India condoles the untimely demise of former Prime
Minister of Japan, H.E. Mr. Abe Shinzo
July 08, 2022

ଜାପାନର ପୂର୍ତ
ବ ନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟର୍ର ଶ୍ରୀ ଆବର୍ ସିବଜାଙ୍କ ଅକାଳ ର୍ିବ ାଗବର ଭାରତ ସମବର୍ଦନା
ଜଣାଇଛି
ଜୁ ଲାଇ 08, 2022
ଜାପାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟର୍ର ଶ୍ରୀ ଆବର୍ ସିବଜାଙ୍କ ଅକାଳ ର୍ିବ ାଗବର ଭାରତ ସରକାର ଓ ବଲାକମାବନ ଅତୟନ୍ତ ଦୁ ୁଃଖିତ
ଏର୍ଂ ତାଙ୍କ ପରିର୍ାର, ର୍ନ୍ଧୁ ଏର୍ଂ ଜାପାନର୍ାସୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମବର୍ଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀ ଆବର୍ ଜବଣ ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବନତା ତଥା ମହାନ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିବଲ, ଯିଏ ମାନର୍ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାଯବୟ କରିଥିବଲ। ବସ
ସମଗ୍ର ର୍ିଶ୍ୱବର ବଲାକଙ୍କ ହୃ ଦ ଓ ମନବର ଏକ ଅର୍ିସ୍ମରଣୀ ଛାପ ଛାଡିଯାଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାର୍ବର ଅଗଷ୍ଟ 2007 ବର ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମ ବର ଶ୍ରୀ ଆବର୍ ଭାରତୀ ସଂସଦବର ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ "କନଫ୍ଲଏନସ
ୁ ଅଫ୍ ଟୁ

ସିଜ୍" ର୍ା "ଦୁ ଇ ସାଗରର ମିଳନ" ଶୀର୍ବକ ର୍ିର୍ ଉପବର ଭାର୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବଲ ବଯଉଁଥିବର ବସ କହିଥିବଲ ବଯ ଦୁ ନଆ
ି ର ବଯବକୌଣସି
ସ୍ଥାନବର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପକବଠାରୁ ଭାରତ-ଜାପାନ ମଧ୍ୟବର ସମ୍ପକବ ର୍ିକାଶ ପାଇଁ ସର୍ୁ ଠାରୁ ବର୍ଶୀ ସମ୍ଭାର୍ନା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ।ି
ଏକ ମୁକ୍ତ, ବ ାଲା ଏର୍ଂ ସମ୍ମିଳତ
ି ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ବକ୍ଷତ୍ର ହାସଲ କରିର୍ା ନିମବନ୍ତ ବଦଶଗୁଡକ
ି ୁ ଏକତ୍ର କରିର୍ାବର ତାଙ୍କର
ପ୍ର ାସ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ ଥିଲା।
ଶ୍ରୀ ଆବର୍ଙ୍କ ଅପାର ଅର୍ଦାନ ବଯାଗଁୁ ଭାରତ-ଜାପାନ ମଧ୍ୟବର ସମ୍ପକବ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତିକ ଓ ବର୍ୈଶ୍ୱକ
ି ଭାଗିଦାରୀ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ

ବହାଇଛି। ବସ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିର୍ା ସମ ବର ଭାରତ ଏର୍ଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟବର ର୍ହୁ ମାଇଲ ଣ୍ଟ
ୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ବହାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ
ଆବର୍ଙ୍କୁ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀ ସବର୍ବାଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର ପଦମଭୂର୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିର୍ା ବହଉଛି ଭାରତବର ତାଙ୍କପ୍ରତି ଥିର୍ା ସମ୍ମାନ ଓ
ଆନ୍ତରିକତାର ପ୍ରମାଣ।
ଶ୍ରୀ ଆବର୍ 2022 ବର ଜାପାନ ଭାରତ ସଂସଦୀ ବମୈତ୍ରୀ ଲିଗ୍ (ବଜଆଇପିଏଫ୍ଏଲ) ଏର୍ଂ ଜାପାନ ଭାରତ ଆବସାସିଏସନ (ବଜଆଇଏ)
ର ବନତୃ ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବଲ, ଯାହା ଭାରତ-ଜାପାନ ସହଭାଗିତାକୁ ସୁଦୃଢ କରିର୍ା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୃ ଢ ପ୍ରତିର୍ଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫ୍ଳିତ କବର।

ଭାରତର ଜବଣ ମହାନ ର୍ନ୍ଧୁ ଙ୍କୁ ହରାଇର୍ା ଆମ ସମଗ୍ର ବଦଶବର ଅନୁ ଭୂତ ବହାଇଛି। ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତ ଜାପାନ ସହିତ ବଶାକବର ଅଛି
ଏର୍ଂ ଏହି କଠିନ ମୁହୂର୍ତ୍ବବର ଆବମ ଆମର ଜାପାନୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକତାର ସହ ଛିଡା ବହାଇଛୁ । ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ସିବଜା ଆବର୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଜଣାଇର୍ା ପାଇଁ 9 ଜୁ ଲାଇ 2022 ବର ଭାରତବର ଏକ ଦିର୍ସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀ ବଶାକ ପାଳନ
କରାଯିର୍।
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ଜୁ ଲାଇ 08, 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.

