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అహ్మ దాబాద్ లో జెన్ గార్డనె్, కైజెన్ అకాడమీలకు శ్ర కాకా ం! 

జూన్ 27, 2021 
 

అంతర్గత పురోగతి మరియు బాహ్య పురోగతి మరియు వృద్ధి ర ండు సంస్కృతుల చిహ్నం: 

ప్రధాని 

కైజ న్ అనేక విభాగాలు, సంస్థలు మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలలో 

ఉపయోగించబడుతోంది: ప్రధాని 

గుజరాత్ లో మినీ-జపాన్ ను రూప ందించాలనే తన విజన్ గురించి ప్రధాని వివరించారు, 

ఆటోమ బైల్, బ్యాంకింగ్ నుండి నిర్మాణం మరియు ఫార్మా వరకు 135 కి పైగా 

కంప నీలు గుజరాత్ ను తమ స్థావరంగా చేసుకున్నాయి: ప్రధాని 

శతాబ్దాల నాటి సాంస్కృతిక సంబంధాలపై మాకు విశ్వాసం ఉంది మరియు భవిష్యత్తు 

కోసం ఉమ్మడి దృష్టి కూడా ఉంది: ప్రధాని 

ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయంలో జపాన్ ప్లస్ ప్రత్యేక ఏర్పాటు చేశాము: 

ప్రధాని  

మహమ్మారి సమయంలో భారత-జపాన్ స్నేహం ప్రపంచ స్థిరత్వం మరియు శ్రేయస్సు 

కోసం మరింత ముఖ్యమైనది: ప్రధాని 

టోక్యో ఒలింపిక్ కోసం జపాన్ మరియు జపాన్ ప్రజలకు ప్రధాని తన శుభాకాంక్షలు 

త లియజేశారు 

 

అహ్మ దాబాద్ లోని అహ్మ దాబాద్ మేనేజిమెంట్ అసోసియేషన్ సెంసథ ఆవరణలో జెన్ గార్డనె్.ను, కైజెన్ 

అకాడమీని ప్రధానమెంత్రి నరెంప్ర మోదీ ఈ రోజు వీడియో కానఫ ర్డనిస ెంగ్ రరధతిలో ప్రారెంభెంచారు. 

 

 ఈ సెంరరభ ెంగా ప్రధానమెంత్రి మాటా్లడుతూ, జెన్ గా ర్డనె్, కైజెన్ అకాడమీ అెంకితభావెంతో కూడిన 

సెంసథలని,  సౌలభాా నికి, భారత జపాన్ సెంబెంధాల అధునాతన తతా్వ నికి ప్రతీకలని అనాా రు. జెన్ గార్డనె్, 

కైజెన్ అకాడమీల స్థథ రనలో జపాన్ కు చెందిన హా్య గో నగర పాలక సెంసథ ప్రతినిధులు చేసిన కృషిని 

ప్రధానమెంత్రి ఈ సెంరరభ ెంగా అభనెందిెంచారు. గవరా ర్ తోషిజోలెోకు, హా్య గో ఇెంటరా షనల్ 

అసోసియేషన్.కు ప్రధాని ప్రతా్య కెంగా కృతజఞతలు తెలిపారు. భారత, జపాన్ సెంబెంధాలను రిపుషటెం 

చేసెందుకు అవసరమైన కొతత శకి తని అెందిెంచిన ఇెండో గుజాత్ర ఫ్ర్డెండ్ షిప్ర అసోసియేషన్.కు కూడా ప్రధాని 

అభనెంరనలు తెలిపారు. 

   



  జపాన్.లోని ‘జెన్’ ప్రక్రియకు, భారతీయ ‘ధాా నెం’ ప్రక్రియకు ఉనా  పోలికలను గుిెంచి ప్రధాని 

ప్రస్థత విస్తత ,..ర్డెండు సెంసక ృతులాోను బాహ్ా  ప్రగతి, అభ్యా నా తితో పాటుగా అెంతర గతమైన మానసిక 

ప్రశెంతతకు ప్రాధానా ెం ఇచాా రని ప్రధాని అనాా రు. జెన్ గార్డనె్ లో కూడా శెంతి, నిాడెంబరత, 

అభ్యా నా తి వెంటి లక్షణాలను భారతీయులు కనుగొనవచ్ా ని, చాలా యుగాలుగా భారతీయులు యోగా 

ప్రక్రియ దాా ా వీటిని అనుభూతిస్తత నే ఉనాా రని ప్రధాని చపాా రు. ‘ధాా నెం’ అనే జ్ఞఞ నోరదేశనిా  బుదుధడు 

ప్రరెంచానికి అెందిెంచాడని ప్రధాని చపాా రు. అలాగే,, కైజెన్.కు గల బాహ్ా  నిరా చ్నానిా , అెంతా థానిా  

కూడా ప్రధాని ఈ సెంరరభ ెంగా వివిెంచారు. ‘నిరెంతాయెంగా మరుగురల’ స్థధెంచ్డెం ఈ ప్రక్రియ 

ప్రతా్య కతగా ఆయన చపాా రు. 

  త్వను ముఖా్ మెంత్రిగా ఉనా  కాలెంలో గుజాత్ర రిపాలనా యెంత్రాగెంలో కైజెన్ ప్రక్రియను 

ప్రవేశపెట్లట నని ప్రధాని గురుత చేసుకునాా రు. 2004లో గుజాత్ర రిపాలనా శిక్షణలో కైజెన్ ప్రక్రియను 

ప్రవేశపెట్లట రు. దీనిపై 2005లో అప్గశ్రరణి సివిల్ సరా్వ స్ ఉనా త్వధకారులకు ప్రతా్య కమైన శిక్షణను కూడా 

అెందిెంచారు. దీనితో రిపాలనా ప్రక్రియలో స్థనుకూల రృకా థెం, నిామ ణాతమ క వైఖ్ి 

పెిగాయి,  ‘నిరెంతాయెంగా మరుగురల’ ప్రతిబెంబెంచిెంది. జ్ఞతీయ ప్రగతిలో రిపాలనా ప్రక్రియకు 

ప్రాముఖా్ తను కొనస్థగెంచాలని ప్రధాని స్తచిస్తత ,  త్వను ప్రధానమెంత్రి అయ్యా క, కైజెన్ ప్రక్రియ 

అనుభవానిా  ప్రధానమెంత్రి కాాా లయ్యనికి, కెంప్రప్రభ్యతా ెంలోని ఇతర శఖ్లకు తీసుకువచాా నని 

చపాా రు. దీనితో వివిధ రిపాలనా ప్రక్రియలు మిెంత సరళతరెం అయ్యా యని, కాాా లయెంలో చోటును 

మిెంత గిషట స్థథ యిలో వినియోగెంచ్డెం స్థధా మైెంరని అనాా రు. కైజెన్ ప్రక్రియను రలు శఖ్లాో, సెంసథలాో, 

కెంప్రప్రభ్యతా్వ నికి సెంబెంధెంచిన రలు రథకాలాో వినియోగసుతనా టుట ప్రధానమెంత్రి తెలిపారు.  

 

   జపాన్ తో తనకునా  వా కి తగత సెంబెంధాల ప్రాధానా తను గుిెంచి ప్రధానమెంత్రి వివిెంచారు. జపాన్ 

ప్రజల అపాా యత, వాి రని సెంసక ృతి, నైపుణాా లు, ప్కమశిక్షణ ఎెంతో అభనెంరనీయమని చపాా రు. 

భారతదేశనిా  సెంరిశ ెంచే జపాన్ ప్రజల ఆపాా యత్వనుాగాలను గుిెంచి ప్రధానమెంత్రి 

అభనెందిస్తత ,  “గుజాత్ర లో ఒక మినీ జపాన్ ను సృషిటెంచాలని కోరుకుెంటునాా ను” అని అనాా రు. 

 

   ‘చైతనా  గుజాత్ర శిఖ్ాప్గ సమావేశెం’ పేిట కొనాే ళా్లగా నిరా హెంచే కారా ప్కమెంలో జపాన్ ప్రతినిధులు 

ఎెంతో ఉత్వస హ్ెంగా పాలురెంచుకునా  అెంశనిా  ప్రధాని ప్రస్థత విెంచారు. ఆటోమబైల్స .నుెంచి బాా ెంకిెంగ్, 

నిామ ణ రెంగెం, ఫాామ రెంగెంతో పాటుగా వివిధ రెంగాలకు చెందిన 135 కెంపెనీలు తమ పెటుటబడులకు 

గుజాత్ర ను గమా  స్థథ నెంగా చేసుకునాా రని ప్రధాని చపాా రు. సుజుకీ మోట్లర్స , హ్యెండా మోట్లర్ సైకిల్, 

మితుస బషి, టయోట్ల, హట్లచీ వెంటి సెంసథలు గుజాత్ర లో ఉతా తిత ప్రక్రియలో నిమగా మయ్యా యని 

అనాా రు.  స్థథ నిక యువజనుల నైపుణాా భవృదిధకోసెం వారు ఎనోా  సవలెందిసుతనాా రనాా రు. గుజాత్ర లో 

మూడు జపాన్ సెంసథలు వెంరలాది మెంది యువజనులకు నైపుణాా భవృదిధలో శిక్షణ ఇసుతనాా యనాా రు. 

ఐ.ఐ.టి.లు వెంటి స్థెంకతిక విజ్ఞఞ న సెంసథలతో ప్రతా్య క ఒరా ెంరెం ఏాా టు చేసుకుని ఈ శిక్షణ 

అెందిసుతనాా యనాా రు. అహ్మ దాబాద్ లోని జెట్రో కెంపెనీ కెంప్రెం ఒకస్థి ఐదు కెంపెనీలకు వసతి 

సదుపాయెం, శిక్షణ అెందిసోత ెంరనాా రు. దీనివల ారలు జపాన్ కెంపెనీలకు ప్రయోజనెం కలుగుతోెంరనాా రు. 

  గుజాత్ర లో గోల్ఫ  క్రర్వడా సదుపాయ్యలను మరుగురిచేెందుకు ప్రధాని ప్రతా్య కెంగా ప్రయత్వా లు చేశరు. 

ఇదే సెంరరభ ెంలో జపాన్ ప్రజలు గోల్ఫ  క్రర్వడను ప్రరమిస్థత రనా  అెంశనిా  ప్రధానమెంత్రి తెలుసుకొనాా రు. 

అరా టాో గుజాత్ర లో గోల్ఫ  సదుపాయ్యలు ఉెండేవి కావు. ఇపుడు రిసిథతి మాిెంరని, గుజాత్ర లో ఎనాో  

గోలా్  కోరుస లు వచేా శయని. అలాగే,  అకక డ ఇపుడు జపాన్ ర్డస్థట ర్డెంటాు, జరనీస్ భాష విసతి సుతనాా యని 

ప్రధానమెంత్రి చపాా రు.  జపాన్ పాఠశల విదాా  వా వసథ ఆధారెంగా గుజాత్ర లో నమూనా పాఠశలలను 

ఏాా టు చేయ్యలనా  కోికను ప్రధానమెంత్రి వా క తెం చేశరు. జపాన్ పాఠశల విదాా  వా వసథలో 

ఆధునాతనతా ెం, నైతికతల మిప్శమానిా  మేళవిెంచాలనా  అభప్రాయ్యనిా  ప్రధాని వా క తెం చేశరు. టోకోా  

నగరెంలో త్వను త్వయ్.మయ్ ప్రాథమిక పాఠశలను సెంరిశ ెంచిన విషయ్యనిా  ఆయన ఈ సెంరరభ ెంగా 

 జఞి తకి తెచుా కునాా రు. 



  జపాన్ తో మనకు శత్వబాధ ల చ్ిప్త కలిగన ప్రాచీన స్థెంసక ృతిక సెంబెంధాలునాా యని, భవిషా తుతపై 

ఉభయదేశలకు ఉమమ డి దారశ కనితక ఉెంరని ప్రధానమెంత్రి అనాా రు. జపాన్ తో ప్రతా్య క వా్య హాతమ క 

ప్రరెంచ్ స్థథ యి భాగసా్థ మాా నిా  మిెంత బలోపేతెం చేసుకోవాలని భావిసుతనా టుట ఆయన తెలిపారు. 

   జపాన్ నాయకతా ెంతో తనకునా  వా కి తగత సమానతా  సెంబెంధాలను గుిెంచి ప్రధాని ప్రస్థత విస్తత , జపాన్ 

మాజీ ప్రధాని షిెంజో అబే గుజాత్ర సెంరరశ నను గురుత చేసుకునాా రు. షిెంజో అబే రరా టనతో భారత్ర, జపాన్ 

సెంబెంధాలకు కొతత ఊపు వచాి ెంరనాా రు. కరోనా మహ్మామ ి వాా ి త సమయెంలో  జపాన్ ప్రసుతత 

ప్రధానమెంత్రి యోషిహడే సుగాతట్ తో తనకు ఉనా  సెంబెంధాలను, భావస్థరూరా తను ఆయన 

ప్రస్థత విెంచారు. ప్రరెంచ్ సిథరతా్వ నికి, సౌభాగాా నికి భారత్ర, జపాన్ మధా  సా హ్ సెంబెంధాలు మిెంత ప్రముఖ్ 

పాప్త పోషిెంచాలిస  ఉెంరని, ప్రసుతత సవాళ ానేరథా ెంలో ఉభయదేశల మధా  సా హ్ెం, భాగసా్థ మా ెం మిెంత 

బలోపేతెం అవుతునాా యని ఆయన అనాా రు. 

   కైజన్ తోపాటుగా, జపాన్ స్థెంసక ృతిక సెంబెంధాలు భారతదేశెంలో మిెంతగా వాా ిెంచాలని, ఉభయదేశల 

మధా  వాణిజా  సెంబెంధాల అభవృదిధపై మిెంత రృషిటని కెంద్ర్వకిెంచాలిస న అవసరెం ఉెంరని 

అనాా రు.  టోకాో లో ఒలిెంిక్ర క్రర్వడోతస వానిా  నిరా హెంచ్బోతునా  నేరథా ెంలో జపాన్ కు, జపాన్ ప్రజలకు 

మోదీ శుభాకాెంక్షలు తెలిపారు. 

 
న్యూఢిల్లీ 
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