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પ્રધાનમંત્રીએ એએમએ, અમદાવાદ ખાતે ઝેન ગાર્ડન અન ેકાઇઝેન એકેર્મીન  ં

ઉદઘાટન કર્ ું 

જૂન 27, 2021 

જાપાનમાાં જ ે'ઝેન' છે એ ભારતમાાં 'ધ્યાન' છે: પ્રધાનમાંત્રી 
 

બાહ્ય પ્રગતત અને તિકાસની સાથ ેઆાંતતરક શાાંતત એ બેઉ સાંસ્કૃતતઓની ગુણિત્તાની તનશાની છે: પ્રધાનમાંત્રી 

કેન્દ્ર સરકારના ઘણા તિભાગો, સાંસ્થાઓ અને યોજનાઓમાાં કૈઝનનો ઉપયોગ થાય છે: પ્રધાનમાંત્રી 

પ્રધાનમાંત્રીએ ગજુરાતમાાં તમતન-જાપાન સજજિાના એમના તિઝનની છણાિટ કરી ઑટોમોબાઇલ, બૅતન્દ્કાંગથી લઈને બાાંધકામ 

અને ફામાજ સતિતની 135થી િધુ કાંપનીઓએ ગજુરાતને એમનુાં મથક બનાવયુાં છે: પ્રધાનમાંત્રી 

 

આપણી પાસે સદીઓ જૂનાાં સાાંસ્કૃતતક સાંબાંધોનો આત્મતિશ્વાસ છે અને ભતિષ્ય માટેનુાં સમાન તિઝન પણ છે: પ્રધાનમાંત્રી 

 

પીએમઓમાાં જાપાન પ્લસની અમે તિશેષ વયિસ્થા કરી છે: પ્રધાનમાંત્રી 

 

મિામારી દરમ્યાન ભારત-જાપાન મૈત્રી િતશ્વક તસ્થરતા અને સમૃતિ માટે િધાર ેઅગત્યની બની છે: પ્રધાનમાંત્રી 

 

ટોતકયો ઑતલતમ્પક માટે પ્રધાનમાંત્રીએ જાપાન અને જાપાનના લોકોન ેશુભકામનાઓ પાઠિી 

 

પ્રધાનમાંત્રી શ્રી નરને્દ્ર મોદીએ આજ ેએએમએ, અમદાિાદ ખાતે િીતિયો કૉન્દ્ફરન્દ્સથી ઝેન ગાિજન અને કાઇઝેન એકેિમીનુાં ઉ

દઘાટન કયુું િતુાં. 

ઝેન ગાિજન અને કાઇઝેન એકેિમીના લોકાપજણન ેભારત-

જાપાન સાંબાંધોમાાં સુગમતા અને આધુતનકતાના પ્રતીક તરીકે ગણાિતા પ્રધાનમાંત્રીએ હ્યોગો તપ્રફેક્ચરના નેતાઓ, ખાસ કરી

ને ગિનજર શ્રીમાન ટોતશઝોલ્િો અને હ્યોગો ઇન્દ્ટરનેશનલ એસોતસયેશનનો ઝેન ગાિજન અને કાઇઝેન એકેિમીની સ્થાપનામાાં 

એમના યોગદાન બદલ આભાર માન્દ્યો િતો. તેમણે ભારત જાપાન સાંબાંધોને નિી ઉજાજ આપિા બદલ ગજુરાતના ઈન્દ્િો-
જાપાન ફે્રન્દ્િતશપ એસોતસયેશનની પણ પ્રશાંસા કરી િતી. 

 ‘ઝેન’ અને ભારતીય ‘ધ્યાન’ િચ્ચેની સમાનતાઓ તરફ ધ્યાન દોરતા પ્રધાનમાંત્રી બેઉ સાંસ્કૃતતઓમાાં બાહ્ય પ્રગતત અને તિકા

સની સાથે આાંતતરક શાાંતત અાંગેના ભાર પર લાંબાણપૂિજક બોલ્યા િતા. ભારતીયોને જમાનાથી યોગ મારફત જ ેશાાંતત, સ્િસ્થ
તા અને સરળતાનો અનુભિ થાય છે એ જ શાાંતત, સ્િસ્થતા અને સરળતાની ઝલક એમને આ ઝેન ગાિજનમાાં પણ જોિા મળ

શે. બુિે આ ‘ધ્યાન’, આ બોધ તિશ્વને આપ્યુાં, એમ પ્રધાનમાંત્રીએ કહુ્યાં િતુાં. એિી જ રીતે, પ્રધાનમાંત્રીએ કાઇઝેનનો બેઉ 

બાહ્ય અને આાંતતરક અથજ ઉજાગર કયો િતો જ ેમાત્ર ‘સુધારણા’ પર જ નિી ાં પણ ‘સતત સુધારણા’ પર ભાર આપે છે. 

 પ્રધાનમાંત્રીએ યાદ અપાવયુાં િતુાં કે, મુખ્યમાંત્રી તરીકે તેમણે, ગજુરાતના િિીિટીતાંત્રમાાં કાઇઝેન પર ભાર મૂક્યો િતો. 
2004માાં ગજુરાતમાાં િિીિટી તાલીમમાાં એ દાખલ કરાયુાં િતુાં અને 2005માાં ટોચના સરકારી અમલદારો માટે તિશેષ તાલી

મ તશતબર પણ યોજિામાાં આિી િતી. 
‘સતત સુધારણા’ પ્રતિયાઓના તશષ્ટાચારમાાં પ્રતતતબાંતબત થાય છે જ ેશાસન પર િકારાત્મક અસર તરફ દોરી જાય છે. પ્રધા
નમાંત્રીએ માતિતી આપી િતી કે પ્રધાનમાંત્રી બન્દ્યા બાદ તેઓ ગજુરાતનો કાઇઝેન સાંબાંધી અનુભિ પીએમઓ અને કેન્દ્ર સર

કારના અન્દ્ય તિભાગોમાાં લઇ આવયા િતા. આનાથી કચેરીઓની જગાઓનો મિત્તમ ઉપયોગ અને પ્રતિયાનુાં સરળીકરણ થ

યુાં.  કેન્દ્ર સરકારના ઘણા તિભાગો, સાંસ્થાઓ અને યોજનાઓમાાં કાઇઝેનનો ઉપયોગ થઇ રહ્યો છે એમ પ્રધાનમાંત્રીએ કહુ્યાં િ

તુાં. 



પ્રધાનમાંત્રીએ જાપાન સાથેના એમના અાંગત જોિાણ અને જાપાનના લોકોના સ્નેિ, એમની કાયજ સાંસ્કૃતત, કુશળતા અને તશ
સ્તની એમની પ્રશાંસા પર ભાર મૂક્યો િતો. તેમણે કહુ્યાં િતુાં કે ‘ એમનુાં એ પ્રતતપાદન કે ‘િુાં  ગજુરાતમાાં તમની-
જાપાન સજજિા માગુાં છુાં ’ એમાાં મુલાકાતી જાપાનીઝ લોકોની આકાાંક્ષાઓની ઉષ્ણતાનો મુખ્ય ભાિ રિેલો છે. 

પ્રધાનમાંત્રી િષોથી ‘િાયબ્રન્દ્ટ ગજુરાત સતમટ’માાં જાપાનના ઉત્સાિભેર ભાગ લેિા પર બોલ્યા િતા. તેમણે કહુ્યાં િતુાં કે ઑટો

મોબાઇલ, બૅતન્દ્કાંગથી લઈને બાાંધકામ અને ફામાજ સતિતની 135થી િધુ કાંપનીઓએ ગજુરાતને એમનુાં મથક બનાવયુાં છે. સુ
ઝુકી મોટસજ, િૉન્દ્િા મૉટરસાયકલ, તમત્શુતબશી, ટોયેટા, તિટાચી જિેી કાંપનીઓ ગજુરાતમાાં ઉત્પાદનમાાં સાંકળાયેલી છે. તે
ઓ સ્થાતનક યુિાનોના કૌશલ્ય તિકાસમાાં યોગદાન આપી રિી છે. ગજુરાતમાાં, ત્રણ જાપાઅન-
ઇતન્દ્િયા ઇતન્દ્સ્ટટુ્યટ ફોર મેન્દ્યુફેક્ચતરાંગ ટેકતનકલ યુતનિતસજટીઓ અને આઇઆઇટીઓ સાથે જોિાણ કરીને સેંકિો યુિાઓને 

કૌશલ્ય તાલીમ આપી રિી છે. િધુમાાં, જટેર ો (JETRO) નુાં અમદાિાદ તબઝનેસ સપોટજ  સેન્દ્ટર એક સાથ ેપાાંચ સુધીની કાંપ

નીઓન ેપ્લગ એન્દ્િ પ્લે િકજ  સ્પેસ ફેસેતલટી પૂરી પાિી રહુ્યાં છે. આનાથી ઘણી જાપાનીઝ કાંપનીઓ લાભાતન્દ્િત થઈ છે. પ્રધા
નમાંત્રીએ યાદ અપાવયુાં િતુાં કે રસપ્રદ રીતે, એક અનૌપચાતરક ચચાજમાાં તેમને થયુાં કે જાપાનના લોકોન ેગોલ્ફ પસાંદ છે. તમતનટ
ની તિગતો તરફ ધ્યાન આપિાની બાબત તરીકે, તેમણે ગજુરાતમાાં ગોલ્ફ સુતિધાઓ સુધારિા માટે તિશેષ પ્રયાસો કયાજ િતા

. એ િખતે, ગજુરાતમાાં ગોલ્ફ કોસજ બિુ સામાન્દ્ય ન િતા. આજ ેગજુરાતમાાં ઘણાાં ગોલ્ફ કોસીસ છે. એિી જ રીતે, ગજુરાત
માાં જાપાનીઝ રસે્ટોરન્દ્ સ અને જાપાનીઝ ભાષાનો પણ પ્રસાર થયો છે એિી માતિતી પ્રધાનમાંત્રીએ આપી િતી. 

પ્રધાનમાંત્રીએ જાપાનની શાળા પ્રણાતલ પર આધાતરત ગજુરાતમાાં એક મોિેલ સ્કૂલ્સ સજજિાની ઇચ્છા પણ વયક્ત કરી િતી. 
જાપાનની સ્કૂલ તસસ્ટમમાાં આધુતનકતા અને નૈતતક મૂલ્યોનુાં તમશ્રણ છે એની એમની પ્રશાંસા પર તેમણે ભાર મૂક્યો િતો. તેમ
ણે ટોતકયોમાાં તાઇમેઇ એતલમેન્દ્ટરી સ્કૂલની એમની મુલાકાતને ભાિનાશીલ રીતે યાદ કરી િતી. 

 શ્રી મોદીએ ભાર મૂક્યો, જાપાન સાથ ેઆપણી પાસે સદીઓ જૂના સાાંસ્કૃતતક સાંબાંધોનો આત્મતિશ્વાસ છે અને ભતિષ્ય માટે

નુાં સમાન તિઝન પણ છે. તેમણે જાપાન સાથ ેખાસ વયૂિાત્મક અને િૈતશ્વક ભાગીદારીના મજબૂતીકરણ તરફ ધ્યાન દોયુું િતુાં.
 તેમણે પીએમઓમાાં જાપાન પ્લસ યાંત્રણા તિશેની માતિતી પણ આપી િતી. 

 જાપાન સાથેના એમના અાંગત સમીકરણોનો સ્પશજ કરતા, પ્રધાનમાંત્રીએ જાપાનનના ભૂતપૂિજ પ્રધાનમાંત્રી તશઝો આબેની ગુ

જરાતની મુલાકાતને યાદ કરી િતી. આ મુલાકાતે ભારત જાપાન સાંબાંધોને નિો િેગ આપ્યો િતો. તેમણે િાલના જાપનના પ્ર
ધાનમાંત્રી યોતશતિદે સુગા સાથે એમની સમાન માન્દ્યતાઓ પર છણાિટ કરી િતી. મિામારીના આ સમયમાાં ભારત-
જાપાન મૈત્રી િતશ્વક તસ્થરતા અને સમૃતિ માટે િધાર ેઅગત્યની બની છે. િાલના પિકારોની માગ છે કે આપણી મૈત્રી અને 

ભાગીદારી િધુ ગાઢ બને, એમ પ્્રધાનમાંત્રીએ ભાર મૂક્યો િતો. 

 શ્રી મોદીએ કાઇઝેન અને જાપાનીઝ કાયજ સાંસ્કૃતતના ભારતમાાં િધુ પ્રસાર માટે અનુરોધ કયો િતો અને ભારત અને જાપાન િ

ચ્ચે િેપાર િાતચીત પર િધાર ેધ્યાન કેતન્દ્રત કરિા કહુ્યાં િતુાં. 

શ્રી મોદીએ જાપાન અને જાપાનના લોકોન ેટોતકયો ઑતલતમ્પક માટે એમની શુભકામનાઓ પાઠિી િતી. 

નવી દિલ્હી 

જૂન 27, 2021 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 


