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ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାେତ-ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ସହର ାଗ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷେତି 

ଜାନୁଆେୀ 18, 2021 

1. ରବୈରେଶକି ସଚବି ଶ୍ରୀ ହର୍ଷ ବର୍ଦ୍ଷନ ଶ୍ରୀଙ୍ଗଲା ଏବଂ ଭାେତରେ ଜାପାନେ ୋଷ୍ଟ୍ରେୂତ ମାନୟବେ ଶ୍ରୀ ସୁଜୁକ ିସରତାଶ ି18 ଜାନୁଆେୀ 2021 ରେ ନୂଆେଲି୍ଲୀଠାରେ ଭାେତ 
ସେକାେ ଏବଂ ଜାପାନ ସେକାେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହର ାଗ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର (ଏମଓସି) ସ୍ୱାକ୍ଷେ କେିଛନ୍ତ ି ାହାକ ି"ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ େକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ (ଏସଏସଡବଲ)ୁ” ପ୍ରଣାଳୀେ ସଠିକ୍ କା ଷୟ 

ପାଇଁ ଭାଗିୋେୀ ପାଇଁ ଏକ ରମୌଳକି ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ଆଧାେିତ। 

2. ଭାେତେୁ ଜାପାନକୁ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କେ ଗମନାଗମନକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହତି କେିବାରେ ଏମଓସି ସାହା ୟ କେିବ। 14 ଟ ି ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ରକୌଶଳ ଏମଓସିରେ ଅନ୍ତଭଷୁ କ୍ତ 

ର ଉଁଥିରେ ଭାେତେ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାରନ ଆବଶୟକ େକ୍ଷତା ଏବଂ ଜାପାନଜି ଭାର୍ାରେ ପେୀକ୍ଷା ଭିତ୍ତରିେ ଜାପାନରେ ନ ୁିକି୍ତ ପାଇବାକୁ ର ାଗୟ ରହରବ। 14 ଟ ିନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ 
ଶଳି୍ପ ରକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନସିଂ, ରକାଠା ସରେଇ, ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକେଣ, ଶଳି୍ପ  ନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାେନ, ରବୈେୁୟତକି ଏବଂ ଇରଲରକ୍ରାନକି ସୂଚନା, ନମିଷାଣ କା ଷୟ, ଜାହାଜ ନମିଷାଣ ଏବଂ 

ଜାହାଜ ସମବନ୍ଧୀୟ ଶଳି୍ପ,  ାନବାହାନ େକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ, ବମିାନ ଚଳାଚଳ, େହଣି, କୃରି୍, ମତ୍ସୟ ଉତ୍ପାେନ, ଖାେୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଉତ୍ପାେନ ଏବଂ ଖାେୟ ରସବା ଶିଳ୍ପ ଅନ୍ତଭଷୁ କ୍ତ। 
ଜାପାନ ଏହ ିଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ "ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ” ମାନୟତା ରେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶା କୋ ାଉଛରି  ଏହ ିଏମଓସି ଅଧୀନରେ ଜାପାନ  ାଉଥିବା ଭାେତୀୟ କୁଶଳୀ 
ଶ୍ରମିକମାରନ ଜାପାନରେ କା ଷୟ କେିବା ସମୟରେ ନୂତନ ରକୌଶଳ ହାସଲ କେିରବ। ଉଭୟ ରେଶେ ଅଧିକାେୀଙୁ୍କ ରନଇ ଏକ ମିଳତି କା ଷୟକାେିଣୀ େଳ (ରଜଡବଲଜୁ)ି 
ନକିଟ ଭବରି୍ୟତରେ ଏହ ିକା ଷୟକ୍ରମେ କା ଷୟକାେିତା ଏବଂ ସୁଗମ କା ଷୟାନବୟନ ପାଇଁ ଗଠନ କୋ ିବ। 

3. ଭାେତ ଏବଂ ଜାପାନ ଗତ କଛି ିବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ େକ୍ଷତା ବକିାଶ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ରସମାନଙ୍କେ ସହର ାଗକୁ ମଜବୁତ କେିଛନ୍ତ।ି ସମଗ୍ର ଭାେତେ କରଲଜରେ ଉତ୍ପାେନ ପାଇଁ 
ଜାପାନ-ଭାେତ ସଂସ୍ଥାନ (ରଜଆଇଏମ) ଏବଂ ଜାପାନଜି୍ ଏରଡାଡ୍ ପାଠୟକ୍ରମ (ରଜଇସି) ସ୍ଥାପନ କେି 10 ବର୍ଷେୁ ଅଧିକ 30,000 ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଜାପାନ ରଶୈଳୀରେ ତାଲିମ 

ରେବା ପାଇଁ 2016 ରେ ଉଭୟ ରେଶ "ଉତ୍ପାେନ ରକୌଶଳ ପ୍ରୋନ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ କା ଷୟକ୍ରମ" ଚୁକି୍ତନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷେ କେିଥିରଲ। ବତ୍ତଷମାନ 13 ଟ ିରଜଆଇଏମ ଏବଂ 5 ଟ ି
ରଜଇସି କା ଷୟକ୍ଷମ ଅଛ।ି 2017 ରେ ଉତ୍ପାେନ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟରସବା, ନମିଷାଣ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ କୃରି୍ ସରମତ ବଭିିନ୍ନ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଭାେତୀୟ  ୁବକମାନଙୁ୍କ ଜାପାନରେ ଇଣ୍ଟନଷସିପ୍ 
ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କେିବାକୁ ଉଭୟ ରେଶ "ରବୈର୍ୟିକ ଇଣ୍ଟନଷ ତାଲିମ କା ଷୟକ୍ରମ” ଚୁକି୍ତନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷେ କେିଥିରଲ। ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏମଓସି େକ୍ଷତା 

ବକିାଶ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଭାେତ-ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ସହର ାଗ ବୃର୍ଦ୍ ିପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପେରକ୍ଷପ। 

4. ଏହ ିବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷେ ସମାରୋହରେ େକ୍ଷତା ବକିାଶ ଏବଂ ଉରେୟାଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ସଚବି ଶ୍ରୀ ପ୍ରବୀଣ କୁମାେ ଏବଂ ଜାପାନ େୂତାବାସେ ଅଧିକାେୀମାରନ ମଧ୍ୟ 
ର ାଗ ରେଇଥିରଲ। 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ଜାନୁଆେୀ 18, 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. 

 

 


