
आरोग्य सेवक परीक्षा 
 बहुउदेशिय आरोग्य सेवक योजने अंतर्गत प्रत्येक पाच हजार लोकसंख्येच्या र्ावासाठी  
आददवासी व डोंर्री भार्ातील तीनहजार लोकसंख्या असलेल्या र्ावा करीता प्राथशिक उपकें द्र 
स्थापण करून तेथे आरोग्य सेवक/आरोग्यसेववका ननयुक्त करण्यात येत.े  

१ आरोग्य सेवक पदासाठी शैक्षणिक पात्रता :-  

  आरोग्य पदासाठी उिेदवारासाठी शिक्षण अट ककिान १० वी (िाध्यशिक िाळा) उत्तीणग 
असणे आवश्यक असते.  

 २. वयोमयाादा-  

प्रवर्ा  ककमान वयोमयाादा  कमाल वयोमयाादा  

अिार्ास वर्ग  १८ वर्ग  ३८ वर्ग  
िार्ास वर्ग  १८ वर्ग  ४३ वर्ग  
प्रकल्पग्रस्त/भूकंपग्रस्त १८ वर्ग  ४५ वर्ग 
िाजी सैनीक  १८ वर्ग सेवा+३ वर्ग 
 

३. परीक्षा स्वरूप- 

 ननवड सशिती िार्ग त जजल्हा पररर्देत आरोग्य सेवक/सेववका पदाची ननयुक्ती केली जाते. 
आरोग्य सेवक पदासाठी ऑनलाईन परीक्षा िहापररक्षा पोटगल िार्ग त घेतली जाते परीक्षा ही 
एकूण २०० र्ुणांसाठी घेतली जाते. पररक्षािध्ये १०० प्रश्न ववचारले जातात. परीक्षेचा वेळ ९० 
शिननटाचा असतो तर उिेदवाराला पररक्षे िध्ये ककिान ४५% र्ुण घेणे आवश्यक असते.   

ववषय  प्रशनसंख्या  र्ुि  दर्ाा  वेळ  
िराठी  १५  ३०   

 
१० वी व पदवी चा अभ्यासक्रि  

 
 
९० शिननट  

इंग्रजी  १५  ३०  
र्णणत/बुद्धिित्ता चाचणी   १५  ३०  
सािान्य ज्ञान  १५ ३० 
पदसंदभग प्रश्न  ४०  ८०  
      एकूण  १००  २००  
५. आरोग्य सेवक – वेतन क्षेिी:-  

 ग्रेड पे रु ५२०० + २१०० + ११००- िहार्ाई भत्ता + प्रवासी भत्ता व इतर भत्ता  



६. आरोग्य सेवक परीक्षा शुल्क:- ‘ 

प्रवर्ा  परीक्षा शुल्क (रु.) 
अिार्ास/सवगसािारण प्रवर्ग  ५०० 
िार्ास-एससी/एसटी/ओबीसी  २५०  
  

७. आरोग्य सेवकाचे काया  

१. र्ावाकडील ववववि साथी रोर्ाची ननयंत्रण कायगक्रि संबंधित सवग जबाबदाऱ्या पार पाडणे.  

२ दहवताप ननिूगलन कायगक्रिाची संबंतीत कािे पार पाडणे.  

३ कुष्टरोर्ाची लक्षणे आढळलेल्या रुग्णांची नोंद ठेवणे और्िोपचार योजनेची अिलबजावणी 
करण.े   

4 क्षयरोर्ी िोिून निूना घेणे व तो तपासणीसाठी पाठववणे  

५ कायगक्षेत्रात होणारे जन्ि-िुत्युची नोंद करणे.  

६ प्राथशिक ऊपचारचे सादहत्य सवग संजीवणीची पाककटे, ककरकोळ आजारावरील और्िे रुग्णांना 
उपलब्ि करून देणे.  

७ संिनयत िोतीबबदं ूरुग्णांची यादी तयार करणे त्यांना तपासणीसाठी पाठववणे.  

८ िाता व वयात येणाऱ्या िुलीना एकबत्रतपणे खालील बाबीवर आरोग्य शिक्षण देणे. 

८. प्रवेश अर्ा :-  

 िहाराष्र राज्य िहाभरती पोटगल वरती उिेदवारास ऑनलाईन अजग भरणे आवश्यक 
असते.  अजाग सोबत आवश्यक प्रिाणपत्र ववववि पात्र उिेदवारानी सादर करणे आवश्यक असते. 
ऑनलाईन अजग सादर करताना प्रवेि िुल्क देखील ऑनलाईन प्रणालीने भरणे आवश्यक असते.  

९. ग्रािीण आरोग्य यंत्रणा :- जजल्हा आरोग्य अधिकारी- सहाय्यक जजल्हा आरोग्य अधिकारी – 
तालुका आरोग्य अधिकारी – आरोग्य अधिकारी – आरोग्य सेवक – बहुउदेईय किगचारी  

 


