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તા. ૧૩ યુઆર ૨૦૧૮ િવમ સંવત્ ૨૦૭૪ પોષ વદ - ૧૨ શિનવાર

મુય સમાચાર
News of Friday, 12th January 2018

ચીફ જટસ િવધ ૪ જની બગાવતઃ સુીમ કટને બચાવો નહતર લોકતંનો ઘડો લાડવો
દેશના ઇિતહાસમાં પહેલીવાર ૪ જ િમડયા સમ આયાઃ સુીમ કટમાં બધુ ઠકઠાક નહ હોવાનો સનસનીખેજ આરોપઃ
સુીમ કટનું શાસન યોય રતે ચાલુ ન હોવાનો આરોપઃ અનેક બાબતે ચીફ જટસને રજૂઆત કર પરંતુ વાત
સાંભ નથીઃ કેટલાક ફેસલાઓથી યાયપાિલકાની યવથા ખરાબ રતે ભાિવત થઇ છેઃ સુીમ કટની વતંતાને
પણ અસર

નવી દહ તા. ૧૨ : વતંતા બાદ દેશમાં થમવાર સુીમ કટના ૪ જએ આજે પકાર પરષદ કરને ખળભળાટ
મચાવી દધો. ચીફ જટસ બાદ સુીમ કટના ૪ વરઠ જજ જટસ ચેલામેર, જટસ મદનલોકુર, જટસ કુરયન
સેફ, જટસ રંજન ગોગોઇએ મીડયા સાથે વાત કરને સુીમ કટના શાસનમાં અિનયિમતતાઓ પર ો ઉઠાયા છે.
સુીમ કટના ચાર જનો એક સાત પાનાનો પ પણ સામે આયો છે. જેમાં જએ કેટલાક કેસમાં એસાઇનમેટને લઇને
નારાજગી યકત કર છે. જએ આરોપ મુકયો છે કે ચીફ જટસ તરફથી કેટલાક મામલાઓને કેટલીક ખાસ બેચો અને
જને જ આપવામાં આવે છે.

મીડયા સાથે વાત કરને ૨ નંબરના જજ મનાતા જટસ ચેલામેરે કાં, અંદાજે ૨ મહના પહેલા અમે ૪ જના ચીફ
જટસને પ લયો અને મુલાકાત કર અને તેઓને જણાયું કે, જે કંઇ પણ થઇ રાં છે તે યોય નથી. શાસન યોય
રતે ચાલી રાં નથી. આ મામલો એક કેસના અસાઇનમેટ અંગેનો હતો. તેઓએ કાં કે , કે અમે ચીફ જટસને
અમાર વાત સમવામાં અસફળ રા. તેથી અમે દેશ સમ સંપૂણ વાત રાખવાનો િનણય કયો.

પકારો ારા પૂછવામાં આયું કે, યાં મામલા અંગે તેઓએ ચીફ જટસને પ લયો. જટસ કુરયન સેફે કાં કે, તે
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એકનું અસાઇનમેટ હતું તે પૂછવામાં આયું કે શું આ સીબીઆઇ જજ જટસ લોયાના શંકાપદ મૃયુ સાથે ડાયેલો
મામલો છે. કુરયને કાં ‘હા’ આ બધાની વચે સીજેઆઇને લખેલો પ જજ મીડયાને આપવાના છે જેનાથી સમ મામલો
પટ થશે કે યાં મામલા અંગે તેઓના ચીફ જટસ સાથે મતભેદ છે.
જટસ ચેલામેર અને જટસ કુરયન સેફે કાં કે, અમે તે પ સાવજિનક કરશું. જેનાથી સમ વાત પટ થશે.
ચેલામેરે કાં કે, ૨૦ વષ બાદ કોઇ એમ ન કહ શકે. અમે અમાર આમા વેચી દધી છે તેથી અમે મીડયા સાથે વાત
કરવાનો િનણય કયો. ચેલામેરે કાં કે, ભારત સહત કોઇપણ દેશમાં લોકતંને ળવી રાખવા માટે તે જર છે કે,
સુીમ કટ જેવી સંથા યોય રતે કાય કરે.
ચેલામેરે કાં કે, અમારા પ પર હવે દેશને િવચાર કરવાનો છે કે મુય યાયાધીશ િવધ મહાભયોગ ચલાવો કે નહ.
જટસ ચેલામેરે કાં કે, તે ખુશીની વાત નહ કે અમારે પકાર પરષદ બોલાવી પડે. સુીમ કટનું શાસન યોય
રતે ચાલી રાં નથી. છેલા કેટલાક મહનાઓમાં તે બયું છે, જે થવું ઇએ નહ.
મીડયા સાથે સુીમ કટના જની આ વાતચીત અયંત મહવપૂણ અને ઐિતહાિસક છે. સામાય રતે જજ મીડયાથી
દુર જ રહે છે અને સાવજિનક રતે યાયપાિલકાનો પ ચીફ જટસ જ રાખે છે. ઉલેખનીય છે કે , હાલ ચીફ જટસ
દપક િમા અને બી નંબરના સીનીયર જજ જટસ ચેલામેર વચે અનેક મુે મતભેદ રા છે.
પમાં કહેવામાં આયું છે કે, સામાય િસધાંત છે કે ચીફ જટસની પાસે રોટર તૈયાર કરવાનો અિધકાર હોય છે અને
તેઓ ની કરે છે કે કઇ બચ અને જજ મામલાની સુનાવણી કરશે. કે તે દેશનું યાયશા છે કે , ચીફ જટસ બધા
બરાબરના જમાં થમ હોય છે. તેઓ કોઇથી નાના કે મોટા હોતા નથી.
જએ પોતાના પમાં લયું કે, ‘એવા અનેક કેસ છે, જેનું દેશ માટે ખૂબ જ મહવ છે ચીફ જટસે તેવા કેસોને તાિકક
આધાર પર આપવાના બદલે પોતાની પસંદગીવાળા બચોને સપી દધા. તેને કોઇ પણ ભોગે રોકવા ઇએ.’
પમાં એ પણ લખવામાં આયું છે કે, આ સંથાની િતઠાને હાિન પહચે નહ તેથી કેસનો ઉલેખ કર રા નથી પરંતુ
તેના કારણે પહેલાથી જ યાયપાિલકાની સંથાને નુકસાન થયું છે.
ચાર જએ પમાં શું શું લયુ છે ?
- ચીફ જટસ કેસની વહચણીના િનયમોનુ પાલન કરતા નથી
- પરંપરાની િવ કામ કર રા છે, સામુહક િનણયો લેવાતા નથી
- ચીફ જટસે સંથાની છબી ખરાબ કર છે
- એવા કેસ જે સુીમ કટની અખંડતાને અસર કરે છે તે કોઈ કારણ વગર એવી બચોને આપી દયે છે જે ચીફ
જટસની ેફરસની હોય
- સુીમ કટ ૨૪ જ સાથે કામ કરે છે યારે સંયા ૩૧ હોવી ઈએ
- જની જયા ખાલી હોવાથી કેસનો બો-ભરાવો વધતો ય છે
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