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ପରିଚୟ 
 
ଏହ ି ଉତ୍ସ ବୁକ୍ଜଲେର ସାମଗି୍ରକ୍ ଉଜେଶ୍ୟ ଜହଉଛ ି ଜେଲ ଏବଂ ଅନ୍ଧତା, ବଧିରତା ଏବଂ ଏକ୍ାଧିକ୍ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ଶ୍କି୍ଷା ତଥା ସାମାେକି୍ ଅନ୍ତଭେୂ କି୍ତର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଷିୟଜର ସଜେତନତା ସଷୃ୍ଟି କ୍ରବିା | ବୁକ୍ଜଲେର ଉତ୍ପତ୍ତ ି ବଶି୍ୱ ଜେଲ ପରିଷଦ ସହତି ଅଛ,ି 
ଯାହା 2018 ଜର ICEVI ଏବଂ ୱାଲେଡ ବଲାଇଣ୍ଡ ୟୁନଅିନ୍ ସହତି ବକି୍ାଶ୍ଶ୍ୀଳ ଜଦଶ୍ମାନଙ୍କଜର ଏକ୍ାଧିକ୍ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଲ 
ପ୍ରଜବଶ୍ ସଜମତ ଶ୍କି୍ଷାଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କ୍ରବିାକୁ୍ ନଷି୍ପତ୍ତ ିଜନଇଛ।ି  
 
ୱାଲେଡ ଜେଲ କ୍ାଉନସଲିର ସୁଦୃଢ଼ ବଶି୍ୱାସ ଜଯ ସମସ୍ତ ପିଲା ଜଯାଗାଜଯାଗ କ୍ରପିାରଜିବ ଏବଂ ଶ୍ଖିିପାରଜିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କର ଶ୍କି୍ଷା 
ଏବଂ ସମାେଜର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍େ ଅନ୍ତଭେୂ କ୍ତ କ୍ରବିାର ଅଧିକ୍ାର ଅଛ ି | ଏହ ି ଅଧିକ୍ାର ମିଳତି ୋତସିଂଘର ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ଅଧିକ୍ାର ସମି୍ମଳନୀ (2006, 
ଧାରା 2, 9, 21 ଏବଂ 24) ଏବଂ ଆନ୍ତେୋତୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମିଳତି ମଞ୍ଚର ଅନ୍ତଭେୂ କ୍ତ ଶ୍କି୍ଷା ରଜିପାେେ (2020, ଧାରା 2.2.1) ଜର ଜଘାଷିତ 
ଜହାଇଛ।ି  
 
 ଏହ ି ବୁକ୍ଜଲଟ୍ ପିତାମାତା, ପରବିାର ସଦସୟ, ଶ୍କି୍ଷାବତି୍ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତକି୍ ପୁନବୋସ ଏବଂ ଶ୍ଶୁି୍ମାନଙ୍କର କ୍ଲୟାଣ ପାଇ ଁ
େନି୍ତତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କ୍ମେକ୍ତ୍ତୋଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ ଜେଲ ଉତ୍ସ ଭାବଜର କ୍ାଯେୟ କ୍ଜର | ନମିନଲିଖିତ ଦୁଇ ଜଗାଷ୍ଠୀ ଶ୍ଶୁି୍ ଏବଂ ଯୁବକ୍ମାନଙ୍କ ଜେଲ 
ସାକ୍ଷରତା ପାଇଁ ଏହ ିବୁକ୍ଜଲଟ୍ ଜର ପ୍ରାଥମିକ୍ତା ଦଆିଯାଇଛ:ି  
 

1. ଦୁଇ କ୍ମିବା ଅଧିକ୍ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ଶ୍ଶୁି୍ ଏବଂ ଯୁବକ୍ ମାନଙୁ୍କ ଏକ୍ାଧିକ୍ ଅକ୍ଷମତା କୁ୍ହାଯାଏ. ଆହୁର ି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧତା ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ 
ଦୃଷ୍ଟିଶ୍କି୍ତ ଥିବା ପିଲାମାଜନ , ଜ୍ଞାନ ବକି୍ାଶ୍, ଶ୍ାରୀରକି୍ ଏବଂ / କ୍ମିବା ସାମାେକି୍ ଭାବନାତ୍ମକ୍ ଅକ୍ଷମତା  ଥିବା ଜଲାକ୍ମାଜନ ଏହ ି
ଜଶ୍ରଣୀଜର ଅନ୍ତଭେୁ କ୍ତ |  

2. ବଧିରତା କ୍ମିବା ଶ୍ରବଣ ଜର କ୍ଠନିତା ସହତି ବଧିରତା କ୍ମିବା କ୍ମ୍ ଦୃଷ୍ଟିଶ୍କି୍ତ ଥିବା ଶ୍ଶୁି୍ ଏବଂ ଯୁବକ୍ ମାନଙୁ୍କ  ଦୁଇେ ି ସଜମବଦନଶ୍ୀଳ 
ଅକ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ କୁ୍ହାଯାଏ |   
 

ଅକ୍ଷମତା ଏବଂ ବଧିରତା ଜକ୍ଷତ୍ରଜର ଗଜବଷଣା ଏବଂ ଅଭୟାସରୁ ଏହ ି ବଷିୟବସୁ୍ତ ଅଙି୍କତ ଜହାଇଛ ି ଏବଂ ବଧିରତା ଏବଂ ଏକ୍ାଧିକ୍ 
ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକ୍ାର ହାସଲ କ୍ରଥିିବା ପିତାମାତା ଏବଂ ବୃତ୍ତଗିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଜହାଇଅଛ ି|  
 
ସ ପଭଣ   
 
ICEVI ଏହ ି ପ୍ରକ୍ାଶ୍ନକୁ୍ ICEVI ର ପୂବେତନ କ୍ାଯେୟନବିୋହୀ କ୍ମିେ ି ସଦସୟ ତଥା ବଶି୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ୟୁନଅିନର ଜସଜେଜେରୀ ଜେଜନରାଲ୍ 
ଶ୍ରୀ ଅେୟ କୁ୍ମାର ମିତ୍ତଲଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗେ କ୍ରଛିନ୍ତ।ି ନଜିେ େଜଣ ଜେଲ ବୟବହାରକ୍ାରୀ ଶ୍ରୀ ଅେୟ କୁ୍ମାର ମିତ୍ତଲ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା, ବଧିରତା 
ଏବଂ ଏକ୍ାଧିକ୍ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍କି୍ଷା ତଥା ଜେଲ ସାକ୍ଷରତା ଅଧିକ୍ାର ପାଇଁ େଜଣ ବଳଷି୍ଠ ଓକ୍ଲି ଥିଜଲ। 
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ବହୁ ଅକ୍ଷ େୋ ଏବଂ ଅନ୍ଧେୋ ସହେି ବଧିରେୋ ଥିବୋ ଶଶିୁ ୋମନ  
 

             
 
 
ଏକ୍ାଧିକ୍ ଅକ୍ଷମତା ଏବଂ ବଧିରତା ଥିବା ଶ୍ଶୁି୍ ଏବଂ ଯୁବକ୍ମାଜନ ଅନନୟ ଦକ୍ଷତା, ଆବଶ୍ୟକ୍ତା ଏବଂ ଆକ୍ାଂକ୍ଷା ବଶି୍ିଷ୍ଟ ବୟକି୍ତମାନଙ୍କର 
ଏକ୍ ବବିଧି ଜଗାଷ୍ଠୀ | ଏହ ି ବୁକ୍ଜଲେଜର, ଏକ୍ାଧିକ୍ ଅକ୍ଷମତା ଶ୍ବ୍ଦ ଏକ୍ କ୍ମିବା ଅଧିକ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ଅକ୍ଷମତା ଅବସ୍ଥ୍ା ସହତି ମିଳତି ଭାବଜର 
ସଜମବଦନଶ୍ୀଳ ଅକ୍ଷମତା (ଦୃଷ୍ଟି, ଶ୍ରବଣ) କୁ୍ ସୂେତି କ୍ଜର| ଏହ ି ପରସି୍ଥ୍ିତ ି ମସି୍ତଷ୍କ ଆଘାତ, ସ୍ଥ୍ାୟୀ ଗତବିଧିି ବୟାଧି, ଜମରୁଦଣ୍ଡଜର ଜଛାେ 
ଫାଙ୍କ, ଡାଉନ୍ ସିଜରାମ, ଅେେିମି୍ ଜେକ୍ଟରମ୍, ଉପର ଓଠର ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍େ ଗଠନ, ହୃଦୟ ଅବସ୍ଥ୍ା ଏବଂ ମସି୍ତଷ୍କ ମୟାଜଲରଆି ଅନ୍ତଭେୁ କ୍ତ 
ଜହାଇପାଜର | ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧୁଜମହ, ଥାଇରଏଡ୍ ଜରାଗ, ଅପସ୍ମାର ଏବଂ ଅନୟାନୟ େକି୍ତି୍ସା ଅବସ୍ଥ୍ା ମଧ୍ୟ ଜହାଇପାଜର।   

 
ଜକ୍ଜତକ୍ ପିଲା ଏକ୍ ଅକ୍ଷମତା ସହତି େନମ ହୁଅନ୍ତ ି (“େନମଗତ” କୁ୍ହାଯାଏ), ଏବଂ ଅନୟମାଜନ ପିଲାଦନିଜର କ୍ମିବା ପଜର େୀବନଜର 
ଜସମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ହାସଲ କ୍ରନ୍ତ ି (ଯାହାକୁ୍ “Adventitious” କୁ୍ହାଯାଏ) | େନମଗତ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା, ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିଶ୍କି୍ତ, ଏବଂ ବଧିରତା,  
ଅକ୍ାଳ େନମ, ଜେଜନେକି୍ ଅବସ୍ଥ୍ା, ପ୍ରସବ ସମୟଜର ଆଘାତ, ଏବଂ ମା’ର ଗଭେଧାରଣ ସମୟଜର ଗଭେସ୍ଥ୍ ଶ୍ଶୁି୍ର ସଂେମଣ, ଆଘାତ କ୍ମିବା 
କ୍ଷତକି୍ାରକ୍ ପଦାଥେର ସଂେଶ୍େଜର ଆସି “Adventitious” ଅକ୍ଷମତା ଆସଥିାଏ |   ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିଶ୍କି୍ତ, ବଧିରତା, ମସି୍ତଷ୍କ େୁୟମର୍, ଆଖି ଏବଂ 
କ୍ାନ ସଂେମଣ,  ଦଶ୍େନ ଏବଂ / କ୍ମିବା ଶ୍ରବଣ ଭାବନାକୁ୍ ନଷ୍ଟ  କ୍ରବିା “Adventitious”  ଅକ୍ଷମତାର ର   ଅଂଶ୍ବଜିଶ୍ଷ  |  

 
 
 
 
ଶ୍ଶୁି୍ର ସାମଗି୍ରକ୍ ବକି୍ାଶ୍ର ମଳୂଦୁଆ ଜହଉଛ ି ପିତାମାତା ଏବଂ ଯତ୍ନ ଜନଉଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ସହତି ଜପ୍ରମ ଏବଂ ଯତ୍ନକ୍ାରୀ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସହତି 
ସମ୍ପକ୍େ ଏବଂ ଜେହ, ଶ୍ାରୀରକି୍ ନକି୍େତରତା, ଆରାମ ଏବଂ ନରିାପତ୍ତାର ସକ୍ରାତ୍ମକ୍ ଅନୁଭୂତ ି |  ଏକ୍ାଧିକ୍ ଅକ୍ଷମତା ଏବଂ ବଧିରତା ଥିବା 
ପିଲାମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଏବଂ ଯତ୍ନ ଜନଉଥିବା ବୟକି୍ତମାଜନ ଜସମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ବକି୍ାଶ୍କୁ୍ ସମଥେନ କ୍ରବିା ପାଇଁ ଜଲାକ୍ ଭାବନା, 
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ଅଭିଜ୍ଞତା, ବସୁ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଇଜଭଣ୍ଟଗୁଡକି୍ ପାଇଁ ଅଧିକ୍ ସଂରେନା ପ୍ରକ୍ାଶ୍ କ୍ରବିାକୁ୍ ଆବଶ୍ୟକ୍ କ୍ରପିାରନ୍ତ ି |  ଶ୍ଶୁି୍ର ଅକ୍ଷମତାର 
ପ୍ରକୃ୍ତ ି ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଉପସ୍ଥ୍ିତ ସ୍ଥ୍ିତରି ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତା ଉପଜର ନଭିେର କ୍ଜର |  ଏକ୍ାଧିକ୍ ଅକ୍ଷମତା ଏବଂ ବଧିରତା ଥିବା 
ପିଲାମାଜନ ସାମାେକି୍ ସମ୍ପକ୍େ  ଏବଂ   ଅନୟମାନଙ୍କ ସହତି ଜଯାଗାଜଯାଗ କ୍ରବିା, ପ୍ରତଦିନି େୀବନ କ୍ାଯେୟ ସମାପ୍ତ କ୍ରବିା, ନରିାପଦ 
ଏବଂ ନରିଜପକ୍ଷ ଭାବଜର ୋଲିବାଜର ଅସୁବଧିାର ସମ୍ମଖୁୀନ ଜହାଇପାରନ୍ତ ି |  ବଧିରତା ଏବଂ ଏକ୍ାଧିକ୍ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ପିଲାମାଜନ 
ଜସମାନଙ୍କର ପରବିାର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଜର ଶ୍ଖିିବା ଏବଂ ଜଯାଗଦାନ କ୍ରବିାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତ ି |  ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ଜଯ ପରବିାର ଏବଂ 
ଅଭିଭାବକ୍ମାଜନ ପାରବିାରକି୍ କ୍ଥାବାତ୍ତୋ ଏବଂ ବାତ୍ତୋଳାପ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବାହାଘର, ଏବଂ  ନତିୟଦନି  କ୍ମେ ଏବଂ ଘେଣା ଜର ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣ 
ପାଇଁ ସୁଜଯାଗ ପ୍ରଦାନ କ୍ରବା, ଯାହା ଶ୍ଶୁି୍ର ବକି୍ାଶ୍ ବୃଦ୍ଧ ିଏବଂ ଭାଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷରତା   ବକି୍ାଶ୍ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତାକୁ୍ ଜପ୍ରାତ୍ସାହତି କ୍ରିଥାଏ | 

 
ର୍ୋଷୋ ଏବଂ ସୋହେିୟ ବକିୋଶ  
 
ବୟାପକ୍ ଅଥେଜର ସାକ୍ଷରତା ବଭିିନ୍ନ ଜଯାଗାଜଯାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସାହତିୟିକ୍ ଫମୋଟ୍ (ପି୍ରଣ୍ଟ, ଜେଲ, ଅଡଓି, ଡେିେିାଲ୍) ବୟବହାର ସହତି 
ଶୁ୍ଣିବା, କ୍ହବିା  ଏବଂ ଜଲଖିବା କୁ୍ ସୂେତି କ୍ଜର| ଏକ୍ାଧିକ୍ ଅକ୍ଷମତା ଏବଂ ବଧିର ଅନ୍ଧ ଥିବା ପ୍ରଜତୟକ୍ ପିଲା ନେି ଦୁନଆିଜର ଏବଂ 
ଜସମାନଙ୍କର ସାମଥେୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଯାଗାଜଯାଗ କ୍ରନ୍ତ ି | କ୍ଛି ି ପିଲା ନୟିମିତ ମୁଦ୍ରଣ  ବୟବହାର କ୍ର ି ଜଯାଗାଜଯାଗ କ୍ରପିାରନ୍ତ,ି କ୍ଛି ି
ପିଲା ଜେଲ ଏବଂ ସଜଙ୍କତ ଭାଷା ବୟବହାର କ୍ରପିାରନ୍ତ ିଏବଂ  କ୍ଛି ିପିଲା ଜେଲ ଏବଂ ସଜଙ୍କତ ଭାଷା ବୟବହାର କ୍ରପିାରନ୍ତ ି| 
 
 
ପି୍ରୟେନ ଏବଂ ଅନୟମାନଙ୍କ ସହ ଜଯାଗାଜଯାଗ କ୍ରବିା ପାଇଁ, ଧାରଣା ବାଣ୍ଟବିା ଏବଂ ଭାଷାର ବୟବହାର କ୍ରବିାର ଇଚ୍ଛାରୁ ସାକ୍ଷରତା 
ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ | ଶ୍କିି୍ଷତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପଜର ସାକ୍ଷରତା ଦକ୍ଷତା ନମିତି, େନମରୁ ଆରମ୍ଭ, ଏବଂ େଜଣ ବୟକି୍ତଙ୍କ େୀବନ ସାରା ୋର ି | ଜଯାଗାଜଯାଗ 
କ୍ରବିାର, ଶ୍ଖିିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସହତି ପିଲାମାଜନ େନମ ହୁଅନ୍ତ ି | ପିତାମାତା ଏବଂ ଶ୍ଶୁି୍ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ପ୍ରାରମି୍ଭକ୍ କ୍ଣ୍ଠଦାନ ଏବଂ 
ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରୁ ଜଯାଗାଜଯାଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ | ପରବିାର ମଧ୍ୟଜର ପ୍ରାକୃ୍ତକି୍ ଏବଂ ଅଥେପୂର୍ଣ୍େ ଅନୁଭୂତ ି ପିଲାଙୁ୍କ ଧାରଣା ବକି୍ାଶ୍ କ୍ରବିାଜର 
ସାହାଯୟ କ୍ଜର | ଦୃଷ୍ଟିଶ୍କି୍ତ ଥିବା ଜଛାେ ପିଲାମାଜନ ସାଧାରଣତ କ୍ାଯେୟକ୍ଳାପ  ସମୟଜର   ପିତାମାତା ଏବଂ ପରବିାରକୁ୍ ନକ୍ଲ କ୍ରନ୍ତ ି
| 

 
 
ଦୃଷ୍ଟିଶ୍କି୍ତ ଥିବା ଜଛାେ ପିଲାମାଜନ ସାଧାରଣତ ପିତାମାତା ଏବଂ ପରବିାର ସଦସୟଙ୍କ କ୍ାଯେୟକ୍ଳାପକୁ୍ ଜଦଖନ୍ତ ି ଏବଂ ନକ୍ଲ କ୍ରନ୍ତ|ି 
ଅନ୍ଧତା, ବଧିରତା ଏବଂ ଏକ୍ାଧିକ୍ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ଜଛାେ ପିଲାମାଜନ େନେ ଜନବା, ଜଖଳ ଆରମ୍ଭ କ୍ରବିା, ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣ କ୍ରବିା, ପୁସ୍ତକ୍ 
ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ରବିା, ବାସନକୁ୍ସନ ସହତି ଜଖଳ, ଜଲଖିବା  ଏବଂ ଅନୟମାନଙୁ୍କ ସାକ୍ଷରତା କ୍ାଯେୟକ୍ଳାପଜର ଜଦଖିବା ପାଇଁ ଅତରିକି୍ତ 
ସଜମବଦନଶ୍ୀଳ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ୍ କ୍ରଜିବ |  ଜଯଜତଜବଜଳ ପିଲାମାଜନ ବକି୍ାଶ୍ କ୍ରନ୍ତ,ି ଜସମାଜନ ବଭିିନ୍ନ େନିଷି ଆବଷି୍କାର କ୍ରବିାକୁ୍ 
ଜେଷ୍ଟା କ୍ରନ୍ତ ିଏବଂ  ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କ୍ରନ୍ତ ି ଜଯ ଉଭୟ ପଢବିା ଏବଂ ଜଲଖିବା ମୋଳଆି ଏବଂ ଉଜେଶ୍ୟମୂଳକ୍ ଜହାଇପାଜର | 

 
 
 
 
 
ଜଲାଏନଜଫଲଡ )1975)) ପରାମଶ୍େ ଜଦଇଥିଜଲ ଜଯ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାଜନ କ୍ଠିନ େନିଷିର ସମ୍ମଖୁୀନ ଜହବା ଉେତି୍ ଏବଂ ଜସମାନଙୁ୍କ 
ନଜିେ ଅନୁଭବ କ୍ର ି ଶ୍ଖିିବାକୁ୍ ସୁଜଯାଗ ପ୍ରଦାନ କ୍ରବିା ଉେତି୍ |   ଶ୍ଶୁି୍ର ପିତାମାତା ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନକ୍ାରୀମାଜନ ନଶିି୍ଚତ କ୍ରଜିବ 
ଜଯ ପିଲାମାଜନ ଧାରଣାଗୁଡକି୍ର ଏକ୍ ସାମଗି୍ରକ୍ ଗ୍ରହଣୀୟତା ବକି୍ାଶ୍ କ୍ରଜିବ |  
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ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ, କ୍ାହାଣୀ ସହତି େଡତି େନିଷି, ଜପାଷାକ୍ ପିନ୍ଧବିା ଏବଂ ଜଭାେନ ପ୍ରସୁ୍ତତ କ୍ରବିା ସହତି ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ 
କ୍ରାଯିବା ଉେତି | ପିତାମାତାମାଜନ ଜସମାନଙୁ୍କ ସ୍ଥ୍ାନୀୟ ବୋରକୁ୍ ଜନଇପାରନ୍ତ ି ଏବଂ ଜସମାନଙୁ୍କ ମାଜକ୍େେଂି, ସାମାେକି୍ କ୍ଥାବାତ୍ତୋ ଏବଂ 
ବଭିିନ୍ନ ଧାରଣା  ଏବଂ ବୟବହାରକି୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ଜଦଇପାରନ୍ତ ି | ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲା େୀବନର ବୟବହାରକି୍ ଅନୁଭୂତ ି ଶ୍ଖିିଜବ | ବାହାରକୁ୍ 
ଯିବା ସମୟଜର ଅଭିଭାବକ୍ ପିଲାଙୁ୍କ ଜଦାକ୍ାନୀ ଏବଂ ବୟସ୍ତବହୁଳ ବୋର ସହତି ଜଯାଗାଜଯାଗ କ୍ରବିା ପାଇଁ ନରିାପଦ ସୁଜଯାଗ ପ୍ରଦାନ 
କ୍ରବିା ଉେତି୍ | ଜସମାନଙୁ୍କ େଶ୍େ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରୟି ମାଧ୍ୟମଜର ପରଜିବଶ୍ ବଷିୟଜର ଜ୍ଞାନ ଦଆିଯିବା ଉେତି | ପିଲାମାନଙୁ୍କ 
ଖାଦୟ ଜକ୍ଉଁଠୁ ଆଜସ, ସ୍ଥ୍ାନୀୟ ବାଣିେୟ, ବୟବସାୟିକ୍ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସହ କ୍ପିର ି େଡତି ଜହବ ଏବଂ େଙ୍କା ବନିମିୟ ବଷିୟଜର ମଧ୍ୟ ୋଣିବା 
ପାଇଁ ନଜିେ ଅନୁଭବ କ୍ର ିଶ୍ଖିିବାକୁ୍ ସୁଜଯାଗ ପ୍ରଦାନ କ୍ରବିା ଉେତି୍ |   
 
 

          
  
 
ନମିନଜର ଦଆିଯାଇଥିବା ତାଲିକ୍ା େପି୍ସ ଜହଉଛ ି ବଧିର-ଅନ୍ଧତା ଏବଂ ଏକ୍ାଧିକ୍ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଯାଗାଜଯାଗ ଏବଂ 
ପ୍ରାରମି୍ଭକ୍ ସାକ୍ଷରତା ଦକ୍ଷତାକୁ୍ ଜପ୍ରାତ୍ସାହତି କ୍ରବିା | ଏହ ି େପି୍ସଗୁଡକି୍ର ଉପଜଯାଗିତା ପିଲାଠାରୁ ପିଲା ଭିନ୍ନ ଜହବ ଏବଂ ଜସମାଜନ 
ଅନୟମାନଙ୍କ ସହତି କ୍ପିର ିଜଯାଗାଜଯାଗ କ୍ରଜିବ ତାହା ଉପଜର ନଭିେର କ୍ଜର | 

  
ର୍ୋଷୋ ଏବଂ ପ୍ରୋରମି୍ଭକ ସୋକ୍ଷରେୋ ଦକ୍ଷେୋକୁ ମପ୍ରୋତ୍ସୋହେି କରିବୋ ପୋଇ ଁଟପି୍ସ  
 

• ଶ୍ଶୁି୍କୁ୍ ଅବଭିକ୍ତ ଏବଂ ସାହାଯୟକ୍ାରୀ ଜଯାଗାଜଯାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ସହତି ପରେିତି କ୍ର | ଅବଭିକ୍ତ ଜଯାଗାଜଯାଗ ପ୍ରଣାଳୀଜର 
ଜଭାକ୍ାଲାଇଜେସନ୍, ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, ଏବଂ ମାନୁଆଲ୍ େହି୍ନ ଅନ୍ତଭେୁ କ୍ତ, ଜଯପରକି୍ ିବଧିର ମାନୁଆଲ ବର୍ଣ୍େମାଳା ଯାହା ପିଲାଙ୍କ 
ହାତଜର ବନାନ କ୍ରାଯାଇଥାଏ | ସହାୟକ୍ ଜଯାଗାଜଯାଗ ପ୍ରଣାଳୀଜର ବସୁ୍ତ, େତି୍ର, େୟାକ୍ସଲି୍ ଏବଂ ବଡ ପି୍ରଣ୍୍ଟ ସଜଙ୍କତ, 
ଜପନିିଲ୍, ଜେଲ ଜସଲଟ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲସ୍, ଜେଲ ଜମସନି୍ ଏବଂ କ୍ାଗେ ବୟବହାର ଅନ୍ତଭେୁ କ୍ତ | 

• ପିଲାମାନଙୁ୍କ  ବସୁ୍ତକୁ୍ ଛୁଇଁବା, ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ରବିା ଏବଂ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରବିା ପାଇଁ ପିଲାକୁ୍ ଜସମାନଙ୍କ ହାତ ବୟବହାର କ୍ରବିାକୁ୍ 
ଉତ୍ସାହତି କ୍ର | ପାତ୍ରଗୁଡକି୍ ଜଖାଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ କ୍ରବିା ସହତି ଶ୍ଶୁି୍ର ଉତ୍ତମ ଜମାେର ଦକ୍ଷତାକୁ୍ ଜପ୍ରାତ୍ସାହତି କ୍ରୁଥିବା 
କ୍ାଯେୟକ୍ଳାପ ପ୍ରଦାନ କ୍ରନୁ୍ତ; ବେନ୍, ଜବଲଟ, ଏବଂ େପିର୍ ସହତି ଜପାଷାକ୍ ପିନ୍ଧବିା; ଏବଂ ଉଦି୍ଭଦ ଏବଂ ପନପିରବିାଗୁଡକି୍ର 
ଯତ୍ନ ଜନବାର  ଶ୍ଖିିବାର ସୁଜଯାଗ ପ୍ରଦାନ କ୍ରବିା ଉେତି୍ | 
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• ପିଲାକୁ୍ ବାତ୍ତୋଳାପଜର େଡତି କ୍ରବିା ପାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ଇଜଣ୍ଟାଜନସନ୍ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, େହି୍ନ, ବସୁ୍ତ, ଏବଂ   ସାମଗ୍ରୀ ବୟବହାର କ୍ରନୁ୍ତ | 
• ପିଲାକୁ୍ ଅଥେପୂର୍ଣ୍େ ବାତ୍ତୋଳାପଜର େଡତି କ୍ରନୁ୍ତ | ଜରାଜଷଇ କ୍ରବିା, ଜଧାଇବା ଏବଂ ସଫା କ୍ରବିା ସମୟଜର ପିଲା ସହତି କ୍ଥା 

ହୁଅନୁ୍ତ | ଆପଣ ଯାହା ଜଦଖୁଛନ୍ତ ି ଏବଂ କ୍ରୁଛନ୍ତ ି ତାହା ବର୍ଣ୍େନା କ୍ରନୁ୍ତ ଏବଂ ଯାହା କୁ୍ହାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତେିିୟା କ୍ରବିାକୁ୍ ପିଲାଙୁ୍କ 
ସମୟ ଦଅିନୁ୍ତ | ପିଲାକୁ୍ ସ୍ୱର ଏବଂ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତେିିୟା କ୍ରିବାକୁ୍ ଉତ୍ସାହତି କ୍ର | 

• ପିଲାଙୁ୍କ ପ୍ରତେିିୟା କ୍ରବିାକୁ୍ ସମୟ ଦଅି ଏବଂ ଅଂଶ୍ୀଦାର କ୍ାଯେୟକ୍ଳାପ ସମୟଜର େନେ ଜନବା ପାଇଁ ସୁଜଯାଗ ପ୍ରଦାନ କ୍ରନୁ୍ତ, 
ପିଲାଙୁ୍କ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ୍ତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକ୍ାଶ୍ କ୍ରବିାକୁ୍ ଅନୁମତ ିଦଅିନୁ୍ତ |  

• ଅଭିଭାବକ୍ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଅନୟମାନଙ୍କ ସହତି ଜଖଳବିାକୁ୍ ଉତ୍ସାହତି କ୍ରବିା ଉେତି୍ | ଜସମାଜନ ଅନୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହତି ଜଯଜତ 
ଜଖଳଜିବ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ୍ ଶ୍କି୍ତଶ୍ାଳୀ ଜହବ | ପ୍ରାରମି୍ଭକ୍ ବଷେଗୁଡକି୍ଜର ଜଖଳ, ଅନୁକ୍ରଣ, ଜଖଳ ପ୍ରଦଶ୍େନ କ୍ରବିା, ଏବଂ 
ମୋ କ୍ରବିା ଜସମାନଙୁ୍କ େତୁର ଏବଂ ଉତ୍ସାହତି କ୍ରବି |  

• ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମଜର କ୍ାଯେୟକ୍ଳାପଜର ଧାରଣାଗୁଡକୁି୍ ଉପସ୍ଥ୍ାପନ କ୍ର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାଜନ ନରମ / କ୍ଠିନ, ଶୁ୍ଖିଲା / 
ଓଦା, ଉପର / ତଳ, ଭିତର / ବାହାଜର ଶ୍ଖିିପାରଜିବ | 

• ପରବିାର ସଦସୟ ପିଲାଙୁ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ, ଜଲଖିବା, ଜଖଳ ଜଖଳବିା ଏବଂ ଅନୟାନୟ କ୍ାଯେୟକ୍ଳାପକୁ୍ ଉତ୍ସାହତି କ୍ରବିା ଉେତି୍ | 
  
ମେଲ ପରିଚୟ 
 
ଜଲାଏଜନେଲଡ, 1975 -  “ଜେଲର ଅବଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ  ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ: ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଜଲଖିବା ମାଧ୍ୟମଜର ଜଯାଗାଜଯାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ବନିା, 
ଅନ୍ଧ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶ୍କି୍ଷା ମଧ୍ୟଯୁଗ ପର ିଜହାଇଥାନ୍ତା |  
 
ଜେଲ ଜହଉଛ ି ଏକ୍ େୟାକ୍ିଟଲ୍ ସି୍କ୍ପିଟ ଯାହା ମୁଦ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ୍ ପ୍ରଜବଶ୍ କ୍ରବିା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଶ୍କି୍ତ ଦୁବେଳ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୟବହୃତ ହୁଏ | ଲୁଇ 
ଜେଲ (1809-1852) ନାମକ୍ େଜଣ ଫରାସୀ ଦ୍ୱାରା ଜେଲ ବକି୍ଶ୍ତି ଜହାଇଥିଲା, ଯିଏ ନଜିେ ଅନ୍ଧ ଥିଜଲ | ଲୁଇ ଜେଲ 4 ୋନୁୟାରୀ 
1809 ଜର ଫ୍ରାନିର ପୟାରସିର 36 ମାଇଲ ପୂବେଜର ଥିବା କ୍ପୁଜେଜର େନମଗ୍ରହଣ କ୍ରଥିିଜଲ। ୋର ି ବଷେ ବୟସଜର ଜସ ଦୃଷ୍ଟି ଶ୍କି୍ତ 
ହରାଇଜଲ ଏବଂ 1821 ମସହିାଜର 15 ବଷେ ବୟସଜର ଜସ 39 ଅକ୍ଷରର ଫରାସୀ ବର୍ଣ୍େମାଳା ପଠନ ଏବଂ ଜଲଖିବା ପାଇଁ ଏକ୍ େୟାକ୍ିଟଲ୍ 
ସି୍କ୍ପିଟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କ୍ରଥିିଜଲ। ଜସହ ି ଦନିଠାରୁ, ଲୁଇ ଜେଲଙ୍କ େୟାକ୍ିଟଲ୍ ସି୍କ୍ପିଟ 142 ରୁ ଅଧିକ୍ ଜଦଶ୍ଜର ୋତୀୟ ଜେଲ ଜକ୍ାଡ୍ର ଆଧାର 
ଜହାଇପାରଛି ି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୟସର ଦୃଷ୍ଟି ଶ୍କି୍ତ ଦୁବେଳ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ଆତ୍ମ-ମୂଲୟଜବାଧ ଏବଂ ସଶ୍କି୍ତକ୍ରଣଜର ବପିୁଳ ଅବଦାନ 
ରହଛି।ି 
 
 
ଜେଲ୍ ସି୍କ୍ପିଟ ଅନ୍ଧତା ଏବଂ ନମିନ ଦୃଷ୍ଟିଶ୍କି୍ତ ଜଲାକ୍ମାନଙୁ୍କ ଶ୍ିକ୍ଷା, ଜରାେଗାର ଏବଂ ବୟାପକ୍ ସମାେ ସଜମତ େୀବନର ସମସ୍ତ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର 
ଉତ୍କଷେତା ପାଇଁ ଅତୟାବଶ୍ୟକ୍ ସାକ୍ଷରତା ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କ୍ରବିାର ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଦାନ କ୍ରଥିାଏ | ଜେଲ୍ ଏକ୍ାଧିକ୍ ଅକ୍ଷମତା ଏବଂ ବଧିରତା 
ଜଲାକ୍ଙୁ୍କ ଜଯାଗାଜଯାଗ, ଧାରଣା ବକି୍ାଶ୍ ଏବଂ ସୂେନା ତଥା କ୍ାହାଣୀ ଏବଂ ପୁସ୍ତକ୍ଗୁଡକି୍ର େମତ୍କାର ଦୁନଆିର ଏକ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ମାଧ୍ୟମ 
ପ୍ରଦାନ କ୍ରଥିାଏ |    
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ମେଲ ସି୍କ୍ପିଟ  
 
ଜେଲ ସି୍କ୍ପିଟ (କ୍ମିବା ଜକ୍ାଡ୍) ଛଅେ ି ବନୁି୍ଦ ଉପଜର ଆଧାରତି, ଯାହାକୁ୍ “ଜେଲ ସି୍କ୍ପିଟ” କୁ୍ହାଯାଏ | ଏହ ି ଛଅେ ି ବନୁି୍ଦ ପ୍ରଜତୟକ୍ ତଜିନାେ ି ବନୁି୍ଦର 
ଦୁଇେ ି ଭୂଲମବ ସ୍ତମ୍ଭଜର କ୍ମିବା ପ୍ରଜତୟକ୍ ଦୁଇେ ି ବନୁି୍ଦର ତଜିନାେ ି ଭୂସମାନ୍ତର ଧାଡଜିର ସଜ୍ଜତି | ବାମ ସ୍ତମ୍ଭର ତଜିନାେ ି ବନୁି୍ଦ ଉପରୁ ତଳ 
ପଯେୟନ୍ତ 1, 2 ଏବଂ 3 ଭାବଜର ସଂଖୟାଭୁକ୍ତ | ଡାହାଣ ସ୍ତମ୍ଭର ତଜିନାେ ି ବନୁି୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉପରୁ ତଳ ପଯେୟନ୍ତ 4, 5 ଏବଂ 6 ଭାବଜର ସଂଖୟାଭୁକ୍ତ 
| ଶ୍ବ୍ଦଗୁଡକି୍ ମଧ୍ୟଜର ଏକ୍ ସ୍ଥ୍ାନଜର ବନୁି୍ଦ ନଥିବା ଜେଲ ଜସଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥ୍ାପିତ ହୁଏ | 
 
 
ମେଲ ମସଲ୍   

 
 
ମେଲ ମସଲ୍  
 
ନମିନଜର ଥିବା େତି୍ରର ପ୍ରଥମ ଧାଡଜିର ଜଦଖାଯାଇଥିବା ଜେଲ ଅକ୍ଷର “a” ରୁ “j”, ଦଶ୍େ ି ମିଶ୍ରଣକୁ୍ ଜନଇ ଗଠତି, ଯାହା ଜେଲ ଜସଲର 
ଉପର ଅଂଶ୍ର ୋଜରାେ ି ବନୁି୍ଦ ବୟବହାର କ୍ର ି ଗଠତି, ଅଥୋତ୍ ବନୁି୍ଦ 1, 2 ର ମିଶ୍ରଣ | , 4 ଏବଂ 5. ଦ୍ୱତିୀୟ ଧାଡଜିର ଜେଲ ଅକ୍ଷର “k” ରୁ 
“t” ଡଟ୍ ଜଯାଗ ସହତି ପ୍ରଥମ ଧାଡକୁି୍ ପୁନରାବୃତ୍ତ ି କ୍ଜର | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, “k” ଅକ୍ଷର “a” ଅକ୍ଷରଜର ତଆିର ି ଜହାଇଛ ି (ଡଟ୍ 1) + 
ବନୁି୍ଦ 3| 
 
ଜେଲ୍ ଅକ୍ଷରଗୁଡକି୍ର ତୃତୀୟ ଧାଡ,ି “u” ରୁ “z”, “w” ଅକ୍ଷର ବୟତୀତ, ଦ୍ୱତିୀୟ ଧାଡେି ି ପୁନରାବୃତ୍ତ ି କ୍ଜର, ଡଟ୍ 6 ସହତି | ଉଦାହରଣ 
ସ୍ୱରୂପ, ଜେଲ ଅକ୍ଷର “u” ଅକ୍ଷରଜର ଗଠତି | “K” (ବନୁି୍ଦ 1 ଏବଂ 3), + ବନୁି୍ଦ 6. ଜେଲ ଅକ୍ଷର “w” ଅନୟ ଅକ୍ଷରର ଡଟ୍ ପୟାେର୍ 
ଅନୁସରଣ କ୍ଜର ନାହିଁ କ୍ାରଣ ଜଫ୍ରଞ୍ଚ ଭାଷା “w” ଅକ୍ଷର ଅନ୍ତଭେୂ କ୍ତ କ୍ଜର ନାହିଁ | ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଲୁଇ ଜେଲ ତାଙ୍କ ଜେଲ ବର୍ଣ୍େମାଳାଜର 
“w” ଅନ୍ତଭେୂ କ୍ତ କ୍ରନିଥିଜଲ | “W” ଅକ୍ଷର 2, 4, 5, ଏବଂ 6 ବନୁି୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଗଠତି | 
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ନ ିନମର ଥିବୋ ଚତି୍ରମର, ପ୍ରମେୟକ ମେଲ ଅକ୍ଷର ମେଲ ମକୋଷଗୁଡକିମର ଥିବୋ ମବୋଲଡ କଳୋ ବନୁି୍ଦ ଦ୍ୱୋରୋ ପ୍ରଦଶେି | 
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ମେଲ ଅକ୍ଷର  
  
େୁକି୍ତହୀନ ଏବଂ େୁକି୍ତଭିତ୍ତକି୍ ଜେଲଜର ଶ୍ବ୍ଦ ଜଲଖାଯାଇପାରିବ | େୁକି୍ତଭିତ୍ତକି୍ ଜେଲଜର, ପ୍ରଜତୟକ୍ ମୁଦ୍ରଣ ଅକ୍ଷର ଏହାର ଅନୁରୂପ ଜେଲ 
ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥ୍ାପିତ ହୁଏ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ “କୁ୍କୁ୍ର” ଶ୍ବ୍ଦ ଜେଲଜର “d” (ବନୁି୍ଦ 1 2 3), “o” (ବନୁି୍ଦ 1 3 5), ଏବଂ “g” (ବନୁି୍ଦ 1 
2 4 5) ଭାବଜର ଦଶ୍ୋଯାଇଛ ି | େୁକି୍ତଭିତ୍ତକି୍ ଜେଲଜର, ଜେଲ େହି୍ନଗୁଡକି୍ ଶ୍ବ୍ଦର ଅଂଶ୍ କ୍ମିବା ସମୂ୍ପର୍ଣ୍େ ଶ୍ବ୍ଦର ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କ୍ରବିାକୁ୍ ବୟବହୃତ 
ହୁଏ | େୁକି୍ତଭିତ୍ତକି୍ ଜେଲଜର ପି୍ରଣ୍୍ଟ ଅକ୍ଷର “b”, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜେଲ ଅକ୍ଷର “b” (ବନୁି୍ଦ 1 2) ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥ୍ାପିତ ହୁଏ | େୁକି୍ତଭିତ୍ତକି୍ 
ଜେଲଜର, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବର୍ଣ୍େମାଳାର ଅକ୍ଷରଗୁଡକି୍ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍େ ଶ୍ବ୍ଦକୁ୍ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କ୍ରବିା ପାଇଁ ବୟବହୃତ ହୁଏ ଜଯଉଁଠାଜର ଜସମାଜନ 
ଏକ୍ାକ୍ୀ ଠିଆ ଜହାଇଥିଜଲ ଏବଂ ଏକ୍ ଲମବା ଶ୍ବ୍ଦର ଅଂଶ୍ ନୁଜହଁ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଶ୍ବ୍ଦ “କ୍ନୁି୍ତ”, ଜେଲ ଅକ୍ଷର “b” ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥ୍ାପିତ 
ହୁଏ ଜଯଜତଜବଜଳ ଏହା ଏକ୍ାକ୍ୀ ଠଆି ହୁଏ, ଅଥୋତ୍ ଜେଲ ଅକ୍ଷରର ଉଭୟ ପାଶ୍ୱେଜର ଏକ୍ ସ୍ଥ୍ାନ ଥାଏ | 

 
 
ପରଶି୍ଷି୍ଠ 1 ଇଂରାେୀ ଜେଲ ଜକ୍ାଡଜର ବୟବହୃତ  କ୍ଛି ିସାଧାରଣ ଜେଲ ସଂଜକ୍ାେନକୁ୍ ଉପସ୍ଥ୍ାପନ କ୍ଜର |  
 
 ମେଲ ସଂଖୟୋ 
 
ସଂଖୟାଗୁଡକି୍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ଅକ୍ଷରଗୁଡକି୍ ଦ୍ୱାରା a b c d e f g h i j ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥ୍ାପିତ ଜହାଇଛ,ି ଏବଂ ବନୁି୍ଦ 3, 4, 5 
ଏବଂ 6  ଏକ୍ ସାଂଖିୟକ୍ ସୂେକ୍ ଦ୍ୱାରା ନମିନଜର ଥିବା େତି୍ରଜର ଜଦଖାଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥ୍ାପିତ ଜହାଇଛ ି| 
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- ସଂଖୟା 6 ଜେଲଜର ସାଂଖିୟକ୍ ସୂେକ୍ “f” ଅକ୍ଷର (ବନୁି୍ଦ 1 2 4)  ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥ୍ାପିତ ଜହାଇଛ ି| 
- ସଂଖୟା 10 ଜେଲଜର ସାଂଖିୟକ୍ ସୂେକ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥ୍ାପିତ ଜହାଇଛ ି ଏବଂ ପଜର “a” (ଡଟ୍ 1, 2, 4) ଏବଂ “j” ଅକ୍ଷର (ବନୁି୍ଦ 2, 

4, 5) | 
- ସଂଖୟା 105 ଜେଲଜର ସାଂଖିୟକ୍ ସୂେକ୍ ଦ୍ୱାରା “a”, “j” ଏବଂ “e” ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥ୍ାପିତ ଜହାଇଛ ି| 

 
 
ଏକ୍ରୁ ଅଧିକ୍ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା ଏବଂ ଅନ୍ଧ ବଧିର ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଲ | 
 
ମହମଲନ ମକଲର୍  
  
“ଛଅେ ି ପଏଣ୍ଟର ଯାଦୁ ମାଧ୍ୟମଜର ଜ୍ଞାନର ଫାେକ୍ ପ୍ରଶ୍ସ୍ତ ଜହାଇଛ ି ଏବଂ ପ୍ରଜତୟକ୍ ୋତରି ଅନ୍ଧମାଜନ ଶ୍ାରୀରକି୍ ଇନ୍ଦ୍ରୟିଗୁଡକି୍ର ଯାଦୁ 
େଗତଜର ପ୍ରଜବଶ୍ କ୍ରପିାରଜିବ। ଆଣୁ୍ଠଜର ଏକ୍ ପି୍ରୟ ବହ ି ଧର ି ଏବଂ ଜେଲ ବନୁି୍ଦଗୁଡକୁି୍   ଆଙୁ୍ଗଠରି ସୁବର୍ଣ୍େ େଶ୍େ ସହତି ମହାନତା 
େୀବନକୁ୍ ଅସୀମତା ଆଜଲାକ୍ତି କ୍ଜର | " - ଜହଜଲନ ଜକ୍ଲର୍, 1930. 
 
ଶ୍କି୍ଷା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଯତକି୍ ି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ , ଏକ୍ାଧିକ୍ ଅକ୍ଷମତା ଏବଂ ଅନ୍ଧ ବଧିର ଜଛାେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ 
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ | ଜହଜଲନ ଜକ୍ଲରଙ୍କ େୀବନ କ୍ାହାଣୀ (1880-1968) ବଧିର ବୟକି୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଲ ଏବଂ   ଜଯାଗାଜଯାଗ ପ୍ରଣାଳୀର 
ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଜର ଧ୍ୟାନ ଜଦଇଥାଏ | ଜହଜଲନ ଜକ୍ଲର୍ 1880 ମସହିାଜର ଆଜମରକି୍ାର ଆଲାବାମାଜର େନମଗ୍ରହଣ କ୍ରଥିିଜଲ ଏବଂ ଦୁଇ 
ବଷେ ବୟସ ପୂବେରୁ ଜସ ଦୃଷ୍ଟି ଶ୍କି୍ତ ହରାଇଥିଜଲ। ସାତ ବଷେ ବୟସଜର, ଜସ ପରବିାର ସଜଙ୍କତ ସହତି ଏକ୍ ସଷି୍ଟମ ବୟବହାର କ୍ର ି ତାଙ୍କ 
ପରବିାର ସହତି ଜଯାଗାଜଯାଗ କ୍ରଥିିଜଲ | 

 
7 ବଷେ ବୟସଜର ଜହଜଲନ ଜକ୍ଲରଙ୍କ େଗତ ବଦଳଗିଲା ଜଯଜତଜବଜଳ ଆନ୍ ସଲିଭାନ୍ ତାଙ୍କ ଶ୍କି୍ଷକ୍ ତଥା ଆେୀବନ ସାଥୀ ଜହଜଲ 
| େଶ୍େର ଭାବନାକୁ୍ ବୟବହାର କ୍ର ି ଆନ୍ ସଲିଭାନ୍ ଜହଜଲନ ଜକ୍ଲର୍ କୁ୍ ଜେଲ ଭାଷାଜର ପଢବିା ଏବଂ ଜଲଖିବା ଶ୍ଖିାଇଜଲ | ଜହଜଲନ 
ଜକ୍ଲର୍ ବଧିରତା ସହତି ପ୍ରଥମ ବୟକି୍ତ ଭାବଜର ୋତକ୍ ଡଗି୍ରୀ ହାସଲ କ୍ରଥିିଜଲ। ତାଙ୍କ େୀବନ କ୍ାଳଜର ଜସ େଜଣ ଶ୍କି୍ଷାବତି୍, ଜଲଖକ୍ 
ଏବଂ ମହଳିା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ଅଧିକ୍ାର ପାଇଁ ପ୍ରୋରକ୍ ଥିଜଲ। 
 
ଜହଜଲନ ଜକ୍ଲରଙ୍କ େୀବନ କ୍ାହାଣୀ ପରବିାର ଏବଂ ଶ୍କି୍ଷାବତି୍ମାନଙୁ୍କ ବଧିରତା ସହତି ଜସମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଧିକ୍ାର 
ଦାବ ିକ୍ରବିାକୁ୍ ଜପ୍ରରଣା ଜଦଇଛ,ି ଜଯପରକି୍ ିଶ୍କି୍ଷାର ଅଧିକ୍ାର ଏବଂ ସମାେଜର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍େ ଅନ୍ତଭେୂ କ୍ତ କ୍ରବିା | 
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ଏକରୁ ଅଧିକ ରି୍ନ୍ନକ୍ଷ  ପିଲୋ ଏବଂ ଅନ୍ଧ ବଧିର ଥିବୋ ପିଲୋ  
 
ଏକ୍ାଧିକ୍ ଅକ୍ଷମତା କ୍ମିବା ଅନ୍ଧ ବଧିରତା ଥିବା ପିଲା  ଅନୟ  ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଜପକ୍ଷା ଜେଲ ଧାରଣା ଏବଂ ଜେଲ ସି୍କ୍ପିଟ 
ୋଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ୍ ସମୟ ଜନଇପାଜର |  ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଜର େଶ୍େର ଭାବନା ବକି୍ାଶ୍ ପାଇଁ ସାକ୍ଷରତାକୁ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଆିଯିବା ଉେତି୍ 
ଏବଂ ପଢବିା ଏବଂ ଜଲଖିବାର ଇଚ୍ଛା  ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଆଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜେଲ୍  ଏକ୍ାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ୍ | ଶ୍ଶୁି୍ର ବୁଦ୍ଧମିତାକୁ୍ ଦୃଷ୍ଟିଜର ରଖି 
ପ୍ରତଦିନି 15-20 ମିନଟି୍ ଜେଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗ୍ରହଣ କ୍ରାଯିବା ଉେତି୍ | ପଢବିା ଏବଂ ଜଲଖିବା କ୍ାଯେୟକ୍ଳାପ ପରବିାରର  ପ୍ରଜତୟକ୍ ଦନି କ୍ାଯେୟର 
ଏକ୍ ଅଂଶ୍ ଜହବା ଉେତି୍ | ଏହା ସ୍ୱାଭାବକି୍ ଭାବଜର ସାକ୍ଷରତା ବକି୍ାଶ୍ କ୍ରବି | ପିଲାଙ୍କ ସହତି ଆଜମ ଅନୁଭୂତ ି ବାଣ୍ଟବିା ଉେତି୍ | ଏହା 
ପିଲାଙୁ୍କ ସାହତିୟିକ୍ କ୍ାଯେୟକ୍ଳାପଜର ସଜେତନତା ଏବଂ ଆଗ୍ରହ  ବୃଦ୍ଧ ିକ୍ରବିାକୁ୍ ସାହାଯୟ କ୍ରବି |  
 
କ୍ାହାଣୀ ଏବଂ ପୁସ୍ତକ୍ ପ୍ରତ ିପିଲାଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ୍ ବୃଦ୍ଧ ିକ୍ରବିା ପାଇଁ ନମିନଲିଖିତ େପି୍ସଗୁଡକି୍ ପରାମଶ୍େ ଭାବଜର ପ୍ରଦାନ କ୍ରାଯାଇଛ ି| 
 
ପୁସ୍ତକ ଏବଂ କୋହୋଣୀ ପ୍ରେ ିଆଗ୍ରହକୁ ମପ୍ରୋତ୍ସୋହେି କରିବୋ ପୋଇଁ ଟପି୍ସ  
 
- କ୍ାହାଣୀର ଗଠନ ଏବଂ କ୍ାହାଣୀର ସ୍ମୃତ ି ସହତି ଜସମାନଙ୍କର ପରେିତିତା ବକି୍ାଶ୍ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ସହତି ବାରମବାର ଆକ୍ଷେଣୀୟ 

ଏବଂ ପି୍ରୟ କ୍ାହାଣୀ କ୍ହବିା ଉେତି୍  |  
- ଜସମାନଙୁ୍କ କ୍ାହାଣୀ  ଜେଲ ବନୁି୍ଦ ମାଧ୍ୟମଜର ଅନୁଭବ କ୍ରବିାକୁ୍ ଉତ୍ସାହତି କ୍ର |  
- ଜସମାନଙୁ୍କ ଜେଲ କ୍ାହାଣୀ ସହତି େଡତି   ବସୁ୍ତ ଏବଂ ଅନୟାନୟ   ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କ୍ରନୁ୍ତ |  
- ପାରେରକି୍ େିୟା ପାଇଁ ସୁଜଯାଗ ପ୍ରଦାନ କ୍ରନୁ୍ତ |  
- କ୍ାହାଣୀ ସମୟଜର ବରିାମ ଦଅି ଏବଂ ପିଲାକୁ୍ ଜେଲ ବନୁି୍ଦ ଏବଂ େୟାକ୍ସଲି୍ ଆଇେମ୍ ଅନୁଭବ କ୍ରବିାକୁ୍ ଦଅି ଏବଂ ପରବତ୍ତେୀ 

ଘେଣାକୁ୍ ଅନୁମାନ କ୍ର |  
- ଜସମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ େୀବନର ଅନୁଭୂତ ି ପ୍ରଦାନ କ୍ରବିା  ଲାଗି  କ୍ାହାଣୀ ପୁସ୍ତକ୍ ତଆିର ି କ୍ରବିାଜର ପିଲାକୁ୍ ଅନ୍ତଭେୁ କ୍ତ କ୍ର, 

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, “ଜମା ଦନି”, “ଜମା ପରବିାର” ଏବଂ “ମଁୁ ପସନ୍ଦ କ୍ଜର” ବଷିୟଜର କ୍ାହାଣୀ | େତି୍ରକୁ୍ ଜଦଖିବା ଏବଂ / କ୍ମିବା 
ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ପିଲାକୁ୍ ବହ ିଧର ିରଖିବା ଏବଂ ପଷୃ୍ଠାଗୁଡକୁି୍ ବୁଲାଇବାଜର ସାହାଯୟ କ୍ର |  

- ପିଲାକୁ୍ ଜେଲ ରାଇେର୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତ ି ସହତି ଜଖଳବିାକୁ୍ ଉତ୍ସାହତି କ୍ର, ଜଯପରକି୍ ି ଜେଲ ରାଇେର୍ ଏବଂ ଜସଲଟ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲସ୍ 
| 

- ପିଲାେ ି ପି୍ରଣ୍ଟ ଏବଂ / କ୍ମିବା େୟାକ୍ସଲି୍ ବହ ି ପସନ୍ଦ କ୍ଜର କ୍ ି ନାହିଁ ଆବଷି୍କାର କ୍ର | କ୍ଛି ି କ୍ମ୍ ଦୃଷ୍ଟିଶ୍କି୍ତ ଥିବା ପିଲାମାଜନ ଭିେୁଆଲ୍ 
ଏବଂ େୟାକ୍ସଲି୍ େତି୍ର ସହତି ବଡ ପି୍ରଣ୍୍ଟ ଏବଂ ଜେଲର ମିଶ୍ରଣ ସହତି ପୁସ୍ତକ୍ ପସନ୍ଦ କ୍ରପିାରନ୍ତ ି| 
 

➢ ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ପୁସ୍ତକ୍ ଧାରଣା ଉପସ୍ଥ୍ାପନ କ୍ର: 
➢ ପୁସ୍ତକ୍ଗୁଡକି୍ର ଅଂଶ୍ ଅଛ ି(ଆଗ ଏବଂ ପଛ କ୍ଭର, ଶ୍ଜିରାନାମା, ଆଖୟା ପଷୃ୍ଠା, ବନ୍ଧନ) |  
➢ ପୁସ୍ତକ୍ଗୁଡକି୍ ଜଲଖକ୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଷୃ୍ଟି |  
➢ ପୁସ୍ତକ୍ଗୁଡକି୍ଜର େତି୍ର ଥାଇପାଜର ଯାହା େତି୍ରକ୍ାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଷୃ୍ଟି |  
➢ ପ୍ରକ୍ାଶ୍କ୍ମାଜନ ପୁସ୍ତକ୍ ପ୍ରକ୍ାଶ୍ କ୍ରନ୍ତ ି|  
➢ ବହଗିୁଡକି୍ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ୍ ଏବଂ ପଷୃ୍ଠାର ଉପରୁ ତଳ ପଯେୟନ୍ତ ପଢବିାକୁ୍ ଜହାଇଥାଏ  |  
➢ ପଷୃ୍ଠାଗୁଡକି୍ ଜଗାେଏି ପଜର ଜଗାେଏି ଜହାଇଯାଏ | 
➢ ଶ୍ବ୍ଦ (ଏବଂ େତି୍ର) ସାଧାରଣତ କ୍ାହାଣୀ କ୍ହଥିାଏ |  
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ସୂକ୍ଷ୍ମ  ଜନିଷିଗୁଡକିର ବରି୍ୋଜନ, ଆଙୁ୍ଗଠ ି ଏବଂ ହୋେର ଚେୁରେୋ, ଏବଂ ସ୍ଥୋନକି ଆରି୍ ୁଖୟର ବକିୋଶକୁ 
ମପ୍ରୋତ୍ସୋହେି କରିବୋ ପୋଇ ଁଟପି୍ସ  
 

➢ ପ୍ରତଦିନି କ୍ାଯେୟଜର ଅଂଶ୍ୀଦାରକୁ୍ ଜପ୍ରାତ୍ସାହତି କ୍ରନୁ୍ତ. ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସଂଗୀତ, ଗୀତ, ଏବଂ ନୃତୟ ସମୟଜର ଗତ ି ଏବଂ େଶ୍େ 
ମାଧ୍ୟମଜର ସ୍ଥ୍ାନକି୍ ଆଭିମୁଖୟକୁ୍ ଜପ୍ରାତ୍ସାହତି କ୍ରନୁ୍ତ |   

➢ ଶ୍ଶୁି୍କୁ୍ ବସୁ୍ତ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀକୁ୍ ଭିନ୍ନ ଗଠନ ଏବଂ ବଭିିନ୍ନ କ୍ାଯେୟ ସହତି ଛୁଇବଁା ଏବଂ ଅନୁଭବ କ୍ରବିା ପାଇଁ ସୁଜଯାଗ ପ୍ରଦାନ 
କ୍ରନୁ୍ତ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବଭିିନ୍ନ ଜଶ୍ା, ଜପାଷାକ୍ କ୍ମିବା ଜରାଜଷଇ ସାମଗ୍ରୀ, କ୍ମିବା ଏକ୍ େମ୍, ଜମାପ୍, ଡଷ୍ଟର, ଏବଂ ସଫା 
କ୍ପଡାର ବପିରୀତ ଗଠନ | ପରେରଠାରୁ ବହୁତ ଅଲଗା ଅନୁଭବ କ୍ରୁଥିବା ଜେକ୍ସେର୍ ସହତି ଆରମ୍ଭ କ୍ରନୁ୍ତ ଏବଂ ତା’ପଜର 
ଜଛାେ ପାଥେକ୍ୟ ସହତି ଜେକ୍ସେର୍ ଉପସ୍ଥ୍ାପନ କ୍ରନୁ୍ତ | ଏହ ି କ୍ାଯେୟକ୍ଳାପଗୁଡକି୍ ନୟିମିତ ଭାବଜର ପୁନରାବୃତ୍ତ ି କ୍ରାଯିବା ଉେତି 
ଯାହା ପିଲା ବଭିାେନ, ବସୁ୍ତର ପରେିୟ, ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ରବିାକୁ୍ ଇଚ୍ଛା ଜହାଇଥାଏ |  

➢ ଜଛାେ ଜଛାେ େନିଷିଗୁଡକୁି୍ ସୋଡବିା, ଜମଳାଇବା ଏବଂ ସୋଇବା ପାଇଁ ପିଲାଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି କ୍ର|  
➢ ପିଲାଙୁ୍କ ପରେିତି ଆଇେମ୍ ଅନ୍ତଭେୂ କ୍ତ କ୍ରନୁ୍ତ, ନଶିି୍ଚତ କ୍ରନୁ୍ତ ଜଯ ଶ୍ଶୁି୍େ ି ଆରାମଦାୟକ୍ ସ୍ଥ୍ିତଜିର ଅଛ ି ଏବଂ ବସୁ୍ତଗୁଡକି୍ ସହେଜର 

ଉପଲବ୍ଧ | ଅନ୍ଧତା ଏବଂ ସୀମିତ ଗତବିଧିି ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବସୁ୍ତଗୁଡକି୍ ହାତ, ବାହୁ ଏବଂ ଜଗାଡ େଳାଇବା ସମୟଜର 
ଘେଣାେ ିଆବଷି୍କାର କ୍ରବିା ପାଇ ଁଯଜଥଷ୍ଟ ନକି୍େତର ଜହବା ଉେତି | 

➢ ଧାଡ ି ଜହାଇ ରହଥିିବା ପାତ୍ରଜର ଜଛାେ େନିଷି ରଖିବାକୁ୍ ପିଲାଙୁ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରନୁ୍ତ | ପ୍ରଜତୟକ୍ ଜଗାେଏି ହାତ ପାତ୍ରକୁ୍ ଜଖାେବିା 
ଏବଂ ଅନୟ ହାତେ ି ଏଥିଜର ଏକ୍ ବସୁ୍ତ ଧାଡଜିର ରଖିବା ପାଇଁ  ଉତ୍ସାହତି କ୍ରନୁ୍ତ ଏବଂ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ୍ ପାତ୍ରଗୁଡକି୍ର ଏବଂ 
ଧାଡ ିଜଦଇ ଗତ ିକ୍ରାନୁ୍ତ | 

➢ ଶ୍ଶୁି୍ର ସଜମବଦନଶ୍ୀଳ, ଜମାେର ଏବଂ ଜ୍ଞାନଗତ ଦକ୍ଷତା ଉପଜର ନଭିେର କ୍ର ି କ୍ାଯେୟକ୍ଳାପ କ୍ମିବା ଇଜଭଣ୍ଟ େମଜର ବୟବହୃତ 
ବସୁ୍ତର ଜଯାଗାଜଯାଗ ସୂେୀ ଉପସ୍ଥ୍ାପନ କ୍ର | ଏକ୍ େଳଖିଆ କ୍ାଯେୟସୂେୀ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ୍ କ୍ପ୍  ପାନୀୟ, ଏକ୍ ପାତ୍ର 
ଏବଂ ୋମେ ଖାଦୟ ଏବଂ ଏକ୍ େୁଥ୍ େଶ୍ (ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ସଜଙ୍କତ) ଅନ୍ତଭେୁ କ୍ତ କ୍ରପିାଜର | ମଜନାନୀତ କ୍ାଯେୟକ୍ଳାପକୁ୍ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ 
କ୍ରୁଥିବା ବସୁ୍ତକୁ୍ େଶ୍େ କ୍ର ିପିଲାଙୁ୍କ ଜସମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ସୂୋଇବାକୁ୍ ଶ୍ଖିାନୁ୍ତ | 

➢ ପ୍ରକୃ୍ତ ବସୁ୍ତ ଏବଂ ଧ୍ୱନ ି ସହତି ଜେଲ ସହତି ଜମଳ ଖାଉଥିବା ପିଲାକୁ୍ ପରେିତି କ୍ର | ପିଲାେ ି ଜେଲ ଅକ୍ଷର କ୍ମିବା ଶ୍ବ୍ଦର ଆକ୍ାରକୁ୍ 
ଜମଳ ଖାଉଥିବା ବସୁ୍ତ କ୍ମିବା ଧ୍ୱନ ି ସହତି ଜଯାଡବିା ଶ୍ଜିଖ ଏବଂ ବୁଝବିାକୁ୍ ଜେଷ୍ଟା କ୍ଜର|   ଜେଲକୁ୍ ଜମଳ ଖାଉଥିବା ବସୁ୍ତଗୁଡକି୍ର 
ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କ୍ରବିାକୁ୍ ବୟବହାର କ୍ରାଯାଇପାରବି | ଅଭୟାସ ଏବଂ ପୁନରାବୃତ୍ତ ି ସହତି, ଜେଲ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଶ୍ବ୍ଦର ବୟକି୍ତଗତ 
ଆକୃ୍ତ ିପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଥେପୂର୍ଣ୍େ ଜହବ | 

➢ ବଡ ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ଜେଲ ଶ୍ବ୍ଦଗୁଡକି୍ ଜସହ ି ସ୍ଥ୍ାନଜର ସଂଲଗ୍ନ କ୍ରନୁ୍ତ ଜଯଉଁଠାଜର ପିଲା ଜସମାନଙୁ୍କ ସୁଜଯାଗ କ୍ମିବା 
ଉଜେଶ୍ୟମୂଳକ୍ ଭାବଜର େଶ୍େ କ୍ରପିାରବି | ଜେଲ ଶ୍ବ୍ଦଜର ଶ୍ଶୁି୍ର ନାମ ଏବଂ ସହେଜର  ବୁଝ ି ଜହାଉଥିବା  ଶ୍ବ୍ଦ ଅନ୍ତଭେୁ କ୍ତ 
ଜହାଇପାଜର ଯାହା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଥେ ଅଛ,ି ଜଯପରକି୍ ି “ମଁୁ”, ପରେିତି ପ୍ରାଣୀ, ଶ୍ଶୁି୍ର ନାମ ଏବଂ ପରବିାର ସଦସୟଙ୍କ ନାମ | 
ଜେଲ ଶ୍ବ୍ଦ ଜଖାେବିା ପିଲାଙୁ୍କ ଜସମାନଙ୍କର ଅଥେ ଶ୍ଖିିବାକୁ୍ ଏବଂ ଜସମାନଙ୍କ ପରଜିବଶ୍ଜର ଅନୟ ଶ୍ବ୍ଦ ଆବଷି୍କାର କ୍ରବିାକୁ୍  
ଜପ୍ରରତି କ୍ରବି | 

➢ ସମୟ ସହତି, ପିଲାକୁ୍ ଜେଲ ଏବଂ ବଡ ମୁଦ୍ରଣ ପୁସ୍ତକ୍, ଏବଂ ଜେଲ ଜଲଖା ଉପକ୍ରଣ ସହତି  ପଢବିା ଏବଂ ଜଲଖିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ୍ 
ନରିଜପକ୍ଷ ଭାବଜର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବୟବହାର କ୍ରବିାକୁ୍ ଉତ୍ସାହତି କ୍ର | 
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ସ୍ପଶଭ କରପିୋରିବୋ ଧୋରଣୋ ଏବଂ ମେଲ ପଢବିୋ ଏବଂ ମଲଖିବୋ  
 
ଜେଲ ପଢବିାର କ୍ଷମତା ଜେଲ  ବନୁି୍ଦଗୁଡକୁି୍ ଅଥେପୂର୍ଣ୍େ ଅକ୍ଷର, ଶ୍ବ୍ଦ ଏବଂ କ୍ାହାଣୀ ଭାବଜର ଗ୍ରହଣ କ୍ଜର | ଜଯଜହତୁ େଜଣ ଜେଲ ଶ୍କି୍ଷାଥେୀ 
ଜସମାନଙ୍କ ଆଙୁ୍ଗଠକୁି୍ ଜେଲର ଏକ୍ ଧାଡଜିର ଗତ ି କ୍ରନ୍ତ,ି ଫିଙ୍ଗର ପୟାଡଜର ଥିବା େଶ୍େ ରଜିସପଟରଗୁଡକି୍ ଭିେୁଆଲ୍ କ୍ଜେେକ୍ସ ପଠାନ୍ତ ି
ଜଯଉଁଠାଜର ସୂେନା ଭାଷା ଆବଷି୍କାର କ୍ରବିାକୁ୍  ଜପ୍ରରତି କ୍ରବି | ଏହ ି ଦକ୍ଷତା େୟାକ୍ସଲି୍ ଧାରଣା ଭାବଜର େଣାଶୁ୍ଣା | ଜଯଉଁ ପିଲାମାଜନ 
ଜସମାନଙ୍କର ଆଙୁ୍ଗଠ ି ପୟାଡଜର ସଜମବଦନଶ୍ୀଳତା ହ୍ରାସ କ୍ରଛିନ୍ତ,ି ଜସମାନଙ୍କ େୟାକ୍ସଲି୍ ଧାରଣା ଦକ୍ଷତା ବକି୍ାଶ୍ ପାଇଁ ଅତରିକି୍ତ ସମୟ 
ଆବଶ୍ୟକ୍ କ୍ରଜିବ |  

 
ଏକ୍ାଧିକ୍ ଅକ୍ଷମତା ଏବଂ ଅନ୍ଧ ବଧିର ଥିବା ପିଲାମାଜନ କ୍ାଯେୟକ୍ଳାପ ଏବଂ ଜଖଳରୁ ଉପକୃ୍ତ ଜହଜବ| ଯାହା  ଧାରଣାକୁ୍ ଜପ୍ରାତ୍ସାହତି 
କ୍ରଥିାଏ ଏବଂ ଜେଲ ଧାରଣା ଏବଂ ଜେଲ ଜକ୍ାଡ୍ ପ୍ରବତ୍ତେନ କ୍ଜର | ଉଦୀୟମାନ ସାକ୍ଷରତା ପଯେୟାୟଜର, ଜେଲ ଡଟ୍ ଗଛ, ଘର, ଜଲାକ୍, 
ପ୍ରାଣୀ, ପକ୍ଷୀ, ନଦୀଜର ପଥର, ଡାକୁ୍ ଏବଂ ରାସ୍ତାଜର କ୍ାର ଏବଂ ଜମାେର ସାଇଜକ୍ଲ ଭାବଜର ପରେିତି ଜହାଇପାରିବ | ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର 
େଜଣ ସମ୍ମାନତି ଅନୁସନ୍ଧାନକ୍ାରୀ ତଥା ଜେଲ ଶ୍କି୍ଷକ୍ ଡାକ୍ତର ସାଲି ମଜଙ୍ଗାଲଡ | (1935-2005) କ୍  ଧାରଣା ଏବଂ ଜେଲ ଅକ୍ଷର ମାନୟତା 
ପାଇଁ ଏକ୍ କ୍ାଯେୟେମ ପ୍ରସୁ୍ତତ କ୍ରଥିିଜଲ। ପରଶି୍ଷି୍ଠ ୨ ଏବଂ 3 ଜର ଉପସ୍ଥ୍ାପିତ କ୍ାଯେୟକ୍ଳାପଜର ତାଙ୍କର ଅଜନକ୍ ଧାରଣା  ଉପସ୍ଥ୍ାପିତ 
ଜହାଇଛ ି| 

ନମିନଜର ଉପସ୍ଥ୍ାପିତ ପ୍ରାରମି୍ଭକ୍ ଜେଲ ପଢବିା ଏବଂ ଜଲଖିବା େପି୍ସ ଯାହା ବଧିରତା ଏବଂ ଏକ୍ାଧିକ୍ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ପିଲାମାନଙୁ୍କ ସମଥେନ 
କ୍ରୁଥିବା ଜେଲ ଶ୍କି୍ଷକ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଜଯାଗୀ ଜହାଇପାଜର |   
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 ପ୍ରର୍ୋବଶୋଳୀ ମେଲି ପଢବିୋ ମକୌଶଳ ବୃଦ୍ଧ ିପୋଇ ଁଧୋରଣୋ  
 

➢ ଜେଲ ପଢବିା ପାଇଁ ଦୁଇ ହାତର ଆଙୁ୍ଗଠ ିପୟାଡ୍ ବୟବହାର କ୍ରନୁ୍ତ | 
➢ ଫିଙ୍ଗର ପୟାଡ୍ ସହତି ଜେଲ ପଢନୁ୍ତ |  
➢ ଆଙୁ୍ଗଠକୁି୍ େକି୍ଏି ବେ କ୍ର, ଦୁଇ  ହାତ ଜଗାଉଠ ି େକି୍ଏି ଉଚ୍ଚ କ୍ର ଏବଂ ଜେଲିର ପ୍ରଜତୟକ୍ ଧାଡଜିର ହାଲୁକ୍ା ଭାବଜର ବଶି୍ରାମ 

କ୍ର | 
➢ ଜେଲ ବନୁି୍ଦକୁ୍ ହାଲୁକ୍ା ଭାବଜର େଶ୍େ କ୍ରନୁ୍ତ କ୍ାରଣ ଏହା ଜେଲି ପଢବିା ପାଇଁ ଫିଙ୍ଗର ପୟାଡର ସଜମବଦନଶ୍ୀଳତା  ବଜଢଇ 

ଥାଏ |  
➢ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ୍ ଜେଲି ଜରଖା  ପଢନୁ୍ତ, ଦୁଇ ହାତର ଆଙୁ୍ଗଠକୁି୍ ଏକ୍ାଠ ିରଖନୁ୍ତ, ଆଙୁ୍ଗଠ ିତଜଳ େୟାକ୍ କ୍ରନୁ୍ତ | 

 

 
 
ପ୍ରୋରମି୍ଭକ ମେଲ ମଲଖିବୋ ଦକ୍ଷେୋକୁ ମପ୍ରୋତ୍ସୋହେି କରିବୋ ପୋଇ ଁଟପି୍ସ  

➢ ଏକ୍ ସମୟଜର ଜେଲ ପଢବିା ଏବଂ ଜଲଖିବା ପରେିୟ କ୍ର | 
➢ ପିଲାଙୁ୍କ ଜଲଖିବା କ୍ାଯେୟକ୍ଳାପଜର ନେର ରଖିବା ଏବଂ ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣ କ୍ରବିାକୁ୍ ଉତ୍ସାହତି କ୍ର| ପିଲାେ ି ଜଲଖୁଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ 

ହାତକୁ୍ ଛୁଇଁବା ଏବଂ ଅନୁଭବ କ୍ରବିାର ସୁଜଯାଗ ପ୍ରଦାନ କ୍ଜର, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜସମାନଙ୍କର ଜଲଖା ଉପକ୍ରଣଗୁଡକି୍ ଉପଲବ୍ଧ 
କ୍ରାଇବାକୁ୍ ପଡବି |  

➢ ପିଲାେକୁି୍ କ୍ଲମ, ଜେଲି ଷ୍ଟାଇଲସ୍ କ୍ମିବା ଏକ୍ େୁର େକ୍ ବୟବହାର କ୍ର ି କ୍ାଗେ ଖଣ୍ଡଜର   ଜରଖା ତଆିର ି କ୍ରବିାଜର ସାହାଯୟ 
କ୍ରନୁ୍ତ | କ୍ାଯେୟକ୍ଳାପ ସମୟଜର କ୍ାଗେ ତଜଳ ଏକ୍ ଜଛାେ କ୍ାଜପେେ ସାମଗ୍ରୀ, ଜଫାଲଜଡଡ୍ ଖବରକ୍ାଗେ, କ୍ମିବା ରବର 
ମୟାେଙ୍ି୍ଗ (ଯଥା, ମାଉସ୍ ପୟାଡ୍) ରଖ, ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ େୟାକ୍ସଲି୍ ଛଦି୍ର ଏବଂ ଜରଖା ବୃଦ୍ଧ ି କ୍ରବିାଜର ସାହାଯୟ କ୍ଜର | 
କ୍ାଗେକୁ୍ ଓଲୋଇ ଦଅି ଏବଂ ପିଲାେ ିଜସମାଜନ କ୍ରଥିିବା ଛଦି୍ରକୁ୍ ଅନୁଭବ କ୍ରବିାକୁ୍ ଦଅି | 

➢ ଏଥିଜର ଜପନ୍, ଜପନିିଲ୍, ଜେଲି ଜସଲଟ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲସ୍, ଜେଲି ଲିଖନ ଜମସନି୍ ଏବଂ କ୍ାଗେ ଅନ୍ତଭେୁ କ୍ତ କ୍ର ି  ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, ମାେ,ି 
ଶ୍ାସ୍ତ୍ରୀକ୍ରଣ ଏବଂ ଜଲଖା ଉପକ୍ରଣର ବୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅଭିବୟକି୍ତକୁ୍ ଉତ୍ସାହତି କ୍ର| 
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ସ୍ୱୋଧୀନେୋକୁ ମପ୍ରୋତ୍ସୋହେି କରିବୋ ପୋଇଁ ଟପି୍ସ  

➢ ଆବଶ୍ୟକ୍ ସମୟଜର ହୟାଣ୍ଡ-ଅଣ୍ଡର-ହୟାଣ୍ଡ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କ୍ରନୁ୍ତ | ପିତାମାତା କ୍ମିବା ଜେଲି ଶ୍କି୍ଷକ୍ଙ୍କ ହାତ ପିଲାଙ୍କ ହାତଜର 
ରଖାଯିବା ଉେତି, ଯାହାକ୍ ି ଶ୍ିଶୁ୍କୁ୍ କ୍ାଯେୟକ୍ଳାପକୁ୍ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରବିାଜର ସକ୍ଷମ କ୍ରବି ଏବଂ ଜସମାନଙ୍କ ହାତ ଛୁଇଁବା କ୍ମିବା 
ପ୍ରତୟାହାର କ୍ରବିାର ନଷି୍ପତ୍ତ ିଜହବ | 

➢ ମଜଡଲ୍ ଜେଲି ଦ୍ୱାରା    ପିଲାଙ୍କ ହାତ ସହତି ପାଠକ୍ଙ୍କ ହାତଜର ବଶି୍ରାମ  ଜନଇ ଶ୍କି୍ଷୟା ଜଦବା ଉେତି  | 
➢ ଦୀଘେ ସମୟ ଧର ି  ମାଗେଦଶ୍େନ ଜଦବା ଠାରୁ ଦୂଜରଇ ରୁହନୁ୍ତ | ପିଲାକୁ୍ ବେିାେ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ଆବଷି୍କାର ବନିା କ୍ାଯେୟଜର ଧ୍ୟାନ 

ଜଦବାକୁ୍ ଅନୁମତ ିଦଅିନୁ୍ତ | 
➢ ଶ୍ଶୁି୍କୁ୍ କ୍ାଯେୟକ୍ଳାପ ପ୍ରେିୟାକ୍ରଣ ଏବଂ ଅତରିକି୍ତ ନଜିେେଶ୍ ଏବଂ ସମଥେନ ସହତି ହସ୍ତଜକ୍ଷପ କ୍ରବିା ପୂବେରୁ ପ୍ରତେିିୟା କ୍ରବିାକୁ୍ 

ସମୟ ଦଅିନୁ୍ତ | 
➢ କ୍ାଯେୟଗୁଡକୁି୍ ଜଛାେ ହାସଲ ଜଯାଗୟ ପଦଜକ୍ଷପଜର ଭାଙ୍ଗନୁ୍ତ ଯାହା   ପିଲା ସଫଳତା ଅନୁଭବ କ୍ରବି | ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କ୍ରନୁ୍ତ 

ଏବଂ ଶ୍ଶୁି୍ର ଅଗ୍ରଗତକୁି୍ ପାଳନ କ୍ରନୁ୍ତ | 
➢ ପିଲାଙୁ୍କ ନକ୍ାରାତ୍ମକ୍ ମନ୍ତବୟ ଜଦବା ଠାରୁ ଦୂଜରଇ ରୁହନୁ୍ତ | ତୁେଗିୁଡକି୍ େୀବନର ଏକ୍ ଅଂଶ୍ ଏବଂ ଶ୍କି୍ଷଣ ପାଇଁ ସୁଜଯାଗ ପ୍ରଦାନ 

କ୍ଜର | 
 
ମେଲି ମଲଖିବୋ ଉପକରଣ  
 
ଅଜନକ୍ ଜଦଶ୍ଜର ଜେଲି ଜସଲଟ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲସ୍ ସହତି ଜଲଖାଯାଇଛ ି | ଏହ ି ଉପକ୍ରଣଗଡୁକି୍ କ୍ମ୍ ମୂଲୟର ଏବଂ ଜପାଜେେବଲ୍ ଅଜେ | 
ୋର ି ଏବଂ ଆଠ-ଧାଡ ି ଜସଲଟ୍, ଏବଂ ମଲିଟଲାଇନ୍ ଜସଲଟ୍ ଅନ୍ତଭେୂ କ୍ତ କ୍ର ି ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ାରର ଜେଲି ଜସଲଟ୍ ଅଛ ି ଯାହା A4 ଆକ୍ାରର କ୍ାଗେ 
ଜନଇଥାଏ | କ୍ାଗେେ ି ଜସଲେର ଆଗ ଏବଂ ପଛପେ ମଧ୍ୟଜର ଅବସ୍ଥ୍ିତ ଏବଂ ପ୍ରଜତୟକ୍ ବନୁି୍ଦ ଷ୍ଟାଇଲର ବନୁି୍ଦ ବୟବହାର କ୍ର ି କ୍ାଗେଜର 
ପଥୃକ୍ ଭାବଜର ପିଚ୍ ଜହାଇଛ ି| ଜେଲି ପଢବିାକୁ୍, କ୍ାଗେକୁ୍ ଜସଲେରୁ ବାହାର କ୍ର ିଓଲୋଇ ଦଆିଯାଏ|  
 
ଅନୟ ଏକ୍ ପଦ୍ଧତ ି ଜହଉଛ ି ଯାନି୍ତ୍ରକ୍ କ୍ମିବା ଇଜଲଜକ୍ଟରାନକି୍ ଜେଲି ଜଲଖକ୍ ବୟବହାର କ୍ର ି ଜେଲି ଜଲଖିବା | ଯଦଓି ଜଲା-ଜେକ୍ ଜସଲଟ୍ 
ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲସ୍ ତୁଳନାଜର ବହୁ ମହଙ୍ଗା, ଜେଲି ଜଲଖକ୍ମାଜନ ଅଧିକ୍ ସୁବଧିାେନକ୍, କ୍ାରଣ ଜେଲିର ଛଅେ ି ୋବ ି ବୟବହାର କ୍ର ି ଜେଲି 
ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଶ୍ବ୍ଦ ସଷୃ୍ଟି ଜହାଇଥାଏ | ଜଲଖା ପ୍ରେିୟା ସମୟଜର ଜେଲି ଯାଞ୍ଚ କ୍ରାଯାଇପାଜର ଏବଂ   ତୁେ ି ସଂଜଶ୍ାଧିତ ଜହାଇପାଜର | 
ଏକ୍ କ୍ମୁ୍ପୟେରଜର ଲାଗିଥିବା ଏକ୍ ଇଜଲଜକ୍ଟରାନକି୍ ଜେଲି ଏଜମବାସର ବୟବହାର କ୍ର ି ଜେଲି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦତି ଜହାଇପାଜର | ଜେଲି 
ଏଜମବାସସେ ଜେଲି ପାଠୟର ଏକ୍ାଧିକ୍ କ୍ପି ଶ୍ୀଘ୍ର ଉତ୍ପାଦନକୁ୍ ସକ୍ଷମ କ୍ଜର | ଜକ୍ଜତକ୍ ଜଦଶ୍ଜର ଇଜଲଜକ୍ଟରାନକି୍ ଜେଲି ପଢବିା ପାଇଁ 
ସଜତେ ଜେଲି ପ୍ରଦଶ୍େନଗୁଡକି୍ ବୟବହୃତ ହୁଏ | ପି୍ରଣ୍ଟ ଏବଂ ଜେଲି ଫାଇଲଗୁଡକି୍ର ଅଂଶ୍ୀଦାର, ଇଣ୍ଟରଜନେଜର ସୂେନା ପ୍ରଜବଶ୍ ଏବଂ 
ଇଜମଲ ଏବଂ ଜସାସଆିଲ ମଡିଆି ମାଧ୍ୟମଜର ଜଯାଗାଜଯାଗ ପାଇଁ ଏହ ି ଉପକ୍ରଣଗୁଡକି୍ ଏକ୍ କ୍ମୁ୍ପୟେର, ସ୍ମାେେଜଫାନ୍, ଆଇପୟାଡ୍ କ୍ମିବା 
ଅନୟାନୟ ଉପକ୍ରଣ ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ | 

 
ଆଜମରକି୍ୀୟ ଫାଉଜଣ୍ଡସନ ଫର ବଲାଇଣ୍ଡ (AFB) ର ଜୱବସାଇଟ୍ ଜର ଜେଟ୍ ଜଲଖିବା ଉପକ୍ରଣ ଏବଂ ଜେଜକ୍ନାଜଲାେ ି ଉପଜର ଜସଲଟ୍ 
ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲସ୍, ଜପକ୍ନିି ଜେଲର, ଜେଲି ଟ୍ରାନିେିପସନ୍ ସଫଟଜୱୟାର ଏବଂ ଜେଲି ଏଜମବାସର (ପରଶି୍ଷି୍ଠ 4 ଜର ଅନ୍ତଭେୁ କ୍ତ ବବିରଣୀ) 
ଅନ୍ତଭେୁ କ୍ତ | 
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     ପକ୍ନିି କ୍ଲାସକି୍ ଜେଲି ଜଲଖକ୍ ଉପକ୍ରଣ                                                ଜସଲଟ୍ ଏବଂ 

ଷ୍ଟାଇଲସ୍ 
  

 
ଉପସଂହୋର 
 
ଏହ ି ଜେଲି ଉତ୍ସ ବୁକ୍ଜଲଟ୍ ପାଇଁ ଜପ୍ରରଣା ଜହଉଛ ି ଏକ୍ ବଶି୍ୱ ଜେଲି ପରଷିଦ ସଂକ୍ଳ୍ପ, ଏକ୍ାଧିକ୍ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ବଧିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ଜେଲି ପ୍ରଜବଶ୍ ସଜମତ ଶ୍କି୍ଷାଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କ୍ରବିା | ପରଷିଦର ସଦସୟମାଜନ  ଏହାକୁ୍ ଗ୍ରହଣ କ୍ରଛିନ୍ତ ି ଜଯ ଏହ ି ପିଲାମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ ଅଜନକ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆୟକ୍ାରୀ ଜଦଶ୍ଜର ଜସବା ଜଯାେନା ତଥା ବତିରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଜର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍େ ଭାବଜର ଅଣଜଦଖା 
ଜହାଇଛନ୍ତ ି ଏବଂ ଏହପିର ି ଭାବଜର ଜସମାଜନ ଅତୟନ୍ତ ଅସୁରକି୍ଷତ ଏବଂ ବାଦ ପଡଛିନ୍ତ।ି ଜେଲି ଆଜକ୍ସସ୍ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର ଏହା ବଜିଶ୍ଷ ଅଜେ 
| 
 
ବୁକ୍ଜଲଟ୍ ବଧିରତା ଏବଂ ଏକ୍ାଧିକ୍ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା ଏବଂ ଜସମାନଙ୍କ ପରବିାରକୁ୍ ଜେଲି ପ୍ରଜବଶ୍ ସମବନ୍ଧଜର  ବଶି୍ୱ ସ୍ତରୀୟ କ୍ାଯେୟକୁ୍ 
ସୁଗମ କ୍ରବିା ପାଇଁ ଭିତ୍ତପି୍ରସ୍ତର ସ୍ଥ୍ାପନ କ୍ରବିାର ଏକ୍ ସୁଜଯାଗ ପ୍ରଦାନ କ୍ଜର | ପରବିାରମାନଙୁ୍କ ଜସମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସା 
ଜଦବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ହତିାଧିକ୍ାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଜର ଜେଲି ପ୍ରତ ି ସକ୍ରାତ୍ମକ୍ ମଜନାଭାବ   ଜଲଖକ୍ଙ୍କ ଉଜେଶ୍ୟ | ଏକ୍ାଧିକ୍ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା 
ପିଲାମାନଙ୍କର ଜଯାଗାଜଯାଗ ଏବଂ ଶ୍ଖିିବା ପାଇଁ ବଧିରତା, ଏବଂ ଜସମାନଙ୍କ ଶ୍କି୍ଷା ଏବଂ ସାମାେକି୍ ଅନ୍ତଭେୂ କି୍ତର ଜେଲିର ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍େ 
ସ୍ଥ୍ାନ ଏବଂ ଭୂମିକ୍ା ଉପଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଆିଯାଇଛ ି | ଜଯାଗାଜଯାଗ ଏବଂ ଭାଷାକୁ୍ ଜପ୍ରାତ୍ସାହତି କ୍ରବିା ପାଇଁ େପି୍ସ, ପ୍ରାରମି୍ଭକ୍ ସାକ୍ଷରତା 
ଜକ୍ୌଶ୍ଳ, ଜେଲି ଜକ୍ାଡ୍ ବୁ  ବୁଝବିା  ଏବଂ ମେଲ ପଢବିୋ ଏବଂ ଜଲଖିବା ଜକ୍ୌଶ୍ଳ     ବକି୍ାଶ୍ ପାଇଁ କ୍ାଯେୟକ୍ଳାପ ଅନ୍ତଭେୂ କ୍ତ କ୍ର ି ଜେଲି 
ସାକ୍ଷରତା ଆଡକୁ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କ୍ରବିା ପାଇଁ ବୟବହାରକି୍ େପି୍ସ ଅନ୍ତଭେୁ କ୍ତ | 
 ଜହଜଲନ ଜକ୍ଲରଙ୍କ ଏକ୍ ଅନ୍ତମି ଉଦୃ୍ଧତ ିସହତି ଉପସଂହାର 
 
"ଅନୟ ଜଯ ଜକ୍ୌଣସ ି   ସମୟ ଅଜପକ୍ଷା, ଜଯଜତଜବଜଳ ମଁୁ ଜମା ହାତଜର ଏକ୍ ପି୍ରୟ ବହ ି ଧରଥିାଏ, ଜସଜତଜବଜଳ ଜମାର ସୀମା ଜମାଠାରୁ 
ଖସଯିାଏ, ଜମାର ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ ଅଜେ।" - ଜହଜଲନ ଜକ୍ଲର୍, 1930 
 
ପରଶି୍ଷି୍ଠ 1 - ଇଂରାେୀ ଜେଲି ଜକ୍ାଡଜର ବୟବହୃତ ସାଧାରଣ ଜେଲି ସଂଜକ୍ାେନ | 
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ଜେଲି ଜକ୍ାଡ୍ ନମିୋଣକୁ୍ ଦଶ୍ୋଉଛ ି| ଜେଲି ଜକ୍ାଷଗୁଡକି୍ର େତି୍ରରୁ ଏହା ନଆିଯାଇଛ,ି 
ଉତ୍ସ: ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜମରିକ୍ୀୟ ଫାଉଜଣ୍ଡସନ୍ | 
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ପରିଶଷି୍ଠ 2 – ଉଦୋହରଣ- ମେଲ, ବନୁି୍ଦ ର ଅନୁର୍ବ ଏବଂ ବନୁି୍ଦଗୁଡକିର ଧୋଡମିର ଟୟୋକି୍ସଲ୍ ଧୋରଣୋ ଏବଂ  ଟ୍ରୋକଂି 
ପୋଇ ଁଅନୁର୍ବ  
 

➢ ଡବଲ୍ ଲାଇନ୍ ବୟବଧାନ ସହତି ପୂର୍ଣ୍େ ଜେଲି ଜକ୍ାଷଗୁଡକି୍ର ଜରଖା ଉପଜର ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ୍ ଟ୍ରାକ୍ିଂ | 
➢ ଜେଲି ବନୁି୍ଦଗୁଡକି୍ର ପ୍ରଜତୟକ୍ ଧାଡ ିମଧ୍ୟଜର ଖାଲି ଜରଖା ଛାଡଦିଅି | 
➢ ଜେଲି ବନୁି୍ଦଗୁଡକି୍ର ପ୍ରଥମ ଧାଡ ି ଆରମ୍ଭଜର ପିଲାକୁ୍ ହାତ ରଖିବା ପାଇଁ ଧୀଜର ଧୀଜର ସାହାଯୟ କ୍ର, ଏବଂ ତାପଜର 

ଜସମାନଙୁ୍କ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ୍ ଧାଡଜିର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବଜର ୋଲିବାକୁ୍ ଛାଡଦିଅି | 
➢ ପିଲାେ ି ପ୍ରଜତୟକ୍ ଧାଡଜିର ଅନୁସରଣ କ୍ରବିା, ଜରଖା ସହତି ଜଫରବିା ଏବଂ ପରବତ୍ତେୀ ଧାଡଜିର ତଳକୁ୍ ଖସବିା ଅଭୟାସ କ୍ଜର 

| 
➢ ପିଲାକୁ୍ ପୋରନୁ୍ତ ଯଦ ି ଜସମାଜନ ଜେଲି ଲାଇନଜର ଥିବା ପାଥେକ୍ୟକୁ୍ ଅନୁଭବ କ୍ରପିାରଜିବ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜରଖା ଦ 

ପ୍ରେିୟାକୁ୍ ମୋଳଆି ଏବଂ ଉପଜଭାଗୟ କ୍ର | ଘେୟର ପାଥେକ୍ୟ | 
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ଖୋଲି ସ୍ଥୋନଗୁଡକିର ପରଚିୟ 
ମେଲ ଜର ଜେସ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ | ଜସମାଜନ ମେଲ ଜକ୍ାଡ୍ ର ପରବିତ୍ତେନ ଏବଂ ନୂତନ ଶ୍ବ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ବଷିୟଜର ସୂେନା ପ୍ରଦାନ କ୍ରନ୍ତ ି | 
ଏହାକୁ୍ ଅଥେପୂର୍ଣ୍େ ଏବଂ ମୋଳଆି କ୍ରବିାକୁ୍ ମଜନରଖ ଏବଂ ପିଲାେ ିସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷୟ ରଖ | 
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ପରିଶଷି୍ଠ :: ମେଲି ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଶବ୍ଦର ପରିଚୟ  
 
ଅକ୍ଷରଗୁଡକି୍ ଉପସ୍ଥ୍ାପନ କ୍ରବିା ସହତି ଆରମ୍ଭ କ୍ରନୁ୍ତ ଯାହା ପରେରଠାରୁ ଅତ ି ଭିନ୍ନ ଭାବଜର ଅନୁଭବ କ୍ଜର | ଜେଲି ଅକ୍ଷର ପରେିୟର 
ନମିନଲିଖିତ େମକୁ୍ ସଲି ମାଜଙ୍ଗାଲଡ ସୁପାରଶି୍ କ୍ରନ୍ତ:ି  
 

 
➢ ଏକ୍ ଅନ୍ତଭେୂ କ୍ତ ଅଭୟାସ ଜହଉଛ ି ପ୍ରଜତୟକ୍ ଜେଲି ଅକ୍ଷର ଉପଜର ମୁଦ୍ରଣ ଅକ୍ଷର ଜଲଖିବା | ଏହା ଦୃଷ୍ଟିଶ୍କି୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ପିତାମାତା ଏବଂ 

ଜେଲି ଶ୍କି୍ଷକ୍ମାନଙୁ୍କ କ୍ାଯେୟକ୍ଳାପଜର ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣ କ୍ରବିାକୁ୍ ସକ୍ଷମ କ୍ରଥିାଏ, ଜଯଜହତୁ ଜସମାଜନ ଆଙୁ୍ଗଳ ି ସାହାଯୟଜର ପିଲା 
କ୍ଣ ପଢୁଛନ୍ତ ି   ତାହା ଜଦଖିପାରଜିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ୍ ଜହଜଲ ସାହାଯୟ ଜଯାଗାଇ ପାରଜିବ | 

➢ ଅକ୍ଷର କ୍ମିବା ଶ୍ବ୍ଦର ଉଭୟ ପାଶ୍ୱେଜର ଜେସ୍ ଜଯାଡବିା | ଏହ ି ସ୍ଥ୍ାନଗୁଡକି୍ ପିଲାଙୁ୍କ ସୂେକ୍ ଜଯାଗାଇଥାଏ ଯାହା ଜସମାନଙୁ୍କ 
ସଫଳତା ହାସଲ କ୍ରବିାଜର ସାହାଯୟ କ୍ରଥିାଏ | 

➢ ପିଲାକୁ୍ ଜେଲିର ପ୍ରଜତୟକ୍ ଧାଡଜିର ଜଫରବିା ଏବଂ ପରବତ୍ତେୀ ଲାଇନକୁ୍ ଖସଯିିବାଜର ସାହାଯୟ କ୍ରବିା ପାଇଁ ଡବଲ୍ ଲାଇନ୍ 
ବୟବଧାନ ବୟବହାର କ୍ରନୁ୍ତ | 

➢ ପରେିତି ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଶ୍ବ୍ଦଗୁଡକୁି୍ େହି୍ନବିାଜର ପିଲାଙୁ୍କ ଅଜନକ୍ ଅଭୟାସ ଜଦବା େରୁରୀ |  
➢ ଥଜର ଶ୍କି୍ଷାଥେୀ ଯଜଥଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ୋଣିବା ପଜର, ଶ୍ବ୍ଦ ଗଠନ ପାଇଁ ଅକ୍ଷରଗୁଡକୁି୍ ମିଶ୍ରଣ କ୍ରବିା ଆରମ୍ଭ କ୍ରନୁ୍ତ | ଉଦାହରଣ 

ସ୍ୱରୂପ, “g, c, l, a, d, y, b, s” ଅକ୍ଷରଗୁଡକି୍ “ad ”ଏବଂ“ ay ”(ଶ୍ବ୍ଦ ପରବିାର) ସହତି ସମାପ୍ତ ଜହଉଥିବା ଶ୍ବ୍ଦଗୁଡକି୍ ସଷୃ୍ଟି 
ପାଇଁ ବୟବହୃତ ଜହାଇପାଜର| 
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Introducing the “ad” word family, gad, sad, dad, lad, bad.   
ଏହ ି ଉଦାହରଣଜର, ପ୍ରଜତୟକ୍ ଶ୍ବ୍ଦ ପ୍ରଥଜମ ପ୍ରଜତୟକ୍ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟଜର ଏକ୍ ଜେସ୍ ସହତି ଜଲଖାଯାଏ, ତା’ପଜର ଜେଲି ଅକ୍ଷରଗୁଡକି୍ 
ସହତି ବନ୍ଦ ଜହାଇଯାଏ | ଏହ ିପଦ୍ଧତ ିପିଲାମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଜତୟକ୍ ଜେଲି ଜସଲର ସୀମା େହି୍ନେ କ୍ରବିାଜର ସାହାଯୟ କ୍ରପିାଜର | 
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