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నిర్దిష్ట నైపుణ్యాలున్న వర్కర్లకు 

సంబంధించిన ఎంఓసీపై భారత్ మరియు జపాన్ మధ్య 

3వ సంయుక్త వర్కింగ్ గ్రూప్ సమావేశం 
ఆగస్ట్ 03, 2022 
 

1. నిర్దిష్ట నైపుణ్యాలున్న వర్కర్ల (ఎస్ఎస్ డబ్ల్యూ) అంశంపై 2022 
ఆగస్ట్ 2న హైబ్రిడ్ విధానంలో న్యూఢిల్లీలో భారత్ మరియు జపాన్ 3వ 

సంయుక్త వర్కింగ్ గ్రూప్ (జేడబ్ల్యూజీ) సమావేశం జరిగింది. భారత 

బ ందానికి విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఈఏ) సంయుక్త 

కార్యదర్శి (ఓఐఏ-1) శ్రీ అనురాగ్ భూషణ్, నైపుణ్యాల అభివ ద్ధి & 

ఎంట్రప్రెన్యూర్ షిప్ శాఖ (ఎంఎస్ డీఈ) సంయుక్త కార్యదర్శి డా. 
కె.కె. ద్వివేది సారథ్యం వహించగా, నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్ మెంట్ 

కార్పొరేషన్ (ఎన్ ఎస్ డీసీ) ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. జపాన్ బ ందానికి 

ఇమ్మిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ ఏజెన్సీ అసిస్టెంట్ వైస్ మినిస్టర్ శ్రీ 

నకగవా సుతోము సారథ్యం వహించగా విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ (ఎంవోఎఫ్ఏ), 
ఆరోగ్య, కార్మిక, సంక్షేమ శాఖ (ఎంహెచ్ ఎల్ డబ్ల్యూ), వ్యవసాయ, 
అటవీ, మత్స్య శాఖ (ఎంఏఎఫ్ఎఫ్), జపాన్ టూరిజం ఏజెన్సీ ప్రతినిధులు 

పాల్గొన్నారు. ఆయా రాయబార కార్యాలయాల అధికారులు కూడా 

పాల్గొన్నారు. 
 

2. నిర్దిష్ట నైపుణ్యాలు, జపాన్ భాషలో ప్రావీణ్య అర్హతలు గల 

నిపుణులైన వర్కర్లు కాంట్రాక్టు ప్రాతిపదికన భారత్  నుండి జపాన్ కు 

వెళ్లడాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు 2021 జనవరిలో నిర్దిష్ట 

నైపుణ్యాలున్న వర్కర్ల (ఎస్ఎస్ డబ్ల్యూ)కి సంబంధించిన మెమోరాండం 

ఆఫ్ కోఆపరేషన్ (ఎంవోసీ)పై భారత్, జపాన్ సంతకాలు చేశాయి. 
 
3. జేడబ్ల్యూజీ సమావేశం సందర్భంగా ప్రస్తుతం ఎస్ఎస్ డబ్ల్యూ కింద 

భారత్, జపాన్ మధ్య ఉన్న సహకార సంబంధాలను ఇరు పక్షాలు సమీక్షించాయి. 



భారత్ నుండి జపాన్ కు వెళ్లే ఎస్ఎస్ డబ్ల్యూ వర్కర్ల సంఖ్యను 

మరింతగా పెంచేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయని ఏకీభవించాయి. ఈ నేపథ్యంలో 

ప్రస్తుత వ్యవస్థలో ఉన్న సవాళ్లను గుర్తించి, అలాగే ఏ విధంగా ముందుకు 

వెళ్లాలనే దానిపై అభిప్రాయాలను ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం ద్వారా 

ఎస్ఎస్ డబ్ల్యూ కార్యక్రమం అమలును మరింతగా మెరుగుపరిచేందుకు 

మార్గాలపై చర్చించాయి.  డిజిటల్ టెక్నాలజీ అలాగే ప్లాట్ ఫామ్లను 

వినియోగించుకోవడం, భారత్ లో టెస్ట్ సెంటర్ల సంఖ్యను పెంచడం, 
కార్యక్రమాన్ని మరిన్ని రంగాలకు విస్తరించడం, ఎస్ఎస్ డబ్ల్యూ 

కార్యక్రమంపై భారత్ లో అవగాహన పెంచడం, భారత్ లో జపనీస్ భాషను 

ప్రోత్సహించడం, కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేక 

విధానాన్ని ఏర్పాటు చేయడంతో సహా డిమాండ్-సరఫరా మధ్య సమతౌల్యం 

పాటించేందుకు తీసుకోవాల్సిన కీలక అంశాలు ఈ సమావేశంలో చర్చకు 

వచ్చాయి. నర్సింగ్/సంరక్షణ సేవల కింద ప్రస్తుతం అందిస్తున్న 

సహకారాన్ని భారత్ లో వ్యవసాయ రంగంలో కూడా విస్తరించనున్నట్లు 

జపాన్ పక్షం వెల్లడించింది. ఈ ప్రకటనను భారత్ స్వాగతించింది. అలాగే 

మిగతా రంగాలకు కూడా ఎస్ఎస్ డబ్ల్యూని విస్తరించాలని కోరింది. 
 
4. సమీప భవిష్యత్తులో ఇరు పక్షాలకు అనుకూలమైన సమయంలో తదుపరి 

జేడబ్ల్యూజీ సమావేశాన్ని నిర్వహించాలని రెండు పక్షాలు అంగీకరించాయి. 
 

న్యూఢిల్లీ 
ఆగస్ట్ 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. 


