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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. 09/05/2020 रोजी, दपुार� 4 वा.पयTत अUययावत) 
  

 

� को�ह�ड - 19 चाचणी केले�या एकूण नाग�रकांची स�ंया           6266 

                                 आज  ा!त �रपोट% 336 

                                  आज पॉ(झ*ट�ह 65 

                                 एकूण पॉ(झ*ट�ह            592 

                                  आज ,नगे*ट�ह 271 

                                 एकूण ,नगे*ट�ह 4113 

                         तपासणी अहवाल  ल1ंबत            1617 

� आज पॉ(झ*ट�ह त े,नगे*ट�ह बरे झाले�या �य3ती       04 

� एकूण पॉ(झ*ट�ह त े,नगे*ट�ह बरे झाले�या �य3ती            75 

� से3टर 14, वाशी - को�ह�ड केअर स7टर येथील नाग�रक स�ंया 91 

� इं:डया ब�ुस, पनवेल - को�ह�ड केअर स7टर येथील नाग�रक स�ंया 979 

� घर�च 3वारंटाईन असले�या �य3तींची स�ंया                8399 

� 3वारंटाईन कालावधी पणू% केले�या �य3तींची स�ंया                         5810 

� ड:ेडकेटेड को�ह�ड हॉिAपटल (साव%.DEणा., वाशी) येथे दाखल   66 

� को�ह�ड -19 मळेु मLृय ूस�ंया 12 
  
 
 
 

 

कोि!हड - 19 आजचे अपडटे (09/05/2020) 
 

� आज 4 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 - 75 

 

� @वभाग%नहाय बरे झालेले नाग�रक सOंया : बेलापरू - 3, ऐरोल� - 1  
 

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

� आज 356 कोरोना टेaट �रपोटB �ाbत झाले. LयामMये 271 �रपोटB %नगे�ट!ह आYण 65 �रपोटB पॉYझ�ट!ह  ा!त. 
 

� आज पॉYझ�ट!ह नcद�त deण सOंया - 65                ���� एकूण पॉYझ�ट!ह नcद�त deण सOंया - 592 
 

� @वभाग%नहाय कोरोना पॉYझ�ट!ह नcद�त सOंया : बेलापरू - 01, नेdळ - 15, वाशी - 09, तभुg - 21, 

                                          कोपऱखैरणे - 08, घणसोल� - 05, ऐरोल� - 05, �दघा - 01. 
 

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

 

� से3टर 44 ए सीवडू नेDळ येथील र*हवाशी व मुबंईतील बNकेत नोकर� करणा-या 56 वषPय �य3तीचे कोरोना टेAट 

�रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत. त े4 मे पयQत बसने कामाला जात होत.े  

 



 

� से3टर 15, नेDळ येथील र*हवाशी असणा-या व पॉ(झ*ट�ह पॅथोलॉिजAटSया सपंका%त आले�या 51 वषPय व 53 

वषPय 2 म*हलांच ेकोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत.  

 

� से3टर 20, नेDळ येथील र*हवाशी असणा-या पॉ(झ*ट�ह म*हलेSया ,नकटSया सपंका%तील �य3तींSया Aवबॅ 

तपासणीमधून LयांSया 41 वषPय पतीचे व 61 वषPय सासचू ेअशा 2 �य3तींचे कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त 

झाले आहेत.  

 

� से3टर 20, नेDळ येथील र*हवाशी असणा-या व मानखुद% येथे ि3लनीक असणा-या 63 वषPय डॉ3टरांचे कोरोना 

टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत.  

 

� से3टर 10, नेDळ येथील र*हवाशी व मे:डकल एजTसी मMये :डल��हर� पस%नचे काम करणा-या 58 वषPय 

�य3तीच ेकोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 

 

� से3टर 24, जुईनगर येथील र*हवाशी असणा-या व बीईएसट� कुलाबा आगारातील पॉ(झ*ट�ह इलेि3UVशयनSया 

,नकटSया सपंका%तील �य3तींSया Aवबॅ तपासणीमधून LयांSया 36 वषPय पLनीचे कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह 

 ा!त झाले आहेत. 

 

� से3टर 1 ए, Vशरवणे येथील र*हवाशी असणा-या व बWगणवाडी मुबंई येथील पोल�स कॉTAटेबलSया ,नकटSया 

सपंका%तील �य3तींSया Aवबॅ तपासणीमधून LयांSया 47 वषPय पLनीचे कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले 

आहेत. 

 

� से3टर 1 ए, Vशरवणे येथील र*हवाशी असणा-या व मुबंईत टॅ3सी चालXवणा-या 36 वषPय टॅ3सी चालकाचे आ(ण 

Lयाचे 79 वषा%चे वडील आ(ण 72 वषा%ची आई अशा 3 �य3तींचे कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 
 

� से3टर 23, जुईनगर येथील र*हवाशी असणा-या 30 वषPय �य3तीचे आ(ण LयाSया 51 वषPय आईचे अशा 2 

�य3तींच ेकोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 

 

� से3टर 1 Vशरवणे येथील र*हवाशी असणा-या 32 वषPय म*हलेचे कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले 

आहेत. Lयांना 5 मे रोजी ताप येऊ लाग�याने Lयांनी Z�य ूि3लनीक मMये दाखवनू आपल� Aवबॅ टेAट कDन घेतल�.  

 

� से3टर 1, Vशरवणे येथील र*हवाशी असणा-या व टाटा मेमो�रअल DEणालय परेल येथ ेAटाफ नस% असणा-या 35  

वषPय म*हलेचे कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. Lयांना टाटा DEणालयातच उपचाराथ% दाखल 

कर]यात आले आहे. 

 

� से3टर 26, वाशी येथील र*हवाशी असणा-या व एपीएमसी भाजी माक_ ट मधील कोरोना पॉ(झ*ट�ह Xव`ेLयाSया 

,नकटSया सपंका%तील �य3तींSया Aवबॅ तपासणीमधून LयांSया 34 वषPय पLनीचे आ(ण 14 व 13 वषPय मलु�ंचे अशा 

3 �य3तींचे कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 

 

� से3टर 16 ए, वाशी येथील र*हवाशी असणा-या व एपीएमसी भाजी माक% टमधील कोरोना पॉ(झ*ट�ह �यापा-याSया 

शजेार� राहणा-या 5 वषPय व 1 वषPय अशा 2 मलु�ंच ेकोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 

 

� से3टर 19 बी कोपरखैरणे येथील र*हवाशी असणा-या 23 वषPय म*हलेचे कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त 

झाले आहेत. 

 

� से3टर 16, कोपरखैरणे येथील र*हवाशी असणा-या व कोपरखैरणे येथे ि3लनीक असणा-या कोरोना पॉ(झ*ट�ह 

डॉ3टरSया ,नकटSया सपंका%तील �य3तींSया Aवबॅ तपासणीमधून LयांSया 13 वषPय आ(ण 3 वषPय अशा 2 

पतु]यांचे कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 

 



 

� से3टर 10 वाशी येथील र*हवाशी असणा-या 86 वषPय म*हलेचे कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 

कक% रोगावर�ल केमोथेरपी सDु कर]यापवूP Lयांची Aवबॅ टेAट कर]यात आल� असता टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह आलेले 

आहेत.  

 

� से3टर 11, जुहूगाव येथील र*हवाशी असणा-या 19 वषPय म*हलेचे कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले 

आहेत. 

 

� से3टर 10, वाशी येथील र*हवाशी असणा-या व मुबंईत भारत पेUोVलयम कंपनीत सरुbारbक cहणनू काय%रत 

असणा-या  32 वषPय �य3तीचे कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 

 

� से3टर 23, कोपरखैरणे येथील र*हवाशी असणा-या 24 वषPय म*हलेचे कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले 

आहेत. 

 

� से3टर 9, कोपरखैरणे येथील र*हवाशी असणा-या 28 वषPय भाऊ व 24 वषPय बह�ण अशा 2 �य3तींच ेकोरोना 

टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत. Lयांचे वडील एपीएमसी फळ माक_ टमMये �यापार� आहेत   

 

� से3टर 10 कोपरखैरणे येथील र*हवाशी असणा-या 29 वषPय म*हलेच ेकोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले 

आहेत. 

 

� से3टर 18, कोपरखैरणे येथील र*हवाशी असणा-या 25 वषPय म*हलेचे कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले 

आहेत. 

 

� से3टर 1 सानपाडा येथील र*हवाशी व एपीएमसी dुट माक_ टमधील 38 वषPय �यापार� यांचे कोरोना टेAट �रपोट% 
पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 

 

� से3टर 5, सानपाडा येथील र*हवाशी व नमुमंपा ऐरोल� DEणालयात कंfाट� सफाई कामगार 30 वषPय �य3तीच े

कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 

 

� से3टर 5, सानपाडा येथील र*हवाशी असणा-या 48 वषPय वे�डींग वक%  करणा-या �य3तीच ेकोरोना टेAट �रपोट% 

पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 

 

� से3टर 1, घणसोल� येथील र*हवाशी व एपीएमसी dुट माक_ ट मMये टेcपो चालक असणा-या कोरोना पॉ(झ*ट�ह 

टेcपो चालकाSया 23 वषPय मलु�चेह� कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 

 

� gचचंआळी घणसोल� येथील र*हवाशी असणा-या व तथेील कोरोना पॉ(झ*ट�ह म*हलेSया सपंका%तील �य3तींSया 

Aवबॅ तपासणीमधून LयांSया 35 वषPय शजेार� म*हला व 17 वषPय शजेार� तDण अशा 2 �य3तींच ेकोरोना टेAट 

�रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 

 

� शकंरवाडी नोVसलनाका येथील र*हवाशी असणा-या 22 वषPय �य3तीचे कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले 

आहेत. 

 

� तळवल� येथील र*हवाशी असणा-या 33 वषPय म*हलेचे कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 

 

� से3टर 4, ऐरोल� येथील र*हवाशी व बीईएसट� आगारातील 56 वषPय सरुbा रbकाचे कोरोना टेAट �रपोट% 

पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 

 

� से3टर 19, ऐरोल� येथील र*हवाशी असणा-या व मुबंईतील भांडुप पोल�स ठा]यातील 51 वषPय पोल�स 

कॉTAटेबलचे कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 



 

� gचचंपाडा, ऐरोल� येथील र*हवाशी व :ड�हाईन DEणालय ठाणे येथील कोरोना पॉ(झ*ट�ह बॉड%बॉयSया सपंका%तील 

�य3तींSया Aवबॅ तपासणीमधून LयांSया शजेार� राहणा-या 12 व 10 वषPय मलुगी आ(ण 6 वषPय मलुगा अशा 3 

�य3तींच ेकोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 

 

� नामदेवनगर, *दघा येथील र*हवाशी असणा-या कोरोना पॉ(झ*ट�ह मतृ �य3तीSया ,नकटSया सपंका%तील 

�य3तींSया Aवबॅ तपासणीमधून LयांSया 17 वषPय मलुाचे कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 

 

� से3टर 5 सानपाडा येथील र*हवाशी असणा-या 55 वषPय �य3तीचे कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले 

आहेत. 

 

� से3टर 5, सानपाडा येथील र*हवाशी व जोगेiवर� DEणालयातील 27 वषPय Aटाफ नस%चे कोरोना टेAट �रपोट% 

पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. Lयांस जोगेiवर� येथेच DEणालयात उपचाराथ% दाखल कर]यात आले आहे. 

 

� से3टर 14 सानपाडा येथील र*हवाशी असणा-या 39 वषPय �य3तीचे कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले 

आहेत. त ेकक% रोगावर�ल उपचारासाठj मुबंईत जसलोक हॉिAपटलमMये जात असतात. Lयांस 5 मे रोजी ताप येऊ 

लाग�यानतंर Lयांनी Aवबॅ टेAट कDन घेतल� असता Lयांचे टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झालेले आहेत.  

 

� से3टर 8, सानपाडा येथील र*हवाशी व एपीएमसी भाजी माक_ टमधील कोरोना पॉ(झ*ट�ह �यापार� यांSया ,नकटSया 

सपंका%तील �य3तींSया Aवबॅ तपासणीमधून 3 वषPय नात आ(ण 21 वषPय पतु]या आ(ण 20 वषPय पतुणी अशा 3 

�य3तींच ेकोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 

 

� से3टर 5, सानपाडा येथील र*हवाशी असणा-या 60 वषPय �य3तीचे कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले 

आहेत. 
 

� Vशवश3तीनगर तभु_ Aटोअस% येथील र*हवाशी व एपीएमसी माक_ टमMये भाजी Xव`ेत े असणा-या 19 वषPय 

�य3तीच ेकोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 

 

� Vशवश3तीनगर तभु_ Aटोअस% येथील र*हवाशी व एपीएमसी माक_ टमMये भाजी Xव`ेत े असणा-या 21 वषPय 

�य3तीच ेकोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 

 

� तभु_गांव येथील र*हवाशी व एपीएमसी माक_ टमMये भाजी Xव`ेत े असणा-या 45 वषPय �य3तीच े कोरोना टेAट 

�रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 

 

� से3टर 22, तभु_ येथील र*हवाशी व एपीएमसी माक_ टमMये भाजी Xव`ेत ेअसणा-या 47 वषPय �य3तीच ेकोरोना 

टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 

 

� से3टर 18, वाशी येथील र*हवाशी व एपीएमसी माक_ टमMये भाजी Xव`ेत ेअसणा-या 61 वषPय �य3तीच ेकोरोना 

टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 

 

� से3टर 21 तभु_ येथील र*हवाशी असणा-या व वडील एपीएमसी भाजी माक_ ट मMये Xव`ेत ेअसणा-या 15 वषPय 

यवुकाचे व Lयाचा 13 वषPय भाऊ, 33 वषPय आई, 60 वषPय आजी व 21 वषPय चुलतबह�ण अशा 5 �य3तींच े

कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले आहेत. 

 

� से3टर 9 ए, वाशी येथील र*हवाशी व एपीएमसी कांदा बटाटा माक_ ट येथील 48 वषPय Xव`ेLयास मधुमेहाचा fास 

होता. Lयांस 27 एX लला ताप आ�यानतंर Lयांनी तापाची औषधे घेतल� व त ेघर�च होत.े तथाXप 1 मे रोजी iवास 

घे]यास fास होऊन दम लागत अस�याने त ेराfी वाशी येथील ड:ेडकेटेड को�ह�ड DEणालयात दाखल झाले व Lयांच े

Aवबॅ कले3शन कर]यात आले. Lयांचे दखुणे वाढत जाऊन Lयांचे 8 मे रोजी पहाटे ,नधन झाले, LयापवूP 7 मे रोजी 

राfी Lयांचे कोरोना टेAट �रपोट% पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाले होत.े  



 

� से3टर 3, सानपाडा येथील र*हवाशी असणा-या बीईएसट� Vशवाजीनगर आगारातील 53 वषPय बस कंड3टर यांना 

ब-याच वषाQपासनू उSचर3तदाब व डायबे*टसची औषधे सDु होती. Lयांना 1 मे रोजी ताप आ�याने Lयांनी सानपाडा 

येथील सिंजवनी ि3लनीक मMये उपचार घेतले. Lयांची  कृतीची िAथती पाहून Lयांस 3 मे रोजी तथेून Vमले,नयम 

DEणालयात Aथलांत�रत कर]यात आले. Lया*ठकाणी LयांSया !लेटलेmस कमी झा�याचे ,नदश%नास आ�यानतंर व 

लbणे जाणव�यानतंर Lयांस वाशी येथील ड:ेडकेटेड को�ह�ड DEणालयात पाठXव]यात आले. Lयांची Aवबॅ टेAट घेऊन 

ती तपासणीसाठj पाठXव]यात आल�. Lयांचा टेAट �रपोट% 7 मेला राfी पॉ(झ*ट�ह  ा!त झाला. दरcयान Lयांची  कृती 

खालावत जाऊन Lयांचे 8 मे रोजी पहाटे ,नधन झाले.  

 

 
            अ%त�र[त आय[ुत (1) 

          नवी मुबंई महानगरपा�लका 
 
 

 

बेघर, %नराधार, मजूर, @वaथा@पत कामगार, गरजू नाग�रकांना मदतकायB (�द. 09/05/2020) 
 

� Xवभागवार ,नवारा क7 n एकूण स�ंया                               :-  18 + 1 (Vसडको एि3झ.स7टर) 

� सqयिAथतीत काया%िTवत ,नवारा क7 n स�ंया                         :-  05 + 1 (Vसडको एि3झ.स7टर) 

� ,नवारा क7 nातील एकूण नाग�रक स�ंया                             :-   187 

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

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

� नमुमंपा शाळा `. 12, से. 6, सारसोळे, नेDळ ,नवारा क7 n नाग�रक स�ंया :-   15 

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

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

� Vसडको एि3झ1बशन स7टर, से.30, वाशी ,नवारा क7 n नाग�रक स�ंया      :-    65  

� सqयिAथतीत काया%िTवत सहा %नवारा कl mात असले2या 187 !य[तींना अ2पोपहार, चहा आYण सकाळचे व दपुारच े

जेवण महानगरपा�लकेने aथा@पत केले2या कnय%ुनट� oकचन!दारे �दले जात आहे. 

� याVशवाय को�ह�ड -19 आपLती �यवAथापन क7 nाSया ,नयfंण कbातील टोल ds `मांकावर तसेच Xवभाग 

काया%लयांमMये आले�या मागणीनसुार महानगरपाVलका bेfातील गरजू मजूर, कामगार, @वaथा@पत कामगार, बेघर 

नाग�रक, काळजी घेGयास कोणी नसले2या �द!यांग !य[ती, pयेqठ नाग�रक अशा 41536 !य[तींना आज 

महानगरपा�लकेचे 15 कnय%ुनट� oकचन तसेच aवयसेंवी सaंथा, दानशरू !य[ती यांFया सहयोगाने जेवण �दले गेले 

आहे.   

� महानगरपाVलकेSया वतीने 8 XवभागांमMये 18 *ठकाणी ,नवारा क7 nांचे Xवभागवार ,नयोजन कर]यात आले असनू 

1850 �य3तींSया ,नवा-याची �यवAथा कर]यात आलेल� आहे. 

� या %नवारा कl mातील तसेच महापा�लका )'ेातील नाग�रकांना अ2पोपहार व जेवण परु@वGयासाठE 15 कnय%ुनट� 

oकचन!दारे भोजन परुवठा करGयात येत आहे.  
 

 

  


