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టోక్యో లో బిజినెస్ ర ౌండ్  టేబుల్  సమావేశానికి 

అధ్యక్షత వహిౌంచిన - ప్రధానమౌంత్రి 
 

టోక్యో లో 2022 మే నెల, 

23వ తేదీన జపాన్ వ్యాపార ప్రముఖులతో ఏర్పాటైన బిజినెస్-ర ౌండ్-
టేబుల్ సమావేశానికి ప్రధానమౌంత్రి శ్రీ నరేౌంద్ర మోదీ అధ్యక్షత వహిౌం

చారు. 

జపాన్ కు చెౌందిన 34 కౌంపెనీల ఉన్నతాధికారులు, సీ.ఈ.వో. లు ఈ కార్యక్రమౌం

లో పాల్గొన్నారు.  వీటిలో చాలా కౌంపెనీలు ఇప్పటికే భారతదేశౌంలో పెట్టు

బడులు, కార్యకలాపాలను కలిగి ఉన్నాయి.  ఈ సౌంస్థలు ఆటోమొబైల్స్, ఎలక్

ట్రానిక్స్, సెమీకౌండక్టర్లు, స్టీల్, టెక్నాలజీ, ట్రేడిౌంగ్, బ్యాౌం

కిౌంగ్, ఫైనాన్స్ తో సహా విభిన్న రౌంగాలకు ప్రాతినిధ్యౌం వహిస్తున్నాయి.
   వీటిలో భారత, జపాన్ దేశాలకు చెౌందిన - కీడాన్రెన్;  జపాన్-
ఎక్స్ టర్నల్-ట్రేడ్-
ఆర్గనైజేషన్ (జెట్రో);  జపాన్ అౌంతర్జాతీయ సహకార సౌంస్థ (జికా); జపా
న్-బ్యాౌంక్-ఫర్-ఇౌంటర్నేషనల్-కో-ఆపరేషన్ (జె.బి.ఐ.సి); జపాన్-ఇౌండియా-
బిజినెస్-కన్సల్టేటివ్-కమిటీ (జె.ఐ.బి.సి.సి); ఇన్వెస్ట్-
ఇౌండియా  వౌంటి కీలక వ్యాపార సౌంస్థలు  పాల్గొన్నాయి.  

భారత, జపాన్  దేశాలు సహజ భాగస్వాములని ప్రధానమౌంత్రి పేర్కొౌంటూ, భార

త, జపాన్  దేశాల అపారమైన సామర్థ్యానికి బ్రాౌండ్ అౌంబాసిడర్లు గా వ్

యాపార వర్గాలను ప్రశౌంసిౌంచారు.  2022 మార్చిలో ప్ర ధాన మౌంత్రి కిషిదా 

భార త ప ర్య ట న సౌంద ర్భౌంగా -

 వచ్చే 5 సౌంవత్సరాల్లో, రెౌండు దేశాలు ఐదు ట్రిలియన్ల మేర జపాన్ యె

న్ల పెట్టుబడిని లక్ష్యౌంగా పెట్టుకున్నట్లు , ప్ర ధాన మౌంత్రి తెలియ

జేశారు.  ఆర్థిక సౌంబౌంధాలలో భాగౌంగా - భారత-
జపాన్ పారిశ్రామిక పోటీతత్వ భాగస్వామ్యౌం (ఐ.జె.ఐ.సి.పి); క్లీన్-
ఎనర్జీ-
భాగస్వామ్యౌం వౌంటి ఇటీవలి పరిణామాలను ప్రధానమౌంత్రి ఈ సౌందర్భౌంగా ప్

రత్యేకౌంగా పేర్కొన్నారు.  నేషనల్-ఇన్ ఫ్రాస్ట్రక్చర్-పైప్ -
లైన్ (ఎన్.ఐ.పి); ప్రొడక్షన్-లిౌంక్డ్-



ఇన్సెౌంటివ్ (పి.ఎల్.ఐ) పథకౌం; సెమీకౌండక్టర్ విధానౌం  వౌంటి కార్యక్రమాల

తో పాటు, భారతదేశౌం లోని పటిష్టమైన అౌంకుర సౌంస్థల పర్యావరణ వ్యవస్

థ గురిౌంచి కూడా  ప్రత్యేకౌంగా వివరిౌంచారు.  

ప్రపౌంచవ్యాప్తౌంగా ఎఫ్ డిఐలు మౌందగిౌంచినప్పటికీ,  గత ఆర్థిక సౌంవత్సరౌం

లో భారతదేశౌం రికార్డు స్థాయిలో 84 బిలియన్ డాలర్ల ఎఫ్ .డి.ఐ. ని ఆకర్
షిౌంచిౌందని, ప్రధానమౌంత్రి పేర్కొన్నారు.  ఇది భారతదేశ ఆర్థిక సామర్థ్
యౌం పై విశ్వాసానికి లభిౌంచిన గుర్తిౌంపు అని, ఆయన అభివర్ణిౌంచారు.  జపాన్ కు

 చెౌందిన సౌంస్థలు భారతదేశౌంలో ఎక్కువగా పాల్గొనాలని ఆయన ఆహ్వానిౌంచారు

.  భారతదేశ అభివృద్ధి ప్రయాణౌంలో జపాన్ యొక్క సహకారాన్ని 'జపాన్ వీక్

' రూపౌంలో జరుపుకోవాలని ప్రధానమౌంత్రి ప్రతిపాదిౌంచారు.  

ఈ వ్యాపార సదస్సులో దిగువ పేర్కొన్న వ్యాపారవేత్తలు పాల్గొన్నా

రు:  

పేరు  హోదా  సౌంస్థ  

శ్రీ  సీజీ కురైషి చైర్మన్ & డైరెక్టర్  హోౌండా మోటార్ కౌం., లిమిటెడ్ 

శ్రీ మకోటో ఉచి

డా 

రిప్రజౌంటేటివ్ ఎగ్జిక్యూ

టివ్ ఆఫీసర్, ప్రెసిడెౌంట్ & 

సి.ఈ.ఓ.   

నిస్సాన్ మోటార్ కార్పొరేషన్ 

శ్రీ అకియో ట

యోడా 

అధ్యక్షుడు మరియు డైరెక్

టర్ల బోర్డు సభ్యుడు  

టయోటా మోటార్ కార్పొరేషన్ 

శ్రీ యోషిహిరో 

హిడాకా 

అధ్యక్షుడు, సి.ఈ.ఓ. & రిప్ర

జెౌంటేటివ్ డైరెక్టర్ 

యమహా మోటార్ కార్పొరేషన్ 

శ్రీ తోషిహిరో 

సుజుకి 

అధ్యక్షుడు & రిప్రజెౌంటేటి

వ్ డైరెక్టర్ 

సుజుకి మోటార్ కార్పొరేషన్ 

శ్రీ సీజీ ఇమై మిజుహో ఫైనాన్షియల్ గ్రూ

ప్ చైర్మన్ 

మిజుహో బ్యాౌంక్ లిమిటెడ్. 

శ్రీ హిరో అకి ఫు

జిసూ 

సలహాదారుడు, ఎౌం.యు.ఎఫ్.జి. బ్
యాౌంకు లిమిటెడ్., &  

చైర్మన్, జె.ఐ.బి.సి.సి   

ఎౌం.యు.ఎఫ్.జి. బ్యాౌంక్ లిమిటెడ్ 

మరియు జె.ఐ.బి.సి.సి.  



శ్రీ తకేషి కునిబే సుమిటోమో మిత్సుయి ఫైనా

న్షియల్ గ్రూప్ (ఎస్.ఎౌం.ఎఫ్
.జి) 
మరియు  సుమిటోమో మిత్సు

య్ బ్యాౌంకిౌంగ్ కార్పొరేష

న్ (ఎస్.ఎౌం.బి.సి) 

రెౌండు సౌంస్థల చైర్మన్.  

సుమిటోమో మిత్సుయ్ బ్యాౌంకిౌంగ్ 

కార్పొరేషన్ 

శ్రీ కోజి నగై చైర్మన్  నోమురా సెక్యూరిటీస్ కౌం., 

లిమిటెడ్. 

శ్రీ కజువో నిషి

తాని 

సెక్రటరీ జనరల్  జపాన్-
ఇౌండియా వ్యాపార సహకార కమిటీ 

శ్రీ మసకజు కుబో

టా 

అధ్యక్షుడు  కీదాన్రెన్ 

శ్రీ క్యోహీ 

హోసోనో 

డైరెక్టర్ & సి.ఓ.ఓ.  డ్రీమ్ ఇౌంక్యుబేటర్ ఇౌంక్. 

శ్రీ కెయిచి ఇవా

టా 

అధ్యక్షుడు, సుమిటోమో  

కెమికల్ కౌం., లిమిటెడ్ 

& వైస్-చైర్మన్,  జపాన్  

పెట్రోకెమికల్ ఇౌండస్ట్రీ 

అసోసియేషన్ 

సుమిటోమో కెమికల్ కౌం. లిమిటెడ్ 

శ్రీ సుగియో మి

త్సుకా 

బోర్డు చైర్మన్  ఐ.హెచ్.ఐ.కార్పొరేషన్  

శ్రీ యోషినోరి క

నేహనా 

బోర్డు చైర్మన్ కవాసకి హెవీ ఇౌండస్ట్రీస్, లిమిటె

డ్. 

శ్రీ ర్యూకో హి

రా 

అధ్యక్షుడు &  

  రిప్రజౌంటేటివ్ డైరెక్టర్

హోటల్ మేనేజ్ మెౌంట్ ఇౌంటర్నేషన

ల్ కౌం. లిమిటెడ్ 



   

శ్రీ హిరోకో ఒగా

వా 

సి.ఓ. & సి.ఈ.ఓ.  బ్రూక్స్ & కో. లిమిటెడ్ 

శ్రీ వివేక్ మహా

జన్ 

సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వై

స్-ప్రెసిడెౌంట్ & సి.టి.ఓ.  
ఫుజిట్సు లిమిటెడ్ 

శ్రీ తోషియా మ

త్సుకి 

సీనియర్ ఉపాధ్యక్షుడు  ఎన్.ఈ.సి. కార్పొరేషన్ 

శ్రీ కాజుషిగే నో

బుటాని 

అధ్యక్షుడు జెట్రో  

శ్రీ యమద జునిచి ఎగ్జిక్యూటివ్ సీనియర్ వై

స్-ప్రెసిడెౌంట్  

జికా  

శ్రీ  తదాశి మేడ గవర్నర్  జె.బి.ఐ.సి.  

శ్రీ అజయ్ సిౌం

గ్ 

మేనేజిౌంగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆ

ఫీసర్.  
మిట్సుయ్ ఓ.ఎస్.కె. లైన్స్  

శ్రీ తోషియాకి 

హిగాషిహరా 

డైరెక్టర్, రిప్రజౌంటేటివ్ 

ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్,  

ఎగ్జిక్యూటివ్  చైర్మన్ & 

సి.ఈ.ఓ.  

హిటాచీ లిమిటెడ్.  

శ్రీ యోషిహిరో 

మినెనో 

సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీ

సర్ & బోర్డు సభ్యుడు.  
డైకిన్ ఇౌండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్.  

శ్రీ యోషిహిసా 

కిటానో 

అధ్యక్షుడు & సి.ఈ.ఓ.  జె.ఎఫ్.ఈ. స్టీల్ కార్పొరేషన్  

శ్రీ ఈజీ హషిమో

టో 

  రిప్రజౌంటేటివ్ డైరెక్టర్

 & ప్రెసిడెౌంట్   

నిప్పన్ స్టీల్ కార్పొరేషన్ 



శ్రీ అకిహిరో ని

క్కాకు 

అధ్యక్షుడు & బోర్డు రిప్ర

జౌంటేటివ్ మెౌంబర్   

టోరే ఇౌండస్ట్రీస్, ఐ.ఎన్.సి.  

శ్రీ మోటోకి యు

నో 

రిప్రజౌంటేటివ్ డైరెక్టర్ 

&  సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ 

మేనేజిౌంగ్ ఆఫీసర్.   

మిత్సుయి & కో. లిమిటెడ్.  

శ్రీ మసయోషి ఫు

జిమోటో 

రిప్రజౌంటేటివ్ డైరెక్టర్, 

ప్రెసిడెౌంట్ & సి.ఈ.ఓ.  
సోజిట్జ్ కార్పొరేషన్ 

శ్రీ తోషికాజు నౌం

బు 

ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్-
ప్రెసిడెౌంట్, రిప్రజౌంటేటి

వ్ డైరెక్టర్.  

సుమిటోమో కార్పొరేషన్ 

శ్రీ ఇచిరో కషితా

ని 

అధ్యక్షుడు టయోటా సుషో కార్పొరేషన్ 

శ్రీ ఇచిరో తకహర వైస్-
చైర్మన్, బోర్డు సభ్యుడు 

మరుబేని కార్పొరేషన్ 

శ్రీ యోజి తగుచి చైర్మన్ & మేనేజిౌంగ్ డైరె

క్టర్, మిత్సుబిషి కార్పొరే

షన్ ఇౌండియా ప్రైవేట్ లిమి

టెడ్.  

మిత్సుబిషి కార్పొరేషన్ 

  

 

టోక్యో 

మే 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. 

 


