
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि 
संस्कृती मंडळातील पुनरर हित 
सदस्यत्वािा राजीनाम्याबाबत - 
श्रीमती रेखा बैजल.  
 

महाराष्ट्र  शासन 
मराठी भाषा हवभाग 

शासन  हनिरय  क्रमांकः सासंमं-2017/प्र.क्र.72/2017/भाषा-3, 
हुतात्मा राजगुरू िौक, मादाम कामा मागर, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
तारीख  : 05 ऑगस्ट, 2017.  

वािा :-  
1. पयरटन व सांस्कृहतक कायर हवभाग, शासन हनिरय क्र.सासंमं-2010/प्र.क्र.28/सां.का-2,   

हदनांक 17/08/2010. 
2. मराठी भाषा हवभाग, कायालयीन आदेश क्र.सासंमं-1013/प्र.क्र.84/2013/भाषा-3,        

हदनांक 20/08/2013. 
3. मराठी भाषा हवभाग, शासन हनिरय क्र.सासंमं-1015/प्र.क्र.58/2015/भाषा-3,                   

हदनांक 05/08/2015. 
4. सहिव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ यांिे पत्र क्र.सासंमं/2017/1934,    

हदनांक 05/06/2017. 
 
प्रस्तावना :-  

 
मराठी भाषा हवभागाच्या हदनांक 05/08/2015 च्या  शासन हनिरयान्वये महाराष्ट्र राज्य 

साहहत्य आहि संस्कृती मंडळावर अध्यक्ष व सदस्यांिी 3 वषाच्या कालावधीसाठी ककवा शासनािे 
पुढील आदेश होईपयंत यापैकी जे अगोदर घडेल तो पयंत अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांच्या 
हनयुक्तत्या करण्यात आलेल्या आहेत. मंडळाच्या सदस्या श्रीमती रेखा बैजल यांनी प्रकृती 
अस्वास््यामुळे मंडळािे अध्यक्ष श्री.बाबा भांड  यांच्याकडे हदनांक 25/05/2017 रोजी सदस्यत्वािा 
राजीनामा सादर केला होता. श्रीमती रेखा बैजल यांिा राजीनामा स्स्वकृतीबाबतिा प्रस्ताव 
शासनाच्या हविाराधीन होता. 
 
शासन  हनिरय :-   

 
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाच्या सदस्या श्रीमती रेखा बैजल यानंी केलेल्या 

हवनंतीस अनुसरून त्यांिा राजीनामा स्स्वकृत करुन त्यांना महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती 
मंडळाच्या सदस्यत्वाच्या जबाबदारीतून हदनांक 24/07/2017 रोजी पासून मुक्तत करण्यात यते आहे.  



शासन हनिरय क्रमांकः सासंमं-2017/प्र.क्र.72/2017/भाषा-3 

पषृ्ठ 2 पैकी 2  
 

 
सदर शासन हनिरय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा संकेताक 201708051308207033 असा आहे. हा आदेश 
हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांहकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 
  ( अपिा अ. गावडे  ) 
 उप सहिव, महाराष्ट्र शासन  

प्रत, 
1. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 (लेखा पहरक्षा / लेखा अनुजे्ञयता), मंुबई, 
2. महालेखापाल, महाराष्ट्र 2 (लेखा पहरक्षा / लेखा अनुजे्ञयता), नागपूर, 
3. अहधदान व लेखा अहधकारी, मंुबई, 
4. हनवासी लेखा अहधकारी, मंुबई, 
5. मा.मुख्यमंत्री यांिे सहिव, मुख्यमंत्री सहिवालय, मंत्रालय, मंुबई, 
6. मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांिे हवशेष कायर अहधकारी, मंत्रालय, मंुबई, 
7. मा.हवरोधी पक्षनेता (हवधान पहरषद / हवधान सभा) यांिे स्वीय सहाय्यक, 
8. प्रधान सहिव (मराठी भाषा) यांिे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई, 
9. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
10. महासंिालक, माहहती व जनसंपकर  महासंिालनालय, मंुबई, 
11. भाषा संिालक, भाषा संिालनालय, बांद्रा, मंुबई, 
12. संिालक, राज्य मराठी हवकास संस्था, मंुबई, 
13. सहिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी हवश्वकोश हनर्ममती मंडळ, मंुबई, 
14. सहिव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य व संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
15. हवत्त हवभाग (व्यय 4 / सेवा 5 / हवहनयम) मंत्रालय, मंुबई, 
16. सवर अवर सहिव / सवर कक्ष अहधकारी, मराठी भाषा हवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
17. श्रीमती रेखा बैजल, शब्द, आयकर कॉलनी, जालना-431213, 
18. मंडळािे सवर सदस्य (सहिव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई यांिे 

मार्र त.) 
19. हनवडनस्ती (भाषा-3). 

http://www.maharashtra.gov.in/
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