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

મુય સમાચાર
News of Friday, 12th January 2018

જના આરોપ અને પ બાદ મોદની કાયદામંી સાથે ચચા
સીજેઆઈ પર ચાર જજના આરોપથી સરકાર પણ હચમચી : સુીમ કટનો આંતરક મામલો છે અને સરકાર કોઇ પ
તરકે નહ હોવાનું સરકારનું વલણ : સરકાર તરફથી હજુય સાવાર િનવેદન ર કરાયું નથી

નવીદહ,તા. ૧૨ : સુીમ કટના ચાર જજ તરફથી પકાર પરષદ યોને ચીફ જટસ ઓફ ઇડયા પર ગંભીરકારના
આેપો કરવામાં આયા બાદ આને લઇને ભારે હોબાળો થઇ ગયો છે. વડાધાન નરે મોદના નેતૃવમાં એનડએ
સરકાર પણ હચમચી ઉઠ છે. સુીમ કટના યાયાધીશના આ પગલા બાદ વડાધાન મોદએ તરત જ કાયદામંી
રિવશંકર સાદ સાથે ફોન પર વાત કર હતી. આ મામલામાં સરકારને પણ હવે ઘણા પટકરણ કરવાની જર પડશે.
સનસનાટપૂણ આેપ કરવામાં આયા બાદ યાયપાિલકાથી લઇને સરકાર પણ હચમચી ઉઠ છે. જજના આરોપ અને
પ બાદ મોદએ રિવશંકર સાદ સાથે વાતચીત કર છે. અલબ આને લઇને કોઇ સાવાર િનવેદન ર કરાયું નથી.
િમડયા રપટમાં જણાવવામાં આયું છે કે, સરકાર માને છે કે, આ કોઇ સરકારનો મામલો નથી. આમા દરિમયાનગીર
કરવાની જર દેખાઈ રહ નથી. સરકાર એમ પણ માને છેકે, આ સુીમનો આંતરક મામલો છે. સરકાર તેમાં પ નથી.
સમ મામલાને લઇને ચીફ જટસ દપક િમાએ એટની જનરલ કેકે વેણુગોપાલ સાથે વાતચીત કરને ચચા કર છે.
ભાજપના રાયસભા સાંસદ સુમયમ વામીએ કું છે કે, િમડયાની સમ આવનાર ચાર જ  પોતાની પીડા રજૂ
કર છે તો તેમને ચોસપણે પીડા થઇ હતી. વામીએ એમ પણ કું છે કે, જએ ચીફ જટસ પર ો ઉઠાયા છે.
તેમની વચે િવવાદ છે જેથી વડાધાને આ મામલામાં દરિમયાનગીર કરવી ઇએ. િમડયાની સમ વાત રજૂ કરનાર
ચારેય જજ બુિવી છે. તેમની વાતો પર યાન આપવાની જર છે.
CJI પર મહાભયોગ અંગે દેશ જ િનણય કરે
નવીદહ, તા. ૧૨ : સુીમ કટના ચાર વરઠ જજના સીજેઆઈ ઉપર શુવારના દવસે ગંભીરકારના આેપો
કરવામાં આયા બાદ દેશભરમાં હોબાળો મચેલો છે. સુીમ કટમાં નંબર બેના જજ ગણાતા જટસ ચેલેમેરે િમડયા
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સાથે વાતચીત કરતા કું હતું કે, અમારા પ પર હવે રાને િવચારણા કરવાની જર છે. મુય યાયાધીશની સામે
મહાભયોગ ચલાવવામાં આવે કે કેમ તે અંગે રાએ િનણય કરવો ઇએ. જટસ ચેલેમેરે કું હતું કે, આ ખુશીની
વાત નથી કે, અમને પકાર પરષદ બોલાવવી પડ છે. સુીમ કટનું તં યોયરતે ચાલી રું ન હતું. છેલા કેટલાક
મહનામાં કેટલીક બાબતો એવી બની હતી જે બનવી ઇતી ન હતી. સામાયરતે જજ િમડયાથી અંતર રાખે છે અને
હેરરતે યાયતં તરફથી ચીફ જટસ જ િનવેદન કરે છે. ચીફ જટસ દપક િમા અને જટસ ચેલેમેર વચે ઘણા
મુા પર મતભેદો છે.
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