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� को�ह�ड - 19 चाचणी केले�या एकूण नाग�रकांची स�ंया           5401 

                                 आज !ा"त �रपोट& 271 

                                  आज पॉ*झ,ट�ह 44 

                                 एकूण पॉ*झ,ट�ह            484 

                                  आज .नगे,ट�ह 227 

                                 एकूण .नगे,ट�ह 3605 

                         तपासणी अहवाल !ल3ंबत            1312 

� आज पॉ*झ,ट�ह त े.नगे,ट�ह बरे झाले�या �य5ती       15 

� एकूण पॉ*झ,ट�ह त े.नगे,ट�ह बरे झाले�या �य5ती            66 

� से5टर 14, वाशी - को�ह�ड केअर स8टर येथील नाग�रक स�ंया 90 

� इं;डया ब�ुस, पनवेल - को�ह�ड केअर स8टर येथील नाग�रक स�ंया 800 

� घर�च 5वारंटाईन असले�या �य5तींची स�ंया                7743 

� 5वारंटाईन कालावधी पणू& केले�या �य5तींची स�ंया                         4708 

� ड;ेडकेटेड को�ह�ड हॉिAपटल (साव&.DEणा., वाशी) येथे दाखल   48 

� को�ह�ड -19 मळेु मLृय ूस�ंया 08 

� कMटेनमेMट NेO 107 
  

 

 

 

 

 

 

कोि!हड - 19 आजचे अपडटे (07/05/2020) 

 
� आज 15 कोरोना पॉYझ�ट!ह [\ण &नगे�ट!ह होऊन बरे झाले आहेत व आप3या घर� परतले आहेत. 

 

� @वभाग&नहाय बरे झालेले नाग�रक सOंया : बेलापरू - 6, ने[ळ - 1, वाशी - 3, तभुa - 2,  

                                      घणसोल� - 1, ऐरोल� - 1, �दघा - 1. 

---------------------------------------------------------------- 

� आज 271 कोरोना टेcट �रपोटB �ाdत झाले. LयामPये 227 �रपोटB &नगे�ट!ह आYण 44 �रपोटB पॉYझ�ट!ह !ा"त. 
 

� आज पॉYझ�ट!ह नeद�त [\ण सOंया - 44                ���� एकूण पॉYझ�ट!ह नeद�त [\ण सOंया - 484 
 

� @वभाग&नहाय कोरोना पॉYझ�ट!ह नeद�त सOंया : बेलापरू - 03, ने[ळ - 04, वाशी - 10, तभुa - 07,  

                                          कोपऱखैरणे - 09, घणसोल� - 09, ऐरोल� - 01, �दघा - 01. 

---------------------------------------------------------------------- 

 



 

� से5टर 11 सीबीडी बेलापरू येथील र,हवाशी असले�या व मुबंईतील मानखुद&हून आ�यामळेु 5वारंटाईन असले�या 

26 वषRय लेबर वक&  करणा-या कामगाराचे कोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झाले आहेत.  

 

� से5टर 23 घणसोल� येथील .नवासी व मुबंईतील वरळी येथून मलु�कडून नवी मुबंईत आ�यामळेु Aवबॅ टेAट 

केले�या 65 वषRय म,हलेच ेकोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत.  
 

 

� यादवनगर ऐरोल� येथील कोरोना पॉ*झ,ट�ह म,हलेUया सपंका&तील �य5तींUया Aवबॅ तपासणीमधून Lयांचे 46 वषRय 

Vक Wाय�हर पतीच ेकोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत.  

 

� से5टर 4 घणसोल� येथील र,हवाशी असणा-या 39 वषRय एल.आय.सी. एजMटचे कोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह 

!ा"त झालेले आहेत.  

 

� से5टर 15 वाशी येथील र,हवाशी व ए.पी.एम.सी. माकX टमधील पॉ*झ,ट�ह �यापार� यांUया .नकटUया सपंका&तील 

�य5तींUया Aवबॅ तपासणीमधून LयांUया 83 वषRय आईचे कोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह आलेले आहेत.  

 

� से5टर 10 नेDळ येथील र,हवाशी असणा-या 30 वषRय �य5तीच ेकोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले 

आहेत. LयांUया जुईनगर येथील कोरोना पॉ*झ,ट�ह मतृ काकांUया .नकटUया सपंका&तील �य5तींUया Aवबॅ 

तपासणीमधून LयांUया पतुYयाचे टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. 

 

� कातकर�पाडा रबाळे येथील र,हवाशी व ऐरोल� येथील इंZावती DEणालयात नस& असणा-या 30 वषRय म,हलेच े

कोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झाले आहेत. हॉिAपटलमPये ॲड\मट असले�या ठाणे येथील �य5तीच ेकोरोना 

टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह आ�याने LयाUया सपंका&तील �य5तींUया टेAटमधून यांचे टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह आलेले आहेत.  

 

� से5टर 46, नेDळ येथील र,हवाशी व नेDळ 1 येथील महानगरपा\लकेUया नागर� आरोEय क8 Zात फामा&\सAट 

_हणून काय&रत असणा-या 49 वषRय कम&चा-याचे कोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. 

 

� से5टर 36 करावेगाव येथील र,हवाशी व नेDळ 2 येथील महानगरपा\लकेUया नागर� आरोEय क8 Zात बहुउaेशीय 

आरोEय सेवक _हणून काय&रत असणा-या 31 वषRय कम&चा-याचे कोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. 

 

� से5टर 26 कोपर�गाव येथील र,हवाशी व एपीएमसी भाजी माकX ट मधील 21 वषRय cवdेत ेयांचे कोरोना टेAट 

�रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. 

 

� से5टर 11 कोपरखैरणे येथील र,हवाशी असले�या 17 वषRय मलु�चे कोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले 

आहेत. 

 

� एपीएमसी भाजी माकX ट, तभुX येथचे गाfयामPये राहणा-या 21 वषRय से�समनचे कोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह 

!ा"त झालेले आहेत. 

 

� से5टर 26 कोपर�गाव येथील र,हवाशी व एपीएमसी माकX ट मधील से�समन असणा-या 48 वषRय �य5तीचे कोरोना 

टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. 

 

� नामदेवनगर ,दघा येथील कोरोना पॉ*झ,ट�ह मतृ �य5तीUया सपंका&तील �य5तींUया Aवबॅ तपासणीमधून 67 वषRय 

�य5तीच ेकोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. 

 

� से5टर 12 वाशी येथील र,हवाशी व एपीएमसी भाजी माकX ट मधील गाळाधारक 52 वषRय �यापार� तसेच Lयांची 

42 वषRय पLनी, 20 वषRय मलुगी व 18 वषRय मलुगा अशा 4 �य5तींचे कोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त 

झालेले आहेत. 



 

� से5टर 16 वाशी येथील र,हवाशी व एपीएमसी फळ माकX ट मधील cवdेत े असणा-या 60 वषRय �य5तीचे व 

LयांUया द�ड वषा&Uया नातवाचे अशा 2 �य5तींचे कोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. 

 

� से5टर 15 वाशी येथील र,हवाशी व एपीएमसी फळ माकX ट मधील cवdेत ेअसणा-या 67 वषRय �य5तीचे कोरोना 

टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. 

 

� से5टर 15 वाशी येथील र,हवाशी व भायखळा, मुबंई येथे सब इMसपे5टर असणा-या 34 वषRय म,हला पोल�स 

इMसपे5टरच ेकोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. 

 

� से5टर 15 वाशी येथील र,हवाशी व एपीएमसी भाजी माकX ट मधील 52 वषRय कामगार �य5तीचे कोरोना टेAट 

�रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. 

 

� तळवल�गाव येथील र,हवाशी असणा-या 43 वषRय म,हलेच ेआ*ण .तUया 16 वषRय मलुाच ेकोरोना टेAट �रपोट& 

पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. मुबंई येथील डॉ5टरमळेु कोरोना बाgधत झाले�या �य5तीUया सपंका&तील �य5तींUया 

Aवबॅ तपासणीमधून या 2 �य5तींचे कोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह आलेले आहेत. 

 

� से5टर 6 कोपरखैरणे येथील र,हवाशी व कु�रअर पोहचcवYयाच ेकाम करणा-या 37 वषRय �य5तीचे कोरोना टेAट 

�रपोट& पॉ*झ,ट�ह आलेले आहेत. 

 

� से5टर 6 कोपरखैरणे येथील र,हवाशी आ*ण कोरोना पॉ*झ,ट�ह �य5तीUया सपंका&त आले�या कु�रअर 

पोहचcवYयाचे काम करणा-या 37 वषRय �य5तीचे व LयाUया 27 वषRय पLनीचे कोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह 

आलेले आहेत.  

 

� खैरणेगाव येथील र,हवाशी व कोरोना पॉ*झ,ट�ह �य5तीUया सपंका&त आले�या 55 वषRय �य5तीचे कोरोना टेAट 

�रपोट& पॉ*झ,ट�ह आलेले आहेत. 

 

� से5टर 1 घणसोल� येथील र,हवाशी व धारावी येथे पोल�स कॉMAटेबल _हणून काय&रत 53 वषRय पोल�स 

कॉMAटेबलचे कोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. 

 

� से5टर 7 घणसोल� येथील र,हवाशी व एपीएमसी माकX ट मधील 28 वषRय कामगार �य5तीचे कोरोना टेAट �रपोट& 

पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. 

 

� से5टर 1 घणसोल� येथील र,हवाशी असणा-या 25 वषRय म,हला आय.ट�.इंिज.नयरचे कोरोना टेAट �रपोट& 

पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. 

 

� gचचंआळी घणसोल� येथील र,हवाशी असले�या 40 वषRय मे;डकल �र!ेझेMटे,ट�ह �य5तीच ेकोरोना टेAट �रपोट& 

पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. 

 

� से5टर 20 कोपरखैरणे येथील र,हवाशी व एपीएमसी माकX टबाहेर�ल फळcवdेतUेया सपंका&तील �य5तींचे Aवबॅ 

टेAट�ंग केले असता Lयामधून LयाUया 62 वषRय व;डलांचे, 59 वषRय आईचे व 5 वषRय मलु�च ेअशा 3 �य5तींच े

कोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. 

 

� से5टर 2 कोपरखैरणे येथील र,हवाशी असणा-या व कोरोना पॉ*झ,ट�ह �य5तीUया सपंका&त आले�या 26 वषRय 

म,हलेचे कोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. 

 

� से5टर 20 तभुX येथील र,हवाशी असणा-या 26 वषRय म,हलेचे कोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. 

 

 



 

� से5टर 21 तभुX येथील र,हवाशी व एपीएमसी भाजी माकX टमधील 40 वषRय �यापार� यांचे कोरोना टेAट �रपोट& 

पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. 

 

� से5टर 1 ए \शरवणे येथील र,हवाशी असणा-या व कोरोना पॉ*झ,ट�ह पोल�स नातवेाईकाUया सपंका&त आले�या 22 

वषRय म,हलेचे कोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. 

 

� से5टर 22 जुईनगर येथील र,हवाशी व मुबंईत काय&रत कोरोना पॉ*झ,ट�ह पोल�साUया 3 वषRय मलु�चे कोरोना 

टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. 

 

� \शरवणेगांव येथील र,हवाशी व कोरोना पॉ*झ,ट�ह बीईएसट� बस कMड5टरUया 6 वषRय मलुाचे कोरोना टेAट 

�रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. 

 

� से5टर 12 ए कोपरखैरणे येथील 68 वषRय �य5तीच ेकोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. 

 

� से5टर 9 सानपाडा येथील 82 वषRय डाय3बट�स व hलड!ेशरचा Oास असणा-या �य5तीस छातीत दखु ू लागनू  

अLयवAथ वाटू लाग�याने सानपाडा येथील खाजगी DEणालयात दाखल करYयात आले होत.े तथे े LयांUया !कृतीची 

गभंीर प�रिAथती पाहून Lयांस एम.जी.एम. DEणालय वाशी येथ ेदाखल करYयासाठj घेऊन जात असतानाच छातीतील 

दखुणे वाढत जाऊन Lयांच ेDEणवा,हकेतच .नधन झाले. Lयामळेु Lयांना वाशी येथील महानगरपा\लका DEणालयात 

आणYयात आले. Lयांचे मरणोLतर Aवबॅ टेAट केले असता Lयांचे कोरोना टेAट �रपोट& पॉ*झ,ट�ह !ा"त झालेले आहेत. 

 

  

            अ&त�रjत आयjुत (1) 

          नवी मुबंई महानगरपा�लका 

 
 

 

बेघर, &नराधार, मजूर, @वcथा@पत कामगार, गरजू नाग�रकांना मदतकायB (�द. 07/05/2020) 
 

� cवभागवार .नवारा क8 Z एकूण स�ंया                               :-  18 + 1 (\सडको एि5झ.स8टर) 

� सoयिAथतीत काया&िMवत .नवारा क8 Z स�ंया                         :-  05 + 1 (\सडको एि5झ.स8टर) 

� .नवारा क8 Zातील एकूण नाग�रक स�ंया                             :-   324 

� नमुमंपा शाळा d. 01, बेलापरू .नवारा क8 Z नाग�रक स�ंया             :-    52 

� नमुमंपा .नवारा क8 Z, आpोळी, से.11, बेलापरू .नवारा क8 Z नाग�रक स�ंया :-    25 

� नमुमंपा शाळा d. 12, से. 6, सारसोळे, नेDळ .नवारा क8 Z नाग�रक स�ंया :-   15 

� नमुमंपा .नवारा क8 Z, घणसोल� .नवारा क8 Z नाग�रक स�ंया            :-     26 

� नमुमंपा शाळा d. 103, से. 14, ऐरोल� .नवारा क8 Z नाग�रक स�ंया     :-    05 

� \सडको एि5झ3बशन स8टर, से.30, वाशी .नवारा क8 Z नाग�रक स�ंया      :-   201  

� सoयिAथतीत काया&िMवत सहा &नवारा कl mात असले3या 324 !यjतींना अ3पोपहार, चहा आYण सकाळचे व दपुारच े

जेवण महानगरपा�लकेने cथा@पत केले3या कnय&ुनट� oकचन!दारे �दले जात आहे. 

� या\शवाय को�ह�ड -19 आपLती �यवAथापन क8 ZाUया .नयOंण कNातील टोल qr dमांकावर तसेच cवभाग 

काया&लयांमPये आले�या मागणीनसुार महानगरपा\लका NेOातील गरजू मजूर, कामगार, @वcथा@पत कामगार, बेघर 

नाग�रक, काळजी घेGयास कोणी नसले3या �द!यांग !यjती, pयेqठ नाग�रक अशा 40728 !यjतींना आज 

महानगरपा�लकेचे 15 कnय&ुनट� oकचन तसेच cवयसेंवी सcंथा, दानशरू !यjती यांFया सहयोगाने जेवण �दले गेले 

आहे.   

� महानगरपा\लकेUया वतीने 8 cवभागांमPये 18 ,ठकाणी .नवारा क8 Zांचे cवभागवार .नयोजन करYयात आले असनू 

1850 �य5तींUया .नवा-याची �यवAथा करYयात आलेल� आहे. 

� या &नवारा कl mातील तसेच महापा�लका *(ेातील नाग�रकांना अ3पोपहार व जेवण परु@वGयासाठE 15 कnय&ुनट� 

oकचन!दारे भोजन परुवठा करGयात येत आहे.  
 

 


