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      ADV. TANVEER NIZAM 
      Office: 2 & 3, Floor, Kothari House, 5/7 Oak Lane, A R Allana Marg, Near 

Burma Burma Restaurant, Fort, Mumbai - 400 023. 

 

          Email: mariamnizam07@gmail.com 

 

दि . ०९. ११. २०२१  

प्रदि, 

1. श्री. सीिाराम क ुं टे, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र  राज्य , मुुंबई. 

2. श्री. इकबाल चहल, महापाचिका आयुक्त, मुुंबई. 

3. श्री. राजेश नारे्वकर, चिल्हाचिकारी, ठाणे. 

4. श्री. नरेश म्हसे्क, महापौर ठाणे महापाचिका, ठाणे. 

  

दर्वषय: i) कोरोना लसीचे माकेदटुंग करणाऱ्या लोकाुंना 

आमच्या  पक्षकाराुंच्या घरी न पाठदर्वण्याचे दनिेश सुंबुंदिि 

अदिकारी, कममचारी, आशा र्वकम सम याुंना िेणेबाबि. 

ii) शासनाचे दिनाुंक ०८.१०.२०२१ चे आिेश क्रमाुंक. 

DMU/2020/CR-92/DisM-1, चे पालन करून ज्या 

लोकाुंकडे लस न घेण्यासुंबुंिी मेदडकल सदटमदिकेट उपलब्ध 

आहेि त्ाुंना पूणमिः  लसीकरण झालेल्या शे्रणी ुंमधे्य समादर्वष्ठ 

करण्याचे दनिेश िेणेबाबि 

iii) मा. सर्वोच्च न्यायालय र्व उच्च न्यायालयाचे दनिेशान सार सर्वम 

नागररकाुंना लसीकरणाचे ि ष्पररणामाुंबाबि मादहिी िेण्याचे 

दनिेश लसीकरणाचा प्रचार करणारे अदिकारी, कममचारी,आशा 

र्वकम सम याुंना िेणेबाबि.  

mailto:mariamnizam07@gmail.com
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महोिय, 

माझ्या पक्षकाराुंनी चििेल्या माचहती व अचिकारावरून आपणास नोटीस िेण्यात येत आहे. 

१ .      आपणातरे्फ  “घर घर िस्तक अदियान” अुंतर्गत ज्या िोकाुंनी िस घेतिी नाही 

त्ाुंना घरी िाऊन प्रोत्साचहत करणे (Counselling) करण्यािे चनिेश आपण चििे 

असल्यािी बातमी आमच्या पक्षकाराुंनी वाििी आहे. 

२.      त्ामुळे अनेक पक्षकाराुंनी माझ्याकडे त्ाुंच्या मूिभूत हक्कािे उल्लुंघन होत 

असल्याप्रकरणी आपणास नोटीस िेण्यास कळचविे आहे. माझ्या पक्षकाराुंिे नाव व पत्ता 

सोबत िोडिा आहे. [सहपत्र “A”] 

३.       या नोटीस द्वारे आपणास कळचवण्यात येते की, माझे पक्षकार याुंना िस घ्यावयािी 

नसून त्ाुंना अनावश्यकपणे त्रास िेण्यात येऊ नये. 

४.      भारत सरकारच्या चनिेशानुसार तसेि मा. सवोच्च न्यायािय व मा. उच्च न्यायािय 

याुंिे आिेशानुसार िस घेणे हे पूणगतः  ऐच्छिक असून कोणत्ाही व्यक्तीस त्ाच्या 

इिेचवरुद्ध िस िेण्यास ‘प्रत्क्ष दकुं र्वा अप्रत्क्ष’ िबाव बनचवणे हा िारिीय िुंड 

दर्विानचे कलम १०९, ३२३, ३३६, १२०(b), ३४ तसेि आपत्ती व्यर्वस्थापन 

कायिा, 2005 चे कलम ५१(b), ५५  अुंतर्गत र्ुंभीर चशक्षापात्र अपराि आहे. 

५.      तसेि िर तुमच्या स्वतः च्या िबावामुळे चकुं वा तुमच्या साुंर्ण्यावरून िोकाुंनी 

चििेल्या िबावामुळे िस घेतिेल्या व्यक्तीिा मृतू् झाल्यास चकुं वा इतर कोणताही िुघगटना 

घडल्यास आपण व्यच्छक्तशः  व सामूचहक ररत्ा भारतीय िुंड चविानिे किम ३०२, ११५, 

३०४, ३०४(a) १२०(b), १०९, ३४, ५२ अुंतर्गत खून, खूणाच्या प्रयत्नािी पूवगतयारी, हते्िा 

प्रयत्न, हते्िा  रु्न्ह्यास प्रोत्साहन आिी रु्न्ह्याच्या कारवाईस िबाबिार रहाि यािी नोुंि 

घ्यावी. [Registrar General Vs.State of Meghalaya 2021 SCC Online 

Megh 130, Airdale NHS Trust Vs. Bland (1993) 1 All ER 821] 
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६.      कायद्यातीि वरीि तरतुिीव्यचतररक्त महाराष्ट्र  शासनािे 

चि. ०८.१०.२०२१ िे  Order No. DMU/2020/CR-92/DisM-1, आिेशानुसार ज्या 

व्यक्तीस िस घेतल्यामुळे होणाऱ्या िुष्पररणाम चकुं वा इतर कोणत्ाही कारणासाठी ‘लस 

घेण्यापासून सूट’ ’Vaccine Exemption Certificate by Doctor’ उपिब्ध आहे 

त्ािा िसीकरण झािेल्या िोकाुंमधे्य मानिे िाईि असे स्पष्ट् केिे आहे. 

“With reference to the above, the State Disaster Management 

Authority hereby declare with immediate effect that the definition 

of a fully vaccinated personnel will include the following: 

  

1. Any person has received both doses of vaccination and 14 days 

having lapsed since the administration of the second dose of the 

vaccine. 

  

2. Any person having medical condition that does not allowed 

him or her to take the vaccine and has a certificate to that extent 

from a recognized Doctor. 

  

3. If person is of age less than 18 years. (in the future when vaccine 

becomes available for this age group than this will continue for first 

60 days of such availability)” 

  

७.      वैद्यकीय प्रमाणपत्र प्राप्त करू शकणाऱ्या शे्रणीमधे्य खािीि िोकाुंिा समावेश 

होतो असे चवचवि तज्ज्ाुंनी स्पष्ट् केिे आहे; 

i)   ज्याुंना िसी ुंच्या रासायचनक घटकापासून ऍििी आहे. 
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ii) ज्याुंना कोरोना होऊन रे्िा आहे चकुं वा ज्याुंना कोरोना चवषाणूच्या सुंपकागत आल्यामुळे 

ज्याुंच्या शरीरात प्रचतिैचवक प्रचतकारशक्ती चनमागण झािी आहे. 

iii) ज्याुंना मनोवैज्ञाचनक कारणाुंमुळे िसी ुंच्या िुष्पररणामािी भीती आहे व त्ाुंना िस 

चिल्यास मानचसक च्छथिती चकुं वा केवळ भीतीमुळेि त्ाुंिा िीव िावू शकतो. 

iv) डॉक्टरच्या स्वतः च्या मतानुसार पेशुंट िी रॅ्फचमिी चहस्ट्र ी, अॅन्टोइमु्यन 

नू्यरोलोुंचिकल, ब्लड क्लॉचटुंर् चवचवि कारणाुंमुळे त्ा व्यक्तीस िस िेणे योग्य ठरणार 

नाही या चनणगयाप्रत डॉक्टरिे मत झािे आहे. 

v) िो व्यक्ती आयुष मुंत्राियाद्वारे चनिेशीत चकुं वा इतर शास्त्रोक्त उपिार पद्धती िसे 

आयुवेचिक, नॅिरोपॅिी, अ ॅिोपॅिी, (Ivermectin , Vitamin-D), होमीयोपॅिी व उच्च 

न्यायािय द्वारा Ponnekanti Mallikarjuna Rao Vs. State of Andhra 

Pradesh 2021 SCC OnLine AP 2171 प्रकरणात चििेल्या आिेशानुसार प्रमाणीत 

आनुंिीया िे आयुवेचिक चमश्रण घेत असेि त्ा व्यक्तीुंना िस न घेण्यास कारण आहे . 

८.      माझ्या काही पक्षाकराुंकडे वरीि प्रमाणे मेचडकि सचटगचर्फकेट उपिब्ध असून 

त्ाुंिी प्रत सोबत िोडिी आहे. 

९.      तसेि कायद्यातीि तरतुिीनुसार व सवोच्च न्यायाियाने ठरवून चििेल्या 

कायद्यानुसार पक्षकाराुंना िस घ्यायिी नसून ती का घ्यायिी नाही याुंिे कोणतेही 

स्पष्ट्ीकरण िेने बुंिनकारक नाही. तो त्ाुंिा वैयच्छक्तक अचिकार आहे. िस घेण्यासाठी 

चकुं वा िस न घेण्यािे कारण साुंर्ण्यासाठी कोणावरही िबाव बनचवण्यािा कोणताही 

अचिकार आपणास नाही. 

[Common Cause Vs. Union of India (2018) 5 SCC 1 , Registrar General 

Vs. State of Meghalaya 2021 SCC OnLine Megh 130, Osbert Khaling 

Vs. State of Manipur and Ors. 2021 SCC OnLine Mani 234] 

१० .    कोरोना िसीच्या चवचवि िुष्पररणामाुंिी माचहती सवग नार्ररकाुंना व िस घेणाऱ्या 

प्रते्कािा िेण्यािी िबाबिारी ही िसीबाबतिे कोणतेही अचभयान िािचवणाऱ्या 
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अचिकारी व कमगिाऱ्याुंनी कमगिाऱ्याुंिी आहे. [Airdale NHS Trust Vs. Bland 

(1993) 1 All ER 821, Montgomery Vs. Lanarkshire Health Board [2015] 

UKSC 11, Master Haridaan Kumar (Minor through and Ors.) Vs. UOI 

W.P.(C) 350/2019, Delhi High Court, Order dated 22.01.2019] 

११ .    िसी ुंच्या िुष्परीणामाुंिी माचहती न िेता िुष्पररणाम िपवून अिगवट माचहती िेवून 

र्फसवणूचकद्वारे िस पूणगतः  सुरक्षीत आहे असा खोटा प्रिार करुन कोरोना िसीिे डोस 

घेण्यास िोकाुंना प्रोत्साचहत करने चकुं वा िबाव आणणे हा र्फौििारी स्वरूपािा रु्न्हा 

घडतो व सुंबुंचित अचिकारी व डॉक्टसग हे नुकसान भरपाई िेण्यास सुद्धा पात्र 

ठरतात. [Registrar General Vs. State of Meghalaya 2021 SCC OnLine 

Megh 130, Ajay Gautam Vs. Amritsar Eye Clinc 2010 SCC OnLine 

NCDR 96] 

१२.     कोच्छिशील्ड  िसीच्या िुष्पररणामामुळे औरुंर्ाबािच्या डॉ. से्नहि िूणावत याुंिा 

मृतू् झाल्यािे सरकारच्या AEFI सचमतीने मान्य केिे आहे. 

दलुंक: https://www.lokmat.com/nashik/death-female-doctor-after-

vaccination-a587/ 

  

१३.     असे िवळपास ४९०० िोकाुंिे मृतू् िसीच्या िुष्पररणामाुंमुळे झाल्याच्या बातम्या 

वतगमानपत्रात प्रकाचशत झाल्या असून त्ाुंिी सवग माचहती खािीि चिुंकवर उपिब्ध आहे. 

दलुंक: https://drive.google.com/file/d/1uikc1a6_KDzUx7HNLrfwaI1NJRt0D

_YP/view?usp=sharing 

 १४.   लसी ुंच्या िुष्पररणामाुंमुळे लोकाुंिे मृतू् होत असल्यामुळे 18 युरोचपयन िेशाुंनी 

कोिीचशल्ड (Astrazenica) या लसीला बुंिी घातली होती. 

दलुंक: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-

news/covishield-coronavirus-vaccine-with-covishield-astrazeneca-

https://www.lokmat.com/nashik/death-female-doctor-after-vaccination-a587/
https://www.lokmat.com/nashik/death-female-doctor-after-vaccination-a587/
https://drive.google.com/file/d/1uikc1a6_KDzUx7HNLrfwaI1NJRt0D_YP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uikc1a6_KDzUx7HNLrfwaI1NJRt0D_YP/view?usp=sharing
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/covishield-coronavirus-vaccine-with-covishield-astrazeneca-banned-in-some-countries-should-we-be-worried-about-its-safety/photostory/83398722.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/covishield-coronavirus-vaccine-with-covishield-astrazeneca-banned-in-some-countries-should-we-be-worried-about-its-safety/photostory/83398722.cms
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banned-in-some-countries-should-we-be-worried-about-its-

safety/photostory/83398722.cms 

  

दलुंक: https://www.theguardian.com/society/2021/apr/08/spain-belgium-

and-italy-restrict-astrazeneca-covid-vaccine-to-older-people 

  

१५.  लसीच्या िुष्परीणामामुळे लस घेणाऱ्याुंिा िीव िावू शकतो. त्ाुंना बचहरेपणा, 

अिाांर्वायू, आुंिळेपणा, रक्त र्ोठणे (Blood Clotting) असे र्ुंभीर व िीवघेणे 

िुष्परीणाम होवू शकतात. 

िेशात आतापयांत ४५०० पेक्षा िास्त लोकाुंिा मृतू् लसीच्या िुष्पररणामाुंमुळे झाला आहे. 

कोरोना लसीच्या िुष्पररणामामुळे मरण पावलेल्या लोकाुंिी माचहती िेणाऱ्या वतगमानपत्रात 

प्रकाशीत बातम्या खालील चलुं क वर उपलब्ध आहेत. 

दलुंक: https://drive.google.com/file/d/1uikc1a6_KDzUx7HNLrfwaI1NJRt0D

_YP/view 

  

लसीच्या इतर िुष्पररनामाबाबत इुंग्लुं डच्या टेस लॉरी याुंनी सरकारी रेकॉडगवरून तयार 

केलेला अहवाल खालील चलुं क वर उपलब्ध आहे. 

दलुंक: https://theexpose.uk/2021/06/24/crimes-against-humanity-uk-

government-release-21st-report-on-adverse-reactions-to-the-covid-

vaccines/ 

  

१६.    लस घेतल्यानुंतर कोरोना रोर्ापासून कोणतेही खात्रीलायक सुंरक्षण नाही. िोन्ही 

डोस घेतलेल्याुंना कोरोना होवू शकतो व तो व्यक्ती कोरोनाने मरु शकतो. तसेि लसीिे 

िोन डोि घेतलेला व्यक्ती कोरोनािा प्रसार िुसऱ्याुंना करु शकतो. त्ाच्यापासून िुसरी 

https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/covishield-coronavirus-vaccine-with-covishield-astrazeneca-banned-in-some-countries-should-we-be-worried-about-its-safety/photostory/83398722.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/covishield-coronavirus-vaccine-with-covishield-astrazeneca-banned-in-some-countries-should-we-be-worried-about-its-safety/photostory/83398722.cms
https://www.theguardian.com/society/2021/apr/08/spain-belgium-and-italy-restrict-astrazeneca-covid-vaccine-to-older-people
https://www.theguardian.com/society/2021/apr/08/spain-belgium-and-italy-restrict-astrazeneca-covid-vaccine-to-older-people
https://drive.google.com/file/d/1uikc1a6_KDzUx7HNLrfwaI1NJRt0D_YP/view
https://drive.google.com/file/d/1uikc1a6_KDzUx7HNLrfwaI1NJRt0D_YP/view
https://theexpose.uk/2021/06/24/crimes-against-humanity-uk-government-release-21st-report-on-adverse-reactions-to-the-covid-vaccines/
https://theexpose.uk/2021/06/24/crimes-against-humanity-uk-government-release-21st-report-on-adverse-reactions-to-the-covid-vaccines/
https://theexpose.uk/2021/06/24/crimes-against-humanity-uk-government-release-21st-report-on-adverse-reactions-to-the-covid-vaccines/
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लोक सुरक्षीत नाहीत. त्ाबाबत भारत सरकारिे रेकॉडग व त्ाआिारे चिलेले  उच्च 

न्यायालयािे आिेश आिी पुरावे उपलब्ध आहेत. [Re: Dinthar 2021 SCC OnLine 

Gau 1313 , Madan Milli 2021 SCC OnLine Gau 1503, Registrar General 

Vs. State of Meghalaya 2021 SCC OnLine Megh 130, Osbert Khaling 

Vs. State of Manipur and Ors. 2021 SCC OnLine Mani 234] 

दलुंक:1.https://drive.google.com/file/d/1m50c0ytxpijyAHpyzHV-

Gt2KAOBNOn5k/view?usp=sharing 

2.https://drive.google.com/file/d/1PEF53VmPMr4P7kKt8JQeNMQbcZtYH

AaY/view?usp=sharing 

  

3.https://drive.google.com/file/d/129Rd9kYFJnKez8gZDYxwgAw60ohndK

2b/view 

4.https://drive.google.com/file/d/1cLKR3LutxomKX3BbmaIBwQ9SfUhdvIJ

Q/view?usp=sharing 

  

१७.    लस पूणगतः  सुरचक्षत आहे असा खोटा प्रिार करुन चकुं वा लोकाुंना लस घेण्यास 

बाध्य करण्यासाठी चवचवि सरकारी चनयम बनचवल्यामुळे नाईलािास्तव, लस घ्यावी 

लार्ली असेल चकुं वा िबरिस्तीने अिवा र्फसवणूकीने लस िेण्यात आली असेल तर हा 

भािचव नुसार रु्न्हा ठरतो. आणी िर लस घेणाऱ्या व्यक्तीिा मृतू् लसीच्या िुष्पररणामामुळे 

झाला असेल तर िोषी सवग अचिकारी, डॉक्टसग, मुंत्री आचि लोकाुंचवरुद्ध हत्ा, हते्िा कट 

रिने, शासकीय युंत्रणेिा व चनिीिा िुरुपयोर् हा लस कुं पन्याुंना र्फायिा पोहिचवण्यासाठी 

करणे इत्ािी या रु्न्ह्यासाठी िािदर्व 302, 115, 120(B), 420, 409, 52, 109, 304-

A, 304, 116, 168 इत्ािी कलमाअुंतर्गत रु्न्हा िाखल होऊन िोषी ुंना मृतु्िुंड (र्फाशी) 

चकुं वा िन्मठेप  (आिीव कारावास)  िी चशक्षा होऊ शकते. 

https://drive.google.com/file/d/1m50c0ytxpijyAHpyzHV-Gt2KAOBNOn5k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m50c0ytxpijyAHpyzHV-Gt2KAOBNOn5k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PEF53VmPMr4P7kKt8JQeNMQbcZtYHAaY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PEF53VmPMr4P7kKt8JQeNMQbcZtYHAaY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/129Rd9kYFJnKez8gZDYxwgAw60ohndK2b/view
https://drive.google.com/file/d/129Rd9kYFJnKez8gZDYxwgAw60ohndK2b/view
https://drive.google.com/file/d/1cLKR3LutxomKX3BbmaIBwQ9SfUhdvIJQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cLKR3LutxomKX3BbmaIBwQ9SfUhdvIJQ/view?usp=sharing
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१८.    आपत्ती व्यर्वस्थापन कायिा २००५ चे कलम ५५ नुसार ज्या शासकीय 

अचिकाऱ्याने रु्न्हा केिा आहे त्ा कायागियातीि सवग अचिकारी व वररष्ठ हे चशके्षस पात्र 

ठरतात. 

“55. Offences by Departments of the Government.— 

(1) Where an offence under this Act has been committed by any 

Department of the Government, the head of the Department shall 

be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be 

proceeded against and punished accordingly unless he proves that 

the offence was committed without his knowledge or that he 

exercised all due diligence to prevent the commission of such 

offence.” 

१९.    कें द्र शासनािे चनिेशानुसार िस घेणे पूणगतः  सै्वच्छिक असून िस न घेतल्यामुळे 

रेले्व प्रवास, राशन, कमगिाऱ्याुंिा पर्ार चकुं वा इतर कोणत्ाही शासकीय चकुं वा खािर्ी 

सुचविा रोखता येणार नाही. भारत सरकारिे चनिेश खािीि चिुंक वर उपिब्ध आहेत. 

दलुंक: https://drive.google.com/file/d/1-

w0AyOW3EThsPCSNGwXXidMbl2CdJAbI/view?usp=sharing 

मा. उच्च न्यायाियाने Osbert Khaling Vs. State of Manipur and Ors. 2021 

SCC OnLine Mani 234, या प्रकरणात मनरेर्ा च्या सिस्ाुंना पर्ार रोखणे आिी 

रै्रकायिेशीरपणािे आिेश खारीि केिे आहेत. त्ामधे्य उच्च न्यायाियाने स्पष्ट् केिे की 

िस घ्यायिी चकुं वा नाही हा चनणगय त्ा व्यक्तीने स्वतः  घ्यावयािा आहे.  

In Osbert Khaling Vs. State of Manipur and Ors. 2021 SCC OnLine 

Mani 234, it is ruled as under; 

“8…. Restraining people who are yet to get vaccinated from opening 

institutions, organizations, factories, shops, etc., or denying them 

https://drive.google.com/file/d/1-w0AyOW3EThsPCSNGwXXidMbl2CdJAbI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-w0AyOW3EThsPCSNGwXXidMbl2CdJAbI/view?usp=sharing
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their livelihood by linking their employment, be it NREGA job card 

holders or workers in Government or private projects, to their 

getting vaccinated would be illegal on the part of the State, if not 

unconstitutional. Such a measure would also trample upon the 

freedom of the individual to get vaccinated or choose not to do so.” 

याि मुद्यावर सवोच्च न्यायािय व कनागटका उच्च न्यायाियाने सुद्धा आिेश चििेिे 

आहेत. [A. Varghese Vs. Union of India 2020 SCC OnLine Kar 2825] 

20.    भारत सरकारच्या आरोग्य मुंत्राियातरे्फ चि. १ मािग २०२१ रोिी स्पष्ट् करण्यात आिे 

की , िस घेणे पूणगतः  सै्वच्छिक आहे. प्रश्नोत्तर भार् खािीिप्रमाणे आहे. 

“RTI reply by Government of India's Health Ministry on 

1.03.2021 to Shri. Anurag Sinha 

प्रश्न १: कोरोना रै्वक्सीन लेना सै्वच्छिक है या अदनर्वायम , जबरिस्ती? 

उत्तर :   कोरोना वैक्सीन िेना सै्वच्छिक है। 

प्रश्न २ : क्या रै्वक्सीन नही ुं लेने पर सारी सरकारी स दर्विाए बुंि कर िी 

जायगी, सरकारी योजना पेंशन ? 

उत्तर   : आवेिन में चिखी बातें चनरािार है।  चकसी भी सरकारी 

सुचविा, नार्ररकता, नौकरी इत्ाचि से वैक्सीन का कोई सम्बन्ध नही ुं है।  

प्रश्न ३ : क्या रै्वक्सीन नही ुं लेने पर नौकरी नही ुं दमलेगा, टर ेन, बस, मेटर ो 

में चढ़ने नही ुं दमलेगी? 

उत्तर   :आवेिन में चिखी बातें चनरािार है।  चकसी भी सरकारी 

सुचविा, नार्ररकता, नौकरी इत्ाचि से वैक्सीन का कोई सम्बन्ध नही ुं है।  
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प्रश्न ४: यदि कोई IAS, IPS स्वास्थ्य या प दलस कममचारी नागररक को 

िमकी िे की रै्वक्सीन ले नही िो ये कर िेगे िो नागररक क्या कर 

सकिी क्या कोटम जा सकिे हैं? 

उत्तर   : आवेिन में चिखी बातें चनरािार है।  चकसी भी सरकारी 

सुचविा, नार्ररकता, नौकरी इत्ाचि से वैक्सीन का कोई सम्बन्ध नही ुं है।  

प्रश्न ५: क्या रै्वक्सीन नही ुं लेने पर सू्कलो ुं, कॉलेज, दर्वश्वदर्वद्यालय, गैस 

कनेक्शन, पानी, दबजली कनेक्शन, राशन आदि के दलए क्या रै्वक्सीन 

नही ुं दमलेगे ? 

उत्तर  : आवेिन में चिखी बातें चनरािार है।  चकसी भी सरकारी 

सुचविा, नार्ररकता, नौकरी इत्ाचि से वैक्सीन का कोई सम्बन्ध नही ुं है।  

प्रश्न ६ : क्या रै्वक्सीन नही लेने पर नौकरी से दनकला जा सकिा है रे्विन 

रोका जा सकि है, दनजी और सरकारी दर्विाग िोनो ुं मे? 

उत्तर  : आवेिन में चिखी बातें चनरािार है।  चकसी भी सरकारी 

सुचविा, नार्ररकता, नौकरी इत्ाचि से वैक्सीन का कोई सम्बन्ध नही ुं है। “ 

त्ा पत्राची  प्रि सोबि जोडली आहे . [सहपत्र 'B'] 

२१ .    िी र्ोष्ट् करण्यास प्रत्क्ष मनाई आहे (िसे लसीिी सक्ती करण्यास मनाई 

आहे)  ती र्ोष्ट् अप्रत्क्ष ररत्ा चनयम लािून करता येणार नाही. असा स्पष्ट् कायिा सवोच्च 

न्यायालयाने ठरवून चिला आहे. [Noida Vs. Noida (2011) 6 SCC 508]    

२२.    नुकतेि एका २३ वषीय युवकाने लस घेतल्याच्या तीन तासाच्या आत त्ािा मृतू् 

लसीिा िुष्परीणामाुंमुळे झाल्यामुळे मृत युवकाच्या आईने लस सुरचक्षत असल्यािा खोटा 

प्रिार करणारे डॊक्टर रणिीप रु्लेररया, डॉ िी. िी सोमाणी त्ाुंच्यासह लस घेण्यासाठी 

िबाव आणण्यासाठी रेलवे पास साठी लस घेणे बुंिनकारक असल्यािा बेकायिेशीर 

चनयम बनचवणारे महाराष्ट्र ािे मुख्य सचिव सीताराम कुुं टे, महापाचलका आयुक्त इकबा 
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िहल, सुरेश काकाणी, लस चनमागता कुं पनीिे आिर पूनावाला  आिी ुंचवरोिात कट रिून 

र्फसवणूक , हत्ा शासकीय मालमते्तिा िुरुपयोर् लस कुं पन्याुंच्या र्फायिासाठी करणे 

आिी रु्न्हयासाठी भािदर्व 52, 115, 302, 420, 409, 120(B), 109, 34 व आपत्ती 

व्यर्वस्थापन कायिा चे कलम 51(b), 55 आिी कलमाुंतर्गत कारवाई साठी केस िाखल 

केली आहे. 

दलुंक: https://drive.google.com/file/d/1Owe7Ty9jhDr1Vfd6y7RIrmMt39B

Uu1CX/view 

  

२३.    इुंचडयन मेचडकल असोचसएशन िे पूवग अध्यक्ष के.के. अग्रवाल व 

चिल्लीतील 60 डॉक्टसग ज्याुंनी कोरोना लसीिे िोन्ही डोस घेतले होते त्ाुंिा मृतू् 

कोरोनानेि झाला होता. 

दलुंक: 

1. https://www.ndtv.com/india-news/dr-kk-aggarwal-ex-chief-of-india-

medical-association-ima-dies-of-covid-19-coronavirus-2443827 

  

2. https://theprint.in/health/at-least-60-delhi-doctors-have-died-in-

2nd-covid-wave-families-are-left-to-pick-up-pieces/661353/ 

२४.  लस घेण्याकरीता िबाव बनचवण्यासाठी कोणत्ाही सुचविा रोखने हे िारिीय 

राज्यघटनेच्या कलम 14, 19, 21 िे उल्लुं घन ठरते. 

[Re Dinthar Incident Vs. State of Mizoram 2021 SCC OnLine 

Gau 1313, Madan Mili Vs. UOI 2021 SCC OnLine Gau 1503] 

२५ .   केन्द्र सरकारने स्पष्ट् केले आहे की लस घेण्यास कोणतेही बुंिन घातले नसल्यामुळे 

लसीच्या िुष्परीणामाुंसाठी कोणतीही नुकसान भरपाईिी तरतूि ठेवलेली नाही. 

https://drive.google.com/file/d/1Owe7Ty9jhDr1Vfd6y7RIrmMt39BUu1CX/view
https://drive.google.com/file/d/1Owe7Ty9jhDr1Vfd6y7RIrmMt39BUu1CX/view
https://www.ndtv.com/india-news/dr-kk-aggarwal-ex-chief-of-india-medical-association-ima-dies-of-covid-19-coronavirus-2443827
https://www.ndtv.com/india-news/dr-kk-aggarwal-ex-chief-of-india-medical-association-ima-dies-of-covid-19-coronavirus-2443827
https://theprint.in/health/at-least-60-delhi-doctors-have-died-in-2nd-covid-wave-families-are-left-to-pick-up-pieces/661353/
https://theprint.in/health/at-least-60-delhi-doctors-have-died-in-2nd-covid-wave-families-are-left-to-pick-up-pieces/661353/
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दलुंक: https://drive.google.com/file/d/15IwNjfxryS9Na8hmH-

LTn2q_57pwGGJk/view 

  

यावरून असे स्पष्ट् होते की जे अदिकारी लस घेण्यास िबार्व आणिील िे सर्वम 

अदिकारी दपडीि व्यक्तीस न कसान िरपाई िेण्यास स्विः  जबाबिार राहिील. 

२६ .   ज्या व्यक्तीुंना कोरोना होवून रे्ला आहे चकुं वा ज्याुंिा कोरोना चवषाणूुंशी सुंपकग  

आला आहे ती लोक सवागत िास्त सुरचक्षत असून त्ाुंना कोरोना होवू शकत नाही, ते 

कोरोनािा प्रसार करू शकत नाही चकुं वा ते कोरोनाने मरु शकत नाही. त्ाुंिी 

प्रतीकारशक्ती चह कोरोना लसी ुंपेक्षा १३ पटी ुंपेक्षा िास्त प्रभावी व रु्णकारी असते. अश्या 

लोकाुंना लस िेणे म्हणिे हा मूखगपणा असून त्ामुळे त्ाुंच्या शरीरास नुकसान 

होवू  शकते. िुष्परीणाम होवू शकतात. अश्या लोकाुंनी लस न घेणेि योग्य आहे. 

याबाबत AIIMS िे Epidemiologist  डॉ. सुंिीव राय व इतर िर्प्रचसद्ध डॉक्टसग व 

शास्त्रज्ञािे चवचवि शोि पत्र खालील चलुं क वर उपलब्ध आहे. 

दलुंक: https://www.youtube.com/watch?v=-

btDk0eSi5U&feature=youtu.be 

  

२७ .   त्ा व्यचतररक्त ज्या लोकाुंच्या शरीरात कोरोनाचवरोिी 

प्रचतकारशक्ती  (Antibodies) तयार झाली आहे त्ाुंना कोरोना लसीच्या 

Clinical  Trial वैद्यकीय िािण्यामधे्य सहभार्ीि करण्यात आले निते म्हणून त्ाुंना 

लस िेताि येणार नाही हा शास्त्रीय वैज्ञाचनक चनयम आहे. 

२८ .  ज्या लोकाुंमधे्य अशी नैसचर्गक प्रचतकार शक्ती चनमागण झाली आहे . भारतात असे 

७०% पेक्षा िास्त लोक आहेत. त्ाुंना लस घेण्यािी आवश्यकता नाही. परुं तू लस कुं पनीिा 

हिारो कोटी ुंिा र्फायिा करण्यािा िुष्ट् हेतू साध्य करण्यासाठी काही अचिकारी हे सवाांना 

https://drive.google.com/file/d/15IwNjfxryS9Na8hmH-LTn2q_57pwGGJk/view
https://drive.google.com/file/d/15IwNjfxryS9Na8hmH-LTn2q_57pwGGJk/view
https://www.youtube.com/watch?v=-btDk0eSi5U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-btDk0eSi5U&feature=youtu.be
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लसीिी सक्ती करण्यासाठी पत्रके काढून खोटी बातमी प्रकाशीत करून र्ुंभीर र्फौििारी 

अपराि करीत आहेत. 

 

२९ .   िर्भरातील शास्त्रज्ञाुंनी व नॅशनल टास्क र्फोसग च्या सिस्ाुंनी त्ाुंच्या शोिाुंमधे्य 

स्पष्ट् केले की कोरोना रोर् हा ज्याुंना होवून रे्ला आहे चकुं वा िो कोणी कोरोना रोर्ाच्या 

सुंपकागत आला होता त्ाुंच्या शरीराुंमधे्य िी प्रतीकार शक्ती तयार होते ती प्रतीकार शक्ती 

ही कोरोना लसी ुंमुळे तयार होणाऱ्या प्रचतकार शक्तीपेक्षा शेकडो पटी ुंने िास्त 

पररणामकारक व प्रभावशाली असते. कारण लसीद्वारे आपण र्फक्त अप्रभावी चवषाणू 

चकुं वा तत्सम कृत्रीम रासायचनक पिािग शरीरात सोडून शरीराला 

चवषाणू (Virus) सोबत लढण्यासाठी तयारी करतो. हा र्फक्त युद्धािा सराव असतो. परुं तू 

ज्या व्यक्तीला कोरोना होवून रे्ला आहे त्ाच्या शरीराने कोरोना चवषाणूुंशी खरे युद्ध लढून 

लढाई चिकुं लेली असते व त्ा व्यक्तीला पुन्हा कोरोना होण्यािी, त्ाुंच्या िीवाला िोका 

असण्यािी चकुं वा त्ा व्यक्तीद्वारे कोरोना िुसऱ्याुंना पसरण्यािी शक्यता अिीबात नसते. 

एखाद्या अपवािात्मक च्छथितीला सोडून तो वक्ती सवागत सुरचक्षत मनाला िातो. 

दलुंक : https://www.youtube.com/watch?v=6v5VrpgXPm4 

 

३० .   अश्या कोरोनातून बऱ्या झालेल्या व्यक्तीला लस िेने म्हणिे त्ाच्या शरीरािी 

प्रतीकारशक्ती िुचषत करने ठरत असून त्ािे िीवघेणे िुष्परीणाम होऊ शकतात याबाबत 

िर्ातील चवचवि िेशाुंमधे्य शास्त्रज्ञाुंनी चिलेले अहवाल न्यायालयात व 

शासनास   याचिकेद्वारे आिीि िेण्यात आले आहेत. 

दलुंक:- https://drive.google.com/file/d/177VAB_lrlkjXr6vWwCASN-

GH1kDjnGwG/view 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6v5VrpgXPm4
https://drive.google.com/file/d/177VAB_lrlkjXr6vWwCASN-GH1kDjnGwG/view
https://drive.google.com/file/d/177VAB_lrlkjXr6vWwCASN-GH1kDjnGwG/view
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३१.     तसेि याबाबतिे तज्ञाुंिे सवग नवीन शोि पत्र हे सी.बी.आय. कडे िाखल तक्रारीत 

िेण्यात आले आहेत. 

दलुंक: https://drive.google.com/file/d/1iTHtgezBUzoRRdGnqjfj975kx2hLol

QK/view 

  

३२.    नुकतेि वरीष्ठ वैज्ञाचनक व शोिकताग श्री. िॅकब पुलीयल याुंनी या सुंिभागत सवोच्च 

न्यायालयात शपिपत्र िाखल केले आहे. त्ािी प्रत खालील चलुं कवर उपलब्ध आहे.  

दलुंक: https://drive.google.com/file/d/177VAB_lrlkjXr6vWwCASN-

GH1kDjnGwG/view 

  

३३.     भ्रष्ट् मुंत्री व सरकारच्या िडपशाहीमुळे लस घेणाऱ्या नार्ररकाुंना लसीच्या 

िुष्परीणामाुंमुळे िीवघेणे त्रास झालेले असून चकते्क लोकाुंिे मृतु् झालेले आहे. 

कोणाला  आुंिळेपणा, बचहरेपणा येतो, पक्षघात, लुळेपणा आिी िुष्परीणाम भोर्ावे लार्त 

आहे. हा सवग प्रकार सामूचहक हत्ा, नरसुंहार (Mass Murder) मधे्य मोडतो त्ामुळे त्ा 

सवग रु्न्ह्यामधे्य आरोपी अचिकारी व मुंत्री हे व्यच्छक्तशः  िबाबिार असून आरोपीचवरुद्ध 

कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. 

 

३४.    िनतेच्या पैशावर सवग सुचविा घेवून नार्ररकाुंिे व िेशािे चहत न िोपासता पिािा 

िुरुपयोर् करून लस कुं पन्याुंच्या रै्रर्फायद्यासाठी पिािा िुरुपयोर् करणाऱ्या अश्या 

अचिकारी व मुंत्र्ाुंना भा. ि. चव. ४०९ मधे्य िन्मठेपेिी म्हणिेि आिन्म कारावासाच्या 

चशके्षिी तरतूि आहे. सिरिा कोरोना लस कुं पन्याुंना र्फायिा पोहिचवण्यासाठी आिेश व 

चनबांि काढण्यािा  भ्रष्ट्ािार हा िरवषी लाख कोटी ुंच्या पेक्षा िास्त आहे. अश्या भ्रष्ट् 

अचिकाऱ्याुंचवरुद्ध कारवाई करण्यासाठी सवोच्च न्यायालयाने स्पष्ट् कायिा ठरवून चिला 

https://drive.google.com/file/d/1iTHtgezBUzoRRdGnqjfj975kx2hLolQK/view
https://drive.google.com/file/d/1iTHtgezBUzoRRdGnqjfj975kx2hLolQK/view
https://drive.google.com/file/d/177VAB_lrlkjXr6vWwCASN-GH1kDjnGwG/view
https://drive.google.com/file/d/177VAB_lrlkjXr6vWwCASN-GH1kDjnGwG/view
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आहे. [Noida Vs. Noida (2011)6 SCC 527, Vijay Shekhar Vs. Union of 

India (2004) 4 SCC 666]. 

 

त्ाि कायद्याच्या आिारे महाराष्ट्र ािे भ्रष्ट्ािारी रृ्हमुंत्री अचनल िेशमुखाुंचवरुद्ध रु्ने्ह िाखल 

होऊन मुंत्रालयातील िोन वरीष्ठ अचिकाऱ्याुंना सी.बी.आय, इ.डी याुंनी अटक केली आहे. 

अचनल िेशमुख याुंना अटक झाली असून परमबीर चसुंर् हे सध्या र्फरार आहेत. [Param 

Bir Singh Vs. State of Maharashtra 2021 SCC OnLine Bom 516] 

 

३५.    िसीिी प्रभावकाररता असल्याबाबत कोणतेही पुरावे शासनाकडे उपिब्ध 

नसल्यािे कें द्र शासन व ठाणे महानर्रपाचिकेने स्पष्ट् केिे आहे. 

केन्द्र शासनािा आरोग्य मुंत्राियाने चि. २०. ०९. २०२१ रोिी चििेल्या उत्तरामधे्य स्पष्ट् 

केिेआहे की िस घेतल्यामुळे काय र्फायिा होतो यािा कोणताही चनष्कषग अिून 

काढण्यात आिेिा नाही. 

“Health Ministry on 20.09.2021 said that, there is no data available 

regarding longevity of the immune response in vaccinated 

individuals. The relevant Question & Answer is as under;  

Question-1 Detailed information on approved vaccines to prevent 

corona outbreaks. As well as detailed information about their time 

period. 

Answer:-1. Longevity of the immune response in vaccinated 

individuals is yet to be determined. Hence, continuing the use of 

masks, hand washing, physical distancing and other COVID-19 

appropriate behaviors is strongly recommended. 
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This proves the falsity of claim of efficacy of vaccines.” 

याचशवाय ठाणे महापाचिका कायागियाने दि. 25.10.2021 रोिी प्रख्यात सामाचिक 

कायगकते कमलाकर दशनॉय याुंना िेखी माचहती चििी आहे की मरणाऱ्या रुग्ाुंिे कोरोना 

िसीकरणाुंबाबत कोणतीही माचहती नोुंि करण्यात आिेिीि नाही. 

           “Thane Municipal Corporation 

Reply under RTI                                        Date: 25.10.2021 

Question: (C) Number of deaths before and after vaccination 

before 1st dose, after 1st dose, citizen who die between two 

doses, after 2nd dose, citizen who die between 2nd dose and 

3rd booster dose, after booster dose. 

Answer: At present people dying in Thane Municipal 

Corporation region there vaccination status data is not 

available with Thane Municipal Corporation mentioned no 

details or guidelines yet available 3rd booster dose by State. “ 

३६.    वरीि उपिब्ध पुरावे, कें द्र शासनािे चनिेश, सवोच्च व उच्च न्यायाियािे 

आिेश, डॉक्टर व तज्ज्ाुंनी चििेल्या सल्ल्यानुसार माझ्या पक्षकाराुंनी िस न घेण्यािा चनणगय 

घेतिा असून वरीि माचहती योग्य असल्याबाबत कोणतेही खात्रीिायक व शास्त्रोक्त पुरावे 

आपणाकडे असतीि तर ते आपण मिा पाठवावे ते पुरावे मिा वाटल्यास मी माझ्या 

पक्षकारास िस घेण्यास प्रोत्साचहत करण्यािा प्रयत्न करीन. 

३७.    वरीि माचहती खरी व शास्त्रोक्त असल्यािे आपिे मत झाल्यास आपण त्वररत 

आपिे िसीकरणािे माकेचटुंर् िाुंबवावे. अन्यिा िसीकरणामुळे होणाऱ्या 

िुष्पररणामाुंसाठी व प्रते्क मृतू्साठी आपण व्यच्छक्तशः  व सामूचहक ररत्ा र्फौििारी 

कारवाईस पात्र ठराि यािी र्ाुंभीयागने नोुंि घ्यावी. 
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३८.    आपण सवग वसु्तच्छथितीिी आचण कायद्यातीि तरतुिी ुंिी योग्य ती शहाचनशा न करता 

बेकायिेशीरपणे िसीिी माकेचटुंर् करून शासकीय चनिीिा व मािमते्तिा िुरुपयोर् 

केल्याप्रकरणी व िोकाुंच्या चवत्त व चिवीत्वास हानी पोहिचवल्याप्रकरणी आपणाचवरुद्ध 

र्फौििारी व इतर न्यायाियीन कारवाईिा हक्क राखून ही नोटीस चििी आहे यािी आपण 

नोुंि घ्यावी. 

                                                                                                   सही  

  

       

 

अँड.  िनर्वीर दनझाम 
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