பத்திரி செய்
நாள: 16.09.2022
ஆயு பரஜ மற்ற தபாாவ பண்ரி ிால ஆவி சிறப
இனறப ாரிிள அறிிற:
மாணபபு பாலாவததரி அரமசெச ்ி.ொ.ி.நாெச அாசிள
செிரன ஆவி ுரலரம அலாலித்ல 16.09.2022 அி்
ஆயு பரஜ மற்ற தபாாவ சிறப இனறபிரவ வறபரனிு
அறிிறபபத்னாச.
சபாத மிிள இரையே புகு ாரயாறரப சபற்ளவ ஆவி
பால
சபாிடிள,
சமாச
4.5
லடெற
கராமறபி
பால
உறபத்ோவசிவைற இிகத சிாளிுல செயு பால மலற ுோச
செயேறபபாுாுற. ஆவி, மாநலற ிுாதற அரமகதளவ 27
ஒிறேிிள ாாயலாி
சிாுாரமான ிரியல ுரற ஒியி
ுறியிாவாி சிாணப பால மற்ற 225 ாரிோன
பால
சபாிடிரவ ுோததத நிசயாாசி்ிு நோேமான வரலயல
ாழிக, ிைகு 40 ஆணபி்ிுற யமல பால வறபரனயல
ுபழித்ி ிியனா்ோி ்ிககத ாிகித.
இுி மலற
ஆவி ந்ானற கராம அவவல உளவ இலடெிி்ிிான பால
உறபத்ோவசிவி சபாிவாுாரதரு சபதே அவவல யமறபபது
உுவகித.
இகு நரலயல, பிாிற சிறப இனறபிள ஆயு பரஜ
மற்ற
தபாாவரே
ிினடப
வறபரனிு
அறிிறபபதுறபபகித.
ா.
எண
1
2
3
4
5
6
7
8
9

சிறப இனறபிள
சநய பாதுா [ GHEE BADUSHA ]
நட் ஹலாா [ NUTS HALWA ]
்ைறப யமா்பாி [ STUFFED MOTIPAK ]
ிாஜு ப்ுா யரால [ KAJU PISTA ROLL ]
ிாஜு ித் [ KAJU KATLI ]
ாரிறபபதுறபடை இனறப ாரிிள
[ ASSORTED PACK ]
சநய அலாா [ GHEE HALWA ]
ிிறபட் அலாா [ KARUPATTI HALWA]
பிகச ( MIXTURE )

அவவ
250
250
250
250
250

வரல (ர.)

கராற
கராற
கராற
கராற
கராற

190
190
180
320
260

500 கராற

450

250 கராற
250 கராற
200 கராற

125
170
100

இகு இனறபிள அரனததற ுரமான ிரியல சதுமான
ஆவி அிமாசி

சநயயனால ுோதிிறபபகித. சநய பாதுா,

நட் ஹலாா, ்ைறப யமா்பாி, ிாஜு ப்ுா யரால, ிாஜு ித்
மற்ற ாரிறபபதுறபடை இனறபிள
பணர்யல
Atmospheric
ாரிிரவ
ிிறபட்

ுோதிிறபடப

Packing)
கபுல
அலாா

யபி

செிரன அறபததச பால

பரதயேிமான
செயேறபபகித,

நாடிள
விதநிச

ாரர

ிரியல

(Modified

இுனால

இனறப

ராதத

ஒிறேத்லற

பேிபபதுலாற.
சநய

அலாா

்ிசநலயா் ஒிறே பால பணர்யலற ுோதிிறபபகித.

இரா அரனததற ுபழிற ிுாதற 10,000 -ுற யமறபடை
வறபரன நரலேிிவலற, சபாதமிிள அ்ிற கபற ெகருிள,
ொரல ெக்றபிள, யபிகத நரலேிிள யபாிி இைிிரவ யுசவ
செயத

சிறப வறபரன ரமேிிள மலமாிவற சபாதமிி்ிு

சலலரி வரலயல கரைிி ஏறபாப செயேறபடபளவத.

யமலற

இகு சிறப இனறபிள ிிாசிள மலற வறபரன செயேவற
நைா்ிரிிள எபிிறபடபளவத.

கராமறபி பால உறபத்ோவசிவி ாாகாாுரதரு யமறபபது
உுவற ாரியல அரச தரி அலாலிிிள, ுனோச ந்ானிிள,
அரச ஊழேசிள, கடபிவ ந்ானிிள, யபாிுாரதத தரி
மற்ற பி ந்ானிிள ுிி்ிு யுராோன ிாரற மற்ற
இனறப ாரிிரவ ஆவி ந்ானத்ல ிிப்வ செயத
சபிலாற.

யமறிணை இனறப ாரிிரவ சமாதுமாி ஆசைச செயே
பிாிற சுாரலயபச எணிள மற்ற பின்ெல ிிாத
ாாயலாி சுாைசப சிாளவலாற.
செிரன ுரலரம அலாலிற -

7358018395

செிரன (சுறு மணைலற)

-

7358018391

செிரன (ாைிு மணைலற)

-

7358018392

செிரன (மத்ே மணைலற)

-

7358018393

இுர மாாடைிிள

-

7358018396

ாாட் ஆற எண

-

7358018390

ிடை்பலலா எண

-

18004253300

பின்ெல ிிாத :

aavinspecialorders@gmail.com

இகநிகசசயல பாலாவததரி ஆர்ேச மற்ற யமலாணரம
இேிுநச மிததாச.ந.சறரபேி இ.ஆ.ப., அாசிள, மற்ற ஆவி
உேச அ்ிாதிள, அலாலசிள ிலகதிசிாணைனச.

யமலாணரம இேிுநச
ு.நா.பா.உ.க.இர்ேற

சபாதமிிள ுிிவி ிிததிிரவ ப்வ செயே ஆவனி
@AavinTn ிிகல, டவடைச மற்ற இி்ைாிராற ஆகே ெமி
ாரலதுவிிரவயற, யமலற கபுல ுிாலி்ிு 18004253300
எிி அரலயபச எணர் 24X7 சுாைசப சிாளவலாற.

