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� आज बरे होऊन घर� परतले2या (LडMचाजO) कोरोना पॉRझ�ट"ह "यTतींची संUया – 1222 

���� एकूण बरे झाले2या कोरोना पॉRझ�ट"ह "यTतींची संUया – 71824 

���� सXयिMथतीत उपचार सु\ असलेल� पॉRझ�ट"ह "यTती संUया – 10865 
 

 

 

 
 

 

� एकूण आर.ट
.-पी.सी.आर. टे�ट केले�या �य�तींची सं�या            372348 

� आज रॅपीड अ%ँटजन टे�ट केले�या �य�तींची सं�या 6490 

� एकूण रॅपीड अ%ँटजन टे�ट केले�या �य�तींची सं�या 421435 

� को�ह
ड 19 चाचणी केले�या एकूण �य�तींची सं�या            793783 

                                आज पॉ/झ%ट�ह 993 

                               एकूण पॉ/झ%ट�ह             83949 

                                एकूण 1नगे%ट�ह  299237 

                               तपासणी 345येत            686 

� को�ह
ड -19 मुळे आज म:ृय ूसं�या 09 

� को�ह
ड -19 मुळे एकूण म:ृय ूसं�या 1260 

� से�टर 14, वाशी - को�ह
ड केअर स>टर येथील �य�ती सं�या 100 

� से�टर 3, सी.बी.डी. - को�ह
ड केअर स>टर येथील �य�ती सं�या 00 

� आगर
 कोळी भवन, नेBळ - को�ह
ड केअर स>टर येथील �य�ती सं�या 118 

� से�टर 9, नेBळ - को�ह
ड केअर स>टर येथील �य�ती सं�या 00 

� समाजमं%दर, से.5, ऐरोल
 - को�ह
ड केअर स>टर येथील �य�ती सं�या 87 

� इ.ट
.सी क> F, वाशी - को�ह
ड केअर स>टर येथील �य�ती सं�या 179 

� बहुउHेशीय क> F, से. 5, कोपरखैरणे को�ह
ड केअर स>टर येथील �य�ती सं�या 94 

� वाशी एि�झLबशन स>टर को�ह
ड BMणालय येथील �य�ती सं�या 679 

� लेवा पाट
दार सभागहृ से.15 ऐरोल
 को�ह
ड केअर स>टर येथील �य�ती सं�या 295 

� 1नयाNत भवन, से. 19 तभुO को�ह
ड हे�थ स>टर येथील �य�ती सं�या 334 

� राधा�वामी स:संग, से.24, तभुO को�ह
ड हे�थ स>टर येथील �य�ती सं�या 312 

� एमजीएम QMणालय सानपाडा, को�ह
ड हे�थ स>टर येथील �य�ती सं�या 63 

� डRेडकेटेड को�ह
ड हॉि�पटल (डी.वाय.पाट
ल) येथे दाखल �य�ती सं�या  326 

� होम �वारंटाईन �य�ती सं�या 408818 

� �वारंटाईन कालावधी पूणN केलेल
 �य�ती सं�या                          975414 
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नवी मंुबई महानगरपा�लका 

को"ह�ड-19 अहवाल (�द. 17 एE�ल 2021) 
 

आज बरे होऊन LडMचाजO झाले2या "यTती - 1222 

बरे होऊन LडMचाजO झाले2या एकूण "यTती – 71824 
 

अ.-. Eवभाग M�ी पु\ष एकूण 

1 बेलापूर 97 105 202 

2 नेQळ 75 119 194 

3 वाशी 95 122 217 

4 तुभO 69 85 154 

5 कोपरखैरणे 46 101 147 

6 घणसोल
 39 61 100 

7 ऐरोल
 57 105 162 

8 %दघा 19 27 46 

 एकूण 497 725 1222 
 

 

आज पॉRझ�ट"ह नdद�त efण संUया – 993 

एकूण पॉRझ�ट"ह नdद�त efण संUया – 83949 

अ.- Eवभाग M�ी पु\ष एकूण 

1 बेलापूर 51 79 130 

2 नेQळ 84 125 209 

3 वाशी 64 72 136 

4 तुभO 38 41 79 

5 कोपरखैरणे 64 101 165 

6 घणसोल
 44 69 113 

7 ऐरोल
 59 89 148 

8 %दघा 06 07 13 

 एकूण 410 583 993 

  

 

 


