
• For this exhumation programme, family members are also allowed to claim the remains for graves located outside Blocks 10 to 16, 18, 21 and 22
 (supplementary graves) provided that they have been buried at Choa Chu Kang Muslim Cemetery for at least 15 years prior to 12 September 2022.

• 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
 may object to claims listed. All objections are to be submitted no later than 26 August 2022 and 3 October 2022 respectively. Objections submitted after
 these dates will not be accepted. The full list can be viewed at www.pusara.sg.

• Please note that the exhumation of the supplementary graves will not proceed if there is written objection to Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) 
 from any of the family members. The next-of-kin may submit their objections against the exhumation of the supplementary graves either online at 
 www.pusara.sg or personally by contacting the Muslim Cemetery Exhumation Office (MCEO) at 6238 4504 for an appointment stating the reason for 
 their objections. 

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

S/N  Claimed Supplementary Graves Registered On  Deceased List Uploaded on the Website   Objection Closing Date

1 Between 12 September 21 and 30 June 22 12 August 22 26 August 22

2 Between 1 July 22 and 12 September 22 19 September 22 3 October 22  

NOTICE FOR EXHUMATION OF GRAVES 
AT CHOA CHU KANG MUSLIM CEMETERY (PHASE 8)

AFFECTED GRAVES AT BLOCKS 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21 AND 22

NOTICE FOR OBJECTION EXHUMATION OF GRAVES 
AT CHOA CHU KANG MUSLIM CEMETERY (PHASE 8)

IN CONNECTION WITH GRAVES OUTSIDE BLOCKS 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21 AND 22 (“SUPPLEMENTARY GRAVES”)

• Registration for the exhumation of graves at Choa Chu Kang Muslim Cemetery Phase 8 is currently underway. 

• Family members have been invited to claim the remains of their Next-of-Kin (“Principal Deceased”) buried at Blocks 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21 and 22. 

• Family members may register online using Singpass at www.pusara.sg or contact 6238 4504 for an appointment.

• The deadline for registration is on 12 September 2022.

பாதிக்்கப்பட்்ட ்கல்்லறை்கள் புளோ�ாக் 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22 ஆகியவற்றில் உள்�ன

•  சுவா சூ காங் முஸ்லிம் இடுகாட்டில் கல்்லறைகறைத் தோ�ாண்டியெடுக்கும் பணியின் 8ஆம் கட்்டப் பதிவு �றதோபாது நற்டயபறுகிைது. 
•  புதோைாக் 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22 ஆகிெவறறில் அ்டக்கம் யெய்ெப்பட்டுள்ை உைவினர்களின் (“கா்லமான மு�ன்றம உைவினர்”) பிதோே�ச்சிற�வுகறைக் தோகாே குடும்ப உறுப்பினர்கள் 

அறைக்கப்பட்டுள்ைனர். 
•  குடும்ப உறுப்பினர்கள் சிங்்பபாஸ் பென்படுத்தி www.pusara.sg இறைெத்�ைத்தில் பதிவு யெய்ெ்லாம் அல்்லது 6238 4504 என்ை எண்றை அறைத்து தோ�திப்பதிவு யெய்ெ்லாம். 
•  பதிவு யெய்வ�றகான இறுதி நபாள் 12 செப்்டம்்பர் 2022.

புளோ�ாக் 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22 ஆகியவற்றுக்கு வவளியிலுள்� ்கல்்லறை்களின் வ�ா்டர்பில் ("துறைக் ்கல்்லறை்கள்")

•  இந்�த் தோ�ாண்டியெடுப்பு ந்டவடிக்றகயில், புதோைாக் 10 மு�ல் 16, 18, 21, 22 ஆகிெவறறுக்கு யவளியில் உள்ை கல்்லறைகளின் (துறைக் கல்்லறைகள்) பிதோே�ச்சிற�வுகறையும் குடும்ப 
உறுப்பினர்கள் தோகாே அனுமதிக்கப்படும். ஆனால் அறவ, 12 யெப்்டம்பர் 2022 தோ�திக்குமுன் குறைந்�து 15 ஆண்டுகளுக்கு சுவா சூ காங் முஸ்லிம் இடுகாட்டில் அ்டக்கம் யெய்ெப்பட்டிருக்க 
தோவண்டும்.

•  தோகாேப்படும் துறைக் கல்்லறைகளின் பட்டிெல் யபாதுமக்களி்டம் ய�ரிெப்படுத்�ப்படும். அதோ�ாடு, கீழ்க்காணும் அட்்டவறையில் உள்ைபடி இறைெத்�ைத்தில் பதிதோவறைம் யெய்ெப்படும். 
பட்டிெலில் உள்ை தோகாரிக்றககளுக்குக் குடும்ப உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு ய�ரிவிக்க்லாம். அறனத்து எதிர்ப்புகளும் முறைதோெ 26 ஆகஸ்ட் 2022 மறறும் 3 அக்தோ்டாபர் 2022 தோ�திக்குள் 
ெமர்ப்பிக்கப்ப்டதோவண்டும். இந்�த் தோ�திகளுக்குப் பிைகு ெமர்ப்பிக்கப்படும் எதிர்ப்புகள் ஏறகப்ப்டமாட்்டாது. முழுப் பட்டிெற்ல www.pusara.sg இறைெத்�ைத்தில் பார்றவயி்ட்லாம்.

•  குடும்ப உறுப்பினர்கள் எவதோேனும் சிங்கப்பூர் இஸ்்லாமிெ ெமெ மன்ைத்தி்டம் (முயிஸ்) எழுத்துபூர்வமாக எதிர்ப்பு ய�ரிவித்�ால், துறைக் கல்்லறைகள் தோ�ாண்டியெடுக்கப்ப்டாது என்பற�க் 
கவனத்தில் யகாள்ைவும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் துறைக் கல்்லறைகள் தோ�ாண்டியெடுக்கப்படுவ�றகு எதிோன எதிர்ப்றப www.pusara.sg இறைெத்�ைத்தில் ெமர்ப்பிக்க்லாம் அல்்லது 
6238 4504 என்ை எண்ணில் முஸ்லிம் இடுகாடு தோ�ாண்டியெடுப்பு அலுவ்லகத்து்டன் (MCEO) ய�ா்டர்பு யகாண்டு, �ங்கைது எதிர்ப்புக்கான காேைத்ற�த் ய�ரிவித்து தோ�திப்பதிவு 
யெய்ெ்லாம். 

•  தோமல்விவேங்களுக்கு, அன்புகூர்ந்து 6238 4504 என்ை எண்றை அறையுங்கள் அல்்லது www.pusara.sg இறைெத்�ைத்திறகுச் யெல்லுங்கள் அல்்லது info@pusara.sg முகவரிக்கு 
மின்னஞ்ெல் அனுப்புங்கள்

S/N துணைக் கல்்லணைகணைக் கோகபாருவதபாகப் ்பதிவு செய்த கோததி இைந்தவரின் ்பட்டியல் ்பதிகோவற்ைம் செய்யப்்பட்்ட கோததி இணையத்தைத்தில் எதிர்ப்ண்பச் ெமர்ப்பிப்்பதற்கபான இறுதி நபாள்
1 13 யெம்்டம்பர் 2021 தோ�திக்கும் 30 ஜூன் 2022 தோ�திக்கும் இற்டயில் 12 ஆகஸ்ட் 2022 26 ஆகஸ்ட் 2022
2 1 ஜூற்ல 2022 தோ�திக்கும் 12 யெப்்டம்பர் 2022 தோ�திக்கும் இற்டயில் 19 யெம்்டம்பர் 2022 3 அக்தோ்டாபர் 2022

சுவா சூ ்காங் முஸ்லிம் இடு்காட்டில் ்கல்்லறை்கள் 
 ளோ�ாண்டிவயடுப்பு பற்றிய அறிவிப்பு (்கட்்டம் 8)

சுவா சூ ்காங் முஸ்லிம் இடு்காட்டில் ்கல்்லறை்கற�த் 
ளோ�ாண்டிவயடுப்ப�ற்்கான எதிர்ப்பு பற்றிய அறிவிப்பு (்கட்்டம் 8)


