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അംഗപരിമിതരായ യുവപ്രതിഭകളെ കളെത്തുന്ന പദ്ധതി
1.

K-DISC, സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ്, നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ് പീ് ചീ ് & ഹീയറിംഗ് (NISH), കകരെ സാമൂഹയ
സുരക്ഷാമിഷൻ (KSSM), ICCONS എന്നിവയുമായി സഹകരി ് അംഗപരിമിതരായ യുവപ്രതിഭകളെ കളെത്തുന്നു.
പ്രതിഭാധനരം, സര്ഗ്ഗSശക്തിിയുവരുവരം, നൂതനമായ കളെത്തലുകൻ നടത്തിയിട്ടുവരുവരം, വയതയസ്തമായി ചിന്തി ്
പ്രവര്ഗ്ഗത്തനളിലെിെ ളട ിയതിയ കളെത്തലുകൻ നടത്തുന്നവരമായ 15 നു കമൻ 40 വയസ്സിന് താളെ പ്രായമുവരു 100
പെം ഭിന്നകശക്തഷിക്കാളര കളെത്തി അവര്ഗ്ഗക്ക് ത തൻ അനുതലമായ സാഹചരയളിലളം വിവിധ സഹായ
സംവിധാനളിലളം ലഭയമാക്കി പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പരിപാടിയുളട ഉകേശക്തയം.

2.

31, 2019

പ്രതിഭാ തിരളെ പ്പിനുവരു മാനദണ്ഡളിലള്
3.

(Resident), 15 നും 40 നും മകധയ പ്രായമുവരുവരം 40% ത്തികലാ അതിലധികകമാ
ഭിന്നകശക്തഷിയുവരുവരം, സവികശക്തഷമായ കെിവുകള്, നൂതനമായ കളെത്തലുകള് പ്രകതയക പ്രതിഭയുവരുവര്
തുടളിലിയവയുവരുവരം ആയിരിക്കണം.

4. താളെപ്പറയുന്ന അംഗപരിമിതിയുവരുവര്ഗ്ഗക്ക് അകപക്ഷിക്കാം
വിഭാഗം 1.

അന്ധത
കാഴ്ച് ക്കുറവ്

വിഭാഗം 2.

ബധിരത
കകള്വിക്കുറവ്
സംസാരഭാഷ വവകലയം

വിഭാഗം 3.

കുഷ്ഠകരാഗം ചികിത്സി ് കഭദമായവര്ഗ്ഗ
ചലന വവകലയം
ഹ്രസവകായതവം
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ആസിഡ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായവൻ
അരിവാള്കരാഗം
ഹീകമാീീലിയ
തലസീമിയ
വിഭാഗം 4.

ബുദ്ധിപരമായ വവകലയം
പഫ് ിസം
പഠനവവകലയം
മാനസികകരാഗം

വിഭാഗം 5.

ളസറിബ്രല് പാല്സി
മസ്കുലര്ഗ്ഗ ഡികരാീി
മള്ഫ് ിപ്പി ള് സ്ക്ലീകറാസിസ്

വിഭാഗം 6.

ബഹുവവകലയം

പ്രതിഭാ/പ്രാഗത്ഭ്യ കമഖലകള്
5. താളെപറെിരിക്കുന്ന കമഖലകെിൻഏളതങ്കിലും 2 കമഖലകെിൻപ്രകതയക പ്രാഗത്ഭ്യം ഉവരുവര്ഗ്ഗക്കാണ് ഈ പരിപാടിയിൻ
പളങ്ക ക്കാവുന്നത്.
a. STEM (സയന്സ്റ്സ്, സാകങ്കതികവിദയ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാത്സ്)
b. വിവരസാകങ്കതിക വിദയയുമായി ബന്ധളപ്പഫ് വ (ളമാവബല് ആപ്പുകളളട വികസനം തുടളിലിയവ)
c. കരളകൌശക്തലം (പ്രകതയകിച്ചം തകേശക്തീയ വസ്തുക്കളം രീതികളം ഉപകയാഗി ് വികസിപ്പി വ)
d. കലയും ചിത്രരചനയും
e.

ഭക്ഷണം,

ആകരാഗയം.

ജീവിതവശക്തലീ

കമഖലകെിളല

നൂതനമായ

ആശക്തയളിലകൊ

പ്രവര്ഗ്ഗത്തനളിലകൊ
f. സംഗീതം (കവാക്കല്, ഉപകരണ സംഗീതം, രചന)
g. നൃത്തം
h. ക്രിയാത്മക സാഹിതയരചനകൻ
i. വീഡികയാ ക്ലിപ്പുകള് (ളമാവബല് കീാണ് ഉള്ളപ്പളടയുവരുവ ഉപകയാഗി ് നിര്ഗ്ഗമി ത്)
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j. ിയതിയകതാ വയതയസ്ഥമായകതാ ആയ ആശക്തയളിലള് ബിസിനസ് കമാഡല് തുടളിലിയവ (കാര്ഗ്ഗഷികകമഖല, പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലനം, ജലസംരക്ഷണം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം,
ദുരന്തനിവാരണം തുടളിലിയ കമഖലകെില്)

ളസലക്ഷന്സ്റ് നടപടിക്രമം
6. അകപക്ഷകൻ കനരികഫ് ാ,

അകപക്ഷകന്

കവെി

രക്ഷിതാക്കള്,

ലീഗല്

ഗാര്ഗ്ഗഡിയന്സ്റ്സ്,

അദ്ധയാപകൻ,

ളകയര്ഗ്ഗകടക്കര്ഗ്ഗമാൻതുടളിലിയവര്ഗ്ഗകക്കാ അകപക്ഷ സമര്ഗ്ഗപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
7. അകപക്ഷകള് പണ്വലനായി മാത്രകമ സമര്ഗ്ഗപ്പിക്കാൻ കെിയുകയുള്ളൂ. താളെപ്പറെിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനളിലളളട
ളവബ് വസറ്റുകൻവെി അകപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
•

KDISC

•

NISH

•

KSSM

•

സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ്

8. അകപക്ഷാീാറത്തിലുവരു നിര്ഗ്ഗകേശക്തളിലൻപ്രകാരം അകപക്ഷകൻപൂര്ഗ്ഗൂമായി പൂരിപ്പി ് സമര്ഗ്ഗപ്പികക്കെതാണ്.
9. കനരിഫ് ് അകപക്ഷകെ് സമര്ഗ്ഗപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമുവരുവര്ഗ്ഗക്ക് അക്ഷയ കകരങ്ളിലൻ വെി ളസൌജനയമായി അകപക്ഷകെ്
സമര്ഗ്ഗപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
10. ളതറ്റ്യൂട്ട് ായ വിവരളിലള് നല്കുന്നവളര അകയാഗയരാക്കുകയും, തുടര്ഗ്ഗകഫ് ളിലെിൻഒെിവാക്കുകയും ളചയ്യുന്നതാണ്.
11. അകപക്ഷ സമൻപ്പികക്കെ അവസാന തീയതി ജനുവരി 31.

അപേക്ഷപ

ോട ോപ്പം സമര്പ്പ്പിപ്ട പേഖകൾ

12. താളെപ്പറെിരിക്കുന്ന കരഖകള് അകപക്ഷപൂരിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരികക്കെതാണ്.
a. അകപക്ഷകളെ സ്ക്ാൻ ളചയ്ത കീാകഫ് ാ (10 MB യില് തടാളത)
b. അംഗപരിമിതിയുളട തരവും ശക്തതമാനവും ളതെിയിക്കുന്ന അംഗപരിമിതി സര്ഗ്ഗഫ് ിീിക്കറ്റ്യൂട്ട് ിളെ

സ്ക്ാൻ

ളചയ്ത കകാപ്പി (10 MB യില് തടാളത)
c. പ്രാഗത്ഭ്യം സാധൂകരിക്കുന്ന 2 കരഖകളളട സ്ക്ാൻ ളചയ്ത കകാപ്പി (സര്ഗ്ഗഫ് ിീിക്കറ്റ്യൂട്ട് ്, കീാകഫ് ാസ്,
പത്രവാര്ഗ്ഗത്തകെ്, തുടളിലിയവ) (10 MB യില് തടാളത)
d. താങ്കളെക്കുറി ് കനരിഫ് റിയാവുന്ന രെ് വയിികളളട കപരം, കമല്വിലാസവും കീാണ് നമ്പരം
(അധയാപകര്ഗ്ഗ, പരിപാലകര്ഗ്ഗ, പ്രിന്സ്റ്സിപ്പൻ, ജനപ്രതിനിധികൻകഡാക്ടര്ഗ്ഗമാൻമുതലായവൻ)
e. പ്രാഗത്ഭ്യവുമായി ബന്ധളപ്പഫ്  വീഡികയാ ക്ലിപ്പുകെ് (10 MB യില് തടാളത)
13. അകപക്ഷ സമര്ഗ്ഗപ്പിക്കുന്നത് അകപക്ഷകനളെങ്കിൻതാളെപ്പറെിരിക്കുന്ന കരഖകള് തടി സമര്ഗ്ഗപ്പികക്കെതാണ്
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a. ഒപ്പിളെ സ്ക്ാന്സ്റ് ളചയ്ത കകാപ്പി (10 MB യില് തടാളത)
b. അംഗീകൃത തിരി റിയല് കാര്ഗ്ഗഡിളെ സ്ക്ാൻളചയ്ത കകാപ്പി (10 MB യില് തടാളത)

സംസ്ഥാനതല ിയനപരികശക്താധന, അവകലാകന സംവിധാനളിലള്
14. സംസ്ഥാനതലത്തിൻ പ്രതിഭാ ളസര്ഗ്ഗച്ചമായി ബന്ധളപ്പട്ടുവരു പരാതികള്, റിവഓവുകള് തുടളിലിയവയ്ക്കായി ഒര
സവതന്ത്ര പാനലിളന K-DISC രൂപീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും
15. ളസലക്ഷന്സ്റ് സംബന്ധി

പരാതികള്, ിയനപരികശക്താധനാ അകപക്ഷകള്, അകപക്ഷ ലഭി ് 5 പ്രവര്ഗ്ഗത്തി

ദിവസത്തിനുവരുിൻകരഖാമൂലം NISH ളസക്രകഫ് റിയറ്റ്യൂട്ട് ിന് നല്കകെതാണ്
16. പരാതി സംബന്ധി ് സവതന്ത്രപാനൻഎ ക്കുന്ന തീരമാനം അന്തിമമായിരിക്കും

ളഹല്പ്പ് വലൻ
17. പരിപാടിയുമായി ബന്ധളപ്പഫ്  കസവനളിലള് സംബന്ധി വിവരളിലൻ അറിയുന്നതിനായി താളെപ്പറയുന്ന ളഹല്പ്പ്
വലൻനമ്പരമായി ബന്ധളപ്പടാവുന്നതാണ്.
ളഹല്പ്പ് വലൻനം. 1800 120 1001

ളതരളെ ക്കളപ്പ ന്നവര്ഗ്ഗക്കുവരു സഹായളിലൻ
18. ളതരളെ ക്കളപ്പ ന്ന 100 പെം കപര്ഗ്ഗക്കായി NISH 6 ദിവസം നീെ് നില്ക്കുന്ന ഒര കനവ തവ പരിശക്തീലന കയാമ്പ്
സംകടിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും.
19. ഇതില് നിന്ന് നിശ്ചിത മാനദണ്ഡളിലൻ പാലിക്കുന്ന 20 പെം വരന്ന അംഗപരിമിതരായ യുവപ്രതിഭകളെ
ളതരളെ ത്ത് “Innovation By Youth with Disability” എന്ന പരിപാടിയില് പളങ്ക പ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും.
20. ബാക്കിവരന്ന 80 പെം കപളര അവരളട പ്രതിഭയുളടയും മികവിളെയും അടിസ്ഥാനത്തിൻ തുടൻ വവദഗ്ദ്യ
പരിശക്തീലനവും മാര്ഗ്ഗSനിര്ഗ്ഗകേശക്തവും (ളമെറിംഗം) നല്കുന്നതായിരിക്കും.

