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വിജ്ഞാപനം
 

 
 
               സംസാനതത ഭിന്നടശേികാർകറ  ടവേണ്ി  സാമൂഹ്യ നീതി  വകുപ്റ
ഡയറക്തറേറ  മടഖന  നടുപ്ാപന്ന വിവിധ  പദതികൾന ,  തതാഴിാ  പരിശീനനം,
അഭയടകേനൾന  ഒരുകാ, നിനവിാ  ഭിന്ന ടശേി  നിയമതിൻ  കീഴിാ
ഉൾനതപടുതിയിട്ടുള്ള 21  ഇനം  വവകന്യനൾനകറ  അനടയാോജ്യമായ  പദതികൾന
സാമൂഹ്യനീതി  വകുപ്ിനറ  ടവേണ്ി  നടത്ന്നതിനറ  താാപര്യമള്ള ഈ  രംഗതതറ
പ്രവർതിപന്ന സംനടനകൾന ,  ഗതടവേണ  സാപനനൾന,  സർകാരിതര
ഏോജൻസികൾന,  തടദ്ദേശ  സ്യം  ഭരണ  സാപനനൾന,  ോജില്ലാ  ഭരണ  കടനൾന   
മതനായവരിാ നി്ം താാപര്യപ്രകടനം ്ണിപ്.
 
 
 

സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്റ
ടകരള സർകാർ

 
 

1.0 പശ്ചാതനം 
 

  ടകരളതിതന സാമൂഹ്യസര്ാ പ്രവർതനം,    ഭിന്നടശേി വിഭാഗതനളതട സംര്ണവം
      പുനരധിവാസവം സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്റ മടഖനയാണറ സർകാർ നടുപ്ിനാകി വരുന്നതറ.  കടാതത

       ഭിന്നടശേി വിഭാഗതനൾനകായി വിവിധ പദതികളം ട്മ പരിപാടികളം നടുപ്ിനാകി വരു്േണ്റ.
 

2.0 പദതി വിവരം 
 

 സംസാനതറ 2016          തന നടന്ന ഭിന്നടശേി അവകാശ നിയമ പ്രകാരം ചവടട ടചർതിട്ടുള്ള 21
 വിഭാഗതം വവകന്യനടളയാണറ    ഭിന്നടശേി വിഭാഗതമായി കതേണ്തിയിട്ടുള്ളതറ.

1.  Locomotor Disability
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2.  Leprosy Cured Person

3.  Cerebral Palsy

4.  Dwarfism

5.  Muscular Dystrophy

6.  Acid Attack Victims

7.  Blindness

8.  Low Vision

9.  Deaf

10.Hard of Hearing

11.Speech and Language Disability

12.Intellectual Disability

13.Specific Learning Disability

14.Autism Spectrum Disorder

15.Mental  Illness

16.Multiple Sclerosis

17.Parkinson's disease

18.Haemophilia

19.Thalassemia

20.Sickle cell disease

21.Multiple Disabilities
 

       ടമാ ടചർതിടള്ളതറ കടാതത മേറ പന ടരാഗതനളം ഭിന്നടശേി വിഭാഗതതിാതുപ്ടുടതേണ്താതണ്ം
     എന്നാാ അതരകാർകറ യാതതാരുവിധ സർകാർ ആനകന്യനളം നഭിപന്നില്ലാതയ്ം

  വിവിധടമഖനകളിാ നി്ം പരാതികൾന  നഭിചിട്ടുേണ്റ.    പദതികൾന തയാറാടകേണ് വിേയനൾന ചവതട
ടചർപ്.

 
1.  ഭിന്നടശേി  നിയമതിാ  പരാമർശിചിട്ടുള്ള 21  തരം  ഭിന്നടശേി  വിഭാഗതനൾന
സംബന്ധിച വിവിധ പഠനനൾന
2.  2016  തന നടന്ന ഭിന്നടശേി  അവകാശ നിയമം ,  2020  തന ഭിന്നടശേി  ചടനൾന, 
നാേണാ  ട്റ  നിയമം  എന്നിവ  പ്രകാരം  ഭിന്നടശേിവിഭാഗതനളതട
ട്മതിനായള്ള നതന പദതികൾന
 
3. അതിോജീവനം സമഗ്ര പദതി
               ഭിന്ന ടശേി  വിഭാഗതതിത് സമഗ്ര പുടരാഗതതികായി  പ്രവർതിപന്ന
സന്നദ സംനടനകൾന ,  തടദ്ദേശ  സ്യം  ഭരണ  സാപനനൾന  എന്നിവകറ
നിബന്ധനകൾനകറ  വിടധയമായി  സർകാർ  ഗ്രാ്റ  അനവവദിിപന്ന പദതിയാണറ
അതിോജീവനം.  ചവതട ടചർപന്ന പാദതികൾന  നിനവിാ  നടുപ്ാകി  വരുന്ന
സാപനനൾനകറ പദതി മാനവദിണനൾന പാനിചറ അടപ്ികാവന്നതാണറ 
 
എ.        അംഗതപരിമിതർപള്ള തതാഴിാ പരിശീനന ടകേം  (18-40 പ്രായം)
ബി.       അംഗതപരിമിതർപള്ള പകാ പരിപാനന ടകേം (18-40 പ്രായം)
സി.       കാഴ്ചപരിമിതർപം ബദിപരമായ തവ്വിളി ടനരിടുന്നവർപം വിവര
            സാടങതിക വിവദി്യയിലതട ഉന്നമനം ന്്യമിടുന്ന പദതി (18-40 പ്രായം)
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   ഡി.       മാനസിക തവ്വിളി ടനരിടുന്നവർപള്ള മാതകാ പുനരധിവാസ പദതി (18-40    
            പ്രായം)
ഇ.         മാനസിക തവ്വിളി ടനരിടുന്നവർപള്ള ോജീവടനാപാധിലതടയള്ള പുനരധിവാസം (
             തേ   ാടടർഡറ വർകറ ടോുപ്റ)  (40 ടമാ  പ്രായമള്ളവർകറ)

  പദതി വിശവദിംശനൾന www.sjd.kerala.gov.in - beneficiaries - differently abled - schemes -
athijeevanam -  എന്ന തവവബേിാ   കാണാവന്നതാണറ .
 
4.പ്രത്യാശ പദതി
   മാനസിക  വവകന്യം  ടഭവദിമായി  സംസാനതത വിവിധ  ോജില്ലകളിതന
സർകാർ/സർകാരിതര  സാപനനളിാ  താമസിപന്ന അന്യസംസാനകാതര
സ്ന്തം  സംസാനതറ  എതിപകടയാ  അവരുതട കടുംബാംഗതനളമായി
കടിടചർപകടയാ  തചയന്ന പദതി .  അടപ്കർ  സമാന  ടമഖനകളിാ
പ്രവർതിപന്ന സാപനനടളാ  സംനടനകടളാ  ആയിരിടകേണ്താണറ .  പദതി

 വിശവദിംശനൾന www.sjd.kerala.gov.in - beneficiaries - differently abled - schemes - prathyasa
schemes -  എന്ന തവവബേിാ   കാണാവന്നതാണറ .
5.  പ്രതീ് പദതി  
               വിവിധ  തനതിതള്ള മാനസക  വവകന്യനൾന  ബാധിച വ്യയികതള
പുനരധിവസിപവാൻ  കഴിയാതതറ  കാരണം  ഇതരതിതള്ളവർ  തതരുവകളിാ
ോജീവിടകേണ്തായി  വരു്.  ഇതരതിാ  മാനസിക  തവ്വിളി  ടനരിടുന്നവരുതട
മനേ്യാവകാശനൾന  സംര്ിപകയം  സംര്ിപകയം  തചയക  എന്നതറ  ഓടരാ
സമൂഹതിനം  വളതര വനിയ  തവ്വിളിയാണറ .  ഇതരം  വ്യയികതള
പുനരധിവസിുപ്ിപവാൻ  സർകാർ  നടപടികൾന  സ്ീകരിപ്തേണ്ങിതം  സർകാർ
തനതിാ മാത്രം പരിഹരിപവാൻ കഴിയന്ന വിേയമല്ല . അതിനാാ ഈ രംഗതതറ
പ്രവർതിപന്ന എൻോജിഒ  കൾനകറ  സർകാർ  സാപതിക  സഹായം  നാകി
മാനസിക തവ്വിളി ടനരിടുന്നവരുതട പുനരധിവസിുപ്ിപകയാണറ ഈ പദതിയതട
ഉടദ്ദേശ്യം.  അടപ്കർ  സമാന  ടമഖനകളിാ  പ്രവർതിപന്ന സാപനനടളാ
സംനടനകടളാ ആയിരിടകേണ്താണറ. പദതി വിശവദിംശനൾന www.sjd.kerala.gov.in -
beneficiaries - differently abled - schemes - pratheeksha schemes -  എന്ന തവബറ
വസേിാ  കാണാവന്നതാണറ .
 

 
3.0 അടപ്കൻ ഒരുടകേണ് അടിസാന സൗകര്യനൾന

    ഓഫിസം അടിസാന സൗകര്യനളം ആവശ്യമായ ്ാഫം.
 

4.0 താാപര്യപത്രം സമർുപ്ിപന്നതിനള്ള ടയാഗത്യത
 

  സർകാർ പദതികളതട വിവരടശഖരണം,      സർകാർ പദതികളതട നടതിുപ്റ എന്നീ ടമഖനകളിാ
   കഴിവറ തതളിയിച സാപനനടളാ അതല്ലങിാ    നിനവിാ ഭിന്നടശേികാരുതട ട്മരംഗതതറ

   പ്രവർതിപകടയാ തചയന്ന സർകാർ /    സർകാടര തര സാപനനൾന,  സന്നദസംനടനകൾന
    എന്നിവർകാണറ ടി പദതിയിടനകറ താാപര്യപത്രം സമർുപ്ികാവന്നതറ.

 സന്നദസംനടനകളാതണങിാ   1860      തന തസാവസേി രോജിടസേൻ പ്രകാരടമാ അതല്ലങിാ
1958       ടന ചാരിേബിൾന ആക്റ പ്രകാരടമാ രോജി്ർ തചയതം    മൂന്നറ വർേതത പ്രവർതി

   പരിചയവമള്ള ടകരളതിാ പ്രവർതിപന്ന സാപനനളമായിരികണം.
 

5.0 താാപര്യ പത്രികടയാടടാുപ്ം ഉേണ്ായിരിടകേണ്വ 
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• 5.1    ടകാുപ്ിയതട എണവം സമർുപ്ിടകേണ് വിധവം 
ചവടട ടചർതിട്ടുള്ള തചകറ  നി്ിാ  പരാമർശിചിട്ടുള്ള വിവരനൾന  ഉൾനുപ്ടുതി
അടപ്കൻ  താാപര്യപത്രം  സമർുപ്ിടകേണ്താണറ.   താാപര്യപത്രതിത് ഒരു
ഒറിോജിനതം ഒരു ടകാുപ്ിയം മമവച കവറിാ സമർുപ്ിടകേണ്താണറ. 
 

• 5.2 തചകറ നി്റ 
ചവതട ടചർതിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരനളം  കൃത്യവം വ്യയവമായി ഉൾനതുപ്ടുതിയ 
താാപര്യപത്രം സമർുപ്ിടകേണ്താണറ. 

• പാർടറ -1               അടപ്കത് തചറുവിവരണം 

• പാർടറ - 2             അടപ്കത് വിവരം (Annexure A യിതള്ളതറ ടപാതന) 
•  പാർടറ - 3                    സാപനതിത് അവസാന 3  വർേതത ഓഡിേറ           

                                     തചയ ആനവാ ട്േറതമ്റ ( 2016-17, 2017-18, 2018-2019 ) 

•  പാർടറ - 4                  പദതിയതട ആശയവിവരണം.   ആശയവിവരണം എല്ലാ         
                                 ട്ജകളടടതം ഉൾനതുപ്ടുടതേണ്താണറ. ( Data collection, 
                                Tabulation, Conclusion and Reports Generation). 

ഒരു സാപനം  ഒന്നിനധികം  പദതികൾനകറ  താാപര്യപത്രം  സമർുപ്ിപന്നപ്ം
ഓടരാന്നിനം  പ്രടത്യകം  താാപര്യപത്രം  സമർുപ്ിടകേണ്താണറ.  താാപര്യപത്രം
രോജിട്ർഡറ  തപാനിടനാ  കറിയർ  സർവീസിടനാ  അയകാവന്നതാണറ.  ഏതറ
പദതികാടണാ താാപര്യപത്രം  സമർുപ്ിപന്നതറ  ആ  പദതിയതട ടപരു   കവറിനറ
പുറതറ ടരഖതുപ്ടുടതേണ്താണറ.
 

6.0 താാപര്യപത്രം സമർുപ്ികാനള്ള അവസാന തിയതിയം മേറ വിവരനളം 
2020   ജൺ 30     നറ മപറ സാമൂഹ്യനീതി ഡയറക്ർ,  വികാസറഭവൻ,   അഞാം നിന,  തിരുവനന്തപുരം

    എന്ന തമാവിനാസതിാ നഭികതകവിധം താാപര്യപത്രം അയടകേണ്താണറ.
 

7.0 പദതി വിവരണം മീേിങറ: 
 

       താാപര്യപത്രം സമർുപ്ിപന്ന അടപ്ർ സാമൂഹ്യനീതി ഡയറക്റുതട അറിയിുപ്റ നഭിപന്ന മറകറ 
        പദതി വിവരണതിനായി സ്ന്തം തചനവിാ സാമൂഹ്യ നീതി ഡയറക്ർ മപാതക ആവശ്യമായ

  ടരഖകൾന സഹിതം എതിടചടരേണ്താണറ.     ഒരു പദതികറ ഒന്നിാകടുതാ അടപ്കരുതേണ്ങിാ
സാടങതിക/      സാപതിക കമിേിയതട തീരുമാനപ്രകാരം ടി ടമഖനയിതള്ള അടപ്കരുതട

  പ്രവർതിപരിചയം മൻനിർതി തതരതഞടുപന്നതാണറ.    പദതികൾനകറ അംഗതീകാരം നാകന്നതറ 
  പർണമായം സർകാർ അനമതികറ  വിടധയമായിരിപം.

 
8.0 നിരാകരണം
 

     ടവേണ്ത്ര ശദടയാതടയാണറ താാപര്യപത്രം തയാറാകിയിട്ടുള്ളതതങിതം എല്ലാ അർതതിതം
പർണമായിടാണറ      താാപര്യപത്രം തയാറാകിയിട്ടുള്ളതതന്നറ അടപ്കൻ സ്യം ഉറുപ്റ
വരുടതേണ്താണറ.

      അടപ്കരുതട താാപര്യപത്രം യാതതാരുവിധ അറിയിപം കടാതത നിരസികാനള്ള പർണ
   അധികാരം സാമൂഹ്യനീതി ഡയറക്റിാ നി്ിപമാണറ.

      താാപര്യപത്രതിാ അടപ്കനറ അറിയിുപ്റ നാകി ടവേണ് മാേനൾന വരുതാൻ സാമൂഹ്യനീതി
ഡയറക്ർകറ   അവകാശം ഉേണ്ായിരിപന്നതാണറ.
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   പദതികൾന പർണമായം സർകാർ അനമതികറ  വിടധയമായിരിപം.
 
 
 

ANNEXURE ‘A’: DETAILS OF THE APPLICANT 

Name and Address of the Organization with 
postal code

 

Telephone number with STD Code  

Fax No.  

Email address, if any  

Year of Establishment  

Chief Executive: Name, Address, Telephone 
No, email id

 

Chief Contact Person: Name, Address, 
Telephone No., email id

 

Projects undertaken till now  

Awards Received if any  

 
*******************
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