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तारीख:

सं�वधाना�या कलम 51A अतंग�त नाग�रकांचे कत�� पार पाडणी

To,

�वषय:1. को�वड 19 लसीकरणआ�ण मुखवटे बाबत भारतीय सघंरा�याची धोरणे,

2. उ�च �यायालयाचे �व�वध �नवाडे, 3. ब�ल सहकारी नाग�रकांना मा�हती देऊन

भारता�या स�ंवधाना�या अनु�छेद 51-अ अतंग�त आपली मूलभतू कत��े पार

पाड�यासाठ� आव�यक कायदेशीर समथ�न �दान करणे. भारता�या माननीय

सव��च �यायालय आ�ण �व�वध उ�च �यायालयांम�ये चालू असले�या फौजदारी

�रट या�चका, 4. लसीकरण कर�यापूव� सू�चत समंती आ�ण लस आ�ण मा�कचे

��प�रणाम, 5. मुलांचे लसीकरणाचे धोके

सर/मॅम,

1. आ�ही संबं�धत नाग�रक, वक�ल, डॉ�टर आ�ण पालक यां�या �व�वध गटांचे सं�म� �हणून

�वतःची ओळख क�न देतो. त�ुहाला प� �ल�न आ�ही आशा करतो क� देशातील

नाग�रकांसाठ� सुर��त वातावरण सुर��त कर�यासाठ� पा�ठ�बा, सहकाय� �मळेल.

2. लसीकरण न केले�या आ�ण लसीकरण न केले�या ���म�ये फरक करणारे आ�ण

लसीकरण न झाले�या ���ना �व�वध स�ुवधांपासनू वं�चत ठेवणारे आ�ण �यां�यावर

�नब�ध घालणारे महारा� सरकारचे �व�वध आदेश आ�हाला �ा�त झाले आहते.

3. �ी राजेश भषूण क� ��य गहृ स�चव आ�ण रा�ीय काय�कारी स�मतीचे अ�य� यांनी 25

फे�ुवारी 2022 रोजी सव� रा�ये आ�ण क� �शा�सत �देशांना आ�थ�क आ�ण सामा�जक
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10उप�म सु� कर�यासाठ� �व�वध उपाययोजना कर�याबाबत प� जारी केले. �ी अजय

भ�ला गहृ स�चव यांनी 23 माच� 2022 रोजी एक प�रप�क जारी क�न सव� रा�ये आ�ण

क� �शा�सत �देशांना �नद�श �दले क� यापुढे NDMA ने �नण�य घेतला आहे क� को�वड

��तबंधा�मक उपायांसाठ� कोण�याही रा�य �क�वा क� �शा�सत �देशा�ारे आप�ी

�व�थापन कायदा लागू केला जाणार नाही. �यामुळे यापुढे कोण�याही �ा�धकरणाने

डीएम कायदा लागू करणे आ�ण नाग�रकां�या मूलभतू अ�धकारांचे उ�लंघन करणे हा

ग�ुहा ठरेल. दो�ही प�रप�के या �ल�कवर उपल�ध आहते.

https://drive.google.com/drive/folders/138-

wj51ekqXmfr50165hBxuzRiOVHIFn?usp=sharing

4. क� � सरकार�या �वतः�या न�द�नुसार आ�ण जानेवारी 2022 म�ये ICMR ने आरट�आय

अतंग�त �दले�या अलीकडील मा�हतीनुसार आ�ण WHO ने देखील कबलू केले आहे क� हे

�प� आहे क� लसीकरणामुळे संसग� थांबत नाही आ�ण �यामुळे कोण�याही ���शी

भदेभाव केला जाऊ शकत नाही. �याची लसीकरण ��थती. लसीकरण केले�या लोकांना

कोरोना होऊ शकतो, ते ससंग� पसरवू शकतात आ�ण कोरोनामुळे �यांचा मृ�यू होऊ शकतो.

लसीकरण केलेले लोक सपुर ��ेडर देखील असू शकतात. लसीकरण न केलेले आ�ण

लसीकरण न केलेले भदेभाव करणारे कोणतेही आदेश भारतीय रा�यघटने�या कलम 14,

19 आ�ण 21 चे उ�लंघन करणारे आहेत आ�ण �हणून ते असंवैधा�नक, बकेायदेशीर, र�

आ�ण र�बातल आ�ण �वकृत आहते.

सात उ�च �यायालयांचे �नकाल :-

i र�ज��ार जनरल �व. मेघालय रा�य 2021 SCC ऑनलाइन मेघ 130

ii रे �दनथर घटना �व. �मझोराम रा�य 2021 SCC ऑनलाइन गौ 1313

iii मदन �मली �व. यु�नयन ऑफ इ�ंडया 2021 SCC ऑनलाइन गौ 1503

iv ऑ�बट� ख�ल�ग �व. म�णपूर रा�य 2021 SCC ऑनलाइन म�ण 234

�व. डॉ. अ�न�� बाबर �व. नागालँड रा�य 2021 SCC ऑनलाइन गौ 1504

vi म�ये -रे �व. नागालँड रा�य 2021 SCC ऑनलाइन गौ 1506

vii �फरोज �मठ�बोरवाला �व. महारा� रा�य 2022 SCC ऑनलाइन बॉम 356
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105. क� � सरकारने आधीच लोकसभसेमोर �दले�या उ�रात, आरट�आय अतंग�त उ�र देताना

आ�ण सव��च �यायालय आ�ण उ�च �यायालयासमोरील �यां�या ��त�ाप�ातही �वशेष

नमूद केले आहे क�;(i) लस घेणे पूण�पणे ऐ��छक आहे आ�ण अ�नवाय� नाही. (ii) यावर

कोणताही भदेभाव केला जाऊ शकत नाही.����या लसीकरण ��थतीचा आधार.

(iii) कोण�याही नाग�रकाला �या�या लसीकरण ��थती�या आधारावर कोणताही लाभ

�क�वा सवेा नाकारता येणार नाही.

6. 13 जानेवारी, 2022 रोजी भारत सरकार�या वतीने सव��च �यायालयासमोर सादर

केले�या अलीकडील ��त�ाप�ात, �याला भारत सरकार�या आरो�य आ�ण कुटंुब

क�याण मं�ालयातील सयुं� आयु� (यूआयपी) डॉ. वीणा धवन यांनी �जोरा �दला आह.े

असे �प� केले;

(i) लसीकरण ऐ��छक आहे आ�ण कोणालाही �या�या इ�छे�व�� लस �दली

जाऊ शकत नाही.

(ii) कोणालाही लसीकरण �माणप� घेऊन जा�याची आ�ण कोण�याही

�ा�धकरणाला दाखव�याची आव�यकता नाही.

(iii)कोणालाही लस दे�यापूव�, लस देणा�या ���ने/डॉ�टरांनी ��येक ���ला

लस��या ��प�रणामां�वषयी मा�हती �दली पा�हज.े

7. फौजदारी �रट या�चका �. स�ट 18017 ऑफ 2021 �ीमती �करण यादव �व�� महारा�

रा�य & Ors, या�चकाक�या�चा एकुलता एक मुलगा, �ी �हतेश कडवे, वय 23, लसी�या

��प�रणामांमुळे मरण पावला, जी �या�या अ�धकार् यांनी ठेवले�या अट�मुळे �याने

अ�न�छेने घेतली होती. महारा� रा�य क�, केवळ लसीकरण झालेले लोक लोकल �ेनमधून

�वास क� शकतात �क�वा मॉलम�ये �वेश क� शकतात आ�ण सव� खाजगी

आ�थापनां�या काया�लयीन कम�चा�यांनी लसीकरण करावे, असे �नद�शही �दले आहते.

डॉ�टर �नेहल लुणावत या वै�क�य �व�ा�या��या व�डलांनी मंुबई उ�च �यायालयात दाखल

केले�या या�चकेत को�वड-19 लसी�या ��प�रणामांमुळे �यां�या मुलीचा मृ�यू झा�याचा

आरोप करत 1,000 कोट� �पयांची भरपाई मा�गतली आह.े

https://www.livelaw.in/news-updates/bombay-high-court-covid-19-

vaccine-death-due-to-side-effect-1-crore-compensation-190899
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झाले आहेत. तसेच यामुळे लस 110% सुर��त आहते या खो�ा आ�या�यकेचा नाश

होतो.

को�वड लसीकरणानंतर भारतातील त�ण �ौढांम�येही अनेक मृ�यू झाले आहते आ�ण

मी�डयाम�ये न�दव�यानुसार खालील �ल�कवर को�वड लसीकरणानंतर 12,586 �न

अ�धक मृ�यंूची याद� �दली

आह.ेhttps://drive.google.com/file/d/1uikc1a6_KDzUx7HNLrfwaI1NJ

Rt0D_YP/view

8. को�वड-19 लस�साठ� द�घ�कालीन सुर��तता डेटा उपल�ध नाही, कारण लस नवीन

�ायो�गक त�ं�ानाचा वापर क�न वेगाने �वक�सत के�या ग�ेया आहेत आ�ण �यांचा

वापर आप�कालीन वापरा�या अ�धकृततेअतंग�त केला जात आह.े, �याचा अथ� असा आहे

क� ही संपूण� FDA मंजरूी �लं�बत असलेली जाग�तक ��ल�नकल चाचणी आहे. तर,

को�वड-19 कमी कर�यासाठ� अ�धक सुर��त प�ती आहते, जसे क� आयुष

मा�यता�ा�त आयुव��दक �ोटोकॉल, आनंदैयाचा �ोटोकॉल आ�ण को�वड-19 साठ�

हो�मओपॅ�थक �ोटोकॉल.

https://drive.google.com/file/d/1Hl76y7BwU8i57z5Z3xk8XbPvMzG

366II/view?usp=sharing

9. Covid-19 लस�चे ��प�रणाम �कती �वनाशकारी आ�ण जीवघेणे आहेत हे पाह�यासाठ�,

कृपया या चरणांचे अनुसरण करा > येथे जाwww.vigiaccess.org> पृ�ा�या तळाशी

��ोल करा आ�ण ��लक करा – 'मला समजले' > 'शोध डेटाबेस' वर ��लक करा आ�ण

'को�वड-19 लस' टाइप करा आ�ण शोध वर ��लक करा > एडीआर ��लक करा �यानंतर

��येक एडीआर वर ��लक करा. वरील गो�ी ल�ात घेऊन ,' चे कठोर पालन

मा�हतीपूण� समंती' अ�यंत मह�व आहे. नै�तकता आ�ण सुर��तता ल�ात घेऊन

या तरतुद� कर�यात आ�या आहेत. �ायो�गक वै�क�य गरै�कार गभंीर कायदेशीर दा�य�वे

बाळगतात. मा�हतीपूण� समंतीहे मूलभतू त�व आहे �यावर ब�तके आधु�नक सशंोधन

नै�तकता �वसावली आहे... �यूरेमबग� कोड�या प�ह�या श�दात नमूद केले�या मह�वपूण�

नै�तक तरतदु��या क� ��थानी हे आहे आ�ण अ�या� शतकानंतरही ते �ततकेच आकष�क
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झाले�यां�या क�ाळू चाच�यांनंतर अ��त�वात आली. हे कोड आप�या शारी�रक

अखंडतेचे र�ण कर�यासाठ� ठेवले गलेे आहते

https://bioethics.nih.gov/sites/nihbioethics/files/bioethics-

files/courses/pdf/2012/Grady2.pdf

जपान आता मायोका�ड��टस सार�या धोकादायक आ�ण संभा� �ाणघातक

��प�रणामां�या इशा�यांसह को�वड लस लेबल करत आह.ेसव� संभा� साइड इफे�ट्सचे

द�तऐवजीकरण केले जाईल याची खा�ी कर�यासाठ�, देश 'मा�हतीकृत समंती' आ�ण

��तकूल घटना अहवाल आव�यकतांब�ल�या �या�या वचनब�तेची पु�ी करत आह.े

10. माननीय सव��च �यायालयाने कॉमन कॉजम�ये घालून �दले�या काय�ानुसार �व.

यु�नयन ऑफ इ�ंडया (2018) 5SCC 1आरोप�ना त�ारदाराने लस का घेतली नाही

याबाबत कोणताही �� �वचार�याचा अ�धकार न�हता. माननीय सव��च �यायालयाने

कॉमन कॉज केस (सु�ा)खालील�माणे कायदा �प� केला;

“२०२.८. सामा�य काय�ा�या अ�धकार�े�ातील चौकशीतून असे �दसून येते क�

समंतीची �मता असले�या सव� �ौढांना आ�म�नण�य आ�ण �वाय�तचेा अ�धकार

आह.े या अ�धकारांमुळे वै�क�य उपचार नाकार�या�या अ�धकाराचा माग� मोकळा

होतो �याने साव���क मा�यता �ा�त केली आहे. वयात आले�या स�म ���ला

�व�श� उपचार �क�वा सव� उपचार नाकार�याचा �क�वा वैक��पक उपचार

�नवड�याचा अ�धकार आह,े जरी अशा �नण�यामुळे मृ�यूचा धोका असले.

२०२. ९. स�ंवधाना�या अनु�छेद21 नुसार जग�याचा आ�ण �वातं�याचा अ�धकार

जोपय�त वैय��क ��त�ेचा अतंभा�व होत नाही तोपय�त तो अथ�हीन आह.े

कालांतराने, या �यायालयाने अनु�छेद 21 �या �पे��मम�ये जीवनाचा आ�ण

�वातं�याचा घटक �हणून स�मानाने जग�याचा अ�धकार समा�व� कर�यासाठ�

�व�तार केला आह.े306. वैय��क �वाय�ते�या ��त�र�, " �व- अ�भ���"

आ�ण " �नधा��रत कर�याचा अ�धकार" या मानवी स�मानाचे इतर पैलू देखील या

यु��वादाचे समथ�न करतात क� उपचार न घेणे ही ��णाची �नवड आह.े"

11. आरो�य आ�ण कुटंुब क�याण मं�ालया�या माग�दश�क सचूनांनुसार
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कोणतीही ल�णे नसले�या �नरोगी ���नी वै�क�य मुखवटे वाप� नयेतकारण

ते सरु��ततेची खोट� भावना �नमा�ण करते �यामुळे इतर आव�यक उपायांकडे

�ल�� होऊ शकतेजसे क� हात धुणे. पुढे, समाजातील आजारी नसले�या

���साठ� मुखवटे वापर�याचे आरो�य फायदे दश��वणारे कोणतेही वै�ा�नक

पुरावे नाहीत. खरेतर, मा�कचा चकु�चा वापर करणे �क�वा �ड�पोजबेल मा�कचा6

तासांपे�ा जा�त काळ सतत वापर करणे �क�वा �याच मा�कचा वारंवार वापर

के�यास ससंग� हो�याचा धोका वाढू शकतो. �याचा अनाव�यक खच�ही होतो. "

12. आरो�य आ�ण कुटंुब क�याण मं�ालयाने एका आरट�आयला �दलेला ��तसाद

�द27 मे 2021 �ी सौरव बायसॅक यांना खालील�माणे

“ ��1: ��येकासाठ� फेस मा�क अ�नवाय� आहे का?

उ�र:MoHFW ने जारी केले�या �व�वधSOPs/ माग�दश�क त�वांम�ये मा�क/ फेस

क�हर वापर�याचा स�ला सवा�ना दे�यात आला आह.े तथा�प या माग�दश�क

त�वांनुसार/SOPs नुसार �याचा वापर �प�पणे अ�नवाय� कर�यात आलेला नाही.”

13. ICMR नॅशनल इ���ट�टू ऑफ �हायरोलॉजी, आरो�य सशंोधन �वभाग, आरो�य

आ�ण कुटंुब क�याण मं�ालयाने 14 स�ट�बर 2021 रोजी �ी �वजय रामदास ताठे यांना

�दले�या आरट�आयला �दलेला ��तसाद खालील�माणे आह:े

“ �� 2: कृपया वै�ा�नक अ�यास आ�ण पुरावे �ा जे आ�हाला सांगतील क�

मा�क घात�याने कोरोना�हायरसचा �सार रोखता येतो?

उ�रः या �वषयावर कोणताही अ�यास केला गलेा नाही आ�ण �यामुळे मा�हती

�दली जाऊ शकत नाही.

14. ICMR ने 09 जानेवारी 2022 रोजी अ�मत चौहान यांना �दले�या RTI ला �दलेला

��तसाद खालील�माणे आह:े

" ��1: 6 फूट शारी�रक अतंर को�वड19 चा �सार रोखू शकतो हे �स� कर�यासाठ�

भारतात कोणताही वै�ा�नक अ�यास केला गलेा आहे का?"
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कर�यासाठ� भारतात कोणताही वै�ा�नक अ�यास केला गलेा आहे का?"

" ��3: लॉकडाउनमुळे को�वड19 �या �साराची साखळ� खं�डत होऊ शकते हे �स�

कर�यासाठ� भारतात कोणताही वै�ा�नक अ�यास केला गलेा आहे का?"

" उ�र: मु�ा �. 1, 2, 3) ICMR ने असे अ�यास केलेले नाहीत”

15. ICMR नॅशनल इ���ट�टू ऑफ �हायरोलॉजी, आरो�य सशंोधन �वभाग, आरो�य

आ�ण कुटंुब क�याण मं�ालयाने 14 जानेवारी 2022 रोजी �ी �ीकांत आरजी यांना

�दले�या आरट�आयला �दलेला ��तसाद खालील�माणे आह:े

“ �� 1: कोरोना को�वड-19 हा संसग�ज�य रोग �हणून �न�कष� काढ�यासाठ� आ�ण

घो�षत कर�यासाठ� केले�या वै�ा�नक �योगांचे पुरावे द�तऐवज.

उ�र: हा आम�या रेकॉड�चा भाग नाही. �यामुळे ही मा�हती शेअर करता येणार नाही.”

“ ��2: भारत सरकार �क�वाICMR �क�वाNIV �ारे कोरोना को�वड-19 �वषाणू आ�ण

तो समाजात कसा पसरतो हे शोध�यासाठ� केले�या वै�ा�नक �योगांचे पुरावे द�तऐवज?

उ�र: हा आम�या रेकॉड�चा भाग नाही. �यामुळे ही मा�हती शेअर करता येणार नाही.”

“ ��4: फेस मा�क प�रधान के�याने एखा�ा ���ची �ास घे�याची �मता कमी होऊ

शकते आ�ण सामा�जक अतंर संसग�ज�य रोगाचा �सार रोखू �क�वा कमी क� शकतो हे

�स� कर�यासाठ� केले�या वै�ा�नक �योगांची पुरावा कागदप�े �ा?

उ�र: हा आम�या रेकॉड�चा भाग नाही. �यामुळे ही मा�हती शेअर करता येणार नाही.”

“ ��5: जर कोरोना को�वड-19 हा संसग�ज�य रोग असेल तर तो लसीकरण केले�या

लोकांकडून �सा�रत होत नाही �क�वा कमी �सा�रत होत नाही आ�ण तो फ� �यां�या�ारे

�सा�रत �क�वा वाढ�या �माणात पसरतो हे �स� कर�यासाठ� केले�या वै�ा�नक

अ�यासांचे अहवाल आ�ण पुराव.े �यांना लसीकरण केले गलेे नाही?

उ�र: हा आम�या रेकॉड�चा भाग नाही. �यामुळे ही मा�हती शेअर करता येणार नाही.”
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कर�यात आला आहे का?

उ�र: हा आम�या रेकॉड�चा भाग नाही. �यामुळे ही मा�हती शेअर करता येणार नाही.”

“ ��8: जर लस सरु��त घो�षत केली गलेी असेल तर तु�ही हमी देऊ शकता क� जी लस

�दली जाते ती कोरोना संसगा��या �सर् या घटनेपासनू100 ट�के संर�ण देत.े

उ�र: हा आम�या रेकॉड�चा भाग नाही. �यामुळे ही मा�हती शेअर करता येणार नाही.”

“ ��9: ICMR �क�वाNIV �क�वाMOHFW �क�वा कोण�याही सरकारी �क�वा खाजगी

लस कंप�या �क�वा स�ंथा लस घेत�यानंतर ��तकूल ��त��या झा�यामुळे कोण�याही

�कार�या नुकसानीसाठ� भरपाई �क�वा �वमा देतात का?

उ�र: हा आम�या रेकॉड�चा भाग नाही. �यामुळे ही मा�हती शेअर करता येणार नाही.”

“ �� 10: को�वड-19 ची लागण हो�यापासनू बचाव कर�यासाठ� मुखवटे घालणे

अ�नवाय� आहे का होय, तर कृपया हे �स� कर�यासाठ� ICMR �क�वा NIV �क�वा

MOHFW �क�वा इतर कोण�याही सरकारी सं�थनेे केले�या वै�ा�नक अ�यासाचे �क�वा

वै�क�य संशोधनाचे �क�वा �योगांचे तपशील �क�वा प�रणाम �दान करा. मा�क घात�याने

को�वड19 चा �सार रोखता येईल का?

उ�र: हा आम�या रेकॉड�चा भाग नाही. �यामुळे ही मा�हती शेअर करता येणार नाही.”

“ ��11: �नरोगी ���ला देशात �क�वा देशाबाहेर �वास कर�यासाठ� आरट�पीसीआर

आ�ण रॅ�पड पीसीआर चाचणी अ�नवाय� आहे का?

उ�र: हा आम�या रेकॉड�चा भाग नाही. �यामुळे ही मा�हती शेअर करता येणार नाही.”

“ ��12: होय अस�यास( वरील ��11 चा सदंभ� देत) कृपयाICMR �क�वाNIV �क�वा

MOHFW �क�वा इतर कोण�याही सरकारी स�ंथेने केले�या कोण�याही वै�ा�नक

अ�यासाचे �क�वा वै�क�य संशोधनाचे �क�वा �योगांचे तपशील �दान करा क�RTPCR

आ�ण रॅ�पड पीसीआर चाच�या �न��तपणे मदत करतात. को�वड19 संसगा�ची ओळख?

उ�र: हा आम�या रेकॉड�चा भाग नाही. �यामुळे ही मा�हती शेअर करता येणार नाही.”
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04.03.2022 रोजी खालील�माणे RTI ��ाचे �प�ीकरण �दले आह:े

RTI �वेरी: जर कोरोना को�वड-19 हा ससंग�ज�य रोग असले तर तो लसीकरण केले�या

लोकांकडून इतरांना �सा�रत होत नाही आ�ण �यांना तो झाला नाही �यां�या�ारेच तो

�सा�रत होतो �क�वा वाढ�या �माणात पसरतो हे �स� कर�यासाठ� केले�या वै�ा�नक

अ�यासांचे अहवाल आ�ण पुरावे. लसीकरण केले.

उ�र: ICMR ने लसीकरण न केले�या �व�� लसीकरण न केले�या ���म�ये SARS-

CoV-2 �या सं�मण �मतचेे मू�यांकन कर�यासाठ� कोणताही अ�यास केलेला नाही.

�यामुळे �वनंती केलेली मा�हती ICMR कडे उपल�ध नाही.

17. आरट�आय�या वरील ��तसादांव�न हे �प� झाले आहे क� मा�क, सॅ�नटायझर, 6

फूट अतंर, लॉकडाऊनचा वापर को�वड 19 चा �सार रोख�याचा कोणताही पुरावा

कोण�याही �ा�धकरणाकडे नाही.

�शवाय कृपया शीष�क असले�या बात�यांचा लेख पहा: 47 अ�यास COVID साठ�

मुखवटे अकाय��मतचेी पु�ी करतात आ�ण आणखी 32 �यां�या नकारा�मक

आरो�यावरील प�रणामांची पु�ी करतात

https://www.lifesitenews.com/news/47-studies-confirm-

inefectiveness-of-masks-for-covid-and-32-more-confirm-their-

negative-health-

effects/?fbclid=IwAR1ksLTTglmF31y90NjCW3vjUo_CHLtglmF31y9

0NjCW3vjUo_CHZwTqwzM0wd0vzvcwzM5

18. 2020 �या ���मनल �रट या�चका �. 1546 म�ये, औरंगाबाद येथील मंुबई

खंडपीठाने, जेथे मुखवटा न प�रधान केले�या ���वरील एफआयआर होता तो र�

कर�यात आला. �यायालयाने 19.01.2022 रोजी खालील�माणे �नण�य �दला:

“14. स�या�या �करणात, मा�हती देणारा �हणजचे ��तवाद� �मांक 2 हा

आयपीसी�या कलम186 म�ये �वचार के�या�माणे लोकसेवक नाही, तो केवळ

संब�ंधत वेळ� को�वड-19 �या �सारावर ��तबधंा�मक उपाययोजना कर�यासाठ�

�थापन केले�या पथकाचा सद�य होता. �शवाय, एफआयआरव�नच असे �दसून
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पुढे, क�थत घटने�या वेळ� ते लोकसवेकाचे कोणतेही कत�� बजावत न�हते, परंतु

केवळ को�वड-19 �या �सारादर�यान खबरदारी�या उपाययोजना कर�यासाठ�

�यांची �नयु�� कर�यात आली होती. �वषयांतग�त आदेश जारी करणारे औरंगाबाद

महानगरपा�लका आयु�ांचे ते �शासक�य अ�धन�तही न�हत.े �हणून, Cr.PC �या

कलम195 (1) मधील बार ता�काळ �करणात �प�पणे लागू होतो आ�ण अशा

�कारे, �व�ान �यायदंडा�धकारी, �थम �ेणी,

15. �हणून, उपरो� त�ये आ�ण चच�चा �वचार क�न, आमचे मत आहे क�,

स�या�या या�चकाक�या��व�� आयपीसी�या कलम186 आ�ण188 अ�वये स�ु

कर�यात आलेला फौजदारी खटला कलम195 (195) अ�वये �व�श� बार ल�ात

घेता र� करणे यो�य आह.े 1) Cr.PC �यानुसार, आ�ही खालील आदेश पा�रत

करतो.

ऑड�र करा

(i) फौजदारी �रट या�चका या�ारे �ाथ�ना खंड[ ए] नुसार मंजरू आह.े

(ii) �नयम वरील अट�म�ये �नरपे� बनवला आह.े

(iii) फौजदारी �रट या�चका �यानुसार �नकाली काढली जात.े”

19. कोण�याही को�वड �ोटोकॉलचे पालन के�याने कोरोना�हायरसचा �सार रोखला

जातो याचा कोणताही पुरावा नसतानाही पोलीस आयपीसी�या कलम 269 चा सरा�सपणे

आ�ण �न�दनीयपणे वापर क�न पैसे उकळ�यासाठ� सव�सामा�यांना �ास देतात.

20. रा�य सरकार�या अवै�ा�नक, बेकायदेशीर को�वड �ोटोकॉलचे पालन न

करणा�यांना आप�ी �व�थापन काय�ा�या कलम 51B अतंग�त जबाबदार ठरवले जाऊ

शकत नाही कारण क� � सरकारने को�वड माग�दश�क त�वांम�ये �प�पणे नमूद केले आहे

क� �नरोगी लोकांनी मा�क घालू नये आ�ण रा�य सरकारचे प�रप�क �क�वा माग�दश�क

त�वे या�या �वरोधात जाऊ शकत नाहीत. क� � सरकार. आप�ी �व�थापन कायदा दंड

वसूल कर�याचा �वचार करत नाही, �यामुळे दंड वसूल कर�याचे �नद�श देणारा कोणताही

आदेश �क�वा माग�दश�क त�वे बेकायदेशीर आ�ण अ�त �वसंगत आहते आ�ण ती र�

कर�यास पा� आहेत. नं�दनी स�पथी �व. या �करणात माननीय सव��च �यायालयाने

�दले�या �नकालानुसार. PL Dani(1978) 2 SCC 424, Re: MP ��वेद� (1996) 4
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आदेशांचे पालन करावे आ�ण बेकायदेशीर माग�दश�क त�वे/SOP/आदेशांचे पालन केले

पा�हज.े

21. �या नाग�रकांवर अशा अवै�ा�नक, बकेायदेशीर को�वड �ोटोकॉलचे पालन न

के�याब�ल अशा फालत,ू �नराधार एफआयआर/आरोपप� दाखल केले गलेे आहेत आ�ण

�यांना मान�सक छळ, �वसायाचे नुकसान, उ�प�ाचे नुकसान इ�याद�ना सामोरे जावे

लागले आह,े ते �यायालयात दाद मागू शकतात.

(i) अशी एफआयआर र� करणे, र� करणे

(ii) CrPC �या कलम 340 अ�वये सबंं�धत पो�लस अ�धकारी, सरकारी वक�ल,

माश�ल आ�ण �या अ�धका�यांनी असे बकेायदेशीर आदेश जारी केले �यां�यावर

आयपीसी 211, 220, 109, 120B, 341, 342 अतंग�त खटला चालवा

22. आ�ही जागतृ भारत चळवळ�त शाळेचे मु�या�यापक, �शासक आ�ण इतर

�ा�धकरणांसाठ� दा�य�वाचे प� जारी केले आह,े �यामुळे मुलांना �ायो�गक कोरोना लस

घे�यास भाग पाडले जाते आ�ण �यामुळे �यांचे जीवन धो�यात येत.े

23. इ�ंडयन बार असो�सएशनने अडॅ. �दपाली ओझा यांनी बालकांना लसीकरण

कर�या�या शा��ीय आ�ण कायदेशीर बाबी �प�पणे मांड�या. हा द�तऐवज 'मा�हत

संमती' काय�ाची �परेषा देतो आ�ण काय�ाचे उ�लंघन करणार् या आ�ण मुलांना

�ायो�गक कोरोना लस घे�यास भाग पाडणारे आ�ण �यामुळे �यांचे जीवन धो�यात

आणणारे शाळा �ा�धकरण, मु�या�यापक इ�याद�वर जबाबदारी �न��त करत.े

24. अवेकन इ�ंडया मू�हम�ट (AIM) ने 04.02.2022 रोजी भारतातील

मी�डया/सोशल मी�डया�ारे क�हर केले�या को�वड लस मृ�यूचे तपशील आप�या

देशातील �व�वध उ�च अ�धका�यांना पाठवले आहते. �सारमा�यमां�ारे भारतातील लस

मृ�यंूची मा�हती! बळ� #12586 पय�त फाइल अपडेट केली
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भारतातील मुलांचे लसीमुळे होणारे मृ�यू मी�डयाने क�हर केले! बळ� #20 पय�त फाइल
अपडेट केली
https://docs.google.com/document/d/1LZJDp-ub6BfVt-
nnc8daISgemhkRieQG/edit?usp=sharing&ouid=1038566276959445
25595&rtpof=true&sd=true

25. इ�ंडयन कौ��सल फॉर मे�डकल �रसच� ICMR ने भारतातील को�वड-19 साठ�

उ�ेशपूण� चाचणी धोरणा�या स�लागारात (आवृ�ी VII, �दनांक 10 जानेवारी 2022)

कोणाची चाचणी घेऊ नये यावर सां�गतले आह:े

“ �या लोकांची चाचणी घे�याची गरज नाही:

1. समुदाय से�ट��जम�ये ल�णे नसले�या ���

2. को�वड-19 �या पु�ी झाले�या �करणांचे सपंक� जोपय�त वय �क�वा सह-

�वकृतीवर आधा�रत उ�च धोका �हणून ओळखले जात नाही

3. जे ��ण होम आयसोलेशन माग�दश�क त�वांनुसार घरी सोडले जातात

4. सधुा�रत �ड�चाज� पॉ�लसीनुसार ��णांनाCOVID-19 स�ुवधेतनू सोड�यात येत

आहे

5. आंतररा�य देशांतग�त �वास करणा�या ���”
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�क�वा बळजबरी करणे हे �यां�या मूलभतू अ�धकारांचे उ�लंघन आहे.

26. लॉकडाऊन आ�ण इतर �नब�धांमुळे �भा�वत झालेली कोणतीही ��� U/Sec

भरपाईसाठ� दाखल क� शकते. 2 �या महामारी रोग कायदा, 1897 आ�ण से. आप�ी

�व�थापन कायदा, 2005 �या 12, �या�या/�त�या झाले�या नुकसानासाठ�.

27. उपरो� घडामोड��या �काशात आ�ही सहकारी नाग�रकांना �यां�या ह�कांब�ल

आ�ण सामा�य नाग�रकां�या जीवनावर आ�ण �वातं�यावर प�रणाम करणा�या चालू

घडामोड�ची मा�हती देणे हे आमचे कत�� समजतो. आमचे इरादे बळकट आहेत एस.एन.

�ध��ा ज.े बाबतीत अ�न�� बहल �व�� रा�य 2010 (119) DRJ 102जे खालील

�माणे सांगते:

“ कलम 51A(h) अतंग�त नाग�रकाचे कत�� �हणजे चौकशी आ�ण सुधारणांची

भावना �वक�सत करणे. �व�छ आ�ण अ�वनाशी �याय�व�था, कायदेमंडळ,

काय�पा�लका आ�ण इतर अगंे असणे हा या देशातील नाग�रकांचा मूलभतू

अ�धकार आहे आ�ण हा मूलभतू अ�धकार �ा�त कर�यासाठ� ��येक नाग�रकाचे

कत�� आहे क� तो �जथे �दसेल �तथे ��ाचार उघड करणे. भारतीय रा�यघटनेने

��ाचार बाहरे काढ�यासाठ� आ�ण उघड कर�यासाठ� आ�ण उपटून

काढ�यासाठ� एजटं ��ोभक �हणून काम कर�यास नाग�रकांना आ�ा �दली

आह.े”

अ��य� कर �ॅ��टशनस� असो�सएशन �व�� जनै म�ये पुढ�ल सव��च �यायालय

(2010) 8 SCC 281,तो खालील�माणे शा�सत आहे;

“ बेईमान या�चकाक�या�नी वापरले�या अवमाना�या श��चा वापर क�न स�याला

ग�प बसू �दले जाऊ नये - �याय�व�थतेील ��ाचार उघड करणे हे कलानुसार

��येक नाग�रकाचे कत�� आह.े 51 - भारतीय रा�यघटनेचाA (h) - स�य आ�ण

अस�याचा मुकाबला क� �ा - �याला स�य मा�हत आहे ते अ�धक वाईट होईल,

मु� आ�ण खु�या भटे�त - स�य हे सव�श��माना�या पुढे आहे; �तला �वजयी

बनव�यासाठ� कोण�याही धोरणांची, कोण�याही डावपेचांची, कोण�याही

परवा�याची गरज नाही; ते बदल आ�ण बचाव आहते जे �त�या साम�या��व�� �ुट�

�नमा�ण करतात.”



पृ�
10

28. नाग�रकांना वर नमूद केले�या व�तु��थती आ�ण घडामोड�ची मा�हती दे�यासाठ�

आ�ही को�वड लस क� �े, ��णालये, शाळा, महा�व�ालये, गहृ�नमा�ण स�ंथा,

बाजारपेठांम�ये मा�हती मोहीम राबवणार आहोत आ�ण मंुबई आ�ण मंुबई उपनगरातील

भागात वरील मा�हती देणार आहोत.

मा�हती मो�हमेत सहभागी हो�यासाठ� आ�ण/�क�वा आ�हाला कोणीही अडथळा आण�याचा

�य�न क� नये �हणून आ�हाला सुर�ा �दान कर�यासाठ� ही आमची सूचना आह.े

�वन�

अवेकन इ�ंडया मु�हम�ट


