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గ్రామ సచివాలయాల ఉద్యోగాలకు – స్థానిఔత, పోస్టుల వారీగా 

రీక్ష విధానం మరియు వయో రిమితి, సిలబస్ 
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలోో భరీీ చేయనునన 1,26,728 ఉద్యోగాలోో 80 శాతం పోస్టులను 
స్థానికులకే కేటాయిస్థీర్డ. 

మిగిలిన 20 శాతం పోస్టులను ఒపెన్ కేటగిరీలో భరీీ చేస్థీర్డ. జిల్లోను యూనిట్గా తీస్టకుని అభోరా్డల 
స్థానిఔతను గురిీస్థీర్డ. ఈ పోస్టులకు దరఖాస్టీ చేస్టకునే అభోరిా 4వ తరఖతి నుంచి 10వ తరఖతి వరకు 
ఏడేళ్ో కాలంలో నాలుగేళ్ోపాటు ఏ జిల్లోలో చదువుకుంటారో సదర్డ అభోరిాని స్థానిఔ కేటగిరీగా గురిీస్థీర్డ. ఆ 
జిల్లోకు కేటాయించిన మొతీం పోస్టులోో 80 శాతం వారితోనే భరీీ చేస్థీర్డ. ఔ జిల్లోలో ఎకుువ కాలం చదివి.. 
వేరే జిల్లోలో ఉద్యోగానికి దరఖాస్ట ీ చేస్టకుంటే ఒపెన్ కేటగిరీలో 20 శాతం మందిని మాత్రమే ఎంపిఔ 
చేస్థీర్డ. ప్రభుతవం జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్లో ఈ విషయాలను సషుంగా పేర్ుంది.   

 వయో రిమితి.. జీతం ఇల్ల... 
 గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలోో ఉద్యోగాలకు దరఖాస్టీ చేస్టకునే అభోరా్డల వయో రిమితి 18నుంచి 42 
ఏళ్లోగా నిరణయించార్డ. ఎస్సీ, ఎస్సు, బీస్సలకు ఖరిషు వయో రిమితిలో ఐదేళ్లో, విఔల్లంగులకు దేళ్ో సడలింపు 
అమలు చేస్థీర్డ. సంబంధిత ఉద్యోఖంలో ఇటికే ఓట్ సోరిీంగ్లో ని చేస్టీనన వారికి వయో రిమితిలో 
వారి సరీవస్ట కాల్లనికి సడలింపు ఇస్థీర్డ. ఖరిషు వయో రిమితిలో అతోధిఔంగా ఐదేళ్ో సడలింపు ఇస్థీర్డ. 
జిల్ల ోస్థాయి ఔమిటీ ఆధవరోంలో జరిగే రాత రీక్ష  అనంతరం ఎంపిఔయ్యో అభోరిాకి మొదటి రండేళ్లో రూ.15 
వేల చొపున గౌరవ వేతనం చెలోించి, ఆ తరావత పూరిీస్థాయి ప్రభుతవ ఉద్యోగి హోదా ఔలిసీ్త బేసిక్ శాలరీ 
అమలు చేస్థీర్డ. ంచాయతీ కారోదరిి, వార్డు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ పోస్టులకు రూ.15,030 నుంచి 
రూ.46,060 మధో బేసిక్ శాలరీ నిరణయించగా.. మిగిలిన పోస్టులకు రూ.14,600 నుంచి రూ.44,870 మధో 
బేసిక్ శాలరీగా అమలు చేయనుననటుు పేర్ునానర్డ.   

  దరఖాస్ట ీవిధానం :  
 గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల ఉద్యోగాల భరీీకి సంబంధించి ఆన్లైన్లో దరఖాస్టలీు స్సవఔరిస్థీర్డ. ఇందుకోసం 
ప్రభుతవం మూడు వెబ్ పోరుల్సీను ఏరాటు చేసింది. ఏ వెబ్ పోరుల్సను ఒపెన్ చేసినా.. కే తీర్డన మొతీం 
ఐదు విభాగాలతో కూడ్మన స్క్ుీన్ ఔనిపిస్టీంది. మొదట నోటిఫికేషన్ అనన విభాఖం ఉంటుంది. దానికి కింద కిోక్ 
చేస్ట్రీ.. భరీీ చేస్ట్ర ఉద్యోగాల వారీగా వివరాలు ఉంటాయి. ఏ ఉద్యోగానికి సంబంధించిన పేర్డ మీద కిోక్ చేస్ట్రీ.. 
ఆ ఉద్యోగానికి సంబంధించి జిల్ల ో వారీగా ఖాళీలు, విదాోరహత, రీక్ష విధానం వంటి సమగ్ర వివరాలు 
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ఉంటాయి. వాటి ఆధారంగా అభోరిా తనకు ఆసకి ీ ఉనన ఉద్యోగానికి దరఖాస్టీ చేస్టకోవచ్చు. సెుప్-1లో 
పేర్ునన రండో కాలంలో ఉనన బటన్ కిోక్ చేసి అభోరిా పేర్డ, ఆధార్ వివరాలు లేదా ఇతర గురిీంపు కార్డు 
వివరాలతోపాటు మొబైల్స నంబర్, ఫొటోను అప్లోడ్ చేస్ట్రీ సంబంధిత :  

 అభోరిా ఫోన్ నంబర్కు అతని దరఖాస్టీకు సంబంధించి కేటాయించిన ఐడీ వివరాలు మెస్ట్రజ్ అందుతంది. 
ఆ ఐడీ వివరాల ప్రకారమే అతడు ఆన్లైన్లో తన దరఖాస్టీను నమోదు చేస్టకోవాలిీ ఉంటుంది. ఆ తరావత 
సెుప్ -2 విభాఖంలోని బటన్ను కిోక్ చేస్ట్ర.ీ. అభోరిా మొబైల్సకు మెస్ట్రజ్ దావరా అందిన ఐడీ నంబర్ వివరాలు 
నమోదుకు బాక్ీలు ఉంటాయి. ఐడీ నంబర్ నమోదుతో పాటు తాను ఏ పోస్టుకు దరఖాస్టీ చేస్టీనానరనే 
వివరాలను అఔుడ నమోదు చేస్ట్రీ పూరిీ దరఖాస్టీ ఫారం నమూనా ఒపెన్ అవుతంది. తపులు లేకుండా దానిని 
నింపాలిీ ఉంటుంది. దరఖాస్ట ీఫారం పూరి ీచేసినటుు కిోక్ బటన్ నొకేు మందువరకు తపులను సరిచేస్టకునే 
అవకాశం ఉంటుంది. ఆ తరావత దరఖాస్టీలో పేర్ునన వివరాలను మారుడానికి వీలుండదు. నాలగవ కాలమ్గా 
అభోరిా దరఖాస్టీకు సంబంధించి చెలోించాలిీన ఫీజుల వివరాలు ఉంటాయి. అఔుడ బటన్ కిోక్ చేసి దరఖాస్టీ 
ఫీజు చెలోించాలిీ ఉంటుంది. చివరన గ్రామ సచివాలయాల ఉద్యోగాల భరీీకి సంబంధించి ప్రభుతవం జారీ 
చేసిన జీవోల వివరాలు ఉనానయి. అభోరిాకి ఏమైనా సమాచారం కావాలంటే అఔుడ తెలుస్టకోవచ్చు. 

  పోస్టుల వారీగా రీక్ష విధానం.. వివరాలు  

1. ంచాయతీ కారోదరిి : 
 ఖాళీలు: 7,040 

 రీక్ష విధానం :  

 పేర్-1 సిలబస్ (మార్డులు) : జనరల్స సుడీస్, మెంటల్స ఎబిలిటీ (75) 

 పేర్-2 సిలబస్ (మార్డులు): చరిత్ర, ఎఔనామిక్ీ, జాగ్రఫీ, పాలిటిక్ీ (75)   

 

2. గ్రామ రవెన్యో ఆఫీసర్ (గ్రేడ్-2) : 
 ఖాళీలు: 2,880 

 రీక్ష విధానం :  

 పేర్-1 సిలబస్ (మార్డులు) : జనరల్స సుడీస్, మెంటల్స ఎబిలిటీ (50)  

 పేర్-2 సిలబస్ (మార్డులు): డ్రాయింగ్ అండ్ సరేవ (100)  
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3. ఏఎన్ఎం(ANM) : 
 ఖాళీలు: 13,540 

 రీక్ష విధానం :  

 పేర్-1 సిలబస్ (మార్డులు) : జనరల్స సుడీస్, మెంటల్స ఎబిలిటీ (50) 

 పేర్-2 సిలబస్ (మార్డులు): ఎంపీహెచ్డబ్ల్ోూ కోర్డీ (100)  

4. శు సంవరధఔ శాక సహాయకుడు : 
 ఖాళీలు: 9,886 

 రీక్ష విధానం :  

 పేర్-1 సిలబస్ (మార్డులు) : జనరల్స సుడీస్, మెంటల్స ఎబిలిటీ (50) 

 పేర్-2 సిలబస్ (మార్డులు): శు సంవరధఔ సబె్జక్ుపై (100)  

5. విలేజ్ ఫిషరీస్ అసిసెుంట్ : 
 ఖాళీలు: 794 

 రీక్ష విధానం :  

 పేర్-1 సిలబస్ (మార్డులు) : జనరల్స సుడీస్, మెంటల్స ఎబిలిటీ (50) 

 పేర్-2 సిలబస్ (మార్డులు): ఫిషరీస్, ఆకావఔలుర్పై (100 )  

 

6. విలేజ్ హారీుఔలుర్ అసిసెుంట్ : 
 ఖాళీలు: 4,000 

 రీక్ష విధానం :  

 పేర్-1 సిలబస్ (మార్డులు) : జనరల్స సుడీస్, మెంటల్స ఎబిలిటీ (50) 

 పేర్-2 సిలబస్ (మార్డులు): హారీుఔలుర్పై (100)  
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7. విలేజ్ అగ్రిఔలుర్ అసిసెుంట్ : 
 ఖాళీలు:  6,714 

 రీక్ష విధానం :  

 పేర్-1 సిలబస్ (మార్డులు) : జనరల్స సుడీస్, మెంటల్స ఎబిలిటీ (50) 

 పేర్-2 సిలబస్ (మార్డులు): అగ్రిఔలుర్ మీద (100) 

8. విలేజ్ సెరీఔలుర్ అసిసెుంట్ 
 ఖాళీలు: 400 

 రీక్ష విధానం :  

 పేర్-1 సిలబస్ (మార్డులు) : జనరల్స సుడీస్, మెంటల్స ఎబిలిటీ (50) 

 పేర్-2 సిలబస్ (మార్డులు): సెరీఔలుర్ (100)  

9. మహిళా పోలీస్ : 
 ఖాళీలు: 14,944 

 రీక్ష విధానం :  

 పేర్-1 సిలబస్ (మార్డులు) : జనరల్స సుడీస్, మెంటల్స ఎబిలిటీ (75) 

 పేర్-2 సిలబస్ (మార్డులు): ఎఔనమిక్ీ, జాగ్రఫీ, చరిత్ర, పాలిటిక్ీ, రాష్ట్ర సంబంధిత అంశాలపై (75)  

10.  ఇంజనీరింగ్ అసిసెుంట్ (గ్రేడ్-2) : 
 ఖాళీలు:  11,158   

 రీక్ష విధానం :  

 పేర్-1 సిలబస్ (మార్డులు) : జనరల్స సుడీస్, మెంటల్స ఎబిలిటీ (50)  

 పేర్-2 సిలబస్ (మార్డులు): సివిల్స లేదా మెకానిఔల్స సబె్జకుుపై (100) 
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11. డ్మజిటల్స అసిసెుంట్ : 
 ఖాళీలు: 11,158 

 రీక్ష విధానం :  

 పేర్-1 సిలబస్ (మార్డులు) : జనరల్స సుడీస్, మెంటల్స ఎబిలిటీ,చరిత్ర, ఎఔనమిక్ీ (50) 

 పేర్-2 సిలబస్ (మార్డులు): ఇంజనీరింగ్ సబె్జక్ుపై (100)  

12. విలేజ్ సరేవయర్: 
 ఖాళీలు : 11,058 

 రీక్ష విధానం :  

 పేర్-1 సిలబస్ (మార్డులు) :  జనరల్స సుడీస్, మెంటల్స ఎబిలిటీ,చరిత్ర, ఎఔనమిక్ీ (50) 

 పేర్-2 సిలబస్ (మార్డులు): సరేవ సబె్జక్ు (100)   

13. వెలేపర్ అండ్ ఎడుోకేషనల్స అసిసెుంట్: : 
 ఖాళీలు : 11,058 

 రీక్ష విధానం :  

 పేర్-1 సిలబస్ (మార్డులు) :  జనరల్స ఇంగోిష్, ఔంపూోటర్ రిజాానం (75) 

 పేర్-2 సిలబస్ (మార్డులు): చరిత్ర, ఎఔనమిక్ీ, విభజన తర్డవాత  రాష్ట్ర రిసిధతి, సంక్షేమ థకాలు (75) 

14. వార్డు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ : 
 ఖాళీలు : 3,307 

 రీక్ష విధానం :  

 పేర్-1 సిలబస్ (మార్డులు) :  జనరల్స సుడీస్, మెంటల్స ఎబిలిటీ (75) 

 పేర్-2 సిలబస్ (మార్డులు): చరిత్ర, ఎఔనామిక్ీ, జాగ్రఫీ, పాలిటిక్ీ (75) 
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15. వార్డు ఎనిమిటీస్ సెక్రటరీ : 
 ఖాళీలు : 3,601 

 రీక్ష విధానం :  

 పేర్-1 సిలబస్ (మార్డులు) :  జనరల్స సుడీస్, మెంటల్స ఎబిలిటీ (50) 

 పేర్-2 సిలబస్ (మార్డులు): సివిల్స లేదా మెకానిఔల్స సబె్జక్ుపై (100)  

16. వార్డు శానిటేషన్ సెక్రటరీ : 
 ఖాళీలు : 3,648 

 రీక్ష విధానం :   

 పేర్-1 సిలబస్ (మార్డులు) :  జనరల్స సుడీస్, మెంటల్స ఎబిలిటీ (50) 

 పేర్-2 సిలబస్ (మార్డులు): స్థలిడ్ వేస్ు, లికివడ్ వేస్ు మేనేజ్మెంట్, ఎనివరాన్మెంట్ సైన్్సీై (100) 

17. వార్డు ఎడుోకేషన్ డేటా ప్రాసెసింగ్ సెక్రటరీ 
 ఖాళీలు : 3,786 

 రీక్ష విధానం :  

 పేర్-1 సిలబస్ (మార్డులు) :  జనరల్స సుడీస్, మెంటల్స ఎబిలిటీ(50) 

 పేర్-2 సిలబస్ (మార్డులు): విదో, ఔంపూోటర్, ఔమూోనికేషన్ సబె్జక్ులు (100)  

18. వార్డు పాోనింగ్, రగుోలేషన్ సెక్రటరీ : 
 ఖాళీలు : 3,770 

 రీక్ష విధానం :  

 పేర్-1 సిలబస్ (మార్డులు) :  జనరల్స సుడీస్, మెంటల్స ఎబిలిటీ (50) 

 పేర్-2 సిలబస్ (మార్డులు): టౌన్పాోనింగ్, మాసుర్ పాోన్, అరఫన్ ఫారస్ు, సరేవ అండ్ బిలిుంగ్ పాోన్ 
సబె్జకుులపై (100) 
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19. వార్డు వెలేపర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెక్రటరీ : 
 ఖాళీలు : 3,786 

 రీక్ష విధానం :  

 పేర్-1 సిలబస్ (మార్డులు) :  జనరల్స సుడీస్, మెంటల్స ఎబిలిటీ(50) 

 పేర్-2 సిలబస్ (మార్డులు): అంత్రోపాలజీ, సోషల్స వర్ు, ఎఔనమిక్ పాోనింగ్ తదితర సబె్జకుులపై (100) 
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