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હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 

 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાકં: ૨૧૯ 

આરોગ્યઅનેપરરવારકલ્યાણવવભાગ, 
ગાાંધીનગર. 

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

તા.૧૪.૦૮.૨૦૨૦ 

***** 

રાજ્યમાં ટેસ્ટની સંખ્યામાં ગત સપ્તાહની તુલનાએ આજ ેબમણો વધારો  

 

આજ ેકુલ ૫૧,૨૨૫ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા 

૭૮૮.૦૭ ટેસ્ટ પ્રતત દદન પ્રતત મીલીયન વસ્તી 

 

આજ ેરાજ્યમા ં૧,૦૮૩ દદીઓ સાજા થયા 

સાજા થવાનો દર ૭૭.૭૨% 

 

આજ રોજ રાજ્યમા ંકોતવડ-૧૯ ના ૧૦૮૭ નવા દદીઓ 

***** 
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અન્ય રાજ્યની સરખામણીએ ગુજરાતની તસ્થતત 

રાજ્યનુ ંનામ 
૧ દદવસ માં 

આવેલ નવા કેસ 
એક્ટીવ કેસ કુલ કેસ 

મહારાષ્ટ્ર ૧૧૮૧૩ ૧૫૦૧૦૫ ૫૬૦૧૨૬ 

આંધ્રપ્રદેશ ૯૯૯૬ ૯૦૭૮૦ ૨૬૪૧૪૨ 

કણાાટક ૬૭૦૬ ૭૮૩૪૫ ૨૦૩૨૦૦ 

તાતમલનાડુ ૫૮૩૫ ૫૩૪૯૯ ૩૨૦૩૫૫ 

ઉત્તર પ્રદેશ ૪૫૩૭ ૪૯૭૦૯ ૧૪૦૭૭૫ 

તબહાર ૩૮૭૨ ૩૧૪૮૩ ૯૪૧૯૩ 

પતિમ બંગાળ ૨૯૯૭ ૨૬૪૪૭ ૧૦૭૩૨૩ 

આસામ ૨૭૯૬ ૨૨૨૪૩ ૭૧૭૯૫ 

ઓડીસા ૧૯૮૧ ૧૪૪૩૮ ૫૨૬૫૩ 

તેલંગાણા ૧૯૨૧ ૨૩૪૩૮ ૮૮૩૯૬ 

કેરલા ૧૫૬૪ ૧૩૮૯૧ ૩૯૭૦૮ 

રાજસ્થાન ૧૩૧૪ ૧૪૭૬૨ ૫૭૪૧૪ 

ઝારખંડ ૧૧૩૮ ૭૮૨૮ ૨૦૮૮૧ 

ગુજરાત ૧૦૮૭ ૧૪૨૯૯ ૭૬૫૬૯ 

 

રાજ્યમાાંરિનપ્રવિરિનટેસ્ટનીસાંખ્યામાાંઉત્તરોત્તરવધારોકરવામાાંઆવીરહ્યોછે.

સમગ્રસજ્યમાાંાાનગીઅનેસરકારીમીીકલલ-૬૧લેબોરેટરીઓકાયયરિછે.આ

ઉપરાાંિ રાજ્ય સરકારે અગત્યનો વનણયય લઈ લોકોને પોિાના નજીકના સ્થીે

કોવીડ-૧૯નાટેસ્ટનીસલવવધામીીરહેિેમાટેછેલ્લાએકમાસથીરેપીડએન્ટીજન

કીટનોઉપયોગપણશરુકરેલછે.જથેીવધલસરીિાથીઅનેઝડપીકોવીડ-૧૯નલાં

વનિાનશક્યબન્યલાંછે. 
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આજેરાજ્યમાાંકલ લ-૫૧,૨૨૫ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાજેરાજ્યનીવસ્િીનેધ્યાનેલેિા

પ્રવિરિન૭૮૮.૦૭ટેસ્ટપ્રવિમીલીયનજટેલાથવાપામેછે.રાજ્યમાાંઅત્યારસલધીમાાં

કલ લ૧૨,૧૧,૦૪૭ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાછે.આજરોજરાજ્યમાાંવવવવધવજલ્લામાાંકલ લ

૧૦૮૭કેસનોંધાયલેછે.આજરોજ૧,૦૭૧િિીઓસાજાથઈનેઘરેગયેલછે. 

 

રાજ્યના જલ િા જલ િા વજલ્લાઓમાાં આજની િારીાે કલલ ૪,૯૩,૬૦૨ વ્યવક્િઓને

ક્વૉરેન્ટાઈનકરવામાાંઆવ્યાછેજેપૈકી૪,૯૨,૬૪૭વ્યવક્િઓહૉમક્વૉરેન્ટાઈનછે

અને૯૮૯વ્યવક્િઓનેફેસીલીટીક્વૉરેન્ટાઈનમાાંરાાવામાાંઆવ્યાછે. 
 

 

***** 

રાજ્યમાં હાલ કુલ દદીઓની તવગત નીચે મુજબ છે. 

એક્ટીવ કેસ 
ડીસ્ચાજા મૃત્યુ 

કુલ વેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૧૪૨૯૯ ૭૧ ૧૪૨૨૮ ૫૯૫૨૨ ૨૪૪૮ 

 

રાજ્યમાં આજ રોજ કોવીડ-૧૯ નાં કારણે કુલ ૧૫ દુ:ખદ મૃત્ય ુનોંધાયેલ છે. જનેી 

તવગત નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્યુ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૪ 

સુરત કોપોરેશન ૪ 

જામનગર કોપોરેશન ૨ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૨ 

ગાંધીનગર ૧ 

સુરત ૧ 

વડોદરા કોપોરેશન ૧ 

કુલ ૧૫ 
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રાજ્યમા ંઆજ રોજ નોંધાયેલ કોવીડ-૧૯ ના કેસ અને ડીસ્ચાજાની તવગત  નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાજા 

સુરત કોપોરેશન ૧૬૮ ૧૬૦ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૧૪૯ ૨૩૨ 

વડોદરા કોપોરેશન ૮૯ ૧૫૩ 

સુરત ૬૪ ૪૪ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૬૩ ૧૧ 

જામનગર કોપોરેશન ૫૧ ૧૨ 

પંચમહાલ ૪૦ ૩૯ 

રાજકોટ ૩૬ ૪ 

અમરેલી ૨૯ ૨૭ 

ગાંધીનગર ૨૪ ૨૨ 

ગીર સોમનાથ ૨૪ ૨૩ 

મહેસાણા ૨૪ ૮ 

ભરૂચ ૨૩ ૧૫ 

દાહોદ ૨૩ ૨૭ 

જુનાગઢ ૨૨ ૬ 

કચ્છ ૨૨ ૨૮ 

મોરબી ૨૧ ૧૧ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૧૮ ૨૪ 

વડોદરા ૧૮ ૩૧ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૧૭ ૮ 

બનાસકાંઠા ૧૫ ૦ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૧૪ ૧૨ 

પાટણ ૧૩ ૧૬ 

સુરેન્રનગર ૧૩ ૧ 

અમદાવાદ ૧૨ ૧૫ 

આણંદ ૧૨ ૦ 

નવસારી ૧૦ ૮ 

વલસાડ ૯ ૧૮ 

સાબરકાંઠા ૮ ૩૧ 

ખેડા ૭ ૧૧ 

નમાદા ૭ ૧૪ 

ભાવનગર ૬ ૧૫ 

બોટાદ ૬ ૧૩ 

છોટા ઉદેપુર ૬ ૫ 

જામનગર ૫ ૧ 

તાપી ૫ ૦ 

મહીસાગર ૪ ૩૮ 

પોરબંદર ૪ ૦ 

અરવલ્લી ૩ ૦ 

દેવભૂતમ દ્વારકા ૩ ૦ 

કુલ ૧૦૮૭ ૧૦૭૧ 

 


