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Ohm Muruga! 
 
Dear Saiva Maha Sabai (SMS) Members! 
 
I sincerely thank you for electing 2021/22 Management Committee unanimously – my sincere 
appreciation and gratitude for your support and trust. You can find the names and the 
associated positions of Management Committee on the side of this letterhead.  We will work  
hard to our best possible ability for the further development of Perth Bala Murugan Temple. 
 
The MC will focus on the immediate priority actions – 

1. Temple Festivals, 
2. Chariot Maiden Run, 
3. Development of 400person capacity multi-purpose community hall (refer attached 

concept plans & cost estimate)   
4. Broadening our community service objectives to cater educating underprivileged 

children.  
 
Regarding the multi-purpose community hall,  we sent a letter  to AN Unit Trust on 24/09/2021 
to acquire 1650m2 land [30m x 55m] at the back of their property at 16 Mandogalup Road, 
Mandogalup (behind peacock shed) and waiting for a response.  
 
I sincerely thank all the volunteers who have contributed to the progress of the Association 
and Balamurugan Temple.  I earnestly request every current and potential volunteer to 
continue to provide as much help as possible for the growth and upliftment of Bala Murugan 
Temple. 
 
It is also my humble request that future MC be elected unanimously.   
 
I 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. 
 
Yours sincerely 

 
Mr M S Vanyasinkam 
President 
Saiva Maha Sabai of WA (Inc) 
 
03/11/2021 
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ஓம் முருகா! 

 

அன்பான சைவ மகா ைசப அங்கத்தவரக்ளுக்கு! 

 

சைவ மகா ைசபயின் 2021/22 நிரவ்ாக குழு உறுப்பினரக்சை ஏகமனதாக ததரிவு 

தைய்தசமக்கு நன்றி.  உங்கை் ஆதரவுககும் நம்பிக்சகக்கும் எனது மனமாரந்்த 

நன்றிகை்.  நிரவ்ாக குழு உறுப்பினர ் விபரங்கசை இடது பக்கத்தில் பாரக்்கவும்.  

தமன்மமலும் சைவ மகா ைசபயானது பாலமுருகன் ஆலயத்தின் எதிரக்ால 

அபிவிருத்திக்காக சுபீட்ைமாக  முடிந்த வசர தையற்படும்.     

 

நிரவ்ாக குழுவின் உடனடி எதிரக்ால தையற்பாடுகை்   

1. வருடாந்த மகாவில்  திவிழாக்கை்.  

2. சித்திரத ்மதர ்தவை்மைாட்டம்.  

3. பல்-கசல கலாைை்ார மண்டபம் கட்டும் ஆரம்ப ஒழுங்குகை்,  

4. ைமூக மைசவ இலட்சியத்சத விரிவாக்கி வைதி குசறந்த பிை்சைகை் படிக்க 

உதவும் முயற்சிகை். 

 

ஆலயத்துக்கு 400 மபர ்பங்கு பற்றக் கூடிய பல்-கசல கலாைை்ார மண்டபம் கட்டுவதற்கு 

ஆரம்ப திட்டங்கசை மமற்தகாண்டு ததாடர உை்மைாம் (இசணப்சப பாரக்்கவும்). 

மண்டபம் கட்ட மயில் கூட்டிலிருந்து பின் பக்கமாக 1650m2 [30m x 55m] காணி மகட்டு  

AN Unit Trust ற்கு கடிதம் 24/09/2021 அன்று அனுப்பியிருந்மதாம் {16 Mandogalup Road, 

Mandogalup}. இது வசர பதில் கிசடக்கவில்சல. 

   

ைசபக்கு தவைியில் இருந்து ததாண்டாற்றும் குழுக்களுக்கு எனது மனமாரந்்த நன்றி.  

அயராது ததாண்டு தைய்து வரும் பின்வரும் மகாவில் நற்பணியாைரக்ை் அசனவருக்கும் 

சைவ மகா ைசபயின் ைாரப்ில் நன்றிசயத ் ததரிவித்துக் தகாை்கிமறன்.  இனி வரும் 

காலங்கைில் நசடதபற இருக்கும் நிகழ்ைச்ிகை், உற்ைவங்களுக்கும் உங்கைால் இயன்ற 

உதவிகசைை ் தைய்து பாலமுருகன் ஆலய வைரை்ச்ிக்கும் உயரை்ச்ிக்கும் மமன்மமலும் 

உதவுமாறு உங்கசை அன்புடன் மகட்டுக் தகாை்கிமறாம். 
 

எதிரவ்ரும் காலங்கைிலும் சைவ மகா ைசப நிரவ்ாக குழுவிற்கு அசனத்து 

அங்கத்தவரக்ளும் ஏகமனதாக ததரிவு தைய்யப்பட மவண்டுதமன அங்கத்தவரக்சை 

தாழ்சமயுடன் மகட்டுக்தகாை்கிமறன்.   

 

அசனவசரயும் மபரத்் பாலமுருகன் மகாவில் முன்மனற்றத்துக்கு ஒன்று கூடுமாறு 

அன்புடன் மவண்டிக் தகாை்கிமறன். 

 

 

 

 

மிகுந்த நன்றியுடன் 

 

 

மு. சு. வன்னியசிங்கம். 

தலைவர ்

சைவ மகா ைசப.   

 
03/11/2021 

 
 

 

 

mailto:murugan@perthmurugan.org.au

