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હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 

 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાકં: ૨૩૦  

આરોગ્યઅનેપરરવારકલ્યાણવવભાગ, 
ગાાંધીનગર. 

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

તા.૨૫.૦૮.૨૦૨૦ 

***** 

 

આજ ેકુલ ૭૨,૫૭૭ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા 

૧૧૧૬.૫૬ ટેસ્ટ પ્રતત દદન પ્રતત મીલીયન વસ્તી 

 

આજ ેરાજ્યમા ં૧૦૧૧ દદીઓ સાજા થયા 

સાજા થવાનો દર ૮૦.૧૨ % 

અત્યાર સુધીમાં કુલ ૭૧,૨૬૧ દદીઓ સાજા થયા  

 

આજ રોજ રાજ્યમા ંકોતવડ-૧૯ ના ૧,૦૯૬ નવા દદીઓ 

 

***** 
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અન્ય રાજ્યની સરખામણીએ ગુજરાતની તસ્થતત 

રાજ્યનંુ નામ 
૧ દદવસ માં આવેલ નવા 

કેસ 
એક્ટીવ કેસ કુલ કેસ 

મહારાષ્ટ્ર  ૧૧૦૧૫ ૧૬૮૪૪૩ ૬૯૩૩૯૮ 

આધ્રપ્રદેશ  ૮૬૦૧ ૮૯૫૧૬ ૩૬૧૭૧૨ 

તાતમલનાડુ  ૫૯૬૭ ૫૩૨૮૨ ૩૮૫૩૫૨ 

કણાાટકા  ૫૮૫૧ ૮૧૨૩૦ ૨૮૩૬૬૫ 

ઉત્તર પ્રદેશ  ૪૬૦૧ ૪૯૨૮૮ ૧૯૨૩૮૨ 

વેસ્ટ બેગાલ  ૨૯૬૭ ૨૭૬૯૪ ૧૪૧૮૩૭ 

ઓડીશા ૨૯૪૯ ૨૪૧૩૫ ૮૧૪૭૯ 

તેલંગણા  ૨૫૭૯ ૨૩૭૩૭ ૧૦૮૬૭૦ 

આશ્રમ  ૧૮૭૯ ૧૯૨૭૭ ૯૨૬૧૯ 

પંજાબ ૧૫૦૫ ૧૩૭૯૮ ૪૩૨૮૪ 

રાજસ્થાન  ૧૩૪૬ ૧૪૩૮૮ ૭૧૯૫૫ 

ઝારખંડ ૧૩૨૮ ૯૮૦૫ ૩૧૦૦૫ 

મધ્યપ્રદેશ  ૧૨૯૨ ૧૧૯૪૪ ૫૪૪૨૧ 

તબહાર  ૧૨૫૧ ૨૧૩૯૨ ૧૨૩૧૯૮ 

કેરાલા ૧૨૪૨ ૨૦૩૮૭ ૫૯૫૦૪ 

છત્તીસગઢ  ૧૧૩૬ ૮૪૨૪ ૨૨૦૫૪ 

ગુજરાત  ૧૦૯૬ ૧૪૭૫૧ ૮૮૯૪૨ 

 

રાજ્યમાાં કોરોનાન ાંસાંક્રમણવધત ાંઅટકેએમાટેરાજયનાઆરોગ્ય વવભાગ

દ્વારાસઘનપ્રયાસોનાપરરણામેસાંક્રમણન ાંપ્રમાણઘટ્ ાંછે.રાજ્યમાાંરિનપ્રવતરિન

ટેસ્ટની સાંખ્યામાાં ઉત્તરોત્તર વધારો કરવામાાંઆવી રહ્યો છે.આજે રાજ્યમાાં ક લ

૭૨,૫૭૭ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાજેરાજ્યનીવસ્તીનેધ્યાનેલેતાપ્રવતરિન૧૧૧૬.૫૬

ટેસ્ટપ્રવતવમવલયનજટેલાથવાપામેછે.રાજયમાાંઅત્યારસ ધીમાાંક લ૧૮,૯૧,૭૭૫

ટેસ્ટ કરવામાાંઆવ્યા છે.આજ રોજ રાજ્યમાાં વવવવધ વજલ્લામાાં ક લ ૧,૦૯૬ કેસ

નોંધાયેલછે.આજરોજ૧,૦૧૧િિીઓસાજાથઈનેઘરેગયેલછે.અત્યારસ ધીમાાં

ક લ૭૧,૨૬૧િિીઓસાજાથયેલછેઅનેસાજાથવાનોિરરાજ્યનો૮૦.૧૨%થયેલ

છે. 
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રાજ્યના જ િા જ િા વજલ્લાઓમાાં આજની તારીખે ક લ ૪,૭૬,૨૯૧ વ્યવતતઓને

તવૉરેન્ટાઈનકરવામાાંઆવ્યાછેજેપૈકી૪,૭૫,૬૬૯વ્યવતતઓહૉમતવૉરેન્ટાઈનછે

અને૬૨૯વ્યવતતઓનેફેસીલીટીતવૉરેન્ટાઈનમાાંરાખવામાાંઆવ્યાછે. 
 

 

***** 

 

રાજ્યમાં હાલ કુલ દદીઓની તવગત નીચે મુજબ છે. 

એક્ટીવ કેસ 
ડીસ્ચાજા મૃત્યુ 

કુલ વેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૧૪૭૫૧ ૭૯ ૧૪૬૭૨ ૭૧૨૬૧ ૨૯૩૦ 

 

 

રાજ્યમાં આજ રોજ કોવીડ-૧૯ નાં કારણે કુલ ૨૦ દુ:ખદ મૃત્ય ુનોંધાયેલ છે. જનેી 

તવગત નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્ય ુ

અમદાવાદ કોપોરેશન ૪ 

સુરત ૪ 

સુરત કોપોરેશન ૩ 

અમરેલી ૨ 

જુનાગઢ ૨ 

ગીર સોમનાથ ૧ 

તાપી ૧ 

ભાવનગર ૧ 

રાજકોટ ૧ 

વડોદરા કોપોરેશન ૧ 

કુલ  ૨૦ 
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રાજ્યમા ંઆજ રોજ નોંધાયેલ કોવીડ-૧૯ ના કેસ અને ડીસ્ચાજાની તવગત  નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાજા 

સુરત કોપોરેશન ૧૬૯ ૮૨ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૧૪૫ ૧૪૮ 

વડોદરા કોપોરેશન ૯૦ ૫૯ 

સુરત ૮૧ ૬૪ 

જામનગર કોપોરેશન ૭૪ ૫૦ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૬૬ ૩૦ 

વડોદરા ૩૨ ૦ 

પંચમહાલ ૨૯ ૭૪ 

રાજકોટ ૨૯ ૯ 

ભરૂચ ૨૬ ૭૪ 

કચ્છ ૨૨ ૨૦ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૨૧ ૨૦ 

ગીર સોમનાથ ૧૯ ૩૪ 

દાહોદ ૧૭ ૪૧ 

મહેસાણા ૧૭ ૭ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૧૬ ૯ 

ભાવનગર ૧૫ ૧૫ 

મોરબી ૧૫ ૨૩ 

પાટણ ૧૫ ૧૨ 

અમરેલી ૧૪ ૧૪ 

ગાંધીનગર ૧૪ ૧૦ 

જુનાગઢ ૧૪ ૨૦ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૧૪ ૫ 

ખેડા ૧૪ ૧૦ 

નમાદા ૧૪ ૮ 

અમદાવાદ ૧૨ ૨૫ 

બનાસકાંઠા ૧૧ ૫૬ 

નવસારી ૯ ૧૧ 

સાબરકાંઠા ૯ ૫ 

વલસાડ ૯ ૩ 

છોટા ઉદેપુર ૮ ૧૦ 

પોરબંદર ૮ ૦ 

સુરેન્રનગર ૮ ૨૬ 

બોટાદ ૭ ૦ 

તાપી ૭ ૦ 

આણંદ ૬ ૩ 

જામનગર ૬ ૧૩ 

મહીસાગર ૬ ૧૫ 

અરવલ્લી ૫ ૦ 

દેવભૂતમ દ્વારકા ૩ ૦ 

ડાંગ ૦ ૦ 

અન્ય રાજ્ય ૦ ૬ 

કુલ  ૧૦૯૬ ૧૦૧૧ 

 

 

 


