
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମକୁ୍ତ ବ଼ିଶ୍ୱ ବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ ଶ଼ିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସକାଶଶ ଶ ାଷ୍ଟ 

ମୟାଟ୍ର଼ିକ୍ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତ଼ି ଅନଲାଇନ୍ ଆଶବଦ୍ନ  ାଇ ଁନ଼ିଶଦଥଶାବଳୀ 

 

ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ଼ିତ ପ ାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ର଼ିକ୍ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତ଼ି ବ଼ିଜ୍ଞା ନକ ୁ

ବ଼ିଶ୍ୱବ଼ିଦ୍ୟାଳୟର ପ ାଗ୍ୟ ଶ଼ିକ୍ଷାର୍ଥୀମ୍ାପନ ଧ୍ୟାନର ସହ଼ିତ  ଢ଼ି ଆପବଦ୍ନ କରନ୍ତୁ। 

ଆପମ୍   ବୂଥ ଅଭ଼ିଜ୍ଞତାରୁ   ପଦ୍ଖଛୁି ପ  ଅପନକ  ବ଼ିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପ ାଗ୍ୟ ର୍ବିା ସପେ ନ଼ିମ୍ ନ 

ପ୍ରଦ୍ତ୍ତ କାରଣ  ାଇ ଁତାଙ୍କର ଆପବଦ୍ନ  ତ୍ର  ପ୍ରତୟାଖୟାନ କରା ାଇର୍ାଏ। ପତଣ ୁ

ଆପବଦ୍ନକାରୀମ୍ାନଙୁ୍କ  ଅନୁପରାଧ ପ   ପସମ୍ାପନ ଆପବଦ୍ନ କର଼ିବା ସମ୍ୟପର 

ନ଼ିମ୍ ନଲ଼ିଖତି ଦ଼୍ିଗ୍ଗ୍ଡୁ଼ିକ ପ୍ରତ଼ି ଧ୍ୟାନ ପଦ୍ପବ।  

  

୧-ଆଧାର  କାର୍ଥଶର ର୍ବିା ତର୍ୟ ବୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଶ଼ିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣ ତ୍ର 

ସହ଼ିତ ଶମଳ ଖାଉ ନାହ଼ି ଁ

 * ଶ଼ିକ୍ଷାର୍ଥୀମ୍ାନଙୁ୍କ ନ଼ିଶ୍ଚ଼ିତ କର଼ିବାକୁ ଅନୁପରାଧ କରା ାଇଛ଼ି ପ  ବୟକ୍ତ଼ିଗ୍ତ 

ବ଼ିବରଣୀ  ର୍ା ନାମ୍,  ଼ିତାଙ୍କ ନାମ୍, ଜନ୍ମ ତାର଼ିଖ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଆନୁସଙ୍ଗ଼ି କ 

ବ଼ିବରଣୀ ପ  ର଼ି ପସମ୍ାନଙ୍କର ଶ଼ିକ୍ଷାଗ୍ତ ପ୍ରମ୍ାଣ ତ୍ରପର ରହ଼ିଛ଼ି,  ାହା ଆଧାର 

ଏବଂ ବୟାଙ୍କଖାତା ସହ଼ିତ ସମ୍ାନ ପହବା ଉଚ଼ିତ। 

 

୨-ଶଶଷ ଶ ାଗୟତା  ରୀକ୍ଷା। ସବ଼ିଶଶଷ ସଠ଼ିକ୍ ଭାବଶର ଉଶେଖ କରା ାଇ 

ନାହ଼ି ଁ

 *  ଦ଼୍ି ପକୌଣସ଼ି ଶ଼ିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ନାତପକାତ୍ତର  ାଠ୍ୟକ୍ରମ୍ପର ନାମ୍ ପଲଖାଇଛନ୍ତ଼ି, ପତପବ 

ପ ଉ ଁଶ଼ିକ୍ଷାଗ୍ତ ପ ାଗ୍ୟତା ଆଧାରପର ନାମ୍ ପଲଖା ାଇଛ଼ି, ତାହା ପହଉଛ଼ି ତାଙ୍କର 

ପଶଷ ପ ାଗ୍ୟତା  ରୀକ୍ଷା।  ଦ଼୍ି ପସ ଅତ଼ିର଼ିକ୍ତ ପ ାଗ୍ୟତା ହାସଲ କର଼ିଛନ୍ତ଼ି  ର୍ା 

B.Ed.  ଇତୟାଦ଼୍ି, ଏହାକୁ ପଶଷ ପ ାଗ୍ୟତା  ରୀକ୍ଷା ଭାବପର ଗ୍ରହଣ 

କରା ାଏନାହ଼ି।ଁ 

 

 ୩- ରୁୁଣା ଆୟ / ଜ୍ାତ଼ି ପ୍ରମାଣ ତ୍ର ଉତ୍ପାଦ୍ନ / ଅ ଶଲାର୍୍ କର଼ିଶବ ନାହ଼ି ଁ

 * ଆପବଦ୍ନକାରୀମ୍ାପନ ପକବଳ ୧୦ ଅଗ୍ଷ୍ଟ ୨୦୧୯  ପର ଦ଼୍ିଆ ାଇର୍ବିା 

 ଼ିତାମ୍ାତାଙ୍କ ଆୟ / ନ଼ିପଜ ( ଦ଼୍ି ଚାକ଼ିରୀ କରୁଛନ୍ତ଼ି) ର ଆୟ ପ୍ରମ୍ାଣ ତ୍ର ଦ୍ାଖଲ 

କର଼ିପବ ଏବଂ ପ୍ରମ୍ାଣ ତ୍ର ପ୍ରଦ୍ାନ ତାର଼ିଖ ଠ୍ାରୁ ତ଼ିନ଼ି ବଷଥ ଅବଧ ିର୍ବି। 

 ଜାତ଼ି ପ୍ରମ୍ାଣ ତ୍ରପର ବାର୍ ପକାଡ୍ ରହ଼ିବା ଉଚ଼ିତ୍। 

 

  



୪-ସଠ଼ିକ୍ ବୟାଙ୍କ ଖାତା ନମ୍ୱର /IFS ଶକାର୍୍ ଶଦ୍ଶବ 

 * ଆପବଦ୍ନକାରୀମ୍ାପନ ଫମ୍ଥ  ରୂଣ କଲାପବପଳ ବୟାଙ୍କ ଖାତା ନମ୍ୱର ତର୍ା IFS 

ପକାଡ୍ ଦୁ୍ଇର୍ର  ାଞ୍ଚ କର଼ି ସଠ଼୍ିକ ଅଛ଼ି ପବାଲ଼ି ନ଼ିଶ୍ଚ଼ିତ କରନ୍ତୁ। 

 * ବୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସକ୍ର଼ିୟ ର୍ବିା ଉଚ଼ିତ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ପହଉଛ଼ି, ଗ୍ତ ଛଅ ମ୍ାସ 

ମ୍ଧ୍ୟପର ଆକାଉଣ୍ଟପର ଅତ଼ି କମ୍ପର ପଗ୍ାଟ଼ିଏ କାରବାର ପହାଇର୍ବିା ଉଚ଼ିତ୍। 

 *  ାସବୁକ୍ ର ଆବଶୟକ  ଷୃ୍ ଠାଗ୍ଡୁ଼ିକୁ ଅ ପଲାଡ୍ କର଼ିବା  ବୂଥରୁ, ନ଼ିଶ୍ଚ଼ିତ କର଼ିବାକୁ 

ପହବ ପ  ସବ଼ିପଶଷ ତର୍ୟ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଭାବପର  ଢ଼ି ପହଉଛ଼ି ଏବଂ କାରବାର ଅ ପଡଟ୍ 

ପହାଇଛ଼ି। ବ଼ିପଶଷତଃ  ଦ଼୍ି ଉ ଲବ୍ଧ  ାସ ୍ ବୁକ୍  ରୁୁଣା ଅପଟ, ସବ଼ିପଶଷ ତର୍ୟ 

ଅ ପଲାଡ୍ କର଼ିବାକୁ ଏକ ନୂତନ  ାସବୁକ୍ ତ଼ିଆର଼ି କରାନ୍ତୁ। 

 *    ଦ଼୍ି ଗ୍ତ ଦୁ୍ଇ ବଷଥ ମ୍ଧ୍ୟପର ବୟାଙ୍କ ଅନୟ ବୟାଙ୍କ ସହ଼ିତ ମ଼୍ିଶ୍ର଼ିତ ପହାଇଛ଼ି 

ତାପହପଲ IFS ପକାଡ୍ /ବୟାଙ୍କ ଖାତା ନମ୍ୱର ଇତୟାଦ଼୍ି ଅ ପଡଟ୍ କର଼ିପବ। 

  

୫-ଏକାଧକି ଶମାବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଶଦ୍ଶବ ନାହ଼ି ଁ

 * ଫମ୍ଥପର ପ୍ରତ଼ିଫଳ଼ିତ ପମ୍ାବାଇଲ୍ ନମ୍ବରପର SMS  ଠ୍ା ଼ିବା   ଥୟନ୍ତ ଏକାଧକି 

ପମ୍ାବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏଡାଇପବ। 

ଶ଼ିକ୍ଷାର୍ଥୀମ୍ାନଙୁ୍କ AADHAAR ସହ଼ିତ ପ ଉ ଁ ପମ୍ାବାଇଲ ନମ୍ୱର ଟୟାଗ୍ ୍ ପହାଇଛ଼ି 

ତାହା ହ଼ି ଁ ପଦ୍ବାକୁ  ଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଡମ଼୍ିଶନ ସମ୍ୟପର ପସମ୍ାପନ ବ଼ିଶ୍ୱବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ 

(OSOU) କୁ ପଦ୍ଇର୍ବିା  ପମ୍ଲ୍ ID ପଦ୍ବାକୁ  ରାମ୍ଶଥ ଦ଼୍ିଆ ାଇଛ଼ି।  ଏ ସବୁକୁ 

ସକ୍ର଼ିୟ ରଖବିା ଏବଂ SMS / ପମ୍ଲଗ୍ଡୁ଼ିକ ନ଼ିୟମ଼୍ିତ  ାଞ୍ଚ କର଼ିବା  ାଇ ଁଅନୁପରାଧ। 

ଅନୟ କାହାର ପମ୍ାବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କ଼ିମ୍ ୱା  ପମ୍ଲ୍ ଆଇଡ଼ି  ପଦ୍ପବ ନାହ଼ି।ଁ 

 

 ୬-ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ଭୁଲ ଉଶେଖ କର଼ିଶବ ନାହ଼ି ଁ

 * “ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ୍”  ାଇ ଁ ଉଦ୍ଦ଼ିଷ୍ଟ ବାକ୍ସପର ସବଥଦ୍ା ‘ଓଡ଼ିଶା ପଷ୍ଟଟ୍ ଓ ନ୍ 

ୟୁନ଼ିଭରସ଼ିଟ଼ି’ ପଲଖପିବ। ଆପବଦ୍ନକାରୀମ୍ାପନ ଅଧ୍ୟୟନ ପକନ୍ଦ୍ରର ନାମ୍ କ଼ିମ୍ବା 

ଅନୟ ପକୌଣସ଼ି ଅନୁଷ୍ ଠାନର ନାମ୍ ପଲଖପିବ ନାହ଼ି।ଁ 

 

 ଉ ପରାକ୍ତ ବ଼ିଷୟ ବୟତୀତ ଶ଼ିକ୍ଷାର୍ଥୀମ୍ାପନ  ଏହା ମ୍ଧ୍ୟନ଼ିଶ୍ଚ଼ିତ କର଼ିପବ :ଅ ପଲାଡ 

କର଼ିର୍ବିା ସମ୍ସ୍ତ ଡକୁୟପମ୍ଣ୍ଟ ନ଼ିଜ  ାଖପର ରଖପିବ। 

• ବୟାଙ୍କ ଖାତାର ଆଧାର ଟୟାଗ଼୍ିଂ କରା ାଇଛ଼ି । 

•  ଦ଼୍ି ପକୌଣସ଼ି ତୃତୀୟ  କ୍ଷ ଆପବଦ୍ନ ତ୍ର ଦ୍ାଖଲ କର଼ିବାପର ସାହା ୟ 

କରୁଛନ୍ତ଼ି, ପତପବ ଶ଼ିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ସହ଼ିତ ଉ ସ୍ଥ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦ୍ାଖଲ କର଼ିବା 

 ବୂଥରୁ ଏହାକୁ  ନୁଃ  ାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। 



 

 ଦ୍ୟାକର଼ି ଏହା ମ୍ଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦ଼୍ିଅନ୍ତୁ: - 

 PG, UG ଏବଂ PG DIPLOMA  ାଠ୍ୟକ୍ରମ୍ ନାମ୍ ପଲଖାଇର୍ବିା ଶ଼ିକ୍ଷାର୍ଥୀମ୍ାପନ 

ପ ାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ର଼ିକ୍ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତ଼ି  ାଇ ଁଆପବଦ୍ନ କର଼ିବାକୁ ପ ାଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତ଼ି (DIPLOMA 

/ CERTIFICATE  ାଠ୍ୟକ୍ରମ୍ର ଶ଼ିକ୍ଷାର୍ଥୀମ୍ାପନ ପ ାଗ୍ୟ ନୁହନଁ୍ତ଼ି) । 

ଅନୁଷ୍ଠାନର କତ୍ତଥବୟ ପହଉଛ଼ି ମ୍ଞ୍ଜରୁ  ାଇ ଁପ ାଗ୍ୟତା ଉ ପର govt.agency କୁ 

ମ୍ାମ୍ଲା ସ ୁାର଼ିଶ କର଼ିବା।  ମ୍ାମ୍ଲାଗ୍ଡୁ଼ିକର ମ୍ଞ୍ଜରୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତ଼ି ରାଶ଼ି ପ୍ରଦ୍ାନ 

ପହଉଛ଼ି ସରକାରୀ ବ଼ିଭାଗ୍ର କା ଥୟ। 

 ଦ଼୍ି ପକୌଣସ଼ି ଅସବୁ଼ିଧା ହୁଏ ପତପବ ନ଼ିପମ୍ନାକ୍ତ ନମ୍ୱରପର  ପ ାଗ୍ାପ ାଗ୍ କରନ୍ତୁ  

• 18003456758 

• 0663 2521700 

 

 NB: - ଉ ପରାକ୍ତ ନ଼ିପଦ୍ଦଥଶଗ୍ଡୁ଼ିକ ଶ଼ିକ୍ଷାର୍ଥୀମ୍ାନଙ୍କ ସବୁ଼ିଧା  ାଇ ଁ ବ଼ିସୃ୍ତତ 

ନ଼ିପଦ୍ଦଥଶାବଳୀ ଉ ପର ଆଧାର଼ିତ। ଶ଼ିକ୍ଷାର୍ଥୀମ୍ାପନ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଜାର଼ି 

କରା ାଇର୍ବିା ନୂତନ ନ଼ିପଦ୍ଦଥଶାବଳୀ  ଢ଼ି ତଦ୍ାନୁସାପର ଆପବଦ୍ନ କର଼ିବାକୁ 

ଅନୁପରାଧ କରା ାଉଛ଼ି। ଆପବଦ୍ନଗ୍ଡୁ଼ିକ ପ୍ରତୟାଖୟାନ / ଛାତ୍ରବୃତ୍ତ଼ି  ଠ୍ାଇବା / 

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ଼ିପଦ୍ଦଥଶାବଳୀ ସଂପଶାଧନ  ାଇ ଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜୟ ମ୍କୁ୍ତ 

ବ଼ିଶ୍ୱବ଼ିଦ୍ୟାଳୟ ପକୌଣସ଼ି ପ୍ରକାପର ଉତ୍ତରଦ୍ାୟୀ ପହବ ନାହ଼ି।ଁ   

 

 

 

 


