वैद्यकीय कारणास्तव बदली करणेबाबत.
डॉ. अश्विनी वसंतराव यादव ,
पशुधन श्ववकास अश्वधकारी,गट-अ.

महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंवधधन,दु ग्धव्यवसाय श्ववकास व मत्सस्यव्यवसाय श्ववभाग,
शासन आदेश क्रमांक पसंप्र-२०१8/प्र.क्र.01/पदु म-१
५ वा मजला श्ववस्तार, मंत्रालय, मुंबई-३२
श्वदनांक :- 16 मे, 2018.
शासन आदे श :डॉ. अश्विनी वसंतराव यादव हया पशुधन श्ववकास अश्वधकारी, पशुवद्य
ै श्वकय दवाखाना, श्रेणी-1
लाखनवाडा , तालुका. खामगांव,श्वज. बुलढाणा या पदावर श्वद.13.10.2015 पासून कायधरत आहेत. डॉ. यादव
यांचे वयोवृध्द् वडीलांना मनोश्ववकृतीचा आजार असून ते सवधस्वी डॉ. अश्विनी यादव यांच्यावर अवलंबन
ू आहे त.
वडीलांच्या आजाराबाबतचे प्रमाणपत्र श्वजल्हा शल्यश्वचश्वकत्ससक, कोल्हापूर यांनी श्वदले आहे . डॉ. यादव यांचे
कुटु ं श्वबय कोल्हापूर श्वजल्हयात स्थाश्वयक असून, उपचाराच्या सोईच्या दृष्ट्टीने डॉ. यादव यांनी कोल्हापूर
श्वजल्हयामध्दये महसूल श्ववभाग बदलून बदली करण्याबाबत शासनाकडे श्वनवेदन सादर केले आहे . डॉ. यादव
यांच्या श्वनवेदनाचा शासन स्तरावर सहानुभश्वू तपूवक
ध श्ववचार करण्यात आला असून श्ववचारांती, महाराष्ट्र
शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपश्वत्रत व अराजपश्वत्रत) पदावर सरळ सेवन
े े व पदोन्नतीने श्वनयुक्तीसाठी महसुल
श्ववभाग वाटप श्वनयम-2015 श्वद.28/4/2015मधील 12 (अ) 1 येथील तरतूद तसेच महाराष्ट्र शासकीय
कमधचाऱयांच्या बदल्यांचे श्ववश्वनयमन आश्वण प्रश्वतबंध अश्वधश्वनयम २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) मधील
तरतूदीनुसार सक्षम प्राश्वधकारी यांच्या मंजूरीने डॉ. अश्विनी वसंतराव यादव, पशुधन श्ववकास अश्वधकारी,
गट-अ यांची अमरावती महसूल श्ववभागातून पुणे महसूल श्ववभागात खालील श्वववरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ मध्दये
नमूद श्वठकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे .
अ.क्र.

अश्वधकाऱयाचे नांव

१

२

१.

बदलीचे श्वठकाण.
३

डॉ. अश्विनी वसंतराव यादव

पशुधन श्ववकास अश्वधकारी(गट-अ),

पशुधन श्ववकास अश्वधकारी, पशुवद्य
ै श्वकय

श्वजल्हा कृश्वत्रम रेतन केंद्र, कोल्हापूर ,

दवाखाना, श्रेणी-1 लाखनवाडा

(श्वरक्त पदावर)

ता.खामगांव श्वज. बुलढाणा
२.

संबश्वं धत श्वनयंत्रण अश्वधकाऱयांनी पयायी व्यवस्था करुन डॉ. अश्विनी वसंतराव यादव यांना कायधरत

पदावरुन तातडीने कायधमुक्त करावे. तसेच डॉ. अश्विनी वसंतराव यादव यांनी वरीलप्रमाणे पदस्थापनेच्या
पदावर श्ववनाश्ववलंब रुजू व्हावे.
३.

सदर शासन आदे श महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्सयाचा संकेतांक क्र. 201805161145131701 असा आहे . हा आदे श श्वडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांश्वकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नांवाने,

Vinod Sopanrao
Mendhe
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( श्वव.सो.मेंढे )
कायासन अश्वधकारी, महाराष्ट्र शासन.
प्रत :
१. आयुक्त पशुसंवधधन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे-०७.
२. मुख्य कायधकारी अश्वधकारी, श्वजल्हा पश्वरषद, बुलढाणा/कोल्हापूर.
३.

सहआयुक्त पशुसंवधधन (मुख्यालय) पुणे.

शासन आदे श क्रमांकः पसंप्र-२०१8/प्र.क्र.01/पदु म-१

४. प्रादे श्वशक पशुसंवधधन सहआयुक्त, अमरावती/पुणे.
५. श्वजल्हा पशुसंवधधन उपायुक्त, बुलढाणा/कोल्हापूर
६. श्वजल्हा पशुसंवधधन अश्वधकारी, श्वजल्हा पश्वरषद, बुलढाणा/कोल्हापूर.
७. श्वजल्हा कोषागार अश्वधकारी, बुलढाणा/कोल्हापूर.
८. संबश्वं धत पशुधन श्ववकास अश्वधकारी द्वारा आयुक्त पशुसंवधधन, म.रा.पुणे.
९. श्वनवड नस्ती.
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