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1. વસતિ   
1.1 વહીવટી એકમો 

વસતિ ગણિરી – 2011 મજુબ ગજુરાિ 
રાજયમાાં 26 જજલ્લા, 225  િાલકુા, 348 
નગર છે. જે પૈકી 195 વૈધાતનક નગર અને 
153 સેન્સેસ નગરો િથા 18225 ગામડાઓ 
(બબન વસવાટ વાળા સહહિ)નો સમાવેશ 
થયેલ છે. આમ, 106 નગરો, 27 વૈધાતનક 
નગરો અને 79 સેન્સેસ નગરોનો વધારો 
નોંધાયેલ છે.  

1.2  ગજુરાિ સરકાર દ્વારા જજલ્લાઓનુાં તવભાજન 
કરી  નવા  7 જજલ્લા અને  23 િાલકુાઓની 
રચના 13 ઓગષ્ટ, 2013 નાાં રોજ કરવામાાં 
આવી છે. જે મજુબ 15 ઓગષ્ટ, 2015 થી 
કુલ 33 જજલ્લાઓ અને 250  િાલકુાઓનો 
સમાવેશ થાય છે.  

1.3 વસતિ: દેશનાાં રાજ્યોમાાં ગજુરાિ રાજ્ય 
વસતિની દ્રષ્ષ્ટએ 10 મો ક્રમ અને વસતિ  
ગીચિાની દ્રષ્ષ્ટએ 14 મો ક્રમ (કેન્દ્ર શાતસિ 
પ્રદેશ તસવાય) ધરાવે છે.  

1.4  અમદાવાદ જજલ્લો રાજ્યમાાં સૌથી વધ ુ
વસતિ ધરાવિો જજલ્લો છે. અને ડાાંગ જજલ્લો 
સૌથી ઓછી વસતિ ધરાવિો જજલ્લો છે. 

1.5  વર્ષ 2013 માાં ગજુરાિ સરકારશ્રી દ્વારા 
જજલ્લા અને િાલકુાઓની પનુરચના કરિા 
જામનગર જજલ્લામાાંથી દેવભતુમ દ્વારકા 
જજલ્લાની રચના કરવામાાં આવી દ્વારકા 
,ખાંભાળીયા,કલ્યાણપરુ અને ભાણવડ એમ 
કુલ ચાર િાલકુાઓનો સમાવેશ કરેલ છે 
જજલ્લાન ુમખુ્ય મથક ખાંભાળીયા છે. 

1.6 દેવભતુમ દ્વારકા જજલ્લાની 2011માાં નોંધાયેલ 
વસતિ મજુબ જજલ્લાની કુલ વસતિ 748227 
છે. જેમાાં 384386 પરુૂર્ો અને 363841 

સ્ત્રીઓ છે. કુલ વસતિ પૈકી 506432 ગ્રાતમણ 
વસતિ અને 241795 શહરેી વસતિ છે. 
દેવભતુમ દ્વારકા જજલ્લો રાજ્યની વસતિનો  
1.24% જેટલો હહસ્સો ધરાવે છે.  

1.7 જજલ્લાની િાલકુાવાર વસતિ  
દેવભતુમ દ્વારકા જજલ્લામાાં સૌથી વધ ુ વસતિ 
ખાંભાળીયા િાલકુાની 268062 છે. જયારે 
સૌથી ઓછી વસતિ ભાણવડ િાલકુાની 
121304 છે. જજલ્લાની કુલ વસિીના 35.82% 
વસતિ ખાંભાળીયામાાં વસવાટ ધરાવે છે. ત્યાર 
બાદ કલ્યાણપરુ, દ્વારકા અને ભાણવડ માાં 
અનકુ્રમે 26.19% , 21.76% અને 16.21% 
વસતિ વસવાટ ધરાવે છે.   
 

 
 

1.8 શહરેી – ગ્રામ્ય વસતિનો હહસ્સો   
ગજુરાિ રાજયમાાં કુલ વસતિ 60439692 છે. 
જેમાાં કુલ વસતિના 57.42% ગ્રાતમણ વસતિ 
અને 42.58% શહરેી વસતિ વસે છે. દેવભતુમ 
દ્વારકા  જજલ્લાની કુલ વસતિ 748227 પૈકી 
ગ્રાતમણ વસતિ 506432 એટલે કે 67.68% 
છે. જયારે શહરેી વસતિ 241795 એટલે કે 
32.32%  છે. 
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1.9 જજલ્લામાાં જાતિ પ્રમાણ  
દર હજાર પરુૂર્ોએ સ્ત્રીઓની સાંખ્યાને જાતિ 
પ્રમાણ કહવેામાાં આવે છે. જાતિ પ્રમાણ પરુૂર્ 
દીઠ સ્ત્રીઓની સમાનિા કે અસમાનિાનો 
સચૂક છે. ગજુરાિમાાં જાતિ પ્રમાણ 919 છે. 
ગજુરાિમાાં સૌથી વધ ુ સ્ત્રીઓની સાંખ્યા 
ડાાંગમાાં 1007 છે. 
  
દેવભતુમ દ્વારકા જજલ્લામાાં જાતિ પ્રમાણ 947 
છે. એટલે કે 1000 પરુૂર્ોએ 947 સ્ત્રીઓ છે. 
જજલ્લામાાં સૌથી વધ ુજાતિ પ્રમાણ કલ્યાણપરુ 
િાલકુામાાં 969 નોંધાયેલુાં છે. િથા સૌથી 
ઓછુ જાતિ પ્રમાણ ખાંભાળીયા િાલકુામાાં 929 
છે.  

 
 
 

1.10   બાળ વસતિ  
વસતિ ગણિરી-2011 મજુબ જજલ્લાની કુલ 

બાળ વસતિ (0-6 વર્ષ) 102737 નોંધાયેલ 

છે. જેમાાંની 53213 પરુૂર્ બાળ વસતિ 

નોંધાયેલ છે. જ્યારે 49524 જેટલી સ્ત્રી બાળ 

વસતિ નોંધાયેલ છે. જ્યારે ગ્રાતમણ બાળ 

વસતિ 70768 અને શહરેી બાળ વસતિ 

31969 છે. જજલ્લાની બાળ વસતિ કુલ 

વસિીના 13.73% જેટલી થાય છે. 

 

 
 

બાળ જાતિ પ્રમાણ  
વસતિ ગણિરી-2011 મજુબ રાજ્યમાાં બાળ જાતિ 
પ્રમાણ નોંધાયેલ 890 છે. જેની સામે દેવભતુમ દ્વારકા 
જજલ્લામાાં બાળ જાતિ પ્રમાણ 931 રહવેાાં પામેલ છે. 
દેવભતુમ દ્વારકા જજલ્લામાાં ગ્રાતમણ બાળ જાતિ પ્રમાણ 
937 છે. જ્યારે શહરેી બાળ જાતિ પ્રમાણ 918 છે.  
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1.11 વસતિ ગીચિા   
વસતિ ગીચિા એ વહીવટી એકમો દ્વારા 
તનયિ થયેલ તવસ્િારમાાં પ્રતિ ચોરસ 
હકલોમીટર દીઠ વસિીનુાં પ્રમાણ દશાષવે છે.  
વસતિ ગણિરી 2011 મજુબ રાજ્યની વસતિ 
ગીચિા 308 હિી. જ્યારે દેવભતુમ દ્વારકા 
જજલ્લાની વસતિ ગીચિા 185 થાય છે. 
િાલકુાદીઠ વસતિ ગીચિામાાં સૌથી વધ ુ
વસતિ ગીચિા  દ્વારકા  િાલકુો 227 અને 
સૌથી ઓછી વસતિ ગીચિા કલ્યાણપરુ 
િાલકુો 139 ધરાવે  છે.  

 

 
      

1.12 સાક્ષરિા દર 
સાક્ષરિા દર એટલે જે વ્યક્તિ કોઇ પણ 
ભાર્ા સમજપવૂષક લખી અને વાાંચી શકિી 
હોય િે વ્યક્તિ સાક્ષર છે. જો કે 7 વર્ષથી 
ઓછી વયનુાં બાળક કોઇ ભાર્ા સમજી કે 

વાાંચી શકત ુાં ન હોવાને કારણે િેનો સાક્ષર 
વ્યક્તિની વ્યાખ્યામાાં સમાવેશ થિો નથી. 
2011ની વસતિ ગણિરી મજુબ જજલ્લાની  
કુલ સાક્ષર વસતિ 437340 છે. જેમાાંથી 
પરુૂર્ોની 257086  અને સ્ત્રીઓની 180254 
સાક્ષર વસતિ નોંધાયેલ છે. કુલ સાક્ષર 
વસિીમાાં 287776 ગ્રામ્ય તવસ્િારમાાં િથા 
149564 શહરેી તવસ્િારમાાં સાક્ષર વસતિ 
નોંધાયેલ છે.   

 
 
 1.13  અનસુબુચિ જાતિ અને અનસુબુચિ     
       જનજાતિની વસતિ  

વસતિ ગણિરી 2011 મજુબ જજલ્લામાાં 
અનસુબુચિ જાતિની વસતિ 50791 અને 
અનસુબુચિ જન જાતિની વસતિ 9633 છે. 
અનસુબુચિ જાતિની વસતિ કુલ વસિીના 
6.78% જ્યારે અનસુબુચિ જનજાતિની વસતિ 
કુલ વસિીના 1.28% છે. 
અનસુબુચિ જાતિની વસતિ : અનસુબુચિ 
જાતિની વસતિમાાં  ગ્રામ્ય વસતિ 31042 છે. 
જ્યારે શહરેી વસતિ 19749 છે. જ્યારે 
અનસુબુચિ જાતિની વસિીમાાં પરુૂર્ોની 
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વસતિ 26009 અન ેસ્ત્રીઓની વસતિ 24782 
છે.  

  
 

અનસુબુચિ જનજાતિની વસતિ : અનસુબુચિ 
જનજાતિની વસતિમાાં ગ્રામ્ય વસતિ 8513 જ્યારે 
શહરેી વસતિ 1120 છે. જ્યારે અનસુબુચિ જનજાતિની 
વસતિમાાં પરુૂર્ોની વસતિ 4906 અને સ્ત્રીઓની 
વસતિ 4727 છે. 
 

 
 
 
1.14  કામદારો  

કામદારોની સાંખ્યા વસતિ ગણિરી -2011 
મજુબ વસતિનુાં આતથિક પ્રવતૃિ મજુબનુાં 
વગીકરણ દશાષવે છે. જજલ્લાની કુલ વસતિના 
242604 (35.18%) મખુ્ય કામ કરનારાઓ 
52259 (7.71%) સીમાાંિ કામ કરનારાઓ 

િથા 406962 (57.11%) કામ નહહ 
કરનારાઓ છે. 
જજલ્લાની કામ કરનારાઓની કુલ વસતિમાાં  
204516 પરુૂર્ો િથા 38088 સ્ત્રીઓ છે. 
સીમાાંિ કામ કરનારાની કુલ વસિીમાાં 
14267 પરુૂર્ો િથા 37992 સ્ત્રીઓ છે. કામ 
નહહ કરનારાઓની કુલ વસતિમાાં 165603 
પરુૂર્ો િથા 287761 સ્ત્રીઓ છે.  
 
 

 
 
1.15  જુથ મજુબ મખુ્ય કામ કરનારાઓ  

દેવભતૂમ દ્વારકા   જજલ્લામાાં મખુ્ય ઔદ્યોબગક 
જુથવાર મખુ્ય કામ કરનારાઓ પૈકી  કુલ 
ખેડિૂોની સાંખ્યા 98816, ખેિ મજૂરોની 
સાંખ્યા 40659 ગહૃ ઉદ્યોગમાાં કામ 
કરનારાઓની સાંખ્યા 1480 અને અન્ય કામ 
કરનારાઓની સાંખ્યા 101649 છે. 
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1.10 જિલ્લામાાં કામ કરનારાઓ-સીમાાંત કામ
કરનારાઓ-કામ નહિ કરનારાઓ 

મખુ્ય કામ કરનારા તસમાાંિ કામ કરનારા
કામ નહહ કરનારા 

6 / 97



 

 
 
 

1.16 ધમષ આધાહરિ વસતિ  
 જજલ્લામાાં અનેક ધાતમિક માન્યિા ધરાવિાાં      
 લોકો વસે છે. જેમાાં મખુ્યત્વે હહિંદુ, ઇસ્લામ,  
 જૈન ધમષની વસતિ સતવશેર્ જોવાાં મળે છે.  
 2011 ની  વસતિ  ગણિરી  મજુબ  ધમષ   
 આધાહરિ વસતિ ટેબલ નાં 1.23 પર આપેલ  
 છે.  

41%
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દેવભતૂમ દ્વારકા

ખડેૂિોની સાંખ્યા

ખિે મજૂરો

ગહૃ ઉદ્યોગમાાં કામ 
કરનારા
અન્ય કામકારનારા
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2.કૃતર્ અને સાંલગ્ન ક્ષેત્રો 
કૃતર્:-  
2.1 રાજ્યનાાં ખેિીકે્ષત્રનુાં ઉત્પાદન મહદ અંશે 

દબક્ષણ-પતિમ ચોમાસા પર આધાહરિ છે. 
િેમ દેવભતૂમ દ્વારકા  જજલ્લાની ખેિી મહદ 
અંશે ચોમાસા પર આધાહરિ છે. રાજ્યની 
ખેિી હવામાનની લાક્ષબણકિાનાાં આધારે 7 
પેટા એગ્રોતલાઇમેટીક ઝોનમાાં તવભાજીિ છે.  

2.2 દેવભતૂમ દ્વારકા જજલ્લામાાં મખુ્યપાકો િરીકે 
મગફળી, કપાસ, િલ, બાજરી, ઘઉં, જીરૂ, 
ચણા તવગેરે ગણી શકાય.  

2.3  જમીન વપરાશ 
દેવભતૂમ દ્વારકા  જજલ્લાનો ખેિીલાયક 
જમીન તવસ્િાર 249224 હતેટર છે. િે પૈકી 
ખરીફ 2020માાં 243685 હતેટર તવસ્િારમાાં 
વાવેિર થયેલ, રતવ 2020 માાં 195870 
હતેટર તવસ્િારમાાં વાવેિર થયેલ, ઉનાળુ 
2020 માાં 8017 હતેટર તવસ્િારમાાં વાવેિર 
થયેલ છે.  

2.4 પાક ઉત્પાદન 
વર્ષ 2020-21 દરતમયાન હકેટર દીઠ  
અનાજનુાં ઉત્પાદન 44345.39 ટન, કપાસનુાં 
ઉત્પાદન 7155 ગાાંસડી થયેલ છે. જ્યારે 
િેલીબીયાનુાં ઉત્પાદન 87226.95 ટન 
થયેલ છે. 

2.5 ખરીફ ઋત ુ 
દેવભતૂમ દ્વારકા જજલ્લામાાં ખરીફ ઋત ુ
દરતમયાન 243685 હકેટરમાાં ખરીફ પાકોનુાં 
વાવેિર નોંધાયેલ છે. જેમાાં મખુ્ય પાકો 
િરીકે  મગફળી ઉત્પાદન(ટન) 0.39 
ટન/હતેટર અને કપાસનુાં ઉત્પાદન(ટન) 
0.25 ટન/હતેટર થયેલ છે.  
 

2.6 રવી ઋત ુ
2020-21 રવીપાકો હઠેળ મખુ્યપાકો િરીકે 
ઘઉંનુાં ન ુાં ઉત્પાદન (ટન) 43470.86, જીરુાં 
ઉત્પાદન (ટન) 50034.72, ચણા ઉત્પાદન 
(ટન) 75754.16 થયેલ છે. 

2.7 કાયષરિ ખિે ઉત્પન્ન બજાર સતમતિ  
વર્ષ 2020-21 નાાં અંિે જજલ્લામાાં 03 ખેિ 
ઉત્પાદન બજાર સતમતિઓ કાયષરિ છે. 

2.8  કૃતર્ મહોત્સવ 
 

કૃતર્ મહોત્સવ 2020-21 દરતમયાન ખેડિૂોએ 
ભાગ લીધેલ. કૃતર્ વૈજ્ઞાતનકો, પશપુાલનનાાં 
તનષ્ણાાંિો અને બાગાયિ િાંત્રના 
અતધકારીશ્રીઓ દ્વારા કૃતર્, પશપુાલન અને 
બાગાયિ તવર્યમાાં માગષદશષક પ્રવચનો 
આપવામાાં આવેલ િેમજ કૃતર્ સેતમનાર અને 
પ્રદશષન સ્ટોલ-તનદશષન સ્ટોલ રાખવામાાં 
આવેલ. પ્રગતિશીલ ખેડિૂોના ખેિીના 
અનભુવોનુાં આદાન પ્રદાન અને ખેડિૂોને 
સન્માતનિ કરવામાાં આવલે. 
એ.જી.આર.-50 યોજના: ખેડિૂોને ટે્રકટર 
દ્વારા આધતુનક ખેિી કરવા આપવામાાં 
આવિી સહાય યોજનાાં હઠેળ વર્ષ 2020-21 
માાં દેવભતૂમ દ્વારકા જજલ્લાને રૂ. 500.25 
લાખનો લક્ષયાાંક ફાળવેલ. જેની સામ ે
દેવભતૂમ દ્વારકા જજલ્લાનાાં કુલ ખેડિૂ 
ખાિેદારોને રૂ.500.25 લાખની સહાય 
ચકૂવવામાાં આવેલ.  
એજી.આર.-૨ (FM) યોજનાાં હઠેળ વર્ષ 
2020-21માાં દેવભતૂમ દ્વારકા  જજલ્લાને રૂ. 
162.91 લાખનો લક્ષયાાંક ફાળવેલ. જેની સામ ે
દેવભતૂમ દ્વારકા જજલ્લાનાાં ખેડિૂ ખાિેદારોને 
રૂ.156.09 લાખની સહાય ચકૂવવામાાં 
આવેલ.  
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 બાગાયિ  
2.9 દેવભતૂમ દ્વારકા  જજલ્લાનાાં બાગાયિી 

પાકોમાાં   ફળોમાાં મખુ્યત્વે કેરી, ચીકુ, લીંબ,ુ 
તવગેરેનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે 
શાકભાજીમાાં મખુ્યત્વે ટામેટા, ડુાંગળી, ભીંડા, 
રીંગણ, બટેટા તવગેરે ઉગાડવામાાં આવે છે. 
વર્ષ 2020-21 દરતમયાન દેવભતૂમ દ્વારકા  
જજલ્લામાાં  કુલ શાકભાજીનુાં ઉત્પાદન 
48372 મેટ્રીક ટન થયેલ છે.  

2.10 વરસાદ 
વર્ષ-2020 દરમ્યાન દેવભતૂમ દ્વારકા  
જજલ્લામાાં વાતર્િક વરસાદનુાં પ્રમાણ 2247 
મી.મી. રહવેા પામ્ય ુ હત ુાં. આ સમય 
દરમ્યાન ખાંભાળીયા િાલકુામાાં સૌથી વધ ુ
વરસાદ નોંધાયો હિો. જયારે વર્ષ 2019 માાં 
કુલ વાતર્િક વરસાદ 1044 મી.મી. નોંધાયેલ 
છે. વર્ષ-2019 ની તલુનાએ વર્ષ-2020 માાં 
વાતર્િક વરસાદનુાં પ્રમાણ વધવા  પામ્ય ુછે. 

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

2.12 તસિંચાઈ વ્યવસ્થા 
જજલ્લામાાં એકાંદર વરસાદ ઓછો રહ ેછે. િદ્દ  
ઉપરાાંિ છેલ્લા વર્ષ દરમ્યાન રહલેી 
વરસાદની અછિ તસિંચાઇ પર વધ ુ ભારણ 

મકેુ છે. આ ઉપરાાંિ િળાવો, ચેકડેમ અને 
કવૂાઓ તસિંચાઇના મળુ સ્ત્રોિ રહવેાાં પામ્યા 
છે. જજલ્લામાાં અનશૂ્રવણ િળાવ દ્વારા સૌથી 
વધ ુ તસિંચાઇ હઠેળનો તવસ્િાર આવરી 
લેવામાાં આવ્યો છે. દેવભતૂમ દ્વારકા  
જજલ્લામાાં આ તવભાગ ના હસ્િકથી તવતવધ 
યોજનાઓમા તસિંચાઇની સતુવધાઓ વધારવા 
માટે રૂ.647.13 લાખના ખચે િાળાવો ઉંડા 
કરવાની કામગીરી રૂ.9.8 લાખના ખચે 
ચેકડેમ/ િળાવ રીપેહરિંગ ની કામગીરી 
િથા રૂ.25.95 લાખના ખચે હયાિ તસિંચાઇ 
યોજનામા મરામિ અને તનભાવણીના કામો 
હાથ ધરવામાાં આવ્યા જે વડે પણ તસિંચાઇ 
યોજનામાાંથી ખરીફ – 2020 દરમ્યાન 33 
હકેટર તવસ્િારમાાં તસિંચાઇન ુ પાણી આપી 
પાછોિર વરસાદ ખેંચાિા ખરીફ ના પાકો 
બચાવી લેવામાાં આવ્યા. 

        તવશેર્ નોંધ: તસિંચાઇ વર્ષ:- 2020-21    
        દરમ્યાન થયેલ તસિંબચિ તવસ્િાર રતવ   
        તસઝન -228 હતેટર અને ઉનાળુ તસઝન –  
        108 હકેટર.   

 પશપુાલન:- 
2.13 પશપુાલન અને િેને અનલુક્ષિો ડેરી ઉદ્યોગ 

એ ગ્રામ અથષિાંત્રને રોજગારી અન ે આંિર 
માળખાકીય તવકાસની સારી એવી િકો પરૂી 
પાડવામાાં સહાયક બને છે. 2012 ની 
પશધુનગણિરીનાાં કામ ચલાઉ પહરણામો 
મજુબ દેવભતૂમ દ્વારકા  જજલ્લાનુાં કુલ 
પશધુન 424246 છે. 

2.14 રાજય સરકારના પશ ુ બચહકત્સાલયોના 
માળખા મારફિે વર્ષ 2020-21 નાાં અંિ ે
જજલ્લામાાં 13 પશ ુ દવાખાના કાયષરિ છે. 

9 / 97



 

અન ે5 પ્રાથતમક પશ ુસારવાર કેન્દ્રો કાયષરિ 
છે.  

2.14.1 ઘતનષ્ટ પશ ુસધુારણાના ભાગ રૂપે જજલ્લામાાં 
વર્ષ 2020-21 દરતમયાન કુલ 117 જેટલાાં 
પશઓુનુાં ખસીકરણ કરવામાાં આવેલ. જ્યારે 
331978  જેટલાાં પશઓુનુાં રસીકરણ 
કરવામાાં આવેલ. 

2.14.2 જજલ્લામાાં 221 દૂધ સહકારી માંડળીઓ છે. 
જજલ્લામાાં દૂધનુાં ઉત્પાદન 1.62 લાખ લીટર 
થયેલ છે.    

2.15 પશધુન 
દેવભતૂમ દ્વારકા  જજલ્લાનો વ્યાવસાતયક 
તવકાસ પ્રાથતમક ક્ષેત્ર ઉપર આતધન છે. અને 
િે ખેિી સાથે પશપુાલનની આનરુ્ાાંબગક 
પ્રવતૃિ જોડાયેલી છે. અહી પશપુાલનની 
પ્રવતૃિને વ્યવસાય િહરકે પણ લેવામાાં આવે 
છે. જો કે દૂધ અને દૂધની બનાવટનો કોઇ 
વ્યવસાય અહી તવકસ્યો નથી. વળી 
પશપુાલન એ પરાંપરાગિ પ્રવતૃિ િહરકે 
લેવામાાં આવે છે. 

2.16 પશ ુસારવાર કેમ્પો  
માનવ આરોગ્ય જેટલુાં મહત્વ ધરાવે છે. 
િેટલુાં જ મહત્વ પશ ુ આરોગ્ય પણ ધરાવે 
છે. માત્ર આરોગ્ય અથે જ નહી પણ ભાવી 
પશ ુઓલાદોની જાિોની સધુારણા માટે પણ 
આ વસ્ત ુ ઘણુાં મહત્વ આંકી જાય છે. 
આસપાસના પ્રદેશમાાં રહલેી કેટલીક 
ઓલાદોની માવજિ માટે પણ આ બાબિ 
જરૂરી છે. વર્ષ- 2020-21 દરમ્યાન કુલ 101 
પશ ુ સારવાર કેમ્પનુાં આયોજન કરવામાાં 
આવેલુાં હત ુાં. જેમાાં તવતવધ 81734 પશઓુને 
સારવાર પરુી પાડવામાાં આવેલી હિી. અને 
પશ ુસધુારણા િથા પશ ુઆરોગ્ય સધુારણા 

માટે પ્રયત્નો કરવામાાં આવેલા જયારે કુતત્રમ 
બબજદાન કરાયેલ પશઓુની સાંખ્યા 2 હિી. 
  

 ઉદ્યોગ અને ખાણ 
ઉધોગો 

3.1    ભારિ સરકારના M SM E ડીપાટષમેન્ટના 
નોટીફીકેશન નાં SO 2576(E) 
િા.18/05/2015 થી ઉધોગ આધાર 
અક્સ્િત્વમાાં આવેલ છે. આથી કચેરી દ્વારા 
એકમની નોંધણી બાંધ કરવામાાં આવેલ છે. 
જે મજુબ ઔધોગીક એકમે ઓનલાઇન 
http://udhyog.aadhaar.gov.in પર 
ડાયરેતટ ઓનલાઇન ફોમષ ભરી ઉધોગ 
આધાર મેળવવાનુાં રહ ે છે. િેમજ હાલમાાં 
ઉધમ રજીસ્ટે્રશન પોટષલ પર પણ એકમો 
ઓનલાઇન નોંધણી કરી શકે છે અને આ 
સટીફીકેટ ઇશ્ય ુ કરવા માટે રાજય કે કેન્દ્ર 
સરકારની કોઇપણ કચેરીને ઓથોરાઇઝ 
કરવામાાં આવેલ નથી.  

3.2  બાજપાઇ બેંકેબલ યોજના:- 
સદર યોજના ગજુરાિ સરકારશ્રી દ્વારા 
િા.01/06/2020 થી સ્થગીિ થઇ ગયેલ 
છે.  

3.3  માનવ કલ્યાણ યોજના:-  
વર્ષ 2020-21  વર્ષ માટે સરકારશ્રી દ્વારા 
ગરીબ કલ્યાણ મેળાનુાં આયોજન કરવામાાં 
આવેલ નથી. દેવભતૂમ દ્વારકા જીલ્લાનો કુલ 
લક્ષયાાંક 363 છે. 

3.4  જજલ્લામાાં આવલે કુહટર ઉદ્યોગ 
હાથશાળ, હસ્િકલા અને કુહટર અને 
ગ્રામોદ્યોગ ક્ષેત્રના કારીગરોનાાં માલનાાં 
વેચાણ માટે જજલ્લામાાં મેળા િથા પ્રદશષનોનુાં 
આયોજન કરવામાાં આવશે. આ 
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મેળા/પ્રદશષનોમાાં કારીગરો ભાગ લઇ િેઓ 
દ્વારા ઉત્પાહદિ ચીજ વસ્તઓુનાાં વેચાણ 
અંગે માગષદશષન આપવામાાં આવશે. જે 
અંિગષિ મેળાઓનુાં આયોજન ગાાંધીનગર 
દ્વારા કરવામાાં આવે છે. 

3.5   ખનીજ:- 
        દેવભતૂમ દ્વારકા  જજલ્લામાાં વર્ષ 2020-21        
        દરતમયાન  મખુ્ય  ખનીજનુાં  1934125 

મેટ્રીક ટન ઉત્પાદન નોંધાયેલ. જ્યારે 
ઉત્પાદનનુાં મલુ્ય રૂ.6570.34 
નોંધાયેલ. જે વર્ષ 2019-20 દરતમયાન 
1998092 મેટ્રીક ટન ઉત્પાદન નોંધાયેલ 
છે. જ્યારે  રૂ.7474.92 ઉત્પાદનનુાં 
મલુ્ય નોંધાયેલ છે. દેવભતૂમ દ્વારકા  
જજલ્લામાાં વર્ષ 2020-21 દરતમયાન 
ગૌણ ખનીજનુાં 2758038 મેટ્રીક ટન 
ઉત્પાદન નોંધાયેલ. જ્યારે ઉત્પાદનનુાં 
મલુ્ય રૂ.8435.62 નોંધાયેલ. 
 

4 આંિરમાળખુાં 
4.1 તવદ્યિુ 

 જજલ્લામાાં વીજ કે્ષત્રની સધુારણાાં માટે ઘણા 
પ્રયત્નો હાથ ધરવામાાં આવ્યા છે. િથા 
વીજપ્રવાહ વીજ તવિરણના માળખામાાં પણ 
કેટલાક ફેરફારો હાથ ધરવામાાં આવ્યા છે. 
જજલ્લાની વીજિાંત્ર પ્રણાલી પતિમ ગજુરાિ 
વીજ કાંપની બલતમટેડ હસ્િક રહવેાાં પામેલી છે. 
જોકે આધતુનક વીજ ઉત્પાદન પ્રણાલી જેવી 
કે, તવન્ડ ફામષ, સોલાર પેનલ તસસ્ટમ સાંબાંધી 
જાગતૃિ લાવવી જરૂરી છે. 

 4.2 દેવભતુમ દ્વારકા  જજલ્લામા 220  કે.વી.ના 1, 
132 કે.વી.ના 2, અને 66 કે.વી.ના કુલ 29 
સબ સ્ટેશનો કાયષરિ છે. જજલ્લાના વીજ 

પરુવઠાના તવિરણ માટે 55,075 ટ્રાન્સફોમષરો 
દ્વારા જજલ્લાની વીજ માાંગ પરૂી પાડવામાાં 
આવે છે.   

4.3  વીજ ગ્રાહકોને તનયમીિ વીજ પરુવઠો મળી 
રહ ે િે માટે જ્યોતિગ્રામના 110, ખેિીવાડીના 
160, શહરેી તવસ્િારના 13 અને ઔધોબગક 
એકમોના 11 એમ કુલ મળીને 294 
ફીડરોમાાંથી તવિરણ કરવામાાં આવે છે.    

4.4  દેવભતુમ દ્વારકા જજલ્લામાાં માચષ-2021 
અંતિિ ઘરવપરાશના 1,10,809 
વીજકનેકશનો, વાબણજય અને ઉદ્યોગોના 
21,565 વીજકનેકશનો, સ્ટ્રીટ લાઇટના 249 
વીજકનેકશનો, ખેિીવાડીના 57,547 
વીજકનેકશનો, પાણીપરુવઠાના  573 
વીજકનેકશનો, ટ્રસ્ટલાઇટીંગના 1478 
વીજકનેકશનો મળી કુલ 1,92,221 
વીજકનેકશનો કાયષરિ છે.  

 દેવભતુમ દ્વારકા જજલ્લાનો માચષ – 2021 
અંતિિ ઘરગથ્થ ુ 113.06, વાબણજ્ય 35.00, 
ઔધોબગક 10.63, જાહરે દીવાબિી 2.52, 
ખેિી 116.75 જાહરે વોટરવતસષ 10.57 UNIT 
IN MUS વીજ વપરાશ થયેલ છે.  

4.5  રસ્િા 
રાજ્ય ધોરી માગષ 341.70 હક.મી., મખુ્ય 
જજલ્લા માગષ 340.70  હક.મી., 
જજલ્લાના અન્ય માગષ 242.30 
હક.મી.,િથા 630.04 હક.મી. ગ્રામ્ય 
માગષનો સમાવેશ થાય છે. 

4.6   બેંકીંગ 
 દેવભતૂમ દ્વારકા  જજલ્લામાાં 46 રાષ્ટ્રીયકૃિ 

બેંકો, 11 સહકારી બેંકો, 04 જમીન તધરાણ 
બેંકો, 24. ગ્રાતમણ બેંકો િથા 11 ખાનગી બેંકો 
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આવેલી છે. આમ કુલ 96  બેંકો દેવભતૂમ 
દ્વારકા  જજલ્લામાાં આવેલ છે. 

4.7  િાલકુાવાર બેંકોની તવગિો  
આધતુનક અથષિાંત્રમાાં બેંકોન ુ હોવુાં 
અતનવાયષ છે. ભારિીય બેંકીંગ ક્ષેત્રમાાં 
સાંગઠીિ િથા અસાંગઠીિ કે્ષત્રનુાં 
સહઅક્સ્િત્વ એ ભારિીય બેંકીંગ 
અથષિાંત્રનુાં આગવુાં લક્ષણ છે. દેવભતૂમ 
દ્વારકા  જજલ્લામાાં કુલ 46 રાષ્ટ્રીયકૃિ 
બેંકો છે. જેમાાં દ્વારકા  િાલકુા ખાિે 15, 
ખાંભાળીયા િાલકુા ખાિે 14, ભાણવડ 
િાલકુા ખાિ ે 06 અને કલ્યાણપરુ 
િાલકુા ખાિે 11 બેંકો આવેલ છે.  
 

 સહકાર 
4.8 તધરાણ માંડળીઓ  

વર્ષ-2020-21 ના અંિ ેદ્વારકા માાં 00, 
ખાંભાળીયા માાં 01, ભાણવડમાાં 01 અને 
કલ્યાણપરુ માાં 06 એમ કુલ મળી 
દેવભતૂમ દ્વારકા  જજલ્લામાાં 08 જેટલી 
સહકારી માંડળીઓ નોંધાયેલ છે. આ 
સહકારી માંડળીઓમાાં 02 જેટલી 
પ્રાથતમક ખેિી તવર્યક તધરાણ 
માંડળીઓ નોંધાવા પામેલ છે.  

4.9 ટપાલ અને સાંદેશાવ્યવહાર 
31, માચષ 2021 નાાં અંિે જજલ્લામાાં 138 
ટપાલ  કચેરીઓ/શાખાઓ કાયષરિ છે. 
જેમાાં મખુ્ય કચેરી 0 ,શાખાઓ 124 
િથા પેટા કચેરી 14 નો સમાવેશ  થાય 
છે. જે 31,માચષ 2021 નાાં અંિ ે 653 
બી.એસ.એન.એલ. લેન્ડ લાઇન 
કનેતશનો થયાાં છે. જ્યારે 193 ઇન્ટરનેટ 
કનેકશનો કાયષરિ છે.  

4.10 ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ 
માગષ સલામિીના ધોરણના હતેસુર 
લાયસન્સ આપવાની પ્રણાલીમાાં આમલુ 
પહરવિષન લાવવામાાં આવ્ય ુ છે. ડ્રાઇવીંગ 
લાયસન્સ પદ્ધતિનુાં કોમ્પટુરાઇઝેશન કરી 
ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ સ્માટષ  કાડષ સ્વરૂપમાાં 
અરજદારના રહઠેાણના સરનામે મળી રહ ે
િેવી તવિરણ વ્યવસ્થા તવકસાવવામાાં 
આવેલ છે. નવીન તવિરણ વ્યવસ્થા 
અંિગષિ માચષ-2021 અંિે જજલ્લા ખાિ ે
16603 ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સનુાં તવિરણ 
કરવામાાં આવેલ છે િથા હાઇ સ્યોરીટી 
નાંબર પ્લેટ ફીટ કરેલા વાહનોની સાંખ્યા 
5029 છે.  
 

5.સામાજજક તવભાગો 
 તશક્ષણ 
5.1  પ્રાથતમક તશક્ષણ 

પ્રાથતમક તશક્ષણ પરૂી પાડિી શૈક્ષબણક 
સાંસ્થાઓ વર્ષ  2020-21 દરતમયાન 632 
સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ અને નોન ગ્રાન્ટેડ 182 
છે. આ શાળાઓમાાં નોંધાયેલા બાળકોની 
સાંખ્યા 2020-21 માાં 95851 છે. જેમાાં 
56582 છોકરાઓ અને 39269 છોકરીઓ 
છે.  

 પ્રાથતમક તશક્ષણની િાલકુાવાર ક્સ્થતિ  
તશક્ષણ એ પાયાની અને પ્રાથતમક જરૂહરયાિ 
છે. દેવભતૂમ દ્વારકા  જજલ્લામાાં પ્રાથતમક 
તશક્ષણ પરૂૂ પાડિી કુલ 814 શૈક્ષબણક 
સાંસ્થાઓ છે. જેમાાં 632 સરકારી અને લોકલ 
બોડી સહીિ િથા 182 ગ્રાાંન્ટેડ/નોન-ગ્રાાંન્ટેડ 
સાંસ્થાઓ છે. દેવભતૂમ દ્વારકા  આધતુનક 
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તશક્ષણના અગત્યના તવસ્િાર િહરકે તવકસવા 
પામ્ય ુછે. 

 ગણુોત્સવ 

 જજલ્લા ની 40 શાળાઓ A+, 396 શાળાઓ 
A,   200 શાળાઓ B, 17 શાળાઓ C, અન ે
1 શાળાઓ  D ગ્રેડ ધરાવિી હિી.  

 તવદ્યાલક્ષમી બોન્ડ 
કન્યા કેળવણીને ઉિેજન આપવાનાાં હતેસુર 
રાજ્યની પ્રાથતમક શાળામાાં તવદ્યાલક્ષમી બોન્ડ 
યોજના અમલમાાં મકુવામાાં આવેલ છે. આ 
યોજનાાં હઠેળ જે ગ્રામ્ય અને શહરેી તવસ્િારમાાં 
સ્ત્રી સાક્ષરિા દર 50% થી ઓછો હોય િે 
ગ્રામ્ય અને શહરેી તવસ્િારની કન્યાઓને 
પ્રથમ ધોરણમાાં દાખલ કરાિાાં ધોરણ સાિ 
સધુીનુાં તશક્ષણ પરુૂાં કયાષ બાદ મળવાપાત્ર રૂ. 
2000 નો બોન્ડ આપવામાાં આવે છે. વર્ષ 
2020-21  દરતમયાન દેવભતૂમ દ્વારકા  
જજલ્લામાાં 976 કન્યાઓને તવદ્યાલક્ષમી બોન્ડ 
અંિગષિ આવરી લેવામાાં આવેલ છે.  
વર્ષ 2020-21 દરતમયાન રૂ. 422.55 લાખનાાં 
ખચે 49 ઓરડાનુાં બાાંધકામ કરવામાાં આવેલ. 
િથા રૂ. 39.62 લાખનાાં ખચે 19 શાળાઓમાાં 
શૌચાલયની સતુવધા પરૂી પાડવામાાં આવેલ. 
નોંધ: (1) 14 શાળાઓમાાં 49 ઓરડાઓનુાં 
બાાંધકામ પ્રગિીમાાં છે. (2) કુમાર શાળાઓમાાં 
18 પૈકી 13 શૌચાલય પ્રગિીમાાં અને કન્યાના 
8 શૌચાલય પૈકી 6 પ્રગિીમાાં છે.  

5.2  માધ્યતમક તશક્ષણ 
વર્ષ 2020-21 માાં તવદ્યાતથિઓ ની સાંખ્યા 
18232 છે. જેમાાં 10297 છોકરાઓ અન ે
7935 છોકરીઓનો સમાવેશ થાય છે. 
 
 

5.3  માધ્યતમક અને ઉચ્ચિર માધ્યતમક    
     તશક્ષણની િાલકુાવાર ક્સ્થતિ : 

દેવભતૂમ દ્વારકા  જજલ્લામાાં ઉચ્ચિર માધ્યતમક 
અને માધ્યતમક તશક્ષણ પરૂૂ પાડિી 177  
સાંસ્થાઓ કાયષરિ છે. જેમાાં દ્વારકા-30, 
ખાંભાળીયા-64, ભાણવડ-31, કલ્યાણપરુ-52 
છે. જેમાાં સૌથી વધ ુખાંભાળીયા િાલકુામાાં-64  
ઉચ્ચિર માધ્યતમક અન ેમાધ્યતમક સાંસ્થાઓ 
કાયષરિ છે. જજલ્લામાાં માધ્યતમક તશક્ષણનો 
સારો એવો તવકાસ થવાાં પામ્યો છે. 
 

 આરોગ્ય સેવાઓ  
5.4 જજલ્લામાાં આરોગ્ય તવર્યક સતુવધા  

જજલ્લામાાં 04 સામહુહક આરોગ્ય કેંદ્રો, 23 
પ્રાથતમક આરોગ્ય કેંદ્રો, 169 પેટા આરોગ્ય 
કેંદ્રો આવેલા છે.  

5.5 શાળા આરોગ્ય િપાસણી કાયષક્ર્મ : 
શાળા આરોગ્ય િપાસણી કાયષક્ર્મ કોવીડ-
૧૯ ના કારણે યોજવામાાં આવેલ નથી. 

5.6 રસીકરણ   
દેવભતૂમ દ્વારકા  જજલ્લામાાં વર્ષ 2020-21 
માાં રસીકરણમાાં ટી.ટી. મધર 11731 સ્ત્રીઓનુાં 
કરવામાાં આવેલ બી.સી.જી. 13099 પોબલયો 
12894 ઓરી 13785 અને સાંપણૂષ રસીકરણ 
13353 બાળકોનુાં કરવામાાં આવેલ હત ુાં. 
દેવભતૂમ દ્વારકા  જજલ્લામાાં વર્ષ 2020-21 
દરતમયાન કુલ એ.એન.સી. રજીસ્ટે્રશન 
14220 થયેલ.જ્યારે ડીલીવરી રજીસ્ટે્રશન 
12651 થયેલ હિી. જેમાાંથી સાંસ્થાકીય 
પ્રસતુિ 12496 થયેલ હિી. 
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5.7 કુટુાંબ કલ્યાણ કાયષક્રમ 
વર્ષ 2020-21 દરતમયાન 1876 નશબાંધીનાાં 
ઓપરેશનની િથા 10175 સ્ત્રીઓને આંકડી 
મકુવાની કામગીરી થઇ હિી. 

5.8 જનની સરુક્ષા યોજના 
આ યોજના હઠેળ ગ્રાતમણ સ્વાસ્થ્ય તમશન 
આ યોજના હઠેળ ગ્રાતમણ સ્વાસ્થ્ય તમશન 
અંિગષિ ગરીબ સગભાષ બહનેોને સાંસ્થાકીય 
પ્રસતૂિનાાં પ્રોત્સાહન દ્વારા માિા મરણ અન ે
નવજાિ તશશ ુ મરણને ઘટાડવાના હતેસુર 
સલામિ માતતૃ્વ પરૂૂાં પાડવામાાં આવે છે. 
આ યોજના અંિગષિ દ્વારકા માાં 242, 
ખાંભાળીયા માાં 188, ભાણવડમાાં 275 અન ે
કલ્યાણાપરુ 252, એમ કુલ 957 
લાભાતથિઓને લાભ આપવામાાં આવેલ. 

5.9 કસ્તરુબા પોર્ણ સહાય યોજના 
આ યોજનાનો લક્ષયાાંક ગરીબી રેખા હઠેળની 
સગભાષઓ અને માિાઓનાાં કુપોર્ણ અને 
એનીતમયા સાથે સાંકળાયેલ બબમારીનુાં 
પ્રમાણ અને મતૃ્ય ુ દર ઘટાડવાનો છે. 
ગભાષવસ્થા દરતમયાન આ યોજના અંિગષિ 
પૌષ્ષ્ટક ખોરાક અને પરૂક માઇક્રો ન્યટુ્રીયન્ટ 
માટેની સહાય આપવામાાં આવે છે.  
વર્ષ 2020-21 દરતમયાન આ યોજના 
અંિગષિ દેવભતૂમ દ્વારકા  જજલ્લામાાં 2319 
લાભાતથિઓને રૂ.46,38,000/-ની સહાય 
આપવામાાં આવેલ.          

5.10 બચિંરજીવી યોજના  
આ યોજના હઠેળ સામાન્ય અને મશુ્કેલ 
પ્રસતૂિ અંગે ખાનગી દવાખાના-
હોસ્પીટલોમાાં તનષ્ણાાંિ િબીબોની સેવાઓ 
પરૂી પાડવામાાં આવે છે. આ યોજના હઠેળ 

સ્ત્રીઓને પ્રસતૂિ અંગ ે સેવાઓ પરૂી 
પાડવામાાં આવે છે.  
સદર યોજનાનુાં ચકુવણુાં ઓનલાઈન રાજ્ય 
તક્ષાએથી થત ુાં હોય માહહિી અતે્ર ઉપલબ્ધ 
નથી. 

5.11 મખુ્યમાંત્રી અમિૃમ (મા)  યોજના 
આ યોજના હઠેળ ગાંભીર બબમારી જેવી કે 
દાઝવાના કેસો, હદયરોગ, મગજ, 
કીડનીિેમજ નવજાિ તશશઓુનાાં રોગોની 
ઘતનષ્ઠ સારવાર ખાનગી હોસ્પીટલોમાાં મળી 
શકે છે. વર્ષ 2020-21 અંતિિ મા 
યોજનાનાાં 08 કાડષ ઇસ્ય ુ કરેલ. અન ે મા 
વાત્સલ્ય યોજનાનાાં 11079 કાડષ ઇસ્ય ુકરેલ 
જેમાાંથી 272 લાભાતથિઓએ લાભ લીધેલ. 

5.12 િાલકુાવાર  િબીબી સાંસ્થાઓ  
 જજલ્લાની મોટા ભાગની માનવ વસાહિ 

ગ્રામ્ય તવસ્િારમાાં વસવાટ કરે છે. જેમની 
આરોગ્યની મોટા ભાગની સતુવધાનો આધાર 
પ્રાથતમક આરોગ્ય કેન્દ્ર, પેટા આરોગ્ય કેન્દ્ર 
પર રહલેો છે. સામાન્ય રીિે એક લાખની 
વસ્િીએ એક સામહુહક આરોગ્ય કેન્દ્ર હોય છે. 
જજલ્લાના અગત્યના શહરેોમાાં સામહુહક 
આરોગ્ય કેન્દ્રો જોવા મળે છે.  

 દેવભતૂમ દ્વારકા  જજલ્લામાાં 04 સામહુહક 
આરોગ્ય કેન્દ્રો આવેલા છે. જ્યારે 23 જેટલા 
પ્રાથતમક આરોગ્ય કેન્દ્રો, િથા જુદા જુદાાં 
અગત્યના ગામડાઓમાાં નજીકના 
ગામડાઓને સતુવધા પરૂી પાડિા 169 જેટલા 
પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રો આવેલા છે. 
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 મહહલા અને બાળતવકાસ 
5.13 પોર્ણ 

દેવભતૂમ દ્વારકા  જજલ્લામાાં વર્ષ 2020-21 માાં 
માંજૂર થયેલ 691 આંગણવાડીઓ પૈકી 691  
કાયષરિ છે.  
જેમાાં 148 દ્વારકા માાં, 207 ખાંભાળીયામાાં, 135  
ભાણવડમાાં, 201 કલ્યાણપરુમાાં છે. જે પૈકી 
558 આંગણવાડીઓ પોિાનાાં મકાનમાાં બેસે 
છે. જ્યારે 77 આંગણવાડીઓ ભાડાનાાં 
મકાનમાાં બેસે છે. 56 અન્ય સરકારી મકાનમા 
બેસે છે.  જે માચષ–2021 અંતિિ 1821 બાળકો 
મધ્યમ કુપોતર્િ િથા 454 બાળકો 
અતિકુપોતર્િ જોવા મળેલ. વર્ષ 2020-21 
દરતમયાન હકશોરી શક્તિ યોજનાાં હઠેળ 11 થી 
18 વર્ષની 23107 હકશોરીઓને આવરી 
લેવામાાં આવેલ. 

 ગ્રાતમણ આવાસ 
5.14 પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજનાાં (ગ્રામીણ)  

પ્રાધનમાંત્રી આવાસ યોજનાાં હઠેળ સમાજનાાં 
ગરીબી રેખા નીચે જીવિા અત્યાંિ નબળા 
અને પછાિ વગષનાાં લોકોને પાકા આવાસ 
માટે જજલ્લા ગ્રામ તવકાસ એજન્સી સહાય કરે 
છે. આ યોજનામાાં જજલ્લાનાાં લાભાતથિને મકાન 
દીઠ રૂ. 1,20,000 નાણાાંકીય સહાય ચકૂવાય 
છે.  

 વ્યક્તિગિ શૌચાલય 
5.15 સ્વચ્છ ભારિ તમશન (ગ્રામીણ) 
       સ્વચ્છ ભારિ તમશન (ગ્રામીણ) હઠેળ વર્ષ-  
      2020-21 માાં  બેઇઝલાઇન-  2012 મજુબ   
      જજલ્લાના   િમામ   ગામોમાાં   શૌચાલય          
      બાાંધકામની કામગીરી પણૂષ 100% થયેલ છે  
      અને િે મજુબ દરેક ગામ  ઓડીએફ જાહરે        
      થયેલ છે.  

 રોજગાર અને િાબલમ 
5.16 જજલ્લામાાં કુલ 1654 જેટલા રોજગાર 

વાાંચ્છુઓ ચાલ ુ વર્ષ દરમ્યાન નોંધાવા 
પામેલ હિાાં. જેમાાં 3661  તશબક્ષિ 
બેરોજગારો હિાાં. જેમાાં 2864  પરુૂર્ો અને 
797 સ્ત્રીઓ હિી. 220 અતશબક્ષિ બેરોજગારો 
નોંધાયેલ હિાાં. જેમાાં 217  પરુૂર્ો અને 03  
સ્ત્રીઓ હિી. જજલ્લા રોજગાર કચેરીના 
ઉપક્રમે જજલ્લામાાં કેન્દ્ર સરકારના આમી, 
તમલેતટ્રી, ઇન્ડીયન એરફોસષ વગેરે સાંરક્ષણ 
દળોની ભરિીઓ માટે તનવાસી િાલીમ 
વગોનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે. જજલ્લા 
રોજગાર કચેરી દ્વારા વર્ષ-2020-21  
દરમ્યાન આ વગોનુાં આયોજન  કરેલ નથી. 

 ઇ- ગવનષન્સ 
5.17  વર્ષ 2020-21 દરતમયાન કુલ 1428177 

જેટલા 7/12, 8/અ અને 6 નાંબરના ઉિારા 
ત્રણેય િાલકુાના ઇ-ધરા કેન્દ્ર ખાિેથી ઇસ્ય ુ
કરવામાાં આવેલ. જેની િાલકુાવાર ક્સ્થતિ 
નીચે મજુબ છે.  

 

 સમાજ સરુક્ષા  
5.18  કુાંવરબાઇનુાં મામરુે યોજનાાં  

આ યોજના હઠેળ વર્ષ 2020-21 માાં 
સામાજીક શૈક્ષણીક પછાિ વગષ, આથીક 
પછાિ વગોની 320 કન્યાઓને મામેરા 
સહાય પેટે રૂ. 32.00 લાખની સહાય 

િાલકુો 7 12 8 અ 6 કુલ 

ખાંભાળીયા  158449 146156 121344 45544 471493 
ભાણવડ  80263 74146 68830 21445 244684 
કલ્યાણપરુ  209428 174701 165670 60348 610147 
દ્વારકા  33060 29176 27331 12286 101853 
કુલ 481200 424179 383175 139623 1428177 
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ચકુવવામાાં આવેલ છે. અને વર્ષ 2020-21 
માાં અનસુબુચિ જાતિ 34 કન્યાઓને મામેરા 
સહાય પેટે રૂ. 3.40 લાખની સહાય 
ચકુવવામાાં આવેલ છે. 

5.19  સરસ્વિી સાધના યોજનાાં  
આ યોજના હઠેળ વર્ષ 2020-21 માાં 
સામાજીક શૈક્ષણીક પછાિ વગષ, આથીક 
પછાિ વગોની  ધો. 9 માાં અભ્યાસ કરિી 
2162  કન્યાઓને સાયકલ આપવામાાં 
આવેલ છે. અને વર્ષ 2020-21 માાં 
અનસુબુચિ જાતિ ધો. 9 માાં અભ્યાસ કરિી 
171 કન્યાઓને સાયકલ આપવામાાં આવેલ 
છે.  

5.20  માનવ ગહરમા  યોજનાાં  
આ યોજના હઠેળ વર્ષ 2020-21 માાં 
સામાજજક શૈક્ષબણક પછાિ વગષ, આતથિક 
પછાિ વગો, લઘમુતિ જાતિઓ િથા 
તવચરિી-તવમકુિ જાતિનાાં 324 
લાભાતથિઓને સ્વરોજગાર મેળવવા સાધન 
સહાય અરજી માંજુર કરવામાાં આવેલ છે. 

5.21  સાિફેરા સમહુ લગ્ન યોજનાાં  
આ યોજના હઠેળ વર્ષ 2020-21 માાં સમહુ 
લગ્નના આયોજન કરિી 3 સાંસ્થાઓ િેમજ 
સમહુ લગ્નમાાં જોડાયેલ 60 કન્યાઓને 
સહાય પેટે રૂ. 7.30 લાખ સહાય ચકૂવવામાાં 
આવેલ છે.  

5.22  પાંહડિ દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ              
      યોજનાાં  

આ યોજના હઠેળ વર્ષ 2020-21 માાં 
સામાજજક શૈક્ષબણક પછાિ વગષ િથા 
તવચરિી તવમકુિ   જાતિનાાં 50 
લાભાથીઓને રૂ. 111.80 લાખ મકાન સહાય 
ચકૂવવામાાં આવેલ છે.  

5.23 ડો. આંબેડકર આવાસ યોજના 
આ યોજના હઠેળ વર્ષ: 2020-21 માાં 
અનસુચુીિ જાિીના પ્રથમ, બીજા અન ે
ત્રીજા હપ્િાના મળીન ે 317 લાભાથીઓન ે
રૂ. 124.40 લાખની સહાય ચકૂવવામાાં 
આવેલ છે. 

5.24  સત્યવાદી રાજા હરીશચાંદ્ર મરણોિર 
સહાય યોજના 

         આ યોજના હઠેળ વર્ષ: 2020-21 માાં 
અનસુચુીિ જાિીની 92 લાભાથીઓને 
સહાય પેટે રૂ. 4.60 લાખની સહાય 
ચકૂવવામાાં આવેલ છે. 

5.25   ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ છાત્રાલય  
        અત્રેના જીલ્લામાાં અનસુચુીિ જાિીના 

તવધ્યાથીઓ માટે એક ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ 
છાત્રાલય આવેલ છે જે હઠેળ વર્ષ: 2020-
21 માાં છાત્રાલયને રૂ.1.87 લાખની સહાય 
ચકૂવવામાાં આવેલ છે. 

5.26 તશષ્યવતૃિ અને ગણવેશ સહાય 
યોજના 

        અતે્રની શાખા દ્વારા અનસુચુીિ જાિીના 
ધોરણ-1 થી 10 કુલ 11375 તવધ્યાથીઓન ે
કુલ રૂ. 169.24 લાખની તશષ્યવતૃિ અને 
ગણવેશ સહાય ચકૂવવામાાં આવેલ છે. 

5.27   સામાજીક ન્યાય તનધી ગ્રાન્ટ 
         અત્રેની શાખા દ્વારા સામાજીક ન્યાય તનધી 

ગ્રાન્ટમાાંથી રોડ અને તવકાસના કામો માટે 
દેવભતૂમ દ્વારકા જજલ્લાના કુલ 17 ગામોમાાં 
રૂ. 34.87 લાખ ફાળવામાાં આવેલ છે.   
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 6. ભાવ અને જાહરે તવિરણ વ્યવસ્થા 
 

 વાજબી ભાવની દુકાનો  
6.1 સરકારશ્રીની જાહરે અનાજ તવિરણ 

વ્યવસ્થા અંિગષિ જજલ્લામાાં કુલ 257 
વાજબી ભાવની દુકાનો કાયષરિ છે. આ 
અનાજ તવિરણ પ્રણાલી ત્રણ પ્રકારે 
તવભાજજિ કરવામાાં આવલેી છે. જેમાાં અતિ 
ગહરબ િથા આતથિક રીિે અસક્ષમ અને 
પહરવારના કોઇ પણ સભ્યો કમાવવા 
શક્તિમાન ન હોય િેવા વગષને અંત્યોદય 
કાડષ આપી અનાજ પરુૂાં પાડવામાાં આવે છે. 

 
6.2 સરકારશ્રી દ્વારા આતથિક સક્ષમિાને બીજી 

પધ્ધતિથી પણ નક્કી કરવામાાં આવે છે.  
આવી રેખાને ગહરબી રેખા નીચે જીવિાાં 
પહરવારો અને ગહરબી રેખા ઉપર જીવિાાં 
પહરવારો િહરકે ઓળવામાાં આવે છે. 
જજલ્લામાાં આ ત્રણેય પદ્ધતિથી કાડષ 
આપવામાાં આવેલ છે. 
 

6.3  જજલ્લામાાં કુલ રેશનકાડષ ધારકોની સાંખ્યા     
2,04,112 થવાાં પામી છે. રેશનકાડષ ધારકોને 
સસ્િા દરે ઘઉં, ચોખા, ખાાંડ, મીઠુ, કેરોતસન 
િથા વર્ષમાાં િહવેારોના વખિે િેલનુાં 
તવિરણ કરવામાાં આવ ે છે. હાલ સરકારશ્રી 
દ્વારા “માાં અન્નપણૂાષ”  યોજનાાં દ્વારા મોટા 
ભાગના ગરીબ િથા અતિ પછાિ લોકોન ે
અનાજની સતુવધાથી આવરી લેવામાાં આવ્યા 
છે. 

 
 
 
 

7. જાહરે નાણા અને આયોજન 
7.1  તવકેંહિત જિલ્લા આયોિન 

તવકેષ્ન્દ્રિ જજલ્લા આયોજનની તવતવધ 
જોગવાઇઓ જેવી કે 15 % તવવેકાધીન 
જોગવાઇઓ, 5 % પ્રોત્સાહક જોગવાઇ, 
જોગવાઇ હઠેળ દેવભતૂમ દ્વારકા  જજલ્લાન ેવર્ષ 
2020-21 માાં મળવાપાત્ર રકમ રૂ. 875.00  
લાખ સામે રૂ. 881.75  લાખનાાં 315 કામોન ે
વહીવટી માંજુરી આપવામાાં આવેલ. જેની સામે 
માચષ-2020 અંતિિ 67 કામો ( 21.27% 
ભૌતિક તસધ્ધ્ધ) પણૂષ થયેલ. 

 માન.ધારાસભ્યશ્રી જોગવાઇ હઠેળ દેવભતૂમ 
દ્વારકા  જજલ્લાને વર્ષ 2020-21 માાં કોતવડ-
19 પહરક્સ્થતિને કારણે ઉપલબ્ધ થયેલ નથી. 

  તવકાસશીલ િાલકુા જોગવાઈ હઠેળ દેવભતૂમ 
દ્વારકા જજલ્લાને વર્ષ: 2020-21 માાં 
મળવાપાત્ર રકમ રૂ. 200.00 લાખ સામે  
માચષ- 2021 અંતિિ 47 કામોને રૂ.202.28 
લાખની વહીવટી માંજુરી આપવામાાં આવેલ. 

 7.2  એ.ટી.વી.ટી :- 
 એ.ટી.વી.ટી. યોજનાાં હઠેળ ગ્રામ્ય કક્ષાએ 

પાયાની સતુવધાઓ જેવી કે ગ્રામ્ય રસ્િા, 
ગટર વ્યવસ્થા, પીવાનાાં પાણીની સતુવધા 
િથા ઘન કચરાનો તનકાલની સતુવધાઓ પરૂી 
પાડવા અંગેના કામો હાથ ધરી શકાય છે.  

 એ.ટી.વી.ટી. જોગવાઇ હઠેળ દેવભતૂમ દ્વારકા  
જજલ્લામાાં વર્ષ 2020-21 માાં મળવાપાત્ર 
રકમ રૂ. 675.00 લાખ સામે માચષ-2021 
અંતિિ 330 કામોને રૂ. 689.14 લાખની 
વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ. િથા રૂ. 
66.53 લાખનો ખચષ થયેલ. 9.65% 
નાણાકીય તસધ્ધ્ધ િથા 35 કામો 10.60% 
ભૌતિક તસધ્ધ્ધ  પણુષ થયેલ.  
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8. રમિ ગમિ. 
8.1 ખેલ મહાકુાંભ  
 સરકારશ્રીના ભગીરથ પ્રયાસના ભાગ રૂપ ે

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

 ખેલ મહાકુાંભ – 2020 જજલ્લા કક્ષાએ કુલ 0 
સ્પધષકોએ ભાગ લીધેલ હિો. તવજેિા થયેલા 
0 સ્પધષકોને કુલ રૂ. 0.00  ની ઇનામી રકમ 
આપવામાાં આવેલ હિી.  

 સ્પે. ખેલ મહાકુાંભ – 2020 જજલ્લા કક્ષાએ 
કુલ 0 સ્પધષકોએ ભાગ લીધેલ હિો. તવજેિા 
થયેલા 0 સ્પધષકોને કુલ રૂ. 0.00 લાખની 
ઇનામી રકમ આપવામાાં આવેલ હિી.  
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ભાગ-૨ 
દેવભમૂિ દ્વારકાની ઉડતી નજરે ગજુરાત સાથે સિીક્ષા   
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:: દેવભમૂિ દ્વારકા જિલ્લાની રાિય સાથે મવમવધ કે્ષત્રોિાાં સિીક્ષા ::   

ક્રિ મવગત વર્ષ એકિ 
જજલ્લો 

દેવભમૂિ 
દ્વારકા 

રાજય 
ગજુરાત 

1 2 3 4 5 6 
 મવસ્ તાર ેને વસમત       

1 વહીવટી િાળખુું      
 તાલકુાની સાંખ્યા   2011 સાંખ્ યા 04 250 

 શહરેોની સાંખ્યા  2011 સાંખ્ યા 08 348 

 વૈધામનક શહરેોની સાંખ્યા  2011 સાંખ્ યા - 195 

 સેન્સસ શહરેોની સાંખ્યા  2011 સાંખ્ યા - 153 

 ગાિડાઓની સાંખ્યા (સેન્સસ મિુબ) 2011 સાંખ્ યા 265 17843 

2 વસમત     

2.1        કુલ વસમત       

 કુલ 2011 સાંખ્ યા 748227 60439692 

 પરુૂષો 2011 સાંખ્ યા 384386 31491260 

 સ્ત્રીઓ 2011 સાંખ્ યા 363841 28948432 

 ગ્રામ્ ય વસમત 2011 સાંખ્ યા 506432 34694609 

 શહરેી વસમત 2011 સાંખ્ યા 241795 25745083 

2.2 ગ્રામ્ ય વસમત     

 કુલ 2011 સાંખ્ યા 506432 34694609 

 પરુૂષો 2011 સાંખ્ યા 260344 17799159 

 સ્ત્રીઓ 2011 સાંખ્ યા 246088 16895450 

2.3 શહરેી વસમત     

 કુલ 2011 સાંખ્ યા 241795 25745083 

 પરુૂષો 2011 સાંખ્ યા 124042 13692101 

 સ્ત્રીઓ 2011 સાંખ્ યા 117753 12052982 

2.4 ૦-૬ વય જુથની કુલ  વસમત     

 કુલ 2011 સાંખ્ યા 102737 7777262 

 પરુૂષો 2011 સાંખ્ યા 53213 4115384 

 સ્ત્રીઓ 2011 સાંખ્ યા 49524 3661878 

 ગ્રામ્ ય વસમત 2011 સાંખ્ યા 70768 4824903 

 શહરેી વસમત 2011 સાંખ્ યા 31969 2952359 

3 મવસ્ તાર 2011 ચો. કક.િી. 4036.41 196244 
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ક્રિ મવગત વર્ષ એકિ 
જજલ્લો 

દેવભમૂિ 
દ્વારકા 

રાજય 

ગજુરાત 

4 વસમતની ગીચતા 
2011 દર ચો.કક. િી. 

દીઠ 
185 308 

5 જામત પ્રિાણ (દર 1000 પરુૂર્ોએ સ્ત્રીઓ)     

 કુલ 2011 સાંખ્ યા 947 919 

 ગ્રામિણ 2011 સાંખ્ યા 945 949 

 શહરેી 2011 સાંખ્ યા 949 880 

6 ેનસુચુચત જામતની વસમત     

 કુલ 2011 સાંખ્ યા 50791 4074447 

 પરુૂષો 2011 સાંખ્ યા 26009 2110331 

 સ્ત્રીઓ 2011 સાંખ્ યા 24782 1964116 

 ગ્રામ્ ય વસમત 2011 સાંખ્ યા 31042 2281573 

 શહરેી વસમત 2011 સાંખ્ યા 19749 1792874 

7 ેનસુચુચત જન જામતની વસમત     

             કુલ 2011 સાંખ્ યા 9633 8917174 

            પરુૂષો 2011 સાંખ્ યા 4906 4501389 

            સ્ત્રીઓ 2011 સાંખ્ યા 4727 4415785 

           ગ્રામ્ ય વસમત 2011 સાંખ્ યા 8513 8021848 

           શહરેી વસમત 2011 સાંખ્ યા 1120 895326 

8 
બાળ જામત પ્રિાણ (દર 1000 પરુૂર્ોએ 
સ્ત્રીઓ) 

 
   

 કુલ 2011 સાંખ્ યા 931 890 

 ગ્રામિણ 2011 સાંખ્ યા 937 914 

 શહરેી 2011 સાંખ્ યા 918 852 

9  સાક્ષર વસમત       

  9.1            કુલ 2011 સાંખ્ યા 437340 41093358 

 પરુૂષો 2011 સાંખ્ યા 257086 23474873 

 સ્ત્રીઓ 2011 સાંખ્ યા 180254 17618485 

9.2   ગ્રામિણ      

 કુલ 2011 સાંખ્ યા 287776 21420842 

 પરુૂષો 2011 સાંખ્ યા 170392 12467643 

 સ્ત્રી 2011 સાંખ્ યા 117384 8953199 
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ક્રિ મવગત વર્ષ એકિ 
જજલ્લો 

દેવભમૂિ દ્વારકા  
રાજય 

ગજુરાત 
9.3   શહરેી      
 કુલ 2011 સાંખ્ યા 149564 19672516 

 પરુૂષો 2011 સાંખ્ યા 86694 11007230 

 સ્ત્રી 2011 સાંખ્ યા 62870 8665286 

9.4  ેનસુચુચત જામત      

 કુલ 2011 સાંખ્ યા 50791 2834524 

 પરુૂષો 2011 સાંખ્ યા 26009 1625721 

 સ્ત્રી 2011 સાંખ્ યા 24782 1208803 

 ગ્રામિણ 2011 સાંખ્ યા 31042 1495410 

 શહરેી 2011 સાંખ્ યા 19749 1339114 

9.5  ેનસુચુચત જન જામત     

 કુલ 2011 સાંખ્ યા 9633 4688536 

 પરુૂષો 2011 સાંખ્ યા 4906 2707845 

 સ્ત્રી 2011 સાંખ્ યા 4727 1980691 

 ગ્રામિણ 2011 સાંખ્ યા 8513 4119212 

 શહરેી 2011 સાંખ્ યા 1120 569324 

10  સાક્ષરતાનો દર     

10.1  કુલ 2011 % 67.8 78.00 

 પરુૂષો 2011 % 77.6 85.80 

 સ્ત્રીઓ 2011 % 57.3 69.70 

10.2  ગ્રામિણ     

 કુલ 2011 % 66.1 71.70 

 પરુૂષો 2011 % 76.1 81.60 

 સ્ત્રીઓ 2011 % 55.4 61.40 

10.3  શહરેી      

 કુલ 2011 % 71.3 86.30 

     પરુૂષો 2011 % 80.7 91.00 

 સ્ત્રીઓ 2011 % 61.4 81.00 

10.4 ેનસુચુચત જામત િાું સાક્ષરતાનો દર     

              કુલ 2011 % 63.44 79.18 

             પરુૂષો 2011 % 75.36 87.87 

             સ્ત્રીઓ 2011 % 50.96 69.87 
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ક્રિ મવગત વર્ષ એકિ 
જજલ્લો 

દેવભમૂિ દ્વારકા 
રાજય 

ગજુરાત 
10.5 ેનસુચુચત જનજામતિાું સાક્ષરતાનો દર     
               કુલ 2011 % 50.21 62.48 

              પરુૂષો 2011 % 57.56 71.68 

              સ્ત્રીઓ 2011 % 42.59 53.16 

11  કુલ કાિદારો  (મખુ્ય ેને સીિાુંત) 2011 સાંખ્ યા 294863 24767747 

            1. પરુૂષો 2011 સાંખ્ યા 218783 18000914 

            2. સ્ત્રીઓ 2011 સાંખ્ યા 76080 6766833 

   3. ગ્રામિણ કાિદારો 2011 સાંખ્ યા 214699 15570092 

 4. શહરેી કાિદારો 2011 સાંખ્ યા 80164 9197655 

11.1 ગ્રામિણ કાિદારો     
 કુલ 2011 સાંખ્ યા 214699 15570092 

 પરુૂષો 2011 સાંખ્ યા 150670 10171584 

 સ્ત્રીઓ 2011 સાંખ્ યા 64029 5398508 

11.2  શહરેી કાિદારો     

 કુલ 2011 સાંખ્ યા 80164 9197655 
 પરુૂષો 2011 સાંખ્ યા 68113 7829330 

 સ્ત્રીઓ 2011 સાંખ્ યા 12051 1368325 

11.3 મખુ્ય કાિ કરનારા 2011 સાંખ્ યા 242604 20365374 

 કુલ વસમત સાિે ટકાવારી 2011 % 32.42 33.70 

11.4 મસિાન્ત કાિ કરનારા 2011 સાંખ્ યા 52259 4402373 

 કુલ વસમત સાિે ટકાવારી 2011 % 6.98 7.28 

11.5 કાિ નહીં કરનારા 2011 સાંખ્ યા 453364 35671945 

 કુલ વસમત સાિે ટકાવારી 2011 % 60.59 59.02 

11.6 મખુ્ય કાિ કરનારા તે પૈકી 2011 સાંખ્ યા 242604 24767747 

         1.ખેડતૂો 2011 સાંખ્ યા 98816 5447500 

         2.ખેતિજૂરો 2011 સાંખ્ યા 40659 6839415 

         3.ગહૃઉધોગિાાં કાિ કરનારા 2011 સાંખ્ યા 1480 343999 

         4.અન્ય કાિ કરનારા 2011 સાંખ્ યા 101649 12136833 

 200 થી ઓછીવસમતવાળા ગાિો 2011 સાંખ્ યા 29 576 

            તેની વસમત 2011 સાંખ્ યા 1459 62514 

 200 થી 499 વસમતવાળા ગાિો 2011 સાંખ્ યા 20 1900 

            તેની વસમત 2011 સાંખ્ યા 6764 683532 
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ક્રિ મવગત વર્ષ એકિ 
જજલ્લો 

દેવભમૂિ દ્વારકા 
રાજય 

ગજુરાત 

 500 થી 999 વસમતવાળા ગાિો 2011 સાંખ્ યા 47 3891 

            તેની વસમત 2011 સાંખ્ યા 35377 2903702 

 1000 થી 1999 વસમતવાળા ગાિો 2011 સાંખ્ યા 89 5566 

            તેની વસમત 2011 સાંખ્ યા 138321 8069490 

 2000 થી 4999 વસમતવાળા ગાિો 2011 સાંખ્ યા 62 4781 

            તેની વસમત 2011 સાંખ્ યા 175988 14371717 

 5000 થી 9999 વસમતવાળા ગાિો 2011 સાંખ્ યા 14 963 

            તેની વસમત 2011 સાંખ્ યા 93586 6438284 

 
10000 અને તેથી વધ ુ વસમતવાળા 
ગાિો 

2011 
સાંખ્ યા 4 166 

           તેની વસમત 2011 સાંખ્ યા 54939 2165370 

12 આરોગ્ ય      

 સામકુહક આરોગ્ ય કેન્ ર 2020-21 સાંખ્ યા 4 - 

 પ્રાથમિક આરોગ્ ય કેન્ ર 2020-21 સાંખ્ યા 23 - 

 પેટા કેન્ રો 2020-21 સાંખ્ યા 169 - 

12.1 આયવેુદીક દવાખાના 2020-21 સાંખ્ યા 4 - 

 કુલ 2020-21 સાંખ્ યા 200 - 

12.2 હોિીયોપેથી દવાખાના 2020-21 સાંખ્ યા 8 - 

 કુલ 2020-21 સાંખ્ યા 37 - 

 સરકારી 2020-21 સાંખ્ યા 36 - 

 સ્થામનક સાંસ્થા 2020-21 સાંખ્ યા 1 - 

13 મશક્ષણ     

13.1  પ્રાથમિક મશક્ષણ  2020-21   (2016-17) કા.ચ. 
 કુલ  2020-21 સાંખ્ યા 814 44545* 

 સરકારી  2020-21 સાંખ્ યા 632 - 
 અનદુામનત / ખાનગી 2020-21 સાંખ્ યા 182 - 

 
િાત્ર છોકરીઓ િાટેની પ્રાથમિક 
શાળાઓ 

2020-21 
સાંખ્ યા 24 1429* 

 પ્રાથમિક શાળાઓિાાં મશક્ષકોની સાંખ્ યા 2020-21 સાંખ્ યા 2733 327927* 

 
પ્રાથમિક શાળાઓિાાં  મવદ્યાથીઓની 
સાંખ્ યા 

2020-21 
'૦૦૦ 67.12 4160* 
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ક્રિ મવગત વર્ષ એકિ 
જજલ્લો 

દેવભમૂિ દ્વારકા  
રાજય 

ગજુરાત 

13.2 િાધ્યમિક /ઉચ્ચતર િાધ્ યમિક મશક્ષણ 2020-21   (2016-17) કા.ચ. 
 કુલ 2020-21 સાંખ્ યા 177 - 

 સરકારી 2020-21 સાંખ્ યા 42 - 
 ગ્રાન્ટેડ 2020-21 સાંખ્ યા 41 - 
 ખાનગી 2020-21 સાંખ્ યા 88 - 

 
િાધ્યમિક /ઉચ્ચતર િાધ્ યમિક મશક્ષણ 

શાળાિાાં મશક્ષકોની સાંખ્યા 
2020-21 

સાંખ્ યા 316  

 
િાધ્યમિક /ઉચ્ચતર િાધ્ યમિક મશક્ષણ 

શાળાનાાં મવધાથીઓની સાંખ્યા 
2020-21 

‘૦૦૦ 24.92 - 

14 ખેતીવાડી     

14 ખેતી -િિીનનો ઉપયોગ     

14.1 કુલ મવસ્ તાર 2020-21 હકેટર ેપ્રાપ્ય 196024 

14.2 અહવેાલ હઠેળના વષષ િાટે 2020-21 '૦૦ હકેટર 3994.24 1881.02 
14.3 િ ાંગલ 2020-21 '૦૦ હકેટર 259.87 183.40 

14.4 
બીનખેતી મવષયક ઉપયોગિાાં લેવાયેલ 
િિીન 

2020-21 
'૦૦ હકેટર 357.68 117.11 

14.5 ઉજ્િડ અને ખતેી ન શકય તેવી િિીન 2020-21 '૦૦ હકેટર 
476.91 255.15 

      

14.6 
કાયિી ચરાણ અન ે અન્ ય ચરાણની 
િિીન 

2020-21 
'૦૦ હકેટર 

272.59 
85.14 

14.7 ખેડવા લાયક પડતર િિીન 2020-21 '૦૦ હકેટર 93.01 196.00 
14.8 અન્ ય પડતર િિીન 2020-21 '૦૦ હકેટર 21.53 1.89 
14.9 ચાલ ુપડતર િિીન 2020-21 '૦૦ હકેટર 128.59 50.97 
14.10 ચોખ્ ખો વાવેતર મવસ્ તાર 2020-21 '૦૦ હકેટર 2363.50 996.58 

14.11 ખાધ પાક હઠેળનો મવસ્તાર 2020-21 '૦૦ હકેટર ેપ્રાપ્ય 570.65 

14.12 અખાધ પાક હઠેળનો મવસ્તાર  2020-21 '૦૦ હકેટર ેપ્રાપ્ય 650.49 

14.13 એકાંદર  વાવેતર મવસ્ તાર 2020-21 '૦૦ હકેટર 4353.04 1221.14 
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ક્રિ 

 
મવગત 

 
વર્ષ 

એકિ 
જજલ્લો 

દેવભમૂિ દ્વારકા 
રાજય ગજુરાત 

15 પશધુન – ૨૦૧૨        
 ગાય 2012 સુંખ્ યા 148849 9983953 

 ભેંસ 2012 સાંખ્ યા 139843 10385574 

 ઘટેા 2012 સાંખ્ યા 75326 1707750 

 બકરા 2012 સાંખ્ યા 58097 4958972 

 અન્ય  2012 સાંખ્ યા 2131 38993 

 કુલ પશધુન 2012 સાંખ્ યા 424246 27128200 

15.1 પશ ુદવાખાના     

 પશ ુઈસ્ પતાલ 2020-21 સાંખ્ યા 1  - 
 પશ ુદવાખાના 2020-21 સાંખ્ યા 13  - 
 િોબાઇલ (દવાખાનુાં) 2020-21 સાંખ્ યા 0 - 
 પ્રાથમિક પશ ુસારવાર કેન્ ર 2020-21 સાંખ્ યા 5  - 

16 સહકાર કે્ષત્ર     

 સહકારી કો.ઓ.બેન્ ક 2020-21 સાંખ્ યા 11 - 
 િિીન મવકાસ બેન્ ક 2020-21 સાંખ્ યા 4 - 
 સહકારી િાંડળીઓ  2020-21 સાંખ્ યા - - 

17 બેન્ ક  2020-21    

 રાષ્ટ્રીય કૃત બેંકોની કચેરી 2020-21 સાંખ્ યા 46 - 
 ખાનગી બેંકો  2020-21 સાંખ્ યા 11 - 

18 પોલીસ વ્યવસ્થા      

 પોલીસ સ્ ટેશન 2020-21 સાંખ્ યા 8 - 
 આઉટ પોસ્ ટ (ચોકી) 2018-19 સાંખ્ યા 20 - 
 19 અન્ય      

 જિલ્લા પાંચાયતના સભ્ યોની સાંખ્ યા 2020-21 સાંખ્ યા 22 - 
 તાલકુા પાંચાયતના સભ્ યો 2020-21 સાંખ્ યા 80 - 
 િધ્યાહન ભોિન કેન્રો  2020-21 સાંખ્ યા 636 33715 

 વાિબી ભાવની દુકાનો  2020-21 સાંખ્ યા 257 - 
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અ.નં તાલકુાનુ ંનામ
કુલ ગામો 
(સેન્સસ)

સેન્સસ  
ટાઊન

કુલ 
મહસેલુી 
ગામો

વસવાટ 
વાળા ગામો

બિન 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 દ્વારકા ૩૯ ૧ ૪૫ ૩૯ ૦ ૩૯ ૩૯ ૦
૨ ખભંાળીયા ૮૨ ૧ ૮૨ ૮૬ ૦ ૮૬ ૮૫ ૧
૩ ભાણવડ ૫૪ ૦ ૫૪ ૫૪ ૦ ૫૨ ૫૦ ૨
૪ કલ્યાણપરુ ૬૫ ૦ ૬૫ ૬૫ ૦ ૬૨ ૫૮ ૪

૨૪૦ ૨ ૨૪૬ ૨૪૪ ૦ ૨૩૯ ૨૩૨ ૭કુલ

૧.૧  તાલકુાવાર કુલ ગામો, ગ્રામપચંાયતો  તથા જુથ પચંાયતો  

પ્રાપ્તિ સ્થાન : િાલકુા વિકાસ અવિકારીશ્રી- દ્વારકા, ખભંાળીયા,ભાણિડ,કલ્યાણપરુ
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અનસુબુચત
 જાતત

અનસુબુચત 
જનજાતત

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩
૧

૧.૧ દેવભતુમ દ્વારકા ૪૦૩૬.૪૧ ૮ ૬૨૩૦૯૧ ૭૪૮૨૨૭ ૨૧ ૯૪૭ ૧૮૫ ૩૨ ૬૮ ૭ ૧

૨

૨.૧ દ્વારકા ૭૧૬.૬૭ ૩ ૧૪૪૨૬૯ ૧૬૨૮૨૮ ૧૩ ૯૩૭ ૨૨૭ ૬૮ ૬૭ ૧૧ ૦

૨.૨ ખભંાળીયા ૧૨૧૪.૨૫ ૩ ૨૦૮૭૩૯ ૨૬૮૦૬૨ ૨૮ ૯૨૯ ૨૨૧ ૩૩ ૬૮ ૫ ૦

૨.૩ ભાણવડ ૬૯૩.૨૭ ૧ ૧૦૯૫૪૫ ૧૨૧૩૦૪ ૧૫ ૯૬૩ ૧૭૫ ૧૮ ૭૦ ૭ ૬

૨.૪
કલ્યાણપરુ ૧૪૧૨.૨૨ ૧ ૧૬૦૫૩૮ ૧૯૬૦૩૩ ૨૨ ૯૬૯ ૧૩૯ ૧૦ ૬૭ ૫ ૦

Source : Office of Registrar General & Census Commissioner, India.

તાલકુા

આ માહિતી વસતી ગણતરી - ૨૦૧૧ પ્રમાણે ૨૬ જિલ્લાઓ મિુબની િતી, જેને ૩૩ જિલ્લાઓમા ંવવભાજીત કરેલ છે.જેથી સદર માહિતી પ્રોવવઝનલ માહિતી છે. 

૧.૨ તાલકુાવાર વસતત ગણતરી-૨૦૧૧ ઉડતી નજરે

અ.ન.ં જજલ્લા/તાલકુા
તવસ્તાર 

(ચો.કક.મી.) 
૨૦૧૧

નગરની 
સખં્યા

વસતત-૨૦૦૧ વસતત-૨૦૧૧
દશકાનો વધૃ્ધિ 

દર-૨૦૦૧-
૨૦૧૧

જાતત દર (દર 
હજાર પરુૂષની 

સાપેક્ષમા ં
સ્ત્રીઓ) ૨૦૧૧

વસતત ગીચતા (દર 
ચો.કક.મી.એ) ૨૦૧૧

શહરેી વસતતના કુલ 
વસતતના સાપેક્ષમા ં

ટકાવારી-૨૦૧૧

સાક્ષરતા 
દર-૨૦૧૧

અનસુબુચત જાતત-

જજલ્લો 
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પરુૂષો સ્ત્રીઓ કુલ પરુૂષો સ્ત્રીઓ કુલ પરુૂષો સ્ત્રીઓ કુલ 
૧ ૨ ૪ ૫ ૩ ૭ ૮ ૬ ૧૦ ૧૧ ૧૨
૧

૧.૧ દેવભતુમ દ્વારકા ૩૮૪૩૮૬ ૩૬૩૮૪૧ ૭૪૮૨૨૭ ૨૬૦૩૪૪ ૨૪૬૦૮૮ ૫૦૬૪૩૨ ૧૨૪૦૪૨ ૧૧૭૭૫૩ ૨૪૧૭૯૫

૨

૨.૧ દ્વારકા ૮૪૦૭૪ ૭૮૭૫૪ ૧૬૨૮૨૮ ૨૬૨૭૨ ૨૫૧૨૩ ૫૧૩૯૫ ૫૭૮૦૨ ૫૩૬૩૧ ૧૧૧૪૩૩

૨.૨ ખભંાળીયા ૧૩૮૯૩૭ ૧૨૯૧૨૫ ૨૬૮૦૬૨ ૯૩૯૭૦ ૮૫૬૪૯ ૧૭૯૬૧૯ ૪૪૯૬૭ ૪૩૪૭૬ ૮૮૪૪૩

૨.૩ ભાણવડ ૬૧૮૦૦ ૫૯૫૦૪ ૧૨૧૩૦૪ ૫૦૪૭૬ ૪૮૬૮૬ ૯૯૧૬૨ ૧૧૩૨૪ ૧૦૮૧૮ ૨૨૧૪૨

૨.૪ કલ્યાણપરુ ૯૯૫૭૫ ૯૬૪૫૮ ૧૯૬૦૩૩ ૮૯૬૨૬ ૮૬૬૩૦ ૧૭૬૨૫૬ ૯૯૪૯ ૯૮૨૮ ૧૯૭૭૭

જજલ્લો 

તાલકુા

Source : Office of Registrar General & Census Commissioner, India.

આ માહિતી વસતી ગણતરી - ૨૦૧૧ પ્રમાણે ૨૬ જિલ્લાઓ મિુબની િતી, જેને ૩૩ જિલ્લાઓમા ંવવભાજીત કરેલ છે. જેથી સદર માહિતી પ્રોવવઝનલ માહિતી છે.

૧.  તવસ્તાર અને વસતત
૧.૩ તાલકુાવાર તવસ્તાર અને જાતતવાર વસતત, વસતત ગણતરી-૨૦૧૧

અ.ન.ં
જજલ્લા/તાલકુાના 

નામ
કુલ વસતત ગ્રામ્ય વસતત  શહરેી વસતત 
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ગ્રાતમણ શહરેી કુલ ગ્રાતમણ શહરેી કુલ
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮
૨.૧ દ્વારકા ૯૪૫ ૮૯૬ ૯૧૨ ૯૫૬ ૯૨૮ ૯૩૭
૨.૨ ખભંાળીયા ૯૫૨ ૯૫૮ ૯૫૪ ૯૧૧ ૯૬૭ ૯૨૯
૨.૩ ભાણવડ ૯૬૩ ૯૪૭ ૯૬૦ ૯૬૫ ૯૫૫ ૯૬૩
૨.૪ કલ્યાણપરુ ૯૫૭ - ૯૫૭ ૯૬૭ ૯૮૮ ૯૬૯

૧.૪ તાલકુાવાર અને તવસ્તારવાર  જાતત પ્રમાણ ૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧

Source : Office of Registrar General & Census Commissioner, India.
આ માહિતી વસતી ગણતરી - ૨૦૧૧ પ્રમાણે ૨૬ જિલ્લાઓ મિુબની િતી, જેને ૩૩ જિલ્લાઓમા ંવવભાજીત કરેલ છે. જેથી 
સદર માહિતી પ્રોવવઝનલ માહિતી છે.

અ.ન.ં તાલકુાઓ
જાતત પ્રમાણ (દર ૧૦૦૦ પરુુષોએ સ્ત્રીઓ) 

૨૦૦૧
જાતત પ્રમાણ (દર ૧૦૦૦ પરુુષોએ સ્ત્રીઓ) 

૨૦૧૧
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ગ્રાતમણ શહરેી કુલ ગ્રાતમણ શહરેી કુલ ગ્રાતમણ શહરેી કુલ
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧
૧. ગિુરાત ૪૮૨૪૯૦૩ ૨૯૫૨૩૫૯ ૭૭૭૭૨૬૨ ૧૩.૯ ૧૧.૫ ૧૨.૯ ૯૧૪ ૮૫૨ ૮૯૦
૨. દેવભતૂમ દ્વારકા ૭૦૭૬૮ ૩૧૯૬૯ ૧૦૨૭૩૭ ૧૩.૯૭ ૧૩.૨૨ ૧૩.૭૩ ૯૩૭ ૯૧૮ ૯૩૧
૨.૧ દ્વારકા ૮૭૧૩ ૧૩૯૫૫ ૨૨૬૬૮ ૧૬.૯૫ ૧૨.૫૨ ૧૩.૯૨ ૯૪૭ ૯૦૪ ૯૨૦
૨.૨ ખભંાળીયા ૨૪૭૬૬ ૧૨૧૭૭ ૩૬૯૪૩ ૧૩.૭૯ ૧૩.૭૭ ૧૩.૭૮ ૯૩૫ ૯૨૪ ૯૩૧
૨.૩ ભાણવડ ૧૩૨૫૯ ૨૬૩૬ ૧૫૮૯૫ ૧૩.૩૭ ૧૧.૯ ૧૩.૧ ૯૪૫ ૮૭૦ ૯૩૨
૨.૪ કલ્યાણપરુ ૨૪૦૩૦ ૩૨૦૧ ૨૭૨૩૧ ૧૩.૬૩ ૧૬.૧૯ ૧૩.૮૯ ૯૩૦ ૧૦૦૧ ૯૩૮

Source : Office of Registrar General & Census Commissioner, India.
આ માહિતી વસતી ગણતરી - ૨૦૧૧ પ્રમાણે ૨૬ જિલ્લાઓ મિુબની િતી, જેને ૩૩ જિલ્લાઓમા ંવવભાજીત કરેલ છે. જેથી સદર માહિતી પ્રોવવઝનલ માહિતી છે.

  ૧.૫  તાલકુાવાર અને તવસ્તારવાર ૦-૬ વયજૂથના િાળકોની વસતત, કુલ વસતત સામે ટકાવારી અને િાળ જાતતપ્રમાણ- ૨૦૧૧

૦-૬ વષષની િાળ વસતત
િાળ વસતત ટકાવારી              (૦-

૬વષષ)
િાળ જાતત પ્રમાણ (૦-૬વષષ)

અ.ન.ં તાલકુાઓ

૦
૫૦૦૦

૧૦૦૦૦
૧૫૦૦૦
૨૦૦૦૦
૨૫૦૦૦
૩૦૦૦૦
૩૫૦૦૦
૪૦૦૦૦

દ્વારકા ખભંાળીયા ભાણવડ કલ્યાણપરુ

૦-૬ િર્ષની બાળ િસવિ

૦-૬ વર્ષની બાળ વસતિ ગ્રાતિણ ૦-૬ વર્ષની બાળ વસતિ શહરેી ૦-૬ વર્ષની બાળ વસતિ કુલ
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૨૦૦૧ ૨૦૧૧ ૨૦૦૧ ૨૦૧૧
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬
૧. ગિુરાત ૯૨૦ ૯૧૯ ૮૮૩ ૮૯૦
૨. દેવભતૂમ દ્વારકા અપ્રાપ્ય ૯૪૭ અપ્રાપ્ય ૯૩૧
૨.૧ દ્વારકા ૯૧૨ ૯૩૭ ૯૦૨ ૯૨૦
૨.૨ ખભંાળીયા ૯૫૪ ૯૨૯ ૯૫૯ ૯૩૧
૨.૩ ભાણવડ ૯૬૦ ૯૬૩ ૯૩૦ ૯૩૨
૨.૪ કલ્યાણપરુ ૯૫૭ ૯૬૯ ૯૧૨ ૯૩૮

આ માહિતી વસતી ગણતરી - ૨૦૧૧ પ્રમાણે ૨૬ જિલ્લાઓ મિુબની િતી, જેને ૩૩ જિલ્લાઓમા ંવવભાજીત 
કરેલ છે. જેથી સદર માહિતી પ્રોવવઝનલ માહિતી છે.

Source : Office of Registrar General & Census Commissioner, India.

૧.૬ તાલકુાવાર કુલ જાતતપ્રમાણ અને (૦-૬) વય જુથની િાળ વસતતનુ ં
 જાતત પ્રમાણ – ૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧

કુલ જાતત પ્રમાણ
(૦-૬) વય જુથની િાળ 
વસતતમા ંજાતત પ્રમાણ

૮૪૦ ૮૬૦ ૮૮૦ ૯૦૦ ૯૨૦ ૯૪૦ ૯૬૦ ૯૮૦

ગજુરાિ

દેવભતૂિ દ્વારકા

દ્વારકા

ખભંાળીયા

ભાણવડ

કલ્યાણપરુ

કુલ જાતિપ્રિાણ અને (૦-૬) વય જુથની બાળ વસતિનુ ંઅને  
જાતિ પ્રિાણ ૨૦૧૧ 

(૦-૬) વય જુથની બાળ વસતિિા ંજાતિ પ્રિાણ  ૨૦૧૧ કુલ જાતિ પ્રિાણ   ૨૦૧૧
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ગ્રાતમણ શહરેી કુલ ગ્રાતમણ શહરેી કુલ
૧ દ્વારકા ૮૫૦૮ ૧૩૧૨૧ ૨૧૬૨૯ ૮૭૧૩ ૧૩૯૫૫ ૨૨૬૬૮
૨ ખભંાળીયા ૨૫૨૯૫ ૯૯૬૫ ૩૫૨૬૦ ૨૪૭૬૬ ૧૨૧૭૭ ૩૬૯૪૩
૩ ભાણવડ ૧૪૫૩૦ ૨૪૮૯ ૧૭૦૧૯ ૧૩૨૫૯ ૨૬૩૬ ૧૫૮૯૫
૪ કલ્યાણપરુ ૨૬૮૪૫ ૦ ૨૬૮૪૫ ૨૪૦૩૦ ૩૨૦૧ ૨૭૨૩૧

કુલ:- ૭૫૧૭૮ ૨૫૫૭૫ ૧૦૦૭૫૩ ૭૦૭૬૮ ૩૧૯૬૯ ૧૦૨૭૩૭

આ માહિતી વસતી ગણતરી - ૨૦૧૧ પ્રમાણે ૨૬ જિલ્લાઓ મિુબની િતી, જેને ૩૩ જિલ્લાઓમા ંવવભાજીત કરેલ છે. જેથી સદર માહિતી પ્રોવવઝનલ માહિતી 
છે.

Source : Office of Registrar General & Census Commissioner, India.

૧.૭  ગ્રામ્ય અને શિરેી બાળ વસવત - ૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧

ક્રમ તાલકુાનુ ંનામ
 િાળ વસતત ( ૦ થી ૬ વષષ) ની વસતત

૨૦૦૧ ૨૦૧૧

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

િાલકુાનુ ંનાિ  

દ્વારકા

ખભંાળીયા

ભાણવડ

કલ્યાણપરુ

બાળ વસતિ ( ૦ થી ૬ વર્ષ) ની વસતિ

2011 2001
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ગ્રાતમણ શહરેી ગ્રાતમણ શહરેી
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬
૧. ગિુરાત ૬૨.૬ ૩૭.૪ ૫૭.૪૦ ૪૨.૬૦
૨. દેવભતૂમ દ્વારકા ૬૯.૦૫૯ ૩૦.૯૪૧ ૬૭.૬૮ ૩૨.૩૨
૨.૧ દ્વારકા ૩૨.૧૭૭ ૬૭.૮૨૩ ૩૧.૫૬ ૬૮.૪૪
૨.૨ ખભંાળીયા ૬૯.૬૪૯ ૩૦.૩૫૧ ૬૭.૦૧ ૩૨.૯૯
૨.૩ ભાણવડ ૮૦.૧૯૪ ૧૯.૮૦૬ ૮૧.૭૫ ૧૮.૨૫
૨.૪ કલ્યાણપરુ ૧૦૦. ૦. ૮૯.૯૧ ૧૦.૦૯

ખભંાળીયા
ભાણવડ

કલ્યાણપરુ

૧.૮ તાલકુાવાર કુલ વસતતમા ંકહસ્સાની ટકાવારી ૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧

અ.ન.ં
ગજુરાત/ જજલ્લો/ 

તાલકુાઓ

કુલ વસતતમા ંકહસ્સાની  
ટકાવારી ૨૦૦૧

કુલ વસતતમા ંકહસ્સાની  
ટકાવારી ૨૦૧૧

આ માહિતી વસતી ગણતરી - ૨૦૧૧ પ્રમાણે ૨૬ જિલ્લાઓ મિુબની િતી, જેને ૩૩ જિલ્લાઓમા ં
વવભાજીત કરેલ છે. જેથી સદર માહિતી પ્રોવવઝનલ માહિતી છે.

Source : Office of Registrar General & Census Commissioner, India.
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કુલ િસવિમા ંહિસ્સાની  ટકાિારી ૨૦૦૧ 

કુલ વસતિિા ંહહસ્સાની  ટકાવારી ૨૦૦૧ શહરેી
કુલ વસતિિા ંહહસ્સાની  ટકાવારી ૨૦૦૧ ગ્રાતિણ

૦.૦૦
૨૦.૦૦
૪૦.૦૦
૬૦.૦૦
૮૦.૦૦

૧૦૦.૦૦
૧૨૦.૦૦

કુલ િસવિમા ંહિસ્સાની  ટકાિારી ૨૦૧૧

કુલ વસતિિા ંહહસ્સાની  ટકાવારી ૨૦૧૧ શહરેી
કુલ વસતિિા ંહહસ્સાની  ટકાવારી ૨૦૧૧ ગ્રાતિણ
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 ગજુરાત/ જજલ્લો/

 તાલકુાઓ ગ્રાતમણ શહરેી કુલ પરુુષ સ્ત્રી કુલ ગ્રાતમણ શહરેી કુલ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧
૧. ગિુરાત ૨૧૪૨૦૮૪૨ ૧૯૬૭૨૫૧૬ ૪૧૦૯૩૩૫૮ ૨૩૪૭૪૮૭૩ ૧૭૬૧૮૪૮૫ ૪૧૦૯૩૩૫૮ ૭૨ ૮૬ ૭૮
૨. દેવભતૂમ દ્વારકા ૨૮૭૭૭૬ ૧૪૯૫૬૪ ૪૩૭૩૪૦ ૨૫૭૦૮૬ ૧૮૦૨૫૪ ૪૩૭૩૪૦ ૬૬ ૭૧ ૬૮
૨.૧ દ્વારકા ૨૩૫૬૪ ૭૦૫૭૩ ૯૪૧૩૭ ૫૫૬૩૨ ૩૮૫૦૫ ૯૪૧૩૭ ૫૫ ૭૨ ૬૭
૨.૨ ખભંાળીયા ૧૦૪૨૩૯ ૫૨૭૯૧ ૧૫૭૦૩૦ ૯૩૩૭૮ ૬૩૬૫૨ ૧૫૭૦૩૦ ૬૭ ૬૯ ૬૮
૨.૩ ભાણવડ ૫૭૮૪૦ ૧૫૮૨૫ ૭૩૬૬૫ ૪૨૧૯૧ ૩૧૪૭૪ ૭૩૬૬૫ ૬૭ ૮૧ ૭૦
૨.૪ કલ્યાણપરુ ૧૦૨૧૩૩ ૧૦૩૭૫ ૧૧૨૫૦૮ ૬૫૮૮૫ ૪૬૬૨૩ ૧૧૨૫૦૮ ૬૭ ૬૩ ૬૭

Source : Office of Registrar General & Census Commissioner, India.
આ માહિતી વસતી ગણતરી - ૨૦૧૧ પ્રમાણે ૨૬ જિલ્લાઓ મિુબની િતી, જેને ૩૩ 
જિલ્લાઓમા ંવવભાજીત કરેલ છે. જેથી સદર માહિતી પ્રોવવઝનલ માહિતી છે.

૧.૯  સાક્ષર વસતત અને સાક્ષરતા દર- ૨૦૧૧

અ.ન.ં
સાક્ષર વસતત સાક્ષર વસતત સાક્ષરતા દર
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ગજુરાિ દેવભતૂિ દ્વારકા દ્વારકા ખભંાળીયા ભાણવડ કલ્યાણપરુ

સાક્ષરિા દર- ૨૦૧૧

ગ્રાતિણ શહરેી કુલ
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ગ્રાતમણ શહરેી કુલ ગ્રાતમણ 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. દેવભતૂમ દ્વારકા ૭૬.૧૪ ૮૦.૭૪ ૭૭.૬૩ ૫૫.૪૧ ૬૧.૩૬ ૫૭.૩૫
૨.૧ દ્વારકા ૬૬.૨૪ ૮૧.૬૨ ૭૬.૯૮ ૪૩.૭૦ ૬૨.૫૦ ૫૬.૭૨
૨.૨ ખભંાળીયા ૭૭.૪૭ ૭૮.૯૩ ૭૭.૯૪ ૫૬.૧૩ ૫૯.૨૫ ૫૭.૧૮
૨.૩ ભાણવડ ૭૬.૬૯ ૮૭.૮૪ ૭૮.૭૬ ૫૭.૬૬ ૭૪.૨૦ ૬૦.૭૨
૨.૪ કલ્યાણપરુ ૭૭.૨૧ ૭૫.૪૦ ૭૭.૦૪ ૫૬.૬૯ ૪૯.૫૯ ૫૫.૯૯

દ્વારકા
ખભંાળીયા
ભાણવડ

કલ્યાણપરુ

સાક્ષરતા દર (સ્ત્રી)
૧.૧૦ સાક્ષરતા દર – પરુૂષ અને સ્ત્રી -૨૦૧૧

અ.ન.ં
 ગજુરાત/ જજલ્લો/ 

તાલકુાઓ
સાક્ષરતા દર (પરુુષ)

Source : Office of Registrar General & Census Commissioner, India.
આ માહિતી વસતી ગણતરી - ૨૦૧૧ પ્રમાણે ૨૬ જિલ્લાઓ મિુબની િતી, જેને ૩૩ જિલ્લાઓમા ં
વવભાજીત કરેલ છે. જેથી સદર માહિતી પ્રોવવઝનલ માહિતી છે.
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સાક્ષરિા દર (પુરુર્) -૨૦૧૧
સાક્ષરિા દર પરુુર્
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પરુૂષ સ્ત્રી કુલ પરુૂષ સ્ત્રી કુલ પરુૂષ સ્ત્રી કુલ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨
૧. ગિુરાત ૧૧૭૬૧૦૭ ૧૧૦૫૪૬૬ ૨૨૮૧૫૭૩ ૯૩૪૨૨૪ ૮૫૮૬૫૦ ૧૭૯૨૮૭૪ ૨૧૧૦૩૩૧ ૧૯૬૪૧૧૬ ૪૦૭૪૪૪૭ ૬.૭૦
૨. દેવભતૂમ દ્વારકા ૧૫૮૫૬ ૧૫૧૮૬ ૩૧૦૪૨ ૧૦૧૫૩ ૯૫૯૬ ૧૯૭૪૯ ૨૬૦૦૯ ૨૪૭૮૨ ૫૦૭૯૧ ૬.૭૯
૨.૧ દ્વારકા ૨૯૫૨ ૨૮૮૭ ૫૮૩૯ ૬૩૩૨ ૬૦૧૮ ૧૨૩૫૦ ૯૨૮૪ ૮૯૦૫ ૧૮૧૮૯ ૧૧.૧૭
૨.૨ ખભંાળીયા ૪૫૪૮ ૪૩૬૩ ૮૯૧૧ ૨૫૨૭ ૨૩૧૭ ૪૮૪૪ ૭૦૭૫ ૬૬૮૦ ૧૩૭૫૫ ૫.૧૩
૨.૩ ભાણવડ ૩૪૨૯ ૩૨૦૭ ૬૬૩૬ ૯૯૫ ૯૫૫ ૧૯૫૦ ૪૪૨૪ ૪૧૬૨ ૮૫૮૬ ૭.૦૮
૨.૪ કલ્યાણપરુ ૪૯૨૭ ૪૭૨૯ ૯૬૫૬ ૨૯૯ ૩૦૬ ૬૦૫ ૫૨૨૬ ૫૦૩૫ ૧૦૨૬૧ ૫.૨૩

Source : Office of Registrar General & Census Commissioner, India.
આ માહિતી વસતી ગણતરી - ૨૦૧૧ પ્રમાણે ૨૬ જિલ્લાઓ મિુબની િતી, જેને ૩૩ જિલ્લાઓમા ંવવભાજીત કરેલ છે. જેથી સદર માહિતી પ્રોવવઝનલ માહિતી છે.

૧.૧૧ તાલકુાવાર, તવસ્તારવાર, જાતતવાર અનસુબુચત જાતતની વસતત-૨૦૧૧

અ.ન.ં
 ગજુરાત/ જજલ્લો/ 

તાલકુાઓ

ગ્રામ્ય શહરેી કુલ
કુલ વસતત 

સામે ટકાવારી

૬.૭૦ ૬.૭૯

૧૧.૧૭

૫.૧૩

૭.૦૮

૫.૨૩
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ગજુરાિ દેવભતૂિ દ્વારકા દ્વારકા ખભંાળીયા ભાણવડ કલ્યાણપરુ

કુલ  િસ વિ સા મે  ટકાિારી  અનુસુચિિ જા વિની  ટકાિારી  -૨૦૧૧ 
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ગ્રાતમણ શહરેી કુલ ગ્રાતમણ શહરેી કુલ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮
૧. ગિુરાત ૧૪૯૫૪૧૦ ૧૩૩૯૧૧૪ ૨૮૩૪૫૨૪ ૭૫.૨૦ ૮૪.૨૦ ૭૯.૪૫
૨. દેવભતૂમ દ્વારકા ૧૬૧૩૯ ૧૧૫૮૯ ૨૭૭૨૮ ૬૧.૦૨ ૬૭.૧૪ ૬૩.૫૮
૨.૧ દ્વારકા ૨૮૧૬ ૭૧૪૬ ૯૯૬૨ ૫૬.૮૭ ૬૬.૨૨ ૬૩.૫૮
૨.૨ ખભંાળીયા ૪૬૧૬ ૨૭૭૦ ૭૩૮૬ ૬૦.૬૩ ૬૫.૬૬ ૬૨.૫૨
૨.૩ ભાણવડ ૩૮૫૯ ૧૨૮૮ ૫૧૪૭ ૬૭.૩૧ ૭૫.૫૯ ૬૯.૩૮
૨.૪ કલ્યાણપરુ ૪૮૪૮ ૩૮૫ ૫૨૩૩ ૫૯.૪૯ ૭૦.૨૬ ૬૦.૨૮

Source : Office of Registrar General & Census Commissioner, India.
આ માહિતી વસતી ગણતરી - ૨૦૧૧ પ્રમાણે ૨૬ જિલ્લાઓ મિુબની િતી, જેને ૩૩ જિલ્લાઓમા ંવવભાજીત કરેલ છે. જેથી સદર માહિતી 
પ્રોવવઝનલ માહિતી છે.

૧.૧૨તાલકુાવાર, તવસ્તારવાર અનસુબુચત જાતતની સાક્ષર વસતત અને સાક્ષરતા દર –૨૦૧૧

અ.ન.ં
 ગજુરાત/ 
જજલ્લો/ 
તાલકુાઓ

સાક્ષર વસતત સાક્ષરતા દર

૦.૦૦
૨૦.૦૦
૪૦.૦૦
૬૦.૦૦
૮૦.૦૦

૧૦૦.૦૦

ગજુરાિ દેવભતૂિ દ્વારકા દ્વારકા ખભંાળીયા ભાણવડ કલ્યાણપરુ

અનસુચુિિ જાવિની  સાક્ષરિા દર –૨૦૧૧

સાક્ષરિા દર  ગ્રાતિણ સાક્ષરિા દર  શહરેી
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પરુૂષ સ્ત્રી કુલ પરુૂષ સ્ત્રી કુલ પરુૂષ સ્ત્રી કુલ
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨
૧. ગિુરાત ૪૦૪૨૬૯૧ ૩૯૭૯૧૫૭ ૮૦૨૧૮૪૮ ૪૫૮૬૯૮ ૪૩૬૬૨૮ ૮૯૫૩૨૬ ૪૫૦૧૩૮૯ ૪૪૧૫૭૮૫ ૮૯૧૭૧૭૪ ૧૪.૮૦
૨. દેવભતૂમ દ્વારકા ૪૩૪૨ ૪૧૭૧ ૮૫૧૩ ૫૬૪ ૫૫૬ ૧૧૨૦ ૪૯૦૬ ૪૭૨૭ ૯૬૩૩ ૧.૨૯
૨.૧ દ્વારકા ૧૯ ૧૬ ૩૫ ૩૧૬ ૩૨૧ ૬૩૭ ૩૩૫ ૩૩૭ ૬૭૨ ૦.૪૧
૨.૨ ખભંાળીયા ૩૩૫ ૨૭૯ ૬૧૪ ૮૬ ૮૮ ૧૭૪ ૪૨૧ ૩૬૭ ૭૮૮ ૦.૨૯
૨.૩ ભાણવડ ૩૭૧૩ ૩૬૦૭ ૭૩૨૦ ૧૫૮ ૧૩૯ ૨૯૭ ૩૮૭૧ ૩૭૪૬ ૭૬૧૭ ૬.૨૮
૨.૪ કલ્યાણપરુ ૨૭૫ ૨૬૯ ૫૪૪ ૪ ૮ ૧૨ ૨૭૯ ૨૭૭ ૫૫૬ ૦.૨૮

Source : Office of Registrar General & Census Commissioner, India.
આ માહિતી વસતી ગણતરી - ૨૦૧૧ પ્રમાણે ૨૬ જિલ્લાઓ મિુબની િતી, જેને ૩૩ જિલ્લાઓમા ંવવભાજીત કરેલ છે. જેથી સદર માહિતી પ્રોવવઝનલ માહિતી છે.

૧.૧૩   તાલકુાવાર, તવસ્તારવાર, જાતતવાર અનસુબુચત જનજાતત વસતત-૨૦૧૧

કુલ વસતત 
સામે 

ટકાવારી
અ.ન.ં

 ગજુરાત/ જજલ્લો/ 
તાલકુાઓ

ગ્રામ્ય શહરેી કુલ
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ગ્રાતમણ શહરેી કુલ ગ્રાતમણ શહરેી કુલ
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮
૧. ગિુરાત ૪૧૧૯૨૧૨ ૫૬૯૩૨૪ ૪૬૮૮૫૩૬ ૬૧.૩૦ ૭૨.૭૦ ૬૨.૬૮
૨. દેવભતૂમ દ્વારકા ૩૨૫૧ ૬૦૫ ૩૮૫૬ ૪૮.૩૧ ૬૩.૬૨ ૫૦.૭૧
૨.૧ દ્વારકા ૧૯.૦ ૩૫૫ ૩૭૪ ૬૫.૫૨ ૬૪.૯૦ ૬૪.૯૩
૨.૨ ખભંાળીયા ૨૬૬ ૯૬ ૩૬૨ ૫૩.૮૫ ૬૮.૦૯ ૫૭.૬૩
૨.૩ ભાણવડ ૨૭૪૩ ૧૫૦ ૨૮૯૩ ૪૭.૫૧ ૫૮.૮૨ ૪૮.૧૦
૨.૪ કલ્યાણપરુ ૨૨૩ ૪ ૨૨૭ ૫૧.૫૦ ૫૦.૦૦ ૫૧.૪૭

Source : Office of Registrar General & Census Commissioner, India.
આ માહિતી વસતી ગણતરી - ૨૦૧૧ પ્રમાણે ૨૬ જિલ્લાઓ મિુબની િતી, જેને ૩૩ જિલ્લાઓમા ંવવભાજીત કરેલ છે. જેથી સદર 
માહિતી પ્રોવવઝનલ માહિતી છે.

૧.૧૪ તાલકુાવાર,તવસ્તારવાર અનસુબુચત જન જાતતની સાક્ષર વસતત અને સાક્ષરતા દર - ૨૦૧૧ 

અ.ન.ં
 ગજુરાત/ જજલ્લો/ 

તાલકુાઓ
સાક્ષર વસતત સાક્ષરતા દર

૬૧.૩૦

૪૮.૩૧

૬૫.૫૨
૫૩.૮૫

૪૭.૫૧ ૫૧.૫૦

૭૨.૭૦
૬૩.૬૨ ૬૪.૯૦ ૬૮.૦૯

૫૮.૮૨
૫૦.૦૦

૦.૦૦
૧૦.૦૦
૨૦.૦૦
૩૦.૦૦
૪૦.૦૦
૫૦.૦૦
૬૦.૦૦
૭૦.૦૦
૮૦.૦૦

ગજુરાિ દેવભતૂિ દ્વારકા દ્વારકા ખભંાળીયા ભાણવડ કલ્યાણપરુ

અનુસુચિિ જન જા વિનીસાક્ષરિા  દર - ૨૦૧૧ 

સાક્ષરિા દર  ગ્રાતિણ સાક્ષરિા દર  શહરેી
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પરુુષો સ્ત્રીઓ કુલ પરુુષો સ્ત્રીઓ કુલ પરુુષો સ્ત્રીઓ કુલ
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧
૧. ગિુરાત ૨૦૩૬૫૩૭૪ ૧૬૫૬૭૬૯૫ ૩૭૯૭૬૭૯ ૪૪૦૨૩૭૩ ૧૪૩૩૨૧૯ ૨૯૬૯૧૫૪ ૩૫૬૭૧૯૪૫ ૧૩૪૯૦૩૪૬ ૨૨૧૮૧૫૯૯
૨. દેવભતૂમ દ્વારકા ૨૪૨૬૦૪ ૨૦૪૫૧૬ ૩૮૦૮૮ ૫૨૨૫૯ ૧૪૨૬૭ ૩૭૯૯૨ ૪૫૩૩૬૪ ૧૬૫૬૦૩ ૨૮૭૭૬૧
૨.૧ દ્વારકા ૪૭૦૫૧ ૪૧૯૪૦ ૫૧૧૧ ૬૧૦૪ ૩૧૪૧ ૨૯૬૩ ૧૦૯૬૭૩ ૩૮૯૯૩ ૭૦૬૮૦
૨.૨ ખભંાળીયા ૮૭૩૪૫ ૭૬૦૨૯ ૧૧૩૧૬ ૧૭૯૦૪ ૫૦૯૯ ૧૨૮૦૫ ૧૬૨૮૧૩ ૫૭૮૦૯ ૧૦૫૦૦૪
૨.૩ ભાણવડ ૪૪૩૭૯ ૩૪૬૪૩ ૯૭૩૬ ૯૬૮૭ ૧૯૦૩ ૭૭૮૪ ૬૭૨૩૮ ૨૫૨૫૪ ૪૧૯૮૪
૨.૪ કલ્યાણપરુ ૬૩૮૨૯ ૫૧૯૦૪ ૧૧૯૨૫ ૧૮૫૬૪ ૪૧૨૪ ૧૪૪૪૦ ૧૧૩૬૪૦ ૪૩૫૪૭ ૭૦૦૯૩

Source : Office of Registrar General & Census Commissioner, India.
આ માહિતી વસતી ગણતરી - ૨૦૧૧ પ્રમાણે ૨૬ જિલ્લાઓ મિુબની િતી, જેને ૩૩ જિલ્લાઓમા ંવવભાજીત કરેલ છે. જેથી સદર માહિતી પ્રોવવઝનલ માહિતી છે.

૧.૧૫ તાલકુાવાર મખુ્ય કામ કરનારાઓ, તસમાતં કામ કરનારાઓ અને કામ નકહ કરનારાઓ-૨૦૧૧

અ.ન.ં
 ગજુરાત/ જજલ્લો/ 

તાલકુાઓ
મખુ્ય કામ કરનારાઓ સીમાતં કામ કરનારાઓ કામ નકહ કરનારાઓ

13%

10%

77%

ગજુરાિ

મખુ્ય કાિ કરનારાઓ
સીિાિં કાિ કરનારાઓ
કાિ નહહ કરનારાઓ

11%

10%

79%

દેિભવૂમ દ્વારકા

મખુ્ય કાિ કરનારાઓ
સીિાિં કાિ કરનારાઓ
કાિ નહહ કરનારાઓ
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કુલ વ્યક્તતઓ તે પૈકી સ્ત્રીઓ કુલ વ્યક્તતઓ તે પૈકી સ્ત્રીઓ કુલ વ્યક્તતઓ તે પૈકી સ્ત્રીઓ કુલ વ્યક્તતઓ 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. દેવભતૂમ દ્વારકા ૩૫.૧૮ ૫.૮૪ ૭.૭૧ ૫.૬૭ ૪૨.૮૯ ૧૧.૫૦ ૫૭.૧૧ ૩૬.૩૧
૨.૧ દ્વારકા ૨૮.૯૦ ૩.૧૪ ૩.૭૫ ૧.૮૨ ૩૨.૬૪ ૪.૯૬ ૬૭.૩૬ ૪૩.૪૧
૨.૨ ખભંાળીયા ૩૨.૫૮ ૪.૨૨ ૬.૬૮ ૪.૭૮ ૩૯.૨૬ ૯.૦૦ ૬૦.૭૪ ૩૯.૧૭
૨.૩ ભાણવડ ૩૬.૫૮ ૮.૦૩ ૭.૯૯ ૬.૪૨ ૪૪.૫૭ ૧૪.૪૪ ૫૫.૪૩ ૩૪.૬૧
૨.૪ કલ્યાણપરુ ૪૨.૬૬ ૭.૯૭ ૧૨.૪૧ ૯.૬૫ ૫૫.૦૬ ૧૭.૬૨ ૪૪.૯૪ ૨૮.૦૬

Source : Office of Registrar General & Census Commissioner, India.
આ માહિતી વસતી ગણતરી - ૨૦૧૧ પ્રમાણે ૨૬ જિલ્લાઓ મિુબની િતી, જેને ૩૩ જિલ્લાઓમા ંવવભાજીત કરેલ છે. જેથી સદર માહિતી પ્રોવવઝનલ માહિતી છે.

૧.૧૬ તાલકુાવાર મખુ્ય કામ કરનારાઓ, તસમાતં કામ કરનારાઓ, કુલ કામ કરનારાઓ અને કામ નકહ કરનારાઓની કુલ વસતત સામે ટકાવારી -૨૦૧૧

અ.ન.ં
ગજુરાત/ જજલ્લો/ 

તાલકુાઓ
મખુ્ય કામ કરનારાઓ સીમાતં કામ કરનારાઓ  કુલ કામ કરનારાઓ કામ નકહ કરનારાઓ
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પરુુષો સ્ત્રીઓ કુલ પરુુષો સ્ત્રીઓ કુલ પરુુષો સ્ત્રીઓ કુલ પરુુષો સ્ત્રીઓ કુલ
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪
૧. ગિુરાત ૪૭૪૬૯૫૬ ૪૦૭૫૦૪ ૬૭૧૯૦૯ ૪૪૯૧૭૫૧ ૩૦૦૮૯૬૧ ૧૪૮૨૭૯૦ ૨૫૨૨૧૩ ૧૮૨૧૦૧ ૭૦૧૧૨ ૧૦૮૭૪૪૫૪ ૯૩૦૧૫૮૬ ૧૫૭૨૮૬૮
૨. દેવભતૂમ દ્વારકા ૯૮૮૧૬ ૮૨૬૪૯ ૧૬૧૬૭ ૪૦૬૫૯ ૨૮૩૩૪ ૧૨૩૨૫ ૧૪૮૦ ૧૧૪૪ ૩૩૬ ૧૦૧૬૪૯ ૯૨૩૮૯ ૯૨૬૦
૨.૧ દ્વારકા ૬૪૪૪ ૫૨૭૬ ૧૧૬૮ ૩૨૫૬ ૨૨૯૭ ૯૫૯ ૩૦૬ ૨૪૦ ૬૬ ૩૭૦૪૫ ૩૪૧૨૭ ૨૯૧૮
૨.૨ ખભંાળીયા ૩૨૪૫૯ ૨૭૭૪૧ ૪૭૧૮ ૧૦૫૯૧ ૭૭૨૦ ૨૮૭૧ ૬૫૨ ૪૮૭ ૧૬૫ ૪૩૬૪૩ ૪૦૦૮૧ ૩૫૬૨
૨.૩ ભાણવડ ૨૨૭૧૮ ૧૮૦૭૬ ૪૬૪૨ ૧૧૪૧૫ ૭૮૬૩ ૩૫૫૨ ૧૮૯ ૧૪૨ ૪૭ ૧૦૦૫૭ ૮૫૬૨ ૧૪૯૫
૨.૪ કલ્યાણપરુ ૩૭૧૯૫ ૩૧૫૫૬ ૫૬૩૯ ૧૫૩૯૭ ૧૦૪૫૪ ૪૯૪૩ ૩૩૩ ૨૭૫ ૫૮ ૧૦૯૦૪ ૯૬૧૯ ૧૨૮૫

Source : Office of Registrar General & Census Commissioner, India.
આ માહિતી વસતી ગણતરી - ૨૦૧૧ પ્રમાણે ૨૬ જિલ્લાઓ મિુબની િતી, જેને ૩૩ જિલ્લાઓમા ંવવભાજીત કરેલ છે. જેથી સદર માહિતી પ્રોવવઝનલ માહિતી છે.

૧.૧૭   તાલકુાવાર મખુ્ય ઔદ્યોબગક જુથવાર મખુ્ય કામ કરનારાઓનુ ંવગીકરણ- ૨૦૧૧

અ.ન.ં
 ગજુરાત/ 
જજલ્લો/  
તાલકુાઓ

ખેડતૂો ખેત મજૂરો ગહૃ ઉિોગમા ં કામ કરનારાઓ અન્ય કામ  કરનારાઓ
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ગામો પરુુષો સ્ત્રીઓ ગામો પરુુષો સ્ત્રીઓ ગામો પરુુષો સ્ત્રીઓ
૧ દ્વારકા ૩૯ ૫૧૩૯૫ ૨ ૧૩૭ ૧૬૬ ૭ ૧૨૭૬ ૧૨૭૩ ૧૩ ૪૯૯૩ ૪૬૭૩
૨ ખભંાળીયા ૮૧ ૧૭૯૬૧૯ ૧ ૪૫ ૪૪ ૫ ૧૦૪૫ ૯૯૧ ૧૬ ૬૦૪૭ ૫૮૮૩
૩ ભાણવડ ૮૧ ૯૯૧૬૨ ૨૬ ૫૩૪ ૫૩૧ ૪ ૫૪૩ ૪૮૧ ૧૦ ૩૯૯૩ ૩૯૩૮
૪ કલ્યાણપરુ ૬૪ ૧૭૬૨૫૬ ૦ ૦ ૦ ૪ ૬૦૪ ૫૫૧ ૮ ૨૯૭૯ ૨૮૭૧

કુલ:- ૨૬૫ ૫૦૬૪૩૨ ૨૯ ૭૧૬ ૭૪૧ ૨૦ ૩૪૬૮ ૩૨૯૬ ૪૭ ૧૮૦૧૨ ૧૭૩૬૫

૧.૧૮   તાલકુાવાર વસતી જૂથ મજુિ ગ્રામ્ય વસતતનુ ંવગીકરણ- ૨૦૧૧ 
૫૦૦ થી ૯૯૯

ક્રમ તાલકુાનુ ંનામ
કુલ વસતત 
વાળા ગામો

કુલ વસતત
૨૦૦ થી ઓછી વસતત ૨૦૦ થી ૪૯૯
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ગામો પરુુષો સ્ત્રીઓ ગામો પરુુષો સ્ત્રીઓ ગામો પરુુષો સ્ત્રીઓ ગામો પરુુષો સ્ત્રીઓ ગામો પરુુષો સ્ત્રીઓ
૧૪ ૧૦૩૨૧ ૯૯૬૬ ૨ ૩૪૧૨ ૩૨૨૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૬૧૩૩ ૫૮૨૨ ૩૯ ૨૬૨૭૨ ૨૫૧૨૩
૩૧ ૨૪૬૯૨ ૨૩૩૭૧ ૨૦ ૨૭૫૮૩ ૨૭૦૮૧ ૬ ૨૧૨૮૧ ૧૫૯૨૪ ૨ ૧૩૨૭૭ ૧૨૩૫૫ ૮૧ ૯૩૯૭૦ ૮૫૬૪૯
૨૨ ૧૭૭૪૫ ૧૭૨૦૦ ૧૯ ૨૭૬૬૧ ૨૬૫૩૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૮૧ ૫૦૪૭૬ ૪૮૬૮૬
૨૨ ૧૭૬૬૫ ૧૭૩૬૧ ૨૧ ૩૦૮૧૧ ૨૯૬૮૧ ૮ ૨૯૦૧૦ ૨૭૩૭૧ ૧ ૮૫૫૭ ૮૭૯૫ ૬૪ ૮૯૬૨૬ ૮૬૬૩૦
૮૯ ૭૦૪૨૩ ૬૭૮૯૮ ૬૨ ૮૯૪૬૭ ૮૬૫૨૧ ૧૪ ૫૦૨૯૧ ૪૩૨૯૫ ૪ ૨૭૯૬૭ ૨૬૯૭૨ ૨૬૫ ૨૬૦૩૪૪ ૨૪૬૦૮૮

૧.૧૮   તાલકુાવાર વસતી જૂથ મજુિ ગ્રામ્ય વસતતનુ ંવગીકરણ- ૨૦૧૧ 
૫૦૦૦ થી ૯૯૯૯ ૧૦૦૦૦ થી ઉપર કુલ૧૦૦૦ થી ૧૯૯૯ ૨૦૦૦ થી ૪૯૯૯
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સખં્યા
કુલ 
વસવત

સખં્યા કુલ વસવત સખં્યા કુલ વસવત સખં્યા કુલ વસવત સખં્યા કુલ વસવત

૧ દ્વારકા ૩ ૧૧૧૪૩૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧૦૫૦૮ ૧ ૩૮૮૭૩ ૧ ૬૨૦૫૨
૨ ખભંાળીયા ૩ ૮૮૪૪૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧૩૪૬૩ ૨ ૭૪૯૮૦ ૦ ૦
૩ ભાણવડ ૧ ૨૨૧૪૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૨૨૧૪૨ ૦ ૦
૪ કલ્યાણપરુ ૧ ૧૯૭૭૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧૯૭૭૭ ૦ ૦ ૦ ૦

કુલ :- ૮ ૨૪૧૭૯૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ ૪૩૭૪૮ ૪ ૧૩૫૯૯૫ ૧ ૬૨૦૫૨
Source : Office of Registrar General & Census Commissioner, India.
આ માહિતી વસતી ગણતરી - ૨૦૧૧ પ્રમાણે ૨૬ જિલ્લાઓ મિુબની િતી, જેને ૩૩ જિલ્લાઓમા ંવવભાજીત કરેલ છે. જેથી સદર માહિતી પ્રોવવઝનલ માહિતી છે.

૧.૧૯ તાલકુાવાર વસતત જુથ મજુિ શહરેી વસતીનુ ંવગીકરણ- ૨૦૧૧

ક્રમ
તાલકુાનું
નામ

નગર/
શિરેોની
સખં્યા

કુલ શિરેી
વસવત

નગર/ શિરેોનીવસવત
૫૦૦૦ થીઓછી ૫૦૦૦-૯૯૯૯  ૧૦૦૦૦-૧૯૯૯૯ ૨૦૦૦૦-૪૯૯૯૯ ૫૦૦૦૦ થીવધુ
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ગટરલાઇન 
દ્વારા

મળ ટાકંી 
દ્વારા

અન્ય 
પધ્ધવત દ્વારા

પાકા/ 
અદ્યતન િવા 
ઉજાસ વાળા

છત વગરના 
ખલુ્લા ખાડા 

વાળા

જાિરે 
શૌચાલય

ખલુ્લામાં

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩
કુલ ૩૧૭૧૩ ૧૮૦૫૯ ૨૬૭૩ ૧૩૯૮૬ ૨૮૯ ૧૦૭૪ ૨૧ ૧૩૬૫૪ ૬૪૬ ૧૩૦૦૮
ગ્રામ્ય ૯૧૪૬ ૧૩૯૧ ૩૪ ૧૦૩૯ ૫૭ ૨૪૩ ૯ ૭૭૫૫ ૧૫ ૭૭૪૦
શિરેી ૨૨૫૬૭ ૧૬૬૬૮ ૨૬૩૯ ૧૨૯૪૭ ૨૩૨ ૮૩૧ ૧૨ ૫૮૯૯ ૬૩૧ ૫૨૬૮
કુલ ૪૮૭૬૧ ૨૧૦૨૪ ૨૪૩૬ ૧૪૫૭૨ ૨૬૭ ૩૩૧૩ ૧૮૨ ૨૭૭૩૭ ૧૫૭૦ ૨૬૧૬૭
ગ્રામ્ય ૩૨૭૨૫ ૮૧૮૭ ૬૫૯ ૫૧૯૩ ૨૦૬ ૧૯૪૭ ૧૪૩ ૨૪૫૩૮ ૧૧૫૦ ૨૩૩૮૮
શિરેી ૧૬૦૩૬ ૧૨૮૩૭ ૧૭૭૭ ૯૩૭૯ ૬૧ ૧૩૬૬ ૩૯ ૩૧૯૯ ૪૨૦ ૨૭૭૯
કુલ ૩૬૦૩૨ ૧૦૬૨૦ ૭૩૪ ૬૨૪૭ ૩૫૭ ૩૧૭૬ ૪૧ ૨૫૪૧૨ ૩૨૧ ૨૫૦૯૧
ગ્રામ્ય ૩૨૮૦૨ ૯૧૧૮ ૬૮૮ ૫૨૦૨ ૨૩૯ ૨૮૯૨ ૪૦ ૨૩૬૮૪ ૨૬૭ ૨૩૪૧૭
શિરેી ૩૨૩૦ ૧૫૦૨ ૪૬ ૧૦૪૫ ૧૧૮ ૨૮૪ ૧ ૧૭૨૮ ૫૪ ૧૬૭૪
કુલ ૨૫૦૭૬ ૯૧૧૬ ૧૮૪ ૪૪૪૦ ૩૦૯ ૪૧૦૫ ૧૨ ૧૫૯૬૦ ૩૨૬ ૧૫૬૩૪
ગ્રામ્ય ૨૦૧૪૦ ૫૧૬૪ ૧૧૫ ૧૪૬૩ ૩૦૦ ૩૨૪૧ ૧૨ ૧૪૯૭૬ ૧૫૯ ૧૪૮૧૭
શિરેી ૪૯૩૬ ૩૯૫૨ ૬૯ ૨૯૭૭ ૯ ૮૬૪ ૦ ૯૮૪ ૧૬૭ ૮૧૭

તાલકુાનુ ં
નામ

કુલ/ 
ગ્રામ્ય/ 
શિરેી

કુટંુબોની 
કુલ સખં્યા

ઘરોમા ં
શૌચાલય 

ની 
સગવડ 
ધરાવતા 
કુટંુબોની 
સખં્યા

ઘરમા ંશૌચાલયની સગવડના પ્રકાર

૧.૨૦  તાલકુાવાર શૌચાલયના પ્રકાર મજુિ સગવડો િરાવતા કુટંુિોનુ ંવગીકરણ (સસં્થાકીય કુટંુિો તસવાય) ઘર ગણતરી-૨૦૧૧

પ્રાધ્તતસ્થાનઃ સેસન્સ કતમશ્નરની કચેરી, ગાિંીનગર

૨ ખભંાળીયા

૩ કલ્યાણપરુ

૪ ભાણવડ

ઘરમા ં
શૌચાલય ની 
સગવડ ન 
ધરાવતા 

કુટંુબોની સખં્યા

ઘરમા ંશૌચાલય ન 
ધરાવતા

ફલશ/પોર ફલશથી શૌચાલયનુ ંિોડાણ ખાળકુવા શૌચાલય અન્ય રીતે

૧ દ્વારકા

અ. ન.ં
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ઇન્ટરનેટ
સાથે

ઇન્ટર નેટ
વસવાય

ફકત લેન્ડ
લાઇન

ફકત
મોબાઇલ

બનેં

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭

કુલ ૩૧૭૧૩ ૧૯૨૦૭ ૬૬૭૪ ૧૯૩૬૫ ૪૭૨ ૧૨૩૬ ૫૬૦ ૨૦૮૩૩ ૧૨૮૬ ૧૦૫૩૧ ૮૦૩૨ ૬૯૪ ૯૦૫ ૪૯૩૬
ગ્રામ્ય ૯૧૪૬ ૪૦૭૮ ૨૭૮૦ ૩૦૬૦ ૨૧ ૨૨૪ ૧૦૧ ૫૩૮૧ ૬૪ ૧૬૫૪ ૧૩૮૮ ૯૮ ૨૬ ૨૪૫૪
શિરેી ૨૨૫૬૭ ૧૫૧૨૯ ૩૮૯૪ ૧૬૩૦૫ ૪૫૧ ૧૦૧૨ ૪૫૯ ૧૫૪૫૨ ૧૨૨૨ ૮૮૭૭ ૬૬૪૪ ૫૯૬ ૮૭૯ ૨૪૮૨
કુલ ૪૮૭૬૧ ૨૭૬૫૩ ૧૦૨૩૦ ૨૪૪૯૨ ૪૨૯ ૧૬૦૪ ૮૦૭ ૩૫૨૬૪ ૧૫૮૧ ૧૫૦૨૬ ૧૮૬૫૯ ૧૬૫૯ ૯૧૨ ૬૧૮૧
ગ્રામ્ય ૩૨૭૨૫ ૧૮૩૧૯ ૭૪૦૬ ૧૩૫૪૩ ૨૦૪ ૯૧૨ ૪૬૪ ૨૪૫૧૦ ૭૦૭ ૧૦૩૮૫ ૧૩૪૮૫ ૯૬૭ ૪૦૩ ૪૦૭૨
શિરેી ૧૬૦૩૬ ૯૩૩૪ ૨૮૨૪ ૧૦૯૪૯ ૨૨૫ ૬૯૨ ૩૪૩ ૧૦૭૫૪ ૮૭૪ ૪૬૪૧ ૫૧૭૪ ૬૯૨ ૫૦૯ ૨૧૦૯
કુલ ૩૬૦૩૨ ૨૫૧૫૭ ૫૯૮૧ ૧૩૯૦૦ ૨૨૦ ૯૪૧ ૮૫૦ ૨૬૩૭૪ ૬૫૪ ૭૫૭૯ ૧૩૯૧૮ ૧૧૪૨ ૨૮૧ ૫૧૦૪
ગ્રામ્ય ૩૨૮૦૨ ૨૨૭૬૧ ૫૪૬૯ ૧૨૦૮૦ ૧૯૦ ૮૫૩ ૭૨૦ ૨૪૨૧૭ ૫૫૧ ૬૭૪૬ ૧૩૩૩૭ ૧૧૧૪ ૨૫૫ ૪૬૩૦
શિરેી ૩૨૩૦ ૨૩૯૬ ૫૧૨ ૧૮૨૦ ૩૦ ૮૮ ૧૩૦ ૨૧૫૭ ૧૦૩ ૮૩૩ ૫૮૧ ૨૮ ૨૬ ૪૭૪
કુલ ૨૫૦૭૬ ૧૭૧૦૭ ૨૮૨૮ ૧૧૮૫૦ ૧૩૧ ૬૩૨ ૫૫૮ ૧૬૫૮૯ ૧૨૩૨ ૬૩૨૦ ૯૮૭૩ ૫૭૭ ૨૬૯ ૪૧૯૬
ગ્રામ્ય ૨૦૧૪૦ ૧૩૫૮૪ ૨૨૫૭ ૮૨૦૨ ૬૮ ૪૭૨ ૪૩૫ ૧૩૧૫૮ ૮૭૧ ૪૪૯૩ ૭૯૩૨ ૩૪૫ ૧૨૩ ૩૭૩૫
શિરેી ૪૯૩૬ ૩૫૨૩ ૫૭૧ ૩૬૪૮ ૬૩ ૧૬૦ ૧૨૩ ૩૪૩૧ ૩૬૧ ૧૮૨૭ ૧૯૪૧ ૨૩૨ ૧૪૬ ૪૬૧

તાલકુાનુ ંનામ
કુલ/ 
ગ્રામ્ય/ 
શિરેી

કુટંુબોની 
સખં્યા

બેંકીગ 
સવલત 
ધરાવતા 
કુટંુબોની 
કુલ સખં્યા

ઉપલબ્ધ અસ્કયામતો

રેહડયો અને
ટ્રાન્જીસ્ટર

ટેલીવવઝન
કોમ્પ્યટુર /લેપટોપ ટેલલફોન/ મોબાઇલ ફોન

૧.૨૧     િેકકિંગ સવલત િરાવતા અને તમલ્કત િરાવતા કુટંુિોની સખં્યા, ઘર ગણતરી -૨૦૧૧ મજુિ  

પ્રાધ્તતસ્થાનઃ સેસન્સ કતમશ્નરની કચેરી, ગાિંીનગર

૨ ખભંાળીયા

૩ કલ્યાણપરુ

૪ ભાણવડ

સાયકલ

સ્કુટર, 
મોટર, 
સાયકલ, 
મોપેડ

કાર, જીપ,  
વાન

ટીવી, 
કોમ્પ્યટુર, 
લેપટોપ, 
ટેલલફોન, 
મોબાઇલ 
અને સ્કુટર, 

કાર 
ધરાવતા 
કુટંુબો

વનહદિષ્ટ નિી 
થયેલ 
વમલ્કત 

કોલમ ૬ થી 
કોલમ ૧૫

૧ દ્વારકા

અ. ન.ં
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કુલ/

ગ્રામ્ય/ શહરેી
કુલ ૩૧૭૧૩ ૨૮૦૭૪ ૧૨૩૮ ૬૧૬ ૨૮૭ ૩૨૯
ગ્રામ્ય ૯૧૪૬ ૭૧૧૫ ૮૧૪ ૨૬૧ ૧૫૨ ૧૦૯
શિરેી ૨૨૫૬૭ ૨૦૯૫૯ ૪૨૪ ૩૫૫ ૧૩૫ ૨૨૦
કુલ ૪૮૭૬૧ ૪૨૭૭૫ ૫૦૪૨ ૬૨૮ ૨૩૮ ૩૯૦
ગ્રામ્ય ૩૨૭૨૫ ૨૮૧૭૩ ૩૮૪૩ ૪૫૩ ૧૫૨ ૩૦૧
શિરેી ૧૬૦૩૬ ૧૪૬૦૨ ૧૧૯૯ ૧૭૫ ૮૬ ૮૯
કુલ ૩૬૦૩૨ ૩૩૩૪૪ ૨૧૩૮ ૩૩૭ ૧૧૩ ૨૨૪
ગ્રામ્ય ૩૨૮૦૨ ૩૦૩૧૧ ૨૦૨૪ ૩૨૧ ૧૦૩ ૨૧૮
શિરેી ૩૨૩૦ ૩૦૩૩ ૧૧૪ ૧૬ ૧૦ ૬
કુલ ૨૫૦૭૬ ૨૨૯૭૨ ૧૭૭૪ ૨૭૭ ૧૨૪ ૧૫૩
ગ્રામ્ય ૨૦૧૪૦ ૧૮૧૬૭ ૧૭૦૫ ૨૨૨ ૧૦૨ ૧૨૦
શિરેી ૪૯૩૬ ૪૮૦૫ ૬૯ ૫૫ ૨૨ ૩૩

ભાણવડ

૨ ખભંાળીયા

Source : Office of Registrar General & Census Commissioner, India.
આ માહિતી વસતી ગણતરી - ૨૦૧૧ પ્રમાણે ૨૬ જિલ્લાઓ મિુબની િતી, જેને ૩૩ જિલ્લાઓમા ંવવભાજીત કરેલ છે. જેથી સદર માહિતી 
પ્રોવવઝનલ માહિતી છે.

૩ કલ્યાણપરુ

૪

૧.૨૨   તાલકુાવાર ઘરના માળખાના પ્રકાર મજુિ કુટંુિોની ટકાવારી, ઘર ગણતરી-૨૦૧૧

બિન 
સેવાયકુત

બિન વગીકૃત

૧ દ્વારકા

અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ કાયમી અંશત કાયમી અંશકાલીન સેવાયકુત
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ક્રમ
તાલકુાનુ ં

નામ
કહન્દુ મકુ્સ્લમ જૈન બિસ્તી શીખ િૌધિ અન્ય િમષ િમષ તસવાય કુલ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧
૧ દ્વારકા ૧૨૬૧૯૩ ૩૫૯૫૭ ૩૨૦ ૯૩ ૧૮ ૧૧૪ ૧૩ ૧૨૦ ૧૬૨૮૨૮

૨ ખભંાળીયા ૨૦૮૬૮૬ ૫૭૯૭૦ ૩૪૪ ૪૬૪ ૩૪ ૪૨૯ ૧૩ ૧૨૨ ૨૬૮૦૬૨

૩ ભાણવડ ૧૧૧૬૮૯ ૧૩૫૫૦ ૩૧ ૩૪ ૩ ૧૯૬ ૦ ૫૮ ૧૨૧૩૦૪
૪ કલ્યાણપરુ ૧૯૦૪૨૩ ૫૪૧૭ ૭૨ ૪૩ ૬ ૧૩ ૧ ૫૮ ૧૯૬૦૩૩

કુલ :- ૬૩૬૯૯૧ ૧૧૨૮૯૪ ૭૬૭ ૬૩૪ ૬૧ ૭૫૨ ૨૭ ૩૫૮ ૭૪૮૨૨૭

૧.૨૩  તાલકુાવાર  િમષ આિાકરત વસતત- ૨૦૧૧

Source : Office of Registrar General & Census Commissioner, India.
આ માહિતી વસતી ગણતરી - ૨૦૧૧ પ્રમાણે ૨૬ જિલ્લાઓ મિુબની િતી, જેને ૩૩ જિલ્લાઓમા ંવવભાજીત કરેલ છે. જેથી સદર માહિતી 
પ્રોવવઝનલ માહિતી છે.
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અ.ન.ં વષષ
વસતત (૦૦૦ 

મા)ં
પરુુષ સ્ ત્રી

દશકાનો 
વિારો

દશકાનો વિારો 
ટકાવારીમાં

૧ ૧૯૦૧ ૩૫૨ ૧૭૯ ૧૭૩ - -
૨ ૧૯૧૧ ૩૬૦ ૧૮૨ ૧૭૮ ૮ ૨.૧૩
૩ ૧૯૨૧ ૩૬૦ ૧૮૧ ૧૭૮ ૦ ૦.૦૦
૪ ૧૯૩૧ ૪૨૬ ૨૧૪ ૨૧૨ ૬૬ ૧૮.૩૩
૫ ૧૯૪૧ ૫૧૮ ૨૬૦ ૨૫૭ ૯૨ ૨૧.૬૯
૬ ૧૯૫૧ ૬૧૭ ૩૧૧ ૩૦૬ ૯૯ ૧૯.૧૪
૭ ૧૯૬૧ ૮૨૮ ૪૨૪ ૪૦૪ ૨૧૨ ૩૪.૨૮
૮ ૧૯૭૧ ૧૧૧૧ ૫૭૨ ૫૩૯ ૨૮૩ ૩૪.૧૫
૯ ૧૯૮૧ ૧૩૯૩ ૭૧૫ ૬૭૮ ૨૮૨ ૨૫.૩૫
૧૦ ૧૯૯૧ ૧૫૬૪ ૮૦૨ ૭૬૧ ૧૭૧ ૧૨.૨૪
૧૧ ૨૦૦૧ ૧૯૦૪ ૯૮૧ ૯૨૩ ૩૪૧ ૨૧.૭૯
૧૨ ૨૦૧૧ ૨૧૬૦ ૧૧૧૪ ૧૦૪૬ ૨૫૬ ૧૩.૪૪

૧.૨૪   ૧૯૦૧ થી ૨૦૧૧ દરમ્ યાન થયેલ વસતત વિારો

 પ્રાધ્તત સ્ થાન : વસતત ગણતરી-૨૦૧૧  (૨૦૧૪ પેહલા દેવભતૂમ દ્વારકા જીલ્લો અક્સ્તત્વમા ંન હોવાથી સદર 
માકહતી જામનગર જજલ્લાની છે.)
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અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ દ્રષ્ષ્ટિીન બિરેા મ  ગંા ખોડખાપંણ
મદં 

બધુ્ધ્ધનાં
અસ્સ્થર 
મગિના

અન્ય
બહુવવધ 
વવકલાગં

૧ દ્વારકા અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય
૨ ખભંાળીયા અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય
૩ ભાણવડ અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય
૪ કલ્યાણપરુ અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય
૫ કુલ :-

૧.૨૫ તાલકુાવાર તવકલાગંોનુ ંતવકલાગંતા ના પ્રકાર મજુિ વગીકરણ ,સેન્સસ -૨૦૧૧ 
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(મી.મી.)

ક્રમ તાલકુો વર્ષ ૨૦૧૯ વર્ષ ૨૦૨૦

૧ ૨ ૩ ૪
૧ દ્વારકા ૬૪૩ ૧૪૦૧
૨ ખભંાળીયા ૧૩૫૪ ૨૬૪૩
૩ ભાણવડ ૧૦૩૫ ૨૩૮૯
૪ કલ્યાણપરુ ૧૧૫૨ ૨૫૫૩

૨.૧ તાલકુાવાર વાતષિક સરેરાશ વરસાદ

પ્રાધ્તત સ્થાન : તનવાસી અતિક કલેકટરશ્રી, આપતી વ્યવસ્થાપન 
કે્રન્ર, દેવભતૂમ રારકા

૬૪૩
૧૩૫૪

૧૦૩૫ ૧૧૫૨૧૪૦૧

૨૬૪૩ ૨૩૮૯ ૨૫૫૩

૦
૫૦૦

૧૦૦૦
૧૫૦૦
૨૦૦૦
૨૫૦૦
૩૦૦૦

િાલકુાવાર વાતર્િક સરેરાશ 
વરસાદ(મી.મી.) 

વર્ષ ૨૦૧૯ વર્ષ ૨૦૨૦
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વર્ષ : ૨૦૨૦-૨૧ 

વાવેતર 
તવસ્તાર 
(હકેટરમાં)

કુલ ઉત્પાદન 
(મે.ટનમા)ં

વાવેતર 
તવસ્તાર 
(હકેટરમાં)

કુલ ઉત્પાદન 
(મે.ટનમા)ં

વાવેતર 
તવસ્તાર 
(હકેટરમાં)

કુલ ઉત્પાદન 
(મે.ટનમા)ં

વાવેતર 
તવસ્તાર 
(હકેટરમાં)

કુલ ઉત્પાદન 
(મે.ટનમા)ં

વાવેતર 
તવસ્તાર 
(હકેટરમાં)

કુલ ઉત્પાદન 
(મે.ટનમા)ં

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨
૧ દ્વારકા ૮૭૯ ૦ ૧૦૫૮ ૦ ૩૨૧૪ ૦ ૧૬૪૫ ૦ ૧૩૨૪૭ ૦
૨ ખભંાળીયા ૨૭૦૦ ૦ ૩૧૭૬૩ ૦ ૨૧૧ ૦ ૨૨૯૭ ૦ ૭૯૨૭૫ ૦
૩ ભાણવડ ૭૯૮૮ ૦ ૭૭૧૦ ૦ ૧૧૪ ૦ ૪૫૪ ૦ ૪૦૮૮૧ ૦
૪ કલ્યાણપરુ ૧૯૦૨ ૦ ૮૨૪૭ ૦ ૨૨૧ ૦ ૪૫૧ ૦ ૮૫૧૬૨ ૦
૫ કુલ:- ૧૩૪૬૯ ૪૪૩૪૫.૩૯ ૪૮૭૭૮ ૭૬૧૬૨.૬૪ ૩૭૬૦ ૧૩૫૨.૭૬ ૪૮૪૭ ૧૨૧૬.૩૧ ૨૧૮૫૬૫ ૮૫૮૭૪.૧૯

નોંધ:  ઉપરોક્િ પત્રકિા ંકુલ ઉત્પાદન િે. ટનિા ંિાલકુાવાર ઉપલબ્ધ ન હોય, જજલ્લાનુ ંકુલ ઉત્પાદન દશાષવેલ છે. 

૨.૨  તાલકુાવાર મખુ્ય ખેતી પાકો િઠેળનો વવસ્તાર અને ઉત્પાદન 

િગફળી 

તાલકુાનુ ંનામ

અ.ન.ં અનાજ કઠોળ િેલીબબયા કપાસ 
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વર્ષ : ૨૦૨૦-૨૧ 

વાવેતર 
તવસ્તાર 
(હકેટરમા)ં

કુલ 
ઉત્પાદન 
(મે.ટનમા)ં

વાવેતર 
તવસ્તાર 
(હકેટરમા)ં

કુલ ઉત્પાદન 
(મે.ટનમા)ં

વાવેતર 
તવસ્તાર 
(હકેટરમા)ં

કુલ 
ઉત્પાદન 
(મે.ટનમા)ં

વાવેતર 
તવસ્તાર 
(હકેટરમા)ં

કુલ 
ઉત્પાદન 
(મે.ટનમા)ં

વાવેતર 
તવસ્તાર 
(હકેટરમા)ં

કુલ ઉત્પાદન 
(મે.ટનમા)ં

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨
૧ દ્વારકા ૩૬૫ ૩૮૫૮ ૩૧૨ ૪૯૪૪ ૩૧૧૨૩ ૩૭૭૨૬ ૨૩ ૨૦૦ ૩૧૮૨૩ ૪૬૭૨૮
૨ ખભંાળીયા ૨૫૬ ૩૭૯૫ ૧૧૩૭ ૧૯૭૦૫ ૩૦૬૧૪ ૩૭૪૨૪ ૩૧ ૨૮૯ ૩૨૦૩૮ ૬૧૨૧૩
૩ ભાણવડ ૯૭૮ ૧૩૮૨૩ ૬૯૭ ૧૨૦૬૭ ૨૬૪૯૬ ૩૧૯૫૭ ૯ ૮૨ ૨૮૧૮૦ ૫૭૯૨૯
૪ કલ્યાણપરુ ૩૧૨ ૧૧૩૩૮ ૭૧૭ ૧૧૬૫૫ ૨૩૧૧૨ ૨૭૫૯૦ ૪૬ ૩૯૭ ૨૪૧૮૭ ૫૦૯૮૦
૫ કુલ:- ૧૯૧૧ ૩૨૮૧૪ ૨૮૬૩ ૪૮૩૭૧ ૧૧૧૩૪૫ ૧૩૪૬૯૭ ૧૦૯ ૯૬૮ ૧૧૬૨૨૮ ૨૧૬૮૫૦

પ્રાપ્તિ સ્થાન: નાયબ બાગાયિ તનયાિકશ્રી, જજલ્લા સેવા સદન, દેવભતુિ દ્વારકા.

૨.૩  તાલકુાવાર મખુ્ય  બાગાયતી પાક િઠેળનો વવસ્તાર અને ઉત્પાદન 

કુલ બાગાયિી અ.ન.ં 

તાલકુાનુ ંનામ

ફળો શાકભાજી િસાલા ફૂલો 
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વર્ષ : ૨૦૨૦-૨૧

લાભાથીની  સખં્યા તવસ્તાર (હકેટરમા)ં
૧ ૨ ૩ ૪

૧ ખભંાળીયા ૧૭૬૩ ૩૦૫૩.૬૩

૨ ભાણવડ ૮૦૫ ૧૩૩૧.૫૬

૩ કલ્યાણપરુ ૧૩૯૨ ૨૪૨૯.૮૪

૪ દ્વારકા ૬૨ ૧૦૯.૦૮

કુલ:- ૪૦૨૨ ૬૯૨૪.૧૧

૨.૪  તાલકુાવાર સકુ્ષ્મ તસચાઇં હઠેળ આવરેલ  તવસ્તાર અને લાભાથી 

અ.ન.ં



તાલકુાનુ ંનામ
સકુ્ષ્મ તસચાઇં હઠેળ આવરેલ તવસ્તાર અને લાભાથી 

પ્રાપ્તિ સ્થાન: https://www.ggrc.co.in
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ક્રમ તાલકુાનુ ં નામ ગૌિન ભેંસો ઘેંટા િકરા ઉંટ ઘોડા ગિેડા કુલ

૧ ૨ ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦
૧ દ્વારકા ૨૫૫૩૫ ૧૮૧૬૦ ૩૧૬૬૫ ૧૩૧૦૮ ૭૯૬ ૪૭ ૫ ૮૯૩૧૬
૨ ખભંાળીયા ૪૬૧૫૫ ૪૨૯૪૮ ૨૧૨૦૭ ૨૧૫૪૬ ૨૪૯ ૮૮ ૧૧૨ ૧૩૨૩૦૫
૩ ભાણવડ ૫૩૧૪૬ ૪૪૮૮૬ ૧૪૩૮૯ ૧૨૩૬૨ ૧૭૪ ૫૦ ૨૩૩ ૧૨૫૨૪૦
૪ કલ્યાણપરુ ૨૪૦૧૩ ૩૩૮૪૯ ૮૦૬૫ ૧૧૦૮૧ ૨૭૪ ૪૬ ૫૭ ૭૭૩૮૫

કુલ:- ૧૪૮૮૪૯ ૧૩૯૮૪૩ ૭૫૩૨૬ ૫૮૦૯૭ ૧૪૯૩ ૨૩૧ ૪૦૭ ૪૨૪૨૪૬

૩.૧  તાલકુાવાર પશિુનનુ ંપ્રમાણ (૧૯ મી પશિુન ગણતરી- ૨૦૧૨)           

પ્રાપ્તિ સ્થાન : નાયબ પશપુાલન તનયાિકશ્રી, જજલ્લા પચંાયિ, દેવભતુિ દ્વારકા

૦ ૧૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦ ૪૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦ ૬૦૦૦૦

ગૌધન

ભેંસો

ઘેંટા

બકરા

િાલકુાવાર પશધુનનુ ંપ્રિાણ (૨૦ િી પશધુન ગણિરી- ૨૦૧૯)    

કલ્યાણપરુ
ભાણવડ
ખભંાળીયા
દ્વારકા
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૩.૨  પશિુન ગણતરી મજુિ તાલકુાવાર દુિાળા પશઓુ અને મરઘા-િતકો

૧૯ મી પશિુન 
ગણતરી ૨૦૧૨

૨૦ મી પશિુન 
ગણતરી ૨૦૧૯

૧૯ મી પશિુન 
ગણતરી ૨૦૧૨

૨૦ મી પશિુન 
ગણતરી ૨૦૧૯

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬
૧ દ્વારકા ૨૭૬૯૫ - ૬૦૫ -
૨ ખભંાળીયા ૧૫૫૪૨ - ૨૧૦૩ -
૩ ભાણવડ ૨૫૫૬૯ - ૮૪૩૭ -
૪ કલ્યાણપરુ ૧૭૪૪૨ - ૧૨૯૦૦ -

કુલ:- ૮૬૨૪૮ - ૨૪૦૪૫ -

દુિાળી ગાયો અને ભેંસોની સખં્યા કુલ મરઘા-િતકાની સખં્યા
તાલકુોક્રમ

પ્રાપ્તિ સ્થાન : નાયબ પશપુાલન તનયાિકશ્રી, જજલ્લા પચંાયિ, દેવભતુિ દ્વારકા
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લક્ષ્યાકં તસતધ િ
૧ ૨ ૩ ૪
૧ પશ ુસારવાર ૦ ૧૧૧૫૧૭
૨ કૃતત્રમ િીજદાન ૯૬૫૦ ૮૯૯૭
૩ ખસીકરણ ૦ ૧૩૧
૪ રસીકરણ ૩૪૦૦૦ ૩૩૨૯૭૮
૫ નમનુા તપાસણી ૯૦૦ ૧૦૬૮
૬ પશ ુઆરોગ્ય કેમ્પ ૬૮ ૬૮

અ.નં તવગત
વષષ:  ૨૦૨૦-૨૧

૩.૩ પશપુાલન કે્ષતે્ર થયેલ કામગીરી

પ્રાપ્તિ સ્થાન : નાયબ પશપુાલન તનયાિકશ્રી, જજલ્લા પચંાયિ, દેવભતુિ દ્વારકા
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વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

ક્રમ તાલકુો પશ ુદવાખાના
પ્રાથતમક પશ ુ
સારવાર કેન્રો

ફરતા 
દવાખાના

પશ ુિીજ્દાન 
કેન્ર

ઘેટા ંઅને ઊન 
તવસ્તતૃત કરણ કેન્રો

કુલ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮
૧ દ્વારકા ૨ ૦ ૦ ૨ ૨ ૬
૨ ખભંાળીયા ૪ ૨ ૦ ૪ ૧ ૧૧
૩ ભાણવડ ૩ ૧ ૦ ૦ ૧ ૫
૪ કલ્યાણપરુ ૪ ૨ ૦ ૩ ૨ ૧૧

કુલ:- ૧૩ ૫ ૦ ૯ ૬ ૩૩

૩.૪ તાલકુાવાર પશપુાલનમા ંરોકાયેલ સસં્થાઓ 

પ્રાપ્તિ સ્થાન : નાયબ પશપુાલન તનયાિકશ્રી, જજલ્લા પચંાયિ, દેવભતુિ દ્વારકા
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વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

ક્રમ તાલકુો
યોજાયેલ પશ ુ
સારવાર કેમ્પ

સારવાર અપાયેલ 
પશઓુની સખં્યા

૧ ૨ ૩ ૪
૧ દ્વારકા ૧૮ ૧૩૦૫૨
૨ ખભંાળીયા ૧૭ ૭૭૩૪
૩ ભાણવડ ૧૮ ૮૧૭૬
૪ કલ્યાણપરુ ૧૫ ૨૦૭૩૧

૬૮ ૪૯૬૯૩કુલ :-

    ૩.૫   પશ ુસારવાર કેમ્પની તવગત                         

પ્રાપ્તિ સ્થાન : નાયબ પશપુાલન તનયાિકશ્રી, જજલ્લા પચંાયિ, દેવભતુિ દ્વારકા
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દ્વારકા ખભંાળીયા ભાણવડ કલ્યાણપરુ કુલ
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૮

૧
પ્રાથતમક ખેતી તવષયક તિરાણ 
મડંળીઓ

૩૦ ૪૮ ૨૧ ૬૩ ૧૬૨

૨
પ્રાથતમક બિનખેતી તવષયક તિરાણ 
મડંળીઓ

૭ ૩ ૧ ૪ ૧૫

૩
પ્રાથતમક બિનખેતી તવષયક 
બિનતિરાણ મડંળીઓ

- - - - -

૪ જીનીંગ પે્રતસિંગ અને રૂપાતંર મડંળીઓ - - - ૨ ૨

૫ વેચાણ મડંળી ૧૬ ૯ ૧૦ ૩૩ ૬૮
૬ દૂિ પરંુૂ પાડનારાઓની મડંળી ૨૭ ૮૮ ૫૬ ૮૪ ૨૫૫
૭ ખેતી સહકારી મડંળીઓ - ૧ ૧ ૧ ૩
૮ તસિંચાઈ મડંળીઓ - - ૧ ૫ ૬
૯ ગહૃતનમાષણ મડંળીઓ ૯ ૧૨ ૨ ૨ ૨૫
૧૦ મત્સ્યોિોગ મડંળીઓ ૧૦ ૩ ૪ ૩ ૨૦
૧૧ બિન કૃતષ તિરાણ મડંળીઓ (િેંક) - - - - -
૧૨ ચોખાની મડંળીઓ - - - - -
૧૩ મજુર કામદાર સહ. મડંળીઓ ૧૦ ૧૭ ૧૪ ૧૬ ૫૭
૧૪ જગંલ કામદાર સહ. મડંળીઓ - - - - -
૧૫ સહકારી સઘં જજલ્લા - ૧ - - ૧
૧૬ જજલ્લા સઘં (સામાન્ય હતે)ુ ૧ - - - ૧

૧૭
તાલકુા સઘં/તાલકુા માકેકટિંગ 
(સામાન્ય હતે)ુ

૧ ૧ ૧ ૧ ૪

૧૮  ખેતી મડંળીઓ (સામકુહક) ૧ ૧ ૧ ૩
૧૯ ગ્રાહક કન્્યમુર મડંળીઓ ૪ ૧ ૫ ૮ ૧૮

૨૦ વકૃ્ષ ઉછેર મડંળીઓ (બિન તિરાણ) ૨૬ ૩ ૪૩ ૭૨

૨૧
બિન ખેતી તિરાણ તવષયક મડંળીઓ 
પૈકી

- - - - -

૨૨ અન્ય ૪ ૧ ૧ ૧ ૭
કુલ ૧૪૫ ૧૮૯ ૧૧૮ ૨૬૭ ૭૧૯

િાલકુાવાર િડંળીઓની સખં્યા મડંળીઓના પ્રકારઅ.ન.

૪.૧ તાલકુાવાર પ્રાથવમક સિકારી મડંળીઓ ની વવગતો 

પ્રાપ્તિ સ્થાન : જજલ્લા રજીસ્ટારશ્રી, સહકારી િળંીઓ,દેવભતુિ દ્વારકા.
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વષષ : ૨૦૨૦-૨૧ 

ક્રમ 
કોમોડીટીનુ ંનામ આવેલ જથ્થો 

(િે.ટનિા)ં
વેચાણ થયેલ જથ્થો 

(િે. ટનિા)ં
આવેલ જથ્થો 

(િે.ટનિા)ં
વેચાણ થયેલ 

જથ્થો (િે. ટનિા)ં
આવેલ જથ્થો 

(િે.ટનિા)ં
વેચાણ થયેલ જથ્થો 

(િે. ટનિા)ં

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

૧ જુવાર - - ૫.૪૧ ૫.૪૧
૨ િાજરી ૧૧૧.૦૦ ૧૧૧.૦૦ ૨૨.૦૨ ૨૨.૦૨
૩ ઘઉં-ટુકડા ૩૦૫૮.૦૦ ૩૦૫૮.૦૦ ૧૩૪.૦૩ ૧૩૪.૦૩
૪ ઘઉં-લોકવન 

૫ ચણા ૧૧૯૦.૦૦ ૧૧૯૦.૦૦ ૮૦.૦૩ ૮૦.૦૩
૬ મગ ૫૩૩.૦૦ ૫૩૩.૦૦ ૨૭.૨૯ ૨૭.૨૯
૭ અડદ ૪૨૫.૦૦ ૪૨૫.૦૦ ૧૭.૪૫ ૧૭.૪૫
૮ મગફળી ૮૦૦૭.૦૦ ૮૦૦૭.૦૦ ૨૦૬૨.૦૯ ૨૦૬૨.૦૯
૯ સરસવ 

૧૦ એરંડા ૯૯.૦૦ ૯૯.૦૦ ૯.૦૭ ૯.૦૭
૧૧ કપાસ ૭૦૪.૦૦ ૭૦૪.૦૦ ૨૯.૯૭ ૨૯.૯૭

૧૨ મઠ 
- - ૧.૦૧ ૧.૦૧

૧૩ મકાઇ 

૧૪ જીરંુ ૧૨૧૨.૦૦ ૧૨૧૨.૦૦ ૪૭.૨૯ ૪૭.૨૯

૧૫ િાણા  ૯૮૮.૦૦ ૯૮૮.૦૦ ૧.૮૫ ૧.૮૫

૧૬ અન્ય 

૧૭ અન્ય 

કુલ:- ૧૬૩૨૭.૦૦ ૧૬૩૨૭.૦૦ ૨૪૩૭.૫૧ ૨૪૩૭.૫૧ ૦. ૦.

ની
લ

ની
લ

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

પ્રાપ્તિ સ્થાન : સેકે્રટરીશ્રી. એ.પી.એિ.સી- જાિ- ખભંાબળયા,ભાણવડ, ભાહટયા, કલ્યાણપરુ.

ખભંાળીયા ભાણવડ કલ્યાણપરુિાલકુાનુ ંનામ 

APMC નુ ંનામ 
APMC - ખભંાળીયા APMC - ભાણવડ APMC - ભાટીયા,કલ્યાણપરુ 
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વર્ષ : ૨૦૨૦-૨૧

અ.ન. ખનીજ નુ ંનામ
ઉત્પાદન 

(મેકિકટનમા)ં
રોયલ્ટીની રકમ 

(રૂ.લાખમા)ં

૧ ૨ ૩ ૪

૧ બોકસાઇટ ૪૬૮૫૫૫ ૬૫૧.૫૧
૨ લાઇમસ્ટોન ૧૪૪૨૫૨૧ ૧૧૫૪.૦૧
૩ માલષ ૨૩૦૪૯ ૧૩.૮૩
૪ કુલ:- ૧૯૩૪૧૨૫ ૧૮૧૯.૩૫

૧ બ્લેકટે્રપ ૨૫૧૧૦૬૫ ૧૧૨૯.૯૮
૨ સાદી રેતી ૩૩૫૮૦ ૧૩.૪૩
૩ લાઇમસ્ટોન ૧૯૩૯૭ ૯.૭૦
૪ કેલ્સાઇટ ૦ ૦.૦૦
૫ એન.પી.ક્લે ૦ ૦.૦૦
૬ મોરમ ૧૯૩૯૯૬ ૪૮.૫૦

કુલ :- ૨૭૫૮૦૩૮ ૧૨૦૧.૬૧

૫.૧  ખનીજ  ઉત્પાદન અને તેન ુમલૂ્ય

મખુ્ય ખનીિ

ગૌણ ખનીિ

પ્રાપ્તિ સ્થાન : ભસુ્િરશાસ્ત્રીશ્રી, ભસુ્િર તવજ્ઞાન અને ખનીજ કચેરી,  દેવભતુિ દ્વારકા.

મખુ્ય ખનીજ
41%ગૌણ ખનીજ

59%

ઉત્પાદન (િેહિકટનિા)ં

મખુ્ય ખનીજ ગૌણ ખનીજ

મખુ્ય ખનીજ
60%

ગૌણ ખનીજ
40%

રોયલ્ટીની રકિ (રૂ.લાખિા)ં

મખુ્ય ખનીજ ગૌણ ખનીજ
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વર્ષ : ૨૦૨૦-૨૧

અનં તાલકુાનુ ંનામ એસ્ટેટનુ ંનામ
ફાળવેલ 

જમીન(લાખ 
ચો.મીમા)ં

િાિેંલ શેડ
ફાળવેલ શેડ  (લાખ 

ચો.મી.)

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬
૧ ખભંાળીયા ખભંાળીયા ૦.૬૮ ૪ ૦.૦૨
૨ ભાણવડ ભાણવડ ૦.૨૪ ૦ ૦.૦૦
૩ કલ્યાણપરુ ભાટીયા ૦.૦૮ ૫ ૦.૦૧
૪ ઓખામડંળ આરંભડા ૧.૭૫ ૧૦ ૦.૦૯

૨.૭૬ ૧૯ ૦.૧૧

૫.૨ તાલકુા ઔિોબગક વસાહતો, તવસ્તાર તથા િાિંવામા ંઆવેલ શેડ

કુલ
પ્રાધ્તત સ્થાન : - પ્રાદેતશક મેનેજરશ્રી , ગજુરાત ઔિોબગક તવકાસ તનગમ, જામનગર
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ક્રિ િાલકુાનુ ંનાિ ઘર ગથ્થ ુ વાબણજ્યયક ઔધૌબગક જાહરે હદવાબિી ખેિી જાહરે વોટર 

વકષસ અન્ય કુલ વપરાશ 
િાથાદીઠ 

વપરાશ
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧

૧ ખભંાબળયા ૪૦.૦૧ ૧૨.૪૫ ૩.૮૪ ૦.૭૦ ૪૧.૨૨ ૫.૪૮ ૦.૮૪ ૧૦૪.૫૫ ૧૫૧૫.૭૨

૨ ભાણવડ ૧૩.૮૯ ૪.૧૮ ૧.૩૭ ૦.૪૫ ૩૦.૪૪ ૨.૪૨ ૦.૨૦ ૫૨.૯૫ ૧૫૭૬.૬૯
૩ દ્વારકા ૪૧.૭૦ ૧૧.૭૯ ૩.૨૪ ૧.૧૭ ૧૦.૯૭ ૧.૨૪ ૧.૧૭ ૭૧.૨૭ ૧૬૦૩.૮૯

૪ કલ્યાણપરુ ૧૭.૪૫ ૬.૫૮ ૨.૧૯ ૦.૧૯ ૩૪.૧૩ ૧.૪૩ ૦.૩૪ ૬૨.૩૧ ૧૩૭૭.૮૭
કુલ ૧૧૩.૦૫ ૩૫.૦૦ ૧૦.૬૪ ૨.૫૧ ૧૧૬.૭૬ ૧૦.૫૭ ૨.૫૫ ૨૯૧.૦૮ ૬૦૭૪.૧૭

પ્રાપ્તિ સ્થાન : અતધક્ષક ઈજનેરશ્રી, પતિિ ગજુરાિ વીજ કંપની બલતિટેડ, જાિનગર.

૬.૧ તાલકુાવાર ઉપયોગ અનસુાર વીજ વપરાશ 
   વષષ: ૨૦૨૦-૨૧                                                                               (મીલીયન યનુીટમા)ં  UNIT IN MUS
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વષષ: ૨૦૨૦-૨૧ 

૪૨૦ કેિી ૨૨૦ કેિી ૧૩૨ કેિી ૬૬ કેિી હિડર કનેક્શન

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦
૧ ખભંાબળયા ૦ ૦ ૧ ૭ ૧૦૫ ૬૮૯૭૬ ૩૫૨૦ ૨૨૭૦
૨ ભાણવડ ૦ ૦ ૦ ૮ ૬૧ ૩૩૫૮૫ ૨૦૫૧ ૭૫૫
૩ દ્વારકા ૦ ૦ ૦ ૧૦ ૩૭ ૪૪૪૩૫ ૧૦૯૦ ૫૮૪
૪ કલ્યાણપરુ ૦ ૧ ૧ ૪ ૯૧ ૪૫૨૨૫ ૩૨૪૨ ૧૬૬૦

કુલ ૦ ૧ ૨ ૨૯ ૨૯૪ ૧૯૨૨૨૧ ૯૯૦૩ ૫૨૬૯
પ્રાપ્તિ સ્થાન : અતધક્ષક ઈજનેરશ્રી, પતિિ ગજુરાિ વીજ કંપની બલતિટેડ, જાિનગર.

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

ક્રમ િાલકુાનુ ંનામ સબ સ્ટેશનો ની સખં્યા ૧૧ કેિી હિડર અને 

કનેક્શન
એિટી લાઇન 

(કી.મી.)
એલટી લાઇન 

(કી.મી.)
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વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

ક્રમ તાલકુો રાષ્ટ્િીય િોરી માગો
રાજ્ય િોરી 

માગો
મખુ્ય જજલ્લા 

માગો
અન્ય જજલ્લા 

માગો
ગ્રામ્ય માગો કુલ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮
૧ દ્વારકા - ૮૦.૧૦ ૧૩.૬૦ ૧૦૮.૭૦ ૮૯.૯૦ ૨૯૨.૩૦
૨ ખભંાળીયા - ૧૧૦.૩૦ ૧૪૧.૧૫ ૩૫.૮૦ ૨૧૧.૮૭ ૪૯૯.૧૨
૩ ભાણવડ - ૫૫.૦૦ ૧૦૧.૯૫ ૨૯.૬૦ ૧૯૫.૫૦ ૩૮૨.૦૫
૪ કલ્યાણપરુ - ૯૬.૩૦ ૮૪.૦૦ ૬૮.૨૦ ૧૩૨.૭૭ ૩૮૧.૨૭

કુલ - ૩૪૧.૭૦ ૩૪૦.૭૦ ૨૪૨.૩૦ ૬૩૦.૦૪ ૧૫૫૪.૭૪

૭.૧ રસ્તાઓના પ્રકાર મજુિ લિંાઇ કકલોમીટરમા ં  

પ્રાપ્તિ સ્થાન : કાયષપાલક ઇજનેરશ્રી,   દેવભતુિ દ્વારકા િા.અને િ. તવભાગ,  દેવભતુિ દ્વારકા
                        : કાયષપાલક ઇજનેરશ્રી, પચંાયિ િા.અને િ. તવભાગ, જીલ્લા પચંાયિ,  દેવભતુિ દ્વારકા  
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વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧
ક્રમ તાલકુો ટપાલ કચેરીઓ
૧ ૨ ૩
૧ દ્વારકા ૨૩
૨ ખભંાળીયા ૪૫
૩ ભાણવડ ૩૨
૪ કલ્યાણપરુ ૩૮

કુલ ૧૩૮

૭.૨  ટપાલ કચેરીઓની તવગતો

પ્રાધ્પ્તસ્થાન : સપુ્રીટેનડેન્ટ ઓફ પોસ્ટ ઓફીસ, 
જામનગર વવભાગ,જામનગર (સદર માહિતી વર્ષ 
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ક્રમ તાલકુો
રાષ્ટ્ષ્ટ્િયકૃત 

િેંકો
સહકારી િેંકો

જમીન તવકાસ 
િેંકો

ગ્રાતમણ 
તવકાસ િેંકો

અન્ય  િેંકો કુલ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮
૧ દ્વારકા ૧૫ ૧ ૧ ૩ ૪ ૨૪
૨ ખભંાળીયા ૧૪ ૩ ૧ ૭ ૪ ૨૯
૩ ભાણવડ ૬ ૧ ૧ ૬ ૩ ૧૭
૪ કલ્યાણપરુ ૧૧ ૬ ૧ ૮ ૦ ૨૬

કુલ:- ૪૬ ૧૧ ૪ ૨૪ ૧૧ ૯૬

                    ૮.૧     તાલકુાવાર  િેંકીંગની તવગત                                         
વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

પ્રાધ્તત સ્થાન : લીડ િેન્ક, દેવભતૂમ રારકા 

૧૫

૧ ૧ ૩ ૪

૨૪

૧૪

૩ ૧
૭

૪

૨૯

૬
૧ ૧

૬
૩

૧૭
૧૧

૬
૧

૮

૦

૨૬

૦
૫

૧૦
૧૫
૨૦
૨૫
૩૦
૩૫

રાષ્ટ્રિયકૃિ બેંકો સહકારી બેંકો જિીન તવકાસ બેંકો ગ્રાતિણ તવકાસ બેંકો અન્ય  બેંકો કુલ

િાલુકાિા ર  બેં કીંગની  વિગિ

દ્વારકા ખભંાળીયા ભાણવડ કલ્યાણપરુ
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વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

સરકારી
લોકલ 
િોડી

ગ્રાન્ટેડ /નોન
ગ્રાન્ટેડ

કુલ કુિાર કન્યા કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦
૧ દ્વારકા ૪૨ - ૯૩ ૩૩ ૧૨૬ ૧૧૯૬૨ ૧૧૦૩૭ ૨૨૯૯૯
૨ ખભંાળીયા ૮૬ - ૨૧૨ ૬૫ ૨૭૭ ૨૨૬૦૭ ૧૨૭૯૯ ૩૫૪૦૬
૩ ભાણવડ ૫૨ - ૧૧૪ ૩૬ ૧૫૦ ૭૯૮૦ ૭૨૮૫ ૧૫૨૬૫
૪ કલ્યાણપરુ ૭૨ - ૨૧૩ ૪૮ ૨૬૧ ૧૪૦૩૩ ૮૧૪૮ ૨૨૧૮૧

કુલ:- ૨૫૨ - ૬૩૨ ૧૮૨ ૮૧૪ ૫૬૫૮૨ ૩૯૨૬૯ ૯૫૮૫૧
પ્રાધ્પ્ત સ્થાન :જિલ્લા પ્રાથવમક વશક્ષણાવધકારીશ્રી,વશક્ષણ શાખા, જિલ્લા પચંાયત, દેવભ  વમ દ્વારકા.

સરકારી પ્રાથતિક શાળાિા ંતવધાથીઓની 
સખં્યા

૯.૧ તાલકુાવાર અને પ્રકારવાર પ્રાથતમક શાળાઓ ની તવગતો                                           

અ.ન.ં તાલકુો
પ્રાથતમક શાળાઓ 

ગામની 
સખં્યા
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વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

સરકારી લોકલ િોડી
ગ્રાન્ટેડ/નોન
ગ્રાન્ટેડ

કુલ સરકારી
લોકલ 
િોડી

ગ્રાન્ટેડ/ નોન
ગ્રાન્ટેડ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯
૧ દ્વારકા - ૯૩ ૩૩ ૧૨૬ - ૪૭૨ ૩૫૦

૨ ખભંાળીયા - ૨૧૨ ૬૫ ૨૭૭ - ૯૭૪ ૪૧૮
૩ ભાણવડ - ૧૧૪ ૩૬ ૧૫૦ - ૪૮૯ ૨૬૮
૪ કલ્યાણપરુ - ૨૧૩ ૪૮ ૨૬૧ - ૭૯૧ ૩૭૬

કુલ:- - ૬૩૨ ૧૮૨ ૮૧૪ - ૨૭૨૬ ૧૪૧૨

૯.૨  તાલકુાવાર અને પ્રકારવાર પ્રાથતમક શાળાઓ અને તશક્ષકો ની તવગતો  

પ્રાધ્પ્ત સ્થાન :જિલ્લા પ્રાથવમક વશક્ષણાવધકારીશ્રી,વશક્ષણ શાખા, જિલ્લા પચંાયત, દેવભ  વમ દ્વારકા.

પ્રાથતમક શાળાઓ 
તાલકુોઅ.ન.ં

તશક્ષકો  
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વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

છોકરાઓ છોકરીઓ કુલ છોકરાઓ છોકરીઓ કુલ
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮
૧ દ્વારકા ૧.૭૫ ૧.૪૧ ૧.૫૯ ૫.૨૦ ૬.૪૮ ૫.૮૧
૨ ખભંાળીયા ૧.૧૫ ૧.૬૧ ૧.૩૭ ૨.૯૯ ૪.૫૮ ૩.૭૪
૩ ભાણવડ ૨.૯૫ ૦.૫૧ ૧.૭૮ ૫.૩૧ ૫.૮૫ ૫.૫૭
૪ કલ્યાણપરુ ૧.૦૫ ૧.૯૮ ૧.૫૧ ૩.૭૫ ૫.૩૯ ૪.૫૫

કુલ:- ૧.૫૪ ૧.૪૯ ૧.૫૨ ૪.૦૫ ૫.૪૩ ૪.૭૧

૯.૩ પ્રાથતમક તશક્ષણમા ંશાળા છોડવાનો દર 

પ્રાધ્પ્ત સ્થાન :જિલ્લા પ્રાથવમક વશક્ષણાવધકારીશ્રી,વશક્ષણ શાખા, જિલ્લા પચંાયત, દેવભ  વમ દ્વારકા.

અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ
િોરણ ૧ થી ૫ િોરણ ૧ થી ૮
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વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

છોકરાઓ છોકરીઓ કુલ છોકરાઓ છોકરીઓ કુલ
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૯૯.૪૭ ૯૮.૯૭ ૯૯.૨૩ ૯૦.૧૪ ૮૯.૬૬ ૮૯.૯૧
૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૯૯.૩૩ ૯૯.૫ ૯૯.૪૧ ૯૦.૪૨ ૯૦.૮૨ ૯૦.૬૧
૩ ૨૦૨૦-૨૧ ૯૯.૩૩ ૯૯.૫ ૯૯.૪૧ ૯૦.૪૨ ૯૦.૮૨ ૯૦.૬૧

૯.૪ પ્રાથતમક તશક્ષણમા ંકુલ પ્રવેશ દર અને ચોખ્ખો પ્રવેશ દર 

પ્રાધ્પ્ત સ્થાન :જિલ્લા પ્રાથવમક વશક્ષણાવધકારીશ્રી,વશક્ષણ શાખા, જિલ્લા પચંાયત, દેવભ  વમ દ્વારકા.

અ.ન.ં વષષ
કુલ પ્રવેશ દર (GER) ચોખ્ખો પ્રવેશ દર (NER)
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વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

સરકારી લોકલ િોડી ગ્રાન્ટેડ/નોન ગ્રાન્ટેડ
કુલ  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬
૧ દ્વારકા ૫ ૨ ૨૩ ૩૦
૨ ખભંાળીયા ૧૪ ૨ ૪૮ ૬૪
૩ ભાણવડ ૮ ૨ ૨૧ ૩૧
૪ કલ્યાણપરુ ૧૫ ૦ ૩૭ ૫૨

કુલ:- ૪૨ ૬ ૧૨૯ ૧૭૭

તાલકુોક્રમ
િાધ્યતિક અને ઉચ્ચિર િાધ્યતિક શાળાની સખં્યા 

૯.૫ તાલકુાવાર માધ્યવમક શાળાઓ,ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાઓ

પ્રાધ્પ્ત સ્થાન :  જિલ્લા વશક્ષણાવધકારીશ્રી, જિલ્લા વશક્ષણાવધકારીશ્રીની કચેરી, દેવભ  વમ દ્વારકા.
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વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

સરકારી લોકલ િોડી
ગ્રાન્ટેડ/નોન
ગ્રાન્ટેડ

સરકારી લોકલ િોડી
ગ્રાન્ટેડ/
નોન
ગ્રાન્ટેડ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮
૧ દ્વારકા ૪૫૦ ૬૬૩ ૩૩૧૨ ૫ ૨ ૨૩
૨ ખભંાળીયા ૧૦૧૪ ૭૨૪ ૭૫૭૦ ૧૪ ૨ ૪૮
૩ ભાણવડ ૭૯૨ ૧૦૮ ૨૯૮૪ ૮ ૨ ૨૧
૪ કલ્યાણપરુ ૬૨૯ ૦ ૬૬૭૪ ૧૫ ૦ ૩૭

કુલ:- ૨૮૮૫ ૧૪૯૫ ૨૦૫૪૦ ૪૨ ૬ ૧૨૯

૯.૬  તાલકુાવાર માધ્યવમક શાળાઓ,ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાઓમા ં વશક્ષકો અને વવધાથીઓ 

પ્રાધ્પ્ત સ્થાન :  જિલ્લા વશક્ષણાવધકારીશ્રી, જિલ્લા વશક્ષણાવધકારીશ્રીની કચેરી, દેવભ  વમ દ્વારકા.

ક્રમ તાલકુો

િાધ્યતિક અને ઉચ્ચિર િાધ્યતિક શાળાિા ં
તવધાથીઓ ની સખં્યા

િાધ્યતિક અને ઉચ્ચિર િાધ્યતિક 

શાળાિા ંતશક્ષકોની સખં્યા
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વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

ક્રમ તાલકુાનુ ંનામ 
ડીગ્રી એધ્ન્જ. 
કોલેજોની 

સખં્યા

કડતલોમા ં
એધ્ન્જ. ની 

સખં્યા

ડીગ્રી ફામષસી 
કોલેજોની સખં્યા

MBA 
કોલેજોની 

સખં્યા

MCA  
કોલેજોની 

સખં્યા

મેકડકલ કોલેજોની 
સખં્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮
૧ દ્વારકા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦
૨ ખભંાળીયા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦
૩ ભાણવડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦
૪ કલ્યાણપરુ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

કુલ:- ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

૯.૭ તાલકુાવાર ડીગ્રી એન્જી., કડતલોમા ંએન્જી., ડીગ્રી ફામષસી, MBA, MCA અને મેકડકલ કોલેજો

પ્રાધ્પ્ત સ્થાન: ગિુરાત ટેકનોલોજીકલ યવુનવવસિટી, અમદાવાદ.
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વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ
મધયાહન ભોજન કેન્રો 

ની સખં્યા
લાભાથીઓની સખં્યા

૧ ૨ ૩ ૪
૧ દ્વારકા ૯૪ ૧૩૩૧૨
૨ ખભંાળીયા ૨૧૩ ૨૪૩૫૫
૩ ભાણવડ ૧૧૪ ૧૧૩૬૨
૪ કલ્યાણપરુ ૨૧૫ ૧૮૩૦૮

કુલઃ ૬૩૬ ૬૭૩૩૭

૯.૮   મધયાહન ભોજન પરૂી પાડતી તાલકુાવાર શાળાઓ                

પ્રાપ્તિ સ્થાન : નાયબ કલેકટરશ્રી, (એિ.ડી.એિ.) કલેકટરશ્રીની કચેરી, દેવભતૂિ 

દ્વારકા.
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ક્રમ તાલકુો હોક્સ્પટલ
સામકુહક 

આરોગ્ય કેન્ર
પ્રાથતમક 

આરોગ્ય કેન્ર
પેટા આરોગ્ય 

કેન્ર
આયવેુકદક 
દવાખાના

હોતમયોપેતથક 
દવાખાના

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮
૧ દ્વારકા ૧ ૦ ૩ ૨૫ ૦ ૦
૨ ખભંાલીયા ૧ ૧ ૬ ૫૪ ૧ ૦
૩ ભાણવડ ૦ ૧ ૫ ૩૫ ૩ ૮
૪ કલ્યાણપરુ ૦ ૨ ૯ ૫૫ ૦ ૦

કુલ :- ૨ ૪ ૨૩ ૧૬૯ ૪ ૮

૧૦.૧ જજલ્લામા ંઆવેલ તિીિી સસં્થાઓની તવગત

વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

પ્રાધ્તત સ્થાન : મખુ્ય જજલ્લા આરોગ્ય અતિકારી, આરોગ્ય શાખા, જજલ્લા પચંાયત, દેવભતુમ દ્વારકા

80 / 97



વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

સયંકુત ગ્રામ્ય શહરેી સયંકુત ગ્રામ્ય શહરેી સયંકુત ગ્રામ્ય શહરેી
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧
૧ દ્વારકા ૪.૪૨ ૨.૬૩ ૧૪.૧૦ ૨.૮૭ ૬.૭૩ ૬.૮૪ ૬૨.૧૩ ૩૫૫.૬૦ ૩૬.૯૨
૨ ખભંાલીયા ૨૬.૪૫ ૯.૫૮ ૮૭.૧૯ ૪.૮૯ ૬.૫૫ ૬.૪૨ ૮.૭૦ ૩૭.૭૯ ૨.૨૦
૩ ભાણવડ ૧૦.૪૭ ૦.૬૭ ૫૪.૩૮ ૬.૧૪ ૬.૦૪ ૬.૫૯ ૪૦.૯૪ ૬૯૬.૧૦ ૪.૯૮
૪ કલ્યાણપરુ ૩.૫૬ ૨.૯૪ ૯.૧૦ ૫.૫૭ ૫.૩૫ ૭.૫૩ ૧૦૭.૪૦ ૧૪૪.૭૦ ૦.૦૦

કુલ :- ૪૪.૯૦ ૧૫.૮૧ ૧૬૪.૭૭ ૧૯.૪૮ ૨૪.૬૭ ૨૭.૩૯ ૨૧૯.૧૭ ૧૨૩૪.૧૯ ૪૪.૧૧

ઉપરોકિ જીતવિ જન્િદર અને મતૃ્યદુરની િાહહિી જન્િ - િરણ ના ં"ઈ ઓળખ" સોફટવેરિાથંી અને બાળ િરણ પ્રિાણની િાહહિી "ટેકો+" 

સોફટવેરિાથંી લેવાિા ંઆવેલ છે.

પ્રાધ્તત સ્થાન : મખુ્ય જજલ્લા આરોગ્ય અતિકારી, આરોગ્ય શાખા, જજલ્લા પચંાયત, દેવભતુમ દ્વારકા

૧૦.૨ તાલકુાવાર જન્મદર, મતૃ્યદુર અને િાળ મરણ પ્રમાણ

અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ
જીતવત જન્મદર મતૃ્યદુર િાળ મરણ પ્રમાણ
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વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

કુલ

જે પૈકી 
સસં્થાકીય 
પ્રસતુતની 
ટકાવારી

જે પૈકી 
પ્રસતુતની 
ટકાવારી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬
૧ દ્વારકા ૩૧૫૧ ૨૮૭૯ ૯૮.૧૨ ૯૧.૩૭
૨ ખભંાલીયા ૫૨૩૦ ૪૬૪૮ ૯૮.૯૬ ૮૮.૮૭
૩ ભાણવડ ૨૩૫૯ ૨૦૩૨ ૯૯.૧૬ ૮૬.૧૪
૪ કલ્યાણપરુ ૩૪૮૦ ૩૦૯૨ ૯૮.૮૩ ૮૮.૮૫

કુલ :- ૧૪૨૨૦ ૧૨૬૫૧ ૯૮.૭૭ ૮૮.૯૭

૧૦.૩  પવુષ પ્રસતુત સેવા માટે સગભાષ નોંિણી અને પ્રસતુત નોંિણી

પ્રાધ્તત સ્થાન : મખુ્ય જજલ્લા આરોગ્ય અતિકારી, આરોગ્ય શાખા, જજલ્લા પચંાયત, દેવભતુમ દ્વારકા

અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ
પવુષ પ્રસતુત 
સેવા માટે 

સગભાષ નોંિણી

પ્રસતુત નોંિણી

82 / 97



વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ ક્ષય તવરોિી
તત્રગણુી/ 

પચંગણુી     
(૩જો ડો્)

પોબલયો      
(૩ જો ડો્)

ઓરી
સપંણુષ રસીકરણ 
થયેલ િાળકો

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭
૧ દ્વારકા ૨૯૦૯ ૨૮૭૯ ૨૮૭૬ ૩૦૬૭ ૨૯૮૨
૨ ખભંાલીયા ૪૭૭૬ ૪૭૭૨ ૪૭૬૦ ૫૨૦૩ ૪૯૫૬
૩ ભાણવડ ૨૨૧૬ ૨૧૪૨ ૨૧૪૬ ૨૧૭૦ ૨૧૨૪
૪ કલ્યાણપરુ ૩૧૯૮ ૩૧૦૭ ૩૧૧૨ ૩૩૪૫ ૩૨૯૧

કુલ :- ૧૩૦૯૯ ૧૨૯૦૦ ૧૨૮૯૪ ૧૩૭૮૫ ૧૩૩૫૩

૧૦.૪  રાષ્ટ્િીય રસીકરણ તશડયલુ મજુિ ૦ થી ૧ વષષના િાળકોને મકુાયેલ રસીકરણ

પ્રાધ્તત સ્થાન : મખુ્ય જજલ્લા આરોગ્ય અતિકારી, આરોગ્ય શાખા, જજલ્લા પચંાયત, દેવભતુમ દ્વારકા
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વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

પરુૂષ સ્ત્રી કુલ
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬
૧ દ્વારકા ૦ ૨૧૧ ૨૧૧ ૨૪૮૦
૨ ખભંાલીયા ૦ ૬૨૭ ૬૨૭ ૩૫૦૨
૩ ભાણવડ ૦ ૪૫૧ ૪૫૧ ૧૬૪૩
૪ કલ્યાણપરુ ૦ ૫૮૭ ૫૮૭ ૨૫૫૦

કુલ :- ૦ ૧૮૭૬ ૧૮૭૬ ૧૦૧૭૫

૧૦.૫ વ્યતંિકરણ કરાવનાર અને આંકડીઓ મકૂાવનાર વ્યકકતઓ

પ્રાધ્તત સ્થાન : મખુ્ય જજલ્લા આરોગ્ય અતિકારી, આરોગ્ય શાખા, જજલ્લા પચંાયત, દેવભતુમ 
દ્વારકા

ક્રમ તાલકુો
વ્યતંિકરણ

આંકડી 
મકુાવનારની 

સખં્યા
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ક્રિ િાલકુાનુ ંનાિ 

આવરી લીધેલ 

બાળકોની સખં્યા

સ્થળ પર સારવાર 

આપેલ બાળકોની 
સખં્યા

સદંભષ સેવા પરૂી 
પાડેલ બાળકોની 

સખં્યા
૧ ૨ ૩ ૪ ૫
૧ દ્વારકા 0 0 0

૨ ખભંાલીયા 0 0 0

૩ ભાણવડ 0 0 0

૪ કલ્યાણપરુ 0 0 0

કુલ :- 0 0 0

૧૦.૬ તાલકુાવાર શાળા આરોગ્ય કેમ્પની તવગતો 
વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

પ્રાધ્તત સ્થાન : મખુ્ય જજલ્લા આરોગ્ય અતિકારી, આરોગ્ય શાખા, જજલ્લા પચંાયત, 
દેવભતુમ દ્વારકા
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નોંધાયેલ કુટંુબો
લાભાથી દાવા ની સખં્યા
(િા.૦૧-૦૪-૨૦૨૦ થી ૧૪-

૧૦-૨૦૨૦ સધુી)
લાભાથી દાવા ની રકિ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
૧ દ્વારકા ૧૦૮૪૨ ૨૬૩ ૬૧૮૩૬૬૪
૨ ખભંાલીયા ૧૭૦૬૯ ૨૦૫૭ ૨૧૭૮૦૬૩૪
૩ ભાણવડ ૧૧૮૯૪ ૮૧૨ ૧૦૦૯૬૩૧૬
૪ કલ્યાણપરુ ૧૬૮૯૭ ૧૪૦૧ ૧૫૧૬૧૫૦૫

કુલ :- ૫૬૭૦૨ ૪૫૩૩ ૫૩૨૨૨૧૧૯

ક્રિ જીલ્લો લાભાથી દાવા ની રકિ

૧ દેવભતૂિ દ્વારકા ૮૫૪ ૧૪૬૪૧૦૪૮

૫૩૮૭ ૬૭૮૬૩૧૬૭કુલ દાવાની સખં્યા

મખુ્યિતં્રી અમિૃિ યોજના અંિગષિ

િાલકુોક્રિ

૧૦.૭ મખુ્યિતં્રી અમિૃિ યોજના અંગેની તવગિો

લાભાથી દાવા ની સખં્યા
(િા.૧૫-૧૦-૨૦૨૦ થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ સધુી)

નોંધ :- િા.૧૫-૧૦-૨૦૨૦ થી ભારિ સરકારના TMS કાયષરિ થવા થી િાલકુા વાઈઝ િાહહિી ઉપલબ્ધ નથી.

વર્ષ : ૨૦૨૦-૨૧

લાભાથી દાવા ની સખં્યા
લાભાથી દાવા ની સખં્યા

(િા.૧૫-૧૦-૨૦૨૦ થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ સધુી)

86 / 97



વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

સખં્યા મજૂંર થયેલ િેઠકો
૧ ૨ ૩ ૪ ૫
૧ દ્વારકા ૧ ૬૪૦ ૦
૨ ખભંાળીયા ૧ ૪૬૦ ૦
૩ ભાણવડ ૧ ૩૭૬ ૦
૪ કલ્યાણપરુ ૧ ૪૨૦ ૧

કુલ ૪ ૧૮૯૬ ૧

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

પ્રાપ્તિ સ્થાન : તપ્રન્સીપાલશ્રી, આઈ. ટી. આઈ.- દેવભતુિ દ્વારકા

ક્રમ તાલકુાનુ ંનામ
સરકારી આઇ.ટી.આઇ કૌશલ્યવિષન 

કેન્રોની સખં્યા

87 / 97



નમષદાથી 
જોડાયેલ 

ગામો

અન્ય સોસષ 
આિાકરત

કુલ જૂથ 
યોજના

પાઇપ 
યોજના

સાદા કવૂા 
યોજના

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨
૧ દ્વારકા ૩૯ ૩૯ ૦ ૩૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૯ ૦
૨ ખભંાળીયા ૮૧ ૮૧ ૦ ૮૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૮૧ ૦
૩ ભાણવડ ૮૨ ૮૨ ૦ ૫૨ ૦ ૪ ૦ ૨૬ ૮૨ ૦
૪ કલ્યાણપરુ ૬૪ ૬૪ ૦ ૬૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૬૪ ૦

કુલ ૨૬૬ ૨૬૬ ૦ ૨૩૫ ૦ ૫ ૦ ૨૬ ૨૬૬ ૦

૧૨.૧ તાલકુાવાર પીવાના ંપાણીની તવતવિ યોજનામા ંસમાતવષ્ટ્ટ ગામોની સખં્યા                   વષષ :૨૦૨૦-૨૧

અ.ન.ં   તાલકુો
કુલ 

ગામોની 
સખં્યા

પીવાના પાણીની સતુવિા (ગ્રામ)
ટેંકર દ્વારા આંતશક 
આવરી લેવાયેલ 

ફબળયા

જૂથયોજના વ્યક્તતગત યોજના મીની 
પાઇપ 
યોજના

હેંડ પપં 
યોજના

કુલ ગામ
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વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

ક્રમ તાલકુાનુ ંનામ ડેમની નામ
સગં્રહ ક્ષમતા      (મીલીયન 

ઘન મી.મા)ં
૧ ૨ ૩ ૪
૧ દ્વારકા
૨ ખભંાળીયા ઘી ૧૦.૯૭

ગઢકી ૯.૩૪
૩ ભાણવડ વર્ુષ-૧ ૧૧.૭૯

વર્ુષ-૨ ૨૫.૬
સોનિિી ૭.૪
વેરાડી ૬.૪૨
કબરકા ૪.૩
વેરાડી-૨ ૯.૭૯

િીનસર (૫) ૫.૮૫
૪ કલ્યાણપરુ સાની ૩૯.૦૨

શેઢાભાડથરી ૫.૬૨
તસધાની ૮.૭૩

કુલ ૧૪૪.૮૩

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

પ્રાપ્તિ સ્થાન : અથષશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર તનયાિકની કચેરી,ગાધંીનગર
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AAY BPL APL કુલ  NFSA BPL APL1+ APL2 કુલ  Non NFSA

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨
૧ દ્વારકા ૫૩ ૯૬૪ ૧૯૯૬ ૨૧૬૩૩ ૨૪૫૯૩ ૦ ૧૮૩૪૨ ૧૮૩૪૨ ૪૨૯૩૫ ૩૧૨૧૨
૨ ખભંાળીયા ૭૮ ૧૬૮૭ ૫૧૮૯ ૩૬૭૮૨ ૪૩૬૫૮ ૦ ૨૭૬૦૧ ૨૭૬૦૧ ૭૧૨૫૯ ૪૭૧૧૯
૩ ભાણવડ ૫૮ ૧૪૯૯ ૩૦૨૪ ૧૯૧૭૭ ૨૩૭૦૦ ૦ ૧૦૮૪૮ ૧૦૮૪૮ ૩૪૫૪૮ ૧૯૮૫૯
૪ કલ્યાણપરુ ૬૮ ૧૯૧૮ ૫૭૭૬ ૧૯૬૦૨ ૨૭૨૯૬ ૧૭ ૨૮૦૫૭ ૨૮૦૭૪ ૫૫૩૭૦ ૩૧૬૦૮

કુલ ૨૫૭ ૬૦૬૮ ૧૫૯૮૫ ૯૭૧૯૪ ૧૧૯૨૪૭ ૧૭ ૮૪૮૪૮ ૮૪૮૬૫ ૨૦૪૧૧૨ ૧૨૯૭૯૮
પ્રાપ્તિ સ્થાન : જજલ્લા પરુવઠા અતધકારીશ્રી, કલેકટરશ્રીની કચેરી, દેવભતુિ દ્વારકા

૧૩.૧ તાલકુાવાર વાજિી ભાવની દુકાનો, એલપીજી અને રેશનકાડષ  િારકોની સખં્યા

એલપીજી 
િારકોની 
સખં્યા

ક્રમ તાલકુાનુ ંનામ
વાજિી ભાવોની 
દુકાનોની સખં્યા

NFSA  રેશનકાડષ િારકોની સખં્યા Non NFSA રેશન કાડષ િારકોની સખં્યા કુલ રેશનકાડષ 
િારકોની સખં્યા

વષષ: ૨૦૨૦-૨૧
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વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

ક્રમ તાલકુાનુ ંનામ
મજૂંર થયેલ 

આંગણવાડીઓ
ની સખં્યા

કાયાષક્ન્વત 

આંગણવાડીઓ
ની સખં્યા

પોતાના ંમકાનમા ં
િેસતી 

આંગણવાડીઓની
 સખં્યા

ભાડાના ંમકાનમા ં
િેસતી 

આંગણવાડીઓની 
સખં્યા

પીવાના ંપાણીની 
સતુવિા િરાવતી 
આંગણવાડીઓની 

સખં્યા

વીજળીકરણ ની  
સતુવિા િરાવતી 
આંગણવાડીઓની

 સખં્યા

શૌચાલય ની  
સતુવિા િરાવતી 
આંગણવાડીઓની 

સખં્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯
૧ દ્વારકા ૧૪૮ ૧૪૮ ૧૨૨ ૧૬ ૧૩૭ ૧૪૮ ૧૪૮
૨ ખભંાળીયા-૧ ૧૦૨ ૧૦૨ ૯૧ ૧ ૯૫ ૧૦૨ ૧૦૨
૩ ખભંાળીયા-૨ ૧૦૫ ૧૦૫ ૮૮ ૦ ૧૦૩ ૧૦૫ ૧૦૪
૪ ભાણવડ ૧૩૫ ૧૩૫ ૧૧૫ ૧૨ ૧૨૨ ૧૨૯ ૧૩૧
૫ કલ્યાણપરુ-૧ ૯૬ ૯૬ ૬૪ ૨૫ ૯૨ ૯૨ ૯૫
૬ કલ્યાણપરુ-૨ ૧૦૫ ૧૦૫ ૭૮ ૨૩ ૧૦૫ ૧૦૫ ૧૦૪

કુલ ૬૯૧ ૬૯૧ ૫૫૮ ૭૭ ૬૫૪ ૬૮૧ ૬૮૪

૧૪.૧ તાલકુાવાર તવતવિ સતુવિાઓ િરાવતી આંગણવાડીઓ

પ્રાપ્તિ સ્થાન : પ્રોગ્રાિ ઓહફસરશ્રી, આઈ.સી.ડી.એસ., જજલ્લા પચંાયિ, દેવભતુિ દ્વારકા
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વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

ક્રમ તાલકુાનુ ંનામ
પેિોલ/ડી્લ પપં 
ની સખં્યા

સીએનજી પપંની 
સખં્યા

ગેસ એજન્સીઓની સખં્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
૧ દ્વારકા ૨૨ ૧ ૨
૨ ખભંાળીયા ૨૯ ૧ ૮
૩ ભાણવડ ૧૪ ૦ ૧
૪ કલ્યાણપરુ ૨૮ ૦ ૩

કુલ ૯૩ ૨ ૧૪

૧૫.૧ તાલકુાવાર પેિોલ/કડ્લ પપં, સીએનજી પપં અને ગેસ એજન્સીઓ

પ્રાપ્તિ સ્થાન : જજલ્લા પરુવઠા અતધકારીશ્રી, કલેકટરશ્રીની કચેરી, દેવભતુિ દ્વારકા
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વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ પોલીસ સ્ટેશન આઉટ પોસ્ટ પોલીસ ચોકી કુલ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬
૧ દ્વારકા ૩ ૭ ૫ ૧૫
૨ ખભંાળીયા ૩ ૩ ૧ ૭
૩ ભાણવડ ૧ ૧ ૧ ૩
૪ કલ્યાણપરુ ૧ ૨ ૧ ૪

કુલ ૮ ૧૩ ૮ ૨૯

૧૫.૨ પોલીસ સ્ટેશનો

પ્રાપ્તિ સ્થાન: જજલ્લા પોલીસ અતધક્ષકશ્રીની કચેરી,દેવભતુિ દ્વારકા
સદર િાહિી વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ની છે 
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વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

૧ ૨ ૩
પ.ુ સ્ત્રી પ.ુ સ્ત્રી પ.ુ સ્ત્રી પ.ુ સ્ત્રી પ.ુ સ્ત્રી

૧ દ્વારકા ૩૯ ૨૩ ૨૧ ૨ ૦ ૧ ૩૮ ૧૦૪ ૧૨૩ ૧૩૦ ૧૮૨
૨ ખભંાળીયા ૮૬ ૪૧ ૩૬ ૨ ૦ ૭ ૮૫ ૩૦૫ ૩૦૯ ૩૫૫ ૪૩૦
૩ ભાણવડ ૫૨ ૨૫ ૨૪ ૧૯ ૧૨ ૩ ૧૮૩ ૧૬૮ ૩૦ ૨૧૫ ૨૪૯
૪ કલ્યાણપરુ ૬૨ ૧૮ ૨૩ ૨ ૨ ૭ ૬૫ ૨૩૧ ૨૨૭ ૨૫૮ ૩૧૭

કુલ ૨૩૯ ૧૦૭ ૧૦૪ ૨૫ ૧૪ ૧૮ ૩૭૧ ૮૦૮ ૬૮૯ ૯૫૮ ૧૧૭૮

૧૫.૩  તાલકુાવાર ગ્રામ પચંાયતના સભ્યોનુ ંવગીકરણ 

ગ્રામ 
પચંાયત

ગ્રામ પચંાયતના સભ્યોની સખં્યા

૫
કુલ 

૬ ૭ ૮

પ્રાપ્તિ સ્થાન : િાલકુા તવકાસ અતધકારીશ્રી, - દ્વારકા, ખભંાબળયા, ભાણવડ, કલ્યાણપરુ, 

અન.ુજાતત અન.ુજનજાતત સા.શૈ પછાત બિન અનામત 
૪

ક્રમ
તાલકુા નુ ં

નામ
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વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧ 

૧ ૨
પ.ુ સ્ત્રી પ.ુ સ્ત્રી પ.ુ સ્ત્રી પ.ુ સ્ત્રી પ.ુ સ્ત્રી

૧ દ્વારકા ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૫ ૬ ૮ ૮
૨ ખભંાળીયા ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ ૨ ૧૦ ૯ ૧૨ ૧૨
૩ ભાણવડ ૧ ૦ ૦ ૧ ૧ ૧ ૬ ૬ ૮ ૮
૪ કલ્યાણપરુ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૧૦ ૧૦ ૧૨ ૧૨

કુલ ૨ ૩ ૩ ૧ ૪ ૫ ૩૧ ૩૧ ૪૦ ૪૦

૭
બિન અનામત 

૩ ૪ ૫ ૬

૧૫.૪ તાલકુાવાર તાલકુાપચંાયતના સભ્યોન ુવગીકરણ 

પ્રાપ્તિ સ્થાન : િાલકુા તવકાસ અતધકારીશ્રી, - દ્વારકા, ખભંાબળયા, ભાણવડ, કલ્યાણપરુ, 

અન.ુજાતત અન.ુજનજાતત સા.શૈ પછાત 
ક્રમ તાલકુા પચંાયતનુ ંનામ

તાલકુા પચંાયતના સભ્યો 
કુલ 
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વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

પરુુષ સ્ત્રી પરુુષ સ્ત્રી પરુુષ સ્ત્રી પરુુષ સ્ત્રી પરુુષ સ્ત્રી 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

દ્વારકા ૧ ૦ ૦ ૦ ૨ ૧ ૧૧ ૧૩ ૧૪ ૧૪
ઓખા ૩ ૨ ૦ ૦ ૨ ૨ ૧૩ ૧૪ ૧૮ ૧૮

ખભંાલળયા ૧ ૧ ૦ ૦ ૧ ૨ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૫
સલાયા ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૪

૩ ભાણવડ ભાણવડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦
૪ કલ્યાણપરુ જાિરાવલ ૦ ૧ ૦ ૦ ૧ ૧ ૧૧ ૧૦ ૧૨ ૧૨

કુલ ૫ ૪ ૦ ૦ ૮ ૭ ૫૮ ૬૨ ૭૧ ૫૯

નોંધ: ભાણવડ નગરપાલીકાનુ ંતવસર્જન (સપુરસીડ) થયેલ છે. જેથી િાહહિી નીલ ગણવી.

૧૫.૫  તાલકુાવાર નગરપાબલકાના સભ્યોન ુવગીકરણ 

ક્રમ તાલકુાનુ ંનામ નગરપાબલકાનુ ંનામ 
અન.ુજાતત અન.ુજનજાતત સા.શૈ પછાત બિન અનામત કુલ 

નગરપાબલકાના સભ્યોની સખં્યા 

પ્રાધ્પ્ત સ્થાન : ચીફ ઓહફસરશ્રી, નગરપાલલકા કચેરી- દ્વારકા, ઓખા, ખભંાળીયા, સલાયા, ભાણવડ, જામ રાવલ

૧ દ્વારકા

૨ ખભંાળીયા
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ક્રિ િાલકુાનુ ંનાિ 
િળવાપાત્ર 

રકિ
વહીવટી 
િજુંરીની 

રકિ
ફાળવેલ ગ્રાટં થયેલ ખચષ નાણાકંીય 

તસપ્ધ્ધ (%)

િજૂંર 

થયેલ 

કાિો
પણૂષ થયેલ 

કાિો
ભૌતિક 

તસપ્ધ્ધ (%)

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦
૧ દ્વારકા ૧૮૪.૨૬ ૧૮૯.૫૭ ૧૮૪.૨૬ ૪૧.૪ ૨૨.૪૭ ૭૨ ૨૩ ૩૧.૯૪
૨ ખભંાળીયા ૨૮૫.૧ ૨૯૨.૨૫ ૨૮૫.૧ ૩૨.૦૩ ૧૧.૨૩ ૯૬ ૧૧ ૧૧.૪૬
૩ ભાણવડ ૨૧૪.૬૯ ૨૧૩.૪૮ ૨૧૪.૬૯ ૨૦.૨૧ ૯.૪૧ ૭૬ ૮ ૧૦.૫૩
૪ કલ્યાણપરુ ૧૮૦.૯૩ ૧૮૫.૩૯ ૧૮૦.૯૩ ૬૧.૭૪ ૩૪.૧૨ ૬૬ ૨૬ ૩૯.૩૯

કુલ ૮૬૪.૯૮ ૮૮૦.૬૯ ૮૬૪.૯૮ ૧૫૫.૩૮ ૧૭.૯૬ ૩૧૦ ૬૮ ૨૧.૯૪

૧૫.૬ ૧૫ ટકા તવવેકાિીન જોગવાઇ હઠેળ તાલકુાવાર નાણાકંીય તથા ભૌતતક તસધ્ધિ ની તવગતો 

વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧

પ્રાપ્તિ સ્થાન : જજલ્લા આયોજન અવિકારીશ્રી,   જજલ્લા આયોજન કિેરી, દેિભવૂમ દ્રારકા 
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