
  
 

સુરત મહાનગરપાિલકા 
COVID-19 અપડેટ 

               તા.૨૪-૦૫-૨૦૨૦ 

 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 

૨૩-૦૫-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 

૧૨૪૫ ૩૪ ૧૨૭૯ 

 

 
 

COVID-19  મરણ કસ 

૨૩-૦૫-ર૦ર૦ ધુી 

ન ધાયેલ કસોની સં યા          

(સાં  ૦૬:૦૦ કલાક ધુી) 

છે લા ર૪ કલાકમા ં

ન ધાયેલ મરણ 

ુલ મરણની સં યા 

૫૯ ૦૧ ૬૦ 
 
 

 

 

૧. કૌશ યાબને રા શભાઈ રાણા ૫૨/ ી, ૮/૨૦૭, મોઢ રની પોળ, ગોપી રુા 

(સે લ ઝોન) દાખલ તા.૨૩-૦૫-૨૦૨૦ મરણ તા.૨૪-૦૫-૨૦૨૦ દદ ન ે 

ડાયા બટ સ અન ેમાનિસક બમાર  હતી. (િસિવલ હો પટલ) 

 
 

 

 



COVID-19 પોઝીટ વ કસોની ઝોન વાઇઝ િવગત 

ઝોન 

૨૩-૦૫-ર૦ર૦ ધુી 

ન ધાયેલ કસોની સં યા 

(સાં  ૦૬:૦૦ કલાક 

ધુી) 

નવા ન ધાયેલ 

કસોની સં યા  
ુલ કસો 

સે લ ૧૭૦ ૦૪ ૧૭૪ 

વરાછા-એ ૧૬૪ ૦૬ ૧૭૦ 

વરાછા-બી ૨૭ ૦૦ ૨૭ 

રાદંર ૬૫ ૦૨ ૬૭ 

કતારગામ ૧૬૯ ૦૮ ૧૭૭ 

લબાયત ૪૭૪ ૦૭ ૪૮૧ 

ઉધના ૧૩૭ ૦૭ ૧૪૪ 

અઠવા ૩૯ ૦૦ ૩૯ 

ુલ ૧૨૪૫ ૩૪ ૧૨૭૯ 
 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 લેબોરટર  પ ર ણ  િવગત 

ુલ ટ ટ 
પોઝીટ વ ુલ 

પોઝીટ વ 
નેગેટ વ ર કટ 

હો પટલ કો નુીટ  

૨૦૦૦૨ ૩૭૫ ૯૦૪ ૧૨૭૯ ૧૮૬૭૭ ૦ 
 
 

 

 

 

 

COVID-19  ડ ચા  કરલ કસોની સં યા 

તા.૨૩-૦૫-ર૦ર૦ ધુીના 

ડ ચા  

(સાં  ૦૬:૦૦ કલાક ધુી) 

તા.૨૪-૦૫-ર૦ર૦ ના રોજ 

કરલ ડ ચા   

 

ુલ ડ ચા  

૮૫૨ ૩૯ ૮૯૧ 
 

 

૧. બીકન દગ ુ ંશેખ ૭૫/ .ૂ, બો બ ેમાકટ 

૨. ફ હમ અ સાર , ૬૭/ .ૂ, સૈયદ રુા  

૩. નયન ભ , ૫૬/ .ૂ, રાદંર  

૪. હતે  અ તૃલાલ રાણા ૫૦/ .ૂ, ગોપી રુા  

૫. સાજન પા ટલ ૫૯/ .ૂ, લબાયત  



૬. સમ દૂ અ સાર  ૫૬/ .ૂ, લબાયત  

૭. જ ભૂાઈ સોલકં  ૬૨/ .ૂ, પરવત ગામ  

૮. ભે ુલાલ ખટ ક ૪૬/ .ૂ, ણુાગામ 

૯. િપક  ઘન યામ ૨૪/ ી, સહારા દરવા   

૧૦. નટવરભાઇ પરમાર ૬૧/ .ૂ, કતારગામ 

૧૧. કશન ચૌહાણ ૩૪/ .ૂ, ભાઠના  

૧૨. મીના િનલેષ રાઠોડ ૩૪/ ી, વેડરોડ  

૧૩. સા હ તા અક લ મ રૂ  ૩૫/ .ૂ, લબાયત  

૧૪. િ મા મેમણ ૫૦/ ી, શાહપોર  

૧૫. િનલમ ઘન યામ િપપલીયા ૨૫/ ી, કતારગામ 

૧૬. કૌશલ ઉમે ર રાણા ૪૫/ ી, ગોડાદરા 

૧૭. િુનતા ુ ર દર મડંલ ૪૫/ ી, અમરોલી 

૧૮. આઝાદ ુમાર િશવા  યાદવ ૧૮/ .ૂ, લબાયત 

૧૯. િશખા ચં કાશ પાડં ૩૫/ ી, એ ક રોડ  

૨૦. હતલબેન રા શભાઈ ક સે રયા ૩૦/ ી, ણુાગામ 

૨૧. યોિત િવર  ુ તા ૧૯/ ી, કતારગામ 

૨૨. વૃી જયદ પભાઈ બાબર યા ૧૯/ ી, મોટા વરાછા 

૨૩. દ પ િશવ જૂન ચૌહાણ ૪૫/ .ૂ, અડાજણ 

૨૪. દનશે તારા ુવર ૨૫/ .ૂ, કતારગામ 

૨૫. કાશભાઇ રામચં  ૂબે ૩૪/ .ૂ, િસગણપોર 

૨૬. છાયા કુશ ટલર ૪૨/ ી, રાદંર 

૨૭. ાને ર પાટ લ ૫૯/ .ૂ, પાડંસરા 

૨૮. ચં ુભાઈ ધરમસી ૬૦/ .ૂ, કોસાડ આવાસ 

૨૯. કમલાબેન અ તૃલાલ રાણા ૭૪/ ી, જ વુ લભની પોળ 

૩૦. નયનાબેન રાણા ૪૨/ ી, જ વુ લભની પોળ 

૩૧. કાિંતભાઈ ગગંારામ રાણા ૬૫/ .ૂ, માનદરવા  ટનામે ટ 

૩૨. રાધા રાજ તૂ ૭૨/ ી, કોસાડ આવાસ 

૩૩. ેિમલાબેન અશોકભાઇ ૫૨/ ી, ઉધના 

૩૪. બ મ લાહબી મહરબાન ૬૦/ ી, લબાયત 

૩૫. તેજશ જયવદન ૪૮/ .ૂ, અડાજણ 

૩૬. નીતા મોદ  ૫૨/ ી, ઉમરવાડા ટનામે ટ 

૩૭. લભાઈ ગાણી ૫૬/ .ૂ, કતારગામ 



૩૮. ુ પાબેન ગણેશભાઈ ૫૦/ ી, કોસાડ આવાસ 

૩૯. લતાબેન ચં કાતંભાઈ ૫૪/ ી, વેડરોડ 
  

 

 

 COVID-19 અસર ત િવ તારઓમા ંકરવામાં આવેલ સવની કામગીર  

ટ મની સં યા સવ કરલ ઘરો સવ કરલ પો લુેશન 

૧૪૨૬ ૩૭૪૮૭૨ ૧૪૦૪૨૬૬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

૬૦૮૦ ૬૧૨ ૦૦ ૬૬૯૨ 
 

પોઝીટ વ દદ ઓની િવગત 

૧. હષદભાઈ ાણ વનદાસ ટલર ૬૨/ .ૂ, ૭/૩૯૪૦, મ હાર શેર , રામ રુા (સે લ ઝોન) 

૨. સ બીર ફરોઝભાઈ કાચવાલા ૫૨/ .ૂ, જુયા એપાટમે ટ-૧, મોમનાવાડ (સે લ ઝોન) 

૩. લુામ ુ ઝુા જમાલ મો. હોટલવાલા ૬૦/ .ૂ, મોમનાવાડ, ગોપી રુા (સે લ ઝોન) 

૪. કૌશ યાબેન રા શભાઈ રાણા ૫૨/ ી, ૮૨૦૭, મોઢ ર મહાદવની પોળ, ગોપી રુા (સે લ 

ઝોન) 

૫. લૂાભાઈ બા ભુાઇ હડ યા ૫૨/ .ૂ, ૧૮૦, સહ નદં સોસાયટ , ણુાગામ (વરાછા ઝોન-એ) 

૬. કુશભાઇ પરસો મભાઈ ફનાિવયા ૪૫/ .ૂ, ૨૯૭, લ મી નારાયણ નગર, એ ક રોડ (વરાછા 

ઝોન-એ) 

૭. ણાભાઈ ૂિતયા પ રડા ૪૮/ .ૂ, ૩૦૨, ઇ ા નગર (વરાછા ઝોન-એ) 

૮. િવ લભાઈ ભીમસેન ખેડકર 39/ .ૂ, ૨૯૬, ીરામ નગર (વરાછા ઝોન-એ) 

૯. િવજય પરાગ ભાઈ અકો લયા ૩૪/ .ૂ, ૧૪૪, િવશાલ નગર, એ ક રોડ (વરાછા ઝોન-એ) 

૧૦. અજય ૂબ ે૩૫/ .ૂ, ૯, િવશાલ નગર (વરાછા ઝોન-એ) 

૧૧. અ ભષેક રા શભાઈ આર વાલા ૩૧/ .ૂ, ૨૦, અ રધામ સોસાયટ , આનદં મહલ રોડ (રાદંર 

 ઝોન) 

૧૨. ુ ફયાન મો. ઢોલકવાલા ૩૧/ .ૂ, ૧૦૧, ફ રદા કોનર એપાટમે ટ, રાદંર રોડ (રાદંર ઝોન) 

૧૩. દ ા દલીપ ૪૯/ ી, ગીતા કો પલે , વેડરોડ (કતારગામ ઝોન) 



૧૪. કાશ વાઘ ભાઈ સરવયૈા ૪૨/ .ૂ, એ-૪૮, પારસ સોસાયટ -એ, વેડરોડ (કતારગામ ઝોન) 

૧૫. િવ લ લવ ભાઇ ઉનાગર ૫૫/ .ૂ, ૩૪૯, નદંનવન સોસાયટ , બાપાસીતારામ ચોક 

 (કતારગામ ઝોન) 

૧૬. મહશ મગનભાઇ વ રયા ૩૮/ .ૂ, ૧૦૧, વ તક એપાટમે ટ, વેડરોડ (કતારગામ ઝોન) 

૧૭. હરન શાિંતભાઈ કાકલોતર ૩૦/ .ૂ, બી-૨૦, િશવસાઇ સોસાયટ , વેડરોડ (કતારગામ ઝોન) 

૧૮. શાિંતભાઈ ભીખાભાઇ કાકલોતર ૫૨/ .ૂ, ૨૦૧, યામ કો પલે , વેડરોડ (કતારગામ ઝોન) 

૧૯. રખાબેન કાકલોતર ૫૦/ ી, ૨૦૧, યામ કો પલે , વેડરોડ (કતારગામ ઝોન) 

૨૦. યારલાલ બ ચા યાદવ ૬૦/ .ૂ, અમરોલી આવાસ (કતારગામ ઝોન) 

૨૧. વ સલાબેન રામદાસભાઈ મરાઠ ૫૬/ ી, ૧૯૨, ડ  ક નગર, ગોડાદરા ( લબાયત ઝોન)  

૨૨. ઝાક ર બદ ન કાઝી 43/ .ૂ, ૧૦૧, શા ી ચોક ( લબાયત ઝોન) 

૨૩. મો.સરફરાઝ બેર ૩૬/ .ૂ, ૨૧૦, સજંય નગર ( લબાયત ઝોન) 

૨૪. યશ હમરાજ સ ુશર ૧૯/ .ૂ, ૩૦૫, સજંય નગર ( લબાયત ઝોન) 

૨૫. ેિમલાબેન ચં કાતં જોશી ૬૫/ ી, ૬, ીનાથ  એપાટમે ટ, ગોડાદરા ( લબાયત ઝોન) 

૨૬. ચં યા નારાયણ ૫૭/ .ૂ, ૪૭, સહ નદં સોસાયટ , ગોડાદરા ( લબાયત ઝોન) 

૨૭. અ જુભાઇ રામનારાયણ પાડં ૪૩/ .ૂ, ૧૦૩, કસાન નગર, ગોડાદરા ( લબાયત ઝોન) 

૨૮. સ મા આિસફ શેખ ૩૦/ ી, સી-૧૬૭, એસ.એમ.સી. આવાસ, ભે તાન (ઉધના ઝોન) 

૨૯. જવા ાબેન તોતારામ બાઘે ૭૨/ ી, દ ે ર નગર, પાડંસરા (ઉધના ઝોન) 

૩૦. ઉમેશ ચં ુલાલ રાણા ૪૨/ .ૂ, એ-૩૬, િવકાસ નગર સોસાયટ  (ઉધના ઝોન) 

૩૧. દંડપાની ગૌડા ૪૯/ .ૂ, ૧૪૦, ડાયમડં નગર (ઉધના ઝોન) 

૩૨. સજંય પ રદા ૪૦/ .ૂ, ૧૨૨, રામનગર (ઉધના ઝોન) 

૩3. લુાબ સો ુ  ટાયડ  ૫૪/ .ૂ, બી-૧૮, ભીમ નગર આવાસ (ઉધના ઝોન) 

૩૪. દવનારાયણ વમા ૮૧/ .ૂ, ૨૧, જલારામ નગર (ઉધના ઝોન) 

 

 

 

 

 


