
Prime Minister inaugurates Zen Garden and Kaizen 

Academy at AMA, Ahmedabad 
June 27, 2021 

அகமதாபாத்தின் ஏஎம்ஏவில் ஜென் ததாட்டம் மற்றும் 

ககசன் அகாடமிகை பிரதமர ்துவக்கி கவத்தார ்

ஜூன்  27, 2021 

ெப்பானில் ‘ஜென்’ என்பது, இந்திைாவில் ‘திைானம்’: பிரதமர ்

 

ஜவளிப்புற வளரச்ச்ியுடன் உள்ளாரந்்த அகமதி என்பது இரு கலாசச்ாரங்களின் 

குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பம்சமாகும்: பிரதமர ்
 

மத்திை அரசின் ஏராளமான துகறகள், நிறுவனங்கள் மற்றும் திட்டங்களில் ககசன் 

பைன்படுத்தப்படட்ு வருகிறது: பிரதமர ்

 

குெராத்தில் மினி-ெப்பாகன உருவாக்கும் தமது ஜதாகலதநாக்குப் பாரக்வ பற்றி 

பிரதமர ்விளக்கினார ்

 

வாகனங்கள், வங்கிகள் முதல் கடட்ுமானம், மருந்தகங்கள் வகர சுமார ்135 

நிறுவனங்கள் குெராத்கத தமது தகலகமயிடமாகக் ஜகாண்டுள்ளன: பிரதமர ்

 

பல நூற்றாண்டுகள் பழகம வாை்ந்த கலாசச்ார உறவுகள் மற்றும் எதிரக்ாலத்கதப் 

பற்றிை ஜபாதுவான ஜதாகலதநாக்குப் பாரக்வயில் நாம் நம்பிக்ககக் 

ஜகாண்டுள்தளாம்: பிரதமர ்
 

பிரதமர ்அலுவலகத்தில் ெப்பான் பிளஸ் என்ற சிறப்பு ஏற்பாடக்ட நாம் 

தமற்ஜகாண்டுள்தளாம்: பிரதமர ்

 

ஜபருந்ஜதாற்றின் தபாது சரவ்ததச நிகலத்தன்கம மற்றும் ஜசழுகமக்காக இந்திை- 

ெப்பான் நாடுகளின் நட்புணரவ்ு தமலும் முக்கிைத்துவம் ஜபற்றுள்ளது: பிரதமர ்
 

தடாக்கிதைா ஒலிம்பிக் தபாட்டிககள முன்னிடட்ு ெப்பானிற்கும், அந்நாடட்ு 

மக்களுக்கும் பிரதமர ்தமது வாழ்த்துககளத் ஜதரி 

 

அகமதாபாத்தில் அகமதாபாத் தமலாண்கம சங்கத்தில் (ஏஎம்ஏ), ஒரு ஜென் ததாட்டம் ம

ற்றும் ககசன் அகாடமிகை பிரதமர ்திரு நதரந்திர தமாடி காஜணாலிக் காட்சி வாயிலாக

 இன்று திறந்து கவத்தார.் 

ஜென் ததாட்டம் மற்றும் ககசன் அகாடமியின் அரப்்பணிப்கப இந்திை-

 ெப்பான் உறவின் எளிகம மற்றும் நவீனத்துவத்தின் சின்னம் என்று குறிப்பிட்ட பிரதமர,்

 ஜென் ததாட்டம் மற்றும் ககசன் அகாடமிகை நிறுவுவதற்கு சிறப்பான பங்களிப்கப வ

ழங்கிை ஹ்தைாதகா மாவட்டத்தின் தகலவரக்ள், குறிப்பாக ஆளுநர ்தடாஷிதசால்தடா ம

ற்றும் ஹ்தைாதகா சரவ்ததச சங்கத்திற்கு நன்றி ஜதரிவித்தார.் இந்திை-



ெப்பான் உறவிற்கு புதிை ஆற்றகல வழங்கிைதற்காக குெராத்கதச ்தசரந்்த இந்திை-

ெப்பான் நட்புணரவ்ு சங்கத்கதயும் அவர ்பாராட்டினார.் 

ஜென் மற்றும் இந்திைாவின் திைானத்திற்கு இகடதைைான ஒற்றுகமகை சுட்டிக்காட்டிை

 பிரதமர,் இரு கலாசச்ாரங்களில் காணப்படும் ஜவளிப்புற வளரச்ச்ியுடன் கூடிை உள்ளா

ரந்்த அகமதி பற்றி விரிவாக எடுத்துகரத்தார.் பல காலங்களாக தைாகாவினால் இந்திை

ரக்ள் அனுபவித்து வரும் அதத அகமதி, நிதானம் மற்றும் எளிகமகை இந்த ஜென் ததாட்

டத்திலும் இந்திைரக்ள் உணரவ்ாரக்ள். இந்த திைானத்கத, இந்த அறிஜவாளிகை புத்தர ்

உலகிற்கு வழங்கிைதாக பிரதமர ்குறிப்பிட்டார.் வளரச்ச்ி மடட்ுமல்லாமல் ஜதாடர ்வளர்

சச்ிகை வலியுறுத்தும் ககசனின் ஜவளிப்புற மற்றும் உள்ளாரந்்த அரத்்தங்ககளயும் பிர

தமர ்எடுத்துகரத்தார.் 

முதலகமசச்ராக, குெராத் நிரவ்ாகத்தில் ககசகன தாம் அமல்படுத்திைகத பிரதமர ்நி

கனவுக்கூரந்்தார.் கடந்த 2004-

ஆம் ஆண்டு குெராத் மாநிலத்தில் நிரவ்ாக பயிற்சியில் அது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுட

ன், 2005-

ஆம் ஆண்டில் சிறந்த ஆட்சிப் பணிைாளரக்ளுக்கு சிறப்பு பயிற்சி முகாமும் நடத்தப்பட்ட

து. 

‘ஜதாடர ்வளரச்ச்ி', ஜசைல்முகறகளின் சீரகமப்பில் பிரதிபலிக்கப்பட்டதுடன், ஆளுகக

யில் தநரம்கறைான தாக்கத்கதயும் ஏற்படுத்திைது. ஆளுககயின் முக்கிைத்துவத்கத 

ததசிை தமம்பாட்டில் ஜதாடரும் வககயில், தாம் பிரதமரான பிறகு குெராத்தில் ககசன் 

ஜதாடரப்ான அனுபவத்கத பிரதமர ்அலுவலகம் மற்றும் இதர மத்திை அரசு துகறகளில் 

அமல்படுத்திைதாகவும் பிரதமர ்ஜதரிவித்தார.் இதன்மூலம் ஜசைல்முகறகள் எளிகம

ைாக்கப்பட்டிருப்பதுடன், அலுவலக இடம் முகறைாகப் பைன்படுத்தப்படட்ுள்ளது. மத்தி

ை அரசின் ஏராளமான துகறகள், நிறுவனங்கள் மற்றும் திட்டங்களில் ககசன் பைன்படு

த்தப்படட்ு வருவதாக பிரதமர ்கூறினார.் 

ெப்பானுடனான தமது தனிப்பட்ட ஜதாடரப்ு, ெப்பானிை மக்களின் அன்பிற்கு தமது பா

ராடட்ு, அவரக்ளது பணி கலாசச்ாரம் மற்றும் ஒழுக்கத்கத பிரதமர ்தகாடிடட்ுக் காட்டி

னார.் “குெராத்தில் மினி-

ெப்பாகன உருவாக்க நான் விரும்பிதனன்”, என்ற தமது உறுதித்தன்கம, ெப்பானிை மக்

ககளக் காண்பதற்கான உணரச்ச்ிைாரவ்த்கத உள்ளடக்கிைது என்றார ்அவர.் 

பல ஆண்டுகளாக ‘துடிப்பான குெராத் உசச்ிமாநாட்டில்' ெப்பானின் ஆரவ்மான பங்தக

ற்பு பற்றி பிரதமர ்தபசினார.் வாகனங்கள், வங்கிகள் முதல் கடட்ுமானம், மருந்தகங்கள்

 வகர சுமார ்135 நிறுவனங்கள் குெராத்கத தமது தகலகமயிடமாகக் ஜகாண்டிருப்ப

தாக அவர ்ஜதரிவித்தார.் சுசுகி தமாட்டாரஸ்், தஹாண்டா தமாட்டார ்கசக்கிள், மிடச்ுபி

ஷி, ஜடாதைாட்டா, ஹிட்டாசச்ி தபான்ற நிறுவனங்கள் குெராத்தில் உற்பத்திப் பணிகளி

ல் ஈடுபடுகின்றன. உள்ளூர ்இகளஞரக்ளின் திறன் தமம்பாட்டில் இந்த நிறுவனங்கள் மி

கப்ஜபரும் பங்கு வகிக்கின்றன. குெராத்தில் இந்திை ஜதாழில்நுட்பக் கழகங்கள் தபான்ற

 ஜதாழில்நுட்ப பல்ககலக்கழகங்களுடன் இகணந்து நூற்றுக்கணக்கான இகளஞரக்ளு

க்கு திறன் தமம்பாடட்ு பயிற்சி அளிக்கும் பணியில் 3 ெப்பான்-

இந்திை உற்பத்தி நிறுவனங்கள் ஈடுபடட்ு வருகின்றன. ெப்பான் ஜவளியுறவு வரத்்தக நி

றுவனமான ஜெட்தராவின் அகமதாபாத் வரத்்தக உதவி கமைம், ஒதர சமைத்தில் 5 நிறு

வனங்கள் கணினி சம்பந்தமான பணிககள தமற்ஜகாள்வதற்கான வசதிககள அளித்து 

வருகிறது. இதன் மூலம் ஏராளமான ெப்பானிை நிறுவனங்கள் பைனகடந்து வருகின்றன

. சிறிை விஷைங்களிலும் கவனம் ஜசலுத்தும் வககயில் குெராத்தில் தகால்ஃப் வசதிக

கள தமம்படுத்த தாம் சிறப்பு நடவடிக்ககககள தமற்ஜகாண்டதாகவும், முகறசாரா வி

வாதத்தின்தபாது ெப்பானிை மக்கள் தகால்ஃப் தபாட்டிககள விரும்புவது தமக்குத் ஜதரி

ைவந்ததாகவும் பிரதமர ்நிகனவுக்கூரந்்தார.் அந்த சமைத்தில் குெராத்தில் தகால்ஃப் வகு



ப்புகள் மிகவும் பிரபலமகடைவில்கல. தற்தபாது குெராத்தில் ஏராளமான தகால்ஃப் வகு

ப்புகள் ஜசைல்படுகின்றன. அதததபால குெராத்தில் ெப்பானிை உணவகங்களும், ெப்பா

னிை ஜமாழியும் பிரபலமகடந்திருப்பதாக பிரதமர ்ஜதரிவித்தார.் 

ெப்பான் நாட்டின் பள்ளிக்கல்வி முகறகை அடிப்பகடைாக ஜகாண்ட மாதிரிப் பள்ளிக

கள குெராத்தில் உருவாக்கும் தமது விருப்பத்கதயும் பிரதமர ்ஜவளிப்படுத்தினார.் நவீ

னத்துவம் மற்றும் நீதி மாண்புகளின் கலகவைாக உள்ள ெப்பான் பள்ளிக்கல்வி முகற

கை பிரதமர ்பாராட்டினார.் தடாக்கிதைாவில் உள்ள டாை்ஜமை் ஆரம்ப பள்ளிகை தாம் 

தநரில் ஜசன்று பாரத்்த அனுபவத்கத பிரதமர ்நிகனவுக்கூரந்்தார.் 

ெப்பானுடனான பல நூற்றாண்டுகள் பழகம வாை்ந்த கலாசச்ார உறவுகள் மற்றும் எதிர்

காலத்கதப் பற்றிை ஜபாதுவான ஜதாகலதநாக்குப் பாரக்வயில் நாம் நம்பிக்ககக் ஜகா

ண்டிருப்பதாக பிரதமர ்தமாடி குறிப்பிட்டார.் ெப்பான் நாடட்ுடனான சிறப்பு தகந்திர மற்

றும் சரவ்ததச கூட்டணிகை வலுப்படுத்துவது பற்றி அவர ்சுட்டிக்காட்டினார.் பிரதமர ்அ

லுவலகத்தில் உள்ள ெப்பான் பிளஸ் முகற பற்றியும் அவர ்தபசினார.் 

ெப்பான் தகலகமயுடனான தமது தனிப்பட்ட சமன்பாடு பற்றிப் தபசிை பிரதமர,் முன்

னாள் ெப்பான் பிரதமர ்திரு ஷின்தசா அதபவின் குெராத் பைணம் குறித்துக் குறிப்பிட்டா

ர.் இந்திை ெப்பான் நாடுகளின் உறவிற்கு இந்தப் பைணம் புதிை உத்தவகத்கத அளித்த

து. ஜபருந்ஜதாற்றின்தபாது சரவ்ததச நிகலத்தன்கம மற்றும் ஜசழுகமக்காக இந்திை-

 ெப்பான் நாடுகளின் நட்புணரவ்ு தமலும் முக்கிைத்துவம் ஜபற்றுள்ளதாக தற்தபாகதை ெ

ப்பான் பிரதமர ்திரு தைாஷிஹிதட சுகாவுடனான பரஸ்பர நம்பிக்கக பற்றி அவர ்விளக்

கமாக எடுத்துகரத்தார.் நமது நட்பு மற்றும் கூட்டணி தமலும் வலுப்ஜபறுவது தற்தபாகத

ை சவால்களின் ததகவ என்று பிரதமர ்வலியுறுத்தினார.் 

இந்திைாவில் ககசன் மற்றும் ெப்பானிை பணி கலாசச்ாரத்தின் பரவல் அதிகரிக்கப்பட 

தவண்டும் என்றும், இந்திைா மற்றும் ெப்பான் நாடுகளுக்கு இகடதைைான வரத்்தக இ

கடயீட்டில் கூடுதல் கவனம் ஜசலுத்தப்பட தவண்டும் என்றும் திரு தமாடி வலியுறுத்தினா

ர.் 

தடாக்கிதைா ஒலிம்பிக் தபாட்டிககள முன்னிடட்ு ெப்பானிற்கும், அந்நாடட்ு மக்களுக்கு

ம் பிரதமர ்திரு தமாடி தமது வாழ்த்துககளயும் ஜதரிவித்தார.் 

நியூ டெல்லி  

ஜூன்  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. 

 


