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July 08, 2022  

ଜାପାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟର୍ର ଶ୍ରୀ ଆବର୍ ସବିଜାଙ୍କ ଅକାଳ ର୍ବି ାଗବର ଭାରତ ସମବର୍ଦନା 
ଜଣାଇଛ ି
ଜୁଲାଇ 08, 2022 
 
ଜାପାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟର୍ର ଶ୍ରୀ ଆବର୍ ସବିଜାଙ୍କ ଅକାଳ ର୍ବି ାଗବର ଭାରତ ସରକାର ଓ ବଲାକମାବନ ଅତୟନ୍ତ ଦୁୁଃଖିତ 
ଏର୍ଂ ତାଙ୍କ ପରରି୍ାର, ର୍ନୁ୍ଧ ଏର୍ଂ ଜାପାନର୍ାସୀଙୁ୍କ ଗଭୀର ସମବର୍ଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି 
ଶ୍ରୀ ଆବର୍ ଜବଣ ଦୂରଦୃଷି୍ଟ ସମ୍ପନ୍ନ ବନତା ତଥା ମହାନ ରାଜନୀତଜି୍ଞ ଥିବଲ, ଯିଏ ମାନର୍ଜାତରି ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ ନରିନ୍ତର କାଯବୟ କରଥିିବଲ। ବସ 
ସମଗ୍ର ର୍ଶି୍ୱବର ବଲାକଙ୍କ ହୃଦ  ଓ ମନବର ଏକ ଅର୍ସି୍ମରଣୀ  ଛାପ ଛାଡଯିାଇଛନ୍ତ।ି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାର୍ବର ଅଗଷ୍ଟ 2007 ବର ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମ ବର ଶ୍ରୀ ଆବର୍ ଭାରତୀ  ସଂସଦବର ତାଙ୍କର ପ୍ରସଦି୍ଧ "କନଫ୍ଲଏୁନସ ଅଫ୍ ଟୁ 
ସଜି୍" ର୍ା "ଦୁଇ ସାଗରର ମିଳନ" ଶୀର୍ବକ ର୍ରି୍  ଉପବର ଭାର୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରଥିିବଲ ବଯଉଁଥିବର ବସ କହଥିିବଲ ବଯ ଦୁନଆିର ବଯବକୌଣସ ି
ସ୍ଥାନବର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକବଠାରୁ ଭାରତ-ଜାପାନ ମଧ୍ୟବର ସମ୍ପକବ ର୍କିାଶ ପାଇଁ ସରୁ୍ଠାରୁ ବର୍ଶୀ ସମ୍ଭାର୍ନା ସହତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରଛି।ି 
ଏକ ମୁକ୍ତ, ବ ାଲା ଏର୍ଂ ସମି୍ମଳତି ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ବକ୍ଷତ୍ର ହାସଲ କରରି୍ା ନମିବନ୍ତ ବଦଶଗୁଡକୁି ଏକତ୍ର କରରି୍ାବର ତାଙ୍କର 
ପ୍ର ାସ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ ଥିଲା। 
ଶ୍ରୀ ଆବର୍ଙ୍କ ଅପାର ଅର୍ଦାନ ବଯାଗଁ ୁଭାରତ-ଜାପାନ ମଧ୍ୟବର ସମ୍ପକବ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତକି ଓ ବର୍ୈଶ୍ୱକି ଭାଗିଦାରୀ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ 
ବହାଇଛ।ି ବସ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିର୍ା ସମ ବର ଭାରତ ଏର୍ଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟବର ର୍ହୁ ମାଇଲ ଣୁ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ବହାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ 
ଆବର୍ଙୁ୍କ ଭାରତର ଦ୍ୱତିୀ  ସବର୍ବାଚ୍ଚ ନାଗରକି ପୁରସ୍କାର ପଦମଭୂର୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରରି୍ା ବହଉଛ ିଭାରତବର ତାଙ୍କପ୍ରତ ିଥିର୍ା ସମ୍ମାନ ଓ 
ଆନ୍ତରକିତାର ପ୍ରମାଣ। 
ଶ୍ରୀ ଆବର୍ 2022 ବର ଜାପାନ ଭାରତ ସଂସଦୀ  ବମୈତ୍ରୀ ଲିଗ୍ (ବଜଆଇପିଏଫ୍ଏଲ) ଏର୍ଂ ଜାପାନ ଭାରତ ଆବସାସଏିସନ (ବଜଆଇଏ) 
ର ବନତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରଥିିବଲ, ଯାହା ଭାରତ-ଜାପାନ ସହଭାଗିତାକୁ ସୁଦୃଢ କରରି୍ା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ ପ୍ରତରି୍ଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତଫି୍ଳତି କବର। 
ଭାରତର ଜବଣ ମହାନ ର୍ନୁ୍ଧଙୁ୍କ ହରାଇର୍ା ଆମ ସମଗ୍ର ବଦଶବର ଅନୁଭୂତ ବହାଇଛ।ି ଆଜ ିସମଗ୍ର ଭାରତ ଜାପାନ ସହତି ବଶାକବର ଅଛ ି
ଏର୍ଂ ଏହ ିକଠନି ମହୂୁର୍ତ୍ବବର ଆବମ ଆମର ଜାପାନୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକତାର ସହ ଛଡିା ବହାଇଛୁ। ପରୂ୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ସବିଜା ଆବର୍ଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆମର ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଜଣାଇର୍ା ପାଇଁ 9 ଜୁଲାଇ 2022 ବର ଭାରତବର ଏକ ଦରି୍ସୀ  ରାଷ୍ଟ୍ରୀ  ବଶାକ ପାଳନ 
କରାଯିର୍। 
 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 
ଜୁଲାଇ 08, 2022 
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