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ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୁଝାମଣାକୁ ରନଇ ଭାେତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ମିଳତି 
କାର୍ଯୟ୍ର ାଷ୍ଠୀେ ରବୈଠକ 

ଅ ଷ୍ଟ 03, 2022 

ଭାେତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ 2 ଅ ଷ୍ଟ 2022 ରେ ହାଇବ୍ରଡି୍ ଫମ୍ାଟରେ ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମକିମାନଙ୍କ (ଏସଏସଡବଲ)ୁ ଉପରେ ତୃତୀୟ 

ମିଳତି କାର୍୍ଯୟର ାଷ୍ଠୀେ (ରଜଡବଲଜୁ)ି ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରହାଇର୍ଯାଇଛ।ି ଏହ ିରବୈଠକରେ ଭାେତୀୟ ପ୍ରତନିଧିି ଦଳେ ରନତୃତ୍ୱ ରନଇଥିରେ 
ରବୈରଦଶକି ବୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ରୁ୍ଯ ମ ସଚବି (ଓଆଇଏ-ଆଇ) ଶ୍ରୀ ଅନୁୋ  ଭୂଷଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ଓ ଉରଦୟା  ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ 

ରୁ୍ଯ ମ ସଚବି ଡକଟେ ରକରକ ଦ୍ୱରିବଦୀ ଏବଂ ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ନ ିମ (ଏନଏସଡସି)ି େ ପ୍ରତନିଧିିମାରନ ସାମିେ ରହାଇଥିରେ। 
ଜାପାନେ ଇମିରେସନ ସଭିସ ଏରଜନିିେ ସହକାେୀ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାକା ାୱା ସୁରଟାମୁ ଜାପାନ ପ୍ରତନିଧିି ଦଳେ ରନତୃତ୍ୱ ରନଇଥିରେ ଏବଂ 
ଏଥିରେ ଜାପାନେ ରବୈରଦଶକି ବୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶ୍ରମ ଏବଂ କେୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, କୃଷ,ି ଜଙ୍ଗେ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 

ଏବଂ ଜାପାନ ପର୍୍ଯୟଟନ ଏରଜନିିେ ପ୍ରତନିଧିିମାରନ ସାମେି ରହାଇଥିରେ। ଉଭୟ ରଦଶେ ଦୂତାବାସେ ଅଧିକାେୀମାରନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭା  
ରନଇଥିରେ। 

2. ଚୁକି୍ତଭିତ୍ତକି ଚାକେିୀ ପାଇଁ ଭାେତେୁ ଜାପାନକୁ ଦକ୍ଷତା ଓ ଜାପାନୀ ଭାଷା ଆବଶୟକତା ପେୂଣ କେୁଥିବା କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ  ମନକୁ 
ରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହତି କେବିା ପାଇଁ ଭାେତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ (ଏସଏସଡବଲ)ୁ ଉପରେ ଜାନୁଆେୀ 2021 ରେ ଏକ 

ସହରର୍ଯା  ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷେତି ରହାଇଥିୋ। 

3. ରଜଡବଲଜୁ ିରବୈଠକରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏସଏସଡବଲ ୁଅଧୀନରେ ଭାେତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଜାେ ିେହଥିିବା ସହରର୍ଯା େ ସମୀକ୍ଷା 
କେଥିିରେ ଏବଂ ଏକମତ ରହାଇଥିରେ ରର୍ଯ ଭାେତେୁ ଜାପାନକୁ ଏସଏସଡବଲ ୁଶ୍ରମକିମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢାଇବା ପାଇଁ ପର୍୍ଯୟାପ୍ତ ସମ୍ଭାବନା 

ଅଛ।ି ଏହ ିପେରିପ୍ରକ୍ଷୀରେ ରସମାରନ ବତ୍ତ୍ମାନେ ବୟବସ୍ଥ୍ାରେ ସମସୟା ୁଡକୁି ଚହି୍ନଟ କେ ିଆ କୁ ବଢବିା ପାଇଁ ୋସ୍ତା ଉପରେ ମତ ବନିମିୟ 
କେଥିିରେ ଏବଂ ଏସଏସଡବଲ ୁକାର୍୍ଯୟକ୍ରମେ କାର୍୍ଯୟକାେତିାକୁ ଆହୁେ ିବୃଦ୍ଧ ିକେବିାେ ଉପାୟ ଉପରେ ଆରୋଚନା କେଥିିରେ। ଏହ ି
ରବୈଠକରେ ଆରୋଚନା ରହାଇଥିବା ପ୍ରମଖୁ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ୁଡକି ମଧ୍ୟରେ ଡଜିଟିାେ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବଦିୟା ଓ ପଲାଟଫମେ୍ ବୟବହାେ, ଭାେତରେ ପେୀକ୍ଷା 
ରକନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧ ିକେବିା, କାର୍୍ଯୟନୱୟନ ରକ୍ଷତ୍ରକୁ ବସି୍ତାେ କେବିା, ଭାେତରେ ଏସଏସଡବଲ ୁକାର୍୍ଯୟକ୍ରମ ବଷିୟରେ ସରଚତନତା ସୃଷ୍ଟ ିକେବିା, 
ଭାେତରେ ଜାପାନୀ ଭାଷାକୁ ରପ୍ରାତ୍ସ୍ାହତି କେବିା, ଏବଂ କାର୍୍ଯୟକ୍ରମ ୁଡକିେ ତଦାେଖ୍ ପାଇଁ ଏକ ରେମୱାକ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେବିା ଆଦ ିବଷିୟ 

ଅନ୍ତଭ୍ୁ କ୍ତ ଥିୋ। ଜାପାନ ପକ୍ଷେୁ ର ାଷଣା କୋର୍ଯାଇଥିୋ ରର୍ଯ ନସଂି/ରସବା ପ୍ରଦାନ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଚାେିଥିବା ସହରର୍ଯା  ବୟତୀତ 
ଏସଏସଡବଲକୁୁ ଭାେତେ କୃଷ ିରକ୍ଷତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ୋ ୁ କୋରି୍ଯବ। ଭାେତୀୟ ପକ୍ଷ ଏହ ିର ାଷଣାକୁ ସ୍ୱା ତ କେବିା ସହ ଅନୟାନୟ ରକ୍ଷତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ 

ଏସଏସଡବଲ ୁବସି୍ତାେ କେବିାକୁ ଆହୱାନ ରଦଇଥିରେ। 

 



4. ନକିଟ ଭବଷିୟତରେ ପାେସ୍ପେକି ସୁବଧିାଜନକ ସମୟରେ ପେବତ୍ତ୍ୀ ରଜଡବଲଜୁ ିରବୈଠକ ଆରୟାଜନ କେବିାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ୋଜ ି
ରହାଇଥିରେ। 

 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଅ ଷ୍ଟ 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. 


