
હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 

 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાાંક: ૪૩૩ 

આરોગ્યને રિરારરકલ્યરણવાભરગ, 
ગરાંધીેગર. 

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

તા.૧૭.૦૩.૨૦૨૧ 

 

કોવિડ-૧૯ રસીકરણ હેઠળ િધુમાાં િધુ લાભાર્થીઓન ેઆિરી 

લેિાય તે માટે તમામ મહાનગરપાવલકામાાં રાવિના ૯:૩૦ િાગ્યા સુધી 

કોવિડ રસીકરણની કામગીરી કરિામાાં આિશે.  

 

આજ ેકુલ-૬૭,૭૩૪ વ્યકકતઓનુાં રસીકરણ કરિામાાં આવ્યુાં.  

 
રાજ્યમાાં આજ ેકોવિડ-૧૯ ના ૧૧૨૨ કેસ નોંધાયા તર્થા ૭૭૫ દદીઓ 

સાજા ર્થયા 
 

 

 

અત્યાર સધુી ૨,૭૧,૪૩૩ દદીઓ એ કોરોનાને આપી મ્હાત 

રાજયમાાં સાજા ર્થિાનો દર ૯૬.૫૪ ટકા 

 

 

***** 



 રરજયમરાં તમરમ મહરેગરરરવલકરમરાં કોવાડ-૧૯ રસીકરણ દ્વરરર

ાધુમરાંાધુલરભરર્થીઓે સમય-મયરાદરમરાંઆારીલ ારયત હ તુસરતમરમ

મહરેગરરરવલકરમરાંકોવાડ-૧૯ા કસીે શેમરટ ગરઇડલરઇેમુજબાધુમરાં

ાધુસ શેેુાંઆયોજેકરારમરાંઆાશ .કોવાડા કસીે શેસ ન્ટરખરત 

રરવિેર૯:૩૦ારગ્યરસુધીકોવાડરસીકરણકરારમરાંઆાશ . 

 નત્યરર સુધીમરાં કુલ-૨૨,૭૧,૧૪૫ વ્યિકતઓેુાં પ્રર્થમ ડોઝેુાં ને 

૫,૫૪,૬૬૨વ્યિકત ઓેરબીજાડોઝેુાંરસીકરણરુણાર્થયુાં.આજ ૬૦ાર્ાર્થી

ાધુાયેરત મજ૪૫ર્થી૬૦ાર્ાેરગાંભીરવબમરરીધરરાતરકુલ-૫૨,૯૫૨

વ્યિકતઓેુાંરસીકરણકરરયુ.નત્યરરસુધીમરાંરરજયમરાંએકરણવ્યિકત  ે

આરસીેરકરરણ ગાંભીરઆડનસરજોારમળ લેર્થી. 

રરજ્યમરાંકોવાડ-૧૯ેર૧૧૨૨દદીઓેોંધરયરછ ન  ેરરજયભરમરાંર્થી

૭૭૫ દદીઓસરજાર્થય લછ આસરર્થ  રરજયેો રીકારી ર ટ ૯૬.૫૪ ટકર

જ  ટલોછ .રરજયમરાંનત્યરરસુધીમરાંઆરોગ્યવાભરગેરસઘેપ્રયરસોેર

લીધ ૨,૭૧,૪૩૩દદીઓએકોરોેર  ેમ્હરતઆરીછ . 

***** 

રાજ્યમાાં હાલ કુલ દદીઓની વિગત નીચે મુજબ છે. 
 

એક્ટીિ કેસ 
ડીસ્ચાજજ મૃત્યુ 

કુલ િેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૫૩૧૦  ૬૧  ૫૨૪૯ ૨૭૧૪૩૩ ૪૪૩૦ 
 

રાજ્યમાાં આજ રોજ કોિીડ-૧૯ નાાં કારણે કુલ ૦૩ દુુઃખદ મૃત્યુ નોંધાયેલ છે. 

જનેી વિગત નીચે મુજબ છે. 
 
 

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્યુ 

અમદાિાદ કોપોરેશન ૧ 

સુરત કોપોરેશન ૧ 

િડોદરા કોપોરેશન ૧ 

કુલ  ૩ 
 



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

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાજજ 

સુરત કોપોરેશન ૩૧૫ ૨૦૫ 

અમદાિાદ કોપોરેશન ૨૬૪ ૨૦૫ 

િડોદરા કોપોરેશન ૯૭ ૭૫ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૮૮ ૭૧ 

સુરત ૩૮ ૨૯ 

રાજકોટ ૨૪ ૧૩ 

ભરૂચ ૨૧ ૨૨ 

મહેસાણા ૧૯ ૧૧ 

જામનગર કોપોરેશન ૧૮ ૪ 

ખેડા ૧૮ ૧૨ 

પાંચમહાલ ૧૮ ૬ 

િડોદરા ૧૭ ૭ 

ભાિનગર કોપોરેશન ૧૫ ૯ 

ગાાંધીનગર કોપોરેશન ૧૪ ૬ 

કચ્છ ૧૪ ૯ 

આણાંદ ૧૩ ૧૮ 

દાહોદ ૧૨ ૦ 

નમજદા ૧૨ ૨ 

ગાાંધીનગર ૧૦ ૬ 

સાબરકાાંઠા ૧૦ ૭ 

છોટા ઉદેપુર ૯ ૦ 

અમરેલી ૮ ૩ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૮ ૮ 

મહીસાગર ૮ ૧૧ 

મોરબી ૮ ૧ 

અમદાિાદ ૭ ૩ 

ભાિનગર ૫ ૦ 

અરિલ્લી ૪ ૮ 

બનાસકાાંઠા ૪ ૩ 

ગીર સોમનાર્થ ૪ ૦ 

જુનાગઢ ૪ ૦ 

િલસાડ ૪ ૩ 

પાટણ ૨ ૨ 

સુરેન્રનગર ૨ ૦ 

તાપી ૨ ૨ 

બોટાદ ૧ ૩ 

ડાાંગ ૧ ૦ 

દેિભૂવમ દ્વારકા ૧ ૬ 

જામનગર ૧ ૩ 

નિસારી ૧ ૨ 

પોરબાંદર ૧ ૦ 

કુલ  ૧૧૨૨ ૭૭૫ 
 


