
Mannaનું બજાર  
વ્યક્તિગતરૂપે ખરીદી કરવી 

Montgomery Countyમાં વસવાટ કરતા હોય તેવા પરરવારો અંગ્ેજી માસ 
મુજબ બે વાર કરરયાણં પ્ાપ્ત કરી શકશે. વ્યક્તિગતરૂપે ખરીદી કરવા માટે પરરવારોએ 
પૂવ્વ-નોધંણી કરાવવાની જરૂર નથી, પરંતુ Mannaમાં આવી પહોચં્ા પછી પરરવારોએ 
માકકેટ ઇનટેક ફૉમ્વ પૂણ્વ કરવાનું રહેશ.ે 

વ્યક્તિગતરૂપે ખરીદી કરવા માટેનો સમયગાળો 
સોમવાર: બપોરે 2થી 4  
મંગળવાર: બપોરે 12:30થી 2:30
બધુવાર: સાંજ ે5:30થી 7
ગરુુવાર: બપોરે 12:30થી 2:30  
શનનવાર: સવારે 9:30થી 11:30

Mannaનું કકચન 
ભોજન-ખંડમાં બેસીને ખાવા માટે અપાતુ ંભોજન

Manna જરૂરરયાત ધરાવતી હોય તેવી કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે અઠવાડિયે ચાર દદવસ 
ગરમ ભોજન પીરસે છે. શાકાહારી તેમજ નૉન-પૉક્વ  વવકલપો ઉપલબધ છે.  

સોમવાર – શકુ્રવાર: બપોરે 4:30થી – સાંજ ે6  

Mannaની અચાનાક આવી પડેલી સંકટાવસ્ામાં નાણાકીય સહાયનો કાય્યક્રમ
અચાનાક આવી પિલેી સંકટાવસ્ામાં નાણાકીય સહાય NorthPenn School Districtમાં વસતા પાત્ર હોય તેવા ઘરો માટે ઉપલબધ 
છે. કૃપા કરીને અરજી કરવા માટે, અહી ંજાવ:
www.mannaonmain.org/financial-assistance-application/

Manna’s Shower
શાવસ્વ સવારે 9થી બપોરે 4:15 સુધી ઉપલબધ રહેશ.ે Manna શાવસ્વ માટેની જરૂરી વસતુઓ પૂરી પાિ ેછે જમેાં સાબુ, શેમપૂ અને ટુવાલનો સમાવેશ થાય છે. 
શાવસ્વ માટેની ઉપલબધતા પરરવત્વનને આધીન છે.

Manna on Main Street | 606 East Main Street, Lansdale, PA 19446
www.mannaonmain.org | 215-855-5454 | manna@mannaonmain.org

વત્યમાન કાય્યક્રમો
Mannaનું કકચન 
ટૂ–ગો મીલસ 
Manna જરૂરરયાત ધરાવતી હોય તવેી કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે દરરોજ ટૂ–ગો મીલસ લઈન ે
અનયત્ર ખાવાનંુ તયૈાર કરીન ેવહંેચ ેછે. શાકાહારી તમેજ નૉન-પૉક્વ વવકલપો ઉપલબધ છે.

સોમવાર – ગરુુવાર: સવારે 10થી બપોરે 2
શકુ્રવાર – રવવવાર: સવારે 10થી બપોરે 1 

Mannaનું બજાર  
ઑનલાઈન ઑડ્ય ર આપવો

Montgomery Countyમાં વસવાટ કરતા હોય તેવા પરરવારો અંગ્ેજી માસ 
મુજબ બે વાર કરરયાણં પ્ાપ્ત કરી શકશે. કરરયાણાંને પ્ાપ્ત કરવા માટેના ઑનલાઈન 
ઑિ્વ સ્વને જ ેદદવસે આપવામાં આવ્યા હશે તે જ દદવસે જઈને લઈ આવવાનાં રહેશે. 
ઑનલાઈન ખરીદી કેવી રીતે કરી શકાય એ અંગેની સૂચનાઓ આ લલખખત પ્માણનાં બીજા 
પાને આપવામાં આવી છે.

ઑનલાઈન બજારમાં ઑડ્ય ર આપવા માટેનો સમયગાળો
સોમવાર: સવારે 10થી બપોરે 1 | લઈ જવાનો: સાંજ ે5થી 7
મંગળવાર: સવારે 6થી 10 | લઈ જવાનો: બપોરે 3થી 5 
ગરુુવાર: સવારે 6થી 10 | લઈ જવાનો: બપોરે 3થી 5

Gujarati
Starting on:
May 2, 2022



Manna on Main Street | 606 East Main Street, Lansdale, PA 19446
www.mannaonmain.org | 215-855-5454 | manna@mannaonmain.org

ઑનલાઇન ખરીદી કરવા માટે www.smartchoice.life/mannaonmain પર જાઓ અને નીચેના નનદદેશોનું પાલન કરો:

1. લૉગગન થવા માટે તમારં શૉપર આઈ.િી. અને વપન ઍનટર કરો. જાે તમારી પાસે આ માહહતી ન હોય તો “શૉપર આઈ.િી./વપન ભૂલી ગયા” પર 
ક્લક કરો. જાે તમારં ઈમેઈલ અમારી સાથે ફાઇલમાં હોય તો તમારી માહહતી તમને ઈમેઈલથી મોકલવામાં આવશે. જાે તમારં ઈમેઈલ અમારી સાથે 
ફાઇલમાં ન હોય તો કૃપા કરીને 215-855-5454 પર Mannaનો સંપક્વ  કરો.

2. તમારી પાસે ઉપલબધ ખરીદીના માગસક પૉઇનટટસ એવા રંગો દ્ારા જમણી 
તરફ ઉપરના ખૂણે દશા્વવવામાં આવ્યા છે જ ેMyPlateના વગગો સાથે 
બંધબેસતા હોય: ફળ, શાકભાજી, િઈેરી, પ્ોટીન, અનાજ અને અનય. 
જાે તમે USDA સાથે જાેિાયેલ ખરીદદાર હો તો આ પસંદગી “અનય” 
વગ્વમાં ઉપલબધ છે.

3. ખરીદી શરૂ કરવા માટી MyPlate હેઠળના વગગોને સપશ્વ કરો અથવા તેના પર ક્લક કરો, જેથી ઉપલબધ વસતુઓ 
તમને દેખાશે. વધુ વવકલપો જાેવા માટે દદશાસૂચક 

બટનોનો ઉપયોગ કરો.

4. વસતુની સંખયા કે માત્રામાં ફેરફાર કરવા માટે તમારી કાટ્વમાં તે વસતુ પસંદ કરો અને 
ત્ારબાદ “માત્રા બદલો” પર સપશ્વ કરો અથવા ક્લક કરો. 

5. જેા તમન ેકોઈ પ્શ્ન હોય અથવા કોઈ ખોરાકથી થતી ઍલજી્વ  અગેં સપષ્ટતા કરવા માગંતા 
હો અથવા વસત ુબાબત ેકોઈ પસદંગી હોય તો “Note to Staff” વવકલપ પસદં કરો. 

6. એક વખત તમારો ઑિ્વ ર પૂરો થયા બાદ તમે છેક નીચે જમણી તરફ “ચેકઆઉટ” 
પર ક્લક કરો તે અવનવાય્વ છે. એ જ દદવસે વપક-અપના કલાકો દરલમયાન તમારો 
ઑિ્વ ર તૈયાર થઈ જશે. કૃપા કરીને તમારા ઑિ્વ રનો વપક-અપનો સમય નોધંી લેશો 
અને તરત હાજર થશો.

Manna’s ઑનલાઇન માકદેટમાં તમારંુ સવાગત છે!
માકદેટમાં નોધંણી કરાવી હોય એવાં બધાં જ ઘરો માટે ઑનલાઇન ખરીદી ઉપલબધ છે 

તમારા ઑનલાઇન ઑિ્વ રના દદવસે જ કરરયાણં લેવા માટે આવવાનું રહેશે. જાે તમે તમારો ઑિ્વ ર લેવા માટે ન આવો તો પણ તમારા ખાતામાંથી 
પૉઇનટટસ બાદ કરવામાં આવશે. ઑિ્વ ર આપયાના દદવસે ઑિ્વ ર લેવા માટે ન આવવાની ઘટના ત્રણ વખત બનયા બાદ તમને ઑનલાઇન ખરીદી 
કરવાની અનુમવત આપવામાં આવશે નહહ.  તમારં કરરયાણં લેવા આવવા માટે કૃપા કરીને વપક-અપના વનખચિત સમય દરલમયાન માકકેટના બહારના 
દરવાજા પાસે આવો. ગલલયારામાં કરરયાણં બૅગમાં ભરેલું અને તમારા માટે તૈયાર રાખવામાં આવ્યું હશે. બૅગમાં ભરેલી તમારી કરરયાણાની વસતુઓ 
માટે માકકેટના સટાફ અથવા સવયંસેવકોને પૂછો.

ઑનલાઈન બજારમાં ઑડ્ય ર આપવા માટેનો સમયગાળો
સોમવાર: સવારે 10થી બપોરે 1 વાગયા સધુી | નપક-અપ: સાંજ ે5થી 7 વાગયા સધુી

મંગળવાર: સવારે 6થી સવારે 10 વાગયા સધુી | નપક-અપ: બપોરે 2થી 4 વાગયા સધુી
ગરુુવાર: સવારે 6થી સવારે 10 વાગયા સધુી | નપક-અપ: બપોરે 2થી 4 વાગયા સધુી


