
  
 

સુરત મહાનગરપાિલકા 
COVID-19 અપડેટ 

               તા.૨૨-૦૫-૨૦૨૦ 

 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 

૨૧-૦૫-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 

૧૧૮૬ ૨૬ ૧૨૧૨ 

 
 

COVID-19  મરણ કસ 

૨૧-૦૫-ર૦ર૦ ધુી 

ન ધાયેલ કસોની સં યા          

(સાં  ૦૬:૦૦ કલાક ધુી) 

છે લા ર૪ કલાકમા ં

ન ધાયેલ મરણ 

ુલ મરણની સં યા 

૫૫ ૦૧ ૫૬ 
 
 

૧. બે ુ લા રમઝાનઅલી પાસા ૫૦/ .ૂ, મોમનાવાડ, ગોપી રુા (સે લ ઝોન) 

દાખલ તા.૧૯-૦૫-૨૦૨૦ મરણ તા.૨૧-૦૫-૨૦૨૦ દદ ન ે કડની અન ે

ડાયા બટ સની બમાર  હતી. (િસિવલ હો પટલ) 

 

 

 
 

 

 



COVID-19 પોઝીટ વ કસોની ઝોન વાઇઝ િવગત 

ઝોન 

૨૧-૦૫-ર૦ર૦ ધુી 

ન ધાયેલ કસોની સં યા 

(સાં  ૦૬:૦૦ કલાક 

ધુી) 

નવા ન ધાયેલ 

કસોની સં યા  
ુલ કસો 

સે લ ૧૬૨ ૦૪ ૧૬૬ 

વરાછા-એ ૧૫૮ ૦૦ ૧૫૮ 

વરાછા-બી ૨૫ ૦૨ ૨૭ 

રાદંર ૬૩ ૦૨ ૬૫ 

કતારગામ ૧૫૫ ૦૩ ૧૫૮ 

લબાયત ૪૫૭ ૦૯ ૪૬૬ 

ઉધના ૧૩૦ ૦૩ ૧૩૩ 

અઠવા ૩૬ ૦૩ ૩૯ 

ુલ ૧૧૮૬ ૨૬ ૧૨૧૨ 
 

 
 

 

 

 

COVID-19 લેબોરટર  પ ર ણ  િવગત 

ુલ ટ ટ 
પોઝીટ વ ુલ 

પોઝીટ વ 
નેગેટ વ ર કટ 

હો પટલ કો નુીટ  

૧૯૩૦૦ ૩૪૭ ૮૬૫ ૧૨૧૨ ૧૮૦૫૨ ૦ 

 
 
 

 

COVID-19  ડ ચા  કરલ કસોની સં યા 

તા.૨૧-૦૫-ર૦ર૦ ધુીના 

ડ ચા  

(સાં  ૦૬:૦૦ કલાક ધુી) 

તા.૨૨-૦૫-ર૦ર૦ ના રોજ 

કરલ ડ ચા   

 

ુલ ડ ચા  

૮૦૨ ૨૮ ૮૩૦ 
 
 

 

૧. દ પાલી સં દપ કટોલે ૨૬/ ી, દર રુા 

૨. ુ ા બકલાલ ચોરિસયા ૩૨/ .ૂ, કોસાડ આવાસ 

૩. સવશ રાજમગંલ યાદવ ૩૫/ .ૂ, કોસાડ આવાસ 

૪. ભમિસગ અછેલાલ ુ તા ૨૬/ .ૂ, ધા તી રુા 



૫. ભાિવક રમશેભાઈ જર વાલા ૩૦/ .ૂ, ગલેમડં  

૬. પીના ભાિવક જર વાલા ૨૪/ ી, ગલેમડં  

૭. શ હ રહર સરોજ ૨૮/ .ૂ, ઉમરવાડા 

૮. દ યેશ હર શભાઇ રાણા ૨૯/ .ૂ, બાલાભાઈ શેર  

૯. સતંોષ િનશાદ ૨૯/ .ૂ, પચંશીલ નગર 

૧૦. બબ  ુરમેશ શમા ૨૮/ .ૂ, નવાગામ 

૧૧. ુ ુ ુ ન અનવર અ સાર  ૩૨/ .ૂ, રહમત નગર, વેડરોડ 

૧૨. ભ શ ફોટાવાલા ૮૧/ .ૂ, નવ ગુ કોલેજ 

૧૩. હલાદ સતંોષ પાટ લ ૫૪/ .ૂ, લબાયત 

૧૪. ચચંલ ડ . ન ૪૦/ ી, ઉધના 

૧૫. હ રાલાલ બસંીલાલ ભામર ૫૨/ .ૂ, િવ ામ નગર, વેડરોડ 

૧૬. મનોજ કદાર ુ તા ૫૦/ .ૂ, નવાગામ ડડોલી 

૧૭. રમીલાબેન િવ ભુાઈ પટલ ૫૩/ ી, ભટાર 

૧૮. ભાવતીદવી જગ ાથ િતવાર  ૮૩/ ી, કોસાડ આવાસ 

૧૯. ભા ય અશોક શાહ ૧૪/ .ૂ, કતારગામ 

૨૦. ધરમચદં ન ૪૨/ .ૂ, પાડંસરા 

૨૧. વ સલા એસ. િશરભાતે ૬૦/ ી, ઉધના 

૨૨. કુારામ ણા સોરતે ૫૦/ .ૂ, લબાયત 

૨૩. ચં િસગ જયિસગ રાજ તૂ ૩૭/ .ૂ, લબાયત 

૨૪. િવક  બ ભુાઇ પટલ ૨૫/ .ૂ, પરવત ગામ 

૨૫. મે ુલ ધામીચદં ન ૧૭/ .ૂ, પાડંસરા 

૨૬. રખા બાલચદં મહતો ૩૦/ ી, કતારગામ 

૨૭. જ બર હ ન શેખ ૩૫/ .ૂ, સલાબત રુા 

૨૮. ડો. રો હત િસસો ડયા ૨૫/ .ૂ, પી  હો ટલ, િસિવલ ક પસ 

 
  

 

 

 COVID-19 અસર ત િવ તારઓમા ંકરવામાં આવેલ સવની કામગીર  

ટ મની સં યા સવ કરલ ઘરો સવ કરલ પો લુેશન 

૧૭૪૫ ૪૨૬૨૨૨ ૧૫૭૯૨૩૬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

૫૭૧૩ ૫૭૭ ૦૦ ૬૨૯૦ 
 

પોઝીટ વ દદ ઓની િવગત 

૧. શેખ આ મા મો. ફા લ ૨૧/ ી, સૈયદ રુા, પ પગ ટશન, ૂંક  (સે લ ઝોન) 

૨. ઈનાબેન હષદભાઈ ટલર ૫૭/ ી, ૭/૩૯૪૦, મ હાર શરે , ઘનાથ રુા (સે લ ઝોન) 

૩. િનરંજનભાઈ ઠાકોરદાસ જર વાલા ૬૭/ .ૂ, પચંવટ  એપાટમે ટ, ૂધારા શરે  (સે લ ઝોન) 

૪. મો. વેદ અ ુલ કાદર મેમણ ૪૫/ .ૂ,પાનવાલા એપાટમે ટ, ભ ા લિનક (સે લ ઝોન) 

૫. નીતાબેન એન. કટરો ડયા ૩૮/ ી, ૧૦૮, સર તા સાગર સોસાયટ , નાના વરાછા (વરાછા 

ઝોન-બી) 

૬. વૈશાલી સં દપ મોરડ યા ૩૨/ ી, એ-૪૦૪, એપલ હવન, મોટા વરાછા (વરાછા ઝોન-બી) 

૭. જતીનભાઈ સ ખુલાલ લાકડાવાલા ૪૪/ .ૂ, ડ -૧૦૨, શા ત રસીડ સી, પાલ (રાદંર ઝોન) 

૮. ત ગોપીભાઈ મેવાવાલા ૧૬/ .ૂ, બી-૨૮, ૃ ણા નગર સોસાયટ  િવભાગ-૧, ચો સીવાડ  

(રાદંર ઝોન) 

૯. દપક રણછોડ સરતનપરા ૨૮/ .ૂ, બી-૫૪, દાન આિશષ સોસાયટ , ચી ુવાદ  (કતારગામ 

ઝોન) 

૧૦. મં ુલાબેન છગનભાઇ ચૌહાણ ૬૦/ ી, ૪૪૪, ુ લભ કોલોની, અમરોલી (કતારગામ ઝોન) 

૧૧. મહશભાઇ લૂ ભાઇ વાઘ ૪૩/ .ૂ, પ ર મ એપાટમે ટ, વેડરોડ (કતારગામ ઝોન) 

૧૨. ફક ર સુા રુહાન શાહ ૬૦/ .ૂ, ૨૯૫, ઓમ નગર સોસાયટ , ુભંાલ ( લબાયત ઝોન) 

૧૩. સિવતાબેન ધન ખુભાઈ રાણા ૫૬/ ી, ૨૧૨, આશીવાદ પાક ( લબાયત ઝોન) 

૧૪. િવવકે ચં મૌ લ રાપો ુ ં૨૦/ .ૂ, ૨૯૮, સહ નદં સોસાયટ , ગોડાદરા ( લબાયત ઝોન) 

૧૫. ભુમ હ લાલ પાટ લ ૨૦/ .ૂ, ૨૬૧, ભુાષ નગર ( લબાયત ઝોન) 

૧૬. રાજધમ કુારામ આ હર ૫૩/ ી, ૩૨૩, ભુાષ નગર ( લબાયત ઝોન) 

૧૭. રયાઝ અહમદ આદમ અલી શેખ ૪૫/ .ૂ, ૧૨૧, ઓમ નગર ( લબાયત ઝોન) 

૧૮. રહ િુ શા નાિસર શાહ ૪૦/ ી, બી-૧૬૫, કમ  નગર ( લબાયત ઝોન) 



૧૯. િુનલ રામલખન રાઈકવાદ ૨૮/ .ૂ, ૪૪, િશવસાઈ નગર, નવાગામ ડડોલી ( લબાયત 

 ઝોન) 

૨૦. પાયલ ગણેશ નવગધે ૨૨/ ી, એસ.એમ.સી. આવાસ, નારાયણ નગર ( લબાયત ઝોન) 

૨૧. હતલ અશોક મ ુવાગર ૨૫/ ી, ૬૮, જલારામ નગર (ઉધના ઝોન)  

૨૨. કસર એસ. ગવાઈ ૬૦/ ી, ભીમ નગર આવાસ (ઉધના ઝોન) 

૨૩. મં ુલાબેન સી. ચૌહાણ ૫૫/ ી, ૯૩, શાિંત નગર સોસાયટ  (ઉધના ઝોન) 

૨૪. શેખ જલીલ સરદાર ૫૦/ .ૂ, મ ન.ં-૧૮૯, ગળ  ન.ં-૭, ર લૂાબાદ, ભટાર (અઠવા ઝોન) 

૨૫. બા  ુર ઈયા િસગાપોરમ ૬૦/ .ૂ, લોટ ન.ં-૨૩૦, ગલી ન.ં-૧૨, આઝાદ નગર, ભટાર 

 (અઠવા ઝોન) 

૨૬. લીલીબેન રુલીધર જ જતકર ૭૫/ ી, ૪૭૫, ત ક ર સોસાયટ , અલથાણ (અઠવા ઝોન) 

 

 

 


