
જાહરેાત 

જેલ વિભાગની વિવિધ સિંગગની ખાલી જગ્યાઓ ૧૧ માસના કરાર આધારીત ફીકસ પગારથી તદૃન હગંામી ધોરણે 
ભરિા માટે નીચ ેદર્ાગિેલ જગ્યાઓ માટે લાયકાત, અનભુિ ધરાિતા ઉમેદિારો પાસેથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે 
લેખીત અરજી મગંાિિામા ંઆિે છે.  

ક્રમ જગ્યાન ુનામ કચેરીન ુનામ ખાલી જગ્યાની 
સખં્યા 

માસીક ફીકસ 
પગાર 

ઉમર, લાયકાત, અનભુિ  

૦૧. િણાટ મદદનીર્ (પરુુષ) 

િગગ - ૩  

(૧) અ.પો.વન. અને જે. ઇ.  

    જશ્રી ની કચેરી  

(ર) અમદાિાદ મધ્યસ્થ જેલ  

(૩) લાજપોર મધ્યસ્થ જેલ  

    (સરુત)   

૦૩ રૂ. ૧૩,૫૦૦/-  ઉમર :- મહત્તમ િય 
મયાગદા ૪૫ િષગ  

લાયકાત :-  ડીપ્લોમા ંઇન 
ટેક્ષટાઇલ ટેકનોલોજી/ 
ડીપ્લોમા ં ઇન ટેક્ષટાઇલ 
મેન્યફેુક્ચર/ ડીપ્લોમા ંઇન 

મીકેનીકલ એન્જીનીયરીંગ 
અથિા તેની સમકક્ષ 
ડીપ્લોમા ં અથિા બેચલર 
ડીગ્રી ઇન ટેક્ષટાઇલ 
ટેકનોલોજી 

અનભુવ :- િીિીંગ 
ડીઝાઇનીંગ, એસ્ટીમેટીંગ 
ડોબી ડ્રોપબોક્ષ, 
ટેક્ષટાઇલમા ં ૦૧ િષગનો 
અનભુિ. 

૦૨. કેમીકલ સપુરિાઈઝર 
(પરુુષ) િગગ - ૩ 

(૧) િડોદરા મધ્યસ્થ જેલ  ૦૧ રૂ. ૧૩,૫૦૦/-  ઉમર :- મહત્તમ િય 
મયાગદા ૪૫ િષગ  

લાયકાત :- ડીપ્લોમા ંઇન 
કેમીકલ ટેકનોલોજી  
અનભુવ :- ૦ર િષગનો 
સોપ/ ફીનાઇલ 
બનાિિાનો અનભુિ 
અથિા લાયકાત 
બી.એસ.સી.િીથ કેમેસ્રી/ 
ડીગ્રી ઇન કેમીકલ 
ટેકનોલોજી  

૦૩. સથુાર વર્ક્ષક, (પરુુષ) 

િગગ - ૩ 

(૧) રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ  

(ર) લાજપોર મધ્યસ્થ જેલ  

    (સરુત)  

(૩) ભાિનગર જીલ્લા જેલ  

(૪) જુનાગઢ જીલ્લા જેલ  

૦૪ રૂ. ૧૩,૫૦૦/-  ઉમર :- મહત્તમ િય 
મયાગદા ૪૫ િષગ  

લાયકાત :- ડીપ્લોમા ંઇન 
મીકેનીકલ 
એન્જીનીયરીગ/ફેબ્રીકેર્ન 
અથિા તેની સમકક્ષ 
અથિા અથિા બેચલર 
ડીગ્રી ઇન મીકેનીકલ 
એન્જીનીયરીગ  

અનભુિ :-  ફનીચર િકગ/ 
પેટન મેકરનો ૦૧ િષગનો 
અનભુિ   



૦૪. સીનીયર દરજી વર્ક્ષક  

(પરુુષ) િગગ - ૩ 

(૧) િડોદરા મધ્યસ્થ જેલ  ૦૧ રૂ. ૧૩,૫૦૦/-  ઉમર :- મહત્તમ િય 
મયાગદા ૪૫ િષગ  

લાયકાત :-  અન્ડર 
ગે્રજ્યટુ પ્રોગ્રામ ઓફ ફેર્ન 
અને એપેરેલ (ફેર્ન 
ડીઝાઇન .લેધર ડીઝાઇન) 
ઓફ નીફટ ઇન્સ્ટીટયટુ 
અથિા ટેલર ડીપ્લોમા 
ઓફ ટી.ટી.એન.સી અથિા 
માન્ય સસં્થાનો ડીપ્લોમા ં
અનભુવ :-  જેન્ટસ અને 
લેડીઝ ગારમેન્ટ કટીંગ અને 
ટેલરીગનો ૦૧ િષગનો 
અનભુિ        

૦૫. દરજી વર્ક્ષક, (મહહલા) 

િગગ - ૩  

(૧) િડોદરા મધ્યસ્થ જેલ  ૦૧ રૂ. ૭,૮૦૦/-  ઉમર :- મહત્તમ િય 
મયાગદા ૪૫ િષગ  

લાયકાત :- (૧) 
એસ.એસ.સી પાસ (૨) 
આઇ.ટી.આઇ સટીફીકેટ 
કોષગ ઓફ મેન એન્ડ વમુન 
ગારમેન્ટ મેકીંગ ઇન 
જી.સી.િી.ટી પેટનગ અથિા 
માન્ય સસં્થાનો સમકક્ષ 
કોષગ   

અનભુવ :-  જેન્ટસ અને 
લેડીઝ ગારમેન્ટ કટીંગ અને 
ટેલરીગનો ૦૧ િષગનો 
અનભુિ   

૦૬. લમુ ફીટર,  (પરુુષ)  

િગગ - ૩ 

(૧) અમદાિાદ મધ્યસ્થ જેલ  ૦૧ રૂ. ૭,૮૦૦/-  ઉમર :- મહત્તમ િય 
મયાગદા ૪૫ િષગ  

લાયકાત :-  ડીપ્લોમા ંઇન 
ટેક્ષટાઇલ ટેકનોલોજી 
અથિા ડીપ્લોમા ં ઇન 
ટેક્ષટાઇલ મેન્યફેુક્ચર.  

અનભુવ :- મેન્ટેન્ટ ફીટીગ 
ઓફ િાઇડીગ, 

િોપીગ,બ્રેડીગ મર્ીનના 
અનભુિીને અગ્રતા 

૦૭. મીસ્ત્રી, (પરુુષ)  

િગગ – ૩  

(૧) અમદાિાદ મધ્યસ્થ જેલ  

(ર) રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ  

(૩) લાજપોર મધ્યસ્થ જેલ  

    (સરુત)  

૦૩ રૂ. ૭,૧૦૦/-  ઉમર :- મહત્તમ િય 
મયાગદા ૪૫ િષગ  

લાયકાત :-  સટીફીકેટ 
કોષગ ઇન કારપેન્ટર અથિા 
સમકક્ષ લાયકાત  

અનભુવ :-  સથુારી કામનો 
૦૧ િષગનો અનભુિ    



૦૮. મર્ીનમેન,  િગગ- ૩ 

(પરુુષ) 

(૧) િડોદરા મધ્યસ્થ જેલ  ૦૧ રૂ. ૭,૮૦૦/-  ઉમર :- મહત્તમ િય 
મયાગદા ૪૫ િષગ  

લાયકાત :-  (૧)ધોરણ -
૧૦ પાસ,(ર)  આઇ.ટી. 
આઇ. ફીટર કે તેના સમકક્ષ 
પરીક્ષા  પાસ (૩)  હને્ડલ 
મર્ીન (ઓટોમેટીક અને 
હાથથી ચાલે તેિા) 
ચલાિિા સ્િતતં્ર રીતે રોલ 
સેટ કરિા ઇમ્પોઝ સ્ટોર 
પ્લેટ, એડઝાસ્ટ નબરીંગ 
મર્ીન, એડઝાસ્ટ.ઇન્ક ડટ 
ટુ પ્રીન્ટ હાફ ટોન લાઇન 
બ્લોક અને પ્રીન્ટીગ  
મર્ીનન ુ  મેટેનન્સ િકગની 
જાણકારી  
અનભુવ :- મર્ીનમેન કે 
મીકેનીક તરીકે વપ્રન્ટીગ 
પેસમા ંએક િષગનો અનભુિ  

૦૯. કંપોઝીટર,  (પરુુષ)  

િગગ – ૩ 

(૧) િડોદરા મધ્યસ્થ જેલ  ૦૧ રૂ. ૭,૮૦૦/-  ઉમર :- મહત્તમ િય 
મયાગદા ૪૫ િષગ  

લાયકાત :-  (૧) ધોરણ ૧૨ 
પાસ   

(૨) સરકાર માન્ય સસં્થા 
દ્વારા હડપ્લોમા ંઇન વપ્રન્ટીગ 
ટેકનોલોજી   

અનભુવ :- મેનેજમેન્ટ 
પ્રોડકર્ન, ઇન્િન્ટરી, કોસ્ટ 
કંરોલ, વપ્રન્ટીગ અને 
બાઇન્ડીગ  મર્ીનોન ુ 
મેન્ટેન્સ િગેરેનો ૦૧ િષગનો   
અનભુિ    

૧૦. યોગ વર્ક્ષક, (પરુુષ) 

િગગ – ૩ 

(૧) િડોદરા મધ્યસ્થ જેલ 

(ર) રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ  

(૩) લાજપોર મધ્યસ્થ જેલ  

    (સરુત)   

૦૩ દૈનીક સિારે 
ત્રણ કલાક    
રૂ. ૭,૮૦૦/-  

ઉમર :- મહત્તમ િય 
મયાગદા ૪૫ િષગ  

લાયકાત :- માન્ય યનુી. 
સસં્થામાથંી યોગ વર્ક્ષણનુ ં
હડપ્લોમા ંસટીફીકેટ 

અનભુવ :- યોગ 
અભ્યાસની તાલીમ 
આપિાનો ૦૨ િષગનો 
અનભુિ  

૧૧. આંગણિાડી વર્ક્ષીકા  

િગગ - ૩ 

(૧) લાજપોર મધ્યસ્થ જેલ  ૦૧ રૂ. ૭,૮૦૦/-  ઉમર :- મહત્તમ િય 
મયાગદા ૨૮ િષગ  

લાયકાત :- ધોરણ ૧૨ 
પાસ  



૧૨. વર્ક્ષક િગગ – ૩ (પરુુષ)  (૧) લાજપોર મધ્યસ્થ જેલ  ૦૧ રૂ. ૧૩,૫૦૦/-  ઉમર :- મહત્તમ િય 
મયાગદા ૨૮ િષગ  

શૈક્ષણીક લાયકાત  :- ૧૨ 
પાસ, માન્ય સસં્થાન ુ
પી.ટી.સી ન ુ પ્રાથમીક 
વર્ક્ષક સટીફીકેટ(PTC) 
તેમજ ટીચર 
એલીજીબીલીટી ટેસ્ટ(TET) 
પરીક્ષા કયાગન ુપ્રમાણપત્ર 

અનભુવ :- પ્રાથમીક 
ર્ાળામા ં વર્ક્ષણ આપિાનો 
૦૨ િષગનો અનભુિ 

૧૩. સગંીત વર્ક્ષીકા િગગ – ૩ (૧) િડોદરા મધ્યસ્થ જેલ  ૦૧ રૂ. ૧૩,૫૦૦/-  ઉમર :- મહત્તમ િય 
મયાગદા ૨૮ િષગ  

 

શૈક્ષણીક લાયકાત :-  (૧) 
૧૨ પાસ (૨) માન્ય 
સસં્થામાથંી  સગંીત 
વિર્ારદની પદિી 
અનભુવ :-  વિવિધ 
સસં્થામા ં સગંીત વર્ક્ષક 
તરીકેની કામગીરીનો  ૦૨ 
િષગનો અનભુિ 

 

ઉકત જગ્યાઓ માટે ઇચ્છુક ઉમેદિારોએ તેઓની રૈ્ક્ષણીક લાયકાત અને અનભુિના પ્રમાણપત્રની સ્િ પ્રમાણીત 
નકલો સાથેની લેખીત અરજી વનયત નમુનામા ંતા.૩૧-૦૧-૨૦૧૮ સધુીમા ંરજીસ્ટર પોસ્ટ એડી.થી નાયબ પોલીસ 
મહાવનરક્ષકશ્રી, જેલ અને સધુરાત્મક િહહિટની કચેરી,  જેલ ભિન, સભુાષબ્રબ્રજ સકગલ પાસે, અમદાિાદ- ૩૮૦૦૦૨૭ 
ફોન ન ં૦૭૯-૨૭૫૫૦૮૧૮ ની કચેરી ખાતે મોકલિાની રહરેે્. ઉમેદવારે ઉપર જણાવેલ સવંર્ગોની સામે જેલ કચેરીઓ 
પૈકી પોતે કઇ કચેરીમા ં નનમણુકં મેળવવા ઇચ્છે છે તે પસદંર્ગી કચેરીન ુનામ અરજીમા ંસ્પષ્ટ જણાવવાન ુરહશેે. 
નનયત કરેલ તારીખ પછી મળેલ અરજી ગ્રાહય રાખવા પાત્ર ઠરશે નહી. યોગ્ય લાયકાત અને અનભુિ ધરાિતા 
ઉમેદિારોનેજ રૂબરૂ ઇન્ટરવ્યમુા ંબોલાિિામા ંઆિરે્. જાહરેાત સબંવધત જગ્યામા ંઉમેદિારની વનમણુકં અંગેની 
પ્રક્રીયા કોઇ સજંોગોમા ંમોકુફ રાખિામા ં કે રદ કરિા અંગે નાયબ પોલીસ મહાવનરક્ષકશ્રી જેલ અને સધુારાત્મક 
િહહિટની કચેરીનો હકક અબાવધત રહરેે્. અરજીનો નમનુો આ સાથે સામેલ રાખલે છે.  

  

 

                                                                                      (ટી.એસ.બિષ્ટ)  
                                                                               અવધક પોલીસ મહાવનદેર્ક,  
                                                                              જેલ અને સધુારાત્મક િહીિટ  
                                                                               ગજુરાત રાજય, અમદાિાદ 

 


