
હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 
 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાાંક: ૩૫૨ 

આરોગ્યને રિરારરકલ્યરણવાભરગ, 
ગરાંધીેગર. 

ફોેેાં.૦૭૯-૨૩૨૫૦૮૧૮ ઈ-મ લ: ssoidsp@gmail.com 
 

તા.૨૫.૧૨.૨૦૨૦ 

 

આરોગ્ય વિભાગની પરરણામલક્ષી કામગીરીના પરરણામે રાજયમાાં સાજા 

થિાનો દર ૯૩.૭૯ ટકા 

 

અત્યાર સુધીમાાં રાજયભરમાાં  કુલ ૨,૨૫,૨૦૬ 

 દદીઓએ કોરોનાન ેમ્હાત આપી  

 

રાજ્યમાાં આજ ેકોવિડ -૧૯ ના ૧,૧૧૪ દદીઓ સાજા થયા 

રાજયમા આજ ે ૯૧૦ નિા દદીઓ નોધાયા 

 

 

***** 

 

 

 

 

 



 

અન્ય રાજ્યની સરખામણીએ ગુજરાતની વથથવત 

રાજ્યનુાં નામ 
૧ રદિસ માાં 

આિેલ નિા કેસ 
એક્ટીિ કેસ કુલ કેસ 

કેરલા ૫૧૭૭ ૬૩૩૨૮ ૭૨૬૬૮૭ 

મહારાષ્ટ્ર  ૩૫૮૦ ૫૬૦૨૨ ૧૯૦૯૯૫૧ 

પવિમ બાંગાળ ૧૫૯૦ ૧૫૧૯૩ ૫૪૩૨૧૪ 

છત્તીસગઢ ૧૨૩૨ ૧૫૧૫૩ ૨૭૨૪૨૬ 

કણાાટક ૧૧૪૩ ૧૩૬૨૯ ૯૧૩૪૮૩ 

રદલ્હી  ૧૦૬૩ ૭૯૦૯ ૬૨૦૬૮૧ 

મધ્ય પ્રદેશ  ૧૦૩૮ ૧૦૬૭૬ ૨૩૫૩૬૯ 

તવમલનાડુ  ૧૦૩૫ ૯૨૧૭ ૮૧૧૧૧૫ 

રાજથથાન  ૧૦૦૧ ૧૧૬૭૧ ૩૦૨૭૦૯ 

ઉત્તર પ્રદેશ  ૯૨૬ ૧૬૦૯૯ ૫૭૮૫૬૮ 

ગુજરાત  ૯૧૦ ૧૦૬૩૧ ૨૪૦૧૦૫ 

 

 રરજ્યમરાંકોરોેરે ાંસાંક્રમણનટકરાારમરટ રરજયસરકરરસતતપ્રયત્ેશીલ

છ . રરજય સરકરરેર સઘે પ્રયરસોેર રિરણરમ  કોરોેર ારયરસેર સાંક્રમણે ાં

પ્રમરણધીમ ધીમ  ઘટી રહ્ય છ .આજ   રરજયેર વાવાધ વજલ્લરઓમરાં ક લ૯૧૦ક સ

ેોંધરયરછ .સરથ આજ  ૧,૧૧૪દદીઓએકોરોેરે મ્હરતઆરીસરજાથઈે રોતરેર

ઘર ગયરછ .નત્યરરસ ધીમરાંરરજયેરક લ૨,૨૫,૨૦૬દદીઓસરજાથયરછ .રરજયેો

સરજાથારેોદર૯૩.૭૯છ .એજરીત કોરોેરટ સ્ટીંગેીક્ષમતરરણાધરરારમર

આાીરહીછ .આજ  રરજ્યમરાંક લ૫૬,૯૭૦ટ સ્ટકરારમરાંઆવ્યરછ .રરજ્યેીાસ્તીે 

ધ્યરે  લ તર પ્રવતિદે ૮૭૬.૪૬ ટ સ્ટપ્રવત વમવલયેજ  ટલરથાર રરમ  છ . રરજયમરાં

નત્યરરસ ધીમરાંક લ૯૩,૩૦,૪૯૧ટ સ્ટકરારમરાંઆવ્યરછ . 

  

  



રરજ્યેર જ દર જ દર વજલ્લરઓમરાં આજેી તરરીખ  ક લ ૫,૦૯,૮૭૫ વ્યવતતઓે 

તાૉર ન્ટરઈેકરારમરાંઆવ્યરછ જ  રૈકી૫,૦૯,૭૫૯વ્યવતતઓહૉમતાૉર ન્ટરઈેછ 

ને ૧૧૬વ્યવતતઓે ફ સીલીટીતાૉર ન્ટરઈેમરાંરરખારમરાંઆવ્યરછ . 
 

 

***** 

રાજ્યમાાં હાલ કુલ દદીઓની વિગત નીચે મુજબ છે. 

એક્ટીિ કેસ 
ડીથચાજા મૃત્યુ 

કુલ િેન્ટીલેટર થટેબલ 

૧૦૬૩૧ ૬૨ ૧૦૫૬૯  ૨૨૫૨૦૬ ૪૨૬૮  

 

રાજ્યમાાં આજ રોજ કોિીડ-૧૯ નાાં કારણે કુલ ૬ દુ:ખદ મૃત્ય ુનોંધાયેલ છે. જનેી વિગત 

નીચે મુજબ છે. 

 

 

 

 

  

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્યુ 

અમદાિાદ કોપોરેશન ૩ 

સુરત કોપોરેશન ૨ 

રાજકોટ ૧ 

કુલ  ૬ 



રાજ્યમાાં આજ રોજ નોંધાયેલ કોિીડ-૧૯ ના કેસ અને ડીથચાજાની વિગત  નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીથચાજા 

અમદાિાદ કોપોરેશન ૧૮૪ ૧૯૧ 

સુરત કોપોરેશન ૧૨૨ ૧૨૧ 

િડોદરા કોપોરેશન ૧૦૭ ૧૫૮ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૬૨ ૧૩૪ 

ખેડા ૩૨ ૨૬ 

સુરત ૩૧ ૨૫ 

િડોદરા ૩૧ ૫૪ 

દાહોદ ૨૩ ૬૨ 

અમરેલી ૨૧ ૩૦ 

રાજકોટ ૨૧ ૨૯ 

મહેસાણા ૨૦ ૪૭ 

ભાિનગર કોપોરેશન ૧૯ ૧૬ 

ભરૂચ ૧૭ ૯ 

ગાાંધીનગર ૧૭ ૧૫ 

ગાાંધીનગર કોપોરેશન ૧૬ ૧૮ 

કચ્છ ૧૬ ૨૭ 

પાંચમહાલ ૧૬ ૧૮ 

આણાંદ ૧૪ ૧૩ 

બનાસકાાંઠા ૧૪ ૦ 

જામનગર કોપોરેશન ૧૨ ૧૭ 

જુનાગઢ ૧૧ ૪ 

મોરબી ૧૧ ૯ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૧૦ ૧૦ 

સાબરકાાંઠા ૯ ૧૦ 

પાટણ ૮ ૧૧ 

અમદાિાદ ૭ ૮ 

ગીર સોમનાથ ૭ ૦ 

મહીસાગર ૭ ૯ 

નમાદા ૭ ૪ 

અરિલ્લી ૬ ૩ 

સુરેન્રનગર ૬ ૯ 

જામનગર ૫ ૯ 

ભાિનગર ૪ ૦ 

દેિભૂવમ દ્વારકા ૪ ૮ 

નિસારી ૪ ૪ 

બોટાદ ૨ ૧ 

પોરબાંદર ૨ ૦ 

તાપી ૨ ૨ 

િલસાડ ૨ ૦ 

છોટા ઉદેપુર ૧ ૩ 

કુલ ૯૧૦ ૧૧૧૪ 
 


