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ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ବିଷୟଗ୍ରର ସଂକଳ୍ପ
ଭବିଷୟତ ଆମ୍ ମ୍ୁଠାଗ୍ରର
ଭବିଷୟତ ଆମ୍ ଦୁ ଆଗ୍ରର!
ଶ୍ରମ ଜଗତ ଦ୍ରୁ ତ ଗତିରେ ବଦ୍ରଳୁ ଛ ି ଏବଂ ରକୋଭିଡ ମହୋମୋେୀ ଯୁବବଗଗେ ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ଆହୁ େି ଖେୋପ କେିରଦ୍ରଇଛି। ରବକୋେୀ, ଅନିଶ୍ଚିତ
ଚୁ କ୍ତିନୋମୋ, କମ ମଜୁ େୀ ଏବଂ ସୋମୋଜିକ ନିେୋପତ୍ତୋ ନମିଳବ
ି ୋ ଅଧିକୋଂଶ ଯୁବ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ସୋଧୋେଣ ସ୍ଥିତି ଅରେ।
ଶ୍ରମଜୀବୀସଂଘଗୁଡକ
ି ରେ ଯୁବକଙ୍କ ରଯୋଗଦ୍ରୋନେ ପେିମୋଣ ଅତି ଅଳ୍ପ ଅରେ।
ଏହି ଧୋେୋକୁ ବଦ୍ରଳୋଇବୋ ପୋଇଁ ସଂଘଗୁଡକ
ି ୁ ସକ୍ରିୟ ଭୋରବ କୋମ କେିବୋ ଆବଶୟକ ତଥୋ ଯୁବ ସଦ୍ରସୟମୋରନ ରସମୋରନ ଚୋହଁୁଥିବୋ ଏବଂ
ରନତୋ ଭୋବରେ ରସମୋନଙ୍କ ସକ୍ରିୟତୋ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପୋଇଁ ଲୋଭଦ୍ରୋୟକ ରହୋଇଥିବୋ ଉପୋୟରେ ସକ୍ରିୟ େହିବୋକୁ ସ୍ଥୋନ ଓ ସମବଳ ପୋଉଛନ୍ତି
ରବୋଲି ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କେିବୋ ଦ୍ରେକୋେ। ଏହୋ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଶ୍ରମଜୀବୀସଂଘ ଆରଦୋଳନେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କେିବ।
ସଂଘଗୁଡକ
ି ୁ ଯୁବ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ପୋଇଁ ପ୍ରୋସଙ୍ଗି କ କେିବୋକୁ , ଆମେ ଦ୍ରୋବି:
1. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବି କରୁଛୁ ଗ୍ରଯ, ଯୁବକମ୍ାଗ୍ରେ େିଷ୍ପତ୍ତି େହଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର୍ୁଡ଼କ
ି ର ଅଂଶ ହୁ ଅନ୍ତୁ।

ଅଧିକୋଂଶ ଯୁବ ଶ୍ରମଜୀବୀ, ଶ୍ରମଜୀବୀସଂଘଗୁଡକ
ି େ ମୂଲୟରବୋଧରେ ବିଶ୍ୱୋସ େଖନ୍ତି ଏବଂ ଆରମ ସବୁ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ପୋଇଁ ପ୍ରୋସଙ୍ଗି କ
ସଂଘଗୁଡକ
ି େ ଗଠନ କେିବୋ ଜୋେି େଖିବୋକୁ ଯୁବବଗଗେ ମତୋମତ ଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଗ ଅରେ। ଗ୍ରହଣ କେୋଯୋଉଥିବୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡକ
ି ଯୁବ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ
ଅବିେତ ନିରୟୋଜନ ଓ ସଂଗଠନକୁ ସମଥଗନ କେୁଛି ଏବଂ ଯୁବକଯୁବତୀମୋରନ କମଗରେତ୍ରରେ ଓ ରସମୋନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦ୍ରୋୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ
ରହଉଥିବୋ ସମସୟୋଗୁଡକ
ି େ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ କେୁଛି ରବୋଲି ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କେିବୋ ପୋଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରନବୋ ସମୟରେ ଯୁବ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋବରେ
ରେବୁ ଲରେ ସ୍ଥୋନ ମିଳବ
ି ୋ ଦ୍ରେକୋେ।
2. IndustriALL ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କ ଅଂଶେହଣ ବୃ ଦ୍ଧି ଟାଇଁ ଦୃ ଢ଼ ଉଟାୟ ତିଆରି କରିବ।
IndustriALL ସକ୍ରିୟ ଭୋରବ ତୋଙ୍କ ସହବଦ୍ଧ ସଦ୍ରସୟଙ୍କୁ ଉତ୍ସୋହିତ କେିବ ଯୋହୋ ଫଳରେ IndustriALLେ ସବୁ କୋଯଗୟକଳୋପ, GFA

ପଯଗୟରବେକ ସମିତ ି ଓ ନିଷ୍ପତି ରନବୋ ପ୍ରଣୋଳୀରେ ଯୁବବଗଗଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବଢିବ।
3. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବି କରୁଛୁ ଯୁବ ସଂର୍ଠେମ୍ୂଳକ ଅଭିଯାେ।

ଯଦ୍ରି ସଂଗଠନଗୁଡକ
ି ଯୁବ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ କେିବୋକୁ ରନଇ ଗମ୍ଭୀେ ଅଛନ୍ତି ରତରବ ରକରତକ ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ଅଭିଯୋନ ପୋଇଁ
IndustriALL Global Union ଓ ଏହୋେ ଅନୁ ବନ୍ଧିତ ରନତୃ ତ୍ୱ ସହୋୟତୋ ରଯୋଗୋଇବୋ ଆବଶୟକ। ରଯଉଁ େୋଷ୍ଟ୍ରଗୁଡକ
ି ରେ
1

ଶ୍ରମଜୀବୀସଂଘଗୁଡକ
ି େ ପଯଗୟୋପ୍ତ ସଂେଚନୋ କିମୋବ ସମବଳ ନୋହିଁ ତୋକୁ ବିରଶଷ୍ ଧ୍ୟୋନ ରଦ୍ରଇ ରସଠୋରେ ସ୍ଥୁ ଳ ସମବଳ, ବୋସ୍ତବବୋଦ୍ରୀ ବରଜଟ
ଏବଂ ଯୁବ କମଗୀଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କେିବୋ ପୋଇଁ ପଯଗୟୋପ୍ତ ସମୟ ରଦ୍ରବୋ ଆବଶୟକ।
4. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବି କରୁଛୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଗାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିେମ୍
ି ୟ କାଯଗୟକ୍ରମ୍ ଟରିଚାଳୋ।

ସୋେୋ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତେରେ ଶକ୍ତି ବୃ ଦ୍ଧି କେିବୋ ପୋଇଁ ଏବଂ ଯୁବବଗଗକୁ ଆମ ସଂଘଗୁଡକ
ି େ କମଗରେତ୍ରରେ ଜଡିତ କେିବୋରେ ସଫଳ ରହବୋ ପୋଇଁ
ଆମକୁ ସୋେୋ ବିଶ୍ୱେ ଯୁବ କମଗୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକଗ ଗଢିବୋକୁ ରହବ। ଯୁବ ସଶକ୍ତିକେଣ କୋଯଗୟକ୍ରମ, ଯୁବ ଶିେୋଗତ ସୁରଯୋଗ ଏବଂ ଆଦ୍ରୋନ
ପ୍ରଦ୍ରୋନ କୋଯଗୟକ୍ରମ ଆମକୁ ପେସ୍ପେ ଠୋେୁ ଶିଖିବୋ ଏବଂ ଯୁବକମୋନଙ୍କୁ ଜଡିତ କେିବୋେ ଉତ୍ତମ ଉପୋୟ ସୃଷ୍ଟି କେିବୋେ େମତୋ ରଦ୍ରବ।
5. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବି କରୁଛୁ ଯୁବ ଏବଂ ଯୁବ ୋରୀବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଅେୁ ଷ୍ଠାେ ସ୍ଥାଟେ।

ଯୁବ କମଗୀ ଓ ଯୁବ ନୋେିବୋଦ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱୋସରଯୋଗୟ ରନତୋ ଭୋରବ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କେିବୋ ପୋଇଁ ସଂେଚନୋ ଓ ପଯଗୟୋପ୍ତ ପ୍ରଶିେଣ (େମତୋ ନିମୋଗ ଣ)
ଆବଶୟକ। ଆଞ୍ଚଳିକ କିମୋବ ଜୋତୀୟ ସ୍ତେରେ ଏହି ଶିେୋ ଅନୁ ଷ୍ଠୋନ ସ୍ଥୋପନ କେୋଯୋଇପୋରେ।
6. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମ୍ର ଭବିଷୟତ ବିଷୟଗ୍ରର ସମ୍ସ୍ତ ବୁ ଝାମ୍ଣାଗ୍ରର ଯୁବମ୍ାେଙ୍କ ଗ୍ରଯାର୍ଦାେର ଅଧିକାର।

ଯୁବକଙ୍କ କୋଯଗୟ ପ୍ରୋୟତଃ ଚୁ କ୍ତିଭିତ୍ତକ
ି ନିେୋପତ୍ତୋ ଏବଂ ମଜୁ େୀ ଅସୁେେିତତୋ - ଅନିଶ୍ଚିତତୋ ସହ ସମୋଥଗରବୋଧକ। ଆରମ ଭଲ ଏବଂ
ଗୁଣୋତ୍ମକ ନିଯୁକ୍ତି ଆବଶୟକ କେୁ ଯୋହୋ ସମସ୍ତ ଯୁବ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କୁ ସୁେେୋ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱୋସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷ୍ୟରେ କଳ୍ପନୋ କେିବୋକୁ
ଅନୁ ମତି ଦ୍ରିଏ ଏବଂ ସୋମୁହକ
ି ଚୁ କ୍ତିନୋମୋ ଓ ଚୋକିେୀ ନୀତି ବୁ ଝୋମଣୋ କେିବୋ ସମୟରେ ଯୁବ କମଗୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେିବୋ ଏହୋକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
କେିବୋେ ଏକମୋତ୍ର ଉପୋୟ।
7. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବି କରୁଛୁ ଲି ଙ୍ଗ-ଆଧାରିତ ହିଂସାର ସମ୍ାପ୍ତି ।

ଲିଙ୍ଗ-ଆଧୋେିତ ହିଂସୋ ଏରବ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୋସ୍ତବତୋ ଅରେ। କମଗରେତ୍ରରେ ଏରବ ମଧ୍ୟ ରଯୌନ ଉତ୍ପୀଡନ ଘେଣୋ ଘେୁ ଛି, ଏପେିକି ଆମ
ସଂଘଗୁଡକ
ି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ। ଆରମ IndustriALLେ ଯୁବବଗଗ ଲିଙ୍ଗ-ଆଧୋେିତ ହିଂସୋକୁ ନୋ କହୁ ଛୁ! ଆରମ ମହିଳୋମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ସୁେେିତ

ସ୍ଥୋନ ଚୋହଁୁ। ଆରମ ଆମେ ସମସ୍ତ ସଂଘ ଓ କମଗରେତ୍ରରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସରଚତନତୋ ଅଭିଯୋନ ଚୋହଁୁ ଏବଂ ILO ସମ୍ମିଳନୀ 190 ଆରମ
ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ କେୁଥିବୋ ସମସ୍ତ ରଦ୍ରଶ ଦ୍ୱୋେୋ ଅନୁ ରମୋଦ୍ରିତ ରହଉ ରବୋଲି ଆରମ ଦ୍ରୋବି କେୁଛୁ ।
8. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବି କରୁଛୁ ସମ୍ାେ ଚାକିରି, ସମ୍ାେ ଦରମ୍ା ଓ ସମ୍ାେ ଅଧିକାର।

ଅସମୋନତୋ ରଯୋଗଁୁ ଯୁବତୀମୋରନ ଅସୁେେୋ, ରବକୋେୀ ଏବଂ ଦ୍ରୋେିଦ୍ର୍ୟରେ ଅଧିକ ରପଷ୍ି ରହଉଛନ୍ତି। ଆମ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥୋଗୁଡକ
ି ରେ କୋଯଗୟ
କେୁଥିବୋ ଯୁବତୀମୋନଙ୍କ କୋଯଗୟକୁ ଦ୍ରୃ ଷ୍ଟିକୁ ଅଣୋଯିବୋ ଆବଶୟକ ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କ ରେୋଜଗୋେକୁ ରପ୍ରୋତ୍ସୋହିତ କେିବୋ ଆବଶୟକ,
ରଯଉଁଥିେୁ ରସମୋରନ ପୋେମ୍ପେିକ ଭୋରବ ବୋଦ୍ର ପଡିଛନ୍ତି।

9. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବି କରୁଛୁ ଏମ୍ିତ ି ଶ୍ରମ୍ର୍ୀବୀସଂଘ ଗ୍ରଯଉଁଠାଗ୍ରର ସମ୍ସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ସମ୍ମାେ ଦିଆଯାଏ।
IndustriALL ଓ ଏହୋେ ସହରଯୋଗୀ ଅନୁ ଷ୍ଠୋନଗୁଡକ
ି ରେ ଆରମ ଗଣତୋନ୍ତ୍ରିକ ଓ ବୟୋପକ ସଂଗଠନ ଚୋହଁୁ ରଯଉଁଠି ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ,

ଉତ୍ପତି, ଲିଙ୍ଗଗତ ଅଭିମଖ
ୁ ୟ, ଜୋତି, ସୋମୋଜିକ ସ୍ଥିତ,ି ଧମଗ କିମବୋ ସଂସ୍କୃତ ି ରହତୁ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଭଦ୍ରଭୋବ କେୋଯିବ ନୋହିଁ। ଆରମ
ରଭଦ୍ରଭୋବମୁକ୍ତ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଚୋହଁୁ।
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10. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବି କରୁଛୁ କାଯଗୟ ଓ ର୍ୀବେର ଏକ ଉତ୍ତମ୍ ସନ୍ତୁଳେ।

ଜଳବୋୟୁ ସଙ୍କେ, ଶ୍ରମ ଜଗତେ ପେିବତ୍ତଗନ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ନିଯକ୍ତ
ୁ ି ବୃ ଦ୍ଧ,ି ଗିଗ ଅଥଗନୀତି ଓ ପଲୋେଫମଗ କୋଯଗୟେ ଅଭିବୃଦ୍ଧ,ି ଆମେ
ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ସବୁ ଠୋେୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭୋବ ପକୋଇଥୋଏ। ଶ୍ରମ ଜଗତ ବଦ୍ରଳୁ ଛ।ି ନୂ ତନ ଜ୍ଞୋନରକୌଶଳ ନୂ ଆ ସମ୍ଭୋବନୋ ସୃଷ୍ଟି କେିଥୋଏ,
ଯୋହୋ ଆମେ କୋଯଗୟ ଓ ଜୀବନେ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଉନ୍ନତ କେିପୋରେ। ଆରମ ଏହି ପେିବତ୍ତଗନ ଆଣିବୋକୁ ଚୋହଁୁଛୁ।
11. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବି କରୁଛୁ କାଯଗୟ ର୍ର୍ତ ସହିତ ର୍ଡ଼ିତ ଗ୍ରକ୍ଷତ୍ରଗ୍ରର େିରନ୍ତର ଏବଂ ର୍ହେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ।

ଶିଳ୍ପ ରେତ୍ରରେ କୋଯଗୟ କେୁଥିବୋ ଯୁବକଯୁବତୀମୋନଙ୍କ ଦ୍ରେତୋ ବୃ ଦ୍ଧି କେିବୋକୁ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି-ଗ୍ରହଣ ଦ୍ରୋୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କେିବୋକୁ ରସମୋନଙ୍କୁ
ସଶକ୍ତ କେିବୋ ଆବଶୟକ।
12. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବି କରୁଛୁ ଯୁବ ସଂର୍ଠେର ଅଭିଯାେକୁ ସହାୟତା କରିବା ଟାଇଁ ଏକ ଯୁବ ସମ୍ପକଗ ଗ୍ରେଟୱାକଗ

ଆରମ ବିଶ୍ୱୋସ କେୁ ରଯ, ଆମ ସଂଗଠନରେ ଯୁବ ପିଢକ
ି ୁ ନିରୟୋଜିତ କେିବୋ ପୋଇଁ ଆମକୁ ରସଠୋରେ ପହଞ୍ଚିବୋକୁ ରହବ ରଯଉଁଠୋରେ

ଯୁବବଗଗ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ଯୁବ ରଯୋଗୋରଯୋଗ ରନେୱୋକଗ ସଂଘଗୁଡକ
ି େ ସକୋେୋତ୍ମକ ବୋତ୍ତଗୋ ବୋଣ୍ଟିବୋରେ ସୋହୋଯୟ କେିବ, ଯୁବକମୋରନ
କିପେି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୋଇପୋେିରବ ରସହି ଉପୋୟ ରସୟୋେ କେିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱେ ସମସ୍ତ ଯୁବ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ପୋଇଁ ସଂଘଗୁଡକ
ି କିପେି
ପ୍ରୋସଙ୍ଗି କ ତୋହୋ ଦ୍ରଶଗୋଇବ।
13. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବି କରୁଛୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଗ େିଯୁକ୍ତି ଚୁ କ୍ତି ଯାହା ବିଶ୍ଵବୟାଟୀ ସମ୍ସ୍ତ ଯୁବ ଶ୍ରମ୍ର୍ୀବୀଙ୍କ ଅଧିକାରର ପ୍ରତିଶୁତ ି ଗ୍ରଦବ।

ଆରମ ଚୋକିେି ଓ ସୋମୋଜିକ ସୁେେୋେ ଅମଙ୍ଗଳ କେୁଥିବୋ ଶ୍ରମ ଆଇନ ସଂସ୍କୋେକୁ ପ୍ରତୟୋଖୟୋନ କେୁ। ଚୋକିେି, ଆୟ ଓ ସୋମୋଜିକ
ନିେୋପତ୍ତୋକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କେୁଥିବୋ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶ୍ରମ ଆଇନ ସଂସ୍କୋେକୁ ହୃ ଦ୍ରୟଙ୍ଗମ କେିବୋରେ IndustriALL ଏହୋେ ସମସ୍ତ ଅନୁ ବନ୍ଧିତ
ସହରଯୋଗୀଙ୍କ ପୋଇଁ ଏକ ରପ୍ରେକ ଶକ୍ତି ରହବୋ ଉଚିତ।
14.

ଅଭିଜ୍ଞତୋ ଓ ଜ୍ଞୋନେ ନିେନ୍ତେ ପ୍ରସୋେଣ ପୋଇଁ ଆରମ ଆହବୋନ ରଦ୍ରଉଛୁ । ଅପେପେରେ, ପୂବଗ ପିଢି ଦ୍ୱୋେୋ ଯୋହୋ କିଛ ି

ହୋସଲ କେୋଯୋଇଛି ତୋକୁ ଆରମ ପ୍ରତୟୋଖୟୋନ କେୁନୋହଁୁ। ରସଥିପୋଇଁ ଆରମ ପେୋମଶଗ କୋଯଗୟକ୍ରମ ରଦ୍ରଖିବୋକୁ ଚୋହଁୁ ରଯଉଁଠୋରେ
ଆରମ ଆମ ରନତୋଙ୍କ ସହ ବିତକଗ ଓ ଭୋବବିନମ
ି ୟ କେିପୋେିବୋ।

ଉପରେୋକ୍ତ ବିଷ୍ୟବସ୍ତୁ ହୋସଲ କେିବୋକୁ ଆରମ IndustriALL ଅନୁ ବନ୍ଧନେ ସମଥଗନ ଆହବୋନ କେୁଛୁ । ଆରମ ଆମ ରନତୋମୋନଙ୍କୁ ଆହବୋନ

ରଦ୍ରଉଛୁ । ଆରମ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ନିମୋଗ ଣ ଓ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ଅଧିକୋେ େେୋ କେିବୋରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହରଯୋଗ କେିବୋକୁ ଚୋହଁୁଛୁ।
ସଂଘଗୁଡକ
ି େ ସଂେଚନୋ ଭିତରେ ଉନ୍ନତ ଯୁବ ଏକତୋ, ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱକୁ ଅଂଶୀଦ୍ରୋେ କେିବୋ ପୋଇଁ ସ୍ଥୋନ ଖୋଲି କେିବୋେ ସମୟ
ଆସିଛ।ି

ଆରମ, ଯୁବ ଶ୍ରମଜୀବୀମୋରନ, ଆମେ ପ୍ରତିଫଳନ ଓ ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ପେିଚ୍ଛନ୍ନ କେିବୋ ପୋଇଁ ନିଜକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କେିବୋ ଆବଶୟକ। ଏହୋ କେିବୋ ପୋଇଁ
ଆରମ ଆବଶୟକ କେୁଥିବୋ ସମବଳ ଏବଂ ଅଧିକୋେ ସହିତ ଯୁବକମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ସଂେେିତ ସ୍ଥୋନ ଆବଶୟକ କେୁ। ଆରମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ

ଅନ୍ତଜଗୋତୀୟ ସ୍ତେରେ ନିଜକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭୋରବ ବୟକ୍ତ କେିବୋକୁ ଚୋହଁୁ। ଆରମ ଚୋହଁୁ ଏହି କୋଯଗୟ ମଞ୍ଚଗୁଡକ
ି ଆନୁ ଷ୍ଠୋନିକ ଭୋବରେ IndustriALL
ଓ ଏହୋେ ସହରଯୋଗୀମୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋେୋ ସ୍ଵୀକୃ ତପ୍ର
ି ୋପ୍ତ ରହଉ।
IndustriALL ଓ ଏହୋେ ଏହୋେ ଅନୁ ବନ୍ଧିତ ସଂସ୍ଥୋଗୁଡକ
ି ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଜୋତୀୟ ଯୁବ ନିେୀେୋ କେିବୋକୁ ଅଗ୍ରୋଧିକୋେ ରଦ୍ରବୋ ଉଚିତ, ଯୋହୋ

ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଜୋତୀୟ ସ୍ତେରେ ଯୁବକଙ୍କ କୋଯଗୟଧୋେ ବିଷ୍ୟରେ ସୂଚନୋ ମିଳବ
ି । ଏବଂ ଅନୁ ବନ୍ଧିତ ସ୍ତେରେ ଯୁବକଙ୍କ ବିଷ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ
ସୂଚନୋ ମିଳପ
ି ୋେିବ।
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ସୋହୋେୋ-ନିମନ ଅଞ୍ଚଳ ପୋଇଁ,
ମରନୋନୀତ ରହୋଇଥିବୋ SSA ଯୁବ ସମିତ ି IndustriALL ଓ ଏହୋେ ଅନୁ ବନ୍ଧିତ ସହରଯୋଗୀ ସଂେଚନୋରେ ଏକୀକୃ ତ ରହୋଇଛି ରବୋଲି
IndustriALL ନିଶ୍ଚିତ କେିବୋକୁ ଚୋହଁୁଛ ି ଯୋହୋ ଫଳରେ ସମିତ ି କୋଯଗୟେମ କେୋଯୋଇପୋେିବ ଏବଂ ଉଭୟ ଜୋତୀୟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥୋ ବିଶ୍ୱ

ସ୍ତେରେ ଯୁବ ସଂେଚନୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହବୋ ନିଶ୍ଚିତ କେୋଯୋଇପୋେିବ।

ଯୁବ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ରେତୋ ଏବଂ ସଂଘେ ନିଷ୍ପତ୍ତି-ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ସରମତ ସଂଘେ ସମସ୍ତ କୋଯଗୟକଳୋପରେ ସକ୍ରିୟ ଭୋରବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହବୋ ଓ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଗ ଏକୀକୃ ତ ରହବୋ େମତୋେ ବିକୋଶ ପୋଇଁ IndustriALL ଓ ଏହୋେ ଅନୁ ବନ୍ଧିତ ସଂସ୍ଥୋଗୁଡକ
ି ଇଚ୍ଛୋକୃ ତ ଓ ସରଚତନ ଭୋରବ ପ୍ରୟୋସ
କେିରବ। ପ୍ରଶିେଣ ପୋଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମରନ ରହରଲ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଯୁବ ପ୍ରତିନଧି
ି ମୋନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେିବୋ ବିଷ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ
କୋଯଗୟନିବଗୋହୀ ସମିତି ବିଚୋେ କେିବୋ ଉଚିତ।
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