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കുടിയേറ്റ സംരക്ഷക യകോൺഫറൻസിന്ററ നോലോം പതിപ്പ് (റസപ്റ്റ്റംബർ 
10, 2021) 

റസപ്റ്റ്റംബർ 10, 2021 

കുടിയേറ്റ നിേമം , 1983 നിലവിൽ വന്ന തിയ്യതിേോേ റസപ്റ്റ്റംബർ 10 ന് 
2021 റല കുടിയേറ്റ സംരക്ഷക യകോൺഫറൻസിന്ററ നോലോം പതിപ്പ് 
നടത്തി. 
 

ബഹുമോനറപ്പട്ട വിയേശകോരയ സഹമന്ത്രി ന്ത്ശീ.വി.മുരളീധരൻ 
മുഖ്യന്ത്പഭോഷണം നടത്തി. പകർച്ചവയോധിേുറട റവലലുവിളികറള യനരിടോൻ 
രോജ്യം ഒരുമിച്ച് ന്ത്പവർത്തിച്ചിട്ടുറെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച അയേഹം, 

യബോധപൂർവം സോധോരണ നിലേിയലക്ക് മടങ്ങിവരുന്ന യലോകത്ത് നമുക്ക് 
മുന്നിലുള്ള അവസരങ്ങൾക്കോേി തയ്യോററടുക്കോനുള്ള ശരിേോേ 
സമേമോണിറതന്ന് അയേഹം ന്ത്പസ്തോവിച്ചു കൂടോറത സോധയമോേ ഏറ്റവും 
മികച്ച സംരക്ഷണവും യക്ഷമവും നൽകിറക്കോെ്, കുടിയേറ്റ സംരക്ഷകർ 
(POE കൾ)  ബ്ലൂ യകോളർ റതോഴിലോളികളുറട എമിയന്ത്േഷൻ 
സുേമമോക്കണറമന്നും അയേഹം പറഞ്ഞു. 
 

േതോേതം പങ്കോളിത്തം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് േുറകേുമോേി 
ഒപ്പുവയ്ച്ച്ചിട്ടുള്ള ധോരണോപന്ത്തം ;നിർേിഷ്ട വവേഗ്ധധയമുള്ള 
റതോഴിലോളികറള സംബന്ധിച്ച് 14 യമഖ്ലകളിൽ ജ്പ്പോനുമോേി ബടത്തിേ 
പരസ്പര ഉടമ്പടി; ഇരയേും യപോർച്ചുേലും തമ്മിൽ നടത്തിേ 
വവേഗ്ധധയമുള്ള  മനുഷയവിഭവ കുടിയേറ്റം  സംബന്ധിച്ച സമീപകോല 
മന്ത്രിസഭേുറട അംേീകോരം എന്നിങ്ങറനേുള്ള കരോറുകറള  
അടിസ്ഥോനമോക്കി പുതിേ ലക്ഷയസ്ഥോനങ്ങറളേും അവസരങ്ങറളേും 
കുറിച്ച് നമ്മുറട േുവോക്കറളേും റതോഴിലോളികറളേും അറിേിക്കുന്നതിൽ 
POE- കൾക്ക് ഒരു ന്ത്പധോന പങ്കുെ്;  
 

ന്ത്പവോസി ഭോരതീേ ബീമോ യേോജ്ന (PBBY), ന്ത്പീ-ഡിപ്പോർച്ചർ 
ഓറിേന്യറഷൻ റന്ത്ടേിനിംഗ്ധ (PDoT), ഇരയൻ കമ്മയൂണിറ്റി റവൽറഫേർ 
ഫെ് (ICWF), ഇ-വമയന്ത്േറ്റ് പ്ലോറ്റ്യഫോം തുടങ്ങിേ വിവിധ യക്ഷമപദ്ധതികൾ 
പുതുക്കുന്നതിനും പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ന്ത്ശമങ്ങൾ തുടർന്നും 
നടയത്തെതോണ്. 
 



പകർച്ചവയോധി സമേത്ത് വിയേശത്ത് നിന്ന് യേിരക്കണക്കിന് കുടിയേറ്റ 
റതോഴിലോളികറള തിരിറക റകോെുവരുന്നതിൽ നമ്മുറട  പി ഒ ഇകൾ  നലല 
പങ്ക് വഹിച്ചുറവന്നും,  റസന്ത്കട്ടറി (CPV & OIA), ന്ത്ശീ സഞ്ജ്യ്ച് ഭട്ടോചോരയ, 

തന്ററ ന്ത്പഭോഷണത്തിനിടേിൽ  അംേീകരിച്ചു. പി ഒ ഇ 
ഓഫീസുകൾ,പോസ്യപോർട്ട് ഓഫീസുകൾ, ഇരയൻ മിഷനുകൾ, ബയൂയറോ 
ഓഫ് ഇമിയന്ത്േഷൻ എന്നിവേും അത് യപോലുള്ള മറ്റു സംവിധോനങ്ങളും 
സംയേോജ്ിപ്പിച്ച് രോജ്യോരര റതോഴിൽ നിേമനം നിേന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു 
ഓൺവലൻ പ്ലോറ്റ് യഫോമോേ ഇമിയന്ത്േറ്റ് സിസ്റ്റം അതിന്ററ ജ്നന്ത്പീതി 
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലളിതവും യന്ത്പോത്സോഹജ്നകവുമോക്കുന്നതിനുമുള്ള 
നിരവധി നടപടികളിലൂറട ശക്തിറപ്പടുത്തിേിരിക്കുന്നുറവന്നും  അയേഹം 
പരോമർശിച്ചു. കിഴക്കൻ ഏഷയേിയലക്കും േൂയറോപ്പിയലക്കും മറ്റ് 
രോജ്യങ്ങളിയലക്കും പുതിേ കുടിയേറ്റ ഇടനോഴികൾ അംേീകരിച്ചുറകോെ് 
ഇയപ്പോൾ എമിയന്ത്േറ്റ് പ്ലോറ്റ്യഫോം എലലോ രോജ്യങ്ങൾക്കും 
തുറന്നുറകോടുത്തിട്ടുറെന്നും അയേഹം കൂട്ടിയച്ചർത്തു. 
 

യജ്ോേിന്് റസന്ത്കട്ടറി (രോജ്യോരര റതോഴിൽ നിേമനം), റന്ത്പോട്ടക്ടർ ജ്നറൽ 
ഓഫ് എമിന്ത്േന്്സ്, ന്ത്ശീ. ടി. യംസ്യന്ത്ടോംഗ്ധ ചോങ്സൻ, 

വിയേശകോരയമന്ത്രോലേത്തിറല മറ്റ് ഉയേയോേസ്ഥർ, 13 കുടിയേറ്റ സംരക്ഷകർ 
(POEs) എന്നിവർ ഉൾറപ്പട്ട POE യകോൺഫറൻസിന്ററ പ്ലീനറി റസഷനിൽ 
PDoT- ഉം മറ്റ് യക്ഷമ നടപടികളും,സുരക്ഷിതവും നിേമപരവുമോേ 
കുടിയേറ്റം സുേമമോക്കുന്നതിന് വിയേശകോരയ മന്ത്രോലേത്തിന്ററ യസ്റ്ററ്റ് 
ഔട്ട് റീച്ച് യന്ത്പോന്ത്േോം (വിയേശ് സമ്പർക്ക്) എന്നിവേും ചർച്ച റചയ്ച്തു. 
പിന്നീട്, രജ്ിസ്റ്റർ റചയ്ച്ത റിന്ത്കൂട്ടിംഗ്ധ ഏജ്ൻസികളുറട 
അയസോസിയേഷനുകളുറട ന്ത്പതിനിധികൾ യകോൺഫറൻസിൽ യചരുകേും 
സുരക്ഷിതവും നിേമപരവുമോേ കുടിയേറ്റം കൂടുതൽ 
ശക്തിറപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള വിവിധ നടപടികറളക്കുറിച്ചും ചൂഷണം 
തടേുന്നതിനും  കൂടോറത ബഹുമോനറപ്പട്ട വിയേശകോരയ സഹമന്ത്രി, 
റസന്ത്കട്ടറി (CPV & OIA) എന്നിവർ തങ്ങളുറട അഭിസംയബോധനകളിൽ 
ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ വിഷേമോേ  നിേമവിരുദ്ധ കുടിയേറ്റം അറലലങ്കിൽ 
മനുഷയക്കടത്ത് എന്നിവ തടേുന്നതിറനക്കുറിച്ചുമുള്ള  യശേങ്ങളും 
നിർയേശങ്ങളും വകമോറുകേും  റചയ്ച്തു.  

 

നയൂ റഡൽഹി 
റസപ്റ്റ്റംബർ 10, 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. 
 

 


