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

હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 
 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાકં: ૨૮૦   

આરોગ્યઅનેપરરવારકલ્યાણવવભાગ, 
ગાાંધીનગર. 

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

તા.૧૪.૧૦.૨૦૨૦ 

વૈશ્વિક મહામારી: કોશ્વવડ૧૯ 

કોરોનાન ં સંક્રમણ વધત ં અટકાવવા માટે રાજ્ય સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ 

 

રાજ્યમાં આજ ેકોશ્વવડ -૧૯ ના ૧૧૭૫ નવા દદીઓ નોધાયા: ૧૪૧૪ દદીઓ 

સાજા થઈને પોતાના ઘરે ગયા 

 

આરોગ્ય શ્વવભાગની પરરણામલક્ષી કામગીરીના પરરણામે રાજયમાં સાજા 

થવાનો દર ૮૮.૦૪ ટકા 

 

અત્યાર સ ધીમાં રાજયભરમાં થી ક લ ૧,૩૬,૫૪૧  દદીઓએ કોરોનાને 

આપી મ્હાત 

 

રાજયમા આજ ે૫૦,૯૯૩ કોરોનાના ટેસ્ટ કરાયા: અત્યાર સ ધીમા 

રાજયભરમાં ૫૧,૬૫,૬૭૦ ટેસ્ટ કરાયા 

 

***** 
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અન્ય રાજ્યની સરખામણીએ ગ જરાતની શ્વસ્થશ્વત 

રાજ્યન  ંનામ ૧ રદવસ માં આવેલ નવા કેસ એક્ટીવ કેસ ક લ કેસ 

કેરલા  ૮૭૬૪ ૯૫૪૯૩ ૩૦૩૮૯૬ 

મહારાષ્ટ્ર  ૮૫૨૨ ૨૦૫૮૮૪ ૧૫૪૩૮૩૭ 

કણાાટકા  ૮૧૯૧ ૧૧૩૪૭૮ ૭૨૬૧૦૬ 

તાશ્વમલનાડ   ૪૬૬૬ ૪૩૨૩૯ ૬૬૫૯૩૦ 

આધ્રપ્રદેશ  ૪૬૨૨ ૪૨૮૫૫ ૭૬૩૫૭૩ 

પશ્વિમ બંગાળ ૩૬૩૧ ૩૦૯૮૮ ૩૦૨૦૨૦ 

રદલ્હી  ૩૦૩૬ ૨૧૪૯૦ ૩૧૪૨૨૪ 

ઉત્તર પ્રદેશ  ૨૯૫૭ ૩૮૦૮૨ ૪૪૨૧૧૮ 

છતીસગઢ ૨૬૧૯ ૨૭૨૦૮ ૧૪૭૮૬૬ 

ઓડીશા ૨૨૭૫ ૨૨૮૯૨ ૨૫૬૯૩૭ 

રાજસ્થાન  ૨૦૩૫ ૨૧૯૨૪ ૧૬૩૨૧૯ 

આસામ ૧૪૮૨ ૨૮૮૯૭ ૧૯૬૭૮૬ 

મધ્ય પ્રદેશ  ૧૪૬૩ ૧૪૬૬૧ ૧૪૯૭૬૧ 

તેલંગણા ૧૪૪૬ ૨૩૭૨૮ ૨૧૬૨૩૮ 

શ્વબહાર ૧૩૨૦ ૧૦૮૩૫ ૧૯૮૮૫૫ 

ગ જરાત  ૧૧૭૫ ૧૪૯૫૯ ૧૫૫૦૯૮ 
 

રાજ્યમાાંકોરોનાન ાંસાંક્રમણઅટકાવવામાટેરાજયસરકારસતતપ્રયત્નશીલછે.

રાજયસરકારનાસઘનપ્રયાસોનાપરરણામેકોરોનાવાયરસનાસાંક્રમણન ાંપ્રમાણ

ધીમે ધીમે ઘટી રહ્ય  છે .આજે રાજયના વવવવધ વજલ્લાઓ માાં ક લ ૧,૧૭૫ કેસ

નોંધાયાછે. સાથે આજે ૧,૪૧૪ દદીઓ એ કોરોનાને મ્હાત આપી સાજા થઈને

પોતાનાઘરેગયાછે.અત્યારસ ધીમાાંરાજયનાક લ૧,૩૬,૫૪૧દદીઓસાજાથયા

છે.રાજયનોસાજાથવાનોદર૮૮.૦૪છે.એજરીતેકોરોનાટેસ્ટીંગનીક્ષમતાપણ

વધારવામાઆવી રહી છે.આજે રાજ્યમાાં ક લ ૫૦,૯૯૩ ટેસ્ટ કરવામાાંઆવ્યા છે

રાજ્યની વસ્તીને ધ્યાને લેતા પ્રવતરદન ૭૮૪.૫૧ ટેસ્ટ પ્રવત વમવલયન જટેલા થવા

પામેછે.રાજયમાાંઅત્યારસ ધીમાાંક લ૫૧,૬૫,૬૭૦ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાછે. 
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રાજ્યના જ દા જ દા વજલ્લાઓમાાં આજની તારીખે ક લ ૫,૭૪,૬૮૨ વ્યવતતઓને

તવૉરેન્ટાઈનકરવામાાંઆવ્યાછેજેપૈકી૫,૭૪,૪૪૧વ્યવતતઓહૉમતવૉરેન્ટાઈનછે

અને૨૪૧વ્યવતતઓનેફેસીલીટીતવૉરેન્ટાઈનમાાંરાખવામાાંઆવ્યાછે. 
 

 

***** 

રાજ્યમાં હાલ ક લ દદીઓની શ્વવગત નીચે મ જબ છે. 

એક્ટીવ કેસ 
ડીસ્ચાજા મૃત્ય  

ક લ વેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૧૪૯૫૯ ૭૯ ૧૪૮૮૦ ૧,૩૬,૫૪૧ ૩૫૯૮ 

 

રાજ્યમાં આજ રોજ કોવીડ-૧૯ નાં કારણે ક લ ૧૧ દ :ખદ મૃત્ય  નોંધાયેલ છે. જનેી 

શ્વવગત નીચે મ જબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્ય  

અમદાવાદ કોપોરેશન ૪ 

સ રત કોપોરેશન ૨ 

ગાંધીનગર ૧ 

પાટણ ૧ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૧ 

સ રત ૧ 

વડોદરા કોપોરેશન ૧ 

ક લ ૧૧ 
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રાજ્યમા ંઆજ રોજ નોંધાયેલ કોવીડ-૧૯ ના કેસ અને ડીસ્ચાજાની શ્વવગત  નીચે મ જબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાજા 

સ રત કોપોરેશન ૧૭૪ ૧૮૨ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૧૬૫ ૧૭૯ 

સ રત ૭૮ ૮૫ 

વડોદરા કોપોરેશન ૭૭ ૬૯ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૭૬ ૯૪ 

જામનગર કોપોરેશન ૬૦ ૭૩ 

વડોદરા ૪૦ ૮૮ 

મહેસાણા ૩૭ ૧૩૦ 

રાજકોટ ૨૯ ૧૦ 

અમરેલી ૨૮ ૨૦ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૨૭ ૧૪ 

ભરૂચ ૨૫ ૨૧ 

જામનગર ૨૫ ૩૬ 

પાટણ ૨૩ ૨૧ 

સ રેન્રનગર ૨૩ ૨૭ 

જ નાગઢ ૨૧ ૧૦ 

જ નાગઢ કોપોરેશન ૨૦ ૨૨ 

કચ્છ ૨૦ ૦ 

ગાંધીનગર ૧૯ ૧૦ 

પંચમહાલ ૧૯ ૨૬ 

સાબરકાંઠા ૧૯ ૫૪ 

ગીર સોમનાથ ૧૮ ૧૬ 

અમદાવાદ ૧૭ ૨૧ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૧૪ ૧૭ 

મોરબી ૧૪ ૯ 

આણંદ ૧૨ ૧૧ 

બનાસકાંઠા ૧૧ ૩૧ 

દેવભૂશ્વમ દ્વારકા ૧૧ ૧૪ 

દાહોદ ૧૦ ૬૩ 

નવસારી ૧૦ ૪ 

મહીસાગર ૮ ૭ 

તાપી ૭ ૧૬ 

અરવલ્લી ૬ ૯ 

ભાવનગર ૬ ૦ 

ખેડા ૬ ૬ 

પોરબંદર ૬ ૬ 

નમાદા ૫ ૮ 

છોટા ઉદેપ ર ૪ ૩ 

વલસાડ ૩ ૧ 

બોટાદ ૨ ૧ 

ક લ ૧૧૭૫ ૧૪૧૪ 

 


