
 
नवी मुबंई महानगरपा�लका 

��स�द�क�रता 
                         �द. 18 / 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 �&तबधंासाठE नवी मुबंई महानगरपा�लकेFया वतीने 

तातडीने करGयात आले2या �&तबधंाIमक उपाययोजनांFया अनषुगंाने अहवाल 
 

 

को"ह�ड - 19 : सांिOयक- तपशील (�द. 18 / 05 / 2020 रोजी, साय.ं 5 वा.पयSत अTययावत) 
 

� आज 74 कोरोना पॉXझ�ट"ह "यZती ब-या होऊन आप2या घर� परत2या आहेत. 

���� एकूण बरे झाले2या कोरोना पॉXझ�ट"ह "यZतींची संOया - 483 

���� सTयि`थतीत उपचार सbु असलेल� पॉXझ�ट"ह "यZती संOया - 744  

���� Zवारंटाईन कालावधी पणूB केले2या "यZतींची संOया – 11198 
   

� को"ह�ड - 19 चाचणी केले2या एकूण नाग�रकांची सOंया            8586 

                                  आज पॉXझ�ट"ह 74 

                                 एकूण पॉXझ�ट"ह             1264 

                                 एकूण &नगे�ट"ह 6585 

                         तपासणी अहवाल �लdंबत            737 

� आज बरे होऊन घर� परतले2या "यZती       74 

� एकूण बरे होऊन घर� परतले2या "यZती            483 

� सेZटर 14, वाशी - को"ह�ड केअर सeटर येथील नाग�रक सOंया 100 

� सेZटर 3, सी.बी.डी. - को"ह�ड केअर सeटर येथील नाग�रक सOंया 96 

� इंgडया ब2ुस, पनवेल - को"ह�ड केअर सeटर येथील नाग�रक सOंया 89 

� घर�च Zवारंटाईन असले2या "यZतींची सOंया                9929 

� Zवारंटाईन कालावधी पणूB केले2या "यZतींची सOंया                         11198 

� डgेडकेटेड को"ह�ड हॉि`पटल (सावB.hiणा., वाशी) येथे दाखल "यZती सOंया  61 

� को"ह�ड -19 मळेु एकूण मIृय ूसOंया 37 
  

 

 

 

 

कोि"हड - 19 आजच ेअपडटे (18/05/2020) 
 

� आज पॉXझ�ट"ह टू &नगे�ट"ह नmद�त "यZती - 74  ���� एकूण पॉXझ�ट"ह टू &नगे�ट"ह नmद�त "यZती - 483 
 

� @वभाग&नहाय बरे झालेले नाग�रक सOंया :  बेलापरू - 13, नेbळ – 20, वाशी – 01, तभुn – 01, 

 कोपरखैरणे – 01, घणसोल� – 10, ऐरोल� - 16, �दघा - 12. 
 

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

 

� आज पॉXझ�ट"ह नmद�त hiण सOंया - 74              ���� एकूण पॉXझ�ट"ह नmद�त hiण सOंया - 1264 
 

� @वभाग&नहाय कोरोना पॉXझ�ट"ह नmद�त सOंया : बेलापरू - 04, नेhळ - 12, वाशी - 08, तभुn - 22, 

                                          कोपरखैरणे - 04, घणसोल� - 06, ऐरोल� - 13, �दघा - 05. 
 

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

 



नवी मुंबई महानगरपा�लका 

को"ह�ड-19 अहवाल (�द. 18 मे 2020) 
 

अ... पIता वय `(ी/पhुष 

1 सेZटर 21, सी.बी.डी., नवी मुबंई. 50 पbुष 

2 सेZटर 48, नेbळ, नवी मुबंई. 42  `(ी 

3 सेZटर 28, नेbळ, नवी मुबंई. 26 पbुष 

4 सेZटर 44 ए, नेbळ, नवी मुबंई. 47 पbुष 

5 �शवाजीनगर, एम.आय.डी.सी., नेbळ, नवी मुबंई. 34 `(ी 

6 सेZटर 20, नेbळगांव, नवी मुबंई. 26 पbुष 

7 सेZटर 20, नेbळगांव, नवी मुबंई. 62 पbुष 

8 सेZटर 6, सारसोळ, नवी मुबंई. 51 पbुष 

9 सेZटर 16, नेbळ, नवी मुबंई. 50 `(ी 

10 सेZटर 16, नेbळ, नवी मुबंई. 25 पbुष 

11 सेZटर 7, सानपाडा, नवी मुबंई. 33 पbुष 

12 सेZटर 4, सानपाडा, नवी मुबंई. 43 पbुष 

13 �शरवणे, नेbळ, नवी मुबंई. 23 `(ी 

14 सेZटर 1, �शरवणे, नवी मुबंई. 48 पbुष 

15 सेZटर 1, �शरवणे, नवी मुबंई. 17 पbुष 

16 �शरवणे, नेbळ, नवी मुबंई. 21 `(ी 

17 सेZटर 23, जुईनगर, नवी मुबंई. 34 पbुष 

18 सेZटर 23, जुईनगर, नवी मुबंई. 42 पbुष 

19 कोपर�गांव, वाशी, नवी मुबंई. 34 पbुष 

20 कोपर�गांव, वाशी, नवी मुबंई. 30 पbुष 

21 कोपर�गांव, वाशी, नवी मुबंई. 35 `(ी 

22 कोपर�गांव, वाशी, नवी मुबंई. 43 पbुष 

23 कोपर�गांव, वाशी, नवी मुबंई. 18 पbुष 

24 कोपर�गांव, वाशी, नवी मुबंई. 6 पbुष 

25 qमगल�, तभुn`टोअर, नवी मुबंई 39 पbुष 

26 qमगल�, तभुn`टोअर, नवी मुबंई 23 `(ी 

27 बाबागल�, तभुn`टोअर, नवी मुबंई 23 `(ी 

28 तभुn`टोअर, नवी मुबंई 32 पbुष 

29 तभुn`टोअर, नवी मुबंई 25 `(ी 

30 qमगल�, तभुn`टोअर, नवी मुबंई 35 पbुष 

31 तभुn`टोअर, नवी मुबंई 52 पbुष 

32 तभुn`टोअर, नवी मुबंई 26 पbुष 
  



 

33 सेZटर 21, तभुn, नवी मुबंई. 43 पbुष 

34 तभुn`टोअर, नवी मुबंई 21 `(ी 

35 सेZटर 21, तभुn, नवी मुबंई. 30 `(ी 

36 सेZटर 21, तभुn, नवी मुबंई. 23 पbुष 

37 इं�दरानगर, तभुn, नवी मुबंई 20 `(ी 

38 हनमुाननगर, तभुn, नवी मुबंई 41 पbुष 

39 सेZटर 15, वाशी, नवी मुबंई. 30 पbुष 

40 सेZटर 11, जुहुगांव, नवी मुबंई. 38 पbुष 

41 सेZटर 11, जुहुगांव, नवी मुबंई. 20 पbुष 

42 सेZटर 15, वाशी, नवी मुबंई. 10 पbुष 

43 सेZटर 14, वाशी, नवी मुबंई. 17 `(ी 

44 सेZटर 15, वाशी, नवी मुबंई. 58 `(ी 

45 सेZटर 15, वाशी, नवी मुबंई. 29 पbुष 

46 सेZटर 17, वाशी, नवी मुबंई. 32 `(ी 

47 सेZटर 12, खैरणे, नवी मुबंई. 28 पbुष 

48 सेZटर 17, कोपरखैरणे, नवी मुबंई. 54 पbुष 

49 सेZटर 18, कोपरखैरणे, नवी मुबंई. 20 पbुष 

50 सेZटर 20, कोपरखैरणे, नवी मुबंई. 50 `(ी 

51 सेZटर 3, घणसोल�, नवी मुबंई. 55 पbुष 

52 सेZटर 6, घणसोल�, नवी मुबंई. 39 पbुष 

53 गोठEवल�, नवी मुबंई. 35 पbुष 

54 रबाळे, नवी मुबंई. 20 `(ी 

55 रबाळे, नवी मुबंई. 4 पbुष 

56 सेZटर 8, ऐरोल�, नवी मुबंई. 38 पbुष 

57 सेZटर 9, ऐरोल�, नवी मुबंई. 70 पbुष 

58 ऐरोल�, नवी मुबंई. 50 पbुष 

59 सेZटर 2, ऐरोल�, नवी मुबंई. 29 `(ी 

60 सेZटर 2, ऐरोल�, नवी मुबंई. 52 `(ी 

61 सेZटर 2, ऐरोल�, नवी मुबंई. 58 पbुष 

62 कातकर�पाडा, रबाळे, नवी मुबंई 50 `(ी 

63 देवीधम नगर, ऐरोल�, नवी मुबंई 21 `(ी 

64 dबदंमूाधव नगर, �दघा, नवी मुबंई 30 `(ी 

65 सेZटर 20 डी, ऐरोल�, नवी मुबंई. 20 `(ी 

66 सेZटर 20 डी, ऐरोल�, नवी मुबंई. 44 `(ी 
  



 

67 सेZटर 20 डी, ऐरोल�, नवी मुबंई. 15 पbुष 

68 सेZटर 1, ऐरोल�, नवी मुबंई. 34 पbुष 

69 सेZटर 1, ऐरोल�, नवी मुबंई. 60 पbुष 

70 dबदंमूाधव नगर, �दघा, नवी मुबंई 50 पbुष 

71 ईrवरनगर, �दघा, नवी मुबंई 32 पbुष 

72 साठेनगर, �दघा, नवी मुबंई 32 पbुष 

73 साठेनगर, �दघा, नवी मुबंई 16 `(ी 

74 कsहैयानगर, �दघा. नवी मुबंई 38 पbुष 
 

 

 

बेघर, &नराधार, मजूर, @व`था@पत कामगार, गरजू नाग�रकांना मदतकायB (�द. 18/05/2020) 

 
� @वभागवार &नवारा कe t एकूण सOंया                                :-  18 

� सTयि`थतीत कायाBिsवत &नवारा कe t सOंया                          : 05 
� &नवारा कe tातील एकूण नाग�रक सOंया                              : 108 
� नमुमंपा शाळा .. 01, बेलापरू &नवारा कe t नाग�रक सOंया             : 37 
� नमुमंपा &नवारा कe t, आuोळी, से.11, बेलापरू &नवारा कe t नाग�रक सOंया  : 26 
� नमुमंपा शाळा .. 12, से. 6, सारसोळे, नेhळ &नवारा कe t नाग�रक सOंया  : 18 
� नमुमंपा &नवारा कe t, घणसोल� &नवारा कe t नाग�रक सOंया            : 23 
� नमुमंपा शाळा .. 103, से. 14, ऐरोल� &नवारा कe t नाग�रक सOंया     : 04 

 

� सTयि`थतीत कायाBिsवत पाच &नवारा कe tात असले2या 108 "यZतींना अ2पोपहार, चहा आXण सकाळचे व दपुारच े

जेवण महानगरपा�लकेने `था@पत केले2या कvय&ुनट� wकचन"दारे �दले जात आहे. 

� या�शवाय को"ह�ड -19 आपIती "यव`थापन कe tाFया &नय(ंण क*ातील टोल ,- .मांकावर तसेच @वभाग 

कायाBलयांम�ये आले2या मागणीनसुार महानगरपा�लका *े(ातील गरजू मजूर, कामगार, @व`था@पत कामगार, बेघर 

नाग�रक, काळजी घेGयास कोणी नसले2या �द"यांग "यZती, xयेyठ नाग�रक अशा 29878 "यZतींना आज 

महानगरपा�लकेचे 15 कvय&ुनट� wकचन तसेच `वयसेंवी सं̀ था, दानशरू "यZती यांFया सहयोगाने जेवण �दले गेले 

आहे.   

� महानगरपा�लकेFया वतीने 8 @वभागांम�ये 18 �ठकाणी &नवारा कe tांचे @वभागवार &नयोजन करGयात आले असनू 

1850 "यZतींFया &नवा-याची "यव`था करGयात आलेल� आहे. 

� या &नवारा कe tातील तसेच महापा�लका *े(ातील नाग�रकांना अ2पोपहार व जेवण परु@वGयासाठE 15 कvय&ुनट� 

wकचन"दारे भोजन परुवठा करGयात येत आहे.  
 

 

  



 
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

��स�द�कर�ता 

            �दनांक 17 मे 2020 

 

31 मे पयSतFया वाढ�व लॉकडाऊन कालावधीत पवु{�माणेच &नबSध कायम 

 

 महाराy| शासनाFया �द. 17 मे 2020 रोजीFया आदेशानसुार लॉकडाऊनचा कालावधी 31 मे 2020 पयSत 

वाढ@वGयात आलेला असनू �द. 02 मे रोजीFया शासन आदेशानसुार देGयात आले2या मागBदशBक सचूनांम�ये फारसा 

बदल करGयात आलेला नाह�.  

 या आदेशाFया अनषुगंाने महापा�लका आयZुत }ी. अGणासाहेब �मसाळ यांनी  नवी मुबंई महानगरपा�लका 

*े(ात राब@वGयात येणा-या को"ह�ड - 19 �&तबधंाIमक उपाययोजना व ~यावयाची खबरदार� याबाबतचे स*म 

�ा�धकार� vहणून आदेश जार� केले आहेत.  

 नवी मुबंई महानगरपा�लका *े(ासह सपंणूB ठाणे िज2हा हा रेड झोन म�ये अस2याने आधीFया लॉकडाऊन 

सचूनां�ये कोणतीह� �शथीलता देGयात आलेल� नाह�. केवळ महाराy| शासनाFया आदेशा�माणे कंsटेनमeट झोन 

वगळता सब रिज`|ार कायाBलय सbु ठेवGयासाठE 5 कमBचार� अन�ुेय आहेत. तसेच उप �ादे�शक प�रवहन कायाBलय 

एकूण कमBचार� *मतFेया 10 टZके कमBचार� कामावर बोलावनू सbु ठेवणे अन�ुये आहे. हे 2 बदल वगळता आधीचे 

लॉकडाऊन &नबSध तसेच आहेत.   

 को"ह�ड-19 चा �सार रोखGयासाठE नवी मुबंई महानगरपा�लकेFया वतीने @व@वध उपाययोजना के2या जात 

असनू लॉकडाऊनFया काळात जीवनावrयक गोyट� �मळGयाक�रता नाग�रकांची गरैसोय होऊ नये या�yट�ने स@ुवधा 

पतूBता केल� जात आहे. तर� नाग�रकांनी कोरोनाचा ससंगB पसh नये याक�रता आप2या घरातच थांबनू कोरोनाची 

साखळी खंडीत करावी व आपले नवी मुबंई शहर लवकरात लवकर कोरोनामZुत करGयासाठE सपंणूB योगदान Tयावे 

असे आवाहन महापा�लका आयZुत }ी. अGणासाहेब �मसाळ यांFया वतीने करGयात येत आहे.  

 
          

 


