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 )0100 ،ستمبر 01) کا انعقاد ایڈیشن چوتھے کے کانفرنس کی محافظوں کے مہاجرین

 0202 ،ستمبر 10

 

 اسی تاریخ کو گئی، کی منعقد کو 0202 ستمبر 22 کانفرنس چوتھی کی محافظوں کے مہاجرین

 کی قانون سازی کی گئی تھی۔ 2891 ایکٹ ایمیگریشن

 اس۔ کیا خطاب کلیدی نے دھرن مرلی وی جناب امور خارجہ برائے وزیر مملکت معززاس موقع پر 

 ہے، کیا کام کر مل لیے کے نمٹنے سے چیلنجز کے ضمر وبائی نے قوم کہ ہوئے کرتے ذکر کا بات

ہمارے  میں دنیا ایسی ایک جو کریں تیاری کی مواقع ان ہم کہ ہے موقع صحیح یہ کہ کہا نے انہوں

 بہترینکو  (POEs) ینمحافظ کے مہاجرین اور ہے آرہی پر معمول سے احتیاط جو آکے آرہی ہیں،

 ۔چاہیے بنانا آسان کو ہجرت کی کارکنوں کالر بلیو ہوئے کرتے فراہم وبہبود فالح اور تحفظ ممکنہ

 میں شعبوں 21مفاہمت نامے، اور  شدہ دستخط ساتھ کے برطانیہ پر داری شراکت اور وحرکت نقل

 اور ہندوستان اور ؛کے حوالے سے میمورنڈم برائے تعاون کارکنوں مند ہنر مخصوص ساتھ کے جاپان

 مہاجرین پر بنیاد کی منظوری حالیہ کی کابینہ پر وحرکت نقل کی عملے مند ہنر درمیان کے پرتگال

 میں کرنے آگاہ سے مواقع اور منزلوں نئی کو کارکنوں اور نوجوانوں ہمارے کا (POEs) ینمحافظ کے

 ۔ ہے کردار اہم

 پی) یوجنا بیمہ بھارتی پرواسی جیسے کوششیں کی بنانے بہتر اور ڈیٹ اپ کو اسکیموں فالحی مختلف

 ڈبلیو سی آئی) فنڈ ویلفیئر کمیونٹی انڈین اور( ٹی او ڈی پی) تربیت کی روانگی ما قبل ،(وائی بی بی

 ۔چاہیے رکھنا جاری کو فارم پلیٹ گریٹائیم ای اور ،(ایف

 ضمر وبائی میں ریمارکس اپنے نے بھٹاچاریہ سنجے جناب ،(اے آئی او اور وی پی سی) سکریٹری

 او پی ہمارے میں النے واپس کو مزدوروں وطن تارکین پریشان ہزاروں سے ملک بیرون دوران کے

 ہے فارم پلیٹ الئن آن ایک سسٹم، گریٹائیم ای کہ کیا ذکر نے انہوں۔ کیا تسلیم کو کردار مثبت کے ای

 دیگر اور امیگریشن آف بیورو مشنز، انڈین دفاتر، پاسپورٹ دفاتر،POEs) ینمحافظ کے مہاجرین جو

 بڑھانے کو مقبولیت کی اساور  ،کو ریگولیٹ کرتا ہے مالزمت ملک بیرون اور ہے، کرتا مربوط کو

 کے ذریعہ اسے اقدامات کئی لیے کے دینے ترغیب بنانے اور اس کے حوالے سے آسان اسے اور

 مکانی نقل میں ممالک دیگر اور یورپ ایشیا، مشرقی کہ کہا مزید نے انہوں۔ ہے رہا جا کیا مضبوط

 ۔ہے گیا دیا کھول فارم پلیٹ ایمگریٹ ای لیے کے ممالک تمام اب میں اعتراف کے راہداریوں نئی کی



 ملک بیرون) سیکرٹری جوائنٹ میں، سیشن مکمل کے کانفرنس (POEs) ینمحافظ کے مہاجرین

 کےاور وزارت خارجہ  چانگسن آرمسٹرانگ ٹی، جناب جنرل پروٹکٹر کے مہاجرین اور( مالزمت

 اقدامات، فالحی دیگر اورنے پی ڈی او ٹی (POEs) امیگرینٹس آف پروٹیکٹرز 21 اور افسران دیگر

تاکہ   کیا خیال تبادلہ پر( سمپرک ودیش) پروگرام ریچ آؤٹ ریاستی ذریعہ کےوزارت خارجہ  اور

 رجسٹرڈاس کے بعد ۔ کے حوالے سے سہولت فراہم کیا جا سکے مکانی نقل قانونی اور محفوظ

 قانونی اور محفوظ تاکہ شریک ہوئے، میں کانفرنس نمائندے کے ایشنز ایسوسی ایجنسیز ریکروٹنگ

 انسانی یا امیگریشن قانونی غیر اور دہی دھوکہ استحصال، اور بنانے مضبوط مزید کو مکانی نقل

 جا کیا تبادلہ کا تجاویز اور خیاالت میں بارے کے اقدامات مختلف لیے کے روکنے کو اسمگلنگ

( اے آئی او اور وی پی سی) سیکرٹری یہ ایسا موضوع ہے جس پر معزز وزیر مملکت اور ۔سکے

 ۔تھا دیا زور پر تقریروں اپنی نے

 

 دہلی نئی
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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 


