ବିଦ୍ୟାଧନ ବିଷୟରେ
ସର ୋଜିନୀ ଦୋର ୋଦ ନ ଫୋଉରେସନ (ଏସଡିଏଫ) ବିଦୟୋଧନ ସଲୋ ସିପ ରରୋଗୋ ଅରଥରନୈତକ
ି
ଦୃ ଷି ୁ ପଛୁ ଆ ପ ବ
ି ୋ
ର ୋଗୟ ଛୋତଛୋତୀ ୋନଙ କରଲଜ ଶିକୋକୁ ସ ରଥନ କର | ଏକ କର ୋ
ଚୟନ ରକିୟୋ ୋଧ ର ଦଶ / HSCସ ୋପ ରେବୋ ପର ଛୋତଛୋତୀ ୋନଙୁ ଚୟନ କ ୋ ୋଏ | ସମତି

ବିଦୟୋଧନ କୋ ଥୟକ ର ନି ନଲିଖତ ୋଜୟଗୁଡକ
ି ର ରୋୟ 5090 ଛୋତଛୋତୀ ଅଛନି: ରକ ଳ, କରଥୋଟକ,
ତୋ ିଲନୋଡ,ୁ ରତରଲଙୋନୋ, ଆନରରଦଶ, ଗୁଜ ୋଟ। େୋ ୋଷ, ପୁଡରଚ
ୀ ଏବଂ ଓଡିଶୋ |
ୁ
ରନୋନୀତ ବୟକି ୋରନ ଫୋଉରେସନ ୁ ଦୁ ଇ ବଷଥ ଛୋତବୃ ତି ପୋଇବୋକୁ ର ୋଗୟ ରେରବ | ଦି ରସ ୋରନ
ଭଲ କୋ ଥୟ ଜୋ ି ଖନି, ରତରବ ରସ ୋନଙ ଆଗେ ର କଣସି ଡିଗୀ ପୋ ୟକ ପୋଇଁ ରସ ୋନଙୁ ବୃ ତି
ରଦୋନ କ ୋ ିବ; ଏେି ଛୋତବୃ ତି ସିଧୋସଳଖ ଫୋଉରେସନ କି ବୋ ବୋେୟ ରୋରୟୋଜକଙ ୋଧ ର ,
ର ଉଁ ୋରନ ଫୋଉରେସନ ସେିତ ପଞୀକୃ ତ ରେୋଇଛନି | ସୋତରକୋତ ପୋ ୟକ ପୋଇଁ ଛୋତବୃ ତି ୋଶି
ୋଜୟ, ପୋ ୟକ , ଅବଧ ଇତୟୋଦି ଉପର ନିଭଥ କ ି ବଷଥକୁ 10,000 ୁ 60,000 ଟଙୋ ଧର
ବଦଳିରୋଏ। ମରନାନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାରନ ଫାଉରେସନ୍ ରମଣ୍ଟେିିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରର୍ଯାଗରଦ୍ବାକୁ ବାଧ୍ୟ
ରେରବ।
ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି ରରାଗ୍ରାମ୍
ସମତି ଛୋତବୃ ତି କୋ ଥୟକ

ପୂ ୋ ବିବ ଣୀ ପୋଇଁ ଦୟୋକ ି ନି ରନ ରଦଖନୁ |

Odisha Plus-2 Program for 2022
ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି ପେିମାଣ
ଏକୋଦଶ ରେଣୀ ପୋଇଁ ଛୋତବୃ ତି ୋଶି ବଷଥ Rs,10000ଟଙୋ ରେବ।
କିଏ ଆରବଦ୍ନ କେିପାେିରବ?
ର ଉଁ ଛୋତଛୋତୀ ୋନଙ ପ ବ
ି ୋ

ବୋଷିକ ଆୟ Rs.200000 ଲକ ୁ କମ ଅରଟ | ଏବଂ ର ଉଁ ୋରନ
2022 ର ରସ ୋନଙ ଦଶ / HSC ପ ୀକୋ ସ ୋପ କ ଛ
ି ନି ଏବଂ ଓଡିଶୋର
େୁ ଥବୋ / ଅଧୟନ
କ ୁ ଥବୋ ଛୋତଛୋତୀ ୋରନ ଏେି ଛୋତବୃ ତି ଆରବଦନ କ ବ
ି ୋକୁ ର ୋଗୟ ଅଟନି | ରସ ୋରନ ଧ
ରସ ୋନଙ ଦଶ ରେଣୀ / HSC
SSC ପ ୀକୋର 80% କି ୋବ A1
ି ୋ ଉଚିତ | ଭିନକ
8 ରଗଡ ରସୋ କ ବ
ଛୋତଛୋତୀ ୋନଙ ପୋଇଁ କଟ ଅଫ ୋକଥ ରେଉଛି 65% |
ଚୟନ ରକ୍ରିୟା

ଚଳିତ ବଷ୍, ରକାଭିଡ୍ ପେିସ୍ଥତ
ି ି ରେତୁ ସର୍୍ଲିଷ୍ଟ ରୋଇଥିବା ରାର୍୍ୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନଲାଇନ୍ ପେୀକ୍ଷା /
ସାକ୍ଷାତକାେ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କୋର୍ଯିବ |ଏକାରେମିକ୍ ରଦ୍ର୍୍ନ ଏବିଂ ଆରବଦ୍ନ ଫମ୍ରେ ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଥିବା
ସଚ
ୂ ନା ଉପରେ ଆଧାେ କେି SDF ଆରବଦ୍ନକାେୀଙ୍କୁ ସର୍୍ଲିଷ୍ଟ କେିବ |
(ଏକୋରଡ କ
ି କୋ ଥୟଦକତୋ, ସୋ ଗିକ ର ୋଗୟତୋ ଏବଂ ଆରବଦନ ଫ ରଥ
ରଦତ ସୂଚନୋ ଉପର
ଆଧୋ କ ି SDF ଆରବଦନକୋ ୀଙୁ ସଟଥଲିଷ କ ବ
ି | ସଂକିପ ତୋଲିକୋଭୁକ ରୋରଥୀ ୋନଙୁ ଏକ ସଳ
ପ ୀକୋ / ସୋକୋତକୋ ପୋଇଁ ନି ନଣ କ ୋ ିବ | ପ ୀକୋ ଏବଂ ସୋକୋତକୋ ପୋଇଁ ସ କ
ି ସୋନଗୁଡକ
ି
ସଟଥଲିଷ ରେୋଇଥବୋ ଛୋତଛୋତୀ ୋନଙୁ ପୃରକ ଭୋବର ସୂଚନୋ ଦିଆ ିବ | ର ୋଗୟ ୋ ଲୋ ପୋଇଁ
ଛୋତଛୋତୀ ତରୋ ଅଭିଭୋବକଙ ଜିଲୋ ଭ ଣ ଖରଥ ୁ SDF ରଫ ସ କ ବ
ି )
ଗୁେତ୍ୱପ
ୁ
ୂର୍ଣ୍୍ ତାେିଖ:
20 august 2022 ଆରବଦ୍ନ ରର୍ଷ ତାେିଖ |
04ରୁ September
27 ସେପ୍
ସେପ୍
ଟଟେମ୍
େମ୍
ବବ
ର27th
ର
2 0 2 2 : ପେୀକ୍ଷା / ସାକ୍ଷାତକାେ |
4th
to
2022
007
ptember

ଚଳିତ ବଷ୍, ରକାଭିଡ୍ ପେିସ୍ଥତ
ି ି ରେତୁ ସର୍୍ଲିଷ୍ଟ ରୋଇଥିବା ରାର୍୍ୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନଲାଇନ୍ ପେୀକ୍ଷା /
ସାକ୍ଷାତକାେ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କୋର୍ଯିବ |ଏକାରେମିକ୍ ରଦ୍ର୍୍ନ ଏବିଂ ଆରବଦ୍ନ ଫମ୍ରେ ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଥିବା
ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାେ କେି SDF ଆରବଦ୍ନକାେୀଙ୍କୁ ସର୍୍ଲିଷ୍ଟ କେିବ |
(ଏେି ସ ୟ ସୀ ୋ ଧର ସୋକୋତକୋ / ପ ୀକୋ ଧୋ ଥୟ ରେବ | ସ ସ ସଂକିପ ତୋଲିକୋଭକ
ୁ ରୋରଥୀଙ
ପୋଇଁ ରକୃ ତ ତୋ ଖ
ି ଏବଂ ସୋନ ଜଣୋଇଦିଆ ିବ ବ
)
ଆବର୍ୟକ େକୁ ୟରମଣ୍ଟ୍ |
ନି ଲ
ନ ିଖତ ପୋଇଁ ସୋନ ରେୋଇଥବୋ କପିଗଡ
ି ରରୟୋଗ ପୋଇଁ ଆବଶୟକ |
ୁ କ
a.10th / HSC ୋକଥ ସିଟ |
b. ଫରଟୋଗୋଫ
c. ଜରଣ ଦକ କତଥୃପକଙ ୋ ୁ ସବଥନି ନ ଆୟ ର ୋଣପତ |
d. Disability ସୋଟିଫିରକଟ (ର ଉଁ ୋରନ ଅକ ତୋ ବଗଥର ଆରବଦନ କ ନି)

ସୋଧୋ ଣ ବଗଥ ଏବଂ a, b, c, (ଅକ ତୋ ବଗଥର ଆରବଦନ କ ୁ ଥବୋ ବୟକିଙ ପୋଇଁ a, b, c, d) ଉପର
ଉପର ୋକ ବୋଧତୋ ୂଳକ ଡକୁ ୟର ଣଗୁଡକ
ି ଅପରଲୋଡ କ ବ
ି ୋ ପର େି ଆରବଦନ ସମୂରଥ ୂ ରପ
ବିରବଚନୋ କ ୋ ିବ |
ସମ୍ପକ୍ ଠିକଣା
ରକୌଣସି ସଷୀକ ଣ ପୋଇଁ ରସୋ ବୋ -ଶନିବୋ ସକୋଳ 9 ଟୋ ୁ 6 ଟୋ ପ ଥୟନ କୋ ଥୟ ଦିନର
vidyadhan.odisha@sdfoundationindiacom କି ବୋ SMS କୁ 7978467808 କୁ ପ ୋନୁ |
କିପେି ଆରବଦ୍ନ କେିରବ?
1. Online ଆରବଦ୍ନ କେିବାକୁ ଆପଣଙ୍କେ ଏକ ବୟକ୍ତିଗତ ଇରମଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ େେିବା ଆବର୍ୟକ |
ସାଇବେ କାରଫ / DTP ରକନ୍ଦ୍ରେ ଇରମଲ ID ବୟବୋେ କେନ୍ତୁ ନାେିଁ କାେଣ ସମସ୍ତ ଭବିଷୟତ
ରର୍ଯାଗାରର୍ଯାଗ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଇରମଲ id କୁ ପଠାର୍ଯିବ | ର୍ଯଦ୍ି ଆପଣଙ୍କେ ଏକ ଇରମଲ୍ ID ନାେିଁ, ଦ୍ୟାକେି
www.gmail.com କିମାବ ଅନୟ ରକୌଣସି ଇରମଲ୍ ରସବା ରଦ୍ାନକାେୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଏକ ନୂତନ ଖାତା ସୃ ଷ୍ଟି
କେନ୍ତୁ | ଭବିଷୟତରେ ବୟବୋେ ପାଇଁ ଦ୍ୟାକେି ଇରମଲ୍ ଲଗଇନ୍ ଏବିଂ ପାସୱାେ୍ ମରନେଖନ୍ତୁ |
2. ଏକ ନୂତନ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ପଞ୍ଜି କେଣ କେିବାରବରଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏେିପେି ବିବେଣୀ ପାଇଁ ପଚୋର୍ଯିବ:
a. First Name: ଆପଣଙ୍କେ ର୍ିକ୍ଷାଗତ ରେକେ୍ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ଦ୍ୟାକେି ଆପଣଙ୍କେ ରର୍ମ ନାମ ଉରେଖ
କେନ୍ତୁ |
b. Last Name: ଦ୍ୟାକେି ଆପଣଙ୍କେ ର୍ିକ୍ଷାଗତ ରେକେ୍ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କେ ରର୍ଷ ନାମ ଉରେଖ
କେନ୍ତୁ |
c. Email ID: ଦ୍ୟାକେି ଆପଣଙ୍କେ ଇରମଲ୍ ଠିକଣା ଉରେଖ କେନ୍ତୁ ଏବିଂ ଆମେ ଭବିଷୟତ ସୂଚନା
ପାଇଁ ଏେି ଇରମଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିୟମିତ ର୍ଯାଞ୍ଚ କେିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାେିଁ |
d. Vidyadhan password: ଆପଣ ଉପରୋକ୍ତ ଇରମଲ୍ ଠିକଣା ସୃ ଷ୍ଟି କେିଥିବା ଉପରଭାକ୍ତା ନାମ
ପାଇଁ ଦ୍ୟାକେି ଏକ ଜର୍ିଳ ପାସୱାେ୍ ବାଛନ୍ତୁ | ପାସୱାେ୍ରେ ଅତି କମରେ 8 ଅକ୍ଷେ େେିବା ଉଚିତ, ଏେି
ପାସୱାେ୍ ଇରମଲ id ପାଇଁ ଆପଣ ସୃ ଷ୍ଟି କେିଥିବା ପାସୱାେ୍ ସେିତ ସମାନ ନୁ ରେଁ | ପେବତ୍ତ୍ୀ ସମୟରେ
ରର୍ଯରତରବରଳ ଆପଣ ବିଦ୍ୟା ଆରବଦ୍ନରେ ଲଗ୍ କେନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇରମଲ୍ id ଏବିଂ ଆପଣ ସୃ ଷ୍ଟି
କେିଥିବା ବିଦ୍ୟାଧେ ପାସୱାେ୍ ବୟବୋେ କେିବାକୁ ପେିବ | ଭବିଷୟତରେ ବୟବୋେ ପାଇଁ ଦ୍ୟାକେି ଏୋକୁ
ମରନେଖନ୍ତୁ |

ର୍ଯଦ୍ି ଆପଣ ପାସୱାେ୍ ଭୁଲି ର୍ଯାଆନ୍ତି ରତରବ ଆପଣ ରୋମପୃଷ୍ଠାରେ “Forgot password” ଲିଙ୍କ
କିିକ୍ କେି ଏୋକୁ ପୁନେୁଦ୍ଧାେ କେିପାେିରବ | ଆପଣଙ୍କେ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଇରମଲ id କୁ ଏକ ଇରମଲ ପଠାର୍ଯିବ
ର୍ଯାୋ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନ ପାସୱାେ୍ ରସଟ୍ କେିବାକୁ ଅନୁ ମତି ରଦ୍ବ |
3. ଆପଣଙ୍କ email account କୁ activation link ସେିତ ଏକ link ପଠାର୍ଯିବ I
4. ଦ୍ୟାକେି ଏକ ନୂତନ ୱିରୋରେ ଆପଣଙ୍କେ ଇରମଲ୍ ରଖାଲନ୍ତୁ | ବତ୍ତ୍ମାନ here ବର୍ନ୍ ଉପରେ କିକ୍
ି
କେନ୍ତୁ | ଏୋ ଏକ ରମରସଜ୍ ସେିତ ରୋମ ରପଜ ରଖାଲି ବ ର୍ଯାୋ ଆକାଉଣ୍ଟ active ରୋଇଛି ଏବିଂ
ଲଗଇନ୍ ଫମ୍ ଆଗକୁ ବଢିବ |
5. ନୂତନ Account ପଞ୍ଜି କେଣ କେିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଉପରୋକ୍ତ ରଷ୍ଟପ୍ 2 ରେ ରରବର୍ କେିଥିବା
ଇରମଲ୍ id ଏବିଂ ବିଦ୍ୟା ପାସୱାେ୍ ସେିତ ଦ୍ୟାକେି ଲଗଇନ୍ କେନ୍ତୁ |
6. ଆପଣ ଲଗଇନ୍ କେିବା ପରେ ଆପଣ ମୁଖୟ ରମନୁ ରେ ଏକ “Help” ଲିଙ୍କ୍ ରଦ୍ଖିପାେିରବ | ଏକ
edit Application ଏୋକୁ ଆଗକୁ ସୋୟତା, ଟ୍ରାକିିଂ ଏବିଂ ନିରଦ୍ର୍ାବଳୀ ପଢିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରସେି
ଲି ଙ୍କରେ କିକ୍
ି କେିପାେିରବ |
7. ଆପଣ ଆରବଦ୍ନ ସମାପ୍ତ ଏବିଂ ଦ୍ାଖଲ କେିବା ପରେ, ଆପଣକୁ ଏକ “ଦ୍ାଖଲ ସଫଳ” ବାତ୍ତ୍ା ଆସିବ
| ତର୍ାପି ଦ୍ୟାକେି ଧ୍ୟାନ ଦ୍ିଅନ୍ତୁ ରର୍ଯ ଆପଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ େକୁ ୟରମଣ୍ଟ୍ ଏବିଂ ଫରର୍ାଗ୍ରାଫ୍ ଅପରଲାଡ୍ କେିବା
ପରେ େିଁ ଆରବଦ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ େୂରପ ବିରବଚନା କୋର୍ଯିବ |
8. ଆପଣ ଆପିିରକସନ୍ Submit କେିବା ପରେ ଆପିରି କସନ୍ ଉପରେ ଥିବା edit ଆପିିରକସନ୍ ଉପରେ
କିିକ୍ କେି ପେିବତ୍ତ୍ନ କେିପାେିରବ |
9. SDF ସେିତ ରର୍ଯାଗାରର୍ଯାଗ ଏବିଂ ଆଗକୁ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦ୍ୟାକେି ଆପଣଙ୍କେ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଇରମଲ୍ ଏବିଂ
SMS ର୍ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ତୁ |
10. ଆରବଦ୍ନ ରକମିତ ି କେିରବ ପୁୋ ଓଡ଼ିଆ-ରେରମା ଭିଡ଼ଓ
ି ରଦ୍ଖି ପାେିରବ you tube
‘Vidyadhan India’ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଲିଙ୍କ କୁ click କେନ୍ତୁ https://youtu.be/0drDW87F27o
https://youtu.be/7tBx_1C2kj0
https://youtu.be/7tBx_1C2kj0
https://youtu.be/7tBx_1C2kj0

