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હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 
 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાકં: ૨૩૫   

આરોગ્યઅનેપરરવારકલ્યાણવવભાગ, 
ગાાંધીનગર. 

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

તા.૩૦.૦૮.૨૦૨૦ 

***** 

 

આજ ેકુલ ૬૯,૪૮૮ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા 

૧૦૬૯.૦૫ ટેસ્ટ પ્રતત દદન પ્રતત મીલીયન વસ્તી 

 

આજ ેરાજ્યમા ં૧૦૯૫ દદીઓ સાજા થયા 

સાજા થવાનો દર ૮૦.૬૭ % 

અત્યાર સુધીમાં કુલ ૭૬,૭૫૭ દદીઓ સાજા થયા  

 

આજ રોજ રાજ્યમા ંકોતવડ-૧૯ ના ૧૨૭૨ નવા દદીઓ 

 

***** 
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અન્ય રાજ્યની સરખામણીએ ગુજરાતની તસ્થતત 

રાજ્યનંુ નામ 
૧ દદવસ માં આવેલ નવા 

કેસ 
એક્ટીવ કેસ કુલ કેસ 

મહારાષ્ટ્ર  ૧૬૨૮૬ ૧૮૫૪૬૭ ૭૬૪૨૮૧ 

આધ્રપ્રદેશ  ૧૦૫૪૮ ૯૭૬૮૧ ૪૧૪૧૬૪ 

કણાાટકા  ૮૩૨૪ ૮૬૪૬૫ ૩૨૭૦૭૬ 

તાતમલનાડુ  ૬૩૫૨ ૫૨૭૨૬ ૪૧૫૫૯૦ 

ઉત્તર પ્રદેશ  ૫૬૩૩ ૫૩૩૬૦ ૨૧૯૪૫૭ 

ઓડીશા ૩૨૫૨ ૨૬૭૩૬ ૯૭૯૨૦ 

પતિમ બંગાળ ૩૦૧૨ ૨૫૯૯૬ ૧૫૬૭૬૬ 

તેલંગણા  ૨૯૨૪ ૩૧૨૮૪ ૧૨૩૦૯૦ 

આસામ ૨૪૨૭ ૨૦૯૯૫ ૧૦૩૭૯૪ 

કેરલા ૨૩૯૭ ૨૩૩૪૨ ૭૧૭૦૧ 

દદલ્હી  ૧૯૫૪ ૧૪૦૪૦ ૧૭૧૩૬૬ 

તબહાર  ૧૯૪૬ ૧૭૬૭૦ ૧૩૩૦૦૩ 

ઝારખંડ ૧૫૩૬ ૧૧૩૫૭ ૩૬૮૫૭ 

છતત્તસગઢ ૧૫૧૩ ૧૨૬૬૬ ૨૮૭૪૬ 

પંજાબ ૧૪૭૦ ૧૫૪૦૯ ૫૦૮૪૮ 

મધ્યપ્રદેશ  ૧૪૪૨ ૧૩૧૧૭ ૬૦૮૭૫ 

રાજસ્થાન  ૧૪૦૭ ૧૪૭૭૬ ૭૮૭૭૭ 

હદરયાણા ૧૩૯૧ ૧૦૬૦૬ ૬૧૯૮૭ 

ગુજરાત  ૧૨૭૨ ૧૫૩૯૦ ૯૫૧૫૫ 

 

કોરોનાન ાં સાંક્રમણ વધત ાં અટકાવવા માટે રાજ્ય સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે.

રાજ્યનાઆરોગ્ય વવભાગ દ્વારા સઘન પ્રયાસોના પરરણામે કોરોના વાયરસના

સાંક્રમણન ાંપ્રમાણઘટ્ ાંછે.રાજ્યમાાંરિનપ્રવતરિનટેસ્ટનીસાંખ્યામાાંઉત્તરોત્તરવધારો

કરવામાાંઆવીરહ્યોછે.આજેરાજ્યમાાંક લ૬૯,૪૮૮ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાજેરાજ્યની

વસ્તીને ધ્યાને લેતાપ્રવતરિન૧૦૬૯.૦૫ ટેસ્ટપ્રવત વમવલયનજટેલાથવાપામે છે.

રાજયમાાંઅત્યારસ ધીમાાં ક લ ૨૨,૬૫,૪૭૩ ટેસ્ટ કરવામાાંઆવ્યા છે.આજ રોજ

રાજ્યમાાં વવવવધ વજલ્લામાાં ક લ૧,૨૭૨ કેસનોંધાયેલ છે.આજરોજ૧,૦૯૫િિીઓ

સાજાથઈનેઘરેગયેલછે.અત્યારસ ધીમાાંક લ૭૬,૭૫૭િિીઓસાજાથયેલછેઅને

સાજાથવાનોિરરાજ્યનો૮૦.૬૭%થયેલછે. 
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રાજ્યના જ િા જ િા વજલ્લાઓમાાં આજની તારીખે ક લ ૪,૯૯,૯૦૩ વ્યવતતઓને

તવૉરેન્ટાઈનકરવામાાંઆવ્યાછેજેપૈકી૪,૯૯,૪૩૨વ્યવતતઓહૉમતવૉરેન્ટાઈનછે

અને૪૭૧વ્યવતતઓનેફેસીલીટીતવૉરેન્ટાઈનમાાંરાખવામાાંઆવ્યાછે. 
 

 

***** 

 

રાજ્યમાં હાલ કુલ દદીઓની તવગત નીચે મુજબ છે. 

એક્ટીવ કેસ 
ડીસ્ચાજા મૃત્યુ 

કુલ વેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૧૫૩૯૦ ૮૪ ૧૫૩૦૬ ૭૬૭૫૭ ૩૦૦૮ 

 

 

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

નીચે મુજબ છે.  

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્યુ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૪ 

સુરત કોપોરેશન ૩ 

ભાવનગર ૨ 

સુરત ૨ 

અમરેલી ૧ 

બનાસકાંઠા ૧ 

જામનગર ૧ 

સાબરકાંઠા ૧ 

વડોદરા 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 ૧૭૪ ૧૨૮ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૧૪૬ ૧૪૧ 

વડોદરા કોપોરેશન ૯૩ ૯૩ 

જામનગર કોપોરેશન ૮૭ ૮૪ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૮૩ ૧૪ 

સુરત ૮૩ ૬૩ 

રાજકોટ ૩૬ ૨૩ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૩૫ ૨૦ 

પંચમહાલ ૩૫ ૩૬ 

વડોદરા ૩૫ ૫૭ 

ભાવનગર ૩૩ ૨૧ 

ભરૂચ ૩૦ ૧૮ 

કચ્છ ૨૬ ૨૧ 

ગાંધીનગર ૨૫ ૧૩ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૨૪ ૧૨ 

અમદાવાદ ૨૩ ૨૩ 

મોરબી ૨૩ ૨૬ 

અમરેલી ૨૧ ૧૪ 

જામનગર ૧૯ ૧૪ 

બનાસકાંઠા ૧૮ ૨૦ 

સુરેન્રનગર ૧૮ ૫ 

દાહોદ ૧૭ ૨૭ 

મહેસાણા ૧૭ ૬ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૧૬ ૨૪ 

પાટણ ૧૫ ૨૦ 

દેવભૂતમ દ્વારકા ૧૪ ૩૫ 

જુનાગઢ ૧૪ ૧૯ 

ગીર સોમનાથ ૧૩ ૩૭ 

ખેડા ૧૨ ૧૦ 

આણંદ ૧૧ ૦ 

અરવલ્લી ૧૧ ૦ 

નવસારી ૧૧ ૧૩ 

સાબરકાંઠા ૧૦ ૦ 

છોટા ઉદેપુર ૮ ૯ 

મહીસાગર ૮ ૦ 

બોટાદ ૭ ૧૩ 

વલસાડ ૬ ૧૨ 

નમાદા ૫ ૮ 

ડાંગ ૪ ૦ 

તાપી ૪ ૧૬ 

પોરબંદર ૨ ૦ 

કુલ  ૧૨૭૨ ૧૦૯૫ 

 


