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শ্রী যাভানুজাচার্মেয স্ট্যাচু প আকুযালরলি 

স্ট্যাচু প আকুযালরলি ফা যাভানুজ ভূলতে র 11 তর্কয বফষ্ণফ যাভানুর্জয একলি ব্রাঞ্জ ভূলতে মা 

াযদ্রাফাদ ব্ের্ক 36 লকর্রালভিায দূর্য ফলিত। এলি লফর্েয লিতীয র্ফোচ্চ ভূলতে। যাভানুজাচার্মেয 

1000 তভ জন্মফাললেকীর্ক 'ভতায ঈত্ফ' লার্ফ লচলিত কর্য প্রধানভন্ত্রী িাযা ভতায ভূলতেলিয 

ঈর্িাধন কযা র্যলছর।  

স্ট্যাচু প আকুযালরলি লক? 

ভতায ভূলতে, ফা যাভানুজ ভূলতে, াযদ্রাফাদ ব্ের্ক 36 লকর্রালভিায দূর্য যাঙ্গা ব্যলি ব্জরায ভুলচন্তার্র 

লচন্না ব্জযায ট্রার্স্ট্য প্রাঙ্গর্ে 11 তর্কয বফষ্ণফ, যাভানুর্জয একলি ভূলতে। 

● দয স্ট্যাচু প আকুযালরলি র লফর্েয ফর্চর্য ঈঁচু ধাতফ বাস্কমেগুলরয ভর্ধয একলি ৷ 

● যাভানুর্জয জর্ন্ময এক াজায ফছয ফাললেকীর্ক স্মযে কযায জনয যাভানুজাচার্মেয ভূলতে 

লনভোর্েয ঈর্দযাগলি ট্রাস্ট্ ব্ের্ক এর্লছর । 

● প্রকল্প, মায অনুভালনক খযচ র্যর্ছ Rs. 1,000 ব্কালি (US$130 লভলরযন), ব্ফলযবাগআ 

বক্তর্দয দান। 

● ট্রাস্ট্ এআ ভূলতেলিয নাভ লদর্যর্ছ 'স্ট্যাচু প আকুযালরলি'। 

● এলি একলি 216-পুি রম্বা ভূলতেলি 'ঞ্চধাতু' লদর্য বতলয কযা র্যর্ছ, ব্ানা, রূা, তাভা, 

লতর এফং দস্তায ভন্বর্য গলিত একলি াঁচ ধাতুয লভশ্রে। 
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স্ট্যাচু প আকুযালরলি লিজাআন 

2014 ার্র, যাভানুর্জয লক্ষায 1000 তভ ফাললেকী স্মযর্ে এআ ভূলতেয ধাযোলি তস্বী লচন্না ব্জযায 

ঈত্থান কর্যলছর। 

● এলি 6,000 ফগে লভিার্যয একলি গ্রাঈন্ড ব্লায োকর্ফ এফং এর্ত যাভানুর্জয জীফন ও দেন 

লচলিত র্ফ। 

● ভলির্যয লিতীয তরায 27,870 ফগে লভিার্যয ঈয, প্রলতলদন ূজায জনয একলি িান র্ফ। 

● 3,365 ফগে লভিায তৃতীয তরায, বফলদক লফোর্ গর্ফলোয জনয একলি গ্রন্থাগায োকর্ফ। 

● যাভানুর্জয জীফন কালনী ভলন্বত একলি প্ল্যার্নর্িালযযার্ভয অকার্য একলি ওভলনভযাক্স 

লের্যিায লনভোর্েয জন্ম, অগভাস্ত্র এফং লল্পাস্ত্র নুার্য 14লি ভর্ির লিজাআন কযা 

র্যলছর। 

যাভানুজাচামে ব্ক লছর্রন? 

যাভানুজাচামে লছর্রন একজন ম্মালনত ভাজ ংস্কাযক এফং একজন বফলদক দােলনক। লতলন 1017 

লিস্ট্ার্ে তালভরনাডুয শ্রীর্যাভফুদুর্য জন্মগ্রে কর্যলছর্রন। লতলন 1137 লিস্ট্াে মেন্ত ব্ফঁর্চ লছর্রন। 

তাঁয জর্ন্ময ভয নাভ লছর রক্ষ্মে। আরাযা ব্রুভর, মায নুফাদ র "ঈজ্জ্বর" তায অর্যকলি নাভ। 

● লতলন বাযর্ত াভালজক নযাযলফচায ও ভতায প্রচায কর্যলছর্রন। 

● লতলন লফলষ্টদ্বিত (ব্ফদান্ত দের্নয -বিতফাদী সু্কর) এয ব্ফদান্ত াফসু্কর্রয প্রধান প্রফক্তা 

লর্র্ফ ুলযলচত। 
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● যফতেীকার্র, লতলন লফলবন্ন বফলদক ার্স্ত্রয বার্লযয াাাল নযলি ধভেগ্রন্থ বতলয কর্যব্ছন। 

এযা নফযত্ন নার্ভ লযলচত। 

● ব্ফদান্ত ূর্ি যাভানুর্জয শ্রী বায ফা "টু্র কর্ভন্টালয" এফং বগফদ্-গীতা তাঁয দুলি ফর্চর্য 

ঈর্েখর্মাগয কাজ (গীতাবালয ফা "গীতায ভন্তফয")। 

● তাঁয নযানয কার্জয ভর্ধয যর্যর্ছ ব্ফদান্তায ("ব্ফদার্ন্তয াযাং"), ব্ফদােে ংগ্র ("ব্ফর্দয 

র্েেয াযাং"), এফং ব্ফদান্তদী ("ব্ফদার্ন্তয প্রদী")। 

● ঈযন্তু, লতলন প্রকৃলতর্ক ম্মান কযায এফং এয লতলযক্ত ফযফায না কযায প্রর্যাজনীযতায 

ঈয ব্জায লদব্যর্ছন। 

● লতলন বলক্ত অর্িারনর্ক ুনরুজ্জীলফত কর্যলছর্রন। 

● লফলবন্ন বলক্ত লচন্তাধাযা তাঁয ঈর্দ িাযা নুপ্রালেত র্যলছর। 

● ন্নভাচামে, বক্ত যাভদা, েযাগযাজা, কলফয এফং ভীযাফাআর্যয ভর্তা কলফযা তাঁয কাছ ব্ের্ক 

নুর্প্রযো লনর্যলছর্রন ফর্র জানা মায। 

ব্কন এর্ক স্ট্যাচু প আকুযালরলি ফরা য? 

এভন একলি ভর্য মখন র্নক ফর্েেয ভলির্য প্রর্ফ লনললদ্ধ লছর, যাভানুজ ভস্ত ব্গাষ্ঠীয ভানুর্লয 

ভর্ধয াভালজক ভতায র্ক্ষ ভেেন কর্যলছর্রন। লতলন জালত ফা াভালজক ফিান লনলফের্র্ল 

ফাআর্ক স্বাগত জানার্ত ঈত্ালত কর্যলছর্রন। 

● বাফগ্রস্ত ব্রাকর্দয লতলন লক্ষা লদর্যর্ছন। 

● "ভস্ত ৃলষ্ট এক লযফায," ফা "ফুদ্বধফ কুিুম্বকভ" এআ ধাযোয প্রায তায ফর্চর্য ফড 

বূলভকা। 
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● াভালজক াভয এফং অন্তঃম্পর্কেয লফলর্য ভলির্যয প্ল্যািপভে ব্ের্ক কো ফরর্ত লগর্য লতলন 

কর্যক দক ধর্য লতলন াযা বাযর্ত ভ্রভে কর্যর্ছন। 

● লতলন ইের্যয প্রলত প্রলতশ্রুলত, দযা, নম্রতা, ভতা এফং নযর্দয প্রলত শ্রদ্ধায ভাধযর্ভ কর্রয 

ভুলক্তয র্ক্ষ ভেেন কর্যলছর্রন, লতলন শ্রী বফষ্ণফভ ম্প্রদার্যয লফলর্য অর্রাচনা কর্যলছর্রন, 

মা ইের্যয প্রলত বলক্ত, নম্রতা, ভর্ফদনা, ভতা এফং এর্ক র্যয প্রলত শ্রদ্ধায র্ক্ষ কো 

ফর্র। বফলেক লযিাে জের্নয। 

● জাতীযতা, লরঙ্গ, ফেে, ফেে, ফা লফো লনলফের্র্ল প্রর্তযক ফযলক্ত ভান এআ ব্ভৌলরক লফোর্য 

ার্ে, যাভানুজাচামে গলেত াভালজক, ধভেীয, লরঙ্গ, লক্ষাগত এফং ব্শ্রেী ব্ালে ব্ের্ক ভুক্ত 

কর্যলছর্রন। 

স্ট্যাচু প আকুযালরলি লনভোে 

ভূলতে লনভোর্েয ব্নতৃর্ে লছর্রন লচন্না ব্জযায। 2017 ার্রয নর্বম্বর্য ভূলতেলিয কাজ শুরু য। 

● নানলজং-এ ফলিত, যার্যাান কর্োর্যন ব্কাম্পালনর্ক ভূলতেলি লনভোর্েয জনয অগস্ট্ 2015 

ার্র চুলক্তফদ্ধ কযা র্যলছর। 

● একলি চূডান্ত নকা ভর্িরলি লতনলি ভািায স্কযান কযা র্যলছর এফং তাযর্য লনভোর্েয জনয 

যার্যাান কর্োর্যর্ন ািার্না র্যলছর। ভূলতেলি লনভোর্ে ব্ানা, রূা, তাভা, লতর এফং 

দস্তায ভন্বর্য াতত িন াঁচ ধাতুয খাদ ফযফায কযা র্যলছর। 

● এলি চীর্ন বতলয কযা র্যলছর এফং যফতেীর্ত 54লি চারার্ন ব্চন্নাআ ফির্যয ভাধযর্ভ 1600লি 

ৃেক িুকর্যা কর্য বাযর্ত ািার্না র্যলছর। 
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● 2017 এফং 2018 এয ভর্ধয প্রায 60 জন চীনা শ্রলভক, প্রর্কৌরী এফং ওর্যল্ডাযর্দয একলি 

দর ভুলচন্তার ব্ৌয পাভে বতলয কযর্ত একলিত র্যলছর। 

● ভার্ফলি াযদ্রাফার্দয ভুলচন্তার ব্ারায পাভে াআর্ি কযা র্যলছর। 

● অগাভী 20 ফছর্যয জনয ভূলতেয ব্ানায যঙ লনলিত োকর্ফ। 

● বদ্রর্ফদী ভূলতেয নীর্চ প্রাঙ্গর্ে লবলি লফলল্ডংলি 54 পুি (16 লভিায) রম্বা এফং লতনতরা ঈঁচু। 

● এআ বফর্নয ঈর্য একলি দ্ম পুর, 27 পুি (8.2 লভিায) ফযা, 36লি ালত এলি ফন 

কযর্ছ। 

● এআ ালতয ঈর্য ভূলতেলি যর্যর্ছ। 

● 27 পুর্ি োকা দ্ম 24লি তর্েয প্রলতলনলধে কর্য এফং ফালক 3লি অত্মা, ইেয এফং গুরুর্ক 

প্রলতলনলধে কর্য। 

● ভূলতেলিয একলি কংলিি ব্কায যর্যর্ছ মা 10 লভলভ ব্ের্ক 20 লভলভ মেন্ত ুরুর্েয ার্ে একলি 

াঁচ ধাতুয ীি িাযা ব্ফলষ্টত। 

● কভর্প্ল্র্ক্সয লবতর্য যাভানুর্জয একলি ব্ানায বাস্কমে  একলি ব্ছাি ব্ভলির্িন র যর্যব্ছ, 

ব্মখার্ন লতলন মত ফছয ব্ফঁর্চ লছর্রন তা লচলিত কযা র্যর্ছ।  

● প্ল্াজা লফলল্ডংর্যয লবতর্যয ফড, ব্ানায ভূলতেলি প্রধানভন্ত্রী নর্যন্দ্র ব্ভালদ 5 ব্পব্রুযালয, 2022-এ 

ঈর্িাধন কর্যলছর্রন। ব্ছাি বফর্নয লবতর্যয ব্ছাি, ব্ানায ভূলতেলি 13 ব্পব্রুযালয, 2022-এ 

যাষ্ট্রলত যাভ নাে ব্কালফি ঈর্িাধন কর্যলছর্রন। 

স্ট্যাচু প আকুযালরলিয বফলষ্টয 

● দয স্ট্যাচু প আকুযালরলি র লফর্েয লিতীয র্ফোচ্চ ফা ভূলতে। 
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● এয ব্গাডায একলি গ্রন্থাগায, একলি গর্ফলো ব্কন্দ্র, বাযতীয ধভেগ্রন্থ, একলি লের্যিায এফং 

একলি গযারালয যর্যর্ছ। যাভানুর্জয অঁকা ছলফগুর্রা গযারালযর্ত প্রদলেত র্যর্ছ। 


