ARMY RECRUITING OFFICE, SECUNDERABAD

సైనిక రికర
ూ ట్మెంట్ కారాాలయెం, సికెంద్రాబాద్
ARMY RECRUITMENT RALLY AT DR BR AMBEDKAR STADIUM, KARIMNAGAR
(TELANGANA) FROM 07 OCTOBER 2019 TO 17 OCTOBER 2019

తెలెంగాణలోని కరెంనగర్ డర.బి.ఆర్.అెంబేడ్కర్ సటేడియెంలో అకటేబర్ 07, 2019 న ెంచి
అకటేబర్ 17, 2019 వరకు సైనిక నియామక రాాలీ
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 thirty three districts of
Telangana State i.e. Adilabad, Bhadradri Kothagudem, Hyderabad, Jagtial, Jangaon, Jayashankar
Bhoopalpally, Jogulamba Gadwal, Kamareddy, Karimnagar, Khammam, Komaram Bheem Asifabad,
Mahabubnagar, Medak, Mahabubabad, Mancherial, Medchal, Mulugu, Nagarkurnool, Nalgonda, Narayanpet,
Nirmal, Nizamabad, Peddapalli, Rajanna Sircilla, Ranga Reddy, Sangareddy, Siddipet, Suryapet, Vikarabad,
Wanaparthy, Warangal (Rural), Warangal (Urban) and Yadadri Bhuvanagiri in Soldier Technical, Soldier
Technical (Aviation/Ammunition Examiner), Soldier Nursing Assistant/NA Vet, Soldier Clerk & Store Keeper
Technical, Soldier General Duty, Soldier Pharma and Soldier Tradesman categories. 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.
తెలెంగాణ రాష్టేరెంలోని 33 జిలాాలు: ఆదిలాబాద్, భదరాది కొత్త గూడెం, హైదరాబాద్, జగిత్రాల్, జనగాెం, జయశెంకర్
భూపాలపల్లి , జోగులాెంబ గదరాల, కామారెడ,డి కరెంనగర్, ఖమమెం, కొమరెం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మహబూబ్నగర్, మెదక్,
మహబూబాబాద్, మెంచిరాాల్, మేడ్చల్, ములుగు, నరగర్ కరనూల్, నల్గెండ్, నరరాయణపేట, నిరమల్, నిజామాబాద్, పెదదపల్లి ,
రాజనూ సిరస
ి ల
ి ి , రెంగారెడ,డి సెంగారెడ,డి సిదద ప
ి ేట, సూరాాపేట, వికారాబాద్, వనపరిత, వరెంగల్ (రనరల్), వరెంగల్ (అరబన్)
మరియు

యాదరదిా

భువనగిరక
ి ి

చెెంద్ిన

అరహుల ైన

అభ్ారహులు

సైనాెంలోని

సో లజ ర్

టెకికల్,

సో లజ ర్

టెకికల్

(ఏవియేష్టన్/అమయానేష్టన్ ఎగాజమినర్), సో లజ ర్ నరిసెంగ్ అసిసే ెంట్/NA వెట్, సో లజ ర్ కా ర్క, సోే ర్ కీపర్ టెకికల్, సో లజ ర్ జనరల్
డ్యాటీ, సో లజ ర్ ఫారామ, సో లజ ర్ టరాడ్ససమన్ శ్రూణయలోా తమ పటరా హ నమోద చేస కునేెంద కు పాధరన కారాాలయ నియామక జోన్,
చెనెైి ఆధ్వరాెంలో అకటేబర్ 07, 2019 న ెంచి అకటేబర్ 17, 2019 వరకు సైనిక నియామక రాాలీని తెలెంగాణలోని కరెంనగర్
డర.బి.ఆర్.అెంబేడ్కర్ సటేడియెంలో ఆరీ రికర
ూ టెంగ్ ఆఫీస , సికెంద్రాబాద్ చేపటే న ెంద్ి. అభ్ారహులన తమ పటరాన ఆన్ల ైన్
www.joinindianarmy.nic.in లోమాతామే ఆగసే 23, 2019 న ెంచి సపే ెంబర్ 22, 2019 వరకు దరఖాసు చేస కటవాలి.
సపే ెంబర్ 23, 2019 తరావత అడిీట్ కారహులు ఆన్ల ైన్లో జార చేయడ్ెం జరహగయత ెంద్ి. అభ్ారహులు తమ అడిీట్ కారహు,
దరఖాసు , అడిీట్ కారహులో పటరకకని పతరాలతో రాాలీ జరిగే పాద్శ్
ే ానిక రావాలిస ఉెంట ెంద్ి. రాాలీ పాద్ేశ్ానిక ఏ రోజు, ఏ
సమయెంలో

రావాలో

అడిీట్

www.joinindianarmy.nic.in.

కారహుపై

ఉెంట ెంద్ి.

సపే ెంబర్

23,

2019

తరహవాత

అడిీట్

కారహున

తీసుకోవచ్ుచ. వాత్రవరణెం కారణెంగా అడడమట్ కారడి, డరకుామెెంటల
ి పాడ్వకుెండర

చ్ూసేెందుకు వాటర్ పర
ూ వ్ టాాన్్పరెెంట్ డరకయామెెంట్ కవరి లో వాటిని తీసుకురావాలని సూచిసుతనరూెం.

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

నియామక పకిియ అెంత్ర కెంపరాటర్ దరారా జరడగుత్ ెంది, కాబటిి దళారడలను నమ్మమ మీ డ్బుబ వృధర చేసుకోకెండడ. దళారడలు ఏమ్మ
చేయలేరడ. మీ కఠోరశిమపెై నమమకెం ఉెంచ్ుకోెండడ.
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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.
నియామక కారాకిమెం
:
డరకయామెెంటి పరిశీలన, ఫిటనూస్ టనసి ు, శారరక కొలత్ల పరక్ష సమయెం, త్ేదీ
అడడమట్ కారడిపెై పేరకొని ఉెంటలెంది.
3.
Medical Exam of Candidates: Medical examination will be carried out with effect from 08 Oct 2019
onwards at the Rally Site.
అభారడులకు వైదా పరక్షలు :
రాాలీ పాదశ
ే ెంలో వైదా పరక్షలు అకోిబర్ 8, 2019 నుెంచి నిరాహెంచ్డ్ెం
జరడగుత్ ెంది.

Notes / నోట్స:(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 ఏళ్ి వయసు్ కెంటే త్కుొవునూ అభారడులు త్మ త్ల్లి దెండ్రాల నుెంచి సమమతి పత్ాెం తీసురావాల్ల్
ఉెంటలెంది. దరనికి సెంబెంధిెంచి నరన్ జూడడషియల్ సాిెంప్ పేపర్పెై తీసుకురావల్ల్న అఫిడ్విట్ నమూన ఈ నోటఫ
ి ికష
ే న్
కు జత్ చేయడ్మెన
ై ది.
(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.
గడడచిన రెెండేళ్ిలో భారత్ త్రపున అెంత్రాజతీయ సాుయిలో లేదర జాతీయసాుయిలో రాషి ెంర త్రపున
పాాతినిధ్ాెం వహెంచిన కరిడరకారడలు. వారికి శారరక పామాణరలోి అనుమతిెంచే మ్మనహాయిెంపునకు సెంబెంధిెంచిన
కరిడ్ల జాబిత్ర కోసెం www.joinindianarmy.nic.in వబ్సెట్
ై చ్ూడ్ెండడ. .
(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 రెండేళ్ాలో రాషి స
ర ు ాయిలో జిలాికు లేదర జిలాి సాుయిలో యూనివరి్టీ లేదర పాాెంతీయ టీమ్కు
పాాతినిధ్ాెం వహెంచి 1వ/2వ పొ జిషన్లో నిల్లచినవారడ. వారి సో ోర్ి్ సరిిఫక
ి ట
ే ి పెై రిజిసేిష
ర న్ నెంబర్ ఉెండరల్ల. వాటిని
రాషి ెంర గురితెంచిన కరిడర కేెందరాలు/సెంసు లు జార చేయాల్ల. ఈ దిగువన రతిలో అవి ఉెండరల్ల:(i)

(ii)

(iii)

(iv)

All Senior / Junior National
Championship Certificates

- Respective National Federation.

అనిూ సీనియర్ / జూనియర్ నేషనల్ ఫెడ్రేషన్

- ఛరెంపియన్షిప్ సరిిఫికేటి ల

All States & District Level
Certificate

- Respective State Sports
Association.

అనిూ రాషి &
ర జిలాిసాుయి కరిడర సరిిఫికేట్

- సెంబెంధిత్ రాషి ర కరిడర సెంఘెం

All University Level
Certificate

- Inter University Sports Board.

అనిూ విశావిదరాలయ సాుయి కరిడర సరిిఫికేట్

- ఇెంటర్ యూనివరి్టీ సో ోర్ి్ బో ర్ి

All School level
Certificates

- All India School Games
Federation.

అనిూ రాషి స
ర ు ాయి సరిిఫికేటి ల

- అఖిలభారత్ సూొల్ గేమ్్ ఫెడ్రేషన్

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

నియామక పకిియ అెంత్ర కెంపరాటర్ దరారా జరడగుత్ ెంది, కాబటిి దళారడలను నమ్మమ మీ డ్బుబ వృధర చేసుకోకెండడ. దళారడలు ఏమ్మ
చేయలేరడ. మీ కఠోరశిమపెై నమమకెం ఉెంచ్ుకోెండడ.
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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.
కరెంనగర్ (తెలెంగాణ) డరకేర్ బీఆర్ అెంబేడ్కర్ సటేడయ
ి ెంకు అడిీట్ కారహులో పటరకకని తేద్,ీ సమయెం పాకారెం 0030 గెంటలకు
చేరహకటవాలి. అభ్ారహులు చకకగా గడ్ు ెం గస కొని రావాలి. గేూడ్ా ల “కాకుెండర” X కాాస లో వచిిన మారహక జాబితరలన అభ్ారహులు
తీస కురావాలిస ఉెంట ెంద్ి. గేూడ్ల సిసేమ్తో కరడిన SSC సరిేఫికేట్ అన మతెంచడ్ెం జరగద . మారహకల జాబితర కలిగి ఉెండ్ని
అభ్ారహులన నియామక రాాలీలో పాలగొనేెంద కు అన మతెంచడ్ెం జరగద .
4.

Eligibility Conditions/ అరహత్ నిబెంధ్నలు.
S No
సీనెెం

Categories
శ్రణ
ూ ి

Height
(in cm)
ఎతు (సెం.మీ)

Weight
(in kg)
బరహవు

Chest
(in cm)
ఛరతీ (సెం.మీ)

Educational Qualification
విద్రారుతలు

(కేజీలోా)

(a)

Class 10th / Matric pass with
45% marks in aggregate and
33% in each subject. For boards
following grading sys minimum
of D Grade (33-40) in indl
subjects or grade which
contains 33% and overall
aggregate of C2 grade.

Soldier General
Duty
(All Arms)

166

50

77 cms
with
5 cms
expansion

సో లజ ర్ జనరల్

166

50

77 సెెం.మీ

10వ

గాల్ల

మారడొల

డ్ూాటీ (ఆల్ ఆర్మ్)

పీల్లచనపుోడ్ర
5 సెెం.మీ

త్రగతి/మెటక్
ిా

లో

ఉతీత రణ త్త్ో

సబజజకిులో

45%

పాటల
గేిడడెంగ్

33%.

పాతీ
సిసిమ్

అనుసరిెంచే బో రడిలోి అనిూ సబజజకిులోి
కనీసెం D(33-40) లేదర 33% త్ో
కయడడన గేిడ్త్ో పాటల మొత్త ెం C2 గేిడ్.

(b)

(c)

Soldier
Technical
సో లజ ర్ టనకిూకల్

10+2/ Intermediate
Examination pass in Science
with Physics, Chemistry, Maths
and English with 50% marks in
aggregate and 40% marks in
each subject.

165

50

77 cms with
5 cms
expansion

165

50

77 సెెం.మీ

ఫిజిక్్,

(ఏవియిేషన్/అమూా

గాల్ల

మాాథ్స్, ఇెంగిిష్త్ో కయడడన 10+2 /

నేషన్ ఎగాజమ్మనర్)

పీల్లచనపుోడ్ర

ఇెంటరమడడయట్

5 సెెం.మీ

మారడొలత్ో

Soldier
Technical
(Aviation/
Ammunition
Examiner)
సో లజ ర్ టనకిూకల్

కెమ్మసీిత్
ర ో

కయడడన
పరక్షలో

పాసుత్ో

సెైన్్,
50%

పాటల

పాతీ

సబజజకిులో కనీసెం 40% మారడొలు.

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

నియామక పకిియ అెంత్ర కెంపరాటర్ దరారా జరడగుత్ ెంది, కాబటిి దళారడలను నమ్మమ మీ డ్బుబ వృధర చేసుకోకెండడ. దళారడలు ఏమ్మ
చేయలేరడ. మీ కఠోరశిమపెై నమమకెం ఉెంచ్ుకోెండడ.

4
(d)

Soldier Technical
Nursing Assistant
(AMC)/ Nursing
Assistant
Veterinary
(RVC)

165

సో లజ ర్ టనకిూకల్ నరి్ెంగ్

165

50

50

అసిసి ెంె ట్(AMC)నరి్ెంగ్

సో లజ ర్ కి ర్ొ/సోి ర్ కరపర్

77 సెెం.మీ గాల్ల

ఇెంటరమడడయట్ పరక్షలో 50% మారడొలత్ో

10+2 /

పాసుత్ో పాటల పాతీ సబజజకిులో కనీసెం 40% మారడొలు.

సెెం.మీ

(RVC)

Soldier Clerk/Store
Keeper Technical
(All Arms)

10+2/Intermediate exam pass in Science with
Physics, Chemistry, Biology and English with
minimum 50% marks in aggregate and minimum
40% marks in each subject.
ఫిజిక్్, కెమ్మసీి,ర బయాలజీత్ో కయడడన సెైన్్, ఇెంగిిష్త్ో కయడడన

పీల్లచనపుోడ్ర 5

అసిసి ెంె ట్ వటరూరర

(e)

77 cms with
5 cms
expansion

162

50

162

50

టనకిూకల్ (అనిూ ఆర్మ్)

77 cms with
5 cms
expansion

77 సెెం.మీ గాల్ల
పీల్లచనపుోడ్ర 5
సెెం.మీ

10 + 2 / Intermediate Exam pass in any stream
(Arts, Commerce and Science) with 60% marks
in aggregate and minimum 50% in each subject.
Securing 50% in English and Maths/Accounts
/Book Keeping in Class 12th is mandatory.
10+2 /ఇెంటరమడడయట్ (ఆర్ి్, కామర్్,సెైన్్) పరక్షలో
మొత్త ెంగా 60% మారడొలత్ో పాసవడ్ెంత్ో పాటల

పాతీ

సబజజకిులో కనీసెం 50% మారడొలు. 12వ త్రగతిలో ఇెంగి ష్
త్ో పాటల మాాథ్స్/అక ెంట్్/బుక్ కరపిెంగ్లో 50% సాధిెంచ్డ్ెం
త్పోనిసరి.

(f)

Sepoy
(AMC)

Pharma

165

50

సిపాయి ఫారామ (AMC)

77 cms with
10+2/ Intermediate exam pass and qualified in D
5
cms Pharma with minimum 55% in aggregate and
expansion
registered with State Pharmacy Council/
77 సెెం.మీ గాల్ల Pharmacy Council of India. Individual qualified
in B Pharma with minimum 50% marks and
పీల్లచనపుోడ్ర
5
registered with State Pharmacy Council/
Pharmacy Council of India will also be eligible.
సెెం.మీ
10 + 2 / ఇెంటరమడడయట్ పరక్షా ఉతీత రణ త్ మరియు డడ
ఫారామలో కనీసెం 55% త్ో అరహత్ సాధిెంచి సేిట్ ఫారమసీ
క ని్ల్ / ఫారమసీ క ని్ల్ ఆఫ్ ఇెండడయాలో నమోదు
చేసుకునూ. బి ఫారామలో కనీసెం 50% మారడొలత్ో అరహత్
సాధిెంచిన మరియు సేిట్ ఫారమసీ క ని్ల్ / ఫారమసీ క ని్ల్
ఆఫ్ ఇెండడయాలో నమోదు చేసుకునూ వాకిత కయడర అరడహలు.

(g)

Soldier Tradesman
(All Arms) Class
10th Pass

166

48

76 cms with
5 cms
expansion

(i)
Class 10th simple pass.
(ii)
No stipulation in aggregate percentage
but should have scored minimum 33% in each
subject.

సో లజ ర్ టేడ్
ా ్మెన్ (అనీూ

166

48

76 సెెం.మీ గాల్ల

(i)

10వ త్రగతి సాధరరణ పాస్.

పీల్లచనపుోడ్ర 5

(ii)

మొత్త ెంగా ఎటలవెంటి శాత్ెం చ్ూడ్నపోటికర పాతీ

ఆర్మ్)10వ
పాస్

తరగత

సెెం.మీ

సబజజకిులో కనీసెం 33% సో ొర్ చేసిన ఉెండరల్ల.

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

నియామక పకిియ అెంత్ర కెంపరాటర్ దరారా జరడగుత్ ెంది, కాబటిి 5దళారడలను నమ్మమ మీ డ్బుబ వృధర చేసుకోకెండడ. దళారడలు ఏమ్మ
చేయలేరడ. మీ కఠోరశిమపెై నమమకెం ఉెంచ్ుకోెండడ.

(h)

Soldier
Tradesman (All
arms) Class 8th
Pass

166

48

76
cms
with
5
cms
expansion

సో లజ ర్

టేడ్
ా ్మెన్

166

48

76

(అనీూ

ఆర్మ్)8వ

తరగత పాస్

సెెం.మీ

(i)
Class 8th simple pass (for Syce,
House Keeper & Mess Keeper).
(ii)
No
stipulation
in
aggregate
percentage but should have scored minimum
33% in each subject.
(i)

8వ త్రగతి సాధరరణ పాస్. (for సెైక్, హౌజ్

గాల్ల

కరపిర్, మెస్ కరపర్ కోసెం).

పీల్లచనపుోడ్ర

(ii)మొత్త ెంగా ఎటలవెంటి శాత్ెం

5 సెెం.మీ

సబజజకిులో కనీసెం 33% సో ొర్ చేసిన ఉెండరల్ల.

చ్ూడ్నపోటికర పాతీ

Note. Education Certificates issued by Education Boards Affiliated to / listed by AICTE, CBSE
and NIOS only will be considered.
నోట్. AICTE, CBSE, NIOS కు అన బెంధ్ెంగా ఉని/ జాబితరలో ఉని విద్రా బో రహులు జార చేసిన విద్రా సరిేఫికేలన
మాతామే పరిగణనలోక తీస కటవడ్ెం జరహగయత ెంద్ి.

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.
GPAత్ో 10వ త్రగతి/గేడ్
ి సిసిమ్ త్ో పాసెైన అభారడులు ఆయా బో రడిల నుెంచి అెంకెలి ో జార చేసిన మారడొల జాబిత్రను
తీసుకురావాల్ల్ ఉెంటలెంది.

మారడొలను అెంకెలి ో చ్ూపని మారడొ షీటి ల తీసుకొచేచ అభారు లును డరకుామెంటరష్టన్ లో అనరహులుగా

పాకటెంచడ్ెం జరహగయత ెంద్ి.

6.
Age Group.
Age of the candidate will be counted as on 01 Oct 2019. Age criteria for recruitment
rally will be as under:వయోశ్రూణి. అభారడుల వయసు్ను అకోిబర్ 01, 2019 ఆధరరెంగా లెకిొెంచ్డ్ెం జరడగుత్ ెంది. రికయ
ి ట్మెెంట్ రాాలీకి వయో
నిబెంధ్నలు ఈ విధ్ెంగా ఉెంటాయి:-

S No

Category

Age Criteria

సీ.నెెం

శ్రణ
ూ ి

వయో నిబెంధ్న

(a)

Soldier Technical/ Soldier Technical
(Ammunition/Aviation Examiner)

17 years 06 months to 23 years.

సో లజ ర్ టనకిూకల్/ సో లజ ర్ టనకిూకల్

17 సెంవత్్రాల 06 నలల నుెంచి 23 సెంవత్్రాలు.

(ఏవియిేషన్/అమూానేషన్ ఎగాజమ్మనర్)

(b)

(c)

(d)

Soldier Clerk / Soldier Store Keeper Technical

17 years 06 months to 23 years.

సో లజ ర్ కి ర్ొ/సోి ర్ కరపర్ టనకిూకల్

17 సెంవత్్రాల 06 నలల నుెంచి 23 సెంవత్్రాలు.

Soldier Nursing Assistant

17 years 06 months to 23 years.

సో లజ ర్ నరి్ెంగ్ అసిసి ెంె ట్

17 సెంవత్్రాల 06 నలల నుెంచి 23 సెంవత్్రాలు.

Soldier Pharma

19 years to 25 years
19 సెంవత్్రాల 25 సెంవత్్రాలు

(e)

Soldier General Duty

17 years 06 months to 21 years.

సో లజ ర్ జనరల్ డ్ూాటీ

17 సెంవత్్రాల 06 నలల నుెంచి 21 సెంవత్్రాలు.

(f)

Soldier Tradesman

17 years 06 months to 23 years.

సో లజ ర్ టేాడ్్మెన్

17 సెంవత్్రాల 06 నలల నుెంచి 23 సెంవత్్రాలు..

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

నియామక పకిియ అెంత్ర కెంపరాటర్ దరారా జరడగుత్ ెంది, కాబటి
6 ి దళారడలను నమ్మమ మీ డ్బుబ వృధర చేసుకోకెండడ. దళారడలు ఏమ్మ
చేయలేరడ. మీ కఠోరశిమపెై నమమకెం ఉెంచ్ుకోెండడ.

7.

Other Conditions / ఇత్ర నిబెంధ్నలు.
(a)

The candidates should be medically fit to join Indian Army at the time of Rally.
భారత్ సెైనాెంలో చేరేెందుకు రాాలీ సమయెంలో అభారడులు వైదాపరెంగా ఫిట్ గా ఉెండరల్ల.

(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.
టాటూ/ఎన్గేూవిెంగ్.

మోచేతి పెై భాగెంలో అెంటే మోచేతి నుెంచి మణికటలి వరకు, అరచేతి వనుక భాగెంలో

కనిపిెంచేలా ఉనూ పచ్చబొ టలి లేదర శాశాత్ టాటూకు అనుమతి ఉెంటలెంది. ఇవి కాకుెండర శరరెంరలో ఇత్ర భాగాలోి శాశాత్
టాటూలు ఉెంటే అటిి అభారడులను త్దుపరి ఎెంపిక కోసెం నిషేధిెంచ్డ్ెం జరడగుత్ ెంది.

(c)

Apply for Only One Category.
ఒకే శ్రణ
ూ ిక దరఖాసు చేస కటవడ్ెం.

(d)

A candidate can only apply for one category/trade.
ఒక అభారిు ఒక శరణ
ి ి/టేడ్
ా కు మాత్ామే దరఖాసుత చేసుకోగలరడ.

Sports / NCC / Relation Certificate. కీడ్
ూ లు / NCC /సెంబెంధిత సరిేఫికేట్.
S No

Certificate

No of Xerox copies

Issuing Authority Address

సీనెెం

సరిేఫికేట్

జీరాక్సస కాపీల సెంఖా

జార చేసిన అధికారి చిరహమామా

(i)

Sport

02

కరిడ్

02

Mention postal address of issuing authority
on reverse side of the certificate for
verification.
పరిశీలనకు తీసుకొచేచ సరిిఫికేట్ వనుక వైపు జార
చేసిన అధికారి పో సి ల్ అడ్ాస్ పేరకొనెండడ..

8.

(ii)

NCC

02

-

(iii)

Relation

02

-

సెంబెంధిత్

02

Registration / రిజిసటేష్ట
ర న్.

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.
వబ్సెైట్ www.joinindianarmy.nic.in లో అభారడులెందరన ఆగసే 23, 2019 న ెంచి సపే ెంబర్ 22 వరకు ఆన్ లెైన్లో రిజిసి ర్
చేసుకోవాల్ల. www.joinindianarmy.nic.in వబ్సెైట్లో రిజిసేిషన్, దరఖాసుత పత్ాెం నిెంపడరనికి త్ల్లపిన సూచ్నలనీూ చ్దవెండడ.

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

నియామక పకిియ అెంత్ర కెంపరాటర్ దరారా జరడగుత్ ెంది, కాబటిి దళారడలను నమ్మమ మీ డ్బుబ వృధర చేసుకోకెండడ. దళారడలు ఏమ్మ

7

చేయలేరడ. మీ కఠోరశిమపెై నమమకెం ఉెంచ్ుకోెండడ.

9.

Procedure to Apply Online / ఆన్ ల ైన్లో దరఖాసు చేస కునే విధరనెం.
Go to www.joinindianarmy.nic.in/ www.joinindianarmy.nic.in కు వళ్ి ెండడ
Click on Apply / Login link in JCO/OR enrolment / నమోదు కోసెం JCO/OR ల్లెంకుపెై అపలా /లాగిన్ పెై కిిక్ చేయెండడ.
Click on Registration / రిజిసటేరష్టన్ పెై కిిక్ చేయెండడ
Click on Continue / కెంటనయాపై కిిక్ చేయెండడ
Fill up details/ వివరాలు నిెంపెండడ
Save / సటవ్
Under Already registration Enter Login details / ఇపోటికే రిజిసేిష
ర న్ లో మీ లాగిన్ వివరాలు నిెంపెండడ
Login / లాగిన్
Dashboard Opens / డరాష్ బో రడి త్రడచ్ుకుెంటలెంది
Click Apply on Category You are Eligible / మీరడ దేనికి అరడహలో ఆ కేటగిరపెై అపెి ల చేసేెందుకు కిిక్ చేయెండడ
Read Instruction నిబెంధ్నలు చ్దవెండడ
Fill in Personal information వాకితగత్ సమాచరరెం నిెంపెండడ

Continue కొనసాగిెంచ్ెండడ
Save & Continue సేవ్ చేసి కొనసాగిెంచ్ెండడ

Enter Communication Details కమూానికేషన్ వివరాలు ఎెంటర్ చేయెండడ

Save & Continue సేవ్ చేసి కొనసాగిెంచ్ెండడ

Enter Non Dispensation / Sports /NCC Details నరన్ డడసెోనే్షన్ / సో ోర్ి్ /NCC వివరాలు

Save & Continue సేవ్ చేసి కొనసాగిెంచ్ెండడ

Enter Education Details చ్దువు వివరాలు ఎెంటర్ చేయెండడ

Add యాడ్

Click on the Add Education certificate & Enter Marks of all Subjects
యాడ్ ఎడ్ూాకేషన్ సరిిఫికేట్ పెై కిిక్ చేసి అనిూ సబజజ కుిలోి మారడొలు ఎెంటర్ చేయెండడ - కొనసాగిెంచ్ెండడ
Continue Enter Marks of All Subjects అనిూ సబజజ కుిలోిని మారడొలు ఎెంటర్ చేయెండడ

Continue కొనసాగిెంచ్ెండడ

Now you can see Summary of Your Information మీ సమాచరరానిూ సెంక్షడపతెంగా మీరడ ఇపుోడ్ర చ్ూడ్వచ్ుచ
Submit Now ఇపుోడ్ర సబిమట్ చేయెండడ
Successful submission of application మీ దరఖాసుత విజయవెంత్ెంగా సబిమట్ చేయడ్ెం జరిగిెంది
Roll No is Generated by system సిసిమ్ దరారా రోల్ నెంబర్ వసుతెంది
st

Login 10-15 Days Prior to 1 day of the Rally to Download & Print Admit Card
రాాలీ మొదటి రోజుకు 10-15 రోజులకు ముెందు లాగిన్ అయి డౌన్ లోడ్ చేసుకొని అడడమట్ కారడి పిాెంట్ తీసుకోెండడ

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

నియామక పకిియ అెంత్ర కెంపరాటర్ దరారా జరడగుత్ ెంది, కాబటిి దళారడలను నమ్మమ మీ డ్బుబ వృధర చేసుకోకెండడ. దళారడలు ఏమ్మ
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చేయలేరడ. మీ కఠోరశిమపెై నమమకెం ఉెంచ్ుకోెండడ.

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.
ఆన్ల ైన్లో దరఖాసు /రిజిసటేరష్టన్కు సెంబెంధిెంచి అభ్ారహులకు సయచనలు.

www.joinindianarmy.nic.in లోని ఆన్లెైన్ అపిి కేషన్లో

రిజిసేిష
ర ను
ి త్రిచి ఉెండేెంత్ కాలెం (ఆగసుి 23, 2019 నుెంచి సెపి ెంె బర్ 22, 2019 వరకు) ఎడడట్ ఆపష న్ అెందుబాటలలో ఉెంటలెంది. వివరాలు
ఏమెైనర సరిగగ ా పేరకొనకపో త్ే అవసరమెైత్ే దరనిూ ఉపయోగిెంచ్ుకొని సరిదిదద ుకోెండడ. ఎడిట్/కరక్షన్ చేసిన తరావత తమ దరఖాసు లన
సబిీట్ చేయడ్ెం అభ్ారహులు మరిచిపో వదు .

10.

Selection Procedure.
ఎెంపిక పాకయ
ూ .

(a)

The under mentioned tests are mandatory for all:-

దిగువ త్ల్లపిన పరక్షలు అెందరికర త్పోనిసరి:-

Physical Fitness Test (PFT) ఫిజికల్ ఫిటనూస్ పరక్ష (PFT):S No
సీనెెం

(i)

Test పరక్ష

Criteria విధరనెం

1.6
Run

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

1.6

కి.మీ

(iii)

గూ
ి ప్-II : 48 మారడొలు

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.

బీమ్

10 పులప్్

-

40 మారడొలు

మోచేత్ లు, కాళ్ల
ి నిటారడగా

(పులప్్)

9 పులప్్

-

33 మారడొలు

ఉెండరల్ల, కాల్ల వేళ్ి ల కల్లసి కిెంది

8 పులప్్

-

27 మారడొలు

వైపుకు ఉెండరల్ల.

7 పులప్్

-

21 మారడొలు

6 పులప్్

-

16 మారడొలు

06 కెంటే త్కుొవ

-

ఫెయిల్

9 Feet
Ditch
9 ఫీట్ డడచ్

(iv)

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

పరడగుRun

(ii)

Remarks రిమారహకలు

Candidates should qualify
అభారు లు అరహత్ సాధిెంచరల్ల.

Zig-Zag
Balance

Candidates should qualify

జిగ్-జాాగ్

అభారు లు అరహత్ సాధిెంచరల్ల.

బాాలెన్్

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

నియామక పకిియ అెంత్ర కెంపరాటర్ దరారా జరడగుత్ ెంది, కాబటిి దళారడలను నమ్మమ మీ డ్బుబ వృధర చేసుకోకెండడ. దళారడలు ఏమ్మ
చేయలేరడ. మీ కఠోరశిమపెై నమమకెం ఉెంచ్ుకోెండడ.
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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.
పెైన పేరకొనూ కనీస నిరేుశిత పామాణరలు సాధిెంచిన అభ్ారహులకు అవి ఎెంపికకు హకుకగా హామీ ఉెండ్దు.

నోో్ట్.

అభారడుల మెరిట్ పొ జిషన్ ఆధరరెంగానే త్ ది ఎెంపిక ఉెంటలెంది.

(b)
Physical Measurement Test (PMT). As per eligibility requirement of category
Paragraph 4 (Eligibility Conditions).
శ్ారరక కొలతల పరక్షt (PMT).

(c)

given

at

పేరాగాిఫ్ 4 (అరహత్ నిబెంధ్నలు)Nలో పేరకొనూ అరహత్లు.

Medical / వైదాెం.
(i)

As per laid down medical standards at the Rally site.
రాాలీ పాదేశెంలో నిరేదశెంచిన వైదా పామాణరలకు అనుగుణెంగా.

(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 ఫిట్ అభారడుల పాత్ేాక సమీక్ష కోసెం వారిని మ్మలటర ఆసోతిా/ కమాెండ్ ఆసోతిా/ బేస్ ఆసోతిాకి రెఫర్
చేయడ్ెం జరడగుత్ ెంది. సెోషల్లస్ి రివరా కోసెం నిరేదశెంచిన అభారడులకు వారికి సూచిెంచినన మ్మలటర ఆసోతిా/ కమాెండ్
ఆసోతిా/ బేస్ ఆసోతిాకి 14 రోజులోిపు వళ్లి అెందులో ఫిట్గా పాకటిసేత CEE అడడమషన్ కారడి కోసెం AROను కలవాల్ల్
ఉెంటలెంది.

(d)

Common Entrance Examination (CEE) కామన్ ఎెంటనన్
ా ్ ఎగాజమ్మనేషన్ (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.
వైదాపరెంగా ఫిట్ అని పాకటిెంచిన అభారడులకు నిరేదశెంచిన పాదేశెం, త్ేదీలి ో CEE రాత్ పరక్షకు సెంబెంధిెంచిన
సమాచరరానిూ అడడమట్ కారడి దరారా రాాలీ పాదేశెంలో త్ల్లయజేయడ్ెం జరడగుత్ ెంది.

(ii)

Admit Card for the CEE for the Rally Fit candidates will be issued at Rally Site itself.
రాాలీలో ఫిట్ అని త్ేల్లన అభారడులకు CEE పరక్ష అడడమట్ కారడి రాాలీ పాదేశెంలోనే జార చేయడ్ెం

జరడగుత్ ెంది.

(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.
సెంబెంధిత్ సెోషల్లస్ి /మ్మలటర ఆసోతిా / కమాెండ్ ఆసోతిా/ బేస్ ఆసోతిా లోని సెోషల్లసుిలు నిరాురిెంచిన
త్రాాత్ రివరాలో ఫిట్ అని త్ేల్లన వారికి CEE అడడమట్ కారడి జార చేయడ్ెం జరడగుత్ ెంది..

11.

Documents Required/ అవసరమన
ై పతరాలు.

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.

నియామక పకిియ అెంత్ర కెంపరాటర్ దరారా జరడగుత్ ెంది, కాబటిి దళారడలను నమ్మమ మీ డ్బుబ వృధర చేసుకోకెండడ. దళారడలు ఏమ్మ
చేయలేరడ. మీ కఠోరశిమపెై నమమకెం ఉెంచ్ుకోెండడ.
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All documents / rubber stamps / seals should be in ENGLISH. The following documents in original must be
brought by the candidates:అభారడులు ఈ ఒరిజినల్ పత్రాలను రాాలీలోని కారాకిమానిూ బటిి తీసుకురావాల్ల్ ఉెంటలెంది. ఆ పత్రాలనీూ రెెండ్ర సెటి జిరాక్్
కాపీలత్ో కిమపదు తిలో ఓ ఫెైల్ కవర్ లో ఉెంచరల్ల్ ఉెంటలెంది. పాతీ కాపీనీ గెజిటనట్ ఆఫీసరడత్ో అటనస్ి చేయిెంచరల్ల, దరనిపెై వారి పేరడ, ముదా
ఇెంగిిష లో ఉెండరల్ల. సరిిఫికేటిలోల త్మ పేరడ, పుటిిన త్ేదీ, త్ల్లి దెండ్రాల పేరి డ, పాఠశాల వివరాలోి త్పుోలేకుెండర అభారడులు చ్ూసుకోవాల్ల.
పత్రాలు/రబబరడ సాిెంపులు/సీల్ అనిూ ఇెంగిిష్లో ఉెండరల్ల. ఈ ద్ిగయవ ఒరిజినల్ పతరాలన అభ్ారహులు తీస కురావాలిస ఉెంట ెంద్ి:-

(a)

Admit Card.

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

అడిీట్ కారహు .

మెంచి నరణాత్త్ో కయడడన పేపర్పెై లేజర్ పిాెంట్త్ో తీసుకోవాల్ల. (సెైజు త్గిగెంచ్కెండడ).

(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.
ఫో టోగాూఫ్సస.

మెంచి ఫొ టోగాిఫిక్ పేపర్ పెై లెైట్గా బాాక్ గి ెండ్త్ో కయడ్న పాస్పో రడి సెైజ్ ఫో టోలు ఎటలవెంటి

అటనసి ష
ే న్ లేనివి 20 తీసుకురావాల్ల. ఇవి మూడ్ర నలలోిపువి అవి ఉెండరల్ల. కెంపరాటర్ పిాెంటవుటల
ి /ఫొ టోషాప్ చేసిన ఫొ టోగాిఫ్్
అనుమతిెంచ్డ్ెం జరగద .

(c)

Education Certificate / విద్రా సరిేఫికేటా .
(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.
అభారిు

సాధిెంచిన

అనిూ

విదరారహత్ల

ఒరిజినల్

సరిిఫికేటి ల

గురితెంపు

పొ ెందిన

పాఠశాల/కాలేజీ/బో రడి//యూనివరి్టీ జార చేసినవి అెంటే 8వ త్రగతి/ఇెంటరమడడయట్/గాిడ్రాయిేషన్ మొదలెైనవి.

(ii)
Provisional / Online Education Certificate should be certified in & signed by the
head of the Educational Institution of concerned Board University.
పొ ా విజినల్ /ఆన్ లెైన్ ఎడ్ూాకేషన్ సరిిపికేటలూ సెంబెంధిత్ బో రడి, యూనివరి్టీకి చెందిన హడ్ సెంత్కెం చేసి
ఉెండరల్ల.

(iii)
Candidates with Matric Certificate from Open School should bring School Leaving
Certificate Countersigned by BEO /DEO.
ఒపెన్ సూొల్కు చెందిన మేటక్
ిా సరిిఫికేట్ కల్లగిన అభారడులు సూొల్ లీవిెంగ్ సరిిఫికేట్పెై BEO/DEO త్ో
క ెంటర్ సెైన్ చేయిెంచరల్ల.

(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/నివాససరిేఫికేట్ : అభ్ారహులు జిలాా యెంతరాెంగెం జార చేసిన ఇెంగిాష్ట లో ఉెండే నేటివిటీ, కమూానిటీ, డేట్ ఆఫ్ బర్త
సరిిఫికేట్ను (మీ సేవ నుెంచి) సమరిోెంచరల్ల్ ఉెంటలెంది. రెసిడన్్ సరిిఫికేట్ మాత్ామే కల్లగిన వారిని రాాలీలో పాల్గనేెందుకు
అనుమతిెంచ్డ్ెం జరగదు. ఈ వివరాలు అనుబెంధ్ెం A లోని 3 & 4 పేరాగాిఫ్లో నిెంపాల్ల.

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

నియామక పకిియ అెంత్ర కెంపరాటర్ దరారా జరడగుత్ ెంది, కాబటిి దళారడలను నమ్మమ మీ డ్బుబ వృధర చేసుకోకెండడ. దళారడలు ఏమ్మ
చేయలేరడ. మీ కఠోరశిమపెై నమమకెం ఉెంచ్ుకోెండడ.
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(e)
Caste Certificate.
Caste Certificate affixed with photographs of the candidate issued by the
Tehsildar/ District Magistrate.
కుల ధ్ా వీకరణ పతాెం

త్హసీలద ార్/జిలాి మేజిసేిట్
ర జార చేసిన అభారడుల ఫొ టోత్ో కయడడన కుల ధ్ుావీకరణ పత్ాెం.

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

త్హసీలద ార్/జిలాి మేజిసేిట్
ర జార చేసిన మత్ సరిిఫికేట్ (కుల ధ్ుావీకరణ పత్ాెంలో సిక్స

/హెంద /మయసిా ెం/కస
ి న్ అని పటరకకనకపో తే).
ూ ేయ

(g)
School Character Certificate.
School Character Certificate issued by the School /College
Principal/Headmaster, where the candidate last studied.
సయకల్ కాారకేర్ సరిేఫికేట్ : అభారిు చివరిసారి చ్దువుకునూ సూొల్/కాలేజీ పిాని్పల్/హడ్మాసి ర్ జార చేసే సూొల్
కాారెకిర్ సరిిఫికేట్.

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

గడిచిన ఆరహ నెలల కాలెంలో గాిమ సరోెంచ్/ముని్పల్ కారకోరేషన్ జార చేసిన కాారెకిర్

సరిిఫికేట్

(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.)
అవివాహత సరిేఫికేట్

21 సెంవత్్రాల కెంటే త్కుొవ వయసు్ ఉనూ అభారడులు గడడచిన ఆరడ నలల కాలెంలో

గాిమ సరోెంచ్/ముని్పల్ కారకోరేషన్ జార చేసిన అవివాహత్ సరిిఫికేట్.( అవివాహత సరిేఫికేట్ నమూనర ఈ నోటఫికేష్టన్లోని
అపెండిక్సస Bతో పాట జతచేయడ్మైనద్ి)

(k)
No Involvement Certificate.
paragraph 1 (d) of Appendix A.
నో ఇన్వాల్వ మెంట్ సరిేఫికేట్

(l)
Details of Previous Rally.
filled in Paragraph 5 of Appendix A.
గతెంలో పాలగొని రాాలీలో వివరాలు.

Certificate of No involvement in criminal cases as per
అపెండిక్సస Aలోని పటరాగాూఫ్సకు అన గయణెంగా సరిిఫికేట్ ఆఫ్స నో ఇన్వాల్వ మెంట్.

Details of Previous Rally attended by the individual is to be
అపెెండడక్్ A లోని పేరాగాిఫ్లో గత్ెంలో పాల్గనూ రాాలీ వివరాలు నిెంపాల్ల.

(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:బాెంధ్వా సరిేఫికేట్.

సరాస్మెన్ కుమారడడ్ర (SOS)/ మాజీ సెైనికోదయ ాగుల కుమారడడ్ర (SOEX)/ Son of

Widow (SOW)/ యుదు విత్ెంత్ వు కుమారడడ్ర(SOWW), ఆ అభారడులు ఈ దిగువ పత్రాలు సమరిోెంచరల్ల్ ఉెంటలెంది:-

(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.
సెంబెంధిత్ రికారడి ఆఫీసు నుెంచి రికారడి ఆఫీసర్ సెంత్కెంత్ో వాకితగత్ నెంబర్, రాాెంక్, పేరడత్ో

రికారడి

ఆఫీసురడ వివరాలు, ఆఫీస్ సీల్/సాిెంపుత్ో జారచేసినటలవెంటి బాెంధ్వా సరిిఫికేట్.

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

నియామక పకిియ అెంత్ర కెంపరాటర్ దరారా జరడగుత్ ెంది, కాబటిి దళారడలను నమ్మమ మీ డ్బుబ వృధర చేసుకోకెండడ. దళారడలు ఏమ్మ
చేయలేరడ. మీ కఠోరశిమపెై నమమకెం ఉెంచ్ుకోెండడ.
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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’.
పద్ి రూపాయల నరన్ జూడిషియల్ సాేెంప్ పటపర్పై ఎక్్ సరాస్మెన్ రనపొ ెందిెంచిన అఫిడ్విట్, దరనిని 1వ
శరణ
ి ి/ఎగిజకయాటివ్/జూాడడషియల్ మేజిసేిట్
ర సెంత్కెంత్ో కయడడన పత్రానిూ అభారడులు రాాలీ పాదేశెంలో సమరిోెంచరల్ల. ఆ
అఫిడ్విట్ ఫారీట్ అపెండిక్సస Cలో జతచేయడ్మైనద్ి.

(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 సరాస్మెన్కు చెందిన ఒరిజినల్ డడశాచర్జ పుసత కానిూ సమరిోెంచరల్ల్ ఉెంటలెంది. అెందులో అభారిు పేరడ,
పుటిిన త్ేదీ అెందులో పేరకొని ఉెండరల్ల.

(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 it is authenticated by concerned NCC Group Commanders.
NCC సరిేఫికేట్: NCC A / B / C సరిిఫికేటి ల, రిపబిి క్ డే పరేడ్ సరిిఫికేటిపెై అభారడుల ఫొ టోత్ో పాటల జార చేసే అధికారి
అటనసి ష
ే న్ ఉెండరల్ల. పరా విజినల్

NCC A / B / C పాస్ సరిేఫికేట్న సెంబెంధిత NCC గూ
ూ ప్ కమాెండ్ర్ ధ్ా వపరిసటునే

అన మతెంచడ్ెం జరహగయత ెంద్ి.

(o)

Aadhar Card and PAN Card: Aadhar Card and Pan Card is required as Identity proof.
ఆధరర్, పాన్ కారహు: గురితెంపు రడజువుగా ఆధరర్ కారడి, పాాన్ కారడి అవసరెం

12.

Relaxation in Physical Standards / శ్ారరక పామాణరలోా మినహాయెంపు.
Category / శ్రణ
ూ ి

Height (Cms)
ఎతు (సెం.మీ)

Chest (Cms)
ఛరతీ (సెం.మీ)

Weight (kgs)
బరహవు
(కేజీలు)

Sons of Servicemen (SOS) / Ex-Servicemen (SOEX)/War
Widows (SOWW)/Widows of Ex-Servicemen.
సెైనిక సిబబెంది (SOS)/ మాజీ సెైనిక ఉదయ ాగులు/ (SOEX)/యుదు

2

1

2

2

1

2

విత్ెంత్ వులుOWW)/ చ్నిపో యిన మాజీ సెైనికోదయ ాగులు భారాల
కుమారడలు.
Adopted Son/ Son-in-law of a war widow, if she has no son
including a legally adopted son of Serving Soldier/ExServicemen.
యుదు విత్ెంత్వుకు కుమారడడ్ర లేనిపక్షెంలో దత్త త్ తీసుకునూ
కుమారడడ్ర/ అలుిడ్ర, సెైనాెంలో ఉనూ సో లజ ర్/ఎక్్ సరాస్మెన్
కుమారడడడ దత్త త్ సహ.

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

నియామక పకిియ అెంత్ర కెంపరాటర్ దరారా జరడగుత్ ెంది, కాబటిి దళారడలను నమ్మమ మీ డ్బుబ వృధర చేసుకోకెండడ. దళారడలు ఏమ్మ
చేయలేరడ. మీ కఠోరశిమపెై నమమకెం ఉెంచ్ుకోెండడ.
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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.
పాతిభాశాలురెైన కరిడరకారడలు (అెంత్రాజతీయl/జాతీయ/రాషి /ర జిలాి

2

3

5

సాుయిలో గడడచిన రెెండేళ్ిలో 1వ/ 2వ పొ జిషన్). (ఈ నోటిఫికేషన్లోని
పేరాగాిఫ్ 3 (b) & (c) చ్ూడ్ెండడ.
@ 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 – సైనికటద్య ాగయలు/మాజీ సైనికటద్య ాగయల కుమారహల లేద్ర కీడ
ూ రకారహలకు ( రెండ్ల కలిపికాద ) శ్ారరక పామాణరలోా
మినహాయెంపు అనేద్ి ఒకటర ఉెంట ెంద్ి, ఇద్ి పాతేాక శ్ారరక పామాణరలకు అదనెం.

13.

Advisory / సయచన.
(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.
డరకయామెెంటేషన్, సీరీనిెంగ్, వైదాపరక్షల రోజులోి త్మకు ఆహారెం, నీళ్ి ను అభారడులే సమకయరడచకోవాల్ల్ ఉెంటలెంది.
మూడ్ర లేదర నరలుగు రోజులు ఉెండేెందుకు అభారడులు సొ ెంత్ ఏరాోటల
ి చేసుకోవాల్ల. డరకయామెెంటేషన్, సీరీనిెంగ్, వైదాపరక్షల
రోజు అభారడులును రాాలీ గి ెండ్ నుెంచి బయటకు అనుమతిెంచ్డ్ెం జరగదు.

(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.
గుెంపుగా ఏరోడ్కుెండర చ్ూసేెందుకు, రాాలీ పాదేశెంలో అనవసర వయిటిెంగ్ నిరోధిెంచేెందుకు అడడమట్ కారడిలో పేరకొనూ
విధ్ెంగా అభారడులు రాాలీ పాదేశానికి హాజరడకావాల్ల.

(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.
రాాలీలో పాల్గనడరనికి ముెందే అభారడులు త్మ వయసు్, విదరారహత్లు సరిచ్ూసుకోవాలని సూచిసుతనరూెం. అభారడుల
వయసు్ త్కుొవునరూ, లేదర ఎకుొవునరూ, విదరారహత్లు లేకునరూ అనరడహలుగా పాకటిెంచ్డ్ెం జరడగుత్ ెంది.

(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.
రాాలీ పాదేశెంలోకి మొబజైల్్, టాాబులు, కాాల్లకయాలేటరి ను అనుమతిెంచ్డ్ెం జరగదు. రాాలీలో త్మ పత్రాలు/వసుతవులు
ద ెంగత్నెం జరగకుెండర అభారడులు జాగిత్తగా ఉెండరల్ల.

(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.
ఎెంపిక పాకియకు ముెందే అభారడులు వారి సీాయ పాయోజనెం కోసెం ఫ్ాిట్ ఫుట్, దృషిి లోపాలు, లోపాలు, శారరక
కొలత్లోి లోపాలకు సెంబెంధిెంచి ముెందే వైదాపరక్షలు చేయిెంచ్ుకోవడ్ెం మెంచిదని సూచిసుతనరూెం. రాాలీకి వచేచముెందు
అభారడులెందరన త్మ చవిలో ఎలాెంటి గుల్లమ్మ లేకుెండర డరకిరడత్ో శుభాెం చేయిెంచ్ుకోవాలని సూచిసుతనరూెం.

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

నియామక పకిియ అెంత్ర కెంపరాటర్ దరారా జరడగుత్ ెంది, కాబటిి దళారడలను నమ్మమ మీ డ్బుబ వృధర చేసుకోకెండడ. దళారడలు ఏమ్మ
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చేయలేరడ. మీ కఠోరశిమపెై నమమకెం ఉెంచ్ుకోెండడ.
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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.
రాాలీలో వైదా సీరీనిెంగ్, డడశాోచ్ కు మధ్ా 180 రోజుల కెంటే ఎకుొవ వావధి ఏరోడడత్ే మళ్లి వైదా పరక్షలు
నిరాహెంచ్డ్ెం జరడగుత్ ెంది, ఆ రివరాలో అన్ ఫిట్గా త్ేల్లన అభారడులను నియమ్మెంచ్ుకోవడ్ెం జరగదు.

(g)

Negative marking would be applicable in CEE.
CEEలో నగిటివ్ మారిొెంగ్ ఉెంటలెంది

(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.
రాత్ పరక్ష ఫల్లత్రలను అధికారిక వబ్ సెైట్ www.joinindianarmy.nic.in. లో పాకటిెంచ్డ్ెం జరడగుత్ ెంది. అభారడులకు
పాత్ేాకెంగా ఎటలవెంటి లేఖలు పెంపిెంచ్డ్ెం జరగదు. రిజల్ి చక్ చేసుకొని డరకుామెెంటేషన్ కోసెం ARO దగగ ర రిపో రడి చేయడ్ెం
అభారడుల బాధ్ాత్.

(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 బాాెంక్స ఖాతర, పాాన్ కార్ు , ఆధరర్ కార్ు . త్ ది ఎన్రోల్మెెంట్కు త్రాాత్ జీత్భత్రాల చల్లి ెంపు, ఇత్ర సామాజిక
లబిు పథకాల కోసెం ఒక బాాెంకు ఖాత్ర, పాాన్ కారడిత్ో పాటల త్రజాగా అప్డేట్ చేసిన ఆధరర్ కారడి త్పోనిసరిగా సమరిోెంచరల్ల్న
పత్రాలు.

(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.
అధికారిక వబ్ సెైట్ www.joinindianarmy.nic.in. నుెంచి తీసుకునూ అడడమట్ కారడి దరారానే రాాలీ పాదేశెంలోకి
అభారడులను అనుమతిెంచ్డ్ెం జరడగుత్ ెంది. నకిలీ అడడమట్ కారడిలత్ో ఎవరెైనర ద రికిత్ే వారిని పో లీసులకు అపోగిెంచ్డ్ెం
జరడగుత్ ెంది.

(l)
Certificates with overwriting, tampering of seals or erasing / alteration of any type will not be
accepted.
ఓవర్ రెైటిెంగ్ ఉనూ సరిిఫికేటి ల, సీళ్ిలో మారిోెండడ, లేదర త్ డడచినటలి ఉెండ్టెం లేదర మారడోలు ఉనూటలవెంటి
సరిిఫికేటిను అనుమతిెంచ్డ్ెం జరగదు.

14.

Cautions for all Candidates / అభ్ారహులకు జాగూతులు.
(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.
రాాలీలో మరణెం/గాయెం/నషి ెం మొదలెైనవాటికి ఎటలవెంటి పరిహారెం ఉెండ్దు. అెంత్ే కాదు పాయాణరనికి సెంబెంధిెంచి
ఎటలవెంటి పాయాణ/కరడపుభత్ాెం వెంటివి ఉెండ్వు. సొ ెంత్ రిస్ొ మీదే అభారడులు రాాలీలో పాల్గనరల్ల్ ఉెంటలెంది. ఇెందులో
పాల్గనడ్మనూది పరరితగా సాచ్ఛెందెం. ఇన్డెమిిటీ బాెండ్సపై సెంతకెం చేయడ్ెం తపపనిసరి.

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

నియామక పకిియ అెంత్ర కెంపరాటర్ దరారా జరడగుత్ ెంది, కాబటిి దళారడలను నమ్మమ మీ డ్బుబ వృధర చేసుకోకెండడ. దళారడలు ఏమ్మ
చేయలేరడ. మీ కఠోరశిమపెై నమమకెం ఉెంచ్ుకోెండడ.
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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.
పాతీ దశలో బయోమటా క్స గయరిుెంపు, చేతరాత విశ్రాష్టణ నిరవహసాురహ. నకలీ వాకుులన పో లీస లకు అపపగిెంచడ్ెం
జరహగయత ెంద్ి.

(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.
అభారడులు ఏవైనర త్పుోడ్ర విధరనరలు అనుసరిసేత వారడ ఏ దశలో ద రికిపో యినర వారిని అనరడహలుగా పాకటిెంచ్డ్ెం
జరడగుత్ ెంది. వారిని పో లీసులకు అపోగిెంచ్డ్ెం జరడగుత్ ెంది.

(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.
సెైనాెంలోకి చేరడచకునే ముెందు అభారడులు సమరిోెంచిన పత్రాలనిూ పాభుత్ా ఏజెనీ్ల దరారా త్నిఖీ చేయడ్ెం
జరడగుత్ ెంది. త్పుోడ్ర పత్రాలు సమరిోెంచిన వారిపెై కఠిన చ్రాలు తీసుకోవడ్ెం జరడగుత్ ెంది. నియామకెం జరిగిన త్రాాత్ైనర
త్పుోడ్ర పత్రాలు సమరిోెంచినటలి లేదర త్పుోడ్ర సమాచరరెం సమరిోెంచినటలి గురితసేత వారడ ఎనిూ ఏళ్లి సరాసు చేసినర
అటిివారిని సరాసు నుెంచి బహషొరిెంచ్డ్ెం జరడగుత్ ెంది.

(e)
Candidates are liable to be disqualified for use of Physical performance enhancing drugs during
recruitment rally.
రికయ
ి ట్మెెంట్ రాాలీ సెందరభెంగా శారరర సౌషి వెం పెెంచే డ్ాగ్్ తీసుకునూ అభారడులను అనరడహలుగా పాకటిెంచ్డ్ెం
జరడగుత్ ెంది.

(f)

Military service is a volunteer service.
సెైనికసేవ అనూది సాచ్ఛెంద సేవ.

(g)
Text given in English language will be treated as correct in case of mismatch of
interpretation in Telugu language.
తెలుగయ భాష్ట అన వాదెంలో ఎకకడెైనర సరిపో లకపో తే ఇెంగిాష్లో ఉనిద్రనిక సరైనద్ిగా భావిెంచడ్ెం జరహగయత ెంద్ి.

(h)
Selection is provisional till Rahdari Certificate is issued and candidates are dispatched for
training.
రహదరరి సరిిఫికేట్ జార చేసి అభారడులను శక్షణకు పెంపిెంచేెంత్ వరకు ఎెంపిక అనూది త్రత్రొల్లకమే..

15.
In case of further query see website at www.joinindianarmy.nic.in or contact ARO Secunderabad at
Tele No 040-27740205/27740059.
ఏదైనర సెందేహెం ఉెంటే వబ్సెైట్ www.joinindianarmy.nic.in

ను సెందరిశెంచ్ెండడ లేదర

ARO సికిెందరాబాద్ను టనల్లఫో న్

నెంబరడి 040-27740205/27740059 పెై సెంపాదిెంచ్ెండడ.

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

నియామక పకిియ అెంత్ర కెంపరాటర్ దరారా జరడగుత్ ెంది, కాబటిి దళారడలను నమ్మమ మీ డ్బుబ వృధర చేసుకోకెండడ. దళారడలు ఏమ్మ
చేయలేరడ. మీ కఠోరశిమపెై నమమకెం ఉెంచ్ుకోెండడ.

16
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.
డిస్కా యమర్: ఈ నోటిఫికేషన్లో పొ ెందుపరిచిన నియమనిబెంధ్నలోి మారడోలకు ల్బడ్త్రయి కాబటిి వాటిని మారగ దరశకాలుగా మాత్ామే
పరిగణిెంచరల్ల. ఏదైనర సెందిగుత్ చోటలచేసుకుెంటే పాసత ుత్ విధరనరలు, భారత్ సెైనాపు నియమనిబెంధ్నలు/భారత్ పాభుత్రానిది త్ ది
నిరణ యెం ఉెంటలెంది. ఈ వివరాలు కయడర వెబ్సైట్ www.joinindianarmy.nic.in. లో అెందుబాటలలో ఉనరూయి.

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.
మోసగాళ్ా తో జాగూతు :

ఈ నియామక పాకయ
అెంతర ఆటోమేటెడ్సగా ఉెంట ెంద్ి. శ్ారరక, వెైదా, ఆరోగా, లేద్ర రాత పరక్షలోా ఎవరూ కరడర
ూ

సాయపడ్లేరహ. మీ కఠిన శూమే మీ ఎెంపికకు ఆధరరమవుత ెంద్ి.

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)

