
 

नवी मुबंई महानगरपा�लकानवी मुबंई महानगरपा�लकानवी मुबंई महानगरपा�लकानवी मुबंई महानगरपा�लका 
��स�द�प�क ��स�द�प�क ��स�द�प�क ��स�द�प�क ----    �द�द�द�द....05050505/1/1/1/11111/2021 /2021 /2021 /2021     

         को!ह�डको!ह�डको!ह�डको!ह�ड    ----    19191919    $नय�ंण$नय�ंण$नय�ंण$नय�ंण    क'क'क'क'        
टोल )* +माकं टोल )* +माकं टोल )* +माकं टोल )* +माकं ::::----    1800222309 1800222309 1800222309 1800222309 / / / / 1800222310      1800222310      1800222310      1800222310      हे0पलाईन +माकं हे0पलाईन +माकं हे0पलाईन +माकं हे0पलाईन +माकं ::::----    022 022 022 022 ----    27567060/6127567060/6127567060/6127567060/61    

        वेवेवेवेबसाईट बसाईट बसाईट बसाईट ::::----    wwwwwwwwwwww....nmmcnmmcnmmcnmmc....govgovgovgov....in     in     in     in     फेसबकु फेसबकु फेसबकु फेसबकु ::::----    @@@@NMMConline      NMMConline      NMMConline      NMMConline      BCवटर BCवटर BCवटर BCवटर ::::----    @NMMConline@NMMConline@NMMConline@NMMConline    

    

    

 आजआजआजआज    बरेबरेबरेबरे    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन    घर�घर�घर�घर�    परतले0यापरतले0यापरतले0यापरतले0या    ((((JडKचाजMJडKचाजMJडKचाजMJडKचाजM))))    कोरोनाकोरोनाकोरोनाकोरोना    पॉPझ�ट!हपॉPझ�ट!हपॉPझ�ट!हपॉPझ�ट!ह    !यRतीचंी!यRतीचंी!यRतीचंी!यRतीचंी    संSयासंSयासंSयासंSया    ----    29292929    

    एकूणएकूणएकूणएकूण    बरेबरेबरेबरे    झाले0याझाले0याझाले0याझाले0या    कोरोनाकोरोनाकोरोनाकोरोना    पॉPझ�ट!हपॉPझ�ट!हपॉPझ�ट!हपॉPझ�ट!ह    !यRतीचंी!यRतीचंी!यRतीचंी!यRतीचंी    संSयासंSयासंSयासंSया    ----    106327106327106327106327    

    सVयिKथतीतसVयिKथतीतसVयिKथतीतसVयिKथतीत    उपचारउपचारउपचारउपचार    सZुसZुसZुसZु    असलेल�असलेल�असलेल�असलेल�    पॉPझ�ट!हपॉPझ�ट!हपॉPझ�ट!हपॉPझ�ट!ह    !यRती!यRती!यRती!यRती    सSंयासSंयासSंयासSंया    ----    444412121212    
    

    

    

    
    

    

 एकूण आर.ट�.-पी.सी.आर. टेKट केले0या !यRतींची संSया            791497 

 आज रॅपीड अ�ँटजन टेKट केले0या !यRतींची संSया 3154 

 एकूण रॅपीड अ�ँटजन टेKट केले0या !यRतींची संSया    1305181 

 को!ह�ड 19 चाचणी केले0या एकूण !यRतींची संSया    2096678 

आज पॉPझ�ट!ह 16 

एकूण पॉPझ�ट!ह 108695 

एकूण $नगे�ट!ह 692454 

तपासणी �_+येत 1822 

 को!ह�ड -19 मुळे आज मbृय ूसंSया 01 

 को!ह�ड -19 मुळे एकूण मbृय ूसंSया 1956 

 सेRटर 14,वाशी- को!ह�ड केअर सeटर येथील !यRती संSया 00 

 सेRटर 03 ,सी.बी.डी - को!ह�ड केअर सeटर येथील !यRती संSया 00 

 आगर� कोळी भवन,नेgळ - को!ह�ड केअर सeटर येथील !यRती संSया 00 

 सेRटर 9, नेgळ - को!ह�ड केअर सeटर येथील !यRती संSया 06 

 समाजमं�दर, से.5, ऐरोल� - को!ह�ड केअर सeटर येथील !यRती संSया 00 

 ई.ट�.सी कe i, वाशी – को!ह�ड केअर सeटर येथील !यRती संSया 00 

 बहुउkेशीय कe i, से.5, कोपरखैरणे को!ह�ड केअर सeटर येथील !यRती संSया 00 

 वाशी एिRझnबशन सeटर को!ह�ड goणालय येथील !यRती संSया 79 

 लेवा पाट�दार सभागहृ से.15 ऐरोल� को!ह�ड केअर सeटर येथील !यRती संSया 00 

 $नयाMत भवन, से.19 तभुp को!ह�ड हे0थ सeटर येथील !यRती संSया 00 

 राधाKवामी सbसंग, से.24, तभुp को!ह�ड हे0थ सeटर येथील !यRती संSया 00 

 एमजीएम Zoणालय सानपाडा, को!ह�ड हे0थ सeटर येथील !यRती संSया 00 

 डJेडकेटेड को!ह�ड हॉिKपटल (डी.वाय.पाट�ल) येथे दाखल !यRती संSया  00 

 डJेडकेटेड को!ह�ड हॉिKपटल (एम.जी.एम. कामोठे) येथे दाखल !यRती संSया  00 

 डJेडकेटेड को!ह�ड हॉिKपटल (�सडको आय.सी.य.ू) येथे दाखल !यRती संSया  05 

 होम आयसोलेशन !यRती संSया 223 
  

को!ह�ड को!ह�ड को!ह�ड को!ह�ड ----    19 19 19 19 : : : : सािंSयक* तपशील  सािंSयक* तपशील  सािंSयक* तपशील  सािंSयक* तपशील  ((((�द�द�द�द. . . . 05050505    / 1/ 1/ 1/ 11111    / / / / 2021 2021 2021 2021 रोजीरोजीरोजीरोजी, , , , सकाळी सकाळी सकाळी सकाळी 8 8 8 8 वावावावा....पयsत अVययावतपयsत अVययावतपयsत अVययावतपयsत अVययावत))))    



                                                                नवीनवीनवीनवी    मंुबईमंुबईमंुबईमंुबई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

को!ह�डको!ह�डको!ह�डको!ह�ड----19191919    अहवालअहवालअहवालअहवाल    ((((�द�द�द�द....    05050505    नो!हeबरनो!हeबरनो!हeबरनो!हeबर    2021)2021)2021)2021)    
    

आज बरे होऊन JडKचाजM झाले0या !यRती आज बरे होऊन JडKचाजM झाले0या !यRती आज बरे होऊन JडKचाजM झाले0या !यRती आज बरे होऊन JडKचाजM झाले0या !यRती ----    29292929    

बरे होऊन JडKचाजM झाले0या एकूण !यRती बरे होऊन JडKचाजM झाले0या एकूण !यRती बरे होऊन JडKचाजM झाले0या एकूण !यRती बरे होऊन JडKचाजM झाले0या एकूण !यRती ----    106327106327106327106327    

अअअअ....++++....    CवभागCवभागCवभागCवभाग    K�ीK�ीK�ीK�ी    पुZषपुZषपुZषपुZष    एकूणएकूणएकूणएकूण    

1 बेलापूर 04 04 08 

2 नेZळ 05 01 06 

3 वाशी 01 00 01 

4 तभुp 00 00 00 

5 कोपरखैरणे 01 01 02 

6 घणसोल� 02 02 04 

7 ऐरोल� 03 03 06 

8 �दघा 01 01 02 

        एकूणएकूणएकूणएकूण        17171717    12121212    29292929    
    

    

आजआजआजआज    पॉPझ�ट!हपॉPझ�ट!हपॉPझ�ट!हपॉPझ�ट!ह    नuद�तनuद�तनuद�तनuद�त    goणgoणgoणgoण    सSंयासSंयासSंयासSंया    ----    16161616    

एकूणएकूणएकूणएकूण    पॉPझ�ट!हपॉPझ�ट!हपॉPझ�ट!हपॉPझ�ट!ह    नuनuनuनuद�तद�तद�तद�त    goणgoणgoणgoण    सSंयासSंयासSंयासSंया    ----    108610861086108695959595    

अअअअ....++++    CवभागCवभागCवभागCवभाग    K�ीK�ीK�ीK�ी    पुZषपुZषपुZषपुZष    एकूणएकूणएकूणएकूण    

1 बेलापूर 04 02 06 

2 नेZळ 00 01 01 

3 वाशी 01 03 04 

4 तुभp 00 01 01 

5 कोपरखैरणे 00 01 01 

6 घणसोल� 00 01 01 

7 ऐरोल� 01 01 02 

8 �दघा 00 00 00 

    एकूणएकूणएकूणएकूण    06060606    10101010    16161616    

        

 

 


