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નિર્દિષ્ટ કૌશલ્ય ધરાવતા કામિારો પર સહકારિી સમજૂનત પર ભારત અિ ેજાપાિ 
વચ્ચે 3જી સયંકુ્ત કાયયકારી જૂથિી મીટિંગ 
03 ઓગસ્િં, 2022 

 

ભારત અિે જાપાિ િ્વારા 2 ઓગસ્િં 2022 િા ંરોજ િવી િનલ્હીમાં િનર્િનષ્િં કૌશલ્ય ધરાવતા કામિારો પર 
હાઇબ્રનડ ફોર્મેિંમા ં3જી સંયુક્ત કાર્યકારી જૂથિી મીિંનંગ યોજવામાં આવી હતી. ભારતીય પ્રતનિનધન મંડળિી 
આગેવાિી વનિેશ મંત્રાલયિાં સંયુક્ત સચનવ (OIA-I) શ્રી અિુરાગ ભુષણ અિે કૌષલ્ય વનકાસ અિે ઉિ્યોગ 
સાહસનકતા મંત્રાલયિા ંસંયુક્ત સચનવ ડૉ. કે. કે. િ્વનવેિી િ્વારા કરવામાં આવી હતી, અિે તેમાં રાષ્િ્ંરનય 
કૌશલ્ય વનકાસ કોર્પોરેશિિાં પ્રતનિનધનઓિો સમાવેશ થતો હતો. જાપાિીઝ પ્રતનિનધન મંડળિી આગેવાિી 
ઇમનગ્રેશિ સર્વનસ એજિ્સીિાં સહાયક િાયબ મંત્રી શ્રીમાિ િાકાગાવા સુિંોમ ુિ્વારા કરવામાં આવી હતી, 
અિે તેમા ંવનિેશ મંત્રાલય, આરોગ્ય, શ્રમ અિે સુખાકારી મંત્રાલય, કૃષન, વિ અિે મત્સ્યોિ્યોગ મંત્રાલય, 
અિે જાપાિ િુંરનઝમ એજિ્સીિા ંપ્રતનિનધનઓિો સમાવેશ થતો હતો. સંબંધનત િૂતાવાસિાં અધનકારીઓએ પણ 
ભાગ લીધો હતો. 
 

2. કરારિાં આધાર પર રોજગારી માિેં ભારત થી જાપાિ જવા માિેંિી કૌશલ્ય અિે જાપાિીઝ ભાષાિી પૂર્તી 
કરતા કૌશલ્ય ધરાવતા કામિારોિાં આવાગમિિો પ્રચાર કરવા માિેં ભારત અિે જાપાિ િ્વારા જાિ્યુઆરી 
2021 મા ંિનર્િનષ્િં કૌશલ્ય ધરાવતા કામિારો પર સહકારિી સમજૂતન પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. 
 

3. આ સંયુક્ત કાર્યકારી જૂથિી મીિંનંગ િરમનયાિ, બિ્િે પક્ષોએ િનર્િનષ્િં કૌશલ્ય ધરાવતા કામિારો અંતર્ગત 
ભારત અિે જાપાિ વચ્ચે પ્રવર્તમાિ સહકારિી સમીક્ષા કરી હતી અિે સંમત થયા હતા કે ભારત થી 
જાપાિ તરફ િનર્િનષ્િં કૌશલ્ય ધરાવતા કામિારોિી સંખ્યાિે વેગ આપવાિી િોંધપાત્ર સંભાવિા રહેલી છે. આ 
સંિર્ભમાં, તેઓએ પ્રવર્તમાિ યંત્રણામાં રહેલા પડકારોિી ઓળખ કરીિે અિે આગળિાં માર્ગ પર 
િ્રષ્િંનકોણોિું આિાિપ્રિાિ કરીિે િનર્િનષ્િં કૌશલ્ય ધરાવતા કામિારોિાં પ્રોગ્રામિાં અમલીકરણમાં વધારે 
સુધારો કરવા માિેંિા ંમાર્ગો પર ચર્ચાઓ યોજી હતી. આ મીિંનંગ િરમનયાિ ચર્ચા કરવામાં આવેલા મહત્વિાં 
મુિ્િાઓમા ંડનડનિંલ િેંકિોલોજી અિે મંચોિાં ઉપયોગ સહનત માંગ-પૂરવઠા મેચ કરવા, ભારતમા ંકસોિંી કેિ્િ્રોિી 
સંખ્યા વધારવી, અમલીકરણિાં ક્ષેત્રો વધારવા, ભારતમા ંિનર્િનષ્િં કૌશલ્ય ધરાવતા કામિારોિા ંપ્રોગ્રામ વનશે 
જાગૃતન વધારવી, ભારતમાં જાપાિીઝ ભાષાિાં પ્રચાર, અિે િેખરેખ કરતા પ્રોગ્રામ માિેં ફ્રેમવર્કિી સ્થાપિા 
કરવાિો સમાવેશ થતો હતો. જાપાિીઝ પક્ષ િ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે િર્સીંગ/સંભાળ-આપવા 
અંતર્ગત પ્રવર્તમાિ સહકાર ઉપરાંત, િનર્િનષ્ઠ કૌશલ્ય ધરાવતા કામિારોિંુ વનસ્તરણ ભારતમાં કૃષન ક્ષેત્રિે 
પણ આવરી લેશે. ભારતીય પક્ષ િ્વારા આ જાહેરાતિું સ્વાગત કરવામાં આવ્યુ ંહતુ ંઅિે અિ્ય ક્ષેત્રોમાં પણ 
િનર્િનષ્ઠ કૌશલ્ય ધરાવતા કામિારોિાં વનસ્તરણ માિેં આહ્વાિ કર્યંુ હતુ.ં 
 
 



4. બિ્િ ેપક્ષો િજીકિાં ભવનષ્યમા ંપરસ્પર સાિુકૂળ સમય પર આગામી સંયુક્ત કાર્યકારી જૂથિી મીિંનંગ 
યોજવા સંમત થયા હતા. 
 

િવી દિલ્હી 
03 ઓગસ્િં, 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. 

 


