
 
नवी मुबंई महानगरपा�लका 

��स�द�क�रता 
                         �द. 20 / 05 / 2020 

���� को ह�ड - 19 %नयं'ण क) ���� 
टोल +, -मांक :- 1800222309 / 1800222310         हे2पलाईन -मांक :- 022 - 27567060/61 

                  फेसबुक :- @NMMConline         ?@वटर :- @NMMConline 

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

को ह�ड - 19 �ादभुाBव �%तबंधासाठE नवी मंुबई महानगरपा�लकेFया वतीन े

तातडीने करGयात आले2या �%तबंधाIमक उपाययोजनांFया अनुषंगाने अहवाल 

 

 

 
   

� को�ह�ड - 19 चाचणी केले�या एकूण नाग�रकांची स�ंया            9153 

                                  आज पॉ"झ$ट�ह 43 

                                 एकूण पॉ"झ$ट�ह             1364 

                                 एकूण (नगे$ट�ह 6922 

                         तपासणी अहवाल -ल.ंबत            867 

� आज बरे होऊन घर� परतले�या �य4ती       22 

� एकूण बरे होऊन घर� परतले�या �य4ती            532 

� से4टर 14, वाशी - को�ह�ड केअर स7टर येथील नाग�रक स�ंया 85 

� से4टर 3, सी.बी.डी. - को�ह�ड केअर स7टर येथील नाग�रक स�ंया 67 

� इं;डया ब�ुस, पनवेल - को�ह�ड केअर स7टर येथील नाग�रक स�ंया 99 

� घर�च 4वारंटाईन असले�या �य4तींची स�ंया                9517 

� 4वारंटाईन कालावधी पणू? केले�या �य4तींची स�ंया                         12998 

� ड;ेडकेटेड को�ह�ड हॉिAपटल (साव?.CDणा., वाशी) येथे दाखल �य4ती स�ंया  74 

� को�ह�ड -19 मळेु आज मKृय ूस�ंया 06 

� को�ह�ड -19 मळेु एकूण मKृय ूस�ंया 45 
  

 

 

 

 

  

 

� आज बरे होऊन घर� परतले2या कोरोना पॉQझ�ट ह  यSतींची संUया - 22 

���� एकूण बरे झाले2या कोरोना पॉQझ�ट ह  यSतींची संUया - 532 

���� सXयिZथतीत उपचार स\ु असलेल� पॉQझ�ट ह  यSती संUया - 787 

���� Sवारंटाईन कालावधी पणूB केले2या  यSतींची संUया – 12998 

को ह�ड - 19 : सांिUयक, तपशील (�द. 20 / 05 / 2020 रोजी, साय.ं 5 वा.पयaत अXययावत) 



 

नवी मुंबई महानगरपा�लका 

को ह�ड-19 अहवाल (�द. 20 मे 2020) 
 

आज बरे होऊन cडZचाजB झाले2या  यSती - 22  

बरे होऊन cडZचाजB झाले2या एकूण  यSती - 532  

 

अ.-. @वभाग Z'ी प\ुष एकूण 

1 बेलापरू 0 0 0 

2 नेMळ 1 2 3 

3 वाशी 0 0 0 

4 तभुO 2 3 5 

5 कोपरखैरणे 0 0 0 

6 घणसोल� 4 8 12 

7 ऐरोल� 1 1 2 

8 $दघा 0 0 0 

 एकूण 8 14 22 

 

आज पॉQझ�ट ह नeद�त fgण संUया - 43 

एकूण पॉQझ�ट ह नeद�त fgण संUया - 1364  
              

अ.-. @वभाग Z'ी प\ुष एकूण 

1 बेलापरू 2 1 3 

2 नेMळ 4 5 9 

3 वाशी 0 2 2 

4 तभुO 1 7 8 

5 कोपरखैरणे 3 10 13 

6 घणसोल� 5 1 6 

7 ऐरोल� 1 0 1 

8 $दघा 0 1 1 

 एकूण 16 27 43 

  

  



नवी मुंबई महानगरपा�लका 

को ह�ड-19 अहवाल (�द. 20 मे 2020) 
 

अ.-. पIता वय Z'ी/पfुष 

1 से4टर 1 ए, सी.बी.डी., नवी मुबंई. 43 ARी 

2 से4टर 40, सीवडू, नवी मुबंई. 44 पMुष 

3 से4टर 8, नेMळ, नवी मुबंई. 38 पMुष 

4 से4टर 18, नेMळ, नवी मुबंई. 49 पMुष 

5 से4टर 18, नेMळ, नवी मुबंई. 43 ARी 

6 से4टर 6, सारसोळे, नवी मुबंई. 68 पMुष 

7 से4टर 6, सारसोळे, नवी मुबंई. 49 ARी 

8 से4टर 1, Tशरवणे, नवी मुबंई. 55 पMुष 

9 से4टर 1, Tशरवणे, नवी मुबंई. 45 ARी 

10 से4टर 24, जुईनगर, नवी मुबंई. 36 पMुष 

11 Tशरवणे, नेMळ, नवी मुबंई. 73 ARी 

12 से4टर 21, तभुO, नवी मुबंई. 66 पMुष 

13 से4टर 21, तभुO, नवी मुबंई. 34 पMुष 

14 तभुOAटोअर, नवी मुबंई. 65 ARी 

15 तभुOAटोअर, नवी मुबंई. 23 पMुष 

16 तभुOAटोअर, नवी मुबंई. 39 पMुष 

17 तभुOAटोअर, नवी मुबंई. 47 पMुष 

18 से4टर 21, तभुO, नवी मुबंई. 50 पMुष 

19 गणेशनगर, तभुO, नवी मुबंई. 48 पMुष 

20 पावणे, एम.आय.डी.सी., नवी मुबंई. 29 पMुष 

21 से4टर 11, कोपरखैरणे, नवी मुबंई. 85 पMुष 

22 से4टर 9, वाशी, नवी मुबंई. 36 पMुष 

23 से4टर 11, जुहुगांव, नवी मुबंई. 42 पMुष 

24 से4टर 15, कोपरखैरणे, नवी मुबंई. 28 पMुष 

25 से4टर 15, कोपरखैरणे, नवी मुबंई. 20 ARी 

26 से4टर 15, कोपरखैरणे, नवी मुबंई. 63 पMुष 

27 Tशवाजीनगर, कोपरखैरणे, नवी मुबंई. 37 पMुष 

28 Tशवाजीनगर, कोपरखैरणे, नवी मुबंई. 36 ARी 

29 से4टर 5, कोपरखैरणे, नवी मुबंई. 59 पMुष 

30 से4टर 12 ए, कोपरखैरणे, नवी मुबंई. 35 ARी 

31 से4टर 17, कोपरखैरणे, नवी मुबंई. 65 पMुष 

32 से4टर 16, कोपरखैरणे, नवी मुबंई. 56 पMुष 
  



 

33 से4टर 19, कोपरखैरणे, नवी मुबंई. 36 पMुष 

34 से4टर 2, कोपरखैरणे, नवी मुबंई. 30 पMुष 

35 घणसोल�गांव, नवी मुबंई. 67 ARी 

36 से4टर 7, घणसोल�, नवी मुबंई. 30 ARी 

37 से4टर 7, घणसोल�, नवी मुबंई. 11 पMुष 

38 से4टर 7, घणसोल�, नवी मुबंई. 26 ARी 

39 घणसोल�, नवी मुबंई. 60 ARी 

40 साठेनगर, नौTसल नाका, नवी मुबंई 30 ARी 

41 से4टर 4, ऐरोल�, नवी मुबंई. 60 ARी 

42 गांधीनगर, $दघा, नवी मुबंई. 20 पMुष 

43 $दवाळेगांव, बेलापरू, नवी मुबंई 50 ARी 
 

 

 

बेघर, %नराधार, मजूर, @वZथा@पत कामगार, गरजू नाग�रकांना मदतकायB (�द. 20/05/2020) 

 
� Wवभागवार (नवारा क7 X एकूण स�ंया                                :-  18 

� सZयिAथतीत काया?ि[वत (नवारा क7 X स�ंया                          : 04 
� (नवारा क7 Xातील एकूण नाग�रक स�ंया                              : 69 
� नमुमंपा शाळा \. 01, बेलापरू (नवारा क7 X नाग�रक स�ंया             : 10 
� नमुमंपा (नवारा क7 X, आ]ोळी, से.11, बेलापरू (नवारा क7 X नाग�रक स�ंया  : 23 
� नमुमंपा शाळा \. 12, से. 6, सारसोळे, नेCळ (नवारा क7 X नाग�रक स�ंया  : 18 
� नमुमंपा (नवारा क7 X, घणसोल� (नवारा क7 X नाग�रक स�ंया            : 18 

 

� सZयिAथतीत काया?ि[वत 4 %नवारा कh iात असले2या 69  यSतींना अ2पोपहार, चहा आQण सकाळचे व दपुारच े

जेवण महानगरपा�लकेने Zथा@पत केले2या कkय%ुनट� lकचन दारे �दले जात आहे. 

� याTशवाय को�ह�ड -19 आपKती �यवAथापन क7 Xा^या (नयRंण क_ातील टोल `a \मांकावर तसेच Wवभाग 

काया?लयांमbये आले�या मागणीनसुार महानगरपाTलका _ेRातील गरजू मजूर, कामगार, @वZथा@पत कामगार, बेघर 

नाग�रक, काळजी घेGयास कोणी नसले2या �द यांग  यSती, mयेnठ नाग�रक अशा 28512  यSतींना आज 

महानगरपा�लकेचे 15 कkय%ुनट� lकचन तसेच Zवयसेंवी सZंथा, दानशरू  यSती यांFया सहयोगाने जेवण �दले गेले 

आहे.   

� महानगरपाTलके^या वतीने 8 Wवभागांमbये 18 $ठकाणी (नवारा क7 Xांचे Wवभागवार (नयोजन करcयात आले 

असनू 1850 �य4तीं^या (नवा-याची �यवAथा करcयात आलेल� आहे. 

� या %नवारा कh iातील तसेच महापा�लका )'ेातील नाग�रकांना अ2पोपहार व जेवण परु@वGयासाठE 15 कkय%ुनट� 

lकचन दारे भोजन परुवठा करGयात येत आहे.  
 

 

  


