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ଵ�ିାପନ 

 ଓଡ଼ଶିା ସରକାର� �ାରା �ତ�ିିତ ଓଡ଼ଶିା ଆଦଶର୍ ବଦି୍ୟାଳୟ (ଇଂରାଜୀ 
ମା�ମ) ମାନ�େର ୨୦୨୧-୨୨ ଶ�ିାବଷର୍ ପାଇଁ ୨୫୦ େଗାଟ ିଆଦଶର୍ ବଦି୍ୟାଳୟ 
ମାନ�େର େକବଳ ଷ� େ�ଣୀ ପାଇ ଁ ସଧିାସଳଖ ନାମ େଲଖାଇବା ନମିି� �େବଶକିା 
ପରୀ�ା ପାଇଁ ସରକାରୀ/CoR ପାଇଥିବା ଓଡଆି ମା�ମ ଓ ଇଂରାଜୀ ମା�ମ 

େବସରକାରୀ ବଦି୍ୟାଳୟର େମଧାବୀ ଛା�ଛା�ୀ ମାନ� ଠାରୁ ଦରଖା� ଆହ�ାନ କରାଯାଉଛIି 

�େବଶକିା ପରୀ�ାେର ସଫଳତା ଭି�େିର �େତ୍ୟକ  ବଦି୍ୟାଳୟର �େତ୍ୟକ  େ�ଣୀେର 

ଶତକଡା ୫୦ ଭାଗ ଛା�ୀ�ୁ �ହଣ କରାଯିବ I ଏହ ିପରୀ�ା ମା�ମେର ଛା�ଛା�ୀ ମାନ�ର 
ଉ�ଷର୍ତା  େଯାଗ୍ୟତା ଭି�େିର ଦବି୍ୟା�ାୟୀ (Day Scholar) ଭାବେର ଛା�ୀଛା�ୀମାେନ 

ଏହ ିବଦି୍ୟାଳୟେର ଅ�ୟନ କରେିବ I  

 େଖାଲାଯାଇଥିବା ଆଦଶର୍ ବଦି୍ୟାଳୟ ମାନ�େର ନାମେଲଖାଇବା ପାଇଁ ବ�କକୁ ଏକ 

ୟୁନଟି ଭାେବ �ହଣ କରାଯାଇଛ ି I ଇଛୁକ ଛା�ଛା�ୀମାେନ ନଜି ବ�କେର ଥିବା ଆଦଶର୍ 
ବଦି୍ୟାଳୟେର ନାମେଲଖାଇବାପାଇ ଁ ଆେବଦନ କରପିାରେିବ ଏବଂ େଯଉଁ ବ�କ ମାନ�େର 

ଆଦଶର୍ ବଦି୍ୟାଳୟ ଅଦ୍ୟାବଧି �ାପନ କରାଯାଇପାର ି ନାହିଁ, େସହ ି ବ�କର ଇ�ୁକ 

ଛା�ଛା�ୀମାେନ ଅନ୍ୟ ବ�କେର ଥିବା ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ି େଗାଟଏି ଆଦଶର୍ ବଦି୍ୟାଳୟେର ନାମ 

େଲଖା ପାଇ ଁ ଆେବଦନ କରପିାରେିବ I ଉ� �େବଶକିା ପରୀ�ା ପାଇଁ େକୗଣସି ଫିସ 

େଦବାକୁ ପଡବି ନାହିଁ I ଦରଖା� �ହଣ କରାଯିବI ର େଶଷ ତାରିଖ ୨୦.୦୨.୨୦୨୧ I 

 ଆ�ହୀ ଛା�ୀଛା�ୀମାେନ ନ�ିର୍ାରତି ଫମର୍େର(ଯାହା େୱବ ସାଇଟେର ଉପଲ�) 

ଦରଖା� ପୁରଣ କର ି ସ��ୃ ବଦି୍ୟାଳୟର ଅ��/ଭାର�ା� ଅ��� ନକିଟେର ଦାଖଲ 

କରେିବ I ନ�ିର୍ାରତି ତାରଖିପେର ମିଳଥିିବା ଦରଖା�କୁ ବଚିାରକୁ ନଆିଯିବନାହିଁ I ଉ� 

�େବଶକିା ପରୀ�ା, ତା. ୦୮.୦୩.୨୦୨୧ ରିଖେର ବ�କେର ଉ��ି େକ�େର ଅନୁ�ିତ 

େହବ I  ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ସ�ମ, ଅ�ମ ଓ ନବମ େ�ଣୀେର ଖାଲିଥିବା �ାନ 
ମାନ�େର(category wise)ପା��କ �େବଶ(lateral entry)ର ମ� ବ୍ୟବ�ା 
ରହଛି।ି ଏହ ି ପା��କ �େବଶ  ବI lateral entry ପାଇଁ ଫମର୍ ମ� େୱବସାଇଟ େର  



 
 
ଉପଲ� ଅଛ ି Iଉ� �େବଶକିା ପରୀ�ା ସଂ�ା�ୀୟ ସମ� ନୟିମାବଳୀ 
www.oav.edu.in ରୁ ମିଳପିାରବି I ଛା�ଛା�ୀମାେନ େଯଉଁ  ବ�କର  େଯଉ ଁବଦି୍ୟାଳୟେର 
ପଡ଼ବିାକୁ ଇଛୁକ ନ�ି�� ଭାବେର ଦରଖା�େର ସୂଚନା େଦେବ I ବଭିି� ବଭିାଗେର ସଂର�ଣ 

ଚାହଁୁଥିବା ଛା�ଛା�ୀମାେନ ନ�ି�� ଜାତଗିତ �ମାଣ ପ� ସହ ଆେବଦନ କରପିାରେିବ I 

ଚଳତି ବଷର୍ ବ�କମାନ�େର େଖାଲିବାକୁ ଯାଉଥିବା ୨୫୦ େଗାଟ ି ବଦି୍ୟାଳୟର ତାଲିକା 
େୱବସାଇଟ େର ଉପଲ� ଅେଟ Iଏଥିସହତି ଅଭିଭାବକ ଓ ଛା�ଛା�ୀମାନ� ଅବଗତ ି
ନମିେ� ଦଶର୍ାଇ ଦଆିଯାଉଛ ି େଯ ବ�ର୍ମାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ୫୦ େଗାଟ ି ଆଦଶର୍ 
ବଦି୍ୟାଳୟେର ବାଳକିା ମାନ� ପାଇଁ ରହଥିିବା ଆବାସକି ବ୍ୟବ�ାର  ତାଲିକା େୱବ ସାଇଟ 
େର ଉପଲ� ଅଛ ି I େକୗଣସ ି ଛା�ଛା�ୀମାନ�ପାଇଁ ବଦି୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାଆସବିା ନମିେ� 
ଯାନବାହନର ବ୍ୟବ�ା କରାଯାଇନାହିଁ I ନାମେଲଖାଇବା ପେର ଛା�ଛା�ୀମାେନ ନଜି 
ସୁବଧିାେର ରହେିବ ଏବଂ ବଦି୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାଆସବିା କରେିବ I   
 
 

�ା�ର  
         ରାଜ୍ୟ �କ� ନେି�ର୍ଶକ 
                    ଓଡ଼ଶିା ଆଦଶର୍ ବଦି୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ 

 

 

 

 

 

 

 


