
ग्रामसेवक 
      ग्रामसेवक पदासाठी ग्रामववकास ववभागा मार्फ त महाराष्ट्र राज्य सरकार परीक्षेचे अयोजन 
केले जाते. ग्रामसेवकाची ननयुक्ती प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायती मध्ये प्रशासकीय प्रमुख म्हणून 
केली जाते ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायती पदससध्द सचचव असतो.  

१. ग्रामसेवक पदाची निवड:-  

     ग्रामसेवक पदाची ननवड ही जजल्हा ननवड मंडळा मार्फ त केली जाते. ग्रामसेवक पदाची 
ननयुक्ती ही जजल्हा पररषदेचे CEO मुख्य कायफकारी अचिकारी मार्फ त केली जाते.  

२. ग्रामसेवक पदासाठी शैक्षणिक पात्रता :-  

 ग्रामसेवक पदासाठी उमेदवाराला १२ वी उच्च माध्यसमक मंडळ-HSC परीक्षेमध्ये ६०% 
गुण आवश्यक असतात ककंवा उमेदवार हा कृषी पदववका उत्तीणफ असणे आवश्यक आहे.  

३. पदासाठी ग्रामसेवक वयोमयाादा 

प्रवर्ा  ककमाि वयोमयाादा  कमाल वयोमयाादा  

अमागास वगफ/सवफसािारण  १८ वषफ  ३८ वषफ  
मागास वगफ  १८ वषफ  ४३ वषफ  
प्रकल्पग्रस्त/भूकंपग्रस्त १८ वषफ  ४५ वषफ 
माजी सैनीक  १८ वषफ सेवा+३ वषफ 
४. ग्रामसेवक पदासाठीचे परीक्षा स्वरूप :- ग्रामसेवक पदासाठीची परीक्षा ही २०० गुणसाठी असेल 
त्याकररता १०० प्रश्न ववचारले जातात. पररक्षाचा कालाविी ९० समननटाचा असतो.   

घटक ववषय  प्रश्ि र्ुि कालावधी  
मराठी  १५ ३०  

   
 
  ९० समननट  
 

इंग्रजी  १५ ३० 
बुध्दीमता व  गणणत  १५ ३० 

सामान्य ज्ञान  १५ ३० 

सामान्य ज्ञान कृषी        ४०  ८० 

एकूण         १००  २०० 

५. ग्रामसेवक पदासाठी / परीक्षा साठी आरक्षि :-  



 SC/ST वगळून इतर सवफ प्रवगाफतील उमेदवारांना व आचथफक आचथफक घटकतील 
उमेदवारांना सक्षम प्राचिकाऱयांने ददलेले लगतच्या आचथफक वषाफतील मूळ नॉनकिमेलेयर प्रमाणपत्र 
सादर करणे आवश्यक.  

५.१ महिला आरक्षि-  

 शासन ननणफय २५/०५/२००१ अन्वये ववदहत केलेल्या ननयमानुसार मदहला उमेदवार ही 
महाराष्ट्र राज्यातील असणे आवश्यक एकूण पदसंख्येच्या ३०% पदसंख्या घ्या मदहला 
उमेदवारांसाठी आरक्षक्षत असतील अमगास प्रवगाफतील मदहला उमवारांना नॉनककमेलेयर प्रमाणपत्र 
सादर करणे आवश्यक.  

५.२ प्रकल्पग्रस्त व भूकंपग्रस्त- 

  प्रकल्पग्रस्त व भूकंपग्रस्त उमेदवारांना शासन ननणफय २०१९ अन्वये सक्षम प्राचिकारांने 
ननगफमीत केलेले प्रमाणपत्र पडताळणी च्या वेळी सादर करणे आवश्यक.   

५.३ हदवयांर्- PWD 

 शासन ननणफय २००१ नसुार ददवयांग उमेदवारांना एकूण पद संख्येच्या ४% पदसंख्या  
घ्या आरक्षक्षत असतील ददवयांग उमेदवारानंे कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी उपसंचालक 
कायाफलयाकडे सादर करणे आवश्यक असते.   

६. परीक्षा शुल्क  

प्रवर्ा  परीक्षा शुल्क (रु.) 
अमागास/सवफसािारण प्रवगफ आणण ओबीसी प्रवगफ  १००  
एससी/एसटी प्रवगफ  परीक्षा शुल्क नाही  
 

 

 

  

 

७.ग्रामसेवक वेति शे्रिी   

    ग्रामसेवक पदाकरीता ग्रेड-पे ७००० ते ८१०० +११०० प्रवास भत्ता+महागाई व इतर भते्त  



८. ग्रामसेवकाची काया :-  

१ ग्रामपंचायतीचा पदससद्ि सचचव म्हणून कायफ करणे.   

२ ग्रामपंचायतीने पास केलेल्या ठरावायाची अमलबजावणी करणे  

३ गावातील जन्म, मतृ्यु आणण उपजत याची नोंद ठेवणे.   

४ ग्रामसभेचा सचचव या नात्याने ग्रामसभेच्या बैठकांचे ननयमन करणे.   

५ शासनाच्या ववववि िोरणांची मादहती गावकऱयांना सादर करणे.   

६ पाणीपट्टी, घरपट्दट सह ववववि कराचे गावातील रदहवाशाकडून संकलन करणे.   

७ ग्रामपंचातीतील आथीक वयवहाराचा दहशोब ठेवणे.   

८ ग्रामपंचायतीचा वावषफक ववत्तीय अहवाल पंचायत ससमनत व जजल्हा परीषरेला सादर करणे.   

९ ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक तयार करणे.   

९. प्रवेश अजफ  

 ग्रामसेवक पदभरतीसाठी उमेदवारांना ऑनलाईन प्रवेश अजफ भरणे आवश्यक असते.  
ऑनलाईन पध्दतीने अजफ सादर करतानाच उमेदवारांला परीक्षा शुल्क भरणा करवा लागतो.   

ग्रामसेवकावरील ननयंत्रण 

 

मुख्य कायफकारी अचिकारी 

 

अनतररक्त मुख्य कायफकारी अचिकारी 

 

उपररक्त कायफकारी अचिकारी 

 

गटववकास अचिकारी 

 

सहाय्यक गटववकास अचिकारी 



 

ववस्तार अचिकारी 

 

ग्रामसेवक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


