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HON’BLE GOVERNOR’S CONDOLENCE MESSAGE

Following is the condolence message given by Thiru. Banwarilal
Purohit, Hon’ble Governor of Tamil Nadu on the demise of Padma Bhushan
Thiru. T.N.Krishnan, Carnatic Music Violinist.

The sad demise of Padma Bhushan Thiru. T.N.Krishnan, Carnatic
Music Violinist fills me with shock and profound grief.
Padma Bhushan Thiru. T.N.Krishnan’s contribution to Carnatic music,
particularly as a violinist will be remembered forever. He was honoured with
Padma Shri and Padma Bhushan awards and also awarded with the Sangeet
Natak

Akademi

award,

Sangeetha

Kalanidhi

award,

Sangeetha

Kalasikhamani awards. He was a Professor of Music in Chennai and later
served as a Dean of the School of Music and Fine Arts at the University of
Delhi. I had occasion to meet him personally and present him Bhavan's
Legendary award in 2018. It was wonderful interaction and I will cherish those
moments.
His demise is irreparable loss to the people in India particularly to the all
Carnatic music lovers across the globe. I convey my deep condolences to the
bereaved members of the family and pray to the Almighty God to rest his soul
in peace and give strength to his family to overcome this unfathomable loss.
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