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COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાંક: ૨૭૬   
આરોગ્ય અન ેપરરવાર કલ્યાણ વવભાગ,  

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

 

તા.૧૦.૧૦.૨૦૨૦ 

***** 

 

આજે ૫૧,૨૮૮ ટેસ્ટ કરવામા ંઆવ્યા 

 ૭૮૯.૦૫ ટેસ્ટ પ્રતત દદન પ્રતત મીલીયન વસ્તી 

 

આજે રાજ્યમા ં૧૪૫૬ દદીઓ સાજા થયા 

સાજા થવાનો દર ૮૭.૦૨ % 

અત્યાર સધુીમા ંકુલ ૧,૩૦,૮૯૭ દદીઓ સાજા થયા  

 

આજ રોજ રાજ્યમા ંકોતવડ-૧૯ ના ૧૨૨૧ નવા દદીઓ 
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***** 
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અન્ય રાજ્યની સરખામણીએ ગજુરાતની સ્સ્થતત 

રાજ્યનુ ંનામ 
૧ દદવસ મા ંઆવેલ નવા 

કેસ 
એક્ટીવ કેસ કુલ કેસ 

મહારાષ્ટ્ટ્ર  ૧૨૧૩૪ ૨૩૬૯૪૭ ૧૫૦૬૦૧૮ 

કણાાટકા  ૧૦૯૧૩ ૧૧૮૮૭૦ ૬૯૦૨૬૯ 

કેરલા  ૯૨૫૦ ૯૧૮૪૧ ૨૬૮૧૦૦ 

તાતમલનાડુ  ૫૧૮૫ ૪૪૧૯૭ ૬૪૬૧૨૮ 

આધ્રપ્રદેશ  ૫૧૪૫ ૪૭૬૬૫ ૭૪૪૮૬૪ 

પતિમ બગંાળ ૩૫૭૩ ૨૯૨૯૬ ૨૮૭૬૦૩ 

ઉત્તર પ્રદેશ  ૩૨૦૭ ૪૧૨૮૭ ૪૩૦૬૬૬ 

છતીસગઢ ૨૯૫૮ ૨૭૪૩૯ ૧૩૭૫૭૦ 

દદલ્હી  ૨૮૬૦ ૨૧૯૫૫ ૩૦૩૬૯૩ 

ઓડીશા ૨૬૯૭ ૨૫૪૬૦ ૨૪૬૮૩૯ 

રાજસ્થાન  ૨૧૮૦ ૨૧૩૯૮ ૧૫૪૭૮૫ 

તેલગંણા ૧૮૧૧ ૨૬૧૦૪ ૨૧૦૩૪૬ 

મધ્ય પ્રદેશ  ૧૬૦૭ ૧૬૧૬૮ ૧૪૩૬૨૯ 

બબહાર ૧૨૫૭ ૧૧૨૭૪ ૧૯૪૩૨૯ 

હદરયાણા ૧૨૫૦ ૧૦૮૩૦ ૧૩૯૯૩૨ 

ગજુરાત  ૧૨૨૧ ૧૫૯૫૮ ૧૫૦૪૧૫ 

 

કોરોનાન ાં સાંક્રમણ વધત ાં અટકાવવા માટે રાજ્ય સરકાર સતત 

પ્રયત્નશીલ છે. રાજ્યના આરોગ્ય વવભાગ દ્વારા સઘન 

પ્રયાસોના પરરણામ ેકોરોના વાયરસના  સાંક્રમણન ાં પ્રમાણ ઘટ્ ાં 

છે. આજે રાજ્યમાાં ક લ ૫૧,૨૮૮ ટેસ્ટ કરવામાાં આવ્યા જે 
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રાજ્યની વસ્તીને ધ્યાને લેતા પ્રવતરિન ૭૮૯.૦૫  ટેસ્ટ પ્રવત 

વમલલયન જેટલા થવા પામે છે. રાજયમાાં અત્યાર સ ધીમાાં ક લ 

૪૯,૬૧,૪૫૫ ટેસ્ટ કરવામાાં આવ્યા છે. આજ રોજ રાજ્યમાાં 

વવવવધ જજલ્લામાાં ક લ ૧,૨૨૧ કેસ નોંધાયેલ છે. આજ રોજ 

૧,૪૫૬ િિીઓ સાજા થઈને ઘરે ગયેલ છે. અત્યાર સ ધીમાાં 

ક લ ૧,૩૦,૮૯૭ િિીઓ સાજા થયેલ છે અન ેસાજા થવાનો 

િર રાજ્યનો ૮૭.૦૨ % થયેલ છે.  

 

રાજ્યના જ િા જ િા જજલ્લાઓમાાં આજની તારીખે ક લ 

૫,૯૪,૦૩૧ વ્યક્તતઓને તવૉરેન્ટાઈન કરવામાાં આવ્યા છે જે 

પૈકી ૫,૯૩,૬૧૩ વ્યક્તતઓ હૉમ તવૉરેન્ટાઈન છે અને ૪૧૮ 

વ્યક્તતઓને ફેસીલીટી તવૉરેન્ટાઈનમાાં રાખવામાાં આવ્યા છે. 
 

 

***** 

રાજ્યમા ંહાલ કુલ દદીઓની તવગત નીચે મજુબ છે. 

એક્ટીવ કેસ 
ડીસ્ચાર્જ મતૃ્ય ુ

કુલ વેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 
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૧૫૯૫૮ ૮૧ ૧૫૮૭૭ ૧૩૦૮૯૭ ૩૫૬૦ 

 

રાજ્યમા ં આજ રોજ કોવીડ-૧૯ નાં કારણે કુલ ૧૦ દુ:ખદ મતૃ્ય ુ

નોંધાયેલ છે. જેની તવગત નીચે મજુબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન મતૃ્ય ુ

અમદાવાદ કોપોરેશન ૪ 

ગાધંીનગર ૨ 

સરુત કોપોરેશન ૨ 

રાજકોટ ૧ 

સરુત ૧ 

કુલ ૧૦ 
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રાજ્યમાં આજ રોજ નોંધાયેલ કોવીડ-૧૯ ના કેસ અને ડીસ્ચાર્જની તવગત  નીચે મજુબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાર્જ 

સરુત કોપોરેશન ૧૭૧ ૧૮૪ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૧૬૩ ૧૮૫ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૮૨ ૯૮ 

સરુત ૮૧ ૧૧૭ 

વડોદરા કોપોરેશન ૭૮ ૬૪ 

જામનગર કોપોરેશન ૬૯ ૭૦ 

વડોદરા ૪૧ ૦ 

મહસેાણા ૩૫ ૨૬ 

બનાસકાંઠા ૩૪ ૫૬ 

ભરૂચ ૩૪ ૨૦ 

રાજકોટ ૩૨ ૪૦ 

પાટણ ૩૧ ૨૯ 

જામનગર ૨૭ ૩૬ 

કચ્છ ૨૫ ૧૮૧ 

સાબરકાંઠા ૨૪ ૫૯ 

અમરેલી ૨૨ ૨૩ 

મોરબી ૨૨ ૨૩ 

સરેુન્રનગર ૨૧ ૨૭ 

પચંમહાલ ૨૦ ૨૯ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૧૯ ૧૯ 

જુનાગઢ ૧૯ ૩૨ 

ગાંધીનગર ૧૮ ૧૪ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૧૮ ૧૫ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૧૫ ૨૧ 

અમદાવાદ ૧૩ ૨૦ 

ગીર સોમનાથ ૧૨ ૧૦ 

નમાદા ૧૨ ૧૬ 

દાહોદ ૧૧ ૦ 

મહીસાગર ૧૦ ૦ 

આણદં ૯ ૦ 

તાપી ૯ ૫ 

ખેડા ૮ ૧૦ 
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ભાવનગર ૭ ૦ 

વલસાડ ૬ ૨ 

દેવભતૂમ દ્વારકા ૫ ૧૦ 

નવસારી ૪ ૬ 

અરવલ્લી ૩ ૪ 

બોટાદ ૩ ૦ 

છોટા ઉદેપરુ ૩ ૫ 

પોરબદંર ૩ ૦ 

ડાંગ ૨ ૦ 

કુલ ૧૨૨૧ ૧૪૫૬ 

 


