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21 and 22.
அழைக்்கப்்பட்டுள்்ளனர்.

•• Family
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Singpassஇணையத்்தளத்தில்
at www.pusara.sg
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an என்்ற
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to 12 September
2022.
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• The list of claimed supplementary graves will be made known to the public and uploaded on the website as shown in the table below. Family members
objectதுணைக்
to claimsகல்்லறைகளின்
listed. All objections
are to be submitted
no later than
26 August
2022 and
3 Octoberஉள்்ளபடி
2022 respectively.
Objections
submitted
after
• may
கோ�ோரப்்படும்
பட்டியல் பொ�ொதுமக்்களிடம்
தெரியப்்படுத்்தப்்படும்.
அதோ�ோடு,
கீழ்்க்ககாணும்
அட்்டவணையில்
இணையத்்தளத்தில்
பதிவேற்்றம்
செய்்யப்்படும்.
these
datesஉள்்ள
will not
be accepted. The
fullஉறுப்பினர்்கள்
list can be viewed
www.pusara.sg.
பட்டியலில்
கோ�ோரிக்்ககைகளுக்குக்
குடும்்ப
எதிர்ப்பு atதெரிவிக்்கலாம்.
அனைத்து எதிர்ப்புகளும் முறையே 26 ஆகஸ்ட் 2022 மற்றும் 3 அக்டோபர் 2022 தேதிக்குள்
சமர்ப்பிக்்கப்்படவேண்டும். இந்்தத் தேதிகளுக்குப் பிறகு சமர்ப்பிக்்கப்்படும் எதிர்ப்புகள் ஏற்்கப்்படமாட்்டடாது. முழுப் பட்டியலை www.pusara.sg இணையத்்தளத்தில் பார்்வவையிடலாம்.

S/N
1
2

S/N

Claimed Supplementary Graves Registered On

துணைக் கல்்லறைகளைக் கோ�ோருவதாகப் பதிவு செய்்த தேதி

1 13
2

செம்்டம்்பர்Between
2021 தேதிக்கும்
30 ஜூன் 2022 தேதிக்கும்
12 September
21 and இடையில்
30 June 2212 ஆகஸ்ட் 2022

1 ஜூலை 2022 தேதிக்கும் 12 செப்்டம்்பர் 2022 தேதிக்கும் இடையில்

Between 1 July 22 and 12 September 22

Deceased List Uploaded on the Website

Objection Closing Date

12 August 22

26 August 22

இறந்்தவரின் பட்டியல் பதிவேற்்றம் செய்்யப்்பட்்ட தேதி
19 செம்்டம்்பர் 2022

19 September 22

இணையத்்தளத்தில் எதிர்்ப்பபைச் சமர்ப்பிப்்பதற்்ககான இறுதி நாள்
26 ஆகஸ்ட் 2022
3 அக்டோபர் 2022

3 October 22

• குடும்்ப உறுப்பினர்்கள் எவரேனும் சிங்்கப்பூர் இஸ்்லலாமிய சமய மன்்றத்திடம் (முயிஸ்) எழுத்துபூர்்வமாக எதிர்ப்பு தெரிவித்்ததால், துணைக் கல்்லறைகள் தோ�ோண்டியெடுக்்கப்்படாது என்்பதைக்
கவனத்தில் கொ�ொள்்ளவும். குடும்்ப உறுப்பினர்்கள் துணைக் கல்்லறைகள் தோ�ோண்டியெடுக்்கப்்படுவதற்கு எதிரான எதிர்்ப்பபை www.pusara.sg இணையத்்தளத்தில் சமர்ப்பிக்்கலாம் அல்்லது
• Please note that the exhumation of the supplementary graves will not proceed if there is written objection to Majlis Ugama Islam Singapura (Muis)
6238 4504 என்்ற எண்ணில் முஸ்லிம் இடுகாடு தோ�ோண்டியெடுப்பு அலுவலகத்துடன் (MCEO) தொ�ொடர்பு கொ�ொண்டு, தங்்களது எதிர்ப்புக்்ககான காரணத்்ததைத் தெரிவித்து தேதிப்்பதிவு
from
any of the family members. The next-of-kin may submit their objections against the exhumation of the supplementary graves either online at
செய்்யலாம்.

www.pusara.sg or personally by contacting the Muslim Cemetery Exhumation Office (MCEO) at 6238 4504 for an appointment stating the reason for
objections. அன்புகூர்ந்து 6238 4504 என்்ற எண்்ணணை அழையுங்்கள் அல்்லது www.pusara.sg இணையத்்தளத்திற்குச் செல்லுங்்கள் அல்்லது info@pusara.sg முகவரிக்கு
• their
மேல்விவரங்்களுக்கு,

மின்்னஞ்்சல் அனுப்புங்்கள்
• For
more information, please call us at 6238 4504 or visit www.pusara.sg or email to info@pusara.sg

