
 
नवी मुबंई महानगरपा�लका 

��स�द�क�रता 
                  �द. 01 / 06 / 2020 

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

                  फेसबकु :- @NMMConline         ?@वटर :- @NMMConline 

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

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

तातडीने करGयात आले2या �%तबधंाIमक उपाययोजनांFया अनुषगंाने अहवाल 
 

 

� आज बरे होऊन घर� परतले2या कोरोना पॉQझ�ट!ह !यSतींची संUया - 51 

���� एकूण बरे झाले2या कोरोना पॉQझ�ट!ह !यSतींची संUया - 1397 

���� सXयिZथतीत उपचार सु\ असलेल� पॉQझ�ट!ह !यSती संUया - 812 

���� Sवारंटाईन कालावधी पूणB केले2या !यSतींची सUंया – 21819 
 

 

 
 

 

   

� आज बरे होऊन ^डZचाजBनंतर घर� परतले2या !यSती       51 

� एकूण बरे होऊन घर� परतले2या !यSती            1397 

� �Iय)ात उपचार घेत असले2या !यSती            812 

� को!ह�ड - 19 चाचणी केले2या एकूण नाग�रकांची संUया            12016 

                                  आज पॉQझ�ट!ह 80 

                                 एकूण पॉQझ�ट!ह             2284 

                                 एकूण %नगे�ट!ह 9012 

                         तपासणी अहवाल �लं`बत            720 

� सेSटर 14, वाशी - को!ह�ड केअर सcटर येथील नाग�रक संUया 77 

� सेSटर 3, सी.बी.डी. - को!ह�ड केअर सcटर येथील नाग�रक संUया 12 

� इं^डया बु2स, पनवेल - को!ह�ड केअर सcटर येथील नाग�रक संUया 232 

� घर�च Sवारंटाईन असले2या !यSतींची संUया                9552 

� Sवारंटाईन कालावधी पूणB केले2या !यSतींची संUया                         22507 

� डे̂ डकेटेड को!ह�ड हॉिZपटल (सावB.fgणा., वाशी) येथे दाखल !यSती संUया  92 

� को!ह�ड -19 मुळे आज मIृय ूसंUया 02 

� को!ह�ड -19 मुळे एकूण मIृय ूसंUया 75 
  

 

 

 

 

को!ह�ड - 19 : सांिUयक, तपशील (�द. 01 / 06 / 2020 रोजी, सायं. 3 वा.पयlत अXययावत) 



नवी मंुबई महानगरपा�लका 

को!ह�ड-19 अहवाल (�द. 01 जून 2020) 
 

आज बरे होऊन ^डZचाजB झाले2या !यSती - 51 

बरे होऊन ^डZचाजB झाले2या एकूण !यSती - 1397 

 

अ.-. @वभाग Z'ी पु\ष एकूण 

1 बेलापूर 02 04 06 

2 ने\ळ 06 05 11 

3 वाशी 04 05 09 

4 तुभm 07 03 10 

5 कोपरखैरणे 01 06 07 

6 घणसोल� 02 00 02 

7 ऐरोल� 00 03 03 

8 �दघा 01 02 03 

 एकूण 23 28 51 
 

आज पॉQझ�ट!ह नpद�त fgण संUया - 80 

एकूण पॉQझ�ट!ह नpद�त fgण संUया - 2284 
              

अ.-. @वभाग Z'ी पु\ष एकूण 

1 बेलापूर 03 00 03 

2 ने\ळ 06 12 18 

3 वाशी 02 04 06 

4 तुभm 06 07 13 

5 कोपरखैरणे 05 08 13 

6 घणसोल� 00 07 07 

7 ऐरोल� 06 08 14 

8 �दघा 03 03 06 

 एकूण 31 49 80 

  

 



नवी मंुबई महानगरपा�लका 

को!ह�ड-19 अहवाल (�द. 01 जून 2020) 
 

अ.-. पIता वय Z'ी/पुfष 

1 आqोळी गांव, बेलापूर, नवी मंुबई 18 Z'ी 

2 सेSटर-13 ने\ळ, नवी मंुबई 57 Z'ी 

3 सेSटर-03 ने\ळ, नवी मंुबई 30 पु\ष 

4 सेSटर-14 कुकशेत, नवी मंुबई 52 Z'ी 

5 सेSटर-06 सारसोळे, नवी मंुबई 50 पु\ष 

6 सेSटर-06 सारसोळे, नवी मंुबई 25 पु\ष 

7 सेSटर-06 सारसोळे, नवी मंुबई 54 Z'ी 

8 सेSटर-16ए ने\ळ, नवी मंुबई 35 पु\ष 

9 सेSटर-23 जईुनगर, नवी मंुबई 60 पु\ष 

10 सेSटर-24 जईुनगर, नवी मंुबई 11 Z'ी 

11 सेSटर-01ए �शरवणे, नवी मंुबई 44 पु\ष 

12 �शरवणेगांव, नवी मंुबई 57 पु\ष 

13 �शरवणे, नवी मंुबई 25 पु\ष 

14 सेSटर-2 ने\ळ, नवी मंुबई 54 पु\ष 

15 सेSटर-6 सानपाडा, नवी मंुबई 70 Z'ी 

16 सेSटर-18 तभुm, नवी मंुबई 75 पु\ष 

17 �शवशSती नगर तभुm Zटोअर, नवी मंुबई 36 पु\ष 

18 �शवशSती नगर तभुm Zटोअर, नवी मंुबई 41 पु\ष 

19 तभुm Zटोअर, नवी मंुबई 31 Z'ी 

20 तभुm Zटोअर, नवी मंुबई 24 Z'ी 

21 तभुm Zटोअर, नवी मंुबई 28 पु\ष 

22 सेSटर-20 तभुm, नवी मंुबई 47 Z'ी 

23 सेSटर-21 तभुm, नवी मंुबई 21 Z'ी 

24 सेSटर-20 तभुm, नवी मंुबई 44 पु\ष 

25 सेSटर-21 तभुm, नवी मंुबई 44 पु\ष 

26 के.के.रोड तभुm Zटोअर, नवी मंुबई 23 पु\ष 
  



 

27 सेSटर-4 वाशी, नवी मंुबई 65 पु\ष 

28 सेSटर-5 घणसोल�, नवी मंुबई 48 पु\ष 

29 िजजामातानगर घणसोल�, नवी मंुबई 32 पु\ष 

30 सेSटर-9 घणसोल�, नवी मंुबई 26 पु\ष 

31 सेSटर-16 घणसोल�, नवी मंुबई 75 पु\ष 

32 सेSटर-10 ऐरोल�, नवी मंुबई 68 पु\ष 

33 सेSटर-16 ऐरोल�, नवी मंुबई 65 पु\ष 

34 सेSटर-9 ऐरोल�, नवी मंुबई 58 पु\ष 

35 �भमनगर रबाळे, नवी मंुबई 33 पु\ष 

36 पंचशीलनगर कातकर�पाडा, रबाळे नवी मंुबई 35 पु\ष 

37 पंचशीलनगर, रबाळे नवी मंुबई 74 पु\ष 

38 सेSटर-4 ऐरोल�, नवी मंुबई 45 पु\ष 

39 सेSटर-2 ऐरोल�, नवी मंुबई 51 Z'ी 

40 सेSटर-2 ऐरोल�, नवी मंुबई 29 Z'ी 

41 सेSटर-2 ऐरोल�, नवी मंुबई 32 Z'ी 

42 ऐरोल�नाका, नवी मंुबई 49 Z'ी 

43 सेSटर-4 ऐरोल�, नवी मंुबई 49 Z'ी 

44 ऐरोल�नाका, नवी मंुबई 42 Z'ी 

45 सेSटर-4 ऐरोल�, नवी मंुबई 28 पु\ष 

46 देवीधाम मं�दर rचचंपाडा, नवी मंुबई 27 पु\ष 

47 sय ुगणेशनगर �दघा, नवी मंुबई 58 पु\ष 

48 sय ुगणेशनगर �दघा, नवी मंुबई 57 Z'ी 

49 sय ुगणेशनगर �दघा, नवी मंुबई 20 पु\ष 

50 `बदं ुमाधवनगर �दघा, नवी मंुबई 29 Z'ी 

51 �दघा, नवी मंुबई 28 पु\ष 

52 सेSटर-1 ऐरोल�, नवी मंुबई 55 पु\ष 

53 सेSटर-1 ऐरोल�, नवी मंुबई 32 पु\ष 

54 महाIमा फुले नगर इलठणपाडा 30 Z'ी 
  



 

55 सेSटर-27 ने\ळ, नवी मंुबई 26 Z'ी 

56 सेSटर-15ए बेलापूर, नवी मंुबई 34 Z'ी 

57 सेSटर-20 ने\ळ, नवी मंुबई 14 पु\ष 

58 सेSटर-20 ने\ळ, नवी मंुबई 16 Z'ी 

59 सेSटर-20 ने\ळ, नवी मंुबई 37 Z'ी 

60 सेSटर-20 ने\ळ, नवी मंुबई 44 पु\ष 

61 सेSटर-20 ने\ळ, नवी मंुबई 13 पु\ष 

62 सेSटर-16  कोपरखैरणे, नवी मंुबई 27 पु\ष 

63 सेSटर-07  कोपरखैरणे, नवी मंुबई 28 पु\ष 

64 सेSटर-16  कोपरखैरणे, नवी मंुबई 46 Z'ी 

65 सेSटर-08  कोपरखैरणे, नवी मंुबई 33 पु\ष 

66 सेSटर-10  कोपरखैरणे, नवी मंुबई 59 पु\ष 

67 सेSटर-12डी कोपरखैरणे, नवी मंुबई 25 Z'ी 

68 सेSटर-10 कोपरखैरणे, नवी मंुबई 29 Z'ी 

69 सेSटर-10 वाशी, नवी मंुबई 45 पु\ष 

70 सेSटर-09 वाशी, नवी मंुबई 61 पु\ष 

71 सेSटर-09 वाशी, नवी मंुबई 60 Z'ी 

72 सेSटर-09 वाशी, नवी मंुबई 56 पु\ष 

73 सेSटर-26 वाशी, नवी मंुबई 21 Z'ी 

74 सेSटर-11 कोपरखैरणे, नवी मंुबई 53 Z'ी 

75 कोपर�गांव वाशी, नवी मंुबई 30 Z'ी 

76 गांवदेवीमं�दर पावणेगांव, नवी मंुबई 29 पु\ष 

77 सेSटर-19 कोपरखैरणे, नवी मंुबई 54 पु\ष 

78 सेSटर-19 कोपरखैरणे, नवी मंुबई 54 पु\ष 

79 सेSटर-02 कोपरखैरणे, नवी मंुबई 43 पु\ष 

80 सेSटर-04 कोपरखैरणे, नवी मंुबई 21 Z'ी 
  



 

 

 

 

बेघर, %नराधार, मजूर, @वZथा@पत कामगार, गरजू नाग�रकांना मदतकायB (�द. 01/06/2020) 
 

� नवी मंुबई महानगरपा�लका )े'ातील गरज ूमजरू, कामगार, @वZथा@पत कामगार, बेघर 

नाग�रक, काळजी घेGयास कोणी नसले2या �द!यांग !यSती, tयेuठ नाग�रक यांना 

महानगरपा�लका Zथा@पत 17 कvय%ुनट� wकचन तसेच Zवयसेंवी संZथा, दानशूर !यSती 

यांFया सहयोगाने 2 वेळचे जेवण �दले जात आहे.  

                                                 

11194 

!यSती 

 

� %नवारा कc xातील एकूण नाग�रक संUया                              : 38 

� नमंुमपा %नवारा कc x, आqोळी, से.11, बेलापूर %नवारा कc x नाग�रक संUया  : 23 

� नमंुमपा शाळा -. 12, से. 6, सारसोळे, नेfळ %नवारा कc x नाग�रक संUया  : 06 

� नमंुमपा %नवारा कc x, घणसोल� %नवारा कc x नाग�रक संUया            : 12 

� @वभागवार %नवारा कc x एकूण संUया                                :- 18 

� %नवारा कc xातील एकूण नाग�रक )मता                                :- 1850 

� सXयिZथतीत कायाBिsवत %नवारा कc x संUया                          : 03 

� नमंुमपा Zथा@पत कvय%ुनट� wकचन संUया            : 17 
 

 

  



 

 ���� ��स�द�प'क ���� 

 

नवी मुबंई महानगरपा�लका 
                                                                                          �द. 1 जून 2020 

 

सेSटर 12 बोनकोड ेव तुभm Zटोअर येथील कsटेनमcट झोनमधील  

को!ह�ड-19 मास िZ-नींग कॅvपम�ये 1400 हून अrधक नाग�रकांची तपासणी 

          

           

     कोरोनाचा �सार रोखGयासाठE @व@वध उपाययोजना राब@व2या जात असताना tया @वभागाम�ये मोzया 

�माणावर कोरोना बाrधत सापडलेले आहेत अशा तभुm व कोपरखैरणे @वभागातीन कsटेनमcट झोनम�ये महापा�लका 

आयुSत {ी. अGणासाहेब �मसाळ यांFया मागBदशBनाखाल� को!ह�ड 19 मास िZ-नींग कॅvप हाती घेGयात आले आहेत.  

      26 मे पासून कोपरखैरणे @वभागातील @व@वध )े'ात हे कॅvप सुf असून आज सेSटर 12 बोनकोडे येथील 

कsटेटमेsट )े'ात झाले2या मास िZ-नींग कॅvपम�ये 1206 नाग�रकांची को!ह�ड 19 Fया अनषुंगाने तपासणी 

करGयात आल� tयाम�ये 16 नाग�रकांची कोरोना स|uय ल)णे बघता Iयांची Iव�रत Zवबॅ टेZट�ंग करGयात आल� 

आहे.  

      अशाच �कारे तभुm @वभागातील कsटेनमcट )े'ातह� आजपासून मास िZ-नींग कॅvप सुf करGयात आला असून 

Iया�ठकाणी 264 नाग�रकांची तपासणी करGयात आल� व Iयामधील कोरोना स|uय ल)णे आढळणा-या नाग�रकाची 

Iव�रत Zवॅब टेZट�ंग करGयात आल�.   
 संसगाBतनू होणारा को!ह�ड 19 चा �सार रोखGयासाठE ठोस उपाययोजना कर�त मोzया संUयेने कोरोनाबाधीत 

सापडले2या भागातील कंsटेनमcट झोनकडे @वशेष ल) कc x�त करGयात आले आहे. नवी मंुबई महानगरपा�लकेचे महापे 

तसेच तभुm नागर� आरोgय कc x Iयाच�माणे डॉ.^ड.वाय.पाट�ल \gणालय आQण तेरणा \gणालय यांFया  डॉSटरांचा 

समुह आQण महानगरपा�लकेचे Zवयसेंवक पथक यांFया मा�यमातून हे मास िZ-नींग राब@वGयात येत आहे.  

     या�ठकाणी नाग�रकांचे थमBल Zकॅनींग करGयात येत असून डॉSटर नाग�रकांशी  संवाद साधून IयांFया 

�कृतीसंबंधी मा�हती जाणून घेत आहेत व तपासणी अतंी Iयांना योgय औषधोपचार �दला जात आहे. एखाXया 

नाग�रकाम�ये तापाची ल)णे आढळून आ2यास प2स ऑिSस�मटरने IयाFया शर�राची ऑिSसजन पातळी तपासGयात 

येत असून IयाFयाम�ये कोरोना स|uय ल)णे आढळ2यास Iव�रत Zवबॅ टेZट�ंग करGयात येत आहे. 

 उXया 2 जनू रोजी कोपरखैरणे @वभागात खैरणे भागाम�ये तसेच तभुm @वभागात सेSटर 21 तभुm भागातील 

कsटेनमcट झोनम�ये को!ह�ड 19 मास िZ-नींग कॅvप राब@वGयात येणार आहे. को!ह�ड 19 चा �ादभुाBव रोखGयासाठE 

मोzया संUयेने कोरोनाबाधीत सापडले2या भागाकडे @वशेष ल) कc x�त करGयात आले असून नाग�रकांनी माZकचा 

वापर करावा तसेच सोशल ^डZटsसींग राखून सहकायB करावे असे आवाहन महापा�लका आयुSत {ी. अGणासाहेब 

�मसाळ यांFया वतीने करGयात येत आहे. 
 

 


