
Prime Minister Chairs Business Roundtable in 
Tokyo 
May 23, 2022 

પ્રધાનમતં્રી શ્રીએ ટોક્યોમા ંબિઝનસે રાઉન્ડ ટિેલની અધ્યક્ષતા કરી 
 
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્ર મોદીએ 23 મે 2022ના રોજ ટોક્યોમાં જાપાનના વ્યાપારી અગ્રણીઓ સાથે રાઉન્ડ ટેિલની અધ્યક્ષતા કરી 

હતી. 

  

આ કાયયક્રમમા ં34 જાપાનીઝ કંપનીઓના ટોચના અબધકારીઓ અને સીઈઓએ ભાગ લીધો હતો. આમાંની મોટાભાગની કંપનીઓ 

ભારતમાં રોકાણ અને કામગીરી ધરાવે છે. કંપનીઓએ ઓટોમોિાઈલ, ઈલેક્રોબનક્સ, સેબમકન્ડક્ટર, સ્ટીલ, ટેકનોલોજી, રેડડગ અન ે

િેન્ન્કગ અને ફાઈનાન્સ સબહતના બવબવધ કે્ષત્રોનયં પ્રબતબનબધત્વ કયયું હતયં. ભારત અને જાપાનની મયખ્ય વ્યાપારી સંસ્થાઓ અન ે

સંસ્થાઓ જેમ કે કેઇડનરેન, જાપાન એક્સટનયલ રેડ ઓગેનાઈઝેશન (JETRO), જાપાન ઈન્ટરનેશનલ કોઓપરેશન એજન્સી 

(JICA), જાપાન િેંક ફોર ઈન્ટરનેશનલ કોઓપરશેન (JBIC), જાપાન-ઈબન્ડયા બિઝનેસ કન્સલ્ટટેટવ કબમટી (JIBCC) અન ે

ઈન્વેસ્ટ ઈબન્ડયા પણ કાયયક્રમમાં ભાગ લીધો હતો. 

  

ભારત અને જાપાન કયદરતી ભાગીદારો છે તેના પર ભાર મૂકતા, પ્રધાનમંત્રીએ ભારત-જાપાન સંિંધોની અપાર સંભાવનાના બ્રાન્ડ 

એમ્િેસેડર તરીકે વેપારી સમયદાયની પ્રશંસા કરી. પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યયં હતયં કે માચય 2022માં વડા પ્રધાન ટકબશદાની ભારતની 

મયલાકાત દરબમયાન િંને દેશોએ આગામી 5 વર્યમાં જાપાનીઝ યેન 5 ટરબલયનના રોકાણનયં મહત્ત્વાકાંક્ષી લક્ષ્ય નક્કી કયયું હતયં. 
પ્રધાનમંત્રીએ ભારત-જાપાન ઔદ્યોબગક સ્પધાયત્મકતા ભાગીદારી (IJICP) અને સ્વચ્છ ઊજાય ભાગીદારી જેવા આર્થથક સંિંધોમા ં

તાજેતરના બવકાસ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. તેમણે નશેનલ ઈન્રાસ્રક્ચર પાઈપલાઈન (NIP), પ્રોડક્શન બલન્ક્ડ ઈન્સેબન્ટવ 

(PLI) સ્કીમ અને સેબમકન્ડક્ટર પોબલસી જેવી પહેલો બવશે વાત કરી અને ભારતના મજિૂત સ્ટાટયઅપ ઈકોબસસ્ટમ પર પ્રકાશ પાડ્યો. 

  

પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ નોંધ્યયં હતયં કે વૈબવવક FDIમાં મંદી હોવા છતા,ં ભારતે પાછલા નાણાકીય વર્યમાં USD 84 બિબલયનનય ં

રેકોડય FDI આકર્ષયયું છે. તેમણે આને ભારતની આર્થથક ક્ષમતાના બવવવાસનો મત ગણાવ્યો. તેમણે ભારતમાં જાપાની કંપનીઓને વધય 

ભાગીદારી માટે આમંબત્રત કરી અને ભારતની બવકાસ યાત્રામાં જાપાનના યોગદાનને ‘જાપાન વીક’ના રૂપમાં ઉજવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. 

  

બિઝનસે ફોરમમા ંનીચનેા બિઝનસે લીડસ ેભાગ લીધો હતો: 

નામ હોદ્દો સસં્થા 

શ્રી સેઇજી કયરૈશી અધ્યક્ષ અને બનયામક હોન્ડા મોટસય કયં. બલ. 

શ્રી માકોટો ઉબચડા પ્રબતબનબધ કાયયકારી અબધકારી, પ્રમયખ અને સીઈઓ બનસાન મોટર કોપોરેશન 



શ્રી અટકયો ટોયોડા િોડય ઓફ ટડરેક્ટસયના પ્રમયખ અને સભ્ય ટોયોટા મોટર કોપોરશેન 

શ્રી યોબશબહરો બહડાકા પ્રમયખ, સીઈઓ અને પ્રબતબનબધ બનયામક યામાહા મોટર કોપોરશેન 

શ્રી તોબશબહરો સયઝયકી પ્રમયખ અને પ્રબતબનબધ બનયામક સયઝયકી મોટર કોપોરેશન 

શ્રી સેઇજી ઇમાઇ બમઝયહો ફાયનાબન્સયલ ગ્રયપના ચરેમેન બમઝયહો િેંક બલ. 

બમસ્ટર બહરોકી ફુજીસય સલાહકાર, MUFG િેંક બલ. અને ચેરમેન, JIBCC MUFG િેંક બલ. અન ેJIBCC 

શ્રી તાકેશી કયબનિે સયબમતોમો બમત્સયઇ ફાઇનાબન્શયલ ગૂ્રપ (SMFG) અને 

સયબમતોમો બમત્સયઇ િેન્ન્કગ કોપોરશેન 

(SMBC) િંનેના િોડયના અધ્યક્ષ 

સયબમતોમો બમત્સયઇ િેંડકગ કોપોરશેન 

શ્રી કોજી નાગાઈ અધ્યક્ષ નોમયરા બસક્યોટરટીઝ કો., બલ. 

શ્રી કાઝયઓ બનબશતાની સેક્રેટરી જનરલ જાપાન-ભારત બિઝનેસ કો-ઓપરશેન  

કબમટી 

શ્રી મસાકાઝય કયિોટા પ્રમયખ કીડાનરેન 

શ્રી ક્યોહેઈ હોસોનો ટડરેક્ટર અન ેCOO ડ્રીમ ઇન્ક્યયિેટર Inc. 

શ્રી કેઇચી ઇવાતા સયબમતોમો કેબમકલ કંપનીના પ્રમયખ, જાપાન પેરોકેબમકલ 

ઇન્ડસ્રી એસોબસએશનના ઉપાધ્યક્ષ 

સયબમતોમો કેબમકલ કંપની બલ. 

શ્રી સયબગયો બમત્સયઓકા િોડયના અધ્યક્ષ IHI કોપોરેશન 

શ્રી યોબશનોરી કનેહાના િોડયના અધ્યક્ષ કાવાસાકી હેવી ઇન્ડસ્રીઝ, બલ. 

શ્રી રયયકો હીરા પ્રમયખ અને પ્રબતબનબધ બનયામક હોટલે મેનેજમેન્ટ ઇન્ટરનશેનલ કો. બલ. 

શ્રી બહરોકો ઓગાવા CO&CEO બ્રયક્સ એન્ડ કંપની બલ. 

શ્રી બવવેક મહાજન બસબનયર એબક્ઝક્યયટટવ વાઇસ પે્રબસડેન્ટ, સી.ટી.ઓ ફુબજત્સય બલ. 

શ્રી તોબશયા માત્સયકી વટરષ્ઠ ઉપપ્રમયખ NEC કોપોરેશન 



શ્રી કાઝયશીગે નોિયતાની પ્રમયખ જેરો 

શ્રી યમદા જયનીચી એબક્ઝક્યયટટવ બસબનયર વાઇસ પે્રબસડેન્ટ JICA 

શ્રી તાદશી મેડા ગવનયર જેિીઆઈસી 

શ્રી અજય ન્સહ મેનેન્જગ એબક્ઝક્યયટટવ ઓટફસર બમત્સયઇ ઓ.એસ.કે. રખેાઓ 

શ્રી તોબશયાકી બહગાબશહારા ટડરેક્ટર, પ્રબતબનબધ એબક્ઝક્યયટટવ 

ઓટફસર, એબક્ઝક્યયટટવ ચરેમેન અન ેCEO 

બહટાચી બલ. 

શ્રી યોબશબહરો બમનેનો વટરષ્ઠ કાયયકારી અબધકારી, િોડયના સભ્ય ડાઇટકન ઇન્ડસ્રીઝ બલ. 

શ્રી યોબશબહસા ટકતાનો પ્રમયખ અને સીઈઓ જેએફઇ સ્ટીલ કોપોરેશન 

શ્રી એજી હાબશમોટો પ્રબતબનબધ બનયામક અને પ્રમયખ બનપ્પોન સ્ટીલ કોપોરશેન 

શ્રી અટકબહરો બનક્કાકય િોડયના પ્રમયખ અને પ્રબતબનબધ સભ્ય Toray Industries, Inc. 

શ્રી મોટોકી યયનો પ્રબતબનબધ બનયામક અને વટરષ્ઠ એબક્ઝક્યયટટવ મેનેન્જગ 

ઓટફસર 

બમત્સયઇ એન્ડ કંપની બલ. 

શ્રી માસાયોશી ફુજીમોટો પ્રબતબનબધ બનયામક, પ્રમયખ અન ેCEO સોજીટ્ઝ કોપોરશેન 

શ્રી તોશીકાઝય નમ્િય એબક્ઝક્યયટટવ વાઇસ પે્રબસડેન્ટ, પ્રબતબનબધ બનયામક સયમીટોમો કોપોરશેન 

શ્રી ઇબચરો કાબશતાની પ્રમયખ ટોયોટા સયશો કોપોરેશન 

શ્રી ઇબચરો તાકાહારા વાઇસ ચેરમેન, િોડયના સભ્ય મારુિેની કોપોરશેન 

શ્રી યોગી તાગયચી બમત્સયબિશી કોપોરેશન ઈબન્ડયા પ્રાઈવેટ બલબમટેડના 

ચેરમેન અને મેનેન્જગ ટડરેક્ટર 

બમત્સયબિશી કોપોરેશન 

 

ટોક્યો 

23 મ,ે 2022 
 

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. 


