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હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 
 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાંક: ૩૦૬ 
આરોગ્યઅનેપરરવારકલ્યાણવવભાગ, 

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

 

તા.૦૯.૧૧.૨૦૨૦ 

 

 

આરોગ્ય વિભાગની પરરણામલક્ષી કામગીરીના પરરણામે રાજયમાં સાજા 

થિાનો દર ૯૧.૧૫ ટકા 

 

અત્યાર સુધીમા ંરાજયભરમાં  કુલ ૧,૬૫,૫૮૯ દદીઓએ કોરોનાને મ્હાત 

આપી  

 

રાજ્યમા ંઆજ ેકોવિડ -૧૯ ના ૯૯૩ દદીઓ સાજા થયા 

રાજયમા આજ ે ૯૭૧ નિા દદીઓ નોધાયા 

 

 

***** 
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અન્ય રાજ્યની સરખામણીએ ગુજરાતની વસ્થવત 

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

રદલ્હી  ૭૭૪૫ ૪૧૮૫૭ ૪૩૮૫૨૯ 

મહારાષ્ટ્ર  ૫૫૮૫ ૯૭૨૯૬ ૧૭૧૯૮૫૮ 

કેરલા  ૫૪૪૦ ૮૧૯૪૦ ૪૮૬૧૦૯ 

પવિમ બંગાળ ૩૯૨૦ ૩૪૫૬૬ ૪૦૫૩૧૪ 

કણાાટકા  ૨૭૪૦ ૩૩૬૯૭ ૮૪૬૮૮૭ 

હરરયાણા  ૨૩૮૦ ૧૬૪૪૮ ૧૮૨૮૦૪ 

તાવમલનાડુ  ૨૩૩૪ ૧૮૮૯૪ ૭૪૩૮૨૨ 

આધ્રપ્રદેશ  ૨૨૩૭ ૨૧૪૦૩ ૮૪૨૯૬૭ 

ઉત્તર પ્રદેશ  ૨૧૪૨ ૨૩૨૪૯ ૪૯૭૫૬૩ 

રાજસ્થાન  ૧૮૭૨ ૧૬૩૭૬ ૨૧૧૩૧૦ 

ઓડીશા ૧૪૩૪ ૧૧૯૮૧ ૩૦૧૫૭૪ 

છતીસગઢ ૧૩૭૫ ૨૨૩૬૧ ૨૦૦૯૩૭ 

ગુજરાત  ૯૭૧ ૧૨૩૧૩ ૧૮૧૬૭૦ 
 

 

 

રાજ્યમાાંકોરોનાન ાંસાંક્રમણઅટકાવવામાટેરાજયસરકારસતતપ્રયત્નશીલછે.

રાજયસરકારનાસઘનપ્રયાસોનાપરરણામેકોરોનાવાયરસનાસાંક્રમણન ાંપ્રમાણ

ધીમેધીમેઘટીરહ્ય છે.આજેરાજયનાવવવવધવજલ્લાઓમાાં ક લ૯૭૧કેસનોંધાયાછે.

સાથેઆજે૯૯૩દદીઓએકોરોનાનેમ્હાતઆપીસાજાથઈનેપોતાનાઘરેગયાછે.

અત્યારસ ધીમાાં રાજયના ક લ ૧,૬૫,૫૮૯ દદીઓસાજા થયા છે. રાજયનોસાજા

થવાનોદર૯૧.૧૫છે.એજરીતેકોરોનાટેસ્ટીંગનીક્ષમતાપણવધારવામાઆવી

રહીછે.આજેરાજ્યમાાંક લ૫૧,૭૮૯ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાછેરાજ્યનીવસ્તીનેધ્યાને

લેતાપ્રવતરદન૭૯૬.૭૫ટેસ્ટપ્રવતવમવલયનજટેલાથવાપામેછે.રાજયમાાંઅત્યાર

સ ધીમાાંક લ૬૫,૧૯,૯૪૩ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાછે. 
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રાજ્યના જ દા જ દા વજલ્લાઓમાાં આજની તારીખે ક લ ૪,૯૯,૭૦૩ વ્યવતતઓને

તવૉરેન્ટાઈનકરવામાાંઆવ્યાછેજેપૈકી૪,૯૯,૬૧૩વ્યવતતઓહૉમતવૉરેન્ટાઈનછે

અને ૯૦વ્યવતતઓનેફેસીલીટીતવૉરેન્ટાઈનમાાંરાખવામાાંઆવ્યાછે. 
 

 

***** 

રાજ્યમાં હાલ કુલ દદીઓની વિગત નીચે મુજબ છે. 

એક્ટીિ કેસ 
ડીસ્ચાજા મૃત્ય ુ

કુલ િેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૧૨,૩૧૩ ૬૪ ૧૨,૨૪૯ ૧,૬૫,૫૮૯ ૩,૭૬૮ 

 

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

નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્ય ુ

અમદાિાદ કોપોરેશન ૨ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૨ 

મહેસાણા ૧ 

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

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાજા 

અમદાિાદ કોપોરેશન ૧૬૯ ૧૬૦ 

સુરત કોપોરેશન ૧૫૬ ૧૬૨ 

િડોદરા કોપોરેશન ૯૦ ૩૬ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૫૯ ૬૭ 

મહેસાણા ૪૫ ૩૬ 

િડોદરા ૩૯ ૩૬ 

પાટણ ૩૮ ૧૪ 

સુરત ૩૩ ૪૭ 

રાજકોટ ૩૧ ૧૭ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૨૩ ૮૧ 

બનાસકાંઠા ૨૧ ૫૨ 

સુરેન્રનગર ૨૧ ૧૪ 

કચ્છ ૨૦ ૧૮ 

ગાંધીનગર ૧૬ ૧૩ 

અમરેલી ૧૫ ૧૧ 

દાહોદ ૧૫ ૧૩ 

અમદાિાદ ૧૪ ૨૪ 

મોરબી ૧૪ ૧૨ 

ખેડા ૧૨ ૯ 

અરિલ્લી ૧૧ ૫ 

મહીસાગર ૧૧ ૦ 

પંચમહાલ ૯ ૧૬ 

પોરબંદર ૯ ૨ 

સાબરકાંઠા ૯ ૨૫ 

જામનગર ૮ ૧૩ 

જામનગર કોપોરેશન ૮ ૨૭ 

જુનાગઢ ૮ ૧૪ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૮ ૧૩ 

નમાદા ૮ ૦ 

ભાિનગર કોપોરેશન ૭ ૦ 

ગીર સોમનાથ ૭ ૧૪ 

ભરૂચ ૬ ૯ 

બોટાદ ૬ ૨ 

દેિભૂવમ દ્વારકા ૬ ૦ 

તાપી ૫ ૫ 

આણંદ ૪ ૧૬ 

િલસાડ ૪ ૦ 

છોટા ઉદેપુર ૩ ૨ 

નિસારી ૨ ૨ 

ભાિનગર ૧ ૬ 

કુલ ૯૭૧ ૯૯૩ 
 


