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સદેંશ 

 ભાવેણાની ભાતીગળ સસં્કુતત અને અલગ અલગ તાલકુાની જુદી જુદી ખાસીયત ધરાવતા આપણા ં
જિલ્લાના તવતવધ તાલકુાની એક આગવી ઓળખ રૂપે “તાલકુા પ્રોફાઇલ”  પ્રતસધ્ધ કરતા ંઆનદં અને ગૌરવ 
અનભુવીએ છીએ. સામાજીક ઉત્થાન માટે દેશની આતથિક નીતતનુ ંઘડતર અતત મહત્વન ુછે. તાલકુા કક્ષાએ 
તતં્ર દ્વારા અનેક કાયયક્રમોનુ ં આયોિન કરવામા ં આવતુ ં હોય છે અને તેમા ં રાજ્યના મહાનભુાવોની પણ 
ઉપસ્સ્થતત હોય છે ત્યારે નવા અતધકારી, પદાતધકારી કે તાલકુાની મલુાકાત લેનાર કોઈપણ વ્યસ્તતને આ 
તાલકુા પ્રોફાઇલ િોતા ંિ તાલકુાની સામાજિક, આતથિક, ભૌગૌલીક, કૃતિ, શૈક્ષણણક અને આરોગ્યની એક આછેરી 
ઝલક મળી જાય છે. 
 અમારો આ એક નાનકડ પ્રયાસરૂપી તાલકુાની એક આગવી ઓળખ રૂપે “તાલકુા પ્રોફાઇલ” તતં્ર અન ે
તાલકુા કક્ષાએ સૌ કોઈને ઉપયોગી નીવડ ેતેવી અપેક્ષા અને આશા છે. 
        

            જે.સી.ઠાકોર 

      જિલ્લા આંકડા અતધકારી 
         જિ. પ.ં , ભાવનગર 
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તાલકુા પ્રોફાઈલ – ઘોઘા 

ઈતતહાસ :  
લકંા ની લાડી ન ેઘોઘાનો વર કહવેત થી ઓળખાત ુભાવનગર જિલ્લા મા ંખભંાત ના અખાત પર 

સમરુ પેટે વસેલ ુમનોહારી ગામ એટલે ઘોઘા. વલ્લભીકાળ ઘોઘા ગુદંીગઢ તરીકે ઓળખાત ુહત.ુ આ નામમાથંી 
ફેરફાર થતા ંઆજે ઘોઘા નામે ઓળખાય છે. ચીની મસુાફર ફાદહયાને ભારતમા ંર૦ વિય ગાળ્યા બાદ ઘોઘા 
થી દણક્ષણ ભારત િવા દદરયાઈ મસુાફરી આરંભી દદરયામા ંતોફાન નડતા વહાણન ુવિન હલકુ કરવ ુપડ ે
તેમ હત ુ.ં ફાદહયાન તનરાશ થયો. ત્યારે  ઘોઘા ના ખારવાઓએ કહયુ,ં '' અમે તમારા પસુ્તકોનો નાશ  નહી 
થવા દઈએ . તમે અમારા દેશ ની તવદ્યા લઈ  જાઓ છો . તે સચવાશે તો તવસ્તાર પામશે. એ તવદ્યાનો આમ 
નાશ થાય એે કરતા બહતેર છે કે અમારા માથંી ત્રણ – ચાર િણ િળસામતધ  લ ે'' અને ઘોઘા ના માણસો 
એ ફાદહયાન તથા પસુ્તકો બચાવવા પોતાના જાનની ફુરબાની આપી. 

 
ઈ.સ.૧૩રપ ની આસપાસ ઉમરાળાના મોખડાજી ગોદહલે ઘોઘા જીતી લઈ પીરમ બેટ ઉપર ગાદી 

સ્થાપી. રાજા તઘલખ ના ભાણેિ સાથે લડતા લડતા મોખડાજી ગોદહલ ઘાયલ થયા. તેમન ુમાથ ુધડથી જુદુ 
થય.ુ ઘોઘાના ખજુરીયા ચોક પાસે માથ ુપડયુ.ં અને ધડ લડતા–લડતા છેક ખદરપર ગામ સધુી ગયેલ.ુ આજે 
પણ ઘોઘા અને ખદરપર ગામ પાસે વીર મોખડાજી ની દેરીઓ આવેલી  છે. આ બનાવ ઈ.સ ૧૩૪૭ મા ં
બન્દ્યો.  

મોખડાજી પછી ગાદીએ તેમના પતુ્ર ડુગંરજી (ઈ.સ.૧૩૭૦ સધુી ) ત્યારબાદ તવિોજી (ઇ.સ. ૧૩૭૦ 
થી ૧૩૯પ), ત્યારબાદ કહાનોજી (ઈ.સ. ૧૩૯પ થી ઈ.સ.૧૪ર૦), ત્યાર બાદ સારંગજી એ રાિ કરેલ.ુ આમ 
વીર મોખડાજી ના વારસદારોએ સવાસો વિય રાિ કરેલુ.ં  

 
સારંગજી ઘોઘા થી ગાદી બદલી ઉમરાળા– તશહોર લઈ ગયા . ઈ.સ.૧૮૦પ મા ંઘોઘા મા ંનાગર 

ગહૃસ્થ ઉદયશકંર ઓઝાને ત્યા ંગૌરીશકંર (ગગા ઓઝા ) નો િન્દ્મ થયો. જે પાછળ થી ભાવનગર રાિય ના 
દદવાન થયેલા. દદવાન શામદાસ મહતેા પણ ઘોઘાના રહીશ હતા.  

 
સમધૃ્ધ ઘોઘા શહરે ઉપર આરબો , મસુ્સ્લમો, પોરુ્યગીઝોના આક્રમણો ક્રમશઃ થતા રહયા છે. તેથી 

બદંરની ચડતી પડતી પણ અનેક વખત આવી. ઈ.સ.૧૮૪ર મા ંફરી ઘોઘા બદંર વપેાર–વણિ મા ંજામી ગય ુ
હત ુ ંP આ સમયે કાઠીયાવાડી ના દકનારે ૬ર બદંર હતા. જેમા ં૧ર બદંર િ વેપાર ના મખુ્ય કેન્દ્રો હતા. તેમા ં
પણ ઘોઘા મખુ્ય અને અગત્યન ુબદંર હત ુ.ં ઈ.સ.૧૮૪૯–પ૦ નો એક વિય નો ઘોઘા નો વેપાર ૭ર લાખ 
રૂતપયા હતો. જ્યારે તે વિે ભાવનગર બદંરે માત્ર ૭ લાખ રૂતપયાનો વેપાર હતો.  

 
 
 



 
જોવાલાયક સ્થળ  

 
(૧) રો રો ફેરી સતવિસ - ઘોઘા : 

ગિુરાતના 1,600 દકમી દદરયા દકનારા પર આવેલા 
ખભંાતના અખાત સાથ ે િોડાયેલા બ ે ઔદ્યોણગક નગરો -  
ભાવનગર અન ેદહિેને િોડતો પ્રોજેતટ છે. દહિે-ઘોઘા રો-રો 
ફેરીને કારણે રોડ દ્વારા 360 દકલોમીટર-આઠ કલાકની મસુાફરી 
31 દકલોમીટરમા ંબ ેકલાકથી ઓછા સમયમા ંકરી શકાશે. આ 
તવતશષ્ય સેવામા,ં તવશાળ દદરયાઈ િહાિ પ્રવાસીઓ ઉપરાતં 
તમામ પ્રકારના પૈડાવંાળા કાગો વાહનો (કાર, ટ્રક, ટે્રઈલસય 
વગેરેનુ)ંન ુ ં પણ વહન કરે છે. ઘોઘા-દહિે રો-રો સવેા માત્ર 
ગિુરાતની િ નહીં, પણ સમગ્ર ભારત ઉપરાતં દણક્ષણ એતશયા 
તવસ્તારમા ં પહલેા િ પ્રકારની રો-રો બોટ સેવા છે. આ બોટ 
સેવાનુ ંિહાિ આશરે ૭૦ જેટલા હવેી મતૂવિંગ વેદહકલ્સ અન ે૧૦૦ 
જેટલા લાઈટ વેઈટ મોટર વેદહકલ્સ તેમિ ૫૦૦ જેટલા 
પ્રવાસીઓન ેએક સાથ ેલઈ િઈ શકશ.ે 
 

 

(૨) કુડા : 

ખભંાતના અખાત પર આવેલુ ંઆ ગામ સુદંર સમરુ તટ 
તેમ િ રમણીય સ્થળ તરીકે તવખ્યાત પયયટન સ્થળ 
છે. ભાવનગર શહરેથી કુડાનુ ં અંતર ત્રીસ દક.મી. જેટલુ ં છે. 
સહલેાણીઓનુ ંઆ માનીત ુ ંસ્થળ હોઇ અહીં મલુાકાતીઓની સખં્યા 
મોટા પ્રમાણમા ં િોવા મળે છે. ભાવનગરથી કોળીયાક િતા 
વચ્ચ,ે કોળીયાકમા ં વહતેી માલેશ્રી નદીના સામા કાઠે ગુદંી 
નામનુ ંગામ છે ત્યાથંી કુડા િવા માટેનો રસ્તો ફટંાય છે.  

 

  

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%96%E0%AA%82%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%A4%E0%AA%A8%E0%AB%8B_%E0%AA%85%E0%AA%96%E0%AA%BE%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%A8%E0%AA%97%E0%AA%B0


 
 

સામાન્ય માહહતી 
અ.ન.ં તવગત 

૧ તાલકુાનુનંામ ઘોઘા 
૨ તાલકુાનુ ંભૌગોણલક સ્થાન :  

  ઉત્તર અક્ષાશં અંશ ૨૧ થી ૪૨ 

  પવૂય રેખાશં અંશ ૨૧ થી ૧૭ 

૩ તાલકુાનુ ંક્ષેત્રફળ ૪૩૮ ચો.કી.મી. 
૪ તાલકુા પચંાયતનુ ંનામ ઘોઘા 
૫ તાલકુા પચંાયતનુ ંમખુ્ય મથક ઘોઘા 
૬ તાલકુા મખુ્ય મથકથી જિલ્લા મખુ્ય મથકનુ ંઅંતર ૨૦ 

૭ તાલકુામા ંઆવેલ નગરપાણલકા - 

૮ તાલકુામા ંઆવેલ ગ્રામ પચંાયતની સખં્યા  

  સ્વતતં્ર ૩૩ 

  જુથ ૭ 

  કુલ ૪૦ 

 
 
 
 

વસતત તવર્યક માહહતી(૨૦૧૧ની વસતત ગણતરી મજુબ) 

તાલકુો : 
ઘોઘા 

તાલકુાની જાતતવાર કુલ વસતત તાલકુાની જાતતવાર બાળ વસતત (0-૬ વિય) 

વ્યસ્તતઓ પરુુિ સ્ત્રીઓ વ્યસ્તતઓ પરુુિ સ્ત્રીઓ 

કુલ વસતત ૧૦૦૯૭૭ ૫૧૮૬૧ ૪૯૧૧૬ ૧૪૪૩૩ ૭૭૩૭ ૬૬૯૬ 

ગ્રામ્ય વસતત ૮૮૭૬૯ ૪૫૮૯૧ ૪૨૮૭૮ ૧૨૮૮૧ ૬૯૨૮ ૫૯૫૩ 

શહરેી વસતત ૧૨૨૦૮ ૫૯૭૦ ૬૨૩૮ ૧૫૫૨ ૮૦૯ ૭૪૩ 

 
  



 
 

 
 

અનસુચૂચત જાતત અને અનસુચૂચત જનજાતતની વસ્તીની સખં્યા અને ટકાવારી 

કુલ/ 

ગ્રામ્ય/ 
શહરેી  

કુલ વસ્તી 

કુલ 
અનસુણૂચત 

જાતતની 
વસ્તી 

કુલ અનસુણૂચત 

િનજાતતની 
વસ્તી 

કુલ વસ્તીની સામે 

અનસુણૂચત જાતતની 
વસ્તીની ટકાવારી 

કુલ વસ્તીની સામે 

અનસુણૂચત િનજાતતની 
વસ્તીની ટકાવારી 

કુલ ૧૦૦૯૭૭ ૨૦૮૧ ૧૭૦ ૨.૦૬ ૦.૧૭ 

ગ્રામ્ય ૮૮૭૬૯ ૧૯૧૯ ૧૦૧ ૨.૧૬ ૦.૧૧ 

શહરેી ૧૨૨૦૮ ૧૬૨ ૬૯ ૧.૩૩ ૦.૫૭ 

 

 
 

સાક્ષર અને તનરક્ષરની સખં્યા 
 

કુલ/ શહરેી/ 
ગ્રામ્ય 

સાક્ષર અને તનરક્ષરની સખં્યા 
સાક્ષર વ્યસ્તતઓની સખં્યા તનરક્ષર વ્યસ્તતઓની સખં્યા 

વ્યસ્તતઓ પરુુિો સ્ત્રીઓ વ્યસ્તતઓ પરુુિો સ્ત્રીઓ 

કુલ ૬૭૫૪૬ ૩૮૧૫૪ ૨૯૩૯૨ ૩૩૪૩૧ ૧૩૭૦૭ ૧૯૭૨૪ 

ગ્રામ્ય ૫૮૯૮૫ ૩૩૫૫૦ ૨૫૪૩૫ ૨૯૭૮૪ ૧૨૩૪૧ ૧૭૪૪૩ 

શહરેી ૮૫૬૧ ૪૬૦૪ ૩૯૫૭ ૩૬૪૭ ૧૩૬૬ ૨૨૮૧ 

 
 

 
 

સાક્ષરતા દરની તવગતો 

કુલ/ 

શહરેી/ 
ગ્રામ્ય 

જિલ્લાનો  સાક્ષરતા દર 
પરુુિ-સ્ત્રી 
સાક્ષરતા 
દરમા ં

તફાવત 

તાલકુાનો  સાક્ષરતા દર પરુુિ-સ્ત્રી 
સાક્ષરતા દરમા ં

તફાવત વ્યસ્તતઓ પરુુિો સ્ત્રીઓ વ્યસ્તતઓ પરુુિો સ્ત્રીઓ 

કુલ ૭૫.૫૨ ૮૪.૩૯ ૬૬.૦૮ ૧૮.૩૧ ૭૮.૦૫ ૮૬.૪૭ ૬૯.૨૯ ૧૭.૧૮ 

ગ્રામ્ય ૭૦.૭૦ ૮૧.૫૧ ૫૯.૪૭ ૨૨.૦૪ ૭૭.૭૩ ૮૬.૧૧ ૬૮.૮૮ ૧૭.૨૩ 

શહરેી ૮૨.૨૬ ૮૮.૩૧ ૭૫.૬૦ ૧૨.૭૧ ૮૦.૩૪ ૮૯.૨૧ ૭૨.૦૧ ૧૭.૨૦ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

જાતત દર (દર હજારે પરુુર્ોએ સ્ત્રીઓ) 
કુલ/ ગ્રામ્ય/ 

શહરેી  
જિલ્લાનો જાતત દર 

તાલકુાનોનો જાતત 

દર 

કુલ ૯૩૩ ૯૪૭ 

ગ્રામ્ય ૯૫૪ ૯૩૪ 

શહરેી ૯૦૩ ૧૦૪૫ 

 

 

તશક્ષણ અનેસાસં્કૃતતક બાબતો 
 

તાલકુામા ંમાન્દ્યતા પ્રાપ્ત શકૈ્ષણણક સસં્થાઓની  સખં્યા 
શાળા સરકારી લોકલ બોડી ગ્રાન્દ્ટેડ/નોન ગ્રાન્દ્ટેડ કુલ  

પ્રાથતમક/ઉચ્ચ પ્રાથતમક શાળા - ૭૧ ૪ ૭૫ 
માધ્યતમક અને ઉચ્ચતર માધ્યતમક શાળા ૫ ૦ ૭ ૧૨ 

ઉચ્ચ તશક્ષણ (કોલેિો) ૦ ૦ ૧ ૧ 
 

 
 

તાલકુામા ંમાન્દ્યતા પ્રાપ્ત શકૈ્ષણણક સસં્થાઓમા ંતશક્ષકોની સખં્યા 
શૈક્ષણણક સસં્થાઓ તશક્ષક તશણક્ષકા કુલ  

પ્રાથતમક/ઉચ્ચ પ્રાથતમક શાળા ૩૫૧ ૧૫૦ ૫૦૧ 

માધ્યતમક અને ઉચ્ચતર માધ્યતમક શાળા ૪૯ ૩૩ ૮૨ 

ઉચ્ચ તશક્ષણ (કોલેિો) ૪ ૨ ૬ 
 
 

જાહરે આરોગ્ય અને તબીબી આંકડા 
 

તાલકુો 
તાલકુામા ંનોંધાયેલ િન્દ્મ, મરણ અને બાળ મરણ વિય  : ૨૦૧૯-૨૦ 

જીતવત િન્દ્મ મરણ  બાળ મરણ મતૃ િન્દ્મ 
પરુૂિ  સ્ત્રી  પરુૂિ સ્ત્રી પરુૂિ સ્ત્રી પરુૂિ સ્ત્રી 

ઘોઘા ૧૦૫૬ ૯૩૯ ૩૧૧ ૨૬૪ ૨૧ ૩૨ ૧૪ ૧૧ 
જિલ્લાનુ ંકુલ ૧૯૦૩૭ ૧૭૨૯૬ ૩૫૫૬ ૨૭૮૧ ૨૫૬ ૩૨૭ ૨૦૪ ૧૯૬ 

 

 
 
 



 
ખેતીવાડી અને પશપુાલન 

ઓપરેશન હોલ્ડીંગની સખં્યા અને તવસ્તાર, એગ્રીકલ્ચર સેન્દ્સસ - ૨૦૧૦-૧૧ 

તવભાગ (કદ) અન.ુજાતત  અન.ુિનજાતત અન્દ્ય સસં્થાકીય કુલ 
સીમાતં હોલ્ડીંગ 
(૧.૦ થી નીચે) 

સખં્યા ૧૭ ૫૬ ૨૪૧૭ ૪ ૨૪૯૪ 
તવસ્તાર : (હતેટરમા)ં ૧૩ ૩૮ ૧૬૪૨ ૧ ૧૬૯૪ 

નાના હોલ્ડીંગ 
(૧.૦ થી ૨.૦) 

સખં્યા ૨૮ ૬૬ ૩૪૫૪ ૩ ૩૫૫૧ 
તવસ્તાર : (હતેટરમા)ં ૪૩ ૯૮ ૫૦૨૯ ૩ ૫૧૭૩ 

મોટા હોલ્ડીંગ 
(૨.૦ થી ઉપર) 

સખં્યા ૧૨ ૯૬ ૪૪૧૩ ૧૩ ૪૫૩૪ 
તવસ્તાર : (હતેટરમા)ં ૩૮ ૩૩૧ ૨૦૭૫૩ ૪૭૧ ૨૧૫૯૩ 

કુલ હોલ્ડીંગ 
(કુલ કદ વગય) 

સખં્યા ૫૭ ૨૧૮ ૧૦૨૮૪ ૨૦ ૧૦૫૭૯ 
તવસ્તાર : (હતેટરમા)ં ૯૪ ૪૬૭ ૨૭૪૨૪ ૪૭૫ ૨૮૪૬૦ 

 
સાધનવાર ચોખ્ખો તસિંણચત તવસ્તાર  

   નહરે તળાવ કુવા અન્દ્ય કુલ 
ચોખ્ખો ણચિંણચત તવસ્તાર  ૪૯૮ ૯૯૮ ૩૨૫૭ ૦ ૪૭૫૩ 

કુલ એકંદરે ણચિંણચત તવસ્તાર ૫૯૮ ૧૧૯૮ ૪૦૦૦ ૦ ૫૭૯૬ 

 
તાલકુામા ંમખુ્ય બાગાયતી પાકો હઠેળનો તવસ્તાર ('000 હકેટર) અને  ઉત્પાદન ('000 ટનમા)ં 

તાલકુાના 
નામ  

ફળો  શાકભાજી  મસાલા  ફુલ  કુલ  

તવસ્તાર ઉત્પાદન  તવસ્તાર  ઉત્પાદન  તવસ્તાર  ઉત્પાદન  તવસ્તાર  ઉત્પાદન  તવસ્તાર  ઉત્પાદન  

ઘોઘા ૩.૦૫ ૫૨.૦૪ ૫.૪૭ ૧૩૩.૪૩ ૦.૦૯ ૦.૨૪ ૮.૬૧ ૧૮૫.૭૦ ૧૭.૨૨ ૩૭૧.૪૧ 
જિલ્લાનુ ંકુલ 

:-  ૨૮.૦૯ ૩૮૪.૮૧ ૩૨.૭૮ ૭૮૩.૩૩ ૦.૭૩ ૧.૭૬ ૬૧.૬૦ ૧૧૬૯.૯૦ ૧૨૩.૨૧ ૨૩૩૯.૭૯ 

 
તાલકુામા ંમખુ્ય ખેતી પાકો હઠેળનો તવસ્તાર (હ.ે) અને ઉત્પાદન (મે.ટન) (અંદાજીત)  

તાલકુો  
અનાિ  કઠોળ  તેલીબીયા  કપાસ  મગફળી 

વાવેતર  ઉત્પાદન  વાવેતર  ઉત્પાદન  વાવેતર  ઉત્પાદન  વાવેતર  ઉત્પાદન  વાવેતર  ઉત્પાદન  

ઘોઘા ૨૨૨૪ ૫૫૪૯ ૪૨૫ ૩૬૦ ૪૨૪ ૮૫૬ ૨૮૭૯૩ ૨૧૮૮૦ ૨૮૬ ૬૦૬ 
જિલ્લાનુ ં
કુલ 

૪૯૭૪૪ ૧૨૪૧૧૬ ૧૨૦૨૨ ૧૦૧૯૧ ૧૦૭૯૯૦ ૨૧૮૧૪૦ ૨૩૭૮૧૬ ૧૮૦૭૧૬ ૧૦૦૮૦૪ ૨૧૩૭૦૪ 

 
 
 

 



 

 
 

તાલકુાવાર દૂધ સહકારી મડંળીઓ અને સભ્યપદની સખં્યા તથા એકત્ર કરેલ દુધનો િથ્થો વિય 
૨૦૧૯-૨૦ 

જીલ્લો /  
તાલકુાનુ ંનામ 

દૂધ સહકારી 
મડંળીઓની સખં્યા  

મડંળીમા ંદૂધ ભરતા 
સભ્યોની સખં્યા  

વાતિિક એકતત્રત દુધનો 
િથ્થો (લીટર)  

જિલ્લાનુ ંકુલ ૫૨૬ ૪૩૧૩૯ ૭૩૪૭૧૯૫૭ 
ઘોઘા ૩૯ ૩૨૭૬ ૫૬૯૮૫૨૧ 

 

અન્ય 
તાલકુામા ં પીવાના પાણીનો મખુ્ય સ્ત્રોત 

મખુ્ય સ્ત્રોત કુલ ગ્રામ્ય શહરેી 
કુલ કુરંુ્બોની સખં્યા ૧૭૯૦૬ ૧૫૨૦૬ ૨૭૦૦ 

નળ દ્વારા શદુ્ધ કરેલ સ્ત્રોતમાથંી  ૩૭૦૬ ૩૪૨૨ ૨૮૪ 

નળ દ્વારા શદુ્ધ ન કરેલ સ્ત્રોતમાથંી  ૪૪૮૨ ૩૧૦૯ ૧૩૭૩ 

ઢાકેંલા કુવા દ્વારા ૧૯૬૭ ૧૮૭૯ ૮૮ 

ખલુ્લા કુવા દ્વારા ૨૩૨૧ ૨૨૧૩ ૧૦૮ 

ડકંી ૨૧૧૦ ૨૧૦૯ ૧ 

પાતાળકુવા ૧૬૫૨ ૧૬૪૪ ૮ 

ઝરણા ૨ ૨ ૦ 

નદી, નહરે ૧૯ ૧૯ ૦ 

ટાકંા, તળાવ, સરોવર ૪૦૫ ૨૭૩ ૧૩૨ 

અન્દ્ય સ્ત્રોત ૧૨૪૨ ૫૩૬ ૭૦૬ 

 
 

તાલકુામા ંપશધુન, પશધુન ગણતરી - ૨૦૧૨ 

તાલકુાના 
નામ 

ગાય ભેંસ ઘેટા ં બકરા 
ઘોડા 
અન ે 
ટટ્ટુ 

ડુક્કર ઉંટ 
અન્દ્ય પશધુન 
(વાદંરા અને 

ખચ્ચર) 

કુલ  
પશધુન 

જિલ્લાનુ ં
કુલ 

૨૬૫૦૪૪ ૩૩૨૫૫૬ ૧૫૭૨૯૪ ૧૫૬૬૩૦ ૧૦૩૪ ૦ ૩૨૨ ૦ ૯૧૨૮૮૦ 

ઘોઘા ૧૫૮૬૯ ૨૯૧૨૪ ૧૮૦૭૭ ૧૭૮૯૨ ૧૧૫ ૦ ૧૪૧ ૦ ૮૧૨૧૮ 



 
 

તાલકુામા ંપોલીસ સ્ટેશન, પોલીસ ચોકી અને આઉટ પોસ્ટની સખં્યા 
જીલ્લા / તાલકુાનુ ંનામ  પોલીસ સ્ટેશન પોલીસ ચોકી આઉટ પોસ્ટ  કુલ  

જીલ્લામા ંકુલ ૨૫ ૨૩ ૨૬ ૭૪ 
ઘોઘા ૧ - ૨ ૩ 

 
તાલકુામા ંમાગષની તવગત (હકલોમીટરમા)ં 

જીલ્લો / 
તાલકુાનુ ંનામ 

રાષ્ટ્રીય 

ધોરીમાગય 
રાજ્ય 

ધોરીમાગય 
જીલ્લાના 
માગો 

ગ્રામ્ય 

માગો 
અન્દ્ય 

માગય 
કુલ  

જિલ્લાનુ ંકુલ ૧૦૯.૦૦ ૫૫૧.૦૦ ૯૦૯.૫૧ ૨૪૦૫.૦૫ ૫૧૭.૭૩ ૪૪૯૨.૨૯ 
ઘોઘા ૧૦.૦૦ ૧૬.૦૦ ૧૦૧.૦૧ ૧૨૬.૨૪ ૨૪.૩૦ ૨૭૭.૫૫ 

 
તાલકુામા ંબેંહકિંગ કચેરીઓ 

જીલ્લો 
/તાલકુાનુ ં

નામ 

રાષ્ટ્રીયકૃત 

બેંક  

(શાખાઓ) 

સહકારી 
બેંક 

(શાખાઓ) 

િમીન 

તધરાણ બેંક 
(શાખાઓ) 

ગ્રામીણ 

બેંક 
(શાખાઓ) 

ખાનગી 
બેંક 

(શાખાઓ) 

કુલ 

જિલ્લાનુ ંકુલ ૧૫૮ ૬૩ ૯ ૨૬ ૪૮ ૩૦૪ 
ઘોઘા ૪ ૩ ૧ ૧ ૧ ૧૦ 

 

કામદારો 
પ્રકાર   વ્યસ્તતઓ પરુુિ સ્ત્રીઓ 

મખુ્ય કામદારો 
કુલ (સખં્યા) ૩૪૬૪૧ ૨૭૨૧૮ ૭૪૨૩ 

ટકાવારી ૩૪.૩૧ ૫૨.૪૮ ૧૫.૧૧ 

સીમાતં 
કામદારો 

કુલ (સખં્યા) ૪૫૫૨ ૧૨૩૨ ૩૩૨૦ 

ટકાવારી ૪.૫૧ ૨.૩૮ ૬.૭૬ 

કુલ કામદારો 
કુલ (સખં્યા) ૩૯૧૯૩ ૨૮૪૫૦ ૧૦૭૪૩ 

ટકાવારી ૩૮.૮૧ ૫૪.૮૬ ૨૧.૮૭ 

કામ નહીં 
કરનારાઓ  
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આતથિક પ્રવતુત : 

મખુ્ય કુર્ી પાકો:  
 

આ તાલકુાના લોકોનો મખુ્ય વ્યવસાય ખેતી, ખેતમજૂરી તેમ િ પશપુાલન છે. આ તાલકુામા ં
મખુ્યત્વે ઘઉં, જીરુ, મગફળી, તલ, બાિરી, ચણા, કપાસ, દદવેલા, રિકો તેમ િ અન્દ્ય શાકભાજીના પાકની ખેતી 
કરવામા ંઆવે છે.  

 
પદરવહન 

 હવાઈ માગષ- અહીથી સૌથી નજીકનુ ંહવાઈ મથક ૧૯ દક.મી. દૂર ભાવનગર શહરેમા ંઆવેલુ ંછે. 
 સડક માગષ– ઘોઘા રાજ્ય ધોરી માગય સાથ ેિોડાયેલુ ંછે. નજીકનુ ંસૌથી મોરંુ્ શહરે ભાવનગર છે, જે અહીંથી 

માત્ર ૧૯ દકલો મીટર જેટલા અંતરે આવેલુ ંછે.  

 રેલમાગષ : ઘોઘામા ંરેલમાગયની સતુવધા નથી પણ નજીકના ંઅન્દ્યશ હરેો, ભાવનગર (૧૯ દક.મી.) રેલમાગય 
વડ ેદેશના અન્દ્ય તવસ્તારો સાથ ેિોડાયેલ છે. 

 

*****=====================********=====================*********=================****** 
 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%96%E0%AB%87%E0%AA%A4%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%96%E0%AB%87%E0%AA%A4%E0%AA%AE%E0%AA%9C%E0%AB%82%E0%AA%B0%E0%AB%80
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