
હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 
 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાાંક: ૩૬૮  

આરોગ્યને રિરારરકલ્યરણવાભરગ, 
ગરાંધીેગર. 

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

તા.૧૦.૦૧.૨૦૨૧ 

રાજયના આરોગ્ય વિભાગની પરરણામલક્ષી કામગીરીના પરરણામે 

કોરોનાના કેસોમાાં ઉત્તરોત્તર ઘટાડો 

 

 રાજયમાાં આજ ેકોવિડ-૧૯ ના ૬૭૧ કેસો નોધાયઃ રાજયભર માાંથી 

આજ ે૮૦૬ દદીઓ સાજા થઈને ઘરે પરત ફયાા 

 

 રાજયમાાં ઉપલબ્ધ કોરોનાની ૫૫૦૦૦ પથારીઓ પૈકી ૯૦ ટકા  

પથારીઓ ખાલી 

 

 રાજયમાાં સાજા થિાનો દર ૯૫.૧૭ ટકા 

 રાજયભર માાં થી અત્યાર સધુી ૨,૩૯,૭૭૧ દદીઓ એ કોરોનાને 

આપી મ્હાત 

 

***** 



 રરજય સરકરરેર આરોગ્ય વાભરગેી નસરકરરક ને  રિરણરમલક્ષી

કરમગીરી ેર રિરણરમ  કોરોેરેર ક સોમરાં ઉત્તરોત્તર ઘટરડો જોાર મળી રહ્યો છ .

રરજયમરાંઆજ  કોવાાંડ-૧૯ેર૬૭૧દદીઓેોધરયરછ .ને રરજયભરમરાંથી૮૦૬

દદીઓસરજાથઈ  ેઘર રરતફયરાછ આસરથ રરજયેોરીકારીર ટ૯૫.૧૭ટકર

જ  ટલો છ .રરજયમર નત્યરર સુધીમરાંઆરોગ્ય વાભરગેર સઘે પ્રયરસો ેર લીધ 

દદીઓએ કોરોેર  ે મ્હરતઆરીછ .એ જ રીત  રરજયમર કોરોેર મરટ  ઉરલ્બધ

૫૫૦૦૦રથરરીઓરકૈી૯૦ટકરરથરરીઓખરલીછ એજદર્રાા છ ક સાંક્રમણમરાં

ઘટરડોજોારમળીરહ્યોછ . 

 રરજ્યેર જુદર જુદર વજલ્લરઓમરાંઆજેીતરરીખ  કુલ૪,૮૬,૪૯૨ વ્યવતતઓે 

તાૉર ન્ટરઈેકરારમરાંઆવ્યરછ જ  રૈકી૪,૮૬,૩૭૫વ્યવતતઓહૉમતાૉર ન્ટરઈેછ 

ને ૧૧૭વ્યવતતઓ  ેફ સીલીટીતાૉર ન્ટરઈેમરાંરરખારમરાંઆવ્યરછ . 

***** 

રાજ્યમાાં હાલ કુલ દદીઓની વિગત નીચે મુજબ છે. 

એક્ટીિ કેસ 
ડીસ્ચાજા મૃત્યુ 

કુલ િેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૭૮૨૯  ૬૧  ૭૭૬૮  ૨૩૯૭૭૧   ૪૩૪૪  
 

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

નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્યુ 

૧ અમદાિાદ કોપોરેશન ૨ 

૨ મોરબી ૧ 

૩ િડોદરા કોપોરેશન ૧ 

કુલ ૪ 

 

 

 

 

 



 

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

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાજા 

અમદાિાદ કોપોરેશન ૧૨૩ ૧૪૭ 

સુરત કોપોરેશન ૧૦૩ ૧૨૧ 

િડોદરા કોપોરેશન ૯૦ ૧૮૫ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૬૪ ૭૪ 

િડોદરા ૨૭ ૧૧ 

સુરત ૨૬ ૨૭ 

કચ્છ ૨૦ ૨૦ 

રાજકોટ ૧૮ ૧૯ 

દાહોદ ૧૪ ૩૧ 

મહેસાણા ૧૩ ૧૪ 

જામનગર કોપોરેશન ૧૨ ૧૧ 

સાબરકાાંઠા ૧૨ ૧૦ 

બનાસકાાંઠા ૧૧ ૬ 

આણાંદ ૧૦ ૦ 

ડાાંગ ૧૦ ૦ 

ગાાંધીનગર ૯ ૧૦ 

ભાિનગર કોપોરેશન ૮ ૮ 

પાંચમહાલ ૮ ૭ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૭ ૧૦ 

ખેડા ૭ ૮ 

મોરબી ૭ ૧૪ 

નમાદા ૭ ૨ 

ગાાંધીનગર કોપોરેશન ૬ ૧૨ 

ગીર સોમનાથ ૬ ૮ 

અમરેલી ૫ ૩ 

દેિભૂવમ દ્વારકા ૫ ૦ 

જુનાગઢ ૫ ૫ 

સુરેન્રનગર ૫ ૬ 

અરિલ્લી ૪ ૭ 

ભરૂચ ૪ ૧૨ 

છોટા ઉદેપુર ૪ ૦ 

પાટણ ૪ ૩ 

અમદાિાદ ૩ ૪ 

ભાિનગર ૩ ૦ 

નિસારી ૩ ૩ 

તાપી ૩ ૦ 

જામનગર ૨ ૪ 

મહીસાગર ૨ ૩ 

બોટાદ ૧ ૧ 

કુલ  ૬૭૧ ૮૦૬ 
 


