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

મુય સમાચાર
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ચીફ જટસ સામે સવાલ ઉઠાવનાર ચાર ને ઓળખો...
ણ તલાકનો ફસલો આ પંચ પરમેરે સંભળાયો હતોઃ ચીફ જટસ દપક િમા યારે ચચામાં આયા જયારે જને કહેવુ
પડયુ, 'ભગવાન કે લીયે ઐસા ન કહે'

નવી દહ તા.૧ર : સુિમ કટના સીનીયર એ ઇિતહાસમાં પહેલી વખત દેશમાં સામે આવી સવોચ યાયાલયમાં
ચાલી રહેલી અિનયિમતતાઓ પકારો સમ મુક છે. આ માં જટસ જે.ચેલમેર, જટસ રંજન ગોગોય, જટસ
મદન લોકુર અને જટસ કુરયન સેફ સામેલ છે.

જટસ જે.ચેલમેર
આંદેશના કૃણા જલામાં ર૩ જુલાઇ ૧૯પ૩માં જમેલા જટસ જતી ચેલમેરએ દ.ભારતની િતઠત માસ લોયલા
કોલેજમાં ભૌિતકશા િવષય ઉપર નાતક ડી મેળવી હતી યારબાદ આં િવ િવાલયમાંથી ૧૯૭૬માં કાનૂની
અયાસ પુરો કયો યારબાદ ૧૩ ઓકટોબર ૧૯૯પમાં ચેલમેર એડલ એડવોકેટ જનરલ બયા. પાછળથી ગુવાહાટ
હાઇકટના મુય યાયધીશની ભુિમકા પુર કર ર૦૧૧માં સુિમ કટના જ બયા.
જટસ રંજન ગોગોય
૧૮મી નવેબર ૧૯પ૪માં જમેલા જટસ રંજન ગોગોય ૧૯૭૮માં વકલ બયા. ગુવાહાટ હાઇકટમાં લાંબા સમય સુધી
વકલાત કયા પછ ર૮ ફેુઆર ર૦૦૧ના તેઓ ગુવાહાટ હાઇકટમાં કાયમી જ તરકે િનયુકત પાયા. યારબાદ ૯
સટેબર ર૦૧૦માં તેમની બદલી પંબ-હરયાણા હાઇકટમાં થઇ. ર૩ એિલ ર૦૧રના તેઓ સુિમ કટમાં જ બયા.
રંજન ગોગોય સુિમ કટની એ બેચમાં સામેલ હતા જેણે સુિમ કટના પુવ યાયધીશ માકેડેય કાઝુને સોિમયા મડર
કેસ ઉપર લોગ લખવા બાબતે અંગત રતે અદાલતમાં રજુ થવાનો હુકમ કયો હતો.

This page is printed from: http://www.akilanews.com/Main_news/Pdf/13-01-2018/121744

જટસ મદન ભીમરાવ લોકુર
જટસ મદન ભીમરાવ લોકુરનો જમ ૩૧ ડસે. ૧૯પ૩ના થયો હતો. તેઓએ દહની મડન કુલમાં અયાસ કયો અને
દહ યુિનવિસટની સેટ ટફન કોલેજમાંથી ઇિતહાસ િવષય ઉપર નાતક ડી મેળયા બાદ દહ યુિન.માંથી જ
૧૯૭૭માં એલએલબીની ડી મેળવી તેમણે દહ હાઇકટ અને સુિમ કટમાં વકલાત પણ કર. ૧૯૮ ૧માં તેઓ
પરા પાસ કર સુિમ કટમાં 'એડવોકેટ ઓન રેકડ' થાિપત થયા. તેમણે િસિવલ મીનલ કોટટયુશનલ લો અને
રેવયુ એડ સિવસ લોમાં િવશેષતા મેળવી છે. ૧૯૯૦ થી ૧૯૯૬ સુધી તેઓ કે સરકારના વકતા રા અને કે
સરકાર વતી તમામ કેસોની દલીલો કર. તેમને ૪ જુન ર૦૧રના સુિમ કટના જ િનયુકત કરવામાં આયા.
જટસ કુરયન
જટસ કુ ર યનનો જમ ૩૦ નવે  બર ૧૯પ૩ના રોજ કે ર ળમાં થયો હતો. તે મ ણે કે ર ળ લો એકે ડ ે મ ી લો કોલે જ ,
િતવતપુરમમાંથી કાનૂની અયાસ કયો હતો. ૧૯૭૭-૭૮માં તેઓ કેરળ યુિનવિસટમાં એકેડેમીક કાઉસીલ સય બયા.
૧૯૮૩ થી ૧૮૮પ સુધી કોચી યુિનવિસટના સેનેટ મેબર રા. ૧૯૭૯માં કેરળ હાઇકટમાંથી વકલાત શ કરવાવાળા
કુરયન ૧૯૮૭માં સરકાર વકલ બયા અને ૧૯૯૪ થી ૧૯૯૬ સુધી એડલ જનરલ એડવોકેટ પદ ઉપર રા. ૧૯૯૬માં
તેઓ સીનીયર વકલ બયા અને ૧ર જુલાઇ ર૦૦૦ના કેરળ હાઇકટમાં જ બયા. ર૦૦૬ થી ર૦૦૮ વચે તેઓ કેરળ
યાયીક એકેડેમીકમાં અય રા. ર૦૦૮માં તેઓ લયીપ લીગલ સિવસ ઓથોરટના અય બયા. યારબાદ તેઓ
૮ ફેુઆર ર૦૧૦થી ૭મી માચ ર૦૧૩ સુધી હમાચલ દેશ હાઇકટના મુય યાયધીશ રા. ૮ માચ ર૦૧૩થી જટસ
કુરયન સુિમ કટના જજ બયા. તેઓ ર૯ નવેબર ર૦૧૮ના િનવૃત થશે.
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