
                                                                                                                                                       
 

                           Source: http://adipcochlearimplant.in , ADIP Scheme guidelines  
 
                       Website: www.vconnectfoundation.org          Email Id: contact@vconnectdountion.org 

 

 

 

 

                                                                      

 

                                                                           डिस्क्लेमर 

 

या दस्कतावेजातील सवव माहिती ५ जून २०२१ रोजीची आिे आणि हि माहिती वेबसाईट क िं वा सिंबिंधित स्रोता िून ती 
गोळा  ेली गेली आिे . िे   ाळानुसार बदलू श त ेक िं वा वगेळी िोऊ श त े,िे  ेवळ आपल्या मागवदशवनासाठी आिे. 

पुढे जाण्यापूवी िे तपासून पािूया. हदवयािंग (अपिंग) वय्तीिंना उप रिे खरेदी / किहटिंगसाठी समर्व  योजना (एिी 
आय पी योजना ) 
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ADIP योजनेबद्दल  

एडी आय पी योजना २००५ मध्ये सुरु केली गेली होती. त्यामध्ये २०१४ मध्ये बदल केल ेगेले आणि हे सर्व प्रकारच्या 
अपंगत्र्ा साठी आहेत.जे पी डब्लू डी अपंगत्र् कायद्याच्या नियम ांतर्गत येत त.  मुख्य उद्दीष्ट म्हिजे अपंगांना 
सामान / उपकरिे खरेदी / फिटटगंसाठी मदत करिे. ADIP योजना म्हिजे अशक्त व्यक्तींना टटकाऊ, अत्याधुननक 

आणि र्ैज्ञाननकदृष््या ननर्मवत, आधुननक आणि प्रमाणित उपकरिे खरेदी करण्यात मदत करिे. जे अपंगत्र्ाचा 
पररिाम कमी करून एखाद्या व्यक्तीची आर्थवक क्षमता र्ाढरू्न त्यांचे शारीररक, सामाजजक आणि मानर्सक 

पुनर्वसन करण्यास प्रोत्साटहत करत.े योजनेंतगवत टदल ेजािारे उपकरिे शक्य नततक्या बी आई एस ( ब्यूरो आि 

इजडडयन स्टेंडडव )योजनेंतगवत सहाय्य आणि उपकरिे उपलब्ध आहेत. 

ADIP योजना वैशशष्टयािंनुसार असतील. 

• वर्वर्ध प्रकारचे श्रर्ि साधने. 

• सहाय्यक श्रर्ि साधने,सतकव  करिारी साधने यासह सहाय्य 

• शैक्षणिक साटहत्य. 

• कॉजक्लयर इम्प् ांट 

ADIP योजनेंतगवत श्रवियिंत्र क िं वा  ोक््लयर इम्पलािंट शमळववण्यासाठी पात्रता. 

खाली टदलले्या ननकषाचंी पूतवता करिारे ऐकण्यात दोष असलेली व्यक्ती ADIP योजनेंतगवत श्रर्ि साधन प्राप्त 

करण्यास पात्र असेल . 

•  कोित्याही वय ची भारतीय नागररक असिे आर्श्यक आहे.  

 

•  ४० % फकंर्ा अर्धक अपंगत्र् यूडीआयडी काडव मध्ये नमूद केलेले असारे् . पीडब्ल्यूडी कायद्यात ननटदवष्ट 

केलेले आहेत.  

 

• स्त्रोतांकडून मार्सक उत्पडन रु. २०,०००  

 

• मागील 3 र्षाांत (12 र्षाांपके्षा जास्त र्याच्या व्यक्तींसाठी) आणि एक र्षावसाठी (12 र्षाांपयांतच्या 
मुलांसाठी) कोित्याही उद्दीष्टांकडून समान हेतूसाठी सहाय्य र्मळालेल ेनाही. 
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ADIP योजनेंतगवत कॉक्लीअर इम्पललांट घेण्याची पात्रता 
  

दोन रंगीत िोटो  
आधार काडव  
यू डी आयडी काडव (र्ैध अस्े्े ) 

सक्षम अर्धकाऱ्या कडून माडयता प्राप्त स्र्ओळख  प्रमािपत्र  

 

ADIP योजनेंतगवत  ो्लीयर इम्पलािंट घेण्याची पात्रता 

        पुढील ननकषांची पूतवता करिारी श्रर्िऱ्हास अस्े्ी व्यक्ती एडीआयपी योजनेंतगवत कोजक्लयर इम्प्लांट                                              

         र्मळण्यास पात्र असेल. 

•   भारतीय नागररक असिे आर्श्यक आहे. 

 

• ४० % फकंर्ा अर्धक अपंगत्र् यूडीआयडी काडव मध्ये नमूद केलेले असारे् .पीडब्ल्यूडी कायद्यात ननटदवष्ट 

केललेे आहेत.  

 

• दोडही कानात गंभीर  ते अनतगंभीर  श्रर्िऱ्हास . 

 

•  सर्व स्रोतांचे मार्सक उत्पडन १०,००० पके्षा अर्धक िस वे  . 

 

• जडमजात / पूर्व-भावषक श्रर्िऱ्हास ५  र्षे पेक्षा कमी र्य, ते अर्धक 1 र्षावपयांत र्ाढवर्ण्याची मुभा 
र्मळर्ता येत े. 

 

• अभवक / भाषेच्या वर्कासा नंतरचा श्रर्िऱ्हास १२  र्षाांपके्षा कमी र्य आर्श्यक . 

 

• ३  ते ६  मटहडयांपयांत श्रर्ियंत्र र्ापरले  आहे , परंतु बोलल्या ज ण ऱ्य  भाषेचे ऐकिे फकंर्ा समजण्यात 

कमतरता. 
• श्रर्िऱ्हास  आणि रेडडओलॉजजकल (सीटी स्कॅन / एमआरआय) आणि लसीकरि यासारख्या प्री-कोजक्लयर 

इम्प्लाटं चाचण्या कुटंुबबयांद्र्ारे आकारल्या जातील. हे खचव या योजनेत समावर्ष्ट केललेे नाहीत. 
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या योजनेत  ोिाचा समावेश  रता येिार नािी  
 

• शस्त्रफिया आणि रोपि दरम्यान र्ैद्यकीय एखाद्या औषधांचा र्ापर न करार्ा अस ेसूर्चत करिारी 
परीजस्थती  असू नये. असामाडय कोक्लीया / वर्कृत कोक्लीया असलेल्या मुलांना इम्प्लाटंसाठी योग्य  

मानल ेजात नाही. 
 

• या मुलांना कोिताही वर्कासात्मक वर्लंब आणि इतर संरे्दी र् ओरो-चेहऱ्य च च त्रास असू  नये. या 
मुलांमध्ये ह्टी र्तवन आणि ऑटटजस्टक प्रर्तृ्ती असू नयेत. 

 

• कोितीही रेट्रो कोजक्लयर वर्कृती फकंर्ा मज्जातंतू मध्ये दोष असू नये. 

 

• मध्यम कानातील संसगव झालले्या मुलास केर्ळ इम्प्लाटंसाठी मानल ेजाऊ शकत ेजवे्हा मध्यम कान 

संसगावचे ननराकरि होईल. 

 

• मुलाला मानर्सक मंदता / वर्कासात वर्लंब, एएसडी फकंर्ा इतर कोित्याही संरे्दी कारि असू नये. 

 

• संशयास्पद असामाडय मनोर्जै्ञाननक र्तवन असल्यास, मानसशास्त्रज्ञाद्र्ारे मुलाचे मूल्यांकन करिे 
आर्श्यक असू शकते. 
 

• जर एच इड्लूएडझा आणि डयूमोकोकसच्या बचार्ासाठी  लसीकरि टदले गेले नसेल तर या सर्लतीचा 
लाभ घेता येिार नाही . 
 

• जर अजवदाराने आधीपासून इतर वर्नामूल्य कोजक्लयर इम्प्लांटसाठी अजव केला असेल तर त्या प्रकरिात 

त्यांचा अजव नाकारला जाऊ शकतो. 
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इम्पलािंट पूवीची उमेदवारीतेची ननयमावली 
 

ऑडडओलॉजजकल मूल्यांकनाची  ननयमार्ली . 
 

मुलांना कमीतकमी एमएसएलपी पात्रता असण ऱ्य  पात्र ऑडडओलॉजजस्ट / स्पीच अँडलँग्रे्ज पॅथॉलॉजजस्ट 

समर्ेत कें द्रात आर्श्यक परीक् ांि  समोरे जार् ेलागेल . 

 

१ ) प्योर-टोन ऑडडयोमटे्री (पीटीए) 

            २ ) र्तविूक ननरीक्षिार्रील ऑडडओमेट्री (जर पीटीएची कोितीही जोड नसेल तर). 

            ३ ) इम्पीडंस ऑडडयोमेट्री  

            ४ ) स्र्यं-ध्र्ननक उत्सजवन 

            ५ ) एडेड ऑडडयोग्राम 

            ६ ) भाषि आणि भाषा वर्कासाचे मूल्यांकन 

 AYJNHH, मंुबई आणि त्याची प्रादेर्शक कें दे्र कोजक्लयर इम्प्लांटेशनसाठी योग्य उमदेर्ाराचं्या ननर्डीसाठी पूर्व-
ऑपरेटटव्ह ऑडडओलॉजजकल मूल्यांकन करतील. मूल्यांकन शुल्क िी AYJHH मानदंडांनुसार आहेत. 

 

ADIP योजनेंतगवत  ो्लीयर इम्पलािंट शमळववण्यासाठी आवश्य   ागदपत्रे. 

• अचूकपिे भरलेला अजव. 
 

• मुलाचे जडम प्रमािपत्र. 

 

• सक्षम अर्धकाऱ्याकडून प्राप्त स्र्ओळख  प्रमािपत्र. 

 

• र्ैधतेमध्ये यूडीआयडी काडव. 
 

• आधार काडव 
 

• िोटोग्राि   
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• जक्लननकल अहर्ाल (ऑडडयोलॉजजचे , स्पीच-लैंग्रे्ज, साइकोलॉजजकल ) 

•  रेडडयोलॉजजकल अहर्ाल (सीटी स्कैन, एमआरआई) 

• लसीकरि अहर्ाल 

• र्ैद्यकीय मूल्यांकन अहर्ाल (ईएनटी/डयूरोलॉजजस्ट/ वपडीयेट्रीशन /  रजजस्टर मेडीकल  प्रोिेशनल) 

• लागू होिारे इतर र्ैद्यकीय अहर्ाल. 

 

 

ADIP योजनेंतगवत अजव  रण्याची प्रकिया 
 

ADIP योजना खाली र्िवन केलेल्या प्रफियेद्र्ारा लागू केली जाऊ शकत:े - 

 

१ ) या ADIP  योजनेसाठी ऑनलाईन अजव करण्यासाठी या र्लकंचा र्ापर करुन अजवदार अर्धकृत साइट                  

एडीआयपी कोजक्लयर इम्प्लाटंला भेट देऊ शकतात. http://adipcochlearimplant.in 

 

 2 ) पोटवलला भटे टदल्यानंतर एडीआयपी योजनेर्र जक्लक करा आणि ऑनलाईन अजव भरा आणि पाटठंब  
देण ऱ्य  कागदपत्रांची स्कॅन केलेली प्रत जोडा. 
 

३ ) फकंर्ा अजवदार र्ेबसाइटर्रून अजव डाउनलोड करु शकता  आणि भरलेले अजव सर्व आर्श्यक 

कागदपत्रांसह खालील पत्त्यार्र पाठरू् शकता. 
 

अली यार्र जंग नेशनल इंस्टी्यूट िॉर द टहयररगं हैंडीकैप्ड 

के.सी. मागव, बादं्रा (प.) 

मंुबई - 400 050 

महाराष्ट्र। 
ई-मेल: ayjnihh-mum@nic.in 
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उमेदवार ननवि प्रकिया 
 

१ ) AYJNHH  द्र्ारे  र्तृ्तपत्रांमधील पात्र / दृष्टीकोनातून होण ऱ्य  प्रत्यारोपिासाठी अजव आमंबत्रत करिारी 
अर्धसूचना जारी करते  आणि AYJNHH च्या अर्धकृत संकेतस्थळार्र असा दार्ा करते  की कोितेही कारि 

न सांगता कोित्याही अजव स्र्ीकारण्याचे फकंर्ा नाकारण्याच ेअर्धकार AYJNHH कडे आहेत.  

 

२ ) संबंर्धत कें द्रान ेउमेदर्ारीसाठी तपशीलर्ार मूल्यांकन करून आर्श्यक मूल्यांकन करण्यासाठी 
कॉजल्अर इम्प्लांटेशनसाठी पात्र / योग्य उमेदर्ाराचंी यादी अली यार्ार मंुबई ला पाठवर्ली जाईल .  

 

३ ) पात्र उमदेर्ारांची संख्या वर्र्शष्ट र्षावत एडीआयपी योजनेत समावर्ष्ट असलेल्या लाभार्थयाांच्या 
संख्येच्या मयावदेपेक्षा जास्त असल्यास उमेदर्ारांच्या ननर्डीसाठी लॉटरीची यंत्रिा तयार केली जाईल. 

 

४ ) या योजनेंतगवत केर्ळ एका कानाचे कोजक्लयर इम्प्लाटं समावर्ष्ट केल ेजाईल. 

 

ए वी टी ननयोजन  

            इम्प्लांट नंतर दोन र्षावच्या कालार्धीसाठी आठर्ड्यातून कमीत कमी तीन र्ेळा एका तासाचा  ए र्ी टी        

             (ऑडीटरी र्बवल थेरपी ) चा समार्ेश केला जाईल. 

            

            मैवपिंग ननयोजन 

             एका इम्प्लांट नंतर तीन र्षावच्या कालार्धीसाठी मॅपपांर् केले जाते . 
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पाल ािंची घोषिा 
 

 

१ ) इम्प्लाटंीचे  पालक फकंर्ा कायदेशीर पालक अस ेवर्श्र्ास देती् की त्यांनी AYJNHH द्र्ारा केलेल्या 
इम्प्लांटनंतरच्या पुनर्वसन कायविमात  १२ मटहडयाच्या कालार्धीसाठी भाग घेती्. 

 

२ ) इम्प्लाडटीचे पालक फकंर्ा कायदेशीर पालक देखील अशी हमी देतात की कोित्याही शल्यफिया आणि / 

फकंर्ा शस्त्रफियेनंतरच्या जटटल समस्यांसाठी AYJNHH  आणि त्याचे प्रादेर्शक कें द्र जबाबदार राहिार 
नाहीत. 

 

कोजक्लयर इम्प्लांट प्रोग्रामसाठी वर्वर्ध ऑडडओलॉजजकल, टेजक्नकल सपोटव आणि ररहॅबबर्लटेशन संबंर्धत 

मुद्द्यांद्र्ारे प्रत्येक मुलाच्या प्रगतीर्र संपूिव नजर ठेर्िे आर्श्यक आहे आणि म्हिूनच AYJNHH ने नोडल 

एजडसी म्हिून काम करारे् अशी त्यांची इच्छा आहे. 

 

 

 

टीपः लाभाथींना आधार िमाकं फकंर्ा रेशन काडव फकंर्ा मतदार ओळखपत्र जोडार् ेलागेल . 
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                           Source: http://adipcochlearimplant.in , ADIP Scheme guidelines  
 
                       Website: www.vconnectfoundation.org          Email Id: contact@vconnectdountion.org 

 

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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