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மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் திரு. ஆர்.என்.ரெி அெர்களின் தீபாெளித்
திருநாள் ொழ்த்துச் செய்தி
தமிழ்நாடு
அனைவருக்கும்

மற்றும்

நம்

எைது

இைிய

தாய்திருநாட்டின்
மற்றும்

சக ாதர

பசுனம

சக ாதரி ள்

தீபாவளித்

திருநாள்

நல்வாழ்த்து னளத் ததரிவித்துக்த ாள் ிகேன்.
”தீபங் ளின்

திருநாளாம்”

தீபாவளித்

திருநாள்,

நன்னமயின்

குன்ோ

வலினமனயயும் தீனம ள் அனைத்னதயும் தவன்தேடுக்கும் அதன் ஆற்ேனலயும்
த ாண்டாடும் தபான்ைாளாகும். வாய்னமயும், அேமுகம இறுதியில் தவல்லும்
என்பனத இத்திருநாள் எடுத்தியம்பு ிேது.
தசல்லவும்,

அேியானம

எனும்

இருளிலிருந்து ஒளினய கநாக் ிச்

நினலயிலிருந்து

வில ி

கமலாை

அேினவ

எய்தவும், மைச்கசார்விலிருந்து விடுபட்டு கபரின்பத்னதப் தபேவும் இந்நன்ைாள்
நமக்கு

ஊக் மளிக் ிேது.

ஒற்றுனமயுணர்னவயும்,

இத்திருநாள்,

நம்

நல்தலண்ணத்னதயும்,

நாட்டு
கதாழனம

மக் ளினடகய
உணர்னவயும்

வலுப்தபேச்தசய்வதுடன் சமுதாயத் ததாண்டாற்ேவும் நமக்கு ஊக் மளிக் ிேது.
அேியானம எனும் இருனள அ ற்ேி அேிதவாளி எனும் தீபத்னத இத்திருநாள்
ஒளிரச்தசய்யட்டும். இந்த தீபாவளி, நம் அனைவரின் வாழ்வில் அனமதினயயும்,
ஒற்றுனமனயயும், வளனமனயயும், ம ிழ்ச்சினயயும் அளிக் ட்டும்.

ஆர்.என்.ரெி
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர்
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HON’BLE GOVERNOR OF TAMIL NADU, THIRU. R.N.RAVI’S
MESSAGE ON DEEPAVALI
I extend my warmest greetings and best wishes to my brothers
and sisters of Tamil Nadu and the Nation for a Happy and Green
Deepavali.
Deepavali, the ‘festival of lights’ is the celebration of the
perpetual power of the good and its capability to conquer all evil. It
tells us that truth and virtue alone triumph in the end. It inspires us to
move from darkness towards light, from ignorance towards wisdom
and from melancholy towards bliss. This festival strengthens the sense
of unity, goodwill and fraternity among the people of our country and
inspires us to work for the service of humanity.
May this festival dispel the darkness of ignorance and kindle the
light of knowledge and enlightenment. May it bring peace, harmony,
prosperity and happiness in our lives.

R.N.RAVI
GOVERNOR OF TAMIL NADU

Raj Bhavan, Chennai -22

Sd/-

Date:03.11.2021

Addl. Director (PR)

