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             ववरुद्ध 

 

आरोपी : 1. श्री उद्धव ठाकरे 

मुख्यमंत्री महाराष्ट्र  राज्य, मंत्रालय, मंुबई 

 

2. श्री रारे्श टोपे 

आरोग्य मंत्री, महाराष्ट्र  राज्य, मंत्रालय, मंुबई 

 

3. श्री. सीताराम क ुं टे 

मुख्यसनचव, महाराष्ट्र  राज्य, मंत्रालय, मंुबई 

 

4. श्री इकबाल चहल 
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5. श्री स रेश काकाणी 

अनिररक्त कनमशिर बृहमंुबई महािगरपानलका, मंुबई 

 

6. डॉ. सुंर्य ओक 

टास्क फोसगचे अध्यक्ष 

राज्य कोनवड टास्क फोसग प्रमुख, महाराष्ट्र  

 

7. डॉ. शशाुंक र्ोशी, 

महाराष्ट्र  कोनवड टास्क फोसगचे सदस्य 

 

8. डॉ. राहुल पुंवडत 

वररष्ठ अनिदक्षिा सल्लागार 

 

9. स नील चव्हाण 

औरंगाबाद निल्हानिकारी, महाराष्ट्र  

 

10. मनीषा खत्री 

िंदूरबार निल्हानिकारी, महाराष्ट्र  

 

11. डॉ. प्रदीप व्यास 

सावगिनिक आरोग्य नवभागाचे अपर मुख्य सनचव 

12. एन. रामास्वामी 

आरोग्य सेवा आयुक्त 

 

13. सवचुंद्र प्रताप वसुंह 

वैद्यकीय नशक्षण आनण संशोिि आयुक्त 
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14. ववकास खारगे 

मुख्यमंत्री यांचे प्रिाि सनचव 

 

    ववषय:  i) कोरोना लसीबाबत लस कुं पन्ाुंना हर्ारो कोटी ुंचा गैरफायदा 

पोहचववण्याच्या उदे्दशाने कें द्र शासनाच्या वनदेशाुंववरुद्ध र्ावून 

खोट्या मावहतीच्या आधारे १००% लसीकरणाचे आदेश देवून 

लोकाुंचे र्ीव धोक्यात घालून खोट्या बातम्या 

पसरववण्याप्रकरणी आरोपी ुंववरुद्ध भादुंवव ११५, ४०९, ४२०, 

१६६, १२० (ब), ३४, ५२, १०९ आवण आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 

चे कलम ५१ (ब), ५५, ५४ अुंतगजत फौर्दारी कारवाई 

करण्यासाठी फौर्दारी प्र.सुं चे कलम १९७ न सार त्वरीत वकुं वा 

अवधकतम ७ वदवसाच्या आत परवानगी देणेबाबत. 

ii) वरील प्रकरणाचा अहवाल कें द्र शासनास पाठवून दनष्प प 

न गररक ांच्य  हत्य  व श  कीय दनधीच  िुरुपयोग 

रोखण्य   ठी महाराष्ट्र ात राष्ट्र पती रार्वट लावण्याची वशफारस 

करणेब बि.  

iii) अर्जि र च्य  दर्व चे क ही बरेव ईट झ ल्य    िरच  अर्ज 

हेच म झे मृतू्यपूवज बय न  मर्ण्य ि येवून आरोपी ांन  म झ्य  

मृतू्य  र्ब बि र ठरवून त्य ांच्य दवरुद्ध हते्यच  कट रचून हत्य  

घडवून आणल्य ची क रव ई कर वी आरोपी ांन  र् मीन न िेि  

िुरुां ग ि ठेवून के  च लदवण्य   ठी  ी.बी.आय (C.B.I.) व 

इिर अदधक ऱय ांनी न्य य लय ि अर्ज िेण्य चे दनिेश िेणेब बि.  
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iv) अर्जि र   योग्य िे पोदल   ांरक्षण पुरदवण्य चे आिेश 

िेणेब बि. 

माििीय महोदय, 

1.  आरोपी क्र. १ िाव श्री उद्धव ठाकरे यांिी नदिांक ०२.११.२०२१ रोिी राज्यािील सवग 

निल्ह्यानिकाऱयांिा निदेश नदले आहेि की, लोकांचे १००% लसीकरण करण्याि 

यावे. त्या बैठकीि सावजर्वनक आरोग्य मुंत्री रारे्श टोपे, म ख्य सवचव सीताराम 

क ुं टे, . टास्क फोसजचे अध्यक्ष डॉ. सुंर्य ओक, डॉ. शशाुंक र्ोशी, डॉ. राहुल 

पुंवडत याुंनीही सूचना माुंडल्या. औरुंगाबाद वर्ल्हावधकारी स नील चव्हाण, 

नुंदूरबार वर्ल्हावधकारी मनीषा खत्री, सावजर्वनक आरोग्य ववभागाचे अपर 

म ख्य सवचव डॉ. प्रदीप व्यास, आरोग्य सेवा आय क्त एन. रामास्वामी, वैद्यकीय 

वशक्षण आवण सुंशोधन आय क्त सवचुंद्र प्रताप वसुंह, म ख्यमुंत्री याुंचे प्रधान 

सवचव ववकास खारगे इत्यादी सह आरोपी उपस्थिि होिे.  

त्याबाबि महाराष्ट्र  टाईम्स मधे्य नदिांक ०३. ११. २०२१ रोिी प्रकाशीि  बािमी 

सोबि िोडली आहे. [Annexture -A]  

Link: https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/citizens-

should-be-made-aware-that-covid-is-not-gone-yet-says-uddhav-

thackeray/amp_articleshow/87493723.cms 

2.  अशीच बािमी दैनिक सामिा मधे्य वद. ०३. ११. २०२१  रोिी प्रकाशीि  करण्याि 

आली आहे .  

3.  आरोपी क्र.१ यांिी त्यांचा लस घेण्याचा कायगक्रम राबनवण्यासाठी असे  खोटे िमूद 

केले आहे की; 

“ज् ांनी ल  घेिली आहे त्य ांन   ां ग जची खूप कमी भीिी अ ून 

अश ांच्य  दर्व ल  कमी धोक  आहे हे द द्ध झ लेआहे. त्य मुळे 

https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/citizens-should-be-made-aware-that-covid-is-not-gone-yet-says-uddhav-thackeray/amp_articleshow/87493723.cms
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/citizens-should-be-made-aware-that-covid-is-not-gone-yet-says-uddhav-thackeray/amp_articleshow/87493723.cms
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/citizens-should-be-made-aware-that-covid-is-not-gone-yet-says-uddhav-thackeray/amp_articleshow/87493723.cms
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न गररक ांनीिेखील ट ळ ट ळ न करि  िोन्ही डो  घेण्य   

प्र ध न्य द्य वे." 

4.  वरील नविािाचा खोटेपणा हा शासनाच्याच खालील पुराव्यावरूि नसद्ध होिो:  

a) िागपूर येिे कोरोिाची बािा झालेल्या १३ रुग्ांपैकी लसीचें दोन्ही डोि घेणारे 

१२ लोक होते. म्हणजेच लस घेणाऱ्ाुंना सुंसर्ााची भीती ही सवाात जास्त (92%) 

आहे. 

Link:-    https://www.freepressjournal.in/mumbai/covid-19-third-wave-

has-entered-nagpur-guardian-minister-nitin-raut-urges-people-to-avoid-

crowding 

“Source:-    Free Press Journal. 

Date:-        Monday, September 06, 2021, 11:02 PM IST 

Relevant Important Para to  be taken; 

The district guardian minister, Dr Nitin Raut, told the Free Press 

Journal after a review meeting, '‘The third wave has started in 

Nagpur, which is reporting a rise in positive cases for the last few 

days. Notably, on Monday, 13 people tested positive for the virus out 

of which 12 were already vaccinated.” 

(b) मंुबईिील के. ई. एम. मेडीकल कॉलेि च्या नवद्यार्थ्ाांमधे्य 29 कोरोिा रुग्ांपैकी 

27 रुग्ांिी लसीचें दोि डोि घेिले होिे. म्हणजेच लस घेतलेल्या 93% लोकाुंना 

कोरोनाचा सुंसर्ा होण्याचा धोका आहे. 

Link: https://www.freepressjournal.in/mumbai/mumbai-29-mbbs-

students-at-kem-hospital-test-positive-for-covid-19-27-were-fully-

vaccinated 

https://www.freepressjournal.in/mumbai/covid-19-third-wave-has-entered-nagpur-guardian-minister-nitin-raut-urges-people-to-avoid-crowding
https://www.freepressjournal.in/mumbai/covid-19-third-wave-has-entered-nagpur-guardian-minister-nitin-raut-urges-people-to-avoid-crowding
https://www.freepressjournal.in/mumbai/covid-19-third-wave-has-entered-nagpur-guardian-minister-nitin-raut-urges-people-to-avoid-crowding
https://www.freepressjournal.in/mumbai/mumbai-29-mbbs-students-at-kem-hospital-test-positive-for-covid-19-27-were-fully-vaccinated
https://www.freepressjournal.in/mumbai/mumbai-29-mbbs-students-at-kem-hospital-test-positive-for-covid-19-27-were-fully-vaccinated
https://www.freepressjournal.in/mumbai/mumbai-29-mbbs-students-at-kem-hospital-test-positive-for-covid-19-27-were-fully-vaccinated
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“29 MBBS students at KEM hospital test positive for COVID-19, 

27 were fully vaccinated 

SOURCE:- FREE PRESS JOURNAL” 

(c) बेंगलोर येिे इस्पीिळाि येणाऱया िवीि कोरोिा रुग्ांमधे्य लस घेिलेल्या 

लोकांचे प्रमाण अनिक आहे. 

Link: https://www.deccanherald.com/amp/state/top-karnataka-

stories/more-than-half-of-hospitalised-covid-19-cases-among-vaccinated-

in-bengaluru-1015918.html?__twitter_impression=true&s=04%5C 

“Source Name: Deccan Herald 

Date:03.08.2021 

More than half of hospitalised Covid-19 cases among vaccinated 

in Bengaluru 

These hospitalisations are indicative of the extent of vaccine 

penetration in the public, explained BBMP Chief Commissioner, 

Gaurav Gupta” 

(d) िॅशिल टेस्िकल अँडव्हायझरी गु्रप ऑफ इमु्यिायझेशि (NTIAGI)  चे पूवग 

सदस्य श्री. िॅकोब पुनलयल यांिी सवोच्च न्यायालयाि W.P. No. 607 of 2021 मधे्य 

नद. रोिी दाखल शपिपत्रा सोबि स्पष्ट् पुरावे नदले आहेि की लस घेणाऱया 

लोकांमधे्य कोरोिाचा संसगग वाढण्याचे व मृतू्यचे प्रमाण अनिक आहे. 

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

GH1kDjnGwG/view 

5.  यानशवाय ठाणे महापानलका कायागलयािे नद. 25.10.2021 रोिी प्रख्याि सामानिक 

कायगकिे कमलाकर नशिॉय यांिा लेखी मानहिी नदली आहे की मरणाऱया रुग्ांचे 

कोरोिा लसीकरणांबाबि कोणिीही मानहिी िोदं करण्याि आलेलीच िाही. 

https://www.deccanherald.com/amp/state/top-karnataka-stories/more-than-half-of-hospitalised-covid-19-cases-among-vaccinated-in-bengaluru-1015918.html?__twitter_impression=true&s=04%5C
https://www.deccanherald.com/amp/state/top-karnataka-stories/more-than-half-of-hospitalised-covid-19-cases-among-vaccinated-in-bengaluru-1015918.html?__twitter_impression=true&s=04%5C
https://www.deccanherald.com/amp/state/top-karnataka-stories/more-than-half-of-hospitalised-covid-19-cases-among-vaccinated-in-bengaluru-1015918.html?__twitter_impression=true&s=04%5C
https://drive.google.com/file/d/177VAB_lrlkjXr6vWwCASN-GH1kDjnGwG/view
https://drive.google.com/file/d/177VAB_lrlkjXr6vWwCASN-GH1kDjnGwG/view
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“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. “ 

6.  केन्द्र शासिाचा आरोग्य मंत्रालयािे नद. २०. ०९. २०२१ रोिी नदलेल्या उत्तरामधे्य 

स्पष्ट् केले आहे की लस घेिल्यामुळे काय फायदा होिो याचा कोणिाही निष्कर्ग 

अिूि काढण्याि आलेला िाही. 

“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. 

 

This proves the falsity of claim of efficacy of vaccines.” 
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7.  अश्याप्रकारे मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे ्ाुंचे दि. 02.11.2021 चे दवधान हे पूणातः  

खोटे आहे. ्ावरुन हे दसद्ध होते की सवा आरोपी टास्क फोसा चे सिस्य हे खोट्या 

मानहिीच्या आिारे नार्ररकाुंची फसवणूक करुन राज्यािील अनिकाऱयांवर 

रै्रका्िेशीर पणे दबाव आणूि िििेचे िीव िोक्याि घालण्याचे काम करीि 

आहेि. हे करण्यामागे त्यांचा उदे्दश हा लस कंपन्यांचा हिारो कोटीचंा गैरफायदा 

करण्याचा असल्याचे स्पष्ट् होिे. 

8.  लस घेण्याचे अिेक िीवघेणे दुष्पररणाम असूि 100% िििेचे लसीकरण 

केल्यामुळे िििेचा कोणिाही फायदा होणार िाही. त्याउलट अिेक लोकांचे िीव 

िोक्याि येणार आहेि. याबाबि AIIMS चे प्रख्याि डॉ. संिीव राय यांची मुलाखि 

खालील नलंक वर उपलब्ध आहे. 

Link:- https://youtu.be/-btDk0eSi5U 

9.  केरळ मधे्य सवागनिक लसीकरण केल्यािंिरही 40,000 पेक्षा अनिक लोकांिा पुन्हा 

कोरोिा झाला आहे. नििे कोरोिाच्या संसगागचे  प्रमाणही सवागनिक आहे. 

10.   सरसकट सवाांना (100%) लसीकरण करण्याचे आिेश िेण्यात आणखी एक र्ुंभीर 

चूक अशी आहे की, ज्या लोकाुंना अॅलोपॅथी औषधाुंची अॅलजी आहे त्या लोकाुंना 

लस दिल्यानुंतर त्याुंचा मृतू्य होवू शकतो. तसेच ज्या लोकाुंच्या शरीरात आधीच 

प्रतीकार शक्ती (Antibody) दनमााण झाली आहे त्याुंना लस िेण्याम ळे कोणताही 

फा्िा होणार नसून उलट त्याुंचा जीवाला धोका होतो व त्याुंना लस िेणे हानीकारक 

असल्याचे अहवाल (Research Paper) उपलब्ध झाले आहेत. 

Link: i) https://drive.google.com/file/d/177VAB_lrlkjXr6vWwCASN-

GH1kDjnGwG/view?usp=sharing 

            ii) https://vaccinemafiaexposer.blogspot.com/2021/10/vaccines-

misinformation-cheating-by.html 

https://youtu.be/-btDk0eSi5U
https://drive.google.com/file/d/177VAB_lrlkjXr6vWwCASN-
https://drive.google.com/file/d/177VAB_lrlkjXr6vWwCASN-
https://vaccinemafiaexposer.blogspot.com/2021/10/vaccines-misinformation-cheating-by.html
https://vaccinemafiaexposer.blogspot.com/2021/10/vaccines-misinformation-cheating-by.html
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11.  अश्याप्रकारे आरोपी ुंनी कट रचून पिाचा ि रुप्ोर् करून लस कुं पन्ाुंचा हजारो 

कोटी ुंच्या फा्िा व शासनाचा म्हणजेच जनतेच्या पैशाचा अपहार करून 

भ्रष्ट्ाचारासाठी लोकाुंचे जीव धोक्यात घातले आहेत व दकते्यक दनष्पाप नार्ररकाुंच्या 

हत्या केल्या आहेत. 

12.   भािदव चे कलम 52 न सार प रेशी शहादनशा न करता दकुं वा अदवचाराने केलेली 

कृती करणाऱ्ा व्यक्तीस का्धाचे सुंरक्षण दमळत नाही. त्याने केलेले का ा् हे 

सिहेतूने (Good Faith) केलेले का ा् म्हणता ्ेणार नाही. 

13. मा. सवोच्च न्ा्ाल्ाने स्पष्ट् का्िा ठरवून दिला आहे की र् न्ह्यात प्रत्यक्ष व 

अप्रत्यक्ष सहभार्ी होणारे आरोपी हे भािुं दव 120 (B) न सार म ख्य आरोपी इतक्याच 

दशके्षस पात्र ठरतील आदण कटाचा भार् म्हणून केलेल्या र् न्ह्याुंसाठी थेट प रावा 

िेण्याची आवश्यकता नाही. Raman Lal vs. State of Rajasthan 2001 

CRI.L.J. 800. 

“Conspiracy - I.P.C. Sec. 120 (B) - Apex court made it clear 

that an inference of conspiracy has to be drawn on the basis 

of circumstantial evidence only because it becomes difficult 

to get direct evidence on such issue - The offence can only 

be proved largely from the inference drawn from acts or 

illegal ommission committed by them in furtherance of a 

common design - Once such a conspiracy is proved, act of 

one conspirator becomes the act of the others - A Co-

conspirator who joins subsequently and commits overt acts 

in furtherance of the conspiracy must also be held liable - 

Proceeding against accused cannot be quashed.” 

14.  अश्याप्रकारे आरोपी क्र. १ उद्धव ठाकरे ्ाुंच्यासोबत त्या मीटी ुंर्मधे्य सहभार्ी सवा 

सह आरोपी हे फौजिारी कारवाईस पात्र आहेत. 
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15.  फौर्ि री प्रदिय   ांदहि चे कलम १९७ नु  र आरोपीदवरुद्ध क रव ई  ठी 

परव नगी ब बि क यद्य िील िरिूि: 

15.1.  आरोपी ुंनी केलेले र् ने्ह हे र्ुंभीर आरोपी ुंच्या लोकसेवक ्ा नात्याने काम करण्याच्या 

कताव्याचा भार् नसून त्याुंच्यादवरुद्ध फौजिारी कारवाई करण्याकरीता कोणत्याही 

परवानर्ीची आवश्यकता नसल्याचा स्पष्ट् का्िा मा. सवोच्च न्ा्ाल्ाने ठरवून 

दिला आहे. 

[Punjab State Warehousing Corporation Vs. Bhushan Chander (2016) 

13 SCC 44] 

भािदव 420 आिी फसवणूकीच्या र् न्ह्यामधे्य शासन परवानर्ीची आवश्यकता 

नसते. [Station House Officer CBI Vs. B.A. Srinivasan (2020) 2 SCC 

153] 

15.2.  तरीस द्धा एक खबरिारीचा भार् म्हणून सिरचा अजा आपणाकडे िेण्यात ् ेत असून 

आपणास दवनुंती की आपण मा. सवोच्च न्ा्ाल्ाचे आिेश Subramanian 

Swamy Vs Manmohan Singh (2012) 3 SCC 64 प्रकरणात ठरवून दिलेल्या 

का्द्यान सार ्ोग्य ती कारवाई करावी. 

15.3.  मा. सवोच्च न्ा्ाल्ाने ठरवून दिलेल्या का्द्यान सार राज्याचे म ख्यमुंत्री व इतर 

मुंत्र्यादवरूद्ध फौजिारी कारवाई करण्याकररता परवानर्ी िेण्याचा अदधकार मा. 

राज्यपाल ्ाुंना आहे. 

Minister or Chief Minister to be Public Servant: A Chief Minister or a 

Minister are in the pay of the Government and are, therefore, public 

servants within the meaning of S. 21 (12) of the I.P.C. [See : M. 

Karunanidhi Vs. Union of India, AIR 1979 SC 898 (Five-Judge 

Bench)]. 
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Governor Competent to grant for prosecution of Chief Minister or 

Ministers: Governor is competent to grant sanction for prosecution of Chief 

Minister or Ministers for offences committed under the P.C. Act, 1988 and 

in proper cases Governor may act independently of or contrary to the 

advice of his Council of Ministers in exercise of his discretionary powers 

under Article 163 of the constitution. See: M.P. Special Police 

Establishment Vs. State of M.P. & Others, (2004) 8 SCC 788 (Five-

Judge Bench). 

16.  मा. सवोच्च न्ा्ाल्ाचे न्ा्ाधीश डॉ. धनुंज् चुंन्द्रचूड ् ाुंनी दि. 29.08.2021 रोजी 

स्पष्ट् केले की कोरोना सुंिभाात सरकार खोटी मादहती िेत असून त्याबाबत सत्य 

परीस्थीती जर्ाप ढे आणण्याची जबाबिारी हा स जाण नार्ररक (Intellectual 

Citizen) ्ाुंची आहे.   

“Supreme Court Judge Hon’ble Justice Dr. D. Y. 

Chandrachud on 29th August 2021 said that the  State 

officer  can spread lies, but citizens must be vigilant. Public 

intellectuals have a duty to expose lies of the state. 

Emphasizing the need for truth in a democracy, he said the 

state can indulge in falsehood and it was the duty of citizens 

to strengthen public institutions and question the state to 

determine the truth. In the context of the Covid-19 pandemic, 

we see that there is an increasing trend of countries across 

the world trying to manipulate data. Hence, one cannot only 

rely on the state to determine the truth” 

https://www.newindianexpress.com/thesundaystandard/2021

/aug/29/state-can-spread-lies-but-citizens-must-be-

vigilantsupreme-court-justice-dy-chandrachud-

2351171.html 

https://timesofindia.indiatimes.com/topic/supreme-court-of-india
https://www.newindianexpress.com/thesundaystandard/2021/aug/29/state-can-spread-lies-but-citizens-must-be-vigilantsupreme-court-justice-dy-chandrachud-2351171.html
https://www.newindianexpress.com/thesundaystandard/2021/aug/29/state-can-spread-lies-but-citizens-must-be-vigilantsupreme-court-justice-dy-chandrachud-2351171.html
https://www.newindianexpress.com/thesundaystandard/2021/aug/29/state-can-spread-lies-but-citizens-must-be-vigilantsupreme-court-justice-dy-chandrachud-2351171.html
https://www.newindianexpress.com/thesundaystandard/2021/aug/29/state-can-spread-lies-but-citizens-must-be-vigilantsupreme-court-justice-dy-chandrachud-2351171.html
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17.  सिर प्रकरणाची व्याप्ती फार मोठी असून ्ामधे्य मोठे अदधकारी व मुंत्री ्ाुंचा 

सहभार् असल्याम ळे प्रकरणाचा तपास हा सी.बी.आ्. (Central Bureau of 

Investigation) ्ाुंनी करावा असा का्िा सवोच्च न्ा्ाल्ाने ठरवून दिला असून 

त्याच का्धाच्या आधारे न कतेच मा. म ुंबई उच्च न्ा्ाल्ाने 5th April 2021 चे 

आिेशान सार रृ्हमुंत्री अदनल िेशम ख ्ाुंच्यादवरुद्धच्या र् न्ह्ाचा तपास 

सी.बी.आ्. कडे दिला आहे व त्या प्रकरणात आरोपी मुंत्री फरार स द्धा झालेले 

आहेत. [Parmbeer Singh Vs. State 2021 SCC OnLine Bom 516] 

18.  ववनुंती : तरी आपणास ववनुंती की; 

i) कोरोिा लसीबाबि लस कंपन्यांिा हिारो कोटीचंा 

गैरफायदा पोहचनवण्याच्या उदे्दशािे कें द्र शासिाच्या 

निदेशांनवरुद्ध िावूि खोट्या मानहिीच्या आिारे १००% 

लसीकरणाचे आदेश देवूि लोकांचे िीव िोक्याि घालूि 

खोट्या बािम्या पसरनवण्याप्रकरणी आरोपीनंवरुद्ध भादुंवव 

११५, ४०९,४२०, १६६, १२०(ब), ३४, ५२,१०९ आनण 

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा चे कलम ५१(ब), ५५, ५४ 

अंिगगि फौिदारी कारवाई करण्यासाठी फौर्दारी प्र. सुं, चे 

कलम १९७ िुसार त्वरीि नकंवा अनिकिम ७ नदवसाच्या 

आि परवािगी देण्याि यावी; 

ii) वरील प्रकरणाचा अहवाल कें द्र शासिास पाठवूि दनष्पाप 

नार्ररकाुंच्या हत्या व शासकी् दनधीचा ि रुप्ोर् 

रोखण्यासाठी महाराष्ट्र ाि राष्ट्र पिी रािवट लावण्याची 

नशफारस करण्याि यावी; 

iii) अजािाराच्या जीवाचे काही बरेवाईट झाल्यास सिरचा 

अजा हेच माझे मृतू्यपूवा ब्ान समजण्यात ्ेवून आरोपी ुंना 
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माझ्या मृतू्यस जबाबिार ठरवून त्याुंच्यादवरुद्ध हते्यचा कट 

रचून हत्या घडवून आणल्याची कारवाई करावी. आरोपी ुंना 

जामीन न िेता त रुुं र्ात ठेवून केस चालदवण्यासाठी सीबीआ् 

व इतर अदधकाऱ्ाुंनी न्ा्ाल्ात अजा िेण्याचे दनिेश द्यावेत; 

iv) अजािारास ्ोग्य ते पोदलस सुंरक्षण प रदवण्याचे आिेश 

आिेश िेण्यात ्ावेत. 

 

              ही 

 

       

श्री. रशीि ख न पठ ण 
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