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હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 
 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાકં: ૨૫૦   

આરોગ્યઅનેપરરવારકલ્યાણવવભાગ, 
ગાાંધીનગર. 

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

તા.૧૪.૦૯.૨૦૨૦ 

***** 

 

આજ ેકુલ ૭૧,૫૦૭ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા 

૧૧૦૦.૧૦ ટેસ્ટ પ્રતત દદન પ્રતત મીલીયન વસ્તી 

 

આજ ેરાજ્યમા ં૧૨૫૫ દદીઓ સાજા થયા 

સાજા થવાનો દર ૮૨.૮૪ % 

અત્યાર સુધીમાં કુલ ૯૫,૨૬૫ દદીઓ સાજા થયા  

 

આજ રોજ રાજ્યમા ંકોતવડ-૧૯ ના ૧૩૩૪ નવા દદીઓ 

 

***** 

 

  



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

અન્ય રાજ્યની સરખામણીએ ગુજરાતની તસ્થતત 

રાજ્યનંુ નામ 
૧ દદવસ માં આવેલ નવા 

કેસ 
એક્ટીવ કેસ કુલ કેસ 

મહારાષ્ટ્ર  ૨૨૫૪૩ ૨૯૦૭૧૬ ૧૦૬૦૩૦૮ 

કણાાટકા  ૯૮૯૪ ૯૯૨૨૨ ૪૫૯૪૪૫ 

આધ્રપ્રદેશ  ૯૫૩૬ ૯૫૦૭૨ ૫૬૭૧૨૩ 

ઉત્તર પ્રદેશ  ૬૨૦૫ ૬૮૧૨૨ ૩૧૨૦૩૬ 

તાતમલનાડુ  ૫૬૯૩ ૪૭૦૧૨ ૫૦૨૭૫૯ 
દદલ્હી  ૪૨૩૫ ૨૮૮૧૨ ૨૧૮૩૦૪ 

ઓડીશા ૩૯૧૩ ૩૧૫૩૯ ૧૫૦૮૦૭ 
પતિમ બંગાળ ૩૨૧૫ ૨૩૬૨૪ ૨૦૨૭૦૮ 

કેરલા  ૩૧૩૯ ૩૦૧૪૦ ૧૦૮૨૭૮ 
પંજાબ ૨૬૨૨ ૧૯૭૮૭ ૭૯૬૭૯ 

હદરયાણા ૨૫૨૬ ૨૦૦૭૯ ૯૩૬૪૧ 

મધ્ય પ્રદશે  ૨૨૮૧ ૨૦૪૮૭ ૮૮૨૪૭ 

છત્તીસગઢ ૨૨૨૮ ૩૧૫૦૫ ૬૩૯૯૧ 

રાજસ્થાન  ૧૭૦૩ ૧૬૬૫૪ ૧૦૨૪૦૮ 

જમ્મુ કાશ્મીર  ૧૬૮૬ ૧૭૪૮૧ ૫૪૦૯૬ 

ઉત્તરાખંડ  ૧૬૩૭ ૧૦૫૧૯ ૩૧૯૭૩ 
તબહાર  ૧૫૮૨ ૧૪૧૧૩ ૧૫૮૨૮૫ 

તેલંગણા  ૧૪૧૭ ૩૦૫૩૨ ૧૫૮૫૧૩ 
ગુજરાત  ૧૩૩૪ ૧૬૫૦૧ ૧૧૪૯૯૬ 

 

કોરોનાન ાં સાંક્રમણ વધત ાં અટકાવવા માટે રાજ્ય સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે.

રાજ્યનાઆરોગ્ય વવભાગ દ્વારા સઘન પ્રયાસોના પરરણામે કોરોના વાયરસના

સાંક્રમણન ાં પ્રમાણઘટ્ ાં છે.આજેરાજ્યમાાં ક લ ૭૧,૫૦૭ ટેસ્ટ કરવામાાંઆવ્યા જે

રાજ્યનીવસ્તીનેધ્યાનેલેતાપ્રવતરિન૧૧૦૦.૧૦ટેસ્ટપ્રવતવમવલયનજટેલાથવાપામે

છે.રાજયમાાંઅત્યારસ ધીમાાંક લ૩૩,૬૦,૩૧૮ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાછે.આજરોજ

રાજ્યમાાંવવવવધવજલ્લામાાંક લ૧૩૩૪કેસનોંધાયેલછે.આજરોજ૧,૨૫૫િિીઓસાજા

થઈનેઘરેગયેલછે.અત્યારસ ધીમાાંક લ૯૫,૨૬૫િિીઓસાજાથયેલછેઅનેસાજા

થવાનોિરરાજ્યનો૮૨.૮૪%થયેલછે. 



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

 

 

રાજ્યના જ િા જ િા વજલ્લાઓમાાં આજની તારીખે ક લ ૭,૪૬,૯૩૪ વ્યવતતઓને

તવૉરેન્ટાઈનકરવામાાંઆવ્યાછેજેપૈકી૭,૪૭,૫૦૪વ્યવતતઓહૉમતવૉરેન્ટાઈનછે

અને૫૨૫વ્યવતતઓનેફેસીલીટીતવૉરેન્ટાઈનમાાંરાખવામાાંઆવ્યાછે. 
 

 

***** 

રાજ્યમાં હાલ કુલ દદીઓની તવગત નીચે મુજબ છે. 

એક્ટીવ કેસ 
ડીસ્ચાજા મૃત્યુ 

કુલ વેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૧૬૫૦૧ ૯૩ ૧૬૪૦૮ ૯૫૨૬૫ ૩૨૩૦ 

 

રાજ્યમાં આજ રોજ કોવીડ-૧૯ નાં કારણે કુલ ૧૭ દુ:ખદ મૃત્યુ નોંધાયેલ છે. જનેી તવગત 

નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્યુ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૩ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૨ 

જામનગર કોપોરેશન ૨ 

સુરત કોપોરેશન ૨ 

ભરૂચ ૧ 

ભાવનગર ૧ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૧ 

ગાંધીનગર ૧ 

રાજકોટ ૧ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૧ 

સુરત ૧ 

વડોદરા કોપોરેશન ૧ 

કુલ ૧૭ 
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રાજ્યમા ંઆજ રોજ નોંધાયેલ કોવીડ-૧૯ ના કેસ અને ડીસ્ચાજાની તવગત  નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાજા 

સુરત કોપોરેશન ૧૭૬ ૧૮૯ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૧૪૯ ૧૬૮ 

સુરત ૧૦૨ ૭૬ 

જામનગર કોપોરેશન ૧૦૧ ૧૦૨ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૯૮ ૬૫ 

વડોદરા કોપોરેશન ૯૦ ૮૫ 

રાજકોટ ૫૩ ૧૩ 

વડોદરા ૪૧ ૨૧ 

પાટણ ૩૫ ૨૪ 

કચ્છ ૩૦ ૧૯ 

અમરેલી ૨૮ ૩૪ 

બનાસકાંઠા ૨૮ ૪૧ 

પંચમહાલ ૨૮ ૩૮ 

અમદાવાદ ૨૬ ૨૫ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૨૫ ૩૪ 

મોરબી ૨૫ ૨૪ 

ગાંધીનગર ૨૪ ૧૦ 

દાહોદ ૨૩ ૦ 

જુનાગઢ ૨૧ ૧૨ 

મહેસાણા ૨૦ ૨૧ 

ભરૂચ ૧૯ ૧૮ 

જામનગર ૧૯ ૨૭ 

સુરેન્રનગર ૧૯ ૫૫ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૧૮ ૨૧ 

તાપી ૧૮ ૨ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૧૫ ૧૧ 

ગીર સોમનાથ ૧૫ ૬ 

નવસારી ૧૪ ૦ 

સાબરકાંઠા ૧૧ ૧૯ 

મહીસાગર ૧૦ ૦ 

ભાવનગર ૮ ૧૦ 

બોટાદ ૮ ૦ 

અરવલ્લી ૭ ૫ 

ખેડા ૬ ૮ 

નમાદા ૬ ૬ 

છોટા ઉદેપુર ૫ ૫ 

દેવભૂતમ દ્વારકા ૫ ૧૭ 

આણંદ ૩ ૨૬ 

પોરબંદર ૨ ૦ 

વલસાડ ૨ ૧૦ 

ડાંગ ૧ ૮ 

કુલ ૧૩૩૪ ૧૨૫૫ 
 


