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રા���ય �ય િન� ૂલન કાય�મ �તગત ચાલતા સીટ� ટ�બી સે�ટર અમદાવાદ � નુીસીપલ 

કોપ$ર%શનમા ં નીચે �જુબની જ)યા માટ% લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોની ત,ન એડહોક કરાર 

ધોરણે માિસક ર%� નુર%શન 

૩૧/૦૫/૨૦૨૧ �ધુીમા ં લાયકાત

તમામ �માણીત �માણપ�ો અને તા!તરના પાસપોટ#

બનાવવા અર1ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે

ધોરણની મા5હતી તથા અર1 ફોમ કોપ$ર%શનની વેબ સાઈટ 

ડાઉનલોડ કર� અર1ઓ 9બ9મા ંસીટ� ટ�બી ઓ5ફસર ઓ5ફસ

ટ�બી હો:;પટલ ક%�પસ, એસ.

>હ%ર ર> િસવાય સવાર% ૧૧:૦૦ 
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1. Senior 
Treatment 
Supervisor 
(S.T.S.) 

Essential – 
1. Bachelor’s
    inspector’s 
2. Certificate course in computer operation
     (minimum 2 months)
3. Permanent two wheeler driving license &     
    should be able to drive two wheeler
Preferential
(1)Tuberculosis  health visitor’s  recognized  course
2. Govt. recognized degree/ diploma in Social     
     work or Medical  Social  work
3. Successful completion of basic training course     
    (Govt. recognized)  for  Multi
    workers 

2. TB Health 
visitor 

Essential –
and experience of working as MPW/LHV / ANM / 
Health worker / certificate or higher course in health 
Education / Counseling. Or (3) Tuberculosis health 
visitors recognized course (4) Certificate course in 
computer operations (mini
 Preferential
recognized Sanitary Inspectors course

.સી.પી.સબ કમીટ�-ધી અબ#ન હ'(થ સોસાયટ� અમદાવાદ

રા���ય �ય િન� ૂલન કાય�મ �તગત ચાલતા સીટ� ટ�બી સે�ટર અમદાવાદ � નુીસીપલ 

કોપ$ર%શનમા ં નીચે �જુબની જ)યા માટ% લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોની ત,ન એડહોક કરાર 

 થી અને Bબન સરકાર� કરાર પCધિતથી જ9ર હો

�ધુીમા ં લાયકાત, -ાયલ સટ., અ/ભુવ, રહ'ણાકના 1રુાવા તથા અ2ય જ4ર� 

તમામ �માણીત �માણપ�ો અને તા!તરના પાસપોટ#  ફોટો6ાફ સાથે પસદંગી

બનાવવા અર1ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. આ જ)યાઓ માટ% જ9ર� લાયકાત

ધોરણની મા5હતી તથા અર1 ફોમ કોપ$ર%શનની વેબ સાઈટ WWW.ahmedabadcity.gov.in

ડાઉનલોડ કર� અર1ઓ 9બ9મા ંસીટ� ટ�બી ઓ5ફસર ઓ5ફસ, Dથમ માળે

.ટ�.ડ%પોની સામે, આ;ટો5ડયા, અમદાવાદના સરનામે રિવવાર અને 

૦૦ થી ૧૭:૦૦ ના સમય દર�યાન મગંાવવામા ંઆવે છે

jtgft< 

  
1. Bachelor’s  Degree OR (2) Recognized sanitary     

inspector’s  course 
2. Certificate course in computer operation 

(minimum 2 months) 
3. Permanent two wheeler driving license &      

should be able to drive two wheeler 
Preferential-   

Tuberculosis  health visitor’s  recognized  course 
2. Govt. recognized degree/ diploma in Social      

work or Medical  Social  work 
3. Successful completion of basic training course      

recognized)  for  Multi-purpose health        

–(1) Graduate or (2) Intermediate (10+2) 
and experience of working as MPW/LHV / ANM / 
Health worker / certificate or higher course in health 
Education / Counseling. Or (3) Tuberculosis health 
visitors recognized course (4) Certificate course in 
computer operations (minimum two months)   
Preferential- Training course for MPW or 
recognized Sanitary Inspectors course 

ધી અબ#ન હ'(થ સોસાયટ� અમદાવાદ.  
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Bબન સરકાર� કરાર પCધિતથી જ9ર હોય તાર�ખ:-   

રહ'ણાકના 1રુાવા તથા અ2ય જ4ર� 

સાથે પસદંગી/Dિત�ાયાદ� 

ર� લાયકાત, ઉમર તથા પગારના 

WWW.ahmedabadcity.gov.in  પરથી 

Dથમ માળે, આરો)ય ભવન, Iૂની 

અમદાવાદના સરનામે રિવવાર અને 

સમય દર�યાન મગંાવવામા ંઆવે છે. 
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 02 

18,000/-      
Per  
Month 

or (2) Intermediate (10+2) 
and experience of working as MPW/LHV / ANM / 
Health worker / certificate or higher course in health 
Education / Counseling. Or (3) Tuberculosis health 
visitors recognized course (4) Certificate course in 

Training course for MPW or 

  
 01 

13,000/-      
Per  
Month 



3. Senior 
Treatment 
Laboratory 
Supervisor 
(S.T.L.S.) 

Essential –  
1. Graduate 
2. Diploma in Medical Laboratory technology or      

     equivalent  from a Govt.  recognized institution 

3. Permanent two wheeler driving license &  should be       
     able  to drive two wheeler 
4. Certificate course in computer  operations (minimum  
    two months) 
Preferential-  
Minimum one year  experience in RNTCP 
 

  
 01 

18,000/-      
Per  
Month 

 

અમદાવદના લોકલ ઉમેદવારોને Dાધા�ય આપવામા ંઆવશે. સમય મયાદામા ંતથા લાયકાત ન ધરાવનાર 

અને અKરુ� િવગત વાળ� અર1ઓ ગેરલાયક ગણવામા ંઆવશે. કોઈ પણ >તની ટપાલ Lારા આવેલ 

અર1 ;વીકારવામા ંઆવશ ેનહ�. 

 

� અર1 મોકલવાMુ ંસરના�ુ:ં- સીટ� ટ�બી ઓ5ફસર ઓ5ફસ, Dથમ માળે, આરો)ય ભવન,     

                                          Iૂની ટ�બી હો:;પટલ ક%�પસ, એસ.ટ�.ડ%પોની સામે,    

                                           આ;ટો5ડયા, અમદાવાદ. 

 

 

           ચેરમેન 

                  આર.એન.ટ�.સી.પી.સબ કમીટ�-ધી અ બ#ન હ'(થ સોસાયટ� અ મદાવાદ. 


