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હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 
 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાંક: ૨૩૬   
આરોગ્યઅનેપરરવારકલ્યાણવવભાગ, 

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

 

તા.૩૧.૦૮.૨૦૨૦ 

***** 

 

આજ ેકુલ ૬૬,૩૬૩ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા 

૧૦૨૦.૯૬ ટેસ્ટ પ્રતત દદન પ્રતત મીલીયન વસ્તી 

 

આજ ેરાજ્યમાં ૧૦૨૫ દદીઓ સાજા થયા 

સાજા થવાનો દર ૮૦.૬૬ % 

અત્યાર સુધીમા ંકુલ ૭૭,૭૮૨ દદીઓ સાજા થયા  

 

આજ રોજ રાજ્યમાં કોતવડ-૧૯ ના ૧૨૮૦ નવા દદીઓ 

 

***** 
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અન્ય રાજ્યની સરખામણીએ ગુજરાતની તસ્થતત 

રાજ્યનું નામ 
૧ દદવસ માં આવેલ નવા 

કેસ 
એક્ટીવ કેસ કુલ કેસ 

મહારાષ્ટ્ર  ૧૬૪૦૮ ૧૯૩૮૮૯ ૭૮૦૬૮૯ 

આધ્રપ્રદેશ  ૧૦૬૦૩ ૯૯૧૨૯ ૪૨૪૭૬૭ 

કણાાટકા  ૮૮૫૨ ૮૮૧૧૦ ૩૩૫૯૨૮ 

તાતમલનાડુ  ૬૪૯૫ ૫૨૭૨૧ ૪૨૨૦૮૫ 

ઉત્તર પ્રદેશ  ૬૧૭૫ ૫૪૬૬૬ ૨૨૫૬૩૨ 

પતિમ બંગાળ ૩૦૧૯ ૨૫૬૫૭ ૧૫૯૭૮૫ 

ઓડીશા ૩૦૧૪ ૨૭૨૧૯ ૧૦૦૯૩૪ 

કેરલા ૨૧૫૪ ૨૩૭૧૯ ૭૩૮૫૫ 

તબહાર  ૨૦૩૨ ૧૭૩૩૩ ૧૩૫૦૩૫ 

દદલ્હી  ૨૦૨૪ ૧૪૭૯૩ ૧૭૩૩૯૦ 

આસામ ૧૯૮૦ ૨૧૫૫૧ ૧૦૫૭૭૪ 

તેલંગણા  ૧૮૭૩ ૩૧૨૯૯ ૧૨૪૯૬૩ 

પંજાબ ૧૬૭૮ ૧૫૩૭૫ ૫૨૫૨૬ 

ઝારખંડ ૧૫૭૮ ૧૧૫૭૭ ૩૮૪૩૫ 

મધ્યપ્રદેશ  ૧૫૫૮ ૧૩૫૯૨ ૬૨૪૩૩ 

રાજસ્થાન  ૧૪૫૦ ૧૪૦૯૧ ૮૦૨૨૭ 

છતત્તસગઢ ૧૩૪૬ ૧૩૫૨૦ ૩૦૦૯૨ 

હદરયાણા ૧૨૯૫ ૧૦૯૮૦ ૬૩૨૮૨ 

ગુજરાત  ૧૨૮૦ ૧૫૬૩૧ ૯૬૪૩૫ 

 

કોરોનાન ાં સાંક્રમણ વધત ાં અટકાવવા માટે રાજ્ય સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે.

રાજ્યનાઆરોગ્ય વવભાગ દ્વારા સઘન પ્રયાસોના પરરણામે કોરોના વાયરસના

સાંક્રમણન ાંપ્રમાણઘટ્ ાંછે.રાજ્યમાાંરિનપ્રવતરિનટેસ્ટનીસાંખ્યામાાંઉત્તરોત્તરવધારો

કરવામાાંઆવીરહ્યોછે.આજેરાજ્યમાાંક લ૬૬,૩૬૩ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાજેરાજ્યની

વસ્તીને ધ્યાનેલેતાપ્રવતરિન૧૦૨૦.૯૬ ટેસ્ટપ્રવત વમવલયનજટેલાથવાપામે છે.

રાજયમાાંઅત્યારસ ધીમાાં ક લ ૨૩,૩૧,૮૩૬ ટેસ્ટ કરવામાાંઆવ્યા છે.આજ રોજ

રાજ્યમાાં વવવવધ વજલ્લામાાં ક લ ૧,૨૮૦ કેસનોંધાયેલ છે.આજરોજ૧,૦૨૫િિીઓ

સાજાથઈનેઘરેગયેલછે.અત્યારસ ધીમાાંક લ૭૭,૭૮૨િિીઓસાજાથયલેછેઅને

સાજાથવાનોિરરાજ્યનો૮૦.૬૬%થયલેછે. 
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રાજ્યના જ િા જ િા વજલ્લાઓમાાં આજની તારીખે ક લ ૫,૦૨,૩૮૮ વ્યવતતઓને

તવૉરેન્ટાઈનકરવામાાંઆવ્યાછેજેપૈકી૫,૦૧,૯૦૭વ્યવતતઓહૉમતવૉરેન્ટાઈનછે

અને૪૮૧વ્યવતતઓનેફેસીલીટીતવૉરેન્ટાઈનમાાંરાખવામાાંઆવ્યાછે. 
 

 

***** 

રાજ્યમાં હાલ કુલ દદીઓની તવગત નીચે મુજબ છે. 

એક્ટીવ કેસ 
ડીસ્ચાજા મૃત્ય ુ

કુલ વેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૧૫૬૩૧  ૭૯  ૧૫૫૫૨  ૭૭૭૮૨  ૩૦૨૨  

 

 

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

નીચે મુજબ છે.  

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્ય ુ

અમદાવાદ કોપોરેશન ૩ 

સુરત કોપોરેશન ૩ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૨ 

રાજકોટ ૨ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૧ 

જામનગર કોપોરેશન ૧ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૧ 

વડોદરા કોપોરેશન ૧ 

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

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાજા 

સુરત કોપોરેશન ૧૭૧ ૫૯ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૧૪૭ ૧૧૩ 

વડોદરા કોપોરેશન ૯૩ ૬૧ 

જામનગર કોપોરેશન ૯૧ ૯૬ 

સુરત ૮૬ ૭૮ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૮૪ ૨૭ 

પંચમહાલ ૩૯ ૪૨ 

વડોદરા ૩૫ ૪૬ 

રાજકોટ ૩૪ ૬૫ 

અમરેલી ૩૦ ૨૬ 

મહેસાણા ૨૯ ૨૦ 

મોરબી ૨૮ ૨૨ 

અમદાવાદ ૨૬ ૧૫ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૨૬ ૨૬ 

પાટણ ૨૫ ૧૧ 

જામનગર ૨૩ ૧૦ 

સુરેન્રનગર ૨૧ ૧ 

આણંદ ૨૦ ૩૧ 

ભરૂચ ૨૦ ૧૪ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૨૦ ૧૨ 

કચ્છ ૨૦ ૩૦ 

બનાસકાંઠા ૧૮ ૨૯ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૧૮ ૨૫ 

જુનાગઢ ૧૭ ૨૨ 

ગાંધીનગર ૧૬ ૧૬ 

ભાવનગર ૧૪ ૯ 

ગીર સોમનાથ ૧૪ ૧૧ 

દાહોદ ૧૩ ૨૯ 

ખેડા ૧૩ ૧૧ 

દેવભૂતમ દ્વારકા ૧૨ ૨ 

નવસારી ૧૨ ૧૬ 

સાબરકાંઠા ૧૧ ૧૦ 

છોટા ઉદેપુર ૧૦ ૦ 

મહીસાગર ૧૦ ૧૨ 

પોરબંદર ૯ ૦ 

વલસાડ ૬ ૧૪ 

અરવલ્લી ૫ ૨ 

બોટાદ ૫ ૦ 

નમાદા ૫ ૫ 

તાપી ૪ ૩ 

ડાંગ ૦ ૪ 

કુલ  ૧૨૮૦ ૧૦૨૫ 

 


