ସ୍ବତnt

ଭୁବେନଶ୍ବର,୧୪ ଡିେସmର, ୨୦୨୦
ଭୁବେନଶ୍ବର,୧୩/୧୨(ଇମିସ): ଆଜି େକାରାପୁଟ, େସାନପୁର ଜିlାେର
େକହି କେରାନା ଆkାn ଚିhଟ େହାଇନାହାnି। େବୗd, ମାଲକାନଗିରି
ଜିlାେର ଜେଣ େଲଖାଏଁ ଆkାn ଚିhଟ େହାଇ ବାେବେଳ େଢଙ୍କାନାଳ,
େଦବଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, େକndାପଡ଼ା, େକnୁ ଝର,
ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼ ଜିlାେର ଏକ ଅଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା ବିଶଷ୍ଟ
ି ଆkାn ଚିhଟ େହାଇଛnି। ଏ ରୁ
ଅ କାଂଶ ଜିlାେର ବହୁବାର େଦ ୖନିକ ଆkାnଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ ରହିଛ।ି ସkିୟ ଆkାnଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ବି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଭିତେର ରହିଛ।ି େହେଲ
ଏଠାେର ମnିର କି େକୗଣସି ଧମର୍ାନୁ ଷ୍ଠାନ
େଖାଲିବାକୁ ଅନୁ ମତି ନାହ।
ଏଠାେର ଜିlା pଶାସନ େଯପରି
ମnିର, ଧମର୍ାନୁ ଷ୍ଠାନ େଖାଲିବାକୁ ଚାହୁଁନି
େସହିଭଳି ମୁଡ୍େର ବା ଲାଗୁଛି। େଯଉଁ କେରାନା
ସଂkମଣ ଭୟ େଦଖାଇ ସବୁ ଧମର୍ାନୁ ଷ୍ଠାନ ବn କରି େଲ
ଏେବ େସ ଭୟ ନ େଲ ବି େଖାଲିବାକୁ ଡରୁଛnି।
େକndାପଡ଼ାେର ଏେବ େଦ ୖନିକ ଆkାnଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଅଙ୍କକୁ
ଖସି େଲ ବି ବଳେଦବ ଜୀଉ ମnିର େଖାଲିବା େନଇ ମnିର ଟ୍ରଷ୍ଟ େବାଡର୍

େଦ ୖନିକ
ଆkାn ଶନ
ୂ
ତଥାପି େରାକ୍

ନିଷ୍ପtି େନଇପାରୁନ।ି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିlାେର ମା’ ମାଣିେକଶ୍ବରୀଙ୍କ ମnିର ସେମତ ବାକି
ମnିର େକେବ େଖାଲିବ େସେନଇ ଆସnା ୧୮ତାରିଖେର ବସିବାକୁ ବା ଜିlା
pଶାସନ େବ ୖଠକେର ନିଷ୍ପtି େହବ େବାଲି ଉପଜିlାପାଳ କହିଛnି। ସmଲପୁରେର
ମା’ ସମେଲଶ୍ବରୀଙ୍କ ମnିର ସେମତ ବାକି ମnିର ଡିେସmର ୩୧ ପଯର୍୍ୟn ବn
ରହିଛ।ି ଏହା ଜାନୁ ଆରି ୧ରୁ େଖାଲିବ କି େକେବ େଖାଲିବ ତାହା
ଏପଯର୍୍ୟn ନିଷ୍ପtି େହାଇନି େବାଲି ଜିlା pଶାସନ କହିଛ।ି
େସହିପରି ବାେଲଶ୍ବରେର kୀରେଚାରା େଗାପୀନାଥ
ମnିର, ଇମାମି ଜଗnାଥ ମnିର, ନୀଳଗିରି
ପଞ୍ଚଲିେଙ୍ଗଶ୍ବର, ଚnେନଶ୍ବର ଓ ଭଷ
ୂ େଣ୍ଡଶ୍ବର ମnିର
ଏେବ େଖାଲାଯିବାର ନାହ। sିତି େଦଖି ମnିର
ପରିଚାଳନା କମିଟିଗୁଡିକ ସହ ଆେଲାଚନା କରି ନିଷ୍ପtି
ନିଆଯିବ େବାଲି ଜିlାପାଳ ସୁଦଶର୍ନ ଚkବtର୍ୀ କହିଛnି।
େକnୁ ଝରେର ମା’ ତାରିଣୀଙ୍କ ମnିରଙ୍କ ବି େକେବ
େଖାଲିବ େସେନଇ ଜିlା pଶାସନ ନିଷ୍ପtି େନଇନି।
ୁ ା, ଗଞ୍ଜାମ, େଦବଗଡ଼, ଅନୁ ଗଳ
ୁ , େଖାdର୍ା,
ଝାରସୁଗଡ଼
େସାନପୁର, ନୟାଗଡ଼, ସୁnରଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, େଢଙ୍କାନାଳେର
ମnିର ଓ ଅନ୍ୟ ଧମର୍ାନୁ ଷ୍ଠାନ େକେବ େଖାଲିବ େସ ନିଷ୍ପtି ଏ ପଯର୍୍ୟn ଜିlା
pଶାସନ େନଇପାରିନି।

ଜିlା
pଶାସନ
ନିଷ୍ପtି
େନଇପାରୁନି

ଲିଙ୍ଗରାଜ ମnିର େଖାଲିବା ଆଶାେର ଭk

ପୁରଣ
ୁ ା ଭୁବେନଶ୍ଵର,୧୩/୧୨(ଇମିସ): ଗତ ମାcର୍ ୧୫
ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟେର କେରାନା pେବଶ କରିବା ପେର
ସଂkମଣ ଭୟେର ସରକାର ମnିର େଖାଲିବା ଉପେର
କଟକଣା ଜାରି କରିଛnି। ଅନ୍ଲକ୍-୬ ପେର ମnିରକୁ
ବାଦ୍ େଦେଲ ଅନ୍ୟଗୁଡକ
ି pାୟତଃ ନିୟମିତ ଭାେବ
େଖାଲିବାେର ଲାଗିଛ।ି ବିେଶଷକରି ମଦ େଦାକାନ, ବଡ
ବଡ ସପିଂ ମଲ୍, ମାେକର୍ଟ କେm୍ଲk, ହାଟ, ବଜାର, େସଲୁନ୍
ଆଦିେର ପବ
ର୍ ଳି ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରହିଛ।ି କଟକଣା
ୂ ଭ
ଆଉ େକଉଁଠି ନାହ କହିେଲ ଅତୁ୍ୟkି େହବନାହ।
ସମsଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତାର ପାଠ ପଢ଼ାଇ pଶାସନ
pାୟତଃ ନିଜର କାମ େଶଷ କରିଛ।ି େସହିପରି ମnିର
ବn ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପବର୍ପବର୍ାଣି ଉପେର ସରକାର
କଟକଣା ଲଗାଉଛnି। ନିକଟେର ଦୀପାବଳି
ଅବସରେର ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମnିର ସmୁଖେର ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଡାକିବା, ବିnୁ ସାଗର କୂ ଳେର ପିତୃପୁରଷ
ୁ ଙ୍କୁ ଶ୍ରାd
େଦବା ଉପେର କଟକଣା ଲାଗି ଲା। େସହିପରି କାtକ ପଣ୍ଣ
ୂ ମାେର େଦବେଦବୀ ଦଶର୍ନ ବାରଣ କରିବା
ସହ ପୁଷ୍କରିଣୀେର ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିବା ବାରଣ କରାଯାଇ ଲା। େତେବ ମnିର ଉପରୁ କଟକଣା ନହଟିବାରୁ
ଅସେnାଷ ବୃdପ
ି ାଇବା ସହ େଲାେକ ଧୀେର ଧୀେର ଗଳାବାଟ େଦଇ ମnିରକୁ pେବଶ କରିବାେର
ଲାଗିଛnି। ନ’ମାସ େହଲା େରାଜଗାର ହରାଇ ବସି ବା ପଜ
ୂ କମାେନ ବି ଏ େର ସହାୟତା କରୁଛnି।
ବିଭn
ି େଛାଟ ମnିରକୁ ଶ୍ରdାଳୁ ଯାଉ ବା େବେଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ମnିର ସିଂହଦ୍ବାର ଆଗେର ଭkଙ୍କ ଭିଡ଼
ଜମୁଛ।ି ମnିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଠାରୁ ଆରm କରି sାନୀୟ pଶାସନ ସବୁକଛି ି େଦଖୁଛ।ି ରାଜଧାନୀ
ଭୁବେନଶ୍ବର, ୧୩/୧୨ (ଇମିସ): ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସଦ୍ଗୁର ୁ
ସେମତ ଉପକଣ୍ଠେର ବା ଅ କାଂଶ ମnିରେର ଏଭଳି ଅବsା। େକଉଁଠି େକଉଁଠି ଆଗେର ତାଲା
ନିଗମାନn ପରମହଂସ େଦବଙ୍କ pବtତ ଚଳିତ ବଷର୍
ଝୁଲ ୁ ବାେବେଳ ପଛପଟ େଖାଲା ରହୁଛ।ି େତେଣ ମnିର ଉପରୁ ବn କଟକଣା ହଟାଇବା ପାଇଁ
ଡିେସmର ମାସେର ଅନୁ ଷ୍ଠତ
ି ଚାରି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ୧୦୬ତମ
ମnିର ସmୁଖରୁ ଆରm କରି ରାଜ୍ୟର pାୟ ସମs ମnିର ସmୁଖେର ଘଣ୍ଟ ବାଡିଆ ଚାଲିଛ।ି
ସାବର୍େଭୗମ ଭk ସmିଳନୀ େକବଳ ବି ରkା ପାଇଁ େକାଭିଡ୍
ଆଇନ୍ ଅଦାଲତେର ମଧ୍ୟ କଟକଣା ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆେବଦନ େହାଇଛି। େତେବ ମnିର ଉପରୁ
କଟକଣା ଅନୁ ଯାୟୀ ପାଳନ କରାଯିବ େବାଲି ଆସାମ ବଂଗୀୟ
କଟକଣା ହଟାଇେଲ ସମsେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଶର୍ନର ସୁବଧ
ି ା ପାଇପାରିେବ।
ସାରସ୍ବତ ମଠର ପଜ
ଅପରପkେର କେରାନା କଟକଣା ପାଇଁ ମnିର ଗୁଡ଼କ
ି ବn ବା େବେଳ ସରକାରଙ୍କ
ୂ ୍ୟପାଦ ମହn
ମହାରାଜ ଶ୍ରୀମଦ୍ ସ୍ବାମୀ ଦିବ୍ୟାନn
କଟକଣାକୁ େଲାେକ ଆଉ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମnିରକୁ ଛାଡ଼ି େଦେଲ pାୟ ସବୁ େଛାଟ
ସରସ୍ବତୀ ମହାଭାଗ କହିଛnି।
ି ଭୟେର ମnିର ଆଗ ପଟ ଫାଟକେର
ମnିରେର େଲାେକ ଆସି ପଜ
ୂ ାcର୍ାନା କେଲଣି। ପୁଲସ
େତେବ pେତ୍ୟକ ବଷର୍ ଡିେସmର
ତାଲା ପଡ଼ି ବା େବେଳ େଚାରା ବାଟେର ଭkଙ୍କ ଧାଡ଼ି େଦଖିବାକୁ ମିଳଛୁ ।ି ଏପେଟ ପୁରୀ
ମାସ ୨୬ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ପଯର୍୍ୟn
ଶ୍ରୀଜଗnାଥ ମnିର େଖାଲାଯିବା େନଇ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପtି ପେର େକାଭିଡ୍ କଟକଣାେର
ଭାରତ ବଷର୍ର ବିଭnି ରାଜ୍ୟେର kମାଗତ
ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମnିର େଖାଲିବାକୁ େସବାୟlମାେନ ମତ pକାଶ କରିଛnି। ଏେନଇ bାhଣ
ି
୧୦୫ ବଷର୍ େହଲା ସmିଳନୀ ଅନୁ ଷ୍ଠତ
ନିେଯାଗ ସmାଦକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପତି କୁ ହnି, ଶ୍ରୀଜଗnାଥ ମnିର େଖାଲିବା ପେର
େହାଇଆସୁଛ।ି େହେଲ ଚଳିତ ବଷର୍ ୧୦୬ ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସଦ୍ଗୁର ୁ
ଲିଙ୍ଗରାଜ ମnିର ମଧ୍ୟ େଖାଲାଯାଉ। େତେବ ସରକାରଙ୍କ କେରାନା କଟକଣା ନିୟମ ମାନି
ନିଗମାନn ପରମହଂସ େଦବଙ୍କ pବtତ ୧୦୬ତମ ସାବର୍େଭୗମ
ସବୁ କରାଯାଉ। ବଡ଼ୁ ନିେଯାଗ ସଭାପତି ଅଞ୍ଚଳ ବଟୁ କୁ ହnି pଥେମ ଶ୍ରୀମnିର େଖାଲିବା
ଭk ସmିଳନୀ ଚଳିତ ମାସ ୨୬ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ପଯର୍୍ୟn ଚାରିଦନ
ି
ପେର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମnିର େଖାଲିବା ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ େବାଡର୍େର psାବ ଦିଆଯିବ। କେରାନା
ବ୍ୟାପୀ ଆମ ରାଜ୍ୟର େଢଙ୍କାନାଳ ଜିlା ଭୁବନ ନିକଟ ଭଷୂ ଳ ଶାnି
କଟକଣା ନିୟମ ରkା କରି େଯପରି ଭk ଆସିେବ େସ େନଇ ଆେଲାଚନା କରାଯିବ।
ଆଶ୍ରମଠାେର ବି ପବୂ କ
ର୍ ନିରାଡ଼mର ଭାେବ ସୀମିତ ଭkଙ୍କ ଉପsିତେି ର
ପଜ
ୂ ାପଣ୍ଡା ନିେଯାଗ ସଭାପତି କାଶିନାଥ ପଜ
ୂ ାପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା କଥା ଜଗnାଥ େହଉଛnି
ଅନୁ ଷ୍ଠତ
ି େହବ େବାଲି ଭୁବେନଶ୍ବରsିତ ଠାକୁର ନିଗମାନn ପରମହଂସଙ୍କ
ଦାରୁbh। ଦାରୁ େଦବତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦଶର୍ନ କରିେହବ। କିnୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାpଭୁ
ି େବ ୖଠକେର sିର
ଆଶ୍ରମଠାେର ମହn ମହାରାଜଙ୍କ ସଭାପତିତେ୍ବ ର ଅନୁ ଷ୍ଠତ
େହଉଛnି ଶିଳା bh। ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଭkମାେନ ଜଳଲାଗି, kୀର ଲାଗି, ବିଭn
ି
ଅଭିେଷକ କରnି। େତଣୁ େକାଭିଡ୍ ନିୟମ ରkା କରି ମnିର େଖାଲାଗେଲ ଭଲ
େହବ। ବିଏମ୍ସି ଅତିରk
ି କମିସନର ତଥା ମnିର ଟ୍ରଷ୍ଟ େବାଡର୍ ସଭ୍ୟ ଅବନୀକାn
ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିବାେର େସ କୁ ହnି ଏେନଇ ଜିlାପାଳଙ୍କ ସହ ଆେଲାଚନା
କରାଯାଇଛି। ଜିlାପାଳ ବିଏମ୍ସି କମିସନରଙ୍କ ସହ ଆେଲାଚନା କରି ଅନୁ ମତି
େଦେଲ େସବାୟତଙ୍କ ମତ ନିଆଯିବ। ଟ୍ରଷ୍ଟ େବାଡର୍େର psାବ ଗୃହୀତ କରାଯାଇ
ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଯିବା ପେର ମnିର େଖାଲି ପାରିବ। ମnିର କାଯର୍୍ୟ ନିବାର୍ ହୀ
ଅ କାରୀ pସn କୁ ମାର ଦାଶ କୁ ହnି ମnିର େଖାଲିବା େନଇ ସରକାରଙ୍କ ସହ
ଆେଲାଚନା ଚାଲିଛ।ି ଟ୍ରଷ୍ଟ େବାଡର୍ େବ ୖଠକ ଡକାଯାଇ psାବ ଗୃହୀତ କରାଯିବା
ପେର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁ ମତି ମିଳେି ଲ େଖାଲିବା ସmବ େହାଇ ପାରିବ।

ବଡ଼ ଦିନ, ନୂଆବଷର୍େର

ଚcର୍ ମନା

ଭୁବେନଶ୍ବର,୧୩/୧୨(ଇମିସ): ରାଜଧାନୀେର ଏେବ େକୗଣସି
ଧମର୍ାନୁ ଷ୍ଠାନ େଖାଲିବନି। ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଅ କ କେରାନା ଆkାn
ରାଜଧାନୀେର ଚିhଟ େହଉ ବାେବେଳ େଦ ୖନିକ ଆkାnଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ଅ କାଂଶ ଦିନେର ୩୦ରୁ ୪୦ ଭିତେର ରହୁଛି। ଆଜି ୪୧ ଜଣ
ଆkାn ଚିhଟ େହାଇଛnି। ରାଜଧାନୀେର ଧମର୍ାନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ
sାନ ଅେପkା ଅ କ ଜନଗହଳି ରହୁ ବାରୁ ଏହାକୁ ନୂ ଆ ବଷର୍ ପବ
ୂ ର୍ର ୁ
ନେଖାଲିବାକୁ ଆପାତତଃ ନିଷ୍ପtି େହାଇଛି।
ସବୁଠୁ ଗୁରତୁ ପ
୍ବ ଣ୍ଣ
ୂ ର୍ େହଲା ଏଥର ବଡ଼ଦିନ ଓ ନୂ ଆବଷର୍େର
ୁ କ
ଚcର୍ଗଡ଼
ି ଶ୍ରdାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ବn ରହିବ। ଡିେସmର ୨୪ ଓ ୨୫ ଏବଂ
ଡିେସmର ୩୧ ଓ ଜାନୁ ଆରି ୧େର ଚcର୍େର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧମର୍ାବଲmୀଙ୍କ ସେମତ
ବହୁ େଲାକଙ୍କର ଭିଡ଼ େହାଇଥାଏ। ବିଏମ୍ସିର େକାଭିଡ୍ କଟକଣା ନିୟମ

େକାଭିଡ୍ କଟକଣାେର
େଖାଲାଯାଉ ମnିର: େସବାୟତ

େଦବ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମnିରେର ଆେଲାକସjା

ନିଗମାନn ପରମହଂସଙ୍କ ସାବର୍େଭୗମ ଭk ସmିଳନୀ

ଏ ବଷର୍ ବି ରkା ପାଇଁ ପାଳନ େହବ

େହାଇଛି। େକାଭିଡ୍ କଟକଣା, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଓ େଢଙ୍କାନାଳ ଜିlାପାଳଙ୍କ
ନିେdର୍ଶନାମା ଅନୁ ଯାୟୀ ସmିଳନୀ ପାସ୍ ସହିତ ସୀମିତ ଭkଙ୍କ ଉପsିତେି ର
ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦର
ର୍ ଚଳିତ ବଷର୍ର ସmିଳନୀ
ୂ ତା ରkା କରି ବି ରkାପବୂ କ
ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଜ
ୂ ୍ୟପାଦ ମହn ମହାରାଜ ଶ୍ରୀମଦ୍ ସ୍ବାମୀ ଦିବ୍ୟାନn
ସରସ୍ବତୀ ମହାଭାଗ ଓ ଟ୍ରଷ୍ଟେବାଡର୍ ପkରୁ ନିେdର୍ଶନାମା ଜାରି କରିଛnି।
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେରାନା କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟେି ର
ରଖି ଭk ସmିଳନୀେର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ
ଆଶ୍ରିତ ଭk ଓ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଉk ସmିଳନୀେର
େଯାଗ ନ େଦବାକୁ ପଜ
ୂ ୍ୟପାଦ ମହn ମହାଭାଗ
ଅନୁ େରାଧ କରିଛnି। େତେବ ଭk-ଶିଷ୍ୟମାେନ
ସmିଳନୀ ତିନି ଦିନ ନିଜ ଗୃହାସନେର କିmା
ସିଂହାସନେର pଚଳିତ କେରାନା ନିୟମ
ପାଳନପବୂ କ
ର୍ ସାମାଜିକ ଦର
ୂ ତା ରkା କରି ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାେର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ଠାକୁରଙ୍କ ପଜ
ୂ ାcର୍ନା କରି ଆଶିଷ gହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହି େବ ୖଠକେର ମହn ମହାଭାଗଙ୍କ ସଚିବ ନିରଂଜନ ମହାnି, ଟ୍ରଷ୍ଟି
ମେହଶ୍ବର ସ୍ବାଇଁ, ଭୁବେନଶ୍ବର ଆଶ୍ରମ ଅଧ୍ୟk ଶ୍ରୀମଦ୍ ସ୍ବାମୀ ଶ୍ରdାନn
ସରସ୍ବତୀ, ଉପାଧ୍ୟk ଶ୍ରୀମଦ୍ ମୃତୁ୍ୟେଚୖତନ୍ୟ bhଚାରୀ ଓ ବିଭାଗୀୟ
ସଦସ୍ୟ େଦବ କୁ ମାର ରାଉତରାୟଙ୍କ ସେମତ ଅନ୍ୟ କମର୍କtର୍ା pମୁଖ
େଯାଗ େଦଇ ଆେଲାଚନାେର ଅଂଶ gହଣ କରି େଲ।

ଧମର୍ାନୁ ଷ୍ଠାନ େଖାଲିବା ନିଷ୍ପtି ନୂଆବଷର୍େର
ଅନୁ ଯାୟୀ େକୗଣସି sାନେର ଅ କ େଲାକ ଏକାଠି େହାଇପାରିେବନି।
େତଣୁ ଏହି ଚାରି ଦିନ ଚcର୍ ବn ରଖିବାକୁ ବିଏମ୍ସି େଯାଜନା କରିଛ।ି
ବିଏମ୍ସି କମିସନର େpମଚnd େଚୗଧରୀ କହିଛnି େଯ, ବଡ଼ଦିନ ଓ
ନୂ ଆ ବଷର୍ ପାଇଁ ବିଭnି ଚcର୍ ସେମତ ମnିରଗୁଡ଼କ
ି େର ବହୁ େଲାକଙ୍କ ଭିଡ଼
ଜମିଥାଏ। ଏେବ ରାଜଧାନୀେର କେରାନା ଆkାnଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି େଲ ବି
ଏହା ଏକ ଅଙ୍କେର ପହଞ୍ଚିନ।ି େତଣୁ ସଂkମଣ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ
େହବନି। ସବୁ ଦିଗକୁ ନଜରେର ରଖି ଆେମ ଏେବ ଜାନୁଆରି ୧ ପଯର୍୍ୟn
ି ୁ
ସବୁଠି କଟକଣା ଲଗାଇଛୁ। ଏହାପେର େକଉଁ ଧମର୍ାନୁଷ୍ଠାନ େଖାଲିବ, େକଉଁଠକ
କିପରି ଶ୍ରdାଳୁ ଯାଇପାରିେବ େସେନଇ ଏସ୍ଓପି ଜାରି େହବ। ଏେବ ପବୂ ର୍ ଭଳି
ସବୁ ଧମର୍ାନୁଷ୍ଠାନ ବn ରହିବ। ରାଜଧାନୀେର ଅେଶାକାଷ୍ଟମୀ, ରଥଯାtା, ଇଦ୍
ବn େହବା ପେର ଏେବ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ ବn େହବାକୁ ଯାଉଛି।
ଅପରପେk ୟୁନଟ
ି -୩ ମସ୍ଜିଦ୍ର େମୗଲାନା ମିରାଜ ଇମାମ୍ କହିଛnି
େଯ, ଆେମ ମସଜିଦ୍ େଖାଲିବାକୁ ବହୁବାର ଚିଠି େଲଖିଛୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାମା
ମସଜିଦ୍ କମିଟି ସହ ଏକ େବ ୖଠକ ବସିବ। ଏହାପେର ଆେମ ସରକାରୀ
ନିୟମ ଅନୁ ଯାୟୀ ମସଜିଦ୍ େଖାଲିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବିପt େଦବୁ।

