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હેલ્પલાઈ: ૧૦૪  

 
COVID-19 અખબલરી યલદી �મલંક: ૮૫   

આરોગયલ અઈે ્પરરલર કલયલા  રવલા,  
ાલંધીઈાર. 

ફોઈ ઈં. ૦૭૯-૨૩૨૫૦૮૧૮ ા-મેપ: ssoidsp@gmail.com 
 

તલ.૧૨ .૦૪.૨૦૨૦,૧૮.૦૦ કપલક 
 

૧૨.૦૪.૨૦૨૦ ૧૦.૦૦  કપલક  બ લદઈરલ કેસ અઈ ે મરાઈી  સ્ ત 

આ જઈલ કેસ  આ જઈલ મરા આ જઈલ ડીસ્લજ જ 

૨૩  ૦૧  ૦૦ 
 

 

૧૨.૦૪.૨૦૨૦ ૧૦.૦૦  કપલક  બ લદ ઈરલ ઈ ોધલયેપ કેસોઈી  રાત  

 જ�ો કેસ  ્ુરુ �ી 

અમદલરલદ ૧૬  ૧૩  ૦૩  

આ ાંદ ૦૧  ૦૧  ૦૦  

રડોદરલ ૦૬  ૦૩  ૦૩  

કુપ ૨૩  ૧૭  ૦૬  
 

 

દદ�ઓ ઈી  રાત 
 

�મ અતયલર સ ુધીઈલ કુપ 
્ોઝીટીર દદ� 

દદ� ડીસ્લજ જ મૃતયુ 

રેનટીપેટર સટેબપ 

૧  ૫૧૬  ૦૪  ૪૪૪  ૪૪  ૨૪  
 

 

 
 

૧૨.૦૪.૨૦૨૦ ૧૦.૦૦  કપલક  બ લદ ઈરલ ઈ ોધલયેપ મરાઈી  રાત  

�મ ઉમર � ત ��ો હો સ્ટપઈ ું ઈ લમ અનય  બમલરી 

૧  ૬૦ �ી અમદલરલદ  સ રપ  હો સ્ટપ અમદલરલદ  ફેફસલઈી  બમલરી  
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પેબ ોરેટરી ્રીક ાઈી  રાત 

 રાત ટેસટ ્ોઝીટીર ઈ ેા ેટીર ્ેનડડા  
ાત ર૪  કપલક દરમયલઈ કરેપ ટેસટ ૨૦૧૨ ૪૮ ૧૬૩૨ ૩૩૨ 

અતયલર સ ુધીઈલ કુપ  ૧૧૭૧૫ ૫૧૬ ૧૦૮૬૭ ૩૩૨ 
 

 
કોરોનટલાઈ ફે સપીટીઈી  રાતો 

 

�મ હોમ 

કોરોનટલાઈ  

સરકલરી ફે સપીટીમલં 

કોરોનટલાઈ  

�લારેટ ફે સપીટીમલં 

કોરોનટલાઈ  

કુપ કોરોનટલાઈ 

સ ંખયલ 

૧  ૧૪૦૧૩  ૧૪૦૬  ૧૪૨  ૧૫૫૬૧  
 
 
 
 
 

��લઈ ું ઈ લમ 

કેસ  મૃતય ુ

પડસ્લજ જ 
સ ંખયલ 

�રલસઈી  રાત 
સંખયલ 

�રલસઈી  રાત 

 રદ ેશ 
આ ંતર 
રલજય 

પોકપ  રદ ેશ 
આ ંતર 
રલજય 

પોકપ 

અમદલરલદ ૨૮૨ ૧૫ ૨૭ ૨૪૦ ૧૨ ૧ ૦ ૧૧ ૧૧ 
સુરત ૨૮ ૫ ૧ ૨૨ ૪ ૦ ૧ ૩ ૭ 

રલજકોટ ૧૮ ૩ ૦ ૧૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૫ 
રડોદરલ ૧૦૧ ૬ ૦ ૯૫ ૨ ૨ ૦ ૦ ૭ 

ાલંધીઈાર ૧૫ ૨ ૦ ૧૩ ૧ ૦ ૦ ૧ ૭ 
વલરઈાર ૨૩ ૦ ૧ ૨૨ ૨ ૦ ૧ ૧ ૪ 

કચ્ ૪ ૧ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
મહેસલાલ ૨ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ાીર-સોમઈલ્ ૨ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
્ોરબંદર ૩ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ 
્ં્મહલપ ૧ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ 

્લટા ૧૪ ૦ ૧ ૧૩ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ 
્ોટલ ઉદે્ુર ૩ ૦ ૧ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
�મઈાર ૧ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ 
મોરબી ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
આાંદ ૮ ૦ ૦ ૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સલબરકલંઠલ ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
દલહોદ ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
વર્ ૮ ૦ ૦ ૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કુપ ૫૧૬  ૩૩  ૩૨  ૪૨૮  ૨૪  ૩  ૩  ૧૮  ૪૪  
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રોાઈી ્રી સ્ ત 

  ર� વ લરત ાુજરલત 

ઈરલ કેસ ૮૯૬૫૭  ૯૧ ૨૩ 
કુપ કેસ ૧૬૧૦૯૦૯  ૮૪૪૭  ૫૧૬ 

ઈરલ મરા ૬૮૯૨  ૦૦  ૦૧ 
કુપ મરા ૯૯૬૯૦  ૨૭૩  ૨૪ 

 
 
 
 
 
 

 

૧૦૪ હેલ્ પલાઈ  રાત 

�મ  રાત સંખયલ 
૧ કોરોઈલ રીપ ેટેડ કોપ ૪૦૦૬૮  
૨ સલરરલર અ્લયેપ વય િત ૭૧૩  

 
કોરોઈ લ રલયરસઈી રતજમલઈ  ્પર સ્તીમલં ા ુજરલતમલં સલર્ેતી અઈ ે તકેદલરીઈલ 

આ ાોતરલ ્ાપલં સલ્ ે કેટપલંક અામ્ેતીઈલ  ઈાજયો 
 

• કોરોઈલ રલયરસઈી રતજમલઈ  ્પર સ્તીઈ ે  ધયલઈ ે પા તલ.૧૪/૦૪/૨૦૨૦ મધય રલાી 

સ ુધી સમ� દ ેશમલં પોકડલઉઈ �હેર કરરલઈો વ લરત સરકલરે  ઈાજય પીધો ્ે. 

 

જ ેઅંતાજત રલજય સરકલર જરરી કલયજરલહી હલ્ ધરી રહી ્ે અઈે પોકોઈે મુેકેપી ્ડે ઈપહ તેઈી 

કલળ� પેરલમલં આરી રહી ્ે. તયલરે મલઈ.મુખયમંાી્ીી આ  ્પર સ્તીમલં ્ ેપ ે સમીયલ 

અઈ ે અનય પહમોગપોબ ીઈો્્ી્ી �સત બ લળકો અઈ ે દદ�ઓ ઈ ે મ ુેકેપી ઈ  ્ડે   તે મલટે 

સુ્ઈલ આ્ેપ જઈેે ધયલઈે પા ા નડયઈ રેડ�ોસઈી મદદ્ી ��લ અઈે તલપુકલ મ્કે આરેપ 

સરકલરી હો સ્ટપો ખલતેઆરલ તમલમ દદ�ઓઈે જરરી સલરરલર મળી રહે તે મલટે વયરસ્લ 

ાોઠરરલમલં આરી ્ે.  

• રેડ�ોસ �લરલ સરકલરી હો સ્ટપઈી મદદ્ી ાત તલ.૧૨/૦૪/૨૦૨૦ સુધીમલં ૧૧૩૮ 

્ ેપ ે સમીયલ અઈ ે અનય પહમોગપોબ ીઈો્્ી્ી �સતબલળકોઈ ે ૧૨૩૩ યુ ઈટ પોહી  

્ઢલરરલમલં આરેપ ્ે.  ૪૭૧   બ લળકોઈ ે દરલઓ આ્રલમલં આરી ્ે. 

• રલજયમલં હલપઈી ્પર સ્ ત કે જમેલં હલપ પોકપ ટટ લનસ મશઈ શરલ મળી રહયું ્ે. તેઈે ધયલઈે 

પા રલજય સરકલરે સઘઈ સર�પનસ કલમાીરી હલ્ ધરરલઈો  ઈાજય પીધો ્ે. જઈેું ઘ ઈ� 

મોઈીટરડા ક મમર્ી (આ.) ઈી ક્ેરી્ી કરરલમલં આરશે. આ સર�પનસમલં ્ોઝીટીર 

મળતલં દદ�ઓઈલ આજુબલજુઈલ કનટેનમેનટ ઝોઈ અઈે બફર ઝોઈમલં વલરત સરકલરઈી 

મલાજદશ�કલ અઈુસલર કલમાીરી હલ્ ધરરલમલં આરશે.  
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રેનટીપ ેટરઅઈ ેરેનટીપ ેટર કેર તલપીમ 

• રલજયમલં ાંવીર દદ�ઓઈી સલરરલર મલટે તમલમ  રવલાોમલં ્ાઈે  સરકલરી હો સ્ટપો ખલતે 

૧૦૬૧ રેનટીપ ેટર ઉ્પબધ ્ે.  અઈે  ખલઈાી સ ંસ્લઓ મલં અ ંદલ� ત ૧૭૦૦ જટેપલ 

રેનટીજપેટર ઉ્પબધ ્ે. રધુ ૧,૦૦૦ રેનટીપેટર ખરીદીઈો આદેશ આ્ેપ ્ે. રધુમલં ૪૩ 

રેનટીપેટર પદલહી ખલતે્ી રલજય સરકલરઈે  મળેપ ્ે. 

• રલજયઈલ ડલજકટરો અઈે ્ેરલમેડીકપ સટલફઈે રેનટીપેટર કેરઈી તલપીમ આ્રલ મલટે રલજયઈી 

મેડીકપ કોપેશમલં તલ.૨૧/૦૩/૨૦૨૦ ્ી શર કરેપ ્ે. અઈે તલ.૦૫/૦૪/૨૦૨૦ સુધીમલં ૩૫૨૨ 

આરોગયકમ�ઓઈે તલપીમ આ્રલમલં આરેપ ્ે. 

• તલ.૦૮/૦૪/૨૦૨૦ સુધીમલં ૯૦૩૧  આરોગયકમ�ઓઈી તલપીમ પ્રી કરલરરલમલં આરઈલર ્ે.  

૧૧૦૦ટઅફટટઈરટોટહટ લ્ોલાફટ તલટ ટ્ોલટરટે લીલફફલટીસુિવલ 
o રલજયમલં ૧૧૦૦  ઈંબરઈી હેલ્પલાઈ શર કરરલમલં આરેપ ્ે. આ હેલ્પલાઈ �લરલ 

આાસોપેશઈ અ્રલ હોમ િરોરનટલાઈ કરરલમલં આરેપ પલવલ્� દદ�ઓઈે ર૪ X૭ 

કપલક મલટે ીમ.બી.બી.ીસ ,ીમ.ડી. પફ ઝ શયઈ ,કપીઈીકપ સલાકોપો�સટ અઈે 

સલા�ીયલટટ ીસટ  ઈિાલંત તબીબ �લરલ ટેપી મેપડસીઈ ,ટેપી કલઉનસેપડા(્રલમશજ)અઈે 

ટેપી ીડરલાઝ(સપલહ) આ્શે. 

o રધુમલં ધી ાુજરલત કેનસર ીનડ રીસ્જ ાનસટી્ુટ �લરલ ્ા તલજતેરમલં કોરોઈલ 

રલારસઈે કલરાે પોકડલઉઈઈી ્રી સ્તીમલં ટેપી મેડીસીઈઈી સુ રધલ ઉ્પબધ 

કરલરરલમલં આરેપ ્ે. જઈેલ મલટે ૦૭૯-૨૨૬૮૮૦૨૮  ઈંબર ઉ્ર સરલરઈલ ૦૯:૦૦ 

્ી ૧૦:૦૦ ઈી રચ્ે ફોઈ કરી ટેપી મેડીસીઈઈી સુ રધલ મેળરી શકલશે.  

o તલ.૧૧/૦૪/૨૦૨૦ સુધીમલં આ હેલ્પલાઈ ઉ્ર ૨૯૦૪ જટેપલ કોપ આરેપ જમેઈે 

સલરરલર સહીતઈી સુ રધલ પ્રી ્લડરલમલં આરી ્ે. 

o તલ.૧૧/૦૪/૨૦૨૦ સુધીમલં ામેપ હેલ્પલાઈ ઉ્ર ૨૫૫  જટેપી મલહીતી મલટે મદદ 

મલારલમલં આરેપ જમેલં મોટેવલાે રોા  રુેઈી મલપહતી અઈે રોા અટકલયત મલટે સરકલર 

�લરલ પેરલમલં આરેપ ્ાપલ અંાે �ાકલરી મેળરરલમલં આરી ્ે. રધુમલં કેટપલક 

વય િતઓ �લરલ  સરકલર ઈે મદદ મલટે ્ા રજપઆત કરી ્ે.  

• રલજયઈલ તમલમ હો સ્ટપો અઈે તબીબો ્લસે્ી SARI ઈલ કેસોઈી મલહીતી તલતકલ પક મળી 

રહે  તે મલટે આરોગય અઈે ્પરરલર કલયલા  રવલા �લરલ Dr.TeCHO Application શર 

કરરલમલં આરેપ ્ે. જ ેઅંતાજત ૨૮૩૨ જટેપલ ખલઈાી તબીબોી ર�સટટેશઈ કરલરેપ ્ે.  

• રલજયમલં હલપઈી ઈોરેપ કોરોઈલ રલયરસ ( કો રડ-૧૯) ઈલ સં�માઈી ્પરસ ્ તમલં જરરી 

તમલમ દરલઓ, સલધઈ સલમ�ી, મલઈરબળ અઈે તમલમ અનય કોા્ા જરરી 

રસતુઓ,સેરલઓ તલતકલ પક ધોરાે ઉ્પબધ કરી શકલય તે હેતુસર રલજય સરકલરે ખલસ 

ખરીદ સ મ ત બઈલરરલમલં આરેપ ્ે. 
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• રલજયમલં અમદલરલદ ખલતે ૧૨૦૦ બ ેડ , રડોદરલ, રલજકોટ ખલતે ૨૫૦  અઈે સુરત ખલતે ૫૦૦  

બેડ તેમજ તમલમ ��લ ખલતે સરકલરી અઈે ખલઈાી ૧૦૦  બેડઈી હો સ્ટપો ઉવી કરરલમલં 

આરેપ ્ે. કુપ રલજયમલં ૮૪૦૦  બેડઈી સુ રધલઈી તૈયલરી કરેપ ્ે. જ ેમલા કોરોઈલ �સત 

દદ�ઓ મલટે રલ્રરલમલં આરઈલર ્ે.  

• રલજયઈી અમદલરલદમલં ાા  તેમજ  સુરત, રડોદરલ, વલરઈાર, �મઈાર ત્લ રલજકોટ ખલતેઈી 

સરકલરી મેપડકપ કોપેશમલં અઈે અમદલરલદ ખલતેઈી ાા ખલઈાી પેબોરેટરી નયુબાજ સુ�લટેક 

પેબોરેટરી યુઈી્ે્ પેબોરેટરી અઈે ્લઈ�ઈો મકસ પેબોરેટરી અમદલરલદમલં કો રડ-૧૯ મલટે 

પેબોરેટરી ટેસટડાઈી સુ રધલ ઉ્પબધ કરલરરલમલં આરેપ ્ે. 
• વલરત સરકલરઈી ાલાડપલાઈ અઈુસલર રલજયઈલ જ ે જ�લ કો્પરેશઈમલં ીક ્ા કેસ 

ઈોધલયેપ ઈ્ી તેરલ  જ�લઓમલં SARI અઈે ILI ઈલ કેસોઈું સેમ્પ પેરલમલં આરી રહેપ ્ે. 

જમેલં ્ે�લ બે પદરસમલં આ  જ�લઓમલં ૧૧૭૫   સેમ્પ પેરલમલં આરેપ ્ે. જ ે્ૈકી ૨૨૭ 

સેમ્પઈલ  ટેસટ કરરલમલં આરતલ તે તમલમ ઈેાેટીર આરેપ ્ે. 
ડટ ગઝ ીનડ પો� સટીક  

• વલરત સરકલર્ી �લરલ મલસક અઈે સેઈીટલાઝરઈે જરરીયલતઈી રસતુઈી કેટેારીમલં સલમેપ 

કરેપ ્ે. રલજયમલં COVID-19 રોા્લળલઈી શરઆત્ી અતયલરસુધીમલં ીઈ-૯૫ મલસક 

૯ .૭૫  પલખ , ્ી.્ી.ા. કીટ ૩ .૫૮  પલખ  અઈે ટટ ી્પ પેયર મલસક ૧ .૨૩  કરોડ  જથ્લઈી 

ખરીદી કરી ઉ્પબધ કરલરરલમલં આરી રહયો ્ે.  

• COVID-19 અંાેઈી �ોફલાપેકસીસ મલટેઈી દરલ ટેબ . હલાડટ ોકસીકપોરોકરીઈ  ઈલમઈી 

દરલઈે શીડયુપ H1 ડટા તરીકે �હેર કરેપ ્ે. જ ે્ ી હરે આ દરલ મલા અઈે મલા અ ધકૃત 

ડોકટરઈલ  �સકી્શઈ ્ર જ મળી શકે ્ે. 
મલઈર સ ંસલધઈ  

• COVID-19 રોા્લળલ અંતાજત આરોગય સેરલઓઈે  ર્પરત અસર ઈ ્ડે તે હેતુ્ી રલજય 

સરકલરે આરોગય  રવલામલં કલયજરત તલ.૩૧.૦૩.૨૦૨૦ અઈે તલ.૩૦.૦૪.૨૦૨૦ ઈલ રોજ રય 

 ઈરૃત ્તલં તમલમ અ ધકલરી/કમજ્લરીઓઈી  ઈરૃ િ તલ.૩૧.૦૫.૨૦૨૦ સુધી પંબલરરલમલં 

આરી ્ે. રધુમલં રલજય સરકલરે સરકલરી મેડીકપ કોપેજ સંપલ હો સ્ટપ ખલતે તબીબોઈી 

અ્ત ઘટલડરલ ૧૧ મલસઈલ કરલરીય ધોરાે  ઈમણંક આ્રલઈો  ઈાજય પીધો ્ે. જઈેલ 

્રીાલમે ્ા રલજયમલં રધુમલં રધુ તબીબોઈી ઉ્પ બધ ્શે. 
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કલસટર કનટેનમેનટ 
શહેર  રસતલરમલં શરલ મળેપ ્ોઝીટીર દદ�ઓઈલ કલસટરઈલ ્ાપે સરકલરે આ  રસતલરમલં 

કલસટર કનટેનમેનટ કલમાીરી હલ્ ધરી ્ે. જમેલં આ  રસતલરોઈે સં પ્ાજ રીતે પોકડલઉઈ 

કરરલમલં આરે ્ે. તેમજ સઘઈ સર� હલ્ ધરી હલા રીસક અઈે રોાઈલ પકાો ધરલરતલ 

દદ�ઓઈે શોધી કલઢી તેઓઈે  ઈદલઈ અઈે સલરરલરઈી કલમાીરી હલ્ ધરરલમલં આરે ્ે.  

 રાત અમદલરલદ 
કો્પરેશઈ  

સુરત 
કો્પરેશઈ  

વ લરઈાર 
કો્પરશઈ  

રડોદરલ 
કો્પરેશઈ  

રલજકોટ 
કો્પરેશઈ  કુપ 

િપસટર ૧૪ ૨ ૩ ૨ ૭ ૨૮  

ટીમઈી સંખયલ ૩૪ ૨૮ ૩૫ ૧૧ ૫૯ ૧૬૭  

ટીમઈલ 
સભયોઈી 
સંખયલ  

ીમ.ઓ-૧૪ 
સુ્રરલાઝર-  

૧૪ 
્ેરલમેડીકપ –

૬૮ 
કુપ – ૯૬ 

ીમ.ઓ-૩ 
સુ્રરલાઝર- 

૧૨ 
્ેરલમેડીકપ –૫૬ 

કુપ–૭૧ 

ીમ.ઓ-૫ 
સુ્રરલાઝર- ૬ 
્ેરલમેડીકપ-૭૦ 

કુપ–૮૧ 

ીમ.ઓ- ૨ 
સુ્રરલાઝર –૪ 
્ેરલમેડીકપ – ૨૨ 

કુપ–૨૮ 

ીમ.ઓ- ૮ 
સુ્રરલાઝર – 

૮ 
્ેરલમેડીકપ –

૧૧૮ 
કુપ – ૧૩૪ 

ીમ.ઓ- ૩૨ 
સુ્રરલાઝર 

–૪૪ 
્ેરલમેડીકપ – 

૩૩૪ 
કુપ –૪૧૦ 

કુપ રસતી ૭૮૬૪  ૯૭૯૮૬  ૫૭૩૯૪  ૫૧૦૨  ૭૦૧૪  ૧૭૫૩૬૦  

 


