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தமிழ்நாடு ஆளுநர், திரு.பன்ொரிலால் புர ாகித் அெர்களின்
உலக மகளிர் தின ொழ்த்துச் செய்தி
உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு, அதனத்து மகளிருக்கும், குறிப்பாக
தைசத்திற்கு ைங்கள் வெற்றியின் மூலம் வபருதம தசர்த்ை இந்திய ைாயின்
மகள்களுக்கு எனது நல்ொழ்த்துக்கதை வைரிவித்துக் வகாள்கிதேன்.
இந்நாளில் ைனிப்பட்ட மற்றும் வைாழில்முதே ொழ்நிதலயில்
மகளிரின் வபரும் பங்கிதன நிதனவு கூர்தொம். இந்திய மகளிர் ைமது
அதனத்து முயற்சிகளிலும், ெல்லதமமிக்க சொல்களிலும் வெற்றிவகாடி
நாட்டி ெருகின்ேனர். அெர்கள் ைங்கைது ைந்நிகரற்ே ஆர்ெம், மனெலிதம
மற்றும் அர்பணிப்பின் மூலமாக ைமது குடும்பத்திற்கும், நாட்டிற்கும்
உத்தெகமளிக்கின்ேனர்.
வபண் என்பெள் சக்தியின் உருெம் என்ே தகாட்பாட்டிதன நமது
பண்பாடு நமக்கு கற்றுத் ைந்துள்ைது. நமது வபருதமமிகு தைசத்தை இந்திய
ைாய் என்றும் பாரை மாைா என்றும் நாம் தபாற்றி ெணங்குகின்தோம். சர்ெதைச
மகளிர் தினத்தை வகாண்டாடும் இத்ைருணத்தில் நம்முதடய சமுைாயத்தை
ஏற்ேமிகு முழுதமயான சமுைாயமாக தமம்படுத்திடவும், அதனத்து இந்திய
மகளிரும், சமத்துெமான ொழ்தகயிதன உறுதிவசய்யும் எதிர்காலத்தை
உருொக்கிடவும் அயராது உதைப்தபாம் என உறுதி வகாள்தொமாக.
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GOVERNOR THIRU BANWARILAL PUROHIT’S
INTERNATIONAL WOMEN’S DAY MESSAGE
On the occasion of International Women’s Day, I extend my best
wishes and greetings to all the Women, particularly to the daughters of
India who through their success, have brought glory to the Nation. We are
proud of them.
This is the day to recognise the contributions of the Women in
different facets of life, whether personal or professional. India’s Women
has succeeded admirably in their endeavours, even in the formidable
challenges. They are the source of indomitable spirit, determination,
dedication and inspiration for their families and our Nation.
We salute and respect our Nation as Bharat Mata and Mother India.
Our culture teaches us to believe in the concept of Nari Shakthi or Women
Power.

On this occasion of International Women’s Day 2020, let us

resolve to work towards elevating our society to the pedestal of an ideal
one.

Let us work to a future where every Indian Women gets what she

deserves – equal treatment under conditions of equality.
BANWARILAL PUROHIT
GOVERNOR OF TAMIL NADU
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