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ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁਿਰਮੰਦ ਕਾਨਮਆ ਂਬਾਰ ੇਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਿ ਦਰਨਮਆਿ ਸਨਹਕਾਰਤਾ ਸਮਝਤੌ ੇ'ਤ ੇ

ਹਸਤਾਖਰ  
18 ਜਿਵਰੀ, 2021 

 

1. ਨਵਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਿ ਸ਼ਰੀਂਗਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਵੱਚ ਜਾਪਾਿੀ ਰਾਜਦੂਤ ਮਹਾਮਨਹਮ ਸ਼ਰੀ ਸੁਜੂਕੀ ਸਤੋਸ਼ੀ ਿੇ 18 ਜਿਵਰੀ, 2021 ਿੰੂ ਿਵੀਂ ਨਦੱਲੀ 

ਨਵਖੇ "ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁਿਰਮੰਦ ਕਾਨਮਆਂ (SSW)" ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਸਸਟਮ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਿ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮੱੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 

ਜਾਪਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦਰਨਮਆਿ ਸਨਹਕਾਰਤਾ ਸਮਝੌਤੇ (MoC) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।  
 

2. ਇਸ MoC ਰਾਹੀਂ ਹੁਿਰਮੰਦ ਕਾਨਮਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਪਾਿ ਜਾਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਿ ਨਵਚ ਮਦਦ ਨਮਲੇਗੀ। ਇਸ MoC ਨਵੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁਿਰ 

ਵਾਲੀਆਂ 14 ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਨਜਸ ਦੇ ਤਨਹਤ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹੁਿਰਮੰਦ ਕਾਮੇ, ਜੋ ਹੁਿਰਮੰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਜਾਪਾਿ 

ਨਵੱਚ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਿ੍ਾਂ 14 ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵੱਚ ਿਰਨਸੰਗ ਕੇਅਰ, ਇਮਾਰਤੀ ਸਫਾਈ, ਸਮੱਗਰੀ 

ਪਰਨਕਨਰਆ, ਉਦਯੋਨਗਕ ਮਸ਼ੀਿਰੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਇਲੈਕਨਟਰਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਸਾਰੀ, ਜਹਾਜੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੰੁਦਰੀ ਜਹਾਜ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਉਦਯੋਗ, ਵਾਹਿ ਸੰਭਾਲ, ਹਵਾਬਾਜੀ, ਠਨਹਰਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਭੋਜਿ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਭੋਜਿ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ. ਜਾਪਾਿ 

ਇਿ੍ਾਂ ਕਾਨਮਆਂ ਿੰੂ "ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁਿਰਮੰਦ ਕਾਮੇ" ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਨਕ ਇਸ ਮੁਨਹੰਮ ਦੇ ਤਨਹਤ ਜਾਪਾਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ 

ਹੁਿਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਜਾਪਾਿ ਨਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਵੇਂ ਹੁਿਰ ਹਾਸਲ ਕਰਿਗ।ੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵੇਰਨਵਆਂ ਅਤ ੇਇਸਿੰੂ ਨਿਰਨਵਘਿ ਲਾਗੂ 

ਕਰਿ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ (JWG) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

3. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਿ ਿੇ ਨਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਿਰ ਨਵਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਵੱਚ ਆਪਣਾ ਸਨਹਯੋਗ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 2016 ਨਵੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿੇ ਜਾਪਾਿ-

ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਨਚਊਟ ਫਾਰ ਮੈਿੂਫੈਕਚਨਰੰਗ (JIM) ਅਤੇ ਜਾਪਾਿੀ ਐਂਡੋਡ ਕੋਰਸਜ (JEC) ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਵੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ 

ਅੰਦਰ 30,000 ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਿੰੂ ਜਪਾਿੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁਿਰ ਅਤੇ ਪਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ “ਮੈਿੂਫੈਕਚਨਰੰਗ ਸਨਕਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਰਮੋਸ਼ਿ ਪਰੋਗਰਾਮ” ਿਾਮ 

ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 13 JIMs ਅਤੇ 5 JECs ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿ. 2017 ਨਵੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿੇ ਜਾਪਾਿ ਨਵਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਿੌਜਵਾਿਾਂ ਿੰੂ ਇੰਟਰਿਨਸ਼ਪ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਤਕਿੀਕੀ ਇੰਟਰਿ ਨਸਖਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ" ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤ।ੇ 
ਇਿ੍ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵੱਚ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਉਸਾਰੀ, ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁਿਰਮੰਦ ਕਾਨਮਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਿ ਦਰਨਮਆਿ 

ਸਨਹਕਾਰਤਾ ਸਮਝੌਤੇ (MoC) ਹੁਿਰ ਨਵਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਿ ਸਨਹਯੋਗ ਿੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ  ਹੋਰ ਕਦਮ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹ।ੈ 
 

ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨਵੱਚ ਨਵਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰੀ ਪਰਵੀਿ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਾਪਾਿੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ 

ਸਿ। 
 

ਿਵੀਂ ਨਦਲੀ 

18 ਜਿਵਰੀ, 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. 
 

 


