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તાલકુા પ્રોફાઈલ – તળાજા 

ઈતતહાસ :  
તળાજા ભારત દેશના પતિમ ભાગમા ં આવલેા ગિુરાત રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશમા ં ભાવનગર 

જિલ્લામા ં આવેલુ ં એક નગર છે, જે સૌરાષ્ટ્રના પવૂય દકનારે શેત્ુજંી અન ે તળાજી નદીને કાઠેં વસેલુ ં છે. 
તળાજા, તળાજા તાલકુાનુ ંમખુ્ય મથક પણ છે. 

જુનાગઢના તવષ્ટ્ણભુતત નાગર નરતસિંહ મહતેાનુ ંિન્દ્મ સ્થળ, ભાવનગર જિલ્લાનુ ંતળાજા, સૌરાષ્ટ્રના 
પવૂય દકનારે શેત્ુજંી નદીને કાઠેં આવેલુ ંએક ઐતતહાતસક ગામ છે.  પ્રાણચનકાળમા ંત ેતાલધ્વિ ના નામે પણ 
ઓળખાતુ.ં તેની સુદંર રમણીય ટેકરીની ઉત્તર અને પતિમ બાજુએ બૌદ્ધ ગફુાઓના જેવી ગફુાઓ કોતરી કાઢેલી 
છે. આમાનંી એક ગફુા મોટા ચોરસખડંની છે અને તેનો આગલો ભાગ ચાર મોટા ચોરસ થાભંલાથી ટેકવેલો 
હોય એમ લાગ ેછે. આ થાભંલાઓ હાલ હયાત નથી. આ થાભંલા ઉપરના પથ્થરના પાટડાઓ ઉપર ચોરસ 
ચોકડીઓ પાડી તે ઉપર નાની કમાનો બનાવી એક પ્રકારની શોભા આપેલી છે. કહવેાય છે કે, આવા પ્રકારની 
ગોઠવણ પ્રાચીન બૌદ્ધ સ્થપતતઓને બહ ુિ પસદં પડતી.    

 
જોવાલાયક સ્થળ : 
 
(૧) તળાજાની ગફુાઓ અને જૈન મદંદરનો ગુબંજ 

તળાજા ગફુાઓ ગિુરાત રાજ્યના ભાવનગર 
જીલ્લાના તળાજા ખાત ે આવેલી ગફુાઓ છે. આ ગફુાઓ  
પથ્થર કોતરીને બનાવવામા ં આવેલી છે. આ ગફુાઓમા ં ૩૦ 
ગફુાઓનો સમાવેશ થાય છે, 
જેમા ં૧૫ ગફુાઓ પાણીની ટાકંી ધરાવે છે. આ ગફુાઓ એભલ 
મડંપ તરીકે જાણીત ુ ંઅનન્દ્ય સ્થાપત્ય ધરાવે છે. આ ખડંો સામાન્દ્ય 
ખડંો છે. બહારના ભાગમા ંચૈત્ય બારીઓ અન ેતેની નીચે વેદદકા 
આવેલ છે. ચૈત્ય અન ેખડંો ઇ.સ. પવેૂ ૨જી સદી દરતમયાન બૌદ્ધ 
ધમયના પ્રભાવ વખત ેબનાવવામા ંઆવ્યા હતા. ઇ.સ. ૨જી અને 
૩જી સદી દરતમયાન ક્ષત્રપોના શાસન દરતમયાન જૈન 
ધમયના પ્રતતકો ખડંો અને મખુ્ય ખડંોમા ંકોતરવામા ંઆવ્યા હતા. 
 

 
 
 
 
 

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%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%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%B6%E0%AB%87%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%81%E0%AA%82%E0%AA%9C%E0%AB%80_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A4%E0%AA%B3%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AB%80_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A4%E0%AA%B3%E0%AA%BE%E0%AA%9C%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%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%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%A4%E0%AA%B3%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AB%8C%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%A7_%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AB%8C%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%A7_%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9C%E0%AB%88%E0%AA%A8_%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9C%E0%AB%88%E0%AA%A8_%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE


 
(૨) ગોપનાથ મહાદેવ : 

ગોપનાથ પ્રવાસીઓનુ ં તો પસદંગીનુ ં સ્થળ છે િ, પરંત ુ
આધ્યાજત્મક વતૃત્ત ધરાવતા લોકો માટે તથા તશવ ભતતો માટે ગોપનાથ 
ભસ્તત અર્ઘયય અપયણ કરવાનુ ં પહલેુ ં ઠેકાણુ ં છે. વળી, અહીં તશલ્પ 
સ્થાપત્યથી માડંીને સાસં્કૃતતક અવશેિોનો ખજાનો છે. 
 ભતતકતવ નરસૈંયાએ પણ ગહૃત્યાગ કરીને સાત દદવસ સધુી 
ગોપનાથ મહાદેવના ખોળે તપ કયુું હત ુ.ં શકંર ભગવાને તેમની ભસ્તતથી 
પ્રસન્ન થઇને આ ભોળા ભતતન ેકૃષ્ટ્ણની રાસલીલાના ંદશયન પણ કરાવ્યા ં
હતા.ં ગિુરાતી સાદહત્યન ે સમદૃ્ધ કરતા ં પ્રભાતતયા,ં પદ અને ભિનો 
નરસૈયાએ અહીં િ રચયા ંહતા.ં  

ગોપનાથ ગામમા ંપાડંવોએ અજ્ઞાતવાસ દરમ્યાન બનાવેલુ ંમનાત ુ ંગોપનાથ મહાદેવનુ ંમદંદર આવેલુ ં 
છે. ૧૯૮૧ના ઓગષ્ટ્ટ મહીનામા ંમદંીરનુ ંસ ુદંર પ્રવેશદ્વાર બનાવવામા ંઆવ્યુ ંછે. અહીં આવેલી દીવાદાડંીથી 
નજીક ભાવનગરના રાિવીઓ એ બનાવેલો ગોપનાથ બગંલો પણ આવલેો છે, જે હાલમા ં તવિય તવલાસ 
પેલેસ હોટેલ તરીકે ઉપયોગમા ંલેવાઇ રહ્યો છે. 
 

(3) અલગં : 
 સાઉથ એતશયાઇ દેશોમા ંતશપબ્રેદકિંગ ક્ષેત્રે મહત્વપણૂય સ્થાન 
ધરાવતા ચીનમા ં ફોરેન ફ્લેગના િહાિો ભાગંવા પર પ્રતતબધં 
લાદવામા ંઆવતા હવ ેતે ભારત સાથેના આ ક્ષેત્રમા ંસ્પધાયમાથંી 
આઉટ થઈ ચકૂ્ુ ં છે. ભારતમા ં આંતરરાષ્ટ્રીય માપદંડોન ે
અનસુરીને શીપ બ્રેદકિંગ ઉદ્યોગ ચલાવવામા ંઆવી રહ્યો છે. તેથી 
હવ ે મોટા ં મોટા ં શીપ ભારતમા ંભાવનગર નજીક અલગં ખાત ે
તોડવા માટે લાવવામા ંઆવ ેછે.  

અલગં વતયમાન સમયમા ં તવશ્વભરમા ં િહાિ તોડવાના 
સ્થળ તરીકે જાણીતો થયેલ છે. એશીયા નુ ં સૌથી મોટુ િહાિ ભાગંવાન ુસ્થળ અદહિંયા છે, જ્યા ંદરેક જાતના ં
નાના-ંમોટા ંિહાિો (ટેન્દ્કર, મસુાફરવાહક, માલવાહક વગેરે) ભાગંીને દરેક ભાગ અલગ કરવામા ંઆવે છે. 
 
 

  

https://gujarati.webdunia.com/search?cx=015955889424990834868:aa4hw8w5ark&cof=FORID:9&ie=UTF-8&sa=search&siteurl=//gujarati.webdunia.com&q=%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%A8%E0%AA%97%E0%AA%B0


 
 

સામાન્ય માદહતી 
અ.ન.ં તવગત 

૧ તાલકુાનુનંામ તળાજા 

૨ તાલકુાનુભંૌગોણલક સ્થાન :   

  ઉત્તર અક્ષાશં અંશ ૨૧.૨૨ 

  પવૂય રેખાશં અંશ ૭૧.૧૩ 

૩ તાલકુાનુ ંક્ષેત્રફળ ૮૭૦ ચો. કી.મી. 
૪ તાલકુા પચંાયતનુ ંનામ તળાજા 

૫ તાલકુા પચંાયતનુ ંમખુ્ય મથક તળાજા 

૬ તાલકુા મખુ્ય મથકથી જિલ્લા મખુ્ય મથકનુ ંઅંતર ૫૦ કી.મી. 
૭ તાલકુામા ંઆવેલ મહાનગરપાણલકા – 

૮ તાલકુામા ંઆવેલ નગરપાણલકા તળાજા નગરપાણલકા 
૯ તાલકુામા ંઆવેલ ગ્રામ પચંાયતની સખં્યા   

  સ્વતતં્ર ૧૧૩ 

  જુથ ૦ 

  કુલ ૧૧૩ 

 
વસતત તવર્યક માદહતી(૨૦૧૧ની વસતત ગણતરી મજુબ) 

 

તાલકુો : 
તળાજા 

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

વ્યસ્તતઓ પરુુિ સ્ત્રીઓ વ્યસ્તતઓ પરુુિ સ્ત્રીઓ 

કુલ વસતત ૩૨૫૬૬૭ ૧૭૪૪૮૨ ૧૫૧૧૮૫ ૪૪૨૬૨ ૨૩૦૬૯ ૨૧૧૯૩ 

ગ્રામ્ય વસતત ૨૭૧૦૫૬ ૧૩૮૬૧૩ ૧૩૨૪૪૩ ૩૮૯૦૮ ૨૦૨૪૮ ૧૮૬૬૦ 

શહરેી વસતત ૫૪૬૧૧ ૩૫૮૬૯ ૧૮૭૪૨ ૫૩૫૪ ૨૮૨૧ ૨૫૩૩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

અનસુચૂચત જાતત અને અનસુચૂચત જનજાતતની વસ્તીની સખં્યા અને ટકાવારી 

કુલ/ 

ગ્રામ્ય/ 
શહરેી  

કુલ વસ્તી 

કુલ 
અનસુણૂચત 

જાતતની 
વસ્તી 

કુલ 
અનસુણૂચત 

િનજાતતની 
વસ્તી 

કુલ વસ્તીની 
સામ ેઅનસુણૂચત 

જાતતની 
વસ્તીની 
ટકાવારી 

કુલ વસ્તીની 
સામ ેઅનસુણૂચત 

િનજાતતની 
વસ્તીની ટકાવારી 

કુલ ૩૨૫૬૬૭ ૯૦૩૫ ૧૯૬ ૨.૭૭ ૦.૦૬ 

ગ્રામ્ય ૨૭૧૦૫૬ ૭૩૩૮ ૧૪૬ ૨.૭૧ ૦.૦૫ 

શહરેી ૫૪૬૧૧ ૧૬૯૭ ૫૦ ૩.૧૧ ૦.૦૯ 

 
 
 

સાક્ષર અને તનરક્ષરની સખં્યા 
કુલ/ 

શહરેી/ 
ગ્રામ્ય 

સાક્ષર અને તનરક્ષરની સખં્યા 
સાક્ષર વ્યસ્તતઓની સખં્યા તનરક્ષર વ્યસ્તતઓની સખં્યા 

વ્યસ્તતઓ પરુુિો સ્ત્રીઓ વ્યસ્તતઓ પરુુિો સ્ત્રીઓ 

કુલ ૧૯૭૩૬૬ ૧૨૧૯૯૫ ૭૫૩૭૧ ૧૨૮૩૦૧ ૫૨૪૮૭ ૭૫૮૧૪ 

ગ્રામ્ય ૧૫૯૨૪૬ ૯૫૨૫૯ ૬૩૯૮૭ ૧૧૧૮૧૦ ૪૩૩૫૪ ૬૮૪૫૬ 

શહરેી ૩૮૧૨૦ ૨૬૭૩૬ ૧૧૩૮૪ ૧૬૪૯૧ ૯૧૩૩ ૭૩૫૮ 

 
 

 
 

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 ૭૦.૧૪ ૮૦.૫૭ ૫૭.૯૮ ૨૨.૫૯ 

ગ્રામ્ય ૭૦.૭૦ ૮૧.૫૧ ૫૯.૪૭ ૨૨.૦૪ ૬૮.૬૦ ૮૦.૪૮ ૫૬.૨૪ ૨૪.૨૪ 

શહરેી ૮૨.૨૬ ૮૮.૩૧ ૭૫.૬૦ ૧૨.૭૧ ૭૭.૩૯ ૮૦.૯૦ ૭૦.૨૩ ૧૦.૬૭ 

 

 
 
 
 



 
જાતત દર (દર હજારે પરુુર્ોએ સ્ત્રીઓ) 

કુલ/ ગ્રામ્ય/ 
શહરેી  

જિલ્લાનો જાતત દર 
તાલકુાનોનો જાતત 

દર 

કુલ ૯૩૩ ૮૬૬ 

ગ્રામ્ય ૯૫૪ ૯૫૫ 

શહરેી ૯૦૩ ૫૨૩ 

 

 
 

તશક્ષણ  
 

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

પ્રાથતમક/ઉચચ પ્રાથતમક શાળા ૦ ૧૫૩ ૪૯ ૨૦૨ 
માધ્યતમક અને ઉચચતર માધ્યતમક શાળા ૧૨ ૦ ૬૧ ૭૩ 

ઉચચ તશક્ષણ (કોલેિો) ૦ ૦ ૨ ૨ 
 
 

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

પ્રાથતમક/ઉચચ પ્રાથતમક શાળા ૯૧૮ ૩૯૩ ૧૩૧૧ 

માધ્યતમક અને ઉચચતર માધ્યતમક શાળા ૩૯૪ ૨૬૨ ૬૫૬ 

ઉચચ તશક્ષણ (કોલેિો) ૪ ૩ ૭ 
 
 

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 

તળાજા ૨૭૪૫ ૨૭૬૧ ૭૯૫ ૫૫૫ ૧૮ ૭ ૧૩ ૯ 
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 ૧૫૯ ૨૮ ૯૮૭૬ ૬ ૧૦૦૬૯ 
તવસ્તાર : (હતેટરમા)ં ૧૧૯ ૮ ૬૫૩૬ ૩ ૬૬૬૬ 

નાના હોલ્ડીંગ 
(૧.૦ થી ૨.૦) 

સખં્યા ૧૬૬ ૨૬ ૧૧૩૮૩ ૪ ૧૧૫૭૯ 
તવસ્તાર : (હતેટરમા)ં ૨૩૩ ૩૭ ૧૬૪૧૦ ૫ ૧૬૬૮૫ 

મોટા હોલ્ડીંગ 
(૨.૦ થી ઉપર) 

સખં્યા ૧૭૪ ૩૩ ૯૨૬૫ ૩૫ ૯૫૦૭ 
તવસ્તાર : (હતેટરમા)ં ૬૭૬ ૧૫૧ ૩૪૯૫૭ ૫૧૧ ૩૬૨૯૫ 

કુલ હોલ્ડીંગ 
(કુલ કદ વગય) 

સખં્યા ૪૯૯ ૮૭ ૩૦૫૨૪ ૪૫ ૩૧૧૫૫ 
તવસ્તાર : (હતેટરમા)ં ૧૦૨૮ ૧૯૬ ૫૭૯૦૩ ૫૧૯ ૫૯૬૪૬ 

 
સાધનવાર ચોખ્ખો તસિંણચત તવસ્તાર  

   નહરે તળાવ કુવા અન્દ્ય કુલ 
ચોખ્ખો ણચિંણચત તવસ્તાર  ૧૯૭૪૯ ૧૩૫૪ ૨૩૯૭૬ ૫૨૩૪ ૫૦૩૧૩ 
કુલ એકંદરે ણચિંણચત તવસ્તાર ૨૯૭૪૯ ૧૩૫૪ ૩૮૯૭૬ ૯૧૩૨ ૭૯૨૧૧ 

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

  
તાલકુાના 
નામ  

ફળો  શાકભાજી  મસાલા  ફુલ  કુલ  

તવસ્તાર  ઉત્પાદન  તવસ્તાર  ઉત્પાદન  તવસ્તાર  ઉત્પાદન  તવસ્તાર  ઉત્પાદન  તવસ્તાર  ઉત્પાદન  

તળાજા ૩.૬૯ ૬૬.૬૭ ૯.૯૫ ૨૫૦.૩૬ ૦.૧૦ ૦.૨૫ ૧૩.૭૪ ૩૧૭.૨૮ ૨૭.૪૭ ૬૩૪.૫૬ 
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  

તળાજા ૧૪૬૬૯ ૩૬૬૦૧ ૪૫૦૬ ૩૮૨૦ ૩૭૧૩૮ ૭૫૦૧૯ ૩૭૦૭૨ ૨૮૧૭૧ ૩૪૯૧૮ ૭૪૦૨૬ 
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 
તળાજા ૧૧૬ ૯૭૪૮ ૧૭૫૭૯૭૫૪ 

 
અન્ય 

તાલકુામા ં પીવાના પાણીનો મખુ્ય સ્ત્રોત 

મખુ્ય સ્ત્રોત કુલ  ગ્રામ્ય  શહરેી 
કુલ કુટંુબોની સખં્યા ૫૮૮૪૨ ૪૭૩૬૪ ૧૧૪૭૮ 

નળ દ્વારા શદુ્ધ કરેલ સ્ત્રોતમાથંી  ૮૪૭૧ ૩૭૯૬ ૪૬૭૫ 

નળ દ્વારા શદુ્ધ ન કરેલ સ્ત્રોતમાથંી  ૧૪૨૬૧ ૧૨૫૫૮ ૧૭૦૩ 

ઢાકેંલા કુવા દ્વારા ૪૩૧૪ ૩૭૩૮ ૫૭૬ 

ખલુ્લા કુવા દ્વારા ૭૫૬૧ ૭૦૬૨ ૪૯૯ 

ડકંી ૧૧૫૯૭ ૧૧૨૬૪ ૩૩૩ 

પાતાળકુવા ૭૮૩૬ ૭૩૦૩ ૫૩૩ 

ઝરણા ૨૩ ૨૧ ૨ 

નદી, નહરે ૨૮૬ ૨૬૧ ૨૫ 

ટાકંા, તળાવ, સરોવર ૧૯ ૧૮ ૧ 

અન્દ્ય સ્ત્રોત ૪૪૭૪ ૧૩૪૩ ૩૧૩૧ 

 
 
 
 

તાલકુામા ંપશધુન, પશધુન ગણતરી - ૨૦૧૨ 

તાલકુાના 
નામ 

ગાય ભેંસ ઘેટા ં બકરા 
ઘોડા અને  

ટટ્ટુ ડુક્કર ઉંટ 
અન્દ્ય પશધુન 
(વાદંરા અને 

ખચચર) 

કુલ  
પશધુન 

જિલ્લાનુ ં
કુલ 

૨૬૫૦૪૪ ૩૩૨૫૫૬ ૧૫૭૨૯૪ ૧૫૬૬૩૦ ૧૦૩૪ ૦ ૩૨૨ ૦ ૯૧૨૮૮૦ 

તળાજા ૩૭૪૯૭ ૮૬૪૧૫ ૫૦૬૮૭ ૨૯૨૯૦ ૧૮૧ ૦ ૦ ૦ ૨૦૪૦૭૦ 



 
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 
તળાજા ૪ ૧ ૬ ૧૧ 

 
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 
તળાજા ૩૫.૦૦ ૭૬.૦૦ ૧૩૬.૫૫ ૩૨૧.૩૦ ૭૨.૬૦ ૬૪૧.૪૫ 

 
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 
તળાજા ૧૪ ૯ ૧ ૨ ૫ ૩૧ 

 
 

કામદારો 
પ્રકાર   વ્યસ્તતઓ પરુુિ સ્ત્રીઓ 

મખુ્ય કામદારો 
કુલ (સખં્યા) ૧૩૨૬૦૪ ૯૬૫૬૮ ૩૬૦૩૬ 

ટકાવારી ૪૦.૭૨ ૫૫.૩૫ ૨૩.૮૪ 

સીમાતં 
કામદારો 

કુલ (સખં્યા) ૨૨૨૦૩ ૫૭૮૧ ૧૬૪૨૨ 

ટકાવારી ૬.૮૨ ૩.૩૧ ૧૦.૮૬ 

કુલ કામદારો 
કુલ (સખં્યા) ૧૫૪૮૦૭ ૧૦૨૩૪૯ ૫૨૪૫૮ 

ટકાવારી ૪૭.૫૪ ૫૮.૬૬ ૩૪.૭૦ 

કામ નહીં 
કરનારાઓ  

કુલ (સખં્યા) ૧૭૦૮૬૦ ૭૨૧૩૩ ૯૮૭૨૭ 

ટકાવારી ૫૨.૪૬ ૪૧.૩૪ ૬૫.૩૦ 

 

 

 



 
આતથિક પ્રવતુત : 

મખુ્ય ઉદ્યોગ : 
અલગં એ એશીયા નુ ં સૌથી મોટુ િહાિ 

ભાગંવાન ુસ્થળ અદહિંયા છે, જ્યા ંદરેક જાતના ંનાના-ં 
મોટા ંિહાિો (ટેન્દ્કર, મસુાફરવાહક, માલવાહક વગેરે) 
ભાગંીન ેદરેક ભાગ અલગ કરવામા ંઆવે છે. િહાિન ે
તોડી નાખવાથી મળતા લોખડં, કાચં, 

પ્લાસ્સ્ટક, એલ્યતુમતનયમ, લાકડાનં ુ ં રાચરચીલુ ં તેમ િ 
અન્દ્ય વસ્તઓુને લગતા વેપારધધંા તેમિ ઉદ્યોગો પણ 
અહીં તવકાસ પામ્યા છે. તથા ખેત ઉત્પાદન ક્ષેત્ર ે
જિલ્લમા ં અગ્રસેર તળાજા તાલકુામા ં કૃિી આધારીત 
ઉદ્યોગમા ંજીનીંગ એકમોનો સતત તવકાસ થઇ રહ્યો છે. 
કપાસના ં તવપલુ વાવેતરની સાથે તળાજા તાલકુાના પ્રગતતશીલ ખેડુત પદરવારોની યવુા પઢેીએ સ્વ બળે 
જીનીંગ ઉદ્યોગની પ્રગતી સાધી કપાસ ગાસંડી, કપાસીયા તેલ અન ેખોળનુ ંતવપલુ ઉત્પાદન કરી તળાજાના 
ગ્રામીણ અથયતતં્રન ેવેગ આપવા સાથ ેધધંા રોિગારની તકો વધારી છે. શ્વતે સવુણય તરીકે ખ્યાત થયેલ 
કપાસની ખેતી અન ે સ્થાનીક કક્ષાએ કપાસ આધારીત ઉદ્યોગોન ે તવકાસ સાધી સફળ જીનસોએ રાષ્ટ્રીય-
આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ નામના મેળવી તળાજાનુ ંગૌરવ વધારેલ છે. 
 

મખુ્યકુર્ી 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 ૫૪ દક.મી. દૂર ભાવનગર શહરેમા ંઆવેલુ ંછે. 
 સડક માગષ- તળાજા દ્વારકાથી સોમનાથ િતા રાષ્ટ્રીય ધોરી માગય ન.ં 51 સાથ ેિોડાયેલુ ંછે. નજીકનુ ં

સૌથી મોટંુ શહરે ભાવનગર છે, જે અહીંથી માત્ર ૫૪ દકલોમીટર જેટલા અંતરે આવેલુ ંછે. ભાવનગરથી 
બસ અથવા અન્દ્ય વાહન દ્વારા તળાજા િઇ શકાય છે. 

 રેલમાગષ - તળાજામા ંરેલમાગયની સતુવધા નથી પણ નજીકના ંઅન્દ્ય શહરેો, પાલીતાણા (૪૦ દક.મી.) 
ભાવનગર (૫૪ દક.મી.) અને મહવુા (૪૩ દક.મી.) રેલમાગય વડ ેદેશના અન્દ્ય તવસ્તારો સાથે િોડાયેલ 
છે. 

 

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

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B2%E0%AB%8B%E0%AA%96%E0%AA%82%E0%AA%A1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%8F%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%81%E0%AA%AE%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%AF%E0%AA%AE
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

