઅનેનાળીયેરતેલમાુંદવવધઔર્ધીનાખીબનાવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૭૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત FSSAI 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 20721011000114/GJ-11-0008460 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ કામધેનુું 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામકોયલીતા.વુંથલી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૯ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ભાવનાબેનિાુંબડીયા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૨૫૫૭૫૦૯૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦લીટર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ગોપીમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૨૬૪૫૫૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ના 

 



 
288 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જુનાગઢ 

2 તાલકુો વુંથલી 

3 ગામ કોયલી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ગૌમયિીવડા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર પુંચગવ્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ગીરગાયનાગોબરમાુંથીબનાવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત FSSAI 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 20721011000114/GJ-11-0008461 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ કામધેનુું 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામકોયલીતા.વુંથલી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૯ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ભાવનાબેનિાુંબડીયા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૨૫૫૭૫૦૯૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦િીવડા 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ગોપીમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૨૬૪૫૫૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ના 

 



 
289 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જુનાગઢ 

2 તાલકુો વુંથલી 

3 ગામ શાપરુ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઘઉુંચોખાનાપાપડ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઘઉુંચોખાનાપાપડ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૨૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ શ્યામા 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામશાપરુતા. વુંથલી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મકવાર્ાજયશ્રીબેનરાજશેભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૭૩૧૧૨૧૯૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્યામામુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૨૫૭૮૩૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
290 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જુનાગઢ 

2 તાલકુો કેશોિ 

3 ગામ અજાબ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ છાસમસાલા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દવદવધપ્રકારનીનેચરલમસાલાઓનોઉપયોગકરીબનાવવામાુંઆવછેે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ કલીમલહારી 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામઅજાબતા.કેશોિ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ િેપાર્ીરુંજનબેનઅશોકભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૫૪૫૮૬૧૯૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ કલીમલ્હારીમુંગલમસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૧૭૯૪૧૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
291 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જુનાગઢ 

2 તાલકુો માુંગરોળ 

3 ગામ લુંબોરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ શેમ્પ ુ

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર આયુવેદિક 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન એલોવેરાનાગભણમાુંથીશેમ્પુબનાવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૭૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દગરનારીહબણલશમે્પ ુ

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામલુંબોરાતા. માુંગરોળ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગોહેલશારિાબેનરાજુભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૪૫૬૮૫૧૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દગરનારીમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૨૬૮૫૪૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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294 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જુનાગઢ 

2 તાલકુો માુંગરોળ 

3 ગામ લુંબોરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ િુંતમુંજન 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર આયુવેદિક 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન બાવળનાપયિા,લોિર,કાુંટાનામૈયાઅનેબોરસલીમાુંથીબનાવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દગરનારીિુંતમુંજન 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામલુંબોરાતા. માુંગરોળ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગોહેલશારિાબેનરાજુભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૪૫૬૮૫૧૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દગરનારીમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૨૬૮૫૪૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
295 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જુનાગઢ 

2 તાલકુો માુંગરોળ 

3 ગામ લુંબોરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વેતક્મચરૂ્ણ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર આયુવેદિક 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન પદડયા,કાળીજીરી,માુંમેજામાુંથીબનાવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૯૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દગરનારીવેતક્મચરૂ્ણ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામલુંબોરાતા. માુંગરોળ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગોહેલશારિાબેનરાજુભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૪૫૬૮૫૧૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૬૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દગરનારીમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૨૬૮૫૪૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
296 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જુનાગઢ 

2 તાલકુો માુંગરોળ 

3 ગામ લુંબોરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વનસ્પદતતલે 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર આયુવેદિક 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન નીલગીરીનુુંતેલ,રોર્ાનુુંતેલ,િેવિાર,તુલસી,મસ્તડતેલમાુંથીબનાવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દગરનારીવનસ્પદતતલે 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામલુંબોરાતા. માુંગરોળ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગોહેલશારિાબેનરાજુભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૪૫૬૮૫૧૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૪૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દગરનારીમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૨૬૮૫૪૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જુનાગઢ 

2 તાલકુો માુંગરોળ 

3 ગામ શીલ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ટેડીબીયર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ફરકાપડ,એકલેદરકકાપડ,મોટી,વોશેબલરૂનોઉપયોગકરવામાુંઆવછેે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ અનાદમકા 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામશીલતા. માુંગરોળ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ અલ્કાબેનટીલાવટ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૯૮૯૮૭૪૬૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ અનાદમકાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૨૭૧૦૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જુનાગઢ 

2 તાલકુો જુનાગઢ 

3 ગામ ઇવનગર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ િુલ્હનસેટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઈદમટેશનજ્વેલરીમોટી,તાર,જુમ્કા,ડાયમુંડ,ટીકી,મીનાકારીવકણ નોઉપયોગથાયછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૮૦૦ 

9 
પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( 

એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) 
૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ પ્રગતીમદહલાસ્વસહાયજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામઈવનગરતા.જુનાગઢ 

14 
જૂથ/વ્યદિગત 

(ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૬ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ચાવડાગીતાબેનચુંિુભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૮૬૬૬૦૨૮૦૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ પ્રગદતમદહલાસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૧૩૨૨૮૮ 
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24 
GeM 

પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર  
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો જુનાગઢ 

2 તાલકુો જુનાગઢ 

3 ગામ ઇવનગર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મીટીગ(ઉન) વકણ મોર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 

સાિુુંઉનજરીવારુું ઉનઅનેઅુંકોડીનાિોરા,સુયાઅનેરીગનોઉપયોગકર

વામાુંઆવેછે.ઝાઇનમુજબઆભલા,સ્ટોન,ટીકીઅનેઅન્યવસ્તુનોશુશો

ભનમાટેઉપયોગકરવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૦૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ કરુર્ાસ્વસહાયજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામઈવનગરતા.જુનાગઢ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ જાિવધન્વન્તરીબેનમનોજભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૮૬૬૬૦૨૮૦૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૯૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૮૦૦૦ 
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22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ કરુર્ાસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૨૪૦૩૫૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
303 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

 



 

 

ખેડા 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ખેડા 

2 તાલકુો કઠલાલ 

3 ગામ પીઠાઈ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ રાખડી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર 
 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧થી૫૦રૂદપયા 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨થી૧૫૦રૂદપયા 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મીનાબેનદવજયભાઈડાભી 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૬૦૦૧૦૬૨૮૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧,૦૦,૦૦૦/-નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧,૦૦,૦૦૦/- 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સુંતરામસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૪૬૪૩૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ખેડા 

2 તાલકુો મહેમિાવાિ 

3 ગામ સરસવર્ી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ દડઝાઈનરતોરર્ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર દડઝાઈનરતોરર્ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દડઝાઈનરતોરર્ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત દડઝાઈનરતોરર્ 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર GJ12A0003375 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયશ્રીબહુચરસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સરસવર્ી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગીતાબેનદિનશેભાઈચૌહાર્ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૮૧૩૮૭૪૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦થી૧૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦૦૦૦થી૬૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયશ્રીબહુચરસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૭૭૫૯૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ખેડા 

2 તાલકુો મહેમિાવાિ 

3 ગામ નેનપરુ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ નેચરલસરબત 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર નેચરલસરબત 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન નેચરલસરબત 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧૨મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત નેચરલસરબત 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દશલ્પાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું નેનપરુ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૭ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ દશલ્પાબેનનીલેશભાઈપુંડ્યા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૯૯૪૫૧૬૭૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦થી૧૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૫૦૦૦૦થી૭૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દશલ્પાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૬૮૫૬૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
308 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
309 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ખેડા 

2 તાલકુો ઠાસરા 

3 ગામ ભદ્રાસા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ દફનાઈલબનાવટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર દફનાઈલબનાવટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ફીનાઈલ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) છમાસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સુવાસફીનાઈલ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ.ભદ્રાસા, તા.ઠાસરા, જી.ખેડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાઠોડિક્ષાબેનરમશેભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૨૮૩૮૯૫૬૧૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૬૮૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૩૬૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયભાથીજીસ્વસહાયજૂથ 

23 NRLM Code ૨૧૫૭૨૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
310 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
311 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ખેડા 

2 તાલકુો ઠાસરા 

3 ગામ એકલવેલ ુ

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અથાર્ાબનાવટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અથાર્ાબનાવટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અથાર્ા-મરચાનીિરકેઆઈટમ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) છમાસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયરર્છોડઅથાર્ા 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ.ુદવસનગર,એકલવેલતુા.ઠાસરા, જી.ખેડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કોકીલાબેનઅદનલભાઈરોદહત 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૯૮૦૭૧૧૨૦૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) anilparmar41326@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૯૬૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૭૬૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ પલકસ્વસહાયજૂથ 

23 NRLM Code ૨૪૭૬૭૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
312 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ખેડા 

2 તાલકુો ઠાસરા 

3 ગામ રદખયાલ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ તોરર્બનાવટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર તોરર્બનાવટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન તોરર્, લેટરબોક્ષ, જુમ્મર 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) લાગુપડતુુંનથી 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ રન્મિુેિરતોરર્ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ.ુરદખયાલ, તા.ઠાસરા, જી.ખેડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારમીનાબેનરમેશભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૪૧૬૨૫૧૫૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૮ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૬૮૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ રર્મુકતેિરસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૪૯૭૯૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
313 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ખેડા 

2 તાલકુો નડીઆિ 

3 ગામ કમળા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ (મસાલા)મરચ/ુધાર્ાજીરુ/વગેર.ે 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઉત્પાદિત 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન સુકાલાલમરચામાુંથીબનેછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧૨મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત મસાલા 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૨૦૭૨૧૦૧૨૦૦૦૧૬૯ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દશવસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું કમળા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૮ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રુંજનબેનરમર્ભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૯૯૮૨૮૨૫૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દશવસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૮૩૨૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ના 

 



 
314 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ખેડા 

2 તાલકુો નડીઆિ 

3 ગામ સલુર્ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મધ / ગળોપાવડર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઉત્પાદિત 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન લીમળાનીગળોમાુંથીબનેછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧૨મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ શ્રીહરીસખી 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સલુર્તડપિ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ દનદમશાબેનઅમરીશભાઇપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૨૪૧૯૬૨૭૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીહરીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૧૫૩૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
315 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
316 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ખેડા 

2 તાલકુો નડીઆિ 

3 ગામ કમળા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઘઉુંનીસેવ/પાપડી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઉત્પાદિત 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઘઉુંનાલોટસેવઅનેચોખાનીપાપડી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૯૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧૨મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયબાબારી 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું કમળા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૬ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ જાગ્રુદતબેનરમર્ભાઇસોલુંકી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૯૯૮૨૮૨૫૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયબાબારીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૪૬૮૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
317 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

 

  



 
318 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ખેડા 

2 તાલકુો નડીઆિ 

3 ગામ નરસુંડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડી / વડી / સેવ / ચકરી / કાતરીવગેર ે

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઉત્પાદિત 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ચોખાનીબનેલીછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૩૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧૨મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ગુરુકુ્રપા 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું નરસુંડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ યાદમનીબેનમકેુશભાઇપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૧૨૯૮૩૬૭૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ગુરુકુ્રપાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૩૫૮૦૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
319 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ખેડા 

2 તાલકુો નડીઆિ 

3 ગામ ઊત્તરસુંડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડ / મઠીયા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઉત્પાદિત 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અડિઅનેમઠિાળમાુંથીબનેલછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૪મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ખુશ્બુ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ઉત્તરસુંડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૮ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ દનતાબેનપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર 
 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીજીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૩૫૯૩૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
320 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ખેડા 

2 તાલકુો નડીઆિ 

3 ગામ નરસુંડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ભરલેાશાકનોમસાલો 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઉત્પાદિત 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન સી ુંગિાર્ા,તલ,સુકાલાલમરચા,મી ુંઠુવગેર ે

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૭૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૪મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયખોદડયાર 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું નરસુંડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગીતાબેનસુરશેભાઇઠાકોર 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૩૨૮૪૨૮૭૫૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયખોડીયારસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૭૫૧૪૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
321 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ખેડા 

2 તાલકુો નડીઆિ 

3 ગામ સલુર્ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ નમકીન 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઉત્પાદિત 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ચર્ાનોલોટ, પોઆ,સી ુંગિાર્ા,મસાલા. વગેર ે

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૩મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સ્વામી 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સલુર્તડપિ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ઇલાબેનદકદરટભાઇપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૧૪૧૫૬૧૪૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સ્વામીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૩૪૫૭૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
322 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ખેડા 

2 તાલકુો નડીઆિ 

3 ગામ નરસુંડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ કાતરી / વેફર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઉત્પાદિત 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન બટાકામાુંથીબનેલછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧૨મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ શ્રીહરીસખી 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું નરસુંડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ િક્ષાબેનમહેંદ્્રભાઇપરમાર 

17 મોબાઈલનુંબર 
 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૯૫૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૯૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીહરીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૬૧૫૫૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
323 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો ખેડા 

2 તાલકુો નડીઆિ 

3 ગામ નરસુંડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઘઉુંનીસેવ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઉત્પાદિત 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઘઉુંનાલોટમાથીબનેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૯૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૩મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયખોદડયાર 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું નરસુંડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગીતાબેનસુરશેભાઇઠાકોર 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૩૨૮૪૨૮૭૫૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયખોડીયારસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૭૫૧૪૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 

 

કચ્છ 

 

 

 



 
324 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો લખપત 

3 ગામ િયાપર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડમેડપસણ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન હેન્ડમેડપસણ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ પ્રગદતસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િયાપર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૭ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રક્ષાબેનજોર્ી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૧૨૮૪૫૨૪૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ પ્રગદતસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૪૧૭૭૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
325 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

 

 

  



 
326 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો લખપત 

3 ગામ િયાપર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ જુમર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હોમડકેોરા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન જુમર 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૮૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૭૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ મુકુંિરસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િયાપર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ નોતીયારકુલસમૂબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૭૭૬૮૦૫૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ મુકુંિરસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૬૪૬૯૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
327 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
328 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો લખપત 

3 ગામ િયાપર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વૉલપીસ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હોમડકેોરા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન વૉલપીસ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ મુકુંિરસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િયાપર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ નોતીયારકુલસમૂબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૭૭૬૮૦૫૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ મુકુંિરસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૬૪૬૯૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
329 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
330 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો લખપત 

3 ગામ િયાપર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અથાર્ાું 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર કેરી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અથાર્ાું 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ આશાપરુાસેલ્ફહેલ્પસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િયાપર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ શાહદિપાલીબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૯૦૦૨૬૩૪૮૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ આશાપરુાસેલ્ફહેલ્પસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૪૧૭૭૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
331 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો લખપત 

3 ગામ િયાપર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અથાર્ાું 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ગુુંિાકેરી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અથાર્ાું 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ આશાપરુાસેલ્ફહેલ્પસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િયાપર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા 
 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ 
 

17 મોબાઈલનુંબર 
 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ આશાપરુાસેલ્ફહેલ્પસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૪૧૭૭૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
332 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો લખપત 

3 ગામ િયાપર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અથાર્ાું 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર બીજોરા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અથાર્ાું 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ આશાપરુાસેલ્ફહેલ્પસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િયાપર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા 
 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ 
 

17 મોબાઈલનુંબર 
 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ આશાપરુાસેલ્ફહેલ્પસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૪૧૭૭૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
333 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો માુંડવી 

3 ગામ નાનીદવરાર્ી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ચવાર્ુું૨૫૦ગ્રામ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન કચ્છીચવારુ્ું 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૨મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ આશીવાણિફરસાર્ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું દવરાર્ીનાની,માુંડવી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૭ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કમળાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૯૮૬૬૯૯૮૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૬૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૭૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ આશીવાણિમદહલા 

23 NRLM Code ૨૦૫૧૬૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
334 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો માુંડવી 

3 ગામ નાનીદવરાર્ી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ભાવનગરી,૨૫૦ગ્રામ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ભાવનગરીગાદઠયા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૩ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૨મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ આશીવાણિફરસાર્ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું દવરાર્ીનાની,માુંડવી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૭ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કમળાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૯૮૬૬૯૯૮૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૬૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૭૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ આશીવાણિમદહલા 

23 NRLM Code ૨૦૫૧૬૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
335 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો માુંડવી 

3 ગામ મોટાલાયજા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ િાબેલીમસાલા૨૦૦ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન િાબેલીમસાલા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૪ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ખોદડયારમસાલા 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું લાયજામોટા,માુંડવી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ જાદસ્મતાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૭૯૯૬૭૬૬૩૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ખોદડયારસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૬૭૨૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો માુંડવી 

3 ગામ રાજપર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ કુશનકવર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન કચ્છીકુશનવકણ  

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ આુંબેડકરહેંડીક્રાફ્ટ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું રાજપર,માુંડવી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ધનુબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૨૮૩૭૪૬૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૪૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૭૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ આબેડકરગ્રૂપ 

23 NRLM Code ૧૪૨૪૪૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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339 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો માુંડવી 

3 ગામ રાજપર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ કુશનદપલ્લો 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન કચ્છીકુશનવકણ  

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ આુંબેડકરહેંડીક્રાફ્ટ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું રાજપર,માુંડવી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ધનુબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૨૮૩૭૪૬૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૪૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૭૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ આબેડકરગ્રૂપ 

23 NRLM Code ૧૪૨૪૪૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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341 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો માુંડવી 

3 ગામ મોટીરાયર્ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પશણ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન કચ્છીવકણ ,હેંિીક્રાફ્ટપશણ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૧૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જ્યોદતહેંડીક્રાફ્ટ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મોટીરાયર્,માુંડવી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ લક્ષ્મીબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૬૨૭૬૩૧૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૨૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ માુંઉદમયામદહલા 

23 NRLM Code ૨૧૪૬૭૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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343 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો અબડાસા 

3 ગામ વાુંકુ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અગરબતી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સુગુંદધતઅગરબતી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૭૦ (૨૫૦ગ્રામ ) 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૬૦ (૨૫૦ગ્રામ) 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દશવકૃપાગૃહઉધોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું વાુંકુતાઅબડાસાનલીયા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૮ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ જાડજેાજસુબાજુવાનદસુંહ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૧૩૩૪૪૯૮૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૭૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ રાધકૃેષ્ર્સખી 

23 NRLM Code ૧૬૨૫૭૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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345 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો નખિાર્ા 

3 ગામ નખિાર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મીરરવકણ બેલ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન રીયલદમરરહેન્ડવકણ  

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૬૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ કચ્છક્રાફ્ટટાયકુન 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું નવાવાસનખિાર્ા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ધ્વદનબેનજોર્ી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૮૬૨૦૩૦૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) joshidhvanif@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ માુંસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 209800 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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347 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો નખિાર્ા 

3 ગામ સાયરાું 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મોતીવકણટર ે દડશનલહાર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન મોતીવકણ  

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સાયરીમાું 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સાયરાું 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ દકુંજલબનેડોડીયા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૨૪૬૧૪૫૭૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સાયરીમાુંસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 192013 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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349 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો નખિાર્ા 

3 ગામ સાયરાું 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડમેડમોજા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન હેન્ડમેડઉનનામોજા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દરદિદશદિ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સાયરાું 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ નેહાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર .. 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દરદિદશદિસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 198044 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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351 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો નખિાર્ા 

3 ગામ સાયરાું 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડમેડમોતીપેચ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન હેન્ડમેડમોતીવકણ પેચ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દરદિદશદિ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સાયરાું 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ નેહાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર .. 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દરદિદશદિસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 198044 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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353 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો નખિાર્ા 

3 ગામ સાયરાું 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડમેડપસણ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન હેન્ડમેડઉનનીપસણ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૬૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૫૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દરદિદશદિ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સાયરાું 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ નેહાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર .. 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દરદિદશદિસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 198044 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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355 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો અુંજાર 

3 ગામ સીનુગ્રા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વોલપઇેદન્ટુંગ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર પેઇદન્ટુંગ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન વેસ્ટમાુંથીબેસ્ટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ રાજશ્યામજીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સીનુગ્રા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ટાુંકમીતાબેનરમેશભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૯૬૨૦૩૪૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૬૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ રાજશ્યામજીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૫૦૧૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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357 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો અુંજાર 

3 ગામ સીનુગ્રા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ સાબુ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ગૃહવપરાશવસ્ત ુ

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન વેસ્ટમાુંથીબેસ્ટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૭૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૬૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ રાજશ્યામજીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સીનુગ્રા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ટાુંકમીતાબેનરમેશભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૯૬૨૦૩૪૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૬૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ રાજશ્યામજીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૫૦૧૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
358 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો અુંજાર 

3 ગામ સીનુગ્રા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ગોબરપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ધૂપસળી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ગોબરપ્રોડક્ટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દનજાનિસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સીનુગ્રા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૭ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ચોહાર્વદનતાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૫૫૮૫૪૩૮૭૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૮૪૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૧૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દનજાનિસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૫૭૯૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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360 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો અુંજાર 

3 ગામ સીનુગ્રા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ગોબરપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર દિવાસળી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ગોબરપ્રોડક્ટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દનજાનિસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સીનુગ્રા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૭ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ચોહાર્વદનતાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૫૫૮૫૪૩૮૭૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૮૪૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૧૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દનજાનિસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૫૭૯૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
361 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો અુંજાર 

3 ગામ સીનુગ્રા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ગોબરપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર માળા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ગોબરપ્રોડક્ટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૧૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દનજાનિસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સીનુગ્રા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૭ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ચોહાર્વદનતાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૫૫૮૫૪૩૮૭૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૮૪૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૧૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દનજાનિસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૫૭૯૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
362 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો અુંજાર 

3 ગામ મેઘપર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ સોફ્ટટોયસ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હાથી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન સોફ્ટટોયસ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૪૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ઉદમયાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મેઘપર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મચ્છરકદમનીબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૧૨૨૦૭૨૧૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૪૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૭૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ઉદમયાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૧૦૨૨૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
363 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
364 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો અુંજાર 

3 ગામ મેઘપર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ સોફ્ટટોયસ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સસલા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન સોફ્ટટોયસ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૪૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ઉદમયાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મેઘપર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મચ્છરકદમનીબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૧૨૨૦૭૨૧૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૪૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૭૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ઉદમયાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૧૦૨૨૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
365 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો અુંજાર 

3 ગામ મેઘપર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ સોફ્ટટોયસ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર કાચબો 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન સોફ્ટટોયસ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૯૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ઉદમયાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મેઘપર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મચ્છરકદમનીબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૧૨૨૦૭૨૧૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૪૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૭૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ઉદમયાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૧૦૨૨૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
366 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો અુંજાર 

3 ગામ મેઘપર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ સોફ્ટટોયસ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર બતક 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન સોફ્ટટોયસ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૪૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ઉદમયાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મેઘપર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મચ્છરકદમનીબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૧૨૨૦૭૨૧૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૪૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૭૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ઉદમયાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૧૦૨૨૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
367 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો અુંજાર 

3 ગામ મેઘપર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ સોફ્ટટોયસ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ડોદલ્ફન 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન સોફ્ટટોયસ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ઉદમયાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મેઘપર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મચ્છરકદમનીબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૧૨૨૦૭૨૧૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૪૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૭૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ઉદમયાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૧૦૨૨૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
368 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો રાપર 

3 ગામ સાઈ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બાજરીનાખાખરા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ખાખરા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન બાજરીનાખાખરા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૬૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 3 મદહનાસુધી 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ જાડજેાઆશાબા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૩૧૩૨૨૪૧૨૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪-૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સોયલેિરસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૪૧૧૫૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
369 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો રાપર 

3 ગામ સાઈ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બાજરીનાખાખરા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ખાખરા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન બાજરીનાખાખરા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૬૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 3 મદહનાસુધી 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ જાડજેારુંજનબા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૨૫૫૧૪૨૭૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪-૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૩૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયમોમાઈસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૪૧૧૫૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
370 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો ગાુંધીધામ 

3 ગામ ગળપાિર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફરસાર્ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ચકરી - ૪૫રૂ. ૨૦૦ગ્રામ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ગૃહઉધ્યોગ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 3 મદહનાસુધી 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ માુંલક્ષ્મીગૃહઉદ્યોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગળપાિર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાધાબેનકપીલકાપડી 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૫૭૨૯૧૮૭૬૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) radhakapdi2024@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ માુંલક્ષ્મીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૩૦૧૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
371 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
372 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો ગાુંધીધામ 

3 ગામ ગળપાિર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફરસાર્ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ચાટપરુી - ૪૦રૂ. ૨૦૦ગ્રામ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ગૃહઉધ્યોગ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 3 મદહનાસુધી 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ માુંલક્ષ્મીગૃહઉદ્યોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગળપાિર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાધાબેનકપીલકાપડી 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૫૭૨૯૧૮૭૬૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) radhakapdi2024@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ માુંલક્ષ્મીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૩૦૧૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
373 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો ગાુંધીધામ 

3 ગામ ગળપાિર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફરસાર્ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ખાખરા - ૪૦રૂ. ૨૦૦ગ્રામ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ગૃહઉધ્યોગ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 3 મદહનાસુધી 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ માુંલક્ષ્મીગૃહઉદ્યોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગળપાિર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાધાબેનકપીલકાપડી 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૫૭૨૯૧૮૭૬૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) radhakapdi2024@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ માુંલક્ષ્મીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૩૦૧૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
374 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો ગાુંધીધામ 

3 ગામ ગળપાિર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફરસાર્ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફરસીપરુી - ૪૦રૂ. ૨૦૦ગ્રામ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ગૃહઉધ્યોગ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 3 મદહનાસુધી 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ માુંલક્ષ્મીગૃહઉદ્યોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગળપાિર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાધાબેનકપીલકાપડી 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૫૭૨૯૧૮૭૬૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) radhakapdi2024@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ માુંલક્ષ્મીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૩૦૧૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
375 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો ભજુ 

3 ગામ સુમરાસરશેખ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર આદહરમારવાડાભરતકામપચેવકણ  

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અહીરભરતકામ,સ્ટોલ,બ્લાઉઝવગેર ે

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ આુંબેડકરસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સુમરાસરશેખ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મેદરયાગીતાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૬૭૯૭૩૬૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ આુંબેડકરસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૯૫૦૭૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
376 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
377 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો ભજુ 

3 ગામ સુમરાસરશેખ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર આદહરમારવાડાભરતકામપચેવકણ  

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અહીરભરતકામ,સ્ટોલ,બ્લાઉઝવગેર ે

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ આુંબેડકરસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સુમરાસરશેખ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા 
 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મેદરયાગીતાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૬૭૯૭૩૬૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ આુંબેડકરસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૯૫૦૭૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
378 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો ભજુ 

3 ગામ સુમરાસરશેખ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર આદહરમારવાડાભરતકામપચેવકણ  

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અહીરભરતકામ,સ્ટોલ,બ્લાઉઝવગેર ે

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ આુંબેડકરસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સુમરાસરશેખ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા 
 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મેદરયાગીતાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૬૭૯૭૩૬૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ આુંબેડકરસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૯૫૦૭૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
379 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો ભજુ 

3 ગામ સુમરાસરશેખ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર આદહરમારવાડાભરતકામપસણ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અહીરભરતકામ,સ્ટોલ,બ્લાઉઝવગેર ે

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૭૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ આુંબેડકરસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સુમરાસરશેખ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મેદરયાગીતાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૬૭૯૭૩૬૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ આુંબેડકરસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૯૫૦૭૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
380 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
381 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્ર

મ 
દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો ભજુ 

3 ગામ સુમરાસરશેખ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સુફવકણ બોડણરવકણ  

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
સુફવકણ /ખારકેવકણ /ખુબજજીર્વટભયુુંવકણ છેપાદકસ્તાનદસુંધપ્રાતથીઆવેલસોઢામારવા

ડાબેહનોનીઆવસ્તુબનાવેછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦૦ 

9 
પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( 

એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો)  

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 

જૂથ/વ્યદિગત 

(ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે

. ) 

જુથ 

15 
ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસું

ખ્યા 
૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગીતાબેનગુલજીભાનાર્ી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૯૦૫૪૦૭૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦ 



 
382 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ચાર્કિેવીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૯૫૦૬૮ 

24 

GeM 

પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતો

પ્રોડક્ટનુંબર 
 

 

  



 
383 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્ર

મ 
દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો ભજુ 

3 ગામ સુમરાસરશેખ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ખારકેવકણ બોડણર 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
સુફવકણ /ખારકેવકણ /ખુબજજીર્વટભયુુંવકણ છેપાદકસ્તાનદસુંધપ્રાતથીઆવેલસોઢામારવા

ડાબેહનોનીઆવસ્તુબનાવેછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

9 
પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( 

એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો)  

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 

જૂથ/વ્યદિગત 

(ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે

. ) 

જુથ 

15 
ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસું

ખ્યા 
૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગીતાબેનગુલજીભાનાર્ી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૯૦૫૪૦૭૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૫ 



 
384 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ચાર્કિેવીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૯૫૦૬૮ 

24 

GeM 

પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતો

પ્રોડક્ટનુંબર 
 

 

  



 
385 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્ર

મ 
દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો ભજુ 

3 ગામ સુમરાસરશેખ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ખારકેવકણ પસણ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
સુફવકણ /ખારકેવકણ /ખુબજજીર્વટભયુુંવકણ છેપાદકસ્તાનદસુંધપ્રાતથીઆવેલસોઢામારવા

ડાબેહનોનીઆવસ્તુબનાવેછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૭૦૦ 

9 
પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( 

એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો)  

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 

જૂથ/વ્યદિગત 

(ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે

. ) 

 

15 
ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસું

ખ્યા  

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ 
 

17 મોબાઈલનુંબર 
 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦ 



 
386 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ચાર્કિેવીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૯૫૦૬૮ 

24 

GeM 

પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતો

પ્રોડક્ટનુંબર 
 

 

  



 
387 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો ભજુ 

3 ગામ કુનરીયા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ કોપરબેલ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર કોપરબેલ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન કોપરબેલનીજુિીજુિીઓડરેમુજબ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ જાસ્મીનગફરલુહાર 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૯૮૬૫૯૭૭૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સિાયાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૦૫૭૨૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
388 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
389 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો ભજુ 

3 ગામ માધાપર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મુંડાલવકણ  

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફ્લાવરપોટણ  

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન મુંડાલવકણ આઈટમ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ આશાપરુામદહલામુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું માધાપર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ જાસ્મીનગફરલુહાર 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૯૮૬૫૯૭૭૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ આશાપરુામદહલામુંડળ 

23 NRLM Code 139674 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
390 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
391 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો ભજુ 

3 ગામ માધાપર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મુંડાલવકણ  

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર કાચપ્લેટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન મુંડાલવકણ આઈટમ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૨૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ આશાપરુામદહલામુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું માધાપર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ જાસ્મીનગફરલુહાર 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૯૮૬૫૯૭૭૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ આશાપરુામદહલામુંડળ 

23 NRLM Code 139674 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
392 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
393 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો ભજુ 

3 ગામ માધાપર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મુંડાલવકણ  

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફે્રમ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન મુંડાલવકણ આઈટમ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ આશાપરુામદહલામુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું માધાપર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ જાસ્મીનગફરલુહાર 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૯૮૬૫૯૭૭૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૯૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ આશાપરુામદહલામુંડળ 

23 NRLM Code 139674 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
394 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો કચ્છ 

2 તાલકુો ભજુ 

3 ગામ માધાપર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડલૂમ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર શાલ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન વર્ાટકામદ્વારાબનાવેલપ્રોડક્ટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૫૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ શ્રીશદિદમશનમુંગલમ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું માધાપર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ જાસ્મીનગફરલુહાર 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૯૮૬૫૯૭૭૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીશદિદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code 255255 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
395 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

 

 

 

  



 

 

મહસેાણા 
 

 

 



 
396 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો કડી 

3 ગામ કુુંડાળ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ખાખરાબનાવટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અલગઅલગફ્લેવરનાખાખરા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૪૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૧૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ખોડીયારસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું કુુંડાળ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલકમળાબેનરર્છોડભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૭૭૯૦૨૭૨૭૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૧૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૯૪૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ખોડીયારસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૫૫૧૫૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
397 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો કડી 

3 ગામ ઘુમાસર્ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ જ્વેલરીમેદકુંગ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઇદમટેશનજ્વેલરી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન બગડી, બુટ્ટી, સેટ, કેડકુંિોરો 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૩૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૯૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જોગર્ીદમશનમુંગલમમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ઘુમાસર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ઠાકોરઆશાબેનરમતજુી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૪૯૪૦૭૨૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૧૫૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જોગર્ીદમશનમુંગલમમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૬૧૪૨૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
398 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો કડી 

3 ગામ કરજીસર્ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ માટીમાથીકલાત્મકવસ્તઓુ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર માટીકામ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન માટીમાુંથીબનાવેલમૂદતણ, માટલા, અનેવાસર્ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૭૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જોગમાયાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું કરજીસર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પ્રજાપદતગીતાબેનદવષ્ર્ુભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૯૮૦૬૫૦૩૦૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જોગમાયાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૩૫૮૩૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
399 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો બેચરાજી 

3 ગામ બેચરાજી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ કોયરવકણ  (ગર્પદતમેદકુંગ) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૨૫ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૧૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ 
 

17 મોબાઈલનુંબર 
 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૧૨૫૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયબહુચરેસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 
 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
400 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
401 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો બેચરાજી 

3 ગામ ડોડીવાડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ કાપડનીફાઇલબનાવટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૧૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ 
 

17 મોબાઈલનુંબર 
 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૬૪૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ રામબાઈકૃપાદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code 
 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
402 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો દવસનગર 

3 ગામ રાલીસર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મરચાુંનુુંઅથાર્ુું 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન લીલામરચાું ,હળિર,લી ુંબુ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૩૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત ઉદ્યોગઆધાર. 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર UDYAM GJ-14-D-000503 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ગાયિીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું રાલીસર્ા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલફાલ્ગનુીબેનહસમુખભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૩૦૬૬૫૨૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ગાયિીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૭૯૭૩૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ના 

 



 
403 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો દવસનગર 

3 ગામ કાુંસાએનએ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બટાટાનાપાપડ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન બટાટાલાલમરચુુંમીઠુું  ,તેલ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૪૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૯માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ શ્રીઉમેિપરુીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું કાુંસાએનએ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાવળદિશાબેનમી ુંકેશકુમાર 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૨૫૪૫૫૨૪૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૪૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીઉમેિપરુીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૮૦૧૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
404 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
405 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો જોટાર્ા 

3 ગામ જોટાર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ખજૂરનુુંઅથાર્ુું 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૭૫ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૬૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગોસ્વામીઆશાબેનરાજુભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૯૮૭૫૪૪૪૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૬૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૮૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ હરીઓમદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code 
 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
406 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો જોટાર્ા 

3 ગામ જોટાર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મરચાનીચટર્ી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૪૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાવલબીનાબેનધમેન્દ્રભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૨૭૮૩૬૧૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૬૮૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયબ્રહ્માર્ીદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૨૬૧૦૫૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
407 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
408 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો જોટાર્ા 

3 ગામ જોટાર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ લીબુનુુંઅથાર્ુું 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૯૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાવલબીનાબેનધમેન્દ્રભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૨૭૮૩૬૧૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયબ્રહ્માર્ીદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૨૬૧૦૫૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
409 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો ખેરાલ ુ

3 ગામ દવઠોડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ચોખાનાપાપડ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ચોખાનાપાપડ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ અક્ષરસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું દવઠોડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પુંડ્યાવર્ાણબેનપુંકજકુમાર 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૦૮૮૪૪૦૮૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૪૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ અક્ષરસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૭૮૬૩૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
410 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
411 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો ખેરાલ ુ

3 ગામ સાગથળા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઉનનીિોરીવકણ  

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન િોરીનાગર્પદત,તોરર્, 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૭૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૬૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયશ્રીચહેરમાતાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સગથળા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ચૌધરીદશલ્પાબેનગમનભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૭૫૮૨૯૧૩૫૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૪૫૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયશ્રીચહેરમાતાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૩૨૦૪૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
412 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
413 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો ખેરાલ ુ

3 ગામ પાન્છા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ કેરીનુુંઅથાર્ુું 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન કાચીકેરીનુુંઅથારુ્ું 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૭૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૬૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ રાધાદમશનમુંગલમમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું પાન્છા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ જોર્ીસરલાબેનભરતકુમાર 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૦૯૧૨૩૮૦૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૦૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૪૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ રાધાદમશનમુંગલમમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૮૧૦૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
414 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો વડનગર 

3 ગામ સુદઢયા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઘઉુંનીધર્ી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઘઉુંધાર્ી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૬૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૪૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દસધેિરીદમશનમુંગલમ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સુદઢયા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલહર્ાણબેનકમલેશભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૫૭૪૮૮૩૬૬૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૧૨૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દસધ્ધેિરીદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૧૭૯૨૭૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
415 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો વડનગર 

3 ગામ સુદઢયા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પજૂાનીથાળી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન પજૂાનીથાળી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ મયુરસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સુદઢયા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલપુષ્પાબેનહર્ણિભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૦૧૬૭૧૩૯૨૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ મયુરસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૪૮૫૭૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
416 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો વડનગર 

3 ગામ િાુંસવાડ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ િોરીવકણ  (હીચકા) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન િોરીવકણ હી ુંચકા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૯૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૩૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયગોખવાડીમાુંદમશનમુંગલમ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િાુંસવાડ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલસુરખેાબેનગુંગારામભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૨૦૩૯૬૩૫૮૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૧૬૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયગોખવાડીમાદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૨૬૩૪૧૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
417 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 



 
418 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
419 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો મહેસાર્ા 

3 ગામ બલોલ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ખાખરાબનાવટ ( જવ-પાલક) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ખાખરાબનાવટ ( જવ-પાલક) 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૪૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૩માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત ઉદ્યોગઆધાર. 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર UDYAM GJ-14-D-000637 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ આસ્થાગૃહઉધોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું બલોલ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૮ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલમોનીકાબેનરમશેભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૯૮૦૩૨૭૧૫૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) monikapatel08@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૪૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૯૬૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયઅુંબેસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 
 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર YES 

 

mailto:monikapatel08@gmail.com


 
420 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો મહેસાર્ા 

3 ગામ બલોલ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પૂરી,સેવબનાવટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન પૂરી,સેવબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૪૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૩માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત ઉદ્યોગઆધાર. 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર UDYAM GJ-14-D-000 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ આસ્થાગૃહઉધોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું બલોલ' 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૬ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલદિપીકાબેનધમેન્દ્રભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૭૯૮૮૮૩૨૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) dipika01976@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૮૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દવિાસસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 
 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર NO 

 

mailto:dipika01976@gmail.com


 
421 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો મહેસાર્ા 

3 ગામ લાઘર્જ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બેગ , થેલાપસણબનાવટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન બેગ , થેલાપસણબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૭૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૬૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત ઉદ્યોગઆધાર. 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર UDYAM GJ-14-D-000૩૨૦ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સિગુરૂસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું લાુંઘર્જ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૬ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલઅરુર્ાબેનઅજયકુમાર 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૫૩૭૪૫૦૫૦૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) patelaruna191183@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૮૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૬૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સિગુરૂસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 
 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર NO 

 

mailto:patelaruna191183@gmail.com


 
422 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
423 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો સતલાસર્ા 

3 ગામ સુિાસર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મકાઇનાપાપડ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન મકાઇનાપાપડ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૪૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સુિાસર્ા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાવળદસતાબેનમગનભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૫૨૮૧૦૩૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૪૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૯૬૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ વજિેરીદમશનમુંગલમજૂથ 

23 NRLM Code ૨૫૪૫૫૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
424 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો સતલાસર્ા 

3 ગામ સતલાસર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ચોખાનાપાપડ, સેવ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ચોખાનાપાપડ, સેવ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૧૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સતલાસર્ા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સુથારભાગવતીબેનહર્ણિભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૯૩૨૦૯૨૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૮૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૬૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દવિકમાણદમશનમુંગલમજૂથ 

23 NRLM Code ૭૮૮૬૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
425 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો સતલાસર્ા 

3 ગામ સરતાનપુર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઘઉુંનીસેવ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઘઉુંનીસેવ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૧૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સરતાનપુર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૬ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મુંજુલાબેનવાલજીભાઈપ્રજાપદત 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૮૫૫૩૧૭૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૨૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ઉનતીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૪૪૩૫૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
426 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો ઊું ઝા 

3 ગામ દવશોળ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મસાલાપેદકગ (જીરુું ,વદરયાળી,અળસી,મુખવાસ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન જીરુું તલ, વદરયાળી,અળસી,મુખવાસ,રાઈ.... 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત વસ્તુમજુબભાવ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત વસ્તુમજુબભાવ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 1 year 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ શ્રીરામસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું દવશોલ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ 
 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૩૮૭૨૭૩૪૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીરામસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૭૧૩૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
427 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો ઊું ઝા 

3 ગામ દવશોળ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બેબીકીટ (ઘોદડયા,મોજા,ટોપીવગેર)ે 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન Kidswer 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત વસ્તુમજુબભાવ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત ઉદ્યોગઆધાર. 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર GJ14A0005029 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ શ્રીરામસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું વીશોલ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલગીતાબેનમનુભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૩૮૭૨૭૩૪૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીરામસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૭૧૩૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર No 

 



 
428 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 



 
429 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
430 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો દવજાપુર 

3 ગામ ઉબખલ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઉનનારૂમાલ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઊું નનાિોરાનીબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૩૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુઉબખલતા.દવજાપુર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ બારડકમુબેનપ્રતા૫જી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૩૭૧૦૭૯૪૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૭૫૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ધાદમણકદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૫૩૮૬૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
431 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
432 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો દવજાપુર 

3 ગામ કુકરવાડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ સાિાપસણ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન કાપડનાટુકડામોુંથી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુકુકરવાડાતા.દવજાપુર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ઠાકોરજયોતસનાબેનમનુુંજી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૨૪૦૮૧૮૨૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સૃદષ્ટદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૪૧૫૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
433 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહેસાર્ા 

2 તાલકુો દવજાપુર 

3 ગામ કુકરવાડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પગલુછર્ીયા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન કાપડમોુંથીહાથઅનેમશીનબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૮૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૭૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુકુકરવાડાતા.દવજાપુર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ૫રમારહેસાબેનરમેશભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૫૬૭૮૮૯૬૦૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૪૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ધાદમણકદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૪૧૭૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
434 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 

 

મહીસાગર 

 

 

 



 
435 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહીસાગર 

2 તાલકુો કડાર્ા 

3 ગામ મુનપરુ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હાથબનાવટ ,ભરતગુથર્ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન મોતીકામ,લેડીશહાથરૂમાલ,તોરર્,પજૂાનીનો,રૂમાલ,બુટ્ટી,બુંગડીનીડીજાઇન 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૬૭૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 
પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( 

એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) 
ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ પ્રજાપદતપાયલબનેદવઠ્ઠલભાઈ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ-મુનપરુ,તા-કડાર્ાદજ- મદહસાગર 

14 
જૂથ/વ્યદિગત 

(ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પ્રજાપદતપાયલબનેદવઠ્ઠલભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૮૭૪૩૫૭૪૯૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૧૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૩૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયગર્ેશદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૧૩૫૯૦૧ 



 
436 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહીસાગર 

2 તાલકુો કડાર્ા 

3 ગામ વાઘોતીયા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અગરબત્તીબનાવટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઉધ્યોગ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અગરબત્તીહાથથીબનાવટ,મશીનપરબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૫૦૦૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ખાુંટજાગૃદતબેનબાપજુીભાઇ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ-વાઘોતીયા,તા-કડાર્ાદજ- મદહસાગર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ખાુંટજાગૃદતબેનબાપજુીભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૭૯૬૭૪૧૭૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સદહયરદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૧૩૨૬૨૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
437 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહીસાગર 

2 તાલકુો બાલાદસનોર 

3 ગામ જમીયતપૂરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ િોરીવર્ાટ,તોરર્ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૨૦૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ પટેલદસ્મતાબેનદનતેશભાઈ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ.ુજમીયતપરૂા,તા.બાલાદસનોર,જી- મહીસાગર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલદસ્મતાબેનદનતેશભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૦૮૮૬૨૯૩૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૫૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જલારામદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૨૫૦૪૯૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
438 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
439 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહીસાગર 

2 તાલકુો બાલાદસનોર 

3 ગામ જમીયતપૂરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ િોરીવર્ાટ,તોરર્ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૮૦૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ પટેલદવરલબનેમુકેશભાઈ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ.ુજમીયતપરૂા,તા.બાલાદસનોર,જી- મહીસાગર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલદવરલબનેમુકેશભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૯૦૭૦૬૩૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૬૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ઉદમયાદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૨૫૧૪૮૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
440 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
441 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહીસાગર 

2 તાલકુો બાલાદસનોર 

3 ગામ જમીયતપૂરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ િોરીવર્ાટ,તોરર્ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૮૦૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ પટેલદિવ્યાબેનઘનશ્યામભાઈ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ.ુજમીયતપરૂા,તા.બાલાદસનોર,જી- મહીસાગર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલદિવ્યાબેનઘનશ્યામભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૯૪૨૨૮૨૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ લક્ષ્મીનારાયર્દમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૨૫૧૪૯૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
442 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહીસાગર 

2 તાલકુો ખાનપરુ 

3 ગામ ખાનપરુ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અથાર્ા, પાપડી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડુ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન પાપડી ,અથાર્ાહાથથીબનાવામાઅવેછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૬૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 1 વર્ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ કમળાબેનકેપુંડ્યા 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુખાનપરુપોખાનપરુતાખાનપુર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કમળાબેનકેપુંડ્યા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૯૬૪૧૦૬૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ભોલેદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code 
 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
443 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહીસાગર 

2 તાલકુો ખાનપરુ 

3 ગામ ભાિરોડ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડી ,વેફર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડુ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન પાપડી , હાથથીબનાવામાઅવેછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૬૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 1 વર્ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જોર્ીશદમણઠાબેનએમ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુભાિરોડપોભાિરોડતાખાનપુર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ જોર્ીશદમણઠાબેનએમ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૫૮૬૧૩૧૧૯૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયઅમ્બેદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code 
 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
444 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહીસાગર 

2 તાલકુો કડાર્ા 

3 ગામ મુનપરુ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હાથબનાવટ ,ભરતગુથર્ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન મોતીકામ,લેડીશહાથરૂમાલ,તોરર્,પજૂાનીનો,રૂમાલ,બુટ્ટી,બુંગડીનીડીજાઇન 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૬૭૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 
પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( 

એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) 
ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ પ્રજાપદતપાયલબનેદવઠ્ઠલભાઈ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ-મુનપરુ,તા-કડાર્ાદજ- મદહસાગર 

14 
જૂથ/વ્યદિગત 

(ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પ્રજાપદતપાયલબનેદવઠ્ઠલભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૮૭૪૩૫૭૪૯૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૧૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૩૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયગર્ેશદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૧૩૫૯૦૧ 



 
445 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહીસાગર 

2 તાલકુો કડાર્ા 

3 ગામ વાઘોતીયા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અગરબત્તીબનાવટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઉધ્યોગ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અગરબત્તીહાથથીબનાવટ,મશીનપરબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૫૦૦૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ખાુંટજાગૃદતબેનબાપજુીભાઇ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ-વાઘોતીયા,તા-કડાર્ાદજ- મદહસાગર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ખાુંટજાગૃદતબેનબાપજુીભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૭૯૬૭૪૧૭૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સદહયરદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૧૩૨૬૨૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
446 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહીસાગર 

2 તાલકુો બાલાદસનોર 

3 ગામ જમીયતપૂરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ િોરીવર્ાટ,તોરર્ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૨૦૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ પટેલદસ્મતાબેનદનતેશભાઈ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ.ુજમીયતપરૂા,તા.બાલાદસનોર,જી- મહીસાગર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલદસ્મતાબેનદનતેશભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૦૮૮૬૨૯૩૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૫૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જલારામદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૨૫૦૪૯૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
447 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
448 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહીસાગર 

2 તાલકુો બાલાદસનોર 

3 ગામ જમીયતપૂરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ િોરીવર્ાટ,તોરર્ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૮૦૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ પટેલદવરલબનેમુકેશભાઈ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ.ુજમીયતપરૂા,તા.બાલાદસનોર,જી- મહીસાગર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલદવરલબનેમુકેશભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૯૦૭૦૬૩૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૬૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ઉદમયાદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૨૫૧૪૮૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
449 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહીસાગર 

2 તાલકુો બાલાદસનોર 

3 ગામ જમીયતપૂરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ િોરીવર્ાટ,તોરર્ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૮૦૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત 
 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ પટેલદિવ્યાબેનઘનશ્યામભાઈ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ.ુજમીયતપરૂા,તા.બાલાદસનોર,જી- મહીસાગર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલદિવ્યાબેનઘનશ્યામભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૯૪૨૨૮૨૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ લક્ષ્મીનારાયર્દમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૨૫૧૪૯૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
450 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
451 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહીસાગર 

2 તાલકુો ખાનપરુ 

3 ગામ ખાનપરુ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અથાર્ા, પાપડી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડુ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન પાપડી ,અથાર્ાહાથથીબનાવામાઅવેછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૬૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 1 વર્ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ કમળાબેનકેપુંડ્યા 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુખાનપરુપોખાનપરુતાખાનપુર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કમળાબેનકેપુંડ્યા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૯૬૪૧૦૬૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ભોલેદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code 
 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
452 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો મહીસાગર 

2 તાલકુો ખાનપરુ 

3 ગામ ભાિરોડ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડી ,વેફર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડુ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન પાપડી , હાથથીબનાવામાઅવેછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૬૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 1 વર્ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જોર્ીશદમણઠાબેનએમ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુભાિરોડપોભાિરોડતાખાનપુર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ જોર્ીશદમણઠાબેનએમ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૫૮૬૧૩૧૧૯૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયઅમ્બેદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code 
 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 

 

નમમદા 
 

 

 



 
453 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ િેવમોગરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પજૂાસામગ્રી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર મમરા (NRD1109) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િેવમોગરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાલક્ષ્મીબેનએન 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૪૧૪૦૭૪૨૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪-૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦કીલોગ્રામ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ નવિુગાણમદહલાબચતમુંડળ 

23 NRLM Code ૭૫૮૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
454 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 



 
455 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ િેવમોગરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પજૂાસામગ્રી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર િાળીયા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િેવમોગરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાલક્ષ્મીબેનએન 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૪૧૪૦૭૪૨૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪-૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦કીલોગ્રામ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ નવિુગાણમદહલાબચતમુંડળ 

23 NRLM Code ૭૫૮૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
456 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ િેવમોગરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પજૂાસામગ્રી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર મીઠીવડીયારી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િેવમોગરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાલક્ષ્મીબેનએન 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૪૧૪૦૭૪૨૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪-૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦કીલોગ્રામ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ નવિુગાણમદહલાબચતમુંડળ 

23 NRLM Code ૭૫૮૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ િેવમોગરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પજૂાસામગ્રી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સાકર 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િેવમોગરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાલક્ષ્મીબેનએન 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૪૧૪૦૭૪૨૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪-૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦કીલોગ્રામ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ નવિુગાણમદહલાબચતમુંડળ 

23 NRLM Code ૭૫૮૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ િેવમોગરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પજૂાસામગ્રી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર રવેડી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િેવમોગરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાલક્ષ્મીબેનએન 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૪૧૪૦૭૪૨૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪-૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦કીલોગ્રામ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ નવિુગાણમદહલાબચતમુંડળ 

23 NRLM Code ૭૫૮૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ િેવમોગરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પજૂાસામગ્રી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર લીબુગોળી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િેવમોગરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાલક્ષ્મીબેનએન 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૪૧૪૦૭૪૨૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪-૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦કીલોગ્રામ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ નવિુગાણમદહલાબચતમુંડળ 

23 NRLM Code ૭૫૮૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ િેવમોગરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પજૂાસામગ્રી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સીરની 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િેવમોગરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાલક્ષ્મીબેનએન 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૪૧૪૦૭૪૨૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪-૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦કીલોગ્રામ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ નવિુગાણમદહલાબચતમુંડળ 

23 NRLM Code ૭૫૮૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ િેવમોગરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પજૂાસામગ્રી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ચુિુંળીમોટી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િેવમોગરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાલક્ષ્મીબેનએન 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૪૧૪૦૭૪૨૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪-૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦કીલોગ્રામ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ નવિુગાણમદહલાબચતમુંડળ 

23 NRLM Code ૭૫૮૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
462 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ િેવમોગરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પજૂાસામગ્રી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ચુિુંળીનાની 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િેવમોગરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાલક્ષ્મીબેનએન 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૪૧૪૦૭૪૨૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪-૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦કીલોગ્રામ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ નવિુગાણમદહલાબચતમુંડળ 

23 NRLM Code ૭૫૮૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
463 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ િેવમોગરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પજૂાસામગ્રી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફોટાફરમેસાથે (મોટો) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િેવમોગરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાલક્ષ્મીબેનએન 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૪૧૪૦૭૪૨૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪-૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦કીલોગ્રામ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ નવિુગાણમદહલાબચતમુંડળ 

23 NRLM Code ૭૫૮૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
464 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ િેવમોગરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પજૂાસામગ્રી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફોટાફરમેસાથે (નાનો) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િેવમોગરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાલક્ષ્મીબેનએન 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૪૧૪૦૭૪૨૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪-૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦કીલોગ્રામ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ નવિુગાણમદહલાબચતમુંડળ 

23 NRLM Code ૭૫૮૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
465 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ િેવમોગરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બાુંબુ /વુડનપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફલુિાની 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૭૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૩૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િેવમોગરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કોટવાડીયાલતાબેનવી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૨૩૩૧૭૬૮૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૩-૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ કોટવાડીયાસમાજસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૩૭૯૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
466 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 



 
467 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ િેવમોગરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બાુંબુ /વુડનપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફલુટોપલી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િેવમોગરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કોટવાડીયાલતાબેનવી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૨૩૩૧૭૬૮૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૩-૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ કોટવાડીયાસમાજસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૩૭૯૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ િેવમોગરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બાુંબુ /વુડનપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર દિવાલબોડણ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િેવમોગરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કોટવાડીયાલતાબેનવી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૨૩૩૧૭૬૮૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૩-૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ કોટવાડીયાસમાજસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૩૭૯૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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471 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ િેવમોગરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બાુંબુ /વુડનપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અરીસો 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િેવમોગરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કોટવાડીયાલતાબેનવી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૨૩૩૧૭૬૮૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૩-૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ કોટવાડીયાસમાજસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૩૭૯૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ િેવમોગરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બાુંબુ /વુડનપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર કી-બોડણ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િેવમોગરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કોટવાડીયાલતાબેનવી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૨૩૩૧૭૬૮૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૩-૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ કોટવાડીયાસમાજસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૩૭૯૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ િેવમોગરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બાુંબુ /વુડનપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર િીવાલબોડણ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૪૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િેવમોગરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કોટવાડીયાલતાબેનવી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૨૩૩૧૭૬૮૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૩-૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ કોટવાડીયાસમાજસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૩૭૯૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-
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સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ િેવમોગરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બાુંબુ /વુડનપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સોપીસ, 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િેવમોગરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કોટવાડીયાલતાબેનવી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૨૩૩૧૭૬૮૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૩-૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ કોટવાડીયાસમાજસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૩૭૯૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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479 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ િેવમોગરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બાુંબુ /વુડનપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર મોબાઇલસ્ટેંડ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િેવમોગરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કોટવાડીયાલતાબેનવી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૨૩૩૧૭૬૮૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૩-૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ કોટવાડીયાસમાજસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૩૭૯૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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481 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ િેવમોગરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બાુંબુ /વુડનપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર નાઇટલમે્પ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િેવમોગરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ કોટવાડીયાલતાબેનવી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૨૩૩૧૭૬૮૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૩-૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ કોટવાડીયાસમાજસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૩૭૯૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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483 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ સાગબારા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેંડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર તોરર્ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સાગબારા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાઆરાધનાબેનએમ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૮૭૮૪૩૫૩૬૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬-૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૭૫૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીકુબેરવનદવકાસમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૫૭૮૧૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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485 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ સાગબારા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેંડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઝુમર 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૮૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૭૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સાગબારા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાઆરાધનાબેનએમ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૮૭૮૪૩૫૩૬૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬-૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૭૫૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીકુબેરવનદવકાસમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૫૭૮૧૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
486 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

સ્વ-



 
487 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ સાગબારા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેંડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર મોબાઇલકવર 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સાગબારા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાઆરાધનાબેનએમ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૮૭૮૪૩૫૩૬૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬-૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૭૫૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીકુબેરવનદવકાસમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૫૭૮૧૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
488 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ સાગબારા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેંડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર બાસ્કેટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૬૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૫૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સાગબારા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાઆરાધનાબેનએમ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૮૭૮૪૩૫૩૬૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬-૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૭૫૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીકુબેરવનદવકાસમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૫૭૮૧૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
489 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ સાગબારા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેંડીક્રાફ્ટ (NRD1125) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હીચકો(નાનાબાળકોન)ે 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સાગબારા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાઆરાધનાબેનએમ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૮૭૮૪૩૫૩૬૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬-૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૭૫૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીકુબેરવનદવકાસમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૫૭૮૧૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
490 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
491 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ સાગબારા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેંડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર કી-હોલ્ડર (NRD1126) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સાગબારા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાઆરાધનાબેનએમ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૮૭૮૪૩૫૩૬૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬-૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૭૫૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીકુબેરવનદવકાસમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૫૭૮૧૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
492 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 



 
493 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ સાગબારા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેંડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હાર (NRD 1127) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સાગબારા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાઆરાધનાબેનએમ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૮૭૮૪૩૫૩૬૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬-૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૭૫૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીકુબેરવનદવકાસમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૫૭૮૧૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
494 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
495 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ સાગબારા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેંડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઝુમ્મર 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૮૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સાગબારા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાઆરાધનાબેનએમ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૮૭૮૪૩૫૩૬૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬-૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૭૫૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીકુબેરવનદવકાસમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૫૭૮૧૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
496 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ િતવાડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ માટીકામ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર નાનોપોટ (NRD1129) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િત્તવાડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાઆશાબેનએન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૩૧૩૭૧૬૩૭૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪-૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ યાહામોગીસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૨૩૯૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
497 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 



 
498 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ િતવાડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ માટીકામ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર મોટોપોટ (NRD1130) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િત્તવાડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાઆશાબેનએન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૩૧૩૭૧૬૩૭૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪-૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ યાહામોગીસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૨૩૯૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
499 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
500 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ સાગબારા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર પાપડ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સાગબારા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સોલુંકીફરજાનાબાનએુમ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૫૧૦૨૫૧૭૨૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭-૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ચાુંિસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૬૭૪૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
501 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ સાગબારા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર નાગલીપાપડ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સાગબારા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સોલુંકીફરજાનાબાનએુમ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૫૧૦૨૫૧૭૨૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭-૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ચાુંિસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૬૭૪૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
502 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ સાગબારા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અથાર્ ુ

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૬૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૪૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સાગબારા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સોલુંકીફરજાનાબાનએુમ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૫૧૦૨૫૧૭૨૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭-૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ચાુંિસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૬૭૪૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
503 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ ધનશરેા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર પાપડ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ઘનશરેા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલકરુર્ાબેનએમ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૩૪૭૮૪૮૬૫૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭-૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ પરીવારસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૬૫૪૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
504 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ ધનશરેા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર મરચ ુ

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ઘનશરેા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલકરુર્ાબેનએમ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૩૪૭૮૪૮૬૫૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭-૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ પરીવારસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૬૫૪૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
505 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ ધનશરેા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઘુંઉનામમરા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ઘનશરેા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલકરુર્ાબેનએમ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૩૪૭૮૪૮૬૫૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭-૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ પરીવારસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૬૫૪૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
506 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો સાગબારા 

3 ગામ ખોપી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર તુવેરિાળઉત્પાિન 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૪૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ખોપી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાકોકીલાબેનએસ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૨૪૦૯૫૩૫૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦-૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦દકલોગ્રામ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૮૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ પ્રગદતસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૧૬૪૨૭૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
507 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નમણિા 

2 તાલકુો દતલકવાડા 

3 ગામ વઘેલી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ લક્ષ્મીઅગરબત્તી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અગરબત્તી - પજુાસામગ્રી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અગરબત્તી (NRD1138) 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૩વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ લક્ષ્મીઅગરબત્તી 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ.પો. વઘેલીતા. દતલકવાડાજી. નમણિા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ બારીયાપુષ્પાબેનસુરશેભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૩૫૯૭૧૫૧૩૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦કી.ગ્રા. 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦કી.ગ્રા. 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયલક્ષ્મીમાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૨૧૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
508 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 



 

 

નવસારી 
 

 

 



 
509 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નવસારી 

2 તાલકુો ચીખલી 

3 ગામ સોલધરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મધ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડુ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
સખીમુંડળની૧૦બહેનોદ્વારાપ્રોડકશનકરવામાુંઆવેછેઅનેઅ

દસ્મતાબહેનદ્વારાતાલીમપર્આપવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ગ્રામદકુંમતરૂ.|૭૦/- 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ગ્રામદકુંમતરૂ.|૭૦/- 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧૮માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત FSSI 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૧૦૧૧૮૦૧૫૦૦૦૩૮ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સદહયાદ્રીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ.પોસોલધરાતા. ચીખલીજી. નવસારી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ અદસ્મતાબેનઅશોકભાઇપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૪૦૬૮૬૮૩૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) sayhadrihoney@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨ટન 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૪૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સદહયાદ્રીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 2015/GJ/187196 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ના 

 

mailto:sayhadrihoney@gmail.com


 
510 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
511 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નવસારી 

2 તાલકુો ચીખલી 

3 ગામ સોલધરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ નાગલીપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડુ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ગ્રામદકુંમતરૂ.|૬૦/- 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ગ્રામદકુંમતરૂ.|૬૦/- 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત FSSAI 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૧૦૧૧૮૦૧૫૦૦૦૩૮ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સદહયાદ્રીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ.પોસોલધરાતા. ચીખલીજી. નવસારી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ અદસ્મતાબેનઅશોકભાઇપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૪૦૬૮૬૮૩૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) sayhadrihoney@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સદહયાદ્રીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 2015/GJ/187197 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ના 

 



 
512 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
513 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નવસારી 

2 તાલકુો ચીખલી 

3 ગામ સોલધરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હળિરપાવડર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડુ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ગ્રામ, દકુંમતરૂ.૬૦/- 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ગ્રામ, દકુંમતરૂ.૬૦/- 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૭માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત FSSAI 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૧૦૧૧૮૦૧૫૦૦૦૩૮ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સદહયાદ્રીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ.પોસોલધરાતા. ચીખલીજી. નવસારી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ અદસ્મતાબેનઅશોકભાઇપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૪૦૬૮૬૮૩૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) sayhadrihoney@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧ટન 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સદહયાદ્રીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 2015/GJ/187199 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર ના 

 

mailto:sayhadrihoney@gmail.com


 
514 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
515 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નવસારી 

2 તાલકુો ચીખલી 

3 ગામ દચતાલી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ કાજુ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડુ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
કાજુમાટનુુંરો-મટીરયલ્સધરમપુર, 

કપરાડાતાલુકામાુંથીમુંગાવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧દકલોદકુંમતરૂ.| ૧૦૦૦/- 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧દકલોદકુંમતરૂ.| ૧૦૦૦/- 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ નાયકપદરવારસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ.ુપોદચતાલી, ચીખલી, નવસારી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સપનાબેનદચરાગભાઇપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૬૨૭૭૦૭૯૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧ટન 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ નાયકપદરવારસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 2014/GJ/179196 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
516 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નવસારી 

2 તાલકુો નવસારી 

3 ગામ દતગરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડ-પાપડી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડુ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૬૦રૂ.| , ૨૮૦રૂ.| 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૬૦રૂ.| , ૨૮૦રૂ.| 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયઅુંબેસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું દતઘરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૬ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ઉદમણલાબેનદિલીપભાઇપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૫૩૭૫૧૩૩૪૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરમજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયઅુંબેસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 2007/GJ/189687 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
517 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
518 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નવસારી 

2 તાલકુો ખેરગામ 

3 ગામ વાવ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઓગેદનકહળિરપાવડર, ગોળ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડુ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન હળિરપાવડરનીસાથેસાથેવમીકમ્પોસ્ટનીપર્કામગીરીકરવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧દકલોદકુંમતરૂ.| ૩૦૦/- 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧દકલોદકુંમતરૂ.| ૩૦૦/- 

9 
પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( 

એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) 
૬માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ભાગ્યલક્ષ્મીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું વાવ 

14 
જૂથ/વ્યદિગત 

(ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રખેાબેનરાજને્દ્રભાઇપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૬૧૬૦૧૧૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) 1200 Kg 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ભાગ્યાલક્ષ્મીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 2012/GJ/178473 



 
519 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

24 
GeM 

પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર  

 

  



 
520 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નવસારી 

2 તાલકુો ગર્િેવી 

3 ગામ વાસર્ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ડેકોરટેીવપોટ, 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડુ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
ૐસાુંઇસખીમુંડળની૧૦બહેનોદ્વારાપ્રોડકશનકરવામાુંઆવેછે, 

રોમટીદરયલબીલીમોરાથીમુંગાવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત િોલીટીમજુબ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત િોલીટીમજુબ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ઓમસાુંઇરામસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું વાસર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ અલ્પનાબેનમહેશભાઇપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૦૮૧૮૮૧૧૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરમજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ઓમસાુંઇરામસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 2014/GJ/129628 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
521 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નવસારી 

2 તાલકુો ગર્િેવી 

3 ગામ વાસર્ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડ-પાપડી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડુ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૬૦રૂ.| , ૨૮૦રૂ.| 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૬૦રૂ.| , ૨૮૦રૂ.| 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ઓમસાુંઇરામસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું વાસર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ અલ્પનાબેનમહેશભાઇપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૦૮૧૮૮૧૧૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરમજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ઓમસાુંઇરામસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 2014/GJ/129629 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
522 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
523 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નવસારી 

2 તાલકુો ગર્િેવી 

3 ગામ વાસર્ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અથાુંર્ા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડુ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧દકગ્રા૨૦૦રૂ.| 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧દકગ્રા૨૦૦રૂ.| 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ઓમસાુંઇરામસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું વાસર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ અલ્પનાબેનમહેશભાઇપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૦૮૧૮૮૧૧૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરમજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ઓમસાુંઇરામસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 2014/GJ/129630 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
524 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
525 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો નવસારી 

2 તાલકુો ગર્િેવી 

3 ગામ પાથરી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મરીમસાલા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડુ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧દકલો૩૦રૂ.| 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧દકલો૩૦રૂ.| 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ માુંપ્રભસુખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું પાથરી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ શકુુંતલાબેનભગુભાઇપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૭૫૮૬૬૨૮૨૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરમજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ માુંપ્રભસુખીમુંડળ 

23 NRLM Code 2018/GJ/240539 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 

 

પચંમહાલ 

 

 

 



 
526 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પુંચમહાલ 

2 તાલકુો કાલોલ 

3 ગામ શામળિેવી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પસણ,બેગ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત છુટકવેચાર્દકુંમત, રકમરૂ. ૩૨- ૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત જ્થ્થાબુંધવેચાર્દકુંમતરકમરૂ.૩૦-૪૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયઅુંબેદમશનમુંગલમ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું શામળિેવી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારસીમાબેનજગિીશકુમાર 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૦૪૩૦૩૨૦૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮-૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયઅુંબેદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૧૭૫૩૯૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
527 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પુંચમહાલ 

2 તાલકુો ઘોઘુંબા 

3 ગામ જીતપરુા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અગરબતીબનાવટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડલૂમ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અગરબત્તી, પજુાસામગ્રી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દશવશદિદમશનમુંગલમજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું જીતપરુા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગોશાઈશારિાબેનદવક્રમગીરી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૮૭૩૦૧૬૫૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮-૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દશવશદિદમશનમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૩૦૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
528 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પુંચમહાલ 

2 તાલકુો ઘોઘુંબા 

3 ગામ પાલ્લા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વાુંસકામનીપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત છુટકવેચાર્દકુંમત, રકમરૂ. ૩૨- ૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત જ્થ્થાબુંધવેચાર્દકુંમતરકમરૂ.૩૦-૪૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયઅુંબેદમશનમુંગલમજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું પાલ્લા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ હરીજનબકીબેનગુલાબભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૬૨૨૪૮૭૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮-૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયઅુંબેદમશનમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૨૨૯૨૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
529 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
530 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પુંચમહાલ 

2 તાલકુો ઘોઘુંબા 

3 ગામ પાલ્લા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વાુંસકામ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન વાુંસકામ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત છુટકવેચાર્દકુંમત, રકમરૂ. ૩૨- ૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત જ્થ્થાબુંધવેચાર્દકુંમતરકમરૂ.૩૦-૪૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયમાતાજીદમશનમુંગલમજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું પાલ્લા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ હરીજનરમીલાબેનકલીયાનભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૪૬૯૯૩૫૭૮૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮-૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયમાતાજીદમશનમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૧૯૮૩૨૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
531 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
532 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પુંચમહાલ 

2 તાલકુો ઘોઘુંબા 

3 ગામ દખલોડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અગરબત્તી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયમાતાજીદમશનમુંગલમજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું દખલોડી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાઠોડનયનાબેનવજદેસુંહ 

17 મોબાઈલનુંબર 
 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮-૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયમાતાજીદમશનમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૧૭૯૭૫૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
533 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પુંચમહાલ 

2 તાલકુો ઘોઘુંબા 

3 ગામ ઘોઘુંબા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મસાલાબનાવીવેચાર્ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત છુટકવેચાર્દકુંમત(રકમરૂ.માું૩૦-૩૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત જ્થ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત(રકમરૂ.માું૨૮-૨૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત FSSAI 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૨૦૭૨૦૦૧૬૦૦૦૩૩૩ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દનલકુંઠમસાલાઉદ્યોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સોલુંકીજયશ્રીબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૫૮૬૭૪૪૭૫૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮-૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીપ્રમુખસ્વામીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૯૫૮૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર NO 

 



 
534 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પુંચમહાલ 

2 તાલકુો ઘોઘુંબા 

3 ગામ ફરોડ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ દફનાઈલ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત છુટકવેચાર્દકુંમત, રકમરૂ. ૩૨- ૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત જ્થ્થાબુંધવેચાર્દકુંમતરકમરૂ.૩૦-૪૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ શ્રીગર્શેદમશનમુંગલમજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ફરોડ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારસુદશલાબેનકાડુભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર 
 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮-૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીગર્શેદમશનમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૧૬૮૬૯૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
535 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પુંચમહાલ 

2 તાલકુો ઘોઘુંબા 

3 ગામ દખલોડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અગરબત્તી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયમાતાજીદમશનમુંગલમજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું દખલોડી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ડાયરાસુંતોકબેનહીમતભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૨૫૪૫૨૫૪૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ 
 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયમાતાજીદમશનમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૧૭૯૭૫૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
536 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પુંચમહાલ 

2 તાલકુો ઘોઘુંબા 

3 ગામ શદનયાળા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ દફનાઈલ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત છુટકવેચાર્દકુંમત, રકમરૂ. ૩૨- ૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત જ્થ્થાબુંધવેચાર્દકુંમતરકમરૂ.૩૦-૪૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયખોદડયારદમશનમુંગલમજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું શદનયાળા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ તડવીસુરજબેનભરતભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર 
 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮-૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયખોદડયારદમશનમુંગલમજુથ 

23 NRLM Code ૧૭૯૭૫૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
537 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પુંચમહાલ 

2 તાલકુો જામ્બુઘોડા 

3 ગામ ઝરવા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ સાબુનીબનાવટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર 
 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત છુટકવેચાર્દકુંમત, રકમરૂ. ૩૨- ૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત જ્થ્થાબુંધવેચાર્દકુંમતરકમરૂ.૩૦-૪૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયઅુંબેસ્વસહાયજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ઝરવા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ બારીઆસુંગીતાબેનસુંજયભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૨૩૮૭૦૪૪૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮-૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયઅુંબેસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૨૩૬૫૨૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 

 

પાટણ 

 

 

 



 
538 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પાટર્ 

2 તાલકુો ચાર્સ્મા 

3 ગામ રલેવેપુરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ માટીકામ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર પાર્ીનીબોટલ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૭૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૬૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયમાતાજીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ-ધીર્ોજતા-ચાર્સ્માજી-પાટર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પ્રજાપદતસમુબેનનારર્ભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૮૭૪૧૭૭૧૫૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૦૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયમાતાજીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૦૧૬૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
539 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
540 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પાટર્ 

2 તાલકુો ચાર્સ્મા 

3 ગામ રલેવેપુરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ માટીકામ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર જગ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયમાતાજીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ-ધીર્ોજતા-ચાર્સ્માજી-પાટર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પ્રજાપદતસમુબેનનારર્ભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૮૭૪૧૭૭૧૫૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૦૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયમાતાજીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૦૧૬૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
541 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
542 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પાટર્ 

2 તાલકુો હારીજ 

3 ગામ જુનામાુંકા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર પગલુછર્ીયુ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઓડણરમુજબપ્રોડક્ટબનાવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૨૦/- 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૦૦/- 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયમોમાઈમાુંસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ-જુનામાુંકાતા- હારીજજી-પાટર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વાઘેલાભૂદમકાબાદિલીપદસુંહ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૮૫૯૯૮૫૯૫૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયમોમાઈમાુંસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૦૯૭૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
543 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
544 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પાટર્ 

2 તાલકુો હારીજ 

3 ગામ જુનામાુંકા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફોટોફે્રમ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઓડણરમુજબપ્રોડક્ટબનાવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૪૦/- 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦/- 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયઆશાપરુાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ-જુનામાુંકાતા- હારીજજી-પાટર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વાઘેલાઆરતીબાભગવાનભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૯૮૧૯૯૭૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૨ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયઆશાપરુાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૧૮૬૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
545 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
546 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પાટર્ 

2 તાલકુો હારીજ 

3 ગામ જુનામાુંકા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફલૂિાની 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઓડણરમુજબપ્રોડક્ટબનાવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૨૦/- 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૦૦/- 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયઆશાપરુાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ-જુનામાુંકાતા- હારીજજી-પાટર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વાઘેલાઆરતીબાભગવાનભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૯૮૧૯૯૭૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૨ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયઆશાપરુાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૧૮૬૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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548 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પાટર્ 

2 તાલકુો દસિપરુ 

3 ગામ ખળી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર દહુંગ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૮૦/- 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦/- 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) બેવર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ રૂદ્રદહુંગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ- ખળીતા- દસધ્ધપરુ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલઉમીલબેનમુકેશભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૬૩૬૨૦૯૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ વેિસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૬૭૫૮૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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550 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પાટર્ 

2 તાલકુો સાુંતલપરુ 

3 ગામ િાિાર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર પેચવકણ વોલપીસ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૫૦૦/- 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ કુુંજલહેન્ડર ીક્રાફ્ટ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ-િાિાર્ાતા-સાુંતલપરુ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગરવાશભુદ્રાબેનભીખાભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૦૧૭૮૭૫૩૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીઆઈિેવીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૩૮૫૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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552 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પાટર્ 

2 તાલકુો પાટર્ 

3 ગામ ખારીવાવડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર બાળકોનાજ્ભ્ભાલેંગા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦૦/- 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૦૦/- 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયખોડીયારમાુંદમશનમુંગલમ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ- ખારીવાવડી, તા-પાટર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારજશોિાબેનખમેચુંિભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૦૪૫૩૭૭૨૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયખોડીયારમાુંદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૧૪૭૧૯૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
553 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
554 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પાટર્ 

2 તાલકુો પાટર્ 

3 ગામ ખારીવાવડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર િુપટ્ટો 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦૦/- 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮૦૦/- 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયખોડીયારમાુંદમશનમુંગલમ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ- ખારીવાવડી, તા-પાટર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારજશોિાબેનખમેચુંિભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૦૪૫૩૭૭૨૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયખોડીયારમાુંદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૧૪૭૧૯૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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556 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પાટર્ 

2 તાલકુો પાટર્ 

3 ગામ ખારીવાવડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફ્રોક 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦૦/- 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૫૦/- 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયખોડીયારમાુંદમશનમુંગલમ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ- ખારીવાવડી, તા-પાટર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારજશોિાબેનખમેચુંિભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૦૪૫૩૭૭૨૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયખોડીયારમાુંદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૧૪૭૧૯૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
557 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પાટર્ 

2 તાલકુો પાટર્ 

3 ગામ સુંખારી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડલૂમ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઝુમ્મર(પ્લેસમેન્ટ) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૨૦૦/- 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦૦/- 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સુંસ્કૃદતસ્વ-સહાયજૂથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામસુંખારીતા-પાટર્જી-પાટર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ િવેનીશાબેનમહેશભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૧૬૨૮૯૮૦૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સુંસ્કૃદતસ્વ-સહાયજૂથ 

23 NRLM Code ૨૪૨૪૪૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
558 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
559 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પાટર્ 

2 તાલકુો રાધનપરુ 

3 ગામ બાિરપુરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડીક્રાફટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સાબડી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયખોદડયારસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ-બાિરપરુાતા-રાધનપરુજી-પાટર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ઠાકોરસોનીબેનખોડાભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૧૪૮૭૯૦૩૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયખોદડયારસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૩૫૮૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
560 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પાટર્ 

2 તાલકુો સરસ્વતી 

3 ગામ અઘાર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડીક્રાફટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર િોરીવકણ કુુંજા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૭૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૬૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયમાતાજીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ-અઘારતા- પાટર્જીપાટર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સોલુંકીકોમલબનેઅમરતભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૧૪૪૦૯૭૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયમાતાજીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૭૭૪૨૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
561 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પાટર્ 

2 તાલકુો પાટર્ 

3 ગામ બાલીસર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ માટીકામ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર બળિગાડી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દચનાઈમાટીમાુંથીબનાવેલવસ્તુ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ બ્રહ્માનીદમશનમુંગલમ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ-બાલીસર્ાતા-પાટર્જી-પાટર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પ્રજાપદતકી ુંજલબનેઆનુંિભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૮૭૮૬૩૧૬૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૯૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ બ્રહ્માર્ીદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૨૬૫૬૪૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
562 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
563 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પાટર્ 

2 તાલકુો પાટર્ 

3 ગામ બાલીસર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ માટીકામ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર બુિભગવાનનીમૂદતણ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દચનાઈમાટીમાુંથીબનાવેલવસ્તુ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૯૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ બ્રહ્માનીદમશનમુંગલમ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ-બાલીસર્ાતા-પાટર્જી-પાટર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પ્રજાપદતકી ુંજલબનેઆનુંિભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૮૭૮૬૩૧૬૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ બ્રહ્માર્ીદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૨૬૫૬૪૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
564 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
565 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પાટર્ 

2 તાલકુો પાટર્ 

3 ગામ બાલીસર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર જાડીસેવ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૮૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ નારીશદિગહૃઉદ્યોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ-બાલીસર્ાતા-પાટર્જી-પાટર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલકી ુંજલબેનઅમીતભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૬૦૦૨૬૮૨૬૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૨૦દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ 
જયભવાનીદમશનમુંગલમ,શ્રીનાથજીદમશનમુંગલમ,જલારા

મદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૧૯૬૦૩, ૨૬૫૦૯૮, ૧૪૫૪૨૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
566 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પાટર્ 

2 તાલકુો પાટર્ 

3 ગામ બાલીસર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર તીખીપરૂી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૬૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ નારીશદિગહૃઉદ્યોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ-બાલીસર્ાતા-પાટર્જી-પાટર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલકી ુંજલબેનઅમીતભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૬૦૦૨૬૮૨૬૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ 
જયભવાનીદમશનમુંગલમ,શ્રીનાથજીદમશનમુંગલમ,જલારામદમશ

નમુંગલમ 

23 NRLM Code ૧૯૬૦૩, ૨૬૫૦૯૮, ૧૪૫૪૨૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
567 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પાટર્ 

2 તાલકુો પાટર્ 

3 ગામ બાલીસર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર દમક્ષચવાર્ુું 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૮૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ નારીશદિગહૃઉદ્યોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ-બાલીસર્ાતા-પાટર્જી-પાટર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલકી ુંજલબેનઅમીતભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૬૦૦૨૬૮૨૬૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ 
જયભવાનીદમશનમુંગલમ,શ્રીનાથજીદમશનમુંગલમ,જલા

રામદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૧૯૬૦૩, ૨૬૫૦૯૮, ૧૪૫૪૨૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
568 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પાટર્ 

2 તાલકુો પાટર્ 

3 ગામ બાલીસર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ગાુંઠીયા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૮૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ નારીશદિગહૃઉદ્યોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ-બાલીસર્ાતા-પાટર્જી-પાટર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલકી ુંજલબેનઅમીતભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૬૦૦૨૬૮૨૬૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ 
જયભવાનીદમશનમુંગલમ,શ્રીનાથજીદમશનમુંગ

લમ,જલારામદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૧૯૬૦૩, ૨૬૫૦૯૮, ૧૪૫૪૨૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
569 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પાટર્ 

2 તાલકુો પાટર્ 

3 ગામ બાલીસર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફરસીપરૂી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૯૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ નારીશદિગહૃઉદ્યોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ-બાલીસર્ાતા-પાટર્જી-પાટર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલકી ુંજલબેનઅમીતભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૬૦૦૨૬૮૨૬૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ 
જયભવાનીદમશનમુંગલમ,શ્રીનાથજીદમશનમુંગલમ

,જલારામદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૧૯૬૦૩, ૨૬૫૦૯૮, ૧૪૫૪૨૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પાટર્ 

2 તાલકુો પાટર્ 

3 ગામ બાલીસર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર શક્કરપારા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૯૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ નારીશદિગહૃઉદ્યોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ-બાલીસર્ાતા-પાટર્જી-પાટર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલકી ુંજલબેનઅમીતભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૬૦૦૨૬૮૨૬૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૨૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ 
જયભવાનીદમશનમુંગલમ,શ્રીનાથજીદમશનમુંગલમ,જલારામદમ

શનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૧૯૬૦૩, ૨૬૫૦૯૮, ૧૪૫૪૨૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પાટર્ 

2 તાલકુો પાટર્ 

3 ગામ બાલીસર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર મગિળ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૧૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ નારીશદિગહૃઉદ્યોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ-બાલીસર્ાતા-પાટર્જી-પાટર્ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલકી ુંજલબેનઅમીતભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૬૦૦૨૬૮૨૬૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૨૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ 
જયભવાનીદમશનમુંગલમ,શ્રીનાથજીદમશનમુંગલમ,જ

લારામદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code ૧૯૬૦૩, ૨૬૫૦૯૮, ૧૪૫૪૨૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 

 

પોરબદંર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પોરબુંિર 

2 તાલકુો પોરબુંિર 

3 ગામ પાલખડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ િોરીવકણ  

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ગર્પતી ,ઝુમ્મર, ઝુલ્લો 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૫૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ભુમીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું પાલખડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ તરેયૈાભુમીબેનડાયાલાલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૭૮૦૭૫૧૭૮૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૪૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૪૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ભુમીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૬૨૪૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પોરબુંિર 

2 તાલકુો પોરબુંિર 

3 ગામ ટુકડાદમયાર્ી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ કોસ્ચ્યુમજવેલરી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ચુડલા,કોસ્ચ્યુમજવેલરી 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ કુમકુમસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ટુકડાદમયાર્ી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ઓડિેરાનીરૂબેનમાલિે 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૨૪૪૦૨૫૧૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૪૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ કુમકુમસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૫૭૬૧૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પોરબુંિર 

2 તાલકુો પોરબુંિર 

3 ગામ માધવપુર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડીક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર લાભ-શુભ,સાથીયા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ શ્રીજીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું માધવપુર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ શાહભાવનાબેનરાજશેભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૦૮૩૭૨૪૨૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૨૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીજીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૮૨૯૫૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
577 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
578 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પોરબુંિર 

2 તાલકુો પોરબુંિર 

3 ગામ દવુંજરાર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બામ્બુક્રાફ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર બોટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૭૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ બુધ્ધમસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું દવુંજરાર્ા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગીતાબેનયાકુભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૨૫૦૮૧૯૮૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૩ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૧૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૮૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ બુધ્ધમસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૮૦૫૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
579 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
580 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પોરબુંિર 

2 તાલકુો રાર્ાવાવ 

3 ગામ અમરિડ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ નાનીચાિર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડલૂમ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ વછરાજસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું અમરિડ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ દશુંગરદખયાશાુંદતબેનપરબતભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૫૬૭૭૪૦૨૧૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ વછરાજસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૭૯૬૪૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
581 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પોરબુંિર 

2 તાલકુો રાર્ાવાવ 

3 ગામ અમરિડ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફલૂિાની 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ભરતગૂુંથન 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ખુશ્બુસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું અમરિડ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ડોડીયાપ્રીદતબેનલખમર્ભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૨૫૯૭૨૫૩૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ખુશ્બુસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૭૭૪૭૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
582 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
583 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પોરબુંિર 

2 તાલકુો રાર્ાવાવ 

3 ગામ અમરિડ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મોટીનીભરતવારીશીશી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર મોતીવોકણ  

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયભીમસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું અમરિડ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ડોડીયાઇલાબેનિીપકભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૧૪૫૫૬૦૦૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૯૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયભીમસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૭૭૬૫૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
584 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
585 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પોરબુંિર 

2 તાલકુો કુદતયાર્ા 

3 ગામ રોધાડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ સાલ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડલુમ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૦૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ઉદમયાજી 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું રોઘડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાઠોડરાર્ીબેનરામભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૬૪૦૭૩૬૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૩ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ઉદમયાજી 

23 NRLM Code ૨૯૩૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
586 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
587 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો પોરબુંિર 

2 તાલકુો કુદતયાર્ા 

3 ગામ હામિપરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ટેડીબીયરઝુલ્લા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર િોરીવકણ  

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સીમરન 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું હામિપરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ બોખરીયાસુંતોકબેનરામભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૧૬૭૭૦૭૭૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દસમરન 

23 NRLM Code ૩૭૩૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
588 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 

 

રાજકોટ 

 

 

 



 
589 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો રાજકોટ 

2 તાલકુો લોદધકા 

3 ગામ ઢોલરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ગોબરગર્પદત (મોટા) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફટ (RK 1101) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ગોબરગર્પદત (મોટા) 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૩૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ હીનાબેનભૂવા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૨૫૦૩૭૨૫૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીહરીદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code 2014/GJ/85409 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
590 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
591 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો રાજકોટ 

2 તાલકુો જસિર્ 

3 ગામ ગઢદડયા (જસ) 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ટરેક્ટરટર ોલીસાથે (લોખુંડનુું) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફટ (RK 1102) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ટરેક્ટરટર ોલીસાથે (લોખુંડનુું) 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૪૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મમતાબેનિેરવાળીયા 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૨૭૫૫૪૫૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ મહીસાગરદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code 2021/GJ/267957 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
592 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
593 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો રાજકોટ 

2 તાલકુો જસિર્ 

3 ગામ લીલાપરુ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ જ્વેલરીબોક્સ (RK 1103) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન જ્વેલરીબોક્સ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મનીર્ાબેનરામાર્ી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૧૦૬૮૦૩૩૮૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૯૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીખોદડયારદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code 2012/GJ/1240 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
594 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
595 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો રાજકોટ 

2 તાલકુો પડધરી 

3 ગામ પડધરી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બળિગાડુું  (RK 1104) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન બળિગાડુું  

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૫૩૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગૌસ્વામીરીટાબેનએમ 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૭૦૪૫૦૨૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૭૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ નારીગૌરવમદહલામુંડળ 

23 NRLM Code 2007/GJ/212292 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
596 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
597 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો રાજકોટ 

2 તાલકુો જસિર્ 

3 ગામ ગોખલાર્ા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઓગેનીકહળિર (RK 1105) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ખેતપિાથણ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઓગેનીકહળિર 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૩૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૧૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ઇલાબેનબાબુભાઇરાિડીયા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૦૯૪૪૬૧૬૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૯૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ બુટભવાનીદમશનમુંગલમ 

23 NRLM Code 2019/GJ/251738 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સાબરકાઠંા 
 

 

 



 
599 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સાબરકાુંઠા 

2 તાલકુો દહુંમતનગર 

3 ગામ ખેડાવાડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ તોરર્,વોલપીસ (SK 1101) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન હાથવર્ાટકરીબનાવેછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૯૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત Udhyog Adhar 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર GJ-21-0006510 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ શ્રીચામુુંડાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ખેડાવાડા,દહુંમતનગર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૬ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સોલુંકીદપ્રયુંકાબેનરાકેશકુમાર 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૩૨૮૩૭૯૭૭૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીચામુુંડાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૭૩૪૯૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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601 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સાબરકાુંઠા 

2 તાલકુો દહુંમતનગર 

3 ગામ વગડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ લેડીઝસાઈડબેગ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફ્ટ (SK 1102) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન કાપડનીપસણબગેબનાવેછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૪૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત GeM 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 3256085-79184126290 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયજોગર્ીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું વગડી,દહુંમતનગર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સોલુંકીજશીબેનમકેુશભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૮૧૮૦૮૮૨૬૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૪૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૬૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયજોગર્ીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૯૭૨૮૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 3256085-79184126290 



 
602 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
603 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સાબરકાુંઠા 

2 તાલકુો દહુંમતનગર 

3 ગામ િેસાસર્ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મરચાનુુંઅથાર્ુું (SK 1103) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઆઈટમ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન લીલામરચાનુુંઅથારુ્ું 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૭૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 1 માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ આિશણસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િેસાસર્,દહુંમતનગર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સુથારપ્રફલુાબેનહર્ણિભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૯૭૪૯૩૮૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૨ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૨ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૯૬૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ આિશણસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૮૩૧૯૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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605 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સાબરકાુંઠા 

2 તાલકુો ઇડર 

3 ગામ બડોલી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ગર્પદત 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર કોયરવકણ  (SK 1104) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન નાદરયેળનારસેાનાઆદતણકલ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત Artisan Card 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર GJICH008027 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દશવશદિસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ.ુપો. બડોલીતા. ઇડર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વર્કરઅરુર્ાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૯૮૩૭૨૬૫૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દશવશદિસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૬૬૯૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
606 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
607 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સાબરકાુંઠા 

2 તાલકુો ઇડર 

3 ગામ બડોલી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ કળશ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર કોયરવકણ  (SK 1105) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન નાદરયેળનારસેાનાઆટીકલ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત Artisan Card 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર GJICH008032 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ લક્ષ્મીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ.પો. બડોલીતા. ઇડર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વર્કરરમીલાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૯૮૩૭૨૬૫૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ લક્ષ્મીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૩૫૨૦૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
608 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
609 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સાબરકાુંઠા 

2 તાલકુો ખેડબ્રહ્મા 

3 ગામ ખેડવા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અગરબત્તી (SK 1106) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અગરબદત્તબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત Udhyog Adhar 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર GJ-21-0000851 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સત્યમસખીમુંડળગહૃઉદ્યોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ.ુપોખેડવાતાખેડબ્રહ્મા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગમારટીનાબેનલેબાભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૬૦૦૨૧૭૪૧૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સત્યમસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૪૩૯૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
610 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
611 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સાબરકાુંઠા 

2 તાલકુો ખેડબ્રહ્મા 

3 ગામ ખેડવા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ તુવરનીિાળ (SK 1107) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઆઈટમ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન તુવરનીિાળ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૯૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 1 વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત PMFME 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૭૨૩૯૫ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સત્યમસખીમુંડળગહૃઉદ્યોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ.ુપોખેડવાતાખેડબ્રહ્મા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગમારટીનાબેનલેબાભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૬૦૦૨૧૭૪૧૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સત્યમસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૪૩૯૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
612 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સાબરકાુંઠા 

2 તાલકુો ખેડબ્રહ્મા 

3 ગામ ખેડવા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અડિનીિાળ (SK 1108 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઆઈટમ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અડિનીિાળ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૯૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 1 વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત PMFME 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૭૨૩૯૫ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સત્યમસખીમુંડળગહૃઉદ્યોગ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ.ુપોખેડવાતાખેડબ્રહ્મા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગમારટીનાબેનલેબાભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૬૦૦૨૧૭૪૧૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સત્યમસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૪૩૯૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
613 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
614 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સાબરકાુંઠા 

2 તાલકુો પોશીના 

3 ગામ લાબડીયા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ માટીનાઘોડા (SK 1109) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન માટીનાઘોડા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૭૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ અરવલ્લીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુપોલાબડીયાતાપોશીના 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પુંડ્યાદિકાલબેનરાહુલભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૨૦૯૫૭૬૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ અરવલ્લીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૪૧૧૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
615 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
616 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સાબરકાુંઠા 

2 તાલકુો પ્રાુંદતજ 

3 ગામ પલ્લાચર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પેંડા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઆઈટમ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન િુધનીબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૪૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૪૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 15 દિવસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત PMFME 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૪૨૨૫૩ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ શમાણએન્ટરપ્રાઈઝ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું પલ્લાચર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ઉર્ાબેનદવજયકુમારશમાણ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૯૮૬૨૨૯૯૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) Bmaps7372e@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૬૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ચામુુંડાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૮૮૧૧૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
617 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સાબરકાુંઠા 

2 તાલકુો પ્રાુંદતજ 

3 ગામ આસરોડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઝુમ્મર (SK 1111) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન નાયલોનિોરીતથામોતીનીબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૫૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જનેદ્રસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું આસરોડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારયોગિેરીબેનબાપુદસુંહ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૯૨૩૫૪૫૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૮૪૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જનેન્દ્રસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૮૩૩૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
618 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
619 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સાબરકાુંઠા 

2 તાલકુો પ્રાુંદતજ 

3 ગામ સલાલ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ભાખરવડી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઆઈટમ (SK 1112) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઘઉુંનાલોટનીભાખરવડી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૮૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 30 દિવસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત PMFME 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૪૨૦૮૫ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયજોગર્ીમાુંસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું સલાલ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સોનીવદનતાબેનઅદનલકુમાર 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૭૬૯૧૮૫૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૬૫૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયજોગર્ીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૬૧૪૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
620 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
621 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સાબરકાુંઠા 

2 તાલકુો તલોિ 

3 ગામ મહીયલ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડ,સેવ, 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઆઈટમ (SK 1113) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ચોખાનાપાપડ,ઘઉુંનીસેવ,સાબુિાર્ાનીસેવ,બટાકાવેફર 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૭૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 2 માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ રાધાદકશનએન્ટરપ્રાઈઝ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મહીયલ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ દમસ્ત્રીકીદતણબેનમુકેશભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૫૫૮૯૯૦૧૪૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૮૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ રાધાદકશનસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૯૭૪૧૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
622 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
623 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સાબરકાુંઠા 

2 તાલકુો તલોિ 

3 ગામ ગોરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફ્રાવારકુુંજ (SK 1114) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન કાચનીબોટલ,કાચ,અન્યવસ્તુ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયરામિેવપીરબધીજૂથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગોરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ચમારજાગૃદતબેનકાનજીભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૧૨૧૩૦૩૭૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયરામિેવપીરબધીજૂથ 

23 NRLM Code ૨૦૩૫૪૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
624 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
625 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સાબરકાુંઠા 

2 તાલકુો તલોિ 

3 ગામ મહીયલ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઝુમ્મર (SK 1115) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઉન 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત Udhyog Adhar 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર GJ-21-0004768 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ લીમ્બચસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મહીયલ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ નાયીરીતુબેનજીતભુાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર 
 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ લીમ્બચસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૫૨૪૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
626 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
627 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સાબરકાુંઠા 

2 તાલકુો વડાલી 

3 ગામ જલોિરાકુંપા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ રોસ્ટેડનાસ્તો 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઆઈટમ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઘઉું ,જુવાર,બાજરી,મગ,ચર્ા,દસુંગ,સોયાબીજ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 1 વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ રજનીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું જલોિરાકુંપા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલતારાબેનઅદિન 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૬૦૫૭૩૧૫૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) taratarapatel73@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ રજનીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૯૮૯૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
628 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સાબરકાુંઠા 

2 તાલકુો વડાલી 

3 ગામ નાિરી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ િીવા (SK 1117) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન માટીનાિીવડા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ રાધમેદહલાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું નાિરી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પ્રજાપદતપ્રીયુંકાબેનનારાયર્ભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૭૯૯૩૨૪૨૭૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) pp8423601@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીરાધેમદહલામુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૧૩૬૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
629 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
630 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સાબરકાુંઠા 

2 તાલકુો વડાલી 

3 ગામ રામપરુકુંપા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઆઈટમ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ચોખાનાપાપડ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૬૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 1 વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત PMFME 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૪૧૬૧૭ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયજલારામસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું રામપરુકુંપા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલદિન્કલબેનજયમીનકુમાર 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૫૩૦૯૬૪૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) twinkalpatel460@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયજલારામસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૮૩૮૬૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
631 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સાબરકાુંઠા 

2 તાલકુો વડાલી 

3 ગામ જતેપુર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મરચુું ,હળિર,ગરમમસાલા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઆઈટમ (SK 1119) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન મરચુું ,હળિર,ગરમમસાલા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૯૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 1 વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત PMFME 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૩૯૧૭૪ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ એકતાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું જતેપુર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મેમર્યાદસ્મનાબાનુુંગફરુભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર 
 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ એકતાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૧૭૨૭૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
632 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 

 

સરુત 

 

 

 



 
633 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો માુંડવી 

3 ગામ ગામ- ઘુંટોલીતા.- માુંડવી, જી.-સુરત 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અળસીયાખાતર (વમીકમ્પોસ્ટ) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય (SRT 1101)  

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ગાય- ભેંસનાગોબરમાુંથીબનાવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૨ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૩વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ નવિુગાણમદહલામુંડળ - ઘુંટોલી 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ- ઘુંટોલીતા.- માુંડવી, જી.-સુરત 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ચૌધરીઆશાબેનનાનસી ુંગભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૭૧૩૫૧૬૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) ashabenchaudhari1234@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦ટન 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૪૭૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ નવિુગાણમદહલામુંડળ - ઘુંટોલી 

23 NRLM Code ૧૦૯૦૩૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
634 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
635 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો ઉમરપાડા 

3 ગામ દબલવાર્ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ જુંતુનાશકિવા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઓગેદનક /હબણલ (SRT 1102) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ગૌમુિઅનેઅન્યપિાથણમાુંથીબનાવવામાુંઆવેછે 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૧૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ વૈષ્ર્વીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ.દબલવાર્તા.ઉમરપાડાદજ.સુરત 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાસુદમિાબેનરમેશભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૭૫૮૪૮૬૫૪૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૮૦લીટર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૭૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ વૈષ્ર્વીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૬૪૦૦૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
636 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
637 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો ઉમરપાડા 

3 ગામ દબજલવાડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વમીકુંમ્પોસ્ટખાતર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઓગેદનક /હબણલ (SRT 1103) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ગાયનાુંગોબરમાુંથીબનાવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૨ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૩વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ રીયાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ.દબજલવાડીતા.ઉમરપાડાદજ.સુરત 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૭ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાગીતાબેનગુંભીરભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૫૬૯૬૭૧૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ રીયાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૬૯૪૧૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
638 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
639 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો ઓલપાડ 

3 ગામ તેના 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મેક્રોમઆટણ  

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર મેક્રોમઆટણ  (SRT 1104) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
સુિી, કાથાની, 

ઉન્નનીિોરીમાુંથીઘરનીસજાવટનીવસ્તુઓબનાવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ તેનિેરસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ.ુપોતેનાતા.ઓલપાડજી.સુરત 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સુરતીકોમલબેનદવપલુભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૧૩૦૨૧૩૦૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ તેનિેેરસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૮૦૩૨૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
640 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
641 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો બારડોલી 

3 ગામ કુંટાળી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ નાગલીનાઢોકળાનોલોટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઓગેદનક (SRT 1105) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન નાગલીમાુંથીપાપડ,ભૂુંગળા,નાગલીનાઈિડાનોલોટવગેરબેનાવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૮૦/ ૧દકલો 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૬૦/ ૧દકલો 

9 
પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( 

એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) 
૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દવકાસસ્વસહાયબચતજૂથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ.પો-કુંટાળી,તા-બારડોલી,જી-સુરત 

14 
જૂથ/વ્યદિગત 

(ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૮ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાઠોડલક્ષ્મીબેનપ્રતાપભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૭૯૮૪૭૯૯૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૭૦દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દવકાસસ્વસહાયબચતજૂથ 

23 NRLM Code ૧૮૫૧૩૦ 



 
642 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

24 
GeM 

પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર  

 

 

  



 
643 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો પલસાર્ા 

3 ગામ ચલથાર્ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ જૂથક્રાફ્ટ (SRT 1106) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન સુિીનીિોરીમાુંથીબનાવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ કોમલસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુ.પોચલથાર્તા.પલસાર્ાદજ .સુરત 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાઠોડજ્યોદતબેનરાકેશભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૬૦૫૫૯૩૩૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) rathodjyoti6819@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ કોમલસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૬૬૧૪૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
644 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
645 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો પલસાર્ા 

3 ગામ ગોટીયા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મોટીનીવસ્ત ુ

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય (SRT 1107) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન મોતીમાુંથીબનાવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સાઈસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ.ુપો.ગોટીયાતા.પલસાર્ાદજ.સુરત 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાઠોડઅદનતાબેનરાજશેભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૫૮૬૧૩૩૯૭૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) rathodanita1781@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) - 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સાઈસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૦૦૪૪૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
646 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
647 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો મહુવા 

3 ગામ બોરીયા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મશરૂમપાપડ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન મશરૂમપાવડર , અડિલોટદવગેર ે

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧દકગ્રા - ૪૦૦રૂ. 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧દકગ્રા - 3૦૦રૂ. 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૨મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ઓમનમ: દશવાયસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ.ુપો.બોરીયાતા. મહુવા.જી. સુરત 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૮ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મદનર્ાબેનકલ્પેશભાઇપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૧૫૦૦૬૭૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૨ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦દકલોગ્રામ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) 
 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ઓમનમ: દશવાયસખીમુંડળ 

23 NRLM Code 
 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
648 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો કામરજે 

3 ગામ ધોરર્પારડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ િીવાલશોપીચ, (SRT 1109) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન જ્યુટથીબનાવેલ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સાઈસ્વસહાયજૂથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ.ુ ધોરર્પારડી, તા. કામરજે,જી. સુરત 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગજ્જરદિિીબેનદવરલભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૨૦૦૧૦૮૮૮૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) daksh9122005@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સાઈસ્વસહાયજૂથ 

23 NRLM Code ૨૬૧૪૦૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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650 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો કામરજે 

3 ગામ ધોરર્પારડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ લેડીઝપસણ (SRT 1110) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન લેડીઝપસણ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સાઈસ્વસહાયજૂથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ.ુ ધોરર્પારડી, તા. કામરજે,જી. સુરત 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગજ્જરદિિીબેનદવરલભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૨૦૦૧૦૮૮૮૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) daksh9122005@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૪૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સાઈસ્વસહાયજૂથ 

23 NRLM Code ૨૬૧૪૦૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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652 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો કામરજે 

3 ગામ ધોરર્પારડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બોટલપસણ (SRT 1111) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સાઈસ્વસહાયજૂથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ.ુ ધોરર્પારડી, તા. કામરજે,જી. સુરત 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગજ્જરદિિીબેનદવરલભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૨૦૦૧૦૮૮૮૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) daksh9122005@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૧૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સાઈસ્વસહાયજૂથ 

23 NRLM Code ૨૬૧૪૦૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
653 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો કામરજે 

3 ગામ ધોરર્પારડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ સેનેટરીપડે (SRT 1112) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હાઈજીન/હેલ્થ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ૧પેકેટમાું૪૦નુંગઆવ ે

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સાઈસ્વસહાયજૂથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ.ુ ધોરર્પારડી, તા. કામરજે,જી. સુરત 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગજ્જરદિિીબેનદવરલભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૨૦૦૧૦૮૮૮૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) daksh9122005@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૮૦૦ (પેકેટ) 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૪૪૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સાઈસ્વસહાયજૂથ 

23 NRLM Code ૨૬૧૪૦૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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655 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો કામરજે 

3 ગામ ખોલવડ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ જુમર (SRT 1113) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૭૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયસાઈનાથસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું બાપુનગર, મ.ુ ખોલવડતા. કામરજે,જી. સુરત 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલમહેઝબીનબેનઅબ્િુલભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૨૦૦૧૦૮૮૮૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) daksh9122005@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૨૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૬૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયસાઈનાથસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૮૪૯૭૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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657 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો કામરજે 

3 ગામ ખોલવડ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ નેકલેસ (SRT 1114) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયસાઈનાથસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું બાપુનગર, મ.ુ ખોલવડતા. કામરજે,જી. સુરત 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૭ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલમહેઝબીનબેનઅબ્િુલભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૩૪૭૦૨૧૫૧૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) mehzebinpatel4148@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૦૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયસાઈનાથસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૮૪૯૭૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
658 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
659 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો કામરજે 

3 ગામ ખોલવડ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બટન (SRT 1114) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડલૂમ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન (૧પેકેટમાું૬નુંગ )શટણ , કોટ,કોટી, ડર ેસમાુંલગાવવાના 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૭ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયસાઈનાથસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું બાપુનગર, મ.ુ ખોલવડતા. કામરજે,જી. સુરત 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૭ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલમહેઝબીનબેનઅબ્િુલભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૩૪૭૦૨૧૫૧૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) mehzebinpatel4148@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૦૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦ (પેકેટ) 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયસાઈનાથસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૮૪૯૭૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
660 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
661 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો કામરજે 

3 ગામ ખોલવડ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પેચ (SRT 1115) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડલૂમ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન શટણ , કોટ,કોટી, ડર ેસમાુંલગાવવાના 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૭ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયસાઈનાથસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું બાપુનગર, મ.ુ ખોલવડતા. કામરજે,જી. સુરત 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૭ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલમહેઝબીનબેનઅબ્િુલભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૩૪૭૦૨૧૫૧૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) mehzebinpatel4148@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૦૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયસાઈનાથસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૮૪૯૭૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
662 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
663 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો ચોયાણસી 

3 ગામ વાુંસવા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મસાલા (SRT 1116) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
હળિર, મરચુું, ધાર્ા-જીરુું , ચાર્ોમસાલો, 

અનેવાદર્ણકભરવાનાબધ્ધામસાલાઓ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૨વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ પારિેવીમાુંસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ-વાુંસવા, તા.-ચોયાણસી, દજલ્લો-સુરત 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ભાવનાબેનગીરીશભાઈપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૭૭૮૯૩૩૮૧૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ પારિેવીમાુંસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૬૩૪૯૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
664 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
665 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો ચોયાણસી 

3 ગામ િામકા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અથાર્ા, વેફર, અનેપાપડ (SRT 1117) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અથાર્ા, વેફર, ઘઉુંનીસેવઅનેપાપડ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧વર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ રોશનીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ -િામકા, તા.-ચોયાણસી, દજલ્લો-સુરત 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વાસુંતીબેનએસ. પટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૯૮૯૩૪૯૦૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૦૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ રોશનીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૧૨૭૮૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
666 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
667 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો ચોયાણસી 

3 ગામ િામકા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઘરનાુંસજાવતનીવસ્તઓુ (SRT 1118) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હોમડકેોરશેન 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
તોરર્ , ઢી ુંગલી, ઉનનાુંસેટ, 

ઇયરી ુંગઅનેઘરનીસજાવટનીવસ્તુઓ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સ્ટારસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ -િામકા, તા.-ચોયાણસી, દજલ્લો-સુરત 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૮ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રીતલપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૫૨૯૪૨૦૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સ્ટારસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૮૧૩૭૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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669 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો ચોયાણસી 

3 ગામ ભટલાઈ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ સેનીટરીપડે 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હાઈજીન/હેલ્થ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન સેનીટરીપેડ (SRT 1119) 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૫ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૩મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દક્રશ્નાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ-ભટલાઈ, તા-ચોયાણસી, દજલ્લો- સુરત 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ તૃદિબેનપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૯૮૨૧૮૬૯૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૨ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દક્રશ્નાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૬૩૯૧૨ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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671 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો ઓલપાડ 

3 ગામ અુંભેટા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ લેડીઝપસણ, િોરીવકણ અનેવુડનનાુંસેટઅનેપાટલા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
લેધરનારડેીમેડપસે, લેડીઝપસણ, 

િોરીવકણ અનેવુડનનાુંસેટઅનેપાટલા, રાખડી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૭૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ અક્ષરસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ -અુંભેટા, તા.-ઓલપાડ, દજલ્લો-સુરત 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વર્ાણબેનલાડ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૮૩૫૦૪૫૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ અક્ષરસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૦૦૭૮૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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673 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો ઓલપાડ 

3 ગામ એરથાર્ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડ,મથીયા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન િરકેપ્રકારનાુંપાપડઅનેમઠીયા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૩૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સ્વામીનારાયર્સખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ -એરથાર્, તા.-ઓલપાડ, દજલ્લો-સુરત 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પ્નનાબેનપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૭૬૮૨૫૫૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સ્વામીનારાયર્સખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૦૫૪૫૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
674 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો ચોયાણસી 

3 ગામ ઇચ્છાપોર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ માટીકામ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર િીવાઅનમેાટીવાસર્ો 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન િીવા, માટીવાસર્ોઅનેસજાવટનીવસ્તુઓ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૭૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સાઈનાથસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ-ઇચ્છાપોર, તા-ચોયાણસી, દજલ્લો- સુરત 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ધદમણષ્ઠાબેનપ્રજાપદત 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૩૮૪૮૪૩૬૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સાઈનાથસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૨૭૯૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
675 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરત 

2 તાલકુો ઓલપાડ 

3 ગામ દસવાર્ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડ,મથીયા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન પાપડ, ચોખાનીસેવ-પાપડી, બટાકા-સાબુિાર્ાનીપાપડીઅનેસેવ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૪૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૧૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ માુંકુ્રપાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામ-દસવાર્, તા.-ઓલપાડ, દજલ્લો-સુરત 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ દિિીબેનપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૨૪૪૮૪૪૩૪૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૮૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીઅુંબેકૃપાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૮૯૯૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 

 

સરેુન્દ્રનગર 

 

 

 



 
676 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરને્દ્રનગર 

2 તાલકુો ચુડા 

3 ગામ ચુડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેંન્ડીક્રાફટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ગુહસુશોભીતચીજવસ્ત ુ( SUR1101) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
હેન્ડીક્રાફટસુશોભીતવસ્તો,તોરર્,લેટરબોકસ,અરીસાફે્રમ,મોબાઇલસ્ટે

ન્ડ,પસણવગેર.ે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૩૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયમાતાજીસ્વસહાયજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગામચડુા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારતરૂલતાબેનબેચતભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૬૨૧૯૧૬૩૧૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦થી૬૦૦નુંગ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયમાતાજીસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૧૫૧૪૯૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
677 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરને્દ્રનગર 

2 તાલકુો ચોટીલા 

3 ગામ સર્ોસરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફી ુંડલાશરબત ( SUR1102) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ઓગેદનક 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
ઓગેનીકઅનેકુિરતીફડૂછે.ફી ુંડલાશરબતદહમોગ્લોબીનવધકણ ,સ્ફદૂતણિાયક,પાચક, 

લોહવા, થાકલાગવોવગરેમેાુંગુર્કારીહાથલાફળમાુંથીતૈયારકરલેકુિરતીશરબત 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

9 
પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( 

એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) 
૨માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત FSSAI 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૧૦૭૨૧૦૨૧૦૦૦૧૦૩ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ નારીશદિસ્વસહાયજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુું.પોસ્ટ - સર્ોસરા, તા.-ચોટીલા, જી. - સુરને્દ્રનગર 

14 
જૂથ/વ્યદિગત 

(ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ આશાબેનજયસખુભાઈમકવાર્ા 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૨૩૮૨૯૬૦૨૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) narisaktiswasahayjuth@gmail.com  

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦થી૧૨૦૦બોટલ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦ 

mailto:narisaktiswasahayjuth@gmail.com


 
678 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

 

  

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ નારીશદિસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૨૦૨૯૪૪ 

24 
GeM 

પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
ના 



 
679 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરને્દ્રનગર 

2 તાલકુો ધ્રાુંગધ્રા 

3 ગામ ગાજર્વાવ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મધ (૨૫૦ગ્રામ) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂ (મધ) (SUR1103) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 

ધ્રાુંગધ્રાતાલુકાનાુંઅલગઅલગગામોમાુંઓગેદનકખેતીકરતાુંખેડૂતોનાપાકમાુંમધમાખી

નીપેટીઓમૂકીતેમાથીમધબનાવવામાુંઆવેછે.જમેાુંવદરયાળી,તલ,અજમો,સરગવોજે

વાઅલગઅલગફ્લેવારનામધનુુંઉત્પાિનકરવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

9 
પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( 

એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) 
મધનુુંઉત્પાિનતારીખથી૧૮માસસુધી 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત FSSAI 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૨૦૭૧૯૦૨૧૦૦૦૬૮૯ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ શ્રીરામરસમધમાખીઉછેરકેન્દ્ર 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગાજર્વાવ 

14 
જૂથ/વ્યદિગત 

(ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ડેડાર્ીયાજનકબેનભરતભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૯૨૮૩૮૩૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮-૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીરામરસહનીસ્વસહાયજુથ 



 
680 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

23 NRLM Code ૨૫૬૩૮૫ 

24 
GeM 

પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
ના 

 

  



 
681 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરને્દ્રનગર 

2 તાલકુો ધ્રાુંગધ્રા 

3 ગામ ગાજર્વાવ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મધ (૫૦૦ગ્રામ) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂ (મધ) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 

ધ્રાુંગધ્રાતાલુકાનાુંઅલગઅલગગામોમાુંઓગેદનકખેતીકરતાુંખેડૂતોનાપાકમાુંમધમા

ખીનીપેટીઓમૂકીતેમાથીમધબનાવવામાુંઆવેછે.જમેાુંવદરયાળી,તલ,અજમો,સરગ

વોજવેાઅલગઅલગફ્લેવારનામધનુુંઉત્પાિનકરવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૩૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

9 
પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( 

એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) 
મધનુુંઉત્પાિનતારીખથી૧૮માસસુધી 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત FSSAI 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૨૦૭૧૯૦૨૧૦૦૦૬૮૯ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ શ્રીરામરસમધમાખીઉછેરકેન્દ્ર 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગાજર્વાવ 

14 
જૂથ/વ્યદિગત 

(ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ડેડાર્ીયાજનકબેનભરતભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૯૨૮૩૮૩૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮-૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીરામરસહનીસ્વસહાયજુથ 



 
682 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

23 NRLM Code ૨૫૬૩૮૫ 

24 
GeM 

પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
ના 

 

  



 
683 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરને્દ્રનગર 

2 તાલકુો ધ્રાુંગધ્રા 

3 ગામ ગાજર્વાવ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મધ (૧દક.ગ્રા) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂ (મધ) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 

ધ્રાુંગધ્રાતાલુકાનાુંઅલગઅલગગામોમાુંઓગેદનકખેતીકરતાુંખેડૂતોનાપાકમાુંમ

ધમાખીનીપેટીઓમૂકીતેમાથીમધબનાવવામાુંઆવેછે.જમેાુંવદરયાળી,તલ,અજ

મો,સરગવોજવેાઅલગઅલગફ્લેવારનામધનુુંઉત્પાિનકરવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦૦/- 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૦૦/- 

9 
પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( 

એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) 
મધનુુંઉત્પાિનતારીખથી૧૮માસસુધી 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત FSSAI 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર ૨૦૭૧૯૦૨૧૦૦૦૬૮૯ 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ શ્રીરામરસમધમાખીઉછેરકેન્દ્ર 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગાજર્વાવ 

14 
જૂથ/વ્યદિગત 

(ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ડેડાર્ીયાજનકબેનભરતભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૯૨૮૩૮૩૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮-૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીરામરસહનીસ્વસહાયજુથ 



 
684 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

23 NRLM Code ૨૫૬૩૮૫ 

24 

GeM 

પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબ

ર 

ના 

 

  



 
685 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરને્દ્રનગર 

2 તાલકુો ધ્રાુંગધ્રા 

3 ગામ કુંકાવટી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડપસણ (મોટુું) (SUR1104) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
વેસ્ટવસ્તુઓમાથીગૃહસુશોભનનીવસ્તુઓજવેીકેચાક્ળા,રનર.કુશનકવર,પસણ,બેડ

શીટ,થેલા,બેગ ,શોદપુંગબગે,સોફાકવરબનાવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦/- 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૭૫/- 

9 
પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( 

એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) 
લાગુપડતુુંનથી 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ધનલક્ષ્મીસ્વસહાયજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું કુંકાવટી 

14 
જૂથ/વ્યદિગત 

(ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ અદનતાબેનસરૂજભાઈદવરમગાદમયા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૭૦૦૯૮૩૪૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮-૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ધનલક્ષ્મીસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૨૩૫૮૦૭ 



 
686 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

24 
GeM 

પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર  

 

  



 
687 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરને્દ્રનગર 

2 તાલકુો ધ્રાુંગધ્રા 

3 ગામ કુંકાવટી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મોબાઈલપસણ(SUR1104) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
વેસ્ટવસ્તુઓમાથીગૃહસુશોભનનીવસ્તુઓજવેીકેચાક્ળા,રનર.કુશનકવર,પસણ,બેડશી

ટ,થેલા,બેગ ,શોદપુંગબેગ,સોફાકવરબનાવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૬૦/- 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૦/- 

9 
પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( 

એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) 
લાગુપડતુુંનથી 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ધનલક્ષ્મીસ્વસહાયજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું કુંકાવટી 

14 
જૂથ/વ્યદિગત 

(ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ અદનતાબેનસરૂજભાઈદવરમગાદમયા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૭૦૦૯૮૩૪૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮-૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ધનલક્ષ્મીસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૨૩૫૮૦૭ 



 
688 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

24 
GeM 

પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર  

 

  



 
689 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરને્દ્રનગર 

2 તાલકુો ધ્રાુંગધ્રા 

3 ગામ કુંકાવટી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ હેન્ડપસણ (નાનુું) (SUR1105) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
વેસ્ટવસ્તુઓમાથીગૃહસુશોભનનીવસ્તુઓજવેીકેચાક્ળા,રનર.કુશનકવર,પસણ,બેડ

શીટ,થેલા,બેગ ,શોદપુંગબગે,સોફાકવરબનાવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૭૦/- 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૫૦/- 

9 
પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( 

એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) 
લાગુપડતુુંનથી 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ધનલક્ષ્મીસ્વસહાયજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું કુંકાવટી 

14 
જૂથ/વ્યદિગત 

(ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ અદનતાબેનસરૂજભાઈદવરમગાદમયા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૭૦૦૯૮૩૪૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮-૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ધનલક્ષ્મીસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૨૩૫૮૦૭ 



 
690 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

24 
GeM 

પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર  

 

  



 
691 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરને્દ્રનગર 

2 તાલકુો ધ્રાુંગધ્રા 

3 ગામ કુંકાવટી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ સોફાનાકુશનકવર (નુંગ૫) (SUR1106) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
વેસ્ટવસ્તુઓમાથીગૃહસુશોભનનીવસ્તુઓજવેીકેચાક્ળા,રનર.કુશનકવર,પસણ,બેડ

શીટ,થેલા,બેગ ,શોદપુંગબગે,સોફાકવરબનાવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૬૦૦/- 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૫૦/- 

9 
પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( 

એક્સપાયરીડેટલાગુપડતીહોયતો) 
લાગુપડતુુંનથી 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ધનલક્ષ્મીસ્વસહાયજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું કુંકાવટી 

14 
જૂથ/વ્યદિગત 

(ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) 
જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ અદનતાબેનસરૂજભાઈદવરમગાદમયા 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૭૦૦૯૮૩૪૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮-૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ધનલક્ષ્મીસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૨૩૫૮૦૭ 



 
692 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

24 
GeM 

પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર  

 

  



 
693 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરને્દ્રનગર 

2 તાલકુો સાયલા 

3 ગામ ઓવનગઢ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ સેનેટરીપડે (SUR1107) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર સેનેટરીપડે 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન બહેનોદ્વારાસેનેટરીપેડબનાવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) લાગુપડતુુંનથી 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ગરીમાસેનટેરીપેડ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુઓવનગઢતાસાયલાજી. સુરને્દ્રનગર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ઝાપડીયાહુંસાબેનઘનશ્યામભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૫૬૭૮૭૭૦૩૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૮૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ મેલડીમાુંસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૧૫૦૨૯૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
694 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 
695 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરને્દ્રનગર 

2 તાલકુો લી ુંબડી 

3 ગામ કટારીયા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પટોળા (SUR1108) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર પટોળા 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન હાથવર્ાટદ્વારાપ્રખ્યાતપટોળાબનવવામાુંઆવેછે. 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૯૦૦૦થી૧,૨૫,૦૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮૦૦૦થી૯૫૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) લાગુપડતુુંનથી 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયગજાનુંિસ્વસહાયજૂથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું કટારીયા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ િુલરેાકુંચનબેનમનસુખભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૪૬૯૭૧૭૫૧૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયગજાનુંિસ્વસહાયજૂથ 

23 NRLM Code ૧૭૮૨૯૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
696 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 



 
697 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરને્દ્રનગર 

2 તાલકુો િસાડા 

3 ગામ મીઠાઘોડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઝુમ્મર (SUR1109) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન હસ્તકલાદ્વારાઝુમ્મરતૈયારકરછેે, 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ઓડણરપ્રમારે્તૈયારકરછેે 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયલક્ષ્મીમાુંએન્ટરપ્રાઈઝ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ-ુ મીઠાઘોડાતા-િસાડાજી-સુરને્દ્રનગર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મકવાર્ાનીરૂબેનવજાભાઇ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૨૩૦૮૫૮૦૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપ્રમારે્તૈયારકરછેે, 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયલક્ષ્મીમાુંસ્વસહાયજૂથ 

23 NRLM Code ૧૭૭૯૦૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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699 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો સુરને્દ્રનગર 

2 તાલકુો િસાડા 

3 ગામ િસાડા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ તોરર્ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન હસ્તકલાદ્વારાતૈયારકરાયેલાતોરર્, 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૮૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ઓડણરપ્રમારે્તૈયારકરછેે 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ િાિાપીરએન્ટરપ્રાઈઝ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મ-ુ િસાડાતા-િસાડાજી-સુરને્દ્રનગર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ખુંડવીમીનાબેનદનતીનકુમાર 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૦૧૧૮૯૧૫૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપ્રમારે્તૈયારકરછેે, 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ િાિાપીરસ્વસહાયજૂથ 

23 NRLM Code ૨૬૯૬૨૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 

 

તાપી 

  



 
700 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો તાપી 

2 તાલકુો વ્યારા 

3 ગામ આુંદબયા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઓગેદનકલીમ્બુનઅુથાર્ ુ(TA 1101) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ખાટુઅનગેળ્યુઅથાર્ ુ

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઓગેદનકલીમ્બુનુઅથારુ્ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૬૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) એકવર્ણ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ હીનાબેનએસચૌધરી 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૨૬૨૬૧૦૬૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) deep234723@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) 300 દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૨૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ રોશનીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૯૯૦૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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702 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો તાપી 

2 તાલકુો વાલોડ 

3 ગામ વાલોડ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ દમક્રીમીિોરાનીબનાવટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ભરતગુુંથર્ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન તોરર્,પસણ,વોલપીસ,શોપીસ,ઝુમર 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત પ્રોડક્ટમજુબ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત પ્રોડક્ટમજુબ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ 
 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ હેમલતાબેનડીગામીત 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૨૫૧૦૭૨૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) gamithemu209@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરમજુબ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દમશનમુંગલમહીરસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૬૨૦૬૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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704 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

  



 

 

 

વડોદરા 

  



 
705 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો વાઘોદડયા 

3 ગામ આમોિર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ખાખરાબનાવવા (VA1101) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દવદવધપ્રકારનાુંખાખરા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૩મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ શદિમદહલામુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું આમોિર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારપુષ્પાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૭૦૦૬૩૨૦૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શદિમદહલામુંડળ 

23 NRLM Code ૭૫૨૯૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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707 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો વાઘોદડયા 

3 ગામ વ્યારા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ખાખરાબનાવવા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દવદવધપ્રકારનાુંખાખરા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૩મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જ્યોતમદહલામુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું વ્યારા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૮ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારનીતાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૩૩૦૭૭૯૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૮૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જ્યોતમદહલામુંડળ 

23 NRLM Code ૧૯૮૯૧૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો વાઘોદડયા 

3 ગામ ગજાિરા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પતુંગબનાવવી / કાગળનીથેલી / કપડાુંનીથેલી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય (VA 1102) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન પતુંગબનાવવી / કાગળનીથેલી / કપડાુંનીથેલી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ પ્રગદતમદહલામુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ગજાિરા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૭ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વસાવાધદમણષ્ઠાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૬૨૭૦૮૧૦૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ પ્રગદતમદહલામુંડળ 

23 NRLM Code ૨૧૪૭૮૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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710 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો વાઘોદડયા 

3 ગામ દિકમપુરા (ગોરજ) 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ખાખરાબનાવવા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દવદવધપ્રકારનાુંખાખરા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૩મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ આરતીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું દિકમપુરા (ગોરજ) 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારચુંદદ્રકાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૨૩૮૭૩૦૪૦૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૩૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ આરતીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૬૦૭૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
711 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો વાઘોદડયા 

3 ગામ િોલપરુા (ગોરજ) 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મદહલાિૂધસહકારીમુંડળી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ગૌજન્ય / ગાયઆધાદરત 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન મદહલાિૂધસહકારીમુંડળી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૩દિવસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દવકાસમદહલામુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું િોલપરુા (ગોરજ) 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૪૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારરખેાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૨૮૨૭૪૩૮૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૫૦લીટર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૪૦૪૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દવકાસમદહલામુંડળ 

23 NRLM Code ૨૦૨૨૨૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો વાઘોદડયા 

3 ગામ નમણિપરુા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ કેટરસણ/અથાર્ુું/ ગૌમુિફ્લોરક્લીનર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન કેટરસણ/અથારુ્ું/ ગૌમુિફ્લોરક્લીનર 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જ્યોતમદહલામુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું નમણિપરુા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વાળુંિનયનાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૫૭૪૧૦૩૧૭૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જ્યોતમદહલામુંડળ 

23 NRLM Code ૨૦૧૬૯૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
713 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો વાઘોદડયા 

3 ગામ નમણિપરુા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ગૌમુિફ્લોરક્લીનર (VA 1103) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ગૌમુિફ્લોરક્લીનર 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સજુનસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું નમણિપરુા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વાળુંિનયનાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૫૭૪૧૦૩૧૭૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સજુનસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૬૭૬૬૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
714 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
715 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો વાઘોદડયા 

3 ગામ અલ્વા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ખાખરાબનાવવા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દવદવધપ્રકારનાુંખાખરા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૩મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ગ્રામદવકાસસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું અલ્વા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૬ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વર્કરહેમલતાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૪૦૯૮૧૪૩૫૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ગ્રામદવકાસસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૯૭૪૯૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
716 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો વાઘોદડયા 

3 ગામ માધવનગર ( જસેી ુંગપુરા) 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ખાખરાબનાવવા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દવદવધપ્રકારનાુંખાખરા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૩૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૩મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દકરર્સખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું માધવનગર ( જસેી ુંગપુરા) 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સોનીપીન્કીબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૮૪૯૦૪૭૭૪૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દકરર્સખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૩૦૫૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
717 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો ડભોઇ 

3 ગામ ભીલાપરુ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ કાપડનાએમ્બ્રોઇડરીવકણ સાથેટેલરી ુંગ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ડર ેસ, બ્લાઉઝ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત - 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દચશ્તીયાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું દભલાપરુ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સબાનાબેનઇમરાનપઠાર્ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૫૭૪૮૭૦૧૦૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦૦૦/૮૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દચદશ્તયાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૩૫૪૮૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
718 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો ડભોઇ 

3 ગામ વડજ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ કાપડનાએમ્બ્રોઇડરીવકણ સાથેટેલરી ુંગ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ડર ેસ, બ્લાઉઝ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત - 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયઅુંબેસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું વડજ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રોદહતવર્ાણબેનદિલીપભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૨૨૬૩૨૮૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦૦૦/૭૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયઅુંબેસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૪૦૨૬૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
719 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો ડભોઇ 

3 ગામ પર્સોલી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ કાપડનાએમ્બ્રોઇડરીવકણ સાથેટેલરી ુંગ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ડર ેસ, બ્લાઉઝ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત - 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયભાથુજીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું પર્સોલી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ જાગૃદતબેનદકરર્ભાઈવસાવા 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૫૫૮૪૮૦૨૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦/૭૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીજયભાથુજીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૩૮૫૭૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
720 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો ડભોઇ 

3 ગામ લીગસ્થળી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડમઠીયા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન પાપડ - મદઠયાું 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત - 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દશવસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું દલુંગસ્થડી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૬ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ઉવણશીબેનપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૫૧૨૦૨૪૩૬૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦/૭૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દશવસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૪૯૪૨૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
721 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો ડભોઇ 

3 ગામ ટી ુંબી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પેપરબેગ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન કાગળનીથેલી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત - 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ હનુમાનસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ટી ુંબી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પાવાજશોિાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૫૩૭૫૫૩૨૫૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૨ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦/૭૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયહનુમાનસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૪૭૭૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
722 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો ડેસર 

3 ગામ વેજપુર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ૮પ્રકારનીફ્લેવરબનાનાવેફસણ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દવદવધફ્લેવરનીવેફસણ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૬૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૧મદહનો 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયમાતાજીબનાનાવેફસણ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું વેજપુર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ઠાકોરઇલાબેનદવજયદસુંહ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૧૪૬૬૮૩૭૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦દકલો 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦૦/૩૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયમાતાજીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૬૮૭૧૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
723 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો ડેસર 

3 ગામ વેજપુર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ લીલામરચાનુુંઅથાર્ુું 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દવદવધપ્રકારનાઅથાર્ાું 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૮૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૩મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયજલારામસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું વેજપુર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ચૌહાર્જલ્પાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૪૩૦૦૯૯૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦/૧૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયજલારામસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૭૬૫૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
724 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો પાિરા 

3 ગામ મુવાલ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ રાખડીબનાવવી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દવદવધવસ્તુઓમાુંથીરાખડીનીબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ માઉદમયાસખીમુંડળ 1 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુવાલ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલદક્રષ્નાબેનઅજયભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૯૦૪૧૪૧૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ માઉદમયાસખીમુંડળ 1 

23 NRLM Code ૨૫૩૫૪૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
725 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો પાિરા 

3 ગામ મુવાલ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ રાખડીબનાવવી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દવદવધવસ્તુઓમાુંથીરાખડીનીબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ઉમાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુવાલ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલપરફલૂાબેનવસુંતભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૯૮૧૫૪૨૨૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ઉમાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૩૫૨૦ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
726 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો પાિરા 

3 ગામ મુવાલ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ રાખડીબનાવવી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દવદવધવસ્તુઓમાુંથીરાખડીનીબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ માઉદમયાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુવાલ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૮ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલઇલાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૦૯૯૨૯૧૧૨૯ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ માઉદમયાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૩૫૫૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
727 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો પાિરા 

3 ગામ ડભાસા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડ, મઠીયા, ચોળાફળી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન પાપડ, મઠીયા, ચોળાફળી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૧૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયભવાનીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ડભાસા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ દસુંધાનીમીતાબેનજયિીપભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૪૦૧૨૭૯૫૦૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયભવાનીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૭૩૭૪૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
728 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો પાિરા 

3 ગામ ચોકારી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અગરબતીબનાવવી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અગરબતીબનાવવી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ધનલક્ષ્મીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ચોકારી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ હુંસાબેનપ્રદવર્ભાઈપઢીયાર 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૯૯૬૯૪૩૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ધનલક્ષ્મીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૬૭૦૩૬ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
729 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો પાિરા 

3 ગામ ચોકારી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અગરબતીબનાવવી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અગરબતીબનાવવી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ મહાલક્ષ્મીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ચોકારી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગીતાબેનરવજીભાઈપઢીયાર 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૩૫૯૫૯૧૫૫૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ઓડણરપર 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ મહાલક્ષ્મીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૬૭૦૩૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
730 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો કરજર્ 

3 ગામ રારોિ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફરસાર્ (ચવાર્ુું, સક્કરપારા , પાલકસેવ, આલસુેવ,  

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ફરસાર્સુકોનાસ્તોવગેરનુેઉત્પાિનઅનેવેચાર્ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) હા 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ પ્રગદત 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું રારોિ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૬ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલછયાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૧૪૮૬૭૫૭૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) jaymatajismrarod@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૬ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ પ્રગદતસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૦૧૮૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
731 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો કરજર્ 

3 ગામ રારોિ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ફરસાર્ (ચવાર્ુું, સક્કરપારા , પાલકસેવ, આલસુેવ) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ફરસાર્સુકોનાસ્તોવગેરનુેઉત્પાિનઅનેવેચાર્ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) હા 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયમાતાજી 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું રારોિ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પુષ્પાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૬૯૮૭૬૭૨૨૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) pragatismrarod@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયમાતાજીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૫૫૪૯૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
732 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો કરજર્ 

3 ગામ જુનીજીથરડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડી/ પાપડવડી/ પાપડનીચકરી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન પાપડમસાલાનુઓડણરમુજ્બવેચાર્ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) હા 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ગોપીદકસાન 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું જુનીજીથરડી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલઅદસ્મતાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૪૬૯૯૭૦૦૪૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) radhasmjunijithradi@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૮ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ગોપીદકસાનસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૩૫૫૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
733 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો કરજર્ 

3 ગામ જુનીજીથરડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ રૂનીદિવેટની / મસાલા / દલદિડફીનાઇલ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય (VA 1104) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન મસાલાતેમજઅન્યપ્રોડ્ક્ટનુજરુરીયાતમુજબઉત્પાિનતેમજવેચાર્ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ગોપી 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું જુનીજીથરડી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલદસ્મતાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૧૪૨૫૯૦૪૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) gopismjunijitharadi@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ગોપીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૦૦૩૬૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
734 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
735 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો કરજર્ 

3 ગામ જુનીજીતરડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પાપડવડી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દવદવધવસ્તુઓમાુંથીપાપડવડી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) હા 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ હદરઓમ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું જુનીજીતરડી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ અજમેરીચીરીસમાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૬૫૭૭૫૫૭ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ હદરઓમસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૩૨૮૪૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
736 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો કરજર્ 

3 ગામ જુનીજીતરડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ રૂનીદિવેટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન રૂિીવેટનુઉત્પાિન 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૯ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયમહાકાળી 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું જુનીજીતરડી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલજાગૃદતબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૧૫૩૯૩૧૪૦૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૯૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયમહાકાળીસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૫૯૧૮૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
737 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો કરજર્ 

3 ગામ જુનીજીતરડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ રૂનીદિવેટ / અથાર્ુું 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દવદવધવસ્તુઓમાુંથીઅથારુ્ું 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ શ્રિા 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું જુનીજીતરડી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૩ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પટેલસુદમતાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૧૨૯૪૩૭૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રિાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૪૦૮૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
738 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો કરજર્ 

3 ગામ ઉરિ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ શર્ગારલેબોટલ, તોરર્, સ્ટેન્ડ, જુલા, ફ્લાવરપોટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ૧૦૦કીગ્રાસુધીવજનસહનકરીશકેતેવાઝુલા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ઓડણરમજુબ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ઓડણરમજુબ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયસ્વાદમનારાયર્ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ઉરિ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ સજેલબેનપરુોદહત 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૩૨૮૦૯૮૫૭૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) jayswaminarayansmurad@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) as per order 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૭૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયસ્વાદમનારાયર્સખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૫૨૬૧૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
739 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો સાવલી 

3 ગામ ધનતજે 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ માટીનાવાસર્ોબનાવવા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર માટીકામ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન માટીનાવાસર્ોબનાવવા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ઓમસઆઈસખી 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ધનતજે 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રક્ષાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૮૭૪૪૭૫૨૬૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૬૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ઓમસાુંઈસખીમુંડળ 2 

23 NRLM Code ૨૪૨૯૯૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
740 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો સાવલી 

3 ગામ પસવા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વમીકમ્પોસ્ટ (VA 1105) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન વમીકમ્પોસ્ટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયઅુંબેસમુંડળખી 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું પસવા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૪ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારકૈલાશબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૨૪૮૩૬૨૪૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) 200k 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જુદબલન્ટજયઅુંબેસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૦૧૨૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
741 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
742 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો સાવલી 

3 ગામ પસવા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વમીકમ્પોસ્ટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન વમીકમ્પોસ્ટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૪૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ તુલસીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું પસવા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારરમીલાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૮૪૬૯૯૭૯૦૭૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) 200k 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જુદબલન્ટતલુસીએસએચજી 

23 NRLM Code ૨૫૦૧૨૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
743 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો સાવલી 

3 ગામ અમરાપરુા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઝેરોક્ષ /પાપડ/પાપડી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય (VA 1106) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઝેરોક્ષ /પાપડ/પાપડી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 12 મદહના 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જાયમેલડીસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું અમરાપરુા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારઉજમબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૮૨૫૫૧૫૬૧૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) 300k 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ મામેલડીમાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૭૬૩૯૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
744 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
745 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો વડોિરા 

3 ગામ નુંિેસરી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ ઓટોહેન્ડવોદશુંગસ્ટેન્ડ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન ઓટોહેન્ડવોદશુંગસ્ટેન્ડ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૯ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ગર્ેશસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું નુંિેસરી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગોદહલરુપલબનેરાધશે્યામ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૨૬૫૬૨૯૪૧૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) 1000kg 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ગર્ેશસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૦૫૯૩૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
746 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો વડોિરા 

3 ગામ નુંિેસરી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ રાખડીબનાવવી / ઓટોહેન્ડવોદશુંગસ્ટેન્ડ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દવદવધવસ્તુઓમાુંથીરાખડીનીબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ગર્ેશસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું અનગઢ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારકૈલાશબેનપ્રવીર્દસુંહ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૨૬૫૬૨૯૪૧૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ગર્ેશસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૦૫૯૩૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
747 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો વડોિરા 

3 ગામ કરોદડયા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પસણમેદકુંગ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન બેગ, પસણનુુંવેચાર્ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ ગદરમાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું કરોદળયા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ શાહપ્રીતીબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૩૭૧૭૩૧૧ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ ગદરમાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૧૭૯૮૬૯ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
748 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો વડોિરા 

3 ગામ કોયલી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પગલુુંછર્ીયા 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન પગલુછર્ીયા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દશવશદિમદહલામુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું કોયલી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વાળાનીરૂબેનકાનુભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૭૯૭૮૮૪૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દશવશદિમદહલામુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૬૩૯૪ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
749 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો વડોિરા 

3 ગામ કોયલી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ રાખડીબનાવવી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન દવદવધવસ્તુઓમાુંથીરાખડીનીબનાવટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૨૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ શ્રીગર્શેસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું કોયલી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પરમારકૈલાશબેનપ્રવીર્દસુંહ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૨૬૫૬૨૯૪૧૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ શ્રીગર્શેસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૦૧૪૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
750 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો વડોિરા 

3 ગામ અનગઢ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ વમીકમ્પોસ્ટ / ઓટોહેન્ડસેદનટાઇઝરયુદનટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન વમીકમ્પોસ્ટ 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૫ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું અનગઢ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૮ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગોદહલગીતાબેનજયુંતીભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૩૨૮૨૭૫૨૧૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૪ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૩૭૦૮૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
751 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો વડોિરા 

3 ગામ અનગઢ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ જ્યુસમેદકુંગ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડૂઅનેબેવરદેઝસપ્રોડક્ટ (VA 1107) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન જ્યુસબનાવીપેકકરીવેચાર્કરવુું 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૫૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૨૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) ૬-માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દિવ્યાસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું અનગઢ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૮ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વાળુંિમીનાબેનમનુભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૫૫૮૩૫૭૦૪૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૫ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૩૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દિવ્યાસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૬૦૧૭૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 



 
752 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

 

  



 
753 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો વડોિરા 

3 ગામ આસોજ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અગરબત્તી 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અગરબતીબનાવવી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયભોલેસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું આસોજ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ વાઘેલાનીરૂબેનજીતુભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૭૨૫૨૮૬૦૮૫ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયભોલેસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૩૩૪૮૩ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 
754 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો વડોિરા 

3 ગામ પોર 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ અગરબત્તીધપૂદિવેટ 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર અન્ય 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન અગરબતીબનાવવી 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૮ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જ્યલક્ષ્મીએસએચજી 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું પોર 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ રાઠોદડયાચુંપાબેન 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૭૯૪૪૫૭૨૦ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૧ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જ્યલક્ષ્મીએસએચજી 

23 NRLM Code ૨૫૮૨૨૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વડોિરા 

2 તાલકુો વડોિરા 

3 ગામ બાજવા 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ પસણમેદકુંગ, સોફાકવર, ઓદશકાકવર 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેંડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન પસણમેદકુંગ, સોફાકવર, ઓદશકાકવરબનાવવા 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૫૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૪૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દશવશદિસખીમુંડળ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું બાજવા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) વ્યદિગત 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૨ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ પઢીયારજ્યોદતબેનપ્રવીર્ભાઈ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૮૦૨૯૮૧૮૯૮ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દશવશદિસખીમુંડળ 

23 NRLM Code ૨૫૬૫૯૫ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
 

 



 

 

 

વલસાડ 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વલસાડ 

2 તાલકુો કપરાડા 

3 ગામ અુંભેટી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ નાગલીપાપડી (VAL 1101) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર ફડુપ્રોડક્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૩૦રૂદપયા 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૨૫૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 12 માસ 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ દસદિદવનાયકસ્વસહાયજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું મુું. પો. અુંભેટીતા-કપરાડા 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૭ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગીતાબેનભૂપેન્દ્રભાઈપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૭૦૬૯૩૩૪૮૨૬ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૯ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૫૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૫૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ દસદિદવનાયકસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૨૪૭૮૩૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વલસાડ 

2 તાલકુો વલસાડ 

3 ગામ ડુગરી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ મોતીનાતોરર્, પમ્પમતોરર્, મોતીનાલટકર્, પમ્પમલટકર્, 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફ્ટ (VAL 1102) 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત ૧૦૦થી૪૦૦ 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત ૧૦૦થી૪૦૦ 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત ઉધ્યોગઆધારરજીસ્ટરેશન 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર GJ25A0018430 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ સહેલીસ્વસહાયજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું ડુગરી 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૫ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ગીતાબેનધીરજલાલપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૬૬૨૦૫૮૯૭૩ 

18 Email ID (જોહોયતો) valsad1.glpc@gmail.com 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૭ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૪૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ સહેલીસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૨૪૨૨૨૭ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર - 
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સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વલસાડ 

2 તાલકુો ધરમપરુ 

3 ગામ બરુમાળ 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ બામ્બુપ્રોડક્ટ (VAL1103) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત છુટકવેચાર્દકુંમુંત (રકમરુ.માું) ૧૦રુ. થી૩૦૦રુ. 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત - 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયભાવભાવેિરસ્વસહાયજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું બરુમાળ 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૭ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ ભાનુબેનમર્ીલાલપટેલ 

17 મોબાઈલનુંબર ૯૯૦૪૫૧૩૦૫૪ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૧૩ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૨૫૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૪૦૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયભાવભાવેિરસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૧૬૧૩૯૧ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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762 ગજુરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગાંધીનગર 

સ્વ-સહાયજુથ/સભ્યોદ્રારાસ્વ-ઉત્પાદિતચીજવસ્તુઓનીદવગત 

ક્રમ દવગતો પ્રોડક્ટમજુબમાદહતી 

1 દજલ્લો વલસાડ 

2 તાલકુો ધરમપરુ 

3 ગામ બીલપુડી 

4 પ્રોડક્ટનુુંનામ કાગળબેગ / પેપરબેગ (VAL 1104) 

5 પ્રોડક્ટપ્રકાર હેન્ડીક્રાફ્ટ 

6 પ્રોડક્ટનુુંવર્ણન 
 

7 પ્રોડકટનીછૂટકવેચાર્દકુંમત છુટકવેચાર્દકુંમુંત (રકમરુ.માું) ૧૫રુ. થી૪૦રુ. 

8 પ્રોડકટનીજથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત જથ્થાબુંધવેચાર્દકુંમત૧૦રુ. થી૪૦રુ. 

9 પ્રોડકતનુુંઆયુષ્ય ( એક્સપાયરીડેટલાગપુડતીહોયતો) 
 

10 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનદવગત 
 

11 પ્રોડક્ટરજીસ્ટરેશનનુંબર 
 

12 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંનામ જયઆશાપરુામાુંસ્વસહાયજુથ 

13 એન્ટરપ્રાઇઝનુુંસરનામુું 
 

14 જૂથ/વ્યદિગત (ઉત્પાિનકોનાદ્રારાકરવામાુંઆવેછે. ) જુથ 

15 ઉત્પાિનસાથેસુંકળાયેલસભ્યોનીસુંખ્યા ૧૦ 

16 મુખ્યવ્યદિનુુંનામ મયુરીબેનકલ્પેશભાઇગાયકવાડ 

17 મોબાઈલનુંબર ૬૩૫૭૩૦૪૧૦૨ 

18 Email ID (જોહોયતો) 
 

19 શરૂકયાણવર્ણ ૨૦૨૦ 

20 વાદર્ણકઉત્પાિન (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૫૦૦૦૦ 

21 વાદર્ણકટનણઓવર ( (પ્રોડક્ટિીઠ ) ૧૨૫૦૦૦૦ 

22 સ્વ-સહાયજૂથનુુંનામ જયઆશાપરુામાુંસ્વસહાયજુથ 

23 NRLM Code ૨૦૦૧૦૮ 

24 GeM પોટણલઉપરરજીસ્ટરેશનકરલેહઔતોપ્રોડક્ટનુંબર 
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