
 

 

 

Media Release 

લલલત મોદી સામેના તમામ ઓર્ડરને રદ ઠેરવતી દદલ્હી 
હાઇકોર્ડની દર્વવઝન બેન્ચઃ પાસપોર્ડ  પરત આપ્યો 

મ ુંબઇ, 28 ઓગસ્ર્ 2014 : દિલ્હી હાઇકોરે્ટ બધુવારે આપેલા એક સીમાચિહ્ન ચકૂાિામાાં ઇન્ડિયન પ્રીમમયર લીગ 

(આઇપીએલ)ના સ્થાપક તથા મખુ્ય મિલ્પી અને રાજસ્થાન દિકેર્ટ એસોમસએિનના પ્રમખુ લચલત મોિી સામેનાાં તમામ 

ચકૂાિાઓ રિ ઠેરવ્યા હતા અને તેમનો પાસપોર્ટટ  પાછો આપવાનો આિેિ કયો હતો. ડયાયમમૂતિ બાિર દુરાઝ અહમેિ 

અને ડયાયમમૂતિ મવભ ુબાખરૂની બનેલી દિમવઝન બેડિના આ ચકૂાિાથી લચલત મોિીના ભારત પાછા આવવાનો માગટ 
મોકળો બડયો છે. 

 

મોિીનો પાસપોર્ટટ  પાછો આપવાનો આિેિ આપતા બેડિે જણાવ્્ુાં હત ુાં કે, રીવોકેિન ઓિટર અમાડય હતો અને તે 

પાસપોર્ટટ  રીવોકેિન મારે્ટ મેનકા ગાાંધીના કેસમાાં નક્કી કરેલી માગટિમિિકા પાસ કરવાનો મનષ્ફળ ગયો હતો. વધમુાાં, 
બેડિે જણાવ્્ુાં હત ુાં કે, લચલત મોિીનો પાસપોર્ટટ  પાછો ખેંિવાનો આિેિ અમાડય હતો કારણ કે તેની પાછળ અપ્રસ્તતુ 

અને અપ્રાસાંચગક પરુાવાઓની અસર હતી અને પાસપોર્ટટ  પાછો ખેંિવાને વાજબી ઠેરવે એવો કોઇ ગાંભીર મદુ્દો જાહરે 

કરવામાાં આવ્યો નહતો. બેડિે નોંધ્ુાં હત ુાં કે, મોિીએ અિાલતે માાંગેલા તમામ િસ્તાવેજો રજૂ કયાટ હતા અને મવદિયો 
કોડફરડસ દ્વારા પોતાની તપાસ કરવાની ઓફર કરી હતી અને તેથી પાસપોર્ટટ  પાછો ખેંિવાનો ઓિટર ગેરકાનનૂી હતો. 
 

બેડિે એમ પણ જણાવ્્ુાં હત ુાં કે, ફેમા હઠેળ દિફોલ્ર્ટ અથવા સમડસનાાં નોન-કમ્પ્લાયડસ મારે્ટ કેર્ટલીક િોક્કસ પ્રદિયાઓ 

અને કાનનૂી જોગવાઇઓ છે અને સામાડય પ્રજાનાાં દહતમાાં નહોત ુાં એવો આધાર આપીને આવા દ઼િફોલ્ર્ટ મારે્ટ પાસપોર્ટટ  
પાછો લઇ લેવો એ કાયેિસરનુાં કૃત્ય નહોત ુાં. 
 

દિલ્હી હાઇકોર્ટટની દિમવઝન બેડિે આપેલા સીમાચિહ્ન ચકૂાિા અંગે દર્ટ્પણી કરતા આઇપીએલના સ્થાપક અને વિલ્પી 
તથા રાજસ્થાન દિકેર્ એસોવસએિનના પ્રમ ખ લલલત મોદીએ જણાવ્્ુાં હત ુાં કે, “ મારા મારે્ટ લાાંબી અને અઘરી લિાઇ  

 

હતી અને આજે હુાં સાિો સાચબત થયો છાં. હુાં હાંમેિા આપણી ડયાય પધધમતમાાં માનતો આવ્યો છાં અને અંતે ડયાય સાિો 
ઠયો છે. જુઠ્ઠાણાાં પર આધાદરત િરેક કેસ આપણી ડયાય પધધમત સામે ર્ટકી િક્યો નથી અને આ મારે્ટ હુાં આભારી છાં. મેં 
હાંમેિા એમ જ કહ્ુાં હત ુાં કે હુાં ભારત પાછો આવવા આતરુ છાં અને આજે કે કાલે પાછો ફરીિ. પણ હુાં આપણી મપ્રય રમત 

દિકેર્ટને સ્વચ્છ કરવા મારે્ટ હુાં હાંમેિા લિતો રહીિ.”  

 



 

 

 

અગાઉ આ વર્ટના પ્રારાંભમાાં લચલત મોિી રાજસ્થાન દિકેર્ટ એસોમસએિનના પ્રમખુ તરીકે ચ ૂાંર્ટાયા હતા. આ ચકૂાિો અને 

તેમનો પાસપોર્ટટ  પરત મળવાથી લચલત મોિી મારે્ટ ભારત પાછા આવવા સામે કોઇ અવરોધ રહતેો નથી. 
 

ફેબ્રઆુરી 2014માાં બોમ્પબે હાઇકોર્ટટની દિમવઝન બેડિે લચલત મોિી સામે એજ્્દુિકેિન પ્રદિયા હાથ ધરવા ઇિી 
(એડફોસટમેડર્ટ દિરેક્ર્ટોરેર્ટ)એ વ્યક્ત કરેલા અચભપ્રાયને ફગાવી િીધો હતો. ડયાયમમૂતિ વજીફિાર અને ડયાયમમૂતિ 
કોલાબાવાલાની બનેલી બેડિે બે કારણોસર આ અચભપ્રાય ફગાવ્યો હતો. એક, કુિરતી ડયાયના મસધધાાંતનો ભાંગ, જેમાાં 
એજડસીએ જેનાાં પર આધાર રાખ્યો હતો તે મોર્ટા ભાગના િસ્તાવેજો પરુા પાિયા નહોતા અને બીજુ ાં, વ્યક્ત કરેલો 
અચભપ્રાય સાંપણૂટપણે અતાદકિક હતો. કોરે્ટ પછી ઇિીને નવી િો કોઝ નોદર્ટસ જારી કરવાનો મવકલ્પ આ્િો હતો. પણ 

ઇિીએ આવુાં ક્ુું નહીં. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


