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അംഗപരിമിതരായ യുവപ്പതിഭകളെ
കളെത്തുന്ന പദ്ധതി
1. K-DISC,
ഓഫ്

സാമൂഹിക
സ്പീച്ച്

നീതി

&

സുരക്ഷാമിഷന്സ്റ്

ഹീയറിിംഗ്
(KSSM)

അിംഗപരിമിതരായ

ചിന്തിച്ച്

(NISH),

പ്പായമുള്ള

100

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

കകരള

എന്നിവയുമായി

നടത്തിയിട്ടുള്ളവരുിം,

15

നു

പുതിയ

കമല്

40

ഭിന്നകശഷിക്കാളര

സാമൂഹയ
സഹകരിച്ച്

കളെത്തുന്നു.

സര്ഗ്ഗശക്തിയുള്ളവരുിം,

പ്പവര്ഗ്ത്തനങ്ങളിലൂളട

നടത്തുന്നവരുമായ

നാഷണല്

യുവപ്പതിഭകളള

പ്പതിഭാധനരുിം,
കളെത്തലുകൾ

വകുപ്പ്,

നൂതനമായ
വയതയസ്തമായി
കളെത്തലുകൾ

വയസ്സിന്

കളെത്തി

താളെ

അവര്ഗ്ക്ക്

കൂടുതല് അനുകൂലമായ സാഹചരയങ്ങളുിം വിവിധ സഹായ
സിംവിധാനങ്ങളുിം ലഭയമാക്കി പ്പാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് ഈ
പരിപാടിയുളട ഉകേശയിം.

2. അകപക്ഷ സമര്ഗ്പ്പികക്കെ അവസാന തീയതി ജനുവരി
31, 2019

പ്പതിഭാ തിരളെടുപ്പിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്
3. കകരളത്തില്

വസിക്കുന്ന(Resident),

പ്പായമുള്ളവരുിം
ഭിന്നകശഷിയുള്ളവരുിം,

40%

15

നുിം

ത്തികലാ
സവികശഷമായ

40

നുിം

മകധയ

അതിലധികകമാ
കെിവുകൾ,

2

നൂതനമായ

കളെത്തലുകൾ

പ്പകതയക

പ്പതിഭയുള്ളവര്ഗ്

തുടങ്ങിയവയുള്ളവരുിം ആയിരിക്കണിം.
4. താളെപ്പറയുന്ന അിംഗപരിമിതിയുള്ളവര്ഗ്ക്ക് അകപക്ഷിക്കാിം
വിഭാഗിം 1.

അന്ധത

കാഴ്ച്ച്ചക്കുറവ്
വിഭാഗിം 2.

ബധിരത

കകൾവിക്കുറവ്
സിംസാരഭാഷ വവകലയിം
വിഭാഗിം 3.

കുഷ്ഠകരാഗിം ചികിത്സിച്ച് കഭദമായവര്ഗ്

ചലന വവകലയിം
പ്ഹസവകായതവിം
ആസിഡ് ആപ്കമണത്തിന് ഇരയായവര്ഗ്

അരിവാൾകരാഗിം
ഹീകമാഫീലിയ
തലസീമിയ
വിഭാഗിം 4.

ബുദ്ധിപരമായ വവകലയിം

ഓട്ടിസിം
പഠനവവകലയിം
മാനസികകരാഗിം
വിഭാഗിം 5.

ളസറിപ്ബല് പാല്സി
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മസ്കുലര്ഗ് ഡിസ്കപ്ടാഫി
മൾട്ടിപ്പി ൾ സ്ലീകറാസിസ്
വിഭാഗിം 6.

ബഹുവവകലയിം

പ്പതിഭാ/പ്പാഗത്ഭ്യ മമഖലകള്
5. താളെപറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
കമഖലകളില്

പ്പകതയക

കമഖലകളില്
പ്പാഗത്ഭ്യിം

ഏളതങ്കിലുിം
ഉള്ളവര്ഗ്ക്കാണ്

2
ഈ

പരിപാടിയില് പളങ്കടുക്കാവുന്നത്.

a. STEM (സയന്സ്റ്സ്, സാകങ്കതികവിദയ, എഞ്ചിനീയറിിംഗ്,
മാത്സ്)
b. വിവരസാകങ്കതിക വിദയയുമായി ബന്ധളപ്പട്ടവ
(ളമാവബല് ആപ്പുകളുളട വികസനിം തുടങ്ങിയവ)
c. കരളകൌശലിം (പ്പകതയകിച്ചുിം തകേശീയ വസ്തുക്കളുിം
രീതികളുിം ഉപകയാഗിച്ച് വികസിപ്പിച്ചവ)
d. കലയുിം ചിപ്തരചനയുിം
e. ഭക്ഷണിം,

ആകരാഗയിം.

ജീവിതവശലീ

കമഖലകളിളല

നൂതനമായ ആശയങ്ങകളാ പ്പവര്ഗ്ത്തനങ്ങകളാ
f. സിംഗീതിം (കവാക്കല്, ഉപകരണ സിംഗീതിം, രചന)
g. നൃത്തിം
h. പ്കിയാത്മക സാഹിതയരചനകൾ
i. വീഡികയാ ലിപ്പുകൾ (ളമാവബല് കഫാണ്
ഉൾളപ്പളടയുള്ളവ ഉപകയാഗിച്ച് നിര്ഗ്മിച്ചത്)
j. പുതിയകതാ വയതയസ്ഥമായകതാ ആയ ആശയങ്ങൾ
ബിസിനസ് കമാഡല് തുടങ്ങിയവ - (കാര്ഗ്ഷികകമഖല,
പ്പകൃതി വിഭവ പരിപാലനിം, ജലസിംരക്ഷണിം,
പരിസ്ഥിതി സിംരക്ഷണിം, ദുരന്തനിവാരണിം തുടങ്ങിയ
കമഖലകളില്)
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ളെലക്ഷന് നടപടിപ്കമം
6. അകപക്ഷകന്സ്റ്
ലീഗല്

കനരികട്ടാ,

അകപക്ഷകന്

ഗാര്ഗ്ഡിയന്സ്റ്സ്,

കവെി

അദ്ധയാപകര്ഗ്,

രക്ഷിതാക്കൾ,

ളകയര്ഗ്കടക്കര്ഗ്മാര്ഗ്

തുടങ്ങിയവര്ഗ്കക്കാ അകപക്ഷ സമര്ഗ്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
7. അകപക്ഷകൾ
കെിയുകയുള്ളൂ.

ഓണ്വലനായി

മാപ്തകമ

സമര്ഗ്പ്പിക്കാന്സ്റ്

താളെപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന

സ്ഥാപനങ്ങളുളട

ളവബ് വസറ്റ്ുകൾ വെി അകപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
•

KDISC

•

NISH

•

KSSM

•

സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ്

8. അകപക്ഷാഫാറത്തിലുള്ള നിര്ഗ്കേശങ്ങൾ പ്പകാരിം അകപക്ഷകൾ
പൂര്ഗ്ണമായി പൂരിപ്പിച്ച് സമര്ഗ്പ്പികക്കെതാണ്.
9. കനരിട്ട്
അക്ഷയ

അകപക്ഷകൾ
കകപ്രങ്ങൾ

സമര്ഗ്പ്പിക്കാന്സ്റ്
വെി

പ്പയാസമുള്ളവര്ഗ്ക്ക്

ളസൌജനയമായി

അകപക്ഷകൾ

സമര്ഗ്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
10. ളതറ്റ്ായ

വിവരങ്ങൾ

നല്കുന്നവളര

അകയാഗയരാക്കുകയുിം,

തുടര്ഗ്ഘട്ടങ്ങളില് ഒെിവാക്കുകയുിം ളചയ്യുന്നതാണ്.
11. അകപക്ഷ സമര്ഗ്പ്പികക്കെ അവസാന തീയതി ജനുവരി 31.

അപേക്ഷപ

ോട ോപ്പം സമര്പ്പ്പിപേണ്ട പേഖകൾ

12. താളെപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന

കരഖകൾ

അകപക്ഷപൂരിപ്പിക്കുന്നതിനു

മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരികക്കെതാണ്.
a. അകപക്ഷകന്ളറ
യില് കൂടാളത)

സ്കാന്സ്റ്

ളചയ്ത

കഫാകട്ടാ

(10

MB
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b. അിംഗപരിമിതിയുളട
ളതളിയിക്കുന്ന

തരവുിം

ശതമാനവുിം

അിംഗപരിമിതി

സര്ഗ്ട്ടിഫിക്കറ്റ്ിന്ളറ

സ്കാന്സ്റ് ളചയ്ത കകാപ്പി (10 MB യില് കൂടാളത)
c. പ്പാഗത്ഭ്യിം
ളചയ്ത

സാധൂകരിക്കുന്ന
കകാപ്പി

2

കരഖകളുളട

(സര്ഗ്ട്ടിഫിക്കറ്റ്്,

സ്കാന്സ്റ്

കഫാകട്ടാസ്,

പപ്തവാര്ഗ്ത്തകൾ, തുടങ്ങിയവ) (10 MB യില് കൂടാളത)
d. താങ്കളളക്കുറിച്ച് കനരിട്ടറിയാവുന്ന രെ് വയക്തികളുളട
കപരുിം,

കമല്വിലാസവുിം

(അധയാപകര്ഗ്,

കഫാണ്

പരിപാലകര്ഗ്,

നമ്പരുിം

പ്പിന്സ്റ്സിപ്പല്,

ജനപ്പതിനിധികൾ കഡാക്ടര്ഗ്മാര്ഗ് മുതലായവര്ഗ്)
e. പ്പാഗത്ഭ്യവുമായി

ബന്ധളപ്പട്ട

വീഡികയാ

ലിപ്പുകൾ

(10 MB യില് കൂടാളത)
13. അകപക്ഷ

സമര്ഗ്പ്പിക്കുന്നത്

അകപക്ഷകനളലെങ്കില്

താളെപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കരഖകൾ കൂടി സമര്ഗ്പ്പികക്കെതാണ്
a. ഒപ്പിന്ളറ

സ്കാന്സ്റ്

ളചയ്ത

കകാപ്പി

(10

MB

യില്

കൂടാളത)
b. അിംഗീകൃത തിരിച്ചറിയല് കാര്ഗ്ഡിന്ളറ സ്കാന്സ്റ് ളചയ്ത
കകാപ്പി (10 MB യില് കൂടാളത)

െംസ്ഥാനതല പുനപരിമ ാധന, അവമലാകന
െംവിധാനങ്ങള്
14. സിംസ്ഥാനതലത്തില്

പ്പതിഭാ

ളസര്ഗ്ച്ചുമായി

ബന്ധളപ്പട്ടുള്ള

പരാതികൾ, റിവയൂവുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി ഒരു സവതപ്ന്ത
പാനലിളന K-DISC രൂപീകരിക്കുന്നതായിരിക്കുിം
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15. ളസലക്ഷന്സ്റ്

സിംബന്ധിച്ച

അകപക്ഷകൾ,

പരാതികൾ,

അകപക്ഷ

ദിവസത്തിനുള്ളില്

പുനപരികശാധനാ

ലഭിച്ച്

കരഖാമൂലിം

5

NISH

പ്പവര്ഗ്ത്തി

ളസപ്കകട്ടറിയറ്റ്ിന്

നല്കകെതാണ്
16. പരാതി

സിംബന്ധിച്ച്

സവതപ്ന്തപാനല്

എടുക്കുന്ന

തീരുമാനിം

അന്തിമമായിരിക്കുിം

ളെല്പ്പ്പ് ലലന്
17. പരിപാടിയുമായി
വിവരങ്ങൾ

ബന്ധളപ്പട്ട

കസവനങ്ങൾ

അറിയുന്നതിനായി

സിംബന്ധിച്ച

താളെപ്പറയുന്ന

ളഹല്പ്പ്

വലന്സ്റ് നമ്പരുമായി ബന്ധളപ്പടാവുന്നതാണ്.
ളഹല്പ്പ് വലന്സ്റ് നിം. 1800 120 1001

ളതരളെടുക്കളപ്പടുന്നവര്ക്ക്കുള്ള െൊയങ്ങള്
18. ളതരളഞ്ഞടുക്കളപ്പടുന്ന 100 ഓളിം കപര്ഗ്ക്കായി NISH 6 ദിവസിം
നീെ്

നില്ക്കുന്ന

ഒരു

കനതൃതവ

പരിശീലന

കയാമ്പ്

സിംഘടിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കുിം.
19. ഇതില്
വരുന്ന

നിന്ന്

നിശ്ചിത

മാനദണ്ഡങ്ങൾ

അിംഗപരിമിതരായ

“Innovation

By

Youth

പാലിക്കുന്ന

യുവപ്പതിഭകളള

with

Disability”

20

ഓളിം

ളതരളഞ്ഞടുത്ത്

എന്ന

പരിപാടിയില്

പളങ്കടുപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കുിം.
20. ബാക്കിവരുന്ന
മികവിന്ളറയുിം

80

ഓളിം

കപളര

അവരുളട

അടിസ്ഥാനത്തില്

പരിശീലനവുിം
നല്കുന്നതായിരിക്കുിം.

മാര്ഗ്ഗനിര്ഗ്കേശവുിം

പ്പതിഭയുളടയുിം

തുടര്ഗ്

വവദഗ്ദയ
(ളമന്ററിിംഗുിം)

