
અખબારી યાદી 

ા ય ને એક ીત અને સારી સેવા મળી રહે એ માટે રા ય સરકારનો 

મહ વનો િનતીિવષયક િનણય  

દરેક ામ પંચાયત દીઠ વતં  તલાટી કમ મં ીની સેવાની ઉપલ ધી  

મહેસુલી તલાટી અને પંચાયત તલાટી કમ મં ીની કામગીરીનું એ ીકરણ  

 મહેસુલ િવભાગની ૪૧૯૯ જ યાઓ મંજુર છે. તે પૈકી હાલમા ં૩૩૮૭ 

જ યાઓ  ભરેલી છે.  
 પંચાયત િવભાગની ૧૧૮૧૦ મંજુર જ યાઓ છે. તે પૈકી ૧૦૭૩૫ 

જ યાઓ ભરેલી છે. ખાલી જ યાઓ ૧૦૭૫ છે. ૮૮૮ તલાટી હાજર 

થયેલ નથી. જ ેવેઇટ ગ લી ટ ઓપરેટ થતાં ભરાશ.ે  

રા યમાં ૧૪૨૬૫ ામ પંચાયતો છે. દરેક ામ પંચાયતે પંચાયત દીઠ એક 

તલાટી કમ મં ી હોવો આદશ પ ર થીતી છે. એટલે કે ૨૪૫૫તલાટી કમ મં ી 

ઓછા છે. તેમજ લીવ રીઝવ ૫૪૭ અને કોઇ ામ પંચાયતમાં એક કરતા ં વધારે 

તલાટી કમ મં ીની જ યા મંજુર હોય તનેા ં કારણ ે તલાટી કમ મં ી વગરની ામ 

પંચાયતની સં યા ૩૦૦૨ કરતા ંવધારે હશ.ે 

મહેસુલ િવભાગના ં ૪૧૯૯ તલાટીની જ યાઓ પૈકી અંદાજ ે ૬૫૦ જટેલી 

કસબા તલાટીની (શહેરી િવ તારના ંતલાટી) જ યાઓ બાદ કરી બાકીની જ યાઓ 

પંચાયત િવભાગ હ તક તબ દલ કરવાનો િનણય  જનેા કારણે પંચાયત િવભાગમા ં

ામ પંચાયત દીઠ તલાટી કમ મં ીની જ યાઓ. 

હાલમાં ફરજ બ વતા ં મહેસલુી તલાટીઓ પૈકી કસબામાં ફરજ બ વતા ં

અંદાજ ે૬૫૦ તલાટી ચાલુ રાખી બાકીનાં મહેસુલી તલાટીઓને પંચાયત િવભાગમા ં

િતિનયુિ ત ઉપર મુકવામા ં આવે. મહેસુલી તલાટીની નોકરીની શરતોમા ં કોઇ 

ફેરફાર કરવાનો રહેશે નહ . જનેે કારણે અ ય મહેસુલી તલાટીઓન ેઅ યાય થવાની 

કોઇ શ યતા નથી.  

શ ય હોય યાં સધુી દરેક ામ પંચાયત માટે એક તલાટી કમ મં ીની 

સેવાની ફાળવણી કરવામાં આવશે. જ ેતલાટી કમ મં ી ામ પંચાયતની કામગીરી 

ઉપરાંત મહેસલૂી કામગીરી કરશે.આમ, ા યજનોન ે િવિવધ કામગીરી થાનીક 

ા ય પંચાયત ક ાએ  જ ઉપલ ધ થશે. આમ, પંચાયત તથા મહેસૂલી કામગીરી 

માટે જુદા જુદા બે કમચારીઓ ને બદલ ે એક  કમચારીના સંપકથી સેવાઓની 

ઉપલ ધી થશે. િવિવધ કચરેીના ધ ા ખાવા પડશ ેનહ . 



અખબારી યાદી 

તલાટી કમ મં ી સંવગ તથા મહેસલૂી તલાટી સંવગ વ ચે િવસંગતતા દૂર 

કરવાનો રા ય સરકારનો નીિતિવષયક િનણય 

ગુજરાત રા ય તલાટી કમ મં ી(પંચાયત)  એશોસીએસન વારા માગંણી હતી કે 

તલાટી કમ મં ી સંવગ અન ે મહેસૂલી તલાટી સવંગ બંનેનુ પગાર ધોરણ સમાન છે છતા ં

મહેસૂલી તલાટીને બઢતી તથા ઉ ચતર પગાર ધોરણ સકલ ઓફીસર સવંગમા ંપગાર ધોરણ 

.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ેડ પે ૪૨૦૦ મેળવ ેછે યારે તલાટી કમ મં ીને બઢતી તથા ઉ ચતર 

પગાર ધોરણ સકલ પેકટર સવગમાં પગાર ધોરણ .૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ડે પે ૨૪૦૦ મળ ે

છે. સકલ પકેટર સંવગ કરતા ં સકલ ઓફીસર સંવગનું પગાર ધોરણ કરતા ં ચંુ છે.  

રા યમાં નાયબ મામલતદારની અંદાજ ે ૪૮૦૦ જ યાઓ છે. નાયબ મામલતદારની 

જ યા પર ભરતી િનયમો મજુબ સીધી ભરતી, બઢતીઅને સમેીડાયરે ટનો રેશીયો ૧:૨:૧ છે. 

અને બઢતીનાં રેશીયામાં કારકુન અને તલાટીનો રેશીયો ૧:૧ છે. હાલમા ં કારકુનની ૪૦૦૦ 

જ યાઓ છે. અને તલાટીની ૪૨૦૦ જ યાઓ છે.  
રા યમાં તલાટી કમ મં ીની ૧૧૮૧૦ જ યાઓ છે. તેમને સકલ ઇ પે ટરમાં બઢતી 

મળે છે. તનેી જ યાઓ ૪૦૧ છે. યારબાદ બી  બઢતી િવ તરણ અિધકારી (પંચાયત)મા ં

છે. તનેી જ યાઓ ૧૯૫ છે. પરંત ુિવ તરણ અિધકારી (પંચાયત) સંવગમા ંબઢતીનો રેશીયો 

ામ સેવક અને સકલ ઇ પે ટર વ ચે ૨:૧ છે. એટલે કે ૬૫ જ યા ઉપર બઢતી મળે. આ 

િવસંગતતા દરૂ કરવા માટે  નીચે મજુબનો નીિતિવષયક િનણય રાજય સરકાર વારા લેવામા ં

આ યો છે.   
િનણય અને નાણાકીય બો  
તલાટી કમ મં ી સંવગની માંગણી મુજબ સકલ ઇ પે ટરની જ યાઓ િવ તરણ 

અિધકારી પંચાયત તરીકે તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૬થી અપ ડે કરવાનો િનણય કરવામા ં આવ ે

છે.આમ, સકલ ઇ પે ટરની .૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ેડ પ ે ૨૪૦૦ની  જ યાઓને  િવ તરણ 

અિધકારી (પંચાયત)પગાર ધોરણ .૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ડે પે  ૨૮૦૦ માં તા.૦૧-૦૧-

૨૦૧૬ ની અસરથી મજ કરવામાં આવે છે.  તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૬થી અપ ડે કરવાના કારણ ે

ઠરાવની રવાનગી સુધીનો લાભ નોશનલ ગણવાનો રહેશે.  
નીચે મુજબનો બો  થવાની શ યતા છે. થમ ઉ ચતર પગાર મેળવતા ં ૯૫૦ 

કમચારીઓન ે૨૪૦૦ને બદલે ૨૮૦૦ ડે પ ેમળ ેતથેી ા.૬૮.૪૦ લાખનો બો  થશે. દરેક 

કમચારી દીઠ ા.૬૦૦નો ફાયદો થશે. તેમજ હાલમાં ફરજ બ વતા ં૨૩૩ સકલ ઇ પે ટર ડે 

પે ૨૪૦૦ને બદલે ૨૮૦૦ મળ ે એટલે અદંાજ ે એમને પણ ા.૬૦૦નો ફાયદો થાય. 

ા.૧૬.૭૭ લાખનો બો  પડશ.ે 


