
IWògû Kû~ðýûkd(iû]ûeY)bûhû @ûA^-2016 

ସଂେଶାଧନ 
ନୂତନ ଭାଗ ସଂେଯାଗ 

କ) ଅନୁେ�ଦ ୨ ଅନୁସାେର-   

ଓଡିଶାେର ସରକାରୀ କାଯ��ପାଇଁ କାଯ��ାଳୟର ଭାଷା ଭାବେର (୧) ସ&ିଧାନର ଧାଗ ୩୪୬ ଓ ୩୪୭ 

ଅନୁସାେର େକୗଣସି .ତିକୂଳ .ଭାବ ନ ପକାଇ ଓଡିଶାେର ସରକାରି କାଯ��ପାଇଁ କାଯ��ାଳୟର ଭାଷା 

ଭାବେର ଗଜ�ଭାଷା ଓଡିଆ .ଚଳନ କଗଯିବ2 

ଖ) େଯଉଁଠାେର ଓଡିଆ ଭାଷା ବ�ବହାର େହବ, େସଠାେର ଓଡିଆ ଗଣନ ସଂଖ�ା ମ9 ବ�ବହାର େହବ2 

 ଗ) ଅନୁେଛଦ ୪(୧) ଓଡିଶା .ଶାସନିକ ଭାଷା ଅ;ନିୟମ ୧୯୫୪ର ନାମ “IWògû ieKûeò 

(iû]ûeY) bûhû @]ô̂ òdc- 2016” ejòaö 

ଘ) ଓଡିଶା ସରକାର ଏହି ଅ;ନିୟମର ସମ@ ଉେAଶ� ବା େକୗଣସି ଉେAଶ� କାଯ��କାରି କରିବାପାଇଁ 

କି&ା ଏହାର ବ�ବBାଗୁଡିକୁ ବଳବCର ଭାବେର ଳଗୁ କରିବାପାଇଁ କି&ା ଏହାର ପରିସୀମା ଓ ଉେAଶ� 

ବଢାଇବାପାଇଁ କି&ା ଏହି ଅ;ନିୟମର େକୗଣସି ବ�ତିFମ େହେଲ େସHଳଗି ଦI ବ�ବBା ରହିବ2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_âÉûaòZ ^òdc 

iõlò¯ ^ûc I iõmû 

IWògû Kû~ðýûkd(iû]ûeY)bûhû @ûA^-1954(1954e IWògû @ûKÖ14)e ]ûeû 4ùe iìPúZ 

lcZû Kû~ðýKûeú Keòaû CùŸgýùe eûRý ieKûe ^òcÜfòLôZ ^òdc _âÉêZ Keòùa, ~[û;- 

1. K. Gjò ^òdce ^ûc IWògû ieKûeò (iû]ûeY) bûhû @]ô ò̂dc-2016 ejòaö 

L. Gjò ^òdc IWògû ieKûeu eûR_Zâùe _âKûg ùjaû \ò^Vûeê GKKûkú^ Kû~ðýKûeò ùjaö 

2. K) IWò@û GK bûhû bûaùe IWògû eûRýe icÉ ieKûeú Kû~ðýùlZâ @[ðûZ aýaiÚû_òKû, 

Kû~ðý_ûkòKû I ^ýûd_ûkòKû ijòZ IWògûùe iÚû_òZ icÉ ùK¦âòd iõiÚû, IWògûùe Kû~ðýeZ 

Kµû^ú Gaõ ùaieKûeú iõiÚûMêWòKùe R^iû]ûeYu jòZ CùŸgýùe aýajûe Keû~òaö 

Kò«ê,  

IWògûùe iÚûdú aiaûi Keê ^ [ôaû Kò´û IWògûKê aòbò^Ü Kû~ðý CùŸgýùe @ûiò[ôaû ùKøYiò 

aýqò aû @^êÂû^ େଯାଗାେଯାଗପାଇଁ ଇଂଗଜୀ ଭାଷା ବ�ବହାର କରିବା ସହିତ ଏହାର ଓଡିଆ 

ଅନୁବାଦ ଜେଣ ଅନୁବାଦକଦJାଗ କରି iõ_éq Kû~ðýiÚkúùe .ଦାନ କରିେବ2 

ଖ) ଗଜ� ieKûeu @]ô̂ ùe Kû~ðýeZ ସମ@ ସରକାରି କମ�ଗରୀ ଜନସାଧାରଣLପାଇଁ ଉAିM 

ସଭାେର ସବ�ସାଧାରଣ ସଭାର ଭାଷା bûaùe ନିଜର ବNବ� ଓଡିଆେର କହିେବ2 

ଗ) ଓଡିଶାର BାୟୀବାସିOା େହାଇ ନ Hବା ବ�Nି ନିଜ ବNବ� ରPବାପାଇଁ ଅନୁବାଦକର ସାହାଯ� 

େନେବ2 

୪.  IWògû ଜନସାଧାରଣL ଅବଗତି ନିମେR ଗଜ�େର Bାନିତ ସମ@ ନାମଫଳକ, ସୂଚନାଫଳକ, 

ବିTାପନ ଫଳକ, ବିTUି, .ଗରପV, .ାଚୀରପV ଆଦି େକବଳ ଓଡିଆେର େହବ2  ସମ@ 

ସରକାରି କାଯ��Fମର ନିମWଣପV, ବ�ାନର ଆଦି ଓଡିଆେର େଲଖାଯିବ2  ଜାତୀୟ ଓ ଆRଜ�ାତିକ 

@ରର ଅନୁXାନ, .ତିXାନ ବା ସରକାରୀ / େବସରକାରୀ କାଯ��ାଳୟùe @ûagýK ùjùf iõ~êq 

bûaùe ùKak AõeûRú bûhû I ùeûcû^ fò_ò (bûeZ i´ò]û^ @ ê̂iûùe \ßòZúd Kû~ðýûkd bûhû 

bûaùe ÊúKéZò _ûA[ôaû _~ðý«)e aýajûe Keò_ûeòùaö େତେବ ଏହା ଆୟତନେର ଓଡିଆ ଅZରର 

ଏକ ଚତୁଥ�ାଂଶ ରହିବ2 

୫.  IWògû R^iû]ûeYu jòZ CùŸgýùe eûRýe ସମ@ ଆଇନ କାଯ�� (ଜି\ା ତଥା ଅଧ@ନ 

ନ�ାୟାଳୟ), ଯଥା ଚୁNିନାମା, ପ]ିକରଣ, ସତ�ପାଠ ଆଦି iùcZ ଭାରତୀୟ ପ]ିକରଣ 



ଅ;ନିୟମ ଅନୁସାେର ଓଡିଶାେର େହଉHବା ସମ@ ନH .@ତି̂କାଯ�� ଓଡିଆେର େହବ2  

ଓଡିଆେର ନ େହାଇHେଲ ପ]ିକରଣ ଅ;କାରୀ ଏହି ଦଲିଲକୁ ପ]ିକରଣ କରିେବନାହ_2  

୬.    IWògû ieKûeu ùfûKùiaû @ûA^-2012 @«MðZ ଓଡିଶା ସରକାରLଠାରୁ ମିଳିବାକୁ Hବା 

ସମ@ .ମାଣପV IWò@ûbûhû I fò_òùe cê\âòZ େହବ2  ଆବଶ�କ Bେଳ ବ�Nିର ଆେବଦନFେମ 

ଇଂଗଜୀ ଭାଷାେର ଏହାର ଅନୁବାଦିତ ରୂପ ଦିଆଯାଇ _ûeòaö 

୭.  ଧାଗ ୨ ଓ ଉପଧାଗ ୨ ଏବଂ ଧାଗ ୩ ଅନୁସାେର ଏହି ନିୟମଗୁଡିକ କାଯ��କାରି େହବା ତାରିଖର 

ଦୁଇମାସ ଭିତେର ଗଜ�ସରକାରL ଗଜପVେର ବିTUି .କାଶ କରିେବ2 

୮.  ଓଡିଶାର ଅଦାଲତ (ଜି\ା ତଥା ଅଧ@ନ ନ�ାୟାଳୟ), .ଶାସନିକ ନ�ାୟା;କରଣ, କାଯ��ନିବ�ାହୀ 

ମାଜିେaଟ, ସମନ�ାୟା;କରଣ ଏବଂ ଶୃdଳା ଅ;କାରୀ ଆଦି କାଯ��ଦZ ସଂପNୃ ଅ;କାରୀu\ßûeû 

ù~େକୗଣସି ଆଇନ, ନିୟମ, ସମ@ ସାZୀ.ମାଣ ଓଡିଆେର ଲିପିବe େହବ2 ùZùa C_~êq 

KûeY _ìaðK େକୗଣସି ବିେଗଧାfକ ଆପCି ନ Hେଲ @Zò @ûagýK iÚùk ùK¦âòd Kû~ðýûkd bûhû 

G[ô ò̂cù« aýajéZ ùjûA_ûeòaö 

୯.  ଏହି ନିୟମ କାଯ��କାରି େହବାର _â[c ବଷ� ଗଜ� ସରକାର ଓଡିଆଭାଷା, ସଂghତି ଓ ଇତିହାସପାଇଁ 

ଏକ ଗେବଷଣାଭିCିକ ଓଡିଆ ବିଶJବିଦ�ାଳୟ ଏବଂ ଓଡିଆଭାଷାର କାଯ��କାରିତାପାଇଁ ସJତW 

ଓଡିଆଭାଷା ବିଭାଗ .ତିXା କରିେବ2 

୧୦. ଏହି ଆଇନର େକୗଣସି ଧାଗ, ଉପଧାଗ ଓ ନିୟମ .େୟାଗେର ବ�ତିFମ େହେଲ ଏHପାଇଁ ଦାୟୀ 

Hବା ସଂପNୃ ବ�Nି, ଅ;କାରୀ, ସଂBା, କjାନୀ/ନିଗମ/ ଫାମ�ର ମୁଖ� କାଯ��ନିବ�ାହୀ,  

ଗଜ�ସରକାରL ସଂପୃN ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ� ଦIିତ େହେବ2 

୧୧. ଏହି ଆଇନ ଓ ନିୟମର ବ�ତିFମ େହେଲ ଏHପାଇଁ ଦାୟୀ ବ�Nି ବ�Nିଗତ ଭାବେର U. 

୨୦୦୦(ଦୁଇ ହଜାର ଟLା) ଓ କାଯ��ାଳୟ ଅ;କାରୀ ଭାବେର U. ୧୦,୦୦୦/-(ଦଶ ହଜାର 

ଟLା) ଅଥ�ଦI େଦେବ2 

ଅନ�ପZେର _âùZýK ପରବC�ୀ ବ�ତିFମପାଇଁ ଏହାର ୨ଗୁଣ ଅଥ�ଦIେର ଦIିତ େହେବ2 

୧୨. .ଶାସନ, ଦାୟିତJ ନିe�ାରଣ ଏବଂ ଦIବିଧାନପାଇଁ ୫ଜଣ ସଦସ� ଭାବେର ଗଜ�ର ମୁଖ� ଶାସନ 

ସଚିବ କି&ା ତାକଂର .ତିନି; ଭାବେର ଜେଣ .ମୁଖ ସଚିବ @ରର ଅ;କାରୀ, ଜେଣ ଜି\ା 

ନ�ାୟା;କାରୀ @ରୀୟ ବିଗରପତି, ଜେଣ ଅନୁଭୂତି ସjk ଭାଷାବିତ, ମWୀ@ରୀୟ କମିଟିର ଜେଣ 

ମWୀ ଓ ଜେଣ େବସରକାରୀ ସଦସ�Lୁ େନଇ ଗଜ� ସରକାର କମିଟି ଗଠନ କରିେବ2 

ଖ) ଏହି କମିଟି େକୗଣସି ବ�Nି ବା ଅନୁXାନ ତରଫରୁ ଅଭିେଯାଗ ପାଇେଲ କି&ା ସJlଃ.ବୃC ଭାବେର 

ଏହି ଆଇନର ଧାଗ, ଉପଧାଗ ଓ ନିୟମର ବ�ତିFମ ବିଷୟେର ଜାଣିବାକୁ ପାଇେଲ ନିେଜ ଏହାର 



ଅନୁସnାନ କରି ବିଗର କରିେବ ଓ କମିଟି ସଦସ�L ସଂଖ�ା;କ ମତାନୁସାେର ନ�ାୟ .ଦାନ 

କରିେବ2 

ଗ) ଏHପାଇଁ କମିଟି ନିଜର ସJତW ପeତି Bିର କରିବ2 

ଘ) ଏହି ଆଇନ ଓ ନିୟମର ବ�ତିFମ େZVେର କମିଟି ସଂପୃN େଦାଷୀକୁ ଦIବିଧାନ କରିେବ2 ଏହି 

ଆଥoକ ଦI ଗଜ� ଓଡିଆାଭାଷା ବିଭାଗଦJାଗ ସJତW ଭାବେର ଗଠିତ ଓଡିଆଭାଷା ପାpିକୁ .ଦାନ 

କରିେବ2 ଏହି ପାpି ଓଡିଆା ଶିZା ଓ ଗେବଷଣା େZVେର ବ�ୟ େହବ2  

ଙ) ଓଡିଆଭାଷା ପାpିକୁ .ାଥମିକ ଅନୁଦାନ ଭାବେର ଗଜ� ସରକାର ୧0େକାଟି ଟLା .ଦାନ କରିେବ2 

ପରବC�ୀ ସମୟେର ଏହି ପାpିକୁ ବାଷoକ ଅନୁଦାନ ସହିତ ଅଥ�ଦIଦJାଗ ସଂଗୃହିତ ଅଥ� ଏHେର 

ସାମିଲ କଗଯାଇ ପାpି ବୃeି କଗଯିବ2 

ଚ) ଏହି କମିଟିର େବଠୖକ .ତିମାସେର ସବ�ନିମt ୧ଥର ନିuିତ ଭାବେର ବସିବ2 େକୗଣସି କମିଟି 

ସଦସ�କଂ ବିରୁeେର ଏହିଭଳି ଅଭିେଯାଗ ଆସିେଲ େସ ନୀତିନିe�ାରଣ ବା ବିଗର .Fିୟାେର ସାମିv 

େହାଇ ପାରିେବନାହ_2 

ଛ) ଅଭିେଯାଗକାରୀ ଯଦି କମିଟିର େକୗଣସି ନିwCି ବିଷୟେର ଅସxତି େହେଲ ଭୁବେନଶJରର 

ଜି\ାନ�ାୟାଳୟେର ଅଭିେଯାଗ କରିପାରିେବ2 ଏହି ଅଭିେଯାଗର ବିଗର ଅRିମ େହବ2 

ଜ) ଏହି ଅଭିେଯାଗର ବିଗର କମିଟି ୨ମାସ ଭିତେର ଜି\ାନ�ାୟାଧୀଶL ନିକଟେର ସବ�ା;କ ୬ମାସ 

ଭିତେର ସjk େହବ2 

ଝ) ଭାଷାବିଭାଗ ଓ ଭାଷା କମିଟି .ତିXା ନ େହବା ପଯ��R ଏହି କାଯ�� ପରିଗଳନା କରୁHବା 

ମWୀ@ରୀୟ କମିଟିର ସମ@ ବ�ୟ ଗଜ� iû]ûeY _âgûi^ ବିଭାଗ ବହନ କରିବ2 

 

 

 

 

 

(IWò@ûbûhû iõMâûc icòZò _leê i\iý iêbûhP¦â _…^ûdKu\ßûeû _âÉêZ ò̂dc WKÖe iêaâZ Kêcûe _éÁòu\ßûeû @ ê̂aû\òZ) 

  


