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1.ഇന്ത്യയും ജപ്പൊനും 2022 ഓരസ്റ്റ് 2 ന് നയൂഡൽഹിയിൽ ഹഹത്ബിഡ് 
യ ൊർമൊറ്റിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ഹനപുണയ ത ൊഴിലൊളികതള (എസ്എസ്ഡബ്ല്യു) 
സംബന്ധിച്ച മൂന്നൊം യജൊയിന്് വർക്ിംഗ് ത്രൂപ്പ് (തജഡബ്ല്യുജി) 
മീറ്റിംഗ് നടത്തി.വിയദശകൊരയമത്ന്ത്ൊലയത്തിതല യജൊയിന്് തസത്കട്ടറി 
(ഒഐഎ-ഐ) ത്ശീ. അനുരൊഗ് ഭൂഷൺ, ഹനപുണയ വികസന 
സംരംഭക വ മത്ന്ത്ൊലയം (എം എസ് സി ഇ)  യജൊയിന്് തസത്കട്ടറി, 
യഡൊ.തക.തക. ദവിയവദി എന്നിവർ യേർന്നൊണ് ഇന്ത്യൻ ത്പ ിനിധി 
സംഘതത്ത നയിച്ചത്, ഇ ിൽ യദശീയ ഹനപുണയ വികസന 
യകൊർപ്പയറഷന്തറ (എൻ എസ് ഡി സി) ത്പ ിനിധികളും ഉൾതപ്പടുന്നു. 
ജൊപ്പനീസ് ഇമിയത്രഷൻ സർവീസസ് ഏജൻസിയിതല അസിസ്റ്റന്് 
ഹവസ് മത്ന്ത്ി ത്ശീ. നകരൊവ സുയ ൊമുവൊണ്  ജൊപ്പനീസ് ത്പ ിനിധി 
സംഘതത്ത നയിച്ചത് , വിയദശകൊരയ മത്ന്ത്ൊലയം (എം എഫ് ഓ എ), 
ആയരൊരയം, ത ൊഴിൽ, യേമ മത്ന്ത്ൊലയം (എം എച് എൽ ഡബ്ളളയൂ), 
കൃഷി, വനം, മത്സ്യബന്ധനം മത്ന്ത്ൊലയം (എം എ എഫ് എഫ് ) ജപ്പൊൻ 
ടൂറിസം ഏജൻസി എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ത്പ ിനിധികൾ അടങ്ങുന്ന 
സംഘത്തിൽ  അ ത് എംബസികളിതല ഉയദയൊരസ്ഥരും പതെടുത്തു. 
 

2. ഹനപുണയവും ജൊപ്പനീസ് ഭൊഷൊ ആവശയക കളും നിറയവറ്റുന്ന 
വിദഗ്ധ ത ൊഴിലൊളികതള കരൊർ അടിസ്ഥൊനത്തിൽ ജപ്പൊനിയലക്് 
യജൊലിക്് എത്തിക്ുന്ന ിനൊയി 2021 ജനുവരിയിൽ ഇന്ത്യയും ജപ്പൊനും 
സ്തപസിഹ ഡ് സ്കിൽഡ് വർയക്ഴ്സ് (എസ്എസ്ഡബ്ല്യു) 
സംബന്ധിച്ച സഹകരണ തമയമ്മൊറൊണ്ടം (എംഒസി) ഒപ്പുവച്ചു. 
 

3. തജ ഡബ്ളളയൂ മീറ്റിംരിൽ, എസ് എസ് ഡബ്ളളയൂ വിന് കീഴിൽ 
ഇന്ത്യയും ജപ്പൊനും  മ്മിലുള്ള നിലവിലുള്ള സഹകരണതത്തക്ുറിച്ച് 
ഇരുപേവും വിലയിരുത്തുകയും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ജപ്പൊനിയലക്ുള്ള 
എസ് എസ് ഡബ്ളളയൂ ത്പവർത്തകരുതട എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്ുന്ന ിന് 
രണയമൊയ സൊധയ യുതണ്ടന്ന് സമ്മ ിക്ുകയും തേയ് ു.  



ഈ പശ്ചൊത്തലത്തിൽ, നിലവിലുള്ള സംവിധൊനത്തിതല തവലലുവിളികൾ 
 ിരിച്ചറിഞ്ും മുയന്നൊട്ടുള്ള വഴിതയക്ുറിച്ചുള്ള കൊഴ്േപ്പൊടുകൾ 
ഹകമൊറിയും എസ്എസ്ഡബ്ല്യു യത്പൊത്രൊമിന്തറ നടത്തിപ്പ് കൂടു ൽ 
തമച്ചതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള വഴികതളക്ുറിച്ച് അവർ േർച്ചകൾ നടത്തി. 
ഡിജിറ്റൽ സൊയെ ികവിദയയുതടയും പ്ലൊറ്റ് യ ൊമുകളുതടയും ഉപയയൊരം, 
ഇന്ത്യയിതല തടസ്റ്റ് തസന്ററുകളുതട എണ്ണം വർധിപ്പിക്ൽ, നടപ്പൊക്ുന്ന 
യമഖലകളുതട വിപുലീകരണം, ഇന്ത്യയിതല എസ്എസ്ഡബ്ല്യു 
യത്പൊത്രൊമിതനക്ുറിച്ചുള്ള അവയബൊധം വളർത്തൽ, ഇന്ത്യയിൽ 
ജൊപ്പനീസ് ഭൊഷൊ യത്പൊത്സ്ൊഹനം, പദ്ധ ികളുതട നിരീേണത്തിനൊയുള്ള 
ഒരു േട്ടക്ൂട് സജ്ജീകരിക്ൽ  എന്നിവ ഉൾതപ്പതടയുള്ള ആവശയവും-
വി രണം  മ്മിൽ തപൊരുത്തതപ്പടുയത്തണ്ടവതയക്ുറിച്ച്  യയൊരത്തിൽ 
േർച്ച തേയ് ു. നഴ്സിംഗ്/പരിേരണം എന്നിവയിൽ   നിലവിലുള്ള 
സഹകരണത്തിന് പുറയമ, ഇന്ത്യയിതല കൊർഷിക യമഖലതയ 
ഉൾതക്ൊള്ളുന്ന ിനൊയി എസ്എസ്ഡബ്ല്യു വിപുലീകരിക്ുതമന്ന് 
ജൊപ്പനീസ് പേം ത്പഖയൊപിച്ചു. ഇന്ത്യൻ പേം ത്പഖയൊപനതത്ത 
സവൊര ം തേയ്യുകയും എസ് എസ് ഡബ്ളളയൂ  മറ്റ് യമഖലകളിയലക്ും 
വയൊപിപ്പിക്ൊൻ ആവശയതപ്പടുകയും തേയ് ു. 

 

4. അടുത്ത യജൊയിന്് വർക്ിങ് ത്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗ് സമീപഭൊവിയിൽ 
പരസ്പരം സൗകരയത്പദമൊയ സമയത്ത് നടത്തൊൻ ഇരുപേവും 
സമ്മ ിച്ചു. 

 

നയൂ തഡൽഹി 

ഓരസ്റ്റ് 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. 

 


