
ଅନ ଲାଇନ ଚଏସ ଫିଲିଙ୍ଗ କପିରି କରିବବ ? 

(1) ୄେଈ ଁଭାୄନ ନ ରାଆନ ଚଏସ ପିରିଙ୍ଗ େଯ ିାଯିୄଫ ? 

ୄମଈ ଁ ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଡେୁୄଭଣ୍ଟ ୄବଯିପିୄେସନ 

େଯାଆଥିୄଫ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଦଯଖାସ୍ତ ୄଫୈଧ ଥିଫ,  ଓ ୄସଭାୄନ ୄଭଯିଟ ରିଷ୍ଟ 

ୄଯ ଥିୄଫ , ୄେଫ ୄସଭାୄନ ନଜି ସନ୍ଦ ଭୁତାଫେ ନ ରାଆନ ଚଏସ ପିରିଙ୍ଗ 

େଯ ିାଯିୄଫ | ଏତଦ ଫୟତୀତ ନୟ ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଚଏସ 

ପିରିଙ୍ଗ େଯିାଯିୄଫ ନାହିଁ | 

(2) ନ ରାଆନ ଚଏସ ପିରିଙ୍ଗ େଯିଫା ାଆ ଁେଣ େଣ ଅଫଶ୍ୟେ ? 

ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାୄନ ନ ରାଆନ ଚଏସ ପିରିଙ୍ଗ େଯିଫା ୂଫଥଯୁ ୄସଭାୄନ 

ୄସଭାନଙ୍କଯ ନାଭ ୄଭଯିଟ ରିଷ୍ଟ ୄଯ  ଅସିଛ ିେ ିନାହିଁ ୄଦଖି ନିନୁ୍ତ |  ତାୄଯ 

ୄସଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କଯ ନରାଆନ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରସନ ୄଫୄ ୄଦଆଥିଫା ନଜିଯ ଆ-

ୄଭର ଅଆଡ ିଓ ାସୱାର୍ଡଥ େୁ ୄଦଆ ରଗ ଆନ େଯନୁ୍ତ | 

ମଦ ିୄେୌଣସ ିପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ନରାଆନ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରସନ ୄଫୄ ୄଦଆଥିଫା ନଜିଯ 

ଆ-ୄଭର ଅଆଡ ିଓ ାସୱାର୍ଡଥ େୁ  ବୁରି ମାଇ ଥାନ୍ତ ି , ୄତୄଫ ୄସଭାୄନ ନିୄ ଭନାକ୍ତ  

ଆ-ୄଭର ଅଆଡ ି େୁ ନଜିଯ ଆ-ୄଭର ଅଆଡ ି ଯୁ ୄଭର େଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କଯ 

ାସୱାର୍ଡଥ ୄସଭାନଙ୍କଯ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରସନ ୄଫୄ ୄଦଆଥିଫା ନଜିଯ ଆ-ୄଭର ଅଆଡ ିେୁ 

1 ଘଣ୍ଟା ୄଯ ୄେଆ ଦଅିମିଫ | ମଦ ିୄେୌଣସ ିପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ନରାଆନ 

ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରସନ ୄଫୄ ୄଦଆଥିଫା ନଜିଯ ଆ-ୄଭର ଅଆଡ ିବୁର ଫଶ୍ତଃ ନୟ ୋହାଯ 



ୄଦଆଥାନ୍ତ ି , ଫା ବୁର ୄଦଆଥାନ୍ତ,ି ୄତୄଫ ୄସଭାୄନ ଚାହିୄଁ ର ୄସଭାନଙ୍କଯ 

ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରସନ େଯିଥିଫା ଆ-ୄଭର ଅଆଡ ିଓ ାସୱାର୍ଡଥ , ୄସଭାନଙ୍କଯ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରସନ 

େଯିଥିଫା ୄଭାଫାଆର ନଭବଯ େୁ ୄେଆଦଅିମିଫ | ମଦ ିୄସଭାନଙ୍କଯ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରସନ 

େଯିଥିଫା ୄଭାଫାଆର ନଭବଯ ଟ ି  ଡ.ି ଏନ . ଡ ି (ଡୁ ନଟ ଡଷି୍ଟଫଥ) ୄଯ ଥିଫା , 

ୄସଥିାଆ ଁେର୍ତ୍ଥୃ କ୍ଷ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତ ି| 

e-mail id - dmethelpline@gmail.com 

Mob No/ Whatsapp- 07873040400 

ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାୄନ ନ ରାଆନ ଚଏସ ପିରିଙ୍ଗ ଯ ନଧିଥାଯିତ ସଭୟ ୄଶ୍ଷ 

ୄହଫାଯ ଯ ତେିମ୍ ୄଯ  2 ଘଣ୍ଟା ୂଫଥଯୁ ନଜିଯ ଆ-ୄଭର ଅଆଡ ିଓ ାସୱାର୍ଡଥ  
ୄଯ ରଗ ଆନ େଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ମଦ ିରଗ ଆନ େଯିଫାୄଯ ସୁଫଧିା ଯ ସମ୍ମଖୁୀନ 

ହୁନ୍ତ ି , ୄତୄଫ ମଥା ଶ୍ୀଘ୍ର ଈୄଯାକ୍ତ ଆ-ୄଭର ଅଆଡ ି େୁ ନଜିଯ ଆ-ୄଭର 

ଅଆଡ ିଯୁ ୄଭର େଯନୁ୍ତ | ୋଯଣ ୄଶ୍ଷ ଭୁହୂତଥ ୄଯ ମଦ ିୄେୌଣସ ିନଫିଯଜନୀୟ 

ୋଯଣ ାଆ ଁୄସଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଆ-ୄଭର ଅଆଡ ିଓ ାସୱାର୍ଡଥ  ନାନ୍ତ ିଫା 
ୄସଭାନଙ୍କଯ ଚଏସ ପିରିଙ୍ଗ େଯିାଯିୄଫ ନାହିଁ , ୄତୄଫ ୄସଥିାଆ ଁ େର୍ତ୍ଥୃ କ୍ଷ 

ଦାୟୀ  ଯହିୄ ଫ ନାହିଁ | 

(3) ନ ରାଆନ ଚଏସ ପିରିଙ୍ଗ େିଯ ିେଯିୄଫ ? 

ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାୄନ ନରାଆନ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରସନ ୄଫୄ ୄଦଆଥିଫା ନଜିଯ 

ଆ-ୄଭର ଅଆଡ ିଓ ାସୱାର୍ଡଥ େୁ ୄଦଆ ରଗ ଆନ େଯିଫା ୄଯ ୄସଭାନଙୁ୍କ 

ଏେ ୄୱଫ ୄଜ ଅସିଫ | ମାହାଯ ଈୄଯାକ୍ତ ବାଗୄଯ ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ 

mailto:dmethelpline@gmail.com


ଭାନଙ୍କଯ ଅୄଫଦନ େଯିଥିଫା ୄଫଯ ନାଭ (Welcome 

………..Candidate Name ) ଏଫଂ ଫାଭ ାର୍ଶ୍ଥ ୄଯ େଛି ି ଫେିଳ୍ପ ତଥୟ 
ପ୍ରଦଶ୍ତି ଥିଫ (Home, Choices Available, Choice Filing, 
Lock Choices, Print Locked Choices, Seat Allotment 
, Download)| ଏଫଂ ଫାଭ ାର୍ଶ୍ଥ ୄଯ ଥିଫା  (Home) ଈୄଯ େିିେ 
େୄର େଛି ିତଥୟ ପ୍ରଦଶ୍ତି ୄହଫ (ୄସଭାନଙ୍କଯ ନାଭ, ିତା ଙ୍କ ନାଭ , ଜନମ 
ତାଯିଖ ଆତୟାଦ ି )| ଫାଭ ାର୍ଶ୍ଥ ୄଯ ଥିଫା (Choice Available) ଈୄଯ 
େିିେ େୄର, ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାନଙୁ୍କ ୄସଭାନଙ୍କଯ ାଆ ଁପ୍ରମୁଜୟ ଥିଫା ସିଟ ଓ 
େୄରଜ ନାଭ ଓ ୄୋଈ ଫଗଥ ଯ ସିଟ ଓ ୄେୄତାଟ ିସିଟ ସଫୁ ୄଦୄଖଆଫ | 
ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାୄନ ଏୋୄଯ ୄଦଖାଈଥିଫା ସିଟ ଓ ୄନାୄଟାପିୄେସନ ୄଯ 
ଦଅିମାଆଥିଫା ସିଟ ଗୁଡେୁି ଭିାଆ ନିନୁ୍ତ ଓ ମଦ ିଈବୟ ଭଧ୍ୟୄଯ େଛି ିାଥଥେୟ 
ଥାଏ , ୄତୄଫ ଈୄଯାକ୍ତ ୄଭାଫାଆର ନଭବଯ ୄଯ ବିୄମାଗ େଯନୁ୍ତ | 

 ଫାଭ ାର୍ଶ୍ଥ ୄଯ ଥିଫା (Choice Filling) ଈୄଯ େିିେ େୄର, ନଭିନ 
ବାଗୄଯ, (Under Total Available Choices) ଫାଭ ାଶ୍ଥବୄଯ 
,ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାନଙୁ୍କ ୄସଭାନଙ୍କଯ ାଆ ଁପ୍ରମୁଜୟ ଥିଫା ସଭୁଦାୟ 
ସିଟ ଓ େୄରଜ ନାଭ ଓ ୄୋଈ ଫଗଥ ଯ ସିଟ ଓ ୄେୄତାଟ ିସିଟ ସଫୁ 
ୄଦୄଖଆଫ | ଓ ତାଯ ଫାଭ ାଶ୍ଥବୄଯ ଏେ ମୁକ୍ତ (ିସ) ସୄଙ୍କୄତ ଥିଫାଯ 
ୄଦଖିାଯିୄଫ | ଡାହାଣ ାଶ୍ଥବୄଯ (Total Submitted Choice) 
ଖାରି ଥିଫା ୄଦଖିଫାେୁ ାଆୄଫ | 



 ଏୋୄଯ ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାନଙୁ୍କ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଭନ ସନ୍ଦ ଭୁତାଫେ 

ସିଟ ଓ େୄରଜ ନାଭ ଓ ୄୋଈ ଫଗଥ ଯ ଫିକ୍ଷ ୄଯ ଫାଭ ାଶ୍ଥବୄଯ ଥିଫା 
ମୁକ୍ତ (ିସ) ସୄଙ୍କୄତ ଈୄଯ େିିେ େଯିଫାେୁ ଡଫି | ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ 
ଭାୄନ ଫାଭ ାଶ୍ଥବୄଯ ଥିଫା ମୁକ୍ତ (ିସ) ସୄଙ୍କୄତ ଈୄଯ େିିେ େରା 
ୄଯ ୄଦଖିଫାେୁ ାଆୄଫ ୄମ େିିେ େଯିଥିଫା (ସନ୍ଦ େଯିଥିଫା) ଫେିଳ୍ପ 

ଟ ିଫତଥଭାନ ଡାହାଣ ାଶ୍ଥବୄଯ ଫସି୍ଥତ ଥିଫ | ଏହିଯି ବାଫୄଯ ପ୍ରାଥଥୀ / 
ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଭନ ସନ୍ଦ ଭୁତାଫେ ସିଟ ଓ େୄରଜ ନାଭ 

ଓ ଫଗଥ ଯ ନାଭେୁ ୄଗାଟଏି ୄଯ ୄଗାଟଏି େଯ ି ଡାହାଣ ାର୍ଶ୍ଥ େୁ 

ୄନଆମାଅନୁ୍ତ | ଏଫଂ ନଜିଯ ସନ୍ଦ ଭୁତାଫେ କ୍ରଭାନବୟୄଯ ଯଖନୁ୍ତ | 

ଭାୄନ  ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାୄନ ୄଦଖିଫାେୁ ାଆୄଫ ୄମ ଡାହାଣ ାର୍ଶ୍ଥ 
ୄଯ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଭନସନ୍ଦ ଯ କ୍ରଭିେ (Choice Number) ନଭବଯ 

ୄମଭିତ ିଫଦ ିନ ମାଏ | ମଦ ି ୄେୌଣସ ିସନ୍ଦ େୁ ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ 
ଭାୄନ  ୄସଭାନଙ୍କଯ କ୍ରଭିେ ୄଯ ଫଦାଆଫାେୁ ଚଁାହୁଥାନ୍ତ ି , ୄତୄଫ 

ୄସଭାୄନ କ୍ରଭିେ ନଭବଯ ଯ ଫାଭ ାର୍ଶ୍ଥ ୄଯ ଥିଫା ଈଯ ଭୁହଁ 
(Upward arrow) ଫା ତ ଭୁହଁ ତୀଯ (Downward arrow) 
ଚହି୍ନ େୁ ଫୟଫହାଯ େଯ ିକ୍ରଭିେ ନଭବଯ ୄଯ ଯିଫତଥନ ଅଣି ାଯିୄଫ | 
େଭିବା ସନ୍ଦ ଟେୁି ଫାଦ ୄଦଫାେୁ ଚଁାହୁଥିୄର, ଫାଭ ାର୍ଶ୍ଥ ୄଯ ଥିଫା ଛେ ି
ସଂୄେତ େୁ େିିେ େଯିାଯିୄଫ | ଏଫଂ ପ୍ରତ ି  ନ ରାଆନ ଚଏସ 
େଯିରାୄଯ ଈୄଯ ଥିଫା ଏେ ୄସବ ଫଟନ େିିେ େଯିୄଫ |   



 ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାୄନ ନଜି ନଜିଯ ନ ରାଆନ ଚଏସ ପିରିଙ୍ଗ େଯ ି

ସଯିରା ୄଯ ଏଫଂ ୄସଗୁଡେୁି ୄସବ େଯ ିସଯିରା ୄଯ ଫାଭ ାର୍ଶ୍ଥ ୄଯ 

ଥିଫା ରେ ଚଏସ (Lock Choice) ଫା ଈୄଯ ଥିଫା େଣ୍ଟୀନୁୟ 
(Continue) ଫଟନ େିିେ େଯିୄଫ | 

 ତାୄଯ ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାନଙୁ୍କ ଯଫର୍ତ୍ଥୀ ୄୱଫ ୄଜ ଅସିଫା 
ୄମଈଁଥିୄଯ େ ି ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ  ଭାୄନ ଏେ ୄଘାଷଣା ତ୍ର ୄଯ 

ଏେଭତ ୄହଫାାଆ ଁ ନୁଭତ ି ପ୍ରଦାନ େଯିୄଫ | (Declaration 

before Choice Locking) ୄମ ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାୄନ ଏେଦା 
ଚଏସ ରେ େରା ୄଯ େଦାି ତାେୁ ୄେୌଣସ ି ହାରତ ୄଯ ଫଦାଆ 

ାଯିୄଫ ନାହିଁ ଫା ୄସଆଥିାଆ ଁନୁୄଯାଧ ଫ ିେଯିାଯିୄଫ ନାହିଁ | ଏଫଂ 
ୄଘାଷଣା ତ୍ର ଟ ିାେ େଯିସାଯିରା ୄଯ ୄଘାଷଣା ତ୍ର ଯ ନଭିନ ୄଯ 

ଥିଫା ଏେ ୄଗାରାୋଯ ଫଟନ (I Agree to Lock My Choices) 

େୁ େିିେ େଯିୄଫ ମାହାଯ ଥଥ ୄହରା େ ି ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାୄନ 

ୄଘାଷଣା ତ୍ର ସହ ସହଭତ |  

 ଏହାୄଯ ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାନଙୁ୍କ ୄସଭାଙ୍କଯ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରସନ ୄଫୄ 

ୄଦଆଥିଫା ାସୱାର୍ଡଥ  େୁ ୄଦଫାେୁ ଡଫି ଏଫଂ ମଦ ିାସୱାର୍ଡଥ  ସଭାନ 

ଥାଏ , ୄତୄଫ ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାନଙ୍କଯ ଚଏସ ଟ ିରେ ୄହଆମିଫ | 

ମଦ ିୄେୌଣସି ୄକ୍ଷତ୍ର ୄଯ ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଚଏସ ଟ ି

ରେ େଯିାଯିଫାୄଯ ସୁଫଧିା ଯ ସମ୍ମଖୁୀନ ହୁନ୍ତ,ି ୄତୄଫ ୄସଭାୄନ 

ୄସଭାନଙ୍କଯ ଚଏସ ଟ ି େୁ ୄେଫ ୄସବ େଯ ିଛାଡିୄ ଦଆାଯନ୍ତ ିଏଫଂ 



ୄସବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନରି୍ଦ୍ଥାଯିତ ସଭୟ ୄଯ ଚଏସ ଟ ି ସ୍ୱୟଂଚାତି ପ୍ରକି୍ରୟା 
ୄଯ ରେ ୄହଆମିଫ | ଭାତ୍ର ମଦ ିପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାୄନ ଚଏସ ୄସବ 

େଯିନଥିୄଫ ୄତୄଫ ସ୍ୱୟଂଚାତି ପ୍ରକି୍ରୟା ୄଯ ଚଏସ ରେ ୄହାଆାଯିଫ 

ନାହିଁ ଓ ୄସଥିାଆ ଁେର୍ତ୍ଥୃ କ୍ଷ ଦାୟୀ ଯହିୄ ଫ ନାହିଁ | 
 ୄଫୄ ୄଫୄ ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଚଏସ ଟ ିରେ  

େରା ୄଫେୁ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରସନ ୄଫୄ ୄଦଆଥିଫା ାସୱାର୍ଡଥ  ୄଦରାୄଯ 

ଭଧ୍ୟ ଚଏସ ରେ ୄହଆାୄଯ ନାହିଁ ୋଯଣ ଚଏସ ରେ ୄଫୄ 

ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରସନ ୄଫୄ ୄଦଆଥିଫା ାସୱାର୍ଡଥ ସଭାନ ଥିୄର ଭଧ୍ୟ ମଦ ି

ୄେୌଣସ ିୋଯଣଫଶ୍ତଃ ସଭାନ ନଥାଏ ଭାୄନ କ୍ଷଯ ମଦ ିଫଡ ଫା ସାନ 

ଓରଟା ୄହଆମାଏ , ୄତୄଫ ୄସହବି ି ବାଫୄଯ  ାସୱାର୍ଡଥ ୄଦଫାେୁ 

ଡଫି | ଥଥାତ (aBCd@e ଓ AbcD@E) ସଭାନ ନୁହନ୍ତ ି | ଏଫଂ 
ଏଯ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାନଙୁ୍କ ତେିମ୍ ୄଯ  2 ଘଣ୍ଟା ୂଫଥଯୁ 
ନଜିଯ ଆ-ୄଭର ଅଆଡ ିଓ ାସୱାର୍ଡଥ ାଆ ଁଈୄଯାକ୍ତ ଆ-ୄଭର ଅଆଡ ି
େୁ ନଜିଯ ଆ-ୄଭର ଅଆଡ ିଯୁ ୄଭର େଯନୁ୍ତ | 

 ତାୄଯ ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାୄନ ରେ ଭାଆ ଁଚଏସ ଫଟନ େୁ େିିେ େଯ ି

ଚଏସ ରେ େଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ତାୄଯ ଫାଭ ାର୍ଶ୍ଥ ଫା ଯଫତଥୀ ଷୃ୍ଠା ୄଯ 

ଥିଫା (Print Locked Choice) େୁ େିିେ େଯ ିରେ େଯିଥିଫା ଚଏସ  

ଗୁଡେି ଯ ଏେ େି ପି୍ରଣ୍ଟ ନଜି ାଖୄଯ ଯଖନୁ୍ତ | ଏଫଂ ଫାଭ ାର୍ଶ୍ଥୄଯ 

ଥିଫା ରଗ ଅଈଟ ଫଟନ େୁ େିିେ େଯ ି ଚଏସ ପିରିଙ୍ଗ ଏଫଂ ରେଂି େୁ 

ସଭାପ୍ତ େଯନୁ୍ତ | 



(4) ନ ରାଆନ ଚଏସ ପିରିଙ୍ଗ  ୄଯ େଣ େଯିୄଫ ?  ଫା ଅରଟୄଭଣ୍ଟ ୄେୄଫ 

ଭିଫି ୄେଭିତ ିଜାଣିୄଫ ? 

 ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାୄନ ନ ରାଆନ ଚଏସ ପିରିଙ୍ଗ ଓ ରେଂି େଯ ି

ସଯିରା ୄଯ ନରି୍ଦ୍ଥାଯିତ ତାଯିଖ ଓ ସଭୟ ୄଯ (ଅରଟୄଭଣ୍ଟ 

ଡାଈନୄରାଡ େଯିଫା ତାଯିଖ ଦନି) ୁଣି ଥୄଯ ୄସଭାନଙ୍କଯ ନରାଆନ 

ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରସନ ୄଫୄ ୄଦଆଥିଫା ନଜିଯ ଆ-ୄଭର ଅଆଡ ିଓ ାସୱାର୍ଡଥ େୁ 

ୄଦଆ ରଗ ଆନ େଯନୁ୍ତ | ରଗ ଆନ ୄଯ ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାୄନ ଫାଭ ାଶ୍ଥବୄଯ 

ଥିଫା ସିଟ ଅରଟୄଭଣ୍ଟ ରିଙ୍କ (Seat Allotment) େୁ େିିେ େଯନୁ୍ତ | 

ମଦ ିପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାନଙୁ୍କ ୄସଭାନଙ୍କଯ ୄଦଆଥିଫା ଚଏସ ଭଧ୍ୟଯୁ 

ୄେୌଣସ ି ଚଏସ ଅନୁସାୄଯ ଅରଟୄଭଣ୍ଟ ୄହାଆଥାଏ , ୄତୄଫ 

ୄସଭାନଙୁ୍କ ୄଦଖାଆଫ ଓ ୄସଭାୄନ ତାହାଯ ଏେ େୀତା ପି୍ରଣ୍ଟ ୄନଆ 

ଅରଟୄଭଣ୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ନୁଷ୍ଠାନ େୁ ୄରଖାଥିଫା ନିୄ ଦଥଶ୍ାନୁସାୄଯ ମାଆ 

ୄମାଗା ୄମାଗ େଯନୁ୍ତ |  

 ମଦ ି ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଭାନଙୁ୍କ ୄସଭାୄନ ୄଦଆଥିଫା ଭନ ସନ୍ଦ 

ଭୁତାଫେ ୄେୌଣସ ିନୁଷ୍ଠାନ ୄସଭାନଙ୍କଯ ୄଭଯିଟ ନୁସାୄଯ ନଭିୄ, 

ୄତୄଫ ୄସଭାନଙୁ୍କ ୄେୌଣସ ିଅରଟୄଭଣ୍ଟ ୄଦଖାଆଫା ନାହିଁ | 
 ଅରଟୄଭଣ୍ଟ ଟ ି ସମୂ୍ପଣଥ ବାଫୄଯ ୄଭଯିଟ ଓ ୄଦଆଥିଫା ଚଏସ ଏଫଂ 
ଫୋ ଥିଫା ସିଟ ଈୄଯ ନବିଥଯ େୄଯ | ମଦ ି ୄେୌଣସ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 

ନଭିନୄଯ ଥିଫା ୄଭଯିଟ ୄଯ ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଙୁ୍କ ୄେୌଣସ ିଅରଟୄଭଣ୍ଟ 

ୄହଆଥାଏ, ମାହାେ ି ଈୄଯ ଥିଫା ୄଭଯିଟ ୄଯ ୄେୌଣସ ି ପ୍ରାଥଥୀ / 



ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଙ୍କ ଚଏସ ଥାଏ ଏଫଂ ତାଙୁ୍କ ଅରଟୄଭଣ୍ଟ ଭିନିଥାଏ (ୄସହ ି

ଫଗଥ ଓ ୄସହ ି ନୁଷ୍ଠାନ ୄଯ) ୄତୄଫ ୄସଭାନଙୁ୍କ ରିଖିତ ଅୋଯୄଯ 

ଈୄଯାକ୍ତ ଆ-ୄଭର ୄଯ ଅରଟୄଭଣ୍ଟ ଫାହାଯିଫାଯ 12 ଘଣ୍ଟା ଭଧ୍ୟ ୄଯ 

ବିୄମାଗ େଯିଫାେୁ ଡଫି | ନୄଚତ ବିୄମାଗ ଗ୍ରହଣୄମାଗୟ ୄହଫ 

ନାହିଁ | 

**(ପ୍ରାଥଥୀ / ପ୍ରାଥଥୀନୀ ଙ୍କ ସୁଫଧିା ନଭିୄନ୍ତ ନିୄ ଦଥଶ୍େ, ୄବଷଜ ାେୟକ୍ରଭ ଓ ପ୍ରଶ୍କି୍ଷଣ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି ) 


