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ଏଏମଏ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ରେନ୍ ଉଦୟାନ ଏବଂ କାଇରେନ୍ ଏକାରେମୀ 

ଉଦ୍ଘାଟନ କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ 

ଜୁନ 27, 2222 

ଜାପାନରେ ‘ରଜନ୍’ ଯାହା ଭାେତରେ ‘ଧ୍ୟାନ’ ତାହା: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

 

ମାନସିକ ଶାନି୍ତ ତଥା ବାହୟ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ବିକାଶ ରହଉଛି ଦୁଇ ରଦଶେ ସଂସ୍କତିୃେ ପେିଚୟ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

 

ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ଅରନକ ବିଭାଗ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ରଯାଜନାରେ କାଇରଜନେ ବୟବହାେ କୋଯାଉଛି: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

 

ଗଜୁୋଟରେ ଏକ ମିନ ିଜାପାନ ସଷିୃ୍ଟ କେିବାେ ପେିକଳ୍ପନାକ ୁସବିରଶଷ ବୟାଖ୍ୟା କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

 

ଅରଟାରମାବାଇେ୍, ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଠାେୁ ରନଇ ନିମମାଣ ଓ ଫାମମା ପଯମୟନ୍ତ ୧୩୫େୁ ଅଧକି କମ୍ପାନୀ ଗଜୁୋଟକ ୁରସମାନଙ୍କେ ମଳୂ 

ଆଧାେ ବନାଇଛନି୍ତ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

 

ଆମେ ପାେସ୍ପେିକ ଆସ୍ଥା ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧେି ପେୁୁଣା ଏବଂ ଏକ ସମାନ ଭବିଷୟତେ ଚିନ୍ତାଧାୋରେ ଆରମ ପେିଚାଳିତ: 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

 

ପିଏମଓରେ ଆରମ ଜାପାନ ପ୍ଲସ ୍ପାଇ ଁସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୟବସ୍ଥା କେିଛୁ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

 

କରୋନା ମହାମାେୀ କାଳରେ ଭାେତ- ଜାପାନ ବନୁ୍ଧତା ରବୈଶ୍ୱକି ସି୍ଥେତା ଓ ସମଦିୃ୍ଧ ସକାରଶ ଆହୁେି ଅଧକି ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ମ 

ରହାଇପଡ଼ିଛି: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

 

ରଟାକିଓ ଅେମ୍ପିକ ୍ପାଇ ଁଜାପାନ ଓ ଜାପାନେ ଜନସାଧାେଣଙୁ୍କ ଶରୁଭଚ୍ଛା ଜଣାଇରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଆଜ ି ଭିଡିଓ କନଫରେନି ସଂ ରଯାରଗ ଏଏମଏ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ରଜନ୍ ଉଦୟାନ ଏବଂ 

କାଇରଜନ୍ ଏକାରଡମୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କେିଛନି୍ତ । 

ଏହ ିଅବସେରେ ଉଦ୍ରବାଧନ ରଦଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ରଜନ୍ ଉଦୟାନ ଓ କାଇରଜନ୍ ଏକାରଡ଼ମୀେ ଉତ୍ସଗମ କାଯମୟକ୍ରମକ ୁ

ଭାେତ- ଜାପାନ ସମ୍ପକମେ ସହଜତା ଓ ଆଧନୁିକତାେ ସଂରକତ େୂରପ ଅଭିହତି କେିଛନି୍ତ । ରସଥବପାଇ ଁ ରସ ହଓିରଗା 

ପି୍ରରଫକଚ୍େ୍େ ରନତୃବଗମ ଏବଂ ବିରଶଷ କେି ହଓିରଗା ଇଣ୍ଟେନୟାସନାେ ଆରସାସିସନେ  ଗଭର୍ଣ୍ମେ ରତାଶରିଜାର୍ଡାଙୁ୍କ 

ଧନୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କେିଛନି୍ତ । ରସମାନଙ୍କେ ଅବଦାନ ରଯାଗ ୁହି ଁଅହମ୍ମଦାବାଦେ ଏଏମଏ ଠାରେ ଏହ ି ରଜନ୍ ଉଦୟାନ ଓ 

କାଇରଜନ୍ ଏକାରଡ଼ମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହାଇପାେିଛି ରବାେି ରସ କହଥିରିେ । ଗଜୁୋଟେ ଭାେତ- ଜାପାନ ବନୁ୍ଧତା ସଂଘ ଦୁଇ ରଦଶ 

ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପକମକ ୁନୂତନ ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କେିଥବିା ରଯାଗ ୁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରସମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକ ୁମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କେିଥରିେ । 



‘ରଜନ୍ ଏବଂ ଭାେତୀୟ ‘ଧ୍ୟାନ’ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସୟେ ଅବତାେଣା କେି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ କହରିେ ରଯ ମାନସିକ ଶାନ୍ତ 

ତଥା ବାହୟ ପ୍ରଗତି ଓ ବିକାଶ ରହଉଛି ଭାେତ ଏବଂ ଜାପାନ ସଂସ୍କତିୃେ ମଳୂ ଆଧାେ । ଭାେତୀୟମାରନ ରସହ ିଶାନି୍ତ, ସି୍ଥେତା 

ଏବଂ ସେଳତା ରଜନ୍ ଉଦୟାନରେ ପାଇଥାନି୍ତ ଯାହା ରସମାରନ ଯଗୁ ଯଗୁ ଧେି ରଯାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବ କେିଆସିଛନି୍ତ । ବୁଦ୍ଧ 

ଏହ ି ‘ଧ୍ୟାନ’କ ୁ ବିଶ୍ୱେ ଦିବୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପି୍ତ ନିମରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କେି ଯାଇଛନି୍ତ ରବାେି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ରପାଷଣ କେିଥରିେ । 
‘କାଇରଜନ’େ ଉଭୟ ବାହୟ ଏବଂ ଆଭୟନ୍ତେୀଣ ଅଥମ ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ ଆରୋପ କେି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହରିେ ରଯ ତାହା ରକବଳ 

ନିଜେ ‘ଉନ୍ନତ’ି କେିନଥାଏ ଅପେନ୍ତୁ ‘ନିେବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାରବ ଉନ୍ନତିେ ଧାୋକ ୁଜାେି େଖ୍ଥିାଏ’ । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହରିେ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସ୍ମେଣ କୋଇ ରଦଇଥରିେ ରଯ ରସ ଗଜୁୋଟେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥବିାରବରଳ ଗଜୁୋଟ 

ପ୍ରଶାସନରେ କାଇରଜନ୍େ ପ୍ରବର୍ତ୍ମନ କେିଥରିେ । ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ଗଜୁୋଟ ପ୍ରଶାସନକି ତାେିମରେ ଏହାେ ପ୍ରବର୍ତ୍ମନ 

କୋଯାଇଥେିା ଏବଂ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଟପ ୍ସିଭିେ ସଭିସ ପାଇ ଁଏହାେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାେିମ ଶବିିେେ ଆରୟାଜନ କୋଯାଇଥେିା 

। ‘ନିେବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉନ୍ନତ’ି ଶଦିୁ୍ଧକେଣ ପ୍ରକ୍ରୟିାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ରହାଇଥେିା ଯାହାକ ି ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ସକାୋତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ 

ପକାଇଥେିା । ଜାତୀୟ ପ୍ରଶାସନକି ପ୍ରଗତିରେ ଏହାେ ଗେୁୁତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଜାେି େଖ୍ାଯାଇଛି ରବାେି ସଚୂାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହରିଥରିେ 

ରଯ ରସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହବା ପରେ ପିଏମଓ କାଯମୟାଳୟକ ୁରସ ଗଜୁୋଟେ ଅନୁଭୂତିକ ୁଆଣଥିରିେ । ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ 

ଅନୟାନୟ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରବରି୍ତ୍ତ ରହାଇଥେିା । ଏହା ପ୍ରଶାସନକି ପ୍ରକ୍ରୟିାକ ୁ ସେଳ କେିଛି ଏବଂ ଅଫିସ ୍ କାଯମୟ 

ଅବସେ ସବମାଧକି ରହାଇପାେିଛି । କାଇରଜନକ ୁରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ଅରନକ ବିଭାଗ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ରଯାଜନାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ମନ 

କୋଯାଇଛି ରବାେି ରସ ସଚୂାଇଥରିେ । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହରିେ ଗେୁୁତ୍ୱେ ସହ କହଥିରିେ ରଯ ଜାପାନ ସହତି ତାଙ୍କେ ବୟକି୍ତଗତ ସମ୍ପକମ ଏବଂ ଜାପାନ ରୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି 

ତାଙ୍କ ମନରେ େହଥିବିା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ରସମାନଙ୍କେ କମମ ସଂସ୍କତିୃ, ରକୌଶଳ ଓ ଶଙୃ୍ଖଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁଅନୁକେଣୀୟ । ଏହା ଉପରେ 

ଦୃଢ଼ତା ବୟକ୍ତ କେି ରସ କହରିେ ରଯ ‘ଗଜୁୋଟରେ ମ ଁ ୁଏକ ମିନି ଜାପାନ ସଷିୃ୍ଟ କେିବାକ ୁଚାରହ ଁ’ ଯଦ୍ୱାୋ ଏଠାକ ୁଜାପାନେ 

ରୋକମାରନ ରସମାନଙ୍କେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାେ ଉଷ୍ମତା ରନଇ ଆସିରବ । 

‘ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ୍ ଗଜୁୋଟ ସମି୍ମଳନା’ରେ ରଯଉ ଁଆଗ୍ରହେ ସହ ଜାପାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ ତାହାେ ଅବତାେଣା କେି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

କହରିେରଯ ତାହା ବଷମ ପରେ ବଷମ ସଭିଏ ଁ ରଦଖ୍ ି ଆସିଛନି୍ତ । ରସହ କହରିେ ରଯ ୧୩୫େୁ ଅଧକି ଜାପାନୀ କମ୍ପାନୀ, 

ରଯଉଥଁରିେ କି ଅରଟାରମାବାଇେ ଠାେୁ ରନଇ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ, ନିମମାଣ ଓ ଫାମମା କମ୍ପାନୀ ସାମିେ୍, ରସମାରନ ଗଜୁୋଟକୁ 

ରସମାନଙ୍କେ ଆଧାେ ଭାରବ ଗ୍ରହଣ କେିଛନି୍ତ । ସଜୁକୁି ରମାଟସମ, ରହାଣ୍ଡା ରମାଟେ ସାଇରକେ, ମିତସବିୁଶ,ି ରଟାରୟାଟା, 

ହତିାଚି ଭଳ ି ଜାପାନୀ କମ୍ପାନୀମାରନ ଗଜୁୋଟେୁ ହି ଁ ରସମାନଙ୍କେ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କେୁଛନି୍ତ । ରସମାରନ ସ୍ଥାନୀୟ 

ଯବୁକମାନଙ୍କ ରକୌଶଳ ବିକାଶ କେୁଛନି୍ତ । ଗଜୁୋଟରେ, ତିରନାଟି ଜାପାନ- ଭାେତ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରକୌଶଳ ବିକାଶ 

ତାେିମ ପ୍ରଦାନ କେୁଛନି୍ତ ଯଦ୍ୱାୋ ଶହ ଶହ ଯବୁକଯବୁତୀ ଉପକତୃ ରହାଇପାେୁଛନି୍ତ । ଏହ ିପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇଆଇଟି ଭଳ ିପ୍ରଯକିୁ୍ତ 

ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ ସହତି ଅନୁବନି୍ଧତ ରହାଇଛନି୍ତ । ଅଧକିନ୍ତୁ, ରଜଇଟିଆେଓେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବୟବସାୟିକ ସହାୟତା 

ରକନ୍ଦ୍ର ଏଥପିାଇ ଁସହାୟକ ସାଜିଛି ଏବଂ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପାଞ୍ଚଟି କମ୍ପାନୀକ ୁ ୱାକମ- ରସ୍ପସନ୍ ଫାସିେିଟି ରଯାଗାଇବାରେ ମଖୁ୍ୟ 

ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କେିଛି । 

ଅରନକ ଜାପାନୀ କମ୍ପାନୀ ଏହା ଦ୍ୱାୋ ଉପକୃତ ରହାଇପାେୁଛନି୍ତ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ିଅବସେରେ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସ୍ମେଣ କୋଇ 

କହଥିରିେ ରଯ ଏହା ଖ୍ସିୁେ କଥା, ଏହାେ ସବିରଶଷ ବିସୃ୍ତତ କାଯମୟାବଳୀ ନିମରନ୍ତ, ରସ ଗଜୁୋଟରେ ଗଳ୍ଫ ସବିୁଧାେ ଉନ୍ନତ ି

ନିମରନ୍ତ ବିରଶଷ ପ୍ରୟାସ କେିଥରିେ । କାେଣ ରଯରତରବରଳ ଏକ ଅରନୌପଚାେିକ ଆରୋଚନା ରବରଳ ରସ ଅନୁଭବ 

କେିଥରିେ ଜାପାନୀ ରୋକମାରନ ଗ୍ଫ କ୍ରୀଡ଼ାକ ୁ ରବଶ ୍ଭେ ପାଆନି୍ତ । ରସ ସମୟରେ ଗଜୁୋଟରେ ଗ୍ଫ ରକାସମ ବିରଶଷ 

ଚର୍ଚ୍ମାରେ ନଥେିା । ଆଜ ିଗଜୁୋଟରେ ଅରନକ ଗ୍ଫ ରକାସମ ରହାଇଗୋଣ ି । ରସହଭିଳ ିଗଜୁୋଟସାୋ ଅରନକ ଜାପାନୀ 

ରେରସ୍ତାେ ଁା ଏବଂ ଜାପାନୀ ଶକି୍ଷାରକନ୍ଦ୍ର ରଖ୍ାେିସାେିଛି ରବାେି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଚୂାଇଥରିେ । 



ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ିଅବସେରେ ସଚୂାଇଥରିେ ରଯ ଗଜୁୋଟରେ ଜାପାନ ସ୍କେୁ ବୟବସ୍ଥା ଆଧାେରେ ଏକ ବିଦୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 

ରହବା ତାଙ୍କେ ଇଚ୍ଛା । ଏହା ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ ଆରୋପ କେି ରସ ଜାପାନ ସ୍କେୁ ଶକି୍ଷାପଦ୍ଧତିରେ ଆଧନୁିକତା ତଥା ଆଦଶମ 

ମେୂୟରବାଧେ ମିଶ୍ରଣେ ରସ ମଗୁ୍ଧ ପ୍ରଶଂସକ । ରଟାକଓିେ ତାଇରମଇ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦୟାଳୟ ପେିଦଶମନେ ଅନୁଭୂତିକ ୁରସ ଅତି 

ଆଗ୍ରହେ ସହ ଅବତାେଣା କେିଥରିେ । 

ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ କହରିେ ରଯ  ଜାପାନ ସହତି ଆମେ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ପେୁୁଣା ସାଂସ୍କତିୃକ ସମ୍ପକମ େହଆିସିଛି ଏବଂ ଭବିଷୟତ ପାଇ ଁ

ଉଭୟ ୋଷ୍ଟରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ । ରତଣ ୁଉଭୟ ୋଷ୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥବିା ବିରଶଷ େଣନୀତିକ ସମ୍ପକମ ତଥା ରବୈଶ୍ୱକି 

ସହଭାଗୀତାକ ୁଅଧକି ସଦୃୁଢ଼ କେିବା ନିମରନ୍ତ ରସ ସଚୂାଇଥରିେ । 

ଜାପାନ ରନତୃବଗମଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କେ ବୟକି୍ତଗତ ସମ୍ପକମେ ଅବତାେଣା କେି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାପାନେ ପବୂମତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିରଞ୍ଜା 

ଆରବଙ୍କ ଗଜୁୋଟ ଗସ୍ତ ସମ୍ପକମରେ ସଚୂାଇଥରିେ । ଏହି ଗସ୍ତ ଭାେତ ଜାପାନ ସମ୍ପକମକ ୁଏକ ନୂତନ ଗତି ପ୍ରଦାନ କେିଥେିା । 
ବର୍ତ୍ମମାନେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୟାସିହରିଡ଼ ସଗୁାଥାଟଙ୍କ ସହତି ତାଙ୍କେ ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାେ  ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରୋନା ମହାମାେୀ 

କାଳରେ ଭାେତ- ଜାପାନ ସମ୍ପକମକ ୁ ରବୈଶ୍ୱକି ସି୍ଥେତା ଏବଂ ସମଦିୃ୍ଧ ନିମରନ୍ତ ଅଧକି ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ମ ରବାେି ବର୍ଣ୍ମନା କେିଥରିେ । 
ବର୍ତ୍ମମାନ ବିଶ୍ୱ ସମମ୍ଖୁ୍ୀନ ରହଉଥବିା ଚାରେଞ୍ଜଗଡ଼ୁକି ସକାରଶ ଆମେ ବନୁ୍ଧତା ଓ ସହଭାଗୀତାକ ୁଅଧକି ନିବିଡ଼ କୋଯିବା 

ଆବଶୟକ ରବାେି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗେୁୁତ୍ୱ ଆରୋପ କେିଥରିେ । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ କହରିେ ରଯ ଭାେତରେ କାଇରଜନ୍ ସରମତ ଜାପାନୀ କାଯମୟ ସଂସ୍କତିୃେ ଅଧକିେୁ ଅଧକି ପ୍ରସାେ 

ରହବା ଆବଶୟକ । ଏବଂ ଭାେତ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ବୟବସାୟିକ ସମ୍ପକମ ଉପରେ ଅଧକି ଗେୁୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉପରେ ରସ 

ପ୍ରାଧାନୟ ଆରୋପ କେିଥରିେ । 

ରଟାକିଓ ଅେମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଆରୟାଜନ କେୁଥବିାେୁ ଏହ ିଅବସେରେ ଜାପାନ ତଥା ଜାପାନବାସୀଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶରୁଭଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ 

କେିଥରିେ । 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଜୁନ 27, 2222 
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