
સ્ટેટ કંટર્ ોલ રૂમ ફોન નં: ૦૭૯-૨૩૨૫૦૮૧૮ (આરોગ્ય), ૦૭૯-૨૩૨૫૧૯૦૦ (SEOC) 

હેલ્પલાઈન: ૧૦૪  

 
COVID-19 અખબ ારી યાદી �માકં: ૮૩  

આરોગ્ ય અન ેપ�રવાર કલ્યાણ િવભાગ,  
ગાંધીનગર. 

ફોન ન.ં ૦૭૯-૨૩૨૫૦૮૧૮ ઈ-મેલ: ssoidsp@gmail.com 
 

તા.૧૧ .૦૪.૨૦૨૦,૧૮.૦૦ કલાક 
 

૧૧.૦૪.૨૦૨૦ ૧૦.૦૦  કલાક  બ ાદનવા કેસ અન ે મરણની િસ્થિત 

આ જના કેસ  આ જના મરણ આ જના ડીસ્ચાજ ર્ 

૩૬  ૦૩  ૧૦  
 

 

૧૧.૦૪.૨૦૨૦ ૧૦.૦૦  કલાક  બ ાદ નવા ન ોંધાયેલ કેસોની િવગત 

િજ�ો આ જના કેસ  પુરુષ �ી 

અમદાવાદ ૧૫  ૧૩  ૦૨  

વડોદરા ૧૮  ૧૩  ૦૫  

ભ રૂચ ૦૧  ૦૧  ૦૦  

ગાંધીન ગર ૦૧  ૦૧  ૦૦  

છોટાઉદેપુર ૦૧  ૦૧  ૦૦  

કુલ ૩૬  ૨૯  ૦૭  
 

દદ�ઓ ની િવગત 
 

�મ અત્યાર સ ુધીના 
કુલ પોઝીટીવ દદ� 

દદ� ડીસ્ચાજ ર્ મૃત્ય ુ

વેન્ટીલ ેટર સ્ટેબ લ 

૧  ૪૬૮  ૦૪  ૩૯૮  ૪૪  ૨૨  
 

 

૧૧.૦૪.૨૦૨૦ ૧૦.૦૦  કલાક  બ ાદ નવા ન ોંધાયેલ મરણની િવગત 

�મ ઉમર �િત � �ો હોિસ્પટલન ું ન ામ અન્ય િબ મારી 

૧  ૬૫   પુરુષ અમદાવાદ એસ.વી.પી. હોિસ્પટલ -  

૨  ૭૦ પુરુષ અમદાવાદ િસિવલ હોિસ્પટલ અમદાવાદ -  

૩  ૬૫  પુરુષ અમદાવાદ િસિવલ હોિસ્પટલ અમદાવાદ ડાયાબ ીટીસ 
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૧૧.૦૪.૨૦૨૦ ૧૦.૦૦  કલાક બ ાદ નવા ન ોંધાયેલ ડીસ્ચાજ ર્ન ી િવગત 

�મ ઉમર �િત � �ો હોિસ્પટલન ું ન ામ 

૧  ૩૮ પુરુષ અમદાવાદ એસ.વી.પી. હોિસ્પટલ 

૨  ૫૫ �ી ભ ાવનગર સર.ટી.હોિસ્પટલ ભ ાવનગર 

૩  ૩૪ �ી ભ ાવનગર સર.ટી.હોિસ્પટલ ભ ાવનગર  

૪  ૩૫  પુરુષ પોરબ ંદર જનરલ હોિસ્પટલ પોરબ ંદર 

૫  ૨૭ �ી પોરબ ંદર જનરલ હોિસ્પટલ પોરબ ંદર 

૬  ૪૮ �ી ગાંધીનગર િસવીલ હોિસ્પટલ ગાંધીનગર 

૭  ૩૫ પુરુષ ગાંધીનગર  િસવીલ હોિસ્પટલ ગાંધીનગર  

૮  ૬૨ પુરુષ સ ુરત નવી િસવીલ હોિસ્પટલ સ ુરત 

૯  ૨૬ પુરુષ સ ુરત નવી િસવીલ હોિસ્પટલ સ ુરત 

૧૦ ૩૭ પુરુષ રાજકોટ ગીરીરાજ હોિસ્પટલ રાજકોટ 
 

 

કોરોન્ટાઇન ફેિસલીટીની િવગતો 
 

�મ હોમ 

કોરોન્ટાઇન  

સરકારી 

ફેિસલીટીમાં 

કોરોન્ટાઇન  

�ાઇવેટ 

ફેિસલીટીમાં 

કોરોન્ટાઇન  

કુલ 

કોરોન્ટાઇન 

સ ંખ્યા 

૧  ૧૦૭૩૫  ૧૧૩૫  ૧૭૨  ૧૨૦૪૨  

લેબ ોરેટરી પરીક્ષ ણની િવગત 

િવગત ટેસ્ટ પોઝીટીવ ન ેગ ેટીવ પેન્ડીંગ  
ગત ર૪  કલાક દરમ્યાન કરેલ ટેસ્ટ ૨૦૪૫ ૯૦ ૧૫૪૮ ૪૦૭ 

અત્યાર સ ુધીના કુલ  ૯૭૬૩ ૪૬૮ ૮૮૮૮ ૪૦૭ 
 

 
 
 
 
 

રોગની પરીિસ્થિત 

કોરોના વાયરસ રોગની પરીિસ્થિત 

 િવ� ભ ારત ગુજરાત 

નવા કેસ ૮૫૦૫૪ ૮૨ ૩૬ 
કુલ કેસ ૧૫૨૧૨૫૨  ૭૫૨૯  ૪૬૮ 

નવા મરણ ૭૨૭૭  ૦૩  ૦૩ 
કુલ મરણ ૯૨૭૯૮  ૨૪૨  ૨૨ 
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૧૦૪ હેલ્પ લાઈન િવગત 

�મ િવગત સંખ્યા 
૧ કોરોના રીલેટેડ કોલ ૩૮૯૮૨  
૨ સારવાર અપાયેલ વ્યિક્ત ૬૬૯  

 
 
 
 
 
 
 
 

િજ�ો 

કેસ  મૃત્ય ુ

�ડસ્ચાજ ર્ 
સ ંખ્યા 

�વાસની િવગત 
સંખ્યા 

�વાસની િવગત 

િવદ ેશ 
આ ંતર 
રાજ્ય 

લોકલ િવદ ેશ 
આ ંતર 
રાજ્ય 

લોકલ 

અમદાવાદ ૨૪૩ ૧૫ ૨૭ ૨૦૧ ૧૦ ૧ ૦ ૯ ૧૧ 
સુરત ૨૮ ૫ ૧ ૨૨ ૪ ૦ ૧ ૩ ૭ 

રાજકોટ ૧૮ ૩ ૦ ૧૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૫ 
વડોદરા ૯૫ ૬ ૦ ૮૯ ૨ ૨ ૦ ૦ ૭ 

ગાંધીનગર ૧૫ ૨ ૦ ૧૩ ૧ ૦ ૦ ૧ ૭ 
ભાવનગર ૨૩ ૦ ૧ ૨૨ ૨ ૦ ૧ ૧ ૪ 

કચ્છ ૪ ૧ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
મહેસાણા ૨ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ગીર-સોમનાથ ૨ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
પોરબદંર ૩ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ 
પંચમહાલ ૧ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ 

પાટણ ૧૪ ૦ ૧ ૧૩ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ 
છોટા ઉદેપુર ૩ ૦ ૧ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

�મનગર ૧ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ 
મોરબી ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
આણંદ ૫ ૦ ૦ ૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સાબરકાંઠા ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
દાહોદ ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ભરૂચ ૮ ૦ ૦ ૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
કુલ ૪૬૮  ૩૩  ૩૨  ૪૦૩  ૨૨  ૩  ૩  ૧૬  ૪૪  
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કોરોના વાયરસની વતર્માન  પ�રિસ્થતીમાં ગ ુજરાતમાં સાવચેતી અન ે તકેદારીન ા 

આ ગોતરા પગલા ંસાથ ે કેટલાંક અગમચેતીના િનણર્યો 
 

• કોરોના વાયરસની વતર્માન  પ�રિસ્થતીન ે ધ્યાન ે લઇ તા.૧૪/૦૪/૨૦૨૦ મધ્ય રાત્રી 

સ ુધી સમ� દ ેશમાં લોકડાઉન �હેર કરવાનો ભ ારત સરકારે િનણર્ય લીધો છે. 

 

જ ેઅંતગર્ત રાજ્ય સરકાર જરૂરી કાયર્વાહી હાથ ધરી રહી છે અને લોકોને મુશ્કેલી પડે ન�હ તેની 

કાળ� લેવામાં આવી રહી છે. ત્યારે માન.મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આ  પ�રિસ્થતીમા ંથ ેલ ેિસમીયા 

અન ે અન્ય �હમોગ્લોબ ીનોપથીથી �સ્ત બ ાળકો અન ે દદ�ઓ ન ે મશુ્કેલી ન  પડે  તે માટે 

સુચના આપેલ જનેે ધ્યાને લઇ ઇિન્ડયન રેડ�ોસની મદદથી ��ા અને તાલુકા મથકે આવેલ 

સરકારી હોિસ્પટલો ખાતેઆવા તમામ દદ�ઓને જરૂરી સારવાર મળી રહે તે માટે વ્યવસ્થા 

ગોઠવવામાં આવી છે.  

• રેડ�ોસ �ારા સરકારી હોિસ્પટલની મદદથી ગત તા.૦૯/૦૪/૨૦૨૦ સુધીમાં ૧૦૯૭ 

થ ેલ ેિસમીયા અન ે અન્ય �હમોગ્લોબ ીનોપથીથી �સ્તબ ાળકોન ે ૧૧૯૧ યુિનટ લોહી 

ચઢાવવામાં આવેલ છે.  ૪૪૫  બ ાળકોન ે દવાઓ આપવામાં આવી છે. 

• રાજયમાં હાલની પ�રિસ્થિત કે જમેાં હાલ લોકલ ટર્ ાન્સિમશન �વા મળી રહયુ ંછે. તેને ધ્યાને 

લઇ રાજય સરકારે સઘન સવ�લન્સ કામગીરી હાથ ધરવાનો િનણર્ય લીધો છે. જનેું ઘિન� 

મોનીટરીંગ કિમ�રશ્રી (આ.) ની કચેરીથી કરવામાં આવશે. આ સવ�લન્સમાં પોઝીટીવ મળતાં 

દદ�ઓના આજુબાજુના કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન અને બફર ઝોનમાં ભારત સરકારની માગર્દશ�કા 

અનુસાર કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. 

વેન્ટીલ ેટરઅનવેેન્ટીલ ેટર કેર તાલીમ 

• રાજ્યમાં ગંભીર દદ�ઓની સારવાર માટે તમામ િવભાગોમાં થઇને  સરકારી હોિસ્પટલો ખાતે 

૧૦૬૧ વેન્ટીલ ેટર ઉપલબ્ધ છે. અને ખાનગી સ ંસ્થાઓ માં અ ંદા� ત ૧૭૦૦ જટેલા 

વેન્ ટીલ ેટર ઉપલબ્ધ છે. વધુ ૧,૦૦૦ વેન્ટીલેટર ખરીદીનો આદેશ આપેલ છે. વધુમાં ૪૩ 

વેન્ટીલેટર �દલ્હી ખાતેથી રાજ્ય સરકારને  મળેલ છે. 

• રાજયના ડાર્કટરો અને પેરામેડીકલ સ્ટાફને વેન્ટીલેટર કેરની તાલીમ આપવા માટે રાજયની 

મેડીકલ કોલે�માં તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૦ થી શરૂ કરેલ છે. અને તા.૦૫/૦૪/૨૦૨૦ સુધીમાં ૩૫૨૨  

આરોગ્યકમ�ઓને તાલીમ આપવામાં આવેલ છે. 

• તા.૦૮/૦૪/૨૦૨૦ સુધીમાં ૯૦૩૧  આરોગ્યકમ�ઓની તાલીમ પૂરી કરાવવામાં આવનાર છે.  

૧૧૦૦ અને ઈમેલ હેલ્પલાઇન તથા ટેલી મેડીસીનની સિુવધા 
o રાજ્યમાં ૧૧૦૦ નંબરની હેલ્પલાઇન શરૂ કરવામાં આવેલ છે. આ હેલ્પલાઇન �ારા 

આઇસોલેશન અથવા હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવેલ લાભાથ� દદ�ઓને ર૪ X૭ 
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કલાક માટે એમ.બી.બી.એસ,એમ.ડી. �ફિઝિશયન,કલીનીકલ સાઇકોલો�સ્ટ અને 

સાઇ�ીયાટર્ ીસ્ટ િનષ્ણાંત તબીબ �ારા ટેલી મે�ડસીન,ટેલી કાઉન્સેલીંગ(પરામશર્)અને 

ટેલી એડવાઇઝ(સલાહ) આપશે. 

o વધુમાં ધી ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રીસચર્ ઇન્સ્ટી�ુટ �ારા પણ તાજતેરમાં કોરોના 

વાઇરસને કારણે લોકડાઉનની પરીિસ્થતીમાં ટેલી મેડીસીનની સુિવધા ઉપલબ્ધ 

કરાવવામાં આવેલ છે. જનેા માટે ૦૭૯-૨૨૬૮૮૦૨૮ નંબર ઉપર સવારના ૦૯:૦૦ થી 

૧૦:૦૦ ની વચ્ચે ફોન કરી ટેલી મેડીસીનની સુિવધા મેળવી શકાશે.  

o તા.૧૧/૦૪/૨૦૨૦ સુધીમાં આ હેલ્પલાઇન ઉપર ૨૯૦૪ જટેલા કોલ આવેલ જમેને 

સારવાર સહીતની સુિવધા પૂરી પાડવામાં આવી છે. 

o તા.૧૧/૦૪/૨૦૨૦ સુધીમાં ઇમેલ હેલ્પલાઇન ઉપર ૨૫૫  જટેલી માહીતી માટે મદદ 

માગવામાં આવેલ જમેાં મોટેભાગે રોગ િવષેની મા�હતી અને રોગ અટકાયત માટે સરકાર 

�ારા લેવામાં આવેલ પગલા અંગે �ણકારી મેળવવામાં આવી છે. વધુમાં કેટલાક 

વ્યિક્તઓ �ારા  સરકાર ને મદદ માટે પણ રજૂઆત કરી છે.  

• રાજયના તમામ હોિસ્પટલો અને તબીબો પાસેથી SARI ના કેસોની માહીતી તાત્કાિલક મળી 

રહે  તે માટે આરોગ્ય અને પ�રવાર કલ્યાણ િવભાગ �ારા Dr.TeCHO Application શરૂ 

કરવામાં આવેલ છે. જ ેઅંતગર્ત ૨૮૩૨  જટેલા ખાનગી તબીબોએ ર�સ્ટર્ેશન કરાવેલ છે.  

• રાજ્યમાં હાલની નોવેલ કોરોના વાયરસ ( કોિવડ-૧૯) ના સં�મણની પ�રસિથિતમાં જરૂરી 

તમામ દવાઓ, સાધન સામ�ી, માનવબળ અને તમામ અન્ય કોઇપણ જરૂરી વસ્તુઓ,સેવાઓ 

તાત્કાિલક ધોરણે ઉપલબ્ધ કરી શકાય તે હેતુસર રાજ્ય સરકારે ખાસ ખરીદ સિમિત 

બનાવવામાં આવેલ છે. 

• રાજયમાં અમદાવાદ ખાતે ૧૨૦૦ બ ેડ, વડોદરા, રાજકોટ ખાતે ૨૫૦  અને સુરત ખાતે ૫૦૦  બેડ 

તેમજ તમામ ��ા ખાતે સરકારી અને ખાનગી ૧૦૦  બેડની હોિસ્પટલો ઉભી કરવામાં આવેલ 

છે. કુલ રાજયમાં ૮૪૦૦ બેડની સુિવધાની તૈયારી કરેલ છે. જ ેમાત્ર કોરોના �સ્ત દદ�ઓ માટે 

વાપરવામાં આવનાર છે.  

• રાજ્યની અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, ભાવનગર, �મનગરતથા રાજકોટ ખાતેની મે�ડકલ 

કોલે�માં અને અમદાવાદ ખાતેની ત્રણ ખાનગી લેબોરેટરીન્યુબગર્ સુ�ાટેક લેબોરેટરી યુનીપેથ 

લેબોરેટરીઅને પાન�નોિમકસ લેબોરેટરી અમદાવાદમાં કોિવડ-૧૯ માટે લેબોરેટરી ટેસ્ટીંગની 

સુિવધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 
ડર્ ગ્ઝ એન્ડ લો� સ્ટીક  

• ભારત સરકારશ્રી �ારા માસ્ક અને સેનીટાઇઝરને જરૂરીયાતની વસ્તુની કેટેગરીમાં સામેલ 

કરેલ છે. રાજયમાં COVID-19 રોગચાળાની શરૂઆતથી અત્યારસુધીમાં એન-૯૫ માસ્ક 



સ્ટેટ કંટર્ ોલ રૂમ ફોન નં: ૦૭૯-૨૩૨૫૦૮૧૮ (આરોગ્ય), ૦૭૯-૨૩૨૫૧૯૦૦ (SEOC) 

૯.૭૫  લાખ , પી.પી.ઇ. કીટ ૩ .૫૮  લાખ અને ટર્ ીપલ લેયર માસ્ક ૧ .૨૩  કરોડ જથ્થાની ખરીદી 

કરી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહયો છે.  

• COVID-19 અંગેની �ોફાઇલેકસીસ માટેની દવા ટેબ . હાઇડર્ ોકસીકલોરોકવીન  નામની 

દવાને શીડયુલ H1 ડર્ગ તરીકે �હેર કરેલ છે. જથેી હવે આ દવા માત્ર અને માત્ર અિધકૃત 

ડોકટરના િ�સ્કીપશન પર જ મળી શકે છે. 
માનવ સ ંસાધન  

• COVID-19 રોગચાળા અંતગર્ત આરોગ્ય સેવાઓને િવપ�રત અસર ન પડે તે હેતુથી રાજ્ય 

સરકારે આરોગ્ય િવભાગમાં કાયર્રત તા.૩૧.૦૩.૨૦૨૦ અને તા.૩૦.૦૪.૨૦૨૦ ના રોજ વય િનવૃત 

થતાં તમામ અિધકારી/કમર્ચારીઓની િનવૃિત્ત તા.૩૧.૦૫.૨૦૨૦ સુધી લંબાવવામાં આવી છે. 

વધુમાં રાજ્ય સરકારે સરકારી મેડીકલ કોલેજ સંલ� હોિસ્પટલ ખાતે તબીબોની અછત ઘટાડવા 

૧૧ માસના કરારીય ધોરણે િનમણુંક આપવાનો િનણર્ય લીધો છે. જનેા પરીણામે પણ રાજ્યમાં 

વધુમાં વધુ તબીબોની ઉપલિબ્ધ થશે. 
કલ્સટર કન્ટેન્મેન્ટ 
અમદાવાદ શહેર િવસ્તારમાં �વા મળેલ પોઝીટીવ દદ�ઓના કલ્સટરના પગલે રાજય સરકારે 

આ િવસ્તારમાં કલ્સટર કન્ટેન્મેન્ટ કામગીરી હાથ ધરી છે. જમેાં આ િવસ્તારોને સંપૂણર્ રીતે 

લોકડાઉન કરવામાં આવે છે. તેમજ સઘન સવ� હાથ ધરી હાઇ રીસ્ક અને રોગના લક્ષણો ધરાવતા 

દદ�ઓને શોધી કાઢી તેઓન ેિનદાન અને સારવારની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે.  

િવગત અમદાવાદ 
કોપ�રેશન  

સુરત 
કોપ�રેશન  

ભ ાવનગર 
કોપ�રશન  

વડોદરા 
કોપ�રેશન  

રાજકોટ 
કોપ�રેશન  કુલ 

ક્લસ્ટર ૧૪ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨૨  

ટીમની સંખ્યા ૩૪ ૪૯ ૨૯ ૧૬ ૧૦ ૧૩૮  

ટીમના 
સભ્યોની 
સંખ્યા  

એમ.ઓ-૧૪ 
સુપરવાઈઝર

-  ૧૪ 
પેરામેડીકલ 

–૬૮ 
કુલ– ૯૬ 

એમ.ઓ-૩ 
સુપરવાઈઝર- 

૧૨ 
પેરામેડીકલ–

૯૮ 
કુલ–૧૧૩ 

એમ.ઓ-૩ 
સુપરવાઈઝર- 

૪ 
પેરામેડીકલ-

૨૯ 
કુલ-૩૬ 

એમ.ઓ- ૨ 
સુપરવાઈઝર–

૩ 
પેરામેડીકલ– 

૧૬ 
કુલ-૨૧ 

એમ.ઓ- ૨ 
સુપરવાઈઝર 

–૨ 
પેરામેડીકલ 

– ૨૦ 
કુલ–૨૪ 

એમ.ઓ-૨૪ 
સુપરવાઈઝર 

–૩૫ 
પેરામેડીકલ 

– ૨૩૧ 
કુલ –૨૯૦ 

કુલ વસ્તી ૨૨૫૨૫  ૩૨૫૩૫  ૩૭૭૩૮  ૫૧૦૨  ૫૦૧  ૯૮૪૦૧  

 


