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को!ह�ड - 19 �ादभुाBव �&तबधंासाठE नवी मुबंई महानगरपा�लकेFया वतीने 

तातडीने करGयात आले2या �&तबधंाIमक उपाययोजनांFया अनषुगंाने अहवाल 
 

 

को!ह�ड - 19 : सांिOयक- तपशील (�द. 08/05/2020 रोजी, दपुार� 4 वा.पयTत अUययावत) 
  

 

� को�ह�ड - 19 चाचणी केले�या एकूण नाग�रकांची स�ंया           5818 

                                 आज  ा!त �रपोट% 255 

                                  आज पॉ(झ*ट�ह 43 

                                 एकूण पॉ(झ*ट�ह            527 

                                  आज .नगे*ट�ह 212 

                                 एकूण .नगे*ट�ह 3842 

                         तपासणी अहवाल  ल1ंबत            1449 

� आज पॉ(झ*ट�ह त े.नगे*ट�ह बरे झाले�या �य3ती       05 

� एकूण पॉ(झ*ट�ह त े.नगे*ट�ह बरे झाले�या �य3ती            71 

� से3टर 14, वाशी - को�ह�ड केअर स7टर येथील नाग�रक स�ंया 88 

� इं:डया ब�ुस, पनवेल - को�ह�ड केअर स7टर येथील नाग�रक स�ंया 914 

� घर�च 3वारंटाईन असले�या �य3तींची स�ंया                7590 

� 3वारंटाईन कालावधी पणू% केले�या �य3तींची स�ंया                         5508 

� ड:ेडकेटेड को�ह�ड हॉि@पटल (साव%.CDणा., वाशी) येथे दाखल   59 

� को�ह�ड -19 मळेु मKृय ूस�ंया 10 

� कLटेनमेLट MेN 109 
  

 

 

 
 

 

 

कोि!हड - 19 आजचे अपडटे (08/05/2020) 
 

� आज 5 कोरोना पॉYझ�ट!ह !य[ती &नगे�ट!ह होऊन ब-या झा2या आहेत व आप2या घर� परतले आहेत. 

 

���� एकूण कोरोना पॉYझ�ट!ह टू &नगे�ट!ह होऊन बरे झाले2या !य[तींची सOंया - 71 

 

� @वभाग&नहाय बरे झालेले नाग�रक सOंया : कोपरखरैणे - 4, नेbळ - 1  
 

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

� आज 255 कोरोना टेdट �रपोटB �ाeत झाले. KयामOये 212 �रपोटB &नगे�ट!ह आYण 43 �रपोटB पॉYझ�ट!ह  ा!त. 
 

� आज पॉYझ�ट!ह नfद�त bgण सOंया - 43                ���� एकूण पॉYझ�ट!ह नfद�त bgण सOंया - 527 
 

� @वभाग&नहाय कोरोना पॉYझ�ट!ह नfद�त सOंया : बेलापरू - 06, नेbळ - 04, वाशी - 07, 

                                          कोपऱखैरणे - 06, घणसोल� - 12, ऐरोल� - 05, �दघा - 03. 
 

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



 

� से3टर 16 ए नेCळ येथील र*हवाशी व मुबंईतील माह�म येथे सफाई कामगार Rहणून काय%रत असलेले 27 वषTय 

�य3तीच े कोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत. 22 माच%पासनू घर�च असनू 30 एU ल रोजी 

काळबादेवी मुबंई येथे काकांचे .नधन झा�याने Kया*ठकाणी त े गेले होत े Rहणून Kयांनी @वत:ची @वबॅ टे@ट केल� 

असता �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  

 

� वाशीगांव येथील र*हवाशी व जे.जे. हॉि@पटल मुबंई येथे @टाफनस% असणा-या 38 वषTय म*हलेचे कोरोना टे@ट 

�रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 4 मे रोजी Kयांची जे. जे. हॉि@पटलमOये @वबॅ टे@ट केल� असता टे@ट �रपोट% 

पॉ(झ*ट�ह आ�याने Kयांना जे.जे. हॉि@पटलमOयेच ॲडZमट कर[यात आलेले आहे.  

 

� से3टर 09 घणसोल� येथील र*हवाशी व ए.पी.एम.सी. माक\ टमOये सरुMा रMक Rहणून कामाला असणा-या 50 

वषTय �य3तीने 3 मे रोजी नवी मुबंई महानगरपाZलकेने आयोिजत केले�या Uवशषे तपासणी Zश1बरामOये @वबॅ टे@ट 

केल� असता Kयांचे कोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह आलेले आहेत.  

 

�  गतीनगर घणसोल� येथील र*हवाशी व वाशी साव%ज.नक ]Dणालय येथ ेनाभीक Rहणून काय%रत असणा-या 31 

वषTय �य3तीचे कोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  

 

� गोठ_वल� गांव येथील र*हवाशी असलेले पॉ(झ*ट�ह �य3ती`या .नकट`या सपंका%तील �य3ती`या @वबॅ 

तपासणीमधून Kयां`या शजेार� राहणा-या 08 वषTय मलुाचे, 45 वषTय म*हलेचे व .त`या 20 वषTय मलुाचे, 40 वषTय 

शजेा-याचे व Kयां`या 35 वषTय पKनी व 15 वषTय मलु�चे अशा 06 �य3तींच ेकोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त 

झालेले आहेत.  

 

� से3टर 20 ऐरोल� येथील र*हवाशी पॉ(झ*ट�ह पोल�स कॉL@टेबल`या .नकट`या सपंका%तील �य3तीची @वबॅ टे@ट 

घेतल� असता Kयांच ेमुबंईतील मरोळ पोल�स @टेशन येथ ेकाय%रत 41 वषTय पोल�स कॉL@टेबल सहकार� व सहका-

याचा 17 वषTय मलुगा अशा 2 �य3तींचे कोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  

 

� नामदेवनगर *दघा येथील मतृ पॉ(झ*ट�ह �य3ती`या सपंका%तील �य3तींचे @वबॅ टे@ट घेतल� असता KयामOये 17 

वषTय �य3तीचे कोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  

 

� इलठणपाडा *दघा येथे माहेर�  सतुीसाठ_ आले�या 22 वषTय म*हलेची 06 मे रोजी ऐरोल� महापाZलका ]Dणालयात 

 सतूी झा�यानतंर Kयांचे 04 मे रोजी  सतूीपवूT घेतलेले @वबॅ टे@ट �रपोट% 07 मे रोजी  ा!त झाले असनू Kयांच े

कोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत. Kयांस डडेीकेटेड को�ह�ड हॉि@पटल वाशी येथे उपचाराथ% दाखल 

कर[यात आलेले आहे.  

 

� सजंय गांधीनगर *दघा येथील र*हवाशी असले�या 22 वषTय म*हलेची 4 मे रोजी ऐरोल� महापाZलका ]Dणालयात 

 सतूी झाल� असनू .तचे कोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत. Kयांस डडेीकेटेड को�ह�ड हॉि@पटल वाशी 

येथे उपचाराथ% दाखल कर[यात आलेले आहे.  

 

� समतानगर ऐरोल� येथील सायन हॉि@पटलमOये काय%रत पॉ(झ*ट�ह आया म*हले`या सपंका%तील �य3तीचे @वबॅ 

टे@ट घेतल� असता KयामOये Kयांची 24 वषTय सपंका%तील म*हलेचे कोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले 

आहेत.  

 

� तरेणा CDणालय, नेCळ येथील @टाफ 3वाट%स% मOये राहणा-या व नेCळ 1 येथील महानगरपाZलके`या नागर� 

आरोDय क7 cात क.नdठ वfैयकgय अhधकार� Rहणून काय%रत असणा-या 28 वषTय म*हला डॉ3टरचे कोरोना टे@ट 

�रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  

 

� से3टर 20 ने]ळ येथील र*हवाशी व महानगरपाZलकेमाफ% त ने]ळ फेज 1 मOये आरोDय सव\Mण करणा-या 40 

वषTय महानगरपाZलका कम%चा-याचे कोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  

 



 

� से3टर 03 ऐरोल� येथील महापाZलका ]Dणालयातील @टाफ नस%चे कोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले 

आहेत.  

 

� से3टर 20 ने]ळ येथील र*हवाशी व अपोलो हॉि@पटलमOये वfैयकgय समाजसेवक Rहणून काय%रत असणा-या 37 

वषTय म*हलेचे कोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  

 

� से3टर 04 ऐरोल� येथील 20 वषTय गरोदर म*हला तपासणीसाठ_ ]Dणालयात गेल� असता Kयांचे @वबॅ टे@ट�ंग 

कर[यात आले असनू कोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  

 

� से3टर 36 करावेगांव येथील र*हवाशी व उलवे येथे वfैयकgय अhधकार� असणा-या 33 वषTय म*हलेचे कोरोना 

टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  

 

� से3टर 28 ने]ळ येथील र*हवाशी व ए.पी.एम.सी. फळ माक\ टमOये �यापार� असणा-या 54 वषTय �य3तीच ेव 

Kयां`या सोबत माक\ टमOये काम करणा-या 23 वषTय मलुाचे व 20 वषTय पतु[याचे, तसेच 23 वषTय मलु�च ेअशा 4 

�य3तींच ेकोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  

 

� से3टर 26 वाशी येथील र*हवाशी व ए.पी.एम.सी. दाणा माक\ टमOये अकाऊंटंटचे काम करणा-या 35 वषTय 

�य3तीच ेकोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  

 

� से3टर 26 वाशी येथील र*हवाशी व ए.पी.एम.सी. भाजी माक\ टमधील Uवjेत े असणा-या 57 वषTय �य3तीचे 

कोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  

 

� से3टर 26 वाशी येथील र*हवाशी व ए.पी.एम.सी. भाजी माक\ टमधील Uवjेत े असणा-या 34 वषTय �य3तीचे 

कोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  

 

� से3टर 15 वाशी येथील र*हवाशी व ए.पी.एम.सी. फळ माक\ टमधील Uवjेत ेअसणा-या 43 वषTय �य3तीचे कोरोना 

टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  

 

� से3टर 16 वाशी येथील र*हवाशी व ए.पी.एम.सी. भाजी माक\ टमधील Uवjेत े असणा-या 44 वषTय �य3तीचे 

कोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  

 

� से3टर 07 कोपरखैरणे येथील र*हवाशी व ए.पी.एम.सी. भाजी माक\ टमOये कामगार असणा-या 26 वषTय �य3तीच े

कोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  

 

� से3टर 17 कोपरखैरणे येथील र*हवाशी व ए.पी.एम.सी. फळ माक\ टमOये कामगार असणा-या 48 वषTय �य3तीच े

कोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  

 

� से3टर 03 कोपरखैरणे येथील र*हवाशी व ए.पी.एम.सी. भाजी माक\ टमOये काम करणा-या 52 वषTय �य3तीच े

कोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  

 

� से3टर 08 घणसोल� येथील र*हवाशी व ए.पी.एम.सी. फळ माक\ टमधील �यापार� असणा-या 48 वषTय �य3तीच े

कोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  

 

� से3टर 01 घणसोल� येथील र*हवाशी व ए.पी.एम.सी. फळ माक\ टमOये टेRपो चालUवणा-या 67 वषTय चालकाचे व 

Kया`यासोबत काम करणा-या 27 वषTय मलुाचे अशा 2 �य3तींचे कोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  

 

� से3टर 09 घणसोल� येथील र*हवाशी व ए.पी.एम.सी. माक\ टमOये शासकgय ZलUपक Rहणून काय%रत असणा-या 52 

वषTय कम%चा-याचे कोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  



 

� से3टर 16 कोपरखैरणे येथील र*हवाशी असणा-या 35 वषTय डॉ3टर म*हलेच ेकोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त 

झालेले आहेत.  

 

� से3टर 14 कोपरखरैणे येथील र*हवाशी व �यवसायाने डॉ3टर असणा-या 56 वषTय �य3तीचे कोरोना टे@ट �रपोट% 

पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  

 

� से3टर 20 कोपरखैरणे येथील र*हवाशी व Zशवडी पोल�स @टेशन येथे पोल�स कॉLटेबल पद� काय%रत असणा-या 58  

वषTय �य3तीचे कोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  

 

� से3टर 48 ए ने]ळ येथील र*हवाशी व मुबंईतील गोवडंी येथे ि3ल.नक असणा-या 59 वषTय डॉ3टरांना मधुमेह व 

उ`चर3तदाबाचा Nास होता. ताप अस�याने त ेघर�च राहून औषधोपचार घेत होत.े Kया दरRयान Kयांचे राहKया घर�च 

3 मे रोजी .नधन झाले असनू Kयानतंर मतृदेह साव%ज.नक ]Dणालय वाशी येथे आण[यात आला. Kया*ठकाणी 

मKृयनूतंर Kयांची @वबॅ टे@ट घेतल� असता Kयाचे �रपोट%  ा!त झाले असनू त ेपॉ(झ*ट�ह आलेले आहेत.  

 

� से3टर 06 वाशी येथील र*हवाशी असणारे 87 वषTय �य3ती 2 वषाlपासनू पाmक% सLस या आजाराने n@त व 

अथंCणावरच होत.े जा@त Nास होऊ लाग�याने Kयांना एम.जी.एम. हॉि@पटलमOये ॲडZमट कर[यात आले होत.े Kयांना 

1 मे रोजी ताप येऊ लाग�याने Kयांची @वबॅ टे@ट कर[यात आल� व कोरोना टे@ट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह आ�याने Kयांना 

वाशी येथील डडेीकेटेड को�ह�ड ]Dणालयात दाखल कर[यात आले. Kयांची  कृती गभंीर अस�याने Kयांचे 8 मे रोजी 

पहाटे 2 वाजता .नधन झाले.    

  

           

 

 
 

 

बेघर, &नराधार, मजूर, @वdथा@पत कामगार, गरजू नाग�रकांना मदतकायB (�द. 08/05/2020) 
 

� Uवभागवार .नवारा क7 c एकूण स�ंया                               :-  18 + 1 (Zसडको एि3झ.स7टर) 

� सfयि@थतीत काया%िLवत .नवारा क7 c स�ंया                         :-  05 + 1 (Zसडको एि3झ.स7टर) 

� .नवारा क7 cातील एकूण नाग�रक स�ंया                             :-   187 

� नमुमंपा शाळा j. 01, बेलापरू .नवारा क7 c नाग�रक स�ंया             :-    52 

� नमुमंपा .नवारा क7 c, आnोळी, से.11, बेलापरू .नवारा क7 c नाग�रक स�ंया :-    25 

� नमुमंपा शाळा j. 12, से. 6, सारसोळे, नेCळ .नवारा क7 c नाग�रक स�ंया :-   15 

� नमुमंपा .नवारा क7 c, घणसोल� .नवारा क7 c नाग�रक स�ंया            :-     26 

� नमुमंपा शाळा j. 103, से. 14, ऐरोल� .नवारा क7 c नाग�रक स�ंया     :-    05 

� Zसडको एि3झ1बशन स7टर, से.30, वाशी .नवारा क7 c नाग�रक स�ंया      :-    64  

� सfयि@थतीत काया%िLवत सहा &नवारा कk lात असले2या 187 !य[तींना अ2पोपहार, चहा आYण सकाळचे व दपुारच े

जेवण महानगरपा�लकेने dथा@पत केले2या कmय&ुनट� nकचन!दारे �दले जात आहे. 

� याZशवाय को�ह�ड -19 आपKती �यव@थापन क7 cा`या .नयNंण कMातील टोल pg jमांकावर तसेच Uवभाग 

काया%लयांमOये आले�या मागणीनसुार महानगरपाZलका MेNातील गरजू मजूर, कामगार, @वdथा@पत कामगार, बेघर 

नाग�रक, काळजी घेGयास कोणी नसले2या �द!यांग !य[ती, oयेpठ नाग�रक अशा 41518 !य[तींना आज 

महानगरपा�लकेचे 15 कmय&ुनट� nकचन तसेच dवयसेंवी सdंथा, दानशरू !य[ती यांFया सहयोगाने जेवण �दले गेले 

आहे.   

� महानगरपाZलके`या वतीने 8 UवभागांमOये 18 *ठकाणी .नवारा क7 cांचे Uवभागवार .नयोजन कर[यात आले असनू 

1850 �य3तीं`या .नवा-याची �यव@था कर[यात आलेल� आहे. 

� या &नवारा कk lातील तसेच महापा�लका *(ेातील नाग�रकांना अ2पोपहार व जेवण परु@वGयासाठE 15 कmय&ुनट� 

nकचन!दारे भोजन परुवठा करGयात येत आहे.  
 

 


