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सोऴऱ मीडियाळरीऱ 'ती' ऑडिओ क्लऱप
बोगस
मनपा आयल
ु त तक
ु ाराम मंढ
ु े : अफळा पासरवळणाऱ्याळर होणार
किक कारळाई

नागपूर, ता. २४ : नागऩूय ळशयात कोयोनाचा ५० लय रुग्ण अवल्माचा दाला कयणायी भोफाईरलयीर
वॊबाऴण क्लरऩ व्शामयर शोत आशे . शी क्लरऩ फोगव अवून त्मालय कुणीशी वलश्लाव ठे लू नमे, अवे
आलाशन कयीत अळा अपला ऩावयवलणाऱ्मा वभाजवलघातक प्रलत्ृ तीलय कडक कायलाई कयण्मात
मेईर, अवा इळाया भनऩा आमल
ु त तुकायाभ भॊढ
ु े माॊनी ददरा आशे .

मावॊदबाात आमल
ु त तक
ु ायाभ भॊढ
ु े म्शणारे, नागऩयु ात कोयोनाचा प्रवाय शोऊ नमे म्शणन
ू

ऩरयक्थथतीचे गॊबीमा आणण लेऱेची गयज ओऱखन
ू तातडीने वला खफयदायीच्मा उऩाममोजना

कयण्मात आल्मा. इॊददया गाॊधी लैद्मकीम भशावलद्मारम आणण रुग्णारम, ळावकीम लैद्मकीम
भशावलद्मारम आणण रुग्णारम तवेच नागऩयू भशानगयऩालरकेचा आयोग्म वलबाग एकत्रितऩणे
ददलवयाि कामा कयीत आशे . नागऩयु ात शोणायी चाचणी एलवऩर्ा डॉलर्वाकडून कयण्मात मेते.
त्माभुऱे त्मालय वॊळम घेणे म्शणजे वभवऩात आयोग्म वेलेरा आणण ळावनाच्मा प्राभाणणक

प्रमत्नाॊची णखल्री उडवलण्मावायखे आशे . अळा क्लरऩ वोळर भीडडमालय पॉयलडा करून वभाजात
बीती ऩवयवलणाऱ्मा प्रलत्ृ तीचा प्रळावन फॊदोफथत कये रच. ऩण जनतेनेशी अळा ऩोथर् आणण क्लरऩ

पॉयलडा कयताना वॊमभ फाऱगाला. कुठरीशी खातयजभा न कयता आणण त्माची वत्मता न तऩावता
अवे वॊदेश पॉयलडा कयणाऱ्माची गम केरी जाणाय नाशी, अवा इळायाशी त्माॊनी ददरा.
केळल ४ बाधित; प्रकृतीत सुिारणा

नागऩूय ळशयात कोयोनाफाधधत केलऱ चाय रुग्ण अवून त्माॊच्मालय मोग्म उऩचाय वुरू आशे त. ते
आयोग्म वलबागाच्मा दे खये खीखारी अवन
ू त्माॊच्मा प्रकृतीत वध
ु ायणा आशे . नागऩयू कयाॊनी

घाफयण्माची गयज नवन
ू ळावन आणण प्रळावनाच्मा ननदे ळाचे मोग्मयीत्मा ऩारन कयाले आणण १५
एवप्ररऩमंत घयाफाशे य ऩडू नमे, अवे आलाशन भनऩा आमल
ु त तक
ु ायाभ भॊढ
ु े माॊनी केरे.
केळल ऴासन मादहतीळर वळश्ळास ठे ळा
कोयोनावॊदबाात अनेक चुकीच्मा भादशती वोळर भीडडमालय फपयत आशे . भाि अळा कुठल्माशी

भादशतीलय वलश्लाव न ठे लता अऩडेर्वाठी नागऩूय भशानगयऩालरकेच्मा अधधकृत पेवफुक ऩेज आणण
ट्वलर्य शॉडरलयीर भादशतीरा आणण ळावनाच्मा अधधकृत लेफवाईर्लयीर भादशतीरा खये वभजाले

अथला वत्म त्मालरून तऩावाले फकॊला भनऩाच्मा ननमॊिण कषातून भादशती घ्माली, अवे आलाशनशी
भनऩा आमुलत तुकायाभ भुॊढे माॊनी केरे आशे .

