
ARMY RECRUITMENT RALLY – ARO COIMBATORE 
FROM 19 AUGUST 2017 TO 31 AUGUST 2017 AT MADURAI 

இரா வ ஆ ேச  கா  - ேகாய  

ஆக  19 2017 த  ஆக  31 2017 வைர 

டாக்டரஎ்ம். .ஆர.் ஸ்ேட யம், ம ைர 
 1. An Indian Army Recruitment Rally will be conducted under the aegis of 

Headquarter Recruiting Zone, Chennai by Army Recruiting Office, Coimbatore from       
19 Aug 2017 to 31 Aug 2017 at Dr MGR Stadium (Racecourse Road), Madurai  to 
enroll eligible candidates into the Indian Army from eleven districts of Tamil Nadu i.e. 
Coimbatore, Tiruppur, Salem, Namakkal, Nilgiris, Dindigul, Madurai, Theni, Erode, 
Dharmapuri and Krishnagiri in Soldier General Duty, Soldier Technical, Soldier Technical 
Avn/Amn Examiner, Soldier Nursing  Assistant, Soldier Clerk/Store Keeper Technical, 
Soldier TradesmenCategories. Candidates  from Telangana, Andhra Pradesh, Tamil 
Nadu, Puducherry (UT)and  Andaman &  Nicobar Groups of  Island who  have  
already  applied  for Hav (Edn) category will  also  attend  the  rally.  Candidates 
will have to apply online only, on the official web site www.joinindianarmy.nic.in from 05 Jul 
2017 to 03 Aug 2017. Admit card will be issued online after 03 Aug 2017. Candidates 
are requested to bring their admit card and application at the rally site. Date of reporting 
at rally site will be intimated on admit card. Candidates to  take the print out of admit 
card after 03 Aug 2017 from www.joinindianarmy.nic.in. 
 1. இந் ய காலாட்பைட ல் ஆள்ேசரப்் ற்கான காம் ெசன்ைன ல் உள்ள 
தைலைம காலாட்பைட ஆள்ேசரப்்  மண்டலத் ன் அ ப் க் ட்பட் , ேகாைவ 
காலாட்பைட ஆள்ேசரப்்  அ வலகத் ன் லம் ஆகஸ்ட் 19, 2017 தல் ஆகஸ்ட ்31 
2017 வைர, டாக்டர ் எம். .ஆர.் ஸ்ேட யம், ம ைர ல் நைடெபற ள்ள .  இந் ய 
காலாட்பைட ல் ேசர ம் ம் ேகாய த் ர,் ப் ர,் ேசலம், நாமக்கல், நீல ரி, 

ண் க்கல், ம ைர, ேதனி, ஈேரா , தரம் ரி மற் ம் ஷ்ண ரி ப ைய 
ேசரந்்த த வாய்ந்த நபரக்ள் ழ்க்கா ம் பணித்த க க்காக 

ண்ணப் க்கலாம்.  ப்பாய்– ெபா ப்பணி, ப்பாய்– ெதா ல் ட்பம், ப்பாய்– 
ெதா ல் ட்பம் (Avn/Amn) ேதரவ்ாளர,் ப்பாய்– ெச யர ்உத யரப்ணி, ப்பாய்– 

மாஸ்தா / ஸ்ேடார் ப்பர ் ெதா ல் ட்பம், ப்பாய்– ேரடஸ்்ேமன் ரி கள். 
ெத ங்கானா,ஆந் ர ரேதஷ், த ழ்நா , சே்சரி (UT), அந்தமான் & நிக்ேகாபார ்

கள் ேபான்ற ப கைள ேசரந்்த, ஏற்கனேவ ஹ ல்தார ் (கல் ) ரி க்  
ண்ணப் த் ள்ளவரக் ம் இந்த கா ல் கலந்  ெகாள்ளேவண் ம். 
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ண்ணப்பங்கைள ஆன்ைலனில் லமாக மட் ேம www.joinindianarmy.nic.in என்ற 

இைணயதள கவரி ல் ஜ ைல 5 2017 தல் ஆகஸ்ட் 3 2017 வைர 
ண்ணப் க்க ம்.  ஆகஸ்ட் 3 2017-க்  ற  ஆன்ைலனில் அ ம  ட்  

வழங்கப்ப ம்.  ண்ணப்பதாரரக்ள் தங்கள  அ ம   ட்  (Admit Card) மற் ம் 
ண்ணப்பத் ைன கா க்  வ ம்ேபா  தவறா  ெகாண்  வரேவண் ம்.  
கா க்  வ ம் நாள் அ ம  ட் ல் ப் டப்ப ம்.  அ ம  ட் ைன (Admit 

Card) www.joinindianarmy.nic.inஎன்ற இைணயதள கவரி ந்  ஆகஸ்ட் 3,2017-க்  
ற  அச் ட்  எ த் க் ெகாள்ள ம்.  

2. Recruitment Programme.  Date and time of Screening of documents, Physical 
Fitness Test, Physical Measurement Test will be intimated to the candidates on their 
registered e-mail ID and will also be mentioned on the Admit Card. 
 
2.  ஆள்ேசர்ப்  நைட ைற 
 ஆவண பரிேசாதைன நாள் மற் ம் ேநரம், உடற்த த் ேதர் , உடல் 
அள க க்கான ேதர் க்கான நாள் த்  ண்ணப்பதாரரக்ளின் அ ம  

ட் ல் (Admit Card) ப் டப்பட் ள்ள அவரக்ள  ன்னஞ்சல் கவரிக்  
ெதரி க்கப்ப ம். 
 
3. Medical Exam of Candidates. Primary medical examination will be carried out at 
Rally Site with effect from 20 August 2017. 
 
3.  ண்ணப்பதாரரக் க்  ம த் வ பரிேசாதைன 

ண்ணப்பதாரரக் க்  தல் கட்ட  ம த் வ பரிேசாதைனஆள்ேசரப்்  
கா ல் 20-08-2017 அன்  நைடெப ம்.  

Notes:- 
 

(a) Candidates with 10+2 Vocational Subjects are not eligible for Soldier Technical 
& Soldier Clerk/ Store Keeper Technical categories.  They can apply for Soldier 
Tradesman/Soldier General Duty if meeting required percentage of marks in class 10thas 
per para 4 (d)&(e) of eligibility conditions. 
 

ப்  
(அ) 10+2 ெவாக்ேகஷ்னல் பாடம் ப ன்ற ண்ணப்பதாரரக்ள் ேசால்ஜர ்
ெடக்னிக்கல் ேசால்ஜர ் க்ளாரக்் /ஸ்ேடார ் ப்பர ் ெடக்னிக்கல் ரி களில் 
ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டாரக்ள்.  அவரக்ள் 10 வ ப் ல் ேபா ய க்கா  
ம ப்ெபண்கள் ெபற் ந்தால் ேசால்ஜர ் ேரடஸ்்ேமன்/ ேசால்ஜர ்ெஜனரல் ட்  
ஆ யவற் ற்  பாரா  4 (d) & (e) ப  ண்ணப் க்கலாம். 
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(b) Candidates who are below 18 years of age will have to bring their parents consent 
certificate. 

 
(ஆ) 18 வய  கீ  உ ள வி ண பதார க  ெப ேறாாிட  ஒ த  சா றித  வா கி 
ெகா  வரேவ . 
(c) Sportsmen who have represented India at International level and State at National 
level and even if they have not obtained  1st/2nd position are eligible for relaxation in 
physical standards and bonus marks in Common Entrance Examination (if passed 
subsequently)  as per laid down policies on the subject. 
 
(இ) இந் யா க்காக உலக அள ல் / மாநில அள ல் ைளயா  ஆனால் 1 
அல்ல  2ஆம் இடத் ல் வர இயலாமல் ேபான ைளயாட்  ரரக் க்  உடல் 
த  ேதர் ல் ஏற்கனேவ வைரயைற ெசய் ள்ள களின் ப  லக்  
மற் ம் ேபானஸ் ம ப்ெபண் ஆ யைவ ெபா  ைழ த் ேதர் ல் (அ தத் 
கட்டத் க்  ேதரச்் ப் ெபற் ந்தால்) வழங்கப்ப ம்.. 
 
(d) Sportsmen who have represented district at state level and university team or 
regional team at district level and have earned 1st/2nd position will be eligible for physical 
relaxation and bonus marks in Common Entrance Examination ( if passed subsequently)  
as per laid down policies on the subject. 
 

(ஈ) மாவட்டங்களின் சார் ல் மாநில அள ல் பங்ேகற்ற ைளயாட்  ரரக்ள் 
மற் ம் மாவட்ட அள லான பல்கைலகழகக் ää ரீ னல்  தல் மற் ம் 
இரண்டாம்இடத்ைதப் ெபற் ந்தால் அவரக் க்  உடல் த  லக்  மற் ம்  
ேபானஸ் ம ப்ெபண்கள் ெபா ைழ த் ேதர் ல் ( ன்னர ்ேதரச்்  ெபற் ந்தால்) 
ஏற்கனேவ வைரயைற ெசய் ள்ள களின் ப வழங்கப்ப ம். 
 
(f) With effect from Jan 2014 for Clerk category, the entire question paper (all 50 
questions) will be attempted on OMR Sheet and no separate subjective answer sheet will 
be used for English section.  

 
(ஊ) ஜனவரி 2014 தல் மாஸ்தா ரி க க்  அைனத்  னாதத்ா ம் 
(ெமாத்தம் 50 ேகள் கள்) OMR– தாளில் தயாரிக்கப்பட் ள்ள .; தனி தல் 

ைடத்தாள் ஆங் லப் ரி ற்  பயன்ப த்தப்படா . 
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CANDIDATES WILL REPORT TO DR. MGR STADIUM, MADURAI(TAMILNADU)AT 
0030 HRS ON THE SCHEDULED DATE AS PER THE PROGRAMME GIVEN IN THEIR ADMIT 
CARD. 
அைனத்  ண்ணப்பதாரரக் ம் அவரக்ள  ன்னஞ்ச க்  அ ப்பப்பட் ள்ள 
அ ம  ட் ல் ப் டப்பட் ள்ள நாள் அன்  00.30மணியள ல் டாக்டர ்
எம். .ஆர.் ஸ்ேட யம்ம ைரக்  வந்  ேசரேவண் ம்.  

4. Eligibility Conditions. 
 

S No 
t.vz;. 

Categories 
gzpaplk; 

Height 
(in cm) 

cauk; 

(nr.kP) 

Weight 
(in kg) 

vil 

(fpNyh) 

Chest 
(in cm) 

khh;G 

(nr.kP) 

Educational Qualification 
fy;tpj; jFjp 

(a) 
 

 

 

 

 

 

(m) 

 

Soldier 
Technical 

 

 

 

 

 

Nrhy;[h; 

nlf;dpfy; 

165 50 77cms &5 
cm 
expansion 

 
 
 

77 nr.kP 

&5nr.kP  

tphpe;j epiy. 

10+2 Intermediate Examination pass 
in Science with Physics, Chemistry, 
Maths and English with 50% marks 
in aggregate and 40% marks in each 
subject. 
 
10+2/,z;lh;kPbal; Njh;tpy; Njh;r;rp 

mwptpay;> Mq;fpyk;> ,aw;gpay;> Ntjpapay; 

kw;Wk; fzpjk; Mfpa ghlq;fspy; 50% 
kjpg;ngz;fs;> kw;Wk; xt;nthU 

ghlj;jpYk; 40% kjpg;ngz;fs;. 

(b) 
 

 

 

 

(M) 

Soldier 
Technical 

(Amn/ Avn) 
 

 

Nrhy;[h; 

nlf;dpf;fy; 

mk;A+dprd;/ 

VtpNard; 

165 50 77 cm &  5 
cm 

expansion  
 
 

77 nr.kP 

&5nr.kP  

tphpe;j epiy. 

10+2/Intermediate Exam pass in 
Science with Physics, Chemistry, 
Maths and English with 50% marks 
in aggregate and 40% marks in each 
subject. 
10+2/,z;lh;kPbal; Njh;tpy; Njh;r;rp 

mwptpay;> Mq;fpyk;> fzpjk;> ,aw;gpay; 

kw;Wk; Ntjpapay; ghlq;fspy; 50% 
kjpg;ngz;fs; kw;Wk; xt;nthU ghlj;jpYk; 

40% kjpg;ngz;fs; 

OR(my;yJ) 

Three years Diploma in Engineering 
(Mechanical/ Electrical/ Automobiles/ 
Computer Science/ Electronic & 
Instrumentation Engineering) from a 
recognized Polytechnic Institute/ITI 
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mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;s ghypnlf;dpf; 

fy;Yhhpapy; nkf;fhdpf;fy; 

/vyf;bhpf;fy;/Ml;Nlh nkhigy;/ 

fk;g;A+l;lh; rapd;];/ vyf;l;uhdpf;];kw;Wk; 

,d;];LUnkz;Nlrd; gphpTfspy; %d;W 

tUl bg;sNkh/ITI. 
(No education relaxation for this 
category is existing presently). 
(jw;NghJ ,e;;j gzpaplq;fSf;F vt;tpj 

fy;tp tpjptpyf;Fk; ,y;iy) 

(c) 
 

 

 

 

 

 

(,) 

Soldier 
Nursing 
Assistant 

 

 

 

 

Nrhy;[h; eh;rpq; 

mrp];ld;l; 

165 50 77cms &5 
cms 
expansion 

 
 
 

77 nr.kP 

&5nr.kP  

tphpe;j epiy. 

10+2/Intermediate pass in Science 
with Physics, Chemistry, Biology and 
English with 40% marks in 
compulsory subjects and 50% marks 
in aggregate 
 
10 +2/,z;lh;kPbal; Njh;tpy; Njh;r;rp 

mwptpay;> Mq;fpyk;>  ,aw;gpay;> 

Ntjpapay; kw;Wk; caphpay; fl;lha 

ghlq;fsp;y; Fiwe;j gl;rk; 40% 
kjpg;ngz;fs; nkh;j;j kjpg;ngz;zp;y;; 

50% kjpg;ngz;fs;ngw;wpUf;f Ntz;Lk;. 

Or(my;yJ) 

B.Sc Degree (Botany/Zoology/Bio 
Science) and English (simple pass).  
Stipulation of marks laid down at 
10+2 level will not be applicable for 
B.Sc degree. However, the candidate 
should have studied all the four specified 
subjects in Class XII also. 
 

jhtutpay;/tpyq;fpay;/gNahrapd;]; 

kw;Wk; Mq;fpy ghlj;Jld; ,sq;fiy 

gl;lk;>(B.Sc).10+2 ghl kjpg;ngz;fs; 

nghUe;jhJ.,e;j 4 ghlq;fisAk; 

10+2tpy; gbj;jpUf;f Ntz;Lk;. 
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(d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(<) 

Soldier 
General Duty 

 

 

 

 

 

 

 

Nrhy;[h; 

n[duy; bA+l;b 

166 50 77cms & 
5 cms 

expansion 
 
 
 
 
 

77 nr.kP x  
5nr.kP tphpe;j 

epiy. 

(a)    10th Pass with 45% marks in 
aggregate and 33% in each subject OR ‘D’ 
grade in indl sub and aggregate ‘C-2’grade 
or 4.75 pts in Grade system.  
(b)    Stipulated marks percentage for 10th 
pass will be waived off for candidates 
having 10+2 and higher education 
qualification.  
 
(a)10-k; tFg;G Njh;r;rpapy; nkhj;j 

kjpg;ngz;zp;y;45% ;. xt;nthU ghlj;jpYk; 

33% Fiwe;jgl;rk; kjpg;ngz;fs; / 

xt;nthU ghlj;jpY; k; DfpNul; kw;Wk C2 ; 
fpNul; my;yJ 4.75 Gs;spfs; (fpNul; 

Kiwapy;)  

 
(b); 10+2 kw;Wk;; cah;fy;tp jFjp 

ngw;wtu;fSf;F 10k; tFg;G 

eph;zapf;fg;gl;l kjpg;ngz;fs;; tpyf;F 

mspf;fg;gLk;. 

(e) 
 

 

 

(<) 

Soldier 
Tradesman 

 

 

Nrhy;[h; 

bNul;];Nkd; 

166 48 76 cms& 
5 cms 

expansion 
 

76 nr.kP x  
5nr.kP tphpe;j 

epiy. 

(i) 8TH Class Pass. 
For House Keeper, Mess Keeper & 
Syce. 
 
(i) 8-k; tFg;G Njh;r;rp. 
`T]; fPg;gpq;> Nfz;bd; gzpahsh;fs; 

kw;Wk; Ntiyahl;fs; (Syce) 8-k; tFg;G 

Njh;r;rp ngw;wpUf;fNtz;Lk;. 
 (ii) 10th Class Pass. For Chef, 
Washerman, Dresser, Steward, 
Tailor, Artisan (Wood Work), Artisan 
(Metallurgy), Support Staff(ER), 
Artisan (Construction) and all other 
trades 10th simple pass/ITI 
qualification in respective trades. 
Only candidates who have 
undertaken class X Board Exam 
would be considered. 
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(ii) 10-k; tFg;G Njh;r;rp.rikay; fiyQh;> 

Nlhgp>tz;zhd;;>cf;fpuhzf;fhud;> 

ijay; fiyQh;> cjtp gzpahsh;fs;> 

kuNtiy> cNyhfk;> fl;blNtiy> 

fiyQh;fs; kw;Wk; midj;J 

bNulh;fSf;Fk; 10-k; tFg;G Njh;r;rpg; 

ngw;wpUf;f Ntz;Lk;/ITI jFjp> 10-Mk; 

tFg;G nghJj;Njh;tpy; vOjpa 

tpz;zg;gjhuh;fs; kl;LNk fzf;fpy; 

vLj;Jf; nfhs;sg;gLthh;fs;. 

(f) 
 

 

 

 

(c) 

Soldier Clerk/ 
Store Keeper 

Technical 
 

Nrhy;[h; 

fpshh;f;/];Nlh

h; fPg;gh; 

nlf;dpf;fy; 

 

162 50 77cms & 
5 cms 

expansion 
 
 

77 nr.kP x  5 
nr.kP tphpe;j 

epiy 

(i) Should have secured 50% 
marks in each subject and 60% 
marks in aggregate in class XII. 
 
 
(i) xt;nthU ghlj;jpYk; 50% kw;Wk; 

60% $l;L kjpg;ngz;fs; 12-Mk; tFg;Gj; 

Njh;tpy; ngw;wpf;f Ntz;Lk;. 

 

(ii) Should have studied English 
and Math/Accts/ Book Keeping 
in Class XII or class X and should 
have secured minimum 50% marks 
in each of these subjects, whether 
studied in Class XII or X.   
 (ii) 10th/12thtFg;gpy; Mq;fpyk;> fzpjk;> 

fzf;fpay; my;yJ Gf; fPg;gpq; gbj;jpUf;f 

Ntz;Lk;.Fiwe;jgl;rk; 50% 
kjpg;ngz;fSld; xt;nthU ghlj;jpYk; 

Njh;r;rpg; ngw;wpUf;f Ntz;Lk;. 
 

 (iii) Even if a candidate is graduate 
or has a higher qualification, 
percentage marks scored in Class XII 
would be applicable towards his 
eligibility. 
 
(iii)gl;lg;gbg;Ggbj;j tpz;zg;gjhuh;fspd; 

12-Mk; tFg;G kjpg;ngz;fs; kl;LNk 

mth;fspd; ,j;Njh;Tf;F nghUe;Jk;. 
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(g) Havildar 

Education 
(Army 
Education 
Corps)  
 
ஹ ல்தார ்
கல் (ரா
வத் ன க்
கான கல் ) 

162 
 
 
 
 
 
162 

50 
 
 
 
 
 
50 

77cms & 
5cms 
expansion 
 
 
 
77 nr.kP x  
5 nr.kP 

tphpe;j epiy 
 

The candidates should have working 
knowledge of English or Hindi or both 
and should have graduated/ post 
graduate degree from a recognized 
university. 
 
 

ண்ணப்பதாரரக் க் ஆங் லம் 
அல்ல  இந் ல் அல்ல  இரண்  
ெமா ம் ெசயல்பாட்  றன் 
இ க்க ேவண் ம்., ஏேத ம் ஒ  
பட்ட ப ப்  / பட்ட ேமற்ப ப்  
அங் கரிக்கப்பட்ட 
பல்கைலக்கழகத் ந்  
ெபற் க்க ேவண் ம்.  
 BSC/BCA/BSC(IT)/B-Tech/BE/ 
MSC/MCA/MSC(IT)/ M-Tech with or 
without B Ed (Science stream) 
(i) Mathematics (ii) Chemistry 
(iii) Physics        (iv) Botany 
(v) Zoology        (vi) Biology 
(vii) Electronics  (viii) BSC (IT) 
(ix) Computer Science. 
 .எஸ். . / . .ஏ (ஐ )/ .ெடக் / ஈ / எம்.எஸ்.  / எம். .ஏ (ஐ ) / எம்.ெடக்   .எட.் (அ யல் லம்)த் டேனா, இல்லாமேலா 
 

1.கணிதம், 2. ேவ யல் 
3. இயற் யல் 4. தாவர யல் 
5. லங் யல் 6. உ ரியல் 
7. ன்ன யல்  
8. இளங்கைல அ யல் (தகவல் 
ெதா ல் ட்பம்) 
9. கணினி அ யல் 
(கணிப்ெபா யல்) 
 
BA/MA with or without B.Ed (Arts 
Stream) 



9  
இளங்கைல அல்ல  கைல 
பட்டம்  

.எட.் (கைல லம்)த் டேனா, 
இல்லாமேலா. 
 

(i) English Literature 
(ii) Hindi Literature 
(iii) Urdu Literature        (iv) History 
(v) Geography (vi) Sociology 
(vii) Economics 
(viii) Psychology  
(ix) Mathematics 
(x) Political Science 
 

1. ஆங் லம் இலக் யம்  
2. ந்  இலக் யம் 
3. உ  இலக் யம் 4. வரலா         
5. யல்  
6. ச க யல் 
7. ெபா ளாதாரம் 8. உள யல்  
9. அர யல் ஞ்ஞானம்  

 
5. The candidates who have passed cl 10th with GPA/ grade sys will also carry their 
mark sheet showing marks in figure obtained from respective board.  The marks sheet 
may be produced preferably during the rally and is a mandatory requirement for 
appearing in the CEE. 
 
5. 10-ஆம்வ ப்  (GPA/Grade Sys) 
ேதரச்் ெபற்ற ண்ணப்பதாரக்ள்தங்கள ம ப்ெபண்சான் தைழெகாண் வரேவ
ண் ம். கா ன்ேபா அந்தம ப்ெபண்சான் தைழசமரப்் க்கேவண் ம். 
மற் ம்ெபா ைழ த்ேதர் ல்கலந் க்ெகாள்ளஇ க் யத்ேதைவயா ம். 
6. Age Group.   Age of the candidate will be counted as on 01 Oct 2017. Age 
criteria for recruitment rally will be as under:- 
 
6.  வய ரி : 01 அக்ேடாபர ் 2017 வைர லான 

ண்ணப்பதாரரக்ளின்வய கணக் ல்எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம், 
ஆள்ேசரப்் கா ல்பங்ேகற்ப்பதற்கானவய வரம் :- 
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S No 

t. vz;. 

Category 
gzpaplk; 

Age Criteria 
 

taJ tptuk; 

(a) 
 
 

(m) 

Soldier Technical/ Soldier Technical 
(Avn & Amn Examiner) 
Nrhy;[h; nlf;dpf;fy; / Nrhy;[h; 

nlf;dpf;fy; mk;A+dprd gupNrhjfu;; 

17 years 06 months to 23 years. 
 
17 taJ 06 khjk; Kjy; 23 taJ tiu 

(b) 
 

(M) 

Soldier Nursing Assistant 
Nrhy;[h; eh;rpq; mrp];lz;l; 

 

17 years 06 months to 23 years. 
17 taJ 06 khjk; Kjy; 23 taJ tiu 

(c) 
 

(,) 

Soldier General Duty 
Nrhy;[h; n[duy; bA+l;b 

17 years 06 months to 21 years. 
17 taJ 06 khjk; Kjy; 21 taJ tiu 

(d) 
 
 

(<) 

Soldier Clerk/ Soldier Store Keeper 
Technical 
 Nrhy;[h; fpshh;f;/ Nrhy;[h; ];Nlhh; 

fPg;gh; nlf;dpf;fy; 

17 years 06 months to 23 years. 
 
17 taJ 06 khjk; Kjy; 23 taJ tiu. 
 

(e) 
 

(c) 

Soldier Tradesman 
Nrhy;[h; bNul;];Nkd; 

17 years 06 months to 23 years. 
17 taJ 06 khjk; Kjy; 23 taJ tiu. 
 

(f) 
 
 
 
 

(ஊ) 
 

Havildar Education 
 
 
 
ஹ ல்தார ்(கல் ) 

20 years to 25 years.  Candidates 
applying as remustering candidates will 
not be over 28 years of age as on 01 Oct 
2017.  
20 தல் 25 வய , 
ம ண்ணப்பதாரக்ள்வய  01.10.2017 
அன்  28 
வய ற் காமல்இ க்கேவண் ம். 

 
7. Other Conditions.  

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

7.    இதர கள்:- 
(அ) 

ண்ணப்பதாரரக்ள்இந் யஇரா வத் ல்ேசர கா ன்ேபா ம த் வத
ைடயவராகஇ த்தல்ேவண் ம். 
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(b) For Candidates below the age of 21 years,Indian Army will enroll 
only unmarried candidates. 

 
(ஆ) 21 
வய க் ட்பட்ட மணமாகாத ண்ணப்பதாரரக்ள்மட் ேமஇந் யஇரா
வத் ல் ப  ெசய்ய ம். 

 (c) Tatoo/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. Tribes 
with tattoo mark on the face or body as per their existing custom and traditions 
will be permitted on a case to case basis. 

 
 (இ) த் ைரகள்:- 

ழங்ைக ன்உள் றம், 
ழங்ைக ந் மணிகட் வைரைககளின் ன் றம்உள்ளநிரந்தரஉடல்

த் ைரகைளமட் ம்அ ம க்கப்ப ம். 
உட ல்ேவ எந்தப ேல ம்நிரந்தரஉடல் த் ைரேபாடப்பட் ந்தால்
அந்த ண்ணப்பதாரரக்ள்ேதர் ந் த நீக்கம்ெசய்யப்ப வாரக்ள். 
பழங் னர் கத் ேலாஅல்ல உடம் ேலாஏேத ம் த் ைரகள்அவரக்ள

பாரம்பரியம்மற் ம்வழக்கத் ன்ப ேபாட் ந்தால்அதன்அவரக்ளின்த
ன்அ ப்பைட ல்அ ம க்கப்ப ம். 

 

8. Registration. All candidates are required to register themselves online on the 
website www.joinindianarmy.nic.in and apply online wef 05 Jul 2017 to 03 Aug 2017.  
Kindly read instructions for registration and filling application forms on HQ Rtg Zone, 
Chennai web page of the join Indian army website.  
 
8.  ப :- 

ண்ணப்பதாரரக்ள்WWW.joinidinarmy.nic.inஎன்றஇைணயதளத் ல் 
ஆன்ைலன் லம்05.07.2017 தல்03.08.2017 
வைரப ெசய் க்ெகாள்ளேவண் ம். 
ெகா க்கப்பட் க் ம்அ ைரகைளநன் ப த் ட் மண்டலஅ வலகம்
, ெசன்ைனஎன்றெவப்ேப ல் joinindiaarmy 
என்றெவப்ைசட் ல் ண்ணப்பங்கைளப ெசய்யேவண் ம். 
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9. Selection Procedure.   The under mentioned tests are mandatory for all:- 
9. ேதர் ைற:- ழ்க்கா ம்ேசாதைனகள்அைனவ க் ம்கட்டாயமானதா ம். 
 

(a) Physical Fitness Test (PFT):- 
(அ) உடற்த ேதர் க்கானத கள்:- 

  (i)1.6 KM Run for all categories  
-Gp- I   – (Less then 5 min 30secs) 

 - Gp-II  -(5 min 31 secs to 5 Min 45 secs) 
     

எல்லாப்பணி டங்க க்கானவரக் ம் 
 (i) 1.6 KM ஓ கடக்கேவண் ம். 

ரி  I  – 5 நி டம் 30 னா கள் 
ரி  II     - 5 நி டம் 31 னா கள் தல் 5 நி டம் 45   

  னா கள்வைர. 
(ii) 9 Feet Ditch Jump 
(ii)  9- அ கால்வாையதாண் தல் 
(iii) Pull Ups :, minimum six 
(iii)  ல்-அப்ஸ் ைறந்தபடச்ம் 6 ைற 
(iv) Balancing Beam 
(iv)  ேபல்ன் ங் ம் 
(b) Physical Measurement Test (PMT).  As per eligibility requirement of category 
given at Paragraph 4 (Eligibility Conditions). 
 
(ஆ) உடல்அள ட் த்ேதர் :- ரி க க்ேகற்ப பாரா 4ன்ப ேதைவயானத கள். 
 
(c) Medical.   The Medical Examination will be carried out on dates given by Medical 
Team.  Candidates to check for date of Medical Examination at rally site.  Candidates 
referred to MH at rally site will report to concerned specialist at MH Wellington/  6 AF 
Hosp Coimbatore /CH (AF) Bangalore along with 03 x latest passport size photographs.  
Candidates will ensure that review medical is carried out on thedates given to them. 

 
(இ)ம த் வம்:- 
ம த் வபரிேசாதைனநைடெப ம்நாடக்ள் த் ம த் வ னரஅ் ப்பர.் 

ண்ணப்பதாரரக்ள்தங்கள ம த் வபரிேசாதைனநாள் த் காம்நைடெப
ம்இடத் ல்ெதரிந் க்ெகாள்ளலாம். 
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ம த் வ ைறபா உள்ள ண்ணப்பதாரரக்ள் ப் ட்டநாள்அன்  3-
பாஸ்ேபாரட்்ைசஸ் ைகப்படத் டன் MH 
ெவல் ங்டன்/6AFேகாயம் த் ரம் த் வமைன / CH (AF) ெபங்க ர ்
ம த் வமைனெசல்லபரிந் ைரக்கப்ப வாரக்ள். 
அங் ண்ணப்பதாரக் க் ப் ட்டேத ல்ெசல்வைத உ ப்ப த் க் 
ெகாள்ளேவண் ம்.  ம த் வ ராய் றப் ம த் வரக்ளால்நைடெப ம்.  
 
(d) Common Entrance Examination.   All the candidates who have been declared fit 
at rally site in the Medical Examination will undergo a Common Entrance Examination 
conducted by Army Recruitment Office Coimbatore at the location and date of CEE will 
be informed on the spot /will be intimated  later. 

 
(ஈ)ெபா ைழ த்ேதர் :-
ம த் வபரிேசாதைன ல்த ப்ெபற்றஅைனத் ண்ணப்பதாரரக் ம் ARO 
ேகாய த் ர ் நடத் ம்ெபா ைழ த்ேதர் எ தஅ ம க்கப்ப வாரக்ள். 
ேதர் த்த ேத மற் ம்இடம்உடேனேயா (அல்ல ) ன்னேராெதரி க்கப்ப ம். 
 
10. Document Required.    Candidates are advised to bring the following documents 
in original on the day of rally as per programme.  The documents should be laminated, 
arranged properly in a sequence and contained in a file cover along with one set of 
Photostat copy 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 and seals should be in ENGLISH:- 
 
10. ேதைவயானஆவணங்கள்:- 

ண்ணப்பதாரரக்ள் கா ற் பங் ெபறவ ம்ேபா ழ்கண்டஅசல்சான் தழ்க
ைளதவறா ேகாப் ல்அ க் எ த் வரேவண் ம். 
சான் தழ்கள் ைறேயேல ேனடெ்சய் க்கேவண் ம். அதன்ஒ ெசடஒ்ளிப்பட 
நக ல்ெகஸட்அ வலரின்ைகெயாப்பம்ெபற் ெகாண் வரேவண் ம். அ ல் 
ெபயரம்ற் ம் த் ைர ஆங் லத் ல்இ க்கேவண் ம். 

ண்ணப்பதாரரக்ள்அவரக்ள சான் தழ்களில்ெபயர,் றந்தேத , 
ெபற்ேறாரெ்பயர,் 
பள்ளிமற் ம்இதர வரங்கள்அைனத் சான் தழ்களி ம்ஒேரேபால 
சரியாகஉள்ளதாஎன்  சரிபாரத்் ெகாண் வரேவண் ம். 
ஆவணங்கள்மற் ம் த் ைரகள் ஆங் லத் ேலேயஇ த்தல்ேவண் ம். 
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(a) SSC Mark Sheet (class X).  
(அ) பத்தாம்வ ப் ம ப்ெபண்சான் தழ். 
(b) Intermediate Mark Sheet (XII). 
(ஆ) 12-ம்வ ப் ம ப்ெபண்சான் தழ். 
 
(c) Degree Mark Sheet and certificate.  
(இ) பட்டப்ப ப் ம ப்ெபண்பட் யல்மற் ம்சான் தழ். 
(d) Nativity, Community, Caste & Date of Birth Certificate.  
(ஈ)  ரிைம, சா சான் தழ்மற் ம் றப் சான் தழ்:- 
Candidates to produce latest automated Nativity, Community and Date of Birth 
Certificate issued by District Administration of Tamil Nadu in English. (Residence 
Certificate holders are not allowed to participate in the rally). 

 
ண்ணப்பதாரக்ள்மாவட்டநிரவ்ாகம், 

த ழ்நா வழங் யதற்ேபாைதயகணினிமயமாக்கப்பட்டஇ ப் ட, 
சா மற் ம் றப் சான் தழ்சமர் க்கேவண் ம். 

ப் சான் தழ்ைவத் ப்பவரக்ள் கா ல்பங் ெபறஅ ம க்கப்படமாட்
டாரக்ள் 

 

(e) Study and Conduct Certificate from last education institute in English (Not more 
than six month old).  

 
(உ) 
கைட யாகப த்தகல் நி வனத் ல்தரப்பட்டப ப் மற் ம்நன்னடத்ைதசான் த
ழ் (ஆ மாதத் ற் உட்பட்டதாகஇ க்கேவண் ம்). 
 
(f) Character Certificate from Village Sarpanch /Administrative Officer in English. (Not 
more than six month old).  

 
(ஊ) ராமநிரவ்ாகஅ வலரக்ளிட ந் ெபறப்படட்நன்னடத்ைதசான் தழ் 
(ஆங் லத் ல்) (ஆ மாதத் ற் உடப்ட்டதாகஇ க்கேவண் ம்). 

 

(g) Transfer certificate in original in ENGLISH.  
(எ) பள்ளிமாற் சான் தழ் – அசல் (ஆங் லத் ல்) 
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(h) NCC/Sports/ITI & Computer ( O++ certificate  level if held).  

 
(ஏ) NCC/Sports/ITI/மற் ம்கம்ப் டரச்ான் தழ் O++ Level, இ ந்தால். 
(j) In case of Non Matric Candidates, Transfer Certificate signed by 
Headmaster/Principal of the school & countersigned by District Education Officer and 
Mark Sheet of last examination appeared, duly affixed with school seal and attested by 
Headmaster.  Seal and language should be in English. 
 
(ஐ) 
ெமட்ரிக்ப க்காதமாணவரக்ள்தங்கள பள்ளிதைலைமஆ ரியரை்கெயாப்பம்மற்

ம்அ ல்பள்ளி த் ைர டன் ய, மாவட்டகல் அ வலரால்சரிபாரக்்கப்பட்ட, 
பள்ளிமாற் சான் தழ்ெகாண் வரேவண் ம். த் ைர 
மற் ம்ெமா ஆங் லத் ல்இ க்கேவண் ம். 
(k) Twelve latest coloured 34mm x 45mm passport size photographs not taken earlier 
than six months with Name and Date of Birth printed on bottom of photographs of 
the candidates.  The photograph should be without facial hair (Beard) and preferably 
with light coloured background and plain/light coloured shirt. 

 
(ஒ) ஆ மாதத் ற் ள்ளாகஎ க்கப்பட்ட 34mm X 45mm அள ள்ள 12 வண்ண 

ைகப்படங்கள், அ ல் 
ெபயரம்ற் ம் றந்தேத ைகப்படத் ல் ழ்ப ல் ப் டப்பட் க்கேவண்

ம், ைகப்படம்தா இல்லாமல்எ க்கப்பட் க்கேவண் ம்,ெவளிரந்ிற ன் றம்
ெகாண்டதாக ம், 
ெவளிரந்ிறசடை்டஅணிந் எ க்கப்பட்டதாக ம்இ த்தல்ேவண் ம். 

 

11. SOS/SOEX/Son of war widow & battle casualty  
(a) There is provision for instant enrolment for Son of Service person and Ex-
servicemen. Sons of War Widows and Battle Casualties, Eligible candidates to 
contact concerned Army Recruiting Office.  
 
(அ) 
இரா வபணியாளரக்ளின்மகன்/ ன்னாள்இரா வத் னரக்ளின்மகன்/
ேபார் தைவ ன்மகன்/ 
ேபாரில்கணவைனஇழந்தவரின்மகன்ேபான்றவரக்ள்உடன யாகேதர் ெசய்ய
ப்ப வர.் அதற் உரிய ARO அ வலகத் ற் ெதாடர் ெகாள்ள ம். 
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(b) In case of son of serving soldier of JCO/OR or Officer/son of Ex Servicemen, 
relationship certificate duly signed by Chief Record Officer/Senior Record Officer of 
respective Record Office with date of birth, Joint Photographs of the candidate with 
his father will be produced. 
 
(ஆ) தற்ேபா பணி ல்இ க் ம்JCO/OR அல்ல அ வலர ்
/ ன்னாள்இரா வத் னரின் மகனாகஇ ந்தால்உரிய தன்ைம ஆவண 
அ வலர ் / நிைல ஆவண அ வலர ்
அ வலகத் ல்வழங்கப்பட்டஉற ைறசான் தழ்சமர் க்கேவண் ம், 
அ ல் றந்தேத தந்ைத டன்ேசரந்் எ த்த ைகப்படங்கள்சமரப்் க்கேவ
ண் ம். 
 
(c) In case of the recruitment of dependent of Servicemen/Ex-servicemen, an 
affidavit duly authenticated by Notary/Class-I Magistrate to be given by the parent 
of the candidate that only one son/brother will be taking bonus marks to get 
enrolled in the Army.  Format of affidavit is attached with the notification.  
 

(இ) 
இரா வபணியாளரக்ள்சாரந்்தவரக்ள்மற் ம் ன்னாள்இரா வத் னரக்
ைளசாரந்்தவரக்ளாகஇ ப் ன்அவரக்ள தந்ைதஒேரஒ மகன்/சேகாதர க்
ைகெயாப்ப ட்ட ரமாணபத் ரதை்ததாக்கல்ெசய் ேபானஸ்ம ப்ெபண்க
ைளெபற் இரா வத் ல்ப ெசய் ெகாள்ளலாம். 
இத் டன் ரமாணபத் ரத் ன்மா ரிஇைணக்கப்பட் ள்ள . 
 

12. Pay and Allowances and other Facilities.   After enrolment a soldier is entitled 
to get basic pay  approx Rs 23,000/- per month as per 7th  Pay Commission and 
allowances as admissible along with other facilities such as free ration/ ration money, 
clothing, medical for self and accommodation, Railway warrant for self and dependents, 
Group Housing Scheme, Army Group Insurance Scheme of Rs 25,00,000/-.  The other 
privileges are fully paid Annual Leave up to a maximum of 60 days, Casual Leave up to a 
maximum of 30 days, Medical Leave as recommended by Medical authorities and Leave 
Encashment up to 30 days in a calendar year and maximum 300 days in service. 
 
12.  சம்பளம், ப ,மற் ம்இதர ச ைககள்:- 
ரா வபணி ல்ேசரந்்த ன் ப்பாய்க் மாதெமான் ற் ேதாராயமாக .24,000/- 
வைரஇதரவச க டன்ேசரந்் ைடக் ம். அதல்லாமல்இலவசேரஷன் / 
ேரஷன்ெதாைக, ணி, ம த் வப்ப அவ க் ம், அவைரசாரந்்தவரக் க் ம், 
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ேம ம்தங் டம்மற் ம்ர ல்ேவச ைக, அவ க் ம், 
அவைரசாரந்்தவரக் க் ம்,ெதா ப் ச ைக, இரா வ 

காப் ட்டம் .25,00,000/- க்கான ைடக் ம்.  ேம ம், 60 
நாடக் க் ஊ யத் டன் ய ப் , 30 நாடக்ள்தற்கா க ப் , 
ம த் வஆைணயத்தால்ஏற்கப்பட்டம த் வ ப் மற் ம்எட் ய ப் ஒ வ
டத் க்  30 நாடக்ள், அ கபடச்ஈட் ய ப் சம்பளம் 300 
நாடக்ள்பணிக்காலம்வைர. 
13. Pension.   Service pension is admissible to an individual on completion of 
mandatory minimum service and subject to rank.  
13. ஓய் யம்:- 
ேசைவஓய் யம்தனிப்பட்டநப க் அவர கட்டாயகாலேசைவையெபா த் , 
ேரங்க்அ ப்பைட ல்வழங்கப்ப ம். 
14. Promotion.   A Sepoy can become an officer/ Junior Commissioned Officer subject 
to certain laid down service conditions. 
 
14. பத உயர் :- ஒ ப்பாய்அவர ேசைவக்காலம் 
மற் ம்இதரநிபந்தைனகள்ெபா த் அ காரி/JCO வைரபத உயர் அைடயலாம். 
15. Advisory.  
 அ ைரகள் 
 

(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.  No 
candidate will be allowed to go out of the rally ground during the 
documentation/screening/medical tests.  
 
(அ) 
ேதரவ்ாளரக்ள்ம த் வபரிேசாதைனகளில்பங் ெப ம்ேபா ேதைவயானஉ
ண மற் ம்தண்ணீரே்பான்றவற்ைறதாங்கேளெகாண் வரேவண் ம். 

ண்ணப்பங்கள்சரிபாக் ம்ெபா , ம த் வேசாதைன ன்ேபா , 
ஸ் ரீன்ெடஸ் ன்ேபா , 

ண்ணப்பதாரரக்ள்ெவளிேயறஅ ம க்கப்படமாட்டா . 
 
(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.  
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 (ஆ) காம்ேதரவ்ாளரக்ள் கா ல்பங் ெபறஅட் டக்ார் ல் ரிப் ட் ள்ள
 உரியேநரத் ல்வ வதன் லம்ேதைவயற்றகாத் ப்ைப ம், 
 ட்டத்ைத ம், த ரக்் ம்ப அ த்தப்ப ன்றனர.் 

 

(c) Candidates are advised to take care of their documents/belongings against 
theft during rally.  
 
(இ) 
ேதரவ்ாளரக்ள் கா ல்கலந் ெகாள் ம்ேபா தங்கள சான் தழ்கள்மற் ம்
உைடைமகள்ெதாைலந் ேபாகாதவா பத் ரமாகபாரத்் க்ெகாள்ளஅ த்
தப்ப ன்றனர.் 
  

(d) Mobiles, tabs and calculators are not permitted at the rally site.  
(ஈ)  ைகேப , 
ேடப்லட்மற் ம்கால் ேலடர் தலானைவகள் கா ற் ெகாண் வரஅ ம
இல்ைல. 
(e) Candidate should preferably view the film on ‘recruitment procedure at a 
rally site’ on You Tube (Join Indian Army, be a winner of life in Tamil) prior to 
reporting for rally. 

 
(உ) ேதரவ்ாளரக்ள்ேதர் க் ேபா ம் ன் ல் Join Indian Army, be a winner 
of life என்ற ைரபடத்ைதத ல்பாரத்் ட் வ வ நல்ல . 
 

16. Cautions for all Candidates.    
16. அைனத்  ண்ணப்பதாரார்க க்கானஎசச்ரிக்ைக:- 

(a) Candidates are to be aware that on enrolment into the Indian Army, there 
will be certain implications and restrictions on the Fundamental Rights guaranteed 
to him by the Constitution of India as per provisions of the Army Act (1950) and 
Army Rule (1954).  The candidate will also have to furnish an undertaking to the 
effect during enrolment.  
 

(அ) ேதரவ்ாளரக்ள்இந் யஇரா வத் ல்ேச ம்ேபா , 
இந் யஅர யல்அைமப் சட்டப்ப அவ க் வழங்கப்பட் ள்ளஅ ப்பைடஉரிைமக
ள் இரா வசட்டம் (1950) மற் ம்அதன்ப யான ைறகள் (1954)-
ன்ப லகட் ப்பா கள் க்கப்ப ம். 
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ேம ம்இ ெதாடரப்ாக ண்ணப்பதாரரக்ள்பணி ல்ேச ம்ேபா ஒப் தல்வாக்
லம்எ ெகா க்கேவண் ம். 
(b) Army will not be responsible for any injury or death caused to candidate during 
recruitment rally. The candidate will participate at his own risk.  

 
(ஆ) 

ண்ணப்பதாரரக்ள்இரா வத் ல்ேசர கா ல்கலந் ெகாள் ம்ேபா ஏேத ம்
காயேமாஅல்ல இறப்ேபாஏற்படட்ால்அதற் இரா வம்ெபா ப்ேபற்கா ண்ண
ப்பதாரரக்ள்தங்கள்ெசாந்தெபா ப் ல்கலந் ெகாள்ளேவண் ம். 
 
(c) Recruitment is a free service and candidates are cautioned against falling victim to 
unscrupulous elements/middlemen/agents/touts. Paying money to agents/touts is a 
crime.  Candidates are advised not to waste time and money on such activity.  No one 
can help except your hard work and merit.  
 
(இ) ஆள்ேசரப்் என்ப ஒ இலவசேசைவயா ம். 

ண்ணப்பதாரரக்ள்தங்கைளச க ேரா கள், இைடத்தரகரக்ள், 
ஏெஜண் கள்மற் ம் ங்காளரக்ளிட ந் ஏமாறாமல்காத் க்ெகாள் ம்ப அ

த்தப்ப ற . 
ஏெஜண்ட்மற் ம் ங்காளரக் க் பணம்ெகா ப்ப ற்றமா ம். 

ண்ணப்பதாரரக்ள்அவரக்ள ேநரதை்த ம், 
பணத்ைத ம்இ ேபான்றகாரியங்களில் ணாக்காமல்இ க் ம்ப ேகட் க்ெகாள்
ளப்ப ற . 
உங்கள க ம்உைழப் ம் றைம ம்த ரேவ யா ம்உங்க க் உதவ யா . 
(d) Biometric identification& hand writing analysis will be done at each stage. 
Imposters will be caught & handed over to Police. 

 
(ஈ)
 ஒவ்ெவா நிைல ம்உடற் ேசாதைன&ைகெய த் பரிேசாதைனெசய்
யப்ப ம். 
தவ இைழத்தவரக்ள்உடன யாககாவலரக்ளிடம்ஒப்பைடக்கப்ப வாரக்ள். 
(e) 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. 

 
(உ)
 ண்ணப்பதாரரக்ள்ஏேத ம் ைறேகடானெசய ல்ஈ பட்டால்அவரக்ள்உட



20  
ன யாகஎந்தநிைல ந்தா ம்த நீக்கம்ெசய்யப்ப வர.் 
அவரக்ள்உடன யாககாவலரக்ளிடம் ஒப்பைடக்கப்ப வர.் 
 
(f) Production of fake certificate and making of false declaration will lead to 
cancellation of candidature and criminal prosecution under the law. 

 
(எ)
 ேபா சான் தழ்கள்மற் ம்ெபாய்யானஉ ெமா சமர் க் ம் ண்ணப்ப
தாரரக்ளின் ண்ணப்பம்ரத் ெசய்யப்ப ம். 
அ மட் ன் அவரக்ள் ரி னல்வழக் ெதா க்கப்ப ம். 
(g) The candidates are liable to be screened for use of Physical performance 
enhancing drugs during recruitment rally.  Candidates are liable to be disqualified for 
use of physical performance enhancing drugs during recruitment rally.  Army will not be 
responsible for any mishap during the run/other physical test due to consumption of 
drugs.   

 
(ஐ)
 ேதரவ்ாளரக்ள்ேதர் ன்ேபா ஏேத ம்ேபாைதெபா டக்ைளஉடெ்காண் ள்
ளாராஎன் பரிேசா க்கப்ப ம். 
அப்ப யாேர ம்ேபாைதப்ெபா டக்ைளஉடெ்காண் ந்தால்அவரக்ள்த நீக்கப்
ப வாரக்ள். 
ஓ கடக் ம்ேபா உடல்த ேதர் ன்ேபா ேபாைதப்ெபா ள்உடெ்காள்ளப்பட்
ந்தால்அதனால்ஏேத ம் பரீதங்கள்ஏற்பட்டால்அதற் இரா வம்ெபா ப்ேபற்கா

. 
(h) Military service is a volunteer service.  
 

(ஒ) இரா வப்பணிஒ தன்னாரவ்லரப்ணியா ம். 
(l) Text given in English language will be treated as correct in case of 
mismatch of interpretation in Tamil language.  

 
(ஓ) 
 த ல்ெகா க்கப்பட் ள்ளவாரத்்ைதகளில்ஏேத ம்ெபா ந்தநிைல ந்தா
ல்ஆங் லத் ல்ெகா க்கப்பட் ள்ளவாரத்்ைதகள்சரிஎன் எ த் க்ெகாள்ளேவண்

ம். 
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17. In case of further query see website at www.joinindianarmy.nic.in or contact 
Army Recruiting Office Coimbatore at Tele No-0422- 2222022 
 
ேமல கதகவல்க க் ம், வரங்க க் ம் 
“www.joinindianarmy.nic”,"http://www.joinindianarmy.nic.in/".inஇைணயதளத்ைதேயாஅல்ல , 
ேகாய த் ரில்உள்ளரா வஆள்ேசரப்் அ வலகத்ைதேயா 0422-2222022 
எண்ணில்ெதாடர் ெகாள்ளலாம். 
 
Disclaimer: Information given above is liable to change without notice. Candidates are 
advised to keep themselves updated with details viz. Eligibility Conditions, Venue etc.  
 

ெபா ப் றப் :-  
ேமேல ப் ட் ள்ளஅைனத் வரங்க ம்எந்த தமானஅ ப் ம்இல்லாமல்
மாற்றத் க் ட்படட்ைவயா ம்.  

ண்ணப்பதாரரக்ள்இ ெதாடரப்ான வரங்கைளஅவ்வப்ேபா சரிபாரத்் ெகாள்ள
ேகட் க்ெகாள்ளப்ப றாரக்ள்.  

ப்பாகேதர் த ெதாடரப்ான ஷயங்கள்மற் ம் காம்நைடெப இடம், 
ேநரம் த யன.

 

 

Beware of Touts: -  
 
Recruitment process is fully automated.  No one can help you in passing 
Physical, Medical or Written Examination.  Only your hard work will ensure 
your selection. 
 
தரகரக்ள்ஜாக் ரைத:- 
ஆள்ேசரப்் ைறயான வ ம்தானியங் ைறயானெசயல்பாடா ம், 
நீங்கள்உடல்த , 
ம த் வமற் ம்எ த் ேதர் ல்ேதரச்் ப்ெபறஉங்கள்க னஉைழப்ைபத்த ரயா
ம்உங்க க் உதவ யா . 
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          Appx A 

NON JUDICIAL STAMP PAPER 
(நீ மன்றம் சாரா த் ைரத்தாளில்) 

(FORMAT FOR AFFIDAVIT) 
( ரமாணத் ன் மா ரி) 

 
1. I, Name  _____________________ Son of __________________________ while applying 
for enrolment in  Army solemnly affirm & state the following in my respect :- 
1. ngau;  _____________________ je;ij ngau; __________________________   
 ,uhZtj;jpy; NrUtjw;fhd gpd;tUk; jfty; cz;ikahdit vdcWjpaspf;fpNwd; 

(a) I belong to the following Caste/Religion :- 
(அ) நான் ன்வ ம் ஜா  / மதத்ைத சார்ந்தவன் 
 
 Caste  (Ihjp) __________ Sub Caste (cl;gpupT)________ Religion (kjk;) ________ 

 
(b) My Residential Address are as under :-                       

என  இ ப் ட கவரி ன்வ மா  
 (i) Permanent Address (Address as per Nativity/Permanent  
  Resident Certificate).  
  நிரந்தர கவரி ( கவரி இ ப் ட சான் தழ் / நிரந்தர வ ப் ட   
  சான் த ல் உள்ளவா ) 
  Fathers Name ____________________  
  je;ij ngau;  

House No        ____________________ 
tPl;L vz; 

  Vill/Mohalla (fpuhkk;)__________________ Tehsil(tl;lk;)________________ 
  Dist (khtl;lk;) _______________________State(khepyk;) ________________ 
  (ii) Postal Address. 
   Fathers Name ____________________  
   je;ij ngau; 

House No _____________ 
tPl;L vz; 

   Vill/Mohalla (fpuhkk;)______________Tehsil(tl;lk;)________________ 
   Dist  (khtl;lk;______________________ State (khepyk;____________ 
 (c) I am married / Unmarried.ehd; jpUkzkhdtu;/Mfhjtu; 
 (d) I hereby certify that I am not involved in any civ/criminal case 
  vd; kPJ ve;j Fw;w tof;Ffs; ,y;iy 

OR 
  Following court cases /FIR are pending against me :- 
  vd; kPJ epYitapy; cs;s Fw;w tof;Ffs;  
 

 
 

Passport size photo 
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  (i) ________________ 
  (ii) ________________ 

(e) Consent Cert I am below 18 Yrs and my parents give their consent, for attending 
the Army Rect Rally. (if applicable) Sig of Father_________________ 
 ehd; 18 taJf;F fPo; cs;s tpz;zg;gjhuh;. ,e;j Kfhkpy; fye;Jnfhs;s vdJ 

ngw;Nwhhpd;; xg;Gjy; rhd;wpjo;  

 
 je;ij ifnahg;gk; _________________ 

2. I give an undertaking that all documents submitted by me are correct. All docu issued by govt 
org / offices have been signed by authorized designated and govt officials. If any docu at any stage is 
found fake, I am aware that I will be dismissed from service and FIR will be lodged against me. 
 NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s rq;fjpfspy; VNjDk; jtNwh my;yJ gpioNah Vw;gl;lhy; 

mjd;mbg;gilapy; jug;gL;k jz;lid gw;wp ehd; mwpNtd; vd;W cWjpaspf;fpNwd;. 

 
 
Signature of Notary     Signature of Candidate 
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FORMAT FOR AFFIDAVIT : REF PARA 11 (C) OF NOTIFICATION 

gpukhzj;jpd; khjpup :- mwptpg;gpy; gj;jp 11(C)ghh;f;f 

 
 
 
 
 

 
1. I, No ________ Rank________Name_________________ of (Unit) 
________________ hereby declare that (candidate Name) 
___________________whose photographs is affixed above is my son / real brother. 
1. ngah; __________ A+dpl; _______ ne. ________Nuq;f; _______ Mfpa ehd; 

tpz;zg;gjhuh; ngah; NkNy xl;lg;gl;Ls;s Gifg;glj;jpypUg;gJ vdJ kfd;/jk;gp 

cWjpaspf;fpNwd;. 

 
2. Particulars of the candidate are as under :- 
 tpz;zg;gjhuh;fspd; tptuq;fs; :- 

 

 (a) Name of the candidate :_________________ 
 (m) Njh;thshpd; ngah;  :_________________ 
 (b) Relationship with applicant :________________ 
 (M) tpz;zg;gjhuhpd; cwTKiw  : _________________ 
 (c) Father’s Name  :_________________ 
 (,) je;ij ngah;   :_________________ 
 (d) Mother’s Name  :_________________ 
 (<) jha; ngah;   :_________________ 
 (e) Address   :_________________ 
 (c) Kfthp    :_________________ 
      __________________ 
 

(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. 
 
(C) gpwe;j Njjp ________ gpwg;G rhd;wpjo; ne._______ toq;fpa mjpfhhp kw;Wk; 

nkl;hpFNy\d; rhd;wpjopy; cs;s ne._______ toq;fpa mjpfhhp ____________fy;tp 

thhpak;. 

 

JOINT PHOTOGRAPHS OF CANDIDATE WITH 
FATHER/MOTHER/BROTHER SELF ATTESTED BY 
FATHER/MOTHER/BROTHER (AS THE CASE MAY BE) 
je;ij/jha;/ jikad; ifnaOj;jpl;l 
je;ij/jha;/jikaDld; Nrh;e;J vLj;j Gifg;glk;. 
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3. Details of other ward (Sons) are as under :- 
 kw;w gps;isfspd; (kfd;) tptuq;fs; :- 

S No 
t. 

vz; 

Name 
ngah; 

Occupation 
Gzp 

Remarks 
fUj;Jfs; 

Student 
(Class) 
(tFg;G) 

Employed 
Ntiy ghh;;g;gth; 

Civilian 
rptpypad; 

Military 
,uhZtk; 

      
      

 
4. It is certified that my son, _____________________ should be granted the laid 
down bonus marks as this facility has not been utilized by me for any other son before, 
in any recto rally held anywhere in the country. 
 
4.  vdJ kfd; __________ toq;fg;gLk; ,e;j Nghd]; kjpg;ngz;fis ve;j #o;epiyapYk; 

vd;Dila kw;nwhU kfDf;Nfh my;yJ vdf;Nfh> ehd; ,e;j Njrj;jpy; NtW vq;Fk; ele;j 

KfhkpYk;Nfhhpajpy;iy vd cWjpaspf;fpNwd;. 

 
5. I undertaken that I am liable to be punished under Army Act if the declaration 
made by me at Para 1 to 4 above is found to be incorrect / false at any stage. 
 
5. NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s gj;jp 1 Kjy; gj;jp 4 tiuapYs;s rq;fjpfspy; VNjDk; jtNwh 

my;yJ gpioNah Vw;gl;lhy; ehd; ,uhZt rl;lj;jpd; mbg;gilapy; jz;bf;fg;gLNtd; vd;gij 

mwpNtd; vd;W cWjpaspf;fpNwd;. 

 
 

Date :   2017      
 ____________________________________ 
 (Signature of serving Soldier/Ex-servicemen) 

Army No, Rank, Name & Unit) 
____________________________________ 

  (,uhZt gzpahsh;/Kd;dhs; ,uhZtj;jpdh;; ifnahg;gk;) 

,uhZt vz;. Nuq;f;  ngah; &A+dpl; 

 
 

 
 
……. 


