RISH SIDDHA PRODUCTS
13/82H/4, THUVARANKADU, BOOTHAPANDI (PO),
KANYAKUMARI,TAMILNADU, PIN : 629852
EMAIL: rishsiddhaproduct@gmail.com
WEB: www.rishsiddha.com

CUSTOMER CARE NO.: 04652-282720,
FOR COMPLAINTS: +91 9442882216

ABOUT OUR COMPANY:
We Established as a Proprietor firm in the year 2000, we
“Rish Siddha Products” are a leading Manufacturer of a wide range of
Siddha medicines, Siddha Proprietary Medicines, herbals, Natural
foods and herbal powders. Situated in Kanyakumari Districts
(Tamil Nadu, India), we have constructed a wide and well functional
infrastructural unit and good technical and skilled labours an important
role in the growth of our company. We offer these products at Quality,
Quantity, reasonable rates and deliver these within the promised
time-frame. Under the headship of “Mr. Alwin Sigamani” (Proprietor), and
Mr. Thangavino Rajan ( Executive Officer ) we have gained a clients in India
and abroad.
நாங் கள்

2000

ஆம்

நிறுவப் பட்டடாம் ,
நிறுவனமானது

ஆண்டில்

ஒரு

"ரிஷ்

எங் களின்
பரந்த

தனியுரிமம மருந்துகள்

உரிமமயாளர்

அளவிலான
மற் றும்

சித்தா
சித்த

நிறுவனமாக

தயாரிப் புகள் "
மருந்துகள் ,

மூலிமக பபாடிகள்

சித்த

தயாரிப் பில்

முன் னணியில் உள் டளாம் . கன் னியாகுமரி மாவட்டத்தில் (தமிழ் நாடு,
இந்தியா) அமமந்துள் ள நாங் கள் , பரந்த மற் றும் நன் கு பெயல் படும்
உள் கட்டமமப் பு

அலகு

மற் றும்

நல் ல

பதாழில் நுட்ப

மற் றும்

திறமமயான பதாழிலாளர்கள் எங் கள் நிறுவனத்தின் வளர்ெ்சியில்
முக்கிய பங் மக உருவாக்கியுள் ளனர். நாங் கள் இந்த தயாரிப் புகமள
தரம் , அளவு மற் றும் நியாயமான விமலயில் வழங் குகிடறாம் . மமலும்
வாக்குறுதியளிக்கப் பட்ட

காலக்பகடுவுக்குள்

இவற் மற

வழங் குகிடறாம் . “திரு. R. ஆல் வின் சிகாமணி” (உரிமமயாளர்) மற் றும்
திரு.R.தங் கவிடனா
உழைப் பால்

ராஜன்
உள் நாடு

(நிர்வாக

அதிகாரி)

மற் றும்

ஆகிடயாரின்

வெளிநாடுகளிலும்

வாடிக்மகயாளர்கமளப் பபற் றுள் டளாம் .

OUR MISSION:
We sell over a hundred herbs and natural food products used in Indian
medicine in a clean, quality and hygienic manner. We also make Tamil
medicine (Siddha Medicine) with the best ingredients and sell it to the
people at low prices.
இந்திய
அதிகமான

மருத்துெ

முழறகளில்

மூலிழககள்

மற் றும்

பயன் படுத்தபடும்
இயற் ழக

நூற் றுக்கும்

சார்ந்த

உணவு

வபாருட்கழள சுத்தமாகவும் , தரமாகவும் சுகாதாரமான முழறயிலும்
விற் பழன

வசய் து

ெருகிமறாம் .

மமலும்

தமிை்

மருத்துெமான

சித்தமருத்துெ மருந்துகழளயும் சிறந் த மூலப் வபாருட்கழள வகாண்டு
தயாரித்து மக்களுக்கு குழறந்த விழலயில் விற் பழன வசய் கின் மறாம் .

OUR VISION:
Traditional Indian Nature's Gift Herbs. Herbs grown here are also valued
for their aromatic and natural foods. After the Covid-19 epidemic the
nations of the world have given importance to traditional herbal medicine
and natural food products. So our aim is to bring the best herbs, spices and
natural foods of our country to everyone at low prices.
பாரம் பரியம்

மிக் க

இந்தியாவின்

இயற் ழகயின்

வகாழட

மூலிழககள் . இங் கு விழளகின் ற மூலிழககள் நறுமண வபாருட்கள்
மற் றும் இயற் ழக சார்ந்த உணவுப் வபாருட்களும் மதிப் பு மிக்கழெ.

Covid-19 வதாற் றிற் கு பிறகு உலக நாடுகளும் பராம் பரிய மூலிழக
மருத்துெத்திற் கும் இயற் ழக உணவு வபாருட்களுக்கும் முக்கியத்துெம்
வகாடுத்துள் ளது. எனமெ நமது நாட்டின் சிறந்த மூலிழககள் நறுமண
வபாருட்கள்

மற் றும்

இயற் ழக உணவுகழள குழறந்த விழலயில்

அழனெருக்கும் வகாண்டு மசர்ப்பமத எங் கள் மநாக்கமாகும் .

WHY US:
We are widely recognized in this sector due to quality herbals and quality
herbal medicine products. Which we provide herbals in several quantity
and several formulation. Due to the following unique reasons, we are able
to carve a niche in this field:








Quality product range,
professionals team of skilled workers,
Transparent dealings,
Prompt delivery,
Well-equipped warehouse,
Customized options,
Lowest prices.

தரமான மூலிழககள் மற் றும் தரமான மூலிழக மருந்துப் வபாருட்கள்
காரணமாக

இந்தத்

அங் கீகரிக்கப் பட்டுள் மளாம் .

துழறயில்
நாங் கள்

நாங் கள்
மூலிழககழள

பரெலாக
பல

அளவு

மற் றும் பல சூத்திரங் களில் ெைங் குகிமறாம் . பின் ெரும் தனித்துெமான
காரணங் களால் , இந் தத் துழறயில் எங் களால் ஒரு முக்கிய இடத்ழதப்
வபற முடிகிறது:


தரமான தயாரிப் பு ெரம் பு,



திறழமயான வதாழிலாளர்களின் வதாழில் முழற குழு,



வெளிப் பழடயான பரிெர்த்தழனகள் ,



உடனடி விநிமயாகம் ,



நன் கு வபாருத்தப் பட்ட கிடங் கு,



தனிப் பயனாக்கப் பட்ட விருப்பங் கள் ,



குழறந்த விழல.

HERBALS:
SL NO TAMIL NAME

1
2
3
4
5

அகில்
அதிமதுரம்
அமுக்கூரம் மெர்
அவுரி இழல

அதிவிடயம்
அரத்ழத
6
சிற் றரத்ழத
7
மபரரத்ழத
8 அறுகம் புல்

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

அமசாகப் பட்ழட
ஆொரம் இழல
ஆொரம் பூ
ஆல விழத
ஆலம் பட்ழட
ஆடாமதாழட
ஆளி விழத
இலுப் ழப விழத
இந்துப் பு
உசிழல இழல
ஊமத்ழத விழத
ஓரிதை் த்தாமழர
கஸ்தூரி மஞ் சள்
கடுக்காய் பூ
கடுக்காய்

ENGLISH NAME
Eagle Wood
Liquorice Root
Winter Cherry Root
Indian Indigo leaves
Indian Atis Root
Galangal
Lesser Galangal
Greater Galangal
Bermuda Grass
Ashoka bark
Tanner's Cassia leaf
Tanner's Cassia Flower
Banyan tree Seed
Banyan tree Bark
Malabar Nut
Garden Cress Seed
Mahua Seed
Rock salt
Black Siris Leaf
Datura Seed
Spade Flower
Aromatic turmeric
Ink Nut Flower
Myrobalan

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

கருங் காலிப் பட்ழட
கர்ப்பூரப் புல்
கைற் சசி
் காய்
கறிமெப் பிழல
கருப் பு குங் கிலியம்
கடுகு மராகணி
கிராம் பு இழல
கிராம் பு குச்சி
கிைாவநல் லி
குக்கில்
குங் குமம்
குறுந்வதாட்டி
கூழகநீ று
வகாம் பரக்கு
மகாழரக்கிைங் கு
மகாட்டம்
சங் குப் பூ
சர்க்கழர வகால் லி இழல
சதகுப் ழப
சடமாஞ் சில்
செ் ொது
சாதிக்காய் பருப் பு
சாம் பிராணி
சிறியாநங் ழக
சிறுநாகப் பூ
சிறுமதக்கு
சிறுகன் பீழள
சீந்தில் தண்டு
சீழகக்காய்
வசம் பருத்தி பூ
வசெ் வியம்
வசண்பகப் பூ
தண்ணீ ர ் விட்டான் கிைங் கு
தாமழர பூ
தான் றிக்காய்
தாளிசபத்திரி
திப் பிலி மெர்
துளசி இழல

Black Catcehu
Lemon grass
Bonduc Nut
Curry Leaf
Black dammar
Picrorhiza
Clove leaf
Clove stick
Phyllanthus niruri
Sal tree
Saffron
Country Mallow
Arrow root flour
Laccifer lacca
Nut grass
Indian costus root
Blue pea Flower
Gymnema Sylvestre leaf
Dill Seed
Spikenard muskroot
Javadhu Powder
Nut Meg
Benzoin Resin
Milk wort
Ceylon Ironwood
Clerodendrm serratum Root
Mountain knot Grass
Indian Tinospora
Soap Nut acacia
Hibiscus Flower
Black Pepper Root
Champak Flower
Wild asparagus Root
The Sacred Lotus
Beleric Myrobalans
Indian Silver Fir
Long pepper Root
Holy basil

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

தூதுெழள
மதெதாரம்
நன் னாரி மெர்
நத்ழத சூரி விழத
நாெல் விழத
நாெல் பட்ழட
நாய் கடுகு
நிலப் பழணகிைங் கு
நிலமெம் பு
நிலொழர
நீ ர்முள் ளி விழத
வநல் லிக்காய்
வநருஞ் சில் முள்
வநாச்சி இழல
பெளமல் லி
பச்ழச கற் பூரம்
பறங் கிப் பட்ழட
பற் படாகம்
பிரண்ழட
புரசு விழத
பூலாங் கிைங் கு
பூழனக்காலி விழத
பூந்தி காய்
மபய் புடல்
மரமஞ் சள்
மருதம் பட்ழட
மருதாணி இழல
மணத்தக் காளி ெற் றல்
மஞ் சனத்திகாய்
மாதுழள ஓடு
மாவிலங் கம் பட்ழட
மாசிக்காய்
முருங் ழக இழல
முருங் ழக அரக்கு
முருங் ழக விழத
முக்கிரட்ழட மெர்
யாழன திப் பிலி
மராஜா இதை்

Climbing Brinjal
Himalayan ceder
Sarasaparilla Root
Shaggy buttonweed
Jamun seed
Jamun bark
Dog Mustard
Black Musale
Green Chiretta kalmegh
Senna leaves
Marsh barbel Seed
Indian gooseberry
Caltrops
Chaste Leaf
Night flowering Jasmine
Natural camphor
China Root
Mollugo Cerviana
Adamant Creeper
Bastard Teak
Spiked Ginger lily
Cowhage Seed
Soap Nut
Trichosanthes cucumerina
Tree turmeric,false calumba
Terminalia arjuna bark
Henna Leaves
Black night Shade
Wild Indian Mulberry
Pomegranate Peel
Three leaved caper bark
Oak galls
Moringa Leaf
Moringa Resin
Moringa Seed
Spreading hogweed Root
Indian long pepper
Rose Petal

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

ெசம் பு
ெட்டதிருப் பி
ொய் விளங் கம்
வில் ெ காய்
வில் ெ இழல
வில் ெ மெர்
விலாமிச்சம் மெர்
விளாலரிசி
வெள் ழள மிளகு
வெள் ழள குந்திரிக்கம்
வெட்டிமெர்
மெப் ப இழல
மெப் ப விழத
மெம் பாடம் பட்ழட

Sweet Flag
Cissampelos pareira
False black pepper
Bael Fruit
Bael leaf
Bael Root
Coleus vettiveroides Root
Seed of reed grass
White pepper
Frankincense
Vetiver
Neem leaf
Neem seed
Alkanet root bark

SPICES:
SL NO TAMIL NAME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

இலெங் கப் பட்ழட
இலெங் கபத்திரி
ஏலக்காய்
ஓமம்
கடுகு
கருஞ் சீரகம்
கசகசா
காயம்
கிராம் பு
சுக்கு
சாதிக்காய்
சாதிபத்திரி
தக்மகாலம்
திப் பிலி
வபருஞ் சீரகம்
பால் காயம்
மிளகு
ொல் மிளகு
வெந்தயம்

ENGLISH NAME
Bark of cinnamon
Indian cassia lignea
Cardamom
Carom seeds
Mustard
Black cumin seeds
Poppy seeds
Asafoetida
Clove
Dried Ginger
Nut Meg
Nut Meg Mace
Star anise
Long pepper
Anise seeds , fennel
Asafoetida
Black Pepper
Piper cubeba
Fenugreek seeds

NATURAL RICE:
SL NO TAMIL NAME

1
2
3
4
5

கார்மபாக அரிசி
சாழம அரிசி
திழன அரிசி
மூங் கில் அரிசி
ெரகு அரிசி

ENGLISH NAME
Babchi Seeds
Little Millet
Foxtail millet
Bamboo Rice
Kodo Millet

NATURAL FOODS:
SL NO TAMIL NAME

1 கருப் பட்டி
2 பனங் கற் கண்டு

ENGLISH NAME
Palm Jaggery
Palm Candy

HERBAL POWDERS:
SL NO TAMIL NAME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

அருகம் புல் வபாடி
முல் தானி வபாடி
ெசம் பு வபாடி
ஓரிதை் த்தாமழர வபாடி
மருதாணி வபாடி
முடக்கற் றான் வபாடி
ஆொரம் பூ வபாடி
சிறுபயிறு வபாடி
வசம் பருத்தி பூ வபாடி
நன் னாரி வபாடி
கீை் காய் வநல் லி வபாடி
அதிமதுரம் வபாடி
அமுக்கூரம் வபாடி
சீந்தில் வபாடி
அவுரி இழல வபாடி
திப் பிலி வபாடி
கடுக்காய் வபாடி
மகாழரகிைங் கு வபாடி
ெல் லாழர வபாடி
தூதுெழள வபாடி

ENGLISH NAME
Bermuda grass powder
Bentonite clay powder
Sweet flag powder
Spade flower powder
Henna leaves powder
Balloon vine leaves powder
Tanner's cassia powder
Green gram powder
Hibiscus flower powder
Sarasa parilla powder
Phyllanthns niruri powder
Liqurice root powder
Winter cherry powder
Indian tinospora powder
Indigo powder
Long pepper powder
Myrobalan powder
Nut grass powder
Indian pennywort powder
Climbing brinjal powder

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

பறங் கிபட்ழட வபாடி
சுக்கு வபாடி
பூழனகாலி விழத வபாடி
சிறுபீழள வபாடி
வநல் லிகாய் வபாடி
ஆடாமதாழட இழல வபாடி
அரத்ழத வபாடி
மெப் பம் பூ வபாடி
குப் ழபமமனி வபாடி
மகிைம் பூ வபாடி
தாமழர பூ வபாடி
கண்டங் கத்திரி வபாடி
கரிசலாங் கண்ணி வபாடி
துளசி வபாடி
ஏலக்காய் வபாடி
தான் றிக்காய் வபாடி
தும் ழப வபாடி
வநாச்சி இழல வபாடி
கறிமெப் பிழல வபாடி
பிரண்ழட வபாடி
முருங் ழகஇழலவபாடி
துத்தி இழல வபாடி
ஜாதிக்காய் வபாடி
சிற் றரத்ழத வபாடி
சிறியா நங் ழக வபாடி
மணத்தக் காளி வபாடி
கருங் காலிப் பட்ழட வபாடி
நிலப் பழன கிைங் கு வபாடி
வநருஞ் சில் முள் வபாடி
சந்தணத்தூள்
கஸ்தூரி மஞ் சள் வபாடி
மருதம் பட்ழட வபாடி
சிறுகுறிஞ் சான் வபாடி
நீ ர்முள் ளி மெர் வபாடி

Chinna root powder
Dried ginger powder
Cowhage seed powder
Mountain knot powder
Amlakhi powder
Malabar nut powder
Grater galangal powder
Neem flower powder
Indian acalypha powder
Ape flower powder
The sacred lotus powder
Wild eggs plant powder
Trailling eclipta powder
Holy basil powder
Cardamom powder
Beleric myrobalans powder
Thumbe powder
Five leaved chaste powder
Curry leaf powder
Veld grape powder
Indian mush mallon powder
Horse radish leaf powder
Nud meg powder
Lesser galangal powder
Milk wort powder
Black night shade powder
Black catcehu powder
Black musale powder
Caltrops powder
Sandalwood powder
Aromatic turmeric powder
Terminalia arjuna powder
Gymnema sylvestre powder
Long leaved barleria powder

CHOORANAM: (SIDDHA MEDICINE)
SL NO TAMIL NAME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

அக்கினி முக சூரணம்
திராட்சாதி சூரணம்
அசுெகந்தி சூரணம்
பஞ் ச தீபாக்கினி சூரணம்
தாளிசபத்திரி சூரணம்
கண்டாத்திரி சூரணம்
நிலொழக சூரணம்
ெல் லாழர சூரணம்
சஞ் சீவி சூரணம்
பறங் கிப் பட்ழட சூரணம்
அட்டாதி சூரணம்
திரிகடுகு சூரணம்
திரிபலாதி சூரணம்
இஞ் சி சூரணம்
சுண்டெற் றல் சூரணம்
பருத்தி சூரணம்
ஏலாதி சூரணம்
மூக்கிரட்ழட சூரணம்
மமகசாந்தி சூரணம்
தாளிசாதி சூரணம்
சந்தணாதி குளியல் சூரணம்
இருமல் சூரணம்
மூலமராக சூரணம்
கைற் சசி
் சூரணம்
சுொச குமடாரி சூரணம்
குன் மஉப் பு சூரணம்
வெண்தாமழர சூரணம்
நீ ரிழிவு சூரணம்

ENGLISH NAME
Akkinimuga Chooranam
Thiratchathi Chooranam
Aswaganthi Chooranam
Panjadeepakkini Chooranam
Thaleesapathiri Chooranam
Kandathiri Chooranam
Nilavaagai Chooranam
Vallarai Chooranam
Sajeevi Chooranam
Parangipattai Chooranam
Attathi Chooranam
Thirikadugu Chooranam
Thiriphala Chooranam
Inji Chooranam
Sundavattral Chooranam
Paruthi Chooranam
Eladi Chooranam
Mookirattai Chooranam
Megasanthi Chooranam
Thaleesaathi Chooranam
Santhanathi Chooranam
Irumal Chooranam
Moolaroga Chooranam
Kalarchi Chooranam
Swasakudori Chooranam
Kunma uppu Chooranam
Venthamarai Chooranam
Diabetic Chooranam

KUDINEER / KASHAYAM: (SIDDHA MEDICINE)
SL NO TAMIL NAME
நிலமெம் பு குடிநீ ர் சூரணம்
கபசுர குடிநீ ர் சூரணம்

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

வநாச்சி குடிநீ ர் சூரணம்
ொதசுர குடிநீ ர் சூரணம்
நீ ர்முள் ளி குடிநீ ர் சூரணம்
திராட்சாதி குடிநீ ர் சூரணம்
பித்தசுர குடிநீ ர் சூரணம்
கல் லழடப் பு குடிநீ ர் சூரணம்
சூதக குடிநீ ர் சூரணம்
ஆடாமதாழட குடிநீ ர் சூரணம்
ஆொழர குடிநீ ர் சூரணம்
நாக்குப் பூச்சி குடிநீ ர் சூரணம்

ENGLISH NAME
Nilavembu Kudineer Chooranam
Kabasura Kudineer Chooranam
Nochi Kudineer Chooranam
Vathasura Kudineer Chooranam
Neermulli Kudineer Chooranam
Thiratchathi Kudineer Chooranam
Pithasura Kudineer Chooranam
Kalladaippu Kudineer Chooranam
Soothaga Kudineer Chooranam
Adathodai Kudineer Chooranam
Aavarai Kudineer Chooranam
Naakkupoochi Kudineer
Chooranam

OILS / THAYLAM:
SL NO

TAMIL NAME

ENGLISH NAME
HERBAL VINE OIL (PAIN RELIEF
OIL)
KAYATHIRUMENI OIL (HEAD
MASSAGE OIL)
HERBAL HAIR OIL

1 மூலிழக வகாடி ழதலம்
2 காயத்திருமமனி ழதலம்
3 மூலிழக கூந்தல் ழதலம்
QUALITY CONTROL:
Dr.J.Vaigunth.,BSMS.,

is

the

Head

of

the

Herbal

Quality

Control Division of our company and Dr. Senthil Kumar, BSMS.,
is

the

Head

of

the

Pharmaceutical

Processing

Division.

Dr. Ancy Devadas.,MSc.,(Chemistry),PhD., as Special Officer, Quality Control
Division and Dr. G. Saranya., MSc., (Botany), PhD., as Assistant Officer,
Herbal Quality Assurance Division are developing Excellent Quality for our
company.

Data for all herbs and medicines are verified from the Quality Control
Center operating in our company.

We have been in touch with the

following companies for further updated data.
எமது

நிறுெனத்தின்

மூலிழக

தரக்கட்டுப் பாட்டு

தழலெராக Dr.J.Vaigunth.,BSMS., அெர்களும்
துழறயின்

பணியாற் றுகிறார்கள் .
சிறப் பு

Dr.Senthil

தழலெராக

அதிகாரியாக

மமலும்

Dr.Ancy

மருந்து வசயல் முழற

Kumar.,BSMS.,

தரக்கட்டுப் பாட்டு

Devadas.,MSc.,

அெர்களும் மூலிழக தர நிர்ணய பிரிவின்

பிரிவின்
அெர்களும்
பிரிவின்

(Chemistry).,PhD.,

துழண அதிகாரியாக

Dr.G.Saranya.,MSc (Botany).,PhD., அெர்களும் சிறப் பான தரத்திழன
எமது நிறுெனத்திற் கு உருொக்கி வகாண்டிருக்கின் றனர்.
எங் களுழடய

நிறுெனத்தில்

வசயல் படும்

தரக்கட்டுப் பாட்டு

ழமயத்திலிருந்து அழனத்து மூலிழககள் மற் றும் மருந்துகளுக்கான
தரவுகள்

சரிபார்க்கப் படுகின் றது.

தரவுகளுக்காக

கீை் கண்ட

மமலும்

மமம் படுத்தப் பட்ட

நிறுெனங் களுடன்

வதாடர்ழப

ஏற் படுத்தியுள் மளாம் .

 SANJEEV BIOMEDICAL RESEARCH CENTER NAWAL ANALYTICAL
LABORATORIES KEELKATALAI, CHENNAI, TAMILNADU
 STANES PHYTO -PHARMA TESTING LAB . COIMBATORE –
TAMILNADU
T -stanes phyto pharma testing lab and sanjeev biomedical research
center nawal analytical laboratories are accredited by NABL as per
ISO/IEC
OUR CERTIFICATION:
 Our company is Certified by the Ministry of Medical Control,
Government of India (AYUSH)
 GMP certified for the manufacture of herbal and pharmaceutical
products.
 FSSAI certified for natural food production.
 Also holds GST and IEC certifications.


எங் கள்

நிறுெனமானது

இந்திய

அரசின்

மருத்துெ

கட்டுப் பாட்டு அழமச்சகத்தின் (AYUSH) உற் பத்தி சான் றிதை்
வபற் றுள் ளது.

மூலிழக வபாருட்கள் மற் றும் மருந்து உற் பத்தி வபாருட்கள்



தயாரிப் பிற் காக GMP தர சான் றிதை் வபற் றுள் ளது.
இயற் ழக



உணவுகள்

உற் பத்திக்கான

FSSAI

சான் றிதை்

வபற் றுள் ளது.
மமலும் GST மற் றும் IEC சான் றிதை் களும் வபற் றுள் ளது.



MFG LIC NO

: 1404

GMP

: 26-E-1

UAM NO

: TN09A0016185

FSSAI

: 22421089000122

GSTIN

: 33AWQPA3825K1ZH

IEC

: AWQPA3825K

NOTE:
The herbs and spices mentioned above will also be sold in powder form in
the name of the order.
மமல்

குறிப் பிட்டுள் ள வபாருட்களில்

வபாருள் கள்
வசய் யப் படும் .

ஆர்டரின்

வபயரில்

மூலிழககள்

மற் றும்

வபாடியாகவும்

மசாலா

விற் பழன

