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COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાાંક: ૩૩૭ 
આરોગ્યન  ેરિરારરકલ્યરણવાભરગ, 

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

 

તા.૧૦.૧૨.૨૦૨૦ 

 

આરોગ્ય વિભાગની પરરણામલક્ષી કામગીરીના પરરણામે રાજયમાાં સાજા 

થિાનો દર ૯૧.૯૯ ટકા 

 

અત્યાર સુધીમાાં રાજયભરમાાં  કુલ ૨,૦૬,૧૨૬  

 દદીઓએ કોરોનાન ેમ્હાત આપી  

 

રાજ્યમાાં આજ ેકોવિડ -૧૯ ના ૧,૪૬૫  દદીઓ સાજા થયા 

રાજયમા આજ ે ૧,૨૭૦ નિા દદીઓ નોધાયા 

 

 

***** 

 

 

 

 

 



અન્ય રાજ્યની સરખામણીએ ગુજરાતની વથથવત 
 

રાજ્યનુાં નામ 
૧ રદિસ માાં 

આિલે નિા કેસ 
એક્ટીિ કેસ કુલ કેસ 

મહારાષ્ટ્ર  ૪૯૮૧ ૭૪૩૧૫ ૧૮૬૪૩૪૮ 

કેરલા ૪૮૭૫ ૬૦૦૬૬ ૬૪૯૫૭૧ 

પવિમ બાંગાળ ૨૯૫૬ ૨૩૬૫૦ ૫૧૦૯૫૧ 

રદલ્હી  ૨૪૬૩ ૨૦૫૪૬ ૫૯૯૫૭૫ 

રાજથથાન  ૧૫૧૧ ૧૯૭૯૨ ૨૮૫૬૨૭ 

છત્તીસગઢ ૧૪૨૧ ૧૯૭૭૮ ૨૫૧૧૨૦ 

હરરયાણા ૧૪૦૦ ૧૧૭૩૩ ૨૪૮૦૭૯ 

ઉત્તર પ્રદેશ  ૧૩૨૬ ૨૦૬૫૮ ૫૫૯૪૯૯ 

ગુજરાત  ૧૨૭૦ ૧૩૮૨૦ ૨૨૪૦૮૧ 
 

  

 રરજ્યમરાંકોરોેરે ાંસાંક્રમણનટકરાારમરટ રરજયસરકરરસતતપ્રયત્ેશીલ

છ . રરજય સરકરરેર સઘે પ્રયરસોેર રિરણરમ  કોરોેર ારયરસેર સાંક્રમણે ાં

પ્રમરણધીમ ધીમ ઘટીરહ્ય છ .આજ રરજયેરવાવાધવજલ્લરઓમરાં ક લ૧,૨૭૦ક સ

ેોંધરયરછ .સરથ આજ ૧,૪૬૫દદીઓએકોરોેરે મ્હરતઆરીસરજાથઈે રોતરેર

ઘર ગયરછ .નત્યરરસ ધીમરાંરરજયેરક લ૨,૦૬,૧૨૬દદીઓસરજાથયરછ .રરજયેો

સરજાથારેોદર૯૧.૯૯છ .એજરીત કોરોેરટ સ્ટીંગેીક્ષમતરરણાધરરારમર

આાીરહીછ .આજ રરજ્યમરાંક લ૬૦,૫૪૭ટ સ્ટકરારમરાંઆવ્યરછ રરજ્યેીાસ્તીે 

ધ્યરે  લ તર પ્રવતિદે ૯૩૧.૪૯ ટ સ્ટ પ્રવત વમવલયેજ  ટલર થાર રરમ  છ . રરજયમરાં

નત્યરરસ ધીમરાંક લ૮૪,૯૨,૬૪૧ટ સ્ટકરારમરાંઆવ્યરછ . 

  

  



રરજ્યેર જ દર જ દર વજલ્લરઓમરાં આજેી તરરીખ  ક લ ૫,૫૩,૧૩૬ વ્યવતતઓે 

તાૉર ન્ટરઈેકરારમરાંઆવ્યરછ જ  રૈકી૫,૫૨,૯૯૯વ્યવતતઓહૉમતાૉર ન્ટરઈેછ 

ને ૧૩૭વ્યવતતઓે ફ સીલીટીતાૉર ન્ટરઈેમરાંરરખારમરાંઆવ્યરછ . 
 

 

***** 

 

રાજ્યમાાં હાલ કુલ દદીઓની વિગત નીચે મુજબ છે. 

એક્ટીિ કેસ 
ડીથચાજજ મૃત્ય ુ

કુલ િેન્ટીલેટર થટેબલ 

૧૩૮૨૦  ૭૨  ૧૩૭૪૮  ૨૦૬૧૨૬ ૪૧૩૫ 

 

રાજ્યમાાં આજ રોજ કોિીડ-૧૯ નાાં કારણે કુલ ૧૨ દુ:ખદ મૃત્યુ નોંધાયેલ છે. જનેી વિગત 

નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્ય ુ

અમદાિાદ કોપોરેશન ૭ 

સુરત કોપોરેશન ૩ 

મહેસાણા ૧ 

િડોદરા ૧ 

કુલ  ૧૨ 

 

 

 

 

 

 

 



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

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીથચાજજ 

અમદાિાદ કોપોરેશન ૨૬૫ ૨૬૨ 

સુરત કોપોરેશન ૧૭૧ ૨૦૧ 

િડોદરા કોપોરેશન ૧૩૮ ૧૦૪ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૮૯ ૧૦૫ 

મહેસાણા ૫૦ ૪૪ 

િડોદરા ૪૧ ૬૪ 

ગાાંધીનગર ૩૯ ૧૧ 

પાટણ ૩૭ ૫૧ 

રાજકોટ ૩૫ ૪૧ 

પાંચમહાલ ૨૮ ૫૮ 

દાહોદ ૨૫ ૧૩ 

સુરત ૨૫ ૬૮ 

જામનગર કોપોરેશન ૨૩ ૨૬ 

કચ્છ ૨૧ ૨૧ 

સુરેન્રનગર ૨૧ ૨૧ 

ગાાંધીનગર કોપોરેશન ૧૯ ૨૨ 

અમરેલી ૧૮ ૫૩ 

બનાસકાાંઠા ૧૮ ૩૮ 

નમજદા ૧૮ ૫ 

ભરૂચ ૧૭ ૧૯ 

ખેડા ૧૬ ૨૪ 

મોરબી ૧૬ ૧૫ 

ભાિનગર કોપોરેશન ૧૫ ૧૬ 

અમદાિાદ ૧૩ ૧૭ 

જામનગર ૧૨ ૧૦ 

સાબરકાાંઠા ૧૨ ૧૮ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૧૧ ૧૧ 

આણાંદ ૧૦ ૬ 

િલસાડ ૧૦ ૨ 

જુનાગઢ ૯ ૮ 

મહીસાગર ૯ ૩૭ 

ગીર સોમનાથ ૮ ૧૯ 

અરિલ્લી ૭ ૧૩ 

ભાિનગર ૫ ૫ 

દેિભૂવમ દ્વારકા ૫ ૧૩ 

તાપી ૪ ૧ 

બોટાદ ૩ ૩ 

છોટા ઉદેપુર ૨ ૯ 

ડાાંગ ૨ ૦ 

પોરબાંદર ૨ ૧ 

નિસારી ૧ ૧૦ 

કુલ  ૧૨૭૦ ૧૪૬૫ 
 


