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

સુધારેલી યાદી  

હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાકં: ૨૧૦ 
આરોગ્યઅનેપરરવારકલ્યાણવવભાગ, 

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

 

તા.૦૫.૦૮.૨૦૨૦ 

***** 

અન્ય રાજ્યની સરખામણીએ ગુજરાતની સ્સ્િસ્ત 

રાજ્યનુ ંનામ 
૧ દદવસ માં 

આવેલ નવા કેસ 
એક્ટીવ કેસ કુલ કેસ 

આંધ્રપ્રદેશ ૯૭૪૭ ૭૯૧૦૪ ૧૭૬૩૩૩ 

મહારાષ્ટ્ર ૭૭૬૦ ૧૪૨૪૫૮ ૪૫૭૯૫૬ 

કણાાટક ૬૨૫૯ ૭૩૮૫૪ ૧૪૫૮૩૦ 

તાસ્મલનાડુ ૫૦૬૩ ૫૫૧૫૨ ૨૬૮૨૮૫ 

ઉત્તર પ્રદેશ ૨૯૪૮ ૪૧૨૨૨ ૧૦૦૩૧૦ 

આસામ ૨૮૮૬ ૧૩૬૨૫ ૪૮૧૬૧ 

પસ્િમ બંગાળ ૨૭૫૨ ૨૨૩૧૫ ૮૦૯૮૪ 

સ્બહાર ૨૪૬૦ ૨૧૦૯૩ ૬૧૭૮૮ 

તેલંગાણા ૨૦૧૨ ૧૯૫૬૮ ૭૦૯૫૮ 

રાજસ્િાન ૧૭૦૪ ૧૩૧૧૫ ૪૬૬૭૯ 

ઓડીસા ૧૩૮૪ ૧૨૯૮૨ ૩૭૬૮૧ 

કેરલા ૧૦૮૩ ૧૧૫૭૦ ૨૭૯૫૬ 

ગુજરાત ૧૦૭૩ ૧૪૮૧૫ ૬૬૭૭૭ 
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આજ ેરાજ્યમા ં૧૦૪૬ દદીઓ સાજા િયા 

સાજા િવાનો દર ૭૩.૯૯ % 

 

આજ ેરાજ્યમાં કુલ ૨૪,૩૭૪ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા 

૩૭૪.૯૮ ટેસ્ટ પ્રસ્ત દદન પ્રસ્ત મીલીયન વસ્તી 

 

આજ રોજ રાજ્યમા ંકોસ્વડ-૧૯ ના ૧૦૭૩ નવા દદીઓ 

 

***** 

રાજ્યમાાં રિનપ્રવિરિન ટેસ્ટનીસાંખ્યામાાંઉત્તરોત્તરવધારોકરવામાાંઆવીરહ્યો છે.

જમેાાંઆજેરાજ્યમાાંકુલ-૨૪,૩૭૪ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાજેરાજ્યનીવસ્િીનેધ્યાને

લેિાપ્રવિરિન૩૭૪.૯૮ટેસ્ટપ્રવિમીલીયનજટેલાથવાપામેછે.રાજ્યમાાંઅત્યાર

સુધીમાાંકુલ૮,૭૯,૨૧૩ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાછે.આજરોજરાજ્યમાાંવવવવધવજલ્લામાાં

કુલ૧,૦૭૩િિીનોંધાયેલછે.આજરોજ૧૦૪૬િિીઓસાજાથઈનેઘરેગયેલછે. 

 

 

રાજ્યના જુિા જુિા વજલ્લાઓમાાં આજની િારીખે કુલ ૫,૦૨,૯૦૭ વ્યવતિઓને

તવૉરેન્ટાઈનકરવામાાંઆવ્યાછેજેપૈકી૫,૦૧,૫૫૭વ્યવતિઓહૉમતવૉરેન્ટાઈનછે

અને૧,૩૫૦વ્યવતિઓનેફેસીલીટીતવૉરેન્ટાઈનમાાંરાખવામાાંઆવ્યાછે. 
 

 

 

***** 
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રાજ્યમાં હાલ કુલ દદીઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

એક્ટીવ કેસ 
ડીસ્ચાજા મૃત્યુ 

કુલ વેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૧૪૮૧૫ ૭૬ ૧૪૭૩૯ ૪૯૪૦૫ ૨૫૫૭ 

 

 

રાજ્યમાં આજ રોજ કોવીડ-૧૯ નાં કારણે કુલ ૨૩ દુ:ખદ મૃત્ય નોંધાયેલ છે. જનેી 

સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્યુ 

સુરત કોપોરેશન ૬ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૫ 

રાજકોટ ૩ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૨ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૨ 

વડોદરા કોપોરેશન ૨ 

ગાંધીનગર ૧ 

જામનગર ૧ 

પાટણ ૧ 

કુલ ૨૩ 
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રાજ્યમા ંઆજ રોજ નોંધાયેલ કોવીડ-૧૯ ના કેસ અને ડીસ્ચાજાની સ્વગત  નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાજા 

સુરત કોપોરેશન ૧૮૭ ૧૩૮ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૧૪૩ ૧૦૨ 

વડોદરા કોપોરેશન ૯૮ ૭૧ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૬૦ ૧૫૪ 

સુરત ૫૦ ૮૦ 

જામનગર કોપોરેશન ૪૫ ૧૩ 

અમરેલી ૩૦ ૧૫ 

કચ્છ ૨૭ ૨૨ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૨૬ ૨૪ 

મહેસાણા ૨૪ ૨૯ 

મોરબી ૨૪ ૨૦ 

સુરેન્રનગર ૨૨ ૧૭ 

ભરૂચ ૨૧ ૨૫ 

ભાવનગર ૨૧ ૨૨ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૨૦ ૪૫ 

રાજકોટ ૨૦ ૦ 

અમદાવાદ ૧૮ ૨૫ 

દાહોદ ૧૮ ૦ 

પંચમહાલ ૧૮ ૨૮ 

પોરબંદર ૧૭ ૦ 

વડોદરા ૧૭ ૯ 

ગાંધીનગર ૧૬ ૧૯ 

બોટાદ ૧૪ ૦ 

ખેડા ૧૪ ૨૦ 

બનાસકાંઠા ૧૩ ૦ 

આણંદ ૧૨ ૨૧ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૧૧ ૬ 

નવસારી ૧૧ ૧૯ 

સાબરકાંઠા ૧૧ ૧૨ 

પાટણ ૧૦ ૨૮ 

ગીર સોમનાિ ૯ ૦ 

મહીસાગર ૯ ૦ 

નમાદા ૮ ૧૪ 

તાપી ૮ ૪ 

વલસાડ ૭ ૩૮ 

જુનાગઢ ૫ ૨૦ 

અરવલ્લી ૩ ૧ 

છોટા ઉદેપુર ૨ ૦ 

ડાંગ ૨ ૧ 

દેવભૂસ્મ દ્વારકા ૧ ૨ 

જામનગર ૧ ૨ 

કુલ ૧૦૭૩ ૧૦૪૬ 

 


