സഹായ ഉപകരണ വിതരണ പദ്ധതി
അംഗപരിമിതരുടെ
അവകാശ
സംരക്ഷണവം
സാമൂഹയ
സുരക്ഷിതതവവം
ഉറപ്പുവരുത്തി
രാഷ്ട്രനിര്മ്മാണത്തിനര പ്താാക്രാന്നതിന്തിനര അവര്മ്കര
തെസ്സമാകുിന് ഭിിന്ശശഷിതവം മറികെകാന് ഉതകുിന്
നുതന സാശേതിക ഉപകരണങ്ങളായ Joy stick
Operated Wheel Chair, Smart Phone with Screen Reader,
Daisy Player, Cerebral Palsy Wheel Chair, Talking
Calculator എിന്ിവ നല്കകുിന്തിനും അവരുടെ
പുനരധിവാസവം ഉറപ്പു വരുത്തുിന് പദ്ധതി.

റീശേഴ്സര അലവന്സര പദ്ധതി
സംസ്ഥാനടത്ത ശകാെതികളില്ക പ്താക്ടീസര നെത്തുിന്
കാഴ്ചരച വവകലയം ബാധിചവരായ അഭിഭാഷകരുടെ
വായനാസഹായിന്നതള്ള റിശേഴ്സര അലവന്സര ിയി
പ്തതിമാസം
4000/രൂപയാണര
നല്കകുിന്തര
അഭിഭാഷകര്മ്കര നിയമപുംകം, ടപ്താഫഷനല്ക സൂട്ടര
വാങ്ങുിന്തിശലയ്ക്കായി എക്സ്ഗരശേഷയ ശനാണ് ടറകറിംഗര
ഫണ്ടായി ഒറ്റതവണ 3000/ രൂപ അനുവദിന്നതന്നുണ്ടര

‘സവാശ്രയ’ പദ്ധതി
70% മുകളില്ക തീവ്ര മാനസിക- ശാരീരിക ടവല്ലുവിളി
ശനരിടുിന് മകളുള്ള മാതാവിനര/ രക്ഷിതാവിനര
(സ്ത്രീകള്ക്കര ) സവയം ടതാഴ്ചിലിനായി ഒറ്റത്തവണ
ധനസഹായം 35,000/-രൂപ നല്കകുന്നു ഭിിന്ശശഷി
ശതാതര കൂടുതലുള്ളവര്മ്കര മുന്ഗണന നല്കകുിന്താണര

ശകരള സര്മ്കാര്മ്

സാമൂഹയനീതി വകുപ്പര
ിമുഖം
ശക്ഷമരാഷ്ട്രം എിന് സേല്പടത്ത അെിസ്ഥാനമാകി
സമൂഹത്തില്ക അവശത അനുഭവിന്നതിന് എല്ലാവര്മ്ന്നതം
നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുക എിന് ലക്ഷയശത്താടെ 1975
ടസപരറ്റംബര്മ്
9
മുതലാണര
സംസ്ഥാനത്തര
സാമൂഹയനീതി വകുപ്പര പ്തവര്മ്ത്തനം ിരംഭിചതര
സമൂഹത്തില്ക
പാര്മ്ശവവല്കകരികടപ്പട്ടവര്മ്,
നിരാലംബര്മ്, വശയാജനങ്ങള്ക്, ഭിിന്ശശഷികാര്മ്,
ട്രാന്സരടജന്േര്മ്
വയക്തികള്ക്,
മുന്തെവകാര്മ്,
തെവകാര്മ്, തുെങ്ങിയവര്മ്ന്നത ശവണ്ടി വിവിധങ്ങളായ
ശക്ഷമ പ്തവര്മ്ത്തനങ്ങളും, ശസവനങ്ങളും വകുപ്പിനു
കീഴ്ചില്ക ിവിഷ്ക്കരിചര നെപ്പിലാകി വരുന്നു

ബന്ധടപ്പടുക
Phone: 0471-2306040
Email: swdkerala@gmail com
Web: sjd kerala gov in
facebook.com/sjd.suneethi
youtube.com/c/SocialJusticeKerala

സാമൂഹയനീതി വകുപ്പര

‘പരിണയം’ പദ്ധതി
ഭിിന്ശശഷികാരായ രക്ഷിതാകളുടെ ടപണ്മകള്ക്ന്നതം,
ഭിിന്ശശഷികാരായ ടപണ്കുട്ടികള്ക്ന്നതം വിവാഹ
ധനസഹായം
നല്കകുിന്
പദ്ധതി
ഗുണശഭാക്താകള്ക്കര ഒറ്റത്തവണ ധനസഹായമായി
30,000/- രൂപ അനുവദിന്നതന്നു

“ ഉണര്മ്വര 2021 ”
അന്താരാഷരട്ര ഭിിന്ശശഷി
ദിനാശ ാഷം
(2021 േിസംബര്മ് 3)
സാമൂഹയനീതി േയറക്ടശററ്റര
വികാസര ഭവന്
തിരുവനന്തപുരം,
695 033

ഭിിന്ശശഷികാര്മ്കായി വകുപ്പര
നെപ്പിലാന്നതിന് പദ്ധതികളുടെ
ലഘുവിവരണം

‘ശശ്രഷ്ഠം’ പദ്ധതി

നിരാമയ ിശരാഗയ ഇന്ുറന്സര പദ്ധതി

‘സഹചാരി ’ പദ്ധതി

കലാ-കായിക
ശമഖലകളില്ക
സംസ്ഥാനടത്ത/
രാജയടത്ത അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളില്ക നിന്നും
പരിശീലനം ശനടുിന്വശരാ, സംസ്ഥാന/ ശദശീയ തല
മത്സരങ്ങളില്ക ശ്രദ്ധികടപ്പട്ടവശരാ ിയ ഭിിന്ശശഷി
വിഭാഗത്തില്കടപ്പട്ടവര്മ്കര ധനസഹായം നല്കകുിന്
പദ്ധതി

ിട്ടിസം,
ടസറിബ്രല്ക
പാല്കസി,
ടമന്റല്ക
റിട്ടാര്മ്ശേഷന്, മള്ക്ട്ടിപ്പിള്ക് േിസബിലിറ്റി തുെങ്ങിയ
ഭിിന്ശശഷികാര്മ്ന്നതള്ള ിശരാഗയ ഇന്ുറന്സര
പദ്ധതി ഇന്ുറന്സര പ്തീമിയം തുക മുഴുവനാള ം
സംസ്ഥാന സര്മ്കാര്മ് അെചര ഗുണശഭാക്താകള്ക്കര
സൗജനയ ഇന്ുറന്സര പരിരക്ഷ ഒരുന്നതന്നു

പരസഹായം ിവശയമായ ഭിിന്ശശഷികാരായ
കുട്ടികടള വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക പഠനത്തിലും
മറ്റര കാരയ നിര്മ്വഹണങ്ങളിലും സഹായിന്നതിന് /
ശപ്താത്സാഹിപ്പിന്നതിന് NSS/NCC/SPC ള ണിറ്റിടന
ിദരിന്നതിന് പദ്ധതി

‘വിജയാമൃതം’ പദ്ധതി

‘ശേഹയാനം’ പദ്ധതി

‘മാതൃശജയാതി ’ പദ്ധതി

നാഷണല്ക ട്രസ്റ്റര നിയമത്തില്ക ഉള്ക്ടപ്പടുിന് ിട്ടിസം,
ടസറിബ്രല്ക പാള്ക്സി, ബുദ്ധിമാന്ദ്യം, മള്ക്ട്ടിപ്പിള്ക്
േിസബിലിറ്റി എിന്ിവ ബാധിചവരുടെ നിര്മ്ധനരായ
അമമാര്മ്കര
സ്ഥിരമായ
ഒരു
ഉപജീവനം
കടണ്ടത്തുിന്തിനായി സാമൂഹയനീതി വകുപ്പര മുശഖന
സൗജനയമായി ഇലക്ട്രികര ിശട്ടാ നല്കകുന്നു

ഭിിന്ശശഷികാരായ അമമാര്മ്കര പ്തസവാനന്തരം
കുഞ്ഞിടന
പരിപാലിന്നതിന്തിനും
അെിസ്ഥാന
സൗകരയങ്ങള്ക് ഒരുന്നതിന്തിനുമായി സാമൂഹയനീതി
വകുപ്പര മുശഖന പ്തതിമാസം 2,000/- രൂപ ക്രമത്തില്ക
കുഞ്ഞിനര 2 വയസ്സര ികുിന്തുവടര ധനസഹായം
അനുവദിന്നതിന് പദ്ധതി

ഭിിന്ശശഷിതവശത്താെര
ടപാരുതി
വിദയാഭയാസ
സ്ഥാപനങ്ങളില്ക
ശപായി/വീട്ടിലിരുിന്ര
പഠിചര
േിേി/തത്തുലയ ശകാഴ്സര, പി ജി/ടപ്താഫഷണല്ക ശകാഴ്സര
എിന്ീ തലത്തില്ക ഉിന്ത വിജയം കരസ്ഥമാകിയ
ഭിിന്ശശഷികാരായ
വിദയാര്മ്ഥികള്ക്കര
ശപ്താത്സാഹനം എിന് തരത്തില്ക കയാഷര അവാര്മ്േര
നല്കകുിന് ഒരു പദ്ധതിയാണര വിജയാമൃതം

‘സഹജീവനം’ ഭിിന്ശശഷി സഹായ ശകന്ദ്രം

‘പരിരക്ഷ ’ പദ്ധതി

‘വിദയാശജയാതി ’ പദ്ധതി

സംസ്ഥാനടത്ത
മുഴുവന്
ഭിിന്ശശഷികാരായ
വയക്തികള്ക്ന്നതം
അവരുടെ രക്ഷിതാകള്ക്ന്നതം
ശകാവിേര കാല പ്തയാസങ്ങളില്ക നിന്നും മാനസിക
പിരിമുറുകങ്ങളില്ക നിന്നും മുക്തി ശനടുിന്തിനര സഹായം
ഒരുന്നതക എിന്താണര സഹജീവനം ഭിിന്ശശഷി
സഹായം ശകന്ദ്രം ടകാണ്ടര ലക്ഷയമിടുിന്തര ഇതുവഴ്ചി
രക്ഷിതാകള്ക്ന്നതം
കുട്ടികള്ക്ന്നതം
കൗണ്സിലിംഗര
ഉള്ക്ടപ്പടെള ള്ള സഹായങ്ങള്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു

അെിയന്തര സാഹചരയങ്ങള്ക് അഭിമുഖീകരിശകണ്ടി
വരുിന് ഭിിന്ശശഷികാര്മ്കര മറ്റുള്ളവശരകാള്ക് കൂടുതല്ക
ശ്രദ്ധള ം പരിചരണവം ിവശയമാണര ിയതര
ഉറപ്പാന്നതിന് തരത്തില്ക ഒരു പദ്ധതി ിവിഷ്കരിചര
നെപ്പാശകണ്ടതര അനിവാരയമാണര പരിരക്ഷ എിന്
ശപരില്ക
ഒരു
പദ്ധതി
അംഗപരിമിതരുടെ
ശക്ഷമത്തിനായി നെപ്പിലാകിവരുന്നു

‘പ്തതയാശ’ പദ്ധതി

നിയമപരമായ രക്ഷാകര്മ്തൃതവം

വസശകാ-ശസാഷയല്ക
റീഹാബിലിശറ്റഷന്
ടസന്ററുകളിലും വകുപ്പിടന്റ 31 ശക്ഷമ സ്ഥാപനങ്ങളിലും
അനയ സംസ്ഥാനകാരായ താമസകാടര സവന്തം
സംസ്ഥാനത്തര എത്തിചര അവരുടെ കുടുംബവമായി
പുന:സംശയാജിപ്പിന്നതിന് പദ്ധതി

ിട്ടിസം,
ടസറിബ്രല്ക
പാല്കസി,
ടമന്റല്ക
റിട്ടാര്മ്ശേഷന്, മള്ക്ട്ടിപ്പിള്ക് േിസബിലിറ്റി തുെങ്ങിയ
ഭിിന്ശശഷികാര്മ്കര
18
വയസ്സിനര
ശശഷം
നിയമപരമായ
കാരയങ്ങള്ക്
ടചയ്യുിന്തിനര
രക്ഷിതാകള്ക്കര നിയമപരമായ രക്ഷാകര്മ്തൃതവം
ിവശയമാണര ജില്ല കളക്ടര്മ് ടചയര്മ്മാന് ിയ LLCകള്ക്കര അശപക്ഷ സമര്മ്പ്പികാവിന്താണര

ഭിിന്ശശഷിള ള്ള കുട്ടികടള വിദയാഭയാസപരമായി
ഉയര്മ്ചയിശലയ്ക്കര നയിചര സാമൂഹയാെിസ്ഥാനന്തില്ക
മുശിന്ാട്ടര നയിന്നതിന്തിനായി സാമൂഹയനീതി വകുപ്പര
മുശഖന വിദയാശജയാതി പദ്ധതി നെപ്പാന്നതന്നു പദ്ധതി
പ്തകാരം സര്മ്കാര്മ്/ എയരേേര വിദയാഭയാസ
സ്ഥാപനങ്ങളില്ക പഠിന്നതിന് 40%-ശമാ അതിനര
മുകളിശലാ ഭിിന്ശശഷിള ള്ള ഒന്പതാം ക്ലാസ്സര മുതല്ക
PG വടര പഠിന്നതിന് വിദയാര്മ്ഥികള്ക്കര ള ണിശഫാം,
പഠശനാപകരണങ്ങള്ക് എിന്ിവ വാങ്ങുിന്തിനായി
ധനസഹായം അനുവദിന്നതന്നു

‘വിദയാകിരണം’ പദ്ധതി
സാമ്പത്തിക പരാധീനത മൂലം ദുരിതമനുഭവിന്നതിന്
ഭിിന്ശശഷിള ള്ള മാതാപിതാകളുടെ (രണ്ടു ശപരും/
ിടരേിലും
ഒരാള്ക്)
മകള്ക്കര
വിദയാഭയാസ
ധനസഹായം നല്കകുിന് 'വിദയാകിരണം' പദ്ധതി
സാമൂഹയനീതി വകുപ്പര മുശഖന നെപ്പിലാന്നതന്നു

