
ଆଡ଼ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ 

ର୍ଦ୍ ୈନିକ ସ୍କଲ୍ୁ ର୍ଦ୍େ ଆଡ଼ମିଶନ ପାଇ ଁ ପଞି୍ଜକେଣ ପାଇ ଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ 

୧. ସ ୈନିକ ସ୍କଲ୍ୁ ସେ ଆଡ଼ମିଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନ୍ ସ ାର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମସେ ଏକାସେମୀକ୍ ବର୍ଟ ୨୦୨୩-୨୪  ାଇ ଁଉ ଲବ୍ଧ 

କୋଯାଇଛି। 

୨.AISSEE ୨୦୨୩ ସଯାଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଟୀମାସନ ଇ - କାଉନସ ଲିିଂ ସେ ଅିଂଶ ଗ୍ରହଣ  ାଇ ଁଅଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ ସ ୈନକି ସ୍କଲ୍ୁ ଆଡ଼ମିଶନ 

କାଉନସ ଲିିଂ (AISSAC) ୨୦୨୩ ସ ାର୍ଟାଲ ସେ  ଞି୍ଜକେଣ କେିବା ଆବଶୟକ। 

୩. AISSAC ୨୦୨୩  ୋମଶଟ  ାଇ ଁ ଞି୍ଜକେଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୦୬ ମାର୍ଚ୍ଟ ୨୦୨୩ ସେ କିମ୍ବା  ସେ ଆେମ୍ଭ ସହବ। 

୪. AISSAC ୨୦୨୩ ସ ାର୍ଟାଲ ସେ  ଞି୍ଜକେଣ  ାଇ ଁ AISSEE 2023 ଆସବଦନ ନମ୍ବେ୍ ଆବଶୟକ। ସେଣ ୁ , AISSEE 

2023ସଯାଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଟୀ ଙୁ୍କ AISSAC 2023 ଆେମ୍ଭ  ବୂଟେୁ ସେଫସେନ୍ସ େକୁୟସମଣ୍ଟ ପ୍ରସୁ୍ତେ େଖବିାକୁ  ୋମଶଟ ଦିଆଯାଉଛି। 

5.NTA ସ ାର୍ଟାଲ ସେ AISSEE 2023  ଞି୍ଜକେଣ  ମୟସେ  ଞ୍ଜୀକୃେ ସହାଇର୍ବିା ସମାବାଇଲ ନମ୍ବେ ଓ ଇ ସମଲ୍ ଆଇେି କ ୁ

ସଗ୍ାର୍ିଏ ର୍େ  ା ୱାେ  ଠାଯିବ। 

୬.OTP ପ୍ରସବଶ କେିବା  ସେ ପ୍ରାର୍ଟୀ ମାନଙୁ୍କ ସ ମାନଙ୍କ  ା  ୱାେଟ ସ ର୍୍ କେିବାକୁ  ଡ଼ିବ। ୋ  ସେ ପ୍ରାର୍ଟୀ ମାସନ ସ ମାନଙ୍କ 

ୟୁଜେ ଆଇେି ଭାବସେ ସ ମାନଙ୍କେ ଆସବଦନ ନମ୍ବେ୍  ହିେ  ାଇନ୍ ଇନ୍ କେିବା ଏଵିଂ ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ସ ର୍୍ ସହାଇର୍ବିା 

 ା  ୍ୱାେଟ ପ୍ରସବଶ କେିବା ଆବଶୟକ କେନି୍ତ।ପ୍ରାର୍ଟୀ ମାନଙୁ୍କ ସ ମାନଙ୍କ  ା  ୍ୱାେଟ କାହା  ହିେ ଅିଂଶଦିାେ ନ କେିବାକ ୁ ୋମଶଟ 

ଦିଆଯାଇଛି। ଏବିଂ  େବର୍ତ୍ଟୀ ଇ କାଉନସ ଲିିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା  ାଇ ଁସ ମାନଙ୍କ PASSWARD   ଠିକ ୍ଭାବସେ ସନାର୍୍ କେିବାକୁ ମଧ୍ୟ 

ଅନୁସୋଧ କୋଯାଉଛି। 

୭. ଫଳ  ାଇନ୍ ଇନ୍  ସେ, ପ୍ରାର୍ଟୀ ଙ୍କ ବିବେଣୀ ସ୍ଵୟିଂଚାଳିେ ଭାବସେ AISSEE 2023  ଞି୍ଜକେଣ ୋର୍ା ସବଶ ୍େୁ ଅଣାଯିବ। 

୮.  ବିସଶର୍ େର୍ୟ  ନୁଃ ନିଶି୍ଚେ କୋଯିବ।  ବିସଶର୍ େର୍ୟ ନିଶି୍ଚେ ସହବା  ସେ ହଁି ପ୍ରାର୍ଟୀଙ୍କ  ଞି୍ଜକେଣ  ଫଳ ସବାଲି 

ବିସବଚନା କୋଯିବ। 

୯. AISSAC 2023 ସ ାର୍ଟାଲ ସେ  ଞ୍ଜୀକୃେ ସହାଇନର୍ବିା ପ୍ରାର୍ଟୀ ମାସନ , ସକୌଣ ି ସ ୈନକି ସ୍କଲ୍ୁ ସେ ( ନୂେନ ସ ୈନିକ ସ୍କଲ୍ୁ 

ଅନ୍ତଭଟୁ କ୍ତ କେି )  ିର୍ ଆବଣ୍ଟନ  ାଇ ଁବିଚାେ କୋଯିବ ନାହଁି। 

୧୦.ବସୃି୍ତତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ  

ନିସଦଟଶାବଳୀ ଏବିଂ କାଯଟୟ  ଚୂୀ ଖବ୍ୁ ଶୀଘ୍ର AISSSAC 2023 ସ ାର୍ଟାଲ  ସେ ଅ ସଲାଡ଼ ସହବା। 

ଇ କାଉନର୍ଦ୍ ଲିିଂ ବଷିୟର୍ଦ୍େ ଅଧକି ଜାଣିବା ପାଇ ଁ AISSAC 2023 ର୍ଦ୍ପାର୍ୋଲ ପେିଦଶେନ କେୁଥାନ୍ତୁ । 

 



 ଚୂନା: 

ସ ୈନିକ ସ୍କଲ୍ୁ ଗ୍େୁିକ  ମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଟ ଆବା ିକ ଇିଂୋଜୀ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କଲୁ ଯାହା ଏକ  ାଧାେଣ  ାଠୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କସେ ଏବିଂ  ିବିଏ ଇ 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ  ହିେ ଜଡ଼ିେ। ଅଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦୟାଳୟ  େୀକ୍ଷା ବୟେୀେ ନୟା ନାଲ େିସଫନ୍ ସ ଏକାସେମୀ (NDA) , ଖେକ 

ୱାସ୍ଲା ( ସୁନ), ଇଣି୍ଡଆନ ନାଭାଲ ଏକାସେମୀ,ଏଜୀମାଲା, ଏବିଂ ଅନୟାନୟ ସେନିିଂ ସେ ସଯାଗ୍ ସଦବା  ାଇ ଁସ ୈନିକ ସ୍କଲ୍ୁ 

କୟାସେର୍ ପ୍ରସୁ୍ତେ କେନି୍ତ । ମସ୍ତ  ସ ୈନିକ ବିଦୟାଳୟ ଗ୍ଡୁ଼କି ସକବଳ ବିଜ୍ଞାନ ବିର୍ୟଗ୍ଡୁ଼ିକ  ାଇ ଁଉତ୍ସାହିେ କସେ । ଏକାସେମୀକ୍ 

ଅଗ୍ରଗ୍େି ବୟେୀେ , ଛାତ୍ରମାସନ  ହ  ାଠୟକ୍ରମ ଏବିଂ କାଯଟୟକଳା , ଏବିଂ  ାମାଜିକ ଭାବସେ ଉ ସଯାଗ୍ୀ ଉତ୍ପାଦନକାେି କାଯଟ 

ମାଧ୍ୟମସେ ସ ମାନଙ୍କେ  ଜୃନଶୀଳ ଅଧ୍ୟା ନା ବିକାଶ କେିବାକ ୁଉତ୍ସାହିେ କେନି୍ତ । ସ ଗ୍େୁିକ ମଧ୍ୟ  ମସ୍ତ ପ୍ରମଖୁ ସଖଳ ଗ୍େୁିକ 

 ହିେ ବୟବସି୍ଥେ ଭାବସେ  େିଚିେ ହୁଏ ଏବିଂ  ମସ୍ତଙୁ୍କ ଏନ୍  ି  ି  ୋଲିମ ଦିଆଯାଏ। 


