
 
नवी मुंबई महानगरपा�लका 
��स�द�प�क – �द.19/01/2022  

     ���� को!ह�ड - 19 $नय�ंण क' ���� 
टोल )* +मांक :- 1800222309 / 1800222310      हे0पलाईन +मांक :- 022 - 27567060/61 

  वेबसाईट :- www.nmmc.gov.in     फेसबकु :- @NMMConline      CDवटर :- @NMMConline 
 

 

� आज बरे होऊन घर� परतले0या (KडLचाजN) कोरोना पॉQझ�ट!ह !यSतींची संTया – 2091 

���� एकूण बरे झाले0या कोरोना पॉQझ�ट!ह !यSतींची संTया – 125327 

���� सWयिLथतीत उपचार सु[ असलेल� पॉQझ�ट!ह !यSती संTया – 13545 
 

 

 

 
 

 

� एकूण आर.ट
.-पी.सी.आर. टे�ट केले�या �य�तींची सं�या            1109182 

� आज आर.ट
.-पी.सी.आर. टे�ट केले�या �य�तींची सं�या            4765 

� आज रॅपीड अँ)टजन टे�ट केले�या �य�तींची सं�या 5379 

� एकूण रॅपीड अँ)टजन टे�ट केले�या �य�तींची सं�या 1709216 

� को�ह
ड 19 चाचणी केले�या एकूण �य�तींची सं�या            2818398 

                                आज पॉ/झ)ट�ह 1126 

                                एकूण पॉ/झ)ट�ह             140854 

                                एकूण 1नगे)ट�ह  975802 

� को�ह
ड -19 मुळे आज म7ृय ूसं�या 02 

� को�ह
ड -19 मुळे एकूण म7ृयू सं�या 1982 

� 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, ने?ळ - को�ह
ड केअर स;टर येथील �य�ती सं�या 00 

� से�टर 9, ने?ळ - 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; C, वाशी - को�ह
ड केअर स;टर येथील �य�ती सं�या 27 

� बहुउEेशीय क; C, से. 5, कोपरखरैणे को�ह
ड केअर स;टर येथील �य�ती सं�या 00 

� वाशी एि�झIबशन स;टर को�ह
ड ?Jणालय येथील �य�ती सं�या 156 

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

� 1नयाKत भवन, से. 19 तुभL को�ह
ड हे�थ स;टर येथील �य�ती सं�या 43 

� राधा�वामी स7संग, से.24, तुभL को�ह
ड हे�थ स;टर येथील �य�ती सं�या 48 

� एमजीएम NJणालय सानपाडा, को�ह
ड हे�थ स;टर येथील �य�ती सं�या 00 

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

� डेOडकेटेड को�ह
ड हॉि�पटल (एम.जी.एम. कामोठे) येथे दाखल �य�ती सं�या  00 

� डेOडकेटेड को�ह
ड हॉि�पटल (Sसडको आय.सी.यू.) येथे दाखल �य�ती सं�या  56 

� मयुरेश Tलॅनेट सीबीडी बेलापूर येथे दाखल �य�तींची सं�या 27 

� जी.डी. पोळ, खारघर को�ह
ड केअर स;टर येथील �य�तींची सं�या 16 

� वाशी एि�झIबशन स;टर (Sसडको 2) को�ह
ड ?Jणालय येथील �य�ती सं�या 66 

� होम आयसोलेशन �य�ती सं�या 9732 
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