
                                       :- ભારતીય સેનામાાં જોડાવો :- 

:- લશ્કરી ભરતીમેળો- ગોધરા :-  (ફક્ત અપરણિત પરુૂષો માટ)ે 

                :- તારીખ:- ૦૫/૦૮/૨૦૨૧ થી ૨૨/૦૮/૨૦૨૧ :-       
 

                       
 
                                    

                                  ઓનલાઇન અરજી:- 
ભારતીય સનેાની વબેસાઇટ : www.joinindianarmy.nic.in પર ફક્ત ઓનલાઇન અરજી કરલે 

ઉમદેવારોન ેજ ભરતીમળેામાાં પ્રવશે. 
ઓનલાઇન અરજી કરવાનો સમયગાળો તારીખ:- ૦૬/૦૬/૨૦૨૧ થી તા.૨૦/૦૭/૨૦૨૧. 

સમાણવષ્ટ જીલ્લા :- 
( પાંચમહાલ,આિાંદ,વલસાડ,તાપી,ડાાંગ,નવસારી,સાબરકાાંઠા,વડોદરા,મહસેાિા,સરુત,બનાસકાાંઠા,  

નમમદા, મહીસાગર, અમદાવાદ, ગાાંધીનગર,અરવલ્લી,છોટાઉદપેરુ,ભરૂચ, ખડેા, દાહોદ             

દમિ અન ેદાદરા અન ેનગર હવલેી ) 

  

-:  ભરતી માટ ેજરૂરી ઉંમર, શકૈ્ષણિક લાયકાત અન ેશારીરરક માપદાંડો :-: 
 

ક્ર્મ કટેગેરી 

જગ્યાનુાં નામ 

જરૂરી શકૈ્ષિીક લાયકાત ઉંમર 

વષમ 

ઉંચાઇ 

સે.મી. 
વજન 

રક.ગ્રા. 
છાતી 

સે.મી. 
૧.  સોલ્જર  

(જનરલ ડ્યુટી) 

એસ.એસ.સી. ૪૫ ટકા કે તેથી વધુ સાથે 

પાસ તેમજ પ્રત્યેક ણવષયમાાં લઘુત્તમ  ૩૩ 

ટકા (સી-૨ ગ્રેડ તથા દરેક ણવષયમાાં  ડી ગ્રેડ 

હોવો જોઇએ)   

  ૧૭ ૧/૨ થી ૨૧               

(૦૧/૧૦/૨૦૦૦  

         થી   

૦૧/૦૪/૨૦૦૪)  

૧૬૮  ૫૦  ૭૭-

૮૨  

૨ સોલ્જર ક્લાકમ / 

સ્ટોર કીપર 

ટેકનીકલ/ઈન્વેન્ટરી 

મેનેજમેન્ટ 

  

લઘુત્તમ ૬૦ ટકા સાથે ધોરિ- ૧૨ કોઇપિ 

પ્રવાહ(આટમસ, કોમસમ, સાયન્સ) પાસ  

તેમજ પ્રત્યેક ણવષયમાાં ઓછામાાં ઓછા ૫૦ 

ટકા ગુિ હોવા જોઇશે તેમજ ધોરિ ૧૨ 

માાં અાંગ્રેજી અને ગણિત / એકાઉન્ટસ / બુક 

કીપીંગ ણવષયમાાં લઘુત્તમ ૫૦ ટકા ગુિ 

હોવા જોઇએ.  

   ૧૭ ૧/૨ થી ૨૩  

(૦૧/૧૦/૧૯૯૮  

          થી   

૦૧/૦૪/૨૦૦૪) 

૧૬૨   ૫૦  ૭૭-

૮૨   

૩. સોલ્જર ટે્રડસમેન 

( ધોરિ ૧૦ પાસ) 

ધોરિ ૧૦ પાસતેમજ પ્રત્યેક ણવષયમાાં 

ઓછામાાં ઓછા ૩૩ ટકા ગુિ હોવા 

જોઇએ. 

૧૭ ૧/૨ થી ૨૩  

(૦૧/૧૦/૧૯૯૮  

          થી   

૦૧/૦૪/૨૦૦૪) 

૧૬૮  ૪૮   ૭૬-

૮૧ 

૪. સોલ્જર ટે્રડસમેન 

( ધોરિ ૦૮ પાસ) 

ધોરિ ૦૮  પાસ તેમજ પ્રત્યેક ણવષયમાાં 

ઓછામાાં ઓછા ૩૩ ટકા ગુિ હોવા 

જોઇએ. ( ઘોડારીયો , હાઉસ કીપર અને 

મેસ કીપર ટ્રેડ માટે ) 

૧૭ ૧/૨ થી ૨૩  

(૦૧/૧૦/૧૯૯૮  

          થી   

૦૧/૦૪/૨૦૦૪) 

૧૬૮  ૪૮   ૭૬-

૮૧ 

સ્થળ:- કનેલાવ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષ,ગોધરા,જી-પચંમહાલ. 



૫. 
 

સોલ્જર ટેકનીકલ  

( ધોરિ ૧૨ પાસ) 

ધોરિ ૧૨ સાયન્સ  ણવષય સાથ ે પાસ 

તેમજ  અાંગ્રેજી, ગણિત,ફીજીકસ અને 

કેમેસ્ટ્રી સાથે ઓછામાાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુિ 

અને પ્રત્યેક ણવષયમાાં ૪૦ ટકા ગુિ હોવા 

જોઇએ. 

૧૭ ૧/૨ થી ૨૩  

(૦૧/૧૦/૧૯૯૮  

          થી   

૦૧/૦૪/૨૦૦૪) 

૧૬૭  ૫૦   ૭૬-

૮૧ 

૬ સોલ્જર ટેકનીકલર 

(એણવએશન/ 

એમ્યુનેશન 

એકઝામીનર  

( ધોરિ ૧૨ પાસ) 

ધોરિ ૧૨ સાયન્સ  ણવષય સાથ ે પાસ 

તેમજ  અાંગ્રેજી, ગણિત,ફીજીકસ અને 

કેમેસ્ટ્રી સાથે ઓછામાાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુિ 

અને પ્રત્યેક ણવષયમાાં ૪૦ ટકા ગુિ હોવા 

જોઇએ. 

૧૭ ૧/૨ થી ૨૩  

(૦૧/૧૦/૧૯૯૮  

          થી   

૦૧/૦૪/૨૦૦૪) 

૧૬૭  ૫૦   ૭૬-

૮૧ 

૭ સોલ્જર નર્સમગ 

આણસસ્ટન્ટ/ નર્સિંગ 

આસીસ્ટન્ટ વેટનરી  

( ધોરિ ૧૨ પાસ) 

ધોરિ ૧૨ સાયન્સ  ણવષય સાથ ે પાસ 

તેમજ  અાંગ્રેજી, બાયોલોજી,ફીજીકસ અને 

કેમેસ્ટ્રી સાથે ઓછામાાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુિ 

અને પ્રત્યેક ણવષયમાાં  ૪૦ ટકા ગુિ હોવા 

જોઇએ. 

                      અથવા  

ધોરિ ૧૨ સાયન્સ  ણવષય સાથ ે પાસ 

તેમજ  અાંગ્રેજી, બોટની, 

જીયોલોજી,ફીજીકસ અને કેમેસ્ટ્રી સાથે 

ઓછામાાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુિ અને પ્રત્યેક 

ણવષયમાાં  ૪૦ ટકા ગુિ હોવા જોઇએ. 

૧૭ ૧/૨ થી ૨૩  

(૦૧/૧૦/૧૯૯૮  

          થી   

૦૧/૦૪/૨૦૦૪) 

૧૬૭  ૫૦   ૭૬-

૮૧ 

નોંધ:- અનસુણૂચત જનજાણત(એસ.ટી.) ના ઉમદેવારો માટ ેઉપર જિાવલે તમામ કટેગેરીમાાં ઉંચાઇ  

        ૧૬૨સ.ેમી., વજન ૪૮રક.ગ્રા. તમેજ છાતી- ૭૭-૮૨ રહશે.ે  

:-: ઓનલાઇન અરજી અન ેભરતી સાંબાંધી અગત્યની સચૂનાઓ :-: 

(૧) ઓનલાઇન અરજી કરવા માટ ેઉમદેવાર પાસે પોતાનુાં ઇ-મેલ એડ્રસે અને મોબાઇલ નાંબર હોવા ફરણજયાત છે. કોઇ   

      એક ઈ-મઈેલ અન ેમોબાઇલ નાંબરથી એકથી વધાર ેવ્યણક્તઓનુાં ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રશેન/ અરજી થઇ શકશે નણહ.  

(૨) ઓનલાઇન અરજી કરેલ ઉમદેવારન ેરજીસ્ટડમ ઇ-મેલ પર એડણમટ કાડમ મોકલવામાાં આવશ.ે તેમાાં દશામવલે સમય અન ે  

      સ્થળ ેઉમદેવાર ેપોતાના તમામ અસલ પ્રમાિપત્રો અન ેતનેી બ ેપ્રમાિીતનકલ સાથ ેરૂબરૂ ઉપણસ્થત રહવેાનુાં રહશે.ે  

(૩) ઓનલાઇન અરજી કરતી સમય ે ઉમદેવારન ે પોતાનુાં નામ, જન્મતારીખ, ણપતાનુાં નામ, માતાનુાં નામ જેવી ણવગતો  

      સ્પલેીંગની ભલૂ ણસવાય ચોક્કસાપવૂમક (SSC માકમશીટ અન ેઆધાર કાડમના આધાર ેહોવુાં જોઈએ જો બાંનેમાાં નામ   

      અલગ જોવા મળતા હોઈ તો માકમશીટના આધાર ે આધારકાડમમાાં સધુારો કરાવી દવેો) એન્ટર કરવા જિાવવામાાં આવ ે છે.  

      પ્રમાિપત્રોની ચકાસિી દરણમયાન તેમાાં કોઇ ણવસાંગતતા જોવા મળ્યેથી ઉમદેવારી રદ થઇ શક ેછે.  

(૪) ઉમદેવાર ેપોતાનુાં એડમીટ કાડમ તા.૨૧.૦૭.૨૦૨૧ થી ૦૪.૦૮.૨૦૨૧ દરણમઆન પોતાના ઈમલે આઈ.ડી પરથી ડાઉનલોડ 

     કરવાનુાં રહશે.ે અરજીમાાં આપલે ઇ-મલે, પાસવડમ અન ેમોબાઇલ નાંબર સમગ્ર ભરતી પ્રરિયા પિૂમ થાય ત્યાાં સધુી જાળવી રાખવા  

     અન ે સમયાાંતર ેચેક કરતા રહવેુાં..  

(૫) ઉમદેવારના શરીર પર ટટે ુક ેઅન્ય કોઇ પિ કલર માક્સમ હશ ેતો ભરતીપ્રરિયા માટ ેલાયક ગિાશ ેનણહ.  

(૬) ૨૧ વષમની ઉંમર પહલેા જો ઉમદેવારના લગ્ન થયલે હશ ેતો ત ેભરતી માટ ેઅયોગ્ય ઠરશ.ે  

(૭) ઉમદેવારોન ેભરતી માટ ેજતા પવૂ ેઆાંખ,કાન,નાક,માનસીક તિાવ,ધબકારા હાડકા તબીબી તપાસ કરાવી લવેા સલાહ છે.  

(૮) ભરતીપ્રરિયામાાં ઉમદેવારના આધાર કાડમ અન ેડોમીસાઇલ પ્રમાિપત્રની જરૂરરયાત રહતેી હોવાથી સમયસર આ     

      પ્રમાિપત્રો કઢાવી લવેાની તકદેારી રાખવી.  

(૯) ઉપરોક્ત ભરતીમાાં દશામવેલ કેટગેરીમાાં એક જ કટેગેરીની જગ્યા પર અરજી કરવાની રહશે.ે જો એક કરતા વધાર ેજગ્યા ઉપર 

      અરજી કરશ ેતો તમામ ભરતીમાાં  ઉમદેવારી અયોગ્ય ઠરશ.ે  

(૧૦) એડણમટ કાડમમાાં ભરતીના સ્થળ ેઆપલે તારીખના એક રદવસ પહલેા  બપોર ે ૩.૦૦ વાગ્યા સધુી પહોચવુાં 

        અન ેસાાંજે ૬ વાગ્યા પહલેા   રીપોટીંગ કરવાનુાં રહશે.ે  

 



:-: ભરતીમેળામાાં સાથે રાખવાના અસલ પ્રમાિપત્રો / દસ્તાવેજો:-: 

(૧) એડણમટ કાડમની ણપ્રન્ટ આઉટ. 

(૨) SSC/HSC/અન્ય શકૈ્ષિીક લાયકાતોની અસલ માકમશીટ અન ેપાસીંગ સટીરફકેટ. 

(૩) સ્કુલ લીવીંગ સટીરફકેટ (L.C.) / જન્મ પ્રમાિપત્ર. જો અભ્યાસ ચાલ ુહોય તો બોનાફાઇડ પ્રમાિપત્ર. 

(૪) ગામના સરપાંચ/ શાળાના આચાયમશ્રી /પોલીસ અણધક્ષકશ્રી દ્વારાઇસ્ય ુથયલેઅન ેછ માસથી વધ ુજુનુાં ન હોય અન ે 

      સહી કરનાર સત્તાણધકારીએ ઉમદેવારનો ફોટો પ્રમાિીત કરલે હોય તવેુાં ચારરત્ર્ય પ્રમાિપત્ર. 

(૫) ડોમીસાઇલ પ્રમાિપત્ર. 

(૬) હાલના રહઠેાિનો દાખલો. 

(૭) જાણતનો દાખલો:- SC/ST/OBC  ઉમદેવારોના રકસ્સામાાં મામલતદાર / તાલુકા ણવકાસ અણધકારીશ્રી / સાંબાંણધત     

      સમાજ કલ્યાિ અથવા તકદેારી અણધકારીશ્રી દ્વારા ઇસ્ય ુથયલે પ્રમાિપત્ર. 

(૮) NCC પ્રમાિપત્રો / રાણિય,રાજ્ય અથવા જીલ્લા કક્ષાની રમત-ગમત સ્પધામમાાં ભાગ લીધલે હોય તો ત ેઅાંગનેાાં    

     ઓરીજનલ પ્રમાિપત્રો સાથ ેરાખવા. 

(૯) પોતાનુાં અન ેમાતા-ણપતાનાાં ફોટો ઓળખપત્રો ( આધાર કાડમ / પાન કાડમ/ ચૂાંટિી કાડમ / રશેન કાડમ / અન્ય માન્ય  

      ઑળખપત્ર) 

(૧૦) તાજેતરમાાં પડાવલે ૨૦ કલર પાસપોટમ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ ફરજીયાત સાથ ેરાખવા. 

(૧૧) એક્સ સર્વમસ મને / વોર વીડો (ણવધવા (ગાંગા સ્વરૂપ) / સર્વમસ મને / વીડો (ણવધવા (ગાંગા સ્વરૂપ) ના પુત્રો માટ ેરૂ.  

        ૨૦/- ના સ્ટમે્પ પપેર પર એક્સ સર્વમસ મેન  દ્વારા ઉમદેવારની જન્મતારીખ અન ેભરતી માટ ેપ્રથમ /બીજીવખત  

         સ્પોન્સર કયામની ણવગતો સાથનેુાં રીલશેનશીપ   સટીરફકટે. 

(૧૨) ભરતી રલેીના તારીખના ૭૨ કલાક(ત્રિ રદવસ) પહલેાનુાં કોવીડ-૧૯નુાં ( કોરોના મકુ્તનુાંપ્રમાિપત્ર    

        એપણેન્ડક્ષ –E ) નજીકના સરકારી દવાખાના માાંથી  મળેવીન ેરજુ કરવુાં. 

(૧૩) વાલીનુાં સાંમતી (ભરતીના જોખમ અાંગનેુાં સાંમતી ) પત્રક એપણેન્ડક્ષ -F મજુબ લાવવુાં . 

(૧૪) ૧૦ રૂણપયા ના સ્ટમે્પ પપેર પર એરફડણેવટ નોટરી પાસ ેકરાવીન ેએપણેન્ડક્ષ -G મજુબ  ફરજીયાત  

         સાથ ેલાવવાનુાં રહશ.ે 

(૧૫) ભરતીના સ્થળ ેભરતી દરણમયાન માસ્ક, હાથના મોજા, સનેીટાઈઝર, પાિીની બોટલ અન ેહળવો    

        નાસ્તો સાથ ેરાખવો તથા ચોમાસુાં હોવાના કારિ ેપોતાના તમામ ઓરીજનલ ડોક્યમુને્ટ પોતાની  

        પ્લાણસ્ટકની બગેમાાં રાખવા . 

(૧૬) એડણમટ કાડમ  ડાઉનલોડ કરવામાાં મશુ્કલેી પડ ેતો  ARO અમદાવાદનો તાત્કાણલક સાંપકમ કરવો.  

  

નોંધ: 

 ઉપર જિાવલે માણહતી રજુ કરલે છે જેમાાં ભરતી પ્રરિયા અાંગ ે અથમઘટનનો કોઈ પ્રશ્ન ઉભો થાય તો 

www.joinindianarmy.nic.in  ની વેબસાઈટ પરનુાં અાંગ્રજેી નોટીફીકશેન વાાંચવા તમેજ આમી રીિટુીગ 

ઓફીસ(ARO) અમદાવાદના હલે્પલાઇન નાં ૦૭૯-૨૨૮૬૧૩૩૮/ ૯૯૯૮૫૫૩૯૨૪  પર સાંપકમ કરવા ણવનાંતી   

 આ ભરતી પ્રરિયા ભારતીય સનેા દ્વારા તદ્દન  ણનષ્પક્ષ અન ે કોઇ પિ જાતના ભદેભાવ ક ે લાગ-વગ ણવના 

યોજાતી હોય આ અાંગ ેભ્રામક પ્રચાર કરતા વચટેીયા / દલાલોથી સાવધ રહવેુાં  

 

સાંપકમ:- 

નજીકની જીલ્લા રોજગાર ણવણનમય કચરેીનો    

               સાંપકમ નાંબર:- 

         ૬૩૫૭૩૯૦૩૯૦.  

આમી રીિટુીંગ કચરેી, 

કમે્પ હનમુાન સામ,ે શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૩. 

ફોન: ૦૭૯-૨૨૮૬૧૩૩૮/ ૯૯૯૮૫૫૩૯૨૪. 

(કામકાજના કલાકો દરણમયાન) 

 


