ଶି�କ ଶି�ା ନିେ�ର୍ଶାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶି�ା ଗେବଷଣା ଓ �ଶି�ଣ
NMMS
ପରିଷଦ, ଓଡିଶା, ଭୁବେନ�ର
ଜାତୀୟ ଆୟଭି�କ
ି େମଧାବୃ �ି ପରୀ�ା, ୨୦୨୨-୨୦୨୩
୨୦୨୨-୨୦୨୩ ଶି�ା ବଷର୍େର ୩୩୧୪ ଟି

ଜାତୀୟ ଆୟ ଭି�କ
ି େମଧା ବୃ �ି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ

ସରକାରୀ/ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ �ା� ବିଦ୍ୟାଳୟେର ୮ମ େ�ଣୀେର ଅ�ୟନ କରୁଥିବା େଯାଗ୍ୟ ଛା�ଛା�ୀମାନ� ଠାରୁ
ଦରଖା� ଆହ�ାନ କରାଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ୨୦୨୨ ଡିେସମ�ର ୦୪ ତାରିଖ (ରବିବାର) ଦିନ ନିମ� ବିବରଣୀ
ଅନୁ ସାେର ପରୀ�ା ଅନୁ �ିତ େହବ ।
ପରୀ�ା : ୨୦୨୨-୨୦୨୩ ବଷର୍ ପାଇଁ ଆୟ ଭି�କ
ି ଜାତୀୟ େମଧା ବୃ �ି ପରୀ�ା େଗାଟିଏ ପଯର୍୍ୟାୟେର ଅନୁ �ିତ େହବ।
ପରୀ�ା େଦୟ : ଏହି ପରୀ�ା ନିମେ� େକୗଣସି େଦୟ େଦବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । କି�ୁ �ାଥର୍ୀମାେନ ପରୀ�ା େକ�କୁ ଆସିବା
ଖ�ର୍ ନିେଜ ବହନ କରିେବ ।
ପରୀ�ା େଦବା ପାଇଁ ସବର୍ନମ
ି � େଯାଗ୍ୟତା : ଆୟ ଭି�କ
ି ଜାତୀୟ େମଧା ବୃ �ି ପରୀ�ା େଦବା ପାଇଁ �ାଥର୍ୀ (General
and SEBC Category) ଗତ ସ�ମ େ�ଣୀ ବାଷ�କ ପରୀ�ାେର ସବର୍ନମ
ି � ୫୫ (ପ�ାବନ) �ତିଶତ ନମ�ର ରଖି
ଅ�ମ େ�ଣୀକୁ ଉ�ୀ�ର୍ େହାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସରଂ�ିତ ବଗର୍ (SC, ST and PH) ପାଇଁ ଏଥିେର ୫ �ତିଶତ
େକାହଳ କରାଯିବ ଅଥର୍ାତ େସଭଳି �ାଥର୍ୀ� ପାଇଁ ୫୦ (�ତିଶତ) ନମ�ର ରଖି ଅ�ମ େ�ଣୀକୁ ଉ�ୀ�ର୍ େହାଇଥିବା
ଆବଶ୍ୟକ । �ାଥର୍ୀ ୨୦୨୨-୨୦୨୩ ଶି�ା ବଷର୍େର ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ/ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ �ା� ବିଦ୍ୟାଳୟେର ଅ�ମ
େ�ଣୀେର ଅ�ୟନ କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
େକ�ୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଜବାହର ନେବାଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, େସୖନକ
ି �ୁଲେର ପଢୁଥିବା ଛା�ଛା�ୀ ଏ ବୃ �ି ପାଇବା ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ
ନୁ ହଁ�ି । େସହିପରି ସରକାରୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି/ଜନଜାତି ଉ�ୟନ ବିଭାଗ� ଅଧିନ� ଆବାସିକ
ବିଦ୍ୟାଳୟ, କ�ୁ ରବା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତ୍ୟାଦି େଯଉଁଠାେର ଛା�ଛା�ୀ�ର ଖ�ର୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରୁଥିେବ,
େସଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟେର ଅ�ୟନ କରୁଥିବା �ାଥର୍ୀମାେନ ଏହି େଯାଜନା ଅଧୀନେର ବୃ �ି ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ େହେବ ନାହିଁ ।
�ାଥର୍ୀ ପିତାମାତା� ବାଷ�କ ଆୟ ସମ� ସୂ�ରୁ ଟ॰ ୩,୫୦,୦୦୦ (ତିନଲ
ି � ପଚାଶ ହଜାର ଟ�ା ମା�) ରୁ ଅଧିକ
େହାଇନଥିବ ।
ଓଡିଶା ପାଇଁ ବୃ �ି ସଂଖ୍ୟା : ସମୁଦାୟ ୩୩୧୪ଟି ବୃ �କ
ି ୁ ରାଜ୍ୟର ୩୦ଟି ଜି�ା ମ�େର ଆବ�ନ କରାଯିବ । �ତ୍ୟକ ଜି�ା
ପାଇଁ ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି, ଜନଜାତି, ସାମାଜିକ ଓ ଅଥର୍େନୖତକ
ି ଅନ�ସର ବଗର୍ (SEBC) ଓ ଶାରୀରିକ ଭି��ମ ବଗର୍ର
�ାଥର୍ୀ� ପାଇଁ ଆର�ଣ ବ୍ୟବ�ା ରହିଛ ି ।

ପରୀ�ାର ବିଷୟ : ଏହି ପରୀ�ା ଦୁ ଇଟି ପ� (PAPER) ବିଶ�
ି େହବ ।

ପରୀ�ଣ

ପୂ�ସ
ର୍ ଂଖ୍ୟା

�ଶ�ସଂଖ୍ୟା

ଅବଧି

୧ମ ପ� - ମାନସିକ ଦ�ତା ପରୀ�ଣ
(MAT)

୯୦

୯୦

୯୦ ମିନଟ
ି

୨ୟ ପ� - ବିଷୟଗତ ଦ�ତା ପରୀ�ଣ
(SAT)

୯୦

୯୦

୯୦ ମିନଟ
ି

୧ମ ପ� : ମାନସିକ ଦ�ତା ପରୀ�ଣ (Mental Ability Test) : ଏହି ପ�େର ବହୁ ବିକ� ଉ�ର ବିଶ�
ି

(Multiple choice) ୯୦ଟି �ଶ� ରହିବ । ଏଗୁଡକ
ି ମାନସିକ ଦ�ତାର ବିଭି� ବିଭବ ଯଥା ଯୁ�ି (Reasoning),
ସାଦୃ ଶ (Analogy), େ�ଣୀ ବିଭାଗ (Classification), ସାଂଖିକ �ମ (Numerical series), ଢା�ା ଉପଲ�ି

(Pattern Perception), ଲୁ �ାୟି ତ ଚି� (Hidden figure) ଇତ୍ୟାଦି ଉପେର ପଯର୍୍ୟେବସିତ । ଏଗୁଡକ
ି ୁ ୯୦

ମିନଟ୍
ି େର ଉ�ର େଦବାକୁ େହବ ।
୨ୟ ପ� : ବିଷୟଗତ ଦ�ତା (Scholastic Aptitude Test) : ଏହି ବିଭାଗେର ଗଣିତ, ପଦାଥର୍ ବି�ାନ, ରସାୟନ
ବି�ାନ, ଜୀବବି�ାନ, ଇତିହାସ, ଭୂେଗାଳ, ରାଜନୀତି ବି�ାନ ଓ ଅଥର୍ନୀତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରୁ ୯୦ଟି ବହୁ ବହୁ ବକ
ି � �ଶ�

ରହିବ । ଏଗୁଡକ
ି ୁ ୯୦ ମିନଟ
ି େର ଉ�ର େଦବାକୁ େହବ ।

ପରୀ�ା ନିମେ� ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ : ଏହି ପରୀ�ା ପାଇଁ େକୗଣସି ନି��
� ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ନାହିଁ । େତେବ �ଶ�ଗୁଡକ
ି ୭ମ ଓ
୮ମ େ�ଣୀର ପାଠ୍ୟ ବିଷୟକୁ େନଇ ଗଠିତ େହାଇପାେର ।
ଚୟନ ��ିୟା : ଏହି ପରୀ�ାେର �ାଥର୍ୀ�ୁ ୧ମ ପ� (MAT) େର ୨ୟ ପ� (SAT) େର ମିଶକ
ି ରି ୪୦ (ଚାଳିଶ)

�ତିଶତ ନମ�ର ରଖିବାକୁ ପଡିବ । େତେବ ସରଂ�ିତ ବଗର୍ �ାଥର୍ୀମାନ� ପାଇଁ ଉଭୟ ପ�େର ମିଶକ
ି ରି ୩୨ (ବତିଶ)ି

�ତିଶତ ନମ�ର ରଖିବାକୁ େହବ । ଉଭୟ ପ�େର ରଖିଥିବା େମାଟ ନମ�ରକୁ େନଇ �ାଥର୍ୀମାନ�ର େମଧା ତାଲିକା ��ୁତ

କରାଯିବ ।
ବୃ �ି ପରିମାଣ ଓ ଅବଧି : ମେନାନୀତ �ାଥର୍ୀମାେନ ବୃ �ି ପରିସରଭୁ� ଅନୁ �ାନେର ପାଠପଢାର ସେ�ାଷ ଜନକ ଅ�ଗତି
ଆଧାରେର ନବମ େ�ଣୀରୁ �ାଦଶ େ�ଣୀ ପଯର୍୍ୟ� ମାସିକ ୧୦୦୦ ଟ�ା ହିସାବେର ଚାରି ବଷର୍ ବୃ �ି ପାଇେବ ।





ଛା�ଛା�ୀ ସଫଳତାର ସହ ଅ�ମ େ�ଣୀରୁ ୯ମ େ�ଣୀକୁ ଉ�ୀ�ର୍ େହାଇଥିେବ ।

ଡିେପ�ାମା ବା ସାଟ�ଫିେକଟ େକାସର୍ କରୁଥିବା ପିଲାମାେନ ଏହି ବୃ �ି ପାଇବାକୁ େଯାଗ୍ୟ େହେବ ନାହିଁ ।
ବୃ �ି ପାଇବା ପାଇଁ ଛା�ଛା�ୀ ୯ମ ରୁ ୧୦ମ କୁ ଏବଂ ଏକଦଶରୁ �ାଦଶ େ�ଣୀକୁ ସଫଳତାର ସହ ପାସ
କରିଥିେବ ଓ ୧୦ମ େ�ଣୀେର ୬୦% ନମ�ର ରଖିଥିବା ଅବଶ୍ୟକ। ଛା�ଛା�ୀମାେନ ବୃ �ି ପାଇବା ପାଇଁ �ତି
ବଷର୍ National Scholarship portal (NSP) େର ନିଜର ଦରଖା� ଦାଖଲ କରିେବ ନେଚତ ବୃ �ି

ପାଇବାରୁ ବ�ିତ େହେବ ।
ବୃ �ି ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ ବିେବଚିତ େହାଇ NSP େର ଦରଖା� େଦଇଥିବା ଛା�ଛା�ୀମାନ�ର ଦରଖା� କୁ େସହି �ୁଲର

�ଧାନଶି�କମାେନ National Scholarship Portal େର ଜାଂଚ (verification) କରିେବ ।
ପରୀ�ା େକ� : ଏହି ପରୀ�ା ରାଜ୍ୟର ଜି�ା ସଦର ମହକୁ ମାେର ଥିବା ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ଉ�
ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ�େର ଅନୁ �ିତ େହବ ।

ଆେବଦନ
କରିେବ
କିପରି
:
ଛା�ଛା�ୀମାେନ
TE
&
SCERT
ର
େୱବସାଇଟ
www.ntse.scertodisha.nic.in କୁ login କରି ଅନଲାଇନ ଆେବଦନ ପ� ପୂରଣ କରିପାରିେବ । ଫମର୍
ପୂରଣ କରିସାରିବା ପେର ଡାଉନେଲାଡ କରି �ି �ଆଉଟ େନେବ । ଫମର୍େର ଥିବା ଉ�ି� �ାନେର ପିତାମାତା�ର
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟଗୁଡକ
ି ପୂରଣ କରିବା ସହ ନିେଜ ଦ�ଖତ କରି �ୁଲେର ଦାଖଲ କରିେବ । �ୁଲର ମୁଖ୍ୟ �ୁଲ ପାଇଁ
ଉ�ି� ଅବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରି ଜି�ା ଶି�ା ଅଧିକାରୀ� ନିକଟେର ଫମର୍ ଗୁଡକ
ି ଦାଖଲ କରିେବ । ଜି�ା ଶି�ା
ଅଧିକାରୀ ଫମର୍ ଗୁଡକ
ି ୁ ଉପଯୁ� ଭାବେର ଯା� (Validate) କରିେବ । ପରୀ�ା ପାଇଁ �େବଶ ପ� ଗୁଡକ
ି
ବିଦ୍ୟାଳୟ/ଛା�ଛା�ୀମାେନ ଡାଉନେଲାଡ କରିପାରିେବ ।
ସମୟ ନିଘ�
ର୍ :
ଛା�ଛା�ୀମାନ� �ାରା ଅନଲାଇନ ଆେବଦନର ପ� ପୂରଣ ଓ ଏହାର �ି �ଆଉଟକୁ
�ଧାନ ଶି�କ� ନିକଟେର ଦାଖଲ

୦୧.୧୦.୨୦୨୨ରୁ
୨୨.୧୦.୨୦୨୨

�ଧାନ ଶି�କ� ଦ�ଖତ ଓ େମାହର ସହ ଜି�ା ଶି�ା ଅଧିକାରୀ� ନିକଟେର ଆେବଦନ
ପ� ଦାଖଲ

୩୦.୧୦.୨୦୨୨

ଆେବଦନ ପ� ଶି�ା ଅଧିକାରୀ� �ାରା ଅନଲାଇନ ଅନଲାଇନ Validation ର େଶଷ
ତାରିଖ

୧୦.୧୧.୨୦୨୨
ସୁ�ା

ବିଦ୍ୟାଳୟ / ଛା�ଛା�ୀମାନ� �ାରା ପରୀ�ା ନିମେ� �େବଶ ପ� ଡାଉନେଲାଡ କରିବା

୨୦.୧୧.୨୦୨୨ ରୁ
୦୪.୧୨.୨୦୨୨

ପରୀ�ାର ତାରିଖ

୦୪.୧୨.୨୦୨୨

ଆବଶ୍ୟକୀୟ �ମାଣ ପ� ଦାଖଲ : ଛା�ଛା�ୀମାେନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ �ମାଣପ� ସହିତ ଆେବଦନପ� ଦାଖଲ କରିେବ ।
ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି ଓ ଜନଜାତି (SC/ST) ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅଥର୍େନୖତକ
ି ଅନ�ସର ବଗର୍ର (SEBC) �ାଥର୍ୀ
ମାନ�ର ଜାତିଗତ �ମାଣପ� ଏବଂ ପିତାମାତା�ର ଆୟର �ମାଣପ� ତହସିଲଦାର ବା ଅତିର�
ି ତହସିଲଦାର� ଠାରୁ
ଓ ଭି��ମ �ାଥର୍ୀ ମାନ�ର �ମାଣପ� ଜି�ା େମଡିକାଲ େବାଡର୍ �ାରା �ା� େହବା ବା�ନୀୟ । ଆୟ �ମାଣପ� ନଥିବା
�େଳ ରାସନ କାଡର୍, ଅ�ପୂ�ର୍ା େଯାଜନା, ଅେ�ାଦୟ େଯାଜନା, େମା କୁ ଡଆ
ି େଯାଜନା ସମ��ୀୟ �ମାଣପ� ସଲ�

କରପାରିେବ । ଏହି କାଡର୍ ଗୁଡକ
ି େକବଳ ଛା�ଛା�ୀ�ର ବାପା କିମା� ମା� ନାମେର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନେଚତ ଏହା

�ହଣ େଯାଗ୍ୟ େହବ ନାହିଁ ।
ଅନଲାଇନ ମା�ମେର ଦରଖା� କରିଥିବା ଦରଖା�ର ଅବିକଳ ନକଲ ସହିତ ସ�ୃ� ଉପର ଲିଖିତ ତଥ୍ୟ
ସମ�ଳତ
ି ଫ�ର୍ଟ ି (document) �ଧାନ ଶି�କ / ଶି�ୟ�ୀ ଓ �ାଥର୍ୀ� �ାରା �ା�ରିତ େହାଇ ୨୨.୧୦.୨୦୨୨ ସୁ�ା

ଜି�ା ଶି�ା ଅଧିକାରୀ� ନିକଟେର ପହ�ିବା ବା�ନୀୟ । ଏହାର ପରବ�ର୍ୀ ସମୟେର ପହ�ିଥିବା ଦରଖା� ଗୁଡକ
ି ୁ �ହଣ
କରାଯିବ ନାହିଁ ।

ନିେ�ର୍ଶକ
ଶି�କ ଶି�ା ନିେ�ର୍ଶାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶି�ା ଗେବଷଣା
ଓ �ଶି�ଣ ପରିଷଦ, ଓଡିଶା, ଭୁବେନ�ର

