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மாண்புமிகு தமிழ் நாடு ஆளுநர் திரு.என்.ரவி அெர்களின்
ரமலான் ொழ் த்துெ் செய் தி (ஈககத் திருநாள் ) (03.05.2022)
ஈககத்
பண்டிகக

திருநாள்

என்று

நநரத்தில் ,

அகழக்கப் படும்

நாட்டு

மக்கள்

இந் த

ரமலான்

அகனெருக் கும் ,

குறிப் பாக இசுலாமிய ெநகாதர , ெநகாதரிகளுக்கு எனது மனமார்ந்த
ொழ் த்துக்ககளயும் ,

நல் ொழ் த்துக்ககளயும்

சதரிவித்துக்

சகாள் ெதில் மகிழ் ெ்சி அகடகிநேன். நபிகள் நாயகம் கே் றுத் தந் த
மனித குலெ் நெகெக்கு நம் கமநய அர்ப்பணித்துக் சகாள் ளும் நாள்
இது.
முகமது நபியின் அன்புணர்வு, அேவுகர குறித்த நபாதகனகள் ,
எக்காலத்தும் நம் முடன் நின்று, ெமூகத்தின் முன்நனே் ேத்திே் காக
நாட்டுப் பே் றுடன்

கூடிய,

மனப் பான்கமயுடன்

தாய்

நாம்

நாட்டு

மீதான

நநர்கமயான,

உயர்வு

முே் நபாக்கான

ொழ் க்கககய நடத்திட நிகனவூட்டுெதாக அகமந் துள் ளது.
ெமுதாய மே் றும் ெளமான இந் தியாவின் ெநகாதரத்துெத்கத
நமம் படுத்தவும் ,

நன்கம

மே் றும்

நல் ொழ் வுக்கான

அன்கபப்

பரப் பவும் , நபாதிக்கப் படும் தியாகம் , அகிம் கெ, சபாறுகம மே் றும்
ஒே் றுகம ஆகியெே் றின் தார்மீகப் பாகதகய ககடப் பிடிக்க இந் த
நன்னாளில் உறுதி எடுத்துக் சகாள் நொம் .
அகனெரும் நலமாகவும் , மகிழ் ெ்சியாகவும் , ெளமாகவும் ொழ
ொழ் த்துகின்நேன்.
ஆர்.என்.ரவி
தமிழ் நாடு ஆளுநர்
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HON’BLE GOVERNOR OF TAMIL NADU THIRU.R.N.RAVI’S
MESSAGE ON RAMZAN (EID-UL-FITR) (03.05.2022)

On this occasion of Ramzan known as Eid-Ul-Fitr as well, I am glad
to extend my heartiest greetings and best wishes to all our country men and
women specially Muslim brothers and sisters. This is the day to rededicate
our self to the service to the humanity as taught by the Prophet .
The kindness and preaching of the Prophet Mohammed must always
stand with us and remind us to lead a positive and progressive life with
patriotism and nationalism for the betterment of the society.
Let us to resolve ourselves on this celebrations, to adopt moral path
of sacrifice, non-violence, patience and unity that were preached to promote
fraternity and spread love for goodness and well being of the community
and progressive India.
I wish everyone a healthy, happy and prosperous life.
R.N.Ravi
Governor of Tamil Nadu
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