
पंचायत िवभाग,िज हा पिरषद बीड,नागरीकांची सनद 

काय सनाचे 
नाव व सेवा 
परुवीणारा 

संवग 

सेवाचा  तपशील सेवा 
परुवीणारे   
अधीकारी 

सेवा परुवी याची मदुत सेवा मदुतीत 
न परुवी यास  

वरी ठ  
अधीका याचें 
नाव व हु ा 

आ थापना 
1 अ 

ामसेवक, ामिवकास  अधीकारी व िव तार्  अधीकारी 
( ाप)/ ए. ा िव.का/ समाजक याण याचंी आ थापना. 

  

* वग 3 कमचा यांची  भरती ीया पार पाडणे  
* वग 3 कमचा यांची पदो नती /कालब द 
पदो नती  
* आ थापना िवषयक बाबी 
* ेमासीक /मासीक अहवाल  (री त पदांचा) 
सामा य शासन  वीभागास सादर करणे 

 उप 
मु यकायकरी  
अधीकारी ( ाप) 
िज.प.बीड 
02442-
222297 

महारा  शासकीय कमचा याचे बद याचे 
िवनीयमन व शासकीय कत य पार पाडताना 
होणा या िवलंबास तीबंध अधीनीयम 2005 
मधील प  ं . 2 या कलम 10(1) मधील 
तरतदुीस अनसु न ता काळ नसती श यतो 
यादीवशी क वा दसु या दीवशी आणी 

तातडी या व पाची न ती 4िदवसात नीकाली 
काढ यात येईल अ यिवभागांशी संबंधीत 
नसले या न ती वर 45 दीवसा या आत व 
दसु या  िवभागाची बाब अंतभुत या िवभागचे 
अभी ाय यावे. 

मु यकायकारी 
अधीकारी 
िज.प.बीड 
02442-
222323 

आ थापना 
1 ब 

सेवा िनवृ ी व कुटंुब िनवृ ी करणे, 
ामपंचायत     िवभ तीकरण,  

   

* वग 3 कमचा यांचे सेवा िनवृ ी कुटंुब  िनवृ ी 
,रजा रोकीकरण, गटवीमा इ. सेवा 
िनवृ ीिवषयक करणे 
* ामपंचायत  िवभ तीकरण  
* वै कीय तीपुत   
* ा.स,े ा िवअ,िव.अ, यांचे  शी ण  

 उप 
मु यकायकरी  
अधीकारी ( ाप) 
िज.प.बीड 
02442-
222297 

वरील माणे 

मु यकायकारी 
अधीकारी 
िज.प.बीड 
02442-
222323 

पंचायत -2 

ामपंचायत कमचारी/सरपंच मानधन     
* ामपंचायत सरपंच मानधन पंचायत  समीतील 
वीतरीत करण.े  
* ामपंचायत तरावरील अती मण  
*िडजीटल सीगनेचर ताव सादर करणे. 

 उप 
मु यकायकरी  
अधीकारी 
( ाप)िज.प.बीड 
02442-
222297 

वरील माणे 

मु यकायकारी 
अधीकारी 
िज.प.बीड 
02442-
222323 

पंचायत -3 

सरपंच ामसेवक यांचे िव द त ारी     
* ा.पं. अधीनीयम 7,36 , 39(1), माणे 
कायवाही  

 उप 
मु यकायकरी  
अधीकारी ( ाप) 
िज.प.बीड 
02442-
222297 

वरील माणे 

मु यकायकारी 
अधीकारी 
िज.प.बीड 
02442-
222323 

पंचायत -4 

13 व 14 वा िव  आयोग    
* 13 व 14 वा िव  आयोग िनधीचे िवतरण 
* गायरान जमीन शासकीय कामासाठी वापरणे 
* सरपचं / उपसरपंच री त पदे झा यावर 
अनसुरावयाची कायवाही 

 उप 
मु यकायकरी  
अधीकारी (पं) 
िज.प.बीड 
02442-
222297 

वरील माणे 

मु यकायकारी 
अधीकारी 
िज.प.बीड 
02442-
222323 

पंचायत 
चौकशी 

िवभागीय चौकशी करणे     
* ामसेवक, ाम िवकास अधीकारी व िव तार 
अधीकारी यांची  िवभागीय चौकशी  करणे  
* ामपंचायत कमचारी आ थापना 

 उप 
मु यकायकरी  
अधीकारी ( ाप) 
िज.प.बीड 
02442-
222297 
 

वरील माणे 

मु यकायकारी 
अधीकारी 
िज.प.बीड 
02442-
222323 



पंचायत 
िनयोजन 

अनदुान वाटप    
* जमीन महसलु, जमीन समानीकरण, मु ाकं 
शु क इ.अनदुान िवतरण 
* दहन दफन भुमी ताव सादर करणे. 
* अ पसं यांक बहुल ामीण े ात पायाभुत  
सवुीधा ताव सादर करणे. 
* भिव य िनव ह िनधी आदेश िनगमीत करणे.  
* तीथ े  िवकास काय म 

 उप 
मु यकायकरी  
अधीकारी ( ाप) 
िज.प.बीड 
02442-
222297 

वरील माणे 

 

RGPSA 

RGPSA अंतगत शी णे    
* आमचं गाव आमचा िवकास अंतगत शी ण 
व िनधी िवतरण 

 उप 
मु यकायकरी  
अधीकारी ( ाप) 
िज.प.बीड 
02442-
222297 

वरील माणे 

 

 


