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હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 
 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાકં: ૨૬૫   

આરોગ્યઅનેપરરવારકલ્યાણવવભાગ, 
ગાાંધીનગર. 

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

તા.૨૯.૦૯.૨૦૨૦ 

***** 

 

આજ ે૬૨,૩૩૮ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા 

 ૯૫૯.૦૫ ટેસ્ટ પ્રતત દદન પ્રતત મીલીયન વસ્તી 

 

આજ ેરાજ્યમા ં૧૩૮૩ દદીઓ સાજા થયા 

સાજા થવાનો દર ૮૫.૧૯ % 

અત્યાર સુધીમાં કુલ ૧,૧૫,૮૫૯ દદીઓ સાજા થયા  

 

આજ રોજ રાજ્યમા ંકોતવડ-૧૯ ના  ૧૩૮૧ નવા દદીઓ 

 

***** 
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અન્ય રાજ્યની સરખામણીએ ગુજરાતની તસ્થતત 

રાજ્યનંુ નામ 
૧ દદવસ માં આવેલ નવા 

કેસ 
એક્ટીવ કેસ કુલ કેસ 

મહારાષ્ટ્ર  ૧૧૯૨૧ ૨૬૫૪૫૫ ૧૩૫૧૧૫૩ 

કણાાટકા  ૬૮૯૨ ૧૦૪૦૬૭ ૫૮૨૪૫૮ 

તાતમલનાડુ  ૫૫૮૯ ૪૬૩૦૬ ૫૮૬૩૯૭ 

આધ્રપ્રદેશ  ૫૪૮૭ ૬૩૧૧૬ ૬૮૧૧૬૧ 

કેરલા  ૪૫૩૮ ૫૭૯૫૭ ૧૭૯૯૨૨ 
ઉત્તર પ્રદેશ  ૩૭૯૦ ૫૩૯૫૩ ૩૯૦૮૭૫ 

છતીસગઢ ૩૭૨૫ ૩૩૦૪૪ ૧૦૮૪૫૮ 
આસામ ૩૬૪૪ ૩૦૬૬૨ ૧૭૩૬૨૯ 
ઓડીશા ૩૨૩૫ ૩૪૨૧૧ ૨૧૨૬૦૯ 

પતિમ બંગાળ ૩૧૫૫ ૨૫૮૯૯ ૨૫૦૫૮૦ 

રાજસ્થાન  ૨૧૧૨ ૨૦૦૪૩ ૧૩૦૯૭૧ 

તેલંગણા ૨૦૭૨ ૨૯૪૭૭ ૧૮૯૨૮૩ 

દદલ્હી  ૧૯૮૪ ૨૭૧૨૩ ૨૭૩૦૯૮ 

મધ્ય પ્રદશે  ૧૯૫૭ ૨૧૯૧૨ ૧૨૪૧૬૬ 

હદરયાણા ૧૬૩૦ ૧૫૬૭૦ ૧૨૫૪૧૨ 

ઝારખંડ ૧૫૦૮ ૧૨૧૨૬ ૮૧૪૧૭ 
ગુજરાત  ૧૩૮૧ ૧૬૭૦૩ ૧૩૬૦૦૪ 

 

કોરોનાન ાં સાંક્રમણ વધત ાં અટકાવવા માટે રાજ્ય સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે.

રાજ્યનાઆરોગ્ય વવભાગ દ્વારા સઘન પ્રયાસોના પરરણામે કોરોના વાયરસના

સાંક્રમણન ાં પ્રમાણઘટ્ ાં છે.આજેરાજ્યમાાં ક લ ૬૨,૩૩૮ ટેસ્ટ કરવામાાંઆવ્યા જે

રાજ્યનીવસ્તીનેધ્યાનેલેતાપ્રવતરિન૯૫૯.૦૫ટેસ્ટપ્રવતવમવલયનજટેલાથવાપામે

છે.રાજયમાાંઅત્યારસ ધીમાાંક લ૪૩,૫૬,૦૬૨ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાછે.આજરોજ

રાજ્યમાાં વવવવધવજલ્લામાાંક લ૧,૩૮૧કેસનોંધાયેલછે.આજરોજ૧,૩૮૩િિીઓ

સાજાથઈનેઘરેગયેલછે.અત્યારસ ધીમાાંક લ૧,૧૫,૮૫૯િિીઓસાજાથયેલછે

અનેસાજાથવાનોિરરાજ્યનો૮૫.૧૯%થયેલછે. 
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રાજ્યના જ િા જ િા વજલ્લાઓમાાં આજની તારીખે ક લ ૫,૯૨,૪૮૧ વ્યવતતઓને

તવૉરેન્ટાઈનકરવામાાંઆવ્યાછેજેપૈકી૫,૯૨,૦૫૦વ્યવતતઓહૉમતવૉરેન્ટાઈનછે

અને૪૩૧વ્યવતતઓનેફેસીલીટીતવૉરેન્ટાઈનમાાંરાખવામાાંઆવ્યાછે. 
 

 

***** 

રાજ્યમાં હાલ કુલ દદીઓની તવગત નીચે મુજબ છે. 

એક્ટીવ કેસ 
ડીસ્ચાજા મૃત્યુ 

કુલ વેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૧૬૭૦૩ ૮૯ ૧૬૬૧૪ ૧૧૫૮૫૯ ૩૪૪૨ 

 

રાજ્યમાં આજ રોજ કોવીડ-૧૯ નાં કારણે કુલ ૧૧ દુ:ખદ મૃત્યુ નોંધાયેલ છે. જનેી તવગત 

નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્યુ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૩ 

સુરત ૩ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૧ 

રાજકોટ ૧ 

સુરત કોપોરેશન ૧ 

વડોદરા ૧ 

વડોદરા કોપોરેશન ૧ 

કુલ ૧૧ 
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રાજ્યમા ંઆજ રોજ નોંધાયેલ કોવીડ-૧૯ ના કેસ અને ડીસ્ચાજાની તવગત  નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાજા 

સુરત કોપોરેશન ૧૭૯ ૧૬૩ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૧૭૬ ૨૧૯ 

સુરત ૧૩૨ ૧૧૨ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૧૦૪ ૨૨૩ 

વડોદરા કોપોરેશન ૯૦ ૮૬ 

જામનગર કોપોરેશન ૬૯ ૪૫ 

રાજકોટ ૪૪ ૧૫ 

બનાસકાંઠા ૩૯ ૬૩ 

વડોદરા ૩૯ ૦ 

મહેસાણા ૩૪ ૩૯ 

પાટણ ૩૪ ૧૮ 

ભરૂચ ૨૯ ૩૨ 

સુરેન્રનગર ૨૭ ૧૩ 

અમરેલી ૨૪ ૩૯ 

કચ્છ ૨૪ ૩૫ 

પંચમહાલ ૨૩ ૨૨ 

ભાવનગર ૨૨ ૭ 

જામનગર ૨૨ ૨૨ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૨૧ ૧૩ 

તાપી ૨૧ ૪ 

અમદાવાદ ૧૯ ૧૭ 

ગાંધીનગર ૧૯ ૧૩ 

મહીસાગર ૧૯ ૨૪ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૧૮ ૨૩ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૧૭ ૯ 

મોરબી ૧૭ ૩૦ 

ગીર સોમનાથ ૧૫ ૧૨ 

જુનાગઢ ૧૫ ૨૩ 

આણંદ ૧૨ ૦ 

નમાદા ૧૧ ૧૪ 

સાબરકાંઠા ૧૧ ૧૧ 

દેવભૂતમ દ્વારકા ૮ ૦ 

ખેડા ૮ ૧૧ 

નવસારી ૮ ૧૦ 

અરવલ્લી ૬ ૪ 

બોટાદ ૬ ૧૨ 

છોટા ઉદેપુર ૬ ૦ 

દાહોદ ૪ ૦ 

પોરબંદર ૪ ૦ 

વલસાડ ૪ ૦ 

ડાંગ ૧ ૦ 

કુલ ૧૩૮૧ ૧૩૮૩ 
 


