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� आज बरे होऊन घर� परतले1या (KडLचाजN) कोरोना पॉQझ�ट!ह !यSतींची संTया – 102 

���� एकूण बरे झाले1या कोरोना पॉQझ�ट!ह !यSतींची संTया – 156827 

���� सWयिLथतीत उपचार सु[ असलेल� पॉQझ�ट!ह !यSती संTया – 556 
 

 

 

 

 
 

 

� एकूण आर.ट
.-पी.सी.आर. टे�ट केले�या �य�तींची सं�या            1496746 

� आज आर.ट
.-पी.सी.आर. टे�ट केले�या �य�तींची सं�या            2758 

� आज रॅपीड अँ टजन टे�ट केले�या �य�तींची सं�या 3396 

� एकूण रॅपीड अँ टजन टे�ट केले�या �य�तींची सं�या 2210726 

� को�ह
ड 19 चाचणी केले�या एकूण �य�तींची सं�या            3707472 

                                आज पॉ'झ ट�ह 51 

                                एकूण पॉ'झ ट�ह           159435 

                                एकूण )नगे ट�ह  1346453 

� को�ह
ड -19 मुळे आज म/ृय ूसं�या 00 

� को�ह
ड -19 मुळे एकूण म/ृयू सं�या 2052 

� से�टर 14, वाशी - को�ह
ड केअर स4टर येथील �य�ती सं�या 00 

� से�टर 3, सी.बी.डी. - को�ह
ड केअर स4टर येथील �य�ती सं�या 00 

� आगर
 कोळी भवन, ने9ळ - को�ह
ड केअर स4टर येथील �य�ती सं�या 00 

� से�टर 9, ने9ळ - को�ह
ड केअर स4टर येथील �य�ती सं�या 00 

� समाजमं दर, से.5, ऐरोल
 - को�ह
ड केअर स4टर येथील �य�ती सं�या 00 

� इ.ट
.सी क4 >, वाशी - को�ह
ड केअर स4टर येथील �य�ती सं�या 00 

� बहुउ@ेशीय क4 >, से. 5, कोपरखरैणे को�ह
ड केअर स4टर येथील �य�ती सं�या 00 

� वाशी एि�झDबशन स4टर को�ह
ड 9Eणालय येथील �य�ती सं�या 05  

� लेवा पाट
दार सभागहृ से.15 ऐरोल
 को�ह
ड केअर स4टर येथील �य�ती सं�या 00 

� )नयाFत भवन, से. 19 तुभG को�ह
ड हे�थ स4टर येथील �य�ती सं�या 00 

� राधा�वामी स/संग, से.24, तुभG को�ह
ड हे�थ स4टर येथील �य�ती सं�या 00 

� एमजीएम JEणालय सानपाडा, को�ह
ड हे�थ स4टर येथील �य�ती सं�या 00 

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

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

� डेKडकेटेड को�ह
ड हॉि�पटल (Oसडको आय.सी.यू.) येथे दाखल �य�ती सं�या  00 

� मयुरेश Pलॅनेट सीबीडी बेलापूर येथे दाखल �य�तींची सं�या 00 

� जी.डी. पोळ, खारघर को�ह
ड केअर स4टर येथील �य�तींची सं�या 00 

� वाशी एि�झDबशन स4टर (Oसडको 2) को�ह
ड 9Eणालय येथील �य�ती सं�या 00 

� होम आयसोलेशन �य�ती सं�या 424 
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