India condoles the untimely demise of former Prime
Minister of Japan, H.E. Mr. Abe Shinzo
ભારત જાપાનનાાં ભૂતપૂર્વ ર્ડાપ્રધાન મહામહહમ શ્રીમાન અબે હિન્ઝોનાાં
અકાળ હનધન પર િોક વ્યક્ત કરે છે
08 જુલાઇ, 2022
ભારતની સરકાર અને લોકો જાપાનનાાં ભૂતપૂર્ર્ ર્ડાપ્રધાન મહામહહમ િ્રીમાન અબે િહન્ઝોનાાં અકાળ
નહધનથી અત્યાંત દુઃખી છે અને તેઓનાાં પરહર્ાર અને મહત્રો તેમજ જાપાનનાાં લોકોને અાંતઃકરણપૂર્ર્ક સાાંત્ર્ના
પાઠર્ે છે.
િ્રીમાન અબે સ્ર્પ્નદ્રષ્ટા નેતા અને મુત્સદ્દી હતા, જેઓએ માનર્તાની સુખાકારી માટે અથાગ કામ કર્યુાં
હતુ.ાં તેઓએ સમગ્ર ર્હિ્ર્નાાં લોકોનાાં હ્રદય અને મનમાાં કાયમી છાપ છોડી હતી.
ર્ડાપ્રધાન તરીકે ઓગસ્ટ 2007 માાં તેઓની ભારતની મુલાકાત દરમહયાન, િ્રીમાન અબે દ્ર્ારા ભારતીય
સાંસદમાાં તેઓનુાં "બે સમુદ્રોનો સાંગમ" ભાષણ આપ્યર્ામાાં આર્્યુાં હતુ,ાં જેમાાં તેણે જણાર્્યુાં હતુાં કે ભારત-

જાપાન સાંબાંધ ર્હિ્ર્માાં કોઇપણ સ્થળે દ્ર્હપક્ષીય સાંબાંધનાાં ર્હકાસની સૌથી મોટી સાંભાર્ના સાથે આિહર્ર્ાદ
સમાન છે. તેઓનાાં પ્રયાસો મુક્ત, ઓપન અને સમાર્ેિક ઇન્ડો-પેસહફહકને સાકાર કરર્ા આપણા રાષ્ટ્રોને સાથે
લાર્ર્ામાાં અતહ મહત્ર્પૂર્ણ રહ્યા છે.

િ્રીમાન અબેનાાં ર્હપુલ યોગદાનોએ ભારત-જાપાન સાંબાંધને ર્હિેષ ર્્યૂહાત્મક અને ર્ૈિ્ર્હક ભાગીદારીનાાં સ્તર
સુધી ઉપર ઉઠાર્્યા છે. જાપાનનાાં ર્ડાપ્રધાન તરીકેનાાં તેઓનાાં કાર્યકાળ દરમહયાન ભારત અને જાપાન ર્ચ્ચે
મોટી સાંખ્યામાાં સીમાચહહ્ન સમાન પરહયોજનાઓ ચાલુાં કરર્ામાાં આર્ી હતી. િ્રીમાન અબેને ભારતનો દ્ર્હતહય
સર્ર્ોચ્ચ નાગરહક પુરસ્કાર પદ્મ ર્હભુષણ એનાયત કરર્ો ભારતમાાં તેઓને મળેલ આદર અને સ્નેહની સાક્ષી
પૂરે છે.
િ્રીમાન અબેએ 2022 માાં જાપાન ઇન્ડહયા પાર્લામેન્ટરી ફ્રેન્ડિહપ લીગ (JIPFL) અને જાપાન ઇન્ડહયા
એસોસહએિન (JIA) એમ બન્નેની આગેર્ાની લેર્ી એ ભારત-જાપાન ભાગીદારીને ર્ેગ આપર્ાની તેઓની
ગહન કટહબદ્ધતાને પ્રતહપાદહત કરે છે.
ભારતનાાં ઉત્તમ મીત્રની ખોટ આપણા સમગ્ર રાષ્ટ્રમાાં ર્ર્તાઇ છે. આજે, સમગ્ર ભારત જાપાન સાથે િોક
ર્્યક્ત કરે છે અને આ મુિ્કેલ ક્ષણોમાાં આપણે આપણા જાપાનીઝ ભાઇઓ અને બહેનો સાથે અખાંડહતતા
સાથે ઉભા છીએ. ભૂતપૂર્ર્ ર્ડાપ્રધાન િહન્ઝો અબે પ્રત્યે આપણા ગહન આદરનાાં પ્રતહક સ્ર્રૂપે, 9 જુલાઇ
2022 નાાં રોજ એક દહર્સીય રાષ્ટ્રહય િોક પાળર્ામાાં આર્િે.
નર્ી દદલ્હી
08 જુ લાઇ, 2022
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on
MEA’s website and may be referred to as the official press release.

