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28/04/2021
ஓம் முருகா!
அன் பான பாலமுருகன் அடியார்கள் அனனவருக்கும் வணக்கம் !!
இவ் வருடம் னைவ மகா ைனபயால் ஒழுங் கு சைய் யப்பட்ட பாலமுருகன்
வருடாந்த
உற் ைவம்
சிறப்பாக
நனட
சபற் றது.
இருப்பினும்
அரைாங் க தனட உத்தரவு காரணமாக ( ககாவிட்-19 சதாற் று) இறுதி
3 நாட்களும் ைகல அடியார்களும் கலந்து சகாண்டு சிறப்பிக்க முடியாத
ைந்தர்ப்ப
சூழ் நினல
ஏற் பட்டதற் கு
நிர்வாகக்
குழுவினர்
மனம்
வருந்துகிறார்கள் .
புதிய நிர்வாக குழு சதரிவாகி இரண்டு வாரங் களிகலகய வருடாந் த
உற் ைவம் நனடசபற் ற கபாதிலும் , புதிய அங் கத்தவர்கள் அனனவரும்
உற் ைாகமாக விடா முயற் சியுடன் சையலபட்டதால் , உற் ைவம் சிறப்பாக
நனடசபற் று முடிவனடந்தது.
தாமாககவ
முன் வந்து
சையல் பட்ட
அனனத்து
பாலமுருகனின்
நற் பணியாளர்களுக்கும் (மானல கட்டல் , வீதி வளவு துப்பரவாக்கல் ,
ைனமயலுக்கு உதவுதலுடன் , இதர...) நிர்வாக குழு நன் றினயத் சதரிவித்துக்
சகாள் கிறது.
அத்துடன் தாமாககவ முன் னின் று வாழ் த்தி, உதவிகள் சைய் த அடியார்கள் ,
முன் னாள் நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களுக்கும் இை்ைனப நன் றினயத்
சதரிவிக்கிறது.
இனி
வரும்
காலங் களில்
நனடசபற
இருக்கும்
நிகழ் ைசி
் கள் ,
உற் ைவங் களுக்கும் உங் களால் இயன் ற உதவிகனளை் சைய் து பால முருகன்
ஆலய வளர்ை்சிக்கும் உயர்வுக்கும் கமன் கமலும் உதவுமாறு உங் கனள
அன் புடன் ககட்டுக் சகாள் கிகறாம் .
மிகுந்த நன் றியுடன்

மு. சு. வன் னியசிங் கம் .
னைவ மகா ைனப தனலவர்
E-mail: murugan@perthmurugan.org.au

Tp (08) 94379995

Web Site: www.perthmurugan.org.au

Ohm Muruga!
Dear Perth Bala Murugan Devotees!!
2021 Perth Bala Murugan Temple annual festival from 15 to 27 April 2021 was
completed very successfully.
However, due the State Government Covid-19 Three day lockdown restrictions
from 24 to 26 April 2021, devotees could not able to attend the last three day
festivals. Saiva Maha Sabai Management Council (MC) sincerely apologise for the
inconvenience caused to the devotees.
Even though the new MC was elected two weeks before the festival, all the MC
members worked hard with enthusiasm to conduct the annual festival
exceptionally well.
We would like to sincerely thank all the volunteers for their assistance and
contribution (garland making, property cleaning, cooking assistance etc…).
Further we want to thank Devotees and past MC members who voluntarily came
forward to wish and provided assistance / guidance.
Please kindly continue to provide as much help as possible for future events and
festivals to assist in the growth and upliftment of the Perth Bala Murugan Temple.

Yours sincerely

M S Vanyasinkam
SMS President
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