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STATE EXAMINATION BOARD , GANDHINAGAR
Rashtriya Indian Military College (RIMC) Entrance exam JUN-2017 (Term Jan 2018)
GOVERNMENT OF INDIA
Rashtriya Indian Military College (RIMC) Entrance exam JUN-2017 (Term Jan 2018)
will be taken by State Examination Board, Gandhinagar onDate: 01 (Thu) and 02 (Fri)JUN 2017 in
Gandhinagar.
Education Qualifications – Candidates should either be studying in Class VII orpassed
Class VII from any recognized school at the time of admission to the RIMC, i. e. on 01 JAN 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 Jan 2018 , i.e.,they should been
born not earlier than 02 Jan 2005 and not later than 01 Jul 2006.
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,
GarhiCantt, Dehradun, Uttarakhand, Pin-248003” through Speed post by forwarding self
addressed slip and an account payee bank demand draft of Rs.550/- for General Candidates and
Rs.505/- for SC/ST candidatesalonwith 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 31 March 2017.
NOTE. Locally Printed / Photocopy and without RIMC Hologram forms will be rejected.
For more Info. Website: www.rimc.org
Secretary
State Examination Board
Gandhinagar

