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ଟ ୋକଓିଟେ ବ୍ୟବ୍ସୋୟିକ ଆଟ ୋଚନୋଟେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋ କେଛିନ୍ତ ିପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ 
 

 ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ ୨୩ ମଇ ୨୦୨୨ ଟେ ଟ ୋକଓିଟେ ଜୋପୋନେ ବ୍ୟବ୍ସୋୟୀ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଟୟୋଜତି
 ଆଟ ୋଚନୋଟେୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋ କେିଥିଟ  । 

ଏହ ିକୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ ୩୪   ିଜୋପୋନୀ କମ୍ପୋନୀେ ଶୀର୍୍ କୋର୍ଯ୍ୟନବି୍ୋହୀ ଏବ୍ଂ ସିଇଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେିଥିଟ  । ଏହ ିକମ୍ପୋନୀ
ଗୁଡକି ମଧ୍ୟେୁ ଅଧିକୋଂଶଙ୍କେ ଭୋେତଟେ ନଟିବ୍ଶ ଏବ୍ଂ ବ୍ୟବ୍ସୋୟ େହଛି ି। କମ୍ପୋନୀଗୁଡକି ଅଟ ୋଟମୋବ୍ୋଇଲ୍
, ଇଟ ଟକ୍ରୋନକି୍ସ, ଟସମିକଣ୍ଡକ୍େ, ଷି୍ଟଲ୍
, ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବ୍ଦିୟୋ, ବ୍ୋଣିଜୟ ଏବ୍ଂ ବ୍ୟୋଙି୍କଙ୍୍ଗ ଏବ୍ଂ ଫୋଇନୋନସ ସହତି ବ୍ଭିିନ୍ନ ଟକ୍ଷତ୍ରକୁ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କେିଥିଟ  । ଜୋପୋନ ଓ ଭୋ
େତେ ପ୍ରମୁଖ୍ ବ୍ୟବ୍ସୋୟିକ ସଂଗଠନ ର୍ଯଥୋ ଟକଇଡୋନଟେନ, ଜୋପୋନେ ବ୍ୋହୟ ବ୍ୋଣିଜୟ ସଂଗଠନ (ଟଜଇ ଆିେଓ), ଜୋ
ପୋନ ଆନ୍ତଜ୍ୋତୀୟ ସହଟର୍ଯୋଗ ସଂଗଠନ (ଟଜଆଇସିଏ), ଜୋପୋନ ବ୍ୟୋଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଟନସନୋ  ଟକୋପଟେସନ (ଟଜବ୍ି
ଆଇସ)ି, ଜୋପୋନ-

ଭୋେତ ବ୍ୟବ୍ସୋୟ ପେୋମଶ୍ଦୋତୋ କମି  ି(ଟଜଆଇବ୍ସିିସ)ି ଏବ୍ଂ ଇନଟଭଷ୍ଟ ଇଣି୍ଡଆ ଏହ ିକୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଟନ
ଇଥିଟ  । 

ଭୋେତ ଏବ୍ଂ ଜୋପୋନ ପ୍ରୋକୃତକି ସହଭୋଗୀ ଟବ୍ୋ ି ଟଜୋେ ଟଦଇ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବ୍ସୋୟିକ ସମ୍ପ୍ରଦୋୟକୁ ଭୋେତ-

ଜୋପୋନ ସମ୍ପକ୍େ ଅପୋେ ସମ୍ଭୋବ୍ନୋେ ବ୍ରୋଣ୍ଡ ଆମବୋସୋଡେ ଭୋବ୍ଟେ ପ୍ରଶଂସୋ କେିଛନ୍ତ ି। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନ୍ତ ିଟର୍ଯ ମୋର୍ଚ୍୍ 
୨୦୨୨ ଟେ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ କଶିଦିୋଙ୍କ ଭୋେତ ଗସ୍ତ ସମୟଟେ ଉଭୟ ଟଦଶ ଆସନ୍ତୋ ୫ ବ୍ର୍ ୍ମଧ୍ୟଟେ ୫ ଟ୍ର ିିୟନ ଜୋପୋ
ନୀ ଟୟନ  ପୁଞି୍ଜ ବ୍ନିଟିର୍ଯୋଗେ ଏକ ବ୍ଡ  କ୍ଷୟ ଧୋର୍ଯ୍ୟ କେିଛନ୍ତ ି। ଅନୟଗୁଡକି ମଧ୍ୟଟେ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଥ୍ଟନୈତକି ସମ୍ପକ୍
େ ସୋମ୍ପ୍ରତକି ବ୍କିୋଶ ଉପଟେ ଆଟ ୋକପୋତ କେିଥିଟ  ଟର୍ଯପେିକ ିଭୋେତ-

ଜୋପୋନ ଶଳି୍ପ ପ୍ରତଟିର୍ଯୋଗୀତୋ ସହଭୋଗୀତୋ (ଆଇଟଜଆଇସିପି) ଏବ୍ଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକି୍ତ ସହଭୋଗୀତୋ । ଟସ ଜୋତୀୟ ଭିତ୍ତଭୂିମି 

ପୋଇପ ୋଇନ (ଏନ୍ଆଇପି), ଉତ୍ପୋଦନ  ିଟଙ୍କଡ୍ ଟପ୍ରୋତ୍ସୋହନ (ପିଏ ଆଇ) ଟର୍ଯୋଜନୋ ଏବ୍ଂ ଟସମିକଣ୍ଡକ୍େ ଏବ୍ଂ ଭୋେତ
ଟେ ଷ୍ଟୋ ୍ଅପ୍େ ବ୍କିୋଶ ଉପଟେ ଆଟ ୋକପୋତ କେିଥିଟ  । 

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଟେଖ୍ କେିଛନ୍ତ ିଟର୍ଯ ବ୍ଶି୍ୱ ଏଫଡଆିଇଟେ ମନ୍ଥେତୋ ସଟତ୍ୱ ପୂବ୍ ୍ଆଥକି ବ୍ର୍୍ଟେ ଭୋେତ ୮୪ ବ୍ ିିୟନ ଡ଼
 ୋେେ ଟେକଡ୍ ଏଫଡଆିଇ ଆକୃଷ୍ଟ କେିପୋେିଛ ି। ଟସ ଏହୋକୁ ଭୋେତେ ଅଥ୍ଟନୈତକି ସୋମଥ୍ୟକୁ ଆତ୍ମବ୍ଶି୍ୱୋସେ ଏକ ବ୍ି
ଜୟ ଟବ୍ୋ ି କହଛିନ୍ତ ି। ଟସ ଭୋେତଟେ ଜୋପୋନ କମ୍ପୋନୀଗୁଡକି ଦ୍ୱୋେୋ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେିବ୍ୋକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କେିଥିଟ  

ଏବ୍ଂ ଭୋେତେ ବ୍କିୋଶ ର୍ଯୋତ୍ରୋ ପୋଇଁ ଜୋପୋନେ ଅବ୍ଦୋନକୁ "ଜୋପୋନ ସପ୍ତୋହ” େୂଟପ ପୋଳନ କେବି୍ୋକୁ ପ୍ରସ୍ତୋବ୍ ଟଦଇଥି
ଟ  । 

  



ନମିନ ିଖିତ ବ୍ୟବ୍ସୋୟିକ ମୁଖ୍ୟମୋଟନ ବ୍ୟବ୍ସୋୟ ଆଟ ୋଚନୋଟେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେିଥିଟ : 

ନୋମ ସମ୍ମୋନ ସଂଗଠନ | 

ଶ୍ରୀ ଟସଜ ିକୁେୋଇଶ ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବ୍ଂ ନଟିଦଶ୍କ ଟହୋଣ୍ଡୋ ଟମୋ େ ଟକୋ।,  ି। 

ଶ୍ରୀ ମୋଟକୋଟ ୋ ଉଚଡିୋ 
ପ୍ରତନିଧିୀ କୋର୍ଯ୍ୟନବି୍୍ୋହୀ ଅଧିକୋେୀ, େୋଷ୍ଟ୍ରପତ ିଏବ୍ଂ 
ସଇିଓ | ନସିୋନ ଟମୋ େ ନଗିମ | 

ଶ୍ରୀ ଆକଓି ଟ ୋଟୟୋଡୋ ସଭୋପତ ିଏବ୍ଂ ଟବ୍ୋଡ୍େ ସଦସୟ |  ଟୟୋ ୋ ଟମୋ େ ନଗିମ | 

ଶ୍ରୀ ଟୟୋଶହିଟିେୋ ହଡିୋକୋ େୋଷ୍ଟ୍ରପତ,ି ସଇିଓ ଏବ୍ଂ ପ୍ରତନିଧିୀ ନଟିଦ୍ଶକ | ୟୋମୋହୋ ଟମୋ େ ନଗିମ | 

ଶ୍ରୀ ଟତୋଶହିଟିେୋ ସୁଜୁକ ି େୋଷ୍ଟ୍ରପତ ିଏବ୍ଂ ପ୍ରତନିଧିୀ ନଟିଦଶ୍କ | ସୁଜୁକ ିଟମୋ େ ନଗିମ | 

ଶ୍ରୀ Seiji ଇମୋଇ ମିଜୁଟହୋ ଆଥକି ଟଗୋଷ୍ଠୀେ ଟଚୟୋେମୟୋନ୍ | ମିଜୁଟହୋ ବ୍ୟୋଙ୍କ  ିମିଟ ଡ୍ 

ଶ୍ରୀ ହଟିେୋକ ିଫୁଜସୁି 

ପେୋମଶ୍ଦୋତୋ, MUFG ବ୍ୟୋଙ୍କ  ିମିଟ ଡ୍ ଏବ୍ଂ 
ଟଚୟୋେମୟୋନ୍, JIBCC | 

ଏମୟୁଏଫଜ ିବ୍ୟୋଙ୍କ  ିମିଟ ଡ୍ ଏବ୍ଂ 
ଜବି୍ସିସି ି| 

ଶ୍ରୀ ତୋଟକଶୀ କୁନଟିବ୍ 

ଉଭୟ ସୁମିଟତୋ ମି ୁଇ ଫୋଇନୋନସଆିଲ୍ ଗୁପ୍ 
(SMFG) ଏବ୍ଂ ସୁମିଟତୋ ମି ୁଇ ବ୍ୟୋଙି୍କଙ୍୍ଗ 
କଟପ୍ୋଟେସନ୍ (SMBC) େ ଟବ୍ୋଡ୍େ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ | 

ସୁମିଟତୋଟମୋ ମିତସୁଇ ବ୍ୟୋଙି୍କଙ୍୍ଗ 
କଟପ୍ୋଟେସନ୍ | 

ଶ୍ରୀ ଟକୋଜ ିନୋଗି ଟଚୟୋେମୟୋନ୍ ଟନୋମୁେୋ ସକୁିୟେ ିସି୍ ଟକୋ।,  ି। 

ଶ୍ରୀ କୋଜୁଓ ନଶିତିୋନ ି ଟସଟକ୍ରଟ େୀ ଟଜଟନେୋଲ୍ 

ଜୋପୋନ-ଭୋେତ ବ୍ୟବ୍ସୋୟ ସହଟର୍ଯୋଗ 
ସମିତ ି| 



ଶ୍ରୀ ମୋସୋକୋଜୁ କୁଟବ୍ୋ ୋ େୋଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଟକଡୋନଟେନ୍ 

ଶ୍ରୀ କୁୟଟହ ଟହୋଟସୋଟନୋ ନଟିଦ୍ଶକ ଏବ୍ଂ COO ଡ୍ରିମ୍ ଇନକୁୟଟବ୍ େ ଇଙ୍୍କ 

ଶ୍ରୀ କଚି ିଇୱୋ ୋ 

ସୁମିଟ ୋଟମୋ ଟକମିକୋଲ୍ କମ୍ପୋନୀ  ିମିଟ ଡ୍ େ 
ସଭୋପତ,ି ଜୋପୋନ ଟପଟଟ୍ରୋଟକମିକୋଲ୍ ଇଣ୍ଡଷି୍ଟ୍ର 
ଆଟସୋସଏିସନ୍ େ ଉପୋଧ୍ୟକ୍ଷ 

ସୁମିଟ ୋଟମୋ ଟକମିକୋଲ୍ କମ୍ପୋନୀ 
 ିମିଟ ଡ୍ 

ଶ୍ରୀ ସୁଜଓି ମିତୁ୍ସଓକୋ ଟବ୍ୋଡ୍େ ଟଚୟୋେମୟୋନ୍ ଆଇଏଚଆଇ କଟପ୍ୋଟେସନ୍ | 

ଶ୍ରୀ ଟୟୋଶଟିନୋେୀ 
କୋଟନହୋନୋ ଟବ୍ୋଡ୍େ ଟଚୟୋେମୟୋନ୍ କୋୱୋସୋକ ିଟହଭି ଇଣ୍ଡଷି୍ଟ୍ରଜ୍,  ିମିଟ ଡ୍ | 

ଶ୍ରୀ େୟୁିଟକୋ ହେିୋ େୋଷ୍ଟ୍ରପତ ିଏବ୍ଂ ପ୍ରତନିଧିୀ ନଟିଦଶ୍କ | 
ଟହୋଟ   ମୟୋଟନଜଟମଣ୍ଟ 
ଇଣ୍ଟେନୟୋସନୋ  କମ୍ପୋନୀ  ିମିଟ ଡ 

ଶ୍ରୀ ହଟିେୋଟକୋ ଓଗୋୱୋ CO ଏବ୍ଂ CEO ବୁ୍କସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟକୋ  ିମିଟ ଡ୍ 

ଶ୍ରୀ ବ୍ଟିବ୍କ ମହୋଜନ ବ୍େଷି୍ଠ କୋର୍ଯ୍ୟନବି୍୍ୋହୀ ଉପୋଧ୍ୟକ୍ଷ, CTO ଫୁଜତୁି୍ସ  ିମିଟ ଡ୍ 

ଶ୍ରୀ ଟ ୋଶଆି ମୋତୁ୍ସକ ି ବ୍େଷି୍ଠ ଉପେୋଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଏନଇସ ିନଗିମ | 

ଶ୍ରୀ କୋଜୁଶଟିଗ ଟନୋବୁ୍ ୋନ ି େୋଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଟଜଟଟ୍ରୋ 

ଶ୍ରୀ ୟୋମୋଦୋ ଜୁନଚି ି କୋର୍ଯ୍ୟନବି୍୍ୋହୀ ବ୍େଷି୍ଠ ଉପସଭୋପତ ି ଟଜଆଇସଏି 



ଶ୍ରୀ ତୋଦୋସ ିମୋଏଡୋ େୋଜୟପୋଳ ଟଜବ୍ଆିଇସ ି

ଶ୍ରୀ ଅଜୟ ସଂି ପେଚିୋଳନୋ କୋର୍ଯ୍ୟନବି୍୍ୋହୀ ଅଧିକୋେୀ ମିତୁ୍ସଇ ଓଏସଟକ ଟେଖ୍ୋ | 

ଶ୍ରୀ ଟ ୋସଆିକ ିହଗିୋଶହିୋେୋ 
ନଟିଦ୍ଶକ, ପ୍ରତନିଧିୀ କୋର୍ଯ୍ୟନବି୍୍ୋହୀ ଅଧିକୋେୀ, 
କୋର୍ଯ୍ୟନବି୍୍ୋହୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବ୍ଂ ସଇିଓ | ହ ିୋଚ ି ିମିଟ ଡ୍ 

ଶ୍ରୀ ଟୟୋଶହିଟିେୋ ମିଟନଟନୋ ବ୍େଷି୍ଠ କୋର୍ଯ୍ୟନବି୍୍ୋହୀ ଅଧିକୋେୀ, ଟବ୍ୋଡ୍େ ସଦସୟ | ଡୋଇକନି୍ ଇଣ୍ଡଷି୍ଟ୍ରଜ୍  ିମିଟ ଡ୍ 

ଶ୍ରୀ ଟୟୋଶହିସିୋ କ ିୋଟନୋ େୋଷ୍ଟ୍ରପତ ିଏବ୍ଂ ସଇିଓ JFE ଇସ୍ପୋତ ନଗିମ | 

ଶ୍ରୀ ଏଜ ିହୋସଟିମୋଟ ୋ ପ୍ରତନିଧିୀ ନଟିଦ୍ଶକ ଏବ୍ଂ େୋଷ୍ଟ୍ରପତ ି ନପିନ୍ ଷି୍ଟଲ୍ କଟପ୍ୋଟେସନ୍ | 

ଶ୍ରୀ ଆକହିଟିେୋ ନକି୍କୋକୁ ଟବ୍ୋଡ୍େ ସଭୋପତ ିତଥୋ ପ୍ରତନିଧିୀ ସଦସୟ | Toray ଇଣ୍ଡଷି୍ଟ୍ରଜ୍, ଇଙ୍୍କ 

ଶ୍ରୀ ଟମୋଟ ୋଆକ ିଉଟନୋ 
ପ୍ରତନିଧିୀ ନଟିଦ୍ଶକ ଏବ୍ଂ ବ୍େଷି୍ଠ କୋର୍ଯ୍ୟନବି୍୍ୋହୀ 
ପେଚିୋଳନୋ ଅଧିକୋେୀ | ମିତୁ୍ସଇ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପୋନୀ  ିମିଟ ଡ୍ 

ଶ୍ରୀ ମୋସୋଟୟୋଶ ି
ଫୁଜଟିମୋଟ ୋ ପ୍ରତନିଧିୀ ନଟିଦ୍ଶକ, େୋଷ୍ଟ୍ରପତ ିଏବ୍ଂ ସଇିଓ | ଟସୋଜ ିଜ କଟପ୍ୋଟେସନ୍ 

ଶ୍ରୀ ଟତୋଶକିୋଜୁ ନୋମବୁ୍ କୋର୍ଯ୍ୟନବି୍୍ୋହୀ ଉପୋଧ୍ୟକ୍ଷ, ପ୍ରତନିଧିୀ ନଟିଦ୍ଶକ | ସୁମିଟତୋଟମୋ କଟପ୍ୋଟେସନ୍ | 

ଶ୍ରୀ ଇଚଟିେୋ କୋଶତିୋନ ି େୋଷ୍ଟ୍ରପତ ି  ଟୟୋ ୋ ସୁଟଶୋ କଟପ୍ୋଟେସନ୍ 

ଶ୍ରୀ ଇଚଟିେୋ ତୋକୋହୋେୋ ଉପୋଧ୍ୟକ୍ଷ, ଟବ୍ୋଡ୍େ ସଦସୟ ମୋେୁଟବ୍ନ ିକଟପ୍ୋଟେସନ୍ | 



ଶ୍ରୀ ଟୟୋଜ ିତୋଗୁଚ ି

ମିତୁ୍ସବ୍ଶି ିକଟପ୍ୋଟେସନ୍ ଇଣି୍ଡଆ ପ୍ରୋଇଟଭଟ୍ 
 ିମିଟ ଡ୍ େ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବ୍ଂ ପେଚିୋଳନୋ ନଟିଦ୍ଶକ ମିତୁ୍ତସୋଇବ୍ ିକଟପ୍ୋଟେସନ୍ | 

 

 

ଟୋକଓି 

ମେ 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. 

 


