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� आज बरे होऊन घर� परतले1या (KडLचाजN) कोरोना पॉQझ�ट"ह "यSतींची संTया – 68 

���� एकूण बरे झाले1या कोरोना पॉQझ�ट"ह "यSतींची संTया – 104225 

���� सXयिLथतीत उपचार सु\ असलेल� पॉQझ�ट"ह "यSती सTंया – 643 
 

 

 

 
 

 

� एकूण आर.ट
.-पी.सी.आर. टे�ट केले�या �य�तींची सं�या            692390 

� आज रॅपीड अ%ँटजन टे�ट केले�या �य�तींची सं�या 5314 

� एकूण रॅपीड अ%ँटजन टे�ट केले�या �य�तींची सं�या 1104743 

� को�ह
ड 19 चाचणी केले�या एकूण �य�तींची सं�या            1797133 

                                आज पॉ.झ%ट�ह 66 

                               एकूण पॉ.झ%ट�ह             106797 

                                एकूण 0नगे%ट�ह  594894 

                               तपासणी 345येत            2176 

� को�ह
ड -19 मुळे आज म:ृय ूसं�या 00 

� को�ह
ड -19 मुळे एकूण म:ृय ूसं�या 1929 

� से�टर 14, वाशी - को�ह
ड केअर स>टर येथील �य�ती सं�या 00 

� से�टर 3, सी.बी.डी. - को�ह
ड केअर स>टर येथील �य�ती सं�या 00 

� आगर
 कोळी भवन, नेBळ - को�ह
ड केअर स>टर येथील �य�ती सं�या 00 

� से�टर 9, नेBळ - को�ह
ड केअर स>टर येथील �य�ती सं�या 00 

� समाजमं%दर, से.5, ऐरोल
 - को�ह
ड केअर स>टर येथील �य�ती सं�या 00 

� इ.ट
.सी क> F, वाशी - को�ह
ड केअर स>टर येथील �य�ती सं�या 00 

� बहुउHेशीय क> F, से. 5, कोपरखैरणे को�ह
ड केअर स>टर येथील �य�ती सं�या 00 

� वाशी एि�झLबशन स>टर को�ह
ड BMणालय येथील �य�ती सं�या 149 

� लेवा पाट
दार सभागहृ से.15 ऐरोल
 को�ह
ड केअर स>टर येथील �य�ती सं�या 00 

� 0नयाNत भवन, से. 19 तभुO को�ह
ड हे�थ स>टर येथील �य�ती सं�या 08 

� राधा�वामी स:संग, से.24, तभुO को�ह
ड हे�थ स>टर येथील �य�ती सं�या 00 

� एमजीएम QMणालय सानपाडा, को�ह
ड हे�थ स>टर येथील �य�ती सं�या 27 

� डRेडकेटेड को�ह
ड हॉि�पटल (डी.वाय.पाट
ल) येथे दाखल �य�ती सं�या  00 

� डRेडकेटेड को�ह
ड हॉि�पटल (एम.जी.एम. कामोठे) येथे दाखल �य�ती सं�या  03 

� डRेडकेटेड को�ह
ड हॉि�पटल (Vसडको आय.सी.य.ू) येथे दाखल �य�ती सं�या  15 

� होम आयसोलेशन �य�ती सं�या 332 
  

को"ह�ड - 19 : सांिTयक+ तपशील  (�द. 25 / 09 / 2021 रोजी, सकाळी 8 वा.पयaत अXययावत) 



नवी मंुबई महानगरपा�लका 

को"ह�ड-19 अहवाल (�द. 25 सbटcबर 2021) 
 

आज बरे होऊन KडLचाजN झाले1या "यSती - 68 

बरे होऊन KडLचाजN झाल1ेया एकूण "यSती – 104225 

अ.,. Dवभाग L�ी पु\ष एकूण 

1 बेलापूर 06 09 15 

2 नेQळ 07 06 13 

3 वाशी 10 06 16 

4 तुभO 03 04 07 

5 कोपरखैरणे 01 02 03 

6 घणसोल
 01 06 07 

7 ऐरोल
 03 04 07 

8 %दघा 00 00 00 

  एकूण  31 37 68 
 

 

आज पॉQझ�ट"ह नfद�त ghण संTया – 66 

एकूण पॉQझ�ट"ह नfद�त ghण संTया – 106797 

अ., Dवभाग L�ी पु\ष एकूण 

1 बेलापूर 05 03 08 

2 नेQळ 13 06 19 

3 वाशी 04 05 09 

4 तुभO 01 01 02 

5 कोपरखैरणे 08 03 11 

6 घणसोल
 01 00 01 

7 ऐरोल
 08 08 16 

8 %दघा 00 00 00 

 एकूण 40 26 66 

  

 

 


