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Senior
Treatment
Supervisor
(S.T.S.)
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Essential –
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
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18,000/Per
Month

Preferential
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-purpose
Multi
health
workers

2.

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

01

13,000/Per
Month

3.

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

Essential –
1. Graduate

01

2. Diploma in Medical Laboratory technology or

18,000/Per
Month

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)

PreferentialMinimum one year experience in RNTCP
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આ;ટો5ડયા, અમદાવાદ.
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