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હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 
 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાકં: ૨૪૫   

આરોગ્યઅનેપરરવારકલ્યાણવવભાગ, 
ગાાંધીનગર. 

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

તા.૦૯.૦૯.૨૦૨૦ 

***** 

 

આજ ેકુલ ૭૫,૯૩૬ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા 

૧૧૬૮.૨૪  ટેસ્ટ પ્રતત દદન પ્રતત મીલીયન વસ્તી 

 

આજ ેરાજ્યમા ં૧૩૩૬ દદીઓ સાજા થયા 

સાજા થવાનો દર ૮૨.૦૧ % 

અત્યાર સુધીમાં કુલ ૮૮,૮૧૫ દદીઓ સાજા થયા  

 

આજ રોજ રાજ્યમા ંકોતવડ-૧૯ ના ૧૩૨૯ નવા દદીઓ 

 

***** 
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અન્ય રાજ્યની સરખામણીએ ગુજરાતની તસ્થતત 

રાજ્યનંુ નામ 
૧ દદવસ માં આવેલ નવા 

કેસ 
એક્ટીવ કેસ કુલ કેસ 

મહારાષ્ટ્ર  ૨૦૧૩૧ ૨૪૩૮૦૯ ૯૪૩૭૭૨ 

આધ્રપ્રદેશ  ૧૦૬૦૧ ૯૬૭૬૯ ૫૧૭૦૯૪ 

કણાાટકા  ૭૮૬૬ ૯૬૯૩૭ ૪૧૨૧૯૦ 

ઉત્તર પ્રદેશ  ૬૬૨૨ ૬૩૨૫૬ ૨૭૮૪૭૩ 

તાતમલનાડુ  ૫૬૮૪ ૫૦૨૧૩ ૪૭૪૯૪૦ 

દદલ્હી  ૩૬૦૯ ૨૨૩૭૭ ૧૯૭૧૩૫ 

ઓડીશા ૩૪૯૦ ૨૮૬૨૮ ૧૩૧૩૮૨ 

પતિમ બંગાળ ૩૦૯૧ ૨૩૨૫૪ ૧૮૬૯૫૬ 

કેરલા  ૩૦૨૬ ૨૩૨૮૦ ૯૨૫૧૫ 

છત્તીસગઢ ૨૮૩૪ ૨૬૯૧૫ ૫૦૧૧૪ 

ઝારખંડ ૨૬૭૬ ૧૫૪૩૮ ૫૫૨૯૬ 

આસામ  ૨૫૭૯ ૨૯૨૦૬ ૧૩૦૮૨૩ 

તેલંગણા  ૨૪૭૯ ૩૧૬૫૪ ૧૪૭૬૪૨ 

હદરયાણા ૨૨૮૬ ૧૬૮૯૦ ૮૧૦૫૯ 

પંજાબ ૧૯૬૪ ૧૬૨૩૦ ૬૭૫૪૭ 

મધ્ય પ્રદશે  ૧૮૬૪ ૧૭૨૦૫ ૭૭૩૨૩ 

રાજસ્થાન  ૧૫૯૦ ૧૫૦૯૦ ૯૪૧૨૬ 

તબહાર  ૧૪૭૫ ૧૫૩૪૬ ૧૫૦૫૦૨ 

જમ્મુ ક્મ્્મીર ૧૩૫૫ ૧૧૮૫૯ ૪૫૯૨૫ 

ગુજરાત  ૧૩૨૯ ૧૬૩૨૮ ૧૦૮૨૯૫ 
 

કોરોનાન ાં સાંક્રમણ વધત ાં અટકાવવા માટે રાજ્ય સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે.

રાજ્યનાઆરોગ્ય વવભાગ દ્વારા સઘન પ્રયાસોના પરરણામે કોરોના વાયરસના

સાંક્રમણન ાં પ્રમાણઘટ્ ાં છે.આજેરાજ્યમાાં ક લ ૭૫,૯૩૬ ટેસ્ટ કરવામાાંઆવ્યા જે

રાજ્યનીવસ્તીનેધ્યાનેલેતાપ્રવતરિન૧૧૬૮.૨૪ટેસ્ટપ્રવતવમવલયનજટેલાથવાપામે

છે.રાજયમાાંઅત્યારસ ધીમાાંક લ૩૦,૦૧,૩૮૩ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાછે.આજરોજ

રાજ્યમાાંવવવવધવજલ્લામાાંક લ૧૩૨૯કેસનોંધાયેલછે.આજરોજ૧,૩૩૬િિીઓસાજા

થઈનેઘરેગયેલછે.અત્યારસ ધીમાાંક લ૮૮,૮૧૫િિીઓસાજાથયેલછેઅનેસાજા

થવાનોિરરાજ્યનો૮૨.૦૧%થયેલછે. 
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રાજ્યના જ િા જ િા વજલ્લાઓમાાં આજની તારીખે ક લ ૬,૨૩,૫૪૫ વ્યવતતઓને

તવૉરેન્ટાઈનકરવામાાંઆવ્યાછેજેપૈકી૬,૨૩,૦૯૧વ્યવતતઓહૉમતવૉરેન્ટાઈનછે

અને૪૫૪વ્યવતતઓનેફેસીલીટીતવૉરેન્ટાઈનમાાંરાખવામાાંઆવ્યાછે. 
 

 

***** 

રાજ્યમાં હાલ કુલ દદીઓની તવગત નીચે મુજબ છે. 

એક્ટીવ કેસ 
ડીસ્ચાજા મૃત્યુ 

કુલ વેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૧૬૩૨૮ ૯૪ ૧૬૨૩૪ ૮૮૮૧૫ ૩૧૫૨ 

 

રાજ્યમાં આજ રોજ કોવીડ-૧૯ નાં કારણે કુલ ૧૬ દુ:ખદ મૃત્યુ નોંધાયેલ છે. જનેી તવગત 

નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્યુ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૪ 

સુરત ૩ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૨ 

ગાંધીનગર ૧ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૧ 

મહીસાગર ૧ 

સુરત કોપોરેશન ૧ 

સુરેન્રનગર ૧ 

વડોદરા ૧ 

વડોદરા કોપોરેશન ૧ 

કુલ ૧૬ 
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રાજ્યમા ંઆજ રોજ નોંધાયેલ કોવીડ-૧૯ ના કેસ અને ડીસ્ચાજાની તવગત  નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાજા 

સુરત કોપોરેશન ૧૭૪ ૧૭૬ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૧૪૯ ૯૯ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૯૪ ૨૦૧ 

સુરત ૯૨ ૧૦૦ 

જામનગર કોપોરેશન ૯૧ ૧૦૪ 

વડોદરા કોપોરેશન ૮૬ ૪૫ 

રાજકોટ ૬૦ ૩૦ 

વડોદરા ૪૦ ૧૦૦ 

મોરબી ૩૦ ૨૩ 

અમરેલી ૨૯ ૨૧ 

પંચમહાલ ૨૯ ૫૪ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૨૭ ૨૮ 

પાટણ ૨૫ ૧૯ 

ભરૂચ ૨૪ ૩૧ 

અમદાવાદ ૨૨ ૨૨ 

દાહોદ ૨૨ ૦ 

જામનગર ૨૨ ૯ 

મહેસાણા ૨૨ ૬ 

ગાંધીનગર ૨૦ ૨૬ 

ભાવનગર ૧૯ ૩૦ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૧૯ ૧૨ 

દેવભૂતમ દ્વારકા ૧૮ ૦ 

જુનાગઢ ૧૮ ૧૩ 

મહીસાગર ૧૬ ૦ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૧૫ ૧૯ 

ગીર સોમનાથ ૧૪ ૧૦ 

તાપી ૧૪ ૧૮ 

કચ્છ ૧૩ ૧૯ 

સુરેન્રનગર ૧૩ ૮ 

વલસાડ ૧૩ ૧૬ 

આણંદ ૧૨ ૩૫ 

બનાસકાંઠા ૧૨ ૨૦ 

છોટા ઉદેપુર ૧૧ ૦ 

ખેડા ૧૧ ૭ 

નવસારી ૧૧ ૧૦ 

સાબરકાંઠા ૧૧ ૬ 

બોટાદ ૯ ૦ 

નમાદા ૮ ૧૬ 

અરવલ્લી ૭ ૩ 

પોરબંદર ૭ ૦ 

કુલ ૧૩૨૯ ૧૩૩૬ 

 

 


