
 

ARMY RECRUITING OFFICE, TRICHY 

 

ARMY RECRUITMENT RALLY AT DR BR AMBEDKAR STADIUM, KARIMNAGAR 

(TELANGANA) FROM 07 OCTOBER 2019 TO 17 OCTOBER 2019 

 

 
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 fourteen districts of 

Tamil Nadu i.e., Perambalur, Ariyalur, Tiruchirappalli, Karur, Thanjavur, Thiruvarur, Nagapattinam, 
Pudukkottai, Sivagangai, Ramanathapuram, Virudhunagar, Thoothukudi, Tirunelveli, Kanyakumari and one 

district, Karaikal of UT Puducherry 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.  

 

1.  சென்னன தனைனையக ஆடச்ெரப்்பு ைண்டைத்தின் கீழ் இராணுவ ஆட்செரப்்பு 

சபரணி, செகந்திராபாத ் இராணுவ ஆடச்ெரப்்பு அலுவைகை், அக்சடாபர ் 07, 2019 

முதை் 17 அக்சடாபர ்2019 வனர, கரீை்நகர ்(சதலுங்கானா) டாக்டர ்பி.ஆர.்அை்சபதக்ர ்

ஸ்சடடியதத்ிை் நடதத்ப்படுை். தமிழ்நாட்டிலிருந்து பதினான்கு ைாவட்டங்கள், 

அதாவது சபரை்பலூர,் அரியலூர,் திருெச்ிராப்பள்ளி, கருர,் தஞ்ொவூர,் திருவாரூர,் 

நாகப்பட்டினை், புதுக்சகாட்னட, சிவகங்னக, ராைநாதபுரை், விருதுநகர,் தூத்துக்குடி, 

திருசநை்சவலி, கன்னியாகுைாரி சொை்ஜர ் பாரை்ா பிரிவிை் யுடி புதுெச்ெரியின் 

கானரக்கை். 23ஆகஸ்ட்19 முதை் 22செப்டை்பர1்9 வனர அதிகாரப்பூரவ் 

வனைத்தளைான www.joinindianarmy.nic.in இை் ஆன்னைனிை் ைட்டுசை விண்ணப்பிக்க 

சவண்டுை். அட்மிட் காரட்ுகள் 23 செப்டை்பர ் 2019 க்கு பிறகு ஆன்னைனிை் 

வழங்கப்படுை். சவட்பாளரக்ள் தங்களது அட்மிட் காரட்ு, விண்ணப்பத்னத சகாண்டு 

வருைாறு சகட்டுக்சகாள்ளப்படுகிறாரக்ள். சபரணி தளதத்ிை் அட்மிட் காரட்ிை் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவணங்கள். அட்மிட் காரட்ிை் சபரணி தளதத்ிை் புகாரளிக்குை் 

சததி ைற்றுை் சநரை் குறிப்பிடப்படுை். அட்மிட் காரட்ிலிருந்து அெச்ிடட்ு 23 செப்டை்பர ்

2019 க்கு பிறகு www.joinindianarmy.nic.in இலிருந்து எடுக்கைாை். சவட்பாளரக்ள் தங்களது 

அட்மிட் காரட்ு ைற்றுை் ஆவணங்கனள நீர ் ஆதாரை் சவளிப்பனடயான ஆவண 

ஸ்லீவ்ஸ் / ஷீட் பாதுகாப்பிை் சகாண்டு செை்லுைாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறாரக்ள்.  

 

2. Recruitment Programme. Date and time of screening of documents, Physical Fitness Test and 
Physical Measurement Test will be mentioned on the Admit Card. 

 

2. ஆட்செரப்்பு திட்டை்.   ஆவணங்கனளத ்தினரயிட்ட சததி ைற்றுை் சநரை், உடை் 

தகுதி சொதனன ைற்றுை் உடை் அளவீட்டு சொதனன ஆகியனவ அட்மிட் காரட்ிை் 

குறிப்பிடப்படுை். 

 
3. Medical Exam of Candidates.    Medical examination will be carried out with effect from 08 Oct 

2019 onwards at the Rally Site. 

 

3. சவட்பாளரக்ளின் ைருத்துவத ் சதரவ்ு.   சபரணி தளத்திை் 2019 அக்சடாபர ் 08 

முதை் ைருதத்ுவ பரிசொதனன சைற்சகாள்ளப்படுை். 

 

  

DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN 

COMPUTERISED. TOUTS CAN NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.  
உங்கள் பணத்னத வீணடிக்க சவண்டாை். ஆட்செரப்்பு செயை்முனற கணினிையைாக்கப்பட்டுள்ளது. 

TOUTS எதுவுை் செய்ய முடியாது. உங்கள் கடின சவனையிை் நை்பிக்னக னவத்திருங்கள். 
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Notes:- 

 

குறிப்புக்கள்:- 

 

(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. 
 

(அ)  18 வயதுக்குக் குனறவான சவட்பாளரக்ள் தங்கள் சபற்சறாரின் ஒப்புதை் 

ொன்றிதனழக் சகாண்டு வர சவண்டுை். இந்த அறிவிப்பிை் நீதிதத்ுனற 

அை்ைாத முதத்ினரத ்தாளிை் பிரைாணப் பத்திரை் இனணக்கப்பட்டுள்ளது. 

   

(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. 

 

(ஆ) கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளிை் இந்தியானவ ெரவ்சதெ ைட்டத்திலுை், 

ைாநிை அளவிை் சதசிய ைட்டத்திலுை் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய வினளயாட்டு 

வீரரக்ள். உடை் தரதத்ிை் தளரவ்ு ஏற்படுவதற்கான வினளயாட்டு பட்டியலுக்கு 

www.joinindianarmy.nic.in வனைத்தளத்திற்கு கவனை் செலுத்தப்படுகிறது. 

 

(c) Sportsmen who have represented district at State level and University team or regional Team 

at district level within 1
st
/2

nd
 position within last two years. Sports certificates should be with 

registration number and from Government Recognised Sports Institutes / Bodies as under:- 

 

(i) All Senior / Junior National    -   Respective National Federation.   

Championship Certificates 
 

(ii) All States & District Level      -   Respective State Sports 

   Certificate        Association.  
    

(iii) All University Level      -   Inter University Sports Board. 

   Certificate 
        

(iv) All School level    -   All India School Games  

   Certificates        Federation. 

 

(இ)  கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளிை் ைாநிை அளவிை் ைாவட்டத்னதப் 

 பிரதிநிதிதத்ுவப்படுதத்ிய வினளயாட்டு வீரரக்ள் ைற்றுை் பை்கனைக்கழக 

 அணி அை்ைது பிராந்திய அணினய ைாவட்ட அளவிை் 1/2 வது இடதத்ிற்குள். 

 வினளயாட்டு ொன்றிதழ்கள் பதிவு எண் ைற்றுை் அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

 வினளயாட்டு நிறுவனங்கள் / அனைப்புகளிடமிருந்து இருக்க சவண்டுை்: - 

 

 

  (i) அனனத்து மூத்த / இனளய சதசிய -   ைரியானதக்குரிய சதசிய கூடட்னைப்பு. 

     ொை்பியன்ஷிப்                                        ொன்றிதழ்கள் 

 

  (ii) அனனத்து ைாநிைங்களுை் ைாவடட் - ைரியானதக்குரிய ைாநிை 

                  ைடட்முை் வினளயாடட்ு                          ொன்றிதழ் ெங்கை். 

 

  (iii) அனனத்து பை்கனைக்கழக நினை - இனட பை்கனைக்கழக வினளயாடட்ு 

                 வாரியை்.                                                           ொன்றிதழ் 

 

  (iv) அகிை பள்ளி நினை        - அகிை இந்திய பள்ளி வினளயாடட்ு 

                    ொன்றிதழ்கள்                       கூடட்னைப்பு. 

 

 
 

 

DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN 

COMPUTERISED. TOUTS CAN NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.  
உங்கள் பணத்னத வீணடிக்க சவண்டாை். ஆட்செரப்்பு செயை்முனற கணினிையைாக்கப்பட்டுள்ளது. 

TOUTS எதுவுை் செய்ய முடியாது. உங்கள் கடின சவனையிை் நை்பிக்னக னவத்திருங்கள். 
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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. 

 

சவட்பாளரக்ள் டாக்டர ் பி.ஆர.்அை்சபதக்ர ் னைதானதத்ிை் திட்டமிடப்பட்ட சததி 

ைற்றுை் சநரத்திற்கு 0030 ைணிக்கு அவரக்ளின் அனுைதி அட்னடயிை் சகாடுக்கப்பட்ட 

நிரலின் படி ைற்றுை் சுத்தைான சேவன் ைற்றுை் முகத்துடன் புகாரளிக்க சதனவ. 

சவட்பாளரக்ள் "இை்னை" கிசரடுகளுடன் வகுப்பு X இன் ைாரக்்ஸ் ஷீட்னடக் 

சகாண்டுவருவதற்கான சவட்பாளரக்ள். கிசரட் சிஸ்டை் எஸ்.எஸ்.சி ொன்றிதழ் 

ஏற்றுக்சகாள்ளப்படாது. ைாரக்்ஸ் ஷீட்டின் உரினையிை் இை்ைாத சவட்பாளரக்ள், 

ஆட்செரப்்பு சபரணியிை் பங்சகற்க அனுைதிக்கப்பட ைாட்டாரக்ள். 

 

4. Eligibility Conditions. 

 

S No Categories 
வனககள் 

Height 

(in cm) 
உயரை் 

(செ.மீ.) 

Weight 

(in kg) 
எனட 

(கிசைாவிை்) 

Chest 

(in cm) 
ைாரப்ு 

(செ.மீ.) 

Educational Qualification 
கை்வி தகுதி 

(a) 

 

Soldier 

Pharma 
(AMC) 

சொை்ஜர ்

பாரை்ா 

(ஏஎை்சி) 

 

165 50 77 cm with 

5 cm 
expansion 

 
உடன் 77 

செ.மீ. 

5 செ.மீ 

விரிவாக்க

ை் 

 

10+2/ Intermediate exam pass and 

qualified in D Pharma with 
minimum 55% in aggregate and 

registered with State Pharmacy 

Council/ Pharmacy Council of 

India. Individuals qualified in B 
Pharma with minimum 50% marks 

and registered with State 

Pharmacy Council/Pharmacy 
Council of India will also be 

eligible. 
10 + 2  அை்ைது அதற்கு ெைைான 

சதரவ்ிை் சதரெ்ச்ி சபற்றவரக்ள், 

டி பாரை்ாவிை் குனறந்தபட்ெை் 

55% ைதிப்சபண்களுடன் தகுதி 

சபற்று ைாநிை ைருந்தியை் 

கவுன்சிை் / இந்திய ைருந்தியை் 

கவுன்சிலிை் பதிவு 

செய்துள்ளனர.் பி பாரை்ாவிை் 

குனறந்தபட்ெை் 50% 

ைதிப்சபண்களுடன் 

தகுதிசபற்ற ைற்றுை் ைாநிை 

ைருந்தியை் கவுன்சிை் / இந்திய 

ைருந்தியை் கவுன்சிலிை் 

பதிவுசெய்யப்பட்ட நபரக்ளுை் 

தகுதி சபறுவாரக்ள். 

Note.  Education Certificates issued by Education Boards Affiliated to / listed by AICTE & 

CBSE only will be considered. 
குறிப்பு.  AICTE & CBSE உடன் இனணக்கப்பட்ட / பட்டியலிடப்பட்ட கை்வி வாரியங்களாை் 

வழங்கப்பட்ட கை்வி ொன்றிதழ்கள் ைட்டுசை பரிசீலிக்கப்படுை். 

 

 

 
 

 

 
 

 

DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN 

COMPUTERISED. TOUTS CAN NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.  
உங்கள் பணத்னத வீணடிக்க சவண்டாை். ஆட்செரப்்பு செயை்முனற கணினிையைாக்கப்பட்டுள்ளது. 

TOUTS எதுவுை் செய்ய முடியாது. உங்கள் கடின சவனையிை் நை்பிக்னக னவத்திருங்கள். 
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5. It is mandatory for the candidates who have passed class 10
th
 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. 

 

5.  ஜி.பி.ஏ / கிசரடு முனறயுடன் 10 ஆை் வகுப்பு சதரெ்ச்ி சபற்றவரக்ள் அந்தந்த 

வாரியதத்ிலிருந்து சபறப்பட்ட புள்ளிவிவரத்திை் ைதிப்சபண்கனளக் காட்டுை் 

ைதிப்சபண் தானள எடுதத்ுெ ் செை்ை சவண்டியது கட்டாயைாகுை். 

புள்ளிவிவரங்களிை் ைதிப்சபண்கனளக் காட்டுை் ைதிப்சபண் தானள எடுதத்ுெ ்

செை்ைாத சவட்பாளரக்ள் ஆவணத்திை் தகுதி நீக்கை் செய்யப்படுவாரக்ள். 

 

6. Age Group. Age of the candidate will be counted as on 01 Oct 2019.  Age criteria for recruitment 

rally will be as under:- 
 

6.  வயதுக் குழு. சவட்பாளரின் வயது 01 அக்சடாபர ் 2019 வனர கணக்கிடப்படுை். 

ஆட்செரப்்பு சபரணிக்கான வயது அளவுசகாை்கள் பின்வருைாறு இருக்குை்: - 

 

S No Category 

வனக 

Age Criteria 

வயது அளவுசகாை் 

(a) 
 

Soldier Pharma  

சொை்ஜர ்பாரை்ா 

19 years to 25 years 

19 ஆண்டுகள் முதை் 25 ஆண்டுகள் வனர 

 

7. Other Conditions. 

 

7.  பிற நிபந்தனனகள். 

 

 (a) The candidates should be medically fit to join Indian Army at the time of Rally. 
 

 (அ)  சபரணியின் சபாது இந்திய ராணுவதத்ிை் செர சவட்பாளரக்ள் ைருத்துவ 

 ரீதியாக தகுதியுள்ளவரக்ளாக இருக்க சவண்டுை். 
 

(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. 
 

(ஆ)  பென்ெ / சித்திரை். நிரந்தர உடை் பென்ெ குத்திக்சகாள்வது முன்னகயின் 

உள் முகத்திை் ைட்டுசை அனுைதிக்கப்படுகிறது, அதாவது முழங்னகயின் 

உட்புறத்திலிருந்து ைணிக்கட்டு வனர ைற்றுை் பனன / பின்புறை் 

(முதுசகலுை்பு) னகயின் தனைகீழ் பக்கதத்ிை். உடலின் சவறு எந்தப் 

பகுதியிலுை் நிரந்தர உடை் பென்ெ குத்திக்சகாள்வது ஏற்கத்தக்கதை்ை, சைலுை் 

சவட்பாளர ்சைலுை் சதரவ்ு செய்ய தனட விதிக்கப்படுை். 
  

 (c) Apply for Only One Category.       A candidate can only apply for one category/trade. 

 

 (இ)  ஒசர ஒரு வனகக்கு விண்ணப்பிக்கவுை். ஒரு சவட்பாளர ் ஒரு வனக / 

 வரத்்தகதத்ிற்கு ைட்டுசை விண்ணப்பிக்க முடியுை். 

 
  

  

DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN 

COMPUTERISED. TOUTS CAN NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.  
உங்கள் பணத்னத வீணடிக்க சவண்டாை். ஆட்செரப்்பு செயை்முனற கணினிையைாக்கப்பட்டுள்ளது. 

TOUTS எதுவுை் செய்ய முடியாது. உங்கள் கடின சவனையிை் நை்பிக்னக னவத்திருங்கள். 
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(d) Sports / NCC / Relation Certificate.  

 

(ஈ)  வினளயாட்டு / என்.சி.சி / உறவு ொன்றிதழ். 

 

S No 

 
Certificate 

ொன்றிதழ் 

No of Xerox copies 

சஜராக்ஸ் 

பிரதிகள்  

Issuing Authority Address 

அதிகார முகவரி வழங்குதை் 

 

(i) 

 

 
 

 

 

Sport 

வினளயா

ட்டு 

 
 

 

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

ெரிபாரப்்பிற்கான ொன்றிதழின் 

தனைகீழ் பக்கத்திை் அதிகாரை் 

வழங்குவதற்கான அஞ்ெை் 

முகவரினயக் குறிப்பிடவுை். 

(ii) NCC 

என்.சி.சி 

02 

 

- 

(iii) Relation 

உறவு 

02 

 

- 

 
8. Registration.      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. 
 

8.  பதிவு. அனனத்து சவட்பாளரக்ளுை் தங்கனள ஆன்னைனிை் 

www.joinindianarmy.nic.in என்ற இனணயதளத்திை் பதிவு செய்து ஆன்னைனிை் 

விண்ணப்பிக்க சவண்டுை் 23 ஆகஸ்ட் 2019 முதை் 22 செப்டை்பர ் 2019 வனர. 

Www.joinindianarmy.nic.in இை் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி பதிவு ைற்றுை் விண்ணப்ப 

படிவங்கனள பூரத்த்ி செய்வதற்கான வழிமுனறகனள தயவுசெய்து படிக்கவுை்.  

 

 

 

DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN 

COMPUTERISED. TOUTS CAN NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.  
உங்கள் பணத்னத வீணடிக்க சவண்டாை். ஆட்செரப்்பு செயை்முனற கணினிையைாக்கப்பட்டுள்ளது. 

TOUTS எதுவுை் செய்ய முடியாது. உங்கள் கடின சவனையிை் நை்பிக்னக னவத்திருங்கள். 
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9. Procedure to Apply Online.  

 

 

Go to www.joinindianarmy.nic.in 

 
Click on Apply / Login link in JCO/OR enrolment. 

 

Click on Registration 
 

Click on Continue 

 

Fill up details 
 

Save 
 

Under Already registration Enter Login details 

 

Login 
 

Dashboard Opens 

 

Click Apply on Category You are Eligible 
 

Read Instruction        Continue 

 
Fill in Personal information        Save & Continue 

 

Enter Communication Details         Save & Continue 

 
Enter Non Dispensation / Sports /NCC Details         Save & Continue 

 

Enter Education Details         Add 
 

Click on the Add Education certificate & Enter Marks of all Subjects 

 
Continue Enter Marks of All Subjects           Continue 

 

Now you can see Summary of Your Information 

 
Submit Now 

 

Successful submission of application 
 

Roll No is Generated by system 

 
Login 10-15 Days Prior to 1

st
 day of the Rally to Download & Print Admit Card 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.joinindianarmy.nic.in/
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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. 
 

ஆன்னைன் விண்ணப்பை் / பதிவு ெைரப்்பிப்பதற்கான சவட்பாளரக்ளுக்கான 

ஆசைாெனன. Www.joinindianarmy.nic.in இை் உள்ள ஆன்னைன் விண்ணப்பை் பதிவு 

திறக்குை் வனர (23 ஆகஸ்ட் 2019 முதை் 22 செப்டை்பர ் 2019 வனர) திருத்த வாய்ப்பு 

உள்ளது. தயவுசெய்து அனதப் பயன்படுத்தவுை், சதனவப்பட்டாை் / திருதத்ை்  

விவரங்கனள ெரிசெய்யவுை். செய்யப்பட்ட பின்னர ் விண்ணப்பத்னத மீண்டுை் 

ெைரப்்பிக்க சவட்பாளர ்உறுதி செய்ய சவண்டுை். 

 

10. Selection Procedure. The under mentioned tests are mandatory for all:- 
 

10.  சதரவ்ு நனடமுனற. கீசழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சொதனனகள் அனனவருக்குை் 

கட்டாயைாகுை்: - 

 

(a) Physical Fitness Test (PFT).  

 

(a)  உடை் தகுதி சொதனன (பிஎஃப்டி). 

 

S No  
 

Test  
சடஸ்ட் 

Criteria  
சதரவ்ளவு 

Remarks  
குறிப்புகள் 

(i) 1.6 Km 

Run  

1.6 கி.மீ. 

Upto 5 Min 30 Secs – Group –I 

5 Mins 31 Secs to 5 Mins 45  

Secs - Group –II 
5 நிமிடை் 30 வினாடிகள் வனர - 

குழு –ஐ 

5 நிமிடங்கள் 31 வினாடிகள் முதை் 

5 நிமிடங்கள் 45 வனர 

சநாடிகள் - குழு -II 

Group -I    : 60 Marks 

Group-II   : 48  Marks 
குழு-ஐ:60 ைதிப்சபண்கள் 

குழு -2: 48 ைதிப்சபண்கள் 

(ii) Beam 

(Pull Ups) 
 
பீை் (புை் 

அப்ஸ்) 

10 Pull Ups       -  40 Marks 

9 Pull Ups    -  33 Marks 
8 Pull Ups    -  27 Marks 

7 Pull Ups    -  21 Marks 

6 Pull Ups    -  16 Marks 

Less Than 06        -        Fail 
10 புை் அப்ஸ் - 40 ைதிப்சபண்கள் 

9 புை் அப்ஸ் - 33 ைதிப்சபண்கள் 

8 புை் அப்ஸ் - 27 ைதிப்சபண்கள் 

7 புை் அப்ஸ் - 21 ைதிப்சபண்கள் 

6 புை் அப்ஸ் - 16 ைதிப்சபண்கள் 

06 க்குை் குனறவானது - சதாை்வி 

Arms & legs should be 

straight, feet joined with 
toes pointing downwards. 

னக & காை்களுை் சநராக 

இருக்க சவண்டுை், 

பாதங்கள் 

காை்விரை்களுடன் 

கீழ்சநாக்கி 

சுட்டிக்காட்டப்படுை்.  

(iii) 9 Feet 
Ditch 
9 அடி 

பள்ளை் 

Candidates should qualify 
சவட்பாளரக்ள் தகுதி சபற 

சவண்டுை் 

 

(iv) Zig-Zag 

Balance 
ஜிக்-ஜாக் 

இருப்பு 

Candidates should qualify 
சவட்பாளரக்ள் தகுதி சபற 

சவண்டுை் 

 

 

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. 
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குறிப்பு. சைற்கூறியனவ குனறந்தபட்ெ பரிந்துனரக்கப்பட்ட 

தரநினைகள் ைற்றுை் அவற்னற அனடவதற்கான சவட்பாளரக்ளுக்கு 

உரினை என்று உத்தரவாதை் அளிக்காது. இறுதித ் சதரவ்ு 

சவட்பாளரக்ளின் தகுதி நினையின் அடிப்பனடயிை் இருக்குை். 

 

(b) Physical Measurement Test (PMT).  As per eligibility requirement of  category given at   

Paragraph 4 (Eligibility Conditions). 

 

(b)  உடை் அளவீட்டு சொதனன (பிஎை்டி). பதத்ி 4 (தகுதி நிபந்தனனகள்) இை் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ள பிரிவின் தகுதி சதனவக்சகற்ப. 

 

(c) Medical  
 

(c)  ைருத்துவ 

 

  (i) As per laid down medical standards at the Rally site.  
 

  (i)  சபரணி தளத்திை் ைருத்துவ தரங்கனள நிரண்யித்தபடி. 

 

(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. 
 

(ii)  தகுதியற்றவரக்ள் சிறப்பு ஆய்வுக்காக இராணுவ ைருதத்ுவைனன 

/ கட்டனள ைருதத்ுவைனன / அடிப்பனட ைருதத்ுவைனனக்கு 

அனுப்பப்படுவாரக்ள். நிபுணர ் ைறுஆய்வுக்கு பரிந்துனரக்கப்பட்ட 

சவட்பாளரக்ள் பரிந்துனரக்கப்பட்ட 14 நாட்களுக்குள் தங்கனள 

பரிந்துனரக்கப்பட்ட இராணுவ ைருத்துவைனன / கட்டனள 

ைருத்துவைனன / அடிப்பனட ைருதத்ுவைனனக்கு ெைரப்்பிக்க சவண்டுை் 

ைற்றுை் FIT என அறிவிக்கப்பட்டாை், CEE க்கான அட்மிட் காரட்ுகனள 

வழங்க ARO க்கு மீண்டுை் அறிக்னக அளிக்க சவண்டுை். 

 
 (d) Common Entrance Examination (CEE). 

 

 (d)  சபாதுவான நுனழவுத ்சதரவ்ு (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.   

 

 (i)  பரிந்துனரக்கப்பட்ட இடத்திை் ைருதத்ுவ ரீதியாக தகுதியுள்ள 

சவட்பாளரக்ளுக்கு CEE நடத்தப்படுை். எழுதப்பட்ட சொதனனயின் 

இருப்பிடை், சததி ைற்றுை் சநரை் சபரணி தளத்திலுை் அட்மிட் காரட்ுகள் 

மூைைாகவுை் சதரிவிக்கப்படுை். 

 

(ii) Admit Card for the CEE for the Rally Fit candidates will be issued at Rally Site itself.  

 

(ii)  சபரணி ஃபிட ் சவட்பாளரக்ளுக்கான சி.இ.இ.க்கான அட்மிட் 

காரட்ு சபரணி தளதத்ிசைசய வழங்கப்படுை். 

 

 

 

 
 

DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN 

COMPUTERISED. TOUTS CAN NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.  
உங்கள் பணத்னத வீணடிக்க சவண்டாை். ஆட்செரப்்பு செயை்முனற கணினிையைாக்கப்பட்டுள்ளது. 

TOUTS எதுவுை் செய்ய முடியாது. உங்கள் கடின சவனையிை் நை்பிக்னக னவத்திருங்கள். 
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(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. 

 

(iii)  ைறுஆய்வு சபாருதத்ை் வழக்குகளுக்கான சி.இ.இ.க்கான அட்மிட் 

காரட்ு இராணுவ ைருதத்ுவைனன / கட்டனள ைருதத்ுவைனன / 

அடிப்பனட ைருதத்ுவைனனயிை் ெை்பந்தப்பட்ட நிபுணர ்/ நிபுணரக்ளாை் 

ைருத்துவ ரீதியாக சபாருத்தப்பட்ட பின்னர ்வழங்கப்படுை். 

 
11. Documents Required    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.  All documents / rubber stamps / 

seals should be in ENGLISH. The following documents in original must be brought by the candidates:- 

 

11.  சதனவயான ஆவணங்கள். சவட்பாளரக்ள் திட்டதத்ின் படி சபரணியின் 

நாளிை் பின்வருை் ஆவணங்கனள அெலிை் சகாண்டு வர சவண்டுை். ஆவணங்கள் 

ஒரு வரினெயிை் ஒழுங்காக ஒழுங்கனைக்கப்பட சவண்டுை் ைற்றுை் ஒரு சகாப்பு 

அட்னடயிை் இரண்டு செட் ஃசபாட்சடாஸ்டாட் நகை்களுடன் ஒரு சகஜட்டட் 

அதிகாரியாை் அவரது சபயர ் ைற்றுை் ஆங்கிைத்திை் முத்தினரயுடன் முனறயாக 

ொன்றளிக்கப்பட சவண்டுை். சவட்பாளரக்ள் தங்களது ொன்றிதழ் ைற்றுை் சபயர ்

சபாருந்தாத சபயர,் பிறந்த சததி, சபற்சறாரின் சபயர,் பள்ளி ைற்றுை் பை்சவறு 

ொன்றிதழ்களிை் உள்ள ைதிப்சபண்கனள ெரிபாரக்்க அறிவுறுதத்ப்படுகிறாரக்ள். 

அனனதத்ு ஆவணங்கள் / ரப்பர ் முதத்ினரகள் / முதத்ினரகள் ஆங்கிைத்திை் இருக்க 

சவண்டுை். அெை் பின்வருை் ஆவணங்கனள சவட்பாளரக்ள் சகாண்டு வர சவண்டுை்: 

- 

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

 

(a)  அட்மிட் காரட்ு. நை்ை தரைான காகிததத்ிை் சைெர ் அெச்ுப்சபாறியுடன் 

 அெச்ிடப்பட்டுள்ளது (அளனவ சுருக்க சவண்டாை்). 

 
(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. 
 

 (b)  புனகப்படங்கள். மூன்று ைாதங்களுக்கு மிகாைை் ஒளி பின்னணியிை் 

நை்ை தரைான புனகப்படக் காகிததத்ிை் உருவாக்கப்படாத பாஸ்சபாரட்் அளவு 

வண்ண புனகப்படங்களின் இருபது பிரதிகள். கணினி அெச்ுப்சபாறிகள் / 

ஃசபாட்சடாோப் செய்யப்பட்ட புனகப்படங்கள் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படாது. 

 

(c) Education Certificate. 
 

(c)  கை்விெ ்ொன்றிதழ். 

 

(i) Education Certificate with marks sheet in original of all educational qualification 
achieved by candidate i.e. Class 8

th 
/ Matric/ Intermediate/ Graduation etc from recognized 

School / College / Board / University. 

 

(i) அங்கீகரிக்கப்பட்ட பள்ளி / கை்லூரி / வாரியை் / 

பை்கனைக்கழகத்திலிருந்து 8 ஆை் வகுப்பு / சைட்ரிக் / இனடநினை / 

பட்டப்படிப்பு சபான்ற அனனதத்ு கை்வித் தகுதிகளுக்குை் அெை் 

ைதிப்சபண்களுடன் கை்விெ ்ொன்றிதழ். 
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(ii) Provisional / Online  Education  Certificate  should  be  certified  in & signed  by  the  
head  of  the  Educational  Institution of concerned Board University. 

 

(ii)  தற்காலிக / ஆன்னைன் கை்வி ொன்றிதழ் ெை்பந்தப்பட்ட வாரிய 

பை்கனைக்கழகத்தின் கை்வி நிறுவனதத்ின் தனைவராை் ொன்றிதழ் 

ைற்றுை் னகசயாப்பமிடப்பட சவண்டுை். 

 
(iii) Candidates with Matric Certificate from Open School should bring School Leaving 

Certificate Countersigned by BEO /DEO. 

 

(iii)  திறந்த பள்ளியிை் இருந்து சைட்ரிக் ொன்றிதழ் சபற்றவரக்ள் BEO / 

DEO ஆை் னகசயாப்பமிடப்பட்ட பள்ளி விட்டுெ ்செை்லுை் ொன்றிதனழக் 

சகாண்டு வர சவண்டுை். 

 

(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. 

 

 (d)  சநட்டிவிட்டி / சடானைசிை் ொன்றிதழ். சவட்பாளரக்ள் தங்கள் சொந்த 

 ைாநிைத்தின் ைாவட்ட நிரவ்ாகதத்ாை் வழங்கப்பட்ட ெமீபதத்ிய தானியங்கி 

 சநட்டிவிட்டி, ெமூகை் ைற்றுை் பிறந்த சததி ொன்றிதனழ ஆங்கிைதத்ிை் 

 (அதாவது மீ செவாவிலிருந்து) தயாரிக்க சவண்டுை். சபரணியிை் பங்சகற்க 

 குடியிருப்பு ொன்றிதழ் னவதத்ிருப்பவரக்ள் அனுைதிக்கப்படுவதிை்னை. 

 விவரங்கள் பின் இனணப்பு 3 இன் பதத்ி 3 & 4 இை் நிரப்பப்பட சவண்டுை். 

 

(e) Caste Certificate.      Caste Certificate affixed with photographs of the candidate issued by the 

Tehsildar/ District Magistrate.  
 

 (e)  ொதி ொன்றிதழ். தஹசிை்தார ் / ைாவட்ட நீதவான் வழங்கிய 

 சவட்பாளரின் புனகப்படங்களுடன் ஒட்டப்பட்ட ொதி ொன்றிதழ். 

 

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

 

 (f)  ைத ொன்றிதழ். தஹசிை்தார ்/ எஸ்.டி.எை் வழங்கிய ைத ொன்றிதழ் (ொதி 

 ொன்றிதழிை் “SIKH / HINDU / MUSLIM / CHRISTIAN” என ைதை் 

 குறிப்பிடப்படவிை்னை என்றாை்). 

 
(g) School Character Certificate.      School Character Certificate issued by the School /College 

Principal/Headmaster, where the candidate last studied.  

 

(g) பள்ளி எழுத்துெ ் ொன்றிதழ். சவட்பாளர ் கனடசியாக படித்த பள்ளி / 

கை்லூரி முதை்வர ்/ தனைனை ஆசிரியர ்வழங்கிய பள்ளி எழுதத்ு ொன்றிதழ். 

 

(h) Character Certificate.    Character Certificate with photographs issued by the Village 

Sarpanch /Municipal Corporation within last six months. 

 

(h)  எழுத்துெ ் ொன்றிதழ். கடந்த ஆறு ைாதங்களுக்குள் கிராை ெரப்ஞ்ெ ் / 

ைாநகராட்சி வழங்கிய புனகப்படங்களுடன் எழுத்து ொன்றிதழ். 

 

 

 
 

 

DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN 

COMPUTERISED. TOUTS CAN NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.  
உங்கள் பணத்னத வீணடிக்க சவண்டாை். ஆட்செரப்்பு செயை்முனற கணினிையைாக்கப்பட்டுள்ளது. 

TOUTS எதுவுை் செய்ய முடியாது. உங்கள் கடின சவனையிை் நை்பிக்னக னவத்திருங்கள். 
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(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.) 

 

(j)  திருைணைாகாத ொன்றிதழ். கடந்த ஆறு ைாதங்களுக்குள் கிராை 

ெரப்ஞ்ெ ்/ ைாநகராட்சி வழங்கிய புனகப்படங்களுடன் 21 வயதுக்கு குனறவான 

சவட்பாளரக்ளுக்கான திருைணைாகாத ொன்றிதழ். (திருைணைாகாத 

ொன்றிதழின் வடிவை் பின் இனணப்பு B இன் படி அறிவிப்புடன் 

இனணக்கப்பட்டுள்ளது.) 

 

(k) No Involvement Certificate. Certificate of No involvement in criminal cases as per 

paragraph 1 (d) of Appendix A.  
 

(k)  ஈடுபாட்டு ொன்றிதழ் இை்னை. பின் இனணப்பு A இன் பத்தி 1 (ஈ) இன் 

படி குற்ற வழக்குகளிை் ஈடுபடவிை்னை என்பதற்கான ொன்றிதழ். 

 

(l) Details of Previous Rally.       Details of Previous Rally attended by the individual to be 
filled in paragraph 5 of Appendix A.  

 

 (l)  முந்னதய சபரணியின் விவரங்கள். பின் இனணப்பு A இன் 5 வது 

 பத்தியிை்  நிரப்பப்பட சவண்டிய தனிநபர ் கைந்து சகாண்ட முந்னதய 

 சபரணியின்  விவரங்கள். 

 
(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:-  

 

(m)  உறவு ொன்றிதழ். பனடவீரரக்ளின் ைகன் (SOS) / முன்னாள் 

பனடவீரரக்ளின் ைகன் (SOEX) / விதனவயின் ைகன் (SOW) / சபார ் விதனவ 

ைகன் (SOWW) சவட்பாளரக்ள் பின்வருை் ஆவணங்கனள தயாரிக்க சவண்டுை்: 

- 

 

(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. 

 

(i)  அந்தந்த சரக்காரட்்ஸ் அலுவைகத்திலிருந்து வழங்கப்பட்ட உறவு 

ொன்றிதழ் தனிப்பட்ட எண், தரவரினெ, சபயர ் ைற்றுை் அலுவைக 

முத்தினர / முத்தினரயுடன் உறவு ொன்றிதனழ வழங்குை் பதிவு 

அலுவைரின் குறிப்பிட்ட பதிவு அலுவைராை் ைட்டுசை 

னகசயாப்பமிடப்பட்டுள்ளது. 

 

(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 1
st
 

Class/Executive/Judicial Magistrate is required to be submitted by the candidate at rally site. 

Format of affidavit is attached as per Appendix ‘C’. 

 

(ii)  1-ஆை் வகுப்பு / நிரவ்ாக / நீதித்துனற ைாஜிஸ்திசரட் முனறயாக 

னகசயழுதத்ிட்ட முன்னாள் பனடவீரரக்ளாை் தயாரிக்கப்பட்ட பதத்ு 

ரூபாய் நீதித்துனற அை்ைாத முதத்ினரத ் தாளிை் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

பாதிப்புக்கான அறிவிப்பு சவட்பாளர ் சபரணி இடத்திை் ெைரப்்பிக்க 

சவண்டுை். பிரைாண பதத்ிரதத்ின் வடிவை் பின் இனணப்பு ‘சி’ படி 

இனணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN 

COMPUTERISED. TOUTS CAN NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.  
உங்கள் பணத்னத வீணடிக்க சவண்டாை். ஆட்செரப்்பு செயை்முனற கணினிையைாக்கப்பட்டுள்ளது. 

TOUTS எதுவுை் செய்ய முடியாது. உங்கள் கடின சவனையிை் நை்பிக்னக னவத்திருங்கள். 
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(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. 
 

(iii) முன்னாள் பனடவீரரக்ளின் அெை் சவளிசயற்ற புத்தகமுை் 

தயாரிக்கப்பட சவண்டுை். சவட்பாளரின் சபயர ் ைற்றுை் பிறந்த சததி 

அதிை் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க சவண்டுை். 

 

(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.  
 

(n)  என்.சி.சி ொன்றிதழ்: என்.சி.சி ஏ / பி / சி ொன்றிதழ் ைற்றுை் குடியரசு தின 

அணிவகுப்பு ொன்றிதழ் ஆகியனவ அதிகாரத்னத வழங்குவதன் மூைை் 

முனறயாக ொன்றளிக்கப்பட்ட சவட்பாளரின் புனகப்படங்கனளக் 

சகாண்டிருக்க சவண்டுை். ெை்பந்தப்பட்ட என்.சி.சி குழு தளபதிகளாை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டாை் ைட்டுசை தற்காலிக என்.சி.சி ஏ / பி / சி பாஸ் ொன்றிதழ் 

ஏற்றுக்சகாள்ளப்படுை். 

  

(o) Aadhar Card and PAN Card: Aadhar Card and Pan Card is required as  Identity proof. 

 

(ஓ)  ஆதார ் அட்னட ைற்றுை் பான் அட்னட: அனடயாள ஆதாரைாக ஆதார ்

 அட்னட ைற்றுை் பான் அட்னட சதனவ. 

 

12. Relaxation in Physical Standards. 

 

12.  உடை் தரத்திை் தளரவ்ு. 

 

Category   
வனக 

Height 

(Cms) 
உயரை் 

(செ.மீ) 

Chest 

(Cms) 
ைாரப்ு 

(செ.மீ) 

Weight 

(kgs)  
எனட 

(கிசைா) 

Sons of Servicemen (SOS) / Ex-Servicemen 

(SOEX)/War Widows (SOWW)/Widows of Ex-

Servicemen. 
பனடவீரரக்ளின் ைகன்கள் (SOS) / முன்னாள் 

பனடவீரரக்ள் (SOEX) / சபார ் விதனவகள் (SOWW) / 

முன்னாள் பனடவீரரக்ளின் விதனவகள். 

2 

 

1 

 

2 

 

Adopted Son/ Son-in-law of a war widow, if she has no 

son including a legally adopted son of Serving 
Soldier/Ex-Servicemen. 
ததச்தடுக்கப்பட்ட ைகன் / ஒரு சபார ் விதனவயின் 

ைருைகன், அவளுக்கு செனவ செய்யுை் சிப்பாய் / 

முன்னாள் பனடவீரரக்ளின் ெட்டப்பூரவ்ைாக 

ததச்தடுக்கப்பட்ட ைகன் உட்பட ைகன் இை்னை 

என்றாை். 

2 1 2 

Outstanding sportsmen (International/ National/ State/ 
District level having secured 1

st
/ 2

nd
 position in last two 

years). (Refer Paragraph 3 (b) & (c) of this notification. 
சிறந்த வினளயாட்டு வீரரக்ள் (ெரவ்சதெ / சதசிய / 

ைாநிை / ைாவட்ட அளவிை் கடந்த இரண்டு 

ஆண்டுகளிை் 1 வது / 2 வது இடத்னதப் 

சபற்றவரக்ள்). (இந்த அறிவிப்பின் பதத்ி 3 (பி) & (சி) 

ஐப் பாரக்்கவுை். 

2 3 5 

@ 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. 
@ குறிப்பு - இயற்பியை் தரநினைகளிை் தளரவ்ு என்பது பனடவீரரக்ள் / முன்னாள் 

பனடவீரரக்ள் அை்ைது வினளயாட்டு வீரரக்ளின் வாரட்ுகளுக்கு (இரண்டுை் அை்ை) ைற்றுை் 

சிறப்பு உடை் தரநினைகளுக்கு கூடுதைாக உள்ளது. 
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13. Advisory. 

 

13.  ஆசைாெனன. 

 

(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.  

 

(a)  ஆவணங்கள், தினரயிடை் நாள் ைற்றுை் ைருதத்ுவ பரிசொதனன 

நாட்களிை் உணவு ைற்றுை் தண்ணீருக்காக சுயைாக இருக்க சவண்டுை். 

சவட்பாளரக்ள் மூன்று முதை் நான்கு நாட்கள் தங்கள் சொந்த ஏற்பாடுகளின் 

கீழ் தங்குவதற்கான ஏற்பாடுகனள செய்ய சவண்டுை். ஆவணங்கள் / 

தினரயிடை் / ைருத்துவ சொதனனகளின் சபாது எந்தசவாரு சவட்பாளருை் 

சபரணி னைதானதத்ிலிருந்து சவளிசய செை்ை அனுைதிக்கப்பட ைாட்டாரக்ள். 

 

(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.  
 

(b)  சபரணி தளத்திை் கூட்டை் அதிகைாக இருப்பனதயுை் சதனவயற்ற 

முனறயிை் காதத்ிருப்பனதயுை் தவிரப்்பதற்காக அட்மிட் காரட்ிை் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ள திட்டதத்ின் படி சவட்பாளரக்ள் சபரணி தளதத்ிற்கு 

கண்டிப்பாக அறிக்னக செய்ய அறிவுறுதத்ப்படுகிறாரக்ள். 

 

(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. 

 

(c)  சபரணியிை் பங்சகற்பதற்கு முன் சவட்பாளரக்ள் தங்கள் வயது ைற்றுை் 

கை்வி அளவுசகாை்கனள ெரிபாரக்்க அறிவுறுத்தப்படுகிறாரக்ள். வயது / அதிக 

வயதுக்குட்பட்டவரக்ள் ைற்றுை் கை்வி அளவுசகாை்கனள பூரத்த்ி 

செய்யாதவரக்ள் தகுதி நீக்கை் செய்யப்படுவாரக்ள். 

 
(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. 

 

(d) சபரணி தளத்திை் சைானபை்கள், தாவை்கள் ைற்றுை் காை்குசைட்டரக்ள் 

அனுைதிக்கப்படாது. சபரணியின் சபாது திருடட்ுக்கு எதிராக சவட்பாளரக்ள் 

தங்கள் ஆவணங்கள் / உடனைகனள கவனிதத்ுக் சகாள்ள சவண்டுை். 

 

(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. 

 

(e) சவட்பாளரக்ள் சதரவ்ுக்கு வருவதற்கு முன் ைருதத்ுவ பரிசொதனனக்கு 

உட்படுத்த அறிவுறுத்தப்படுகிறாரக்ள், குறிப்பாக தடன்டயான காை், 

சைாெைான பாரன்வ, குனறபாடுகள் ைற்றுை் உடை் அளவீடுகள் குறிதத்ு. 

சபரணிக்கு முன்னர ் ஒரு ைருத்துவராை் சுதத்ை் செய்யப்படுவதன் மூைை் 

அவரக்ளின் காதுகள் சைழுகு இை்ைாைை் இருப்பனத உறுதி செய்ய 

அனனவருக்குை் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. 

 

 

  

DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN 

COMPUTERISED. TOUTS CAN NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.  
உங்கள் பணத்னத வீணடிக்க சவண்டாை். ஆட்செரப்்பு செயை்முனற கணினிையைாக்கப்பட்டுள்ளது. 

TOUTS எதுவுை் செய்ய முடியாது. உங்கள் கடின சவனையிை் நை்பிக்னக னவத்திருங்கள். 
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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. 
 

(f)  சபரணியிை் ைருதத்ுவத்னத அனுப்புவதற்குை் அனுப்புவதற்குை் 

இனடயிை் 180 நாட்கள் அை்ைது அதற்கு சைற்பட்ட குனறபாடு ஏற்பட்டாை், 

ைருத்துவை் மீண்டுை் செய்யப்படுை், சைலுை் இந்த ைதிப்பாய்விை் 

தகுதியற்றவரக்ள் நியமிக்கப்பட ைாட்டாரக்ள். 

 

(g) Negative marking would be applicable in CEE. 
 

 (g)  எதிரை்னற குறித்தை் CEE இை் சபாருந்துை். 

 

(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. 

 

(h) எழுத்துத ் சதரவ்ின் முடிவு அதிகாரப்பூரவ் வனைத்தளைான 

www.joinindianarmy.nic.in இை் அறிவிக்கப்படுை். சவட்பாளருக்கு தனி கடிதை் 

அனுப்பப்படாது. சவட்பாளர ் தனது முடினவ ெரிபாரத்த்ு ஆவணங்களுக்காக 

ARO க்கு புகாரளிப்பது சபாறுப்பு. 

 

(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.  

 

(j)  ஒற்னற வங்கி கணக்கு, பான் அட்னட ைற்றுை் ஆதார ் அட்னட. ஒற்னற 

வங்கி கணக்கு, பான் அட்னட ைற்றுை் ெமீபத்திய புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆதார ்

அட்னட ஆகியனவ ஊதியை் ைற்றுை் சகாடுப்பனவுகள் ைற்றுை் பிற ெமூக 

நைத்திட்டங்களின் சநாக்கத்திற்காக இறுதி செரக்்னகக்கு கட்டாய 

ஆவணங்கள். 

 
(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. 
 

(k)  அதிகாரப்பூரவ் வனைத்தளை் www.joinindianarmy.nic.in மூைை் ஆன்னைனிை் 

உருவாக்கப்படுை் நகை்களிை் அட்மிட் காரன்ட தயாரிப்பதன் மூைை் ைட்டுசை 

சவட்பாளரக்ள் சபரணி தளதத்ிற்குள் நுனழய அனுைதிக்கப்படுவாரக்ள். 

சபாலி அட்மிட் காரட்ுடன் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எவருை் சிவிை் சபாலீசிை் 

ஒப்பனடக்கப்படுவாரக்ள். 

 

(l) Certificates with overwriting, tampering of seals or erasing / alteration of any type will not be 
accepted. 

 

(l)  சைசைழுதை், முதத்ினரகள் செதப்படுத்துதை் அை்ைது எந்த 

வனகனயயுை் அழித்தை் / ைாற்றுவதற்கான ொன்றிதழ்கள் 

ஏற்றுக்சகாள்ளப்படாது. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN 

COMPUTERISED. TOUTS CAN NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.  
உங்கள் பணத்னத வீணடிக்க சவண்டாை். ஆட்செரப்்பு செயை்முனற கணினிையைாக்கப்பட்டுள்ளது. 

TOUTS எதுவுை் செய்ய முடியாது. உங்கள் கடின சவனையிை் நை்பிக்னக னவத்திருங்கள். 
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14. Cautions for all Candidates.  

 

14.  அனனதத்ு சவட்பாளரக்ளுக்குை் எெெ்ரிக்னககள். 

 

(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. 

 

(a)  சபரணியின் சபாது ைரணை் / காயை் / இழப்பு சபான்றவற்றுக்கு 

இழப்பீடு இை்னை ைற்றுை் பயண சகாடுப்பனவு / அன்புள்ள சகாடுப்பனவு 

இை்னை என்பது ஏற்றுக்சகாள்ளதத்க்கது. சவட்பாளரக்ள் தங்கள் சொந்த 

ஆபத்திை் சபரணியிை் பங்சகற்பாரக்ள் ைற்றுை் பங்சகற்பு முற்றிலுை் ைற்றுை் 

முற்றிலுை் தன்னாரவ்தத்ுடன் இருக்குை். இழப்பீட்டு பதத்ிரத்திை் 

னகசயழுதத்ிடுவது கட்டாயத் சதனவ. 

 

(b) Biometric identification and hand writing analysis will be done at each stage. Imposters 

will be caught and handed over to Police.  
 

(b)  ஒவ்சவாரு கட்டத்திலுை் பசயாசைட்ரிக் அனடயாளை் ைற்றுை் னக 

எழுதுை் பகுப்பாய்வு செய்யப்படுை். வஞ்ெகரக்ள் பிடிதத்ு சபாலீசிை் 

ஒப்பனடக்கப்படுவாரக்ள். 

 

(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. 

 

(c) எந்தசவாரு நியாயைற்ற வழிமுனறனயயுை் பயன்படுதத்ுவது, 

சவட்பாளர ் நியைனை் செய்யப்படுை் எந்தசவாரு கட்டத்திலுை் தகுதி நீக்கை் 

செய்யப்படுவதற்கு சபாறுப்பாளியாக இருக்குை். அதன்பிறகு அவர ்சபாலீசிை் 

ஒப்பனடக்கப்படுவார.் 

 
(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. 

 

(d) சவட்பாளரக்ளாை் ெைரப்்பிக்கப்பட்ட அனனதத்ு ஆவணங்களுை் 

இராணுவத்திை் செருவதற்கு முன்பு அரொங்க நிறுவனங்களாை் 

ெரிபாரக்்கப்படுகின்றன. சபாலி ஆவணங்கனள ெைரப்்பிக்குை் நபரக்ள் மீது 

கடுனையான ெட்ட நடவடிக்னக எடுக்கப்படுை். ஆடச்ெரப்்புக்குப் பிறகுை், 

சவட்பாளரக்ள் சபாலி ஆவணங்கனளத் தயாரித்ததாகக் கண்டறியப்பட்டாை் 

அை்ைது ஆடச்ெரப்்பு சநரதத்ிை் தவறான தகவை்கனளக் சகாடுத்தாை், செனவ 

தனிநபரக்ள் எத்தனன ஆண்டுகள் வழங்கியிருந்தாலுை் செனவ 

நிறுத்தப்படுை். 

 

(e) Candidates are liable to be disqualified for use of Physical performance enhancing drugs 

during recruitment rally. 
 

(e)  ஆட்செரப்்பு சபரணியின் சபாது உடை் செயை்திறனன அதிகரிக்குை் 

ைருந்துகனளப் பயன்படுதத்ுவதற்கு சவட்பாளரக்ள் தகுதி நீக்கை் 

செய்யப்படுவாரக்ள். 
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(f) Military service is a volunteer service.  

 

(f)  இராணுவ செனவ என்பது ஒரு தன்னாரவ் செனவ. 

  

(g) Text given in English language will be treated as correct in case of mismatch of 

interpretation in Tamil language.  

 

(g) தமிழ் சைாழியிை் விளக்கதத்ின் சபாருதத்மின்னை ஏற்பட்டாை் ஆங்கிை 

சைாழியிை் சகாடுக்கப்பட்ட உனர ெரியானதாக கருதப்படுை். 

 

(h) Selection is provisional till Rahdari Certificate is issued and candidates are dispatched for 
training. 

 

(h) ரஹ்தாரி ொன்றிதழ் வழங்கப்படுை் வனர சதரவ்ு தற்காலிகைானது 

ைற்றுை் பயிற்சிக்கு சவட்பாளரக்ள் அனுப்பப்படுை். 

 
15. In case of further query see website at www.joinindianarmy.nic.in or contact  ARO Tiruchirappalli at 

Tele No 0431-2412254. 

 

15.  சைலுை் வினவலுக்கு www.joinindianarmy.nic.in என்ற இனணயதளத்னதப் 

பாரக்்கவுை் அை்ைது சடலி எண் 0431-2412254 என்ற எண்ணிை் ARO 

திருெச்ிராப்பள்ளினயத ்சதாடரப்ு சகாள்ளவுை். 

 

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. 

 

ைறுப்பு: அறிவிப்பிலுை் வனைத்தளத்திலுை் சகாடுக்கப்பட்டுள்ள விதிமுனறகள் 

ைற்றுை் நிபந்தனனகள் ைாற்றத்திற்கு உட்பட்டனவ, எனசவ அனவ 

வழிகாட்டுதை்களாக ைட்டுசை கருதப்பட சவண்டுை். ஏசதனுை் சதளிவின்னை 

ஏற்பட்டாை், இந்திய இராணுவை் / இந்திய அரசின் தற்சபானதய சகாள்னககள், 

விதிகள் ைற்றுை் ஒழுங்குமுனறகள் இறுதியானனவ. விவரங்கள் 

www.joinindianarmy.nic.in என்ற இனணயதளதத்ிலுை் கினடக்கின்றன. 

 

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. 

 

ஜாக்கிரனத: ஆட்செரப்்பு செயை்முனற முழுனையாக தானியங்கி. உடை், ைருத்துவ 

அை்ைது எழுத்துத ் சதரவ்ிை் யாருை் உங்களுக்கு உதவ முடியாது. உங்கள் கடின 

உனழப்பு ைட்டுசை உங்கள் சதரன்வ உறுதி செய்யுை். 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN 

COMPUTERISED. TOUTS CAN NOT DO ANYTHING. HAVE FAITH ON YOUR HARD WORK.  
உங்கள் பணத்னத வீணடிக்க சவண்டாை். ஆட்செரப்்பு செயை்முனற கணினிையைாக்கப்பட்டுள்ளது. 

TOUTS எதுவுை் செய்ய முடியாது. உங்கள் கடின சவனையிை் நை்பிக்னக னவத்திருங்கள். 

 

 

 



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)  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. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Passport size 

photo 

3.5 x 4.5 cm 
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(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 Cert No Date of Issue Validity Issuing Authority 

(a)     

  
4. Details of nativity/ domicile certificate held by me in past (if any) are as stated below:- 
 

S/No District Issued by Issuing 
date 

Present status 
(Valid/Expired) 

(a)     

(b)     

(c)     
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5. I hereby certify that till date I have attended the following Army Recruitment Rallies:- 
 

S/No Recruitment 
Rally Venue 

Army 
Recruitment 
Office 

Month 
and 
Year 

Category 
applied 
for 

Nativity/ Domicile 
Certificate 
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 
 
 
 
 

 
 
 
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) Name of the candidate  : __________________________  
(b) Relationship with applicant  : __________________________ 
(c) Father’s Name   : __________________________ 
(d) Mother’s Name   : __________________________ 
(e) 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  Occupation Remarks 

Student 
(Class) 

Employed 

Civilian Military 

      

 
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) 
 

JOINT PHOTOGRAPHS OF 

CANDIDATES WITH FATHER/ 

MOTHER/BROTHER SELF ATTESTED 

BY  FATHER /MOTHER/ BROTHER   (AS 

THE CASE MAY BE) 


