
 
તાલકુા પ્રોફાઈલ 

 

તાલકુો  : મહુવા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

આંકડા શાખા 
જીલ્લા પચંાયત, ભાવનગર 

 



 
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. 
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તાલકુા પ્રોફાઈલ – મહવુા 

ઈતતહાસ :  
મહવુા ભારત દેશના પતિમ ભાગમા ંઆવેલા ગિુરાત રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર તવસ્તારમા ંઆવેલા જિલ્લાઓ 

પૈકીના એક એવા ભાવનગર જિલ્લાના મહત્વના એવા મહવુા તાલકુાનુ ંનગર છે જે આ તાલકુાનુ ંવહીવટી 
મખુ્ય મથક પણ છે. મહવુા સૌરાષ્ટ્રનુ ંકાસ્મમર કહવેાય છે. મહવુામા ંમાલણ નદી વહ ેછે, મહવુા દદરયા કાઠેં 
વસેલુ ં શહરે છે. મહવુામા ંઆવેલ ભવાની માતાનુ ં મદંદર પ્રખ્યાત છે. ઉપરાતં મહવુા તાલકુામા ંઆવેલ ુ
બગદાણા ગામ બિરંગદાસ બાપ ુજેવા સતંના આગમનથી એક મોટુ યાત્રા સ્થળ બન્દ્ય ુછે. ઔદ્યોગીક રષ્ષ્ટ્ટએ 
સારી એવી ગતતથી તવકસતા આ મહવુામા ંઘણા ંઉદ્યોગો સ્થપાયા છે અને ડુગંળી માટે જાણીતા મહવુામા ં
દડહાઇડ્રશેન-Dehydration ના કારખાના ઝડપભેર તવકસી રહ્યા છે. 

જોવાલાયક સ્થળ : 
(૧) ભવાની માતાનુ ંમદંદર : 

મહવુાથી આશરે 5 દક.મી.ના અંતરે અરબી સમરુની 
સપાટીથી 150 ફીટ ઉપર આવેલુ ંઐતતહાતસક  ભવાની માતાનુ ં
મદંદર શ્રધ્ધાળુઓ માટે તવશેિ સ્થાન ધરાવે છે. દદરયાના 
ઘઘુવાટા મોજે આજે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ટ્ણ અને રુકમણીજીના 
પ્રસગંને વણયવતા હોય તેવો અહસેાસ કરાવે છે. શ્રધ્ધાળુઓ સાથ ે
પયયટકો માટે પણ ભવાની માતાજીનુ ંસ્થળ શે્રષ્ટ્ઠ મનાય છે. અહીં 
અરબી સમરુનો કાઠંો પયયટકો-શ્રધ્ધાળુઓને અલૌદકક આનદંન ે
અહસેાસ કરાવે છે. તપકતનક પોઈન્દ્ટ તરીકે તવકસેલા આ સ્થળે 
રતવવાર અને તહવેારોના દદવસોમા ંલોકોની ખાસી ભીડ રહ.ે 

(૨) બગદાણા : 
બગદાણા ગામમા ંબિરંગદાસબાપાનો આશ્રમ આવલે છે. આ 

િગ્યાએ પ્રથમ  તો બિરંગદાસબાપાની ઝપંડી િ આવેલી હતી. િયા ં
હાલ મોટો આશ્રમ આવલેો છે. જે ગરુૂ આશ્રમ તરીકે તવખ્યાત છે. િયા ં
બાપાએ ભખુ્યાને ભોિન મળી રહ ેતે માટે અન્નક્ષેત્ર ચાલ ુકરેલ જે આજે 
પણ ચાલ ુછે. આ આશ્રમમા ંવિયમા ંબ ેમોટા ઉત્સવો ઉિવવામા ંઆવ ે
છે. જેમા ંએક બિરંગદાસબાપાની પણુ્યતતતથ, જે પોિ વદ ૪ના ંદદવસ ે
અન ે બીિો ઉત્સવ અિાઢ સદુ ૧૫ એટલે કે ગરુુ પણૂણિમાના ં દદવસ ે
ધામધમુથી ઉિવાય છે. આ ગામ પાસ ે બગડાલવ 
ઋતિનો બગડાલવ નામનો કંુડ છે. અહીં બગડ નામની નાની નદી વહ ે
છે. િયા ંતત્રવેણી સગંમ થાય છે. તેની પાસ ેબગડશે્વર મહાદેવ નામે સુદંર 
તશવાલય પણ આવેલુ ંછે. 
  

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AB%81%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%8C%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AB%8D%E0%AA%B0
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%A8%E0%AA%97%E0%AA%B0_%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%8B
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AB%81%E0%AA%B5%E0%AA%BE_%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AB%81%E0%AA%95%E0%AB%8B
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%AA%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%AA%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%AA%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AA%E0%AB%8B%E0%AA%B7_%E0%AA%B5%E0%AA%A6_%E0%AB%AA
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%85%E0%AA%B7%E0%AA%BE%E0%AA%A2_%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%A6_%E0%AB%A7%E0%AB%AB
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AB%81_%E0%AA%AA%E0%AB%82%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%A3%E0%AA%BF%E0%AA%AE%E0%AA%BE


 
 
(3) ભગડુા : 

ભગડુા ગામમા ંમોગલમાનંો આશ્રમ અને મદંદર આવેલ છે. આ િગ્યાએ પ્રથમ તો મોગલમાનં ુ ંઝપંડી 
િ આવલેી હતી. િયા ંહાલ મોટો આશ્રમ અને મદંદર આવેલ છે. 

 
(૪) ઉંચા કોટડા : 
  
 અહીના જૈન ધમયના તીથય અન ે શ્રી ચામુડંા 
માતાજીનુ ંદદરયા દકનારાની ભેખડો પર આવેલુ ંપૌરાણીક મદંદર  

પ્રતસધ્ધ છે. માતાજી નુ ં મદંદર ડુગંર ૫ર આવેલ ુ છે. કાળીયા 
ભીલની કોડી છે. વિો ૫હલેા ખાડંીયા અન ે તત્રશલુ પદંર 

દદવસ ચોટીલાના ડુગંરે અન ેપદંર દદવસ ઉંચા કોટડા માતાજીએ 

રહતેા તેવી માન્દ્યતા છે. કાળીયા ભીલ દદરયામા વહાણ લુટંતો. 
વહાણ લુટંવા િતા ૫હલેા માતાજીની રજા લઈ ને િતો હતો. 
આિ ની તારીખેમા ં ઉંચા કોટડામા ં કાળીયા ભીલની કોઠીઓ 

મોજુદ િોવા મળે છે. 

 ઉંચા કોટડાના મહત્વના દદવસોમા ંચૈત્ર માસ ઘણો મહત્વનો માસ છે. આ માસ દરમ્યાન શદકત 
ઉપાસનાનો સમય છે. ચૈત્ર પનુમને દદવસ મેળો ભરાય છે. લાખો લોકો દશયન કરવા માટે આવે છે તથા રજા 
દદવસોમા ંબાજુના ગામોમાથંી લોકો દશયન કરવા આવ ેછે. 

  

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9A%E0%AB%8B%E0%AA%9F%E0%AB%80%E0%AA%B2%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9A%E0%AB%88%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9A%E0%AB%88%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0_%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%A6_%E0%AB%A7%E0%AB%AB


 
સામાન્ય માદહતી 

અ.ન.ં તવગત 

૧ તાલકુાનુનંામ મહવુા 
૨ તાલકુાનુ ંભૌગોણલક સ્થાન :   

  ઉત્તર અક્ાશં અંશ ૨૧.૦૮ 

  પવૂષ રેખાશં અંશ ૭૧.૬૬ 

૩ તાલકુાનુ ંક્ષેત્રફળ ૧૦૦૮ 

૪ તાલકુા પચંાયતનુ ંનામ મહવુા 
૫ તાલકુા પચંાયતનુ ંમખુ્ય મથક મહવુા 
૬ તાલકુા મખુ્ય મથકથી જિલ્લા મખુ્ય મથકનુ ંઅંતર  

૭ તાલકુામા ંઆવેલ મહાનગરપાણલકા - 

૮ તાલકુામા ંઆવલે નગરપાણલકા મહવુા 
૯ તાલકુામા ંઆવલે ગ્રામ પચંાયતની સખં્યા  

  સ્વતતં્ર ૧૧૧ 

  જુથ ૪ 

  કુલ ૧૧૫ 

 
 
 
 
 

વસતત તવર્યક માદહતી(૨૦૧૧ની વસતત ગણતરી મજુબ) 
 

તાલકુો : 
મહવુા 

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

વ્યસ્તતઓ પરુુિ સ્ત્રીઓ વ્યસ્તતઓ પરુુિ સ્ત્રીઓ 

કુલ વસતત ૪૦૭૨૫૯ ૨૦૬૯૬૫ ૨૦૦૨૪૯ ૬૦૪૬૩ ૩૧૨૧૮ ૨૯૨૪૫ 

ગ્રામ્ય વસતત ૩૦૦૦૬૩ ૧૫૧૯૭૨ ૧૪૮૦૯૧ ૪૬૫૦૦ ૨૩૯૪૩ ૨૨૫૫૭ 

શહરેી વસતત ૧૦૭૧૯૬ ૫૪૯૯૩ ૫૨૨૦૩ ૧૩૯૬૩ ૭૨૭૫ ૬૬૮૮ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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 ૪૦૭૨૫૯ ૧૪૧૬૬ ૩૭૬ ૩.૪૮ ૦.૦૯ 

ગ્રામ્ય ૩૦૦૦૬૩ ૧૦૭૦૧ ૨૩૨ ૩.૫૭ ૦.૦૮ 

શહરેી ૧૦૭૧૯૬ ૩૪૬૫ ૧૪૪ ૩.૨૩ ૦.૧૩ 

 
 
 
 

સાક્ર અને તનરક્રની સખં્યા 
કુલ/ 

શહરેી/ 
ગ્રામ્ય 

સાક્ષર અને તનરક્ષરની સખં્યા 
સાક્ષર વ્યસ્તતઓની સખં્યા તનરક્ષર વ્યસ્તતઓની સખં્યા 

વ્યસ્તતઓ પરુુિો સ્ત્રીઓ વ્યસ્તતઓ પરુુિો સ્ત્રીઓ 

કુલ ૨૬૪૬૯૨ ૧૫૬૮૬૫ ૧૦૭૮૨૭ ૧૮૭૩૧૯ ૭૨૮૫૪ ૧૧૪૪૬૫ 

ગ્રામ્ય ૧૯૨૦૮૩ ૧૧૬૦૦૬ ૭૬૦૭૭ ૧૫૨૭૩૨ ૫૮૭૨૦ ૯૪૦૧૨ 

શહરેી ૭૨૬૦૯ ૪૦૮૫૯ ૩૧૭૫૦ ૩૪૫૮૭ ૧૪૧૩૪ ૨૦૪૫૩ 

 
 
 
 

સાક્રતા 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 ૬૮.૭૫ ૮૦.૩૯ ૫૬.૭૯ ૨૩.૬૦ 

ગ્રામ્ય ૭૦.૭૦ ૮૧.૫૧ ૫૯.૪૭ ૨૨.૦૪ ૬૫.૮૩ ૭૮.૭૦ ૫૨.૭૦ ૨૬.૦૦ 

શહરેી ૮૨.૨૬ ૮૮.૩૧ ૭૫.૬૦ ૧૨.૭૧ ૭૭.૮૮ ૮૫.૬૩ ૬૯.૭૬ ૧૫.૮૭ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

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

શહરેી  
જિલ્લાનો જાતત દર 

તાલકુાનોનો જાતત 

દર 

કુલ ૯૩૩ ૯૬૮ 

ગ્રામ્ય ૯૫૪ ૯૭૩ 

શહરેી ૯૦૩ ૯૪૯ 

 
 
 

તશક્ણ અનેસાસં્કૃતતક બાબતો 
 

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

પ્રાથતમક/ઉચ્ચ પ્રાથતમક શાળા ૦ ૧૫૭ ૨૮ ૧૮૫ 
માધ્યતમક અને ઉચ્ચતર માધ્યતમક શાળા ૨૦ ૦ ૪૮ ૬૮ 

ઉચ્ચ તશક્ષણ (કોલેિો) ૦ ૦ ૧૦ ૧૦ 
 

 

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

પ્રાથતમક/ઉચ્ચ પ્રાથતમક શાળા ૯૨૪ ૩૯૬ ૧૩૨૦ 

માધ્યતમક અને ઉચ્ચતર માધ્યતમક શાળા ૩૮૪ ૨૩૯ ૬૨૩ 

ઉચ્ચ તશક્ષણ (કોલેિો) ૨૮ ૦ ૨૮ 
 
 

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 

મહવુા ૪૭૮૮ ૪૨૮૨ ૬૪૮ ૪૭૧ ૨૩ ૪૨ ૩૭ ૨૩ 
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 ૧૫૮ ૧૦ ૧૧૭૪૨ ૩ ૧૧૯૧૩ 
તવસ્તાર : (હતેટરમા)ં ૧૨૫ ૮ ૮૦૪૭ ૧ ૮૧૮૧ 

નાના હોલ્ડીંગ 
(૧.૦ થી ૨.૦) 

સખં્યા ૨૧૩ ૧૨ ૧૫૮૨૪ ૨ ૧૬૦૫૧ 
તવસ્તાર : (હતેટરમા)ં ૩૦૨ ૧૯ ૨૨૯૭૮ ૩ ૨૩૩૦૨ 

મોટા હોલ્ડીંગ 
(૨.૦ થી ઉપર) 

સખં્યા ૧૦૧ ૧૦ ૧૩૫૧૮ ૯ ૧૩૬૩૮ 
તવસ્તાર : (હતેટરમા)ં ૩૪૧ ૩૨ ૬૬૫૨૭ ૧૪૧ ૬૭૦૪૧ 

કુલ હોલ્ડીંગ 
(કુલ કદ વગય) 

સખં્યા ૪૭૨ ૩૨ ૪૧૦૮૪ ૧૪ ૪૧૬૦૨ 
તવસ્તાર : (હતેટરમા)ં ૭૬૮ ૫૯ ૯૭૫૫૨ ૧૪૫ ૯૮૫૨૪ 

 
સાધનવાર ચોખ્ખો તસિંણચત તવસ્તાર  

   નહરે તળાવ કુવા અન્દ્ય કુલ 
ચોખ્ખો ણચિંણચત તવસ્તાર  ૨૦૧૬ ૨૧૮૪ ૯૮૩૬ ૦ ૧૪૦૩૬ 

કુલ એકંદરે ણચિંણચત તવસ્તાર ૩૦૧૬ ૨૬૮૪ ૨૦૧૬૨ ૦ ૨૫૮૬૨ 

 
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  

મહુવા ૫.૨૫ ૫૮.૯૭ ૮.૭૨ ૨૧૬.૨૬ ૦.૧૦ ૦.૨૭ ૧૪.૦૭ ૨૭૫.૫૧ ૨૮.૧૪ ૫૫૧.૦૧ 
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  

મહવુા ૭૩૯૩ ૧૮૪૪૬ ૨૦૧૩ ૧૭૦૬ ૨૫૮૮૨ ૫૨૨૮૨ ૨૧૫૬૨ ૧૬૩૮૫ ૨૫૧૮૫ ૫૩૩૯૨ 
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 
મહવુા ૭૯ ૬૭૦૩ ૧૧૩૨૪૧૮૦ 

 

અન્ય 
તાલકુામા ં પીવાના પાણીનો મખુ્ય સ્ત્રોત 

મખુ્ય સ્ત્રોત કુલ ગ્રામ્ય શહરેી 
કુલ કુટંુબોની સખં્યા ૭૭૯૭૩ ૫૮૫૭૧ ૧૯૪૦૨ 

નળ દ્વારા શદુ્ધ કરેલ સ્ત્રોતમાથંી  ૨૩૬૬૬ ૧૦૩૮૦ ૧૩૨૮૬ 

નળ દ્વારા શદુ્ધ ન કરેલ સ્ત્રોતમાથંી  ૧૧૯૨૩ ૧૦૯૨૨ ૧૦૦૧ 

ઢાકેંલા કુવા દ્વારા ૫૯૩૨ ૫૭૦૪ ૨૨૮ 

ખલુ્લા કુવા દ્વારા ૮૩૪૨ ૮૦૫૨ ૨૯૦ 

ડકંી ૧૨૫૮૨ ૧૦૮૯૭ ૧૬૮૫ 

પાતાળકુવા ૧૦૮૫૯ ૮૫૩૨ ૨૩૨૭ 

ઝરણા ૫૩ ૪૭ ૬ 

નદી, નહરે ૮૨૦ ૮૧૮ ૨ 

ટાકંા, તળાવ, સરોવર ૧૯ ૧૫ ૪ 

અન્દ્ય સ્ત્રોત ૩૭૭૭ ૩૨૦૪ ૫૭૩ 

 
 
 

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 

મહુવા ૬૦૬૯૪ ૮૪૨૮૧ ૪૯૪૫૯ ૪૫૨૨૧ ૨૦૫ ૦ ૦ ૦ ૨૩૯૮૬૦ 



 
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 

મહવુા ૩ ૩ ૪ ૧૦ 

 
તાલકુામા ંમાગષની તવગત (દકલોમીટરમા)ં 

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 
મહવુા ૩૯.૦૦ ૨૨.૦૦ ૧૯૭.૧૦ ૬૨૭.૧૨ ૭૪.૮૩ ૯૬૦.૦૫ 

 
તાલકુામા ંબેંદકિંગ 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 
મહવુા ૨૨ ૭ ૧ ૩ ૩ ૩૬ 

 

કામદારો 
પ્રકાર   વ્યસ્તતઓ પરુુિ સ્ત્રીઓ 

મખુ્ય કામદારો 
કુલ (સખં્યા) ૧૩૯૬૯૧ ૧૦૫૪૭૩ ૩૪૨૧૮ 

ટકાવારી ૩૪.૩૨ ૫૧.૧૭ ૧૬.૯૦ 

સીમાતં 
કામદારો 

કુલ (સખં્યા) ૨૫૭૮૮ ૭૭૪૨ ૧૮૦૪૬ 

ટકાવારી ૬.૪૩ ૩.૬૮ ૯.૨૭ 

કુલ કામદારો 
કુલ (સખં્યા) ૧૬૫૪૭૯ ૧૧૩૨૧૫ ૫૨૨૬૪ 

ટકાવારી ૪૦.૭૫ ૫૪.૮૫ ૨૬.૧૭ 

કામ નહીં 
કરનારાઓ  

કુલ (સખં્યા) ૨૪૧૭૮૦ ૯૩૭૫૦ ૧૪૮૦૩૦ 

ટકાવારી ૫૯.૨૫ ૪૫.૧૫ ૭૩.૮૩ 

 
 

 

 



 
આતથિક પ્રવતુત 

મખુ્ય ઉદ્યોગ : 

ડુગંળીના ઉત્પાદન ક્ષેત્રે ગિુરાતન ુહબ તરીકે મહવુા પ્રખ્યાત 

છે. મહવુામા ંડુગંળી ઉદ્યોગનો તવકાસ  થયો છે. અન ેસમગ્ર દેશમા ંબીજા 

નબંરે ડુગંળી પરુો પાડનાર ભાવનગર જિલ્લો છે. જેમા મહવુાનો 
મહત્વનો ભાગ છે.ડુગંળીની આવક વધ ુછે ત્યારે મહવુા દડહાઇડ્રટેેડ પ્લાટંો 
ઉભા કરવામા ંઆવ્યા છે તથા કપાસના ંતવપલુ વાવેતરની સાથ ેમહવુા 
તાલકુાના પ્રગતતશીલ ખેડુત પદરવારોની યવુા પેઢીએ સ્વ બળે જીનીંગ 

ઉદ્યોગની પ્રગતી સાધી કપાસ ગાસંડી, કપાસીયા તેલ અન ે ખોળનુ ં
તવપલુ ઉત્પાદન કરી મહવુાના ગ્રામીણ અથયતતં્રને વેગ આપવા સાથ ે

ધધંા રોિગારની તકો વધારી છે.  

 

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

પદરવહન 

 હવાઈ માગષ- અહીથી સૌથી નજીકનુ ંહવાઈ મથક ૯૩ દક.મી. દૂર ભાવનગર શહરેમા ંઆવેલુ ંછે. 
 સડક માગષ– મહવુા દ્વારકાથી સોમનાથ િતા રાષ્ટ્રીય ધોરી માગય ન.ં 51 સાથ ેિોડાયેલુ ંછે. નજીકનુ ં

સૌથી મોટંુ શહરે ભાવનગર છે, જે અહીંથી માત્ર ૯૩ દકલોમીટર જેટલા અંતરે આવેલુ ંછે. ભાવનગરથી 
બસ અથવા અન્દ્ય વાહન દ્વારા મહવુા િઇ શકાય છે. 

 રેલમાગષ– મહવુા રેલમાગય વડ ેદેશના અન્દ્ય તવસ્તારો સાથે િોડાયેલ છે. મહવુા તાલકુામા ંકુલ ૪ રેલ્વે 
સ્ટેશન છે તથા રેલ્વેલાઇનની કુલ લબંાઈ ૩૫ કી.મી (બ્રોડગેિ) 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
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AA%E0%AA%B6%E0%AB%81%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AA%A8
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%98%E0%AA%89%E0%AA%82
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9C%E0%AB%80%E0%AA%B0%E0%AB%81
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%97%E0%AA%AB%E0%AA%B3%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A4%E0%AA%B2
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9A%E0%AA%A3%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%B8
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B5%E0%AB%87%E0%AA%B2%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B0%E0%AA%9C%E0%AA%95%E0%AB%8B
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%A8%E0%AA%97%E0%AA%B0
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%95%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%8B%E0%AA%AE%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%A5

