
સ્ટેટ કંટર ોર રૂભ પોન નં: ૦૭૯-૨૩૨૫૦૮૧૮ (આયોગ્મ), ૦૭૯-૨૩૨૫૧૯૦૦ (SEOC) 

હેલ્રાઈન: ૧૦૪ 
 

 

 

COVID-19 અખફાયી માદી ક્રભાકં: ૨૭૯   

આરોગ્યઅનેરરવારકલ્યાણવવભાગ, 
ગાાંધીનગર. 

પોનનાં.૦૭૯-૨૩૨૫૦૮૧૮ ઈ-મે: ssoidsp@gmail.com 
 

તા.૧૩.૧૦.૨૦૨૦ 

લૈશ્વિક ભહાભાયી: કોશ્વલડ૧૯ 

કોયોનાન ં સંક્રભણ લધત ં અટકાલલા ભાટે યાજ્મ સયકાય સતત પ્રમત્નળીર 

 

યાજ્મભાં આજ ેકોશ્વલડ -૧૯ ના ૧૧૫૮ નલા દદીઓ નોધામા: ૧૩૭૫ દદીઓ 

સાજા થઈને ોતાના ઘયે ગમા 

 

આયોગ્મ શ્વલબાગની રયણાભરક્ષી કાભગીયીના રયણાભે યાજમભાં સાજા 

થલાનો દય ૮૭.૭૯ ટકા 

 

અત્માય સ ધીભાં યાજમબયભાં થી ક ર ૧,૩૫,૧૨૭  દદીઓએ કોયોનાને 

આી મ્હાત 

 

યાજમભા આજ ે૫૦,૯૯૩ કોયોનાના ટેસ્ટ કયામા: અત્માય સ ધીભા 

યાજમબયભાં ૫૧,૧૪,૬૭૭ ટેસ્ટ કયામા 

 

***** 
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અન્મ યાજ્મની સયખાભણીએ ગ જયાતની શ્વસ્થશ્વત 

યાજ્મન  ંનાભ ૧ રદલસ ભાં આલેર નલા કેસ એક્ટીલ કેસ ક ર કેસ 

કણાાટકા  ૭૬૦૬ ૧૧૫૭૯૫ ૭૧૭૯૧૫ 

ભહાયાષ્ટ્ર  ૭૦૮૯ ૨૧૨૯૦૫ ૧૫૩૫૩૧૫ 

કેયરા  ૫૯૩૦ ૯૪૪૭૩ ૨૯૫૧૩૨ 

તાશ્વભરનાડ   ૪૮૭૯ ૪૩૭૪૭ ૬૬૧૨૬૪ 

શ્વિભ ફંગા ૩૫૮૩ ૩૦૬૦૪ ૨૯૮૩૮૯ 

આધ્રપ્રદેળ  ૩૨૨૪ ૪૩૯૮૩ ૭૫૮૯૫૧ 
છતીસગઢ ૨૮૭૫ ૨૭૪૨૧ ૧૪૫૨૪૭ 

ઓડીળા ૨૪૨૩ ૨૩૪૩૦ ૨૫૪૬૬૨ 
ઉત્તય પ્રદેળ  ૨૧૮૨ ૩૮૮૧૫ ૪૩૯૧૬૧ 
યાજસ્થાન  ૨૧૩૨ ૨૧૬૭૧ ૧૬૧૧૮૪ 
રદલ્હી  ૧૮૪૯ ૨૦૫૩૫ ૩૧૧૧૮૮ 

તેરંગણા ૧૭૦૮ ૨૪૨૦૮ ૨૧૪૭૯૨ 

આસાભ ૧૫૨૧ ૨૮૪૩૯ ૧૯૫૩૦૪ 

ભધ્મ પ્રદેળ  ૧૪૭૮ ૧૪૯૩૨ ૧૪૮૨૯૮ 

ગ જયાત  ૧૧૫૮ ૧૫૨૦૯ ૧૫૩૯૨૩ 
 

રાજ્યમાાંકોરોનાન ાંસાંક્રમણઅટકાવવામાટેરાજયસરકારસતતપ્રયત્નશીછે.

રાજયસરકારનાસઘનપ્રયાસોનારરણામેકોરોનાવાયરસનાસાંક્રમણન ાંપ્રમાણ

ધીમે ધીમે ઘટી રહ્ય  છે .આજે રાજયના વવવવધ વજલ્લાઓ માાં ક  ૧,૧૫૮ કેસ

નોંધાયાછે.સાથેસાથેઆજે૧,૩૭૫દદીઓએકોરોનાનેમ્હાતઆીસાજાથઈને

ોતાનાઘરેગયાછે.અત્યારસ ધીમાાંરાજયનાક ૧,૩૫,૧૨૭દદીઓસાજાથયા

છે.રાજયનોસાજાથવાનોદર૮૭.૭૯છે.એજરીતેકોરોનાટેસ્ટીંગનીક્ષમતાણ

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

રાજ્યની વસ્તીને ધ્યાને ેતા પ્રવતરદન ૭૮૪.૫૧ ટેસ્ટ પ્રવત વમવયન જટેા થવા

ામેછે.રાજયમાાંઅત્યારસ ધીમાાંક ૫૧,૧૪,૬૭૭ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાછે. 
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રાજ્યના જ દા જ દા વજલ્લાઓમાાં આજની તારીખે ક  ૫,૮૨,૨૪૭ વ્યવતતઓને

તવૉરેન્ટાઈનકરવામાાંઆવ્યાછેજે કી૫,૮૧,૯૪૯વ્યવતતઓહૉમતવૉરેન્ટાઈનછે

અને૨૯૮વ્યવતતઓનેપેસીીટીતવૉરેન્ટાઈનમાાંરાખવામાાંઆવ્યાછે. 
 

 

***** 

યાજ્મભાં હાર ક ર દદીઓની શ્વલગત નીચે ભ જફ છે. 

એક્ટીલ કેસ 
ડીસ્ચાજા ભૃત્મ  

ક ર લેન્ટીરેટય સ્ટેફર 

૧૫૨૦૯ ૮૨ ૧૫૧૨૭ ૧,૩૫,૧૨૭ ૩૫૮૭ 

 

યાજ્મભાં આજ યોજ કોલીડ-૧૯ નાં કાયણે ક ર ૧૦ દ :ખદ ભૃત્મ  નોંધામેર છે. જનેી 

શ્વલગત નીચે ભ જફ છે. 

જીલ્લો/ કોોયેળન ભૃત્મ  

અભદાલાદ કોોયેળન ૩ 

સ યત કોોયેળન ૩ 

લડોદયા કોોયેળન ૩ 

ભહીસાગય ૧ 

ક ર ૧૦ 
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યાજ્મભા ંઆજ યોજ નોંધામેર કોલીડ-૧૯ ના કેસ અને ડીસ્ચાજાની શ્વલગત  નીચે ભ જફ છે. 

જીલ્લો/ કોોયેળન કેસ ડીસ્ચાજા 

સ યત કોોયેળન ૧૬૯ ૧૮૧ 

અભદાલાદ કોોયેળન ૧૬૩ ૧૭૬ 

લડોદયા કોોયેળન ૮૪ ૧૫૪ 

સ યત ૭૯ ૧૦૬ 

જાભનગય કોોયેળન ૭૭ ૪૦ 

યાજકોટ કોોયેળન ૭૩ ૧૦૪ 

ભહેસાણા ૪૧ ૮૦ 

લડોદયા ૪૦ ૧૯ 

યાજકોટ ૩૬ ૪૩ 

ંચભહાર ૨૭ ૬ 

બરૂચ ૨૬ ૧૮ 

જાભનગય ૨૩ ૧૭ 

ભોયફી ૨૨ ૨૦ 

સાફયકાંઠા ૨૨ ૫૨ 

ગાંધીનગય કોોયેળન ૨૦ ૨૫ 

અભયેરી ૧૯ ૨૬ 

સ યેન્રનગય ૧૯ ૧૭ 

ફનાસકાંઠા ૧૭ ૦ 

જ નાગઢ ૧૭ ૧૮ 

જ નાગઢ કોોયેળન ૧૭ ૧૫ 

ાટણ ૧૭ ૧૮ 

આણંદ ૧૬ ૩૯ 

ગાંધીનગય ૧૬ ૧૫ 

કચ્છ ૧૫ ૨૪ 

અભદાલાદ ૧૪ ૨૪ 

ગીય સોભનાથ ૧૩ ૧૬ 

બાલનગય કોોયેળન ૧૧ ૧૬ 

ખેડા ૧૧ ૯ 

દેલબૂશ્વભ દ્વાયકા ૯ ૧૫ 

ભહીસાગય ૯ ૯ 

છોટા ઉદે ય ૭ ૧૫ 

દાહોદ ૭ ૦ 

નલસાયી ૬ ૫ 

તાી ૬ ૬ 

અયલલ્લી ૩ ૧૩ 

ડાંગ ૨ ૧ 

લરસાડ ૨ ૭ 

બાલનગય ૧ ૦ 

નભાદા ૧ ૯ 

ોયફંદય ૧ ૧૦ 

ફોટાદ ૦ ૭ 

ક ર ૧૧૫૮ ૧૩૭૫ 
 


