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

હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 
 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાકં: ૨૪૮   

આરોગ્યઅનેપરરવારકલ્યાણવવભાગ, 
ગાાંધીનગર. 

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

તા.૧૨.૦૯.૨૦૨૦ 

***** 

 

આજ ેકુલ ૭૪,૭૮૧ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા 

૧૧૫૦.૪૭  ટેસ્ટ પ્રતત દદન પ્રતત મીલીયન વસ્તી 

 

આજ ેરાજ્યમા ં૧૩૩૫ દદીઓ સાજા થયા 

સાજા થવાનો દર ૮૨.૬૧ % 

અત્યાર સુધીમાં કુલ ૯૨,૮૦૫ દદીઓ સાજા થયા  

 

આજ રોજ રાજ્યમા ંકોતવડ-૧૯ ના ૧૩૬૫ નવા દદીઓ 

 

***** 
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અન્ય રાજ્યની સરખામણીએ ગુજરાતની તસ્થતત 

રાજ્યનંુ નામ 
૧ દદવસ માં આવેલ 

નવા કેસ 
એક્ટીવ કેસ કુલ કેસ 

મહારાષ્ટ્ર  ૨૪૮૮૬ ૨૭૧૯૩૪ ૧૦૧૫૬૮૧ 

આધ્રપ્રદેશ  ૯૯૯૯ ૯૬૧૯૧ ૫૪૭૬૮૬ 

કણાાટકા  ૯૪૬૪ ૯૮૩૪૫ ૪૪૦૪૧૧ 

ઉત્તર પ્રદેશ  ૭૦૧૬ ૬૭૩૨૧ ૨૯૯૦૪૫ 

તાતમલનાડુ  ૫૫૧૯ ૪૭૯૧૮ ૪૯૧૫૭૧ 

દદલ્હી  ૪૨૬૬ ૨૬૯૦૭ ૨૦૯૭૪૮ 

ઓડીશા ૩૯૯૬ ૩૦૪૫૦ ૧૪૩૧૧૭ 

પતિમ બંગાળ ૩૧૫૭ ૨૩૪૬૧ ૧૯૬૩૩૨ 

કેરલા  ૨૯૮૮ ૨૭૯૪૪ ૧૦૨૨૫૪ 

છત્તીસગઢ ૨૯૬૩ ૩૧૦૦૧ ૫૮૬૪૩ 

આસામ  ૨૫૩૪ ૨૯૫૮૦ ૧૩૮૩૩૯ 

પંજાબ ૨૪૭૩ ૧૯૦૯૬ ૭૪૬૧૬ 

હદરયાણા ૨૩૮૮ ૧૮૮૭૫ ૮૮૩૩૨ 

તેલંગણા  ૨૨૭૮ ૩૨૦૦૫ ૧૫૪૮૮૦ 

મધ્ય પ્રદશે  ૨૨૪૦ ૧૮૯૯૨ ૮૩૬૧૯ 

તબહાર  ૧૮૭૭ ૧૫૧૯૦ ૧૫૫૪૪૫ 

રાજસ્થાન  ૧૬૬૦ ૧૫૮૫૯ ૯૯૦૩૬ 

જમ્મુ કાશ્મીર  ૧૫૭૮ ૧૫૧૬૯ ૫૦૭૧૨ 

ગુજરાત  ૧૩૬૫ ૧૬૩૩૩ ૧૧૨૩૩૬ 
 

કોરોનાન ાં સાંક્રમણ વધત ાં અટકાવવા માટે રાજ્ય સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે.

રાજ્યનાઆરોગ્ય વવભાગ દ્વારા સઘન પ્રયાસોના પરરણામે કોરોના વાયરસના

સાંક્રમણન ાં પ્રમાણઘટ્ ાં છે.આજેરાજ્યમાાં ક લ ૭૪,૭૮૧ ટેસ્ટ કરવામાાંઆવ્યા જે

રાજ્યનીવસ્તીનેધ્યાનેલેતાપ્રવતરિન૧૧૫૦.૪૭ટેસ્ટપ્રવતવમવલયનજટેલાથવાપામે

છે.રાજયમાાંઅત્યારસ ધીમાાંક લ૩૨,૧૯,૯૮૩ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાછે.આજરોજ

રાજ્યમાાં વવવવધ વજલ્લામાાં ક લ૧,૩૬૫ કેસનોંધાયેલ છે.આજરોજ૧,૩૩૫િિીઓ

સાજાથઈનેઘરેગયેલછે.અત્યારસ ધીમાાંક લ૯૨,૮૦૫િિીઓસાજાથયેલછેઅને

સાજાથવાનોિરરાજ્યનો૮૨.૬૧%થયેલછે. 
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રાજ્યના જ િા જ િા વજલ્લાઓમાાં આજની તારીખે ક લ ૭,૪૩,૪૬૮ વ્યવતતઓને

તવૉરેન્ટાઈનકરવામાાંઆવ્યાછેજેપૈકી૭,૪૩,૦૨૬વ્યવતતઓહૉમતવૉરેન્ટાઈનછે

અને૪૪૨વ્યવતતઓનેફેસીલીટીતવૉરેન્ટાઈનમાાંરાખવામાાંઆવ્યાછે. 
 

 

***** 

રાજ્યમાં હાલ કુલ દદીઓની તવગત નીચે મુજબ છે. 

એક્ટીવ કેસ 
ડીસ્ચાજા મૃત્યુ 

કુલ વેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૧૬૩૩૩   ૯૦  ૧૬૨૪૩  ૯૨૮૦૫  ૩૧૯૮ 

 

રાજ્યમાં આજ રોજ કોવીડ-૧૯ નાં કારણે કુલ ૧૫ દુ:ખદ મૃત્યુ નોંધાયેલ છે. જનેી તવગત 

નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્યુ 

સુરત કોપોરેશન ૪ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૩ 

સુરત ૧ 

ભાવનગર ૧ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૧ 

ગાંધીનગર ૧ 

ગીર સોમનાથ ૧ 

રાજકોટ ૧ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૧ 

વડોદરા કોપોરેશન ૧ 

કુલ  ૧૫ 
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રાજ્યમા ંઆજ રોજ નોંધાયેલ કોવીડ-૧૯ ના કેસ અને ડીસ્ચાજાની તવગત  નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાજા 

સુરત કોપોરેશન ૧૭૩ ૧૮૯ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૧૫૩ ૧૨૯ 

સુરત ૧૦૫ ૮૮ 

જામનગર કોપોરેશન ૧૦૩ ૧૦૫ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૯૫ ૮૯ 

વડોદરા કોપોરેશન ૮૪ ૧૦૩ 

રાજકોટ ૫૧ ૧૬ 

મહેસાણા ૫૦ ૨૨ 

વડોદરા ૩૯ ૦ 

પાટણ ૩૧ ૨૨ 

પંચમહાલ ૨૯ ૩૩ 

મોરબી ૨૮ ૨૩ 

બનાસકાંઠા ૨૬ ૨૯ 

અમરેલી ૨૫ ૩૯ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૨૪ ૩૪ 

અમદાવાદ ૨૨ ૨૨ 

જામનગર ૨૨ ૨૮ 

ગાંધીનગર ૨૧ ૧૭ 

દાહોદ ૨૦ ૫૬ 

જુનાગઢ ૨૦ ૧૩ 

ભરૂચ ૧૯ ૬૦ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૧૯ ૨૩ 

સુરેન્રનગર ૧૯ ૪૦ 

તાપી ૧૯ ૨૧ 

કચ્છ ૧૮ ૮ 

ભાવનગર ૧૭ ૨૫ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૧૬ ૧૦ 

ગીર સોમનાથ ૧૫ ૦ 

નવસારી ૧૫ ૭ 

નમાદા ૧૪ ૧૯ 

બોટાદ ૧૦ ૧૨ 

મહીસાગર ૧૦ ૦ 

સાબરકાંઠા ૧૦ ૦ 

દેવભૂતમ દ્વારકા ૯ ૧૧ 

ખેડા ૯ ૯ 

વલસાડ ૭ ૧૦ 

આણંદ ૬ ૦ 

પોરબંદર ૬ ૧૧ 

છોટા ઉદેપુર ૪ ૫ 

અરવલ્લી ૨ ૭ 

કુલ  ૧૩૬૫ ૧૩૩૫ 
 


