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സന്ധംസസ്ഥാന സസ്ഥാമൂഹഹ്യനനീതതി വകുപതിനന്റെ കനീഴതില് ഭതിന്നശശേഷതി ശമേഖലയതില് പ്രവര്തതിക്കുന്ന
NIPMR   നല്കുന്ന ശസവനങ്ങളുനടെ വതിശേദസ്ഥാന്ധംശേങ്ങള് ചുവനടെ ശചേര്ക്കുന. 

   ഫതിസതിശയസ്ഥാ  നതറസ്ഥാപതി,  ഓഡതിശയസ്ഥാളജതി  ആന്ററ്  സനീചറ്  ലസ്ഥാന്ധംശഗഗ്വേജറ്  പശതസ്ഥാളജതി,

ഒകക്യുശപഷണല്  നതറസ്ഥാപതി,  ശപ്രസ്ഥാശസസ്ഥാടതികറ്  ആന്ഡറ്  ഓര്ശതസ്ഥാടതികറ്,  ഇനസമമനറഡ v

    മഗയററ ആനററ മമമഷന അനമലലസലസറ ലമബലമന സഹസ്ഥായശതസ്ഥാനടെയുള്ള നതറസ്ഥാപതി

സന്ധംവതിധസ്ഥാനന്ധം,  നവര്ചേഗ്വേല്    റലയമലലറല മബസഡറ റലഹമബലലലമറഷന സലസമലമന

സഹസ്ഥായശതസ്ഥാനടെയുള്ള  നതറസ്ഥാപതി  സന്ധംവതിധസ്ഥാനന്ധം,  അകസ്ഥാദമേതികറ്  ശപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാമുകളസ്ഥായ

ബസ്ഥാചതിലര്  ഓഫറ്  ഒകക്യുശപഷണല്  നതറസ്ഥാപതി  നസഷഹ്യല്  എഡക്യുശകഷന്  ഡതിശപസ്ഥാമേ

(നസറതിബ്രല്  പസ്ഥാള്സതി)  ഡതിശപസ്ഥാമേ  നസഷഹ്യല്  എഡക്യുശകഷന്  (ഓടതിസന്ധം  നസകന്ധം

ഡതിശസസ്ഥാര്ഡഴറ്)  സസശകസ്ഥാളജതി  ആന്ററ്  ശസസ്ഥാഷഹ്യല്  വര്കറ്  ശസവനങ്ങള്  നന്യൂടതിഷന്

ആന്ററ്  ഡയറതിറതികറ് ശസവനങ്ങള്   മഡവലപറമമനറല മതറമപല നസഷല് ടസ്ഥാന്സതിഷന്

സ്കൂള്  (നസറതിബ്രല് പസ്ഥാള്സതി)  റനീജഹ്യണല് ഓടതിസന്ധം  റതിഹസ്ഥാബതിശറഷന് ആന്ററ്  റതിസര്ചറ്

നസന്റര് (RARRC), നവര്ചേഗ്വേല്  ററഹമബലലലമറഷന  അടെതിസസ്ഥാനമേസ്ഥാകതിയുള്ള നതറസ്ഥാപതി

സന്ധംവതിധസ്ഥാനന്ധം,  അകഗ്വേസ്ഥാടതികറ്  റതിഹസ്ഥാബതിലതിശറഷന്  യൂണതിററ് ,  നസന്സറതി  ഗസ്ഥാര്ഡന്  ആന്റെറ്

നസന്സറതി  പസ്ഥാര്കറ്,  ഔടറ്  റനീചറ്  കഹ്യസ്ഥാമ്പുകള്കസ്ഥായതി     റലഹമബറ ഓണ വറലസറ പദ്ധതതി

  സപപനല മകമരഡറ ഇഞഗ്വേറതി  റലഹമബലലലമറഷന യണലററ,  നസന്റര്   ശഫസ്ഥാര്

നമേസ്ഥാബതിലതിറതി  ആന്ററ്  അസതിസനീവറ്  ഡതിസവസസറ്  (CMAT),  നതസ്ഥാഴതില്  പരമേസ്ഥായ

കഴതിവുകള്  വതികസതിപതിക്കുന്നതതിനസ്ഥായുള്ള  നവസ്ഥാശകഷണല്  റതിഹസ്ഥാബതിലതിശറഷന്,

കലസ്ഥാപരമേസ്ഥായ  കഴതിവുകള്  കനണ്ടെതതി  വതികസതിപതിക്കുന്നതതിനസ്ഥായുള്ള  ആര്നടബതിലതിറതി

നസന്റര് എന്നനീ സന്ധംവതിധസ്ഥാനങ്ങള് NIPMR ല് പ്രവര്തതിക്കുന. 
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നനാഷണല് ഇന്സസ്റ്റിററ്റ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് സസ്പീചട്ട് ആനട്ട് ഹസ്റ്റിയറസ്റ്റിഗന്ധം മുഖഖേന നല്കുന

ഖസേവനങ്ങളുടടെ വസ്റ്റിശദനാന്ധംശങ്ങള് ചുവടടെ ഖചേര്ക്കുന. 

      തസ്റ്റിരുവനന്തപുരതട്ട് സേനാമൂഹഹ്യനസ്പീതസ്റ്റി വകുപസ്റ്റിടന കസ്പീഴസ്റ്റില് ശ്രവണ വവകലഹ്യമുള
അന്ധംഗപരസ്റ്റിമസ്റ്റിതര്കനായസ്റ്റി സേര്കനാരസ്റ്റിടന ഗനാനട്ട്  ഇന് എയട്ട്ഡട്ട് ഉപഖയനാഗസ്റ്റിചട്ട് നടെതസ്റ്റിവരുന സനാപനമനാണട്ട്
നനാഷണല് ഇന്സസ്റ്റിററ്റ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് സസ്പീചേട്ട് ആന്ഡട്ട് ഹസ്റ്റിയറസ്റ്റിങട്ട് (നസ്റ്റിഷട്ട്).  പനാരന്ധംഭ ഇടെടപടെല്,  പുനരധസ്റ്റിവനാസേന്ധം,
വസ്റ്റിദഹ്യനാഭഹ്യനാസേന്ധം,  അസേസ്റ്റിസസ്പീവട്ട് സേനാഖങ്കേതസ്റ്റികവസ്റ്റിദഹ്യ,  വവകലഹ്യ പഠന-ഗഖവഷണന്ധം തുടെങ്ങസ്റ്റിയവ നസ്റ്റിഷട്ട്
നടെപനാകസ്റ്റിവരുന.  1997-ല് ഖകള്വസ്റ്റിക്കുറവുള കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കുട്ട് സേന്ധംസേനാരഖശഷസ്റ്റിയന്ധം,  ഭനാഷയന്ധം
വസ്റ്റികസേസ്റ്റിപസ്റ്റിയനാന് ഒരു ഏര്ലസ്റ്റി ഇനട്ട് റര്ടവന്ഷന് (പനാരന്ധംഭ ഇടെടപടെല്)  പദ്ധതസ്റ്റിയമനായസ്റ്റി തുടെങ്ങുകയന്ധം,
പസ്റ്റിനസ്പീടെട്ട് ബധസ്റ്റിരര്കനായള ബസ്റ്റിരുദ ഖകനാഴ്സുകളുന്ധം, റസ്പീഹനാബസ്റ്റിലസ്റ്റിഖറഷന് കകൗൺസേസ്റ്റില് ഓഫട്ട് ഇന്തഹ്യ (RCI)-യടടെ
അന്ധംഗസ്പീകനാരഖതനാടടെ ഓഡസ്റ്റിഖയനാളജസ്റ്റി,  സസ്പീചട്ട് ലനാന്ധംഖഗഗ്വേജട്ട് പനാഖതനാളജസ്റ്റി,  എനസ്പീ ഖമഖേലകളസ്റ്റില് ബസ്റ്റിരുദ,
ബസ്റ്റിരുദനാനന്തര ഖകനാഴ്സുകളുന്ധം നടെതന. ഇതസ്റ്റിനു പുറടമ ടസഷഹ്യല് എഡറ്റ്യൂഖകഷന്, ആന്ധംഗഹ്യഭനാഷ തുടെങ്ങസ്റ്റിയ
ഖമഖേലകളസ്റ്റില് ഡസ്റ്റിഖപനാമ ഖകനാഴ്സുകളുന്ധം നടെതനണട്ട്.

 കസ്റ്റിനസ്റ്റികല് ഖസേവനങ്ങള്
 പനാരന്ധംഭ ഇടെടപടെലസ്റ്റിലൂടടെ വവകലഹ്യന്ധം ബനാധസ്റ്റിചവടര പുനരധസ്റ്റിവസേസ്റ്റിപസ്റ്റിയനാനുന്ധം  വസ്റ്റിദഹ്യനാഭഹ്യനാസേന്ധം

ടചേയസ്റ്റികനാനുന്ധം ഉള ഏര്ളസ്റ്റി ഇനട്ട് റര്ടവന്ഷന്, പസ്പീ-സ്കൂള് എനസ്പീ സേന്ധംവസ്റ്റിധനാനങ്ങള് നസ്റ്റിഷസ്റ്റിനുണട്ട്.
 അന്ധംഗപരസ്റ്റിമസ്റ്റിതര്കനായസ്റ്റി പുനരധസ്റ്റിവനാസേന്ധം,  അസേസ്റ്റിസസ്പീവട്ട് സേനാഖങ്കേതസ്റ്റിക വസ്റ്റിദഹ്യ,  വവകലഹ്യ പഠന-

ഖവഷണന്ധം തുടെങ്ങസ്റ്റിയവ നസ്റ്റിഷട്ട് നടെപനാകസ്റ്റിവരുന.
 ഖകന്ദ്രസേര്കനാരസ്റ്റിടന സേഹനായഖതനാടടെ ADIP  പദ്ധതസ്റ്റി വഴസ്റ്റി അര്ഹരനായ അന്ധംഗപരസ്റ്റിമസ്റ്റിതര്ക്കുട്ട്

ശ്രവണ സേഹനായസ്റ്റികള് സേകൗജനഹ്യമനായസ്റ്റി വസ്റ്റിതരണന്ധം ടചേയ്യുനണട്ട്.  ഖകരള സേര്കനാരസ്റ്റിടന ശ്രുതസ്റ്റി
തരന്ധംഗന്ധം പദ്ധതസ്റ്റി വഴസ്റ്റി ഖകനാകസ്റ്റിയര് ഇമമനാന്റട്ട് ടചേയ്തവര്കട്ട് ഓഡസ്റ്റിററസ്റ്റി ടവര്ബല് ടതറനാപസ്റ്റി
നല്കുകയന്ധം പദ്ധതസ്റ്റിയടടെ പുഖരനാഗതസ്റ്റി വസ്റ്റിലയസ്റ്റിരുതകയന്ധം ടചേയ്യുനണട്ട്.

 ഓടസ്റ്റിസേന്ധം, ടസേറസ്റ്റിബ്രല് പനാള്സേസ്റ്റി, ബകൗദ്ധസ്റ്റിക-മനാനസേസ്റ്റിക ടവല്ലുവസ്റ്റിളസ്റ്റി, പഠനവവകലഹ്യന്ധം തുടെങ്ങസ്റ്റി പല
വവകലഹ്യങ്ങള്ക്കുമുള ടതറനാപസ്റ്റി കസ്റ്റിനസ്റ്റിക്കുകള് നസ്റ്റിഷസ്റ്റില് പവര്തസ്റ്റിയ്ക്കുന.

 ബുദ്ധസ്റ്റിപരമനായ ടവല്ലുവസ്റ്റിളസ്റ്റി ഖനരസ്റ്റിടുന ഭസ്റ്റിനഖശഷസ്റ്റികനാരുടടെ കഴസ്റ്റിവട്ട് വര്ധസ്റ്റിപസ്റ്റിക്കുനതസ്റ്റിനനായസ്റ്റി
സസ്പീചട്ട്ടതറനാപസ്റ്റി,  വസേഖകനാടതറനാപസ്റ്റി,  ഒക്കുഖപഷനല്ടതറനാപസ്റ്റി,  ഫസ്റ്റിസേസ്റ്റിഖയനാടതറനാപസ്റ്റി,  ടസഷഹ്യല്
എഡറ്റ്യൂഖകഷന് എനസ്പീ ഖമഖേലകളസ്റ്റില് ടതറനാപസ്റ്റികള് നടെതസ്റ്റിവരുന.  ആയതസ്റ്റിഖലകനായസ്റ്റി ഓഖരനാ
വഹ്യകസ്റ്റികളസ്റ്റില് നസ്റ്റിനന്ധം ഏകഖദശന്ധം 100  രൂപഖയനാളന്ധം ഫസ്പീസേസ്റ്റിനതസ്റ്റില് ഈടെനാകസ്റ്റിവരുന. സേനാമൂഹഹ്യ-
സേനാമതസ്റ്റികഖമഖേലടയ അടെസ്റ്റിസനാനമനാകസ്റ്റി   സേനാമതസ്റ്റികമനായസ്റ്റി പസ്റ്റിഖനനാകനാവസയസ്റ്റില്
ഉളവര്കട്ട് സേകൗജനഹ്യമനായന്ധം, ഇടെതരന്ധം സേനാമതസ്റ്റികനാവസയളവര്കട്ട് തുകയടടെ 50 ശതമനാനന്ധം
ഈടെനാകസ്റ്റിയന്ധം ടതറനാപസ്റ്റി നല്കസ്റ്റിവരുന.  പതസ്റ്റിമനാസേന്ധം ശരനാശരസ്റ്റി 120  ആളുകള്കട്ട് ഖസേവനന്ധം
ലഭസ്റ്റിക്കുനണട്ട്.

 വസ്റ്റിവസ്റ്റിധ  നറ്റ്യൂഖറനാ  ടഡവലപട്ട്ടമനല്  ഡസ്റ്റിഖസേനാര്ഖഡഴട്ട്  ഉള  കുടസ്റ്റികള്കനായസ്റ്റി  അതഹ്യനാധുനസ്റ്റിക
സേകൗകരഹ്യങ്ങഖളനാടുകൂടെസ്റ്റി ടസേന്സേറസ്റ്റി പനാര്കട്ട് സേജസ്പീകരസ്റ്റിചസ്റ്റിരസ്റ്റിക്കുന. ‘നറ്റ്യൂഖറനാ ടഡവലപട്ട്ടമനല്
ഡസ്റ്റിഖസേനാര്ഖഡഴട്ട്  -  സേസ്റ്റി സേസ്റ്റി എന് ഡസ്റ്റി’  എന  പദ്ധതസ്റ്റികട്ട്  കസ്പീഴസ്റ്റിലനാണട്ട്  ഇതട്ട്
നടെപസ്റ്റിലനാകസ്റ്റിയസ്റ്റിരസ്റ്റിക്കുനതട്ട് .  പൂഖന്തനാടപരസ്റ്റിപനാലനതസ്റ്റിടനനാപന്ധം ഒരു ഇന്ദ്രസ്റ്റിയ സേന്ധംഖയനാജസ്റ്റിത
കളസ്റ്റിസല ഉപകരണങ്ങളുന്ധം സേകൗകരഹ്യങ്ങളുന്ധം ഉളതനാണട്ട് ഈ ടസേന്സേറസ്റ്റി പനാര്കട്ട്. ശനാരസ്പീരസ്റ്റികവുന്ധം,



സേനാമൂഹസ്റ്റികവുന്ധം,  ഇന്ദ്രസ്റ്റിയപരവുമനായ കഴസ്റ്റിവുകള് വസ്റ്റികസേസ്റ്റിപസ്റ്റിക്കുനതസ്റ്റിഖലകട്ട് നയസ്റ്റിക്കുന ഖപ
ഉപകരണങ്ങള് പനാര്കസ്റ്റില് ഉണട്ട്. എലനാ പനായതസ്റ്റിലുമുള കുടസ്റ്റികള്കനായസ്റ്റി ടസേന്സേറസ്റ്റി പനാര്കട്ട്
നസ്റ്റിരവധസ്റ്റി പവര്തനങ്ങള് വനാഗനാനന്ധം ടചേയ്യുന.  ടഫഡറല് ബനാങ്കേട്ട് ഖഹനാര്മസ്റ്റിസേട്ട് ടമഖമനാറസ്റ്റിയല്
ഫകൗഖണഷടന ധനസേഹനായഖതനാടടെയള SCTIMST  യന്ധം നസ്റ്റിഷന്ധം തമസ്റ്റിലുള സേന്ധംയക
സേന്ധംരന്ധംഭമനാണസ്റ്റിതട്ട്.

 അസേസ്റ്റിസസ്പീവട്ട്  ടടെഖകനാഖളനാജസ്റ്റിയസ്റ്റില്  ഇന്തഹ്യയസ്റ്റിടല  തടന  ആദഹ്യടത  സേ ര്ടസ്റ്റിഫസ്റ്റികറട്ട്  ഖപനാഗനാന്ധം
കഴസ്റ്റിഞ്ഞ  രണ്ടു  വര്ഷമനായസ്റ്റി  ടസേന്റര്  ഖഫനാര്  അസേസ്റ്റിസസ്പീവട്ട്  ടടെഖകനാഖളനാജസ്റ്റി  ആന്ഡട്ട്
ഇഖനനാഖവഷന്  (CATI)  സേന്ധംഘടെസ്റ്റിപസ്റ്റിച്ചു  വരുന.  ഇതസ്റ്റിടനതടെര്നട്ട് അസേസ്റ്റിസസ്പീവട്ട്  ടടെഖകനാഖളനാജസ്റ്റി
അക്സസസ്റ്റിബസ്റ്റിലസ്റ്റിറസ്റ്റി  കൺസേള്ടന്സേസ്റ്റി  ഖസേവനങ്ങള്  ലഭഹ്യമനാകനാന്  തസ്പീരുമനാനസ്റ്റിചസ്റ്റിരസ്റ്റിക്കുന.
അസേസ്റ്റിസസ്പീവട്ട് ടടെഖകനാളജസ്റ്റി സേകൗകരഹ്യങ്ങളസ്റ്റിലൂടടെ കനാഴ്ചപരസ്റ്റിമസ്റ്റിതസ്റ്റിയള ഭസ്റ്റിനഖശഷസ്റ്റികനാര്കട്ട് വലബ്രറസ്റ്റി
വസ്റ്റിഭവങ്ങള്  ലഭഹ്യമനാക്കുന പദ്ധതസ്റ്റി പൂര്തസ്റ്റിയനായസ്റ്റി.

 അകനാദമസ്റ്റികട്ട്  ഖപനാഗനാമുകള്

ശ്രവണ വവകലഹ്യമുള കുടസ്റ്റികള്കട്ട് ഖവണസ്റ്റി ബസ്റ്റിരുദതലതസ്റ്റില്;
 ബസ്റ്റി.എസട്ട്.സേസ്റ്റി. കമറ്റ്യൂടര് സേയന്സേട്ട്  (എചട്ട്.ഐ),
 ബസ്റ്റി.എഫട്ട് .എ (എചട്ട്.ഐ),
 ബസ്റ്റി.ഖകനാന്ധം (എചട്ട്.ഐ). ഖകനാഴ്സുകള്   നടെതസ്റ്റിവരുന.

ഹയര്  ടസേകന് ഡറസ്റ്റി പഠനന്ധം പൂര്തസ്റ്റിയനാക്കുന ശ്രവണ സേന്ധംസേനാര വവകലഹ്യങ്ങളുള വസ്റ്റിദഹ്യനാര്
തസ്റ്റികള്കട്ട്

 ഹയര് എജുഖകഷന് ഫകൗഖണഷന്  ഖപനാഗനാന്ധം (HEFP) നടെതസ്റ്റിവരുന. ഇന്ധംഗസ്പീഷട്ട്, മനാതമനാറസ്റ്റിക്സട്ട്,
ഇന്തഹ്യന് വസേന് ലനാന്ധംഖഗഗ്വേജട്ട്  എനസ്പീ വസ്റ്റിഷയങ്ങളസ്റ്റില് ഊര് ജസ്റ്റിത പരസ്റ്റിശസ്പീലനന്ധം നല്കസ്റ്റി കഴസ്റ്റിവട്ട്
ടമചടപടുതനതനാണട്ട് ഈ ഖപനാഗനാന്ധം. 

ശ്രവണ  വവകലഹ്യ രന്ധംഗതട്ട് ടപനാഫഷണലുകടള തയനാറനാക്കുവനാന് ഖവണസ്റ്റി ബസ്റ്റിരുദ,  ബസ്റ്റിരുദനാനന്തര
തലങ്ങളസ്റ്റില് റസ്പീഹനാബസ്റ്റിലസ്റ്റിഖറഷന്  കകൗൺ സേസ്റ്റില്  ഓഫട്ട് ഇന്തഹ്യ അന്ധംഗസ്പീകനാരമുളതുന്ധം ഖകരള
ആഖരനാഗഹ്യസേര് വകലനാശനാലയസ്റ്റില് അഫസ്റ്റിലസ്റ്റിഖയറട്ട് ടചേയ്തതുമനായ ബസ്റ്റിരുദഖകനാഴ്സുകള് -

 ബനാചട്ട്ലര് ഇന് ഒക്കുഖപഷണല് ടതറനാപസ്റ്റി (ബസ്റ്റി.ഓ.ടെസ്റ്റി.)
 ബനാചട്ട്ലര് ഇന് ഓഡസ്റ്റിഖയനാളജസ്റ്റി ആന്ഡട്ട് സസ്പീചട്ട് ലനാന്ധംഖഗഗ്വേജട്ട്  പനാഖതനാളജസ്റ്റി

(ബസ്റ്റി.എ.എസേട്ട് .എല് .പസ്റ്റി.),
ബസ്റ്റിരുദനാനന്തര ബസ്റ്റിരുദ ഖകനാഴട്ട് സുകള് -

 എന്ധം.എസേട്ട്  .സേസ്റ്റി. ഓഡസ്റ്റിഖയനാളജസ്റ്റി,
 എന്ധം.എസേട്ട്  .സേസ്റ്റി സസ്പീചട്ട് ലനാന്ധംഖഗഗ്വേജട്ട്  പനാഖതനാളജസ്റ്റി എനസ്റ്റിവ നടെതസ്റ്റിവരുന.

ഇവയ്ക്കുപുറഖമ, ഡസ്റ്റിഖപനാമ തലതസ്റ്റിലുള രണട്ട് ഖകനാഴ്സുകള് ,
 ഡസ്റ്റിഖപനാമ ഇന്  ഏര്ളസ്റ്റി വചേല്ഡട്ട്ഹുഡട്ട്  ടസഷഹ്യല്  എജുഖകഷന്  (എചട്ട്.ഐ) (DECSE (HI));
 ഡസ്റ്റിഖപനാമ ഇന് ഇന്തഹ്യന് വസേന് ലനാന്ധംഖഗഗ്വേജട്ട്  ഇന്റര് ടപഖടഷന്  (DISLI) നടെതസ്റ്റിവരുനണട്ട്.


