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હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 

 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાકં: ૨૨૬ 

આરોગ્યઅનેપરરવારકલ્યાણવવભાગ, 
ગાાંધીનગર. 

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

તા.૨૧.૦૮.૨૦૨૦ 

***** 

 

અત્યાર  સુધીના  એક દદવસના સવાાધધક   

કુલ ૭૨,૮૫૭ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા 

૧૧૨૦.૮૭  ટેસ્ટ પ્રધત દદન પ્રધત મીલીયન વસ્તી 

 

આજ ેરાજ્યમાં સવાાધધક ૧૩૨૪ દદીઓ સાજા થયા 

સાજા થવાનો દર ૮૦% 

અત્યાર સુધી કુલ ૬૭,૨૭૭ દદીઓ સાજા થયા  

 

આજ રોજ રાજ્યમા ંકોધવડ-૧૯ ના  ૧૨૦૪ નવા દદીઓ 

 

***** 
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અન્ય રાજ્યની સરખામણીએ ગુજરાતની ધસ્થધત 

રાજ્યનુ ંનામ 
૧ દદવસ માં 

આવેલ નવા કેસ 
એક્ટીવ કેસ કુલ કેસ 

મહારાષ્ટ્ર ૧૪૬૪૭ ૧૬૨૮૦૬ ૬૪૩૨૮૯ 

આંધ્રપ્રદેશ ૯૩૯૩ ૮૭૧૭૭ ૩૨૫૩૯૬ 

કણાાટક ૭૩૮૫ ૮૨૧૬૫ ૨૫૬૯૭૫ 

તાધમલનાડુ ૫૯૮૬ ૫૩૨૮૩ ૩૬૧૪૩૫ 

ઉત્તર પ્રદેશ ૪૮૨૪ ૪૮૫૧૧ ૧૭૨૩૩૪ 

પધિમ બંગાળ ૩૧૯૭ ૨૭૬૯૬ ૧૨૯૧૧૯ 

ઓડીસા ૨૮૯૮ ૨૧૦૬૩ ૭૦૦૨૦ 

ધબહાર ૨૫૦૪ ૨૬૭૮૯ ૧૧૪૯૪૧ 

કેરલા ૧૯૬૮ ૧૮૧૮૪ ૫૨૧૯૯ 

તેલંગાણા ૧૯૬૭ ૨૧૬૮૭ ૯૯૩૯૧ 

પંજાબ ૧૭૪૦ ૧૩૮૩૦ ૩૭૮૨૪ 

આસામ ૧૭૩૫ ૨૨૭૧૧ ૮૬૦૫૨ 

રાજસ્થાન ૧૩૩૦ ૧૪૫૦૮ ૬૬૬૧૯ 

દદલ્હી ૧૨૧૫ ૧૧૨૭૧ ૧૫૭૩૫૪ 

ગુજરાત ૧૨૦૪ ૧૪૩૨૦ ૮૪૪૬૬ 

 

રાજયમાકોરોનાનુસાંક્રમણવધતુઅટકેએમાટેરાજયનાઆરોગ્ય વવભાગદ્વારા

સઘનપ્રયાસોનાપરરણામેસાંક્રમણનુાં પ્રમાણઘટયુ છે. રાજયમાાંઅત્યારસુધીના

ટેસ્ટીગમાાંસૌથીવધુરેકોર્ડ બે્રકએટલેકે૭૨,૮૫૭ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાછેઅનેએજ

રીતેસૌથીવધુ૧,૩૨૪દદીઓસાજાથઈનેનેઘરેગયાછે.રાજયમાઆજે૧,૨૦૪

નવાપોઝીટીવકેસોનોધાયાછે  
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રાજ્યમાાંરદનપ્રવતરદનટેસ્ટનીસાંખ્યામાાંઉત્તરોત્તરવધારોકરવામાાંઆવીરહ્યોછે.

આજેરાજ્યમાાંકુલ-૭૨,૮૫૭ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાજેરાજ્યનીવસ્તીનેધ્યાનેલેતા

પ્રવત રદન ૧૧૨૦.૮૭ ટેસ્ટ પ્રવત મીલીયન જટેલા થવા પામે છે. રાજ્યમાાં અત્યાર

સુધીમાાં કુલ ૧૬,૨૦,૦૬૭ ટેસ્ટ કરવામાાં આવ્યા છે.આજ રોજ રાજ્યમાાં વવવવધ

વજલ્લામાાં કુલ૧,૨૦૪કેસનોંધાયેલછે.આજરોજ૧,૩૨૪દદીઓસાજાથઈનેઘરે

ગયેલછે.અત્યારસુધીમાાંકુલ૬૭,૨૭૭દદીઓસાજાથયેલછેઅનેસાજાથવાનોદર

રાજ્યનો૮૦%થયેલછે. 

રાજ્યના જુદા જુદા વજલ્લાઓમાાં આજની તારીખે કુલ ૪,૬૬,૪૬૨ વ્યવતતઓને

તવૉરેન્ટાઈનકરવામાાંઆવ્યાછેજેપૈકી૪,૬૫,૭૬૪વ્યવતતઓહૉમતવૉરેન્ટાઈનછે

અને૭૨૩વ્યવતતઓનેફેસીલીટીતવૉરેન્ટાઈનમાાંરાખવામાાંઆવ્યાછે. 

 

***** 

રાજ્યમાં હાલ કુલ દદીઓની ધવગત નીચે મુજબ છે. 

એક્ટીવ કેસ 
ડીસ્ચાજા મૃત્યુ 

કુલ વેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૧૪૩૨૦ ૮૯ ૧૪૨૩૧ ૬૭૨૭૭ ૨૮૬૯ 
 

રાજ્યમાં આજ રોજ કોવીડ-૧૯ નાં કારણે કુલ ૧૪ દુ:ખદ મૃત્ય ુનોંધાયેલ છે. જનેી 

ધવગત નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્યુ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૩ 

સુરત કોપોરેશન ૩ 

સુરત ૨ 

વડોદરા કોપોરેશન ૨ 

આણંદ ૧ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૧ 

પંચમહાલ ૧ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૧ 

કુલ ૧૪ 
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રાજ્યમા ંઆજ રોજ નોંધાયેલ કોવીડ-૧૯ ના કેસ અને ડીસ્ચાજાની ધવગત  નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાજા 

સુરત કોપોરેશન ૧૬૯ ૩૪૦ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૧૫૬ ૧૫૬ 

વડોદરા કોપોરેશન ૯૭ ૭૯ 

સુરત ૮૨ ૦ 

જામનગર કોપોરેશન ૬૯ ૩૦૪ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૬૦ ૪૧ 

પંચમહાલ ૪૪ ૪ 

કચ્છ ૩૮ ૧૯ 

રાજકોટ ૩૭ ૯૧ 

ભરૂચ ૩૧ ૨૧ 

અમરેલી ૨૯ ૨૫ 

દાહોદ ૨૮ ૦ 

મહેસાણા ૨૭ ૦ 

અમદાવાદ ૨૩ ૧૧ 

બનાસકાંઠા ૨૩ ૧૭ 

વડોદરા ૨૩ ૦ 

મોરબી ૨૦ ૨૨ 

જુનાગઢ ૧૯ ૧૭ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૧૮ ૪ 

ગીર સોમનાથ ૧૭ ૧૩ 

ગાંધીનગર ૧૬ ૧૦ 

ભાવનગર ૧૫ ૧૧ 

પાટણ ૧૫ ૮ 

આણંદ ૧૪ ૦ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૧૩ ૨૭ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૧૨ ૨૦ 

નમાદા ૧૧ ૮ 

ખેડા ૧૦ ૧૧ 

નવસારી ૯ ૧૪ 

સાબરકાંઠા ૯ ૮ 

તાપી ૯ ૭ 

બોટાદ ૮ ૬ 

ડાંગ ૮ ૦ 

જામનગર ૮ ૪ 

મહીસાગર ૮ ૦ 

પોરબંદર ૮ ૦ 

દેવભૂધમ દ્વારકા ૬ ૦ 

છોટા ઉદેપુર ૫ ૦ 

વલસાડ ૪ ૧૧ 

અરવલ્લી ૩ ૧ 

સુરેન્રનગર ૩ ૧૧ 

અન્ય રાજ્ય ૦ ૩ 

કુલ ૧૨૦૪ ૧૩૨૪ 
 

 


