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હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 
 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાંક: ૨૩૪   
આરોગ્યઅનેપરરવારકલ્યાણવવભાગ, 

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

 

તા.૨૯.૦૮.૨૦૨૦ 

***** 

 

આજ ેકુલ ૭૪,૨૩૪ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા 

૧૧૪૨.૦૬ ટેસ્ટ પ્રતત દદન પ્રતત મીલીયન વસ્તી 

 

આજ ેરાજ્યમાં ૧૧૧૧ દદીઓ સાજા થયા 

સાજા થવાનો દર ૮૦.૫૯ % 

અત્યાર સુધીમા ંકુલ ૭૫,૬૬૨ દદીઓ સાજા થયા  

 

આજ રોજ રાજ્યમાં કોતવડ-૧૯ ના ૧૨૮૨ નવા દદીઓ 

 

***** 
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અન્ય રાજ્યની સરખામણીએ ગુજરાતની તસ્થતત 

રાજ્યનું નામ 
૧ દદવસ માં આવેલ નવા 

કેસ 
એક્ટીવ કેસ કુલ કેસ 

મહારાષ્ટ્ર  ૧૪૪૨૭ ૧૮૧૦૫૦ ૭૪૭૯૯૫ 

આધ્રપ્રદેશ  ૧૦૫૨૬ ૯૬૧૯૧ ૪૦૩૬૧૬ 

કણાાટકા  ૮૯૬૦ ૮૬૩૬૬ ૩૧૮૭૫૨ 

તાતમલનાડુ  ૫૯૯૬ ૫૨૫૦૬ ૪૦૯૨૩૮ 

ઉત્તર પ્રદેશ  ૫૪૦૫ ૫૨૬૫૧ ૨૧૩૮૨૪ 

ઓડીશા ૩૬૮૨ ૨૬૩૮૬ ૯૪૬૬૮ 

પતિમ બંગાળ ૨૯૮૨ ૨૬૩૪૯ ૧૫૩૭૫૪ 

તેલંગણા  ૨૭૫૧ ૩૦૦૦૮ ૧૨૦૧૬૬ 

આસામ ૨૫૬૦ ૨૦૦૧૧ ૧૦૧૩૬૭ 

કેરલા ૨૫૪૩ ૨૩૧૭૬ ૬૯૩૦૪ 

તબહાર  ૨૨૭૭ ૧૮૦૪૭ ૧૩૧૦૫૭ 

દદલ્હી  ૧૮૦૮ ૧૩૫૫૦ ૧૬૯૪૧૨ 

પંજાબ ૧૫૪૨ ૧૫૦૬૩ ૪૯૩૭૮ 

રાજસ્થાન  ૧૩૫૫ ૧૪૩૨૦ ૭૭૩૭૦ 

હદરયાણા ૧૨૯૮ ૧૦૨૨૫ ૬૦૫૯૬ 

ગુજરાત  ૧૨૮૨ ૧૫૨૩૦ ૯૩૮૮૩ 

 

રાજ્યમાાંકોરોનાન ાંસાંક્રમણવધત ાંઅટકેએમાટે રાજયનાઆરોગ્ય વવભાગદ્વારા

સઘનપ્રયાસોનાપરરણામેસાંક્રમણન ાંપ્રમાણઘટ્ ાંછે.રાજ્યમાાંરિનપ્રવતરિનટેસ્ટની

સાંખ્યામાાંઉત્તરોત્તરવધારોકરવામાાંઆવીરહ્યોછે.આજેરાજ્યમાાંક લ૭૪,૨૩૪ટેસ્ટ

કરવામાાંઆવ્યા જે રાજ્યની વસ્તીને ધ્યાને લેતા પ્રવતરિન ૧૧૪૨.૦૬ ટેસ્ટ પ્રવત

વમવલયન જટેલા થવા પામે છે. રાજયમાાં અત્યાર સ ધીમાાં ક લ ૨૧,૯૫,૯૮૫ ટેસ્ટ

કરવામાાંઆવ્યાછે.આજરોજરાજ્યમાાંવવવવધવજલ્લામાાંક લ૧,૨૮૨કેસનોંધાયેલ

છે.આજરોજ૧,૧૧૧િિીઓસાજાથઈનેઘરેગયેલછે.અત્યારસ ધીમાાંક લ૭૫,૬૬૨

િિીઓસાજાથયેલછેઅનેસાજાથવાનોિરરાજ્યનો૮૦.૫૯%થયેલછે. 

 



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

રાજ્યના જ િા જ િા વજલ્લાઓમાાં આજની તારીખે ક લ ૪,૯૯,૩૭૧ વ્યવતતઓને

તવૉરેન્ટાઈનકરવામાાંઆવ્યાછેજેપૈકી૪,૯૮,૮૫૩વ્યવતતઓહૉમતવૉરેન્ટાઈનછે

અને૫૧૮વ્યવતતઓનેફેસીલીટીતવૉરેન્ટાઈનમાાંરાખવામાાંઆવ્યાછે. 
 

 

***** 

 

રાજ્યમાં હાલ કુલ દદીઓની તવગત નીચે મુજબ છે. 

એક્ટીવ કેસ 
ડીસ્ચાજા મૃત્ય ુ

કુલ વેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૧૫૨૩૦ ૮૯ ૧૫૧૪૧ ૭૫૬૬૨ ૨૯૯૧ 

 

 

રાજ્યમાં આજ રોજ કોવીડ-૧૯ નાં કારણે કુલ ૧૩ દુ:ખદ મૃત્યુ નોંધાયેલ છે. જનેી તવગત 

નીચે મુજબ છે.  

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્ય ુ

અમદાવાદ કોપોરેશન ૩ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૨ 

સુરત કોપોરેશન ૨ 

અમરેલી ૧ 

ગીર સોમનાથ ૧ 

મહેસાણા  ૧ 

મોરબી ૧ 

જામનગર કોપોરેશન ૧ 

વડોદરા કોપોરેશન ૧ 

કુલ  ૧૩ 
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રાજ્યમાં આજ રોજ નોંધાયેલ કોવીડ-૧૯ ના કેસ અને ડીસ્ચાજાની તવગત  નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાજા 

સુરત કોપોરેશન ૧૮૧ ૧૪૦ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૧૪૩ ૧૪૪ 

સુરત ૯૨ ૮૫ 

વડોદરા કોપોરેશન ૮૯ ૧૦૧ 

જામનગર કોપોરેશન ૮૮ ૯૩ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૭૯ ૨૨ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૩૬ ૨૪ 

રાજકોટ ૩૬ ૧૨ 

વડોદરા ૩૫ ૦ 

પંચમહાલ ૩૪ ૬૨ 

કચ્છ ૨૮ ૨૧ 

મોરબી ૨૮ ૩૨ 

અમરેલી ૨૫ ૨૮ 

ભાવનગર ૨૫ ૧૯ 

ગીર સોમનાથ ૨૨ ૧૦ 

અમદાવાદ ૨૧ ૧૬ 

ભરૂચ ૨૧ ૨૩ 

ગાંધીનગર ૨૧ ૧૬ 

મહેસાણા ૨૦ ૦ 

પાટણ ૧૯ ૦ 

બનાસકાંઠા ૧૮ ૧૮ 

દાહોદ ૧૮ ૪૦ 

ખેડા ૧૬ ૮ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૧૫ ૨૭ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૧૪ ૧૧ 

જામનગર ૧૪ ૬ 

જુનાગઢ ૧૩ ૧૪ 

સુરેન્રનગર ૧૩ ૧૫ 

વલસાડ ૧૩ ૩ 

તાપી ૧૨ ૬ 

અરવલ્લી ૧૧ ૩ 

નવસારી ૧૧ ૫ 

આણંદ ૧૦ ૮ 

છોટા ઉદેપુર ૧૦ ૦ 

દેવભૂતમ દ્વારકા ૯ ૦ 

નમાદા ૯ ૩ 

સાબરકાંઠા ૯ ૧૧ 

મહીસાગર ૮ ૭૬ 

બોટાદ ૭ ૮ 

પોરબંદર ૫ ૦ 

ડાંગ ૪ ૧ 

કુલ  ૧૨૮૨ ૧૧૧૧ 

 


