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ടേോക്കിടയോയിൽ ബിസിനസ് റൗണ്ട് ടേബിളിൽ 
പ്രധോനമപ്രി അധയക്ഷത വഹിച്ചു 
 
പ്രധോനമപ്രി പ്രീ നടേപ്ര ടമോദി 2022 മമയ് 23 ന് ടേോക്കിടയോയിൽ ജോപ്പനീസ് 
വയവസോയ പ്രമുഖേുമോയി ഒേു വട്ടടമരയിൽ അധയക്ഷത വഹിച്ചു. 

34 ജോപ്പനീസ് കമ്പനികളുമേ ഉന്നത ഉടദയോഗസ്ഥേുും സിഇഒമോേുും ചേങ്ങിൽ 
രമെേുത്തു. ഇതിൽ ഭൂേിഭോഗും കമ്പനികൾക്കുും ഇരയയിൽ നിടക്ഷരവുും 
പ്രവർത്തനവുമുണ്ട്. ഓടട്ടോമമോബബൽ, ഇലക്ടപ്േോണിക്സ്, മസമി 
കണ്ടക്േറുകൾ , സ്റ്റീൽ, മേക്ടനോളജി, ടപ്േഡിുംഗ്, ബോെിുംഗ് & ഫിനോൻസ് തുേങ്ങി 
വിവിധ ടമഖലകമള പ്രതിനിധീകേിച്ചു. ബകേൻടറൻ , ജപ്പോൻ എക്ടസ്റ്റണൽ 
ടപ്േഡ് ഓർഗബനടസഷൻ (മജടപ്േോ) , ജപ്പോൻ ഇന്റർനോഷണൽ ടകോഓപ്പടറഷൻ 
ഏജൻസി (ജിക്ക ), ജപ്പോൻ ബോെ് ടഫോർ ഇന്റർനോഷണൽ ടകോഓപ്പടറഷൻ 
(മജ ബി ഐ സി ), ജപ്പോൻ-ഇരയ ബിസിനസ് കടസൾടട്ടീീകമ കിിീി (മജ 
ഐ ബി സി സി ), ഇൻമവസ്റ്റ് ഇരയ തുേങ്ങിയ ഇരയയിമലയുും 
ജപ്പോനിമലയുും പ്രധോന ബിസിനസ്സ് സ്ഥോരനങ്ങളുും സുംഘേനകളുും എന്നിവേുും 
രേിരോേിയിൽ രമെേുത്തു. 

ഇരയയുും ജപ്പോനുും സവോഭോവിക രെോളികളോമണന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ 
പ്രധോനമപ്രി, ഇരയ-ജപ്പോൻ ബന്ധത്തിന്മറ അരോേമോയ സോധയതകളുമേ 
പ്ബോൻഡ് അുംബോസഡർമോേോയി വയവസോയ സമൂഹമത്ത അഭിനരിച്ചു. 2022 
മോർച്ചിൽ പ്രധോനമപ്രി കിഷിദയുമേ ഇരയോ സരർരന ടവളയിൽ, അേുത്ത 5 
വർഷത്തിനുള്ളിൽ   5 പ്േിലയട ജോപ്പനീസ്   മയൻ  നിടക്ഷരിക്കുക എന്ന 
ലക്ഷയമോണ് ഇേു േോജയങ്ങളുും ഉന്നയിക്കുന്നമതന്ന് പ്രധോനമപ്രി രറഞ്ഞു. 
ഇരയ-ജപ്പോൻ വയോവസോയിക മത്സേ രെോളിത്തും (ഐ മജ ഐ സി രി ), 
ക്ലീൻ എനർജി രോർട്ണർഷിപ്പ് തുേങ്ങിയ സോമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളിമല 
സമീരകോല സുംഭവവികോസങ്ങൾ പ്രധോനമപ്രി എേുത്തുരറഞ്ഞു. നോഷണൽ 
ഇൻപ്ഫോസ്പ്േക്ചർ ബരപ്പ് ബലൻ (എൻഐരി), മപ്രോഡക്ഷൻ ലിെ്ഡ് 
ഇൻമസന്റീകമ (രിഎൽഐ) രദ്ധതി , മസമി കണ്ടക്േർ  നയും തുേങ്ങിയ 
സുംേുംഭങ്ങമള കുറിച്ച് അടേഹും സുംസോേിക്കുകയുും ഇരയയുമേ രക്തമോയ 
സ്റ്റോർട്ടപ്പ് ആവോസ വയവസ്ഥമയ  ഉയർത്തിക്കോട്ടുകയുും മചയ്തു. 

ആടഗോളതലത്തിൽ  വിടദര നിടക്ഷരത്തിൽ  മോരയമുണ്ടോയിട്ടുും കഴിഞ്ഞ 
സോമ്പത്തിക വർഷും 84 ബിലയട യുഎസ് ടഡോളറിന്മറ മറടക്കോർഡ് വിടദര 
നിടക്ഷരും  ഇരയ ആകർഷിച്ചതോയി പ്രധോനമപ്രി ചൂണ്ടിക്കോട്ടി. ഇരയയുമേ 
സോമ്പത്തിക ടരഷിയുമേ വിരവോസ ടവോട്ട് എന്നോണ് അടേഹും ഇതിമന 
വിടരഷിപ്പിച്ചത്. ഇരയയിമല ജോപ്പനീസ് കമ്പനികളുമേ കൂേുതൽ രെോളിത്തും 
അടേഹും ക്ഷണിക്കുകയുും ഇരയയുമേ വികസന യോപ്തയിൽ ജപ്പോന്മറ 
സുംഭോവനമയ 'ജപ്പോൻ വീക്ക്' എന്ന േൂരത്തിൽ ആടഘോഷിക്കോൻ 
നിർടേരിക്കുകയുും മചയ്തു. 

ബിസിനസ് ടഫോറത്തിൽ തോമഴപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സ് പ്രമുഖർ രമെേുത്തു :  



ടരര്              
  

രദവി  സ്ഥോരനും 

മസയ്ജി കുബറഷി   മചയർമോനുും ഡയറക്േറുും   ടഹോണ്ട ടമോടട്ടോർ 
കമ്പനി, ലിമിീഡ് 

മടക്കോടട്ടോ ഉചിദ    പ്രസിഡന്് & സിഇഒ, എക്സി
കയൂട്ടീകമ ഓഫീസറുമേ 
പ്രതിനിധി 

നിസ്സോൻ ടമോടട്ടോർ 
ടകോർപ്പടറഷൻ 

അകിടയോ 
മേോടയോഡ  

ഡയറക്േർ ടബോർഡ് അുംഗവുും 
പ്രസിഡന്റുും  

മേോടയോട്ട ടമോടട്ടോർ 
ടകോർപ്പടറഷൻ 

ടയോഷിഹിടേോ 
ഹിഡക   

പ്രസിഡന്്, സിഇഒ &  ഡയറ
ക്േർന്മറ പ്രതിനിധി 

  യമഹ ടമോടട്ടോർ 
ടകോർപ്പടറഷൻ 

ടതോഷിഹിടറോ 
സുസുക്കി  

പ്രസിഡന്് & പ്രതിനിധി 
ഡയറക്േർ  

സുസുക്കി ടമോടട്ടോർ 
ടകോർപ്പടറഷൻ 

മസയ്ജി ഇബമ  മിസുടഹോ ഫിനോൻഷയൽ 
പ്ഗൂപ്പിന്മറ മചയർമോൻ   

മിസുടഹോ ബോെ് 
ലിമിീഡ് 

ഹിടേോക്കി 
ഫുജിസയൂ   

ഉരടദരകൻ, എും യു എഫ് 
ജി  ബോെ് 
ലിമിീഡ്, മചയർമോൻ, മജ ഐ 
ബി സി സി        

എും യു എഫ് ജി 
ബോെ് ലിമിീഡുും 
മജ ഐ ബി സി 
സി യുും 

തടകഷി 
കുനിമബ    

  

സുമിടീോടമോ മിീ്സുയി 
ഫിനോൻഷയൽ പ്ഗൂപ്പിന്മറയുും 
(എസ്എുംഎഫ്ജി) സുമിടീോടമോ 
മിീ്സുയി ബോെിുംഗ് 
ടകോർപ്പടറഷന്മറയുും 
(എസ്എുംബിസി) ടബോർഡിന്മറ 
മചയർമോൻ 

സുമിടീോടമോ 
മിീ്സുയി ബോെിുംഗ് 
ടകോർപ്പടറഷൻ 

ടകോജി നോബഗ    മചയർമോൻ  ടനോമുറ 
മസകയൂേിീീസ് 
കമ്പനി, ലിമിീഡ് 

കസുടവോ 
നിഷിതോനി  

മസപ്കട്ടറി ജനറൽ   ജപ്പോൻ-ഇരയ 
ബിസിനസ് 
സഹകേണ സമിതി 

മസകോസു 
കുടബോട്ട   

പ്രസിഡന്്   മകയ്ഡൻമേൻ 

ടകയോഹി 
ടഹോടസോടനോ  

ഡയറക്േറുും സിഒഒയുും  പ്ഡീും ഇൻകുടബീർ 
ഇൻക്. 

മകയിച്ചി ഇവീ   സുമിടീോടമോ മകമിക്കൽ 
കമ്പനിയുമേ പ്രസിഡന്്, 

ജപ്പോൻ 
മരടപ്േോമകമിക്കൽ 
ഇൻഡസ്പ്േി 



അടസോസിടയഷന്മറ 
ബവസ് 
മചയർമോൻ   സുമി
ടീോടമോ മകമിക്കൽ 
കമ്പനി ലിമിീഡ് 

  സുഗിടയോ 
മിത്സുടവോക     

ടബോർഡ് മചയർമോൻ   ഐ 
എച്  ഐ  ടകോർ
പ്പടറഷൻ 

ടയോഷിടനോേി 
കടനഹോന   

ടബോർഡ് മചയർമോൻ   കവോസോക്കി മഹവി 
ഇൻഡസ്പ്േീസ്, ലിമിീ
ഡ് 

റയൂടക്കോ ഹിറ      പ്രസിഡന്് & പ്രതിനിധി 
ഡയറക്േർ  

ടഹോട്ടൽ 
മോടനജ്മമന്് 
ഇന്റർനോഷണൽ 
കമ്പനി ലിമിീഡ് 

ഹിടേോടക്കോ 
ഒഗോവ   

സി ഓ & സി ഇ ഓ       പ്ബൂക്ക്സ് & കമ്പനി 
ലിമിീഡ  

വിടവക് 
മഹോജൻ       

  

സീനിയർ എക്സികയൂട്ടീകമ 
ബവസ് പ്രസിഡന്്, സി.േി.ഒ 

ഫുജിീ്സു 
ലിമിീഡ്    

ടതോഷിയ 
മോീ്സുകി     

   

സീനിയർ ബവസ് 
പ്രസിഡന്്   

എൻ ഇ 
സി   ടകോർപ്പടറഷ
ൻ   

കസുഷിമഗ 
മനോബുതോനി      
     

പ്രസിഡന്് മജടപ്േോ 

യമദ ജൂനിച്ചി     എക്സികയൂട്ടീകമ സീനിയർ 
ബവസ് പ്രസിഡന്്       

ജിക്ക 

തദോഷി 
ടമദ           

ഗവർണർ മജബിഐസി 

അജയ് 
സിുംഗ്       

മോടനജിുംഗ് എക്സികയൂട്ടീകമ 
ഓഫീസർ     

മിീ്സുയി 
ഒ.എസ്.മക. 
ബലനുകൾ 

ടതോഷിയോക്കി 
ഹിഗഷിഹോേ      

ഡയറക്േർ, പ്രതിനിധി 
എക്സികയൂട്ടീകമ 
ഓഫീസർ, എക്സികയൂട്ടീകമ 
മചയർമോൻ & സിഇഒ        

ഹിീോച്ചി ലിമിീഡ് 

ടയോഷിഹിടേോ 
മിടനടനോ      

സീനിയർ എക്സികയൂട്ടീകമ 
ഓഫീസർ, ടബോർഡ് അുംഗും 

ബഡകിൻ 
ഇൻഡസ്പ്േീസ് 



ലിമിീഡ് 

ടയോഷിഹിസ 
കിീോടനോ  

പ്രസിഡന്റുും സിഇഒയുും    മജ എഫ് 
ഇ   സ്റ്റീൽ 
ടകോർപ്പടറഷൻ 

ഈജി 
ഹോഷിടമോടട്ടോ    

പ്രതിനിധി ഡയറക്േറുും 
പ്രസിഡന്റുും    

നിടപ്പോട സ്റ്റീൽ 
ടകോർപ്പടറഷൻ 

അകിഹിടേോ 
നിക്കോക്കു     

ടബോർഡിന്മറ പ്രസിഡന്റുും 
പ്രതിനിധി അുംഗവുും    

ടേോടറ 
ഇൻഡസ്പ്േീസ്, ഐ 
എൻ സി . 

ടമോടട്ടോകി യുടനോ  പ്രതിനിധി ഡയറക്േറുും 
സീനിയർ എക്സികയൂട്ടീകമ 
മോടനജിുംഗ് ഓഫീസറുും   

ബമസൂറി & ടകോ 
ലിമിീഡ് 

മസടയോഷി 
ഫുജിടമോടട്ടോ  

പ്രതിനിധി 
ഡയറക്േർ, പ്രസിഡന്് & സിഇ
ഒ       

ടസോജിീ്സ് 
ടകോർപ്പടറഷൻ 

ടതോഷികോസു 
നമ്പു     

എക്സികയൂട്ടീകമ ബവസ് 
പ്രസിഡന്്, പ്രതിനിധി 
ഡയറക്േർ     

സുമിടീോടമോ 
ടകോർപ്പടറഷൻ 

ഇച്ചിടറോ 
കോഷിതോനി    

പ്രസിഡന്്       മേോടയോട്ട സുടഷോ 
ടകോർപ്പടറഷൻ 

ഇച്ചിടറോ 
തകഹോേ         

ബവസ് മചയർമോൻ, ടബോർഡ് 
അുംഗും   

മേുമബനി 
ടകോർപ്പടറഷൻ 

ടയോജി 
േോഗുച്ചി       

മിത്സുബിഷി ടകോർപ്പടറഷൻ 
ഇരയ ബപ്രവീ് ലിമിീഡിന്മറ 
മചയർമോനുും മോടനജിുംഗ് 
ഡയറക്േറുമോണ്        

മിത്സുബിഷി 
ടകോർപ്പടറഷൻ 

 

 
ടേോക്കിടയോ 

മമയ് 23, 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. 

 


