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ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରାକ-ପ୍ରସ୍ଥାନ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ 
ଏପି୍ରଲ 07, 2021 
 
ପ୍ରାକ-ପ୍ରସ୍ଥାନ ଓରଏିଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଣ୍ଟକନ୍ଦ୍ରଣ୍ଟର ଆଣ୍ଟ ାଜତି ତାଲିମକୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ପ୍ରଥମ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରାକ-ପ୍ରସ୍ଥାନ ଓରଏିଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ (ପିଡଓିଟ)ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜ ିଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯାଇଛ।ି ଣ୍ଟକାଭିଡ କଟକଣାକୁ 
ଦୃଷି୍ଟଣ୍ଟର ରଖି ଏବଂ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବଦିୟାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଣ୍ଟବୈଣ୍ଟଦଶକି ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  ଣ୍ଟପ୍ରାଣ୍ଟଟକଟର ଅଫ୍ ଏମିଗ୍ରାେସ୍ (ପିଓଇ) ମୁମବାଇ 
ଏବଂ ଅନୟାନୟ ପିଓଇ ସହତି ମିଳତି ଭାବଣ୍ଟର ଏହ ିପଦଣ୍ଟକ୍ଷପ ଣ୍ଟନଇଛ।ି ଣ୍ଟକାଭିଡ କଟକଣା ଣ୍ଟକାହଳ ଣ୍ଟହବା ପଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ 
ପିଡଓିଟ ିଆଶା ୀ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାର ିରହବି। ଣ୍ଟର୍ଯଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାଣ୍ଟନ ବୟକି୍ତଗତ ଭାବଣ୍ଟର ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଣ୍ଟକନ୍ଦ୍ରଣ୍ଟର 
ଣ୍ଟର୍ଯାଗଣ୍ଟଦବା ସି୍ଥତଣି୍ଟର ନାହଁାନ୍ତ ିଣ୍ଟସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ିଅନ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଣ୍ଟ ାଜତି ଣ୍ଟହବ। 
 
ସପିିଭି ଏବଂ ଓଆଇଏ ବଭିିଗର ସଚବି ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜ  ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙୁ୍କ ସଣ୍ଟମବାଧିତ କର ିନରିାପଦ ତଥା ଆଇନଗତ 
ପ୍ରବାସନ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିା ପାଇଁ ପିଡଓି ତାଲିମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଣ୍ଟର ଣ୍ଟଜାର ଣ୍ଟଦଇଥିଣ୍ଟଲ। ଆଶା ୀ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାଣ୍ଟନ ବୟକି୍ତଗତ କମିବା 
ଅନଲାଇନ୍ ଉପା ଣ୍ଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରବିାକୁ ଚ ନ କରପିାରଣି୍ଟବ, ବଣି୍ଟଶଷକର ି ଣ୍ଟର୍ଯଉଁମାନଙୁ୍କ ପିଡଓିଟ ି ଣ୍ଟକନ୍ଦ୍ରକୁ ରି୍ଯବା ପାଇଁ ଦୂର 
ରାସ୍ତା ଅତକି୍ରମ କରବିାକୁ ପଡୁଛ।ି ଣ୍ଟସ କହଛିନ୍ତଣି୍ଟର୍ଯ ପିଡଓି ତାଲିମ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ଣ୍ଟସମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନରିାପତ୍ତା ସୁନଶିି୍ଚତ 
କରବିା ପାଇଁ ଣ୍ଟସମାଣ୍ଟନ ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ଣ୍ଟଦଶର ସଂସ୍କତୃ,ି ଭାଷା ଏବଂ ନ ିମାବଳୀ ବଷି ଣ୍ଟର ଜାଣିବାଣ୍ଟର ସାହାର୍ଯୟ କରବି। ଆହୁର ି
ମଧ୍ୟ ଏହ ି କାର୍୍ଯୟକ୍ରମ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଆିର୍ଯାଇଥିବା କଲୟାଣମୂଳକ ପଦଣ୍ଟକ୍ଷପ ର୍ଯଥା ଭାରତୀ  ସମୁଦା  କଲୟାଣ ପାଣ୍ଠି 
(ଆଇସଡିବ୍ ୟୟଏଫ୍), ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀ  ବମିା ଣ୍ଟର୍ଯାଜନା (ପିବବିୱିାଇ), ଇମାଇଣ୍ଟଗ୍ରଟ୍ ଣ୍ଟପାଟ୍ାଲ୍, ମଦଦ ଣ୍ଟପାଟ୍ାଲ୍, ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀ  
ସହା ତା ଣ୍ଟକନ୍ଦ୍ର (ପିବଏିସଣ୍ଟକ) ଏବଂ 24x7 ଭାରତୀ  ଦୂତାବାସ ଏବଂ କନସୁଣ୍ଟଲଟର ଣ୍ଟହଲପଲାଇନ ବଷି ଣ୍ଟର ଜାଣିବା ପାଇ ଁ
ସୁଣ୍ଟର୍ଯାଗ ପ୍ରଦାନ କଣ୍ଟର। 
 
ସମସ୍ତ ପିଓଇ, ଏନଏସଡସି,ି ରାଜୟ ସରକାର, ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଣ୍ଟଦଉଥିବା ଏଣ୍ଟଜେ (ଆରଏ) ଏବଂ ପିଡଓିଟ ିଣ୍ଟକନ୍ଦ୍ର ଏହ ିପଦଣ୍ଟକ୍ଷପକୁ ଆଗକୁ 
ବଢାଇବାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ର୍ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସବ୍ାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆଶା ୀ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାଣ୍ଟନ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରବିା ପୂବ୍ରୁ ତାଲିମ ପାଇଣ୍ଟବ। ପିଓଇ 
ମୁମବାଇ ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଟ ାଜତି ହାଇବ୍ରଡି୍ ମଡୁୟଲଣ୍ଟର ଉଭ  ବୟକି୍ତଗତ ତଥା ଅନଲାଇନ୍ ଉପା ଣ୍ଟର ଆଶା ୀ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାଣ୍ଟନ ତଥା 
ପ୍ରବାସନ ପ୍ରକି୍ର ା ସହତି ଜଡତି ସମସ୍ତ ହତିାଧିକାରୀ ଉପସି୍ଥତ ଥିଣ୍ଟଲ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳ  ବଶି୍ୱାସ କଣ୍ଟର ଣ୍ଟର୍ଯ ଏହ ି ପଦଣ୍ଟକ୍ଷପ ଆଶା ୀ 
ପ୍ରବାସୀମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ ଣ୍ଟକୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରବି ଏବଂ ଣ୍ଟସମାଣ୍ଟନ ବଣି୍ଟଦଶ ଗମନ କରବିା ସମ ଣ୍ଟର ଣ୍ଟସମାନଙୁ୍କ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରବି। 
 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 
ଏପି୍ରଲ 07, 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. 


