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હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 
 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાકં: ૨૫૧   

આરોગ્યઅનેપરરવારકલ્યાણવવભાગ, 
ગાાંધીનગર. 

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

તા.૧૫.૦૯.૨૦૨૦ 

***** 

 

આજ ેરાજ્યમાં સર્ાાધિક ૧૪૪૪ દદીઓ સાજા થયા 

સાજા થર્ાનો દર ૮૨.૮૪ % 

અત્યાર સુિીમાં કુલ ૯૬,૭૦૯ દદીઓ સાજા થયા  

 

આજ ેકુલ ૭૮,૧૮૨ ટેસ્ટ કરર્ામાં આવ્યા 

૧૨૦૨.૮૦ ટેસ્ટ પ્રધત દદન પ્રધત મીલીયન ર્સ્તી 

 

આજ રોજ રાજ્યમા ંકોધર્ડ-૧૯ ના ૧૩૪૯ નર્ા દદીઓ 

 

***** 
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અન્ય રાજ્યની સરખામણીએ ગુજરાતની ધસ્થધત 

રાજ્યનંુ નામ 
૧ દદર્સ માં આરે્લ નર્ા 

કેસ 
એક્ટીર્ કેસ કુલ કેસ 

મહારાષ્ટ્ર  ૧૭૦૬૬ ૨૯૧૬૩૦ ૧૦૭૭૩૭૪ 

કણાાટકા  ૮૨૪૪ ૯૮૪૮૨ ૪૬૭૬૮૯ 

આધ્રપ્રદેશ  ૭૯૫૬ ૯૩૨૦૪ ૫૭૫૦૭૯ 

તાધમલનાડુ  ૫૭૫૨ ૪૬૯૧૨ ૫૦૮૫૧૧ 

ઉત્તર પ્રદેશ  ૫૧૫૯ ૬૭૨૮૭ ૩૧૭૧૯૫ 

ઓડીશા ૪૧૯૮ ૩૨૩૪૪ ૧૫૫૦૦૫ 

છત્તીસગઢ ૩૩૩૬ ૩૩૬૪૫ ૬૭૩૨૭ 

દદલ્હી  ૩૨૨૯ ૨૮૬૪૧ ૨૨૧૫૩૩ 

પધિમ બંગાળ ૩૨૧૧ ૨૩૬૯૩ ૨૦૫૯૧૯ 

કેરલા  ૨૫૪૦ ૩૦૫૫૫ ૧૧૦૮૧૮ 

હદરયાણા ૨૪૮૮ ૨૦૪૧૭ ૯૬૧૨૯ 

મધ્ય પ્રદશે  ૨૪૮૩ ૨૧૨૨૮ ૯૦૭૩૦ 

પંજાબ ૨૪૩૪ ૨૦૬૯૦ ૮૨૧૧૩ 

આસામ  ૨૪૦૩ ૨૮૬૩૦ ૧૪૪૧૬૬ 

ધબહાર  ૨૦૮૧ ૧૩૯૭૫ ૧૬૦૩૬૬ 

તેલંગણા  ૨૦૫૮ ૩૦૪૦૦ ૧૬૦૫૭૧ 

રાજસ્થાન  ૧૭૩૦ ૧૬૭૨૬ ૧૦૪૧૩૮ 

ગુજરાત  ૧૩૪૯ ૧૬૩૮૯ ૧૧૬૩૪૫ 
 

કોરોનાન ાં સાંક્રમણ વધત ાં અટકાવવા માટે રાજ્ય સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે.

રાજ્યનાઆરોગ્ય વવભાગ દ્વારા સઘન પ્રયાસોના પરરણામે કોરોના વાયરસના

સાંક્રમણન ાં પ્રમાણઘટ્ ાં છે.આજેરાજ્યમાાં ક લ ૭૮,૧૮૨ ટેસ્ટ કરવામાાંઆવ્યા જે

રાજ્યનીવસ્તીનેધ્યાનેલેતાપ્રવતરિન૧૨૦૨.૮૦ટેસ્ટપ્રવતવમવલયનજટેલાથવાપામે

છે.રાજયમાાંઅત્યારસ ધીમાાંક લ૩૪,૩૮,૫૦૦ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાછે.આજરોજ

રાજ્યમાાંવવવવધવજલ્લામાાંક લ૧૩૪૯કેસનોંધાયેલછે.આજરોજસવાાવધક૧,૪૪૪

િિીઓસાજાથઈનેઘરેગયેલછે.અત્યારસ ધીમાાંક લ૯૬,૭૦૯િિીઓસાજાથયેલ

છેઅનેસાજાથવાનોિરરાજ્યનો૮૩.૧૨%થયેલછે. 
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રાજ્યના જ િા જ િા વજલ્લાઓમાાં આજની તારીખે ક લ ૭,૪૩,૪૨૯ વ્યવતતઓને

તવૉરેન્ટાઈનકરવામાાંઆવ્યાછેજેપ કી૭,૪૨,૯૨૮વ્યવતતઓૉૉમતવૉરેન્ટાઈનછે

અને૫૦૧વ્યવતતઓનેફેસીલીટીતવૉરેન્ટાઈનમાાંરાખવામાાંઆવ્યાછે. 
 

 

***** 

રાજ્યમાં હાલ કુલ દદીઓની ધર્ગત નીચે મુજબ છે. 

એક્ટીર્ કેસ 
ડીસ્ચાજા મૃત્યુ 

કુલ ર્ેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૧૬૩૮૯  ૯૬  ૧૬૨૯૩  ૯૬૭૦૯  ૩૨૪૭ 

 

રાજ્યમાં આજ રોજ કોર્ીડ-૧૯ નાં કારણે કુલ ૧૭ દુ:ખદ મૃત્યુ નોંિાયેલ છે. જનેી ધર્ગત 

નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્યુ 

અમદાર્ાદ કોપોરેશન ૪ 

સુરત ૪ 

જામનગર કોપોરેશન ૨ 

ગાંિીનગર ૧ 

જામનગર ૧ 

મહીસાગર ૧ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૧ 

સુરત કોપોરેશન ૧ 

ર્ડોદરા ૧ 

ર્ડોદરા કોપોરેશન ૧ 

કુલ ૧૭ 
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રાજ્યમા ંઆજ રોજ નોંિાયેલ કોર્ીડ-૧૯ ના કેસ અને ડીસ્ચાજાની ધર્ગત  નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાજા 

સુરત કોપોરેશન ૧૭૩ ૧૮૮ 

અમદાર્ાદ કોપોરેશન ૧૫૨ ૧૯૯ 

સુરત ૧૦૪ ૭૭ 

જામનગર કોપોરેશન ૧૦૨ ૧૦૦ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૯૪ ૨૨૬ 

ર્ડોદરા કોપોરેશન ૮૯ ૧૦૨ 

મહેસાણા ૪૯ ૨૧ 

રાજકોટ ૪૭ ૨૩ 

પાટણ ૪૫ ૨૬ 

ર્ડોદરા ૪૦ ૦ 

અમરેલી ૩૦ ૨૦ 

પંચમહાલ ૨૯ ૫૨ 

મોરબી ૨૮ ૨૬ 

ભાર્નગર કોપોરેશન ૨૫ ૩૭ 

ગાંિીનગર ૨૫ ૧૬ 

બનાસકાંઠા ૨૪ ૦ 

જામનગર ૨૧ ૨૫ 

અમદાર્ાદ ૨૦ ૧૬ 

કચ્છ ૧૯ ૨૦ 

મહીસાગર ૧૯ ૦ 

ગાંિીનગર કોપોરેશન ૧૮ ૧૯ 

જુનાગઢ ૧૮ ૧૮ 

સુરેન્રનગર ૧૮ ૬૩ 

દાહોદ ૧૭ ૦ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૧૭ ૧૬ 

ભરૂચ ૧૬ ૪૧ 

ગીર સોમનાથ ૧૪ ૧૯ 

ભાર્નગર ૧૩ ૦ 

બોટાદ ૧૨ ૦ 

ખેડા ૧૦ ૮ 

સાબરકાંઠા ૧૦ ૧૪ 

નમાદા ૯ ૭ 

નર્સારી ૯ ૨૪ 

ર્લસાડ ૭ ૯ 

આણંદ ૬ ૭ 

પોરબંદર ૫ ૫ 

છોટા ઉદેપુર ૪ ૨ 

દેર્ભૂધમ દ્વારકા ૪ ૧૫ 

તાપી ૪ ૩ 

ડાંગ ૨ ૦ 

અરર્લ્લી ૧ ૦ 

કુલ  ૧૩૪૯ ૧૪૪૪ 
 


