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ित,

1. मा. मं ी (महसूल),
महारा

रा य,

2. मा.अपर मु य सिचव

महसूल व वन िवभाग,
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मं ालय, मुंबई -032

िवषय: नायब तहिसलदार संवग चे ेड वेतन वाढीबाबत.
महोदय,
उपरो त िवषया या अनुषंगाने आपणास सिवनय िनवेदन सादर
कर यात येते की, नायब तहसलदार संवग या ेड वेतन संदभ त वेतन

चांडक

ट
ु ी

सिमती समोर सादरीकरण होवून या संदभ त िनणय रा य वेतन आयोगा या

खंड 2 ारे होणे अपे ीत असतांना अ ापही खंड 2 िस द कर यात आलेला
नाही. तहसीलदार संवग चे ेड वेतन वाढीची मागणी ही संवग िनम तीपासूनची

असूनही अ ाप मा य झालेली नाही. यामुळे नायब तहसीलदार संवग चा ेड
वेतन संबंधीची वेतन ट
ु ी दू र झाली कवा कसे याबाबतचा महारा
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रा य

तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटने या सव सद यांम ये सं म िनम ण
झाला आहे .

यासंदभ त माहे माच 2020 म ये खंड 2

िस द कर याचे

शासनाचे िनयोजन होते, परंतू सदर ि या अ ापही पूण झालेली नाही. तसेच

इतर िवभागा या माग या पूण कर यात येत असुन केवळ महसूल िवभागाचे
नायब तहसीलदार संवग चे
दु ल

शासन

ेड वेतन या संदभ तील मागणी कडे हे तुपुर पर

तराव न होत अस याची भावना तहसीलदार व नायब

तहसीलदार संवग तील अिधका यांम ये िनम ण झाली आहे .

अमरावती ९४०५३२०२७४

संवग चे

तरी यासंदभ त यो य ती दखल ाधा याने घेवून नायब तहसीलदार

ेड वेतन वाढीची मागणी मा य क न खंड 2 ता काळ

कर याबाबत संबंधीत िवभागास आपले तराव न पाठपुरावा कर यात यावा,
ही िवनंती. सदर मागणी मा य न झा यास महारा
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िस द

रा य तहसीलदार व नायब

तहसीलदार संघटने या वितने ित आंदोलन कर यात येईल याची कृपया न द
घे यात यावी.

