
୬୦ ଛୁଇଁଲା, ନୂଆ ଜୀବନ ଆରO େହଲା 

ନିଜକୁ ଅେଲାଡ଼ା ନ ଭାବି ରାO ଋଣ ଶୁଝିବା ଜରୁରି 

ସମାଜ, ରାO, ଆମକୁ ଯେଥO େଦଇଛିଆେOମାେନ ଶିOିତ, ଆଥOକ  ଦୃOିରୁ ସୁରOିତ  କିO ୬୦ ବଷO ବୟସେର 

ଅବସର Oହଣ ପେର ଆେମମାେନ କ—ଣ କରିବା େସଥିପାଇଁ େକୗଣସି େଯାଜନା ନାହO ଏ ପରିେOOୀେର ସମାଜେର ଆେମ 

େଯପରି ଅେଲାଡ଼ା ନ େହବା, ଆମ ଅOିତO େଯପରି ଅOାସOିକ ନ େହବ େସଥିପାଇଁ ଆମକୁ OOତ େହବାକୁ ପଡ଼ିବ ୬୦ 

ପରବOOୀ ଜୀବନ େହଉଛି ରାO ପାଇଁ େOO ସOଦ େତଣୁ ରାOର ଋଣ ପରିେଶାଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ  କାମ କରିବାକୁ 

ପଡ଼ିବ େବାଲି –ସOାଦ—ର ସOାଦକ ତଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ O େସୗମ ରOନ ପOନାୟକ କହିଛOି ଆଜି େହାେଟଲ 

ସOOି Oିମିୟମଠାେର –ଆମ ଓଡ଼ିଶା— ପOରୁ –ନୂଆ ଜୀବନ— କାଯO Oମର ଉଦଘାଟନ ଉOବ –୬୦ ଛୁଇଁଲା, ନୂଆ ଜୀବନ 

ଆରO େହଲା— େର ଅଧ Oତା କରି Oୀ ପOନାୟକ କହିେଲ େଯ –ଆମ ଓଡ଼ିଶା— ପOରୁ Oଥେମ ଭାଷାOାନ କଯO Oମ 

ଆରO କରାଯାଇଥିଲା ପେର ରOଦାନ କାଯO Oମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇ ସମO ରାଜ େର –ଆମ ଓଡ଼ିଶା— ଏକ ନୂତନ ଅଧ ାୟ 

ସୃOି କରିଛି ଗତବଷO ଠାରୁ ମତଦାନ କାଯO Oମ ଜରିଆେର େଭାଟଦାନ Oତି ସେଚତନତା ସୃOି କରାଯାଉଛି  ଏହି 

କାଯO Oମେର – ନୂଆ ଜୀବନ— କାଯO Oମ ଆଜି ଠାରୁ ଆରO କରାଯାଉଛି  ୬୦ ବଷO ଛୁଇଁଥିବା ଓ ଛୁଇଁବାକୁ ଥିବା 

ବ Oିମାେନ ନିଜକୁ ଅେଲାଡ଼ା ନ ଭାବି ସମାଜ Oତି ଥିବା ନିଜର କOOବ  ସOକOେର ସେଚତନ େହବା ଆବଶ କ  ଅବସର 

ବୟସ ୬୦ ବଷO ଅତିOମ କରିବା ପେର ଆହୁରି ପାଖାପାଖି ୨୦ ବଷO କାମ କରିବାର ଦOତା, େଯାଗ ତା ଆମ ଭିତେର 

ରହୁଛି  ମାO ଆମ ପରିବାର, ବ ବOା ଆମକୁ ୬୦ ବଷO ପଯO O ବ ବOିତ େଯାଜନାେର ବାOି ରଖିଛOି ପରବOOୀ 

୨୦ରୁ ଉଧOO ବଷOର  ସOିୟ  ଜୀବନ ପାଇଁ େକୗଣସି  େଯାଜନା ନାହO ବତOମାନ ସମାଜର ଅେଧାଗତିକୁ େରାକିବା ପାଇଁ ୬୦ 

ବଷO ଅତିOମ କରିଥିବା –ନବଯୁବକ— ମାେନ ଆେଗଇ ଆସିବାକୁ Oୀ ପOନାୟକ ଆହOାନ େଦଇଥିେଲ Oୀ ପOନାୟକ 

କହିଥିେଲ େଯ ଅତିତେର ରାଜ  ରାଜନୀତିକୁ ଜOଲ ନିୟOଣ କରୁଥିଲା ଜOଲ  ଲୁଟ ପେର ଏେବ ଖଣି ହO ରାଜନୀତିକୁ 

ନିୟOଣ କରୁଛି ପରିବOOତ ପରିOିତିେର ଏେବ ସାମାଜିକ ଅେଧାଗତି  ଆମକୁ ଚିOିତ କରିଛି ଏଣୁ ନିଜକୁ ଅେଲାଡ଼ା ନ 

ଭାବି –ଆମ ଓଡ଼ିଶା— ମାଧ େର  ଏକOିତ େହାଇ  ଆେମ ସମାଜର ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ଆେଗଇ  ଆସିବାକୁ  Oୀ ପOନାୟକ 

ଆହOାନ େଦଇଛOି ଏହି ଅବସରେର  ସମାଜେର ୬୦ ପରବତOୀ ଜୀବନେର ନିଜ କାଯO ଧାରାର ସଫଳତାେର ସମାଜ ପାଇଁ 

ଆେଲାକବତOକା ସାଜିଥିବା OତିOିତ ଓଡ଼ିଶୀ  ନୃତ ାOନା ପଦOOୀ କୁO କୁO ମହାOି, OତିOିତ ହୃଦେରାଗ ବିେଶଷO ଡ. େଜ 

ପି ଦାସ, ଜମOାନୀେର ଅବOାପିତ ଓଡ଼ିଆ ଇOିନିୟର ଡ. ରାେଜO ନାରାୟଣ ଦାସ, ସOୀତ ନିେOOଶକ ଶାOନୁ  ମହାପାO, 

ଓ ଗାOୀବାଦୀ େନତା, ଭୂଦାନ କମOୀ, ସାଂସଦ ଏ ଭି ସOାମୀ ଅତିଥି ଆେଲାଚକ ଭାେବ େଯାଗ େଦଇ ନିଜ ନିଜର ଅଭିOତା 

ବାOିଥିେଲ  

 


