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ଆମ ଏକତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 
ଏକ ନ୍ୟାଦ୍ଦ ାଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ 

IndustriALL Global Union 3ୟ କଂଗ୍ରେସ 
14-15 ଗ୍ରସଗ୍ରଟେମ୍ବର 2021 

 

ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ବଷିୟଗ୍ରର ସଂକଳ୍ପ 
ଭବଷିୟତ ଆମ୍ ମୁ୍ଠାଗ୍ରର 
ଭବଷିୟତ ଆମ୍ ଦୁଆଗ୍ରର! 

 

ଶ୍ରମ ଜଗତ ଦୁ୍ରତ ଗତରିେ ବଦ୍ରଳୁଛ ି ଏବଂ ରକୋଭିଡ ମହୋମୋେୀ ଯୁବବଗଗେ ସି୍ଥତକୁି ଆହୁେି ଖେୋପ କେରିଦ୍ରଇଛ।ି ରବକୋେୀ, ଅନଶିି୍ଚତ 
ଚୁକି୍ତନୋମୋ, କମ ମଜୁେୀ ଏବଂ ସୋମୋଜକି ନେିୋପତ୍ତୋ ନମିଳବିୋ ଅଧିକୋଂଶ ଯୁବ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ସୋଧୋେଣ ସ୍ଥିତ ିଅରେ। 
ଶ୍ରମଜୀବୀସଂଘଗୁଡକିରେ ଯୁବକଙ୍କ ରଯୋଗଦ୍ରୋନେ ପେମିୋଣ ଅତ ିଅଳ୍ପ ଅରେ।  
 

ଏହ ିଧୋେୋକୁ ବଦ୍ରଳୋଇବୋ ପୋଇଁ ସଂଘଗୁଡକୁି ସକ୍ରିୟ ଭୋରବ କୋମ କେବିୋ ଆବଶୟକ ତଥୋ ଯୁବ ସଦ୍ରସୟମୋରନ ରସମୋରନ ଚୋହଁୁଥିବୋ ଏବଂ 
ରନତୋ ଭୋବରେ ରସମୋନଙ୍କ ସକ୍ରିୟତୋ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିପୋଇଁ ଲୋଭଦ୍ରୋୟକ ରହୋଇଥିବୋ ଉପୋୟରେ ସକ୍ରୟି େହବିୋକୁ ସ୍ଥୋନ ଓ ସମବଳ ପୋଉଛନ୍ତ ି
ରବୋଲି ସନୁଶିି୍ଚତ କେିବୋ ଦ୍ରେକୋେ। ଏହୋ ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱରେ ଶ୍ରମଜୀବୀସଂଘ ଆରଦୋଳନେ ଭବଷି୍ୟତକୁ ସନୁଶିି୍ଚତ କେବି। 
ସଂଘଗୁଡକୁି ଯୁବ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ପୋଇଁ ପ୍ରୋସଙି୍ଗକ କେବିୋକୁ, ଆମେ ଦ୍ରୋବ:ି 
 

1. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବ ିକରୁଛୁ ଗ୍ରଯ, ଯୁବକମ୍ାଗ୍ରେ େଷି୍ପତି୍ତ େହଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର୍ୁଡ଼କିର ଅଂଶ ହୁଅନୁ୍ତ। 
ଅଧିକୋଂଶ ଯୁବ ଶ୍ରମଜୀବୀ, ଶ୍ରମଜୀବୀସଂଘଗୁଡକିେ ମଲୂୟରବୋଧରେ ବଶି୍ୱୋସ େଖନ୍ତ ି ଏବଂ ଆରମ ସବୁ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ପୋଇଁ ପ୍ରୋସଙି୍ଗକ 
ସଂଘଗୁଡକିେ ଗଠନ କେବିୋ ଜୋେି େଖିବୋକୁ ଯୁବବଗଗେ ମତୋମତ ଗେୁୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଗ ଅରେ। ଗ୍ରହଣ କେୋଯୋଉଥିବୋ ନଷି୍ପତ୍ତଗିୁଡକି ଯୁବ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ 
ଅବେିତ ନରିୟୋଜନ ଓ ସଂଗଠନକୁ ସମଥଗନ କେୁଛ ି ଏବଂ ଯୁବକଯୁବତୀମୋରନ କମଗରେତ୍ରରେ ଓ ରସମୋନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦ୍ରୋୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ 
ରହଉଥିବୋ ସମସୟୋଗୁଡକିେ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କେୁଛ ିରବୋଲି ସୁନଶିି୍ଚତ କେିବୋ ପୋଇଁ ନଷି୍ପତ୍ତ ିରନବୋ ସମୟରେ ଯୁବ ଶ୍ରମଜୀବୀଙୁ୍କ ନଶିି୍ଚତ ଭୋବରେ 
ରେବୁଲରେ ସ୍ଥୋନ ମିଳବିୋ ଦ୍ରେକୋେ। 

 

2. IndustriALL ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କ ଅଂଶେହଣ ବୃଦ୍ଧ ିଟାଇଁ ଦୃଢ଼ ଉଟାୟ ତଆିରି କରିବ। 
IndustriALL ସକ୍ରୟି ଭୋରବ ତୋଙ୍କ ସହବଦ୍ଧ ସଦ୍ରସୟଙୁ୍କ ଉତ୍ସୋହତି କେିବ ଯୋହୋ ଫଳରେ IndustriALLେ ସବୁ କୋଯଗୟକଳୋପ, GFA 
ପଯଗୟରବେକ ସମିତ ିଓ ନଷି୍ପତ ିରନବୋ ପ୍ରଣୋଳୀରେ ଯୁବବଗଗଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବଢବି। 

 

3. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବ ିକରୁଛୁ ଯୁବ ସଂର୍ଠେମ୍ଳୂକ ଅଭିଯାେ। 
ଯଦ୍ର ି ସଂଗଠନଗୁଡକି ଯୁବ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କେବିୋକୁ ରନଇ ଗମ୍ଭୀେ ଅଛନ୍ତ ି ରତରବ ରକରତକ ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ଅଭିଯୋନ ପୋଇଁ 
IndustriALL Global Union ଓ ଏହୋେ ଅନୁବନ୍ଧତି ରନତୃତ୍ୱ ସହୋୟତୋ ରଯୋଗୋଇବୋ ଆବଶୟକ। ରଯଉଁ େୋଷ୍ଟ୍ରଗୁଡକିରେ 
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ଶ୍ରମଜୀବୀସଂଘଗୁଡକିେ ପଯଗୟୋପ୍ତ ସଂେଚନୋ କମିବୋ ସମବଳ ନୋହିଁ ତୋକୁ ବରିଶଷ୍ ଧ୍ୟୋନ ରଦ୍ରଇ ରସଠୋରେ ସୁ୍ଥଳ ସମବଳ, ବୋସ୍ତବବୋଦ୍ରୀ ବରଜଟ  
ଏବଂ ଯୁବ କମଗୀଙୁ୍କ ସଂଗଠତି କେବିୋ ପୋଇଁ ପଯଗୟୋପ୍ତ ସମୟ ରଦ୍ରବୋ ଆବଶୟକ। 

 

4. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବ ିକରୁଛୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଗାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ବେିମି୍ୟ କାଯଗୟକ୍ରମ୍ ଟରଚିାଳୋ। 
ସୋେୋ ବଶି୍ୱ ସ୍ତେରେ ଶକି୍ତ ବୃଦ୍ଧ ିକେବିୋ ପୋଇଁ ଏବଂ ଯୁବବଗଗକୁ ଆମ ସଂଘଗୁଡକିେ କମଗରେତ୍ରରେ ଜଡତି କେିବୋରେ ସଫଳ ରହବୋ ପୋଇଁ 
ଆମକୁ ସୋେୋ ବଶି୍ୱେ ଯୁବ କମଗୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକଗ ଗଢବିୋକୁ ରହବ। ଯୁବ ସଶକି୍ତକେଣ କୋଯଗୟକ୍ରମ, ଯୁବ ଶେିୋଗତ ସୁରଯୋଗ ଏବଂ ଆଦ୍ରୋନ 
ପ୍ରଦ୍ରୋନ କୋଯଗୟକ୍ରମ ଆମକୁ ପେସ୍ପେ ଠୋେୁ ଶଖିିବୋ ଏବଂ ଯୁବକମୋନଙୁ୍କ ଜଡତି କେବିୋେ ଉତ୍ତମ ଉପୋୟ ସୃଷି୍ଟ କେବିୋେ େମତୋ ରଦ୍ରବ। 

 

5. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବ ିକରୁଛୁ ଯୁବ ଏବଂ ଯୁବ ୋରୀବାଦୀ ଶକି୍ଷା ଅେୁଷ୍ଠାେ ସ୍ଥାଟେ। 
ଯୁବ କମଗୀ ଓ ଯୁବ ନୋେବିୋଦ୍ରୀଙୁ୍କ ବଶି୍ୱୋସରଯୋଗୟ ରନତୋ ଭୋରବ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେବିୋ ପୋଇଁ ସଂେଚନୋ ଓ ପଯଗୟୋପ୍ତ ପ୍ରଶେିଣ (େମତୋ ନମିଗୋଣ) 
ଆବଶୟକ। ଆଞ୍ଚଳକି କମିବୋ ଜୋତୀୟ ସ୍ତେରେ ଏହ ିଶେିୋ ଅନୁଷ୍ଠୋନ ସ୍ଥୋପନ କେୋଯୋଇପୋରେ। 

 

6. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବ ିକରୁଛୁ ଆମ୍ର ଭବଷିୟତ ବଷିୟଗ୍ରର ସମ୍ସ୍ତ ବୁଝାମ୍ଣାଗ୍ରର ଯୁବମ୍ାେଙ୍କ ଗ୍ରଯାର୍ଦାେର ଅଧିକାର। 
ଯୁବକଙ୍କ କୋଯଗୟ ପ୍ରୋୟତଃ ଚୁକି୍ତଭିତ୍ତକି ନେିୋପତ୍ତୋ ଏବଂ ମଜୁେୀ ଅସେୁେିତତୋ - ଅନଶିି୍ଚତତୋ ସହ ସମୋଥଗରବୋଧକ। ଆରମ ଭଲ ଏବଂ 
ଗୁଣୋତ୍ମକ ନଯୁିକି୍ତ ଆବଶୟକ କେୁ ଯୋହୋ ସମସ୍ତ ଯୁବ ଶ୍ରମଜୀବୀଙୁ୍କ ସେୁେୋ ଏବଂ ଆତ୍ମବଶି୍ୱୋସେ ଭବଷି୍ୟତ ବଷି୍ୟରେ କଳ୍ପନୋ କେବିୋକୁ 
ଅନୁମତ ିଦ୍ରଏି ଏବଂ ସୋମହୁକି ଚୁକି୍ତନୋମୋ ଓ ଚୋକେିୀ ନୀତ ିବୁଝୋମଣୋ କେିବୋ ସମୟରେ ଯୁବ କମଗୀଙୁ୍କ ଏଥିରେ ସମ୍ପକୃ୍ତ କେିବୋ ଏହୋକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ 
କେବିୋେ ଏକମୋତ୍ର ଉପୋୟ। 

 

7. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବ ିକରୁଛୁ ଲିଙ୍ଗ-ଆଧାରିତ ହଂିସାର ସମ୍ାପି୍ତ। 
ଲିଙ୍ଗ-ଆଧୋେିତ ହଂିସୋ ଏରବ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୋସ୍ତବତୋ ଅରେ। କମଗରେତ୍ରରେ ଏରବ ମଧ୍ୟ ରଯୌନ ଉତ୍ପୀଡନ ଘେଣୋ ଘେୁଛ,ି ଏପେକି ିଆମ 
ସଂଘଗୁଡକି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ। ଆରମ IndustriALLେ ଯୁବବଗଗ ଲିଙ୍ଗ-ଆଧୋେିତ ହଂିସୋକୁ ନୋ କହୁଛୁ! ଆରମ ମହଳିୋମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ସୁେେିତ 
ସ୍ଥୋନ ଚୋହଁୁ। ଆରମ ଆମେ ସମସ୍ତ ସଂଘ ଓ କମଗରେତ୍ରରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସରଚତନତୋ ଅଭିଯୋନ ଚୋହଁୁ  ଏବଂ ILO ସମି୍ମଳନୀ 190 ଆରମ 
ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କେୁଥିବୋ ସମସ୍ତ ରଦ୍ରଶ ଦ୍ୱୋେୋ ଅନୁରମୋଦ୍ରତି ରହଉ ରବୋଲି ଆରମ ଦ୍ରୋବ ିକେୁଛୁ। 

 

8. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବ ିକରୁଛୁ ସମ୍ାେ ଚାକରିି, ସମ୍ାେ ଦରମ୍ା ଓ ସମ୍ାେ ଅଧିକାର। 
ଅସମୋନତୋ ରଯୋଗଁୁ ଯୁବତୀମୋରନ ଅସୁେେୋ, ରବକୋେୀ ଏବଂ ଦ୍ରୋେଦି୍ର୍ୟରେ ଅଧିକ ରପଷି୍ ରହଉଛନ୍ତ।ି ଆମ ଶଳି୍ପସଂସ୍ଥୋଗୁଡକିରେ କୋଯଗୟ 
କେୁଥିବୋ ଯୁବତୀମୋନଙ୍କ କୋଯଗୟକୁ ଦୃ୍ରଷି୍ଟକୁ ଅଣୋଯିବୋ ଆବଶୟକ ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କ ରେୋଜଗୋେକୁ ରପ୍ରୋତ୍ସୋହତି କେିବୋ ଆବଶୟକ, 
ରଯଉଁଥିେୁ ରସମୋରନ ପୋେମ୍ପେିକ ଭୋରବ ବୋଦ୍ର ପଡଛିନ୍ତ।ି 

 

9. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବ ିକରୁଛୁ ଏମ୍ିତ ିଶ୍ରମ୍ର୍ୀବୀସଂଘ ଗ୍ରଯଉଁଠାଗ୍ରର ସମ୍ସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ସମ୍ମାେ ଦଆିଯାଏ। 
IndustriALL ଓ ଏହୋେ ସହରଯୋଗୀ ଅନୁଷ୍ଠୋନଗୁଡକିରେ ଆରମ ଗଣତୋନି୍ତ୍ରକ ଓ ବୟୋପକ ସଂଗଠନ ଚୋହଁୁ  ରଯଉଁଠ ିବୟସ, ଲିଙ୍ଗ, 
ଉତ୍ପତ,ି ଲିଙ୍ଗଗତ ଅଭିମଖୁୟ, ଜୋତ,ି ସୋମୋଜକି ସ୍ଥିତ,ି ଧମଗ କମିବୋ ସଂସ୍କତୃ ିରହତୁ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଭଦ୍ରଭୋବ କେୋଯିବ ନୋହିଁ। ଆରମ 
ରଭଦ୍ରଭୋବମୁକ୍ତ ଏକ ବଶି୍ୱ ଚୋହଁୁ। 
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10. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବ ିକରୁଛୁ କାଯଗୟ ଓ ର୍ୀବେର ଏକ ଉତ୍ତମ୍ ସନୁ୍ତଳେ। 
ଜଳବୋୟୁ ସଙ୍କେ, ଶ୍ରମ ଜଗତେ ପେିବତ୍ତଗନ ଏବଂ ଅନଶିି୍ଚତ ନଯୁିକି୍ତ ବୃଦ୍ଧ,ି ଗିଗ  ଅଥଗନୀତ ିଓ ପଲୋେଫମଗ କୋଯଗୟେ ଅଭିବୃଦ୍ଧ,ି ଆମେ 
ଭବଷି୍ୟତ ଉପରେ ସବୁଠୋେୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭୋବ ପକୋଇଥୋଏ। ଶ୍ରମ ଜଗତ ବଦ୍ରଳୁଛ।ି ନୂତନ ଜ୍ଞୋନରକୌଶଳ ନୂଆ ସମ୍ଭୋବନୋ ସୃଷି୍ଟ କେଥିୋଏ, 
ଯୋହୋ ଆମେ କୋଯଗୟ ଓ ଜୀବନେ ସନୁ୍ତଳନକୁ ଉନ୍ନତ କେିପୋରେ। ଆରମ ଏହ ିପେବିତ୍ତଗନ ଆଣବିୋକୁ ଚୋହଁୁ ଛୁ। 

 

11. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବ ିକରୁଛୁ କାଯଗୟ ର୍ର୍ତ ସହତି ର୍ଡ଼ତି ଗ୍ରକ୍ଷତ୍ରଗ୍ରର େରିନ୍ତର ଏବଂ ର୍ହେ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ। 
ଶଳି୍ପ ରେତ୍ରରେ କୋଯଗୟ କେୁଥିବୋ ଯୁବକଯୁବତୀମୋନଙ୍କ ଦ୍ରେତୋ ବୃଦ୍ଧ ିକେିବୋକୁ ଓ ନଷି୍ପତ୍ତ-ିଗ୍ରହଣ ଦ୍ରୋୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କେବିୋକୁ ରସମୋନଙୁ୍କ 
ସଶକ୍ତ କେବିୋ ଆବଶୟକ। 

 

12. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବ ିକରୁଛୁ ଯୁବ ସଂର୍ଠେର ଅଭିଯାେକୁ ସହାୟତା କରବିା ଟାଇ ଁଏକ ଯୁବ ସମ୍ପକଗ ଗ୍ରେଟୱାକଗ 
ଆରମ ବଶି୍ୱୋସ କେୁ ରଯ, ଆମ ସଂଗଠନରେ ଯୁବ ପିଢକୁି ନରିୟୋଜତି କେବିୋ ପୋଇଁ ଆମକୁ ରସଠୋରେ ପହଞ୍ଚବିୋକୁ ରହବ ରଯଉଁଠୋରେ 
ଯୁବବଗଗ ଅଛନ୍ତ।ି ଏକ ଯୁବ ରଯୋଗୋରଯୋଗ ରନେୱୋକଗ ସଂଘଗୁଡକିେ ସକୋେୋତ୍ମକ ବୋତ୍ତଗୋ ବୋଣ୍ଟବିୋରେ ସୋହୋଯୟ କେିବ, ଯୁବକମୋରନ 
କପିେି ସମ୍ପକୃ୍ତ ରହୋଇପୋେିରବ ରସହ ି ଉପୋୟ ରସୟୋେ କେବି ଏବଂ ବଶି୍ୱେ ସମସ୍ତ ଯୁବ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ପୋଇଁ ସଂଘଗୁଡକି କପିେି 
ପ୍ରୋସଙି୍ଗକ ତୋହୋ ଦ୍ରଶଗୋଇବ। 

 

13. ଆଗ୍ରମ୍ ଦାବ ିକରୁଛୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଗ େଯୁିକି୍ତ ଚୁକି୍ତ ଯାହା ବଶି୍ଵବୟାଟୀ ସମ୍ସ୍ତ ଯୁବ ଶ୍ରମ୍ର୍ୀବୀଙ୍କ ଅଧିକାରର ପ୍ରତଶୁିତ ିଗ୍ରଦବ। 
ଆରମ ଚୋକେିି ଓ ସୋମୋଜକି ସେୁେୋେ ଅମଙ୍ଗଳ କେୁଥିବୋ ଶ୍ରମ ଆଇନ ସଂସ୍କୋେକୁ ପ୍ରତୟୋଖୟୋନ କେୁ। ଚୋକେିି, ଆୟ ଓ ସୋମୋଜକି 
ନେିୋପତ୍ତୋକୁ ସନୁଶିି୍ଚତ କେୁଥିବୋ ପ୍ରଗତଶିୀଳ ଶ୍ରମ ଆଇନ ସଂସ୍କୋେକୁ ହୃଦ୍ରୟଙ୍ଗମ କେବିୋରେ IndustriALL ଏହୋେ ସମସ୍ତ ଅନୁବନ୍ଧତି 
ସହରଯୋଗୀଙ୍କ ପୋଇଁ ଏକ ରପ୍ରେକ ଶକି୍ତ ରହବୋ ଉଚତି। 

 

14. ଅଭିଜ୍ଞତୋ ଓ ଜ୍ଞୋନେ ନେିନ୍ତେ ପ୍ରସୋେଣ ପୋଇଁ ଆରମ ଆହବୋନ ରଦ୍ରଉଛୁ। ଅପେପେରେ, ପୂବଗ ପିଢ ିଦ୍ୱୋେୋ ଯୋହୋ କଛି ି
ହୋସଲ କେୋଯୋଇଛ ିତୋକୁ ଆରମ ପ୍ରତୟୋଖୟୋନ କେୁନୋହଁୁ। ରସଥିପୋଇଁ ଆରମ ପେୋମଶଗ କୋଯଗୟକ୍ରମ ରଦ୍ରଖିବୋକୁ ଚୋହଁୁ  ରଯଉଁଠୋରେ 
ଆରମ ଆମ ରନତୋଙ୍କ ସହ ବତିକଗ ଓ ଭୋବବନିମିୟ କେପିୋେବିୋ। 

ଉପରେୋକ୍ତ ବଷି୍ୟବସୁ୍ତ ହୋସଲ କେବିୋକୁ ଆରମ IndustriALL ଅନୁବନ୍ଧନେ ସମଥଗନ ଆହବୋନ କେୁଛୁ। ଆରମ ଆମ ରନତୋମୋନଙୁ୍କ ଆହବୋନ 
ରଦ୍ରଉଛୁ। ଆରମ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ଶକି୍ତ ନମିଗୋଣ ଓ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ଅଧିକୋେ େେୋ କେବିୋରେ ଆପଣଙୁ୍କ ସହରଯୋଗ କେବିୋକୁ ଚୋହଁୁ ଛୁ। 
ସଂଘଗୁଡକିେ ସଂେଚନୋ ଭିତରେ ଉନ୍ନତ ଯୁବ ଏକତୋ, ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱକୁ ଅଂଶୀଦ୍ରୋେ କେବିୋ ପୋଇଁ ସ୍ଥୋନ ଖୋଲି କେିବୋେ ସମୟ 
ଆସିଛ।ି 
ଆରମ, ଯୁବ ଶ୍ରମଜୀବୀମୋରନ, ଆମେ ପ୍ରତଫିଳନ ଓ ସି୍ଥତକୁି ପେିଚ୍ଛନ୍ନ କେିବୋ ପୋଇଁ ନଜିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କେବିୋ ଆବଶୟକ। ଏହୋ କେିବୋ ପୋଇଁ 
ଆରମ ଆବଶୟକ କେୁଥିବୋ ସମବଳ ଏବଂ ଅଧିକୋେ ସହତି ଯୁବକମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ସଂେେିତ ସ୍ଥୋନ ଆବଶୟକ କେୁ। ଆରମ ଆଞ୍ଚଳକି ଓ 
ଅନ୍ତଜଗୋତୀୟ ସ୍ତେରେ ନଜିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭୋରବ ବୟକ୍ତ କେିବୋକୁ ଚୋହଁୁ। ଆରମ ଚୋହଁୁ  ଏହ ିକୋଯଗୟ ମଞ୍ଚଗୁଡକି ଆନୁଷ୍ଠୋନକି ଭୋବରେ IndustriALL 
ଓ ଏହୋେ ସହରଯୋଗୀମୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋେୋ ସ୍ଵୀକୃତପି୍ରୋପ୍ତ ରହଉ। 
 

IndustriALL ଓ ଏହୋେ ଏହୋେ ଅନୁବନ୍ଧତି ସଂସ୍ଥୋଗୁଡକି ଆଞ୍ଚଳକି ଓ ଜୋତୀୟ ଯୁବ ନେିୀେୋ କେବିୋକୁ ଅଗ୍ରୋଧିକୋେ ରଦ୍ରବୋ ଉଚତି, ଯୋହୋ 
ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଜୋତୀୟ ସ୍ତେରେ ଯୁବକଙ୍କ କୋଯଗୟଧୋେ ବଷି୍ୟରେ ସୂଚନୋ ମଳିବି। ଏବଂ ଅନୁବନ୍ଧତି ସ୍ତେରେ ଯୁବକଙ୍କ ବଷି୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ 
ସୂଚନୋ ମଳିପିୋେବି। 
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ସୋହୋେୋ-ନମିନ ଅଞ୍ଚଳ ପୋଇଁ, 
 

ମରନୋନୀତ ରହୋଇଥିବୋ SSA ଯୁବ ସମିତ ିIndustriALL ଓ ଏହୋେ ଅନୁବନ୍ଧତି ସହରଯୋଗୀ ସଂେଚନୋରେ ଏକୀକୃତ ରହୋଇଛ ିରବୋଲି 
IndustriALL ନଶିି୍ଚତ କେିବୋକୁ ଚୋହଁୁଛ ିଯୋହୋ ଫଳରେ ସମିତ ିକୋଯଗୟେମ କେୋଯୋଇପୋେିବ ଏବଂ ଉଭୟ ଜୋତୀୟ, ଆଞ୍ଚଳକି ତଥୋ ବଶି୍ୱ 
ସ୍ତେରେ ଯୁବ ସଂେଚନୋ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ରହବୋ ନଶିି୍ଚତ କେୋଯୋଇପୋେବି। 
 

ଯୁବ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ରେତୋ ଏବଂ ସଂଘେ ନଷି୍ପତ୍ତ-ିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ସରମତ ସଂଘେ ସମସ୍ତ କୋଯଗୟକଳୋପରେ ସକ୍ରିୟ ଭୋରବ ସମ୍ପକୃ୍ତ ରହବୋ ଓ 
ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଗ ଏକୀକୃତ ରହବୋ େମତୋେ ବକିୋଶ ପୋଇଁ IndustriALL ଓ ଏହୋେ ଅନୁବନ୍ଧତି ସଂସ୍ଥୋଗୁଡକି ଇଚ୍ଛୋକୃତ ଓ ସରଚତନ ଭୋରବ ପ୍ରୟୋସ 
କେରିବ। ପ୍ରଶେିଣ ପୋଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମରନ ରହରଲ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଯୁବ ପ୍ରତନିଧିିମୋନଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କେବିୋ ବଷି୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳକି 
କୋଯଗୟନବିଗୋହୀ ସମିତ ିବଚିୋେ କେିବୋ ଉଚତି। 
 


