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को!ह�ड - 19 �ादभुाBव �&तबधंासाठE नवी मुबंई महानगरपा�लकेFया वतीने 

तातडीने करGयात आले3या �&तबधंाIमक उपाययोजनांFया अनषुगंाने अहवाल 
 

को!ह�ड - 19 : सांिOयक- तपशील (�द. 06/05/2020 रोजी, दपुार� 4 वा.पयTत अUययावत) 
  

 

� को�ह�ड - 19 चाचणी केले�या नाग�रकांची स�ंया            5059 

                              आज पॉ झ"ट�ह 45 

                             एकूण पॉ झ"ट�ह             440 

                              आज 'नगे"ट�ह 203 

                             एकूण 'नगे"ट�ह 3465 

                       तपासणी अहवाल .ल/ंबत            1148 

� आज पॉ झ"ट�ह त े'नगे"ट�ह झाले�या �य2ती       03 

� एकूण पॉ झ"ट�ह त े'नगे"ट�ह झाले�या �य2ती            51 

� से2टर 14, वाशी + को�ह�ड केअर स6टर येथील नाग�रक स�ंया 88 

� इं9डया ब�ुस, पनवेल - को�ह�ड केअर स6टर येथील नाग�रक स�ंया 730 

� घर�च 2वारंटाईन असले�या �य2तींची स�ंया                7057 

� 2वारंटाईन कालावधी पणू? स�ंया                          4554 

� को�ह�ड - 19 @वशषे BCणालय (साव?.BCणा.,वाशी) येथे दाखल   33 

� को�ह�ड -19 मळेु मLृय ूस�ंया 07 

� कMटेनमेMट NेO 91 
  

 
 

 

कोि!हड - 19 आजचे अपडटे (06/05/2020) 
 

� आज 248 कोरोना टेXट �रपोटB �ाYत झाले. LयामPये 203 �रपोटB &नगे�ट!ह आZण 45 �रपोटB पॉZझ�ट!ह .ाQत. 
 

� आज पॉZझ�ट!ह न]द�त ^_ण सOंया - 45                 ���� एकूण पॉZझ�ट!ह न]द�त ^_ण सOंया - 440 
 

� @वभाग&नहाय कोरोना पॉZझ�ट!ह न]द�त सOंया : ने^ळ - 2, वाशी - 5, तभुc - 21,  

                                          कोपऱखैरणे - 14, घणसोल� - 2, �दघा - 1. 
 

 

� ईRवर नगर "दघा येथील र"हवाशी व मुबंई येथील जे.जे.माग? पोल�स चौकTत पोल�स कॉMटेबल असणा-या 49 

वषUय �य2तीचे कोरोना टेVट �रपोट? पॉ झ"ट�ह .ाQत झाले आहेत. ठाXयातील Yस�ह�ल हॉिVपटलमPये उपचाराथ? 

दाखल आहेत. 

 

� से2टर 09 घणसोल� येथील 'नवासी व छOपती Yशवाजी महाराज टYम?नस मुबंई येथे पोल�स कॉMटेबल ]हणनू 

काय?रत असले�या 46 वषUय �य2तीच ेकोरोना टेVट �रपोट? पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले आहेत.  
 

 

� से2टर 14 वाशी येथील र"हवीशा असले�या व ए.पी.एम.सी. माक̂टमधील 42 �यापार� यांचे कोरोना टेVट �रपोट? 



पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले आहेत.  

 

� से2टर 9 वाशी येथील र"हवाशी व से2टर 14 वाशी येथील को�ह�ड केअर स6टरमPये _दर (मेल नस?) ]हणून 

काय?रत 44 वषUय �य2तीच ेकोरोना टेVट �रपोट? पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले आहेत.  

 

� से2टर 15 वाशी येथील र"हवाशी व ए.पी.एम.सी. माक̂टमधील पॉ झ"ट�ह �यापार� यां`या 'नकट`या सपंका?तील 

�य2तीं`या Vवबॅ तपासणीमधून Lयां`या 43 वषUय पLनीचे, 18 व 11 वषUय दोन मलु� अशा 3 �य2तींचे कोरोना 

टेVट �रपोट? पॉ झ"ट�ह आलेले आहेत.  

 

� से2टर 8 सानपाडा येथील र"हवाशी व ए.पी.एम.सी. भाजी माक̂टमधील 51 वषUय �यापार� यांचे कोरोना टेVट 

�रपोट? पॉ ़ झ"ट�ह .ाQत झालेले आहेत. तसेच Lयां`या सोबत काम करणा-या 30 व 27 वषUय दोMह� मलुांचेह� कोरोना 

टेVट �रपोट? पॉ झ"ट�ह आलेले आहेत.  

 

� से2टर 8 सानपाडा येथील र"हवाशी व मुबंईतील देवनार पोल�स ठाXयात पोल�स कॉMVटेबल असणा-या 49 वषUय 

�य2तीच ेकोरोना टेVट �रपोट? पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले आहेत.   

 

� Yशवश2तीनगर तभ̂ु येथील र"हवाशी व ए.पी.एम.सी. भाजी माक̂ट मPये कामगार असणा-या 53 वषUय �य2तीच े

कोरोना टेVट �रपोट? पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले आहेत.  

 

� से2टर 22 तभ̂ु येथील र"हवाशी व ए.पी.एम.सी. भाजी माक̂ट मPये �यापार� असणा-या 41 वषUय �य2तीच े

कोरोना टेVट �रपोट? पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले आहेत.  

 

� Yशवाजी नगर खैरणे येथील र"हवाशी असणा-या मुबंईत पनामा कंपाऊंड येथे काय?रत 27 वषUय �य2तीचे कोरोना 

टेVट �रपोट? पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले आहेत 

 

� Yशवाजी नगर खैरणे येथील र"हवाशी व ए.पी.एम.सी. दाणा माक̂टमPये �यापर करणा-या 58 वषUय �य2तीच ेव 

Lयां`या 31 वषUय मलुाचे अशा 2 �य2तींच ेकोरोना टेVट �रपोट? पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले आहेत.    

 

� से2टर 14 कोपरखैरणे येथील र"हवाशी व ए.पी.एम.सी. माक̂टमPये �यवसाय करणा-या 58 वषUय �य2तीच े

कोरोना टेVट �रपोट? पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले आहेत.    

 

� से2टर 14 कोपरखैरणे येथील र"हवाशी व गोवडंी मुबंई येथील माल@वका हॉVपीटलमPये वॉड?वॉय असणा-या 38 

वषUय �य2तीचे कोरोना टेVट �रपोट? पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले आहेत.    

 

� से2टर 14 कोपरखैरणे येथील र"हवाशी व ए.पी.एम.सी. माक̂टमधील �यापा-यां`या सपंका?तील �य2तीं`या Vवबॅ 

तपासणीमधून 47 वषUय म"हला �य2तीचे कोरोना टेVट �रपोट? पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले आहेत.    

 

� से2टर 16 कोपरखैरणे येथील र"हवाशी असले�या 35 वषUय डॉ2टरचे आ ण Lयां`या 63 वषUय वडीलांच ेअशा 2 

�य2तींच ेकोरोना टेVट �रपोट? पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले आहेत.    

 

� से2टर 16 कोपरखैरणे येथील र"हवाशी व भाजीपाला @वतरणाचा �यवसाय करणा-या 57 वषUय �य2तीचे कोरोना 

टेVट �रपोट? पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले आहेत.    

 

� से2टर 05 कोपरखैरणे येथील र"हवाशी असणा-या fकराणा दकुानात काम करणा-या 38 वषUय म"हलेच ेकोरोना 

टेVट �रपोट? पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले आहेत.    

 

� से2टर 03 कोपरखैरणे येथील र"हवाशी असणा-या 21 वषUय म"हलेचे कोरोना टेVट �रपोट? पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले 

आहेत.    

 



 

 

� नवी मुबंई महानगरपाYलके`या वतीने 03 मे रोजी ए.पी.एम.सी. माक̂टमPये घेXयात आले�या को�ह�ड - 19 @वशषे 

तपासणी Yश/बरात 4 हजाराहून अgधक �य2तींची तपासणी कऱXयात आल�. Lयामधून लNणे आढळणा-या 59 

�य2तींचे Vवबॅ कले2शन करXयात आले. Lयातील .ाQत �रपोट? नसुार ए.पी.एम.सी. फळ माक̂टमPये कामगार असणा-

या 12 कामगारांचे व 1 चहावा�याच ेकोरोना टेVट �रपोट? पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले आहेत.    

 

� से2टर 05 कोपर�गांव येथील र"हवाशी असणा-या 23 वषUय �य2तीचे कोरोना टेVट �रपोट? पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले 

आहेत.    

 

� से2टर 21 तभ̂ु येथील र"हवाशी व ए.पी.एम.सी. भाजी माक̂टमधील 28 वषUय �यापार� यांचे कोरोना टेVट �रपोट? 

पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले आहेत.    

 

� से2टर 01 कोपरखैरणे येथील र"हवाशी व ए.पी.एम.सी. माक̂टमधील 26 वषUय �यापार� यांचे कोरोना टेVट �रपोट? 

पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले आहेत.    

 

� से2टर 04 ए कोपरखैरणे येथील र"हवाशी व राबाड े नागर� आरोCय क6 kात म"हला आरोCय पय?वेlNका ]हणून 

काय?रत असणा-या 51 वषUय म"हला कम?चा-याचे कोरोना टेVट �रपोट? पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले आहेत.    

 

� ]हाO ेआळी घणसोल� येथील र"हवाशी असणा-या रबाळे नागर� आरोCय क6 kात सव̂अर ]हणून काय?रत असणा-या 

52 वषUय कम?चा-याचे कोरोना टेVट �रपोट? पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले आहेत.    

 

� से2टर 02 कोपरखैरणे येथील र"हवाशी व ए.पी.एम.सी. भाजी माक̂टमधील 42 वषUय �यापार� यांचे कोरोना टेVट 

�रपोट? पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले आहेत.    

 

� से2टर 24 नेmळ येथील र"हवाशी असणा-या 33 वषUय �य2तीचे कोरोना टेVट �रपोट? पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले 

आहेत.    

 

� से2टर 15 नेmळ येथील र"हवाशी असणा-या 46 वषUय म"हलेचे कोरोना टेVट �रपोट? पॉ झ"ट�ह .ाQत झालेले 

आहेत.    
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बेघर, &नराधार, मजूर, @वXथा@पत कामगार, गरजू नाग�रकांना मदतकायB (�द. 06/05/2020) 
 

� @वभागवार 'नवारा क6 k एकूण स�ंया                               :-  18 + 1 (Yसडको एि2झ.स6टर) 

� सoयिVथतीत काया?िMवत 'नवारा क6 k स�ंया                         :-  05 + 1 (Yसडको एि2झ.स6टर) 

� 'नवारा क6 kातील एकूण नाग�रक स�ंया                             :-   355 

� नमुमंपा शाळा p. 01, बेलापरू 'नवारा क6 k नाग�रक स�ंया             :-    52 

� नमुमंपा 'नवारा क6 k, आqोळी, से.11, बेलापरू 'नवारा क6 k नाग�रक स�ंया :-    25 

� नमुमंपा शाळा p. 12, से. 6, सारसोळे, नेBळ 'नवारा क6 k नाग�रक स�ंया :-   15 

� नमुमंपा 'नवारा क6 k, घणसोल� 'नवारा क6 k नाग�रक स�ंया            :-     26 

� नमुमंपा शाळा p. 103, से. 14, ऐरोल� 'नवारा क6 k नाग�रक स�ंया     :-    05 

� Yसडको एि2झ/बशन स6टर, से.30, वाशी 'नवारा क6 k नाग�रक स�ंया      :-   232  

� सoयिVथतीत काया?िMवत सहा &नवारा कi jात असले3या 355 !यkतींना अ3पोपहार, चहा आZण सकाळचे व दपुारच े

जेवण महानगरपा�लकेने Xथा@पत केले3या कlय&ुनट� mकचन!दारे �दले जात आहे. 

� याYशवाय को�ह�ड -19 आपLती �यवVथापन क6 kा`या 'नयOंण कNातील टोल sT pमांकावर तसेच @वभाग 

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

नाग�रक, काळजी घेGयास कोणी नसले3या �द!यांग !यkती, nयेoठ नाग�रक अशा 40628 !यkतींना आज 

महानगरपा�लकेचे 15 कlय&ुनट� mकचन तसेच Xवयसेंवी सXंथा, दानशरू !यkती यांFया सहयोगाने जेवण �दले गेले 

आहे.   

� महानगरपाYलके`या वतीने 8 @वभागांमPये 18 "ठकाणी 'नवारा क6 kांचे @वभागवार 'नयोजन करXयात आले असनू 

1850 �य2तीं`या 'नवा-याची �यवVथा करXयात आलेल� आहे. 

� या &नवारा कi jातील तसेच महापा�लका *(ेातील नाग�रकांना अ3पोपहार व जेवण परु@वGयासाठE 15 कlय&ुनट� 

mकचन!दारे भोजन परुवठा करGयात येत आहे.  
 

 

  


