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તા.૦૪.૦૭.૨૦૨૦ 

***** 

છેલ્લા ત્રણ દદવસથી દેશમાં કોરોનાના દૈનનક સરેરાશ ૨૦,૦૦૦ થી વધુ કેસ 

નોંધાયા   

 

દેશના અન્ય રાજ્યો જવેા કે આંધ્રપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, કણાાટકા, તેલંગાણા, 

દદલ્હી, તાનમલનાડુ અને મહારાષ્ટ્રમાં પણ કોરોનાના દૈનનક કેસોમાં વધારો  

 

ભારતના સાત રાજ્યોની સરખામણીમાં  ગુજરાતમાં ઓછા કેસ : આજ ે

૭૧૨ નવા કેસો નોધાયા, ૪૭૩ દદીઓ સાજા થયા  

 

***** 

ભારતમાાંકોવવડ-૧૯નાદદીઓનીસાંખ્યામાાંછેલ્લાત્રણરદવસમાાંવધારોનોંધાયોછે.

ભારતમાાં ગઈ કાલે કુલ ૨૨,૭૭૧ કેસો નોંધાયા છે.  ગઈ કાલે મહારાષ્ટ્રમાાં ૬૩૬૪, 

તવમલનાડુમાાં ૪૩૨૯, રદલ્હીમાાં ૨૫૨૦, તેલાંગાણામાાં ૧૮૯૨ કણાાટકમાાં ૧૬૯૪ ઉત્તર

પ્રદેશમાાં૯૭૨અનેઆાંધ્રપ્રદેશમાાં૮૩૭કેસનોંધાયાહતા.ગુજરાતમાાંઆજેસાાંજેપાાંચ

વાગ્યાસુધીમાાંકુલ૭૧૨નવાકેસોનોંધાયાછે. 
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આજરોજ ૪૭૩ દદીઓસાજાથઈનેઘરે ગયેલ છે. રાજ્યમાાંઅત્યારસુધીમાાં કુલ

૪,૦૪,૩૫૪ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાછે. 

 
 

રાજ્યના જુદા જુદા વજલ્લાઓમાાં આજની તારીખે કુલ ૨,૬૦,૬૧૪ વ્યવતતઓને

તવૉરેન્ટાઈનકરવામાાંઆવ્યાછેજેપીકી૨,૫૭,૫૨૨વ્યવતતઓહૉમતવૉરેન્ટાઈનછે

અને૩,૦૯૨વ્યવતતઓનેફેસીલીટીતવૉરેન્ટાઈનમાાંરાખવામાાંઆવ્યાછે. 

 
 

 

***** 

રાજ્યમાં હાલ કુલ દદીઓની નવગત નીચે મુજબ છે. 

એક્ટીવ કેસ 
ડીસ્ચાજા મૃત્યુ 

કુલ વેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૮૦૫૭ ૬૮ ૭૯૮૯ ૨૫૪૧૪ ૧૯૨૭ 

 

 

રાજ્યમાં આજ રોજ કોવીડ-૧૯ નાં કારણે કુલ ૨૧ દુખદ મૃત્ય નોંધાયેલ છે. જનેી નવગત 

નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્ય ુ

અમદાવાદ કોપોરેશન ૯ 

સુરત કોપોરેશન ૪ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૪ 

મહેસાણા ૧ 

અરવલ્લી ૧ 

કચ્છ ૧ 

વલસાડ ૧ 

કુલ ૨૧ 
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રાજ્યમાં આજ રોજ નોંધાયેલ કોવીડ-૧૯ ના કેસ અને ડીસ્ચાજાની નવગત  નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાજા 

સુરત કોપોરેશન ૨૦૧ ૧૦૯ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૧૬૫ ૨૧૧ 

સુરત ૫૨ ૦ 

રાજકોટ ૩૬ ૦ 

વડોદરા કોપોરેશન ૩૪ ૧૩ 

વડોદરા ૨૭ ૧૬ 

વલસાડ ૧૯ ૧ 

ભરૂચ ૧૫ ૭ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૧૧ ૨૩ 

ગાંધીનગર ૧૧ ૦ 

નવસારી ૧૧ ૧ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૧૦ ૩ 

બનાસકાંઠા ૧૦ ૦ 

ખેડા ૧૦ ૬ 

ભાવનગર ૧૦ ૦ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૯ ૦ 

મહેસાણા ૮ ૦ 

અમદાવાદ ૭ ૧૭ 

અરવલ્લી ૭ ૭ 

કચ્છ ૭ ૩ 

પાટણ ૬ ૭ 

સાબરકાંઠા ૬ ૧ 

સુરેન્રનગર ૬ ૧૨ 

જામનગર ૬ ૩ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૪ ૨ 

આણદં ૪ ૮ 

ગીર-સોમનાથ ૪ ૦ 

મોરબી ૩ ૦ 

જામનગર કોપોરશન ૨ ૦ 

પંચમહાલ ૨ ૪ 

મહીસાગર ૨ ૦ 

બોટાદ ૨ ૪ 

અમરેલી ૨ ૪ 

દાહોદ ૧ ૨ 

જુનાગઢ ૧ ૦ 

દેવભૂનમ દ્વારકા ૧ ૦ 

નમાદા ૦ ૯ 

કુલ ૭૧૨ ૪૭૩ 
 


