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অেযাধ া মামলার রায় আজ
কড়া িনরাপ া ব ব া হণ

কাশ : ০৯ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ভারেত ব  তীি ত অেযাধ ার মসিজদ-মি র মামলার রায় আজ শিনবার ঘাষণা করেত যাে  ি ম
কাট।  ানীয়  সময়  সকাল  সােড়  ১০টায়  এই  মামলায়  রায়  ঘাষণার  স াবনা।  রায়  উপলে

উ র েদশসহ  ভারতজুেড়  কড়া  িনরাপ া  ব ব া  হণ  করা  হেয়েছ।  খবর  এনিডিটিভ  ও  ইি ডয়া
টাইমেসর

গত ১৬ অে াবর ি ম কােটর ধান িবচারপিত র ন গৈগেয়র নতৃ াধীন পাঁচ সদে র সাংিবধািনক
বে  অেযাধ া জিম িবতেকর নািন শষ হয়। অেযাধ ায় ২ দশিমক ৭৭ একর জিমর দািব জািনেয়েছ

িহ  এবং মসুিলম উভয়প ই। ১৯৮০ সাল থেকই এই ই িট রাজৈনিতক িবষয় হেয় উেঠেছ। ১৯৯২
সােলর ১৬ শতেকর বাবির মসিজদ িঁড়েয় দয় দি ণপি  সংগঠন। তােদর িব াস, ভগবান রামচে র
জ ভূিমর ওপর তির পুেরােনা মি েরর ভ াবেশেষর ওপর করা হেয়েছ সিট। সই সমেয় িহংসার ঘটনায়
সারা দেশর ৩ হাজােরর বিশ মা েষর মতৃু  হয়। সই জায়গায় মি র তির করেত চায় িহ রা, মসুিলম
সংগঠেনর তরেফ দািব করা হেয়েছ, মসিজেদর ংসাবেশেষর ওপর মসিজদ তিরর কােনা মাণ নই।
আগামী ১৭ নেভ র অবসর হণ করেবন ধান িবচারপিত র ন গৈগ। এর আেগই এই রায় দওয়া
হে ।

অেযাধ ার আশপােশ অেনক ােমই উড়েছ উ র েদশ পুিলেশর িবেশষ ান। ৩০িট বা  ায়াড গেছ
বহৃ িতবার রােতই। অেযাধ ার অিধকাংশ এলাকায় ১৪৪ ধারা জাির করা হেয়েছ। চলেব িডেস েরর শষ
পয । রা  ম ণালয় সখােন ৪ হাজার আধা-সামিরক বািহনীর জওয়ান পািঠেয়েছ। সইসে  ১৬ হাজার
পুিলশকমী।  থমথেম  শহেরর অেনেক অশাি র ভেয়  আেগ  থেকই  বািড়র  িশ  ও  মিহলােদর সিরেয়
িদেয়েছন অ । সা াল িমিডয়া এ িনেয় কােনা পা  দওয়া িনেয় সতকবাতা িদেয়েছন অেযাধ ার

শাসন। আশপােশর িতিট ােম ১০ জন কের ােসবক িনেয়াগ করা হেয়েছ। কােনা রকম উে জক
অব া হেল তারা সে  সে  পুিলশেক জানােব। সা দািয়ক িদক থেক শকাতর এলাকায় অেনক বিশ
িনরাপ া বািহনী মাতােয়ন করা হেয়েছ। ভারতীয় রল তােদর কমীেদর জ  সাত পাতার িনেদিশকা জাির
কেরেছ। সব ছুিট বািতল করা হেয়েছ। ধানম ী নের  মািদ এর মেধ ই তার মি সভার সদ েদর
জািনেয় িদেয়? ছন, তারা যন িতি য়ার িবষেয় অত  সংযত থােকন।
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