
ISSUE 6 - 2022

We are proud to share that Sree Narayana Mission (Singapore) is one 
of the 85 winners of the Charity Transparency Award 2022! The Charity 
Transparency Award (CTA) recognises charities that have adopted good 
transparency and governance standards.

The Awards Ceremony was held on 9 November at the Singapore Chinese 
Cultural Centre and was organised by the Ministry of Culture, Community 
and Youth (MCCY). This is the third time that SNM has received this 
prestigious award, which was received by SNM President, Mr Jayadev 
Unnithan.

Congratulations to team SNM on this amazing achievement!

Charity Transparency 
Award

SNM Volunteers Amongst 
Winners at the 9th Silent 
Heroes Award

SNM Beneficiaries Win at 
The 29th Annual Exemplary 
Mother Award
Our heartfelt congratulations to 
our beneficiaries, Mdm Pandithurai 
Parimala and Mdm Rajeswari for 
making it to the top 5 finalists at 
the 29th Exemplary Mother Award 
(EMA). Held on 20 August 2022, the 
award was organised by Jamiyah 
Singapore to recognise mothers 
from all walks of life for their selfless 
dedication to their families. We 
are excited to share that Mdm 
Pandithurai Parimala took the EMA 
title this year and was presented 
with the award by President 
Halimah Yacob, who graced the 

event. Mdm Parimala participated 
in SNM’s Community Programmes 
such as Lend a Hand, a 
programme aimed at young single-
parent households, which aids in 
provision of food and household 
necessities, Smile with You, a 
skill development programme, 
and the 100=50 grocery support 
programme. We hope to continue 
building the journey forward for our 
beneficiaries and empower them 
to bring their aspirations to fruition. 
Thank you Jamiyah Singapore for 
this wonderful opportunity!

Congratulations to Mrs Carol Chong, Mr Owen Tan, Mr Derek Ong and Ms 
Sharon Khoo, the four winners of the Silent Heroes award! The winners were 
chosen from 52 nominees, of which, 13 were shortlisted as finalists and 4 were 
chosen to be award recipients. Out of the 4 winners, we are honoured that two 
of them are active volunteers with SNM! 
 
On 27 August 2022, Mrs Carol Chong won the Compassionate Foreigner award 
for her multiple volunteering activities in bringing our residents out on trips 
within the neighbourhood, being a tele-befriender and leading seniors in daily 
exercises. She continues to lend her support as our volunteer and our seniors 
look forward to spending their time with her.

Mr Owen Tan won the Inspiring Youth award for his activities with Cycling 
Without Age (CWA), spreading joy to seniors by bringing them out on cycling 
rides which brought about a refreshing change of pace and environment. Our 
seniors from the Nursing Home and Senior Care Centres actively participates in 
CWA’s ‘Moving Generations’ programme, where Mr Owen had piloted them on 
trishaw rides during these sessions.
 
Thank you, Mrs Carol and Mr Owen for your meaningful contributions to the 
community and our warmest congratulations on winning the well-deserved 
awards!



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.
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71st Annual General 
Meeting
Our 71st Annual General Meeting was held on 21st August at Northbrooks 
Secondary School. The panel was chaired by SNM’s President, Mr Jayadev 
Unnithan, supported by panel members, Ms Shalini Damodaran (General 
Secretary), Dr. Karthikeyan Raman (Treasurer) and Mr Bhaskaran Sivasamy 
(Legal Advisor). More than 50 members attended the hybrid event. 

Thank you, Northbrooks Secondary School, for providing your premises 
for our meeting, and to our management, volunteers, members, staff, and 
partners for coming together as one and faithfully supporting the mission since 
its establishment in 1948. 

After a two-year hiatus, SNM held its first 
in-person Sree Narayana Guru Jayanthi 
celebrations opening its doors to the community. 
The two-day event started off with a Guru Pooja 
(Prayer) on 10 September 2022, where members 
of SNM came together to honour the 168th 
birth anniversary of Sree Narayana Guru, whose 
founding principles form the guiding ethos of our 
organisation.

We had a flag raising ceremony, which was 
witnessed by our Guests-of-Honour at the 
different premises of SNM - Assoc Prof Dr 
Muhammad Faishal Ibrahim, Minister of State, 
Ministry of Home Affairs & Ministry of National 
Development was at our Nursing Home at Yishun 
Avenue 5, Mayor Ms Denise Phua, Central 
Singapore District Member of Parliament, Jalan 
Besar GRC attended at the SNM Care Centre at 
Race Course Road, Adviser Ms. Mariam Jaafar 
from Sembawang GRC at our Woodlands Senior 
Care Centre, and Adviser Mr. Gan Thiam Poh 
from Ang Mo Kio GRC participated in the event 
at Meranti Home @ Pelangi Village.

Guru Jayanthi 
Celebrations

The festivities continued into the evening, where 
members attended a song and dance celebration 
performed by partners and volunteers at Naval 
Base Secondary School.

On 11 September 2022, the celebrations 
continued with games, songs and a lucky draw! 
People from all the different races mingled 
together as they enjoyed a delicious spread of 
19 traditional Kerala vegetarian dishes served 
on banana leaves. Members familiar with the 
occasion played their part in explaining the 
different ingredients and the proper way to have 
the meal to their counterparts.

The event also saw the signing of MOUs between 
SNM and the Singapore Malayalee Association 
(SMA) Care Limited to run a Senior Care Centre 
in Bedok, and with Tata Consultancy Services 
to leverage technology for the betterment of the 
wellbeing of individuals. The signing of the MOUs 
was witnessed by our Guest of Honour, Dr Tan 
See Leng, Minister for Manpower and Second 
Minister for Trade and Industry, who graced the 
event with his presence. 

We thank all our partners, volunteers, members 
for their contributions and performances over 
the past two days, and Naval Base Secondary 
School for providing the premises for our event! 



ദർശനം 
ഡിസംബർ 2022.
2022ലെ ചാരിറ്ി  ട്്രാൻസ്്പരൻസി  
അവാർഡ് എസ് എൻ എമ്ിന്.

ട്്രരീനാരായണ മിഷന്  (സിംഗപ്പൂർ) 
2022-ലെ ചാരിറ്ി ട്്രാൻസ്്പരൻസി 
അവാർഡ് െഭിച്ച  വിവരം നിങ്ങളോ�ാ്ര്  
പങ്കുലവക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്് 
അഭിമാനമകുണ്്. സകുതാര്യതയകും 
ഭരണ നിെവാരവകും, ചാരിറ്ികല� 
അംഗരീകരിക്കുന്ന ചാരിറ്ി 
ട്്രാൻസ്്പരൻസി അവാർഡ് (സി്രിഎ), 
85 വിജയികല�യാണ്  ഇത്തവണ  
ലതലരഞ്ഞ്രകുത്ത്. 

നവംബർ 9 ന് സിംഗപ്പൂർ ചചനരീസ് 
കൾച്ചറൽ ലസന്്ററിൽ, സാംസ്്കാരിക, 
കമ്്യപൂണിറ്ി, യപൂത്ത് മട്ത്ാെയം 
(എംസിസിചവ) സംഘ്രിപ്ിച്ച 
ച്രങ്ങിൽ  എസ്എൻഎം ട്പസിഡന്്റ് 
ട്്രരീ ജയളോേവ് ഉണ്ിത്താൻ അവാർഡ് 
ഏറ്കുവാങ്ങി. അഭിമാനകരമായ ഈ 
അവാർഡ് മപൂന്നാം തവണയാണ് 
എസ്എൻഎമ്ിന്  െഭിക്കുന്നത്

അത്കുതകരമായ ഈ ളോനട്ം ചകവരിച്ച 
ട്്രരീനാരായണ മിഷൻ ്രരീമിന് 
അഭിനന്ദനങ്ങൾ!

ചസെന്്റ് ഹരീളോറാസ് അവാർഡ് ളോജതാക്�ായ മിസ്ിസ് 
കളോരാൾ ളോചാങ്, മിസ്റ്റർ ഓവൻ ്രാൻ, മിസ്റ്റർ ലഡറക് 
ഓങ്, മിസ് ഷാളോരാൺ ഖപൂ എന്നിവർക്് അഭിനന്ദനങ്ങൾ! 
52 ളോനാമിനിക�ിൽ നിന്നാണ് വിജയികല� 
ലതരലഞ്ഞ്രകുത്തത്.  അതിൽ 13 ളോപലര ചൈനെിസ്റ്റകുക�ായി 
ളോഷാർട്്െിസ്റ്റ് ലചയ്കുകയകും 4 അവാർഡ് ളോജതാക്ല�  
ലതരലഞ്ഞ്രകുക്ലപ്്രകുകയകും ലചയ്തകു. 4 വിജയിക�ിൽ രണ്് ളോപർ 
എസ്എൻഎം ലന്്റ സജരീവ സന്നദ്ധ ട്പവർത്തകരാലണന്നത് 
നമകുക്് അഭിമാനകരമാണ്!
 
വിവിധ തരത്തിെകുള്ള സാമപൂഹ്യ ളോസവനത്തിനായി 
തങ്ങ�കുല്ര അളോത്വാസികല� ചകുറ്കുവട്മകുള്ള 
ട്പളോേ്രങ്ങ�ിൽ ലകാണ്കുളോപാവകുകയകും അതകുളോപാലെ തലന്ന 
സകുഹൃത്തകുക്ല�യകും മറ്കും ല്രെിളോൈാൺ വഴി ബന്ധലപ്ട്കു 
സംസാരിക്ാൻ അവസരം ഒരകുക്ിലകാ്രകുത്തതിെപൂല്രയകും 
ട്്രരീ കളോരാൾ ലചാങ്ങിനകു 2022 ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരകുപത്തി 
ഏഴാം തിയ്തി കംപാഷളോണറ്് ളോൈാറിനർ അവാർഡ് 
െഭിക്കുകയകുണ്ായി.

മലറ്ാരകു അവാർഡ് ആയ “ ഇൻസ്്പയറിങ്  യപൂത്ത്  അവാർഡ്” ട്്രരീ 
ഓവൻ താനകും െഭിച്ചകു ട്പായവ്യത്യാസമില്ാലത ചസക്ിെിംഗ് 
വിത്ത് ഔട്് ഏജ് (സി ഡബ്്യപൂ എ ) അളോത് വാസികല� 
സ്ാപനത്തിലന്്റ പകുറളോത്താക്് ലകാണ്കുളോപാവകുകയകും 
അവർക്് മറ്കുള്ളവരകുമായി ഇ്രപഴകാൻ അവസരം 
ഒരകുക്ിലകാ്രകുക്കുകയകും ലചയ്തതിെപൂല്രയാണ് മിസ്റ്റർ ഓലവൻ 
്രാന് ഈ അവാർഡ് െഭിക്ാൻ ഇ്രയായത്.

വ�ലര ഏലറആത്ാർത്ഥവകും അർത്ഥവത്തായ സാമപൂഹ്യ 
ളോസവനത്തിെപൂല്രയകും അംഗരീകാരം ഏറ്കുവാങ്ങിയ  മിസ്റ്റർ 
ഓവൻ്രാനകും മിസ്ിസ് കളോരാ�ിനകും തങ്ങ�കുല്ര ഹൃേയം 
നിറഞ്ഞ നന്ദി ളോരഖലപ്്രകുത്തകുന്നകു.

ഒമ്പതാമത്, “സസലന്്റ് 
ഹീറോ�ാസ്” അവാർഡിലല 
വിജയികളായ എസ്എൻഎം 
റോവാളന്്റിയർമാർ

ഇരുപത്ിഒൻപതാമത് വാർഷിക 
മാതൃകാ മദർ അവാർഡിൽ എസ്.
എൻ.എം ഗുണറോ�ാക്ാക്കൾ 
അർഹരായി.

29-ാമത് മാതൃകാ മേർ അവാർഡിൽ  
ആേ്യ 5 ചൈനെിസ്റ്റകുക�ിൽ  ഞങ്ങ�കുല്ര 
രണ്കുളോപർ ഇ്രം ളോന്രകുകയകും അവർഡിന്  
അർഹരാവകുകയകും ലചയ്തകു 

ഞങ്ങ�കുല്ര ഗകുണളോഭാക്ാക്�ായ 
ട്്രരീമതി പാണ്ിധകുചര പരിമ�യകും 
ട്്രരീമതി രാളോജ്ര്വരിയകുമാണ് 
അവാർഡിനർഹരായവർ.അവർക്കു 
ട്പളോത്യക അഭിനന്ദനങൾ.

2022 ഓഗസ്റ്റ് 20 ന് ന്രന്ന ഈ അവാർഡ്, 
കകു്രകുംബളോത്താ്രകുള്ള നിസ്വാർത്ഥ 
സമർപ്ണത്തിന് സമപൂഹത്തിലന്്റ എല്ാ 
തകുറക�ിൽ നിന്നകുമകുള്ള അമ്മാലര 
അംഗരീകരിക്കുന്നതിനാണ് Òജാമിയ 
സിംഗപ്പൂർÓ  ആണ് ഈ അവാർഡ് 
സംഘ്രിപ്ിച്ചത്. ളോമഡം  പാണ്ിത്തകുചറ 
പരിമ� ഈ വർഷലത്ത ഇഎംഎ കിരരീ്രം 
ളോന്രിയത്.  സിംഗപപൂർ ട്പസിഡന്്റ് ഹെരീമ 
യാളോക്ാബാണ്  അവാർഡ് സമ്ാനിച്ചത്.

എസ് എൻ  എമ്ി ലന്്റ കമ്്യപൂണിറ്ി 
ളോട്പാട്ഗാമകുക�ായ Òലെൻഡ് എ ഹാൻഡ്Ó 
, യകുവ തെമകുറയിലെ  ഒറ് അംഗങ്ങൾ 
മാട്തമകുള്ള കകു്രകുംബങ്ങല� െക്്യം 
വച്ചകുള്ള ഒരകു ളോട്പാട്ഗാമാണിത്. ഇത് 
ഭക്ണവകും വരീട്കുപകരണങ്ങ�കും  
െഭ്യമാക്ാൻ സഹായിക്കുന്നകു,  ചസ്മൈൽ 
വിത്ത് യകു, ചനപകുണ്യ വികസന 
പരിപാ്രി, കപൂ്രാലത 100=50 ളോട്ഗാസറി 
സളോപ്ാർട്് ളോട്പാട്ഗാമകുക�കും ന്രത്തകുന്നകു. 

ഞങ്ങ�കുല്ര ഗകുണളോഭാക്ാക്ൾക്ായി 
മകുളോന്നാട്കുള്ള യാട്ത ലകട്ിപ്്രകുക്കുകയകും 
അവരകുല്ര അഭിൊഷങ്ങൾ 
പപൂർത്തരീകരിക്ാൻ അവലര 
ട്പാപ്്തരാക്കുകയകും ലചയ്കുലമന്ന് 
ഞങ്ങൾ ട്പതരീക്ിക്കുന്നകു. ഈ മികച്ച 
അവസരത്തിന് ജാമിയ് സിംഗപ്പൂരിന് 
നന്ദി !
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ഈ അ്രച്ചകുപപൂട്ൽ കാെയ�വിൽ 
ഞങ്ങൾ പങ്ി്രകുന്ന ഏറ്വകും പകുതിയ 
അപ് ളോഡറ്കുകൾക്കും അറിയിപ്കുകൾക്കുമായി 
ഞങ്ങല� Facebook-ൽ പിത്കു്രരകുക.

ഞങ്ങ�കുല്ര ളോപജ് പിത്കു്രരകുന്നതിന് QR ളോകാഡ് 
സ്്കാൻ ലചയ്കുക അലല്ങ്ിൽ 
Facebook-ൽ @SNMSINGAPORE ളോനാക്കുക

അച്ച്രി സമയത്ത് വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണ്.

71ആം വാർഷിക ജന�ൽ 
റോബാഡി മീറ്ിംഗ്.
ഞങ്ങ�കുല്ര വാർഷിക ജനറൽ ളോബാഡി ളോയാഗം 2022 ഓഗസ്റ്റ് 
21ന് ളോനാർത്ത് ട്ബപൂക്്സ് ലസക്ന്്ററി സ്്കപൂ�ിൽ വച്ചകു  ട്്രരീ ജയളോേവ് 
ഉണ്ിത്താലന്്റ ളോനതൃത്വത്തിൽ ന്രന്നകു. ജനറൽ ലസട്കട്റി ട്്രരീമതി 
്രാെിനി ോളോമാേരൻ, ട്്രഷറർ ളോഡാ : കാർത്തിളോകയൻ രാമൻ െരീഗൽ 
അചഡ്വസർ ട്്രരീ ഭാസ്്കരൻ ്രിവസാമി ഉൾലപ്ല്ര അമ്പളോതാ�ം ളോപർ 
ളോയാഗത്തിൽ പലങ്്രകുത്തകു.

1948 സ്ാപിതമായ ട്്രരീനാരായണ മിഷന് അന്നകുമകുതൽ എല്ാ 
സഹായ സഹകരങ്ങൾ നൽകിലകാണ്ിരിക്കുന്ന ഞങ്ങ�കുല്ര 
മാളോനല്മ മൈന്്റ് അംഗങ്ങൾക്കും, ളോജാെിക്ാർക്കും,മറ്് സഹായികൾക്കും 
ഹൃേയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ളോരഖലപ്്രകുത്തകുന്നളോതാല്രാപ്ം വാർഷിക 
ളോയാഗത്തിന് സ്െസൗകര്യം ഒരകുക്ിത്തന്ന ളോനാർത്ത് ട്ബപൂക്്സ് 
ലസക്ന്്റി സ്്കപൂ�ിനകും ട്പളോത്യക നന്ദി ളോരഖലപ്്രകുത്തകുന്നകു.

ഗുരുജയന്ി 
ആറോ�ാഷം 

ളോകാവിഡ് മഹാമാരി കാരണം രണ്കു 
വർഷമായി മകു്രങ്ങിളോപ്ായ നാരായണ 
ഗകുരകുവിലന്്റ പിറന്നാൾ ആളോഘാഷം ഈ 
വർഷം വ�ലര ഗംബിരമായി ന്രന്നകു. 
ഗകുരകുവിലന്്റ നപൂറ്ി അറകുപത്തി എട്ാം 
പിറന്നാൾ ആയിരകുന്നകു ഈ വർഷം 
ലകാണ്ാ്രിയത്.  ളോനവൽ ളോബസ് ലസക്ന്്റി 
സ്്കപൂ�ിൽ വച്ചകു ലസപ്റ്ംബർ പത്ത് 
പതിലനാന്നകു തിയ്തിക�ിൊയിരകുന്നകു 
ആളോഘാഷം.

വിവിധ സ്െങ്ങ�ിൊയകുള്ള ഗകുരകുവിലന്്റ 
ളോപരിെകുള്ള സ്ാപനങ്ങ�ിൽ പതാകാ 
േിനം ആചരിക്കുകയകുണ്ായി.  ട്പധാന 
ഇ്രമായ  യിഷകുണിൽ  ഉള്ള ട്്രരീ നാരായണ 
ഗകുരകു മന്ദിരത്തിൽ സിംഗപ്പൂർ ആഭ്യത്ര 
സഹമട്ത്ി മട്ത്ി  അളോസാ: ലട്പാൈ. 
ളോഡാ. മകുഹമ്േ് ചൈഷൽ ഇട്ബാഹിം 
പതാകയകുയർത്തി .

ളോനവൽ ളോബസ് ലസക്ൻഡറി സ്്കപൂ�ിൽ 
ന്രന്ന  പരിപാ്രിയിൽ സിംഗപ്പൂരിലെ 
വിവിധ സംഘ്രനയിലെ ഭാരവാഹികൾ 
ഉൾപ്ല്രയകുള്ള അംഗങ്ങളോ�ാല്രാപ്ം  
സന്നദ്ധട്പവർത്തകരകും മറ്് ലപാതകു 
ജനങ്ങ�കും ഡാൻസകും പാട്കും ഉൾലപ്ല്രയകുള്ള 
വിവിധയിനം കൊ പരിപാ്രികൾ 
അവതരിപ്ിച്ചകു.  2022 ലസപ്റ്ംബർ പത്തിന് 
ആരംഭിച്ച പരിപാ്രികൾ പതിലനാന്നിനകു 
ചവകകുളോന്നരം വലര നരീണ്കു നിന്നകു.

പരിപാ്രിയകുല്ര രണ്ാം േിവസമായ 
ലസപ്റ്ംബർ പതിലനാന്നിനകു   
വാഴയിെയിൽ നൽകിയ 19 പരമ്പരാഗത 
ളോകര� സസ്യാഹാര വിഭവങ്ങൾ  അ്രങ്ങിയ 
സേ്യ  ഏവർക്കും വ�ലര ഇഷ്ടമായി. 

ഈ അവസരത്തിൽ പരിചിതരായ 
അംഗങ്ങൾ വിവിധയിനം ഭക്ണത്തിലന്്റ 
വ്യത്യസ്്ത ളോചരകുവകല�ക്കുറിച്ചകും അത് 
എങ്ങലന വി�മ്പണം ഏലതല്ാം വിഭവങ്ങൾ 
ഏതകു ഘട്ത്തിലൊലക് കഴിക്ണം 
എലന്നാലക് യകുള്ള അറിവകുകൾ പരസ്്പരം  
ചകമാറകുന്നതകും 
 കാണാമായിരകുന്നകു.

ലബളോഡാക്ിലെ സരീനിയർ ലകയർ 
ലസന്്ററിൽ വച്ച് എസ്എൻഎമ്കും സിംഗപ്പൂർ 
മെയാ�ി അളോസാസിളോയഷൻ (എസ്എംഎ) 
ലകയർ െിമിറ്ഡകും കപൂ്രി വ്യക്ിക�കുല്ര 
ളോക്മത്തിനായി സാളോങ്തികവിേ്യ 
ട്പളോയാജനലപ്്രകുത്തകുന്നതിന് ്രാറ് 
കൺസൾട്ൻസി സർവരീസസ്കുമായി ഒരകു 
ധാരണാപട്തം ഒപ്കുലവക്ൽ ച്രങ്ങകും 
ഇളോതാല്രാപ്ം ന്രന്നകു.  വി്രിഷ്ടാതിഥി, 
മാനവളോ്രഷി മട്ത്ിയകും രണ്ാം വാണിജ്യ-
വ്യവസായ മട്ത്ിയകുമായ ളോഡാ. ്രാൻ സരീ 
ലെംഗ്   ധാരണാ പട്തം ഒപ്കുവയ്ക്കുന്ന 
ച്രങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരകുന്നകു 

പരിപാ്രി ന്രന്ന രണ്കു േിവസങ്ങ�ിൊയി 
ഞങ്ങ�കുമായി സഹകരിച്ച എല്ാ 
അംഗങ്ങൾക്കും സന്നദ്ധട്പവർത്തകർക്കും  
അതകുളോപാലെ പരിപാ്രിക്ായി ളോവേി  
നൽകിയ  ളോനവൽ ളോബസ് ലസക്ൻഡറി 
സ്്കപൂ�ിനകും ട്പളോത്യക നന്ദി അറിയിക്കുന്നകു.


