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ಚೆನೆನೈ ಭಾಷಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಘ ೋಷಣೆ 
 
   

ಭಾಷಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ 

19-20, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್, 2015 

ಚೆನೆನೈ 
 
 

20 ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 2015ರೆಂದಕ ಚೆನೆನೈ ಭಾಷಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಘ ೋಷಣೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರಕವ ಸೆಂಘ 
ಸೆಂಸೆೆಗಳು ಮತ್ಕು ವಯಕಿುಗಳಾದ ನಾವು,  
 

1996ರ ಜ ನ್ 9 ರೆಂದಕ ಸೆಪೋನಿನ ಬಾರ್ಸಿಲೆ ೋನಾದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ವಸೆಂಸೆೆಯ ಮಕೆಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ 
ಘ ೋಷಿಸಲಾದ ಭಾಷಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗೆ ೆಒಪ್ಪಪಗೆ ಹೆ ೆಂದಿದಕು,  
 

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಿೆಂದಲ  ಭಾರತ್ ಒಕ್ ುಟದ ಹಲವು ಭಾಷಾ ಸಮಕದಾಯಗಳ ಭಾಷಾ ಹಕ್ಕುಗಳ 
ಬೆೋಡಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಒೆಂದಕ ಭಾಷೆಯನಕನ ಮಾತ್ಾಿ ಉತ್ೆುೋಜಿಸಕವುದರ ವಿರಕದಧ ಮತ್ಕು ಇತ್ರೆ ಭಾಷೆಯ 
ಹೆೋರಿಕೆಯ ವಿರಕದಧ ಕೆೈಗೆ ಳಳಲಾದ ನಿರ್ಿಯಗಳಿಗೆ ಬದಧರಿದಕು, 
 

ಭಾರತ್ದ ಒಕ್ ುಟ ಸಕಾಿರದ ಭಾಷಾ ನಿೋತಿಯಕ ಭಾರತ್ದ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಸಮಕದಾಯಗಳು 
ಇವತಿುಗ  ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ಬಳಸಕತಿುರಕವ ಭಾಷೆಗಳ ಉಳಿವು, ಬೆಳೆವಿಗೆ ಪೂರಕ್ವಾಗಿಲಿ ಅನಕನವುದನಕನ 
ಪರಿಗಣಿರ್ಸ, 
 

ಭಾರತ್ದ ಸೆಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ ಮಾಡಲಾಗಿರಕವ ಕಾನ ನಕ, ನಿೋತಿ 
ನಿಯಮಗಳು ಭಾಷಾ ಸಮಾನತ್ೆಯನಾನಗಲ್ಲ, ಎಲಿ ಭಾಷಿಕ್ರ ಭಾಷಾ ಹಕ್ಕುಗಳನಕನ ಎತಿು 
ಹಿಡಿಯಕವೆಂತ್ಾಗಲ್ಲ ಇಲಿ ಅನಕನವುದನಕನ ಪರಿಗಣಿರ್ಸ,  
 

ಭಾರತ್ದ ಒಕ್ ುಟ ಸಕಾಿರ, ರಾಷಿರೋಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ಕು ಇತ್ರೆ ಶ್ಕಿುಕೆೋೆಂದಿಗಳಾದ ಮಾಧ್ಯಮ, 
ಹಲವು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳ ನಿರೆಂತ್ರ ಹಿೆಂದಿ ಹೆೋರಿಕೆ ಮತ್ಕು ಅವುಗಳಿಗೆ ಇತ್ರೆ ಭಾಷಿಕ್ರಿೆಂದ 
ಕ್ೆಂಡಕ ಬೆಂದ ನಿರೆಂತ್ರ ವಿರೆ ೋಧ್ವನಕನ ಪರಿಗಣಿರ್ಸ, 
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ಅಭಿವೃದಿುಯ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇೆಂಗಿಿಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನನಣೆ ಕೆ ಟಕಟ, ಜನಜಿೋವನದ ಪಿತಿಯೆಂದಕ 
ಮಜಲನಕನ ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಆವರಿರ್ಸಕೆ ಳುಳವೆಂತ್ೆ ಮಾಡಲಾಗಿದಕು, ಇದಕ ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಮತ್ಕು ಖಾಸಗಿ 
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಭಾರತ್ದ ಭಾಷೆಗಳ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಅನಕನ ಕ್ ರಿಸಕವ ಪಿಯತ್ನವಾಗಿದಕು, ನಮಮ 
ಭಾಷಾ, ಸಾೆಂಸೃತಿಕ್ ಮತ್ಕು ಆರ್ಥಿಕ್ ಆಯ್ಕುಗಳನಕನ ಮೊಟಕ್ಕಗೆ ಳಿಸಕತಿುರಕವುದನಕನ ಪರಿಗಣಿರ್ಸ,  
 

ಸೆಂವಿಧಾನದ ಎೆಂಟನೆೋಯ ಪರಿಚೆಛೋದದಲ್ಲಿರಕವ ಎಲಿ ಭಾಷೆಗಳನಾನಡಕವ ಜನರಕ ತ್ಮಮ 
ಭಾಷೆಗಳನಕನ ಒಕ್ ುಟ ಸಕಾಿರದ ಅಧಿಕ್ೃತ್ ನಕಡಿಗಳನಾನಗಿಸಬೆೋಕೆೆಂಬ ಬೆೋಡಿಕೆ ಹೆ ೆಂದಿದಕು, 
ಹಲವು ಇತ್ರ ನಕಡಿಯ ಭಾಷಿಕ್ರಕ ತ್ಮಮ ನಕಡಿಯನಕನ ಸೆಂವಿಧಾನದ ಎೆಂಟನೆೋಯ ಪರಿಚೆಛೋದಕೆು 
ಸೆೋರಿಸಕವ ಬೆೋಡಿಕೆ ಹೆ ೆಂದಿದಕು,  ಮತ್ಕು ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಕ್ಡಿಮ್ಮಯಿರಕವ ನಕಡಿಯಾಡಕವವರಕ ತ್ಮಮ 
ಭಾಷೆಯ ಉಳಿವಿಗೆ ಶ್ಿಮಿಸಕತಿುರಕವುದನಕನ ಪರಿಗಣಿರ್ಸ,  
 

ಭಾರತ್ ಒಕ್ ುಟದ ಭಾಷೆಗಳು ಭಾರತ್ದ ವೆೈವಿಧ್ಯತ್ೆಯನಕನ ಸಾರಕವ ಸಾಧ್ನಗಳಾಗಿದಕು, 
ಐತಿಹಾರ್ಸಕ್ವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ವಾಗಿ, ಸಾೆಂಸೃತಿಕ್ ಮತ್ಕು ಪಾಿದೆೋಶಿಕ್ವಾಗಿ ಆಯಾ 
ನಕಡಿಯಾಡಕವವರ ಜಿೋವನದ ಅವಿಭಾಜಯ ಅೆಂಗವೆೋ ಆಗಿರಕವುದನಕನ ಪರಿಗಣಿರ್ಸ, 
 

ಭಾರತ್ ಒಕ್ ುಟದ ಭಾಷೆಗಳು ಪಾರೆಂಪರಿಕ್ ಜ್ಞಾನದ ತಿಜೆ ೋರಿಯಾಗಿದಕು, ನ ರಾರಕ 
ವರಕಶ್ಗಳಿೆಂದ ಆಯಾ ಭಾಷಿಕ್ರಿೆಂದ ಪಾರೆಂಪರಿಕ್ ಜ್ಞಾನಕೆು ಸೆೋಪಿಡೆ ಕ್ ಡಾ ನಡೆದಿದಕು, 
ಯಾವುದೆೋ ಭಾರತಿೋಯ ಭಾಷೆಯ ಸಾವು ನಮಮ ಪರೆಂಪರೆ ಮತ್ಕು ಪಾರೆಂಪರಿಕ್ ಜ್ಞಾನದ ಸಾವು 
ಎೆಂದೆೋ ಪರಿಗಣಿರ್ಸ,  
  

ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೆೈಗೆೊಳಳುತ್ತಿದೆದೇವೆ: 
 

ಭಾರತ್ ಒಕ್ ುಟದ ಎಲಿ ನಕಡಿಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದಕು, ಪಿತಿಯೆಂದಕ ನಕಡಿ ಸಮಕದಾಯವೂ 
ಪಿಜಾಸತ್ಾುತ್ಮಕ್ವಾದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ನನ ಭಾಷೆಯನಕನ ಉಳಿಸಕವ, ಬೆಳೆಸಕವ ಎಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳನಕನ 
ಹೆ ೆಂದಿದೆ. 
ಭಾರತ್ ಒಕ್ ುಟದ ಎಲಾ ಿಪಿಜೆಗಳೂ ಸಕಾಿರದ ಮ ರಕ ಅೆಂಗಗಳಾದ ಶಾಸಕಾೆಂಗ, 
ಕಾಯಾಿೆಂಗ ಮತ್ಕು ನಾಯಯಾೆಂಗದೆ ೆಂದಿಗೆ ತ್ಮಮ ತ್ಾಯಿನಕಡಿಯಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಎಲಾಿ 
ವಯವಹಾರಗಳನ ನ ನಡೆಸಕವೆಂತ್ಹ ಮ ಲಭ ತ್ ಮತ್ಕು ಎೆಂದಿಗ  ಕಿತ್ಕುಕೆ ಳಳಲಾಗದೆಂತ್ಹ 
ಹಕ್ುನಕನ ಹೆ ೆಂದಿರಕತ್ಾುರೆ. ಮತ್ಕು,  ಸಕಾಿರವೂ ಜನರೆ ೆಂದಿಗೆ ವಯವಹರಿಸಕವಾಗ ಜನರ 
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ತ್ಾಯಕನಡಿಯನಕನ ಬಳಸಕವುದಕ. ಭಾರತ್ ಒಕ್ ುಟದ ಎಲಾಿ ಪಿಜೆಗಳು ತ್ಮಮ ತ್ಾಯಕನಡಿಯಲಿ್ಲಯ್ಕೋ 
ಎಲಾಿ ಹೆಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷರ್ವನಕನ ಪಡೆಯಕವ ಹಕ್ುನಕನ ಹೆ ೆಂದಿರಕತ್ಾುರೆ. ಭಾರತ್ ಒಕ್ ುಟದ ಎಲಾ ಿ
ಪಿಜೆಗಳೂ ವಾಯವಹಾರಿಕ್ ಮತ್ಕು ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಸೆೋವೆಗಳನಕನ ತ್ಮಮ ತ್ಾಯಕನಡಿಯಲಿ್ಲಯ್ಕೋ 
ಪಡೆಯಕವ ಹಕ್ುನಕನ ಹೆ ೆಂದಿರಕತ್ಾುರೆ. 
 
 

ಭಾರತ್ ಒಕ್ ುಟದ ಎಲಿ ಭಾಷಾ ಸಮಕದಾಯಗಳ ಶಿಫಾರಸಕುಗಳು ಮತ್ಕು ಬೆೋಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ 
ಮ್ಮೋಲೆ ಸೆಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ 17 ಮತ್ಕು ಇತ್ರೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದಕುಪಡಿ ತ್ೆಂದಕ 
ಹೆ ಸತ್ೆ ೆಂದಕ ಭಾಷಾ ಆಯೋಗ ರಚ್ಚಸಬೆೋಕೆೆಂದಕ ಒತ್ಾುಯಿಸಕತ್ೆುೋವೆ.  
 

ಭಾರತ್ದ ಕೆೋೆಂದಿ ಸಕಾಿರ, ಈ ಕ್ ಡಲೆೋ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳನಕನ ಒಪಪಬೆೋಕೆೆಂದಕ ಮನವಿ 
ಮಾಡಕತ್ೆುೋವೆ: 
 
 

1. ಸೆಂವಿಧಾನದ ಎೆಂಟನೆೋಯ ಪರಿಚೆಛೋದದಲ್ಲಿರಕವ ಎಲಿ ಭಾಷೆಗಳನಕನ ಭಾರತ್ದ ಒಕ್ ುಟ 
ಸಕಾಿರದ ಅಧಿಕ್ೃತ್ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿಸಬೆೋಕ್ಕ.  

2. ಭಾರತ್ದ ಒಕ್ ುಟ ಸಕಾಿರದ ಮಕೆಂದೆ ಸೆಂವಿಧಾನದ ಎೆಂಟನೆೋಯ ಪರಿಚೆಛೋದಕೆು 
ಸೆೋರಿಸಕವ ಬೆೋಡಿಕೆ ಇಟಿಟರಕವ ಭಾಷೆಗಳನಕನ ಎೆಂಟನೆೋಯ ಪರಿಚೆಛೋದಕೆು ಸೆೋರಿಸಬೆೋಕ್ಕ 

3. ಆದಿವಾರ್ಸಗಳ, ಜನಾೆಂಗಿೋಯ ಮತ್ಕು ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲರಕವ ಭಾಷಿಕ್ರಕ ಅಳಿಯದೆಂತ್ೆ 
ಕಾಯಲಕ ಸ ಕ್ು ಸಕಾಿರಿ ಸೆಂಸೆಯೆ ಮ ಲಕ್ ತ್ಕತ್ಕಿ ಬೆೆಂಬಲ ನಿೋಡಬೆೋಕ್ಕ.  

 

ತ್ನನ ತ್ಾಯಕನಡಿಯಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಎಲಾ ಿಹೆಂತ್ದ ಶಿಕ್ಷರ್ ಪಡೆಯಬಹಕದಾದ ಪಿತಿಯಬಬ ಪಿಜೆಯ 
ಹಕ್ುನಕನ, ಯಾವುದೆೋ ಹೆಂತ್ದಲಾಿಗಲ್ಲೋ ಮೊಟಕ್ಕಗೆ ಳಿಸಬಾರದಕ ಎೆಂದಕ ಒತ್ಾುಯಿಸಕತ್ೆುೋವೆ. 
ಭಾರತ್ ಒಕ್ ುಟದ ರಾಜಯ ಸರಕಾರಗಳು ಈಗಾಗಲೆೋ ಇರಕವ ಭಾಷಾನಿೋತಿ ಮತ್ಕು ಭಾಷೆಗೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಕಾನ ನಕಗಳನಕನ ಇಡಿಯಾಗಿ ಅನಕಷಾಟನಗೆ ಳಿಸಬೆೋಕ್ಕ, ಅೆಂತ್ಹ ಯಾವುದೆೋ 
ಕಾನ ನಕ ಅಥವಾ ನಿೋತಿ ಇಲಿದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ, ಆದಷಕಟ ಬೆೋಗ ತ್ಕ್ು ನಿೋತಿ ಮತ್ಕು ಕಾನ ನನಕನ 
ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸಬೆೋಕ್ಕ ಎೆಂದಕ ಒತ್ಾುಯಿಸಕತ್ೆುೋವೆ. 
 
ಮ್ಮೋಲ್ಲನ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳನಕನ ಘ ೋಷಿಸಕತ್ು, “ಭಾಷಾ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತಿ ಹಕ್ತುಗಳ ಮಸೊದೆ”ಯನಕನ 
ಸೆಂಸತಿುನಲಿ್ಲ ಮೆಂಡಿರ್ಸ, ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಕವತ್ು ಎಲಿ ರಾಜಕಿೋಯ ಪಕ್ಷಗಳ, ಸೆಂಘಸೆಂಸೆೆಗಳ, ನಾಗರಿೋಕ್ 
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ಸಮಾಜ, ಮಾನವಹಕ್ಕು, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಮತ್ಕು ಸಾೆಂಸೃತಿಕ್ ಸೆಂಸೆಗೆಳ ಮತ್ಕು ಮಾಧ್ಯಮದ 
ಬೆೆಂಬಲವನಕನ ಕೆ ೋರಕತ್ೆುೋವೆ. ರಾಜಯ ಸರಕಾರ ಮತ್ಕು ಸೆಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಗೆಳಲ ಿ ಈ ಮ್ಮೋಲ್ಲನ 
ಮ ರಕ ಹಕ್ಕುಗಳನಕನ ಪಡೆಯಕವತ್ು ಸ ಕ್ುವೂ, ಕಾನ ನಕ ರಿೋತ್ಯ ಸಬಲವೂ ಆದ 
ನಿರ್ಿಯಗಳನಕನ ಕೆೈಗೆ ೆಂಡಕ ಭಾಷಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಎಲಿ ಆಯಾಮಗಳು, ನಿೋತಿ ಮತ್ಕು 
ಯೋಜನೆಗಳನಕನ ರ ಪ್ಪಸಕವ ಹೆ ಸ ಭಾಷಾ ಆಯೋಗ ಸಾೆಪನೆಯಾಗಕವೆಂತ್ೆ 
ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳಳಬೆೋಕೆೆಂದಕ ನಾವು ಒತ್ಾುಯಿಸಕತ್ೆುೋವೆ.  
. 
 
-------------------------------- 

ಕ್ರಡನಕನ ರ್ಸದಧಪಡಿರ್ಸದವರಕ/Drafted by:  

 

ಆನೆಂದ್ ಜಿ. ಕ್ನಾಿಟಕ್ (ಕ್ನನಡ)/Anand G, Karnataka (Kannada) 

ದಿೋಪಕ್ ಪವಾರ್, ಮಹಾರಾಷರ (ಮರಾಠಿ)/Deepak Pawar, Maharashtra (Marathi) 

ಗಣೆೋಶ್ ಚೆೋತ್ನ್, ಕ್ನಾಿಟಕ್ (ಕ್ನನಡ)/Ganesh Chetan, Karnataka (Kannada) 

ಗಗಿ ಚಟಜಿೋಿ, ಪಶಿಿಮ ಬೆಂಗಾಳ (ಬೆೆಂಗಾಳಿ)/Garga Chatterjee, West Bengal 

(Bengali) 

ಜೆ ೋಗ ರ್ಸೆಂಗ್ ವಿಕ್ಿ, ಪೆಂಜಾಬ್ (ಪೆಂಜಾಬ್ರ)/Joga Singh Virk, Punjab (Punjabi) 

ಕೆ ೋಮಕ್ುೆಂಬೆೋಡಕ ಹಿಮಕಿರಣ್ ಅನಕಗಕಲ, ತ್ಮಿಳು ನಾಡಕ (ತ್ಮಿಳು, 
ತ್ೆಲಕಗಕ)/Komakkambedu Himakiran Anugula, Tamil Nadu (Tamil, Telugu) 

ಮಣಿ ಎಮ್. ಮಣಿವರ್ಣನ್, ತ್ಮಿಳು ನಾಡಕ (ತ್ಮಿಳು)/Mani M. Manivannan, Tamil 

Nadu (Tamil) 

ಪ್ಪ. ಪವಿತ್ಿನ್, ಕೆೋರಳೆಂ (ಮಲಯಾಳೆಂ)/P. Pavithran, Keralam (Malayalam) 

ಪ್ಪಿಯಾೆಂಕ್ ಕೆ. ಎಸ್, ಕ್ನಾಿಟಕ್ (ಕ್ನನಡ)/Priyank KS, Karnataka (Kannada) 

ರವಿಶ್ೆಂಕ್ರ್ ಅಯಯಕ್ುರ್ಕಣ, ತ್ಮಿಳು ನಾಡಕ (ತ್ಮಿಳು)/Ravishankar Ayyakkannu, Tamil 

Nadu (Tamil) 

ಸಾಕೆೋತ್ ಶಿಿೋಬ ೂಷಣ್ ಸಾಹಕ, ಒಡಿಶಾ (ಕೆ ೋಶ್ಲ್ಲ)/Saket Sribhushan Sahu, Odisha 
(Kosali) 

ಎಸ್. ಸೆೆಂತಿಲ್ ನಾಥನ್ (ಆಳಿ ಸೆೆಂತಿಲ್ ನಾಥನ್) ತ್ಮಿಳು ನಾಡಕ (ತ್ಮಿಳು)/S. 

Senthilnathan (Aazhi Senthilnathan), Tamil Nadu (Tamil) 

ತ್ಮಿಳ್ ನೆರಿಯನ್, ತ್ಮಿಳು ನಾಡಕ (ತ್ಮಿಳು)/Tamizneriyan, Tamil Nadu (Tamil) 
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ವಸೆಂತ್ ಶೆಟಿಟ, ಕ್ನಾಿಟಕ್ (ಕ್ನನಡ)/Vasant Shetty, Karnataka (Kannada) 

ವಿವೆೋಕ್ ವಿ, ಕ್ನಾಿಟಕ್ (ಕ್ನನಡ)/Vivek V, Karnataka (Kannada) 

ಉಮಾಕಾೆಂತ್ನ್ ಪ್ಪ, ಕ್ನಾಿಟಕ್ (ಕ್ನನಡ, ತ್ಮಿಳು)/Umakanthan P, Karnataka 

(Kannada, Tamil) 

 

ಕ್ನನಡಕೆು ಅನಕವಾದ ಮಾಡಿದವರಕ: ಪ್ಪಿಯಾೆಂಕ್ ಕೆ.ಎಸ್. 
Translated to Kannada by: Priyank KS 
 
 
 
 
 


