
 

   અરજી ફોર્મ વિનાર્ુલ્યે  

નડીઆદ નગરપાવિકા,વિ. ખેડા 

વિભાગીય ફાયર ઓફીસરનુું અરજી ફોર્મ  
 

તાિતેરનો 

રુંગીન 

પાસપોર્મ  

સાઈઝનો 

ફોર્ો  

પ્રતિ, 

સભ્ય સતિવશ્રી, 

પસંદગી સતિતિ અને  

િીફ ઓફીસર  

નડીઆદ નગરપાતિકા  
 

         તવભાગીય ફાયર ઓફીસરની જગ્યા પર તનિણ ંક આપવા અંગેની ઉિેદવાર 

િરીકેની અરજી. 
 

ઉિેદવારન ં નાિ:- ...................................................................................... 

હાિન ં સરનાિ ં :-.......................................................................................... 
                  .......................................................................................... 

જન્િ િારીખ :-.. ..............................ઉંિર/વર્ષ...................િોબાઈિ નં................................... 

જાતિ :-.............................જ્ઞાતિ/પેટા જ્ઞાતિ:-

................................કેટેગરી................................. 

િારી શૈક્ષતણક અને અન્ય િાયકાિ નીિે િ જબ છે.  

શૈક્ષવિક િાયકાત  પરીક્ષા 

પાસ 

કયામનુું 

િર્મ  

બોડમ/યુવન. નુું નાર્  ર્કા/ગ્રેડ  

ધોરણ -૧૨(એિ.એસ.સી.)    

સ્નાિક     

અન સ્નાિક     

નેશનિ ફાયર સતવષસ    



કોિેજ, નાગપ રનો 
ડીવીઝનિ ફાયર 
ઓફીસરનો કોર્ષ પાસ  
 
CCC+ ૫રીક્ષા પાસ    

 

            (પાના નું.૨ 

ઉપર) 



                                            //૨// 

અન ભવ:- 

સુંસ્થાનુું નાર્ હોદો તારીખ થી 

તારીખ 

કુિ અનુભિના 

િર્મ 
    

    

    

 

હેવી િોટર વ્હીકિ ડર ાઇવીગં િાયસન્સની તવગિ :- 

અરજી ફીની તવગિ:-તડિાન્ડ ડર ાફ્ટ નં. ............................ િા.......................... 
 

બાુંહેધરી 

આથી હ ં  ................................................................................ગાિ 

...........................િાિ કો......................તજલ્િો................... ખાિરી આપ ં છ ં  કે ઉપર 

જણાવેિ િિાિ હકીકિો િારી ઉિિ જાણ િ જબ સાિી અને ખરી છે ઉપરોક્ત 

િાતહિી જો ખોટી જણાશે િો િારી ઉિેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 
 
                                                                              ............................................  

િારીખ:-                                                                             ઉિેદવારની સહી    
 

તબડાણની તવગિ :- 

(૧) શાળા છોડ્યાન ં પ્રિાણપત્ર  

(૨) ધોરણ -૧૨ ની િાકષશીટ  

(3) સ્નાિકની િાકષશીટ  

(૪) તડગ્રી પ્રિાણપત્રની નકિ  

       (૫) નેશનિ ફાયર સતવષસ કોિેજ, નાગપ રનો ડીવીઝનિ ફાયર ઓફીસરનો કોર્ષ 

પાસ  

       (૬) જાતિનો દાખિો  

(૭) ડર ાઇવીગં િાયસન્સની નકિ  

(૮) અન ભવના પ્રિાણપત્રો  

(9)  સાિાતજક અને શૈક્ષતણક પછાિ વગષન ં નોન તિિીતિયરન ં પ્રિાણપત્ર 

(10) આતથષક નબળા વગષના ઉિેદવાર ે જાહેરાિની િારીખે િાન્યિા પ્રાપ્ત 

પ્રિાણપત્ર  

(11) CCC+ ૫રીક્ષા પાસ પ્રિાણપત્ર 

 



   અરજી ફોિષ તવનાિ લ્યે  

નડીઆદ નગરપાવિકા,વિ. ખેડા 

સ્રે્શન ફાયર ઓફીસરનુું અરજી ફોર્મ  
 

 

તાિતેરનો 

રુંગીન 

પાસપોર્મ  

સાઈઝનો 

ફોર્ો  

પ્રતિ, 

સભ્ય સતિવશ્રી, 

પસંદગી સતિતિ અને  

િીફ ઓફીસર  

નડીઆદ નગરપાતિકા  
 

            સ્ટેશન ફાયર ઓફીસરની જગ્યા પર તનિણ ંક આપવા અંગેની ઉિેદવાર 

િરીકેની અરજી. 

ઉિેદવારન ં નાિ:- ...................................................................................... 

હાિન ં સરનાિ ં :-.......................................................................................... 

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

જન્િ િારીખ :-.. .......................................ઉંિર/વર્ષ...............................િોબાઈિ 

નં................................... 

જાતિ :-.............................જ્ઞાતિ/પેટા જ્ઞાતિ:-

.......................................................કેટેગરી................................. 

િારી શૈક્ષતણક અને અન્ય િાયકાિ નીિે િ જબ છે.  

શૈક્ષવિક િાયકાત  પરીક્ષા 

પાસ 

કયામનુું 

િર્મ  

બોડમ/યુવન. નુું નાર્  ર્કા/ગ્રેડ  

ધોરણ -૧૨(એિ.એસ.સી.)    

સ્નાિક     

અન સ્નાિક     



નેશનિ ફાયર સતવષસ કોિેજ      

નાગપ રનો સ્ટેશન ઓફીસર 

અને ઇન્સ્ટર ક્ટરનો કોર્ષ 

અથવા નેશનિ ફાયર 

એકેડિી(AIILSG)વડોદરા 

અથવા નેશનિ ફાયર 

સતવષસ કોિેજ નાગપ રનો 

સબ ફાયર ઓફીસર કોર્ષ  

   

CCC ૫રીક્ષા પાસ    

            (પાના નું.૨ 

ઉપર) 



//૨// 

અન ભવ:- 

સુંસ્થાનુું નાર્ હોદો તારીખ થી 

તારીખ 

કુિ અનુભિના 

િર્મ 
    

    

    

 

હેવી િોટર વ્હીકિ ડર ાઇવીગં િાયસન્સની તવગિ :- 

અરજી ફીની તવગિ:-તડિાન્ડ ડર ાફ્ટ નં. ............................ િા.......................... 

 

બાંહેધરી 

આથી હ ં  ................................................................................ગાિ 

...........................િાિ કો......................તજલ્િો........................ ખાિરી આપ ં છ ં  કે ઉપર જણાવેિ 

િિાિ હકીકિો િારી ઉિિ જાણ િ જબ સાિી અને ખરી છે ઉપરોક્ત િાતહિી જો 

ખોટી જણાશે િો િારી ઉિેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

 

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

િારીખ:-                                                                             ઉિેદવારની સહી    

 

તબડાણની તવગિ :- 

(૧) શાળા છોડ્યાન ં પ્રિાણપત્ર  

(૨) ધોરણ -૧૨ ની િાકષશીટ  

(3) સ્નાિકની િાકષશીટ  

(૪) તડગ્રી પ્રિાણપત્રની નકિ  

(૫) નેશનિ ફાયર સતવષસ કોિેજ નાગપ રનો સ્ટેશન ઓફીસર અને ઇન્સટરક્ટરનો કોર્ષ 

અથવા નેશનિ ફાયર એકેડેિી(AIILSG) વડોદરા અથવા નેશનિ ફાયર સતવષસ કોિેજ 

નાગપ રનો સબ ફાયર ઓફીસર કોર્ષન ં પ્રિાણપત્ર      

(૬) જાતિનો દાખિો  

(૭) ડર ાઇવીગં િાયસન્સની નકિ  

(૮) અન ભવના પ્રિાણપત્રો  

(9)  સાિાતજક અને શૈક્ષતણક પછાિ વગષન ં નોન તિિીતિયરન ં પ્રિાણપત્ર 



(10) આતથષક નબળા વગષના ઉિેદવાર ેજાહેરાિની િારીખે િાન્યિા પ્રાપ્ત પ્રિાણપત્ર  

(11) CCC ૫રીક્ષા પાસ પ્રિાણપત્ર 



   અરજી ફોર્મ વિનાર્ુલ્યે  

નડીઆદ નગરપાવિકા,વિ. ખેડા 

ફાયર િાયરિેસ ઓફીસરનુું અરજી ફોર્મ  
 

તાિતેરનો 

રુંગીન 

પાસપોર્મ  

સાઈઝનો 

ફોર્ો  

પ્રતિ, 

સભ્ય સતિવશ્રી, 

પસંદગી સતિતિ અને  

િીફ ઓફીસર  

નડીઆદ નગરપાતિકા  
 

          ફાયર વાયરિેસ ઓફીસરની જગ્યા પર તનિણ ંક આપવા અંગેની ઉિેદવાર 

િરીકેની અરજી. 
 

ઉિેદવારન ં નાિ:- ...................................................................................... 

હાિન ં સરનાિ ં :-.......................................................................................... 
                  .......................................................................................... 

જન્િ િારીખ :-.. ..............................ઉંિર/વર્ષ...................િોબાઈિ 

નં................................... 

જાતિ :-.............................જ્ઞાતિ/પેટા જ્ઞાતિ:-

................................કેટેગરી................................. 

િારી શૈક્ષતણક અને અન્ય િાયકાિ નીિે િ જબ છે.  

શૈક્ષવિક િાયકાત  પરીક્ષા 

પાસ 

કયામનુું 

િર્મ  

બોડમ/યુવન. નુું નાર્  ર્કા/ગ્રેડ  

ધોરણ -૧૨(એિ.એસ.સી.)    

સ્નાિક     

અન સ્નાિક     

ઈિેક્ટર ોતનક એન્ડ    



કોમ્ય નીકેશન 
એન્જીનીયરીગં / ટેિી 
કોમ્ય નીકેશન 
એન્જીનીયરીગં/ ઈિેક્ટર ોતનક 
એન્જીનીયરીગં તવથ રતેડયો 
કોમ્ય નીકેશનિા તડપ્િોિા 
અથવા ડીગ્રી 
એન્જીનીયરીગં. 
 
CCC ૫રીક્ષા પાસ    

           (પાના નું.૨ ઉપર) 



//૨// 

અન ભવ:- 

સુંસ્થાનુું નાર્ હોદો તારીખ થી 

તારીખ 

કુિ અનુભિના 

િર્મ 
    

    

    

 

િાઇટ િોટર વ્હીકિ ડર ાઇવીગં િાયસન્સની તવગિ:- 

અરજી ફીની તવગિ:-તડિાન્ડ ડર ાફ્ટ નં. ............................ િા.......................... 
 

બાુંહેધરી 

આથી હ ં  ........................................................................................ગાિ ........................ 

િાિ કો.............................. તજલ્િો............................. ખાિરી આપ ં છ ં  કે ઉપર જણાવેિ 

િિાિ હકીકિો િારી ઉિિ જાણ િ જબ સાિી અને ખરી છે ઉપરોક્ત િાતહિી જો 

ખોટી જણાશે િો િારી ઉિેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 
 
                                                                              ............................................  

િારીખ:-                                                                             ઉિેદવારની સહી    
 

તબડાણની તવગિ :- 

(૧) શાળા છોડ્યાન ં પ્રિાણપત્ર  

(૨) ધોરણ -૧૨ ની િાકષશીટ  

(3) સ્નાિકની િાકષશીટ  

(૪) તડગ્રી પ્રિાણપત્રની નકિ  
       (૫) ઈિેક્ટર ોતનક એન્ડ કોમ્ય નીકેશન એન્જીનીયરીગં / ટેિી કોમ્ય નીકેશન 
એન્જીનીયરીગં/ ઈિેક્ટર ોતનક એન્જીનીયરીગં 

    તવથ રતેડયો કોમ્ય નીકેશનિા તડપ્િોિા અથવા ડીગ્રી એન્જીનીયરીગંન ં પ્રિાણપત્ર  

(૬) જાતિનો દાખિો  

(૭) ડર ાઇવીગં િાયસન્સની નકિ  

(૮) અન ભવના પ્રિાણપત્રો  

(9)  સાિાતજક અને શૈક્ષતણક પછાિ વગષન ં નોન તિિીતિયરન ં પ્રિાણપત્ર 

(10) આતથષક નબળા વગષના ઉિેદવાર ેજાહેરાિની િારીખે િાન્યિા પ્રાપ્ત પ્રિાણપત્ર  

(11) CCC ૫રીક્ષા પાસ પ્રિાણપત્ર 
 



   અરજી ફોર્મ વિનાર્ુલ્યે  

નડીઆદ નગરપાવિકા,વિ. ખેડા 

િીડીગં ફાયરિેનનુું અરજી ફોર્મ  
 

તાિતેરનો 

રુંગીન 

પાસપોર્મ  

સાઈઝનો 

ફોર્ો  

પ્રતિ, 

સભ્ય સતિવશ્રી, 

પસંદગી સતિતિ અને  

િીફ ઓફીસર  

નડીઆદ નગરપાતિકા  
 

          િીડીગં ફાયરિેનની જગ્યા પર તનિણ ંક આપવા અંગેની ઉિેદવાર િરીકેની 

અરજી. 
 

ઉિેદવારન ં નાિ:- ...................................................................................... 

હાિન ં સરનાિ ં :-.......................................................................................... 
                  .......................................................................................... 

જન્િ િારીખ :-.. ..............................ઉંિર/વર્ષ...................િોબાઈિ 

નં................................... 

જાતિ :-.............................જ્ઞાતિ/પેટા જ્ઞાતિ:-

................................કેટેગરી................................. 

િારી શૈક્ષતણક અને અન્ય િાયકાિ નીિે િ જબ છે.  

શૈક્ષવિક િાયકાત  પરીક્ષા 

પાસ 

કયામનુું 

િર્મ  

બોડમ/યુવન. નુું નાર્  ર્કા/ગ્રેડ  

ધોરણ -૧૨(એિ.એસ.સી.)    

સ્નાિક     

અન સ્નાિક     



નેશનિ ફાયર 

એકેડિી,(AIILSG) ,વડોદરા 

અથવા ગ જરાિ સરકાર 

િાન્ય આઈ.ટી.આઈ.િાંથી 

ફાયરિેન /ફાયર ટેકનોિોજી 

અને ઇન્ડસ્ટર ીયિ િેનેજિેન્ટ 

અથવા સિકક્ષ કોર્ષ સરકાર 

િાન્ય સંસ્થાિાંથી 

GCVT/NCVT પાસ  

   

         (પાના નું.૨ ઉપર)  

  



                                          //૨// 

અન ભવ:- 

સુંસ્થાનુું નાર્ હોદો તારીખ થી 

તારીખ 

કુિ અનુભિના 

િર્મ 
    

    

    

 

C[JLqિાઈટ (હળવા) િોટર વ્હીકિ િાયસન્સની તવગિ:- 

અરજી ફીની તવગિ:-તડિાન્ડ ડર ાફ્ટ નં. ............................ િા.......................... 
 

બાુંહેધરી 

આથી હ ં  ........................................................................................ગાિ ........................ 

િાિ કો.............................. તજલ્િો............................. ખાિરી આપ ં છ ં  કે ઉપર જણાવેિ 

િિાિ હકીકિો િારી ઉિિ જાણ િ જબ સાિી અને ખરી છે ઉપરોક્ત િાતહિી જો 

ખોટી જણાશે િો િારી ઉિેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 
 
                                                                              ............................................  

િારીખ:-                                                                             ઉિેદવારની સહી    
 

તબડાણની તવગિ :- 

(૧) શાળા છોડ્યાન ં પ્રિાણપત્ર  

(૨) ધોરણ -૧૨ ની િાકષશીટ  

(3) સ્નાિકની િાકષશીટ  

(૪) તડગ્રી પ્રિાણપત્રની નકિ  

       (૫) નેશનિ ફાયર એકેડિી,(AIILSG) ,વડોદરા અથવા ગ જરાિ સરકાર િાન્ય 

આઈ.ટી.આઈ.િાંથી ફાયરિેન /ફાયર-         

           -ટેકનોિોજી અને ઇન્ડસ્ટર ીયિ િેનેજિેન્ટ અથવા સિકક્ષ કોર્ષ સરકાર િાન્ય 

સંસ્થાિાંથી GCVT/NCVT પાસન ં પ્રિાણપત્ર  

(૬) જાતિનો દાખિો  

(૭) ડર ાઇવીગં િાયસન્સની નકિ  

(૮) અન ભવના પ્રિાણપત્રો  

(9)  સાિાતજક અને શૈક્ષતણક પછાિ વગષન ં નોન તિિીતિયરન ં પ્રિાણપત્ર 

(10) આતથષક નબળા વગષના ઉિેદવાર ે જાહેરાિની િારીખે િાન્યિા પ્રાપ્ત 

પ્રિાણપત્ર  
 



   અરજી ફોર્મ વિનાર્ુલ્યે  

નડીઆદ નગરપાવિકા,વિ. ખેડા 

ડર ાઈવર કિ પંપ ઓપરટેરન ં અરજી ફોર્મ  
 

તાિતેરનો 

રુંગીન 

પાસપોર્મ  

સાઈઝનો 

ફોર્ો  

પ્રતિ, 

સભ્ય સતિવશ્રી, 

પસંદગી સતિતિ અને  

િીફ ઓફીસર  

નડીઆદ નગરપાતિકા  
 

          ડર ાઈવર કિ પંપ ઓપરટેરની જગ્યા પર તનિણ ંક આપવા અંગેની ઉિેદવાર 

િરીકેની અરજી. 
 

ઉિેદવારન ં નાિ:- ...................................................................................... 

હાિન ં સરનાિ ં :-.......................................................................................... 
                  .......................................................................................... 

જન્િ િારીખ :-.. ..............................ઉંિર/વર્ષ...................િોબાઈિ નં................................... 

જાતિ :-.............................જ્ઞાતિ/પેટા જ્ઞાતિ:-

................................કેટેગરી................................. 

િારી શૈક્ષતણક અને અન્ય િાયકાિ નીિે િ જબ છે.  

શૈક્ષવિક િાયકાત  પરીક્ષા 

પાસ 

કયામનુું 

િર્મ  

બોડમ/યુવન. નુું નાર્  ર્કા/ગ્રેડ  

ધોરણ -૧૨(એિ.એસ.સી.)    

સ્નાિક     

અન સ્નાિક     

નેશનિ ફાયર    



એકેડિી,(AIILSG) ,વડોદરા 

અથવા ગ જરાિ સરકાર 

િાન્ય આઈ.ટી.આઈ િાંથી 

ફાયરિેન /ફાયર ટેકનોિોજી 

અને ઇન્ડસ્ટર ીયિ િેનેજિેન્ટ 

અથવા સિકક્ષ કોર્ષ સરકાર 

િાન્ય સંસ્થાિાંથી 

GCVT/NCVT પાસ 

         (પાના નું.૨ ઉપર)  

  



                                          //૨// 

અન ભવ:- 

સુંસ્થાનુું નાર્ હોદો તારીખ થી 

તારીખ 

કુિ અનુભિના 

િર્મ 
    

    

    

 

હેવી િોટર વ્હીકિ િાયસન્સની તવગિ:- 

અરજી ફીની તવગિ:-તડિાન્ડ ડર ાફ્ટ નં. ............................ િા.......................... 
 

બાુંહેધરી 

આથી હ ં  ........................................................................................ગાિ ........................ 

િાિ કો.............................. તજલ્િો............................. ખાિરી આપ ં છ ં  કે ઉપર જણાવેિ 

િિાિ હકીકિો િારી ઉિિ જાણ િ જબ સાિી અને ખરી છે ઉપરોક્ત િાતહિી જો 

ખોટી જણાશે િો િારી ઉિેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 
 
                                                                              ............................................  

િારીખ:-                                                                             ઉિેદવારની સહી    
 

તબડાણની તવગિ :- 

(૧) શાળા છોડ્યાન ં પ્રિાણપત્ર  

(૨) ધોરણ -૧૨ ની િાકષશીટ  

(3) સ્નાિકની િાકષશીટ  

(૪) તડગ્રી પ્રિાણપત્રની નકિ  

       (૫) નેશનિ ફાયર એકેડિી,(AIILSG) ,વડોદરા અથવા ગ જરાિ સરકાર િાન્ય 

આઈ.ટી.આઈ.િાંથી ફાયરિેન /ફાયર-         

           -ટેકનોિોજી અને ઇન્ડસ્ટર ીયિ િેનેજિેન્ટ અથવા સિકક્ષ કોર્ષ સરકાર િાન્ય 

સંસ્થાિાંથી GCVT/NCVT પાસન ં પ્રિાણપત્ર  

(૬) જાતિનો દાખિો  

(૭) ડર ાઇવીગં િાયસન્સની નકિ  

(૮) અન ભવના પ્રિાણપત્રો  

(9)  સાિાતજક અને શૈક્ષતણક પછાિ વગષન ં નોન તિિીતિયરન ં પ્રિાણપત્ર 

(10) આતથષક નબળા વગષના ઉિેદવાર ે જાહેરાિની િારીખે િાન્યિા પ્રાપ્ત 

પ્રિાણપત્ર  
 



   અરજી ફોર્મ વિનાર્ુલ્યે  

નડીઆદ નગરપાવિકા,વિ. ખેડા 

ફાયરિેન કિ ડર ાઈવરન ં અરજી ફોર્મ  
 

તાિતેરનો 

રુંગીન 

પાસપોર્મ  

સાઈઝનો 

ફોર્ો  

પ્રતિ, 

સભ્ય સતિવશ્રી, 

પસંદગી સતિતિ અને  

િીફ ઓફીસર  

નડીઆદ નગરપાતિકા  
 

          ફાયરિેન કિ ડર ાઈવરની જગ્યા પર તનિણ ંક આપવા અંગેની ઉિેદવાર 

િરીકેની અરજી. 
 

ઉિેદવારન ં નાિ:- ...................................................................................... 

હાિન ં સરનાિ ં :-.......................................................................................... 
                  .......................................................................................... 

જન્િ િારીખ :-.. ..............................ઉંિર/વર્ષ...................િોબાઈિ નં................................... 

જાતિ :-.............................જ્ઞાતિ/પેટા જ્ઞાતિ:-

................................કેટેગરી................................. 

િારી શૈક્ષતણક અને અન્ય િાયકાિ નીિે િ જબ છે.  

શૈક્ષવિક િાયકાત  પરીક્ષા 

પાસ 

કયામનુું 

િર્મ  

બોડમ/યુવન. નુું નાર્  ર્કા/ગ્રેડ  

ધોરણ -૧૨(એિ.એસ.સી.)    

સ્નાિક     

અન સ્નાિક     

નેશનિ ફાયર    



એકેડિી,(AIILSG) ,વડોદરા 

અથવા ગ જરાિ સરકાર 

િાન્ય આઈ.ટી.આઈ િાંથી 

ફાયરિેન /ફાયર ટેકનોિોજી 

અને ઇન્ડસ્ટર ીયિ િેનેજિેન્ટ 

અથવા સિકક્ષ કોર્ષ સરકાર 

િાન્ય સંસ્થાિાંથી 

GCVT/NCVT પાસ 

         (પાના નું.૨ ઉપર)  

  



                                          //૨// 

અન ભવ:- 

સુંસ્થાનુું નાર્ હોદો તારીખ થી 

તારીખ 

કુિ અનુભિના 

િર્મ 
    

    

    

 

િાઇટ/હેવી િોટર વ્હીકિ િાયસન્સની તવગિ:- 

અરજી ફીની તવગિ:-તડિાન્ડ ડર ાફ્ટ નં. ............................ િા.......................... 
 

બાુંહેધરી 

આથી હ ં  ........................................................................................ગાિ ........................ 

િાિ કો.............................. તજલ્િો............................. ખાિરી આપ ં છ ં  કે ઉપર જણાવેિ 

િિાિ હકીકિો િારી ઉિિ જાણ િ જબ સાિી અને ખરી છે ઉપરોક્ત િાતહિી જો 

ખોટી જણાશે િો િારી ઉિેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 
 
                                                                              ............................................  

િારીખ:-                                                                             ઉિેદવારની સહી    
 

તબડાણની તવગિ :- 

(૧) શાળા છોડ્યાન ં પ્રિાણપત્ર  

(૨) ધોરણ -૧૨ ની િાકષશીટ  

(3) સ્નાિકની િાકષશીટ  

(૪) તડગ્રી પ્રિાણપત્રની નકિ  

       (૫) નેશનિ ફાયર એકેડિી, (AIILSG), વડોદરા અથવા ગ જરાિ સરકાર િાન્ય 

આઈ.ટી.આઈ.િાંથી ફાયરિેન /ફાયર       

           ટેકનોિોજી અને ઇન્ડસ્ટર ીયિ િેનેજિેન્ટ અથવા સિકક્ષ કોર્ષ સરકાર િાન્ય 

સંસ્થાિાંથી GCVT/NCVT પાસન ં પ્રિાણપત્ર                  

       (૬) જાતિનો દાખિો  

(૭) ડર ાઇવીગં િાયસન્સની નકિ  

(૮) અન ભવના પ્રિાણપત્રો  

(9)  સાિાતજક અને શૈક્ષતણક પછાિ વગષન ં નોન તિિીતિયરન ં પ્રિાણપત્ર 

(10) આતથષક નબળા વગષના ઉિેદવાર ે જાહેરાિની િારીખે િાન્યિા પ્રાપ્ત 

પ્રિાણપત્ર  
 


