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સનેસનેસને---૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

આંકડાશાખા 
જિલ્લા પચંાયત નવસારી 



 

પ્રસ્તાવના 
કેન્દર્્અને્ રાજય્સરકાર્ મારફત્ગુજરાતના્સામાજજક્અને્આજથિક્ક્ષેત્રની્ ્અનેકજવધ્ જવકાસલક્ષી્

કાયિક્રમોનુું્આયોજન્કરવામાું્આવે્છે.્દેશનાું્અને્રાજયના્્જવકાસના્આયોજન્માટે્સામાજજક્આજથિક્જિત્રનાું્

આુંકડાઓ્અજત્મહત્વ્નાું્છે. 

જજલ્લ્ા્કક્ષાએ્આજથિક્પ્રવૃજતઓનુું્જિત્ર્રજુ્કરવા્માટે્માહહતીની્ઉપલબ્ધ્તા્જજલ્લ્ા્પુંિાયત્રારા્

જજલ્લ્ામાું્ છેવટની્ઉપલબ્ધ્્અને્પ્રાપ્ત્્એવી્આુંકડાકીય્માહહતી્આધારીત્વર્િઃ-૨૦૧૮-૧૯્ની્"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. 

 
પી. બી. પટેલ આર. જી. ગોહિલ (I.A.S) અમિતાબેન 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:  
 

કુ. કે.કે.ચોટલીયા 
સંશોધન અજધકારી, 
આંકડાશાખા, જિલ્લા પંચાયત, 
નવસારી 
 
શ્રી આર.એસ.ઢીંમર 
સંશોધન મદદનીશ, 
આંકડાશાખા, જિલ્લા પંચાયત, 
નવસારી 
 
શ્રી કે.એમ.આરીવાલા 
સંશોધન મદદનીશ, 
આંકડાશાખા, જિલ્લા પંચાયત, 
નવસારી 
 

               વર્ષ: ૨૦૧૮-૧૯               પ્રકાશન વર્ષ:  ઓગસ્ટ- ૨૦૧૯ 
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અનુક્રમણિકા 
ક્રમ વિગત પાના નં. 
૧ ભાગ ૧: નવસારી ણિલ્લાના અર્થતંત્રનો અગત્યના ક્ષેત્રે ણવકાસ ૧ 
 ૧  િસવત  ૨-૬ 

 ૨ કૃવિ અને સંલગ્ન ક્ષેત્રો  

૭-૧૦ 
   કૃવિ  

  બાગાયત  

  પશુપાલન  

  મત્સ્યોદ્યોગ  

  જગંલ  

 ૩ ઉદ્યોગ અને ખાણ  
૧૧   ઉદ્યોગ  

  ખવનજ  

 ૪ આંતરમાળખુ  

૧૨-૧૩ 

  વિદ્યુત  

  ર્તા 

  ટપાલ અને સંદેશાવ્યિહાર  

  બેંકીંગ  

  સહકાર  

 ૫ સામાવજક વિભાગો  

૧૪-૧૯ 

  વશક્ષણ  

  મધ્યાહ્ન ભોજન  

  આરોગ્ય સેિાઓ 

  મહહલા અને બાળ વિકાસ  

  શહેરી વિકાસ અને ગૃહ વનમાાણ  

  ગ્રામ વિકાસ  

  ગ્રામીણ આિાસ  

  વ્યવતતગત શૌચાલય  

  ઇ-ગિનાન્સ  

  રોજગાર અને તાવલમ  

  સમાજ સુરક્ષા  

 ૬ ભાિ અને જાહેર વિતરણ વ્યિ્થા  
૨૦ 

  અંત્સયોદય યોજના  

 ૭ જાહેર નાણાં અને આયોજન  ૨૧ 

 ૮ રમત-ગમત 
૨૨ 

  ખેલ મહાકંુભ  
૨ ભાગ ૨: નવસારી ણિલ્લાની ઉડતી નિરે ગુિરાત સારે્ સમીક્ષા ૨૩-૩૧ 
૩ ભાગ ૩: નવસારી ણિલ્લાના આંકડાકીય પત્રકો   ૩૨-૮૧ 
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ભાગ-૧ 
 

નવસારી જિલ્લાનાાં અર્થતાંત્રનો અગત્યનાાં કે્ષતે્ર વવકાસ 
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1. વસવત   
1.1 વહીવટી એકમો:  ( રાજ્ય ) 

વસવત ગણતરી – ૨૦૧૧ મિુબ ગિુરાત રાિયમાાં 
૨૬ જિલ્લા, ૨૨૫ તાલકુા, ૩૪૮ નગર (જે પૈકી 
૧૯૫ વૈધાવનક નગર અને ૧૫૩ સેન્સેસ નગરો) 
તર્ા ૧૮,૨૨૫ ગામડાઓ (બબનવસવાટવાળા 
સહહત) નો સમાવેશ ર્યેલ છે. આમ, ૧૦૬ નગરો, 
૨૭ વૈધાવનક નગરો અને ૭૯ સેન્સેસ નગરોનો 
વધારો નોંધાયેલ છે.  

 
1.2 ગિુરાત સરકાર દ્વારા જિલ્લાઓનુાં વવભાિન કરી 

નવા ૭ જિલ્લા અને ૨૩ તાલકુાઓની રચના   ૧૩ 
ઓગષ્ટ, ૨૦૧૩ નાાં રોિ કરવામાાં આવી છે. જે 
મિુબ ૧૫ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૫ ર્ી ગિુરાત રાજ્યમાાં 
કુલ ૩૩ જિલ્લાઓ અને ૨૫૦ તાલકુાઓનો 
સમાવેશ ર્ાય છે.  
 

1.3 વસવત:                                       દેશના 
રાજ્યોમાાં ગિુરાત રાજ્ય વસવતની દ્રષ્ષ્ટએ ૧૦મો 
ક્રમ અને વસવત ગીચતાની દ્રષ્ષ્ટએ ૧૪મો ક્રમ(કેન્દ્ર 
શાવસત પ્રદેશ વસવાય) ધરાવે છે.  

 
1.4 અમદાવાદ જિલ્લો રાજ્યમાાં સૌર્ી વધ ુ વસવત 

ધરાવતો જિલ્લો છે અને ડાાંગ જિલ્લો સૌર્ી ઓછી 
વસવત ધરાવતો જિલ્લો છે. 

 
♦      નવસારી જિલ્લો:  
1.5 નવસારી જિલ્લાની રચના ૧૯૯૭માાં કરવામાાં 

આવેલી છે. અગાઉ આ જિલ્લો વલસાડ જિલ્લાના 
તાલકુાઓનો ભૌગોબલક વવસ્તાર ધરાવતો હતો. 
 

1.6 વસવત ગણતરી–૨૦૧૧ મિુબ નવસારી જિલ્લાની 
કુલ વસવત ૧૩,૨૯,૬૭૨ છે, જે પૈકી ૬,૭૮,૧૬૫ 
પરુૂષો અને ૬,૫૧,૫૦૭ સ્ત્રીઓ છે. કુલ વસવત પૈકી 
૯,૨૦,૫૩૫ ગ્રાવમણ વસવત અને ૪,૦૯,૧૩૭ શહરેી 

વસવત છે. નવસારી જિલ્લો રાજ્યની વસવતમાાં 
૨.૨૦% જેટલો હહસ્સો ધરાવે છે.  
 

1.7 જિલ્લાની તાલકુાવાર વસવત:  
નવસારી જિલ્લામાાં સૌર્ી વધ ુ વસવત નવસારી 
તાલકુાની ૩,૧૧,૨૩૮ છે, િયારે સૌર્ી ઓછી 
વસવત ખેરગામ તાલકુાની ૬૪,૧૫૫ છે. જિલ્લાની 
કુલ વસવતના ૨૩.૪૧% વસવત નવસારી તાલકુામાાં 
વસવાટ કરે છે. ત્યારબાદ અનકુ્રમે ૧૮.૭૫% 
વસવત ગણદેવીમાાં, ૧૮.૪૮% વસવત ચીખલીમાાં, 
૧૭.૩૯% વસવત વાાંસદામાાં, ૧૭.૧૫% વસવત 
િલાલપોરમાાં તર્ા ૪.૮૨% વસવત ખેરગામમાાં 
વસવાટ કરે છે. 
 
 

 
 

1.8 શહરેી – ગ્રામ્ય વસવતનો હહસ્સો  
ગિુરાત રાિયમાાં કુલ વસવત ૬,૦૪,૩૯,૬૯૨ છે. 
જેમાાં કુલ વસવતના ૫૭.૪૨% હહસ્સો ગ્રાવમણ 
વસવતનો છે જ્યારે ૪૨.૫૮% હહસ્સો શહરેી વસવત 
ધરાવે છે. નવસારી જિલ્લાની કુલ વસવત પૈકી 
ગ્રાવમણ વસવત ૯,૨૦,૫૩૫ એટલે કે ૬૯.૨૩% 
છે.િયારે શહરેી વસવત ૪,૦૯,૧૩૭ એટલે કે 
૩૦.૭૭%  છે. 

 

23%

17%

19%

19%

5%

17%

વસવત

નવસારી
જલાલપોર
ગણદેવી
ચીખલી
ખરેગામ
વાાંસદા
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1.9 જિલ્લામાાં જાવત પ્રમાણ  
દર હજાર પરુૂષોએ સ્ત્રીઓની સાંખ્યાને જાવત પ્રમાણ 
કહવેામાાં આવે છે. જાવત પ્રમાણ પરુૂષ દીઠ સ્ત્રીઓની 
સમાનતા કે અસમાનતાનો સચૂક છે. ગિુરાતમાાં 
જાવત પ્રમાણ ૯૧૯ છે. ગિુરાત રાજ્યમાાં સૌર્ી વધ ુ
જાવત પ્રમાણ ડાાંગ જિલ્લામાાં ૧૦૦૭ છે.  
નવસારી જિલ્લામાાં જાવત પ્રમાણ ૯૬૧ છે. એટલે 
કે ૧૦૦૦ પરુૂષોએ ૯૬૧ સ્ત્રીઓ છે. જિલ્લામાાં સૌર્ી 
વધ ુ જાવત પ્રમાણ વાાંસદા તાલકુામાાં ૧૦૦૧ 
નોંધાયેલુાં છે. તર્ા સૌર્ી ઓછુ જાવત પ્રમાણ 
િલાલપોર તાલકુામાાં ૯૦૯ છે.  

 
 

1.10 બાળ વસવત  
વસવત ગણતરી-૨૦૧૧ મિુબ જિલ્લાની કુલ બાળ 
વસવત (૦-૬ વષથ) ૧,૩૫,૧૭૦ નોંધાયેલ છે. 
જેમાાંર્ી ૭૦,૨૯૮ પરુૂષ બાળ વસવત નોંધાયેલ છે. 
જ્યારે ૬૪,૮૭૨ જેટલી સ્ત્રી બાળ વસવત નોંધાયેલ 

છે. જ્યારે ગ્રાવમણ બાળ વસવત ૯૨,૪૬૬ અને 
શહરેી બાળ વસવત ૪૨,૭૦૪ છે. જિલ્લાની બાળ 
વસવત કુલ વસવતના ૧૦.૧૭% જેટલી ર્ાય છે. 

 

 
 

1.11 બાળ જાવત પ્રમાણ 

વસવત ગણતરી-૨૦૧૧ મિુબ રાજ્યમાાં બાળ જાવત 
પ્રમાણ ૮૯૦ નોંધાયેલ છે. જેની સામે નવસારી 
જિલ્લામાાં બાળ જાવત પ્રમાણ ૯૨૩ રહવેાાં પામેલ 
છે. નવસારી જિલ્લામાાં ગ્રાવમણ બાળ જાવત પ્રમાણ  
૯૪૬ છે. જ્યારે શહરેી બાળ જાવત પ્રમાણ ૮૭૪ છે.  

 
 

1.12 વસવત ગીચતા  
વસવત ગીચતા એ વહીવટી એકમો દ્વારા વનયત 
ર્યેલ વવસ્તારમાાં પ્રવત ચોરસ હકલોમીટર દીઠ 
વસવતનુાં પ્રમાણ દશાથવે છે.  
વસવત ગણતરી ૨૦૧૧ મિુબ રાજ્યની વસવત 
ગીચતા ૩૦૮ હતી. જ્યારે નવસારી જિલ્લાની 
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૧.૨ તાલકુાવાર-વવસ્તારવાર વસવત-2011

ગ્રામીણ વસતી શહરેી વસતી 

૯૪૪
૯૦૯
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૧ .૪ તાલુકા વા ર -જા વતવા ર બાળ વસ વત - ૨૦૧૧

પરુુષ સ્ત્રી
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૧.૫તાલુકાવાર બાળ જાવત પ્રમાણ 
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વસવત ગીચતા ૬૦૨ ર્ાય. તાલકુાદીઠ વસવત 
ગીચતામાાં સૌર્ી વધ ુ વસવત ગીચતા નવસારી 
તાલકુો ૧,૨૪૮ અને સૌર્ી ઓછી વસવત ગીચતા 
વાાંસદા તાલકુો ૩૮૬ ધરાવે  છે.  
 

 

 
1.13 સાક્ષરતા દર 

સાક્ષરતા દર એટલે જે વ્યક્તત કોઇ પણ ભાષા 
સમિપવૂથક લખી અને વાાંચી શકતી હોય તે વ્યક્તત 
સાક્ષર છે. િો કે ૭ વષથર્ી ઓછી વયનુાં બાળક કોઇ 
ભાષા સમજી કે વાાંચી શકતુાં ન હોવાને કારણે તેનો 
સાક્ષર વ્યક્તતની વ્યાખ્યામાાં સમાવેશ ર્તો નર્ી. 
વસવત ગણતરી ૨૦૧૧ મિુબ જિલ્લાની  કુલ 
સાક્ષર વસવત ૧૦,૦૧,૯૦૯ છે. જેમાાંર્ી ૫,૩૯,૪૭૧ 
પરુૂષો અને ૪,૬૨,૪૩૮ સ્ત્રીઓની સાક્ષર વસવત 
નોંધાયેલ છે. કુલ સાક્ષર વસવતમાાં ૬,૭૬,૦૮૩ 
ગ્રામ્ય વવસ્તારમાાં તર્ા ૩,૨૫,૮૨૬ શહરેી 
વવસ્તારમાાં સાક્ષર વસવત નોંધાયેલ છે.   
 

 
 
1.14 અનસુબુચત જાવત અને અનસુબુચત િનજાવત ની 

વસવત 
વસવત ગણતરી ૨૦૧૧ મિુબ જિલ્લામાાં 
અનસુબુચત જાવતની વસવત ૩૫,૪૬૪ અને 
અનસુબુચત િનજાવતની વસવત ૬,૩૯,૬૫૯ છે. 
અનસુબુચત જાવતની વસવત કુલ વસવતના ૨.૬૭% 
જ્યારે અનસુબુચત િનજાવતની વસવત કુલ 
વસવતના ૪૮.૧૧% છે. 
 

અનસુબુચત જાવતની વસવત : અનસુબુચત જાવતની 
વસવતમાાં  ગ્રામ્ય વસવત ૧૭,૩૪૮ છે. જ્યારે શહરેી 
વસવત ૧૮,૧૧૬ છે. જ્યારે અનસુબુચત જાવતની 
વસવતમાાં પરુૂષોની વસવત ૧૭,૯૫૯ અને સ્ત્રીઓની 
વસવત ૧૭,૫૦૫ છે.  

 
 
 
 

૧૨૪૮

૪૬૩
૮૪૬

૫૩૮

૫૪૧

૩૮૬

૧.૬ તાલકુાવાર વસવત ગીચતા 

નવસારી જલાલપોર ગણદેવી
ચીખલી ખરેગામ વાાંસદા

નવસારી જલાલપોર ગણદેવી ચીખલી ખેરગામ વાાંસદા

સ્ત્રી ૧૧૧૦૮૭ ૮૩૪૬૯ ૯૭૦૪૬ ૮૩૯૧૭ ૨૦૯૦૮ ૬૬૦૧૧

પરુૂષ ૧૨૮૬૦૭ ૯૮૫૯૧ ૧૦૬૭૦૫ ૯૮૦૭૬ ૨૪૮૮૨ ૮૨૬૧૦

૧૨૮૬૦૭ ૯૮૫૯૧ ૧૦૬૭૦૫ ૯૮૦૭૬ ૨૪૮૮૨ ૮૨૬૧૦

૧૧૧૦૮૭ ૮૩૪૬૯ 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 અનસુબુચત જાવતની વસવત 

પરુૂષ સ્ત્રીઓ
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અનસુબુચત િનજાવતની વસવત : અનસુબુચત 
િનજાવતની વસવતમાાં ગ્રામ્ય વસવત ૫,૭૧,૮૧૨ 
જ્યારે શહરેી વસવત ૬૭,૮૪૭ છે.ઉપરાાંત, 
અનસુબુચત િનજાવતની વસવતમાાં પરુૂષોની વસવત 
૩,૧૯,૭૪૦ અને સ્ત્રીઓની વસવત ૩,૧૯,૯૧૯ છે. 
 

 
 
 
1.15 કામદારો  

કામદારોની સાંખ્યા વસવત ગણતરી -૨૦૧૧ મિુબ 
વસવતનુાં આવર્િક પ્રવવૃત મિુબનુાં વગીકરણ દશાથવે 
છે. જિલ્લાની કુલ વસવતના ૫,૧૦,૦૦૪ 
(૩૮.૩૬%) મખુ્ય કામ કરનારાઓ, ૮૧,૮૩૦ 
(૬.૧૫%) સીમાાંત કામ કરનારાઓ તર્ા 
૭,૩૭,૮૩૮ (૫૫.૪૯%) કામ નહહ કરનારાઓ છે. 
 

 

 

જિલ્લાની મખુ્ય કામ કરનારાઓની કુલ 
૫,૧૦,૦૦૪  વસવતમાાં ૩,૭૫,૩૭૫ પરુૂષો તર્ા 
૧,૩૪,૬૨૯ સ્ત્રીઓ છે. સીમાાંત કામ કરનારાની કુલ 
૮૧,૮૩૦ વસવતમાાં ૩૨,૫૦૬ પરુૂષો તર્ા ૪૯,૩૨૪ 
સ્ત્રીઓ છે. કામ નહહ કરનારાઓની કુલ ૭,૩૭,૮૩૮ 
વસવતમાાં ૨,૭૦,૨૮૪ પરુૂષો તર્ા ૪,૬૭,૫૫૪ 
સ્ત્રીઓ છે.  

 
1.16 જુર્ મિુબ મખુ્ય કામ કરનારાઓ  

નવસારી  જિલ્લામાાં મખુ્ય ઔદ્યોબગક જુર્વાર 
મખુ્ય કામ કરનારાઓ પૈકી  કુલ ખેડતૂોની સાંખ્યા 
૯૮,૨૫૯, ખેત મજૂરોની સાંખ્યા ૧,૬૨,૧૪૫, ગહૃ 
ઉદ્યોગમાાં કામ કરનારાઓની સાંખ્યા ૫,૩૨૩ અને 
અન્ય કામ કરનારાઓની સાંખ્યા ૨,૪૪,૨૭૭ છે. 
 
 

 
 

1.17 ધમથ આધાહરત વસવત  
જિલ્લામાાં અનેક ધાવમિક માન્યતા ધરાવતાાં લોકો 

વસે છે. જેમાાં મખુ્યત્વે હહિંદુ, ઇસ્લામ, જૈન ધમથની 

વસવત સવવશેષ િોવાાં મળે છે. વસવત ગણતરી 

૨૦૧૧ મિુબ ધમથ આધાહરત વસવત 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 અનસુબુચત િનજાવત વસવત 

પરુૂષ સ્ત્રી 

૦
૨૦૦૦૦
૪૦૦૦૦
૬૦૦૦૦
૮૦૦૦૦

૧૦૦૦૦૦
૧૨૦૦૦૦
૧૪૦૦૦૦
૧૬૦૦૦૦
૧૮૦૦૦૦
૨૦૦૦૦૦

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

કામ કરનારાઓ સીમાાંત કામ કરનારાઓ કામ નહહ કરનારાઓ 

19.27%

31.79%

1.04%

47.90%

૧.૧૧ નવસારીમાાં જુર્ મિુબ મખુ્ય કામ 
કરનાર 

ખેડૂતો 

ખેત મજુરો

ગહૃ 
ઉદ્યોગમાાં
કામ 
કરનારા 
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ટેબલ નાં ૧.૧૨ : વસવત ગણતરી ૨૦૧૧ મિુબ 
ધમથ આધાહરત વસવત 
    
  ધમથ વસવત 

હહિંદુ ૧૨,૨૫,૦૮૭ 

ઇસ્લામ ૭૮,૬૬૯ 

બિસ્તી ૫,૭૩૩ 

શીખ  ૨,૪૫૯ 

બૌદ્ધ  ૬૦૧ 

જૈન  ૧૩,૩૮૬ 

અન્ય ૨,૮૨૩ 

ધમથ નહહ 
દશાથવેલ 

૯૧૪ 
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2 .કૃવષ અને સાંલગ્ન કે્ષત્રો 
કૃવષ:-  
2.1 ગિુરાત રાજ્યમાાં દબક્ષણ વવભાગમાાં આવેલ 

નવસારી જિલ્લો ખેતી કે્ષતે્ર વવકાસશીલ ગણાય છે. 
રાજ્યનાાં ખેતીકે્ષત્રનુાં ઉત્પાદન મહદઅંશે દબક્ષણ-
પવિમ ચોમાસા પર આધાહરત છે. તેમિ નવસારી 
જિલ્લાની ખેતી મહદઅંશે ચોમાસા તર્ા વસિંચાઇ 
પર આધાહરત છે.  

 
2.2 મખુ્યપાકો 

નવસારી જિલ્લામાાં મખુ્યપાકો તરીકે શેરડી, ડાાંગર 
વવગેરે ગણી શકાય છે,તર્ા મખુ્ય ફળપાકો તરીકે 
કેરી, ચીકુ, વવગેરે ગણી શકાય છે. 

 
2.3 િમીન વપરાશ 

નવસારી જિલ્લાનો ખેતીલાયક િમીન વવસ્તાર 
૧,૩૬,૪૦૫ હતેટર છે. તે પૈકી ખરીફ ૨૦૧૮-૧૯માાં 
૫૯,૩૭૯ હતેટર વવસ્તારમાાં વાવેતર ર્યેલ, રવવ 
૨૦૧૮-૧૯માાં ૧૫૭૯૦ હતેટર વવસ્તારમાાં વાવેતર 
ર્યેલ, ઉનાળુ ૨૦૧૮-૧૯ માાં ૩૩૯૨ હતેટર 
વવસ્તારમાાં વાવેતર ર્યેલ છે. 

. 
2.4 પાક ઉત્પાદન 

વષથ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન અનાિનુાં ઉત્પાદન 
૧૯૭૯૦૦ મે. ટન, શેરડીનુાં ઉત્પાદન ૧૦૬૩૮૦૦ 
મે. ટન, કઠોળનુાં ઉત્પાદન ૨૮૦૦ મે. લાખ ટન 
જ્યારે તેલીબીયાનુાં ઉત્પાદન ૧૦૦ મે. ટન ર્યેલ 
છે. 
  

2.5 ખરીફ ઋત ુ 
નવસારી જિલ્લામાાં ખરીફઋત ુદરમ્યાન (નવેમ્બર-
૨૦૧૮ અંવતત) ૫૯૩૭૯ હકેટરમાાં ખરીફ પાકોનુાં 
વાવેતર નોંધાયેલ છે. જેમાાં મખુ્ય પાકો તરીકે 
ડાાંગર ૫૦૧૫૯ હકેટર વવસ્તારમાાં, મગફળી ૬૭ 

હકેટર વવસ્તારમાાં, તવેુર ૧૦૯૮ હકેટર વવસ્તારમાાં, 
અડદ ૫૨૬ હતેટર વવસ્તારમાાં, અન્ય કઠોળ ૧૩૫૯  
હતેટર વવસ્તારમાાં અને ઘાસચારાની જુવારનુાં 
૬૯૭૦ હતેટર વવસ્તારમાાં વાવેતર ર્યેલ છે. 
 

2.6 રવીઋત ુ
વષથ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન રવીપાકો હઠેળ મખુ્ય 
પાકો તરીકે શેરડીનુાં ૧૫૭૯૦ હતેટર, મકાઇનુાં ૧૨૨ 
હતેટર, જુવારનુાં ૨૨૧ હતેટર, ઘઉંનુાં ૧૭૩ હકેટર, 
ચણાનુાં ૧૦૨૦ હકેટર,અન્ય કઠોળનુાં ૫૫૯ હકેટર, 
ઘાસચારાનુાં ૩૯૨૪ હકેટર વાવેતર ર્યેલ છે. 
 

2.7 િમીન સ્વાસ્્ય કાડથ 
વષથ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન નવસારી જિલ્લામાાં 
૧૫૧૫૬ િમીનનાાં નમનૂાઓનુાં એકત્રીકરણ 
કરવામાાં આવેલ છે અને ૮૯૨૧૬ ખેડતૂોને િમીન 
સ્વાસ્્ય કાડથ આપવામાાં આવેલ છે. તેમિ ૫ 
હડસેમ્બરે વવિ િમીન સ્વાસ્્ય હદન ઊિવણી કરી 
ખેડતૂોને િમીન સ્વાસ્્ય અંગે વવવવધ પ્રકારનુાં 
માગથદશથન આપવામાાં આવેલ છે. 
 

2.8 કાયથરત ખેત ઉત્પાદન સવમવત 
વષથ ૨૦૧૮-૧૯નાાં અંતે જિલ્લામાાં ૪ ખેત ઉત્પાદન 
બજાર સવમવતઓ, ૭ પેટા યાડથ કાયથરત છે.  
 

2.9 કૃવષ મહોત્સવ 
 

કૃવષ મહોત્સવ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન અંદાજે ૪૨૨૮ 
જેટલાાં ખેડતૂોએ ભાગ લીધેલ હતો. કૃવષ વૈજ્ઞાવનકો, 
પશપુાલનનાાં વનષ્ણાાંતો અને બાગાયત તાંત્રના 
અવધકારીશ્રીઓ દ્વારા કૃવષ, પશપુાલન અને 
બાગાયત વવષયમાાં માગથદશથક પ્રવચનો આપવામાાં 
આવેલ હતાાં તેમિ ૦૬ કૃવષ સેવમનાર અને ૧૧૦ 
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પ્રદશથન સ્ટોલ-વનદશથન સ્ટોલ રાખવામાાં આવેલ 
હતાાં. પ્રગવતશીલ ખેડતૂોના ખેતીના અનભુવોનુાં 
આદાન પ્રદાન અને ખેડતૂોને સન્માવનત કરવામાાં 
આવેલ હતુાં. 
 
એ.જી.આર.૫૦ યોિના: 
ખેડતૂોને ટે્રકટર દ્વારા આધવુનક ખેતી કરવા 
આપવામાાં આવતી સહાય યોિનાાં હઠેળ વષથ 
૨૦૧૮-૧૯માાં નવસારી જિલ્લાને રૂ. ૯૯.૦૦ લાખનો 
લક્ષયાાંક ફાળવેલ હતો. જેની સામે નવસારી 
જિલ્લાનાાં કુલ ખેડતૂ ખાતેદારોને રૂ. ૮૩.૨૨ લાખની 
સહાય ચકૂવવામાાં આવેલ છે. 
 
એ.જી.આર-૨,૩,૪, (ફામથ મીકેનાઈઝેશન)  યોિના  
ખેડુતોમાાં કૃવષ યાાંવત્રકીકરણનો વ્યાપ વધે તે હતેરુ્ી 
જુદા-જુદા ખેત ઓજારો જેવા કે રોટાવેટર, 
મોબાઇલ ડ્રીલર, પાવરડ્રીલર ,લેિર લેન્ડ લેવલર 
વગેરેમાાં રૂ. ૨૧૨.૨૯ લાખના લક્ષયાાંક સામે રૂ. 
૧૭૮.૭૨ લાખની સહાય ચકુવવામાાં આવેલ છે. 
 

બાગાયત  
2.10 નવસારી જિલ્લાનાાં બાગાયતી પાકોમાાં ફળોમાાં 

મખુ્યત્વે કેરી, કેળ, ચીકુ, પપૈયા, નાબળયેરી, 
ઓઇલપામ અને કાજુ વવગેરેનો સમાવેશ ર્ાય છે. 
જ્યારે શાકભાજીમાાં મખુ્યત્વે  રીંગણ, ભીંડા, મરચા, 
ટામેટાાં, કોબીિ, વેલાવાળા તમામ શાકભાજી વવગેરે 
ઉગાડવામાાં આવે છે. જ્યારે ગ્રીનહાઉસ તેમિ 
નેટહાઉસના માધ્યમર્ી મખુ્યત્વે િબેરા, ઓહકિડ, 
કાનેશન જેવા ફુલોની તેમિ ટામેટા, કાકડી, 
કેપ્સીકમ જેવા શાકભાજી પાકોની ખેતી કરવામાાં 
આવે છે. વષથ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન નવસારી 
જિલ્લામાાં ફળપાકોનુાં ઉત્પાદન ૬,૦૪,૪૯૩ મેટ્રીક 
ટન, કલૂોપાકોનુાં ઉત્પાદન ૨૪,૪૫૬ મેટ્રીક ટન, 
શાકભાજી પાકોનુાં ઉત્પાદન ૩,૭૩,૨૫૮ મેટ્રીક ટન 

તર્ા ઔષવધય/સસુાંગત પાકોનુાં ઉત્પાદન ૨૨૬૮૩ 
મેટ્રીક ટન ર્યેલ છે.      

2.11 રાજ્ય પ્લાન યોિના:-  
રાજ્ય પ્લાન યોિના અંતગથત નવસારી જિલ્લાના 
ખેડુતોને મીની ટે્રતટર, વેલાવાળા શાકભાજી 
પાકોના માંડપ, પાક સાંરક્ષણ સાધનો, શોટીંગ-
ગે્રડીગના સાધનો, ફળ પાકોના વાવેતર,ફુલ 
પાકોના વાવેતર, ઔષવધય/સગુાંવધત પાકોના 
વાવેતર, ડ્રીપ ઇરીગેશન માટે પાણીના ટાાંકા, 
પેહકિંગ મટેરીયલ્સ, શાકભાજી પાકોના હાઇબ્રીડ 
બબયારણ તેમિ વોટર સોલ્યબુલ ખાતર જેવા 
ઘટકોમાાં વષથ: ૨૦૧૮-૧૯માાં રૂ. ૨૨૪.૪૮ લાખની 
સહાય ચકુવવામા આવેલ છે. 
 
નેશનલ હોટીકલ્ચર વમશન યોિના:- 
કેન્દ્ર પરુસ્કૃત નેશનલ હોટીકલ્ચર વમશન યોિના 
અંતગથત નવસારી જિલ્લાના ખેડતૂોને ફળ પાકોના 
વાવેતર, ફુલપાકોના વાવેતર, પ્લાષ્સ્ટક મલલ્ચિંગ, 
જુનીવાડી નવીનીકરણ, પાવર ટીલર, મધમાખી 
ઉછેર, ગ્રીન હાઉસ, નેટ હાઉસ, શાકભાજી હાઇબ્રીડ 
બબયારણ, ખેડુત તાલીમ, રીફરવાન તેમિ કોલ્ડ 
સ્ટોરેિ જેવા ઘટકોમાાં વષથ: ૨૦૧૮-૧૯માાં રૂ. 
૨૮૯.૩૯ લાખની સહાય ચકુવવામાાં આવેલ છે. 
 
૨૧૨ કેનીંગ તેમિ કીચન ગાડથન યોિના:-  
નવસારી જિલ્લામાાં મહહલા સશક્તતકરણ વેગવાંતી 
બને તે માટે વષથ ૨૦૧૮-૧૯માાં બાગાયત ખાતામાાં 
ચાલતી કેનીંગ યોિના હઠેળ ફળ અને શાકભાજી 
પાકોના મલૂ્યવધથન દ્રારા બનતી પેદાશો અને તેની 
જાળવણી અંગેના કુલ ૧૫ તાલીમ વગથ દ્રારા ૫૫૯ 
મહહલાઓને તાલીમ આપવામાાં આવેલ છે તેમિ 
હકચન ગાડથન અંગે તાાંવત્રક માગથદશથન આપી ના 
નફા અને ના નકુશાનના ધોરણે ૭૩૩૩ વમશ્ર 
શાકભાજી બબયારણના પેકેટ આપવામાાં આવેલ છે. 
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2.12 વરસાદ 
વષથ ૨૦૧૭ દરમ્યાન નવસારી જિલ્લામાાં કુલ  
વરસાદ ૧૬૭૩  મી.મી. નોંધાયો હતો જ્યારે વષથ 
૨૦૧૮ દરમ્યાન ૧૯૮૮ મી.મી. નોંધાયો છે. 
આમ,વષથ ૨૦૧૮ દરમ્યાન વરસાદમાાં અંદાજે 
૩૧૫ મી.મી.નો વધારો નોંધાયેલ છે.  
 

વષથ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન જિલ્લાનાાં કોઇ પણ 
તાલકુાનાાં કોઇ પણ ગામને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહરે 
કરવામાાં આવેલ નર્ી. વષથ ૨૦૧૭ દરમ્યાન 
નવસારી જિલ્લામાાં સૌર્ી વધ ુ સરે. વરસાદ 
ચીખલી તાલકુામાાં ૨૦૭૬ મી.મી. નોંધાયો હતો 
જ્યારે વષથ ૨૦૧૮ દરમ્યાન નવસારી જિલ્લામાાં 
સૌર્ી વધ ુસરે. વરસાદ વાાંસદા તાલકુામાાં ૨૩૩૦ 
મી.મી. નોંધાયો છે. 

 

2.13 િળ સાંસાધન 
રાજ્યનાાં િળ વ્યવસ્ર્ાપનનો હતે ુઅસરકારક અને 
સમન્યાયી પાણી પરૂૂ પાડવાનો છે. સરકારશ્રી દ્વારા 
ચાલ ુ યોિનાઓ ઝડપર્ી પણૂથ કરીને પાણી 
વપરાશની કાયથક્ષમતા સધુારીને, વસિંચાઇ શક્તત 
અને વસિંચાઇ વપરાશ વચ્ચે રહલેાાં તફાવતને 
નાબદુ કરી વસિંચાઇ પધ્ધવતની પનુ:સ્ર્ાપના અને 
આધવુનકીકરણ કરી પરૂતાાં પ્રમાણમાાં પાણી 
ઉપલબ્ધ કરવાનો અબભગમ અપનાવવામાાં આવ્યો 
છે.  
 

2.14 વસિંચાઈ વ્યવસ્ર્ા aaaaaaaaaaaa a a a a a 
જિલ્લામાાં અને જિલ્લાનાાં તાલકુાઓની આસપાસ 
તાપી નદી પર આવેલ ઉકાઇ-કાકરાપાર યોિના 
વસિંચાઇનો મખુ્ય આધાર બનેલી છે. આ ઉપરાાંત 
તળાવો, ચેકડમે અને કવૂાઓ વસિંચાઇના મળુ સ્ત્રોત 
રહવેાાં પામ્યા છે. જિલ્લામાાં નહરેો દ્વારા સૌર્ી વધ ુ
વસિંચાઇ હઠેળનો વવસ્તાર આવરી લેવામાાં આવ્યો 
છે. નવસારી જિલ્લામાાં ૧૧૯૭ ચેકડમે/ચેકડમે 
કોઝવે દ્વારા ૮૭૪૭ હતેટર, ૨૦૯ ઉદવહન વસિંચાઇ 
દ્વારા ૧૪૮૩ હતેટર વસિંચાઇ કરવામાાં આવે છે. તેમિ 

ચીકટીયા બાંધારા દ્વારા ૩૦ હતેટર વસિંચાઇ કરવામાાં 
આવે છે. આમ કુલ ૧૦૨૬૦ હતેટર જેટલી વસિંચાઇ 
શક્તત ધરાવે છે. 
 

2.15 પશપુાલન 
પશપુાલન અને તેને અનલુક્ષતો ડરેી ઉદ્યોગ એ 
ગ્રામ અર્થતાંત્રને રોિગારી અને આંતરમાળખાકીય 
વવકાસની સારી એવી તકો પરૂી પાડવામાાં સહાયક 
બને છે. પશધુન ગણતરી-૨૦૧૨નાાં કામ ચલાઉ 
પહરણામો મિુબ નવસારી જિલ્લાનુાં કુલ પશધુન 
૪,૩૪,૩૭૮ છે. 
 

2.16 રાિય સરકારના પશ ુ બચહકત્સાલયોના માળખા 
મારફતે વષથ ૨૦૧૮-૧૯નાાં અંતે જિલ્લામાાં ૧૭ 
પશદુવાખાના, ૧૭ પ્રાર્વમક પશસુારવાર કેન્દ્રો 
કાયથરત છે. જ્યારે સગવડતાઓનાાં વ્યાપને 
વવસ્તરતાાં  ૨ ફરતા પશદુવાખાના તર્ા ૨ ફરતી 
પ્રયોગશાળા સહ ફરતુાં પશદુવાખાનુાં અને ૧૦ ગામ 
હદઠ ૧૨ મો. પશ ુ દવાખાના અને ૨ કુવત્રમ 
બબિદાન કેન્દ્રો કાયથરત કરવામાાં આવેલા છે. 

 

2.17 ધવનષ્ટ પશસુધુારણાના ભાગ રૂપે જિલ્લામાાં વષથ 
૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન કુલ ૧૬૮૬૫ જેટલી ગાય 
તર્ા ૧૪૭૩ ભેંસ જેવા પશધુનને કુવત્રમ 
બીિદાનની સારવાર આપવામાાં આવેલી છે. જ્યારે 
૨૬૦૨ જેટલાાં પશઓુનુાં ખસીકરણ કરવામાાં આવેલ 
છે. જ્યારે ૧,૬૯,૩૩૧ જેટલાાં પશઓુનુાં રસીકરણ 
કરવામાાં આવેલ. 
 

2.18 જિલ્લામાાં કુલ ૪૮૮ દૂધ સહકારી માંડળીઓ છે. 
જિલ્લામાાં દુધ ઉત્પાદન વષથ ૨૦૧૮-૧૯માાં વાવષિક 
સરેરાશ દૈવનક દુધનો િ્ર્ો ૩,૫૨,૦૨૭ બલટર 
ર્યેલ છે.  
 

2.19 પશધુન 
નવસારી જિલ્લાનો વ્યાવાસાવયક વવકાસ પ્રાર્વમક 
કે્ષત્ર ઉપર આવધન છે અને તે ખેતી સારે્ 
પશપુાલનની આનષુાાંબગક પ્રવવૃિ િોડાયેલી છે. 
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અહી પશપુાલનની પ્રવવૃિને વ્યવસાય તરીકે પણ 
લેવામાાં આવે છે. િોકે દૂધ અને દૂધની બનાવટનો 
વ્યવસાય પણ અહી વવકસ્યો છે. વળી પશપુાલન 
એ પરાંપરાગત પ્રવવૃિ તરીકે લેવામાાં આવે છે. 
છેલ્લે વષથ-૨૦૧૨ માાં ૧૯મી પશધુન ગણના મિુબ 
સૌર્ી વધ ુ ગૌધન ચીખલી તાલકુામાાં નોંધાવા 
પામ્યુાં હત ુાં.  
 
 
 

2.20 પશસુારવાર કેમ્પો  
માનવ આરોગ્ય જેટલુાં મહત્વ ધરાવે છે, તેટલુાં િ 
મહત્વ પશ ુઆરોગ્ય પણ ધરાવે છે. માત્ર આરોગ્ય 
અરે્ િ નહી પણ ભાવી પશ ુઓલાદોની જાતોની 
સધુારણા માટે પણ આ વસ્ત ુ ઘણુાં મહત્વ આંકી 
જાય છે. આસપાસના પ્રદેશમાાં રહલેી કેટલીક 
ઓલાદોની માવિત માટે પણ આ બાબત િરૂરી 
છે. વષથ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન કુલ ૧૧૫ 
પશસુારવાર કેમ્પનુાં આયોિન કરવામાાં આવેલુાં 
હત ુાં. જેમાાં વવવવધ ૧૪૪૩૩ પશઓુને સારવાર પરુી 
પાડવામાાં આવેલ હતી અને પશ ુસધુારણા તર્ા 
પશ ુ આરોગ્ય સધુારણા માટે પ્રયત્નો કરવામાાં 
આવેલા હતા.  
 
 
 

2.21 મત્સ્યોધોગ  
નવસારી જિલ્લામાાં િલાલપોર અને ગણદેવી  
તાલકુાનાાં કેટલાક ગામો દહરયાકાાંઠા વવસ્તારમાાં   
આવેલા છે, જેમાાં ખાસ કરીને માછીમાર લોકો 
વસવાટ કરે છે તર્ા જેમની વસવત ૩૪૦૦૮ જેટલી 
છે. જેમનો મખુ્ય ધાંધો માછલી પકડવાનો છે. 
જેમની પાસે યાાંવત્રક હોડીઓ ૪૫૧ તર્ા બબન 
યાાંવત્રક હોડીઓ ૨૦૩ જેટલી છે.  
  
 

2.22 િ ાંગલ 
નવસારી જિલ્લાનો િ ાંગલ વવસ્તાર ૨૫,૦૫૬ 
ચો.હકમી. છે. જે જિલ્લાનાાં કુલ વવસ્તારનાાં ૧૧.૩૬% 
ર્ાય. જિલ્લામાાં વાાંસદા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન આવેલ છે 
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૩.ઉદ્યોગ અને ખાણ 
ઉધોગો 
૩.૧ MSME એતટ – ૨૦૦૬ અમલમાાં આવ્યા બાદ તા. 

૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની ક્સ્ર્વત એ નવસારી જિલ્લા માાં 
કુલ ૪૪૩૯ એકમો રૂ.૯૭૨૨૨.૦૦ લાખ નાાં 
મડુીરોકણ અને ૨૮૯૫૩ રોિગારી સારે્ નોંધાયેલા 
છે. 

 
૩.૨   બાિપાઇ બેંકેબલ યોિના:- 

 રાજ્યનાાં શહરેી અને ગ્રામ્ય વવસ્તારોનાાં બેરોિગાર 
યવુક / યવુતીઓને સ્વરોિગારી પરૂી પાડવા 
બાિપાઇ બેંકેબલ  યોિના અમલમાાં છે. બાિપાઇ 
બેંકેબલ યોિના હઠેળ વષથ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન 
૯૮૯ લાભાર્ીઓને બેંક મારફત રૂ. ૧૩૪૬.૯૧ 
લાખની લોન આપવામાાં આવેલ. જેની 
સરખામણીએ વષથ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન ૨૩૫૦ 
લાભાર્ીઓને બેંક મારફત રૂ. ૧૨૪૦.૯૭ લાખની 
લોન આપવામાાં આવેલ અને પાછલા વષથનાાં બાકી 
સહહત કુલ ૨૩૫૦ લાભાર્ીને રૂ. ૧૨૪૦.૯૭ લાખની 
સહાય ચકુવવામાાં આવેલ. 

 
૩.૩    માનવ કલ્યાણ યોિના:-  

વષથ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન માનવ કલ્યાણ યોિનાાં 
હઠેળ ૪૦૦ લાભાર્ીઓને ૨૮ ધાંધાની ટુલ કીટનુાં 
વવતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 
 

૩.૪     જિલ્લામાાં આવેલ કુહટર ઉદ્યોગ 
હાર્શાળ, હસ્તકલા અને કુહટર અને ગ્રામોદ્યોગ 
કે્ષત્રના કારીગરોનાાં માલનાાં વેચાણ માટે જિલ્લામાાં 
મેળા તર્ા પ્રદશથનોનુાં આયોિન કરવામાાં આવશે. 
આ મેળા/પ્રદશથનોમાાં કારીગરો ભાગ લઇ તેઓ દ્વારા 

ઉત્પાહદત ચીિ વસ્તઓુનાાં વેચાણ અંગે માગથદશથન 
આપવામાાં આવશે. 

ખનીિ 
૩.૫   નવસારી જિલ્લામાાં વષથ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન ગૌણ 

ખનીિનુાં ૧૨૪૪૪૫૨૫ મેટ્રીક ટન ઉત્પાદન 
નોંધાયેલ છે તર્ા તેનુાં ઉત્પાદન મલુ્ય રૂ. 
૫૩૬૧૬.૬૨ લાખ (રોયલ્ટી) નોંધાયેલ છે. જ્યારે  
વષથ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન ૧૩૧૨૩૯૭૫.૪૨ મેટ્રીક 
ટન ઉત્પાદન નોંધાયેલ છે જ્યારે ઉત્પાદન મલુ્ય 
રૂ. ૬૨૦૨.૯૫ લાખ (રોયલ્ટી) નોંધાયેલ છે.  

 
૩.૬    ગૌણ ખનીિ  

નવસારી જિલ્લાનો ભૌગોબલક ભ-ૂભાગ ભસુ્તરીય 
રચનાની દ્રષ્ષ્ટએ ડકે્કાન ટે્રપ {Deccan Trap) હઠેળ 
સમાવવષ્ટ ર્યેલ છે તર્ા જિલ્લામાાં મખુ્યત્વે 
બ્લેકટે્રપ, સામાન્ય રેતી, સામાન્ય માટી, ગ્રાવલ, 
હાડથ મોરમ તર્ા સોફ્ટ મોરમ જેવી ગૌણ ખનીિો 
મળી આવે છે. વષથ ૨૦૧૮-૧૯માાં ખનીિના કુલ 
ઉત્પાદનમાાં ૯૪.૬૮% ઉત્પાદન બ્લેકટે્રપનુાં ર્વા 
પામ્યુાં છે અને સૌર્ી વધ ુરોયલ્ટી/આવક બ્લેકટે્રપ 
ગૌણ ખવનિમાાંર્ી મળવા પામી છે. એટલે કે, 
સરકારની આવકનો અગત્યનો સ્ત્રોત પણ ગણી 
શકાય છે. 
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૪.આંતર માળખુાં
વવદ્યતુ 

૪.૧   જિલ્લામાાં વીિ કે્ષત્રની સધુારણા માટે ઘણા પ્રયત્નો 
હાર્ ધરવામાાં આવ્યા છે. તર્ા વીિપ્રવાહ વીિ 
વવતરણના માળખામાાં પણ કેટલાક ફેરફારો હાર્ 
ધરવામાાં આવ્યા છે. જિલ્લાની વીિતાંત્ર પ્રણાલી 
દબક્ષણ ગિુરાત વીિ કાંપની બલવમટેડ હસ્તક રહવેાાં 
પામેલી છે. િોકે આધવુનક વીિ ઉત્પાદન પ્રણાલી 
જેવી કે, વવન્ડ ફામથ, સોલાર પેનલ વસસ્ટમ સાંબાંધી 
જાગવૃત લાવવી િરૂરી છે. 

 

૪.૨ નવસારી જિલ્લામાાં ૨૨૦ કે.વી.ના ૧, ૧૩૨ કે.વી.ના 
૦ અને ૬૬ કે.વી.ના ૨૮ સબ સ્ટેશનો કાયથરત છે. 
જિલ્લાનાાં વીિ પરુવઠાના વવતરણ માટે ૪૧૦૪૬ 
ટ્રાન્ સફોમથરો દ્વારા જિલ્લાની વીિમાાંગ પરૂી પાડવામાાં 
આવે છે.  

 

૪.૩  વીિ ગ્રાહકોને વનયમીત વીિ પરુવઠો મળી રહ ેતે 
માટે જ્યોવતગ્રામના ૫૦, ખેતીવાડીના ૪૯, શહરેી 
વવસ્તારના ૨૮, ઔદ્યોગીક એકમોના ૧૩ અને 
એચ.ટી.ના ૬ મળી કુલ ૧૪૬ ફીડરોમાાંર્ી વવતરણ 
કરવામાાં આવે છે. 

 

૪.૪ નવસારી જિલ્લામાાં માચથ-૨૦૧૯ અંવતત ઘર 
વપરાશના ૨૪૩૮૫૯ વીિ કનેકશનો , વાબણિય 
અને ઉદ્યોગોના ૩૨૦૦૬ વીિ કનેકશનો, સ્ટ્રીટ 
લાઇટના ૧૨૦૦ વીિ કનેકશનો, ખેતીવાડીના 
૨૩૨૪૨ વીિ કનેકશનો, પાણી પરુવઠાના ૪૬૩૮ 
વીિ કનેકશનો, ટ્રસ્ટ લાઇટીંગના  ૧૮૧૬ વીિ 
કનેકશનો મળી કુલ ૩૦૬૭૬૧ વીિ કનેકશનો 
કાયથરત છે. ઝુપડપટ્ટી યોિના અંતગથત જિલ્લાઓમાાં  
રૂ ૮.૯૦ લાખના ખચે બીપીએલને ૨૬૦ વીિ 
કનેકશનો તર્ા રૂ. ૨૩.૨૫ લાખનુાં વીિ બીલનુાં 
કલેતશન કરવામાાં આવેલ છે.                              
  

રસ્તા અને વાહનવ્યવહાર 
૪.૫ રેલ્વે aaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa 

નવસારી જિલ્લામાાં ૩૧ માચથ, ૨૦૧૮ અંવતત રેલ્વે 

લાઇનની કુલ લાંબાઇ ૮૯ હક.મી. છે. જેમાાં 
બ્રોડગેઇિ  ૩૬ હક.મી., મીટરગેઇિ ૦ હક.મી. તર્ા 
નેરોગેઇિ ૫૩ હક.મી.નો સમાવેશ ર્ાય છે. 
નવસારી જિલ્લામાાં ૧૩ રેલ્વે સ્ટેશન આવેલા છે.  

 

૪.૬   રસ્તા 
વષથ ૨૦૧૮-૧૯નાાં અંતે જિલ્લાનાાં રસ્તાઓની કુલ 
લાંબાઇ ૫૮૬૯ હક.મી. છે. જેમાના ૧૨૧ હક.મી. 
માગો સરકારના જાહરે બાાંધકામ વવભાગ અંતગથત 
છે. જ્યારે ૨૯૨૩ હક.મી. માગો જિલ્લા પાંચાયત 
હસ્તક છે તર્ા ૩૫૭ હક.મી. માગો નગરપાબલકા 
હસ્તક છે. વષથ ૨૦૧૮-૧૯નાાં અંતે જિલ્લામાાં 
રાષ્ટ્રીય ધોરી માગથ ૧૧૪.૭૭ હક.મી. છે જ્યારે 
૩૯૩.૫૧ હક.મી. રાજ્ય ધોરી માગથ, ૨૯૨૪.૪૦  
હક.મી. મખુ્ય જિલ્લા માગથ, ૨૧૧.૦૫ હક.મી. 
જિલ્લાના અન્ય માગથ તર્ા ૨૨૨૬.૨૮ હક.મી. 
ગ્રામ્ય માગથનો સમાવેશ ર્ાય છે. 

પહરવહન 
 વષથ ૨૦૧૮-૧૯ના અંતે નવસારી જિલ્લામાાં 

એસ.ટી.વનગમ દ્વારા સાંચાબલત માગોની સાંખ્યા 
૫૧૬ છે તર્ા આવરી લેવાયેલ રૂટની લાંબાઇ 
૩૨૦૩૪.૩૨ હક.મી. છે. વષથ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન 
સફર કરેલ દૈવનક મસુાફરોની સરેરાશ સાંખ્યા 
૫૩,૦૦૦ છે. તર્ા વનગમની કુલ આવક રૂ ૧૨ 
લાખ છે. જિલ્લાનાાં ૪૦૨ ગામો પૈકી તમામ ગામો 
જિલ્લાના જે-તે એસ.ટી. વવભાગ અંતગથત આવરી 
લેવામાાં આવેલ છે. જેમાનાાં ૪૦૨ ગામો સીધી 
સવલત ધરાવે છે.    

 
૪.૭    ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ  

માગથ સલામતીના ધોરણના હતેસુર લાયસન્સ 
આપવાની પ્રણાલીમાાં આમલુ પહરવતથન લાવવામાાં 
આવ્ય ુ છે. ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ પદ્ધવતનુાં  
કોમ્પટુરાઇઝેશન કરી ડ્રાઇવીંગ  લાયસન્સ સ્માટથ  
કાડથ સ્વરૂપમાાં અરિદારના રહઠેાણના સરનામે 
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મળી રહ ે તેવી વવતરણ વ્યવસ્ર્ા વવકસાવવામાાં 
આવેલ છે. નવીન વવતરણ વ્યવસ્ર્ા અંતગથત 
માચથ-૨૦૧૯ અંતે જિલ્લા ખાતે ૩૫,૭૨૪ ડ્રાઇવીંગ 
લાયસન્સનુાં વવતરણ કરવામાાં આવેલ છે.  
 

૪.૮ ટપાલ અને સાંદેશાવ્યવહાર 
 ૩૧ માચથ ૨૦૧૯નાાં અંતે જિલ્લામાાં  ૨૮૭ ટપાલ 

કચેરીઓ/શાખાઓ કાયથરત છે.  
 

૪.૯  બેંકીંગ 
 નવસારી જિલ્લામાાં ૧૬૨ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો, ૩૧ 

સહકારી બેંકો, ૪ િમીન વધરાણ બેંકો, ૩૪ ગ્રાવમણ 
બેંકો તર્ા ૨૯ ખાનગી બેંકો આવેલી છે આમ કુલ 
૨૬૪ બેંકો આવેલ છે. 

 

૪.૧૦  તાલકુાવાર બેંકોની વવગતો  
આધવુનક અર્થતાંત્ર બેંકોંન ુ હોવુાં અવનવાયથ છે. 
ભારતીય બેંકીંગકે્ષત્રમાાં સાંગઠીત તર્ા અસાંગઠીત 
કે્ષત્રનુાં સહઅક્સ્તત્વ એ ભારતીય બેંકીંગ અર્થતાંત્રનુાં 
આગવુાં લક્ષય છે.નવસારી જિલ્લામાાં કુલ બેંકો ૨૬૪ 
પૈકી તાલકુાવાર નીચે મિુબ છે.  
 

નવસારી તાલકુામાાં કુલ ૫૫ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો, ૦૭ 
સહકારી બેંકો, ૦૧ િમીન વધરાણ બેંકો, ૦૪ ગ્રાવમણ 
વવકાસ બેંકો અને ૧૪ અન્ય ખાનગી બેંકોની સાંખ્યા 
છે. આમ, કુલ ૮૧ બેંકો આવેલ છે. 
 

િલાલપોર તાલકુામાાં કુલ ૩૧ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો, 
૦૬ સહકારી બેંકો, ૦ િમીન વધરાણ બેંકો, ૦૭ 
ગ્રાવમણ વવકાસ બેંકો અને ૦૪ અન્ય ખાનગી 
બેંકોની સાંખ્યા છે. આમ, કુલ ૪૮ બેંકો આવેલ છે. 
 

ગણદેવી તાલકુામાાં કુલ ૩૫ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો, ૧૦ 
સહકારી બેંકો, ૦૧ િમીન વધરાણ બેંકો, ૦૭ ગ્રાવમણ 
વવકાસ બેંકો અને ૦૮ અન્ય ખાનગી બેંકોંની સાંખ્યા 
છે. આમ, કુલ ૬૧ બેંકો આવેલ છે. 
 

ચીખલી તાલકુામાાં કુલ ૨૭ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો, ૦૫ 
સહકારી બેંકો, ૦૧ િમીન વધરાણ બેંકો, ૦૭ ગ્રાવમણ 
વવકાસ બેંકો અને ૦૪ અન્ય ખાનગી બેંકોની સખ્યા 
છે. આમ, કુલ ૪૪ બેંકો આવેલ છે. 
 

ખેરગામ તાલકુામાાં કુલ ૦૫ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો, ૦૧ 
સહકારી બેંકો, ૦ િમીન વધરાણ બેંકો, ૦૧ ગ્રાવમણ  
વવકાસ બેંકો અને ૦૧ અન્ય ખાનગી બેંકોની સાંખ્યા 
છે. આમ, કુલ ૦૮ બેંકો આવેલ છે. 
 

વાાંસદા તાલકુામાાં કુલ ૦૯ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો, ૦૨ 
સહકારી બેંકો, ૦૧ િમીન વધરાણ બેંકો, ૦૭ ગ્રાવમણ 
વવકાસ બેંકો અને ૦૩ અન્ય ખાનગી બેંકોની સાંખ્યા 
છે. આમ, કુલ ૨૨ બેંકો આવેલ છે. 

 
સહકાર 
૪.૧૦  સહકારી માંડળીઓ  

વષથ ૨૦૧૮-૧૯ના અંતે નવસારી તાલકુામાાં ૭૯૮, 
િલાલપોર તાલકુામાાં ૨૮૪, ગણદેવી તાલકુામાાં 
૩૨૨,ચીખલી તાલકુામાાં ૩૪૧, ખેરગામ તાલકુામાાં 
૮૫, વાાંસદા તાલકુામાાં ૨૭૭ જેટલી સહકારી 
માંડળીઓ નોંધાયેલ છે. આમ, જિલ્લામાાં કુલ 
૨૦૭૦ સહકારી માંડળીઓ નોંધાયેલ છે. 

 

આ સહકારી માંડળીઓમાાં ૧૧૬ જેટલી પ્રાર્વમક 
ખેતી વવષયક વધરાણ માંડળીઓ નોંધાવા પામેલ છે.
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૫.સામાજિક વવભાગો 
વશક્ષણ: 
૫.૧ પ્રાર્વમક વશક્ષણ 

વષથ ૨૦૧૮-૧૯ નવસારી જિલ્લામાાં પ્રાર્વમક વશક્ષણ 
પરૂી પાડતી લોકલબોડીની ૭૩૨ શાળાઓ છે. 
શાળાઓમાાં નોંધાયેલા બાળકોની સાંખ્યા અગાઉનાાં 
વષોમાાં ૧૦૦૮૪૭ હતી. જે ૨૦૧૮-૧૯માાં ૧૬૯૬૩૦ 
ર્ઇ છે. જેમાાં ૭૬૫૮૫ છોકરાઓ અને ૯૩૦૪૫ 
છોકરીઓ છે.  
 

પ્રાર્વમક વશક્ષણની તાલકુાવાર ક્સ્ર્વત  
વશક્ષણ એ પાયાની અને પ્રાર્વમક િરૂહરયાત છે. 
નવસારી જિલ્લામાાં પ્રાર્વમક વશક્ષણ પરૂૂ પાડતી 
કુલ ૯૨૦ શૈક્ષબણક સાંસ્ર્ાઓ છે. જેમાાં  ૧૮૮ ગ્રાાંટેડ 
તર્ા ૭૩૨ લોકલબોડી સાંસ્ર્ાઓ છે. નવસારી 
આધવુનક વશક્ષણના અગત્યનાાં વવસ્તાર તરીકે 
વવકસવા પામ્ય ુછે. 

ગણુોત્સવ 
ગણુોત્સવ ૨૦૧૮-૧૯ મિુબ જિલ્લાની ૭૬૦ 
(લોકલબોડી ૭૩૨+ ૬ ગ્રાન્ટેડ+ ૨૨ આશ્રમ શાળા)ને 
ગે્રડ આપવામાાં આવેલા છે.જે પૈકી ૧૪૮ શાળાઓ 
A+, ૪૯૦ શાળાઓ A, ૧૧૦ શાળાઓ B, ૧૦ 
શાળાઓ C, અને ૨ શાળાઓ D ગે્રડ ધરાવે છે. વષથ 
૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન ૪૩ વવદ્યા સહાયકોની ભરતી 
કરવામાાં આવેલ છે. 

વવદ્યાદીપ યોિના 
વવદ્યાદીપ યોિના અંતગથત પ્રાર્વમક શાળા અને 
આશ્રમશાળામાાં ભણતાાં વવધાર્ીઓને ૧૦૦% વીમા 
કવચ પરુૂાં પાડવામાાં આવે છે. વષથ ૨૦૧૮-૧૯ 
દરમ્યાન નવસારી જિલ્લામાાં ૧૦૦% વવદ્યાર્ીઓને 
આ યોિનાાં હઠેળ આવરી લેવામાાં આવેલ. 
 

વવદ્યાલક્ષમીબોન્ડa                          aaaac 

કન્યા કેળવણીને ઉિેિન આપવાનાાં હેતસુર 
રાજ્યની પ્રાર્વમક શાળામાાં વવદ્યાલક્ષમી બોન્ડ 

યોિના અમલમાાં મુકવામાાં આવેલ છે. આ 
યોિનાાં હેઠળ જે ગ્રામ્ય અને શહેરી વવસ્તારમાાં 
સ્ત્રી સાક્ષરતા દર ૫૦% ર્ી ઓછો હોય તે ગ્રામ્ય 
અને શહેરી વવસ્તારની કન્યાઓને પ્રર્મ 
ધોરણમાાં દાખલ કરાતાાં ધોરણ સાત સધુીનુાં 
વશક્ષણ પરુૂાં  કયાથ  બાદ મળવાપાત્ર રૂ.૨૦૦૦ નો 
બોન્ડ આપવામાાં આવે છે. 
  

વષથ ૨૦૧૮-૧૯ દરવમયાન નવસારી જિલ્લામાાં ૪૪૩ 
તન્યાઓને  વવદ્યાલક્ષમી બોન્ડ આપવામાાં આવેલ છે . 
વષથ ૨૦૧૮-૧૯ દરવમયાન રૂ. ૮૫૬ લાખનાાં ખચે ૨૪ 
શાળાના ૯૧ ઓરડાનુાં બાાંધકામ કરવામાાં આવેલ છે 
તર્ા રૂ. ૬૧.૬૮ લાખનાાં ખચે ૩૯ શાળાઓમાાં 
શૌચાલયની સવુવધા પરૂી પાડવામાાં આવેલ છે.   

 

૫.૨ માધ્યવમક વશક્ષણ 
માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક વશક્ષણ આપતી 
સાંસ્ર્ાઓની સાંખ્યા વષથ ૨૦૧૭-૧૮માાં ૨૦૪ હતી. જે 
વષથ ૨૦૧૮-૧૯માાં પણ ૨૦૧ છે. જેમાાં ૪૩ માધ્યવમક 
શાળાઓ છે અને ૧૫૮ ઉચ્ચિર માધ્યવમક  શાળાઓ 
છે.  
 

વષથ ૨૦૧૭-૧૮માાં  ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાઓમાાં 
૬૪,૬૨૪ વવદ્યાર્ીઓ નોંધાયેલા હતાાં. જે વષથ 
૨૦૧૮-૧૯માાં ઘટીને ૬૩,૯૬૫  ર્યા. જેમાાં ૩૨,૬૬૮  
છોકરાઓ અને ૩૧,૨૯૭  છોકરીઓનો સમાવેશ ર્ાય 
છે.  
 

ધો.૧૦ નાાં પરીક્ષા કેન્દ્રો વષથ ૨૦૧૭-૧૮માાં ૨૪ હતા. 
જે વષથ ૨૦૧૮-૧૯માાં પણ ૨૪ યર્ાવત છે જ્યારે 
ધો.૧૨ નાાં પરીક્ષા કેન્દ્રો વષથ ૨૦૧૭-૧૮માાં ૨૦ હતાાં. 
જે વષથ ૨૦૧૮-૧૯માાં પણ ૨૦ યર્ાવત છે.  
 

વષથ ૨૦૧૯માાં ધો.૧૦ની પરીક્ષામાાં ૧૯,૨૫૨  
વવદ્યાર્ીઓ બેઠા હતાાં. જે પૈકી ૧૨,૯૭૬ વવધાર્ીઓ 
ઉવિણથ ર્યેલ છે જ્યારે ધો.૧૨ની પરીક્ષામાાં ૬૩૩૦ 
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વવદ્યાર્ીઓ બેઠા હતાાં. જે પૈકી ૪૪૭૩ વવધાર્ીઓ 
ઉવિણથ ર્યેલ છે. 
 
૫.૩ માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક 
વશક્ષણની તાલકુાવાર ક્સ્ર્વત: 
નવસારી જિલ્લામાાં માધ્યવમક વશક્ષણ પરૂૂ પાડતી ૪૮ 
સાંસ્ર્ાઓ કાયથરત છે. જેમાાં ૨૧ ખાનગી, ૧૭ ગ્રાન્ટેડ, 
અને ૦૫ સરકારી માધ્યવમક શાળાઓ છે. જેમાાં સૌર્ી 
વધ ુિલાલપોર તાલકુામાાં ૧૧ માધ્યવમક સાંસ્ર્ાઓ 
કાયથરત છે. જિલ્લામાાં માધ્યવમક વશક્ષણનો સારો 
એવો વવકાસ ર્વાાં પામ્યો છે. 
 

જિલ્લામાાં ઉચ્ચિર માધ્યવમક વશક્ષણ પરૂૂ પાડતી 
૧૫૮ શાળાઓ છે. જેમાાં ૪૮ ખાનગી, ૧૦૬ ગ્રાન્ટેડ, 
અને ૦૪ સરકારી શાળાઓ કાયથરત છે. જેમાાં 
નવસારી તાલકુામાાં સૌર્ી વધ ુ ૩૭ માધ્યવમક 
શાળાઓ કાયથરત છે.  

 

જિલ્લાની કુલ માધ્યવમક અને ઉચ્ચિર માધ્યવમક 
શાળાઓમાાં ૬૯ જેટલી ખાનગી શાળાઓ કાયથરત છે.  

૫.૪  તાાંવત્રક વશક્ષણ:-  
જિલ્લામાાં ડીગ્રી ઇિનેરી વશક્ષણ પરૂી પાડતી ૦૪ 
સાંસ્ર્ા આવેલ છે. હડપ્લોમાાં ઇિનેરી વશક્ષણ પરૂી 
પાડતી ૦૨ સાંસ્ર્ા આવેલ છે. બી.સી.એ.ની ૦૫ 
તર્ા બી.એડ. ની ૦૫ સાંસ્ર્ાઓ આવેલી  છે. 

આરોગ્ય સેવાઓ  
૫.૫ જિલ્લામાાં આરોગ્ય વવષયક સવુવધા  

જિલ્લામાાં ૧૨ સામહુહક આરોગ્ય કેન્દ્રો , ૪૫ 
પ્રાર્વમક આરોગ્ય કેન્દ્રો, ૨૯૬ પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રો 
આવેલા છે.  

૫.૬  શાળા આરોગ્ય તપાસણી કાયથક્ર્મ 
શાળા આરોગ્ય તપાસણી કાયથક્ર્મ તા 
૨૭/૧૧/૨૦૧૮ ર્ી તા ૦૧/૦૨/૨૦૧૯ દરમ્યાન 
યોજાયેલ હતો. જેમાાં ૩,૦૧,૮૧૧ બાળકોની 
આરોગ્ય તપાસણી કરવામાાં આવેલ. જે પૈકી 
૪૦,૯૦૬ બાળકોને સ્ર્ળ પર સારવાર આપવામાાં 

આવેલ. તર્ા ૩,૦૫૯ બાળકોને સાંદભથ સેવાઓ પરૂી 
પાડવામાાં આવેલ. 
 

 
૫.૭ રસીકરણ  

નવસારી જિલ્લામાાં વષથ ૨૦૧૮-૧૯માાં રસીકરણમાાં 
ટી.ટી. મધર ૧૭,૪૨૨ (૯૨.૬૮%) સ્ત્રીઓનુાં 
કરવામાાં આવેલ હતુાં તર્ા બી.સી.જી. ૧૭,૩૪૫ 
(૯૧.૨૮%), પોબલયો ૧૮,૧૦૦ (૯૫.૨૬%), ઓરી 
૧૭,૪૧૦ અને સાંપણૂથ રસીકરણ ૧૭,૩૪૩ બાળકોનુાં 
કરવામાાં આવેલ હતુાં. નવસારી જિલ્લામાાં વષથ 
૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન કુલ એ.એન.સી. રજીસ્ટે્રશન 
૧૮,૭૯૮ ર્યેલ જ્યારે ડીલીવરી રજીસ્ટે્રશન 
૧૫,૦૬૮ ર્યેલ હતી. જેમાાંર્ી સાંસ્ર્ાકીય પ્રસવુત 
૧૫,૦૬૫ ર્યેલ હતી. 

૫.૮ કુટુાંબ કલ્યાણ કાયથક્રમ 
વષથ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન ૫૧૮૯ નશબાંધીનાાં 
ઓપરેશનની તર્ા ૭૭૫૫ સ્ત્રીઓને આંકડી 
મકુવાની કામગીરી ર્ઇ હતી. 

૫.૯  દૂધ સાંજીવની યોિના 
આ યોિનાાં હઠેળ રાજ્યનાાં પછાત જિલ્લાઓનાાં ૩ 
ર્ી ૬ વષથના બાળકોને અઠવાહડયામાાં બે વખત 
૧૦૦ વમ.બલ. પેશ્યરુાઇઝડ ફલેવડથ ફોટીફાઇડ દૂધ 
આપવામાાં આવે છે.   

૫.૧૦ િનની સરુક્ષા યોિના 
આ યોિના હઠેળ ગ્રાવમણ સ્વાસ્્ય વમશન 
અંતગથત ગરીબ સગભાથ બહનેોને સાંસ્ર્ાકીય 
પ્રસવૂતનાાં પ્રોત્સાહન દ્વારા માતા મરણ અને 
નવજાત વશશ ુ મરણને ઘટાડવાના હતેસુર 
સલામત માતતૃ્વ પરુુ પાડવામાાં આવે છે. આ 
યોિના અંતગથત વષથ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન 
નવસારી તાલકુામાાં ૮૦૫, િલાલપોરમાાં ૩૫૨, 
ગણદેવીમાાં ૮૬૮,ચીખલીમાાં ૧૩૧૫, ખેરગામમાાં 
૩૭૬ અને વાાંસદામાાં ૧૮૦૦ આમ કુલ ૫૫૧૬ 
લાભાર્ીઓને લાભ આપવામાાં આવેલ.  
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૫.૧૧ કસ્તરુબા પોષણ સહાય યોિના 
આ યોિનાનો લક્ષયાાંક ગરીબી રેખા હઠેળની 
સગભાથઓ અને માતાઓનાાં કુપોષણ અને 
એનીવમયા સારે્ સાંકળાયેલ બબમારીનુાં પ્રમાણ અને 
મતૃ્ય ુદર ઘટાડવાનો છે. ગભાથવસ્ર્ા દરમ્યાન આ 
યોિના અંતગથત પૌષ્ષ્ટક ખોરાક અને પરૂક માઇક્રો 
ન્યટુ્રીયન્ટ માટેની સહાય આપવામાાં આવે છે. વષથ 
૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન આ યોિના અંતગથત 
નવસારી જિલ્લામાાં ૬,૭૯૦૬,૭૯૦ લાભાર્ીને 
રૂ.૧૩૫,૮૦,૦૦૦ ની સહાય આપવામાાં આવેલ છે. 
 

૫.૧૨ બચિંરજીવી યોિના  
આ યોિના હઠેળ સામાન્ય અને મશુ્કેલ પ્રસવૂત અંગે 
ખાનગી દવાખાના-હોસ્પીટલોમાાં વનષ્ણાાંત 
તબીબોની સેવાઓ પરૂી પાડવામાાં આવે છે. આ 
યોિના હઠેળ સ્ત્રીઓને પ્રસવૂત અંગે સેવાઓ પરૂી 
પાડવામાાં આવે છે. નવસારી જિલ્લામાાં ૨૨૨૩ 
લાભાર્ીને લાભ આવેલ છે. 

૫.૧૩ આયષુ્યમાન ભારત યોિના 
આ યોિના અંતગથત રૂ. પાાંચ લાખની મયાથદામાાં 
દેશભરની માન્ય ખાનગી અને સરકારી 
હોક્સ્પટલોમાાં વનદાન, સારવાર અને શત્રહક્રયા 
લાભાર્ી પહરવારો વવનામલુ્યે સારવાર કરાવી 
શકશે. આ યોિના અંતગથત કુલ ૨૦૧૫૨૨ કાડથ 
ઇસ્ય ુ કરવામાાં આવેલ છે, જેમાાંર્ી કુલ ૫૦૪ 
લાભાર્ીઓએ લાભ લીધેલ છે, તર્ા રૂ. ૭૫.૪૩ 
લાખ તલેમ કરવામાાં આવેલ છે. 

૫.૧૪ મખુ્યમાંત્રી અમતૃમ (મા) -મા વાત્સલ્ય યોિના 
આ યોિના હઠેળ ગાંભીર બબમારી જેવી કે દાઝવાના 
કેસો, હદયરોગ, મગિ, કીડની તેમિ નવ જાત 
વશશઓુનાાં રોગોની ઘવનષ્ઠ સારવાર ખાનગી 
હોસ્પીટલોમાાં મળી શકે છે.  નવસારી જિલ્લામાાં 
વષથ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન “માાં યોિના” હઠેળ 
૨૦૮૯ લાભાર્ીઓને લાભ અપવામાાં આવેલ તર્ા 
રૂ. ૩,૩૨,૫૧,૪૨૪ તલેમ કરવામાાં આવેલ છે. મા 
વાત્સલ્ય યોિના હઠેળ ૧૩૮૧૧ લાભાર્ીઓને 

લાભ અપવામાાં આવેલ તર્ા રૂ. ૨૭૪૮૭૦૧૮૮ 
તલેમ કરવામાાં આવેલ છે.  

 
૫.૧૫ તાલકુાવાર  તબીબી સાંસ્ર્ાઓ  

જિલ્લાની મોટા ભાગની માનવ વસાહત ગ્રામ્ય 
વવસ્તારમાાં વસવાટ કરે છે. જેમની આરોગ્યની 
મોટા ભાગની સવુવધાનો આધાર પ્રાર્વમક આરોગ્ય 
કેન્દ્ર, પેટા આરોગ્ય કેન્દ્ર પર રહલેો છે. સામાન્ય 
રીતે એક લાખની વસ્તીએ એક સામહુહક આરોગ્ય 
કેન્દ્ર હોય છે. જિલ્લાના અગત્યના શહરેોમાાં સામહુહક 
આરોગ્ય કેન્દ્રો િોવા મળે છે. નવસારી જિલ્લામાાં 
૧૨ સામહુહક આરોગ્ય કેન્દ્રો આવેલા છે. જ્યારે ૪૫ 
જેટલા પ્રાર્વમક આરોગ્ય કેન્દ્રો, તર્ા જુદા જુદાાં 
અગત્યના ગામડાઓમાાં નજીકના ગામડાઓને 
સવુવધા પરૂી પાડતા ૨૯૬ જેટલા પેટા આરોગ્ય 
કેન્દ્રો આવેલા છે. આયવેુહદક ઉપચાર પદ્ધવત 
ધરાવતાાં ૨૦ જેટલા સરકારી આયવેુહદક દવાખાના 
આવેલા છે તર્ા ૦૬ જેટલા સરકારી હોવમયોપેવર્ક 
દવાખાના આવેલા છે.  
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મહહલા અને બાળ વવકાસ 
૫.૧૬ પોષણ 

નવસારી જિલ્લામાાં વષથ ૨૦૧૮-૧૯માાં માંજૂર ર્યેલ 
૧૩૩૦ આંગણવાડીઓ પૈકી તમામ કાયથરત છે. 
જેમાાં ૧૮૫ નવસારી, ૨૩૩ િલાલપોર, ૨૪૦ 
ગણદેવી, ૩૧૬ ચીખલી, ૭૯ ખેરગામ, તર્ા ૨૭૭ 
વાાંસદા તાલકુમાાં કાયથરત છે. જે પૈકી ૧૨૧૧ 
આંગણવાડીઓ પોતાનાાં મકાનમાાં બેસે છે. જ્યારે 
૪૧ આંગણવાડીઓ ભાડાનાાં મકાનમાાં બેસે છે. જે 
માચથ-૧૯ અંવતત ૧૨૨૩ બાળકો કુપોવષત તર્ા 
૨૩૯ બાળકો અવત કુપોવષત િોવા મળેલ છે. વષથ 
૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન હકશોરી શક્તત યોિનાાં હઠેળ 
૧૧ ર્ી ૧૮ વષથની ૨૭૨૩૮ હકશોરીઓને આવરી 
લેવામાાં આવેલ છે. 
 

શહરેી વવકાસ અને શહરેી ગહૃવનમાથણ 
 

૫.૧૭   વનમથળ ગિુરાત યોિના 
આ યોિના હઠેળ શહરેી વવસ્તારમાાં શૌચાલયની 
સવુવધાર્ી વાંબચત કુાંટુાંબો માટે શૌચાલય બનાવવા 
આવેલ છે. 
 

ગ્રાવમણ આવાસ 

૫.૨૦  સરદાર પટેલ  આવાસ યોિના-૨  
સરદાર પટેલ આવાસ યોિના-૨ હઠેળ વષથ 
૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન નવા ૦ આવાસો માંજૂર 
કરવામાાં આવેલ હતાાં, તર્ા માચથ-૨૦૧૯ અંવતત ૦ 
સ્પીલ ઓવર આવાસો પણૂથ કરવામાાં આવેલ છે.  
 

૫.૨૧  પ્રધાન માંત્રી આવાસ યોિનાાં  
પ્રધાન માંત્રી આવાસ યોિનાાં હઠેળ સમાિનાાં 
ગરીબી રેખા નીચે જીવતા અત્યાંત નબળા અને 
પછાત વગથનાાં લોકોને પાકા આવાસ માટે જિલ્લા 
ગ્રામ વવકાસ એિન્સી સહાય કરે છે. આ યોિનામાાં 
જિલ્લાનાાં લાભાર્ીને મકાનદીઠ રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦ની 
નાણાાંકીય સહાય ચકૂવાય છે. 

 

વષથ ૨૦૧૮-૧૯ માાં જિલ્લામાાં ૫૯૦૮ નો લક્ષયાાંક 
આપવામાાં આવેલ જે પૈકી તમામ આવાસને માંજુરી 
આપવામાાં આવેલ છે. વષથ ૨૦૧૮-૧૯ માાં ૪૪૮૫ 
નવા આવાસ પણૂથ કરવામાાં આવેલ છે જેની પાછળ 
રૂ.૫૩૮૨ લાખનો ખચથ ર્યેલ છે. 
 

વ્યક્તતગત શૌચાલય 
 

૫.૨૨  સ્વચ્છ ભારત વમશન (ગ્રામીણ) 
સ્વચ્છ ભારત વમશન (ગ્રામીણ) હઠેળ વષથ ૨૦૧૮-
૧૯ માાં વાવષિક લક્ષયાાંક ૮૦૪૨ હતોતે પૈકી ૫૭૦૬ 
નવા વ્યક્તતગત શૌચાલય બનાવવામાાં આવેલ 
છે.જિલ્લાનાાં ૩૯૫ ગામોમાાં ૧૦૦% ઘર દીઠ 
શૌચાલયની કામગીરી પણૂથ કરવામાાં આવેલ છે.   

 
૫.૨૩   ગરીબ કલ્યાણ મેળા 

વષથ ૨૦૧૮-૧૯માાં નવસારી જિલ્લાનો ગરીબ 
કલ્યાણ મેળો જ્ઞાન હકરણ ધોહડયા સમાિ જ્ઞાવત 
માંડળ વાડી, સરુખાઇ તા. ચીખલી જિ. નવસારી 
ખાતે યોજાયેલ હતો જેમાાં ૩૧૭૨૮ લાભાર્ીઓને 
રૂ. ૫૭૫૯.૪૧ લાખની સાધન/સહાયની રકમ 
ચકુવવામાાં આવેલ છે.  

ઇ-ગવનથન્સ 
૫.૨૪  વષથ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન કુલ ૮,૫૩,૫૧૫ જેટલા 

૭/૧૨, ૮/અ , ૬ ,જુના ૬ અને ૧૨ નાંબરના ઉતારા 
છ તાલકુાના ઇ-ધરા કેન્દ્ર ખાતેર્ી ઇસ્ય ુકરવામાાં 
આવેલ છે જેની આવક રૂ. ૪૩,૧૭,૫૭૫ ર્યેલ છે.  

 

રોિગાર અને તાલીમ  
૫.૨૫  વષથ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન જિલ્લામાાં કુલ ૮૭૧૦ 

જેટલા રોિગાર વાાંચ્છુઓ ચાલ ુ વષથ દરમ્યાન 

નોંધાવા પામેલ હતા. જેમાાં  વશબક્ષત બેરોિગારો 

૮૩૪૯ હતા જે પૈકી ૫૩૮૩ પરુૂષો અને ૨૯૬૬ 

સ્ત્રીઓ હતી. ૩૬૧ અવશબક્ષત બેરોિગારો નોંધાયેલ 

હતા જે પૈકી ૩૧૩ પરુૂષો અને ૪૮ સ્ત્રીઓ હતી.  
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જિલ્લા રોિગાર કચેરીના ઉપક્રમે જિલ્લામાાં કેન્દ્ર 

સરકારના આમી, વમલેતટ્રી, ઇન્ડીયન એરફોસથ 

વગેરે સાંરક્ષણ દળોની ભરતીઓ માટે વનવાસી 

તાલીમ વગોનુાં આયોિન કરવામાાં આવે છે. જિલ્લા 

રોિગાર કચેરી દ્વારા વષથ ૨૦૧૮-૧૯ માાં 30ની 

સાંખ્યા ધરાવતો ૦૧ તાલીમ વગથ ૩૦ હદવસ માટે 

હાર્ ધરવામાાં આવેલ. આ તાલીમ વગોમાાં રહવેા-

િમવા તર્ા તાલીમ પામેલ લોકો દ્વારા માગથદશથન 

આપવામાાં આવેલ. તાલીમ વગોના લાભાર્ીને 

લાભાર્ી દીઠ રૂ. ૩,૦૦૦/- નુાં સ્ટાયપેન્ડ ચકુવવામાાં 

આવે છે.  
 

સમાિ સરુક્ષા  
૫.૨૬   અપાંગ ઓળખ કાડથ 

વષથ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન જિલ્લાના ૪૨૦ વવકલાાંગ 

લાભાર્ીઓને અપાંગ ઓળખ કાડથ કાઢી આપવામાાં 

આવ્યા. 
 

૫.૨૭ અપાંગ સાધન સહાય યોિના 
વષથ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન અપાંગ સાધન સહાય 
યોિના અતાંગથત ૧૦૭ લાભાર્ીઓને રૂ. 
૬,૮૨,૭૨૦ ની સાધન સહાય ચકુવવામાાં આવી છે. 
 

૫.૨૮  સાંત સરુદાસ યોિના 
સાંત સરુદાસ યોિના અંતગથત વષથ ૨૦૧૮-૧૯ 

દરમ્યાન ૪૨૬ લાભાર્ીઓને વડી કચેરીએર્ી 

ઓનલાઇન સહાય ચકુવવામાાં આવે છે. (લાભાર્ી 

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

 
૫.૨૯  અપાંગ વશષ્યવવૃિ યોિના  

વષથ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન ૬૧૯ લાભાર્ીઓને રૂ. 

૭,૧૬,૦૦૦ ની સહાય કરવામાાં આવી છે. 

 

૫.30 કુાંવરબાઇનુાં મામેરુ યોિનાાં  
આ યોિના હઠેળ વષથ ૨૦૧૮-૧૯ માાં સામાજિક 

અને શૈક્ષબણક પછાત વગથની ૩૦૩ કન્યાઓને 

મામેરા સહાય પેટે રૂ. ૩૦.૩૦ લાખની સહાય 

ચકુવવામાાં આવેલ છે, જ્યારે અનસુબુચત જાવતની 

૩૦ કન્યાઓને મામેરા સહાય પેટે રૂ ૩ લાખની 

સહાય ચકુવવામાાં આવેલ છે. તર્ા અનસુબુચત 

િનજાવતની ૧૪૨૫ કન્યાઓને મામેરા સહાય પેટે 

રૂ. ૧૪.૫૨ લાખની સહાય ચકુવવામાાં આવેલ છે. 
 

૫.૩૧ સરસ્વતી સાધના યોિનાાં  
આયોિના હઠેળ વષથ ૨૦૧૮-૧૯ માાં સામાજિક 

શૈક્ષબણક પછાત વગથની ધો.૯ માાં અભ્યાસ કરતી 

૧૩૫૦ કન્યાઓને સાયકલ આપવામાાં આવેલ છે.  

આ યોિના હઠેળ વષથ ૨૦૧૮-૧૯ માાં અનસુબુચત 

જાવતની ધો.૯ માાં અભ્યાસ કરતી ૫૨ કન્યાઓને 

સાયકલ આપવામાાં આવેલ છે તેમિ આ યોિના 

હઠેળ વષથ ૨૦૧૮-૧૯ માાં અનસુબુચત િનજાવતની 

ધો.૯ માાં અભ્યાસ કરતી ૩૬૮૫ કન્યાઓને 

સાયકલ આપવામાાં આવેલ છે. 
 

૫.૩૨ માનવ ગહરમા  યોિનાાં  
આ યોિના હઠેળ વષથ ૨૦૧૮-૧૯ માાં સામાજિક 

શૈક્ષબણક પછાત વગથ, આવર્િક પછાત વગો, 

લઘમુવત જાવતઓ તર્ા વવચરતી-વવમકુત જાવતનાાં 

૧૨૨ લાભાર્ીઓને સ્વરોિગાર મેળવવા માટે 

વવવવધ પ્રકારની ટુલ કીટસ આપવામાાં આવેલ છે.  

આ યોિના હઠેળ વષથ ૨૦૧૮-૧૯ માાં અનસુબુચત 

િનજાવત નાાં ૧૪૭૧ લાભાર્ીઓને સ્વરોિગાર 

મેળવવા માટે વવવવધ પ્રકારની ટુલ કીટસ 

આપવામાાં  આપવામાાં આવેલ છે.  
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૫.૩૩ મફત તબીબી સહાય યોિનાાં  

આ યોિના હઠેળ વષથ ૨૦૧૮-૧૯ માાં અનસુબુચત 
િનજાવતનાાં ટી.બી., રકતવપત, કેન્સર તર્ા 
એઇડસનાાં ૪૧૯ દદીઓને રૂ. ૧૪.૪૪ લાખની 
સહાય ચકૂવવામાાં  આવેલ છે.  
 

૫.૩૪ બેંકેબલ યોિનાાં  
આયોિના હઠેળ વષથ ૨૦૧૮-૧૯માાં સામાજિક 
શૈક્ષબણક પછાત વગથ, આવર્િક પછાત વગો, તર્ા 
લઘમુવત જાવતનાાં ૭૪ લાભાર્ીઓને સ્વરોિગાર 
માટે બેંકો દ્વારા ચકૂવાયેલ વધરાણ સામે રૂ ૭.૩૮ 
લાખની સબસીડી ચકૂવવામાાં આવેલ છે.  
 

૫.૩૫ પાંહડત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોિનાાં  
આયોિના હઠેળ વષથ ૨૦૧૮-૧૯માાં સામાજિક 
શૈક્ષબણક પછાત વગથ તર્ા વવચરતી વવમકુત   
જાવતનાાં ૨૭ લાભાર્ીઓને રૂ. ૨૮.૨૮ લાખ મકાન 
સહાય ચકૂવવામાાં આવેલ છે.  

 

૫.૩૬ ડો.આંબેડકર આવાસ યોિનાાં  
આયોિના હઠેળ વષથ ૨૦૧૮-૧૯ માાં અનસુબુચત 
જાવતનાાં ૧૪ લાભાર્ીઓને રૂ. ૯,૮૮,૦૦૦/- મકાન 
સહાય ચકુવવામાાં આવેલ છે.  
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6. ભાવ અને જાહરે વવતરણ વ્યવસ્ર્ા 

 

અંત્યોદય યોિના 
6.1 નવસારી જિલ્લામાાં ૬ તાલકુાઓમાાં અવતગરીબ 

આદીમ જુર્ોને અંત્યોદયકાડથ આપવામાાં આવેલ છે. 

આ યોિનાાં હઠેળ લાભાર્ીને કાડથદીઠ રૂ.૨.૦૦ નાાં 

ભાવે ૨૫ હક.ગ્રા ઘાંઉ, રૂ.૩.૦૦ નાાં ભાવે કાડથદીઠ ૧૦ 

હક.ગ્રા ચોખા, રૂ.૧૫.૦૦ નાાં ભાવે વ્યક્તતદીઠ ૩૫૦ 

ગ્રામ ખાાંડ, રૂ.૧.૦૦ નાાં ભાવે ૧ હકલો આયોડાઇઝ 

મીઠુાં અને આપવામાાં આવે છે. 

 

6.2 આ યોિના હઠેળ વષથ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન 

નવસારી જિલ્લામાાં ૪૦૮૫૧ ટન ઘઉં અને ૧૭૧૧૨ 

ટન ચોખા તર્ા ૧૦૮૧૦ ટન ખાાંડનુાં વવતરણ 

કરવામાાં આવેલ. જિલ્લામાાં ૪૬૨૦૮ અંત્યોદય કાડથ 

ધારકો, ૯૫,૬૭૫ બીપીએલ કાડથ ધારકો તર્ા 

૧૨૦૨૯૮ એપીએલ કાડથ ધારકો છે. 

 

વાિબી ભાવની દુકાનો  
6.3 સરકારશ્રીની જાહરે અનાિ વવતરણ વ્યવસ્ર્ા 

અંતગથત જિલ્લામાાં કુલ ૩૮૮ વાિબી ભાવની 

દુકાનો કાયથરત છે. આ અનાિ વવતરણ પ્રણાલી 

ત્રણ પ્રકારે વવભાજિત કરવામાાં આવેલી છે. જેમાાં 

અવત ગરીબ તર્ા આવર્િક રીતે અસક્ષમ અને 

પહરવારના કોઇ પણ સભ્યો કમાવવા શક્તતમાન ન 

હોય તેવા વગથને અંત્યોદય કાડથ આપી અનાિ પરુૂાં 

પાડવામાાં આવે છે. 

 

6.4 સરકારશ્રી દ્વારા આવર્િક સક્ષમતાને બીજી 

પધ્ધવતર્ી પણ નક્કી કરવામાાં આવે છે. આવી 

રેખાને ગરીબ રેખા નીચે જીવતા પહરવારો અને 

ગરીબ રેખા ઉપર જીવતા પહરવારો તરીકે 

ઓળવામાાં આવે છે. જિલ્લામાાં આ ત્રણેય પદ્ધવતર્ી 

કાડથ આપવામાાં આવેલ છે. 

 

6.5 જિલ્લામાાં કુલ રેશનકાડથ ધારકોની સાંખ્યા ૨૬૧૭૨૯ 

ર્વાાં પામી છે. રેશનકાડથ ધારકોને સસ્તા દરે ઘઉં, 

ચોખા, ખાાંડ, મીઠુ, કેરોવસન તર્ા વષથમાાં  બે વખત 

તેલનુાં વવતરણ કરવામાાં આવે છે. મોટા ભાગના 

કાડથ ધારકોને ખાતા ખોલી અને સબવસડીની રકમ 

કાડથ ધારકના ખાતામાાં િમાાં કરાવવામાાં આવે છે. 

હાલ સરકારશ્રી દ્વારા "માાં અન્નપણૂાથ યોિનાાં" દ્વારા 
મોટા ભાગના ગરીબ તર્ા અવત-પછાત લોકોને 

અનાિની સવુવધાર્ી આવરી લેવામાાં આવ્યા છે.  
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7. જાહરેનાણાાં અને આયોિન 
 

૭.૧  વવકેંહદ્રત જિલ્લા આયોિન 
 વવકેષ્ન્દ્રત જિલ્લા આયોિનની વવવવધ 

િોગવાઇઓ જેવી કે ૧૫% વવવેકાધીન 

િોગવાઇ, ૫% પ્રોત્સાહક િોગવાઇ, ખાસ પછાત 

વવસ્તાર િોગવાઇ હઠેળ નવસારી જિલ્લાને વષથ 

૨૦૧૮-૧૯માાં મળવાપાત્ર રકમ રૂ.૧૦૭૫.૦૦ 

લાખ સામે રૂ. ૧૦૭૫.૦૦ લાખનાાં ૪૫૮ કામોને 

વહીવટી માંજુરી આપવામાાં આવેલ. જેની સામે 

માચથ-૨૦૧૯ અંવતત રૂ ૫૪૩.૫૦ લાખનો ખચથ 

ર્યેલ (૫૦.૫૫% નાણાાંકીય વસલધ્ધ) તર્ા ૩૫૪ 

કામો (૭૭.૨૯% ભૌવતક વસલધ્ધ) પણૂથ ર્યેલ. 
 

 માન.સાંસદ સભ્યશ્રી િોગવાઇ હઠેળ નવસારી 

જિલ્લાને વષથ ૨૦૧૮-૧૯ માાં મળવાપાત્ર રકમ 

રૂ.૫૦૦.૦૦ લાખ સામે માચથ-૨૦૧૯ અંવતત 

૧૨૩ કામોને રૂ. ૪૭૩.૯૧ લાખની વહીવટી 

માંજુરી આપવામાાં આવેલ. 
 

 માન.ધારાસભ્યશ્રી િોગવાઇ હઠેળ નવસારી 

જિલ્લાને વષથ-૨૦૧૮-૧૯માાં મળવાપાત્ર રકમ 

રૂ. ૬૦૦.૦૦ લાખ સામે માચથ-૨૦૧૯ અંવતત 

૩૨૮ કામોને રૂ. ૫૬૭.૯૬ લાખની વહીવટી 

માંજૂરી આપવામાાં આવેલ.  

 
 

૭.૨  એ.ટી.વી.ટી 

 એ.ટી.વી.ટી. યોિનાાં હઠેળ ગ્રામ્ય કક્ષાએ 

પાયાની સવુવધાઓ જેવી કે ગ્રામ્ય રસ્તા, ગટર 

વ્યવસ્ર્ા, પીવાનાાં પાણીની સવુવધા તર્ા ઘન 

કચરાનો વનકાલની સવુવધાઓ પરૂી પાડવા 

અંગેના કામો હાર્ ધરી શકાય છે.  

 

 એ.ટી.વી.ટી. િોગવાઇ હઠેળ નવસારી જિલ્લામાાં 

વષથ ૨૦૧૮-૧૯માાં મળવાપાત્ર રકમ 

રૂ.૯૫૦.૦૦ લાખ સામે માચથ-૨૦૧૯ અંવતત 

૪૩૧ કામોને રૂ. ૯૫૦.૦૦ લાખની વહીવટી 

માંજૂરી આપવામાાં આવેલ તર્ા રૂ. ૫૬૬.૯૬ 

લાખનો ખચથ ર્યેલ છે (૫૯.૬૮% નાણાાંકીય 

વસલધ્ધ) તર્ા ૨૯૨ કામો (૬૭.૭૫% ભૌવતક 

વસલધ્ધ) પણૂથ ર્યેલ છે. 

 



22 

 

 
 

 

૮. રમત ગમત 

૮.૧ ખેલ મહાકુાંભ  
 સરકારશ્રીના ભગીરર્ પ્રયાસના ભાગ રૂપે સ્કુલ 

લેવલે શૈક્ષબણક પ્રવવૃિ સારે્ આરોગ્યની 
તાંદુરસ્તી િળવાઇ રહ ેતે ઉપરાાંત યોગ્ય યવુા 
રમતવીર કૌશલ્યનુાં વનમાથણ ર્ાય તે માટે 
શૈક્ષબણક પ્રવવૃિ સારે્ રમત-ગમતની પ્રવવૃિ 
માટે ખેલ મહાકુાંભ શરૂ કરવામાાં આવ્યો છે. 
જેમાાં વવજેતાને યોગ્યાનુાં ક્રમ મિુબ સ્કુલર્ી 
માાંડી રાજ્ય સ્તરે લઇ િવામાાં આવે છે. તે માટે 
વવજેતાને યોગ્ય પ્રોત્સાહક રકમ પણ 
યોગ્યાનકુ્રમ મિુબ ચકુવવામાાં આવે છે.  

 

 નવસારી જિલ્લામાાં યોજાયેલ ખેલ મહાકુાંભ-
૨૦૧૮ દરમ્યાન યોજાયેલ વવવવધ પ્રકારની 
રમતગમત સ્પધાથમાાં જિલ્લાનાાં ૬૭૫૭૩ 
ભાઇઓ અને ૫૩૬૯૪ બહનેો મળી 
કુલ૧૨૧૨૬૭ સ્પધથકોએ ભાગ લીધો હતો. જે 
પૈકી વવવવધ સ્પધાથનાાં વવજેતા ૨૮૭૬ 
ખેલાડીઓને રૂ. ૬૦.૫૩ લાખ ઇનામ પેટે 
આપવામાાં આવ્યા. 

 
 નવસારી જિલ્લામાાં યોજાયેલ સ્પેશ્યલ ખેલ 

મહાકુાંભ-૨૦૧૮ દરમ્યાન વવવવધ પ્રકારની 
રમત ગમત સ્પધાથમાાં જિલ્લાના ૫૭૪ ભાઇઓ 
અને ૩૧૫ બહનેો મળી કુલ ૮૮૯ સ્પધથકોએ 
ભાગ લીધો હતો. જે પૈકી વવવવધ સ્પધાથના 
વવજેતા ૬૬૯ ખેલાડીઓને રૂ. ૨૧.૮૨ લાખ 
ઇનામ પેટે આપવામાાં આવ્યા હતા. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 ેને વસવત :     

૧ વહીવટી માળખુાં:     
 તાલકુાની સાંખ્યા ૨૦૧૬ સાંખ્ યા ૬ ૨૫૦ 
 શહરેોની સાંખ્યા ૨૦૧૬ સાંખ્ યા ૧૫ ૩૪૮ 
 વૈધાવનક શહરેોની સાંખ્યા ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૪ ૧૯૫ 
 સેન્સસ શહરેોની સાંખ્યા ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૧ ૧૫૩ 
 ગામડાઓની સાંખ્યા (સેન્સસ મિુબ) ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૩૯૫ ૧૭૮૪૩ 
૨ વસવત:     

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

૨.૨ ગ્રામ્ ય વસવત:     
 કુલ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૯૨૦૫૩૫ ૩૪૬૯૪૬૦૯ 
 પરુૂર્ો ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૪૬૪૭૪૯ ૧૭૭૯૯૧૫૯ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૪૫૫૭૮૬ ૧૬૮૯૫૪૫૦ 

૨.૩ શહરેી વસવત:     

 કુલ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૪૦૯૧૩૭ ૨૫૭૪૫૦૮૩ 
 પરુૂર્ો ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૨૧૩૪૧૬ ૧૩૬૯૨૧૦૧ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૯૫૭૨૧ ૧૨૦૫૨૯૮૨ 

૨.૪ ૦-૬ વયજુથની કુલ  વસવત:     
 કુલ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૩૫૧૭૦ ૭૭૭૭૨૬૨ 
 પરુૂર્ો ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૭૦૨૯૮ ૪૧૧૫૩૮૪ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૬૪૮૭૨ ૩૬૬૧૮૭૮ 
 ગ્રામ્ ય વસવત ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૯૨૪૬૬ ૪૮૨૪૯૦૩ 
 શહરેી વસવત ૨૦૧૧ સાંખ્ 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 સાંખ્ યા ૯૬૧ ૯૧૯ 
 ગ્રાવમણ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૯૮૧ ૯૪૯ 
 શહરેી ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૯૧૭ ૮૮૦ 
૬ ેનસુચુચત જાવતની વસવત:     
 કુલ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૩૫૪૬૪ ૪૦૭૪૪૪૭ 
 પરુૂર્ો ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૭૯૫૯ ૨૧૧૦૩૩૧ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૭૫૦૫ ૧૯૬૪૧૧૬ 
 ગ્રામ્ ય વસવત ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૭૩૪૮ ૨૨૮૧૫૭૩ 
 શહરેી વસવત ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૮૧૧૬ ૧૭૯૨૮૭૪ 
૭ ેનસુચુચત િન જાવતની વસવત:     
 કુલ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૬૩૯૬૫૯ ૮૯૧૭૧૭૪ 
 પરુૂર્ો ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૩૧૯૭૪૦ ૪૫૦૧૩૮૯ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૩૧૯૯૧૯ ૪૪૧૫૭૮૫ 
 ગ્રામ્ ય વસવત ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૫૭૧૮૧૨ ૮૦૨૧૮૪૮ 
 શહરેી વસવત ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૬૭૮૪૭ ૮૯૫૩૨૬ 

૮ 
બાળ જાવત પ્રમાણ (દર ૧૦૦૦ 
પરુૂર્ોએ સ્ત્રીઓ): 

    

 કુલ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૯૨૩ ૮૯૦ 
 ગ્રાવમણ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૯૪૬ ૯૧૪ 
 શહરેી ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૮૭૪ ૮૫૨ 
૯ સાક્ષર વસવત:     

૯.૧ કુલ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૦૦૧૯૦૯ ૪૧૦૯૩૩૫૮ 
 પરુૂર્ો ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૫૩૯૪૭૧ ૨૩૪૭૪૮૭૩ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૪૬૨૪૩૮ ૧૭૬૧૮૪૮૫ 

૯.૨ ગ્રાવમણ:     
 કુલ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૬૭૬૦૮૩ ૨૧૪૨૦૮૪૨ 
 પરુૂર્ો ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૩૬૨૯૨૩ ૧૨૪૬૭૬૪૩ 
 સ્ત્રી ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૩૧૩૧૬૦ ૮૯૫૩૧૯૯ 

૯.૩ શહરેી:     
 કુલ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૩૨૫૮૨૬ ૧૯૬૭૨૫૧૬ 
 પરુૂર્ો ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૭૬૫૪૮ ૧૧૦૦૭૨૩૦ 
 સ્ત્રી ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૪૯૨૭૮ ૮૬૬૫૨૮૬ 
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૯.૪ ેનસુચુચત જાવત(સાક્ષરતા વસવત):     

 કુલ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૨૯૧૩૮ ૨૮૩૪૫૨૪ 
 પરુૂર્ો ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૫૨૯૮ ૧૬૨૫૭૨૧ 
 સ્ત્રી ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૩૮૪૦ ૧૨૦૮૮૦૩ 
 ગ્રાવમણ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૪૯૩૫ ૧૪૯૫૪૧૦ 
 શહરેી ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૪૨૦૩ ૧૩૩૯૧૧૪ 

૯.૫ ેનસુચુચત િન જાવત(સાક્ષરતા વસવત):     
 કુલ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૪૨૬૦૬૬ ૪૬૮૮૫૩૬ 
 પરુૂર્ો ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૨૩૨૬૮૬ ૨૭૦૭૮૪૫ 
 સ્ત્રી ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૯૩૩૮૦ ૧૯૮૦૬૯૧ 
 ગ્રાવમણ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૩૭૮૦૬૫ ૪૧૧૯૨૧૨ 
 શહરેી ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૪૮૦૦૧ ૫૬૯૩૨૪ 

૧૦ સાક્ષરતાનો દર:     
૧૦.૧ કુલ: ૨૦૧૧ % ૮૩.૯૦ ૭૮.૦૦ 

 પરુૂર્ો ૨૦૧૧ % ૮૮.૭૫ ૮૫.૮૦ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ % ૭૮.૭૩ ૬૯.૭૦ 

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

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

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

૧૦.૫ 
ેનસુચુચત િનજાવતમાાં સાક્ષરતાનો 

દર: 

 
   

 કુલ ૨૦૧૧ % ૭૪.૫૫ ૬૨.૪૮ 
 પરુૂર્ો ૨૦૧૧ % ૮૧.૬૬ ૭૧.૬૮ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ % ૬૭.૪૮ ૫૩.૧૬ 

 



27 

 

ક્રમ વવગત વર્ષ એકમ જિલ્લો 
નવસારી 

રાિય 
ગિુરાત 

૧૧ કુલ કામદારો  (મખુ્ય ેને સીમાાંત): ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૫૯૧૮૩૪ ૨૪૭૬૭૭૪૭ 
  પરુૂર્ો ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૪૦૭૮૮૧ ૧૮૦૦૦૯૧૪ 
  સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૮૩૯૫૩ ૬૭૬૬૮૩૩ 
  ગ્રાવમણ કામદારો ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૪૩૬૯૦૪ ૧૫૫૭૦૦૯૨ 
 શહરેી કામદારો ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૫૪૯૩૦ ૯૧૯૭૬૫૫ 

૧૨ ગ્રાવમણ કામદારો:     
 કુલ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૪૩૬૯૦૪ ૧૫૫૭૦૦૯૨ 
 પરુૂર્ો ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૨૮૨૬૨૫ ૧૦૧૭૧૫૮૪ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૫૩૨૭૯ ૫૩૯૮૫૦૮ 

૧૨.૧ શહરેી કામદારો:      
 કુલ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૫૪૯૩૦ ૯૧૯૭૬૫૫ 
 પરુૂર્ો ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૨૪૨૫૬ ૭૮૨૯૩૩૦ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૩૦૬૭૪ ૧૩૬૮૩૨૫ 

૧૨.૨ મખુ્ય કામ કરનારા: ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૫૧૦૦૦૪ ૨૦૩૬૫૩૭૪ 
 કુલ વસવત સામે ટકાવારી ૨૦૧૧ % ૩૮.૩૬ ૩૩.૭૦ 

૧૨.૩ વસમાાંત કામ કરનારા: ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૮૧૮૩૦ ૪૪૦૨૩૭૩ 
 કુલ વસવત સામે ટકાવારી ૨૦૧૧ % ૬.૧૫ ૭.૨૮ 

૧૨.૪ કામ નહીં કરનારા: ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૭૩૭૮૩૮ ૩૫૬૭૧૯૪૫ 
 કુલ વસવત સામે ટકાવારી ૨૦૧૧ % ૫૫.૪૯ ૫૯.૦૨ 

૧૨.૫ મખુ્ય ેને વસમાાંત કામ કરનારા તે પૈકી: 
૨૦૧૧ 

સાંખ્ યા ૫૯૧૮૩૪ ૨૪૭૬૭૭૪૭ 

 ૧.ખેડતૂો ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૧૨૮૦૯ ૫૪૪૭૫૦૦  
 ૨.ખેતમજૂરો ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૨૦૬૬૦૮ ૬૮૩૯૪૧૫ 
 ૩.ગહૃઉધોગમાાં કામ કરનારા ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૭૧૭૩ ૩૪૩૯૯૯ 
 ૪.ેન્ય કામકરનારા ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૨૬૫૨૪૪ ૧૨૧૩૬૮૩૩ 

૧૩ ગ્રામ્ય વસવતનુાં વગીકરણ:     
 ૨૦૦ થી ઓછી વસવતવાળા ગામો ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૦ ૫૭૬ 
 તેની વસવત ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૦ ૬૨૫૧૪ 
 ૨૦૦ થી ૪૯૯ વસવતવાળા ગામો ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૭ ૧૯૦૦ 
 તેની વસવત ૨૦૧૧  સાંખ્ યા ૬૩૯૪ ૬૮૩૫૩૨ 
 ૫૦૦ થી ૯૯૯ વસવતવાળા ગામો ૨૦૧૧ સાંખ્યા  ૪૩ ૩૮૯૧ 
 તેની વસવત ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૩૧૮૬૦ ૨૯૦૩૭૦૨ 
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 ૧૦૦૦ થી ૧૯૯૯ વસવતવાળા ગામો ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૩૨ ૫૫૬૬ 
 તેની વસવત ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૯૮૦૧૯ ૮૦૬૯૪૯૦ 
 ૨૦૦૦ થી ૪૯૯૯ વસવતવાળા ગામો ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૧૪૧ ૪૭૮૧ 
 તેની વસવત ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૪૧૦૫૯૬ ૧૪૩૭૧૭૧૭ 
 ૫૦૦૦ થી ૯૯૯૯ વસવતવાળા ગામો ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૩૬ ૯૬૩ 
 તેની વસવત ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૨૩૭૪૧૧ ૬૪૩૮૨૮૪ 

 
૧૦૦૦૦  ેને તેથી વધ ુવસવતવાળા 

ગામો 
૨૦૧૧ 

સાંખ્ યા ૩ ૧૬૬ 

 તેની વસવત ૨૦૧૧ સાંખ્ યા ૩૬૨૫૫ ૨૧૬૫૩૭૦ 
૧૪ આરોગ્ ય:     
 સરકારી  (હોસ્ પીટલ ) ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૩ ૧૯૪૯ 
 સામકુહક આરોગ્ય કેન્ ર ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૧૨ ૩૨૨ 
 પ્રાથવમક આરોગ્ ય કેન્ ર ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૪૫ ૧૩૦૦ 
 પેટા કેન્ રો ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૨૯૬ - 

૧૪.૧ આયવેુદીક દવાખાના:     

 કુલ ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૨૦ ૫૪૮ 
 સરકારી ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૨૦ ૩૦૮ 
 સ્થાવનક સાંસ્થા ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા - ૨૪૦ 

૧૪.૨ હોમીયોપેથી દવાખાના:     
 કુલ ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૦૬ ૨૧૭ 
 સરકારી ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૦૬ ૨૦૨ 
 સ્થાવનક સાંસ્થા ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા - ૧૫ 

૧૫ વશક્ષણ:     
૧૫.૧ પ્રાથવમક વશક્ષણ:     

 કુલ ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૯૨૦ - 
 સરકારી ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૦ - 
 ગ્રાન્ટેડ  ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૧૮૮ - 
 લોકલબોડી  ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૭૩૨ - 
 કન્યા પ્રાથવમક શાળાઓ ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૧૧ - 
 પ્રાથવમક શાળાઓમાાં વશક્ષકોની સાંખ્ યા ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૩૫૩૯ - 

 
પ્રાથવમક શાળાઓમાાં વવદ્યાથીઓની 

સાંખ્ યા 
૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૧૬૯૬૩૦ 

- 
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ક્રમ વવગત વર્ષ એકમ 
જિલ્લો 

નવસારી 
રાિય 

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

 કુલ ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૪૩  - 
 સરકારી ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૫ - 
 ેનદુાવનત ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૧૭  - 
 ખાનગી ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૨૧ - 

૧૫.૪ ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાઓ     
 કુલ ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૧૫૮  - 
 સરકારી ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૪ - 
 ેનદુાવનત ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૧૦૬  - 
 ખાનગી ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૪૮ - 
 માધ્યવમક શાળાનાાં વવધાથીઓ ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૩૯૭૩૦  - 

 
ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાનાાં વવધાથીઓ 

 
૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૨૪૨૩૫  - 

 
કુલ માધ્યવમક  ેને ઉચ્ચતર 
માધ્યવમક શાળાનાાં વવધાથીઓ 

 
૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૬૩૯૬૫  - 

૧૫.૫ આઇ.ટી.આઇ.:     
 સરકારી ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૯ -  
 માંજૂર થયેલ બેઠકો ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૭૮૮૮ -  
 ેન્ય ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૫ -  
 માંજૂર થયેલ બેઠકો ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૪૫૦ -  
 કુલ આઇ.ટી.આઇ ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૧૪ -  
 કુલ માંજૂર થયેલ બેઠકો ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૮૩૩૮ -  

૧૬ ખેતી -િમીનનો ઉપયોગ:     
૧૬.૧ કુલ વવસ્ તાર ૨૦૦૭-૦૮ ચો. કક.મી. ૨૨૧૧ ૧૯૬૦૨૪ 
૧૬.૨ ેહવેાલ હઠેળના વર્ષ માટે: ૨૦૦૭-૦૮ ચો. કક.મી. ૨૨૧૧ ૧૯૬૦૨૪ 
૧૬.૩ િ ાંગલ ૨૦૦૭-૦૮ '૦૦ હકેટર ૨૯૪ ૧૮૩૪૦ 

૧૬.૪ 
બીનખેતી વવર્યક ઉપયોગમાાં લેવાયેલ 

િમીન 
૨૦૦૭-૦૮ 

'૦૦ હકેટર ૫૬ ૧૧૭૧૧ 

૧૬.૫ ઉજ્િડ ેને ખેતી ન શકય તેવી િમીન ૨૦૦૭-૦૮ '૦૦ હકેટર ૧૫૫ ૨૫૫૧૫ 

૧૬.૬ 
કાયમી ચરાણ ેને ેન્ ય ચરાણની 

િમીન 
૨૦૦૭-૦૮ 

'૦૦ હકેટર 
૬૫ 

૮૫૧૪ 

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

વવગત 
 

વર્ષ એકમ 
જિલ્લો 

નવસારી 
રાિય 

ગિુરાત 

૧૬.૮ ેન્ ય પડતર િમીન ૨૦૦૭-૦૮ '૦૦ હકેટર ૮૦ ૧૮૯ 

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

૧૬.૧૦ ચોખ્ ખો વાવેતર વવસ્ તાર ૨૦૦૭-૦૮ '૦૦ હકેટર ૧૩૬૪ ૯૯૬૫૮ 
૧૬.૧૧ ખાધ પાક હઠેળનો વવસ્તાર ૨૦૦૭-૦૮ '૦૦ હકેટર ૯૧૪ ૫૭૦૬૫ 
૧૬.૧૨ ેખાધ પાક હઠેળનો વવસ્તાર ૨૦૦૭-૦૮ '૦૦ હકેટર ૬૬ ૬૫૦૪૯ 
૧૬.૧૩ એકાંદર  વાવેતર વવસ્ તાર ૨૦૦૭-૦૮ '૦૦ હકેટર ૧૬૫૭ ૧૨૨૧૧૪ 

૧૭ પશધુન – ૨૦૧૨:     

 ગાય ૨૦૧૨ સાંખ્ યા ૧૯૧૩૮૪ ૯૯૮૩૯૫૩ 
 ભેંસ ૨૦૧૨ સાંખ્ યા ૯૫૮૮૭ ૧૦૩૮૫૫૭૪ 
 ઘેટા ૨૦૧૨ સાંખ્ યા ૨૦૬૭ ૧૭૦૭૭૫૦ 
 બકરા ૨૦૧૨ સાંખ્ યા ૭૪૪૬૯ ૪૯૫૮૯૭૨ 
 ેન્ય ૨૦૧૨ સાંખ્ યા ૪૦૨૯ ૩૮૯૯૩ 
 કુલ પશધુન ૨૦૧૨ સાંખ્ યા ૩૬૭૮૩૬ ૨૭૧૨૮૨૦૦ 
 મરઘા બતકા ૨૦૧૨ સાંખ્ યા ૪૩૯૧૧૨ ૧૫૦૦૫૭૫૧ 

૧૭.૧ પશ ુદવાખાના:     

 પશ ુહોસ્સ્પટલ ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૧૭ - 
 પશ ુદવાખાના ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૧૭ - 
 મોબાઇલ (દવાખાનુાં) ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૨ - 
 પ્રાથવમક પશ ુસારવાર કેન્ ર ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૧૫ - 

૧૮ સહકાર કે્ષત્ર:     

 સહકારી કો.ઓ.બેન્ ક ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૩૧  - 

 િમીન વધરાણ બેન્ ક ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૪ - 
 બજાર સવમવત નાાં મખુ્ય યાડષ ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૪ - 
 પેટા યાડષ ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૭ - 
 સહકારી માંડળીઓ ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૨૦૭૦ - 

૧૯ બેન્ ક:     

 રાષ્ટ્રીય કૃત બેંકો ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૧૬૨  -  
 ખાનગી બેંકો ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૩૪    - 
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ક્રમ 
 

વવગત 
 

 એકમ 
જિલ્લો 

નવસારી 
રાિય 

ગિુરાત 

૨૦ પોલીસ વ્યવસ્થા:     

 પોલીસ સ્ ટેશન ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૧૨ -  
 પોલીસ ચોકી ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૬ - 
 આઉટ પોસ્ ટ ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૧૩ -  
      

૨૧ ેન્ય:     
 જિલ્લા પાંચાયતના સભ્ યોની સાંખ્ યા ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૩૦ - 
 તાલકુા પાંચાયતના સભ્ યો ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૧૩૪ - 
 ગ્રામ પાંચાયતના સભ્ યો ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૩૫૨૨ - 
 નગરપાચલકાના સભ્ યો ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૧૪0 - 
 મધ્યાહન ભોિન કેન્રો ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૭૩૪ - 
 વાિબી ભાવની દુકાનો ૨૦૧૮-૧૯ સાંખ્ યા ૩૮૮ - 
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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
5
 



36 
 

 
 

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 

 
  
 
 

 

4
6
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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  કુલ પરુૂષ  સ્ત્રી  કુલ પરુૂષ  સ્ત્રી  કુલ પરુૂષ  સ્ત્રી  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

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

૪૭૯૬ ૬૨ ૪૮૫૮ ૯૧.૧૪ ૯૧.૧૮ ૯૧.૧૪ 

૨.૫ વાુંસદા ૬૩૭ ૧૧૯ ૭૫૬ ૮૫.૩૯ ૮૬.૮૬ ૮૫.૬૨ 
 
 

 
 
 

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 ૬૭.૧૯  
૨.૫ વાુંસદા ૨૦૩૪૨૫ ૧૦૧૩૨૨ ૧૦૨૧૦૩ ૬૦૪૯ ૩૦૨૨ ૩૦૨૭ ૨૦૯૪૭૪ ૧૦૪૩૪૪ ૧૦૫૧૩૦ ૯૦.૫૯ 
૨.૬ ખેરિામ ૫૫૦૬૦ ૨૭૫૨૮ ૨૭૫૩૨ ૦ ૦ ૦ ૫૫૦૬૦ ૨૭૫૨૮ ૨૭૫૩૨ ૮૫.૮૨ 
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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 

 
  

5
4
 



 

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 ૨૦૧૭  વષણ ૨૦૧૮ 

૧ ૨ ૩ ૪ 
૧ નવસારી ૧૩૩૧ ૧૭૯૩ 
૨ જલાલપોર ૧૩૨૧ ૧૬૭૫ 
૩ િણદેવી ૧૪૭૨ ૧૮૧૩ 
૪ િીખલી  ૨૦૭૬ ૨૧૧૩ 
૫ ખેરિામ ૧૮૩૬ ૨૨૦૫ 
૬ વાુંસદા ૨૦૦૪ ૨૩૩૦ 

કુલ સરેરાશ વરસાદ ૧૬૭૩ ૧૯૮૮ 

 

 

 

૨.૨ મખુ્ય ખેતી પાકો હઠેળનો વવસ્તાર અને ઉત્પાદન (વષણ ૨૦૧૮-૧૯) 

૦

૫૦૦

૧૦૦૦

૧૫૦૦

૨૦૦૦

૨૫૦૦

વા
વષ

િક 
સરે

. વ
રસ

ાદ

તાલકુાવાર વાવષિક સરેરાશ વરસાદ

વષષ ૨૦૧૭
વષષ ૨૦૧૮
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૨.૩ સ્ત્રોત પ્રમાિે વસિંણચત વવસ્તાર 

અ.ન.ં પાકન  ંનામ
વાવેતર વવસ્તાર 

(હકેટર)
વ િંચાઈ વવસ્તાર 

(હકેટર)
ઉત્પાદન

 (૦૦ મે ટન)
હકેટર દીઠ ઉત્પાદન 

(કક.ગ્રા.)

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬
૧

૧.ચોખા ૫૦૧૫૯ ૩૦૫૦૬ ૧૯૬૬ ૩૯૧૯
૨.ઘઉં ૧૭૩ ૧૭૩ ૪ ૨૩૯૭
૩.જુવાર ૩૨૦ ૩૦૮ ૬ ૧૭૭૮
૪.બાજરી ૦ ૦ ૦ ૦
૫.મકાઈ ૧૨૨ ૧૦૬ ૪ ૩૨૮૦
૬.અન્ય ધાન્ય ૦ ૦ ૦ ૦
ક લ અનાજ (૧.૧ 
થી ૧.૬)

૫૦૭૭૪ ૩૧૦૯૩ ૧૯૭૯ ૩૮૯૯

૨
૧.માગ ૪૭૩ ૪૭૩ ૪ ૮૭૬
૨.તવેુર ૧૦૯૮ ૬૧ ૯ ૮૩૫
૩.ચણા ૧૦૨૦ ૦ ૮ ૭૩૮
૪.અન્ય કઠોળ ૧૩૫૯ ૮૩૩ ૭ ૫૦૭
ક લ કઠોળ (૨.૧ 
થી ૨.૪)

૩૯૫૦ ૧૩૬૭ ૨૮ ૨૯૫૬

૩ ૧.શેરડી ૧૨૩૦૨ ૧૨૩૦૨ ૧૦૬૩૮ ૮૬૪૭૫
૨.મરીમસાલા ૧૫ ૧૫ ૦ ૦
૩.ફળો ૦ ૦ ૦ ૦
૪.શાકભાજી ૯૨૩૦ ૯૨૩૦ ૬૬૮ ૭૨૩૭
૫.અન્ય ૦ ૦ ૦ ૦
ક લ (૩.૧ થી ૩.૫) ૨૧૫૪૭ ૨૧૫૪૭ ૧૧૩૬૨ ૫૨૪૭૨

૭૬૨૭૧ ૫૪૦૦૭ ૧૩૩૬૯ ૫૯૩૨૭
૪

૧.કપાસ ૦ ૦ ૦ ૦
૨.અન્ય ૦ ૦ ૦ ૦
ક લ રે ાવાળા 
પાકો (૪.૧ થી 
૪.૨)

૦ ૦ ૦ ૦

૫
૧.મગફળી ૬૭ ૫૬ ૧ ૧૩૩૨
૨.તલ ૦ ૦ ૦ ૦
૩.અન્ય ૦ ૦ ૦ ૦
ક લ ખાદ્ય 
તેલીબિયા ં(૫.૧ 
થી ૫.૩)

૬૭ ૫૬ ૧ ૧૪૯૩

૬
૧.એરંડા ૦ ૦ ૦ ૦
૨.અન્ય ૦ ૦ ૦ ૦
ક લ અખાદ્ય 
તેલીબિયા ં(૬.૧ 
થી ૬.૨)

૦ ૦ ૦ ૦

ક લ તેલીિીયા 
(૫+૬)

૬૭ ૫૬ ૧ ૧૪૯૩

૭
૧. કેફી અને 
માદક પાકો

૦ ૦ ૦ ૦

૨.ઘાસચારો ૬૯૭૦ ૫૭૨૯ ૧૫૩૫ ૨૨૦૧૮
૩.અન્ય ૦ ૦ ૦ ૦
ક લ અન્ય અખાદ્ય 
પાકો  (૭.૧ થી 
૭.૩)

૬૯૭૦ ૫૭૨૯ ૧૫૩૫ ૨૨૦૧૮

વાવેતરનો 
 રવાળો

૮૩૩૦૮ ૫૯૭૯૨ ૧૪૯૦૬ ૮૪૩૩૧

ક લ ખાદ્ય પાકો (૧+૨+૩)

અનાજ

કઠોળ

અખાદ્ય પાકો

ખાદ્ય તેલીબિયાં

અખાદ્ય તેલીબિયાં

અન્ય અખાદ્ય પાકો

પ્રાપ્તત સ્થાન - જજલ્લા ખેતીવાડી અવિકારીશ્રી, જજલ્લા પચંાયત નવ ારી 
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ 

વસિંચાઇ શકકત વવસ્ તાર હકેટરમા ંવષણઃ ૨૦૧૭-૧૮ 

નહરે ચેકડેમ 
અનશુ્રવિ 
તળાવ 

ઉદવહન 
વસિંચાઇ 
યોિના 

કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૧ નવસારી ૧૧૩૪૪ ૧૦૨૦ - - ૧૨૩૬૪ 
૨ જલાલપોર ૯૭૭૮ ૧૮૩ - - ૯૯૬૧ 
૩ િણદેવી ૬૬૩૭ ૭૦૦ - ૧૭ ૭૩૫૪ 
૪ િીખલી ૧૧૩૧૧ 

૩૪૫૨ 
- ૬૭૯ 

૧૫૯૯૨ 
૫ ખેરિામ ૩૬૪ - ૧૮૬ 
૬ વાુંસદા ૦ ૩૩૯૨ - ૬૦૧ ૩૯૯૩ 

કુલ ૩૯૪૩૪ ૮૭૪૭  ૧૪૮૩ ૪૯૬૬૪ 
 
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 ૧૪૫૯૨ ૧૧૦૨૦ ૭૮ 
 

૧૧૫૮૩ ૦ ૦ ૩૭૨૭૩ 

૨ જલાલપોર ૧૩૧૬૨ ૧૯૦૪૬ ૧૧૬૬ 
 

૧૪૪૯૧ ૦ ૦ ૪૭૮૬૫ 

૩ િણદેવી ૧૮૫૦૬ ૧૨૪૮૩ ૨૫૩ 
 

૧૪૮૯૫ ૦ ૦ ૪૬૧૩૭ 

૪ િીખલી - 
ખેરિામ 

૮૯૮૪૭ ૪૨૪૦૦ ૫૫૬ ૨૪૪૫૩ ૦ ૦ ૧૫૭૨૫૬ 

૫ વાુંસદા ૯૬૬૩૧ ૩૦૦૮૩ ૩૬ ૧૯૦૯૭ ૦ ૦ ૧૪૫૮૫૭ 
કુલ:- ૨૩૨૭૩૮ ૧૧૫૦૩૨ ૨૦૮૯ ૮૪૫૧૯ ૦ ૦ ૪૩૪૩૭૮ 

 
 

 
 

 
 
 

54%

27%

0%

19%

0% 0%

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 ૨૭૮૮ 
૨ જલાલપોર ૨૦ ૩૫૦૮ 
૩ િણદેવી ૨૦ ૨૪૮૯ 
૪ િીખલી ૨૩ ૧૯૨૨ 
૫ વાુંસદા ૨૫ ૩૦૫૨ 
૬ ખેરિામ ૦૮ ૬૭૪ 

કુલ :-  ૧૧૫ ૧૪૪૩૩ 
 
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 ૧\૯ ૧૪ ૩૭ ૮ ૨૫ ૧૧૬ 

૨ પ્રાથતમક ચબન ખેતી તવષયક તધરાણ મુંડળીઓ ૨૩ ૧૧ ૨૪ ૧૯ ૩ ૧૯ ૯૯ 

૩ પ્રાથતમક ચબનખતેી તવષયક ચબનતધરાણ મુંડળીઓ ૧૩૩ ૨૫ ૨૯ ૩ ૦ ૦ ૧૯૦ 

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 ૫૪ ૧૪૭ ૫૪ ૧૨૮ ૪૬૪ 

૭ ખતેી  સહકારી મુંડળીઓ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ તસિંિાઇ મુંડળીઓ ૧૭ ૨ ૧૩ ૧૦ ૨ ૧૬ ૬૦ 

૯ ગહૃ તનમાષણ મુંડળીઓ ૫૪૯ ૧૨૮ ૧૩૭ ૧૩ ૧ ૨ ૮૩૦ 

૧૦ મત્સઉદ્યોિ મુંડળીઓ ૪ ૩૩ ૨૮ ૦ ૦ ૨ ૬૭ 

૧૧ ચબન કૃતષ તધરાણ મુંડળીઓ )બેંક(  ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૧૨ િોખાની મુંડળીઓ ૦ ૨ ૦ ૨ ૧ ૨ ૭ 

૧૩ મજુર કામદાર સહકારી મુંડળીઓ ૧૩ ૯ ૩૧ ૪૫ ૧૫ ૪૯ ૧૬૨ 

૧૪ જ ુંિલ કામદાર સહકારી મુંડળીઓ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ 

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 ૩ ૦ ૦ ૩ ૧૪ 

૨૦ વકૃ્ષ ઉછેર મુંડળીઓ )બીન તધરાણ(  ૦ ૨ ૩ ૩ ૧ ૨૫ ૩૪ 

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

૨૨ અન્ય ૧ ૪ ૨ ૪ ૦ ૧ ૧૨ 

 કુલ ૭૯૮ ૨૮૪ ૩૪૧ ૨૮૫ ૮૫ ૨૭૭ ૨૦૭૦ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
પ્રાપ્તત સ્થાન :- મદદનીશ ભસુ્તર શાસ્ત્રીની કિેરી, નવસારી. 
 

૦.

૫૦૦૦૦૦૦૦૦.

૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦.

િૌણ ખતનજ  

૧ ૩ ૧ ૨ ૩૯૭૫.૪૨
૬૨૦૨૯૫૦૦૦

ઉત્પાદન રોયલ્ટી 

૪ ખાિકામ 

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

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૮-૧૯ 
૧ ૨ ૩ ૪ 
૧ બ્લેક ટે્રપ ૧૧૭૪૭૫૨૨.૬૭ ૫૪૩૫૯૪૦૦૦ 

૨ સાદી રેતી ૮૩૯૮૫.૭૦ ૩૩૦૯૬૦૦૦ 
૩ મોરમ ૧૫૦૦૦ ૭૩૫૦૦૦ 
૪ ઈંટ ભટ્ટા  ૨૭૧૮ ૧૩૫૯૦૦૦ 
૫ સામાન્ય માટી ૫૫૯૫૦૦ ૨૦૩૨૪૦૦૦ 
૬ હાડષ મોરમ ૬૫૦ ૭૮૧૦૦૦ 
૭ મેન્ય ુફેકિર સેન્ડ  ૭૦૯૧૯૯.૦૫ ૨૦૪૦૬૦૦૦ 
 કુલ :- ૧૩૧૨૩૯૭૫.૪૨ ૬૨૦૨૯૫૦૦૦ 



 

 

૫ વીિળી 
 
૫.૧ જિલ્લાનો ઉપયોગ અનસુાર વીિ વપરાશ: 
 

 
 

થમણલ હાઇડ્રો અન્ય કુલ ઘરગથ્થુ વાણિજ્યક ઔધોગીક 

વપરાશ
જાહરે 

દીવાબત્તી
ખેતી/
વસિંચાઈ

વાકરગહૃ રેલ્વે અન્ય કુલ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫
૧ દ.ગ.ુવવ.કં.ણલ. 

નવસારી ગ્રામ્ય 

વવભાગ
- - - - - ૧૩૩૨૯૪ ૩૬૧૨૩ ૩૧૨૪૬ ૨૪૧૮ ૫૦૩૮૯ ૨૧૩૪૬ ૦ ૪૨૪૨ ૨૭૯૦૬૦

૨ દ.ગ.ુવવ.કં.ણલ. 

નવસારી સી.ટી 
વવભાગ

- - - - - ૧૧૯૯૬૫ ૩૨૫૮ ૧૬૦૨૮૮ ૨૪૪૫ ૪૯૯૮ ૧૨૦૯૦૯ ૦ ૯૧૪ ૩૦૪૭૮૨

કુલ - - - - - ૨૫૩૨૫૯ ૩૯૩૮૧ ૧૯૧૫૩૪ ૪૮૬૩ ૫૫૩૮૭ ૧૪૨૨૫૫ ૦ ૫૧૫૬ ૫૮૩૮૪૨

પ્રાપ્તત સ્થાન : અતધક ઇજનેરશ્રી, વીજ કુંપની વતુષળ કિેરી તથા મખુ્ય કિેરી નવસારી 

અ.ન.ં સસં્થાનુ ંનામ સ્થાવપત ક્ષમતા 
(કકલોવોટમાં)

વીિ 

ઉત્પા
દન 

(૦૦૦
 

કક.વો.
)

વીિ વપરાશ ('000 યનુીટ) 

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 ૩૯.૫૨ ૫૫.૧૬ ૩૭૫.૪૯ ૨૯૩.૬૫ ૩૬.૯૪ ૮૦૦.૭૬ 

૨ જલાલપોર ૧૯.૩૫ ૯૩.૯૦ ૩૭૪.૬૬ ૨૬૫.૭૦ ૩૫.૯૦ ૭૮૯.૫૧ 

૩ િણદેવી ૭.૦૦ ૭૦.૦૦ ૪૧૦.૫૦ ૩૦૭.૦૫ ૩૧.૪૦ ૮૨૫.૯૫ 

૪ િીખલી ૧૨.૫૦ ૧૦૪.૬૫ ૭૬૫.૦૯ ૬૦૨.૨૯ ૨૦.૧૦ ૧૫૦૪.૬૩ 

૫ ખેરિામ ૦.૦૦ ૩૪.૬૦ ૨૮૩.૩૭ ૧૭૩.૯૦ ૭.૫૫ ૪૯૯.૪૨ 

૬ વાુંસદા ૩૬.૪૦ ૩૫.૨૦ ૭૧૫.૨૯ ૫૮૩.૬૯ ૮૯.૧૬ ૧૪૫૯.૭૪ 

કુલ ૧૧૪.૭૭ ૩૯૩.૫૧ ૨૯૨૪.૪૦ ૨૨૨૬.૨૮ ૨૨૧.૦૫ ૫૮૮૦.૦૧ 

 
 

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

૭૯૬ ૭૮૪ ૮૨૫

૧૫૦૫

૫૦૦

૧૪૫૯

૦
૨૦૦
૪૦૦
૬૦૦
૮૦૦

૧૦૦૦
૧ ૨૦૦
૧૪૦૦
૧૬૦૦

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 ૫૫ ૭ ૧ ૪ ૧૪ ૮૧ 

૨ જલાલપોર ૩૧ ૬ ૦ ૭ ૪ ૪૮ 

૩ િણદેવી ૩૫ ૧૦ ૧ ૭ ૮ ૬૧ 

૪ િીખલી ૨૭ ૫ ૧ ૭ ૪ ૪૪ 

૫ વાુંસદા ૯ ૨ ૧ ૭ ૩ ૨૨ 

૬ ખેરિામ ૫ ૧ ૦ ૧ ૧ ૮ 

કુલ ૧૬૨ ૩૧ ૪ ૩૩ ૩૪ ૨૬૪ 

 

 

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

31%

18%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 લોકલબોડી  
ભરેલ 
િગ્યા  

ખાલી 
િગ્યા  

કુલ  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

૧ નવસારી ૦ ૬૨ ૯૮ ૪૦૯ ૦ ૪૦૯ 
૨ જલાલપોર ૦ ૩૫ ૯૮ ૫૩૯ ૦ ૫૩૯ 
૩ િણદેવી ૦ ૩૧ ૧૧૩ ૫૬૫ ૦ ૫૬૫ 
૪ િીખલી ૦ ૩૦ ૧૮૮ ૮૫૧ ૦ ૮૫૧ 
૫ વાુંસદા ૦ ૨૦ ૧૮૩ ૯૨૫ ૦ ૯૨૫ 
૬ ખેરિામ ૦ ૧૦ ૫૨ ૨૫૦ ૦ ૨૫૦ 

કુલ  ૦ ૧૮૮ ૭૩૨ ૩૫૩૯ ૦ ૩૫૩૯ 
 
 

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

૪૦૯
૫૩૯ ૫૬૫

૮૫૧ ૯૨૫

૨૫૦
૦

૧૦૦
૨૦૦
૩૦૦
૪૦૦
૫૦૦
૬૦૦
૭૦૦
૮૦૦
૯૦૦

૧૦૦૦

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 ૧૮૫૨૯ ૧૬૭૬૪ ૪૪૭૩ ૩૭૧૩  ૩૩૫૦ ૩૧૬૭  
૨ જલાલપોર ૧૪૪૩૨ ૨૨૩૫૪ ૨૯૪૦  ૨૫૬૮ ૧૨૨૧ ૧૫૫૧  
૩ િણદેવી ૧૧૧૨૨ ૧૫૨૩૩ ૩૪૬૧ ૩૦૫૨ ૧૯૫૮ ૨૧૮૫  
૪ િીખલી ૧૩૯૩૨ ૧૭૩૨૫ ૪૬૬૭ ૪૧૦૩ ૨૬૯૪ ૨૭૨૮  
૫ વાુંસદા ૧૪૭૨૯ ૧૭૦૭૮ ૪૨૨૫ ૪૦૩૬ ૧૯૦૧  ૨૫૧૩  
૬ ખેરિામ ૩૮૪૧ ૪૨૯૧ ૧૩૩૮ ૧૧૫૪ ૪૪૦ ૫૨૭  
 કુલ ૭૬૫૮૫ ૯૩૦૪૫ ૨૧૧૦૪  ૧૮૬૨૬  ૧૧૫૬૪  ૧૨૬૭૧  

 

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

૨૬૩૪૫ ૧૧૩૩૪ ૧૩૬૪૭ ૧૯૫૫૯ ૨૪૦૬૬ ૫૮૯૬

૮૧૮૬ ૫૫૦૮ ૬૫૧૩ ૮૭૭૦
૮૨૬૧ ૨૪૯૨

૬૫૧૩ ૨૭૭૨ ૪૧૪૩ ૫૪૨૨ ૪૪૧૪ ૯૬૭

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 ૫  ૬ ૩ ૧૫  ૧૦ 
૩ િણદેવી ૨ ૦ ૪ ૦ ૨૧ ૪ 
૪ િીખલી ૦ ૬ ૨ ૦ ૨૪ ૮ 
૫ વાુંસદા ૩ ૧ ૧ ૧ ૨૦  ૭ 
૬ ખેરિામ ૦ ૫ ૩ ૦ ૫ ૨ 

 કુલ : -   ૫ ૧૭  ૨૧ ૪ ૧૦૬  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 ૧ ૨ ૫ ૩૯ ૩        ૨ 
૨ જલાલપોર ૦ ૨ ૮ ૩૯ ૨ ૧ 
૩ િણદેવી ૧ ૨ ૬ ૪૬ ૨ ૧ 
૪ િીખલી ૦ 3 ૧૨ ૭૯ ૬ ૧ 
૫ વાુંસદા ૧ ૨ ૧૧ ૭૧ ૬ ૧ 
૬ ખેરિામ ૦ ૧ ૩ ૨૨ ૧ ૦ 

કુલ: ૩ ૧૨ ૪૫ ૨૯૬ ૨૦ ૬ 
 
 

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

૩

૧ ૨ ૪૫

૨૯૬

૨૦ ૬

આરોગ્ય સસં્થાઓની સખં્યા 

હોસ્પીટલ 
સા.આ.કે.
પ્રા.આ.કે.
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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 ૦ ૧૧૮૮ ૧૧૮૮ ૧૩૮૭ 

૨ જલાલપોર ૦ ૭૫૭ ૭૫૭ ૯૫૯ 

૩ િણદેવી ૧ ૯૭૦ ૯૭૧ ૧૯૭૯ 
૪ િીખલી ૫ ૯૧૪ ૯૧૯ ૧૪૮૮ 
૫ વાુંસદા ૩૫ ૧૦૫૬ ૧૦૯૧ ૧૫૪૯ 
૬ ખેરિામ ૦ ૨૬૩ ૨૬૩ ૩૯૩ 

કુલ : ૪૧ ૫૧૪૮   ૫૧૮૯ ૭૭૫૫ 
 

 

 

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

વ્યુંતધકરણ કરાવનાર 

આંકડી મકુાવનાર 

૦

૨૦૦૦

૪૦૦૦

૬૦૦૦

૮૦૦૦

નવસારી

૫૧૮૯

૭૭૫૫

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. ૧૮૫૪ ૪૭૯ ૨૩૩૩ 
૨ ઇન્ટર  ૧૯૦૬ ૩૨૭ ૨૨૩૩ 
૩ હડતલોમા   ૫૫૬ ૧૦૦ ૬૫૬ 

૪ 

સ્નાતક  ૦ ૦ ૦ 
તવનયન  ૪૧૩ ૯૩૩ ૧૩૪૬ 
વાણીજ્ય  ૧૭૩ ૨૧૪ ૩૮૭ 
તવજ્ઞાન  ૧૭૪ ૨૮૩ ૪૫૭ 
અન્ય  ૩૦૭ ૬૩૦ ૯૩૭ 

૫ 

ઇજનેરી  ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
સીતવલ  ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

મીકેતનકલ  ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ઇલેકટ્રીકલ  ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

અન્ય  ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

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  ૫૩૮૩ ૨૯૬૬ ૮૩૪૯ 

અતશચક્ષત બેરોજિારો  ૩૧૩ ૪૮ ૩૬૧ 

 કુલ  ૫૬૯૬ ૩૦૧૪ ૮૭૧૦ 
 

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 ૨ ૮૬૪ ૧ ૭૨ ૩ ૯૩૬ 
૨ જલાલપોર ૧ ૧૮૪ ૦ ૦ ૧ ૧૮૪ 
૩ િણદેવી ૨ ૫૦૦૪ ૨ ૧૫૩ ૪ ૫૧૫૭ 
૪ િીખલી ૨ ૯૨૪ ૧ ૧૮૦ ૩ ૧૧૦૪ 
૫ વાુંસદા ૧ ૫૦૦ ૧ ૪૫ ૨ ૫૪૫ 
૬ ખેરિામ ૧ ૪૧૨ ૦ ૦ ૧ ૪૧૨ 

કુલ:  ૯ ૭૮૮૮ ૫ ૪૫૦ ૧૪ ૮૩૩૮ 
 

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) ૨૮ ૩૨૫૫૮ 
૨ નવસારી(ગ્રામ્ય) ૪૫            ૨૮૪૧૦ 
૩ જલાલપોર ૬૫ ૪૧૫૬૩ 
૪ િણદેવી ૮૩ ૫૩૭૨૬ 
૫ િીખલી ૮૨ ૪૭૧૨૫ 
૬ વાુંસદા ૬૪ ૪૬૭૬૮ 
૭ ખેરિામ ૨૧ ૧૧૫૭૯ 

કુલ: ૩૮૮ ૨૬૧૭૨૯ 
 
 

 
 

 

 
 
પ્રાપ્તત સ્થાન :- જજલ્લા પરુવઠા અતધકારીશ્રી, નવસારી 
 

૦

૧૦૦૦૦

૨૦૦૦૦

૩૦૦૦૦

૪૦૦૦૦

૫૦૦૦૦

૬૦૦૦૦

નવસારી
(શહરેી)

નવસારી
(ગ્રામ્ય)

જલાલપોર િણદેવી િીખલી વાુંસદા ખેરિામ

૨૮ ૪૫ ૬૫ ૮૩ ૮૨ ૬૪ ૨૧

૩૨૭૬૩
૨૮૬૧૫

૪૧૫૬૩

૫૩૭૨૬
૪૭૧૨૫ ૪૬૭૬૮

૧ ૧૫૭૯

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 

પીવાનાપાિીનીસવુવધા (ગ્રામ) 
ટેંકરદ્વારાઆંવશકઆ
વરીલેવાયેલફણળ

યા 

જૂથયોિના વ્યક્તતગત યોિના 
મીની 
પાઇપ 
યોિના 

હેંડ 
પપં 

યોિના 

કુલ 
ગામ 

નમણદાથીિોડા
યેલ 
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           

૨ 
નવસારી 
જિલ્લો 

૩૯૪ ૦ ૧૨૫ ૯ ૨૬૯ ૦ ૧૫૮૬ ૧૭૯૭૧ ૩૯૪ ૦ 

૨.૧ નવસારી ૭૦ ૦ ૦ ૦ ૭૦ ૦ ૨૮ ૨૫૬૩ ૭૦ ૦ 
૨.૨ જલાલપોર ૭૪ ૦ ૫૩ ૪ ૨૧ ૦ ૬ ૧૮૨૩ ૭૪ ૦ 
૨.૩ િણદેવી ૬૬ ૦ ૨૨ ૨ ૪૪ ૦ ૪૪ ૧૯૧૮ ૬૬ ૦ 
૨.૪ િીખલી ૬૭ ૦ ૭ ૦ ૬૦ ૦ ૫૩૭ ૪૭૭૦ ૬૭ ૦ 
૨.૫ વાુંસદા ૯૫ ૦ ૩૭ ૨ ૫૮ ૦ ૭૨૪ ૫૩૧૯ ૯૫ ૦ 
૨.૬ ખેરિામ ૨૨ ૦ ૬ ૧ ૧૬ ૦ ૨૪૭ ૧૫૭૮ ૨૨ ૦ 

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

8
0
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૧૩.૨ પોલીસ સ્ટેશનની વવગત  
અ.ન.ં તાલકુાનુ ં

નામ 
પોલીસ સ્ટેશન પોલીસ ચોકી આઉટ પોસ્ટ 

સખં્યા નામ સખં્યા નામ સખં્યા નામ 
૧ નવસારી ૦૩ નવસારી ટાઉન  ૦૫ િોલવાડ િોકી ૦૨ મનુસાડ ઓ.પી 

નવસારી રૂરલ   પારસીવાડ િોકી  વેસ્મા ઓ.પી 
મહહલા  િારપલુ િોકી  

મીલ તવસ્તાર 
િોકી    સાુંઢકુવા િોકી 

૨ જલાલપોર ૦૩ જલાલપોર ૦૦  ૦૨ મતવાડ ઓ.પી 
તવજલપોર  ઉભરાટ ઓ.પી 
મરોલી  

૩ િણદેવી ૦૩ િણદેવી ૦૦  ૦૬ અમલસાડ ઓ.પી 

બીલીમોરા ખારેલ ઓ.પી 
ઓંજલ માછીવાડ 

ઓ.પી 
મરીન  દાુંડી ઓ.પી 

મેધરભાટ ઓ.પી 
ધોલાઇ ઓ.પી 

૪ િીખલી ૦૧ િીખલી ૦૧ રાનકુવા િોકી ૦૦  
૫   વાુંસદા ૦૧ વાુંસદા ૦૦  ૦૩ ઉનાઈ ઓ.પી 

પ્રતાપનિર 
ઓ.પી 

આંકલાછ ઓ.પી 
૬ ખેરિામ ૦૧ ખેરિામ ૦૧ રૂમલા િોકી  ૦૦  

કુલ ૧૨  ૦૭  ૧૩  
 

પ્રાપ્તત સ્થાન :- જજલ્લા પોલીસ અતધક્ષકશ્રીની કિેરી, નવસારી 
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