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

 હેલ્પલાઈન: ૧૦૪  

 
COVID-19અખબ ારી યાદી �માકં: ૯૫  

આરોગ્ યઅને પ�રવાર કલ્યાણ િવભાગ,  
ગાંધીનગર. 

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

તા.૧૭ .૦૪.૨૦૨૦ ,૧૮ .૦૦ કલાક 
 

૧૭.૦૪.૨૦૨૦ ૧૦.૦૦  કલાક  બ ાદ નવા કેસ અન ે મરણની િસ્થિત 

આ જના કેસ  આ જના મરણ આ જના ડીસ્ચાજ ર્ 

૭૮  ૦૩  ૧૨  
 

 

૧૭.૦૪.૨૦૨૦ ૧૦.૦૦  કલાક  બ ાદ નવા ન ોંધાયેલ કેસોની િવગત 

િજ�ો કેસ  પુરૂષ �ી 

અમદાવાદ ૩૨  ૨૩  ૦૯  

સુરત ૩૮  ૨૪  ૧૪  

વડોદરા ૦૫  ૦૫  ૦૦  

બ નાસકાંઠા ૦૩  ૦૧  ૦૨  

કુલ ૭૮  ૫૩  ૨૫  
 

 

 

દદ�ઓ ની િવગત 
 

�મ અત્યાર સ ુધીના કુલ 
પોઝીટીવ દદ� 

દદ� ડીસ્ચાજ ર્ મૃત્ય ુ

વેન્ટીલ ેટર સ્ટેબ લ 

૧  ૧૦૯૯  ૦૯  ૯૬૩  ૮૬  ૪૧  
 

 

લેબ ોરેટરી પરીક્ષ ણન ી િવગત 

િવગત ટેસ્ટ પોઝીટીવ ન ેગ ેટીવ 
ગત ર૪  કલાક દરમ્યાન કરેલ ટેસ્ટ ૨૫૩૫  ૧૭૦  ૨૩૬૫  

અત્યાર સ ુધીના કુલ  ૨૩૪૩૮  ૧૦૯૯  ૨૨૩૩૯  
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૧૭.૦૪.૨૦૨૦ ૧૦.૦૦  કલાક  બ ાદ નવા ન ોંધાયેલ મરણની િવગત 

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

િવગ્ત 

૧  ૬૯   પુરુષ અમદાવાદ એસ વી પી અમદાવાદ �દયની બ ીમારી 

૨  ૭૦ �ી અમદાવાદ િસિવલ હોિસ્પટલ 
હાયપરટેન્શન, 

ડાયાબ ીટીસ 

૩  ૬૯ પુરુષ અમદાવાદ એસવીપી હોિસ્પટલ  

૧૭.૦૪.૨૦૨૦ ૧૦.૦૦  કલાક  બ ાદ નવા ન ોંધાયેલ ડીસ્ચાજ ર્ન ી િવગત 

�મ ઉમર �િત � �ો હોિસ્પટલન ું ન ામ 

૧  ૪૫ પુરુષ  આ ણદં જનરલ હોિસ્પટલ આ ણંદ 

૨  ૪૮   પુરુષ આ ણદં જનરલ હોિસ્પટલ આ ણંદ 

૩  ૨૬ �ી આ ણદં કરમસદ હોિસ્પટલ 

૪  ૫૪ �ી પાટણ � એમઈઆ રએસ ધારપરુ 

૫  ૫૫  �ી પાટણ � એમઈઆ રએસ ધારપરુ 

૬  ૨૮ પુરુષ પાટણ � એમઈઆ રએસ ધારપરુ 

૭  ૬૦ પુરુષ પાટણ � એમઈઆ રએસ ધારપરુ 

૮  ૨૧ �ી પાટણ � એમઈઆ રએસ ધારપરુ 

૯  ૨૭ �ી પાટણ � એમઈઆ રએસ ધારપરુ 

૧૦ ૮૩ પુરુષ પાટણ � એમઈઆ રએસ ધારપરુ 

૧૧ ૪૦ �ી અમદાવદ એસવી પી અમદાવાદ 

૧૨ ૩૫ પુરુષ અમદાવાદ એસવીપી અમદાવાદ 

રોગની પરીિસ્થિત 

 િવ� ભ ારત ગુજરાત 

નવા કેસ ૭૬૬૪૭ ૪૪૮ ૭૮  
કુલ કેસ ૧૯૯૧૫૬૨  ૧૩૮૩૫  ૧૦૯૯  

નવા મરણ ૭૮૭૫  ૧૫  ૦૩  
કુલ મરણ ૧૩૦૮૮૫  ૪૫૨  ૪૧ 

 
 
 
 
 
 

૧૦૪ હેલ્પ લાઈન િવગત 

�મ િવગત સંખ્યા 
૧ કોરોના રીલેટેડ કોલ ૪૬૧૭૯  
૨ સારવાર અપાયેલ વ્યિક્ત ૧૦૦૦  
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કોરોન્ટાઇન ફેિસલીટીની િવગતો 
 

�મ હોમ 

કોરોન્ટાઇન  

સરકારી ફેિસલીટીમાં 

કોરોન્ટાઇન  

�ાઇવેટ ફેિસલીટીમાં 

કોરોન્ટાઇન  

કુલ કોરોન્ટાઇન 

સ ંખ્યા 

૧  ૧૩૬૮૯  ૨૦૫૪  ૧૭૧  ૧૫૯૧૪  
 

�મ � �ો કેસ  મૃત્ય  ુ ડીસ્ચાજ ર્ 

૧ અમદાવાદ ૬૨૨ ૨૧ ૨૪ 

૨ વડોદરા ૧૪૨ ૬ ૭ 

૩ સુરત ૧૪૦ ૫ ૧૦ 

૪ રાજકોટ ૨૮ ૦ ૮ 

૫ ભાવનગર ૨૬ ૩ ૧૦ 

૬ આણંદ ૨૬ ૦ ૩ 

૭ ભરૂચ ૨૧ ૦ ૦ 

૮ ગાંધીનગર ૧૭ ૧ ૯ 

૯ પાટણ ૧૫ ૧ ૧૧ 

૧૦ પંચમહાલ ૮ ૧ ૦ 

૧૧ બનાસકાંઠા ૯ ૦ ૦ 

૧૨ નમર્દા ૧૧ ૦ ૦ 

૧૩ છોટા ઉદેપુર ૬ ૦ ૦ 

૧૪ કચ્છ ૪ ૧ ૦ 

૧૫ મહેસાણા ૪ ૦ ૦ 

૧૬ બોટાદ ૪ ૧ ૦ 

૧૭ પોરબદંર ૩ ૦ ૩ 

૧૮ દાહોદ ૩ ૦ ૦ 

૧૯ ગીર-સોમનાથ ૨ ૦ ૧ 

૨૦ ખેડા ૩ ૦ ૦ 

૨૧ �મનગર ૧ ૧ ૦ 

૨૨ મોરબી ૧ ૦ ૦ 

૨૩ સાબરકાંઠા ૧ ૦ ૦ 

૨૪ અરવ�ી ૧ ૦ ૦ 

૨૫ મહીસાગર ૧ ૦ ૦ 

�ુલ ૧૦૯૯ ૪૧ ૮૬ 
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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.૦૩/૦૫/૨૦૨૦ 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. 

• છે�ા કેટલાક �દવસોમાં રાજ્યમાં  COVID-19 સામે લડી રહેલા �થમ હરોળના 

કમર્યોગીઓ એટલે કે આરોગ્ય કમ�ઓ, પોલીસ કમ�ઓ, સફાઈ કમ�ઓ વગેરેમાં પોઝીટીવ 

કેસો �વા મળી ર�ા છે. આ બાબતને સ ંવેદન ા પૂવર્ક ધ્યાન ે લઇ માન . મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ 

આજની કોર કિમટીની બેઠકમાં આરોગ્ય અિધકારીઓને આ કમર્યોગીઓની સિવશેષ કાળ�  

લેવા માટે સુચના આપેલ છે અત્યાર સુધીમાં આવા ૨૮ કમ�ઓ ધ્યાને આવેલ છે.  

• માન.મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આ  પ�રિસ્થતીમાં થ ેલ ેિસમીયા અન ે અન્ય 

�હમોગ્લોબ ીન ોપથીથી �સ્ત બ ાળકો અન ે દદ�ઓ ન ે મ ુશ્કેલી ન  પડે  તે માટે સુચના 

આપેલ જનેે ધ્યાન ે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.૧૭/૦૪/૨૦૨૦ સુધીમાં ૧૬૧૯ 

થ ેલ ેિસમીયા અન ે અન્ય �હમોગ્લોબ ીનોપથીથી �સ્ત બ ાળકોન ે ૧૭૫૫  યુિનટ લોહી 

ચઢાવવામાં આવેલ છે. ૬૬૭  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 ેટર અન ે વને્ટીલટેર 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. 
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• 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 

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.૧૭/૦૪/૨૦૨૦ સુધીમાં આ હેલ્પલાઇન ઉપર ૪૨૦૮ જટેલા કોલ આવેલ જમેને 

સારવાર સહીતની સુિવધા પૂરી પાડવામાં આવી છે. 

• રાજયના તમામ હોિસ્પટલો અને તબીબો પાસેથી SARIના કેસોની માહીતી તાત્કાિલક મળી 

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

કરવામાં આવેલ છે. જ ેઅંતગર્ત ૩૩૦૪ 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.  

 
 
 
 
 



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

• રાજયમાં લ ેબ ોરેટરી પરીક્ષ ણની િવગતો  

 

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) * 

Private Laboaratory 

Sr. 
No Name of Laboratory 

13 Unipath Speciality Laboaratory, Ahmedabad 

14 Supratech Micropath Diagnostics & Research laboratory 

15 SN Gene lab, Private limited, Surat 

16 Pangenomics International Pvt. Ltd, Ahmedabad 

 
 


