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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 05/05/2020 रोजी, दपुार� 4 वा.पयTत अUययावत) 
  

 

� को�ह�ड - 19 चाचणी केले�या नाग�रकांची स�ंया            4702 

                              आज पॉ"झ$ट�ह 47 

                             एकूण पॉ"झ$ट�ह             395 

                              आज *नगे$ट�ह 278 

                             एकूण *नगे$ट�ह 3228 

                       तपासणी अहवाल /ल0ंबत            1126 

� आज पॉ"झ$ट�ह त े*नगे$ट�ह झाले�या �य3ती       01 

� एकूण पॉ"झ$ट�ह त े*नगे$ट�ह झाले�या �य3ती            49 

� से3टर 14, वाशी + को�ह�ड केअर स7टर येथील नाग�रक स�ंया 87 

� इं:डया ब�ुस, पनवेल - को�ह�ड केअर स7टर येथील नाग�रक स�ंया 711 

� घर�च 3वारंटाईन असले�या �य3तींची स�ंया                6348 

� 3वारंटाईन कालावधी पणू? स�ंया                          4309 

� को�ह�ड - 19 @वशषे BCणालय (साव?.BCणा.,वाशी) येथे दाखल   27 

� को�ह�ड -19 मळेु मLृय ूस�ंया 07 

� कMटेनमेMट NेO 91 
  

 
 

कोि हड - 19 आजचे अपडटे (05/05/2020) 
 

� आज 325 कोरोना टेXट �रपोटB �ाYत झाले. LयामPये 278 �रपोटB %नगे�ट ह आZण 47 �रपोटB पॉZझ�ट ह /ाQत. 
 

� आज पॉZझ�ट ह न]द�त ^_ण सOंया - 47                 ���� एकूण पॉZझ�ट ह न]द�त ^_ण सOंया - 395 
 

� @वभाग%नहाय कोरोना पॉZझ�ट ह न]द�त सOंया : ने^ळ - 14, वाशी - 7, तभुc - 5,  

                                          कोपऱखैरणे - 07, घणसोल� - 8, ऐरोल� - 4, �दघा - 2. 
 

� से3टर 14 कोपरखैरणे येथील र$हवाशी असणा-या 35 वषSय �य3तीचे कोरोना टेTट �रपोट? पॉ"झ$ट�ह /ाQत झाले 

आहेत. Lयांना 2 मे रोजी Uवास घेVयास Oास होऊ लाग�याने Lयांनी Tवबॅ टेTट कBन घेतल� असता Lयांचे �रपोट? 

पॉ"झ$ट�ह आलेले आहेत.  
 

� से3टर 5 कोपऱखैरणे येथील र$हवाशी व ए.पी.एम.सी. भाजी माक[ टमधील 57 वषSय �यापार� व Lयांची 47 वषSय 

पLनी अशा 2 �य3तींचे कोरोना टेTट �रपोट? पॉ"झ$ट�ह /ाQत झालेले आहेत. Lयांना ताप येऊ लाग�यांने Lयांची Tवबॅ 

टेTट केल� असता �रपोट? पॉ"झ$ट�ह आलेले आहेत.  

 

 
 



� से3टर 10 ए वाशी येथील र$हवाशी असले�या मुबंई येथील रे रोड या$ठकाणी ]ोसर� शॉप असणा-या पॉ"झ$ट�ह 

�य3ती^या *नकट^या सपंका?तील �य3तीं^या Tवबॅ तपासणीमधून Lयां^या 61 वषSय पLनी, 28 वषSय सनू, 32 वषSय 

मलुगा, 22 वषSय पतुVया व 3 वषा?ची नात अशा 5 �य3तींचे कोरोना टेTट �रपोट? पॉ"झ$ट�ह /ाQत झालेले आहेत.  

 

� से3टर 5 सानपाडा येथील 35 वषSय पती व 28 वषSय पLनी अशा 2 �य3तींचे कोरोना टेTट �रपोट? पॉ"झ$ट�ह 

/ाQत झाले आहेत. 29 ए@/ल रोजी पतीला ताप येऊ लाग�याने या दोघांनी Tवबॅ टेTट कBन घेतल� असता �रपोट? 

पॉ"झ$ट�ह आलेले आहेत.  

 

� से3टर 4 सानपाडा येथील र$हवाशी व _ॉàबे पोल�स TटेशनमPये काय?रत कोरोना पॉ"झ$ट�ह पोल�स कॉMTटेबल 

यां^या *नकट^या सपंका?तील �य3तीं^या Tवबॅ तपासणीमधून Lयां^या 13 वषSय पतुVयाचे कोरोना टेTट �रपोट? 

पॉ ़"झ$ट�ह /ाQत झालेले आहेत.  

 

� से3टर 5 सानपाडा येथील र$हवाशी व मुबंईतील $हदंजूा cCणालयामPये वॉड?बॉय aहणून काय?रत असणा-या 25 

वषSय �य3तीचे कोरोना टेTट �रपोट? पॉ"झ$ट�ह /ाQत झालेले आहेत. 30 ए@/ल रोजी ताप येईपयdत त ेकामाला जात 

होत.े Lयांची Tवबॅ टेTट केल� असता �रपोट? पॉ"झ$ट�ह आलेला आहे.  

 

� बाल� नगर $दघा येथील र$हवाशी व ए.पी.एम.सी. भाजी माक[ ट येथे कॅश काऊंटर वर काय?रत असणा-या 42 वषSय 

�य3तीच ेयवुकाचे कोरोना टेTट �रपोट? पॉ"झ$ट�ह /ाQत झालेले आहेत.  

 

� समता नगर ऐरोल� येथ ेर$हवाशी असणा-या व सायन हॉिTपटल मुबंई येथे आया पदावर काम करणा-या कोरोना 

पॉ"झ$ट�ह म$हले^या *नकट^या सपंका?तील �य3तीं^या Tवबॅ तपासणीमधून Lयां^या शजेार� 22 वषSय म$हलेच े

कोरोना टेTट �रपोट? पॉ"झ$ट�ह /ाQत झालेले आहेत.  

 

� गणेश नगर gचचंपाडा ऐरोल� येथील र$हवाशी व :ड�हाईन हॉिTपटल ठाणे येथील 51 वषSय वॉड?बॉय यांच ेकोरोना 
टेTट �रपोट? पॉ"झ$ट�ह आलेले आहेत. कोरोना बाधीत cCणा^या सपंका?त आ�याने व 1 मे रोजी ताप येऊ लाग�याने 

Lयांनी Tवबॅ टेTट केल� असता �रपोट? पॉ"झ$ट�ह आलेला आहे.  

 

� gचचंपाडा ऐरोल� येथील र$हवाशी व मलुुडं मुबंई येथे cCणवा$हका चाल@वणा-या 49 वषSय चालकाचे कोरोना टेTट 

�रपोट? पॉ"झ$ट�ह /ाQत झालेले आहेत.    

 

� से3टर 15 नेcळ येथील र$हवाशी असणा-या व मुबंईतील वLृतgचOवा$हनी पॉ"झ$ट�ह कॅमेरामन^या सपंका?त 

आले�या पॉ"झ$ट�ह कॅमेरामन^या *नकट^या सपंका?तील �य3तीं^या Tवबॅ तपासणीमधून Lयां^या 65 वषSय आईच े

कोरोना टेTट �रपोट? पॉ"झ$ट�ह आलेले आहेत.  

 

� से3टर 28 वाशी येथील र$हवाशी व ए.पी.एम.सी. दाणा माक[ ट येथील 60 वषSय hोकर यांच ेकोरोना टेTट �रपोट? 

पॉ"झ$ट�ह /ाQत झालेले आहेत. नवी मुबंई महानगरपाiलके^या ए.पी.एम.सी. माक[ टमधील कोरोना तपासणी कNात 

लNणे आढळ�याने Lयांची Tवबॅ टेTट कBन घेVयात आलेल� होती.  

 

� कोपर�गांव तभु[ येथील र$हवाशी असणा-या 22 वषSय �य3तीचे कोरोना टेTट �रपोट? पॉ"झ$ट�ह /ाQत झालेले 

आहेत.  

 

� से3टर 26 वाशी येथील र$हवाशी व ए.पी.एम.सी. दाणा माक[ टमधील पॉ"झ$ट�ह से�समन^या *नकट^या सपंका?तील 

�य3तीं^या Tवबॅ तपासणीमधून Lयां^या 60 वषSय व:डलांचे कोरोना टेTट �रपोट? पॉ"झ$ट�ह /ाQत झालेले आहेत.  

 

� से3टर 5 घणसोल� येथील र$हवाशी व मुबंई गोरेगांव येथील महानदंा डरे�त काय?रत पॉ"झ$ट�ह �य3ती^या 

*नकट^या सपंका?तील �य3तीं^या Tवबॅ तपासणीमधून Lयां^या 39 वषSय पLनी, 13 वषSय मलुगा व मलुगी, 78 

वषSय वडील आ"ण 67 वषSय आई अशा 5 �य3तींचे कोरोना टेTट �रपोट? पॉ"झ$ट�ह /ाQत झालेले आहेत.  

 

 



 

� से3टर 5 घणसोल� येथील र$हवाशी 55 वषSय म$हलेचे कोरोना टेTट �रपोट? पॉ"झ$ट�ह /ाQत झालेले आहेत. 

Lयां^यावर डाय�रयाचे उपचार सcु असताना Lयांची Tवबॅ टेTट केल� असता Lयांचे �रपोट? पॉ"झ$ट�ह आलेले आहेत.  

 

� से3टर 3 घणसोल� येथील र$हवाशी 36 वषSय गरोदर म$हला *नयiमत तपासणीसाठl cCणालयात गेल� असता 

*तची Tवबॅ टेTट करVयात आल� LयामPये सदर म$हलेचे कोरोना टेTट �रपोट? पॉ"झ$ट�ह /ाQत झालेले आहेत.  

 

� घणसोल� gचचंआळी येथील 45 वषSय म$हलेस 3 मे रोजी ताप व कफ अशी लNणे आढळ�याने Tवबॅ टेTट कBन 

घेतल� असता कोरोना टेTट �रपोट? पॉ"झ$ट�ह /ाQत झालेले आहेत.  

 

� से3टर 11 कोपरखैरणे येथील ए.पी.एम.सी. दाणा माक[ टमधील पॉ"झ$ट�ह अकाऊंटंट^या *नकट^या सपंका?तील 

�य3तीं^या Tवबॅ तपासणीमधून Lयां^या 55 वषSय वडीलांचे, 50 वषSय आईच,े 31 वषSय पLनीचे व 24 वषSय 

ब$हणीचे अशा 4 �य3तींचे कोरोना टेTट �रपोट? पॉ"झ$ट�ह /ाQत झालेले आहेत.  

 

� से3टर 6 सारसोळे नेBळ येथील र$हवाशी व मुबंईत बी.पी.ट�. फोट? येथील 55 वषSय कम?चार� यांचे कोरोना टेTट 

�रपोट? पॉ"झ$ट�ह आलेले आहेत.  

 

� से3टर 24 जुईनगर नेBळ येथील पॉ"झट�ह मतृ �य3ती^या *नकट^या सपंका?तील �य3तीं^या Tवबॅ तपासणीमधनू 

Lयां^या52 वषSय पLनी, 21 व 24 वषSय 2 मलु� आ"ण 15 वषSय मलुगा तसेच 31 शजेार� पBुष व 29 वषSय 

शजेार� म$हला अशा 6 �य3तींचे कोरोना टेTट �रपोट? पॉ"झ$ट�ह /ाQत झालेले आहेत.  

 

� से3टर 06 iशरवणे नेBळ येथील र$हवाशी व मुबंईतील पॉ"झ$ट�ह पोल�स कॉMटेबल^या *नकट^या सपंका?तील 

�य3तीं^या Tवबॅ तपासणीमधून Lयां^या 25 वषSय मलुाचे कोरोना टेTट �रपोट? पॉ"झ$ट�ह /ाQत झालेले आहेत.  

 
� से3टर 23 जुईनगर येथील र$हवाशी व ए.पी.एम.सी. भाजी माक[ टमPये कामगार असणा-या 35 वषSय �य3तीच े

कोरोना टेTट �रपोट? पॉ"झ$ट�ह /ाQत झालेले आहेत.  

 

� से3टर 23 जुईनगर येथील र$हवाशी व मुबंईतील च7बरू नाका पोल�स ठाणे येथे काय?रत 48 वषSय पोल�स 

कॉMTटेबल आ"ण Lयांचा 18 वषा?चा मलुगा अशा 2 �य3तींच ेकोरोना टेTट �रपोट? पॉ"झ$ट�ह /ाQत झालेले आहेत. 

Lयांना जॉय हॉिTपटल च7बरू येथे उपचाराथ? दाखल करVयात आलेले आहे. 

 

� से3टर 24 जुईनगर येथील र$हवाशी व मुबंई येथे बी.ई.एस.ट�. कुलाबा डपेोत इले3_�iशयन aहणून काय?रत 

असणा-या 56 वषSय �य3तीचे व Lयां^या 22 वषSय मलुगा अशा 2 �य3तींच ेकोरोना टेTट �रपोट? पॉ"झ$ट�ह /ाQत 

झालेले आहेत.  

 

� से3टर 20 ऐरोल� येथील पॉ"झ$ट�ह म$हले^या डडेीकेटेड को�ह�ड हॉिTपटल वाशी या$ठकाणी झाले�या /सतुीनतंर 

*त^या बाळाची Tवबॅ टेTट घेतल� असता *तचे कोरोना टेTट �रपोट? पॉ"झ$ट�ह /ाQत झालेले आहेत.  

 

� रामनगर $दघा येथील र$हवाशी व मुबंईतील ]nटरोड येथील काया?लयात सगंणक ऑपरेटर असणा-या �य3तीस 1 मे 

रोजी Uवासो^छवासाचा Oास सBु झा�याने $दघा येथील खाजगी cCणालयात उपचार घेत असताना Lयांचा मधुमेह 

वाढ�याने Lयांस ठाVयातील cCणालयात हल@वVयात आले. Lया$ठकाणी Lयांची कोरोना टेTट केल� असता कोरोना टेTट 

�रपोट? पॉ"झ$ट�ह /ाQत झा�याने Lयांना 4 मे रोजी राOी 12 वाजता ठाVयातील iस�ह�ल cCणालयात हल@वVयात आले 

व त े5 मे रोजी पहाटे^या समुारास Lयांचे *नधन झाले.  

  
 
 

             ������� ��	�� (1) 
               �� �	��� �ह������ल�� 

 
 
 



 

 

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

� @वभागवार *नवारा क7 q एकूण स�ंया                               :-  18 + 1 (iसडको एि3झ.स7टर) 

� सsयिTथतीत काया?िMवत *नवारा क7 q स�ंया                         :-  05 + 1 (iसडको एि3झ.स7टर) 

� *नवारा क7 qातील एकूण नाग�रक स�ंया                             :-   333 

� नमुमंपा शाळा t. 01, बेलापरू *नवारा क7 q नाग�रक स�ंया             :-    32 

� नमुमंपा *नवारा क7 q, आ]ोळी, से.11, बेलापरू *नवारा क7 q नाग�रक स�ंया :-    25 

� नमुमंपा शाळा t. 12, से. 6, सारसोळे, नेBळ *नवारा क7 q नाग�रक स�ंया :-   13 

� नमुमंपा *नवारा क7 q, घणसोल� *नवारा क7 q नाग�रक स�ंया            :-     26 

� नमुमंपा शाळा t. 103, से. 14, ऐरोल� *नवारा क7 q नाग�रक स�ंया     :-    05 

� iसडको एि3झ0बशन स7टर, से.30, वाशी *नवारा क7 q नाग�रक स�ंया      :-   232  

� सsयिTथतीत काया?िMवत सहा %नवारा कj kात असले2या 333  यlतींना अ2पोपहार, चहा आZण सकाळचे व दपुारच े

जेवण महानगरपा�लकेने Xथा@पत केले2या कmय%ुनट� nकचन दारे �दले जात आहे. 

� याiशवाय को�ह�ड -19 आपLती �यवTथापन क7 qा^या *नयOंण कNातील टोल uv tमांकावर तसेच @वभाग 

काया?लयांमPये आले�या मागणीनसुार महानगरपाiलका NेOातील गरजू मजूर, कामगार, @वXथा@पत कामगार, बेघर 

नाग�रक, काळजी घेGयास कोणी नसले2या �द यांग  यlती, oयेpठ नाग�रक अशा 42160  यlतींना आज 

महानगरपा�लकेचे 15 कmय%ुनट� nकचन तसेच Xवयसेंवी सXंथा, दानशरू  यlती यांFया सहयोगाने जेवण �दले गेले 

आहे.   

� महानगरपाiलके^या वतीने 8 @वभागांमPये 18 $ठकाणी *नवारा क7 qांचे @वभागवार *नयोजन करVयात आले असनू 

1850 �य3तीं^या *नवा-याची �यवTथा करVयात आलेल� आहे. 

� या %नवारा कj kातील तसेच महापा�लका )'ेातील नाग�रकांना अ2पोपहार व जेवण परु@वGयासाठE 15 कmय%ुनट� 

nकचन दारे भोजन परुवठा करGयात येत आहे.  
 

 

  



��स�द�प'क 
 

 

नवी मुबंई महानगरपा�लका 
                                                                      �द. 05 मे 2020 

 

को ह�ड केअर सjटरसाठE �सडको एिlझqबकेशन सjटरची आयlुत rी. अGणासाहेब �मसाळ यांनी केल� पाहणी 

तरेणा हॉिXपटल येथ े100 बेsसचे डडेीकेटेड को ह�ड हॉिXपटलचे %नयोजन  

�रलायtस ऑlयपेुशनल हे2थ सjटरम�ये 60 बेsसचे को ह�ड केअर सjटर कायाBिtवत  

 
                

नवी मंुबई महानगरपाiलका NेOातील कोरोना बाgधताचंी वाढती सं�या लNात घेऊन Lयां^यावर�ल उपचाराक�रता 
वैsयकvय �यवTथेचे सुयोCय *नयोजन करVया^या wxट�ने महापाiलका आयु3त yी. अVणासाहेब iमसाळ यानंी 
@वभाग/मुखाचंी तातडीने बैठक घेत आवUयक उपाययोजनां^या अनुषंगाने स@वTतर चचा? केल�.  

यामPये क7 q�य कुटंुब क�याण मंOालय, भारत सरकार यां^या माग?दश?क सूचनानंुसार को�ह�ड केअर स7टर (CCC), 
डडेीकेटेड को�ह�ड हे�थ स7टर (DCHC), डडेीकेटेड को�ह�ड हॉिTपटल (DCH) अशा/कारे  तयार करVयात आले�या 
0OTतर�य cCणालय �यवTथापनाचा स@वTतर आढावा घेत LयामPये वाढ करVया^या wxट�ने तातडीने उपाययोजना 
करVयासाठl Lयानंी *नद[श $दले.  

या अनषुंगाने वाशी येथील iसडको एि3झ0बकेशन स7टर या$ठकाणी को�ह�ड केअर स7टर (CCC) सुc करVया^या 
अनषुंगाने आयु3त yी. अVणासाहेब iमसाळ यानंी शहर अiभयतंा yी. सुर7q पाट�ल व उपआयु3त yी. अम�रश पट*नgगरे 
यां^यासह /LयN भेट देऊन जागेची पाहणी केल� व Lया$ठकाणी को�ह�ड केअर स7टर सुc करणया^या wxट�ने आवUयक 
�यवTथा करVयाचे *नद[श $दले. Lया$ठकाणी अदंाजे 1200 बे}सची �यवTथा करVयात येणार असून तेथे दोन TवतंO कN 
असणार आहेत. यामधील एका कNात Tवबॅ सॅaपल टेTट �रपोट? पॉ"झ$ट�ह आले�या व सौaय Tवcपाची लNणे असले�या 
कोि�हड - 19 बाधीतांवर TवतंOपणे उपचार करVयात येणार आहेत तसेच  दसु-या TवतंO कNात कोरोना पॉ"झ$ट�ह 
नाग�रका^या संपका?त आ�यामुळे 3वारंटाईन केले�या संश*यत नाग�रकानंा ठेवVयात येणार आहे. या$ठकाणी आवUयक 
असले�या Tनानगहेृ व Tव^छतागहृांची �यवTथा मॉ}युलर Tवcपात Lव�रत करVयाचे *नद[श आयु3तांनी अiभया0ंOकv 
@वभागाला $दले.  

Lयाच/माणे घणसोल� येथील �रलायMस कॉप�रेट आय.ट�. पाक? मPये मे:डकल ॲVड ऑ3यपेुशनल हे�थ स7टर या 
$ठकाणीह� को�ह�ड केअर स7टर (CCC) क�रता 120 बे}स असणार असून Lयामधील 60 बे}स महानगरपाiलका संदiभ?त 
कोरोना संदiभ?य �य3तींसाठl राखीव असणार आहेत. येथे महानगरपाiलकेमाफ? त कामकाज *नयंOणासाठl नोडल ऑ�फसर 
aहणनू डॉ. वcण *घल:डयाल याचंी *नयु3ती महापाiलका आयु3त यानंी केल� आहे.   

तसेच सsयिTथतीत वाशी साव?ज*नक cCणालयात 130 बे}सचे डडेीकेटेड को�ह�ड हॉिTपटल (DCH) काया?िMवत 
असून महापाiलका आयु3त yी. अVणासाहेब iमसाळ यानंी से3टर 22 नेcळ येथील तेरणा हॉिTपटलमPये प$ह�या टQQयात 
100 बे}सचे डडेीकेटेड को�ह�ड हॉिTपटल (DCH) सुc करVयात येत अस�याचे जाह�र केले आहे.या$ठकाणी 
महानगरपाiलकेमाफ? त *नयंOणासाठl नोडल ऑ�फसर aहणनू डॉ.c@षभा जनै यांची *नयु3ती करVयात आलेल� आहे.   

नवी मंुबई महानगरपाiलका NेOातील को�ह�ड 19  *नयंOणासाठl @व@वध उपाययोजना के�या जात असताना 
कोरोना बाधीत �य3तीवंर सुयोCय उपचार �हावेत व कोणताह� BCण वsैयकvय उपचारांiशवाय राहू नये याक�रता वsैयकvय 
सु@वधा उपल�ध कBन देVयाबाबत आय3ुत तातडीने *नण?य घेत असून Lयाची अंमलबजावणी करVयाकडहे� काटेकोर लN 
$दले जात आहे.  

तर� नाग�रकानंी कोरोनाचा /सार रोखनू आपले नवी मंुबई शहर कोरोना मु3त करVयासाठl लॉकडाऊन^या 
*नयमाचें पालन करावे व घरातच थांबावे आ"ण कोरोनाची संसगा?�दारे वाढणार� साखळी खडंीत करावी असे आवाहन 
महापाiलका आयु3त yी. अVणासाहेब iमसाळ यां^या वतीने करVयात येत आहे.  

 


