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அலுவலக ம ொழிகள் - அட்டவணை VIII
அலுவலக ம ொழிகள்
இந்திய அரசண ப்புச்சட்டத்தில் பகுதி XVII-ல் சரத்து 343-351ல்

த்திய

அரசியல் அலுவலக ம ொழி அல்லது ஆட்சி ம ொழி பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது.
ததவனகிொி முணறயில் எழுதப்படும் இந்தி ஆட்சி ம ொழியொக இருக்கும்
என்று கூறுகிறது. எனினும்அரசண ப்பு சட்டம் அறிவிக்கப்பட்டு
15 ஆண்டுகள் வணரயிலும் ஆங்கிலம் அலுவலக ம ொழியொக இருக்கும்
என்றும் வழிவணக மசய்யப்பட்டு இருந்தது.
1955 இல் B.G. மகர் இதற்கொன குழு அண க்கப்பட்டது
நொடொளு ன்றம் அலுவலக ம ொழிச்சட்டம் ஒன்ணற 1963ல் ஏற்படுத்தி இந்தியுடன்
கூடுதலொக ஆங்கிலம் மதொடர வழிதகொலியது.
த லும் நொடொளு ன்ற நடவடிக்ணககள் இரு ம ொழியிலும் இருக்கும் என்று கூறப்பட்டது.
அரசண ப்புச்சட்டம்

ொநிலங்கள் ஏததனும் ஒன்று அல்லது பல ம ொழிகணள

ொநில

அலுவலக ம ொழியொக ஆக்கிக் மகொள்ளலொம் என்று கூறியுள்ளது.
அதனடிப்பணடயில் முதலில் 14 ம ொழிகள் ண்டல ம ொழிகளொக 8வது அட்டவணையில்
இடம் மபற்றிருந்தது. தற்மபொழுது 22 ம ொழிகள் ண்டல ம ொழிகளொக அங்கீகொிக்கப்பட்டு
8வது அட்டவணையில் இடம் மபற்றுள்ளது.
2003ல் தபொதடொ ண திலி சந்தொலி, தடொக்ொி ஆகிய ம ொழிகள் தசர்க்கப்பட்டன.
ம ொழிவொொி சிறுபொன்ண யினருக்கொன சிறப்பு அதிகொொி
இது 1956ல் ஏழொவது அரசண ப்பு சட்டத்திருத்தத்தின் மூலம் சரத்து 350
தசர்த்ததின் மூலம் மகொண்டு வரப்பட்டது. ம ொழிவொொி சிறுபொன்ண யினருக்கொன சிறப்பு
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அதிகொொி குடியரசுத்தணலவரொல் நிய ிக்கப்படுகிறொர். ம ொழிவொொி சிறுபொன்ண யினருக்கு
அரசண ப்பொல் வழங்கப்பட்டுள்ள அணனத்து பொதுகொப்புகணளயும் உறுதி மசய்வது இவரது
பைியொகும். இவர் தனது அறிக்ணகணய சிறுபொன்ண யினருக்கொன அண ச்சர் மூலம் குடியரசுத்
தணலவொிடம் ச ர்ப்பிக்கிறொர்.

குடியரசுத்தணலவர் இவ்வறிக்ணகணய நொடொளு ன்ற இரு அணவகளிலும் அலுவலக் ம ொழிகள்
ச ர்ப்பிப்பததொடு சம்பந்தப்பட்ட

ொநில அரசுக்கும் அனுப்பி ணவப்பொர்.

1957ல் இவ்வலுவலகம் உருவொக்கப்பட்டது. இதன் தணலண யகம் அலகொபத்தில் உள்ளது.
அரசண ப்புச் சட்டத்தில் வழங்கியுள்ள சலுணககணளயும் ததசிய அளவில் ஒப்புக்
மகொள்ளப்பட்ட திட்டங்கணளயும் ம ொழிவொொி சிறுபொன்ண யினருக்கு மசயல்படுத்துவது
இவரது பைியொகும்.
சரத்து - 343 - யூனியன் ஆட்சிம ொழி
சரத்து - 345 –

ொநிலத்தில் ஆட்சிம ொழி

சரத்து - 346 -ஆங்கிலம்

த்திய

ொநில அரசிற்கு இணடயொன இணைப்பு ம ொழி

சரத்து - 348 - ஆங்கில ம ொழி உச்சநீதி ன்றம், உயர்நீதி ன்றம், பொரொளு ன்றம்
ொதசொதவுக்கு அணனத்து நடவடிக்ணககளிலும் இருக்கலொம்.
சரத்து 350- அவர்களுணடய தொய்ம ொழிணய அரசுக்கு எடுத்து உணரத்தல்.
(350- A)- அவர் அவர்களுணடய தொய்ம ொழிணய சிறுவயதில் கற்றுக்
மகொடுக்க தவண்டும்.

______________________________________________________

Free Tests PDF available at https://athiyamanteam.com

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

