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On June 25, our residents had the opportunity to participate in this year’s hybrid 8th International 
Day of Yoga (IDOY). Organised by the High Commission of India, Singapore, the event was also 
supported by Focus Malayalam, the Indian Council for Cultural Relations (ICCR) and SNM. 

Seeking to address the mental dimension of care, IDOY also emphasises on the 
values of mindfulness, moderation, discipline, and perseverance to provide mental 
succour against anxiety, depression and other forms of stress in our daily lives. We 
had the privilege to welcome Mr Siddhartha Nath, Deputy High Commissioner of 
India in Singapore as our Guest-of-Honour this year. 

We also extend our sincere thank you to our yoga instructor, Ms Mridula 
Jayachandran who led the yoga session for our participants.

International Day of Yoga 2022

SNM Anniversary Heritage Walk  
Assoc Prof Faishal Ibrahim, Minister of State, 
Ministry of Home Affairs & Ministry of National 
Development, graced our event as Guest-of-
Honour and shared words of appreciation for 
the contributions of SNM to the community over 
the last 74 years. The event concluded with a 
sweet serving of cake for all and our Resident’s 
Committee Chairman, Mr Eric Lim, presented a 
token of appreciation to Assoc Prof Dr Faishal 
Ibrahim.

Happy 74th Anniversary to us! 

To commemorate the start of our 75th 
anniversary, we organised a Heritage Walk for 
our members and staff on June 18. Joining us 
were also volunteers from SNM Youth, Agilent 
Technologies (Singapore), Red Cross First Aid 
Volunteers, SNM Individual Volunteers, who 
braved the morning sun with us.

The walk trailed from the Momentary Monument, 
where Singapore’s founding Prime Minister, Mr. 
Lee Kuan Yew made his first public appearance 
after his televised public announcement of 
Singapore’s separation from Malaysia on 9th 
August 1965. His appearance on 12 September 
1965 was made at the former Sree Narayana 
Mission, which stood at No. 48 Soon Keat 
Road, where he delivered his clarion ‘Never 
Fear’ call to all Singaporeans. Today, this spot 
is marked by the Momentary Monument, which 
currently stands at 313 Sembawang Drive.

The leisure walk totalled 
a cheerful group of 75 
participants, who walked 
7.5km to usher in our 
75th year of service to the 
community. The walk trailed 
from the monument to the 
site of SNM’s second nursing 
home along Yishun Ave 6 
before ending at our existing 
nursing home at Yishun Ave 5. 

“It was great seeing members 
and stakeholders of SNM of 

all ages coming together for the SNM 75th 
Anniversary Heritage Walk. Volunteering for this 
event gave me the chance to see some of the 
members I had not seen in a long time. Just 
seeing the smiles on their faces and feeling 
their energy made it all worthwhile.”, said Mr 
Sudhesh, an SNM EXCO member, who is also 
part of SNM’s Youth Group.

Ms Celia from Agilent Technologies Singapore 
said “It has been an honour to be able to 
participate in the SNM 75th anniversary 
walkathon as road marshals. The team in SNM 
coordinated the event very well. It is great to see 
all the smiling and happy faces during the walk. 
It was a very fulfilling day indeed!”

Our celebrations also provided our participants 
the opportunity to do voluntary service, where 
they put their hands together to clean some of 
the residents’ wheelchairs.



Rotary Club of Singapore West (RCSW) 
held their “Senior Caregiver and Volunteer” 
Dinner event on 19 May 2022 at Grand 
Hyatt Hotel to recognise and honour 
caregivers and volunteers from five nursing 
homes. Sree Narayana Mission (Singapore)’s 
Nursing Home is honoured to be one of the 
five Nursing Homes recognised alongside 
Jamiyah Nursing Home, Ling Kwang Home 
for Senior Citizens, Society for the Aged Sick 
and St Theresa’s Home.

Mdm Rahayu binte Mahzam, Parliamentary 
Secretary at the Ministry of Health and 
Ministry of Communications and Information 
presented the awards to the recipients. An 
Exemplary Caregiver Award winner would 
receive $1000, and a Deserving Volunteer 
recipient would receive $600.

Mr Jeremy Kosman, President of Volunteer 
Guitar Connection (VGC) was awarded the 
deserving volunteer award for his work with 
the residents of Sree Narayana Mission 
(Singapore) Nursing Home and Meranti 
Home @ Pelangi Village. He has been 
conducting weekly guitar performances with 
other members of VGC since 2004.

Mdm Sidambaram Sundrambal was 
awarded the Exemplary Caregiver Award for 
her efforts in taking care of her brother, who 
is currently a resident at our Nursing Home. 

Congratulations to Mr Jeremy Kosman and 
Mdm Sidambaram Sundrambal for being 
recognised for their wonderful efforts!

Rotary Club of Singapore West’s Senior 
Caregiver and Volunteer Awards 2022 

On 3 July 2022, SNM collaborated with 
Novena Church Sowers and Order of Malta 
Singapore for Share a Pot @ Home, an 
initiative by Khoo Teck Puat Hospital and Tan 
Tock Seng Hospital (TTSH) under National 
Healthcare Group, aimed to build brawns, 
brains and bonds through broth. 

We were heartened to have more than 100 
volunteers from The Sowers Novena and 
Order of Malta (Singapore) coming together 
in community solidarity to cook the soup 
and deliver these to more than 300 SNM 
beneficiaries and their families. The soup was 
prepared in the kitchen of the Church of St. 
Alphonsus, where our dedicated volunteers 
joined hands to cook a healthy pot of soup 
based on a recipe which was carefully put 
together by the dieticians at Khoo Teck Puat 
Hospital (KTPH). Along with the soup, our 

SAP @ Home

volunteers also put together a goodie bag for 
our beneficiaries. 

SNM CEO, Mr Devendran, and HE Archbishop 
Marek Zalewski, flagged off the cars as they 
left the premises with many cheers and 
waves for our fellow volunteers at the event. 
Mdm Ng Ah Moy, an SNM beneficiary, said 
that she was thankful for the food that was 
delivered to her and shared that the Share 
a Pot programme helps her stay active and 
meet new people. 

This event was a kick-off leading to the 
resumption of Share a Pot at Pek Kio CC on 
9th of July. 

We wish to sincerely thank all our participants, 
organisers, and volunteers for the wonderful 
support at this event.

Please follow us on social media for the 
latest updates and announcements.

Scan the QR code to follow our page or  
look us up @SNMSINGAPORE on Facebook. Information is accurate at time of print.

Sree Narayana Mission (Singapore) | 12 Yishun Avenue 5 | Singapore 768992



ചെയ്യാൻ ശ്്രമിക്കുന്ന IDOY, നമ്കുചെ 
ദൈനംൈിന ജീവിതത്ിൽ ഉത്കണ്്ഠ, 
വിഷയാൈം, മറ്റ് തരത്ിലകുള്ള 
സമ്ർദ്ദങ്ങൾ എന്നിവയറ് ചക്തിചര 
മയാനസിക സഹയായം നൽകകുന്നതിനറ് 
ശ്്രദ്ധ, മിതത്വം, അച്ചെക്ം, 
സ്ിരോരയാത്യാഹം എന്നിവയകുചെ 
മൂല്യങ്ങൾക്കും 
ഊന്നൽ നൽകകുന്നകു. 
സിംഗപ്ൂരിചല 
ഇന്ത്യൻ ചെപ്്യൂട്ി 
ദഹക്മ്ീഷണർ 
ശ്്രീ സിദ്ധയാർത്ഥ 
നയാഥിചന ഈ വർഷം 

ജൂൺ 25-നറ്, ഈ വർഷചത് 
ദഹശ്്രിെറ് എട്യാമതറ് 
അന്തയാരയാശ്ട്ര രോയയാഗ ൈിനത്ിൽ 
(IDOY) പ്ചകെെകുക്യാൻ ഞങ്ങളകുചെ 
തയാമസക്യാർക്റ് അവസരം 
ലഭിച്ചകു. സിംഗപ്ൂരിചല ഇന്ത്യൻ 
ദഹക്മ്ീഷൻ സംഘെിപ്ിച്ച 
പ്രിപ്യാെിക്റ് രോ�യാക്സറ് 
മലയയാളം, ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ 
രോ�യാർ കൾച്ചറൽ റിരോലഷൻസറ് 
(ഐസിസിആർ), എസറ്എൻഎം 
എന്നിവരകും പ്ിന്തകുണ നൽകി.
പ്രിെരണത്ിച്ററെ മയാനസിക 
തലചത് അഭിസംരോ്രയാധന 

ഞങ്ങളകുചെ അതിഥിയയായി 
സ്വയാഗതം ചെയ്യാനകുള്ള അവസരം 
ഞങ്ങൾക്റ് ലഭിച്ചകു.
പ്ചകെെകുക്കുന്നവർക്യായി രോയയാഗ 
ചസഷൻ നയിച്ച ഞങ്ങളകുചെ 
രോയയാഗ പ്രി്രീലക ശ്്രീമതി 
മൃൈകുല ജയെശ്ദ്രരോനയാെകും 
ഞങ്ങൾ ആത്യാർത്ഥമയായ നദ്രി 
അറിയിക്കുന്നകു.
 

2022 July 3 നറ് SNM രോനയാരോവന െർച്ചറ്, 
രോസയാരോവഴ് ്സറ് ആ്ററെറ് ഓർെർ ഓ�റ് 
മയാർട് സിംഗപ്ൂരകുമയായി സഹകരിച്ചറ് 
ചഷയർ എ രോപ്യാട്റ് രോശ്പ്യാശ്ഗയാം 
ആരംഭിച്ചകു. നയാഷണൽ ചഹൽത്റ് 
ചകയർ ശ്ഗൂപ്ിച്ററെ കീഴിലകുള്ള െയാൻ 
രോെയാക്റ് ചസംഗറ് രോഹയാസ്്പിറ്ൽ (TTSH), 
ഖകു ചെക്റ് പ്കുവയാട്റ്  രോഹയാസ്്പിറ്ൽ (KTPH) 
എന്നിവയകുചെ സംരംഭം ആണറ് ഇതറ്.

ഖൂ ചെക്റ് പ്കുവയാട്റ് രോഹയാസ്്പിറ്ലിചല 
(ചക െി പ്ി എച്ചറ്) െയറ്ീഷ്യൻ മയാർ  
ശ്്രദ്ധയാപ്ൂർവ്ം തയ്യാറയാക്ിയ 
പ്യാെകക്കുറിപ്ിചന 
അെിസ്യാനമയാക്ി 
ആരോരയാഗ്യകരമയായ ഒരകു പ്യാശ്തം 
സൂപ്റ് പ്യാെകം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളകുചെ 
സമർപ്ിത സന്നദ്ധശ്പ്വർത്കർ 
ദകരോകയാർത്റ് ചസ്ററെറ് 
അൽരോ�യാൻസസറ് പ്ള്ളിയിചല 
അെകുക്ളയിലയാണറ് 
സൂപ്റ് തയ്യാറയാക്ിയതറ്. 
സൂപ്ിചനയാപ്ം, ഞങ്ങളകുചെ 
സന്നദ്ധശ്പ്വർത്കർ ഞങ്ങളകുചെ 
ഗകുണരോഭയാക്യാക്ൾക്യായി ഒരകു 
ഗകുെി ്രയാഗകും ഒരകുക്ി.
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അന്താരതാഷ്ടട്ര യോ�താഗ ദിനം 2022

എസറ്എൻഎം സിഇഒ, ശ്്രീ 
രോൈരോവശ്ദ്രൻ, ആർച്ചറ് ്രിഷപ്റ് മയാചരകറ് 
സയാചലവറ്സ്്കി എന്നിവർ കയാറകുകൾ 
ഫ്യാഗറ് ഓ�റ് ചെയ്തകു. 

SNM ഗകുണരോഭയാക്യാവയായ Mdm Ng Ah 
Moy, തനിക്റ് എത്ിച്ചകുചകയാെകുത് 
ഭക്ഷണത്ിനറ് നദ്രി രോരഖചപ്െകുത്ി  
പ്കുതിയ ആളകുകചള കണ്കുമകുട്യാനകും 
ജീവിതം സജീവമയായി തകുെരയാനകും  
ചഷയർ എ രോപ്യാട്റ് രോശ്പ്യാശ്ഗയാം തചന്ന 
സഹയായിക്കുന്നകുചവന്നകും അറിയിച്ചകു. 

ജൂദല 9-നറ് ചപ്കറ് കിരോയയാ 
സിസിയിൽ ചഷയർ എ രോപ്യാട്റ് 
പ്കുനരയാരംഭിക്കുന്നതിരോലക്റ് 
നയിക്കുന്ന കിക്റ്-ഓ�റ് ആയിരകുന്നകു 
ഈ ഇവ്ററെറ്.

ഈ പ്രിപ്യാെിയിൽ മികച്ച പ്ിന്തകുണ 
നൽകിയ ഞങ്ങളകുചെ എല്യാ 
പ്കെയാളികൾക്കും സംഘയാെകർക്കും 
സന്നദ്ധശ്പ്വർത്കർക്കും 
ആത്യാർത്ഥമയായി നദ്രി പ്റയയാൻ 
ഞങ്ങൾ ആശ്ഗഹിക്കുന്നകു.



മറ്റ് അംഗങ്ങളകുമയായി 
അരോദ്ദഹം ശ്പ്തിവയാര ഗിറ്യാർ 
വയായിക്യാറകുണ്റ് .

നിലവിൽ ഞങ്ങളകുചെ 
നഴറ് സിംഗറ് രോഹയാമിൽ 
തയാമസിക്കുന്ന 
സരോഹയാൈരചന 
പ്രിെരിക്കുന്നതിൽ 
എംെിഎം 
സിൈയാം്രരം 
സകുശ്ദ്രയാം്രൽ 
നെത്ിയ 
ശ്്രമങ്ങൾക്റ് 
മയാതൃകയാ 
പ്രിെരണ 
അവയാർെറ് 
ലഭിച്ചകു.

മിസ്റ്റർ ചജറമി രോകയാസ്്മയാനകും എംെിഎം 
സിൈയാം്രരം സകുശ്ദ്രം്രയാളകും അവരകുചെ 
നിസ്വയാർത്ഥ  ശ്പ്യത്നങ്ങൾക്റ്  അഭിനദ്രനങ്ങൾ!

ഞങ്ങൾക്ക് 74-താമതക്   വതാർഷിക 
ആശംസകൾ!

ഞങ്ങളകുചെ 75-യാമതറ് വയാർഷികത്ിച്ററെ 
സ്്മരണയാർത്ഥം, ജൂൺ 18-നറ് ഞങ്ങളകുചെ 
അംഗങ്ങൾക്കും ജീവനക്യാർക്കുമയായി 
ഞങ്ങൾ ചഹറിരോറ്ജറ് വയാക്റ് സംഘെിപ്ിച്ചകു. 
SNM യൂത്റ്, എജില്ററെറ് ചെരോ്്നയാളജീസറ് 
(സിംഗപ്ൂർ), ചറെറ് രോശ്കയാസറ് �സ്റ്ററ് എയ്ഡറ് 
രോവയാള്ററെിയർമയാർ, SNM വ്യക്ിഗത 
രോവയാള്ററെിയർമയാർ എന്നിവരകും 
ഞങ്ങരോളയാചെയാപ്ം രോെർന്നകു.

സിംഗപ്ൂരിച്ററെ സ്യാപ്ക ശ്പ്ധയാനമശ്ന്തി 
ശ്്രീ. ലീ ക്വയാൻ യൂ 1965 ഓഗസ്റ്ററ് 9-നറ് 
മരോലഷ്യയിൽ നിന്നറ് സിംഗപ്ൂരിചന 
രോവർചപ്െകുത്കുന്നതിചനക്കുറിച്ചകുള്ള 
ചെലിവിഷൻ പ്രസ്യ ശ്പ്ഖ്യയാപ്നത്ിനറ് 
രോ്രഷം ആൈ്യമയായി ചപ്യാതകുരോവൈിയിൽ 
പ്ചകെെകുത് ചമയാചമ്ററെറി സ്്മയാരകത്ിൽ 
നിന്നറ്  നെത്ം ആരംഭിച്ചകു. 1965 
ചസപ്റ്റ്ം്രർ 12-നയാണറ് അരോദ്ദഹം 
പ്ചകെെകുത്തറ്. 48-യാം നമ്പർ സൂൺ 
കീറ്റ് രോറയാെിൽ നിലയകുറപ്ിച്ച 
ശ്്രീനയാരയായണ മിഷൻ, അവിചെ 
അരോദ്ദഹം എല്യാ സിംഗപ്ൂരകുകയാർക്കും 
‘ഒരിക്ലകും ഭയചപ്െരകുതറ്’ എന്ന 
തച്ററെ ആഹ്വയാനം നൽകി. ഇന്നറ് ഈ 
സ്ലം ചമയാചമ്ററെറി സ്്മയാരകത്യാൽ 
അെയയാളചപ്െകുത്ിയിരിക്കുന്നകു, അതറ് 
നിലവിൽ 313 ചസം്രവയാങറ് ദശ്െവിൽ 
നിലചകയാള്ളകുന്നകു.

ഞങ്ങളകുചെ 75-യാമതറ് വർഷചത് 
രോസവനത്ിനറ് തകുെക്ം 

എസക്എൻഎം വതാർഷിക പൈതൃക നടത്ം
കകുറിക്കുന്നതിനയായി 
7.5 കിരോലയാമീറ്ർ 
നെന്നറ് 75 രോപ്രകുചെ 
സരോന്തയാഷകരമയായ 
ഒരകു കൂട്ം 
വിരോനയാൈയയാശ്തയിൽ 
പ്ചകെെകുത്കു. Yishun 
Ave 5-ചല ഞങ്ങളകുചെ 
നിലവിലകുള്ള 
നഴ് ്സിംഗറ് രോഹയാമിൽ 
അവസയാനിക്കുന്നതിനറ് 
മകുമ്പറ്, സ്്മയാരകത്ിൽ നിന്നറ് SNM-
ച്ററെ രണ്യാമചത് നഴ് ്സിംഗറ് രോഹയാമിച്ററെ 
സ്ലരോത്ക്റ് നെന്നകു.

“എസറ്എൻഎം 75-യാം വയാർഷിക ദപ്തൃക 
നെത്ത്ിനയായി എസറ്എൻഎമ്ിച്ററെ 
എല്യാ ശ്പ്യായത്ിലകുമകുള്ള അംഗങ്ങളകും 
പ്കെയാളികളകും ഒത്കുരോെരകുന്നതറ് 
കണ്തിൽ വളചര സരോന്തയാഷമകുണ്റ്. ഈ 
പ്രിപ്യാെിയകുചെ സന്നദ്ധരോസവനം എനിക്റ് 
വളചരക്യാലമയായി ഞയാൻ കയാണയാത് 
െില അംഗങ്ങചള കയാണയാൻ അവസരം 
നൽകി. അവരകുചെ പ്കുഞ്ിരി നിറഞ്ഞ 
മകുഖങ്ങൾ കയാണയാനകും അവരകുചെ ഊർജം 
അനകുഭവിച്ചകു അറിയയാനകും സയാധിച്ചകു.”, 
എസറ്എൻഎമ്ിച്ററെ യൂത്റ് ശ്ഗൂപ്ിച്ററെ 
ഭയാഗമയായ എസറ്എൻഎം എകറ് സറ് രോകയാ 
അംഗം സകുരോധഷറ് പ്റഞ്ഞകു.

എജില്ററെറ് ചെകറ് രോനയാളജീസറ് സിംഗപ്ൂരിൽ 
നിന്നകുള്ള മിസറ് ചസലിയ പ്റഞ്ഞകു, 
“എസറ് എൻഎം 75-യാം വയാർഷിക 
വയാക്രോത്യാണിൽ രോറയാെറ് മയാർഷലയായി 
പ്ചകെെകുക്യാൻ കഴിഞ്ഞതറ് 
അഭിമയാനകരമയായ കയാര്യമയാണറ്. 
എസറ് എൻഎമ്ിചല െീം ഇവ്ററെറ് മികച്ച 
രീതിയിൽ ഏരോകയാപ്ിപ്ിച്ചകു. ഈ സമയത്റ് 
സരോന്തയാഷം  നിറഞ്ഞ മകുഖങ്ങൾ കയാണയാൻ 
കഴിഞ്ഞകു. അതറ് സരോന്തയാ്രകയാരമയായ ഒരകു 
ൈിവസമയായിരകുന്നകു!”

ഞങ്ങളകുചെ ആരോഘയാഷങ്ങൾ ഞങ്ങളകുചെ 
പ്കെയാളികൾക്റ് സന്നദ്ധരോസവനം 
ചെയ്യാനകുള്ള അവസരവകും 
നൽകി, അവിചെ തയാമസക്യാരകുചെ 

വീൽചെയറകുകൾ വൃത്ിയയാക്യാൻ 
അവർ ദകകൾ രോെർത്കു.

അസി. ചശ്പ്യാ�സർ ദ�ഷൽ 
ഇശ്്രയാഹിം, ആഭ്യന്തര 
മശ്ന്തയാലയത്ിച്ററെയകും രോൈ്രീയ 
വികസന മശ്ന്തയാലയത്ിച്ററെയകും 
സഹമശ്ന്തി, ഞങ്ങളകുചെ പ്രിപ്യാെിയിൽ 
അതിഥിയയായി പ്ചകെെകുക്കുകയകും 
കഴിഞ്ഞ 74 വർഷമയായി 
സമൂഹത്ിനറ് എസറ്എൻഎം നൽകിയ 
സംഭയാവനകൾക്കുള്ള അഭിനദ്രന 
വയാക്കുകൾ പ്കെകുചവക്കുകയകും ചെയ്തകു. 
എല്യാവർക്കും രോകക്റ് വിളമ്പിചക്യാണ്റ് 
പ്രിപ്യാെി സമയാപ്ിച്ചകു, ഞങ്ങളകുചെ 
റസിെനറ്റ് ്സറ് കമ്ിറ്ി ചെയർമയാൻ 
ശ്്രീ എറികറ് ലിം, അസി ചശ്പ്യാ�സർ 
ദ�ഷൽ ഇശ്്രയാഹിം  അവര ്കളറ്ക്കു 
,അഭിനദ്രന സൂെകമയായി ഒരകു 
ചപ്യി്ററെിംഗറ് നൽകി

രോറയാട്റി ക്ല്രറ് ഓ�റ് സിംഗപ്ൂർ ചവസ്റ്ററ് 
(ആർ സി എസറ് െബ്്യകു) അവരകുചെ “സീനിയർ 
ചകയർഗിവർ ആൻെറ് രോവയാളണ്ിയർ” 
െിന്നർ ഇവ്ററെറ് 2022 ചമയറ് 19 നറ് ശ്ഗയാൻെറ് 
ഹയയാത്റ് രോഹയാട്ലിൽ വച്ചറ് അഞ്റ് നഴറ് സിംഗറ് 
രോഹയാമകുകളിൽ നിന്നകുള്ള പ്രിെരണക്യാചരയകും 
സന്നദ്ധശ്പ്വർത്കചരയകും 
തിരിച്ചറിയകുന്നതിനകും ആൈരിക്കുന്നതിനകുമയായി 
സംഘെിപ്ിച്ചകു. ശ്്രീനയാരയായണ മിഷച്ററെ 
(സിംഗപ്ൂർ) നഴറ് സിംഗറ് രോഹയാമിനറ് ജയാമിയ 
നഴറ് സിംഗറ് രോഹയാം, മകുതിർന്ന പ്ൗരന്യാർക്കുള്ള 
ലിംഗറ് ക്വയാങറ് രോഹയാം, ചസയാദസറ്ി രോ�യാർ 
ൈി ഏജ് ്ഡറ് സിക്റ്, ചസ്ററെറ് ചതരോരസയാസറ് രോഹയാം 
എന്നിവയറ് ചക്യാപ്ം അംഗീകൃത അഞ്റ് 
നഴറ് സിംഗറ് രോഹയാമകുകളിൽ ഒന്നയായി ്രഹകുമതി 
ലഭിച്ചകു.

ആരോരയാഗ്യ മശ്ന്തയാലയത്ിചലയകും 
കമ്്യൂണിരോക്ഷൻസറ് ആ്ററെറ് ഇൻ�ർരോമഷൻ 
മശ്ന്തയാലയത്ിചലയകും പ്യാർലചമ്ററെറി 
ചസശ്കട്റി എംെിഎം രഹയായകു ്രിൻചത 
മഹറ് സം സ്വീകർത്യാക്ൾക്റ് അവയാർെകുകൾ 
സമ്യാനിച്ചകു. ഒരകു മയാതൃകയാ പ്രിെരണ 
അവയാർെറ് രോജതയാവിനറ് $1000 ലഭിക്കും, കൂെയാചത 
അർഹരയായ ഒരകു സന്നദ്ധരോസവകനറ് $600 
ലഭിക്കും.

ശ്്രീനയാരയായണ മിഷൻ (സിംഗപ്ൂർ) നഴറ് സിംഗറ് 
രോഹയാമിചലയകും ചമറന്തി രോഹയാമിചലയകും @ 
ചപ്ലകെി വിരോല്ജിചല തയാമസക്യാർചക്യാപ്ം 
നെത്ിയ ശ്പ്വർത്നത്ിനറ് രോവയാളണ്ിയർ 
ഗിറ്യാർ കണക്ഷൻ (വിജിസി) ശ്പ്സിെ്ററെറ് 
ചജറമി രോകയാസ്്മയാൻ രോവയാളണ്ിയർ അവയാർെിനറ് 
അർഹനയായി. 2004 മകുതൽ വിജിസിയിചല 

യോ�താട്ട�ി ക്ലബക് ഓഫക് സിംഗപ്പൂർ വവസ്റിവ്ററെ സീനി�ർ 
വക�ർഗിവർ ആൻഡക് യോവതാളണ്ി�ർ അവതാർഡുകൾ 2022
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ഈ അെച്ചകുപ്ൂട്ൽ കയാലയളവിൽ 
ഞങ്ങൾ പ്കെിെകുന്ന ഏറ്വകും പ്കുതിയ 
അപ്റ് രോെറ്കുകൾക്കും അറിയിപ്കുകൾക്കുമയായി 
ഞങ്ങചള Facebook-ൽ പ്ിന്തകുെരകുക.

ഞങ്ങളകുചെ രോപ്ജറ് പ്ിന്തകുെരകുന്നതിനറ് QR രോകയാെറ് 
സ്്കയാൻ ചെയ്കുക അചല്കെിൽ 
Facebook-ൽ @SNMSINGAPORE രോനയാക്കുക

അച്ചെി സമയത്റ് വിവരങ്ങൾ കൃത്യമയാണറ്.


