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આંકડાશાખા 
જિલ્લા પચંાયત નવસારી 



 

પ્રસ્તાવના 
કેન્દર્્અને્ રાજય્સરકાર્ મારફત્ગુજરાતના્સામાજજક્અને્આજથિક્ક્ષેત્રની્ ્અનેકજવધ્ જવકાસલક્ષી્

કાયિક્રમોનુું્આયોજન્કરવામાું્આવે્છે.્દેશનાું્અને્રાજયના્્જવકાસના્આયોજન્માટે્સામાજજક્આજથિક્જિત્રનાું્

આુંકડાઓ્અજત્મહત્વ્નાું્છે. 

જજલ્લ્ા્કક્ષાએ્આજથિક્પ્રવૃજતઓનુું્જિત્ર્રજુ્કરવા્માટે્માહહતીની્ઉપલબ્ધ્તા્જજલ્લ્ા્પુંિાયત્રારા્

જજલ્લ્ામાું્ છેવટની્ઉપલબ્ધ્્અને્પ્રાપ્ત્્એવી્આુંકડાકીય્માહહતી્આધારીત્વર્િઃ-૨૦૧૭-૧૮્ની્"સામાજજક્

આજથિક્સમીક્ષા"્પ્રજસદ્ધ્કરતાું્અમો્આુંનદની્લાગણી્અનુભવીએ્છીએ. 

આ્પ્રકાશન્ દ્વારા્ જજલ્લાનાું્ સવાાંગી્ જવકાસના્આયોજન્ માટે્ ખૂટતી્આુંકડાકીય્ માહહજત્ જવેી્ કે,્
વસજત્ જવર્યક, ખેતી્ જવર્યક-પાક્ ઉત્પાદન, જશક્ષણ, આરોગ્ય, આુંગણવાડી, પશુધન, સહકારી્ મુંડળીઓ, 
જસુંિાઇ, રસ્તા, વીજળીકરણ્ જવગેરે્જવેી્સામાજજક-્આજથિક-્ભૌગોજલક્માહહતી્સરળતાથી્અને્સુગમતાથી્

મળી્ રહે્તેવાું્સુંજનષ્ઠ્પ્રયાસ્કરવામાું્આવેલ્ છે. જેથી્તેનાું્ દ્વારા્આ્ જજલ્લાનુું્સમગ્રપણે્ જવહુંગાવલોકન્અને્

સામાજજક-આજથિક્જસ્થજતનો્ખ્યાલ્આવી્શકે. 

આ્પ્રકાશનમાું્રજૂ્કરવામાું્આવેલ્આુંકડાકીય્માહહતી્જવકાસ્અને્આયોજન્સાથે્સુંકળાયેલા્તમામ્

વ્યજતત/સુંસ્થાઓને્ઉપયોગી્જનવડશે્એવી્આશા્છે.  

પ્રસ્તુત્ પ્રકાશનની્ રિના્ માટે્ માહહતી્ પૂરી્ પાડનારી્ તમામ્ સરકારી/્અધિસરકારી્ કિેરીઓ્ તેમજ્

સહકાર્આપનારા્જુદી્જુદી્સુંસ્થાઓના્અમે્આભારી્છીએ.  

આ્પ્રકાશન્અુંગે્આપના્યોગ્ય્્સૂિનો્આવકાયિ્છે. 

 
જી.એમ.પટેલ આર. જી. ગોહિલ (I.A.S) અમમતાબેન એ. પટેલ 

જિલ્ લા આંકડા અમિકારી જિલ્ લા મિકાસ અમિકારી પ્રમખુ 
જિલ્ લા પચંાયત નિસારી જિલ્ લા પચંાયત નિસારી જિલ્ લા પચંાયત નિસારી 

 



 
   

 

 

 

 

પ્રકાશન: 
  
આંકડાશાખા, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, 
િુનાથાણા,નવસારી. 
          ૦૨૬૩૭-૨૫૮૭૦૦           dso-ddo-nav@gujarat.gov.in 
 

સંકલન:  
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આંકડાશાખા, જિલ્લા પંચાયત, 
નવસારી 
 
શ્રી કે.એમ.આરીવાલા 
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નવસારી 
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નવસારી જિલ્લાનાાં અર્થતાંત્રનો અગત્યનાાં કે્ષતે્ર વવકાસ 
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1. વસવત   
1.1 વહીવટી એકમો:  ( રાજ્ય ) 

વસતિ ગણિરી – ૨૦૧૧ મજુબ ગજુરાિ રાજયમાાં 
૨૬ જજલ્લા, ૨૨૫ િાલકુા, ૩૪૮ નગર (જે પૈકી 
૧૯૫ વૈધાતનક નગર અને ૧૫૩ સેન્સેસ નગરો) 
િથા ૧૮,૨૨૫ ગામડાઓ (બબનવસવાટવાળા 
સહિિ) નો સમાવેશ થયેલ છે. આમ, ૧૦૬ 
નગરો, ૨૭ વૈધાતનક નગરો અને ૭૯ સેન્સેસ 
નગરોનો વધારો નોંધાયેલ છે.  

 
1.2 ગજુરાિ સરકાર દ્વારા જજલ્લાઓનુાં તવભાજન કરી 

નવા ૭ જજલ્લા અને ૨૩ િાલકુાઓની રચના   
૧૩ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૩ નાાં રોજ કરવામાાં આવી છે. 
જે મજુબ ૧૫ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૫ થી ગજુરાિ 
રાજ્યમાાં કુલ ૩૩ જજલ્લાઓ અને ૨૫૦ 
િાલકુાઓનો સમાવેશ થાય છે.  
 

1.3 વસવત:                                       
દેશના રાજ્યોમાાં ગજુરાિ રાજ્ય વસતિની દ્રષ્ટટએ 
૧૦મો ક્રમ અને વસતિ ગીચિાની દ્રષ્ટટએ ૧૪મો 
ક્રમ(કેન્દ્ર શાતસિ પ્રદેશ તસવાય) ધરાવે છે.  

 
1.4 અમદાવાદ જજલ્લો રાજ્યમાાં સૌથી વધ ુ વસતિ 

ધરાવિો જજલ્લો છે અને ડાાંગ જજલ્લો સૌથી ઓછી 
વસતિ ધરાવિો જજલ્લો છે. 

 
♦      નવસારી જિલ્લો:  
1.5 નવસારી જજલ્લાની રચના ૧૯૯૭માાં કરવામાાં 

આવેલી છે. અગાઉ આ જજલ્લો વલસાડ જજલ્લાના 
િાલકુાઓનો ભૌગોબલક તવસ્િાર ધરાવિો િિો. 
 

1.6 વસતિ ગણિરી–૨૦૧૧ મજુબ નવસારી જજલ્લાની 
કુલ વસતિ ૧૩,૨૯,૬૭૨ છે, જે પૈકી ૬,૭૮,૧૬૫ 
પરુૂષો અને ૬,૫૧,૫૦૭ સ્ત્રીઓ છે. કુલ વસતિ 
પૈકી ૯,૨૦,૫૩૫ ગ્રાતમણ વસતિ અને ૪,૦૯,૧૩૭ 

શિરેી વસતિ છે. નવસારી જજલ્લો રાજ્યની 
વસતિમાાં ૨.૨૦% જેટલો હિસ્સો ધરાવે છે.  
 

1.7 જિલ્લાની તાલકુાવાર વસવત:  
નવસારી જજલ્લામાાં સૌથી વધ ુ વસતિ નવસારી 
િાલકુાની ૩,૧૧,૨૩૮ છે, જયારે સૌથી ઓછી 
વસતિ ખેરગામ િાલકુાની ૬૪,૧૫૫ છે. જજલ્લાની 
કુલ વસતિના ૨૩.૪૧% વસતિ નવસારી 
િાલકુામાાં વસવાટ કરે છે. ત્યારબાદ અનકુ્રમે 
૧૮.૭૫% વસતિ ગણદેવીમાાં, ૧૮.૪૮% વસતિ 
ચીખલીમાાં, ૧૭.૩૯% વસતિ વાાંસદામાાં, 
૧૭.૧૫% વસતિ જલાલપોરમાાં િથા ૪.૮૨% 
વસતિ ખેરગામમાાં વસવાટ કરે છે. 
 
 

 
 
 

1.8 શહરેી – ગ્રામ્ય વસવતનો હહસ્સો  
ગજુરાિ રાજયમાાં કુલ વસતિ ૬,૦૪,૩૯,૬૯૨ છે. 
જેમાાં કુલ વસતિના ૫૭.૪૨% હિસ્સો ગ્રાતમણ 
વસતિનો છે જ્યારે ૪૨.૫૮% હિસ્સો શિરેી વસતિ 
ધરાવે છે. નવસારી જજલ્લાની કુલ વસતિ પૈકી 
ગ્રાતમણ વસતિ ૯,૨૦,૫૩૫ એટલે કે ૬૯.૨૩% છે. 
જયારે શિરેી વસતિ ૪,૦૯,૧૩૭ એટલે કે 
૩૦.૭૭%  છે. 
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વસવત

નવસારી
જલાલપોર
ગણદેવી
ચીખલી
ખેરગામ
વાાંસદા
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1.9 જિલ્લામાાં જાવત પ્રમાણ  
દર િજાર પરુૂષોએ સ્ત્રીઓની સાંખ્યાને જાવત 
પ્રમાણ કિવેામાાં આવે છે. જાતિ પ્રમાણ પરુૂષ દીઠ 
સ્ત્રીઓની સમાનિા કે અસમાનિાનો સચૂક છે. 
ગજુરાિમાાં જાતિ પ્રમાણ ૯૧૯ છે. ગજુરાિ 
રાજ્યમાાં સૌથી વધ ુજાતિ પ્રમાણ ડાાંગ જજલ્લામાાં 
૧૦૦૭ છે.  
નવસારી જજલ્લામાાં જાતિ પ્રમાણ ૯૬૧ છે. એટલ ે
કે ૧૦૦૦ પરુૂષોએ ૯૬૧ સ્ત્રીઓ છે. જજલ્લામાાં 
સૌથી વધ ુજાતિ પ્રમાણ વાાંસદા િાલકુામાાં ૧૦૦૧ 
નોંધાયેલુાં છે. િથા સૌથી ઓછુ જાતિ પ્રમાણ 
જલાલપોર િાલકુામાાં ૯૦૯ છે.  

 
 

1.10 બાળ વસવત  
વસતિ ગણિરી-૨૦૧૧ મજુબ જજલ્લાની કુલ બાળ 
વસતિ (૦-૬ વષષ) ૧,૩૫,૧૭૦ નોંધાયેલ છે. 
જેમાાંથી ૭૦,૨૯૮ પરુૂષ બાળ વસતિ નોંધાયેલ છે. 

જ્યારે ૬૪,૮૭૨ જેટલી સ્ત્રી બાળ વસતિ નોંધાયેલ 
છે. જ્યારે ગ્રાતમણ બાળ વસતિ ૯૨,૪૬૬ અને 
શિરેી બાળ વસતિ ૪૨,૭૦૪ છે. જજલ્લાની બાળ 
વસતિ કુલ વસતિના ૧૦.૧૭% જેટલી થાય છે. 

 

 
 

1.11 બાળ જાવત પ્રમાણ 

વસતિ ગણિરી-૨૦૧૧ મજુબ રાજ્યમાાં બાળ જાતિ 
પ્રમાણ ૮૯૦ નોંધાયેલ છે. જેની સામે નવસારી 
જજલ્લામાાં બાળ જાતિ પ્રમાણ ૯૨૩ રિવેાાં પામેલ 
છે. નવસારી જજલ્લામાાં ગ્રાતમણ બાળ જાતિ 
પ્રમાણ  ૯૪૬ છે. જ્યારે શિરેી બાળ જાતિ પ્રમાણ 
૮૭૪ છે.  

 
 

1.12 વસવત ગીચતા  
વસતિ ગીચિા એ વિીવટી એકમો દ્વારા તનયિ 
થયેલ તવસ્િારમાાં પ્રતિ ચોરસ હકલોમીટર દીઠ 
વસતિનુાં પ્રમાણ દશાષવે છે.  
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ગ્રામીણ વસિી શિરેી વસિી 
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૧ .૪ તાલુકા વા ર -જાવતવા ર બાળ વસ વત -૨૦૧૧

પરુુષ સ્ત્રી
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૯૪
૯

૧ .૫તાલુકાવાર બાળ જાવત પ્રમાણ 
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વસતિ ગણિરી ૨૦૧૧ મજુબ રાજ્યની વસતિ 
ગીચિા ૩૦૮ િિી. જ્યારે નવસારી જજલ્લાની 
વસતિ ગીચિા ૬૦૨ થાય. િાલકુાદીઠ વસતિ 
ગીચિામાાં સૌથી વધ ુ વસતિ ગીચિા નવસારી 
િાલકુો ૧,૨૪૮ અને સૌથી ઓછી વસતિ ગીચિા 
વાાંસદા િાલકુો ૩૮૬ ધરાવે  છે.  
 

 

 
1.13 સાક્ષરતા દર 

સાક્ષરિા દર એટલે જે વ્યક્તિ કોઇ પણ ભાષા 
સમજપવૂષક લખી અને વાાંચી શકિી િોય િે 
વ્યક્તિ સાક્ષર છે. જો કે ૭ વષષથી ઓછી વયનુાં 
બાળક કોઇ ભાષા સમજી કે વાાંચી શકતુાં ન 
િોવાને કારણે િેનો સાક્ષર વ્યક્તિની વ્યાખ્યામાાં 
સમાવેશ થિો નથી. 
વસતિ ગણિરી ૨૦૧૧ મજુબ જજલ્લાની  કુલ 
સાક્ષર વસતિ ૧૦,૦૧,૯૦૯ છે. જેમાાંથી 
૫,૩૯,૪૭૧ પરુૂષો અને ૪,૬૨,૪૩૮ સ્ત્રીઓની 
સાક્ષર વસતિ નોંધાયેલ છે. કુલ સાક્ષર વસતિમાાં 
૬,૭૬,૦૮૩ ગ્રામ્ય તવસ્િારમાાં િથા ૩,૨૫,૮૨૬ 
શિરેી તવસ્િારમાાં સાક્ષર વસતિ નોંધાયેલ છે.   
 

 
 
1.14 અનસુચુચત જાવત અને અનસુચુચત િનજાવત 

ની વસવત 
વસતિ ગણિરી ૨૦૧૧ મજુબ જજલ્લામાાં 
અનસુબુચિ જાતિની વસતિ ૩૫,૪૬૪ અને 
અનસુબુચિ જનજાતિની વસતિ ૬,૩૯,૬૫૯ છે. 
અનસુબુચિ જાતિની વસતિ કુલ વસતિના ૨.૬૭% 
જ્યારે અનસુબુચિ જનજાતિની વસતિ કુલ 
વસતિના ૪૮.૧૧% છે. 
 

અનસુચુચત જાવતની વસવત : અનસુબુચિ જાતિની 
વસતિમાાં  ગ્રામ્ય વસતિ ૧૭,૩૪૮ છે. જ્યારે 
શિરેી વસતિ ૧૮,૧૧૬ છે. જ્યારે અનસુબુચિ 
જાતિની વસતિમાાં પરુૂષોની વસતિ ૧૭,૯૫૯ અને 
સ્ત્રીઓની વસતિ ૧૭,૫૦૫ છે.  

 
 
 
 

૧ ૨૪૮

૪૬૩
૮૪૬

૫૩૮

૫૪૧

૩૮૬

૧.૬ તાલકુાવાર વસવત ગીચતા 

નવસારી જલાલપોર ગણદેવી
ચીખલી ખેરગામ વાાંસદા

નવસારી જલાલપોર ગણદેવી ચીખલી ખેરગામ વાાંસદા

સ્ત્રી ૧ ૧ ૧૦૮૭ ૮૩૪૬૯ ૯૭૦૪૬ ૮૩૯૧૭ ૨૦૯૦૮ ૬૬૦૧૧

પરુૂષ ૧૨૮૬૦૭ ૯૮૫૯૧ ૧૦૬૭૦૫ ૯૮૦૭૬ ૨૪૮૮૨ ૮૨૬૧૦

૧ ૨૮૬૦૭૯૮૫૯૧ ૧૦૬૭૦૫૯૮૦૭૬ ૨૪૮૮૨ ૮૨૬૧૦

૧૧ ૧૦૮૭૮૩૪૬૯ ૯૭૦૪૬ ૮૩૯૧૭ ૨૦૯૦૮ ૬૬૦૧૧

૧.૭ તાલુકા વાર જાવત મુિબ સાક્ષરત વસવત 

પરુૂષ સ્ત્રી 

નવસારી જલાલપોર ગણદેવી ચીખલી ખેરગામ વાાંસદા

પરુૂષ ૭૦૩૬ ૪૧૪૨ ૩૩૬૮ ૨૫૦૦ ૪૪૧ ૪૭૨

સ્ત્રીઓ ૬૭૮૦ ૪૦૩૦ ૩૩૯૫ ૨૩૮૭ ૪૦૪ ૫૦૯

૧.૮ તાલકુાવાર-જાવતવાર અનસુચુચત જાવતની વસવત 

પરુૂષ સ્ત્રીઓ
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અનસુચુચત િનજાવતની વસવત : અનસુબુચિ 
જનજાતિની વસતિમાાં ગ્રામ્ય વસતિ ૫,૭૧,૮૧૨ 
જ્યારે શિરેી વસતિ ૬૭,૮૪૭ છે.ઉપરાાંિ, 
અનસુબુચિ જનજાતિની વસતિમાાં પરુૂષોની વસતિ 
૩,૧૯,૭૪૦ અને સ્ત્રીઓની વસતિ ૩,૧૯,૯૧૯ છે. 
 

 
 
 
1.15 કામદારો  

કામદારોની સાંખ્યા વસતિ ગણિરી -૨૦૧૧ મજુબ 
વસતિનુાં આતથિક પ્રવતૃિ મજુબનુાં વગીકરણ દશાષવે 
છે. જજલ્લાની કુલ વસતિના ૫,૧૦,૦૦૪ 
(૩૮.૩૬%) મખુ્ય કામ કરનારાઓ, ૮૧,૮૩૦ 
(૬.૧૫%) સીમાાંિ કામ કરનારાઓ િથા 
૭,૩૭,૮૩૮ (૫૫.૪૯%) કામ નહિ કરનારાઓ છે. 
 

 

 

જજલ્લાની મખુ્ય કામ કરનારાઓની કુલ 
૫,૧૦,૦૦૪  વસતિમાાં ૩,૭૫,૩૭૫ પરુૂષો િથા 
૧,૩૪,૬૨૯ સ્ત્રીઓ છે. સીમાાંિ કામ કરનારાની 
કુલ ૮૧,૮૩૦ વસતિમાાં ૩૨,૫૦૬ પરુૂષો િથા 
૪૯,૩૨૪ સ્ત્રીઓ છે. કામ નહિ કરનારાઓની કુલ 
૭,૩૭,૮૩૮ વસતિમાાં ૨,૭૦,૨૮૪ પરુૂષો િથા 
૪,૬૭,૫૫૪ સ્ત્રીઓ છે.  

 
1.16 જુર્ મિુબ મખુ્ય કામ કરનારાઓ  

નવસારી  જજલ્લામાાં મખુ્ય ઔદ્યોબગક જુથવાર 
મખુ્ય કામ કરનારાઓ પૈકી  કુલ ખેડિૂોની સાંખ્યા 
૯૮,૨૫૯, ખેિ મજૂરોની સાંખ્યા ૧,૬૨,૧૪૫, ગિૃ 
ઉદ્યોગમાાં કામ કરનારાઓની સાંખ્યા ૫,૩૨૩ અને 
અન્ય કામ કરનારાઓની સાંખ્યા ૨,૪૪,૨૭૭ છે. 
 
 

 
 

1.17 ધમથ આધાહરત વસવત  
જજલ્લામાાં અનેક ધાતમિક માન્યિા ધરાવિાાં લોકો 

વસે છે. જેમાાં મખુ્યત્વે હિિંદુ, ઇસ્લામ, જૈન ધમષની 

વસતિ સતવશેષ જોવાાં મળે છે. વસતિ ગણિરી 

૨૦૧૧ મજુબ ધમષ આધાહરિ વસતિ ટેબલ નાં ૧.૧૨ 

પર આપેલ છે.  

 

નવસારી જલાલપોર ગણદેવી ચીખલી ખેરગામ વાાંસદા

પરુૂષ ૪૭૧૧૭ ૧૯૪૦૪ ૩૮૪૯૪ ૮૨૮૫૩ ૨૭૫૨૮ ૧૦૪૩૪૪

સ્ત્રી ૪૭૩૮૫ ૧૮૯૮૪ ૩૮૬૩૧ ૮૨૨૫૭ ૨૭૫૩૨ ૧૦૫૧૩૦

૧.૯ તાલકુાવાર-જાવતવાર અનસુચુચત િનજાવત વસવત 

પરુૂષ સ્ત્રી 

૦
૨૦૦૦૦
૪૦૦૦૦
૬૦૦૦૦
૮૦૦૦૦

૧૦૦૦૦૦
૧ ૨૦૦૦૦
૧૪૦૦૦૦
૧૬૦૦૦૦
૧૮૦૦૦૦
૨૦૦૦૦૦

૧.૧૦ જિલ્લામાાં કામ કરનારાઓ-સીમાાંત કામ કરનારાઓ-કામ નહહ 
કરનારાઓ 

કામ કરનારાઓ સીમાાંિ કામ કરનારાઓ કામ નહિ કરનારાઓ 

19.27%

31.79%

1.04%

47.90%

૧.૧૧ નવસારીમાાં જુર્ મિુબ મખુ્ય કામ 
કરનાર 

ખેડૂિો 

ખેિ મજુરો 

ગિૃ ઉદ્યોગમાાં કામ 
કરનારા 

અન્ય કામ 
કરનારાઓ 
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ટેબલ નાં ૧.૧૨ : વસવત ગણતરી ૨૦૧૧ મિુબ 
ધમથ આધાહરત વસવત 
    
  ધમથ વસવત 

હિિંદુ ૧૨,૨૫,૦૮૭ 

ઇસ્લામ ૭૮,૬૬૯ 

બિસ્િી ૫,૭૩૩ 

શીખ  ૨,૪૫૯ 

બૌદ્ધ  ૬૦૧ 

જૈન  ૧૩,૩૮૬ 

અન્ય ૨,૮૨૩ 

ધમષ નહિ 
દશાષવેલ 

૯૧૪ 
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2 .કૃવિ અને સાંલગ્ન કે્ષત્રો 
કૃવિ:-  
2.1 ગજુરાિ રાજ્યમાાં દબક્ષણ તવભાગમાાં આવેલ 

નવસારી જજલ્લો ખેિી ક્ષતેે્ર તવકાસશીલ ગણાય 
છે. રાજ્યનાાં ખેિીક્ષેત્રનુાં ઉત્પાદન મિદઅંશે 
દબક્ષણ-પતિમ ચોમાસા પર આધાહરિ છે. િેમજ 
નવસારી જજલ્લાની ખેિી મિદઅંશે ચોમાસા િથા 
તસિંચાઇ પર આધાહરિ છે.  

 
2.2 મખુ્યપાકો 

નવસારી જજલ્લામાાં મખુ્યપાકો િરીકે શેરડી, 
ડાાંગર, શાકભાજી તવગેરે ગણી શકાય છે, િથા 
મખુ્ય ફળપાકો િરીકે કેરી, ચીકુ, તવગેરે ગણી 
શકાય છે. 

 
2.3 િમીન વપરાશ 

નવસારી જજલ્લાનો ખેિીલાયક જમીન તવસ્િાર 
૧,૩૬,૪૦૬ િતેટર છે. િે પૈકી ખરીફ ૨૦૧૭-૧૮માાં 
૫૯,૩૩૮ િતેટર તવસ્િારમાાં વાવેિર થયેલ, રતવ 
૨૦૧૭-૧૮માાં ૨૬૮૭૯ િતેટર તવસ્િારમાાં વાવેિર 
થયેલ, ઉનાળુ ૨૦૧૭-૧૮માાં ૧૧૯૬૮ િતેટર 
તવસ્િારમાાં વાવેિર થયેલ છે. 

. 
2.4 પાક ઉત્પાદન 

વષષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન અનાજનુાં ઉત્પાદન 
૫.૯૬ લાખ ટન, શેરડીનુાં ઉત્પાદન ૮૨૬ લાખ 
ટન, કઠોળનુાં ઉત્પાદન ૦.૦૭૧ લાખ ટન જ્યારે 
િેલીબીયાનુાં ઉત્પાદન ૩૨.૪ ટન થયેલ છે. 
  

2.5 ખરીફ ઋત ુ 
નવસારી જજલ્લામાાં ખરીફઋત ુ દરમ્યાન 
(નવેમ્બર-૨૦૧૭ અંતિિ) ૫૯૩૩૮ િકેટરમાાં 
ખરીફ પાકોનુાં વાવેિર નોંધાયેલ છે. જેમાાં મખુ્ય 
પાકો િરીકે ડાાંગર ૪૯૩૫૨ િકેટર તવસ્િારમાાં, 

મગફળી ૬ િકેટર તવસ્િારમાાં, તવેુર ૧૧૭૬ 
િકેટર તવસ્િારમાાં, અડદ ૫૨૭ િતેટર તવસ્િારમાાં, 
અન્ય કઠોળ ૧૪૩ િતેટર તવસ્િારમાાં અને 
ઘાસચારાની જુવારનુાં ૧૧૬૯ િતેટર તવસ્િારમાાં 
વાવેિર થયેલ છે. 
 

2.6 રવીઋત ુ
વષષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન રવીપાકો િઠેળ મખુ્ય 
પાકો િરીકે શેરડીનુાં ૧૬૫૭૮ િતેટર, મકાઇનુાં 
૩૫૧ િતેટર, જુવારનુાં ૬૦૯ િતેટર,  ઘઉંનુાં ૧૮૯ 
િકેટર, ચણાનુાં ૮૬૬ િકેટર, ઘાસચારાનુાં ૩૧૧૯ 
િકેટર વાવેિર થયેલ છે. 
 

2.7 િમીન સ્વાસ્્ય કાડથ 
વષષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન નવસારી જજલ્લામાાં 
૨૦૩૯૧ જમીનનાાં નમનૂાઓનુાં એકત્રીકરણ 
કરવામાાં આવેલ છે અને ૮૯૨૧૬ ખેડિૂોને જમીન 
સ્વાસ્્ય કાડષ આપવામાાં આવેલ છે. િેમજ ૫ 
હડસેમ્બરે તવિ જમીન સ્વાસ્્ય હદનની ઊજવણી 
કરી ખેડિૂોને જમીન સ્વાસ્્ય અંગ ે તવતવધ 
પ્રકારનુાં માગષદશષન આપવામાાં આવેલ છે. 
 

2.8 કાયથરત ખેત ઉત્પાદન સવમવત 
વષષ ૨૦૧૭-૧૮નાાં અંિે જજલ્લામાાં ૪ ખેિ ઉત્પાદન 
બજાર સતમતિઓ, ૭ પેટા યાડષ કાયષરિ છે.  
 

2.9 કૃવિ મહોત્સવ 
 

કૃતષ મિોત્સવ ૨૦૧૮ દરમ્યાન અંદાજે ૪૪૧૭ 
જેટલાાં ખેડિૂોએ ભાગ લીધેલ િિો. કૃતષ વૈજ્ઞાતનકો, 
પશપુાલનનાાં તનટણાાંિો અને બાગાયિ િાંત્રના 
અતધકારીશ્રીઓ દ્વારા કૃતષ, પશપુાલન અને 
બાગાયિ તવષયમાાં માગષદશષક પ્રવચનો આપવામાાં 
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આવેલ િિાાં િેમજ ૦૬ કૃતષ સેતમનાર અને ૯૮ 
પ્રદશષન સ્ટોલ-તનદશષન સ્ટોલ રાખવામાાં આવેલ 
િિાાં. પ્રગતિશીલ ખેડિૂોના ખેિીના અનભુવોનુાં 
આદાન પ્રદાન અને ખેડિૂોને સન્માતનિ કરવામાાં 
આવેલ િતુાં. 
 
એ.જી.આર.૫૦ યોિના: 
ખેડિૂોને ટે્રકટર દ્વારા આધતુનક ખેિી કરવા 
આપવામાાં આવિી સિાય યોજનાાં િઠેળ વષષ 
૨૦૧૭-૧૮માાં નવસારી જજલ્લાને રૂ. ૮૧.૦૦ 
લાખનો લક્ષયાાંક ફાળવેલ. િિોજેની સામે નવસારી 
જજલ્લાનાાં કુલ ખેડિૂ ખાિેદારોને રૂ. ૮૨.૩૫ 
લાખની સિાય ચકૂવવામાાં આવેલ છે. 
 
આર.કે.વવ.વાય.યોિના :  
ખેડુિોમાાં કૃતષ યાાંતત્રકીકરણનો વ્યાપ વધે િે 
િતેથુી જુદા-જુદા ખેિ ઓજારો જેવા કે રોટાવેટર, 
મોબાઇલ ડ્રીલર, પાવરડ્રીલર ,લેજર લને્ડ 
લેવલર વગેરેમાાં રૂ. ૧૯૮.૧૦ લાખના લક્ષયાાંક 
સામે રૂ. ૧૮૦.૭૫ લાખની સિાય ચકુવવામાાં 
આવેલ છે. 

 
બાગાયત  
2.10 નવસારી જજલ્લાનાાં બાગાયિી પાકોમાાં ફળોમાાં 

મખુ્યત્વે કેરી, કેળ, ચીકુ, પપૈયા, નાબળયેરી, 
ઓઇલપામ અને કાજુ તવગરેેનો સમાવેશ થાય છે. 
જ્યારે શાકભાજીમાાં મખુ્યત્વે રીંગણ, ભીંડા, મરચા, 
ટામેટાાં, કોબીજ, વેલાવાળા િમામ શાકભાજી 
તવગેરે ઉગાડવામાાં આવે છે. જ્યારે ગ્રીનિાઉસ 
િેમજ નેટિાઉસના માધ્યમથી મખુ્યત્વે જબેરા, 
ઓહકિડ, કાનેશન જેવા ફુલોની િેમજ ટામેટા, 
કાકડી, કેપ્સીકમ જેવા શાકભાજી પાકોની ખેિી 
કરવામાાં આવે છે. વષષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન 
નવસારી જજલ્લામાાં ફળપાકોનુાં ઉત્પાદન 
૫૯૪૮૫૨ મેટ્રીક ટન, કલૂોપાકોનુાં ઉત્પાદન 

૨૩૨૨૩ મેટ્રીક ટન, શાકભાજી પાકોનુાં ઉત્પાદન 
૩૭૧૪૭૧ મેટ્રીક ટન િથા ઔષતધય/સસુાંગિ 
પાકોનુાં ઉત્પાદન ૨૨૫૪૧ મેટ્રીક ટન થયેલ છે.  
 

2.11 રાજ્ય પ્લાન યોિના:-  
રાજ્ય પ્લાન યોજના અંિગષિ નવસારી જજલ્લાના 
ખેડુિોને મીની ટે્રતટર, વેલાવાળા શાકભાજી 
પાકોના માંડપ, પાક સાંરક્ષણ સાધનો, શોટીંગ-
ગ્રેડીગના સાધનો, ફળ પાકોના વાવેિર,ફુલ 
પાકોના વાવેિર, ઔષતધય/સગુાંતધિ પાકોના 
વાવેિર, ડ્રીપ ઇરીગેશન માટે પાણીના ટાાંકા, 
પેહકિંગ મટેરીયલ્સ, શાકભાજી પાકોના િાઇબ્રીડ 
બબયારણ િેમજ વોટર સોલ્યબુલ ખાિર જેવા 
ઘટકોમાાં વષષ: ૨૦૧૭-૧૮માાં રૂ. ૧૨૫.૦૯ લાખની 
સિાય ચકુવવામા આવેલ છે. 
 
નેશનલ હોટીકલ્ચર વમશન યોિના:- 
કેન્દ્ર પરુસ્કૃિ નેશનલ િોટીકલ્ચર તમશન યોજના 
અંિગષિ નવસારી જજલ્લાના ખેડિૂોને ફળ પાકોના 
વાવેિર, ફુલપાકોના વાવેિર, પ્લાષ્સ્ટક મલલ્ચિંગ, 
જુનીવાડી નવીનીકરણ, પાવર ટીલર, મધમાખી 
ઉછેર, ગ્રીન િાઉસ, નેટ િાઉસ, શાકભાજી િાઇબ્રીડ 
બબયારણ, ખેડુિ િાલીમ, રીફરવાન િેમજ કોલ્ડ 
સ્ટોરેજ જેવા ઘટકોમાાં વષષ: ૨૦૧૭-૧૮માાં રૂ. 
૪૫૧.૬૧ લાખની સિાય ચકુવવામાાં આવેલ છે. 
 
૨૧૨ કેનીંગ તેમિ કીચન ગાડથન યોિના:-  
નવસારી જજલ્લામાાં મહિલા સશક્તિકરણ વેગવાંિી 
બને િે માટે વષષ ૨૦૧૭-૧૮માાં બાગાયિ ખાિામાાં 
ચાલિી કેનીંગ યોજના િઠેળ ફળ અને શાકભાજી 
પાકોના મલૂ્યવધષન દ્રારા બનિી પેદાશો અને 
િેની જાળવણી અંગેના કુલ ૨૨ િાલીમ વગષ 
દ્રારા ૯૧૬ મહિલાઓને િાલીમ આપવામાાં 
આવેલ છે િેમજ હકચન ગાડષન અંગે િાાંતત્રક 
માગષદશષન આપી ના નફા અને ના નકુશાનના 
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ધોરણે ૭૫૯૧ તમશ્ર શાકભાજી બબયારણના પેકેટ 
આપવામાાં આવેલ છે. 

2.12 વરસાદ 
વષષ ૨૦૧૬ દરમ્યાન નવસારી જજલ્લામાાં કુલ 
વરસાદ ૯૫૪૦ મી.મી. નોંધાયો િિો જ્યારે વષષ 
૨૦૧૭ દરમ્યાન ૧૦૦૪૦ મી.મી. નોંધાયો છે. 
આમ,વષષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન વરસાદમાાં અંદાજે 
૫૦૦ મી.મી.નો વધારો નોંધાયેલ છે.  
 

વષષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન જજલ્લાનાાં કોઇ પણ 
િાલકુાનાાં કોઇ પણ ગામને દુટકાળગ્રસ્િ જાિરે 
કરવામાાં આવેલ નથી. વષષ ૨૦૧૬ દરમ્યાન 
નવસારી જજલ્લામાાં સૌથી વધ ુ સરે. વરસાદ 
ખેરગામ િાલકુામાાં ૧૯૦૦ મી.મી. નોંધાયો િિો 
જ્યારે વષષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન નવસારી જજલ્લામાાં 
સૌથી વધ ુસરે. વરસાદ વાાંસદા િાલકુામાાં ૨૦૦૪ 
મી.મી. નોંધાયો છે. 

 

2.13 િળ સાંસાધન 
રાજ્યનાાં જળ વ્યવસ્થાપનનો િતે ુ અસરકારક 
અને સમન્યાયી પાણી પરૂૂ પાડવાનો છે. 
સરકારશ્રી દ્વારા ચાલ ુ યોજનાઓ ઝડપથી પણૂષ 
કરીને પાણી વપરાશની કાયષક્ષમિા સધુારીને, 
તસિંચાઇ શક્તિ અને તસિંચાઇ વપરાશ વચ્ચ ેરિલેાાં 
િફાવિને નાબદુ કરી તસિંચાઇ પધ્ધતિની 
પનુ:સ્થાપના અને આધતુનકીકરણ કરી પરૂિાાં 
પ્રમાણમાાં પાણી ઉપલબ્ધ કરવાનો અબભગમ 
અપનાવવામાાં આવ્યો છે.  
 

2.14 વસિંચાઈ વ્યવસ્ર્ા aaaaaaaaaaaa a a a a a 
જજલ્લામાાં અને જજલ્લાનાાં િાલકુાઓની આસપાસ 
િાપી નદી પર આવેલ ઉકાઇ-કાકરાપાર યોજના 
તસિંચાઇનો મખુ્ય આધાર બનેલી છે. આ ઉપરાાંિ 
િળાવો, ચેકડમે અને કવૂાઓ તસિંચાઇના મળુ સ્ત્રોિ 
રિવેાાં પામ્યા છે. જજલ્લામાાં નિરેો દ્વારા સૌથી વધ ુ
તસિંચાઇ િઠેળનો તવસ્િાર આવરી લવેામાાં આવ્યો 
છે. નવસારી જજલ્લામાાં ૪૦ ચેકડમે/ચેકડમે 

કોઝવે દ્વારા ૨૩૦ િતેટર, ૨૪ ઉદવિન તસિંચાઇ 
દ્વારા ૨૦૮ િતેટર તસિંચાઇ કરવામાાં આવે છે. 
િેમજ ચીકટીયા બાંધારા દ્વારા ૩૦ િતેટર તસિંચાઇ 
કરવામાાં આવે છે. આમ કુલ ૪૯૮ િતેટર જેટલી 
તસિંચાઇ શક્તિ ધરાવે છે. 
 

2.15 પશપુાલન 
પશપુાલન અને િેને અનલુક્ષિો ડરેી ઉદ્યોગ એ 
ગ્રામ અથષિાંત્રને રોજગારી અને આંિરમાળખાકીય 
તવકાસની સારી એવી િકો પરૂી પાડવામાાં સિાયક 
બને છે. પશધુન ગણિરી-૨૦૧૨નાાં કામ ચલાઉ 
પહરણામો મજુબ નવસારી જજલ્લાનુાં કુલ પશધુન 
૩,૬૭,૮૩૬ છે. 
 

2.16 રાજય સરકારના પશ ુ બચહકત્સાલયોના માળખા 
મારફિે વષષ ૨૦૧૭-૧૮નાાં અંિે જજલ્લામાાં ૧૭ 
પશદુવાખાના, ૧૫ પ્રાથતમક પશસુારવાર કેન્દ્રો 
કાયષરિ છે. જ્યારે સગવડિાઓનાાં વ્યાપે 
તવસ્િરિા ૨ ફરિા પશદુવાખાના િથા ૨ ફરિી 
પ્રયોગશાળા સિ ફરતુાં પશદુવાખાનુાં અને ૧૦ 
ગામ હદઠ ૧ મો. પશ ુ દવાખાના અને ૨ કુતત્રમ 
બબજદાન કેન્દ્રો કાયષરિ કરવામાાં આવેલા છે. 

 

2.17 ધતનટટ પશસુધુારણાના ભાગ રૂપે જજલ્લામાાં વષષ 
૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન કુલ ૧૦૨૮૧ જેટલા 
પશધુનને કુતત્રમ બીજદાનની સારવાર આપવામાાં 
આવેલી છે. જ્યારે ૬૭૦૭ જેટલાાં પશઓુનુાં 
ખસીકરણ કરવામાાં આવેલ છે. જ્યારે ૬૫૭૦૮૯ 
જેટલાાં પશઓુનુાં રસીકરણ કરવામાાં આવેલ. 
 

2.18 જજલ્લામાાં કુલ ૪૬૯ દૂધ સિકારી માંડળીઓ છે. 
જજલ્લામાાં દૂધનુાં ઉત્પાદન વષષ ૨૦૧૭-૧૮માાં 
વાતષિક સરેરાશ દૈતનક દુધનો જ્થો 
૧૧૨૫૪૬૬૪૨ હક.ગ્રા. થયેલ છે.aaaaaaaaaaaaa  
 

2.19 પશધુન 
નવસારી જજલ્લાનો વ્યાવાસાતયક તવકાસ પ્રાથતમક 
ક્ષેત્ર ઉપર આતધન છે અને િે ખેિી સાથે 
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પશપુાલનની આનષુાાંબગક પ્રવતૃિ જોડાયેલી છે. 
અિી પશપુાલનની પ્રવતૃિને વ્યવસાય િરીકે પણ 
લેવામાાં આવે છે. જોકે દૂધ અને દૂધની 
બનાવટનો વ્યવસાય પણ અિી તવકસ્યો છે. વળી 
પશપુાલન એ પરાંપરાગિ પ્રવતૃિ િરીકે લેવામાાં 
આવે છે. છેલ્લે વષષ-૨૦૧૨ માાં ૧૯મી પશધુન 
ગણના મજુબ સૌથી વધ ુ ગૌધન ચીખલી 
િાલકુામાાં નોંધાવા પામ્યુાં િત ુાં.  
 
 
 

2.20 પશસુારવાર કેમ્પો  
માનવ આરોગ્ય જેટલુાં મિત્વ ધરાવે છે, િેટલુાં જ 
મિત્વ પશ ુ આરોગ્ય પણ ધરાવે છે. માત્ર 
આરોગ્ય અથે જ નિી પણ ભાવી પશ ુઓલાદોની 
જાિોની સધુારણા માટે પણ આ વસ્ત ુઘણુાં મિત્વ 
આંકી જાય છે. આસપાસના પ્રદેશમાાં રિલેી 
કેટલીક ઓલાદોની માવજિ માટે પણ આ બાબિ 
જરૂરી છે. વષષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન કુલ ૧૨૭ 
પશસુારવાર કેમ્પનુાં આયોજન કરવામાાં આવેલુાં 
િત ુાં. જેમાાં તવતવધ ૧૯૪૬૩ પશઓુને સારવાર 
પરુી પાડવામાાં આવેલ િિી અને પશ ુસધુારણા 
િથા પશ ુ આરોગ્ય સધુારણા માટે પ્રયત્નો 
કરવામાાં આવેલા િિા.  
 
 
 

2.21 મત્સ્યોધોગ  
નવસારી જજલ્લામાાં જલાલપોર અને ગણદેવી 
િાલકુાનાાં કેટલાક ગામો દહરયાકાાંઠા તવસ્િારમાાં   
આવેલા છે, જેમાાં ખાસ કરીને માછીમાર લોકો 
વસવાટ કરે છે િથા જેમની વસતિ ૩૩૮૮૬ 
જેટલી છે. જેમનો મખુ્ય ધાંધો માછલી પકડવાનો 
છે. જેમની પાસે યાાંતત્રક િોડીઓ ૪૫૧ િથા બબન 
યાાંતત્રક િોડીઓ ૨૦૩ જેટલી છે.  
  
 

2.22 િ ાંગલ 
નવસારી જજલ્લાનો જ ાંગલ તવસ્િાર ૨૫,૦૫૬ 
ચો.હકમી. છે. જે જજલ્લાનાાં કુલ તવસ્િારનાાં 

૧૧.૩૬% થાય. જજલ્લામાાં વાાંસદા રાષ્રીય ઉદ્યાન 
આવેલ છે 
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૩.ઉદ્યોગ અને ખાણ 
ઉધોગો 
૩.૧ નવસારી જજલ્લામાાં કુલ ૨૯૪૩ ઉધોગો આવેલ છે 

જે પૈકી ૨૪૪૦ સકૂ્ષમ ઉધોગો, ૪૮૫ લઘ ુઉધોગો 
િથા ૧૮ મધ્યમ ઉધોગો છે 

 
૩.૨   બાિપાઇ બેંકેબલ યોિના:- 

 રાજ્યનાાં શિરેી અને ગ્રામ્ય તવસ્િારોનાાં બેરોજગાર 
યવુક / યવુિીઓને સ્વરોજગારી પરૂી પાડવા 
બાજપાઇ બેંકેબલ  યોજના અમલમાાં છે. બાજપાઇ 
બેંકેબલ યોજના િઠેળ વષષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન 
૯૭૯ લાભાથીઓને બેંક મારફિ રૂ. ૧૫૦૧.૦૧ 
લાખની લોન આપવામાાં આવેલ. જેની 
સરખામણીએ વષષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન ૯૮૯ 
લાભાથીઓને બેંક મારફિ રૂ. ૧૩૪૬.૯૧ લાખની 
લોન આપવામાાં આવેલ અને પાછલા વષષનાાં બાકી 
સહિિ કુલ ૯૯૫ લાભાથીને રૂ. ૪૭૪.૬૪ લાખની 
સિાય ચકુવવામાાં આવેલ. 

 
૩.૩    માનવ કલ્યાણ યોિના:-  

વષષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન માનવ કલ્યાણ યોજનાાં 
િઠેળ ૧૨૦૦ લાભાથીઓને ૧૨૦૦ ધાંધાની ટુલ 
કીટનુાં તવિરણ કરવામાાં આવેલ છે. 
 

૩.૪     જિલ્લામાાં આવેલ કુહટર ઉદ્યોગ 
િાથશાળ, િસ્િકલા અને કુહટર અને ગ્રામોદ્યોગ 
ક્ષેત્રના કારીગરોનાાં માલનાાં વેચાણ માટે 
જજલ્લામાાં મેળા િથા પ્રદશષનોનુાં આયોજન 
કરવામાાં આવશે. આ મેળા/પ્રદશષનોમાાં કારીગરો 
ભાગ લઇ િેઓ દ્વારા ઉત્પાહદિ ચીજ વસ્તઓુનાાં 
વેચાણ અંગ ેમાગષદશષન આપવામાાં આવશે. 

ખનીિ 
૩.૫   નવસારી જજલ્લામાાં વષષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન ગૌણ 

ખનીજનુાં ૧૧૩૯૦૦૭૦ મેટ્રીક ટન ઉત્પાદન 
નોંધાયેલ છે િથા િેનુાં ઉત્પાદન મલુ્ય રૂ. 
૪૬૪૨.૮૫ લાખ (રોયલ્ટી) નોંધાયેલ છે. જ્યારે  
વષષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન ૧૨૪૪૪૫૨૫ મેટ્રીક ટન 
ઉત્પાદન નોંધાયેલ છે જ્યારે ઉત્પાદન મલુ્ય રૂ. 
૫૩૬૧.૬૨ લાખ (રોયલ્ટી) નોંધાયેલ છે.  

 
૩.૬    ગૌણ ખનીિ  

નવસારી જજલ્લાનો ભૌગોબલક ભ-ૂભાગ ભસુ્િરીય 
રચનાની દ્રષ્ટટએ ડકે્કાન ટે્રપ {Deccan Trap) 
િઠેળ સમાતવટટ થયેલ છે િથા જજલ્લામાાં મખુ્યત્વે 
બ્લેકટે્રપ, સામાન્ય રેિી, સામાન્ય માટી, ગ્રાવલ, 
િાડષ મોરમ િથા સોફ્ટ મોરમ જેવી ગૌણ ખનીજો 
મળી આવે છે. વષષ ૨૦૧૭-૧૮માાં ખનીજના કુલ 
ઉત્પાદનમાાં ૯૬.૮૪% ઉત્પાદન બ્લેકટે્રપનુાં થવા 
પામ્યુાં છે અને સૌથી વધ ુ રોયલ્ટી/આવક 
બ્લેકરેપ ગૌણ ખતનજમાાંથી મળવા પામી છે. 
એટલે કે, સરકારની આવકનો અગત્યનો સ્ત્રોિ 
પણ ગણી શકાય છે. 
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૪.આંતર માળખુાં
વવદ્યતુ 

૪.૧   જજલ્લામાાં વીજ ક્ષતે્રની સધુારણાાં માટે ઘણા પ્રયત્નો 
િાથ ધરવામાાં આવ્યા છે. િથા વીજપ્રવાિ વીજ 
તવિરણના માળખામાાં પણ કેટલાક ફેરફારો િાથ 
ધરવામાાં આવ્યા છે. જજલ્લાની વીજિાંત્ર પ્રણાલી 
દબક્ષણ ગજુરાિ વીજ કાંપની બલતમટેડ િસ્િક રિવેાાં 
પામેલી છે. જોકે આધતુનક વીજ ઉત્પાદન પ્રણાલી 
જેવી કે, તવન્ડ ફામષ, સોલાર પેનલ તસસ્ટમ સાંબાંધી 
જાગતૃિ લાવવી જરૂરી છે. 

 

૪.૨ નવસારી જજલ્લામાાં ૨૨૦ કે.વી.ના ૧, ૧૩૨ કે.વી.ના 
૦ અને ૬૬ કે.વી.ના ૨૬ સબ સ્ટેશનો કાયષરિ છે. 
જજલ્લાનાાં વીજ પરુવઠાના તવિરણ માટે ૧૨૮૩૩ 
ટ્રાન્ સફોમષરો દ્વારા જજલ્લાની વીજમાાંગ પરૂી 
પાડવામાાં આવે છે.  

 

૪.૩  વીજ ગ્રાિકોને તનયમીિ વીજ પરુવઠો મળી રિ ેિે 
માટે જ્યોતિગ્રામના ૬૪, ખેિીવાડીના ૪૫, શિરેી 
તવસ્િારના ૩૦, ઔદ્યોગીક એકમોના ૧૩ અને 
એચ.ટી.ના ૭ મળી કુલ ૧૫૯ ફીડરોમાાંથી તવિરણ 
કરવામાાં આવે છે. 

 

૪.૪ નવસારી જજલ્લામાાં માચષ-૨૦૧૮ અંતિિ ઘર 
વપરાશના ૨૪૪૦૦૮ વીજ કનેકશનો, વાબણજય 
અને ઉદ્યોગોના ૩૦૯૮૧ વીજ કનેકશનો, સ્ટ્રીટ 
લાઇટના ૧૦૯૪ વીજ કનેકશનો, ખેિીવાડીના 
૨૩૪૩૬ વીજ કનેકશનો, પાણી પરુવઠાના ૪૪૩૭ 
વીજ કનેકશનો, ટ્રસ્ટ લાઇટીંગના ૧૮૭૧ વીજ 
કનેકશનો મળી કુલ ૩૦૫૮૨૭ વીજ કનેકશનો 
કાયષરિ છે. ઝુપડપટ્ટી યોજના અંિગષિ જજલ્લામાાં રૂ 
૭૯.૧૨ લાખના ખચ ે બીપીએલને ૩૧૧૮ વીજ 
કનેકશનો િથા રૂ. ૭૪.૫૨  લાખનુાં વીજ બીલનુાં 
કલેતશન કરવામાાં આવેલ છે.  

 

રસ્તા અને વાહનવ્યવહાર 
૪.૫ રેલ્વે aaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa 

નવસારી જજલ્લામાાં ૩૧ માચષ, ૨૦૧૮ અંતિિ રેલ્વે 

લાઇનની કુલ લાંબાઇ ૮૯ હક.મી. છે. જેમાાં 
બ્રોડગેઇજ ૩૬ હક.મી., મીટરગેઇજ ૦ હક.મી. િથા 
નેરોગેઇજ ૫૩ હક.મી.નો સમાવેશ થાય છે. 
નવસારી જજલ્લામાાં ૧૩ રેલ્વે સ્ટેશનો આવેલા છે.  

 

૪.૬   રસ્તા 
વષષ ૨૦૧૭-૧૮નાાં અંિે જજલ્લાનાાં રસ્િાઓની કુલ 
લાંબાઇ ૩૫૪૨ હક.મી. છે. જેમાના ૬૬૫ હક.મી. 
માગો સરકારના જાિરે બાાંધકામ તવભાગ અંિગષિ 
છે. જ્યારે ૨૪૯૧ હક.મી. માગો જજલ્લા પાંચાયિ 
િસ્િક છે િથા ૩૫૪૨ હક.મી. માગો નગરપાબલકા 
િસ્િક છે. વષષ ૨૦૧૭-૧૮નાાં અંિે જજલ્લામાાં 
રાટટ્રીય ધોરી માગષ ૮૮ હક.મી. છે જ્યારે ૩૯૪ 
હક.મી. રાજ્ય ધોરી માગષ, ૩૩૧ હક.મી. મખુ્ય 
જજલ્લા માગષ, ૨૧૦ હક.મી. જજલ્લાના અન્ય માગષ 
િથા ૧૮૨૧ હક.મી. ગ્રામ્ય માગષનો સમાવેશ થાય 
છે. 

પહરવહન 
 વષષ ૨૦૧૭-૧૮ના અંિે નવસારી જજલ્લામાાં 

એસ.ટી.તનગમ દ્વારા સાંચાબલિ માગોની સાંખ્યા 
૪૩૩ છે િથા આવરી લવેાયેલ રૂટની લાંબાઇ 
૨૬.૫૧ િજાર હક.મી. છે. વિથ ૨૦૧૭-૧૮ 
દરમ્યાન સફર કરેલ દૈતનક મસુાફરોની સરેરાશ 
સાંખ્યા ૫૩૦ છે િથા તનગમની કુલ આવક રૂ 
૪૮,૮૧,૨૨૦ છે. જજલ્લાનાાં ૩૯૫ ગામો પૈકી 
િમામ ગામો જજલ્લાના જે-િે એસ.ટી. તવભાગ 
અંિગષિ આવરી લેવામાાં આવેલ છે. જેમાનાાં 
૩૬૬ ગામો સીધી સવલિ ધરાવે છે જ્યારે ૨૯ 
ગામો આડકિરી િથા નજીકના અંિરમાાં 
એસ.ટી.ની સવલિ ધરાવે છે. 

 

૪.૭    ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ 
માગષ સલામિીના ધોરણના િતેસુર લાયસન્સ 
આપવાની પ્રણાલીમાાં આમલુ પહરવિષન 
લાવવામાાં આવ્ય ુછે. ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ પદ્ધતિનુાં 
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કોમ્પટુરાઇઝેશન કરી ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ સ્માટષ 
કાડષ સ્વરૂપમાાં અરજદારના રિઠેાણના સરનામે 
મળી રિ ે િેવી તવિરણ વ્યવસ્થા તવકસાવવામાાં 
આવેલ છે. નવીન તવિરણ વ્યવસ્થા અંિગષિ 
માચથ-૨૦૧૮ અંિે જજલ્લા ખાિે ૧૮,૬૩૦ ડ્રાઇવીંગ 
લાયસન્સનુાં તવિરણ કરવામાાં આવેલ છે.  
 

૪.૮ ટપાલ અને સાંદેશાવ્યવહાર 
 ૩૧ માચથ ૨૦૧૮નાાં અંિે જજલ્લામાાં ૨૮૭ ટપાલ 

કચેરીઓ/શાખાઓ કાયષરિ છે. ૩૧ માચથ ૨૦૧૮નાાં 
અંિે જજલ્લાના નવસારી બી.એસ.એન.એલ. 
તવભાગમાાં ૯,૨૩૧ બી.એસ.એન.એલ. લેન્ડ લાઇન 
કનેતશનો નોંધાયેલ િિાાં.  જે ૩૧ માચષ ૨૦૧૮ નાાં 
અંિે ૨૧,૧૦૩ બી.એસ.એન.એલ. લેન્ડ લાઇન 
કનેતશનો થયાાં છે. જ્યારે ૧૮,૭૨૧ ઇન્ટરનેટ 
કનેકશનો કાયષરિ છે.  

 

૪.૯  બેંકીંગ 
 નવસારી જજલ્લામાાં ૧૬૬ રાટટ્રીયકૃિ બેંકો, ૨૩ 

સિકારી બેંકો, ૪ જમીન તધરાણ બેંકો, ૩૨ ગ્રાતમણ 
બેંકો િથા ૨૯ ખાનગી બેંકો આવેલી છે આમ કુલ 
૨૫૪ બેંકો આવેલ છે. 

 

૪.૧૦  તાલકુાવાર બેંકોની વવગતો  
આધતુનક અથષિાંત્રમાાં બેંકોન ુ િોવુાં અતનવાયષ છે. 
ભારિીય બેંકીંગ ક્ષેત્રમાાં સાંગઠીિ િથા અસાંગઠીિ 
ક્ષેત્રનુાં સિઅક્સ્િત્વ એ ભારિીય બેંકીંગ અથષિાંત્રનુાં 
આગવુાં લક્ષણ છે.નવસારી જજલ્લામાાં કુલ બેંકો 
૨૫૪ પૈકી િાલકુાવાર નીચે મજુબ છે.  
 

નવસારી િાલકુામાાં કુલ ૫૬ રાટટ્રીયકૃિ બેંકો, ૦૪ 
સિકારી બેંકો, ૦૧ જમીન તધરાણ બેંકો, ૦૪ 
ગ્રાતમણ તવકાસ બેંકો અને ૧૧ અન્ય ખાનગી 
બેંકોની સાંખ્યા છે. આમ, કુલ ૭૬ બેંકો આવેલ છે. 
 

જલાલપોર િાલકુામાાં કુલ ૩૨ રાટટ્રીયકૃિ બેંકો, 
૦૫ સિકારી બેંકો, ૦ જમીન તધરાણ બેંકો, ૦૭ 

ગ્રાતમણ તવકાસ બેંકો અને ૦૪ અન્ય ખાનગી 
બેંકોની સાંખ્યા છે. આમ, કુલ ૪૮ બેંકો આવેલ છે. 
 

ગણદેવી િાલકુામાાં કુલ ૩૭ રાટટ્રીયકૃિ બેંકો, ૦૭ 
સિકારી બેંકો, ૦૧ જમીન તધરાણ બેંકો, ૦૬ 
ગ્રાતમણ તવકાસ બેંકો અને ૦૭ અન્ય ખાનગી 
બેંકોની સાંખ્યા છે. આમ, કુલ ૫૮ બેંકો આવેલ છે. 
 

ચીખલી િાલકુામાાં કુલ ૨૭ રાટટ્રીયકૃિ બેંકો, ૦૪ 
સિકારી બેંકો, ૦૧ જમીન તધરાણ બેંકો, ૦૭ 
ગ્રાતમણ તવકાસ બેંકો અને ૦૪ અન્ય ખાનગી 
બેંકોની સાંખ્યા છે. આમ, કુલ ૪૩ બેંકો આવેલ છે. 
 

ખેરગામ િાલકુામાાં કુલ ૦૪ રાટટ્રીયકૃિ બેંકો, ૦૧ 
સિકારી બેંકો, ૦ જમીન તધરાણ બેંકો, ૦૧ ગ્રાતમણ 
તવકાસ બેંકો અને ૦૧ અન્ય ખાનગી બેંકોની 
સાંખ્યા છે. આમ, કુલ ૦૭ બેંકો આવેલ છે. 
 

વાાંસદા િાલકુામાાં કુલ ૧૦ રાટટ્રીયકૃિ બેંકો, ૦૨ 
સિકારી બેંકો, ૦૧ જમીન તધરાણ બેંકો, ૦૭ 
ગ્રાતમણ તવકાસ બેંકો અને ૦૨ અન્ય ખાનગી 
બેંકોની સાંખ્યા છે. આમ, કુલ ૨૨ બેંકો આવેલ છે. 

 
સહકાર 
 
૪.૧૦  સહકારી માંડળીઓ  

વષષ ૨૦૧૭-૧૮ના અંિે નવસારી િાલકુામાાં ૭૬૮, 
જલાલપોર િાલકુામાાં ૨૬૬, ગણદેવી િાલકુામાાં 
૩૨૨, ચીખલી િાલકુામાાં ૨૮૪, ખેરગામ 
િાલકુામાાં ૮૪, વાાંસદા િાલકુામાાં ૨૭૫ જેટલી 
સિકારી માંડળીઓ નોંધાયેલ છે. આમ, જજલ્લામાાં 
કુલ ૨૦૦૫ સિકારી માંડળીઓ નોંધાયેલ છે. 

 

આ સિકારી માંડળીઓમાાં ૧૧૨ જેટલી પ્રાથતમક 
ખેિી તવષયક તધરાણ માંડળીઓ નોંધાવા પામેલ 
છે.એટલે કે ૫.૫૯% ફાળો માત્ર પ્રાથતમક ખિેી 
તવષયક તધરાણ માંડળીઓનો છે. 
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૫.સામાજિક વવભાગો 
વશક્ષણ: 
૫.૧ પ્રાર્વમક વશક્ષણ 

વષષ ૨૦૧૭-૧૮ નવસારી જજલ્લામાાં પ્રાથતમક તશક્ષણ 
પરૂી પાડિી ૭૫૯ સરકારી પ્રાથતમક શાળાઓ છે. 
શાળાઓમાાં નોંધાયેલા બાળકોની સાંખ્યા અગાઉનાાં 
વષોમાાં ૧૦૬૧૩૯ િિી. જે ૨૦૧૭-૧૮માાં ૧૦૦૮૪૭ 
થઇ છે. જેમાાં ૫૧૦૭૦ છોકરાઓ અને ૪૯૭૭૭ 
છોકરીઓ છે. ડ્રોપ આઊટ રેટ વષષ ૨૦૧૬-૧૭માાં 
૧.૦૦% િિો જે વષષ ૨૦૧૭-૧૮માાં વધીને ૨.૩૪% 
થયેલ  છે. 
 

પ્રાર્વમક વશક્ષણની તાલકુાવાર સ્સ્ર્વત  
તશક્ષણ એ પાયાની અને પ્રાથતમક જરૂહરયાિ છે. 
નવસારી જજલ્લામાાં પ્રાથતમક તશક્ષણ પરૂૂ પાડિી 
કુલ ૯૪૦ શૈક્ષબણક સાંસ્થાઓ છે. જેમાાં ૭૫૯ 
સરકારી, ૦૬ ગ્રાાંટેડ િથા ૧૭૫ ખાનગી સાંસ્થાઓ 
છે. નવસારી આધતુનક તશક્ષણના અગત્યનાાં 
તવસ્િાર િરીકે તવકસવા પામ્ય ુછે. 

ગણુોત્સવ 
ગણુોત્સવ ૨૦૧૭-૧૮ મજુબ જજલ્લાની ૧૪૮ 
શાળાઓ A+, ૪૯૦ શાળાઓ A, ૧૧૦ શાળાઓ B, 
૧૦ શાળાઓ C, અને ૨ શાળાઓ D ગ્રેડ ધરાવે છે. 
વષષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન ૭ તવદ્યા સિાયકોની ભરિી 
કરવામાાં આવેલ છે. 

વવદ્યાદીપ યોિના 
તવદ્યાદીપ યોજના અંિગષિ પ્રાથતમક શાળા અને 
આશ્રમશાળામાાં ભણિાાં તવધાથીઓને ૧૦૦% વીમા 
કવચ પરુૂાં પાડવામાાં આવે છે. વષષ ૨૦૧૭-૧૮ 
દરમ્યાન નવસારી જજલ્લામાાં ૧૦૦% તવદ્યાથીઓને 
આ યોજનાાં િઠેળ આવરી લવેામાાં આવેલ. 
 

વવદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ aaaaaaaaaaaaa aaaacaaaaaa 

કન્યા કેળવણીને ઉિેજન આપવાનાાં િતેસુર 
રાજ્યની પ્રાથતમક શાળામાાં વવદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ 

યોજના અમલમાાં મકુવામાાં આવેલ છે. આ યોજનાાં 
િઠેળ જે ગ્રામ્ય અને શિરેી તવસ્િારમાાં સ્ત્રી સાક્ષરિા 
દર ૫૦% થી ઓછો િોય િે ગ્રામ્ય અને શિરેી 
તવસ્િારની કન્યાઓને પ્રથમ ધોરણમાાં દાખલ 
કરાિાાં ધોરણ સાિ સધુીનુાં તશક્ષણ પરુૂાં કયાષ બાદ 
મળવાપાત્ર રૂ.૨૦૦૦ નો બોન્ડ આપવામાાં આવે છે. 
  

વષષ ૨૦૧૭-૧૮ દરતમયાન નવસારી જજલ્લામાાં ૪૪૩ 
કન્યાઓને તવદ્યાલક્ષમી બોન્ડ આપવામાાં આવેલ છે .
વષષ ૨૦૧૭-૧૮ દરતમયાન રૂ. ૭૭૧.૫૮ લાખનાાં 
ખચે ૩૪ શાળાના ૧૭૨ ઓરડાનુાં બાાંધકામ 
કરવામાાં આવેલ છે િથા રૂ. ૧૭૯.૨૭ લાખનાાં ખચ ે
૫૧ શાળાઓમાાં શૌચાલયની સતુવધા પરૂી પાડવામાાં 
આવેલ છે.   

 

૫.૨ માધ્યવમક વશક્ષણ 
માધ્યતમક અને ઉચ્ચિર માધ્યતમક તશક્ષણ આપિી 
સાંસ્થાઓની સાંખ્યા વષષ ૨૦૧૬-૧૭માાં ૨૦૪ િિી. જે 
વષષ ૨૦૧૭-૧૮માાં પણ ૨૦૪ છે. જેમાાં ૪૮ 
માધ્યતમક શાળાઓ છે અને ૧૫૬ ઉચ્ચિર 
માધ્યતમક શાળાઓ છે.  
 

વષષ ૨૦૧૬-૧૭માાં  ઉચ્ચિર માધ્યતમક શાળાઓમાાં 
૬૨,૪૭૫ તવદ્યાથીઓ નોંધાયેલા િિાાં. જે વષષ 
૨૦૧૭-૧૮માાં વધીને ૬૪,૬૨૪ થયા. જેમાાં ૩૩,૦૮૨ 
છોકરાઓ અને ૩૧,૫૪૨ છોકરીઓનો સમાવેશ 
થાય છે.  
 

ધો.૧૦ નાાં પરીક્ષા કેન્દ્રો વષષ ૨૦૧૬-૧૭માાં ૨૩ િિા. 
જે વષષ ૨૦૧૭-૧૮માાં ૨૪ થવા પામ્યાાં છે જ્યારે 
ધો.૧૨ નાાં પરીક્ષા કેન્દ્રો વષષ ૨૦૧૬-૧૭માાં ૨૦ િિાાં. 
જે વષષ ૨૦૧૭-૧૮માાં પણ યથાવિ છે.  
 

વષષ ૨૦૧૮માાં ધો.૧૦ની પરીક્ષામાાં ૧૯,૦૮૯ 
તવદ્યાથીઓ બેઠા િિાાં. જે પકૈી ૧૩,૦૯૩ તવધાથીઓ 
ઉતિણષ થયેલ છે જ્યારે ધો.૧૨ની પરીક્ષામાાં 
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૧૨,૦૬૮ તવદ્યાથીઓ બેઠા િિાાં. જે પૈકી ૯,૩૨૬ 
તવધાથીઓ ઉતિણષ થયેલ છે. 

૫.૩ માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક વશક્ષણની 
તાલકુાવાર સ્સ્ર્વત: 
નવસારી જજલ્લામાાં માધ્યતમક તશક્ષણ પરૂૂ પાડિી 
૪૮ સાંસ્થાઓ કાયષરિ છે. જેમાાં ૧૯ ખાનગી, ૧૮ 
ગ્રાન્ટેડ, ૦૬ આદશષ તનવાસી/ઉ.બ.ુ અને ૦૫ 
સરકારી માધ્યતમક શાળાઓ છે. જેમાાં સૌથી વધ ુ
જલાલપોર િાલકુામાાં ૧૨ માધ્યતમક સાંસ્થાઓ 
કાયષરિ છે. જજલ્લામાાં માધ્યતમક તશક્ષણનો સારો 
એવો તવકાસ થવાાં પામ્યો છે. 
 

જજલ્લામાાં ઉચ્ચિર માધ્યતમક તશક્ષણ પરૂૂ પાડિી 
૧૫૬ શાળાઓ છે. જેમાાં ૪૩ ખાનગી, ૧૦૪ ગ્રાન્ટેડ, 
૦૫ આદશષ તનવાસી/ઉ.બ.ુ અને ૦૪ સરકારી 
શાળાઓ કાયષરિ છે. જેમાાં નવસારી િાલકુામાાં 
સૌથી વધ ુ૩૭ માધ્યવમક શાળાઓ કાયષરિ છે.  

 

જજલ્લાની કુલ માધ્યતમક અને ઉચ્ચિર માધ્યતમક 
શાળાઓમાાં ૬૨ જેટલી ખાનગી શાળાઓ કાયષરિ 
છે.  

૫.૪  તાાંવત્રક વશક્ષણ:-  
જજલ્લામાાં ડીગ્રી ઇજનેરી તશક્ષણ પરૂી પાડિી ૦૪ 
સાંસ્થા આવેલ છે. હડપ્લોમાાં ઇજનેરી તશક્ષણ પરૂી 
પાડિી ૦૨ સાંસ્થા આવેલ છે. બી.સી.એ.ની ૦૫ 
િથા બી.એડ. ની ૦૫ સાંસ્થાઓ આવેલી  છે. 

આરોગ્ય સેવાઓ  
૫.૫ જિલ્લામાાં આરોગ્ય વવિયક સવુવધા  

જજલ્લામાાં ૧૨ સામહુિક આરોગ્ય કેન્દ્રો , ૪૫ 
પ્રાથતમક આરોગ્ય કેન્દ્રો, ૨૯૬ પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રો 
આવેલા છે.  

૫.૬  શાળા આરોગ્ય તપાસણી કાયથક્ર્મ 
શાળા આરોગ્ય િપાસણી કાયષક્ર્મ તા 
૨૧/૧૨/૨૦૧૭ થી તા ૨૭/૦૨/૨૦૧૮ દરમ્યાન 
યોજાયેલ િિો. જેમાાં ૩,૦૦,૫૬૧ બાળકોની 
આરોગ્ય િપાસણી કરવામાાં આવેલ. જે પૈકી 
૩૩,૫૬૪ બાળકોને સ્થળ પર સારવાર આપવામાાં 

આવેલ. િથા ૨,૪૪૪ બાળકોને સાંદભષ સેવાઓ 
પરૂી પાડવામાાં આવેલ.  
 

૫.૭ રસીકરણ  
નવસારી જજલ્લામાાં વષષ ૨૦૧૭-૧૮માાં રસીકરણમાાં 
ટી.ટી. મધર ૧૯,૭૧૭ (૯૪.૫૬%) સ્ત્રીઓનુાં 
કરવામાાં આવેલ િતુાં િથા બી.સી.જી. ૧૮,૩૧૩ 
(૯૬.૩૮%), પોબલયો ૧૭,૯૮૩ (૯૭.૨૧%), ઓરી 
૧૮,૪૪૩ અને સાંપણૂષ રસીકરણ ૧૮,૪૪૩ 
બાળકોનુાં કરવામાાં આવેલ િતુાં. નવસારી 
જજલ્લામાાં વષષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન કુલ 
એ.એન.સી. રજીસ્ટે્રશન ૨૦,૮૫૨ થયેલ જ્યારે 
ડીલીવરી રજીસ્ટે્રશન ૧૬,૪૨૫ થયેલ િિી. 
જેમાાંથી સાંસ્થાકીય પ્રસતુિ ૧૬,૪૧૯ થયેલ િિી. 

૫.૮ કુટુાંબ કલ્યાણ કાયથક્રમ 
વષષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન ૪,૬૦૨ નશબાંધીનાાં 
ઓપરેશનની િથા ૭,૮૦૯ સ્ત્રીઓને આંકડી 
મકુવાની કામગીરી થઇ િિી. 

૫.૯  દૂધ સાંજીવની યોિના 
આ યોજનાાં િઠેળ રાજ્યનાાં પછાિ જજલ્લાઓનાાં ૩ 
થી ૬ વષષના બાળકોને અઠવાહડયામાાં બે વખિ 
૧૦૦ તમ.બલ. પેશ્યરુાઇઝડ ફલેવડષ ફોટીફાઇડ દૂધ 
આપવામાાં આવે છે.   

૫.૧૦ િનની સરુક્ષા યોિના 
આ યોજના િઠેળ ગ્રાતમણ સ્વાસ્્ય તમશન 
અંિગષિ ગરીબ સગભાષ બિનેોને સાંસ્થાકીય 
પ્રસતૂિનાાં પ્રોત્સાિન દ્વારા માિા મરણ અને 
નવજાિ તશશ ુ મરણને ઘટાડવાના િતેસુર 
સલામિ માતતૃ્વ પરૂૂાં પાડવામાાં આવે છે. આ 
યોજના અંિગષિ વષષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન 
નવસારી િાલકુામાાં ૮૮૧, જલાલપોરમાાં ૩૯૮, 
ગણદેવીમાાં ૯૦૯,ચીખલીમાાં ૧૪૮૦, ખેરગામમાાં 
૫૪૦ અને વાાંસદામાાં ૨૧૧૨ આમ કુલ ૬,૩૨૦ 
લાભાથીઓને લાભ આપવામાાં આવેલ.  
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૫.૧૧ કસ્તરુબા પોિણ સહાય યોિના 
આ યોજનાનો લક્ષયાાંક ગરીબી રેખા િઠેળની 
સગભાષઓ અને માિાઓનાાં કુપોષણ અને 
એનીતમયા સાથે સાંકળાયેલ બબમારીનુાં પ્રમાણ અને 
મતૃ્ય ુદર ઘટાડવાનો છે. ગભાષવસ્થા દરમ્યાન આ 
યોજના અંિગષિ પૌષ્ટટક ખોરાક અને પરૂક 
માઇક્રો ન્યટુ્રીયન્ટ માટેની સિાય આપવામાાં આવે 
છે. વષષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન આ યોજના અંિગષિ 
નવસારી જજલ્લામાાં ૯,૦૮૭ લાભાથીને રૂ. 
૧૮૧,૫૬,૦૦૦ ની સિાય આપવામાાં આવેલ છે. 
 

૫.૧૨ ચચિંરજીવી યોિના  
આ યોજના િઠેળ સામાન્ય અને મશુ્કેલ પ્રસતૂિ 
અંગે ખાનગી દવાખાના-િોસ્પીટલોમાાં તનટણાાંિ 
િબીબોની સેવાઓ પરૂી પાડવામાાં આવે છે. આ 
યોજના િઠેળ સ્ત્રીઓને પ્રસતૂિ અંગ ે સેવાઓ પરૂી 
પાડવામાાં આવે છે. િાલ જજલ્લામાાં આ યોજના 
િાથ ધરેલ ન િોય કોઇ ખચષ નોંધાયેલ નથી. 

૫.૧૩ રાષ્રીય સ્વાસ્્ય વીમા યોિના 
આ યોજના ગજુરાિનાાં બી.પી.એલ કુાંટુાંબોને 
આરોગ્ય વીમા કવચ પરુૂ પાડ ે છે. િેમજ 
માાંદગીના ખચષ સામે રક્ષણ પરુૂાં પાડ ે છે. આ 
યોજનાાં િઠેળ નામ નોંધણી પામેલ દરેક કુાંટુાંબને  
 
ફેમીલી ફલોટર ધોરણ ે વાતષિક રૂ. ૩૦,૦૦૦નુાં 
આરોગ્ય કવચ પરુૂ પાડવામાાં આવે છે. ઉપરાાંિ 
કુટુાંબની તસતનયર તસહટઝનને રૂ. ૩૦,૦૦૦ 
વધારાના મળવાપાત્ર છે. એમ કુટુાંબને કુલ રૂ. 
૬૦,૦૦૦ મળવાપાત્ર છે. આ યોજના િઠેળ વષષ 
૨૦૧૩થી આજ હદન સધુી ૬૭,૭૦૮ કાડષ ઇસ્ય ુ
કરવામાાં આવ્યાાં છે, િથા કુલ  રૂ. ૭૮,૮૨,૭૫૦ના 
૧,૮૬૫ તલેમનો લાભ લેવાયેલ છે. 
 

૫.૧૪ મખુ્યમાંત્રી અમતૃમ (માાં)  યોિના 
આ યોજના િઠેળ ગાંભીર બબમારી જેવી કે 
દાઝવાના કેસો, િદયરોગ, મગજ, કીડની િેમજ 

નવ જાિ તશશઓુનાાં રોગોની ઘતનટઠ સારવાર 
ખાનગી િોસ્પીટલોમાાં મળી શકે છે.  નવસારી 
જજલ્લામાાં આજ હદન સધુી “માાં યોજના” િઠેળ 
૩૬૦૬૪ કાડષ ઇસ્ય ુ કરેલ છે જેમાાંથી ૮૧૬ 
લાભાથીઓએ લાભ લીધેલ છે, િથા ”માાં 
વાત્સલ્ય યોજના” િઠેળ ૭૫૭૩૫ કાડષ ઇસ્ય ુકરેલ 
જેમાાંથી ૪૨૨૦ લાભાથીઓએ લાભ લીધેલ છે. 

 
૫.૧૫ તાલકુાવાર  તબીબી સાંસ્ર્ાઓ  

જજલ્લાની મોટા ભાગની માનવ વસાિિ ગ્રામ્ય 
તવસ્િારમાાં વસવાટ કરે છે. જેમની આરોગ્યની 
મોટા ભાગની સતુવધાનો આધાર પ્રાથતમક 
આરોગ્ય કેન્દ્ર, પેટા આરોગ્ય કેન્દ્ર પર રિલેો છે. 
સામાન્ય રીિે એક લાખની વસ્િીએ એક સામહુિક 
આરોગ્ય કેન્દ્ર િોય છે. જજલ્લાના અગત્યના 
શિરેોમાાં સામહુિક આરોગ્ય કેન્દ્રો જોવા મળે છે. 
નવસારી જજલ્લામાાં ૧૨ સામહુિક આરોગ્ય કેન્દ્રો 
આવેલા છે. જ્યારે ૪૫ જેટલા પ્રાથતમક આરોગ્ય 
કેન્દ્રો, િથા જુદા જુદાાં અગત્યના ગામડાઓમાાં 
નજીકના ગામડાઓને સતુવધા પરૂી પાડિા ૨૯૬ 
જેટલા પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રો આવેલા છે. આયવેુહદક 
ઉપચાર પદ્ધતિ ધરાવિાાં ૨૦ જેટલા સરકારી 
આયવેુહદક દવાખાના આવેલા છે િથા ૦૬ જેટલા 
સરકારી િોતમયોપેતથક દવાખાના આવેલા છે.  
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મહહલા અને બાળ વવકાસ 
૫.૧૬ પોિણ 

નવસારી જજલ્લામાાં વષષ ૨૦૧૭-૧૮માાં માંજૂર 
થયેલ ૧૩૩૦ આંગણવાડીઓ પૈકી િમામ 
કાયષરિ છે. જેમાાં ૧૮૫ નવસારી, ૨૩૩ 
જલાલપોર, ૨૪૦ ગણદેવી, ૨૧૮ ચીખલી, ૧૭૭ 
ખેરગામ, િથા ૨૭૭ વાાંસદા િાલકુમાાં કાયષરિ 
છે. જે પૈકી ૧૧૭૨ આંગણવાડીઓ પોિાનાાં 
મકાનમાાં બેસે છે. જ્યારે ૪૬ આંગણવાડીઓ 
ભાડાનાાં મકાનમાાં બેસે છે. જે માચષ-૧૮ અંતિિ 
૯૯૫ બાળકો કુપોતષિ િથા ૨૦૭ બાળકો અતિ 
કુપોતષિ જોવા મળેલ છે. વષષ ૨૦૧૭-૧૮ 
દરમ્યાન હકશોરી શક્તિ યોજનાાં િઠેળ ૧૧ થી ૧૮ 
વષષની ૨૨૩૮૮ હકશોરીઓને આવરી લેવામાાં 
આવેલ છે. 
 

શહરેી વવકાસ અને શહરેી ગહૃવનમાથણ 
 

૫.૧૭   વનમથળ ગિુરાત યોિના 
આ યોજના િઠેળ શિરેી તવસ્િારમાાં શૌચાલયની 
સતુવધાથી વાંબચિ કુાંટુાંબો માટે શૌચાલય બનાવવા 
આવેલ છે. 
 

ગ્રાવમણ આવાસ 

૫.૨૦  સરદાર પટેલ  આવાસ યોિના-૨  
સરદાર પટેલ આવાસ યોજના-૨ િઠેળ વષષ 
૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન નવા ૦ આવાસો માંજૂર 
કરવામાાં આવેલ િિાાં, િથા માચષ-૨૦૧૮ અંતિિ 
૭૩૧ સ્પીલ ઓવર આવાસો પણૂષ કરવામાાં 
આવેલ છે િેમજ રૂ. ૭૭૪.૨૧ લાખનો ખચષ 
થયેલ.  
 

૫.૨૧  પ્રધાન માંત્રી આવાસ યોિનાાં  
પ્રધાન માંત્રી આવાસ યોજનાાં િઠેળ સમાજનાાં 
ગરીબી રેખા નીચે જીવિા અત્યાંિ નબળા અને 
પછાિ વગષનાાં લોકોને પાકા આવાસ માટે જજલ્લા 

ગ્રામ તવકાસ એજન્સી સિાય કરે છે. આ 
યોજનામાાં જજલ્લાનાાં લાભાથીને મકાનદીઠ રૂ. 
૧,૨૦,૦૦૦ની નાણાાંકીય સિાય ચકૂવાય છે. 
 

વષષ ૨૦૧૭-૧૮માાં જજલ્લામાાં ૫,૭૨૨નો લક્ષયાાંક 
આપવામાાં આવેલ જે પકૈી િમામ આવાસને 
માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે. વષષ ૨૦૧૭-૧૮માાં 
૨૧૪૩ નવા આવાસ પણૂષ કરવામાાં આવેલ છે 
જેની પાછળ રૂ.૨૫૭૧.૬૦ લાખનો ખચષ થયેલ છે. 
 

વ્યસ્તતગત શૌચાલય 
 

૫.૨૨  સ્વચ્છ ભારત વમશન (ગ્રામીણ) 
સ્વચ્છ ભારિ તમશન (ગ્રામીણ) િઠેળ જજલ્લાનાાં 
૩૯૫ ગામોમાાં ૧૦૦% ઘર દીઠ શૌચાલયની 
કામગીરી પણૂષ કરવામાાં આવેલ છે. નવસારી 
જજલ્લાને િા.૧૦-૦૨-૨૦૧૭ ના રોજ ”ઓ.ડી.એફ” 
કરવામાાં આવેલ છે.   

 
૫.૨૩   ગરીબ કલ્યાણ મેળા 

વષષ ૨૦૧૭-૧૮માાં નવસારી જજલ્લાનો ગરીબ 
કલ્યાણ મેળો જ્ઞાન હકરણ ધોહડયા સમાજ જ્ઞાતિ 
માંડળ વાડી, સરુખાઇ િા. ચીખલી જજ. નવસારી 
ખાિે યોજાયેલ િિો જેમાાં ૩૮૩૦૯ લાભાથીઓને 
રૂ. ૩૯૦૪.૨૯ લાખની સાધન/સિાયની રકમ 
ચકુવવામાાં આવેલ છે.  

ઇ-ગવનથન્સ 
૫.૨૪  વષષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન કુલ ૫,૪૯,૪૦૫ જેટલા 

૭/૧૨, ૮/અ અને ૬ નાંબરના ઉિારા છ 
િાલકુાના ઇ-ધરા કેન્દ્ર ખાિેથી ઇસ્ય ુ કરવામાાં 
આવેલ છે જેની આવક રૂ. ૨૭,૪૭,૦૨૫ થયેલ 
છે.  

 

રોિગાર અને તાલીમ  
૫.૨૫ જજલ્લામાાં કુલ ૩૦૮૦ જેટલા રોજગાર વાાંચ્છુઓ 

ચાલ ુ વષષ દરમ્યાન નોંધાવા પામેલ િિા. જેમાાં  
તશબક્ષિ બેરોજગારો ૨૯૯૩ િિા જે પૈકી ૧૫૬૦ 
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પરુૂષો અને ૧૪૩૩ સ્ત્રીઓ િિી. ૮૭ અતશબક્ષિ 

બેરોજગારો નોંધાયેલ િિા જે પૈકી ૫૬ પરુૂષો 

અને ૩૧ સ્ત્રીઓ િિી.  
 

જજલ્લા રોજગાર કચેરીના ઉપક્રમે જજલ્લામાાં કેન્દ્ર 

સરકારના આમી, તમલતેટ્રી, ઇન્ડીયન એરફોસષ 

વગેરે સાંરક્ષણ દળોની ભરિીઓ માટે તનવાસી 

િાલીમ વગોનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે. 

જજલ્લા રોજગાર કચેરી દ્વારા વષષ ૨૦૧૭-૧૮ માાં 

30ની સાંખ્યા ધરાવિો ૦૧ િાલીમ વગષ ૩૦ 

હદવસ માટે િાથ ધરવામાાં આવેલ. આ િાલીમ 

વગોમાાં રિવેા-જમવા િથા િાલીમ પામેલ લોકો 

દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવેલ. િાલીમ 

વગોના લાભાથીને લાભાથી દીઠ રૂ. ૩,૦૦૦/- નુાં 

સ્ટાયપેન્ડ ચકુવવામાાં આવે છે.  
 

સમાિ સરુક્ષા  
૫.૨૬   અપાંગ ઓળખ કાડથ 

વષષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન જજલ્લાના ૪૬૫ તવકલાાંગ 

લાભાથીઓને અપાંગ ઓળખ કાડષ કાઢી આપવામાાં 

આવ્યા. 
 

૫.૨૭ અપાંગ સાધન સહાય યોિના 
વષષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન અપાંગ સાધન સિાય 
યોજના અિાંગષિ ૧૨૦ લાભાથીઓને રૂ. 
૭૮૨૬૩૨ની સાધન સિાય ચકુવવામાાં આવી છે. 
 

૫.૨૮  સાંત સરુદાસ યોિના 
સાંિ સરુદાસ યોજના અંિગષિ વષષ ૨૦૧૭-૧૮ 
દરમ્યાન ૪૧૩ લાભાથીઓને વડી કચેરીએથી 

ઓનલાઇન સિાય ચકુવવામાાં આવે છે. (લાભાથી 

દીઠ માસીક રૂ. ૬૦૦/- ચકુવવામાાં આવે છે.) 

 

૫.૨૯  અપાંગ વશષ્યવવૃિ યોિના  
વષષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન ૨૯૪ લાભાથીઓને રૂ. 

૩૫૦૫૦૦/- ની સિાય કરવામાાં આવી છે. 

 

૫.30 કુાંવરબાઇનુાં મામેરુ યોિનાાં  
આ યોજના િઠેળ વષષ ૨૦૧૭-૧૮ માાં સામાજજક 
અને શૈક્ષબણક પછાિ વગષની ૧૮૨ કન્યાઓને 

મામેરા સિાય પેટે રૂ. ૧૮.૨૦ લાખની સિાય 

ચકુવવામાાં આવેલ છે, જ્યારે અનસુબુચિ જાતિની 
૧૮ કન્યાઓને મામેરા સિાય પેટે રૂ. ૧.૮૦ 

લાખની સિાય ચકુવવામાાં આવેલ છે. િથા 
અનસુબુચિ જનજાતિની ૬૨૮ કન્યાઓને મામેરા 

સિાય પેટે રૂ. ૬૨.૮૦ લાખની સિાય ચકુવવામાાં 

આવેલ છે. 
 

૫.૩૧ સરસ્વતી સાધના યોિનાાં  
આયોજના િઠેળ વષષ ૨૦૧૭-૧૮ માાં સામાજજક 

શૈક્ષબણક પછાિ વગષની ધો.૯ માાં અભ્યાસ કરિી 
૧૪૭૫ કન્યાઓને સાયકલ આપવામાાં આવેલ છે.  

આ યોજના િઠેળ વષષ ૨૦૧૭-૧૮ માાં અનસુબુચિ 
જાતિની ધો.૯ માાં અભ્યાસ કરિી ૪૬ કન્યાઓને 

સાયકલ આપવામાાં આવેલ છે િેમજ આ યોજના 

િઠેળ વષષ ૨૦૧૭-૧૮ માાં અનસુબુચિ જનજાતિની 
ધો.૯ માાં અભ્યાસ કરિી ૩૬૪૦ કન્યાઓને 

સાયકલ આપવામાાં આવેલ છે. 
 

૫.૩૨ માનવ ગહરમા  યોિનાાં  
આ યોજના િઠેળ વષષ ૨૦૧૭-૧૮ માાં સામાજજક 

શૈક્ષબણક પછાિ વગષ, આતથિક પછાિ વગો, 

લઘમુતિ જાતિઓ િથા તવચરિી-તવમકુિ જાતિનાાં 
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૧૭૫ લાભાથીઓને સ્વરોજગાર મેળવવા માટે 

તવતવધ પ્રકારની ટુલ કીટસ આપવામાાં આવેલ છે.  

આ યોજના િઠેળ વષષ ૨૦૧૭-૧૮ માાં અનસુબુચિ 
જનજાતિ નાાં ૬૨૫ લાભાથીઓને સ્વરોજગાર 

મેળવવા માટે તવતવધ પ્રકારની ટુલ કીટસ 

આપવામાાં  આપવામાાં આવેલ છે.  
 

૫.૩૩ મફત તબીબી સહાય યોિનાાં  
આ યોજના િઠેળ વષષ ૨૦૧૭-૧૮માાં અનસુબુચિ 
જનજાતિનાાં ટી.બી., રકિતપિ, કેન્સર િથા 
એઇડસનાાં ૧૭૪૩ દદીઓને રૂ. ૫૬.૩૮ લાખની 
સિાય ચકૂવવામાાં  આવેલ છે.  
 

૫.૩૪ બેંકેબલ યોિનાાં  
આયોજના િઠેળ વષષ ૨૦૧૭-૧૮માાં સામાજજક 
શૈક્ષબણક પછાિ વગષ, આતથિક પછાિ વગો, િથા 
લઘમુતિ જાતિનાાં ૪૨ લાભાથીઓને સ્વરોજગાર 
માટે બેંકો દ્વારા ચકૂવાયેલ તધરાણ સામે રૂ ૪.૨૦ 
લાખની સબસીડી ચકૂવવામાાં આવેલ છે.  
 

૫.૩૫ પાંહડત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોિનાાં  
આયોજના િઠેળ વષષ ૨૦૧૭-૧૮માાં સામાજજક 
શૈક્ષબણક પછાિ વગષ િથા તવચરિી તવમકુિ   
જાતિનાાં ૪૬ લાભાથીઓને રૂ. ૧૭.૮૬ લાખ મકાન 
સિાય ચકૂવવામાાં આવેલ છે.  

 
૫.૩૬ ડો.આંબેડકર આવાસ યોિનાાં  

આયોજના િઠેળ વષષ ૨૦૧૭-૧૮ માાં અનસુબુચિ 
જાતિનાાં ૦૬ લાભાથીઓને રૂ. ૪૨૦૦૦૦/- મકાન 
સિાય ચકુવવામાાં આવેલ છે.  
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6. ભાવ અને જાહરે વવતરણ વ્યવસ્ર્ા 

 

અંત્યોદય યોિના 
6.1 નવસારી જજલ્લામાાં ૪૭૧૯૯ અતિગરીબ આદીમ 

જુથોને અંત્યોદયકાડષ આપવામાાં આવેલ છે. આ 
યોજનાાં િઠેળ લાભાથીને કાડષદીઠ રૂ.૨.૦૦ નાાં 

ભાવે ૨૫ હક.ગ્રા ઘાંઉ, રૂ.૩.૦૦ નાાં ભાવે કાડષદીઠ 

૧૦ હક.ગ્રા ચોખા, રૂ.૧૫.૦૦ નાાં ભાવે વ્યક્તિદીઠ 

૩૫૦ ગ્રામ ખાાંડ, રૂ.૧.૦૦ નાાં ભાવે ૧ હકલો 

આયોડાઇઝ મીઠુાં અને રૂ. ૨૫.૫૦ નાાં ભાવે વ્યક્તિ 

દીઠ ૨ લીટર કેરોસીન આપવામાાં આવે છે. 

 

6.2 આ યોજના િઠેળ વષષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન 
નવસારી જજલ્લામાાં ૩૧૯૨૩ મેહટ્રક ટન ઘઉં અને 

૧૫૨૬૭ મેહરક ટન ચોખા િથા ૧૭૦૦ મેહટ્રક ટન 

ખાાંડનુાં તવિરણ કરવામાાં આવેલ. જજલ્લામાાં 
૪૭,૧૯૯ અંત્યોદય કાડષ ધારકો, ૯૫,૬૫૫ 

બીપીએલ કાડષ ધારકો િથા ૧,૧૬,૭૯૭ એપીએલ 

કાડષ ધારકો છે. 

 

વાિબી ભાવની દુકાનો  
6.3 સરકારશ્રીની જાિરે અનાજ તવિરણ વ્યવસ્થા 

અંિગષિ જજલ્લામાાં કુલ ૪૦૪ વાજબી ભાવની 

દુકાનો કાયષરિ છે. આ અનાજ તવિરણ પ્રણાલી 

ત્રણ પ્રકારે તવભાજજિ કરવામાાં આવેલી છે. જેમાાં 

અતિ ગરીબ િથા આતથિક રીિે અસક્ષમ અને 

પહરવારના કોઇ પણ સભ્યો કમાવવા શક્તિમાન 

ન િોય િેવા વગષને અંત્યોદય કાડષ આપી અનાજ 

પરુૂાં પાડવામાાં આવે છે. 

 

6.4 સરકારશ્રી દ્વારા આતથિક સક્ષમિાને બીજી 

પધ્ધતિથી પણ નક્કી કરવામાાં આવે છે. આવી 

રેખાને ગરીબ રેખા નીચ ેજીવિા પહરવારો અને 

ગરીબ રેખા ઉપર જીવિા પહરવારો િરીકે 

ઓળવામાાં આવે છે. જજલ્લામાાં આ ત્રણેય 

પદ્ધતિથી કાડષ આપવામાાં આવેલ છે. 

 

6.5 જજલ્લામાાં કુલ રેશનકાડષ ધારકોની સાંખ્યા 
૨,૫૯,૬૭૨ થવાાં પામી છે. રેશનકાડષ ધારકોને 

સસ્િા દરે ઘઉં, ચોખા, ખાાંડ, મીઠુ, કેરોતસન િથા 
વષષમાાં  બે વખિ િેલનુાં તવિરણ કરવામાાં આવે 

છે. મોટા ભાગના કાડષ ધારકોને ખાિા ખોલી અને 

સબતસડીની રકમ કાડષ ધારકના ખાિામાાં જમાાં 
કરાવવામાાં આવે છે. િાલ સરકારશ્રી દ્વારા "માાં 
અન્નપણૂાથ યોિનાાં" દ્વારા મોટા ભાગના ગરીબ 

િથા અતિ-પછાિ લોકોને અનાજની સતુવધાથી 

આવરી લેવામાાં આવ્યા છે.  
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7. જાિરેનાણાાં અને આયોજન 
 

૭.૧  વવકેંહિત જિલ્લા આયોિન 
 તવકેષ્ન્દ્રિ જજલ્લા આયોજનની તવતવધ 

જોગવાઇઓ જેવી કે ૧૫% તવવેકાધીન 

જોગવાઇ, ૫% પ્રોત્સાિક જોગવાઇ, ખાસ 

પછાિ તવસ્િાર જોગવાઇ િઠેળ નવસારી 

જજલ્લાને વષષ ૨૦૧૭-૧૮માાં મળવાપાત્ર રકમ 
રૂ.૧૦૭૫.૦૦ લાખ સામે રૂ. ૧૦૭૫.૦૦ 

લાખનાાં ૪૪૭ કામોને વિીવટી માંજુરી 

આપવામાાં આવેલ. જેની સામે માચષ-૨૦૧૮ 
અંતિિ રૂ ૬૩૧.૧૦ લાખનો ખચષ થયેલ 

(૫૮.૭૧% નાણાાંકીય તસલધ્ધ) િથા ૩૨૯ કામો 

(૭૩.૬૦% ભૌતિક તસલધ્ધ) પણૂષ થયેલ. 
 

 માન.સાંસદ સભ્યશ્રી જોગવાઇ િઠેળ નવસારી 

જજલ્લાને વષષ ૨૦૧૭-૧૮માાં મળવાપાત્ર રકમ 
રૂ.૫૦૦.૦૦ લાખ સામે માચષ-૨૦૧૮ અંતિિ 

૨૨૮ કામોને રૂ. ૪૪૫.૭૪ લાખની વિીવટી 

માંજુરી આપવામાાં આવેલ. 
 

 માન.ધારાસભ્યશ્રી જોગવાઇ િઠેળ નવસારી 

જજલ્લાને વષષ-૨૦૧૭-૧૮માાં મળવાપાત્ર રકમ 
રૂ. ૪૦૦.૦૦ લાખ સામે માચષ-૨૦૧૮ અંતિિ 

૩૭૬ કામોને રૂ. ૩૯૯.૬૭ લાખની વિીવટી 

માંજૂરી આપવામાાં આવેલ.  

 

 

 

 

 

 

 

૭.૨  એ.ટી.વી.ટી 

 એ.ટી.વી.ટી. યોજનાાં િઠેળ ગ્રામ્ય કક્ષાએ 

પાયાની સતુવધાઓ જેવી કે ગ્રામ્ય રસ્િા, ગટર 

વ્યવસ્થા, પીવાનાાં પાણીની સતુવધા િથા ઘન 

કચરાનો તનકાલની સતુવધાઓ પરૂી પાડવા 

અંગેના કામો િાથ ધરી શકાય છે.  

 

 એ.ટી.વી.ટી. જોગવાઇ િઠેળ નવસારી 

જજલ્લામાાં વષષ ૨૦૧૭-૧૮માાં મળવાપાત્ર રકમ 
રૂ.૯૫૦.૦૦ લાખ સામે માચષ-૨૦૧૭ અંતિિ 

૪૨૭ કામોને રૂ. ૯૫૦.૦૦ લાખની વિીવટી 

માંજૂરી આપવામાાં આવેલ િથા રૂ. ૫૭૩.૫૯ 

લાખનો ખચષ થયેલ છે (૬૦.૩૮% નાણાાંકીય 
તસલધ્ધ) િથા ૩૨૪ કામો (૭૫.૮૮% ભૌતિક 

તસલધ્ધ) પણૂષ થયેલ છે. 
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૮. રમત ગમત 

૮.૧ ખેલ મહાકુાંભ  
 સરકારશ્રીના ભગીરથ પ્રયાસના ભાગ રૂપે 

સ્કુલ લેવલે શૈક્ષબણક પ્રવતૃિ સાથે આરોગ્યની 
િાંદુરસ્િી જળવાઇ રિ ેિે ઉપરાાંિ યોગ્ય યવુા 
રમિવીર કૌશલ્યનુાં તનમાષણ થાય િે માટે 
શૈક્ષબણક પ્રવતૃિ સાથે રમિ-ગમિની પ્રવતૃિ 
માટે ખેલ મિાકુાંભ શરૂ કરવામાાં આવ્યો છે. 
જેમાાં તવજેિાને યોગ્યાનુાં ક્રમ મજુબ સ્કુલથી 
માાંડી રાજ્ય સ્િરે લઇ જવામાાં આવે છે. િે 
માટે તવજેિાને યોગ્ય પ્રોત્સાિક રકમ પણ 
યોગ્યાનકુ્રમ મજુબ ચકુવવામાાં આવે છે.  

 

 નવસારી જજલ્લામાાં યોજાયેલ ખેલ મિાકુાંભ-
૨૦૧૭ દરમ્યાન યોજાયેલ તવતવધ પ્રકારની 
રમિગમિ સ્પધાષમાાં જજલ્લાનાાં ૪૬૬૧૭ 
ભાઇઓ અને ૩૬૯૫૦ બિનેો મળી કુલ 
૮૩૫૬૭ સ્પધષકોએ ભાગ લીધો િિો. જે પૈકી 
તવતવધ સ્પધાષનાાં તવજેિા ૨૫૬૩ ખેલાડીઓને 
રૂ. ૫૬.૪૪ લાખ ઇનામ પેટે આપવામાાં 
આવ્યા. 

 
 નવસારી જજલ્લામાાં યોજાયેલ સ્પેશ્યલ ખેલ 

મિાકુાંભ-૨૦૧૭ દરમ્યાન તવતવધ પ્રકારની 
રમિ ગમિ સ્પધાષમાાં જજલ્લાના ૬૬૧ ભાઇઓ 
અને ૪૦૩ બિનેો મળી કુલ ૧૦૬૪ સ્પધષકોએ 
ભાગ લીધો િિો. જે પૈકી તવતવધ સ્પધાષના 
તવજેિા ૬૭૫ ખેલાડીઓને રૂ. ૨૧.૦૭ લાખ 
ઇનામ પેટે આપવામાાં આવ્યા િિા. 
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ભાગ-૨ 
 

   નવસારી જિલ્લાની ઉડતી નિરે 
                         ગિુરાત રાજ્ય સાથે સમીક્ષા 
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:: નવસારી જિલ્લાની રાજ્ય સાથે વવવવધ કે્ષત્રોમાાં સમીક્ષા :: 
 

ક્રમ વવગત વર્ષ એકમ 
જિલ્લો 

નવસારી 
રાિય 

ગિુરાત 
 વવસ્ તાર અને વસવત :     

૧ વહીવટી માળખુાં:     
 તાલકુાની સખં્યા ૨૦૧૬ સખં્ યા ૬ ૨૫૦ 
 શહરેોની સખં્યા ૨૦૧૬ સખં્ યા ૧૫ ૩૪૮ 
 વૈધાનનક શહરેોની સખં્યા ૨૦૧૧ સખં્ યા ૪ ૧૯૫ 
 સેન્સસ શહરેોની સખં્યા ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૧ ૧૫૩ 
 ગામડાઓની સખં્યા (સેન્સસ મજુબ) ૨૦૧૧ સખં્ યા ૩૯૫ ૧૭૮૪૩ 
૨ વસવત:     

૨.૧ કુલ વસવત:     
 કુલ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૩૨૯૬૭૨ ૬૦૪૩૯૬૯૨ 
 પરુૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૬૭૮૧૬૫ ૩૧૪૯૧૨૬૦ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૬૫૧૫૦૭ ૨૮૯૪૮૪૩૨ 
 ગ્રામ્ ય વસનત ૨૦૧૧ સખં્ યા ૯૨૦૫૩૫ ૩૪૬૯૪૬૦૯ 
 શહરેી વસનત ૨૦૧૧ સખં્ યા ૪૦૯૧૩૭ ૨૫૭૪૫૦૮૩ 

૨.૨ ગ્રામ્ ય વસવત:     
 કુલ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૯૨૦૫૩૫ ૩૪૬૯૪૬૦૯ 
 પરુૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૪૬૪૭૪૯ ૧૭૭૯૯૧૫૯ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૪૫૫૭૮૬ ૧૬૮૯૫૪૫૦ 

૨.૩ શહરેી વસવત:     

 કુલ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૪૦૯૧૩૭ ૨૫૭૪૫૦૮૩ 
 પરુૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૨૧૩૪૧૬ ૧૩૬૯૨૧૦૧ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૯૫૭૨૧ ૧૨૦૫૨૯૮૨ 

૨.૪ ૦-૬ વયજુથની કુલ  વસવત:     
 કુલ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૩૫૧૭૦ ૭૭૭૭૨૬૨ 
 પરુૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૭૦૨૯૮ ૪૧૧૫૩૮૪ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૬૪૮૭૨ ૩૬૬૧૮૭૮ 
 ગ્રામ્ ય વસનત ૨૦૧૧ સખં્ યા ૯૨૪૬૬ ૪૮૨૪૯૦૩ 
 શહરેી વસનત ૨૦૧૧ સખં્ યા ૪૨૭૦૪ ૨૯૫૨૩૫૯ 

૩ વવસ્ તાર: ૨૦૧૧ ચો. કક.મી. ૨૨૧૦.૯ ૧૯૬૨૪૪ 

૪ વસવતની ગીચતા: ૨૦૧૧ દર ચો.કક.મી.  ૬૦૨ ૩૦૮ 
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૫ 
જાવત પ્રમાણ (દર ૧૦૦૦ પરુૂર્ોએ 
સ્ત્રીઓની સાંખ્યા): 

    

 કુલ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૯૬૧ ૯૧૯ 
 ગ્રાનમણ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૯૮૧ ૯૪૯ 
 શહરેી ૨૦૧૧ સખં્ યા ૯૧૭ ૮૮૦ 
૬ અનસુચુચત જાવતની વસવત:     
 કુલ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૩૫૪૬૪ ૪૦૭૪૪૪૭ 
 પરુૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૭૯૫૯ ૨૧૧૦૩૩૧ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૭૫૦૫ ૧૯૬૪૧૧૬ 
 ગ્રામ્ ય વસનત ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૭૩૪૮ ૨૨૮૧૫૭૩ 
 શહરેી વસનત ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૮૧૧૬ ૧૭૯૨૮૭૪ 
૭ અનસુચુચત િન જાવતની વસવત:     
 કુલ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૬૩૯૬૫૯ ૮૯૧૭૧૭૪ 
 પરુૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૩૧૯૭૪૦ ૪૫૦૧૩૮૯ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૩૧૯૯૧૯ ૪૪૧૫૭૮૫ 
 ગ્રામ્ ય વસનત ૨૦૧૧ સખં્ યા ૫૭૧૮૧૨ ૮૦૨૧૮૪૮ 
 શહરેી વસનત ૨૦૧૧ સખં્ યા ૬૭૮૪૭ ૮૯૫૩૨૬ 

૮ 
બાળ જાવત પ્રમાણ (દર ૧૦૦૦ 
પરુૂર્ોએ સ્ત્રીઓ): 

    

 કુલ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૯૨૩ ૮૯૦ 
 ગ્રાનમણ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૯૪૬ ૯૧૪ 
 શહરેી ૨૦૧૧ સખં્ યા ૮૭૪ ૮૫૨ 
૯ સાક્ષર વસવત:     
૯.૧ કુલ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૦૦૧૯૦૯ ૪૧૦૯૩૩૫૮ 
 પરુૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૫૩૯૪૭૧ ૨૩૪૭૪૮૭૩ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૪૬૨૪૩૮ ૧૭૬૧૮૪૮૫ 

૯.૨ ગ્રાવમણ:     
 કુલ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૬૭૬૦૮૩ ૨૧૪૨૦૮૪૨ 
 પરુૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૩૬૨૯૨૩ ૧૨૪૬૭૬૪૩ 
 સ્ત્રી ૨૦૧૧ સખં્ યા ૩૧૩૧૬૦ ૮૯૫૩૧૯૯ 

૯.૩ શહરેી:     
 કુલ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૩૨૫૮૨૬ ૧૯૬૭૨૫૧૬ 
 પરુૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૭૬૫૪૮ ૧૧૦૦૭૨૩૦ 
 સ્ત્રી ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૪૯૨૭૮ ૮૬૬૫૨૮૬ 
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૯.૪ અનસુચુચત જાવત:     

 કુલ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૨૯૧૩૮ ૨૮૩૪૫૨૪ 
 પરુૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૫૨૯૮ ૧૬૨૫૭૨૧ 
 સ્ત્રી ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૩૮૪૦ ૧૨૦૮૮૦૩ 
 ગ્રાનમણ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૪૯૩૫ ૧૪૯૫૪૧૦ 
 શહરેી ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૪૨૦૩ ૧૩૩૯૧૧૪ 

૯.૫ અનસુચુચત િન જાવત:     
 કુલ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૪૨૬૦૬૬ ૪૬૮૮૫૩૬ 
 પરુૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૨૩૨૬૮૬ ૨૭૦૭૮૪૫ 
 સ્ત્રી ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૯૩૩૮૦ ૧૯૮૦૬૯૧ 
 ગ્રાનમણ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૩૭૮૦૬૫ ૪૧૧૯૨૧૨ 
 શહરેી ૨૦૧૧ સખં્ યા ૪૮૦૦૧ ૫૬૯૩૨૪ 

૧૦ સાક્ષરતાનો દર:     
૧૦.૧ કુલ: ૨૦૧૧ % ૮૩.૯૦ ૭૮.૦૦ 

 પરુૂષો ૨૦૧૧ % ૮૮.૭૫ ૮૫.૮૦ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ % ૭૮.૭૩ ૬૯.૭૦ 

૧૦.૨ ગ્રાવમણ:     
 કુલ ૨૦૧૧ % ૮૧.૬૦ ૭૧.૭૦ 
 પરુૂષો ૨૦૧૧ % ૮૬.૯૮ ૮૧.૬૦ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ % ૭૬.૨૩ ૬૧.૪૦ 

૧૦.૩ શહરેી:     
 કુલ ૨૦૧૧ % ૮૮.૯ ૮૬.૩૦ 
 પરુૂષો ૨૦૧૧ % ૯૨.૬૨ ૯૧.૦૦ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ % ૮૪.૯૧ ૮૧.૦૦ 

૧૦.૪ અનસુચુચત જાવત માાં સાક્ષરતાનો દર:     
 કુલ ૨૦૧૧ % ૯૦.૮૦ ૭૯.૧૮ 
 પરુૂષો ૨૦૧૧ % ૯૪.૫૬ ૮૭.૮૭ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ % ૮૬.૯૭ ૬૯.૮૭ 

૧૦.૫ 
અનસુચુચત િનજાવતમાાં સાક્ષરતાનો 

દર: 

 
   

 કુલ ૨૦૧૧ % ૭૪.૫૫ ૬૨.૪૮ 
 પરુૂષો ૨૦૧૧ % ૮૧.૬૬ ૭૧.૬૮ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ % ૬૭.૪૮ ૫૩.૧૬ 
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૧૧ કુલ કામદારો  (મખુ્ય અને સીમાાંત): ૨૦૧૧ સખં્ યા ૫૯૧૮૩૪ ૨૪૭૬૭૭૪૭ 
  પરુૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૪૦૭૮૮૧ ૧૮૦૦૦૯૧૪ 
  સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૮૩૯૫૩ ૬૭૬૬૮૩૩ 
  ગ્રાનમણ કામદારો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૪૩૬૯૦૪ ૧૫૫૭૦૦૯૨ 
 શહરેી કામદારો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૫૪૯૩૦ ૯૧૯૭૬૫૫ 

૧૨ ગ્રાવમણ કામદારો:     
 કુલ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૪૩૬૯૦૪ ૧૫૫૭૦૦૯૨ 
 પરુૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૨૮૨૬૨૫ ૧૦૧૭૧૫૮૪ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૫૩૨૭૯ ૫૩૯૮૫૦૮ 

૧૨.૧ શહરેી કામદારો:      
 કુલ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૫૪૯૩૦ ૯૧૯૭૬૫૫ 
 પરુૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૨૪૨૫૬ ૭૮૨૯૩૩૦ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૩૦૬૭૪ ૧૩૬૮૩૨૫ 

૧૨.૨ મખુ્ય કામ કરનારા: ૨૦૧૧ સખં્ યા ૫૧૦૦૦૪ ૨૦૩૬૫૩૭૪ 
 કુલ વસનત સામે ટકાવારી ૨૦૧૧ % ૩૮.૩૬ ૩૩.૭૦ 

૧૨.૩ વસમાાંત કામ કરનારા: ૨૦૧૧ સખં્ યા ૮૧૮૩૦ ૪૪૦૨૩૭૩ 
 કુલ વસનત સામે ટકાવારી ૨૦૧૧ % ૬.૧૫ ૭.૨૮ 

૧૨.૪ કામ નહીં કરનારા: ૨૦૧૧ સખં્ યા ૭૩૭૮૩૮ ૩૫૬૭૧૯૪૫ 
 કુલ વસનત સામે ટકાવારી ૨૦૧૧ % ૫૫.૪૯ ૫૯.૦૨ 

૧૨.૫ 
મખુ્ય અને વસમાાંત કામ કરનારા તે 
પૈકી: 

૨૦૧૧ 
સખં્ યા ૫૯૧૮૩૪ ૨૪૭૬૭૭૪૭ 

 ૧.ખેડતૂો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૧૨૮૦૯ ૫૪૪૭૫૦૦ 
 ૨.ખેતમજૂરો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૨૦૬૬૦૮ ૬૮૩૯૪૧૫ 
 ૩.ગહૃઉધોગમા ંકામ કરનારા ૨૦૧૧ સખં્ યા ૭૧૭૩ ૩૪૩૯૯૯ 
 ૪.અન્ય કામકરનારા ૨૦૧૧ સખં્ યા ૨૬૫૨૪૪ ૧૨૧૩૬૮૩૩ 

૧૩ ગ્રામ્ય વસવતનુાં વગીકરણ:  
 

 
 

 ૨૦૦ થી ઓછીવસનતવાળા ગામો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૦ ૫૭૬ 
 તેની વસનત ૨૦૧૧ સખં્ યા ૦ ૬૨૫૧૪ 
 ૨૦૦ થી ૪૯૯ વસનતવાળા ગામો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૭ ૧૯૦૦ 
 તેની વસનત ૨૦૧૧ સખં્ યા ૬૩૯૪ ૬૮૩૫૩૨ 
 ૫૦૦ થી ૯૯૯ વસનતવાળા ગામો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૪૩ ૩૮૯૧ 
 તેની વસનત ૨૦૧૧ સખં્ યા ૩૧૮૬૦ ૨૯૦૩૭૦૨ 
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 ૧૦૦૦ થી ૧૯૯૯ વસનતવાળા ગામો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૩૨ ૫૫૬૬ 
 તેની વસનત ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૯૮૦૧૯ ૮૦૬૯૪૯૦ 
 ૨૦૦૦ થી ૪૯૯૯ વસનતવાળા ગામો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૪૧ ૪૭૮૧ 
 તેની વસનત ૨૦૧૧ સખં્ યા ૪૧૦૫૯૬ ૧૪૩૭૧૭૧૭ 
 ૫૦૦૦ થી ૯૯૯૯ વસનતવાળા ગામો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૩૬ ૯૬૩ 
 તેની વસનત ૨૦૧૧ સખં્ યા ૨૩૭૪૧૧ ૬૪૩૮૨૮૪ 

 
૧૦૦૦૦  અને તેથી વધ ુવસનતવાળા 

ગામો 
૨૦૧૧ 

સખં્ યા ૩ ૧૬૬ 

 તેની વસનત ૨૦૧૧ સખં્ યા ૩૬૨૫૫ ૨૧૬૫૩૭૦ 
૧૪ આરોગ્ ય:     
 સરકારી  (હોસ્ પીટલ ) ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૧૩ ૧૯૪૯ 
 સામકુહક આરોગ્ ય કેન્ ર ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૧૨ ૩૨૨ 
 પ્રાથનમક આરોગ્ ય કેન્ ર ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૪૫ ૧૩૦૦ 
 પેટા કેન્ રો ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૨૯૬ ૮૦૬૩ 

૧૪.૧ આયવેુદીક દવાખાના:     

 કુલ ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૨૦ ૫૪૮ 
 સરકારી ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૨૦ ૩૦૮ 
 સ્થાનનક સસં્થા ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા - ૨૪૦ 

૧૪.૨ હોમીયોપેથી દવાખાના:     
 કુલ ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૦૬ ૨૧૭ 
 સરકારી ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૦૬ ૨૦૨ 
 સ્થાનનક સસં્થા ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા - ૧૫ 

૧૫ વશક્ષણ:     
૧૫.૧ પ્રાથવમક વશક્ષણ:     

 કુલ ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૯૪૦ - 
 સરકારી ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૭૫૯ - 
 અનદુાનનત ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૬ - 
 ખાનગી ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૧૭૫ - 

 
માત્ર છોકરીઓ માટેની પ્રાથનમક 

શાળાઓ 
૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૧૭ 

- 

 પ્રાથનમક શાળાઓમા ંનશક્ષકોની સખં્ યા ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૪૧૧૧ - 

 
પ્રાથનમક શાળાઓમા ંનવદ્યાથીઓની 

સખં્ યા 
૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૧૦૦૮૪૭ 

- 
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૧૫.૨ માધ્યવમક /ઉચ્ચતર માધ્ યવમક વશક્ષણ:     
૧૫.૩ માધ્ યવમક શાળાઓ     

 કુલ ૨૦૧૭-૧૮ સાંખ્ યા ૪૪ - 
 સરકારી ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૫ - 
 અનદુાનનત ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૧૮ - 
 ખાનગી ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૨૧ - 

૧૫.૪ ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાઓ     
 કુલ ૨૦૧૭-૧૮ સાંખ્ યા ૧૫૬ - 
 સરકારી ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૪ - 
 અનદુાનનત ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૧૦૮ - 
 ખાનગી ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૪૮ - 
 માધ્યનમક શાળાના ંનવધાથીઓ ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૪૦૦૫૯ - 

 
ઉચ્ચતર માધ્યનમક શાળાના ંનવધાથીઓ 

 
૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૨૪૫૬૫ - 

 
કુલ માધ્યનમક  અને ઉચ્ચતર 
માધ્યનમક શાળાના ંનવધાથીઓ 

 
૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૬૪૬૨૪ - 

૧૫.૫ આઇ.ટી.આઇ.:     
 સરકારી ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૯ ૨૮૩ 
 મજૂંર થયેલ બેઠકો ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૮૧૭૬ ૧૪૯૦૩૨ 
 અન્ય ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૪ ૫૦૩ 
 મજૂંર થયેલ બેઠકો ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૨૭૪ ૪૬૯૨૦ 
 કુલ આઇ.ટી.આઇ ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૧૩ ૭૮૬ 
 કુલ મજૂંર થયેલ બેઠકો ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૮૪૫૦ ૧૯૫૯૫૨ 

૧૬ ખેતી -િમીનનો ઉપયોગ:     
૧૬.૧ કુલ નવસ્ તાર ૨૦૦૭-૦૮ ચો. કક.મી. ૨૨૧૧ ૧૯૬૦૨૪ 
૧૬.૨ અહવેાલ હઠેળના વષષ માટે: ૨૦૦૭-૦૮ ચો. કક.મી. ૨૨૧૧ ૧૯૬૦૨૪ 
૧૬.૩ જગંલ ૨૦૦૭-૦૮ '૦૦ હકેટર ૨૯૪ ૧૮૩૪૦ 

૧૬.૪ 
બીનખેતી નવષયક ઉપયોગમા ંલેવાયેલ 

જમીન 
૨૦૦૭-૦૮ 

'૦૦ હકેટર ૫૬ ૧૧૭૧૧ 

૧૬.૫ ઉજ્જડ અને ખતેી ન શકય તેવી જમીન ૨૦૦૭-૦૮ '૦૦ હકેટર ૧૫૫ ૨૫૫૧૫ 

૧૬.૬ 
કાયમી ચરાણ અને અન્ ય ચરાણની 

જમીન 
૨૦૦૭-૦૮ 

'૦૦ હકેટર 
૬૫ 

૮૫૧૪ 

૧૬.૭ ખેડવા લાયક પડતર જમીન ૨૦૦૭-૦૮ '૦૦ હકેટર ૪૮૩ ૧૯૬૦૦ 
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ક્રમ 
 

વવગત 
 

વર્ષ એકમ 
જિલ્લો 

નવસારી 
રાિય 

ગિુરાત 

૧૬.૮ અન્ ય પડતર જમીન ૨૦૦૭-૦૮ '૦૦ હકેટર ૮૦ ૧૮૯ 

૧૬.૯ ચાલ ુપડતર જમીન ૨૦૦૭-૦૮ '૦૦ હકેટર ૪૮ ૫૦૯૭ 

૧૬.૧૦ ચોખ્ ખો વાવેતર નવસ્ તાર ૨૦૦૭-૦૮ '૦૦ હકેટર ૧૩૬૪ ૯૯૬૫૮ 
૧૬.૧૧ ખાધ પાક હઠેળનો નવસ્તાર ૨૦૦૭-૦૮ '૦૦ હકેટર ૯૧૪ ૫૭૦૬૫ 
૧૬.૧૨ અખાધ પાક હઠેળનો નવસ્તાર ૨૦૦૭-૦૮ '૦૦ હકેટર ૬૬ ૬૫૦૪૯ 
૧૬.૧૩ એકંદર  વાવેતર નવસ્ તાર ૨૦૦૭-૦૮ '૦૦ હકેટર ૧૬૫૭ ૧૨૨૧૧૪ 

૧૭ પશધુન – ૨૦૧૨:     

 ગાય ૨૦૧૨ સખં્ યા ૧૯૧૩૮૪ ૯૯૮૩૯૫૩ 
 ભેંસ ૨૦૧૨ સખં્ યા ૯૫૮૮૭ ૧૦૩૮૫૫૭૪ 
 ઘટેા ૨૦૧૨ સખં્ યા ૨૦૬૭ ૧૭૦૭૭૫૦ 
 બકરા ૨૦૧૨ સખં્ યા ૭૪૪૬૯ ૪૯૫૮૯૭૨ 
 અન્ય ૨૦૧૨ સખં્ યા ૪૦૨૯ ૩૮૯૯૩ 
 કુલ પશધુન ૨૦૧૨ સખં્ યા ૩૬૭૮૩૬ ૨૭૧૨૮૨૦૦ 
 મરઘા બતકા ૨૦૧૨ સખં્ યા ૪૩૯૧૧૨ ૧૫૦૦૫૭૫૧ 

૧૭.૧ પશ ુદવાખાના:     

 પશ ુહોસ્સ્પટલ ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૧૭ - 
 પશ ુદવાખાના ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૨ - 
 મોબાઇલ (દવાખાનુ)ં ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૨ - 
 પ્રાથનમક પશ ુસારવાર કેન્ ર ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૧૭ - 

૧૮ સહકાર કે્ષત્ર:     

 સહકારી કો.ઓ.બેન્ ક ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૨૩ - 

 જમીન નધરાણ બેન્ ક ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૪ - 
 બજાર સનમનત ના ંમખુ્ય યાડષ ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૪ - 
 પેટા યાડષ ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૭ - 
 સહકારી મડંળીઓ ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૨૦૦૫ - 

૧૯ બેન્ ક:     

 રાષ્ટ્રીય કૃત બેંકો ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૧૬૬ ૭૩૦૩ 
 ખાનગી બેંકો ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૨૯ - 



31 

 

ક્રમ 
 

વવગત 
 

 એકમ 
જિલ્લો 

નવસારી 
રાિય 

ગિુરાત 

૨૦ પોલીસ વ્યવસ્થા:     

 પોલીસ સ્ ટેશન ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૧૨ ૬૨૭ 
 પોલીસ ચોકી ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૧૨ - 
 આઉટ પોસ્ ટ ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૧૩ ૬૧૩ 
      

૨૧ અન્ય:     
 જજલ્લા પચંાયતના સભ્ યોની સખં્ યા ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૩૦ - 
 તાલકુા પચંાયતના સભ્ યો ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૧૩૪ - 
 ગ્રામ પચંાયતના સભ્ યો ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૩૧૯૫ - 
 નગરપાલલકાના સભ્ યો ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૧૪0 - 
 મધ્યાહન ભોજન કેન્રો ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૭૩૪ - 
 વાજબી ભાવની દુકાનો ૨૦૧૭-૧૮ સખં્ યા ૪૦૪ - 
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ભાગ-૩ 

નવસારી જિલ્લાના આંકડાકીય પત્રકો 
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આંકડાકીય પત્રકો 
અનકુ્રમણિકા 

પત્રક 
નબંર 

વવગત પાના ન.ં 

૧ વસવત 
 

૧.૧ તાલકુાવાર ગ્રામ્ય અને શહરેી જાતતવાર વસતત-૨૦૧૧ ૩૫ 

૧.૨ તાલકુાવાર અને તવસ્તારવાર જાતત પ્રમાણ(દર હજાર પરુુષોએ સ્ત્રીઓ) -૨૦૧૧ ૩૬ 

૧.૩ 
તાલકુાવાર અને તવસ્તારવાર ૦-૬ વયજૂથના બાળકોની વસતત કુલ વસતત સામે ટકાવારી અને બાળ 
જાતતપ્રમાણ-૨૦૧૧ 

૩૭ 

૧.૪ તાલકુાવાર કુલવસતત અને ૦-૬ વયજુથની બાળ વસતતનુું  જાતત પ્રમાણ – ૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧ ૩૮ 

૧.૫ તાલકુા વાર, જાતતવાર અને તવસ્તારવાર સાક્ષર વસતત  -૨૦૧૧ ૩૯ 

૧.૬ તાલકુાવાર કુલ વસતતમાું શહરેી વસતતની ટકાવારી ૪૦ 

૧.૭ તાલકુાવાર કુલ વસતતમાું હહસ્સાની ટકાવારી -૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧ ૪૧ 

૧.૮ જાતત પ્રમાણ- ૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧ ૪૨ 

૧.૯ ગ્રામ્ય, શહરેી અને જાતતવાર (૦ -૬ વષષ) સધુીનાું બાળકોની વસ્તી-૨૦૧૧ ૪૩ 

૧.૧૦ ગ્રામ્ય અને શહરેી બાળ વસતતની ટકાવારી -૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧ ૪૪ 

૧.૧૧ ગ્રામ્ય અને શહરેી બાળ વસતતની ટકાવારી-૨૦૧૧ ૪૫ 

૧.૧૨ સાક્ષર વસતત અને સાક્ષરતા દર- ૨૦૧૧ ૪૬ 

૧.૧૩ સાક્ષરતા દર – પરુૂષ અને સ્ત્રી- ૨૦૧૧ ૪૭-૪૮ 

૧.૧૪ તાલકુાવાર, તવસ્તારવાર, જાતતવાર અનસુચુિત જાતતની વસતી-૨૦૧૧ ૪૯ 

૧.૧૫ તાલકુાવાર,તવસ્તારવાર અનસુચુિત જાતતની સાક્ષર વસતત અને સાક્ષરતા દર ૫૦ 

૧.૧૬ તાલકુાવાર, તવસ્તારવાર, જાતતવાર અનસુચુિત જનજાતત વસતત-૨૦૧૧ ૫૧ 

૧.૧૭ તાલકુાવાર,તવસ્તારવાર અનસુચુિત જન જાતતની સાક્ષર વસતત અને સાક્ષરતા દર ૫૨ 

૧.૧૮ તાલકુાવાર મખુ્ય કામ કરનારાઓ, તસમાુંત કામ કરનારાઓ અને કામ નહહ કરનારાઓ-૨૦૧૧ ૫૩ 

૧.૧૯ 
તાલકુાવાર મખુ્ય કામ કરનારાઓ, તસમાુંત કામ કરનારાઓ, કુલ કામ કરનારાઓ અને કામ નહહ 
કરનારાઓની કુલ વસતત સામે ટકાવારી -૨૦૧૧ 

૫૪ 

૧.૨૦ તાલકુાવાર મખુ્ય ઔદ્યોચિક જુથવાર મખુ્ય કામ કરનારાઓનુું વિીકરણ -૨૦૧૧ ૫૫ 

૧.૨૧ તાલકુાવાર મખુ્ય ઔદ્યોચિક જુથવાર તસમાુંત કામ કરનારાઓનુું વિીકરણ -૨૦૧૧ ૫૬ 

૧.૨૨ વસતત જુથ મજુબ િામો અને વસતતનુું વિીકરણ-૨૦૧૧ ૫૭-૫૮ 

૧.૨૩ વસતત જુથ મજુબ શહરેોનુું વિીકરણ -૨૦૧૧ ૫૯ 

૧.૨૪ ધમષ આધાહરત તાલકુાવાર વસતત- ૨૦૧૧ ૬૦ 

૨ ખતેી 
 

૨.૧ તાલકુાવાર વાતષિક સરેરાશ વરસાદ ૬૧ 

૨.૨ મખુ્ય ખેતી પાકો હઠેળનો તવસ્તાર અને ઉત્પાદન ૬૨ 

૨.૩ સ્ત્રોત પ્રમાણે તસિંચિત તવસ્તાર ૬૩ 

૨.૪ પશધુનનુું પ્રમાણ ૬૪ 
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૨.૫ પશધુન િણતરી મજુબ તાલકુાવાર દુધાળા પશઓુ અને મરઘા-બતકો ૬૫ 

૨.૬ પશ ુસારવાર કેમ્પની તવિત ૬૫ 

૩ સહકાર 
 

૩.૧ સહકારી મુંડળીઓની કામિીરી ૬૬ 
૪ ખાિકામ 

 

૪.૧ ખતનજ ઉત્પાદનનુું મલૂ્ય ૬૭ 

૫ વીિળી 
 

૫.૧ ઉપયોિ અનસુાર વીજ વપરાશ ૬૮ 
૬ વાહનવ્યવહાર અને સદેંશાવ્યવહાર 

 

૬.૧ રસ્તાઓના પ્રકાર મજુબ લુંબાઇ હકલોમીટરમાું ૬૯ 

૬.૨ નવસારી જજલ્લામાું આવેલ ટપાલ કિેરીઓની તવિતો ૭૦ 

૭ બેંકીંગ 
 

૭.૧ જજલ્લામાું આવેલ બેંકીંિની તવિત ૭૧ 

૮ વશક્ષિ 
 

૮.૧ જજલ્લામાું આવેલ પ્રાથતમક શાળાઓ અને તશક્ષકો ૭૨ 

૮.૨ તાલકુાવાર તવદ્યાથીઓની સુંખ્યા ૭૩ 

૮.૩ જજલ્લામાું આવેલ માધ્યતમક-ઉચ્િત્તર માધ્યતમક શાળાઓની તવિત ૭૪ 

૯ િન્મ-મરિના ંઆંકડા 
 

૯.૧ જજલ્લામાું આવેલ તબીબી સુંસ્થાઓની તવિત ૭૫ 

૧૦ કુટંુબ કલ્યાિ 
 

૧૦.૧ વ્યુંતધકરણ કરાવનાર અને આંકડીઓ મકુાવનાર વ્યકતતઓ ૭૬ 

૧૧ રોિગાર 
 

૧૧.૧ શૈક્ષચણક સ્તર અનસુાર રોજિાર તવતનયમન કિેરીમાું રોજિારી મેળવવા નોંધાયેલ વ્યક્તતઓ ૭૭ 

૧૧.૨ પ્રકારવાર આઇ.ટી.આઇ.ની સુંખ્યા ૭૮ 

૧૨ ભાવ 
 

૧૨.૧ જજલ્લામાું આવેલ વાજબીભાવની દુકાનોની તવિત ૭૯ 

૧૩ પ્રકકિણ 
 

૧૩.૧ તાલકુાવાર પીવાનાું પાણીની તવતવધ યોજનામાું સમાતવષ્ટ િામોની સુંખ્યા ૮૦ 

૧૩.૨ પોચલસ સ્ટેશનની તવિત ૮૧ 
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૧ વસવત 

1.1 તાલકુાવાર ગ્રામ્ય અને શહરેી જાવતવાર વસવત-૨૦૧૧ 

 

અ.ન.ં 
ગિુરાત/ 
જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

વવસ્તાર 
(ચો.કક.મા)ં 

ગ્રાવમિ શહરેી કુલ 

પરુૂષો સ્ત્રીઓ કુલ પરુૂષો સ્ત્રીઓ કુલ પરુૂષો સ્ત્રીઓ કુલ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 
૧ ગિુરાત ૧૯૬૨૪૪ ૧૭૭૯૯૧૫૯ ૧૬૮૯૫૪૫૦ ૩૪૬૯૪૬૦૯ ૧૩૬૯૨૧૦૧ ૧૨૦૫૨૯૮૨ ૨૫૭૪૫૦૮૩ ૩૧૪૯૧૨૬૦ ૨૮૯૪૮૪૩૨ ૬૦૪૩૯૬૯૨ 

૨ 
નવસારી 
જિલ્લો 

૨૨૧૧ ૪૬૪૭૪૯ ૪૫૫૭૮૬ ૯૨૦૫૩૫ ૨૧૩૪૧૬ ૧૯૫૭૨૧ ૪૦૯૧૩૭ ૬૭૮૧૬૫ ૬૫૧૫૦૭ ૧૩૨૯૬૭૨ 

૨.૧ નવસારી ૨૪૯ ૫૫૯૪૦ ૫૩૭૫૨ ૧૦૯૬૯૨ ૧૦૪૧૯૧ ૯૭૩૫૫ ૨૦૧૫૪૬ ૧૬૦૧૩૧ ૧૫૧૧૦૭ ૩૧૧૨૩૮ 

૨.૨ જલાલપોર ૪૯૩ ૬૯૪૮૬ ૬૬૫૮૫ ૧૩૬૦૭૧ ૪૯૯૭૬ ૪૨૦૧૮ ૯૧૯૯૪ ૧૧૯૪૬૨ ૧૦૮૬૦૩ ૨૨૮૦૬૫ 

૨.૩ િણદેવી ૨૯૫ ૭૮૦૦૦ ૭૬૭૬૪ ૧૫૪૭૬૪ ૪૮૫૨૭ ૪૫૯૭૩ ૯૪૫૦૦ ૧૨૬૫૨૭ ૧૨૨૭૩૭ ૨૪૯૨૬૪ 

૨.૪ િીખલી ૪૫૬ ૧૨૦૭૨૯ ૧૧૭૯૬૮ ૨૩૮૬૯૭ ૩૫૫૬ ૩૪૬૯ ૭૦૨૫ ૧૨૪૨૮૫ ૧૨૧૪૩૭ ૨૪૫૭૨૨ 

૨.૫ વાુંસદા ૫૯૯ ૧૦૮૩૬૩ ૧૦૮૭૯૩ ૨૧૭૧૫૬ ૭૧૬૬ ૬૯૦૬ ૧૪૦૭૨ ૧૧૫૫૨૯ ૧૧૫૬૯૯ ૨૩૧૨૨૮ 

૨.૬ ખેરિામ ૧૧૮ ૩૨૨૩૧ ૩૧૯૨૪ ૬૪૧૫૫ ૦ ૦ ૦ ૩૨૨૩૧ ૩૧૯૨૪ ૬૪૧૫૫ 
 
 
 

 
 
  

3
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૧.૨ તાલકુાવાર અને વવસ્તારવાર જાવત પ્રમાિ (દર હજાર પરુુષોએ સ્ત્રીઓ) -૨૦૧૧  

 

અ.ન.ં 
ગિુરાત/ 
જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

જાવત પ્રમાિ  

ગ્રાવમિ શહરેી કુલ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ ગિુરાત ૯૪૯ ૮૮૦ ૯૧૯ 

૨ 
નવસારી 
જિલ્લો  

૯૮૧ ૯૧૭ ૯૬૧ 

૨.૧ નવસારી ૯૬૧ ૯૩૪ ૯૪૪ 
૨.૨ જલાલપોર ૯૫૮ ૮૪૧ ૯૦૯ 
૨.૩ િણદેવી ૯૮૪ ૯૪૭ ૯૭૦ 
૨.૪ િીખલી ૯૭૭ ૯૭૬ ૯૭૭ 
૨.૫ વાુંસદા ૧૦૦૪ ૯૬૪ ૧૦૦૧ 
૨.૬ ખેરિામ ૯૯૦ ૦ ૯૯૦ 

 
 

 

 
 

 
 

૮૨૦
૮૪૦
૮૬૦
૮૮૦
૯૦૦
૯૨૦
૯૪૦
૯૬૦
૯૮૦

૧૦૦૦

ગજુરાત 
નવસારી

૯૪૯
૯૮૧

૮૮૦
૯૧૭

જાવત પ્રમાિ 

ગ્રામીણ શહરેી 
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1.3 તાલકુાવાર ૦-૬ વયજૂથના બાળકોની વસવત, કુલ વસવત સામે ટકાવારી અને બાળ જાવતપ્રમાિ- ૨૦૧૧ 
 

અ.ન.ં ગિુરાત/ જિલ્લો/ તાલકુાઓ 
૦-૬ વષણની બાળ વસવત બાળ વસવત ટકાવારી(૦-૬વષણ) બાળ જાવત પ્રમાિ (૦-૬વષણ) 

ગ્રાવમિ શહરેી કુલ ગ્રાવમિ શહરેી કુલ ગ્રાવમિ શહરેી કુલ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 

૧ ગિુરાત ૪૮૨૪૯૦૩ ૨૯૫૨૩૫૯ ૭૭૭૭૨૬૨ ૧૩.૯૧ ૧૧.૪૭ ૧૨.૮૭ ૯૧૪ ૮૫૨ ૮૯૦ 

૨ નવસારી જિલ્લો  ૯૨૪૬૬ ૪૨૭૦૪ ૧૩૫૧૭૦ ૧૦.૦૪ ૧૦.૪૪ ૧૦.૧૭ ૯૪૬ ૮૭૪ ૯૨૩ 

૨.૧ નવસારી ૧૧૬૮૬ ૨૦૩૨૨ ૩૨૦૦૮ ૧૦.૬૫ ૧૦.૦૮ ૧૦.૨૮ ૯૫૯ ૮૭૮ ૯૦૭ 

૨.૨ જલાલપોર ૧૨૩૭૫ ૧૧૪૭૩ ૨૩૮૪૮ ૯.૦૯ ૧૨.૪૭ ૧૦.૪૬ ૯૦૩ ૮૪૬ ૮૭૫ 

૨.૩ િણદેવી ૧૪૦૯૭ ૮૮૦૧ ૨૨૮૯૮ ૯.૧૧ ૯.૩૧ ૯.૧૯ ૯૪૩ ૮૮૬ ૯૨૦ 

૨.૪ િીખલી ૨૩૩૭૬ ૬૩૧ ૨૪૦૦૭ ૯.૭૯ ૮.૯૮ ૯.૭૭ ૯૫૪ ૯૮૪ ૯૫૫ 

૨.૫ વાુંસદા ૨૪૪૦૬ ૧૪૭૭ ૨૫૮૮૩ ૧૧.૨૪ ૧૦.૫ ૧૧.૧૯ ૯૫૧ ૯૦૮ ૯૪૯ 

૨.૬ ખેરિામ ૬૫૨૬ ૦ ૬૫૨૬ ૧૦.૧૭ ૦ ૧૦.૧૭ ૯૭૦ ૦ ૯૭૦ 

3
7
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૧.૪ તાલકુાવાર કુલ વસવત અને ૦-૬ વયજુથની બાળ વસવતનુ ંજાવત પ્રમાિ (વસવત ગિતરી-૨૦૦૧ અને 
૨૦૧૧ મિુબ) 
 

અ.ન.ં 
ગિુરાત/ જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

જાવત પ્રમાિ (દર ૧૦૦૦ પરૂૂષોએ સ્ત્રીઓ) 

કુલ  વસવત 
૦ થી ૬ વયજુથની 

બાળવસવત 
૨૦૦૧ ૨૦૧૧ ૨૦૦૧ ૨૦૧૧ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ ગિુરાત ૯૨૦ ૯૧૯ ૮૮૩ ૮૯૦ 

૨ નવસારી જિલ્લો  ૯૫૫ ૯૬૧ ૯૧૫ ૯૨૩ 

૨.૧ નવસારી ૯૩૧ ૯૪૪ ૯૬૪ ૯૦૭ 
૨.૨ જલાલપોર ૯૨૭ ૯૦૯ ૯૭૩ ૮૭૫ 
૨.૩ િણદેવી ૯૫૯ ૯૭૦ ૧૦૦૮ ૯૨૦ 
૨.૪ િીખલી ૯૬૯ ૯૭૭ ૯૪૯ ૯૫૫ 
૨.૫ વાુંસદા ૯૯૧ ૧૦૦૧ ૧૦૭૮ ૯૪૯ 
૨.૬ ખેરિામ ૯૭૬ ૯૯૦ ૯૯૦ ૯૭૦ 

 

 
 

  

૮૬૦
૮૭૦
૮૮૦
૮૯૦
૯૦૦
૯૧૦
૯૨૦
૯૩૦

ગજુરાત 
નવસારી

૮૮૩

૯૧૫

૮૯૦

૯૨ ૩

૦ થી ૬ વયજુથમા ંજાવત પ્રમાિ 

૨૦૦૧ ૨૦૧ ૧
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૧.૫ તાલકુાવાર, જાવતવાર અને વવસ્તારવાર સાક્ષર વસવત -૨૦૧૧ 

 
 

અ.ન.ં 
ગિુરાત/ જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 
સાક્ષર વસવત 

કુલ પરુૂષ સ્ત્રી ગ્રામ્ય શહરેી 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૧ ગિુરાત ૪૧૦૯૩૩૫૮ ૨૩૪૭૪૮૭૩ ૧૭૬૧૮૪૮૫ ૨૧૪૨૦૮૪૨ ૧૯૬૭૨૫૧૬ 

૨ નવસારી જિલ્લો ૧૦૦૧૯૦૯ ૫૩૯૪૭૧ ૪૬૨૪૩૮ ૬૭૬૦૮૩ ૩૨૫૮૨૬ 

૨.૧ નવસારી ૨૩૯૬૯૪ ૧૨૮૬૦૭ ૧૧૧૦૮૭ ૭૯૧૩૯ ૧૬૦૫૫૫ 
૨.૨ જલાલપોર ૧૮૨૦૬૦ ૯૮૫૯૧ ૮૩૪૬૯ ૧૧૦૯૧૧ ૭૧૧૪૯ 
૨.૩ િણદેવી ૨૦૩૭૫૧ ૧૦૬૭૦૫ ૯૭૦૪૬ ૧૨૬૨૯૨ ૭૭૪૫૯ 
૨.૪ િીખલી ૧૮૧૯૯૩ ૯૮૦૭૬ ૮૩૯૧૭ ૧૭૬૦૫૦ ૫૯૪૩ 
૨.૫ વાુંસદા ૧૪૮૬૨૧ ૮૨૬૧૦ ૬૬૦૧૧ ૧૩૭૯૦૧ ૧૦૭૨૦ 
૨.૬ ખેરિામ ૪૫૭૯૦ ૨૪૮૮૨ ૨૦૯૦૮ ૪૫૭૯૦ ૦ 

 
 

 

  

ગજુરાત નવસારી

૨ ૩૪૭૪૮૭૩

૫૩૯૪૭૧

૧૭૬૧૮૪૮૫

૪૬૨૪૩૮

૨ ૧૪૨૦૮૪૨

૬૭૬૦૮૩

૧૯૬૭૨૫૧૬

૩ ૨૫૮૨૬

સાક્ષર વસવત 
પરુૂષ સ્ત્રી ગ્રામ્ય શહરેી 
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૧.૬  તાલકુાવાર કુલ વસવતમા ંશહરેી વસવતની ટકાવારી  

 

અ.ન.ં 
ગિુરાત/ જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 
૨૦૦૧ ૨૦૧૧ 

૧ ગિુરાત ૩૭.૪૦ ૪૨.૬૦ 

૨ નવસારી જિલ્લો  ૨૭.૩૬ ૩૦.૭૭ 

૨.૧ નવસારી ૫૯.૦૩ ૬૪.૭૬ 
૨.૨ જલાલપોર ૩૬.૩૧ ૪૦.૩૪ 
૨.૩ િણદેવી ૩૬.૩૨ ૩૭.૯૧ 
૨.૪ િીખલી ૨.૯૭ ૨.૮૬ 
૨.૫ વાુંસદા ૦.૦૦ ૬.૦૯ 
૨.૬ ખેરિામ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

૪૨ .૬

૩૦.૭૭

૦.
૫.

૧૦.
૧૫.
૨૦.
૨૫.
૩૦.
૩૫.
૪૦.
૪૫.

વષષ ૨૦૧૧

શહરેી વસતત 

ગજુરાત નવસારી
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૧.૭ તાલકુાવાર કુલ વસતતમાું હહસ્સાની ટકાવારી ૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧ 
 

 

અ.ન.ં 
ગિુરાત/ 
જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

કુલ વસવતમા ંકહસ્સાની  
ટકાવારી ૨૦૦૧ 

કુલ વસવતમા ંકહસ્સાની  
ટકાવારી ૨૦૧૧ 

ગ્રાવમિ શહરેી ગ્રાવમિ શહરેી 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ ગિુરાત ૬૨.૬૦ ૩૭.૪૦ ૫૭.૪૦ ૪૨.૬૦ 

૨ 
નવસારી 
જિલ્લો  

૭૨.૬૪ ૨૭.૩૬ ૬૯.૨૩ ૩૦.૭૭ 

૨.૧ નવસારી ૪૦.૯૭ ૫૯.૦૩ ૩૫.૨૪ ૬૪.૭૬ 
૨.૨ જલાલપોર ૬૩.૬૯ ૩૬.૩૧ ૫૯.૬૬ ૪૦.૩૪ 
૨.૩ િણદેવી ૬૩.૬૮ ૩૬.૩૨ ૬૨.૦૯ ૩૭.૯૧ 
૨.૪ િીખલી ૯૭.૦૩ ૨.૯૭ ૯૭.૧૪ ૨.૮૬ 
૨.૫ વાુંસદા ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૩.૯૧ ૬.૦૯ 
૨.૬ ખેરિામ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 
 

 
 

  

૦.
૧૦.
૨૦.
૩૦.
૪૦.
૫૦.
૬૦.
૭૦.

ગજુરાત નવસારી

૫૭.૪

૬૯.૨ ૩

૪૨ .૬

૩૦.૭૭

ગ્રામીિ અને શહરેી વસવત 

ગ્રામીણ શહરેી 
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૧.૮  જાવત પ્રમાિ ૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧ 
 

અ.ન.ં 
ગિુરાત/ 
 જિલ્લો/  
તાલકુાઓ 

જાવત પ્રમાિ 
(દર ૧૦૦૦ પરુુષોએ સ્ત્રીઓ) ૨૦૦૧ 

જાવત પ્રમાિ 
(દર ૧૦૦૦ પરુુષોએ સ્ત્રીઓ) ૨૦૧૧ 

ગ્રાવમિ શહરેી કુલ ગ્રાવમિ શહરેી કુલ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૩ ૪ ૫ 
૧ ગિુરાત ૯૪૫ ૮૮૦ ૯૨૦ ૯૪૯ ૮૮૦ ૯૧૯ 

૨ નવસારી જિલ્લો  ૯૭૦ ૯૧૫ ૯૫૫ ૯૮૧ ૯૧૭ ૯૬૧ 

૨.૧ નવસારી ૯૫૨ ૯૧૭ ૯૩૧ ૯૬૧ ૯૩૪ ૯૪૪ 
૨.૨ જલાલપોર ૯૬૧ ૮૭૧ ૯૨૭ ૯૫૮ ૮૪૧ ૯૦૯ 
૨.૩ િણદેવી ૯૬૪ ૯૫૦ ૯૫૯ ૯૮૪ ૯૪૭ ૯૭૦ 
૨.૪ િીખલી ૯૬૯ ૯૫૭ ૯૬૯ ૯૭૭ ૯૭૬ ૯૭૭ 
૨.૫ વાુંસદા ૯૯૧ ૦ ૯૯૧ ૧૦૦૪ ૯૬૪ ૧૦૦૧ 
૨.૬ ખેરિામ ૯૭૬ ૦ ૯૭૬ ૯૯૦ ૦ ૯૯૦ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

૮૨૦
૮૪૦
૮૬૦
૮૮૦
૯૦૦
૯૨૦
૯૪૦
૯૬૦
૯૮૦

૧૦૦૦

ગજુરાત નવસારી

૯૪૯

૯૮૧

૮૮૦

૯૧૭

ગિુરાત અને નવસારી જિલ્લામા ંવસવત ગિતરી ૨૦૧૧ મિુબ જાવત પ્રમાિ 

ગ્રામીણ શહરેી 
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૧.૯ ગ્રામ્ય, શહરેી અને જાવતવાર (૦-૬ વષણ) સધુીના ંબાળકોની વસવત-૨૦૧૧ 

 

ક્રમ તાલકુાનુ ંનામ 
૦ થી ૬ વષણ ની વસ્તી 

ગ્રાવમિ શહરેી કુલ પરુુષ સ્ત્રી કુલ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૧ નવસારી ૧૧૬૮૬ ૨૦૩૨૨ ૩૨૦૦૮ ૧૬૭૮૩ ૧૫૨૨૫ ૩૨૦૦૮ 
૨ જલાલપોર ૧૨૩૭૫ ૧૧૪૭૩ ૨૩૮૪૮ ૧૨૭૧૮ ૧૧૧૩૦ ૨૩૮૪૮ 
૩ િણદેવી ૧૪૦૯૭ ૮૮૦૧ ૨૨૮૯૮ ૧૧૯૨૩ ૧૦૯૭૫ ૨૨૮૯૮ 
૪ િીખલી ૨૩૩૭૬ ૬૩૧ ૨૪૦૦૭ ૧૨૨૮૦ ૧૧૭૨૭ ૨૪૦૦૭ 
૫ વાુંસદા ૨૪૪૦૬ ૧૪૭૭ ૨૫૮૮૩ ૧૩૨૮૨ ૧૨૬૦૧ ૨૫૮૮૩ 
૬ ખેરિામ ૬૫૨૬ ૦ ૬૫૨૬ ૩૩૧૨ ૩૨૧૪ ૬૫૨૬ 
  કુલ:- ૯૨૪૬૬ ૪૨૭૦૪ ૧૩૫૧૭૦ ૭૦૨૯૮ ૬૪૮૭૨ ૧૩૫૧૭૦ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

૯૨૪૬૬

૪૨૭૦૪

૭૦૨૯૮
૬૪૮૭૨

૦
૧૦૦૦૦
૨૦૦૦૦
૩૦૦૦૦
૪૦૦૦૦
૫૦૦૦૦
૬૦૦૦૦
૭૦૦૦૦
૮૦૦૦૦
૯૦૦૦૦

૧૦૦૦૦૦

જજલ્લો નવસારી

૦ થી ૬ વષણની વસતી - ૨૦૧૧

ગ્રાતમણ શહરેી પરુૂષ સ્ત્રી 
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૧.૧૦ ગ્રામ્ય અને શહરેી બાળ વસવત - ૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧ 

 

ક્રમ 
તાલકુાનુ ં 

નામ   

 બાળ વસવત  (૦ થી ૬ વષણની વસ્તી) 
૨૦૦૧ ૨૦૧૧ 

ગ્રાવમિ શહરેી કુલ ગ્રાવમિ શહરેી કુલ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

૧ નવસારી ૧૪૫૬૯ ૧૮૨૩૫ ૩૨૮૦૪ ૧૧૬૮૬ ૨૦૩૨૨ ૩૨૦૦૮ 
૨ જલાલપોર ૧૬૭૫૬ ૧૦૫૨૮ ૨૭૨૮૪ ૧૨૩૭૫ ૧૧૪૭૩ ૨૩૮૪૮ 
૩ િણદેવી ૧૭૫૭૧ ૯૧૮૨ ૨૬૭૫૩ ૧૪૦૯૭ ૮૮૦૧ ૨૨૮૯૮ 
૪ િીખલી ૨૭૧૦૮ ૭૧૪ ૨૭૮૨૨ ૨૩૩૭૬ ૬૩૧ ૨૪૦૦૭ 
૫ વાુંસદા ૨૭૪૯૯ ૦ ૨૭૪૯૯ ૨૪૪૦૬ ૧૪૭૭ ૨૫૮૮૩ 
૬ ખેરિામ ૭૧૨૧ ૦ ૭૧૨૧ ૬૫૨૬ ૦ ૬૫૨૬ 
  કુલ:- ૧૧૦૬૨૪ ૩૮૬૫૯ ૧૪૯૨૮૩ ૯૨૪૬૬ ૪૨૭૦૪ ૧૩૫૧૭૦ 

 
 
 

 
 

 
 

૦

૨૦૦૦૦

૪૦૦૦૦

૬૦૦૦૦

૮૦૦૦૦

૧૦૦૦૦૦

૧૨૦૦૦૦

૨૦૦૧ ૨૦૧૧

૧૧૦૬૨૪

૯૨૪૬૬

૩૮૬૫૯ ૪૨૭૦૪

ગ્રામીિ-શહરેી બાળ વસવત - ૨૦૧૧ 

ગ્રામીણ શહરેી 

જજલ્લો નવસારી
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૧.૧૧ ગ્રામ્ય અને શહરેી બાળ વસવતની ટકાવારી -૨૦૧૧ 

 

ક્રમ 
તાલકુાનુ ં

નામ 
ગ્રાવમિ શહરેી કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ નવસારી ૧૦.૬૫ ૧૦.૦૮ ૧૦.૨૮ 
૨ જલાલપોર ૯.૦૯ ૧૨.૪૭ ૧૦.૪૬ 
૩ િણદેવી ૯.૧૧ ૯.૩૧ ૯.૧૯ 
૪ િીખલી ૯.૭૯ ૮.૯૮ ૯.૭૭ 
૫ વાુંસદા ૧૧.૨૪ ૧૦.૫૦ ૧૧.૧૯ 
૬ ખેરિામ ૧૦.૧૭ ૦.૦૦ ૧૦.૧૭ 
  કુલ:- ૧૦.૦૪ ૧૦.૪૪ ૧૦.૧૭ 

 

 
 
 

 
 
 

 

૧૦.૦૪૧૦.૪૪

વવસ્તારવાર બાળ વસવતની ટકાવારી  

ગ્રાતમણ શહરેી 
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          ૧.૧૨ સાક્ષરવસવત અને સાક્ષરતા દર- ૨૦૧૧ 
  

અ.ન.ં 
ગિુરાત/ 
જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

સાક્ષર વસવત સાક્ષર વસવત સાક્ષરતા દર 

ગ્રાવમિ શહરેી કુલ પરુુષ સ્ત્રી કુલ ગ્રાવમિ શહરેી કુલ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 

૧ ગિુરાત ૨૧૪૨૦૮૪૨ ૧૯૬૭૨૫૧૬ ૪૧૦૯૩૩૫૮ ૨૩૪૭૪૮૭૩ ૧૭૬૧૮૪૮૫ ૪૧૦૯૩૩૫૮ ૭૧.૭૦ ૮૬.૩૦ ૭૮.૦૦ 

૨ 
નવસારી 
જિલ્લો 

૬૭૬૦૮૩ ૩૨૫૮૨૬ ૧૦૦૧૯૦૯ ૫૩૯૪૭૧ ૪૬૨૪૩૮ ૧૦૦૧૯૦૯ ૮૧.૬ ૮૮.૯ ૮૩.૯ 

૨.૧ નવસારી ૭૯૧૩૯ ૧૬૦૫૫૫ ૨૩૯૬૯૪ ૧૨૮૬૦૭ ૧૧૧૦૮૭ ૨૩૯૬૯૪ ૮૦.૭૫ ૮૮.૫૯ ૮૫.૮૪ 

૨.૨ જલાલપોર ૧૧૦૯૧૧ ૭૧૧૪૯ ૧૮૨૦૬૦ ૯૮૫૯૧ ૮૩૪૬૯ ૧૮૨૦૬૦ ૮૯.૬૬ ૮૮.૩૬ ૮૯.૧૫ 

૨.૩ િણદેવી ૧૨૬૨૯૨ ૭૭૪૫૯ ૨૦૩૭૫૧ ૧૦૬૭૦૫ ૯૭૦૪૬ ૨૦૩૭૫૧ ૮૯.૭૮ ૯૦.૩૮ ૯૦.૦૧ 

૨.૪ િીખલી ૧૭૬૦૫૦ ૫૯૪૩ ૧૮૧૯૯૩ ૯૮૦૭૬ ૮૩૯૧૭ ૧૮૧૯૯૩ ૮૧.૭૬ ૯૨.૯૫ ૮૨.૦૮ 

૨.૫ વાુંસદા ૧૩૭૯૦૧ ૧૦૭૨૦ ૧૪૮૬૨૧ ૮૨૬૧૦ ૬૬૦૧૧ ૧૪૮૬૨૧ ૭૧.૫૪ ૮૫.૧૧ ૭૨.૩૮ 

૨.૬ ખેરિામ ૪૫૭૯૦ ૦ ૪૫૭૯૦ ૨૪૮૮૨ ૨૦૯૦૮ ૪૫૭૯૦ ૭૯.૪૬ ૦ ૭૯.૪૬ 
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   ૧.૧૩ સાક્ષરતા દર : પરુૂષ અને સ્ત્રી -૨૦૧૧ 
 

 

અ.ન.ં ગિુરાત/ જિલ્લો/ તાલકુાઓ 
સાક્ષરતા દર (પરુુષ) સાક્ષરતા દર (સ્ત્રી) 

ગ્રાવમિ શહરેી કુલ ગ્રાવમિ શહરેી કુલ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૧ ગિુરાત ૮૧.૬૦ ૯૧.૦૦ ૮૫.૮૦ ૬૧.૪૦ ૮૧.૦૦ ૬૯.૭૦ 

૨ નવસારી જિલ્લો ૮૬.૯૮ ૯૨.૬૨ ૮૮.૭૫ ૭૬.૨૩ ૮૪.૯૧ ૭૮.૮૩ 

૨.૧ નવસારી ૮૫.૨૧ ૯૨.૧૩ ૮૯.૭૨ ૭૬.૧૧ ૮૪.૮૪ ૮૧.૭૫ 

૨.૨ જલાલપોર ૯૨.૦૧ ૯૨.૮૭ ૯૨.૩૬ ૮૭.૨૩ ૮૩.૦૦ ૮૫.૬૩ 

૨.૩ િણદેવી ૯૨.૮૪ ૯૩.૫૪ ૯૩.૧૧ ૮૬.૬૯ ૮૭.૦૮ ૮૬.૮૩ 

૨.૪ િીખલી ૮૭.૩૩ ૯૫.૩૧ ૮૭.૫૬ ૭૬.૦૭ ૯૦.૫૩ ૭૬.૪૯ 

૨.૫ વાુંસદા ૮૦.૧૬ ૯૦.૩૦ ૮૦.૭૯ ૬૩.૦૨ ૭૯.૭૭ ૬૪.૦૩ 

૨.૬ ખેરિામ ૮૬.૦૪ ૦.૦૦ ૮૬.૦૪ ૭૨.૮૨ ૦.૦૦ ૭૨.૮૨ 
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ગજુરાત 
નવસારી

૮૫.૮
૮૮ .૭૫

પરુૂષ સાક્ષરતા દર

સાક્ષરતા દર(પરૂષ)

ગજુરાત 
નવસારી

૬૯.૭
૭૮ .૮૩

સ્ત્રી સાક્ષરતા દર

સાક્ષરતા દર (સ્ત્રી)



 

 

 ૧.૧૪ તાલકુાવાર, વવસ્તારવાર, જાવતવાર અનસુણુચત જાવતની વસવત-૨૦૧૧ 
 

અ.ન.ં 
 ગિુરાત/ 
જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

ગ્રામ્ય   શહરેી  કુલ  કુલ વસવત 
સામે 

ટકાવારી  પરુૂષ  સ્ત્રી  કુલ પરુૂષ  સ્ત્રી  કુલ પરુૂષ  સ્ત્રી  કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

૧ ગિુરાત ૧૧૭૬૧૦૭ ૧૧૦૫૪૬૬ ૨૨૮૧૫૭૩ ૯૩૪૨૨૪ ૮૫૮૬૫૦ ૧૭૯૨૮૭૪ ૨૧૧૦૩૩૧ ૧૯૬૪૧૧૬ ૪૦૭૪૪૪૭ ૬.૭૦ 

૨ નવસારી જિલ્લો  ૧૭૩૪૮ ૮૭૧૨ ૮૬૩૬ ૧૮૧૧૬ ૯૨૪૭ ૮૮૬૯ ૩૫૪૬૪ ૧૭૯૫૯ ૧૭૫૦૫ ૨.૬૭ 
૨.૧ નવસારી ૪૧૫૫ ૨૦૮૨ ૨૦૭૩ ૯૬૬૧ ૪૯૫૪ ૪૭૦૭ ૧૩૮૧૬ ૭૦૩૬ ૬૭૮૦ ૪.૪૪ 
૨.૨ જલાલપોર ૩૪૩૧ ૧૭૩૦ ૧૭૦૧ ૪૭૪૧ ૨૪૧૨ ૨૩૨૯ ૮૧૭૨ ૪૧૪૨ ૪૦૩૦ ૩.૫૮ 
૨.૩ િણદેવી ૩૨૬૮ ૧૬૦૧ ૧૬૬૭ ૩૪૯૫ ૧૭૬૭ ૧૭૨૮ ૬૭૬૩ ૩૩૬૮ ૩૩૯૫ ૨.૭૧ 
૨.૪ િીખલી ૪૮૧૩ ૨૪૬૦ ૨૩૫૩ ૭૪ ૪૦ ૩૪ ૪૮૮૭ ૨૫૦૦ ૨૩૮૭ ૨.૧૧ 
૨.૫ વાુંસદા ૮૩૬ ૩૯૮ ૪૩૮ ૧૪૫ ૭૪ ૭૧ ૯૮૧ ૪૭૨ ૫૦૯ ૦.૪૦ 

૨.૬ ખેરિામ ૮૪૫ ૪૪૧ ૪૦૪ ૦ ૦ ૦ ૮૪૫ ૪૪૧ ૪૦૪ ૧.૩૨ 
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૧.૧૫ તાલકુાવાર, વવસ્તારવાર અનસુણુચત જાવતની સાક્ષરવસવત અને સાક્ષરતા દર –૨૦૧૧ 
 

અ.ન.ં 
ગિુરાત/ 
જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

સાક્ષર વસવત સાક્ષરતા દર 

ગ્રાવમિ શહરેી કુલ ગ્રાવમિ શહરેી કુલ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૧ ગિુરાત ૧૪૯૫૪૧૦ ૧૩૩૯૧૧૪ ૨૮૩૪૫૨૪ ૭૫.૨૦ ૮૪.૨૦ ૭૯.૨૦ 

૨ 
નવસારી 
જિલ્લો  

૧૪૯૩૫ ૧૪૨૦૩ ૨૯૧૩૮ ૯૩.૧૬ ૮૮.૪૪ ૯૦.૮૦ 

૨.૧ નવસારી ૩૫૨૯ ૧૩૯૬ ૪૯૨૫ ૯૩.૧૧ ૧૪.૬૭ ૩૭.૦૧ 
૨.૨ જલાલપોર ૩૦૪૯ ૪૮૨ ૩૫૩૧ ૯૫.૩૧ ૧૦.૨૪ ૪૪.૬૬ 
૨.૩ િણદેવી ૨૯૨૪ ૪૩૩ ૩૩૫૭ ૯૬.૩૭ ૧૨.૫૦ ૫૧.૬૭ 
૨.૪ િીખલી ૪૭૯૬ ૬૨ ૪૮૫૮ ૯૧.૧૪ ૯૧.૧૮ ૯૧.૧૪ 
૨.૫ વાુંસદા ૬૩૭ ૧૧૯ ૭૫૬ ૮૫.૩૯ ૮૬.૮૬ ૮૫.૬૨ 

૨.૬ ખેરિામ ૪૫૭૯૦ ૦ ૪૫૭૯૦ ૭૯.૪૬ ૦ ૭૯.૪૬ 
 
 

 
 
 

૦.

૨૦.

૪૦.

૬૦.

૮૦.

૧૦૦.

ગજુરાત 
નવસારી

૭૫.૨
૯૩ .૧૬૮૪.૨ ૮૮.૪૪

અનસુણુચત જાવતમા વવસ્તારવાર સાક્ષરતા દર 

ગ્રાતમણ સાક્ષરતા દર શહરેી સાક્ષરતા દર 



 

૧.૧૬ તાલકુાવાર, વવસ્તારવાર, જાવતવાર અનસુણુચત િનજાવત વસવત-૨૦૧૧ 
 

અ.ન.ં 
 ગિુરાત/ 
જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

ગ્રામ્ય   શહરેી  કુલ  
કુલ 

વસવત 
સામે 

ટકાવારી  કુલ  પરુૂષ  સ્ત્રી  કુલ  પરુૂષ  સ્ત્રી  કુલ  પરુૂષ  સ્ત્રી  
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 
૧ ગિુરાત ૪૦૪૨૬૯૧ ૩૯૭૯૧૫૭ ૮૦૨૧૮૪૮ ૪૫૮૬૯૮ ૪૩૬૬૨૮ ૮૯૫૩૨૬ ૪૫૦૧૩૮૯ ૪૪૧૫૭૮૫ ૮૯૧૭૧૭૪ ૧૪.૮૦ 

૨ 
નવસારી 
જિલ્લો  

૫૭૧૮૧૨ ૨૮૫૯૯૯ ૨૮૫૮૧૩ ૬૭૮૪૭ ૩૩૭૪૧ ૩૪૧૦૬ ૬૩૯૬૫૯ ૩૧૯૭૪૦ ૩૧૯૯૧૯ ૪૮.૧૧ 

૨.૧ નવસારી ૬૧૫૮૬ ૩૦૭૨૫ ૩૦૮૬૧ ૩૨૯૧૬ ૧૬૩૯૨ ૧૬૫૨૪ ૯૪૫૦૨ ૪૭૧૧૭ ૪૭૩૮૫ ૩૦.૩૬ 
૨.૨ જલાલપોર ૩૦૮૮૪ ૧૫૬૪૦ ૧૫૨૪૪ ૭૫૦૪ ૩૭૬૪ ૩૭૪૦ ૩૮૩૮૮ ૧૯૪૦૪ ૧૮૯૮૪ ૧૬.૮૩ 
૨.૩ િણદેવી ૫૭૦૫૭ ૨૮૫૭૪ ૨૮૪૮૩ ૨૦૦૬૮ ૯૯૨૦ ૧૦૧૪૮ ૭૭૧૨૫ ૩૮૪૯૪ ૩૮૬૩૧ ૩૦.૯૪ 
૨.૪ િીખલી ૧૬૩૮૦૦ ૮૨૨૧૦ ૮૧૫૯૦ ૧૩૧૦ ૬૪૩ ૬૬૭ ૧૬૫૧૧૦ ૮૨૮૫૩ ૮૨૨૫૭ ૭૧.૪૧ 
૨.૫ વાુંસદા ૨૦૩૪૨૫ ૧૦૧૩૨૨ ૧૦૨૧૦૩ ૬૦૪૯ ૩૦૨૨ ૩૦૨૭ ૨૦૯૪૭૪ ૧૦૪૩૪૪ ૧૦૫૧૩૦ ૮૫.૨૫ 
૨.૬ ખેરિામ ૫૫૦૬૦ ૨૭૫૨૮ ૨૭૫૩૨ ૦ ૦ ૦ ૫૫૦૬૦ ૨૭૫૨૮ ૨૭૫૩૨ ૮૫.૮૨ 
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52 

૧.૧૭ તાલકુાવાર,વવસ્તારવાર અનસુણુચત િન જાવતની સાક્ષર વસવત અને સાક્ષરતા દર- ૨૦૧૧  
 

અ.ન.ં 
 

 ગિુરાત/ 
જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

સાક્ષર વસવત  સાક્ષરતા દર  

ગ્રાવમિ શહરેી કુલ ગ્રાવમિ શહરેી કુલ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૧ ગિુરાત ૪૧૧૯૨૧૨ ૫૬૯૩૨૪ ૪૬૮૮૫૩૬ ૬૧.૩૦ ૭૨.૭૦ ૬૨.૫૦ 

૨ 
નવસારી 
જિલ્લો  

૩૭૮૦૬૫ ૪૮૦૦૧ ૪૨૬૦૬૬ ૭૪.૦૭ ૭૮.૫૬ ૭૪.૫૫ 

૨.૧ નવસારી ૩૮૯૬૪ ૮૦૯૯ ૪૭૦૬૩ ૭૧.૪૦ ૨૫.૪૭ ૫૪.૪૯ 
૨.૨ જલાલપોર ૧૯૦૬૩ ૧૦૩૫ ૨૦૦૯૮ ૬૯.૬૫ ૧૪.૧૭ ૫૭.૯૭ 
૨.૩ િણદેવી ૪૧૧૦૫ ૪૭૯૮ ૪૫૯૦૩ ૮૦.૩૩ ૨૪.૫૪ ૬૪.૯૧ 

૨.૪ 
િીખલી-
ખેરિામ 

૧૫૧૮૮૬ ૧૦૧૫ ૧૫૨૯૦૧ ૭૭.૧૬ ૮૫.૭૩ ૭૭.૨૧ 

૨.૫ વાુંસદા ૧૨૭૦૪૭ ૪૨૭૦ ૧૩૧૩૧૭ ૭૦.૪૦ ૭૮.૪૬ ૭૦.૬૪ 
 

 

૦.
૧૦.
૨૦.
૩૦.
૪૦.
૫૦.
૬૦.
૭૦.
૮૦.

ગજુરાત નવસારી

૬૧ .૩
૭૪.૦૭૭૨ .૭ ૭૮.૫૬

અનસુણુચત િનજાવતમા ંવવસ્તારવાર સાક્ષરતા દર 

ગ્રામીણ શહરેી 



 

૧.૧૮ તાલકુાવાર મખુ્ય કામ કરનારાઓ, વસમાતં કામ કરનારાઓ અને કામ નકહ કરનારાઓ-૨૦૧૧ 
 

અ.ન.ં 
 ગિુરાત/ 
જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

મખુ્ય કામ કરનારાઓ સીમાતં કામ કરનારાઓ કામ નકહ કરનારાઓ 

પરુુષો  સ્ત્રીઓ  કુલ પરુુષો  સ્ત્રીઓ  કુલ પરુુષો  સ્ત્રીઓ  કુલ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 
૧ ગિુરાત ૧૬૫૬૭૬૯૫ ૩૭૯૭૬૭૯ ૨૦૩૬૫૩૭૪ ૧૪૩૩૨૧૯ ૨૯૬૯૧૫૪ ૪૪૦૨૩૭૩ ૧૩૪૯૦૩૪૬ ૨૨૧૮૧૫૯૯ ૩૫૬૭૧૯૪૫ 

૨ 
નવસારી 
જિલ્લો  

૩૭૫૩૭૫ ૧૩૪૬૨૯ ૫૧૦૦૦૪ ૩૨૫૦૬ ૪૯૩૨૪ ૮૧૮૩૦ ૨૭૦૨૮૪ ૪૬૭૫૫૪ ૭૩૭૮૩૮ 

૨.૧ નવસારી ૯૧૫૨૧ ૩૧૪૭૧ ૧૨૨૯૯૨ ૪૦૧૫ ૪૧૨૦ ૮૧૩૫ ૬૪૫૯૫ ૧૧૫૫૧૬ ૧૮૦૧૧૧ 
૨.૨ જલાલપોર ૬૬૭૧૦ ૧૬૫૯૨ ૮૩૩૦૨ ૩૮૪૪ ૪૦૬૬ ૭૯૧૦ ૪૮૯૦૮ ૮૭૯૪૫ ૧૩૬૮૫૩ 
૨.૩ િણદેવી ૬૮૨૩૧ ૨૧૯૩૨ ૯૦૧૬૩ ૬૭૭૨ ૫૯૯૭ ૧૨૭૬૯ ૫૧૫૨૪ ૯૪૮૦૮ ૧૪૬૩૩૨ 
૨.૪ િીખલી ૭૦૪૪૦ ૨૮૦૬૧ ૯૮૫૦૧ ૬૫૫૪ ૧૧૧૪૬ ૧૭૭૦૦ ૪૭૨૯૧ ૮૨૨૩૦ ૧૨૯૫૨૧ 
૨.૫ વાુંસદા ૬૧૦૩૦ ૩૧૫૮૩ ૯૨૬૧૩ ૮૮૦૬ ૨૦૨૭૯ ૨૯૦૮૫ ૪૫૬૯૩ ૬૩૮૩૭ ૧૦૯૫૩૦ 
૨.૬ ખેરિામ ૧૭૪૪૩ ૪૯૯૦ ૨૨૪૩૩ ૨૫૧૫ ૩૭૧૬ ૬૨૩૧ ૧૨૨૭૩ ૨૩૨૧૮ ૩૫૪૯૧ 
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૧.૧૯ તાલકુાવાર મખુ્ય કામ કરનારાઓ, વસમાતં કામ કરનારાઓ, કુલ કામ કરનારાઓ અને કામ નકહ કરનારાઓની કુલ વસવત 
સામે ટકાવારી -૨૦૧૧ 
 

અ.ન.ં 
ગિુરાત/ જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

મખુ્ય કામ કરનારાઓ સીમાતં કામ કરનારાઓ  કુલ કામ કરનારાઓ કામ નકહ કરનારાઓ 

કુલ 
વ્યક્તતઓ   

તે પૈકી સ્ત્રીઓ  
કુલ 

વ્યક્તતઓ   
તે પૈકી સ્ત્રીઓ  

કુલ 
વ્યક્તતઓ   

તે પૈકી સ્ત્રીઓ  
કુલ 

વ્યક્તતઓ   
તે પૈકી સ્ત્રીઓ  

૧ ૨ ૩ ૪ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 
૧ ગિુરાત ૩૩.૭૦ ૧૩.૧૦ ૭.૩૦ ૧૦.૩૦ ૪૧.૦૦ ૨૩.૪૦ ૫૯.૦૦ ૭૬.૬૦ 
૨ નવસારી જિલ્લો  ૩૮.૩૬ ૨૦.૬૬ ૬.૧૫ ૭.૫૭ ૪૪.૫૧ ૨૮.૨૩ ૫૫.૪૯ ૭૧.૭૭ 
૨.૧ નવસારી ૩૯.૫૨ ૨૦.૮૩ ૨.૬૧ ૨.૭૩ ૪૨.૧૩ ૨૩.૫૫ ૫૭.૮૭ ૭૬.૪૫ 
૨.૨ જલાલપોર ૩૬.૫૩ ૧૫.૨૮ ૩.૪૭ ૩.૭૪ ૩૯.૯૯ ૧૯.૦૨ ૬૦.૦૧ ૮૦.૯૮ 
૨.૩ િણદેવી ૩૬.૧૭ ૧૭.૮૭ ૫.૧૨ ૪.૮૯ ૪૧.૨૯ ૨૨.૭૬ ૫૮.૭૧ ૭૭.૨૪ 
૨.૪ િીખલી ૪૦.૦૯ ૨૩.૧૧ ૭.૨૦ ૯.૧૮ ૪૭.૨૯ ૩૨.૨૯ ૫૨.૭૧ ૬૭.૭૧ 
૨.૫ વાુંસદા ૪૦.૦૫ ૨૭.૩૦ ૧૨.૫૮ ૧૭.૫૩ ૫૨.૬૩ ૪૪.૮૨ ૪૭.૩૭ ૫૫.૧૮ 
૨.૬ ખેરિામ ૩૪.૯૭ ૧૫.૬૩ ૯.૭૧ ૧૧.૬૪ ૪૪.૬૮ ૨૭.૨૭ ૫૫.૩૨ ૭૨.૭૩ 
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૧.૨૦ તાલકુાવાર મખુ્ય ઔદ્યોણગક જુથવાર મખુ્ય કામ કરનારાઓનુ ંવગીકરિ- ૨૦૧૧ 
 

 

અ.
ન.ં 

ગિુરાત/ 
જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

ખેડતૂો ખેત મજૂરો 
ગહૃ ઉધોગમા ં કામ 

કરનારાઓ 
અન્ય કામ  કરનારાઓ 

પરુુષો સ્ત્રીઓ કુલ પરુુષો સ્ત્રીઓ કુલ પરુુષો સ્ત્રીઓ કુલ પરુુષો સ્ત્રીઓ કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ 

૧ ગિુરાત ૪૦૭૫૦૪૭ ૬૭૧૯૦૯ ૪૭૪૬૯૫૬ ૩૦૦૮૯૬૧ ૧૪૮૨૭૯૦ ૪૪૯૧૭૫૧ ૧૮૨૧૦૧ ૭૦૧૧૨ ૨૫૨૨૧૩ ૯૩૦૧૫૮૬ ૧૫૭૨૮૬૮ ૧૦૮૭૪૪૫૪ 

૨ 
નવસારી 
જિલ્લો 

૭૬૯૨૮ ૨૧૩૩૧ ૯૮૨૫૯ ૯૫૦૫૪ ૬૭૦૯૧ ૧૬૨૧૪૫ ૩૭૬૧ ૧૫૬૨ ૫૩૨૩ ૧૯૯૬૩૨ ૪૪૬૪૫ ૨૪૪૨૭૭ 

૨.૧ નવસારી ૫૨૭૨ ૭૧૬ ૫૯૮૮ ૧૮૫૦૧ ૧૪૫૭૪ ૩૩૦૭૫ ૬૬૨ ૩૬૮ ૧૦૩૦ ૬૭૦૮૬ ૧૫૮૧૩ ૮૨૮૯૯ 

૨.૨ જલાલપોર ૫૭૦૫ ૮૨૭ ૬૫૩૨ ૧૧૧૪૫ ૭૬૮૩ ૧૮૮૨૮ ૪૫૧ ૨૬૨ ૭૧૩ ૪૯૪૦૯ ૭૮૨૦ ૫૭૨૨૯ 

૨.૩ િણદેવી ૬૫૪૮ ૧૦૫૨ ૭૬૦૦ ૧૮૨૬૮ ૧૦૮૨૯ ૨૯૦૯૭ ૮૦૪ ૨૪૩ ૧૦૪૭ ૪૨૬૧૧ ૯૮૦૮ ૫૨૪૧૯ 

૨.૪ િીખલી ૨૧૨૯૭ ૪૭૯૯ ૨૬૦૯૬ ૨૬૯૮૮ ૧૭૫૩૧ ૪૪૫૧૯ ૮૮૨ ૧૯૪ ૧૦૭૬ ૨૧૨૭૩ ૫૫૩૭ ૨૬૮૧૦ 

૨.૫ વાુંસદા ૩૦૦૪૩ ૧૨૬૬૨ ૪૨૭૦૫ ૧૫૯૮૩ ૧૩૯૮૦ ૨૯૯૬૩ ૭૮૮ ૪૪૦ ૧૨૨૮ ૧૪૨૧૬ ૪૫૦૧ ૧૮૭૧૭ 

૨.૬ ખેરિામ ૮૦૬૩ ૧૨૭૫ ૯૩૩૮ ૪૧૬૯ ૨૪૯૪ ૬૬૬૩ ૧૭૪ ૫૫ ૨૨૯ ૫૦૩૭ ૧૧૬૬ ૬૨૦૩ 
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૧.૨૧ તાલકુાવાર મખુ્ય ઔદ્યોણગક જુથવાર વસમાતં કામ કરનારાઓનુ ંવગીકરિ -૨૦૧૧  
 

  અ.નું. 
ગજુરાત/ 
જજલ્લો/ 
તાલકુાઓ 

ખેડતૂો ખેત મજૂરો 
ગહૃ ઉધોિમાું  કામ 

કરનારાઓ 
અન્ય કામ  કરનારાઓ 

પરુુષો સ્ત્રીઓ કુલ પરુુષો સ્ત્રીઓ કુલ પરુુષો સ્ત્રીઓ કુલ પરુુષો સ્ત્રીઓ કુલ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ 
૧ ગિુરાત ૧૬૯૪૦૨ ૫૩૧૧૪૨ ૭૦૦૫૪૪ ૬૪૦૬૩૦ ૧૭૦૭૦૩૪ ૨૩૪૭૬૬૪ ૨૮૪૬૦ ૬૩૩૨૬ ૯૧૭૮૬ ૫૯૪૭૨૭ ૬૬૭૬૫૨ ૧૨૬૨૩૭૯ 

૨ 
નવસારી 
જિલ્લો 

૪૪૨૨ ૧૦૧૨૮ ૧૪૫૫૦ ૧૫૪૨૬ ૨૯૦૩૭ ૪૪૪૬૩ ૭૪૧ ૧૧૦૯ ૧૮૫૦ ૧૧૯૧૭ ૯૦૫૦ ૨૦૯૬૭ 

૨.૧ નવસારી ૧૨૩ ૧૧૭ ૨૪૦ ૧૬૦૦ ૧૭૨૩ ૩૩૨૩ ૪૭ ૧૯૪ ૨૪૧ ૨૨૪૫ ૨૦૮૬ ૪૩૩૧ 
૨.૨ જલાલપોર ૨૩૬ ૩૦૫ ૫૪૧ ૧૪૯૫ ૨૩૫૨ ૩૮૪૭ ૭૨ ૧૪૧ ૨૧૩ ૨૦૪૧ ૧૨૬૮ ૩૩૦૯ 
૨.૩ િણદેવી ૩૮૩ ૩૮૭ ૭૭૦ ૨૬૨૬ ૩૩૫૨ ૫૯૭૮ ૧૩૯ ૧૨૧ ૨૬૦ ૩૬૨૪ ૨૧૩૭ ૫૭૬૧ 
૨.૪ િીખલી ૯૨૩ ૨૧૨૭ ૩૦૫૦ ૩૭૧૬ ૭૨૮૬ ૧૧૦૦૨ ૧૭૧ ૨૩૫ ૪૦૬ ૧૭૪૪ ૧૪૯૮ ૩૨૪૨ 
૨.૫ વાુંસદા ૧૯૯૬ ૬૨૧૫ ૮૨૧૧ ૪૯૪૭ ૧૨૦૭૦ ૧૭૦૧૭ ૨૬૦ ૩૨૮ ૫૮૮ ૧૬૦૩ ૧૬૬૬ ૩૨૬૯ 
૨.૬ ખેરિામ ૭૬૧ ૯૭૭ ૧૭૩૮ ૧૦૪૨ ૨૨૫૪ ૩૨૯૬ ૫૨ ૯૦ ૧૪૨ ૬૬૦ ૩૯૫ ૧૦૫૫ 
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૧.૨૨ વસવત જુથ મિુબ ગામો અને વસવતનુ ંવગીકરિ- ૨૦૧૧  
 

ક્રમ 
તાલકુાનુ ં

નામ 

કુલ 
વસ્તી 
વાળા 
ગામો 

કુલ વસ્તી 
૨૦૦ થી ઓછી વસ્તી ૨૦૦ થી ૪૯૯ ૫૦૦ થી ૯૯૯ ૧૦૦૦ થી ૧૯૯૯ 

ગામો પરુુષો સ્ત્રીઓ ગામો પરુુષો સ્ત્રીઓ ગામો પરુુષો સ્ત્રીઓ ગામો પરુુષો સ્ત્રીઓ 
૧ GJ;FZL ૬૫ ૧૦૯૬૯૨ ૦ ૦ ૦ ૬ ૧૧૧૬ ૧૦૮૪ ૧૫ ૫૫૧૯ ૫૩૫૭ ૨૩ ૧૬૨૨૪ ૧૫૯૦૯ 
૨ H,F,5MZ ૭૧ ૧૩૬૦૭૧ ૦ ૦ ૦ ૬ ૧૨૧૯ ૧૧૩૮ ૧૫ ૫૭૨૯ ૫૩૫૯ ૨૭ ૨૦૦૩૮ ૧૯૩૭૫ 
૩ U6N[JL ૫૫ ૧૫૪૭૬૪ ૦ ૦ ૦ ૨ ૩૮૨ ૩૬૭ ૧ ૩૯૨ ૩૯૪ ૨૨ ૧૭૧૩૧ ૧૬૫૧૨ 
૪ RLB,L ૬૫ ૨૩૮૬૯૭ ૦ ૦ ૦ ૧ ૨૨૫ ૨૩૦ ૧ ૪૮૬ ૪૫૮ ૧૦ ૮૧૮૦ ૭૯૭૬ 
૫ B[ZUFD ૨૨ ૬૪૧૫૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૮૮૭ ૯૧૬ ૮ ૫૪૫૯ ૫૪૦૦ 
૬ JF\;NF ૯૪ ૨૧૭૧૫૬ ૦ ૦ ૦ ૨ ૩૦૩ ૩૩૦ ૯ ૩૨૧૯ ૩૧૪૪ ૪૨ ૩૨૭૮૭ ૩૩૦૨૮ 

કુલ:- ૩૭૨ ૯૨૦૫૩૫ ૦ ૦ ૦ ૧૭ ૩૨૪૫ ૩૧૪૯ ૪૩ ૧૬૨૩૨ ૧૫૬૨૮ ૧૩૨ ૯૯૮૧૯ ૯૮૨૦૦ 
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૧.૨૨ વસવત જુથ મિુબ ગામો અને વસવતનુ ંવગીકરિ- ૨૦૧૧ 

   

ક્રમ 
તાલકુાનુ ં

નામ 
૨૦૦૦ થી ૪૯૯૯ ૫૦૦૦ થી ૯૯૯૯ ૧૦૦૦૦ થી ઉપર કુલ વસવત વાળા 

ગામો પરુુષો સ્ત્રીઓ ગામો પરુુષો સ્ત્રીઓ ગામો પરુુષો સ્ત્રીઓ ગામો પરુુષો સ્ત્રીઓ 
૧ GJ;FZL ૧૯ ૨૫૫૫૪ ૨૪૪૩૦ ૨ ૭૫૨૭ ૬૯૭૨ ૦ ૦ ૦ ૬૫ ૫૫૯૪૦ ૫૩૭૫૨ 
૨ H,F,5MZ ૧૮ ૨૫૦૧૨ ૨૩૮૬૧ ૫ ૧૭૪૮૮ ૧૬૮૫૨ ૦ ૦ ૦ ૭૧ ૬૯૪૮૬ ૬૬૫૮૫ 
૩ U6N[JL ૨૩ ૩૪૦૯૦ ૩૩૭૪૪ ૬ ૨૦૬૧૭ ૨૦૩૫૫ ૧ ૫૩૮૮ ૫૩૯૨ ૫૫ ૭૮૦૦૦ ૭૬૭૬૪ 
૪ RLB,L ૩૭ ૫૬૯૯૭ ૫૫૫૨૪ ૧૫ ૪૯૪૭૬ ૪૮૫૨૧ ૧ ૫૩૬૫ ૫૨૫૯ ૬૫ ૧૨૦૭૨૯ ૧૧૭૯૬૮ 
૫ B[ZUFD ૯ ૧૨૪૩૭ ૧૨૪૬૧ ૨ ૫૯૨૫ ૫૮૧૯ ૧ ૭૫૨૩ ૭૩૨૮ ૨૨ ૩૨૨૩૧ ૩૧૯૨૪ 
૬ JF\;NF ૩૫ ૫૩૧૪૬ ૫૩૩૪૦ ૬ ૧૮૯૦૮ ૧૮૯૫૧ ૦ ૦ ૦ ૯૪ ૧૦૮૩૬૩ ૧૦૮૭૯૩ 

કુલ:- ૧૪૧ ૨૦૭૨૩૬ ૨૦૩૩૬૦ ૩૬ ૧૧૯૯૪૧ ૧૧૭૪૭૦ ૩ ૧૮૨૭૬ ૧૭૯૭૯ ૩૭૨ ૪૬૪૭૪૯ ૪૫૫૭૮૬ 
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૧.૨૩  વસવત જુથ મિુબ શહરેોનુ ંવગીકરિ- ૨૦૧૧ 
 

ક્રમ 
તાલકુાનુ ં

નામ 

નગર/ 
શહરેોની 
સખં્યા 

કુલ શહરેી 
વસવત  

નગર/શહરેોની વસ્તી 

૫,૦૦૦ થી ઓછી ૫,૦૦૦ થી ૯,૯૯૯ 
૧૦,૦૦૦ થી 
૧૯,૯૯૯ 

૨૦,૦૦૦ થી 
૪૯,૯૯૯ 

૫૦,૦૦૦ કે તેથી વધ ુ

સખં્યા  
કુલ 

વસવત  
સખં્યા  કુલ વસવત  સખં્યા  કુલ વસવત  સખં્યા  

કુલ 
વસવત  

સખં્યા  કુલ વસવત  

૧ નવસારી ૬ ૨૦૧૫૪૬ ૨ ૮૧૭૮ ૧ ૬૫૮૧ ૨ ૨૫૮૪૬ ૦ ૦ ૧ ૧૬૦૯૪૧ 
૨ જલાલપોર ૨ ૯૧૯૯૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧૦૭૪૯ ૦ ૦ ૧ ૮૧૨૪૫ 
૩ િણદેવી ૫ ૯૪૫૦૦ ૦ ૦ ૨ ૧૪૧૪૦ ૨ ૨૭૧૭૩ ૦ ૦ ૧ ૫૩૧૮૭ 
૪ િીખલી ૧ ૭૦૨૫ ૦ ૦ ૧ ૭૦૨૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૫ વાુંસદા ૧ ૧૪૦૭૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧૪૦૭૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૬ ખેરિામ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
  કુલ :-  ૧૫ ૪૦૯૧૩૭ ૨ ૮૧૭૮ ૪ ૨૭૭૪૬ ૬ ૭૭૮૪૦ ૦ ૦ ૩ ૨૯૫૩૭૩ 
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૧.૨૪ ધમણ આધાકરત તાલકુાવાર વસવત- ૨૦૧૧ 

 
ક્ર
મ 

તાલકુાનુ ં
નામ 

કહન્દુ મસુ્લીમ જૈન ણિસ્તી શીખ બૌધ્ધ 
અન્ય 
ધમણ 

ધમણ 
વસવાય 

કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 

૧ નવસારી ૨૭૦૬૩૧ ૨૭૨૪૭ ૯૩૮૮ ૧૦૩૩ ૩૧૩ ૧૧૨ ૨૨૪૭ ૨૬૭ ૩૧૧૨૩૮ 
૨ જલાલપોર ૨૦૯૯૪૦ ૧૬૦૮૨ ૧૩૩૬ ૨૬૦ ૪૩ ૩૧૩ ૭ ૮૪ ૨૨૮૦૬૫ 
૩ િણદેવી ૨૩૦૩૭૪ ૧૪૬૯૨ ૧૩૦૬ ૫૨૩ ૧૯૩૭ ૩૯ ૧૫૨ ૨૪૧ ૨૪૯૨૬૪ 

૪ 
િીખલી - 
ખેરિામ 

૨૯૧૩૦૮ ૧૬૩૭૩ ૯૦૯ ૮૬૮ ૧૧૯ ૯૮ ૬૭ ૧૩૫ ૩૦૯૮૭૭ 

૫ વાુંસદા ૨૨૨૮૩૪ ૪૨૭૫ ૪૪૭ ૩૦૪૯ ૪૭ ૩૯ ૩૫૦ ૧૮૭ ૨૩૧૨૨૮ 
  કુલ :-  ૧૨૨૫૦૮૭ ૭૮૬૬૯ ૧૩૩૮૬ ૫૭૩૩ ૨૪૫૯ ૬૦૧ ૨૮૨૩ ૯૧૪ ૧૩૨૯૬૭૨ 
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૨ ખેતી 
 

૨.૧ તાલકુાવાર વાવષિક સરેરાશ વરસાદ 
 

ક્રમ તાલકુો વષણ ૨૦૧૬ વષણ ૨૦૧૭ 

૧ ૨ ૩ ૪ 
૧ નવસારી ૧૫૯૦ ૧૩૩૧ 
૨ જલાલપોર ૧૪૩૨ ૧૩૨૧ 
૩ િણદેવી ૧૪૪૨ ૧૪૭૨ 
૪ િીખલી  ૧૫૪૪ ૨૦૭૬ 
૫ ખેરિામ ૧૯૦૦ ૧૮૩૬ 
૬ વાુંસદા ૧૬૩૨ ૨૦૦૪ 

કુલ સરેરાશ વરસાદ ૧૫૯૦ ૧૬૭૩ 

 

 

 

  

૦

૫૦૦

૧૦૦૦

૧૫૦૦

૨૦૦૦

૨૫૦૦

વા
વષ

િક 
સરે

. વ
રસ

ાદ

તાલકુાવાર વાવષિક સરેરાશ વરસાદ

વષષ ૨૦૧૬
વષષ ૨૦૧૭
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૨.૨ મખુ્ય ખેતી પાકો હઠેળનો વવસ્તાર અને ઉત્પાદન (વષણ ૨૦૧૭-૧૮) 
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૨.૩ સ્ત્રોત પ્રમાિે વસિંણચત વવસ્તાર 
 

અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ 

વસિંચાઇ શકકત વવસ્ તાર હકેટરમા ંવષણઃ ૨૦૧૭-૧૮ 

નહરે ચેકડેમ તળાવ 
ઉદવહન 
વસિંચાઇ 
યોિના 

કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૧ નવસારી ૧૧૩૦૨ ૩૩ ૧૭૮ ૦ ૩૩ 
૨ જલાલપોર ૮૪૮૦ ૯ ૧૩૪૦ ૦ ૯ 
૩ િણદેવી ૬૨૮૫ ૧૫ ૨૧૦ ૦ ૧૫ 
૪ િીખલી ૧૭૯૨૧ ૪૫ ૨૫ ૯૯ ૧૪૪ 
૫ વાુંસદા ૨૨૨૪ ૧૦૩ ૧૦૦૪ ૮૦ ૧૮૩ 
૬ ખેરિામ ૮૪૩૫ ૨૫ ૧૨ ૨૯ ૫૪ 

કુલ ૫૪૬૪૭ ૨૩૦ ૨૭૬૯ ૨૦૮ ૪૩૮ 
 
પ્રાપ્તત સ્થાન :- તસિંિાઇ શાખા ,જજ.પું. નવસારી. 
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૨.૪ પશધુનનુ ંપ્રમાિ (પશધુન ગિતરી-૨૦૧૨) 
 

ક્રમ 
તાલકુાનુ ં 

નામ 
ગૌધન ભેંસો ઘેંટા બકરા ઉંટ અન્ય કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૧ નવસારી ૧૪૬૭૮ ૧૧૧૦૨ ૧૦૨ ૧૧૬૧૫ ૦ ૮૬૮ ૩૮૩૬૫ 

૨ જલાલપોર ૧૧૫૯૬ ૧૭૦૬૩ ૧૧૫૯ ૧૨૫૧૫ ૬ ૬૮૭ ૪૩૦૨૬ 

૩ િણદેવી ૧૯૧૪૮ ૧૨૩૮૬ ૨૭૯ ૧૫૧૯૨ ૦ ૭૬૦ ૪૭૭૬૫ 

૪ િીખલી - 
ખેરિામ 

૬૯૭૦૧ ૩૪૧૮૩ ૪૮૮ ૧૯૦૩૦ ૦ ૯૬૦ ૧૨૪૩૬૨ 

૫ વાુંસદા ૭૬૨૬૧ ૨૧૧૫૩ ૩૯ ૧૬૧૧૭ ૦ ૭૫૪ ૧૧૪૩૨૪ 

કુલ:- ૧૯૧૩૮૪ ૯૫૮૮૭ ૨૦૬૭ ૭૪૪૬૯ ૬ ૪૦૨૯ ૩૬૭૮૪૨ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

52%

26%

1%

20%

0% 1%

પશધુનનુ ંપ્રમાિ 

િૌધન 
ભેંસો
ઘેટા 
બકરા 
ઉંટ 
અન્ય 
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૨.૫ પશધુન ગિતરી મિુબ તાલકુાવાર દુધાળા પશઓુ અને મરઘા-બતકો 
 

ક્રમ 
તાલકુાનુ ં 

નામ 

દુધાળી ગાયો અને ભેંસોની સખં્યા કુલ મરઘા-બતકાની સખં્યા 

૧૮ મી પશધુન 
ગિતરી-૨૦૦૭ 

૧૯ મી પશધુન 
ગિતરી-૨૦૧૨ 

૧૮ મી પશધુન 
ગિતરી-૨૦૦૭ 

૧૯ મી પશધુન 
ગિતરી-૨૦૧૨ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ નવસારી ૧૪૨૯૯ ૧૧૧૩૮ ૯૦૨૫૩ ૪૦૭૬૪ 
૨ જલાલપોર ૧૪૩૩૩ ૧૨૪૧૫ ૬૧૬૯૮ ૬૦૭૭૨ 
૩ િણદેવી ૧૭૩૮૪ ૧૨૨૫૦ ૧૫૭૦૧૨ ૧૦૭૬૬૯ 
૪ િીખલી - 

ખેરિામ 
૬૩૪૩૪ ૩૭૭૪૫ ૨૪૩૩૪૭ ૧૭૯૭૯૮ 

૫ વાુંસદા ૩૨૨૫૬ ૨૫૯૭૨ ૫૮૧૮૪ ૫૦૧૦૯ 
કુલ:- ૧૪૧૭૦૬ ૯૯૫૨૦ ૬૧૦૪૯૪ ૪૩૯૧૧૨ 

 

 

૨.૬ પશ ુસારવાર કેમ્પની વવગત  
 
ક્રમ તાલકુો યોજાયેલ પશ ુસારવાર કેમ્પ સારવાર અપાયેલ પશઓુની સખં્યા 
૧ ૨ ૩ ૪ 
૧ નવસારી ૧૯ ૫૩૯૬ 
૨ જલાલપોર ૨૧ ૫૫૬૬ 
૩ િણદેવી ૨૦ ૩૦૯૦ 
૪ િીખલી ૩૧ ૧૯૩૨ 
૫ વાુંસદા ૩૨ ૩૦૪૦ 
૬ ખેરિામ ૦૪ ૪૩૯ 

કુલ :-  ૧૨૭ ૧૯૪૬૩ 
 
પ્રાપ્તત સ્થાન :- પશપુાલન શાખા, જજ.પું. નવસારી. 
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૩ સહકાર 
૩.૧ સહકારી મડંળીઓની કામગીરી 
અ .ન.  મડંળીઓના પ્રકાર નવસારી િલાલપોર ગિદેવી ચીખલી ખેરગામ વાસંદા કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૧ પ્રાથતમક ખતેી તવષયક તધરાણ મુંડળીઓ ૧૩ ૧૭ ૧૪ ૩૭ ૭ ૨૪ ૧૧૨ 

૨ પ્રાથતમક ચબન ખેતી તવષયક તધરાણ મુંડળીઓ ૨૨ ૧૧ ૨૩ ૧૯ ૩ ૧૯ ૯૮ 

૩ પ્રાથતમક ચબનખતેી તવષયક ચબનતધરાણ મુંડળીઓ ૧૦૯ ૧૯ ૨૯ ૨ ૦ ૦ ૧૫૯ 

૪ જીનીંિ પ્રતેસિંિ  અન ેરૂપાુંતર મુંડળીઓ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ વિેાણ મુંડળીઓ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ દુધ પરુૂ પાડનારાઓની મુંડળીઓ ૪૦ ૪૧ ૫૫ ૧૪૭ ૫૪ ૧૩૧ ૪૬૮ 

૭ ખતેી  સહકારી મુંડળીઓ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ તસિંિાઇ મુંડળીઓ ૧૫ ૨ ૮ ૧૦ ૨ ૧૬ ૫૬ 

૯ ગહૃ તનમાષણ મુંડળીઓ ૫૪૮ ૧૨૮ ૧૩૭ ૧૩ ૧ ૨ ૮૨૯ 

૧૦ મત્સઉદ્યોિ મુંડળીઓ ૨ ૨૪ ૧૫ ૦ ૦ ૨ ૪૩ 

૧૧ ચબન કૃતષ તધરાણ મુંડળીઓ )બેંક(  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૨ િોખાની મુંડળીઓ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૩ મજુર કામદાર સહકારી મુંડળીઓ ૧૩ ૯ ૨૯ ૪૫ ૧૫ ૪૮ ૧૫૯ 

૧૪ જ ુંિલ કામદાર સહકારી મુંડળીઓ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૫ સહકારી સુંઘ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૬ જજલ્લાાા સુંઘ )સામાન્ય હતે ુ(  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૭ તાલકુા સુંઘ / તાલકુા માકેટીંિ )હતે ુસામાન્ય (  ૨ ૦ ૨ ૨ ૦ ૨ ૮ 

૧૮ ખતેી મુંડળીઓ )સામહુહક(  ૨ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૪ 

૧૯ ગ્રાહક કન્્યમુર મુંડળીઓ ૧ ૭ ૪ ૦ ૦ ૩ ૧૪ 

૨૦ વકૃ્ષ ઉછેર મુંડળીઓ )બીન તધરાણ(  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૧ ચબન ખતેી તધરાણ  તવષયક મુંડળીઓ પકૈી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૨ અન્ય ૧ ૪ ૨ ૪ ૦ ૦ ૧૧ 

 કુલ ૭૬૮ ૨૬૬ ૩૨૨ ૨૮૪ ૮૪ ૨૭૫ ૨૦૦૫ 

 
પ્રાપ્તત સ્થાન :- જજલ્લા રજીસ્ટારશ્રી, સહકરી મુંડળીઓ, નવસારી. 
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૪ ખાિકામ 
૪.૧ ખનીિ ઉત્પાદનનુ ંમલૂ્ય  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
પ્રાપ્તત સ્થાન :- મદદનીશ ભસુ્તર શાસ્ત્રીની કિેરી, નવસારી. 
 

૦

૫૦૦૦૦૦૦૦૦

૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦

િૌણ ખતનજ  

૧ ૨૪૪૪૫૨૫
૫૩૬૧૬૨૮૬૫

ઉત્પાદન રોયલ્ટી 

અ.ન.ં ખનીિનુ ંનામ 
ઉત્પાદન (મે.ટન મા)ં રોયલ્ટીની રકમ (રૂ. મા)ં 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૭-૧૮ 
૧ ૨ ૩ ૪ 
૧ ચબલ્ડીંિ સ્ટોન - - 
૨ ગે્રવલ ૩૭૦૭ ૯૬૦૦૦ 
૩ બ્લેક ટે્રપ ૧૨૦૫૧૮૪૫ ૫૧૦૫૦૩૫૬૪ 
૪ સાદી રેતી ૨૩૭૬૮૭ ૧૬૭૮૬૧૯૮ 
૫ સોફ્ટ મોરમ ૧૦૩૯૩ ૪૦૬૩૭૫ 
૬ ઈંટ માટી ૦ ૦ 
૭ સામાન્ય માટી ૧૩૫૨૩૧ ૭૦૬૧૨૧૮ 
૮ હાડષ મોરમ ૫૬૬૨ ૧૩૦૯૫૧૦ 
૯ સેન્ડ સ્ટોન - - 
 કુલ :- ૧૨૪૪૪૫૨૫ ૫૩૬૧૬૨૮૬૫ 

 



 

 

૫ વીિળી 
 
૫.૧ જિલ્લાનો ઉપયોગ અનસુાર વીિ વપરાશ: 
 

 
 

 

6
8
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૬ વાહનવ્યવહાર અને સદેંશાવ્યવહાર  
 
૬.૧ રસ્તાઓના પ્રકાર મિુબ લબંાઇ (કકલોમીટરમા)ં: 
 

ક્રમ તાલકુો 
રાષ્ટ્રીય 
ધોરી 
માગો 

રાજ્ય 
ધોરી 
માગો 

જિલ્લા 
માગો 

ગ્રામ્ય 
માગો 

અન્ય 
જિલ્લા 
માગો 

કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૧ નવસારી ૩૫ ૫૫ ૪૪ ૨૫૮ ૩૨ ૪૨૫ 

૨ જલાલપોર ૧૩ ૯૪ ૩૧ ૧૯૫ ૩૦ ૩૬૩ 

૩ િણદેવી ૧૩ ૭૦ ૬૦ ૨૫૮ ૩૦ ૪૩૧ 

૪ િીખલી ૨૭ ૧૦૫ ૯૬ ૫૦૨ ૨૦ ૭૫૦ 

૫ ખેરિામ ૦ ૩૫ ૮ ૧૪૭ ૮ ૧૯૭ 

૬ વાુંસદા ૦ ૩૫ ૯૨ ૪૬૧ ૮૯ ૬૭૭ 

કુલ ૮૮ ૩૯૪ ૩૩૧ ૧૮૨૧ ૨૦૯ ૨૮૪૩ 

 
 

 
 
 
પ્રાપ્તત સ્થાન :- માિષ અને મકાન તવભાિ ( રાજય તથા જજલ્લા પુંિાયત), નવસારી 
  

૪૨૫ ૩૬૩ ૪૩ ૧

૭૫૦

૧૯૭

૬૭૭

૦
૧૦૦
૨૦૦
૩૦૦
૪૦૦
૫૦૦
૬૦૦
૭૦૦
૮૦૦

નવસારી જલાલપોર િણદેવી િીખલી ખેરિામ વાુંસદા

તાલકુાવાર રસ્તાની લબંાઇ 

રસ્તાની લુંબાઇ 
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૬.૨ નવસારી જિલ્લામા ંઆવેલ ટપાલ કચેરીઓની વવગતો  
 

અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ 

ટપાલ કચેરીઓ 

મખુ્ય કચેરી પેટાકચેરી શાખાઓ કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ નવસારીતાલકુો ૧ ૯ ૩૪ ૪૪ 

૨ જલાલપોર તાલકુો ૦ ૧૨ ૪૭ ૫૯ 

૩ િણદેવી તાલકુો ૧ ૮ ૪૩ ૫૨ 

૪ િીખલી તાલકુો ૦ ૬ ૫૪ ૬૦ 

૫ વાુંસદા તાલકુો ૦ ૩ ૫૨ ૫૫ 

૬ ખેરિામ તાલકુો ૦ ૧ ૧૬ ૧૭ 

કુલ ૨ ૩૯ ૨૪૬ ૨૮૭ 

 

 
 
 
પ્રાપ્તત સ્થાન :- સીતનયર સતુપ્રટેન્ડન્ટશ્રી, પોસ્ટ ઓફીસ, નવસારી 
 
 
 

  

૪૪

૫૯

૫૨
૬૦

૧૭

૫૫

ટપાલ કચેરીઓ 

નવસારી
જલાલપોર
િણદેવી
િીખલી
ખેરિામ
વાુંસદા
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૭ બેંકીંગ  
૭.૧ જિલ્લાની બેંકીંગની વવગત  
 

અ.ન. 
તાલકાનુ ં

નામ 

રાષ્ટ્ રીયકૃત 

બેંક 

સહકારી 
બેંક 

િમીન વધરાિ બેંક 
ગ્રામીિ 

બેંક 

ખાનગી 
બેંક 

કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

૧ નવસારી ૫૬ ૪ ૧ ૪ ૧૧ ૭૬ 

૨ જલાલપોર ૩૨ ૫ ૦ ૭ ૪ ૪૮ 

૩ િણદેવી ૩૭ ૭ ૧ ૬ ૭ ૫૮ 

૪ િીખલી ૨૭ ૪ ૧ ૭ ૪ ૪૩ 

૫ વાુંસદા ૧૦ ૨ ૧ ૭ ૨ ૨૨ 

૬ ખેરિામ ૪ ૧ ૦ ૧ ૧ ૭ 

કુલ ૧૬૬ ૨૩ ૪ ૩૨ ૨૯ ૨૫૪ 

 

 

 
 
પ્રાપ્તત સ્થાન :- લીડ હડસ્ટ્રરીક મેનેજરશ્રી, બેંક ઓફ બરોડા, નવસારી 

30%

19%23%

17%

8% 3%

તાલકુાવાર બેંકો 

નવસારી
જલાલપોર
િણદેવી
િીખલી
વાુંસદા
ખેરિામ
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૮ વશક્ષિ 
 

૮.૧ જિલ્લામા ંઆવેલ પ્રાથવમક શાળાઓ અને વશક્ષકો 
 

ક્રમ તાલકુો 
પ્રાથવમક શાળાઓ કુલ વશક્ષકો 

સરકારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 
ભરેલ 
િગ્યા  

ખાલી 
િગ્યા  

કુલ  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

૧ નવસારી ૧૨૫ ૧ ૫૭ ૮૫૨ ૦ ૮૫૨ 
૨ જલાલપોર ૯૮ ૧ ૩૨ ૫૫૩ ૦ ૫૫૩ 
૩ િણદેવી ૧૧૩ ૪ ૨૩ ૫૯૮ ૦ ૫૯૮ 
૪ િીખલી ૧૮૮ ૦ ૩૩ ૮૯૪ ૦ ૮૯૪ 
૫ વાુંસદા ૧૮૩ ૦ ૧૯ ૯૬૧ ૦ ૯૬૧ 
૬ ખેરિામ ૫૨ ૦ ૧૧ ૨૫૩ ૦ ૨૫૩ 

કુલ  ૭૫૯ ૬ ૧૭૫ ૪૧૧૧ ૦ ૪૧૧૧ 
 
 

 
 
 
પ્રાપ્તત સ્થાન :- જજલ્લા પ્રાથતમક તશક્ષણાતધકારીશ્રીની કિેરી, જજ.પું., નવસારી 
 
 
 

૧૮૩
૧ ૩ ૧ ૧૪૦

૨ ૨ ૧ ૨૦૨

૬૩
૦

૫૦

૧૦૦

૧૫૦

૨૦૦

૨૫૦

નવસારી જલાલપોર િણદેવી િીખલી વાુંસદા ખેરિામ

તાલકુાવાર શાળાઓ 

શાળાઓ 
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૮.૨ તાલકુાવાર વવધાથીઓની સખં્યા 
 

ક્રમ તાલકુાનુું નામ 
પ્રાથતમક શાળા માધ્યતમક શાળા 

ઉચ્િતર માધ્યતમક 
શાળા 

છોકરાઓ છોકરીઓ છોકરાઓ છોકરીઓ છોકરાઓ છોકરીઓ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૧ નવસારી ૧૩૫૩૬ ૧૨૮૦૯ ૪૬૨૮ ૪૦૫૩ ૩૩૨૮ ૩૨૦૫ 
૨ જલાલપોર ૫૫૪૨ ૫૭૯૨ ૨૯૩૦ ૨૫૪૧ ૧૨૫૧ ૧૪૬૩ 
૩ િણદેવી ૬૮૧૧ ૬૮૩૬ ૩૫૩૭ ૨૯૩૫ ૧૭૪૮ ૨૦૩૮ 
૪ િીખલી ૯૮૬૯ ૯૬૯૦ ૪૮૪૫ ૪૧૬૪ ૨૮૨૦ ૨૮૫૭ 
૫ વાુંસદા ૧૨૨૨૮ ૧૧૮૩૮ ૪૧૪૭ ૩૮૮૮ ૨૧૫૬ ૨૭૧૦ 
૬ ખેરિામ ૩૦૮૪ ૨૮૧૨ ૧૨૫૭ ૧૧૩૪ ૪૩૫ ૫૫૪ 

 
કુલ ૫૧૦૭૦ ૪૯૭૭૭ ૨૧૩૪૪ ૧૮૭૧૫ ૧૧૭૩૮ ૧૨૮૨૭ 

 

 
 
 
 
પ્રાપ્તત સ્થાન :- જજલ્લા પ્રાથતમક તશક્ષણાતધકારીશ્રીની કિેરી, જજ.પું., નવસારી 
 

૨૬૩૪૫ ૧૧૩૩૪ ૧૩૬૪૭ ૧૯૫૫૯ ૨૪૦૬૬ ૫૮૯૬

૮૬૮૧ ૫૪૭૧ ૬૪૭૨ ૯૦૦૯
૮૦૩૫ ૨૩૯૧

૬૫૩૩ ૨૭૧૪ ૩૭૮૬ ૫૬૭૭ ૪૮૬૬ ૯૮૯

નવસારી જલાલપોર િણદેવી િીખલી વાુંસદા ખેરિામ

તાલકુાવાર શાળા મિુબ વવદ્યાથીઓ  

પ્રાથતમક માધ્યતમક ઉ.માધ્યતમક 
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૮.૩ જિલ્લામા ંઆવેલ માધ્યવમક-ઉચ્ચત્તર માધ્યવમક શાળાઓની વવગત 
 

ક્રમ તાલકુાનુ ં નામ માધ્યવમક  શાળા ઉચ્ચતર  માધ્યવમક  શાળા 
સરકારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી સરકારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૧ નવસારી ૦ ૦ ૫ ૦ ૨૧ ૧૭ 
૨ જલાલપોર ૦ ૬ ૬ ૩ ૧૪ ૧૦ 
૩ િણદેવી ૨ ૦ ૪ ૦ ૨૧ ૪ 
૪ િીખલી ૦ ૬ ૨ ૦ ૨૪ ૮ 
૫ વાુંસદા ૩ ૧ ૧ ૧ ૧૯ ૭ 
૬ ખેરિામ ૦ ૫ ૩ ૦ ૫ ૨ 

 કુલ : -   ૫ ૧૮ ૨૧ ૪ ૧૦૪ ૪૮ 
 
 
 

 
 
પ્રાપ્તત સ્થાન :- જજલ્લા તશક્ષણાતધકારીશ્રીની કિેરી, નવસારી 
 
  

૦

૫

૧૦

૧૫

૨૦

૨૫

૩૦

૩૫

૪૦

નવસારી જલાલપોર િણદેવી િીખલી વાુંસદા ખેરિામ

તાલકુાવાર માધ્યવમક-ઉચ્ચત્તર માધ્યવમક શાળાઓ 

માધ્યતમક ઉચ્િ માધ્યતમક 
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૯ જ્નન્મ-મરિના ંઆંકડા 
૯.૧ જિલ્લામા ંઆવેલ તબીબી સસં્થાઓની વવગત 
 

ક્રમ તાલકુો હોસ્પીટલ 
સામકુહક 
આરોગ્ય 

કેન્ર 

પ્રાથવમક 
આરોગ્ય કેન્ર 

પેટા 
આરોગ્ય 

કેન્ર 

આયવેુકદક 
દવાખાના 

હોવમયોપેવથક 
દવાખાના 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૧ નવસારી ૨ ૨ ૫ ૩૯ ૩ ૧ 
૨ જલાલપોર ૨ ૨ ૮ ૩૯ ૨ ૨ 
૩ િણદેવી ૨ ૨ ૬ ૪૬ ૨ ૧ 
૪ િીખલી ૩ 3 ૧૨ ૭૯ ૬ ૧ 
૫ વાુંસદા ૩ ૨ ૧૧ ૭૧ ૬ ૧ 
૬ ખેરિામ ૧ ૧ ૩ ૨૨ ૧ ૦ 

કુલ: ૧૩ ૧૨ ૪૫ ૨૯૬ ૨૦ ૬ 
 
 

 
 
 
પ્રાપ્તત સ્થાન :- આરોગ્ય શાખા, જજ.પું., નવસારી 
  

૧ ૩

૧ ૨

૪૫

૨૯૬

૨૦ ૬

આરોગ્ય સસં્થાઓની સખં્યા 

હોસ્પીટલ સા.આ.કે.
પ્રા.આ.કે. પે.આ.કે.
આયવેુહદક દવાખાના હોતમયોપેતથક દવાખાના 
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૧૦ કુટંુબ કલ્યાિ  
૧૦.૧ વ્યવંધકરિ કરાવનાર અને આંકડીઓ મકૂાવનાર વ્યકવતઓ 
 

ક્રમ તાલકુો 
વ્યવંધકરિ 

આંકડી 
મકુાવનારની 

સખં્યા પરુૂષ સ્ત્રી કુલ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ નવસારી ૪ ૧૨૭૬ ૧૨૮૦ ૧૪૦૬ 

૨ જલાલપોર ૧ ૭૯૮ ૭૯૯ ૧૦૫૬ 

૩ િણદેવી ૨ ૧૦૨૨ ૧૦૨૪ ૧૮૭૭ 
૪ િીખલી ૧૪ ૧૦૭૪ ૧૦૮૮ ૧૫૨૨ 
૫ વાુંસદા ૬૬ ૧૧૬૫ ૧૨૩૧ ૧૫૩૬ 
૬ ખેરિામ ૬ ૩૨૧ ૩૨૭ ૪૧૨ 

કુલ : ૯૩ ૫૬૫૬ ૫૭૪૯ ૭૮૦૯ 
 
 

 
 
પ્રાપ્તત સ્થાન :- આરોગ્ય શાખા, જજ.પું., નવસારી 
  

વ્યુંતધકરણ કરાવનાર 

આંકડી મકુાવનાર 

૦

૨૦૦૦

૪૦૦૦

૬૦૦૦

૮૦૦૦

નવસારી

૫૭૪૯

૭૮૦૯

વ્યુંતધકરણ કરાવનાર 
આંકડી મકુાવનાર 
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૧૧ રોિગાર  
૧૧.૧ શૈક્ષણિક સ્તર અનસુાર રોિગાર વવવનયમન કચેરીમા ંરોિગારી  મેળવવા નોંધાયેલ  

વ્યક્તતઓ 
 

ક્રમ શૈક્ષણિક સ્તર પરુૂષ સ્ત્રી કુલ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ એસ.એસ.સી. ૫૦૭ ૪૮૨ ૯૮૯ 
૨ ઇન્ટર  ૪૫૨ ૫૦૪ ૯૫૬ 
૩ હડપ્લોમાું  ૨૨૫ ૮૨ ૩૦૭ 

૪ 

સ્નાતક  ૧૫૧ ૨૮૩ ૪૩૪ 
તવનયન  ૬૦ ૧૪૧ ૨૦૧ 
વાણીજ્ય  ૨૮ ૪૨ ૭૦ 
તવજ્ઞાન  ૫૭ ૮૨ ૧૩૯ 
અન્ય  ૬ ૧૮ ૨૪ 

૫ 

ઇજનેરી  ૨૨૫ ૮૨ ૩૦૭ 
સીતવલ  ૨૭ ૦૭ ૩૪ 

મીકેતનકલ  ૭૫ ૦૧ ૭૬ 
ઇલેકટ્રીકલ  ૬૮ ૧૩ ૮૧ 

અન્ય  ૫૫ ૬૧ ૧૧૬ 

૬ 

અનસુ્તાક  ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
તવનયન  ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
વાચણજ્ય  ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
તવજ્ઞાન ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
અન્ય  ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૭ 

ઇજનેરી અનસુ્તાક  ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
તશક્ષીત બેરોજિારો  ૧૫૬૦ ૧૪૩૩ ૨૯૯૩ 

અતશચક્ષત બેરોજિારો  ૫૬ ૩૧ ૮૭ 

 કુલ  ૧૬૧૬ ૧૪૬૪ ૩૦૮૦ 
 

પ્રાપ્તત સ્થાન :- જજલ્લા રોજિાર કિેરી, નવસારી 
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૧૧.૨ પ્રકારવાર આઇ.ટી.આઇ. ની સખં્યા 
 

ક્રમ તાલકુો 

સરકારી આઇ.ટી.આઇ. અન્ય કુલ 

સખં્યા 
મજૂંર 
થયેલ 
બેઠકો 

સખં્યા 
મજૂંર 
થયેલ 
બેઠકો 

સખં્યા 
મજૂંર 
થયેલ 
બેઠકો 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૧ નવસારી ૨ ૧૦૩૨ ૦ ૦ ૨ ૧૦૩૨ 
૨ જલાલપોર ૧ ૧૮૪ ૧ ૭૨ ૨ ૨૫૬ 
૩ િણદેવી ૨ ૫૦૭૨ ૨ ૧૧૮ ૪ ૫૧૯૦ 
૪ િીખલી ૨ ૯૭૨ ૦ ૦ ૨ ૯૭૨ 
૫ વાુંસદા ૧ ૫૦૪ ૧ ૮૪ ૨ ૫૮૮ 
૬ ખેરિામ ૧ ૪૧૨ ૦ ૦ ૧ ૪૧૨ 

કુલ:  ૯ ૮૧૭૬ ૪ ૨૭૪ ૧૩ ૮૪૫૦ 
 

પ્રાપ્તત સ્થાન :- પ્રાદેતશક તનયામકશ્રી (ITI) ની કિેરી, સરુત 
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૧૨ ભાવ  
૧૨.૧ જિલ્લામા ંઆવેલ વ્યાિબી ભાવની દુકાનોની વવગત  
 

અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ 
વ્યાિબી ભાવની 
દુકાનોની સખં્યા   

રેશન કાડણ ધારકોની 
સખં્યા  

૧ ૨ ૩ ૪ 
૧ નવસારી(શહરેી) ૩૫ ૩૧૯૪૩ 
૨ નવસારી(ગ્રામ્ય) ૪૫ ૨૮૧૮૦ 
૩ જલાલપોર ૬૫ ૪૧૪૦૬ 
૪ િણદેવી ૯૧ ૫૪૦૪૫ 
૫ િીખલી ૮૩ ૪૬૪૯૯ 
૬ વાુંસદા ૬૪ ૪૬૨૭૭ 
૭ ખેરિામ ૨૧ ૧૧૩૨૨ 

કુલ: ૪૦૪ ૨૫૯૬૭૨ 
 
 

 

 
 
પ્રાપ્તત સ્થાન :- જજલ્લા પરુવઠા અતધકારીશ્રી, નવસારી 
 

૦

૧૦૦૦૦

૨૦૦૦૦

૩૦૦૦૦

૪૦૦૦૦

૫૦૦૦૦

૬૦૦૦૦

નવસારી
(શહરેી)

નવસારી
(ગ્રામ્ય)

જલાલપોર િણદેવી િીખલી વાુંસદા ખેરિામ

૩૫ ૪૫ ૬૫ ૯૧ ૮૩ ૬૪ ૨૧

૩૧૯૪૩
૨૮૧૮૦

૪૧૪૦૬

૫૪૦૪૫
૪૬૪૯૯ ૪૬૨૭૭

૧૧૩૨૨

વ્યાિબી ભાવની દુકાનો અને કાડણ ધારકો 

દુકાનો કાડષ ધારકો 



 

 

૧૩ પ્રકકિણ  
 

૧૩.૧ તાલકુાવાર પીવાના ંપાિીની વવવવધ યોિનામા ંસમાવવષ્ટ્ટ ગામોની સખં્યા 
 

અ.ન.ં તાલકુો 

કુલ 
ગામોની 
સખં્યા 

પીવાના પાિીની સવુવધા (ગ્રામ) ટેંકર દ્વારા 
આંવશક 
આવરી 
લેવાયેલ 
ફણળયા 

જૂથ યોિના વ્યક્તતગત યોિના 
મીની 
પાઇપ 
યોિના 

હેંડ 
પપં 

યોિના 

કુલ 
ગામ 

નમણદાથી 
િોડાયેલ 
ગામો 

અન્ય 
સોસણ 

આધાકરત 

કુલ 
જૂથ 

યોિના 

પાઇપ 
યોિના 

સાદા 
કવૂા 

યોિના 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 
૧ ગિુરાત ૧૭૮૪૩ ૮૩૨૮ ૩૭૦૧ ૧૨૦૨૯ ૩૬૬૯ ૭૫૯ ૫૬૭ ૮૧૯ ૧૭૮૪૩ ૧૮૩૨ 

૨ 
નવસારી 
જિલ્લો 

૩૭૨ ૦૦ ૧૧૬ ૧૧૬ ૨૫૬ ૦૦ ૧૩૧૧ ૧૭૬૬૦ ૩૭૨ ૦૦ 

૨.૧ નવસારી ૬૫ ૦૦ ૦ ૦ ૬૫ ૦૦ ૨૧ ૨૪૮૯ ૬૫ ૦૦ 
૨.૨ જલાલપોર ૭૧ ૦૦ ૫૦ ૫૦ ૨૧ ૦૦ ૨ ૧૭૧૮ ૭૧ ૦૦ 
૨.૩ િણદેવી ૫૫ ૦૦ ૧૫ ૧૫ ૪૦ ૦૦ ૨૫ ૧૮૬૩ ૫૫ ૦૦ 
૨.૪ િીખલી ૬૫ ૦૦ ૭ ૭ ૫૮ ૦૦ ૪૪૨ ૪૬૯૩ ૬૫ ૦૦ 
૨.૫ વાુંસદા ૯૪ ૦૦ ૩૮ ૩૮ ૫૬ ૦૦ ૬૧૦ ૫૩૩૯ ૯૪ ૦૦ 
૨.૬ ખેરિામ ૨૨ ૦૦ ૬ ૬ ૧૬ ૦૦ ૨૧૧ ૧૫૫૮ ૨૨ ૦૦ 

 
પ્રાપ્તત સ્થાન :- ગજુરાત પાણી પરુવઠા અને િટર વ્યવસ્થા બોડષ, નવસારી 

8
0
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૧૩.૨ પોલીસ સ્ટેશનની વવગત  

 
પ્રાપ્તત સ્થાન :- જજલ્લા પોલીસ અતધક્ષકશ્રીની કિેરી, નવસારી 
 
 
 
 
 
 
 
       81 

સખં્યા નામ સખં્યા નામ સખં્યા નામ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૫ ૬

૧. નવસારી ટાઉન ૧. ચાર પલુ ચોકી ૧ . વેસ્મા

૨. નવસારી રૂરલ ૨. ગોલવાડ ચોકી

૩. પારસી વાડ ચોકી

૪. સાાંઢકુવા ચોકી

૫. મીલ વવસ્તાર ચોકી

૬. જી.આઇ.ડી.સી. ચોકી

૭. ગ્રીડ ચોકી (

૧. જલાલપોર પો. સ્ટે. ૧.  મટવાડ

૨. વવજલપોર પો. સ્ટે.

૩. મરોલી પો. સ્ટે.

૧. સ્ટેશન ચોકી ૧. અમલસાડ

૨. ખારેલ

૨. બીલીમોરા પો. સ્ટે. ૩. ધોલાઇ

૪. ઓંજલ 
માછીવાડ

૫. દાાંડી

૬. મેંધરભાટ

૧. રાનકુવા ચોકી

૨. હાઇવે ચોકી

૧. ઉનાઇ

૨. અંકલાછ

૩. પ્રતાપનગર

૬ ખેરગામ ૧ ૧. ખેરગામ પો. સ્ટે. ૧ ૧. રૂમલા ચોકી ૦ -

૧૨ ૧૨ ૧૩કુલ

૩. ધોલાઇ મરીન
પો. સ્ટે.

-

૫ વાાંસદા ૧ ૧. વાાંસદા પો. સ્ટે. ૦ - ૩

૪ ચીખલી ૧ ૧. ચીખલી પો.સ્ટે. ૨ ૦

૩ ગણદેવી ૩

૧. ગણદેવી પો. સ્ટે.

૨ ૬
૨. ટાઉન ચોકી

૨ . મનુસાડ
૩. મહહલા પો.સ્ટે.

૨ જલાલપોર ૩ ૦ - ૨
૨. ઉભરાટ

અ.ન.ં
તાલકુાનુ ં

નામ
પોલીસ સ્ટેશન પોલીસ ચોકી આઉટ પોસ્ટ

૧ નવસારી ૩ ૭ ૨
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