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ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੁਰਮਦੰ ਕਾਨਮਆ ਂ'ਤ ੇMoC ਬਾਰ ੇਭਾਰਤ ਅਤ ੇਜਾਪਾਿ ਦ ੇਸਾਝਂਾ ਕਾਰਜ 

ਸਮਹੂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਨ ਗੰ 

3 ਅਗਸਤ, 2022 
 
1. ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਜਾਪਾਿ ਨਿਚਕਾਰ ਿਿੀਂ ਨਦਿੱਲੀ ਨਿਿੱਚ 2 ਅਗਸਤ, 2022 ਿੂ ੰਨਮਲੇ ਜਲੇੁ ਫਾਰਮ ੈ ਨਿਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੁਰਮਦੰ 

ਕਾਨਮਆ ਂ(SSW) ਬਾਰ ੇਸਾਝਂਾ ਕਾਰਜ ਸਮਹੂ (JWG) ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਨ ਗੰ ਹਈੋ। ਭਾਰਤੀ ਿਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਨਿਦਸੇ਼ ਮਤੰਰਾਲੇ 

(MEA) ਦੇ ਸਾਝਂਾ ਸਕਿੱਤਰ (OIA-I) ਸ਼ਰੀ ਅਿੁਰਾਗ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤ ੇਹਿੁਰ ਨਿਕਾਸ ਅਤ ੇਉੱਦਮਤਾ ਮਤੰਰਾਲੇ (MSDE) ਦੇ ਸਾਝਂਾ 

ਸਕਿੱਤਰ ਡਾ. ਕ.ੇਕ.ੇ ਨਦਿਦੇੀ ਿੇ ਕੀਤ,ੇ ਨਜਸ ਨਿਚ ਰਾਸ਼ ਰੀ ਹਿੁਰ ਨਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (NSDC) ਦ ੇਿੁਮਾਇਦੰ ੇਸ਼ਾਮਲ ਸਿ। ਜਾਪਾਿੀ 

ਿਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਸਰੈ-ਸਪਾ ਾ, ਇਮੀਗਰਸੇ਼ਿ ਸਿੇਾਿਾ ਂਏਜਸੰੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪ ਮਤੰਰੀ ਸ਼ਰੀ ਿਾਕਾਗਾਿਾ ਸਤੁਮੋ ੂਿੇ ਕੀਤੀ ਨਜਸ 

ਨਿਚ ਨਿਦਸੇ਼ ਮਤੰਰਾਲੇ (MOFA), ਨਸਹਤ, ਨਕਰਤ ਅਤ ੇਭਲਾਈ ਮਤੰਰਾਲਾ (MHLW), ਖਤੇੀਬਾੜੀ, ਜਗੰਲਾਤ ਅਤ ੇਮਿੱਛੀ 

ਪਾਲਣ (MAFF) ਦ ੇਿੁਮਾਇਨੰਦਆ ਂਅਤ ੇਸਬਧੰਤ ਦੂਤਾਿਾਸਾ ਂਦ ੇਅਨਧਕਾਰੀਆ ਂਿੇ ਿੀ ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ ਕੀਤੀ।  

 

2. ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਜਾਪਾਿ ਿੇ ਠੇਕ ੇਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਰਜੁ਼ਗਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਪਾਿ ਿੂ ੰਹਿੁਰਮਦੰ ਅਤ ੇਜਾਪਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਿ 

ਿਾਲੇ ਕਾਨਮਆ ਂਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਿੂ ੰਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਿ ਲਈ ਜਿਿਰੀ, 2021 ਨਿਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੁਰਮਦੰ ਕਾਨਮਆ ਂ(SSW) 

ਬਾਰ ੇਇਿੱਕ ਸਨਹਮਤੀ ਪਿੱਤਰ (MoC) 'ਤ ੇਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤ ੇਸਿ। 

 

3. JWG ਮੀਨ ਗੰ ਦਰੌਾਿ ਦਿੋਾ ਂਨਧਰਾ ਂਿੇ SSW ਦ ੇਤਨਹਤ ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਜਾਪਾਿ ਨਿਚਕਾਰ ਮਜੌਦੂਾ ਸਨਹਯਗੋ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਲਆ 

ਅਤ ੇਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤ ੇਸਨਹਮਤੀ ਪਰਗ ਾਈ ਨਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਪਾਿ ਿੂ ੰSSW ਕਾਨਮਆ ਂਦੀ ਨਗਣਤੀ ਿਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਭੰਾਿਿਾ 

ਹ।ੈ ਇਸ ਸਦੰਰਭ ਨਿਿੱਚ ਉਹਿਾ ਂਿੇ ਮਜੌਦੂਾ ਪਰਣਾਲੀ ਨਿਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆ ਂਚਣੌੁਤੀਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕ ੇਅਿੱਗ ੇਦ ੇਰਾਹ ਬਾਰ ੇਨਿਚਾ 

ਰਿ ਾਦਂਰਾ ਕਰਕ ੇSSW ਪਰਗੋਰਾਮ ਿੂ ੰਿਧਰੇ ੇਚਣਗ ੇਤਰੀਕ ੇਲਾਗ ੂਕਰਿ ਦੇ ਤਰੀਨਕਆ ਂ'ਤ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਨ ਗੰ ਦਰੌਾਿ ਨਿਚਾਰ ੇ

ਗਏ ਮੁਿੱਖ ਮੁਿੱਨਦਆ ਂਨਿਿੱਚ ਨਡਜ਼ੀ ਲ ਤਕਿਾਲੋਜੀ ਅਤ ੇਪਲੇ ਫਾਰਮਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਮਤੇ ਮਗੰ-ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਲੇ, ਭਾਰਤ ਨਿਿੱਚ 

ਪਰੀਨਖਆ ਕੇਂਦਰਾ ਂਦੀ ਨਗਣਤੀ ਿਧਾਉਣਾ, ਲਾਗ ੂਕਰਿ ਦ ੇਖਤੇਰਾ ਂਦਾ ਨਿਸਤਾਰ, ਭਾਰਤ ਨਿਿੱਚ SSW ਪਰਗੋਰਾਮ ਬਾਰ ੇਜਾਗਰਕੂਤਾ 

ਿਧਾਉਣਾ, ਭਾਰਤ ਨਿਿੱਚ ਜਾਪਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਰਚਾਰ, ਅਤ ੇਪਰਗੋਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਲਈ ਫਰਮੇਿਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿ। 

ਜਾਪਾਿੀ ਪਿੱਖ ਿੇ ਐਲਾਿ ਕੀਤਾ ਨਕ ਿਰਨਸਗੰ/ਕਅੇਰ-ਨਗਨਿਗੰ ਅਧੀਿ ਮਜੌਦੂਾ ਸਨਹਯਗੋ ਤੋਂ ਛੁਿੱ  ਭਾਰਤ ਨਿਿੱਚ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਸਕੈ ਰ ਿੂ ੰ

ਕਿਰ ਕਰਿ ਲਈ SSW ਦਾ  ਨਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ। ਭਾਰਤੀ ਪਿੱਖ ਿੇ ਇਸ ਐਲਾਿ ਦਾ ਸਆੁਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇSSW ਿੂ ੰਹਰੋ 

ਖਤੇਰਾ ਂਤਿੱਕ ਨਿਸਥਾਰਤ ਕਰਿ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ। 

 

4. ਦਿੋੇਂ ਨਧਰਾ ਂਿੇ ਿੇੜ ਭਨਿਿੱਖ ਨਿਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਲੂਤ ਦ ੇਸਮੇਂ ਮਤੁਾਨਬਕ ਅਗਲੀ JWG ਮੀਨ ਗੰ ਕਰਾਉਣ ਉੱਤ ੇਸਨਹਮਤੀ ਨਦਿੱਤੀ। 

 

ਿਿੀਂ ਨਦਿੱਲੀ 

3 ਅਗਸਤ, 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. 
 


