ନର୍ସିଙ୍ଗ ରରଜିଷ୍ଟ୍ରର୍ସନ ପୁନଃ ନବୀକରଣ ପାଇଁ କିପରି ଆରବଦନ କରିରବ ?
ଆରବଦନ କରିବା ପୂବବରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ
1) ନିଜଯ ାସ୍ପାର୍ଟ ସ୍ପାସ୍ର୍ା (ନର୍ସିଙ୍ଗ ସ୍େର୍ସ ସ୍ଯ ଅସ୍ରାନ ିନ୍ଧଥି
ି ଫା ସ୍ପାସ୍ର୍ା)
2) ନିଜଯ ର୍ସମ୍ପୂର୍ଟ ଦସ୍ତଖତ
3) ନିଜଯ ୁଯୁର୍ା ସ୍ଯଜିଷ୍ଟ୍ରର୍ସନ ର୍ସାର୍ିପିସ୍େର୍
4) ସ୍ଯଜିଷ୍ଟ୍ରର୍ସନ ାଆଁ ଉମୁକ୍ତ ସ୍ଦୟ ସ୍େଫ ନରାଆନ ସ୍େର୍ ଫୟାଙ୍କ ପ ଆଣ୍ଡିଅ ସ୍ଯ

ପ୍ରଥରମ କଣ କରିରବ
1) ନିଜଯ ାସ୍ପାର୍ଟ ସ୍ପାସ୍ର୍ା (ନର୍ସିଙ୍ଗ ସ୍େର୍ସ ସ୍ଯ ଅସ୍ରାନ ିନ୍ଧଥି
ି ଫା ସ୍ପାସ୍ର୍ା) େୁ େମ୍ପୁର୍ଯ ସ୍କାନଯ ସ୍ଯ (730 pixel width x
540 pixel height) ର୍ସାଆଜ଼ େଯି .jpeg / .jpg ପଭଟାର୍ ସ୍ଯ ସ୍ର୍ସବ େଯନ୍ତୁ ସ୍ମଯିେି ତାହାଯ ଓଜନ 50 KB ବିତସ୍ଯ
ର୍ସୀଭିତ ଯହିଫ
2) ନିଜଯ ର୍ସମ୍ପୂର୍ଟ ଦସ୍ତଖତ େୁ ଏେ ର୍ସାଧା ୋଗଜସ୍ଯ ସ୍ରଖିେି େମ୍ପୁର୍ଯ ସ୍କାନଯ ସ୍ଯ (250 pixel width x 50 pixel height)
ର୍ସାଆଜ଼ େଯି .jpeg / .jpg ପଭଟାର୍ ସ୍ଯ ସ୍ର୍ସବ େଯନ୍ତୁ ସ୍ମଯିେି ତାହାଯ ଓଜନ 20 KB ବିତସ୍ଯ ର୍ସୀଭିତ ଯହିଫ
3) ନିଜଯ ୁଯୁର୍ା ସ୍ଯଜିଷ୍ଟ୍ରର୍ସନ ର୍ସାର୍ିପିସ୍େର୍ ଯ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବ (ଆଗ ଓ ପଛ) େୁ େମ୍ପୁର୍ଯ ସ୍କାନଯ ସ୍ଯ (750 pixel width x
540 pixel height) ର୍ସାଆଜ଼ େଯି .jpeg / .jpg ପଭଟାର୍ ସ୍ଯ ସ୍ର୍ସବ େଯନ୍ତୁ ସ୍ମଯିେି ତାହାଯ ଓଜନ 100 KB ବିତସ୍ଯ
ର୍ସୀଭିତ ଯହିଫ

ରରଜିଷ୍ଟ୍ରର୍ସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ରଦୟ ରକରତ୍ ରକମିତ୍ି ଜାଣିରବ
1) ର୍ସାଧାଯର୍ତଃ ବାସ୍ଫ ୁନଃ ନଫୀେଯର୍ ାଆଁ ସ୍ଦୟ 5 ଫର୍ଟ ାଆଁ - ର୍ 200 ଙ୍କା (ଏ. ଏନ. ଏଭ. / ଜି. ଏନ. ଏଭ / ଫି.ଏର୍ସ.ର୍ସି
/ ସ୍ାେ ସ୍ଫଶିେ ଫି.ଏର୍ସ.ର୍ସି / ି.ଜି. ଡିସ୍ଲାଭା ସ୍ୋର୍ସଟ ାଆଁ ) ଓ 5 ଫର୍ଟ ାଆଁ - ର୍ 300 ଙ୍କା (ଏଭ.ଏର୍ସ.ର୍ସି ଏଫଂ ଉଉଚ୍ଚତଯ
ଶିକ୍ଷ୍ୟା ାଆଁ)
2) ମଦି ସ୍େୌର୍ର୍ସି ନିଫଟଚନୀୟ ୋଯର୍ ଫଶତଃ ନଫୀେଯର୍ ତାଯିଖ 30 ଦିନଯୁ ଧିେ ଫିଭବ ସ୍ହାଆଥାଏ , ସ୍ର୍ସ ସ୍କ୍ଷ୍ତ୍ରସ୍ଯ ,
ଉସ୍ଯାକ୍ତ ନଫୀେଯର୍ ସ୍ଦୟ ର୍ସହିତ ଫାର୍ିେ ର୍ 100 ଙ୍କା ହାଯସ୍ଯ ତୟଧିେ ପାଆନ ସ୍ଦଫାେୁ ଡିଫ , ଏଯିେି ସ୍ଗାର୍ିଏ ଦିନ
ଫା ସ୍ଗାର୍ିଏ ଭାର୍ସ ଫିଭବ ସ୍ହସ୍ର ଭଧ୍ୟ ଏେ ଫର୍ଟ ାଆଁ ତୟଧିେ ପାଆନ ସ୍ଦଫାେୁ ଡିଫ

ରେଟ ବୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ରର ରଦୟ କିପରି ଅନାଇନ ରର ଭରିରବ ?
1) ଆନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଭାନୁ ଅର ସ୍ଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ସ୍ର୍ସାାନ ଗୁଡେ
ି ନୁ ର୍ସାସ୍ଯ ଉମୁକ୍ତ ସ୍ଦୟ ସ୍େଫ ନରାଆନ ସ୍େର୍ ଫୟାଙ୍କ ପ
ଆଣ୍ଡିଅ ସ୍ଯ ବଯନ୍ତୁ

ଅନାଇନ ରର କିପରି ଆରବଦନ କରିରବ ?
1) ରଥସ୍ଭ ଉସ୍ଯାକ୍ତ ସ୍ର୍ସାାନ ନୁ ର୍ସାସ୍ଯ ସ୍େର୍ ଫୟାଙ୍କ ପ ଆଣ୍ଡିଅ ସ୍ଯ ନଫୀେଯର୍ ାଆଁ ସ୍ଦୟ ସ୍ଦଆର୍ସାଯିରା ସ୍ଯ ଓ
ସ୍ପାସ୍ର୍ା, ଦସ୍ତଖତ , ର୍ସାଟିଫିରକଟ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବ (ଆଗ ଓ ପଛ) ର ସ୍କାନ େି େଯି ର୍ସଯିରା ସ୍ଯ , ନରାଆନ ସ୍ଯ ଥିଫା
ଅସ୍ଫଦନ ତ୍ର ସ୍ଯ ଥିଫା ତଥୟ ଗୁଡେ
ି ୁ ଏେ ର୍ସାଧା ୋଗଜସ୍ଯ / ର୍ସଠିେ / ନିବୁ ର
ଟ ବାଫସ୍ଯ ସ୍ରଖିନିନ୍ତୁ
Type Of Registration
Course passed
If M.Sc Specialty for MSC
Year of Passing
Name of the Institution
SBI e-Pay
SBI Ref No

Renewal Registration

Amount Paid
Date of Payment
Full Name
Fathers Name
Mothers Name
Date of Birth
Sex
Address
MOB No
Email
Exam Held
Duration of course from
Duration of Course To
Roll no issued by Nursing Board
Existing Registration No
Existing Regd Date
Existing Regd Valid
Examining Board
Date of publication of result
2) ସ୍ରଖି ର୍ସଯିରା ସ୍ଯ ର୍ସଫଟାଧିେ 5-10 ଭିନର୍
ି ଭଧ୍ୟସ୍ଯ ନରାଆନ ସ୍ଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ଦଯଖାସ୍ତ ପଭଟ ଯ ତଥୟ ୁର୍ଟ େଯନ୍ତୁ ଏଫଂ
ଅର୍ଙ୍କଯ ସ୍କାନ େଯିଥିଫା ସ୍ପାସ୍ର୍ା, ଦସ୍ତଖତ , ର୍ସାଟିଫିରକଟ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବ (ଆଗ ଓ ପଛ) ତଥୟ କୁ ଅପ ରାଡ କରନ୍ତୁ ଓ
ତ୍ାପରର ର୍ସବମିଟ କରନ୍ତୁ
3) ର୍ସଫଭିର୍ େରାସ୍ଯ ସ୍ଦଖିସ୍ଫ ଅର୍ଙ୍କୁ ଅର୍ଙ୍କଯ ସ୍ଯଜିଷ୍ଟ୍ରର୍ସନ ଦଯଖାସ୍ତ ଯ ଏେ େୀତା ନେର ରି ଣ୍ଟ ାଆଁ ଭିମ
ି ିଫ ଓ
ତାହାେୁ ନିଜଯ ବଫିର୍ୟତ ନୁ ର୍ସନ୍ଧାନ ାଆଁ ଯଖନ୍ତୁ
4) ମଦି ର୍ସଫଭିର୍ େରାସ୍ଯ ସ୍ଦଖିସ୍ଫ ଅର୍ଙ୍କୁ େମ୍ପୁର୍ଯ େିଛ ି ଏଯଯ / ସ୍ଦଖାଉଛି , ସ୍ତସ୍ଫ ଏହା ଆଣ୍ଟଯସ୍ନର୍ ସ୍ଯ େଭ
ଗତିଶୀତା ାଆଁ ସ୍ହାଆଥାଏ ଫା ସ୍େସ୍ତେ ସ୍ଥସ୍ଯ ସ୍କାନ େି ଗୁଡେ
ି ନୟ ପଭଟ ଫା ଧିେ ଓଜନ ସ୍ହାଆଥିଫାଯୁ ସ୍ହାଆଥାଏ ,
ଏଯି ସ୍ଥସ୍ଯ, ୁନଫଟାଯ ଉସ୍ଯାକ୍ତ ରକ୍ରିୟା ଜାଯି ଯଖନ୍ତୁ , େିନ୍ତୁ ଭାସ୍ନ ଯଖନ୍ତୁ, ସ୍ମ ଫୟାେ ସ୍ପର୍ସ େିଲେ େଯି ୁନଫଟାଯ ତଥୟ
ବଯନ୍ତୁ ନାହିଁ , ବଯିସ୍ର ର୍ସଦାସ୍ଫସ୍ ସ୍ର୍ସହି ଏେ ଏଯଯ ସ୍ଦଖାଆଥାଏ | ସ୍ର୍ସଥିାଆଁ. ରାଯମ୍ଭଯୁ ୁନଫଟାଯ ଅସ୍ଫଦନ େଯିଫାେୁ
ଡିଫ | ନସ୍ଚତ , 1-2 ଘଣ୍ଟା ସ୍ଯ ୁନଫଟାଯ ସ୍ଚୋ େଯନ୍ତୁ | ମଦି ତା ର୍ସସ୍େ ଏୋବି ଏଯଯ ଅସ୍ର୍ସ, ସ୍ତସ୍ଫ ଏେ
ଭାଆସ୍କ୍ରାର୍ସପଟ ୱାଡଟ ସ୍ଯ ଉସ୍ଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ତଥୟ େୁ ର୍ାଆ େଯି ତତ ର୍ସହିତ ସ୍କାନ େି ଗୁଡେ
ି ନିଭନସ୍ଯ ଥିଫା ଆ -ସ୍ଭର
ସ୍ଯ ସ୍ଠଆଦିନ୍ତୁ |
onmrchelpline@gmail.com
5) ସ୍ର୍େନିୋର ର୍ିଭ ଦ୍ୱାଯା ଅର୍ଙ୍କଯ ର୍ସୁଫଧ
ି ା େୁ 48-72 ଘଣ୍ଟା ଭଧ୍ୟସ୍ଯ ର୍ସଭାଧାନ େଯିଦଅ
ି ମି ଫ ଓ ଅର୍ଙ୍କୁ ଅର୍ଙ୍କଯ ଆସ୍ଭର ଭାଧ୍ୟଭସ୍ଯ ଜର୍ାଆଦିଅମି ଫ | ସ୍ର୍ସଥିାଆଁ ଅସ୍ଫଦନ ୋଯୀଭାସ୍ନ ନିଜଯ ଆ-ସ୍ଭର ସ୍ଦଫାାଆଁ ନୁ ସ୍ଯାଧ |
6) ମଦି ଅସ୍ଫଦନ ର୍ସଭୟସ୍ଯ ରତୟେ ତଥୟ ଓ ସ୍ଦୟ ର୍ସଠିେ ଥାଏ, ସ୍ତସ୍ଫ ଅସ୍ଫଦନ େଯିଫାଯ 5-7 ଦିନସ୍ଯ ଅସ୍ଫଦନୋଯୀ
ଭାସ୍ନ www.onmrc.in ସ୍ୱଫ ର୍ସାଆର୍ ୁନଫଟାଯ େୁ ମାଆ ନିଜଯ ଆ-ସ୍ଭର ଅଆଡି ଓ ଜନମ ତାଯିଖ ସ୍ଦଆେି ରଗ ନ
େସ୍ର ସ୍ର୍ସଭାନଙ୍କୁ ସ୍ର୍ସଭାନଙ୍କଯ ସ୍ଯଜିଷ୍ଟ୍ରର୍ସନ ର୍ସାର୍ିପିସ୍େର୍ ଭିମ
ି ି ଫ ମାହାେି ସ୍ର୍ସଭାସ୍ନ ଡାଉନସ୍ରାଡ େଯି ରି ଣ୍ଟ େଯିାଯିସ୍ଫ |
ସ୍େୌର୍ର୍ସି ହାଡଟ େି ର୍ସାର୍ିପିସ୍େର୍ ଦିଅମି ଫ ନାହିଁ |

