


 

પ્રસ્તાવના 
કેન્દર્્અને્ રાજય્સરકાર્ મારફત્ગુજરાતના્સામાજજક્અને્આજથિક્ક્ષેત્રની્ ્અનેકજવધ્ જવકાસલક્ષી્

કાયિક્રમોનુું્આયોજન્કરવામાું્આવે્છે.્દેશનાું્અને્રાજયના્્જવકાસના્આયોજન્માટે્સામાજજક્આજથિક્જિત્રનાું્

આુંકડાઓ્અજત્મહત્વ્નાું્છે. 

જજલ્લ્ા્કક્ષાએ્આજથિક્પ્રવૃજતઓનુું્જિત્ર્રજુ્કરવા્માટે્માહહતીની્ઉપલબ્ધ્તા્જજલ્લ્ા્પુંિાયત્રારા્

જજલ્લ્ામાું્ છેવટની્ઉપલબ્ધ્્અને્પ્રાપ્ત્્એવી્આુંકડાકીય્માહહતી્આધારીત્વર્િઃ-૨૦૧૯-૨૦્ની્"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. 

 
એસ. વી. પટેલ પ્રશસ્તિ પરીક (I.A.S) અમિિાબેન એ. પટેલ 
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જિલ્ લા પચંાયિ નવસારી જિલ્ લા પચંાયિ નવસારી જિલ્ લા પચંાયિ નવસારી 
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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- ૧૦૩ 
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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% 

23%

17%

19%

19%

5%

17%

વસવત

નવસારી
જલાલપોર
ગણદેવી
ચીખલી
ખરેગામ
વાાંસદા
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છે.િયારે શહરેી વસવત ૪,૦૯,૧૩૭ એટલે કે 
૩૦.૭૭%  છે. 

 

 
 

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  
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૧.૨ તાલકુાવાર-વવસ્તારવાર વસવત-

2011

ગ્રામીણ વસતી શહરેી વસતી 
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૧.૩ જાવત પ્રમાણ 
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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 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 
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 
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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.

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

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 
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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.  

 
 
ટેબલ નાં ૧.૧૨ : વસવત ગણતરી ૨૦૧૧ મિુબ 
ધમથ આધાહરત વસવત 
    
  

19.27%

31.79%

1.04%

47.90%

૧.૧૧ નવસારીમાાં જુર્ મિુબ મખુ્ય કામ 
કરનાર 

ખેડૂતો 

ખેત મજુરો 

ગહૃ ઉદ્યોગમાાં 
કામ કરનારા

અન્ય કામ 
કરનારાઓ 

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 ૨૦૧૯-૨૦ 
માાં ૫૯,૦૭૧ હતેટર વવસ્તારમાાં વાવેતર ર્યેલ, 
રવવ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૨૮,૩૩૪ હતેટર વવસ્તારમાાં 
વાવેતર ર્યેલ, ઉનાળુ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૧૦,૯૯૯ 
 હતેટર વવસ્તારમાાં વાવેતર ર્યેલ છે. 

 
2.4 પાક ઉત્પાદન 

વષથ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન અનાિનુાં ઉત્પાદન 
૨૩૬૧.૫૩ ટન કપાસનુાં ઉત્પાદન વાવેતર ૦ 
જ્યારે તેલીબીયાનુાં  ઉત્પાદન ૦.૮૫ ટન ર્યેલ છે. 
  

2.5 ખરીફ ઋત ુ 
નવસારી જિલ્લામાાં ખરીફઋત ુદરમ્યાન (નવેમ્બર-
૨૦૧૯ અંવતત) ૫૯,૦૭૧ હકેટરમાાં ખરીફ પાકોનુાં 
વાવેતર નોંધાયેલ છે. જેમાાં મખુ્ય પાકો તરીકે 
ડાાંગર ૫૩,૦૯૪ હકેટર વવસ્તારમાાં, મગફળી ૧૧ 
હકેટર વવસ્તારમાાં, તવેુર ૫૮૨ હકેટર વવસ્તારમાાં, 
અડદ ૩૩૪ હતેટર વવસ્તારમાાં, અન્ય કઠોળ ૦   

હતેટર વવસ્તારમાાં અને ઘાસચારાની જુવારનુાં ૮૭૦ 
હતેટર વવસ્તારમાાં વાવેતર ર્યેલ છે. 
 

2.6 રવીઋત ુ
વષથ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન રવી પાકો હઠેળ મખુ્ય 
પાકો તરીકે શેરડીનુાં ૧૫,૭૨૦ હતેટર, મકાઇનુાં 
૧૨૩ હતેટર, જુવારનુાં ૨૧૧ હતેટર, ઘઉંનુાં ૯૧  
હકેટર, ચણાનુાં ૨૬૦૨ હકેટર,અન્ય કઠોળનુાં ૧૫૧૨ 
હકેટર, રાઇનુાં ૧ હકેટર, ઘાસચારાનુાં ૩૬૮૪ હકેટર 
વાવેતર ર્યેલ છે. 
 

2.7 િમીન સ્વાસ્્ય કાડથ 
વષથ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન નવસારી જિલ્લામાાં 
૨૧૮૭ િમીનનાાં નમનૂાઓનુાં એકત્રીકરણ કરવામાાં 
આવેલ છે અને ૨૧૮૭  ખેડતૂોને િમીન સ્વાસ્્ય 
કાડથ આપવામાાં આવેલ છે. તેમિ ૫ હડસેમ્બરે 
૨૦૧૯ વવિ િમીન સ્વાસ્્ય હદન ઊિવણી કરી 
ખેડતૂોને િમીન સ્વાસ્્ય અંગે વવવવધ પ્રકારનુાં 
માગથદશથન આપવામાાં આવેલ છે. 
 

2.8 કાયથરત ખેત ઉત્પાદન સવમવત 
વષથ ૨૦૧૯-૨૦ નાાં અંતે જિલ્લામાાં ૪ ખેત ઉત્પાદન 
બજાર સવમવતઓ, ૭ પેટા યાડથ કાયથરત છે.  
 

2.9 કૃવષ મહોત્સવ 
 

કૃવષ મહોત્સવ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન અંદાજે ૬૮૯૨  
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 ૨૭ કૃવષ સેવમનાર અને ૧૨૫  
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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 
૨૦૧૯-૨૦ માાં નવસારી જિલ્લાને રૂ. ૭૨.૦૦ 
લાખનો લક્ષયાાંક ફાળવેલ હતો. જેની સામે નવસારી 
જિલ્લાનાાં કુલ ખેડતૂ ખાતેદારોને રૂ. ૭૨.૦૦ 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. ૧૧૩.૯૪ લાખના લક્ષયાાંક સામે રૂ. 
૧૦૮.૯૮ 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 ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન નવસારી 
જિલ્લામાાં ફળપાકોનુાં ઉત્પાદન ૫,૩૬,૧૦૬ મેટ્રીક 
ટન, કલૂોપાકોનુાં ઉત્પાદન ૨૪,૪૫૨ મેટ્રીક ટન, 
શાકભાજી પાકોનુાં ઉત્પાદન ૩,૭૪,૭૯૯ મેટ્રીક ટન 

તર્ા ઔષવધય/સસુાંગત પાકોનુાં ઉત્પાદન ૨૨,૭૬૪ 
મેટ્રીક ટન ર્યેલ છે.      

2.11 રાજ્ય પ્લાન યોિના:-  
રાજ્ય પ્લાન યોિના અંતગથત નવસારી જિલ્લાના 
ખેડુતોને વષથ: ૨૦૧૯-૨૦  મીની ટે્રતટર, વેલાવાળા 
શાકભાજી પાકોના માંડપ, પાક સાંરક્ષણ સાધનો, 
પ્લાષ્સ્ટક કે્રટસ, ફળ પાકોના વાવેતર, 
ઔષવધય/સગુાંવધત પાકોના વાવેતર, 
ઓઈલપામની ખેતી અને શાકભાજી પાકોના 
હાઇબ્રીડ બબયારણ કીટ્સ ધરકો માટે વષથ: ૨૦૧૯-
૨૦ માાં રૂ. ૧૬૨.૬૧ લાખની સહાય ચકુવવામાાં  
આવેલ છે. 
 
નેશનલ હોટીકલ્ચર વમશન યોિના:- 
કેન્દ્ર પરુસ્કૃત નેશનલ હોટીકલ્ચર વમશન યોિના 
અંતગથત નવસારી જિલ્લાના ખેડતૂોને વષથ: ૨૦૧૯-
૨૦ દરમ્યાન ફળ પાકોના વાવેતર, ફુલપાકોના 
વાવેતર, પ્લાષ્સ્ટક મલલ્ચિંગ, જુનીવાડી 
નવીનીકરણ, શાકભાજી પાકોના હાઇબ્રીડ બબયારણ, 
પાવર ટીલર, મધમાખી ઉછેર, ગ્રીન હાઉસ, પોલી 
હાઉસ /નેટ હાઉસમાાં ઉગાડવામાાં આવતા િબેરાના 
પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ, પોલી હાઉસ /નેટ હાઉસમાાં 
ઉગાડવામાાં આવતા ઓહકિડના પ્લાન્ટીંગ 
મટીરીયલ, નાની નસથરી, બાયો કાંટ્રોલ લેબોરેટરી, 
કોલ્ડ સ્ટોરેિ, કોલ્ડ રૂમ, પેકહાઉસ,   ખેડુત તાલીમ 
તર્ા ખેડતૂ પ્રવાસ ઘટકો માટે કુલ ઘટકોમાાં વષથ: 
૨૦૧૯-૨૦ માાં રૂ. ૩૩૫.૨૬ લાખની સહાય 
ચકુવવામાાં આવેલ છે. 
 
૨.૧૨ કેનીંગ તેમિ કીચન ગાડથન યોિના:-  
નવસારી જિલ્લામાાં મહહલા સશક્તતકરણ વેગવાંતી 
બને તે માટે વષથ ૨૦૧૯-૨૦ માાં બાગાયત ખાતામાાં 
ચાલતી કેનીંગ યોિના હઠેળ ફળ અને શાકભાજી 
પાકોના મલૂ્યવધથન દ્રારા બનતી પેદાશો અને તેની   
જાળવણી અંગેના કુલ ૧૭ તાલીમ વગથ દ્રારા ૫૩૬ 
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મહહલાઓને તાલીમ આપવામાાં આવેલ છે તેમિ 
હકચન ગાડથન અંગે તાાંવત્રક માગથદશથન આપી ના 
નફા અને ના નકુશાનના ધોરણે ૮૬૫૫ વમશ્ર 
શાકભાજી બબયારણના પેકેટ આપવામાાં આવેલ છે. 
 
 

2.12 વરસાદ 
વષથ ૨૦૧૮ દરમ્યાન નવસારી જિલ્લામાાં કુલ  
વરસાદ ૧૯૮૬  મી.મી. નોંધાયો હતો જ્યારે વષથ 
૨૦૧૯ દરમ્યાન ૨૪૯૪ મી.મી. નોંધાયો છે. 
આમ,વષથ ૨૦૧૯ દરમ્યાન વરસાદમાાં અંદાજે 
૩૦૫૧ મી.મી.નો વધારો નોંધાયેલ છે.  
 

વષથ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન જિલ્લાનાાં કોઇ પણ 
તાલકુાનાાં કોઇ પણ ગામને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહરે 
કરવામાાં આવેલ નર્ી. વષથ ૨૦૧૮ દરમ્યાન 
નવસારી જિલ્લામાાં સૌર્ી વધ ુ સરે. વરસાદ 
ખેરગામ તાલકુામાાં ૨૩૩૦  મી.મી. નોંધાયો હતો 
જ્યારે વષથ ૨૦૧૯ દરમ્યાન નવસારી જિલ્લામાાં 
સૌર્ી વધ ુસરે. વરસાદ ખેરગામ તાલકુામાાં ૨૮૯૨ 
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 
૩,૬૭,૪૦૩ છે. 
 

2.16 રાિય સરકારના પશ ુ બચહકત્સાલયોના માળખા 
મારફતે વષથ ૨૦૧૯-૨૦ નાાં અંતે જિલ્લામાાં ૧૯ 
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 ૧૧ મો. પશ ુ દવાખાના અને ૨ કુવત્રમ 
બબિદાન કેન્દ્રો કાયથરત કરવામાાં આવેલા છે. 

2.17 ધવનષ્ટ પશસુધુારણાના ભાગ રૂપે જિલ્લામાાં વષથ 
૨૦૧૯-૨૦  દરમ્યાન કુલ ૧૦૪૧૯  જેટલી ગાય 
તર્ા ભેંસ જેવા પશધુનને કુવત્રમ બીિદાનની 
સારવાર આપવામાાં આવેલી છે. જ્યારે ૧૮૨૧ 
જેટલાાં પશઓુનુાં ખસીકરણ કરવામાાં આવેલ છે. 
જ્યારે ૧,૧૬,૬૭૯ જેટલાાં પશઓુનુાં રસીકરણ 
કરવામાાં આવેલ. 
 

2.18 જિલ્લામાાં કુલ ૪૮૨  દૂધ સહકારી માંડળીઓ છે. 
જિલ્લામાાં દુધ ઉત્પાદન વષથ ૨૦૧૯-૨૦ માાં 
વાવષિક સરેરાશ દૈવનક દુધનો િ્ર્ો ૩,૩૨,૪૦૩ 
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બલટર ર્યેલ છે.  
 

2.19 પશધુન 
નવસારી જિલ્લાનો વ્યાવાસાવયક વવકાસ પ્રાર્વમક 
કે્ષત્ર ઉપર આવધન છે અને તે ખેતી સારે્ 
પશપુાલનની આનષુાાંબગક પ્રવવૃિ િોડાયેલી છે. 
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 
પામ્્ુાં 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 ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન કુલ ૧૧૫ 
પશસુારવાર કેમ્પનુાં આયોિન કરવામાાં આવેલુાં 
હત ુાં. જેમાાં વવવવધ ૧૮૬૮૬ 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 ૩૪૨૭૭ જેટલી 
છે. જેમનો મખુ્ય ધાંધો માછલી પકડવાનો છે. 

જેમની પાસે યાાંવત્રક હોડીઓ ૬૫૩ તર્ા બબન 
યાાંવત્રક હોડીઓ ૪૨ જેટલી છે.  
  
 

2.22 િ ાંગલ 
નવસારી જિલ્લાનો િ ાંગલ વવસ્તાર ૨૪,૦૪૫ 
ચો.હકમી. છે. જે જિલ્લાનાાં કુલ વવસ્તારનાાં ૧૧.૦૧% 
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. (ચાલ ુવષથની માહહતી મળેલ નર્ી.)  

 
૩.૨   બાિપાઇ બેંકેબલ યોિના:- 

 રાજ્યનાાં શહરેી અને ગ્રામ્ય વવસ્તારોનાાં બેરોિગાર 
્વુક / ્વુતીઓને સ્વરોિગારી પરૂી પાડવા 
બાિપાઇ બેંકેબલ  યોિના અમલમાાં છે. બાિપાઇ 
બેંકેબલ યોિના હઠેળ વષથ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન 
૨૩૫૦ લાભાર્ીઓને બેંક મારફત રૂ. ૧૨૪૦.૯૭ 
લાખની લોન આપવામાાં આવેલ. જેની 
સરખામણીએ વષથ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન ૧૩૭૬ 
લાભાર્ીઓને બેંક મારફત રૂ. ૯૧૯.૨૧ લાખની 
લોન આપવામાાં આવેલ અને પાછલા વષથનાાં બાકી 
સહહત કુલ ૨૮૪૦ લાભાર્ીને રૂ. ૧૬૬૧.૨૬ લાખની 
સહાય ચકુવવામાાં આવેલ. 

 
૩.૩    માનવ કલ્યાણ યોિના:-  

વષથ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન માનવ કલ્યાણ યોિનાાં 
હઠેળ ૪૦૦ લાભાર્ીઓને ૨૭ 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 ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન ગૌણ 

ખનીિનુાં ૧૩૧૨૩૯૭૫.૪૨ મેટ્રીક ટન ઉત્પાદન 
નોંધાયેલ છે તર્ા તેનુાં ઉત્પાદન મલુ્ય રૂ. 
૬૨૦૨.૯૫ લાખ (રોયલ્ટી) નોંધાયેલ છે. જ્યારે  
વષથ ૨૦૧૯-૨૦  દરમ્યાન ૧૨૩૩૨૧૮૫ મેટ્રીક ટન 
ઉત્પાદન નોંધાયેલ છે જ્યારે ઉત્પાદન મલુ્ય રૂ. 
૨૬૦૭૬.૭૮  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 ૨૦૧૯-૨૦ માાં ખનીિના કુલ 
ઉત્પાદનમાાં ૯૨.૪૮% ઉત્પાદન બ્લેકટે્રપનુાં ર્વા 
પામ્્ુાં 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 ૨, ૧૩૨ કે.વી.ના 
૦ અને ૬૬ કે.વી.ના ૧૯ સબ સ્ટેશનો કાયથરત છે. 
જિલ્લાનાાં વીિ પરુવઠાના વવતરણ માટે ૧૯૪૬૩ 
ટ્રાન્ સફોમથરો દ્વારા જિલ્લાની વીિમાાંગ પરૂી પાડવામાાં 
આવે છે.  

 

૪.૩  વીિ ગ્રાહકોને વનયમીત વીિ પરુવઠો મળી રહ ેતે 
માટે જ્યોવતગ્રામના ૫૦, ખેતીવાડીના ૫૨, શહરેી 
વવસ્તારના ૨૮, ઔદ્યોગીક એકમોના ૧૫ અને 
એચ.ટી.ના ૬ મળી કુલ ૧૫૧ ફીડરો માાંર્ી વવતરણ 
કરવામાાં આવે છે. 

 

૪.૪ નવસારી જિલ્લામાાં માચથ-૨૦૨૦ અંવતત ઘર 
વપરાશના ૨૪૬,૩૬૪ વીિ કનેકશનો , વાબણિય 
અને ઉદ્યોગોના ૩૧,૨૭૫ વીિ કનેકશનો, સ્ટ્રીટ 
લાઇટના ૧૨૧૪ વીિ કનેકશનો, ખેતીવાડીના 
૨૩૬૪૦ વીિ કનેકશનો, પાણી પરુવઠાના ૪૭૧૨ 
વીિ કનેકશનો, ટ્રસ્ટ લાઇટીંગના  ૨૭૫૧ વીિ 
કનેકશનો મળી કુલ ૩૦૯૯૫૬ વીિ કનેકશનો 
કાયથરત છે. ઝુપડપટ્ટી યોિના અંતગથત જિલ્લાઓમાાં  
રૂ ૪૯.૫૯૫ લાખના ખચે બીપીએલને ૧૫૫૨ વીિ 
કનેકશનો તર્ા રૂ. ૧૫૭૪૯૬૦૦૪૦ નુાં વીિ બીલનુાં 
કલેતશન કરવામાાં આવેલ છે.  

                                

રસ્તા અને વાહનવ્યવહાર 

૪.૫ રેલ્વે  aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa 

નવસારી જિલ્લામાાં ૩૧ માચથ, ૨૦૧૯-૨૦ 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 ૨૦૧૯-૨૦ નાાં અંતે જિલ્લાનાાં રસ્તાઓની કુલ 
લાંબાઇ ૩૮૩૨.૫૩ હક.મી. છે. જેમાના ૬૬૭.૯૪  
હક.મી. માગો સરકારના જાહરે બાાંધકામ વવભાગ 
અંતગથત છે. જ્યારે ૨૭૬૭.૧૩ હક.મી. માગો જિલ્લા 
પાંચાયત હસ્તક છે તર્ા ૩૯૭.૪૬ હક.મી. માગો 
નગરપાબલકા હસ્તક છે. વષથ ૨૦૧૯-૨૦નાાં અંતે 
જિલ્લામાાં રાષ્ટ્રીય ધોરી માગથ ૧૧૪.૭૭ હક.મી. છે 
જ્યારે ૩૯૦.૩૬  હક.મી. રાજ્ય ધોરી માગથ, 
૮૦૦.૯૩ હક.મી. મખુ્ય જિલ્લા માગથ, ૧૦.૧૦ હક.મી. 
જિલ્લાના અન્ય માગથ તર્ા ૨૨૩૩.૬૮ હક.મી. 
ગ્રામ્ય માગથનો સમાવેશ ર્ાય છે.  

પરીવહન 
વષથ ૨૦૧૯-૨૦ ના અંતે નવસારી જિલ્લામાાં 
એસ.ટી.વનગમ દ્વારા સાંચાબલત માગોની સાંખ્યા 
૫૧૭ છે તર્ા આવરી લેવાયેલ રૂટની લાંબાઇ 
૩૨૫૭૮.૦૦  હક.મી. છે. વષથ ૨૦૧૯-૨૦  દરમ્યાન 
સફર કરેલ દૈવનક મસુાફરોની સરેરાશ સાંખ્યા 
૫૭,૦૦૦ છે. તર્ા વનગમની કુલ આવક રૂ ૧૨.૭૬  
લાખ છે. જિલ્લાનાાં ૪૦૨ ગામો પૈકી તમામ ગામો 
જિલ્લાના જે-તે એસ.ટી. વવભાગ અંતગથત આવરી 
લેવામાાં આવેલ છે. જેમાનાાં ૩૭૯ ગામો સીધી 
સવલત ધરાવે છે.    

  
૪.૭    ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ  

માગથ સલામતીના ધોરણના હતેસુર લાયસન્સ 
આપવાની પ્રણાલીમાાં આમલુ પહરવતથન લાવવામાાં 
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આવ્્ ુ છે. ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ પદ્ધવતનુાં  
કોમ્પટુરાઇઝેશન કરી ડ્રાઇવીંગ  લાયસન્સ સ્માટથ  
કાડથ સ્વરૂપમાાં અરિદારના રહઠેાણના સરનામે 
મળી રહ ે તેવી વવતરણ વ્યવસ્ર્ા વવકસાવવામાાં 
આવેલ છે. નવીન વવતરણ વ્યવસ્ર્ા અંતગથત 
માચથ-૨૦૨૦  અંતે જિલ્લા ખાતે ૪૬૦૬૬ ડ્રાઇવીંગ 
લાયસન્સનુાં વવતરણ કરવામાાં આવેલ છે.  
 

૪.૮ ટપાલ અને સાંદેશાવ્યવહાર 
 ૩૧ માચથ ૨૦૨૦ નાાં અંતે જિલ્લામાાં  ૨૮૫ ટપાલ 

કચેરીઓ/શાખાઓ કાયથરત છે.  
 

૪.૯  બેંકીંગ 
 નવસારી જિલ્લામાાં ૧૬૫ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો, ૩૦  

સહકારી બેંકો, ૪ િમીન વધરાણ બેંકો, ૩૪ ગ્રાવમણ 
બેંકો તર્ા ૪૭ ખાનગી બેંકો આવેલી છે આમ કુલ 
૨૮૦  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 ૨૮૦  
પૈકી તાલકુાવાર નીચે મિુબ છે.  
 

નવસારી તાલકુામાાં કુલ ૫૬ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો, ૦૭ 
સહકારી બેંકો, ૦૧ િમીન વધરાણ બેંકો, ૦૪ ગ્રાવમણ 
વવકાસ બેંકો અને ૨૩ અન્ય ખાનગી બેંકોની સાંખ્યા 
છે. આમ, કુલ ૯૧ બેંકો આવેલ છે. 
 

િલાલપોર તાલકુામાાં કુલ ૩૨ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો, 
૦૫ 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 ૩૬ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો, ૧૦ 
સહકારી બેંકો, ૦૧ િમીન વધરાણ બેંકો, ૦૭ ગ્રાવમણ 

વવકાસ બેંકો અને ૧૧ અન્ય ખાનગી બેંકોંની સાંખ્યા 
છે. આમ, કુલ ૬૫ બેંકો આવેલ છે. 
 

ચીખલી તાલકુામાાં કુલ ૨૭ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો, ૦૫ 
સહકારી બેંકો, ૦૧ િમીન વધરાણ બેંકો, ૦૬ ગ્રાવમણ 
વવકાસ બેંકો અને ૦૬  અન્ય ખાનગી બેંકોની સખ્યા 
છે. આમ, કુલ ૪૫ બેંકો આવેલ છે. 
 

ખેરગામ તાલકુામાાં કુલ ૦૪ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો, ૦૧ 
સહકારી બેંકો, ૦ િમીન વધરાણ બેંકો, ૦૨  ગ્રાવમણ  
વવકાસ બેંકો અને ૦૧ અન્ય ખાનગી બેંકોની સાંખ્યા 
છે. આમ, કુલ ૦૮ બેંકો આવેલ છે. 
 

વાાંસદા તાલકુામાાં કુલ ૧૦ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો, ૦૨ 
સહકારી બેંકો, ૦૧ િમીન વધરાણ બેંકો, ૦૮ ગ્રાવમણ 
વવકાસ બેંકો અને ૦૨ અન્ય ખાનગી બેંકોની સાંખ્યા 
છે. આમ, કુલ ૨૩ બેંકો આવેલ છે. 

 
સહકાર 
૪.૧૧  સહકારી માંડળીઓ  

વષથ ૨૦૧૯-૨૦ ના અંતે નવસારી તાલકુામાાં ૮૨૨, 
િલાલપોર તાલકુામાાં ૨૯૦, ગણદેવી તાલકુામાાં 
૩૪૭,ચીખલી તાલકુામાાં ૨૯૦, ખેરગામ તાલકુામાાં 
૮૬, વાાંસદા તાલકુામાાં ૨૯૦ જેટલી સહકારી 
માંડળીઓ નોંધાયેલ છે. આમ, જિલ્લામાાં કુલ 
૨૧૨૫ 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 ૨૦૧૯-૨૦ નવસારી જિલ્લામાાં પ્રાર્વમક વશક્ષણ 
પરૂી પાડતી લોકલબોડીની ૭૧૬ શાળાઓ છે. અને 
ગ્રાાંન્ટેડ/નોન-ગાાંન્ટેડ ૧૯૨ શાળાઓ છે. શાળાઓમાાં 
નોંધાયેલા બાળકોની સાંખ્યા અગાઉનાાં વષોમાાં 
૧૬૯૬૩૦ હતી. જે ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૧૨૬૩૨૨  ર્ઇ 
છે. જેમાાં ૬૩૮૨૧ છોકરાઓ અને ૬૨૫૦૧ છોકરીઓ 
છે.  
 

પ્રાર્વમક વશક્ષણની તાલકુાવાર ક્સ્ર્વત  
વશક્ષણ એ પાયાની અને પ્રાર્વમક િરૂહરયાત છે. 
નવસારી જિલ્લામાાં પ્રાર્વમક વશક્ષણ પરૂૂ પાડતી 
કુલ ૯૦૮  શૈક્ષબણક સાંસ્ર્ાઓ છે. જેમાાં ૧૯૨  
ગ્રાાંટેડ તર્ા ૭૧૬ લોકલબોડી સાંસ્ર્ાઓ છે. 
નવસારી આધવુનક વશક્ષણના અગત્યનાાં વવસ્તાર 
તરીકે વવકસવા પામ્્ ુ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 ૨૦૧૯-૨૦ 
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.  
(નોંધ : વષથ ૨૦૧૯-૨૦ની માહહતી પ્રાર્વમક વશક્ષણ 
શાખામાાંર્ી મળેલ ના હોવાર્ી ગતવષથની માહહતી 
દશાથવેલ છે.)    

 

૫.૨ માધ્યવમક વશક્ષણ 
માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક વશક્ષણ આપતી 
સાંસ્ર્ાઓની સાંખ્યા વષથ ૨૦૧૮-૧૯ માાં ૨૦૧  હતી. 
જે વષથ ૨૦૧૯-૨૦ માાં પણ ૨૦૧  છે. જેમાાં ૪૩   
માધ્યવમક શાળાઓ છે અને ૧૫૮   ઉચ્ચિર 
માધ્યવમક  શાળાઓ છે.  
 

વષથ ૨૦૧૯-૨૦ માાં  ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાઓમાાં 
૬૩,૯૬૫ વવદ્યાર્ીઓ નોંધાયેલા હતાાં. જે વષથ 
૨૦૧૯-૨૦ માાં વધીને ૬૭,૭૧૦  ર્યા. જેમાાં 
૩૬,૭૧૭  છોકરાઓ અને ૩૦,૯૯૩  છોકરીઓનો 
સમાવેશ ર્ાય છે.  
 

ધો.૧૦ નાાં પરીક્ષા કેન્દ્રો વષથ ૨૦૧૮-૧૯ માાં ૨૪ 
હતા. જે વષથ ૨૦૧૯-૨૦ માાં પણ ૨૫ છે જ્યારે 
ધો.૧૨ નાાં પરીક્ષા કેન્દ્રો વષથ ૨૦૧૮-૧૯ માાં ૨૦ 
હતાાં. જે વષથ ૨૦૧૯-૨૦ માાં પણ ૨૦ યર્ાવત છે.  
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વષથ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ધો.૧૦ની પરીક્ષામાાં ૧૮,૫૨૩ 
વવદ્યાર્ીઓ બેઠા હતાાં. જે પૈકી ૧૧,૯૯૧ વવધાર્ીઓ 
ઉવિણથ ર્યેલ છે જ્યારે ધો.૧૨ની પરીક્ષામાાં ૧૨૭૮૭  
વવદ્યાર્ીઓ બેઠા હતાાં. જે પૈકી ૮૩૫૨  વવધાર્ીઓ 
ઉવિણથ ર્યેલ છે. 
 
૫.૩ માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક 
વશક્ષણની તાલકુાવાર ક્સ્ર્વત: 
નવસારી જિલ્લામાાં માધ્યવમક વશક્ષણ પરૂૂ પાડતી ૫૨ 
સાંસ્ર્ાઓ કાયથરત છે. જેમાાં ૨૨  ખાનગી ૨૩  ગ્રાન્ટેડ, 
અને ૦૬  સરકારી માધ્યવમક શાળાઓ છે. જેમાાં સૌર્ી 
વધ ુિલાલપોર તાલકુામાાં ૬  માધ્યવમક સાંસ્ર્ાઓ 
કાયથરત છે. જિલ્લામાાં માધ્યવમક વશક્ષણનો સારો 
એવો વવકાસ ર્વાાં પામ્યો છે.

જિલ્લામાાં ઉચ્ચિર માધ્યવમક વશક્ષણ પરૂૂ પાડતી 
૧૬૧  શાળાઓ છે. જેમાાં ૫૯  ખાનગી ૯૯  ગ્રાન્ટેડ, 
અને ૦૩  સરકારી શાળાઓ કાયથરત છે. જેમાાં 
નવસારી તાલકુામાાં સૌર્ી વધ ુ ૪૫  માધ્યવમક 
શાળાઓ કાયથરત છે.  

 

જિલ્લાની કુલ માધ્યવમક અને ઉચ્ચિર માધ્યવમક 
શાળાઓમાાં ૮૬  જેટલી ખાનગી શાળાઓ કાયથરત 
છે.  

૫.૪  તાાંવત્રક વશક્ષણ:-  
જિલ્લામાાં ડીગ્રી ઇિનેરી વશક્ષણ પરૂી પાડતી ૦૨ 
સાંસ્ર્ા આવેલ છે. હડપ્લોમાાં ઇિનેરી વશક્ષણ પરૂી 
પાડતી ૦૩ 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 
૨૭/૧૧/૨૦૧૯ ર્ી તા ૩૦/૦૧/૨૦૨૦ દરમ્યાન 

યોજાયેલ હતો. જેમાાં ૨,૯૮,૬૮૨ બાળકોની 
આરોગ્ય તપાસણી કરવામાાં આવેલ. જે પૈકી 
૬૧,૮૦૦  બાળકોને સ્ર્ળ પર સારવાર આપવામાાં 
આવેલ. તર્ા ૩,૯૨૬ બાળકોને સાંદભથ સેવાઓ પરૂી 
પાડવામાાં આવેલ. 
 

 
૫.૭ રસીકરણ  

નવસારી જિલ્લામાાં વષથ ૨૦૧૯-૨૦ માાં 
રસીકરણમાાં ટી.ટી. મધર ૧૬,૫૯૨ સ્ત્રીઓનુાં 
કરવામાાં આવેલ હતુાં તર્ા બી.સી.જી. ૧૮,૮૦૯ 
પોબલયો ૧૬,૫૩૫, ઓરી ૧૬,૩૨૮ અને સાંપણૂથ 
રસીકરણ ૧૫,૯૨૧ બાળકોનુાં કરવામાાં આવેલ હતુાં. 
નવસારી જિલ્લામાાં વષથ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન કુલ 
એ.એન.સી. રજીસ્ટે્રશન ૧૮,૨૦૭ ર્યેલ જ્યારે 
ડીલીવરી રજીસ્ટે્રશન ૧૬,૧૪૮ ર્યેલ હતી. જેમાાંર્ી 
સાંસ્ર્ાકીય પ્રસવુત ૧૬,૧૪૪  ર્યેલ હતી. 

૫.૮ કુટુાંબ કલ્યાણ કાયથક્રમ 
વષથ ૨૦૧૯-૨૦  દરમ્યાન ૪૮૫૧ નશબાંધીનાાં 
ઓપરેશનની તર્ા ૭૩૮૫ 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. પેશ્્રુાઇઝડ 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 ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન 
નવસારી તાલકુામાાં ૮૭૦, િલાલપોરમાાં ૩૪૨, 
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ગણદેવીમાાં ૮૬૭,ચીખલીમાાં ૧૩૬૮, ખેરગામમાાં 
૩૬૩ અને વાાંસદામાાં ૧૭૩૧ આમ કુલ ૫૫૪૧ 
લાભાર્ીઓને લાભ આપવામાાં આવેલ.  

૫.૧૧ કસ્તરુબા પોષણ સહાય યોિના 
આ યોિનાનો લક્ષયાાંક ગરીબી રેખા હઠેળની 
સગભાથઓ અને માતાઓનાાં કુપોષણ અને 
એનીવમયા સારે્ સાંકળાયેલ બબમારીનુાં પ્રમાણ અને 
મતૃ્્ ુદર ઘટાડવાનો છે. ગભાથવસ્ર્ા દરમ્યાન આ 
યોિના અંતગથત પૌષ્ષ્ટક ખોરાક અને પરૂક માઇક્રો 
ન્્ટુ્રીયન્ટ માટેની સહાય આપવામાાં આવે છે. વષથ 
૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન આ યોિના અંતગથત 
નવસારી જિલ્લામાાં ૬૫૯૫ લાભાર્ીને 
રૂ.૧૩૧,૯૨,૦૦૦ની 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 ૨૨૦૯    
લાભાર્ીને લાભ આવેલ છે. 

૫.૧૩ આ્ષુ્યમાન 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 ૨,૪૨,૫૯૧ કાડથ 
ઇસ્્ ુ કરવામાાં આવેલ છે, જેમાાંર્ી કુલ ૨૫૧૫ 
લાભાર્ીઓએ લાભ લીધેલ છે, તર્ા રૂ. ૩૨૯.૯૭ 
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 ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન “મા વાત્સલ્ય યોિના” 

હઠેળ ૪૬૦૨૬ લાભાર્ીઓને  લાભ અપવામાાં 
આવેલ તર્ા રૂ. ૧૦૯૬૧૩૧૩૦ 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. આ્વેુહદક ઉપચાર પદ્ધવત 
ધરાવતાાં ૧૯ જેટલા સરકારી આ્વેુહદક 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 ૨૦૧૯-૨૦ માાં 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 ૧૨૪૬ 
આંગણવાડીઓ પોતાનાાં મકાનમાાં બેસે છે. જ્યારે 
૨૬  આંગણવાડીઓ ભાડાનાાં મકાનમાાં બેસે છે. જે 
માચથ-૨૦૨૦ અંવતત ૨૧૪૩ બાળકો કુપોવષત તર્ા 
૫૯૩ બાળકો અવત કુપોવષત િોવા મળેલ છે. વષથ 
૨૦૧૯-૨૦  દરમ્યાન હકશોરી શક્તત યોિનાાં હઠેળ 
૧૧ ર્ી ૧૮ વષથની ૨૫૧૭૦  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 ૨૦૧૯-૨૦ માાં જિલ્લામાાં ૧૩૩૩ નો લક્ષયાાંક 
આપવામાાં આવેલ જે પૈકી ૧૨૫૯ આવાસને માંજુરી 
આપવામાાં આવેલ છે. વષથ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૫૬૫ 
નવા આવાસ તર્ા ૭૫૭૧૮ સ્પીલ ઓવર પણૂથ 
કરવામાાં આવેલ છે જેની પાછળ રૂ.૭૫૩૯.૬ 
લાખનો ખચથ ર્યેલ છે. 
 

વ્યક્તતગત શૌચાલય 
 

૫.૨૨  સ્વચ્છ ભારત વમશન (ગ્રામીણ) 
સ્વચ્છ ભારત વમશન (ગ્રામીણ) હઠેળ વષથ ૨૦૧૯-
૨૦ માાં વાવષિક લક્ષયાાંક ૧૦૨૦૦ હતોતે પૈકી 
૮૪૧૬ નવા વ્યક્તતગત શૌચાલય બનાવવામાાં 
આવેલ છે.  

 
૫.૨૩   ગરીબ કલ્યાણ મેળા 

વષથ ૨૦૧૮-૧૯ માાં 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. (વષથ ૨૦૧૯-૨૦ નો 
નવસારી જિલ્લાનો જિલ્લા કક્ષાનો ગરીબ કલ્યાણ 
મેળો યોિવામાાં આવેલ નર્ી)  

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 ઇસ્્ ુકરવામાાં 
આવેલ છે જેની આવક રૂ. ૩૫,૦૨,૨૬૦ ર્યેલ છે.  

 

રોિગાર અને તાલીમ  
૫.૨૫  વષથ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન જિલ્લામાાં કુલ ૭૦૮૮ 

જેટલા રોિગાર વાાંચ્છુઓ ચાલ ુ વષથ દરમ્યાન 

નોંધાવા પામેલ હતા. જેમાાં  વશબક્ષત બેરોિગારો 

૬૬૨૬ હતા જે પૈકી ૫૧૧૨ પરુૂષો અને ૧૫૧૪  
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સ્ત્રીઓ હતી. ૪૬૨ અવશબક્ષત બેરોિગારો નોંધાયેલ 

હતા જે પૈકી ૩૩૪  પરુૂષો અને ૧૨૮  સ્ત્રીઓ હતી.  
 

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 ૨૦૧૯-૨૦ 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 ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન જિલ્લાના ૪૩૪ વવકલાાંગ 

લાભાર્ીઓને અપાંગ ઓળખ કાડથ કાઢી આપવામાાં 

આવ્યા. 
 

૫.૨૭ અપાંગ સાધન સહાય યોિના 
વષથ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન અપાંગ સાધન સહાય 
યોિના અતાંગથત ૧૩૮ લાભાર્ીઓને રૂ. 
૯,૪૮,૩૫૫ ની સાધન સહાય ચકુવવામાાં આવી છે. 
 

૫.૨૮  સાંત સરુદાસ યોિના 
સાંત સરુદાસ યોિના અંતગથત વષથ ૨૦૧૯-૨૦ 

દરમ્યાન ૪૨૬ લાભાર્ીઓને ૨૭,૩૭,૮૦૦ વડી 

કચેરીએર્ી ઓનલાઇન સહાય ચકુવવામાાં આવે છે. 

(લાભાર્ી દીઠ માસીક રૂ. ૬૦૦/- ચકુવવામાાં આવે 

છે.) 

 

૫.૨૯  અપાંગ વશષ્યવવૃિ યોિના  
વષથ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન ૫૦૮ લાભાર્ીઓને રૂ. 

૫,૫૬,૫૦૦ ની સહાય કરવામાાં આવી છે. 

 

૫.30 કુાંવરબાઇનુાં મામેરુ યોિનાાં  
આ યોિના હઠેળ વષથ ૨૦૧૯-૨૦  માાં સામાજિક 

અને શૈક્ષબણક પછાત વગથની ૨૮૨ કન્યાઓને 

મામેરા સહાય પેટે રૂ. ૨૮.૨૦ લાખની સહાય 

ચકુવવામાાં આવેલ છે, જ્યારે અનસુબુચત જાવતની 

૫૨ કન્યાઓને મામેરા સહાય પેટે રૂ ૫.૨૦ લાખની 

સહાય ચકુવવામાાં આવેલ છે. તર્ા અનસુબુચત 

િનજાવતની ૯૩૩ કન્યાઓને મામેરા સહાય પેટે રૂ. 

૯૩.૩૦ લાખની સહાય ચકુવવામાાં આવેલ છે. 
 

૫.૩૧ સરસ્વતી સાધના યોિનાાં  
આયોિના હઠેળ વષથ ૨૦૧૯-૨૦ માાં સામાજિક 

શૈક્ષબણક પછાત વગથની ધો.૯ માાં અભ્યાસ કરતી 

૧૧૭૬ કન્યાઓને સાયકલ આપવામાાં આવેલ છે.  

આ યોિના હઠેળ વષથ ૨૦૧૯-૨૦ માાં અનસુબુચત 

જાવતની ધો.૯ માાં અભ્યાસ કરતી ૪૬ કન્યાઓને 

સાયકલ આપવામાાં આવેલ છે તેમિ આ યોિના 

હઠેળ વષથ ૨૦૧૯-૨૦ માાં અનસુબુચત િનજાવતની 

ધો.૯ માાં અભ્યાસ કરતી ૩૭૭૦ કન્યાઓને 

સાયકલ આપવામાાં આવેલ છે. 
 

૫.૩૨ માનવ ગહરમા  યોિનાાં  
આ યોિના હઠેળ વષથ ૨૦૧૯-૨૦ માાં સામાજિક 

શૈક્ષબણક પછાત વગથ, આવર્િક પછાત વગો, 

લઘમુવત જાવતઓ તર્ા વવચરતી-વવમકુત જાવતનાાં 

૧૨૫ લાભાર્ીઓને સ્વરોિગાર મેળવવા માટે 

વવવવધ પ્રકારની ટુલ કીટસ આપવામાાં આવેલ છે.  
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આ યોિના હઠેળ વષથ ૨૦૧૯-૨૦ માાં અનસુબુચત 

િનજાવત નાાં ૫૩૩ લાભાર્ીઓને સ્વરોિગાર 

મેળવવા માટે વવવવધ પ્રકારની ટુલ કીટસ 

આપવામાાં  આપવામાાં આવેલ છે.  
 

૫.૩૩ મફત તબીબી સહાય યોિનાાં  
આ યોિના હઠેળ વષથ ૨૦૧૯-૨૦ માાં અનસુબુચત 
િનજાવતનાાં ટી.બી., રકતવપત, વસકલ સેલ, કેન્સર 
તર્ા એઇડસનાાં ૨૬૯૨ દદીઓને રૂ. ૮૨.૯૧  
લાખની સહાય ચકૂવવામાાં  આવેલ છે.  
 

૫.૩૪ બેંકેબલ યોિનાાં  
આયોિના હઠેળ વષથ ૨૦૧૯-૨૦ માાં સામાજિક 
શૈક્ષબણક પછાત વગથ, આવર્િક પછાત વગો, તર્ા 
લઘમુવત જાવતનાાં ૬૬ લાભાર્ીઓને સ્વરોિગાર 
માટે બેંકો દ્વારા ચકૂવાયેલ વધરાણ સામે રૂ ૬.૬૦ 
લાખની સબસીડી ચકૂવવામાાં આવેલ છે.  
 

૫.૩૫ પાંહડત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોિનાાં  
આયોિના હઠેળ વષથ ૨૦૧૯-૨૦ માાં સામાજિક 
શૈક્ષબણક પછાત વગથ તર્ા વવચરતી વવમકુત   
જાવતનાાં ૩૦ લાભાર્ીઓને રૂ. ૨૫.૦૩ લાખ મકાન 
સહાય ચકૂવવામાાં આવેલ છે.  

 
૫.૩૬ ડો.આંબેડકર આવાસ યોિનાાં  

આયોિના હઠેળ વષથ ૨૦૧૯-૨૦ માાં અનસુબુચત 
જાવતનાાં ૪૫ લાભાર્ીઓને રૂ.૩૫.૦૦ લાખ મકાન 
સહાય ચકુવવામાાં આવેલ છે.  
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6. ભાવ અને જાહરે વવતરણ વ્યવસ્ર્ા 

 

અંત્યોદય યોિના 
6.1 નવસારી જિલ્લામાાં   ૪૬૩૬૦ ( માચથ-૨૦૨૦ 

અંવતત ) 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 ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન 

નવસારી જિલ્લામાાં ૪૩૮૪૮ ટન ઘઉં અને ૧૯૪૭૮  

ટન ચોખા તર્ા ૩૨૨૫ ટન ખાાંડનુાં વવતરણ 

કરવામાાં આવેલ છે.  જિલ્લામાાં ૪૬૩૬૦ ( માચથ-

૨૦૨૦ અંવતત) અંત્યોદય કાડથ ધારકો, ૮૬૩૬૪ ( 

માચથ-૨૦૨૦ અંવતત ) એન.એફ.એસ.એ બીપીએલ 

કાડથ ધારકો તર્ા ૪૨૭૦૩ ( માચથ-૨૦૨૦ અંવતત ) 

એન.એફ.એસ.એ એપીએલ કાડથ ધારકો છે. 

 

વાિબી ભાવની દુકાનો  
6.3 સરકારશ્રીની જાહરે અનાિ વવતરણ વ્યવસ્ર્ા 

અંતગથત જિલ્લામાાં કુલ ૩૮૭ 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 ૨૬૪૪૮૫  

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 

૨૦૧૯-૨૦ માાં મળવાપાત્ર રકમ રૂ.૧૦૭૫.૦૦ 

લાખ સામે રૂ. ૧૦૭૫.૦૦ લાખનાાં ૪૬૨ કામોને 

વહીવટી માંજુરી આપવામાાં આવેલ. જેની સામે 

માચથ-૨૦૨૦ અંવતત રૂ ૪૭૫.૭૫ લાખનો ખચથ 

ર્યેલ (૪૪.૨૫% નાણાાંકીય વસલધ્ધ) તર્ા ૩૧૧ 

કામો (૬૭.૩૨% ભૌવતક વસલધ્ધ) પણૂથ ર્યેલ. 
 

 માન.સાંસદ સભ્યશ્રી િોગવાઇ હઠેળ નવસારી 

જિલ્લાને વષથ ૨૦૧૯-૨૦  માાં મળવાપાત્ર રકમ 

રૂ.૫૦૦.૦૦ લાખ સામે માચથ-૨૦૨૦ અંવતત ૯૮  

કામોને રૂ.૨૬૧.૪૨ લાખની વહીવટી માંજુરી 

આપવામાાં આવેલ. 
 

 માન.ધારાસભ્યશ્રી િોગવાઇ હઠેળ નવસારી 

જિલ્લાને વષથ-૨૦૧૯-૨૦ માાં મળવાપાત્ર રકમ 

રૂ. ૬૦૦.૦૦ લાખ સામે માચથ-૨૦૨૦  અંવતત 

૩૦૫ કામોને રૂ. ૫૩૦.૭૬ 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 ૨૦૧૯-૨૦ માાં મળવાપાત્ર રકમ 

રૂ.૯૫૦.૦૦ લાખ સામે માચથ-૨૦૨૦  અંવતત 

૪૩૪  કામોને રૂ. ૯૫૦.૦૦ લાખની વહીવટી 

માંજૂરી આપવામાાં આવેલ તર્ા રૂ. ૩૮૪.૬૮ 

લાખનો ખચથ ર્યેલ છે (૪૦.૪૯ % નાણાાંકીય 

વસલધ્ધ) તર્ા ૨૭૭ કામો (૬૩.૮૨% ભૌવતક 

વસલધ્ધ) પણૂથ ર્યેલ છે. 
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૮. રમત ગમત 

૮.૧ ખેલ મહાકુાંભ  
 સરકારશ્રીના ભગીરર્ પ્રયાસના ભાગ રૂપે સ્કુલ 

લેવલે શૈક્ષબણક પ્રવવૃિ સારે્ આરોગ્યની 
તાંદુરસ્તી િળવાઇ રહ ેતે ઉપરાાંત યોગ્ય ્વુા 
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-
૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન યોજાયેલ વવવવધ 
પ્રકારની રમતગમત સ્પધાથમાાં જિલ્લાનાાં 
૫૪૩૫૫  ભાઇઓ અને ૫૩૬૪૭  બહનેો મળી 
કુલ ૧,૧૮,૦૦૨ સ્પધથકોએ ભાગ લીધો હતો. જે 
પૈકી વવવવધ સ્પધાથનાાં વવજેતા ૨૯૭૦ 
ખેલાડીઓને રૂ. ૫૧.૩૬ લાખ ઇનામ પેટે 
આપવામાાં આવ્યા. 

 
 નવસારી જિલ્લામાાં યોજાયેલ સ્પેશ્યલ ખેલ 

મહાકુાંભ-૨૦૧૯-૨૦  દરમ્યાન વવવવધ પ્રકારની 
રમત ગમત સ્પધાથમાાં જિલ્લાના ૬૩૪  ભાઇઓ 
અને ૪૧૭ બહનેો મળી કુલ ૧૦૫૧  સ્પધથકોએ 
ભાગ લીધો હતો. જે પૈકી વવવવધ સ્પધાથના 
વવજેતા ૬૮૧  ખેલાડીઓને રૂ. ૨૧.૯૦  લાખ 
ઇનામ પેટે આપવામાાં આવ્યા હતા. 
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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 ેને 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 ેનસુચુચત 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 ેનસુચુચત િ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 ેનસુચુચત જાવત(સાક્ષરતા વસવત):     

 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 ેનસુચુચત િન જાવત(સાક્ષરતા વસવત):     
 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 ેનસુચુચત જાવત માાં સાક્ષરતાનો દર:     
 કુલ ૨૦૧૧ % ૯૦.૮૦ ૭૯.૧૮ 
 પરુૂષો ૨૦૧૧ % ૯૪.૫૬ ૮૭.૮૭ 
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ % ૮૬.૯૭ ૬૯.૮૭ 

૧૦.૫ ેનસુચુચત િ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 ેને 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 ેને 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 ઓછી વસનતવાળા 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 સખં્યા  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 ) ૨૦૧૯-૨૦  સખં્ યા ૩ ૧૯૪૯ 
 સામકુહક આરોગ્ય કેન્ ર ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૧૨ ૩૨૨ 
 પ્રાથનમક આરોગ્ ય કેન્ ર ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૪૫ ૧૩૦૦ 
 પેટા કેન્ રો ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૨૯૬ - 

૧૪.૧ આયવેુદીક દવાખાના:     

 કુલ ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૧૯ ૫૪૮ 
 સરકારી ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૧૯ ૩૦૮ 
 સ્થાનનક સસં્થા ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા - ૨૪૦ 

૧૪.૨ હોમીયોપેથી દવાખાના:     
 કુલ ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૦૬ ૨૧૭ 
 સરકારી ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૦૬ ૨૦૨ 
 સ્થાનનક સસં્થા ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા - ૧૫ 

૧૫ વશક્ષણ:     
૧૫.૧ પ્રાથવમક વશક્ષણ:     

 કુલ ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૯૦૮  -
 સરકારી ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૦ -
 ગ્રાન્ટેડ  ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૧૯૨ -
 લોકલબોડી  ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૭૧૬ -
 કન્યા પ્રાથનમક શાળાઓ ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૧૧ -
 પ્રાથનમક શાળાઓમા ંનશક્ષકોની સખં્ યા ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૪૦૫૮  -

 પ્રાથનમક શાળાઓમા ંનવદ્યાથીઓની સખં્ યા ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૧૨૬૩૨૨ 

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

 કુલ ૨૦૧૯-૨૦ સાંખ્ યા ૪૩ - 
 સરકારી ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૦૫ - 
 અનદુાનનત ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૧૭ - 
 ખાનગી ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૨૧ - 

૧૫.૪ ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાઓ    
 કુલ ૨૦૧૯-૨૦ સાંખ્ યા ૧૫૮ - 
 સરકારી ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૦૪ - 
 અનદુાનનત ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૧૦૬ - 
 ખાનગી ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૪૮ - 
 માધ્યનમક શાળાના ંનવધાથીઓ ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૩૫૭૪૭  - 

 
ઉચ્ચતર માધ્યનમક શાળાના ંનવધાથીઓ 

 
૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૧૫૬૭૩  - 

 
કુલ માધ્યનમક  અને ઉચ્ચતર માધ્યનમક 

શાળાના ંનવધાથીઓ 
 

૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૫૧૪૨૦  - 

૧૫.૫ આઇ.ટી.આઇ.:    
 સરકારી ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૯ -  
 મજૂંર થયેલ બેઠકો ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૯૨૩૬ -  
 અન્ય ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૫ -  
 મજૂંર થયેલ બેઠકો ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૫૧૦ -  
 કુલ આઇ.ટી.આઇ ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૧૪ -  
 કુલ મજૂંર થયેલ બેઠકો ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૯૭૪૬ -  

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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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 ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૧૭ - 
 પશ ુદવાખાના ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૧૯  - 
 મોબાઇલ (દવાખાનુ)ં ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૨ - 
 પ્રાથનમક પશ ુસારવાર કેન્ ર ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૧૭  - 

૧૮ સહકાર કે્ષત્ર:     

 સહકારી કો.ઓ.બેન્ ક ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૩૦   - 

 જમીન નધરાણ બેન્ ક ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૪ - 
 બજાર સનમનત ના ંમખુ્ય યાડષ ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૪ - 
 પેટા યાડષ ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૭ - 
 સહકારી મડંળીઓ ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૨૧૭૨ - 

૧૯ બેન્ ક:     

 રાષ્ટ્રીય કૃત બેંકો ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૧૬૫ -  
 ખાનગી બેંકો ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૩૪    - 
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૨૦ પોલીસ વ્યવસ્થા:     

 પોલીસ સ્ ટેશન ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૧૨ -  
 પોલીસ ચોકી ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૭  - 
 આઉટ પોસ્ ટ ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૧૩ -  
     

૨૧ ેન્ય:     
 જજલ્લા પચંાયતના સભ્ યોની સખં્ યા ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૩૦ - 
 તાલકુા પચંાયતના સભ્ યો ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૧૩૪ - 
 ગ્રામ પચંાયતના સભ્ યો ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૩૫૨૨ - 
 નગરપાલલકાના સભ્ યો ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૧૪0 - 
 મધ્યાહન ભોજન કેન્રો ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૭૧૭ - 
 વાજબી ભાવની દુકાનો ૨૦૧૯-૨૦ સખં્ યા ૩૮૭ - 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ભાગ-૩ 

  

નવસારી જિલ્લાના આંકડાકીય પત્રકો 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૩૨ 



    

૩૩ 

જિલ્લાના આંકડાકીય પત્રકો  
પત્રક ન ં વવગત રરમાકકસ  

૧ વસવત   

૧.૧ તાલકુાવાર કુલ ગામો, ગ્રામપચંાયતો  તથા જુથ પચંાયતો     ૩૬ 

૧.૨ તાલકુાવાર વસતી ગણતરી ઉડતી નિરે  ૩૭ 

૧.૩ તાલકુાવાર  વવસ્તાર અને  જાવતવાર વસવત-૨૦૧૧ ૩૮ 

૧.૪ તાલકુાવાર અને વવસ્તારવાર  જાવત  પ્રમાણ ૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧ ૩૯ 

૧.૫ 
તાલકુાવાર અને વવસ્તારવાર ૦-૬ વયજૂથના બાળકોની વસવત, કુલ વસવત સામે  
ટકાવારી અને બાળ જાવતપ્રમાણ- ૨૦૧૧ 

૪૦ 

૧.૬ 
તાલકુાવાર કુલ જાવતપ્રમાણ અને (૦-૬) વયની વય જુથની બાળ વસવતનુ ંજાવત પ્રમાણ -૨૦૦૧ 
અને ૨૦૧૧  

૪૧ 

૧.૭ ગ્રામ્ય અને શહરેી બાળ વસવત - ૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧ ૪૨ 

૧.૮ તાલકુાવાર કુલ વસવતમા ંરહસ્સાની ટકાવારી ૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧ ૪૩ 

૧.૯ સાક્ષર વસવત અને સાક્ષરતા દર- ૨૦૧૧ ૪૪ 

૧.૧૦ સાક્ષરતા દર – પરુૂષ અને સ્ત્રી -૨૦૧૧ ૪૫-૪૬ 

૧.૧૧ તાલકુાવાર, વવસ્તારવાર, જાવતવાર અનસુચુચત જાવતની વસવત-૨૦૧૧ ૪૭ 

૧.૧૨ તાલકુાવાર, વવસ્તારવાર અનસુચુચત જાવતની સાક્ષર વસવત અને સાક્ષરતા દર –૨૦૧૧ ૪૮ 

૧.૧૩ તાલકુાવાર, વવસ્તારવાર, જાવતવાર અનસુચુચત િનજાવત વસવત-૨૦૧૧ ૪૯ 

૧.૧૪ તાલકુાવાર,વવસ્તારવાર અનસુચુચત િન જાવતની સાક્ષર વસવત અને સાક્ષરતા દર - ૨૦૧૧ ૫૦ 

૧.૧૫ 
તાલકુાવાર મખુ્ય કામ કરનારાઓ, વસમાતં કામ કરનારાઓ અને કામ નરહ  
કરનારાઓ-૨૦૧૧ 

૫૧ 

૧.૧૬ 
તાલકુાવાર મખુ્ય કામ કરનારાઓ, વસમાતં કામ કરનારાઓ, કુલ કામ કરનારાઓ  
અને કામ નરહ કરનારાઓની કુલ વસવત સામે ટકાવારી -૨૦૧૧ 

૫૨ 

૧.૧૭ તાલકુાવાર મખુ્ય ઔદ્યોચગક જુથવાર મખુ્ય કામ કરનારાઓનુ ંવગીકરણ- ૨૦૧૧ ૫૩ 

૧.૧૮ તાલકુાવાર વસતી જૂથ મિુબ ગ્રામ્ય વસવતનુ ંવગીકરણ- ૨૦૧૧ ૫૪ 

૧.૧૯ તાલકુાવાર વસવત જુથ મિુબ શહરેી વસતીનુ ંવગીકરણ- ૨૦૧૧ ૫૫ 

૧.૨૦ 
તાલકુાવાર શૌચાલયના પ્રકાર મિુબ સગવડો ધરાવતા કુટંુબોનુ ંવગીકરણ (સસં્થાકીય કુટંુબો 
વસવાય) ઘર ગણતરી-૨૦૧૧ 

૫૬ 

૧.૨૧ બેરકિંગ સવલત ધરાવતા અને વમલ્કત ધરાવતા કુટંુબોની સખં્યા, ઘર ગણતરી -૨૦૧૧ મિુબ ૫૭ 

૧.૨૨ તાલકુાવાર ઘરના માળખાના પ્રકાર મિુબ કુટંુબોની ટકાવારી, ઘર ગણતરી-૨૦૧૧ ૫૮ 

૧.૨૩ તાલકુાવાર  ધમક આધારરત વસવત- ૨૦૧૧ ૫૯ 

૧.૨૪ ૧૯૦૧ થી ૨૦૧૧ દરમ્ યાન થયેલ વસવત વધારો ૬૦ 

૧.૨૫ તાલકુાવાર વવકલાગંોનુ ંવવકલાંગતા ના પ્રકાર મિુબ વગીકરણ ,સેન્સસ -૨૦૧૧  ૬૧ 



૨ ખેતી અને બાગાયત     

૨.૧ તાલકુાવાર વાવષિક સરેરાશ વરસાદ ૬૨ 

૨.૨ તાલકુાવાર મખુ્ય ખેતી પાકો હઠેળનો વવસ્તાર અને ઉત્પાદન ૬૩ 

૨.૩ તાલકુાવાર મખુ્ય  બાગાયતી પાક હઠેળનો વવસ્તાર અને ઉત્પાદન ૬૪ 

૨.૪ તાલકુાવાર સકુ્ષ્મ વસચાઇં હઠેળ આવરેલ  વવસ્તાર અને લાભાથી  ૬૫ 

૩ પશપુાલન   

૩.૧ તાલકુાવાર પશધુનનુ ંપ્રમાણ (૨૦  મી પશધુન ગણતરી- ૨૦૧૯) ૬૬ 

૩.૨ પશધુન ગણતરી મિુબ તાલકુાવાર દુધાળા પશઓુ અને મરઘા-બતકો ૬૭ 

૩.૩ પશપુાલન કે્ષતે્ર થયેલ કામગીરી ૬૮ 

૩.૪ તાલકુાવાર પશપુાલનમાં રોકાયેલ સસં્થાઓ  ૬૯ 

૩.૫ પશ ુસારવાર કેમ્પની વવગત   ૭૦ 

૪ સહકાર  

૪.૧ તાલકુાવાર પ્રાથવમક સહકારી મડંળીઓ ની વવગતો  ૭૧ 

૪.૨ એપીએમસી દ્વારા કોમોડીટી વાઇઝ આવેલ િથ્થો અને વેચાણ થયેલ િથ્થાની વવગતો ૭૨ 

૫ ખાણકામ  

૫.૧ ખનીિ  ઉત્પાદન અને તેન ુમલૂ્ય ૭૩ 

૫.૨ તાલકુા ઔધોચગક વસાહતો, વવસ્તાર તથા બાધંવામા ંઆવેલ શેડ ૭૪ 

૬ વીિળી  

૬.૧ તાલકુાવાર ઉપયોગ અનસુાર વીિ વપરાશ  ૭૫ 

૬.૨ તાલકુાવાર સબસ્ટેશન, ૧૧ KV ફીડર અને કનેકશનની સખં્યા અને એચટી તથા એલટી લાઈન ૭૬ 

૭ વાહન વ્યવહાર અને સદેંશાવ્યવહાર   

૭.૧ રસ્તાઓના પ્રકાર મિુબ લબંાઇ રકલોમીટરમા ં  ૭૭ 

૭.૨ ટપાલ કચેરીઓની વવગતો ૭૮ 

૮ બેન્કીંગ   

૮.૧ તાલકુાવાર બેંકીંગની વવગત ૭૯ 

૯ વશક્ષણ   

૯.૧ તાલકુાવાર અને પ્રકારવાર પ્રાથવમક શાળાઓ ની વવગતો   ૮૦ 

૯.૨ તાલકુાવાર અને પ્રકારવાર પ્રાથવમક શાળાઓ અને વશક્ષકો ની વવગતો    ૮૧ 

૯.૩ પ્રાથવમક વશક્ષણમા ંશાળા છોડવાનો દર  ૮૨ 

૯.૪ પ્રાથવમક વશક્ષણમા ંકુલ પ્રવેશ દર અને ચોખ્ખો પ્રવેશ દર  ૮૩ 

૯.૫ તાલકુાવાર માધ્યવમક શાળાઓ,ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાઓ ૮૪ 

૯.૬ તાલકુાવાર માધ્યવમક શાળાઓ,ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાઓમાં  વશક્ષકો અને વવધાથીઓ  ૮૫ 

૯.૭ તાલકુાવાર ડીગ્રી એન્ી., રડપ્લોમા ંએન્ી., ડીગ્રી ફામકસી, MBA, MCA અને મેરડકલ કોલેિો ૮૬ 

૯.૮ મધ્યાહન ભોિન પરૂી પાડતી તાલકુાવાર શાળાઓ ૮૭ 



૩૪ 

૧૦ આરોગ્ય    

૧૦.૧ જિલ્લામાં આવેલ તબીબી સસં્થાઓની વવગત ૮૮ 

૧૦.૨ તાલકુાવાર િન્મદર, મતૃ્યદુર અને બાળ મરણ પ્રમાણ 
૮૯ 

૧૦.૩ પવુક પ્રસવુત સેવા માટે સગભાક નોંધણી અને પ્રસવુત નોંધણી 
૧૦.૪ રાષ્ટ્રીય રસીકરણ વશડયલુ મિુબ ૦ થી ૧ વષકના બાળકોને મકુાયેલ રસીકરણ ૯૦ 

૧૦.૫ વ્યવંધકરણ કરાવનાર અને આંકડીઓ મકૂાવનાર વ્યરકતઓ ૯૧ 

૧૦.૬ તાલકુાવાર શાળા આરોગ્ય કેમ્પની વવગતો  
૯૨ 

૧૦.૭ મખુ્યમતં્રી અમતૃમ યોિના અંગેની વવગતો  

૧૧ રોિગાર અને તાલીમ   

૧૧.૧ તાલકુાવાર આઈ.ટી.આઈ. અને કૌશલ્ય વધકન કેન્રો ૯૩ 

૧૨ પાણી પરુવઠો   

૧૨.૧ તાલકુાવાર પીવાના ંપાણીની વવવવધ યોિનામા ંસમાવવષ્ટ્ટ ગામોની સખં્યા  ૯૪ 

૧૨.૨ તાલકુાવાર મોટા ડેમ અને સગં્રહ ક્ષમતા (મીલીયન ઘન મી.મા)ં ૯૫ 

૧૩ ભાવ  

૧૩.૧ તાલકુાવાર વાિબી ભાવની દુકાનો, એલપીી અને  રેશનકાડક  ધારકોની સખં્યા ૯૬ 

૧૪ મરહલા અને બાળ વવકાસ  

૧૪.૧ તાલકુાવાર વવવવધ સવુવધાઓ ધરાવતી આંગણવાડીઓ ૯૭ 

૧૫ અન્ય  

૧૫.૧ તાલકુાવાર પેરોલ/રડઝલ પપં, સીએની પપં અને ગેસ એિન્સીઓ ૯૮ 

૧૫.૨ પોલીસ સ્ટેશનો ૯૯ 

૧૫.૩ તાલકુાવાર ગ્રામ પચંાયતના સભ્યોનુ ંવગીકરણ ૧૦૦ 

૧૫.૪ તાલકુાવાર તાલકુાપચંાયતના સભ્યોન ુવગીકરણ  ૧૦૧ 

૧૫.૫ તાલકુાવાર નગરપાચલકાના સભ્યોન ુવગીકરણ  ૧૦૨ 

૧૫.૬ ૧૫ ટકા વવવેકાધીન િોગવાઇ હઠેળ તાલકુાવાર નાણાકંીય તથા ભૌવતક વસધ્ધ્ધ ની વવગતો ૧૦૩ 

 

 

 

 

 

   
 

૩૫



૧.૧  તાલકુાવાર કુલ ગામો, ગ્રામપચંાયતો  તથા જુથ પચંાયતો   

  
                    

અ.ન ં
તાલકુાનુ ં

નામ 

કુલ 
ગામો 

(સેન્સસ 
૨૦૧૧ 
મિુબ)  

કુલ ગામો 
(હાલની 
સ્સ્થતીએ)  

સેન્સસ  
ટાઊન   

કુલ 
મહસેલુી 
ગામો  

વસવાટ 
વાળા 
ગામો  

ચબન 
વસવાટી 
ગામો  

કુલ ગ્રામ 
પચંાયતો 
ની સખં્ યા 

કુલ ગ્રામ 
પચંાયતો પૈકી 

સ્ વતતં્ર 
ગ્રામપચંાયતોની 

સખં્ યા 

કુલ ગ્રામ 
પચંાયતો પૈકી 
જુથ ગ્રામ્ ય 
પચંાયતોની 

સખં્ યા 

૧ ૨ ૩   ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧ નવસારી  ૬૫ ૭૧ ૬ ૭૧ ૭૧ ૦ ૬૨ ૫૫ ૭ 

૨ િલાલપોર  ૭૧ ૭૩ ૨ ૭૨ ૭૪ ૦ ૬૬ ૫૮ ૮ 

૩ ગણદેવી  ૫૫ ૬૬ ૫ ૫૭ ૬૬ ૦ ૬૫ ૬૪ ૧ 

૪ ચીખલી  ૬૫ ૬૮ ૧ ૬૭ ૬૮ ૦ ૬૭ ૬૬ ૧ 

૫ વાસંદા  ૯૪ ૯૫ ૧ ૯૫ ૯૫ ૦ ૮૬ ૮૦ ૬ 

૬ ખેરગામ  ૨૨ ૨૨ ૦ ૨૨ ૨૨ ૦ ૨૨ ૨૨ ૦ 

કુલ ૩૭૨ ૩૯૫ ૧૫ ૩૮૪ ૩૯૬ ૦ ૩૬૮ ૩૪૫ ૨૩ 

 

૩૬ 



૧.૨  તાલકુાવાર વસવત ગણતરી ઉડતી નિરે  

  
                  

અ.ન ં
તાલકુાનુ ં

નામ 

વવસ્તાર 
(ચો.રક.મી. 

મા)ં 

કુલ 
વસતી 
(૦૦૦) 

જાવત પ્રમાણ  

વસવતની 
ગીચતા  
(દર ચો. 

રક.મી. દીઠ) 
૨૦૧૧  

સાક્ષરતા દર  

કુલ વસવત 
સામે શહરેી 
વસતીની 
ટકાવારી  

કુલ વસવત સામે 
અનસુચુચત જાવતની  
વસતીની ટકાવારી 

કુલ વસવત સામે 
અનસુચુચત િન જાવતની  

વસતીની ટકાવારી 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧ નવસારી  ૨૪૯.૪ ૩૧૧ ૯૪૪ ૧૨૪૮ ૮૫.૮૪ ૬૪.૭૬ ૪.૪૪ ૩૦.૩૬ 

૨ િલાલપોર  ૪૯૨.૮ ૨૨૮ ૯૦૯ ૪૬૩ ૮૯.૧૫ ૪૦.૩૪ ૩.૫૮ ૧૬.૮૩ 

૩ ગણદેવી  ૨૯૪.૮ ૨૪૯ ૯૭૦ ૮૪૬ ૯૦.૦૧ ૩૭.૯૧ ૨.૭૧ ૩૦.૯૪ 

૪ ચીખલી  ૪૫૬.૧૩ ૨૪૬ ૯૭૭ ૫૩૮ ૮૨.૦૮ ૨.૯૭ ૧.૯૯ ૬૭.૧૯ 

૫ વાસંદા  ૫૯૯.૩ ૨૩૧ ૧૦૦૧ ૩૮૬ ૭૨.૩૮ ૦ ૧.૩૨ ૯૦.૫૯ 

૬ ખેરગામ  ૧૧૮.૪૮ ૬૪ ૯૯૦ ૫૪૧ ૭૯.૪૬ ૦ ૦.૪૨ ૮૫.૫૨ 

કુલ ૨૨૧૦.૯ ૧૩૨૯.૦ ૯૬૧ ૫૯૨ ૮૩.૯૦ ૩૦.૮ ૨.૬૭ ૪૮.૧૧ 
 

૩૭ 

 



 

 

 

૩૮ 

૧.૩    તાલકુાવાર  વવસ્તાર અને  જાવતવાર વસવત-૨૦૧૧ 

  
                    

અ.ન.ં 
તાલકુાનુ ં

નામ 

ગ્રાવમણ શહરેી કુલ  

પરુૂષો સ્ત્રીઓ કુલ  પરુૂષો સ્ત્રીઓ કુલ  પરુૂષો સ્ત્રીઓ કુલ  

૧ ૨ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

૧ નવસારી  ૫૫૯૪૦ ૫૩૭૫૨ ૧૦૯૬૯૨ ૧૦૪૧૯૧ ૯૭૩૫૫ ૨૦૧૫૪૬ ૧૬૦૧૩૧ ૧૫૧૧૦૭ ૩૧૧૨૩૮ 

૨ જલાલપોર  ૬૯૪૮૬ ૬૬૫૮૫ ૧૩૬૦૭૧ ૪૯૯૭૬ ૪૨૦૧૮ ૯૧૯૯૪ ૧૧૯૪૬૨ ૧૦૮૬૦૩ ૨૨૮૦૬૫ 

૩ ગણદેવી  ૭૮૦૦૦ ૭૬૭૬૪ ૧૫૪૭૬૪ ૪૮૫૨૭ ૪૫૯૭૩ ૯૪૫૦૦ ૧૨૬૫૨૭ ૧૨૨૭૩૭ ૨૪૯૨૬૪ 

૪ ચીખલી  ૧૨૦૭૨૯ ૧૧૭૯૬૮ ૨૩૮૬૯૭ ૩૫૫૬ ૩૪૬૯ ૭૦૨૫ ૧૨૪૨૮૫ ૧૨૧૪૩૭ ૨૪૫૭૨૨ 

૫ વાાંસદા  ૧૦૮૩૬૩ ૧૦૮૭૯૩ ૨૧૭૧૫૬ ૭૧૬૬ ૬૯૦૬ ૧૪૦૭૨ ૧૧૫૫૨૯ ૧૧૫૬૯૯ ૨૩૧૨૨૮ 

૬ ખેરગામ  ૩૨૨૩૧ ૩૧૯૨૪ ૬૪૧૫૫ ૦ ૦ ૦ ૩૨૨૩૧ ૩૧૯૨૪ ૬૪૧૫૫ 

કુલ ૪૬૪૭૪૯ ૪૫૫૭૮૬ ૯૨૦૫૩૫ ૨૧૩૪૧૬ ૧૯૫૭૨૧ ૪૦૯૧૩૭ ૬૭૮૧૬૫ ૬૫૧૫૦૭ ૧૩૨૯૬૭૨ 



૧.૪ તાલકુાવાર અને વવસ્તારવાર  જાવત પ્રમાણ ૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧ 

વષક : ૨૦૧૯-૨૦  

અ.ન.ં 
ગિુરાત/ જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

જાવત પ્રમાણ (દર ૧૦૦૦ પરુુષોએ સ્ત્રીઓ) 
૨૦૦૧ 

જાવત પ્રમાણ (દર ૧૦૦૦ પરુુષોએ સ્ત્રીઓ) 
૨૦૧૧ 

ગ્રાવમણ શહરેી કુલ ગ્રાવમણ શહરેી કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

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 ગણદેવી  ૯૬૪ ૯૫૦ ૯૫૯ ૯૮૪ ૯૪૭ ૯૭૦ 

૨.૪ ચીખલી  ૯૬૯ ૯૫૭ ૯૬૯ ૯૭૭ ૯૭૬ ૯૭૭ 

૨.૫ વાાંસદા  ૯૯૧ ૦ ૯૯૧ ૧૦૦૪ ૯૬૪ ૧૦૦૧ 

૨.૬ ખેરગામ  ૯૭૬ ૦ ૯૭૬ ૯૯૦ ૦ ૯૯૦ 
 

 

 

૩૯ 



 

 

૪૦

  ૧.૫  તાલકુાવાર અને વવસ્તારવાર ૦-૬ વયજૂથના બાળકોની વસવત, કુલ વસવત સામે ટકાવારી અને બાળ જાવતપ્રમાણ- ૨૦૧૧ 

  

અ.ન.ં 
ગિુરાત/ 
જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

૦-૬ વષકની બાળ વસવત બાળ વસવત ટકાવારી  (૦-૬વષક) બાળ જાવત પ્રમાણ (૦-૬વષક) 

ગ્રાવમણ શહરેી કુલ ગ્રાવમણ શહરેી કુલ ગ્રાવમણ શહરેી કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 

૧. ગજુરાત ૪૮૨૪૯૦૩ ૨૯૫૨૩૫૯ ૭૭૭૭૨૬૨ ૧૩.૯૧ ૧૧.૪૭ ૧૨.૮૭ ૯૧૪ ૮૫૨ ૮૯૦ 

૨. નવસારી જજલ્લો  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 ગણદેવી  ૧૪૦૯૭ ૮૮૦૧ ૨૨૮૯૮ ૯.૧૧ ૯.૩૧ ૯.૧૯ ૯૪૩ ૮૮૬ ૯૨૦ 

૨.૪ ચીખલી  ૨૩૩૭૬ ૬૩૧ ૨૪૦૦૭ ૯.૭૯ ૮.૯૮ ૯.૭૭ ૯૫૪ ૯૮૪ ૯૫૫ 

૨.૫ વાાંસદા  ૨૪૪૦૬ ૧૪૭૭ ૨૫૮૮૩ ૧૧.૨૪ ૧૦.૫૦ ૧૧.૧૯ ૯૫૧ ૯૦૮ ૯૪૯ 

૨.૬ ખેરગામ  ૬૫૨૬ ૦ ૬૫૨૬ ૧૦.૧૭ ૦.૦૦ ૧૦.૧૭ ૯૭૦ ૦ ૯૭૦ 



 

 

૪૧ 

૮૬૦
૮૭૦
૮૮૦
૮૯૦
૯૦૦
૯૧૦
૯૨૦
૯૩૦

ગજુરાત 
નવસારી

૮૮૩

૯૧૫

૮૯૦

૯૨૩

૦ થી ૬ વયજુથમા ંજાવત પ્રમાણ 

૨૦૦૧ ૨૦૧૧

૧.૬તાલકુાવાર કુલ જાવતપ્રમાણ અને (૦-૬) વય જુથની બાળ વસવતનુ ં 
 જાવત પ્રમાણ – ૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧ 

        

અ.ન.ં 
ગિુરાત/ જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 
કુલ જાવત પ્રમાણ   

(૦-૬) વય જુથની બાળ વસવતમા ં
જાવત પ્રમાણ  

૨૦૦૧ ૨૦૧૧ ૨૦૦૧ ૨૦૧૧ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧. ગજુરાત ૯૨૦ ૯૧૯ ૮૮૩ ૮૯૦ 
૨. નવસારી જજલ્લો  ૯૫૫ ૯૬૧ ૯૧૫ ૯૨૩ 
૨.૧ નવસારી  ૯૩૧ ૯૪૪ ૯૬૪ ૯૦૭ 
૨.૨ જલાલપોર  ૯૨૭ ૯૦૯ ૯૭૩ ૮૭૫ 
૨.૩ ગણદેવી  ૯૫૯ ૯૭૦ ૧૦૦૮ ૯૨૦ 
૨.૪ ચીખલી  ૯૬૯ ૯૭૭ ૯૪૯ ૯૫૫ 
૨.૫ વાાંસદા  ૯૯૧ ૧૦૦૧ ૧૦૭૮ ૯૪૯ 
૨.૬ ખેરગામ  ૯૭૬ ૯૯૦ ૯૯૦ ૯૭૦ 



૧.૭  ગ્રામ્ય અને શહરેી બાળ વસતત - ૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧ 
          

ક્રમ તાલકુાનુ ંનામ   
 બાળ વસવત ( ૦ થી ૬ વષક) ની વસવત 

૨૦૦૧ ૨૦૧૧ 
ગ્રાવમણ શહરેી કુલ ગ્રાવમણ શહરેી કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૧ નવસારી  ૧૪૫૬૯ ૧૮૨૩૫ ૩૨૮૦૪ ૧૧૬૮૬ ૨૦૩૨૨ ૩૨૦૦૮ 
૨ િલાલપોર  ૧૬૭૫૬ ૧૦૫૨૮ ૨૭૨૮૪ ૧૨૩૭૫ ૧૧૪૭૩ ૨૩૮૪૮ 
૩ ગણદેવી  ૧૭૫૭૧ ૯૧૮૨ ૨૬૭૫૩ ૧૪૦૯૭ ૮૮૦૧ ૨૨૮૯૮ 
૪ ચીખલી  ૨૭૧૦૮ ૭૧૪ ૨૭૮૨૨ ૨૩૩૭૬ ૬૩૧ ૨૪૦૦૭ 
૫ વાસંદા  ૨૭૪૯૯ ૦ ૨૭૪૯૯ ૨૪૪૦૬ ૧૪૭૭ ૨૫૮૮૩ 
૬ ખેરગામ  ૭૧૨૧ ૦ ૭૧૨૧ ૬૫૨૬ ૦ ૬૫૨૬ 
  કુલ:- ૧૧૦૬૨૪ ૩૮૬૫૯ ૧૪૯૨૮૩ ૯૨૪૬૬ ૪૨૭૦૪ ૧૩૫૧૭૦ 

 

 

 

૪૨ 

૦

૨૦૦૦૦

૪૦૦૦૦

૬૦૦૦૦

૮૦૦૦૦

૧૦૦૦૦૦

૧૨૦૦૦૦

૨૦૦૧ ૨૦૧૧

૧૧૦૬૨૪

૯૨૪૬૬

૩૮૬૫૯ ૪૨૭૦૪

ગ્રામીણ-શહરેી બાળ વસવત - ૨૦૧૧ 

ગ્રામીણ શહરેી 

જજલ્લો નવસારી



૧.૮ તાલકુાવાર કુલ વસવતમા ંરહસ્સાની ટકાવારી ૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧ 
  

અ.ન.ં 
ગિુરાત/ જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

કુલ વસવતમા ંરહસ્સાની  ટકાવારી 
૨૦૦૧ 

કુલ વસવતમા ંરહસ્સાની  ટકાવારી 
૨૦૧૧ 

ગ્રાવમણ શહરેી ગ્રાવમણ શહરેી 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧. ગજુરાત ૬૨.૬૦ ૩૭.૪૦ ૫૭.૪૦ ૪૨.૬૦ 
૨. નવસારી જજલ્લો  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 ગણદેવી  ૬૩.૬૮ ૩૬.૩૨ ૬૨.૦૯ ૩૭.૯૧ 
૨.૪ ચીખલી  ૯૭.૦૩ ૨.૯૭ ૯૭.૧૪ ૨.૮૬ 
૨.૫ વાાંસદા  ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૩.૯૧ ૬.૦૯ 
૨.૬ ખેરગામ  ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 

 

 

૪૩

૦.
૧૦.
૨૦.
૩૦.
૪૦.
૫૦.
૬૦.
૭૦.

ગજુરાત નવસારી

૫૭.૪
૬૯.૨૩

૪૨.૬

૩૦.૭૭

ગ્રામીણ અને શહરેી વસવત 

ગ્રામીણ શહરેી 



૧.૯  સાક્ષર વસવત અને સાક્ષરતા દર- ૨૦૧૧ 

અ.ન.ં 
 ગિુરાત/ 

જિલ્લો/તાલકુાઓ 
સાક્ષર વસવત  સાક્ષર વસવત સાક્ષરતા દર  

ગ્રાવમણ શહરેી કુલ પરુુષ સ્ત્રી કુલ ગ્રાવમણ શહરેી કુલ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 
૧. ગજુરાત ૨૧૪૨૦૮૪૨ ૧૯૬૭૨૫૧૬ ૪૧૦૯૩૩૫૮ ૨૩૪૭૪૮૭૩ ૧૭૬૧૮૪૮૫ ૪૧૦૯૩૩૫૮ ૭૧.૭૦ ૮૬.૩૦ ૭૮.૦૦ 
૨. નવસારી જજલ્લો  ૬૭૬૦૮૩ ૩૨૫૮૨૬ ૧૦૦૧૯૦૯ ૫૩૯૪૭૧ ૪૬૨૪૩૮ ૧૦૦૧૯૦૯ ૮૧.૬૦ ૮૮.૯૦ ૮૩.૯૦ 
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 ગણદેવી  ૧૨૬૨૯૨ ૭૭૪૫૯ ૨૦૩૭૫૧ ૧૦૬૭૦૫ ૯૭૦૪૬ ૨૦૩૭૫૧ ૮૯.૭૮ ૯૦.૩૮ ૯૦.૦૧ 
૨.૪ ચીખલી  ૧૭૬૦૫૦ ૫૯૪૩ ૧૮૧૯૯૩ ૯૮૦૭૬ ૮૩૯૧૭ ૧૮૧૯૯૩ ૮૧.૭૬ ૯૨.૯૫ ૮૨.૦૮ 
૨.૫ વાાંસદા  ૧૩૭૯૦૧ ૧૦૭૨૦ ૧૪૮૬૨૧ ૮૨૬૧૦ ૬૬૦૧૧ ૧૪૮૬૨૧ ૭૧.૫૪ ૮૫.૧૧ ૭૨.૩૮ 
૨.૬ ખેરગામ  ૪૫૭૯૦ ૦ ૪૫૭૯૦ ૨૪૮૮૨ ૨૦૯૦૮ ૪૫૭૯૦ ૭૯.૪૬ ૦.૦૦ ૭૯.૪૬ 
 

  

 

 

 

૪૪ 

 



 

 

 

 

 

 

 

૪૫

૧.૧૦ સાક્ષરતા દર – પરુૂષ અને સ્ત્રી -૨૦૧૧ 

  
              

અ.ન.ં 
 ગિુરાત/ જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

સાક્ષરતા દર (પરુુષ) સાક્ષરતા દર (સ્ત્રી) 

ગ્રાવમણ શહરેી કુલ ગ્રાવમણ 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 િલાલપોર  ૯૨.૦૧ ૯૨.૮૭ ૯૨.૩૬ ૮૭.૨૩ ૮૩.૦૦ ૮૫.૬૩ 

૨.૩ ગણદેવી  ૯૨.૮૪ ૯૩.૫૪ ૯૩.૧૧ ૮૬.૬૯ ૮૭.૦૮ ૮૬.૮૩ 

૨.૪ ચીખલી  ૮૭.૩૩ ૯૫.૩૧ ૮૭.૫૬ ૭૬.૦૭ ૯૦.૫૩ ૭૬.૪૯ 

૨.૫ વાસંદા  ૮૦.૧૬ ૯૦.૩૦ ૮૦.૭૯ ૬૩.૦૨ ૭૯.૭૭ ૬૪.૦૩ 

૨.૬ ખેરગામ  ૮૬.૦૪ ૦.૦૦ ૮૬.૦૪ ૭૨.૮૨ ૦.૦૦ ૭૨.૮૨ 



 

 

 

 

  

 

 

૪૬

ગજુરાત 
નવસારી

૮૫.૮
૮૮.૭૫

પરુૂષ સાક્ષરતા દર

સાક્ષરતા દર(પરૂષ)

ગજુરાત 
નવસારી

૬૯.૭
૭૮.૮૩

સ્ત્રી સાક્ષરતા દર

સાક્ષરતા દર (સ્ત્રી)



 

 

 

 

 

 

૪૭

પરુૂષ સ્ત્રી કુલ પરુૂષ સ્ત્રી કુલ પરુૂષ સ્ત્રી કુલ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨
૧. ગજુરાત ૧૧૭૬૧૦૭ ૧૧૦૫૪૬૬ ૨૨૮૧૫૭૩ ૯૩૪૨૨૪ ૮૫૮૬૫૦ ૧૭૯૨૮૭૪ ૨૧૧૦૩૩૧ ૧૯૬૪૧૧૬ ૪૦૭૪૪૪૭ ૬.૭૦
૨. નવસારી જજલ્લો ૮૭૧૨ ૮૬૩૬ ૧૭૩૪૮ ૯૨૪૭ ૮૮૬૯ ૧૮૧૧૬ ૧૭૯૫૯ ૧૭૫૦૫ ૩૫૪૬૪ ૨.૬૭
૨.૧ નવસારી ૨૦૮૨ ૨૦૭૩ ૪૧૫૫ ૪૯૫૪ ૪૭૦૭ ૯૬૬૧ ૭૦૩૬ ૬૭૮૦ ૧૩૮૧૬ ૪.૪૪
૨.૨ જલાલપોર ૧૭૩૦ ૧૭૦૧ ૩૪૩૧ ૨૪૧૨ ૨૩૨૯ ૪૭૪૧ ૪૧૪૨ ૪૦૩૦ ૮૧૭૨ ૩.૫૮
૨.૩ ગણદેવી ૧૬૦૧ ૧૬૬૭ ૩૨૬૮ ૧૭૬૭ ૧૭૨૮ ૩૪૯૫ ૩૩૬૮ ૩૩૯૫ ૬૭૬૩ ૨.૭૧
૨.૪ ચીખલી ૨૪૬૦ ૨૩૫૩ ૪૮૧૩ ૪૦ ૩૪ ૭૪ ૨૫૦૦ ૨૩૮૭ ૪૮૮૭ ૨.૧૧
૨.૫ વાાંસદા ૩૯૮ ૪૩૮ ૮૩૬ ૭૪ ૭૧ ૧૪૫ ૪૭૨ ૫૦૯ ૯૮૧ ૦.૪૦
૨.૬ ખેરગામ ૪૪૧ ૪૦૪ ૮૪૫ ૦ ૦ ૦ ૪૪૧ ૪૦૪ ૮૪૫ ૧.૩૨

૧.૧૧ તાલકુાવાર, વવસ્તારવાર, જાવતવાર અનસુચુિત જાવતની વસવત-૨૦૧૧

અ.ન.ં
 ગજુરાત/ 
જજલ્લો/ 

તાલકુાઓ

ગ્રામ્ય શહરેી કુલ કુલ વસવત 
સામે 

ટકાવારી



૧.૧૨તાલકુાવાર, વવસ્તારવાર અનસુચુચત જાવતની સાક્ષર વસવત અને સાક્ષરતા દર –૨૦૧૧ 
                

અ.ન.ં 
 ગિુરાત/ 
જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

સાક્ષર વસવત  સાક્ષરતા દર  

ગ્રાવમણ શહરેી કુલ ગ્રાવમણ શહરેી કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૧. ગિુરાત ૧૪૯૫૪૧૦ ૧૩૩૯૧૧૪ ૨૮૩૪૫૨૪ ૭૫.૨ ૮૪.૨ ૭૯.૨ 

૨. 
નવસારી 
જિલ્લો  

૧૪૯૩૫ ૧૪૨૦૩ ૨૯૧૩૮ ૯૩.૧૬ ૮૮.૪૪ ૯૦.૮ 

૨.૧ નવસારી  ૩૫૨૯ ૧૩૯૬ ૪૯૨૫ ૯૩.૧૧ ૧૪.૬૭ ૩૭.૦૧ 
૨.૨ િલાલપોર  ૩૦૪૯ ૪૮૨ ૩૫૩૧ ૯૫.૩૧ ૧૦.૨૪ ૪૪.૬૬ 
૨.૩ ગણદેવી  ૨૯૨૪ ૪૩૩ ૩૩૫૭ ૯૬.૩૭ ૧૨.૫ ૫૧.૬૭ 

૨.૪ 
ચીખલી અને 

ખેરગામ  
૪૭૯૬ ૬૨ ૪૮૫૮ ૯૧.૧૪ ૯૧.૧૮ ૯૧.૧૪ 

૨.૫ વાસંદા  ૬૩૭ ૧૧૯ ૭૫૬ ૮૫.૩૯ ૮૬.૮૬ ૮૫.૬૨ 
 

 

    

 

૪૮

૦.

૨૦.

૪૦.

૬૦.

૮૦.

૧૦૦.

ગજુરાત 
નવસારી

૭૫.૨
૯૩.૧૬૮૪.૨ ૮૮.૪૪

અનસુચુચત જાવતમા વવસ્તારવાર સાક્ષરતા દર 

ગ્રાતમણ સાક્ષરતા દર શહરેી સાક્ષરતા દર 



 

 

 

૪૯

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

૨. નવસારી જજલ્લો ૨૮૫૯૯૯ ૨૮૫૮૧૩ ૫૭૧૮૧૨ ૩૩૭૪૧ ૩૪૧૦૬ ૬૭૮૪૭ ૩૧૯૭૪૦ ૩૧૯૯૧૯ ૬૩૯૬૫૯ ૪૮.૧૧

૨.૧ નવસારી ૩૦૭૨૫ ૩૦૮૬૧ ૬૧૫૮૬ ૧૬૩૯૨ ૧૬૫૨૪ ૩૨૯૧૬ ૪૭૧૧૭ ૪૭૩૮૫ ૯૪૫૦૨ ૩૦.૩૬

૨.૨ જલાલપોર ૧૫૬૪૦ ૧૫૨૪૪ ૩૦૮૮૪ ૩૭૬૪ ૩૭૪૦ ૭૫૦૪ ૧૯૪૦૪ ૧૮૯૮૪ ૩૮૩૮૮ ૧૬.૮૩

૨.૩ ગણદેવી ૨૮૫૭૪ ૨૮૪૮૩ ૫૭૦૫૭ ૯૯૨૦ ૧૦૧૪૮ ૨૦૦૬૮ ૩૮૪૯૪ ૩૮૬૩૧ ૭૭૧૨૫ ૩૦.૯૪

૨.૪ ચીખલી ૮૨૨૧૦ ૮૧૫૯૦ ૧૬૩૮૦૦ ૬૪૩ ૬૬૭ ૧૩૧૦ ૮૨૮૫૩ ૮૨૨૫૭ ૧૬૫૧૧૦ ૬૭.૧૯

૨.૫ વાાંસદા ૧૦૧૩૨૨ ૧૦૨૧૦૩ ૨૦૩૪૨૫ ૩૦૨૨ ૩૦૨૭ ૬૦૪૯ ૧૦૪૩૪૪ ૧૦૫૧૩૦ ૨૦૯૪૭૪ ૯૦.૫૯

૨.૬ ખેરગામ ૨૭૫૨૮ ૨૭૫૩૨ ૫૫૦૬૦ ૦ ૦ ૦ ૨૭૫૨૮ ૨૭૫૩૨ ૫૫૦૬૦ ૮૫.૮૨

૧.૧૩   તાલકુાવાર, વવસ્તારવાર, જાવતવાર અનસુચુિત જનજાવત વસવત-૨૦૧૧

કુલ વસવત 
સામે 

ટકાવારી
અ.ન.ં

 ગજુરાત/ 
જજલ્લો/ 

તાલકુાઓ

ગ્રામ્ય શહરેી કુલ



૧.૧૪ તાલકુાવાર,વવસ્તારવાર અનસુચુચત િન જાવતની સાક્ષર વસવત અને સાક્ષરતા દર - 
૨૦૧૧  

          

અ.ન.ં 
 ગિુરાત/ 
જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

સાક્ષર વસવત  સાક્ષરતા દર  

ગ્રાવમણ શહરેી કુલ ગ્રાવમણ શહરેી કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૧. ગજુરાત ૪૧૧૯૨૧૨ ૫૬૯૩૨૪ ૪૬૮૮૫૩૬ ૬૧.૩૦ ૭૨.૭૦ ૬૨.૫૦ 
૨. નવસારી જજલ્લો  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 ગણદેવી  ૪૧૧૦૫ ૪૭૯૮ ૪૫૯૦૩ ૮૦.૩૩ ૨૪.૫૪ ૬૪.૯૧ 
૨.૪ ચીખલી - ખેરગામ  ૧૫૧૮૮૬ ૧૦૧૫ ૧૫૨૯૦૧ ૭૭.૧૬ ૮૫.૭૩ ૭૭.૨૧ 
૨.૫ વાાંસદા  ૧૨૭૦૪૭ ૪૨૭૦ ૧૩૧૩૧૭ ૭૦.૪૦ ૭૮.૪૬ ૭૦.૬૪ 

 

 

 
 

૫૦

૦.
૧૦.
૨૦.
૩૦.
૪૦.
૫૦.
૬૦.
૭૦.
૮૦.

ગજુરાત નવસારી

૬૧.૩
૭૪.૦૭૭૨.૭ ૭૮.૫૬

અનસુચુચત િનજાવતમા ંવવસ્તારવાર સાક્ષરતા દર 

ગ્રામીણ શહરેી 



 

 

 

 

 

 

 

૫૧

પરુુષો સ્ત્રીઓ કુલ પરુુષો સ્ત્રીઓ કુલ પરુુષો સ્ત્રીઓ કુલ
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧

૧. ગજુરાત ૧૬૫૬૭૬૯૫ ૩૭૯૭૬૭૯ ૨૦૩૬૫૩૭૪ ૧૪૩૩૨૧૯ ૨૯૬૯૧૫૪ ૪૪૦૨૩૭૩ ૧૩૪૯૦૩૪૬ ૨૨૧૮૧૫૯૯ ૩૫૬૭૧૯૪૫

૨. નવસારી જજલ્લો 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 ગણદેવી ૬૮૨૩૧ ૨૧૯૩૨ ૯૦૧૬૩ ૬૭૭૨ ૫૯૯૭ ૧૨૭૬૯ ૫૧૫૨૪ ૯૪૮૦૮ ૧૪૬૩૩૨
૨.૪ ચીખલી ૭૦૪૪૦ ૨૮૦૬૧ ૯૮૫૦૧ ૬૫૫૪ ૧૧૧૪૬ ૧૭૭૦૦ ૪૭૨૯૧ ૮૨૨૩૦ ૧૨૯૫૨૧
૨.૫ વાાંસદા ૬૧૦૩૦ ૩૧૫૮૩ ૯૨૬૧૩ ૮૮૦૬ ૨૦૨૭૯ ૨૯૦૮૫ ૪૫૬૯૩ ૬૩૮૩૭ ૧૦૯૫૩૦
૨.૬ ખેરગામ ૧૭૪૪૩ ૪૯૯૦ ૨૨૪૩૩ ૨૫૧૫ ૩૭૧૬ ૬૨૩૧ ૧૨૨૭૩ ૨૩૨૧૮ ૩૫૪૯૧

૧.૧૫ તાલકુાવાર મખુ્ય કામ કરનારાઓ, વસમાતં કામ કરનારાઓ અને કામ નહહ કરનારાઓ-૨૦૧૧

અ.ન.ં
 ગજુરાત/ જજલ્લો/ 

તાલકુાઓ
મખુ્ય કામ કરનારાઓ સીમાતં કામ કરનારાઓ કામ નહહ કરનારાઓ



 

 

૧.૧૬ તાલકુાવાર મખુ્ય કામ કરનારાઓ, વસમાતં કામ કરનારાઓ, કુલ કામ કરનારાઓ અને કામ નરહ કરનારાઓની કુલ 
વસવત સામે ટકાવારી -૨૦૧૧ 

અ.ન.ં 
ગિુરાત/ જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

મખુ્ય કામ કરનારાઓ સીમાતં કામ કરનારાઓ  કુલ કામ કરનારાઓ કામ નરહ કરનારાઓ 

કુલ વ્યસ્તતઓ   
તે પૈકી 
સ્ત્રીઓ  

કુલ 
વ્યસ્તતઓ   

તે પૈકી સ્ત્રીઓ  કુલ વ્યસ્તતઓ   
તે પૈકી 
સ્ત્રીઓ  

કુલ 
વ્યસ્તતઓ   

તે પૈકી સ્ત્રીઓ  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 
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 િલાલપોર  ૩૬.૫૩ ૧૫.૨૮ ૩.૪૭ ૩.૭૪ ૩૯.૯૯ ૧૯.૦૨ ૬૦.૦૧ ૮૦.૯૮ 
૨.૩ ગણદેવી  ૩૬.૧૭ ૧૭.૮૭ ૫.૧૨ ૪.૮૯ ૪૧.૨૯ ૨૨.૭૬ ૫૮.૭૧ ૭૭.૨૪ 
૨.૪ ચીખલી  ૪૦.૦૯ ૨૩.૧૧ ૭.૨૦ ૯.૧૮ ૪૭.૨૯ ૩૨.૨૯ ૫૨.૭૧ ૬૭.૭૧ 
૨.૫ વાસંદા  ૪૦.૦૫ ૨૭.૩૦ ૧૨.૫૮ ૧૭.૫૩ ૫૨.૬૩ ૪૪.૮૨ ૪૭.૩૭ ૫૫.૧૮ 
૨.૬ ખેરગામ  ૩૪.૯૭ ૧૫.૬૩ ૯.૭૧ ૧૧.૬૪ ૪૪.૬૮ ૨૭.૨૭ ૫૫.૩૨ ૭૨.૭૩ 

 

 

 

 

૫૨



 

 

 

 

 

 

 

 

 

૫૩

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. ગજુરાત ૪૦૭૫૦૪૭ ૬૭૧૯૦૯ ૪૭૪૬૯૫૬ ૩૦૦૮૯૬૧ ૧૪૮૨૭૯૦ ૪૪૯૧૭૫૧ ૧૮૨૧૦૧ ૭૦૧૧૨ ૨૫૨૨૧૩ ૯૩૦૧૫૮૬ ૧૫૭૨૮૬૮ ૧૦૮૭૪૪૫૪

૨. નવસારી જજલ્લો 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 િલાલપોર ૫૭૦૫ ૮૨૭ ૬૫૩૨ ૧૧૧૪૫ ૭૬૮૩ ૧૮૮૨૮ ૪૫૧ ૨૬૨ ૭૧૩ ૪૯૪૦૯ ૭૮૨૦ ૫૭૨૨૯

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

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

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

૨.૬ ખેરગામ ૮૦૬૩ ૧૨૭૫ ૯૩૩૮ ૪૧૬૯ ૨૪૯૪ ૬૬૬૩ ૧૭૪ ૫૫ ૨૨૯ ૫૦૩૭ ૧૧૬૬ ૬૨૦૩

૧.૧૭   તાલકુાવાર મખુ્ય ઔદ્યોચિક જુથવાર મખુ્ય કામ કરનારાઓનુ ંવિીકરણ- ૨૦૧૧

અ.ન.ં
 ગજુરાત/ 
જજલ્લો/  
તાલકુાઓ

ખેડતૂો ખેત મજૂરો ગહૃ ઉધોિમા ં કામ કરનારાઓ અન્ય કામ  કરનારાઓ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

૫૪

િામો પરુુષો સ્ત્રીઓ િામો પરુુષો સ્ત્રીઓ િામો પરુુષો સ્ત્રીઓ િામો પરુુષો સ્ત્રીઓ
૧ ૨ ૩ ૪ ૧૭ ૧ ૮ ૧૯ ૨ ૦ ૨૧ ૨ ૨ ૨૩ ૨ ૪ ૨૫ ૨ ૬ ૨૭ ૨ ૮
૧ નવસારી ૬૫ ૧૦૯૬૯૨ ૧૯ ૨૫૫૫૪ ૨૪૪૩૦ ૨ ૭૫૨૭ ૬૯૭૨ ૦ ૦ ૦ ૬૫ ૫૫૯૪૦ ૫૩૭૫૨
૨ િલાલપોર ૭૧ ૧૩૬૦૭૧ ૧૮ ૨૫૦૧૨ ૨૩૮૬૧ ૫ ૧૭૪૮૮ ૧૬૮૫૨ ૦ ૦ ૦ ૭૧ ૬૯૪૮૬ ૬૬૫૮૫
૩ ગણદેવી ૫૫ ૧૫૪૭૬૪ ૨૩ ૩૪૦૯૦ ૩૩૭૪૪ ૬ ૨૦૬૧૭ ૨૦૩૫૫ ૧ ૫૩૮૮ ૫૩૯૨ ૫૫ ૭૮૦૦૦ ૭૬૭૬૪
૪ ચીખલી ૬૫ ૨૩૮૬૯૭ ૩૭ ૫૬૯૯૭ ૫૫૫૨૪ ૧૫ ૪૯૪૭૬ ૪૮૫૨૧ ૧ ૫૩૬૫ ૫૨૫૯ ૬૫ ૧૨૦૭૨૯ ૧૧૭૯૬૮
૫ વાસંદા ૯૪ ૨૧૭૧૫૬ ૩૫ ૫૩૧૪૬ ૫૩૩૪૦ ૬ ૧૮૯૦૮ ૧૮૯૫૧ ૦ ૦ ૦ ૯૪ ૧૦૮૩૬૩ ૧૦૮૭૯૩
૬ ખેરગામ ૨૨ ૬૪૧૫૫ ૯ ૧૨૪૩૭ ૧૨૪૬૧ ૨ ૫૯૨૫ ૫૮૧૯ ૧ ૭૫૨૩ ૭૩૨૮ ૨૨ ૩૨૨૩૧ ૩૧૯૨૪

કુલ:- ૩૭૨ ૯૨૦૫૩૫ ૧૪૧ ૨૦૭૨૩૬ ૨૦૩૩૬૦ ૩૬ ૧૧૯૯૪૧ ૧૧૭૪૭૦ ૩ ૧૮૨૭૬ ૧૭૯૭૯ ૩૭૨ ૪૬૪૭૪૯ ૪૫૫૭૮૬

૧.૧૮   તાલકુાવાર વસતી જૂથ મજુબ ગ્રામ્ય વસવતનુ ંવિીકરણ- ૨૦૧૧ 

૫૦૦૦ થી ૯૯૯૯ ૧૦૦૦૦ થી ઉપર કુલ૨૦૦૦ થી ૪૯૯૯
ક્રમ

તાલકુાનુ ં
નામ

કુલ વસવત 
વાળા િામો

કુલ વસવત



  

૧.૧૯ તાલકુાવાર વસવત જુથ મિુબ શહરેી વસતીનુ ંવગીકરણ- ૨૦૧૧ 
                            

ક્રમ 
તાલકુાનુ ં

નામ 

નગર/ 
શહરેોની 
સખં્યા 

કુલ શહરેી 
વસવત  

નગર/ શહરેોનીવસવત 
૫૦૦૦ થીઓછી ૫૦૦૦-૯૯૯૯  ૧૦૦૦૦-૧૯૯૯૯  ૨૦૦૦૦-૪૯૯૯૯ ૫૦૦૦૦ થીવધ ુ

સખં્યા  
કુલ 

વસવત  
સખં્યા  

કુલ 
વસવત  

સખં્યા  
કુલ 

વસવત  
સખં્યા  

કુલ 
વસવત  

સખં્યા  
કુલ 

વસવત  
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ 

૧ નવસારી ૬ ૨૦૧૫૪૬ ૨ ૮૧૭૮ ૧ ૬૫૮૧ ૨ ૨૫૮૪૬ ૦ ૦ ૧ ૧૬૦૯૪૧ 

૨ િલાલપોર ૨ ૯૧૯૯૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧૦૭૪૯ ૦ ૦ ૧ ૮૧૨૪૫ 

૩ ગણદેવી ૫ ૯૪૫૦૦ ૦ ૦ ૨ ૧૪૧૪૦ ૨ ૨૭૧૭૩ ૦ ૦ ૧ ૫૩૧૮૭ 

૪ ચીખલી ૧ ૭૦૨૫ ૦ ૦ ૧ ૭૦૨૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ વાસંદા ૧ ૧૪૦૭૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧૪૦૭૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ ખેરગામ 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 
 

 

 

 

૫૫



 

  

૫૬

ગટરલાઇન 
દ્વારા

મળ ટાાંકી 
દ્વારા

અન્ય 
પધ્ધતત દ્વારા

પાકા/ 
અદ્યતન 

હવા ઉજાસ 
વાળા

છત 
વગરના 

ખલુ્લા ખાડા 
વાળા

જાહરે 
શૌચાલય

ખલુ્લામાાં

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩
કુલ ૬૯૧૨૧ ૫૧૧૪૮ ૩૫૬૯૫ ૧૪૨૪૩ ૩૩૫ ૪૯૫ ૧૬૦ ૧૭૯૭૩ ૧૫૬૫ ૧૬૪૦૮
ગ્રામ્ય ૨૪૨૬૭ ૧૦૯૧૦ ૯૮૨ ૯૧૧૩ ૨૪૪ ૪૦૬ ૧૪૭ ૧૩૩૫૭ ૧૭૧ ૧૩૧૮૬
શહરેી ૪૪૮૫૪ ૪૦૨૩૮ ૩૪૭૧૩ ૫૧૩૦ ૯૧ ૮૯ ૧૩ ૪૬૧૬ ૧૩૯૪ ૩૨૨૨
કુલ ૫૨૦૬૬ ૩૫૮૪૮ ૧૬૭૪૨ ૧૭૬૦૪ ૩૪૧ ૭૫૭ ૪૨ ૧૬૨૧૮ ૧૩૨૨ ૧૪૮૯૬
ગ્રામ્ય ૩૧૫૧૨ ૧૬૭૦૫ ૧૬૯૪ ૧૪૦૫૭ ૨૯૪ ૫૭૬ ૩૧ ૧૪૮૦૭ ૭૯૩ ૧૪૦૧૪
શહરેી ૨૦૫૫૪ ૧૯૧૪૩ ૧૫૦૪૮ ૩૫૪૭ ૪૭ ૧૮૧ ૧૧ ૧૪૧૧ ૫૨૯ ૮૮૨
કુલ ૫૬૪૦૧ ૨૯૫૯૩ ૬૫૧૯ ૨૨૦૯૬ ૪૯૫ ૩૭૦ ૫૦ ૨૬૮૦૮ ૪૩૪૬ ૨૨૪૬૨
ગ્રામ્ય ૩૫૭૦૫ ૧૪૯૬૫ ૭૩૨ ૧૩૫૯૫ ૨૫૪ ૩૨૦ ૨૯ ૨૦૭૪૦ ૧૨૦૧ ૧૯૫૩૯
શહરેી ૨૦૬૯૬ ૧૪૬૨૮ ૫૭૮૭ ૮૫૦૧ ૨૪૧ ૫૦ ૨૧ ૬૦૬૮ ૩૧૪૫ ૨૯૨૩
કુલ ૬૯૭૦૮ ૨૮૨૩૧ ૭૨૧ ૨૪૪૨૪ ૬૨૪ ૨૦૧૧ ૨૮૬ ૪૧૪૭૭ ૭૦૬ ૪૦૭૭૧
ગ્રામ્ય ૬૮૧૭૭ ૨૬૯૩૩ ૬૬૨ ૨૩૧૮૮ ૬૨૨ ૨૦૧૧ ૨૮૫ ૪૧૨૪૪ ૬૮૧ ૪૦૫૬૩
શહરેી ૧૫૩૧ ૧૨૯૮ ૫૯ ૧૨૩૬ ૨ ૦ ૧ ૨૩૩ ૨૫ ૨૦૮
કુલ ૪૬૮૮૦ ૨૩૩૩૦ ૩૩૪ ૧૭૬૨૮ ૬૮૩ ૩૮૩૯ ૬૬૩ ૨૩૫૫૦ ૫૨૦ ૨૩૦૩૦
ગ્રામ્ય ૪૩૯૫૪ ૨૧૦૨૯ ૧૫૯ ૧૫૫૨૬ ૬૬૨ ૩૮૩૬ ૬૬૩ ૨૨૯૨૫ ૪૨૨ ૨૨૫૦૩
શહરેી ૨૯૨૬ ૨૩૦૧ ૧૭૫ ૨૧૦૨ ૨૧ ૩ ૦ ૬૨૫ ૯૮ ૫૨૭

અ. નાં.
તાલકુાનુાં 

નામ

કુલ/ 
ગ્રામ્ય/ 
શહરેી

૪

૫

ચીખલી-
ખેરગામ

વાાંસદા

કુટુાંબોની 
કુલ 
સાંખ્યા

ઘરોમાાં 
શૌચાલય

 ની 
સગવડ 
ધરાવતા 
કુટુાંબોની 
સાંખ્યા

ઘરમાાં શૌચાલયની સગવડના પ્રકાર

૧.૨૦  તાલકુાવાર શૌિાલયના પ્રકાર મજુબ સિવડો ધરાવતા કુટંુબોનુ ંવિીકરણ (સસં્થાકીય કુટંુબો વસવાય) ઘર િણતરી-૨૦૧૧

પ્રાપ્તતસ્થાનઃ સેસન્સ કવમશ્નરની કિેરી, િાધંીનિર

૨ જલાલપોર

૩ ગણદેવી

ઘરમાાં 
શૌચાલય ની 
સગવડ ન 
ધરાવતા 
કુટુાંબોની 
સાંખ્યા

ઘરમાાં શૌચાલય ન 
ધરાવતા

ફલશ/પોર ફલશથી શૌચાલયનુાં જોડાણ ખાળકુવા શૌચાલય અન્ય રીતે

૧ નવસારી



 

 

 

 

 

 

૫૭

ઇન્ટરનેટ 
સાથે

ઇન્ટર નેટ 
તસવાય

ફકત લેન્ડ 
લાઇન

ફકત 
મોબાઇલ

બાંને

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭
કુલ ૬૯૧૨૧ ૪૪૧૫૯ ૧૭૪૫૫ ૪૬૪૧૨ ૨૯૮૩ ૬૪૨૫ ૩૧૫૦ ૩૭૩૧૦ ૯૦૨૬ ૨૮૨૧૪ ૨૯૬૬૨ ૬૬૯૬ ૧૪૧૬૬૪ ૯૪૮૬
ગ્રામ્ય ૨૪૨૬૭ ૧૦૭૫૬ ૪૭૬૬ ૧૧૦૨૬ ૩૪૫ ૧૨૩૫ ૯૩૧ ૯૧૪૬ ૨૧૦૯ ૧૧૭૨૦ ૭૫૨૩ ૧૫૦૨ ૩૩૮૧૭ ૬૨૪૬
શહરેી ૪૪૮૫૪ ૩૩૪૦૩ ૧૨૬૮૯ ૩૫૩૮૬ ૨૬૩૮ ૫૧૯૦ ૨૨૧૯ ૨૮૧૬૪ ૬૯૧૭ ૧૬૪૯૪ ૨૨૧૩૯ ૫૧૯૪ ૧૦૭૮૪૭ ૩૨૪૦
કુલ ૫૨૦૬૬ ૩૪૦૩૫ ૧૪૪૭૧ ૩૨૦૬૬ ૧૦૬૫ ૨૯૫૦ ૧૯૮૯ ૩૦૨૨૨ ૫૬૩૩ ૨૩૩૩૪ ૧૯૪૭૮ ૨૬૫૯ ૯૬૦૬૨ ૭૩૧૪
ગ્રામ્ય ૩૧૫૧૨ ૧૯૭૭૮ ૮૭૧૨ ૧૬૬૦૧ ૪૩૬ ૧૪૬૪ ૧૪૩૬ ૧૬૦૬૨ ૩૮૪૦ ૧૨૫૧૭ ૧૧૫૪૯ ૧૪૯૫ ૫૨૮૮૩ ૫૯૬૭
શહરેી ૨૦૫૫૪ ૧૪૨૫૭ ૫૭૫૯ ૧૫૪૬૫ ૬૨૯ ૧૪૮૬ ૫૫૩ ૧૪૧૬૦ ૧૭૯૩ ૧૦૮૧૭ ૭૯૨૯ ૧૧૬૪ ૪૩૧૭૯ ૧૩૪૭
કુલ ૫૬૪૦૧ ૩૬૦૩૨ ૧૦૦૦૪ ૩૪૧૮૧ ૧૬૫૬ ૩૮૬૬ ૨૩૭૩ ૨૯૪૮૧ ૬૬૧૭ ૨૪૯૨૭ ૨૪૯૬૪ ૩૯૭૧ ૧૦૬૮૩૯ ૮૪૭૬
ગ્રામ્ય ૩૫૭૦૫ ૨૦૭૩૮ ૬૩૨૯ ૧૮૬૮૯ ૪૯૦ ૧૭૫૬ ૧૩૫૨ ૧૭૭૨૫ ૩૩૭૬ ૧૭૩૯૯ ૧૪૭૮૯ ૧૮૯૭ ૬૦૦૭૪ ૬૫૬૮
શહરેી ૨૦૬૯૬ ૧૫૨૯૪ ૩૬૭૫ ૧૫૪૯૨ ૧૧૬૬ ૨૧૧૦ ૧૦૨૧ ૧૧૭૫૬ ૩૨૪૧ ૭૫૨૮ ૯૯૦૫ ૨૦૭૪ ૪૬૭૬૫ ૧૯૦૮
કુલ ૬૯૭૦૮ ૩૩૭૦૭ ૯૫૩૬ ૨૭૭૨૪ ૭૬૫ ૩૨૦૧ ૨૨૦૩ ૩૮૧૩૪ ૩૦૦૨ ૩૮૪૪૭ ૨૮૫૪૯ ૩૮૮૮ ૧૦૭૪૬૬ ૧૧૧૯૭
ગ્રામ્ય ૬૮૧૭૭ ૩૨૫૨૮ ૯૨૯૪ ૨૬૫૪૮ ૬૫૬ ૨૮૦૭ ૨૧૧૪ ૩૭૧૭૯ ૨૭૧૦ ૩૮૦૩૬ ૨૭૭૬૯ ૩૬૪૨ ૧૦૩૪૨૫ ૧૧૦૯૬
શહરેી ૧૫૩૧ ૧૧૭૯ ૨૪૨ ૧૧૭૬ ૧૦૯ ૩૯૪ ૮૯ ૯૫૫ ૨૯૨ ૪૧૧ ૭૮૦ ૨૪૬ ૪૦૪૧ ૧૦૧
કુલ ૪૬૮૮૦ ૨૩૨૩૮ ૬૪૬૮ ૧૩૦૪૮ ૨૫૭ ૧૨૨૯ ૧૦૭૭ ૨૦૦૨૧ ૧૪૫૩ ૨૧૭૪૩ ૧૨૭૯૪ ૧૪૫૫ ૫૧૩૩૪ ૧૧૯૭૧
ગ્રામ્ય ૪૩૯૫૪ ૨૧૨૨૯ ૬૦૩૭ ૧૧૨૦૬ ૧૭૦ ૧૦૨૪ ૯૭૧ ૧૮૩૯૭ ૧૧૦૬ ૨૦૮૩૫ ૧૧૬૫૧ ૧૧૨૫ ૪૫૬૫૦ ૧૧૨૫૨
શહરેી ૨૯૨૬ ૨૦૦૯ ૪૩૧ ૧૮૪૨ ૮૭ ૨૦૫ ૧૦૬ ૧૬૨૪ ૩૪૭ ૯૦૮ ૧૧૪૩ ૩૩૦ ૫૬૮૪ ૪૪૬

૧ નવસારી

અ. નાં. તાલકુાનુાં નામ
કુલ/ 

ગ્રામ્ય/ 
શહરેી

૧.૨૧     બેહકિંિ સવલત ધરાવતા અને વમલ્કત ધરાવતા કુટંુબોની સખં્યા, ઘર િણતરી -૨૦૧૧ મજુબ  

સાયકલ

સ્કુટર, 
મોટર, 

સાયકલ, 
મોપેડ

કાર, જીપ,  
વાન

ટીવી, કોમ્્યટુર, 
લેપટોપ, ટેલલફોન, 

મોબાઇલ અને સ્કુટર, 
કાર ધરાવતા કુટુાંબો

તનર્દિષ્ટ નહી થયેલ 
તમલ્કત કોલમ ૬ થી 

કોલમ ૧૫

કુટુાંબોની 
સાંખ્યા

બેંકીગ 
સવલત 
ધરાવતા 
કુટુાંબોની 
કુલ સાંખ્યા

ઉપલબ્ધ અસ્કયામતો

રેર્ડયો અને 
ટ્રાન્જીસ્ટર

ટેલીતવઝન
કોમ્્યટુર /લેપટોપ ટેલલફોન/ મોબાઇલ ફોન

પ્રાપ્તતસ્થાનઃ સેસન્સ કવમશ્નરની કિેરી, િાધંીનિર

૨ જલાલપોર

૩ ગણદેવી

૪

૫

ચીખલી - ખેરગામ

વાાંસદા



 

૧.૨૨   તાલકુાવાર ઘરના માળખાના પ્રકાર મિુબ કુટંુબોની ટકાવારી, ઘર ગણતરી-૨૦૧૧  
  

                

અ.ન.ં 
તાલકુાનુ ં

નામ 
કુલ/  

કાયમી 
અંશત 
કાયમી 

અંશકાલીન સેવાયકુત 
ચબન 

સેવાયકુત 
ચબન 

વગીકૃત ગ્રામ્ય/ શહરેી 

૧ નવસારી  
કુલ ૮૭.૬૨ ૧૧.૪૪ ૦.૮૩ ૦.૨૦ ૦.૬૦ ૦.૧૦ 

ગ્રામ્ય ૭૯.૦૮ ૧૯.૯૬ ૦.૮૭ ૦.૨૦ ૦.૭૦ ૦.૧૦ 

શહરેી ૯૨.૨૪ ૬.૮૩ ૦.૮૧ ૦.૨૦ ૦.૬૦ ૦.૧૦ 

૨ જલાલપોર  
કુલ ૮૭.૫૭ ૧૧.૭૨ ૦.૫૬ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૧૦ 

ગ્રામ્ય ૮૨.૫૮ ૧૬.૫૩ ૦.૭૧ ૦.૩૦ ૦.૪૦ ૦.૨૦ 

શહરેી ૯૫.૨૩ ૪.૩૪ ૦.૩૩ ૦.૨૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ 

૩ ગણદેવી  
કુલ ૮૦.૪૭ ૧૮.૯૨ ૦.૪૦ ૦.૨૦ ૦.૩૦ ૦.૨૦ 

ગ્રામ્ય ૭૮.૮૬ ૨૦.૬૦ ૦.૩૬ ૦.૧૦ ૦.૩૦ ૦.૨૦ 

શહરેી ૮૩.૨૫ ૧૬.૦૨ ૦.૪૮ ૦.૩૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ 

૪ 
ચીખલી-
ખેરગામ   

કુલ ૫૬.૬૭ ૪૨.૪૬ ૦.૫૮ ૦.૧૦ ૦.૪૦ ૦.૩૦ 

ગ્રામ્ય ૫૫.૮૮ ૪૩.૨૨ ૦.૬૦ ૦.૧૦ ૦.૫૦ ૦.૩૦ 

શહરેી ૯૧.૫૧ ૮.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૫ વાાંસદા  
કુલ ૩૮.૪૪ ૬૦.૬૮ ૦.૮૨ ૦.૧૦ ૦.૭૦ ૦.૧૦ 

ગ્રામ્ય ૩૫.૭૦ ૬૩.૪૨ ૦.૮૨ ૦.૧૦ ૦.૭૦ ૦.૧૦ 

શહરેી ૭૯.૬૩ ૧૯.૫૧ ૦.૮૨ ૦.૩૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

૫૮



 

૧.૨૩  તાલકુાવાર  ધમક આધારરત વસવત- ૨૦૧૧ 

  
                    

ક્રમ તાલકુાનુ ંનામ  રહન્દુ  મસુ્સ્લમ  જૈન  ચિસ્તી  શીખ  બૌધ્ધ  
અન્ય 
ધમક   

ધમક 
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 િલાલપોર ૨૦૯૯૪૦ ૧૬૦૮૨ ૧૩૩૬ ૨૬૦ ૪૩ ૩૧૩ ૭ ૮૪ ૨૨૮૦૬૫ 

૩ ગણદેવી ૨૩૦૩૭૪ ૧૪૬૯૨ ૧૩૦૬ ૫૨૩ ૧૯૩૭ ૩૯ ૧૫૨ ૨૪૧ ૨૪૯૨૬૪ 

૪ ચીખલી-ખેરગામ ૨૯૧૩૦૮ ૧૬૩૭૩ ૯૦૯ ૮૬૮ ૧૧૯ ૯૮ ૬૭ ૧૩૫ ૩૦૯૮૭૭ 

૫ વાસંદા ૨૨૨૮૩૪ ૪૨૭૫ ૪૪૭ ૩૦૪૯ ૪૭ ૩૯ ૩૫૦ ૧૮૭ ૨૩૧૨૨૮ 

  કુલ :-  ૧૨૨૫૦૮૭ ૭૮૬૬૯ ૧૩૩૮૬ ૫૭૩૩ ૨૪૫૯ ૬૦૧ ૨૮૨૩ ૯૧૪ ૧૩૨૯૬૭૨ 
 

 

 

 

 

૫૯



 

 

૧.૨૪   ૧૯૦૧ થી ૨૦૧૧ દરમ્ યાન થયેલ વસવત વધારો 

અ.ન.ં વષક વસવત પરુુષ સ્ ત્રી 

૧ ૧૯૬૧ ૨૦૬૩૩૩૫૦ ૧૦૬૩૩૯૦૨ ૯૯૯૯૪૪૮ 

૨ ૧૯૭૧ ૨૬૬૯૭૪૭૫ ૧૩૮૦૨૪૯૪ ૧૨૮૯૪૯૮૧ 

૩ ૧૯૮૧ ૩૪૦૮૫૭૯૯ ૧૭૫૫૨૬૪૦ ૧૬૫૩૩૧૫૯ 

૪ ૧૯૯૧ ૪૧૩૦૯૫૮૨ ૨૧૩૫૫૨૦૯ ૧૯૯૫૪૩૭૩ 

૫ ૨૦૦૧ ૫૦૬૭૧૦૧૭ ૨૬૩૮૫૫૭૭ ૨૪૨૮૫૪૪૦ 

૬ ૨૦૧૧ ૬૦૪૩૯૬૯૨ ૩૧૪૯૧૨૬૦ ૨૮૯૪૮૪૩૨ 

પ્રાધ્પ્ત સ્ થાન : વસવત ગણતરી-૨૦૧૧   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૬૦



 

 

૧.૨૫ તાલકુાવાર વવકલાગંોનુ ંવવકલાગંતા ના પ્રકાર મિુબ વગીકરણ ,સેન્સસ -૨૦૧૧  

  
                  

અ.ન.ં  તાલકુાનુ ંનામ  રષ્ષ્ટ્ટહીન  બહરેા  મ ૂગંા  ખોડખાપંણ  
મદં 

બધુ્ધ્ધના ં 
અસ્સ્થર 
મગિના  

અન્ય  
બહવુવધ 
વવકલાગં  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧  
નવસારી 
જિલ્લો  

૩૧૬૩ ૩૧૨૭ ૧૧૯૭ ૪૩૪૮ ૧૩૫૬ ૮૧૧ ૪૯૫૮ ૨૫૫૫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૬૧ 



 

૨.૧ તાલકુાવાર વાવષિક સરેરાશ વરસાદ 

      
(મી.મી.)  

ક્રમ તાલકુો વષક ૨૦૧૮ વષક ૨૦૧૯ 

        

૧ નવસારી ૧૭૯૩ ૨૨૦૨ 

૨ િલાલપોર ૧૬૭૫ ૨૧૬૨ 

૩ ગણદેવી ૧૮૧૩ ૨૨૮૮ 

૪ ચીખલી ૨૧૧૩ ૨૬૬૧ 

૫ વાસંદા ૨૧૯૦ ૨૭૬૦ 

૬ ખેરગામ ૨૩૩૦ ૨૮૯૨ 

 

 

 

 

 

 

૬૨

૦

૫૦૦

૧૦૦૦

૧૫૦૦

૨૦૦૦

૨૫૦૦

૩૦૦૦

૩૫૦૦

નવસારી જલાલપોર ગણદેવી ચીખલી વાાંસદા ખરેગામ

તાલકુાવાર વાવષિક સરેરાશ વરસાદ

વષષ ૨૦૧૮ વષષ ૨૦૧૯



  

૨.૨  તાલકુાવાર મખુ્ય ખેતી પાકો હઠેળનો તવસ્તાર અને ઉત્પાદન  
                  વષષ : ૨૦૧૯-૨૦  

અ.ન.ં 
 
તાલકુાનુ ંનામ 

અનાિ  કઠોળ  તેલીચબયા  કપાસ  મગફળી  

વાવેતર 
વવસ્તાર 

(હકેટરમા)ં 

કુલ 
ઉત્પાદન 
(મે.ટનમા)ં 

વાવેતર 
વવસ્તાર 

(હકેટરમા)ં 

કુલ 
ઉત્પાદન 
(મે.ટનમા)ં 

વાવેતર 
વવસ્તાર 

(હકેટરમા)ં 

કુલ 
ઉત્પાદન 
(મે.ટનમા)ં 

વાવેતર 
વવસ્તાર 

(હકેટરમા)ં 

કુલ 
ઉત્પાદન 
(મે.ટનમા)ં 

વાવેતર 
વવસ્તાર 

(હકેટરમા)ં 

કુલ 
ઉત્પાદન 
(મે.ટનમા)ં 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

  જિલ્લાનુ ંકુલ  ૬૩૯૬૨.૦૦ ૨૩૬૧.૫૫ ૫૨૪૮.૦૦ ૩૭.૫૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
૧ નવસારી ૧૧૧૯૨.૦૦ ૪૧૩.૨૨ ૧૧૦.૦૦ ૦.૭૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
૨ િલાલપોર ૧૦૫૯૩.૦૦ ૩૯૧.૧૧ ૧૦૦.૦૦ ૦.૭૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
૩ ગણદેવી ૨૮૮૬.૦૦ ૧૦૬.૫૫ ૬૨.૦૦ ૦.૪૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
૪ ચીખલી ૯૨૧૭.૦૦ ૩૪૦.૩૦ ૬૪૪.૦૦ ૪.૬૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૨ 
૫ વાસંદા ૨૫૫૭૩.૦૦ ૯૪૪.૧૯ ૩૩૨૫.૦૦ ૨૩.૮૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૭.૦૦ ૦.૭૪ 
૬ ખેરગામ ૪૫૦૧.૦૦ ૧૬૬.૧૮ ૧૦૦૭.૦૦ ૭.૨૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬.૦૦ ૦.૧૦ 

 

 

 

 

 

 

૬૩ 



 

 

૨.૩  તાલકુાવાર મખુ્ય  બાગાયતી પાક હઠેળનો તવસ્તાર અને ઉત્પાદન  

                    વષષ : ૨૦૧૯-૨૦  

અ.ન.ં 
 

તાલકુાનુ ં
નામ 

ફળો  શાકભાી  મસાલા  ફૂલો  કુલ બાગાયતી  

વાવેતર 
વવસ્તાર 

(હકેટરમા)ં 

કુલ 
ઉત્પાદન 
(મે.ટનમા)ં 

વાવેતર 
વવસ્તાર 

(હકેટરમા)ં 

કુલ 
ઉત્પાદન 
(મે.ટનમા)ં 

વાવેતર 
વવસ્તાર 

(હકેટરમા)ં 

કુલ 
ઉત્પાદન 
(મે.ટનમા)ં 

વાવેતર 
વવસ્તાર 

(હકેટરમા)ં 

કુલ 
ઉત્પાદન 
(મે.ટનમા)ં 

વાવેતર 
વવસ્તાર 

(હકેટરમા)ં 

કુલ 
ઉત્પાદન 
(મે.ટનમા)ં 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

૧ નવસારી ૯૪૦૬ ૧૩૫૦૪૭ ૧૪૫૫ ૧૯૯૨૬ ૧૩૭ ૨૮૮૮ ૬૨૫ ૬૪૩૪ ૧૧૬૨૩ ૧૬૪૨૯૬ 

૨ િલાલપોર ૧૫૪૯૦ ૧૭૪૭૨૮ ૧૦૨૩ ૧૭૩૫૯ ૧૫૧ ૩૧૫૭ ૬૧૫ ૬૩૧૩ ૧૭૨૭૯ ૨૦૧૫૫૭ 

૩ ગણદેવી ૮૨૦૮ ૭૯૪૮૧ ૮૬૬૮ ૧૩૮૧૯૮ ૩૪૨ ૬૪૧૭ ૩૨૮ ૩૨૪૯ ૧૭૫૪૬ ૨૨૭૩૪૫ 

૪ ચીખલી ૨૦૪૩ ૧૯૫૭૯ ૨૬૩૮ ૪૨૬૧૦ ૭૧ ૧૨૯૯ ૯૩ ૯૦૫ ૪૮૪૫ ૬૪૩૯૪ 

૫ વાસંદા ૬૪૨૬ ૬૫૬૭૪ ૭૯૮ ૧૧૩૦૫ ૪૭ ૯૧૮ ૩૬૪ ૩૭૧૨ ૭૬૩૫ ૮૧૬૦૯ 

૬ ખેરગામ ૪૭૯૦ ૬૧૫૯૬ ૯૧૭૬ ૧૪૫૪૦૧ ૪૬૫ ૮૦૮૫ ૩૯૧ ૩૮૩૮ ૧૪૮૨૨ ૨૧૮૯૨૧ 
 

 

 

૬૪ 



 

 

૨.૪  તાલકુાવાર સકુ્ષ્મ વસચાઇં હઠેળ આવરેલ  વવસ્તાર અને લાભાથી  
      વષક : ૨૦૧૯-૨૦ 

અ.ન.ં 
 

તાલકુાનુ ંનામ 
સકુ્ષ્મ વસચાઇં હઠેળ આવરેલ વવસ્તાર અને લાભાથી  

લાભાથીની  સખં્યા વવસ્તાર (હકેટરમા)ં 
૧ ૨ ૩ ૪ 
૧ નવસારી ૪૪ ૭૧.૫૪ 
૨ િલાલપોર ૪૧ ૪૯.૫૯ 
૩ ગણદેવી ૪૧ ૪૦.૮૫ 
૪ ચીખલી ૧૮૯ ૨૧૩.૦૮ 
૫ ખેરગામ ૪૨ ૩૮.૮૩ 
૬ વાસંદા ૧૩૪ ૧૦૧.૧૮ 

કુલ:-  ૪૯૧ ૫૧૫.૦૭ 
પ્રાપ્તત સ્થાન : તસિંચાઇ શાખા, જજ.પાં. નવસારી . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૬૫



 

૩.૧  તાલકુાવાર પશધુનનુ ંપ્રમાણ (૧૯ મી પશધુન ગણતરી- ૨૦૧૨)            

                                

ક્રમ તાલકુાનુ ં નામ ગૌધન ભેંસો ઘેંટા બકરા ઉંટ 
ઘોડા અને 

ટટ્ટુ  
અન્ય કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧ નવસારી ૧૪૬૭૮ ૧૧૧૦૨ ૧૦૨ ૧૧૬૧૫ ૦ ૪૦ ૮૨૮ ૩૮૩૬૫ 

૨ િલાલપોર ૧૧૫૯૬ ૧૭૦૬૩ ૧૧૫૯ ૧૨૫૧૫ ૬ ૨૯ ૬૫૨ ૪૩૦૨૦ 

૩ ગણદેવી ૧૯૧૪૮ ૧૨૩૮૬ ૨૭૯ ૧૫૧૯૨ ૦ ૧૪ ૬૫૮ ૪૭૬૭૭ 

૪ ચીખલી-ખેરગામ ૬૯૭૦૧ ૩૪૧૮૩ ૪૮૮ ૧૯૦૩૦ ૦ ૧૦ ૯૫૦ ૧૨૪૩૬૨ 

૫ વાસંદા ૭૬૨૬૧ ૨૧૧૫૩ ૩૯ ૧૬૧૧૭ ૦ ૧૮ ૩૯૧ ૧૧૩૯૭૯ 

કુલ:-  ૧૯૧૩૮૪ ૯૫૮૮૭ ૨૦૬૭ ૭૪૪૬૯ ૬ ૧૧૧ ૩૪૭૯ ૩૬૭૪૦૩ 
 

 

 

 

 

૬૬ 

 

 



 

૩.૨  પશધુન ગણતરી મિુબ તાલકુાવાર દુધાળા પશઓુ અને મરઘા-બતકો 

  

ક્રમ તાલકુો 

દુધાળી ગાયો અને ભેંસોની સખં્યા કુલ મરઘા-બતકાની સખં્યા 

૧૮ મી પશધુન 
ગણતરી ૨૦૦૭ 

૧૯ મી પશધુન ગણતરી 
૨૦૧૨ 

૧૮ મી પશધુન ગણતરી 
૨૦૦૭ 

૧૯ મી પશધુન ગણતરી 
૨૦૧૨ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ નવસારી ૧૪૨૯૯ ૧૧૧૩૮ ૯૦૨૫૩ ૪૦૭૬૪ 

૨    િલાલપોર ૧૪૩૩૩ ૧૨૪૧૫ ૬૧૬૯૮ ૬૦૭૭૨ 

૩ ગણદેવી ૧૭૩૮૪ ૧૨૨૫૦ ૧૫૭૦૧૨ ૧૦૭૬૬૯ 

૪ ચીખલી અને ખેરગામ  ૬૩૪૩૪ ૩૭૭૪૫ ૨૪૩૩૪૭ ૧૭૯૭૯૮ 

૫ વાસંદા ૩૨૨૫૬ ૨૫૯૭૨ ૫૮૧૮૪ ૫૦૧૦૯ 

કુલ:-  ૧૪૧૭૦૬ ૯૯૫૨૦ ૬૧૦૪૯૪ ૪૩૯૧૧૨ 

 

 

૬૭ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૬૮

૩.૩ પશપુાલન કે્ષતે્ર થયેલ કામગીરી 

અ.ન ં વવગત 
વષક:  ૨૦૧૯-૨૦  

લક્ષ્યાકં વસવધ્ ધ 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ પશ ુસારવાર  - ૧૫૪૦૪૯ 

૨ કૃવત્રમ બીિદાન  ૧૩૨૦૦ ૧૦૪૧૯ 

૩ ખસીકરણ - ૧૮૨૧ 

૪ રસીકરણ - ૧૧૬૬૭૯ 

૫ નમનુા તપાસણી ૨૦૦૦ ૧૮૯૦ 

૬ પશ ુઆરોગ્ય કેમ્પ  ૧૧૫ ૧૧૫ 

પ્રાધ્પ્ત સ્થાનઃ પશપુાલન શાખા, જિલ્લા પચંાયત,  



 

 

૩.૪ તાલકુાવાર પશપુાલનમાાં રોકાયેલ સાંસ્થાઓ  
              વષક: ૨૦૧૯-૨૦  

ક્રમ તાલકુો પશ ુદવાખાના 
પ્રાથવમક પશ ુ
સારવાર કેન્રો  

ફરતા દવાખાના પશ ુબીજ્દાન કેન્ર 
ઘેટા ંઅને ઊન 

વવસ્તવૃત કરણ કેન્રો 
કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૧ નવસારી ૩ ૨ ૦ ૮ ૦ ૧૩ 

૨ િલાલપોર ૩ ૩ ૦ ૧૨ ૦ ૧૮ 

૩ ગણદેવી ૩ ૨ ૦ ૧૭ ૦ ૨૨ 

૪ ચીખલી ૪ ૪ ૧ ૭૦ ૦ ૭૯ 

૫ વાસંદા ૪ ૫ ૧ ૭૧ ૦ ૮૧ 

૬ ખેરગામ ૨ ૧ ૦ ૨૦ ૦ ૨૩ 

કુલ:-  ૧૯ ૧૭ ૨ ૧૯૮ ૦ ૨૩૬ 

પ્રાધ્પ્ત સ્થાનઃ પશપુાલન શાખા, જિલ્લા પચંાયત,  
 

 

 

 

૬૯ 



 

 

૩.૫   પશ ુસારવાર કેમ્પની વવગત 
      વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રમ તાલકુો 
યોજાયેલ પશ ુસારવાર 

કેમ્પ 
સારવાર અપાયેલ પશઓુની 

સખં્યા 
૧ ૨ ૩ ૪ 
૧ નવસારી ૧૯ ૪૮૮૬ 
૨ િલાલપોર ૨૦ ૩૮૨૪ 
૩ ગણદેવી ૨૦ ૩૦૮૪ 
૪ ચીખલી ૨૩ ૩૨૪૩ 
૫ વાસંદા ૨૫ ૨૮૪૭ 
૬ ખેરગામ ૮ ૮૦૨ 

કુલ :-  ૧૧૫ ૧૮૬૮૬ 
પ્રાધ્પ્ત સ્થાનઃ પશપુાલન શાખા, જિલ્લા પચંાયત,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૭૦



૪.૧ તાલકુાવાર પ્રાથતમક સહકારી માંડળીઓ ની તવગતો  
            વષક : ૨૦૧૯-૨૦  

અ.ન. મડંળીઓના પ્રકાર 
તાલકુાવાર માંડળીઓની સાંખ્યા  

નવસારી  િલાલપોર ગણદેવી ચીખલી વાસંદા ખેરગામ  કુલ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 
૧ પ્રાથતમક ખેતી તવષયક તિરાણ માંડળીઓ  ૧૩ ૧૯ ૧૪ ૩૭ ૨૫ ૮ ૧૧૬ 

૨ 
પ્રાથતમક બબનખેતી તવષયક તિરાણ 
માંડળીઓ  

૨૪ ૧૧ ૨૩ ૨૧ ૧૯ ૩ ૧૦૧ 

૩ 
પ્રાથતમક બબનખેતી તવષયક બબનતિરાણ 
માંડળીઓ  

૧૫૩ ૩૦ ૩૩ ૬ ૦ ૦ ૨૨૨ 

૪ જીનીંગ પે્રતસિંગ અને રૂપાાંતર માંડળીઓ  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૫ વેચાણ માંડળી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૬ દૂિ પરુૂાં પાડનારાઓની માંડળી ૪૦ ૪૩ ૫૫ ૧૪૮ ૧૪૧ ૫૫ ૪૮૨ 
૭ ખેતી સહકારી માંડળીઓ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૮ તસિંચાઈ માંડળીઓ ૧૭ ૨ ૧૩ ૧૦ ૧૬ ૨ ૬૦ 
૯ ગહૃતનમાષણ માંડળીઓ ૫૪૯ ૧૨૮ ૧૩૭ ૧૩ ૨ ૧ ૮૩૦ 
૧૦ મત્સ્યોિોગ માંડળીઓ ૫ ૩૩ ૨૮ ૦ ૨ ૦ ૬૮ 
૧૧ બબન કૃતષ તિરાણ માંડળીઓ (બેંક) ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ 
૧૨ ચોખાની માંડળીઓ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ ૧ ૫ 
૧૩ મજુર કામદાર સહ. માંડળીઓ ૧૩ ૧૦ ૩૨ ૪૪ ૪૮ ૧૫ ૧૬૨ 
૧૪ જ ાંગલ કામદાર સહ. માંડળીઓ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ 
૧૫ સહકારી સાંઘ જજલ્લા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૬ જજલ્લા સાંઘ (સામાન્ય હતે)ુ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૭ 
તાલકુા સાંઘ/તાલકુા માકેટ િંગ (સામાન્ય 
હતે)ુ 

૨ ૦ ૨ ૨ ૨ ૦ ૮ 

૧૮  ખેતી માંડળીઓ (સામટુહક) ૨ ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૪ 
૧૯ ગ્રાહક કન્્યમુર માંડળીઓ  ૧ ૭ ૩ ૦ ૩ ૦ ૧૪ 
૨૦ વકૃ્ષ ઉછેર માંડળીઓ (બબન તિરાણ) ૦ ૨ ૩ ૩ ૨૫ ૧ ૩૪ 

૨૧ 
બબન ખેતી તિરાણ તવષયક માંડળીઓ 
પૈકી  

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૨ અન્ય  ૩ ૪ ૩ ૪ ૨ ૦ ૧૬ 
કુલ ૮૨૨ ૨૯૦ ૩૪૭ ૨૯૦ ૨૯૦ ૮૬ ૨૧૨૫ 

પ્રાપ્તત સ્થાન: જજલ્લા રજીસ્ ારશ્રી, સહકારી માંડળીઓ, નવસારી  
  

૭૧ 



 

પ્રાપ્તત સ્થાન : જજલ્લા રજીસ્ ાર શાખા, નવસારી  

                              ૭૨ 

વષષ : ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રમ તાલકુાનુ ંનામ APMC નુ ંનામ  Commodity નુ ંનામ આવેલ િથ્થો 
(મે.ટનમા)ં

વેચાણ થયેલ િથ્થો 
(મે.ટનમા)ં

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬
૧ નવસારી નવસારી બ ાકા ૦.૧ ૧ ૧ ૦.૧ ૧ ૧

ડુાંગળી ૦.૧ ૦૩ ૦.૧ ૦૩
લીલા શાકભાજી ૦.૬૬૧ ૦.૬૬૧
ફળ ફળાદી ૦.૧ ૬૬ ૦.૧ ૬૬
અન્ય ૦.૧ ૯૫ ૦.૧ ૯૫

કુલ ૧ .૨ ૩ ૬ ૧ .૨ ૩ ૬
૩ ગણદેવી બીલીમોરા ચીકુ ૧ ૭૫૨ ૩ ૧૭૫૨ ૩

કેરી ૨ ૮૫૮ ૨ ૮૫૮
શાકભાજી ૨૦૬૮૦ ૨૦૬૮૦
કુલ ૪૧૦૬૧ ૪૧૦૬૧

૪ ચીખલી ચીખલી ચીકુ ૨ ૭૩ ૦.૯૫ ૨૭૩૦.૯૫
શાકભાજી ૨ ૬૭૧ .૪૭ ૨ ૬૭૧ .૪૭
કેરી ૩ ૯૩ ૯.૯૬ ૩ ૯૩ ૯.૯૬

કુલ ૯૩૪૨ .૩ ૮ ૯૩૪૨ .૩ ૮
૫ વાાંસદા વાાંસદા ડાાંગર છડયા તવનાનુાં (્ેડ) ૭૬૭.૪ ૭૬૭.૪

ડાાંગર (છડેલુાં) ચોખા ૧ ૩ ૧ ૦.૨ ૯ ૧ ૩ ૧ ૦.૨ ૯
જુવાર ૩૫.૬૯ ૩૫.૬૯

મગફળી (ફોલેલી અને 

ફોલ્યા તવનાની ) ૦.૧ ૧ ૦.૧ ૧

નાગલી (બાવ ો) ૦ ૦
વાલ ૬ .૫૪ ૬ .૫૪
તવુર ૨ .૯૯ ૨ .૯૯
અડદ ૦ ૦

ચોળા - ચોળી ૧ .૭૯ ૧ .૭૯
ગોળ ૧ ૩ .૬૧ ૧ ૩ .૬૧

આમલી ((ખા ી) ૭.૩ ૮૯ ૭.૩ ૮૯
િઉ ૨ ૯૪૬ .૧ ૨ ૯૪૬ .૧
ચણા ૬ .૩૫ ૬ .૩૫
ટદવેલા ૦ ૦

કુલ ૫૦૯૮ .૨ ૭ ૫૦૯૮ .૨ ૭

૪.૨ એપીએમસી દ્વારા કોમોડીટી વાઇઝ આવેલ જથ્થો અને વેચાણ થયેલ જથ્થાની તવગતો 



૫.૧  ખનીિ  ઉત્પાદન અને તેન ુમલૂ્ય 
      વષક : ૨૦૧૯-૨૦ 

અ.ન. ખનીિ નુ ંનામ ઉત્પાદન (મેરરકટનમા)ં રોયલ્ટીની રકમ (રૂ.લાખમા)ં 

૧ ૨ ૩ ૪ 
૧ બ્લેકરેપ  ૧૦૯૬૧૮૮૮ ૨૪૧૧૬.૧૫ 

૨ સા.રેતી  ૯૯૮૬૧૦ ૧૨૯૮.૧૯ 

૩ સા.માટી  ૦ ૦ 

૪ સોફ્ટમોરમ  ૦ ૦ 

૫ હાડકમોરમ  ૬૬૦૦૮ ૧૧૨.૨૧ 

૬ ગે્રવલ  ૦ ૦ 

૭ ઇંટમાટી ૩૦૫૬૭૯ ૫૫૦.૨૨ 

 

 

 

 

 

 

 પ્રાપ્તત સ્થાન: મદદનીશ ભસુ્તર શાસ્ત્રીની કચેરી, નવસારી 

 

૭૩ 

૦
૧૦૦૦૦૦૦૦

૨૦૦૦૦૦૦૦

ગૌણ ખતનજ  

૧૨૩૩૨૧૮૫

૨૬૦૭૭

ઉત્પાદન રોયલ્ ી 



 

૫.૨ તાલકુાવાર ઔધોચગક વસાહતો, વવસ્તાર તથા બાધંવામા ંઆવેલ શેડ 

          વષક : ૨૦૧૯-૨૦ 

અન ં તાલકુાનુ ંનામ  એસ્ટેટનુ ંનામ 
ફાળવેલ િમીન 

(હકેટરમા)ં 
બાધેંલ શેડ 

ફાળવેલ શેડ   
(હકેટરમા)ં  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ નવસારી નવસારી(કબીલપોર)  ૫૦.૦૭ ૫૩ ૫૩ 

૨ ગણદેવી બીલીમોરા(આંતલીયા)  ૪૪.૦૦ ૧૦૩ ૧૦૩ 

૩ વાસંદા ઉનાઇ  ૨.૦૦ ૦ ૦ 

કુલ  ૯૬.૦૭ ૧૫૬ ૧૫૬ 

પ્રાધ્પ્ત સ્થાન : - ડીસ્રીતટ ી.આઈ. ડી. સી. નવસારી  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૭૪ 

 



૬.૧ તાલકુાવાર ઉપયોગ અનસુાર વીિ વપરાશ  

                                                                                    વષક: ૨૦૧૯-૨૦ ('૦૦૦ યનુીટમા)ં  

ક્રમ  
તાલકુાનુ ં

નામ  
ઘર ગથ્થ ુ વાચણજ્યયક  ઔધૌચગક  

જાહરે 
રદવાબતી  

ખેતી  
જાહરે વોટર 

વકકસ  
કુલ વીિ 
વપરાશ  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૧ નવસારી  ૧૦૬૪૬૮.૧૦ ૮૬૩૨.૧૧ ૬૨૧૭૩.૮૭ ૨૨૭૭.૮૨ ૧૩૦૬૪.૪૨ ૧૩૫૦૨.૬૯ ૨૦૬૧૧૯.૦૨ 

૨ િલાલપોર  ૬૬૪૩૭.૭૪ ૩૯૮૨૮૧.૬૮ ૩૭૫૩૩.૮૯ ૧૪૩૪.૪૬ ૧૦૧૮૬.૮૫ ૭૬૩૯.૨૦ ૫૨૧૫૧૩.૮૨ 

૩ ગણદેવી  ૨૮૯૬૧.૭૪ ૫૧૦૭.૮૦ ૭૬૬૧.૭૦ ૫૫૮.૩૮ ૬૫૪૮.૯૩ ૨૯૧૩.૩૪ ૫૧૭૫૧.૮૯ 

૪ ચીખલી  ૯૩૩૬.૦૦ ૧૧૭૮.૮૪ ૧૫૧૫.૩૫ ૧૭૨.૧૭ ૩૩૫૩.૧૨ ૧૧૩૯.૧૦ ૧૬૬૯૪.૫૮ 

૫ વાસંદા  ૨૭૧૨૮.૯૧ ૪૦૬૩.૪૩ ૩૯૨૧.૦૦ ૨૩૦.૦૯ ૧૩૬૧૭.૩૪ ૫૮૦૫.૨૫ ૫૪૭૬૬.૦૨ 

  
કુલ :- ૨૩૮૩૩૨.૫૦ ૪૧૭૨૬૩.૮૬ ૧૧૨૮૦૫.૭૯ ૪૬૭૨.૯૩ ૪૬૭૭૦.૬૫ ૩૦૯૯૯.૫૯ ૮૫૦૮૪૫.૩૨ 

પ્રાપ્તત સ્થાન : અતિક ઇજનેરશ્રી, વીજ કાંપની વતુષળ કચેરી તથા મખુ્ય કચેરી નવસારી  
 

 

 

 

૭૫ 

 



  

 

 

 

૭૬

૬.૨ તાલકુાવાર સબસ્ટેશન, ૧૧ KV ફીડર અને કનેકશનની સખં્યા અને એચટી તથા એલટી લાઈન 

                  વષક: ૨૦૧૯-૨૦  

ક્રમ  તાલકુાનુ ંનામ  

સબ સ્ટેશનનો સખં્યા  
૧૧ કેવી. ફીડર અને 

કનેતશન  એચટી લાઇન 
(કી.મી)  

એલટી લાઇન 
(કી.મી.) 420 

KV 
220  
KV 

132  
KV 

66  
KV 

ફીડર   કનેતશન   

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧ નવસારી ૦ ૨ ૦ ૫ ૪૪ ૧૧૩૮૨૮ ૧૦૨૩.૩૮૨ ૧૧૭૦.૬૪૪ 

૨ િલાલપોર ૦ ૦ ૦ ૫ ૪૧ ૯૧૭૦૪ ૧૨૦૮.૬૨૮ ૧૩૮૬.૬૧૬ 

૩ ગણદેવી ૦ ૦ ૦ ૩ ૨૬ ૪૩૨૪૩ ૭૦૭.૭૧ ૯૯૬.૫૩ 

૪ ચીખલી ૦ ૦ ૦ ૨ ૭ ૧૩૭૯૩ ૪૧૯.૪૩ ૩૫૫.૮૬ 

૫ વાસંદા ૦ ૦ ૦ ૪ ૩૩ ૫૦૫૯૪ ૧૮૪૩.૭ ૨૧૮૪.૭૧ 

કુલ :- ૦ ૨ ૦ ૧૯ ૧૫૧ ૩૧૩૧૬૨ ૫૨૦૨.૮૫ ૬૦૯૪.૩૬ 

પ્રાધ્પ્ત સ્થાન : અવધક ઇિનેરશ્રી, વીિ કંપની વતુકળ કચેરી તથા મખુ્ય કચેરી નવસારી  



 

 

 
 

 પ્રાપ્તત સ્થાન: માગષ અને મકાન તવભાગ ( રાજ્ય તથા જજલ્લા પાંચાયત ), નવસારી 

                                                     ૭૭  

૪૬૫ ૫૧૩ ૪૮૭

૯૧૮

૨૪૩

૯૨૧

૦

૨૦૦

૪૦૦

૬૦૦

૮૦૦

૧૦૦૦

નવસારી જલાલપોર ગણદેવી ચીખલી ખેરગામ વાાંસદા

તાલકુાવાર રસ્તાની લબંાઇ 

રસ્તાની લાંબાઇ 

૭.૧ રસ્તાઓના પ્રકાર મિુબ લબંાઇ રકલોમીટરમા ં   
વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રમ તાલકુો 
રાષ્ટ્રીય ધોરી 

માગો 

રાયય 
ધોરી 
માગો 

મખુ્ય 
જિલ્લા 
માગો 

અન્ય 
જિલ્લા 
માગો 

ગ્રામ્ય 
માગો 

કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૧ નવસારી ૩૯.૫૨ ૪૫.૧૬ ૮૨.૧૯ ૪.૬૦ ૨૯૩.૬૫ ૪૬૫.૧૨ 
૨ િલાલપોર ૧૯.૩૫ ૯૩.૯૦ ૧૨૧.૫૬ ૫.૫૦ ૨૭૩.૧૦ ૫૧૩.૪૧ 
૩ ગણદેવી ૭.૦૦ ૭૦.૦૫ ૧૦૩.૪૫ ૦.૦૦ ૩૦૭.૦૫ ૪૮૭.૫૫ 
૪ ચીખલી ૧૨.૫૦ ૧૧૧.૪૫ ૧૯૨.૫૦ ૦.૦૦ ૬૦૨.૨૯ ૯૧૮.૭૪ 
૫ વાસંદા ૩૬.૪૦ ૩૪.૬૦ ૨૬૭.૦૮ ૦.૦૦ ૫૮૩.૬૯ ૯૨૧.૭૭ 
૬ ખેરગામ ૦.૦૦ ૩૫.૨૦ ૩૪.૧૫ ૦.૦૦ ૧૭૩.૯૦ ૨૪૩.૨૫ 

કુલ ૧૧૪.૭૭ ૩૯૦.૩૬ ૮૦૦.૯૩ ૧૦.૧૦ ૨૨૩૩.૬૮ ૩૫૪૯.૮૪ 
પ્રાપ્તત સ્થાન: માગષ અને મકાન તવભાગ ( રાજ્ય તથા જજલ્લા પાંચાયત ), નવસારી  



 

૭.૨  ટપાલ કચેરીઓની વવગતો 

    વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રમ તાલકુો ટપાલ કચેરીઓ 

૧ ૨ ૩ 

૧ નવસારી ૪૩ 

૨ િલાલપોર ૫૮ 

૩ ગણદેવી ૫૨ 

૪ ચીખલી ૬૧ 

૫ વાસંદા ૫૪ 

૬ ખેરગામ ૧૭ 

કુલ ૨૮૫ 
 

 

 

 પ્રાધ્પ્ત સ્થાન :- સીતનયર સતુપ્ર ેન્ડન્ શ્રી, પોસ્  ઓફીસ, નવસારી 

 

૭૮ 

૪૩

૫૮

૫૨
૬૧

૧૭

૫૪

ટપાલ કચેરીઓ 

નવસારી
જલાલપોર
ગણદેવી
ચીખલી
ખરેગામ
વાાંસદા



૮.૧     તાલકુાવાર  બેંકીંગની વવગત                                          
               વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રમ તાલકુો 
રાષ્ષ્ટ્રયકૃત 

બેંકો 
સહકારી 
બેંકો 

િમીન 
વવકાસ બેંકો 

ગ્રાવમણ 
વવકાસ બેંકો 

અન્ય  
બેંકો 

કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૧ નવસારી ૫૬ ૭ ૧ ૪ ૨૩ ૯૧ 
૨ િલાલપોર ૩૨ ૫ ૦ ૭ ૪ ૪૮ 
૩ ગણદેવી ૩૬ ૧૦ ૧ ૭ ૧૧ ૬૫ 
૪ ચીખલી ૨૭ ૫ ૧ ૬ ૬ ૪૫ 
૫ વાસંદા ૧૦ ૨ ૧ ૮ ૨ ૨૩ 
૬ ખેરગામ ૪ ૧ ૦ ૨ ૧ ૮ 

  કુલ:-  ૧૬૫ ૩૦ ૪ ૩૪ ૪૭ ૨૮૦ 
 

 

 

 પ્રાધ્પ્ત સ્થાન :- લીડ ટડસ્ ર્ીક મેનેજરશ્રી, બેંક ઓફ બરોડા, નવસારી 

 

૭૯

33%

17%
23%

16%

8%
3%

તાલકુાવાર બેંકો 

નવસારી
જલાલપોર
ગણદેવી
ચીખલી
વાાંસદા
ખરેગામ



 

  

 

 

 

 

  

 

૮૦

              ૯.૧ તાલકુાવાર અને પ્રકારવાર પ્રાથવમક શાળાઓ ની વવગતો                                            

              
  

વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

અ.ન.ં તાલકુો 
ગામની 
સખં્યા  

પ્રાથવમક શાળાઓ  
સરકારી પ્રાથવમક શાળામા ં

વવધાથીઓની સખં્યા  

સરકારી  
લોકલ 
બોડી   

ગ્રાન્ટેડ 
/નોન 
ગ્રાન્ટેડ  

કુલ  કુમાર  કન્યા  કુલ  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧ નવસારી ૭૧ ૦ ૯૫ ૬૨ ૧૫૭ ૯૬૨૦ ૧૦૯૮૦ ૨૦૬૦૦ 

૨ િલાલપોર ૭૩ ૦ ૯૨ ૩૬ ૧૨૮ ૧૨૯૪૪ ૧૧૬૯૧ ૨૪૬૩૫ 

૩ ગણદેવી ૬૬ ૦ ૧૦૮ ૩૩ ૧૪૧ ૧૧૧૩૬ ૧૧૨૮૩ ૨૨૪૧૯ 

૪ ચીખલી ૬૮ ૦ ૧૮૬ ૩૦ ૨૧૬ ૧૩૪૫૮ ૧૨૭૧૯ ૨૬૧૭૭ 

૫ વાસંદા ૯૫ ૦ ૧૮૩ ૨૧ ૨૦૪ ૧૩૨૭૫ ૧૨૬૨૩ ૨૫૮૯૮ 

૬ ખેરગામ ૨૨ ૦ ૫૨ ૧૦ ૬૨ ૩૩૮૮ ૩૨૦૫ ૬૫૯૩ 

  કુલ:-  ૩૯૫ ૦ ૭૧૬ ૧૯૨ ૯૦૮ ૬૩૮૨૧ ૬૨૫૦૧ ૧૨૬૩૨૨ 

પ્રાપ્તત સ્થાન :- જજલ્લા પ્રાથતમક તશક્ષણાતિકારીશ્રીની કચેરી, જજ.પાં., નવસારી 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૮૧

      ૯.૨  તાલકુાવાર અને પ્રકારવાર પ્રાથવમક શાળાઓ અને વશક્ષકો ની વવગતો                                            

            
  

વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

અ.ન.ં તાલકુો 

પ્રાથવમક શાળાઓ  વશક્ષકો   

સરકારી  
લોકલ 
બોડી   

ગ્રાન્ટેડ/નોન 
ગ્રાન્ટેડ  

કુલ  સરકારી  
લોકલ 
બોડી   

ગ્રાન્ટેડ/ નોન 
ગ્રાન્ટેડ  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૧ નવસારી ૦ ૯૫ ૬૨ ૧૫૭ ૦ ૪૦૫ ૫૬૮ 

૨ િલાલપોર ૦ ૯૨ ૩૬ ૧૨૮ ૦ ૫૨૨ ૪૪૧ 

૩ ગણદેવી ૦ ૧૦૮ ૩૩ ૧૪૧ ૦ ૫૪૫ ૩૨૫ 

૪ ચીખલી ૦ ૧૮૬ ૩૦ ૨૧૬ ૦ ૮૨૦ ૩૫૬ 

૫ વાસંદા ૦ ૧૮૩ ૨૧ ૨૦૪ ૦ ૧૧૪૩ ૨૧૨ 

૬ ખેરગામ ૦ ૫૨ ૧૦ ૬૨ ૦ ૨૪૪ ૫૦ 

  કુલ:-  ૦ ૭૧૬ ૧૯૨ ૯૦૮ ૦ ૩૬૭૯ ૧૯૫૨ 

પ્રાપ્તત સ્થાન :- જજલ્લા પ્રાથતમક તશક્ષણાતિકારીશ્રીની કચેરી, જજ.પાં., નવસારી 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૮૨ 

૯.૩ પ્રાથવમક વશક્ષણમા ંશાળા છોડવાનો દર  

            વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ  

ધોરણ ૧ થી ૫ ધોરણ ૧ થી ૮ 

છોકરાઓ છોકરીઓ કુલ છોકરાઓ છોકરીઓ કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

  નવસારી જિલ્લો  ૦.૬૮ ૦.૮૧ ૧.૦૯ ૧.૦૮ ૨.૧૦ ૨.૧૩ 

પ્રાધ્પ્ત સ્થાન : ીલ્લા વશક્ષણ અવધકારીશ્રીની કચેરી,  



 

  

 

 

 

 

 

 

૮૩

૯.૪ પ્રાથવમક વશક્ષણમા ંકુલ પ્રવેશ દર અને ચોખ્ખો પ્રવેશ દર  

            વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

અ.ન.ં વષક 

કુલ પ્રવેશ દર (GER) ચોખ્ખો પ્રવેશ દર (NER) 

છોકરાઓ છોકરીઓ કુલ છોકરાઓ છોકરીઓ કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

  
નવસારી 
જિલ્લો  

૯૮.૩૧ ૯૨.૨૭ ૯૫.૨૯ ૮૬.૬૨ ૮૬.૦૭ ૮૬.૩૪ 

પ્રાધ્પ્ત સ્થાન : ીલ્લા વશક્ષણ અવધકારીશ્રીની કચેરી,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

૮૪

૯.૫ તાલકુાવાર માધ્યતમક શાળાઓ,ઉચ્ચતર માધ્યતમક શાળાઓ 

        વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રમ તાલકુો 

માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાની સખં્યા  

સરકારી  લોકલ બોડી   ગ્રાન્ટેડ/નોન ગ્રાન્ટેડ  કુલ   

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ નવસારી ૦ ૧ ૪૨ ૪૩ 

૨ િલાલપોર ૩ ૦ ૩૬ ૩૯ 

૩ ગણદેવી ૨ ૨ ૨૭ ૩૧ 

૪ ચીખલી ૦ ૦ ૪૦ ૪૦ 

૫ વાસંદા ૪ ૦ ૨૮ ૩૨ 

૬ ખેરગામ ૦ ૦ ૧૬ ૧૬ 

  
કુલ:-  ૯ ૩ ૧૮૯ ૨૦૧ 

પ્રાપ્તત સ્થાન :  જજલ્લા તશક્ષણાતિકારીશ્રીની કચેરી,  નવસારી 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

૮૫

૯.૬  તાલકુાવાર માધ્યતમક શાળાઓ,ઉચ્ચતર માધ્યતમક શાળાઓમાાં  તશક્ષકો અને તવિાથીઓ  

            
વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રમ તાલકુો 

માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળામા ં
વવધાથીઓ ની સખં્યા  

માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળામા ં
વશક્ષકોની સખં્યા  

સરકારી  લોકલ બોડી   
ગ્રાન્ટેડ/નોન 

ગ્રાન્ટેડ  
સરકારી  લોકલ બોડી   

ગ્રાન્ટેડ/ નોન 
ગ્રાન્ટેડ  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

૧ નવસારી ૦ ૨૭૧ ૧૪૭૫૨ ૩૨૭ ૪૮૫ ૮૧૨ 

૨ િલાલપોર ૩૬ ૦ ૮૪૭૮ ૧૨૯ ૧૪૨ ૨૭૧ 

૩ ગણદેવી ૪૬ ૯૯૭ ૯૯૬૬ ૧૨૫ ૧૪૦ ૨૬૫ 

૪ ચીખલી ૦ ૦ ૧૬૧૩૨ ૨૪૯ ૧૭૯ ૪૨૮ 

૫ વાસંદા ૯૦ ૦ ૧૩૨૬૨ ૧૮૫ ૧૫૫ ૩૪૦ 

૬ ખેરગામ ૦ ૦ ૩૬૮૦ ૩૫ ૨૦ ૫૫ 

  
કુલ:-  ૧૭૨ ૧૨૬૮ ૬૬૨૭૦ ૧૦૫૦ ૧૧૨૧ ૨૧૭૧ 

પ્રાધ્પ્ત સ્થાન :  જિલ્લા વશક્ષણાવધકારીશ્રીની કચેરી,  નવસારી 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

૮૬ 

૯.૭ તાલકુાવાર ડીગ્રી એન્ી., રડપ્લોમા ંએન્ી., ડીગ્રી ફામકસી, MBA, MCA અને મેરડકલ 
કોલેિો 

            વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રમ  તાલકુાનુ ંનામ  
ડીગ્રી એધ્ન્િ. 
કોલેિોની 
સખં્યા  

રડપ્લોમા ં
એધ્ન્િ. ની 

સખં્યા  

ડીગ્રી ફામકસી 
કોલેિોની 
સખં્યા  

MBA 
કોલેિોની 
સખં્યા 

MCA  
કોલેિોની 
સખં્યા 

મેરડકલ 
કોલેિોની 
સખં્યા  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

૧ નવસારી ૦ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૨ િલાલપોર ૨ ૨ ૦ ૧ ૦ ૦ 

૩ ગણદેવી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ ચીખલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ વાસંદા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ ખેરગામ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

  કુલ:-  ૨ ૩ ૦ ૨ ૧ ૦ 



 

૯.૮   મધ્યાહન ભોિન પરૂી પાડતી તાલકુાવાર શાળાઓ                 

      વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ મધ્યાહન ભોિન કેન્રો ની સખં્યા લાભાથીઓની સખં્યા 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ નવસારી (શહરે) ૨૧ ૨૨૭૯ 
૨ નવસારી (ગ્રામ્ય) ૭૭ ૬૮૫૬ 
૩ િલાલપોર ૮૯ ૬૦૬૩ 
૪ ગણદેવી ૧૦૯ ૮૦૧૨ 
૫ ચીખલી ૧૮૬ ૧૩૩૭૫ 
૬ વાસંદા ૧૮૩ ૧૬૧૨૬ 
૭ ખેરગામ ૫૨ ૪૬૪૫ 

  કુલઃ  ૭૧૭ ૫૭૩૫૬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૮૭



૧૦.૧ જિલ્લામા ંઆવેલ તબીબી સસં્થાઓની વવગત 
            વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રમ તાલકુો હોસ્સ્પટલ 
સામરુહક 

આરોગ્ય કેન્ર 

પ્રાથવમક 
આરોગ્ય 

કેન્ર 

પેટા 
આરોગ્ય કેન્ર 

આયવેુરદક 
દવાખાના 

હોવમયોપેવથક 
દવાખાના 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૧ નવસારી ૧ ૨ ૫ ૩૯ ૩ ૧ 
૨ િલાલપોર ૦ ૨ ૮ ૩૯ ૨ ૨ 
૩ ગણદેવી ૧ ૨ ૬ ૪૬ ૨ ૧ 
૪ ચીખલી ૦ ૩ ૧૨ ૭૯ ૫ ૧ 
૫ વાસંદા ૧ ૨ ૧૧ ૭૧ ૬ ૧ 
૬ ખેરગામ ૦ ૧ ૩ ૨૨ ૧ ૦ 

  કુલ:-  ૩ ૧૨ ૪૫ ૨૯૬ ૧૯ ૬ 
પ્રાપ્તત સ્થાન : આરોગ્ય શાખા, જજલ્લા પાંચાયત નવસારી  

 

  

 

 

 ૮૮

૩

૧૨ ૪૫

૨૯૬

૧૯ ૬

આરોગ્ય સસં્થાઓની સખં્યા 

હોસ્પી લ 
સા.આ.કે.
પ્રા.આ.કે.



૧૦.૨ તાલકુાવાર િન્મદર, મતૃ્યદુર અને બાળ મરણ પ્રમાણ 
                  વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ 
ીવવત િન્મદર મતૃ્યદુર બાળ મરણ પ્રમાણ 

સયંકુત ગ્રામ્ય શહરેી સયંકુત ગ્રામ્ય શહરેી સયંકુત ગ્રામ્ય શહરેી 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 
૧ નવસારી ૧૩.૫૬ ૬.૩૩ ૯.૮૪ ૦.૩૩ ૦.૨૧ ૦.૧૭ -- -- -- 
૨ જલાલપોર ૧૩.૭૪ ૭.૨૪ ૬.૦૫ ૦.૨૯ ૦.૧૭ ૦.૧૧ -- -- -- 
૩ ગણદેવી ૧૦.૯૪ ૮.૬૧ ૨.૩૩ ૦.૨૩ ૦.૧૮ ૦.૦૫ -- -- -- 
૪ ચીખલી ૧૨.૧૫ ૧૨.૧૫ -- ૦.૩૩ ૦.૩૩ -- -- -- -- 
૫ વાાંસદા ૧૩.૦૭ ૧૩.૦૭ -- ૦.૫૭ ૦.૫૭ -- -- -- -- 
૬ ખેરગામ ૧૧.૭૪ ૧૧.૭૪ -- ૦.૩૬ ૦.૩૬ -- -- -- -- 
  કુલ ૭૫.૨૦ ૫૯.૧૩ ૧૮.૨૧ ૨.૧૦ ૧.૮૦ ૦.૩૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

પ્રાપ્તત સ્થાન : આરોગ્ય શાખા, જજલ્લા પાંચાયત નવસારી  
 

૧૦.૩  પવુક પ્રસવુત સેવા માટે સગભાક નોંધણી અને પ્રસવુત નોંધણી 
          વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ  પવુક પ્રસવુત 
સેવા માટે 

સગભાક નોંધણી 

પ્રસવુત નોંધણી 
કુલ જે પૈકી સસં્થાકીય 

પ્રસવુતની ટકાવારી 
જે પૈકી ઘરેલ ુપ્રસવુતની 

ટકાવારી 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ નવસારી ૪૩૪૭ ૪૦૦૪ ૯૯.૯૫ ૦.૦૫ 
૨ િલાલપોર ૩૩૪૯ ૨૯૭૪ ૯૯.૯૩ ૦.૦૭ 
૩ ગણદેવી ૨૮૮૮ ૨૬૨૫ ૯૯.૯૬ ૦.૦૪ 
૪ ચીખલી ૩૧૮૩ ૨૮૯૪ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ 
૫ વાસંદા ૩૩૦૦ ૨૯૫૫ ૯૯.૯૭ ૦.૦૩ 
૬ ખેરગામ ૮૧૦ ૭૧૬ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ 
  કુલ ૧૭૮૭૭ ૧૬૧૬૮ ૯૯.૯૬ ૦.૦૪ 

પ્રાપ્તત સ્થાન : આરોગ્ય શાખા, જજલ્લા પાંચાયત નવસારી  
 

૮૯ 

 



 

 

 

 

 

 

 

૯૦ 

 

૧૦.૪  રાષ્ટ્રીય રસીકરણ વશડયલુ મિુબ ૦ થી ૧ વષકના બાળકોને મકુાયેલ રસીકરણ 

            વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ  ક્ષય વવરોધી 
વત્રગણુી/ 
પચંગણુી     

(૩િો ડોઝ)  

પોચલયો      
(૩ િો ડોઝ) 

ઓરી રૂબેલા 
સપંણુક રસીકરણ 
થયેલ બાળકો 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ નવસારી ૪૧૬૭ ૪૧૯૧ ૪૧૯૫ ૪૨૦૨ ૪૦૪૨ 

૨ િલાલપોર ૩૧૧૫ ૩૧૨૧ ૩૧૨૫ ૩૦૨૩ ૨૯૨૮ 

૩ ગણદેવી ૨૭૦૧ ૨૭૨૬ ૨૭૩૨ ૨૭૦૯ ૨૬૫૭ 

૪ ચીખલી ૨૯૬૦ ૨૮૩૮ ૨૮૪૩ ૨૭૪૮ ૨૬૭૬ 

૫ વાસંદા ૨૯૬૬ ૨૯૨૨ ૨૯૨૦ ૨૮૮૯ ૨૮૬૪ 

૬ ખેરગામ ૭૪૧ ૭૨૦ ૭૨૦ ૭૫૭ ૭૫૪ 

  
કુલ ૧૬૬૫૦ ૧૬૫૧૮ ૧૬૫૩૫ ૧૬૩૨૮ ૧૫૯૨૧ 

પ્રાપ્તત સ્થાન : આરોગ્ય શાખા, જજલ્લા પાંચાયત નવસારી  



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ૯૧

૧૦.૫ વ્યવંધકરણ કરાવનાર અને આંકડીઓ મકૂાવનાર વ્યરકતઓ 
          વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રમ તાલકુો 
વ્યવંધકરણ આંકડી મકુાવનારની 

સખં્યા પરુૂષ સ્ત્રી કુલ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ નવસારી ૦ ૧૦૭૪ ૧૦૭૪ ૧૪૮૪ 
૨ િલાલપોર ૦ ૭૨૭ ૭૨૭ ૧૦૨૪ 
૩ ગણદેવી ૧ ૯૨૨ ૯૨૩ ૧૪૯૮ 
૪ ચીખલી ૩ ૮૮૪ ૮૮૭ ૧૫૩૪ 
૫ વાસંદા ૪૨ ૯૬૧ ૧૦૦૩ ૧૪૭૧ 
૬ ખેરગામ ૨ ૨૩૫ ૨૩૭ ૩૭૪ 

  કુલ ૪૮ ૪૮૦૩ ૪૮૫૧ ૭૩૮૫ 
પ્રાપ્તત સ્થાન : આરોગ્ય શાખા, જજલ્લા પાંચાયત નવસારી  

વ્યાંતિકરણ કરાવનાર 

આંકડી મકુાવનાર 

૦

૨૦૦૦

૪૦૦૦

૬૦૦૦

૮૦૦૦

નવસારી

૪૮૫૧

૭૩૮૫

વ્યાંતિકરણ કરાવનાર 
આંકડી મકુાવનાર 



૧૦.૬ તાલકુાવાર શાળા આરોગ્ય કેમ્પની વવગતો  
        વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રમ  તાલકુાનુ ંનામ  
આવરી લીધેલ બાળકોની 

સખં્યા  
સ્થળ પર સારવાર 

આપેલ બાળકોની સખં્યા  
સદંભક સેવા પરૂી પાડલે 

બાળકોની સખં્યા  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ નવસારી ૭૧૭૮૨ ૧૪૧૯૬ ૪૪૮ 

૨ િલાલપોર ૪૭૮૫૪ ૧૦૦૦૬ ૨૯૭ 

૩ ગણદેવી ૪૮૦૯૯ ૧૧૬૮૬ ૫૭૪ 

૪ ચીખલી ૫૭૬૦૦ ૯૬૧૩ ૭૦૭ 

૫ વાસંદા ૫૭૯૯૪ ૧૩૫૧૫ ૧૩૨૨ 

૬ ખેરગામ ૧૫૩૫૩ ૨૭૮૪ ૫૭૮ 

  કુલ ૨૯૮૬૮૨ ૬૧૮૦૦ ૩૯૨૬ 

પ્રાપ્તત સ્થાન : આરોગ્ય શાખા, જજલ્લા પાંચાયત નવસારી  
 

૧૦.૭ મખુ્યમતં્રી અમતૃમ યોિના અંગેની વવગતો  
        વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રમ  તાલકુાનુ ંનામ  

મખુ્યમતં્રી અમતૃમ યોિના અતગંકત  

નોંધાયેલ કંુટંુબો  લાભાથી દાવા ની સખં્યા  લાભાથી દાવા ની રકમ  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

  નવસારી ીલ્લો  ૧૦૧૬૫ ૪૬૦૨૬ ૧૦૯૬૧૩૧૩૦ 

૧ નવસારી  ૩૨૯૯ ૪૩૭૭૫ ૧૦૮૪૭૭૭૮૦ 
૨ િલાલપોર ૨૩૪૪ ૫ ૯૩૦૦૦ 
૩ ગણદેવી ૧૮૪૩ ૨૨૪૬ ૧૦૪૨૩૫૦ 
૪ ચીખલી ૧૭૦૬ ૦ ૦ 
૫ વાસંદા ૬૧૩ ૦ ૦ 
૬ ખેરગામ  ૩૬૦ ૦ ૦ 

પ્રાધ્પ્ત સ્થાન : આરોગ્ય શાખા, જિલ્લા પચંાયત નવસારી  
 

 

 

૯૨ 



  

૧૧.૧ તાલકુાવાર આઈ.ટી.આઈ. અને કૌશલ્ય વધકન કેન્રો 

         વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રમ  તાલકુાનુ ંનામ  
સરકારી આઇ.ટી.આઇ કૌશલ્યવધકન 

કેન્રોની સખં્યા  
સખં્યા  મજૂંર થયેલ બેઠકો  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ નવસારી ૨ ૧૧૫૬ ૦ 

૨ િલાલપોર ૧ ૩૦૮ ૦ 

૩ ગણદેવી ૨ ૫૫૭૬ ૦ 

૪ ચીખલી ૨ ૧૦૫૨ ૧ 

૫ વાસંદા ૧ ૬૨૦ ૧ 

૬ ખેરગામ ૧ ૫૨૪ ૦ 

  કુલ ૯ ૯૨૩૬ ૨ 

પ્રાપ્તત સ્થાન : પ્રાદેતશક તનયામકશ્રી (ITI)ની કચેરી, સરુત  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૯૩



૧૨.૧ તાલકુાવાર પીવાના ંપાણીની વવવવધ યોિનામા ંસમાવવષ્ટ્ટ ગામોની સખં્યા   
                      વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

અ.ન.ં   તાલકુો  
કુલ 

ગામોની 
સખં્યા  

પીવાના પાણીની સવુવધા (ગ્રામ) 
ટેંકર દ્વારા 

આંવશક આવરી 
લેવાયેલ 
ફચળયા 

જૂથયોિના વ્યસ્તતગત યોિના  
મીની 
પાઇપ 
યોિના 

હેંડ પપં 
યોિના 

કુલ 
ગામ 

નમકદાથી 
િોડાયેલ 
ગામો 

અન્ય 
સોસક 

આધારરત 

કુલ જૂથ 
યોિના 

પાઇપ 
યોિના 

સાદા 
કવૂા 

યોિના 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

  
નવસારી 
જિલ્લો 

૩૯૪ ૦ ૧૨૫ ૯ ૨૬૯ ૦ ૧૬૦૬ ૧૮૩૧૧ ૩૯૪ ૦ 

૧ નવસારી ૭૦ ૦ ૦ ૦ ૭૦ ૦ ૨૮ ૨૬૯૫ ૭૦ ૦ 
૨ િલાલપોર ૭૪ ૦ ૫૩ ૪ ૨૧ ૦ ૬ ૧૯૧૫ ૭૪ ૦ 
૩ ગણદેવી ૬૬ ૦ ૨૨ ૨ ૪૪ ૦ ૪૪ ૧૯૬૦ ૬૬ ૦ 
૪ ચીખલી ૬૭ ૦ ૭ ૦ ૬૦ ૦ ૫૪૩ ૪૮૧૬ ૬૭ ૦ 
૫ વાસંદા ૯૫ ૦ ૩૭ ૨ ૫૮ ૦ ૭૪૨ ૫૩૩૭ ૯૫ ૦ 
૬ ખેરગામ ૨૨ ૦ ૬ ૧ ૧૬ ૦ ૨૪૩ ૧૫૮૮ ૨૨ ૦ 

પ્રાધ્પ્તસ્થાન :- ગિુરાત પાણી પરુવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોડક , નવસારી  
 

 

  

૯૪ 

 



 

 

૧૨.૨ તાલકુાવાર મો ા ડેમ અને સાંગ્રહ ક્ષમતા (મીલીયન ઘન મી.માાં) 

      વષષ: ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રમ  તાલકુાનુ ંનામ  ડેમની નામ  
સગં્રહ ક્ષમતા      (મીલીયન 

ઘન મી.મા)ં  

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ નવસારી - - 

૨ જલાલપોર - - 

૩ ગણદેવી - - 

૪ ચીખલી - - 

૫ વાાંસદા 
કેબલયા  ૧૯.૯૮ 

જૂજ  ૨૮.૬૫ 

૬ ખેરગામ - - 

 

  પ્રાપ્તત સ્થાન : વડી કચેરી ગાાંતિનગર  

 

 

 

 

 

૯૫



૧૩.૧ તાલકુાવાર વાિબી ભાવની દુકાનો, એલપીી અને રેશનકાડક  ધારકોની સખં્યા 
                    વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રમ  તાલકુાનુ ંનામ  

વાિબી 
ભાવોની 
દુકાનોની 
સખં્યા  

NFSA  રેશનકાડક ધારકોની સખં્યા  Non NFSA રેશન કાડક ધારકોની સખં્યા  
કુલ 

રેશનકાડક 
ધારકોની 
સખં્યા  

એલપીી 
ધારકોની 
સખં્યા  

AAY BPL APL  કુલ  NFSA  BPL APL  કુલ  Non NFSA 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

૧ નવસારી(શહરેી)  ૨૮ ૩૪૩૯ ૫૦૧૬ ૫૨૭૨ ૧૩૭૨૭ ૩૫૬ ૧૯૫૯૦ ૧૯૯૪૬ ૩૩૬૭૩ ૩૩૬૬૪ 
૨ નવસારી(ગ્રામ્ય) ૪૫ ૫૩૪૩ ૮૫૪૦ ૪૫૨૧ ૧૮૪૦૪ ૮૭૩ ૯૦૯૩ ૯૯૬૬ ૨૮૩૭૦ ૨૮૩૬૯ 

૩ િલાલપોર ૬૫ ૬૩૧૪ ૧૦૫૪૬ ૯૦૫૮ ૨૫૯૧૮ ૨૧૫૯ ૧૩૮૨૩ ૧૫૯૮૨ ૪૧૯૦૦ ૪૧૮૯૮ 

૪ ગણદેવી ૮૨ ૧૧૨૯૧ ૧૭૫૧૧ ૭૬૧૨ ૩૬૪૧૪ ૨૩૦૧ ૧૫૧૫૭ ૧૭૪૫૮ ૫૩૮૭૨ ૫૩૮૭૧ 

૫ ચીખલી ૮૨ ૯૧૧૦ ૧૭૦૫૫ ૮૧૪૫ ૩૪૩૧૦ ૧૫૯૨ ૧૧૭૨૫ ૧૩૩૧૭ ૪૭૬૨૭ ૪૭૬૨૦ 

૬ વાસંદા ૬૪ ૮૪૨૮ ૨૩૫૩૮ ૫૭૩૩ ૩૭૬૯૯ ૧૭૬૨ ૭૭૯૧ ૯૫૫૩ ૪૭૨૫૨ ૪૭૨૫૨ 

૭ ખેરગામ ૨૧ ૨૩૦૧ ૩૭૨૯ ૨૧૯૪ ૮૨૨૪ ૩૨૭ ૩૨૪૦ ૩૫૬૭ ૧૧૭૯૧ ૧૧૭૯૧ 

  કુલ ૩૮૭ ૪૬૨૨૬ ૮૫૯૩૫ ૪૨૫૩૫ ૧૭૪૬૯૬ ૯૩૭૦ ૮૦૪૧૯ ૮૯૭૮૯ ૨૬૪૪૮૫ ૨૬૪૪૬૫ 

પ્રાપ્તત સ્થાન: જજલ્લા પરુવઠા અતિકારીશ્રી, નવસારી  
 

 

 

૯૬



 

૧૪.૧ તાલકુાવાર વવવવધ સવુવધાઓ ધરાવતી આંગણવાડીઓ 
                વષષ: ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રમ  
તાલકુાનુ ં

નામ  

મજૂંર થયેલ 

આંગણવાડી
ઓની સખં્યા  

કાયાકસ્ન્વત 

આંગણવાડીઓ
ની સખં્યા  

પોતાના ં
મકાનમા ંબેસતી 
આંગણવાડીઓ

ની સખં્યા  

ભાડાના ં
મકાનમા ંબેસતી 
આંગણવાડીઓ

ની સખં્યા  

અન્ય મકાનમા ં
બેસતી 

આંગણવાડીઓ
ની સખં્યા  

પીવાના ં
પાણીની સવુવધા 

ધરાવતી 
આંગણવાડીઓ

ની સખં્યા  

વીિળીકરણ ની  
સવુવધા 
ધરાવતી 

આંગણવાડીઓ
ની સખં્યા  

શૌચાલય ની  
સવુવધા 
ધરાવતી 

આંગણવાડીઓ
ની સખં્યા  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬   ૭ ૮ ૯ 
૧ નવસારી ૧૮૫ ૧૮૫ ૧૬૩ ૧૧ ૧૧ ૧૮૫ ૧૮૫ ૧૮૫ 

૨ િલાલપોર ૨૩૩ ૨૩૩ ૨૧૩ ૧૨ ૮ ૨૩૩ ૨૩૩ ૨૩૩ 

૩ ગણદેવી ૨૪૦ ૨૪૦ ૨૨૯ ૦ ૧૧ ૨૪૦ ૨૪૦ ૨૪૦ 

૪ ચીખલી ૩૧૬ ૩૧૬ ૨૯૮ ૦ ૧૮ ૩૧૬ ૩૧૬ ૩૧૬ 

૫ વાસંદા ૨૭૭ ૨૭૭ ૨૬૭ ૦ ૧૦ ૨૭૭ ૨૭૭ ૨૭૭ 

૬ ખેરગામ ૭૯ ૭૯ ૭૬ ૩ ૦ ૭૯ ૭૯ ૭૯ 

  કુલ ૧૩૩૦ ૧૩૩૦ ૧૨૪૬ ૨૬ ૫૮ ૧૩૩૦ ૧૩૩૦ ૧૩૩૦ 

પ્રાધ્પ્ત સ્થાન : આઇ. સી.ડી.એસ શાખા, જિલ્લા પચંાયત નવસારી  
   

 

 

 

૯૭



 

૧૫.૧ તાલકુાવાર પેરોલ/રડઝલ પપં, સીએની પપં અને ગેસ એિન્સીઓ 

        વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રમ  તાલકુાનુ ંનામ  
પેરોલ/ડીઝલ પપં ની 

સખં્યા    
સીએની પપંની સખં્યા  ગેસ એિન્સીઓની સખં્યા  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

          

૧ નવસારી ૨૫ ૨ ૭ 

૨ િલાલપોર ૯ ૨ ૨ 

૩ ગણદેવી ૨૧ ૩ ૫ 

૪ ચીખલી ૨૩ ૪ ૪ 

૫ વાસંદા ૧૫ ૧ ૨ 

૬ ખેરગામ ૧ ૧ ૧ 

  
કુલ ૯૪ ૧૩ ૨૧ 

 

 પ્રાપ્તત સ્થાન: જજલ્લા પરુવથા અતિકારી, નવસારી  

 

 

 

 

 

૯૮ 



૧૫.૨ પોલીસ સ્ટેશનો 
              વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

અ.ન.ં 
તાલકુાનુ ં

નામ 
પોલીસ સ્ટેશન આઉટ પોસ્ટ  પોલીસ ચોકી  

કુલ   
સખં્યા  નામ સખં્યા  નામ સખં્યા  નામ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 
૧ નવસારી ૩ નવસારી ટાઉન  ૨ મનુસાડ ઓ.પી  ૫ ગોડલવાડ ચોકી 

૧૦ 

      નવસારી રૂરલ    વેસ્મા ઓ.પી    પારસીવાડ ચોકી  
      મરહલા       ચારપલુ ચોકી  

              
મીલ વવસ્તાર 

ચોકી 
              સાઢંકુવા ચોકી  
૨ િલાલપોર ૩ િલાલપોર  ૨ મટવાડ ઓ.પી ૦   

૫       વવિલપોર    ઉભરાટ ઓ.પી      

      મરોલી         

૩ ગણદેવી ૩ ગણદેવી ૬ અમલસાદ ઓ.પી  ૦   

૯ 

      બીલીમોરા   ખારેલ ઓ.પી     

      મરીન    દાડંી મરીન      

          
ઓંિલ માછીવાડ 

મરીન  
  

  

          ધોલાઇ મરીન       

          મેંદર ભાટ મરીન      

૪ ચીખલી ૧ ચીખલી ૦ ૦ ૧ રાનકુવા ચોકી  ૨ 

૫ વાસંદા ૧ વાસંદા  ૩ ઉનાઇ ઓ.પી ૦   

૪           પ્રતાપનગર ઓ.પી     

          અંકલાછ ઓ.પી     

૬ ખેરગામ ૧ ખેરગામ  ૦   ૧ રૂમલા ચોકી  ૨ 

  કુલ ૧૨   ૧૩   ૭   ૩૨ 

 

પ્રાધ્પ્ત સ્થાન : જિલ્લા પચંાયત અવધકારીશ્રીની કચેરી, નવસારી  

 

૯૯



 

૧૫.૩  તાલકુાવાર ગ્રામ પચંાયતના સભ્યોનુ ંવગીકરણ  

  
                

વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રમ  
તાલકુાનુ ં 

નામ  
ગ્રામ પચંાયતની  

સખં્યા  

ગ્રામ પચંાયતના સભ્યોની સખં્યા 

અન.ુજાવત  અન.ુિનજાવત  સા.શૈ પછાત  ચબન અનામત  કુલ  

      પરુૂષ સ્ત્રી પરુૂષ સ્ત્રી પરુૂષ સ્ત્રી પરુૂષ સ્ત્રી પરુૂષ સ્ત્રી 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ 

૧ નવસારી  ૬૨ ૫૬ ૬ ૯૩ ૨૨૨ ૫૪ ૬ ૮૪ ૭૯ ૨૮૭ ૩૧૩ 

૨ િલાલપોર ૬૬ ૫૦ ૮ ૬૨ ૧૦૨ ૫૬ ૧૪ ૧૧૯ ૨૧૩ ૨૮૭ ૩૩૭ 

૩ ગણદેવી ૬૫ ૫૩ ૨ ૮૫ ૧૪૩ ૬૭ ૪ ૧૧૩ ૧૬૮ ૩૧૮ ૩૧૭ 

૪ ચીખલી ૬૭ ૫૩ ૧ ૨૦૫ ૨૮૯ ૩૩ ૧ ૪૫ ૬૦ ૩૩૬ ૩૫૧ 

૫ ખેરગામ  ૨૨ ૧૦ ૦ ૯૨ ૧૦૮ ૪ ૦ ૪ ૨ ૧૧૦ ૧૧૦ 

૬ વાસંદા  ૮૬ ૩૪ ૦ ૩૨૪ ૩૭૩ ૭ ૧ ૮ ૯ ૩૭૩ ૩૮૩ 

  
કુલ ૩૬૮ ૨૫૬ ૧૭ ૮૬૧ ૧૨૩૭ ૨૨૧ ૨૬ ૩૭૩ ૫૩૧ ૧૭૧૧ ૧૮૧૧ 

 

 પ્રાપ્તત સ્થાન : પાંચાયત શાખા, જજલ્લા પાંચાયત નવસારી  

 

૧૦૦



 

૧૫.૪ તાલકુાવાર તાલકુા પચંાયતના સભ્યોન ુવગીકરણ  

  
  

              વષક: ૨૦૧૯-૨૦  

ક્રમ  
તાલકુા  

પચંાયતનુ ંનામ  

તાલકુા પચંાયતના સભ્યોની સખં્યા 

અન.ુજાવત  અન.ુિનજાવત  સા.શૈ પછાત  ચબન અનામત  કુલ  

    પરુૂષ સ્ત્રી પરુૂષ સ્ત્રી પરુૂષ સ્ત્રી પરુૂષ સ્ત્રી પરુૂષ સ્ત્રી 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

૧ નવસારી  ૧ ૦ ૫ ૫ ૧ ૧ ૨ ૩ ૯ ૯ 

૨ િલાલપોર ૦ ૧ ૨ ૨ ૧ ૧ ૭ ૬ ૧૦ ૧૦ 

૩ ગણદેવી ૦ ૧ ૪ ૪ ૧ ૧ ૭ ૬ ૧૨ ૧૨ 

૪ ચીખલી ૧ ૦ ૧૦ ૯ ૧ ૨ ૨ ૩ ૧૪ ૧૪ 

૫ ખેરગામ  ૦ ૧ ૭ ૭ ૧ ૦ ૦ ૦ ૮ ૮ 

૬ વાસંદા  ૧ ૦ ૧૨ ૧૩ ૧ ૧ ૦ ૦ ૧૪ ૧૪ 

  
કુલ ૩ ૩ ૪૦ ૪૦ ૬ ૬ ૧૮ ૧૮ ૬૭ ૬૭ 
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૧૫.૫  તાલકુાવાર નગરપાચલકાના સભ્યોન ુવગીકરણ  

                વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રમ  
તાલકુાનુ ં 

નામ  
નગરપાચલકાનુ ં 

નામ  

નગરપાચલકાના સભ્યોની સખં્યા  

અન.ુજાવત  અન.ુિનજાવત  સા.શૈ પછાત  ચબન અનામત  કુલ  

પરુૂષ સ્ત્રી પરુૂષ સ્ત્રી પરુૂષ સ્ત્રી પરુૂષ સ્ત્રી પરુૂષ સ્ત્રી 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ 

૧ નવસારી  નવસારી  ૧ ૧ ૩ ૩ ૨ ૨ ૧૬ ૧૬ ૨૨ ૨૨ 

૨ િલાલપોર  વીિલપોર  ૧ ૧ ૨ ૨ ૨ ૨ ૧૩ ૧૩ ૧૮ ૧૮ 

૩ ગણદેવી  ગણદેવી  ૧ ૦ ૩ ૫ ૫ ૫ ૩ ૨ ૧૨ ૧૨ 

    બીલીમોરા  ૧ ૧ ૫ ૪ ૧૧ ૮ ૧ ૫ ૧૮ ૧૮ 

  
કુલ 

  
૪ ૩ ૧૩ ૧૪ ૨૦ ૧૭ ૩૩ ૩૬ ૭૦ ૭૦ 
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 ૧૫.૬ ૧૫ ટકા વવવેકાધીન િોગવાઇ હઠેળ તાલકુાવાર નાણાકંીય તથા ભૌવતક વસધ્ધ્ધ ની વવગતો  

              
વષક: ૨૦૧૯-૨૦ 

ક્રમ  તાલકુાનુ ંનામ  
મળવાપાત્ર 

રકમ  

વહીવટી 
મજુંરીની 
રકમ  

ફાળવેલ ગ્રાટં  થયેલ ખચક  
નાણાકંીય 

વસધ્ધ્ધ (%)  
મજૂંર થયેલ 

કામો   
પણૂક થયેલ 

કામો  
ભૌવતક 

વસધ્ધ્ધ (%)  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧ નવસારી ૧૧૭.૫૦ ૧૧૭.૫૦ ૧૧૭.૫૦ ૧૦૮.૦૦ ૯૧.૯૧ ૫૧.૦૦ ૫૧.૦૦ ૧૦૦.૦૦ 

૨ િલાલપોર ૧૧૭.૫૦ ૧૧૭.૫૦ ૧૧૭.૫૦ ૮૩.૩૦ ૭૦.૮૯ ૪૪.૦૦ ૩૧.૦૦ ૭૦.૪૫ 

૩ ગણદેવી ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૫૫.૨૦ ૪૬.૦૦ ૬૭.૦૦ ૪૨.૦૦ ૬૨.૬૯ 

૪ ચીખલી ૧૨૨.૫૦ ૧૨૨.૫૦ ૧૨૨.૫૦ ૭૦.૯૯ ૫૭.૯૫ ૭૬.૦૦ ૫૮.૦૦ ૭૬.૩૨ 

૫ વાસંદા ૧૨૨.૫૦ ૧૨૨.૫૦ ૧૨૨.૫૦ ૧૦૪.૯૨ ૮૫.૬૫ ૭૪.૦૦ ૭૦.૦૦ ૯૪.૫૯ 

૬ ખેરગામ ૯૭.૫૦ ૯૭.૫૦ ૯૭.૫૦ ૯.૯૯ ૧૦.૨૫ ૫૦.૦૦ ૩૧.૦૦ ૬૨.૦૦ 

  
કુલ ૬૯૭.૫૦ ૬૯૭.૫૦ ૬૯૭.૫૦ ૪૩૨.૪૦ ૬૧.૯૯ ૩૬૨.૦૦ ૨૮૩.૦૦ ૭૮.૧૮ 
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