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विषय:   1) रेशनकार्डधारक वकिं िा कोणत्याही व्यक्तीस विविध वनयम लािून 

प्रत्यक्ष वकिं िा अप्रत्यक्ष रीत्या लस घेण्यास सक्ती करणारे अवधकारी, 

विल्हावधकारी वकिं िा र्ॉक्टर हे भा.दिं.वि. चे कलम 166, 115, 52, 

120(B), 34, 323, 336, 307, 304-A, 32, 304 इत्यादी कलमािंतर्डत 

फौिदारी कारिाईस पात्र राहतील. 

2) लसीच्या दुष्पररणामािंमुळे कोणाचा मृतू्य झाल्यास वकिं िा कोणतेही 

दुष्परीणाम झाल्यास लस पूणडतः  सुरक्षीत आहे अशी खोटी िाहीरात 

करुन लस घेण्यास प्रोत्साहन देणारे वकिं िा लस घेण्यास सक्ती 

करणाऱ्या सिड सरकारी अवधकाऱ्यािंविरुद्ध फसिणूक, हत्या, हते्यचा 

प्रयत्न (मर्डर) ि इतर रु्ने्ह दाखल होिू शकतात. 

3) आरोपी अवधकारी हे वपवर्त व्यक्तीला नुकसान भरपाई देण्यास 

व्यक्तीशः  बाध्य राहतील. 

सिंदभड:  i) मा. मुिंबई उच्च न्यायालयात दाखल िनहीत यावचका क्र. 84 & 85 of 

2021. 

ii) मा. राज्यपाल यािंच्याकरे् महाराष्ट्र ाचे राज्याचे मुख्य सवचि सीताराम 

कुिं टे ि इतर यािंच्याविरुद्ध वद. 13.10.2021 रोिी दाखल तक्रार. 

सर्व जनतेने खालील माहिती जाणून घेणे अतं्यत आर्श्यक आिे. 
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1.   कोरोना लसीच्या हर्हर्ध दुष्पररणामांची माहिती सर्व नागररकांना र् लस घेणाऱ्या 

प्रते्यकाला देण्याची जबाबदारी िी लसीबाबतचे कोणतेिी अहियान चालहर्णाऱ्या 

अहधकारी र् कमवचाऱ्यांनी कमवचाऱ्यांची आिे. [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] 

2.   लसीचं्या दुष्परीणामांची माहिती न देता दुष्पररणाम लपरू्न अधवर्ट माहिती देरू्न 

फसर्णूहकद्वारे लस पूणवतः  सुरक्षीत आिे असा खोटा प्रचार करुन कोरोना लसीचे 

डोस घेण्यास लोकांना प्रोत्साहित करने हकंर्ा दबार् आणणे िा फौजदारी स्वरूपाचा 

गुन्हा घडतो र् संबंहधत अहधकारी र् डॉक्टसव िे नुकसान िरपाई देण्यास 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] 

3.  आपत्ती व्यिस्थापन कायदा २००५ चे कलम ५५ नुसार ज्या शासकीय 

अहधकाऱ्याने गुन्हा केला आिे त्या कायावलयातील सर्व अहधकारी र् र्ररष्ठ िे हशके्षस 

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.” 

4.   कें द्र शासनाचे हनदेशानुसार लस घेणे पूणवतः  सै्वच्छिक असून लस न घेतल्यामुळे 

रेले्व प्रर्ास, राशन, कमवचाऱ्यांचा पगार हकंर्ा इतर कोणत्यािी शासकीय हकंर्ा 

खाजगी सुहर्धा रोखता येणार नािी. िारत सरकारचे हनदेश खालील हलंक र्र 

https://indiankanoon.org/doc/225829/
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उपलब्ध आिेत. 

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

w0AyOW3EThsPCSNGwXXidMbl2CdJAbI/view?usp=sharing 

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

SCC OnLine Mani 234, या प्रकरणात मनरेगा च्या सदस्ांना पगार रोखणे आदी 

गैरकायदेशीरपणाचे आदेश खारीज केले आिेत. त्यामधे्य उच्च न्यायालयाने स्पष्ट 

केले की लस घ्यायची हकंर्ा नािी िा हनणवय त्या व्यक्तीने स्वतः  घ्यार्याचा आिे.   

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 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.” 

याच मुद्यार्र सर्ोच्च न्यायालय र् कनावटका उच्च न्यायालयाने सुद्धा आदेश हदलेले 

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

5.  लस घेण्याकरीता दबार् बनहर्ण्यासाठी कोणत्यािी सुहर्धा रोखने िे िारतीय 

राज्यघटनेच्या कलम 14, 19, 21 चे उलं्लघन ठरते. 

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

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

5.1.  केन्द्र सरकारने स्पष्ट केले आिे की लस घेण्यास कोणतेिी बंधन घातले नसल्यामुळे 

लसीच्या दुष्परीणामांसाठी कोणतीिी नुकसान िरपाईची तरतूद ठेर्लेली नािी.  

Link:https://drive.google.com/file/d/15IwNjfxryS9Na8hmH-

https://drive.google.com/file/d/1-w0AyOW3EThsPCSNGwXXidMbl2CdJAbI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-w0AyOW3EThsPCSNGwXXidMbl2CdJAbI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15IwNjfxryS9Na8hmH-LTn2q_57pwGGJk/view?usp=sharing
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LTn2q_57pwGGJk/view?usp=sharing 

यार्रून असे स्पष्ट िोते की जे अहधकारी लस घेण्यास दबार् आणतील ते सर्व 

अहधकारी हपडीत व्यक्तीस नुकसान िरपाई देण्यास स्वतः  जबाबदार राितील. 

In Madan Mili Vs. UOI 2021 SCC OnLine Gau 1503, it is ruled as under; 

“3. The petitioner contends that as per the RTI Information 

furnished by the Ministry of Health & Family Welfare, which 

is available in the website of the Ministry of Health and 

Family Welfare, Government of India, Covid-19 vaccination 

is not a mandatory but a voluntary. A copy of the RTI 

Information available in the website of the Ministry of Health 

& Family Welfare, Government of India, has been annexed by 

the petitioner as Annexure 3 to the petition. The petitioner 

also refers to an answer given on 19.03.2021 in the Lok Sabha 

to an Unstarred Question No. 3976 by the Minister of State in 

the Ministry of Health & Family Welfare, Government of 

India (Annexure 4 to the petition) stating that there is no 

provision of compensation for recipients of Covid-19 

Vaccination against any kind of side effects or medical 

complication that may arise due to inoculation. The Covid-

19 Vaccination is entirely voluntary for the beneficiaries.” 

In Registrar General Vs. State of Meghalaya 2021 SCC OnLine Megh 

130, it is ruled as under; 

“7… Every human being of adult years and sound mind has 

a right to determine what shall be done with their body’. 

Thus, by use of force or through deception if an unwilling 

capable adult is made to have the ‘flu vaccine would be 

considered both a crime and tort or civil’ wrong” 

https://drive.google.com/file/d/15IwNjfxryS9Na8hmH-LTn2q_57pwGGJk/view?usp=sharing
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6.  आपत्ती व्यिस्थापन कायदा, २००५ च्या तरतुदीनुसार राज्य सरकारला कोणतेिी 

हनयम बनहर्तांना केन्द्र शासनाचा हनदेशानुसारच काम करणे बंधनकारक आिे. 

केन्द्र शासनाच्या हनयमांहर्रोधात कोणतेिी हनयम बनहर्ण्याचा अहधकार राज्य 

सरकारला नािी. 

6.1.  As per section 38(1), 39(a) of Disaster Management Act, 2005, the State 

Government has to act in line of the guidelines laid down by the National 

Authority. 

Section 38(1) reads thus; 

“38 State Government to take measures. — 

(1) Subject to the provisions of this Act, each State Government shall 

take all measures specified in the guidelines laid down by the 

National Authority and such further measures as it deems necessary 

or expedient, for the purpose of disaster management.” 

6.2.  Section 39(a) reads thus; 

“39. Responsibilities of departments of the State Government. —It 

shall be the responsibility of every department of the Government of 

a State to— 

(a) take measures necessary for prevention of disasters, mitigation, 

preparedness and capacity-building in accordance with the 

guidelines laid down by the National Authority and the State 

Authority;” 

6.3.  Section 78(3) of Disaster Management Act, 2005 makes it mandatory for 

State Authority that every rule made by the state should be laid before 

House of State Legislature. 

It reads thus; 

https://indiankanoon.org/doc/900968/
https://indiankanoon.org/doc/997482/
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“78.3. Every rule made by the State Government under this Act shall 

be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the 

State Legislature where it consists of two Houses, or where such 

Legislature consists of one House before that House.” 

7.   जी गोष्ट करण्यास प्रत्यक्ष मनाई आिे (जसे लसीची सक्ती करण्यास मनाई आिे)  ती 

गोष्ट अप्रत्यक्ष ररत्या हनयम लादून करता येणार नािी. असा स्पष्ट कायदा सर्ोच्च 

न्यायालयाने ठररू्न हदला आिे. [Noida Vs. Noida (2011) 6 SCC 508]  

8.  आपत्ती व्यर्स्थापन कायदा, 2005 चे कलम 51(b) नुसार जर केन्द्र सरकारच्या 

हनदेशांहर्रुद्ध जारू्न काम केले असेल र् ते हनदेश मानण्यास नकार हदला तर 

संबंधीत अहधकारी िे हशके्षस पात्र राितील. 

“51. Punishment for obstruction, etc.- 

Whoever without reasonable cause- 

(b) refuses to comply with any direction given by or on 

behalf of the Central Government or the State Government 

or the National Executive Committee or the State Executive 

Committee or the District Authority under this Act, shall on 

conviction be punishable with imprisonment for a term 

which may extend to one year or with fine, or with both, and 

if such obstruction or refusal to comply with directions 

results in loss of lives or imminent danger thereof, shall on 

conviction be punishable with imprisonment for a term 

which may extend to two years.” 

9.  लस पूणवतः  सुरहक्षत आिे असा खोटा प्रचार करुन हकंर्ा लोकांना लस घेण्यास बाध्य 

करण्यासाठी हर्हर्ध सरकारी हनयम बनहर्ल्यामुळे नाईलाजास्तर्, लस घ्यार्ी 

लागली असेल हकंर्ा जबरदस्तीने अथर्ा फसर्णूकीने लस देण्यात आली असेल तर 

िा िादहर् नुसार गुन्हा ठरतो. आणी जर लस घेणाऱ्या व्यक्तीचा मृतू्य लसीच्या 

https://indiankanoon.org/doc/22510458/
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दुष्पररणामामुळे झाला असेल तर दोषी सर्व अहधकारी, डॉक्टसव, मंत्री आहद 

लोकांहर्रुद्ध ित्या, िते्यचा कट रचने, शासकीय यंत्रणेचा र् हनधीचा दुरुपयोग िा 

लस कंपन्यांना फायदा पोिचहर्ण्यासाठी करणे इत्यादी या गुन्ह्यासाठी िादहर् 302, 

115, 120(B), 420, 409, 52, 109, 304-A, 304, 116, 168 इत्यादी कलमाअंतगवत 

गुन्हा दाखल िोऊन दोषीनंा मृतु्यदंड (फाशी) हकंर्ा जन्मठेप  (आजीर् कारार्ास)  

ची हशक्षा िोऊ शकते. 

10.  अश्याच प्रकारची एक तक्रार मिाराष्टर ाचे मुख्य सहचर् सीताराम कंुटे, मंुबईचे 

पाहलका आयुक्त इक्बाल चिल, उपायुक्त सुरेश काकाणी आदीहंर्रुद्ध दाखल 

झाली आिे.  

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

Uu1CX/view?usp=sharing 

11.  मिाराष्टर  शासनाचे लस घेतलेल्यांनांच रेले्वमधे्य प्ररे्श देणारे हनयम खाररज 

करण्याकररता दाखल केलेल्या दोन याहचका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात 

आल्या असून उच्च न्यायालयाने हद. 07.09.2021 च्या आदेशानुसार त्या याहचका 

जनहित याहचका म्हणून परार्तीत करण्याचे आदेश हदले आिेत.  त्या याहचकांचा 

क्र. PIL No. 84 & 85 of 2021 (Firoze Mithiborwala Vs. State & Yohan 

Tengra Vs. State) िा आिे.  

12.  त्या याहचकेची सुनार्णी हद. 25.10.2021 रोजी उच्च न्यायालयापुढे झाली र् त्यामधे्य 

याहचकाकत्याांतफे उच्च न्यायालयास माहिती देण्यात आली त्यामधे्य बेंगलोर येथे 

लस  घेणाऱ्या लोकांमधे्य कोरोनाच्या गंिीर लक्षणाचे र् इच्छस्पतळात दाखल िोणाऱ्या 

रुग्ांमधे्य लस  घेणाऱ्यांचे प्रमाण लस न घेणाऱ्यांमधे्य  अहधक आिे.  

 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\ 

https://drive.google.com/file/d/1Owe7Ty9jhDr1Vfd6y7RIrmMt39BUu1CX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Owe7Ty9jhDr1Vfd6y7RIrmMt39BUu1CX/view?usp=sharing
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://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
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“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” 

असाच प्रकार नागपूर येथे सुद्धा घडला आिे. नागपूर मधे्य 13 नर्ीन पेशंटपैकी 12 

पेशंट िे लस घेतलेले िोते.   

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

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

avoid-crowding 

“COVID-19 third wave has entered Nagpur': Guardian 

Minister Nitin Raut urges people to avoid crowding 

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.” 

न्यायालयाने ती सर्व माहिती अहतररक्त शपथपत्रार्र देण्याचे आदेश हदले असून 

याहचकेची सुनार्णी 22 नोव्हेंबर पयांत स्थगीत केली आिे. 

म ुंबईतील के.ई.एम. मेडीकल कॉलेज च्या विद्यार्थ्ाांमधे्य ३० कोरोना रुग्ाुंपैकी २९ 

रुग्ाुंनी लसी ुंचे दोन डोज घेतले होते. 

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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“FREE PRESS JOURNAL 

29 MBBS students at KEM hospital test positive for COVID-

19, 27 were fully vaccinated” 

13.  लस घेतल्यानुंतर कोरोना रोगापासून कोणतेही खात्रीलायक सुंरक्षण नाही. दोन्ही 

डोस घेतलेल्याुंना कोरोना होिू शकतो ि तो व्यक्ती कोरोनाने मरु शकतो. तसेच 

लसीचे दोन डोज घेतलेला व्यक्ती कोरोनाचा प्रसार द सऱ्ाुंना करु शकतो. 

त्याच्यापासून द सरी लोक स रक्षीत नाहीत. त्याबाबत भारत सरकारचे रेकॉडड  ि 

त्याआधारे हदलेले  उच्च न्या्ाल्ाचे आदेश आदी प रािे खालील वलुंक िर उपलब्ध 

आहे. [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] 

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

Gt2KAOBNOn5k/view?usp=sharing 

2.https://drive.google.com/file/d/1PEF53VmPMr4P7kKt8JQeNMQbcZt

YHAaY/view?usp=sharing 

3.https://drive.google.com/file/d/129Rd9kYFJnKez8gZDYxwgAw60ohn

dK2b/view?usp=sharing 

4.https://drive.google.com/file/d/1cLKR3LutxomKX3BbmaIBwQ9SfUh

dvIJQ/view?usp=sharing 

14.  औरंगाबादच्या डॉ. से्निल लुणार्त यांचा मृतू्य लसीच्या दुष्पररणामांमुळे झाल्याचे 

िारत सरकारच्या AEFI समीतीने मान्य केले आिे. 

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

vaccination-a587/ 

14.1.  नुकतेच एका २३ र्षीय युर्काने लस घेतल्याच्या तीन तासाच्या आत त्याचा मृतू्य 

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?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/129Rd9kYFJnKez8gZDYxwgAw60ohndK2b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cLKR3LutxomKX3BbmaIBwQ9SfUhdvIJQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cLKR3LutxomKX3BbmaIBwQ9SfUhdvIJQ/view?usp=sharing
https://www.lokmat.com/nashik/death-female-doctor-after-vaccination-a587/
https://www.lokmat.com/nashik/death-female-doctor-after-vaccination-a587/
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लसीचा दुष्परीणामांमुळे झाल्यामुळे मृत युर्काच्या आईने लस सुरहक्षत असल्याचा 

खोटा प्रचार करणारे डॊक्टर रणदीप गुलेररया, डॉ व्ही. जी सोमाणी त्यांच्यासि लस 

घेण्यासाठी दबार् आणण्यासाठी रेलरे् पास साठी लस घेणे बंधनकारक असल्याचा 

बेकायदेशीर हनयम बनहर्णारे मिाराष्टर ाचे मुख्य सहचर् सीताराम कंुटे, मिापाहलका 

आयुक्त इकबा चिल, सुरेश काकाणी, लस हनमावता कंपनीचे आदर पूनार्ाला  

आदीहंर्रोधात कट रचून फसर्णूक , ित्या शासकीय मालमते्तचा दुरुपयोग लस 

कंपन्यांच्या फायदासाठी करणे आदी गुन्हयासाठी िादहर् 52, 115, 302, 420, 409, 

120(B), 109, 34 र् आपत्ती व्यर्स्थापन कायदा चे कलम 51(b), 55 आदी 

कलमांतगवत कारर्ाई साठी केस दाखल केली आिे. 

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

Uu1CX/view?usp=sharing 

15.  इुंवड्न मेवडकल असोवसएशन चे पूिड अध्यक्ष के.के. अग्रवाल ि वदल्लीतील 60 

डॉक्टसड ज्ाुंनी कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतले होते त्याुंचा मृतू्य कोरोनानेच झाला 

होता. 

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/ 

16.  लसी ुंच्या द ष्पररणामाुंम ळे लोकाुंचे मृतू्य होत असल्याम ळे 11  ्रोवप्न देशाुंनी 

कोव्हीवशल्ड (Astrazenica) ्ा लसीला बुंदी घातली होती. 

Link: 

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://drive.google.com/file/d/1Owe7Ty9jhDr1Vfd6y7RIrmMt39BUu1CX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Owe7Ty9jhDr1Vfd6y7RIrmMt39BUu1CX/view?usp=sharing
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/
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://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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17.  लसीच्या द ष्परीणामाम ळे लस घेणाऱ्ाुंचा जीि जािू शकतो. त्याुंना बवहरेपणा, 

अर्ाांगिा्ू, आुंर्ळेपणा, रक्त गोठणे (Blood Clotting) असे गुंभीर ि जीिघेणे 

द ष्परीणाम होिू शकतात.  

देशात आताप ा्ंत ४५०० पेक्षा जास्त लोकाुंचा मृतू्य लसीच्या द ष्पररणामाुंम ळे झाला 

आहे. कोरोना लसीच्या द ष्पररणामाम ळे मरण पािलेल््ा लोकाुंची मावहती देणाऱ्ा 

ितडमानपत्रात प्रकाशीत बातम्या खालील वलुंक िर उपलब्ध आहेत. 

Link:https://drive.google.com/file/d/1uikc1a6_KDzUx7HNLrfwaI1NJRt

0D_YP/view?usp=sharing 

लसीच्या इतर द ष्पररनामाबाबत इुंग्लुंडच्या टेस लॉरी ्ाुंनी सरकारी रेकॉडडिरून 

त्ार केलेला अहिाल खालील वलुंक िर उपलब्ध आहे.  

Link: https://dailyexpose.co.uk/2021/06/24/crimes-against-humanity-uk-

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

vaccines/ 

 

18.  ज्ा व्यक्तीुंना कोरोना होिून गेला आहे वकुं िा ज्ाुंचा कोरोना विषाणूुंशी सुंपकड  आला 

आहे ती लोक सिाडत जास्त स रवक्षत असून त्याुंना कोरोना होिू शकत नाही, ते 

कोरोनाचा प्रसार करू शकत नाही वकुं िा ते कोरोनाने मरु शकत नाही. त्याुंची 

प्रतीकारशक्ती वह कोरोना लसी ुंपेक्षा १३ पटी ुंपेक्षा जास्त प्रभािी ि ग णकारी असते. 

अश््ा लोकाुंना लस देणे म्हणजे हा मूखडपणा असून त्याम ळे त्याुंच्या शरीरास 

न कसान होिू  शकते. दुष्परीणाम िोरू् शकतात. अश््ा लोकाुंनी लस न घेणेच ्ोग्य 

आहे. ्ाबाबत AIIMS चे Epidemiologist  डॉ. सुंजीि रा् ि इतर जगप्रवसद्ध 

डॉक्टसड ि शास्त्रज्ञाचे विविर् शोर् पत्र खालील वलुं क िर उपलब्ध आहे. 

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

19.  त्या व्यवतररक्त ज्ा लोकाुंच्या शरीरात कोरोनाविरोर्ी प्रवतकारशक्ती    

(Antibodies) त्ार झाली आहे त्याुंना कोरोना लसीच्या Clinical  Trial िैद्यकी् 

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://dailyexpose.co.uk/2021/06/24/crimes-against-humanity-uk-government-release-21st-report-on-adverse-reactions-to-the-covid-vaccines/
https://dailyexpose.co.uk/2021/06/24/crimes-against-humanity-uk-government-release-21st-report-on-adverse-reactions-to-the-covid-vaccines/
https://dailyexpose.co.uk/2021/06/24/crimes-against-humanity-uk-government-release-21st-report-on-adverse-reactions-to-the-covid-vaccines/
https://youtu.be/-btDk0eSi5U
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चाचण्यामधे्य सहभागीच करण्यात आले नव्हते म्हणून त्याुंना लस देताच ् ेणार नाही 

हा शास्त्री् िैज्ञावनक वन्म आहे.  

20.   ज्ा लोकाुंमधे्य अशी नैसवगडक प्रवतकार शक्ती वनमाडण झाली आहे . भारतात असे 

७०% पेक्षा जास्त लोक आहेत. त्याुंना लस घेण्याची आिश््कता नािी. परंतू लस 

कुं पनीचा हजारो कोटी ुंचा फा्दा करण्याचा द ष्ट हेतू साध्य करण्यासाठी कािी 

अहधकारी िे सर्ाांना लसीची सक्ती करण्यासाठी पत्रके काढून खोटी बातमी 

प्रकाशीत करून गुंभीर फौजदारी अपरार् करीत आिेत. 

21.  जगभरातील शास्त्रज्ञाुंनी ि नॅशनल टास्क फोसड च्या सदस्ाुंनी त्याुंच्या शोर्ाुंमधे्य 

स्पष्ट केले की कोरोना रोग हा ज्ाुंना होिून गेला आहे वकुं िा जो कोणी कोरोना 

रोगाच्या सुंपकाडत आला होता त्याुंच्या शरीराुंमधे्य जी प्रतीकार शक्ती त्ार होते ती 

प्रतीकार शक्ती ही कोरोना लसी ुंम ळे त्ार होणाऱ्ा प्रवतकार शक्तीपेक्षा शेकडो 

पटी ुंने जास्त पररणामकारक ि प्रभािशाली असते. कारण लसीद्वारे आपण फक्त 

अप्रभािी विषाणू वकुं िा तत्सम कृत्रीम रासा्वनक पदार्ड शरीरात सोडून शरीराला 

विषाणू (Virus) सोबत लढण्यासाठी त्ारी करतो. हा फक्त  ्द्धाचा सराि असतो. 

परुं तू ज्ा व्यक्तीला कोरोना होिून गेला आहे त्याच्या शरीराने कोरोना विषाणूुंशी खरे 

 ्द्ध लढून लढाई वजकुं लेली असते ि त्या व्यक्तीला प न्हा कोरोना होण्याची, त्याुंच्या 

जीिाला र्ोका असण्याची वकुं िा त्या व्यक्तीद्वारे कोरोना द सऱ्ाुंना पसरण्याची 

शक्यता अजीबात नसते. एखाद्या अपिादात्मक स्थर्तीला सोडून तो िक्ती सिाडत 

स रवक्षत मनाला जातो.  

ललिंक : https://youtu.be/6v5VrpgXPm4 

22.  अश्या कोरोनातून बऱ्ा झालेल्या व्यक्तीला लस देने म्हणजे त्याच्या शरीराची 

प्रतीकारशक्ती द वषत करने ठरत असून त्याचे जीिघेणे द ष्परीणाम होऊ शकतात 

्ाबाबत जगातील विविर् देशाुंमधे्य शास्त्रज्ञाुंनी वदलेले अहिाल न्या्ाल्ात ि 

शासनास   ्ावचकेद्वारे आर्ीच देण्यात आले आहेत. 

https://youtu.be/6v5VrpgXPm4
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ललिंक:-https://drive.google.com/file/d/177VAB_lrlkjXr6vWwCASN-

GH1kDjnGwG/view?usp=sharing 

23.  तसेच याबाबतचे तज्ांचे सर्व नर्ीन शोध पत्र िे सी.बी.आय. कडे दाखल तक्रारीत 

देण्यात आले आिेत. 

Link:https://drive.google.com/file/d/1iTHtgezBUzoRRdGnqjfj975kx2hL

olQK/view?usp=sharing 

24.  नुकतेच र्रीष्ठ रै्ज्ाहनक र् शोधकताव श्री. जॅकब पुलीयल यांनी या संदिावत सर्ोच्च 

न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले आिे. त्याची प्रत खालील हलंकर्र उपलब्ध आिे.   

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

GH1kDjnGwG/view?usp=sharing 

25.  भ्रष्ट मुंत्री ि सरकारच्या दडपशाहीम ळे लस घेणाऱ्ा नागररकाुंना लसीच्या 

द ष्परीणामाुंम ळे जीिघेणे त्रास झालेले असून वकते्यक लोकाुंचे मृत्य  झालेले आहे. 

कोणाला  आुंर्ळेपणा, बवहरेपणा ्ेतो, पक्षघात, ल ळेपणा आदी दुष्परीणाम िोगारे् 

लागत आिे. हा सिड प्रकार सामूवहक हत्या, नरसुंहार (Mass Murder) मधे्य मोडतो 

त्याम ळे त्या सिड ग न्ह्यामधे्य आरोपी अहधकारी र् मंत्री िे व्यस्क्तशः  जबाबदार असून 

आरोपीविरुद्ध कठोर कारिाई करण्यात ्ेणार आहे.  

26.  जनतेच्या पैशािर सिड स विर्ा घेिून नागररकाुंचे ि देशाचे वहत न जोपासता पदाचा 

द रुप्ोग करून लस कुं पन्याुंच्या गैरफा्द्यासाठी पदाचा द रुप्ोग करणाऱ्ा 

अश्या अवर्कारी ि मुंत्र्ाुंना भा. द. वि. ४०९ मधे्य जन्मठेपेची म्हणजेच आजन्म 

कारािासाच्या वशके्षची तरतूद आहे. सदरचा कोरोना लस कुं पन्याुंना फा्दा 

पोहचविण्यासाठी आदेश ि वनबांर् काढण्याचा  भ्रष्टाचार हा दरिषी लाख कोटी ुंच्या 

पेक्षा जास्त आहे. अश्या भ्रष्ट अवर्काऱ्ाुंविरुद्ध कारिाई करण्यासाठी सिोच्च 

न्या्ाल्ाने स्पष्ट का्दा ठरिून वदला आहे. [Noida Vs. Noida (2011)6 SCC 

527, Vijay Shekhar Vs. Union of India (2004) 4 SCC 666].  

त्याच का्द्याच्या आर्ारे महाराष्टर ाचे भ्रष्टाचारी गृहमुंत्री अवनल देशम खाुंविरुद्ध ग ने्ह 

https://drive.google.com/file/d/177VAB_lrlkjXr6vWwCASN-GH1kDjnGwG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/177VAB_lrlkjXr6vWwCASN-GH1kDjnGwG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iTHtgezBUzoRRdGnqjfj975kx2hLolQK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iTHtgezBUzoRRdGnqjfj975kx2hLolQK/view?usp=sharing
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दाखल होऊन मंत्रालयातील दोन र्रीष्ठ अवर्काऱ्ाुंना सी.बी.आ्, इ.डी ्ाुंनी 

अटक केली आहे. अवनल देशम ख र् परमबीर हसंग िे दोघेिी सध्या फरार आहेत. 

[Param Bir Singh Vs. State of Maharashtra 2021 SCC OnLine Bom 

516] 

27.  कोरोना लसीव्यक्तीरीक्त इतरही अनेक प्रभािी ि द ष्परीणाम रवहत उपचार 

उपलब्ध आहेत. 

  आरोपी िंनी कट रचून दाबलेले इतर प्रभावी उपचार: 

आयव्हरमेक्टीन, व्हव्हटामीन डी, नॅचरोपॅथी व उच्च न्यायालयाने प्रमालित 

केलेले Anandia आयुवेलदक औषध:- 

अ] आयव्हरमेकटी िंन :- 

27.1.  कोरोना रुग्ास "आयवरमेक्टीनची" (Ivermectin) गोळी वदल्यास रुग्ास प णड 

आराम वमळतो रोगी प णड बरा होतो, त्याचा मृतू्य होत नाही. त्याचा जीि जात नाही ि 

त्या औषर्ाचे कोणतेही घातक द ष्पररणाम नाहीत अश्या स्वरुपाचा वनष्कषड 

देशातील विविर् राज्ाुंच्या विशेषज्ञ सवमती ि आुंतरराष्टर ी् दजाडच्या 

अमेररका, विटेन, मर्ील सुंथर्ा FLCC, BIRD ्ाुंच्या लाखो लोकाुंिरील वनष्कषड 

चाचणीचे अहिाल उपलब्ध आहेत. 

27.2.  न कतेच ‘म ुंबई उच्च न्या्ाल्ाने’ 28 मे 2021 रोजी ‘गोिा सरकारच्या’ बाजूने 

वनकाल देत इिरमेक्टीन चा िापर करण्यास परिानगी वदली आहे. [PIL WP NO. 

1172 OF 2021 South Goa Advocates Association & Ors. Vs. State of 

Goa] 

27.3.  आ्िरमेक्टीनची (Ivermectin) गोळी कोणत्याही मेवडकल स्टोअसड मधे्य स्वस्त 

दरात अुंदाजे 30 रुप्ात उपलब्ध आहे. त्याचा क ठेही त टिडा नाही. 

27.4.  आ्िरमेक्टीनचची गोळी घेतल्याने शेिटच्या से्टजचा कोरोना आजार स द्धा पूणडपणे 

बरा होिून लोकाुंचे जीि िाचविण्याची त्या गोळीची क्षमता जगभरात वसद्ध झाली 
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असून व्हेंवटलेटरिर असलेल्या ८८ िषी् िृद्ध मवहलेस स द्धा ‘आ्िरमेक्टीन’ 

(Ivermectin) ्ा गोळीच्या उपचाराने िाचविल्याचे प रािे ि अमेररकेच्या 

न्या्ाल्ाचे आदेश इुंवड्न बार असोवसएशनच्या िेबसाईट िर उपलब्ध आहेत:- 

(i) www.indianbarassociation.in 

27.5.  आ्व्हरमेस्क्टन, स्व्हटॅवमन डी, आ  ्िेवदक नॅचरोपॅर्ी, होमी्ोपॅर्ीक आदी 

वॅ्हस्िनपेक्षा जास्त प्रभािी ि द ष्पररणाम विरहीत उपचाराम ळे वॅ्हस्िन कुं पन्याुंना 

कोट्यिर्ी ुंचा तोटा होत असल्याम ळे आरोपी ुंनी कट रचून त्या औषर्ाुंची 

पररणामकारकता लोकाुंप ढे ्ेिू न्े ्ाकररता  ्-टू्यब, विटर, फेसब क  अश्या 

सोशल मीवड्ािर त्याुंची चचाड करण्यास बुंदी घातली ि कसेही करून वॅ्हस्िन हाच 

कोरोनािर प्रभािी उपा् आहे हे दाखविण्याच्या खोटा प्र्त्न केला.  आ्व्हरमेस्क्टन 

हे औषर् वकते्यक िषाांपासून सिाडत स रवक्षत औषर् म्हणून जागवतक आरोग्य 

सुंघठन (WHO) च्या वलस्ट मधे्य आहे. तसेच आ  ्िेवदक, नॅचरोपॅर्ी द्वारे कोरोनाचे 

लाखो रुग् बरे झाल्याचे प रािे उपलब्ध असताुंना त्याला विचारात न घेता केिळ 

चार मवहन्यात त्ार केलेल्या ि ज्ाुंची पररणामकारता वसद्ध न झालेल्या वॅ्हस्िनला 

प ढे आणण्याकररता हजारो कोटी ुंचा भ्रष्टाचार करण्यात आला ि वॅ्हस्िनचे जीिघेणे 

द ष्पररणाम लपिून त्याचाच प्रचार करण्यात आला ि नागररकाुंना लस घेण्यास बाध्य 

करण्यात आले. 

27.6.  अश्याप्रकारे आ्िरमेक्टीनला बाजूला ठेिून लस (Vaccine) चाच आग्रह र्रुन 

वकते्यक नागररकाुंचे जीि र्ोक्यात घालून त्याुंना महागडे ि घातक द ष्पररणाम 

असलेले औषर् देणे हा औषर् कुं पनीचे मावफ्ाुंकडून सरकारी ु्ंत्रणेचा केलेला 

गैरिापर ि नागररकाुंची चालविलेली फसिणूक असल्याचे वसद्ध झाले आहे. 

27.7.  न कतेच काही औषर् ि लस वनमाडता कुं पनीच्या मावफ्ा ्ाुंनी [वर्ल्ड  हेल्थ 

ऑर्डनायझेशन (WHO)] जागवतक आरोग्य सुंघटनाच्या पदावर्काऱ्ाुंना हाताशी 

र्रून म ख्य सा ु्ंटीस्ट डॉ. सौम्या स्वामीनार्न ्ाुंच्या माफड त आ्िरमेक्टीन 

सुंदभाडत च कीची मावहती पसरविण्याचा प्र्त्न केला.त्याबाबत तीला का्देशीर 

http://www.indianbarassociation.in/
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नोवटस पाठविल््ानुंतर वतने तो िीट काढून टाकला (Deleted her tweet) 

1. https://indianbarassociation.in/wp-content/uploads/2021/06/LEGAL-

NOTICE-FOR-CONTEMPT_JUNE-13-2021.pdf 

2. https://youtu.be/brlZ_77uqn8 

3. https://www.bitchute.com/video/62kUVBYFAliV/ 

27.8.  नॅचरोपॅथी:- आयुष मंत्रालयाचे National Institute of Naturopathy, Pune 

यांनी डॉ. हबश्वरुप चौधरी यांनी हदलेल्या नॅचरोपॅथीची उपचार पद्धती र् त्यांचे 

अिमदनगर येथील उपचार कें द्रार्र िेट देरू्न िी कोरोना र्र १०० टके्क प्रिार्ी 

असून कोणतेिी दुष्परीणाम न िोता तसेच कोणतेिी बंधने न पाळता सुद्धा कोरोना 

रुग् बरा िोत असल्याचा अिर्ाल सादर केला असून त्या पद्धतीचा र्ापर कोरोना 

बरा करण्याकरीता करण्यासाठी प्रिार्ी हशफारस केली आिे.  

त्या हशफारसीमंधील मुख्य िाग खालीलप्रमाणे आिे; 

The observations of National Institute of Naturopathy, Pune are as 

under; 

“The enquiry report submitted by National Institute of 

Naturopathy of  Ministry of AYUSH, Government of India 

regarding result of successful treatment of Covid-19 patients 

without any side effects.    

This is a report of some initial data gathered across a single 

center of Ahmednagar district; where people availed only 

Naturopathy treatment voluntarily for a week’s time period 

from their day of COVID confirmation and were successfully 

treated.  

None of the cases took any medication for long term due to 

other systemic illnesses- like Diabetes, HTN or arthritis etc. 

None of the cases took any medication for COVID. 

https://indianbarassociation.in/wp-content/uploads/2021/06/LEGAL-NOTICE-FOR-CONTEMPT_JUNE-13-2021.pdf
https://indianbarassociation.in/wp-content/uploads/2021/06/LEGAL-NOTICE-FOR-CONTEMPT_JUNE-13-2021.pdf
https://youtu.be/brlZ_77uqn8
https://www.bitchute.com/video/62kUVBYFAliV/
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No case reported of any untoward incident or adverse 

reaction to their fasting experience in Nature cure regime. 

Link:https://drive.google.com/file/d/1iTHtgezBUzoRRdGnqjfj975kx2hL

olQK/view?usp=sharing 

27.9.  डॉ. वबस्वरुप चौर्री ्ाुंच्या उपा्ामधे्य फक्त फळाुंचा रस ि (Fluid Diet) च्या 

माध्यमातून लाखो कोरोना रुग् घरीच बरे झाल्याचे प रािे आहेत. त्याुंना मास्क वकुं िा 

सोशल वडस्टुंसी ुंग िॅगेरे कोणतेही वनबांर् नव्हते. 

27.10. आिंध्र प्रदेश सरकार व उच्च न्यायालयातरे्फ प्रमािीत आनिंदीया यािंचे 

आयुवेलदक औषध:- 

27.10.1. आुंध्र प्रदेश मर्ील आ  ्िेदतज्ञ श्री. आनुंदी् ्ाुंनी (A), (B) ि  (K) नािाचे 

आ  ्िेवदक औषर्ाुंचे वमश्रण त्ार करून त्याद्वारे कोणतेही द ष्परीणाम न होता 

कोरोनाच्या रुग्ाुंना ठीक केले आहे. ते औषर् मोफत उपलब्ध आहे.  

27.10.2.  त्या औषर्ाच्या िापराला वॅ्हिीन मावफ्ाुंनी बदनाम करण्याचा ि त्यािर 

सरकारी अवर्काऱ्ाुंकडून बुंदी आणण्याचा प्र्त्न केला.  

त्याविरोर्ात उच्च न्या्ाल्ात स नािणी होऊन न्या्ाल्ाने सरकारला त्या 

औषर्ाची प्रभािकरीता तपासण्याचे आदेश वदले.  

27.10.3.  सरकारने उच्च न्या्ाल्ात शपर्पत्र सादर केले की, ते औषर् 

कोरोनािर फार प्रभािी आहेत.  

27.10.4.  त्यानुंतर उच्च न्या्ाल्ाने श्री. आनुंदी्ा ् ाुंना त्या औषर्ाुंद्वारे कोरोनाच्या 

रुग्ाुंचा इलाज करण्याची परिानगी वदली ि सरकारी अवर्काऱ्ाुंनी त्याुंच्या कामात 

अडर्ळा आणू न्े अशी ताकीद वदली. ते आदेश Ponnekanti Mallikarjuna 

Rao Vs. State of Andhra Pradesh, rep. by its Chief Secretary to 

Government 2021 SCC OnLine AP 2171, न सार प्रकावशत झाले आहे.  

https://drive.google.com/file/d/1iTHtgezBUzoRRdGnqjfj975kx2hLolQK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iTHtgezBUzoRRdGnqjfj975kx2hLolQK/view?usp=sharing
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Link :  

https://drive.google.com/file/d/1bwLsa7h9KRLJTp9azEYzcjT0UpQ0

0hz_/view?usp=sharing  

28.  िारतीय राज्यघटनेच्या कलम 51 (A) नुसार देशातील प्रते्यक जीर्ाचे र् सरकारी 

मालमते्तचे रक्षण करणे, भ्रष्टचार र् गुने्ह करणाऱ्या अहधकाऱ्यांचे, मंत्र्ांचे गैरकारिार 

उघडकीस आणणे र् त्यांना हशक्षा िोण्यास न्यायालयाची मदत कारने िे सर्व 

नागररकांचे कतवव्य आिे. त्याकररता नागररकांनी छुप्या कॅमेऱ्यांद्वारे ‘स्ीगं 

ऑपरेशन’ आदी साधनांचा उपयोग करार्ा असा कायदा मा. सर्ोच्च न्यायालयाने 

ठररू्न हदला आिे. [Aniruddha Bahal Vs. State 2010 SCC OnLine Del 

3365, Indirect Tax Practitioners’ Association Vs. R.K. Jain (2010) 8 

SCC 281] 

 

29.  तरी सर्व नागररकांनी र् अहधकाऱ्यांना हर्नंती आिे की त्यांनी र्रील सर्व माहितीची 

शिाहनशा करुनच स्वतः च्या र् समाजाच्या हिताचे हनणवय घ्यारे्त.  

 

 

 

 

 

           सिी 

     

      

अॅर्. वदपाली ओझा 

   लीगल सेल प्रमुख  

                                                                                          इंहडयन बार असोहसएशन

  

https://drive.google.com/file/d/1bwLsa7h9KRLJTp9azEYzcjT0UpQ00hz_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bwLsa7h9KRLJTp9azEYzcjT0UpQ00hz_/view?usp=sharing

