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હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 

 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાકં: ૨૩૨  

આરોગ્યઅનેપરરવારકલ્યાણવવભાગ, 
ગાાંધીનગર. 

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

તા.૨૭.૦૮.૨૦૨૦ 

***** 

 

રાજયમાં મૃત્યુ પ્રમાણદરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો  

રાજયમાં એક માસ સરખામણીમાં  

અઠવાડીક મૃત્યુ પ્રમાણદરમાં ૩૨ ટકાનો ઘટાડો 

   

આજ ેકુલ ૭૬,૨૨૭ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા 

૧૧૭૨.૭૨ ટેસ્ટ પ્રતત દદન પ્રતત મીલીયન વસ્તી 

 

આજ ેરાજ્યમા ં૧૧૯૩ દદીઓ સાજા થયા 

સાજા થવાનો દર ૮૦.૪૮% 

અત્યાર સુધીમાં કુલ ૭૩,૫૦૧દદીઓ સાજા થયા  

 

આજ રોજ રાજ્યમા ંકોતવડ-૧૯ ના ૧૧૯૦ નવા દદીઓ 

 

***** 
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અન્ય રાજ્યની સરખામણીએ ગુજરાતની તસ્થતત 

રાજ્યનું નામ 
૧ દદવસ માં આવેલ નવા 

કેસ 
એક્ટીવ કેસ કુલ કેસ 

મહારાષ્ટ્ર  ૧૪૮૮૮ ૧૭૩૧૯૫ ૭૧૮૭૧૧ 

આધ્રપ્રદેશ  ૧૦૮૩૦ ૯૨૨૦૮ ૩૮૨૪૬૯ 

કણાાટકા  ૮૫૮૦ ૮૩૬૨૭ ૩૦૦૪૦૬ 

તાતમલનાડુ  ૫૯૫૮ ૫૨૩૬૨ ૩૯૭૨૬૧ 

ઉત્તર પ્રદેશ  ૫૬૪૦ ૫૧૩૧૭ ૨૦૩૦૨૮ 

ઓડીશા ૩૩૭૧ ૨૪૩૪૮ ૮૭૬૦૨ 

પતિમ બંગાળ ૨૯૭૪ ૨૬૯૫૪ ૧૪૭૭૭૫ 

તેલંગણા  ૨૭૯૫ ૨૭૬૦૦ ૧૧૪૪૮૩ 

કેરલા ૨૪૭૬ ૨૨૪૦૮ ૬૪૩૫૫ 

આસામ ૨૧૭૯ ૧૯૫૩૫ ૯૬૭૭૧ 

તબહાર  ૨૧૭૮ ૧૯૮૨૩ ૧૨૬૭૧૪ 

દદલ્હી  ૧૬૯૩ ૧૨૫૨૦ ૧૬૫૭૬૪ 

પંજાબ ૧૫૧૩ ૧૪૬૪૦ ૪૬૦૯૦ 

હદરયાણા ૧૩૯૭ ૯૭૫૮ ૫૮૦૦૫ 

રાજસ્થાન  ૧૩૪૫ ૧૪૦૯૯ ૭૪૬૭૦ 

છતત્તસગઢ ૧૨૦૯ ૧૦૧૭૪ ૨૪૫૫૦ 

ગુજરાત  ૧૧૯૦ ૧૪૮૬૪ ૯૧૩૨૯ 

 

રાજ્યમાાંકોરોનાન ાંસાંક્રમણવધત ાંઅટકેઅનેમૃત્ય દરઘટેતેમાટેસઘનપ્રયત્નોજવેા

કે પ્રોટોકોલમ જબનીસારવાર, ટેલીમેટરીગદ્વારાસ પરસ્પેશ્યાલીસ્ટતબીબોની

સલાહ અન સારની સારવાર, વહેલા વનદાન થકી ત્વરીત સારવાર વગેરે હાથ

ધરવામાાંઆવ્યાછે.આજેભારતસરકારદ્વારા૧૦રાજયોસાથેવવડીયોકોન્ફરન્સ

કરવામાાં આવેલ હતી. જમેાાં પણ ગ જરાત રાજયમાાં મૃત્ય દરમાાં થયેલ નોંધપાત્ર

ઘટાડાનીબાબતનીનોંધલેવામાાંઆવીહતી.એકમાસઅગાઉઅઠવાડીકમૃત્ય દરન ાં

પ્રમાણ૨.૩ટકાહત જેઆજેઘટીને૧.૬ટકાથયેલછે.આમઆમૃત્ય દરમાાં૩૨ટકા

જટેલો ઘટાડો નોંધાયો છે.આજે રાજ્યમાાં ક લ ૭૬,૨૨૭ ટેસ્ટ કરવામાાંઆવ્યા જે

રાજ્યનીવસ્તીનેધ્યાનેલેતાપ્રવતરદન૧૧૭૨.૭૨ટેસ્ટપ્રવતવમવલયનજટેલાથવા

પામેછે.રાજયમાાંઅત્યારસ ધીમાાંક લ૨૦,૪૫,૯૫૧ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાછે.આજ

રોજરાજ્યમાાંવવવવધવજલ્લામાાંક લ૧,૧૯૦કેસનોંધાયેલછે.આજરોજ૧,૧૯૩દદીઓ
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સાજાથઈનેઘરેગયેલછે.અત્યારસ ધીમાાંક લ૭૩,૫૦૧દદીઓસાજાથયેલછેઅને

સાજાથવાનોદરરાજ્યનો૮૦.૪૮%થયેલછે. 
 

રાજ્યના જ દા જ દા વજલ્લાઓમાાં આજની તારીખે ક લ ૪,૮૧,૦૦૨ વ્યવતતઓને

તવૉરેન્ટાઈનકરવામાાંઆવ્યાછેજેપૈકી૪,૮૦,૩૩૮વ્યવતતઓહૉમતવૉરેન્ટાઈનછે

અને૫૭૧વ્યવતતઓનેફેસીલીટીતવૉરેન્ટાઈનમાાંરાખવામાાંઆવ્યાછે. 
 

 

***** 

 

રાજ્યમાં હાલ કુલ દદીઓની તવગત નીચે મુજબ છે. 

એક્ટીવ કેસ 
ડીસ્ચાજા મૃત્યુ 

કુલ વેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૧૪૮૬૪ ૯૧ ૧૪૭૭૩ ૭૩૫૦૧ ૨૯૬૪ 

 

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

તવગત નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્યુ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૩ 

સુરત કોપોરેશન ૩ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૨ 

સુરત ૨ 

અમરેલી ૧ 

આણંદ ૧ 

કચ્છ ૧ 

પાટણ ૧ 

રાજકોટ ૧ 

વડોદરા કોપોરેશન ૧ 

વલસાડ ૧ 

કુલ ૧૭ 



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

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

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાજા 

સુરત કોપોરેશન ૧૬૯ ૧૩૦ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૧૪૩ ૧૪૧ 

સુરત ૮૯ ૮૨ 

વડોદરા કોપોરેશન ૮૯ ૧૦૮ 

જામનગર કોપોરેશન ૭૯ ૯૫ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૬૬ ૨૮ 

વડોદરા ૩૪ ૧૦૫ 

અમરેલી ૩૦ ૧૩ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૩૦ ૨૦ 

રાજકોટ ૩૦ ૪૨ 

પંચમહાલ ૨૮ ૧૫ 

કચ્છ ૨૭ ૨૬ 

મોરબી ૨૪ ૨૨ 

ભરૂચ ૨૧ ૧૫ 

ભાવનગર ૨૧ ૧૮ 

મહેસાણા ૨૧ ૪૧ 

અમદાવાદ ૨૦ ૧૧ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૨૦ ૮ 

દાહોદ ૧૯ ૨૦ 

બનાસકાંઠા ૧૭ ૧૨ 

દેવભૂતમ દ્વારકા ૧૭ ૦ 

ગીર સોમનાથ ૧૭ ૧૪ 

પાટણ ૧૬ ૧૦ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૧૫ ૧૧ 

બોટાદ ૧૪ ૫ 

નમાદા ૧૪ ૧૩ 

જુનાગઢ ૧૩ ૧૮ 

નવસારી ૧૨ ૪ 

છોટા ઉદેપુર ૧૧ ૭ 

મહીસાગર ૧૧ ૦ 

જામનગર ૧૦ ૧૫ 

ગાંધીનગર ૮ ૧૦ 

ખેડા ૮ ૧૧ 

આણંદ ૭ ૧૯ 

ડાંગ ૭ ૦ 

સાબરકાંઠા ૭ ૩ 

તાપી ૭ ૬ 

પોરબંદર ૫ ૬૮ 

સુરેન્રનગર ૫ ૧૬ 

વલસાડ ૫ ૧૧ 

અરવલ્લી ૪ ૦ 

કુલ  ૧૧૯૦ ૧૧૯૩ 
 

 


