
 

 જુરાત હર સેવા આયોગ 
અગ યની હરાત 

૧. આ હરાતો અ વયે ઓએ ઓનલાઇન અર  કરલ છે પરં  ુતેઓ એક ક બી  
કારણસર તેઓની અર  ક ફમ કરવા ુ ં કૂ  ગયેલ છે, તેવા ઉમદેવારો પોતાની અર  
ક ફમ કર  શક તે માટ આયોગ ભવનમા ંકામકાજના દવસોએ તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૯થી 
તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૯  દરિમયાન સવાર ૧૧:૦૦ કલાક થી સાં  ૦૪:૦૦ કલાક ધુીમાં 
ઓનલાઇન અર  કયાની િ ટ સાથે . ૧૦૦૦/- રોકડથી કૂવીને પોતાની અર  
ક ફમ કરાવી શકશે.  
૨. ઉપરો ત હરાત અ વયે,  ઉમેદવારોએ આ હરાત સબંંધમા ંઓનલાઇન અર  
કરલ નથી ક ફકત ONE TIME REGISTRATION (OTR) કરલ હોય તેવા ઉમેદવારોએ 
અર  કરવાની રહતી નથી. 
૩.  ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અર  પ કમા ંફોટો અને સહ  અપલોડ કરલ નથી 
તેવા ઉમેદવારોએ પોતાના તા તરના પાસપોટ સાઈઝના બે  ફોટો ાફ તથા ફોટોવા ં  
ઓળખપ  તથા તેની ઝેરો  નકલ સાથ ેલઈને અર  ક ફમ કરવા આવવા ુ ંરહશે.  
૪. ઉપરો ત હરાત અ વયે બનઅનામત ક ાના ઉમેદવારો ઓએ અર  ક ફમ 
કરલ છે અને સમયસર અર  ફ  ભર  શકલ નથી, તેઓને આયોગ ભવનમાં  
કામકાજના દવસોએ તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૯ થી તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૯  દરિમયાન સવાર 
૧૧:૦૦ કલાક થી સાં  ૦૪:૦૦ કલાક ધુીમા ં ોસેસ ગ ફ  પેટ .૫૦૦/- રોકડથી જમા 
કરાવવા આથી જણાવવામાં આવે છે.   

               તાર ખ: ૩૧/૦૧/૨૦૧૯ 
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યા ુ ંનામ હરાત માંક 
૧ ખેતી અિધકાર , વગ-૨  ૧૧૧/૨૦૧૮-૧૯ 
૨ સહાયક મોટર વાહન િનર ક, વગ-૩ ૧૦૦/૨૦૧૮-૧૯ 
૩ મદદનીશ િનયામક (ભૌિતક ૂથ), વગ-૧  ૧૨૦/૨૦૧૮-૧૯ 
૪ મદદનીશ િનયામક (બાયોલો  ૂથ), વગ-૧  ૧૨૧/૨૦૧૮-૧૯ 
૫ સાયા ટ ફક ઓફ સર( ભૌિતક  ૂથ), વગ-૨ ૧૨૨/૨૦૧૮-૧૯ 
૬ સાયા ટ ફક ઓફ સર(રસાયણ ૂથ), વગ-૨ ૧૨૩/૨૦૧૮-૧૯ 
૭ સાયા ટ ફક ઓફ સર(બાયોલો  ૂથ), વગ-૨ ૧૨૪/૨૦૧૮-૧૯ 
૮ અિધ ક મ ય થ લ/પોરબંદર ખાસ લ, વગ-૧ ૧૨૫/૨૦૧૮-૧૯ 
૯ આચાય, પવતારોહણ સં થા, વગ-૧ ૧૨૬/૨૦૧૮-૧૯ 
૧૦ મ હલા અિધકાર ,  ઔધોગક સલામતી અને  વા ય 

વગ-૨  
 

૧૦૧/૨૦૧૮-૧૯ 

૧૧  સં ુ ત િનયામક, ઔધોગક સલામતી અને  વા ય ,     
 જુરાત ઔધો ગક સલામતી અને વા ય, સેવા વગ-૧ 

૧૦૨/૨૦૧૮-૧૯ 


