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പ്രത്യേക കഴിവുകളുള്ള തയൊഴിലൊളികളുമൊയുള്ള സഹകരണം സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്േയും 

ജപ്പൊനും യമ്മിൽ ഒപ്പു വയ്ച്ച്ചിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി  
ജനുവരി 18, 2021 

 

1.'പ്രത്യേക കഴിവുകൾ ഉള്ള തയൊഴിലൊളികതള' (SSW) സംബന്ധിക്കുന്ന സംവിധൊനത്തിന്തെ 

മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിനൊയുള്ള രങ്കൊളിത്തത്തിതല അടിസ്ഥൊന ഘടനയ്ച്ക്കുത്വണ്ടി  
ഇന്ത്േയുത്ടയും ജപ്പൊന്തെയും ഭരണകൂടങ്ങൾ യമ്മിൽ രൂരീകരിച്ച സഹകരണ 

ഉടമ്പടിയിൽ (MoC),2021 ജനുവരി 18  നു നേൂഡൽഹിയിൽ, ഇന്ത്േൻ വിത്േശകൊരേ 

തസപ്കട്ടെിയൊയ പ്ശീ ഹർഷ് വർധന ശ ംഗളയും, ഇന്ത്േയിത്ലക്കുള്ള ജപ്പൊൻ 

അംബൊസിഡെൊയ പ്ശീ സുസുക്കി സത്റൊഷിയും ഒപ്പ് വച്ചു.  

 

2. ഇന്ത്േയിൽ നിന്നും ജപ്പൊനിത്ലക്ക് ഇത്തരം പ്രത്യേക വിഭവത്ശഷിയുള്ള തയൊഴിലൊളികതള 

എത്തിക്കുന്നയിന് ഈ ഉടമ്പടി സഹൊയകമൊകുന്നു. ഉടമ്പടിയിൽ രരൊമർശിച്ചിരിക്കുന്ന 

പ്രത്യേക കഴിവുകൾ ഉരത്യൊഗിത്ക്കണ്ട 14  വിഭൊഗങ്ങളിൽ ജപ്പൊനിൽ യൊത്കൊലിക 

നിയമനത്തിൽ ത്ജൊലിതെയ്യുന്നയിനു, ഇന്ത്േയിൽ നിന്നുള്ളവർ ആവശേമൊയ കഴിവുകളും 

ജൊപ്പനീസ് ഭൊഷൊപ്രൊവീണേവും സംബന്ധിച്ചുള്ള രരീക്ഷകൾ ത്നരിത്ടണ്ടയൊയി വരും. 14 

വേവസൊയ ത്മഖലകളിൽ ത്നഴ്സിങ് രരിെരണം, തകട്ടിടരരിരൊലനം, തമറീരിയൽ 

സംസ്കരണം, വേവസൊയ തമഷീനുകളുതട നിർമൊണം,ഇലക്ടപ്ടിക്ട ഇലക്ടത്പ്ടൊണിക്ട വിവര 

വിനിമയം, നിർമൊണം, കപ്പൽ നിർമൊണവും കപ്പലുമൊയി ബന്ധതപ്പട്ട ത്മഖലകളും, 

വമണിക ത്മഖല, യൊമസം, കൊർഷിക, മത്സ്േത്മഖല, ഭക്ഷണ രൊനീയ ത്മഖല കൂടൊതയ 

ഭക്ഷണ ത്സവന ത്മഖല എന്നിവ ഉൾതപ്പടുന്നു. ഈ ത്മഖലയിതല തയൊഴിലൊളികൾക്ക് 
'പ്രത്യേക കഴിവുകളുള്ള ത്ജൊലിക്കൊർ ' എന്ന യസ്യിക ജപ്പൊൻ നൽകുന്നയൊണ്. ഈ 

ഉടമ്പടിയ്ച്ക്കു കീഴിൽ ജപ്പൊനിതലത്തുന്ന ഇന്ത്േയിൽ നിന്നുള്ള കഴിവുകളുള്ള 

ത്ജൊലിക്കൊർക്ക്  തയൊഴിൽ സംബന്ധമൊയി രുയിയ കഴിവുകളും ത്നടൊനൊകുതമന്നു 
പ്രയീക്ഷിക്കതപ്പടുന്നു. ഈ ത്പ്രൊപ്ഗൊമിന്തെ പ്രവർത്തന വിവരങ്ങളും സുഗമമൊയ 

നടത്തിപ്പും തകൊണ്ടുവരുന്നയിനൊയി സമീരഭൊവിയിൽ യതന്ന ഇരു രൊജേങ്ങളിതലയും 

ഉത്േേൊഗസ്ഥതര ഉൾതപ്പടുത്തിയുള്ള സംയുക്ത പ്രവർത്തന പ്ഗൂപ്പ് (JWG) 

രൂരീകരിക്കുന്നയൊണ്. 

 

3.വിഭവ ത്ശഷി വികസനത്തിന്തെ ത്മഖലയിൽ ഇന്ത്േയും ജപ്പൊനും യമ്മിലുള്ള 

സഹകരണം കഴിഞ്ഞ കുെച്ചു വർഷങ്ങളൊയി േ ഢതരടുത്തിയിരുന്നു.2016 ൽ ഇരു 
രൊജേങ്ങളും യമ്മിൽ ഒപ്പു വച്ച 'മൊനുഫൊക്ടച്ചെിങ് സ്കിൽ പ്ടൊൻസ്ഫർ തപ്രൊത്മൊഷൻ 

ത്പ്രൊപ്ഗൊമിലൂതട'  ഇന്ത്േയിലൂതട നീളമുള്ള 30,000 ത്തിൽ അധികം ആളുകൾ 10 

വർഷങ്ങളിലൊയി , ജപ്പൊൻ -ഇന്ത്േ ഇൻസ്റ്റിറിയൂട്ട്സ് ത്ഫൊർ മൊനുഫൊക്ടച്ചെിങ് (JIM), 

ജൊപ്പനീസ് എൻത്ഡൊവ്ഡ് ത്കൊഴ്സുകൾ (JEC) എന്നിവയിലൂതട  ജൊപ്പനീസ് രീയിയിലുള്ള 

നിർമൊണ കഴിവുകളും രരിെയവും സവൊയത്തമൊക്കുന്നു. ഇന്ന് വതര 13 JIIM കൾ, 5 JEC കൾ 

എന്നിവ പ്രവർത്തനക്ഷമമൊയിട്ടുണ്ട്. 2017 ൽ, ഇന്ത്േയിതല യുവ യലമുെയ്ച്ക്ക് ജപ്പൊനിതല 

നിർമൊണം, ആത്രൊഗേ രരിരൊലനം, യുണിത്തരം, കൊർഷികം എന്നിവയുൾതപ്പടുന്ന  



വവവിധേമൊർന്ന വേവസൊയ ത്മഖലകളിൽ ഇന്ത്െൺഷിപ്പ്  ത്നടുന്നയിനൊയി  ഇരു 
രൊജേങ്ങളും യമ്മിൽ 'തടക്ടനിക്കൽ ഇന്ത്െൺ തപ്ടയിനിങ് ത്പ്രൊപ്ഗൊം' ഒപ്പു വച്ചിരുന്നു.  
പ്രത്യേക കഴിവുകൾ ഉള്ള തയൊഴിലൊളികതള സംബന്ധിച്ച് ഒപ്പ് വച്ച സഹകരണ ഉടമ്പടി 
വിഭവ ത്ശഷി വികസന ത്മഖലയിതല ഇന്ത്േ -ജപ്പൊൻ സഹകരണത്തിന്തെ മുത്ന്നൊട്ടുള്ള 

മതറൊരു െുവടൊണ്. 

 

4. ഒപ്പു വയ്ച്ക്കുന്ന െടങ്ങിൽ സ്കിൽ തഡവലപ്തമന്് ഓന്െർതപ്രനേൂർഷിപ് വകുപ്പ് 
തസപ്കട്ടെി പ്ശീ പ്രവീൺ കുമൊർ, ജപ്പൊൻ എംബസി ഉത്േേൊഗസ്ഥർ എന്നിവർ രതങ്കടുത്തു. 
 
നേൂ ഡൽഹി  
18 ജനുവരി, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


