
कलम 4 (1) (ख) (एक) 
 

पणेु येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था या साववजशनक प्राशधकरणाच्या कामांचा 
आशण कर्ववयांचा र्पशील 

1 सार्वजनिक प्रानिकरणाचे िार् डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर संशोिि र् प्रनशक्षण संस्था, पणेु 
2 संपणूव पत्ता 28 राणीचा बाग, कॅम्प पणेु 01. 

3 कार्यालर्य प्रमखु महासंचालक 
4 कोणत्र्या खात्र्याच्र्या अिीिस्त हे कार्यालर्य आहे? सामानजक न्र्यार्य र् नर्शेष सहाय्र्य नर्भाग मंत्रालर्य मुंबई. 
5 कामाचा अहर्ाल कोणत्र्या कार्यालर्याकडे सादर केला 

जातो? 
सामानजक न्र्यार्य र् नर्शेष सहाय्र्य नर्भाग मंत्रालर्य मुंबई. 

6 कार्यवकक्षा  :   भौगोनलक महाराष्ट्र राज्र्य 
7 अंगीकृतव्रत (Mission) (*) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोिि र् प्रनशक्षण संस्था (बार्टी), पणेु 

हे महाराष्ट्र सरकारच्र्या सामानजक न्र्यार्य र् नर्शेष सहाय्र्य 
नर्भागाच्र्या अंतगवत एक स्र्ार्यत्त संस्था आहे. शास्त्रोत संशोिि, 
सामानजकदषृ्ट्र्टर्या र्ंनचत घर्टकांची र्योजिांचे मलूर्यांकि, प्रनशक्षण, 
कौशलर्य नर्कास इत्र्यादीद्वारे ही संस्था समता आनण सामानजक 
न्र्यार्य कारणासाठी ही संस्था कार्यव करते. तसेच मखु्र्य समन्र्र्याचे 
कार्यव करते. 

8 ध्रे्यर्य / िोरण (Vodopm) (**) भारतरत्ि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर र्यांचे समतेचे नर्चार 
जिसामन्र्यात रुजर्णे. 
प्रनशक्षण के्षत्रामध्रे्य अिसुनूचत जातीच्र्या नर्कासाकरीता नर्नर्ि 
उपक्रम राबनर्णे. 
अिसुनूचत जातीच्र्या सर्ांगीण नर्कासाकरीता र् जातीनिहार्य 
संशोिि करुि शासिास िोरणात्मक नशफारसी करणे. 
शासिािे र्ेळोर्ेळी सोपनर्लेलर्या र्योजिा र् कामे पार पाडणे. 

9 साध्र्य बार्टी संस्थेमाफव त नर्नर्ि प्रनशक्षण अतंगवत आतापरं्यत 
खालीलप्रमाणे लाभ देण्र्यात आला. 
1. संघ लोकसेर्ा आर्योग परू्व प्रनशक्षण अतंगवत 598 उमेदर्ार 
प्रनशनक्षत झाले. त्र्यापैकी 92 उमेदर्ार कें द्र शासिाच्र्या नर्नर्ि 
संर्गात िोकरीस लागले. 

10 प्रत्र्यक्ष कार्यव संशोिि र् प्रनशक्षण तसेच अनिछात्रर्तृ्ती नर्षर्यक र्योजिांची 
अंमलबजार्णी करण्र्यात आली.  

11 जितेला देत असलेलर्या सेर्ांचा थोडकर्यांत तपशील बार्टी माफव त राबनर्ण्र्यात रे्यणाऱ्र्या नर्नर्ि र्योजिा र् नर्नर्ि 
उपक्रम माध्र्यमातिू अिसुनूचत जाती प्रर्गातील उमेदर्ारांिा 
र्यपुीएससी, एमपीएससी, आर्यबीपीएस र् अिषंुनगक स्पिा परू्व 
प्रनशक्षण सेर्ा उमेदर्ारांिा देण्र्यात रे्यते. तसेच नर्नर्ि जाती 
संदभात संशोििात्मक कार्यव केले जाते र् अनिछात्रर्तृ्ती 
माध्र्यमातिू एम.फील/पी.एच.डी पदव्र्यतु्तर अभ्र्यासक्रमासाठी 
अथवसाहाय्र्य देण्र्यात रे्यते.  

12 कार्यालर्याची र्ेळ आनण दरूध्र्िी क्रमांक (सर्व दरूध्र्िी 
क्रमांक, फॅकसक्रमांक, ई-मेल आनण कार्यालर्यीि 
कालािंतर संपकाचा तातडीचा क्रमांक असेल तर तो ही 
क्रमांक द्यार्ा.). 

शासकीर्य संकीणव 9.45 ते 18.15  
दरुध्र्िी 020 26343600 / 020 2633496   
Email Id- dg@barti.in 
 

13 साप्तानहक सटु्टी आनण नर्शेष सेर्ांचा कालार्िी सर्व शनिर्ार र् रनर्र्ार 
 
 
 

mailto:dg@barti.in


 
     

  

अध्यक्ष र्था सशचव 

महासंचालक 

शनबंधक प्राध्यापक 

प्रकल्प वयवस्थापक 

प्रकल्प अशधकारी / 
संशोधन अशधकारी 

लेखाशधकारी 

सहा. लेखाशधकारी 

सहा.प्राध्यापक 

शलपीक /  
आस्थापना सहाय्यक 

शवभागप्रमखु 

कायालयीन सहाय्यक 



कलम 4 (1) (ख) (दोन) नमनुा ‘क’ 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु या साववजशनक प्राशधकरणार्ील अशधकारी व  
    कमवचारी यांच्या अशधकारकक्षा 
 

अ.क्र. अशधकारपद                         कर्ववये 
शेरा 

(असल्यास) 

1. महासंचालक 1. बार्टीचे मखु्र्य प्रशासक म्हणिू कामकाज पाहणे. 
2. संस्थेचे अनिकारी र् कमवचारी निर्यकुत करणे. 
3. राज्र्यातील सर्व नजलहा जात प्रमाणपत्र पडताळणी सनमत्र्यांचे मखु्र्य  
    संनिर्यत्रक म्हणिू कामकाज पाहणे. 
4. महासंचालक म्हणिू प्रशासकीर्य, नर्त्तीर्य अनिकारािसुार नर्नर्ि 
    र्योजिा, प्रकलप संशोिि र् प्रनशक्षण नर्षर्यक बाबींची अमलबजार्णी  
    करणे. 
5. निर्यामक मंडळाची बैठक आर्योनजत करणे र् बैठकीतील निणवर्यािसुार 
    कार्यवर्ाही करणे. 

 

2. निबंिक 1. बार्टीचे प्रशासक म्हणिू काम पाहणे. 
2. शासकीर्य कमवचारी र्या नठकाणी प्रनतनिर्यकुतीर्रील अनिकारी, कंत्रार्टी 
    कमवचारी, आस्थापिा निरं्यत्रक म्हणिू काम पाहणे. 
3. नरकत पदांची भरती, मलुाखती र् निर्यकुती र्या प्रकरणी निरं्यत्रक म्हणिू 
    काम पाहणे.  
4. प्रकलप व्र्यर्स्थापकांच्र्या कामांर्र निरं्यत्रण ठेर्णे. 
5. निर्यामक मंडळाकडील मंजरू कामांचे अंमलबजार्णी संबंिी प्रकलप 
    व्र्यर्स्थापकांकडूि निर्योजि करुि घेणे. 
6. मा. महासंचालकांच्र्या आदेशान्र्रे्य इतर सर्व कामे करणे. 

 

3. प्राध्र्यापक 1. सर्व नजलहा जात प्रमाणपत्र पडताळणी सनमत्र्यांचे समन्र्र्यि र्  
     सनिरं्यत्रण करणे. 
2. सनमत्र्यांिी सािलेलर्या प्रगतीबाबत कामाचा आढार्ा घेणे, त्र्यांच्र्यार्र   
    प्रभार्ी निरं्यत्रण ठेर्णे, रकतिाते संबंिातील र्ैिता प्रमाणपत्राच्र्या  
   आिारे र्ैिता प्रमाणपत्र नमळणेसाठी अजव केलेलर्या व्र्यकतींची मानहती  
    बार्टींच्र्या संकेतस्थाळार्र प्रनसध्द करणे. 

 

4. सहा.प्राध्र्यापक 1. नर्नर्ि जातींचे सर्ेक्षण करणे, अहर्ाल तर्यार करणे र् सादर करणे 
2. अिसुनूचत जातीच्र्या छात्रांसाठी अनिछात्रर्तृ्ती र्योजिा राबनर्णे.  
3. सामानजक न्र्यार्य नर्भागांतगवत कार्यान्न्र्त असलेलर्या नर्नर्ि आर्थथक   
     नर्कास महामंडळाच्र्या कामांचे सर्ेक्षण करणे र् सिुारणा सचूनर्णे. 
4. सामानजक न्र्यार्य नर्भागातील कमवचाऱ्र्यांसाठी तसेच बार्टीचे  
     कमवचाऱ्र्यांसाठी नर्नर्ि प्रशासकीर्य प्रनशक्षणांचे आर्योजि करणे. 
5. कें द्रीर्य मानहती अनिकारी अनिनिर्यम, 2005 अतंगवत प्रनशक्षण  
    आर्योनजत करणे. 
6. नर्मकुती जाती, भर्टकर्या जमातीच्र्या नर्द्यार्थ्र्यांसाठी असलेलर्या  
   अिदुानित आश्रम शाळेतील नशक्षक र् नशक्षकेतर कमवचाऱ्र्यांसाठी  
    प्रनशक्षण आर्योनजत करणे र् संपन्ि करणे. 
7. अिसुनूचत जाती उपर्योजिेतंगवत महाराष्ट्र शासिाच्र्या नर्नर्ि     
     नर्भागांतगवत परुनर्ण्र्यात रे्यणाऱ्र्या र्रै्यन्कतक र् सामनुहक लाभाच्र्या 
     र्योजिासंबंिीचे िोडल अनिकाऱ्र्यांिा प्रनशक्षण देणे. 
8. मा. महासंचालकांच्र्या आदेशान्र्रे्य इतर सर्व कामे करणे. 

 



5. नर्भागप्रमखु  1. मंजरू प्रकलपासाठी प्रकलप प्रमखु म्हणिू काम करणे. 
2. प्रकलपाच्र्या कामासाठी मानसक, तै्रमानसक र् र्ार्थषक निर्योजि करणे. 
3. निर्योजिाप्रमाणे र् र्ेळापत्रकाप्रमाणे संबंनित प्रकलपातील कामाची 
प्रभार्ी अंमलबजार्णी करणे. 
4. प्रकलपातील कामाचा प्रगती अहर्ाल र्ेळोर्ेळी महासंचालक र् 
निर्यामक मंडळास सादर करणे. 
5. बार्टीचे निर्यामक मंडळािे प्रकलपांतगवत मंजरू केलेलर्या कामांर्र अंमल 
करणे र् अनििस्त कमवचाऱ्र्यांकडूि प्रकलपाची कामे पणूव करुि घेणे. 
6. प्रकलपासाठी प्राप्त झालेला नििी त्र्यातिू झालेला खचव उनिष्ट्र्टपतूी 
र्याबाबतचा मानसक, तै्रमानसक र् र्ार्थषक अहर्ाल महासंचालकांिा सादर 
करणे. 
7. प्रकलपांतगवत िर्ीि, िर्ीि र्योजिा राबनर्ण्र्यासाठी प्रारुप आराखडे 
तर्यार करणे र् ते सादर करणे. 
8. प्रकलपांतगवत िेमलेलर्या कमवचाऱ्र्यांच्र्या कामार्र निरं्यत्रण ठेर्णे. 
प्रकलपाची कामे पणूव करुि घेणे. कमवचाऱ्र्यांचे मलूर्यमापि अहर्ाल सादर 
करणे. 
9. प्रकलपांतगवत िेमलेलर्या अनिर्यनमत कमवचाऱ्र्यांच्र्या बाबतीत र्ेळोर्ेळी 
अहर्ाल सादर करुि कार्यवर्ाहीची नशफारस करणे. 
10. संपणूव प्रकलपाचे कामकाजार्र निरं्यत्रण ठेर्णे. 
11. मा. महासंचालकांच्र्या आदेशान्र्रे्य इतर सर्व कामे करणे. 
12. अनििस्त कमवचाऱ्र्यांच्र्या दैिंनदि कामाची साप्तानहक तपासणी 
कमवचाऱ्र्यांचे कार्यवनर्र्रण  
िोंदर्ह्या करुि तपासणी करणे.  

 

6. लेखानिकारी 1. बार्टी अतंगवत सरुु असलेलर्या प्रकलपाच्र्या कामानर्षर्यांच्र्या सर्व आर्थथक 
    बाबींचे प्रस्तार् तपासणे र् सादर करणे. 
2. सर्व प्रकारचे लेखापनरक्षणास अनभलेख उपलब्ि करुि देणे. 
3. बार्टी अतंगवत िेमलेलर्या सर्व शासकीर्य र् कंत्रार्टी कमवचाऱ्र्यांचे र्ेति,   
    माििि र् मंजरुीचे प्रस्तार् सादर करणे. 
4. अंतगवत लेखापनरक्षण करणे. 
5. सीव्हीसी स्र्:लेखा नर्भागातील 36 सनमत्र्यांचे पार्ती पसु्तकाद्वारे प्राप्त 
    झालेली रककम र् बकेँत जमा झालेली रककम र्यांचा ताळमेळ ठेर्णे र् 
   लेखापनरक्षण करुि अहर्ाल सादर करणे. 
6.सीव्हीसी स्र्:लेखा मिषु्ट्र्यबळाचे माििि सोर्यीसनुर्िा, जिसंपकव , 
   दरूध्र्िी, संगणक, फर्थिचर लेखिसानहत्र्य र्ाहिअग्रीम र् साििसामगु्री 
    इ. आर्थथक बाबी संदभात सादरकता अनिकारी म्हणिू काम पाहणे. 

 

7. सहा.लेखानिकारी 1. बार्टी कार्यालर्यातील सर्व नर्भागातील ििादेश र्ेळेत संबंिीत पार्टीस 
   अदा करणे, चारमाही, आठमाही, अथवसकलपीर्य तरतदू तर्यार करणे.  
 2. महालेखापाल र् खात्र्याअतंगवत झालेलर्या तपासणीतील प्रलंनबत  
    प्रकरणांचा तात्काळ निपर्टारा करणे.  
3. सर्व नर्त्तीर्य बाबी, अनिकारी/कमवचारी र्यांचे र्तेि/माििि, प्रर्ास 
     भत्ता, अनतकालीक भत्ता र् इतर आकन्स्मक खचाची नबले र्ेळेत अदा 
   करणे. स्र्टमॅ्प नतकीर्ट  खरेदी करणे रोख िोंदर्ही, र्ार्टप ििादेश िोंदर्ही 
   संपणूव नर्भागाची तर्यार करणे, सर्व नर्भागाची दरमहा खचाचे नर्र्रण 
   पत्र तर्यार करणे. 

 



4.अनिकारी/कमवचारी र्यांिा नदलेले अग्रीम र्ेळेत समार्योजि करुि 
उर्वरीत रककम त्र्यांच्र्या र्तेि/मािििातिू कपात करुि बार्टीच्र्या 
खात्र्यामध्रे्य जमा करणे. रोख िोंदर्ही र् बकेँतील रककम ताळमेळ 
अद्यार्त ठेर्णे र् इतर सर्व लेखा शाखेची संबंिीत बीलाची रककम र्ेळेत 
देणे, लेखि सामगु्री संगणक संरं्यत्र, सािि सामगु्री  कार्यालर्यीि खचव, 
र्ाहिखचव, प्रर्ास खचव र् इतर अन्र्य बाबी र् तरतदू उपलब्ि करुि देणे. 

8. प्रकलप 
व्र्यर्स्थापक 

1. प्रकलप व्र्यर्स्थापकांिी प्रकलपांतगवत सोपनर्लेलर्या मंजरू कामार्र 
निरं्यत्रण ठेर्णे. ती कामे त्र्यांच्र्या अनििस्त असलेलर्या कमवचाऱ्र्यांकडूि 
पणूव करुि घेणे. 
2. प्रकलप व्र्यर्स्थापकांिा प्रकलपाची र्यशस्र्ी अंमलबजार्णी 
करणेकरीता सहाय्र्यक म्हणिू जबाबदारी पार पाडणे. 
3. त्र्यांच्र्या अनििस्त िेमण्र्यात आलेलर्या कमवचाऱ्र्यांचे कामार्र निरं्यत्रण 
ठेर्णे. संबंनित कमवचाऱ्र्यांकडूि प्रकलपाची कामे पणूव करुि घेणे. 
4.  दैिंनदि कामाचे र्टाचण ठेर्णे र् प्रकलप संचालकांकडे सादर करणे. 
5. प्रकलपांतगवत घेण्र्यात आलेलर्या नर्षर्यांच्र्या कामांचे र्यशस्र्ी 
अंमलबजार्णी करणे र् त्र्या-त्र्या नर्षर्यातील कामे अनििस्त 
कमवचाऱ्र्यांकडूि पणूव करुि घेणे. 
6. त्र्यांचे अनििस्त िेमण्र्यात आलेलर्या कमवचाऱ्र्यांचे मलूर्यमापि अहर्ाल 
प्रकलप व्र्यर्स्थापकांकडे सादर करणे. 
7. प्रकलपांतगवत िर्ीि कामांचे प्रस्तार् तर्यार करुि र् प्रकलप 
संचालकांकडे सादर करणे. 
8. प्रकलप व्र्यर्स्थापक र् मा. महासंचालक र्यांचे आदेशान्र्रे्य 
सोपनर्ण्र्यात रे्यणारी अन्र्य सर्व कामे करणे. 
9. शाखेकडे प्राप्त झालेला पत्रव्र्यर्हार र् प्रकरणे र्याचा जलद निपर्टारा 
करणे. प्रलंनबत प्रकरणांर्र नशघ्र कार्यवर्ाही करणे. र्या संपणूव बाबींर्र 
निरं्यत्रण ठेर्णे. 
10. शाखेकडे प्राप्त झालेलर्या पत्रांचा निपर्टारा करुि घेणे. प्रलंनबत 
प्रकरणांर्र तात्काळ कार्यवर्ाही करणे. 

 

9. प्रकलप अनिकारी 1. नर्भागप्रमखु / प्रकलप व्र्यर्स्थापक र्यांिी प्रकलपांतगवत सोपनर्लेलर्या 
मंजरू कामार्र निरं्यत्रण ठेर्णे. ती कामे त्र्यांच्र्या अनििस्त असलेलर्या 
कमवचाऱ्र्यांकडूि पणूव करुि घेणे. 
2. नर्भागप्रमखु / प्रकलप व्र्यर्स्थापक र्यांचेकडे सोपनर्ण्र्यात रे्यणारी 
कामाची जबाबदारी पार पाडणे. 
4.  नर्भागप्रमखु / प्रकलप व्र्यर्स्थापक र्यांच्र्याकडे दैिंनदि कामाचे र्टाचण 
ठेर्णे सादर करणे. 
5. प्रकलपांतगवत घेण्र्यात आलेलर्या नर्षर्यांच्र्या कामांचे र्यशस्र्ी 
अंमलबजार्णी करणे र् त्र्या-त्र्या नर्षर्यातील कामे अनििस्त नलनपक 
र्गीर्य कमवचाऱ्र्यांकडूि पणूव करुि घेणे. 
7. प्रकलपांतगवत िर्ीि कामांचे प्रस्तार् तर्यार करुि र् सहा.प्रकलप 
संचालकांिा मदत करणे. 
8. नर्भागप्रमखु / प्रकलप व्र्यर्स्थापक र् मा. महासंचालकांच्र्या 
आदेशान्र्रे्य इतर सर्व कामे करणे. 

 

10. संशोिि 
अनिकारी 

1. नर्नर्ि जातींचे सर्ेक्षण करणे, अहर्ाल तर्यार करणे र् सादर करणे 
2. अिसुनूचत जातीच्र्या छात्रांसाठी अनिछात्रर्तृ्ती र्योजिा राबनर्णे.  
3. सामानजक न्र्यार्य नर्भागांतगवत कार्यान्न्र्त असलेलर्या नर्नर्ि आर्थथक 
नर्कास महामडंळाच्र्या कामांचे सर्ेक्षण करणे र् सिुारणा सचूनर्णे. 
4. सहा. प्राध्र्यापकाच्र्या निरं्यत्रणाखाली कामे करणे. 
5. संशोिि सहाय्र्यकांकडूि नर्नर्ि जातीच्र्या सर्ेक्षणाची कामे पणूव करुि 

 



6. मा. महासंचालकांच्र्या आदेशान्र्रे्य इतर सर्व कामे करणे. 

11. नलपीक 1. शाखेचे रं्टकलेखिाची कामे पणूव करणे. 
2. शाखेकडे आलेलर्या र्टपालाची र् केलेलर्या निपर्टाराची िोंद ठेर्णे. 
3. कार्यवनर्र्रण िोंदर्ही ठेर्णे. साप्तानहक गोषर्ारा काढणे र् प्रकलप 
संचालकांकडे सादर करणे. 
4. सोपनर्ण्र्यात आलेलर्या नर्षर्याचा पत्रव्र्यर्हार करणे. 
5. नर्भागप्रमखु / प्रकलप व्र्यर्स्थापक र् प्रकलप अनिकारी, र्नरष्ट्ठांिी 
सोपनर्लेली कामे पणूव करणे. 
6. मा. महासंचालक र्यांिी सोपनर्ण्र्यात आलेली अन्र्य सर्व कामे करणे. 

 

 

कलम 4 (1) (ख) (र्ीन) 

                     कलम 4 (1) (ख) (दोन) नमनुा ख 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु सार्वजनिक प्रानिकरणात कोणताही निणवर्य घेतािा 
पाळली  
 जाणारी निणवर्य प्रनक्ररे्यची आनण त्र्यार्रील देखरेखीची पध्दत आनण सोपर्लेले व्र्यन्कतगत उत्तरदानर्यत्र्  
 
1. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोिि  र् प्रनशक्षण संस्था (बार्टी), पणेु हे महाराष्ट्र  सरकारच्र्या  सामानजक न्र्यार्य     
             र् नर्शेष  सहाय्र्य नर्भागाच्र्या अतंगवत एक स्र्ार्यत्त संस्था आहे. 
 2.  शास्त्रोत  संशोिि, सामानजकदषृ्ट्र्टर्या र्ंनचत घर्टकांची र्योजिांचे मलूर्यांकि, प्रनशक्षण, कौशलर्य नर्कास  
 इत्र्यादीद्वारे  ही संस्था समता आनण सामानजक न्र्यार्य कारणासाठी  ही संस्था कार्यव करते.  
 

कलम 4 (1) (ख) (चार)  नमनुा ‘क’ 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु र्या सार्वजनिक प्रानिकरणात होणाऱ्र्या कामासंबंिी 
सर्वसामान्र्यपणे ठरनर्लेली भौनतक र् आर्थथक उनिष्ट्रे्ट संस्थापातळीर्र ठरर्लेले मानसक/ तै्रमानसक/ अिवर्ार्थषक 
अथर्ा र्ार्थषक उनिष्ट्रे्ट 

1. भारतरत्ि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर र्यांचे समतेचे नर्चार जिसामन्र्यात रुजर्णे. 

2.  प्रनशक्षण के्षत्रामध्रे्य अिसुनूचत जातीच्र्या नर्कासाकरीता नर्नर्ि उपक्रम राबनर्णे. 

3. अिसुनूचत जातीच्र्या सर्ांगीण नर्कासाकनरतर्ा जातीनिहार्य संशोिि करुि शासिास िोरणात्मक नशफारसी  
 करणे. 
4. शासिािे र्ेळोर्ेळी सोपनर्लेलर्या र्योजिा र् कामे पार पाडणे. 
5.  सदरची संस्था ही सार्वजनिक न्र्यास िोंदणी कार्यदा 1950 अतंगवत िोंदणीकृत असिू र्या संस्थेचे आर्थथक  
 स्त्रोत निरंक आहे. 
 
 
 
 
 
 



 
कलम 4 (1) (ख) (पाच) नमनुा ‘क’ 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु या साववजशनक प्राशधकरणार् होणाऱ्या 
कामासंबंधी सववसामान्यपणे आखलेले शनयम. 

1. सामानजक न्र्यार्य र् नर्शेष सहाय्र्य नर्भागाचे मा. प्रिाि  सनचर् बार्टी कार्यालर्याचे निर्यामक मंडळाचे अध्र्यक्ष  
           असिू निर्यामक मंडळाच्र्या बैठकीतील निदेशािसुार कामकाज करण्र्यात रे्यते. 
2. बार्टी कार्यालर्याची कार्यवकारी सनमती असिू मा.महासंचालक र्या सनमतीच अध्र्यक्ष असिू त्र्यांच्र्या  
 निरं्यत्रणाखाली कामकाज करण्र्यात रे्यते. 
3. महाराष्ट्र राज्र्यातील नजलहा जात प्रमाणपत्र पडताळणी सनमतीचे मा.महासंचालक, बार्टी मखु्र्य सनिरं्यत्रक  
 असिू त्र्यांचे निरं्यत्रणाखालील सनमतीचे कामकाज करण्र्यात रे्यते.  
4.          निर्यामक मंडळाच्र्या नद.05/04/2018 च्र्या 20व्र्या बैठकीतील मान्र्यतेिसुार बार्टी र्या संस्थेच्र्या नर्त्तीर्य  
              निर्यमार्लीतील निर्यमान्र्रे्य कामकाज करण्र्यात रे्यते.  
 

कलम 4 (1) (क) (सहा) 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु या साववजशनक प्राशधकरणार् उपलब्ध असलले्या 
कागदपत्ांची यादी 

1. बार्टी कार्यालर्याच्र्या निर्यामक मंडळाच्र्या बैठकीमध्रे्य बार्टीमाफव त राबनर्ण्र्यात रे्यणा-र्या र्योजिा मंजरू करण्र्यात  
 रे्यऊि मा.महासंचालक, बार्टी र्यांच्र्या निरं्यत्रणाखाली कामकाज करण्र्यात रे्यते र् निर्यामक मंडळाच्र्या  
 बैठकीमध्रे्य घेण्र्यात आलेले निणवर्याची प्रत कार्यालर्यात उपलब्ि असते. 
2. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु संस्थेर्ील शासकीय शनयामानसुार सवव  
 कागदपंत्ाची यादी कायालयार् ठेवण्यार् येरे्. 
 

कलम 4 (1) (ख) (सार्) 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु या साववजशनक प्राशधकरणार् कोणर्ाही 
धोरणात्मक शनणवय घेण्यापवूी ककवा त्याची कायालयार् अंमलबजावणी करण्यापवूी जनरे्शी अथवा 
जनरे्च्या प्रशर्शनधींशी चचा करण्याबाबर् अस्स्र्त्वार् असलले्या वयवस्थेचा र्पशील. 

1. मा. मंत्री, सामानजक न्र्यार्य र् नर्शेष सहाय्र्य नर्भाग र्यांच्र्याकडे बार्टी संस्थेचे पालकत्र् (Patron)  
 आहे.  
2.  समाजकलर्याण नर्भागाच्र्या तसेच बार्टी संस्थेच्र्या र्योजिा,ध्रे्यर्य, उनदष्ट्रे्ट र्यांची जिसामान्र्यपरं्यत मानहती  
 पोहचनर्णे, प्रबोििात्मक कार्यवक्रम आर्योनजत करणे इत्र्यादी कामे के्षनत्रर्य स्तरार्र निर्यकुती केलेलर्या  
 समतादतूांकडूि करण्र्यात रे्यतात.  
3.           डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु संस्थेमध्ये माशहला र्क्रार शनवारण सशमर्ी  
  कायवरर्  आहे. 
4.  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु संस्थेमध्ये शदवयांग कल्याण सशमर्ी कायवरर्  
 आहे. 
  



कलम 4 (1) (ख) (आठ) नमनुा ‘क’ 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु या साववजशनक प्राशधकरणार्ील सशमत्या, 
पशरषदा, अथवा मंडळांच्या बैठकीचे र्पशील 

1. सामाशजक न्याय व शवशेष सहाय्यक शवभागाचे मा. सशचव र्था अध्यक्ष शनयामक मंडळ, 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु संस्थेची अद्यापपयंर् एकूण 28 बैठका संपन्न झाल्या 
असनू बैठकीमध्ये घेण्यार् आलेल्या शनणवयाची प्रर् बार्टी कायालयार् उपलब्ध आहे. 

  बार्टी कायालयाच्या शनयामक मंडळाचे सदसय् खालीलप्रमाणे आहे. 

अ.क्र. मा. सदस्याचे नांव व पदनाम 
1 मा. अध्र्यक्ष, निर्यामक मंडळ तथा मा. प्रिाि सनचर्,  

सामानजक न्र्यार्य र् नर्शेष सहाय्र्य नर्भाग, मंत्रालर्य,मुंबई-32.  
2 मा. आर्यकुत,  

समाज कलर्याण आर्यकुतालर्य,  
महाराष्ट्र राज्र्य, 3, चचवरोड, पणेु-1.  

3 मा. आर्यकुत,  
नदव्र्यांग कलर्याण आर्यकुतालर्य,  
महाराष्ट्र राज्र्य, 3, चचव रोड, पणेु-1. 

4 मा. संचालक,  
नर्मकुत जाती, भर्टकर्या जमाती र् नर्शेष मागासप्रर्गव संचालिालर्य, महाराष्ट्र राज्र्य, 3, चचव रोड, पणेु-1.  

5 मा. महासंचालक, 
र्यशर्तंरार् चव्हाण नर्कास प्रशासि प्रबोनििी (र्यशदा), 
राजभर्ि आर्ार, बाणेर रस्ता, पणेु-1. 

6 मा. आर्यकुत,  
मनहला र् बाल कलर्याण आर्यकुतालर्य,  
28, कर्ीन्स्गाडवि, पणेु-1.   

7 मा. आर्यकुत,  
आनदर्ासी संशोिि र् प्रनशक्षण संस्था,   
28, कर्ीन्स गाडवि, पणेु-1.  
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मा. कुलगरुु, 
सानर्त्रीबाई फुले पणेु नर्द्यापीठ,  
गणेशखखड, पणेु-7. 

9 मा. संचालक,  
तंत्र नशक्षण संचालिालर्य, महाराष्ट्र राज्र्य, 3, महापानलका मागव, पोस्र्ट बॉकस िं. 1967, मुंबई-1. 

10 मा. आर्यकुत,  
कृनष आर्यकुतालर्य, महाराष्ट्र राज्र्य, मध्र्यर्ती कार्यालरे्य, पणेु-1. 

11 मा. आर्यकुत, 
पशसंुर्िवि आर्यकुतालर्य, महाराष्ट्र राज्र्य, स्पार्यसर कॉलेज समोर, िर्ीि प्रशासकीर्य इमारत, पणेु-7.  

12 मा. सहकार आर्यकुत र् निबंिक,  
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्र्य, मध्र्यर्ती कार्यालरे्य,पणेु-1. 

13 मा. महासंचालक, 
डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर संशोिि र् प्रनशक्षण संस्था,  
पणेु तथा सदस्र्य-सनचर्, निर्यामक मंडळ. 

 

 



कलम 4 (1) (ख) (नऊ) 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु या साववजशनक प्राशधकरणार्ील 
कायालयार्ील अशधकाऱ्यांची व कमवचाऱ्यांची यादी 

अ.क्र. अशधकाऱ्याचे / कमवचाऱ्याचे नाव पदनाम मळू वेर्न 
1 2 3 4 
1. श्री. िम्मज्र्योती गजनभरे्य  महासंचालक 78,500/- 
2. श्रीमती. इंनदरा अस्र्ार निबंिक 78,028/- 
3.  श्री.रखर्द्र सी. कदम उपार्यकुत तथा नर्भागप्रमखु 78,500/- 
4. श्रीमती. र्षृाली खशदे प्राध्र्यापक 76,200/- 
5. श्री. मेघराज आर. भाते सहाय्र्यक प्राध्र्यापक 52,100/- 
6. श्रीम.स्र्ाती र्टी. मोकाशी लेखानिकारी 46,200/- 
7. श्रीम.न्स्मता एस. राऊत सहाय्र्यक लेखानिकारी 56,200/- 
8. श्री. अजर्य एस. कांबळे सहाय्र्यक लेखानिकारी 45,700/- 
9. श्री. राजेंद्र बी. बरकडे सहाय्र्यक लेखानिकारी 47,100/- 
10. श्रीम.मंनजरी देशपांडे सहाय्र्यक प्रकलप अनिकारी 65,900/- 
11. श्रीमती. प्रज्ञा मोनहते सहाय्र्यक प्रकलप व्र्यर्स्थापक 43,600/- 

 

       कलम 4 (1) (ख) (दहा) 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु या साववजशनक प्राशधकरणार्ील  
अशधकाऱ्यांचे व कमवचाऱ्यांचे पगार व भते्त 

अ.क्र. अशधकाऱ्याचे / कमवचाऱ्याचे नाव पदनाम मळू वेर्न 
1 2 3 4 
1. श्री. िम्मज्र्योती गजनभरे्य  महासंचालक 78,500/- 
2. श्रीमती. इंनदरा अस्र्ार निबंिक 78,028/- 
3.  श्री.रखर्द्र सी. कदम उपार्यकुत तथा नर्भागप्रमखु 78,500/- 
4. श्रीमती. र्षृाली खशदे प्राध्र्यापक 76,200/- 
5. श्री. मेघराज आर. भाते सहाय्र्यक प्राध्र्यापक 52,100/- 
6. श्रीम.स्र्ाती र्टी. मोकाशी लेखानिकारी 46,200/- 
7. श्रीम.न्स्मता एस. राऊत सहाय्र्यक लेखानिकारी 56,200/- 
8. श्री. अजर्य एस. कांबळे सहाय्र्यक लेखानिकारी 45,700/- 
9. श्री. राजेंद्र बी. बरकडे सहाय्र्यक लेखानिकारी 47,100/- 
10. श्रीम.मंनजरी देशपांडे सहाय्र्यक प्रकलप अनिकारी 65,900/- 
11. श्रीमती. प्रज्ञा मोनहते सहाय्र्यक प्रकलप व्र्यर्स्थापक 43,600/- 

 

 

 



कलम 4 (1) (ख) (अकरा) 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु या साववजशनक प्राशधकरणासाठी सन 2020-21 
या काळासाठी मंजरू झालले्या आशण शद. 31 माचव, 2021 अखेर खचव झालले्या रकमांचा र्पशील 

अ.क्र शनधीचा र्पशील मंजरू शनयर्वय प्राप्र् शनधी झालेला खचव 
1 2225-063-7(31)  267000 3000000 0 
2. 2225-063-7(36)  3000000 0 0 
3. 2225-364-5(31)  49750000 0 0 
4. 2225-364-5(36)  250000 250000 0 
5. 2225-368-1(31)  250000000 500000000 367215849 
6. 2225-375-2(31)  50000000 0 0 

 

कलम 4 (1) (ख) (बारा) नमनुा ‘क’ 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु या साववजशनक प्राशधकरणासाठी अनदुान-
वार्टपाची पध्दर् 

 सामानजक न्र्यार्य र् नर्शेष सहाय्र्य नर्भागामाफव त डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोिि र् प्रनशक्षण 
संस्था (बार्टी), पणेु संस्थेस BDS द्वारे नििी प्राप्त होतो. 

कलम 4 (1) (ख) (रे्रा)  

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु या साववजशनक प्राशधकरणारू्न कोणर्ीही 
सवलर्, परवाना अथवा अशधकारपत् शमळालले्या लाभाथींचा र्पशील 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोिि र् प्रनशक्षण संस्था, पणेु सार्वजनिक प्रानिकरणातिू कोणतीही सर्लत, परर्ािा 
अथर्ा अनिकारपत्र नमळालेलर्या लाभाथींिा कोणत्र्याही प्रकारची सर्लत नदली जात िाही त्र्यामळेु सदर मिुा लाग ू

िाही 

कलम 4 (1) (ख) (चौदा)  

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु या साववजशनक प्राशधकरणार्ील इलेक्ट्रॉशनक 
स्वरूपार् उपलब्ध असलेली माशहर्ी 

1. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोिि र् प्रनशक्षण संस्था, पणेु र् त्र्याअतंगवत रे्यणारे नर्भागांतील कामकाजाची  
  मानहती बार्टीच्र्या www.barti.in संकेतस्थळार्र प्रनसध्द करण्र्यात आलेली आहे. 
 

कलम 4 (1) (ख) (पंधरा)  

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु या साववजशनक प्राशधकरणार् उपलब्ध असललेी 
माशहर्ी नागशरकांना परुशवण्यासाठी उपलब्ध असलले्या सशुवधा 

1. डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर संशोिि र् प्रनशक्षण संस्था, पणेु संस्थेच्र्या समतादतू प्रकलपातील समतादतूांमाफव त  
 बार्टीच्र्या र्योजिांची मानहती राज्र्यातील र्ेगर्ेळर्या नठकाणी र्ेळोर्ेळी उपलब्ि करुि नदली जाते.  
 

http://www.barti.in/


2. डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर संशोिि र् प्रनशक्षण संस्था, पणेु संस्थेत मानहती नमळनर्ण्र्यासाठी िागरीकांिा  
 उपलब्ि असणा-र्या सनुर्िांचा तपनशल तसेच सार्वजनिक र्ापरासाठी चालनर्ण्र्यात रे्यत असलेलर्या  
 गं्रथलाच्र्या कामकाजाची र्ेळ सोमर्ार ते शकु्रर्ार सकाळी 9.45 ते सार्य. 18.15 र्ाजेपरं्यत सटु्टीचे नदर्स  
 र्गळूि. 
 

3.  डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर संशोिि र् प्रनशक्षण संस्था, पणेु संस्थेतील र्योजिा, प्रनशक्षण बाबतची मानहती  
 र्तवमािपत्रात, बार्टींच्र्या संकेत स्थळार्र, सोशल मीनडर्या र्या प्रनसध्द करण्र्यात रे्यते. 
 

4. बार्टी कार्यालर्याच्र्या मखु्र्यालर्यात राबनर्ण्र्यात रे्यणा-र्या र्योजिाबाबत मागवदशवक कें द्र उपलब्ि करण्र्यात 
 आलेले आहे.तसेच र्योजिा, प्रनशक्षणाबाबतची मानहती पनु्स्तका छापण्र्यात आलेली असिू बार्टीमाफव त  
 नर्नर्ि नठकाणी राबनर्ण्र्यात रे्यत असलेलर्या प्रनशक्षण, कार्यवक्रमामध्रे्य उपलब्ि करुि देण्र्यात रे्यते. 
 

कलम 4 (1) (ख) (सोळा)  

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु या साववजशनक प्राशधकरणाच्या अखत्यारीर्ील 
माशहर्ीसंदभार् जन माशहर्ी अशधकारी, सहायक जन माशहर्ी अशधकारी आशण प्रथम अपीलीय प्राशधकारी 

यांची र्पशीलवार माशहर्ी 

नमनुा ‘क’ 
जन माशहर्ी अशधकारी 

अ.क्र. जन माशहर्ी 
अशधकाऱ्याचे नाव 

अशधकार पद जन माशहर्ी 
अशधकाऱ्याची 

कायवकक्षा 

संपणूव पत्ता / दरूध्वनी 
क्रमांक 

ई-मेल आयडी 
(या 

कायद्यापरुर्ाच) 

प्रथम 
अशपलीय 
प्राशधकारी 

1. सर्व नर्भागप्रमखु  
(प्रशासि- 
श्रीमर्ी. मंशजरी 
देशपांडे,  

सहा.प्रकलप 
अनिकारी 

बार्टी र्   
महाराष्ट्र राज्र्य 

डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर संशोधन व 
प्रशशक्षण संस्था, पणेु 
28,कर्ीन्स गाडवि, पणेु 
01 
020-26343600/ 
26333330 

rtibarti@gmail.c
om  

श्रीमती. इंनदरा 
अस्र्ार, 
निबंिक,  
बार्टी, पणेु 

2 संशोिि-
श्रीमर्ी.वषृाली कशदे,  उपार्यकुत तथा 

प्राध्र्यापक 3 प्रनशक्षण-
श्रीमर्ी.वषृाली कशदे,  

4 नर्स्तार र् सेर्ा-
श्री.मेघराज भारे्,  

सहा.प्राध्र्यापक 

5 र्योजिा- 
श्री.उमेश सोनावणे 
(अशर्.का.)  

उपार्यकुत तथा 
नर्भागप्रमखु 

6 लेखा- 
श्रीमर्ी.स्वार्ी 
मोकाशी 

लेखानिकारी 

7 सीव्हीसी- 
श्री.मेघराज भारे् 
(अशर्.का.) नर्भाग) 

सहा.प्राध्र्यापक 

 

  

mailto:rtibarti@gmail.com
mailto:rtibarti@gmail.com


नमनुा ‘ख’                        
सहाय्यक जन माशहर्ी अशधकारी 

अ.क्र. सहाय्यक जन माशहर्ी 
अशधकाऱ्याचे नाव 

अशधकार पद सहाय्यक जन माशहर्ी 
अशधकाऱ्याची कायवकक्षा 

संपणूव पत्ता / फोन 

1. श्रीमती. मंनजरी देशपांडे सहाय्र्यक 
प्रकलप 

अनिकारी 
तथा कार्यालर्य 

अनिक्षक 

बार्टी र्  महाराष्ट्र राज्र्य डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर 
संशोधन व प्रशशक्षण 
संस्था, पणेु 28,कर्ीन्स 
गाडवि, 
पणेु 01 
020-26343600/ 
26333330 

 

नमनुा ‘ग’                            
प्रथम अशपलीय प्राशधकारी 

अ.क्र. प्रथम अशपलीय 
प्राशधकाऱ्याचे  

नाव 

अशधकारी 
पद 

प्रथम 
अशपलीय 

प्राशधकाऱ्याची 
कायवकक्ष 

अहवाल देणारे  
जन माशहर्ी 
अशधकारी 

ई-मेल आयडी 
( या कायद्यापरुर्ाच) 

1. श्रीमती. इंनदरा अस्र्ार,  
 

निबंिक,  
 

बार्टी र्  
महाराष्ट्र राज्र्य 

नर्भागप्रमखु (सर्व),  
बार्टी, पणेु 

est.barti2014@gmail.com  

 

शवशहर् करण्यार् येईल अशी इर्र माशहर्ी (सर्रा) 

-    - - 

mailto:est.barti2014@gmail.com

