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ஓம் முருகா! 

 

அன்பான சைவ மகா ைசப அங்கத்தவரக்ளுக்கு! 
 

சைவ மகா ைசபயின் 2020/21 நிரவ்ாகத்திற்கு உறுப்பினரக்சை  

நியமித்தசமக்கு நன்றி.  -   உங்கள் ஆதரவுககும் நம்பிக்ககக்கும் எனது 

மனமார்ந்த நன்றிகள்.  மக்கை் தீரப்்பப மபகைன் தீரப்்பு.   நிரவ்ாக குழு 

உறுப்பினர ்விபரங்கசை இடது பக்கத்தில் பாரக்்கவும். 
 

கடந்த 20 வருடங்கைாக பபரத்் பால முருகனுக்கு ஓரு குசறயுமின்றி, 

அப்பழுக்கற்ற முசறயில் பைசவ சைய்து வரும் நான், சதாடரந்்தும் எனது 

சதாண்சட சிறப்பாக நடத்துவதற்கு உதவுவதுடன் சைவ மகா 

ைசபசயயும் வலுப்படுத்துமாறு அன்புடன் பகடட்ுக் சகாை்கிபறன்.  

அசனவசரயும் பபரத்் பாலமுருகன் பகாவில் முன்பனற்றத்துக்கு ஒன்று 

கூடுமாறு அன்புடன் பவண்டிக் சகாை்கிபறன். 
 

நிரவ்ாக குழுவின் உடனடி எதிரக்ால சையற்பாடுகை் :- வருடாந்த திருவிழா; 

கடன் அசடத்தல்; சித்திரத் பதர ் சவை்பைாட்டம்; புதிய ைட்ட வசரபு;.  

எதிரவ்ரும் காலங்கைில் சைவ மகா ைசப நிரவ்ாக குழுவிற்கு அசனத்து   

நிரவ்ாக உறுப்பினரக்ளும் ஏகமனதாக சதரிவு சைய்யப்பட பவண்டுசமன 

அங்கத்தவரக்சை தாழ்சமயுடன் பகடட்ுக்சகாை்கிபறன். 
 

ைசபக்கு சவைியில் இருந்து சதாண்டாற்றும் குழுக்களுக்கு எனது 

மனமாரந்்த நன்றி.   சைவ மகா ைசப சையற்படுவது பகாவில் நடத்தபவ 

அன்றி வழக்குகை் நடத்த அல்ல.   நாங்கை் உங்கை் எல்லாருசடய 

அபிப்பிராயங்கசையும் கருத்தில் சகாண்டு முடிவுகசை எடுப்பபாம். 

ஏதாவது குசறகை் இருப்பின் 2வது ஞாயிறு நிரவ்ாக குழு கூட்டத்திற்கு 

வந்து தீரவ்ு காணவும்.  

 

மிகுந்த நன்றியுடன் 

 

 

சு. வன்னியசிங்கம். 

சைவ மகா ைசப தசலவர ்
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Ohm Muruga! 
 
Dear Saiva Maha Sabai (SMS) Members 
 
I sincerely thank you for electing members for the 2020/21 committee – my sincere 
appreciation and gratitude for your support and trust. “Voice of the people is the voice 
of God". You can find the names and the associated positions of Management Council on 
the side of this letterhead.  
 
As in the past 20 years, I will continue to serve Perth Bala Murugan with honesty and 
integrity. I also sincerely request every member to support me to uplift the presence and 
facilities of the Perth Bala Murugan Temple and to strengthen SMS and its associated 
services. The MC will focus on the immediate priority actions :– Annual Festival in April, 
clearing of all the loan liabilities, Chariot Maiden Run and the work on new constitution. 
 
I take this opportunity to thank all the volunteer groups serving the temple. SMS is here 
to run the temple and not to engage in protracted legal battles. We will consider 
accommodating the views of each member in our decision making. If there are any issues, 
please attend the MC meeting on the 2nd Sunday of the month to resolve the matters. It 
is also my humble request that future MC be elected unanimously. 
 
Yours sincerely 
 

 
M S Vanyasinkam 
SMS President 
 
28 /03/2021 
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