
 

 

 
 

તારીખ:13-07-2020                               

ઓપન આર્મી ભરતી રે્મળા ર્માટે વિગતિાર ર્માહિતી 
 કોણ ભાગ લઈ શકશે.  

જાર્મનગર, પોરબદંર, રાજકોટ, અર્મરેલી, ભાિનગર, જૂનાગઢ, સરેુન્દ્રનગર, કચ્છ, ગીર સોર્મનાથ, બોટાદ, ર્મોરબી, દેિભવૂર્મ 
દ્વારકા અને દીિ (UT) ના મળૂ રિિેાસી આ ભરતીર્મા ંભાગ લેિા પાત્ર છે 
 
 

જ્ગ્યાનુ ંનાર્મ ઉંર્મર ઊંચાઈ િજન  છાતી અભ્યાસ 

Soldier General Duty 17 ½-21 

168 

50 77+5 
ધોરણ 10 45% અને દરેક વિષયર્મા ંએકંદરે 33 ગણુ સાથે 
પાસ  

Soldier Tradesman 17 ½-23 48 76+5 ધોરણ 10 ના દરેક વિષયર્મા ંએકંદરે 33 ગણુ સાથે પાસ 

Soldier Tradesman 17 ½-23 48 76+5 ધોરણ 8 ના દરેક વિષયર્મા ંએકંદરે 33 ગણુ સાથે પાસ 

Soldier Technical 17 ½-23 

167 

50 76+5 
વિજ્ઞાન પ્રિાિ સાથે 10 + 2 ર્મા ં ભૌવતકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર, 

ગણણતઅને અંગ્રેજી વિષયર્મા ં50% સાથે પાસ  

Soldier Nursing 
Assistant/Nursing 
Assistant Veterinary 

17 ½-23 50 77+5 

વિજ્ઞાન પ્રિાિ સાથે 10 + 2 ર્મા ં ભૌવતકશાસ્ત્ર, 
રસાયણશાસ્ત્ર, જીિવિજ્ઞાન અને અંગ્રેજી વિષયર્મા ં50% સાથે 
પાસ 

Soldier Clerk/Store 
Keeper Technical/ 
Inventory Management 

17 ½-23 162 50 77+5 
કોઈપણ શાખાર્મા ં10 + 2 ર્મા ં60% ગણુ સાથે પાસ અને 
અંગ્રેજી અને ગણણત/એકાઉન્દ્ટર્મા ં50% ગણુ ફરજીયાત  

 

 અરજી કયા અને કેિી રીતે કરિી 
તાલીર્મ રે્મળિિા ર્માગતા ઇચ્ુક પાટીદાર ઉરે્મદિારને તારીખ 13-07-2020 થી 12-08-2020 સધુીર્મા ં
www.sardardham.org  ઓનલાઈન અરજી કરિાની રિશેે.  
 

 

 સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ક્ટ ક્યા અને ક્યારે થશે? 

સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ક્ટ તારીખ 16-08-2020 બાદ ભાિનગર, બોટાદ, અર્મરેલી, સરેુન્દ્રનગર , રાજકોટ, તાલાળા-ગીર, જુનાગઢ, 

જાર્મનગર, ર્મોરબી, દેિભરૂ્મી દ્વારકા, ભજુ-કચ્છ ખાતે યોજાશે જે સ્ક્થળ અને સર્મયની જાણ આપને SMS અથિા E-mail 
દ્વારા કરિાર્મા ંઆિશે.  

 
 

 સ્ક્રીનીંગ કસોટી કેિી રીતે થશે?  

સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ક્ટર્મા ંઊંચાઈ, િજન અને છાતી તેર્મજ શૈક્ષણણક લાયકાત સાથે નીચે મજુબની શાહરરીક કસોટીર્મા ંQualified 

થવુ ંજરૂરી રિશે.  

રર્મ કસોટી લાયકાત 

1 1600ર્મી. દોડ  િધરુ્મા ંિધ ુ9 ર્મીનીટ  

2 સ્ક્તભં સતંલુન( Pull Ups) ઓછાર્મા ંઓછા 3 સ્ક્તભં સતંલુન 

3 લાબંી કદૂ ઓછાર્મા ંઓુ ં6 ફૂટ  

4 ઝીંગ ઝેગ બેલેન્દ્સ  ફકત Qualified 
 

http://www.sardardham.org/


 

 ર્માગગદશગન કોણ રે્મળિી શકશે.   

સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ક્ટર્મા ંપસદંગી પાર્મનાર ઉરે્મદિારને રાજકોટ, ભાિનગર, જાર્મનગર ખાતે િોસ્ક્ટેલ સવુિધા સાથે રર્મતગર્મત 
સકુંલર્મા ં વન:શલૂ્ક ર્માગગદશગન આપિાર્મા ંઆિશે. ર્માગગદશગન સ્ક્થળની ફાળિણી વિદ્યાથીએ આપેલ સ્ક્થળ પ્રાધાન્દ્યને 
આધારે થશે.  

    

 ર્માગગદશગન કેટલો સર્મય ર્મળશે.   

તારીખ 04-09-2020 થી 07-10-2020 સધુી રાજકોટ, ભાિનગર, જાર્મનગર ખાતે રર્મતગર્મત સકુંલર્મા ં વન:શલૂ્ક 
ર્માગગદશગન આપિાર્મા ંઆિશે. 

 
 

 દેિભરૂ્મી દ્વારકા ઓપન આર્મી ભરતી ક્યારે યોજાશે અને તેના ફોર્મગ ક્યારે ભરાશે?  

તારીખ 15-09-2020 થી 30-09-2020 સધુીર્મા ંwww.joinindianarmy.nic.in પર ઓનલાઈન ફોર્મગ ભરિાના રિશેે. 
તેર્મજ તારીખ 10-10-2020 થી 19-10-2020 સધુી દેિભરૂ્મી દ્વારકા ખાતે ઓપન ભરતી યોજાશે જેર્મા ં તર્માર્મ 
તાલીર્માથી ભાગ લેિાનો રિશેે.  

 
 

 લેખીત પરીક્ષાનુ ંર્માગગદશગન ર્મળશે?  

દેિભરૂ્મી દ્વારકા ખાતે ઓપન ભરતીર્મા ં પાસ થનાર તર્માર્મ ઉરે્મદિારને લેખીત પરીક્ષા ર્માટે સરદારધાર્મ દ્વારા 
ર્માગગદશગન આપિાર્મા ંઆિશે.  

 
 

 ર્મારી પાસે NCC ‘C’ સટીફીકેટ છે ર્મારે લેણખત પરીક્ષા આપિી પડશે ?  

NCC ‘C’ સટીફીકેટ ધારકને સૈવનક જનરલ ડયટુી ર્માટે લેખીત પરીક્ષા ર્માથંી છૂટ ર્મળશે. જ્યારે અન્દ્ય જ્યાર્મા ં15 
ર્માકગસ િધારાના ર્મળિા પાત્ર છે.  
 

 

 આ ભરતીનુ ંપગાર ધોરણ શુ ંિશે?  

ભારત સરકારના 7ર્મા ંપગારપચં વનયર્મ અનસુાર પગાર ધોરણ સ્ક્કેલ પે 5200-20500 + ગે્રડ પે + આર્મી સવિિસ 
ટેક્ષ + અન્દ્ય ભથ્થા ર્મળિા પાત્ર રિશેે.  

 

 સર્મગ્ર આયોજન દરમ્યાન કોિીડ-19 ને અનરુૂપ શુ ંપગલા ંિશે.  

સર્મગ્ર આયોજન દરમ્યાન ભારત સરકારની ર્માગગદવશિકાને અનસુરિીએ દરેક ઉરે્મદિારની ફરજ રિશેે. તેર્મજ 
સ્ક્િાસ્ક્થ્યને લગતી તર્માર્મ જિાબદારી ઉરે્મદિારની પોતાની રિશેે.  

 
 
 

 
 
 

 

ઓહફસ : સરદારધાર્મ, િૈષ્ણોદેિી સકગલ, એસ. પી. રીંગ રોડ, અર્મદાિાદ – 382421 

   ફોન : 7575008386/7184/1596/1597/1548  
ઈ-રે્મઈલ : csc.sardardham@gmail.com    •  ટેલીગ્રાર્મ : @Sardardham_CSC 

ગગજી સતુહરયા 
પ્રમખુ સેિક 

સરદારધાર્મ & કેળિણીધાર્મ 

જશિતં એ. પટેલ 

ર્મિાર્મતં્રી 
સરદારધાર્મ 

એચ.એસ.પટેલ IAS (Retd.) 

સી.ઇ.ઓ 

સરદારધાર્મ  

સી.એલ.ર્મીના IAS (Retd.) 

ડાયરેક્ટર, વસવિલ સવિિસ સેન્દ્ટર 
સરદારધાર્મ & કેળિણીધાર્મ  
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