
ସରକାରୀ ଭେଷଜ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କଭର ଖାଲିଥିବା ନନ-ଟଚିଙି୍ଗ ଭ ାଷ୍ଟ  ାଇଁ ଆଭବଦ୍ନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ସମବନ୍ଧ ଭର 

ସୂଚନା 
***** 

ଅୄଫଦନ କଯିଫା ୂଫବଯୁ ପ୍ରଥୄଭ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ନଭିନ ୄଯ ଥିଫା ନିୄ ଦବଶ ଭୁତାଫକ ପ୍ରତୟକ ଡକୁୄଭଣ୍ଟ ାଖୄଯ 

ଯଖିୄଫ | 

1)  ନଜିଯ ସଭସ୍ତ ଥବାତ ଦଶଭ , ଲସୁ ଟୁ , ଗ୍ରାଜୁଏସନ, ଡିୄ ଲାଭା,  ଭାକବ ସିଟ ଓ ସାଟପିିୄକଟ , ୄଯସିୄଡଣ୍ଟ 

ପ୍ରଭାଣତ୍ର, ଜାତଗିତ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଓ  ଫୟାଙ୍କ ଡ୍ରାପଟ 
2)  ନଜିଯ ାସୄାଟବ ୄପାୄଟା ଏଫଂ ସମୂ୍ପଣବ ଦସ୍ତଖତ ଯ କଂୁଟଯ ସ୍କାନ କି  

3)  ନଜିଯ ଆ-ୄଭର ଅଆଡ ି 

4)  ନଜିଯ ୄଭାଫାଆର ନ 

ପ୍ରଥୄଭ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ନଜିଯ ାସୄାଟବ ୄପାୄଟା ଏଫଂ ସମୂ୍ପଣବ ଦସ୍ତଖତ ଯ କଂୁଟଯ ସ୍କାନ କି (ୄଜ. ି.ଆ.ଜ)ି 

ପଭବ ୄଯ ୄସବ କଯନୁ୍ତ ୄମଭିତ ିକ ି  ାସୄାଟବ ୄପାୄଟା ଟ ି50   ୄକଫ ିଓ ଦସ୍ତଖତ ଟ ି20 ୄକଫ ିବିତୄଯ ଯହଫି | ମଦ ି

ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ନିୄ ଜ କଯିଫାୄଯ ସୁଫଧିା ଯ ସମ୍ମଖୁୀନ ହୁନ୍ତ ି , ୄତୄଫ ନକିଟସ୍ଥ କଂୁଟଯ ୄସଣ୍ଟଯ ଯ ସାହାମୟ 
ୄନଆାଯିୄଫ | 

 

ୄମ ୄକୌଣସ ି ୄାଷ୍ଟ ାଆ ଁଅୄଫଦନ କଯିଫା ୂଫବଯୁ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରଥୄଭ ନଜି ନଜିଯ ନାଭ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରସନ 

କଯିଫାକୁ ଡଫି | 

 

 
 

 ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରଥୄଭ ନଜି ନଜିଯ ନାଭ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରସନ କଯିଫା ାଆଁ ୄହୄର ୄସଭାନଙ୍କଯ ନଜିଯ ଆ-ୄଭର 

ଅଆଡ ିୄଦଫାକୁ ଡଫି | ମଦ ିପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାନଙ୍କଯ ନଜିଯ ଆ-ୄଭର ଅଆଡ ିନଥାଏ , ୄତୄଫ ୄସଭାୄନ 



କଂୁଟଯ ୄସଣ୍ଟଯ ଯ ଆ-ୄଭର ଅଆଡ ିନୄଦଆ , ନଜିଯ ଏକ ଆ-ୄଭର ଅଆଡ ିତଅିଯ ିକଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରସନ 

କଯନୁ୍ତ | 

 ପ୍ରଥୄଭ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ନଜିଯ ଆ-ୄଭର ଅଆଡ ି ପିର କଯନୁ୍ତ 

 ତାୄଯ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ନଜିଯ ସମୂ୍ପଣବ ନାଭ (ଦଶଭ / ସପ୍ତଭ ସାଟପିିୄକଟ ୄଯ ୄମବ ିଛ ି) ପିର 

କଯନୁ୍ତ   

 ତାୄଯ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ନଜିଯ ାସୱାର୍ଡବ ପିର କଯନୁ୍ତ | ାସୱାର୍ଡବ ଟ ି6 ଯୁ 8 ଟ ିଶବ୍ଦ ଭଧ୍ୟ ୄଯ ୄହଫା 
ଅଫଶୟକ | ାସୱାର୍ଡବ ଟିୄ ଯ ତକିମ୍ ୄଯ ୄଗାଟଏି ସଂଖୟା ଓ ୄଗାଟଏି ୄେସିଅର କୟାୄଯକଟଯ ଯହଫିା ଅଫଶୟକ | 

ୄମଯିକ ିଧଯିନିନୁ୍ତ କ ିଅଣଙ୍କ ନାଭ ୄହରା ୁଣବ ଓ ଅଣଙ୍କ ଜନମ ଭସିହା ୄହରା 78 ଭସିହା | ୄତୄଫ ଅଣଙ୍କ 

ାସ୍ୱାଡବ କୁ ୄରଖନୁ୍ତ purna@78 

 ୁଣି ଠାୄଯ ଅଣ ଅଣଙ୍କଯ ାସୱାର୍ଡବ କୁ ୁନଫବାଯ ୄରଖନୁ୍ତ | 

 ତାୄଯ ଅଣ ଦଅିମାଆଥିଫା ପ୍ରଶନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୌଣସ ିୄଗାଟଏି ପ୍ରଶନ କୁ ସିୄରକଟ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ତା ତୄ ତାହାଯ ଉତଯ 

ୄରଖନୁ୍ତ |(ମଦ ିୄକୌଣସି କାଯଣଯୁ ଅଣ ଅଣ ନଜିଯ ାସୱାର୍ଡବ ବୁରିଗୄର ଏହ ିପ୍ରଶନ ଓ ତାଯ ଉତଯ ୄଦଫାକୁ 

ଡଫି , ନୄହୄର ଅଣଙ୍କ ାସୱାର୍ଡବ ଭିଫି ନାହିଁ ) 
 ତାୄଯ ତୄ ଥିଫା ଫଟନ କୁ କିଲକ କଯନୁ୍ତ | (Click to proceed for online application) 

 ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ନଜିଯ ଆ-ୄଭର ଅଆଡ ିଓ ାସୱାର୍ଡବ କୁ ନଜି ଦାୟିତ୍ୱ ୄଯ ୄରଖି ଯଖନୁ୍ତ ମାହାକ ିଯଫତବୀ 
ମବୟାୟୄଯ ଚଏସ ରକ ୄଫକୁ ଦଯକାଯ ଡଫି 

 
 ପ୍ରାଥଭିକ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରସନ ସଯିଗରା ୄଯ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ଅୄଫଦନ ତ୍ର ୄଯ ନଜିଯ ସଭସ୍ତ ତଥୟ କୁ 

ପିର କଯିଫାକୁ ଡଫି 



 ପ୍ରଥୄଭ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ୄମଉ ଁ ୄାଷ୍ଟ ାଆ ଁଅୄଫଦନ କଯିଫାକୁ ଚଁାହୁଁଛନ୍ତ ି , ୄସଆ ୄାଷ୍ଟ କୁ 

ସିୄରକଟ କଯନୁ୍ତ | (ୄାଷ୍ଟ ସିୄରକଟ କଯିଫା ୂଫବଯୁ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ନଜିଯ ୄମାଗୟତା ଯ ଭାନଦଣ୍ଡ 

ଯଖି ନିନୁ୍ତ ) 

 ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ଏକାଧିକ ୄାଷ୍ଟ ାଆ ଁଅୄଫଦନ କଯିଫାକୁ ଚଁାହୁଁଛନ୍ତ,ି ୄତୄଫ ୄସଭାନଙୁ୍କ ଏକାଧିକ 

ଥଯ ଅୄଫଦନ କଯିଫାକୁ ଡଫି ଓ ୄସଥିାଆ ଁ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ଏକାଧିକ ଆ-ୄଭର ଅଆଡ ି

ୄଖାରିଫାକୁ ଡଫି କାଯଣ ୄଗାଟଏି  ଆ-ୄଭର ଅଆଡ ି ୄଯ ଭାତ୍ର ୄଗାଟଏି ଥଯ ଅୄଫଦନ କଯ ିାଯିୄଫ 

|ୄସହିଯ ିବାଫୄଯ ମଦ ିପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ଏକାଧିକ ୄାଷ୍ଟ ାଆ ଁଅୄଫଦନ କଯିଫାକୁ ଚଁାହୁଁଛନ୍ତ,ି 

ୄତୄଫ ଏକାଧିକ ଫୟାଙ୍କ ଡ୍ରାପଟ କଯିଫାକୁ ଡଫି | 

 ୁନଫବାଯ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ନଜିଯ ନାଭ କୁ ପିର କଯିଫାକୁ ଡଫି ନାହିଁ କାଯଣ ନଜିଯ ନାଭ 

ଏଠାୄଯ ୄଦୄଖଆଫ | ମଦ ିପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ନଜିଯ ନାଭ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରସନ ୄଫୄ ବୁର ୄଦଆଥିୄଫ, 

ୄତୄଫ ଏଠାୄଯ ୄସହ ିବୁର ନାଭ ୄଦୄଖଆଫା ଓ ଏହା କୁ ଫଦା ମାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ | 

 ତାୄଯ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ନଜିଯ ିତା ଙ୍କ ନାଭ ଓ ନଜିଯ ଫଗବ (Category) କୁ ପିର କଯିଫାକୁ 

ଡଫି 

 ମଦ ିପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ଏକାଧିକ ଫଗବ ଯ ୄହାଆଥାନ୍ତ,ି ୄତୄଫ ୄସଭାନଙୁ୍କ ୄସହ ିୄସହ ିଫଗବ କୁ ସିୄରକଟ 
କଯିଫାକୁ ଡଫି (Press Ctrl + Select Category at a Time) 

 ତାୄଯ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ନଜିଯ ଜନମ ତଯିଖ , ଜାତୀୟତା , ରିଙ୍ଗ , ୄଫୈଫାହକି ସି୍ଥତ ିଯ ଫଫିଯଣୀ, ଓ 

ନଜିଯ ୄଭାଫାଆର ନଂ କୁ ପିର କଯିଫାକୁ ଡଫି | 

 

 
 



 ତାୄଯ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ନଜିଯ ଫୟକି୍ତଗତ ୄମାଗୟତା ଯ ଫିୄ ଶଷ ଫଫିଯଣୀ ମଥା ୄସଭାନଙ୍କଯ ସ୍କରୁ 

ଯ ନାଭ (School Name for Class 7th Passout for the post of Dissection Hall 

Assistant only)  ଫା ଭାଟ୍ରକି ାସ କଯିଥିଫା ୄଫାର୍ଡବ ଯ ନାଭ (Board fro which class-10th 

passed) , ୄକଉ ଁଫଷବ ାସ କୄର (year of passing), ସଭୁଦାୟ ୄକୄତ ଭାକବ ଯ ଯୀକ୍ଷା ୄଦୄର 

(Full marks appeared), ଓ ୄସଥିଯୁ ଭାୄନ ସଭୁଦାୟ ଭାକବ ଯୁ ୄକୄତ ଭାକବ ସ୍ୱୀକୃତ କୄର(Total 

marks secured) , ତାହା କୁ ପିର କଯିଫାକୁ ଡଫି | 

 ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ାଆ ଁପ୍ରମୁୟମୟ ୄମାଗୟତା ଯ ଫିୄ ଶଷ ଫଫିଯଣୀ ଫୟତୀତ ନୟାନୟ 
ଫଫିଯଣୀ କୁ ପିର କଯିଫା ଦଯକାଯ ନୂୄହଁ , ଥବାତ , ମଦ ିପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ସପ୍ତଭ ୄେଣୀ 
ୄମାଗୟତା ଯ ୄାଷ୍ଟ ାଆ ଁଅୄଫଦନ କଯୁଥାନ୍ତ ି , ୄତୄଫ ୄସଭାନଙୁ୍କ ୄକଫ ସପ୍ତଭ ୄେଣୀ ୄମାଗୟତା ଯ 

ଫିୄ ଶଷ ଫଫିଯଣୀ କୁ ପିର କଯିଫାକୁ ଡଫି ଓ ଫାକ ି ସଫୁ ତଥୟ ପିର କଯିଫା ଜଯୁଯୀ ନୁୄହଁ | 

ୄସହବି ିବାଫୄଯ , ମଦ ିୄକୌଣସ ି ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଦଶଭ ୄେଣୀ ୄମାଗୟତା ଯ ୄାଷ୍ଟ ାଆ ଁଅୄଫଦନ 

କଯୁଥାନ୍ତ ି, ୄତୄଫ ୄସଭାନଙୁ୍କ ୄକଫ ଦଶଭ ୄେଣୀ ୄମାଗୟତା ଯ ଫିୄ ଶଷ ଫଫିଯଣୀ କୁ ପିର କଯିଫାକୁ 

ଡଫି ଓ ଫାକ ିସଫୁ ତଥୟ ପିର କଯିଫା ଅଫଶୟକ ନୁୄହଁ |   

 ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଫା  ଡିୄ ଲାଭା ୄମାଗୟତା ଯ ୄାଷ୍ଟ ାଆ ଁଅୄଫଦନ କଯୁଥାନ୍ତ,ି ୄତୄଫ 

ୄସଭାନଙୁ୍କ ଦଶଭ ୄେଣୀ, ଲସ ଟୁ , ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଫା /ଏଫଂ   ଡିୄ ଲାଭା ୄମାଗୟତା ଯ ଫିୄ ଶଷ ଫଫିଯଣୀ କୁ 

ପିର କଯିଫାକୁ ଡଫି | ଏତଦ ଫୟତୀତ, ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଫା  ଡିୄ ଲାଭା ୄମାଗୟତା 
ୄକଉଁ ଫଷିୟୄଯ କଯିଛନ୍ତ ି, ଥବାତ ଫାଣିଜୟ / ଥବନୀତ ି / ଯିସଂଖୟାନ  ବ ିଫଷିୟ କୁ ସିୄରକଟ କଯିଫାକୁ 

ଡଫି | 

 ତାୄଯ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାନଙୁ୍କ , ୄସଭାନଙ୍କଯ ୂଫବଯୁ ଥିଫା ସଭକାୀନ ୄକ୍ଷତ୍ର ୄଯ ବିଜ୍ଞ୍ୟତା ଫଷିୟୄଯ 

ତଥୟ ପିର କଯିଫାକୁ ଡଫି | ଏଫଂ ଜୄଣ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ, ସଫବାଧିକ ୄସଭାନଙ୍କଯ ୄଶଷ 4 ଟ ିୄକ୍ଷତ୍ର 

ବିଜ୍ଞ୍ୟତା ଫଷିୟୄଯ ତଥୟ ୄଦଆାଯିୄଫ | 

 ତାୄଯ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାନଙୁ୍କ ୄସଭାୄନ ନକିଟସ୍ଥ ଫୟାଙ୍କ ୄଯ କଯିଥିଫା ଫୟାଙ୍କ ଡ୍ରାପଟ ଯ ସଫିୄ ଶଷ 

ଫଫିଯଣୀ ମଥା ଫୟାଙ୍କ ଡ୍ରାପଟ ଯ ନଂ, ତାଯିଖ, ଫୟାଙ୍କ ଯ ନାଭ କୁ ପିର କଯିଫାକୁ ଡଫି | 

 ତାୄଯ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କଯ ନଜିଯ ସ୍ଥାୟୀ ଠକିଣା ଓ ୄମାଗାୄମାଗ ଯ ଠକିଣା ୂଯଣ 

କଯନୁ୍ତ | ମଦ ିପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାନଙ୍କଯ ନଜିଯ ସ୍ଥାୟୀ ଠକିଣା ଓ ୄମାଗାୄମାଗ ଯ ଠକିଣା ଏକ ୄଟ, 

ୄତୄଫ ୄସଭାୄନ  ଉବୟ ଙ୍କ ଭଝିୄ ଯ ଥିଫା ଏକ ୄଚକ ଫକ୍ସ ଠକି / ସିୄରକଟ କଯନୁ୍ତ | 

 ସଫୁ ମାକ ଉୄଯାକ୍ତ ତଥୟ ପିର  କଯିସାଯିଫା ୄଯ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କଯ ପ୍ରଥଭଯୁ 

ସ୍କାନ କଯିଥିଫା ନଜିଯ ାୄେୄାଟବ ୄପାୄଟା ଏଫଂ ସମୂ୍ପଣବ ଦସ୍ତଖତ ଯ କଂୁଟଯ ସ୍କାନ କି (ୄଜ. ି.ଆ.ଜ ି

ପଭବ ୄଯ ୄସବ ୄହାଆଥିଫା) କୁ ୄରାର୍ଡ କଯନୁ୍ତ | 

 ତାୄଯ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ, ଣ୍ଡଯୄଟକଂି  ଥିଫା ଏକ ୄଚକ ଫକ୍ସ ଠକି / ସିୄରକଟ କଯନୁ୍ତ ଓ  ତା ତୄ 

ଥିଫା ଫଟନ କୁ କିଲକ କଯନୁ୍ତ | 



 ତାୄଯ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ, ଣ୍ଡଯୄଟକଂି  ଥିଫା ଏକ ୄଚକ ଫକ୍ସ ଠକି / ସିୄରକଟ କଯନୁ୍ତ ଓ  ତା ତୄ 

ଥିଫା ଫଟନ କୁ କିଲକ କଯନୁ୍ତ | 

 ତାୄଯ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ନୟ ଏକ ଷୃ୍ଠା ୄଦଖି ାଯିୄଫ ୄମଉଁଥିୄଯ ୄସଭାନଙୁ୍କ କୁ ଉଯ ଡାହାଣ 

ୄକାଣ କୁ ପି୍ରଣ୍ଟ ଓ ୄହାଭ ୄରଖାଥିଫା ୄଦଖିାଯିୄଫ | ମଦ ିପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାନଙ୍କଯ ୄଦଆଥିଫା ସଭସ୍ତ 

ଫଫିଯଣୀ ସଠକି ଥାଏ, ୄତୄଫ ୄସଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଦଯଖାସ୍ତ କୁ ପି୍ରଣ୍ଟ ୄନଆାଯିୄଫ (2 କି) | ମଦ ି

ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାନଙ୍କଯ ୄଦଆଥିଫା ୄକୌଣସ ି  ଫଫିଯଣୀ ବୁର ଥାଏ, ୄତୄଫ ୄସଭାୄନ ୄହାଭ ୄରଖା 
ଉୄଯ କିଲକ କୄର ୄସଭାନଙୁ୍କ ନୟ ଏକ ଷୃ୍ଠା ୄଦଖାମିଫ ଓ ୄସଥିୄଯ ୄସଭାୄନ ୄସଭାଙ୍କଯ ବୁର ଫଫିଯଣୀ 
କୁ ସଂୄଶାଧନ କଯିାଯିୄଫ (ଉୄଯାକ୍ତ ପ୍ରଣାୀ କୁ ୁନଫବାଯ କଯନୁ୍ତ)| 

 ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ  ୄସଭାନଙ୍କଯ ଦଯଖାସ୍ତ କୁ ପି୍ରଣ୍ଟ ୄନଆ ସଯିରା ୄଯ , ଏକ କି କୁ ନଜିଯ ଭାକବ 
ସିଟ ଓ ସାଟପିିୄକଟ ଯ ୄଜଯକ୍ସ କି ସହ ଭଗାମାଆଥିଫା ଦସ୍ତାଫଜି ସହତି ନଧିବାଯିତ ସ୍ଥାନକୁ ନଧିବାଯିତ 

ସଭୟୄଯ ଅସ ିୄବଯିପିୄକଶନ କଯାଆ ୄନୄଫ | ୄବଯିପିୄକଶନ ନକଯାଆାଯିୄର, ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଙ୍କ 

ଦଯଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ ୄମାଗୟ ଫା ୄମାଗୟ ଫିୄ ଫଚତି ୄହଫ ନାହିଁ | 

 ମଦ ି ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ  ଅୄଫଦନ କଯିଫା ପ୍ରଣାୀ ୄଯ ୄକୌଣସ ି ଜାଗାୄଯ ୄଫୈଷୟିକ ତୁଟ ି ଯ 

ସମ୍ମଖୁୀନ ହୁନ୍ତ,ି ୄତୄଫ ୄସଭାନଙୁ୍କ ନଭିନ ୄଭାଫାଆର ନଂ ୄଯ ୄମାଗାୄମାଗ କଯିଫାକୁ ନୁୄଯାଧ | 

08917682098 

 ଫ:ିଦ୍ର :- ଅୄଫଦନ କଯିଫା ପ୍ରଣାୀ ୄଯ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାନଙୁ୍କ ଏସ. ଏଭ. ଏସ ମିଫାଯ ଫା ୄକୌଣସ ିଆ-

ୄଭର ମିଫାଯ ଫୟଫସ୍ଥା ନାହିଁ | ଅୄଫଦନ କଯିଫା ପ୍ରଣାୀ ୄଯ, ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କଯ 

ଅୄଫଦନ ତ୍ର ଯ ପି୍ରଣ୍ଟ ୄନଫା ଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଅୄଫଦନ ତ୍ର ୄଯାକ୍ଷ ବାଫୄଯ କର୍ତ୍ବୃ କ୍ଷ ଙ୍କ ନକିଟୄଯ 

ହଂଚଛି ି ୄଫାରି ଧଯିନଅିମିଫ ଭାତ୍ର ଅୄଫଦନ ତ୍ର କୁ ୄଫୈଦ୍ଧ କଯିଫା ନଭିୄନ୍ତ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାନଙୁ୍କ  

ନଜିଯ ଭାକବ ସିଟ ଓ ସାଟପିିୄକଟ ଯ ୄଜଯକ୍ସ କି ସହ ଭଗାମାଆଥିଫା ଦସ୍ତାଫଜି ସହତି ନଧିବାଯିତ ସ୍ଥାନକୁ 

ନଧିବାଯିତ ସଭୟୄଯ ଅସ ିୄବଯିପିୄକଶନ କଯାଆ  ୄନଫାକୁ ଡଫି | ମଦ ିୄକୌଣସ ିକାଯଣ ଫଶତଃ ପ୍ରାଥବୀ / 

ପ୍ରାଥବୀନୀ ୄବଯିପିୄକଶନ ନକଯିାଯନ୍ତ ି, ୄତୄଫ ୄସଭାଙ୍କଯ ଅୄଫଦନ ଗ୍ରହଣ ୄମାଗୟ ଫିୄ ଫଚତି ୄହଫ ନାହିଁ 
ଓ ୄସଥିାଆ ଁକର୍ତ୍ବୃ କ୍ଷ ଦାୟୀ ଯହିୄ ଫ ନାହିଁ | 

 ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାନଙୁ୍କ  ନଜିଯ ଭାର୍କ ସିଟ ଓ ସାଟପିିୄକଟ ଯ ୄଜଯକ୍ସ କି ସହ ଭଗାମାଆଥିଫା ଦସ୍ତାଫଜି 

ସହତି ନଧିବାଯିତ ସ୍ଥାନକୁ ନଧିବାଯିତ ସଭୟୄଯ ଅସ ିୄବଯିପିୄକଶନ କଯାଆ  ୄନଫା ୄଯ , ଦଫୀ ନୁସାୄଯ 

ଏକ ସାଧାଯଣ ୄଭଯିଟ ରିଷ୍ଟ ତଅିଯ ିକଯାମିଫ | ଓ ତାୄଯ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଆ-ୄଭର 

ଅଆଡ ିଓ ାସୱାର୍ଡବ ୄଦଆ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଚଏସ ୂଯଣ କଯିୄଫ | ନଜିଯ ୄଭଯିଟ ରିଷ୍ଟ ଓ ୄଦଆଥିଫା ଚଏସ 

ନୁସାୄଯ ଖାରିଥିଫା ଦଫୀ ଫିକ୍ଷୄଯ ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାନଙୁ୍କ   ନମୁିକି୍ତ ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଯାମିଫ ମାହାକ ି

ୄସଭାୄନ ନଦି୍ଧବାଯିତ ତାଯିଖୄଯ ୄୱଫସାଆଟ ଯୁ ଡାଉନୄରାଡ କଯିାଯିୄଫ | ମଦ ିୄକୌଣସ ିପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ 
ୄସଭାନଙ୍କଯ ଚଏସ ୂଯଣ କଯିନଥିୄଫ, ୄତୄଫ ୄସଭାନଙୁ୍କ ଖାରି ଥିଫା ଦଫୀ ଫିକ୍ଷ ୄଯ ଚୟନ କଯାମାଆ 

ାଯିଫ ନାହିଁ ଓ ୄସଥିାଆ ଁକର୍ତ୍ବୃ କ୍ଷ ଦାୟୀ ଯହିୄ ଫ ନାହିଁ | 

 ପ୍ରାଥବୀ / ପ୍ରାଥବୀନୀ ଭାୄନ ନଜିଯ ଆ-ୄଭର ଅଆଡ ିଓ ାସୱାର୍ଡବ କୁ ନଜି ଦାୟିତ୍ୱ ୄଯ ୄରଖି ଯଖନୁ୍ତ ମାହାକ ି

ଯଫତବୀ ମବୟାୟୄଯ ଦଯକାଯ ଡଫି | 


