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భాష ఒక సంసకృతి , వ్యక్తి , సమాజు అస్ిత్వాతుక్త , భావ్ వ్యక్తికరణకు రధవన వహకమతు అఖిలభారతీయ రతితుధి 

సభ భావిస్ి ంది. మన సంసకృతి , సంరదవయాలు , అదభుతమ ైన జఞా న సంద , అతృరమ ైన సహిత్వయతుి 

రిరక్షంచభక్ోవ్డంల ,ో అలాగే సృజనవతమక ఆలోచననభ  ంతృ ందించడంలో దేశంలోతు వివిధ భాషలు , మాండలీక్లు 

చవలా ముఖ్యమ ైన తృతర తృ్ షసి య. మనదేశంలో వివిధ భాషలలోతు తృటలు , సమ తలు, గిరిజన గీత్వలు మొదల ైన 

మౌఖిక జఞా న సంద లిఖితూరాక సహితయం కంటే ఎనని రెటలు  ఎకుకవ్. 

 

క్తూ భారతీయ భాషలనభ ఉయోగించడం కరమంగ తగిితృ్ వ్డం, అనేక దవల సా నంలో విదేశీ భాష దవలు వ్చ్చి 

చేరడం వ్ంటివి రమాదకరమ ైన సవళ్ళుగ మారుతునవియ.  నేడు అనేక భాషలు, మాండలీక్లు 



కనభమరుగయాయయ, మరిక్ొతుి అవ్సనదశలో ఉనవియ. కనభక దేశంలోతు వివిధ భాషలు, మాండలీక్లనభ 

రిరక్షంచడవతుక్త, తృ్ ర తసహించడవతుక్త రభుత్వాలు, విధవన తురేేతలు, సమాజం, సాచఛంద సంసాలు కృష చేయాలతు 

అఖిలభారతీయ రతితుధిసభ భావిస్ి ంది. ఈ విషయంలో క్తరంది చరయలు తీసభకుంటే బాగుంటలంది –  

 

1. తృర థమిక విదయ మాతృభాష లేదవ ఏద ైనవ భారతీయ భాష లోనే బో ధింబడవలి. దీతుక్ోసం విదవయరుా ల తలిుదండుర లు 

మానస్కంగ స్దధమవాలి, అలాగే రభుత్వాలు కూడవ అందభకు అవ్సరమ ైన విధివిధవనవలనభ రూతృ ందించవలి . 

2. సంక్ేతిక మరియు వ ైదయ విదయత్ో సహ అతుి రక్ల విదయలకు భారతీయ భాషలలొ ఉనితవిదవయబో ధన, వచక్లు , 

రీక్ష మాధయమాలు అందభబాటలలో ఉండవలి. 

3. యు..ఎస్.స్. తురాహించే తూట్ రీక్షనభ అతుి భారతీయ భాషలలోనూ వర స్ ందభకు వీలుకలిపంచడం 

సాగతించదగి రిణవమం. ఇలాగే మిగిలిన అతుి రీక్షలనభ కూడవ ఇదే విధంగ భారతీయ భాషలతుింటిలోనూ వర స్  

ఏరపటల చ యాయలి . 

4. అతుి రభుతా , నవయయ సంబంధ వ్యవ్హరలోు  భారతీయ భాషలక్త తృర ధవనయం ఇవాలి . దీతుత్ోతృటల అతుి రభుతా 

, రభుత్ేాతర క్రయకలాతృలలో ఆంగు తుక్త బదభలు భారతీయ భాషల వడక్తుక్ే తృర ధవనయతతువాలి . 

5. సాయంస్ వ్కులత్ో సహ సమసి రజఞతూకం తమ మాతృభాషక్త తృర ధవనయత ఇవాలి . మాతృభాషలోనే ద ైనందిన 

వ్యవ్హరలు , సంభాషణలు జరిగేటటలు  శరదధ  వ్హించవలి . ఈ భాషలలో సహిత్వయతుి స్ కరించడం , చదవ్డం 

అలవ్రుచభక్ోవలి. అలాగే సా తుక కళ్లు , సంగీతం వ్ంటి వటితు తృ్ ర తసహించవలి. 

6. రంరగతంగ మనదేశంలో భాష అనేది సమసి సమాజఞతుి కలి ఉంచే బంధం కనభక తమ మాతృభాష టు  

అభిమానవతుి కలిగిఉంటూనే ఇతరభాషల టు  గౌరవ్ం కలిగి ఉండవలి.  

7. క్ేందర , రష్ర రభుత్వాలు దేశంలోతు అతుి భాషలు , మాండలీక్లనభ తృ్ ర తసహించే విధంగ చరయలు చేటా్ లి . 

 

అఖిలభారతీయ రతితుధి సభ , జఞా న సముతృరజన క్ోసం రంచంలోతు అతుి భాషలనభ నేరుిక్ోవ్డంలో తుపలేదతు 

భావిస్ి ంది. అయత్ే బహృభాష దేశమ ైన భారత్ ల ,ో సంసకృతి వహకమ ైన భాషలనభ క్తృడడం, తృ్ ర తసహించడం నేటి 

అవ్శయకతగ అఖిలభారతీయ రతితుధి సభ గురిిస్ి ంది. అందభక్ోసం దేశంలోతు అతుి రభుత్వాలు, సాచఛంద సంసాలు , 

ధవరిమక సంసాలు , రసర మాధయమాలు , విదవయ సంసాలు , మేధవవ్ులు భారతీయ భాషల వడకం దవార వటి ఉదధరణక్త 

కృష చేయాలతు లుుతుస్ి ంది .  


