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பங்கு

மனிதவள

மமம்பாட்டுப்பணிக்குழுவினரின்



உணவு வங்கி: பணிக்குழுவினர் பங்கு மக்கள் உணவுப்
பபாருட்ககள

வழங்குவதன்

பபாறுப்பபடுத்துக்

மூலம்

பகாள்ளுமாறு

இதில்

அகழக்கின்றனர்:



(பதாடர் திட்டம்) அரிசி - 5 கி, சகமயல் எண்பணய் - 2 கி

nrg;nlk;gH Gul;lhjp
1) பங்கு காணிக்கக:

மபாத்தல், மீ கூன் சிறியது. மகாதுகம மாவு, நூடுல்ஸ்,
சார்டின், கமமலா(1 கி) சீனி, பிஸ்பகட்டுகள், பால் மாவு,
டின் பால் மற்றும் பல. ஒப்பகடக்கும் இடம்: பமமமப-



உணவு வங்கி (பங்கு அலுவலகத்தின் பக்க அகற)
நாள்: சனி - மாகல 5.00- 7.30 ஞாயிறு: காகல 8.00 - 1.00
வகை
அபலக்சாண்டர் சூகச & பெசிக்கா பெயந்தி

jpU. me;Njhzp rhKNty; (ekJ gq;Fj;je;ij
kiwjpU N[hH[; `uprd; mtHfspd; je;ij)
mtHfs; 20-09-2019 md;W ,iwtdb NrHe;jhH.
md;dhupd; ,Wjpr; rlq;Fj; jpUg;gyp 23-09-2019
(jpq;fs;)
fhiy
10
kzpf;F>
gPy;
Nwhl;
NfhyhYk;G+upy; cs;s jpU ,Uja Mz;ltH
Myaj;jpy; eilngWk;.
md;dhupd; Md;kh ,isg;ghw;wpf;fhf kd;whLNthk;

28/9/2019 மாகல 3.30

gl;bkd;w tpthjg; Nghl;b 2019 : J}Jiug; gzp Mz;il Kd;dpl;L ekJ gq;F Kjd;
Kiwahf gl;bkd;w tpthjg;Nghl;bia NfhyhYk;G+H kw;Wk; Vida khkiw khtl;l
gq;FfSf;fpilapy; elhj;jTs;sJ. ekJ gq;fpypUe;J fye;Jnfhs;s tpUk;Gk; Ngr;rhsHfis
tuNtw;fpd;Nwhk;. Nghl;b eilngWk; ehs; 09-11-2019 (rdp) kjpak; 12 Kjy; khiy 5.30
kzptiu. kpdTjy; khjh Njthya kz;lgk;. Nkyjpf njhlHGf;F:
gq;F mYtyfk;
my;yJ ehjd; 012 684 0750 / #ir nry;tehjd; 012 903 6581 / nfhypd;]; 016 3647506
MfpNahiuj; njhlHGnfhs;syhk;.
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