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

હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 
 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાકં: ૨૮૬   

આરોગ્યઅનેપરરવારકલ્યાણવવભાગ, 
ગાાંધીનગર. 

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

તા.૨૦.૧૦.૨૦૨૦ 

વૈશ્વિક મહામારી: કોશ્વવડ-૧૯ 

કોરોનાન ં સંક્રમણ વધત ં અટકાવવા માટે રાજ્ય સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ 

 

રાજ્યમાં આજ ેકોશ્વવડ -૧૯ ના ૧૧૨૬ નવા દદીઓ નોધાયા: ૧૧૨૮ દદીઓ 

સાજા થઈને પોતાના ઘરે ગયા 

 

આરોગ્ય શ્વવભાગની પરરણામલક્ષી કામગીરીના પરરણામે રાજયમાં સાજા 

થવાનો દર ૮૮.૯૩ ટકા 

 

અત્યાર સ ધીમાં રાજયભરમાં થી ક લ ૧,૪૩,૯૨૭  દદીઓએ કોરોનાને 

આપી મ્હાત 

 

રાજયમા આજ ે ૫૨,૯૧૫ કોરોનાના ટેસ્ટ કરાયા: અત્યાર સ ધીમા 

રાજયભરમાં ૫૪,૭૯,૫૩૬  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  ૫૯૮૪ ૧૭૪૨૪૬ ૧૬૦૧૩૬૫ 

કેરલા  ૫૦૨૨ ૯૨૮૩૧ ૩૪૬૮૮૧ 

કણાાટકા  ૫૦૧૮ ૧૦૬૨૩૩ ૭૭૦૬૦૪ 

પશ્વિમ બંગાળ ૩૯૯૨ ૩૪૫૮૪ ૩૨૫૦૨૮ 

તાશ્વમલનાડ   ૩૫૩૬ ૩૮૦૯૩ ૬૯૦૯૩૬ 

આધ્રપ્રદેશ  ૨૯૧૮ ૩૫૦૬૫ ૭૮૬૦૫૦ 

છતીસગઢ ૨૩૭૬ ૨૫૯૭૯ ૧૬૨૭૭૨ 

રદલ્હી  ૨૧૫૪ ૨૨૫૭૦ ૩૩૩૧૭૧ 

ઓડીશા ૧૯૮૨ ૧૯૬૧૯ ૨૭૦૩૪૬ 

રાજસ્થાન  ૧૯૬૦ ૨૦૮૯૩ ૧૭૫૨૨૬ 

ઉત્તર પ્રદેશ  ૧૭૧૯ ૩૧૪૯૫ ૪૫૬૮૬૫ 

શ્વબહાર ૧૫૮૨ ૧૦૯૩૭ ૨૦૫૯૪૫ 

તેલંગાણા ૧૪૮૬ ૨૦૬૮૬ ૨૨૪૫૪૫ 

હરરયાણા ૧૨૦૧ ૧૦૦૭૫ ૧૫૧૨૩૪ 

મધ્યપ્રદેશ  ૧૦૧૫ ૧૨૯૯૬ ૧૬૧૨૦૩ 

ગ જરાત  ૧૧૨૬ ૧૪૨૬૭ ૧૬૧૮૪૮ 
 

 

રાજ્યમાાંકોરોનાન ાંસાંક્રમણઅટકાવવામાટેરાજયસરકારસતતપ્રયત્નશીલછે.

રાજયસરકારનાસઘનપ્રયાસોનાપરરણામેકોરોનાવાયરસનાસાંક્રમણન ાંપ્રમાણ

ધીમેધીમેઘટીરહ્ય છે.આજેરાજયનાવવવવધવજલ્લાઓમાાં ક લ૧,૧૨૬કેસનોંધાયા

છે.સાથેઆજે૧,૧૨૮દદીઓએકોરોનાનેમ્હાતઆપીસાજાથઈનેપોતાનાઘરેગયા

છે.અત્યારસ ધીમાાંરાજયનાક લ૧,૪૩,૯૨૭દદીઓસાજાથયાછે.રાજયનોસાજા

થવાનોદર૮૮.૯૩છે.એજરીતેકોરોનાટેસ્ટીંગનીક્ષમતાપણવધારવામાઆવી

રહીછે.આજેરાજ્યમાાંક લ૫૨,૯૧૫ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાછેરાજ્યનીવસ્તીનેધ્યાને
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લેતાપ્રવતરદન૮૧૪.૦૮ટેસ્ટપ્રવતવમવલયનજટેલાથવાપામેછે.રાજયમાાંઅત્યાર

સ ધીમાાંક લ૫૪,૭૯,૫૩૬ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાછે. 

 

રાજ્યના જ દા જ દા વજલ્લાઓમાાં આજની તારીખે ક લ ૫,૪૦,૫૫૯ વ્યવતતઓને

તવૉરેન્ટાઈનકરવામાાંઆવ્યાછેજેપૈકી૫,૪૦,૨૯૩વ્યવતતઓહૉમતવૉરેન્ટાઈનછે

અને૨૬૬વ્યવતતઓનેફેસીલીટીતવૉરેન્ટાઈનમાાંરાખવામાાંઆવ્યાછે. 
 

 

***** 

રાજ્યમાં હાલ ક લ દદીઓની શ્વવગત નીચે મ જબ છે. 

એક્ટીવ કેસ 
ડીસ્ચાજા મૃત્ય  

ક લ વેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૧૪,૨૬૭ ૭૬ ૧૪,૧૯૧ ૧,૪૩,૯૨૭ ૩,૬૫૪ 

 

રાજ્યમાં આજ રોજ કોવીડ-૧૯ નાં કારણે ક લ ૦૮ દ :ખદ મૃત્ય  નોંધાયેલ છે. જનેી શ્વવગત 

નીચે મ જબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્ય  

અમદાવાદ કોપોરેશન ૨ 

સ રત કોપોરેશન ૨ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૧ 

મહેસાણા ૧ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૧ 

વડોદરા કોપોરેશન ૧ 

ક લ ૮ 
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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 ૧૬૭ ૧૭૧ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૧૬૪ ૧૬૫ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૭૨ ૯૦ 

વડોદરા કોપોરેશન ૭૧ ૫૦ 

સ રત ૬૪ ૭૩ 

જામનગર કોપોરેશન ૪૬ ૪૫ 

મહેસાણા ૪૬ ૪૮ 

વડોદરા ૪૨ ૪૯ 

નમાદા ૩૩ ૫ 

રાજકોટ ૩૨ ૨૪ 

સ રેન્રનગર ૩૦ ૫ 

સાબરકાંઠા ૨૮ ૩૨ 

બનાસકાંઠા ૨૬ ૦ 

જામનગર ૨૫ ૧૫ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૨૩ ૨૩ 

અમરેલી ૨૦ ૨૪ 

ગાંધીનગર ૨૦ ૧૬ 

ભરૂચ ૧૯ ૧૯ 

પંચમહાલ ૧૭ ૧૮ 

કચ્છ ૧૬ ૨૩ 

અમદાવાદ ૧૪ ૧૧ 

આણંદ ૧૪ ૮ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૧૪ ૧૯ 

ગીર સોમનાથ ૧૩ ૧૭ 

પાટણ ૧૩ ૨૦ 

મોરબી ૧૨ ૨૪ 

દાહોદ ૧૧ ૦ 

જ નાગઢ ૧૧ ૧૪ 

જ નાગઢ કોપોરેશન ૧૦ ૨૦ 

નવસારી ૯ ૨ 

ખેડા ૭ ૮ 

તાપી ૭ ૪ 

ભાવનગર ૫ ૫ 

છોટા ઉદેપ ર ૫ ૪ 

પોરબંદર ૫ ૩ 

બોટાદ ૪ ૩ 

દેવભૂશ્વમ દ્વારકા ૪ ૧૨ 

અરવલ્લી ૨ ૨૦ 

મહીસાગર ૨ ૩૪ 

વલસાડ ૨ ૨ 

ડાંગ ૧ ૩ 

ક લ ૧૧૨૬ ૧૧૨૮ 

 

 

 


