યાજમ યીષા ફિમ ,ગાનધીનગય
યા્રીમ ઈ્ડિમન ભીરીટયી કરેજ ( RIMC) દે શય ૂ ન-રલેળ યીષા ડિવે્ફય-૨૦૧૭ (જુ રાઇ -૨૦૧૮ ટભમ)
બાયત વયકાય
યા્મ યીષા ફિમ વાયા આય.આઇ.એભ.વી. દે શયા ૂ નની

જુ રાઇ-૨૦૧૮ ટભમભાન ધયણ-૮ભાન રલેળ ભાટે

ુ લાય) અને ૨ (ળવનલાય)
માનાય ડિવે્ફય-૨૦૧૭ ની રલેળ યીષા તા: ૧ ( ર

ડિવે્ફય ૨૦૧૭ ના યજ

ગાનધીનગય ખાતે માળે.
ાયકાત: આ યીષા રલેળ વભમે એટરે કે ૦૧ જુ

રાઇ ૨૦૧૮ એ ભાડમ ળાાભાનથી ધયણ-૭ ાવ

અથલા ધયણ -૭ ભાન બણતા કુ ભાય ભાટે જ છે .
ંમર:આ યીષાભાન ફેવલા ભાટે વલયાથી ૧ જુ રાઇ ૨૦૧૮ ના યજ ૧૧ ૧/૨ (૧૧ લમ ૬ ભડશના) લમ
કયતાન નાન અને ૧૩ લમ કયતાન ભટ શલ જઈએ નશી. એટરે વલયાથી તા.૨/૭/૨૦૦૫ શેરાન અને તા.
૧/૧/૨૦૦૭ છી જડભેર શલ જઈએ નશી.
આળેદનપર મેલળળા માટે ની રડિયા:

આ યીષા ભાટે ુ ન આલેદનર તથા ગત લોના રનરની

બુકરેટ ્ીિ ્ટથી ભેલલા ભાટે જનયર કેટેગયીના વલયાથીવએ ૂ ! ૬૦૦/- તથા એવ.વી./એવ.ટી. કેટેગયી
વલયાથીવએ (ાવતના રભાણર જિ )ુ ન ૂ |.૫૫૫/- ન “ THE COMMANDANT RIMC DEHRADUN

નાભન

ડિભાડિ રાપટ ેમેફર એટ “DRAWEE BRANCH , STATE BANK OF INDIA, TEL BHAVAN, DHERADUN,(BENK CODE), UTTARAKHAND તાના વયનાભા વાથેની રેચખત અયી વાથે

College, Garhi Cantt, Dehradun, Uttarakhand, Pin-

The Rashtriya Indian Military
ખાતે ભકરલાન યશેળે. અય્દાયે

તા ુ ન ર્મલશાય ુ ન વયનામુ ન ્્ટ યીતે ીન કિનનફય તથા કડટે ક નનફય વાથે રખ .ુ ન
આલેદનર ફે નકરભાન ચકવાઇ ૂલમક બયી ફે ાવટમ વાઈઝના પટા

, વલયાથી ુ ન િભીવાઇર

રભાણર, જડભ ુ ન રભાણર (નગયાચરકા અથલા રાભનચામત) , એવ.વી./એવ.ટી. ાવત ુ ન રભાણર તથા
જડભ તાયીખ અને શાર ે ધયણભાન અ્માવ કયતા શમ તેન ઉ્રેખ કયત વલયાથીના પટા વડશતન ળાાના
આચામમન અવર દાખરા વડશતના િૉયુભેડટ વાથે આલેદનર વચચલરી , યાજમ યીષા ફિમ , ગુજયાત યાજમ ,
વયકાયી

્ુ તકારમ વાભે , વેકટય -૨૧ , ગાનધીનગય ખાતે તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૭ સુધી અથલા તે શેરા ટારથી

અથલા ૂફૂ શચતુ ન કયલા ુ ન યશેળે .
નંધ : ્થાવનક છાેરા/ ઝેયષ તથા RIMC શરરાભ લગયના આલેદનર યદ થલા ાર યશેળે.
લ ુ ભાડશતી ભાટે

Website: www.rimc.org અને http://gujarat-education.gov.in/seb/
વચચલ
યાજમ યીષા ફિમ
ગાનધીનગય

STATE EXAMINATION BOARD, GANDHINAGAR
Rashtriya Indian Military College (RIMC) Entrance exam DEC-2017 (Term July-2018)
GOVERNMENT OF INDIA
Rashtriya Indian Military College (RIMC) Entrance exam DEC-2017 (Term July-2018)
Will be taken by State Examination Board, Gandhinagar on Date: 01 (Fri) and 02 (Sat) DEC2017 in Gandhinagar.
Education Qualifications – Candidates should either be studying in Class VII or
passed Class VII from any recognized school at the time of admission to the RIMC, i.e. on 01
July 2018.
Entry Age – Candidates appearing for the above test should not be less than 11 ½
years in age but should not have attained the age of 13 years as on 01 July 2018 , i.e., they
should been born not earlier than 02 July 2005 and not later than 01 Jan 2007.
Procedure to Obtain Application Forms - The prospectus- cum-application form and
booklet of old question paper can be obtained from The Rashtriya Indian Military College,
Garhi Cantt, Dehradun, Uttarakhand, Pin-248003 through Speed post by forwarding self
addressed slip and an account payee bank demand draft of Rs.600/- for General Candidates
and Rs.555/- for SC/ST candidates alonwith cast certificate. The demand draft will be made
in favour of THE COMMANDANT RIMC DEHRADUN, DRAWEE BRANCH, STATE BANK OF
INDIA, TEL BHAVAN, DEHRADUN, (BANK CODE-01576), UTTARAKHAND. The address
should be TYPED/WRITTEN clearly in CAPITAL LETTERS with pin code and contact number.
Application in duplicate on prescribed from accompanied by document to be
attached with application form two passport size photographs, Domicile Certificate of the
Candidate, Birth certificate (Issued by Municipal Corporation/Gram Panchayat), SC,ST
Certificate and Certificate from principal of the school in original with photograph on it
attested stating date of birth and in which Class Studying. Application Form should reach at
Secretary, State Examination Board, Opp. Government Library, Sector-21,Gandhinagar on
or before 30 September 2017.
NOTE. Locally Printed / Photocopy and without RIMC Hologram forms will be rejected.
For more Info. Website: www.rimc.org and http://gujarat-education.gov.in/seb/

Secretary
State Examination Board
Gandhinagar

