
  
 

સુરત મહાનગરપાિલકા 
COVID-19 અપડેટ 

               તા.૨૭-૦૫-૨૦૨૦ 

 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 

૨૬-૦૫-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 

૧૩૪૬ ૩૪ ૧૩૮૦ 
 

 
 

COVID-19  મરણ કસ 

૨૬-૦૫-ર૦ર૦ ધુી 

ન ધાયેલ કસોની સં યા          

(સાં  ૦૬:૦૦ કલાક ધુી) 

છે લા ર૪ કલાકમા ં

ન ધાયેલ મરણ 

ુલ મરણની સં યા 

૬૨ ૦૨ ૬૪ 
 
 

 

 

૧. બદ િ સા મો. અ બાસ પઠાણ ૭૫/ ી, ૧૧૨-૧૩, વા  નગર ( લબાયત ઝોન) દાખલ 

તા.૧૨-૦૫-૨૦૨૦ મરણ તા.૨૬-૦૫-૨૦૨૦ દદ ને લડ ેસર અને અ થમાની બમાર  હતી 

(િસિવલ હો પટલ) 

૨. મહશભાઇ જલાલ રાણા ૫૫/ .ૂ, એ-૪, ૧૧, ટનામે ટ, ર ગરોડ, માનદરવા ( લબાયત 

ઝોન) દાખલ તા.૧૩-૦૫-૨૦૨૦ મરણ તા.૨૭-૦૫-૨૦૨૦ દદ ને ડાયા બટ સ અને લડ 

ેસરની બમાર  હતી (િસિવલ હો પટલ) 

 
 

 

 



COVID-19 પોઝીટ વ કસોની ઝોન વાઇઝ િવગત 

ઝોન 

૨૬-૦૫-ર૦ર૦ ધુી 

ન ધાયેલ કસોની સં યા 

(સાં  ૦૬:૦૦ કલાક 

ધુી) 

નવા ન ધાયેલ 

કસોની સં યા  
ુલ કસો 

સે લ ૧૮૪ ૦૬ ૧૯૦ 

વરાછા-એ ૧૭૯ ૦૩ ૧૮૨ 

વરાછા-બી ૨૯ ૦૦ ૨૯ 

રાદંર ૬૯ ૦૧ ૭૦ 

કતારગામ ૧૯૨ ૦૯ ૨૦૧ 

લબાયત ૪૯૯ ૧૦ ૫૦૯ 

ઉધના ૧૫૩ ૦૫ ૧૫૮ 

અઠવા ૪૧ ૦૦ ૪૧ 

ુલ ૧૩૪૬ ૩૪ ૧૩૮૦ 
 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 લેબોરટર  પ ર ણ  િવગત 

ુલ ટ ટ 
પોઝીટ વ ુલ 

પોઝીટ વ 
નેગેટ વ ર કટ 

હો પટલ કો નુીટ  

૨૦૯૧૬ ૪૨૮ ૯૫૨ ૧૩૮૦ ૧૯૫૦૧ ૦ 
 
 

 

 

 

 

COVID-19  ડ ચા  કરલ કસોની સં યા 

તા.૨૬-૦૫-ર૦ર૦ ધુીના 

ડ ચા  

(સાં  ૦૬:૦૦ કલાક ધુી) 

તા.૨૭-૦૫-ર૦ર૦ ના રોજ 

કરલ ડ ચા   

 

ુલ ડ ચા  

૯૪૫ ૧૫ ૯૬૦ 
 

 

૧. હરદવિસહ લા ભુાઈ ડોડ યા ૩૪/ .ૂ, પરવત ગામ  

૨. શોભના કા ભુાઇ વાઘલેા ૪૦/ ી, વેડરોડ  

૩. ુ ુ ંરા  ધાન ૩૦/ ી, ઉ ાણ  

૪. ચીતરખા ચૌધર  ૨૮/ ી, ગોડાદરા 

૫. શાતંાબેન નરગે ૪૫/ ી, સહારા દરવા   



૬. શં નુાથ રુ  જયના ૨૫/ .ૂ, કોસાડ આવાસ 

૭. અમર ત ચં સેખ સાસ ૩૨/ .ૂ, પાડંસરા  

૮. હતલ મનીષ રાણા ૩૨/ ી, નાન રુા 

૯. મો. યાસીન શાહ ૪૫/ .ૂ, લબાયત  

૧૦. હસંાબેન કરણભાઈ વા  ૩૦/ ી, ઉ ાણ  

૧૧. ર કશ મહશભાઇ નરોલા ૨૧/ .ૂ, હ રાબાગ 

૧૨. િનિમષા રાકશ યાદવ ૩૩/ ી, લબાયત  

૧૩. રા શ કરસનભાઈ કલસ રયા ૪૦/ .ૂ, ણુાગામ 

૧૪. યથાથ રુજ સવાલ ૧૦/ .ૂ, િસ ટલાઇટ 

૧૫. યોિત ભાઈ માણેકલાલ પરમાર ૫૬/ .ૂ, સલાબત રુા 
 
 

 

 COVID-19 અસર ત િવ તારઓમા ંકરવામાં આવેલ સવની કામગીર  

ટ મની સં યા સવ કરલ ઘરો સવ કરલ પો લુેશન 

૧૬૯૭ ૩૯૫૫૬૭ ૧૪૬૫૭૧૯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

૬૫૨૩ ૫૪૫ ૦૦ ૭૦૬૮ 
 

 

પોઝીટ વ દદ ઓની િવગત 

૧. શાહ નાઝમીન મો. હઝીબ ૨૬/ ી, ૧૪૩૭, અમીનાવાડ , નાન રુા (સે લ ઝોન) 

૨. ઉષાબેન લ મીચં  રાણા ૬૦/ ી, ૯/૫૨૮, કોટસફ લ મૈનરોડ, ભાગલ (સે લ ઝોન) 

૩. ધાિમક રા શભાઈ રાજ તૂ ૨૩/ .ૂ, ૭/૧૩૪૩, ચાચ રયાની ચાલ ધા તી રુ (સે લ ઝોન) 

૪. ર બેુન અ ય પટલ ૨૭/ ી, ૪/૧૬૬૨, નવાબનો ડલો, સહારા દરવા  (સે લ ઝોન) 

૫. ઉિમલાબેન રાણા ૬૭/ ી, ૧૩૬, મા ં ૃપા જર  ભવન, સલાબત રુા (સે લ ઝોન) 

૬. બસંી અિ નભાઈ રાદડ યા ૧૭/ ી, ૩૦૮, યાગરાજ એપાટમે ટ વરાછા (વરાછા ઝોન-એ) 



૭. રમેશભાઈ મ ભુાઈ પીપ લયા ૩૨/ .ૂ, ૧૬, િવજય એપાટમે ટ, ુર સોસાયટ , એ ક રોડ 

(વરાછા ઝોન-એ) 

૮. કાશીનાથ ઓમકાર ૫૯/ .ૂ, ૪૪૭, ીરામ નગર, કાપો ા (વરાછા ઝોન-એ) 

૯. મહશભાઇ ાણ વન રાણા ૬૦/ .ૂ, ઘનાથ રૂા(સે લ ઝોન) 

૧૦. હર શ ચં  ઠાકોરદાસ શઠેવાલા ૭૨/ .ૂ, ૨૪, અિવ કાર રો-હાઉસ, અડાજણ (રાદંર ઝોન) 

૧૧. ચં શકંર કા  ુબહેરા ૪૪/ .ૂ, 90, ભગત નગર, અમરોલી (કતારગામ ઝોન) 

૧૨. દલીપ રૂાભાઈ ભાભોર ૩૫/ .ૂ, ૧૦૧/બી/૧, EWS આવાસ, કોસાડ (કતારગામ ઝોન) 

૧૩. મં ુલાબેન પૂતભાઇ િવઠાની ૫૮/ ી, ૫૦૨, વીટહોમ સોસાયટ , અમરોલી (કતારગામ 

 ઝોન) 

૧૪. મગંલ ભાઇ વેલ ભાઇ પિત ૫૦/ .ૂ, સતંોષી ૃપા સોસાયટ  (કતારગામ ઝોન) 

૧૫. ુ  ગીર શ કનો જયા ૨૩/ ી, ૧૯૯, િવ ામ નગર, વેડરોડ (કતારગામ ઝોન) 

૧૬. રજનીશભાઈ હ મતભાઈ વ રયા ૪૦/ .ૂ, ૨૦૪, ગોપીનાથ રિસડ સી, વેડરોડ (કતારગામ 

 ઝોન) 

૧૭. નયન અ ુનભાઈ મા  ૨૪/ .ૂ, ૬૦, મીનાનગર સોસાયટ , વેડરોડ (કતારગામ ઝોન) 

૧૮. મં ુબેન િવ લભાઈ ઉનાગર ૫૧/ ી, ૩૪૯, નદંનવન સોસાયટ  (કતારગામ ઝોન) 

૧૯. મીનાબેન રા ુભાઇ દવ ૬૪/ ી, 89, િવજય નગર-૨, વડેરોડ (કતારગામ ઝોન) 

૨૦. કાશીર અહમદ ખાન ૩૨/ .ૂ, રૂાની નગર, મીઠ ખાડ  ( લબાયત ઝોન) 

૨૧. તે  િવણચં  મોદ  ૪૭/ .ૂ, ૧૦૨, ગણેશ એપાટમે ટ, પરવત પાટ યા ( લબાયત ઝોન) 

૨૨. વકટશ સયાના ું ુ ં૫૮/ .ૂ, ીનાથ સોસાયટ , િનલ ગર  ( લબાયત ઝોન) 

૨૩. પાયલ અમરત ૧૮/ ી, ૨૨, આ તક નગર, ગોડાદરા ( લબાયત ઝોન) 

૨૪. દગ ુ ં લોટન પાટ લ ૩૭/ .ૂ, ૫૪, સતંોષી નગર, િનલ ગર  ( લબાયત ઝોન) 

૨૫. ેિમલા કોલી ૩૭/ ી, ૧૦૫, મહા  ુનગર ( લબાયત ઝોન) 

૨૬. પા લ કોઠાર  ૩૫/ ી, આ તક નગર-૪, ગોડાદરા ( લબાયત ઝોન) 

૨૭. બિપન જયગોિવદ િતવાર  ૨૫/ .ૂ, ગાય ી નગર, ડડોલી ( લબાયત ઝોન) 

૨૮. સાઈ ચં યા ઉપલા ૨૩/ .ૂ, ૪૧૭, સહ નદં સોસાયટ , પરવત ગામ ( લબાયત ઝોન) 

૨૯. ઉમા ચં યા ઉપલા ૫૩/ ી, ૪૧૭, સહ નદં સોસાયટ , પરવત ગામ ( લબાયત ઝોન) 

૩૦. ભા કર િવ નાથ સોની ૬૬/ .ૂ, ૧૪, વદંના સોસાયટ , ભે તાન (ઉધના ઝોન) 

૩૧. મગંલા ભગત કોલી ૪૦/ ી, ૨૬૪, આિવભાવ સોસાયટ , પાડંસરા (ઉધના ઝોન) 

૩૨. અમ રત ચૌધર  ૨૮/ .ૂ, શ તનગર, બમરોલી (ઉધના ઝોન) 

૩૩. નરિવદ પાટ લ ૬૨/ .ૂ, હર  ઓમ નગર, પાડંસરા (ઉધના ઝોન) 

૩૪. અ કાબેન પાટ લ ૫૨/ ી, હર  ઓમ નગર, પાડંસરા (ઉધના ઝોન) 


