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ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 10 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨ ੰ ਆਯੋਖਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖਿਸ ਖਦਨ 
ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1983 ਲਾਗ  ਹੋਇਆ ਸੀ। 
 

ਖਵਦੇਸ਼ ਮਾਮਖਲਆਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਵੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਮੁੱਿ ਭਾਸ਼ਣ ਖਦੱਤਾ। ਇਹ ਆਿਦੇ ਹੋਏ 
ਖਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਖਿੱਠਣ ਲਈ ਖਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਖਕਹਾ ਖਕ 
ਇਹ ਰ ਟੀਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰਤ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਖਵੱਚ ਸਾਡ ੇਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਮੌਖਕਆਂ ਲਈ ਖਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ 
ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਕਾਂ (POI)  ਨ ੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕ ੇਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਖਮਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨ ੰ ਸੁਿਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਰ ੇਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ, 14 ਿੇਤਰਾਂ ਖਵੱਚ ਿਾਪ੍ਾਨ ਨਾਲ ਖਨਰਧਾਰਤ 
ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਖਮਆਂ ਬਾਰ ੇਹੋਏ MOC ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ੁਰਤਗਾਲ ਦਰਖਮਆਨ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੱੁਿੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ 
ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰ ੇਹਾਲ ਖਵੱਚ ਖਮਲੀ ਕੈਬਖਨਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ POEs ਦੀ ਸਾਡ ੇਨੌਿਵਾਨਾਂ ਅਤੇ 
ਕਾਖਮਆਂ ਨ ੰ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਖਕਆਂ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਭ ਖਮਕਾ ਹੈ। 

 

ਵੱਿ-ਵੱਿ  ਭਲਾਈ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਖਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਿਨਾ (PBBY), ਪ੍ਰੀ-ਖਡਪ੍ਾਰਚਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ 
ਟਰ ੇਖਨੰਗ (PDoT) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਖਮਊਖਨਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ (ICWF), ਅਤੇ ਈ ਮਾਈਗਰੇਟ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਨ ੰ 
ਅਪ੍ਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਦੇ ਯਤਨ ਿਾਰੀ ਰਖਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
 

ਸਕੱਤਰ (CPV ਅਤੇ OIA ) ਸ਼ਰੀ ਸੰਿ ੇਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਖਟੱਪ੍ਣੀ ਖਵੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਵਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 
ਦੁਿੀ ਹਜਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦ ਰਾਂ ਨ ੰ ਵਾਪ੍ਸ ਖਲਆਉਣ ਖਵੱਚ ਸਾਡ ੇPOEs  ਵੱਲੋਂ ਖਨਭਾਈ ਉਸਾਰ  ਭ ਖਮਕਾ ਦੀ 
ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਦੱਖਸਆ ਖਕ ਈ ਮਾਈਗਰੇਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਿੋ POE ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ, 
ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਰਟ ਦਫਤਰਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਖਮਸ਼ਨਾਂ, ਖਬਊਰ ੋਆਫ਼ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨ ੰ ਏਕੀਖਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਵਦੇਸ਼ਾਂ 
ਅੰਦਰ ਰੁਜਗਾਰ ਨ ੰ ਖਨਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਮਕਬ ਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ ਸੁਿਾਲਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 
ਕਰਨ ਦੇ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜਬ ਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਖਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ੇਇਹ ਵੀ ਖਕਹਾ ਖਕ ਈ -ਮਾਈਗਰੇਟ 
ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਪ੍ ਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਯ ਰਪ੍ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਵੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਗਖਲਆਖਰਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ  

ਵਿੋਂ ਸਾਰ ੇਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਿੋਲ੍ ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ ਹੈ। 



 

POE ਕਾਨਫਰਸੰ ਦੇ ਆਮ ਸੈਸ਼ਨ ਖਵੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਖਵਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜਗਾਰ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਿਨਰਲ 
ਸ਼ਰੀ ਟੀ. ਆਰਮਸਟਰੌਂਗ, 13 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਕ (POEs) ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨ ੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨ ੰ ਸੁਿਾਲਾ 
ਕਰਨ ਲਈ PDoT, ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਖਵਦੇਸ਼ 
ਸੰਪ੍ਰਕ) ਬਾਰ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਖਵੱਚ ਰਖਿਸਟਰਡ ਖਰਕਰ ਖਟੰਗ ਏਿੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਿੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨ ੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨ ੰ ਹੋਰ ਮਜਬ ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਧੋਿਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨ ੰਨੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਿਾਂ ਮਨੱੁਿੀ ਤਸਕਰੀ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਿ -ਵੱਿ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਖਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿਵੀਜਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਖਿਸ ਖਵਸ਼ੇ 'ਤੇ  ਮਾਨਯੋਗ ਖਵਦੇਸ਼ ਰਾਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ 
(CPV ਅਤੇ OIA ) ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਜੋਰ ਖਦੱਤਾ ਸੀ। 
 

ਨਵੀਂ ਖਦੱਲੀ 
10 ਸਤੰਬਰ, 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. 

 


