
  
 

 

સુરત મહાનગરપાિલકા 
COVID-19 અપડેટ 

               તા.૦૩-૦૬-૨૦૨૦ 

 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 

૦૨-૦૬-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 

૧૬૯૬ ૭૧ ૧૭૬૭ 
 

 

 

 
 

 

 
 

COVID-19  મરણ કસ 

૦૨-૦૬-ર૦ર૦ ધુી ન ધાયેલ 

કસોની સં યા           

(સાં  ૦૬:૦૦ કલાક ધુી) 

છે લા ર૪ કલાકમા ં

ન ધાયેલ મરણ 

ુલ મરણની સં યા 

૭૪ ૦૨ ૭૬ 
 
 

 

 

 

૧. િવ ુબને કા ભુાઇ પરમાર ૪૦/ ી, એચ-૪, કોસાડ આવાસ (કતારગામ ઝોન) દાખલ 

તા.૩૦-૦૫-૨૦૨૦ મરણ તા.૦૨-૦૬-૨૦૨૦ દદ ને એનીિમયાની બમાર  હતી.  

 (િસિવલ હો પટલ) 

 



૨. અ ુણાબને મહશભાઇ તૂવાલા ૬૧/ ી, હર નગર-૧, ઉધના (ઉધના ઝોન) 

 દાખલ તા.૨૯-૦૫-૨૦૨૦ મરણ તા.૦૨-૦૬-૨૦૨૦ દદ ને લડ ેસર અને થાઈરોઈડ 

ની બમાર  હતી. (િસિવલ હો પટલ) 
 
 

 

 

 

 

COVID-19 પોઝીટ વ કસોની ઝોન વાઇઝ િવગત 

ઝોન 

૦૨-૦૫-ર૦ર૦ ધુી 

ન ધાયેલ કસોની સં યા 

(સાં  ૦૬:૦૦ કલાક 

ધુી) 

નવા ન ધાયેલ 

કસોની સં યા  
ુલ કસો 

સે લ ૨૩૪ ૦૭ ૨૪૧ 

વરાછા-એ ૨૧૭ ૦૬ ૨૨૩ 

વરાછા-બી ૩૮ ૦૧ ૩૯ 

રાદંર ૭૮ ૦૪ ૮૨ 

કતારગામ ૨૮૧ ૧૭ ૨૯૮ 

લબાયત ૫૯૫ ૧૭ ૬૧૨ 

ઉધના ૨૦૧ ૧૬ ૨૧૭ 

અઠવા ૫૨ ૦૩ ૫૫ 

ુલ ૧૬૯૬ ૭૧ ૧૭૬૭ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

COVID-19  ડ ચા  કરલ કસોની સં યા 

તા.૦૨-૦૫-ર૦ર૦ ધુીના 

ડ ચા  

(સાં  ૦૬:૦૦ કલાક ધુી) 

તા.૦૩-૦૬-ર૦ર૦ ના રોજ 

કરલ ડ ચા   

 

ુલ ડ ચા  

૧૧૨૦ ૪૮ ૧૧૬૮ 
 

 

 

 

૧. ગીતા સતીષ પટલ ૩૧/ ી, ઉધના 

૨. દામીની લોટન મરાઠ ૧૬/ ી, લબાયત 
૩. ગરધરભાઈ સાવર યા ૫૧/ .ૂ, વરાછા 

૪. મં ુલાબેન ચૌહાણ ૬૦/ ી, અમરોલી 

૫. મં ુલાબેન ચાવડા ૫૫/ ી, ઉધના 

૬. પર રુામ પાટ લ ૪૭/ .ૂ, ઉધના 

૭. કા ભુાઇ ૂધાત ૬૨/ .ૂ, એ ક રોડ 



૮. ભાં  રા ૬૦/ .ૂ, વેડરોડ 

૯. મો. સરફરાઝ બેર ૩૬/ .ૂ, લબાયત 

૧૦. હષદભાઈ ટલર ૬૨/ .ૂ, ઘનાથ રુા 

૧૧. િવ લ ઉનાગર ૫૫/ .ૂ, કતારગામ 

૧૨. અભયભાઇ બાહરા ૫૦/ .ૂ, વરાછા 

૧૩. અજય રમેશભાઈ ૨૦/ .ૂ, વરાછા 
૧૪. શારદા ૂતં ૬૦/ ી, એલ એચ રોડ 

૧૫. રિવ  કોલી ૩૦/ .ૂ, પાડંસરા 

૧૬. મદં પ મડંલ ૨૯/ ી, ઉધના 

૧૭. િવકાસ મડંલ ૩૨/ .ૂ, ઉધના 

૧૮. ના મરાઠ ૪૯/ .ૂ, લબાયત 

૧૯. રુભીબેન મોદ  ૨૬/ ી, પાલન રુ પાટ યા 

૨૦. ૃણાલભાઈ લબા ચયા ૨૯/ .ૂ, જહાગંીર રુા 

૨૧. ણા નાયક ૨૬/ .ૂ, ઉધના 

૨૨. કવીન નાવડ યા ૧૬/ .ૂ, નાના વરાછા 

૨૩. દ પા અરિવદ પલ ૧૯/ ી, ડડોલી 

૨૪. તૃ પટલ ૩૬/ .ૂ, કોસાડ 
૨૫. નેહા ીવા તવ ૧૯/ ી, ઉધના 

૨૬. રુજહા શેખ ૨૦/ ી, લબાયત 

૨૭. લવ ુશ હલાદ કૌશલ ૩૯/ .ૂ, કોસાડ આવાસ 

૨૮. ઉમેશ ચં ુલાલ રાણા ૪૨/ .ૂ, ઉધના 

૨૯. રયાઝ અહમદઅલી શેખ ૪૫/ .ૂ, લબાયત 
૩૦. રશમ દનશે િમ ા ૨૫/ ી, ઉધના 

૩૧. ભારતી સજંય માળ  ૩૬/ ી, વેડરોડ 

૩૨. હતલ અશોક મ ુગરા ૨૬/ ી, ઉધના 

૩૩. કમલા રા ભુાઈ પાડં ૬૫/ ી, લબાયત 

૩૪. આશા બિંશલાલ નાયક ૪૦/ ી, પાડંસરા 

૩૫. વ સલાબેન મરાઠ ૫૬/ ી, ગોડાદરા 
૩૬. આશા ભા કર આ હર ૫૪/ ી, લબાયત 

૩૭. અિનતા લોટન મરાઠ ૩૬/ ી, ગોડાદરા 

૩૮. ડાહ બેન પાડં ૫૨/ ી, કતારગામ 

૩૯. િવમલા લુસીભાઈ કોક ડયા ૫૭/ ી, વરાછા 

૪૦. સતંોષી નાગેશ ૩૦/ ી, લબાયત 
૪૧. ઉમેશ બલીયા ૨૫/ .ૂ, વેડરોડ 

૪૨. નરશ ચાવડા ૩૩/ .ૂ, ઉધના 



૪૩. વાલ  રુતી ૮૩/ .ૂ, અમરોલી 

૪૪. લ મણ ુવર ૨૧/ .ૂ, કતારગામ 

૪૫. મન ખુ જર વાલા ૫૫/ .ૂ, સલાબત રુા 

૪૬. જતીનભાઈ લ ડાવાલા ૪૪/ .ૂ, પાલ 

૪૭. િનરરંજન જર વાલા ૬૭/ .ૂ, મ હધર રુા 

૪૮. મયાન િમ ા ૬૦/ .ૂ, ગોડાદરા 
 
 

 COVID-19 અસર ત િવ તારઓમાં કરવામા ંઆવેલ સવની કામગીર  

ટ મની સં યા સવ કરલ ઘરો સવ કરલ પો લુેશન 

૧૭૩૨ ૪૪૧૬૮૯ ૧૭૮૬૬૪૫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

૬૫૦૮ ૫૧૯ ૦૦ ૭૦૨૭ 
 

પોઝીટ વ દદ ઓની િવગત 

૧. બ મ લાહ લુામર લુ શાહ ૪૨/ ી, ૮૫, બો બે કોલોની, દર રુા (સે લ ઝોન) 

૨. ુણાલ રા શ જર વાલા ૩૧/ .ૂ, નવાપરા, ભાગળ (સે લ ઝોન) 

૩. દલીપભાઇ રિતલાલ િમ  ૭૨/ .ૂ, ૭/૩૮૬૫, ધનાથ રુા (સે લ ઝોન) 

૪. સમીમબા  ુઅ યબલી સૈયદ ૫૪/ ી, નવ સાહબનો ટકરો, નવસાર  બ ર (સે લ ઝોન) 

૫. હતેશ બીપીનચં  વાડ યા ૪૬/ .ૂ, ગ જર શેર , ુ ંભારવાડ, દર રુા (સે લ ઝોન) 

૬. િવજય મ કુર ગાયકવાડ ૨૪/ .ૂ, ૨૧૮, ગરધર એપાટમે ટ, કલાશ નગર (સે લ ઝોન) 

૭. યોગેશ રાઈિસગભાઈ ઠાકોર ૩૨/ .ૂ, ગલમેડં , મ હધર રુા (સે લ ઝોન) 

૮. લીલાબને દ ભુાઈ કોઠાકર ૫૫/ ી, ૩૦૬, ઇ દરા નગર, વરાછા (વરાછા ઝોન-એ) 

૯. દ ભુાઈ ન ભૂાઈ કોઠાકર ૬૫/ .ૂ, ૩૦૬, ઇ દરા નગર, વરાછા (વરાછા ઝોન-એ) 

૧૦. મીનાબેન દનશેભાઇ પટલ ૫૦/ ી, ડા બાવા ટકરા, એ ક રોડ (વરાછા ઝોન-એ) 

૧૧. િુનલભાઈ ભા કરભાઈ પાતરા ૩૭/ .ૂ, ૨૩૮, અટલ  નગર, એ ક રોડ (વરાછા ઝોન-એ) 

૧૨. લીલાવતી હષદભાઈ પટલ ૫૬/ ી, ધનવષા સોસાયટ , મગોબ (વરાછા ઝોન-એ) 



૧૩. લુારામ જયનારાયણ પિત ૩૫/ .ૂ, કમલ પાક, વરાછા (વરાછા ઝોન-એ) 

૧૪. િવ લભાઈ રાઘવભાઈ વઘાિસયા ૪૯/ .ૂ, ૭, યામધામ સોસાયટ , નાના વરાછા (વરાછા 

 ઝોન-બી) 

૧૫. કિવન કોલસાવાલા ૩૮/ .ૂ, ૩, ભ ત વેદાતં સોસાયટ , અડાજણ (રાદંર ઝોન) 

૧૬. ભાિવક પરશભાઈ શાહ ૨૭/ .ૂ, નુગર સોસાયટ , પાલન રુ પાટ યા (રાદંર ઝોન) 

૧૭. હાજરા ઇ લામ ક મતી ૬૦/ ી, ૧૩, SMC ટનામે ટ, જહાગંીર રુા (રાદંર ઝોન) 

૧૮. દ ય િસ ાથ વેકર યા ૧૧ માસ/ .ૂ, વીટ રો-હાઉસ, છાપરાભાઠા રોડ (રાદંર ઝોન) 

૧૯. રિશકભાઇ બ ભુાઈ દોમ ડયા ૪૬/ .ૂ, ૬૮, હોજલ ધામ, કતારગામ (કતારગામ ઝોન) 

૨૦. હ મતભાઇ મોહનભાઇ કાકલોતર ૪૮/ .ૂ, ૫, પાવિત નગર-૨ (કતારગામ ઝોન) 

૨૧. િવણ મોહન સે ા ૪૭/ .ૂ, એ/૪૨, માધવ પાક, િસગણપોર (કતારગામ ઝોન) 

૨૨. પરસો મભાઈ ભાણાભાઈ ૫૧/ .ૂ, જલી લે સ, કતારગામ (કતારગામ ઝોન) 

૨૩. લલીતા રુશ પટલ ૪૯/ ી, ૧૦૦, વન યોત સોસાયટ , અમરોલી (કતારગામ ઝોન) 

૨૪. કશોરભાઈ ગોિવદભાઇ રાદડ યા ૪૮/ .ૂ, હર ણા સોસાયટ  (કતારગામ ઝોન) 

૨૫. જગ ાથ મહાદવ મહાદ ક ૫૫/ .ૂ, ૧૦૩, બાબા રામદવ એપાટમે ટ, વેડરોડ (કતારગામ 

 ઝોન) 

૨૬. જયિંતભાઈ કાલાભાઈ બો રચા ૫૪/ .ૂ, તાપી ગણેશ રિસડ સી, અમરોલી (કતારગામ ઝોન) 

૨૭. વીણભાઈ ઠાકોરભાઈ દવ ૬૩/ .ૂ, ૧૦૬, રિવ દશન એપાટમે ટ, વેડરોડ (કતારગામ 

 ઝોન) 

૨૮. િવનય બળવતંભાઈ પટલ ૩૦/ .ૂ, બી-૧૦૨, શાિંત નગર, અમરોલી (કતારગામ ઝોન) 

૨૯. ગીતાબેન બા ભુાઇ ભમાની ૫૫/ ી, સી-૧૦૩, ધનમોરા કો પલે  (કતારગામ ઝોન) 

૩૦. રાિધકાબેન ગોપીચદં શેલર ૭૦/ ી, ૬૧, િ લોક સોસાયટ , વેડરોડ (કતારગામ ઝોન) 

૩૧. િવ ભુાઇ મં ભાઇ વર યા ૪૪/ .ૂ, ૩૨, િવ લ નગર, બાપા સીતારામ ચોક (કતારગામ 

 ઝોન) 

૩૨ દવાળ બેન રમણભાઈ પટલ ૭૮/ ી, ૨૦૫, ણુાતી એપાટમે ટ, અ કા રુ  (કતારગામ 

 ઝોન) 

૩૩. સરવર  ખા નૂ સલા ન િસ ક ૫૩/ ી, રવર  ૂસોસાયટ , ભર માતા રોડ (કતારગામ 

 ઝોન) 

૩૪. રા શભાઈ ભવનભાઈ વોરા ૩૭/ .ૂ, મુન મં દર આવાસ, ઉ ાણ (કતારગામ ઝોન) 

૩૫. ર ના રા ુનાથ આચલ ૪૭/ ી, સી-૬૯, મ વુન સોસાયટ , અમરોલી (કતારગામ ઝોન) 

૩૬. િવણ છગન બસંાગર ૩૮/ .ૂ, ૧૫૮, મહારાણા તાપ નગર, ગોડાદરા ( લબાયત ઝોન) 

૩૭. અ ની રુશ બેસને ૨૨/ ી, ૩૨, મહા  ુનગર ( લબાયત ઝોન) 

૩૮. સક  િવજય ુમાર કાય થ ૩૩/ ી, પચંર ન એપાટમે ટ, પરવત પાટ યા ( લબાયત ઝોન) 



૩૯. િવજયા રાકશ િનખાર ૨૪/ ી, સતંોષ નગર, પરવત ગામ ( લબાયત ઝોન) 

૪૦. જગદ શભાઈ ભગવાનભાઇ રાણા ૫૦/ .ૂ, ૯૩, ઋષી નગર, ગોડાદરા નહર ( લબાયત ઝોન) 

૪૧. ધુાબેન બિપનભાઈ ખુાનદં  ૪૬/ ી, ૪૦, યામ રો-હાઉસ, પરવતગામ ( લબાયત ઝોન) 

૪૨. અ ુણ વસતં રાણા ૪૨/ .ૂ, ૨૬૫, િ યકંા સોસાયટ  ( લબાયત ઝોન) 

૪૩. રાધા અ તૃલાલ સરોડ ૬૬/ ી, એ-૯૯, લ મી નારાયણ સોસાયટ , ડડોલી ( લબાયત 

 ઝોન) 

૪૪. તે  સીતારામ સસંાર ૪૨/ .ૂ, ૧૦૨, વ તક ીન એપાટમે ટ, નવાગામ ડડોલી 

 ( લબાયત ઝોન) 

૪૫. ધનરાજ પાટ લ ૪૨/ .ૂ, ૨૭, ખાન રુા ( લબાયત ઝોન) 

૪૬. રા  લોટન ધવ ૪૮/ .ૂ, ૯૦, રતન ભાત સોસાયટ , પરવત ગામ ( લબાયત ઝોન) 

૪૭. િુનતા રુસો મ ભગત ૪૫/ ી, બી-૨૫, અ હવ ૃપા સોસાયટ  ( લબાયત ઝોન) 

૪૮. સોિનકા સાર અ સાર  ૨૫/ ી, ૫૦૨, બેઠ  કોલોની, મીઠ ખાડ  ( લબાયત ઝોન) 

૪૯. રા  દશરથભાઈ ુવર ૫૬/ .ૂ, ૨૭૭, આસપાસ નગર-૧, િનલ ગર  ( લબાયત ઝોન) 

૫૦. કાશ એકનાથ ઠા ુર ૪૦/ .ૂ, સી-૧૦૦૧, મુન િસ  એપાટમે ટ, ુભંાલ ( લબાયત ઝોન) 

૫૧. રુશભાઇ દશરથભાઈ સા વે ૫૦/ .ૂ, ૧૬૫,  ી નાથ નગર, નવાગામ ડડોલી ( લબાયત 

 ઝોન) 

૫૨. હસ ખુભાઇ નટવરભાઇ પટલ ૪૮/ .ૂ, ૧૦૬, ભુાષ નગર ( લબાયત ઝોન) 

૫૩. ઉિમલા ણ બસોઈ ૪૫/ ી, ૬૪, રામનગર, પાડંસરા (ઉધના ઝોન) 

૫૪. અ ુન રાજ કશોર પા ાન ૪૯/ .ૂ,  ૪૭, શા ી નગર, પાડંસરા (ઉધના ઝોન) 

૫૫. અિમત આ દનાથ મોય ૨૭/ .ૂ, ગણેશ નગર, બમરોલી રોડ (ઉધના ઝોન) 

૫૬. ભાવેશ રિવ હજંગી ૯/ .ૂ, ૧૬૭, ઈ ર નગર પાડંસરા (ઉધના ઝોન) 

૫૭. ગણેશ ચં કાતંભાઈ આર ૨૫/ .ૂ, ૧૬૭, ઈ ર નગર પાડંસરા (ઉધના ઝોન) 

૫૮. ચં ુભાઈ રાજરામ મા યા ૫૩/ .ૂ, ૯૫, આકાશ દશન, વડોદ (ઉધના ઝોન) 

૫૯. ીકાતં રુ  રાવત ૩૪/ .ૂ, ૧૩૮, વામી નારાયણ, બમરોલી (ઉધના ઝોન) 

૬૦. શાતં દનેશભાઇ થુાર ૨૯/ .ૂ, ૪૩, આકાશ િૂમ રો-હાઉસ, પાડંસરા (ઉધના ઝોન) 

૬૧. ગીતાબેન જયેશ રાણા ૫૨/ ી, ૫૦૩, નાગમ ણ એપાટમે ટ, બમરોલી રોડ (ઉધના ઝોન) 

૬૨. રાજ ગોપાલ સાદ ુ તા ૧૫/ .ૂ, ૬૫, ગણપત નગર, પાડંસરા (ઉધના ઝોન) 

૬૩. અ ુલરહમાન રમ ન નગોર  ૫૫/ .ૂ, બર કોલોની, હર નગર (ઉધના ઝોન) 

૬૪. સાગર ર નુાથભાઈ ભામર ૨૭/ .ૂ, ૭૮, મહાકાળ  નગર, ઉધના (ઉધના ઝોન) 

૬૫. મનીષ મહશભાઇ તૂવાલા ૩૩/ .ૂ, ૯૨, હર નગર-૧, ઉધના (ઉધના ઝોન) 

૬૬. મગં ુંભાઈ રામપહલ ૬૦/ .ૂ, ૫૦૩, મોરાર  વસાહત, ઉધના (ઉધના ઝોન) 

૬૭. મહાદવ રામભાઉ ઇગલે ૬૫/ .ૂ, ૨૭, ભીમ નગર, ઉધના (ઉધના ઝોન) 



૬૮. પાવિત રામિવલાસ ઠા ુર ૫૫/ ી, ૯૪, શાતંા નગર, પાડંસરા (ઉધના ઝોન) 

૬૯. ક જુ નરશભાઇ યાદવ ૨૮/ ી, ૨૮, પચંવટ  સોસાયટ , પાલપોઈ ટ (અઠવા ઝોન) 

૭૦. અિવનાશ ૂબે ૩૦/ .ૂ, ઓરોવીલ સોસાયટ , ભટાર (અઠવા ઝોન) 

૭૧. ભગવાનદાસ િવજ વુનદાસ રાણા ૬૦/ .ૂ, ૧૯૪, સોમનાથ સોસાયટ , સોસીયો સકલ 

 (અઠવા ઝોન) 

 

 

 

 


