
Fourth edition of the Conference of the Protectors of 

Emigrants (September 10, 2021) 
September 10, 2021 

குடியேறிேவர்களின் பாதுகாவலர்களின் மாநாட்டின் நான்காவது பதிப்பு  

செப்டம்பர் 10, 20921  

 

குடியேறிேவர்களின் பாதுகாவலர்களின் மாநாட்டின் நான்காவது பதிப்பு  

10, செப்டம்பர் 2021 நடடசபற்றது,குடியேற்ற ெட்டம்1983  இேற்றப்பட்ட யததியுடன் 

ஒத்துப்யபாகும் நாள்.  

 

மாண்புமிகு சவளியுறவுத்துடற மாநில மந்திாி, திரு. வி. முரளீதரன் ெிறப்புடர ஆற்றினார். 

சதாற்றுயநாேின் ெவால்கடளச் ெந்திக்க யதெம் ஒன்றிடைந்து செேல்படுவடத கவனித்த 

அவர், எச்ொிக்டகயுடன் இேல்பு நிடலக்கு திரும்பும் மற்றும் புலம்சபேர்ந்யதார் 

பாதுகாப்பளார்கள்(POEs) உலகில் நமக்கு முன்னால் உள்ள வாய்ப்புகடள தோாிக்க இது 

ொிோன யநரம் என்று கூறினார். நீல காலர் சதாழிலாளர்களின் குடியேற்றத்டத எளிதாக்க 

யவண்டும், அயத யநரத்தில் ெிறந்த பாதுகாப்டபயும் நலடனயும் வழங்க யவண்டும்.  

இேக்கம் மற்றும் கூட்டாண்டம குறித்து இங்கிலாந்துடன் டகசேழுத்திடப்பட்ட புாிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படடேில் புதிே இடங்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள் குறித்து நமது 

இடளஞர்களுக்கும் சதாழிலாளர்களுக்கும் சதாிவிப்பதில் POE களுக்கு முக்கிே பங்கு உண்டு; 

14 துடறகளில் ஜப்பானுடன் குறிப்பிட்ட திறடமோன சதாழிலாளர்கள் மீதான MOC; 

இந்திோவிற்கும் யபார்ச்சுகலுக்கும் இடடேிலான திறடமோன மனிதவள இேக்கம் குறித்த 

ெமீபத்திே அடமச்ெரடவ ஒப்புதல். 

பிரவாெி பாரதிே பீமா யோஜனா (PBBY) புறப்படுவதற்கு முன் யநாக்குநிடல பேிற்ெி ( PDoT) 

மற்றும் இந்திே ெமூக நல நிதி (ICWF), மற்றும் இமிக்யரட் தளம் யபான்ற பல்யவறு 

நலத்திட்டங்கடளப் புதுப்பிக்கும் மற்றும் யமம்படுத்தும் முேற்ெிகள் சதாடர யவண்டும்.    

. 

செேலாளர் (CPV& OIA) ஸ்ரீ ெஞ்ெய் பட்டாச்ொர்ோ தனது கருத்துக்களில், சதாற்றுயநாேின் 

யபாது சவளிநாடுகளில் இருந்து ஆேிரக்கைக்கான புலம்சபேர்ந்த சதாழிலாளர்கடள 

மீண்டும் அடழத்து வருவதில் எங்கள் POE களின் பங்டக அங்கீகாித்தார். POE அலுவலங்கள், 

பாஸ்யபார்ட் அலுவலகங்கள், இந்திேத் தூதரகங்கள்,குடிவரவு பைிேகம் மற்றும் பிறவற்டற 

ஒருங்கிடைக்கும் இடைே தளமான இ-டமக்யரட் அடமப்பு சவளிநாட்டு 

யவடலவாய்ப்புகடள ஒழுங்குபடுத்துவது, அதன் பிரபலத்டத அதிகாிக்கவும் எளிடமோகவும் 

ஊக்கப்படுத்தவும் பல நடவடிக்டககள் மூலம் வலுப்படுத்துவதாக அவர் குறிப்பிட்டார். 



கிழக்கு ஆெிோ, ஐயராப்பா மற்றும் பிற நாடுகளுக்கான புதிே இடம்சபேர்வு வழித்தடங்கடள 

அங்கீகாிப்பதற்காக இப்யபாது அடனத்து நாடுகளுக்கும் இ-டமக்யரட் தளம் 

திறக்கப்பட்டுள்ளது என்று அவர் கூறினார் 

POE மாநாட்டின் முழுடமோன அமர்வில், இடைச் செேலாளர் (சவளிநாட்டு 

யவடலவாய்ப்பு) மற்றும் குடியேறிேவர்களின் பாதுகாப்பாளர் சஜனரல் திரு.  

டி.ஆர்ம்ஸ்ட்ராங், பாதுகாப்பான மற்றும் ெட்டபூர்வ இடம்சபேர்டவ எளிதாக்க MEA வழங்கும் 

திட்டம் (வியதஷ் ெம்பர்க்) பின்னர், பதிவு செய்ேப்பட்ட ஆள்யெர்ப்பு முகவர் ெங்கங்களின் 

பிரதிநிதிகள் மாநாட்டில் இடைந்து பாதுகாப்பான மற்றும் ெட்டபூர்வமான  இடம்சபேர்டவ 

யமலும் வலுப்படுத்த பல்யவறு நடவடிக்டககள் குறித்த  கருத்துக்கடளயும் 

ஆயலாெடனகடளயும் பாிமாறிக்சகாள்ளவும், சுரண்டல், ஏமாற்றுதல் மற்றும் ெட்டவியராத 

குடியேற்றம் அல்லது மனிதக் கடத்தடல தடுக்கவும், இந்த தடலப்பு செேலாளர் (CPV &OIA) 

அவர்களின் உடரகளில் வலியுறுத்தினார்.        

நியூ சடல்லி  

செப்டம்பர்  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. 

 


