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 افتتاح کا پروگرام ٹریننگ اورینٹیشن الئن سے قبل آن روانگی
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 سنٹرز ٹی او ڈی پی آج پروگرام (PDOT) ٹریننگ اورینٹیشن الئن آنسے قبل  روانگی پہال لئے کے کارکنوں وطن تارکین

 او پی) امیگرینٹس آف پروٹیکٹر نے خارجہ وزارت۔ گیا کیا شروع لئے کے تکمیل کیفیزیکل ٹریننگ  والی ہونے منعقد میں
 اٹھانے فائدہ سے ٹکنالوجی اور نظر پیش کے پابندیوںکی وجہ سے   ڈوکو کر مل ساتھ کے ای او پی دیگر اور ممبئی( ای

سے  روانگی بھی بعد کے النے نرمی میں پابندیوں کووڈ لئے کے سہولت کی وطن تارکین ممکنہ۔ ہے اٹھایا اقدام یہ ئےل کے
 اہلیت کی ہونے شریک میں تربیت پر طور ذاتی جو گا، رہے جاری الئن آن پروگرام (PDOT) ٹریننگ اورینٹیشن الئن آنقبل 

 نے کے لئے اسے جاری رکھا جائے گا۔بڑھا کو رسائی کیپروگرام   اس اور ہیں رکھتے نہیں
 

 کو ہجرت قانونی اور محفوظ اور کیا خطاب سے شرکاء نے بھٹاچاریہ سنجے جناب (اے آئی او اور وی پی سی) سکریٹری
 میں پروگرام الئن آن یا پر طور ذاتی وطن تارکین ممکنہ۔ دیا زور پر اہمیت کی تربیت کی او ڈی پی لئے کے بنانے یقینی
 طے فاصلہ طویل آنے کے لئے سنٹرز ٹی او ڈی پی جنھیں لوگ وہ پر طور خاص ہیں، کرسکتے انتخاب کا لینے حصہ
 کو سالمتی اور حفاظت کی ان کو کارکنوں وطن تارکین تربیت پی ڈی او کہ کہا نے انہوں۔ پڑتی ہے ضرورت کی کرنے
 اس برآں، مزید۔ گی دے مدد میں جاننے میں بارے کے ضابطے اور زبان ثقافت، کی مقصود منزل لئے کے بنانے یقینی

 کہ جیسے اقدامات فالحی گئے کئے سے طرف کی حکومت میں خانوں قونصل اور خانوں سفارت ہندوستانی سے پروگرام
 پورٹل، مدد پورٹل، امیگریٹ ،(وائی بی بی پی) یوجنا بیما بھارتیہ پرواسی ،(ایف ڈبلیو سی آئی) فنڈ ویلفیئر کمیونٹی انڈین
 . ۔مال موقع کا جاننے میں بارے کے الئنوں ہیلپ  24x7 اور( کے ایس بی پی) کندراسیا ساہت بھارتیہ سیاپرو

 
 اور )آر اے( ایجنٹوں والے کرنے بھرتی حکومتیں، ریاستی ڈی سی،، این ایس (ای او پی) امیگرینٹس آف پروٹیکٹر تمام

 زیادہ تاکہ ہے گیا کیا تیار لئے کے بڑھانے آگے کو اقدام اس کو مراکز (PDOT) ٹریننگ اورینٹیشن الئن آنسے قبل  روانگی

 ماڈیول ہائبرڈ اہتمام زیر کے ممبئی ای او پی۔ سکیں کر حاصل تربیت یہ ہی قبل سے روانگی وطن تارکین متوقع زیادہ سے
شریک ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں  طریقے سے دونوں الئن آن اور پر طور ذاتی وطن، تارکین متوقع میں

 کو مہاجرین ممکنہ سے اقدام اس کہ ہے یقین کو وزارت۔ کی شرکت نے ہولڈرز اسٹیک تمام شامل میںمائیگریشن سلسلے 
 ۔گا بنائے اختیار با مزید کو ان یہ تو کی شروعات کریں گے سفر کے ہجرت وہ جب اور ملے گي مہارت بہتر
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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. 


