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� आज बरे होऊन घर� परतले1या (LडMचाजO) कोरोना पॉRझ�ट!ह !यTतींची संUया – 1035 

���� एकूण बरे झाले1या कोरोना पॉRझ�ट!ह !यTतींची संUया – 76007 

���� सXयिMथतीत उपचार सु\ असलेल� पॉRझ�ट!ह !यTती संUया – 9926 
 

 

 

 
 

 

� एकूण आर.ट
.-पी.सी.आर. टे�ट केले�या �य�तींची सं�या            387237 

� आज रॅपीड अ$ँटजन टे�ट केले�या �य�तींची सं�या 3242 

� एकूण रॅपीड अ$ँटजन टे�ट केले�या �य�तींची सं�या 437941 

� को�ह
ड 19 चाचणी केले�या एकूण �य�तींची सं�या            825178 

                                आज पॉ-झ$ट�ह 840 

                               एकूण पॉ-झ$ट�ह             87225 

                                एकूण 0नगे$ट�ह  305587 

                               तपासणी 234येत            5432 

� को�ह
ड -19 मुळे आज म9ृय ूसं�या 07 

� को�ह
ड -19 मुळे एकूण म9ृय ूसं�या 1292 

� से�टर 14, वाशी - को�ह
ड केअर स=टर येथील �य�ती सं�या 85 

� से�टर 3, सी.बी.डी. - को�ह
ड केअर स=टर येथील �य�ती सं�या 17 

� आगर
 कोळी भवन, नेAळ - को�ह
ड केअर स=टर येथील �य�ती सं�या 117 

� से�टर 9, नेAळ - 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 98 

� इ.ट
.सी क= E, वाशी - को�ह
ड केअर स=टर येथील �य�ती सं�या 190 

� बहुउGेशीय क= E, से. 5, कोपरखैरणे को�ह
ड केअर स=टर येथील �य�ती सं�या 66 

� वाशी एि�झLबशन स=टर को�ह
ड AMणालय येथील �य�ती सं�या 690 

� लेवा पाट
दार सभागहृ से.15 ऐरोल
 को�ह
ड केअर स=टर येथील �य�ती सं�या 148 

� 0नयाNत भवन, से. 19 तभुO को�ह
ड हे�थ स=टर येथील �य�ती सं�या 333 

� राधा�वामी स9संग, से.24, तभुO को�ह
ड हे�थ स=टर येथील �य�ती सं�या 351 

� एमजीएम QMणालय सानपाडा, को�ह
ड हे�थ स=टर येथील �य�ती सं�या 65 

� डRेडकेटेड को�ह
ड हॉि�पटल (डी.वाय.पाट
ल) येथे दाखल �य�ती सं�या  308 

� डRेडकेटेड को�ह
ड हॉि�पटल (एम.जी.एम. कामोठे) येथे दाखल �य�ती सं�या  19 

� होम �वारंटाईन �य�ती सं�या 424230 

� �वारंटाईन कालावधी पूणN केलेल
 �य�ती सं�या                          1066002 
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नवी मंुबई महानगरपा�लका 

को!ह�ड-19 अहवाल (�द. 21 एE�ल 2021) 
 

आज बरे होऊन LडMचाजO झाले1या !यTती - 1035 

बरे होऊन LडMचाजO झाले1या एकूण !यTती – 76007 
 

अ.,. Eवभाग M�ी पु\ष एकूण 

1 बेलापूर 97 137 234 

2 नेQळ 63 90 153 

3 वाशी 60 94 154 

4 तुभO 48 111 159 

5 कोपरखैरणे 46 65 111 

6 घणसोल
 33 76 109 

7 ऐरोल
 30 61 91 

8 $दघा 09 15 24 

 एकूण 386 649 1035 
 

 

आज पॉRझ�ट!ह नdद�त efण संUया – 840 

एकूण पॉRझ�ट!ह नdद�त efण संUया – 87225 

अ., Eवभाग M�ी पु\ष एकूण 

1 बेलापूर 96 104 200 

2 नेQळ 49 66 115 

3 वाशी 60 70 130 

4 तुभO 44 40 84 

5 कोपरखैरणे 42 57 99 

6 घणसोल
 24 60 84 

7 ऐरोल
 49 67 116 

8 $दघा 07 05 12 

 एकूण 371 469 840 

  


