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પ્રસ્તાવના 
સામાજીક ઉત્થાન માટે દેશની આર્થિક ર્નર્તન  ં ઘડતર અર્ત મહત્વન  ં છે. આ આર્થિક ર્નર્તના ઘડતર માટે 

અધ્યતન મળૂભતૂ આંકડાકીય માહહતી અર્નવાયય છે, એટલ  ંિ નહહ દરેક ક્ષેત્રના ચોક્કસ અને હદશાસ ચક આયોિન તેમિ 
તે આધારે ર્નર્તર્વષયક ર્નર્યયો માટે ર્વગતવાર અધ્યતન આંકડાકીય માહહતી હોય તો પહરર્ામલક્ષી આયોિન થઇ 
શકે. ગ્રામ્ય અને શહરેી ર્વસ્તારોના અસમતોલ આર્થિક ર્વકાસને લક્ષમા ંલેતા  ગ્રામ્ય ર્વસ્તારનો આર્થિક અને સામાજિક 
ર્વકાસ ઝડપી બને તે રાજ્ય અને કેંદ્ર સરકારન  ંલક્ષ્ય બબિંદ  છે. જ દા જ દા ખાતાઓ મારફત ર્વકાસલક્ષી યોિનાઓ 
અમલમા ંમ કવામા ંઆવે છે. તેમિ ર્વકાસલક્ષી યોિનાઓન  ંઆયોિન કરવામા ંઆવે છે. આ માટે જીલ્લા કક્ષાએ સ્થાર્નક 
ર્વકાસની પ્રહિયાને વધ  સ દ્રઢ અને અસરકારક બનાવવા તથા ર્વર્વધ ક્ષતેે્ર ર્વકાસલક્ષી અનેક કાયયિમોન  આયોિન 
કરવા માટે આંકડાકીય માહહતી ઉપલબ્ઘ કરવાની કામગીરી જિલ્લા તતં્ર ની રહ ેછે.  

આ પ સ્સ્તકામા ંસને ૨૦૧૮-૧૯ ના વષયની ર્વર્વઘક્ષેત્ર હઠેળની જીલ્લાની આંકડાકીય માહહતી એકત્ર કરવાનો 
પ્રયત્ન કરવામા ંઆવ્યો છે. આશા છે કે આ માહહતી જિલ્લાના ભાર્વ ર્વકાસ માટેના જ દા જ દા કાયયિમ ઘડવા અને 
ર્વર્વધ અભ્યાસો માટે હદશાસ ચક બની રહશેે.  
 પ્રસ્ત ત પ્રકાશન તૈયાર કરવા માટે ર્નયામકશ્રી,  અથયશાસ્ત્ર અન ેઆંકડાશાસ્ત્ર, ગ િરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર 
તરફથી તારં્ત્રક માગયદશયન આપવા માટે અને સલંગ્ન માહહતી આપવા માટે રાજ્ય સરકારની તથા જીલ્લાના 
વહહવટીતતં્રની સરકારી અધયસરકારી કચેરીઓનો જીલ્લા પચંાયત ભાવનગર આભાર વ્યક્ત કરે છે.  

 

આ પ્રકાશન ર્વકાસ અને આયોિન સાથે સકંળાયેલ સૌ કોઇને ઉપયોગી ર્નવડ ેતેવી અપેક્ષા છે. 
 
 
 
 

 

          જે.સી.ઠાકોર                              વરૂણકુમાર બરનવાલ IAS                              વક્તબેુન બી. મકવાણા  
જિલ્લા આંકડા અર્િકારી            જિલ્લા ર્વકાસ અર્િકારી                                     પ્રમખુ   

          ભાવનગર                             ભાવનગર                            જીલ્લા પચંાયત ભાવનગર  
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જિલ્લા આંકડા અર્ધકારી, 

આંકડાશાખા,જિલ્લા પચંાયત, 
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ફોન ન.ં(0278) 2439951-58 
ફેક્સ ન.ં(0278) 2430295  
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૧.વસર્ત 

વસર્ત ગર્તરી – ૨૦૧૧ મ િબ ગ િરાત રાિયમા ં૨૬ જિલ્લા, ૨૨૫ તાલ કા, ૩૪૮ નગર છે. જેમા ં૧૯૫ 
વૈધાર્નક નગરો અને ૧૫૩ સે સેસ નગરો તથા ૧૮,૨૨૫ ગામડાઓ (બબન વસવાટવાળા સહહત)નો સમાવશે 
થયેલ છે.  

૧.૧  ગ િરાત સરકાર દ્વારા જિલ્લાઓન  ંર્વભાિન કરી નવા ૭ જિલ્લા અન ે૨૩ નવા તાલ કાઓની રચના 
૧૩ઓગ ટ, ૨૦૧૩ના ંરોિ કરવામા ંઆવી છે. જે મ િબ ૧૫ ઓગ ટ, ૨૦૧૩ થી ક લ ૩૩ જિલ્લાઓ અને 
૨૫૦ તાલ કાઓનો અસ્સ્તત્વમા ંઆવલે છે.  

૧.૨  દેશના ંરાજ્યોમા ંગ િરાત રાજ્ય વસર્તની દ્રષ્ ટએ ૧૦મો િમ અને વસર્ત ગીચતાની દ્રષ્ ટએ ૧૪મો િમ(કે દ્ર 
શાર્સત પ્રદેશ ર્સવાય) ધરાવે છે.  

૧.3  અમદાવાદ જિલ્લો રાજ્યમા ંસૌથી વધ  વસર્ત ધરાવતો જિલ્લો અન ેડાગં જિલ્લો સૌથી ઓછી વસર્ત 
ધરાવતો જિલ્લો છે. 

૧.૪  ભાવનગર જિલ્લાની રચના ૧૯૬૦થી કરવામા ંઆવેલી છે. અગાઉ આ જિલ્લો ગોહહલવાડના નામે  
ઓળખાતો હતો. 

૧.૫  ભાવનગર જિલ્લાની ૨૦૧૧મા ંનોંધાયેલ વસર્ત ૨૪,૦૧,૯૧૭ છે. જેમા ં૧૨,૪૪,૪૭૯ પ રૂષો અને 
૧૧,૫૭,૪૩૮ સ્ત્રીઓ છે. ક લ વસર્ત પૈકી ૧૩,૭૮,૩૪૨ ગ્રામીર્ વસર્ત અન ે૧૦,૨૩,૫૭૫ શહરેી વસર્ત છે. 
ભાવનગર જિલ્લો રાજ્યની વસર્તમા ં૩.૯૭% જેટલો  હહસ્સો ધરાવે છે. 

૧.૬  જિલ્લાની તાલકુાવાર વસર્ત 

ભાવનગર જિલ્લામા ંસૌથી વધ  વસર્ત ભાવનગર તાલ કાની છે. િયારે સૌથી ઓછી વસર્ત જેસર તાલ કાની 
છે. 
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૧.૧ જિલ્લાની કુલ વસર્તનુ ંતાલકુાવાર પ્રમાણ - 2011 

ભાવનગર
ગારીયાધાર
ઘોઘા
જેસર
મહ વા
પાબલતાર્ા
ર્સહોર
તળાજા
ઉમરાળા
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૧.૭   હરેી – ગ્રામ્ય વસર્તનો હહસ્સો  

ગ િરાત રાિયમા ંક લ વસર્ત ૬,૦૪,૩૯,૬૯૨ છે. જેમા ંક લ વસર્તના ૫૭.૪૨% ગ્રામીર્ વસર્ત અને ૪૨.૫૮% 
શહરેી વસર્ત વસે છે. ભાવનગર જિલ્લાની ક લ વસર્ત ૨૪,૦૧,૯૧૭ પૈકી ગ્રામીર્ વસર્ત ૧૩,૭૮,૩૪૨ એટલે 
કે ૫૭.૩૯% છે. િયારે શહરેી વસર્ત ૧૦,૨૩,૫૭૫ એટલે કે ૪૨.૬૧%  છે. 

 

 

૧.૮ જિલ્લામા ંજાર્ત પ્રમાણ  

દર હજાર પ રૂષોએ સ્ત્રીઓની સખં્યાને જાર્ત પ્રમાર્ કહવેામા ંઆવે છે. જાર્ત પ્રમાર્ પ રૂષ દીઠ સ્ત્રીઓની સમાનતા 
કે અસમાનતાનો સચૂક છે. ગ િરાતમા ંજાર્ત-પ્રમાર્ ૯૧૯ છે. ગ િરાતમા ં સૌથી વધ  જાર્ત-પ્રમાર્ ડાગંમા ં
૧,૦૦૭ છે. ભાવનગર જિલ્લામા ંજાર્ત પ્રમાર્ ૯૩૦ છે. જિલ્લામા ંસૌથી વધ  જાર્ત-પ્રમાર્ મહ વા તાલ કામા ં
૯૬૮ તથા સૌથી ઓછુ જાર્ત પ્રમાર્ તળાજા તાલ કામા ં૮૬૬  છે.  
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૧.૨ તાલકુાવાર વસર્ત - ૨૦૧૧
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૧.૩ જાર્ત પ્રમાણ - ૨૦૧૧  
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૧.૯ બાળ વસર્ત 

વસર્ત ગર્તરી-૨૦૧૧ મ િબ જિલ્લાની ક લ બાળ વસર્ત (૦-૬ વષય) ૩,૧૪,૮૦૩ નોંધાયેલ છે. જે પૈકી  
૧,૬૬,૫૭૦ પ રૂષ બાળ વસર્ત અન ે૧,૪૮,૨૩૩ જેટલી સ્ત્રી બાળ વસર્ત નોંધાયલે છે. જ્યારે ગ્રામીર્ બાળ 
વસર્ત ૧,૯૪,૯૯૭ અને શહરેી બાળ વસર્ત ૧,૧૯,૮૦૬ છે. જિલ્લાની બાળ વસર્ત ક લ વસર્તના ૧૩.૧૦% 
જેટલી થાય છે. 

 

૧.૧૦ બાળ જાર્ત પ્રમાણ ૨૦૧૧  

વસર્ત ગર્તરી-૨૦૧૧ મ િબ રાજ્યમા ંબાળ જાર્ત પ્રમાર્ ૮૯૦ નોંધાયેલ છે. જેની સામે ભાવનગર જિલ્લામા ં
બાળ જાર્ત પ્રમાર્ ૮૮૯ છે. ભાવનગર જિલ્લામા ંગ્રામીર્ બાળ જાર્ત પ્રમાર્  ૯૦૫ અને શહરેી બાળ જાર્ત 
પ્રમાર્ ૮૬૫ છે.  
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૧.૪ તાલકુાવાર બાલ વસર્ત -૨૦૧૧
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૧.૧૧ વસર્ત ગીચતા  

વસર્ત ગીચતા એ વહીવટી એકમો દ્વારા ર્નયત થયલે ર્વસ્તારમા ંપ્રર્ત ચોરસ હકલોમીટર દીઠ વસર્તન  ં
પ્રમાર્ દશાયવ ેછે. વસર્ત ગર્તરી ૨૦૧૧ મ િબ રાજ્યની વસર્ત ગીચતા ૩૦૮ છે. જ્યારે ભાવનગર જિલ્લાની 
વસર્ત ગીચતા ૩૬૧ છે. ભાવનગર જિલ્લામા ંસૌથી વધ  વસર્ત ગીચતા ભાવનગર તાલ કો ૭૫૭ અન ેસૌથી 
ઓછી વસર્ત ગીચતા વલ્લભીપ ર તાલ કો ૧૩૫ ધરાવે  છે. 
 

 

૧.૧૨ સાક્ષરતા દર 

િો કોઇ વ્યસ્ક્ત કોઇ પર્ ભાષા સમિપવૂયક લખી અને વાચંી શકતી હોય તો તે વ્યસ્ક્ત સાક્ષર છે. િો કે ૭ 
વષયથી ઓછી વયન  ં બાળક કોઇ ભાષા સમજી કે વાચંી શકત  ં ન હોવાને કારર્ ે તેનો સાક્ષર વ્યસ્ક્તની 
વ્યાખ્યામા ંસમાવેશ થતો નથી. વસર્ત ગર્તરી-૨૦૧૧ મ િબ જિલ્લાની ક લ સાક્ષર વસર્ત ૧૫,૮૦,૮૭૦ 
છે. જે પૈકી ૯,૧૧,૯૨૮ પ રૂષો અને ૬,૬૮,૯૪૨ સ્ત્રીઓ નોંધાયેલ છે. ક લ સાક્ષર વસર્ત પૈકી ૮,૩૬,૦૬૬ 
ગ્રામ્ય ર્વસ્તારમા ંતથા ૭,૪૪,૮૦૪ શહરેી ર્વસ્તારમા ંનોંધાયેલ છે. 
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પ રૂષ સ્ત્રી 
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૧.૧૩  અનસુચુચત જાર્તની વસર્ત 

         વસર્ત ગર્તરી ૨૦૧૧ મ િબ જિલ્લામા ંઅન સ બચત જાર્તની વસર્ત ૧,૨૫,૯૫૫ છે. અન સ બચત જાર્તની વસર્ત 
ક લ વસર્તના ૫.૨૪% છે. અન સ બચત જાર્તની ગ્રામ્ય વસર્ત ૬૬,૭૬૬ અન ેશહરેી વસર્ત ૫૯,૧૮૯ છે. જ્યારે 
અન સ બચત જાર્તની વસર્તમા ંપ રૂષોની વસર્ત ૬૪,૯૯૮ અને સ્ત્રીઓની વસર્ત ૬૦,૯૫૭ છે.    

 

૧.૧૪ અનસુચુચત િનજાર્તની વસર્ત: વસર્ત ગર્તરી ૨૦૧૧ મ િબ જિલ્લામા ંઅન સ બચત િનજાર્તની વસર્ત 
૮,૦૯૬ છે. અન સ બચત િનજાર્તની વસર્ત ક લ વસર્તના ૦.૩3% છે. અન સ બચત િનજાર્તની વસર્તમા ંગ્રામ્ય 

વસર્ત ૨,૮૮૫ અન ેશહરેી વસર્ત ૫,૨૧૧ છે. જ્યારે અન સ બચત િનજાર્તની વસર્તમા ંપ રૂષોની વસર્ત ૪,૨૧૮ 

અને સ્ત્રીઓની વસર્ત ૩,૮૭૮  છે. 
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૧.૧૫    કામદારો  

વસર્ત ગર્તરી-૨૦૧૧ મ િબ કામદારોની સખં્યા વસર્તન  ંઆર્થિક પ્રવરૃ્ત મ િબન  ં  વગીકરર્ દશાયવે છે. 
જિલ્લાની ક લ વસર્તના ૮,૨૬,૨૫૩ (૩૪.૪૦%) મ ખ્ય કામ કરનારાઓ, ૧,૩૦,૫૩૮ (૫.૪૩%) સીમાતં 
કામકરનારાઓ તથા ૧૪,૪૫,૧૨૬  (૬૦.૧૬%) કામ નહહ કરનારાઓ છે. જિલ્લાની મ ખ્ય કામ કરનારાઓની 
ક લ વસર્ત પૈકી ૬,૫૮,૩૬૪ પ રૂષો તથા ૧,૬૭,૮૮૯ સ્ત્રીઓ છે. સીમાતં કામ કરનારાઓની ક લ વસર્ત પૈકી 
૪૧,૨૦૫ પ રૂષો તથા ૮૯,૩૩૩ સ્ત્રીઓ છે. કામ નહહ કરનારાઓની ક લ વસર્ત પકૈી ૫,૪૪,૯૧૦ પ રૂષો તથા 
૯,૦૦,૨૧૬ સ્ત્રીઓ છે.  
 

 

૧.૧૬   કામદારોનુ ં વગીકરણ  

વસર્ત ગર્તરી-૨૦૧૧ મ િબ મ ખ્ય કામ કરનારાઓ પૈકી  ક લ ખડેતૂોની સખં્યા ૧,૬૫,૭૩૩, ખેત મજૂરોની 
સખં્યા ૨,૧૫,૦૧૦, ગહૃ ઉદ્યોગમા ંકામ કરનારાઓની સખં્યા ૧૨,૦૩૫ અને અ ય કામ કરનારાઓની સખં્યા 
૪,૩૩,૪૭૫ છે. 
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૨ કૃર્ર્ અને સલંગ્ન કે્ષ્રનો 
 કૃર્ર્:-  

૨.૧ ગ િરાત રાજ્યમા ંસૌરા ર ર્વભાગમા ંઆવેલ ભાવનગર જિલ્લો ખેતી ક્ષેત્રે ર્વકાસશીલ ગર્ાય છે. ભાવનગર 
જિલ્લો એગ્રો ક્લાઇમેટીક ઝોન મ િબ સેમી એડીડ ઝોનમા ંઆવે છે. રાજ્યના ંખેતી ક્ષેત્રન  ંઉત્પાદન મહદઅંશ ેદબક્ષર્-
પર્િમ ચોમાસા પર આધાહરત છે. તેમ ભાવનગર  જિલ્લાની ખેતી મહદ અંશ ેચોમાસા પર આધાહરત છે. રાજ્યની 
ખેતી હવામાનની લાક્ષબર્કતાના ંઆધારે ૭ પેટા એગ્રોક્લાઇમેટીક ઝોનમા ંર્વભાજીત છે. 

૨.૨ ભાવનગર જિલ્લામા ંમ ખ્યપાકો તરીકે કપાસ, તલ, બાિરી, ડ ગંળી ઘઉં, જીરૂ, ર્વગેરે ગર્ી શકાય. ખહરફ     
ઋત મા ંકપાસનો વાવેતર ર્વસ્તાર વધ  છે.  

૨.3  ભાવનગર જિલ્લામા ંવષય : ૨૦૧૮-૧૯ દરર્મયાન અનાિ ૭૬૮૭૪ ટન, કઠોળ ૫૬૫૩ ટન, શેરડી ૧૭૩૭૦ 
ટન, કપાસ ૧૯૭૮૪૧ ટન, મગફળી ૨૦૭૧૪૪ ટન, તલ ૫૪૮૦ ટન, એરંડ ૪૧૩ ટન ઉત્પાદન થયલે છે. 

 િમીન સ્વાસ્્ય  
વષય : ૨૦૧૮-૧૯ દરર્મયાન ભાવનગર  જિલ્લાના ૧૦૦% ટકા ગામોના ખેડ તોના િમીનના ંનમનૂાઓન  ંપ્ર થ્થથ્થકરર્ 

કરર્ કરવામા ંઆવલે અન ેખેડતૂોને િમીન સ્વાસ્થ્થય કાડય આપવાની પ્રહિયા શર  કરવામા ં આવેલ. તેમિ ૫ હડસેમ્બરે 
ર્વિ િમીન સ્વાસ્થ્થય હદનની ઊિવર્ી કરી ખેડતૂોને િમીન સ્વાસ્થ્થય અંગ ેર્વર્વધ પ્રકારન  ંમાગયદશયન આપવામા ંઆવેલ. 

૨.૪  વષય : ૨૦૧૮-૧૯ ના ંઅંતે જિલ્લામા ં૮ ખેત ઉત્પાદન બજાર સર્મર્તઓ કાયયરત છે.  

૨.૫ કરૃ્ર્મહો્સવ:- કૃર્ષ મહોત્સવ ૨૦૧૯ દરર્મયાન અંદાજે ૬૩૫૪ જેટલા ંખેડતૂોએ ભાગ લીધેલ. કૃર્ષ વૈજ્ઞાર્નકો, 
પશ પાલનના ંર્ન ર્ાતંો અને બાગાયત તતં્રના અર્ધકારીશ્રીઓ દ્વારા કૃર્ષ, પશ પાલન અને બાગાયત ર્વષયમા ંમાગયદશયક 

પ્રવચનો આપવામા ંઆવેલ તેમિ કૃર્ષ સેર્મનાર અને પ્રદશયન સ્ટોલ-ર્નદશયન સ્ટોલ રાખવામા ંઆવેલ. પ્રગર્તશીલ 

ખેડતૂોના ખેતીના અન ભવોન  ંઆદાન પ્રદાન અને ખેડતૂોને સ માર્નત કરવામા ંઆવેલ. 

૨.૬  ભાવનગર  જિલ્લાના ંબાગાયતી પાકોમા ંફળોમા ંમ ખ્યત્વે કેરી, ચીક , લીંબ , ર્વગેરેનો સમાવેશ થાયછે. જ્યારે 

શાકભાજીમા ંમ ખ્યત્વે ટામેટા, ડ ગંળી, ભીંડા, રીંગર્, બટેટા ર્વગેરે ઉગાડવામા ંઆવે છે. વષય : ૨૦૧૮-૧૯ દરર્મયાન 

ભાવનગર  જિલ્લામા ંફળોન  ંઉત્પાદન ૩૫૫૦૬૩ મેરીક ટન, ફૂલોન  ંઉત્પાદન ૧૩૫૨ મેરીક ટન, શાકભાજીન  ંઉત્પાદન 

૮૦૭૭૧૮ મેરીક ટન તથા મસાલાન  ંઉત્પાદન ૧૭૫૭ મેરીક ટન થયેલ.  

૨.૭  સકંલીત બાગાયત ર્વકાસ કાયષક્રમો માટેની યોિના:- સકંલીત બાગાયત ર્વકાસ કાયયિમો માટેની યોિના 

અંતગયત શાકભાજી પાકના કાચા મડંપ, મીની રેક્ટર,  ફ્ળપાકોમા ં પેકેિીંગ મટીરીયલ્સ, પાર્ીના ટાકા ં ર્વગેરે 

સહાયચ કવવામા ંઆવ ેછે.   
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૨.૮ સકુ્ષ્મ ર્સિંચાઇ યોિના 

     વષય-૨૦૧૭-૧૮મા ંભાવનગર  જિલ્લાના ખતેીલાયક વાવેતર ર્વસ્તાર ૩.૮૩ લાખ હકે્ટર પૈકી ૭૧૫૬ હકે્ટર 
ર્વસ્તારમા ંમાઇિો ઇહરગેશન ર્સસ્ટમ ખેડતૂોએ વસાવેલ છે. ભાવનગર જિલ્લો હિપ ઇહરગેશન ર્સસ્ટમ અપનાવવામા ં
અગ્રેસર રહવેા ંપામ્યો છે. ભાવનગર જિલ્લામા ંખેડતૂો શરૂઆતથી િ હિપ ઇહરગેશન અપનાવતા ંથયા ંછે. વષય-૨૦૧૮-
૧૯મા ંભાવનગર જિલ્લાના ખેતીલાયક વાવતેર ર્વસ્તાર ૪.૪૨ લાખ  હકે્ટર પૈકી ૮૨૪૫ હકે્ટર ર્વસ્તારમા ંમાઇિો 
ઇહરગેશન ર્સસ્ટમ ખેડતૂોએ વસાવેલ છે. 

૨.૯  જીર્નિંગ ફેક્ટરી  

જિલ્લાના સઘળા વાવેતર ર્વસ્તાર પૈકી ૪૦% કરતા વધ  વાવેતર ર્વસ્તારમા ંકપાસની ખેતી સારી એવી થતી હોય 
જિલ્લામા ંઅંદાજે ૪૧ જેટલી કપાસની જીનીંગ ફેક્ટરી આવેલી છે.  
૨.૧૦  વરસાદ 

      વષય ૨૦૧૭ દરર્મયાન ભાવનગર  જિલ્લામા ંસરેરાશ વરસાદ ૫૮૫ મી.મી. નોંધાયો હતો. જ્યારે વષય ૨૦૧૮ 
દરર્મયાન સરેરાશ વરસાદ ૪૪૯ મી.મી. નોંધાયો હતો. આમ, વષય-૨૦૧૮ દરર્મયાન વરસાદમા ં૧૩૬ મી.મી.નો 
ફેરફાર નોંધાયેલ. વષય ૨૦૧૮ દરર્મયાન જિલ્લાના ંકોઇ પર્ તાલ કાના ંકોઇ પર્ ગામને દ  કાળ ગ્રસ્ત જાહરે કરવામા ં
આવેલ નથી. વષય-૨૦૧૮ દરમ્યાન મહ વા તાલ કામા ંસૌથી વધ  ૭૪૫ મી.મી.વરસાદ નોંધાયો હતો. અને સૌથી ઓછો 
વરસાદ ગારીયાધર તાલ કામા ં૧૭૮ મી..મી નોંધાયો હતો. 
૨.૧૧  િળસસંાિન 

       રાજ્યના ંિળ વ્યવસ્થાપનનો હતે   અસરકારક અને સમ યાયી પાર્ી પરૂૂ પાડવાનો છે. સરકારશ્રી દ્વારા ચાલ  
યોિનાઓ ઝડપથી પરૂ્ય કરીને પાર્ી વપરાશની કાયયક્ષમતા સ ધારીને, ર્સિંચાઇ શસ્ક્ત અને ર્સિંચાઇ વપરાશ વચ્ચ ે
રહલેા ં તફાવતને નાબ દ કરી ર્સિંચાઇ પધ્ધર્તની પ ન:સ્થાપના અને આધ ર્નકીકરર્ કરી પરૂતા ં પ્રમાર્મા ં પાર્ી 
ઉપલબ્ધ કરવાનો અબભગમ અપનાવવામા ંઆવ્યો છે.  

૨.૧૨  ર્સિંચાઈ વ્યવસ્થા 

જિલ્લામા ંએકંદર વરસાદ સાધારર્ રહ ેછે. જિલ્લામા ંઅને જિલ્લાના તાલ કાઓની આસપાસ શેત્ જંી ડમેની ડાબા 
અને િમર્ા કાઠંા નહરે ર્સિંચાઇના મ ખ્ય આધાર બનેલી છે. આ ઉપરાતં તળાવો, ચેકડમે અને કવૂાઓ ર્સિંચાઇના 
મ ળ સ્ત્રોત રહવેા ંપામ્યા છે. જિલ્લામા ંઅનશૂ્રવર્ તળાવ દ્વારા સૌથી વધ  ર્સિંચાઇ હઠેળનો ર્વસ્તાર આવરી લવેામા ં
આવ્યો છે. ભાવનગર  જિલ્લામા ંતળાવ દ્વારા ૧૨,૮૦૧  હકે્ટર, નહરે  દ્વારા ૪૦,૩૨૧ હકે્ટર, ક વા દ્વારા ૧,૦૯,૫૧૯ 
તથા અ ય સાધનો  દ્વારા ૧૮,૧૯૨ હકે્ટર ર્સિંચાઇ કરવામા ંઆવે છે. આમ ક લ ૧,૮૦,૮૩૩ હકે્ટર િમીનમા ર્સિંચાઇ 
કરવામા ંઆવેલ છે.   
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 પશપુાલન 
૨.૧૪ પશ પાલન અને તેને અન લબક્ષત ડરેી ઉદ્યોગ ગ્રામ અથયતતં્રને રોિગારી અને આંતરમાળખાકીય ર્વકાસની 

સારી એવી તકો પરૂી પાડવામા ંસહાયક બને છે. ૨૦૧૨ની પશ ધન ગર્તરીના ંકામ ચલાઉ પહરર્ામો મ િબ 

ભાવનગર  જિલ્લાન  ંક લ પશ ધન  ૯,૧૨,૮૮૦ છે. 

૨.૧૫ ભાવનગર જિલ્લામા ંવષય : ૨૦૧૮-૧૯ ના ંઅંતે ૧ વેટરનરી પેલીક્લીનીક, ૨૭ વેટરનરી હોસ્સ્પટલ કાયયરત 

છે. જ્યારે સગવડતાઓના વ્યાપને ર્વસ્તારતા ં૧ મોબાઇલ પશ  દવાખાન  અન ે૧૯ પશ  પ્રાથર્મક આરોગ્ય કે દ્રો 

કાયયરત છે. 

૨.૧૬ ભાવનગર જિલ્લામા ંઘર્ન ટ પશ  સ ધારર્ાના ભાગ રૂપે વષય:-૨૦૧૮-૧૯ દરર્મયાન ક લ ૨,૭૯,૭૪૭ જેટલા 
ગાય તથા ભેંસ જેવા પશ ધનને સારવાર આપવામા ંઆવેલી છે. તમેિ ૫,૪૫૬ જેટલા ંપશ ઓન  ંખસીકરર્ કરવામા ં

આવેલ અન ે૧૧,૮૩,૬૬૯  જેટલા ંપશ ઓન  ંરસીકરર્ કરવામા ંઆવેલ. 

 

૨.૧૭ જિલ્લામા ૪૮૬ દૂધસહકારી મડંળીઓ છે. જિલ્લામા ંદૂધન  ંઉત્પાદન વષય:૨૦૧૮-૧૯મા ં૮,૦૮,૬૮,૦૪૨ 

બલટર દૂધન  ંઉત્પાદન થયેલ છે.  

૨.૧૮  પશિુન 

ભાવનગર જિલ્લાનો વ્યાવાસાર્યક ર્વકાસ પ્રાથર્મક ક્ષતે્ર  ઉપર આર્ધન છે. ખતેી સાથે પશ પાલનની આન ષાબંગક 
પ્રવરૃ્િ િોડાયેલી છે. અહી પશ પાલનની પ્રવરૃ્િને વ્યવસાય તરીકે પર્ લેવામા ંઆવે  છે. િોકે પશ પાલન એ 
પરંપરાગત પ્રવરૃ્િ તરીકે લેવામા ંઆવે છે. છેલ્લે વષય-૨૦૧૨ મા ં૧૯મી પશ ધન ગર્ના મ િબ સૌથી વધ  ગૌધન 
મહ વા તાલ કામા ંનોંધાવા પામ્   હત  .ં  

૨.૧૯  પશ ુસારવાર કેમ્પો  

માનવ આરોગ્ય જેટલ  ંમહત્વ ધરાવે છે. તેટલ  ંિ મહત્વ પશ  આરોગ્ય પર્ ધરાવે છે. માત્ર આરોગ્ય અથેિ નહી 

પર્ ભાવી પશ  ઓલાદોની જાતોની સ ધારર્ા માટે પર્ આ વસ્ત  ઘણ  ંમહત્વ આંકી જાય છે. આસપાસના પ્રદેશમા ં

રહલેી કેટલીક ઓલાદોની માવિત માટે પર્ આ બાબત િરૂરી છે. વષય-૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન ક લ ૨૦૯ પશ  સારવાર 

કેમ્પન  ંઆયોિન કરવામા ંઆવેલ  ંહત  .ં જેમા ંર્વર્વધ ૮૨,૨૬૪ પશ ઓને સારવાર પ રી પાડવામા ંઆવેલી હતી. અને 

પશ  સ ધારર્ા તથા પશ  આરોગ્ય સ ધારર્ા માટે પ્રયત્નો કરવામા ંઆવેલા.  

 મ્સ્યોદ્યોગ 
૨.૨૦ ભાવનગર જિલ્લામા ંપશ ધન ગર્તરી ૨૦૧૨ મ િબ માછીમારોની ક લ વસર્ત ૧૦,૨૮૪ છે. જે પૈકી ૨,૩૧૭ 

સભ્યો પ રા સમય માટે અને ૩૩૯ સભ્યો અંશત: સમય માટે મસ્ત્યોધોગમા ંરોકાયેલ છે.જે માટે ૨૦૬ યારં્ત્રક 
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હોડીઓ ,૧૦ બબન યાતં્રીક હોડીઓ અને ૩૬,૮૪૨ મત્સ્યજાળ નો ઉપયોગ થાય છે.અને વાર્ષિક ૩,૫૪૦ મેરીક ટન 

મત્સ્ય ઉત્પાદન થાય છે. મસ્ત્યોધ્યોગ મા ં૨૪ સહકારી મડંળીઓના ૧,૮૧૫ સભ્યો દ્વારા પર્ પ્રવરૃ્તન ેવેગ મળેલ 

છે.  

 િગંલ  
૨.૨૧ ભાવનગર જિલ્લાનો ક લ િગંલ ર્વસ્તાર ૭૭,૯૮૧ હકેટર  છે. જે જિલ્લાના ંક લ ર્વસ્તારના ં૧૩.૬૬% થાય 

છે. જિલ્લામા ંભાવનગર તાલ કાના વેળાવદરમા ંકાબળયાર નેશનલ પાકય આવેલ છે. 

3 ઉદ્યોગ અને ખાણ 

 ઉિોગો 
૩.૧  MSME એક્ટ-૨૦૦૬ અમલમા ંઆવ્યા બાદ ભાવનગર જિલ્લામા ંક લ ૩૮૨ એકમો રૂ ૩૯૧.૮૭ લાખના ં
મડૂીરોકાર્ અને ૨૨,૫૧૧ રોિગારી સાથે નોંધાયેલ છે. 
૩.૨ બાિપાઇ બેંકેબલ યોિના:- રાજ્યના ં શહરેી અને ગ્રામ્ય ર્વસ્તારોના ંબરેોિગાર   વક/  વતીઓને 
સ્વરોિગારી પરૂી પાડવા બાિપાઇ બેંકેબલ યોિના અમલમા ંછે. બાિપાઇ બેંકેબલ યોિના હઠેળ વષય : ૨૦૧૭-
૧૮ દરર્મયાન ૨૦૭૨ લાભાથીઓને બેંક મારફત રૂ.૫૭૭૫.૧૧ લાખની લોન આપવામા ંઆવલે. 
      જેની સરખામર્ીએ ભાવનગર જીલ્લામા ંવષય : ૨૦૧૮-૧૯ દરર્મયાન ૨૧૪૫ લાભાથીઓન ેબેંક મારફત 
રૂ.૫૮૧૪.૨૪ લાખની લોન આપવામા ંઆવેલ. 
૩.૩  માનવ કલ્યાણ યોિના:- વષય : ૨૦૧૮-૧૯ દરર્મયાન 
માનવ કલ્યાર્ યોિના ંહઠેળ ૨૦૫૭ લાભાથીઓને અલગ અલગ ધધંાની ટ લ કીટન  ંર્વતરર્ કરવામા ંઆવેલ 
છે. 
૩.૪ જિલ્લામા ંઆવેલ કુહટર ઉદ્યોગ:- હાથશાળ, હસ્તકલા અને ક હટર અને ગ્રામોદ્યોગ ક્ષેત્રના કારીગરોના ં
માલના ંવેચાર્ માટે જિલ્લામા ંમેળા તથા પ્રદશયનોન  ંઆયોિન કરવામા ંઆવે છે. આ મેળા/પ્રદશયનોમા ંકારીગરો 
ભાગ લઇ તેઓ દ્વારા ઉત્પાહદત ચીિ વસ્ત  ઓના ંવેચાર્ અંગે માગયદશયન આપવામા ંઆવે છે.  
 

 ખનીિ 
૩.૫ ભાવનગર જિલ્લામા ંવષય:-૨૦૧૭-૧૮ દરર્મયાન ૩૮,૧૧,૧૫૧ મેરીક ટન ઉત્પાદન નોંધાયેલ છે. જ્યારે 
રૂ.૨,૩૪,૫૧,૭૮,૦૦૦/ -ઉત્પાદનન  ં મ લ્ય નોંધાયેલ છે. જે વષય:-૨૦૧૮-૧૯ દરર્મયાન ૪૦,૪૨,૪૮૭ રીક ટન 
ઉત્પાદન નોંધાયેલ છે. જ્યારે રૂ.૨,૩૫,૨૨,૩૧,૦૦૦/ -ઉત્પાદનન  ંમ લ્ય નોંધાયેલ છે. 
 

૩.૬ મખુ્ય ખર્નિ - ગૌણ ખનીિ  
       ભાવનગર  જિલ્લાનો ભૌગોબલક ભ-ૂભાગ ટેકરીયાળ અને ખડકાળ છે. અહીનો ખડક મ ખ્યત્વે ચર્તર માટે 
પથ્થથર તથા કપચી, રેતી જેવા ં ર્નક્ષેપો પરૂા પાડ ે છે. અહી મ ખ્ય ખનીિમા ં બલગ્નાઇટ કોલસો,  ડોલોમાઇટ, 
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વ્હાઇટીંગ ચોક અન ેલાઇમ સ્ટોન પ્રાપ્ત થાય છે. ગૌર્ ખનીિમા ંસાદી રેતી, બેંટોનાઇટ, સોફ્ટ મોરમ, સાદી 
માટી અને બ્લેક રેપ પ્રાપ્ત થાય છે. વષય-૨૦૧૮-૧૯મા ં ખનીિના ક લ ઉત્પાદનમા ં બલગ્નાઇટ, બ્લેક રેપ, 
બેંટોનાઈટ અને સાદી રેતીન  ંઉત્પાદન વધારે થવા પામ્   છે. અને સૌથી વધ  રોયલ્ટી પર્ આિ ખર્નિમાથંી 
મળવા પામી છે. એટલે કે સરકારની આવકનો અગત્યનો સ્ત્રોત પર્ ગર્ી શકાય છે.   
 
 

 ૪ .  આંતરમાળખુ ં

 ર્વદ્યતુ 
૪.૧  જિલ્લામા ંવીિ ક્ષેત્રની સ ધારર્ા ંમાટે ઘર્ા પ્રયત્નો હાથ ધરવામા ંઆવ્યા છે. તથા વીિપ્રવાહ વીિ 
ર્વતરર્ના માળખામા ંપર્ કેટલાક ફેરફારો હાથ ધરવામા ંઆવ્યા છે. જિલ્લાની વીિતતં્ર પ્રર્ાલી પર્િમ ગ િરાત 
વીિ કંપની બલર્મટેડ હસ્તક રહવેા ંપામેલી છે. િોકે આધ ર્નક વીિ ઉત્પાદન પ્રર્ાલી જેવી કે, ર્વ ડ ફામય, સોલાર 
પેનલ ર્સસ્ટમ સબંધંી જાગરૃ્ત લાવવી િરૂરી છે. 
 ૪.૨  ભાવનગર જિલ્લામા ૨૨૦કે.વી.ના ૩, ૧૩૨ કે.વી.ના ૦ અન૬ે૬ કે.વી.ના ૬૭ સબ સ્ટેશનો કાયયરત છે. 
જિલ્લાના વીિ પ રવઠાના ર્વતરર્ માટે ૬૨,૫૦૦ રા  સફોમયરો દ્વારા જિલ્લાની વીિમાગં પરૂી પાડવામા ંઆવે 
છે.  
૪.૩ ભાવનગર જિલ્લામા ં માચય-૨૦૧૯ અંર્તત ઘરવપરાશના ૪,૦૦,૫૩૦ વીિ-કનેકશનો, વાબર્િય અન ે
ઉદ્યોગોના ૧૬,૯૪,૬૨૦ વીિ-કનેકશનો, સ્રીટ-લાઇટના ૯,૨૨૦ વીિ-કનેકશનો, ખેતીવાડીના ૪,૬૨,૦૨૦  
વીિ-કનેકશનો,રસ્ટ-લાઇટીંગના ૫૮,૧૪૦ વીિ-કનેકશનો, અ ય ૨૫,૨૫૦ વીિ-કનેક્શનો મળી ક લ 
૨૬,૪૯,૭૮૦  વીિ-કનેકશનો કાયયરત છે.  

 રસ્તા અને વાહનવ્યવહાર 
૪.૪  રેલવે  

ભાવનગર જિલ્લામા ંરેલવે લાઇનમા ંબ્રોડગેઇિ અને મીટરગેઇિનો સમાવેશ થાય છે. ભાવનગર જિલ્લામા ં
૧૭ રેલ્વે સ્ટેશનો આવેલા છે. જ્યારે નેરોગેઇિ પ્રકારની રેલવે લાઇન કોઇપર્ ર્વસ્તારમા ંિોવા ંમળતી નથી. 

૪.૫   રસ્તા 
વષય ૨૦૧૮-૧૯ના ંઅંતે જિલ્લાના ંરસ્તાઓની ક લ લબંાઇ ૪,૬૩૯.૯૨ હક.મી. થઇ છે. (સામ દાર્યક, નોન 
પ્લાન,શહરેી અને પ્રોજેકટ રોડ ર્સવાય) જેમાના ૮૬૨.૪૫ હક.મી. માગો સરકારના જાહરે બાધંકામ ર્વભાગ 
અંતગયત છે. જ્યારે ૩૭૭૭.૪૭ હક.મી. માગો જિલ્લા પચંાયત હસ્તક છે. 

 ૪.૬  પહરવહન 
 વષય ૨૦૧૮-૧૯ના અંતે ભાવનગર જિલ્લામા ંએસ.ટી.ર્નગમ દ્વારા સચંાબલત માગોની સખં્યા ૧૨૨૨ છે. 
તથા આવરી લેવાયેલ રૂટની લબંાઇ ૧૫૬૦ હક.મી. છે. વષય : ૨૦૧૮-૧૯ દરર્મયાન સફર કરેલ દૈર્નક 
મ સાફરોની સરેરાશ સખં્યા ૫૩0 છે તથા ર્નગમની ક લ આવક રૂ.૯૦૨૧૩૬૦ છે. જિલ્લાના ં૬૭૧ ગામો પૈકી 
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૫૭૪ ગામો એસ.ટી. બસની સીધી સવલત ધરાવે છે. જ્યારે ૮૮ ગામો આડકતરી તથા નજીકના અંતરમા ં
એસ.ટી.ની સવલત ધરાવે છે. 

૪.૭   ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ 
માગય સલામતીના ધોરર્ના હતે  સર લાયસ સ આપવાની પ્રર્ાલીમા ંઆમ લ પહરવતયન લાવવામા ંઆવ્   છે. 
િાઇવીંગ લાયસ સ પદ્ધર્તન  ં કોમ્પ ટરાઇઝેશન કરી િાઇવીંગ લાયસ સ સ્માટય કાડય સ્વરૂપમા ં અરિદારના 
રહઠેાર્ના સરનામે મળી રહ ે તેવી ર્વતરર્ વ્યવસ્થા ર્વકસાવવામા ંઆવેલ છે. નવીન ર્વતરર્ વ્યવસ્થા 
અંતગયત માચય-૨૦૧૯ના અંતે જિલ્લા ખાતે િાઇવીંગ લાયસ સન  ંર્વતરર્ કરવામા ંઆવેલ છે.  
 ટપાલ અને સદેં ા વ્યવહાર 
૪.૮  માચય-૨૦૧૯ના ંઅંતે જિલ્લામા ં૩૨૦ ટપાલકચેરીઓ/શાખાઓ કાયયરત છે. જેમા ભાવનગર તાલ કામા ં
૩૮, ગારીયાધરમા ં૨૬, ઘોઘામા ં૧૮, જેસરમા ં૧૬, મહ વામા ં૫૧, પાલીતાર્ામા ં૩૬, ર્સહોરમા ં૩૪, તળાજામા ં
૫૪, ઉમરાળામા ં૨૩ અને વલ્લભીપ રમા ં૨૪ ટપાલકચેરીઓ/શાખાઓ કાયયરત છે. 
 બેંકીંગ 
૪.૯  આધ ર્નક અથયતતં્રમા ંબેંકોન  હોવ  ંઅર્નવાયય છે. ભારતીય બેંકીંગ ક્ષેત્રમા ંરા રીય તથા સહકારી ક્ષેત્રન  ં
સહઅસ્સ્તત્વ એ ભારતીય બેંકીંગ અથયતતં્રન  ંઆગવ  ંલક્ષર્ છે. ભાવનગર જિલ્લામા ંરા રીયકૃત બેંકોની ૧૫૮ 
શાખાઓ, સહકારી બેંકોની ૬૩ શાખાઓ, િમીન-ર્ધરાર્ બેંકોની ૯ શાખાઓ, ગ્રામીર્ બેંકોની ૨૬ શાખાઓ તથા 
ખાનગી બેંકોની ૪૮ શાખાઓ આવેલી છે. 
 

૪.૧૦  તાલકુાવાર બેંકોની ર્વગતો  
ભાવનગર જિલ્લામા ંક લ અલગ-અલગ બૅ કોની ૩૦૪ શાખાઓ પૈકી ભાવનગર(શહરે)મા ં૧૦૬, ભાવનગર 
તાલ કામા ં૨૫, ગારીયાધાર ૧૫, ઘોઘા ૧૦, જેસર ૫, મહ વા ૩૬, પાલીતાર્ા ૨3, ર્સહોર ૨૯, તળાજા ૩૧, 
ઉમરાળા ૧૩ અને વલ્લભીપ રમા ં૧૧ શાખાઓ આવલેી છે. 

 સહકાર 
૪.૧૧ ર્િરાણ મડંળીઓ  

વષય-૨૦૧૮-૧૯ના અંતે ભાવનગર જીલ્લામા ં૧૬૧૫ મડંળીઓ આવેલી છે.જેમા ંભાવનગર તાલ કામા ંક લ 
૩૪૨, ગારીયાધાર ૭૦, ઘોઘા ૧૦૬, જેસર ૭૦, મહ વા ૧૯૯, પાલીતાર્ા ૧૬૦,ર્સહોર ૧૭૦, તળાજા ૩૦૮, 
ઉમરાળા ૮૨ અને વલ્લભીપ રમા ં૧૦૮ મડંળી આવેલી છે. આ સહકારી મડંળીઓમા ં૪૨૫ જેટલી પ્રાથર્મક 
ખેતી ર્વષયક ર્ધરાર્ મડંળીઓ નોંધાવા પામલે છે. એટલે કે ૨૬% ફાળો માત્ર પ્રાથર્મક ખેતી ર્વષયક ર્ધરાર્ 
મડંળીઓનો છે.       
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૫ . સામાજિક ર્વભાગો 

 ર્શક્ષર્
  ૫.૧ પ્રાથર્મક ર્ ક્ષણ 

ભાવનગર જિલ્લામા ંપ્રાથર્મક ર્શક્ષર્ પરૂી પાડતી ૮૪ સરકારી, ૯૩૩ લોકલ બોડીની, ૫ ગ્રાટેંડ તથા 
૧૬૪ ખાનગી શકૈ્ષબર્ક સસં્થાઓ છે. વષય: ૨૦૧૮-૧૯ દરર્મયાન ધોરર્ ૧ થી ૫નો િોપ આઊટ રેટ 
૧.૧૨ છે. તથા ધોરર્ ૬ થી ૮નો િોપ આઊટ રેટ ૦.૮૪ છે. 
 

     પ્રાથર્મક ર્ ક્ષણની તાલકુાવાર સ્સ્થર્ત  

 ગણુો્સવ 
ગ ર્ોત્સવ ૨૦૧૮-૧૯ દરર્મયાન જિલ્લાની ૫૮ શાળાઓ A+, ૭૪૩ શાળાઓ A, ૨૦૪ શાળાઓ B, ૨૩ 
શાળાઓ C અને ૨ શાળાઓ D ગ્રેડ ધરાવતી હતી. 
 ર્વદ્યાદીપ યોિના 

ર્વદ્યાદીપ યોિના અંતગયત પ્રાથર્મક શાળા અન ેઆશ્રમ શાળામા ંભર્તા ંર્વધાથીઓને ૧૦૦% વીમા 
કવચ પરૂ ં પાડવામા ંઆવે છે. જે અંતગયત અકસ્માતે મતૃ્   થતા ંરૂ. ૫૦,૦૦૦/- ની સહાય ચ કવવામા ં
આવે છે. 
 ર્વદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ 

ક યા કેળવર્ીને ઉિેિન આપવાના ંહતે  સર રાજ્યની પ્રાથર્મક શાળામા ં “ર્વદ્યાલક્ષ્મી બો ડ“ યોિના 
અમલમા ંમ કવામા ંઆવેલ છે. આ યોિના ંહઠેળ જે ગ્રામ્ય અને શહરેી ર્વસ્તારમા ંસ્ત્રી સાક્ષરતા દર 
૩૫% થી ઓછો હોય તે ગ્રામ્ય અને શહરેી ર્વસ્તારની ક યાઓને પ્રથમ ધોરર્મા ંદાખલ કરાતા ંધોરર્ 
સાત સ ધીન  ંર્શક્ષર્ પરૂ ં કયાય બાદ મળવાપાત્ર રૂ.૧,૦૦૦/-નો બો ડ આપવામા ંઆવ ેછે.વષય : ૨૦૧૬-
૧૭ દરર્મયાન ભાવનગર જિલ્લામા ં૪૧૨ ક યાઓને ર્વદ્યાલક્ષ્મી બો ડ આપવામા ંઆવેલ છે .વષય : 
૨૦૧૭-૧૮ દરર્મયાન ભાવનગર જિલ્લામા ં૨૬૭૩ ક યાઓને ર્વદ્યાલક્ષ્મી બો ડ આપવામા ંઆવેલ છે 
.વષય : ૨૦૧૮-૧૯ દરર્મયાન ભાવનગર જિલ્લામા ં૨૭૯૭ ક યાઓને ર્વદ્યાલક્ષ્મી બો ડ આપવામા ં
આવેલ છે. 

   ૫.૨ માધ્યર્મક ર્ ક્ષણ 

માચય-૨૦૧૮મા ંધો.૧૦ની પરીક્ષામા ં૩૩૦૯૭ ર્વદ્યાથીઓ બેઠા હતા.ં જે પૈકી ૨૨૮૯૩ ર્વધાથીઓ ઉર્િર્ય 

થયેલ માચય-૨૦૧૯મા ંધો.૧૦ની પરીક્ષામા ં૩૪૧૨૩ ર્વદ્યાથીઓ બેઠા હતા.ં જે પૈકી ૨૪૨૫૧ ર્વધાથીઓ 

ઉર્િર્ય થયલે. 
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    ૫.૩ ઉચ્ચતર માધ્યર્મક ર્ ક્ષણ 
માચય-૨૦૧૮મા ંધો.૧૨ની પરીક્ષામા ં૨૫,૭૧૮  ર્વદ્યાથીઓ બેઠા હતા.ં જે પૈકી ૧૫,૫૦૦  ર્વધાથીઓ 

ઉર્િર્ય થયલે. માચય-૨૦૧૯મા ંધો.૧૨ની પરીક્ષામા ંસામા ય પ્રવાહમા ં૨૧૩૨૪ ર્વદ્યાથીઓ બેઠા હતા.ં 

જે પૈકી ૧૨૬૪૫ ર્વધાથીઓ ઉર્િર્ય થયેલ.  

   ૫.૪ તારં્્રનક ર્ ક્ષણ:-  

જિલ્લામા ંડીગ્રી ઇિનેરી ર્શક્ષર્ પરૂી પાડતી ૩ સસં્થા આવેલ છે. હડપ્લોમા ંઇિનેરી ર્શક્ષર્ પરૂી 
પાડતી ૨ સસં્થા આવેલ છે.  

 આરોગ્યસેવાઓ  
  ૫.૫   જિલ્લામા ંઆરોગ્ય ર્વર્યક સરુ્વિા  

જિલ્લામા ં૪ સરકારી હોસ્સ્પટલ, ૧૩ સામ હહક આરોગ્ય કેંદ્રો, ૪૭ પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેંદ્રો, ૩૦૦ પેટા 
આરોગ્ય કેંદ્રો આવેલા છે.  

  ૫.૬   ાળા આરોગ્ય તપાસણી કાયષક્ર્મ 
શાળા આરોગ્ય તપાસર્ી કાયયક્ર્મ તા.૨૫/૧૧/૧૮  થી તા.૧૨/૦૨/૧૯ દરર્મયાન યોજાયેલ હતો. જેમા ં
૪૬૬૮૦૩ બાળકોની આરોગ્ય તપાસર્ી કરવામા ંઆવલે. જે પૈકી ૯૨૪૭૧ બાળકોને સ્થળ પર 
સારવાર આપવામા ંઆવેલ. તથા ૧૦૮૨૪ બાળકોને સદંભય સેવાઓ પરૂી પાડવામા ંઆવેલ.  

  ૫.૭ રસીકરણ  
ભાવનગર જિલ્લામા ંવષય ૨૦૧૮-૧૯મા ંક લ ૩૫,૯૧૭ સ્ત્રીઓન ેટી.ટી. મધર રસી આપવામા  આવેલ. 
જ્યારે ક લ ૩૬૩૭૬ બાળકોને બી.સી.જી., ક લ ૩૦,૯૮૨ બાળકોન ેપોબલયો, ક લ ૩૨૯૯૯ બાળકોને 
ઓરીની રસી મ કવામા ંઆવેલ અને ક લ ૩૧૨૯૯ બાળકોન ુસપંરૂ્ય રસીકરર્ કરવામા ંઆવેલ હત .ં 
ભાવનગર  જિલ્લામા ંવષય : ૨૦૧૮-૧૯ દરર્મયાન ક લ એ.એન.સી. રજીસ્રેશન ૪૦૪૮૦ થયેલ. 
જ્યારે ડીલીવરી રજીસ્રેશન ૨૮૨૫૪ થયેલ હત  . જેમાથંી સસં્થાકીય પ્રસ ર્ત ૨૨૪૧૮ થયેલ હતી. 

  ૫.૮ કુટંુબ કલ્યાણ કાયષક્રમ 
વષય : ૨૦૧૮-૧૯ દરર્મયાન ૧૦,૩૬૧ નશબધંીના ંઓપરેશનની તથા ૧૬,૦૦૭ સ્ત્રીઓન ેઆંકડી 
મ કવાની કામગીરી થઇ હતી. 
 

  ૫.૯  દુિ સજંીવની યોિના 
 આ યોિના હઠેળ જિલ્લાના ર્વકાસશીલ તાલ કા(ઘોઘા)ના ં ૬ માસથી ૫ વષય સ ધીના બાળકોન ે

અઠવાહડયામા ંબે વખત ૧૦૦ ર્મલી તથા સગભાય અને ધાત્રી માતાઓન ે૨૦૦ ર્મલી પેસ્  રાઇસ્ડ 

ફ્લેવડય ફોટીફાઇડ દૂધ આપવામા ંઆવે છે. વષય : ૨૦૧૮-૧૯ દરર્મયાન જીલ્લાના ઘોઘા તાલ કાની 

૯૯ આંગર્વાડીઓના ૬૭૦૨ બાળકોને તથા ૧૨૭૪ સગભાય /ધાત્રી માતાઓને આ યોિના હઠેળ 

લાભ આપવામા ંઆવેલ  છે.  
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  ૫.૧૦ િનની સરુક્ષા યોિના 
આ યોિના હઠેળ ગ્રામીર્ સ્વાસ્થ્થય ર્મશન અંતગયત ગરીબ સગભાય બહનેોને સસં્થાકીય પ્રસરૂ્તના ં
પ્રોત્સાહન દ્વારા માતા મરર્ અને નવજાત ર્શશ  મરર્ને ઘટાડવાના હતે  સર સલામત માતતૃ્વ પરૂૂ ં
પાડવામા ંઆવે છે. આ યોિના અંતગયત ભાવનગરમા ં વષય:-૨૦૧૮-૧૯ દરર્મયાન ક લ ૪૭૪૯ 
લાભાર્થિઓન ેલાભ આપવામા ંઆવલે.  
 

  ૫.૧૧ કસ્તરુબા પોર્ણ સહાય યોિના 
આ યોિનાનો લક્ષ્યાકં ગરીબી રેખા હઠેળની સગભાયઓ અને માતાઓના ંક પોષર્ અન ેએનીર્મયા 
સાથ ેસકંળાયેલ બબમારીન  ંપ્રમાર્ અને મતૃ્   દર ઘટાડવાનો છે. ગભાયવસ્થા દરર્મયાન આ યોિના 
અંતગયત પૌષ્ ટક ખોરાક અને પરૂક માઇિો    રીય ટ માટેની સહાય આપવામા ંઆવે છે.વષય : ૨૦૧૮-
૧ દરર્મયાન આ યોિના અંતગયત ભાવનગર જિલ્લામા ં૧૧૩૪ લાભાર્થિઓને રૂ. ૨૩,૪૨,૦૦૦ની 
સહાય આપવામા ંઆવેલ.       

  ૫.૧૨ ચચિંરજીવી યોિના  
આ યોિના હઠેળ સામા ય અને મ શ્કેલ પ્રસરૂ્ત અંગ ે ખાનગી દવાખાના-હોસ્પીટલોમા ં ર્ન ર્ાતં 

તબીબોની સેવાઓ પરૂી પાડવામા ંઆવે છે. આ યોિના હઠેળ ૧૯ વષયથી વધ  ઉંમર ધરાવતી 

સ્ત્રીઓને પ્રસરૂ્ત અંગે સેવાઓ પરૂી પાડવામા ં આવ ે છે..યોિના અંતગયત ભાવનગરમા ં ક લ 

૨૫,૬૫,૯૦૦  લાખની સહાય  આપવામા ંઆવેલ.  

  ૫.૧૩ રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્્ય વીમા યોિના 
આ યોિના ગ િરાતના ંબી.પી.એલ ક ંટ ંબોને આરોગ્ય વીમા કવચ પરૂ  પાડ ેછે. તેમ િ માદંગીના 
ખચય સામે રક્ષર્ પરૂ ં પાડ ેછે. આ યોિના ંહઠેળ નામ નોંધર્ી પામેલ દરેક ક ંટ ંબને ફેમીલી ફલોટર 
ધોરર્ે વાર્ષિક રૂ.૩૦,૦૦૦ન  ં આરોગ્ય કવચ પરૂ  પાડવામા ંઆવ ે છે. ઉપરાતં ક ટ ંબની ર્સર્નયર 
ર્સહટઝનને રૂ.૩૦,૦૦૦ વધારાના મળવાપાત્ર છે. એમ ક ટ ંબને ક લ રૂ.૬૦,૦૦૦ મળવાપાત્ર છે. 

 
  ૫.૧૪ તાલકુાવાર  તબીબી સસં્થાઓ  

જિલ્લાની મોટા ભાગની માનવ વસાહત ગ્રામ્ય ર્વસ્તારમા ંવસવાટ કરે છે. જેમની આરોગ્યની મોટા 

ભાગની સ ર્વધાનો આધાર પ્રાથર્મક આરોગ્ય કે દ્ર, પેટા આરોગ્ય કે દ્ર પર રહલેો છે. સામા ય રીતે 

એક લાખની વસર્તએ એક સામ હહક આરોગ્ય કે દ્ર હોય છે. જિલ્લાના અગત્યના શહરેોમા ંસામ હહક 

આરોગ્ય કે દ્રો િોવામળે છે. ભાવનગર  જિલ્લામા ં૧૩ સામ હહક આરોગ્ય કે દ્રો આવેલા છે. જ્યારે ૪૭  

જેટલા પ્રાથર્મક આરોગ્ય કે દ્રો, તથા જ દા જ દા ંઅગત્યના ગામડાઓમા ંનજીકના ગામડાઓને સ ર્વધા 
પરૂી પાડતા ૩૦૦ જેટલા પેટા આરોગ્ય કે દ્રો આવેલા છે. આ  વેહદક ઉપચાર પધ્ધર્ત ધરાવતા ં૨૩ 

જેટલા આ  વેહદક દવાખાના આવેલા છે.
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 મહહલા અને બાળર્વકાસ  
  ૫.૧૫ પોર્ણ 

  જિલ્લા મા ં વષય ૨૦૧૮-૧૯ દરર્મયાન ક લ ૧૯૦૭ આંગર્વાડીઓ પૈકી ૧૯૦૫ 

આંગર્વાડીઓ કાયયરત છે. જે પૈકી ભાવનગરમા ં૧૩૫, તળાજામા ં૨૫૭, ઘોઘામા ં૯૯, મહ વામા ં૩૫૧, ર્શહોર 

મા ં૧૭૯, પાલીતાર્ામા ં૨૦૨, ગારીયાધારમા ં૧૦૫, ઉમરાળામા ં ૯૮, જેસરમા ં૭૮ અને વલ્લભીપ રમા ં ૮૯ 

જ્યારે ભાવનગર શહરેી ર્વસ્તાર મા ં ૩૧૪ આંગર્વાડી કાયયરત છે જે પૈકી ૧૩૩૬ આંગર્વાડીઓ પોતાના 

મકાનમા ંબેસે છે જ્યારે ૨૨૨ આંગર્વાડીઓ ભાડાના મકાનમા ંતથા ૩૪ આંગર્વાડીઓ અ ય સરકારી મકાનમા ં

બેસે છે  .વષય ૨૦૧૮- ૧૯ ના અંતે ક લ ૫૨૭૨  ક પોષીત  તથા ૧૧૨૨ અર્તક પોષીત બાળકોને પોષર્ આપવામા ં

આવેલ  .વષય ૨૦૧૮- ૧૯ દરર્મયાન હકશોરી શસ્ક્ત યોિના હઠેળ ૧૧ થી ૧૮ વષય ની ૨૩૮૪૨ હકશોરીઓને 

આવરી લેવામા ંઆવલે. 

  ૫.૧૬ પ્રિાનમ્ંરની માત ૃવદંના યોિના 
  આ યોિના જા   આરી ૨૦૧૭ થી અમલમા ંઆવેલ છે જે અંતગયત પ્રથમ સગભાયવસ્થા અને જીર્વત  

બાળિ મ સમયે લાભાથી મહહલા પ્રસરૂ્ત પવેૂ અને પ્રસરૂ્ત બાદ પરૂતા પ્રમાર્મા ં આરામ અને પોતાના 

સ્વાસ્થયની કાળજી લઇ શકે તે માટે તેની રોિગારીના ન કશાનન  રોકડ સહાયના સ્વરૂપે માતાને ત્રર્ હપ્તામા ં

રૂ.૫૦૦૦/- ની સહાય આપવામા ંઆવ ેછે. જીલ્લામા ંવષય ૨૦૧૮-૧૯ દરર્મયાન ૧૧,૯૪૫ લાભાથીઓન ેસહાય 

આપવામા ંઆવેલ છે. 

  હરેી ર્વકાસ અને  હરેી ગહૃર્નમાષણ 
   ૫.૧૭ ર્નમષળ ગિુરાત યોિના 

આ યોિના હઠેળ શહરેી ર્વસ્તારમા ંશૌચાલયની સ ર્વધાથી વબંચત ક ંટ ંબોને શૌચાલય બનાવવા માટેનાર્ાકીય  

સહાય ચકૂવવામા ંઆવે છે. 

 વ્યસ્ક્તગત  ૌચાલય 
  ૫.૧૮ સ્વચ્છભારતર્મ ન (ગ્રામીણ) 

સ્વચ્છ ભારતર્મશન (ગ્રામીર્) હઠેળ જિલ્લાના ંતમામ ગામોમા ં૧૦૦% ઘરદીઠ શૌચાલયની કામગીરી પરૂ્ય 
કરવામા ંઆવેલ છે.   

  ૫.૧૯ ગરીબકલ્યાણમેળા:-  
વષય : ૨૦૧૮-૧૯મા ં ભાવનગર જિલ્લામા ં યોજાયેલ ગરીબકલ્યાર્ મેળામા ૫૨૫૪ લાભાર્થિઓન ે
રૂ.૨,૦૪,૦૪,૯૧૯ ના ંસાધન/સહાયની રકમ ચ કવવામા ંઆવેલ. 
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 રોિગાર અને તાચલમ 

   ૫.૨૦ જિલ્લામા ંક લ ૧૬૭૪૨ જેટલા રોિગાર વાચં્છુઓ ચાલ  વષય દરમ્યાન નોંધાવા પામેલ હતા.ં જેમા ં૧૨૧૧૪ 
પ રૂષો અને ૪૬૨૮ સ્ત્રીઓ હતી. જિલ્લા રોિગાર કચેરીના ઉપિમે જિલ્લામા ં કે દ્ર સરકારના આમી, 
ર્મલેરી,ઇ ડીયન એરફોસય વગેરે સરંક્ષર્ દળોની ભરતીઓ માટે ર્નવાસી તાબલમ વગોન  ંઆયોિન કરવામા ં
આવે છે. આ તાબલમ વગોમા ંરહવેા-િમવા તથા તાબલમ પામેલ લોકો દ્વારા માગયદશયન આપવામા ંઆવે છે. 
તાબલમ વગોના લાભાથીને  સ્ટાયપે ડ ચ કવવામા ંઆવે છે.  

 સમાિ સરુક્ષા  
  ૫.૨૧ અપગં ઓળખ કાડષ 

વષય : ૨૦૧૮-૧૯ દરર્મયાન જિલ્લાના ૧૮૪૨ ર્વકલાગં લાભાર્થિઓન ેઅપગં ઓળખ કાડય કાઢી આપવામા ં
આવ્યા. 

  ૫.૨૨ અપગં સાિન સહાય યોિના 
વષય : ૨૦૧૮-૧૯ દરર્મયાન અપગં સાધન સહાય યોિના અતગંયત  ૪૦% થી વધારે અપગંતા ધરાવતા ૫ 
વષયથી ઉપરથી ઉંમરના વ્યસ્ક્તઓને રાઇર્સકલ, બાઇર્સકલ, હાથલારી, સીલાઇ મર્શન વગેરેબ સાધન સહાય 
ચ કવવામા ંઆવી. 

   ૫.૨૩  ર્વકલાગં લગ્ન સહાય 
        આ યોિના તા-૦૧/૦૭/૧૪/ થી અમલમા આવેલ છે. આ યોિના અંતગયત હદવ્યાગં વ્યસ્ક્ત સામા ય વ્યસ્ક્ત 

સાથે લગ્ન કરે તો રૂ.૫૦,૦૦૦ તથા બનં ેહદવ્યાગં હોય તો બનંનેે રૂ. ૫૦,૦૦૦ની સહાય આપવામા આવ ેછે. તા-

0૧/૦૭/૨૦૧૪ થી તા-૨૧/૦૫/૨૦૧૬ સ ધી લગ્ન કરનારને રૂ.૨૦,૦૦૦ મળતા હતા. વષય : ૨૦૧૮-૧૯ 

દરર્મયાન ૧૦૪ લાભાથીઓને રૂ.૪૭.૫૦ લાખની સહાય આપવામા આવલે છે.   
  ૫.૨૪ સતં સરુદાસ યોિના 

સતં સ રદાસ યોિના અંતગયત ૮૦% થી વધારે અપગંતા ધરાવતા તથા ૦ થી ૧૬ સ્કોરવાળા  બી.પી.એ.લ. 
૧૬૩૬ લાભાથીઓને વષય : ૨૦૧૮-૧૯ દરર્મયાન રૂ.૧૨૯.૩૨ લાખની સહાય કરવામા ંઆવી. 

  ૫.૨૫ અપગં ર્ ષ્ટ્યવરૃ્િ યોિના  
વષય : ૨૦૧૮-૧૯ દરર્મયાન scw-1 સ્કોલરશીપ યોિના હઠેળ ૯૬૪૬ લાભાથીઓને રૂ.૫૫.૦૫ લાખની સહાય 
કરવામા ંઆવી. scw-3 મ ની મેતરાિ ર્શ યવ્રતૂી યોિના હઠેળ ૪૯૨૧ લાભાથીઓન ેરૂ.૧૪૪.૪૪ લાખની સહાય 
કરવામા ંઆવી. scw-3પ્રીમેરીક ર્શ યવ્રતૂી યોિના હઠેળ ૮૫૩ લાભાથીઓન ેરૂ.૨૬.૦૪ લાખની સહાય કરવામા ં
આવી. 

૫.૨૬ કંુવરબાઇનુ ંમામેરુ યોિના ં
આ યોિના હઠેળ વષય :૨૦૧૮-૧૯મા ંઅન સ બચત જાર્તની  ૧૮૧ ક યાઓને મામેરા સહાય પેટે રૂ ૧૮.૧૦ લાખની 
સહાય ચ કવવામા ંઆવેલ છે. 
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૫.૨૭ મફત તબીબી સહાય યોિના ં 
આયોિના હઠેળ સામાજિક શૈક્ષબર્ક પછાત વગય, આર્થિક પછાત વગો તથા ર્વચરતી-ર્વમ કત જાર્તના ંતમેિ 
અન સ બચત જાર્તના ંટી.બી., રકતર્પત, કે સર તથા એઇડસના ંદદીઓને સહાય ચકૂવવામા ં આવે છે.  

૫.૨૮ રાજા હરી ચદં્ર મરણોિર યોિના 
આ યોિના હઠેળ વષય :૨૦૧૮-૧૯ દરર્મયાન ૧૨૬ લાભાર્થિઓને રૂ.૬.૩૦ લાખની સહાય ચ કવવામા ંઆવેલ 
છે. 

૫.૨૯ ડો.આંબેડકર આવાસ યોિના ં 
આયોિના હઠેળ વષય : ૨૦૧૮-૧૯મા ંઅન સ બચત જાર્તના ં૨૯૪ લાભાર્થિઓન ેરૂ. ૧૦૪.૪૬ લાખની  સહાય 
ચ કવવામા ંઆવેલ છે.  

 ૬.  ભાવ અને જાહરે ર્વતરણ વ્યવસ્થા 

 અં્યોદય યોિના     
 ૬.૧   ભાવનગર જિલ્લામા ં૨૫,૬૧૬ અર્તગરીબ ક ટ ંબોને અંત્યોદય કાડય આપવામા ંઆવેલ છે. આ યોિના ંહઠેળ 

લાભાર્થિને કાડયદીઠ રૂ.૨.૦૦ ભાવે ૨૫હક.ગ્રા ઘઉં, રૂ.૩.૦૦ના ંભાવે કાડયદીઠ ૧૦હક.ગ્રા ચોખા,   રૂ.૧.૦૦ના ંભાવ ે
૧હકલો આયોડાઇઝ મીઠ  અને વ્યસ્ક્ત દીઠ ૨લીટર કેરોસીન રાહત દરથી આપવામા ંઆવે છે. 

૬.૨   આ યોિના હઠેળ વષય : ૨૦૧૮-૧૯ દરર્મયાન ભાવનગર જિલ્લામા ં૭૨૨૩૫ ટન ઘઉં, ૩૦૭૩૬ ટન ચોખા 

તથા ૩૦૬૦ ટન ખાડંન  ંર્વતરર્ કરવામા ંઆવેલ. જિલ્લામા ં૨૫૬૧૫૬ અંત્યોદય કાડય ધારકો, ૧,૧૪,૦૩૦ 

બીપીએલ કાડય ધારકો તથા ૪,૭૬,૮૫૨ એપીએલ કાડય ધારકો છે. 

 વાિબી ભાવની દુકાનો  
૬.3   સરકારશ્રીની જાહરે અનાિ ર્વતરર્ વ્યવસ્થા અંતગયત જિલ્લામા ંક લ ૭૦૪ વાિબી ભાવની દ કાનો કાયયરત 

છે. આ અનાિ ર્વતરર્ પ્રર્ાલી ત્રર્ પ્રકારે ર્વભાજિત કરવામા ંઆવેલી છે. જેમા ંઅર્ત ગહરબ તથા આર્થિક 

રીતે અસક્ષમ અને પહરવારના કોઇ પર્ સભ્યો કમાવવા શસ્ક્તમાન ન હોય તેવા વગયને અંત્યોદય કાડય 

આપી અનાિ પરૂ ં પાડવામા ંઆવે છે. 

૬.૪   સરકારશ્રી દ્વારા આર્થિક સક્ષમતાને બીજી પધ્ધર્તથી પર્ નક્કી કરવામા ંઆવે છે. આવી રેખાને ગહરબી રેખા 

નીચે જીવતા ંપહરવારો અને ગહરબી રેખા ઉપર જીવતા ંપહરવારો તહરકે ઓળવામા ંઆવે છે. જિલ્લામા ંઆ 

ત્રર્ેય પદ્ધર્તથી કાડય આપવામા ંઆવેલ છે. 

 ૬.૫    જિલ્લામા ંક લ રેશનકાડય ધારકોનીસખં્યા ૬,૨૨,૬૬૨ થવા ંપામી છે. રેશનકાડય ધારકોને સસ્તા દરે ઘઉં, ચોખા, 

ખાડં, મીઠ , કેરોર્સન તથા વષયમા ં૨ બે વખત તેલન  ંર્વતરર્ કરવામા ંઆવ ેછે.મોટા ભાગના કાડય ધારકોને 

ખાતા ખોલી અને સબર્સડીની રકમ કાડય ધારકના ખાતામા ંિમા ંકરાવવામા ંઆવ ેછે. હાલ સરકારશ્રી 

દ્વારામા ંઅન્નપરૂ્ાય યોિના ંદ્વારા મોટા ભાગના ગરીબ તથા અર્ત પછાત લોકોને અનાિની સ ર્વધાથી આવરી 

લેવામા ંઆવ્યા છે.  
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૭.   જાહરે નાણા અને આયોિન 

૭.૧  ર્વકેંહદ્રત જિલ્લા આયોિન 
 ર્વકેષ્ દ્રત જિલ્લા આયોિનની ર્વર્વધ િોગવાઇઓ જેવી કે ૧૫% ર્વવેકાધીન િોગવાઇ, ૫% પ્રોત્સાહક 

િોગવાઇ, ખાસ પછાત ર્વસ્તાર િોગવાઇ, ભાવનગર જિલ્લાને વષય : ૨૦૧૭-૧૮મા ં મળવાપાત્ર રકમ  
૧૬૦૦.૦૦ લાખ સામ ે૧૫૩૩.૭૨ લાખના ંકામોને વહીવટી મજં રી આપવામા ંઆવેલ. જેની સામે ૨૦૧૮-૧૯ 
અંર્તત ૮૯૯.૬૫ લાખનો ખચય થયેલ. (૫૮.૯૯% નાર્ાકંીય ર્સધ્ધ્ધ)  
 

 માન.ધારાસભ્યશ્રી િોગવાઇ હઠેળ ભાવનગર જિલ્લાન ેવષય ૨૦૧૮મા ંમળવાપાત્ર રકમ ૧૦૫૦.૦૦ લાખ 
સામે જ લાઇ -૨૦૧૯ અંર્તત ૪૩૪ કામોને ૯૨૨.૮૬ લાખની વહીવટી મજૂંરી આપવામા ંઆવેલ.  

 ર્વકાસશીલ તાલ કો િોગવાઇ (ઘોઘા) હઠેળ વષય : ૨૦૧૮-૧૯મા ંમળવાપાત્ર રકમ ૨૦૦.૦૦ લાખ સામ ે
જ લાઇ-૨૦૧૯ અંર્તત ૧૭ કામોને ૬૮.૩૮ લાખની વહીવટી મજૂંરી આપવામા ંઆવેલ.  

 
૭.૨  એ.ટી.વી.ટી :- 

 એ.ટી.વી.ટી. યોિના ંહઠેળ ગ્રામ્ય કક્ષાએ પાયાની સ ર્વધાઓ જેવી કે ગ્રામ્ય રસ્તા, ગટર વ્યવસ્થા, પીવાના ં
પાર્ીની સ ર્વધા તથા ઘન કચરાનો ર્નકાલની સ ર્વધાઓ પરૂી પાડવા અંગેના કામો હાથ ધરી શકાય છે.  

 એ.ટી.વી.ટી. િોગવાઇ હઠેળ ભાવનગર જિલ્લામા ંવષય : ૨૦૧૮-૧૯મા ંમળવાપાત્ર રકમ ૧૬૭૫.૦૦ લાખ 
સામે જ લાઇ-૨૦૧૯ અંર્તત ૬૫૮ કામોને ૧૬૭૫.૦૦ લાખની વહીવટી મજૂંરી આપવામા ંઆવલે તથા 
૧૩૦૬.૫૦ લાખનો ખચય થયેલ. (૭૮% નાર્ાકંીય ર્સધ્ધ્ધ) તથા ૫૨૩ કામો (૭૯.૪૮ % ભૌર્તક ર્સધ્ધ્ધ) પરૂ્ય 
થયેલ. 

  ૮. રમત ગમત 

૮.૧ ખેલ મહાકંુભ 

 સરકારશ્રીના ભગીરથ પ્રયાસના ભાગ રૂપે સ્ક લ લેવલ ેશૈક્ષબર્ક પ્રવરૃ્િ સાથે આરોગ્યની તદં રસ્તી િળવાઇ રહ ે
તે ઉપરાતં યોગ્ય   વા રમતવીર કૌશલ્યન  ં ર્નમાયર્ થાય તે માટે શૈક્ષબર્ક પ્રવરૃ્િ સાથે રમત-ગમતની પ્રવરૃ્િ 
માટે ખેલ મહાક ંભ શરૂ કરવામા ંઆવ્યો છે. જેમા ં ર્વજેતાને યોગ્યાન િમ મ િબ સ્ક લથી માડંી રાજ્ય સ્તરે લઇ 
િવામા ંઆવે છે. તે માટે ર્વજેતાને યોગ્ય પ્રોત્સાહક રકમ પર્ યોગ્યાન િમ મ િબ ચ કવવામા ંઆવે છે. 
 

 ભાવનગર જિલ્લામા ંયોજાયેલ ખેલ મહાક ંભ-૨૦૧૮મા ંક લ ૧,૭૨,૦૩૪ રજીસ્ટેશન થયેલ જે પૈકી ક લ ૧,૩૩,૧૭૫ 
ખેલાડીઓએ ભાગ લીધેલ. જેમાથી ક લ ૫૩૯૭ ર્વધ્યાથીઓને રૂ.૬૧,૬૭,૨૫૦ પ રસ્કારની રકમ મળેલ.તથા 
સ્પેર્સયલ ખેલ મહાક ંભમા ંક લ ૧૬૫૫ રજીસ્ટેશન થયેલ જે પૈકી ક લ ૧૪૮૨ ખેલાડીઓએ ભાગ લીધેલ. જેમાથી 
૬૫૭ ર્વધ્યાથીઓને રૂ.૧૯,૫૦,૦૦૦ પ રસ્કારની રકમ મળેલ.  
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ભાગ-2 

ભાવનગર જિલ્લાની ઉડતી નિરે ગિુરાત સાથે સમીક્ષા 
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૧ ૨ 3 ૪ ૫ ૬ 

 ર્વસ્ તાર અને વસર્ત:     

૧ વહીવટી માળખુ ં     
 તાલ કાની સખં્યા ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૦ ૨૫૦ 
 શહરેોની સખં્યા ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૮ ૩૪૮ 
 વૈધાર્નક શહરેોની સખં્યા ૨૦૧૧ સખં્ યા ૭ ૧૯૫ 
 સે સસ શહરેોની સખં્યા ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૧ ૧૫૩ 
 ગામડાઓની સખં્યા )સે સસ મ િબ(  ૨૦૧૧ સખં્ યા ૬૬૯  ૧૭૮૪૩ 
૨ વસર્ત     

૨.૧ કુલ વસર્ત     
 ક લ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૨૪૦૧૯૧૭  ૬૦૪૩૯૬૯૨ 

 પ રૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૨૪૪૪૭૯  ૩૧૪૯૧૨૬૦ 

 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૧૫૭૪૩૮  ૨૮૯૪૮૪૩૨ 

 ગ્રામ્ ય વસર્ત ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૩૭૮૩૪૨  ૩૪૬૯૪૬૦૯ 

 શહરેી વસર્ત ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૦૨૩૫૭૫  ૨૫૭૪૫૦૮૩ 

૨.૨ ગ્રામ્ ય વસર્ત     
 ક લ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૩૭૮૩૪૨  ૩૪૬૯૪૬૦૯ 

 પ રૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૭૦૫૦૪૫  ૧૭૭૯૯૧૫૯ 

 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૬૭૩૨૯૭  ૧૬૮૯૫૪૫૦ 

૨.3  હરેી વસર્ત     
 ક લ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૦૨૩૫૭૫ ૨૫૭૪૫૦૮૩ 

 પ રૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૫૩૯૪૩૪ ૧૩૬૯૨૧૦૧ 

 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૪૮૪૧૪૧ ૧૨૦૫૨૯૮૨ 

૨.૪ ૦-૬ વયજુથની કુલ વસર્ત     
 ક લ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૩૧૪૮૦૩  ૭૭૭૭૨૬૨ 

 પ રૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૬૬૫૭૦  ૪૧૧૫૩૮૪ 

 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૪૮૨૩૩  ૩૬૬૧૮૭૮ 

 ગ્રામ્ ય વસર્ત ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૯૪૯૯૭  ૪૮૨૪૯૦૩ 

 શહરેી વસર્ત ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૧૯૮૦૬ ૨૯૫૨૩૫૯ 

3 ર્વસ્ તાર ૨૦૧૧ ચો.હક. મી. ૬૬૪૬  ૧૯૬૨૪૪ 

૪ વસર્તની ગીચતા ૨૦૧૧ દર ચો.હક.મી..દીઠ ૩૬૧  ૩૦૮ 
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૫ જાર્ત પ્રમાણ     

 ક લ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૯૩૦ ૯૧૯ 

 ગ્રામીર્ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૯૫૫ ૯૪૯ 

 શહરેી ૨૦૧૧ સખં્ યા ૮૯૭ ૮૮૦ 

૬ અનસુચુચત જાર્તની વસર્ત     
 ક લ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૨૫૯૫૫   ૪૦૭૪૪૪૭ 

 પ રૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૬૪૯૯૮ ૨૧૧૦૩૩૧ 

 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૬૦૯૫૭  ૧૯૬૪૧૧૬ 

 ગ્રામ્ ય વસર્ત ૨૦૧૧ સખં્ યા ૬૬૭૬૬  ૨૨૮૧૫૭૩ 

 શહરેી વસર્ત ૨૦૧૧ સખં્ યા ૫૯૧૮૯  ૧૭૯૨૮૭૪ 

૭ અનસુચુચત િન જાર્તની વસર્ત     
 ક લ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૭૩૨૮ ૮૯૧૭૧૭૪ 

 પ રૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૩૮૩૦ ૪૫૦૧૩૮૯ 

 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૩૪૯૮ ૪૪૧૫૭૮૫ 

 ગ્રામ્ ય વસર્ત ૨૦૧૧ સખં્ યા ૨૪૫૭ ૮૦૨૧૮૪૮ 

 શહરેી વસર્ત ૨૦૧૧ સખં્ યા ૪૮૭૧  ૮૯૫૩૨૬ 

૮ બાળ જાર્ત પ્રમાણ     

 ક લ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૮૯૦ ૮૯૦ 

 ગ્રામીર્ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૯૦૫ ૯૧૪ 

 શહરેી ૨૦૧૧ સખં્ યા ૮૬૬ ૮૫૨ 

૯  સાક્ષર વસર્ત     
  ૯.૧  કુલ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૫૮૦૮૭૦  ૪૧૦૯૩૩૫૮ 

 પ રૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૯૧૧૯૨૮ ૨૩૪૭૪૮૭૩ 

 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૬૬૮૯૪૨ ૧૭૬૧૮૪૮૫ 

૯.૨ ગ્રામીણ     
 ક લ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૮૩૬૦૬૬ ૨૧૪૨૦૮૪૨ 

 પ રૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૪૯૧૮૭૧ ૧૨૪૬૭૬૪૩ 

 સ્ત્રી ૨૦૧૧ સખં્ યા ૩૪૪૧૯૫ ૮૯૫૩૧૯૯ 

૯.3   હરેી      

 ક લ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૭૪૪૮૦૪ ૧૯૬૭૨૫૧૬ 

 પ રૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૪૨૦૦૫૭ ૧૧૦૦૭૨૩૦ 

 સ્ત્રી ૨૦૧૧ સખં્ યા ૩૨૪૭૪૭ ૮૬૬૫૨૮૬ 
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૯.૪  અનસુચુચત જાર્ત      

 ક લ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૨૫૯૫૫ ૨૮૩૪૫૨૪ 

 પ રૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૬૪૯૯૮ ૧૬૨૫૭૨૧ 

 સ્ત્રી ૨૦૧૧ સખં્ યા ૬૦૯૫૭ ૧૨૦૮૮૦૩ 

 ગ્રામીર્ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૬૬૭૬૬ ૧૪૯૫૪૧૦ 

 શહરેી ૨૦૧૧ સખં્ યા ૫૯૧૮૯ ૧૩૩૯૧૧૪ 

૯.૫  અનસુચુચત િન જાર્ત     

 ક લ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૮૦૯૬ ૪૬૮૮૫૩૬ 

 પ રૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૪૨૧૮ ૨૭૦૭૮૪૫ 

 સ્ત્રી ૨૦૧૧ સખંયા ૩૮૭૮ ૧૯૮૦૬૯૧ 

 ગ્રામીર્ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૨૮૮૫ ૪૧૧૯૨૧૨ 

 શહરેી ૨૦૧૧ સખં્ યા ૫૨૧૧ ૫૬૯૩૨૪ 

૧૦ સાક્ષરતાનો દર     

૧૦.૧  ક લ ૨૦૧૧ %  ૭૫  ૭૯  
 પ રૂષો ૨૦૧૧ % ૮૬                 ૮૭  
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ % ૬૩ ૭૧  

૧૦.૨ ગ્રામીણ     

 ક લ ૨૦૧૧ % ૭૨ ૭૦ 

 પ રૂષો ૨૦૧૧ % ૮૪ ૭૨ 

 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ % ૬૦ ૮૨ 

૧૦.૩  હરેી      

 ક લ ૨૦૧૧ % ૭૪ ૬૧ 

 પ રૂષો ૨૦૧૧ %            ૮૩ ૮૬ 

 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ %           ૬૫ ૯૧ 

૧૦.૪ અનસુચુચત જાર્ત મા ંસાક્ષરતાનો દર     
  ક લ ૨૦૧૧ % ૭૫ ૮૦ 

 પ રૂષો ૨૦૧૧ % ૮૬                ૮૮  
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ % ૬૩ ૭૦  

૧૦.૫ અનસુચુચત િનજાર્તમા ંસાક્ષરતાનો દર   
  

 ક લ ૨૦૧૧ % ૮૨ ૬૨ 

 પ રૂષો ૨૦૧૧ % ૮૭ ૭૨  
 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ % ૭૧ ૫૩ 

ક્રમ ર્વગત વર્ષ એકમ ભાવનગર ગિુરાત 
૧૧  કુલ કામદારો (મખુ્ય અને સીમાતં )  ૨૦૧૧ સખં્ યા ૯૫૬૭૯૧ ૨૪૭૬૭૭૪૭ 
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 ૧. પ રૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા      ૬૯૯૫૬૯ ૧૮૦૦૦૯૧૪ 

 ૨. સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૨૫૭૨૨૨ ૬૭૬૬૮૩૩ 

 ૩. ગ્રામીર્ કામદારો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૫૯૮૩૬૫ ૧૫૫૭૦૦૯૨ 

 ૪. શહરેી કામદારો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૩૫૮૪૨૬ ૯૧૯૭૬૫૫ 

૧૧.૧ ગ્રામીણ કામદારો     

 ક લ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૫૯૮૩૬૫ ૧૫૫૭૦૦૯૨ 

 પ રૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૩૯૪૭૫૪ ૧૦૧૭૧૫૮૪ 

 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૨૦૩૬૧૧ ૫૩૯૮૫૦૮ 

૧૧.૨   હરેી કામદારો     

 ક લ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૩૫૮૪૨૬ ૯૧૯૭૬૫૫ 

 પ રૂષો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૩૦૪૮૦૫ ૭૮૨૯૩૩૦ 

 સ્ત્રીઓ ૨૦૧૧ સખં્ યા ૫૩૬૨૧ ૧૩૬૮૩૨૫ 

૧૧.3 મ ખ્ય કામ કરનારા ૨૦૧૧ સખં્ યા ૮૨૬૨૫૩ ૨૦૩૬૫૩૭૪ 

 ક લ વસર્ત સામે ટકાવારી ૨૦૧૧ % ૩૪.૪૦ ૩૩.૭  
૧૧.૪ ર્સમા ત કામ કરનારા ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૩૦૫૩૮ ૪૪૦૨૩૭૩ 

 ક લ વસર્ત સામે ટકાવારી 
૨૦૧૧ 

% 
૫.૪૩ 

             
૭૮.૨  

૧૧.૫ કામ નહીં કરનારા ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૪૪૫૧૦૬ ૩૫૬૭૧૯૪૫ 

 ક લ વસર્ત સામે ટકાવારી ૨૦૧૧ % ૬૦.૧૬ ૫૯.૨૦  
 

૧૧.૬ મખુ્ય અને ર્સમાતં કામ કરનારા તે પૈકી ૨૦૧૧ સખં્ યા ૮૨૬૨૫૩  ૨૪૭૬૭૭૪૭ 

 ૧. ખેડતૂો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૬૫૭૩૩ ૫૪૪૭૫૦૦ 

 ૨. ખેતમજૂરો ૨૦૧૧ સખં્ યા ૨૧૫૦૧૦ ૬૮૩૯૪૧૫ 

 ૩. ગહૃઉધોગમા ંકામ કરનારા ૨૦૧૧ સખં્ યા ૧૨૦૩૫ ૩૪૩૯૯૯ 

 ૪. અ ય કામકરનારા ૨૦૧૧ સખં્ યા ૪૩૩૪૭૫ ૧૨૧૩૬૮૩૩ 

 

૧૨ ખેતી -િમીનનો ઉપયોગ     

 ક લ ર્વસ્ તાર ૨૦૧૮-૧૯ ચો.હક.મી. ૬૨૪૦ ૧૯૬૦૨૪ 

 િગંલ ૨૦૧૮-૧૯ '૦૦ હકેટર ૧૭૦ ૧૮૩૪૦ 

 બીનખતેી  િમીન ૨૦૧૮-૧૯ '૦૦ હકેટર ૨૧૧ ૧૧૭૧૧ 

 કાયમી અને અ  ય ચરાર્ની િમીન ૨૦૧૮-૧૯ '૦૦ હકેટર ૪૧૪ ૮૫૧૪ 

 ખેડવા લાયક પડતર િમીન ૨૦૧૮-૧૯ '૦૦ હકેટર ૧૮૫ ૧૯૬૦૦ 
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 અ  ય પડતર િમીન ૨૦૧૮-૧૯ '૦૦ હકેટર ૨૦૯ ૧૮૯ 

 ચાલ  પડતર િમીન ૨૦૧૮-૧૯ '૦૦ હકેટર ૧૨૬ ૫૦૯૭ 

 ચોખ્ ખો વાવેતર ર્વસ્ તાર ૨૦૧૮-૧૯ '૦૦ હકેટર ૪૪૧૫ ૯૯૬૫૮ 

 
એકંદર  વાવેતર ર્વસ્ તાર ૨૦૧૮-૧૯ '૦૦ હકેટર ૪૯૯૮ ૧૨૨૧૧૪ 

૧૩ પશિુન – ૨૦૧૨     

 ગાય ૨૦૧૨ સખં્ યા ૨૬૫૦૪૪ ૯૯૮૩૯૫૩ 

 ભેંસ ૨૦૧૨ સખં્ યા ૩૩૨૫૫૬ ૧૦૩૮૫૫૭૪ 

 ઘટેા ૨૦૧૨ સખં્ યા ૧૫૭૨૯૪ ૧૭૦૭૭૫૦ 

 બકરા ૨૦૧૨ સખં્ યા ૧૫૬૬૩૦ ૪૯૫૮૯૭૨ 

 અ ય  ૨૦૧૨ સખં્ યા ૧૩૫૬ ૩૮૯૯૩ 

 ક લ પશ ધન ૨૦૧૨ સખં્ યા ૯૧૨૮૮૦ ૨૭૦૭૫૨૪૨ 

 મરઘા બતકા ૨૦૧૨ સખં્ યા ૯૮૮૭૭૯ ૧૫૦૦૫૭૫૧ 
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ભાગ-3 

ભાવનગર જિલ્લાના આંકડાકીય પ્રનકો 
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અનકુ્રમચણકા 

પ્રનક 
નબંર 

ર્વગત પાના ન.ં 

1 વસર્ત  
1.1 તાલ કાવાર ગ્રામ્ય અને શહરેી જાર્તવાર વસર્ત-2011  36 
1.2 તાલ કાવાર અને ર્વસ્તારવાર જાર્ત પ્રમાર્(દર હજાર પ ર ષોએ સ્ત્રીઓ) -2011  37 
1.3 તાલ કાવાર અને ર્વસ્તારવાર 0-6 વયજૂથના બાળકોની વસર્ત ક લ વસર્ત સામે ટકાવારી અને બાળ 

જાર્તપ્રમાર્-2011 
38 

1.4 તાલ કાવાર ક લવસર્ત અને (0-6) વયજ થની બાળ વસર્તન  ં જાર્ત પ્રમાર્ – 2001 અને 2011 39 
1.5 તાલ કા વાર, જાર્તવાર અને ર્વસ્તારવાર સાક્ષર વસર્ત  -2011 40 
1.6 તાલ કાવાર ક લ વસર્તમા ંશહરેી વસર્તની ટકાવારી   41 
1.7 તાલ કાવાર ક લ વસર્તમા ંહહસ્સાની ટકાવારી -2001 અને 2011 42 
1.8 જાર્ત પ્રમાર્ 2001 અને 2011 43 
1.9 ગ્રામ્ય, શહરેી અને જાર્તવાર (0-6 વષય) સ ધીના ંબાળકોની વસર્ત-2011 44 
1.10 ગ્રામ્ય અને શહરેી બાળ વસર્તની ટકાવારી -2001 અને 2011 45 
1.11 ગ્રામ્ય અને શહરેી બાળ વસર્તની ટકાવારી-2011 46 
1.12 સાક્ષર વસર્ત અને સાક્ષરતા દર- 2011 47 
1.13 સાક્ષરતા દર – પ રૂષ અને સ્ત્રી-2011 48 
1.14 તાલ કાવાર, ર્વસ્તારવાર, જાર્તવાર અન સ બચત જાર્તની વસતી-2011 49 
1.15 તાલ કાવાર,ર્વસ્તારવાર અન સ બચત જાર્તની સાક્ષર વસર્ત અને સાક્ષરતા દર 50 
1.16 તાલ કાવાર, ર્વસ્તારવાર, જાર્તવાર અન સ બચત િનજાર્ત વસતી-2011 51 
1.17 તાલ કાવાર,ર્વસ્તારવાર અન સ બચત િન જાર્તની સાક્ષર વસર્ત અને સાક્ષરતા દર 52 
1.18 તાલ કાવાર મ ખ્ય કામ કરનારાઓ, ર્સમાતં કામ કરનારાઓ અને કામ નહહ કરનારાઓ-2011 53 
1.19 તાલ કાવાર મ ખ્ય કામ કરનારાઓ, ર્સમાતં કામ કરનારાઓ, ક લ કામ કરનારાઓ અને કામ નહહ 

કરનારાઓની ક લ વસર્ત સામે ટકાવારી -2011 
54 

1.20 તાલ કાવાર મ ખ્ય ઔદ્યોબગક જ થવાર મ ખ્ય કામ કરનારાઓન  ંવગીકરર્ -2011 55 
1.21 વસર્ત જ થ મ િબ ગામો અને વસર્તન  ંવગીકરર્  57 
1.22 વસર્ત જ થ મ િબ શહરેોન  ંવગીકરર્ -2011 59 
1.23 2001ની વસર્ત ગર્તરી મ િબ ધમય આધાહરત તાલ કાવાર વસર્ત 60 

2 ખતેી   
2.1 તાલ કાવાર વાર્ષિક સરેરાશ વરસાદ 61 
2.2 મ ખ્ય ખેતી પાકો હઠેળનો ર્વસ્તાર અને ઉત્પાદન  62 
2.3 સ્ત્રોત પ્રમાર્ે ર્સિંબચત ર્વસ્તાર 63 
2.4 પશ ધનન  ંપ્રમાર્  64 
2.5 પશ ધન ગર્તરી મ િબ તાલ કાવાર દ ધાળા પશ ઓ અને મરઘા-બતકો  65 
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2.6 પશ  સારવાર કેમ્પની ર્વગત  65 

3 સહકાર   
3.1 સહકારી મડંળીઓની કામગીરી  66 

4 ખાણકામ   
4.1 ખર્નિ ઉત્પાદનન  ંમલૂ્ય  68 

5 વીિળી   
5.1 ઉપયોગ અન સાર વીિ વપરાશ  69 

6 વાહનવ્યવહાર અને સદેં ાવ્યવહાર   
6.1 રસ્તાઓના પ્રકાર મ િબ લબંાઇ હકલોમીટરમા ં  70 
6.2 ભાવનગર  જિલ્લામા ંઆવેલ ટપાલ કચેરીઓની ર્વગતો  71 

7 બેંકીંગ   
7.1 જિલ્લામા ંઆવેલ બેંકીંગની ર્વગત  72 

8 ર્ ક્ષણ   
8.1 જિલ્લામા ંઆવેલ પ્રાથર્મક શાળાઓ અને ર્શક્ષકો  73 
8.2 તાલ કાવાર ર્વદ્યાથીઓની સખં્યા  74 
8.3 જિલ્લામા ંઆવેલ માધ્યર્મક-ઉચ્ચિર માધ્યર્મક શાળાઓની ર્વગત  75 

9 િન્મ-મરણના ંઆંકડા   
9.1 જિલ્લામા ંઆવેલ તબીબી સસં્થાઓની ર્વગત  76 

10 કુટંુબ કલ્યાણ   
10.1 વ્યરં્ધકરર્ કરાવનાર અને આંકડીઓ મ કાવનાર વ્યકર્તઓ  77 

11 રોિગાર   
11.1 શૈક્ષબર્ક સ્તર અન સાર રોિગાર ર્વર્નયમન કચેરીમા ંરોિગારી મેળવવા નોંધાયેલ વ્યસ્ક્તઓ 78 
11.2 પ્રકારવાર આઇ.ટી.આઇ.ની સખં્યા  79 

12 ભાવ   
12.1 જિલ્લામા ંઆવેલ વાિબીભાવની દ કાનોની ર્વગત  80 

13 પ્રહકણષ   
13.1 પોબલસ સ્ટેશનની ર્વગત  81 

 

 

 

 



 
 

 

30 
 

1.1 તાલકુાવાર ગ્રામ્ય અને  હરેી જાર્તવાર વસર્ત-2011 
 

અ.ન.ં 
ગિુરાત/ 
જિલ્લો/ 
તાલકુાઓ 

ર્વસ્તાર 
(ચો.હક.માં

) 

ગ્રામીણ 
 

 હરેી 
 

કુલ 

કુલ  પરુૂર્ો સ્ત્રીઓ કુલ  પરુૂર્ો સ્ત્રીઓ કુલ  પરુૂર્ો  સ્ત્રીઓ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 ગ િરાત ૧૯૬૨૪૪ ૩૪૬૯૪૬૦૯ ૧૭૭૯૯૧૫૯ ૧૬૮૯૫૪૫૦ ૨૫૭૪૫૦૮૩ ૧૩૬૯૨૧૦૧ ૧૨૦૫૨૯૮૨ ૬૦૪૩૯૬૯૨ ૩૧૪૯૧૨૬૦ ૨૮૯૪૮૪૩૨ 

2 
ભાવનગર 
જીલ્લો  

૬૬૪૬  ૧૩૭૮૩૪૨  ૭૦૫૦૪૫  ૬૭૩૨૯૭  ૧૦૨૩૫૭૫ ૫૩૯૪૩૪ ૪૮૪૧૪૧ ૨૪૦૧૯૧૭  ૧૨૪૪૪૭૯  ૧૧૫૭૪૩૮  

2.1  ભાવનગર  ૧૦૪૦ ૧૨૮૨૩૫ ૬૬૪૯૧ ૬૧૭૪૪ ૬૫૯૦૮૪ ૩૪૩૪૮૭ ૩૧૫૫૯૭ ૭૮૭૩૧૯ ૪૦૯૯૭૮ ૩૭૭૩૪૧ 

2.2 ગારીયાધાર ૪૫૬ ૮૦૯૩૮ ૪૦૯૭૭ ૩૯૯૬૧ ૩૩૯૪૯ ૧૭૬૯૨ ૧૬૨૫૭ ૧૧૪૮૮૭ ૫૮૬૬૯ ૫૬૨૧૮ 

2.3 ઘોઘા ૪૩૮ ૮૮૭૬૯ ૪૫૮૯૧ ૪૨૮૭૮ ૧૨૨૦૮ ૫૯૭૦ ૬૨૩૮ ૧૦૦૯૭૭ ૫૧૮૬૧ ૪૯૧૧૬ 

2.4 જેસર      ૪૮૮  ૭૬૪૯૧  ૩૯૦૩૧  ૩૭૪૬૦  ૦ ૦ ૦ ૭૬૪૯૧  ૩૯૦૩૧  ૩૭૪૬૦  

.2 5 મહ વા ૧૦૦૮ ૩૦૦૦૬૩ ૧૫૧૯૭૨ ૧૪૮૦૯૧ ૧૦૭૧૯૬ ૫૪૯૯૩ ૫૨૨૦૩ ૪૦૭૨૫૯ ૨૦૬૯૬૫ ૨૦૦૨૯૪ 

.2 6 પાલીતાર્ા ૬૨૬ ૧૪૬૦૬૯ ૭૪૨૧૯ ૭૧૮૫૦ ૬૪૪૯૭ ૩૩૨૦૫ ૩૧૨૯૨ ૨૧૦૫૬૬ ૧૦૭૪૨૪ ૧૦૩૧૪૨ 

.2 7 ર્સહોર ૭૨૧ ૧૫૧૬૬૨ ૭૮૩૭૯ ૭૩૨૮૩ ૬૦૫૭૪ ૩૧૯૬૪ ૨૮૬૧૦ ૨૧૨૨૩૬ ૧૧૦૩૪૩ ૧૦૧૮૯૩ 

.2 8 તળાજા ૮૭૦ ૨૭૧૦૫૬ ૧૩૮૬૧૩ ૧૩૨૪૪૩ ૫૪૬૧૧ ૩૫૮૬૯ ૧૮૭૪૨ ૩૨૫૬૬૭ ૧૭૪૪૮૨ ૧૫૧૧૮૫ 

.2 9 ઉમરાળા ૪૦૭ ૭૦૭૧૯ ૩૬૩૨૦ ૩૪૩૯૯ ૧૫૬૦૪ ૮૦૭૧ ૭૫૩૩ ૮૬૩૨૩ ૪૪૩૯૧ ૪૧૯૩૨ 

2.10 વલ્લભીપ ર ૫૯૩ ૬૪૩૪૦ ૩૩૧૫૨ ૩૧૧૮૮ ૧૫૮૫૨ ૮૧૮૩ ૭૬૬૯ ૮૦૧૯૨ ૪૧૩૩૫ ૩૮૮૫૭ 
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1.2 તાલકુાવાર અને ર્વસ્તાર વાર જાર્ત પ્રમાણ(દર હજાર પરુુર્ોએ સ્ત્રીઓ) -2011  
 

અ.ન.ં 
ગિુરાત/ 
જિલ્લો 

                           જાર્ત પ્રમાણ  

ગ્રામીણ  હરેી કુલ 

1 2 3 4 5 

1 ગિુરાત ૯૪૯ ૮૮૦ ૯૧૯ 

2 
ભાવનગર 
જિલ્લો  ૯૫૫ ૮૯૭  ૯૩૦ 

2.1 ભાવનગર  ૯૨૮ ૯૧૯ ૯૨૦ 
2.2 ગારીયાિાર ૯૭૫ ૯૧૯ ૯૫૮ 
2.3 ઘોઘા ૯૩૪ ૧૦૪૫ ૯૪૭ 
2.4 જેસર ૯૬૦ - ૯૬૦ 
2.5 મહુવા ૯૭૪ ૯૪૯ ૯૬૮ 
2.6 પાલીતાણા ૯૬૮ ૯૪૨ ૯૬૦ 
2.7 ર્સહોર ૯૩૫ ૮૯૫ ૯૨૩ 
2.8 તળાજા ૯૫૫ ૫૨૩ ૮૬૬ 
2.9 ઉમરાળા ૯૪૭ ૯૩૩ ૯૪૫ 
2.10 વલ્લભીપરુ ૯૪૧ ૯૩૭ ૯૪૦ 
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1.3 તાલકુાવાર અને ર્વસ્તારવાર 0-6 વયજૂથના બાળકોની વસર્ત, કુલ વસર્ત અને બાળ       

જાર્તપ્રમાણ- 2011 
 

અ .નં.  
ગિુરાત/ જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

૦ -૬ વર્ષની બાળ વસર્ત 
બાળ જાર્તપ્રમાણ 

(૦-૬વર્ષ) 

ગ્રામીણ  હરેી કુલ  

1 2 3 4 5 11 

1 ગ િરાત ૪૮૨૪૯૦૩ ૨૯૫૨૩૫૯ ૭૭૭૭૨૬૨ ૮૯૦ 

2 ભાવનગર જિલ્લો ૧૯૪૯૯૭  ૧૧૯૮૦૬ ૩૧૪૮૦૩  ૮૯૦ 

2.1 ભાવનગર  ૧૮૯૫૮ ૭૪૨૩૩ ૯૩૧૯૧ ૮૯૦ 

2. 2 ગારીયાધાર ૯૦૨૩ ૪૪૦૩ ૧૩૪૨૬ ૮૫૬ 

2. 3 ઘોઘા ૧૨૮૮૧ ૧૫૫૨ ૧૪૪૩૩ ૮૭૨ 

2. 4 જેસર ૧૧૦૮૯  ૦ ૧૧૦૮૯  ૯૨૪  

2. 5 મહ વા ૪૬૫૦૦ ૧૩૯૬૩ ૬૦૪૬૩ ૯૨૧ 

2. 6 પાલીતાર્ા ૨૦૫૨૯ ૮૯૧૭ ૨૯૪૪૬ ૯૩૭ 

2. 7 ર્સહોર ૨૦૪૨૪ ૭૫૦૩ ૨૭૯૨૭ ૯૨૧ 

2. 8 તળાજા ૩૮૯૦૮ ૫૩૫૪ ૪૪૨૬૨ ૮૫૧ 

2.9 ઉમરાળા ૮૫૪૨ ૧૮૪૪ ૧૦૩૮૬ ૯૧૯ 

2.10 વલ્લભીપ ર ૮૧૪૩ ૨૦૩૭ ૧૦૧૮૦ ૮૬૨ 
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1.4 તાલકુાવાર કુલવસર્ત અને (0-6) વયજુથની વસર્તનુ ંજાર્ત પ્રમાણ – 2001 અને 2011 
 

અ .નં.  ગિુરાત/ 
જિલ્લો/ 
તાલકુાઓ 

જાર્તપ્રમાણ (દર1000 પરૂૂર્ોએસ્ત્રીઓ) 
કુલ વસ્સ્તમા ં ૦ થી ૬ની વસ્સ્તમા ં 

2001 2011 2001 2011 
1 2 3 4 5 6 
1 ગ િરાત ૯૨૦ ૯૧૯ ૮૮૩ ૮૯૦ 

2 ભાવનગર  ૯૩૭ ૯૩૦ ૮૮૧ ૮૯૦ 

2.1 ભાવનગર ૯૧૮ ૯૨૦ ૮૩૧ ૮૫૬ 

2.2 ગારીયાિાર ૯૯૩ ૯૫૮ ૮૬૧ ૮૭૨ 

2.3 ઘોઘા ૯૩૭ ૯૪૭ ૮૯૯ ૮૬૫ 

2.4 જેસર -  ૯૬૦   - ૯૨૪  

2.5 મહ વા ૯૮૫ ૯૬૭ ૯૨૦ ૯૩૭ 

2.6 પાલીતાર્ા ૯૬૭ ૯૫૭ ૯૦૯ ૯૨૧ 

2.7 ર્સહોર ૯૪૦ ૯૨૩ ૮૫૪ ૮૫૧ 

2.8 તળાજા ૯૭૭ ૮૬૬ ૯૩૩ ૯૧૯ 

2.9 ઉમરાળા ૯૩૯ ૯૪૪ ૮૧૧ ૮૬૨ 

2.10 વલ્લભીપ ર ૯૪૭ ૯૪૦ ૮૬૩ ૮૮૧ 
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1.5 તાલકુાવાર, જાર્તવાર અને ર્વસ્તારવાર સાક્ષર વસર્ત -2011 

 

અ.ન.ં 

ગિુરાત/ 

જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

સાક્ષર વસર્ત 

કુલ  પરુૂર્  સ્ત્રી  
ગ્રામ્ય     હરેી  

1 2 3 4 5 6 7 

1 ગિુરાત ૪૧૦૯૩૩૫૮ ૨૩૪૭૪૮૭૩ ૧૭૬૧૮૪૮૫ ૨૧૪૨૦૮૪૨ ૧૯૬૭૨૫૧૬ 

2 ભાવનગર ૧૫૮૦૮૭૦  ૯૧૧૯૨૮  ૬૬૮૯૪૨  ૮૩૬૦૬૬  ૭૪૪૮૦૪ 

2..1 ભાવનગર ૫૭૪૧૮૫ ૩૨૦૪૯૫ ૨૫૩૬૯૦ ૮૦૩૯૨ ૪૯૩૭૯૩ 

2.2 ગારીયાિાર ૭૭૧૨૪ ૪૩૬૨૩ ૩૩૫૦૧ ૫૩૮૩૨ ૨૩૨૯૨  

2.3 ઘોઘા ૬૭૫૪૬ ૩૮૧૫૪ ૨૯૩૯૨ ૫૮૯૮૫ ૮૫૬૧ 

2.4 જેસર ૪૫૦૪૩  ૨૬૩૯૭  ૧૮૬૪૬  ૪૫૦૪૩  ૦ 

 2.5 મહ વા ૨૩૮૮૫૦ ૧૪૧૫૮૫ ૯૭૨૬૫ ૧૬૬૨૪૧ ૭૨૬૦૯ 

2.6 પાલીતાર્ા ૧૩૫૨૫૦ ૭૭૪૧૬ ૫૭૮૩૪ ૯૧૭૦૬ ૪૩૫૪૪ 

2.7 ર્સહોર ૧૩૭૭૯૯ ૭૯૯૭૩ ૫૭૮૨૬ ૯૪૮૩૪ ૪૨૯૬૫ 

2.8 તળાજા ૧૯૭૩૬૬ ૧૨૧૯૯૫ ૭૫૩૭૧ ૧૫૯૨૪૬ ૩૮૧૨૦ 

2.9 ઉમરાળા ૫૫૯૯૩ ૩૨૧૪૯ ૨૩૮૪૪ ૪૫૦૧૪ ૧૦૯૭૯ 

2.10 વલ્લભીપ ર ૫૧૭૧૪ ૩૦૧૪૧ ૨૧૫૭૩ ૪૦૭૭૩ ૧૦૯૪૧ 
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                                                            1.6  તાલ કાવાર ક લ વસર્તમા ં શહરેી વસર્તની ટકાવારી 

અ.ન.ં 
ગિુરાત/ જિલ્લો/ 
તાલકુાઓ 

2001 2011 

1 ગ િરાત ૩૭.૪ ૪૨.૬ 

2 ભાવનગર ૩૭.૯ ૪૨.૬ 

2.1 ભાવનગર ૭૯.૬ ૮૩.૭ 

2.2 ગારીયાધાર ૨૬.૪ ૨૯.૫ 

2.3 ઘોઘા ૧૨.૭ ૧૨.૧ 

2.4 જેસર ૦ ૦ 

2.5 મહ વા ૨૩.૪ ૨૬.૩ 

2.6 પાલીતાર્ા ૨૬.૧ ૩૦.૬ 

2.7 ર્સહોર ૨૪.૪ ૨૮.૫ 

2.8 તળાજા ૧૬.૫ ૧૬.૮ 

2.9 ઉમરાળા ૯ ૧૮ 

2.10 વલ્લભીપ ર ૦ ૧૯.૮ 
                  1.7તાલ કાવાર ક લ વસર્તમા ંહહસ્સાની ટકાવારી 2001 અને 2011 

 ગિુરાત/ જિલ્લો/ 
તાલકુાઓ 

કુલ વસર્તમાં હહસ્સાની  ટકાવારી 2001 કુલ વસર્તમાં હહસ્સાની  ટકાવારી 
2011 

ગ્રામીણ  હરેી ગ્રામીણ  હરેી 
1 2 3 4 5 6 
1 ગ િરાત ૬૨.૬ ૩૭.૪  ૫૭.૪  ૪૨.૬  
2 ભાવનગર ૬૨.૧  ૩૭.૯  ૫૭.૪  ૪૨.૬  
2.1 ભાવનગર ૨૦.૪  ૭૯.૬  ૧૬.૯  ૮૩.૧  
2.2 ગારીયાિાર ૭૩.૬  ૨૬.૪  ૭૦.૬  ૨૯.૪  
2.3 ઘોઘા ૮૭.૩  ૧૨.૭  ૮૭.૨  ૧૨.૮  
2.4 જેસર ૧૦૦ ૦ ૧૦૦ 0 
2.5 મહ વા ૭૬.૬  ૨૪.૪  ૭૩.૮  ૨૬.૨  
2.6 પાલીતાર્ા ૭૩.૯  ૨૬.૧  ૬૯.૭  ૩૦.૩  
2.7 ર્સહોર ૭૫.૬  ૨૪.૪  ૭૧.૬  ૨૮.૪  
2.8 તળાજા ૮૩.૫  ૧૬.૫  ૮૩.૪  ૧૬.૬  
2.9 ઉમરાળા ૯૧ ૯ ૮૨ ૧૮ 
2.10 વલ્લભીપ ર ૧૦૦ 0 ૮૦.૪  ૧૯.૬  
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1.8 ગ્રામ્ય,  હરેી અને જાર્તવાર (0-6 વર્ષ) સિુીના ંબાળકોની વસર્ત-2011 

 
ક્રમ તાલકુાનુ ં

નામ   

0 થી 6 વર્ષ ની વસર્ત 

ગ્રામીણ  હરેી કુલ પરુુર્ સ્ત્રી કુલ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1 ભાવનગર  ૧૮૯૫૮ ૭૪૨૩૩ ૯૩૧૯૧ ૫૦૨૦૨ ૪૨૯૮૯ ૯૩૧૯૧ 

2. 2 ગારીયાધાર ૯૦૨૩ ૪૪૦૩ ૧૩૪૨૬ ૭૧૭૪ ૬૨૫૨ ૧૩૪૨૬ 

2. 3 ઘોઘા ૧૨૮૮૧ ૧૫૫૨ ૧૪૪૩૩ ૭૭૩૭ ૬૬૯૬ ૧૪૪૩૩ 

2. 4 જેસર ૧૧૦૮૯  ૦ ૧૧૦૮૯  ૫૭૬૩ ૫૩૨૬ ૧૧૦૮૯  

2. 5 મહ વા ૪૬૫૦૦ ૧૩૯૬૩ ૬૦૪૬૩ ૩૧૨૧૮ ૨૯૨૪૫ ૬૦૪૬૩ 

2. 6 પાલીતાર્ા ૨૦૫૨૯ ૮૯૧૭ ૨૯૪૪૬ ૧૫૩૨૬ ૧૪૧૨૦ ૨૯૪૪૬ 

2. 7 ર્સહોર ૨૦૪૨૪ ૭૫૦૩ ૨૭૯૨૭ ૧૫૦૯૧ ૧૨૮૩૬ ૨૭૯૨૭ 

2. 8 તળાજા ૩૮૯૦૮ ૫૩૫૪ ૪૪૨૬૨ ૨૩૦૬૯ ૨૧૧૯૩ ૪૪૨૬૨ 

2.9 ઉમરાળા ૮૫૪૨ ૧૮૪૪ ૧૦૩૮૬ ૫૫૭૭ ૪૮૦૯ ૧૦૩૮૬ 

2.10 વલ્લભીપ ર ૮૧૪૩ ૨૦૩૭ ૧૦૧૮૦ ૫૪૧૩ ૪૭૬૭ ૧૦૧૮૦ 

 



 
 

 

37 
 

                     સાક્ષરવસર્ત અને સાક્ષરતા દર- 2011 

અ.ન.ં 

 ગિુરાત/ 

જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

સાક્ષર વસર્ત સાક્ષર વસર્ત સાક્ષરતા દર  

ગ્રામીણ  હરેી કુલ પરુુર્ સ્ત્રી કુલ ગ્રામીણ  હરેી કુલ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ગિુરાત ૨૧૪૨૦૮૪૨ ૧૯૬૭૨૫૧૬ ૪૧૦૯૩૩૫૮ ૨૩૪૭૪૮૭૩ ૧૭૬૧૮૪૮૫ ૪૧૦૯૩૩૫૮ ૭૧.૭  ૮૬.૩  ૭૮ 

2 ભાવનગર  ૮૩૬૦૬૬ ૭૪૪૮૦૪ ૧૫૮૦૮૭૦ ૯૧૧૯૨૮ ૬૬૮૯૪૨ ૧૫૮૦૮૭૦ ૬૧ ૮૨ ૬૬ 

2.1 ભાવનગર  ૮૦૩૯૨ ૪૯૩૭૯૩ ૫૭૪૧૮૫ ૩૨૦૪૯૫ ૨૫૩૬૯૦ ૫૭૪૧૮૫ ૭૪ ૮૪ ૮૩ 

2. 2 ગારીયાધાર ૫૩૮૩૨ ૨૩૨૯૨ ૭૭૧૨૪ ૪૩૬૨૩ ૩૩૫૦૧ ૭૭૧૨૪ ૭૫ ૭૯ ૭૬ 

2. 3 ઘોઘા ૫૮૯૮૫ ૮૫૬૧ ૬૭૫૪૬ ૩૮૧૫૪ ૨૯૩૯૨ ૬૭૫૪૬ ૭૬ ૮૦ ૭૮ 

2. 4 જેસર ૪૫૦૪૩ ૦ ૪૫૦૪૩ ૨૬૩૯૭ ૧૮૬૪૬ ૪૫૦૪૩ ૫૯ ૦ ૫૯ 

2. 5 મહ વા ૧૬૬૨૪૧ ૭૨૬૦૯ ૨૩૮૮૫૦ ૧૪૧૫૮૫ ૯૭૨૬૫ ૨૩૮૮૫૦ ૬૬ ૭૮ ૬૯ 

2. 6 પાલીતાર્ા ૯૧૭૦૬ ૪૩૫૪૪ ૧૩૫૨૫૦ ૭૭૪૧૬ ૫૭૮૩૪ ૧૩૫૨૫૦ ૭૩ ૭૫ ૭૫ 

2. 7 ર્સહોર ૯૪૮૩૪ ૪૨૯૬૫ ૧૩૭૭૯૯ ૭૯૯૭૩ ૫૭૮૨૬ ૧૩૭૭૯૯ ૭૨ ૮૧ ૭૫ 

2. 8 તળાજા ૧૫૯૨૪૬ ૩૮૧૨૦ ૧૯૭૩૬૬ ૧૨૧૯૯૫ ૭૫૩૭૧ ૧૯૭૩૬૬ ૬૯ ૭૭ ૭૦ 

2.9 ઉમરાળા ૪૫૦૧૪ ૧૦૯૭૯ ૫૫૯૯૩ ૩૨૧૪૯ ૨૩૮૪૪ ૫૫૯૯૩ ૭૨ ૮૦ ૭૪ 

2.10 વલ્લભીપ ર ૪૦૭૭૩ ૧૦૯૪૧ ૫૧૭૧૪ ૩૦૧૪૧ ૨૧૫૭૩ ૫૧૭૧૪ ૭૩ ૭૯ ૭૪ 
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1.12 તાલકુાવાર, ર્વસ્તારવાર, જાર્તવાર અનસુચુચત જાર્તની વસર્ત-2011 

અ.ન.ં 

 ગિુરાત/ 

જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

ગ્રામ્ય    હરેી  કુલ  

પરુૂર્  સ્ત્રી  કુલ પરુૂર્  સ્ત્રી  કુલ પરુૂર્  સ્ત્રી  કુલ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ગ િરાત ૧૧૭૬૧૦૭ ૧૧૦૫૪૬૬ ૨૨૮૧૫૭૩ ૯૩૪૨૨૪ ૮૫૮૬૫૦ ૧૭૯૨૮૭૪ ૨૧૧૦૩૩૧ ૧૯૬૪૧૧૬ ૪૦૭૪૪૪૭ 

2 ભાવનગર ૩૪૪૨૫  ૩૨૩૪૧ ૬૬૭૬૬  ૩૦૫૭૩ ૨૮૬૧૬ ૫૯૧૮૯ ૬૪૯૯૮  ૬૦૯૫૭  ૧૨૫૯૫૫  

2.1  ભાવનગર ૧૯૩૦ ૧૭૨૦ ૩૬૫૦ ૨૦૫૬૩ ૧૯૧૯૯ ૩૯૭૬૨ ૨૨૪૯૩ ૨૦૯૧૯ ૪૩૪૧૨ 

2.2 ગારીયાિાર ૪૦૩૪ ૩૭૫૮ ૭૭૯૨ ૧૩૭૨ ૧૨૯૯ ૨૬૭૧ ૫૪૦૬ ૫૦૫૭ ૧૦૪૬૩ 

2.3 ઘોઘા ૧૦૦૪ ૯૧૫ ૧૯૧૯ ૯૨ ૭૦ ૧૬૨ ૧૦૯૬ ૯૮૫ ૨૦૮૧ 

2.4 જેસર ૧૬૬૩ ૧૫૫૪ ૩૨૧૭ ૦ ૦ ૦ ૧૬૬૩ ૧૫૫૪ ૩૨૧૭ 

2.5 મહ વા ૫૪૯૫ ૫૨૦૬ ૧૦૭૦૧ ૧૭૫૯ ૧૭૦૬ ૩૪૬૫ ૭૨૫૪ ૬૯૧૨ ૧૪૧૬૬ 

2.6 પાલીતાર્ા ૫૧૭૮ ૪૯૯૫ ૧૦૧૭૩ ૧૫૦૭ ૧૪૫૧ ૨૯૫૮ ૬૬૮૫ ૬૪૪૬ ૧૩૧૩૧ 

2.7 ર્સહોર ૫૮૦૩ ૫૪૧૭ ૧૧૨૨૦ ૩૪૦૫ ૩૧૩૨ ૬૫૩૭ ૯૨૦૮ ૮૫૪૯ ૧૭૭૫૭ 

2.8 તળાજા ૩૭૯૪ ૩૫૪૪ ૭૩૩૮ ૮૯૯ ૭૯૮ ૧૬૯૭ ૪૬૯૩ ૪૩૪૨ ૯૦૩૫ 

2.9 ઉમરાળા ૩૬૩૪ ૩૪૫૭ ૭૦૯૧ ૫૮૯ ૫૬૬ ૧૧૫૫ ૪૨૨૩ ૪૦૨૩ ૮૨૪૬ 

2.10 વલ્લભીપ ર  ૧૮૯૦ ૧૭૭૫ ૩૬૬૫ ૩૮૭ ૩૯૫ ૭૮૨ ૨૨૭૭ ૨૧૭૦ ૪૪૪૭ 
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1.16 તાલકુાવાર, ર્વસ્તારવાર, જાર્તવાર અનસુચુચત િનજાર્ત વસર્ત-2011 

અ.ન.ં 

 ગિુરાત/ 

જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

ગ્રામ્ય    હરેી  કુલ  

પરુૂર્  સ્ત્રી  કુલ પરુૂર્  સ્ત્રી  કુલ પરુૂર્  સ્ત્રી  કુલ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ગ િરાત ૪૦૪૨૬૯૧ ૩૯૭૯૧૫૭ ૮૦૨૧૮૪૮ ૪૫૮૬૯૮ ૪૩૬૬૨૮ ૮૯૫૩૨૬ ૪૫૦૧૩૮૯ ૪૪૧૫૭૮૫ ૮૯૧૭૧૭૪ 

2 ભાવનગર ૧૫૪૦  ૧૩૪૫  ૨૮૨૧  ૨૬૭૮ ૨૫૩૩  ૫૨૭૫  ૪૨૧૮  ૩૮૭૮  ૮૦૯૬  

2.1 ભાવનગર ૩૯૫ ૩૨૬ ૬૫૭ ૨૦૩૩ ૧૯૬૩ ૪૦૬૦ ૨૪૨૮ ૨૨૮૯ ૪૭૧૭ 

2.2 ગારીયાિાર ૧૫૩ ૧૩૯ ૨૯૨ ૩૩ ૨૯ ૬૨ ૧૮૬ ૧૬૮ ૩૫૪ 

2.3 ઘોઘા ૫૭ ૪૪ ૧૦૧ ૩૮ ૩૧ ૬૯ ૯૫ ૭૫ ૧૭૦ 

2.4 જેસર ૨૮૭ ૨૯૫ ૫૮૨ ૦ ૦ ૦ ૨૮૭ ૨૯૫ ૫૮૨ 

2.5 મહ વા ૧૩૩ ૯૯ ૨૩૨ ૮૪ ૬૦ ૧૪૪ ૨૧૭ ૧૫૯ ૩૭૬ 

2.6 પાલીતાર્ા ૧૫૯ ૧૩૪ ૨૯૩ ૨૨૯ ૨૩૧ ૪૬૦ ૩૮૮ ૩૬૫ ૭૫૩ 

2.7 ર્સહોર ૧૮૭ ૧૫૨ ૩૩૯ ૧૫૯ ૧૪૯ ૩૦૮ ૩૪૬ ૩૦૧ ૬૪૭ 

2.8 તળાજા ૭૪ ૭૨ ૧૪૬ ૨૯ ૨૧ ૫૦ ૧૦૩ ૯૩ ૧૯૬ 

2.9 ઉમરાળા ૫૧ ૪૦ ૯૧ ૨૬ ૨૧ ૪૭ ૭૭ ૬૧ ૧૩૮ 

2.10 વલ્લભીપ ર ૪૪ ૪૪ ૮૮ ૪૭ ૨૮ ૭૫ ૯૧ ૭૨ ૧૬૩ 
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1.18 તાલકુાવાર મખુ્ય કામ કરનારાઓ, ર્સમાતં કામ કરનારાઓ અને કામ નહહ કરનારાઓ-2011 
 

અ.ન.ં 

 ગિુરાત/ 

જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

મખુ્ય કામ કરનારાઓ સીમાતં કામ કરનારાઓ કામ નહહ કરનારાઓ 

પરુુર્ો  સ્ત્રીઓ  કુલ પરુુર્ો  સ્ત્રીઓ  કુલ પરુુર્ો  સ્ત્રીઓ  કુલ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ગ િરાત ૧૬૫૬૭૬૯૫ ૩૭૯૭૬૭૯ ૨૦૩૬૫૩૭૪ ૧૪૩૩૨૧૯ ૨૯૬૯૧૫૪ ૪૪૦૨૩૭૩ ૧૩૪૯૦૩૪૬ ૨૨૧૮૧૫૯૯ ૩૫૬૭૧૯૪૫ 

2 ભાવનગર ૬૫૮૩૬૪  ૧૬૭૮૮૯  ૮૨૬૨૫૩  ૪૧૨૦૫  ૮૯૩૩૩  ૧૩૦૫૩૮  ૫૪૪૯૧૦  ૯૦૦૨૧૬  ૧૪૪૫૧૨૬  

2.1 ભાવનગર ૨૧૪૧૭૮ ૩૮૮૮૨ ૨૫૩૦૬૦ ૧૨૩૫૯ ૧૩૨૩૮ ૨૫૫૯૭ ૧૮૩૪૪૧ ૩૨૫૨૨૧ ૫૦૮૬૬૨ 

2.2 ગારીયાિાર ૩૩૪૦૭ ૬૮૫૫ ૪૦૨૬૨ ૨૩૫૫ ૧૦૧૮૬ ૧૨૫૪૧ ૨૨૯૦૭ ૩૯૧૭૭ ૬૨૦૮૪ 

2.3 ઘોઘા ૨૭૨૧૮ ૭૪૨૩ ૩૪૬૪૧ ૧૨૩૨ ૩૩૨૦ ૪૫૫૨ ૨૩૪૧૧ ૩૮૩૭૩ ૬૧૭૮૪ 

2.4 જેસર ૨૦૫૮૭  ૫૩૮૬  ૨૫૬૭૩  ૧૫૪૬  ૫૨૩૪  ૬૭૮૦  ૧૬૮૯૮  ૨૭૧૪૦  ૪૪૦૩૮  

2.5 મહ વા ૧૦૫૪૭૩ ૩૪૨૧૮ ૧૩૯૬૯૧ ૭૭૪૨ ૧૮૦૪૬ ૨૫૭૮૮ ૯૩૭૫૦ ૧૪૮૦૩૦ ૨૪૧૭૮૦ 

2.6 પાલીતાર્ા ૫૫૫૭૮ ૧૫૩૯૨ ૭૦૯૭૦ ૪૬૯૬ ૭૬૦૨ ૧૨૨૯૮ ૪૭૧૫૦ ૮૦૧૪૮ ૧૨૭૨૯૮ 

2.7 ર્સહોર ૫૮૫૮૮ ૧૪૮૪૮ ૭૩૪૩૬ ૨૭૭૧ ૮૧૩૦ ૧૦૯૦૧ ૪૮૯૮૪ ૭૮૯૧૫ ૧૨૭૮૯૯ 

2.8 તળાજા ૯૬૫૬૮ ૩૬૦૩૬ ૧૩૨૬૦૪ ૫૭૮૧ ૧૬૪૨૨ ૨૨૨૦૩ ૭૨૧૩૩ ૯૮૭૨૭ ૧૭૦૮૬૦ 

2.9 ઉમરાળા ૨૩૮૮૧ ૪૫૨૭ ૨૮૪૦૮ ૧૪૫૩ ૩૮૪૭ ૫૩૦૦ ૧૯૦૫૭ ૩૩૫૫૮ ૫૨૬૧૫ 

2.10 વલ્લભીપ ર ૨૨૮૮૬ ૪૬૨૨ ૨૭૫૦૮ ૧૨૭૦ ૩૩૦૮ ૪૫૭૮ ૧૭૧૭૯ ૩૦૯૨૭ ૪૮૧૦૬ 
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1.19 તાલકુાવારમખુ્યકામકરનારાઓ, ર્સમાતંકામકરનારાઓ, કુલકામકરનારાઓઅનેકામનહહકરનારાઓનીકુલવસર્ત 
સામેટકાવારી -2011 

 

 

  

અ .નં.  
ગિુરાત/ જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

મખુ્ય કામ કરનારાઓ સીમાતં કામ કરનારાઓ  કુલ કામ કરનારાઓ કામ નહહ કરનારાઓ 

કુલ વ્યસ્ક્તઓ   તે પૈકી સ્ત્રીઓ  કુલ વ્યસ્ક્તઓ   તે પૈકી સ્ત્રીઓ  કુલ વ્યસ્ક્તઓ   તે પૈકી સ્ત્રીઓ  કુલ વ્યસ્ક્તઓ   તે પૈકી સ્ત્રીઓ  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

1 ગિુરાત       ૩૩.૭       ૧૩.૧  ૭ .૩       ૧૦.૩  ૪૧.     ૨૩.૪  ૫૯      ૭૬.૬  

2 ભાવનગર        ૩૪  ૭ ૫ ૪ ૪૦ ૧૧ ૬૦ ૩૭ 

2.1 ભાવનગર ૩૨ ૫ ૩ ૨ ૩૫ ૭ ૬૪ ૪૧ 

2.2 ગારીયાિાર ૩૫ ૬ ૧૧ ૯ ૪૬ ૧૫ ૫૪ ૩૪ 

2.3 ઘોઘા ૩૪ ૭ ૫ ૩ ૩૯ ૧૧ ૬૧ ૩૮ 

2.4 જેસર ૩૪ ૭ ૯ ૭ ૪૨ ૧૪ ૫૮ ૩૫ 

2.5 મહ વા ૩૪ ૮ ૬ ૪ ૪૧ ૧૩ ૫૯ ૩૬ 

2.6 પાલીતાર્ા ૩૪ ૭ ૬ ૪ ૪૦ ૧૧ ૬૦ ૩૮ 

2.7 ર્સહોર ૩૫ ૭ ૫ ૪ ૪૦ ૧૧ ૬૦ ૩૭ 

2.8 તળાજા ૪૧ ૧૧ ૭ ૫ ૪૮ ૧૩ ૫૨ ૩૦ 

2.9 ઉમરાળા ૩૩ ૫ ૬ ૪ ૩૯ ૧૦ ૬૧ ૩૯ 

2.10 વલ્લભીપ ર ૩૪ ૬ ૬ ૪ ૪૦ ૧૦ ૬૦ ૩૯ 
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1.20 તાલકુાવાર મખુ્ય ઔદ્યોચગક જુથવાર મખુ્ય કામ કરનારાઓનુ ંવગીકરણ- 2011 
 

અ.ન.ં 

 ગિુરાત/ 

જિલ્લો/ 

તાલકુાઓ 

ખેડતૂો  ખેત મજૂરો  
ગહૃ ઉિોગમા ં કામ 

કરનારાઓ 

અન્ય કામ  કરનારાઓ 

પરુુર્ો  સ્ત્રીઓ  કુલ પરુુર્ો  સ્ત્રીઓ  કુલ પરુુર્ો  સ્ત્રીઓ  કુલ પરુુર્ો  સ્ત્રીઓ  કુલ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 ગ િરાત ૪૦૭૫૦૪ ૬૭૧૯૦૯ ૧૦૭૯૪૧૩  ૩૦૦૮૯૬૧ ૧૪૮૨૭૯૦ ૪૪૯૧૭૫૧ ૧૮૨૧૦૧ ૭૦૧૧૨ ૨૫૨૨૧૩ ૯૩૦૧૫૮૬ ૧૫૭૨૮૬૮ ૧૦૮૭૪૪૫૪ 

2 ભાવનગર ૧૩૩૪૦૮  ૩૨૩૨૫  ૧૬૫૭૨૩  ૧૩૧૩૫૬  ૮૩૬૫૪  ૨૧૫૦૧૦  ૯૨૩૧  ૨૮૦૪  ૧૨૦૩૫  ૩૮૪૩૬૯  ૪૯૧૦૬  ૪૩૩૪૭૫  

2.1 ભાવનગર ૧૧૫૬૧ ૩૧૩૧ ૧૪૬૯૨ ૧૨૬૮૪ ૭૯૬૦ ૨૦૬૪૪ ૨૬૭૮ ૧૨૨૮ ૩૯૦૬ ૧૮૭૨૫૫ ૨૬૫૬૩ ૨૧૩૮૧૮ 

2.2 ગારીયાિાર ૮૫૮૪ ૨૨૮૯ ૧૦૮૭૩ ૬૫૩૫ ૨૭૮૧ ૯૩૧૬ ૪૮૦ ૮૫ ૫૬૫ ૧૭૮૦૮ ૧૭૦૦ ૧૯૫૦૮ 

2.3 ઘોઘા ૧૦૨૯૦ ૧૬૯૩ ૧૧૯૮૩ ૬૮૧૦ ૪૫૭૯ ૧૧૩૮૯ ૧૪૬ ૫૧ ૧૯૭ ૯૯૭૨ ૧૧૦૦ ૧૧૦૭૨ 

2.4 જેસર ૮૮૮૯  ૯૭૧   ૯૮૬૦  ૭૧૨૭  ૩૬૯૨  ૧૦૮૧૯  ૮૧  ૨૩  ૧૦૪  ૪૪૯૦  ૪૦૦  ૪૮૯૦  

2.5 મહ વા ૨૮૭૮૩ ૬૬૭૬ ૩૫૪૫૯ ૩૧૯૮૦ ૨૧૯૨૯ ૫૩૯૦૯ ૧૩૯૨ ૩૯૩ ૧૭૮૫ ૪૩૩૧૮ ૫૨૨૦ ૪૮૫૩૮ 

2.6 પાલીતાર્ા ૧૧૪૭૯ ૩૨૨૬ ૧૪૭૦૫ ૧૧૧૪૭ ૮૩૪૧ ૧૯૪૮૮ ૭૪૯ ૧૨૭ ૮૭૬ ૩૨૨૦૩ ૩૬૯૮ ૩૫૯૦૧ 

2.7 ર્સહોર ૧૩૨૧૦ ૩૨૨૮ ૧૬૪૩૮  ૧૨૪૩૬ ૬૮૦૬ ૧૯૨૪૨ ૭૯૧ ૧૯૫ ૯૮૬ ૩૨૧૫૧ ૪૬૦૯ ૩૬૭૬૦ 

2.8 તળાજા ૨૭૫૮૨ ૯૮૨૦ ૩૭૪૦૨ ૨૯૫૨૪ ૨૨૧૦૩ ૫૧૬૨૭ ૧૧૭૦ ૫૩૦ ૧૭૦૦ ૩૮૨૯૨ ૩૫૮૩ ૪૧૮૭૫ 

2.9 ઉમરાળા ૭૧૩૬ ૭૪૧ ૭૮૭૭ ૬૯૨૫ ૨૭૬૫ ૯૬૯૦ ૧૫૨૪ ૧૩૫ ૧૬૫૯ ૮૨૯૬ ૮૮૬ ૯૧૮૨ 

2.10 વલ્લભીપ ર ૫૮૯૪  ૫૪૦ ૬૪૩૪ ૬૧૮૮ ૨૬૯૮ ૮૮૮૬ ૨૨૦ ૩૭ ૨૫૭ ૧૦૫૮૪ ૧૩૪૭ ૧૧૯૩૧ 
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1.21વસર્ત જુથ મિુબ ગામો અને વસર્તનુ ંવગીકરણ- 2011  

ક્રમ 
તાલકુાનુ ં

નામ 

 200થી ઓછી વસર્ત 200 થી 499 500 થી 999 1000 થી 1999 

કુલ 

વસર્ત 

વાળા 

ગામો 

કુલ 

ગામો પરુુર્ો સ્ત્રીઓ 

કુલ 

ગામો પરુુર્ો સ્ત્રીઓ કુલ ગામો પરુુર્ો સ્ત્રીઓ કુલ ગામો પરુુર્ો સ્ત્રીઓ 

1 ગ િરાત ૧૭૮૪૩ ૫૭૬ ૩૨૧૮૮ ૩૦૩૨૬ ૧૯૦૦ ૩૪૯૪૧૪ ૩૩૪૧૧૮ ૩૮૯૧ ૧૪૮૩૨૫૬ ૧૪૨૦૪૪૬ ૫૫૬૬ ૪૧૨૪૦૬૬ ૩૯૪૫૪૨૪ 

2 ભાવનગર ૭૮૩ ૧૩ ૫૭૧ ૫૨૦ ૫૫ ૧૦૦૦૩ ૯૩૮૪ ૧૩૦ ૫૧૮૩૨ ૪૯૨૫૩ ૨૮૧ ૨૦૯૬૯૫ ૨૦૧૧૧૮ 

2.1 ભાવનગર ૫૪ ૧ ૩૦ ૨૪ ૩ ૪૧૯ ૪૧૦ ૧૦ ૪૦૯૮ ૩૮૯૨ ૧૩ ૯૮૬૪ ૯૨૩૩ 

2.2 ગારીયાિાર ૫૦ ૧ ૪૬ ૫૩ ૫ ૯૦૪ ૮૯૪ ૫ ૧૯૨૦ ૧૮૩૦ ૨૫ ૧૮૭૦૮ ૧૮૧૭૨ 

2.3 ઘોઘા ૪૬ ૦ ૦ ૦ ૨ ૩૩૪ ૨૯૭ ૯ ૪૦૬૩ ૩૮૬૭ ૧૬ ૧૧૭૧૬ ૧૦૯૦૦ 

2.4 જેસર NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  

2.5 મહ વા ૧૩૧ ૨ ૪૭ ૪૦ ૮ ૧૫૮૧ ૧૪૫૧ ૧૭ ૬૩૪૯ ૬૨૨૮ ૪૩ ૩૩૦૬૪ ૩૨૩૨૨ 

2.6 પાલીતાર્ા ૯૩ ૩ ૧૨૨ ૧૧૫ ૫ ૬૯૯ ૭૧૦ ૧૪ ૫૩૨૬ ૫૧૯૧ ૩૬ ૨૫૨૧૩ ૨૪૪૨૯ 

2.7 ર્સહોર ૭૮ ૦ ૦ ૦ ૧૦ ૧૮૯૭ ૧૬૮૧ ૧૬ ૬૩૯૮ ૫૭૪૧ ૨૯ ૨૧૭૮૩ ૨૦૫૧૭ 

2.8 તળાજા ૧૧૧ ૧ ૯૧ ૬૪ ૩ ૫૮૬ ૫૭૭ ૧૬ ૬૯૪૬ ૬૪૦૨ ૪૨ ૩૧૭૧૬ ૩૦૪૪૧ 

2.9 ઉમરાળા ૪૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨૭૬ ૨૩૫ ૧૨ ૪૭૬૮ ૪૫૫૪ ૧૭ ૧૨૧૨૩ ૧૧૪૭૯ 

2.10 વલ્લભીપ ર ૫૫ ૨ ૩૭ ૩૭ ૧૨ ૨૩૬૬ ૨૨૦૯ ૧૮ ૭૩૮૭ ૭૦૩૦ ૧૪ ૧૦૩૯૫ ૯૭૨૬ 
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ક્રમ 
તાલકુાનુ ં

નામ 

2000 થી 4999 5000 થી 9999 10000 થી ઉપર કુલ 

કુલ 

ગામો પરુુર્ો સ્ત્રીઓ 

કુલ 

ગામો પરુુર્ો સ્ત્રીઓ 

કુલ 

ગામો પરુુર્ો સ્ત્રીઓ 

કુલ 

ગામો પરુુર્ો સ્ત્રીઓ 

1 ગ િરાત ૪૭૮૧ ૭૩૬૬૬૦૩ ૭૦૦૫૧૧૪ ૯૬૩ ૩૩૧૬૬૪૬ ૩૧૨૧૬૩૮ ૧૬૬ ૧૧૨૬૯૮૬ ૧૦૩૮૩૮૪ ૧૭૮૪૩ ૧૭૭૯૯૧૫૯ ૧૬૮૯૫૪૫૦   

2 ભાવનગર ૨૪૭ ૩૮૫૪૪૩ ૩૬૮૩૭૭ ૫૦ ૧૬૯૨૪૮ ૧૬૦૪૭૩ ૭ ૪૨૦૪૧ ૪૦૦૦૬ ૭૮૩ ૮૬૮૮૩૩ ૮૨૯૧૩૧   

2.1 ભાવનગર ૧૯ ૩૧૫૪૯ ૨૮૯૯૫ ૮ ૨૯૧૭૦ ૨૬૩૭૨ ૦ ૦ ૦ ૫૪ ૭૫૧૩૦ ૬૮૯૨૬   

2.2 ગારીયાિાર ૧૩ ૧૭૫૩૫ ૧૭૨૮૭ ૧ ૩૫૮૧ ૩૩૯૭ ૦ ૦ ૦ ૫૦ ૪૨૬૯૪ ૪૧૬૩૩   

2.3 ઘોઘા ૧૮ ૨૬૨૭૫ ૨૪૪૩૬ ૧ ૩૫૦૩ ૩૩૭૮ ૦ ૦ ૦ ૪૬ ૪૫૮૯૧ ૪૨૮૭૮   

2.4 જેસર NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA    

2.5 મહ વા ૪૬ ૭૪૨૪૩ ૭૨૫૨૭ ૧૨ ૪૧૭૮૭ ૪૦૭૬૩ ૩ ૧૭૬૫૫ ૧૬૭૫૮ ૧૩૧ ૧૭૪૭૨૬ ૧૭૦૦૮૯   

2.6 પાલીતાર્ા ૩૩ ૪૬૫૪૨ ૪૪૬૬૨ ૨ ૬૫૨૨ ૬૨૪૩ ૦ ૦ ૦ ૯૩ ૮૪૪૨૪ ૮૧૩૫૦   

2.7 ર્સહોર ૧૮ ૨૮૬૩૩ ૨૬૮૫૭ ૪ ૧૪૧૩૦ ૧૩૨૫૧ ૧ ૫૫૩૮ ૫૨૩૬ ૭૮ ૭૮૩૭૯ ૭૩૨૮૩   

2.8 તળાજા ૩૮ ૬૧૪૮૦ ૫૮૯૮૦ ૧૦ ૩૧૩૮૪ ૨૯૮૯૯ ૧ ૬૪૧૦ ૬૦૮૦ ૧૧૧ ૧૩૮૬૧૩ ૧૩૨૪૪૩   

2.9 ઉમરાળા ૭ ૧૨૧૮૯ ૧૧૫૬૨ ૨ ૬૯૬૪ ૬૫૬૯ ૦ ૦ ૦ ૪૦ ૩૬૩૨૦ ૩૪૩૯૯   

2.10 વલ્લભીપ ર ૮ ૧૦૧૮૨ ૯૫૮૪ ૧ ૨૭૮૫ ૨૬૦૨ ૦ ૦ ૦ ૫૫ ૩૩૧૫૨ ૩૧૧૮૮   
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1.22વસર્ત જ થ મ િબ શહરેોન  ંવગીકરર્- 2011 

ક્રમ તાલકુાનુ ંનામ નગર/ 

 હરેોનીસં

ખ્યા 

કુલ  હરેી 

વસર્ત 

નગર/ હરેોનીવસર્ત 

5000 થીઓછી 5000 - 9999  10000 - 19999  20000 - 49999  50000 થીવધ ુ

સખં્યા  કુલ 

વસર્ત 

સખં્યા  કુલ વસર્ત સખં્યા  કુલ વસર્ત સખં્યા  કુલ વસર્ત સખં્યા  કુલ વસર્ત 

1 ગ િરાત             

2 ભાવનગર ૧૮ ૧૦૨૩૫૭૫ 

 

૧ ૪૭૬૫ ૬ ૪૮૦૮૩ ૫ ૬૯૬૮૯ ૨ ૬૧૭૭૧ ૩ ૨૧૭૫૬૩ 

2.1 ભાવનગર ૫ ૬૫૯૦૮૪ ૧ ૪૭૬૫ ૧ ૯૪૬૭ ૨ ૨૩૧૪૯ ૦ ૦ ૦ ૦ 

2.2 ગારીયાિાર ૧ ૩૩૯૪૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૩૩૯૪૯ ૦ ૦ 

2.3 ઘોઘા ૧ ૧૨૨૦૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧૨૨૦૮ ૦ ૦ ૦ ૦ 

2.4 જેસર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

2.5 મહ વા ૨ ૧૦૭૧૯૬ ૦ ૦ ૧ ૮૬૭૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૯૮૫૧૯ 

2.6 પાલીતાર્ા ૧ ૬૪૪૯૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૬૪૪૯૭ 

2.7 ર્સહોર ૨ ૬૦૫૭૪ ૦ ૦ ૧ ૬૦૨૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૫૪૫૪૭ 

2.8 તળાજા ૩ ૫૪૬૧૧ ૦ ૦ ૧ ૮૩૦૮ ૧ ૧૮૪૮૦ ૧ ૨૭૮૨૨ ૦ ૦ 

2.9 ઉમરાળા ૨ ૧૫૬૦૪ ૦ ૦ ૨ ૧૫૬૦૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

2.10 વલ્લભીપ ર ૧ ૧૫૮૫૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧૫૮૫૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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1.23 િમષ આિાહરત તાલકુાવાર વસર્ત- 2001 

 

ક્રમ તાલકુાનુ ં

નામ  

હહન્દુ  મસુ્લીમ  જૈન  ચિસ્તી   ીખ  બૌધ્િ  અન્ય 

િમષ   

િમષ 

ર્સવાય   

કુલ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ભાવનગર ૬૮૬૫૭૩ ૮૦૫૭૨ ૧૬૧૨૭ ૧૭૦૫ ૮૧૯ ૨૦૭ ૬૩ ૧૨૫૩ ૭૮૭૩૧૯ 

2 ગારીયાધાર ૧૦૮૫૨૫ ૯૨૬૬ ૨૨૯ ૬૨ ૬૩ ૨૩ 0 ૧૦૮ ૧૧૮૨૭૬ 

3 ઘોઘા ૯૨૪૫૪ ૭૮૯૪ ૫૫ ૫૦૮ ૧૦ ૬ 3 ૪૭ ૧૦૦૯૭૭ 

4 જેસર 
- - - - - - - - - 

5 મહ વા ૪૦૯૪૩૮ ૪૦૩૦૬ ૧૫૧૪ ૩૩૭ ૭૯ ૫૦ ૧૮ ૨૬૯ ૪૫૨૦૧૧ 

6 પાલીતાર્ા ૨૧૧૩૨૭ ૧૬૭૫૦ ૧૭૭૩ ૯૭ ૧૦૩ ૫૦ ૫ ૧૬૬ ૨૩૦૨૭૧ 

7 ર્સહોર ૧૯૮૦૪૨ ૧૨૯૭૯ ૭૮૪ ૧૫૨ ૯૩ ૩૮ ૧ ૧૪૭ ૨૧૨૨૩૬ 

8 તળાજા  ૩૦૯૮૨૬ ૧૪૩૮૩ ૮૨૮ ૨૦૩ ૯૭ ૩૭ ૧૨ ૨૮૧ ૩૨૫૬૬૭ 

9 ઉમરાળા ૮૩૪૮૭ ૨૪૩૨ ૩૦૧ ૨૩ ૪૬ ૨ ૧ ૩૧ ૮૬૩૨૩ 

10 વલ્લભીપ ર ૭૭૨૯૦ ૨૫૬૬ ૨૪૦ ૩૨ ૬ ૪ ૧૨ ૪૨ ૮૦૧૯૨ 
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2.1 તાલકુાવાર વાર્ર્િક સરેરા  વરસાદ 

 

ક્રમ તાલકુો વર્ષ ૨૦૧૭  વર્ષ ૨૦૧૮  
1 2 3 4 
1 ગ િરાત   
2 ભાવનગર ૫૮૫  ૪૪૯ 

2.1 ભાવનગર ૬૫૯ ૪૮૩ 

2.2 ગારીયાિાર ૩૭૦ ૧૭૮ 

2.3 ઘોઘા ૫૦૩ ૪૩૩ 

2.4 જેસર ૫૪૬ ૫૨૮ 

2.5 મહ વા ૭૫૦ ૭૪૫ 

2.6 પાલીતાર્ા ૭૩૫ ૪૦૬ 

2.7 ર્સહોર ૪૭૧ ૩૭૧ 

2.8 તળાજા ૬૩૭ ૬૧૫ 

2.9 ઉમરાળા ૫૬૬ ૩૫૨ 

2.10 વલ્લભીપ ર ૬૧૩ ૩૭૯ 

 

 

 

૬૫૯

૩૭૦
૫૦૩ ૫૪૬

૭૫૦ ૭૩૫

૪૭૧

૬૩૭
૫૬૬ ૬૧૩

૪૮૩

૧૭૮

૪૩૩
૫૨૮

૭૪૫

૪૦૬ ૩૭૧

૬૧૫

૩૫૨ ૩૭૯

૦
૧૦૦
૨૦૦
૩૦૦
૪૦૦
૫૦૦
૬૦૦
૭૦૦
૮૦૦

કુલ તાલકુાવાર વરસાદ (મી.મી.)

૨૦૧૭ ૨૦૧૮
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2.2 મખુ્ય ખેતી પાકો હઠેળનો ર્વસ્તાર અને ઉ્પાદન 

ક્રમ પાકનુ ંનામ   
ર્વસ્ તાર 
(હકેટરમા)ં 

ઉ્ પાદન મે. ટનમા ં
હકે્ટર દીઠ 

ઉ્પાદન(હક.ગ્રા.) 

1 2 3 4 5 
૧ મકાઇ  ૪૧ ૬૪ ૧૫૭૦ 
૨ ઘઉં (ર્પયત) અને (બબન ર્પયત) ૫૫૬૯ ૧૭૦૪૧ ૩૦૬૦ 
૩ બાિરી ૨૭૮૩૫ ૫૯૭૦૬ ૨૧૪૫ 
૪ જ વાર (રર્વ) ઘાસ ૨૪ ૬૩ ૨૬૨૦ 
૫ કુલ અનાિ :- ૩૩૪૬૯ ૭૬૮૭૪ ૯૩૯૫ 

૬ મગ ૫૧૦૩ ૨૧૯૪ ૪૩૦ 
૭ ત વેર ૧૨૮૦ ૧૨૮૬ ૧૦૦૫ 
૮ ચર્ા ૬૮૬ ૮૭૪ ૧૨૭૪ 
૯ અ ય કઠોળ ૨૩૩૯ ૧૨૯૮ ૫૫૫ 

૧૦ કુલકઠોળ :- ૯૪૦૮ ૫૬૫૩ ૩૨૬૪ 

૧૧ મગફળી ૯૬૩૪૬ ૨૦૭૧૪૪ ૨૧૫૦ 
૧૨ તલ ૧૦૦૫૫ ૧૨૬૧ ૫૪૫ 
૧૩ એરંડા ૧૯૨ ૪૧૩ ૨૧૫૦ 
૧૪ કુલ તેલીબીયા:- ૧૦૬૫૯૩ ૨૦૮૮૧૮ ૪૮૪૫ 

૧૫ શેરડી ૨૯૪૪ ૧૭૩૭૦ ૫૯૦૦ 
૧૬ કપાસ(ગાસંડી) ૨૫૫૨૭૯ ૧૯૭૮૪૧ ૭૭૫ 
૧૭           કુલ અન્ય:- ૨૫૮૨૨૩ ૨૧૫૨૧૧ ૬૬૭૫ 

પ્રાર્પ્ તસ્ થાન :- ખેતીવાડી શાખા, જિ. પ.ં,  
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2.4 પશિુનનુ ંપ્રમાણ 

ક્રમ તાલકુાનુ ં 

નામ 

ગૌિન ભેંસો ઘેંટા બકરા ઉંટ અન્ય કુલ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 ભાવનગર ૨૬૫૦૪૪ ૩૩૨૫૫૬ ૧૫૭૨૯૪ ૧૫૬૬૩૦ 

 

૩૨૨ ૧૦૩૪ ૯૧૨૮૮૦ 

2.1 ભાવનગર ૨૨૪૨૪ ૩૫૫૯૭ ૧૧૯૩૦ ૯૧૭૧ ૧૫૬ ૧૦૭ ૭૯૩૮૫  

2.2 ગારીયાિાર ૧૮૪૪૫ ૧૨૩૫૭ ૬૬૪૫ ૮૯૯૩ ૦ ૧૧૭ ૪૬૫૫૭ 

2.3 ઘોઘા ૧૫૮૬૯ ૨૯૧૨૪ ૧૮૦૭૭ ૧૭૮૯૨ ૧૪૧ ૧૧૫ ૮૧૨૧૮  

2.4 જેસર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

2.5 મહ વા ૬૦૬૯૪ ૮૪૨૮૧ ૪૯૪૫૯ ૪૫૨૨૧ ૦ ૨૦૫ ૨૩૯૮૬૦ 

2.6 પાલીતાર્ા ૩૩૩૩૯ ૩૪૬૦૯ ૧૦૭૨૮ ૧૬૮૧૭ ૨૫ ૯૯ ૯૫૬૧૭  

2.7 ર્સહોર ૩૯૬૦૪ ૩૧૨૮૫ ૭૧૩૩ ૧૯૫૮૬ ૦ ૯૮ ૯૭૭૦૬ 

2.8 તળાજા ૩૭૪૯૭ ૮૬૪૧૫ ૫૦૬૮૭ ૨૯૨૯૦ ૦ ૧૮૧ ૨૦૪૦૭૦ 

2.9 ઉમરાળા ૧૯૧૨૭ ૧૦૩૭૧ ૧૩૩૯ ૪૬૪૨ ૦ ૩૯ ૩૫૫૧૮  

2.10 વલ્લભીપ ર ૧૮૦૪૫ ૮૫૧૭ ૧૨૯૬ ૫૦૧૮ ૦ ૭૩ ૩૨૯૪૯  
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2.5 પશિુન ગણતરી મિુબ  દુિાળા પશઓુ અને મરઘા-બતકો 

 

ક્રમ તાલકુો દુિાળી ગાયો અને ભેંસોની સખં્યા કુલ મરઘા-બતકાની સખં્ય 

18 મી પશિુન 
ગણતરી-2007 

19 મી પશિુન 
ગણતરી-2012 

18 મી પશિુન 
ગણતરી-2007 

19 મી પશિુન 
ગણતરી-2012 

1 2 3 4 5 6 
1 ગ િરાત     
2 ભાવનગર 674203 818034 1250961 1007027 

 

2.6 પશ ુસારવાર કેમ્પની ર્વગત 

 

ક્રમ તાલકુો યોજાયેલ પશ ુસારવાર કેમ્પ સારવાર અપાયેલ પશઓુની 
સખં્યા 

1 2 3 4 
2.1 ભાવનગર ૨૧ ૫૦૭૫ 

2.2 ગારીયાિાર ૧૮ ૭૬૫૬ 

2.3 ઘોઘા ૧૯ ૪૯૨૯ 

2.4 જેસર ૧૪ ૪૯૬૬ 
2.5 મહ વા ૨૧ ૩૯૮૪ 

2.6 પાલીતાર્ા ૨૩ ૩૫૩૩ 

2.7 ર્સહોર ૨૫ ૧૦૮૬૫ 

2.8 તળાજા ૩૧ ૩૦૭૬૬ 

2.9 ઉમરાળા ૧૮ ૭૧૩૦ 

2.10 વલ્લભીપ ર ૧૯ ૩૩૬૦ 
કુલ :-  ૨૦૯ ૮૨૨૬૪ 
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        ૩.1 સહકારી મડંળીઓની કામગીરી 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અ.ન ં મડંળીઓનો પ્રકાર ભાવનગર ગાહરયાિર ઘોઘા જેસર મહુવા પાલીતાણા ર્ હોર તળાજા ઉમરાળા વલ્લભીપરુ કુલ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
પ્રાથર્મક ખેતી ર્વષયક 
(ર્ધરાર્ મડંળીઓ) 

૩૮ ૩૬ ૨૫ ૨૭ ૬૪ 
૪૯ ૪૨ ૭૯ ૩૧ ૩૪ ૪૨૫ 

2 
બબન ખેતી ર્વષયક 
(ર્ધરાર્ મડંળીઓ) 

૮૭ ૧ ૭ ૧ ૧૦ 
૧૧ ૧૭ ૨૪ ૨ ૮ ૧૬૮ 

3 વેચાર્ મડંળીઓ ૧૯ ૪ ૧૧ ૨ ૪ ૧૦ ૭ ૪૧ ૧ ૮ ૧૦૭ 

4 દૂધ મડંળી ૩૯ ૧૮ ૪૦ ૨૭ ૭૯ ૪૭ ૬૩ ૧૧૩ ૩૧ ૨૯ ૪૬૮ 

5 પશ પાલન મડંળી ૩ ૦ ૨ ૦ ૨ ૧ ૩ ૧ ૩ ૨ ૧૭ 

6 ર્સિંચાઇ મડંળી ૭ ૦ ૦ ૨ ૦ ૪ ૧ ૦ ૦ ૧૦ ૨૪ 

7 ખેતી મડંળીઓ ૨ ૦ ૦ ૨ ૧ ૧ ૨ ૧ ૦ ૧ ૧૦ 

8 પ્રહિયા મડંળીઓ ૪ ૦ ૦ ૦ ૨ ૩ ૧ ૪ ૨ ૩ ૧૯ 

9 શરાફી મડંળીઓ ૯૬ ૬ ૫ ૧ ૨૦ ૧૭ ૧૯ ૧૦ ૫ ૩ ૧૮૨ 

10 ડ ગંળી ઉ. મડંળીઓ ૯ ૦ ૫ ૦ ૨ ૪ ૬ ૧૭ ૧ ૨ ૪૬ 

11 મજ ર બાધંકામ મડંળીઓ ૩૮ ૫ ૧૧ ૮ ૧૫ ૧૩ ૯ ૧૮ ૬ ૮ ૧૩૧ 

 કુલ:- ૩૪૨ ૭૦ ૧૦૬ ૭૦ ૧૯૯ ૧૬૦ ૧૭૦ ૩૦૮ ૮૨ ૧૦૮ ૧૬૧૫ 
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4.1 ખર્નિ ઉ્પાદનનુ ંમલૂ્ય 

અ .ન.  
 

ખનીિનુ ંનામ (ઉ્પાદન મેહરકટનમા)ં (રોયલ્ટીની રકમ (રૂ.મા)ં) 
૨૦૧૮-૧૯  ૨૦૧૮-૧૯  

1 2 3 4 
1 લીગ્નાઇટ ૧૨૦૭૪૫૫ ૧૪૧૨૭૨૨૩૫૦ 

2 બે ટોનાઈટ ૪૬૩૦૧૦ ૨૦૭૪૨૮૪૮૦ 

3 બ્લેકરેપ ૧૯૩૪૪૧૯ ૬૦૯૩૪૧૯૮૫ 

4 સાદીરેતી ૨૨૧૧૪૫ ૫૩૦૭૪૮૦૦ 

5 સોફ્ટમોરમ ૫૦૦૦ ૭૫૦૦૦૦ 

6 ડોલોમાઇટ ૧૭૦૨૧ ૭૬૨૫૪૦૮ 

7 સાદી માટી ૮૫૦૦૦ ૧૪૮૭૫૦૦૦ 

8 વ્હાઇટીંગ ચોક ૯૯૫૮ ૬૬૨૨૦૭૦ 

 ક લ :- 
૩૯૪૩૦૦૮ 

 
૨૩૧૨૪૪૦૦૯૩ 
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5.1 ઉપયોગ અનસુાર વીિવપરા  

 

અ.ન.ં 
ગિુરાત/ 

જિલ્લો/  

ઘર ગ્થ ુ

વાચણજ્યયક  ઔદ્યોચગક 
જાહરે 

દીવાબતી 

ખેતી જાહરે 

વોટર 

વકષસ 

અન્ય 
કુલ 

વપરા  

માથદીઠવપરા  

(યનુીટમા) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ભાવનગર ૪૨૬.૭૨  ૩૫૨.૬૯ ૧૫૭૦.૯૦  ૭.૪૩  ૨૧૬.૫૯ ૪૦.૨૩  ૨૯.૪૬ ૨૬૪૪.૦૨        NA 
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6.1 રસ્તાઓના પ્રકાર મિુબ લબંાઇ હકલોમીટરમા ં 

ક્રમ તાલકુો રાષ્ટ્રીય 
િોરી 
માગો 

રાયય 
િોરી 
માગો 

મખુ્ય જિલ્લા 
માગો 

અન્ય જિલ્લા 
માગો 

ગ્રામ્ય માગો કુલ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1 ભાવનગર ૨૫ ૯૩ ૭૦ ૧૯ ૨૩૪ ૪૪૧ 
2.2 ગારીયાિાર ૦ ૪૧ ૯૨ ૪૫ ૬૨ ૨૪૦ 
2.3 ઘોઘા ૧૦ ૧૬ ૧૦૩ ૨૪ ૧૩૨ ૨૮૫ 
2.4 જેસર ૦ ૩૪ ૬૫ ૪૫ ૧૮૨ ૩૨૬ 
2.5 મહ વા ૩૯ ૨૨ ૨૫૭ ૭૨ ૫૯૦ ૯૮૦ 
2.6 પાલીતાર્ા ૦ ૯૨ ૧૧૦ ૬૩ ૧૩૦ ૩૯૫ 
2.7 ર્સહોર ૦ ૬૨ ૧૩૭ ૮૧ ૨૫૪ ૫૩૪ 
2.8 તળાજા ૩૫ ૭૬ ૧૭૯ ૭૩ ૨૫૩ ૬૧૬ 
2.9 ઉમરાળા ૦ ૫૭ ૩૩ ૨૬ ૧૭૬ ૨૯૨ 
2.10 વલ્લભીપ ર ૦ ૫૮ ૫૪ ૪૯ ૧૫૮ ૩૧૯ 

 કુલ :-  ૧૦૯ ૫૫૧  ૧૧૦૦ ૪૯૭ ૨૧૭૧ ૪૪૨૮ 
 

૪૪૧
૨૪૦ ૨૮૫ ૩૨૬

૯૮૦

૩૯૫ ૫૩૪ ૬૧૬
૨૯૨ ૩૧૯

૦
૨૦૦
૪૦૦
૬૦૦
૮૦૦
૧૦૦૦
૧૨૦૦

તાલકુાવાર રસ્તાની લંબાઇ 

રસ્તાની લબંાઇ 
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6.2 ભાવનગર જિલ્લામા ંઆવેલ ટપાલ કચેરીઓની ર્વગતો 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૩૮

૨૬

૧૮

૧૬

૫૧
૩૬

૩૪

૫૪

૨૩
૨૪

ટપાલ કચેરીઓ 

ભાવનગર ગારીયાધાર ઘોઘા જેસર મહ વા પાલીતાર્ા ર્સહોર તળાજા ઉમરાળા વલ્લભીપ ર

ક્રમ તાલકુો ટપાલ કચેરીઓ 

1 2 3 
2.1 ભાવનગર ૩૮ 

2.2 ગારીયાિાર ૨૬ 

2.3 ઘોઘા ૧૮ 

2.4 જેસર ૧૬ 
2.5 મહ વા ૫૧ 

2.6 પાલીતાર્ા ૩૬ 

2.7 ર્સહોર ૩૪ 

2.8 તળાજા ૫૪ 

2.9 ઉમરાળા ૨૩ 

2.10 વલ્લભીપ ર ૨૪ 

 ક લ :-  ૩૨૦   
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7.1 જિલ્લાની બેંકીંગની ર્વગત 

ક્રમ તાલકુો રાષ્ટ્રીયકૃત 
બેંકો( ાખાઓ) 

સહકારી 
બેંકો( ાખાઓ) 

િમીન ર્વકાસ 
બેંકો( ાખાઓ) 

ગ્રામીણ બેંકો 
( ાખાઓ) 

અન્ય બેંકો 
(( ાખાઓ) 

કુલ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1 ભાવનગર ૭૮ ૧૪ ૧ ૧૧ ૨૭ ૧૩૧ 

2.2 ગારીયાિાર ૭ ૫ ૧ ૧ ૧ ૧૫ 

2.3 ઘોઘા ૪ ૩ ૧ ૧ ૧ ૧૦ 

2.4 જેસર ૧ ૧ ૦ ૧ ૨ ૫ 

2.5 મહ વા ૨૨ ૭ ૧ ૩ ૩ ૩૬ 

2.6 પાલીતાર્ા ૯ ૭ ૧ ૩ ૩ ૨૩ 
2.7 ર્સહોર ૧૫ ૭ ૧ ૨ ૪ ૨૯ 

2.8 તળાજા ૧૪ ૯ ૧ ૨ ૫ ૩૧ 

2.9 ઉમરાળા ૩ ૫ ૧ ૨ ૨ ૧૩ 

2.10 વલ્લભીપ ર ૫ ૫ ૧ ૦ ૦ ૧૧ 

 કુલ :-  ૧૫૮ ૬૩ ૯ ૨૬ ૪૮ ૩૦૪ 
 

 

 

43%

5%3%2%
12%

8%

9%

10%
4% 4%

તાલકુાવાર બેંક 
ભાવનગર
ગારીયાધાર
ઘોઘા
જેસર
મહ વા
પાલીતાર્ા
ર્સહોર
તળાજા
ઉમરાળા
વલ્લભીપ ર
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8.1 જિલ્લામા ંઆવેલ પ્રાથર્મક  ાળાઓ અને ર્ ક્ષકો 

ક્રમ તાલકુો પ્રાથર્મક  ાળાઓ ર્ ક્ષકો 
સરકારી લોકલ બોડી ગ્રાન્ટેડ/ 

નોન 
ગ્રાન્ટેડ 

ભરેલ 
િગ્યા 

ખાલી 
િગ્યા 

કુલ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1 ભાવનગર ૫૮ ૮૮ ૧૫ ૧૦૦૯ ૩૬ ૧૦૪૫ 

2.2 ગારીયાિાર - ૫૯ ૧૨ ૪૬૨ ૩૧૭ ૭૭૯ 

2.3 ઘોઘા - ૭૧ ૪ ૮૫૨ ૨૧ ૮૭૩ 

2.4 જેસર - ૫૫ ૬ ૫૫૫ ૫૦     ૬૦૫ 

2.5 મહ વા ૧૯ ૧૫૭ ૨૭ ૧૪૬૨ ૫૨ ૧૫૧૪ 

2.6 પાલીતાર્ા ૨ ૧૧૧ ૨૪ ૧૦૬૪ ૨૫ ૧૦૮૯ 

2.7 ર્સહોર ૨ ૧૧૭ ૨૭ ૧૦૦૮ ૨૭ ૧૦૩૫ 

2.8 તળાજા ૧ ૧૫૩ ૪૬ ૧૫૭૮ ૩૨ ૧૬૧૦ 

2.9 ઉમરાળા ૧ ૫૭ ૫ ૩૫૨ ૭૮ ૪30 

2.10 વલ્લભીપ ર ૧ ૬૫ ૩ ૪૨૦ ૧૧ ૪૩૧ 

 કુલ :-  ૮૪ ૯૩૩ ૧૬૯ ૮૭૬૨ ૬૪૯ ૯૪૧૧ 

 

 

 

૮૮
૫૯ ૭૧ ૫૫

૧૫૭
૧૧૧ ૧૧૭

૧૫૩

૫૭ ૬૫

૦
૨૦
૪૦
૬૦
૮૦
૧૦૦
૧૨૦
૧૪૦
૧૬૦
૧૮૦

લોકલ બોડી  ાળાઓ 

સરકારી શાળાઓ 
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8.2 તાલકુાવાર ર્વિાથીઓની સખં્યા 

ક્રમ તાલકુાનુ ં નામ પ્રાથર્મક  ાળા માધ્યર્મક  ાળાઅને  
ઉચ્ચતરમાધ્યર્મક  ાળા 

છોકરાઓ છોકરીઓ છોકરાઓ છોકરીઓ 
1 2 3 4 7 8 
2.1 ભાવનગર ૧૫૧૭૩ ૧૪૫૮૩ ૧૮૭૪૯ ૨૩૭૯૯ 
2.2 ગારીયાિાર ૭૧૯૪ ૬૨૪૦ ૨૬૭૬ ૨૬૩૪ 
2.3 ઘોઘા ૭૪૮૨ ૭૨૦૭ ૧૬૭૭ ૧૨૯૫ 
2.4 જેસર ૫૧૨૫ ૫૦૬૭ ૧૦૧૨ ૧૦૮૨ 
2.5 મહ વા ૨૯૦૫૫ ૨૬૨૮૧ ૧૦૫૬૬ ૧૩૪૫૦ 
2.6 પાલીતાર્ા ૧૬૪૨૦ ૧૪૯૯૧ ૫૩૧૦ ૬૦૦૦ 
2.7 ર્સહોર ૧૬૦૮૮ ૧૩૯૧૪ ૫૭૬૩ ૭૫૭૫ 
2.8 તળાજા ૨૫૪૬૧ ૨૨૬૯૫ ૧૦૭૫૬ ૧૩૨૦૩ 
2.9 ઉમરાળા ૫૫૫૯ ૪૬૪૭ ૨૦૧૭ ૧૬૦૬ 
2.10 વલ્લભીપ ર ૫૧૨૬ ૪૬૮૨ ૧૩૬૮ ૯૫૬ 
 કુલ : -   ૧૩૨૬૮૩ ૧૨૦૩૦૭ ૫૯૮૯૪ ૭૧૬૦૦ 

 

 

 

 

૨૬૩૯૯
૫૯૧૩

૭૩૩૪ ૫૬૨૭
૨૭૬૫૭ ૧૪૦૩૯ ૧૨૫૮૭ ૨૧૩૧૯ ૪૬૨૬ ૪૯૦૬

૪૨૫૪૮
૫૩૧૦

૨૯૭૨ ૨૦૯૪
૨૪૦૧૬ ૧૧૩૧૦ ૧૩૩૩૮ ૨૩૯૫૯ ૩૬૨૩ ૨૩૨૪

તાલકુાવાર  ાળા મિુબ ર્વદ્યાર્થિઓ  

પ્રાથર્મક માધ્યર્મક & ઉ. મા. 
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8.3 જિલ્લામા ંઆવેલ માધ્યર્મક-ઉચ્ચિર માધ્યર્મક  ાળાઓની ર્વગત 

 

 

 

 

 

 

૧૧૧

૨૦ ૧૨ ૧૩

૭૨

૩૮ ૩૬

૭૨

૧૬ ૧૩

તાલ કાવાર માધ્યર્મક-ઉચ્ચિર માધ્યર્મક શાળાઓ 

ક્રમ તાલકુાનુ ં નામ  

સરકારી 
1 2 3 
2.1 ભાવનગર ૧૧૧ 
2.2 ગારીયાિાર ૨૦ 
2.3 ઘોઘા ૧૨ 
2.4 જેસર ૧૩ 
2.5 મહ વા ૭૨ 
2.6 પાલીતાર્ા ૩૮ 
2.7 ર્સહોર ૩૬ 
2.8 તળાજા ૭૨ 
2.9 ઉમરાળા ૧૬ 
2.10 વલ્લભીપ ર ૧૩ 

 કુલ : -   ૪૦૩ 
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9.1 જિલ્લામા ંઆવેલ તબીબી સસં્થાઓની ર્વગત  

ક્રમ તાલકુો હોસ્પીટલ સામહુહક 
આરોગ્ય કેન્દ્ર 

પ્રાથર્મક 
આરોગ્ય 
કેન્દ્ર 

પેટા 
આરોગ્ય 
કેન્દ્ર 

આયવેુહદક 
દવાખાના 

હોર્મયોપેર્થક 
દવાખાના 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1 ભાવનગર ૧ ૨ ૬ ૩૦ ૬ ૧ 

2.2 ગારીયાિાર ૦ ૧ ૩ ૧૯ ૧ ૦ 

2.3 ઘોઘા ૦ ૧ ૩ ૨૦ ૧ ૦ 

2.4 જેસર ૦ ૧ ૨ ૧૬ ૨ ૦ 

2.5 મહ વા ૨ ૨ ૧૦ ૫૯ ૨ ૦ 

2.6 પાલીતાર્ા ૧ ૦ ૪ ૩૧ ૧ ૧ 

2.7 ર્સહોર ૦ ૧ ૪ ૩૧ ૧ ૧ 

2.8 તળાજા ૦ ૩ ૯ ૫૨ ૩ ૧ 

2.9 ઉમરાળા ૦ ૧ ૨ ૨૦ ૩ ૦ 

2.10 વલ્લભીપ ર ૦ ૧ ૩ ૨૨ ૩ ૧ 

 કુલ :-  ૪ ૧૩ ૪૭ ૩૦૦ ૨૩ ૫ 
 

 

 

 

 

 



 

61 
 

 

10.1 વ્યરં્િકરણ કરાવનાર અને આંકડીઓ મકૂાવનાર વ્યકર્તઓ 

ક્રમ તાલકુો વ્યરં્િકરણ આંકડી મકુાવનારની સખં્યા 
પરુૂર્ સ્ત્રી કુલ 

1 2 3 4 5 6 
1 ભાવનગર ૧૦ ૧૦૦૦ ૧૦૧૦ ૧૩૯૫ 

2 ગારીયાિાર ૧ ૪૮૦ ૪૮૧ ૭૯૨ 

3 ઘોઘા ૦ ૫૫૯ ૫૫૯ ૯૯૧ 

4 જેસર ૦ ૪૭૩ ૪૭૩ ૫૦૯ 

5 મહુવા ૨ ૨૩૬૯ ૨૩૭૧ ૩૫૦૭ 

6 પાલીતાણા ૨ ૮૮૦ ૮૮૨ ૨૦૪૮ 

7 ર્સહોર ૦ ૧૩૪૩ ૧૩૪૩ ૨૦૬૦ 

8 તળાજા  ૧ ૨૧૦૪ ૨૧૦૫ ૩૧૯૧ 

9 ઉમરાળા ૦ ૫૫૬ ૫૫૬ ૭૬૫ 

10 વલ્લભીપરુ ૦ ૫૮૧ ૫૮૧ ૭૪૯ 

ક લ  ભાવનગર ૧૬ ૧૦૩૪૫ ૧૦૩૬૧ ૧૬૦૦૭ 

 

 

 

૧૦૩૬૧

૧૬૦૦૭

૦

૨૦૦૦

૪૦૦૦

૬૦૦૦

૮૦૦૦

૧૦૦૦૦

૧૨૦૦૦

૧૪૦૦૦

૧૬૦૦૦

૧૮૦૦૦

વ્યરં્ધકરર્ કરાવનાર આંકડી મ કાવનાર 



 

62 
 

11.1  ૈક્ષચણક સ્તર અનસુાર રોિગાર ર્વર્નયમન કચેરીમા ંરોિગારી  મેળવવા નોંિાયેલ 

વ્યસ્ક્તઓ 

ક્રમ  ૈક્ષચણક સ્તર પરુૂર્ સ્ત્રી કુલ 
1 2 3 4 5 

1 એસ.એસ.સી. ૩૮૨૪ ૨૭૩ ૪૦૯૭ 

2 ઇ ટર  ૪૯૭૨ ૧૯૧૫ ૬૮૮૭ 

3 હડપ્લોમા ં ૫૭૮ ૫૫ ૬૩૩ 

4 સ્નાતક  ૧૬૧૮ ૧૫૧૯ ૩૧૩૭ 

 ર્વનયન  ૬૯૯ ૭૯૧ ૧૪૯૦ 

 વાર્ીજ્ય  ૩૨૧ ૧૩૧ ૪૫૨ 

 ર્વજ્ઞાન  ૧૬૧ ૫૫ ૨૧૬ 

 અ ય  ૪૩૭ ૫૪૨ ૯૭૯ 

5 ઇિનેરી  ૦ ૦ ૦ 

 સીર્વલ  ૦ ૦ ૦ 

 મીકેર્નકલ  ૦ ૦ ૦ 

 ઇલેકરીકલ  ૦ ૦ ૦ 

 અ ય  ૦ ૦ ૦ 

6 અન સ્તાક  ૦ ૦ ૦ 

 ર્વનયન  ૦ ૦ ૦ 

 વાબર્જ્ય  ૦ ૦ ૦ 

 ર્વજ્ઞાન ૦ ૦ ૦ 

 અ ય  ૦ ૦ ૦ 

7 ઇિનેરી અન સ્તાક  ૦ ૦ ૦ 

8 ર્શક્ષીત બેરોિગારો  ૧૦૯૯૨ ૩૭૬૨ ૧૪૭૫૪ 

9 અર્શબક્ષત બેરોિગારો  ૧૧૨૨ ૮૬૬ ૧૯૮૮ 

 કુલ (8+9) ૧૨૧૧૪ ૪૬૨૮ ૧૬૭૪૨ 
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11.2 પ્રકારવાર  આઇ.ટી.આઇ ની સખં્યા 

ક્રમ તાલકુો સરકારીઆઇ.ટી.આઇ અન્ય કુલ 

સખં્યા મજૂંર થયેલ 
બેઠકો 

સખં્યા મજૂંર થયેલ 
બેઠકો 

સખં્યા મજૂંર થયેલ 
બેઠકો 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ભાવનગર 
૨ ૧૮૯૬  ૫  ૩૬૭  ૭  ૨૨૬૩  

2 ગારીયાિાર 
૧ ૨૦૮  ૦  ૦  ૧  ૨૦૮  

3 ઘોઘા 
૧ ૧૬૪  ૦  ૦  ૧ ૧૬૪ 

4 જેસર 
૧ ૨૪૦  ૦ ૦ ૧ ૨૪૦  

5 મહ વા ૧ ૫૯૨  ૦ ૦ ૧ ૫૯૨  

6 પાલીતાર્ા 
૧ ૨૪૦  ૦  ૦ ૧ ૨૪૦  

7 ર્સહોર 
૧ ૩૪૦  ૦ ૦  ૧ ૩૪૦  

8 તળાજા  ૧ ૨૦૮  ૦ ૦  ૧ ૨૦૮  

9 ઉમરાળા ૧ ૧૯૨  ૦  ૦  ૧ ૧૯૨  

10 વલ્લભીપરુ ૧ ૨૦૦  ૦ ૦  ૧ ૨૦૦  

ક લ   

૧૧  ૪૨૮૦  ૫  ૩૬૭  ૧૬  ૪૬૪૭  
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12.1 જિલ્લામા ંઆવેલ વાિબીભાવની દુકાનોની ર્વગત 

અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ વાિબી ભાવની દુકાનો   રે ન કાડષ  િારકો   
1 2 3 4 
1 ભાવનગર ૧૮૧ ૨૧૪૨૮૫ 

2 ગારીયાધાર ૪૫ ૩૦૦૯૬ 

3  ઘોઘા ૩૩ ૨૨૭૭૪ 

4  જેસર ૨૯ ૧૯૫૧૮ 

5 મહ વા ૧૧૫ ૧૦૩૯૨૩ 

6 પાલીતાર્ા ૬૫ ૫૨૨૫૪ 

7 ર્સહોર ૬૮ ૫૫૯૪૨ 

8 તળાજા ૧૦૦ ૭૭૦૧૯ 

9 ઉમરાળા ૩૫ ૨૪૪૭૯ 

10 વલ્લભીપ ર ૩૩ ૨૨૩૭૨ 

 કુલ  ૭૦૪ ૬૨૨૬૬૨ 

 

 

 

 

૧૮૧ ૪૫ ૩૩ ૨૯ ૧૧૫ ૬૫ ૬૮ ૧૦૦ ૩૫ ૩૩

૨૧૪૨૮૫

૩૦૦૯૬ ૨૨૭૭૪ ૧૯૫૧૮

૧૦૩૯૨૩

૫૨૨૫૪ ૫૫૯૪૨
૭૭૦૧૯

૨૪૪૭૯ ૨૨૩૭૨

૦

૫૦૦૦૦

૧૦૦૦૦૦

૧૫૦૦૦૦

૨૦૦૦૦૦

૨૫૦૦૦૦

તાલકુવાર વ્યાિબીભાવની દુકાન અને કાડષિારકની સખં્યા 

દ કાનો કાડય ધારકો 
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13.1 પોલીસ સ્ટે નો 

અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ 
પોલીસ 
સ્ટે ન  

આઉટ પોસ્ટ 
/પોચલસ ચોકી  

1 2 3 ૪ 
1 ભાવનગર ૯ ૧૮ 

2 ગારીયાધાર ૧ ૧ 

3  ઘોઘા ૧ ૨ 

4  જેસર ૧ ૧ 

5 મહ વા ૩ ૮ 

6 પાલીતાર્ા ૨ ૫ 

7 ર્સહોર ૨ ૩ 

8 તળાજા ૪  ૭ 
9 ઉમરાળા ૧ ૧ 

10 વલ્લભીપ ર ૧ ૨ 

 ક લ ૨૫ ૪૮ 
 

 
  

૯

૧ ૧ ૧
૩ ૨ ૨

૪

૧ ૧૧ ૨ ૧

૮

૫
૩

૭

૧ ૨

૦
૨
૪
૬
૮
૧૦
૧૨
૧૪
૧૬
૧૮
૨૦

તાલકુાવાર પોલીસ સ્ટે ન અને આઉટપોસ્ટ 

પોલીસ સ્ટેશન આઉટ પોસ્ટ 


