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వలసదారుల పరిరక్షకుల (పీఓఈలు)కు సెంబెంధ ెంచిన నాలుగో విడత సదససు 2021 సెపెట ెంబర్ 10న 
జరిగిెంద . యాదృచిికెంగా ఇదే రోజున వలసదారుల చట్ట ెం-1983 అమలలో కి రావడెం విశేషెం. 
 
గౌరవనీయ విదేశీ వయవహరాల సహాయ మెంత్రి (ఎెంఓఎస్) శీ ీవి. మురళీధరన్ ఈ సెందరభెంగా కీలకోపనాయసెం 
చేశారు. కోవిడ్-19 మహమాారి విసిరిన సవాళో్నస ధీట్ుగా ఎదసరోోవడెంలల దేశెం మొతత ెం కలిసికట్ుట గా 
పో రాడిన విషయాన్ని పసి్ాత విసతత , పపిెంచవాయపత ెంగా పరిసిి తులు అపమితత ెంగా మళోీ స్ాధారణ స్ాి యికి 
చేరుకుెంట్ుని తరుణెంలల మన ముెందసని అవకాశాలనస అెంద పుచసికోవడాన్నకి సనిదధ ెం అయి్యెందసకు 
ఇద  సర ైన సమయమన్న ఆయన పేరకోనాిరు. బలో  కాలర్ కారిాకులకు ఎమిగరషీన్ సదసపాయాలనస 
అెంద ెంచడెంతో పాట్ు వారికి అతుయతత మ సెంరక్షణ మరియు సెంక్షరమాన్ని కలిపెంచేెందసకు వలసదారుల 
పరిరక్షకులు (పీఓఈలు) పాట్ుపడాలన్న చెపాపరు. 
 
రాకపో కలు (మొబిలిట్ీ) అలాగర భాగస్ాామయెంపెై యున ైట్ెడ్ కిెంగ డమ్ (యలకర)తో కుద రిన అవగాహన 
ఒపపెందెం (ఎెంఓయల); కొన్ని రకాల న ైపుణాయలు కలిగిన కారిాకులకు సెంబెంధ ెంచి 14 రెంగాలలో  జపాన్ తో 
ఎెంఓసీ; అలాగర భారత్ మరియు పో రుిగల్ మధయ న్నపుణుల ైన మానవ వనరుల రాకపో కలకు సెంబెంధ ెంచి 
ఇట్ీవలి కరబిన ట్ ఆమోదెం ఆధారెంగా కొతత  గమాయలు అలాగర అవకాశాల గురిెంచి మన యువత ఇెంకా 
కారిాకులకు తెలియజరయడెంలల పీఓఈలు కీలక పాత ిపో షిససత నాిరు. 
 
పవిాసీ భారతీయ బీమా యోజన (పీబీబీవ ై), పయిాణ ముెందససత  అవగాహనా శిక్షణ (పీడీఓట్ీ) మరియు 
భారతీయ స్ామాజిక సెంక్షరమ న్నధ  (ఐసీడబలో ూఎఫ్), అలాగర ఇ-మ ైగరటీ్ పాో ట్ ఫామ్ వెంట్ి వివిధ సెంక్షరమ 
పథకాల నవీకరణ మరియు మ రుగుదలకు పయితాిలు కొనస్ాగుతాయి. 
 



సెకటీ్రీ (సీపీవీ & ఓఐఏ) శీీ సెంజయ్ భట్ాట చారయ ఈ సెందరభెంగా మాట్ాో డతూ, మహమాారి సమయెంలల 
విదేశాల నసెంచి కష్ాట లలో  ఉని వేలాద  మెంద  వలస కారిాకులనస సాదేశాన్నకి తీససకురావడెంలల మన 
పీఓఈలు న్నరారిత ెంచిన స్ానసకూల పాతి ఎెంతో గురిత ెంచదగినదన్న పేరకోనాిరు. పీఓఈ కారాయలయాలు, 
పాస్ పో ర్ట కారాయలయాలు, భారతీయ మిషన్ లు, బలయరో ఆఫ్ ఇమిగరషీన్ తద తర వాట్ిన్న అనససెంధాన్నెంచడెం, 
విదేశాలలో  ఉపాధ  కలపననస న్నయెంత్రిెంచడాన్నకి ఉదేే శిెంచిన ఆన్ ల ైన్ పాో ట్ ఫామ్ అయిన ఇ-మ ైగరటీ్ వయవసికు 
మరిెంత పాిచసరయెం కలిపెంచేెందసకు అలాగర దీన్ని మరిెంత సరళ్తరెంగా ఇెంకా పో ి తాుహకెంగా తీరిిద దేడాన్నకి 
అనేక చరయలనస చేపట్ట డెం దాారా బలలపేతెం చేయడెం జరుగుతోెంద . తూరుప ఆసియా, యలరప్ మరియు 
ఇతర దేశాలకు కొతత  వలస కారిడారోనస గురిత ెంచి, ఇపుపడు అన్ని దేశాలలో  ఇ-మ ైగరటీ్ పాో ట్ ఫామ్  తెరవబడిెందన్న 
ఆయన తెలిపారు. 
 
పీఓఈ సదససు పీో నరీ సెషన్ లల, జాయిెంట్ సెకటీ్రీ (విదేశీ ఉపాధ  కలపన) మరియు పర ి ట్ెకటర్ జనరల్ ఆఫ్ 
ఎమిగ ెీంట్ు) శీ ీట్ి. ఆర్ా స్ాట ర ెంగ ఛాెంగ స్ాన్, విదేశీ వయవహారాల మెంత్రితా శాఖ (ఎెంఈఏ)కు చెెంద న ఇతర 
అధ కారులు అలాగర 13 మెంద  పర ి ట్ెకటర్ు ఆఫ్ ఎమిగ ెీంట్ు (పీఓఈలు) పాలగొ నాిరు. అలాగర పీడీఓట్ీ మరియు 
ఇతర సెంక్షరమ పథకాలు, ఇెంకా ససరక్షితమ ైన మరియు చట్ట బదధ మ ైన వలసల (ఎమిగరషీన్ )కు తోడాపట్ు 
అెంద ెంచడెం కోసెం ఎెంఈఏ దాారా ఏరాపట్ు చేయబడిన సేట ట్  అవుట్ రీచ్ పో ి గాీమ్ (విదేశ్ సెంపర్ో)పెై వారు 
చరిిెంచారు. తదనెంతరెం, ససరక్షితమ ైన మరియు చట్ట బదధ మ ైన ఇమిగరషీన్ నస మరిెంత బలలపేతెం 
చేయడాన్నక,ి అదేవిధెంగా దో పిడీ, మోస్ాలు ఇెంకా అకీమ వలసలు లేదా మానవ అకమీ రవాణాకు అడుు కట్ట  
వేయడాన్నకి సెంబెంధ ెంచి తీససకోవాలిున వివిధ చరయలపెై తమ ఆలలచనలు మరియు సతచనలనస 
పెంచసకోవడెం కోసెం రిజిసట ర్ చేయబడిన న్నయామక ఏజ నీుల సెంఘాలకు చెెంద న పిత్రన్నధసలు కూడా ఈ 
సదససులల పాలగొ నాిరు. ఇవే అెంశాలపెై గౌరవనీయ ఎెంఓఎస్ మరియు సెకటీ్రీ (సీపీవీ & ఓఐఏ) కూడా 
తమ పసిెంగాలలో  పధిానెంగా నొకిోచెపాపరు. 
 
నయూఢిలీ్ల 
సెపెటంబర్ 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. 


