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COVID-19 અખબારી યાદી  

આરોગ્યને રિરારરકલ્યરણવાભરગ, 
ગરાંધીેગર. 

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

તા.૨૫.૦૩.૨૦૨૧ 
 

***** 

 

આજ ેએક દદવસમાાં ૮૧,૯૭૬ કોરોના ટેસ્ટ કરવામાાં આવ્યા 

***** 

કોરોેરેીમહરમરરીમરાંરરજ્યદ્વરરરટેસ્ટ, ટર ેક અને ટર ીટમેન્ટેીમરગગદવશગકરે 

નેુસરરારમરાંઆા છ .આમરટ રરજયસતતવધુમાાં વધુ ટેસ્ટ થાય, પોઝીટીવ 

વ્યદકતઓના સાંપકકમાાં આવેલા વધુમાાં વધુ લોકોને ટર ેક કરવામાાં આવે અન ે

જઓે પોઝીટીવ આવ્યા હોય તેમને પુરતી સારવાર મળી રહે ત ાી કરમગીરી

કરારમરાંઆા છ .આકરમગીરીભરગરૂર રરજયસરકરરદ્વરરરહરલમરાંાધતરજતર

ક સો  ેધ્યર  ેલઇ  ેટ સ્ટેુાંપ્રમરણસતતાધરરીરહીછ .જ  ે રભરગરૂર આજ ેસમગ્ર 

રાજયમાાં ૮૧,૯૭૬ ટેસ્ટ કરારમરાંઆવ્યર.આરૈકી ૧૯૬૧ વ્યિકતઓરોઝીટીા

આા લછ , એટલ પોઝીટીવીટી રેટ ૨.૩૯ ટકાજોારમળ લછ .જ  નન્યરરજયોેી

સરર ક્ષમરાંઘણોેીચોછ .આમરરજયસરકરરાધુમરાંાધુ ટ સ્ટકરી,વહેલી તકે 

નનદાન થાય અને વહેલી સારવાર થાયએાીકરમગીરીકરીરહીછ . 

  



 

 

આજ ેકુલ-૧,૯૦,૭૨૦ વ્યદકતઓનુાં રસીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં.  
 

 

 

 

રાજ્યમાાં આજ ેકોનવડ-૧૯ ના ૧૯૬૧ કેસ નોંધાયા તથા ૧૪૦૫ 

દદીઓ સાજા થયા 
  

 

 

 

અત્યાર સધુી ૨,૮૦,૨૮૫ દદીઓ એ કોરોનાને આપી મ્હાત 

રાજયમાાં સાજા થવાનો દર ૯૫.૨૯ ટકા 

 

 

***** 



  

નત્યરરસુધીમરાંકુલ-૩૮,૬૪,૧૬૧વ્યિકતઓેુાંપ્રથમડોઝેુાંને ૬,૨૧,૧૫૮

વ્યિકત ઓેરબીજાડોઝેુાંરસીકરણરુણગથયુાં.આમકુલ-૪૪,૮૫,૩૧૯રસીકરણેર

ડોઝઆરારમરાંઆવ્યર.આજ  ૬૦ાર્ગથીાધુાયેરત મજ૪૫થી૬૦ાર્ગેરગાંભીર

વબમરરી ધરરાતર કુલ-૧,૭૮,૭૯૬ વ્યિકતઓેુાં રસીકરણ કરરયુ.નત્યરરસુધીમરાં

રરજયમરાંએકરણવ્યિકતે આરસીેરકરરણ ગાંભીરઆડનસરજોારમળ લેથી. 

રરજ્યમરાંકોવાડ-૧૯ેર૧૯૬૧દદીઓેોંધરયરછ ને રરજયભરમરાંથી૧૪૦૫

દદીઓસરજાથય લછ આસરથ રરજયેોરીકારીર ટ૯૫.૨૯ટકરજ  ટલોછ .રરજયમરાં

નત્યરરસુધીમરાંઆરોગ્ય વાભરગેરસઘેપ્રયરસોેરલીધ  ૨,૮૦,૨૮૫દદીઓએ

કોરોેર  ેમ્હરતઆરીછ . 

***** 
 

 

રાજ્યમાાં હાલ કુલ દદીઓની નવગત નીચે મુજબ છે. 
 

એક્ટીવ કેસ 
ડીસ્ચાજક મૃત્યુ 

કુલ વેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૯૩૭૨ ૮૧ ૯૨૯૧ ૨૮૦૨૮૫ ૪૪૭૩ 
 

 

રાજ્યમાાં આજ રોજ કોવીડ-૧૯ નાાં કારણે કુલ ૦૭ દુુઃખદ મૃત્યુ નોંધાયલે છે. 

જનેી નવગત નીચે મુજબ છે. 
 

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્યુ 

સુરત કોપોરેશન ૪ 

મહીસાગર ૨ 

અમદાવાદ કોપોરેશન ૧ 

કુલ ૭ 

 



રાજ્યમાાં આજ રોજ નોંધાયેલ કોનવડ-૧૯ ના કેસ અને ડીસ્ચાજકની નવગત  નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાજક  રસીકરણ  

અમદાવાદ કોપોરેશન ૫૫૧ ૪૫૫ ૧૨૭૩૪ 

સુરત કોપોરેશન ૫૦૧ ૪૦૨ ૧૧૩૫૪ 

વડોદરા કોપોરેશન ૧૬૪ ૧૧૫ ૨૨૩૮ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૧૪૬ ૮૯ ૫૪૯૪ 

સુરત ૧૨૭ ૨૨ ૩૩૯૬ 

નમકદા ૨૭ ૧૫ ૨૭૩૭ 

જામનગર કોપોરેશન ૨૪ ૧૪ ૯૪૬ 

પાટણ ૨૪ ૧૪ ૪૬૪૬ 

ભાવનગર કોપોરેશન ૨૩ ૧૪ ૨૮૦૦ 

રાજકોટ ૨૨ ૧૨ ૪૧૩૫ 

ગાાંધીનગર કોપોરેશન ૨૧ ૬ ૪૫૯ 

જામનગર ૨૦ ૧૧ ૩૨૧૯ 

વડોદરા ૨૦ ૨૦ ૫૬૭૪ 

બનાસકાાંઠા ૧૯ ૬ ૧૦૫૭૦ 

દાહોદ ૧૯ ૧૦ ૧૪૦૫ 

કચ્છ ૧૯ ૧૫ ૫૪૮૪ 

ખેડા ૧૮ ૨૮ ૭૪૩૩ 

મહેસાણા ૧૮ ૧૩ ૭૬૫૨ 

ગાાંધીનગર ૧૭ ૧૩ ૬૩૨૪ 

અમરેલી ૧૬ ૭ ૭૧૧૦ 

આણાંદ ૧૬ ૧૭ ૧૨૨૯૧ 

સુરેન્રનગર ૧૬ ૨ ૨૯૩૫ 

મહીસાગર ૧૫ ૦ ૫૨૩૦ 

સાબરકાાંઠા ૧૫ ૧૧ ૪૫૦૯ 

મોરબી ૧૩ ૩ ૪૬૫૩ 

ભરૂચ ૧૧ ૧૨ ૩૮૧૪ 

નવસારી ૧૧ ૦ ૬૨૭૧ 

ભાવનગર ૮ ૩ ૪૫૪૦ 

દેવભૂનમ દ્વારકા ૮ ૦ ૨૧૮૬ 

ગીર સોમનાથ ૮ ૦ ૧૭૭૦ 

પાંચમહાલ ૮ ૨૪ ૪૦૯૮ 

વલસાડ ૮ ૦ ૫૭૬૯ 

અમદાવાદ ૭ ૯ ૬૪૦૮ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૫ ૫ ૭૬૯ 

તાપી ૫ ૬ ૪૧૧૩ 

છોટા ઉદેપુર ૩ ૩૧ ૨૧૪૭ 

ડાાંગ ૩ ૦ ૯૭૩ 

જુનાગઢ ૩ ૦ ૫૫૯૭ 

અરવલ્લી ૧ ૦ ૩૦૬૪ 

બોટાદ ૧ ૦ ૧૫૦૩ 

પોરબાંદર ૦ ૧ ૨૨૭૦ 

કુલ ૧૯૬૧ ૧૪૦૫ ૧૯૦૭૨૦ 

 


