ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗର୍ଦ୍ବଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ପରିଷଦ, ଓଡିଶା, ଭୁବର୍ଦ୍ନଶ୍ଵର NTSE
ୋଜ୍ୟସ୍ତେୀୟ ଜ୍ାତୀୟ ରମଧାବୃ ତ୍ତି ପେୀକ୍ଷା, ୨୦୨୧-୨୦୨୨
୨୦୨୧-୨୦୨୨ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ଓଡିଶାେ ସ୍ଵୀକୃ ତି ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଦ୍ଶମ ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ
କେୁଥିବା ର ାଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାେୁ ୋଜ୍ୟସ୍ତେୀୟ ଜ୍ାତୀୟ ରମଧାବୃ ତ୍ତି ପେୀକ୍ଷା ୨୦୨୧-୨୦୨୨ ନିମରେ ଦ୍େଖାସ୍ତ
ଆହ୍ଵାନ କୋ ାଉଛି । ଏହ୍ି ପେୀକ୍ଷାେୁ ୨୫୯ ଜ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଷୀଙ୍କୁ ଜ୍ାତୀୟ ସ୍ତେୀୟ ରମଧାବୃ ତ୍ତି ପେୀକ୍ଷା ୨୦୨୨ ନିମରେ ଚୟନ
କୋ ିବ । ୨୦୨୨ ଜ୍ୁ ନ ୧୨ ତାରିଖ (ରବିବାର) ଏହ୍ି ପେୀକ୍ଷା ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ରହ୍ବ । ୋଜ୍ୟସ୍ତେୀୟ ଜ୍ାତୀୟ ରମଧାବୃ ତ୍ତି
ପେୀକ୍ଷାେ ସବିରଶର୍ ବିବେଣୀ ନିମନରେ ଦ୍ିଆଗ୍ଲା।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯେୟାୟ : ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିରଦଷଶାଳୟ ଏବଂ ୋଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରବର୍ଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପେିର୍ଦ୍ ଦ୍ଵାୋ ପେିଚାଳିତ
ୋଜ୍ୟସ୍ତେୀୟ ଜ୍ାତୀୟ ରମଧାବୃ ତ୍ତି ପେୀକ୍ଷା ଆସୋ ତା ୧୬.୦୧.୨୦୨୨ େିଖ େବିବାେ ଦ୍ିନ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ରହ୍ବ ।
ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯେୟାୟ : ଏନ.ସି.ଇ.ଆେ.ଟି, ନୂ ଆଦ୍ିଲ୍ଲୀ ଦ୍ଵାୋ ଜ୍ାତୀୟ ସ୍ତେୀୟ ରମଧାବୃ ତ୍ତି ପେୀକ୍ଷା ଆସୋ ୨୦୨୨ ମସିହ୍ା ଜ୍ୁ ନ
ମାସେ ୧୨ ତାେିଖରେ ପ୍ରର୍ମ ପ ଷୟାୟେୁ ଚୟନ କୋ ାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ରନଇ ପେିଚାଳିତ ରହ୍ବ ।
ପରୀକ୍ଷା ର୍ଦ୍ଦୟ : ଏହ୍ି ପେୀକ୍ଷା ନିମରେ ରକୌଣସି ରଦ୍ୟ ରଦ୍ବାକୁ ପଡିବ ନାହ୍ିଁ । କିେୁ ପ୍ରାର୍ଷୀମାରନ ପେୀକ୍ଷା ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବା
ଖର୍ଚ୍ଷ ନିରଜ୍ ବହ୍ନ କେିରବ ।
ପରୀକ୍ଷା ର୍ଦ୍ଦବା ପାଇଁ ସବେନମ
ି ନ ର୍ଦ୍ର୍ଯାଗୟତା : ପ୍ରାର୍ଷୀ (General, OBC and EWS) ଜ୍ାତୀୟ ରମଧାବୃ ତ୍ତି ପେୀକ୍ଷା
ରଦ୍ବା ପାଇଁ ୨୦୨୧-୨୦୨୨ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ର ରକୌଣସି ସ୍ଵୀକୃ ତି ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟେୁ ଗ୍ତ ନବମ ରେଣୀ ବାର୍ିକ

ପେୀକ୍ଷାରେ ସବଷନମ
ି ନ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ନମଵେ େଖି ଦ୍ଶମ ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଷ ରହ୍ାଇଥିବା ଆବଶୟକ । ସେଂକ୍ଷିତ ବଗ୍ଷ (SC,
ST and PH) ପାଇଁ ଏଥିରେ ୫ ପ୍ରତିଶତ ରକାହ୍ଳ କୋ ିବ ଅର୍ଷାତ ରସଭଳି ପ୍ରାର୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ୫୫ (ପଞ୍ଚାବନ) ପ୍ରତିଶତ
ନମଵେ େଖିଥିବା ଆବଶୟକ । ଓଡିଶାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କେୁଥିବା ର ରକୌଣସି ୋଜ୍ୟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାରନ ଏ ପେୀକ୍ଷା
ରଦ୍ଇପାେିରବ ।
ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯେୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଉଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାଥେୀ ସଂଖୟା : ୋଜ୍ୟସ୍ତେୀୟ ଜ୍ାତୀୟ ରମଧାବୃ ତ୍ତି ପେୀକ୍ଷା ରଦ୍ଇଥିବା
ପ୍ରାର୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ୨୫୯ ଜ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଷୀଙ୍କୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ପ ଷୟାୟ ପେୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୟନ କୋ ିବ । ଅନୟ ପଛୁ ଆ ବଗ୍ଷ (OBC)
ପାଇଁ ୨୭ %, ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଜ୍ାତି (SC)ଙ୍କ ପାଇଁ ୧୫ %, ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଜ୍ନଜ୍ାତି (ST)ଙ୍କ ପାଇଁ ୭.୫ % ପ୍ରତିଶତ,
ଅର୍ଷରନୈତକ
ି ଦ୍ୁ ବଷଳ ବଗ୍ଷ (EWS) ପାଇଁ ୧୦ %, ଶାେୀେିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବଗ୍ଷ (PH)େ ପ୍ରାର୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ୪ % ସଂେକ୍ଷଣେ
ବୟବସ୍ଥା େହ୍ିଛ ି ।
ପରୀକ୍ଷାର ବିଷୟ : ୋଜ୍ୟସ୍ତେୀୟ ପେୀକ୍ଷା ୨୦୨୧-୨୦୨୨ ରେ ମାନସିକ ଦ୍କ୍ଷତା ପେୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିର୍ୟଗ୍ତ ଦ୍କ୍ଷତା
ପେୀକ୍ଷଣ ନିମନମରତ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ରହ୍ବ ।

ପରୀକ୍ଷଣ
ମାନସିକ ଦ୍କ୍ଷତା ପେୀକ୍ଷଣ (MAT)
ବିର୍ୟଗ୍ତ ଦ୍କ୍ଷତା ପେୀକ୍ଷଣ (SAT)

ପୂର୍ଣ୍େସଂଖୟା

ପ୍ରଶନସଂଖୟା

ଅବଧି

୧୦୦

୧୦୦

୧୨୦ ମିନଟ
ି

୧୦୦

୧୦୦

୧୨୦ ମିନଟ
ି

୧.

ମାନସିକ ଦ୍କ୍ଷତା ପେୀକ୍ଷଣ (Mental Ability Test)ରେ ୧୦୦ଟି ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ବିଶଷ୍ଟ
ି ପ୍ରଶନ େହ୍ିବ ଏବଂ

୧୨୦ ମିନଟ୍
ି ରେ ଉତ୍ତେ ରଦ୍ବାକୁ ରହ୍ବ । ଏହ୍ା (Reasoning), ସାଦ୍ୃ ଶୟ (Analogy), ରେଣୀ ବିଭାଗ୍
(Classification), ଢାଞ୍ଚା
ଉପଲବ୍ଧି (Pattern Perception), ଉପରେ ପ ଷୟରବସିତ ରହ୍ବ ।
୨.
ବିର୍ୟଗ୍ତ ଦ୍କ୍ଷତା (Scholastic Aptitude Test) : ଏହ୍ି ବିଭାଗ୍ରେ ଗ୍ଣିତ, ପଦ୍ାର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ, େସାୟନ
ବିଜ୍ଞାନ, ଜ୍ୀବବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହ୍ାସ, ଭୂରଗ୍ାଳ, ୋଜ୍ନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଅର୍ଷନୀତି ଇତୟାଦ୍ି ବିର୍ୟେୁ ୧୦୦ଟି ବହୁ ବକ
ି ଳ୍ପ ପ୍ରଶନ େହ୍ିବ।
ଏଗ୍ୁଡକ
ି ୧୨୦ ମିନଟ
ି ରେ ଉତ୍ତେ ରଦ୍ବାକୁ ରହ୍ବ ।

ମୁକ୍ତ ଦୂ ର-ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଥେୀଙ୍କ ନିମର୍ଦ୍େ : ମୁକ୍ତ ଦ୍ୂ େ ଶିକ୍ଷଣ Open Distance Learning (ODL) ଜ୍େିଆରେ
ରେଜ୍ିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଷୀମାରନ ଏହ୍ି ବୃ ତ୍ତି ପାଇବାକୁ ର ାଗ୍ୟ ଅଟେି । ରସମାରନ ନିରମନାକ୍ତ ସତ୍ତଷଗ୍ୁଡକ
ି ପୂେଣ କେୁଥିରବ ।
ରସଗ୍ୁଡକ
ି ରହ୍ଲା :
•
•
•

ଜ୍ୁ ଲାଇ ୧, ୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସେୁ କମ ରହ୍ାଇଥିରବ ।
ରକୌଣସି କମଷ ନି ୁକ୍ତି ପାଇନଥିରବ ।

ବାଳକ/ବାଳିକା ପ୍ରର୍ମ ର୍େ ପାଇଁ ୧୦ମ ରେଣୀ ପେୀକ୍ଷା ଦ୍ବାକୁ ାଉଥିରବ ।

ପରୀକ୍ଷା ନିମର୍ଦ୍େ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ : ଏହ୍ି ପେୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରକୌଣସି ନିଦଷ୍ଟ
ି ପାଠୟ ବିର୍ୟ ନାହ୍ିଁ । ରତରବ ପ୍ରଶନଗ୍ୁଡକ
ି ୯ମ ଓ ୧୦ମ
ରେଣୀ ପାଠୟକ୍ରମେୁ ଗ୍ଠିତ ରହ୍ାଇପାରେ ।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା : ଏହ୍ି ୋଜ୍ୟସ୍ତେୀୟ ପ୍ରର୍ମ ପେୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଷ ରହ୍ାଇ ଜ୍ାତୀୟ ସ୍ତେୀୟ ପେୀକ୍ଷାରେ ବସିବା ନିମରେ ପ୍ରାର୍ଷୀଙ୍କୁ
ପ୍ରରତୟକ ପତ୍ର

ର୍ା : MAT ଓ SAT ରେ ୪୦ (ଚାଳିଶ) ପ୍ରତିଶତ ନମଵେ େଖିବାକୁ ପଡିବ । ରତରବ ସେଂକ୍ଷିତ ବଗ୍ଷ

ପ୍ରାର୍ଷୀମାନଙ୍କ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରରତୟକ ପତ୍ରରେ ୩୨ (ବତିଶ)ି ପ୍ରତିଶତ ନମଵେ େଖିବାକୁ ରହ୍ବ । MAT ଓ SAT ରେ ଥିବା

ରମାଟ ନମଵେକୁ ରନଇ ପ୍ରାର୍ଷୀମାନଙ୍କେ ରମଧା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କୋ ିବ ।
ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯେୟାୟ : ଜ୍ାତୀୟ ସ୍ତେେ ପେୀକ୍ଷା ଜ୍ାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରବର୍ଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପେିର୍ଦ୍ (NCERT), ଦ୍ିଲ୍ଲୀଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ
କୋ ାଇର୍ାଏ ।
ବୃ ତ୍ତିସଂଖୟା, ପରିମାଣ ଓ ଅବଧି : ସମଗ୍ର ରଦ୍ଶରେ ୨୦୦୦ ଟି ଜ୍ାତୀୟ ରମଧାବୃ ତ୍ତି ପ୍ରଦ୍ାନ କୋ ିବ । ମରନାନୀତ
ପ୍ରାର୍ଷୀମାନଙ୍କେ ପାଠପଢାେ ସରୋର୍ ଜ୍ନକ ଅଗ୍ରଗ୍ତି ଆଧାେରେ ବିଜ୍ଞାନ, ସମାଜ୍ ବିଜ୍ଞାନ, ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିର୍ୟରେ ପି.ଏଚ.ଡି.
ପ ଷୟେ ଏବଂ ଇଞ୍ଜି ନଅ
ି େିଙ୍ଗ, ରମଡିସନ
ି , ମୟାରନଜ୍ରମନଟ, ଏବଂ ଆଇନ ଶିକ୍ଷାରେ ରପାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜ୍ୁ ଏସନ ପ ଷୟେ ବୃ ତ୍ତି ପାଇରବ
। ବୃ ତ୍ତେ
ି ପେିମାଣ ନିମନରେ ଦ୍ିଆଗ୍ଲା ।

▪
▪
▪

+୨ ସ୍ତେ ପାଇଁ ମାସିକ ୧୨୫୦ ଟଙ୍କା ।
+୩ ଓ ପିଜ୍ି ସ୍ତେ ପାଇଁ ମାସିକ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ।
ପି.ଏଚ.ଡି. ପାଇଁ ୁଜ୍ସ
ି ି ନିୟମ ଅନୁ ାୟୀ ବୃ ତ୍ତି ପାଇରବ ।

ପରୀକ୍ଷା ର୍ଦ୍କନ୍ଦ୍ର : ଏହ୍ି ପେୀକ୍ଷା ୋଜ୍ୟେ ଜ୍ିଲ୍ଲା ସଦ୍େ ମହ୍କୁ ମାରେ ଥିବା ସେକାେୀ ମହ୍ାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସେକାେୀ ଉର୍ଚ୍
ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ରହ୍ବ ।

ଆର୍ଦ୍ବଦନ କରିର୍ଦ୍ବ କିପରି : ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ TE & SCERT େ ରେବସାଇଟ www.ntse.scertodisha.nic.in କୁ
login କେି ଅନଲାଇନ ଆରବଦ୍ନ ପତ୍ର ପୂେଣ କେିପାେିରବ । ଫମଷ ପୂେଣ କେିସାେିବା ପରେ ଡାଉନରଲାଡ କେି
ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ ରନଇ ସ୍କୁଲରେ ଦ୍ାଖଲ କେିରବ । ସ୍କୁଲେ ମୁଖୟ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଉଦିଷ୍ଟ ଆବଶୟକୀୟ ବିବେଣୀ ପୂେଣ କେି ଜ୍ିଲ୍ଲା
ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାେୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଫମଷ ଗ୍ୁଡକ
ି ଦ୍ାଖଲ କେିରବ । ଜ୍ିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାେୀ ଫମଷ ଗ୍ୁଡକ
ି ୁ ଉପ ୁକ୍ତ ଭାବରେ ାଞ୍ଚ
(Validate) କେିରବ । ପ୍ରରବଶ ପତ୍ର (Admit Card) ଗ୍ୁଡକ
ି ବିଦ୍ୟାଳୟ/ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାରନ ଡାଉନରଲାଡ କେିପାେିରବ
।
ସମୟ ନିର୍େଣ୍ଟ :
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ଅନଲାଇନ ଆରବଦ୍ନପତ୍ର ପୂେଣ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ
ନିକଟରେ ଆରବଦ୍ନ ପତ୍ର ଦ୍ାଖଲ

୦୩.୧୨.୨୦୨୧ ରୁ ୧୮.୧୨.୨୦୨୧

ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ସ୍ତଖତ ଓ ରମାହ୍େ ସହ୍ ଜ୍ିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାେୀଙ୍କ ନିକଟରେ
ଆରବଦ୍ନ ପତ୍ର ଦ୍ାଖଲ

ର୍ଦ୍ଶଷ ତାରିଖ ୨୦.୧୨.୨୦୨୧

ଆରବଦ୍ନ ପତ୍ର ଜ୍ିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାେୀଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ଅନଲାଇନ Validation େ ରଶର୍
ତାେିଖ

ର୍ଦ୍ଶଷ ତାରିଖ ୨୩.୧୨.୨୦୨୧

ବିଦ୍ୟାଳୟ / ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ପ୍ରରବଶ ପତ୍ର ଡାଉନରଲାଡ କେିବା
ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ

୦୧.୦୧.୨୦୨୨ ରୁ ୧୬.୦୧.୨୦୨୨
୧୬.୦୧.୨୦୨୨

ଦରଖାସ୍ତ ଫମେ ସହ ଆବଶୟକୀୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦାଖଲ : ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାରନ ଆବଶୟକୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ୍ିତ ଆରବଦ୍ନପତ୍ର
ଦ୍ାଖଲ କେିରବ ।
ପଛୁ ଆ ବଗ୍ଷ (OBC), ଅନୁ ସଚ
ି ଜ୍ାତି ଓ ଜ୍ନଜ୍ାତି (SC/ST) ପ୍ରାର୍ଷୀ ମାନଙ୍କେ ଜ୍ାତିଗ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ୂ ତ
(recent) ତହ୍ସିଲଦ୍ାେ ବା ଅତିେକ୍ତ
ି ତହ୍ସିଲଦ୍ାେଙ୍କ ଠାେୁ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରାର୍ଷୀ ମାନଙ୍କେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (UDID)
ପ୍ରାପ୍ତ ରହ୍ବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଅର୍ଷରନୈତକ
ି ଦ୍ୁ ବଷଳ ବଗ୍ଷ (EWS)େ ପ୍ରାର୍ଷୀମାରନ ତହ୍ସିଲଦ୍ାେ ବା ଅତିେକ୍ତ
ି ତହ୍ସିଲଦ୍ାେଙ୍କ ଠାେୁ
ଉପ ୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଣି ଦ୍ାଖଲ କେିରବ । ନବମ ରେଣୀେ ବାର୍ିକ ପେୀକ୍ଷାେ ନମଵେ (ଶତକଡାରେ) ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରରେ

ଉରଲ୍ଲଖ କୋ ିବ ।
ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍େଖାସ୍ତ କେିଥିବା ଦ୍େଖାସ୍ତେ ଅବିକଳ ନକଲ ସହ୍ିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉପେ ଲିଖିତ ତର୍ୟ ସମଵଳତ
ି
ଫଦଷଟି (document) ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ / ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଷୀଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ସ୍ଵାକ୍ଷେିତ ରହ୍ାଇ ୨୩.୧୨.୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା ଜ୍ିଲ୍ଲା
ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାେୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହ୍ଞ୍ଚିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ଏହ୍ାେ ପେବତ୍ତଷୀ ସମୟରେ ପହ୍ଞ୍ଚିବା ଦ୍େଖାସ୍ତ ଗ୍ୁଡକ
ି ୁ ଗ୍ରହ୍ଣ କୋ ିବ
ନାହ୍ିଁ ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗର୍ଦ୍ବଷଣା
ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ, ଓଡିଶା, ଭୁବର୍ଦ୍ନଶ୍ଵର

