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ଉପ7ମଉପ7ମ: : ଓଡଆି ଭାଷା କାହ;କ ି????

•ସାମାଜକି କାରଣ 

•ଶାସକୀୟ କାରଣ•ଶାସକୀୟ କାରଣ



ଉପ7ମଉପ7ମ: : ଓଡଆି କାହ;କ ି?

• ଆେମ ବ�ବହାର ନ କେଲ, ଆଉ କଏି କରିବ?  

• ଭାଷା ଆମର ପରିଚୟ 

• ଓଡଆି ଆମର ମାତୃଭାଷା • ଓଡଆି ଆମର ମାତୃଭାଷା 

• ଭାଷା ବ@େିଲ, ଜାତ ିବ@ବି 

• ଜାତ ିବ@େିଲ, େଦଶ ବ@ବି 

• େଦଶ ବ@େିଲ, ଆେମ ବ@ବିା 



ଉପ7ମଉପ7ମ: : ସରକାରୀ କାଯ��େର ଓଡଆି

• ଭାରତର Bେତ�କ ରାଜ�ର ସରକାରୀ 

କାଯ�� େସଠାକାର ଆ@ଳକି ଭାଷାେର 

େହବ େବାଲି ଭାରତର ସDିଧାନର ଭାଗ େହବ େବାଲି ଭାରତର ସDିଧାନର ଭାଗ 

୧୭ ର ଅGାୟ-II େର ବ�ବIା ରହଛି ି।

• ଓଡଶିାର ସରକାରୀ ଭାଷା ଓଡଆି କରିବା 

ପାଇ ଁOdisha Official Language Act,

1954 Bଣୟନ କରଯାଇଛ।ି 



ଉପ7ମଉପ7ମ: : ସରକାରୀ କାଯ��େର ଓଡଆି

• ସରକାରୀ କାଯ��ାଳୟେର େକଉ ଁତାରିଖରୁ Bଚଳନ 

େହବ, ତାହା ସରକାର ଅ	ସଚୂନା ମାGମେର Iିର 

କରିେବ େବାଲି ନୟିମ Mଲା।  ତଦନୁସାେର  ଦୀଘ� 

ବଷ� ପେର ରାଜ� ସରକାର ସାଧାରଣ Bଶାସନ ବଷ� ପେର ରାଜ� ସରକାର ସାଧାରଣ Bଶାସନ 

ବଭିାଗ ଅ	ସଚୂନା ସଂଖ�ା- ୧୭୬୦୧/ 

୧୨.୦୮.୨୦୧୬ ମାGମେର ଓଡଶିାର ସମP 

ସରକାରୀ ନMପQ କାଯ�� ଓଡଆି ଭାଷାେର େହବ 

େବାଲି ନେିR�ଶ ଜାରି କରିଛS।ି 



ଉପ7ମଉପ7ମ: : ସରକାରୀ କାଯ��େର ଓଡଆି

• ଓଡଶିା ସରକାରୀ ଭାଷା (ସଂେଶାଧନ) ବେିଧୟକ, 2018 େର 

ଅSଃIାପିତ ନୂତନ ଧାରା ୪କ ଅନୁସାେର “ସରକାର, ସରକାରୀ 

ଭାଷାର ବ�ାପକ ବ�ବହାର ନମିେS ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ ବା ଭାଷାର ବ�ାପକ ବ�ବହାର ନମିେS ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ ବା 

ବଭିାଗମାନXୁ େBାY।ହନ Bଦାନ କରିବା ତଥା େସMେର [ଲାପ 

କରୁMବା ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ ବା ବଭିାଗମାନXୁ ଦ\ବଧିାନ କରିବା 

ସକାେଶ ନୟିମାବଳୀେର ଉପଯୁ] ବ�ବIାମାନ ବହିତି କରିପାରିେବ ।”



ଉପ7ମଉପ7ମ: : ମାଇେ7ାସଫ` ଇ\ିକ ଲାaୁଏଜ ଇନbcଟ ଟୁd  ମାଇେ7ାସଫ` ଇ\ିକ ଲାaୁଏଜ ଇନbcଟ ଟୁd  

• କ�ୁ�ଟରେର ଓଡଆି ଲିପିେର େଲ�ବା ପାଇଁ ଏକା�କ ସଫ େୱର 

ରହଛି ି। ଯଥା- ଆକୃତ,ି )ୀଲିପି, ଲି*  ଅଫିସ, ଓଡଆି ଇ,ି-  ଇନ./ଟ-

୧/୨/୩ ଇତ�ାଦ ି

• ମାଇେ6ାସଫ  ଇ,ିକ ଲା7ୁଏଜ ଇନ./ଟ ଟୁ9  ପ:ୃବୀର ଏକ ନମ;ର 

ସଫ େୱର କ�ାନୀ ମାଇେ6ାସଫ  <ାରା ବକିଶତି । 

• ଏହାର ବ�ବହାର ସବୁଧି ାଜନକ । ଏହା transliteration ବା 

ଲିପ�?ରଣ େକୗଶଳେର କାମ କରୁ:ବାରୁ କ�ୁ�ଟରେର 

ଅଣକୁଶଳୀ ବ�Cିମାେନ ମD କାଯ�� କର ିପାରେିବ। 



େକଉଁଠୁ ପାଇେବ ଏହ ିସଫ̀େୱରେକଉଁଠୁ ପାଇେବ ଏହ ିସଫ̀େୱର

• ନମିEଲି�ତ ଅ�କାରୀF ପାଖେର ଉପଲବଧ  :
�ଉପନେିJ�ଶକ, ପରଚିାଳନା ସଚୂନା ପM�ି
�ଉପ ନେିJ�ଶକ, (OଶPିଣ, ଦPତା ବୃM ିଓ ବୃ�ଗିତ େଯାଜନା)

[ଏତଦବ�ତୀତ Oଶାସନ ଶTେକାଷର ପିଡ଼ଏିଫ ନକଲ ମD େନଇ ପାରେିବ ।][ଏତଦବ�ତୀତ Oଶାସନ ଶTେକାଷର ପିଡ଼ଏିଫ ନକଲ ମD େନଇ ପାରେିବ ।]

•  ଇXରେନଟରୁ ଡାଉନେଲାଡ କରପିାରେିବ । 



େକମିତ ିସଂIାପନ ବା ଇନfଲ କରିେବ େକମିତ ିସଂIାପନ ବା ଇନfଲ କରିେବ 
• ଇXରେନଟରୁ ଡାଉନେଲାଡ କର ିସାରବିା ପେର ତାକୁ run କରେିବ।
• ସଂZାପନ କର ିସାରବିା ପେର ଆପଣF କ��ୁଟରର ତଳ ଟୁ9  
ବାରେର େର ଏଭଳ ିଚ\ି ଆସବି

•
• ତାକୁ କି]କ କେଲ ଓଡଆି ଅପସନ 
ଆସବି।  



ଓଡଆି ଓ ଇଂରାଜୀ ମGେର ଟଗଲ େକମତି ିକରିେବ ଓଡଆି ଓ ଇଂରାଜୀ ମGେର ଟଗଲ େକମତି ିକରିେବ 

• ଆପଣF କ-ିେବାଡ� େର :ବା ୱିେ,ା ବଟମ ସହ େ^ସ ବଟମ 
ଚପିିେଲ ଓଡଆି ଓ ଇଂରାଜୀ ମDେର ଟଗଲ ବା ଅଦଳ ବଦଳ କର ି
ପାରେିବ ।

+ େ^ସ ବଟମ 
•

+ େ^ସ ବଟମ 
େ^ସ ବଟମ କୁ ବାରମ;ାର ଦାବେିଲ 
ହାଇଲାଇଟର ଉପର ତଳ େହବ ଓ 
ଛାଡେିଦେଲ ଓଡଆି କମି;ା ଇଂରାଜୀ 
ଚୟନ େହାଇଯିବ।  



େକମିତ ିେଲ[ବା ଓଡଆି ଲିପି  େକମିତ ିେଲ[ବା ଓଡଆି ଲିପି  
MS-Word, Excel ବା PowerPoint େଖାଲି େଫାେନଟକି ଭାଷାେର ଟାଇପ କର?ୁ। 



ଉଦାହରଣ ଉଦାହରଣ 

• ଆମର

•  ଜଳସ�ଦ



ମାaା, ଯୁCାPର, ଅନୁbାର, ବସିଗ� ଓ ଚcବdିୁ 



ଉଦାହରଣ ଉଦାହରଣ 

• Chahin -  ଚାହe

• Duhkh – ଦୁଃଖ

• Danturit – ଦ?ୁରତି • Danturit – ଦ?ୁରତି 

• Bidambana – ବଡିମ;ନା

• Sanlagn - ସଂଲg  

• Gyapak - hାପକ 

• Sanshodhan - ସଂେଶାଧନ 




