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તા.૨૪.૦૩.૨૦૨૧ 

 

ધન્વાંતરી રથની સેવાઓને વધુ સદુઢ કરવામાાં આવી  

૭૭૫ થી વધારી આજ ે૯૫૮ ધન્વાંતરી રથ કાયયરત.  
 

મહારાષ્ટ્ર રાજયમાાંથી આવતા વ્યકકતઓ માટે કોવવડ-૧૯ નો 

RTPCR ટેસ્ટ ફરજીયાત 

 

કોવવાંડ-૧૯ થી નાગકરકોન ેસુરવિત કરવા માટે 

આગામી ૧લી એવિલ થી ૪૫ થી વધુ વયની વ્યવતતઓને કોવવડની 

રસી અપાશે.  
 

આજ ેકુલ-૧,૯૦,૮૫૮ વ્યકકતઓનુાં રસીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં.  
 

રાજ્યમાાં આજ ેકોવવડ-૧૯ ના ૧૭૯૦ કેસ નોંધાયા તથા ૧૨૭૭ 

દદીઓ સાજા થયા 
  

અત્યાર સધુી ૨,૭૮,૮૮૦ દદીઓ એ કોરોનાને આપી મ્હાત 

રાજયમાાં સાજા થવાનો દર ૯૫.૪૫ ટકા 

***** 



  

રરજયમરાંધન્ાાંતરીરથેીસ ારઓેોવ્યરરાધરરારમરાંઆવ્યોજ  મરાંનગરઉ

કરયયરત ૭૭૫ રથેી સાંખ્યર ાધરરી આજ   ૯૫૮ ધન્વાંતરી રથ કાયયરત કરારમરાં

આવ્યર.નત્યરરસુધીધન્ાાંતરીરથદ્વરરર૩કરોડ૫૦લરખથીાધુ વ્યિકતઓે 

સરરારરરુરીરરડારમરાંઆાીછ . 

ગતિિાસોમરાંગુજરરતેરરરડોશીરરજ્યમહરરરષ્ટ્રમરાંકોવાડ-૧૯ેરક સોમરાં

આત્યાંવતકાધરરોજોારમળ લછ .ાધુમરાંગુજરરતરરજ્યમરાંગતનઠારિડયરિરમ્યરે

જોાર મળ લ ક સોમરાં કોન્ટ ક્ટ ટર વસાંગ હરથ ધરતર આ ક સોમરાં રણ મહરરરષ્ટ્રમરાંથી

મુસરફરીકર લરરતફર લક ત ેરઘવેષ્ઠસાંરકયમરાંઆા લવ્યવક્તઓમરાંકોરોેરેુાં

સાંક્રમણ ાધરર  જોાર મળ લ  છ . જ  ે   નેુલક્ષીે  ગુજરરત રરજ્યમરાં મહરરરષ્ટ્રમરાંથી

કોવાડ-૧૯ ેરાં ક સોેો વ્યરર ે ાધ  ત  મરટ  તક િરરીેર ભરગ રૂર  મહરરરષ્ટ્રમરાંથી

ગુજરરતમરાં પ્રા શ ઈચ્છુક તમરમ વ્યવક્તઓએ ગત ૭૨ કલાકમાાં RTPCR ટેસ્ટ 

કરાવલે હોય અને તે નેગેટીવ હોય તેઓને જ િવેશ મળવાપાત્ર થશ .

મહરરરષ્ટ્રમરાંથીગુજરરતમરાંપ્રા શમરટ આાતરતમરમવ્યિકતઓેુાંસ્ક્ક્રીે ગફરયાયરત

રણ કરારમરાંઆાશ . 

 ભરરતસરકરરશ્રીદ્વરરરરચરય લટરસ્ક્કફોસયેીસલરહમુજબકોરોેરા ક્સીે

કોવાવશલ્ડેર૨(બ )ડોઝાચ્ચ ચરરથીઆઠનઠારિડયરેુાંનાંતર(૬નઠારિડયર

ઇચ્છેીય)રરખારજણરારયુછ . 

ાધુમરાંતર.૦૧એવપ્રલ૨૦૨૧થી૪૫ાર્યથીાધુઉંમરેરજ  ે  કોઇવબમરરીહોય

ક ેરહોયત ારતમરમવ્યવક્તઓ  ેકોવાડ-૧૯ેીરસીઆરારમરાંઆાશ .તર. ૧

એવપ્રલ, ૨૦૨૧ ેર રોજ થી ૪૫ થી ૫૯ ાર્યેર વ્યવક્તઓ  ે નન્ય વબમરરી મરટ ેુાં

ડોક્ટરેરપ્રમરણરત્રેીજરૂરીયરતરહ શ ેિહ. 

તરજ  તરમરાંરરજયમરાંકોરોેરક સોેુાંપ્રમરણાધરર જોારમળીરહયુછ .રરાં તુ

આક સોખુબજસરમરન્યલક્ષણોધરરાતરહોારેુાંજણરયછ .ે ા મ્બરમરસમરાંજયરર 

રરજયમરાંકોરોેરેરઘણરક સોેોંધરતરહતરએસમય િરખલથતરિિીઓમરાં૨૪૧

કયુબીકમ ટર ીકટેજ  ટલરઓકસીજેેોારરરશહતો.જ  ે ીસરમ આજ  ૯૧ કયુબીક 

મેટરીક ટન જટેલા ઓકસીજનનો વપરાશછ . 



નત્યરરસુધીમરાંકુલ-૩૬,૭૭,૪૬૭વ્યિકતઓેુાંપ્રથમડોઝેુાંને ૬,૧૭,૧૩૨

વ્યિકત ઓેરબીજાડોઝેુાંરસીકરણરુણયથયુાં.આમકુલ-૪૨,૯૪,૫૯૯રસીકરણેર

ડોઝઆરારમરાંઆવ્યર.આજ  ૬૦ાર્યથીાધુાયેરત મજ૪૫થી૬૦ાર્યેરગાંભીર

વબમરરી ધરરાતર કુલ-૧,૭૬,૫૭૪ વ્યિકતઓેુાં રસીકરણ કરરયુ.નત્યરર સુધીમરાં

રરજયમરાંએકરણવ્યિકતે આરસીેરકરરણ ગાંભીરઆડનસરજોારમળ લેથી. 

રરજ્યમરાંકોવાડ-૧૯ેર૧૭૯૦િિીઓેોંધરયરછ ને રરજયભરમરાંથી૧૨૭૭

િિીઓસરજાથય લછ આસરથ રરજયેોરીકારીર ટ૯૫.૪૫ટકરજ  ટલોછ .રરજયમરાં

નત્યરરસુધીમરાંઆરોગ્ય વાભરગેરસઘેપ્રયરસોેરલીધ  ૨,૭૮,૮૮૦િિીઓએ

કોરોેર  ેમ્હરતઆરીછ . 

***** 
 

 

રાજ્યમાાં હાલ કુલ દદીઓની વવગત નીચે મુજબ છે. 
 

એતટીવ કેસ 
ડીસ્ચાજય મૃત્યુ 

કુલ વેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૮૮૨૩  ૭૯  ૮૭૪૪  ૨૭૮૮૮૦ ૪૪૬૬ 
 

 

 

રાજ્યમાાં આજ રોજ કોવીડ-૧૯ નાાં કારણે કુલ ૦૮ દુુઃખદ મૃત્યુ નોંધાયલે છે. 

જનેી વવગત નીચે મુજબ છે. 
જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્યુ 

સુરત કોપોરેશન ૨ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૨ 

ગાાંધીનગર ૧ 

જામનગર કોપોરેશન ૧ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૧ 

વડોદરા કોપોરેશન ૧ 

કુલ ૮ 

 
  



રાજ્યમાાં આજ રોજ નોંધાયેલ કોવવડ-૧૯ ના કેસ અને ડીસ્ચાજયની વવગત  નીચ ેમુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાજય  રસીકરણ  

અમદાવાદ કોપોરેશન ૫૦૬ ૪૫૯ ૯૯૫૯ 

સુરત કોપોરેશન ૪૮૦ ૩૧૬ ૮૧૧૦ 

વડોદરા કોપોરેશન ૧૪૫ ૯૦ ૫૨૫૯ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૧૩૦ ૮૦ ૪૦૨૧ 

સુરત ૧૦૨ ૨૪ ૪૪૦૪ 

રાજકોટ ૩૪ ૧૩ ૬૬૫૯ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૨૭ ૧૬ ૨૬૮૫ 

જામનગર કોપોરેશન ૨૨ ૧૨ ૧૪૦૧ 

ગાાંધીનગર કોપોરેશન ૨૧ ૯ ૪૮૬ 

વડોદરા ૨૦ ૨૪ ૬૧૩૦ 

ખેડા ૧૯ ૩૮ ૮૦૮૬ 

પાટણ ૧૯ ૮ ૫૧૪૫ 

ગાાંધીનગર ૧૮ ૧૭ ૬૮૭૩ 

મહેસાણા ૧૭ ૧૩ ૮૩૭૮ 

નમયદા ૧૭ ૧૮ ૨૯૭૮ 

દાહોદ ૧૬ ૫ ૩૨૬૨ 

બનાસકાાંઠા ૧૫ ૧ ૧૨૦૭ 

કચ્છ ૧૫ ૪ ૪૮૭૮ 

અમરેલી ૧૪ ૨ ૩૫૦૫ 

ભરૂચ ૧૩ ૨૯ ૪૨૯૪ 

જામનગર ૧૩ ૬ ૫૨૨૩ 

મોરબી ૧૨ ૧૦ ૩૭૮૨ 

ભાવનગર ૧૧ ૩ ૬૮૭૬ 

મહીસાગર ૧૧ ૦ ૬૩૦૧ 

આણાંદ ૧૦ ૦ ૬૦૬૦ 

સાબરકાાંઠા ૯ ૨૦ ૨૫૮૯ 

અમદાવાદ ૮ ૨ ૭૫૭૪ 

સુરેન્રનગર ૮ ૨ ૩૬૦૦ 

તાપી ૮ ૦ ૩૬૫૨ 

દેવભૂવમ દ્વારકા ૭ ૦ ૨૫૪૫ 

નવસારી ૭ ૧ ૬૩૭૦ 

વલસાડ ૭ ૩ ૫૨૪૬ 

ગીર સોમનાથ ૬ ૫ ૨૭૭૨ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૬ ૮ ૯૪૮ 

પાંચમહાલ ૫ ૧૮ ૭૪૫૩ 

ડાાંગ ૪ ૦ ૧૧૩૨ 

અરવલ્લી ૨ ૪ ૪૪૩૮ 

જુનાગઢ ૨ ૦ ૩૮૯૯ 

પોરબાંદર ૨ ૦ ૨૨૫૦ 

બોટાદ ૧ ૦ ૧૬૬૬ 

છોટા ઉદેપુર ૧ ૧૭ ૮૭૬૨ 

કુલ  ૧૭૯૦ ૧૨૭૭ ૧૯૦૮૫૮ 

 


