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িদlীর uc আদালেতর িডিভশন ব  লিলত মািদর িবরেুd সমs আেদশ 
খািরজ কেরেছ eবং পাসেপাট pত াপণ কেরেছ 

 

মmুাi, আগs 29, 2014: মাননীয় িবচারপিত বাদার দেুরজ আহেমদ eবং মাননীয় িবচারপিত 
িবভু বাখরেুক িনেয় গ ত িদlীর uc আদালেতর িডিভশন ব  dারা পাশ করা ঐিতহািসক রােয় 
iিnয়ার িpিময়ার িলগ বা আiিপeল-eর pিত াতা o pধান sপিত eবং রাজsান িkেকট 
a ােসািসেয়শেনর সভাপিত  লিলত মািদর িবরেুd আজ সমs আেদশ খািরজ কেরেছ eবং তাঁর 
পাসেপাট pত াপণ কেরেছ, eবং eছা াo,  লিলত মািদর ভারেত িনেজর গেৃহ িফের আসা 
সmবপর কেরেছ।  
 

 মািদর পাসেপাট pত াপণ কের ব  বেলন য, pত াহােরর আেদশ  aৈবধ িছল eবং পাসেপাট 
pত াহােরর জন  মােনকা গাnীর মামলায় পিরকিlত পরীkায় utীণ হেত e  ব থ হেয়িছল। ব  
আেরাo বেল য  লিলত মািদর পাসেপাট pত াহারকারী আেদশ  aৈবধ িছল কারণ e  eমন 
িকছু িবষয় dারা pভািবত হেয়িছল যগিুল aনপুযkু eবং apাসি ক eবং সখােন eমন কানo 
গরুতুর সমস া কথা জানা যায়িন যা পাসেপাট pত াহারেক ন ায়স ত pমাণ কের। ব  uেlখ 
কেরেছ য,  লিলত মািদ সমs নিথপt pদান কেরেছন যা তাঁর কােছ চাoয়া হেয়েছ eবং 
িভিডo কেথাপকথেনর মাধ েম পরীkা দoয়ার psাব িদেয়েছন, সতুরাং pত াহােরর আেদশ  
আiনসmত িছল না। 

  

eছা াo ব  বেলন য, ফমা(eফieমe)-eর সমন পালন না করা বা খলােপর জন  eক  
িনিদ  পdিত বা িবিধবd pিবধান আেছ eবং জনগেণর sােথর িভিtেত eiরূপ খলােপর জন  তারঁ 
পাসেপাট pত াহার করা আiনসmত িছল না। 

 

 

 



 

 

আজ িদlীর uc আদালেতর িডিভশন ব  dারা পাশ করা ঐিতহািসক রােয়র িবষেয় মnব  করেত 
িগেয়  লিলত মািদ, আiিপeল-eর pিত াতা o pধান sপিত eবং রাজsান িkেকট 
a ােসািসেয়শেনর সভাপিত বেলন য “e  eক  দীঘ eবং ক কর ল াi িছল eবং আজ আিম 
িনেদাষ pমািণত। আিম সবসময় আমােদর আiিন ব বsার uপর আsা রেখিছ eবং aবেশেষ 
ন ােয়র জয় হেয়েছ। কায ত pেত ক  মামলা যা িমথ ার uপর িভিt কের গ ত সগিুল আমােদর 
আiিন ব বsায় ঠাঁi পায় না eবং eর জন  আিম কৃতj। আিম সবসময় বেল eেসিছ য আিম 
ভারেত িফরেত আgহী eবং িবলm না কের তা াতাি  িফরেত চাi। আমােদর িpয় খলা 
িkেকটেক িন লষু রাখার খািতের eবং যা eেত  বাধা সিৃ  করেব স সব িকছুর িবরেুd আিম 
আমার ল াi বজায় রাখব”।  

 

ei বছেরর গা ার িদেক  লিলত মািদ রাজsান িkেকট a ােসািসেয়শেনর সভাপিত িনবািচত 
হেয়িছেলন। ei রায় eবং তাঁর পাসেপাট pত াপেণর ফেল ভারেত লিলত মািদর িফের আসার আর 
কানo pিতবnকতা নi।  

 

eছা াo ei বছেরর গা ায় bয়ািরেত মাননীয় মmুাi uc আদালেতর িডিভশন ব ,  লিলত 
মািদর িবরেুd ফয়সালা মামলা পিরচলনা করেত iিড(eনেফাসেমn িডেরকেটােরট) কতৃক গ ত 
মতামত খািরজ কের। িবচারপিত ভািজফদার eবং িবচারপিত কালাবাoয়ালােক িনেয় গ ত ব  

দু  aিভেযােগ িবষয়  aনেুমাদন কেরন। দু  aিভেযাগ হেc, নিতক ন ােয়র নীিতর ul ন 

যখােন aিধকাংশ নিথপt যগিুলর uপর eেজnী িনভর কেরিছল সগিুল সরবরাহ করা হয়িন  
eবং য মতামত  পশ করা হেয়িছল তা সmূণরূেপ aেযৗিkক। eরপের আদালত eক  নতুন শা 
কজ বা কারণ দশােনার িবjিp জাির করেত iিড-ক eক  িবকl জানায় যা করা হয়িন। 
 
 
 
 
 
 
 

 


