
હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 

 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ૪૫૫ 

આરોગ્યને રિરારરકલ્યરણવાભરગ, 
ગરાંધીેગર. 

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

તા.૦૮.૦૪.૨૦૨૧ 
 

 

રાજયમાાં કોવિડ-૧૯ ની સારિાર માટે કોવિડ હોવપપટલોમાાં   

૧૨૦૦૦ થી િધુ બેડનો િધારો કરિામાાં આવ્યો.   

 

રાજ્યમાાં આજ ે કુલ-૨,૭૧,૫૫૦ વ્યકકતઓનુાં રસીકરણ કરિામાાં 

આવ્યુાં.  

 

 

રાજ્યમાાં આજ ેકોવિડ-૧૯ ના ૪૦૨૧ કેસ નોંધાયા તથા ૨૧૯૭ 

દદીઓ સાજા થયા 

 

 

અત્યાર સધુી ૩,૦૭,૩૪૬ દદીઓ એ કોરોનાને આપી મ્હાત 

રાજયમાાં સાજા થિાનો દર ૯૨.૪૪ ટકા 

***** 

  



રરજયમરાં કોવાડ-૧૯ેીસરરારરમરટ  કોવાડ હોવપરટલ, કોવાડ હ લ્થસ ન્ટર, 

કોવાડક રસ ન્ટરમરાંકુલ-૧૨૦૦૦જ  ટલરબ ડેોાધરરોકરારમરાંઆવ્યો.જ  મરાંા ન્ટીલ ટર

બ ડને આઇ.સી.ય.ુબ ડેોરણસમરા શથરયછ . 

નત્યરર સુધીમરાં કુલ-૭૪,૦૪,૮૬૪ વ્યિકતઓેુાં પ્રથમ ડોઝેુાં ને  ૯,૨૭,૯૭૬

વ્યિકત ઓેરબીજાડોઝેુાંરસીકરણરુણણથયુાં. આમકુલ-૮૩,૩૨,૮૪૦રસીકરણેરડોઝ

આરારમરાંઆવ્યર.આજ ૬૦ાર્ણથીાધુાયેરત મજ૪૫થી૬૦ાર્ણે રકુલ-૨,૧૭,૯૨૯

વ્યિકતઓેુાંપ્રથમડોઝને ૪૭,૧૦૦વ્યવતતઓે બીજાડોઝેુાંરસીકરણકરરયુનત્યરર

સુધીમરાંરરજયમરાંએકરણવ્યિકતે આરસીેરકરરણ ગાંભીરઆડનસરજોારમળ લ

ેથી. 

રરજ્યમરાં કોવાડ-૧૯ ેર ૪૦૨૧ દદીઓેોંધરયર છ ને  રરજયભર મરાંથી ૨૧૯૭

દદીઓસરજાથય લછ આસરથ રરજયેોરીકારીર ટ૯૨.૪૪ટકરજ  ટલોછ .રરજયમરાં

નત્યરર સુધીમરાં આરોગ્ય વાભરગેર સઘે પ્રયરસો ેર લીધ  ૩,૦૭,૩૪૬ દદીઓએ

કોરોેરે મ્હરતઆરીછ . 

***** 

રાજ્યમાાં હાલ કુલ દદીઓની વિગત નીચે મજુબ છે. 
 

એક્ટીિ કેસ 
ડીપચાજજ મૃત્ય ુ

કુલ િેન્ટીલેટર પટેબલ 

૨૦૪૭૩  ૧૮૨  ૨૦૨૯૧  ૩૦૭૩૪૬ ૪૬૫૫  
 

રાજ્યમાાં આજ રોજ કોિીડ-૧૯ નાાં કારણે કુલ ૩૫ દુુઃખદ મૃત્યુ નોંધાયેલ છે. 

જનેી વિગત નીચે મજુબ છે. 
જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્યુ 

સુરત કોપોરેશન ૧૪ 

અમદાિાદ કોપોરેશન ૮ 

રાજકોટ ૨ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૨ 

િડોદરા કોપોરેશન ૨ 

અમદાિાદ ૧ 

અમરેલી ૧ 

ભરૂચ ૧ 

ભાિનગર ૧ 

જામનગર ૧ 

મહેસાણા ૧ 

િડોદરા ૧ 

કુલ  ૩૫ 



રાજ્યમાાં આજ રોજ નોંધાયેલ કોવિડ-૧૯ ના કેસ અને ડીપચાજજની વિગત  નીચ ેમુજબ છે. 
 

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીપચાજજ  રસીકરણ  

અમદાિાદ કોપોરેશન ૯૫૧ ૪૭૦ ૧૯૫૪૯ 

સુરત કોપોરેશન ૭૨૩ ૫૯૮ ૧૭૩૭૩ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૪૨૭ ૨૦૧ ૫૦૦૩ 

િડોદરા કોપોરેશન ૩૭૯ ૧૫૮ ૧૩૨૨૪ 

સુરત ૨૩૭ ૭૩ ૭૦૪૫ 

િડોદરા ૧૧૧ ૬૪ ૭૨૭૩ 

જામનગર કોપોરેશન ૧૦૪ ૪૦ ૩૨૦૪ 

જામનગર ૯૯ ૬ ૪૯૭૬ 

પાટણ ૯૯ ૯ ૪૬૦૧ 

રાજકોટ ૯૩ ૭૧ ૭૫૩૩ 

મહેસાણા ૭૪ ૨૨ ૧૦૫૪૯ 

ભાિનગર કોપોરેશન ૬૧ ૨૮ ૧૫૯૦ 

કચ્છ ૪૧ ૨૨ ૪૯૩૨ 

ગાાંધીનગર કોપોરેશન ૩૯ ૩૫ ૭૯૫ 

જુનાગઢ ૩૯ ૬ ૬૪૯૨ 

ગાાંધીનગર ૩૮ ૨૬ ૬૫૮૪ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૩૮ ૯ ૧૪૧૦ 

મહીસાગર ૩૮ ૧૮ ૨૦૬૨ 

મોરબી ૩૭ ૨૮ ૭૭૪ 

ખેડા ૨૯ ૩૩ ૭૨૬૫ 

પાંચમહાલ ૨૯ ૨૬ ૯૨૦૬ 

બનાસકાાંઠા ૨૭ ૨૧ ૨૬૪૮૦ 

અમદાિાદ ૨૬ ૨૦ ૧૪૨૬૭ 

ભરૂચ ૨૬ ૧૮ ૬૫૭૬ 

દાહોદ ૨૬ ૧૦ ૧૨૩૫૫ 

અમરેલી ૨૪ ૧૧ ૬૯૩૮ 

ભાિનગર ૨૩ ૧૦ ૧૪૬૯ 

સાબરકાાંઠા ૨૨ ૧૭ ૪૩૬૨ 

નમજદા ૨૧ ૨૧ ૩૬૬૬ 

આણાંદ ૨૦ ૪૯ ૮૧૩૪ 

િલસાડ ૨૦ ૧૪ ૬૯૮૩ 

નિસારી ૧૭ ૧૪ ૧૧૩૭૦ 

સુરેન્રનગર ૧૫ ૧૭ ૧૨૬૦ 

દેિભૂવમ દ્વારકા ૧૧ ૦ ૨૪૫૨ 

ગીર સોમનાથ ૧૧ ૦ ૪૫૧૯ 

ડાાંગ ૯ ૧૦ ૬૨૬ 

તાપી ૯ ૫ ૨૬૧૩ 

અરિલ્લી ૮ ૭ ૮૬૦૪ 

બોટાદ ૮ ૦ ૫૬૭ 

છોટા ઉદેપુર ૮ ૧૦ ૧૦૮૦ 

પોરબાંદર ૪ ૦ ૫૭૮૯ 

કુલ  ૪૦૨૧ ૨૧૯૭ ૨૭૧૫૫૦ 

 


