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இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் இடையே 3வது கூட்டு 

பணிக்குழு கூட்டம், குறிப்பிட்ட திறன்மிக்க தொழிலாளர்கள் 

குறித்த MoC 

ஆகஸ்ட் 03, 2022 

 

இந்தியாவும் ஜப்பானும் 2 ஆகஸ்ட் 2022 அன்று புதுதில்லியில் குறிப்பிட்ட திறன் 

தொழிலாளர்கள் (SSW) பற்றிய 3வது கூட்டுப் பணிக்குழு (JWG) கூட்டத்தை கலப்பு 

வடிவத்தில் நடத்தியது. இந்திய தூதுக்குழுவிற்கு தலைமை தாங்கியவர் திரு. அனுராக் 

பூஷன், இணைச் செயலாளர் (OIA-I), வெளியுறவு அமைச்சகம் (MEA) மற்றும் டாக்டர் 

கே.கே. திவேதி, இணைச் செயலர், திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில்முனைவோர் 

அமைச்சகம் (MSDE), மற்றும் தேசிய திறன் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் (NSDC) பிரதிநிதிகளும் 

அடங்குவர.் ஜப்பானிய தூதுக்குழுவிற்கு குடிவரவு சேவைகள் ஏஜென்சியின் உதவி 

துணை அமைச்சர் திரு. நாககாவா சுடோமு தலைமை தாங்கினார் மற்றும் வெளியுறவு 

அமைச்சகம் (MOFA), சுகாதாரம், தொழிலாளர் மற்றும் நல அமைச்சகம் (MHLW), 

விவசாயம், வனவியல் மற்றும் மீன்வள அமைச்சகம் ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகளை 

உள்ளடக்கியது. (MAFF), மற்றும் ஜப்பான் சுற்றுலா நிறுவனம். அந்தந்த தூதரக 

அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர். 

 

2. இந்தியாவும் ஜப்பானும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேலை செய்வதற்காக 

இந்தியாவிலிருந்து ஜப்பானுக்கு ஜப்பானுக்கு திறன் மற்றும் ஜப்பானிய மொழித் 

தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் திறன் வாய்ந்த தொழிலாளர்களை ஊக்குவிப்பதற்காக 

2021 ஜனவரியில் குறிப்பிட்ட திறன் வாய்ந்த தொழிலாளர்கள் (SSW) தொடர்பான 

ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தத்தில் (MoC) கையெழுத்திட்டன. 

 

3. JWG சந்திப்பின் போது, SSW இன் கீழ் இந்தியாவிற்கும் ஜப்பானுக்கும் இடையில் 

இருக்கும் ஒத்துழைப்பை இரு தரப்பினரும் எடுத்துக்கொண்டனர் மற்றும் இந்தியாவில் 

இருந்து ஜப்பானுக்கு SSW தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க கணிசமான 

சாத்தியம் இருப்பதாக ஒப்புக்கொண்டனர். இந்தச் சூழலில், தற்போதுள்ள அமைப்பில் 

உள்ள சவால்களைக் கண்டறிந்து, முன்னோக்கி செல்லும் வழியில் கருத்துக்களைப் 

பரிமாறிக்கொள்வதன் மூலம் SSW திட்டத்தை மேலும் மேம்படுத்துவதற்கான வழிகள் 

குறித்து விவாதித்தனர.் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தளங்களைப் பயன்படுத்துதல், 

இந்தியாவில் தேர்வு மையங்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்துதல், செயல்படுத்தும் 

துறைகளை விரிவுபடுத்துதல், இந்தியாவில் எஸ்எஸ்டபிள்யூ திட்டம் குறித்த 

விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல், இந்தியாவில் ஜப்பானிய மொழி மேம்பாடு உள்ளிட்ட 

முக்கியப் பிரச்னைகள் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டன. மற்றும் நிரல் கண்காணிப்புக்கான 



கட்டமைப்பை அமைத்தல். நர்சிங்/கேர்-கிவிங்கின் கீழ் தற்போதுள்ள ஒத்துழைப்புடன் 

கூடுதலாக, SSW இந்தியாவில் விவசாயத் துறையை உள்ளடக்கியதாக 

விரிவுபடுத்தப்படும் என்று ஜப்பானிய தரப்பு அறிவித்தது. இந்திய தரப்பு இந்த 

அறிவிப்பை வரவேற்றது மற்றும் SSW ஐ மற்ற துறைகளுக்கும் விரிவுபடுத்த அழைப்பு 

விடுத்தது. 

 

4. இரு தரப்பும் அடுத்த JWG கூட்டத்தை விரைவில் பரஸ்பரம் வசதியான நேரத்தில் நடத்த 

ஒப்புக்கொண்டன. 

 

நியூ டெல்லி  

ஆகஸ்ட ் 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. 

 


