িত
মাননীয় ৰা পিত মেহাদয়, ভাৰত
িদ ী
িবষয়: েফচাৰ আন

টলটু েডৰ িবৰুে অনা গাচৰ ত াহাৰৰ বােব আেবদন।

আিম সমূহ া ৰকাৰী ব ি সকেল উ তম ন ায়ালয়ৰ াৰা েফচাৰ আন টলটু েডৰ আগতীয়া জািমন নাম ৰ
ু
কৰাত অত হতাশ আৰু মমাহত হেছা। তওঁ িচিডয়ামৰ এজন সদস হাৱাৰ ওপিৰও আই আই এম
আহেমদাবাদৰ এজন ছা , আই আই ৰ েফচাৰ আৰু বতমােন এজন জ
েফচাৰ আৰু চয়াৰ, িবগ ডাটা
এনালাই ক , গাৱা ইনি উট অফ মেনজেম । তদুপিৰ েফচাৰ টলটু েড ধম - ণী বষম ৰ ব া আৰু
ৰাজ ৱা নীিত (public policy) িবষয়ৰ এজন িবদ পি ত হাৱাৰ ওপিৰও এজন নতৃ ানীয় ৰাজ ৱা বুি জীিৱ
(public intellectual) আৰু গণতাি ক আৰু িশ াৰ অিধকাৰৰ এজন সি য় কম । এেন এজন ব ি ক চৰকােৰ
অধুনা ৱিতত ক'লা আইন 'Unlawful Activities Prevention Act' (UAPA) ৰ অধীনত মাওবাদী সংগঠনৰ
লগত জিড়ত বুিল গাচৰ প ীয়ন কেৰ।
২০১৮ চনত মহাৰা ৰ িভমা কেৰগাওঁত দিলত সংগঠনিবলােক পছবাজৰ িবৰুে হাৱা যু ৰ দুশ বছৰীয়া বষপুিত
উদযাপন কৰাৰ সময়ত িবেজিপ আৰু আৰ এছ এছ বািহনীৰ াৰা পিৰচািলত এক ভয়ানক িহংসা ক আ মণ
আগশাৰীৰ মানব অিধকাৰ আৰু িছিভল িলবাৰ জৰ কম ৰ ওপৰত সংঘ ত কৰা হয়।
১ জানুৱাৰী ২০১৮ ৰ িদনা বষপুিত উদযাপনত সমেবত হাৱা এটা বৃহৎ সমদলৰ ওপৰত িতি য়াশীল শি েয়
আকি কভােৱ িশলাবষণ আৰু শািৰৰীক হাৰ কৰাৰ ওপিৰও ব দাকান পাহাৰত অি সংেযাগ কেৰ। বতমান
সচৰাচৰ ঘ থকা এেনেবাৰ কাযৰ িত পুিলচৰ িনিবকাৰ ি িত আৰু িনি য়তাই বৰং শাসনৰ এেনেবাৰ দু াযৰ
িত সহেযািগতা আগবেঢ়াৱাৰ কথােহ উদঙাই িদেয়। হাৱাট এপত কািশত িভিডঅ'ত গৰুৱা পতাকাধাৰী লােক
'একেবােট' আৰু 'িভেড' িনেৰ সমেবত দিলত লাকসকলৰ ওপৰত অতিকেত আ মণ কিৰ খিদ প ওৱা দৃশ
ত হয়। ইয়াৰ ফলত অেনক আঘাত া হয়, ব মটৰ গাড়ী ংস হয় আৰু দাকান পাহাৰ আিদ ভ ীভূ ত হয়।
এই ঘৃণনীয় কাযৰ মূল েৰাচক য় েম 'সম া িহ ু আঘািদ' (Samastha Hindutva Aghadi) ৰ িমিল
একেবােট (Milind Ekbote) আৰু 'িশৱ ছ পিত িত ান' (Shiv Chhatrapati Pratisthan) ৰ স াজী িভেড
(Shambhaji Bhide) ক জািমনত মুকিল কিৰ িদয়া হয়। তওঁেলাকৰ িবৰুে কােনা মাকদমা চেলাৱা নহ'ল। বৰং
পুেণ পুিলেছ এই েৰাচক সকলক সুৰ া িদবৰ বােব এটা 'চ া ৰ ব াখ া' (Conspiracy theory) আগবঢ়াই কয় য
ঘটনাৰ আগিদনা পুেণত হাৱা 'এলগাৰ পিৰষদ' (Elgaar Parishad) ৰ সভাৰ ব াসকেল িহংসা ক কাযৰ িত
েৰািচত কিৰিছল। সই সভাখন ন ায়াধীশ েম কলেছ পা ল আৰু িপ. িব. চাৱে আ ান কিৰিছল। িক পুিলেচ
দাবী কেৰ য সংগঠকসকলৰ িনিষ মাওবাদীৰ সেত সংেযাগ থকাৰ মাণ আেছ। সই মেম ২০১৮ চনৰ জুন মাহৰ
পৰা কইবাজেনা ৰাজ ৱা াথৰ লগত জিড়ত ব ি ক( Civil Liberties Activists) আৰু মানব অিধকাৰৰ
ৱ াক মাওবাদীৰ সমথক বা সহানুভূিতশীল লাক আখ া িদ UAPA ৰ অধীনত
াৰ কেৰ আৰু তওঁেলাক আিজ
পয কাৰাগাৰত ব ী হ থািকবলগীয়া হেছ।
েফচাৰ আন টলটু েডৰ নামেটা অিতিৰ অিভেযাগনামাত সংেযািজত কৰা হেছ ২০১৯ চনৰ ফ ৱাৰী
মাহত। তওঁ আনিক এলগাৰ পিৰষদৰ সভােতা উপি ত নািছল। তওঁৰ িবৰুে ' মাণ' িহচােপ আগেত
াৰ কৰা
লাক এজনৰ কি উটাৰত পাৱা এখন িচ ৰ পৰা পাৱা গেছ বুিল কাশ কিৰেছ। িপেছ ছাইবাৰ ফেৰণিছক
িবে ষণত সই কি উটাৰেটাত ' মলেৱৰ' ৰ অৱি িতেয় (যাৰ জিৰয়েত বদুিতক সংেকতৰ সহায়ত আঁতৰৰ পৰাই
িনয় ণ কিৰব পৰা মতা আহৰণ কৰা হয়) তথাকিথত ' মাণ' ৰ
ত অেনক সে হৰ অৱতাৰণা কিৰেছ।
নৱগ ত মহাৰা চৰকােৰ িত িত িদয়া মেম িছিভল িলবাট জৰ কম আৰু মানব অিধকাৰৰ অিধব াসকলৰ
িবৰুে পুিলচৰ ওচৰত থকা গাচৰসমূহ পুনৰ িনিৰ ণ কিৰবৰ বােব যাৱা মাহত নশ েনল ইনেভি েগ ং এেজ ী
(NIA) ৰ ওচৰত দািখল কেৰ। NIA ৰ হ ছিলিছটৰ জেনেৰল তু ষাৰ মহতাই, যাৰ হাতত গাচৰেটা অপণ কৰা

হিছল, যুি দশাই য জৰা কৰাৰ াথত েফচাৰ আন
েয়াজনীয়।

টলটু েডক কাৰাগাৰত আৱ কৰােতা অিত

িক এই কথা সেজােৰ কাৱা দৰকাৰ য েফচাৰ টলটু েড এজন আগশাৰীৰ যুি িবদ আৰু তেখতৰ বৃি গত
দ তাও অেনক বিছ। ভাৰতবষত ইনফৰেমচন টকন'লিজৰ (IT) িবকাশৰ
ত ভাৱ পেলাৱা থম িবছজন
ব ি ৰ িভতৰত তওঁ ও এজন বুিল 'ডাটা কােৱ ' (Data Quest) নামৰ সং ােটােৱ এেকৰােহ িতিনবছৰ ধিৰ এই
িখতাপ িদ আিহেছ। তদুপিৰ তেখেত তল আৰু গছৰ
খনেটা যাৱা িতিনটা দশক ধিৰ িনজ ধ ান ধাৰণােৰ
িবিভ প িত উ াৱন কিৰ নানা ধৰণৰ আিহ
ত কৰােক আিদ কিৰ ৰূপায়ণ কৰাৈলেক ব মূলীয়া অৱদান যাগাই
আিহেছ। তাৰ বােব তেখতক িবিভ স ানজনক বঁটা আিদও দান কৰা হেছ। েফচাৰ টলটু েড এটা ব ৱসািয়ক
িত ানৰ 'িছ ই ও' িহচােপ তাৰ ছাবিছিডেয়ৰী িত ানসমূহত সাত বছৰ ধিৰ বাড ম াৰ হ ৰণেকৗশল
(strategy), শাসিনক (executive), আই
েটজী আৰু িৰেটইল কাউি লৰ সদস িহচােব (IT Strategy and
Retail Council) ফৰছু ন ৫০০(Fortune 500) কা ানীৰ িখতাপ পাৱা িব িপ িচ এল (BPCL) ৰ সদস
িহচােবও ১২ বছৰ কায িনবাহ কেৰ। তেখেত ২৭ খন িকতাপ, খ াত িলখকৰ স ািদত ৫০ খন িকতাপৰ অধ ায়
আিদ িলখাৰ ওপিৰও বাতিৰকাকত, আেলাচনী আৰু জনি য় পি কাসমূহত ব ল পিৰমােন িলখা মলা - কেৰ।
আ জািতক সি লনত িবিভ গেৱষণা প দান কৰাৰ ওপিৰও তেখতৰ িবছখনতৈকও অিধক গেৱষণা প িবেদশী
পি কাত কাশ পায় আৰু এজন আগশাৰীৰ ৰফাৰী বা িনণায়ক িহচােব আৰু সই পি কাসমূহৰ বাড ম াৰ
িহচােবও তেখেত অিৰহণা যাগাই আিহেছ। তেখেত িভিজ ং েফচাৰ িহচােব অতীতত আৰু বতমােনও দশিবেদশৰ িবিভ িশ ানু ানত কাম কৰােৰা অিভ তা আেছ।
মহাৰা ৰ য়াভাটমাল (Yavatmal) িজলাৰ এক ভূ িমহীন পিৰয়ালত জ হণ কৰা আন টলটু েড বৃি গতভােব
এজন অত সফল ব ি হাৱাৰ িপছেতা িক তেখেত িনে িষত িনপীিড়তৰ সং ামৰ সেত সদায় জিড়ত থােক।
তেখত এজন আগশাৰীৰ িছিভল ৰাইটচ এি িভ আৰু সামািজক অন ায় আৰু িনে ষণৰ উৎসৰ িবষয়ত এজন
তাি ক। তেখেত বাবাচােহব ডা. িব আৰ আে দকাৰৰ নািতনীক িবয়া কৰায়। এ আই এফ আৰ ই (AIFRTE)ৰ
পেৰিছিডয়ামৰ এজন সি য় কমকতা িহচােব তেখেত যাৱা দহবছৰ ধিৰ সংগঠনেটাক িবপুল বৰঙিণ যােগাৱাৰ
ওপিৰও ভাৰতবষত মাতৃ ভাষাৰ যােগিদ এক িবনামূলীয়া আৰু বাধ তামূলক ৰাজ ৱা িশ াব ৱ া (Common
School System) কাযকৰী কৰাৰ ল েৰ অেনক লাকক (activist) সি য় অংশ হণ কিৰবৈল অনু ািণত কিৰ
আিহেছ। এইেটােৱই একমা উপায় যাৰ জিৰয়েত িশ াত সামািজক ন ায় আৰু সমতা দান কিৰব পৰা যাব।
ইয়াৰ াৰা আিম ভাৰতৰ মাননীয় ৰা পিত মেহাদয়ৈল আেৱদন জনাওঁ যােত েফচাৰ টলটু েড আৰু
অন ান সকলৰ িবৰুে এই িবষয়ত অনা িমছা অিভেযাগসমূহ ত াহাৰ কেৰ।

