oଡ଼ିଶା pଶାସନିକ ଭାଷା ଆiନ 1954
(oଡ଼ିଆ ଆiନ 15, 1954)
oଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଭାଷା େଘାଷଣା ପାiଁ ଆiନ
େଯେହତୁ oଡ଼ିଆକୁ େଯ େକୗଣସି eବଂ ସବୁ ସରକାରୀ କାଯର୍୍ୟର ଭାଷା ରୂେପ ବ୍ୟବହାର କରିବା eକ ସମେୟାଚିତ କାଯର୍୍ୟ ।
eତdାରା oଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା (ଆେସmି ) dାରା eହି ଆiନ ଭାରତ pଜାତntର 5ମ ବଷର୍େର ନିମ୍ନମେତ ଗୃହୀତ େହuଛି –
1. େଛାଟ ଶିେରାନାମା, ବିsାର eବଂ ଆରm ସମୟ
(କ) eହି ଆiନକୁ oଡ଼ିଶା pଶାସନିକ ଆiନ 1954 ରୂେପ ଜଣାଯିବ।
(ଖ) eହା ସମg oଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟେର ଲାଗୁ େହବ।
(ଗ) eହା ତତ୍kଣାତ୍ କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହବ ।
2. pଶାସନିକ ଭାଷା ସମs pଶାସନିକ କାଯର୍୍ୟେର ବ୍ୟବହାର ପାiଁ
(କ) ସmି ଧାନର 346 eବଂ 347 ଧାରାର ପୂବର୍ ଧାରଣା dାରା pଭାବିତ େହାi oଡ଼ିଆ oଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସବୁ eବଂ େଯ
େକୗଣସି pଶାସନିକ କାଯର୍୍ୟପାiଁ ବ୍ୟବହୃ ତ େହବ । pକାଶ ଥାuକି ଯଦିo oଡ଼ିଆ ଭାଷା pଶାସନିକ କାଯର୍୍ୟ ପାiଁ ବ୍ୟବହାର
କରାଯିବ, oଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହ। ଆnଜର୍ାତିକ ସଂଖ୍ୟାର ଆଭ୍ୟnରୀଣ ରୂପ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।
(ଖ) ରାଜ୍ୟ ସରକାର a ସୂଚନା dାରା ନିେdର୍ଶ େଦiପାରିେବ େଯ ରାଜ୍ୟର େଯ େକୗଣସି aଞ୍ଚଳେର eବଂ େଯ େକୗଣସି
ଦିଆଯାi ବା ସମୟସୀମାରୁ a ସୂଚନାେର ସୂଚତ
ି େକୗଣସି ବିେଶଷ pଶାସନିକ କାଯର୍୍ୟ ପାiଁ oଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର େହବ।

ସୂଚନା
ଧାରା 2ର uପଧାରା 1 oଡ଼ିଶା ଆiନ 12 (1985) େର େଯାଡ଼ାଯାiଛି
3. ବିଲ (ବିେଧୟକ) େର ବ୍ୟବହାର ପାiଁ ଭାଷା ଆଦି ।
େଯ େକୗଣସି ଦିନ eବଂ େସହିଦନ
ି ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର a ସୂଚନା dାରା େଯuଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର େହବ, ସୂଚତ
ି କରିପାରିେବ।
କ) ବିଧାନସଭାେର aଣାଯାu ବା ସମs ବିେଧୟକ eବଂ ତାହାର ସଂେଶାଧନ ।
ଖ) ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାେର ଗୃହୀତ େହାi ବା ସମs ଆiନ ।
ଗ) ସmି ଧାନର ଧାରା 213 aନୁ ଯାୟୀ aଣାଯାu ବା ସମs ବିjpି (aଡର୍ନାନ୍ସ)
ଘ) ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ dାରା pସାରିତ ସmି ଧାନ ସmତ, ପାଲଆେମଣ୍ଟ dାରା କିମ୍ଵା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ dାରା ପାରିତ ଆiନ
aନୁ ଯାୟୀ ସମs ଆେଦଶ, ନିୟମ, a ନିୟମ, uପବି oଡ଼ିଆେର େହବ ।
pକାଶଥାuକି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର uପେର (କ) ଠାରୁ (ଘ) ପଯର୍୍ୟn ସବୁ ବିଷୟେର ବିଭିn ତାରିଖ ଧାଯର୍୍ୟ କରିପାରିେବ।
3 (କ) ବିଧାନସଭାେର iଂରାଜି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ସମୟସୀମା ବୃ dି – ଭାରତ ସmି ଧାନର ଆରmରୁ ପnର ବଷର୍ େଶଷ େହାi ବା
ସେtt 26 ଜାନଆରୀ 1965ଠାରୁ oଡ଼ିଆ ସହିତ iଂରାଜି ଭାଷା oଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର କାଯର୍୍ୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ପାiଁ ବ୍ୟବହାର
କରାଯାiପାରିବ ।

