कलम 4 (1) (ख) (एक)

1

पुणे ये थील डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था या साववजशनक प्राशधकरणाच्या कामांचा
आशण कर्ववयांचा र्पशील
सार्वजननक प्रानधकरणाचे नार्
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन र् प्रनशक्षण संस्था, पुणे

2

संपण
ू व पत्ता

28 राणीचा बाग, कॅ म्प पुणे 01.

3

कायालय प्रमुख

महासंचालक

4

कोणत्या खात्याच्या अधीनस्त हे कायालय आहे?

सामानजक न्याय र् नर्शेष सहाय्य नर्भाग मंत्रालय मुंबई.

5

सामानजक न्याय र् नर्शेष सहाय्य नर्भाग मंत्रालय मुंबई.

6

कामाचा अहर्ाल कोणत्या कायालयाकडे सादर केला
जातो?
कायवकक्षा : भौगोनलक

7

अंगीकृ तव्रत (Mission) (*)

8

9

10
11

12

13

महाराष्ट्र राज्य

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था (बार्टी), पुणे
हे महाराष्ट्र सरकारच्या सामाशिक न्याय व शवशेष सहाय्य
शवभागाच्या अंतगगत एक स्वायत्त संस्था आहे . शास्रोत संशोधन,
सामाशिकदष्ट्ृ र्टया वंशित घर्टकांिी योिनांिे मूलयांकन, प्रशशक्ष्ण,
कौशलय शवकास इत्यादीद्वारे ही संस्था समता आशण सामाशिक
न्याय कारणासाठी ही संस्था कायग करते. तसेि मुख्य समन्वयािे
कायग करते.
ध्येय / धोरण (Vodopm) (**)
भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर यांिे समतेिे शविार
िनसामन्यात रुिवणे.
प्रशशक्षण क्षेरामध्ये अनुसशू ित िातीच्या शवकासाकरीता शवशवध
उपक्रम राबशवणे.
अनुसशू ित िातीच्या सवांगीण शवकासाकशरत व िातीशनहाय
संशोधन करुन शासनास धोरणात्मक शशफारसी करणे.
शासनाने वेळोवेळी सोपशवलेलया योिना व कामे पार पाडणे.
साध्य
बार्टी संस्थे माफगत शवशवध प्रशशक्षण अंतगगत आतापयंत
खालीलप्रमाणे खालीलप्रमाणे लाभ दे ण्यात आला.
1. संघ लोकसेवा आयोग पूवग प्रशशक्षण अंतगगत 598 उमेदवार
प्रशशशक्षत झाले. त्यापैकी 92 उमेदवार केंद्र शासनाच्या शवशवध
संवगात नोकरीस लागले .
प्रत्यक्ष कायव
संशोधन व प्रशशक्षण तसेि अशधछारवृत्ती शवषयक योिनांिी
अमलबिावणी करण्यात आली.
जनतेला दे त असले ल्या सेर्ांचा थोडकयांत तपशील
बार्टी माफगत राबशवण्यात येणाऱ्या शवशवध योिना व शवशवध
उपक्रम माध्यमातून अनुसशू ित िाती प्रवगातील उमेदवारांना
युपीएससी, एमपीएससी, आयबीपीएस व अनुषंशगक स्पधा पूवग
प्रशशक्षण सेवा उमेदवारांना दे ण्यात येते. तसेि शवशवध िाती
संदभात संशोधनात्मक कायग केले िाते व अशधछारावृत्ती
माध्यमातून एम.फील/पी.एि.डी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी
अथग साहाय्् दे ण्यात येते.
कायालयाची र्ेळ आनण दूरध्र्नी क्रमांक (सर्व दूरध्र्नी शासकीय संकीणव 9.45 ते 18.15
क्रमांक, फॅ कसक्रमांक, ई-मेल आनण कायालयीन दुरध्र्नी 020 26343600 / 020 2633496 Email Idकालानंतर संपकाचा तातडीचा क्रमांक असेल तर तो ही dg@barti.in
क्रमांक द्यार्ा.).
साप्तानहक सुट्टी आनण नर्शेष सेर्ांचा कालार्धी
सवग शशनवार व रशववार

अध्यक्ष तथा सचिव
महासंिालक

चनबं धक
प्रकल्प संिालक
सहा.प्रकल्प संिालक
प्रकल्प अचधकारी/
संशोधन अचधकारी
चलपीक

प्राध्यापक
लेखाचधकारी
सहा. लेखाचधकारी

सहा.प्राध्यापक

कलम 4 (1) (ख) (दोन) नमुना ‘क’
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रचशक्षण संस्था, पुणे या साववजचनक प्राचधकरणातील अचधकारी व
कमविारी यांच्या अचधकारकक्षा

अ.क्र.

अचधकारपद

1.

महासंिालक

2.

शनबंधक

3.

प्राध्यापक

4.

सहा.प्राध्यापक

आर्थथक कतवव्ये
1. बार्टीिे मुख्य प्रशासक म्हणून कामकाि पाहणे.
2. संस्थेिे अशधकारी व कमगिारी शनयुक्त करणे.
3. राज्यातील सवग शिलहा िात प्रमाणपर पडताळणी सशमत्यांिे मुख्य
संशनयरक म्हणून कामकाि पाहणे.
4. महासंिालक म्हणून प्रशासकीय, शवत्तीय अशधकारानुसार शवशवध
योिना, प्रकलप संशोधन व प्रशशक्षण शवषयक बाबींिी अमलबिावणी
करणे.
5. शनयामक मंडळािी बैठक आयोशित करणे व बैठकीतील शनणगयानुसार
कायगवाही करणे.
1. बार्टीिे प्रशासक म्हणून काम पाहणे.
2. शासकीय कमगिारी या शठकाणी प्रशतशनयुक्तीवरील अशधकारी, कंरार्टी
कमगिारी, आस्थापना शनयंरक म्हणून काम पाहणे.
3. शरक्त पदांिी भरती, मुलाखती व शनयुक्ती या प्रकरणी शनयंरक म्हणून
काम पाहणे.
4. प्रकलप संिालकांिे कामांवर शनयंरण ठे वणे.
5. शनयामक मंडळाकडील मंिरू कामांिे अंमलबिावणी संबंधी प्रकलप
संिालकांकडू न शनयोिन करुन घे णे.
6. मा. महासंिालकांच्या आदे शान्वये इतर सवग कामे करणे.
1. सवग शिलहा िात प्रमाणपर पडताळणी सशमत्यांिे समन्वयन व
सशनयंरण करणे.
2. सशमत्यांनी साधलेलया प्रगतीबाबत कामािा आढावा घे णे, त्यांच्यावर
प्रभावी शनयंरण ठे वणे, रक्तनाते संबंधातील वैधता प्रमाणपराच्या
आधारे वैधता प्रमाणपर शमळणे साठी अिग केले लया व्यक्तींिी माशहती
बार्टींच्या संकेतस्थाळावर प्रशसध्द करणे.
1. शवशवध िातींिे सवेक्षण करणे, अहवाल तयार करणे व सादर करणे
2. अनुसशू ित िातीच्या छारांसाठी अशधछारवृत्ती योिना राबशवणे.
3. सामाशिक न्याय शवभागांतगगत कायान्न्वत असले लया शवशवध आर्थथक
शवकास महामंडळाच्या कामांिे सवेक्षण करणे व सुधारणा सूिशवणे.
4. सामाशिक न्याय शवभागातील कमगिाऱ्यांसाठी तसेि बार्टीिे
कमगिाऱ्यांसाठी शवशवध प्रशासकीय प्रशशक्षणांिे आयोिन करणे.
5. केंद्रीय माशहती अशधकारी अशधशनयम, 2005 अंतगगत प्रशशक्षण
आयोशित करणे.
6. शवमुक्ती िाती, भर्टक्या िमातीच्या शवद्यार्थ्यांसाठी असलेलया
अनुदाशनत आश्रम शाळे तील शशक्षक व शशक्षकेतर कमगिाऱ्यांसाठी
प्रशशक्षण आयोशित करणे व संपन्न करणे.
7. अनुसशू ित िाती उपयोिनेतंगगत महाराष्ट्र शासनाच्या शवशवध
शवभागांतगगत पुरशवण्यात येणाऱ्या वैयन्क्तक व सामुशहक लाभाच्या
योिनासंबंधीिे नोडल अशधकाऱ्यांना प्रशशक्षण दे णे.
8. मा. महासंिालकांच्या आदे शान्वये इतर सवग कामे करणे.

शे रा
(असल्यास)

5.

प्रकलप संिालक

1. मंिरू प्रकलपासाठी प्रकलप प्रमुख म्हणून काम करणे .
2. प्रकलपाच्या कामासाठी माशसक, रैमाशसक व वार्थषक शनयोिन करणे.
3. शनयोिनाप्रमाणे व वेळापरकाप्रमाणे संबंशधत प्रकलपातील कामािी
प्रभावी अंमलबिावणी करणे.
4. प्रकलपातील कामािा प्रगती अहवाल वेळोवेळी महासंिालक व
शनयामक मंडळास सादर करणे.
5. बार्टीिे शनयामक मंडळाने प्रकलपांतगगत मंिरू केले लया कामांवर अंमल
करणे व अशधनस्त कमगिाऱ्यांकडू न प्रकलपािी कामे पूणग करुन घे णे.
6. प्रकलपासाठी प्राप्त झाले ला शनधी त्यातून झाले ला खिग उशिष्ट्र्टपूती
याबाबतिा माशसक, रैमाशसक व वार्थषक अहवाल महासंिालकांना सादर
करणे.
7. प्रकलपांतगगत नवीन, नवीन योिना राबशवण्यासाठी प्रारुप आराखडे
तयार करणे व ते सादर करणे.
8. प्रकलपांतगगत नेमले लया कमगिाऱ्यांच्या कामावर शनयंरण ठे वणे.
प्रकलपािी कामे पूणग करुन घे णे. कमगिाऱ्यांिे मूलयमापन अहवाल सादर
करणे.
9. प्रकलपांतगगत नेमलेलया अशनयशमत कमगिाऱ्यांच्या बाबतीत वेळोवेळी
अहवाल सादर करुन कायगवाहीिी शशफारस करणे.
10. संपण
ू ग प्रकलपािे कामकािावर शनयंरण ठे वणे.
11. मा. महासंिालकांच्या आदे शान्वये इतर सवग कामे करणे.
12. अशधनस्त कमगिाऱ्यांच्या दै नंशदन कामािी साप्ताशहक तपासणी
कमगिाऱ्यांिे कायगशववरण
नोंदवह्या करुन तपासणी करणे.

6.

लेखाशधकारी

1. बार्टी अंतगगत सुरु असले लया प्रकलपाच्या कामाशवषयांच्या सवग आर्थथक
बाबींिे प्रस्ताव तपासणे व सादर करणे.
2. सवग प्रकारिे ले खापशरक्षणास अशभले ख उपलब्ध करुन दे णे.
3. बार्टी अंतगगत नेमलेलया सवग शासकीय व कंरार्टी कमगिाऱ्यांिे वेतन,
मानधन व मंिरु ीिे प्रस्ताव सादर करणे.
4. अंतगगत लेखापशरक्षण करणे.
5. सीव्हीसी स्व:ले खा शवभागातील 36 सशमत्यांिे पावती पुस्तकाद्वारे प्राप्त
झालेली रक्कम व बँकेत िमा झाले ली रक्कम यांिा ताळमेळ ठे वणे व
लेखापशरक्षण करुन अहवाल सादर करणे.
6.सीव्हीसी स्व:लेखा मनुष्ट्यबळािे मानधन सोयीसुशवधा, िनसंपकग,
दूरध्वनी, संगणक, फर्थनिर ले खनसाशहत्य वाहनअग्रीम व साधनसामुग्री
इ. आर्थथक बाबी संदभात सादरकता अशधकारी म्हणून काम पाहणे.

7.

सहा.ले खाशधकारी

1. बार्टी कायालयातील सवग शवभागातील धनादे श वेळेत संबंधीत पार्टीस
अदा करणे, िारमाही, आठमाही, अथग सकलपीय तरतूद तयार करणे.
2. महालेखापाल व खात्याअंतगगत झाले लया तपासणीतील प्रलं शबत
प्रकरणांिा तात्काळ शनपर्टारा करणे.
3. सवग शवत्तीय बाबी, अशधकारी/कमगिारी यांिे वेतन/मानधन, प्रवास
भत्ता, अशतकालीक भत्ता व इतर आकन्स्मक खिािी शबले वेळेत अदा
करणे. स्र्ट ॅम्प शतकीर्ट खरे दी करणे रोख नोंदवही, वार्टप धनादे श नोंदवही
संपण
ू ग शवभागािी तयार करणे, सवग शवभागािी दरमहा खिािे शववरण
पर तयार करणे.

8.

सहा.प्रकलप
संिालक

9.

प्रकलप अशधकारी

10.

संशोधन
अशधकारी

4.अशधकारी/कमगिारी यांना शदले ले अग्रीम वेळेत समायोिन करुन
उवगरीत रक्कम त्यांच्या वेतन/मानधनातून कपात करुन बार्टीच्या
खात्यामध्ये िमा करणे. रोख नोंदवही व बँकेतील रक्कम ताळमेळ
अद्यावत ठे वणे व इतर सवग ले खा शाखेिी संबंधीत बीलािी रक्कम वेळेत
दे णे, लेखन सामुग्री संगणक संयंर, साधन सामुग्री कायालयीन खिग ,
वाहनखिग, प्रवास खिग व इतर अन्य बाबी व तरतूद उपलब्ध करुन दे णे.
1. प्रकलप संिालकांनी प्रकलपांतगगत सोपशवलेलया मंिरू कामावर शनयंरण
ठे वणे. ती कामे त्यांच्या अशधनस्त असले लया कमगिाऱ्यांकडू न पूणग करुन
घे णे.
2. प्रकलप संिालकांना प्रकलपािी यशस्वी अंमलबिावणी करणे करीता
सहाय्यक म्हणून िबाबदारी पार पाडणे.
3. त्यांच्या अशधनस्त नेमण्यात आले लया कमगिाऱ्यांिे कामावर शनयंरण
ठे वणे. संबंशधत कमगिाऱ्यांकडू न प्रकलपािी कामे पूणग करुन घे णे.
4. दै नंशदन कामािे र्टािण ठे वणे व प्रकलप संिालकांकडे सादर करणे.
5. प्रकलपांतगगत घे ण्यात आले लया शवषयांच्या कामांिे यशस्वी
अंमलबिावणी करणे व त्या-त्या शवषयातील कामे अशधनस्त
कमगिाऱ्यांकडू न पूणग करुन घे णे.
6. त्यांिे अशधनस्त नेमण्यात आले लया कमगिाऱ्यांिे मूलयमापन अहवाल
प्रकलप संिालकांकडे सादर करणे.
7. प्रकलपांतगगत नवीन कामांिे प्रस्ताव तयार करुन व प्रकलप
संिालकांकडे सादर करणे.
8. प्रकलप संिालक व मा. महासंिालक यांिे आदे शान्वये सोपशवण्यात
येणारी अन्य सवग कामे करणे.
9. शाखेकडे प्राप्त झाले ला परव्यवहार व प्रकरणे यािा िलद शनपर्टारा
करणे. प्रलंशबत प्रकरणांवर शशघ्र कायगवाही करणे. या संपण
ू ग बाबींवर
शनयंरण ठे वणे.
10. शाखेकडे प्राप्त झाले लया परांिा शनपर्टारा करुन घे णे. प्रलं शबत
प्रकरणांवर तात्काळ कायगवाही करणे.
1. प्रकलप संिालक व सहा.प्रकलप संिालक प्रकलपांतगगत सोपशवलेलया
मंिरू कामावर शनयंरण ठे वणे. ती कामे त्यांच्या अशधनस्त असले लया
कमगिाऱ्यांकडू न पूणग करुन घे णे.
2. सहा.प्रकलप संिालक यांिेकडे सोपशवण्यात येणारी कामािी
िबाबदारी पार पाडणे.
4. दै नंशदन कामािे र्टािण ठे वणे व सहा.प्रकलप संिालक व प्रकलप
संिालकांकडे सादर करणे.
5. प्रकलपांतगगत घे ण्यात आले लया शवषयांच्या कामांिे यशस्वी
अंमलबिावणी करणे व त्या-त्या शवषयातील कामे अशधनस्त शलशपक
वगीय कमगिाऱ्यांकडू न पूणग करुन घे णे.
7. प्रकलपांतगगत नवीन कामांिे प्रस्ताव तयार करुन व सहा.प्रकलप
संिालकांना मदत करणे.
8. प्रकलप संिालक व मा. महासंिालकांच्या आदे शान्वये इतर सवग कामे
करणे.
1. शवशवध िातींिे सवेक्षण करणे, अहवाल तयार करणे व सादर करणे
2. अनुसशू ित िातीच्या छारांसाठी अशधछारवृत्ती योिना राबशवणे.
3. सामाशिक न्याय शवभागांतगगत कायान्न्वत असले लया शवशवध आर्थथक
शवकास महामंडळाच्या कामांिे सवेक्षण करणे व सुधारणा सूिशवणे.
4. सहा. प्राध्यापकाच्या शनयंरणाखाली कामे करणे .
5. संशोधन सहाय्यकांकडू न शवशवध िातीच्या सवेक्षणािी कामे पूणग करुन

6. मा. महासंिालकांच्या आदे शान्वये इतर सवग कामे करणे.
11.

शलपीक

1. शाखेिे र्टं कलेखनािी कामे पूणग करणे.
2. शाखेकडे आले लया र्टपालािी व केले लया शनपर्टारािी नोंद ठे वणे.
3. कायगशववरण नोंदवही ठे वणे. साप्ताशहक गोषवारा काढणे व प्रकलप
संिालकांकडे सादर करणे.
4. सोपशवण्यात आले लया शवषयािा परव्यवहार करणे .
5. प्रकलप अशधकारी, सहा.प्रकलप संिालक व प्रकलप संिालक यांनी
सोपशवले ली कामे पूणग करणे.
6. मा. महासंिालक यांनी सोपशवण्यात आले ली अन्य सवग कामे करणे.
कलम 4 (1) (ख) (तीन)
कलम 4 (1) (ख) (दोन) नमुना ख

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पुणे सावगिशनक प्राशधकरणात कोणताही शनणगय घे ताना पाळली
िाणारी शनणग य प्रशक्रयेिी आशण त्यावरील दे खरे खीिी पध्दत आशण सोपवले ले व्यन्क्तगत उत्तरदाशयत्व
1.

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था (बार्टी), पुणे हे महाराष्ट्र सरकारच्या सामाशिक न्याय
व शवशेष सहाय्य शवभागाच्या अंतगगत एक स्वायत्त संस्था आहे .

2.

शास्रोत संशोधन, सामाशिकदष्ट्ृ र्टया वंशित घर्टकांिी योिनांिे मूलयांकन, प्रशशक्षण, कौशलय शवकास
इत्यादीद्वारे ही संस्था समता आशण सामाशिक न्याय कारणासाठी ही संस्था कायग करते.

कलम 4 (1) (ख) (िार) नमुना ‘क’
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पुणे या सावगिशनक प्राशधकरणात होणाऱ्या कामासंबंधी
सवगसामान्यपणे ठरशवलेली भौशतक व आर्थथक उशिष्ट्र्टे संस्थापातळीवर ठरवलेले माशसक/ रैमाशसक/ अधगवार्थषक
अथवा वार्थषक उशिष्ट्र्टे
1.

भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर यांिे समतेिे शविार िनसामन्यात रुिवणे.

2.

प्रशशक्षण क्षेरामध्ये अनुसशू ित िातीच्या शवकासाकरीता शवशवध उपक्रम राबशवणे.

3.

अनुसशू ित िातीच्या सवांगीण शवकासाकशरतवा िातीशनहाय संशोधन करुन शासनास धोरणात्मक शशफारसी
करणे.

4.

शासनाने वेळोवेळी सोपशवलेलया योिना व कामे पार पाडणे.

5.

सदरिी संस्था ही सावगिशनक न्यास नोंदणी कायदा 1950 अंतगगत नोंदणीकृ त असून या संस्थे िे आर्थथक
स्रोत शनरं क आहे .

कलम 4 (1) (ख) (पाि) नमुना ‘क’
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रचशक्षण संस्था, पुणे या साववजचनक प्राचधकरणात होणाऱ्या
कामासंबंधी सववसामान्यपणे आखलेले चनयम.
1.

सामाशिक न्याय व शवशेष सहाय्य शवभागािे मा. प्रधान सशिव बार्टी कायालयािे शनयामक मंडळािे अध्यक्ष
असून शनयामक मंडळाच्या बैठकीतील शनदे शानुसार कामकाि करण्यात येते.

2.

बार्टी कायालयािी कायगकारी सशमती असून मा.महासंिालक या सशमतीि अध्यक्ष असून त्यांच्या
शनयंरणाखाली कामकाि करण्यात येते.

3.

महाराष्ट्र राज्यातील शिलहा िात प्रमाणपर पडताळणी सशमतीिे मा.महासंिालक, बार्टी मुख्य सशनयंरक
असून त्यांिे शनयंरणाखालील सशमतीिे कामकाि करण्यात येते.

4.

शनयामक मंडळाच्या शद.05/04/2018 च्या 20व्या बैठकीतील मान्यतेनस
ु ार बार्टी या संस्थे च्या शवत्तीय
शनयमावलीतील शनयमान्वये कामकाि करण्यात येते.
कलम 4 (1) (क) (सहा)

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रचशक्षण संस्था, पुणे या साववजचनक प्राचधकरणात उपलब्ध असलेल्या
कागदपत्ांिी यादी
1.

बार्टी कायालयाच्या शनयामक मंडळाच्या बैठकीमध्ये बार्टीमाफगत राबशवण्यात येणा-या योिना मंिरू करण्यात
येऊन मा.महासंिालक, बार्टी यांच्या शनयंरणाखाली कामकाि करण्यात येते व शनयामक मंडळाच्या
बैठकीमध्ये घे ण्यात आलेले शनणगयािी प्रत कायालयात उपलब्ध असते.

2.

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पुणे संस्थे तील शासकीय शनयामानुसार सवग
कागदपंरािी यादी कायालयात ठे वण्यात येते.

कलम 4 (1) (ख) (सात)
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रचशक्षण संस्था, पुणे या साववजचनक प्राचधकरणात कोणताही
धोरणात्मक चनणवय घेण्यापूवी ककवा त्यािी कायालयात अंमलबजावणी करण्यापूवी जनतेशी अथवा
जनतेच्या प्रचतचनधींशी ििा करण्याबाबत अस्स्तत्वात असलेल्या व्यवस्थे िा तपशील.
1.

मा. मंरी, सामाशिक न्याय व शवशेष सहाय्य शवभाग यांच्याकडे बार्टी संस्थे िे पालकत्व (Patron)
आहे .

2.

समािकलयाण शवभागाच्या तसेि बार्टी संस्थे च्या योिना,ध्येय, उशदष्ट्र्टे यांिी िनसामान्यपयंत माशहती
पोहिशवणे, प्रबोधनात्मक कायगक्रम आयोशित करणे इत्यादी कामे क्षेशरय स्तरावर शनयुक्ती केले लया
समतादूतांकडू न करण्यात येतात.

3.

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पुणे संस्थे मध्ये माशहला तक्रार शनवारण सशमती
कायगरत आहे .

4.

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पुणे संस्थे मध्ये शदव्यांग कलयाण सशमती कायगरत
आहे .

कलम 4 (1) (ख) (आठ) नमुना ‘क’
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रचशक्षण संस्था, पुणे या साववजचनक प्राचधकरणातील सचमत्या,
पचरषदा, अथवा मंडळांच्या बै ठकीिे तपशील
1.

सामाशिक न्याय व शवशेष सहाय्यक शवभागािे मा. सशिव तथा अध्यक्ष शनयामक मंडळ,

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पुणे संस्थे िी अद्यापपयंत एकूण 25 बैठका संपन्न झालया
असून बैठकीमध्ये घे ण्यात आलेलया शनणगयािी प्रत बार्टी कायालयात उपलब्ध आहे .
बार्टी कायालयाच्या शनयामक मंडळािे सदस् खालीलप्रमाणे आहे .
अ.क्र.
1
2

3

4
5

6

7

8

9
10
11
12
13

मा. सदस्यािे नांव व पदनाम
मा. अध्यक्ष, शनयामक मंडळ तथा मा. सशिव,
सामाशिक न्याय व शवशेष सहाय्य शवभाग, मंरालय,मुंबई-32.
मा. आयुक्त,
समाि कलयाण आयुक्तालय,
महाराष्ट्र राज्य, 3, ििग रोड, पुणे-1.
मा. आयुक्त,
अपंग कलयाण आयुक्तालय,
महाराष्ट्र राज्य, 3, ििग रोड, पुणे-1.
मा. संिालक,
शवमुक्त िाती, भर्टक्या िमाती व शवशेष मागासप्रवगग संिालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 3, ििग रोड, पुणे-1.
मा. महासंिालक,
यशवंतराव िव्हाण शवकास प्रशासन प्रबोशधनी (यशदा),
रािभवन आवार, बाणेर रस्ता, पुणे-1.
मा. आयुक्त,
मशहला व बाल कलयाण आयुक्तालय,
28, क्वीन्स्गाडग न, पुणे-1.
मा. आयुक्त,
आशदवासी संशोधन व प्रशशक्षण संस्था,
28, क्वीन्स गाडग न, पुणे-1.
मा. कुलगुरु,
साशवरीबाई फु ले पुणे शवद्यापीठ,
गणेश खखड, पुणे-7.
मा. संिालक,
तंर शशक्षण संिालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 3, महापाशलका मागग, पोस्र्ट बॉक्स नं. 1967, मुंबई-1.
मा. आयुक्त,
कृ शष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवती कायालये, पुणे-1.
मा. आयुक्त,
पशुसंवधगन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, स्पायसर कॉले ि समोर, नवीन प्रशासकीय इमारत, पुणे-7.
मा. सहकार आयुक्त व शनबंधक,
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवती कायालये,पुणे-1.
मा. महासंिालक,
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था,
पुणे तथा सदस्य-सशिव, शनयामक मंडळ.

कलम 4 (1) (ख) (नऊ)
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रचशक्षण संस्था, पुणे या साववजचनक प्राचधकरणातील
कायालयातील अचधकाऱ्यांिी व कमव िाऱ्यांिी यादी
अ.क्र.

नाव

पदनाम

1.
2.

श्री. कैलास कणसे (भा.पो.से.)
श्री. यादव गायकवाड

महासंिालक
शनबंधक

3.
4.
5.
6.
7.

श्री. उमेश घुले
श्री. शदनेश डोके
श्रीम.शदप्ती सुयगवंशी
श्रीम.स्वाती मोकाशी
श्रीम.न्स्मता राऊत

प्राध्यापक
प्रकलप संिालक
प्रकलप संिालक
ले खाशधकारी
सहाय्यक ले खाशधकारी

8.
9.

श्री. रािेंद्र बरकडे
श्री. अिय कांबळे

सहाय्यक ले खाशधकारी
सहाय्यक ले खाशधकारी

कलम 4 (1) (ख) (दहा)
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रचशक्षण संस्था, पुणे या साववजचनक प्राचधकरणातील अचधकाऱ्यांिे व
कमविाऱ्यांिे पगार व भत्ते
अ.क्र.
1.

नाव
श्री. कैलास कणसे (भा.पो.से.)

पदनाम
महासंिालक

मूळ वेतन
112400/-

2.
3.
4.

श्री. यादव गायकवाड
श्री. उमेश घुले
श्री. शदनेश डोके

शनबंधक
प्राध्यापक
प्रकलप संिालक

51500/74000/115800/-

5.
6.

श्रीम.शदप्ती सुयगवंशी
श्रीम.स्वाती मोकाशी

प्रकलप संिालक
ले खाशधकारी

63100/46200/-

7.
8.
9.

श्रीम.न्स्मता राऊत
श्री. रािेंद्र बरकडे
श्री. अिय कांबळे

सहाय्यक ले खाशधकारी
सहाय्यक ले खाशधकारी
सहाय्यक ले खाशधकारी

53000/44400/44400/-

कलम 4 (1) (ख) (अकरा)
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रचशक्षण संस्था, पुणे या साववजचनक प्राचधकरणासाठी सन 2019-20
या काळासाठी मंजरु झालेल्या आचण खिव झालेल्या रकमे िा तपशील
अ.क्र

चनधीिा तपशील

मंजरू चनयतव्य

प्राप्त चनधी

झालेला खिव

1

2225-063-7(31) वेतनेत्तर
2225-063-7(36) वेतन
2225-364-5(31) वेतनेत्तर
2225-364-5(36) वेतन
2225-368-1(31) वेतनेत्तर
2225-375-2(31) वेतनेत्तर

270000/7029000/60000000/251000/1000000000/50000000/-

162000/1877000/36000000/अप्राप्त
600000000/16664000/-

162000/1877000/36000000/600000000/16664000/-

2
3
4

कलम 4 (1) (ख) (बारा) नमुना ‘क’
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रचशक्षण संस्था, पुणे या साववजचनक प्राचधकरणासाठी अनुदानवाटपािी पध्दत

सामाशिक न्याय व शवशेष सहाय्य शवभागामाफगत डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण
संस्था (बार्टी), पुणे संस्थे स BDS द्वारे शनधी प्राप्त होतो.
कलम 4 (1) (ख) (तेरा)
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रचशक्षण संस्था, पुणे या साववजचनक प्राचधकरणातून कोणतीही
सवलत, परवाना अथवा अचधकारपत् चमळालेल्या लाभाथींिा तपशील
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पुणे सावगिशनक प्राशधकरणातून कोणतीही सवलत, परवाना
अथवा अशधकारपर शमळालेलया लाभाथींना कोणत्याही प्रकारिी सवलत शदली िात नाही त्यामुळे सदर मुिा लागू
नाही
कलम 4 (1) (ख) (िौदा)
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रचशक्षण संस्था, पुणे या साववजचनक प्राचधकरणातील इलेक्ट्रॉचनक
स्वरूपात उपलब्ध असलेली माचहती.
1.

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पुणे व त्याअंतगगत येणारे शवभागांतील कामकािािी
माशहती बार्टीच्या www.barti.in संकेतस्थळावर प्रशसध्द करण्यात आले ली आहे .

कलम 4 (1) (ख) (पं धरा)
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रचशक्षण संस्था, पुणे या साववजचनक प्राचधकरणात उपलब्ध असलेली
माचहती नागचरकांना पुरचवण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुचवधा
1.

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पुणे संस्थे च्या समतादूत प्रकलपातील समतादूतांमाफगत
बार्टीच्या योिनांिी माशहती राज्यातील वेगवेळया शठकाणी वेळोवेळी उपलब्ध करुन शदली िाते.

2.

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पुणे संस्थे त माशहती शमळशवण्यासाठी नागरीकांना
उपलब्ध असणा-या सुशवधांिा तपशशल तसेि सावगिशनक वापरासाठी िालशवण्यात येत असलेलया
ग्रंथलाच्या कामकािािी वेळ सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 9.45 ते साय. 18.15 वािेपयंत सुट्टीिे शदवस
वगळू न.

3.

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पुणे संस्थे तील योिना, प्रशशक्षण बाबतिी माशहती
वतगमानपरात, बार्टींच्या संकेत स्थळावर, सोशल मीशडया या प्रशसध्द करण्यात येते.

4.

बार्टी कायालयाच्या मुख्यालयात राबशवण्यात येणा-या योिनाबाबत मागगदशगक केंद्र उपलब्ध करण्यात
आलेले आहे .तसेि योिना, प्रशशक्षणाबाबतिी माशहती पुन्स्तका छापण्यात आले ली असून बार्टीमाफगत
शवशवध शठकाणी राबशवण्यात येत असले लया प्रशशक्षण, कायगक्रमामध्ये उपलब्ध करुन दे ण्यात येते.

कलम 4 (1) (ख) (सोळा)
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रचशक्षण संस्था, पुणे या साववजचनक प्राचधकरणाच्या अखत्यारीतील
माचहतीसंदभात जन माचहती अचधकारी, सहायक जन माचहती अचधकारी आचण प्रथम अपीलीय प्राचधकारी
यांिी तपशीलवार माचहती

नमुना ‘क’
जन माचहती अचधकारी
अ.क्र.

1.

िन माशहती
अशधकाऱ्यािे
नाव
श्री.रािेंद्र
बरकडे

अशधकार पद

िन माशहती
अशधकाऱ्यािी
कायगकक्षा
बार्टी व महाराष्ट्र
राज्य

सहा.
ले खाशधकारी

संपण
ू ग पत्ता /
दूरध्वनी क्रमांक
28,क्वीन्स
गाडग न, पुणे 01
02026343600/
26333330

ई-मेल आयडी
( या
कायद्यापुरताि)
rti@barti.in

प्रथम
अपीलीय
प्राशधकारी
श्री.यादव
गायकवाड,
शनबंधक

नमुना ‘ख’
सहाय्यक जन माचहती अचधकारी
अ.क्र.
-

सहाय्यक िन माशहती
अशधकाऱ्यािे नाव
-

अशधकार पद

सहाय्यक िन माशहती
अशधकाऱ्यािी कायगकक्षा
-

-

संपण
ू ग पत्ता / फोन
-

नमुना ‘ग’
प्रथम अपीलीय प्राचधकारी
अ.क्र.

1.

प्रथम अपीलीय
प्राशधकाऱ्यािे
नाव
श्री. यादव
गायकवाड

अशधकारी
पद
शनबंधक

प्रथम अपीलीय
प्राशधकाऱ्यािी
कायगकक्षा
बार्टी व महाराष्ट्र
राज्य

अहवाल दे णारे
िन माशहती
अशधकारी
श्री.रािेंद्र बरकडे ,
सहा.ले खाशधकारी

चवचहत करण्यात ये ईल अशी इतर माचहती (सतरा)
-

--

ई-मेल आयडी
( या कायद्यापुरताि)
registrar@barti.in

