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ସସସଟେମବର 10, 2021 

ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ରକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ସମି୍ମଳନୀ 10 ସସସଟେମବର 2021 ସର ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ ାଇଯାଇଛ।ି ଏ  ିଦନି ସ ତି ପ୍ରବାସନ ଆଇନ, 1983 

ଲାଗ ୁସ ବାର ତାରଖି ସମଳ ଖାଉଛ।ି 

ଏ  ିସମି୍ମଳନୀସର ସବୈସଦଶକି ବୟାଟାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ଭି ମୁରଲୀଧରନ୍ ମୁଖୟ ବକ୍ତବୟ ପ୍ରଦାନ କରଥିିସଲ। ମ ାମାରୀ ଟରସି୍ଥିତରି 
ମୁକାବଲିା ଟାଇଁ ସଦଶ ମିଳତି ଭାସବ କାଯଥୟ କରଛି ିସବାଲି ଉସେଖ କର ିସସ କ ଛିନ୍ତ ିସଯ ସତକଥତାର ସ  ସ୍ୱାଭାବକି ଅବସ୍ଥାକୁ ସେର ି
ଆସୁଥିବା ବଶି୍ୱସର ଆମ ଆଗସର ଥିବା ସୁସଯାଗ ଟାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ସ ବା ଟାଇଁ ଏ ା ସ ଉଛ ିଉଟଯୁକ୍ତ ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ରକ୍ଷକମାସନ 
(ଟିଓଇ) ସସବଥାତ୍ତମ ସମ୍ଭାବୟ ସରୁକ୍ଷା ଏବଂ କଲୟାଣ ପ୍ରଦାନ କରବିା ସ ତି ସାଧାରଣ ସଶ୍ରଣୀର ଶ୍ରମକିମାନଙ୍କ ବସିଦଶ ଯାତ୍ରାକୁ ସ ଜ 

କରବିା ଉଚତି୍। 

ଗତଶିୀଳତା ଏବଂ ସ ଭାଗୀତା ଉଟସର ବ୍ରସିେନ ସ ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ବୁଝାମଣାଟତ୍ର, 14 େ ିସକ୍ଷତ୍ରସର ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉଟସର 
ଜାଟାନ ସ ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ଏମଓସ ିଏବଂ ଭାରତ ଓ ଟତ୍ତଥୁ ଗାଲ ମଧ୍ୟସର କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଗତଶିୀଳତା ଉଟସର କୟାବସିନେର 
ଅନୁସମାଦନକୁ ଆଧାର କର ିଆମର ଯୁବକ ଏବଂ ଶ୍ରମକିମାନଙୁ୍କ ନୂତନ ଗନ୍ତବୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ସୁସଯାଗ ବଷିୟସର ସଚୂନା ସଦବାସର ଟିଓଇର 

ଗୁରୁତ୍ୱଟୂର୍ଣ୍ଥ ଭୂମିକା ର ଛି।ି 

ବଭିିନ୍ନ କଲୟାଣକାରୀ ସଯାଜନା ସଯଟରକି ିପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ବମିା ସଯାଜନା (ଟିବବିଓିବାଇ), ପି୍ର-ଡଟିାଚଥର ଓରଏିସେସନ୍ ସେନଂି (ଟିଡଓିେ)ି 
ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟ କଲୟାଣ ଟାଣ୍ଠ ି(ଆଇସଡିବଲଏୁଫ୍) ଏବଂ ଇ-ମାଇସେଟ୍ ଟଲାେେମଥକୁ ଅଟସଡଟ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରବିା ଟାଇଁ ପ୍ରୟାସ 

ଜାର ିର ବିା ଉଚତି୍। 

ସଚବି (ସଟିିଭି ଏବଂ ଓଆଇଏ) ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଭଟ୍ଟାଚାଯଥୟ ନଜି ବକ୍ତବୟସର ମ ାମାରୀ ସମୟସର  ଜାର  ଜାର ଦୁୁଃଖୀ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମକିଙୁ୍କ 

ବସିଦଶରୁ ସେରାଇ ଆଣବିାସର ଆମର ଟିଓଇମାନଙ୍କର ସକରାତ୍ମକ ଭୂମିକାକୁ ଉସେଖ କରଥିିସଲ। ସସ କ ଥିିସଲ ସଯ ଇ-ମାଇସେଟ୍ 
ସଷି୍ଟମ ସ ଉଛ ିଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଟଲାେେମଥ ଯା ା ଟିଓଇ କାଯଥୟାଳୟ, ଟାସସଟାେଥ କାଯଥୟାଳୟ, ଭାରତୀୟ ମଶିନ, ବୁୟସରା ଅଫ୍ ଇମସିେସନ୍ 

ଏବଂ ଅନୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ରତି କରରି୍ାଏ ଏବଂ ବସିଦଶସର ନଯୁିକି୍ତକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରରି୍ାଏ। ଏ ାର ସଲାକପି୍ରୟତା ବୃଦ୍ଧ ିତର୍ା ଏ ାକୁ ସରଳ 
ଏବଂ ସପ୍ରାତ୍ସା ତି କରବିା ଟାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ଟଦସକ୍ଷଟ ଦ୍ୱାରା ମଜବୁତ କରାଯାଉଛ।ି ସସ ଆ ୁର ିମଧ୍ୟ କ ଥିିସଲ ସଯ ଟୂବଥ ଏସଆି, ୟୁସରାଟ 
ଏବଂ ଅନୟାନୟ ସଦଶର ନୂତନ ଯାତ୍ରା କରଡିରକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ିସଦଇ ଇ-ମାଇସେଟ୍ ଟଲାେେମଥ ବତ୍ତଥମାନ ସମସ୍ତ ସଦଶ ଟାଇଁ ସଖାଲାଯାଇଛ।ି 

 



ଟିଓଇ ସମି୍ମଳନୀର ସାଧାରଣ ଅଧିସବଶନସର ଯୁଗମ ସଚବି (ବସିଦଶ ନଯୁିକି୍ତ) ଏବଂ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସପ୍ରାସେକେର୍ ସଜସନରାଲ୍ ଶ୍ରୀ େ ିଆମଥଷ୍ଟ୍ରଙ୍୍ଗ 
ଚାଙ୍ଗସାନ୍, ସବୈସଦଶକି ବୟାଟାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନୟ ଅଧିକାରୀମାସନ ଏବଂ 13 ଟିଓଇ ପି୍ର-ଡଟିାଚଥର ଓରଏିସେସନ୍ ସେନଂି ଏବଂ ଅନୟାନୟ 
କଲୟାଣମଳୂକ ଟଦସକ୍ଷଟ ଏବଂ ନରିାଟଦ ଓ ଆଇନଗତ ବସିଦଶ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ କରବିା ଟାଇଁ ସବୈସଦଶକି ବୟାଟାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ର 
ସମ୍ପକଥ (ବସିଦଶ ସମ୍ପକଥ) କାଯଥୟକ୍ରମ ବଷିୟସର ଆସଲାଚନା କରଥିିସଲ। ଟସର ଟଞ୍ଜୀକୃତ ନଯୁିକି୍ତ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ସଂଘର 
ପ୍ରତନିଧିୀମାସନ ଏ  ିସମି୍ମଳନୀସର ସଯାଗ ସଦଇ ନରିାଟଦ ତର୍ା ଆଇନଗତ ବସିଦଶ ଯାତ୍ରାକୁ ଆ ୁର ିମଜବୁତ କରବିା ତର୍ା ସଶାଷଣ, 
ପ୍ରତାରଣା ତର୍ା ସବଆଇନ ବସିଦଶ ଯାତ୍ରା କମିବା ମାନବ ଚାଲାଣକୁ ସରାକବିା ଟାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ଟଦସକ୍ଷଟ ଉଟସର ମତ ବନିମିୟ କରଥିିସଲ। ଏ 
ବଷିୟସର ମାନୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଚବି (ସଟିିଭି ଏବଂ ଓଆଇଏ) ସସମାନଙ୍କ ଭାଷଣସର ଗରୁୁତ୍ୱାସରାଟ କରଥିିସଲ। 

ନୂଆଦେିୀ 

ସସସଟେମବର 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. 

 


