
  
 

સુરત મહાનગરપાિલકા 
COVID-19 અપડેટ 

               તા.૧૨-૦૫-૨૦૨૦ 

 COVID-19 PANDEMIC રોગને કા મુા ં લેવા માટ રુત મહાનગરપા લકા 

ારા િવિવધ િવ તારોમા ંઅસરકારક અને ઘિન ઠ સવની કામગીર , વ મુા ંવ  ુસે પલ 

લેવા, ન ગની કામગીર  િવગેર જ ર  પગલાઓં ભરવામા ં આવી રહયા છે. રુત 

મહાનગરપા લકાના ંગત ેસ ર લીઝ બાદ દાખલ/ડ ચા / ુ  ુપામેલ દદ ની િવગત 

નીચે જુબ છે.  

 

COVID-19  પોઝીટ વ કસ 

૧૧-૦૫-ર૦ર૦ ધુી 

ન ધાયેલ કસોની સં યા          

(સાં  ૦૬:૦૦ કલાક ધુી) 

નવા ન ધાયેલ કસોની 

સં યા  

 

અ યાર ધુીના ુલ કસોની 

સં યા 

૮૯૮ ૨૯ ૯૨૭ 

 
 

COVID-19  મરણ કસ 

૧૧-૦૫-ર૦ર૦ ધુી 

ન ધાયેલ કસોની સં યા          

(સાં  ૦૬:૦૦ કલાક ધુી) 

છે લા ર૪ કલાકમા ં

ન ધાયેલ મરણ 

ુલ મરણની સં યા 

૩૮ ૦૧ ૩૯ 
 

૧. િવ  ુ હલાદ પટલ ૫૩/ .ૂ, ડ -૮, બી. ક. પાક, ભટાર (અઠવા ઝોન) દાખલ 

તા.૦૬-૦૫-૨૦૨૦ મરણ તા.૧૨-૦૫-૨૦૨૦ દદ ને ડાયા બટ સની બમાર  તથા 

િવટાિમન બી-૧૨ ની ઉણપ હતી. 

  



 

COVID-19 પોઝીટ વ કસોની ઝોન વાઇઝ િવગત 

ઝોન 

૧૧-૦૫-ર૦ર૦ ધુી 

ન ધાયેલ કસોની સં યા 

(સાં  ૦૬:૦૦ કલાક 

ધુી) 

નવા ન ધાયેલ 

કસોની સં યા  
ુલ કસો 

સે લ ૧૨૮ ૦૪ ૧૩૨ 

વરાછા-એ ૧૨૧ ૦૧ ૧૨૨ 

વરાછા-બી ૧૮ ૦૧ ૧૯ 

રાદંર ૫૪ ૦૦ ૫૪ 

કતારગામ ૧૦૦ ૦૮ ૧૦૮ 

લબાયત ૩૫૨ ૦૯ ૩૬૧ 

ઉધના ૯૭ ૦૫ ૧૦૨ 

અઠવા ૨૮ ૦૧ ૨૯ 

ુલ ૮૯૮ ૨૯ ૯૨૭ 
 

 

COVID-19 લેબોરટર  પ ર ણ  િવગત 

ુલ ટ ટ 
પોઝીટ વ ુલ 

પોઝીટ વ 
નેગેટ વ ર કટ 

હો પટલ કો નુીટ  

૧૬૧૯૩ ૨૩૩ ૬૯૪ ૯૨૭ ૧૫૨૪૦ ૦ 

 

COVID-19  ડ ચા  કરલ કસોની સં યા 

તા.૧૧-૦૫-ર૦ર૦ ધુીના 

ડ ચા  

(સાં  ૦૬:૦૦ કલાક ધુી) 

તા.૧૨-૦૫-ર૦ર૦ ના રોજ 

કરલ ડ ચા   

 

ુલ ડ ચા  

૫૨૮ ૦૭ ૫૩૫ 
 

૧. સમીર અશોક મરચાવાલા ૩૮/ .ુ, પરવત પાટ યા  

૨. રાકશભાઇ પાં ુ રંગ પાટ લ ૨૫/ .ુ, ડભોલી ગામ, કતારગામ  

૩. યોગેશ ગોિવદભાઇ વાઘાની ૩૭/ .ુ, કતારગામ  

૪. સીરા ુ ન અ ુ લાહ હુાર ૬૧/ .ુ, સલાબત રુા  



૫. યાગ નવનીત પટલ  ૫/ .ુ, મગદ લા  

૬. ગૌરવ દપક ઠાકર ૧૧/ .ૂ, હ રાબાગ, વરાછા 

૭. મો. સલીમ મો. અલી અ સાર  ૫૧/ .ૂ, કતારગામ 
 

 

 

 

 

 COVID-19 અસર ત િવ તારઓમા ંકરવામાં આવેલ સવની કામગીર  

ટ મની સં યા સવ કરલ ઘરો સવ કરલ પો લુેશન 

૧૪૮૮ ૩૨૩૬૩૯ ૧૫૨૪૨૫૪ 
 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 ના ં  દદ ઓના ર પોટ પોઝીટ વ આવતા ં હોય તેવા દદ ના સપંકમા ં

આવેલ ય કતઓન ેકવોર ટાઇન કરવામા ંઆવે છે. ની મા હતી નીચે જુબ છે. 

હોમ કવોર ટાઇન 

COVID-19 કવોર ટાઇન ફસીલીટ   િવગત 

સરકાર  ફસીલીટ મા ં

કવોર ટાઇન 

ાઇવેટ ફસીલીટ મા ં

કવોર ટાઇન 
ુલ કવોર ટાઇન 

૧૯૦૬ ૪૯૩ ૦૦ ૨૩૯૯ 
 

 

પોઝીટ વ દદ ઓની િવગત 

૧. કાિંતભાઇ ગગંારામ રાણા ૬૫/ .ુ, સી-૬/૫/૮ એસ.એમ.સી ટનામે ટ, માનદરવા   

 ( લબાયત ઝોન) 

૨. અશરફ વહાદઅલી ખાન ૩૨/ .ુ, -૧, શાતંીનગર, ઉધના (ઉધના ઝોન)  

૩. મે ુલ ધમીચદં ન ૧૭/ .ુ, બી-૭૫૩, જલારામ નગર, પાડંસરા (ઉધના ઝોન) 

૪. ણ ગોિવદ બસોઈ ૨૭/ ,ુ ૬૯, સોમનાથ સોસાયટ , એ. ક. રોડ (વરાછા ઝોન –એ) 

૫. રખા બાળચં  મહતો ૩૦/ ,ુ બી–૪૦૫, રયા વાડ , કતારગામ (કતારગામ ઝોન) 

૬. િુશલા અશોક કદમ ૬૨/ ી, ૮૩, ડ પલ નગર, ચોયાસી ડર  પાછળ, પરવત પાટ યા 

( લબાયત ઝોન) 

૭. વા દુવ દંગલ કોળ  ૫૨/ ,ુ ૧૧૧, દપાલીપાક સોસાયટ , નવાગામ ડડોલી ( લબાયત ઝોન) 

૮. જ બર હ ન મો. શૈખ ૩૫/ ,ુ ૩/૨૩૯૨, એ/૪, ખાણવાદ શેર  સલાબત રૂા(સે લ ઝોન) 

૯. જય ખુભાઇ ઘન યામભાઈ ગોરિસયા ૩૪/ ,ુ ૧૫૮, અ રધામ સોસાયટ , સરથાણા  

 (વરાછા ઝોન-બી) 

૧૦. દ યાગં કુશભાઇ રુતી ૨૮/ .ૂ, ઇ દર રુા, ડ .ક.એમ. હો પટલ પાસે (સે લ ઝોન) 



૧૧. સઇદા રુઆલમ અ સાર  ૩૩/ ી, ૨૩૪, િવ ામ નગર, વેડ રોડ (કતારગામ ઝોન) 

૧૨. િવજય શકંર ૩૪/ .ૂ, ૧૦૭, રહમત નગર, વેડ રોડ (કતારગામ ઝોન) 

૧૩. રાધા ુ મિનયમ રાજ તૂ ૭૨/ ી, એચ-૨, ૯૫-એ, કોસાડ આવાસ (કતારગામ ઝોન) 

૧૪. નદં એમ. યાદવ ૪૮/ .ૂ, એચ-૩, ૨૨૧-એ-૨, કોસાડ આવાસ (કતારગામ ઝોન) 

૧૫. ગીતા દનેશ સોનવને ૪૦/ ી, ૧૯૭, આનદં પાક સોસાયટ , વેડરોડ (કતારગામ ઝોન) 

૧૬. સં  ુચૌહાણ ૩૨/ .ૂ, ૩૦૮, રહમત નગર, વેડ રોડ (કતારગામ ઝોન) 

૧૭. મીના િનલેશ રાઠોડ ૩૪/ ી, ૫૧૩, રહમત નગર, વેડ રોડ (કતારગામ ઝોન) 

૧૮. મં ુ  બસતં ગૌદ ૧૯/ ી, ૧૭૫, આનદં નગર, સહારા દરવા  ( લબાયત ઝોન) 

૧૯. ફર દ શેખ સરદાર ૩૮/ .ૂ, ૩૮, પટલ નગર-૩ (ઉધના ઝોન) 

૨૦. ેમીલાબેન એ. સ ુસર ૫૨/ ી, ૩૬૯, સજંય નગર (ઉધના ઝોન) 

૨૧. જયેશ દલીપ પાટ લ ૨૬/ .ૂ, ૩૦૪, ભુાષ નગર, લબાયત ( લબાયત ઝોન) 

૨૨. ર વુે  રુ  િસગ ૪૦/ .ૂ, ૪૦, િનલ ગ ર ફાટક, નવાગામ ડડોલી ( લબાયત ઝોન) 

૨૩. જ ભુાઈ ભાણાભાઈ સોલકં  ૬૨/ .ૂ, ૨૮૪, ચં લોક સોસાયટ , પરવત ગામ ( લબાયત ઝોન) 

૨૪. કાિમની અિમત સોલકં  ૨૮/ ી, ૨૮૪, ચં લોક સોસાયટ , પરવત ગામ ( લબાયત ઝોન) 

૨૫. વી અિમત સોલકં  ૦૩/ ી, ૨૮૪, ચં લોક સોસાયટ , પરવત ગામ ( લબાયત ઝોન) 

૨૬. િનલેશ દવદાસ ટોલે ૩૦/ .ૂ, ૧, ૨૩૨૨-૨૩, હજરાવાદ ચાર ર તા, માછ વાદ, નાન રુા 

(સે લ ઝોન) 

૨૭. કૌશલ ુમાર તે ભાઈ સોલકં  ૨૫/ .ૂ, ૬/૩૦૦૭, હ રજનવાસ, ઉનાપાણી રોડ, દ હ ગેટ 

(સે લ ઝોન) 

૨૮. જલી પેશ કટોળે ૨૫/ ી, િશવા  નગર, પાડંસરા (ઉધના ઝોન) 

૨૯. ડો. રો હત િસસો ડયા ૨૫/ .ૂ, ૧૬૨,  ુપી. . હો ટલ, િસિવલ (અઠવા ઝોન) 

 

 


