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மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் திரு. பன்ொாிலால் புர ாஹித்
அெர்களின் ஆயுத பூஜை மற்றும் ெிையதெமி வாழ்த்துச் செய்தி
ஆயுதபூஜை மற்றும் விையதெமி பண்டிஜைஜய முன்னிட்டு தமிழை
மக்ைளுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துைஜைத் சதாிவித்துக் சைாள்ைிறேன்.
ஆயுதபூஜை

பண்டிஜை

தீய

ெக்திைைின்

மீது

நல்ல

ெக்திைைின்

சவற்ேிஜயக் குேிக்கும் வஜையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் றைாலாைலமாைக்
சைாண்டாடப்படுைிேது. நவராத்திாி சைாண்டாட்டங்ைைில் மனித இனத்ஜதப்
றபணிப் பாதுைாக்கும் துர்ஜை அன்ஜனஜயப் றபாற்ேிப் பாடுைின்றோம். பத்தாம்
நாைில்

பைவான்

ஸ்ரீராமர்

மற்றும்

துர்ஜை

அன்ஜனயின்

சவற்ேிஜய

விையதெமியாை நாடு முழுவதும் பல்றவறு முஜேைைில் சைாண்டாடுைின்றோம்.
இந்த விையதெமி நன்னாள், நம் வாழ்வில், உண்ஜமயாயிருத்தல், நன்ஜம
செய்தல்,

மற்றும்

நிஜலநிறுத்தி,

நம்

றநர்ஜமஜய

சவைிப்படுத்துதல்

குடும்பங்ைைில்

என்றும்

ஆைிய

ைண்டிராத

நற்பண்புைஜை
வைத்ஜதயும்,

வைர்ச்ெிஜயயும் அைிக்கும் புதிய ஆற்ேஜலப் பஜேொற்றுவதாய் அஜமயட்டும்.
இத்திருவிழா நம் மாநிலத்திலும் நாட்டிலும் அஜமதி, நல்லிணக்ைம், வைம் மற்றும்
நல்ல உடல் நலத்ஜத நல்ைிட வாழ்த்துைிறேன்.
பன்ொாிலால் புர ாஹித்
தமிழ்நாடு ஆளுநர்

ஆளுநர் மாளிஜக, சென்ஜை -22
நாள்: 24.10.2020

ஒம்./கூடுதல் இயக்குைர் (ம.சதா)

Press Release No.98

Date:24.10.2020

HON’BLE GOVERNOR OF TAMIL NADU,
THIRU. BANWARILAL PUROHIT’S MESSAGE ON
AYUDHA POOJA AND VIJAYADASAMI
On

the

auspicious

occasion

of

Ayudha

Pooja

and

Vijayadasami, I extend my warm greetings and good wishes to the
people of Tamil Nadu.
Ayudha Pooja is celebrated all over Tamil Nadu with festivity
and joy to mark the triumph of the forces of goodness over the
forces of evil. The concept of Durga as the protector of the human
race is embodied in the celebrations of Navarathri, during these
days we narrate hymns on her victory over the evil forces. Tenth
day is celebrated as Vijayadasami all over the country in various
forms to commemorate the victories of Lord Ram and Goddess
Durga. The celebrations are an inspiration for all of us to follow the
path of righteousness.
May this Vijayadasami herald the arrival of renewed energy in
our lives so that we may persevere in upholding the virtues of truth,
goodness, honesty and experience unprecedented prosperity. May
this festival bring peace, harmony, happiness and good health in
our State and Nation.
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GOVERNOR OF TAMIL NADU
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