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       िवषयः  नायब तहसीलदार संवग तुन तहसीलदार संवग त व तहसीलदार  
              संवग तुन उपिज हािधकारी संवग त पदो ती करणेबाबत. 
 
 

       महोदय,  
उपरो त िवषयाचे अनुषंगाने आपणास सिवनय िनवदेन सादर 

कर यात येते की, नायब तहसीलदार संवग तुन तहसीलदार संवग त 

तसेच तहसीलदार संवग तुन उपिज हािधकारी संवग त पदो तीची 

ीया ता काळ पूण कर याबाबत महारा  रा य तहिसलदार व नायब 

तहिसलदार संघटनेने वळेोवळेी शासन तरावर िनवदेने सादर केलेली 

आहेत. तसेच या संदभ त वळेोवळेी य  भेट घेवनू व आयोजीत 

बैठका ारे सतत पाठपुरावा कर यात आला. परंत ू अ ापही रा यातील 

नायब तहसीलदार संवग तुन तहसीलदार संवग त तसेच तहसीलदार 

संवग तुन उपिज हािधकारी संवग त पदो तीची ीया पूण कर यात 

आललेी नाही.  

    यासंदभ त आव यक असलेली सव मािहती व द त ऐवज िवभाग 

तराव न शासनास यापूव च सादर कर यात आलेली आहे. तसेच 

महसूल िवभागातील तहसीलदार व उपिज हािधकारी संवग तील िर त 

पदे व कामाचा वाढलेला याप ल ात घेता पदो तीची ीया ता काळ 

पूण करणे आव यक आहे. असे असतानंाही केवळ महसूल िवभागातील 

तहसीलदार व उपिज हािधकारी संवग त पदो ती झाले या नाही. परंतु 

रा यातील इतर िवभाग जसे की कृषी, ामिवकास, िव , गृह इ यादी 

िवभागात पदो ती ीया महसूल िवभागापे ा उिशरा सु  होऊन 

पदो तीचे आदेश िनगिमत झाले आहेत. यामुळे सेवा िवषयक बाबी 



संदभ त असले या महसूल िवभागातील अना थेमुळे अनेक नायब 

तहसीलदार व तहसीलदार संवग तील अिधका यानंा पा  असुनही 

पदो ती पासुन विंचत राहव े लागत अस याने रा यातील नायब 

तहसीलदार व तहसीलदार संवग त ित  असंतोष िनम ण झाला आहे. 

   तरी सदर बाबीचा गांिभय ने िवचार क न नायब तहसीलदार 

संवग तुन तहसीलदार संवग त तसेच तहसीलदार संवग तुन 

उपिज हािधकारी संवग त पदो तीची ीया ता काळ पूण कर यात 

यावी, िह िवनंती.   

 

                                                                        
 

                              

     
   


