
હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 
 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાાંક: ૩૬૧  

આરોગ્યને રિરારરકલ્યરણવાભરગ, 
ગરાંધીેગર. 

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

તા.૦૩.૦૧.૨૦૨૧ 
 

 

આરોગ્ય વિભાગની પરરણામલક્ષી કામગીરીના પરરણામે રાજયમાાં  

સાજા થિાનો દર ૯૪.૫૧ ટકા  

રાજ્યમાાં આજ ેકોવિડ -૧૯ ના ૯૩૮ દદીઓ સાજા થયા 
 

 

 

અત્યાર સુધીમાાં રાજયભરમાાં  કુલ ૨,૩૩,૬૬૦ 

 દદીઓએ કોરોનાન ેમ્હાત આપી  

 

 

રાજય સરકારના સઘન પ્રયત્નોના પરરણામે કોરોનાના  

નિા કેસોમાાં સતત ઘટાડો રાજયમા આજ ે૭૧૫ નિા દદીઓ નોધાયા 

 

***** 

  



 

 આજ રરજયેરવાવાધવજલ્લરઓમરાં કુલ૭૧૫ક સેોંધરયરછ .સરથ આજ  ૯૩૮

દદીઓએકોરોેર  ેમ્હરતઆરીસરજાથઈ  ેરોતરેરઘર ગયરછ .નત્યરરસુધીમરાં

રરજયેરકુલ૨,૩૩,૬૬૦દદીઓસરજાથયરછ .રરજયેોસરજાથારેોદર૯૪.૫૧છ .

આજ  રરજ્યમરાંકુલ૫૧,૩૮૪ટ સ્ટકરારમરાંઆવ્યરછ .રરજ્યેીાસ્તીે ધ્યરે લ તર

પ્રવતિદે૭૯૦.૫૨ટ સ્ટપ્રવતવમવલયેજ  ટલરથારરરમ છ .રરજયમરાંનત્યરરસુધીમરાં

કુલ૯૮,૧૦,૬૬૪ટ સ્ટકરારમરાંઆવ્યરછ . 

 રરજ્યેર જુદર જુદર વજલ્લરઓમરાંઆજેીતરરીખ  કુલ૫,૦૪,૫૫૧ વ્યવતતઓે 

તાૉર ન્ટરઈેકરારમરાંઆવ્યરછ જ  રૈકી૫,૦૪,૪૩૦વ્યવતતઓહૉમતાૉર ન્ટરઈેછ 

ને ૧૨૧વ્યવતતઓ  ેફ સીલીટીતાૉર ન્ટરઈેમરાંરરખારમરાંઆવ્યરછ . 

***** 

રાજ્યમાાં હાલ કુલ દદીઓની વિગત નીચે મુજબ છે. 

એક્ટીિ કેસ 
ડીસ્ચાજજ મૃત્યુ 

કુલ િેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૯૨૫૦ ૬૧ ૯૧૮૯ ૨૩૩૬૬૦ ૪૩૧૮ 
 

રાજ્યમાાં આજ રોજ કોિીડ-૧૯ નાાં કારણે કુલ ૪ દુ:ખદ મૃત્ય ુનોંધાયેલ છે. જનેી વિગત 

નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્યુ 

અમદાિાદ કોપોરેશન ૨ 

બોટાદ ૧ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૧ 

કુલ ૪ 
 

  



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

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાજજ 

અમદાિાદ કોપોરેશન ૧૪૬ ૧૪૫ 

સુરત કોપોરેશન ૧૦૪ ૧૧૮ 

િડોદરા કોપોરેશન ૧૦૪ ૧૯૧ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૫૧ ૫૪ 

કચ્છ ૩૨ ૧૮ 

િડોદરા ૩૦ ૨૯ 

રાજકોટ ૨૫ ૨૨ 

સુરત ૨૩ ૩૩ 

આણાંદ ૧૭ ૦ 

ભરૂચ ૧૫ ૯ 

મહેસાણા ૧૪ ૪૪ 

પાંચમહાલ ૧૪ ૨૫ 

મોરબી ૧૩ ૪૨ 

ગાાંધીનગર ૧૨ ૧૨ 

દાહોદ ૧૧ ૧૫ 

જામનગર કોપોરેશન ૧૧ ૧૬ 

ગાાંધીનગર કોપોરેશન ૯ ૧૫ 

સાબરકાાંઠા ૯ ૮ 

બનાસકાાંઠા ૭ ૫ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૭ ૭ 

ખેડા ૭ ૯ 

જુનાગઢ ૬ ૪ 

અમદાિાદ ૫ ૬ 

અમરેલી ૫ ૭ 

ભાિનગર કોપોરેશન ૫ ૨૭ 

ગીર સોમનાથ ૪ ૬ 

જામનગર ૪ ૩ 

નમજદા ૪ ૬ 

ભાિનગર ૩ ૦ 

છોટા ઉદેપુર ૩ ૪ 

તાપી ૩ ૧ 

બોટાદ ૨ ૧ 

નિસારી ૨ ૬ 

પાટણ ૨ ૧૨ 

અરિલ્લી ૧ ૪ 

ડાાંગ ૧ ૦ 

દેિભૂવમ દ્વારકા ૧ ૭ 

પોરબાંદર ૧ ૨ 

સુરેન્રનગર ૧ ૧૬ 

િલસાડ ૧ ૨ 

મહીસાગર ૦ ૭ 

કુલ ૭૧૫ ૯૩૮ 
 


