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

 હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 

 

COVID-19અખબારી યાદી ક્રમાાંક: ૧૦૧ 

આરોગ્યઅનેપરરવારકલ્યાણવવભાગ, 
ગાાંધીનગર. 

ફોનનાં.૦૭૯-૨૩૨૫૦૮૧૮ ઈ-મેલ: ssoidsp@gmail.com 
 

તા.૨૦.૦૪.૨૦૨૦,૧૭.૦૦ કલાક 
 

૨૦.૦૪.૨૦૨૦ ૧૭.૦૦ કલાક  બાદ નવા કેસ અને મરણની સ્થિસ્ત 

આજના કેસ આજના મરણ આજના ડીથચાજજ 

૯૩ ૦૪ ૨૫ 
 

 

૨૦.૦૪.૨૦૨૦ ૧૭.૦૦ કલાક બાદ નવા નોંધાયેલ કેસોની સ્વગત 

સ્જલ્લો કેસ  પુરૂષ સ્ત્રી 

અમદાવાદ ૬૧ ૩૬ ૨૫ 

સુરત ૨૫ ૧૭ ૮ 

વડોદરા ૭ ૦૪ ૦૩ 

કુલ ૯૩ ૫૭ ૩૬ 
 

 

 

દદીઓની સ્વગત 
 

ક્રમ અત્યાર સુધીના કુલ 

પોઝીટીવ દદી 

દદી ડીથચાજજ મૃત્ય ુ

વેન્ટીલેટર થટેબલ 

૧ ૧૯૩૯* ૧૯ ૧૭૧૮ ૧૩૧ ૭૧ 
 

 અગાઉના પાચ દદી અમાદવાદના ડુપ્લીકેટ હોઈ  કુલમાાંિી બાદ કરેલ છે. 

 

લેબોરેટરી પરીક્ષણની સ્વગત 

સ્વગત ટેથટ પોઝીટીવ નેગેટીવ 

ગત ર૪ કલાક દરમ્યાન કરેલ ટેથટ ૪૨૧૨ ૧૯૬ ૪૦૧૬ 
અત્યાર સુધીના કુલ  ૩૩૩૧૬ ૧૯૩૯ ૩૧૩૭૭ 

` 
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૨૦.૦૪.૨૦૨૦ ૧૭.૦૦ કલાક બાદ નવા નોંધાયેલ મરણની સ્વગત 

ક્રમ ઉમર જાસ્ત જીલ્લો હોસ્થપટલનુાં નામ 
અન્ય સ્બમારીની 

સ્વગ્ત 

૧ ૬૩ સ્ત્રી અમદાવાદ એસ વી પી હોસ્થપટલ       હાયપરટેન્શન 

૨ ૬૬ પુરુષ અમદાવાદ એસ વી પી હોસ્થપટલ 
હાયપરટેન્શન, 

ડાયાબીટીસ 

૩ ૪૨ સ્ત્રી અમદાવાદ સ્સસ્વલ હોસ્થપટલ, અમદાવાદ  

૪ ૬૭ સ્ત્રી અમદાવાદ એસ વી પી હોસ્થપટલ 
હાયપરટેન્શન, 

ડાયાબીટીસ 

૨૦.૦૪.૨૦૨૦ ૧૭.૦૦ કલાક બાદ નવા નોંધાયેલ ડીથચાજજની સ્વગત 

સ્જલ્લો ડીથચાજજ પુરૂષ સ્ત્રી 

અમદાવાદ ૨૦ ૧૫ ૫ 

સાબરકાાંઠા ૧ ૧ ૦ 

ગાાંધીનગર ૧ ૧ ૦ 

રાજકોટ ૩ ૩ ૦ 

કુલ ૨૫ ૨૦ ૦૫ 
 

રોગની પરીસ્થિસ્ત 

 સ્વશ્વ ભારત ગુજરાત 
નવા કેસ ૮૧૧૫૩ ૩૯૧ ૯૩ 

કુલ કેસ ૨૨૪૧૩૫૯ ૧૭૬૫૬ ૧૯૩૯ 

નવા મરણ ૬૪૬૩ ૧૭ ૦૪ 

કુલ મરણ ૧૫૨૫૫૧ ૫૫૯ ૭૧ 
 

 

 
** 

૧૦૪ હેલ્પ લાઈન સ્વગત 
ક્રમ સ્વગત સાંખ્યા 

૧ કોરોના રીલેટેડ કોલ ૪૭૩૦૭ 

૨ સારવાર અપાયેલ વ્યસ્તત ૧૦૫૮ 

કોરોન્ટાઇન ફેસ્સલીટીની સ્વગતો 
 

ક્રમ હોમ 

કોરોન્ટાઇન 

સરકારી 

ફેસ્સલીટીમાાં 

કોરોન્ટાઇન 

પ્રાઇવેટ ફેસ્સલીટીમાાં 

કોરોન્ટાઇન 

કુલ કોરોન્ટાઇન 

સાંખ્યા 

૧ ૨૦૧૯૯ ૩૩૦૩ ૨૪૭ ૨૩૭૪૯ 
 

 



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

ક્રમ જીલ્લો કેસ મૃત્ય ુ ડીથચાજજ 

૧ અમદાવાદ ૧૨૪૮ ૩૮ ૪૯ 

૨ વડોદરા ૧૮૮ ૭ ૮ 

૩ સુરત ૨૬૯ ૧૦ ૧૧ 

૪ રાજકોટ ૩૮ ૦ ૧૨ 

૫ ભાવનગર ૩૨ ૪ ૧૬ 

૬ આણાંદ ૨૮ ૨ ૩ 

૭ ભરૂચ ૨૩ ૧ ૨ 

૮ ગાાંધીનગર ૧૭ ૨ ૧૧ 

૯ પાટણ ૧૫ ૧ ૧૧ 

૧૦ પાંચમહાલ ૧૧ ૨ ૦ 

૧૧ બનાસકાાંઠા ૧૦ ૦ ૧ 

૧૨ નમમદા ૧૨ ૦ ૦ 

૧૩ છોટાઉદપેુર ૭ ૦ ૧ 

૧૪ કચ્છ ૬ ૧ ૦ 

૧૫ મહેસાણા ૬ ૦ ૦ 

૧૬ બોટાદ ૫ ૧ ૦ 

૧૭ પોરબાંદર ૩ ૦ ૩ 

૧૮ દાહોદ ૩ ૦ ૦ 

૧૯ ગીર-સોમનાથ ૨ ૦ ૧ 

૨૦ ખેડા ૨ ૦ ૦ 

૨૧ જામનગર ૧ ૧ ૦ 

૨૨ મોરબી ૧ ૦ ૦ 

૨૩ સાબરકાાંઠા ૨ ૦ ૨ 

૨૪ અરવલ્લી ૭ ૧ ૦ 

૨૫ મહીસાગર ૩ ૦ ૦ 

કુલ ૧૯૩૯ ૭૧ ૧૩૧ 
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કોરોના વાયરસની વતજમાન પરરસ્થિતીમાાં ગુજરાતમાાં સાવચેતી અને તકેદારીના 

આગોતરા પગલાાં સાિે કેટલાાંક અગમચેતીના સ્નણજયો 

 

 કોરોના વાયરસની વતજમાન પરરસ્થિતીને ધ્યાને લઇ તા.૦૩/૦૫/૨૦૨૦ મધ્ય રાત્રી 

સુધી સમગ્ર દેશમાાં લોકડાઉન જાહેર કરવાનો ભારત સરકારે સ્નણજય લીધો છે. 
 

જેઅાંતગમતરાજ્યસરકારજરૂરીકાયમવાહીહાથધરીરહીછેઅનેલોકોનેમુશ્કેલીપડેનરહતેની

કાળજીલેવામાાંઆવીરહીછે. 

 છેલ્લાકેટલાકરદવસોમાાંરાજ્યમાાંCOVID-19 સામેલડીરહેલાપ્રથમહરોળનાકમમયોગીઓ

એટલેકેઆરોગ્યકમીઓ,પોલીસકમીઓ,સફાઈકમીઓવગેરેમાાંપોઝીટીવકેસોજોવામળી

રહ્યાછે.આબાબતનેસાંવેદના પૂવજક ધ્યાને લઇ માન. મુખ્ય માંત્રીશ્રીએઆજનીકોરકવમટીની

બેઠકમાાં આરોગ્ય અવધકારીઓનેઆ કમમયોગીઓની સસ્વશેષ કાળજી લેવા માટે સુચના

આપેલછે 

 માન.મુખ્યમાંત્રીશ્રીએ આ પરરસ્થિતીમાાં િેલેસ્સમીયા અને અન્ય 

રહમોગ્લોબીનોપિીિી ગ્રથત બાળકો અને દદીઓને મુશ્કેલી ન પડેતેમાટેસુચનાઆપેલ

જનેે ધ્યાને લઇ ઇવડડયન રેડક્રોસની મદદથી જીલ્લા અને તાલુકા મથકે આવેલ સરકારી

હોવપપટલોખાતેઆવાતમામદદીઓનેજરૂરીસારવારમળીરહેતેમાટેવ્યવપથાગોઠવવામાાં

આવીછે. 

 રેડક્રોસ દ્વારા સરકારી હોવપપટલની મદદથી ગત તા.૧૮/૦૪/૨૦૨૦ સુધીમાાં ૧૭૬૬ 

િેલેસ્સમીયા અને અન્ય રહમોગ્લોબીનોપિીિી ગ્રથત બાળકોને ૧૯૧૫ યુસ્નટ લોહી

ચઢાવવામાાંઆવેલછે. 

 રાજયમાાંહાલનીપરરવપથવતકેજમેાાંહાલલોકલટર ાડસવમશનજોવામળીરહયુાંછે.તેનેધ્યાને

લઇ રાજયસરકારેસઘનસવેલડસ કામગીરી હાથ ધરવાનો વનણમયલીધો છે. જનેુાં ઘવનષ્ટ

મોનીટરીંગકવમશ્નરશ્રી(આ.)નીકચેરીથીકરવામાાંઆવશે.આસવેલડસમાાંપોઝીટીવમળતાાં

દદીઓના આજુબાજુના કડટેડમેડટ ઝોન અને બફર ઝોનમાાં ભારત સરકારની માગમદશીકા

અનુસારકામગીરીહાથધરવામાાંઆવશે. 

વેન્ટીલેટર અન ેવને્ટીલટેર કેર તાલીમ 

 રાજ્યમાાંગાંભીરદદીઓનીસારવારમાટેતમામવવભાગોમાાંથઇને સરકારી હોસ્થપટલો ખાતે 

૧૦૬૧ વેન્ટીલેટર ઉપલબ્ધ છે. અને ખાનગી સાંથિાઓમાાં અાંદાજીત ૧૭૦૦ જટેલા 

વેન્ ટીલેટર ઉપલબ્ધ છે. વધુ ૧,૦૦૦ વેડટીલેટર ખરીદીનો આદેશ આપેલ છે. વધુમાાં ૪૩

વેડટીલેટરરદલ્હીખાતેથીરાજ્યસરકારનેમળેલછે. 
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 રાજયનાડામકટરોઅને પેરામેડીકલપટાફનેવેડટીલેટર કેરનીતાલીમઆપવામાટેરાજયની

મેડીકલકોલેજોમાાંતા.૨૧/૦૩/૨૦૨૦થીશરૂકરેલછે.અનેતા.૦૫/૦૪/૨૦૨૦સુધીમાાં૩૫૨૨ 

આરોગ્યકમીઓનેતાલીમઆપવામાાંઆવેલછે. 

 તા.૦૮/૦૪/૨૦૨૦સુધીમાાં૯૦૩૧  આરોગ્યકમીઓનીતાલીમપૂરીકરેલછે. 

૧૧૦૦ અને ઈમેલ હેલ્પલાઇન તથા ટેલી મેડીસીનની સુવિધા 

o રાજ્યમાાં૧૧૦૦નાંબરની હેલ્પલાઇનશરૂકરવામાાંઆવેલ છે.આ હેલ્પલાઇનદ્વારા

આઇસોલેશનઅથવા હોમ ક્વોરડટાઇન કરવામાાંઆવેલલાભાથી દદીઓને ર૪X૭

કલાક માટે એમ.બી.બી.એસ,એમ.ડી. રફવઝવશયન,કલીનીકલ સાઇકોલોજીપટ અને

સાઇક્રીયાટર ીપટવનષણાાંતતબીબદ્વારાટેલીમેરડસીન,ટેલીકાઉડસેલીંગ(પરામશમ)અને

ટેલીએડવાઇઝ(સલાહ)આપશે. 

o વધુમાાં ધી ગુજરાત કેડસરએડડ રીસચમ ઇડપટીટ્યુટ દ્વારા પણ તાજતેરમાાં કોરોના

વાઇરસને કારણે લોકડાઉનની પરીવપથતીમાાં ટેલી મેડીસીનની સુવવધા ઉપલબ્ધ

કરાવવામાાંઆવેલછે.જનેામાટે૦૭૯-૨૨૬૮૮૦૨૮નાંબરઉપરસવારના૦૯:૦૦થી

૧૦:૦૦નીવચ્ચેફોનકરીટેલીમેડીસીનનીસુવવધામેળવીશકાશે. 

o તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૦ સુધીમાાંઆ હેલ્પલાઇન ઉપર ૪૬૬૨ જટેલા કોલઆવેલ જમેને

સારવારસહીતનીસુવવધાપૂરીપાડવામાાંઆવીછે. 

 રાજયનાતમામહોવપપટલોઅનેતબીબોપાસેથીSARIનાકેસોનીમાહીતીતાત્કાવલકમળી

રહેતેમાટેઆરોગ્યઅનેપરરવારકલ્યાણવવભાગદ્વારાDr.TeCHO Application શરૂ

કરવામાાંઆવેલછે.જેઅાંતગમત૩૩૦૪ જટેલાખાનગીતબીબોએરજીપટરેશનકરાવેલછે. 

 રાજ્યમાાંહાલનીનોવેલકોરોનાવાયરસ(કોવવડ-૧૯)નાસાંક્રમણનીપરરસવથવતમાાંજરૂરી

તમામદવાઓ,સાધનસામગ્રી,માનવબળઅનેતમામઅડયકોઇપણજરૂરીવપતુઓ,સેવાઓ

તાત્કાવલક ધોરણે ઉપલબ્ધ કરી શકાય તે હેતુસર રાજ્ય સરકારે ખાસ ખરીદ સવમવત

બનાવવામાાંઆવેલછે. 

 રાજયમાાંઅમદાવાદખાતે૧૨૦૦ બેડ,વડોદરા,રાજકોટખાતે૨૫૦ અનેસુરતખાતે૫૦૦બેડ

તેમજતમામજીલ્લાખાતેસરકારીઅનેખાનગી૧૦૦બેડનીહોવપપટલોઉભીકરવામાાંઆવેલ

છે.કુલરાજયમાાં૮૪૦૦બેડનીસુવવધાનીતૈયારીકરેલછે.જેમાત્રકોરોનાગ્રપતદદીઓમાટે

વાપરવામાાંઆવનારછે. 

 રાજયમાાંરેપીડડાયગ્નોપટીકહેતુ૨૪૦૦૦જટેલીકીટોપ્રાપ્તથયેલછે. 

 

 

 

 



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

 

 રાજયમાાં લેબોરેટરી પરીક્ષણની સ્વગતો  

 

COVID 19 Testing laboratories in Gujarat 

Government Laboratory 

Sr. 
No 

Name of Laboratory 

1 B.J.Medical College, Ahmedabad 

2 M.P.Shah Medical College, Jamnagar 

3 Government Medical College, Bhavnagar 

4 Government Medical College, Vadodara 

5 Government Medical College, Surat 

6 PDU Medical College, Rajkot 

7 SVP Medical College, Ahmedabad (NHL) 

8 GMERS-Sola, Ahmedabad 

9 NIOH, Ahmedabad 

10 Gujarat Biotechnology Research Centre (GBRC), Gandhinagar * 

11 GCRI -Ahmedabad (Extension of BJMC) * 

12  IKD Hospital, Laboratory (Extension of BJMC) * 

13 SMMIMER Hospital Surat 

Private Laboaratory 

Sr. 
No 

Name of Laboratory 

14 Unipath Speciality Laboaratory, Ahmedabad 

15 Supratech Micropath Diagnostics & Research laboratory 

16 SN Gene lab, Private limited, Surat 

17 Pangenomics International Pvt. Ltd, Ahmedabad 

 

 


