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

હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 
 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાકં: ૨૮૪   

આરોગ્યઅનેપરરવારકલ્યાણવવભાગ, 
ગાાંધીનગર. 

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

તા.૧૮.૧૦.૨૦૨૦ 

વૈશ્વિક મહામારી: કોશ્વવડ૧૯ 

કોરોનાન ં સંક્રમણ વધત ં અટકાવવા માટે રાજ્ય સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ 

 

રાજ્યમાં આજ ેકોશ્વવડ -૧૯ ના ૧૦૯૧ નવા દદીઓ નોધાયા: ૧૨૩૩ દદીઓ 

સાજા થઈને પોતાના ઘરે ગયા 

 

આરોગ્ય શ્વવભાગની પરરણામલક્ષી કામગીરીના પરરણામે રાજયમાં સાજા 

થવાનો દર ૮૮.૬૮ ટકા 

 

અત્યાર સ ધીમાં રાજયભરમાં થી ક લ ૧,૪૧,૬૫૨ દદીઓએ કોરોનાને 

આપી મ્હાત 

 

રાજયમા આજ ે ૫૨,૧૪૧ કોરોનાના ટેસ્ટ કરાયા: અત્યાર સ ધીમા 

રાજયભરમાં ૫૩,૭૪,૪૨૯  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 

મહારાષ્ટ્ર  ૧૦૨૫૯ ૧૮૫૭૫૦ ૧૫૮૬૩૨૧ 

કેરલા  ૯૦૧૬ ૯૬૧૦૦ ૩૩૪૨૨૮ 

કણાાટકા  ૭૧૮૪ ૧૧૦૬૬૬ ૭૫૮૫૭૪ 

તાશ્વમલનાડ   ૪૨૯૫ ૪૦૧૯૨ ૬૮૩૪૮૬ 

પશ્વિમ બંગાળ ૩૮૬૫ ૩૩૧૨૧ ૩૧૭૦૫૩ 

આધ્રપ્રદેશ  ૩૬૭૬ ૩૭૧૦૨ ૭૭૯૧૪૬ 
રદલ્હી  ૩૨૫૯ ૨૨૮૮૪ ૩૨૭૭૧૮ 

ઉત્તર પ્રદેશ  ૨૭૨૫ ૩૪૪૨૦ ૪૫૨૬૬૦ 
છતીસગઢ ૨૫૧૫ ૨૭૧૮૦ ૧૫૮૫૦૨ 
ઓડીશા ૨૧૯૬ ૨૦૯૯૭ ૨૬૬૩૪૫ 
રાજસ્થાન  ૧૯૯૨ ૨૧૨૫૫ ૧૭૧૨૮૧ 

તેલંગણા ૧૪૩૬ ૨૨૦૫૦ ૨૨૨૧૧૧ 

મધ્ય પ્રદેશ  ૧૨૨૨ ૧૩૬૯૮ ૧૫૯૧૫૮ 

શ્વબહાર ૧૧૬૭ ૧૦૮૪૮ ૨૦૩૪૫૭ 

હરરયાણા ૧૧૪૮ ૧૦૨૬૫ ૧૪૯૦૮૧ 

ગ જરાત  ૧૦૯૧ ૧૪૪૩૬ ૧૫૯૭૨૬ 
 

 

રાજ્યમાાંકોરોનાન ાંસાંક્રમણઅટકાવવામાટેરાજયસરકારસતતપ્રયત્નશીલછે.

રાજયસરકારનાસઘનપ્રયાસોનાપરરણામેકોરોનાવાયરસનાસાંક્રમણન ાંપ્રમાણ

ધીમેધીમેઘટીરહ્ય છે.આજેરાજયનાવવવવધવજલ્લાઓમાાં ક લ૧,૦૯૧કેસનોંધાયાછે.

સાથેઆજે૧,૨૩૩દદીઓએકોરોનાનેમ્હાતઆપીસાજાથઈનેપોતાનાઘરેગયા

છે.અત્યારસ ધીમાાંરાજયનાક લ૧,૪૧,૬૫૨દદીઓસાજાથયાછે.રાજયનોસાજા

થવાનોદર૮૮.૬૮છે.એજરીતેકોરોનાટેસ્ટીંગનીક્ષમતાપણવધારવામાઆવી

રહીછે.આજેરાજ્યમાાંક લ૫૨,૧૪૧ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાછેરાજ્યનીવસ્તીનેધ્યાને

લેતાપ્રવતરદન૮૦૨.૧૭ટેસ્ટપ્રવતવમવલયનજટેલાથવાપામેછે.રાજયમાાંઅત્યાર

સ ધીમાાંક લ૫૩,૭૪,૨૪૯ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાછે. 
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રાજ્યના જ દા જ દા વજલ્લાઓમાાં આજની તારીખે ક લ ૫,૪૮,૩૪૬ વ્યવતતઓને

તવૉરેન્ટાઈનકરવામાાંઆવ્યાછેજેપ કી૫,૪૮,૦૫૯વ્યવતતઓહૉમતવૉરેન્ટાઈનછે

અને૨૮૮વ્યવતતઓનેફેસીલીટીતવૉરેન્ટાઈનમાાંરાખવામાાંઆવ્યાછે. 
 

 

***** 

રાજ્યમાં હાલ ક લ દદીઓની શ્વવગત નીચે મ જબ છે. 

એક્ટીવ કેસ 
ડીસ્ચાજા મૃત્ય  

ક લ વેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૧૪૪૩૬ ૭૪ ૧૪૩૬૨ ૧,૪૧,૬૫૨ ૩૬૩૮ 

 

રાજ્યમાં આજ રોજ કોવીડ-૧૯ નાં કારણે ક લ ૦૯ દ :ખદ મૃત્ય  નોંધાયેલ છે. જનેી શ્વવગત 

નીચે મ જબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્ય  

અમદાવાદ કોપોરેશન ૪ 

સ રત કોપોરેશન ૨ 

અમદાવાદ ૧ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૧ 

વડોદરા કોપોરેશન ૧ 

ક લ ૯ 
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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 ૧૭૩ ૧૭૭ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૧૬૭ ૧૭૨ 

વડોદરા કોપોરેશન ૭૬ ૭૮ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૭૧ ૯૧ 

સ રત ૬૬ ૯૩ 

જામનગર કોપોરેશન ૫૮ ૬૧ 

વડોદરા ૪૩ ૦ 

મહેસાણા ૩૮ ૧૬૭ 

રાજકોટ ૩૬ ૨૦ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૨૭ ૨૫ 

જામનગર ૨૬ ૧૬ 

સ રેન્રનગર ૨૧ ૧૮ 

સાબરકાંઠા ૨૦ ૦ 

અમરેલી ૧૯ ૧૯ 

ગાંધીનગર ૧૯ ૧૩ 

જ નાગઢ ૧૮ ૨૨ 

પાટણ ૧૮ ૧૯ 

ભરૂચ ૧૭ ૫૧ 

અમદાવાદ ૧૬ ૧૮ 

બનાસકાંઠા ૧૫ ૩૦ 

કચ્છ ૧૫ ૦ 

જ નાગઢ કોપોરેશન ૧૪ ૧૬ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૧૨ ૧૪ 

ગીર સોમનાથ ૧૧ ૨૯ 

મોરબી ૧૧ ૧૫ 

આણંદ ૧૦ ૦ 

નમાદા ૧૦ ૭ 

પંચમહાલ ૧૦ ૧૯ 

દાહોદ ૯ ૦ 

દેવભૂશ્વમ દ્વારકા ૭ ૦ 

ખેડા ૭ ૧૦ 

ભાવનગર ૬ ૫ 

છોટા ઉદેપ ર ૫ ૧ 

નવસારી ૫ ૭ 

મહીસાગર ૪ ૦ 

અરવલ્લી ૩ ૧૧ 

વલસાડ ૩ ૨ 

બોટાદ ૨ ૦ 

તાપી ૨ ૩ 

પોરબંદર ૧ ૪ 

ડાંગ ૦ ૦ 

ક લ ૧૦૯૧ ૧૨૩૩ 
 


