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అగ్నిపథ్రనక్రూ ట్మ ెంట్దరఖాస్తు పరక్రూయప్రర రెంభెం..రనజిస్్టర ేషన్లెంక్ఇదే 

 
 ఇండియన్ ఎయిర్ ఫో ర్్ (IAF) అగ్నివీర్ నోటిఫికేషన్ ను విడుదల చేసింది. ఎయిర్ ఫో ర్్ అగ్నిపథ్ రనక్రూ ట మ ంట సకీమ్ క ంద 
ఎంపిక ైన IAF అగ్నివీర్లు  4 ఏళ్ు  పాటు దేశానిక  సేవ చేస్ాా ర్ల. ఆన్ ల ైన్ రనజిసేర షేన్ పరక ూయ జూన్ 24, 2022 ఉదయం 10 గంటలక్ు 
పరా ర్ంభమవుత ంది. 
 

ఆన్ ల ైన్ దర్ఖాస్ుా లు జూల ై 5 స్ాయంతరం 5 గంటలక్ు వర్క్ు అపుయ్  చేస్ుకోవచ్ుు. ఆస్క ా మరనయు అర్హత గల అభయర్లు లు ఆన్ ల ైన్ లో 
 

https://agnipathvayu.cdac.in/ 
 

వెబ స ైట  దవారా దర్ఖాస్ుా  చేస్ుకోవాలి. IAF అగ్నివీర్ ఎంపిక్ పరీక్ష జూల ై 24 న పరా ర్ంభమవుత ంది. 
 

Indian Air force Agniveer Recruitment 2022 ఎెంపిక్ విధానెం: 
 

ఫేజ్ 1 ఆన్ ల ైన్ పరీక్ష 

 

ఫేజ్ 2 పరీక్ష 

 

డవక్ుయమ ంట వెరనఫికేషన్ 

 

ఫిజిక్ల్ ఫిట నెస్ టెస్ర  
 

వెైదయ పరీక్షలు 
 

Indian Air force Agniveer Recruitment 2022 ఎంపిక్లో భాగంగ్ా.. మొదట ఫేజ్-1 (ఆన్ ల ైన్) పరీక్ష ఫలితవలను పరక్టించిన 
వెంటనే అభయర్లు లు స్ో ీర్ చేసిన మార్లీల ఆధవర్ంగ్ా క్ట ఆఫ్ విడుదల చేసి అందులో షార్ట లిస్ర చేసిన అభయర్లు లక్ు కొతా అడిిట కార్్ 
పంపబడుత ంది. ఈ అభయర్లు లు ఫేజ్ 2 పరీక్షల కోస్ం అర్హత స్ాధిస్ాా ర్ల. అడిిట కార్ల్ లను 
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వెబ స ైట లో అప లోడ్ చేస్ాా ర్ల. తరాాత డవక్ుయమ ంట వెరనఫికేషన్, పకఈటీ అయిన తర్ాత చివర్గ్ా వెైదయ పరీక్షలు నిర్ాహిస్ాా ర్ల. వీటిలో అర్హత 
స్ాధించిన వార్ల అగ్నివీర్లలుగ్ా ఎంపిక్ చేస్ాా ర్ల. 
 

అరహతలు: 
 

అభయర్లు లు గురనాంపు ప ందిన బో ర్ల్  నుండి 10వ తర్గతి లేదవ 12వ తర్గతి ఉతా్తర్లు ల ైన అభయర్లు లు అర్లహ లు. డవక్ుయమ ంట  
వెరనఫికేషన్ స్మయంలో 10వ తర్గతి/మ టిరక్ుయలేషన్ ఉతా్తర్ుత స్రనరఫిక ట తపపని స్రనగ్ా ఉండవలి. ఇంటరీిడియట/10+2 లేదవ తత్మాన 
మార్ీ షకట లేదవ 3 స్ంవత్రాల ఇంజనీరనంగ్ డిప ు మా ఫ ైనల్ ఇయర్ మార్ీ షకట క్లిగ్నన వార్ల క్రడవ అర్లహ లు. లేదవ 2 స్ంవత్రాల వృతాి 
విదవయ కోర్ల్ మార్ీ షకట మరనయు ఇంగీ్ుష్, ఫిజిక్స్ మరనయు మాయథమ టిక్స్ స్బజె క్ుర లతో క్రడిన నవన్-వోకేషనల్ కోర్ల్ చ్దివిన వార్ల 
క్రడవ అర్లహ లు. 
 

వయో పరనమితి: 
 

ఈ పో స్ుర లక్ు దర్ఖాస్ుా  చేస్ుకోవాలంటే క్నీస్ అర్హత వయస్ు్ 17.5 స్ంవత్రాల నుండి 23 స్ంవత్రాల వర్క్ు ఉండవలి. 29 

డిస ంబర్ 1999 మరనయు 29 జూన్ 2005 మధ్య జనిించిన అభయర్లు లు దర్ఖాస్ుా  చేస్ుకోవడవనిక  అర్లహ లు. 
 

Website :    
 

 
Education or teaching in the broadest sense is any act or experience that has a formative effect on the mind, character or physical ability of 

an individual. In its technical sense,  education is the process by which society deliberately transmits its accumulated knowledge, skills and values 
from one generation to another. 

విదయ లేదవ బో ధ్న అనేది ఒక్ వయక ా  యొక్ీ మనస్ు్, పాతర లేదవ శారీర్క్ స్ామర్ుయంప ై నిరాిణవతిక్ పరభావానిి చ్ూపే ఏద ైనవ చ్ర్య లేదవ అనుభవం. దవని 
స్ాంకేతిక్ కోణంలో, స్మాజం ఉదేేశపూర్ాక్ంగ్ా తన స్ంచిత జఞా నం, నెైపుణవయలు మరనయు విలువలను ఒక్ తర్ం నుండి మరొక్ తరానిక  పరస్ార్ం చేసే పరక ూయ విదయ. 
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