गड चरोल िज हा एका
िज हा मु यालय

ट

ेपात

गड चरोल

िज

याचे भौगो लक

े

१४४१२ चौ.क%.मी.

िज

याचे भौगो लक 'ठकाण

१८.४३ ते २१.५० उ/तर अ ांश
७९.४५ ते ८०.५३ पूव7 रे खांश
समु:सपाट पासून उं ची - २१७ मी.(७१५ >फट )

िज

याचे तापमान (२०१९)

सवा7त कमी ११.३ डी.से. सवा7त जाAत ४७.७ डी.से.

सरासर पज7Bयमान (२०१९)

१४३०.८ मील मी.

िज

१.गड चरोल २. दे साईगंज (वडसा) ३. अहे र

यातील एकूण उपCवभाग (६)

४. कुरखेडा ५. चामोशG ६. एटाप ल
िज

यातील एकूण तालुके

१२

िज

यातील एकूण गावे

१६७५ (जनगणना २०११ नुसार)

िज

यातील एकूण शहरे

१२ ( गड चरोल , दे साईगंज, आरमोर , कुरखेडा,
चामोशG, अहे र , धानोरा, सरKचा, एटाप ल ,
भामरागड, कोरची, मुलचेरा )

िज

यातील एकूण Lामपंचायती

४५७

एकूण नगरपा लका (३)

१. गड चरोल २. दे साईगंज ३. आरमोर

एकूण नगर पंचायत (९)

कुरखेडा, कोरची, धानोरा, चामोशG, मुलचेरा, अहे र ,
एटाप ल , सरKचा, भामरागड

लोकसभा Mनवा7चन

चमूर-गड चरोल

े

Cवधानसभा MनवाNचन

े

(१)
(३)

गड चरोल , आरमोर , अहे र

एकूण पो लस Aटे शBस

३०

पो लस आऊट पोAट

२९

लोकसं या (२०११)
एकूण १०७२९४२

पुPष ५४१३२८
िA या ५३१६१४
लोकसं या घनता ७४ Sती चौ.क%.मी.
िA या / पुPष Sमाण 982 /१०००
सा रता (जनगणना २०११नुसार)
एकूण ७४.४ %
पुPष ८२.३ %
िA या ६६.३ %
आरोVय
िज हा PVणालय १
िज हा A ी PVणालय १
एकूण Lामीण व उपिज हा PVणालये १२ ( ९ Lामीण व ३ उपिज हा PVणालय )
एकूण Sाथ मक आरोVय कX: ४८
Sाथ मक आरोVय पथक ३४
एकूण उ/पा'दत

े

(२०१७-१८)

१९५५७०.२९ हे .

िज

यातील मु य Cपक

धान

िज

यातील एकूण सहकार संAथा (२०१८-१९)

६४४

शै Zणक मा'हती (२०१८-१९)
एकूण Sाथ मक शाळा १६७३
एकूण Cव\याथG १३४२५९
एकूण श क ४८९१
एकूण मा]य मक शाळा २१४
Cव\याथG ३४३६०

श क १८७०
एकूण व^र ठ महाCव\यालये ७९
Cव\याथG ३०१७३
तां_ क श ण (२०१८-१९)
शासक%य औ\यो गक S श ण संAथा १६
Sवेश

मता २८११

शासक%य तं Mनकेन संAथा १
तं Mनकेतन Sवेश

मता ३१५

aयावसाMयक महाCव\यालये १३ (MCVC)
Sवेश

मता १०४०

रAते व दळणवळण (२०१८-१९) (िज.सां.का.
सौजBयाने)
रे वे रAता १८.४६ >क.मी.
रा e य महामाग7 ६०३ >क.मी.
मु य राfय महामाग7 ६ >क.मी.
राfय रAते व माग7 ९४६ >क.मी.
मु य िज हा माग7 १०६९ >क.मी.
इतर िज हा माग7 १८१७ >क.मी.
Lामीण रAते ४९६९ >क.मी.
दा^रhय रे षेखाल ल कुटुंबांची सं या (२००२-०७)
एकूण कुटुंब सं या ११२५३८
अनुसू चत जाती कुटुंब सं या १८८८८
अनुसू चत जमाती कुटुंब सं या ४२५३७
Cव\युत पुरवठा असलेल गावे,

१५०९

एकूण आ'दवासी आjम शाळा (२०१८-१९)
Sवेश

९३ (सरकार व अनुदाMनत)
मता ३१८२०

एकूण AवAत धाBय दक
ु ाने

११९६

िज

माकNडा, चपराला, आ लाप ल , वैरागड

यातील ऐMतहा सक व धा म7क Aथळे

एकूण जंगलaयाlत
िज

े

११३३००९ हे ., ७५.९६ %

यातील पशुधन (२०१२)
एकूण पशुधन ८३१४५३
पशुवै\यक%य च>क/सालय ९२
पशुवै\यक%य मदत कX: ३९
>फरते पशुवै\यक%य PVणालय ७
िज हा पशुवै\यक%य PVणालय १
लघु पशुवै\यक%य PVणालय ६

Sसार मा]यमे
दै Mनक वत7मानप े ५
आठवडी वत7मानप े १५

