
 
नवी मुबंई महानगरपा�लका 

��स�द�क�रता 
                         �द. 19 / 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 केले�या एकूण नाग�रकांची स�ंया            8867 

                                  आज पॉ#झ%ट�ह 57 

                                 एकूण पॉ#झ%ट�ह             1321 

                                 एकूण *नगे%ट�ह 6762 

                         तपासणी अहवाल .ल/ंबत            784 

� आज बरे होऊन घर� परतले�या �य4ती       27 

� एकूण बरे होऊन घर� परतले�या �य4ती            510 

� से4टर 14, वाशी - को�ह�ड केअर स8टर येथील नाग�रक स�ंया 96 

� से4टर 3, सी.बी.डी. - को�ह�ड केअर स8टर येथील नाग�रक स�ंया 59 

� इं<डया ब�ुस, पनवेल - को�ह�ड केअर स8टर येथील नाग�रक स�ंया 120 

� घर�च 4वारंटाईन असले�या �य4तींची स�ंया                9870 

� 4वारंटाईन कालावधी पणू@ केले�या �य4तींची स�ंया                         11866 

� ड<ेडकेटेड को�ह�ड हॉिBपटल (साव@.DEणा., वाशी) येथे दाखल �य4ती स�ंया  54 

� को�ह�ड -19 मळेु आज मLृय ूस�ंया 02 

� को�ह�ड -19 मळेु एकूण मLृय ूस�ंया 39 
  

 

 

 

 

  

 

� आज बरे होऊन घर� परतले2या कोरोना पॉQझ�ट"ह "यSतींची संUया - 27 

���� एकूण बरे झाले2या कोरोना पॉQझ�ट"ह "यSतींची संUया - 510 

���� सXयिZथतीत उपचार स\ु असलेल� पॉQझ�ट"ह "यSती संUया - 772 

���� Sवारंटाईन कालावधी पणूB केले2या "यSतींची संUया – 11866 

को"ह�ड - 19 : सांिUयक, तपशील (�द. 19 / 05 / 2020 रोजी, साय.ं 5 वा.पयaत अXययावत) 



 

नवी मुंबई महानगरपा�लका 

को"ह�ड-19 अहवाल (�द. 19 मे 2020) 
 

आज बरे होऊन cडZचाजB झाले2या "यSती - 27  

बरे होऊन cडZचाजB झाले2या एकूण "यSती - 510  

 

अ.-. @वभाग Z'ी प\ुष एकूण 

1 बेलापरू 0 0 0 

2 नेMळ 5 1 6 

3 वाशी 2 1 3 

4 तभुO 1 1 2 

5 कोपरखैरणे 0 1 1 

6 घणसोल� 2 3 5 

7 ऐरोल� 2 4 6 

8 %दघा 2 2 4 

 एकूण 14 13 27 

 

आज पॉQझ�ट"ह नeद�त fgण संUया - 57  

एकूण पॉQझ�ट"ह नeद�त fgण संUया - 1321  
 

              

अ.-. @वभाग Z'ी प\ुष एकूण 

1 बेलापरू 1 2 3 

2 नेMळ 4 8 12 

3 वाशी 5 3 8 

4 तभुO 5 10 15 

5 कोपरखैरणे 1 4 5 

6 घणसोल� 4 4 8 

7 ऐरोल� 5 1 6 

8 %दघा 0 0 0 

 एकूण 25 32 57 

  

 

  



 

 

 
 

 

बेघर, %नराधार, मजूर, @वZथा@पत कामगार, गरजू नाग�रकांना मदतकायB (�द. 19/05/2020) 

 
� Rवभागवार *नवारा क8 S एकूण स�ंया                                :-  18 

� सUयिBथतीत काया@िVवत *नवारा क8 S स�ंया                          : 04 
� *नवारा क8 Sातील एकूण नाग�रक स�ंया                              : 77 
� नमुमंपा शाळा W. 01, बेलापरू *नवारा क8 S नाग�रक स�ंया             : 10 
� नमुमंपा *नवारा क8 S, आXोळी, से.11, बेलापरू *नवारा क8 S नाग�रक स�ंया  : 26 
� नमुमंपा शाळा W. 12, से. 6, सारसोळे, नेDळ *नवारा क8 S नाग�रक स�ंया  : 18 
� नमुमंपा *नवारा क8 S, घणसोल� *नवारा क8 S नाग�रक स�ंया            : 23 
   

 

� सUयिBथतीत काया@िVवत 4 %नवारा कh iात असले2या 77 "यSतींना अ2पोपहार, चहा आQण सकाळचे व दपुारच े

जेवण महानगरपा�लकेने Zथा@पत केले2या कkय%ुनट� lकचन"दारे �दले जात आहे. 

� याYशवाय को�ह�ड -19 आपLती �यवBथापन क8 SाZया *नय[ंण क\ातील टोल ]^ Wमांकावर तसेच Rवभाग 

काया@लयांम_ये आले�या मागणीनसुार महानगरपाYलका \े[ातील गरजू मजूर, कामगार, @वZथा@पत कामगार, बेघर 

नाग�रक, काळजी घेGयास कोणी नसले2या �द"यांग "यSती, mयेnठ नाग�रक अशा 27394 "यSतींना आज 

महानगरपा�लकेचे 15 कkय%ुनट� lकचन तसेच Zवयसेंवी सZंथा, दानशरू "यSती यांFया सहयोगाने जेवण �दले गेले 

आहे.   

� महानगरपाYलकेZया वतीने 8 Rवभागांम_ये 18 %ठकाणी *नवारा क8 Sांचे Rवभागवार *नयोजन करaयात आले असनू 

1850 �य4तींZया *नवा-याची �यवBथा करaयात आलेल� आहे. 

� या %नवारा कh iातील तसेच महापा�लका )'ेातील नाग�रकांना अ2पोपहार व जेवण परु@वGयासाठE 15 कkय%ुनट� 

lकचन"दारे भोजन परुवठा करGयात येत आहे.  
 

 

           

  



 

��स�द�प'क 
 

 

नवी मंुबई महानगरपा�लका 
                                                                               �द. 19 मे 2020 

 

सतत दसु-या वषo नवी मंुबई महानगरपा�लकेला कचरामुSत शहराच ेपंचतारांlकत मानांकन  

कचरामुSत शहराच े'फाई"ह Zटार रेट�ंग' संपादन करणार� नवी मंुबई राmयातील एकमेव महानगरपा�लका  
 

          
                

       

      'ZवFछ भारत �मशन' अतंगBत आज देशातील कचरामSुत शहरांना देGयात येणा-या Zटार रेट�ंगची घोषणा 

कh i�य शहर� @वकास म'ंालयाFया वतीने ना.rी.हरद�प�सहं परु� यांनी केल� असनू Iयाम�ये नवी मुबंईला पsुहा एकवार 

फाई"ह Zटार रेट�ंग जाह�र झाले आहे. देशातील 6 शहरांना कचरामSुत शहराच े5 Zटार रेट�ंग जाह�र झाले असनू 

Iयाम�ये नवी मुबंई हे महाराnt राmयातील एकमेव शहर आहे. या मानांकनाबuल महापा�लका आयSुत rी. 

अGणासाहेब �मसाळ यांनी समZत नवी मुबंईकर नाग�रकांचे अ�भनदंन केले आहे.  

 BवZछ भारत Yमशन अतंग@त 3 वेळा वेगवेगcया क8 S�य BवZछता *नर�\क पथकांकडून Bटार रेट�ंगZया 

*नकषाVवये बारकाईने सवO\ण करaयात आले होत.े याम_ये क8 S सरकारमाफ@ त *नय4ुत [यBथ सBंथेZया *नर�\क 

पथकांनी कागदप[ांची पाहणी केल� होती तसेच RवRवध Bथळांना अचानक भेट देऊन RवRवध %ठकाणZया BवZछतचेी व 

कचरा वगfकरण िBथतीची पाहणी केल� होती. Lयाच.माणे कच-याचे सकंलन व वाहतकू प_दती तसेच कच-याची 

Rव�हेवाट लावaयाची .W^या याचीह� बारकाईने पाहणी करaयात आलेल� होती. कोणतीह� पवू@ सचूना न देता RवRवध 

%ठकाणांना भेट� देत तथेील नाग�रकांशी ऐनवेळी सवंाद साधून Lयांच े.Lय\ अYभ.ायह� क8 S�य पथकांकडून जाणून 

घेaयात आले होत.े अशा सवgकष पाहणीZया आधारे गणुांकन करaयात येऊन कचराम4ुत शहराच ेBटार रेट�ंग जाह�र 

करaयात आले आहे.  

 याम_ये नवी मुबंई महानगरपाYलकेस 5 Bटार रेट�ंग .ाhत झाले असनू 5 Bटार रेट�ंग .ाhत करणारे नवी 

मुबंई हे महाराij राkयातील एकमेव शहर आहे. नवी मुबंईसह म_य.देश मधील इंदौर, कना@टक मधील मसैरु, 

गजुरातमधील सरुत व राजकोट आ#ण छLतीसगढ मधील अ/ंबकापरू ह� देशातील इतर 5 शहरे 5 Bटार रेट�ंगची 

मानकर� ठरल� आहेत. मागील वषfह� नवी मुबंई महानगरपाYलकेने कचराम4ुत शहराचे 5 Bटार रेट�ंग .ाhत केले होत.े 

Lयाच.माणे BवZछ सवO\ण 2019 म_ये BवZछ शहरात राkयात सव@.थम व देशात सात�या WमांकाZया शहराच े

मानांकन नवी मुबंई महानगरपाYलकेस .ाhत झाले होत.े 

 आज सपंणूB जग कोरोनाशी लढत असताना नवी मुबंईला �मळाले2या या कचरामSुत शहराFया फाई"ह Zटार 

रेट�ंगबuल समाधान "यSत कर�त महापा�लका आयSुत rी. अGणासाहेब �मसाळ यांनी या 5 Zटार रेट�ंगचे rेय 

दैन�ंदन ZवFछता करणा-या सफाई कामगारापासनू ZवFछत@ेवषयी जागfक असणारे लोक�%त%नधी तसेच �Iयेक नवी 

मुबंईकर नाग�रकाचे अस2याचे सांगत सवB नाग�रकांचे अ�भनदंन केले आहे. 

 कोरोनाFया लढाईतह� दैन�ंदन ZवFछत@ेवषयी जाग\कता दाख@वल� जात असनू कोरोना बाधीतांकडून होणा-या 

कच-याची Zवत'ंपणे शाZ'ोSत �रतीने @व2हेवाट लावल� जात आहे. हा कचरा सकं�लत करताना कामगारांFया 

सरु)ेचीह� सरु)ा साधनां"दारे काळजी घेतल� जात आहे. Iयाच�माणे पावसाळापवूB नाले व गटारे सफाई कामेह� वेगाने 

स\ु आहेत. हे करताना माZक, हँडgलो"हजचा वापर केला जात आहे व सोशल cडZटसींग राखले जात आहे.   

 BवZछता आ#ण आरोEय यांचा परBपर सबंधं ल\ात घेऊन नवी मुबंई शहर BवZछ व आरोEयसपंVन 

ठेवaयासाठn .Lयेक नाग�रकाने कोरोनाची साखळी खंडीत करaयासाठn घरातच थांबनू व सोशल <डBटसींग राखून 

आपले योगदान Uयावे असे आवाहन कर�त महापाYलका आय4ुत oी. अaणासाहेब Yमसाळ यांनी यापढु�ल काळात 5 

Bटार रेट�ंगZया पढेु जात आपल� 7 Bटार रेट�ंग .ाhत करaयासाठn वाटचाल राह�ल असा Rवpवास �य4त केला.  
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                      ��. 19/05/2020 
 

  को"ह�ड-19 उपाययोजनांक�रता �ाथ�मक �श)क संघटनेचा मदतीचा हात  

 

 
 

 

           संपूण@ देशभरात कोरोना Rवरोधातील लढाई अLयंत िजqीने लढल� जात असून याम_ये RवRवध घटक 

सामािजक बांrधलक^ जपत अनेक .कारची मदत कर�त आहेत. याम_ये नवी मंुबई महानगरपाYलका 

शाळांमधील Yश\कवृंदानेह� या लsयात आपलाह� सहकाया@चा हात असावा याtiट�ने महाराij राkय 

.ाथYमक Yश\क संघ, नवी मंुबई यांच ेवतीन ेYश\कांना आवाहन करaयात आले. या आवाहनाला .*तसाद 

देत महानगरपाYलकेत काय@रत आ#ण सेवा*नवLृत .ाथYमक Yश\कांकडून जमा झाले�या 2 ल\ 79 हजार 

221 इत4या uकंमतीZया वैUयक^य सुRवधा सा%हLयाची वBतुDपातील मदत नवी मंुबई महानगरपाYलकेकडे 

सुपूद@ करaयात आल�. या सा%हLयाम_ये 150 पी.पी.ई. uकट, 125 वॉशबेल माBक, 741 RवRवध BवDपाची 

vलँकेxस यांचा समावेश आहे.   

        उLतम संBकारातून नवी Rपढ� घडRवणा-या Yश\कांनी सामािजक बांrधलक^ जपत एक चांगला आदश@ 

आप�या मदतीZया कृतीतून समाजासमोर ठेवला असून या BतुLय उपWमाच े महापाYलका आयु4त oी. 

अaणासाहेब Yमसाळ यांनी कौतुक केले. तसेच को�ह�ड - 19 उपाययोजनांम_ये Yश\क पार पाडीत असले�या 

RवRवध जबाबदार�Zया कामाबqल Lयांची .शंसा केल�. या.संगी Yश\ण Rवभागाच ेउपआयु4त oी. *नतीन 

काळे, Yश\ण RवBतार अrधकार� oीम. D*तका संखे, महाराij राkय .ाथYमक Yश\क संघ नवी मंुबईच े

अ_य\ oी सांगरनाथ भंडार�, राkय rचटणीस oी संजय मोरे, खिजनदार oी खशुाल चौधर� व सरrचटणीस 

oी आLमाराम आXे  उपिBथत होते. 

 

 

  


