பா . சரவண சர்மா

ேராகிதர்- ேஜாதிடர்
9, 4வ ெத , கல்யாண் நகர்
தாம்பரம், ெசன்ைன 45



ெதாைலேபசி: 2226 1742
ைகேபசி: 98403 69677
மின்னஞ்சல்: prohithar@gmail.com
இைணயம்: www.prohithar.com

ெதாழிற்சாைல கணபதி ேஹாம



ைஜப்ெபா ட்கள்

மஞ்சள் ள்
100 கிராம்
மஞ்சள் ெகாம்
25 கிராம்
குங்குமம்
25 கிராம்
வி தி
சிறிய ெபாட்டலம்
ெவல்லம்
25 கிராம்
சந்தனம் ள்
10 கிராம்
பன்னீர் ட்டி
25 மில்லி
ெநய்
100 கிராம்
நல்ெலண்ெணய்
250 மில்லி
நவதான்யம் கலப்
50 கிராம்
ேதன் ட்டி
25 கிராம்
ல் உ ண்ைட
1
விளக்கு திரி
1 கட்
ல்
1
ெவற்றிைல
25
பாக்கு
25 கிராம்
ஊ வத்தி
கற் ரம்
100 கிராம்
தீப்ெபட்டி
2
தர்ைப ல்
சிறிதள
உமி ெபாட்டலம்
1
அரசன் சுள்ளி
2 கட்
ஓம திரவியம் (108)
20 கிராம்
சாம்பிரானி
அவல், ெபாரி, கடைல
50 கிராம்
கல்கண்
50 கிராம்
தரமான ேபரிச்சம் பழம்
250 கிராம்
பிேள
1
ய்ைம தாள் (டிஷ் ேபப்பர்) 1 கட்
ெதான்ைன
12
பச்சரிசி மா
50 கிராம்

ெபா

5
12
3
1

பா

உரித்த ெபரிய ேதங்காய்
தரமான பச்சரிசி
சனி சிறிய
பழங்கள் 5வைக தலா

3
2 கிேலா
1
2

ெபா

ள் பட்டியல்

காப் :

நிகழ்ச்சி டி ம் வைர தீ எச்சரிக்ைக க விைய(Fire alarm system) அைனக்க ம்
அவசரகால ெவளிேய ைக (Fire Exit Light)ஒளிரட் ம்
ைக ெவளிேயற்ற (Exhaust Fan)மின்விசிறி ஏற்பா ெசய்ய ம்
நிகழ்ச்சி டிந்த டன் மறவாமல் தீ எச்சரிக்ைக க விைய இயக்க ம்

ள் பட்டியல்
ன்ேனற்பா

ச்சரம்
10 ழம்
உதிரிப் க்கள் சாமந்தி, சம்பங்கி 500 கிராம்
அ கன் ல், ளசி, வில்வம், தாமைர 2

 தைல வாசற்படிக்கு மாவிைல ேதாரணம், வாசல்படி மாைல கட்டி மஞ்சள் குங்குமம் இட ம்
 ைஜ இடத்தில் 8 இதழ் தாமைர ேகாலம் ேபாட ம்
 ைஜ பித்தைள ெபா ட்க க்கு மஞ்சள் குங்குமம் இட ம்
 ெதாழிலாளர்கள் அைனவர ெபயர், நட்சத்திரம், இராசி அறிய ம்
 ேதைவயான அள குடிநீர் மற் ம் ெசாம்
 ைஜயின் ெபா
பா காப்ைப ன்னிட் பாலியஸ்டர் ணிகைள உ த்த ேவண்டாம்.
 ேதைவயான சில்லைர காசுகள் & பட்டியலில் உள்ள ெபா ட்கைள தயாராக ைவக்க ம்
 வாைழப்பழத்ைத பிளாஸ்டிக் ைபயில் ைவக்கேவண்டாம்
 ெதாழில் ைற ைகப்பட கைலஞர் ஏற்பா
 மங்கள இைச வட்

 பசுவிற்கு தானம்

கவனம்:



வைகயறா

ெபயர் பலைக, தைல வாசல் மாைல
சாமி படம் மாைல (ேதைவப்படின்)

ேராகிதர்
பா சரவண
சர்மா

தைல வாைழ இைல
வாைழப்பழம்
எ மிச்ைச
மட்ைட ( கூர்த்த) ேதங்காய்

ெதாழிற்சாைல கணபதி ேஹாம

ேகா ைம தவி
ெவல்லம்

3 கிேலா
250 கிராம்

மஞ்சள் ரவிக்ைக ணி
பிள்ைளயார் ண்
நவக்கிரக ணி ெசட்

1
2
1

 வீட்டில் இ ந்

பித்தைள கலச ெசாம்
பால், தயிர் தலா 50 மில்லி
காமாட்சி விளக்கு, எண்ைணய் ட்டி
மணி, தீபகலசம், மண் அகல் 1,
பஞ்சபாத்திரம், உத்திரணி
சிறிய கிண்ணம் 3, மரமைண 2
மைணேமல் ணி, ேபசின்2, தட் 2
பைழய ெசய்தித்தாள், ைக ைடக்க ணி
கத்திரிக்ேகால், ேதங்காய் உைடக்க கத்தி

மாவிைல ெகாத் , மாவிைல ேதாரணம்
ெசங்கல்7, தட்டில் மணல்
சாமிபடம், சர்க்கைர, ெபயர்பலைக
கணக்கு த்தகம், ேபனா
1 பாய் 108+48
50 காசு 9,
5காசு பாய் 11

 ைஜயின் ெபா
அதிக கவனத் டன் ஈ ப ம் வைகயில் ன்ேனற்பா கள் ெசய்ய ம்
 நிகழ்ச்சி டி ம் வைர ைகேபசிைய ம ன நிைலயில் ைவக்க ம்
 நிகழ்ச்சியில் யா க்கு ன் ரிைம என்பைத ேராகிதர் வசம் ன்னதாக ெதரிவிக்க ம்
வி

ந்

ண

 ெதாழிலாளர்க க்கு வி ந்தளிக்க ேதைவயான ன்ேனற்பா கள்
 சாக்ேலட், இனிப் , காரம், காபி, குளிர்பாணம், தட் , கப், டிஷ் ேபப்பர்,
ேகா

ைஜ, அன்னதானம்

 ேகா ைம தவி
நாேள ஊற ைவத்

2 கிேலா, ெவல்லம் 1/4 கிேலா, வாைழப்பழம் 3 ஆகியவற்ைற கலந்
ைஜ அன் காைலயில் பசுவிற்கு தானம் ெசய்ய ம்

 அன்றய தினம் ஆதரவற்ேறார் இல்லங்களில் உள்ளவர்க
ஆதீஸ்ரர் இல்லம் ஆதரவற்ேறார் இல்லம்
குட்ைலப்ெசன்டர் (மன வளர்ச்சி குன்றிேயார்)
அ யா ஆதரவற்ற திேயார் இல்லம்
சரணாலயம் ஆதரவற்ற திேயார் இல்லம்
ப ஷ்ய தீபம் ஆதரவற்ற மனவளர்ச்சி குன்றிேயார் இல்லம்
உத ம் உள்ளங்கள் (ஆதரவற்ற குழந்ைதகள்)
ஸ்ரீ சாரதா சக்தி பீடம் ஆதரவற்ற சிறார் இல்லம், பள்ளி
சிவாகம ேவதபாட சாைல
அேஹாபில மடம் ைவணவ ேவத பாட சாைல

ந்திய

க்கு ஒ ேவைள உணவிற்கு தானம்
: 94444 85491
: 2226 4151, 2226 4152
: 2276 1658, 98410 08325
: 94444 94657, 94448 08915
: 2276 1889, 94440 00889
: 2226 0612, 6544 6378
: 2276 0612, 2233 3214
: 65129744, 94443 12367
: 2239 7567, 94440 47567
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