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હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 
 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાંક: ૨૮૧   
આરોગ્યઅનેપરરવારકલ્યાણવવભાગ, 

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

 

તા.૧૫.૧૦.૨૦૨૦ 

વૈશ્વિક મહામારી: કોશ્વવડ૧૯ 

કોરોનાન  ંસંક્રમણ વધત  ંઅટકાવવા માટે રાજ્ય સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ 

 

રાજ્યમા ંઆજ ેકોશ્વવડ -૧૯ ના ૧૧૮૫ નવા દદીઓ નોધાયા: ૧૩૨૯ દદીઓ 

સાજા થઈન ેપોતાના ઘરે ગયા 

 

આરોગ્ય શ્વવભાગની પરરણામલક્ષી કામગીરીના પરરણામે રાજયમાં સાજા 

થવાનો દર ૮૮.૨૨ ટકા 

 

અત્યાર સ ધીમા ંરાજયભરમાં થી ક લ ૧,૩૭,૮૭૦  દદીઓએ કોરોનાને 

આપી મ્હાત 

 

રાજયમા આજ ે૫૧,૨૧૫ કોરોનાના ટેસ્ટ કરાયા: અત્યાર સ ધીમા 

રાજયભરમા ં૫૨,૧૬,૮૮૫ ટેસ્ટ કરાયા 

 

***** 
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અન્ય રાજ્યની સરખામણીએ ગ જરાતની શ્વસ્થશ્વત 

રાજ્યન ં નામ ૧ રદવસ માં આવેલ નવા કેસ એક્ટીવ કેસ ક લ કેસ 

મહારાષ્ટ્ર  ૧૦૫૫૨ ૧૯૬૭૬૧ ૧૫૫૪૩૮૯ 
કણાાટકા  ૯૨૬૫ ૧૧૪૦૦૬ ૭૩૫૩૭૧ 

કેરલા  ૬૨૪૪ ૯૩૯૨૫ ૩૧૦૧૪૦ 
મધ્ય પ્રદેશ  ૫૫૧૫ ૧૪૪૩૨ ૧૫૫૨૭૬ 

તાશ્વમલનાડ   ૪૪૬૨ ૪૨૫૬૬ ૬૭૦૩૯૨ 
આધ્રપ્રદેશ  ૩૮૯૨ ૪૧૬૬૯ ૭૬૭૪૬૫ 

પશ્વિમ બંગાળ ૩૬૭૭ ૩૧૫૦૫ ૩૦૫૬૯૭ 

રદલ્હી  ૩૩૨૪ ૨૧૯૦૩ ૩૧૭૫૪૮ 

છતીસગઢ ૨૮૩૦ ૨૭૮૦૯ ૧૫૦૬૯૬ 

ઓડીશા ૨૬૦૪ ૨૨૭૧૬ ૨૫૯૫૪૧ 

ઉત્તર પ્રદેશ  ૨૫૯૩ ૩૬૮૯૮ ૪૪૪૭૧૧ 

રાજસ્થાન  ૨૦૨૧ ૨૧૭૧૧ ૧૬૫૨૪૦ 
તેલંગણા ૧૪૩૨ ૨૩૨૦૩ ૨૧૭૬૭૦ 

આસામ ૧૪૨૭ ૨૯૩૦૭ ૧૯૮૨૧૩ 
શ્વબહાર ૧૨૪૮ ૧૦૭૫૬ ૨૦૦૧૦૩ 

હરરયાણા ૧૨૦૫ ૧૦૧૮૭ ૧૪૫૫૦૭ 

ગ જરાત  ૧૧૮૫ ૧૪૮૦૪ ૧૫૬૨૮૩ 
 

રાજ્યમાાંકોરોનાન ાંસાંક્રમણઅટકાવવામાટેરાજયસરકારસતતપ્રયત્નશીલછે.

રાજયસરકારનાસઘનપ્રયાસોનાપરરણામેકોરોનાવાયરસનાસાંક્રમણન ાંપ્રમાણ

ધીમે ધીમે ઘટી રહ્ય  છે .આજે રાજયના વવવવધ વજલ્લાઓ માાં ક લ ૧,૧૮૫ કેસ

નોંધાયાછે. સાથે આજે ૧,૩૨૯ દદીઓ એ કોરોનાને મ્હાત આપી સાજા થઈને

પોતાનાઘરેગયાછે.અત્યારસ ધીમાાંરાજયનાક લ૧,૩૭,૮૭૦દદીઓસાજાથયા

છે.રાજયનોસાજાથવાનોદર૮૮.૨૨છે.એજરીતેકોરોનાટેસ્ટીંગનીક્ષમતાપણ

વધારવામાઆવી રહી છે.આજે રાજ્યમાાં ક લ ૫૧,૨૧૫ ટેસ્ટ કરવામાાંઆવ્યા છે

રાજ્યની વસ્તીને ધ્યાને લેતા પ્રવતરદન ૭૮૭.૯૨ ટેસ્ટ પ્રવત વમવલયન જટેલા થવા

પામેછે.રાજયમાાંઅત્યારસ ધીમાાંક લ૫૨,૧૬,૮૮૫ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાછે. 
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રાજ્યના જ દા જ દા વજલ્લાઓમાાં આજની તારીખે ક લ ૫,૬૪,૯૨૩ વ્યવતતઓને

તવૉરેન્ટાઈનકરવામાાંઆવ્યાછેજેપૈકી૫,૬૬,૪૭૪વ્યવતતઓહૉમતવૉરેન્ટાઈનછે

અને૨૪૯વ્યવતતઓનેફેસીલીટીતવૉરેન્ટાઈનમાાંરાખવામાાંઆવ્યાછે. 
 

 

***** 

રાજ્યમાં હાલ ક લ દદીઓની શ્વવગત નીચે મ જબ છે. 

એક્ટીવ કેસ 
ડીસ્ચાજા મૃત્ય  

ક લ વેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૧૪૮૦૪ ૮૬ ૧૪૭૧૮ ૧,૩૭,૮૭૦ ૩૬૦૯ 

 

રાજ્યમાં આજ રોજ કોવીડ-૧૯ નાં કારણે ક લ ૧૧ દ :ખદ મૃત્ય  નોંધાયલે છે. જનેી 

શ્વવગત નીચે મ જબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્ય  

અમદાવાદ કોપોરેશન ૩ 

સ રત કોપોરેશન ૨ 

અમદાવાદ ૧ 

ગાંધીનગર ૧ 

મહીસાગર ૧ 

પાટણ ૧ 

તાપી ૧ 

વડોદરા કોપોરેશન ૧ 

ક લ ૧૧ 
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રાજ્યમાં આજ રોજ નોંધાયેલ કોવીડ-૧૯ ના કેસ અને ડીસ્ચાજાની શ્વવગત  નીચે મ જબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાજા 

સ રત કોપોરેશન ૧૭૬ ૧૭૮ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૧૬૮ ૧૬૨ 

વડોદરા કોપોરેશન ૭૭ ૧૬૦ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૭૫ ૯૬ 

સ રત ૭૩ ૧૦૩ 

જામનગર કોપોરેશન ૫૯ ૬૯ 

વડોદરા ૪૨ ૨૧ 

રાજકોટ ૩૪ ૨૨ 

મહેસાણા ૩૩ ૬૧ 

કચ્છ ૩૧ ૫૧ 

ભરૂચ ૨૮ ૨૦ 

અમરેલી ૨૪ ૨૮ 

ગાંધીનગર કોપોરેશન ૨૪ ૨૨ 

જામનગર ૨૩ ૨૫ 

પંચમહાલ ૨૩ ૧૪ 

પાટણ ૨૩ ૪૯ 

બનાસકાંઠા ૨૨ ૦ 

જ નાગઢ ૨૦ ૨૩ 

ગાંધીનગર ૧૯ ૧૭ 

મોરબી ૧૯ ૨૦ 

અમદાવાદ ૧૮ ૧૮ 

સ રેન્રનગર ૧૮ ૧૬ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૧૫ ૧૫ 

ગીર સોમનાથ ૧૪ ૧૪ 

જ નાગઢ કોપોરેશન ૧૪ ૧૬ 

નમાદા ૧૪ ૯ 

આણંદ ૧૩ ૧૪ 

સાબરકાંઠા ૧૩ ૨૨ 

મહીસાગર ૧૦ ૯ 

અરવલ્લી ૯ ૫ 

દાહોદ ૮ ૦ 

બોટાદ ૭ ૪ 

દેવભૂશ્વમ દ્વારકા ૭ ૭ 

ખેડા ૭ ૯ 

નવસારી ૭ ૯ 

છોટા ઉદેપ ર ૬ ૨ 

તાપી ૫ ૩ 

ભાવનગર ૪ ૧૦ 

પોરબંદર ૨ ૩ 

વલસાડ ૧ ૧ 

ડાંગ ૦ ૨ 

ક લ ૧૧૮૫ ૧૩૨૯ 

 


