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COVID -19 ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਖੱ ਿਅਤ, ਕਾਨਨ
ੂੰ ੀ, ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਸਖਿਰ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੂੰਭਵ
ਬਣਾਉਣ ਖਵੱਚ ਖਵਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭਖਮਕਾ
4 ਸਤੂੰਬਰ, 2020
COVID -19 ਕਾਰਨ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਇਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਖਮਆਾਂ ਨੂੰ
ਘਰ ਵਾਪ੍ਸ ਮੁੜਨਾ ਖਪ੍ਆ, ਹਾਲਾਾਂਖਕ ਖਵਦੇਸ਼ਾਾਂ ਖਵੱਚ ਵੱਡੀ ਖਿਣਤੀ ਖਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਖਵੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਖਵਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਸਖਿਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ
COVID -19 ਦੀਆਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਨਖ ੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਪ੍ੱਿਾਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਖੜਓਂ ਖਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ਾਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਿਾੜੀ ਖਵਚ, ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਖਮਆਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰਾਾਂ ਦੇ
ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਣ ਯੋਿਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਵਾਪ੍ਸੀ ਦਾ ਸਵਾਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੁ ਝ ਸੈਕਟਰਾਾਂ ਖਵੱਚ
ਪ੍ਖਹਲਾਾਂ ਹੀ ਖਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਨਾਲ ੁੜੇ ਅਤੇ ਖਡ ੀਟਲ ਵਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂੰਿਾ ਰੁਝਾਨ
ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। e-MIGRTAE ਨੂੰ ਖਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਈਿਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਲੇ ਟਫਾਰਮਾਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਖਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਾਂਝੇ ਯਤਨਾਾਂ ਸਦਕਾ
ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦਰਾਾਂ ਲਈ ਸੂੰਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਹੋਰ ਚੂੰਿੀਆਾਂ ਹੋ ਿਈਆਾਂ ਹਨ. ਭਾਰਤੀ ਕਾਖਮਆਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰਾਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ
ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੂੰਖਜ਼ਲਾਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਖਕਖਰਆ ਖਵੱਚ ਰਖ ਸਟਰਡ ਭਰਤੀ ਏ ੂੰਸੀਆਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਣ ਭਖਮਕਾ ਨੂੰ ਖਧਆਨ ਖਵੱਚ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਖਵਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਨੇ
COVID -19 ਨਾਲ ੁੜੀਆਾਂ ਖਵਦੇਸ਼ ਖਰਆਇਤਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ, ਖ ਨ੍ ਾਾਂ ਖਵਚ ਬੈਂਕ ਿਾਰੂੰਟੀ ਖਵਚ 50% ਦੀ ਕਟੌਤੀ, 31
ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸਾਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਖਵਸਤਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਿਾਨ ਦੇ ਖਨਯਮਾਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਾਂ ੋ ਰਖ ਸਟਰਡ
ਭਰਤੀ ਏ ੂੰਸੀਆਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪ੍ੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਖਕਲ ਆਰਖਿਕ ਸਖਿਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸੁਿਾਲਾ ਕੀਤਾ ਾ ਸਕੇ ਅਤੇ COVID -19 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ
ਕੂੰਮਕਾ ਖਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰ ੀਤ ਕੀਤਾ ਾ ਸਕੇ. ਇੂੰਨਾਾਂ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਸਦਕਾ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਿੇਤਰਾਾਂ
ਅਤੇ ਮੂੰਖਜ਼ਲਾਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਵਾਪ੍ਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਲਈ ਚੂੰਿਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਿਾ।
ਖਵਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤ ਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਿਏ ਨਵੇਂ ਭਖਵੱਿ-ਅਧਾਰਤ ਇਮੀਿਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇ ਮੈਂਟ ਖਬੱਲ ਨੂੰ ਖਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਹੱਸੇਦਾਰਾਾਂ ਦੇ
ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਖਬੱਲ ਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਾਵੇਿਾ।
ਖਵਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰਾਲੇ COVID -19 ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਸਖਿਰ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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