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ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ 3ನೇ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪು ಸಭೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 

ನುರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ MoC ಕುರಿತು 

ಆಗಸ್ಟ  03, 2022 

 

ಭಾರತ ಮತುು ಜಪಾನ್ 2 ಆಗಸ್ಟ  2022 ರಂದು ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸವರೊಪದಲ್ಲಿ ನಿದಿಿಷ್ ಕೌಶಲಯ 

ಕಾರ್ಮಿಕರ (SSW) 3 ನೇ ಜಂಟಿ ಕಾಯಿ ಗುಂಪು (JWG) ಸಭೆಯನುು ನಡೆಸಿತು. ಭಾರತೇಯ ನಿಯೇಗದ ನೇತೃತವವನುು 

ಶ್ಿೇ. ಅನುರಾಗ್ ಭೊಷಣ್, ಜಂಟಿ ಕಾಯಿದಶ್ಿ (OIA-I), ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (MEA) ಮತುು ಡಾ. 

ಕೆ.ಕೆ. ದಿವವೇದಿ, ಜಂಟಿ ಕಾಯಿದಶ್ಿ, ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುು ವಾಣಿಜೊಯೇದಯಮ ಸಚಿವಾಲಯ (MSDE), ಮತುು 

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮದ (NSDC) ಪಿತನಿಧಿಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿದ. ಜಪಾನಿನ ನಿಯೇಗವನುು ಶ್ಿೇ. 

ನಕಗಾವಾ ಟುುಟೊಮು, ಪಿವಾಸೊೇದಯಮ, ವಲಸ ಸೇವಗಳ ಏಜನಿುಯ ಸಹಾಯಕ ಉಪ ಮಂತಿ ಮತುು ವಿದೇಶಾಂಗ 

ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (MOFA), ಆರೊೇಗಯ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತುು ಕಲ್ಾಯಣ ಸಚಿವಾಲಯ (MHLW), ಕೃಷ್ಟ್, ಅರಣಯ 

ಮತುು ರ್ಮೇನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯ (MAFF) ಮತುು ಜಪಾನ್ ಪಿತನಿಧಿಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿದ. ಏಜನಿು. ಆಯಾ 

ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು. 

 

2. ಭಾರತ ಮತುು ಜಪಾನ್ ಒಪಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದೊಯೇಗಕಾಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಜಪಾನ್ಗ ಕೌಶಲಯ ಮತುು 

ಜಪಾನಿೇಸ್ಟ ಭಾಷೆಯ ಅಗತಯತೆಗಳನುು ಪೂರೈಸುವ ನುರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಚಲನಯನುು ಉತೆುೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 2021 ರ 

ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಿಷ್ ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರರ (ಎಸ್ಟಎಸ್ಟಡಬ್ಲುಿಯ) ಸಹಕಾರದ ಒಪಪಂದಕೆಾ (ಎಂಒಸಿ) ಸಹಿ ಹಾಕಿದದರು. 

 

3. JWG ಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, SSW ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತುು ಜಪಾನ್ ನಡುವ ಅಸಿುತವದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಕಾರವನುು 

ಎರಡೊ ಕಡೆಯವರು ತೆಗದುಕೆೊಂಡರು ಮತುು ಭಾರತದಿಂದ ಜಪಾನ್ಗ SSW ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯಯಯನುು ಹಚಿಿಸಲು 

ಸಾಕಷು್ ಸಾಮರ್ಥಯಿವಿದ ಎಂದು ಒಪ್ಪಪಕೆೊಂಡರು. ಈ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ, ಅಸಿುತವದಲ್ಲಿರುವ ವಯವಸೆಯಲ್ಲಿನ 

ಸವಾಲುಗಳನುು ಗುರುತಸುವ ಮೊಲಕ ಮತುು ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪಾಿಯಗಳನುು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೆೊಳುುವ 

ಮೊಲಕ ಎಸ್ಟಎಸ್ಟಡಬ್ಲೊಿಯ ಕಾಯಿಕಿಮದ ಅನುಷ್ಾಾನವನುು ಇನುಷು್ ಹಚಿಿಸುವ ಮಾಗಿಗಳ ಕುರಿತು ಅವರು ಚಚಿ 

ನಡೆಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಚಿಿಸಲ್ಾದ ಪಿಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ಪಾಿಟ್ಫಾರ್ಮಿಗಳ ಬ್ಲಳಕೆ 

ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ-ಪೂರೈಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಕೆೇಂದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯಯನುು ಹಚಿಿಸುವುದು, ಅನುಷ್ಾಾನದ 

ವಲಯಗಳನುು ವಿಸುರಿಸುವುದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಎಸ್ಟಡಬ್ಲೊಿಯ ಕಾಯಿಕಿಮದ ಬ್ಲಗೆ ಜಾಗೃತ ಮೊಡಿಸುವುದು, 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿೇಸ್ಟ ಭಾಷ್ಾ ಪಿಚಾರ, ಮತುು ಕಾಯಿಕಿಮದ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಚೌಕಟ್ನುು ಹೊಂದಿಸುವುದು. 

ಶುಶೊಿಷೆ/ಆರೈಕೆ ನಿೇಡುವ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಿುತವದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಕಾರದ ಜೊತೆಗ, SSW ಅನುು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಟ್ 

ಕ್ಷೇತಿವನುು ಒಳಗೊಳುಲು ವಿಸುರಿಸಲ್ಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಪಾನಿನ ಕಡೆಯು ಘೊೇಷ್ಟ್ಸಿತು. ಭಾರತದ ಕಡೆಯವರು 

ಪಿಕಟಣೆಯನುು ಸಾವಗತಸಿದರು ಮತುು SSW ಅನುು ಇತರ ಕ್ಷೇತಿಗಳಿಗೊ ವಿಸುರಿಸಲು ಕರ ನಿೇಡಿದರು. 

 

 
  



4. ಮುಂದಿನ JWG ಸಭೆಯನುು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸಪರ ಅನುಕೊಲಕರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಎರಡೊ 

ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಪಕೆೊಂಡರು. 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಆಗಸ್ಟ್ 03, 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. 

 


