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അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി 

 സായുധ സസനയിൽ സേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ യുവാക്കൾക്കുള്ള റിഗ്രൂട്ടമ്െന്റ ്

പദ്ധതിയാണ ്അഗ്നിപത ്സക്ീം. തുടക്കത്തിൽ 4 വർഷസത്തക്ക ്ഗ്പസവശനീം നടത്തുീം. 

 ഈ 4 വർഷങ്ങളിൽ, റിഗ്രൂട്ട ്മേയ്യുന്നവർക്ക ്ആവശയൊയ വവദരധ്യത്തിൽ സായുധ 

സസന പരിശകലനീം നൽരുീം. സക്െിന ്രകഴിൽ റിഗ്രൂട്ട ്മേയ്യുന്നവമര അഗ്നിവീർ എന്ന ്

വിളിക്കുീം. 

 ഗ്പതിവർഷീം 46000 സൈനികരെ റിഗ്രൂട്ട ് മേയ്യുീം. ഇതിൽ ഏരസദശീം 25% സ്ഥിരീം 

രമ്മകഷനായി 15 വർഷരെ അധിക കാലാവധിക്കായി നിലനിർത്തുീം. 

 െറ്റുള്ളവമര സപാരാൻ അനുവദിക്കുരയുീം ഒരു സസവാ നിധി നൽരുരയുീം മേയ്യുീം - 

ഒറ്റത്തവണ തുരയായ 11.71 ലക്ഷീം രൂപയുീം പലിശയുീം നൽരുീം. ഈ തുര നിരുതി 

രഹിതൊയിരിക്കുീം രൂടാമത വയക്തിക്ക ്അവരുമട സവപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്രരിക്കാൻ 

ഇത ്ഉപസയാരിക്കാനുീം രഴിയുീം. 

 സായുധ സസനയിൽ മറരുലർ സരഡറായി എൻസറാൾ മേയ്യാൻ  തിരമെടുക്കമെട്ട 

വയക്തിരൾ, രുറെത ് 15 വർഷമെങ്കിലുീം സസനയിൽ  സസവനെനുഷ്ഠ ിസക്കണ്ടതുണ്്ട, 

രൂടാമത ജൂനിയർ രമ്മകഷൻഡ് ഓഫകസർ റാങ്കുരളുീം / െറ്റ ്റാങ്കുരളുീം  നിലവിലുള്ള 

സസവന വയവസ്ഥരളുീം ഇവർക്ക ്ബാധരൊയിരിക്കുീം. 

അഗ്നീപഥിൽ എങ്ങരന ചേൊാം, അഗ്നിവീെന്മാർക്കുള്ള പ്പായപെിധി, 

വിദ്യാഭ്യാൈ ചയാഗ്യതകൾ എന്നിവയുാം മറ്ുാം 

 വിവിധ രയാമ്പസുരളിലുീം ഗ്പസതയര റാലിരളിലുീം സായുധ സസന ഉടൻ റിഗ്രൂട്ടമ്െന്റ ്

റാലിരൾ നടത്തുീം. 

 െൂന്ന ് സസനയിസലക്കുീം ഓൺവലൻ സരഗ്രകരൃത സീംവിധാനത്തിലൂമടയാണ ്

എൻസറാൾമെന്റ ്നടത്തുര. 

 വയാവസായിര പരിശകലന സ്ഥാപനങ്ങൾ, സദശകയ വനപുണയ സയാരയതാ േട്ടക്കൂട ്

തുടങ്ങിയ അീംരകരൃത സാസങ്കതിര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഗ്പസതയര റാലിരളുീം രയാമ്പസ ്

അഭിെുഖങ്ങളുീം ഇതിനായി നടത്തുീം. 

  

പ്പായപെിധി: 'ഓൾ ഇന്ത്യ ഓൾ ക്ലാസ'് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുീം എൻസറാൾമെന്റ,് 

സയാരയതയുള്ള ഗ്പായീം 17.5 മുതൽ 23  വയസ്്സ വരെയായിെിക്കുാം. 
  

വിദ്യാഭ്യാൈ ചയാഗ്യത: വിവിധ വിഭാരങ്ങളിൽ എൻസറാൾ മേയ്യുന്നതിനുള്ള അരന്ിവകഴ്

സിനുള്ള വിദയാഭയാസ സയാരയത ഗ്പാബലയത്തിൽ തുടരുീം. ഉദാ. ജനറൽ ഡയൂട്ടി (ജിഡി) 

വസനിരരിസലക്കുള്ള ഗ്പസവശനത്തിന,് വിദയാഭയാസ സയാരയത പൊാം ക്ലാൈ് ആണ.്  
  

െറ്റ ്ആവശയരതരൾ:റിഗ്രൂട്ട ്മേയ്യുന്നവർ അതത് വിഭാരങ്ങൾക്ക/്സഗ്ടഡുരൾക്ക ്ബാധരൊയ 

രകതിയിൽ സായുധ സസനയിൽ എൻസറാൾ മേയ്യുന്നതിന ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ 

സയാരയതാ വയവസ്ഥരൾ പാലിസക്കണ്ടതുണ്്ട.. 
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വിഭ്ാഗ്ാം വിദ്യാഭ്യാൈാം വയസ്്സ 

ചൈാൾജിയർ ജനറൽ 

ഡ്യൂട്ടി 

മൊത്തത്തിൽ 45% ൊർസക്കാമട 

എസഎ്സ്എൽസി/മെഗ്ടിര്. ഉയർന്ന 

സയാരയതയുമണ്ടങ്കിൽ 45 % ആവശയെില്ല. 

17.5 - 23 
Years 

ചൈാൾജിയർ 

രെക്നിക്കൽ 

10+2/ഇന്റർെകഡിയറ്റ ്സയൻസ ്പരകക്ഷ (ഫിസിര്സ,് 

മരെിസ്ഗ്ടി, രണിതീം, ഇീംഗ്ലകഷ)് പാസ്സായിരിക്കണീം.  

17.5 - 23 
Years 

ചൈാൾജിയർക്ലർക്ക ്/ 

ചറാർകീപ്പർ 

രെക്നിക്കൽ 

10+2/ഇന്റർെകഡിയറ്റ ്പരകക്ഷ ഏമതങ്കിലുീം സ്ഗ്ടകെിൽ 

(ആർടസ്,് മരാസെഴസ്,് സയൻസ)് മൊത്തീം 50% 

ൊർസക്കാമടയുീം ഓസരാ വിഷയത്തിനുീം രുറെത ്

40% ൊർസക്കാമടയുീം വിജയിക്കണീം. 

17.5 - 23 
Years 

ചൈാൾജിയർ നഴി്ാംഗ് ്

അൈിറന്റ ്

10+2/ഇന്റർെകഡിയറ്റ ്സയൻസ ്പരകക്ഷ ഫിസിര്സ,് 

മരെിസ്ഗ്ടി, ബസയാളജി, ഇീംഗ്ലകഷ ്വിഷയങ്ങളിൽ 

മൊത്തീം 50% ൊർസക്കാമടയുീം ഓസരാ വിഷയത്തിനുീം 

രുറെത ്40% ൊർസക്കാമടയുീം വിജയിക്കണീം. 

17.5 - 23 
Years 

ചൈാൾജിയർ 

ചപ്െഡ്്്മാൻ 

 10+2/ഇന്റർെകഡിയറ്റ് സയൻസ ്പരകക്ഷ ഫിസിര്സ,് 

മരെിസ്ഗ്ടി, ബസയാളജി, ഇീംഗ്ലകഷ് വിഷയങ്ങളിൽ 

മൊത്തീം 50% ൊർസക്കാമടയുീം ഓസരാ വിഷയത്തിനുീം 

രുറെത ്40% ൊർസക്കാമടയുീം വിജയിക്കണീം. 

17.5 - 23 
Years 

(i)രപാതു േുമതലകൾ 

സനാൺ-മെഗ്ടിര് 17.5 - 23 
Years 

(ii)നിർദ്ദിഷെ് 

േുമതലകൾ 

സനാൺ-മെഗ്ടിര് 17.5 - 23 
Years 

* നിലവിമല ഇന്ത്യൻ ആർെി റിഗ്രൂട്ടമ്െന്റ ് നിയെങ്ങൾ അനുസരിച്ച,് ൊറ്റങ്ങൾക്ക ്

വിസധയൊണ.് ഇന്ത്യൻ നാവിരസസനയ്ക്കുീം ഇന്ത്യൻ സവയാെസസനയ്ക്കുീം വിദയാഭയാസ 

ആവശയരതരൾ വയതയാസമെടാീം. 
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ആനുകൂലയങ്ങൾ 

 െൂന്ന ് സസവനങ്ങളിലുീം ബാധരൊയ റിസ്,് ഹാർഡ്ഷിെ ് അലവൻസുരൾമക്കാെീം 

ആരർഷരൊയ ഗ്പതിൊസ പാസക്കജുീം അഗ്നിവകറുരൾക്ക ്നൽരുീം. 

 നാല ് വർഷമത്ത രാലയളവ ് പൂർത്തിയാരുസമ്പാൾ, അഗ്നിവകരന്മാർക്ക ് ഒറ്റത്തവണ 

'സസവാ നിധി' പാസക്കജ ്നൽരുീം. 

 ‘സസവാ നിധി’മയ ആദായനിരുതിയിൽ നിന്ന ് ഒഴിവാക്കുീം. ഗ്രാറ്റുവിറ്റിക്കുീം 

മപൻഷനറി ആനുരൂലയങ്ങൾക്കുീം അഗ്നിവകറുരൾക്കു അർഹതയിലല്. 

 അഗ്നിവകരന്മാർക്ക ്ഇന്ത്യൻ സായുധ സസനയിമല  ഇടപഴരൽ രാലയളവിൽ 48 ലക്ഷീം 

രൂപയുമട സീംഭാവനയില്ലാത്ത വലഫ ്ഇൻഷുറൻസ ്പരിരക്ഷ നൽരുീം. 

 

Year ഇഷ്

ൊനുൈൃതമാക്കിയ 

പാചക്കജ് 

(പ്പതിമാൈ) 

ഇൻ-

ഹാൻഡ് ്

(70%) 

അഗ്നിവീർ 

ചകാർപ്പൈ ്

ഫണ്ടിചലക്കുള്ള 

ൈാംഭ്ാവന (30%) 

ഗ്വരെന്റ് 

ഓഫ ്

ഇന്ത്യയുരെ 

ചകാർപ്പൈ ്

ഫണ്ടിചലക്കുള്ള 

ൈാംഭ്ാവന 

1st Year 30000 21000 9000 9000 

2nd Year 33000 23100 9900 9900 

3rd Year 36500 25580 10950 10950 

4th Year 40000 28000 12000 12000 

നാല ്

വർഷത്തിന ്

സശഷീം 

അഗ്നിവകർ 

സരാർെസ ്

ഫണ്ടിസലക്കുള്ള 

മൊത്തീം 

സീംഭാവന 

    Rs 5.02 Lakh Rs 5.02 Lakh 

Exit After 4 Year 
സസവാ നിധി പാസക്കജായി 11.71 ലക്ഷീം രൂപ (ഉൾമെമട, ബാധരൊയ 

പലിശ നിരക്കുരൾ ഗ്പരാരീം െുരളിൽ പറെ തുരയുമട പലിശയുീം 

നൽരുീം) 
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സായുധ സസനയിമല യുവാക്കളുീം പരിേയസമ്പന്നരുൊയ ഉസദയാരസ്ഥർക്കിടയിൽ െിരച്ച 

സന്ത്ുലിതാവസ്ഥ ഉറൊക്കുന്നതിലൂമട രൂടുതൽ യുവതവവുീം സാസങ്കതിര 

വവദരധ്യവുെുള്ള യുദ്ധസസനയിസലക്ക ്ഈ പദ്ധതി നയിക്കുീം. 
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