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ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಪುಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಒಪಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮತತು ಜಪಾನ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ 

ಜನವರಿ 18, 2021 

 

1. ಶ್ರ ೀ ಹರ್ಷವರ್ಷನ್ ಶ್ರ ೀೀಂಗ್ಲಾ , ವಿದೇಶೀಂಗ ಕಾರ್ಷದಶ್ಷ ಹಾಗೂ ಜಪಾನ್ನ ಭಾರತದ ರಾರ್ಭಾರಿ 

ಶ್ರ ೀರ್ಠ  ಶ್ರ ೀ ಸುಜುಕಿ ಸಟೀಶ್ ರವರು 18 ಜನವರಿ 2021 ರಂದು ನವದೆಹಲಿರ್ಲಿಾ  "ನಿರ್ದಷರ್ಟ  ನಿಪುಣ 

ಕಾರ್ಮಷಕರಿ (ಎಸ್ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಾ ು )" ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವು ವಸೆ್ಥರ್ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯಾಷಚರಣೆಗ್ಲಗಿ 

ಮೂಲಸೌಕರ್ಷದ ಬಗೆೆ  ಭಾರತ ಸಕಾಷರ ಮತ್ತು  ಜಪಾನ್ ಸಕಾಷರದ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪ ೀಂದ 

(MoC) ಕೆ್ಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. 

 

2. ಭಾರತರ್ದೀಂದ ಜಪಾನ್ಗೆ ನಿಪುಣ ಕಾರ್ಮಷಕರ ಸಂಚಾರವನ್ನು  ಉತ್ು ೀಜಿಸಲು MoC ಸಹಾರ್ 

ಮಾಡುತು ದೆ. MoC ರ್ಲಿಾ  ನಿರ್ದಷರ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿದ 14 ವಿಭಾಗಗಳ ಕೌಶಲು ಗಳಿವೆ, ಇದರಲಿಾ  ಕೌಶಲು  

ಅಗತು ತ್ ಹಾಗೂ ಜಪಾನಿೀಸ್ ಭಾಷಾ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕ ಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸುವ ಭಾರತದ ನಿಪುಣ ಕಾರ್ಮಷಕರು 

ಒಪ್ಪ ೀಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಪಾನ್ನಲಿಾ  ಉದ್ು ೀಗ ಪ್ಡೆರ್ಲು ಅಹಷರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ನಸಿಷೀಂಗ್ 

ಆರೈಕ್ಕ, ಕಟ್ಟ ಡ ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸುವಿಕ್ಕ, ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳ ಸಂಸೆ ರಣೆ, ಕೈಗ್ಲರಿಕಾ ಯಂತ್ರ ೀಪ್ಕರಣಗಳ 

ಉತ್ತಪ ದನೆ, ವಿದುು ತ್ ಮತ್ತು  ಎಲೆಕಾಟ ಾನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ, ನಿಮಾಷಣ, ಹಡಗು ನಿಮಾಷಣ ಹಾಗೂ ಹಡಗು 

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೈಗ್ಲರಿಕ್ಕಗಳು, ವಾಹನ ನಿವಷಹಣೆ, ವಾಯುಯಾನ, ವಸತಿ, ಕೃಷಿ, ರ್ಮೀನ್ನಗ್ಲರಿಕ್ಕ, ಆಹಾರ 

ಮತ್ತು  ಪಾನಿೀರ್ಗಳ ತಯಾರಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ಸೇವೆಗಳ ಕೈಗ್ಲರಿಕ್ಕಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ 14 ನಿರ್ದಷರ್ಟ  

ಉದು ಮ ಕೆ್ಕ ೀತರ ಗಳು. ಜಪಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಮಷಕರಿಗೆ "ನಿರ್ದಷರ್ಟ  ನಿಪುಣ ಕಾರ್ಮಷಕರ" 

ಸೆಾನಮಾನವನ್ನು  ನಿೀಡುತು ದೆ. ಈ ಒಪ್ಪ ೀಂದದಡಿರ್ಲಿಾ  ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೀಗುವ ಭಾರತಿೀರ್ ನಿಪುಣ 

ಕಾರ್ಮಷಕರು ಜಪಾನ್ನಲಿಾ  ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹಸ ಕೌಶಲು ಗಳನ್ನು  ಗಳಿಸುವ ನಿರಿೀಕೆ್ಕಯಿದೆ. 

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಷನಿರತ ಗುೀಂಪು (ಜೆಡಬ್ಲ್ಾ ು ಜಿ), ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೀಂರ್ದನ ರ್ದನಗಳಲಿಾ  

ಈ ಕಾರ್ಷಕರ ಮದ ಕಾಯಾಷಚರಣೆರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಕಾರ್ಷಗತಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸುಗಮ 

ಅನ್ನಷಾಠ ನವನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

3. ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಜಪಾನ್ ಕಳೆದ ಕ್ಕಲವು ವರ್ಷಗಳಿೀಂದ ಕೌಶಲು  ಅಭಿವೃರಿ್ದ  ಕೆ್ಕ ೀತರ ದಲಿಾ  ತಮಮ  

ಸಹಕಾರವನ್ನು  ಬಲಪ್ಡಿಸಿವೆ. ಜಪಾನಿೀಸ್ ಶೈಲಿರ್ ಉತ್ತಪ ದನಾ ಕೌಶಲು  ಮತ್ತು  

ಅಭಾು ಸಗಳೀಂರ್ದಗೆ ಜಪಾನ್-ಇೀಂಡಿಯಾ ಇನಿಟ ಟ ಟ್ಯು ಟ್ ಫಾರ್ ಮಾು ನ್ಯು ಫಾು ಕಚ ರಿೀಂಗ್ (ಜೆಐಎೀಂ) 

ಹಾಗೂ ಜಪಾನಿೀಸ್ ಎೀಂಡಾವ್್ಡ ಕೀಸ್ಷಗಳನ್ನು  (ಜೆಇಸಿ) ಸೆಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ 2016 ರಲಿಾ  

ಎರಡು ದೇಶಗಳು 10 ವರ್ಷಗಳಲಿಾ  30,000 ಜನರ ತರಬೇತಿಗ್ಲಗಿ "ಉತ್ತಪ ದನಾ ಕೌಶಲು  ವಗ್ಲಷವಣೆ 

ಪ್ರ ಚಾರ ಕಾರ್ಷಕರ ಮ" ವನ್ನು  ಕೈಗೊೀಂಡವು. ಇಲಿಾ ರ್ವರೆಗೆ, 13 ಜೆಐಎೀಂ ಮತ್ತು  5 ಜೆಇಸಿ 

ಈಗ್ಲಗಲೇ ಕಾರ್ಷನಿವಷಹಿಸುತಿು ವೆ. ಆರೀಗು  ರಕ್ಷಣೆ, ನಿಮಾಷಣ, ಜವಳಿ ಮತ್ತು  ಕೃಷಿ ಸೇರಿದಂತ್ 

ವಿವಿರ್ ಉದು ಮ ಕೆ್ಕ ೀತರ ಗಳಲಿಾ  ಭಾರತಿೀರ್ ಯುವಕರಿಗೆ ಇೀಂಟ್ನ್ಷಶ್ಪ್ ಪ್ಡೆರ್ಲು ಅನ್ನವು 



ಮಾಡಿಕಡಲು 2017 ರಲಿಾ  ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಜಪಾನ್ನಲಿಾ  "ತ್ತೀಂತಿರ ಕ ಆೀಂತರಿಕ ತರಬೇತಿ 

ಕಾರ್ಷಕರ ಮ" ಒಪ್ಪ ೀಂದಕೆ್ಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. ಕೌಶಲು  ಅಭಿವೃರಿ್ದ  ಕೆ್ಕ ೀತರ ದಲಿಾ  ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ 

ಸಹಕಾರವನ್ನು  ಹೆಚಿಚ ಸುವ ಮತ್ು ೀಂದು ಹೆಜೆೆರ್ನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು ನಿರ್ದಷರ್ಟ  ನಿಪುಣ ಕಾರ್ಮಷಕರ 

ಸಹಕಾರ MoC ಒಪ್ಪ ೀಂದ. 

 

4. ಸಹಿ ಸಮಾರಂಭದಲಿಾ  ಕೌಶಲು  ಅಭಿವೃರಿ್ದ  ಮತ್ತು  ಉದು ಮಶ್ೀಲತ್ ಸಚಿವಾಲರ್ದ ಕಾರ್ಷದಶ್ಷ 

ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ವಿೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು  ಜಪಾನ್ ರಾರ್ಭಾರ ಕಚೇರಿರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಜನವರಿ 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. 

 


