
ନୂତନ ନର୍ସିଙ୍ଗ ରରଜଷି୍ଟ୍ରର୍ସନ ପାଇଁ କପିରି ଆରବଦନ କରିରବ ? 
ଆରବଦନ କରିବା ପୂବବରୁ ଅତୟାବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବଜି  

1) ନଜିଯ ାସ୍ପାର୍ଟ ସ୍ପାସ୍ର୍ା (ନର୍ସିଙ୍ଗ ସ୍କରୂ ସ୍େର୍ସ ସ୍ଯ ଆସ୍ରାନ ିନ୍ଧଥିିଫା ସ୍ପାସ୍ର୍ା)  
2) ନଜିଯ ର୍ସମୂ୍ପର୍ଟ ଦସ୍ତଖତ  

3) ନଜିଯ ନର୍ସିଙ୍ଗ ାର୍ସ ର୍ସାର୍ପିିସ୍େର୍ 
4) ନର୍ସିଙ୍ଗ ଶକି୍ଷ୍ୟାନୁସ୍ଥାନ ଯୁ ାଇଥିଫା ସ୍କରୂ ରିବିିଂ / େସ୍ରଜ ରିବିିଂ ର୍ସାର୍ପିିସ୍େର୍ 

4) ସ୍ଯଜଷି୍ଟ୍ରର୍ସନ ାଇ ଁଉମୁକ୍ତ ସ୍ଦୟ ସ୍େଫ ଅନରାଇନ ସ୍େର୍ ଫୟାଙ୍କ ଅପ ଇଣି୍ଡଆ ସ୍ଯ 
ପ୍ରଥରମ କଣ କରିରବ 
1)  ନଜିଯ ାସ୍ପାର୍ଟ ସ୍ପାସ୍ର୍ା (ନର୍ସିଙ୍ଗ ସ୍କରୂ ସ୍େର୍ସ ସ୍ଯ ଆସ୍ରାନ ିନ୍ଧଥିିଫା ସ୍ପାସ୍ର୍ା) େୁ େମୁ୍ପର୍ଯ ସ୍କାନଯ ସ୍ଯ (730 pixel width x 

540 pixel height) ର୍ସାଇଜ଼ େଯ ି.jpeg / .jpg  ପଭଟାର୍ ସ୍ଯ ସ୍ର୍ସବ େଯନୁ୍ତ ସ୍ମଯିେ ିତାହାଯ ଓଜନ 50 KB ବିତସ୍ଯ ର୍ସୀଭିତ 
ଯହଫି 

2)  ନଜିଯ ର୍ସମୂ୍ପର୍ଟ ଦସ୍ତଖତ େୁ ଏେ ର୍ସାଧା ୋଗଜସ୍ଯ ସ୍ରଖିେ ିେମୁ୍ପର୍ଯ ସ୍କାନଯ ସ୍ଯ (250 pixel width x 50 pixel height) 

ର୍ସାଇଜ଼ େଯ ି.jpeg / .jpg  ପଭଟାର୍ ସ୍ଯ ସ୍ର୍ସବ େଯନୁ୍ତ ସ୍ମଯିେ ିତାହାଯ ଓଜନ 20 KB ବିତସ୍ଯ ର୍ସୀଭିତ ଯହଫି 
3) ନଜିଯ ନର୍ସିଙ୍ଗ ାର୍ସ ର୍ସାର୍ପିିସ୍େର୍ େୁ େମୁ୍ପର୍ଯ ସ୍କାନଯ ସ୍ଯ (750 pixel width x 540 pixel height) ର୍ସାଇଜ଼ େଯ ି .jpeg/ 

.jpg  ପଭଟାର୍ ସ୍ଯ ସ୍ର୍ସବ େଯନୁ୍ତ ସ୍ମଯିେ ିତାହାଯ ଓଜନ 100 KB ବିତସ୍ଯ ର୍ସୀଭିତ ଯହଫି 
4)  ନର୍ସିଙ୍ଗ ଶକି୍ଷ୍ୟାନୁସ୍ଥାନ ଯୁ ାଇଥିଫା ସ୍କରୂ ରିବିିଂ / େସ୍ରଜ ରିବିିଂ ର୍ସାର୍ପିିସ୍େର୍ େୁ େମୁ୍ପର୍ଯ ସ୍କାନଯ ସ୍ଯ (750 pixel width x 540 

pixel height) ର୍ସାଇଜ଼ େଯି .jpeg / .jpg  ପଭଟାର୍ ସ୍ଯ ସ୍ର୍ସବ େଯନୁ୍ତ ସ୍ମଯିେ ିତାହାଯ ଓଜନ 100 KB ବିତସ୍ଯ ର୍ସୀଭିତ 
ଯହଫି 

ରରଜଷି୍ଟ୍ରର୍ସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ରଦୟ ରକରତ ରକମିତ ିଜାଣିରବ  
1) ର୍ସାଧାଯର୍ତଃ ବାସ୍ଫ ନୂତନ ସ୍ଯଜଷି୍ଟ୍ରର୍ସନ ାଇ ଁସ୍ଦୟ 5 ଫର୍ଟ ାଇ ଁ - ର୍ 300 ଙ୍କା (ଏ. ଏନ. ଏଭ.) / ର୍ 500 ଙ୍କା (ଜ.ି ଏନ. 

ଏଭ) / ର୍ 700 ଙ୍କା  (ଫ.ିଏର୍ସ.ର୍ସ)ି ାଇ ଁ
2) ମଦ ି ସ୍େୌର୍ର୍ସ ି ଅନଫିଟଚନୀୟ ୋଯର୍ ଫଶତଃ ନୂତନ ସ୍ଯଜଷି୍ଟ୍ରର୍ସନ ାଇ ଁ ଆସ୍ଫଦନ ଯ ର୍ସଭୟ ର୍ସୀଭା ାର୍ସ ସ୍ହଫାଯ (ସ୍ଯଜରଟ 

ଫାହାଯିଫାଯ) 180 ଦନିଯୁ ଅଧିେ ଫିଭବ ସ୍ହାଇଥାଏ , ସ୍ର୍ସ ସ୍କ୍ଷ୍ତ୍ରସ୍ଯ , ଉସ୍ଯାକ୍ତ ନଫୀେଯର୍ ସ୍ଦୟ ର୍ସହତି ଫାରି୍େ ର୍ 100 ଙ୍କା 
ହାଯସ୍ଯ ଅତୟଧିେ ପାଇନ ସ୍ଦଫାେୁ ଡଫି , ଏଯିେ ି ସ୍ଗାର୍ଏି ଦନି ଫା ସ୍ଗାର୍ଏି ଭାର୍ସ ଫିଭବ ସ୍ହସ୍ର ଭଧ୍ୟ ଏେ ଫର୍ଟ ାଇ ଁ

ଅତୟଧିେ ପାଇନ ସ୍ଦଫାେୁ ଡଫି | ଏତାଦ ଫୟତୀତ ଫିଭବଯ ୋଯର୍ ଦଶଟାଇ ଏେ ସ୍ୋର୍ଟ ଏପପିଡାବିର୍ (ଅଯିଜନିାର) ନର୍ସିଙ୍ଗ 
ୋଉନିିର ସ୍ଯ ଦାଖର େଯିଫାେୁ ଡଫି | (ସ୍ୋର୍ଟ ଏପପିଡାବିର୍ ପଭଟାର୍ ସ୍େଫ ର୍ସାଇର୍ ସ୍ଯ ଭିଫି ) 

ରେଟ ବୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣି୍ଡଆ ରର ରଦୟ କପିରି ଅନାଇନ ରର ଭରିରବ ? 
1) ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଭାନୁଆର ସ୍ଯ ଦଆିମାଇଥିଫା  ସ୍ର୍ସାାନ ଗୁଡେି ଅନୁର୍ସାସ୍ଯ ଉମୁକ୍ତ ସ୍ଦୟ ସ୍େଫ ଅନରାଇନ ସ୍େର୍ ଫୟାଙ୍କ ଅପ 

ଇଣି୍ଡଆ ସ୍ଯ ବଯନୁ୍ତ 

ଅନାଇନ ରର କପିରି ଆରବଦନ କରିରବ ? 
1) ରଥସ୍ଭ  ଉସ୍ଯାକ୍ତ ସ୍ର୍ସାାନ ଅନୁର୍ସାସ୍ଯ ସ୍େର୍ ଫୟାଙ୍କ ଅପ ଇଣି୍ଡଆ ସ୍ଯ ନଫୀେଯର୍ ାଇଁ ସ୍ଦୟ ସ୍ଦଇର୍ସାଯିରା ସ୍ଯ ଓ ସ୍ପାସ୍ର୍ା, 

ଦସ୍ତଖତ , ନର୍ସିଙ୍ଗ ାର୍ସ ର୍ସାର୍ପିିସ୍େର୍, ଶକି୍ଷ୍ୟାନୁସ୍ଥାନ ଯୁ ାଇଥିଫା ସ୍କରୂ ରିବିିଂ ର ସ୍କାନ େି େଯ ିର୍ସଯିରା ସ୍ଯ , ଅନରାଇନ ସ୍ଯ 

ଥିଫା ଆସ୍ଫଦନ ତ୍ର ସ୍ଯ ଥିଫା ତଥୟ ଗୁଡେୁି ଏେ ର୍ସାଧା ୋଗଜସ୍ଯ / ର୍ସଠେି / ନବିଟୁ ର ବାଫସ୍ଯ ସ୍ରଖିନଅିନୁ୍ତ 
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Course passed  
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Sex  
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Duration of Course To  
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Existing Regd Valid  
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2) ସ୍ରଖି ର୍ସଯିରା ସ୍ଯ ର୍ସଫଟାଧିେ 5-10 ଭିନରି୍ ଭଧ୍ୟସ୍ଯ ଅନରାଇନ ସ୍ଯ ଦଆିମାଇଥିଫା ଦଯଖାସ୍ତ ପଭଟ ଯ ତଥୟ ୁର୍ଟ େଯନୁ୍ତ ଏଫିଂ 
ଆର୍ଙ୍କଯ ସ୍କାନ େଯିଥିଫା ସ୍ପାସ୍ର୍ା, ଦସ୍ତଖତ , ନର୍ସିଙ୍ଗ ାର୍ସ ର୍ସାର୍ପିିସ୍େର୍, ଶକି୍ଷ୍ୟାନୁସ୍ଥାନ ଯୁ ାଇଥିଫା ସ୍କରୂ ରିବିିଂ ତଥୟ କୁ ଅପ 

ରାଡ କରନୁ୍ତ ଓ ତାପରର ର୍ସବମିଟ କରନୁ୍ତ 

3) ର୍ସଫଭିର୍ େରାସ୍ଯ ସ୍ଦଖିସ୍ଫ ଆର୍ଙୁ୍କ ଆର୍ଙ୍କଯ ସ୍ଯଜଷି୍ଟ୍ରର୍ସନ ଦଯଖାସ୍ତ ଯ ଏେ େୀତା ନେର ରିଣ୍ଟ ାଇ ଁ ଭିମିିଫ ଓ ତାହାେୁ 

ନଜିଯ ବଫରି୍ୟତ ଅନୁର୍ସନ୍ଧାନ ାଇ ଁଯଖନୁ୍ତ 

4) ମଦ ିର୍ସଫଭିର୍ େରାସ୍ଯ ସ୍ଦଖିସ୍ଫ ଆର୍ଙୁ୍କ େମୁ୍ପର୍ଯ େଛି ିଏଯଯ /  ସ୍ଦଖାଉଛ ି, ସ୍ତସ୍ଫ ଏହା ଇଣ୍ଟଯସ୍ନର୍ ସ୍ଯ େଭ ଗତଶିୀତା 
ାଇ ଁସ୍ହାଇଥାଏ ଫା ସ୍େସ୍ତେ ସ୍ଥସ୍ଯ ସ୍କାନ େି ଗୁଡେି ଅନୟ ପଭଟ ଫା ଅଧିେ ଓଜନ ସ୍ହାଇଥିଫାଯୁ ସ୍ହାଇଥାଏ , ଏଯି ସ୍ଥସ୍ଯ, 

ୁନଫଟାଯ ଉସ୍ଯାକ୍ତ ରକି୍ରୟା ଜାଯି ଯଖନୁ୍ତ , େନୁି୍ତ ଭାସ୍ନ ଯଖନୁ୍ତ, ସ୍ମ ଫୟାେ ସ୍ପର୍ସ େିିେ େଯ ିୁନଫଟାଯ ତଥୟ ବଯନୁ୍ତ ନାହିଁ , ବଯିସ୍ର 

ର୍ସଦାସ୍ଫସ୍ ସ୍ର୍ସହ ିଏେ ଏଯଯ ସ୍ଦଖାଇଥାଏ | ସ୍ର୍ସଥିାଇଁ. ରାଯମ୍ଭଯୁ ୁନଫଟାଯ ଆସ୍ଫଦନ େଯିଫାେୁ ଡଫି | ନସ୍ଚତ , 1-2 ଘଣ୍ଟା 
ସ୍ଯ ୁନଫଟାଯ ସ୍ଚୋ େଯନୁ୍ତ | ମଦ ି ତା ର୍ସସ୍େ ଏୋବ ି ଏଯଯ ଆସ୍ର୍ସ, ସ୍ତସ୍ଫ ଏେ ଭାଇସ୍କ୍ରାର୍ସପଟ ୋଡଟ ସ୍ଯ ଉସ୍ଯ 

ଦଆିମାଇଥିଫା ତଥୟ େୁ ର୍ାଇ େଯ ିତତ ର୍ସହତି ସ୍କାନ େି ଗୁଡେି  ନଭିନସ୍ଯ ଥିଫା ଇ -ସ୍ଭର ସ୍ଯ ସ୍ଠଇଦଅିନୁ୍ତ | 
onmrchelpline@gmail.com 

5) ସ୍ର୍େନେିାର ର୍ଭି ଦ୍ୱାଯା ଆର୍ଙ୍କଯ ଅରୁ୍ସଫଧିା େୁ 48-72 ଘଣ୍ଟା ଭଧ୍ୟସ୍ଯ ର୍ସଭାଧାନ େଯିଦଆିମିଫ ଓ ଆର୍ଙୁ୍କ ଆର୍ଙ୍କଯ ଇ-ସ୍ଭର 

ଭାଧ୍ୟଭସ୍ଯ ଜର୍ାଇଦଆିମିଫ | ସ୍ର୍ସଥିାଇଁ ଆସ୍ଫଦନ ୋଯୀଭାସ୍ନ ନଜିଯ ଇ-ସ୍ଭର ସ୍ଦଫାାଇଁ ଅନୁସ୍ଯାଧ | 

6) ମଦ ିଆସ୍ଫଦନ ର୍ସଭୟସ୍ଯ ରତୟେ ତଥୟ ଓ ସ୍ଦୟ ର୍ସଠେି ଥାଏ, ସ୍ତସ୍ଫ ଆସ୍ଫଦନ େଯିଫାଯ 5-7 ଦନିସ୍ଯ ଆସ୍ଫଦନୋଯୀ ଭାସ୍ନ 
www.onmrc.in ସ୍େଫ ର୍ସାଇର୍ ୁନଫଟାଯ  େୁ ମାଇ ନଜିଯ ଇ-ସ୍ଭର ଆଇଡ ି ଓ ଜନମ ତାଯିଖ ସ୍ଦଇେ ିରଗ ଅନ େସ୍ର 

ସ୍ର୍ସଭାନଙୁ୍କ ସ୍ର୍ସଭାନଙ୍କଯ ସ୍ଯଜଷି୍ଟ୍ରର୍ସନ ର୍ସାର୍ପିିସ୍େର୍ ଭିମିିଫ ମାହାେ ିସ୍ର୍ସଭାସ୍ନ ଡାଉନସ୍ରାଡ େଯ ିରିଣ୍ଟ େଯିାଯିସ୍ଫ | ସ୍େୌର୍ର୍ସ ି

ହାଡଟ େି ର୍ସାର୍ପିିସ୍େର୍ ଦଆିମିଫ ନାହିଁ | 

mailto:onmrchelpline@gmail.com
http://www.onmrc.in/

