ARMY RECRUITING OFFICE, GUNTUR

సైనిక మిక
ూ ట్మెంట్ కమాలమెం, గ ెంటృయు
ARMY RECRUITMENT RALLY AT DR. BR AMBEDKAR STADIUM, KARIMNAGAR
(TELANGANA) FROM 07 OCTOBER 2019 TO 17 OCTOBER 2019

తెలెంగణలోని కమెంనగర్ డా.నృ.ఆర్.అెంఫేడ్కర్ సటేడిమెంలో అకటేఫర్ 07, 2019 నఽెంచి
అకటేఫర్ 17, 2019 వయకు సైనిక నిమాభక మాలీ
1.
Army Recruitment Rally under the aegis of Headquarters Recruiting Zone, Chennai will be conducted
by Army Recruiting Office, Secunderabad from 07 October 2019 to 17 October 2019 at Dr BR Ambedkar
Stadium, Karimnagar (Telangana) to enroll eligible candidates into the Army from seven districts of
Andhra Pradesh viz, Anantapur, Chittoor, Guntur, Kadapa, Kurnool, Nellore & Prakasam in Soldier
Pharma category. Candidates will have to apply online only, on the official web site
www.joinindianarmy.nic.in from 23 Aug 19 to 22 Sep 19. Admit cards will be issued online after
23 Sep 2019. Candidates are requested to bring their admit card, application & documents mentioned in
the admit card at the rally site. Date and time of reporting at rally site will be mentioned on the admit card.
Print out of admit card can be taken after 23 Sep 2019 from www.joinindianarmy.nic.in. Candidates are advised
to carry their Admit Card and documents in water proof transparent document sleeves / sheet protection to cater
for guard against damage due to inclement weather.
ఴెడ్క్ాయటర్స్ మిక్ూటింగ్ జోన్ ఆధాయయింలో ఆమమీ మిక్ూట్బింట్ మయలీతు ళక్ింద్రాఫాద్లోతు ఆమమీ మిక్ూటింగ్ క్మయలమిం
2019 అక్టటఫర్స 07 నఽిండి 2019 అక్టటఫర్స 17 వయక్ు క్మమింనగర్స ( తెలింగణ) లోతు డరక్టర్స తఆర్స అింఫేదకర్స ళటటడిమింలో
తుయాఴిసత ఽింద్ి. సో లజ ర్స తౄమీ లృఫాగింలో ఆింధాద్
ా ేశ్, అనింతుయిం, చిత
త యు, గ ింటృయు, క్డతృ, క్యౄనలు, నెలూ యు &
ాక్శిం. 23 ఆగసఽట 19 నఽిండి 22 ళెట ింె ఫర్స 19 వయక్ు అధిక్మిక్ రెబ్ళెైట్ www.joinindianarmy.nic.in లో ఆన్ల ైన్లో
భాతాబే అబయయుథలు దయఖాసఽత చేసఽక్టరలి. 23 ళెట ింె ఫర్స 2019 తమాత ఆన్ల ైన్లో అడిీట్ క్యుులు జామమ చేమఫడతరభ.
అబయయుథలు తభ అడిీట్ క్యుు, దయఖాసఽతనఽ తీసఽక్ుమరలతు అబయమిథించరయు. మయలీ ళెైట్ వదద అడిీట్ క్యుులో టమకకనన &
తరాలు.

మయలీ

ళెైట్

వదద

మితృో ర్సట

చేళన

తేద్ీ

భమిమ

సభమిం

అడిీట్

క్యుులో

టమకకనఫడెతేింద్ి.

www.joinindianarmy.nic.in నఽిండి 23 ళెట ింె ఫర్స 2019 తమాత ాింట్ అవుట్ ఆఫ్ అడిీట్ క్యుు తీసఽక్టవచ్ఽు. ాతిక్ల
రతరవయణిం క్యణింగ నషట ిం జయగక్ుిండర క్తృడటాతుక్ అబయయుథలు తభ అడిీట్ క్యుు భమిమ తరాలనఽ రటర్స ర
ూ ఫ్
తృయదయశక్ డరక్ుయబింట్ ళ఼ూ వ్స్ / ల఼ట్ తృర ా టెక్షన్లో తీసఽక్ెయూ లలతు సాచిించరయు.

DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN COMPUTERISED. TOUTS CAN
NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.

తుమాభక్ క్ూమ అింతర క్ింరయటర్స ద్రామ జయుగ తేింద్ి, క్ఫటట దయలయులనఽ నమ్మీ మీ డఫ ు విధర చేసఽక్టక్ిండి. దయలయులు ఏమ్మ
చేమలేయు. మీ క్ఠోయశూభెై నభీక్ిం ఉించ్ఽక్టిండి.
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2.
Recruitment Programme :
Date and time of screening of documents, Physical Fitness Test and
Physical Measurement Test will be mentioned on the Admit Card.
తుమాభక్ క్యయక్ూభిం
:
డరక్యబింటూ మిశీలన, పటెనస్ టెసట ఽ, ఱమమయక్ క్ొలతల మమక్ష సభమిం, తేద్ీ
అడిీట్ క్యుుెై టమకకతు ఉింట ింద్ి.
3.
Medical Exam of Candidates : Medical examination will be carried out with effect from 08 Oct 2019
onwards at the Rally Site.
అబయయుథలక్ు రెైదయ మమక్షలు :
మయలీ ాద్ేశింలో రెైదయ మమక్షలు అక్టటఫర్స 8, 2019 నఽించి తుయాఴిించ్డిం
జయుగ తేింద్ి.

Notes / నోట్్:(a)

Candidates who are below 18 years of age will have to bring their Parents Consent Certificate.
Format of affidavit on Non Judicial Stamp Paper is attached to this notification.
18 ఏళ్ూ వమసఽ్ క్ింటే తక్ుకవునన అబయయుథలు తభ తలిూ దిండెాల నఽించి సభీతి తాిం తీసఽమరలి్
ఉింట ింద్ి. ద్రతుక్ సింఫింధిించి నరన్ జూడిలమల్ సటింప్ టమెప తీసఽక్ుమవలి్న అపడలృట్ నభూన ఈ నోటపక్ైషన్
క్ు జత చేమడబైనద్ి.
(b)
Sportsmen who have represented India at International level and State at National level within
the last two years. For list of sports under which relaxation in physical standards is admissible attention
is invited to www.joinindianarmy.nic.in website.
గడిచిన మెిండేళ్ూలో ఫాయత్ తయున అింతమజతీమ సథభలో లేద్ర జాతీమసథభలో మషట ింర తయున
తృాతితుధయిం వఴిించిన క్రూడరక్యులు. రమిక్ ఱమమయక్ ాభాణరలోూ అనఽభతిించే మ్మనహాభింునక్ు సింఫింధిించిన
క్రూడల జాతతర క్టసిం www.joinindianarmy.nic.in రెఫ్ై్ట్ చ్ాడిండి. .
(c)
Sportsmen who have represented district at State level and University team or regional Team at
district level within 1st/2nd position within last two years. Sports certificates should be with registration
number and from Government Recognised Sports Institutes / Bodies as under:గడిచిన మెండేళ్లలో మషట స
ర థ భలో జిలాూక్ు లేద్ర జిలాూ సథభలో మూతువమి్టీ లేద్ర తృాింతీమ టీభ క
తృాతితుధయిం వఴిించి 1వ/2వ తృర జిషనోూ

తులిచినరయు. రమి సో ర్సట్ సమిటపక్ైటూెై మిజిళటటష
ర న్ నెింఫర్స ఉిండరలి. రటతు

మషట ింర గ మితించిన క్రూడర క్ైింద్రాలు/సింసథ లు జామమ చేమాలి. ఈ ద్ిగ వన మమతిలో అలృ ఉిండరలి:(i)

(ii)

(iii)

(iv)

All Senior / Junior National
Championship Certificates

- Respective National Federation.

అతున ళ఼తుమర్స / జూతుమర్స నేషనల్ పెడమైషన్

- ఛరింమతుి ప్ సమిటపక్ైటూ

All States & District Level
Certificate

- Respective State Sports
Association.

అతున మషట &
ర జిలాూసథభ క్రూడర సమిటపక్ైట్

- సింఫింధిత మషట ర క్రూడర సింఘిం

All University Level
Certificate

- Inter University Sports Board.

అతున లృశాలృద్రయలమ సథభ క్రూడర సమిటపక్ైట్

- ఇింటర్స మూతువమి్టీ సో ర్సట్ ఫో ర్సు

All School level
Certificates

- All India School Games
Federation.

అతున మషట స
ర థ భ సమిటపక్ైటూ

- అఖిలఫాయత సాకల్ గైమ్స్ పెడమైషన్

DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN COMPUTERISED. TOUTS CAN
NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.

తుమాభక్ క్ూమ అింతర క్ింరయటర్స ద్రామ జయుగ తేింద్ి, క్ఫటట దయలయులనఽ నమ్మీ మీ డఫ ు విధర చేసఽక్టక్ిండి. దయలయులు ఏమ్మ
చేమలేయు. మీ క్ఠోయశూభెై నభీక్ిం ఉించ్ఽక్టిండి.
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CANDIDATES WILL REPORT TO DR BR AMBEDKAR STADIUM, KARIMNAGAR
(TELANGANA) AT 0030 HRS ON THE SCHEDULED DATE AND TIME AS PER THE
PROGRAMME GIVEN IN THEIR ADMIT CARD AND CANDIDATES ARE REQUIRED TO
REPORT WITH CLEAN SHAVEN FACE. CANDIDATES TO BRING THEIR MARKS SHEET OF
CLASS X WITH MARKS OBTAINED AND “NOT” GRADES. GRADE SYSTEM SSC CERTIFICATE
WILL NOT BE ACCEPTED. CANDIDATES, WHO ARE NOT IN POSSESSION OF MARKS SHEET,
WILL NOT BE ALLOWED TO PARTICIPATE IN THE RECRUITMENT RALLY.
కమెంనగర్ (తెలెంగణ) డాకేర్ నౄఆర్ అెంఫేడ్కర్ సటేడిమెంకు అడిమట్ కయుులో టమకకనన తేద,ీ సభమెం రకయెం 0030 గెంటలకు
చేయుకటవలి. అబాయుులు చకకగ గడ్ు ెం గసఽకొని మవలి. గరూడ్ల ె “కకుెండా” X కలసఽలో వచిిన భాయుక జానృతాలనఽ అబాయుులు
తీసఽకుమవలి్ ఉెంట ెంది. గరూడ్ె ససేమ్త
ో కడిన SSC సమిేపకరట్ అనఽభతెంచడ్ెం జయగదఽ. భాయుకల జానృతా కలిగి ఉెండ్ని
అబాయుోలనఽ నిమాభక మాలీలో నులగొనెందఽకు అనఽభతెంచడ్ెం జయగదఽ.

Eligibility Conditions/ అయహత తుఫింధనలు.

4.
S
No
స఼నెం

Categories
శ్రణ
ూ ి

Height
(in cm)
ఎత్ే
ో

Weight
(in kg)
ఫయువు (కరజీలోల)

Chest
(in cm)
ఛాతీ (సెం.మీ)

Educational Qualification
విదాాయహత్లు

(సెం.మీ)

(a)

Soldier
(AMC)
ళతృభ

Pharma

165

తౄమీ

(AMC)

50

77 cms with
5 cms expansion
77 ళెిం.మీ గలి
఼లిునుడె
ళెిం.మీ

10+2/ Intermediate exam pass and
qualified in D Pharma with minimum 55%
in aggregate and registered with State
Pharmacy Council/ Pharmacy Council of
5
India. Individual qualified in B Pharma
with minimum 50% marks and registered
with State Pharmacy Council/ Pharmacy
Council of India will also be eligible.
10 + 2 / ఇింటమమీడిమట్ మమక్షా ఉతీత యణ త భమిమ
డి తౄమీలో క్తూసిం 55% తో అయహత సధిించి ళటటట్
తౄయీళ఼ క్ౌతు్ల్ / తౄయీళ఼ క్ౌతు్ల్ ఆఫ్ ఇిండిమాలో
నమోదఽ చేసఽక్ునన. త తౄమీలో క్తూసిం 50%
భాయుకలతో అయహత సధిించిన భమిమ ళటటట్ తౄయీళ఼
క్ౌతు్ల్ /

తౄయీళ఼ క్ౌతు్ల్ ఆఫ్ ఇిండిమాలో

నమోదఽ చేసఽక్ునన వయక్త క్డర అయుహలు.

Note. Education Certificates issued by Education Boards Affiliated to / listed by AICTE, CBSE and
NIOS only will be considered.
నోట్. AICTE, CBSE, NIOS కు అనఽఫెంధెంగ ఉనన/ జానృతాలో ఉనన విదాా ఫో యుులు జామ చేసన విదాా సమిేపకేల
ర నఽ భాత్రబే
మిగణనలోకి తీసఽకటవడ్ెం జయుగ త్ేెంది .

DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN COMPUTERISED. TOUTS CAN
NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.
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5.
It is mandatory for the candidates who have passed class 10th with GPA / Grade system to carry their
mark sheet showing marks in figure obtained from respective board. Candidates not carrying mark sheet
showing marks in figures will be disqualified in documentation.
GPAతో 10వ తయగతి/గైూడ్ ళసటమ్స తో తృళెైన అబయయుథలు ఆమా ఫో యుుల నఽించి అింక్ెలూ ో జామమ చేళన భాయుకల జాతతరనఽ
తీసఽక్ుమరలి్ ఉింట ింద్ి.

భాయుకలనఽ అింక్ెలూ ో చ్ాతు భాయుక ల఼టూ తీసఽక్ొచేు అబయయథ లునఽ డాకుాబెంటేషన్ లో అనయుహలుగ

రకటెంచడ్ెం జయుగ త్ేెంది .

6.
Age Group.
Age of the candidate will be counted as on 01 Oct 2019. Age criteria for recruitment
rally will be as under:వయోశ్రణ
ూ టెీింట్ మయలీక్ వయో
ూ ి. అబయయుథల వమసఽ్నఽ అక్టటఫర్స 01, 2019 ఆధరయింగ ల క్కించ్డిం జయుగ తేింద్ి. మిక్
తుఫింధనలు ఈ లృధింగ ఉింటాభ:-

S No

Category

Age Criteria

స఼.నెం

శ్రణ
ూ ి

వయో నిఫెంధన

(a)

Soldier Pharma

19 years to 25 years
19 సింవత్మల 25 సింవత్మలు

7.

Other Conditions / ఇతయ తుఫింధనలు.
(a)

The candidates should be medically fit to join Indian Army at the time of Rally.
ఫాయత ళెైనయింలో చేమైిందఽక్ు మయలీ సభమింలో అబయయుథలు రెైదయయింగ పట్ గ ఉిండరలి.

(b)
Tattoo/Engraving.
Permanent body tattoos are only permitted on inner face of forearm i.e.
from inside of elbow to the wrist and on the reverse side of palm/back (dorsal) side of hand. Permanent
body tattoos on any other part of the body is not acceptable and candidate will be barred from further
selection.
టాటృ/ఎనొ ేవిెంగ్ .

మోచేతి ెై ఫాగింలో అింటే మోచేతి నఽించి భణిక్టట వయక్ు, అయచేతి రెనఽక్ ఫాగింలో

క్తుించేలా ఉనన చ్ుఫొ టట లేద్ర ఱశాత టాటృక్ు అనఽభతి ఉింట ింద్ి. ఇలృ క్క్ుిండర శమమయింయలో ఇతయ ఫాగలోూ ఱశాత
టాటృలు ఉింటే అటట అబయయుథలనఽ తదఽమి ఎింక్ క్టసిం తులటధిించ్డిం జయుగ తేింద్ి.

(c)

Apply for Only One Category.
ఒకర శ్రణ
ూ ికి దయఖాసఽో చేసఽకటవడ్ెం.

(d)

A candidate can only apply for one category/trade.
ఒక్ అబయమిథ ఒక్ ఱరణ
ూ ి/టేడ
ా ెక భాతాబే దయఖాసఽత చేసఽక్టగలయు.

Sports / NCC / Relation Certificate. కరడ్
ూ లు / NCC /సెంఫెంధిత్ సమిేపకరట్.
S No

Certificate

No of Xerox copies

Issuing Authority Address

స఼నెం

సమిేపకరట్

జీమక్స్ క఼ల సెంఖా

జామ చేసన అధికమి చియుభాభా

02

Mention postal address of issuing authority on
reverse side of the certificate for verification.

02

మిశీలనక్ు తీసఽక్ొచేు సమిటపక్ైట్ రెనఽక్ రెైు జామమ చేళన

(i)

Sport
క్రూడ

అధిక్మి తృో సట ల్ అడాస్ టమకకనిండి.

(ii)

NCC

02

-

(iii)

Relation

02

-

సింఫింధిత

02

DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN COMPUTERISED. TOUTS CAN
NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.

తుమాభక్ క్ూమ అింతర క్ింరయటర్స ద్రామ జయుగ తేింద్ి, క్ఫటట దయలయులనఽ నమ్మీ మీ డఫ ు విధర చేసఽక్టక్ిండి. దయలయులు ఏమ్మ
చేమలేయు. మీ క్ఠోయశూభెై నభీక్ిం ఉించ్ఽక్టిండి.

5
8.

Registration / మిజిసటేషన్.

All candidates are required to register themselves online on the website

www.joinindianarmy.nic.in and apply online wef 23 Aug 2019 to 22 Sep 2019. Kindly read instructions for
registration and filling application forms as given on the www.joinindianarmy.nic.in website.
రెఫ్ై్ట్ www.joinindianarmy.nic.in లో అబయయుధలిందయౄ ఆగసఽే 23, 2019 నఽెంచి సే ెంఫర్ 22 వయక్ు ఆన్ ల ైనూ ో
చేసఽక్టరలి. www.joinindianarmy.nic.in రెఫ్ై్టలూ

మిజిసట ర్స

మిజిళటటషన్, దయఖాసఽత తాిం తుిండరతుక్ తెలిన సాచ్నలతూన చ్దవిండి.

DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN COMPUTERISED. TOUTS CAN
NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.

తుమాభక్ క్ూమ అింతర క్ింరయటర్స ద్రామ జయుగ తేింద్ి, క్ఫటట దయలయులనఽ నమ్మీ మీ డఫ ు విధర చేసఽక్టక్ిండి. దయలయులు ఏమ్మ
చేమలేయు. మీ క్ఠోయశూభెై నభీక్ిం ఉించ్ఽక్టిండి.
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9.

Procedure to Apply Online / ఆన్ ల ైనోల

దయఖాసఽో చేసఽకున విధానెం.

Go to www.joinindianarmy.nic.in/ www.joinindianarmy.nic.in క్ు రెళ్ూిండి
Click on Apply / Login link in JCO/OR enrolment / నమోదఽ క్టసిం JCO/OR లిింక్ుెై అలల /లాగిన్ ెై క్ూ క్ చేమిండి.
Click on Registration / మిజిసటేషన్ ెై క్ూ క్ చేమిండి
Click on Continue / కెంటనాాై క్ూ క్ చేమిండి
Fill up details/ లృవమలు తుింిండి
Save / సటవ్
Under Already registration Enter Login details / ఇటక్ై మిజిళటటష
ర న్ లో మీ లాగిన్ లృవమలు తుింిండి
Login / లాగిన్
Dashboard Opens / డరయష్ ఫో యుు తెయుచ్ఽక్ుింట ింద్ి
Click Apply on Category You are Eligible / మీయు ద్ేతుక్ అయుహలో ఆ క్ైటగిమమెై అెూ ల చేళటిందఽక్ు క్ూ క్ చేమిండి
Read Instruction తుఫింధనలు చ్దవిండి
Fill in Personal information వయక్త గత సభాచరయిం తుింిండి

Continue క్ొనసగిించ్ిండి
Save & Continue ళటవ్స చేళ క్ొనసగిించ్ిండి

Enter Communication Details క్భూయతుక్ైషన్ లృవమలు ఎింటర్స చేమిండి

Save & Continue ళటవ్స చేళ క్ొనసగిించ్ిండి

Enter Non Dispensation / Sports /NCC Details నరన్ డిళెనే్షన్ / సో ర్సట్ /NCC లృవమలు

Save & Continue ళటవ్స చేళ క్ొనసగిించ్ిండి

Enter Education Details చ్దఽవు లృవమలు ఎింటర్స చేమిండి

Add మాడ్

Click on the Add Education certificate & Enter Marks of all Subjects
మాడ్ ఎడాయక్ైషన్ సమిటపక్ైట్ ెై క్ూ క్ చేళ అతున సఫ్జ క్ుటలోూ భాయుకలు ఎింటర్స చేమిండి - క్ొనసగిించ్ిండి
Continue Enter Marks of All Subjects అతున సఫ్జ క్ుటలోూతు భాయుకలు ఎింటర్స చేమిండి

Continue క్ొనసగిించ్ిండి

Now you can see Summary of Your Information మీ సభాచరమతున సింక్షితింగ మీయు ఇుడె చ్ాడవచ్ఽు
Submit Now ఇుడె సతీట్ చేమిండి
Successful submission of application మీ దయఖాసఽత లృజమవింతింగ సతీట్ చేమడిం జమిగిింద్ి
Roll No is Generated by system ళసటమ్స ద్రామ మోల్ నెింఫర్స వసఽతింద్ి
st

Login 10-15 Days Prior to 1 day of the Rally to Download & Print Admit Card
మయలీ మొదట మోజుక్ు 10-15 మోజులక్ు భ ిందఽ లాగిన్ అభ డౌన్ లోడ్ చేసఽక్ొతు అడిీట్ క్యుు ాింట్ తీసఽక్టిండి

DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN COMPUTERISED. TOUTS CAN
NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.

తుమాభక్ క్ూమ అింతర క్ింరయటర్స ద్రామ జయుగ తేింద్ి, క్ఫటట దయలయులనఽ నమ్మీ మీ డఫ ు విధర చేసఽక్టక్ిండి. దయలయులు ఏమ్మ
చేమలేయు. మీ క్ఠోయశూభెై నభీక్ిం ఉించ్ఽక్టిండి.
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Advisory for Candidates for Submission of Online Application/ Registration. Online application on
www.joinindianarmy.nic.in has edit option available till the registration is open (from 23 Aug 2019 to 22 Sep
2019). Please use it and correct the details if required / necessary. Candidate must ensure to submit the
application again after the edit / correction has been carried out.
ఆనలల నోల

దయఖాసఽో/మిజిసటేషనఽక సెంఫెంధిెంచి అబాయుులకు సాచనలు.

www.joinindianarmy.nic.in లోతు ఆనెూ న్
ల

అూ క్ైషనోూ

మిజిళటటష
ర నఽ
ూ తెమిచి ఉిండేింత క్లిం (ఆగసఽట 23, 2019 నఽించి ళెట ింె ఫర్స 22, 2019 వయక్ు) ఎడిట్ ఆి న్ అిందఽఫాట లో ఉింట ింద్ి. లృవమలు
ఏబైనర సమిగా  టమకకనక్తృో తే అవసయబైతే ద్రతున ఉయోగిించ్ఽక్ొతు సమిద్ిదద ఽక్టిండి. ఎడిట్/కమక్షన్ చేసన త్మాత్ త్భ దయఖాసఽోలనఽ
సనృమట్ చేమడ్ెం అబాయుులు భమిచినుో వదఽు .

10.

Selection Procedure.
ఎెంక రకమ
ిూ .

(a)

The under mentioned tests are mandatory for all:-

ద్ిగ వ తెలిన మమక్షలు అిందమిక్ర తతుసమి:-

Physical Fitness Test (PFT) పజిక్ల్ పటెనస్ మమక్ష (PFT):S No
స఼నెం

(i)

Test మక్ష

Criteria విధానెం

1.6
Run

Km Upto 5 Min 30 Secs – Group –I
5 Mins 31 Secs to 5 Mins 45
Secs - Group -II

1.6

క్.మీ

(iii)

గూ
ూ ప్-II : 48 భాయుకలు

Beam
(Pull Ups)

10 Pull Ups
9 Pull Ups
8 Pull Ups
7 Pull Ups
6 Pull Ups
Less Than 06

-

40 Marks
33 Marks
27 Marks
21 Marks
16 Marks
Fail

Arms & legs should be
straight, feet joined with
toes pointing downwards.

తెమ్స

10 ులప్్

-

40 భాయుకలు

మోచేతేలు, క్ళ్ై
ూ తుటాయుగ

(ులప్్)

9 ులప్్

-

33 భాయుకలు

ఉిండరలి, క్లి రేళ్ూ ై క్లిళ క్ింద్ి

8 ులప్్

-

27 భాయుకలు

రెైుక్ు ఉిండరలి.

7 ులప్్

-

21 భాయుకలు

6 ులప్్

-

16 భాయుకలు

06 క్ింటే తక్ుకవ

-

పెభల్

9 Feet
Ditch
9 ప఼ట్ డిచ్

(iv)

Group -I : 60 Marks
Group-II : 48 Marks
గూ
ూ ప్ -I : 60 భాయుకలు

యుగ Run

(ii)

Remarks మిభాయుకలు

Candidates should qualify
అబయయథ లు అయహత సధిించరలి.

Zig-Zag
Balance

Candidates should qualify

జిగ్-జాయగ్

అబయయథ లు అయహత సధిించరలి.

ఫాయల న్్

DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN COMPUTERISED. TOUTS CAN
NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.

తుమాభక్ క్ూమ అింతర క్ింరయటర్స ద్రామ జయుగ తేింద్ి, క్ఫటట దయలయులనఽ నమ్మీ మీ డఫ ు విధర చేసఽక్టక్ిండి. దయలయులు ఏమ్మ
చేమలేయు. మీ క్ఠోయశూభెై నభీక్ిం ఉించ్ఽక్టిండి.
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Note.
The above are minimum prescribed standards and do not guarantee selection as a
right to candidates achieving them. Final selection will be based on merit position of the
candidates.
ెైన టమకకనన కనీస నిమరుశిత్ రభాణాలు సధిెంచిన అబాయుులకు అవి ఎెంకకు హకుకగ హామీ ఉిండదఽ.

నోో్ట్.

అబయయుథల బమిట్ తృర జిషన్ ఆధరయింగనే తేద్ి ఎింక్ ఉింట ింద్ి.

(b)
Physical Measurement Test (PMT). As per eligibility requirement of category
Paragraph 4 (Eligibility Conditions).
శ్మయక కొలత్ల మక్షt (PMT).

(c)

given

at

టమగూఫ్ 4 (అయహత తుఫింధనలు)Nలో టమకకనన అయహతలు.

Medical / రెైదయిం.
(i)

As per laid down medical standards at the Rally site.
మయలీ ాద్ేశింలో తుమైదశించిన రెైదయ ాభాణరలక్ు అనఽగ ణింగ.

(ii)
Unfit candidates will be referred to Military Hospital/ Command Hospital/ Base
Hospital for specialist review. Candidates referred for specialist review should present
themselves to the nominated Military Hospital/ Command Hospital/ Base Hospital within 14
days of the referral and report back to ARO for issue of Admit Cards for CEE, in case declared
FIT.
అన్ పట్ అబయయుథల ాతేయక్ సమీక్ష క్టసిం రమితు మ్మలటమమ ఆసతిా/ క్భాిండ్ ఆసతిా/ ఫేస్ ఆసతిాక్ మెపర్స
చేమడిం జయుగ తేింద్ి. ళెషలిస్ట మివరయ క్టసిం తుమైదశించిన అబయయుథలక్ు రమిక్ సాచిించినన మ్మలటమమ ఆసతిా/ క్భాిండ్
ఆసతిా/ ఫేస్ ఆసతిాక్ 14 మోజులోూు రెలుూ అిందఽలో పటా ా ాక్టళటత CEE అడిీషన్ క్యుు క్టసిం AROనఽ క్లరలి్
ఉింట ింద్ి.

(d)

Common Entrance Examination (CEE) క్భన్ ఎింటెన్
ా ్ ఎగజమ్మనేషన్ (CEE).
(i)
CEE will be conducted for medically fit candidates at nominated venue. Location, date
and time of written test will be intimated at rally site and through Admit Cards.
రెైదయయింగ పట్ అతు ాక్టించిన అబయయుథలక్ు తుమైదశించిన ాద్ేశిం, తేద్ీలూ ో CEE మత మమక్షక్ు సింఫింధిించిన
సభాచరమతున అడిీట్ క్యుు ద్రామ మయలీ ాద్ేశింలో తెలిమజైమడిం జయుగ తేింద్ి.

(ii)
Admit Card for the CEE for the Rally Fit candidates will be issued at Rally Site
itself.
మయలీలో పట్ అతు తేలిన అబయయుథలక్ు CEE మమక్ష అడిీట్ క్యుు మయలీ ాద్ేశింలోనే జామమ చేమడిం
జయుగ తేింద్ి.

(iii) Admit Card for the CEE for the review fit cases will be issued after getting
medically fit by concerned specialist/ specialists at Military Hospital/ Command
Hospital/ Base Hospital.
సింఫింధిత ళెషలిస్ట /మ్మలటమమ ఆసతిా / క్భాిండ్ ఆసతిా/ ఫేస్ ఆసతిా లోతు ళెషలిసఽటలు తుమథమిించిన
తమాత మివరయలో పట్ అతు తేలిన రమిక్ CEE అడిీట్ క్యుు జామమ చేమడిం జయుగ తేింద్ి..

11.

Documents Required / అవసయబైన తారలు.

Candidates must bring the following documents in

original on the day of the rally as per programme. The documents should be arranged properly in a sequence
and contained in a file cover along with two sets of Photostat copies of each duly attested by a Gazetted Officer
with his name and seal in English. Candidates are advised to check their certificate and Marks Sheet for
mismatch of name, Date of Birth, Parents name, School and other particulars in various certificates.

DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN COMPUTERISED. TOUTS CAN
NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.

తుమాభక్ క్ూమ అింతర క్ింరయటర్స ద్రామ జయుగ తేింద్ి, క్ఫటట దయలయులనఽ నమ్మీ మీ డఫ ు విధర చేసఽక్టక్ిండి. దయలయులు ఏమ్మ
చేమలేయు. మీ క్ఠోయశూభెై నభీక్ిం ఉించ్ఽక్టిండి.
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All documents / rubber stamps / seals should be in ENGLISH. The following documents in original must be
brought by the candidates:అబయయుథలు ఈ ఒమిజినల్ తరాలనఽ మయలీలోతు క్యయక్ూభాతున ఫటట తీసఽక్ుమరలి్ ఉింట ింద్ి. ఆ తరాలతూన మెిండె ళెటూ జిమక్్
క఼్లతో క్ూభదధ తిలో ఓ పెైల్ క్వర్స లో ఉించరలి్ ఉింట ింద్ి. ాతీ క఼్తూ గెజిటెట్ ఆప఼సయుతో అటెస్ట చేభించరలి, ద్రతుెై రమి టయు, భ దా
ఇింగిూషేలో ఉిండరలి. సమిటపక్ైటూలోల తభ టయు, ుటట న తేద్ీ, తలిూ దిండెాల టయూ ు, తృఠఱల లృవమలోూ తులేక్ుిండర అబయయుథలు చ్ాసఽక్టరలి.
తరాలు/యఫుయు సటింులు/ళ఼ల్ అతున ఇింగిూష్ూ ో

(a)

ఉిండరలి. ఈ దిగ వ ఒమిజినల్ తారలనఽ అబాయుులు తీసఽకుమవలి్ ఉెంట ెంది:-

Admit Card.

Printed with Laser Printer on good quality paper (Do not shrink the size).

అడిమట్ కయుు .

భించి నరణయతతో క్డిన టమెప లేజర్స ాింటలత తీసఽక్టరలి. (ళెైజు తగిాించ్క్ిండి).

(b)
Photographs. Twenty copies of unattested Passport size colour photographs developed on
good quality photographic paper in light background not more than three months old. Computer
printouts/ photoshopped photographs will NOT be accepted.
నూో టోగూఫ్స్.

భించి తౄర టలగూపక్ టర్స ెై ల ైటా ా

ఫాయక్ గౌూిండతత

క్డన తృసో యుట ళెైజ్ తౄో టలలు ఎట వింట

అటెళట షన్ లేతులృ 20 తీసఽక్ుమరలి. ఇలృ భూడె నెలలోూులృ అలృ ఉిండరలి. క్ింరయటర్స ాింటవుటూ /తౄర టలష్ప్ చేళన తౄర టలగూఫ్్
అనఽభతిించ్డిం జయగదఽ.

(c)

Education Certificate / విదాా సమిేపకరటల .
(i)
Education Certificate with marks sheet in original of all educational qualification
achieved by candidate i.e. Class 8th / Matric/ Intermediate/ Graduation etc from recognized
School / College / Board / University.
అబయమిథ

సధిించిన

అతున

లృద్రయయహతల

ఒమిజినల్

సమిటపక్ైటూ

గ మితింు

తృర ింద్ిన

తృఠఱల/క్లేజీ/ఫో యుు//మూతువమి్టీ జామమ చేళనలృ అింటే 8వ తయగతి/ఇింటమమీడిమట్/గూడెయభేషన్ మొదల ైనలృ.

(ii)
Provisional / Online Education Certificate should be certified in & signed by the
head of the Educational Institution of concerned Board University.
తృర ా లృజినల్ /ఆన్ ల ైన్ ఎడాయక్ైషన్ సమిటక్ైట న సింఫింధిత ఫో యుు, మూతువమి్టీక్ చెింద్ిన ఴెడ్ సింతక్ిం చేళ
ఉిండరలి.

(iii)
Candidates with Matric Certificate from Open School should bring School Leaving
Certificate Countersigned by BEO /DEO.
ఒెన్ సాకలుక చెింద్ిన బేటక్
ా సమిటపక్ైట్ క్లిగిన అబయయుథలు సాకల్ లీలృింగ్ సమిటపక్ైటెై BEO/DEO తో
క్ౌింటర్స ళెైన్ చేభించరలి.

(d)
Nativity/Domicile Certificate. Candidates to produce latest automated Nativity, Community
and Date of Birth Certificate issued by District Administration of their native state in English (i.e.
from mee seva). Residence Certificate holders are not allowed to participate in the rally. Details to be
filled in paragraph 3 & 4 of Appendix A.
జనన/నివససమిేపకరట్ : అబాయుులు జిలాల మెంతారెంగెం జామ చేసన ఇెంగిలషేలో ఉిండే నేటలృటీ, క్భూయతుటీ, డేట్ ఆఫ్ ఫర్సత
సమిటపక్ైట న (మీ ళటవ నఽించి) సభమిించరలి్ ఉింట ింద్ి. మెళడెన్్ సమిటపక్ైట్ భాతాబే క్లిగిన రమితు మయలీలో తృలగానేిందఽక్ు
అనఽభతిించ్డిం జయగదఽ. ఈ లృవమలు అనఽఫింధిం A లోతు 3 & 4 టమగూఫ్ోూ

తుింతృలి.

DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN COMPUTERISED. TOUTS CAN
NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.

తుమాభక్ క్ూమ అింతర క్ింరయటర్స ద్రామ జయుగ తేింద్ి, క్ఫటట దయలయులనఽ నమ్మీ మీ డఫ ు విధర చేసఽక్టక్ిండి. దయలయులు ఏమ్మ
చేమలేయు. మీ క్ఠోయశూభెై నభీక్ిం ఉించ్ఽక్టిండి.
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(e)
Caste Certificate.
Caste Certificate affixed with photographs of the candidate issued by the
Tehsildar/ District Magistrate.
కుల ధఽరవీకయణ త్రెం

తహళ఼లద ార్స/జిలాూ బేజిళటటట్
ర జామమ చేళన అబయయుథల తౄర టలతో క్డిన క్ుల ధఽాలౄక్యణ తాిం.

(f)
Religion Certificate. Religion Certificate issued by the Tehsildar/SDM (if religion as
“SIKH/HINDU/MUSLIM/CHRISTIAN” is NOT mentioned in caste Certificate).
భత్ెం సమిేపకరట్

తహళ఼లద ార్స/జిలాూ బేజిళటటట్
ర జామమ చేళన భత సమిటపక్ైట్ (క్ుల ధఽాలౄక్యణ తాింలో సక్స

/హెందఽ/భ సల ెం/కిస
 న్ అని టమకకనకనుో తే ).
ూ ేమ

(g)
School Character Certificate.
School Character Certificate issued by the School /College
Principal/Headmaster, where the candidate last studied.
సాకల్ కామకేర్ సమిేపకరట్ : అబయమిథ చివమిసమి చ్దఽవుక్ునన సాకల్/క్లేజీ ాతు్ల్/ఴెడరీసట ర్స

జామమ చేళట సాకల్

క్యమెక్టర్స సమిటపక్ైట్.

(h)
Character Certificate.
Character Certificate with photographs issued by the Village
Sarpanch /Municipal Corporation within last six months.
కామకేర్ సమిేపకరట్

గడిచిన ఆయు నలల కలెంలో గూభ సయించ్/భ తు్ల్ క్మకమైషన్ జామమ చేళన క్యమెక్టర్స

సమిటపక్ైట్

(j)
Unmarried Certificate. Unmarried certificate for candidates less than 21 years of age with
photographs issued by Village Sarpanch / Municipal Corporation within last six months. (Format of
Unmarried Certificate is attached as per Appendix B with the notification.)
అవివహత్ సమిేపకరట్

21 సింవత్మల క్ింటే తక్ుకవ వమసఽ్ ఉనన అబయయుథలు గడిచిన ఆయు నెలల క్లింలో

గూభ సయించ్/భ తు్ల్ క్మకమైషన్ జామమ చేళన అలృరఴిత సమిటపక్ైట్.( అవివహత్ సమిేపకరట్ నభూనా ఈ నోటపకరషనోలని
అెండిక్స్ Bతో నుట జత్చేమడ్బైనది )

(k)
No Involvement Certificate.
paragraph 1 (d) of Appendix A.
నో ఇనాాల్ా బెంట్ సమిేపకరట్

Certificate of No involvement in criminal cases as per
అెండిక్స్ Aలోని టమగూపుక అనఽగ ణెంగ సమిిపకరట్ ఆఫ్స నో ఇనాాల్ా బెంట్.

(l)
Details of Previous Rally.
in paragraph 5 of Appendix A.
గత్ెంలో నులగొనన మాలీలో వివమలు.

Details of Previous Rally attended by the individual to be filled
అెిండిక్్ A లోతు టమగూఫ్ోూ

గతింలో తృలగానన మయలీ లృవమలు తుింతృలి.

(m)
Relationship Certificate. Son of Servicemen (SOS)/ Son of Ex-Servicemen (SOEX)/ Son of
Widow (SOW)/ Son of War Widow (SOWW) Candidates are required to produce the following
documents:ఫాెంధవా సమిేపకరట్.

సమమాళెీన్

క్ుభాయుడె (SOS)/ భాజీ ళెైతుక్టద్త యగ ల క్ుభాయుడె (SOEX)/ Son of

Widow (SOW)/ మ దధ లృతింతేవు క్ుభాయుడె(SOWW), ఆ అబయయుథలు ఈ ద్ిగ వ తరాలు సభమిించరలి్ ఉింట ింద్ి:-

(i)
Relation Certificate issued from respective Records Office only duly signed by the
Records Officer with Personal Number, Rank, Name and particular of the Records Officer
issuing the Relationship Certificate with Office Seal/ Stamp is endorsed.
సింఫింధిత మిక్యుు ఆప఼సఽ నఽించి మిక్యుు ఆప఼సర్స సింతక్ింతో వయక్త గత నెింఫర్స, మయింక్, టయుతో

మిక్యుు

ఆప఼సఽయు లృవమలు, ఆప఼స్ ళ఼ల్/సటింుతో జామమచేళనట వింట ఫాింధవయ సమిటపక్ైట్.
DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN COMPUTERISED. TOUTS CAN
NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.

తుమాభక్ క్ూమ అింతర క్ింరయటర్స ద్రామ జయుగ తేింద్ి, క్ఫటట దయలయులనఽ నమ్మీ మీ డఫ ు విధర చేసఽక్టక్ిండి. దయలయులు ఏమ్మ
చేమలేయు. మీ క్ఠోయశూభెై నభీక్ిం ఉించ్ఽక్టిండి.
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(ii)
A declaration to the affect as mentioned in the Affidavit on Ten Rupees Non-Judicial
Stamp paper prepared by the Ex-Servicemen duly signed by 1st Class/Executive/Judicial
Magistrate is required to be submitted by the candidate at rally site. Format of affidavit is
attached as per Appendix „C‟.
ది యౄనుమల నాన్ జూడిషమల్ సేెంప్ టమపై ఎక్్ సమమాళెీన్

యౄతృర ింద్ిించిన అపడలృట్, ద్రతుతు 1వ

ఱరణ
ూ ి/ఎగిజక్యటవ్స/జూయడిలమల్ బేజిళటటట్
ర సింతక్ింతో క్డిన తరాతున అబయయుథలు మయలీ ాద్ేశింలో సభమిించరలి. ఆ
అపడ్విట్ నూయమట్ అెండిక్స్ Cలో జత్చేమడ్బైనది .

(iii)
Original Discharge Book of Ex-servicemen also to be produced. Name and Date of
Birth of the candidate must have been recorded in it.
ఎక్్ సమమాళెీనఽక

చెింద్ిన ఒమిజినల్ డిఱుర్సజ ుసత క్తున సభమిించరలి్ ఉింట ింద్ి . అిందఽలో అబయమిథ టయు,

ుటట న తేద్ీ అిందఽలో టమకకతు ఉిండరలి.

(n)
NCC Certificate: NCC A / B / C Certificate and Republic Day Parade Certificate should have
photographs of the candidate duly attested by issuing authority. Provisional NCC A / B / C pass
Certificate will only be accepted if authenticated by concerned NCC Group Commanders.
NCC సమిేపకరట్: NCC A / B / C సమిటపక్ైటూ , మితూ క్ డే మైడ్ సమిటపక్ైటూెై అబయయుథల తౄర టలతో తృట జామమ చేళట అధిక్మి
అటెళట షన్ ఉిండరలి. నురర విజినల్

NCC A / B / C నుస్ సమిేపకరట న సెంఫెంధిత్ NCC గూ
ూ ప్ కభాెండ్ర్ ధఽరవమిసటోన

అనఽభతెంచడ్ెం జయుగ త్ేెంది .

(o)

Aadhar Card and PAN Card: Aadhar Card and Pan Card is required as Identity proof.
ఆధార్, నున్ కయుు: గ మితింు యుజువుగ ఆధరర్స క్యుు, తృయన్ క్యుు అవసయిం

12.

Relaxation in Physical Standards / శ్మయక రభాణాలోల మినహాభెంు.
Category / శ్రణ
ూ ి

Height (Cms)
ఎత్ే
ో (సెం.మీ)

Chest (Cms)
ఛాతీ (సెం.మీ)

Weight (kgs)
ఫయువు
(కరజీలు)

Sons of Servicemen (SOS) / Ex-Servicemen (SOEX)/War
Widows (SOWW)/Widows of Ex-Servicemen.
ళెైతుక్ ళఫుింద్ి (SOS)/ భాజీ ళెైతుక్ ఉద్త యగ లు/ (SOEX)/మ దధ

2

1

2

2

1

2

లృతింతేవులుOWW)/ చ్తుతృో భన భాజీ ళెైతుక్టద్త యగ లు ఫాయయల
క్ుభాయులు.
Adopted Son/ Son-in-law of a war widow, if she has no son
including a legally adopted son of Serving Soldier/ExServicemen.
మ దధ లృతింతవుక్ు క్ుభాయుడె లేతుక్షింలో దతత త తీసఽక్ునన
క్ుభాయుడె/ అలుూడె, ళెైనయింలో ఉనన సో లజ ర్స/ఎక్్ సమమాళెీన్
క్ుభాయుడి దతత త సహ.

DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN COMPUTERISED. TOUTS CAN
NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.

తుమాభక్ క్ూమ అింతర క్ింరయటర్స ద్రామ జయుగ తేింద్ి, క్ఫటట దయలయులనఽ నమ్మీ మీ డఫ ు విధర చేసఽక్టక్ిండి. దయలయులు ఏమ్మ
చేమలేయు. మీ క్ఠోయశూభెై నభీక్ిం ఉించ్ఽక్టిండి.
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Outstanding sportsmen (International/ National/ State/
District level having secured 1st/ 2nd position in last two
years). (Refer Paragraph 3 (b) & (c) of this notification.
ాతిఫాఱలుమెపన క్రూడరక్యులు (అింతమజతీమl/జాతీమ/మషట /ర జిలాూ

2

3

5

సథభలో గడిచిన మెిండేళ్ూలో 1వ/ 2వ తృర జిషన్). (ఈ నోటపక్ైషనోూతు
టమగూఫ్ 3 (b) & (c) చ్ాడిండి.
@ Note – Relaxation in Physical Standards is either for wards of servicemen / Ex-servicemen or
sportsmen (not both) and is in addition to the Special Physical Standards.
@ నోట్ – సైనికటదయ ాగ లు/భాజీ సైనికటదయ ాగ ల కుభాయుల లేదా కరడ
ూ ాకయులకు ( మెండ్ె కలికదఽ) శ్మయక రభాణాలోల
మినహాభెంు అనది ఒకటే ఉెంట ెంది, ఇది రతేాక శ్మయక రభాణాలకు అదనెం.

13.

Advisory / సాచన.
(a)
Candidates to be self contained for food and water on the day of documentation, the day of
screening and the days of medical examination. Candidates should make arrangement for stay under
their own arrangements for three to four days. No candidate will be allowed to go out of the rally
ground during the documentation/screening/medical tests.
డరక్యబింటేషన్, ళ఼రీతుింగ్, రెైదయమమక్షల మోజులోూ తభక్ు ఆహాయిం, తూళ్ూ నఽ అబయయుథలే సభక్యుుక్టరలి్ ఉింట ింద్ి.
భూడె లేద్ర నరలుగ మోజులు ఉిండేిందఽక్ు అబయయుథలు సర ింత ఏమటూ చేసఽక్టరలి. డరక్యబింటేషన్, ళ఼రీతుింగ్, రెైదయమమక్షల
మోజు అబయయుధలునఽ మయలీ గౌూిండ్ నఽించి ఫమటక్ు అనఽభతిించ్డిం జయగదఽ.

(b)
Candidates are advised to report to the rally site strictly as per programme given on the Admit
Card to avoid overcrowding and unnecessary waiting at rally site.
గ ింుగ ఏయడక్ుిండర చ్ాళటిందఽక్ు, మయలీ ాద్ేశింలో అనవసయ రెభటింగ్ తుమోధిించేిందఽక్ు అడిీట్ క్యుులో టమకకనన
లృధింగ అబయయుథలు మయలీ ాద్ేఱతుక్ హాజయుక్రలి.

(c)
Candidates are advised to check their age and education criteria before participating in the rally.
Candidates found under age / overage and not meeting education criteria will be disqualified.
మయలీలో తృలగానడరతుక్ భ ింద్ే అబయయుథలు తభ వమసఽ్, లృద్రయయహతలు సమిచ్ాసఽక్టరలతు సాచిసఽతనరనిం. అబయయుథల
వమసఽ్ తక్ుకవునరన, లేద్ర ఎక్ుకవునరన, లృద్రయయహతలు లేక్ునరన అనయుహలుగ ాక్టించ్డిం జయుగ తేింద్ి.

(d)
Mobiles, tabs and calculators are not permitted at the rally site. Candidates must take care of
their documents/belongings against theft during the rally.
మయలీ ాద్ేశింలోక్ మొఫ్ైల్్, టాయఫ లు, క్యలిక్యలేటయూ నఽ అనఽభతిించ్డిం జయగదఽ. మయలీలో తభ తరాలు/వసఽతవులు
ద్ ింగతనిం జయగక్ుిండర అబయయుథలు జాగూతతగ ఉిండరలి.

(e)
Candidates are advised in their own interest to undergo medical exam before coming for
selection especially with respect to flat foot, poor vision, deformities and physical measurements. All
are advised to ensure that their ears are free of wax by getting it cleaned by a doctor prior to the rally.
ఎింక్ ాక్ూమక్ు భ ింద్ే అబయయుథలు రమి ళ఼ామ ాయోజనిం క్టసిం ఫ్ూట్ పుట్, దిలట లోతృలు, లోతృలు, ఱమమయక్
క్ొలతలోూ లోతృలక్ు సింఫింధిించి భ ింద్ే రెైదయమమక్షలు చేభించ్ఽక్టవడిం భించిదతు సాచిసఽతనరనిం. మయలీక్ వచేుభ ిందఽ
అబయయుథలిందయౄ తభ చెలృలో ఎలాింట గ లిమ్మ లేక్ుిండర డరక్టయుతో లబాిం చేభించ్ఽక్టరలతు సాచిసఽతనరనిం.

DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN COMPUTERISED. TOUTS CAN
NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.

తుమాభక్ క్ూమ అింతర క్ింరయటర్స ద్రామ జయుగ తేింద్ి, క్ఫటట దయలయులనఽ నమ్మీ మీ డఫ ు విధర చేసఽక్టక్ిండి. దయలయులు ఏమ్మ
చేమలేయు. మీ క్ఠోయశూభెై నభీక్ిం ఉించ్ఽక్టిండి.
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(f)
If 180 days or more lapse between screening medical at the rally and dispatch, medical will be
done again and unfit candidates in this review will not be recruited.
మయలీలో రెైదయ ళ఼రీతుింగ్, డిఱచ్ క్ు భధయ 180 మోజుల క్ింటే ఎక్ుకవ వయవధి ఏయడితే భలూూ రెైదయ మమక్షలు
తుయాఴిించ్డిం జయుగ తేింద్ి, ఆ మివరయలో అన్ పటా ా తేలిన అబయయుథలనఽ తుమమ్మించ్ఽక్టవడిం జయగదఽ.

(g)

Negative marking would be applicable in CEE.
CEEలో నెగిటవ్స భామికింగ్ ఉింట ింద్ి

(h)
Result of written examination will be declared on the official website
www.joinindianarmy.nic.in. No separate letter will be sent to the candidate. It is responsibility of
candidate to check his result and report to ARO for documentation.
మత మమక్ష పలితరలనఽ అధిక్మిక్ రెబ్ ళెైట్ www.joinindianarmy.nic.in. లో ాక్టించ్డిం జయుగ తేింద్ి. అబయయుథలక్ు
ాతేయక్ింగ ఎట వింట లేఖలు ింించ్డిం జయగదఽ. మిజల్ట చెక్ చేసఽక్ొతు డరక్ుయబింటేషన్ క్టసిం ARO దగా య మితృో యుట చేమడిం
అబయయుథల ఫాధయత.

(j)
Single Bank Account, PAN Card and AADHAR Card. Single Bank account, PAN Card
and latest updated Aadhar Card are mandatory documents for final enrolment for purpose of pay and
allowances and other social benefits scheme.
ఒక ఫాాెంక్స ఖాతా, నుాన్ కర్ు , ఆధార్ కర్ు . తేద్ి ఎనోాల ీింట క

తమాత జీతబతరయల చెలిూింు, ఇతయ సభాజిక్

లతధ థక్ల క్టసిం ఒక్ ఫాయింక్ు ఖాతర, తృయన్ క్యుుతో తృట తరజాగ అటుట్ చేళన ఆధరర్స క్యుు తతుసమిగ సభమిించరలి్న
తరాలు.

(k)
Candidates will be permitted entry into the rally site only on production of Admit Card in
duplicate generated online through the official website www.joinindianarmy.nic.in. Anyone found with
fake admit card will be handed over to Civil Police.
అధిక్మిక్ రెబ్ ళెైట్ www.joinindianarmy.nic.in. నఽించి తీసఽక్ునన అడిీట్ క్యుు ద్రామనే మయలీ ాద్ేశింలోక్
అబయయుథలనఽ అనఽభతిించ్డిం జయుగ తేింద్ి. నక్లీ అడిీట్ క్యుులతో ఎవమెపనర ద్ మిక్తే రమితు తృో లీసఽలక్ు అగిించ్డిం
జయుగ తేింద్ి.

(l)
Certificates with overwriting, tampering of seals or erasing / alteration of any type will not be
accepted.
ఓవర్స మెపటింగ్ ఉనన సమిటపక్ైటూ , ళ఼ళ్ూలో భామిిండి, లేద్ర తేడిచినటట

ఉిండటిం లేద్ర భాయులు ఉననట వింట

సమిటపక్ైటూనఽ అనఽభతిించ్డిం జయగదఽ.

14.

Cautions for all Candidates / అబాయుులకు జాగూత్ోలు.
(a)
No compensation for death/ injury / loss etc during the rally and No Travelling Allowance /
Dearness Allowance for journey is admissible. Candidate will participate in the rally at their own risk
and the participation is totally and entirely voluntary. The signing of Indemnity Bond is a mandatory
requirement.
మయలీలో భయణిం/గమిం/నషట ిం మొదల ైనరటక్ ఎట వింట మిహాయిం ఉిండదఽ. అింతే క్దఽ ామాణరతుక్ సింఫింధిించి
ఎట వింట ామాణ/క్యుుబతయిం వింటలృ ఉిండవు. సర ింత మిస్క మీద్ే అబయయుథలు మయలీలో తృలగానరలి్ ఉింట ింద్ి. ఇిందఽలో
తృలగానడభననద్ి రమితగ సాచ్ఛిందిం. ఇను మినటీ ఫాెండెైై సెంత్కెం చేమడ్ెం త్ైనిసమి.

DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN COMPUTERISED. TOUTS CAN
NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.

తుమాభక్ క్ూమ అింతర క్ింరయటర్స ద్రామ జయుగ తేింద్ి, క్ఫటట దయలయులనఽ నమ్మీ మీ డఫ ు విధర చేసఽక్టక్ిండి. దయలయులు ఏమ్మ
చేమలేయు. మీ క్ఠోయశూభెై నభీక్ిం ఉించ్ఽక్టిండి.
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(b)
Biometric identification and hand writing analysis will be done at each stage. Imposters
will be caught and handed over to Police.
రతీ దశలో ఫయోబటర క్స గ మిోెంు, చేతమత్ విశ్రలషణ నియాహసోయు. నకిలీ వాకుోలనఽ నుో లీసఽలకు అైగిెంచడ్ెం
జయుగ త్ేెంది .

(c)
Use of any unfair means will make the candidate liable to disqualification at any stages of
recruitment whenever found. He will be handed over to Police thereafter.
అబయయుథలు ఏరెైనర తుడె లృధరనరలు అనఽసమిళటత రయు ఏ దశలో ద్ మిక్తృో భనర రమితు అనయుహలుగ ాక్టించ్డిం
జయుగ తేింద్ి. రమితు తృో లీసఽలక్ు అగిించ్డిం జయుగ తేింద్ి.

(d)
All documents submitted by the candidates are verified by government agencies before
enrolment into Army. Strong legal action will be taken against individuals submitting fake documents.
Even after recruitment, the service will be terminated if candidates are found to have produced fake
documents or gave wrong information at the time of recruitment despite the number of years of service
individual may have rendered.
ళెైనయింలోక్ చేయుుక్ునే భ ిందఽ అబయయుథలు సభమిించిన తరాలతున ాబ తా ఏజెతూ్ల ద్రామ తతుఖీ చేమడిం
జయుగ తేింద్ి. తుడె తరాలు సభమిించిన రమిెై క్ఠిన చ్యయలు తీసఽక్టవడిం జయుగ తేింద్ి. తుమాభక్ిం జమిగిన తమాతెైనర
తుడె తరాలు సభమిించినటట లేద్ర తుడె సభాచరయిం సభమిించినటట గ మితళటత రయు ఎతున ఏళ్ైూ సమమాసఽ చేళనర
అటట రమితు సమమాసఽ నఽించి ఫఴిషకమిించ్డిం జయుగ తేింద్ి.

(e)
Candidates are liable to be disqualified for use of Physical performance enhancing drugs during
recruitment rally.
మిక్
ూ టెీింట్

మయలీ సిందయభింగ ఱమమయయ సౌషట విం ెించే డాగ్్ తీసఽక్ునన అబయయుథలనఽ అనయుహలుగ ాక్టించ్డిం

జయుగ తేింద్ి.

(f)

Military service is a volunteer service.
ళెైతుక్ళటవ అననద్ి సాచ్ఛింద ళటవ.

(g)
Text given in English language will be treated as correct in case of mismatch of
interpretation in Telugu language.
తెలుగ ఫాష అనఽవదెంలో ఎకకడెైనా సమినుో లకనుో తే ఇెంగిలష్ల ో

ఉననదానికి సమపనదిగ ఫావిెంచడ్ెం జయుగ త్ేెంది .

(h)
Selection is provisional till Rahdari Certificate is issued and candidates are dispatched for
training.
యహద్రమి సమిటపక్ైట్ జామమ చేళ అబయయుథలనఽ శక్షణక్ు ింించేింత వయక్ు ఎింక్ అననద్ి తరతరకలిక్బే..

15.
In case of further query see website at www.joinindianarmy.nic.in or contact ARO Secunderabad at
Tele No 040-27740205/27740059.
ఏద్ెైనర సింద్ేహిం ఉింటే రెఫ్ై్ట్ www.joinindianarmy.nic.in

నఽ సిందమిశించ్ిండి లేద్ర

ARO ళక్ింద్రాఫాదఽన టెలితౄో న్

నెింఫయుూ 040-27740205/27740059 ెై సింాద్ిించ్ిండి .

DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN COMPUTERISED. TOUTS CAN
NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.
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చేమలేయు. మీ క్ఠోయశూభెై నభీక్ిం ఉించ్ఽక్టిండి.

15
Disclaimer: The terms and conditions, given in the notification and on the website are subject to change and
should therefore, be treated as guidelines only. In case of any ambiguity, the existing policies, rules and
regulations of Indian Army / Government of India will be final. Details are also available on website
www.joinindianarmy.nic.in.
డిసలెభభర్ : ఈ నోటపక్ైషనోూ

తృర ిందఽమిచిన తుమభతుఫింధనలోూ భాయులక్ు లగఫడతరభ క్ఫటట రటతు భాయా దయశక్లుగ భాతాబే

మిగణిించరలి. ఏద్ెైనర సింద్ిగథత చోట చేసఽక్ుింటే ాసత ఽత లృధరనరలు, ఫాయత ళెైనయు తుమభతుఫింధనలు/ఫాయత ాబ తరాతుద్ి తేద్ి
తుయణ మిం ఉింట ింద్ి. ఈ లృవమలు క్డర వఫ్ై్ట్ www.joinindianarmy.nic.in. లో అిందఽఫాట లో ఉనరనభ.

Beware of Touts :
Recruitment process is fully automated. No one can help you in Physical, Medical
or Written Examination. Only your hard work will ensure your selection.
మ్తసగళ్ల తో జాగూత్ో :

ఈ నిమాభక రకమ
ిూ
అెంతా ఆటోబేట్డొ ా ఉెంట ెంది. శ్మయక, వైదా, ఆమోగా, లేదా మత్ మక్షలోల ఎవయౄ కడా

సమడ్లేయు. మీ కఠిన శూబే మీ ఎెంకకు ఆధాయభవుత్ేెంది .

Appendix „A‟
NON JUDICIAL STAMP PAPER
(FORMAT FOR AFFIDAVIT)

1.
I, Name _______________ Son of _______________ while
applying for enrolment in Army solemnly affirm and state the following
in my respect :(a)
I belong to the following Caste/Religion:Caste __________ Sub Caste _________ Religion ______
(b)

Passport size
photo
3.5 x 4.5 cm

My Residential Address are as under:
(i)

Permanent Home Address.
Father’s Name ___________________ House No ____ _________
Vill/Mohalla ____________________Tehsil

__________________

Dist ____________________________State __________________

(ii)

Postal Address.
Father’s Name ___________________ House No _____ _________
Vill/Mohalla ____________________Tehsil

__________________

Dist ____________________________State __________________
(iii)
I fully understand that if enrolled, a detailed verification on my
character and antecedents will be carried out by police and civil
administration from my permanent address submitted above and also
places where I have resided in the last five years.
(iv)

My places of residence in the last five years are as under:S No

From

To

Residential address in full i.e., House
Number, Lane/Street/Road, Village/
Town/Mohalla, Thana, Post Office,
Tehsil and District

(a)
(b)
(c)
(c)

I am married / unmarried.

2

(d)

I hereby certify that I am not involved in any civil/criminal case.

OR
I was involved in following cases but was acquitted:(i)
(ii)

___________________
___________________
OR

Following court cases/ FIR are pending against me:(i)
(i)

_______________________
_______________________

(e)
Consent Cert.
I am below 18 Years of age and my parents give their
consent, for attending the Army Recruitment Rally. (if applicable)

Signature of Father _______________
(f)
I am authorized to attend UHQ rally because I am son/ brother of No
_______________ Name ________________ Regt ______________ am eligible for
claiming bonus marks as none of my brothers have been enrolled in Army earlier / I
am not eligible to claim bonus marks (Cut whichever is not applicable).
2.
I am aware that there is only one recruitment rally conducted in a recruiting year
(01 April to 31 March) for every district and therefore I am entitled to attend only once every
recruiting year from my home town district based on my nativity/ domicile certificate. I fully
understand that if I attend another recruitment rally in the same recruiting year, based on a
different district Nativity/ Domicile certificate, my candidature will be cancelled and if enrolled,
I will be dismissed from service.
3.
I am attending this recruitment rally based on the Nativity/ Domicile certificate issued
by ______________(mention the state government). Details of which are as stated below:S/No
(a)
4.

Cert No

Date of Issue

Validity

Issuing Authority

Details of nativity/ domicile certificate held by me in past (if any) are as stated below:S/No
(a)
(b)
(c)

District

Issued by

Issuing
date

Present status
(Valid/Expired)

3
5.

I hereby certify that till date I have attended the following Army Recruitment Rallies:S/No

Recruitment Army
Rally Venue Recruitment
Office

Month
and
Year

Category Nativity/ Domicile
applied
Certificate
for
Address used

(a)
(b)
(c)
6.
I give an undertaking that all documents submitted by me are correct. All documents
issued by govt organisation/offices have been signed by authorized designated and
governmentt officials. If any document at any stage is found fake or wrong information is
furnished by me, I am aware that I will be dismissed from service and FIR will be lodged
against me.

Signature of Notary

Signature of Candidate

Appendix „B‟
FORMAT FOR AFFIDAVIT: REFER PARAGRAPH 11 (J) OF NOTIFICATION
UNMARRIED CERTIFICATE

1.
This is to state that Mr ___________________ S/o ___________________________
is a permanent resident at address
mentioned below:House No
______________________
Colony
______________________
Village
______________________
Post Office ______________________
Tehsil
______________________
District
______________________
State
______________________
PIN
______________________
2.
This is also to state that I know Mr_____________________________________ S/o
_____________________ very well and he is still unmarried.

Date :

2019

(Signature of Gram Pradhan / Village
Sarpanch / Ward Member / SDM /
Tehsildar with official stamp).

Appendix „C‟
FORMAT FOR AFFIDAVIT : REFER PARAGRAPH 11 (m) OF NOTIFICATION
JOINT PHOTOGRAPHS OF
CANDIDATES WITH FATHER/
MOTHER/BROTHER SELF ATTESTED
BY FATHER /MOTHER/ BROTHER (AS
THE CASE MAY BE)

1.
I, No ___________________ Rank ____________Name _____________________
of (Unit) _________________________ hereby declare that (Candidate’s Name) whose
photographs is affixed above is my son / real brother.
2.

Particulars of the candidates are as under :(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Name of the candidate
Relationship with applicant
Father’s Name
Mother’s Name
Address

:
:
:
:
:

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Father Name _________________ House No _______ Colony ______
Vill / Mohalla ______________ Post ___________Police Station
______________, Tehsil ___________, Dist ________________
State __________________ PIN __________
(f)
Date of Birth _____________ as per birth certificate No __________
issued by ______________ (Issuing Authority) and as recorded in the
Matriculation
Certificate
No
______________
issued
by
________________________________ Education Board.
3.

Details of the other ward (Sons) are as under:S No

Name
Student
(Class)

Occupation
Employed
Civilian
Military

Remarks

4.
It is certified that my son, __________________ should be granted the laid down
bonus marks as this facility has not been utilised by me for any other son before, in any
Recruitment Rally held anywhere in the country.
5.
I undertake that I am liable to be punished under Army Act if the declaration made by
me at paragraph 1 to 4 above is found to be incorrect / false at any stage.

Date

:

2019
___________________________________
(Signature of Serving Soldier/Ex-servicemen)
(Army No, Rank, Name and Unit)

