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અસ્વીકરણ 

 

આ દસ્તાવેજમાાં બધી માહિતી તારીખ ૫ મી જૂન ૨૦૨૧ સધુીની છે અન ે
વેબસાઇટ અથવા તેના સાંબાંધધત સ્રોતમાાંથી એકધિત કરવામાાં આવેલ છે. તે 
સમય સાથે બદલાઇ શકે છે અથવા અલગ થઈ શકે છે. તે ફક્ત તમારા 
માગગદશગન માટે છે. તમે આગળ વધો તે પિલેાાં તપાસો. 
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સ્કીમ ઓફ અસીસટ્ન્સ ટુ હિસેબલ પરસન ફોર પરચેસ/ ફીટીંગ ઓફ એિસૅ 
એ્િ એપલીકેશન 

 (ADIP સ્કીમ)  

•  એડીઆઇપી યોજના વવશે 
 

એિીઆઈપી સ્કીમ ૨૦૦૫ માાં શરૂ કરવામાાં આવી િતી. ૨૦૧૪ માાં તેમા 
સધુારો કરવામાાં આવ્યો િતો અને તે તમામ પ્રકારની હિસેબબબલટીસ માટે છે. જે 
પીિબ્લ્યિુી એક્ટ િઠેળ આવે છે. એિીઆઈપી યોજના નો મખુ્ય ઉદે્દશ હિસેબલ 
લોકોને સિાયતા કરવાનો છે. જેમા જરૂરીયાતમાંદ હિસેબલ લોકોને ટકાઉ, 

મજબતુ આધધુનક સિાયકો અને ઉપકરણોની પ્રાપ્તત કરવામાાં સિાય કરે છે. જે 
તેમનો શારીહરક, સામાજજક, માનધસક ધવકાસમાાં પ્રોત્સાિન આપી શકે  
અને હિસેબબબલટીના પ્રભાવોને ઘટાિી અને તેમની આધથિક સાંભાવનાને વધારે 
છે. યોજના િઠેળ પરૂા પાિવામાાં આવેલ સિાયકો અન ેઉપકરણો શક્ય તેટલી 
િદે બીઆઈએસ પ્રમાણીત રિશેે. 

 

 

•  એડીઆઇપી યોજના હઠેળ ઉપલબ્ધ સહાય અને ઉપકરણો 
 

• ધવધવધ પ્રકારનાાં હિયરીંગ એઇડ્સ. 
• સિાયક શ્રવણ ઉપકરણો, ચેતવણી ઉપકરણો  
• શૈક્ષબણક સામગ્રી 
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• કોપ્ક્લયર ઇમ્પતલા્ટ                                                                                                   

• એડીઆઈપી યોજના હઠેળ સનુવણી સહાય મેળવવા માટેની પાત્રતા 
માપદંડ 

       

હિયરીંગ ઈમ્પપેરૅિ વ્યક્ક્ત જે નીચે આપેલા માપદાંિને સાંતોષે છે ત ે
એિીઆઇપી યોજના િઠેળ સનુવણી સિાય મેળવવા માટે યોગ્ય િશે: 

• કોઈપણ વયનો ભારતીય નાગહરક િોવો આવશ્યક છે.  

 

• ૪0% અથવા તેથી વધ ુ હિસેબબબલટીવાળુ યિુીઆઈિી કાિગ િોવ ુ
જોઈએ.   

• બધા સ્રોતમાાંથી માધસક આવક રૂ. ૨0,000 થી ઓછી િોવી 
જોઈએ. 

 

• કોઈપણ સ્રોત દ્વારા સમાન િતે ુમાટે છે્લા 3 વષગ (૧૨  વષગથી 
ઉપરના લોકો માટે) અને એક વષગ (૧૨ વષગ સધુીના બાળકો 
માટે) દરધમયાન સિાય પ્રાતત થઈ નથી. 

 

•  એડીઆઈપી યોજના હઠેળ સનુવણી સહાય મેળવવા     માટેના 
દસ્તાવેજો 

• બે રાંગીન ફોટા 
• આધાર કાિગ 
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• મા્યતાની અંદરનુાં યિુીઆઈિી કાિગ  
• આવકનો પરુાવો                                                                                             

  
• એડીઆઈપી યોજના હઠેળ કોક્લલયર ઇમ્પ્લાન્ટ મેળવવા માટે પાત્રતા 

માપદંડ 

 

નીચે આપેલા માપદાંિને સાંતોષનાર હિયરીંગ ઈમ્પપેરૅિ વ્યક્ક્ત 
એિીઆઈપી યોજના િઠેળ કોપ્ક્લયર ઇમ્પતલા્ટ મેળવવા માટે યોગ્ય િશે: 

• ભારતીય નાગહરક િોવો જોઈએ. 
• ૪૦% અથવા તેથી વધ ુહિસેબબબલટીવાળુ યિુીઆઈિી કાિગ 

િોવ ુજોઈએ. જે પીિબ્લ્યિુી એક્ટમાાં ઉ્લેબખત છે. 
• બન્ને કાનમાાં સીવીયર થી પ્રોફાઉિ લોસ િોવો જોઈએ. 
• તમામ સ્રોતોની માધસક આવક ૧૫,000 થી વધ ુ ન િોવી 

જોઈએ.  
• ૫ વષગથી ઓછી વયનાાં જે બાળકને જ્મતાની સાથે જ 

સાાંભળવમાાં તકલીફ િોય તેમને ૧ વષગ ની છુટ આપવામાાં આવે 
છે.  

• ૧૨ વષગથી ઓછી ઉંમર ના જેમને જ્મ બાદ સાાંભળવામાાં 
તકલીફ િોય એ પણ આ સ્કીમ નો લાભ લઈ શકે છે. 

 

• ૩ થી ૬ મહિના સધુી હિયરીંગ એિનો ઉપયોગ, સારુાં 
સાાંભળવાનાાં સાંદભગમાાં અથવા ભાષાની કુશળતાના સાંપાદન અને  
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• બોલવામાાં આવતી ભાષાની સમજણના સાંદભગમાાં થોિો અથવા 
કોઈ ફાયદો નથી. 
 

• ઓડડઓલોજજકલ અને રેડડયોલોજીકલ (સીટી સ્કેન / 
એમઆરઆઈ) અને રસીકરણ ચાર્જ જેવા ઇમ્પ્લાન્ટ ઉમેદવારી 
મલૂયાકંન યોજના હઠેળ આવરી લેવામા ંઆવતા ંનથી. 

 
                                                                                             

 

•  બાકાત (સ્કીમ મા સમાવેશ ન થવાના)  માપદંડ 

 

• સજૅરી અને ઇમ્પતલા્ટ માટે કોઈ તબીબી ધવરોધાભાસ િોવો 
જોઈએ નિીં. અસામા્ય કોકલીયા/માલફોરમ્પિ કોપ્ક્લયરવાળા 
બાળકોને કોપ્ક્લયર ઇમ્પતલા્ટેશન માટે માનવામાાં આવતુાં નથી. 

• આ બાળકો કોઈપણ ધવકાસલક્ષી ધવલાંબ અને અ્ય સાંવેદનાત્મક 
અને ઓરો-ફેશીયલની ખામીથી મકુ્ત િોવા 
 જોઈએ. આ બાળકોમાાં િઠીલા વતગન અને ઓટીસ્ટીક વધૃિઓ 
િોવી જોઈએ નિીં. 

• કોઈ રેટ્રો કોક્લીઅર પેથોલોજી અથવા ચેતા ખામી ન િોવી 
જોઈએ. 

•  

•  
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• સહિય મધ્યમ કાનના ચેપવાળા બાળકોને મધ્ય કાનના ચેપના 
સમાધાન પછી જ કોપ્ક્લયર ઇમ્પતલા્ટેશન માટે ધ્યાનમાાં 
લેવામાાં આવશે. 

• બાળકને માનધસક ધવકલાાંગતા/ધવકાસમાાં ધવલાંબ, એએસિી, અ્ય 
સાંવેદનાત્મક તકલીફ ન િોવી જોઈએ. 

• શાંકાસ્પદ અસામા્ય માનધસક વતગણકૂના હકસ્સામાાં બાળકને 
પ્ક્લધનકલ સાયકોલોજજસ્ટ દ્વારા મ ૂ્ યાાંકન કરવાની જરૂર પિી 
શકે છે. 

• જો એચ ઈ્ફ્યએુ્ઝા અને ્યમુોકોકસ સામે રસી આપવામાાં 
આવી નથી. 

• જો અરજદારે પહલેાથી જ અન્ય વન:શલુક કોપ્ક્લયર ઇમ્પ્લાન્ટ ની 
યોજનામા ંઅરજી કરી હોય તો તેમની અરજી નામજૂંર થઈ શકે 
છે. 
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•  પ્રી-ઈમ્પ્લાન્ટ ઉમેદવારી પ્રોટોકોલ 

 

ઓહિઓલોજજકલ ઇ્વેસ્સ્ટગેશન પ્રોટોકોલ 

 

બાળકોએ ્યનુતમ એમ.એ.એસ.એલ.પી. લાયકાતવાળા 
ઓહિઓલોજજસ્ટ/સ્પીચ લેંગવેજ પેથોલોજીસ્ટ પાસેથી આવશ્યક ધનદાન 
પરીક્ષણો કરાવવુાં આવશ્યક છે: 
1) તયોર-ટોન ઓહિઓમેટ્રી (પીટીએ) 
2) વતગણકૂ ધનરીક્ષણ ઓહિઓમેટ્રી  
  (પીટીએ માટે સિાયકારી ન િોય તો) 
3) ઇમ્પપેિે્સ ઓહિઓમેટ્રી 
4) ઓટો-એકોસ્સ્ટક એમીસન 
5) એબીઆર અને/અથવા એએસએસઆર 
6) એિેિ ઓહિઓગ્રામ 

7) સ્પીચ અને ભાષાના ધવકાસનુાં મ ૂ્ યાાંકન. 
એવાયજેએનઆઇએચએચ, મુાંબઇ અને તેના પ્રાદેધશક કે્રો 
કોપ્ક્લયર ઇમ્પતલા્ટેશન માટે યોગ્ય ઉમેદવારોની પસાંદગી માટે પ્રી-ઓપરેહટવ 
ઓહિઓલોજજકલ મ ૂ્ યાાંકન કરશે. મલૂયાકંન માટેના ચાર્જ 
એવાયજેએનઆઇએચએચના ધોરણો મજુબ હોય છે. 
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•  એડીઆઈપી યોજના અંતર્ગત કોક્લલયર ઇમ્પ્લાન્ટ મેળવવા માટેના 
દસ્તાવેજો 
 

• યોગ્ય રીતે ભરેલ અરજી ફોમગ 
• બાળકનુાં જ્મ પ્રમાણપિ 
• સક્ષમ અધધકારી રારા રજુ કરેલ આવકનુાં પ્રમાણપિ 
• મા્યતાની અંદરનુાં યિુીઆઈિી કાિગ  
• આધાર કાિગ 
• ફોટોગ્રાફ્સ 
• પ્ક્લધનકલ હરપોટટગસ 

                (ઓહિઓલોજજકલ, સ્પીચ એ્િ લેગવેજ, માનધસક) 

• રેહિયોલોજીકલ અિવેાલો 
                 (સીટી સ્કેન, એમઆરઆઈ) 

• રસીકરણ અિવેાલ 
• તબીબી મ ૂ્ યાાંકન અિવેાલ 

                (ઇએનટી / ્યરુોલોજીસ્ટ / બાળ બચહકત્સક /         
                 નોંધાયેલ તબીબી વ્યવસાધયક) 

• લાગ ુપિતા અ્ય તબીબી અિવેાલો 
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•   એડીઆઈપી યોજના હઠેળ અરજી કરવાની કાયગવાહી 
 

             વણગવેલ નીચેની પ્રહિયા દ્વારા એિીઆઈપી યોજના લાગ ુકરી    
    શકાય છે.                                                                                                  

1. આ એિીઆઇપી યોજના માટે ઓનલાઇન અરજી કરવા, અરજદારે 
http://adipcochlearimplant.in આ બલિંકનો ઉપયોગ કરીને સિાવાર સાઇટ 
એિીઆઈપી કોપ્ક્લયર ઇમ્પતલા્ટ પર જઈ શકે છે. 

2. પોટગલની મલુાકાત લીધા પછી, એિીઆઇપી યોજના પર પ્ક્લક કરો અન ે
ઓનલાઇન અરજી ફોમગ ભરો અને સિાયક દસ્તાવેજોની સ્કેન કરેલી 
નકલ જોિો. 

3. ઓફલાઇન એપ્તલકેશનના હકસ્સામાાં અરજદાર વેબસાઇટ પરથી 
એપ્તલકેશન ફોમગ પણ િાઉનલોિ કરી શકે છે અને ભરાયેલી  
એપ્તલકેશનને નીચેના સરનામે બધા જરૂરી સિાયક દસ્તાવેજો સાથે 
મોકલી શકે છે: 
અલી યાવર જ ાંગ નેશનલ ઈંસ્ટીટયટુ ફોર ધ હિયહરિંગ િૈિીકેતિ  
કે.સી. માગગ, બાાંરા (વેસ્ટ) રેકલેમેશન, 
મુાંબઇ – ૪૦૦ ૦૫૦  
મિારાષ્ટ્ટ્ર.                    ઇ-મેઇલ: ayjnihh-mum@nic.in 
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•   ઉમેદવારોની પસદંર્ી માટેની કાયગવાહી 
1)  અગ્રણી અખબારોમાાં યોગ્ય પાિ વાળા કોપ્ક્લયર ઇમ્પતલા્ટ માટેની 

અરજીઓને આમાંિણ આપવા એવાયજેએનઆઈએચએચ દ્વારા સચૂનાઓ 
જારી કરવામાાં આવશે અને આયોગ પાસે કોઈ એવી અરજીનો સ્વીકાર 
અથવા અસ્વીકાર કરવાનો અધધકાર છે કે એવી કલમ સાથે 
એવાયજેએનઆઈએચએચની સિાવાર વેબસાઇટમાાં નોંધ લેવાની રિશેે. 

2)  સાંબાંધધત ઉમેદવારોના ધવગતવાર ઉમેદવારી મ ૂ્ યાાંકન કયાગ    પછી, 
કોપ્ક્લયર ઇમ્પતલા્ટેશન માટે પાિ/યોગ્ય ઉમેદવારોની  
સબૂચ જરૂરી માંજૂરી માટે એવાયજેએનઆઇએચએચ, મુાંબઇને મોકલવામાાં 
આવશે. 

                                                                                                     

3)  જો લાયક ઉમેદવારોની સાંખ્યા, ખાસ વષગ દરધમયાન એ.િી.આઈ.પી. 
યોજના િઠેળ આવરી લેવાયેલા લાભાથીઓની સાંખ્યાની મયાગદાથી વધી 
ગઈ િોય, તો ઉમેદવારોની પસાંદગી માટે લોટરી ધસસ્ટમ કરવામાાં આવશે. 

4)  આ યોજના હઠેળ ફલત કોઈ પણ એક જ કાનનુ ં કોક્લલયર ઇમ્પ્લાન્ટ 
કરવામા ંઆવશે. 

  

•  એવીટી  શેડયલૂ 

            ઇમ્પતલા્ટ પછીના બે વષગ સધુી અઠવાહિયામાાં િણ વખત ઓછામાાં 
ઓછુાં એક કલાક એવીટી કરવામાાં આવે છે.  
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•   મેવપિંર્ શેડયલૂ 

       મેધપિંગ ઇમ્પતલા્ટ પછી િણ વષગ સધુી કરવામાાં આવે છે. 
 

•   માતા-વપતા નુ ંડીકલેરેશન 

1. ઇમ્પતલા્ટ કરનારા બાળકના માતાધપતા અથવા કાનનૂી વાલીઓ 
એમ કિીને બાાંયધરી આપશે કે તેઓ ઓછામાાં ઓછા ૧૨  
મહિનાની અવધધ માટે વાયજેએનઆઈએચએચ દ્વારા ભલામણ કરેલ 
અનસુાર ઇમ્પતલા્ટ પછીના હરિબેીલીટેશન કાયગિમમાાંથી પસાર 
થશે. 

2. કોપ્ક્લયર ઇમ્પતલા્ટ કરનારના માતાધપતા અથવા કાનનૂી વાલીઓ 
પણ એમ કિીને બાાંયધરી આપશે કે સજિકલ અને /અથવા સજિકલ 
પછીની ગ ૂાંચવણો માટે એવાયજેએનઆઇએચએચ અને તેના 
પ્રાદેધશક કે્ર (ઓ) ને જવાબદાર નિીં ગણે. 

 

                                                                                                     

કોપ્ક્લયર ઇમ્પતલા્ટ પ્રોગ્રામ માટે દરેક પેશ્ટની, ઓિીયોલોજીકલ ટેકનીકલ 
સપોટૅ અને હરિબેીલીટેશન ના મદુ્દાઓ દ્વારા દરેક પેશ્ટની પ્રગધતની ખબૂ 
નજીકથી સાંપણૂગ દેખરેખ રાખવી જરૂરી છે અને તેથી એવાઇજેએનઆઇએચએચ 
એ નોિલ એજ્સી તરીકે કામ કરવાની ભલામણ કરી છે. 
નોંધ: લાભાથીઓને આધાર નબંર/રેશનકાડગ/મતદાર આઇ-કાડગ સાથે લલિંક 
કરવામા ંઆવશે. 
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YOUR SUPPORT! 

At VConnect we really want to make a difference to the lives of thousands of children with hearing loss 

in and around India in our endeavor to successfully mainstream them at all levels. 

All donations to VConnect Foundation are 50% exempt from tax under section 80G of the 

Income Tax Act. 

Cheques & Demand Drafts to be made in the name of ‘VConnect Foundation’ Direct online fund 

transfers details are as under: 

A/c: VConnect Foundation 

Savings Account 

Account Number: 3014605126 

Bank details: Central Bank of India, Colaba Causeway Branch, Mumbai 400005 

IFSC CODE: CBIN0281407 

  

For foreign donations (FCRA Account): 

A/c: VConnect Foundation 

Savings Account 

Account Number: 40274065525 

Bank details: State Bank of India, FCRA Cell, 4th Floor, New Delhi Main Branch, 11 Sansad 

Marg, New Delhi 110001 

          IFSC CODE: SBIN0000691 

SWIFT: SBININBB104 

  

Trust & Contact Details 

Name of the Trust: VConnect Foundation 

Legal Status: Charitable Trust 

VConnect Foundation is a registered not-for-profit company under section 25 of the Indian 

Companies Act (1956) and has tax exempt status in India under section 80(G) of the Income Tax 

Act (1961). 

Registered Office: C-216, Bunyaan, Seth Moti Shah X Lane, Byculla (E), 

Mumbai 400 027, India 

Correspondence: R-7, Cusrow Baug, Shahid Bhagat Singh Road, Mumbai 400001 

Contact No: +91 9820409019 

Email Id: contact@vconnectfoundation.org 

Website: www.vconnectfoundation.org 

Facebook: https://www.facebook.com/VConnectfoundation/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vconnectfoundation/ 

Instagram: http://www.instagram.com/vconnectfoundation/ 

YouTube: https://youtube.com/vconnectfoundation 

Twitter: https://twitter.com/VConnect 
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