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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5389 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ മലയാള�ിലാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ ,
�ീ. ടി.സി�ിഖ് , 

�ീ. സജീവ് േജാസഫ്, 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ)

ഭരണഭാഷ മാ�ഭാഷയാ��തിെ� ഭാഗമായി
ഫയ�കൾ മലയാള�ിൽ പരിേശാധി�ണെമ�
നിർേ�ശം വിവിധ വ��കൾ�്
നൽകിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� ഭരണഭാഷ �ർ�മാ�ം
മലയാളമാ�ക എ� സർ�ാർനയം
നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി മലയാളം
ഔേദ�ാഗികഭാഷയാ�ിയി�ി�ാ� എ�ാ
വ��കളി�ം െസ�േ�റിയ�ിെല അവ�െട
ഭരണവ��കളി�ം സർ�ാർ/ അർ�സർ�ാർ/
സ�യംഭരണ/ െപാ�േമഖല/ സഹകരണ/
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം

നിയമപരമായി ഇം�ീ�ം സം�ാനെ�

ന�നപ�ഭാഷകളായ തമി�ം ക�ഡ�ം
ഔേദ�ാഗികഭാഷയായി ഉപേയാഗി�ാൻ
അ�വദി�ി�� �േത�ക സാഹചര��ളിെലാഴിെക
എ�ാ ഔേദ�ാഗികാവശ��ൾ�ം മലയാളം
ഉപേയാഗിേ��താ െണ�് 13.01.2015 – ൽ സ.ഉ
(അ�ടി) ന�ർ. 03/2015/ഉഭപവ ന�ർ
വി�ാപനം �റെ��വി�ി��്. നിയമപരമായി
ഇം�ീഷിൽ ക�ിടപാ�കൾ നടേ��

സാഹചര��ളി�ം �റി� ഫയൽ
മലയാള�ിലായിരി�ണെമ�്, 13/01/2015 െല
സ.ഉ (അ�ടി�ത്) ന�ർ.2/2015/ഉഭപവ ഉ�രവ്

വ��മാ��. ��ത ഉ�ര�ക�ം

സർ�ല�ക�ം പാലി��െ��്
ഉറ�വ���തിെ� ഭാഗമായി വിവിധ
വ��കളി�ളള പരിേശാധനാവിഭാഗ��െട
പരിേശാധന വിഷയ�ളിൽ ഭാഷാമാ��േരാഗതി
എ� ഇനം �ടി ഉൾെ����തി�ം പി & എ ആർ

ഡി നട�� ���ിപഠന�ിെ� ഭാഗമാ�ളള
ഓഫീസ്  പരിേശാധനയിൽ ഭരണഭാഷ
ഉപേയാഗി��തിെ� �േരാഗതി�ടി
പരിേശാധി�ണെമ�ം നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

(ബി) േകാവിഡ്  നിയ�ണ��ം ഇള�ക�ം സംബ�ി�് (ബി) േകാവിഡ്  നിയ�ണ��ം ഇള�ക�ം സംബ�ി�്
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�റെ��വി� ഉ�ര�കൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ അതിൽ എ� ഉ�ര�കൾ മലയാള�ിൽ

�റെ��വി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

16 ഉ�ര�കൾ മലയാള�ിൽ �റെ��വി�ി��്.
മ� സം�ാന �ൾ�ം േക�സർ�ാരി�ം
േകാവിഡ്  സംബ�മായ ഉ�ര�കൾ

ആവശ�മായിവ�ം എ��തിനാൽ ��ത
ഉ�ര�കൾ ഇം�ീഷിൽ �റെ��വി�േതാെടാ�ം
അതിെ� മലയാള പരിഭാഷ �ടി �റെ��വി�ി��് .

(സി)

സാധാരണ ജന�ൾ�് ആവശ�മായ സർ�ാർ
ഉ�ര�കൾ ഇം�ീഷിൽ �റെ��വി��ത്
ഭരണഭാഷ മാ�ഭാഷയാ��തി�� �മ�ൾ�്
വിഘാതം ��ി�� സാഹചര�ം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഇ�ര�ിൽ ഉ�രവ്

�റെ��വി�� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�്. ഭരണ�ിെ� എ�ാതല�ളി�ം മലയാളം
ഔേദ�ാഗിക ഭാഷയായിരി�ണെമ�താണ്
സർ�ാരിെ� �ഖ�ാപിതനയം. ഔേദ�ാഗികഭാഷ

സംബ�ി�  ്�റെ��വി�ി�ളള ഉ�ര�കൾ

പാലി�ാ� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര

അ�ട�നടപടികൾ സ�ീകരി�ണെമ�
നിയമസഭാസമിതി�െട നിർേ�ശെ� �ടർ�്
ഔേദ�ാഗികഭാഷ സംബ�ി� ഉ�ര�കൾ

കർശനമായി പാലി�ാ� വ��തലവൻമാർ,
ജി�ാകള�ർ മാർ, െസ��റിമാർ എ�ിവെര
സംബ�ി� വിവരം േമൽ നടപടികൾ�ായി ചീഫ്
െസ��റി�് നൽ��താെണ�് 04/02/2006 െല
ജി.ഒ (ആർ.ടി) ന�ർ 21/2006/ പി.&എ ആർ ഡി
�കാരം ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. �ടാെത
െസ�േ�റിയ�് ഉൾെ�െട എ�ാ വ��കളിൽ
നി�ം �റെ��വി�� എ�ാ ഉ�ര�ക�ം

സർ�ല�ക�ം നിയമപരമായി ഇം�ീ�ം,
ന�നപ�ഭാഷക�ം ഉപേയാഗിേ��
സാഹചര��ളിെലാഴിെക

മലയാള�ിലായിരി�ണെമ�്, വ��തലവൻമാർ
ഉറ� വ�േ��താെണ�ം ഓേരാ വ��ിെ��ം
ഭാഷാമാ� നടപടികൾ വ��െസ��റി�െട
അധ��തയി�ളള വ��തല സമിതി ��്
മാസ�ിെലാരി�ൽ അവേലാകനം
െചേ��താെണ�ം വീ�വ���

ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി
സ�ീകരിേ��താെണ�ം വ��മാ�ിെ�ാ�്

26/04/2017 െല ജി.ഒ (പി).6/2017/പി& എ ആർ

ഡി ന�ർ �കാരം ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്.

(ഡി) സർ�ാർ നിർേദശ�ൾ�് വി��മായി
ഇം�ീഷിൽ ഉ�രവ് �റെ��വി��
സാഹചര��ിൽ ആയത്

നി��ാഹെ����തിനായി സ�ീകരി�
നടപടിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഡി) ഉ�്. ഭരണ�ിെ� എ�ാതല�ളി�ം മലയാളം
ഔേദ�ാഗിക ഭാഷയായിരി�ണെമ�താണ്
സർ�ാരിെ� �ഖ�ാപിതനയം. ഔേദ�ാഗികഭാഷ

സംബ�ി�  ്�റെ��വി�ി�ളള ഉ�ര�കൾ

പാലി�ാ� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര

അ�ട�നടപടികൾ സ�ീകരി�ണെമ�
നിയമസഭാസമിതി�െട നിർേ�ശെ� �ടർ�്
ഔേദ�ാഗികഭാഷ സംബ�ി� ഉ�ര�കൾ

കർശനമായി പാലി�ാ� വ��തലവൻമാർ,
ജി�ാകള�ർ മാർ, െസ��റിമാർ എ�ിവെര
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സംബ�ി� വിവരം േമൽ നടപടികൾ�ായി ചീഫ്
െസ��റി�് നൽ��താെണ�് 04/02/2006 െല
ജി.ഒ (ആർ.ടി) ന�ർ 21/2006/ പി.&എ ആർ ഡി
�കാരം ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. �ടാെത
െസ�േ�റിയ�് ഉൾെ�െട എ�ാ വ��കളിൽ
നി�ം �റെ��വി�� എ�ാ ഉ�ര�ക�ം

സർ�ല�ക�ം നിയമപരമായി ഇം�ീ�ം,
ന�നപ�ഭാഷക�ം ഉപേയാഗിേ��
സാഹചര��ളിെലാഴിെക

മലയാള�ിലായിരി�ണെമ�്, വ��തലവൻമാർ
ഉറ� വ�േ��താെണ�ം ഓേരാ വ��ിെ��ം
ഭാഷാമാ� നടപടികൾ വ��െസ��റി�െട
അധ��തയി�ളള വ��തല സമിതി ��്
മാസ�ിെലാരി�ൽ അവേലാകനം
െചേ��താെണ�ം വീ�വ���

ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി
സ�ീകരിേ��താെണ�ം വ��മാ�ിെ�ാ�്

26/04/2017 െല ജി.ഒ (പി).6/2017/പി& എ ആർ

ഡി ന�ർ �കാരം ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


