ADVERTISEMENT FOR THE POST OF
FIELD INVESTIGATOR
This is to advertise for the post of Field Investigator (FI) for a project titled “Association of
catastrophic health costs on failure to complete treatment among tuberculosis patients”
sponsored by American Thoracic Society (ATS, New York) for a period of six months
(extendable based on project requirement). The project will be carried out under Department
of Community Medicine of Government Medical College Bhavnagar. The post requires field
data collection in Bhavnagar urban and peri-urban areas for a period of six months.
Essential qualification: Master in Social Work (MSW) with experience of minimum of 2
years in field-level data collection. (Desirable qualification: Field experience with working
in program of tuberculosis or other national health programs.)
Salary: Indian rupees INR 15000/- per month (consolidated salary including traveling and
communication expenses)
Interested candidates willing to work are hereby informed to appear for interview on 22nd
November 2018 at 09:45 AM at Department of Community Medicine, 2nd floor,
Government Medical College, Near ST Bus stand, Jail Road, Bhavnagar. Candidates will
be informed via telephone regarding their selection.

ફીલ્ડ ઇન્વેસ્ટિગે િરની પોટિ માિે જાહેરાત
આ સાથે ફિલ્ડ ઇન્વેસ્ટિગેિર (એિઆઈ) ની પોટિ માિે જાહેરાત કરવામાાં આવે છે . આ જાહેરાત
“ક્ષય રોગના દદીઓમાાં સારવાર પ ૂર્ણ કરવામાાં નનષ્ફળતા પર આપનિજનક ટવાટ્ય ખર્ણનો
સાંબધ
ાં ” શીર્ષકવાળા પ્રોજેક્િ માિે કરવામાાં આવે છે . આ પ્રોજેક્િ અમેફરકન થોરાસસક સોસાયિી
(એિીએસ, ન્ય ૂયોકષ ) દ્વારા પ્રાયોજિત છે . આ પોટિ ૬ મફહના માિે છે (જે પ્રોજેક્િની આવશ્યકતા
પર આધાફરત છે અને લાંબાઈ શકે છે ). આ પ્રોજેક્િ કોમ્યુસનિી મેફડસસન સવભાગ, ભાવનગર
સરકારી મેફડકલ કોલેિ હેઠળ હાથ ધરવામાાં આવશે. ફિલ્ડ ઇન્વેસ્ટિગેિર એ, આ પ્રોજેક્િ હેઠળ,
ભાવનગર શહેરી અને અધષ-શહેરી સવટતારોમાાં િક્ત 6 મફહનાના સમયગાળા માિે ક્ષેત્ર ડેિા સાંગ્રહ
ની કામગીરી કરવાની રહેશે છે .
આવશ્યક લાયકાત: એમએસડબલ્યુ સાથે ક્ષેત્ર-ટતરના ડેિા સાંગ્રહમાાં ઓછામાાં ઓછા 2 વર્ષનો
અનુભવ (ઇચ્છનીય લાયકાત: િયુબરક્યુલોસસસ અથવા અન્ય રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય કાયષક્રમોમાાં ક્ષેત્રટતરના ડેિા સાંગ્રહમાાં કામ કરવાનો અનુભવ.)
પગાર: મહીને રૂ. 15000/- (મુસાિરી અને સાંચાર ખચષ સફહત એકત્રીકૃત પગાર).
22 મી નવેમ્બર, 2018 ના રોિ સવારે ૦૯:૪૫ વાગ્યે આ પોટિ માિે રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને
ઇન્િરવ્ય ૂ માિે કોમ્યુસનિી મેફડસસન સવભાગ, બીિો માળ, ભાવનગર સરકારી મેફડકલ કોલેિ
(એસ.િી ટિેન્ડ પાસે) ખાતે હાિર રહેવાની જાણ કરવામાાં આવે છે . ઉમેદવારોને તેમની પસાંદગી
સાંબસાં ધત િેલલિોન દ્વારા જાણ કરવામાાં આવશે.

