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ایم او سی پر  کے حوالے سےہندوستان اور جاپان کے درمیان مخصوص ہنر مند کارکنوں 

 مشترکہ ورکنگ گروپ کی تیسری میٹنگ

 2222 ،اگست 03

کو نئی دہلی میں مخصوص ہنر مند کارکنوں پر ہائبرڈ فارمیٹ  2222اگست  2ہندوستان اور جاپان نے 

وزارت خارجہ میں جوائنٹ  میں مشترکہ ورکنگ گروپ کی تیسری میٹنگ کی۔ ہندوستانی وفد کی قیادت

اور ڈاکٹر کے کے دویدی، جوائنٹ سکریٹری، وزارت  جناب انوراگ بھوشن (I -سکریٹری )او آئی اے

نیشنل اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے نمائندے شامل  اس میں اور رینیورشپ نے کیانٹرپہنر مندی اور 

ناکاگاوا سوتومو  جنابتھے۔ جاپانی وفد کی قیادت امیگریشن سروسز ایجنسی کے اسسٹنٹ نائب وزیر 

اور اس میں وزارت خارجہ، وزارت صحت، محنت و بہبود، وزارت زراعت، جنگالت اور ماہی  نے کی

پان ٹورازم ایجنسی کے نمائندے شامل تھے۔ متعلقہ سفارتخانوں کے افسران نے بھی پروری اور جا

 شرکت کی۔

میں مخصوص ہنر مند کارکنوں پر تعاون کی ایک یادداشت پر  2222ہندوستان اور جاپان نے جنوری ۔ 2

کے دستخط کیے تھے تاکہ ہنر مند کارکنوں کی مہارت اور جاپانی زبان کی ضروریات کو پورا کرنے 

 لیے ہندوستان سے جاپان معاہدہ کی بنیاد پر مالزمت کے لیے نقل و حرکت کو فروغ دیا جاسکے۔

نے مخصوص ہنر مند کارکن کے تحت  فریقین۔ جوائنٹ ورکنگ گروپ کی میٹنگ کے دوران، دونوں 3

وستان سے ہندوستان اور جاپان کے درمیان موجودہ تعاون کا جائزہ لیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ ہند

موجود ہے۔ اس تناظر میں،  امکانجاپان تک مخصوص ہنر مند کارکنوں کی تعداد کو بڑھانے کی کافی 

انہوں نے موجودہ نظام میں درپیش چیلنجوں کی نشاندہی کرکے اور آگے بڑھنے کے بارے میں خیاالت 

یقوں پر تبادلہ خیال کا تبادلہ کرکے مخصوص ہنر مند کارکن پروگرام کے نفاذ کو مزید بڑھانے کے طر

کیا۔ میٹنگ کے دوران جن اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ان میں ڈیمانڈ سپالئی میچنگ بشمول ڈیجیٹل 

ٹیکنالوجی اور پلیٹ فارم کا استعمال، ہندوستان میں امتحانی مراکز کی تعداد میں اضافہ، عمل آوری کے 

کارکن پروگرام کے بارے میں بیداری پیدا کرنا،  شعبوں کو وسعت دینا، ہندوستان میں مخصوص ہنر مند

شامل  ، اور پروگرام کی نگرانی کے لیے ایک فریم ورک کا قیامدینامیں جاپانی زبان کو فروغ  ہندوستان

۔ جاپانی فریق نے اعالن کیا کہ نرسنگ/دیکھ بھال کے تحت موجودہ تعاون کے عالوہ، مخصوص ہیں

ں زراعت کے شعبے کا احاطہ کرنے کے لیے توسیع دی جائے گی۔ ہنر مند کارکن کو بھی ہندوستان می

ہندوستانی فریق نے اس اعالن کا خیرمقدم کیا اور مخصوص ہنر مند کارکنوں کو دوسرے شعبوں میں 

 بھی توسیع دینے پر زور دیا۔



۔ دونوں فریقین نے مشترکہ ورکنگ گروپ کی اگلی میٹنگ مستقبل قریب میں باہمی طور پر مناسب 4

 قت پر منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔و

 

 نئی دہلی

 2222اگست،  03

 

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. 


