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तुम�ा �थानावर �ाउंड ले�ल ि�याकलाप सु� कर�ापूव�
कृपया प� 51A द�ऐवज, तुम�ा �थािनक पोिलस #ेशनला
पाठवा जे &ांना कळवते की भारतीय रा*घटनेनुसार
आ.ाला कोिवड लसीकरणाब1ल खरी त3े सांग�ाचा पूण6
अिधकार आहे.. आम�ापैकी बरेच जण गेले आहेत आिण हे
कागदप� वैय;<क=र&ा आम�ा �थािनक पोलीस ठा�ांकडे
सुपूद6 केले आहे आिण आ.ाला पािठंबा आिण पूण6 सहकाय6
िमळाले आहे.. खरे तर अनेक पोलीस कम6चार् यांनी आम�ा
सद?ांचे आभार मानले आहेत कारण ते जे क� शकत नाहीत
ते आ.ी करत आहोत.. &ामुळे स&ाचा नेहमीच िवजय होतो

तु.ी खालील िलंकव�न डॉAुमBट डाउनलोड क� शकता.
सCा ते इं�जी, िहंदी आिण मराठी भाषेत आहे
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�ाउंड ले�ल ि�याकलापांसाठी मोडस ऑपरBडी -"

उGानासारHा साव6जिनक िठकाणी आ.ी (िकमान 4 - 5

AIM काय6क&ाIचा गट) 1 ला लोकांना एक� ये�ाची िवनंती
करतो जेणेक�न एकाच वेळी बर् याच लोकांना एक� संबोिधत
करता येईल.



सवाIना नमLार तु.ी कृपया आ.ाला तुमचा 5 िमिनटे वेळ
Gा.. आ.ाला काहीतरी खूप महMाचे सांगायचे आहे.. काळजी
क� नका आ.ी येथे काहीही िवक�ासाठी नाही
तर सुNवात कर�ासाठी फ< एक साधा PQ.. तु.ी सवाIनी
कोिवड लस घेतली आहे का?? (येथे बRतेक लोक आनंदाने
उSर देतात की होय ते सव6 दुहेरी डोसचे आहेत) मग आ.ी
.णतो ठीक आहे ठीक आहे पण आता 3रा डोस आधीच
आला आहे, 4था डोस येत आहे 5वा डोस येणार आहे इTायल
आधीच &ां�ा 5Uा डोसवर आहे आिण कोरोना NVांची
सवा6िधक संHा आहे. इTायलमCे आहात... तु.ी िकती डोस
घेत राहाल..ते इतAा लवकर संपणार नाही....णून ही गोW
आहे जी आपण सवाIनी समजून घेतली पािहजे की लसी घेणे

कोरोना रोखू शकत नाही आिण करणार नाही फ<आपले
आरोX सुधा� शकते..
(आता आ.ी Yतःची ओळख क�न देतो) येथे आपण सव6जण
अवेकन इंिडया मू�मBट अ िसिटझ] �ुपचे आहोत जे संपूण6
भारतात पसरलेले आहे *ामCे डॉ^र वकील सज6न, शा_`,

संशोधक उGोगपती सामाa पुNष इ&ादींचा समावेश आहे.

आ.ी लोकांचा एक मजबूत गट सव6 आदेशां�ा िवरोधात
आहोत (आता येथे आपbाला हे समजून घेणे आवcकआहे
की रdावरील सामाa माणसाला आदेश हा शe समजत
नाही) .णजे अिनवाय6 लसीकरण माL लॉकडाऊन चाचणी
इ. आ.ी मुंबई उg भागात 2 Pकरणे दाखल केली आहेत.

भारतीय बार असोिसएशनचे व=रh वकील iी नीलेश ओझा
यां�ा मदतीने aायालयात नुकताच आमचा िवलjण िवजय
झाला आिण आपSी Uव�थापन कायदा र1 कर�ात आला
(र1) तसेच आ.ी सवkg aायालयात २ खटले दाखल केले
होते *ात *ेh वकील Pशांत भूषण आिण *ेh वकील



कॉिलन गो]ा;mस हे आमचे वकील आहेत (ही नावे
सामाियक करणे महnाचे आहे) आिण आ.ी िव`ाना�ा
आधारे िजंकलो आिण .णूनच सCा लस, चाचणी आिण
मुखवटे यासाठी कोणतेही आदेश नाहीत, परंतु आपण सवाIनी
हे लjात घेतले पािहजे की ते सोपे न�ते. फामा6 माफा आिण
लस मािफया िवNo िवजय!

काया6लयीन शाळा महािवGालयात जा�ासाठी लसी
घे�ासाठी िदलेbा सव6 स<ी�ा आ.ी पूण6पणे िवरोधात
आहोत, लोकल टpेनमCे माL घालून Pवास करणे,

लॉकडाऊन इ&ादी, परंतु मुलां�ा लसीं�ा बाबतीत आ.ी
पूण6पणे लसीं�ा िवरोधात आहोत कारण मुलांना कोरोना का
होत नाही. आ.ी काय .णतोय ते नाही तर एनटीजीआयचे
डॉ^र जयPकाश मुलीयल आिण एq सBटर फॉर कrुिनटी
मेिडिसनचे PाCापक डॉ संजय के राय जे लसीं�ा ;sिनकल
चाच�ांचे Pभारी होते ते Yतः सांगत आहेत की मुलांना लसींची
अिजबात गरज नाही कारण &ांना लसींची गरज नाही.
िवषाणूचा अिजबात संसग6 होऊ शकतो आिण मुHतः तु.ा
सवाIना हे मािहत असले पािहजे की ही एक चाचणी लस आहे
ितला फ<आपtालीन वापरासाठी अिधकृतता दे�ात आली
आहे
*ा Pा�ांवर लस लाव�ाचा Pयu कर�ात आला ते सव6
Pाणी मरण पावले आहेत.

(आता इथे आपण सवाIनी लसीने बळी पडलेbांची छायािच�े
धरली आहेत आिण एका वतु6ळात उभे आहोत). वषाIची
काN� 23 वषाIची िफओना 31 वषाIची मिहमा जी जुळी मुलं
झाली होती इ&ािद आिण &ांना सांगा.. आ.ी या पीिडतां�ा
कुटुंबातील सव6 सद?ां�ा संपका6त आहोत आिण हे अ&ंत
wदयxावक कारण आहे की एकदा तु.ी मूल गमावले तर
काहीही नाही. सव6 क� शकतो.. िवरार मुंबई येथील 23 वष�य



िहतेश कडवे याला लोकल टpेन पकडायची होती परंतु लसी�ा
स<ीमुळे &ाला ितकीट िमळू शकले नाही .णून &ाने लस
घेतली आिण 2 तासातच &ाला खूप �ास झाला आिण &ाचा
मृ&ू झाला. .&ा�ा आईसाठी तो फ< ितचा प=रवार होता ना
नवरा ना भाऊ ना बहीण
. ितचे एकुलते एक कुटुंब होते.. आता ती पूण6पणे उद्y�
झाली आहे.. मुले गमावलेbा या पालकांना काय .णायचे..

आ.ी तु.ाला जे सांगत आहोत ते होत नाही.

डॉ^रांनी सरकार इ&ादी माCमांzारे क�र केले आहे
&ामुळेच आ.ाला रdावर उत�न तु.ाला लोकांना भेटावे
लागले आहे कारण जे�ा आ.ी सोशल मीिडयावर काहीही
बोलतो ते�ा आमचे YouTube चॅनल/फेसबुक इं#ा�ाम
ि|टर अकाउंट }ॉक केले जातात &ामुळे आता आ.ी
रdावर उत�न लोकांपयIत पोहोचावे लागले.

तुम ्हाला भेटायला येण् याचा आमचा मुख् य उ1ेश तुम् हाला
जाणीव क�न देण् याचा आहे की कृपया काहीही झाले तरी
तुमच् या मुलांचे लसीकरण क� नका आिण बू#र डोस स् वत:

घेऊ नका कारण कोरोना बरा होऊ शकतो नैसिग6करीत् या डॉ.
िबस् व�प रॉय चौधरी यांनी 60000 �न अिधक लोकांना बरे
केले आहे. नारळ पाणी आिण मोसंबी *ूस असलेbा लोकांना
3 - 7 िदवसात.. &ाने 2 ओपन एअर हॉ;�ट� यशYी=र&ा
चालवले आहेत िजथे 42 पेjा कमी ऑ;�जन पातळी
असलेbा लोकांना माLआिण पीपीई िकटिशवाय िमठी
मा�न उपचार केले गेले.. क��ा फळां�ा रसाने
सूय6Pकाशाचा Pाणायाम शूaासह पैसा शूa औषध आिण शूa
मृ&ू ..



आयुव�द होिमओपॅथी नॅचरोपॅथी आनंिदया के नैसिग6क
औषधांमCे अनेक िवलjण नैसिग6क उपचार आहेत *ांना
आं� Pदेश उg aायालयाकडून माaता िमळाली आहे.

(आ.ी आता मुखवटा ब1ल बोलू लागतो)
तुम�ापैकी िकती जण िसगारेट ओढतात (बरेच थोडे लोक
हात वर करतात) माL घालणे हे िसगारेट ओढ�ापेjाही
धोकादायक आहे माL घातbाने फु�ुसाचे आरोX पूण6पणे
िबघडते कारण माL घातbाने ऑ;�जनची पातळी
खरोखरच कमी होते आिण आपbा सवाIना मािहत आहे.

कोरोनाचे मुH लjण .णजे ऑ;�जनची कमतरता जी
माL घातbाने होते..
आिण कोरोनाची इतर लjणे जसे की सद� खोकला �ू लूज
मोशन डोकेदुखी इ&ािद एखाGाला आयु�ात शेकडो वेळा
आढळून आले असेल पण फ< यावेळीच या लjणांशी
संबंिधत इतकी भीती आहे 1 हे जाणून �ावे की ही लjणे
चांगली आहेत. त3 1 हे वेळोवेळी िमळाले पािहजे कारण ते
शरीराची रोगPितकारक श<ी दश6वते

Pणाली चांगली आहे आिण उदा. धूळ कण डो�ात िशरbास
हे िवष बाहेर टाक�ाची jमता आहे. डो�ात आपोआप
पाणी येईल पण &ाचा अथ6 असा नाही की हा आजार आहे.

धूिलकण बाहेर फेक�ाचा हा शरीराचा Pयu असतो
&ाचPमाणे जर िप�ाचे पाणी घरात खराब आले तर आपण
पाणी उकळून ते पाणी िप�ासाठी सुरिjत करतो &ाचPमाणे
जर एखादा जीवाणू िवषाणू बुरशी रोगजनक असेल तर
शरीराचे तापमान वाढेल आिण बाहेर फेकले जाईल. हा िवषाणू
Yतःच असतो &ामुळे शरीर अितशय Rशार आहे आिण &ात
उtृW उपचार jमता आहे.



आSापयIत आपण सवाIनी एक गोW लjात घेतली पािहजे की
कोरोना हा आजार फ< iीमंत लोकांसाठी आहे. तु.ाला
िकती लोक मािहत आहेत जे रdावर राहतात *ांना
कोरोना�ायरस आिण िनवडणूक रॅली नाही कोरोना झाला
आहे.. ही भीती 2 वषाI�ा �ेन वॉिशंगमुळे िनमा6ण झाली आहे
आिण िवशेषत: टे;#ंग गेममुळे आहे. चाचणीचे शोधक कॅरी
मुिलस यांनी Yतः सांिगतले

तुम ्ही लोकांचे िनदान करण् यासाठी याचा वापर क� शकत
नाही आिण 2019 मध् ये तो गुढपणे मरण पावला.. तुमच् या
आिण मा�ा सारHा िनरोगी व् यक ्तीने जर आपण जाऊन
स ्वत:ची चाचणी केली तर आपण िनि�तच पॉिझिट� येऊ
शकतो हा संपूण6 गेम अिस��ोमॅिटक लोकांची तपासणी
करण् याचा आिण केसेसची संHा वाढवण् याचा आहे. कारण
मीिडया फ< केसेसब1ल बोलतो.

होय लोक न�ीच मरण पावले पण हे देखील मािहत असले
पािहजे की ICMR ने कोरोनामुळे मरण पावलेbा लोकांची
मोजणी कर�ाची पoत बदलली आहे आिण कोरोनामुळे नाही
&ामुळे कक6रोगाने मरण पावलेले लोक wदयरोग मधुमेह
अपघातात आ�ह&ा करतात जर &ांची चाचणी पॉिझिट�
आली तर &ांना देखील कोरोना मृ&ू .णून गणले गेले! .असे
क�नही 2019 2018 2017 �ा तुलनेत 2020 आिण 2021

मCे मरण पावलेbा लोकांची संHा कमी होती &ामुळे कमी
लोकांचा मृ&ू झाला आहे.. दुसरे .णजे �Vालयात लोकांचा
मृ&ू झाला आहे. तु.ाला िकती लोक मािहत आहेत कोण घरी
मेले आहेत .णून लोक मेले आहेत



इबोलासाठी तयार कर�ात आलेbा
रेमडेिस;�र/फॅिबिपरािवर सारHा लोकांना िदbा गेलेbा
अPमािणत न तपासलेbा औषधांमुळे NVालयांमCे अनेक
देशांमCे बंदी घाल�ात आली आहे पण तरीही भारतात
वापरली जात आहे का !!

भारतात covishield .णून ओळखbा जाणा�या
AstraZeneca वर अनेक देशांमCे बंदी घाल�ात आली
आहे परंतु भारतात ती संपूण6 लोकसंHेला मो�ा Pमाणात
िदली जात आहे.

येथे उ�ा असलेbा आपbा सवाIनी कधीही माL घातला
नाही, कोणताही दंड भरला नाही िकंवा लसही घेतली नाही
आिण खूप िजवंत आहोत.

शेवटी आ.ी &ांना लॉकडाऊन�ा नुकसानभरपाईब1ल
देखील कळवतो की इतर सव6 देश िजथे लॉकडाऊन घोिषत
कर�ात आले होते &ांना सरकारने नुकसान भरपाई िदली
होती आिण *ा द�ऐवजात लॉकडाऊन िलिहले आहे &ाच
द�ऐवजात आपSी Uव�थापन कायदा आिण साथी�ा
कायGानुसार भरपाईची तरतूद आहे.

सरकारवर दबाव आण�ासाठी आ.ी लोकांना लॉकडाउन
भरपाईसाठी (एआयएम वेबसाइटवर िदलेले तपशील) दाखल
कर�ास Pो�ािहत करतो जेणेक�न भिव�ात कधीही
लॉकडाउनची घोषणा होणार नाही !!

आ.ी &ांना शेवटी सूिचत करतो की &ांना संसदे�ा
पावसाळी अिधवेशनात सादर होणार ्या कठोर आरोX
मसुGा�ा िवधेयकाची जाणीव असावी *ामुळे सरकारला



भारतातील लोकांना जबरद�ीने "चाचणी", "�ारंटाइन" आिण
"लसीकरण" कर�ाची परवानगी िमळते.

https://indianexpress.com/article/india/new-health-
law-draft-four-tier-system-clearly-defined-powers-
7828695/lite/

कोण&ाही U<ीची "तपासणी", "लसीकरण" केले जाऊ
शकत.े

हे िवधेयक रा* िकंवा कBxशािसत Pदेशा�ा सरकारला
कोणतीही वैGकीय तपासणी, *ामCे Pयोगशाळा तपासणी
समािवW आहे, आिण लसीकरण िकंवा

*ा U<ीला अशा आजाराने �ासले आहे, ��आहे िकंवा
*संशय* आहे अशा U<ीवर अशा कोण&ाही आजारासाठी
उपचार.

अशी वैGकीय िकंवा Pयोगशाळा तपासणी कर�ासाठी आिण
लसीकरण िकंवा उपचार दे�ासाठी संबंिधत U<ी�ा
संमतीचे महn *संबोिधत कर�ात ही तरतूद अयशYी ठरते.

आ.ी &ांना सूिचत करतो की येथे आमचे मूलभूत अिधकार
आिण Yातं� धोAात आहे .णून आ.ी सव6 जागृत होणे
आिण बोलणे आवcकआहे !!

जनतेचे PQ -

PQ- पण मला कोरोना झाला आिण मला �ासो�वासाचा
गंभीर �ास झाला आिण हॉ;�ट�मुळे वाचलो.
उSर - तु.ी माL घातले होते का.. होय.. माL



सव6 िवषाणू बॅ^े=रया रोगजनकांचे संकलन कBx �ा आिण
P&ेक वेळी जे�ा तु.ी &ात �ास घेता ते�ा तुम�ा
फु�ुसां�ा आरोXावर खरोखरच प=रणाम होतो दुसरे .णजे
तु.ाला खरोखरच देवाचे आभार मानले पािहजेत की
NVालयात दाखल क�नही तुमचा जीव वाचला कारण असे
बरेच लोक आहेत *ांनी आपले Pाण गमावले आहेत. यापैकी
चाचणी न केलेbा अPमािणत औषधांपैकी 12% मृ&ू हे
WHO ने कबूल केले आहे की नो�Bबर 2020 मCे 12% मृ&ू
रेमडेिस;�र मुळे झाले आहेत WHO ने युरोपचा डेटा जाहीर
केला आहे की कोरोना�ायरसमुळे �Vालयात मरण
पावलेbा लोकांपैकी 12% लोकांचा मृ&ू झाला आहे.

रेमडेिस;�रचे अँटी�ायरल इंजे�न असbाने &ांनी ते
ताबडतोब बाहेर काढले होते आिण उपचार Pोटोकॉलमधून
अjम केले होते परंतु भारत सरकार आिण ICMR ने &ावर
बंदी घातली नाही आिण &ांनी ते डॉ^रांसाठी ठेवले होते's
िववेकबुoी आिण &ानंतर आम�ाकडे डे�ा गेम होता आिण
आ.ाला मािहत आहे की लोकांनी या बंदी असलेbा
इंजे�नसाठी 30000 ते 1 लाख Nपये कसे िदल.े

PQ - पण मा�ा ओळखी�ा अशा U<ीचा मृ&ू NVालयात
न�े तर घरीच झाला आिण �ासो�वासाचा गंभीर �ास झाला.
उSर - येथे आपण 5 G आिण &ाचे प=रणाम याब1ल बोलत
आहोत. आ.ी लोकांना &ांचा आहार 50% कgा Uायाम
कर�ासाठी मोक�ा हवेत मातीवर अनवाणी चाल�ासाठी
Pो�ािहत करतो जे िकरणो�गा6चे प=रणाम कमी कर�ास
मदत करेल.



PQ - पण मग लसीकरण Pमाणप�ािशवाय काया6लयात कसे
जायचे िकंवा Pवास करायचे िकंवा शाळेत कसे जायचे िकंवा
परीjा कशी Gायची.
उSर - मग आ.ी &ांना सूिचत केले पािहजे की लसीकरण
पूण6पणे ऐ;�कआहे.. आम�ाकडे आरटीआय Pती आहेत..

सवkg aायालया�ा Pित`ाप�ात �Wपणे नमूद केले आहे
की लसीकरण केवळ ऐ;�क नाही तर लसीकरणाची ;�थती
िवचार�ाचा कोणालाही अिधकार नाही आिण जर
लसीकरणामुळे होणार ्या मृ&ूसह इतर Pितकूल प=रणामांब1ल
&ांनी नमूद केलेली लस देत आहे.

तसेच आम�ाकडे िशjण िवभागाचा लेखी आदेश आहे
*ामCे �Wपणे नमूद केले आहे की 10वी आिण 12वी
बोडा6�ा परीjेसाठी लसीकरण आवcक नाही &ामुळे जर
कोणतीही शाळा िकंवा महािवGालय असे .णत असेल तर
आ.ी &ांना आ.ाला सांगू Gा.. आ.ी &ां�ाशी संपक6 साधू
आिण &ांची मािहती घेऊ. नोटीस उलटली.
आ.ी &ांना महाराWp सरकार�ा ८ ऑ^ोबर�ा
आदेशाबाबत देखील कळवतो *ामCे लसीकरण केलेbा
U<ीची UाHा �Wपणे नमूद केलेbा वैGकीय सवलतीचे
Pमाणप� असलेbा U<ींचा समावेश आहे, &ामुळे आ.ी
या वैGकीय सूट Pमाणप�ांचा वापर मॉल�ा काया6लये, शाळा
महािवGालये इ&ादींमCे आनंदाने Pवास कर�ासाठी करतो.
पालकां�ा मािहतीपूण6 संमतीब1ल जाणून �ा *ात
लसीकरण ऐ;�कआहे, लसीतील घटक (FBS, मानवी  ूण
पेशी इ.) लसींमुळे मृ&ू होऊ शकतो असे कोणतेही दु¡=रणाम
आिण लसीसाठी पा� नसलेbा लोकांचा देखील समावेश आहे.

हे देत आहे



सूिचत संमती असलेbा मुलांना कोण&ाही Pकारची लस िदली
जाऊ शकत नाही.

PQ - चाचणीब1ल काय?

उSर - आ.ी &ांना कळवू की ICMR �ा नवीनतम
माग6दश6क तnांनुसार.. लjणे नसलेbा चाचणीला पूण6पणे
परवानगी नाही, &ामुळे लोकांना काया6लयीन महािवGालये
इ&ादींमCे उप;�थत राह�ासाठी &ांची RTPC चाचणी
दे�ाची गरज नाही, दुसरे .णजे देशांतग6त आंतररा*ीय
Pवासासाठी देखील RTPCR चाचणीचे सादरीकरण मागे
घे�ात आले आहे.

PQ - जर आ.ी माL घातला नाही तर आ.ाला दंड
आकारला जातो.
उSर - मुखवटे प=रधान केbाने न�ीच आपbा सवाIना
गुदमरbासारखे वाटते कारण आपण P&ेकाने अनुभवले
असेल कारण ते आरोXाशी संबंिधत नाही तर ते िनयं�णासाठी
आहे. तुमची ओळख नाही, आवाज नाही, मत नाही, अ;�M
नाही.. मुळात मनावर िनयं�ण आहे जे तु.ाला गुलामासारखे
बनवत.े

माग6दश6क तnांमCे �Wपणे नमूद केले आहे की िनरोगी
लोकांनी माL घालू नये. आ.ी &ांना हे देखील सूिचत करतो
की आपSी Uव�थापन कायGानुसार कोणालाही कोण&ाही
गोWीसाठी दंड ठोठावला जाऊ शकतो अशी कोणतीही तरतूद
नाही, आ.ी &ांना स¢ा देतो की या द�ऐवजां�ा हाड6
कॉपी जे अवेकन इंिडया मू�मBट वेबसाइटवर उपल£आहेत
आिण &ांनी या भौितक िPंटआउट्स &ांनी कुठेही घेऊन
जाUात. जेणेक�न &ांना `ान असेल आिण ते माL



माश6लना शांतपणे आिण आ�िव�ासाने कळवू शकतील की
&ांना &ां�ा अिधकारांची जाणीव आहे आिण &ांना अिजबात
दंड होऊ शकत नाही. या काळात ही कागदप�े आिण `ान हे
आपले सवkSम श_आहे.

PQ - पण सरकार असे का करत आहे ? &ांना जाणीव नाही
का?
उSर -: येथे आ.ी एक साधा PQ िवचारला आहे कृपया उSर
Gा की भारताची लोकसंHा कमी िकंवा जा� असेल तर ते
सव6 उSर Gा..तर लोकसंHा कशी कमी करायची आिण
लगेचच ती &ांना ;sक करत.े.समजून खरोखरच बुडत.े.

जे�ा आपण .णतो की लोकसंHा जा� आहे आिण लोक
Yतः जाऊन लसीसाठी रांगेत उभे आहेत ते�ा ते सरकार
िकंवा Yतःला अिधक संशोधन न केbाब1ल दोष देणार आहेत.

आ.ी &ांना ऑ^ोबर 2019 मCे झालेbा इ�Bट 201 ब1ल
संशोधन कर�ास देखील सांगतो *ामCे संपूण6 योजनेवर
चचा6 कर�ात आली होती की लॉकडाऊन कसे जाहीर केले
जातील कसे माL अिनवाय6 केले जातील याची चाचणी कशी
लादली जाईल इ&ादी आिण सव6 200 �न अिधक देशांनी भाग
घेतला. या काय6�मात भारतासह
आ.ी &ांना नवीन जागितक Uव�था .. �ेट =रसेट आिण
अजBडा 2030 ब1ल संशोधन कर�ास देखील सांगतो.
(याब1ल आम�ाकडून फारसे काही सांिगतले जात नाही..
फ< या शeांचा उ¢ेख केला आहे जेणेक�न ते Yतः
संशोधन आिण िवचार क� शकतील)

PQ - पण मी लस घेतली आहे आिण मला काहीही झाले नाही,
मला पूण6पणे बरे वाटत.े



उSर - कृपया तुम�ा देवाचे खूप आभार माना की तु.ाला
¤ासेबो .णजेच खारट पाणी िकंवा ¥ुकोजचे पाणी टोचले
गेले आहे. wदयिवकाराचा झटका �ेन #pोक इ&ादींमुळे तNण
मृ&ू होत आहेत परंतु &ांना लसींशी कोणी जोडत नाही.

PQ - आ.ी आधीच लस घेतली आहे आिण मला बरे वाटत
नाही .णून आता काय करावे?

उSर - आ.ी &ां�ा फोन नंबरवर लस िडटॉ� Pोटोकॉल
&ां�ाशी शेअर करतो कारण आ.ी हे िPंटआउट घेतलेले
नाहीत

शेवटी आ.ी &ा सवाIना सांगतो की आ.ी तुम�ापयIत
वैय;<क=र&ा पोहोच�ात यशYी झालो आहोत आिण
तु.ाला �ायर आिण आम�ा वेबसाइटचे तपशील िदले
आहेत *ात आम�ा हे¦लाइन नंबरसह सव6 मािहती आहे.

हे तुम�ा संबंिधत �ॉट्सअॅप �ु§ फॅिमली �ु§ फेसबुक
इ&ादींमCे शेअर करणे आिण तुम�ा मंडळातील
अिधकािधक लोकांना हे `ान देणे आिण &ाzारे जीव वाचवणे
ही तुमची जबाबदारी आहे कारण तुम�ापैकी P&ेकजण
तुम�ा देवाला उSरदायी असेल की तु.ाला हे `ान िमळाले
आिण तु.ी आिण काहीही केले नाही.

असे बरेच लोक आहेत *ांना लस िडटॉ�ब1ल अिधक
जाणून �ायचे आहे आिण अशा Pकारे आ.ी �थािनक
Pशासकांना &ां�ा िठकाणी एक �ाट्सएप "एआयएम
मािहती गट" तयार कर�ाचा स¢ा देतो आिण *ांना
एआयएम लोक हळू हळू अिधक जाणून घे�ासाठी इ�ुक



आहेत &ांना जोडत रहा. संपूण6 घोटाळा आिण P�ािवत नवीन
जागितक Uव�थेब1लचे खरे स& दररोज शेअर करा. अशा
Pकारे आपण हळूहळू अिधक Pबोधन करतो आिण आपली
श<ी वाढवतो आिण जे�ा लोक जागृत होतात ते�ा उg ू
लोक खरोखर काय क� शकतात

स&ाचा नेहमी िवजय होतो.. स&मेव जयते


