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தமிழ்நாடு ஆளுநர், திரு.பன்ொரிலால் புர ாகித் அெர்களின்
இ ங்கல் செய்தி
திராவிட

முன்னேற்ற

கழகத்தின்

மூத்த

தலைவரும்,

ப ாதுச்

பெயைாளரும், தமிழ்நாட்டின் முன்ோள் அலைச்ெருைாே திரு.க..அன் ழகன்
அவர்களின் ைலறவிலே னகள்வியுற்று, மிகுந்த னவதலே அலடந்துள்னளன்.
ன ராசிரியர் எே அலேவராலும் அன்ன ாடு அலழக்கப் ட்ட
திரு.க.அன் ழகன் அவர்கள் தமிழ் ன ராசிரியர் நிலையில் தேது ணியிலேத்
பதாடங்கிோர். இவர் ை புத்தங்கலள எழுதியுள்ளார். திராவிட இயகத்தின்
எழுச்சிமிகு

தலைவராவார்.

இவர்

சிறந்த

ன ச்ொளராகத்

திகழ்ந்தது

ைட்டுைல்ைாைல், தமிழ் பைாழியில் ாண்டித்துவம் ப ற்றவராவார்.
தேது

அரசியல் வாழ்வு

மூைம்

சுைார்

தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக இவர் ஆற்றிய

எழு து ஆண்டுகளாக
ங்களிப்பு எப்ப ாழுதும்

அலேவரின் நிலேவுகளிலும் இருந்து பகாண்னடயிருக்கும். இவரது ைலறவு
தமிழக ைக்களுக்கும், குறிப் ாக திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவர்
ைற்றும் கட்சியிேருக்கும் ஈடுபெய்ய முடியாத இழப் ாகும்.
அன்ோரின் ைலறவால் மிகுந்த துயரத்தில் இருக்கும் குடும் த்தாருக்கு
எேது ஆழ்ந்த வருத்தத்லத பதரிவிப் னதாடு, அன்ோரின் ஆன்ைா
ொந்தியலடய இலறவலேப் பிரார்த்திக்கினறன். னைலும், மீளமுடியாத
துயரில் வாடும் குடும் த்தாருக்கு இதிலிருந்து மீள்வதற்கு னவண்டிய
ைத்லத இலறவன் அளித்திடவும் னவண்டுகின்னறன்.
பன்ொரிலால் புர ாகித்
தமிழ்நாடு ஆளுநர்
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GOVERNOR’S CONDOLENCE MESSAGE
Following is the Condolence message given by Thiru. Banwarilal Purohit,
Hon’ble Governor of Tamil Nadu on demise of Thiru. K. Anbazhagan, Senior
most leader and General Secretary of Dravida Munnetra Kazhagam.
I am deeply shocked and grieved to know about the death of Thiru.
K. Anbazhagan, Senior most leader, General Secretary of Dravida Munnetra
Kazhagam and Former Minister of Tamil Nadu.
Thiru. K. Anbazhagan who was fondly called ‘Perasiriyar’ started his
career as Professor of Tamil. He was the author of several books. He was a
Stalwart of the Dravidian Movement. He was a fine orator and had good
command over Tamil Language.
With a political span covering nearly seven decades his contribution to
the development of Tamil Nadu will always remain unforgettable. His demise
is an irreparable loss to the people of Tamil Nadu and particularly to the
leader of DMK and their party members.
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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