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    tIcf kT-Øm\ kvIqÄ Item-Õ-വ ിേനാS-\p-_-Ôn¨v  s]mXp 
hnZym -̀ymk hIp¸v  2023  ജ വരി 03   apXÂ  07 hsc DISHA lbÀ ÌUoസ് 

FIvkvt]m F¶ t]cnÂ േകാഴിേ ാട് ബീ ിൽ  (ലയൺസ് പാർ ി   എതിർവശം) 

hnZym -̀ymk FIvkvt]m kT-L-Sn-¸n-¡p¶p. 60 Ìmfp-I-fn-embn  C´-y-bnse Gä-hpT 

anI¨ bqWn-th-gvkn-än-I-fpw hnZ-ym- -̀ymk Øm]-\-§-fpT CXnÂ ]s¦-Sp-¡p-¶p. 

lbÀ sk¡â-dn¡v tij-ap-ff D]-cn-]-T\ Ah-k-c-§-sf-¡p-dn¨v hnZ-ymÀ°n-

IÄ¡pw c£n-Xm-¡Ä¡pw amÀK-\nÀt±iw \ÂIp-¶-Xn-\mbn kwL-Sn-¸n-¡p¶ 

{it²-b-amb Hcp    hnZ-ym- -̀ymk taf-bmWv ‘Zni ഹയർ ഡീസ് എ ്േപാ’. 

     ZniþbnÂ IcnbÀ skan\mdpIfpw C´ybnse {]apJ hnZym`ymk 

Øm]\§fpsS ÌmfpIfpw Hcp¡nbncn¡p¶p. cm-P-ys¯ anI¨ bqWn-th-gvkn-än-

Ifpw D¶X hnZ-ym- -̀ymk Øm]-\-§fpw ]s¦-Sp¸n¨v sImpff  FIvkn -_n-j-\p-

IfmWv kwLSn¸n¨n«pffXv.  tZiob {]m[m-\-y-ap-ff A¼-tXmfw D¶X                   

hnZ-ym- -̀ymk Øm]-\-§Ä Zni þ bnÂ ]s¦-Sp-¡p-¶p. tI{µþ kwØm\ kÀ¡m-

cn\p IognÂ {]hÀ¯n-¡p¶ tZiob \ne-hm-c-ap-ff Øm]-\-§-fpsS Iym-¼kp-IÄ, 

tIm-gvkp-IÄ,- ]-T-\-coXn, {]th-i\ \S-]-Sn-IÄ sXmgnÂ km²yXIÄ F¶n-h-sb-



¡p-dn-s¨Ãmw hnZ-ymÀ°n-IÄ¡pw c£n-Xm-¡Ä¡pw hnZ-ym- -̀ymk {]hÀ¯-IÀ¡pw 

kÀtÆm-]cn s]mXp-P-\-§Ä¡pw t\cn-«-dn-bm³ Ah-k-c-sam-cp-¡p ു. 

National Institute of Technology Calicut, Indian Institute  of Management  
(IIM-K), IISER, Indian Institute of Craft and Desighn Jaipur, Tata Institute of 
Social Science (TISS) Bombay , Indian Naval Academy Ezhimala, Regional 
Institute of Education Mysure, Central Leather Research Institute of Chennai,Sree 
Narayana Guru Open University, IGNOU, NIFT Kannur, NUALS, The Institute 
of Company secretaries of India, Central University of Kerala, APJ Abdul Kalam 
Technological University, Media Academy,  Rajiv Gandhi Academy For Aviation 
Technology, Kerala University of Digital Science, Sree Sankaracharya University 
of Sankskrit, Lakshmi Bhai National College of Physical Education, Institute of 
Cost Accounts of India, NIELIT, Central Institute of Plastic Technology, Indian 
Institute of Handloom Technology, Indian Institute of Space Technology, Aligarh 
Muslim University, All India Institute of Speech and Hearing Mysore, National 
Institute of Speech and Hearing, Indian Institute of Packaging Bombay,NID 
Andraprdesh, Central Institute of Fisheries, IIT Madras, Indian Institute of Cost 
Accounts, National Career Center for Differently Abled Trivandrum, Indian 
Institute  of Hotel Management and Catering Technology,Kerala Vetenary and 
Animal Sciences, Food Craft Institute,Nursing Institute,Pharmacy College, Fine 
Arts College and Chembai Music College ട ിയ േദശീയ വിദ ാഭ ാസ 

ാപന െള ം Cochin University for Science & Technology,Kerala 
Kalamandalam, Malayalam University, Calicut University, Kannur University 

XpS-§nb tIc-f-¯nse {]apJ kÀÆI-em-im-e-I-fp-a-S¡w   Hcp-Ip-S-¡o-gnÂ H¯p-
tN-cp¶ D¶X hnZ-ym- -̀ymk  {]ZÀi-\-¯nÂ F¯n-t¨-cp¶   hnZ-ymÀ°n-IÄ¡v 
kwØm\ lbÀsk-¡âdn hnZ-ym- -̀ymk hIp¸v ZoÀL-Ime  Kth-j-W-¯n-eqsS  

hnI-kn-¸n¨ K-DAT F¶ A`n-cpNn \nÀ®b ]co-£sb ]cn-N-b-s¸-Sm ം ൻ ി 
രജി ർ െച വർ ് അതിൽ പെ വാ ളള Ah-k-chpw   Hcp-¡n-bn-«p-v. 

CXnt\mSv A\p_Ôn¨v hnhn[ taJeIfnÂ {]mKÛyw sXfnbn¨ 
hyànIfpw IcnbÀ taJebnse hnZKv²cpw \bn¡p¶ skan\mdpIÄ 2023  
ജ വരി 03   apXÂ  07 hsc cmhnse 9.30 apXÂ sshIpt¶cw 5.00 aWn hsc 
\S¯s¸Sp¶XmWv. സിവിൽസർ ീസ്, േഫാേ ാ ഫി, മ സിക്, ലി േറ ർ, 
വിേദശപഠനം, ഡിൈസൻ, മീഡിയ,േ ാർട്സ്, ാ ്സ്, ഡ് & ന ീഷൻ, െമഡി ൽ, 
അ ൗ ിങ്, െസൻ ൽ ണിേവ ി ി & CUET 2023, റിസം, ം, ാർ ് അപ് ട ിയ 



വിവിധ േമഖലെയ റി  ് വിദഗ െട ഒ  പാനൽ വിദ ാർ ിക മായി ദിശ 
െസമിനാറിൽ സംവദി താണ്. 

േകാഴിേ ാട്, ക ർ,മല റം, വയനാട് എ ി ജി കളിെല ഹയർെസ റി 

വിദ ാർ ികെള ദിശ ഹയർ ഡിസ് എ ്േപായിൽ പെ ി തി  ിൻസി ൾമാർ 

േവ  സൗകര ം ഒ േ ം, എ ്േപായിൽ പെ തി  ഇേതാെടാ ം നൽ  

(www.disha2023.in) ലി ിൽ രജി ർ െചേ താെണ ം അറിയി . ഈ ജി കളിെല 

വിദ ാഭ ാസ ജി  കൺവീനൻമാർ ത േ ാ ാ കളിൽ പെ  വിദ ാർ ിക െട 

ലി ് ജ വരി 1-◌ാ◌ം തീയതി ൈവകി ് 5 മണി ് ായി ഡയറ േറ ിൽ 

അറിയിേ താണ്. മ ് ജി കളിെല തത്പരരായ വിദ ാർ ികൾ ം ലി ിൽ രജി ർ 

െച  എ ്േപായിൽ പെ ാ താണ്. അേതാെടാ ം മ ജി കളിൽ നി ം 

കലാേമളെ  വിദ ാർ ികെള എ ്േപായിൽ പെ തി ളള നിർേ ശം 

സം ാനെ  വൻ ഹയർെസ റി കളിൽ നി ം നൽ വാൻ 

ിൻസി ൾമാർ ിേ താണ്. 
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