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           ित, 
1. मा. मं ी (महसूल), 

महारा  रा य, 
मं ालय, मंुबई-032 

2. मा.अपर मु य सिचव 
               महसूल  व वन िवभाग, 
              मं ालय, मंुबई -032 

 
 

           िवषय:  महारा  रा य तहिसलदार व नायब तहिसलदार संघटने या  
                       लबंीत सवेा िवषयक माग या ता काळ  पूण कर याबाबत. 

 

           महोदय, 
       उपरो त िवषया या अनुषंगाने आपणास सिवनय िनवदेन सादर 

कर यात येते की, महारा  रा य तहिसलदार व नायब तहिसलदार 
संघटनेने रा यातील नायब तहिसलदार, तहिसलदार व उपिज हािधकारी 
यां या शासन तरावर लंबीत सेवा िवषयक बाबी ता काळ िनकाली 
काढ यात या यात या अनुषंगाने वारंवार िनवदेने देवनू तसेच बैठकामधुन 
पाठपुरवा कर यात आला. परंत ुअ ापही खालील नमूद सेवा िवषयक बाबी 
शासन तरावर लंबीत आहेत.  
1. नायब तहसीलदार संवग तील अिधकारी यांचे ेड वतेन 

वाढिव याबाबत.  
2. नायब तहिसलदार संवग ची सेवा जे ठता यादी िस द करणे. 
3. तहिसलदार संवग ची सन 2011 पासूनची 2022 पयतची सेवा जे ठता 

यादी िस द करणे. 
4. नायब तहिसलदार व तहिसलदार संवग तील अिधका याचंी कालब द 

पदो ती बाबतचे लंबीत ताव ता काळ िनकाली काढणे. 
5. पिरिव ाधीन नायब तहिसलदार व तहिसलदार यांचे पिरिव ाधीन 

कालावधी समा ती बाबतचे  ताव ता काळ िनकाली काढणे. 
6. नायब तहिसलदार व तहिसलदार संवग तील अिधका याचंे थािय व 

माणप ाबाबतचे ताव ता काळ िनकाली काढणे. 
7. नायब तहिसलदार व तहिसलदार संवग तील अिधका याचंे लंबीत 

सेवा जोड ताव ता काळ िनकाली काढणे. 
8. सेवा िनवृ  नायब तहिसलदार व तहिसलदार याचंे लंबीत सेवािनवृ ी 

करणे व सबंंधीत लाभ ता काळ िनकाली काढणे. 



9. मिहला अिधका याचंे बाबतीत महसूल िवभाग वाटप करतानंा ाधा यानें 
सोईचे िठकाण दे याबाबत सुधारणा करणे. 

10. तहसील तरावर शासकीय वाहन पुरिवणे. 
11. तहसील तरावर िनयमीत इंधनाकरीता तसेच काय लयीन खच करीता 

पुरेसा िनधी िनयमीत उपल ध क न देणे. 
                           तरी उपरो त नमदू माग या हया बरेच कालावधी पासून 

लंबीत अस यामुळे  रा यातील सव तहसीलदार व नायब तहसीलदार 
संघटने या सद याम ये ित  असंतोषाचे वातावरण आहे. 
                  सबब तहिसलदार व नायब तहिसलदार संवग या सेवा िवषयक 

लंबीत बाबी ता काळ िनकाली काढ याचे अनुषंगाने आपले तराव न 
संबंधीत अिधकारी यानंा  आव यक ते िनदश देऊन उ त माग या ता काळ 
पूण कर यात या या, ही िवनंती.  
 

                                                                        
 

 
  

                      

     
   


