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ட ோக்கிட ோ-வில் பிரதமர் தலைலம ில் ததோழிைதிபர்களின் 

வட்  டமலை கூட் ம் 
 
 ோக்கி ோ-விை் ைப்போனி  தொழிைதிபர்களின் வ ் மடைல கூ ் த்துக்கு பிரதமர் 

திரு.நரடந்திர மோ ி இன்று தைலமலவகித்தோர். 

இந்த நிகழ்விை் 34 ைப்போனி  நிறுவனங்களலச் சடர்ந்த முன்னணி நிர்வோகிகள் மற்றும் 

தைலமல சத ை் அதிகோரிகள் கைந்துகொண் னர். இவற்றிை் பதரும்போைோன நிறுவனங்கள் 

ஏற்கனவட இந்தி ோவிை் முதைீ ு சத ்து சத ை்போ ் ிை் உள்ளன. ஆ ் ோமொபலை்ஸ், 

எைதக் ்ரோனிக்ஸ், சதமிகண் க் ர்ஸ், உருக்கு, தொழிை்நு ்பம், வர்த்தகம் மற்றும் வங்கி 

மற்றும் நிதி உள்ளி ்  பை்வடறுப ்  துறலகளலச் சடர்ந்த நிறுவனங்கள் இ ம்பதற்றிருந்தன. 

மடைும், கத ்தன்ரடன், ைப்போன் வதளி வர்த்தக அமலப்பு (ைத ்ரோ), ைப்போன் சர்வதடச 

ஒத்துழலப்பு முகமல (ைிகோ), சர்வதடச ஒத்துழலப்புக்கோன ைப்போன் வங்கி (ைடபிஐசி), 

ைப்போன-்இந்தி ோ வர்த்தக ஆைோசனலக் குழு (ைடஐபிசிசி), இன்வதஸ் ் இந்தி ோ போன்ற 

இந்தி ோ மற்றும் ைப்போனலச் சடர்ந்த முக்கி  வர்த்தக அமலப்புகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் 

கைந்துகொண் ன. 

இந்தி ோ-வும், ைப்போனும் இ ற்கல ோன கூ ் ோளிகள் என்று குறிப்பி ்  பிரதமர், இந்தி ோ-

ைப்போன் நை்ைுறவின் தூதர்களோக வர்த்தக சமூகத்தினர் இருப்பதோக போரோ ் ு ததரிவித்தோர். 

மடைும் பிரதமர் படசும்போது, பிரதமர் கிஷி ோ, இந்தி ோவுக்கு க ந்த மோர்ச் மோதத்திை் 

ப ணம் மடற்கொண் போது, அ ுத்த 5 ஆண் ுகளிை் ைப்போனிைிருந்து 5 ை ்சம் கோ ி 

 தன் முதைீ ு சத ்வது என இைக்கு நிர்ண ிக்கப்ப ் து என்றோர். இந்தி ோ ைப்போன் 

இ ல ட தொழிை் துறல போ ் ித்திறன் ஒத்துழலப்பு, தூ ்மல எரிசக்தி ஒத்துழலப்பு 

போன்ற பொருளோதோர உறவுகளிை் அண்மலக்கோைமோக ஏற்ப ்  முன்னடற்றங்களல பிரதமர் 

குறிப்பி ் ோர். தடசி  க ் மலப்பு தி ் ம், உற்பத்தி அ ிப்ப ல ிைோன ஊக்கத்தொகல 

தி ் ம், சதமிகண் க் ர்களுக்கோன கொள்கல போன்ற ந வ ிக்கலகள் குறித்தும் படசினோர். 

இந்தி ோவிை் புதி  நிறுவனங்கள் தொ ங்குவதற்கோன சூழை் இருப்பதல ும் 

எ ுத்துரலத்தோர். 

சர்வதடச அளவிை் அந்நி  நடர ி முதைீ ் ு அளவு குறலந்துள்ளபோதிைும், முந்தல  

நிதி ோண் ிை் இந்தி ோ சோதனல அளவோக 8,400 கோ ி அமதரிக்க  ோைர்கள் அளவுக்கு அந்நி  

நடர ி முதைீ ் ல பதற்றிருப்பதல அவர் குறிப்பி ் ோர். இது இந்தி ோவின் பொருளோதோரத் 

திறன் மீதோன நம்பிக்கலக்கோன அ ல ோளம் என்று அவர் குறிப்பி ் ோர். இந்தி ோவிை் ைப்போன் 

நிறுவனங்கள் மிகப்பதரும் பங்களிப்பல சத ்  வடண் ும் என்று அவர் அழலப்பு வி ுத்தோர். 

இந்தி ோவின் வளர்ச்சிப் ப ணத்திை் ைப்போனின் பங்களிப்பல கொண் ோ ும் வகல ிை், 

ைப்போன் வோரம் போன்ற நிகழ்ச்சி ல ந த்த வடண் ும் என்று பிரதமர் ஆைோசனல 

ததரிவித்தோர். 

  



வர்த்தக அலமப்பில் கீழ்க்கோணும் ததோழிைதிபர்கள் கைந்துதகோண் னர். 

 

தப ர் பதவிப்தப ர் அலமப்போன்லம 

திரு.சீைி குரலஷி தைலவர் மற்றும் இ க்குனர் ஹோண் ோ 

மோ ் ோர் கோ., 

ைிமி த ். 

திரு.மகோ ோ 

உச்சி ோ 

பிரதிநிதித்துவ நிறலவடற்று 

உத்தி ோகத்தர், தைலவர் மற்றும் 

பிரதம நிறலவடற்று அதிகோரி 

நிசோன் மோ ் ோர் 

கோர்ப்பரடஷன் 

திரு. அகி ோ 

 ொ ோ ோ 

பணிப்போளர் சபல ின் தைலவர் 

மற்றும் உறுப்பினர் 

 ொ ோ ் ோ 

மோ ் ோர் 

கோர்ப்பரடஷன் 

திரு. 

 ோஷிஹிரோ 

ஹி கோ 

தைலவர், தைலமல நிர்வோக அதிகோரி 

மற்றும் பிரதிநிதித்துவ பணிப்போளர் 

 மஹோ மோ ் ோர் 

கோர்ப்பரடஷன் 

திரு.தோஷிஹிரோ 

சுசுகி 

ைனோதிபதி மற்றும் பிரதிநிதித்துவ 

பணிப்போளர் 

சுசுகி மோ ் ோர் 

கோர்ப்பரடஷன் 

திரு.சீைி இமோ ் மிஸுஹோ நிதிக் குழுமத்தின் 

தைலவர் 

மிசுஹோ வங்கி 

ைிமி த ். 

திரு. ஹிரோகி 

ஃப் ூைிசு 

ஆைோசகர,் MUFG வங்கி ைிமி த ் 

மற்றும் தைலவர், JIBCC 

MUFG வங்கி ைிமி த ் 

மற்றும் JIBCC 

திரு. தகடஷி 

குனிபட 

சுமி ோமோ மி ்சு ் நிதிக் 

குழுமம் (SMFG) மற்றும் 

சுமி ோமோ மி ்சு ் வங்கி ி ை் 

சுமி ோமோ 

மி ்சு ் வங்கிக் கழகம் 



கூ ் ுத்தோபனம் (SMBC) ஆகி  

இரண் ின் சபல ின் தவிசோளர் 

திரு.கோைி நோகல தைலவர் நோமுரோ 

சதக் ூரி ் ீஸ் கோ., 

ைிமி த ். 

திரு.கசுவோ 

நிஷிதோனி 

சத ைோளர் நோ கம் ைப்போன்-இந்தி ோ 

வர்த்தக கூ ் ுறவுக் 

குழு 

திரு. மசகோசு 

குபோ ோ 

ைனோதிபதி கீ ன்ரதன் 

திரு.கி ோஹி 

ஹொசோனோ 

இ க்குனர் மற்றும் சிஓஓ  ிரீம் இன்குபட ் ர் 

இன்க.் 

திரு.கத ்ச்சி இவத்த சுமி ் ோமோ கதமிக்கை் கம்பதனி 

ைிமி த ் நிறுவனத்தின் தைலவர், 

ைப்போன் பத ்ரோ கதமிக்கை் 

இண் ஸ் ்ரி சங்கத்தின் துணலத் 

தைலவர் 

சுமி ோமோ 

கதமிக்கை் கோ. 

ைிமி த ் 

திரு. அ ுத்து 

மி ்சுவோகோ 

வோரி த்தின் தைலவர் IHI கோர்ப்பரடஷன் 

திரு. ோஷினோரி 

கனடஹன 

வோரி த்தின் தைலவர் கவோஸோகி ஹதவி 

இண் ஸ் ்ரீஸ் 

ைிமி த ். 



திரு.ரி ுகோ ஹிரோ ைனோதிபதி மற்றும் பிரதிநிதித்துவ 

பணிப்போளர் 

ஹோ ் ை் 

மடனடை்மதன் ் 

இன் ர்நடஷனை் 

கோ. ைிமி த ் 

திரு. ஹிரோகோ 

ஓகோவோ 

கோ&தைலமல நிர்வோக அதிகோரி புரூக்ஸ் அண் ் 

கோ ைிமி த ் 

திரு.விவடக் மகோைன் மூத்த நிர்வோக துணலத் தைலவர், 

CTO 

புைித்சூ ைிமி த ் 

திரு.தோஷி ோ 

மோ ்சுகி 

மூத்த துணலத் தைலவர் NEC கோர்ப்பரடஷன் 

திரு. ஒரு பன்றிக்கு ைனோதிபதி ைத ்ரோ 

திரு  மதோ ைூனிச்சி நிர்வோக மூத்த துணலத் தைலவர் ைத ்கோ 

திரு. ஆனோை் 

முன்பு 

கவர்னர் JBIC 

திரு. அை ் சிங் முகோமலத்துவ நிறலவடற்று 

உத்தி ோகத்தர் 

மி ்சு ் ஓ.எஸ்.கட. 

கடோ ுகள் 

திரு.தோஷி ோகி 

ஹிகோஷிஹர 

பணிப்போளர், பிரதிநிதித்துவ 

நிறலவடற்று உத்தி ோகத்தர், 

நிறலவடற்று தைலவர் மற்றும் 

பிரதம நிறலவடற்று அதிகோரி 

ஹி ் ோச்சி ைிமி த ் 

திரு. ோஷிஹிரோ சிரடஷ்  நிறலவடற்று  த ்கின் 



மினதனோ உத்தி ோகத்தர், சபல உறுப்பினர் இண் ஸ் ்ரீஸ் 

ைிமி த ் 

திரு. ோஷிஹிசோ 

கி ் ோனோ 

ைனோதிபதி மற்றும் பிரதம 

நிறலவடற்று அதிகோரி 

JFE ஸ் ீை் 

கோர்ப்பரடஷன் 

திரு.ஈைி 

ஹஷிமோ ் ோ 

பிரதிநிதி இ க்குநர் மற்றும் 

ைனோதிபதி 

நிப்போன் ஸ் ீை் 

கோர்ப்பரடஷன் 

திரு.அகிஹிரோ 

நிக்கோகு 

சபல ின் தைலவர் மற்றும் 

பிரதிநிதித்துவ உறுப்பினர் 

 ோரட 

இண் ஸ் ்ரீஸ், இன்க.் 

திரு. மோ ோக்கி 

 ூனோ 

பிரதிநிதித்துவ பணிப்போளர் மற்றும் 

சிரடஷ்  நிறலவடற்று 

முகோமலத்துவ உத்தி ோகத்தர் 

மி ்சு ் & கோ. 

ைிமி த ் 

திரு.மச ோஷி 

புைிமோ ் ோ 

பிரதிநிதித்துவ பணிப்போளர், தைலவர் 

மற்றும் பிரதம நிறலவடற்று அதிகோரி 

சோைி ்ஸ் 

கோர்ப்பரடஷன் 

திரு.தோஷிகோசு 

நம்பு 

நிறலவடற்று உப தைலவர், 

பிரதிநிதித்துவ பணிப்போளர் 

சுமி ோமோ 

கோர்ப்பரடஷன் 

திரு.இச்சிரோ 

கோஷிதோனி 

ைனோதிபதி  ொ ோ ் ோ 

சுஷோ 

கோர்ப்பரடஷன் 

திரு.இச்சிரோ 

தகஹர 

துணலத் தைலவர், வோரி  

உறுப்பினர் 

மருபடனி 

கோர்ப்பரடஷன் 



திரு. ோைி  குச்சி மி ்சுபிஷி கோர்ப்பரடஷன் இந்தி ோ 

பிரலவட ் ைிமி த ் நிறுவனத்தின் 

தைலவர் மற்றும் நிர்வோக இ க்குநர் 

மி ்சுபிஷி 

கோர்ப்பரடஷன் 

 

 

 

ட ோக்கிட ோ 
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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. 

 


