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மாண்புமிகு தமிழ் நாடு ஆளுநர் , திரு.ஆர்.என்.ரவி அவர்களின்
முப் படை வீரர்களின் ககாடி நாள் கெய் தி
தேெே்தின்

பாதுகாப்பு மற் றும் ஒருமமப்பாட்டின்

அமடயாளமாக

முப்பமட வீரர்கள் திகழ் கிறார்கள் . முப்பமட வீரர்களுமடய
விசுொெமும்

கடமமயில்

இந்தியாமெ

ெலிமமயுள் ள

ஆக்கிரமிப்பு,

உள் நாட்டுக்

தபான் றெற் றிமன
பாதுகாப்பதில்
சபற் றுள் ளது.
சிறந்ே

தீரமுடன்

அெர்கள்

இராணுெே்திலிருந்து

உண்மமயான

தேெமாக

அர்ப்பணிப்பும்

மாற் றியுள் ளது.

கலெரங் கள் ,

செளிநாட்டின்

இயற் மகயின்

எதிர்சகாண்டு

ஆற் றிய தியாகம்

அெர்களுமடய

காலே்மேயும்

காட்டும்

குன் றாே

தேெே்தின்
மக்களின்

சீற் றம்

நலன் கமளப்

பாராட்டுகமளப்

இளமமக்

காலே்மேயும் ,

ொழ் க்மகயின்

நாட்டிற் காகதெ

அர்ப்பணிே்து

தெமெயாற் றி

விமடசபறும்

தபாது

நம் முமடய

நன் றிமய

அெர்களுக்கு காணிக்மகயாக்க தெண்டியது அெசியமாகும் .
முன் னாள்
நலனுக்காகப்

பமடவீரர்கள்

மற் றும்

பயன் படுே்ேப்படும்

அெர்களது

சகாடி

நாள்

குடும் பே்தினரின்

நிதிக்கு

கணிெமாக

பங் களிப்பேற் கு மக்களுக்கு சபான் னான ொய் ப்மப அளிக்கும் ெமகயில் ,
டிெம் பர் மாேம் 7ஆம் நாள்

முப்பமட வீரர்களுக்கான சகாடி நாளாகக்

சகாண்டாடப்பட்டு ெருெதில் சபருமகிழ் ெசி
் அமடகிதறன் .
முப்பமட வீரர்களுக்கான சகாடி நாள்

நிதிக்கு ேமிழக மக்கள்

ோராளமாக ேங் களது பங் களிப்பிமன அளிக்குமாறும் அெர்கள் ஆற் றிய
தியாகங் களுக்கு நன் றி சேரிவிக்குமாறும் தகட்டுக்சகாள் கிதறன் .
செல் க ேமிழ் நாடு!
செய் ஹிந்!

ஆர்.என் .ரவி
ேமிழ் நாடு ஆளுநர்
.............................................................................................................................
ஆளுநர் மாளிமக, சென் மன - 22.
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HON’BLE GOVERNOR OF TAMIL NADU,
THIRU.R.N.RAVI’S MESSAGE ON
ARMED FORCES FLAG DAY 2021
The Armed Forces are symbol of the security and Integrity of the Nation.
Their unflinching loyalty and sincere devotion to duty has made India a strong
Nation. Their sacrifices in safeguarding the interests of the Nation in the face of
external aggression, internal disturbances and nature’s fury have won them the
admiration of the people. Having spent the youthful and best part of their life in
the service of the Nation, it is imperative that we show our gratitude to them,
when they leave the Armed Forces.
I am happy that the Armed Forces Flag Day is being commemorated on
7th December, to give the people a golden opportunity to contribute substantially
to the Flag Day Fund which will be utilised for the welfare of Ex-servicemen and
their families.
I appeal to the people of Tamil Nadu to contribute generously to the Armed
Forces Flag Day Fund & show our gratitude for their sacrifices for the country.

Jai Tamil Nadu !
Jai Hind !!
R.N. Ravi
Governor of Tamil Nadu
.............................................................................................................................
Raj Bhavan, Chennai - 22.
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