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 आज बरे होऊन घर� परतले0या आज बरे होऊन घर� परतले0या आज बरे होऊन घर� परतले0या आज बरे होऊन घर� परतले0या ((((KडLचाजNKडLचाजNKडLचाजNKडLचाजN) ) ) ) कोरोना पॉQझ�ट!ह !यSतींची संTया कोरोना पॉQझ�ट!ह !यSतींची संTया कोरोना पॉQझ�ट!ह !यSतींची संTया कोरोना पॉQझ�ट!ह !यSतींची संTया ––––    65656565    

    एकूण बरे झाले0या कोरोना पॉQझ�ट!ह !यSतींची एकूण बरे झाले0या कोरोना पॉQझ�ट!ह !यSतींची एकूण बरे झाले0या कोरोना पॉQझ�ट!ह !यSतींची एकूण बरे झाले0या कोरोना पॉQझ�ट!ह !यSतींची सTंयासTंयासTंयासTंया    ––––    161412161412161412161412    

    सXयिLथतीत उपचार सु\ असलेल� पॉQझ�ट!ह !यSती संTया सXयिLथतीत उपचार सु\ असलेल� पॉQझ�ट!ह !यSती संTया सXयिLथतीत उपचार सु\ असलेल� पॉQझ�ट!ह !यSती संTया सXयिLथतीत उपचार सु\ असलेल� पॉQझ�ट!ह !यSती संTया ––––    610610610610    
    

    

    

    

    
    

    

 एकूण आर.ट�.-पी.सी.आर. टेLट केले0या !यSतींची संTया            1612167 

 आज आर.ट�.-पी.सी.आर. टेLट केले0या !यSतींची संTया            2255 

 आज रॅपीड अँ�टजन टेLट केले0या !यSतींची संTया 2599 

 एकूण रॅपीड अँ�टजन टेLट केले0या !यSतींची संTया    2344973 

 को!ह�ड 19 चाचणी केले0या एकूण !यSतींची संTया               3957140 

                                आज पॉQझ�ट!ह 80 

                                एकूण पॉQझ�ट!ह             164076 

                                एकूण %नगे�ट!ह  1457825 

 को!ह�ड -19 मुळे आज मbृय ूसंTया 00 

 को!ह�ड -19 मुळे एकूण मbृयू संTया 2054 

 सेSटर 14, वाशी - को!ह�ड केअर सeटर येथील !यSती संTया 00 

 सेSटर 3, सी.बी.डी. - को!ह�ड केअर सeटर येथील !यSती संTया 00 

 आगर� कोळी भवन, नेgळ - को!ह�ड केअर सeटर येथील !यSती संTया 00 

 सेSटर 9, नेgळ - को!ह�ड केअर सeटर येथील !यSती संTया 00 

 समाजमं�दर, से.5, ऐरोल� - को!ह�ड केअर सeटर येथील !यSती संTया 00 

 इ.ट�.सी कe j, वाशी - को!ह�ड केअर सeटर येथील !यSती संTया 00 

 बहुउkेशीय कe j, से. 5, कोपरखरैणे को!ह�ड केअर सeटर येथील !यSती संTया 00 

 वाशी एिSझnबशन सeटर को!ह�ड goणालय येथील !यSती संTया 00 

 लेवा पाट�दार सभागहृ से.15 ऐरोल� को!ह�ड केअर सeटर येथील !यSती संTया 00 

 %नयाNत भवन, से. 19 तुभp को!ह�ड हे0थ सeटर येथील !यSती संTया 00 

 राधाLवामी सbसंग, से.24, तुभp को!ह�ड हे0थ सeटर येथील !यSती संTया 00 

 एमजीएम \oणालय सानपाडा, को!ह�ड हे0थ सeटर येथील !यSती संTया 00 

 डेKडकेटेड को!ह�ड हॉिLपटल (डी.वाय.पाट�ल) येथे दाखल !यSती संTया  00 

 डेKडकेटेड को!ह�ड हॉिLपटल (एम.जी.एम. कामोठे) येथे दाखल !यSती संTया  00 

 डेKडकेटेड को!ह�ड हॉिLपटल (�सडको आय.सी.यू.) येथे दाखल !यSती संTया  00 

 मयुरेश sलॅनेट सीबीडी बेलापूर येथे दाखल !यSतींची संTया 00 

 जी.डी. पोळ, खारघर को!ह�ड केअर सeटर येथील !यSतींची संTया 00 

 वाशी एिSझnबशन सeटर (�सडको 2) को!ह�ड goणालय येथील !यSती संTया 00 

 होम आयसोलेशन !यSती संTया 344 
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