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അഹമ്മരാൈാരിലെ എ.എും.എയിെ് ലെന് ഗാ ്ഡന ും കകെന് അക്കാരമിയ ും പ്രധ്ാനമപ്ന്ത്ി പ്ശീ 

നര പ്ര രമാരി ഉര്ഘാെനും ലെയ്ത . വീഡിരയാ രകാണ്ഫറന്െ് വഴിയായി  ന്ന  െെങ്ങ.് 

ൊളിതയത്തിന്ലറയ ും ഇന്ത്യ-ജപ്പാന് ൈന്ധത്തിന്ലറ 

ആധ് നികവെ്ക്ക ണത്തിന്ലറ  പ്രതീകമായ ും ലെന് ഗാ ്ഡന്ലറയ ും 

കകെന് അക്കാരമിയ ലെയ ും െമ ്പ്പണലത്ത പ്രധ്ാനമപ്ന്ത്ി വിരശഷിപ്പിച്ച . ലെന് ഗാ ്ഡന ും 

കകെന് അക്കാരമിയ ും സ്ഥാരിക്ക ന്നതിെ്, ഹിരയാരഗാ പ്രിലഫക്ച  ് തെവന്മാ ്, പ്രരതയകിച്ച്, 

ഗവ ്ണ  ് രതാഷിരൊള്രഡായ ും ഹിരയാരഗാ അന്ത്ാ ാഷ്പ്െ െുംഘെനയ ും, നെ്കിയ 

െുംഭാവനയ്ക്ക ്പ്രധ്ാനമപ്ന്ത്ി നരി അറിയിച്ച . ഇന്ത്യ-ജപ്പാന് ൈന്ധത്തിന് ര തിയ ഊ ്ജും രക ്ന്ന 

ഗ ജറാത്തിലെ ഇരന്ത്ാ-ജപ്പാന് ൌഹൃര െുംഘെനലയയ ും അരേഹും അഭിനരിച്ച . 

'ലെന്', ഇന്ത്യയ ലെ 'ധ്യാന്' എന്നിവ തമ്മിെ ള്ള ൊമയും െൂണ്ടിക്കാണിച്ച ലകാണ്്ട, ര റലമയ ള്ള 

ര ര ാഗതിക്ക ും വള ്ച്ചയ്ക്ക ലമാപ്പും ഉള്ളിലെ െമാധ്ാനത്തിന ും ഊന്നെ് നെ്കിയാണ് 



പ്രധ്ാനമപ്ന്ത്ി െുംൊ ിച്ചത്. ലെന് ഗാ ്ഡനിെ് ഇന്ത്യക്കാ ്ക്ക്, യ ഗങ്ങളായി രയാഗയിെൂലെ 

അന ഭവരവരയമായ, അരത െമാധ്ാനത്തിന്ലറയ ും െമഭാവനയ ലെയ ും ൊളിതയത്തിന്ലറയ ും 

രന ്ക്കാഴ്ച കലണ്ടത്താ നാക ും. ൈ ദ്ധന് ഈ 'ധ്യാന്', ഈ ജ്ഞാരനാരയും രൊകത്തിന് നെ്കി- 

പ്രധ്ാനമപ്ന്ത്ി രറഞ്ഞ . അത രരാലെ, കകെന്ലറ ൈാഹയവ ും ആന്ത് ികവ മായ 

അ ്ത്ഥങ്ങള് പ്രധ്ാനമപ്ന്ത്ി എെ ത്ത  രറഞ്ഞ . അത് 'ലമച്ചലപ്പെ ത്തെ'് മാപ്തമല്ല 'ത െ ്ച്ചയായ 

ലമച്ചലപ്പെ ത്തെിന്' ഊന്നെ് നെ്ക ന്ന . 

മ ഖയമപ്ന്ത്ിയായി  ന്ന അവെ ത്തിെ ് ഗ ജറാത്ത ്

ഭ ണെുംവിധ്ാനത്തിെ ് കകെന് നെപ്പാക്കിയതായി പ്രധ്ാനമപ്ന്ത്ി അന സ്മ ിച്ച . 2004 

െ് ഗ ജറാത്തിലെ ഭ ണ ര ിശീെനത്തിെ ് ഇത് അവത ിപ്പിച്ച . മികച്ച 

െിവിെ ് െ വ്ീെ കാ ്ക്കായി 2005െ് പ്രരതയക ര ിശീെന കയാമ്പ് െുംഘെിപ്പിച്ച . 

നെരെിപ്കമങ്ങള ലെ ര ിഷ്ക ണത്തിെ ് 'ത െ ്ച്ചയായ ലമച്ചലപ്പെ ത്തെ'് പ്രതിഫെിച്ച . ഇത് 

ഭ ണലത്ത മികച്ച  ീതിയിെ ് െവാധ്ീനിച്ച . രരശീയ ര ര ാഗതിയിെ് ഭ ണനി ്വഹണത്തിന്ലറ 

പ്രാധ്ാനയും ത െ  ന്ന ൊഹെ യത്തിെ,് പ്രധ്ാനമപ്ന്ത്ിയായതിന രശഷും, ഗ ജറാത്തിലെ 

കകെന മായി ൈന്ധലപ്പട അന ഭവും രിഎുംഒയിരെക്ക ും മറ്റ ് രകപ്ര വക പ്പ കളിരെക്ക ും 

ലകാണ്ട വന്നതായി പ്രധ്ാനമപ്ന്ത്ി അറിയിച്ച . ഇത് നെരെിപ്കമങ്ങള് െഘൂക ിക്കാന ും ഓഫീെ് 

ഇെും പ്രെന്നമാക്ക ന്നതിന ും ഇെയാക്കി. രകപ്ര ഗവണ്ലമന്റിന്ലറ രെ വക പ്പ കളിെ ും 

സ്ഥാരനങ്ങളിെ ും രദ്ധതികളിെ ും കകെന് ഉരരയാഗിക്ക ന്ന ലണ്ടന്ന ്പ്രധ്ാനമപ്ന്ത്ി രറഞ്ഞ . 

ജപ്പാന മായ ള്ള വയക്തിര മായ ൈന്ധവ ും പ്രധ്ാനമപ്ന്ത്ി എെ ത്ത  രറഞ്ഞ . ജപ്പാനിലെ ജനങ്ങരളാ 

െ ള്ള അെ പ്പും, അവ  ലെ ലതാഴിെ് െുംെക്ാ ും, കഴിവ കള്, അച്ചെക്കും എന്നിവലയ അരേഹും 

പ്രശുംെിച്ച . ''ഗ ജറാത്തിെ് മിനി-ജപ്പാന് െൃഷ്ടിക്കാന് ഞാന് ആപ്ഗഹിക്ക ന്ന '' എന്ന തന്ലറ 

പ്രസ്താവന ജാപ്പനീെ് ജനതലയ െര ശ്ിക്കാന ള്ള ഊഷ്മളമായ അഭിവാഞഛ് ഉള്ലക്കാ 

ള്ള ന്ന ലവന്ന് അരേഹും രറഞ്ഞ . 

'കവപ്ൈന്റ് ഗ ജറാത്ത് ഉച്ചരകാെിയിെ'് വ ്ഷങ്ങളായ ള്ള ജപ്പാന്ലറ ആരവശക മായ 

രങ്കാളിത്തലത്തക്ക റിച്ച് പ്രധ്ാനമപ്ന്ത്ി െുംൊ ിച്ച . ഓരടാലമാകൈെ്, ൈാങ്കിുംഗ് 

മ തെ് നി ്മാണും, ഔഷധ്രമഖെ വല  135 െധ്ികും കമ്പനികള് ഗ ജറാത്തിലന തങ്ങള ലെ 

ആസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റി. െ െ ക്കി രമാരടാഴ്സ്, രഹാണ്ട രമാരടാ ് കെക്കിള്, മിറ്റെ് ൈിഷി, 

ലൊരയാട, ഹിറ്റാച്ചി ത െങ്ങിയ കമ്പനികള് ഗ ജറാത്തിെ് ഉെ്പ്പന്നങ്ങള് നി ്മിക്ക ന്ന . പ്രാരരശിക 

യ വാക്കള ലെ രശഷീവികെനത്തിന് അവ ് െുംഭാവന നെ്ക ന്ന . ഗ ജറാത്തിെ്, മൂന്ന ് ജപ്പാന്-

ഇന്ത്യ നി ്മാണ ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂട കള്, ൊരങ്കതിക െ ്വകൊശാെകള മായ ും ഐഐെികള മായ ും 

ഒത്ത രെ ്ന്ന് നൂറ കണക്കിന് യ വാക്കള്ക്ക് വിരഗ്ധ ര ിശീെനും നെക് ന്ന . കൂൊലത, ലജരപ്ൊയ ലെ 

അഹമ്മരാൈാര് വയവൊയ രിന്ത് ണരകപ്രും അഞ്ച് കമ്പനികള്ക്ക വല  ഒര െമയും പ്ലഗ് ആന്ഡ് 

രപ്ല ലതാഴിെിെ ൌക യും നെ്ക ന്ന . നി വധ്ി ജപ്പാന് കമ്പനികള്ക്ക് ഇത് പ്രരയാജനപ്രരമാണ.് 

 െക മായ മലറ്റാ   കാ യും, െൂക്ഷ്മതെത്തിെ ള്ള വിശരാുംശങ്ങള്വല  പ്ശദ്ധിക്ക ന്ന ലവന്ന 

നിെയിെ,് ജപ്പാനിലെ ജനങ്ങള് രഗാള്ഫ് ഇഷ്ടലപ്പെ ന്ന ലവന്ന് അനൗരൊ ിക 

െുംഭാഷണത്തിെ ് മനെിൊക്കിയരപ്പാള്, ഗ ജറാത്തിലെ രഗാള്ഫ് 

ൌക യങ്ങള് ലമച്ചലപ്പെ ത്ത ന്നതിന് പ്രരതയക പ്ശമങ്ങള് നെത്തിലയന്ന ്പ്രധ്ാനമപ്ന്ത്ി അന സ്മ ിച്ച . 

അക്കാെത്ത് രഗാള്ഫ് രകാഴ്സ കള് ഗ ജറാത്തിെ് ൊധ്ാ ണമായി  ന്നില്ല. ഇന്ന് 

ഗ ജറാത്തിെ ് നി വധ്ി രഗാള്ഫ് രകാഴ്െ കള് ഉണ്ട്. അത രരാലെ, ഗ ജറാത്തിെ ് ജാപ്പനീെ് 

ഭക്ഷണശാെകള ും  ജാപ്പനീെ് ഭാഷയ ും പ്രെ ിക്ക ന്നതായ ും പ്രധ്ാനമപ്ന്ത്ി അറിയിച്ച . 

ജപ്പാനിലെ വിരയാെയ െപ്മ്പരായലത്ത അെിസ്ഥാനമാക്കി ഗ ജറാത്തിെ് വിരയാെയ മാതൃക 

െൃഷ്ടിക്കാന ള്ള ആപ്ഗഹവ ും പ്രധ്ാനമപ്ന്ത്ി പ്രകെിപ്പിച്ച . ആധ് നികതയ ും ധ്ാ ്മ്മിക മൂെയങ്ങള ും 

കൂെിരച്ച ്ന്നതാണ് ജപ്പാനിലെ വിരയാഭയാെ െപ്മ്പരായും എന്നത് അഭിനരനും അ ്ഹിക്ക ന്നതായ ും 

അരേഹും രറഞ്ഞ . രൊക്കിരയായിലെ തായ്രമയ് എെലമന്ററി െക്ൂളിരെക്ക  നെത്തിയ 

െര ശ്നലത്തക്ക റിച്ച ും അരേഹും ഓ ്മിച്ച . 

ജപ്പാന മായി നൂറ്റാണ്ട കള് രഴക്കമ ള്ള ൊുംെ്കാ ിക ൈന്ധത്തിന്ലറ ആത്മവിശവാെവ ും 

ഭാവിലയക്ക റിച്ച ള്ള ലരാത വായ വീക്ഷണവ ും പ്ശീ രമാരി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ . ജപ്പാന മായ ള്ള 

പ്രരതയക നയര വ ും ആരഗാളവ മായ രങ്കാളിത്തും ശക്തിലപ്പെ ത്ത ന്നതിരെക്ക് അരേഹും 

വി െ ്െൂണ്ടി. രിഎുംഒയിലെ ജപ്പാന് പ്ലെ് െുംവിധ്ാനലത്തക്ക റിച്ച ും അരേഹും രറഞ്ഞ . 

ജപ്പാനിലെ രനതൃതവവ മായ ള്ള വയക്തിര മായ ൈന്ധലത്തക്ക റിച്ച  രറഞ്ഞ പ്രധ്ാനമപ്ന്ത്ി 

ജപ്പാന്ലറ മ ന് പ്രധ്ാനമപ്ന്ത്ി ഷിന്രൊ അലൈയ ലെ ഗ ജറാത്ത് െര ശ്നവ ും അന സ്മ ിച്ച . ഈ 



െര ശ്നും ഇന്ത്യ- ജപ്പാന് ൈന്ധത്തിന് ര തിയ ആക്കും നെ്കി. മഹാമാ ിയ ലെ ഈ 

കാെഘടത്തിെ ് ആരഗാള െ സ്ഥി തയ്ക്ക ും അഭിവൃദ്ധിക്ക ും ഇന്ത്യ-ജപ്പാന് ൌഹൃരും 

കൂെ തെ് പ്രാധ്ാനയമ ്ഹിക്ക ന്ന ലവന്ന,് നിെവിലെ ജപ്പാന് പ്രധ്ാനമപ്ന്ത്ി രയാഷിഹിലഡ െ ഗയ ും 

താന ും ഉറച്ച വിശവെിക്ക ന്ന ലവന്ന ും അരേഹും രറഞ്ഞ . നിെവിലെ ലവല്ല വിളികള് നമ്മ ലെ 

ൌഹൃരവ ും രങ്കാളിത്തവ ും കൂെ തെ് ആഴത്തിൊക്ക ലമന്ന് പ്രധ്ാനമപ്ന്ത്ി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ . 

കകെന്, ജാപ്പനീെ് ലതാഴിെ് െുംെക്ാ ും ഇന്ത്യയിെ ്കൂെ തെ് പ്രെ ിപ്പിക്കണലമന്ന ും ഇന്ത്യയ ും 

ജപ്പാന ും തമ്മിെ ള്ള വയവൊയ ൈന്ധങ്ങളിെ് കൂെ തെ് പ്ശദ്ധ രകപ്രീക ിക്കണലമന്ന ും പ്ശീ രമാരി 

ആഹവാനും ലെയ്ത . 

രൊക്കിരയാ ഒളിമ്പിക്െിന് ജപ്പാന ും ജപ്പാനിലെ ജനങ്ങള്ക്ക ും പ്ശീ രമാരി ആശുംെകള് രന  കയ ും 

ലെയ്ത . 

 

നയൂ ഡൽഹി 

ജൂൺ 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. 

 

 


