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నిర్దిష్ట  న ైపుణ్య కార్దికులకు సంబంధ ంచి సహకార ఒపపందం (ఎంఓసీ)ప ై భారత్-
జపాన్ సంతకాలు 
జనవరి 18, 2021 

 

1. ‘‘నిరిిష్ట  న పైుణ్య కారిికుడు (ఎస్ఎస్ డబ్ల్య ూ)’’కి సంబ్లంధ ంచి తగిన నిర్వహణ్ వయవసథ  ఏరాాటు కోసం భాగస్ావమ్యయనికి 
ప్ాాథమిక కారాయచర్ణ్ప ై భార్త్ మ్రియు జప్ాన్ పభాుత్వవల మ్ధ్య సహకార్ ఒపాందం (ఎంఓసీ) కుద రింద . విదశేాంగ 
కార్యదరిి శీ్ర హర్్ష వర్ధన్ శీ్ంఘ్యయ  మ్రియు భార్త్ లో జప్ాన్ రాయబ్లారి గౌర్వనీయ శీ్ర సుజుకి సత్ోష ి 18 జనవర ి
2021న నయయఢిల్లయలో ఈ ఒపాందంప  ైసంతకాలు చశేార్ు. 
 
2. జప్ాన్ లో పనిచయేడం కోసం భార్త్ నుంచి న పైుణ్యం కలిగని కారిికులు వ ళ్యడవనిి ప్ర ా తసహ ంచేందుకు ఈ ఎంఓస ీ
దోహదం చేసుత ంద . 14 విభాగాలోయ  నిరిిష్ట  న ైపుణ్వయలు ఈ ఎంఓసీ పరధి లోకి వస్ాత యి. దీని పకాార్ం అవసర్మ నై 
న ైపుణ్వయలు అలయగ ేజపనీస్ భాష్కు సంబ్లంధ ంచిన పరీక్షలోయ  అర్హత స్ాధ ంచిన భార్తీయ కారిికులు కాంటాాకుట  పదధతిలో 
జప్ాన్ లో కొలువులు ప్ ందేందుకు అర్ుహ లు. ఈ 14 నిరిిష్ట  ప్ారిశాీ మిక విభాగాలోయ  నరిసంగ్ సంర్క్షణ్, భవనవలను శుభంా 
చేయడం, మ టరీియల్ ప్ాాస సంిగ్, ప్ారశిాీ మిక యంత్వాల తయయరీ, ఎలకిటిక్ మ్రియు ఎలకాటి నిక్ ఇనఫరేిష్న్, నిరాిణ్ 
ర్ంగం, నౌకా నిరాిణ్ం మ్రయిు నౌకలకు సంబ్లంధ ంచిన పరిశ్ీమ్, ఆటోమొబ్ల లై్ మ యింటనెన్స, విమ్యనయయనం, 
లయడిజ ంగ్, వయవస్ాయం, ఫషి్రీస్, ఆహార్ం మ్రియు ప్ానీయయల తయయరీ ఇంకా ఆహార్ సవేల పరశి్ీమ్లు ఉనవియి. ఈ 
విభాగాలకు చ ంద న కారిికులకు జప్ాన్ ‘‘నిరిిష్ట  న పైుణ్య కారిికుడు’’ హో దవను మ్ంజూర్ు చసేుత ంద . ఈ ఎంఓసీ కింద 
జప్ాన్ కు వ ళ్లయ  భార్తీయ న ైపుణ్య కారిికులు జప్ాన్ లో పనిచేసయత నే కొతత  న పైుణ్వయలను కూడవ ప్ ందేందుకు అవకాశ్ం 
ఉంటుంద . ఈ కార్యకీమ్యనిి సజావుగా అమ్లు చేసేందుకు అలయగే నిర్వహణ్ వివరాలను ర్ూప్ ంద ంచేందుకు సమీప 
భవిష్యతతత లో ఇర్ు దేశాల అధ కార్ులత్ో కూడిన ఒక జాయింట్ వరికంగ్ గ్ీ ప్ (జడేబ్ల్య ూజీ)ను ఏరాాటు 
చేయనునవిర్ు. 
 
3. గడిచిన కొనేిళ్యలో న పైుణ్వయల అభివృద ధ  ర్ంగానికి సంబ్లంధ ంచి భార్త్ మ్రియు జప్ాన్ లు తమ్ మ్ధ్య సహకారానిి 
బ్లలోపతేం చసేుకునవియి. 2016లో ఇర్ు దేశాలు ‘‘తయయరీ ర్ంగంలో న పైుణ్వయల బ్లదలయయింపు ప్ర ా త్వసహక 
కార్యకీమ్ం’’ ఒపాందంప ై సంతకాలు చేశాయి. జప్ాన్-భార్త్ ఇనిసిటటయయట్స ఫర్ష మ్యనుయఫాకచరింగ్ (జఐేఎం) మ్రియు 
భార్త్ లోని కాలేజీలోయ  జప్ాన్ అంద ంచిన కోర్ుసల (జీఈసీ) దవవరా 10 సంవతసరాలోయ  30,000 మ్ంద కి జపనీస్ శ లైిలో 
తయయర ీర్ంగ న పైుణ్వయలు మ్రియు విధవనవలోయ  శ్క్షణ్ ఇవవడం అనేద  ఈ కార్యకీమ్ం మ్ుఖ్య ఉదేిశ్ం. ఇద  మొదల ైన 



నవటి నుంచి 13 జఐేఎంలు మ్రియు 5 జేఈసలీు ఇపాటకిే పనిచసేుత నవియి. 2017లో ‘‘టెకిికల్ ఇంటర్షి టెైనైింగ్ 
ప్ర ా గాీ మ్’’ ఒపాందంప ై ఇర్ు దేశాలు సంతకాలు చశేాయి. దీనివలయ  తయయరీ, ఆరోగయ సంర్క్షణ్, నిరాిణ్ం, టెక్స టెైల్స 
మ్రియు వయవస్ాయం సహా విభిని ర్ంగాల వాయపత ంగా భార్తీయ యువతకు జప్ాన్ లో ఇంటర్షి షపి్  ప్ ందే అవకాశ్ం 
లభిసుత ంద . న పైుణ్వయల అభివృద ధ  విభాగంలో భార్త్-జప్ాన్  భాగస్ావమ్యయనిి మ్రింత ప ంప్ ంద ంచ ేద శ్గా నిరిిష్ట న పైుణ్య 
కారిికులకు సంబ్లంధ ంచి త్వజాగా కుద రని ఎంఓసీ మ్రో కలీక మ్ుందడుగుగా నిలుసుత ంద . 
 
4. ఈ సంతకాల వడేుకలో న పైుణ్వయల అభివృద ధ  మ్రియు ఎంటపా ానయయర్ష షిప్ మ్ంతితావ శాఖ్ స కీటర ీశీ్ర పవాీణ్ కుమ్యర్ష 
అలయగ ేజప్ాన్ రాయబ్లార్ కారాయలయయనికి చ ంద న అధ కార్ులు కూడవ ప్ాలగొ నవిర్ు. 
 
న్యయఢిలీ్ల 
జన్వర్ద 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. 

 


