உ
சிவமயம்

மின் மடல் - 2017-1
அன் புடையீர்,
வணக்கம் .
அவனருளாலே அவன் தாள் வணங் கி, உங் கள் அடனவடரயும் , இடைவன் புகழ் பாடும் டதப் பூச
லவடளயிே் இந்த மாதாந்திர மின் மைே் வாயிோக சந்திப் பதிே் மிக்க மகிழ் சசி
்
அடைகிலைன.
2016ஆம் ஆண்டு நமது நகரத்தார் சங் கத்திடன வவகுச் சிைப் பாக நிர்வகித்து வசயோை் றிய
திரு.விஸ்வநாதன் அண்ணன் அவர்களுக்கும் அவர்தம் நிர்வாகக்குழு உறுப் பினர்களுக்கும்
முதை் கண் நமது நன் றியிடனத் வதரிவித்துக் வகாள் கிலைாம் .
இந்த மாதாந்திர மின் மைே் வாயிோக நமது சங் கத்தின் வசய் திகடளயும் நே் ே பே
தகவே் கடளயும் உங் கலளாடு உைனுக்குைன் பகிர்ந்துவகாள் வது லநாக்கமாகும் . காோண்டு
லதாறும் நம் மேர் வழக்கம் லபாே வவளிவரும் என் படதயும் இத்தருணத்திே் வதரிவித்துவகாள் ள
விரும் புகிலைன் .
2017 நிர்வாகக் குழு உறுப் பினர்கள் பை் றிய விவரம் நமது சங் க இடணய தளத்தின் கீழ் கண்ை
பக்கத்திே் பார்த்துத் வதரிந்துவகாள் ளோம்
http://www.singainagarathar.com/present_team.aspx
ஜனவரி மாதம் மை்டும் 20க்கும் லமோன புதிய உறுப் பினர்கள் நமது சங் கத்திே் லசர்ந்து
உள் ளனர்.
அவர்கள் அடனவடரயும் நமது அடனவரின் சார்பாக வருக, வருக என் று
வரலவை் கிலைன் .
இன் னும் நமது சங் கத்திே் உறுப் பினராக லவண்டிய நகரத்தார் நண்பர்கள் யாலரனும் இருந்தாே்
அவர்கடள நமது சங் கத்திே் இடணய ஊக்குவிக்குமாறு லகை்டுக்வகாள் கிலைன் . உங் களுைன்
அதிக வதாைர்பிே் இருக்கவும் , தகவே் கடளப் பகிர்ந்துவகாள் ளவும் வழிமுடைகடள ஆராய் ந்து
வருகிலைாம் , கூடிய விடரவிே் அடவ பை் றி வதரிவிக்கிலைன் .
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உறுப் பினர் விவரக் ககயேடு
பேரின் லவண்டுலகாளுக்கிணங் க இந்த வருைம் நமது புது விவரக்டகலயை்டை (அை்ரஸ் புக்)
வவளியிை இருக்கிலைாம் . நமது சிங் கப் பூரிே் நகரத்தார் வசய் யும் வியாபாரம் மை் றும் வதாழிே்
விபரங் கடளயும் (Singapore Nagarathar Business Listing)

லசர்த்து வவளியிை உள் லளாம் .

எதிர் வரும் டதப் பூசத்திே் மகடம எழுதும் இைத்திே் உங் களின் விவரங் கடள சரிபார்க் கவும் ,
வதாழிே் விபரங் கடள பதிவு வசய் யவும் படிவம் டவக்கப்பை உள் ளது. அதடன சரி பார்த்து /
பூர்த்தி வசய் து தரும் படி லவண்டிக்வகாள் கிலைன் .
சிங் கப் பூரிே்
நமது
சமூகம்
பே் கிப் வபருகிவரும்
இவ் லவடளயிே்
ஒவ் வவாருவடரயும்
வதரிந்துவகாள் வதை் கு விவரக்டகலயை்டிே்
புடகப் பைம்
இைம் வபறுவது இன் றியடமயாதது
ஆகிைது. ஆடகயினாே் நகரத்தார் வபருமக்கள் அடனவரும் தம் பதி சலமதராய் இருக்கும்
புடகப் பைம் தந்து இப் பணி சிைக்க உதவுமாறு லகை்டுக்வகாள் கிலைன் .
புடகப் பைம் எடுக்க விரும் புலவாரின் வசதிக்காக டதப் பூசத்டத அடுத்து வரும்
கடைசிகளிே் மாடே லநரங் களிே் (சனி மை் றும் ஞாயிறு) புடகப் பைம் எடுக்கவும்

4 வார
ஏை் பாடு

வசய் யப் பை்டுள் ளது.
த ொண்டூழிேம்
நமது
இரண்டு
ஆேயங் களிலும் ,
சங் கத்திலும்
பே
பணிகள்
இருப் பதாே் ,
நிடைய
வதாண்டூழியர்கள் லதடவப் படுகிைார்கள் .
எப் வபாழுதும் லபாே் அடனவரும் குடும் பத்துைன்
அடனத்து
விழாக்களிலும் ,
நிகழ் சசி
் களிலும்
கேந்து
வகாண்டும் ,
தங் களாே்
முடிந்த
உதவிகடளச் வசய் தும் , அடனத்து நிகழ் சசி
் களும் சிைப் பாக நைக்க உதவுமாறு அன் புைன்
லகை்டுக்வகாள் கிலைன் .
வருகிை சனிக்கிழடம 04.02.2017 டதக்கார்த்திடக அன் று அதிகாடே 6 மணியளவிே் காய் கறி
நறுக்குவதை் கும் மை் ை பே உதவிகடள வசய் வதை் கும் நகரத்தார்கள் வபருமளவிே் வந்து
கேந்துவகாண்டு அருள் மிகு வதண்ைாயுதபாணியின் திருவருடள வபைலவண்டியது.
மின் னஞ் சே் வசதி இே் ோதவை் களுக்காகவும் நமது சமூக வபரிலயார்களின் வசதிக்காகவும் இந்த
மின் மைலின் நகே் கள் (குறிப் பிட்ட அளவு மட்டும் ) நமது ஆேய அலுவேகத்திே் டவக்கப் படும் ,
லதடவப் படுபவர்கள் வபை் றுக்வகாள் ளோம் .
எே் லோரும் எே் ோ நேமும் , வளமும் வபை் று, சீரும் , சிைப் புைன் வாழ வள் ளே் முருகன் தாள்
பணிந்து லவண்டிக்வகாள் கிலைன் .
வாழ் த்துக்கள் , நன் றி. வணக்கம் .

வே.சக்தி குமார்.
தடேவர், நகரத்தார் சங் கம் சிங் கப் பூர்.
31 ஜனவரி 2017.
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புதிே மின்னஞ் சல் முகவரிகள்
நமது சங் கத்தின் நிர்வாக குழு உறுப் பினர்கடள எளிதாக வதாைர்புவகாள் ள கீழ் கண்ை புதிய
மின் னஞ் சே் முகவரிகடள அறிமுகப் படுத்தியுள் லளாம் .
தடேவடரத் வதாைர்புவகாள் ள

: president@singainagarathar.com

வசயோேடரத் வதாைர்புவகாள் ள :

secretary@singainagarathar.com

வபாருளாேடரத் வதாைர்புவகாள் ள :

treasurer@singainagarathar.com

மேர் மை் றும் வபாதுவாகத் வதாைர்புவகாள் ள

: contact@singainagarathar.com

நிகைவுை் ை நிகழ் ச்சிகள்
க ப் தபொங் கல்
நைக்கும் துர்முகி வருைம் டதத் திங் கள் முதே் நாள் வபாங் கே் திருநாடள முன் னிை்டு நம்
ஆேயத்திே் வபாங் கே் காய் கறிகள் வபை பதிவு வசய் திருந்த நகரத்தார்களுக்கு லபாகிப்
பண்டிடக தினமான 13-01-2017 மார்கழித் திங் கள் 29 ம் நாளன் று மாடே ஆறு மணி அளவிே்
கரும் பு மஞ் சள்
இருந்து

வகாத்லதாடு கூடிய காய் கறிப் டபகள்

வமாத்தமாக

சிைப் பாக

தருவித்து

விநிலயாகிக் கப் பை்ைன. லகாவிலிே்

வகாடுக்கப் பை்ை

காய் கறிகள்

400

டபகளாகப்

பகிர்ந்தளிக்கப்
பை்ைது.
இவ் வாண்டு
வகாடுக் கப் பை்ை
காய் கறிகள்
நே் ே
முடையிே்
அடமத்திருக்கும் என் று நம் புகிலைாம் . வரும் ஆண்டுகளிே் கூடுதோன எண்ணிக்டகயிே்
நகரத்தார்கள்
வபாங் கே்
காய் கறிகளுக்கு
பதிந்து
வகாள் ள
லவண்டுமாய்
லகை்டுக்
வகாள் கிலைாம் .
எதிர்வரும் நிகழ் ச்சிகள்
க ப் பூசம்
நம் முருகப் வபருமானின் டதப் பூச உை் சவம் வரும் டதத் திங் கள் 27ம் நாள் வியாழக்கிழடம
வருகிைது. நகரத்தார் வபருமக்கள்

இவ் விழாவினிே்

வழக்கம்

லபாே வபருந்திரளாக கேந்து

வகாண்டு வாரி வழங் கும் வள் ளே் , எே் ோம் வே் ே அருள் மிகு வதண்ைாயுதத்தானின் அருள் வபை
லவண்டியது. இவ் வருைம் பூசம் வார நாளிே் வருவதனாே் எே் ோப் பணிகடளயும் சிைப் பாக
நிடைலவை் ை நம் எே் லோருடைய பங் களிப் பும் மிகவும் அவசியமாகத் லதடவப் படுகிைது. ஆேய
அலுவேகத்திடன வதாைர்பு வகாண்டு உங் களாே் இயன் ை பணிகளுக்கு வபயர்கடள பதிவு
வசய் து வகாள் ளுமாறு ஆேய நிர்வாகத்தின் சார்பிே் லகை்டுக் வகாள் கிலைாம் .
டதப் பூசத்தின் வபாழுது கிை்ைங் கியிே் தங் கும் நகரத்தார் வபருமக் கள் , கிை்ைங் கிடய சுத்தமாக
டவத்திருக்கும் படி அன் புைன் லகை்டுக்வகாள் கிலைாம் . கிை்ைங் கியிே் உள் ள வபை்டி அடி வதாழிே்
வசய் யும்
அறிந்தலத.

இைமாகவும் ,

இடைவழிபாடு

ஆடகயினாே் ,

வசய் யும்

அவ் விைத்திே்

இைமாகவும்

எந்தவவாரு

திகழ் வது

குப் படபயும்

நாம்

லபாைாமே் ,

டவத்திருத்தே் நமது கைடமயும் , மரபுமாகும் .
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அடனவரும்
சுத்தமாக

மககம எழுது ல்
டதப் பூச தினத்தன் று ஆேயத்தின் இடணப் பு கை்டிை இரண்ைாவது தளத்தின் முதே் அடையிே்
மகடம எழுதப் படும் . அத்துைன் வருடொந் திர சங் க உறுப் பினர் சந் ொ மை் றும் தசட்டிேொர்
ஆலே குழும (CTS உறுப் பினர்) சந்தாவிடனயும் நீ ங் கள் வசலுத்தோம் . சிங் கப் பூருக்கு புதிதாகப்
பணியாை் ை வந்திருக்கும் உங் கள் நகரத்தார் நண்பர்கடளயும் உைவுகடளயும் நம் சங் க
உறுப் பினர்களாக லசர ஊக்குவிக்குமாறு லகை்டுக் வகாள் கிலைாம் . அன் டைய தினத்திே் புதிய
உறுப் பினர்

படிவங் களும்

வபை் றுக்

வகாள் ளப் படும் .

நமது

சங் க

விவரக்டகலயை்டிை் கான

விபரங் கள் சரிபார்க்கவும் எை் பாடு வசய் யப் பை்டுள் ளது.
லநரம் : காடே 8.30 மணி முதே் மாடே 6.30 மணிவடர.
மககமயின் சிைப் பு – நொம் ஏன் மககம எழு யவண்டும் ?
மகடம எழுதுதே் என் பது நம் வதான் றுவதாை்ை வழக்கமாகும் . நம் நகரத்தார்கள் வழிவழியாகத்
தங் கள்
வருமானத்தின்
ஒரு
பங் டக
தானதர்மத்திை் கும்
அன் னதானத்திை் கும்
ஆேயப்
பணிகளுக்கும் வசேவிை்டு வந்துள் ளனர். அந் த வழக்கப் படி நாம் ஒவ் வவாருவரும் நம்
வருமானத்திே் ஏதாவது ஒரு வதாடகடய இடைவனுக்குக் காணிக்டகயாகச் வசலுத்தி அவனருள்
வபருவதை் கும் லமன் லமலும்
வதாழிலிே் அபிவிருத்தி அடைவதை் கும்
மகடம எழுதி
வருகிலைாம் .
மகன் + உரிடம என் ை இருவசாை் களின் திரிந்த வடிவலம மகடம என் ைாயிை் று என் பர். அதை் கு
மகனுக்குரிய உரிடம என் று வபாருள் . அதாவது வசை்டிமகனாம் முருகனுக்குரிய பங் டகச்
வசலுத்துவதாகும் . அன் னவன் லகாவிலுக்கு வகாடுக் கக் வகாடுக் க எே் ோ வசே் வங் களும் பே் கிப்
வபருகும் என் பது நாமறிந்த உண்டம. ஆதோே் வருைா வருைம் முந்டதய வருைத்திே்
வசலுத்தியடத விை விருப் பத்திை் க்லகை் ப கூடுதோய் எழுதுதலும் நம் மரபாகும் . ஆகலவ மகடம
எழுதுவது நம் அடனவரின் முக்கியக் கைடம என் படத மனதிை் வகாண்டு உறுப் பினர்கள்
அடனவரும் தவைாது அன் டைய தினம் மகடம எழுதும் படி லகை்டுக்வகாள் ளப் படுகிைார்கள் .
கட்டண விவரம் :
மகடம: (விருப் பம் லபாே் .

குடைந்தது $11)

காவடிக்காணிக்டக: குடும் பம் ஒன் றுக்கு $1.50 வீதம்
இடேக் காணிக்டக: வபரியவருக்கு - $1.50 வீதம் ; குழந்டதகளுக்கு - 50 காசுகள் .
நகர ் ொர் சங் க சந் ொ விபரம்
நைப் பு ஆண்டு சந்தா: $15 (வருைாந்திர உறுப் பினர்களுக்கு மை்டும் ; முந்டதய வருை பை் று
இருப் பினும் வசலுத்தோம் )
நகர ் ொர் சங் கம் புதிே உறுப் பினர்கள் சந் ொ விபரம் :
முதோண்டு சந் தா $15 + பதிவுக் கை்ைணம் $5 ஆக $20
ஆயுள் சந்தா : $200 + பதிவுக் கை்ைணம் $5 ஆக $205.

(அே் ேது)

நன்றி.

Nagarathar Association (Singapore), 15A, Tank Road, Singapore 238065 • Tel : +65 67379393
email : Secretary@singainagarathar.com • www.singainagarathar.com
4

