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

હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 
 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાકં: ૩૦૭ 

આરોગ્યઅનેપરરવારકલ્યાણવવભાગ, 
ગાાંધીનગર. 

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

તા.૧૦.૧૧.૨૦૨૦ 

 

 

આરોગ્ય વિભાગની પરરણામલક્ષી કામગીરીના પરરણામે રાજયમાં સાજા 

થિાનો દર ૯૧.૧૧ ટકા 

 

અત્યાર સુધીમાં રાજયભરમાં  કુલ ૧,૬૬,૪૬૮ દદીઓએ કોરોનાને મ્હાત 

આપી  

 

રાજ્યમાં આજ ેકોવિડ -૧૯ ના ૮૭૯ દદીઓ સાજા થયા 

રાજયમા આજ ે ૧૦૪૯ નિા દદીઓ નોધાયા 

 

 

***** 
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અન્ય રાજ્યની સરખામણીએ ગુજરાતની વસ્થવત 

રાજ્યનંુ નામ ૧ રદિસ માં આિેલ નિા કેસ એક્ટીિ કેસ કુલ કેસ 

રદલ્હી  ૫૦૨૩ ૩૯૭૯૫ ૪૪૩૫૫૨ 

પવિમ બંગાળ ૩૯૦૭ ૩૪૦૨૧ ૪૦૯૨૨૧ 

કેરલા  ૩૫૯૩ ૭૯૫૨૮ ૪૮૯૭૦૨ 

મહારાષ્ટ્ર  ૩૨૭૭ ૧૦૦૪૮૮ ૧૭૨૩૧૩૫ 

હરરયાણા  ૨૪૨૭ ૧૬૭૧૭ ૧૮૫૨૩૧ 

તાવમલનાડુ  ૨૨૫૭ ૧૮૮૨૫ ૭૪૬૦૭૯ 
કણાાટકા  ૧૯૬૩ ૩૨૯૫૫ ૮૪૮૮૫૦ 

રાજસ્થાન  ૧૮૫૯ ૧૬૫૪૨ ૨૧૩૧૬૯ 
ઉત્તર પ્રદેશ  ૧૬૩૬ ૨૨૯૬૫ ૪૯૯૧૯૯ 
છતીસગઢ ૧૫૮૬ ૨૧૨૨૧ ૨૦૨૫૨૩ 
આધ્રપ્રદેશ  ૧૩૯૨ ૨૧૨૩૫ ૮૪૪૩૫૯ 

વબહાર ૧૨૯૩ ૬૫૦૩ ૨૨૨૯૧૭ 

તેલંગાણા ૧૨૬૭ ૧૮૫૮૧ ૨૫૨૪૫૫ 

ઓડીશા ૧૨૧૯ ૧૧૬૬૩ ૩૦૨૭૯૩ 

ગુજરાત  ૧૦૪૯ ૧૨૪૭૮ ૧૮૨૭૧૯ 
 

 

રાજ્યમાાંકોરોનાન ાંસાંક્રમણઅટકાવવામાટેરાજયસરકારસતતપ્રયત્નશીલછે.

રાજયસરકારનાસઘનપ્રયાસોનાપરરણામેકોરોનાવાયરસનાસાંક્રમણન ાંપ્રમાણ

ધીમેધીમેઘટીરહ્ય છે.આજેરાજયનાવવવવધવજલ્લાઓમાાં ક લ૧૦૪૯કેસનોંધાયા

છે.સાથેઆજે૮૭૯દદીઓએકોરોનાનેમ્હાતઆપીસાજાથઈનેપોતાનાઘરેગયા

છે.અત્યારસ ધીમાાંરાજયનાક લ૧,૬૬,૪૬૮દદીઓસાજાથયાછે.રાજયનોસાજા

થવાનોદર૯૧.૧૧છે.એજરીતેકોરોનાટેસ્ટીંગનીક્ષમતાપણવધારવામાઆવી

રહીછે.આજેરાજ્યમાાંક લ૫૨,૯૬૦ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાછેરાજ્યનીવસ્તીનેધ્યાને

લેતાપ્રવતરદન૮૧૪.૭૭ટેસ્ટપ્રવતવમવલયનજટેલાથવાપામેછે.રાજયમાાંઅત્યાર

સ ધીમાાંક લ૬૫,૭૨,૯૦૩ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાછે. 
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રાજ્યના જ દા જ દા વજલ્લાઓમાાં આજની તારીખે ક લ ૪,૯૬,૫૨૬ વ્યવતતઓને

તવૉરેન્ટાઈનકરવામાાંઆવ્યાછેજેપ કી૪,૯૬,૪૩૬વ્યવતતઓહૉમતવૉરેન્ટાઈનછે

અન ે૯૦વ્યવતતઓનેફેસીલીટીતવૉરેન્ટાઈનમાાંરાખવામાાંઆવ્યાછે. 
 

 

***** 

રાજ્યમાં હાલ કુલ દદીઓની વિગત નીચે મુજબ છે. 

એક્ટીિ કેસ 
ડીસ્ચાજા મૃત્યુ 

કુલ િેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૧૨,૪૭૮ ૬૯ ૧૨,૪૦૯ ૧,૬૬,૪૬૮ ૩,૭૭૩ 

 

રાજ્યમાં આજ રોજ કોિીડ-૧૯ નાં કારણે કુલ ૦૫ દુ:ખદ મૃત્યુ નોંધાયેલ છે. જનેી વિગત 

નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્યુ 

અમદાિાદ કોપોરેશન ૩ 

રાજકોટ ૧ 

સુરત કોપોરેશન ૧ 

કુલ ૫ 
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રાજ્યમા ંઆજ રોજ નોંધાયેલ કોિીડ-૧૯ ના કેસ અને ડીસ્ચાજાની વિગત  નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાજા 

અમદાિાદ કોપોરેશન ૧૬૬ ૧૪૧ 

સુરત કોપોરેશન ૧૪૯ ૧૬૫ 

િડોદરા કોપોરેશન ૮૦ ૪૭ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૭૯ ૬૦ 

મહેસાણા ૫૩ ૩૩ 

રાજકોટ ૪૯ ૩૮ 

બનાસકાંઠા ૩૯ ૪ 

િડોદરા ૩૯ ૩૨ 

પાટણ ૩૬ ૧૮ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૩૪ ૨૦ 

સુરત ૩૪ ૪૩ 

જામનગર કોપોરેશન ૨૪ ૧૦ 

અમરેલી ૨૦ ૭ 

જામનગર ૨૦ ૮ 

સુરેન્રનગર ૧૮ ૨૫ 

ગાંધીનગર ૧૭ ૧૫ 

મોરબી ૧૫ ૧૦ 

ખેડા ૧૪ ૭ 

સાબરકાંઠા ૧૪ ૯ 

કચ્છ ૧૩ ૧૫ 

મહીસાગર ૧૩ ૦ 

અમદાિાદ ૧૨ ૧૪ 

પંચમહાલ ૧૨ ૯ 

તાપી ૧૨ ૪ 

ભરૂચ ૧૧ ૨૧ 

જુનાગઢ ૯ ૧૦ 

ગીર સોમનાથ ૮ ૮ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૮ ૧૩ 

નમાદા ૮ ૧૩ 

ભાિનગર કોપોરેશન ૭ ૯ 

દેિભૂવમ દ્વારકા ૭ ૪૦ 

નિસારી ૭ ૪ 

આણંદ ૬ ૧૦ 

દાહોદ ૫ ૦ 

અરિલ્લી ૩ ૧૦ 

છોટા ઉદેપુર ૩ ૬ 

િલસાડ ૨ ૦ 

ભાિનગર ૧ ૦ 

બોટાદ ૧ ૧ 

પોરબંદર ૧ ૦ 

કુલ ૧૦૪૯ ૮૭૯ 
 


