જાહેરાત
જેલ વિભાગની વિવિધ સંિગગની ખાલી જગ્યાઓ ૧૧ માસના કરાર આધારીત ફીકસ પગારથી તદૃ ન હંગામી ધોરણે ભરિા માટે નીચે
દર્ાગિેલ જગ્યાઓ માટે લાયકાત, અનુભિ ધરાિતા ઉમેદિારો પાસેથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે લેખીત અરજી મંગાિિામાં આિે
છે .
ક્રમ

જગ્યાનુ નામ

૦૧.

કાયદા અવધકારી

કચેરીનુ નામ

અમદાિાદ મધ્યસ્થ જેલ

કુ લ જગ્યા ૦૨

ખાલી જગ્યાની

માસીક ફીકસ

સંખ્યા

પગાર

૦૧

રૂ. ૪૦,૦૦૦/-

ઉમર :- મહત્તમ િય મયાગદા ૫૫ િર્ગ.
ર્ૈક્ષણીક લાયકાત :- માન્ય યુનીિસીટીથી

કુ લ – ૦૧

િગગ – ૨

ઉમર, લાયકાત, અનુભિ.

(એલ.એલ.બી)માં સ્નાતકની ડીગ્રી
અનુભિ :- ગુજરાત રાજયની નામ. કોટો
સરકારી તેમજ અધગ સરકારી કચેરીમાં
તેમજ બોડગ વનગમમાં લીગલ પ્રેકટીસનો ૦૩
િર્ગનો અનુભિ, નામદાર હાઇકોટગનો
અનુભિ ધરાિતા ઉમેદિાને અગ્રતા
આપિામાં આિર્ે.

૦૨.

િણાટ

મદદનીર્

જે.ઇ.જ.શ્રીની કચેરી

૦૧

(પુરુર્)

િડોદરા મધ્યસ્થ જેલ

૦૧

ર્ૈક્ષણીક લાયકાત :- ડીપ્લોમાં ઇન

કુ લ જગ્યા (૧૦)

નડીયાદ જીલ્લા જેલ

૦૧

ટે ક્ષટાઇલ ટે કનોલોજી, /ડીપ્લોમાં ઇન

િગગ – ૩

રૂ.૧૩,૫૦૦/-

ઉમર :- મહત્તમ િય મયાગદા ૪૫ િર્ગ.

ટે ક્ષટાઇલ મેન્યુફેકચર, /ડીપ્લોમાં ઇન

કુ લ – ૦૩

મીકેનીકલ એન્જીનીયરીગ અથિા તેની
સમકક્ષ ડીપ્લોમાં
અનુભિ :- િીિીગ ડીઝાઇનીગ,
એસ્ટીમેટીગ, ડોબી, ડ્રોપબોક્ષ અને
ટે ક્ષટાઇલમાં એક િર્ગનો અનુભિ
અથિા
લાયકાત :- બેચલર ડીગ્રી ઇન
ટે ક્ષટાઇલ ટે કનોલોજી.

૦૩.

સુથાર

વર્ક્ષક

રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ

૦૧

(પુરુર્)

લાજપોર મધ્યસ્થ જેલ

૦૧

ર્ૈક્ષણીક લાયકાત :- ડીપ્લોમાં ઇન

કુ લ જગ્યા (૦૬)

(સુરત)

૦૧

મીકેનીકલ એન્જીનીયરીગ/ફેબ્રીકેર્ન

િગગ – ૩

ભાિનગર જી. જેલ

૦૧

અથિા તેની સમકક્ષ

જુ નાગઢ જી. જેલ

કુ લ – ૦૪

રૂ.૧૩,૫૦૦/-

ઉમર :- મહત્તમ િય મયાગદા ૪૫ િર્ગ .

અનુભિ :- ફનીચર િકગ /પેટન મેકરનો
એક િર્ગનો અનુભિ.
અથિા
લાયકાત :- બેચલર ડીગ્રી ઇન મીકેનીકલ
એન્જીનીયરીગ.

૦૪.

સીનીયર

દરજી

રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ

વર્ક્ષક (પુરુર્)

૦૧

રૂ.૧૩,૫૦૦/-

ર્ૈક્ષણીક લાયકાત :- અન્ડર ગ્રેજયુટ

કુ લ – ૦૧

કુ લ જગ્યા (૦૩)

ઉમર :- મહત્તમ િય મયાગદા ૪૫ િર્ગ .
પ્રોગામ ઓફ ફેર્ન અને એપેરેલ (ફેર્ન

િગગ – ૩

ડીઝાઇન, લેધર ડીઝાઇન) ઓફ નીફટ
ઇન્સ્ટીટયુટ અથિા ટે લર ડીપ્લોમા ઓફ
ટી..ટી.એન. સી. અથિા માન્ય સંસ્થાનો
ડીપ્લોમાં
અનુભિ :- જેન્ટસ અને લેડીઝ ગારમેન્ટ
કટીંગ અને ટે લરીગનો એક િર્ગનો અનુભિ.

૦૫.

દરજી

વર્ક્ષક

લાજપોર મધ્યસ્થ જેલ

(મહહલા)

૦૧

રૂ.૭,૮૦૦/-

ર્ૈક્ષણીક લાયકાત :- ૧) એચ.એસ.સી પાસ

કુ લ – ૦૧

કુ લ જગ્યા (૦૪)

ઉમર :- મહત્તમ િય મયાગદા ૪૫ િર્ગ
ર)આઇ.ટી.આઇ સટીફીકેટ કોર્ગ

િગગ – ૩

ઓફ મેન એન્ડ વુમન ગારમેન્ટ મેકીગ ઇન
જી.સી.િી.ટી. પેટનગ અથિા માન્ય સંસ્થાનો
સમકક્ષ કોર્ગ
અનુભિ :- જેન્ટસ અને લેડીઝ ગારમેન્ટ
કટીંગ અને ટે લરીગનો એક િર્ગનો અનુભિ

૦૬.

લુમ ફીટર (પુરુર્)

અમદાિાદ મધ્યસ્થ જેલ

કુ લ જગ્યા (૦૧)

૦૧

રૂ.૭,૮૦૦/-

ર્ૈક્ષણીક લાયકાત :- ડીપ્લોમાં ઇન

કુ લ - ૦૧

િગગ – ૩

ઉમર :- મહત્તમ િય મયાગદા ૪૫ િર્ગ
ટે ક્ષટાઇલ ટે કનોલોજી અથિા ટે ક્ષટાઇલ
મેન્યફેકચર
અનુભિ :- મેન્ટે ન્સ ફીટીગ ઓફ િાઇડીગ,
િોપીગ, બ્રેડીગ મર્ીનના અનુભિીને
અગ્રતા.

૦૭.

વમસ્ત્રી (પુરુર્)

અમદાિાદ મધ્યસ્થ જેલ

૦૧

કુ લ જગ્યા

રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ

૦૧

ર્ૈક્ષણીક લાયકાત :- સટીફીકે ટ કોર્ગ ઇન

લાજપોર મધ્યસ્થ જેલ

૦૧

કારપેન્ટરી અથિા સમકક્ષ લાયકાત

(૦૩)

િગગ – ૩

(સુરત)
૦૮.

કંપોંઝીટર (પુરુર્)
કુ લ જગ્યા (૦૧)
િગગ – ૩

િડોદરા મધ્યસ્થ જેલ

રૂ.૭,૧૦૦/-

અનુભિ :- સુથારી કામનો એક િર્ગનો

કુ લ - ૦૩
૦૧
કુ લ – ૦૧

ઉમર :- મહત્તમ િય મયાગદા ૪૫ િર્ગ

અનુભિ
રૂ.૭,૮૦૦/-

ઉમર :- મહત્તમ િય મયાગદા ૪૫ િર્ગ
ર્ૈક્ષણીક લાયકાત :- ૧) એચ.એસ.સી પાસ
ર) સરકાર માન્ય સંસ્થા ધ્િારા
ડીપ્લોમાં ઇન વપ્રન્ટીગ ટે કનોલોજી
અનુભિ :- મેનેજમેન્ટ પ્રોડકર્ન,
ઇન્િેન્ટરી,કોસ્ટ કંટ્રોલ, વપ્રન્ટીગ અને
બાઇન્ડીગ મર્ીનોનુ મેન્ટે ન્સ િગેરેનો એક
િર્ગનો અનુભિ

૦૯.

બાઇન્ડર

િડોદરા મધ્યસ્થ જેલ

કુ લ જગ્યા (૦૪)

ઉમર -:

૦૧

ર્ૈક્ષણીક લાયકાત -: (૧) એચ.એચ.સી.

કુ લ – ૦૧

િગગ – ૩

મહત્તમ િય મયાગદા -૪૫ િર્ગ

(ર) બાઇન્ડીંગ અંગેન ુ જ્ઞાન (૩) બાઇન્ડીંગ
મર્ીન ઓપરે ટ કરિાનુ જ્ઞાન
અનુભિ -: ૨ િર્ગનો

૧૦.

બેકરી

ઇન્સ્ટ્રે કટર

િડોદરા મધ્યસ્થ જેલ

૦૧

રૂ.૧૩,૫૦૦/-

(પુરુર્)

ઉમર :- મહત્તમ િય મયાગદા ૪૫ િર્ગ
ર્ૈક્ષણીક લાયકાત :- માન્ય સંસ્થા ધ્િારા

કુ લ જગ્યા (૦૩)

બેકરી ફીલ્ડમાં ડીપ્લોમાં તથા એક િર્ગનો

કુ લ – ૦૧

િગગ – ૩

અનુભિ .
અથિા
લાયકાત :- બી.એસ.સી. ઇન હોસ્પીટાલાટી
એન્ડ હોટલ મેનેજમેન્ટ.

૧૧.

યોગ ર્ીક્ષક

રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ

૦૧

દૈ નીક સિારે

ઉમર :- મહત્તમ િય મયાગદા ૪૫ િર્ગ

કુ લ જગ્યા (૦૪)

લાજપોર મધ્યસ્થ જેલ

૦૧

ત્રણ કલાક

ર્ૈક્ષણીક લાયકાત :- માન્ય યુની.

િગગ – ૩

(સુરત)

માટે

સંસ્થામાંથી યોગ વર્ક્ષણનુ ડીપ્લોમાં

રૂ.૭,૮૦૦/-

સટીફીકેટ,

માસીક

યોગ અભ્યાસની તાલીમ આપિાનો

િડોદરા મધ્યસ્થ જેલ
પાટણ સબ જેલ

૦૧
૦૧

અનુભિ

કુ લ – ૦૪
૧૨.

આંગણિાડી વર્ક્ષીકા

િડોદરા મધ્યસ્થ જેલ

૦૧

(મહહલા)

લાજપોર મધ્યસ્થ જેલ

૦૧

કુ લ જગ્યા (૦૪)

(સુરત)

િગગ – ૩

રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ
પાટણ સબ જેલ

અનુભિ :- ૦૨ (બે) િર્ગનો

રૂ.૭,૮૦૦/-

ઉમર :- મહત્તમ િય મયાગદા ૨૮ િર્ગ
ર્ૈક્ષણીક લાયકાત :- ધોરણ ૧૨ પાસ

૦૧
૦૧
કુ લ – ૦૪

૧૩.

વર્ક્ષીક (મહહલા)

િડોદરા મધ્યસ્થ જેલ

કુ લ જગ્યા (૦૧)

૦૧

રૂ.૧૩.૫૦૦/-

ર્ૈક્ષણીક લાયકાત :- ધોરણ ૧૨ પાસ,

કુ લ – ૦૧

િગગ – ૩

ઉમર :- મહત્તમ િય મયાગદા ૨૮ િર્ગ
માન્ય સંસ્થાનુ પી.ટી.સી.નુ પ્રાથમીક વર્ક્ષક
સટીફીકેટ, ટીચર એલીજીબીલીટી ટે સ્ટ
(TET) પરીક્ષા પાસનુ સટીફીકે ટ
અનુભિ :- પ્રાથીમક ર્ાળામાં વર્ક્ષણ
આપિાનો ૦૨ બે િર્ગનો અનુભિ

૧૪.

વર્ક્ષક (પુરુર્)

રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ

૦૧

કુ લ જગ્યા (૦૬)

લાજપોર મધ્યસ્થ જેલ

૦૧

િગગ – ૩

(સુરત)
પાટણ સબ જેલ

૦૧
કુ લ – ૦૩

રૂ.૧૩.૫૦૦/-

ઉમર :- મહત્તમ િય મયાગદા ૨૮ િર્ગ
ર્ૈક્ષણીક લાયકાત :- ધોરણ ૧૨ પાસ,
માન્ય સંસ્થાનુ પી.ટી.સી.નુ પ્રાથમીક વર્ક્ષક
સટીફીકેટ, (P.T.C.) તેમજ ટીચર

એલીજીબીલીટી ટે સ્ટ (TET) પરીક્ષા પાસનુ
સટીફીકેટ
અનુભિ :- પ્રાથીમક ર્ાળામાં વર્ક્ષણ
આપિાનો ૦૨ બે િર્ગનો અનુભિ
૧૫.

સંગીત વર્ક્ષક

અમદાિાદ મધ્યસ્થ જેલ

(પુરુર્)

૦૧

રૂ.૧૩.૫૦૦/-

ઉમર :- મહત્તમ િય મયાગદા ૨૮ િર્ગ
ર્ૈક્ષણીક લાયકાત :- ધોરણ ૧૨ પાસ,

કુ લ – ૦૧

માન્ય સંસ્થામાંથી સંગીત વિર્ારદની પદિી
અનુભિ :- વિવિધ સંસ્થમાં સંગીત વર્ક્ષક
તરીકે ની કામગીરીનો ૦૨ બે િર્ગનો
અનુભિ

૧૬.

સંગીત વર્ક્ષીક

િડોદરા મધ્યસ્થ જેલ

(મહહલા)

૦૧
કુ લ – ૦૧

રૂ.૧૩.૫૦૦/-

ઉમર :- મહત્તમ િય મયાગદા ૨૮ િર્ગ
ર્ૈક્ષણીક લાયકાત :- ધોરણ ૧૨ પાસ,
માન્ય સંસ્થામાંથી સંગીત વિર્ારદની પદિી
અનુભિ :- વિવિધ સંસ્થમાં સંગીત વર્ક્ષક
તરીકે ની કામગીરીનો ૦૨ બે િર્ગનો
અનુભિ

ઉકત જગ્યાઓ માટે ઇચ્ુક ઉમેદિારોએ તેઓની ર્ૈક્ષણીક લાયકાત અને અનુભિના પ્રમાણપત્રની સ્િપ્રમાણીત
નકલો સાથેની લેખીત અરજી વનયત નમુનામાં તા.૨૫-૦૮-૨૦૧૭ સુધીમાં રજીસ્ટર પોસ્ટ એડીથી પોલીસ મહાવનદે ર્ક
અને જેલોના ઇન્સપેકટર જનરલશ્રીની કચેરી, જેલ ભિન, સુભાર્બ્રીજ સકગલ પાસે, અમદાિાદ – ૩૮૦૦૦૨૭ ફોન નં
૦૭૯-૨૭૫૫૦૮૧૮ની કચેરી ખાતે મોકલિાની રહેર્ે. ઉમેદિારે ઉપર જણાિેલ સંિગો સામેની જેલ કચેરીઓ પૈકી પોતે
કઇ કચેરીમાં વનમણુકં મેળિિા ઇચ્છે છે તે પસંદગીની કચેરીનુ નામ અરજીમાં સ્પષ્ટ જણાિિાનુ રહેર્ે. વનયત કરે લ
તારીખ પછી મળે લ અરજી ગ્રાહય રાખિા પાત્ર ઠરર્ે નહી. યોગ્ય લાયકાત અને અનુભિ ધરાિતા ઉમેદિારોનેજ રૂબરૂ
ઇન્ટરવ્યુમાં બોલિિામાં આિર્ે. જાહેરાત સંબધીત જગ્યામાં ઉમેદિારની વનમણુકં અંગેની પ્રક્રીયા કોઇ સંજોગોમાં મોકુફ
રાખિા કે રદ કરિા અંગે પોલીસ મહાવનદે ર્ક અને જેલોના ઇન્સપેકટર જનરલશ્રીની કચેરીનો હકક અબાવધત રહેર્ે.
અરજીનો નમુનો આ સાથે સામેલ રાખેલ છે .

(ટી.એસ.બીષ્ટ)
અવધક પોલીસ મહાવનદે ર્ક અને
જેલોના ઇન્સ્પેકટર જનરલ
ગુજરાત રાજય અમદાિાદ.

-: જેલ વિભાગની .………………..……… સંિગગની ૧૧ માસના કરાર આધારીત આઉટ સોસીગથી ભરિાની જગ્યા માટે :(જગ્યાનુ નામ લખવુ)
અરજીનો નમુનો -:

(૧) ઉમેદરિારનુ પુરુ નામ -:

...........................................................................................................

(ર) ઉમેદિારનુ પુરુ સરનામુ -: ............................................................................................................
સંપકગ મો નં -: ..................................
(૩) જન્મ તારીખ -: .....................................
(૪) જાહેરાતની તારીખે ઉમર -: ........................... િર્ગ ..................માસ..................હદિસ...................
(૫) ઉમેદિારે જે જગ્યા માટે અરજ કરતા હોય તે જગ્યાનુ નામ -: ............................................
(૬) ર્ૈક્ષણીક લાયકાત(૧) ......................................
(ર) .....................................
(૩) .....................................
(૭) અનુભિ -: ................................................................................................
(૮) પસંદગીની જેલનુ નામ -: ...................................
(૯) કોમ્પયુટર વિર્ેન ુ જ્ઞાન -:.....................................
(૧૦) અરજી સાથે સામેલ રાખેલ પ્રમાણપત્રોની (ખરી નકલ) વિગત -:
(૧) ....................................................
(ર) ...................................................
(૩) .....................................................
(૪) .....................................................
(૫) ......................................................
ઉમેદિારની સહી -: ...............................

-: નોંધ અરજી સાથે કોઇપણ અસલ પ્રમાણપત્ર મોકલિા નહી. ફકત ખરી નકલ જોડિી
-: ટપાલ કિર પર કરાર આધારીત જેલ ખાતાની ....……………………... જગ્યાઓની ભરતી એમ લખવુ
અરજી મોકલિાનુ સરનામુ -:
અવધક પોલીસ મહાવનદે ર્ક અને
જેલોના ઈન્સ્પેકટર જનરલશ્રીની કચેરી,,
ગુજરાત રાજય, જેલ ભિન,
સુભાર્બ્રીજ સકગલ પાસે, કેર્િનગર,
અમદાિાદ - ૨૭

(જગ્યાનુ નામ લખવુ)

