
 
नवी मुबंई महानगरपा�लका 

��स�द�क�रता 
                         �द. 25 / 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 केले2या एकूण नाग�रकांची सQंया            10332 

                                  आज पॉSझ�ट ह  65 

                                 एकूण पॉSझ�ट ह             1711 

                                 एकूण %नगे�ट ह 7762 

                         तपासणी अहवाल �लUंबत            859 

� आज बरे होऊन WडXचाजBनतंर घर� परतले2या  यZती       05 

� एकूण बरे होऊन घर� परतले2या  यZती            779 

� सेZटर 14, वाशी - को ह�ड केअर सट̂र येथील नाग�रक सQंया 81 

� सेZटर 3, सी.बी.डी. - को ह�ड केअर सट̂र येथील नाग�रक सQंया 35 

� इंWडया ब2ुस, पनवेल - को ह�ड केअर सट̂र येथील नाग�रक सQंया 179 

� घर�च Zवारंटाईन असले2या  यZतींची सQंया                8800 

� Zवारंटाईन कालावधी पणूB केले2या  यZतींची सQंया                         17656 

� डWेडकेटेड को ह�ड हॉिXपटल (सावB.cdणा., वाशी) येथे दाखल  यZती सQंया  86 

� को ह�ड -19 मळेु आज मIृय ूसQंया 00 

� को ह�ड -19 मळेु एकूण मIृय ूसQंया 52 
  

 

 

 

 

  

 

� आज बरे होऊन घर� परतले2या कोरोना पॉSझ�ट ह  यZतींची संQया - 5 

���� एकूण बरे झाले2या कोरोना पॉSझ�ट ह  यZतींची संQया - 779 

���� सiयिXथतीत उपचार सjु असलेल� पॉSझ�ट ह  यZती संQया - 880 

���� Zवारंटाईन कालावधी पणूB केले2या  यZतींची संQया –17656 

को ह�ड - 19 : सांिQयक, तपशील (�द. 25 / 05 / 2020 रोजी, साय.ं 4 वा.पयlत अiययावत) 



 

 

 

बेघर, %नराधार, मजूर, @वXथा@पत कामगार, गरजू नाग�रकांना मदतकायB (�द. 25/05/2020) 
 

� नवी मुबंई महानगरपा�लका )े'ातील गरजू मजूर, कामगार, @वXथा@पत कामगार, बेघर 

नाग�रक, काळजी घेGयास कोणी नसले2या �द यांग  यZती, mयेnठ नाग�रक यांना 

महानगरपा�लका Xथा@पत 17 कoय%ुनट� pकचन तसेच Xवयसेंवी सXंथा, दानशरू  यZती 

यांFया सहयोगाने 2 वेळचे जेवण �दले जात आहे.  

                               

15788 

 यZती 

 

� @वभागवार %नवारा क̂q एकूण सQंया                                :-  18 

� %नवारा क̂qातील एकूण नाग�रक )मता                                :-  1850 

� सiयिXथतीत कायाBिrवत %नवारा क̂q सQंया                          : 03 
� %नवारा क̂qातील एकूण नाग�रक सQंया                              : 50 
� नमुमंपा %नवारा क̂q, आsोळी, से.11, बेलापरू %नवारा क̂q नाग�रक सQंया  : 23 
� नमुमंपा शाळा -. 12, से. 6, सारसोळे, नेcळ %नवारा क̂q नाग�रक सQंया  : 15 
� नमुमंपा %नवारा क̂q, घणसोल� %नवारा क̂q नाग�रक सQंया            : 12 
� नमुमंपा Xथा@पत कoय%ुनट� pकचन सQंया            : 17 

 

                              

   

            

  


