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ముందడుగు

తెలుగు భాషను అభివృద్ధిపరచాలి. తెలుగు వ్యవహారాన్ని పెంచాలి.  అెందరి 
న్నాదమూ ఇదే. 

అెందుకు అనుసరిెంచవలసిన మార్ెం ఏమిటి? రాజ్యెంగపరెంగా, చట్టాలపరెంగా 
ఉనని అవరోధాలు ఏమిటి? వాటిన్ ఎలా అధిగమిెంచాలి? మాతృభాషావ్యవహారెం అనని 
అెంశెంపై రాజ్యెంగెం మనకు కలి్పెంచిన హకుకులు ఏమిటి? మనెం వాటిన్ సద్విన్యోగెం 
చేస్తునానిమా ! దురివిన్యోగెం చేస్తునానిమా ?  ఇలా ఎన్ని ప్రశనిలు. వీటిపై స్పషటాత లేదు. 

తెలుగు భాషకు సెంబెంధిెంచిన చట్టాలు ఏవో అవి ఎెంతవరకు అమలులో ఉనానియో 
ఆ సమాచారమూ అెందరికీ అెందుబాటులో లేదు.

తెలుగు భాషావిధానెం ఎలా ఉెండాలి? అసలు భారతదేశెంలోనూ, 
తెలుగురాషా్రాలలోనూ ఇప్పటిదాకా ఉనని భాషావిధానాలు ఏమిటి? ఇతర దేశాలలో  
మాతృభాషల విషయెంలో  తీస్కునని చర్యలు  మనెం  ఆచరిెంచదగ్విగా  ఉనానియా? ఆ 
విషయాలు మనకు తెలియాలి. 

ఆధున్క సెంకేతిక సమాచార విప్లవెం,  ప్రపెంచీకరణ, సథాన్కీకరణ, ప్రయివేటీకరణ 
మొదలైన నేపథ్్యలనుెంచి భాషలను అధ్యయనెం చేయడెం అవసరెం. ఆ అధ్యయనెం వల్ల 
దేశభాషలకు అభివృద్ధిలో భాగసవిమ్యెం  కలి్పెంచడాన్కి మారా్లు తెలుసతుయి. దేశభాషలు 
ఆధున్క సెంకేతికను అెంద్పుచ్చుకోవాలి. 

భాషల ఆధారెంగానూ ఉపాధి భద్రతను సధిెంచాలి. ఈ ద్శగా పటిషటామయిన 
భాషావిధాన రూపకల్పన శాస్త్రీయపదధితులలో ఇప్పటిదాకా జరగలేదు. వాటి ఆచరణ 
సపలీకృతమయ్్య ద్శగా ఆలోచనలుగానీ వ్్యహాలుగానీ  లేవు. 

మాతృభాషాకే పటటాెం కడుతూ అభివృధిదిపథెంలో అెందరికెంటే మెందెంజ 
వేస్తునానియి చైనా, జపాన్ వెంటి దేశాలు. మరి వారు ఆచరిెంచిన భాషావిధానెం ఏమిటి ?  

ఇటీవల అెంతరిెంచిపోయ్ భాషల జబితా విడుదల చేసిెంద్ యునెస్కు. అెందులో 
తెలుగు కూడా ఉెందన్ పదే పదే అెందరూ చెప్తు వస్తునానిరు. అసలు యునెస్కు ఏెం 
చెప్పెంద్? ఒక భాష అెంతరిెంచిపోతెందా లేదా అన్   న్రాధిరిెంచడాన్కి కొలమానాలు 
ఏమిటి ?

తెలుగు భాషకు రెండు రాషా్రాలు (ఆెంధ్రప్రదేశ్, తెలెంగాణా) ఆవిర్భవిెంచాయి. 
అెంతకు మెందు సెంయుకాతుెంధ్రప్రదేశ్ లోనూ తెలుగు అధికార భాషగా ఉెంద్. ఇపు్పడూ 
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రెండు రాషా్రాలలోనూ తెలుగు అధికార భాష. ఇపు్పడు ఇరు రాషా్రాలలో మెంత్రితవిశాఖలు  
రటిటాెంపు అయా్యయి. వీటిలో ఒకకు భాషాసెంసకుృతికశాఖకు తప్ప తకికున శాఖలకూ 
భాషకూ ఏమీ సెంబెంధెం లేదనే ధోరణి ఉెంద్. కానీ ఆయా శాఖలు ఏమిటి ? ఆయా 
శాఖలలో భాషపరెంగా తీస్కోవలసిన చర్యలు ఏమిటి ? 

ఇలాెంటి ఎన్ని ప్రశనిలకు సమాధానెం ఈ తెలుగు రాషా్రాలలో భాషావిధానెం 
(ప్రాథమిక మసయిదా). దీన్కి ప్రేరణ తెలుగు అకాడమీ వారి దావిరా జరిగెంద్. అకాడమీ 
వారికి సూత్రప్రాయెంగా భాషావిధానెం ఇలా ఉెండాలన్ సూచిెంచిన తరావిత ఇెంకా కొెంత 
విపులెంగా ఒక చేపొతతుెంలాగా తయారుచేయాలన్ అన్పెంచిెంద్. దాన్కి కార్యరూపమే ఈ 
మసయిదా.  

భాషాదృక్పథెం, విధానెం,  ఆచరణ అనే మూడు మారా్లను ఎెంచ్కొన్ వాటిన్ 
ప్రస్తుత భాషా సిథాతికి సమనవియిసూతు రావలసిన మారు్పలూ, కావలసిన  చేరు్పలూ 
సూచిసూతు తయారుచేసిన మసయిదా ఇద్. ఈ ఆలోచనకు బీజెం వేసిన తెలుగు అకాడమి 
సెంచాలకులు ఆచార్య కె. యాదగరి గారికు, తెలుగు అకాడమి ప్రవి సహాయ సెంచాలకులు 
ఎ. పాెండయ్యగార్లకూ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తునానిెం.  

భాషాసేవలో ఎపు్పడూ మెందు న్లబడే మాన్యమహోదయులు, శ్రీ మెండలి 
బుదథాప్రసద్, ఆెంధ్రప్రదేశ్ ఉప సభాపతిగారికీ,  ప్రస్తుతెం సరోవిననిత నా్యయసథానెం 
నా్యయమూర్తు ప్రవి సెంయుకాతుెంధ్రప్రదేశ్ నా్యయసథానెం ప్రధాన నా్యయమూర్తు 
కె. వి రమణగారికీ  ప్రత్్యకెంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసూతు భాషాభిమానులు అెందరినీ 
సవిగతిసూతు..

మీ

గారపాటి ఉమామహేశ్వర రావు

అద్ుంకి శ్రీనివాస్
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  9.20.16  భాషా సెంసకుృతిక శాఖ:
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1.0 ప్రవేశిక

 ఉదేదిశ్యెం

తెలుగు భాష వ్యవహారవా్యపతుకీ, అభివృద్ధికీ సెంబెంధిెంచిన ప్రణాళికలు, కారా్యచరణ 
మార్దర్శకాలూ, సెంయుకతు ఆెంధ్రప్రదేశ్ రాష్టెం ఏర్పడిన నాటినుెండి ప్రత్్యక తెలెంగాణా, 
అవశిషటా ఆెంధ్రప్రదేశ్ రాషా్రాలు ఏర్పడిన నేటివరకూ ఆశిెంచినెంతగా కృషి జరగలేదననిదీ 
అెందువల్ల ఆశిెంచినెంత ఫలితెం అెందలేదననిదీ అెందరూ అెంగీకరిెంచే విషయమే. 
దీన్కి కారణాలను అనేవిషిసూతు కూర్చునే కనాని ఇప్పటివరకూ ఉనని ఆలోచనలన్నిెంటినీ 
క్రోడీకరిెంచి ఆచరణయోగ్యమైన ప్రణాళికను సిదధిెం చేయడమే మన మెందునని కరతువ్యెం. 
భాషాప్రయుకతు రాష్టెంగా ఆెంధ్రప్రదేశ్ అవతరిెంచడెం భాషాభివృద్ధికి తొలిదశ అనుకొెంటే 
ఒకే భాషను వ్యవహరిెంచే రెండు రాషా్రాలు తెలుగు భాషకు ఆవిర్భవిెంచడెం మలిదశ. 
ఈ మలిదశను వికాసదశగా మారుచుకొన్ అన్ని విధాలా భాషాభివృద్ధిన్ సధిెంచడాన్కి 
మూడు కీలక స్పానాలు ఉనానియి. అవి దృక్పథెం, విధానెం, ఆచరణ. ఈ మూడిెంటిలో 
ప్రయోగాత్మకెంగా అడుగులు వేసేలా మార్దర్శనెం చేయడెం కోసమే ఈ ప్రయతనిెం.

1.1 తెలుగు భాషకు పునరుదాథానుం

ఇపు్పడు తెలుగు భాష రెండు రాషా్రాలలో ప్రధాన భాష. మరికొన్ని రాషా్రాలలో మఖ్య 
భాష. భారతీయ భాషలలో విశిషటా భాష. ప్రపెంచెంలో ఉనని ఆరువేల భాషలలో తెలుగుద్ 
పదమూడవ సథానెం. పదమూడు కోట్లమెంద్ ప్రధాన వ్యవహరతులు గల భాష.

మొదటిసరి క్రీప్.200 - క్రీశ. 200 మధ్య శాతవాహనుల నాణేలపై కన్పెంచిన 
తెలుగు ఇప్పటికి 2000 సెంవత్సరాల నాటికే అధికార భాషగా ప్రజల విన్యోగెంలో 
ఉననిటు్ల రుజువు చేస్తుెంద్.

భాష, మానవ వికాస పరెంపరలో అత్యెంత మఖ్యమైనదే గాక, జీవన్పాధికీ, 
జ్ఞనసృషిటాకీ, సమాచార విన్మయాన్కీ విన్దాన్కీ మొదటి చిరునామా.

సమాచార ప్రసర సెంకేతిక యుగెంలో అెంతరాజాల ప్రగతిన్ అనవియిెంచ్కొెంటూ 
ఆధున్క అవసరాలకు అనువుగా వాడుకకు అవసరమైన వనరులత తెలుగు భాష 
సగుతెంద్. సెంకేతికెంగా ఆెంగ్లభాషకు ఉనని ఉపకరణాలను, సౌలభా్యలనూ 
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రూపొెంద్ెంచ్కునే ద్శగా వడివడిగా అడుగులు వేస్తుెంద్. ఇలాెంటి తెలుగు భాష 
మనుగడ, కొన్ని తపు్పడు విధానాల వలన గాలిలో దీపెంలా తయారెంద్. తెలుగు 
భాషకు సమచిత సథానాన్ని తీస్కురావడాన్కీ తదావిరా జతి ప్రతిష్ఠనూ, ప్రజలలో జీవన 
విశావిసన్ని పెంచడాన్కీ, బాషాభిమానానీని, జతిసమైక్యతనూ పెంపొెంద్ెంచడాన్కీ 
తెలుగు జతి వారసతవి సెంపదను పరిరక్ెంచడాన్కీ, ఆధున్కీకరిెంచడాన్కీ తగన విధెంగా 
భాషా విధానెం రూపొెంద్ెంచాలి. అద్ అమలయ్్య విధెంగా శాసనాలు పన్చేయాలి.

అెందుకు కావలసిన విధి విధానాలనూ మార్దర్శకాలనూ శాస్త్రీయెంగా, 
స్పపతితుకెంగా అెంద్ెంచడమే దీన్ ప్రధాన ఉదేదిశ్యెం.

2.0 తెలుగు భాష చారిత్రక నేపథ్ుం

భారతదేశెం సెంకి్లషటా బహుభాషా దేశెం. హెందావిర్య, ద్రావిడ, ఆస్్రా-ఆసియా, 
టిబెటీయ-బర్్మయ భాషా కుటుెంబాలకు చెెంద్న వెయి్యకి పైగా భాషలత 120 కోట్ల 
జనాభాత భారతదేశెం ప్రపెంచెంలోన్ అతిపదది భాషా కుటుెంబాలకు అటపటుటా. ఇకకుడ 
అనేక భాషలకు చెెంద్న భినని భాషావ్యవహరతుల సమూహాలు వేలాద్ సెంవత్సరాలుగా 
కలిసి మెలసి జీవనెం సగస్తునానియి. ఈ అవిచిఛినని భాషా సమూహాల చరిత్రే స్దీర్ఘమైన, 
వైవిధ్యభరితమైన భారతదేశ చరిత్రకు సక్షష్ెం. పైగా, భారతీయ భాషలలో అనేక సదృశ్య 
లక్షణాలు వా్యపెంచడాన్కి ఇద్ సహాయపడిెంద్. సమాన లక్షణాలను కలిగ ఉెంటూనే 
ఒకదాన్కి ఒకటి భిననిెంగా ఉెంటూ భారతదేశ భిననితవిెంలో ఏకతావిన్ని న్రూపెంచడెంలో 
భారతీయ భాషలు ప్రధానమైన పాత్రను న్రవిహస్తునానియి. ఇవి కేవలెం వాగవిష్వహారాన్కి 
మాత్రమే ఉపయోగపడేవి అనుకొెంటే పొరపాటే.

గత కొన్ని వేల సెంవత్సరాల భారత ఉపఖెండ చరిత్రను గనుక పరిశీలిసేతు- చినని 
చిననిరాజ్యలను కలిప ఒకే పదది రాజ్యెం కిెంద్కి చేరచుడెం, అలాగే ఒకే పదది రాజ్యన్ని 
చినని చినని రాజ్యలుగా విడగొటటాడెం జరిగనటు్ల తెలుస్తుెంద్. అయిత్ దీన్వల్ల ఎపు్పడూ ఏ 
ఒకకు భాషా దాన్ మనుగడా మెంట గలిసేలాెంటి ప్రత్్యక పరిసిథాతులు భారతదేశెంలో ఏవీ 
ఏర్పడలేదు. ఇతరదేశాలలో (ఉతతుర, దక్ణ అమెరికాలు, ఆస్్ఠరేలియా లాెంటి దేశాలలో) 
జరిగనటు్ల దేశభాషలను అణచివేసే పదధితీ లేదు.

భారతీయ భాషలు ప్రపెంచ భాషా చరిత్రలో ఒక విలక్షణ సెంప్రదాయాన్కి 
తెరతీశాయి. ప్రపెంచ పటెంపై భారతీయ ‘భాషా ప్రాదేశికత’ కు (India as a 
Linguistic Area) ఒక గురితుెంపు తెచాచుయి. ఈ విలక్షణత, భాషలు కనుమరుగు 
కాకుెండా ఉెండేెందుకు అవలెంబిెంచిన ఒక ప్రణాళిక అన్ భాషా శాస్త్రజు్ఞలు అెంట్రు. 
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అదే తెలుగు విలక్షణత. అఖెండ భారతదేశెంలో ఉతతుర దక్ణాలమధ్య వారధిలా న్లబడిన 
తెలుగుభాష, భాషాప్రాదేశికతకు గీటురాయిగా న్లిచిెంద్. భాషల మనుగడ హేతుబదధిమైన 
కారణాలపై ఆధారపడి ఉెండాలి. భారతీయ భాషలు విలక్షణతనీ, సెంసకుృతినీ, జీవనాడినీ 
పటిటా చూపుతాయి. ఇెంటువెంటి వైవిధ్యెం ఉనని భాషలలో ఏ ఒకకు ప్రత్్యక లక్షణెం 
కనుమరుగైపోయినా కొన్ని వేల సెంవత్సరాల చరిత్ర, సెంసకుృతి, వారసతవి సెంపదలను 
కోలో్పయినవారెం అవుతాెం. ప్రాచీన మానవ జీవవికాసన్కి సెంబెంధిెంచిన ఎన్ని సతా్యలు 
ఇెంకా ఇప్పటికీ వెలుగు చూడలేదు. పైగా చరిత్ర వక్రీకరిెంపబడిన సెందరా్భలూ ఉనానియి. 
అెందుకు కారణెం భాషలను చరిత్రరచనలోనూ పునరినిరా్మణెంలోనూ వాగ్రూప సక్ష్యలుగా 
స్వికరిెంచకపోవడమే. ఈ ద్శగా ఆయా భాషలపై లోతైన పరిశోధనలు జరగకపోవడెం ఒక 
ఎతతుయిత్ సమాజెంలో అన్ని సథాయిలకూ భాషలను విసతురిెంచన్వవికపోవడెం, పరిప్ర్ెంగా 
ఆమోద్ెంచకపోవడెం మరో ఎతుతు. ఇపు్పడు తెలుగు రాషా్రాలు రెండూ రెండిెంతల కృషిత 
తెలుగు చెటుటాకు వెలుగు ప్లు ప్యిెంచాలనే లక్షష్ెంత మెందుకు సగాలి.

3.0 దృక్పథుం

ప్రజల భాషలో సగన్ పాలన ప్రజసవిమ్యెం కాదు. ప్రజసవిమ్యెంలో పరిపాలన, 
విద్య, సమాచారప్రసర విన్మయెం, వృతితు - వాణిజ్య రెంగాలలో అన్ని సథాయిలలోనూ 
మొతతుెం వ్యవహారాలు ప్రజల భాషలోనే సగాలి.

3.1 భాష్టదృక్పథుం – మౌలికుంశాలు

న్యమాలు :

 రాష్ట భాషా విధానెం - పెంచసూత్ర విధానెం

 1. భారత రాజ్యెంగ బదధిెంగా ఉెండాలి.

 2. హేతుబదధిెంగా ఉెండాలి.

 3. సమాను్యల బతుకు తెరువుకు వనరుగా ఉెండాలి

 4. ఆధున్క సెంకేతిక వ్యవసథాకు ఆలెంబన కావాలి.

 5. ప్రజసవిమ్య మనుగడను పటిషటా పరచేద్గా ఉెండాలి.

ప్రాతిపద్క :

భారతరాజ్యెంగెంలోన్ 345వ ప్రకరణెం, రాషా్రాలలోన్ భాషావిధానెం గురిెంచి 
ఇలా చెబుతెంద్.
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ఒక రాష్టెం - తన ఆధికారిక అవసరాలకు గాను ప్రాెంతీయ భాషను గానీ లేదా 
దేశ అధికార భాషను గానీ స్వికరిెంచే సేవిచఛిను కలి్పస్తుెంద్. ఐత్, అల్పసెంఖ్్యక వరా్ల 
భాషలు పరిరక్ెంపబడాలి. దాన్త పాటు కనీసెం ప్రాథమిక విద్యవరకైనా వాళ్ళు 
తమ మాతృభాషలో చదవుకొనేెందుకు తగన సదుపాయాలు కలి్పెంచాలి. (భారత 
రాజ్యెంగెంలోన్ 345 వ ప్రకరణెం, చూ. అనుబెంధెం1).

భారతరాజ్యెంగాన్కి అనుగుణెంగా ఆధికారిక భాషగా తెలుగును అన్నిరెంగాలలో 
అభివృద్ధి పరుచ్కోవటెం మన కరతువ్యెం.

సూచనలు :

1.  ఒక రాష్టెంలోన్ అధిక సెంఖ్్యకుల భాషను అధికారబాషగా గురితుెంచడెం, 
అల్పసెంఖ్్యకుల భాషలను పరిరక్ెంచడెం రాజ్యెంగెం న్ర్దిశిెంచిన భాషావిధానెం. 
ఆలా అధికారభాషగా గురితుెంచకపోవడెం, పరిరక్ెంచకపోవడెం, రాజ్యెంగ 
న్ర్దిశకాలను అతిక్రమిెంచడమే. అెందువల్ల అధికార భాషాచట్టాలను ఉల్లెంఘెంచడెం 
నేరప్రవికప్రవృతితుగా గురితుెంచాలి. ఇలాెంటి నేరప్రవృతితున్ దేశద్రోహెంగా, 
సమాజెంపట్ల అనైతిక ప్రవరతునగా పరిగణిెంచాలి.

2.  హేతుబదధిత అెంటే కొద్దిమెంద్ ఇషాటాన్షాటాలకు అతీతెంగా జతి, కుల, మతాలకు 
అతీతెంగా న్ర్దిశిెంచబడినద్. భాషల ఎెంపకకూ అభివృద్ధికీ ప్రత్యక్ష సెంబెంధెం 
కనబడుతెంద్.

3.  ఆరిథాక అభివృద్ధికి భాష కూడా ఒక సధనెం. అెంటే బతుకు తెరువు చూపెంచేదే 
భాష. అెంటే తెలుగు వెలగాలెంటే బతుకుతెరువుకు సధనెం కావాలి. అదే 
జరగాలెంటే పరిపాలన, విద్య, సమాచార ప్రసరరెంగాలలోనూ వృతితు వాణిజ్యద్ 
రెంగాలు అన్నిెంటిలోనూ తెలుగే మాధ్యమెంగా సగాలి. తెలుగులో చద్విన వారికే 
ఉద్్యగాలు,  ప్రజసేవకుల కొలువులలోనూ తెలుగు వాడే వారికే ప్రాధాన్యెం 
ఉెండాలి. ఇెంగీ్లషు చదువులత విదేశీ ఉద్్యగెం చేయవచ్చుగానీ దేశీయ ఉద్్యగాలు 
కాదు. ఎవరిసేవకోసెం ఇకకుడి ఇెంగీ్లషు చదువులు?

4.  భాష ఆధున్క సెంకేతికతకు ఆలెంబనగా మారాలి. ప్రజభాషలలో పరిపాలన, 
విదా్యరజాన సగాలి. సమాచార ప్రసర వృతితు వాణిజ్యద్ రెంగాలలో తెలుగుకు 
సమచితసథానెం రావాలెంటే అన్ని రకాలుగా అన్ని సెంకేతిక వ్యవసథాలలోనూ 
తెలుగే మాధ్యమెం కావాలి. ప్రజల భాషలలోనే ఆధున్క సెంకేతిక వ్యవసథాల 
వాడకెం అత్యెంత వేగవెంతెం అవుతుెంద్. అలాెంటి ప్రజభాష మాధ్యమెంగా ఉెండే 



 ♦ 13

సెంకేతిక వ్యవసథాను చౌకగానూ వేగవెంతెంగానూ అెంద్సేతు అద్ ఎకుకువమెంద్కి 
చేరువ అవుతుెంద్.

4.0 విధానుం

 భాషాసమరథాష్ెం మానవ జన్మసిదధిెం. అలా సెంక్రమిెంచిన భాషా నైపుణా్యలను 
అణగదొకకుడెం అెంటే భాషను ధవిెంసెంచేయడమే. భాషాధవిెంసమూ జీవ విధవిెంసమే. 
దీన్న్ అరికటేటాెందుకు ఒక సమయ బదధి భాషావిధానెం ఉెండాలి. అద్ కొన్ని న్యమాలపై 
ఆధారపడి ఉెండాలి. అెంటే జీవ విధవిెంసన్ని అరికటేటాెందుకే భాషా విధానెం. ఇదే ఐక్యరాజ్య 
సమితి భాషా విధానెం.

4.1 భాష్ట విధానుం – రూపకల్పన

న్యమాలు:

 రాష్ట భాషా విధానెం - పెంచసూత్ర విధానెం

 ఆచరణలో అధికార భాష

1.  సమాను్యలతసహా అధికసెంఖ్్యక ప్రజలకు మాతృభాషగా ఉెండాలి.

2.  న్త్యజీవితెంలో అన్ని అవసరాలకూ పన్కి వచేచుద్గా ఉెండాలి.

3. సమాజిక సమానతావిన్ని పెంపొెంద్ెంచేటు్లగా ఉెండాలి.

4. తెలుగువారి చరిత్ర, సెంసకుృతిక నేపథ్్యన్కి తగనటు్లగా ఉెండాలి.

5. ఐక్య రాజ్య సమితి భాషావిధానాన్ని గౌరవిెంచేటటు్ల ఉెండాలి (చూ. N  
అనుబెంధెం 2).

ప్రాతిపద్క :

రాష్టభాషా ప్రతిషటాను పెంపొెంద్ెంచే విధెంగా హెచ్చుతగు్లు లేన్ సమ సమాజ 
న్రా్మణాన్కి మాతృభాషే ప్రధాన భూమిక. మాతృభాష మానవ అసిథాతావిన్కి మూలెం. 
సమాన్య ప్రజలకు న్త్య వ్యవహారెంలో ఉపయోగపడే ఒక స్లభమైన ఉపకరణెం 
మాతృభాషే. (అెందుకే సెంకేతికెంగా భాషను అభివృద్ధి చేయవలసిన అవసరెం ఎెంత 
ఉెంద్.) మానవీయ విలువలత కూడిన జీవన ప్రమాణాలు, మాతృ భాష దావిరా 
మాత్రమే న్రూపతెం అవుతాయి. ఒక వ్యకితు ప్రాదేశికత, ప్రాెంతీయత మాతృ భాషలోనే 
ప్రతిబిెంబిసతుయి. భావ వ్యకీతుకరణకే కాదు, జీవనాన్కి బుద్ధివికాసన్కీ భాష ఓ మాధ్యమెం. 
వ్యకితుతవి వికాసనీని నడవడికలో మారు్పనూ తీస్కురాగల సతుతువ భాషకు ఉెంద్. భాషను 
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బటిటా సెంసకురెం, విద్య ఇనుమడిసతుయి. భాషాచరిత్రే సమాజ చరిత్ర, దేశ చరిత్ర కూడా. 
మెండలిక వ్యవహారాలలో మనకెవరికీ చెవినపడన్ అపారమైన పదసెంపద ఉెంద్. అద్ 
జతి ఉన్కినీ, పరిణామానీని, పరిణతినీ తెలియజేస్తుెంద్.

భాషను విభజన సధనెంగా వాడట్న్ని ఐరాస వ్యతిర్కిస్తుెంద్. అలా వాడట్న్ని 
న్రోధిెంచడెంపై ఒక న్వేద్కనూ తయారుచేసిెంద్. దాన్ సరాెంశెం ఇద్.

ఆధిపత్య/ఆధికారిక భాషావ్యవహారెంలో కొన్ని పరిమితులు ఉెంట్యి. 
ఆ పరిమితులు విద్య, రాజకీయెం, నా్యయెం మొదలైన రెంగాలలోన్కి సథాన్క 
భాషావ్యవహరతులను రాన్వవివు. దూరెంగా ఉెంచ్తాయి. ఆెంగ్లెం నేడు ఆధిపత్య భాషకూ, 
తెలుగు సథాన్క భాషకు ప్రాతిన్ధ్యెం వహసతుయి.

మౌఖిక, సెంకేత భాషలు వ్యవహారెంలో న్లిచి ఉెండాలి. ఆ భాషల పరిరక్షణ 
తలి్లదెండ్రుల నుెండి పల్లలకు వారసతవిెంగా అెంద్ెంచడెంపై ఆధారపడి ఉెంటుెంద్. ఇద్ 
మఖ్యమైన అెంశెం. భాషా పరిరక్షణ జరగాలి. భాషా సెంసకుృతిక విధ్యెంసెం ఆగపోవాలి. 
భాషలకు సెంబెంధిెంచిన మానవ హకుకుల హరణాన్ని న్రోధిెంచాలి. మాతృభాషా 
మాధ్యమెంలో చదువుకోవడెం ప్రతి పౌరుడి ప్రాథమిక హకుకు. దశాబాదిలుగా లేదా 
శతాబాదిలుగా మాతృభాషలలో సధారణ విదా్యబోధన జరగన్ భాషలు అదృశ్యమైపోతాయి. 
ఆధున్కీకరణ, ప్రపెంచీకరణ నేపథ్యెంలో ఈ హకుకులు మరిెంత తవిరగా హరిెంచ్కు 
పోతునానియి. మాతృభాషా మాధ్యమెంలో విదా్యరజాన చేసే అవకాశాలను కాలరాయడెం 
అెంటే మాతృభాషలకు మరణ శాసనాలను రాయడమే.

సెంఘక - రాజకీయ నేపథ్్యలనుెంచి చరిత్రనూ, సెంసకుృతినీ, ప్రజజీవితాన్ని 
పునరూ్మలా్యెంకనెం చేస్కోవాలి. దీన్కి సమాజిక భాషా శాస్త్ర దృషిటాకోణమూ ఎెంత 
అవసరెం. ఇప్పటిదాకా చీకటికోణాలలో మగ్పోయిన వాసతువాలకూ, ఆ వాసతువాల 
అటటాడుగున ఉనని జనులు మాట్్లడే భాషలకూ ఆయా వరా్లకూ ఒక గురితుెంపు, గౌరవెం, 
సమప్రాధాన్యెం కలిగేలా మన ఆలోచనలూ విధానాలూ ఆచరణలూ ఉెండాలి. ఇలా 
చేయడెం వల్ల సహానుభూతి కలుగుతుెంద్. అద్ జతి సమైక్యతకు ద్హదెం చేస్తుెంద్. 
మాెండలికాల అధ్యయనెం వల్ల భాషా సమరస్యనీని, వర్సమరస్యనీని సధిెంచటెం 
సధ్యమవుతుెంద్.

సూచనలు:

1.  భాష ఒక సధనెం. మన్షికి ఒక అవయవెం. దాన్ని మానవ మనుగడకు 
ఒక ఆనవాలుగా గురితుెంచాలి. మాతృభాషాభివృద్ధి మన అభివృద్ధిలో భాగెం. 
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మాతృభాషానైపుణా్యలు మన జీవన స్పానాలు.

2. భాష వేరు సహత్యెం వేరు. జీవన సమరెంలో భాష ఒక ఆయుధెం. భాషను అభివృద్ధి 
పరచే ప్రణాళికా రూపకల్పనల విషయెంలో సహత్యెం, సెంసకుృతుల నుెంచి భాషను 
వేరుగా చూడాలి. అలా చూసేతునే భాషాభివృద్ధి సధ్యెం.

3. ప్రజల భాషలోనే జ్ఞనసృష్టా, సమాచార విన్మయెం జరగాలి.

4. ప్రపెంచీకరణ భావాన్కి సెంబెంధిెంచినద్ కానీ భాషకు సెంబెంధిెంచినద్ 
కాదు. ప్రపెంచీకరణకు ప్రజలభాషలు/ మాతృభాషలు ఆలెంబనెం కావాలి. 
ప్రజసవిమ్యదేశాల లక్షష్ెం తమ ప్రజసెంక్షేమమే. ప్రజసెంక్షేమెంలో ప్రజల 
మాతృభాషలూ ఇమిడి ఉనానియి. ప్రపెంచీకరణ పేరుత ఆెంగ్లభాషావా్యపతు 
వలసవాదాన్కి మారుపేరు. న్ననిటి వలసవాదెం కెంటే నేటి ఆెంగ్ల మాధ్యమ 
విద్యలే బడుగుదేశాల సవితెంత్ర్యన్ని హరిస్తునానియి. ఆ ద్శగానే ర్పటి అడుగులు 
పడబోతునానియి. దాన్ని అడుడుకోవాలి.

5. చరిత్ర సెంసకుృతుల మూలానేవిషణలో భాషా ప్రాధానా్యన్ని గురితుెంచే సథాయిలో 
పరిశోధనలు ఎదగాలి. వాటిన్ ప్రోత్సహెంచాలి.

6. ప్రజల భాషకు సెంకేతిక పరికరాల రూపకల్పన సవివలెంబనకు గీటురాయి. రాష్ట 
భాషావిధానెం దాన్న్ ప్రోత్సహెంచేద్గా ఉెండాలి.

5.0 ఆచరణ

భారతరాజ్యెంగెం ఏర్పరచిన మార్దర్శకాలనూ న్యమ న్బెంధనలనూ 
అనుసరిసూతు ప్రభుతవి ప్రభుత్వితర రెంగాలలో ప్రాెంతీయభాషలకు వ్యవహారగౌరవెం, 
అవసరెం కలిగేలా చేయటెం, ప్రాయోజకతవిెం కలిగెంచడెం ప్రథమ కరతువ్యెం. దీన్ సధనకు 
తగన భాషావిధానాలను రూపొెంద్ెంచ్కొన్ ప్రభుతవిమూ ప్రజలూ ప్రయివేటు సెంసథాలూ 
సవిచఛిెందెంగా ఆచరిెంచే భాషావిధానాన్ని శాస్త్రీయభూమికల ఆధారెంగా న్రి్మెంచడెం 
అవసరెం.

5.1 భాష్ట విధానుం : అమలుకవలసిన ప్రాథమిక రుంగాలు

భాషా చేతనతవిమూ (Language Vitality) భాషా ఆపననిత ( Language 
endangerment) అనే అెంశాల ఆధారెంగా భాషల మనుగడ గురిెంచి 2000-
2001, 2003, 2005 సెంవత్సరాలలో సర్విలను ఐరాస న్రవిహెంచిెంద్. ఏదైనా ఒక 
భాష సజీవెంగా ఉెంటుెందా ఆపనని భాష( endangered Language ) కాబోతుెందా 
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అన్ తెలుస్కోవడాన్కి కొన్ని సూత్రీకరణలు చేసిెంద్. వాటిన్ తెలుగు భాషకు వరితుెంపజేసేతు 
ఫలితాలు ఎలా ఉెంట్యో ఈ కిెంద్ పటిటాక దావిరా చూడవచ్చు.

క్రమ.సుం సూత్రీకరణ తెలుగుకు వరి్తుంపు

1 అనువెంశిక భాషా ప్రసరెం (తలి్లదెండ్రుల నుెండి బిడడులకు)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 పాక్కెం

2 భాషావ్యవహరతుల సెంఖ్్య పరివ్ర్త

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ఉెంద్

3 మొతతుెం జనాభాలో ఆ భాషా వ్యవహరతుల సెంఖ్య 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ఉెంద్

4 భాషా విన్యోగ రెంగాలలోకి పరివరతునెం/విసతురణ

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 పాక్కెం

5 కొతతు రెంగాల మాధ్యమాల విషయెంలో స్పెంద్ెంచే లక్షణెం

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ఉెంద్

6 భాషాభ్యసనెం / అక్షరాస్యతల కోసెం వనరుల లభ్యత

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 పాక్కెం 

7 హోదా/ విన్మయ సెందరా్భలలో ప్రభుతవి, ఆధికారిక, సెంసథా 
పరమైన భాషా ప్రవృతుతులు / విధానాలు

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

పాక్కెం 
(అన్నిెంట్ తెలుగు 

వాడకెం లేదు)

8 స్వియ భాషా విషయెంలో జలి, కుల సెంఘ సభు్యల వైఖరులు

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
పాక్కెం

(అెంతా ఒకకుతాటిపై 
లేదు)

9 పత్రీకరణలో భాషను ఎెంతగా విన్యోగస్తునానిరు, దాన్ నాణ్యత

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 పాక్కెం

10 సెంసకుృతిక పరమైన అెంశాల, సెంప్రదాయాల, జతి కులమత 
పరమైన కళల ఆలెంబన

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
పాక్కెం

 9 + 9 + 8 + 6 + 6 + 9 + 6 + 8 + 6 + 8 = 75.00%



 ♦ 17

ఈ సూత్రీకరణలకు వివరణ.

1.  ఆనువెంశిక భాషాప్రసరెం అెంటే పుటిటాన ప్రతిబిడాడు తలి్లదెండ్రులనుెండి తెలుగుభాష 
నేరుచుకొెంటునానిడా లేదా అననిద్.

2. తెలుగుభాషా వ్యవపరతులు సెంఖ్్యపరెంగా ఒక బలీయమైన సమూహెంగా ఉెందా 
లేదా అననిద్.

3. ఆ భాషావ్యవహరతులు ప్రాెంతీయ జనాభాలో అధికసెంఖ్్యకులుగా ఉనానిరా లేదా 
అననిద్.

4. భాషను వాడవలసిన చోట్ల తెలుగును వాడుతునానిరా లేదా అననిద్.

5. ఆధున్కీకరణ, ప్రపెంచీకరణల నేపథ్యెంలో వస్తునని కొతతురెంగాలలో తెలుగు 
వాడకెం జరుగుతెందా లేదా అననిద్.

6. తెలుగు భాషను నేర్్పెందుకూ నేరుచుకొనేెందుకూ ఆధున్క వనరుల తయార్ 
ఎప్పటికపు్పడు అవసరాలకు తగనవిధెంగా జరుగుతెందా లేదా అననిద్.

7. ప్రభుతవిపరమైన ఆధికారిక ఉతతుర ప్రత్యతతురాలలోతెలుగు వాడకెంజరుగుతెందా 
లేదా అననిద్.

8. తెలుగుకు సెంబెంధిెంచినెంతవరకూ సమాజెంలో వివిధవరా్ల స్పెందన ఎలా 
ఉెంద్ అననిద్.

9. ఆధున్క ప్రపెంచెంలో రాతకోతలకు విన్యోగెంచే తెలుగు శాతెం ఎెంత అననిద్.

10. సెంసకుృతిక, సెంప్రదాయిక రచనల సమరథాన ఉెందా లేదా అననిద్. (ఉదాహరణకు 
అరబిక్ భాషకు ఖురాన్, పెంజబీ భాషకు గురుగ్ెంథ్ లాెంటివి ఆలెంబనగా 
న్లుస్తునానియి. 

అలాగే తెలుగుభాషలో వేలకొలద్గా ఉనని అననిమయ్య, వేమన, వీరబ్రహ్మెం, 
తా్యగయ్య,  క్షేత్రయ్య, రామదాస్ల రచనలు తెలుగువారి తరతరాల తాతితువికచిెంతనకు 
అదదిెంపడతాయి).

ఈ పద్ సూత్రీకరణలను తెలుగు భాషకు అనవియిెంచ్కొన్ చూసేతు ఆశాజనకెంగానూ 
సెంతృపతుకరెంగా ఉెండే సమాధానాలు రావడెం లేదు. కాబటిటా తెలుగు భాష గురిెంచి 
వ్యవస్థాకృతమైన న్ర్యాలత వివిధ (విద్య, పాలన, నా్యయవ్యవసథా, సమాచార ప్రసర 
సెంకేతిక, వా్యవసయిక, వృతితు, వాణిజ్యద్) రెంగాలలో భాషా విధానాన్ని అమలుచేయాలి.
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5.1.1 విదా్రుంగుంలో భాష్ట విధానుం

తెలియన్ విషయాన్ని తెలియజెపే్పదే విద్య. అద్ మాతృభాషలో ఉెండటమే శాస్త్రీయెం. 
కొన్నిసమాజిక కారణాలవల్ల అద్ పరభాషలో జరగడెం తప్పన్సరి అయిత్ అద్ పదది తపు్ప. 
ఎెందుకెంటే, తెలియన్ దాన్ని తెలియన్ భాషలో నేరుటాకోవడెంఎెంత కషటాెం. ఒక రకెంగా 
చెపా్పలెంటే అదే అవిద్య. సమాజెంలోన్ ఎన్ని రుగ్మతలకు ఇదే కారణెం. వినే వాడికి చెపే్ప 
విషయెం అరథాెం కాదు. కొద్దిగొపో్ప అరథామైనా దాన్ని విసతురిెంచి ఆచరణలో పటటాడెం చేతకాదు. 
ఒకవేళ చేతనైనా దాన్న్ ప్రభావవెంతెంగా ప్రపెంచాన్కి తెలిసేటటుటా రాయడెం చేతకాదు. 
ఇదెంతా విదా్యరెంగెంలో వెనుకబాటుతనాన్కి కారణెం. ఇలాెంటి ఆెంగ్ల మాధ్యమెం మనకు 
నూటికి తొెంబైశాతెం ఎెందుకూ కొరగాన్ మాధ్యమెం అయిపోయిెంద్. అదే సమాజెంలో 
ప్రజలను విభజిస్తుెంద్. ఇెంటిభాష, బడిభాష వేరు కావడెంత భాష వల్లనే సమాజెంలో 
అెంతరాలు ఎర్పడుతునానియి. ప్రతివాడికీ బతికే హకూకు, అమ్మభాషలోనే పన్చేసే హకూకు 
పుటుటాకత సిద్దిెంచేవే. అయిత్ అవి ఆెంగ్లమాధ్యమెం దావిరా కాకూడదు. కొన్ని సమాజిక 
కారణాలవల్ల అలా కావడెం దురదృషటాకరెం. దాన్న్ సరిద్దదివలసిెందే.

న్యమాలు:

1.  ఇెంటర్్మడియట్ సథాయి వరకు తెలుగు మాధ్యమెం తప్పన్సరిగా ఉెండాలి.

2.  తెలుగు మాధ్యమెం వీలు కాన్ చోట అన్ని సథాయిలలో తెలుగును ఒక భాషగా 
బోధిెంచడెం తప్పన్సరిగా ఉెండాలి.

3.  తెలుగు ఒక భాషగా గానీ తెలుగుమాధ్యమెంలో గానీ చదవన్వారికి తెలుగు 
సమరథాష్పర్క్ష తప్పన్సరి చేయాలి.

ప్రాతిపద్క

ప్రపెంచీకరణ ప్రభావెం వల్ల శీఘ్రగతిన విసతురిస్తునని ఆెంగ్లభాష ఆధిపత్య పదఘటటానల 
కిెంద దేశీయభాషలనీని నలిగపోతునానియి. విదా్యవిధానెంలో మాతృభాషావ్యవహారాన్కి 
అవకాశెం లేనపు్పడు భాష అెంతరిెంచిపోతుెంద్. దాన్తపాటుగా జతీ సెంసకుృతీ 
అసితుతావిన్ని కోలో్పతాయి. తదావిరా భావి భారతెం దేశీయభాషా స్జల జలాలు లేన్ ఎడారిగా 
మారిపోతుెంద్. దేశీయ భాషా వ్యవహార జతులనీని తవిరితగతిన అెంతరిెంచిపోయ్ 
ప్రమాదెం ఉెంద్. ఇద్ మమా్మటికీ జీవవిధవిెంసమే. అెందుకే ఒక భాషావిధానెం అవసరెం.
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5.1.1.1 దేశుంలో భాష్ట విధానుం

బహు భాషా వ్యవహరతులు గల భారతదేశెంలో 200 పైగా భాషలు ఉనానియి. ప్రతి 
రాష్టెంలోనూ ఎకుకువమెంద్ ఏ భాష మాట్్లడిత్ ఆ భాష ప్రాెంతీయ భాష. ఐత్ దేశెంలోన్ 
వివిధ ప్రాెంతాల మధ్య అనుసెంధాన భాషగా హెందీనీ అెంతరాజాతీయ కార్యకలాపాలకు 
ఆెంగా్లనీని విన్యోగస్తునానిరు. శాస్త్రసెంకేతిక వికాసెంవల్ల అవసరాల న్మితతుెం ఒక 
ప్రాెంతీయ భాషతపాటు ఇతర భాషలూ నేరుచుకోవలసిన అవసరెం ఏర్పడిెంద్.

భారతదేశెంలో కొన్ని రాషా్రాలలో ఒకటికెంటే ఎకుకువ భాషలు మాట్్లడే సెందరా్భలు 
ఉనానియి. సవితెంత్ర్యరేన్కి ప్రవిెం కూడా భాషా సమస్య ఉెంద్. బోధన మాధ్యమెంగా 
ఆెంగ్లెం, సెంసకుృతెం, అరబిక్ లలో ఏద్ ఉెండాలనని దాన్పై వివాదాలు తలెతాతుయి. 
చివరకు మెకాలే(1935) ప్రతిపాదనల దావిరా ఆెంగ్లెం అధికార భాషగా బోధనా భాషగా 
సిథారపడిెంద్.

20 వ శతాబిదిలో ద్విభాషా సూత్రెం అమలులో ఉెండేద్. ఆెంగ్లెం ప్రథమ భాష. 
ప్రాెంతీయభాష ద్వితీయభాష. కానీ ఆెంగా్లన్కే ప్రాధాన్యెం ఉెండేద్. సవితెంత్రోద్యమ 
కాలెంలో ప్రజలకూ, నాయకులకూ, ప్రభుతావిన్కీ ఆెంగ్లెం అనుసెంధానెంగా ఉననిప్పటికీ 
ఆ భాష తెలిసినద్ కొద్దిమెంద్కే. ఏద్ ఒక దేశ భాష మాత్రమే అధికార భాషగా ఉెండాలనే 
అభిప్రాయెం బలపడిెంద్. అధిక సెంఖ్్యకుల మాతృభాష హెందీ కావడెంత హెందీ 
వెలుగులోన్కి వచిచుెంద్. హెందీ ఒక భాష గాదు. అద్ కొన్ని భాషలసమూహాన్కి మారుపేరు. 
ఆ సమూహెంలో ఖడీబోలీ, అవధీ, రాజసథానీ, హరా్యనవీ, మగక్, మైథిలీ, చతీతుస్ గఢ్, 
బుెందేలీ, భోజపుర్, పహాడీ లాెంటివి ఎన్ని ఉనానియి. వీటిన్ మాెండలికాలు అనడెం కనాని 
భాషలు అనడెం మేలు. కేెంద్రసహత్య అకాడమీ కూడా వీటిన్ ప్రత్్యకభాషలుగా గురితుెంచి 
సహత్యపురసకురాలను అెంద్స్తుెంద్.

సవితెంత్ర్యరేనెంతరెం హెందీ అధికార భాష అయి్యెంద్. దేశమెంతట్ హెందీభాషను 
అమలు చేయాలనీ పాఠశాలలో తప్పన్సరి చేయాలనీ న్ర్యిెంచారు. హెందీయ్తర 
ప్రాెంతాలలో దీన్కి తీవ్ర వ్యతిర్కత వచిచుెంద్. తమిళనాడులో ఏకెంగా హెందీ వ్యతిర్క 
ఉద్యమాలు చెలర్గాయి. హెందీ భాషా వాదుల బలెం ఎకుకువగా ఉననిప్పటికీ హెందీన్ ఇతర 
భాషా రాషా్రాలపై రుదదిడాన్కి కేెంద్రప్రభుతవిెం ఒపు్పకోలేదు. ఈ పరిసిథాతిన్ సమీక్ెంచడాన్కి 
కేెంద్రప్రభుతవిెం కొఠారి కమిషన్ ను వేసిెంద్. వారి సిఫారు్సల మేరకు ఏర్పడినదే త్రిభాషా 
సూత్రెం. దీన్ ప్రకారెం:
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హెందీయ్తర రాషా్రాలలో పల్లలు నేరుచుకోవలసిన భాషలు:

 1. మాతృభాష లేదా ప్రాెంతీయ భాష

 2. జతీయ అధికార భాష(Union Official Language) హెందీ

 3. అెంతరాజాతీయ భాష ఆెంగ్లెం

హెందీ మాతృభాషగా గల రాషా్రాలలో నేరుచుకోవలసిన భాషలు

 1. మాతృభాష లేదా ప్రాెంతీయభాష - హెందీ

 2. అెంతరాజాతీయ భాష-ఆెంగ్లెం

 3. ఒక భారతీయ భాష ( దక్ణ భారత భాషకు ప్రాధాన్యెం)

1964లో కొఠార్ కమీషన్ ప్రతి విదా్యర్థా ప్రాెంతీయ భాషతపాటు విధిగా హెందీ, 
ఆెంగ్ల భాషలను అభ్యసిెంచాలన్ ప్రతిపాద్ెంచిెంద్. 1978లో ఎన్్సఈఆర్టా (NCERT) 
వారు రూపొెంద్ెంచిన 10+2+3 విదా్యప్రణాళికలో కూడా త్రిభాషా సూత్రన్ని తప్పన్సరిగా 
అమలు చేయాలన్ న్ర్యిెంచారు. 1986 జతీయ విదా్యవిధానెం (NPE 1986) కూడా 
త్రిభాషా సూత్రన్కి ఆమోదెం తెలిపెంద్.

5.1.1.2 రాష్ట్రుంలో భాష్ట విధానుం

సవితెంత్ర్యెం తరావిత భాషా ప్రాతిపద్కన పునరవిష్వస్థాకరణ చెెంద్న రాష్టెం 
ఆెంధ్రప్రదేశ్. అయిత్ ఆెంధ్రప్రదేశ్ లో నైరుతి సరిహదుదిలో కననిడెం - తెలుగు, దక్ణ 
ప్రాెంతెంలో తమిళెం - తెలుగు వాడకెంలో ఉనానియి. తెలెంగాణా ప్రాెంతెంలో తెలుగు, 
మరాఠీ, కననిడ, ఉరూదిభాషలు వ్యవహారెంలో ఉెండేవి. ప్రవిెం నైజెం పాలనకాలెంలో 
ఉరూది అధికారభాష. అెందువల్ల పాలన, బోధనాద్ రెంగాలలో తెలుగు వెనకబడిెంద్.. 
ఆెంగే్లయుల పాలనలో ఆెంగ్లెం అధికార భాషగా బోధనభాషగా ఉెండటెంవల్ల దేశ 
భాషలకెంటే అధికెంగా అద్ ప్రాచ్ర్యెం పొెంద్ెంద్. దేశ భాష అయిన తెలుగు వెనకబడిెంద్. 
ఉపాధి సమపారజాన ఆెంగ్ల మాధ్యమెంలో చద్వినవారికే పరిమితెం. తెలుగు మాధ్యమెంలో 
చద్వినవారికి ఉద్్యగ భద్రత లేదు. దీన్వల్ల బోధనలోగానీ పాలనలోగానీ ఆశిెంచినెంతగా 
తెలుగు వ్యవహారెంలో లేదు. దేశెంలోన్ చాలా రాషా్రాలలో హెందీన్ తృతీయభాషగా 
ప్రవేశపట్టారు. మన రాష్టెంలో వారాన్కి మూడు గెంటలు హెందీకి కేట్యిెంచారు. అెంటే 
కొఠారి కమీషను సూచనల ప్రకారెం హెందీయ్తర రాషా్రాల విదా్య విధానెం, భాషావిధానెం, 
ఆచరణలలో భాగెంగా త్రిభాషా సూత్రెం జతీయ సూఫూరితున్ కలిగస్తుెంద్. ఇతర ప్రాెంతాలత 
సెంబెంధ బాెంధవా్యలు కలిగేలా చేస్తుెంద్. అనువాదాలను, మాతృభాషా ప్రాధానా్యనీని 
ప్రోత్సహస్తుెంద్. తదావిరా అెంతరాజాతీయ అవగాహన కలుగుతుెంద్.
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దీన్తపాటు ఉననిత విదా్యసథాయిలో కూడా విదా్య బోధన ప్రాెంతీయ భాషలో్లనే 
జరగాలన్ సిఫారస్ చేసిన మొటటామొదటి న్పుణుల కమిటీ డా. రాధాకృష్న్ కమిషన్ 
(క్రీ.శ.1948). దీన్కి మదదితుగా కాశీ్మర్, నాగాలాెండ్ లలో ఆెంగ్లభాషా మాధ్యమెం 
విఫలమయి్యెందన్ విదా్యవేతతు శ్రీ.ఎెం.వి. రాజగోపాల్ గారు పేర్కునానిరు. ఇవనీని 
మాతృభాషా మాధ్యమెం లేకపోవడెం వల్ల కలిగే అనరాధిలు.

మన్వైజ్ఞన్కెంగా చూసేతు -అజ్ఞత విషయాన్ని అపరిచిత మాధ్యమెం దావిరా 
సధిెంచటెం అవాెంఛనీయెం. అెందుకే కొఠారి కమిషన్ కూడా మాతృభాషా ప్రాధానా్యన్ని 
ఉదా్ఘటిస్తుెంద్.

5.1.1.3 కొఠారీ కమిషను

త్రిభాషా సూత్రెం జతీయ సమగ్తనూ, సమైక్యతనూ ప్రోత్సహెంచడాన్కి 
ఉదేదిశిెంచినద్. భారతీయ మాతృ భాషల అభ్యసనాన్ని ప్రోత్సహసూతు నూతన విదా్యవిధానెంలో 
భాగెంగా భారతదేశ ప్రభుతవిెం 1964లో జతీయ విధానాన్ని అమలుచేయడాన్కి డా. 
కొఠార్ అధ్యక్షతన ఒక కమిటీన్ వేసిెంద్.

హెందీ వ్యవహృత రాషా్రాలలోన్ పల్లలు హెందీ, ఆెంగ్లెం, మరి ఏదైనా ఒక ప్రాెంతీయ 
భాషను ఎెంపక చేస్కోవాలి. తకికున రాషా్రాలో్లన్ పల్లలు తమ ప్రాెంతీయభాషనూ, హెందీనీ, 
ఆెంగ్ల భాషలను ఎెంచ్కోవాలి. అయిత్ ఈ విధానెం ఆెంధ్రప్రదేశ్ ఇెంకా మరికొన్ని 
రాషా్రాలలో మాత్రమే అమలులో ఉెంద్. హెందీ వ్యవహృత రాషా్రాలలో ఈ విధానెం 
నీరుగారిపోయిెంద్. తమిళనాడులో కూడా దీన్పట్ల తీవ్ర వ్యతిర్కత ఏర్పడడెంత అకకుడా 
ద్విభాషా విధానానేని ఎెంచ్కోవలసివచిచుెంద్. ఇలా రాషా్రాలలో త్రిభాషా సూత్రెం అమలు 
చేయాలనని కేెంద్రప్రభుతవి సెంకల్పెం చాలావరకూ నీరు గారిపోయిెందనే చెపా్పలి.

5.1.1.4. విదా్ పరిశోధన శిక్షణా ముండలి (పాఠశాల విదా్ పాఠా్ుంశ కరా్చరణ 
ప్రణాళిక):

ఈ సెంసథా1999లో దేశవా్యపతుెంగా బహరెంగ చరచు కోసెం ఒక చరాచు న్వేద్క విడుదల 
చేసిెంద్. ఈ చరచు ఎకుకువగా " ప్రచఛినని రాజకీయ న్యమావళి " చ్టూటా ఉనని భాషా బోధన 
సెంబెంధిత సమస్యలపై కేెంద్రీకృతెం కావడెంవల్ల అెంత పదదిగా ఆకరి్షెంచలేకపోయిెంద్. 
విదా్య పరిశోధన శిక్షణా మెండలి 1999 న్వేద్కను సరిద్ద్ది డిసెంబర్ 2000 లో మరో 
న్వేద్కను విడుదల చేసిెంద్. రాష్ట ప్రభుతావిలకు అలాగే కేెంద్రపాలిత ప్రాెంతాలకూ 
రాబోయ్ దశాబదిెంలో అనుసరిెంచవలసిన పాఠశాల విదా్య పాఠా్యెంశ కారా్యచరణ ప్రణాళిక 
అద్. ఈ న్వేద్కలో ఉనని మార్దర్శక సూత్రలను కేెంద్ర ప్రభుతవి న్యెంత్రణలోన్ విదా్య 
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సెంసథాలు అనుసరిసతుయి, ఇప్పటికే త్రిభాషా సూత్రెం వరితుస్తుెంద్ కాబటిటా తగన విధెంగా దీన్ని 
అమలు చేసే ప్రయతానిలు మరిెంత తీవ్రతరెం చేయాలన్ ఈ న్వేద్క సరాెంశెం.

5.1.1.5. పాఠా్ుంశ ప్రణాళికలో భాషల వా్ప్్త - వినియోగుం
పాఠశాల పాఠ్య ప్రణాళికలో ప్రతిపాద్ెంచిన భాషాసమితులు - విన్యోగెం

ప్రాథమిక విద్ – I - Vతరగతులు :

 I - II ఒక భాష : మాతృభాష / ప్రాెంతీయ భాష

 III - V మాతృభాష / ప్రాెంతీయ భాష

ప్రాథమికోన్నత విద్- VI -VIII తరగతులు :

 VI -VIII మూడు భాషలు :

 1. మాతృభాష / ప్రాెంతీయ భాష (లేక హెందీ ప్రాెంతాలలో హెందీ).

 2. ఆధున్క భారతీయ భాష ( హెందీయ్తర ప్రాెంతాలలో హెందీ).

 3. అెంతరాడుతీయభాష (ఆెంగ్లెం).

సెకుండరీ (ఉన్నత పాఠశాల) విద్ :

సెకుండరీ (ఉన్నత పాఠశాల) విద్ - IX, X తరగతులు :

 IX - X మూడు భాషలు :

 1. మాతృభాష / ప్రాెంతీయ భాష (లేక హెందీ ప్రాెంతాలలో హెందీ).

 2. ఆధున్క భారతీయ భాష ( హెందీయ్తర ప్రాెంతాలోలో హెందీ).

 3. అెంతరాడుతీయభాష (ఆెంగ్లెం).

హైయర్ సెకుండరీ (రుండవ ఉన్నత పాఠశాల) విద్ XI, XII తరగతులు

 XI, XII రుండు భాషలు

 1. మాతృభాష లేదా ప్రాెంతీయ భాష

 2. ఆెంగ్లెం

ఈ భాషా యోజన వ్యవసథా న్జన్కి కొతతుద్ కాదు. అనేక సిఫారస్ల మీదట 
అెంతకుమెందు అవకాశెం కలి్పెంచినదే.

సుంసకాృత భాష్ట అధ్యనుం :

సెంసకుృతభాషాధ్యయనాన్కి అవకాశమూ ప్రోతా్సహమూ అెంద్ెంచాలి. ప్రాథమిక 
లేదా ప్రాథమికోననిత విద్యలో తగన సథాయిలో హెందీ, మాతృభాషలైన ప్రాెంతీయ భాషలత 
కలిప ఒక మిశ్రమ పాఠ్యక్రమెంలో భాగెంగా ప్రవేశపటటావచ్చు.
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సెంసకుృతాన్ని సకెండర్ (ఉననిత పాఠశాల) విదా్యసథాయిలో అధ్యయనెం 
చేయాలనుకునే విదా్యరుథాలకోసెం ఒక అదనపు ఐచిఛికెంగానూ హైయర్ సకెండర్ (రెండవ 
ఉననిత పాఠశాల) దశలోనూ తగన ఐచిఛికాెంశెంగా అెంద్ెంచవచ్చు.

విదేశీ భాషల అధ్యనుం :

ఆదరణ ఉెండి, తగన మౌలిక ఉపకరణాలత బోధనావకాశెం ఉనని చైనీస్, 
జపనీస్, రష్యను, ఫ్ెంచి, జర్మను, అరబీబీ, పారశీకెం, స్పన్షు మొదలైన భాషలను 
సకెండర్ ( ఉననిత పాఠశాల) విదా్యసథాయిలో అదనపు ఐచిఛికాలుగా అెంద్ెంచవచ్చు.

బోధన మాధ్ముం :

పాఠశాల విద్యలోన్ అన్ని దశలలోనూ మాతృభాష మాధ్యమెంగా ఉెండాలి. ఒకవేళ 
భాషావ్యవహరతులకు మాతృభాష/ప్రాెంతీయ భాష ఒకటే అయిత్ అదే భాష, ప్రాథమికవిద్య 
ప్రితు అయ్్యవరకూ అన్ని సథాయిలలోలనూ మాధ్యమెంగా ఉెంటుెంద్. మాతృభాష, 
ప్రాెంతీయ భాష ఒకటి కాన్ వ్యవహరతుల విషయెంలో ప్రాెంతీయ భాషను మూడవ తరగతి 
నుెండీ బోధనా మాధ్యమెంగా స్వికరిెంచవచ్చు.

చర్చ :

జతీయ విదా్య విధాన ప్రణాళిక 1968, విదా్య విధాన ప్రణాళిక 1986, 
త్రిభాషాసూత్రెం అమలు కోసెం విదా్యవిధానెంపై పునరుదా్ఘటిసూతు 1992లో భారత 
పార్లమెెంటు చేసిన కారా్యచరణ ప్రణాళికా ఇవనీని అక్షరాలా చితతుశుద్ధిత అమలులోకి 
రావాలి. కనీసెం ప్రాథమిక విదా్యసథాయిలోనైనా మాధ్యమెంగా మాతృభాష ఉెండాలి.

పాఠశాల ప్రక్రియలో మరిన్ని భాషలు నేరుచుకోవడెం విదా్యరిథాకి భారెం కాకుెండా 
చూడటమే సరన పదధితి. భాషా శాస్త్రవేతతులూ, విదా్యవేతతులూ రాజకీయవేతతులూ తరచ్గా 
విదా్యరుథాలకు మాతృభాషా మాధ్యమమే తగనదన్ చెపుతుెంట్రు. అలాకాదన్ ఆెంగ్లమాధ్యమెం 
దావిరా చద్విత్ ఆెంగ్లెం బాగా వస్తుెందన్ కొెందరు చెపుతుెంట్రు. కానీ అద్ అసెంబదధిెం. ఈ 
విధానెం జతీయసూఫూరితుకీ మానవతావిలువలకూ విరుదధిెం. అసలు ఎవరికీ మాతృభాషకాన్ 
ఆెంగ్లమాధ్యమెం ఎవరికోసెం? ఎెందుకోసెం? దీన్కి కొెందరు చెపే్ప జవాబు ఉద్్యగభద్రత. 
భారతదేశెం లోపలా భారతదేశెం బయట్ ఉద్్యగాలకోసెం భారతీయభాషలను వాడే 
పదధితికి తగన విదా్యవిధానెం భారతదేశెంలో లేదు. దీన్కి చైనా, జపాన్, రషా్య, ఫ్రాన్్స వెంటి 
ఆెంగే్లతర భాషలు మాట్్లడే దేశాలే తారాకుణాలు. ఉదాహరణకు, కరా్టక రాష్ట ప్రభుతవిెం 
ప్రాథమికోననిత పాఠశాల సథాయిలో రెండు భాషలలో ఒకటిగా కననిడ (ప్రాెంతీయ భాష) 
భాషను పరిచయెం చేసిెంద్. ఆ సథాయిలో మార్దర్శకాలుగా మూడు భాషలు ఉనానియి. అవి, 
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మాతృభాష / ప్రాెంతీయ భాష, ఒక ఆధున్క భారతీయ భాష మరియు విధిగా ఆెంగ్లెం. 
మూడు భాషలు బోధిెంచడెం ప్రాథమిక విదా్యవిధానెంలో సరవిసధారణెం. ప్రాెంతీయభాషా 
మాతృభాషా ఒకటి కాన్ విదా్యరుథాలు తమ మాతృభాషను ఎెంచ్కుెంటే గనక తమ రాష్ట 
అధికార భాషనే ప్రాెంతీయభాష లేక ఆధున్క భారతీయ భాషల విభాగెంలో ఏద్ ఒక 
దాన్లో విధిగా స్వికరిెంచాలనే న్యమెం రాష్టప్రభుతవిమే విధిెంచవచ్చు.

కననిడ మాతృభాషగా కలవారు, కననిడెం మాతృభాష కాకపోయినా కరా్టక 
రాష్టెంలో న్వసిెంచేవారు అెందరూ తప్పన్సరిగా త్రిభాషాసూత్రెంలో భాగెంగా 
కననిడభాషను చదవాలన్ కరా్టకప్రభుతవిెం న్యమెం పటిటాెంద్. అెందుకు కావలసిన 
ఉతతురువిలను జర్ చేసిెంద్. ప్రాథమికోననిత, సకెండర్ విదా్యసథాయిలలో అన్నిపాఠశాలలు 
దీన్ని పాటిెంచాలి.

పరోక్షెంగా జీవవిధవిెంసన్కి కారణమయ్్య భాషా విధానాల పట్ల నా్యయసథానాలూ 
చటటాసభలూ పునరాలోచన చేయాలి. జీవవిధవిెంసన్ని అరికటేటాెందుకు మాతృభాషామాధ్యమెం 
తప్పన్సరి చేసూతు రాజ్యెంగ సవరణ చేయాలి.

సూచనలు:

1.  ప్రభుతవి, ప్రైవేటు, కారో్పర్ట్ పాఠశాలలో్ల కూడా అన్ని సథాయిలో్ల పద్ తరగతి 
వరకు తెలుగు మాధ్యమెం తప్పన్సరిగా ఉెండాలి.

2.  మొదట మాతృభాషలో చదవడెం రాయడెం నేరుచుకునని విదా్యరిథాకి పాఠశాల 
విదా్యభా్యసెంలో ఉతీతుర్త మెరుగా్ ఉెంటుెంద్. అలాగే ద్వితీయ భాషాధ్యయనెం 
స్లభతరెం ఔతుెంద్. ప్రాథమిక సథాయిలో శాస్త్రీయ, ఆధున్క పదధితుల దావిరా 
భాషను బోధిెంచేలా చూడాలి. ప్రాథమిక, మాధ్యమిక, ఉననితవిదా్య సథాయిలలో 
భాషా సెంకేతికతలు విన్యోగెంచే వీలు కలి్పెంచాలి.

3.  అన్ని విదా్య విభాగాలలో తెలుగును ఒక భాషగా బోధిెంచే విధానెం ఉెండాలి. 

4.  వృతితు/సెంకేతిక/ తెంత్ర విదా్య కళాశాలలలోనూ, భాషాధ్యయనెం, పరిశోధనలకు 
అవకాశెం కలి్పెంచాలి.

5. న్యత, అన్యత, వయోజన, పాఠశాలేతర విదా్యబోధనలలోనూ, 
కళారెంగాలలోనూ భాషకు ప్రాతిన్ధ్యెం కలి్పసూతు, మాతృభాషానైపుణా్యలనూ 
పెంచ్కొనేలా చూడాలి. వీటి వల్ల తెలుగు మాధ్యమెంలో చదవడెం, తెలుగు 
చద్వినవారికి ఉపాధి అవకాశాలు కలుగుతాయి. దేశప్రగతికి ఇద్ ద్హదెం 
చేస్తుెంద్.
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ఇటీవల భారతదేశ సరోవిననిత నా్యయసథానెం ఎవరికి నచిచున మాధ్యమెంలో వాళ్ళు 
చదువుకోవడాన్కి రాజ్యెంగెం కలి్పెంచిన హకుకును ఉటటాెంకిసూతు ఒక తీరు్ప చెప్పెంద్. అద్ 
న్జమే. కానీ దాన్వల్ల దేశ భాషలనీని ప్రితుగా కనుమరుగయ్్య ప్రమాదెం ఉెంద్. అద్ 
ప్రస్తుతెం వ్యకితుసేవిచఛినూ హకుకునూ పరిరక్స్తుననిటు్ల ఉనాని కొద్దికాలెంలోనే ప్రాెంతీయభాషల 
విధవిెంసన్కి దారితీసేటటు్లగా ఉెంద్.

5.2 పాలనా రుంగుంలో భాష్ట విధానుం

ప్రజసవిమ్య మనుగడనూ పరిరక్షణనూ పటిషటా పరిచేవిధెంగా భాషావిధానెం 
ఉెండాలి (భాషాదృక్పథెంలోన్ ప్రథమస్పానెంలో చెపు్పకునని విధెంగా). సమాన్యప్రజలకు 
అెందుబాటులో ఉెండేవిధెంగా వారి న్త్యజీవితెంలోన్ అవసరాలను తీర్చువిధెంగా ఉెండాలి.

న్యమాలు:

1.  ప్రజల భాషలో పరిపాలన ప్రజల కనీస హకుకు.

2.  గ్రామసథాయి నుెంచి సచివాలయ సథాయి వరకు అన్ని పాలనా విభాగాలలో తెలుగు 
వాడకెం విధిగా జరగాలి.

3.  సమసతు ప్రజ సెంబెంధాలలో తెలుగు అనుసెంధాన భాషగా ఉెండాలి. ప్రజలకూ 
ప్రభుతావిన్కీ సెంబెంధిెంచి వ్యవహారమెంతా తెలుగులోనే నడవాలి.

4.  తెలుగు రాషా్రాల మధ్య తెలుగులోనే ఉతతుర ప్రతు్యతతురాలు నడపాలి.

5.  చట్టాలు అనీని తెలుగులోనే తయారు కావాలి.

ప్రాతిపద్క:

భారత రాజ్యెంగెం 345-350 అధికరణాలలో దేశెంలోనూ రాషా్రాలలోనూ 
అనుసరిెంచదగన భాషావిధానెంపై కొన్ని మౌలికసూచనలు చేసిెంద్. రాష్టప్రభుతవిెం చేతా 
పౌరులెందరిచేతా తమ సెంత ఆధికారిక భాషా విధానవా్యపతున్ అమలు చేయడాన్కి 
రాషా్రాన్కి ఇద్ ఒక అవకాశెం కలి్పస్తుెంద్. దీన్వల్ల పాలన వ్యవహారాలలో అధికార 
భాషావిధానాన్ని కచిచుతెంగా అమలుచేయడాన్కి రాషా్రాన్కి ఇద్ అవకాశెం కలి్పస్తుెంద్.

5.2.1. దేశుంలో భాష్టవిధానుం

భారతదేశెంలో వివిధ ప్రాెంతాల ప్రజలు అనేక భాషలు మాట్్లడతారు. వీటిలో 
కనీసెం 800 భాషలు, 2000 వరకూ మాెండలికాలు ఉనానియి. కేెంద్ర ప్రభుతవి 
పాలనావ్యవహారాలకు హెందీ లేక ఆెంగ్ల భాషలను వాడవచచున్ భారత రాజ్యెంగెం 
న్ర్దిశిెంచిెంద్. రాషా్రాలు తమతమ అధికార భాషలను వాడుతూ కేెంద్ర ప్రభుతవిెంత 
సెంపరికుెంచేెందుకు హెందీ లేక ఆెంగ్లెం వాడవచ్చు. హెందీ, ఆెంగా్లలత కలిప భారత్ లో 
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24 అధికార భాషలు ఉనానియి. అధికార భాషా కమిషను వదది ఈ భాషలకు ప్రాతిన్ధ్యెం 
ఉెంటుెంద్. కేెంద్ర ప్రభుతవిెం న్రవిహెంచే పర్క్షలో్ల అభ్యరుథాలు పై భాషలో్ల దేన్లోనైనా 
సమాధానాలు రాయవచ్చు.

భారత రాజ్యెంగెం లోన్ 343 వ అధికరణెం దేవనాగరి లిపలోన్ హెందీన్ 
అధికార భాషగా గురితుెంచిెంద్. 1950 లో రాజ్యెంగెంలో పొెందుపరిచినటు్లగా 1965 
లో యూన్యన్ అధికార భాష హోదా ఆెంగ్లెం నుెంచి హెందీకి మారిెంద్. హెందీన్ ప్రితు 
సథాయిలో అమలుపరచాలనేద్ ప్రభుతవి ఉదేదిశ్యెం. అయిత్, హెందీయ్తర దక్ణాద్ రాషా్రాలు 
దీన్ని వ్యతిర్కిెంచడెంత జెంట అధికార భాషల పదధితి ఇెంకా కొనసగుతూ వస్తుెంద్. శీఘ్ర 
పారిశ్రామికీకరణ, ఆరిథాక వ్యవసథాపై బహుళజతి సెంసథాల ప్రభావెం మొదలైన కారణాలవల్ల 
ప్రభుతవిెంలోనూ, బయట్ కూడా దైనెంద్న కార్యకలాపాలో్ల ఆెంగ్ల ప్రాధాన్యత పరుగుతూ 
వచిచుెంద్. దాన్ని తొలగెంచాలనని ప్రతిపాదనలు అటకెకకుక తప్పలేదు.

కేెంద్ర ప్రభుతవిెం రాషా్రాలత చేసే భాషా వ్యవహారెం ఈ కిెంద్ విధెంగా ఉెంటుెంద్:

1. హుందీ:  హెందీయ్తర రాషా్రాలత వ్యవహరిెంచేటపుడు హెందీ భాషను వాడుతుెంద్. 
అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అెండమాన్ న్కోబార్ దీవులు, బీహార్, చెండీగడ్, చతీతుస్ 
గడ్, ఢిలీ్ల, హరా్యనా, హమాచల్ ప్రదేశ్, జర్ెండ్, మధ్యప్రదేశ్, రాజసథాన్, 
ఉతతురప్రదేశ్, ఉతతురాెంచల్, రాషా్రాలో్ల కూడా హెందీ య్ అధికార భాష.

2. ఆుంగ్ుం: ఇతర రాషా్రాలత వ్యవహరిెంచేటపుడు కేెంద్రెం ఆెంగా్లన్ని వాడుతుెంద్. లోక 
సభ, రాజ్యసభలు రెండిెంటిలోనూ ఆెంగ్లమూ హెందీ రెండూ వాడుకోవచ్చు. 
ఈ రెండు భాషలలోనూ వ్యకతుెం చేయలేన్ పక్షెంలో మాతృభాషకు అనుమతి 
ఉెంద్ (రాజ్యెంగ ప్రకరణెం 20). హెందీ భాషను వా్యపతు చేయడెం, ఆెంగ్ల 
విన్యోగాన్ని తగ్ెంచడెం (రాజ్యెంగ ప్రకరణెం 344) సూథాల ఉదేదిశ్యెం. (ఈ 
మధ్యనే భారతీయ సరవిజనీన సేవా మెండలిలో హెందీ, ఆెంగే్లతర భాషల 
మాధ్యమాలకు సెంబెంధిెంచిన పర్క్షలను కేెంద్రెం తీసివేయడాన్కి సిదధిపడిెంద్. 
అెందుకు వ్యతిర్కెంగా హెందీయ్తర భాషలవారు ఉద్యమిెంచడెంత కేెంద్రెం 
విరమిెంచ్కుెంద్).

5.2.2 రాష్ట్రుంలో భాష్టవిధానుం

ఆెంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవిెం, అధికార భాష (తెలుగు) ఆధికారిక పత్రల రచనలపై 
శ్వితపత్రెం విడుదల చేసిెంద్(1965). ఈ శ్వితపత్రెం పరిపాలనావసరాల న్మితతుెం ఆయా 
కాలాలలో తెలుగు భాష ఉపయోగాన్ని గురిెంచిన చరిత్రను కూడా పటిటాక రూపెంలో ఇచిచుెంద్. 
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స్మారు వెయి్య సెంవత్సరాలు అెంటే తూరు్ప చాళ్కు్యల పరిపాలన ప్రారెంభమైన క్రీ.శ. 
650 నుెండి విజయనగర సమ్రాజ్యెం అెంతమైన 17 వ శతాబదిెం వరకు తెలుగు ఆధికారిక 
భాషాగానే ఉెంద్ అన్ చెప్పవచ్చు. పరిపాలన అవసరాల న్మితతుమై ఆయా కాలాలో్ల తెలుగు 
భాష ఉపయోగాన్ని గురిెంచిన చరిత్రను ఈ శ్వితపత్రెం సెంగ్హెంగా తెలియజేస్తుెంద్. 
దీన్న్ 1968లో ప్రచ్రిెంచారు.

భారతదేశ భాషల జబితా రాజ్యెంగెంలోన్ ఎన్మిదవ షెడూ్యలులో చేరచుబడిెంద్ 
(చూ. 345 నుెంచి 348 ప్రకరణాలు, అనుబెంధెం 1). రాష్టప్రభుతావిన్కి చెెంద్న అధికార 
కార్యకలాపాలకు ఈ భాషలలో వేటినైనా స్వికరిెంచవచ్చు. అెందువల్ల వివిధ సథాయిలలో 
ప్రభుతవి పరిపాలన తెలుగులో సగెంచడాన్కి అెంధ్రప్రదేశ్ విధాన సభ 1955 సపటాెంబర్ 
29 న ఒక తీరా్మనాన్ని ఆమోద్ెంచిెంద్.

అెంధ్రప్రదేశ్ రాష్టెం ఏర్పడిన తరువాత తెలుగును అధికార భాషగా స్వికరిెంచాలి 
అనే అభ్యరథాన పరిగెంద్. అెందువల్ల ఉతతుర ప్రతు్యతతురాలను తెలుగులో సగెంచే విషయెంలో 
ఎదుర్కునే సమస్యలను అధ్యయనెం చేయడాన్కి 1959 లో ప్రభుతవిెం ఒక ప్రత్్యక 
అధికారిన్ న్యమిెంచిెంద్. మొదట, తాలూకా దాన్ కనాని ద్గువ సథాయిలో తెలుగును 
ప్రవేశపట్టాలనీ, తెలుగును పరిపాలన భాషగా ప్రవేశపటటాడెంలో తడ్పడే యెంత్ర 
పరికరాలనూ, పారిభాషిక పదావళినీ సమకూరుచుకోవాలనీ ఆ అధికారి సూచిెంచారు. 
ప్రజలత న్త్యసెంబెంధెం ఉెండే 27 శాఖలలో తాలూకా దాన్కిెంద్ సథాయిలలో తెలుగును 
ఉతతుర ప్రతు్యతతురాలకు విన్యోగెంచాలనీ ప్రభుతవిెం 1960లో ఉతతురువిలు ఇచిచుెంద్. దాన్న్ 
మరో 4 శాఖలకు విసతురిసూతు మరుసటి సెంవత్సరెం 1961లో మరో ఉతతురువి జర్చేసిెంద్. 
అధికార కార్యకలాపాలలో సధరణెంగా వాడే మసయిదాలు వాటి తెలుగు పాఠాలుగల 
పుసతుకాలు 1962లో ప్రచ్రిెంచి ఆ శాఖలన్నిెంటికీ అెందజేశారు. ప్రభుతవి ఉద్్యగులో్ల 
తెలుగు రాన్ ఉద్్యగులు ఉెండటెంత 1960 నుెంచే వారికి శిక్షణ ఏరా్పటు చేశారు. 
చివరకు ఆెంధ్రప్రదేశ్ అధికార భాషాచటటాెం (1966) ఈ రాషా్రాన్కి తెలుగును అధికార 
భాషగా ప్రకటిెంచిెంద్.

రాజ్యెంగెంలో హెందీ ఆెంగ్లెం రెండిెంటికీ ప్రాధాన్యెం ఉెంద్. పార్లమెెంటర్ 
వ్యవహారాలు, నా్యయవ్యవసథా, కేెంద్రప్రభు్యతవి సెంసథాల మధ్య కార్యకలాపాలు, ఆధికారిక 
కార్యకలాపాలు ఆెంగ్లెంలోనూ, జతీయ అధికార భాష అయిన హెందీలోనూ 
జరుగుతునానియి. ప్రభుతవి ఉతతురువిలు, మెమొరాెండాలు, లోక సభ, రాజ్యసభ 
వ్యవహారాలు, ఎకుకువగా ఆెంగ్లెంలోనే జరుగుతుెంట్యి. ప్రభుతవి, ప్రభుత్వితర లేఖలు, 
ప్రకటనలు, సవరణలు ఆెంగ్లెంలోనూ అలాగే హెందీ భాషలోనూ జరుగుతుెంట్యి. 
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తమిళనాడు, కరా్టక, మహారాష్ట, పశిచుమబెెంగాలు లాెంటి రాషా్రాలు ప్రాెంతీయ భాషలకు 
అధిక ప్రాధా్యన్యెం ఇచాచుయి. ఆెంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రభుతవి, ప్రభుత్వితర ప్రకటనలు, ఉతతురువిలు 
మొదలైన కార్యకలాపాలనీని ఆెంగ్లెంలోనే జరుగుతునానియి. అన్ని పాలనా వ్యవహారాలలోనూ 
తెలుగును తప్పన్సరిగా వాడాలనే న్యమెం ఉననిప్పటికీ తెలుగు వాడకెం అెంతెంత 
మాత్రమే. ప్రభుతవిెంలో ఉనని వివిధ రెంగాలకు సెంబెంధిెంచిన ఆెంగ్లపదాలకు సరన 
తెలుగు పదాలు తెలియక పోవటెం అనేద్ ఎప్పటికీ ఒక కారణెం కాదు. ప్రభుతవి నేతలూ 
అధికారుల అలసతవిమే దీన్కి ప్రాథమిక కారణెం. కొన్ని కోట్లమెంద్ ప్రజలు మనపై 
ఉెంచిన నమ్మకాన్ని ఒమ్మచేసినటే్ల.

అెంధ్ర ప్రదేశ్ 1951 లో, ఒడిశా 1954లో, తమిళనాడు 1956లో, అస్సెం లో 
1960, గుజరాత్ 1961 లో, కరా్టక 1962 లో, మహరాష్ట 1965లో అధికార భాషా 
చట్టాలు చేశాయి. అెంధ్ర ప్రదేశ్ 1966లో అధికార భాషాచటటాెం చేసిెంద్. అెందులోన్ 
ఏడవ విభాగెంలో రాష్ట అధికార భాష తెలుగు అన్ స్పషటాెంగా పేర్కుెంద్. అెందులోనే ఇతర 
భాషల వాడుక గురిెంచి పేర్కుెంద్.

1988 అకోటాబర్ 2 న అెంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుతవిెం అధికార భాషగా తెలుగు వాడకెం పై 
ఒక ఉతతురువి జర్ చేసిెంద్. ఆ ఉతతురువి ఇద్.

1988 నవెంబరు 1 నుెండి రాష్ట పరిపాలనలో అన్ని సథాయిలలోనూ  ప్రభుతవి ఉతతుర 
ప్రతు్యతతురాలు, ప్రభుతవి ఉతతురువిలు తెలుగులోనే ఉెండాలి, వాటికి ఇెంగీ్లషు వాడకూడదు. 
ఇెంగీ్లషు భారత ప్రభుతవిెం లేక ఇతర ప్రభుతావిలత జరిగే ఉతతుర ప్రతు్యతతురాలకు మాత్రమే 
పరిమితెం.

ఏ తెలుగు వాడాలి? ఏ మాెండలికెం వాడాలి? అనే ప్రశనిలకు సమాధానెం, 
అధికారికి వచిచున నచిచున తెలుగు వాడాలి. ఈ ఆధున్క సెంకేతిక సమాజెంలో ఏ 
తెలుగు వాడాలా అనే ప్రశని అసెందర్భెం. అనవసరెం. సెంగణక ఉపకరణాల దావిరా ఒక 
మాెండలికెంలో ఉనని తెలుగును మరో మాెండలికెంలోన్కి కోరినవిధెంగా మారుచుకోవచ్చు. 
అలా మారుచుకోవడెం మాెండలిక పరివరతునాల వల్ల సధ్యెం.

సూచనలు :

ప్రభుతవి శాఖలలో తెలుగు వాడకాన్కి ఆరు సూత్రలు, అవి :

1.  తెలుగు వాడకమే ప్రజ సవిమ్య ఉన్కికి గీటురాయి.

2.  ఏ తెలుగు రాయాలి, ఎలాెంటి తెలుగు రాయాలి అనే సెంద్గధితకు తావులేదు. 
సమాన్య ప్రజలకు అరథాెం కావడమే పరిపాలన భాష పరమ ప్రయోజనెం.



 ♦ 29

3. ఒకరి తెలుగును మర్కరు గౌరవిెంచాలి. రాతకోతలలో సైతెం మాెండలికెం, 
గ్రామీణ తెలుగు భాషా శైలి తళ్కులీనవచ్చు. శైలీభైదాలూ మాెండలికమిశ్రమాలూ 
వాడవచ్చు.

4.  తెలుగుపదెం తటటానపు్పడు ఆెంగ్ల పదాలను తెలుగు లిపలో రాయాలి. ఆెంగా్లన్కి 
సరన తెలుగు మాట లభ్యెం కానపు్పడుగానీ దాన్కి సరన తెలుగు మాట 
కలి్పెంచినపు్పడుగానీ ఆ ఆెంగ్లెం మాటను కుెండలీకరణాలలో చూపెంచాలి.

5.  ప్రభుతవి విభాగాలన్నిెంట్ తెలుగులో పరిపాలనా భాషావా్యసెంగాన్కి సెంబెంధిెంచి 
ఉపకరణాల వాడకాన్ని పెంచాలి.

5.3 సమాచార ప్రసార రుంగాలలో భాష్ట విధానుం

ఆధున్కయుగెంలో అత్యెంత కీలకమైనదీ ప్రభావశీలమైనదీ సమాచార ప్రసర 
రెంగెం. ఇద్ ప్రజలకూ పాలకులకూ మధ్య వారధి లాెంటిద్. ఈ రెంగెంలో భాషావిధానెం 
భాషావికాసన్కి ఇతధిక సహకారాన్ని అెంద్స్తుెంద్.

న్యమాలు:

1. ప్రసర మాధ్యమాలలో ప్రజల భాష ఉెండాలి.

2. అవి అన్ని ప్రసరమాధ్యమాలవారికీ అెందుబాటులో ఉెండాలి.

3. ప్రభుతవి, ప్రైవేటు రెంగాలలోన్ ప్రసరమాధ్యమాలు విధిగా తెలుగు/ప్రజల భాషే 
వాడాలి.

4. ప్రైవేటురెంగాల ప్రసరమాధ్యమాలు ప్రభుతవిన్ధులనుగానీ, ప్రభుతవిప్రకటనలనుగానీ 
పొెందాలెంటే ప్రజలభాషనే వాడాలనని న్యమెం ఉెండాలి.

5. యూన్కోడ్ విన్యోగెంచేవారికి ప్రభుతవిన్ధులను, ప్రభుతవిప్రకటనలను 
పొెందడాన్కి అరుహులుగా పరిగణిెంచాలి.

ప్రాతిపద్క :

తొలినాళళులో పత్రికలు, ర్డియో, చలనచిత్రలు, టీవి, ప్రసరమాధ్యమాలుగా 
ప్రమఖ పాత్ర వహెంచాయి ఆధున్కెంగా పరిగన సెంకేతికాభివృద్ధిలో భాగెంగా 
సెంగణకాలు, ఈమెయిళ్ళు, అెంతరాజాల సేవలు, పొటిటాసెందేశాలు మొదలైన వాటివల్ల 
ప్రసరమాధ్యమాల ప్రాధాన్యెం పరిగెంద్. అెందువల్ల సెంకేతిక విజ్ఞనమే లక్షష్ెంగా 
దూస్కు పోతునని సమాజెంలో సమాచార సృషిటాత పాటు సమాచార ప్రసర 
విన్మయాలకు విశ్ష ప్రాధాన్యెం ఉెంద్. ప్రవిెం ర్డియో, తెంతి తరువాత టీవీ, ఫోను, 
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ఇపు్పడు సల్ ఫోను, అెంతరాజాలెం వచాచుయి. కెంప్్యటరుత పాటు అెంతరాజాల విసతుృతి 
పరగడెంవల్ల సెంకేతిక, విదా్యరెంగాలత పాటు జీవ, ఖగోళ, భౌతిక, నృశాస్త్ర, సమాజిక, 
తతవిశాస్రాలు, సహత్యెం మొదలైన అన్ని రెంగాలో్ల మౌలికమైన మారు్పలు వచాచుయి.

సధారణెంగా కెంప్్యటరు, దాన్ని ఆధారెంగా చేస్కునని ‘అెంతరాజాలెం’ - జ్ఞన 
విన్మయ వా్యపతుకీ తదావిరా జ్ఞన సృజనకూ వీలు కలిగసతుయి. అభివృద్ధి చెెందుతునని 
దేశాలు అభివృద్ధి చెెంద్న దేశాలను చేరుకోవడాన్కి సమాచార సెంకేతికత ఓ సధనెం. 
ఇద్ జ్ఞనాధిక్యెం లోనే కాదు, సెంకేతిక వైవిధ్యెంలోనూ ఎననిడూ లేనెంత గురితుెంపు 
పొెంద్ెంద్. దీన్న్ వివిధ ప్రాయోజక సేవలకి సెంబెంధిెంచిన ఏ అెంశాన్కైనా అనువరితుెంప 
చేయవచ్చు. అెంతరాజాలాన్కి అనుసెంధిెంచిన కెంప్్యటరు్ల ఎటువెంటి జ్ఞనాననియినా 
వాడుకకు వీలుగా మారచుడెంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తునానియి. కెంప్్యటరూ్ల అెంతరాజాలమూ 
ప్రజల అవసరాలను తీర్చుద్శలో ద్శాన్ర్దిశెం చేస్తునానియి. కెంప్్యటర్కరణలో 
భారతీయ భాషలు ప్రవేశిెంచాయి. దాన్త జతీయ బహుళ భాషల, బహుళ మాధ్యమాల 
కెంప్్యటర్కరణ ఆధున్క అవసరెంగా మారిపోయిెంద్.

శాస్త్ర సెంకేతిక విద్య, వాణిజ్యద్ రెంగాలలో కలిగన మారు్పలు భాషకు ద్శాన్ర్దిశెం 
చేస్తునానియి. సమాచార విప్లవాన్కి వాహకలుగా ప్రసరమాధ్యమాలు నేటి తెలుగుపై 
ఎకుకువ ప్రభావాన్ని చూపుతునానియి. అలాగే శాస్త్ర సెంకేతిక రెంగాల అభివృదీధి, విదేశీ 
విద్య, సెంసకుృతి, జీవనవిధానెం, వాణిజ్యెం, మొదలైన రెంగాలలో ప్రసరమాధ్యమాలు 
తెలుగు భాష మీద అధిక ప్రభావెం చూపుతునానియి. 

5.3.1 భారతదేశుంలో భాష్టవిధానుం

భారతదేశెంలో తొలినాళళు నుెంచీ సమాచార ప్రసర రెంగాలలో భాషాపరెంగా 
దేశభాషల విషయెంలో చెపు్పకోదగ్ ప్రాధాన్యెం కన్పెంచదు. సమాచార ప్రసర 
రెంగాలలో ఆధున్కెంగా పదది విప్లవమే వచిచుెంద్. అయిత్ ఇద్ భారతదేశెంలో గత 63 
ఏళ్ల కాలెంలో సధిెంచిన ప్రగతి కెంటే ఇటీవలి 15 ఏళ్ల కాలెంలో సధిెంచిన పురోగతి 
ఎకుకువ. శాస్త్ర సెంకేతిక విద్య, వాణిజ్యద్ రెంగాలలో కలిగన మారు్పలు భాషపై ప్రభావెం 
చూపుతునానియి. సమాచారవిప్లవ వాహకలయిన ప్రసరమాధ్యమాలు ప్రాెంతీయభాషలపై 
విపర్తమైన ప్రభావాన్ని చూపుతునానియి. దీన్వల్ల ప్రాెంతీయభాషలలోన్ ప్రత్్యక 
లక్షణాలు క్రమెంగా తగ్పోతాయి. అెందుకే ప్రసరమాధ్యమాలు మాెండలిక పదాలను 
వా్యపతులోకి త్వాలి. ఆకృషి పత్రికలలో జరగలేదు. నేడు కేవలెం రాజకీయవారతులే కాక శాస్త్ర 
సెంకేతిక రెంగాల విషయాలు కూడా పత్రికలలో వస్తునానియి. కాబటిటా ఇలాెంటి వారతులు, 
ప్రపెంచవారతులు రాసేటపు్పడు సమానారథాకపదాలను సృషిటాెంచ్కోవలసిన అవసరెం ఎెంత 
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ఉెంద్. ఆ కృష్ పదదిగా జరగలేదు. ఒక ఉదాహరణ చూడెండి. స్వియట్ యూన్యన్్ల 
గోరబీచెవ్ సెంసకురణలు చేసినపు్పడు ఆ వారతులు మన పత్రికలలోనూ వచాచుయి. అవి  
1. గా్లస్ న్స్తు, 2. పరిస్్రాయికా. ఈ రెండుమాటలూ రష్యన్ పదాలు. వీటిన్ మనపత్రికలు 
యథ్తథెంగా వాడాయి. అలాకాకుెండా 1. గోప్యరాహత్యెం లేదా దాపులేమి  
2. పునరవిష్వస్థాకరణ అన్ కొతతుపదాలను కలి్పెంచి ఉెంటే ప్రాెంతీయ సధారణ పాఠకులకు 
కూడా అరథామయ్్యవి.

ప్రసరమాధ్యమాలలో అవసరెం లేకునాని ఆెంగ్లపదాల వాడకెం పరిగెంద్. 
ఆెంగ్లభాషా ప్రాచ్ర్యెం అత్యెంత ప్రభావెం చూపన తొలినాళళులో సమానారథాక పదన్రా్మణాన్కి 
ప్రాెంతీయభాషలలోన్ పత్రికా రచయితలు కొన్ని విధానాలను రూపొెంద్ెంచారు. కాన్ అద్ 
ఆచరణలో మృగ్యెం. మదరాస్ ఆకాశవాణిలో ప్రతిరోజూ కొతతు పారిభాషిక పదాలను 
గురిెంచిన ఒక కార్యక్రమెం జరిగేద్. కిెందటిరోజు ఆెంగ్లపత్రికలో వచిచున కొతతు పారిభాషిక 
పదాలకు తమిళెంలో సమానారథాక పదాలను సృషిటాెంచి ప్రసరెం చేసేవారు. హెందీలో 
భా. జ. పా; మా. క. పా. మొదలైన హెందీపొడి అక్షరాలు వాడేవారు. తెలుగులో ఐరాస, 
ఐకాస అన్ కొనానిళ్ళు పత్రికలు వాడాయి. హెందీ, తమిళెం, కననిడెం, బెెంగాలీ మొదలైన 
భాషలలోన్ పత్రికలు ఆెంగ్లపదాలు చాలా తకుకువ వాడుతునానియి.

సవితెంత్ర్యన్కి ప్రవిెం జతీయసథాయిలో వారాతుపత్రికలు ఆెంగ్లభాషలోనే 
ఎకుకువ. ప్రాెంతీయభాషలపట్ల ఆదరణ జతీయసథాయి ప్రసరమాధ్యమాలలో మఖ్యెంగా 
పత్రికలలో కన్పెంచదు. అయిత్ జతీయోద్యమెంకోసెం ప్రజలను చైతన్య పరచవలసిన 
అవసరెంపై దృషిటా పటిటాన కారణెంగా అన్ని ప్రాెంతీయ భాషలలోనూ వారాతుపత్రికలు 
ప్రారెంభమయా్యయి. వాటిలో భాషావిధానెంపై ఒక సరవిజనీనమైన దృక్పథెం గానీ 
ఆచరణ గానీ లేదు. సమాను్యలకు అవి అెందుబాటులోన్కి రాలేదు. దాన్కి కారణెం 
ఆయా పత్రికలు తొలినాళళులో గ్రాెంథికభాషను వాడడమే. అయిత్ స్త్రీలకోసెం పల్లలకోసెం 
ప్రత్్యక పత్రికలు రావడెం ఆనెంద్ెంచదగ్ విషయెం. ప్రస్తుతెం జతీయసథాయి అతు్యననిత 
ప్రమాణాలు కల పత్రికలు అన్ని దేశీయ భాషలలోలనూ వస్తునానియి గానీ వాటిలో భాషపై 
శ్రదధి పదదిగా కన్పెంచదు. ఆెంగ్ల పదప్రయోగాలు వాటిలో అధికెంగా ఉెంటునానియి.

1947నాటికి భారతదేశెంలో టెలిఫోన్ అనేద్ అెందరికీ అెందుబాటులోలేన్ 
పన్మటుటా. లేదు. ఇపు్పడు టెలిఫోన్, పేజర్ల దశ దాటిపోయిెంద్. చరవాణుల విప్లవెం 
దేశవా్యపతుెంగా విసతురిెంచిెంద్. ప్రస్తుతెం భారతదేశెంలో 52 కోట్లకు పైగా ప్రజలు 
చరవాణులను వాడుతునానిరన్ ఒక అెంచనా. ఇెంకా 50 కోట్లమెంద్కి కావాలి్స ఉెంద్. 
వీటిలో మాతృభాషా విన్యోగెం కావలసినెంత సథాయిలో ఇప్పటికీ లేదు.
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టెలివిజను్ల కూడా నేడు అతిసమాను్యడికి సైతెం అెందుబాటులోకి వచాచుయి. 
1995 సెంవత్సరెం వరకు కేవలెం దూరదర్శన్ సెంబెంధిత ప్రభుతవి ప్రసర సధనాలు 
మాత్రమే సమాచార సధనాలు. ఇపు్పడు 24 గెంటల వారాతు ప్రసరాలు, సిటాెంగ్ ఆపర్షను్ల, 
లైవ్ కవర్జీలు గల ప్రయివేటు ఛానళ్ళు రెంగప్రవేశెం చేశాయి. వీటిలో కచిచుతమైన 
భాషావిధానెంగానీ చితతుశుద్ధిత కూడిన ఆచరణగానీ కన్పెంచవు. ఎకుకువగా ఆెంగ్లభాషను 
విన్యోగెంచడమే ఆధున్కత అనే చెడుసెంకేతాన్ని ఇవి ప్రజలకు అెంద్ెంచడెం 
దురదృషటాకరెం.

5.3.2 రాష్ట్రుంలో భాష్టవిధానుం

సమాచార సెంకేతిక రెంగాలలో ప్రసర విన్మయ వా్యపతుకీ భారతీయ భాషల 
అభివృద్ధికీ, వాటి సహజ సథానాన్ని అెంద్ెంచే ప్రయతానిలు జరుగుతునని సెంధి కాలెంలో 
మనెం ఉనానిెం. కెంప్్యటరూ్ల అంతర్జాలం విశవివా్యపత విపెంచి (www) అక్షరాస్యతన్ 
పెంచడాన్కేగాక, మానవ వనరుల బహుళ ప్రయోజనాల కోసెం ఉపయోగపడుతునానియి. 
ఈ సెందర్భెంలో వీటిన్ ప్రజలెందరికీ చేరువ చేయాలి. జతీయ లక్ష్యలను చేరుకోవడాన్కి 
తగనవీ ప్రయోజనకరమైనవీ అయిన సెంకేతిక విజ్ఞన వీథులుగా వీటిన్ భావిెంచాలి. ఇవి 
భాషల మధ్యనునని సెంకేతికతకు సెంబెంధిెంచిన సెంఖి్యక వ్యతా్యసన్ని (డిజిటల్ డివైడ్) 
తగ్ెంచడాన్కి ఉపయోగపడతాయి.

సమాచారెం ఎకుకువమెంద్కి చేరువకావడమే లక్షష్ెంగా గల పత్రికలు, ర్డియోలూ, 
చలనచిత్రలు, టీవి, మొదలైన ప్రసరమాధ్యమాలు ప్రజల వ్యవహారభాషనే వాడాలి. 
ప్రభుతవి ర్డియోకేెంద్రాలలో దూరదర్శన కేెంద్రాలలోనూ కేెంద్రెంనుెంచి ప్రసరమయ్్య 
కార్యక్రమాలు హెందీ ఆెంగ్ల భాషలలో ఉెంట్యి. ప్రాెంతీయ కార్యక్రమాలు మాత్రెం 
ప్రాెంతీయ భాషలలో ఉెంట్యి. ఈ విధెంగా బహుభాషా వ్యవహారాన్కి వీటిలో అవకాశెం 
ఉెంటుెంద్. అయిత్ ప్రాెంతీయ కార్యక్రమాల రూపకల్పనలో సథాన్క మాెండలికాలకు 
ప్రాధాన్యెం కలి్పెంచడెం దావిరా సమాచారెం ఎకుకువగా ప్రజలకు చేరువచేయవచ్చు. వీటి 
శ్రోతలు కూడా ఎకుకువగా గ్రామీణప్రాెంతాలకు చెెంద్నవార్. కేెంద్రనుెంచి ప్రసరమయ్్య 
కార్యక్రమాలకు అనువాదాలు అెంద్ెంచే వ్యవసథా కూడా అన్ని ప్రాెంతీయకేెంద్రాలలో ఉెంటే 
భాషాభివృద్ధి, ఉపాధి కల్పన పరుగుతుెంద్. ప్రయివేటు సెంసథాలు నడిపే ఎఫ్ ఎమ్ ర్డియోలు, 
టీవీఛానళ్ళు దీన్కి భిననిెం. ఇపు్పడు ఇవనీని జనబాహుళా్యన్ని బాగా ఆకరి్షస్తునానియి. కాబటీటా 
వీటిదావిరా భాషావికాసన్కి ద్హదెంచేసే భాషావిధానాన్ని రూపొెంద్ెంచ్కోవాలి. 
భాషకోసెం కృషిచేసే మాధ్యమాలకు ప్రభుతవిెం ప్రత్్యక ప్రోతా్సహకాలను ప్రకటిెంచాలి. 
ప్రజలభాషలలోనే కార్యక్రమాలు విధిగా రూపొెంద్ెంచాలనీ సథాన్క మాెండలిక భాషలకు 
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అెందులో ప్రాధాన్యెం కలి్పెంచాలనీ వాటికి ప్రసరమాధ్యమాలకు అనుమతులను 
జర్చేసేటపు్పడు ప్రభుతవిెం న్బెంధనలను పట్టాలి. అనుమతులను కొనసగెంచేటపు్పడు 
భాషాపరెంగా వాటి పన్తీరును సమీక్ెంచాలి.

కేెంద్రప్రభుతవిరెంగ సెంసథాలు హెందీ, ఆెంగ్లెం, ప్రాెంతీయ భాషలను సెందరా్భన్కి 
తగనవిధెంగా వాడతాయి. పత్రికలయిత్ సధారణెంగా ఏదైనా ఒక భాషకే పరిమితమై 
ఉెంట్యి. అయిత్ ప్రాెంతీయ వారతులను ఆయా ప్రాెంతాలలో ఉెండే సథాన్క విలేకరులే 
రాసతురు. దాన్వల్ల పత్రికలలో కొెంత మాెండలికపదాల రెంగప్రవేశెం జరుగుతుెంద్. 
మెయిన్ ఎడిషన్లను కూడా మాెండలిక భాషలవార్గా మద్రిసూతు వాటిలో మాెండలిక 
పదాలకు తగన ప్రాధాన్య కలి్పెంచాలి. అలాగే చలనచిత్రలు, టీవీ కార్యక్రమాలు 
వారతులను ధారావాహకాలను ప్రత్్యక కార్యక్రమాలను ప్రత్్యకెంగా మాెండలిక భాషలలోనే 
రూపొెంద్ెంచ్కోవాలి. ప్రసర మాధ్యమా లన్నిెంట్ భాషామారకెం (code switching), 
భాషామేళనెం (code mixing) కాసతు అతిగా ఉెంటుెంద్. లేఖనెంలో కెంటే మౌఖికెంలో 
ఇద్ ఎకుకువ. సెంసథాలు ప్రాెంతీయభాషలలోనూ మాెండలికాలలోనూ సరన పదాలు 
అెందుబాటులో ఉననిపు్పడు ఆ పదాలనే వాడేలా ప్రసరమాధ్యమాలలో భాషావిధానెం 
ఉెండాలి. ఇలా చేసేతు భాషాభివృద్ధి, పరిరక్షణ స్లభమవుతుెంద్. ప్రాెంతీయభాషా 
న్పుణులకూ తెలుగు మాధ్యమెంలో చదువుకొననివారికీ ఉపాధి లభిస్తుెంద్.

సూచనలు:

1.  సధారణ ప్రజన్కాన్కి ఉపయోగపడేలా సమస్యలకు పరిషాకురాలు తెలుగు లోనే 
అెంద్ెంచే, చరాచువేద్కలూ, సైటూ్ల రావాలి.

2.  ఎలకా్రాన్క మాధ్యమెం దావిరా తెలుగులో అెంతరాజాతీయ భాషలకు సమాెంతరెంగా 
సమసతు విషయాలనూ సృషిటాెంచాలి.

3.  సమాచార సెంకేతిక సేవికలు (సరవిరు్ల) తెలుగు భాషలో అెందుబాటులో ఉెండాలి.

4.  భాషా సెంగణక అెంతరాజాల సెంకేతికతలపై దృషిటా సరిెంచి ఈ సెంకేతిక వసతులను 
తకుకువ ధరలో ప్రజల భాషలలో అెంద్ెంచాలి.

5. కనీసెం తెలుగుపత్రికలలో వాడుతునని ఆెంగ్లపదాలను గురితుెంచి వాటికి 
ప్రతా్యమానియాలను సూచిెంచే ద్శగా ఈ ప్రయతనిెం ఉెండాలి.

6. సమయానుసరెంగా ప్రజలనుెండి ఆెంగ్లపదాలకు తగన మాటలను సేకరిసేతు 
వ్యవహారాన్కి దగ్రగా ఉనని పదాలు వా్యపతులోకి వచేచు అవకాశెం ఏర్పడుతుెంద్.
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7. ప్రస్తుతెం రాష్టెంలో తెలుగు అధికసెంఖ్్యకవర్ భాషగానూ ఉరూది అల్ప సెంఖ్్యక 
వర్ భాషగానూ ఉెంద్. ఈ భాషల మధ్య సెంఖి్యకన్ఘెంటువులు విరివిగా కావాలి. 
ప్రసర మాధ్యమాలకు ఇవి ఎెంతగాన్ సహకరిసతుయి.

8.  ఇప్పటిదాకా విశవిసెంకేతఖతులలో (Unicode fonts) లేన్ తెలుగు సహతా్యన్ని 
విశవిసెంకేత ఖతులలోన్కి మార్చు మారి్పడి సధనాలు కావాలి.

9.  ఆన్ లైన్ లోనూ ఆఫ్ లైన్ లోనూ విరివిగా న్ఘెంటువులను వాడుకునే సౌలభా్యలు 
కలగాలి.

10.  ఎన్ని ఎకుకువ తెలుగు న్ఘెంటువులు అెంతరాజాలికలో చేరిత్ తెలుగు అెంతగా 
బలపడుతుెంద్.

11.  ఆధున్క అవసరాలకు ధీటుగా తెలుగు భాష తయారు కావాలి.

12.  తెలుగు మాధ్యమెంలో కెంప్్యటర్ చదువులు కూడా రావాలి.

13. విశవివా్యపతుెంగా తయారవుతునని జ్ఞన సృషిటాన్ యెంత్రనువాదాలతనూ 
లిప్యెంతర్కరణతనూ సమాచారప్రసర సధనాలు తెలుగులో అెంద్ెంచగలగాలి.

14. మద్రణ మాధ్యమాన్కి దూరమైన మాెండలికాలు ప్రసర అరహుతను పొెందాలి. ఆ 
మేరకు టీవీ మాధ్యమాలు ఆయా ప్రాెంతాల ప్రేక్షకులను ఆకరి్షెంచేలా మాెండలిక 
భాషావా్యపతుచేయడాన్కి కృషిచేయాలి.

5.4 నా్యపాలన రుంగుంలో భాష్ట విధానుం

ప్రజలకోసెం ప్రజలచేత ప్రజప్రతిన్ధులు సగెంచే పాలనలో నా్యయాన్ని 
తవిరితెంగా పారదర్శకెంగా అెందరికీ అెందుబాటులో ఉెండేవిధెంగా అెంద్ెంచగలగడెం 
స్పరిపాలనకు గీటురాయి. ఇద్ వాసతువెంగా జరగాలెంటే ప్రజలభాషలోనే జరగాలి. 
ఫిరా్యదు స్వికరణ నుెండి ఋజుసేకరణ, వాదాలూ తీరు్పలూ అనీని ప్రజలభాషలో జరగాలి. 
జిలా్ల నా్యయసథానెంవరకూ పై విధానెం అమలులో ఉనాని ఆచరణలో తకుకువ. హైకోరుటా 
పరిధిలో ప్రత్్యక అనుమతులత ప్రజలభాషలో నా్యయ పాలన సధ్యమే. అయిత్ కొన్ని 
ఇబబీెందులను అధిగమిెంచాలి.

న్యమాలు:

1.  నా్యయసథానాలలో అన్ని విభాగాలలో కిెంద్ సథాయి నుెంచి ఉననిత సథాయి వరకు 
అన్నిెంటిలో తెలుగు ఉెండాలి.

2.  పరా్యదుల స్వికరణా ఋజుసేకరణా, వాదాలూ, తీరు్పలూ ప్రజలభాషలోనే జరగాలి.
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ప్రాతిపద్క

ప్రజప్రభుతవిెంలో ద్గువసథాయి నా్యయసథానాలలో నా్యయెం దొరకన్ పైరుడు 
ఉననితనా్యయసథానాన్ని ఆశ్రయిెంసతుడు. అలాెంటపు్పడు దేశభాషలో ఫిరా్యదు చేయడెం 
తనకు తెలిసినభాషలోనే వాద్పవాదాలు జరుపుకొన్ తీరు్ప పొెందడెం, పొెందాలన్ 
కోరుకోవడెం అతడి ప్రాథమిక హకుకు.

5.4.1. భారత దేశ భాష్టవిధానుం

రాజ్యెంగెంలోన్ 17 వ విభాగెం, 2 వ అధా్యయెం, 348 వ ప్రకరణెం ప్రకారెం 
(చూ. అనుబెంధెం 1) భారతదేశెంలోన్ నా్యయసథానాలలో స్ప్ెంకోరుటా, హై కోరుటాలలో 
ఆెంగ్లెం వాడాలన్ రాజ్యెంగెం స్పషటాెం చేసిెంద్. ఫిరా్యద్తరపు నా్యయవాదులు ఫిరా్యదులను, 
ఆెంగ్లెంలోనే సమరి్పెంచాలి. అయిత్ ద్గువ నా్యయసథానాలలో ఆయా ప్రాెంతాల అధికార 
భాషలకు అవకాశెం ఉెంద్.

కానీ రాజసథాన్, బీహార్, ఉతతురప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ రాషా్రాలలోన్ హైకోరుటాలలో 
హెందీకి అనుమతి ఉెంద్. అయిత్ గవరనిరు అనుమతిత రాష్ట అధికార భాషను హైకోరుటాలో 
వాడే వీలు ఉెంద్. దీన్న్ ఆసరాగా తీస్కొన్ ప్రజల వదదికు నా్యయవ్యవసథాను మరిెంత 
చేరువ చేయాలెంటే ప్రాెంతీయ భాషలు ఉననిత నా్యయసథానాలలో వాడాలన్ తమిళనాడు 
వాద్ెంచిెంద్.

5.4.2 రాష్ట్రుంలో భాష్టవిధానుం

ఆెంధ్రప్రదేశ్ అధికార చటటాెం 1966 ప్రకారెం రాషా్రాన్కి తెలుగు అధికార భాష. 
దీన్త తెలుగును విధాన న్రా్మణ భాషగా నా్యయ పాలన భాషగా ఉపయోగెంచడాన్కి 
మార్ెం ఏర్పడిెంద్. అయిత్ నా్యయపాలనా భాషగా తెలుగును విన్యోగెంచటెంలో 
కొన్ని సమస్యలు ఉనానియి. చట్టాలు అనీని ఆెంగ్లెంలో ఉనానియి. వాటిన్ తెలుగు చేయాలి, 
తరువాత చట్టాలను తెలుగులో రూపొెంద్ెంచాలి. ఆెంగ్లెంలో ఉనని చట్టాలను తెలుగులో 
వరితుెంపచేసి వా్యఖ్యన్ెంచటెంలో ఆచరణప్రవికమైన ఇబబీెందులు ఉనానియి. అెందువల్ల 
1964లో రాష్ట ప్రభుతవిెం అనువాద సెంఘానీని నా్యయశాఖలో ఒక అనువాద విభాగానీని 
ఏరా్పటు చేసిెంద్. అయిత్ ఈ అనువాదాలు 1966 అధికార భాషా చటటాెం ప్రకారెం గవరనిరు 
ఆధవిర్యెంలో ప్రచ్రితెం అయినపు్పడు అధికార పాఠాలు అవుతాయి. అదీకాక చట్టాల, 
ఆధికారిక ప్రకటనల విషయెంలో మర్క సమస్య ఉెంద్. శాసనసభలో ఏ భాషలో చటటాెం 
చేసేతు ఆ భాషలోనే అద్ అధికార ప్రకటన అవుతుెంద్. అయిత్ ఆ భాష - బిలు్లలలోనూ, 
చట్టాలలోనూ వాడవలసిన భాషగా శాసనసభ దావిరా న్ర్యిెంచబడి ఉెండాలి. అదే అధికార 
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భాష అవుతుెంద్. శాసనసభలో ఆెంగ్లెంలో ప్రవేశపటిటాన బిలు్ల గానీ, ఆమోద్ెంచిన చటటాెం 
గానీ ఇతర భాషలలోన్కి అనువద్ెంచినపు్పడు ఆ అనువాదెం ఆధికారిక పాఠెం అవవిదు. 
అద్ ఆ భాష రాన్వారికి చట్టాన్ని తెలిపేెందుకు మాత్రమే ఉపయోగపడుతుెంద్. అెంత్కానీ 
నా్యయశాస్త్రర్త్య లేదా రాజ్యెంగపరెంగా ఆ అనువాదాన్కి ఎలాెంటి ప్రామాణికత ఉెండదు. 
అెందువల్ల అ చట్టాల అనువాదాలను కోరుటాలు ప్రామాణికెంగా స్వికరిెంచవు. అలాగే 
తెలుగులో చేసిన చట్టాలు ఉెంట్యి. వాటి ఆెంగ్ల పాఠాలు గవరనిరు అధికారెం కిెంద రాష్ట 
గెజిట్ లో ప్రచ్రిెంచబడతాయి. అలా ప్రచ్రిెంచబడిన ఆెంగ్ల అనువాదాన్ని ఆ చట్టాన్కి 
సెంబెంధిెంచిన ఆెంగ్ల అధికార పాఠెంగా భావిెంచాలన్ 348(3) అధికరణెం న్ర్దిశిస్తుెంద్. 
ఇలాెంటివాటినే హైకోరుటాలు, స్ప్ెంకోరుటా అధికార పాఠాలుగా స్వికరిెంచవలసి ఉెంటుెంద్. 
ఈ విధెంగా ఈ సమస్యను అధిగమిెంచవచ్చు. అలాగే కేెంద్ర అధికార భాష అయిన 
హెందీలోకి అనువాదెం జరగవలసి ఉెంద్. ఈ విధెంగా పాలన, నా్యయశాఖలలో అధికార 
భాషగా తెలుగు వాడకాన్కి అవకాశాలు ఉనానియి. తవిరలో తెలుగులో చట్టాలు చేసేెందుకు 
తెలుగు చటటా సభలో్ల న్ర్యెం చేయాలి.

2012లో అప్పటి అెంధ్రప్రదేశ్ హైకోరుటా ప్రధాన నా్యయమూరితు శ్రీ. ఎన్. వి. రమణ 
గారు తీస్కునని విధాన న్ర్యెం నా్యయ పాలనలో తెలుగు వా్యపతుకి మార్దర్శనెం.

సూచనలు:

1.  ఆలోచన మాతృభాషలోనే పుడుతుెంద్. వ్యకీతుకరణ అదే భాషలో ఉెండటెం స్ఖెం. 
అెందుకే నా్యయసథానెంలో వాద ప్రతివాదాలూ తీరు్పలూ అధికార భాషలో ఉెండేలా 
చర్యలు తీస్కోవాలి.

2.  నా్యయ, పాలన రెంగాలకు పారిభాషిక పదకోశాలు విరివిగా రావాలి.

3.  ప్రజలభాషలో నా్యయపాలన పరిభాషకై కృషి చేసిన తెలుగు పత్రికలకు, వ్యకుతులకు, 
విదా్యలయాలకు, సెంసథాలకు, విదా్యరుథాలకు, నా్యయసథానాలకూ ప్రభుతవిెం 
ప్రోతా్సహకాలు ప్రకటిెంచాలి.

4.  జన వ్యవహారాన్ని దృషిటాలో పటుటాకొన్ తెలుగులో నా్యయపాలనా పదకోశ న్రా్మణాలు 
జరగాలి.

5.  హైకోరుటాలో వచిచున అనేక తీరు్పలకు తెలుగు అనువాదాలు రావలసిన అవసరెం 
ఉెంద్.

6.  రాష్ట శాసనసభలలో చేసిన అన్నిరకాల చట్టాలకు, బిలు్లలకు సెంబెంధిెంచిన తెలుగు 
పాఠాలు అెందరికీ అెందుబాటులోన్కి రావాలి.
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7.  దేశెంలోనూ, రాషా్రాలలోనూ ఉనని చటటాసభలలో దేశభాషలు వాడేెందుకు 
వీలుకలి్పెంచిన రాజ్యెంగమే ఉననిత నా్యయసథానాలలో దేశభాషలు వాడేెందుకు 
ఎన్ని అడడుెంకులు ఏర్పరచిెంద్. రాష్ట, దేశ ఉననిత నా్యయసథానాలలో దేశభాషలు 
వాడాలెంటే గవరనిరు, రాష్టపతుల ఆమోదెం కావాలి. ఈ పరిసిథాతి మారాలి. 
ప్రతిచటటాెం తెలుగులో చేయాలి. దాన్కి ప్రతిగా ఆెంగ్ల అనువాదెం తయారవావిలి. 
నా్యయసథానాలలో ఫిరా్యదులూ వాద్పవాదాలూ తీరు్పలూ అనీని తెలుగులో 
ఉెండేవిధెంగా చర్యలు తీస్కోవాలి.

5.5 వృత్్త, వ్వసాయ, వాణిజ్్ది రుంగాలలో భాష్ట విధానుం

 ఈ రెంగాలలో తరతరాలుగా ప్రజలు మాతృభాషనే వాడడెం మఖ్యెంగా 
గమన్ెంచదగ్ విషయెం. అయిత్ ఆధున్కీకరణ, ప్రపెంచీకరణ నేపథ్యెంలో ఆధున్క వృతితు, 
వ్యవసయ వాణిజ్యద్ రెంగాలు మౌలికమైన మారు్పలకు లోనవుతునానియి. వివిధ వృతుతులు 
వ్యవస్థాకృతెం కావడెంవలా్ల వ్యవసయవాణిజ్యలు ప్రపెంచీకరణ మెంగట్్ల చేరడెంవలా్ల 
భాషల ప్రాధాన్యెం పరిగెంద్. ఈ ప్రాెంతీయ అెంతరాజాల అవసరాలకు అనుగుణెంగా ఈ 
రెంగాలలో భాషావిధానెం ఉెండటెం అవసరెం.

న్యమాలు:

1. వృతితు, వ్యవసయ, వాణిజ్య రెంగాలలో సేవలెంద్ెంచేవారికి సథానీయ/ప్రాెంతీయ 
భాషలే ప్రాథమిక భాషలు. ఈ రెంగాలలో సేవలెందుకోనే వారు ప్రజలే. అెందువల్ల 
ఈ రెంగాలలో భాషావిధానెం ప్రజల భాషకే పటటాెం కట్టాలి.

2. ప్రపెంచీకరణ, సథాన్కీకరణ నేపథ్యెంలో ప్రజల/సథాన్క భాషలోనే వరతుక వాణిజ్య 
వ్యవహారాలు జరిపేలా న్యెంత్రిెంచాలి.

3. వాణిజ్యెంత సెంబెంధెం ఉనని వ్యవసయ, ఆరిథాక, సమాజిక, వా్యపార 
శాస్రాధ్యయనెం తెలుగు మాధ్యమెంలో చద్వే అవకాశెం అన్ని సథాయిలలోనూ 
కలి్పెంచాలి.

4. వృతుతులకు సెంబెంధిెంచిన అన్ని వ్యవహారాలో్లనూ, తెలుగుభాషను సెంకేతికెంగా 
ఉపయోగెంచేలా పరిశోధనలు జరగాలి, వాటిన్ ప్రోత్సహెంచాలి. అెందుబాటులోన్కి 
త్వాలి.

5. వృతితువ్యవసయ విశవివిదా్యలయాలలో వాడే ప్రత్్యక పారిభాషిక తెలుగును 
తప్పన్సరిగా బోధిెంచే విధానెం ఉెండాలి.
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ప్రాతిపద్క:

మానవజీవితెంత అనేక రెంగాలు మడివడి ఉనానియి. ఆ రెంగాలలో వ్యకుతులు 
నైపుణ్యెం సధిెంచాలెంటే సహజెంగా భాషా దక్షత ఉెండాలి. అెందుకు దేశీయ భాషలు 
ఎెంతగాన్ సహకరిసతుయి. ఏద్ ఒక రెంగ ప్రమేయెం, ప్రభావెం లేకుెండా మానవ జీవితెం 
సగదు. ఎెంచ్కొనని రెంగాలలో న్రెంతరెం శ్రమిెంచడెం మానవజీవన పరమ కరతువా్యలలో 
ఒకటి. ఈ ప్రక్రియ కొన్నిసరు్ల ఉదేదిశప్రవికెంగా మరికొన్నిసరు్ల అనుదేదిశ ప్రవికెంగా 
జరుగుతుెంద్. ఈ రెంగాలు వృతితున్ బటిటా ప్రవృతితున్ బటిటా ఏర్పడేవి కూడా ఉెంట్యి. 
కేవలెం వృతితు ఆధారిత రెంగాలలోనే కృషి ఉపాధి కేెంద్రకెంగా జరుగుతుెంద్. ప్రవృతితు 
ఆధారిత రెంగాలలో కృషి బహుమఖీనెంగా ఉెంటుెంద్. దీన్కి కారణెం ఆ రెంగెంపై ఉెండే 
ఆసకితు. వీటిలో రెండో కోవకి చెెంద్న ప్రవృతాతుష్ధారిత రెంగమే విదా్యరెంగెం. మిగలిన 
అన్నిరెంగాలూ విదా్యరెంగెంపైనే ఆధారపడి ఉనానియి. అన్నిరెంగాలకూ వెళ్ళు వ్యకుతులను 
విదా్యరెంగమే తయారుచేస్తుెంద్. విదా్యపరమైన రెంగాలలోనేకాక సమాన్యెంగా వృతితు, 
వ్యవసయ వాణిజ్య రెంగాలత సెంబెంధెం ఉనని ప్రతివ్యకితుకీ భాష ఉపయోగపడడెం 
ప్రస్తుతెం సెంకేతికత సధిెంచిన విజయెం.

5.5.1 దేశుంలో భాష్టవిధానుం

ఆధున్కీకరణ తెచిచున మారు్పలకు లోనుకాన్ రెంగెం అెంటూ భారతదేశెంలోఏమీ 
లేదు. వృతితు, వ్యవసయ, వాణిజ్య రెంగాలలో కూడా విపర్తమైన మారు్పలు సెంభవిెంచాయి. 
కేెంద్రెంలో పెంచవర్ష ప్రణాళిక సెంఘెం ఉెంద్. సహకార పరపతి సెంఘమూ ఉెంద్. పాడి 
పెంటలకు సెంబెంధిెంచిన సేవలూ, వ్యవసయ ఆధారిత సేవలూ, ఉదా్యనవన సేవలూ, 
ఇెంకా మత్సష్ పరిశ్రమసేవలూ ఇలా ప్రతి వృతితుకీ వ్యవసయ వాణిజ్య రెంగాలవారికీ అనేక 
సేవాకార్యక్రమ ప్రణాళికలు ఉనానియి. ఈ సేవలను అెందుకోవలసినవారిలో చినానికారు, 
సననికారు రతులునానిరు. వీరితపాటుగా అవకాశబాహు్యలూ అసెంఘటిత రెంగాల వారూ 
ఉనానిరు. వారికి అెంద్ెంచవలసిన సేవలు వారికి సరిగా్ అెందాలనాని ఆ అవకాశాలను 
వారు నూటికి నూరుశాతెం అెంద్పుచ్చుకొన్ మెందుకు సగాలనాని భాష వారికి కొెంచెెం 
కూడా అడుడుకటటా వేయకూడదు. అలా వేసేతు అద్ వారి అభివృద్ధికే గొడడులిపటుటా అవుతుెంద్. 
అెందుకే వారికి భాషా పరమైన సహకారెం సెంప్ర్ెంగా అెందాలి. అద్ వారి వారి మాతృ 
భాషలలోనే ఉెండాలి. వృతితు, వ్యవసయ, వా్యపార విషయాలలో భాషా పరమైన కషాటాలను 
అధిగమిెంచడాన్కి వారికెంటూ ఎటువెంటి ఎరా్పటూ్ల లేవు. ఆయా రెంగాలు చాలా వరకూ 
నేరుగా రాషా్రాల పరిధిలోనే ఉెండడెం దీన్కి ఒక కారణెం కావచ్చు.
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5.5.2 రాష్ట్రుంలో భాష్టవిధానుం

కేెంద్రెంలో లాగా రాష్టెంలో కూడా ఎటువెంటి ప్రత్్యక భాషా విధానెం లేదు. 
కూరగాయల పెంపకెం, ప్ల పెంపకెం లాెంటివి అన్ని రాషటారాలలోనూ పరిశ్రమలుగా 
రూపాెంతరెం చెెందుతునానియి. అవి వా్యపారాలుగానూ మారుతునానియి. ఎెందరో 
రతులు చేపల పెంచడెం, కూరగాయలు పెండిెంచటెం, ప్లు ప్యిెంచడెం వాటిన్ ఇతర 
దేశాలకు, రాషా్రాలకు ఎగుమతి చేయడెం దావిరా జీవన్పాధిన్ పొెందుతునానిరు. ఇవి 
ఇెంకా బాగా ఎద్గ పరిశ్రమల సథాయిన్ పొెందాలెంటే వారికి కావలసిన విషయపరిజ్ఞనాన్ని 
వారి వారి భాషలలోనే అెంద్ెంచాలి. తెలెంగాణా, ఆెంధ్రప్రదేశ్ రాషా్రాలలో తెలుగులో 
అెంద్ెంచాలి. ఈ పరిశ్రమలత సెంబెంధెం ఉనని పాలనాశాఖలు అనీని తెలుగులోనే వారికి 
అెంద్ెంచాలి. ప్రస్తుతాన్కి ఈ రెంగెంలో ప్రత్్యకిెంచి ఎలాెంటి భాషా విధానెం లేదు కానీ 
మారుతునని పరిసిథాతులకు అనుగుణెంగా ఈ రెంగాలలో పన్చేసే వారికి శిక్షణ న్వవిడెం 
అవసరెం. అెంతరాజాతీయెంగా ఆయా రెంగాలలో వస్తునని ఆధున్క పోకడలూ, ఆధున్క 
సదుపాయాలూ పన్మటూ్ల, ఆధున్క పరిశోధనల ఫలాలూ ఇవనీని వారికి అెంద్ెంచగలిగత్ 
పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెెందుతాయి. ఈ ప్రక్రియ మొతతుెం ప్రాెంతీయభాషలో జరిగత్నే 
విన్యోగెంచ్కొనే వారికి సౌకర్యవెంతెంగా ఉెంటుెంద్. వారికి స్లభెంగా, అరథామయ్్య 
ర్తిలో దేశభాషలలో అెంద్ెంచినపు్పడే ఇద్ సధ్యమవుతుెంద్. వారి అవసరాలను గురితుెంచి 
వారి వారి ప్రత్్యక అవసరాలను తీరచుడాన్కి పటిషటామైన ఒక భాషావిధానెం ఏర్పడటెం 
అవసరెం. ఈ రెంగెంలో పన్ చేసే వారెందరికీ వారికి కావలసిన సమాచారాన్ని తెలుగులో 
పొెందే హకుకు వారికి ఉెంద్. దాన్న్ అెంద్ెంచే బాధ్యత ప్రభుతావిన్దే.

సూచనలు:

1. మాతృభాషాభివృద్ధి ఎెంత కాదనుకునాని భాషాభిమానెం దావిరానే సధ్యెం.

2. రాజకీయ, ఆరిథాక, సమాజిక కారణాల వల్ల కలిగే భాష పట్ల న్ర్లక్షష్ వైఖరిన్ 
అరికట్టాలి.

3. వివిధ రెంగాలలో మాతృభాషాప్రామఖ్యెం పరిగత్ భాషాభిమానమూ, అభివృద్ధి 
వాటెంతట అవే పరుగుతాయి.

4. మాతృభాషామాధ్యమాన్కీ ఉద్్యగాలకూ సహజసెంబెంధెం ఏర్పరచాలి.

5. ఆెంగ్ల భాషానైపుణ్యెంత మెంచి కొలువులు దొరుకుతునానియి. ఈ పరిసిథాతి తెలుగులో 
రావాలి. అన్ని రెంగాలలోనూ మాతృభాషా నైపుణా్యల రెంగప్రవేశమే ఈ సమస్యకు 
పరిషాకురెం. మాతృభాషా మాధ్యమవిద్య నేరుగా సేవారెంగాన్కి సెంబెంధిెంచినద్. 
ప్రభుతవి రెంగాలలో పన్చేసేవారు (పాలన, వైద్య, ఆరిథాకాద్ సేవలు) తెలుగు 
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మాధ్యమెంలో చద్విగానీ తెలుగు భాషను మూడు సెంవత్సరాలు ప్రత్్యక భాషగా 
నేరిచు గానీ ఉెండాలి.

6. పాలన, సేవా వాణిజ్య రెంగాలలోనూ తెలుగు వాడకెంలో ఉతతుమ ప్రతిభ కనబరిచిన 
వారికి ప్రోతా్సహకాలను అెంద్ెంచాలి.

6.0 సమస్లు - పరిష్టకారాలు

తెలుగుభాషను ప్రధానభాషగా వాడే రాషా్రాలుగా ఆెంధ్రప్రదేశ్, తెలెంగాణ 
ఆవిర్భవిెంచాయి. రాషా్రాలు వేరనా వ్యవహార బాష ఒకకుటే కాబటిటా రాబోయ్ కాలెంలో 
ఏర్పడబోయ్ ప్రభుతావిలు కలిసికటుటాగా భాషాభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేపటటావచ్చు.

ఉమ్మడి కారా్యచరణ ప్రణాళిక అవసరెం. అెందులో సెంకుచితమైన ఆలోచనలకు 
తావు లేకుెండా భాషా సమస్యల పట్ల దృషిటాసరిెంచాలి. తెలుగు భాషాసమస్యను 
పరిషకురిెంచాలెంటే రాజకీయాలకూ, ప్రాెంతాలకూ, సవిరథాప్రయోజనాలకూ అతీతెంగా 
మెందుకు సగాలి. భాషాప్రగతికి రూపకల్పన చేసేవిధెంగా, తెలుగుభాష న్త్యవ్యవహారెంలో 
పరిఢవిలే్ల విధెంగా దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాల సధన ద్శగా భాషావిధానెం ఉెండాలి.

ఈ రాషా్రాలలో ప్రజలభాష తెలుగు. పరిపాలన, సేవ, వృతితు, వ్యవసయ, వాణిజ్య, 
విద్య, వైద్య తద్తర రెంగాలలో తెలుగు తెలియన్ వారు ఆయా సేవలను అెంద్ెంచలేరు. 
కాబటిటా విదా్యరహుతలలో తెలుగులో నైపుణ్యెం అభిలషణీయెం/ఆవశ్యకెంగా గురితుెంచాలి.

సచివాలయెం, నా్యయసథానాలు సమాచార ప్రసర సధనాల సెంసథాలు తెలుగులో 
తమ కార్యకలాపాలను న్రవిహెంచడెం ఎెంత అవసరెం. తెలుగు భాష అమలు కోసెం 
అధికార భాషా సెంఘెం గ్ెంథ్లనూ, న్ఘెంటువులనూ సెంఖీ్యకరిెంచాలి.

తెలుగు మాధ్యమెంలో విదా్య బోధన తెలుగు జతి వికాసన్కి ద్హదకారి. 
అన్యభాషా మాధ్యమెందావిరా అభివృద్ధి కషటాసధ్యెం.

సహజమైన భావ ప్రేరణ, ప్రగతి, మాతృభాష వల్లనే వస్తుెంద్. మాతృబాషలో 
విదా్యబోధన వల్ల గ్హణ సమరథాష్ెం, సృజనాత్మకత పరుగుతాయి.

భాషాసెంకి్లషటా భారతదేశెంలో విదా్యరుథాల భాషానైపుణా్యలు, జీవనవికాసెం 
వేగవెంతమూ ప్రగతికారకమూ కావాలెంటే, భారతదేశెంలోన్ ప్రాెంతీయభాషల అసిథాతవిెం 
ప్రశానిరథాకెంగా మారకుెండా ఉెండాలెంటే త్రిభాషా సూత్ర విధానెం అమలు చేయడెం ఎెంత 
ప్రయోజనకరెం. దీన్ని గమన్ెంచి దాన్ అమలు ద్శగా ఇరు ప్రభుతావిలూ చితతుశుద్ధిత కృషి 
చేయాలి.
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పాలనాభాషగా తెలుగు అమలుపై రాష్ట సథాయి అవగాహనా సదస్్సలు జరగాలి.

పోటీ పర్క్షలన్నిెంటిలోనూ తెలుగు భాషా నైపుణా్యలను సధిెంచటెం, తెలుగువారిత 
పాటు ఇతర మాతృభాషల వారికీ తప్పన్సరి చేయాలి.

ప్రజల వదదికు పాలన అనేద్ తెలుగు భాషను పరిపాలనా బాషగా ప్రితుగా అమలు 
పరిచినపు్పడే సధ్యెం. అెందుకు విధివిధానాలను రూపొెంద్ెంచ్కొన్ మెందుకు సగాలి. 

ప్రజల భాషలో పాలన సగడాన్కి సమాజెంలో మారు్ప మననుెండే ప్రారెంభెం 
కావాలి. శాఖల వార్గా ప్రత్్యక పదకోశాలను రూపొెంద్ెంచ్కున్, కెంప్్యటర్ దావిరా 
తెలుగు వాడకాన్ని అమలుచేయాలి.

తెలుగును అధికారభాష గా ప్రవేశపటిటాన బిలు్ల చటటాెం అయిెంద్. ప్రభుతవి శాఖలు 
తెలుగులోనే ఉతతుర ప్రతు్యతతురాలు నడపాలన్ ప్రభుతవి ఉతతురువిలూ ఉనానియి. పరిపాలనా 
భాషగా తెలుగు సవిరూపెం ఎలా ఉెండాలో పెంగళి లక్ష్మీకాెంతెం, జి.ఎల్.ప. గవిన్, భద్రిరాజు 
కృష్మూరితు గార్ల అధ్యక్షతన ఏర్పడడు సెంఘాలు న్ర్యిెంచాయి. తగన సూచనలు చేశాయి. 
ఆ సూచనలు అనుసరిసూతు ప్రజసవిమ్య యుగెంలో ప్రజల భాషలో పరిపాలన సగెంచాలి. 
పాలకుల భాష ఒకటి, పాలితుల భాష మర్కటి కాకూడదు. అలా అయిత్ అవగాహనా 
పరిధి కుెంచిెంచ్కుపోతెంద్.

ప్రజలు తమ సమస్యలను తమ భాషలో వ్యకీతుకరిెంచ్కొనే హకుకును రాజ్యెంగెం 
కలి్పెంచిెంద్. అరథామయ్్యలా ప్రజలకు తెలుగులో వివరిెంచే బాధ్యత అధికారులపై ఉెంద్. 
అయిత్ దీన్కి కీలకెం భాషను ఆధున్కీకరిెంచడెం. ఆధున్క అవసరాలకు అనుగుణెంగా 
భాషాభివృద్ధి జరగాలి.

తెలుగులో పాఠ్యగ్ెంథ్లను ప్రచ్రిసూతు, వాటిన్ మధ్యమధ్యన పరిషకురిసూతు ఉెండాలి 
సమగ్మైన పారిభాషిక పద కోశాలిని తయారుచేయిెంచాలి. ప్రభుతవిెం, తెలుగు అకాడమీ, 
విశవివిదా్యలయాల వెంటి దావిరా అన్ని సథాయిలలో తెలుగు బోధనా బాషగా అమలు 
చేసేెందుకు వీలుగా గ్ెంథ్లు రాయిెంచాలి.

పత్రికలు నూతన పద న్రా్మణాలను చేయాలి. పత్రికా భాషా న్ఘెంటువులు 
రూపుదాలాచులి.

వైజ్ఞన్క, సమాజిక విషయాలపై గ్ెంథ్లను విరివిరిగా అనువాదెం చేయిెంచాలి.

ప్రజలో్ల చైతన్యెం వచిచు, దీక్షత, పటుటాదలత తెలుగును బోధనా భాషగా అమలు 
చేయటెంలో సహకరిెంచాలి.
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తెలుగును బోధనా భాషగా చద్విన వారికి ప్రోతా్సహకాలు కలి్పెంచాలి.

ప్రభుతవి ఉతతురువిలు, నా్యయసథానాల తీరు్పలు ప్రితుగా తెలుగులోనే ఉెండాలి.

ఇలాెంటివి రెండు రాషా్రాలలోనూ జరగాలి. తెలుగు భాషా పరిరక్షణ ప్రస్తుత 
ప్రభుతావిల ధ్్యయెం కావాలి.

పాఠ్య పుసతుకాలలో, ప్రసర మాధ్యమాలలో వాడే భాష విషయెంలో తెలుగు రాషా్రాలు 
కావాలనుకొెంటే వ్యవహారిక ప్రామాణికతను అెంగీకరిెంచవచ్చు. మాెండలిక వ్యవహార 
పరివరతునాలను రూపొెంద్ెంచ్కోవాలి. తరావిత సెంభవిెంచే సమస్యలను మెందుగానే 
ఊహెంచి అన్ని ఉపమాెండలికాలకూ ఆ ప్రామాణిక భాషలో ప్రాతిన్ధ్యెం ఉెండేలా చూడాలి.

నచిచున భాషను అభ్యసిెంచే సేవిచఛి ప్రతిపౌరుడికీ భారత రాజ్యెంగెం కలి్పెంచిెంద్. 
ఇద్ ప్రాథమిక హకుకు. దీన్న్ ఆసరాగా తీస్కొన్ మాతృభాషను పాఠా్యెంశెంగా 
స్వికరిెంచకుెండానే విదా్యభా్యసెం ప్రితు చేసే అవకాశమూ ఉెంద్. మాతృభాషా ప్రసతువన 
లేకుెండానే మొతతుెం చదువు ప్రితుచేసే అవకాశమూ ఉెంద్. దీన్కి ప్రధాన కారణెం ఉద్్యగ 
భద్రత లేకపోవడెం.. ఉద్్యగ భద్రత భారత రాజ్యెంగెం కలి్పెంచిన హకుకు. ఐత్ నచిచున 
మాతృభాషలో చదువు ప్రితుచేసిన పౌరులకు ఉద్్యగ భద్రత కలి్పెంచన్ రాష్టప్రభుతావిలు 
రాజ్యెంగెం కలి్పెంచిన హకుకులను విస్మరిస్తునానియననిమాట. దీన్కి విరుగుడుగా, 
మాతృభాషలో విదా్యభా్యసెం ప్రితు చేసినవారికి దామాషా పదధితిలో ఉద్్యగభద్రత 
కలి్పెంచాలి. అలా కాన్ పక్షెంలో అెంటే, ఉద్్యగ భద్రతను కలిగెంచన్ భాషలు అతి తవిరగా 
తమ ఉన్కిన్ కోలో్పతాయి.

7.0 ఉపసుంహారుం :

భాషలు అసిథాతావిన్ని కోలో్పత్ ఆ భాషా వవివహరతుల సమాజిక, చారిత్రక, 
సెంసకుృతిక వారసతవి సెంపదను కోలో్పయినటే్ల. అెంటే తమ ఉన్కినీ, సెంసకుృతినీ, భాషనూ 
న్లుపుకునేెందుకు దశాబాదిలతరబడి న్రవిహెంచిన వెందలాద్ ఉద్యమాలకూ చేసిన వేలాద్ 
తా్యగాలకూ విలువ లేనటేటా. ప్రితుగా రాజ్యెంగ సూఫూరితుత ప్రజలు ఎనునికునని ప్రభుతావిలు 
భాషావిధవిెంసనీని దాన్ పర్యవసనెంగా ఏర్పడే జతి విధవిెంసనీని ఆపాలి.

ఇటు తెలెంగాణా, అటు అెంధ్రప్రదేశ్ రెండు రాషా్రాలలోనూ సతవిరెం చేపటటావలసిన 
చర్యలు కొన్ని ఎదురు చూస్తునానియి. సెంకేతికెంగానూ, శాస్త్రీయెంగానూ భాషాభివృద్ధిన్ 
వేగవెంతెం చేయాలి. అెంతరాజాలెంలోనూ, సెంగణక ఉపకరణాల రూపకల్పనలోనూ, 
అనువాదాలలోనూ తెలుగును విసతురిెంచాలి. సమానారథాక పదాల తయార్, అన్ని అవసరాలు 
తీర్చు మహాన్ఘెంటు న్రా్మణెం, వివిధ శాస్త్ర విషయాలకు సెంబెంధిెంచిన పాఠ్యగ్ెంథ్ల 
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తయార్, ప్రభుతవి, ప్రభుత్వితర వెబ్ సైట్ల విరవిహణ, ఆన్ లైన్ సేవల సౌకరా్యల కల్పన, 
పారిభాషిక పదకోశాల న్రా్మణెం, విశవివిదా్యలయాల మధ్య పరిశోధన సమనవియెం, 
తెలుగు సెంకేతికపరికరాల సృష్టా వాటి విన్యోగెం, అలాగే ఉపాధి సృషిటా మొదలైన 
ఎన్ని అెంశాలు ఉనానియి. వీటిన్ న్ర్లక్షష్ెం చేయటెం మానుకోవాలి. ప్రతిభాశూన్యత, 
అనవగాహన, సతవిరలాభాపేక్ష, దీర్ఘకాలిక దృషిటా లోపెం వెంటివి ఎన్ని కారణాల వల్ల 
వికసిెంచవలసిన సహజవనరులు అరకొరగానే నేలరాలిపోతునానియి. ఇద్ మరిెంత 
జటిలమైన తీవ్ర సమస్యలలోన్కి దారితీయకమెందే రెండు రాషా్రాల ప్రభుతావిలూ 
మెందుకు రావాలి. తెలుగు ప్రజలెందరిత కలిసి సమషిటాకార్యచరణను ఏర్పరుచ్కోవాలి. 
ఈ ప్రక్రియ ఒక బాధ్యతగా భావిెంచి అటు ప్రభుతవిమూ, ఇటు ప్రజలూ కృషి చేసినపు్పడే 
శాశవిత ఫలితాలు లోకాన్కి అెందుతాయి.

8.0 ఉపయుక్త గ్ుంథ సూచిక
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 పొ.శ్రీ.తె.వి.వి. ప్రచ్రణ.

2. కృష్మూరితు, భద్రిరాజు. 1974. తెలుగు భాషాచరిత్ర — హైదరాబాద్: ఆెంధ్రప్రదేశ్   
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పబి్లకేషన్్స.

4. ధర్మరావు, సి.1980. అధికార భాష తెలుగు — హైదరాబాదు: ఆెంధ్ర ప్రదేశ్
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అధికారభాషగా తెలుగు — హైదరాబాద్: తెలుగు అకాడమీ

6. ప్రకాశెం, వెనెనిలకెంటి.2007. భాష - సహత్యెం — హైదరాబాద్: ఎమెస్కు

7. రహెంతులా్ల, నూరాబీషా. 2006. తెలుగు అధికారభాష కావాలెంటే — 
హైదరాబాదు: తెలుగు ఇస్లమిక్పబి్లకేషన్్స, సెందేశ భవనెం, లకకుడోకుట్.

8. రాధాకృష్, బూదరాజు.1995. భాషాశాస్త్ర వా్యసలు — హైదరాబాద్:  విశాలాెంధ్ర 
ప్రచ్రణ, 

9. రామయ్య, చ్కాకు. 2004. ఇెంటిభాష — హైదరాబాద్: స్పృహ సహతీసెంసథా
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10. శ్రీన్వాస్, అదదిెంకి. 2012. తెలుగు భాష - వా్యకరణెం (ప్రాచీన, అరావిచీన 
దృక్పథ్లు) — హైదరాబాద్: రచయిత, కాల్టాస్, హైదరాబాదు విశవివిదా్యలయెం.

11. Venkata Ramamurty, Gidugu. 2006. A memorandam on 
Modern Telugu —  Hyderabad: Vedagiri Publications.

9.0 అనుబుంధాలు :

9.1 భారతరాజ్్ుంగుం - భారతీయభాషలు

భారతరాజ్యెంగెం, విభాగెం XVII, అధా్యయమ – 2: ప్రాెంతీయ భాషలు అధికరణెం : 
345 : రాషా్రాల అధికార భాష లేదా భాషలు :

రాషా్రాలు, ఒకటి లేదా అెంతకనాని ఎకుకువ భాషలను గానీ లేదా హెందీన్ గానీ 
తమ రాష్ట అధికార భాష లేదా భాషలుగా ప్రకటిెంచ్కొన్ ఆ భాషలలో శాసనాలను 
చేస్కోవచ్చు, అయిత్, 346, 347 అధికరణాలకు ఈ అధికరణెం లోబడి ఉెంటుెంద్.

అదే సెందర్భెంలో అధికార భాషకు సెంబెంధిెంచి ఒక రాష్టెం శాసనెం చేసే వరకూ 
ఆధికారిక వ్యవహారలనీని అెంతకు మెందులాగే (రాజ్యెంగెం అమలులోన్కి రాకప్రవిెం 
లాగే) ఆెంగ్లెంలోనే కొనసగాలి.

అధికరణెం : 346 : వివిధ రాషా్రాల/ కేెంద్ర రాష్ట ప్రభుతావిల మధ్య ఉతతుర 
ప్రతు్యతతురాలు.

కేెంద్రెంలో అధికార వ్యవహారాలు ప్రస్తుతెం కొనసగుతునని భాషలోనే (అెంటే 
ఆెంగ్లెంలోనే) జరగాలి. వివిధ రాషా్రాల మధ్య, రాష్ట - కేెంద్ర ప్రభుతావిల మధ్య ఉతతుర 
ప్రతు్యతతురాలు ఆెంగ్లెంలోనే జరగాలి.

అదే సెందర్భెంలో తమ మధ్య ఉతతుర ప్రతు్యతతురాలు హెందీలో ఉెండాలన్ అయిత్ 
రెండుగానీ అెంతకెంటే ఎకుకువ రాషా్రాలుగానీ అెంగీకరిెంచినట్లయిత్ అవి హెందీలో 
ఉెండవచ్చు.

ప్రకరణెం: 347: రాషా్రాలలో అల్ప సెంఖ్్యకుల భాషలకు ప్రత్్యక గురితుెంపు

ఏదయినా ఒక రాష్టెంలో గణనీయమైన సెంఖ్యలోనునని ప్రజలు (substantial 
proportion of the population) తామ మాట్్లడే భాషను కూడా ఆ రాష్ట ప్రభుతవిెం 
గురితుెంచవలసిెంద్గా కోరవచ్చు. వారి కోరకును రాష్టపతి ఆమోద్ెంచినటె్్లత్ ఆ భాషను 
కూడా ఆ రాష్టమెంతట్ ఆధికారికెంగా గురితుెంచవలసిెంద్గా రాష్టపతి ఆ రాష్ట ప్రభుతావిన్ని 
ఆదేశిెంచవచ్చు. 
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అధా్యుం- 3

ప్రకరణెం: 348: స్ప్ెంకోరుటా, హైకోరుటా శాసనాలలో ఉపయోగెంచే భాష

1) ఇెంతవరకు పై అధికరణెంలో ఏమీ పేర్కునపోయిప్పటికీ, పార్లమెెంటు భిననిమైన 
శాసనాలు చేసే వరకూ ఈ క్రిెంద్ అెంశాలకు సెంబెంధిెంచిన ప్రక్రియ అెంతా అెంగ్లెంలోనే 
కొనసగాలి (shall be in English Language ).

a)  స్ప్ెంకోరుటా / హైకోరుటాలలో కొనసగే మొతతుెం నా్యయ ప్రక్రియ;

b) (i)  పార్లమెెంటు ఉభయసభలలో గానీ లేదా రాషా్రాల శాసనసభలలో గానీ 
ప్రవేశపటటాబడే బిలు్లలు, వాటి సవరణల అధీకృత మూలెం;

  (ii)  కేెంద్ర పార్లమెెంటు / రాషా్రాల శాసనసభలు ఆమోద్ెంచే శాసనాలు,  
రాష్టపతి లేదా గవరనిర్లచే జర్ చేయబడే ఆరిడునెను్స;

 (iii) ఈ రాజ్యెంగెం కిెంద గానీ లేదా పార్లమెెంటు లేదా రాష్ట శాసనసభలు 
చేసే శాసనాలకు అనుబెంధెంగా జర్చేయబడే అన్ని ఆదేశాలు, న్యమ 
న్బెంధనలు, బైలాస్.

2) కా్లజు (1) లోన్ సబ్ కా్లజు(a) లో ఏమీ ఉదహరిెంపబడనప్పటికీ, ఒక హైకోరుటాలోన్ 
నా్యయప్రక్రియలో గానీ లేదా రాష్టప్రభుతవి అధికార వ్యవహారెంలో గానీ హెందీ లేదా 
మర్దయినా భాషను ఉపయోగెంచడాన్కి రాష్ట గవరనిరు ఆదేశిెంచవచ్చు. అయిత్ 
ఈ విషయెంలో గవరనిర్ మెందుగా రాష్టపతి ఆమోదెం పొెందాలి. కానీ ఆ యా రాష్ట 
హైకోరుటాలు వెలువరిెంచే తీరు్ప, డిక్రీ, లేదా ఆదేశాలకు ఈ కా్లజు వరితుెంచదు.

3) కా్లజు (1) లోన్ సబ్ కా్లజు (b)లో ఏమీ ఉదహరిెంపబడనప్పటికీ, ఒక రాష్ట 
శాసనసభలో ప్రవేశపటటాబడే బిలు్లలు గానీ, ఆమోద్ెంపబడిన చటటాెం గానీ, లేదా గవరనిరు 
జర్చేసే ఆరిడునెన్్స గానీ ఆ కా్లజులో న్ పేరాగ్రాఫ్ (iii) లో ఉదహరిెంచబడిన ఆరడురు, 
రూలు, రగు్యలేషను, లేదా బైలాలు ఇెంగీ్లషులో కాకుెండా ఇతర భాషలో ఉెండవచ్చు.

అటువెంటి సెందర్భెంలో వాటి ఆెంగ్ల అనువాదెం (అధికార గెజిట్ లో ప్రచ్రిెంచబడే) 
అధీకృత మూలెంగా (authoritative text) గా పరిగణిెంపబడుతుెంద్.

అధికరణెం: 349: రాష్టపతి అనుమతి లేకుెండా అధికార భాషకు సెంబెంధిెంచిన 
శాసనాలను మారచుకూడదు.

ఈ రాజ్యెంగెం అమలులోన్కి వచిచునప్పటి నుెండి 15 సెంవత్సరాల వరకూ 348 
వ అధికరణెంలోన్ (1) వ కా్లజులో వాడుక భాషకు సెంబెంధిెంచిన న్బెంధనలను మార్చు 
విధెంగా ఎటువెంటి శాసనానీని రాష్టపతి అనుమతి లేకుెండా శాసనసభలో ప్రవేశపటటారాదు.
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మెందుగా అధికార భాషా సెంఘెం (అధికరణెం 344 కా్లజు (1) కిెంద ఏరా్పటు 
చేయబడిెంద్. ) సిఫారు్సలనూ పార్లమెెంటర్ కమిటీ (అధికరణెం 344 కా్లజు (4) కిెంద 
ఏరా్పటెంద్) న్వేద్కనూ పరిగణలోకి తీస్కోవాలి్స ఉెంటుెంద్.

అధా్యుం – 4: ప్రత్్క ఆదేశాలు

అధికరణెం : 350:

అర్జాలు, ఫిరా్యదులను ఏ భాషలోనైనా పెంపవచ్చు. ఏ వ్యకితు అయినా తన సమస్యలు, 
బాధలు, ఇబబీెందులకు సెంబెంధిెంచి, సెంబెంధిత కేెంద్ర లేదా రాష్ట ప్రభుతవి అధికారి 
లేదా అధారిటీకి పెంపుకొనే అర్జా, ఫిరా్యదు లేదా వినతి పత్రలు కేెంద్ర లేదా సదరు రాష్ట 
ప్రభుతావిలు ఉపయోగెంచే ఏ భాషలో నైనా ఉెండవచ్చు.

అధికరణెం : 350- A:

భాషా పరమైన మైనారిటీలకు ప్రాథమిక సథాయిలో మాతృభాషలో విదా్యబోధన 
భాషా పరమైన అల్పసెంఖ్్యక వరా్లవారికి ప్రాథమిక సథాయిలో వారి మాతృ భాషలోనే 
విదా్య భోదన జరిగేెందుకు అవసరమైన అన్ని సదుపాయాలను, అవకాశాలను కలి్పెంచటెం 
సథాన్క రాష్ట ప్రభుతావిల సథాన్క సెంసథాల బాధ్యత. ఇెందుకు సెంబెంధిెంచి రాషా్రాలకు రాష్టపతి 
తగన ఆదేశాలు జర్ చేయవచ్చు.

ప్రకరణెం: 350- B.

భాషా పరమైన మైనారిటీల కోసెం ప్రత్్యక అధికారి న్యామకెం

1.  భాషా పరమైన మైనారిటీల కోసెం ఒక ప్రత్్యక అధికారిన్ రాష్టపతి న్యమిెంచాలి.

2. భాషా పరమైన మైనారిటీల పరిరక్షణ కోసెం ఈ రాజ్యెంగెంలో పొెందుపరచబడిన 
ఏరా్పట్లకు సెంబెంధిెంచిన అెంశాలపై పరిశీలన జరిప రాష్టపతికి న్వేద్ెంచడెం ఆ 
ప్రత్్యక అధికారి బాధ్యత. రాష్టపతి ఆ రిపోరుటాలను పార్లమెెంటుకు సమరి్పెంచాలి. 
ఆ రిపోరుటా ప్రతులను సెంబెంధిత రాష్ట ప్రభుతావిలకు కూడా పెంపాలి. (భాష 
గురిెంచిన/ప్రసతువన 137, 138, 265/272 lipc )

9.2 ఐరోపా సుంఘ భాష్ట విధానుం

ఐరోపాలోన్ పౌరులెందరూ ఐరోపా రాజ్యలలో ఎకకుడైనా, ఎపు్పడైనా పన్ 
చేస్కోవచ్చు, సేవిచఛిగా తిరగవచ్చు. ఏమైనా సర్ సేవిచఛిగా నేరుచుకోవచ్చు. విదేశీ భాషల 
నైపుణా్యలే దీన్కి ఆధారెం. ఈ సేవిచఛి క్రమెంగా న్రుద్్యగ సమస్యను తగ్ెంచడెంలోనూ 
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జీవన ప్రమాణాలను ఉననితీకరిెంచడెంలోనూ ఉద్్యగావకాశాలను పెంచడెంలోనూ అలాగే 
అభివృద్ధి సధనలోనూ ప్రమఖపాత్ర వహెంచిెంద్. అెందుకు విదేశీ భాషలు ఎెంతగాన్ 
ద్హదెం చేశాయి.

భాష అనేద్ ఎప్పటికీ సమాజిక ప్రాతిన్ధా్యన్కి అవరోధెం కాకూడదు. అటటాడుగు 
వరా్లవారి భాషలకు కూడా సమాజెంలో గురితుెంపు, ప్రాతిన్ధ్యెం, భాగసవిమ్యెం అవసరెం. 
ఈ అెంశాన్ని ఐరోపా సెంఘ భాషా విధానెం స్పషటాెంగా చెపోతుెంద్.

విదా్య సెంసకుృతిక ప్రధాన న్ర్దిశక కారా్యలయెం (DG EAC), విధాన 
రూపకరతులూ/ఐరోపావా్యపతుెంగా ఉనని పౌర సమాజలవారిత కలిసి బహుభాష్య 
వ్్యహాలను సమరథావెంతెంగా అమలయ్్య విధానాన్ని పటిషటాపరచడాన్కి సెంయుకతుెంగా పన్ 
చేస్తుెంద్. ఈ రెంగెంలో విదా్య సెంసకుృతిక ప్రధాన న్ర్దిశక కారా్యలయెం (DG EAC) 
ప్రాథమా్యలు ఇలా ఉనానియి : ఐరోపా సెంఘ సమాచారెం ప్రకారెం అధికార భాషలను 
గురితుెంచడెంలో ప్రాెంతీయ / అల్పసెంఖ్్యక భాషలు / సెంకేత భాషలూ ఇెందులో ఉెండేలా 
చూడడెం మొదటిద్ కాగా శీఘ్రభాషాభ్యసన విధానానీని ద్విభాష్య విదా్యవిధానానీని 
ప్రోత్సహెంచడెం రెండవద్.

9.3 చైనా లో భాష్ట ప్రణాళిక

చైనీస్ అనేద్ ఒక భాష కాదు, అద్ అనేక ప్రాెంతీయ భాషా కుటుెంబాలకు మారు 
పేరు. 1949 లో చైనా ప్రజ గణతెంత్ర ప్రభుతవి సథాపన జరిగెంద్. అప్పటి నుెండి 
ఇప్పటివరకు అనేక భాషా ప్రణాళికలు ప్రారెంభమయా్యయి. కొనసగుతునానియి కూడా.

చైనీస్ భాషాసమదాయెంలో అనేక భాషలూ మాెండలికాలూ ఉనానియి. ఈ 
నేపథ్యెంలో వాటిన్ ప్రామాణికీకరిెంచడెం, లిప వ్యవసథాను సరళీకృతెం చేయడెం మొదలైన 
చర్యలను చైనా భాషాప్రణాళిక చేపటిటాెంద్. అయిత్ చైనీయుల ప్రణాళికా రచన దీన్కి మాత్రమే 
పరిమితమైనద్ కాదు. మాెండరిన్ చైనీయ వర్మాలను ప్రామాణికీకరిెంచడెంతపాటుగా 
మాెండరిన్ భాషను చైనాదేశపు ఉమ్మడి భాషగా ప్రచారెం చేయడమూ ఇెందులో భాగమే.

చైనాలో 55 రకాల అల్ప సెంఖ్్యకవర్ సమూహాలునానియి, వీటిత కూడిన చైనా ఒక 
బహుళ జతి దేశెం. స్మారు 11 కోట్లమెంద్ ప్రజలు జతీయ అల్ప సెంఖ్్యక వరా్లుగా 
ఇకకుడ ఉనానిరు. వీటిలో హాన్ ఒకటి. మొతతుెం జనాభాలో హాన్ దేశీయులు స్మారు 92 
శాతెం ఉనానిరన్ (Governance in China, 2005; Veek, Pannell, Smith, & 
Huang, 2007) అెంచనా.
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120 కి పైగా అల్ప సెంఖ్్యక వరా్లకు సెంత మాతృ భాషలు ఉనానియి (Zuo, 
2007). వీటిలో కేవలెం 30 అల్పసెంఖ్్యకవరా్ల భాషలకు మాత్రమే లిపులు ఉనానియి 
(Sun, 2004). వెయి్య కెంటే తకుకువ వ్యవహరతులు ఉనని భాషలు 20 దాకా ఉనానియి. 
(Zuo, 2007).

జతీయ సథాయిలో ఒక జతీయ భాషగా మాెండరిన్ చైనీస్ ను వా్యపతు చేయడెం 
1956లో (Rohsenow, 2004; Zhou, 1999) ప్రారెంభమయి్యెంద్. అయిత్ 
అల్పసెంఖ్్యక వరా్లు న్వసిెంచే ప్రాెంతాలో్ల 3వ తరగతి నుెంచి మాెండరిన్ చైనీస్ భాషా 
వ్యవహారాన్కి అవకాశెం, ప్రచారెం కలి్పెంచబడిెంద్. (Hu & Seifman, 1987; Zhou, 
2004). దీన్కి కారణెం ప్రపెంచీకరణ. ప్రపెంచెంత చైనాకు గల వరతుక సెంబెంధాలు, 
చైనాలోన్ అల్పసెంఖ్్యకవర్ భాషలకు అననుకూల పవనాలను సృషిటాస్తునానియి (Zhou 
& Ross, 2004).

చైనాలో 120కి పైగా అల్పసెంఖ్్యకవర్ భాషలునానియి. వీటిన్ వాటివాటి సమాజిక 
సిథాతిగతుల ఆధారెంగా మూడు శ్రేణులుగా వర్్కరిస్తునానిరు.

1. ప్రథమ శ్రేణి భాషలు

ఈ వర్ెంలో ఏడు భాషలు ఉనానియి. అవి మెంగోలియన్, టిబెటన్, యుగుర్ 
(Uygur), కజక్ (Kazak), కొరియన్, యీ, దాయ్ (Yi and Dai). ఈ భాషలన్నిెంటికీ 
వాటి వాటి సెంప్రదాయ లేఖన వ్యవసథాలు ఉనానియి. ఈ భాషల గరిష్ఠ జనాభా మొతతుెం 3.1 
కోటు్ల. ఇవి చైనాలో అల్పసెంఖ్్యకవర్ ఉపజతీయ భాషలు గల వివిధ ప్రాెంతాలలోనూ 
అన్ని రకాల జీవన విధానాలలోనూ వ్యవహరిెంపబడుతునానియి.

2. ది్వతీయ శ్రేణి భాషలు

ప్రథమ శ్రేణి భాషలు కాక జువాెంగ్ వెంటి మరో పనెనిెండు భాషలు ద్వితీయ శ్రేణి 
భాషలు. ఈ భాషలు మొతతుెం 3.5 కోట్ల జనాభాత పరిమితి ప్రాెంతాలలో మాత్రమే 
వ్యవహరిెంపబడుతునానియి.

3. తృతీయ శ్రేణి భాషలు

ఈ వర్ెంలో 100కు పైగా భాషలు ఉనానియి. 33 అల్పసెంఖ్్యక ఉపజతీయ 
ప్రదేశాలలో 1.7 కోట్ల మెంద్ వీటిన్ వ్యవహరిస్తునానిరు. ఈ వర్ెంలో ఉనని ఏ భాషకూ 
స్వియ లిప లేదు. ఉనాని అవి అరుదుగానే సెంప్రదాయ పదధితులనే ఉపయోగసతుయి.  పై 
వర్్కరణ ఆధారెంగానే చైనీస్ ప్రభుతవి భాషా ప్రణాళికలు రూపొెందాయి. ప్రథమశ్రేణి 
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భాషలలోనే ప్రత్్యకమైన భాషాచేతనతవిెం చేసే ప్రయతానిలు, మార్దర్శక సూత్రలు, 
వ్్యహాలు, ప్రమాణాలు రూపొెంద్ెంచడెం జరుగుతుెంద్. ద్వితీయ శ్రేణి భాషలలో ద్విభాషా 
బోధన ప్రయోగాలు జరుగుతాయి. తృతీయ శ్రేణి భాషలలోన్ కొన్ని భాషల పునరుదధిరణ 
ప్రయతానిలు సగుతుెంట్యి. కొన్ని ప్రత్్యక సెందరా్భలలో ఉపయోగెంచే భాషలకోసెం 
సూచిెంపబడిన లేదా ఆ భాషలను ప్రభావితెం చేసిన భాషా ప్రణాళిక వాటి విధాన 
రూపకల్పనలోనూ / ఆచరణలోనూ జోక్యెం చేస్కుెంటుెంద్.

పాఠనిధి ప్రణాళిక / సాథాయీ ప్రణాళిక

ఈ రెండూ పరస్పర సెంబెంధెం ఉనని భాషాెంశాలు (Wiley, 1996). పాఠన్ధి 
ప్రణాళిక నూతన న్బెంధనల సిథార్కరణ, ఉచాచురణ, లిప పరిషకురణ వెంటి కార్యకలాపాలు 
సూచిస్తుెంద్

రెండు ప్రధాన లక్ష్యలకోసెం చైనా చేసిన అపారమైన కృషి :

మాెండరిన్ చైనీస్ కోసెం సెంప్రదాయ చైనీస్ లిప వ్యవసథాను సరళెం చేయడెం కోసెం 
రోమను ఉచాచురణచిహానిలకు రూపకల్పన చేయడెం.

సాథాయీ ప్రణాళిక

వివిధ భాషలకు జతపరచబడిన జతీయ ప్రభుతవి ఆధికారిక గురితుెంపుకు సథాయీ 
ప్రణాళిక అనుసెంధాన్ెంపబడిెంద్ (Cooper, 1989). ఇద్ మాెండరిన్ చైనీస్ భాషను 
ప్రజ గణతెంత్ర చైనాకి సెంబెంధిెంచి (Zhou, 2001) సధారణ వ్యవహృత భాషగా 
గురితుెంచి దాన్న్ ప్రామాణికీకరిెంచడాన్కీ వా్యపతుచేయడాన్కీ కృషి చేస్తుెంద్.

భాష్ట పాఠనిధి ప్రణాళిక:

చైనీస్ లిప చాలా కి్లషటామైనద్. ఇెందులో వేల కొదీది ర్ఖ్ చిహానిలు ఉెంట్యి. వీటిన్ 
చదవాలనాని రాయాలనాని అభా్యసెం అవసరెం. చైనీస్ నేరుచుకునే సమయెంలో 30 శాతెం 
సమయాన్ని ఈ అక్షరాలు నేరుచుకోవడాన్కే వెచిచుెంచవలసి ఉెంటుెందన్ (Chen, 1999) 
ఒక అెంచనా. చైనాలో ఉనని అత్యల్ప అక్షరాస్యతను పెంచడాన్కీ బలహీనవర్ ప్రజలలో 
సైతెం న్రక్షరాస్యతను రూపుమాపడాన్కి చైనా ప్రభుతవిెం సెంప్రదాయ లిప సరళీకరణ 
చేసిెంద్. దీన్త చైనీస్ లిపలో సెంసకురణ మొదలైెంద్.

చైనీస్ లిపన్ సెంసకురిెంచడమూ రోమనీకరణమూ చైనా పాఠన్ధి ప్రణాళికలో 
భాగెంగా ప్రారెంభెం అయి్యెంద్.
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1951 లో చైర్మన్ మావో చైనీస్ లేఖన వ్యవసథాను తప్పక సెంసకురిెంచాలన్ 
సూచిెంచారు. సరవిసధారణెంగా ప్రపెంచెంలోన్ అనేక భాషల లేఖనవ్యవసథాలు అక్షరాత్మక 
లిప మీద ఆధారపడినటు్లగా చైనీస్ లేఖన వ్యవసథా కూడా రూపొెందాలన్ మావో చెపా్పరు 
(Zhou, 2004).

భాష్ట సాథాయీ ప్రణాళిక :

చైనా జతీయప్రభుతవిెం మాెండరిన్ ను అధికార భాషగా గురితుెంచిన నాటినుెండి 
దాన్న్ అధికారభాషగా ప్రచారెం చేస్తుెంద్. చైనీస్ జనాభాలో 70 శాతెం మెంద్కి పైగా 
మాెండరిన్ భాషామాెండలికాలు మాట్్లడతారు (Norman, 1988). ఇెంత ఎకుకువ 
సెంఖ్యలో వ్యవహరతులు ఉెండడెం వల్ల మాెండరిన్ భాష చైనాదేశపు జన సమాన్య భాష 
(Common Language) అనే భావన కలుగుతెంద్.

‘ప్్యపుల్్స డైలీ’ చైనీస్ భాషాలిప సెంసకురణల వా్యపతుకి ప్రయతినిెంచాలనీ, మాెండరిన్ 
చైనీస్ భాషా ప్రామాణికతలను వా్యపతు చేయాలనీ ఒక సెంపాదకీయాన్ని ప్రచ్రిెంచిెంద్.

1956లో మాెండరిన్ చైనీస్ ఆధికారికెంగా PRC (Guo, 2004) కోసెం 
పుతెంగావి ను (Putonghua) జన సమాన్య భాషగా స్వికరిెంచిెంద్.

‘ప్్యపుల్్స డైలీ’ ‘మాెండరిన్ భాషా విసతుృత వా్యపతు’ అనే ఒక పత్రన్ని ప్రచ్రిెంచిెంద్. 
వివిధ పదధితుల దావిరా ఈ భాషా ప్రణాళికలు భాషావ్యవహారెంలో అమలుచేయబడాడుయి. 
షోమీ అభిప్రాయెం ప్రకారెం (Shohamy 2005) విధాన చట్టాలలోనూ న్యమ 
న్బెంధనలలోనూ భాషా ప్రణాళికలలోనూ భాషా పర్క్షలలోనూ అలాగే బహరెంగ 
ప్రదేశాలలో భాషావిన్యోగాలలోనూ ఈ అమలు వరితుస్తుెంద్. గణతెంత్ర చైనాలో 
దేశవా్యపతుెంగా జన సమాన్య వ్యవహారెంలో ఉనని భాషా లిపులపై PRC లో మొదటి చటటాెం 
వచిచుెంద్. ఇద్ ప్రజల చటటాెం పేరుత, జూలై 5, 2000 న ఆమోద్ెంచబడిెంద్.

సూత్రీకరణలలోనూ పరిణామక్రమెంలోనూ, సమాజిక తెంత్రవిదా్య పరిధుల 
వాసతువిక అవగాహనలోనూ సథాన్కభాషల న్త్యవ్యవహారెంలోనూ ఈ భాషా చటటాెం 
ప్రతిఫలిస్తుెంద్. అలాగే మాెండరిన్ భాషా వా్యపతు, అక్షరాల సరళీకరణ కూడా ఈ భాషా 
చటటాెం కిెంద్కే వసతుయి. ఈ భాషా చటటాెం ప్రభుతవి ఆధికారిక కార్యకలాపాలలోనూ ప్రజ 
విన్యోగెంలోనూ మాెండరిన్ భాషా విన్యోగాన్ని పెంచడాన్ని ప్రోత్సహెంచడాన్కే గానీ 
బలవెంతెంగా, వాసతువదూరెంగా, అధిక ప్రమాణాలత ప్రజలపై రుదదిడాన్కి ఉదేదిశిెంచిెంద్ 
కాదు. తగన సెందరా్భలలో అవసరానుగుణెంగా వివిధ మాెండలికాలను విన్యోగెంచడానీని 
ఈ భాషా చటటాెం అెంగీకరిెంచిెంద్. అల్పసెంఖ్్యక వరా్లవారి హకుకులను, వారి వ్యవహార 
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భాషలను, లిపులను పరిరక్ెంచడాన్కీ ఈ భాషా చటటాెం వరితుస్తుెంద్. ప్రభుతవి, ఆధికారిక 
వ్యవహారాలలో సథాన్క ప్రభుతావిల చేత మాెండరిన్ భాషావా్యపతు జరిగేలా ఈ భాషా చటటాెం 
చూస్తుెంద్

కొతతు ప్రణాళిక ప్రకారెం, ప్రభుతవి ఆధికారిక కార్యకలాపాలలో మాెండరిన్ భాషనే 
వాడాలి. ఈ న్యమెం కిెంద్కి ప్రభుతవి పాఠశాలలు, ఇతర విదా్య సెంసథాలు, ర్డియో, 
టెలివిజన్ ప్రసరాలు, సిన్మాలు, టీవీ నాటికలు మొదలైన సెంసథాలు వసతుయి (Pan, 
2005). వీటిలో తప్పన్సరిగా మాెండరిన్ భాషనే వాడాలి.

విదా్ విధానుంలో భాష :

ఈ భాషా విదా్య ప్రణాళిక ఈ కిెంద్ విధెంగా అమలులోన్కి వచిచుెంద్.

1.  1956 నుెండి అన్ని ప్రాథమిక, ఉననిత పాఠశాలలో్ల మాెండరిన్ బోధన తప్పన్సరిగా 
ఉెండాలి. అల్పసెంఖ్్యక వరా్ల ప్రాెంతాలు దీన్కి మినహాయిెంపు.

2.  1960 నుెండి, మూడవ తరగతికి పైన ఉనని ఉననిత పాఠశాల విదా్యరుథాల 
బోధనలోనూ, ఉపాధా్యయ శిక్షణ కళాశాలలో్లనూ బోధన మాధ్యమెంగా మాెండరిన్ 
భాష ఉపయోగెంచాలి.

3. మాెండరిన్ భాషా వ్యవహరతులుకాన్ యువ ఉపాధా్యయులూ, ఉననిత విదా్య బోధన 
సహాయకులూ లఘు మాెండరిన్ భాషా పాఠా్యెంశాల కోరు్సలో్ల తమ పేరు్ల నమోదు 
చేస్కోవాలి.

4. వేసవిలోనూ శీతకాలెంలోనూ ఏడాద్కి రెండుసరు్ల జరిగే జతీయ కళాశాల ప్రవేశ 
పర్క్ష మాెండరిన్ చైనీస్ లో న్రవిహెంచబడుతుెంద్. ఈ జతీయ కళాశాల ప్రవేశ 
పర్క్షకు సెంబెంధిెంచిన అనువాదాలు టిబెటన్, యుగుర్, మెంగోలియన్, కొరియా, 
కజఖ్, కిరి్ఘజ్ (Tibetan, Uyghur, Mongolian, Korean, Kazakh, 
and Kirghiz) అనే ఆరు అల్పసెంఖ్్యకవరా్లకు చెెంద్న భాషలలో కూడా 
అెందుబాటులో ఉనానియి.

ఈ ఆరు అల్పసెంఖ్్యకవరా్ల భాషావ్యవహరతులు చైనాలోన్ కీలక సరిహదుది 
ప్రాెంతాలలో ఉనానిరు. యుదాధిలలో విజయెం సధిెంచాలెంటే వారి మదదితు, సహాయెం 
అవసరెం. కాబటేటా చైనా ప్రభుతవిెం వీరికి ప్రత్్యక అవకాశాలు కలి్పెంచిెందన్ (Mackerras, 
1994) అనుకోవాలి.

ఇతర అల్పసెంఖ్్యకవర్ భాషావ్యవహరతుల పరిసిథాతి ఏమిటి? ఈ వరా్లకు చెెంద్న 
విదా్యరుథాలెందరూ జతీయ కళాశాల ప్రవేశ పర్క్షలో చైనీస్ అనువాదానేని ఎెందుకు 
తీస్కోవాలి ?
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చైనీస్ బోధనలో దేశెంలోనే అగ్గామిగా ఉనని ఒక వర్ెం చైనీస్ ను విదేశీ భాషాగా 
నేర్్పెందుకు ఒక పర్క్షను రూపొెంద్ెంచిెంద్. ఇద్ ఎెందుకోసెం అెంటే చైనాకు లోపలా 
బయట్ ఉనని చైనీస్ మాతృభాష కాన్ వ్యవహరతుల కోసెం.

1988లో ఈ జతీయ ప్రామాణిక పర్క్ష ప్రారెంభమయి్యెంద్. దీన్న్ ‘హాను్య షివిపెంగ్ 
కఓషి’ (Hanyu Shuiping Kaoshi) HSK లేదా చైనీస్ భాషా సమరథాష్ పర్క్ష అన్ 
వ్యవహరిసతురు. విదేశీయులకూ, ప్రవాసెంలో ఉనని చైనీయులకూ, చైనీస్ మాతృభాష కాన్ 
అల్పసెంఖ్్యకవరా్ల వ్యవహరతులకు చైనీస్ భాషా సమరాథాష్న్ని పర్క్ెంచడాన్కే ఈ పర్క్ష 
(Lam, 2005).

మాుండరిన్ చైనీస్ భాష్ట ఆధిపత్ుం

అల్పసెంఖ్్యకవరా్ల భాషా హకుకులపై మాెండరిన్ చైనీస్ భాషా ఆధిపత్య 
ప్రభావెం ఎకుకువగా ప్రతికూలెంగానే ఉెంద్. 1956 లో ప్రధానప్రదేశాలలో అధికార 
భాషగా మాెండరిన్ చైనీస్ భాషను వా్యపతు చేయడెం ప్రారెంభమయి్యెంద్. ఇద్ దేశెంలోన్ 
ప్రభుతవిననిత సథాయిలోనే జరిగెంద్ (Zhou, 1999).

PRC కి చెెంద్న 1982 రాజ్యెంగ 19 వ ప్రకరణెం (పైన పేర్కునని విధెంగా 
అల్పసెంఖ్్యక వరా్ల చట్టాన్కి సెంబెంధిెంచిన 37వ ప్రకరణాన్కి విరుదధిెంగా) 
దేశవా్యపతుెంగా పుతెంగావి [మాెండరిన్ చైనీస్] విన్యోగాన్ని (బీజిెంగ్ ప్రామాణికెం) 
సూచిెంచిెంద్. దీన్ ప్రభావెం వల్ల మాెండరిన్ చైనీస్ దేశవా్యపతుెంగా వా్యపతులోన్కి వచిచుెంద్. 
అల్పసెంఖ్్యక వరా్ల వారి భాషలకు ఆ అవకాశెం దకకులేదు (Zhou, 2004).

9.4 జ్పనీయ జ్తీయ భాష్ట విధానుం :

ప్రపెంచీకరణ సెందర్భెంలో జపనీయ భాషావిధానెం జపనీయ విదా్యవ్యవసథాలో 
భాషా విధానెం జతీయ/అెంతరాజాతీయ భాషావాదాలకు అతీతమైనద్గా కన్పస్తుెంద్. 
ప్రస్తుతెం మనెం ప్రపెంచీకరణ యుగెంలో ఉనానిెం. చాలా దేశాల లక్షష్ెం దేశీయ 
విపణిలో ఆరిథాకోననితి సధిెంచడమే. అలాగే ప్రపెంచ విపణిలో ఆరిథాకపరమైన పన్తీరును 
మెరుగుపరచ్కోవడమే. దీన్కోసెం ఆెంగ్లభాషావిధానెం విదా్యవ్యవసథాలో ఓ సధనెం 
అవుతెంద్. చివరకు భాషల ఎెంపకకూ ఆరిథాక అభివృద్ధికీ ప్రత్యక్ష సెంబెంధెం కన్పస్తుెంద్.

జపనీయ భాషావిధానకరతులు అమెరికా సెంయుకతు రాషా్రాలు మరియు బ్రిటన్ చేస్తునని 
ఆెంగ్ల భాషావా్యపతున్ వలసవాదాన్కి మారుపేరుగా గురితుసతురు. తమ ప్రయోజనాలను ఆెంగ్ల 
విసతురణ దావిరా సధిెంచడమే లక్షష్మన్ బ్రిటిష్ కౌన్్సల్ చెబుతెంద్. ఇలాెంటి భాషా 
విధానాలు వలసవాద రాజకీయ సవిభావాన్ని స్పషటాెం చేస్తునానియన్ అెంట్రు. ఆెంగ్లవిద్య 
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మఖ్య లక్షష్ెం ఆరిథాక వనరుల ఉత్పతితు రూపెంలో ద్గుమతి అవుతునని సమ్రాజ్యవాదెం అన్ 
స్పషటామౌతెంద్. ఆెంగ్ల భాషా వా్యపతు వల్ల ప్రభావితమైన ఆయా దేశాలలో తీవ్రమైన రాజకీయ, 
సమాజిక సమస్యలు తలెతాతుయి. ఆెంగ్ల భాషా సమ్రాజ్యవాద దృక్పథెంలో ఈ ప్రపెంచెం 
“సహజెంగానే అసమానతల మయెం”. ఆెంగే్లతర దేశాలు ఆెంగ్లెం మాట్్లడే దేశాలత 
ఉనని ఆరిథాక సెంబెంధాలవల్ల వాటికి లోబడి చెప్పనటు్ల వినేవిధెంగా మారిపోయాయి. ఈ 
శకుతులు సెంసకుృతిక, శాస్త్రీయ, ప్రసర సమ్రాజ్యవాద భావనలకు తగనటు్లగానే జతి, 
లిెంగ, వర్ వివక్షతలను కలి్పెంచి విదేవిషాలను పెంచ్తునానియి. ఇలాెంటి సెంసకుృతిన్ 
న్యెంత్రిెంచడెం అలాగే వా్యపతుచేయడెం వల్ల విశవివా్యపతుెంగా వలసవాదెం కెంటే కూడా 
బడుగు దేశాల సవితెంత్ర్యన్కే ఎకుకువ మపు్ప పొెంచి ఉెంద్.

ఆెంగ్లభాషా సమ్రాజ్యవాదాన్ని ఎదుర్కునేెందుకు జపాన్ విదా్యవ్యవసథాలోన్ భాషా 
విధానెంలో జతీయవాద లేదా విసతురణవాద ఆధారిత ఆలోచనలు ప్రధానమైనవి కావు 
అల్పసెంఖ్్యక వరా్లభాషల వా్యపతు అనే ధ్్యయెం మాత్రెం ఉెంద్. ఆెంగ్ల విద్యను విధిగా 
అభ్యసిెంచాలనని ఆలోచన రాకుెండా చేయడమే దాన్ వెనుక ఉనని సెంకల్పెం. 

అెందరూ జపాన్ ను ఒకే భాషాసమాజెం గల దేశెంగా భావిసతురు. కానీ వాసతువాన్కి 
12.75 కోట్ల జపనీయులలో ఐనూలు (Ainus), ఒకినావాలు (Okinawans) అనే 
రెండు సవిదేశీ సమూహాలు ఉనానియి. చైనీస్, కొరియన్, ఫిలెప్పన్, లాెంటి విదేశీయులూ 
ఉనానిరు. వారి భాషల హకుకుల పరిరక్షణ పట్ల ప్రభుతవిెం న్ర్లక్షష్వైఖరిన్ వహస్తుెంద్. 
జపనీయుల జనాభాలో స్మారు 2% ఐను, రు్యకు్యవన్ మాట్్లడతారు. వారిలో ఐనూలు, 
ఒకినావా, కొరియను్ల / చైనీయుల వెంటి కొన్ని అల్పసెంఖ్్యక జతులవారు ‘జపనీయ’ 
వర్ెంలో ప్రచచుననిెంగా ఉెండడాన్కి మొగు్చూపుతునానిరు.

జపాన్ విదా్య విధానాలు అెంతరాజాతీయ సమాచార ప్రసరణపైనే దృషిటా సరిస్తునానియి. 
జపనీయ ప్రభుతవి సెంసకుృతిక వ్యవహారాల మెంత్రతవిశాఖలో ఒక సలహా సెంఘమైన 
జతీయ భాషా సెంఘెం, జపనీయ భాష మీద ప్రస్తుత విధానెం పేర్కుెంద్. ఆ న్వేద్కలో 
మూడు అెంశాలు ఉనానియి. అవి:

1. జపనీయ భాషా అభివృద్ధికి జపాన్ భాషను అెంతరాజాతీయెం చేయడెం.

2. అెంతరాజాతీయ ప్రసర వ్యవహారాల కోసెం జపనీయ భాషను మలుచ్కోవడెం

3. జపనీయ భాషా వా్యపతులో భాగెంగా జపనీయ భాషను విదేశీ భాషగా/రెండవ 
భాషగా నేరుచుకునే వారికి ప్రోతా్సహాకాలను అెంద్ెంచడెం;
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జ్పనీయ భాష్టభివృదిధికి ముండలి నివేదిక చూప్న కరణాలు :

1.  భాషా వ్యవహరతుల సెంఖ్య పరెంగా జపాన్ ప్రపెంచెంలో 10 వ సథానెంలో ఉెంద్.

2.  జపనీయ అభా్యసకుల సెంఖ్య పరుగుదల.

3.  జపనీయ భాష దావిరా సెంసకుృతిక ప్రసరణకు సౌలభ్యెం;

4.  ఆెంగ్ల ఆధిపత్య ప్రపెంచెంలో బహు భాషా వ్యవహారాన్కి గల ప్రామఖ్యత.

జపనీయ భాషను అెంతరాజాతీయ విసతురణకు ఒక భూమికగా న్లిపేెందుకు 
జపనీయ దేశ సెంసకుృతి గురిెంచి ఇతర దేశాలకు తెలియజెప్పడెం. అలా సమాచారాన్ని 
అెందజేయవలసిన అవసరాన్ని మెండలి న్వేద్క మెందు సూచిెంచిెంద్. 

జపనీయ భాషావా్యపతు చేయాలనని మెండలి ఆలోచన యునైటెడ్ సేటాట్్స మరియు 
బ్రిటన్ విధానాలత పోలిసేతు చాలా భిననిమైనద్. ఆ దేశాలలాగా జపనీస్ భాషాభివృద్ధి 
ఆలోచనలో ఆరిథాక, రాజకీయ ప్రయోజనాలను పరోక్షెంగా చొప్పెంచడెం ఎెంతమాత్రమూ 
ఉెండదు. అదే మెండలి న్వేద్కలోన్ ప్రత్్యకత. అయిత్, పరా్యవరణ వైవిధ్యపరమైన 
జపనీయ భాషా విసతురణదావిరా ఆెంగ్ల ఆధిపతా్యన్ని అడుడుకొనే వీలు ఉెంటుెందన్ మెండలి 
న్వేద్క వివరిస్తుెంద్.

రెండవ తరహా సూచనలలో మెండలి న్వేద్క ప్రపెంచీకరణ గురిెంచి చరిచుెంచిెంద్. 
అయిత్ ఇద్ అల్పసెంఖ్్యక సమూహాల అెంతర్త జతీయ అవగాహనపై పటుటాబటటాదు. 
విదేశాలలోకూడా జపనీయ భాషా విసతురణ దావిరా ఆెంగ్ల ఆధిపత్య ధోరణికి ప్రతి సవాలు 
విసరడాన్కి ప్రయతినిస్తుెంద్.

ఈ గో్లబల్ ప్రపెంచెంలో, సమాచార ప్రసరెం, ప్రజల విదేశీయానాలూ, ఉత్పతుతుల 
రవాణాలూ ఒకరిపై ఒకరు ఆధారపడడెం ఎకుకువయా్యయి. ఇద్ అెంతరాజాతీయ ఆరిథాకపరమైన 
స్పరథాను తెచిచుపటిటాెంద్. దీన్నే మహాపోటీ అనవచ్చు. ఈ అవగాహన ఆధారెంగా ఆెంగ్లెం 
“సధారణ అెంతరాజాతీయ భాషగా” భావిెంచబడిెంద్. ప్రపెంచీకరణ నేపథ్యెంలో ఆెంగ్ల 
విద్యవల్ల పల్లలకు నా్యయెం జరిగెందా అననిద్ సెందేహమే. 

ఆధున్కీకరణ అెంటే అెంతరాజాతీయీకరణ అన్. అద్ పాశాచుతీ్యకరణకు 
అమెరికీకరణకు సమానమనే భావన సమరథానీయెం కాదు. జపనీయ భాషా సమరథాష్ెం 
కోసెం ఆెంగ్ల భాషా సమరథాష్ెం పరగాలనే వాదన సమస్యత్మకెం. సథాన్క, సథాన్కేతర 
జపనీయ భాషా వ్యవహరతుల కోసెం, వారికి సెంబెంధిెంచిన విదేశీ భాష అధ్యయనెంలో 
జపనీయ భాష ఒక సధనెం మాత్రమే.
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జ్పనీయ విదా్ విధాన పునస్సమీక్షకోసుం భావనాత్మక ప్రణాళిక:

ఈ భాషా విధానెం అల్పసెంఖ్్యక వరా్లనూ మిశ్రమ అసితుతావిలనూ గౌరవిెంచడెం 
దావిరా భిననితావిన్ని సమరిథాస్తుెంద్. ఇద్ రాజ్యెంగ లక్షష్సధన క్రమెంలో మానవహకుకులకు 
అెంతరాజాతీయ గౌరవాన్ని సధిెంచే ఉద్యమాలనూ సమరిథాస్తుెంద్.

భాషా సమ్రాజ్యవాదాన్ని  ప్రతిఘటిెంచి, వరతుమాన అసమానతలను రూపుమాపడాన్కి 
సెంసకుృతిక విదా్యమెంత్రితవిశాఖ ఉదేదిశిెంచిన ప్రణాళికలో కొన్ని సమస్యలు ఉనానియి. 
ఇద్ ప్రస్తుత పరిసిథాతులను అరథాెం చేస్కోవడాన్కే పరిమితమయి్యెంద్. తగన ఆెంగ్లభాషా 
సమరథాష్ెం లేకపోవడెం వలన జపాన్ ప్రజలకు కొన్ని ఇబబీెందులు ఉనానియననిద్ న్జమే. 
అయిత్ ప్రపెంచవా్యపతుెంగా మాతృభాషను గౌరవిెంచాలన్ జరిగే ఉద్యమాలలో అల్పసెంఖ్్యక 
వరా్ల భాషా పరిరక్షణల గురిెంచిన ప్రసతువనే ఉెండదు.

ఆెంగ్ల భాషా సమరథానకు ప్రాథమిక ప్రేరణ ఆరిథాకపరమైన పోటీ. ఇద్ ఒక పను 
సవాలుగా కన్పస్తుెంద్. ఏద్ ఏమైనా భాషావాద, జతివాద, లిెంగవాదాలత సరూప్యత 
ఒకవేళ ఉెంటే పోటీ ప్రపెంచెంత తలపడాలి అనుకొెంటే మీరు ఆెంగ్లెం మాట్్లడాలి అనే 
తరాకున్కి లోబడి ఉెండాలి. ఇద్ మనకు అభిలషణీయెం కాదు. రాజ్యెంగ లక్షష్మైన మానవ 
హకుకుల గౌరవెం విషయెంలో జపాన్, సమ్రాజ్యవాదకుట్రలో భాగసవిమి కాకూడదు. 
ఆెంగ్ల భాషా సమ్రాజ్యవాదెం భాషా హకుకులను కాలరాసి, జతిసేవిచఛిను హరిెంచి 
లిెంగవివక్షను పెంచ్తెంద్. ఇద్ మానవ మనుగడకు హాన్కరెం.

అల్పసెంఖ్్యక వరా్ల భాషా హకుకుల న్రాకరణ హకుకుల ఉల్లెంఘనే. ఇద్ ఐరాస 
గురితుెంచిన నూతన మానవ హకుకులను గురితుెంచడెంలోనూ ఒక వైఫల్యమే. అలాగే, అెంతర్త 
అల్పసెంఖ్్యక వరా్ల సమస్యల పట్ల శ్రదధి లేకపోవడెం సెంప్రదాయవాదాన్కి దారితీస్తుెంద్. 
భవిష్యతుతులో రాజకీయ, ప్రజ జీవనెంలో సెంప్రదాయ వాదెం తీవ్ర జతీయవాదాన్కి దారి 
తీస్తుెంద్.

ఆెంగ్ల సమ్రాజ్యవాద న్రోధాన్కి ప్రతిరూపెంగా బహుభాషిత్ం మెరుగుపడుతెంద్. 
ఆెంగ్ల ఆధిపత్య శకితుకి ఒక ఎదురుదాడి అవసరెం అవుతెంద్. ఇద్ యూరోపయన్ యూన్యన్ 
లో ఇప్పటికే అెందరికీ తెలిసిన ఒక ఉదాహరణ. బహుభాషితావిన్ని ప్రోత్సహెంచడాన్కి, 
భాషాదేవిషాలకు సెంబెంధిెంచి ఏకభాషితవిెం సధారణెంగా ప్రమాదెంగా పరిణమిెంచిన 
చోట బహుభాషితవిెం అవసరెం అవుతాయి (Skutnabb - Kangas, Philipson, 
2001 లో ప్రకటితెం). పారిశ్రామిక సమాజలో్ల భాషా వైవిధా్యన్ని ఇద్ సెంరక్స్తుెంద్.
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భాషావిధానెం సెంకుచితమైన జతీయవాదెం వైపు దారితీసే ప్రమాదెం లేకుెండా 
సమానతవిమూ, ఉత్పతీతు లక్ష్యలుగా ఒక కొతతు విధానెం రూపొెంద్ెంచటెం కోసెం ఈ కిెంద 
సూచిెంచిన ఐదు రకాల కార్యక్రమాలు న్రా్యకాలుగా ఉనానియి :

1.  ప్రాథమిక పాఠశాలలో్ల ఆెంగ్ల విద్యను అమలుచేయడాన్ని న్రోధిెంచడెం

2.  అన్ని ప్రవేశ పర్క్షల నుెండి ఆెంగా్లన్ని మినహాయిెంచడెం

3.  అెంతరాజాతీయ, జతీయాెంతర్త అవగాహన కోసెం ప్రాథమిక పాఠశాలలో్ల 
ప్రారెంభిెంచి ఐను, ఒకిన్వా భాషలత సహా అల్పసెంఖ్్యక వరా్లభాషల 
పరిచయెం;

4.  పాఠశాల / కళాశాలలలో అల్పసెంఖ్్యక వరా్లభాషలను చదువుతూ అదనెంగా 
వారికి మూడవ భాషగా ఆెంగ్ల విద్యకు అవకాశెం ఇవవిడెం. అెంటే తప్పన్సరి ఆెంగ్ల 
విద్యను రదుదిచేయడెం.

5.  భాషా బోధనలో విమర్శనాత్మకమైన బోధన శాస్రాన్ని ప్రచారెంలోన్కి తీస్కురావడెం.

జపాన్ పాఠ్ ప్రణాళిక : 

విదా్వ్వసథాలో జ్పనీయ పాఠశాల వ్వసథా సమీక్ష 

1. ప్రాథమికపాఠశాల

 ఆరు సెంవత్సరాలు: జ్పనీసు లేక ప్రాుంతీయభాష మాత్రమే.ఆెంగ్లెం ఉెండదు.

2. జూన్యర్ హైసూకుల్ (ఉననిత పాఠశాల)

 మూడు సెంవత్సరాలు: జ్పనీసు + ఆుంగ్ుం  ప్రాథమిక బోధన.

3. స్న్యర్ హైసూకుల్ (ఉననిత పాఠశాల)

 మూడు సెంవత్సరాలు. జ్పనీసు + ఆుంగ్ుం సధారణ బోధన.

4. విశవివిదా్యలయెం

 నాలుగు సెంవత్సరాలు ఆుంగ్ుం ఐచిఛికుంగా ప్రత్్క బోధన.

మొదటి తొమి్మద్ సెంవత్సరాల విదా్యభా్యసెం (ప్రాథమిక పాఠశాల / జూన్యర్ 
ఉననిత పాఠశాల) తప్పన్సరి. అదనెంగా, కిెండర్ గారటాను్ల ( ప్రవి ప్రాథమిక పాఠశాల) 
కూడా ఉనానియి;

శార్రక, మానసిక వికలాెంగులకూ తెంత్ర విదా్యసకితు కల వారికీ ప్రత్్యకెంగా 
పాఠశాలలూ కళాశాలలూ ఉనానియి.
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ఆెంగా్లన్ని సూత్రప్రాయెంగా విదేశీ భాషా తరగతి కోసెం ఎెంపక చేస్కొననిట్లయిత్ 
జూన్యర్ / ఉననిత పాఠశాల సథాయిలలో విదేశీ భాష తప్పన్సరి అన్ జపనీయ 
పాఠ్యప్రణాళికలోఉెంద్.

ప్రాథమిక పాఠశాలల పాఠ్యప్రణాళికలో ఆెంగ్ల విద్య అవసరెం లేదు, ఎెందుకెంటే 
వైశివిక అధ్యయనాలలో భాగెంగా ప్రాథమిక పాఠశాలలో పుషకులెంగా విదేశీ భాషా 
సెంవాదాలను నేరి్పస్తునానిరు. పైగా 2008 మారిచులో వారాన్కి ఒక తరగతి కిెంద విదేశీ 
భాషా కార్యకలాపాలను పరిచయెం చేయాలన్ దాన్న్ 5, 6 తరగతులలో మాత్రమే 
2011లో పరిచయెం చేశారు.

విదా్ లక్ష్లు, సాధిుంచిన లక్ష్లు :

జూన్యర్ ఉననిత పాఠశాల ఆెంగ్ల తరగతి కోసెం 2001 విదా్య లక్ష్యలు

1.  సధారణ ఆెంగ్లెంలో వకతు భావాన్ని అరథాెం చేస్కోనేలా విదా్యరుథాలను తీరిచు ద్దదిడెం

2.  ఆెంగ్లెంలో చద్వే అభా్యసన్ని పరిచయెం చేయడెం, 

3. ఆెంగ్లెంలో రాసే అభా్యసన్ని పరిచయెం చేయడెం, సధారణ ఆెంగ్లెంలోవిదా్యరుథాలు 
తమ భావాలను వ్యకతుెం చేయడెం

ఇవి అనీని ఆెంగ్లభాషలో పఠన లేఖన సమరాథాష్లను పెంపొెంద్ెంచేవే. అప్పటికే 
ఆెంగ్లభాషా సమరథాష్ అభా్యసలు ప్రాథమిక విదా్యసథాయిలో ఉనని వాటిన్ పాఠ్యప్రణాళికల 
నుెండి తొలగెంచారు. స్న్యర్ ఉననిత పాఠశాల విదా్యరుథాలకు సధారణ ఆెంగ్లెం అెంటే 
1200 పదాలు, వాటి వ్యవహారెం, కొన్ని జతీయాలు నేర్పడెం. అలాగే కొన్ని వా్యకరణ 
అెంశాలను పరిచయెం చేయడెం.
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9.5 రాజ్్ుంగుం గురి్తుంచిన భాషలు

9.6 తెలుగు వ్వహారుంలో ఉన్న రాష్ట్రాలలో భాష్ట విధానుం

1. తెలుగు వ్యవహరతులు అధిక సెంఖ్్యక వరా్లుగా ఉనని రాషా్రాలు

    2001   

 1. అెంధ్ర ప్రదేశ్  6, 39, 04, 791

 2. తెలెంగాణ

2. అల్ప సెంఖ్్యక వరా్లు తెలుగు వ్యవహరతులుగా ఉనని రాషా్రాలు

 1. తమిళనాడు 35, 27, 594

 2. కరా్టక 36, 98, 657

 3. పాెండిచేచురి  50, 908

 4. మహారాష్ట 14, 05, 958

 5. ఒడిశా  712, 614

 6. అెండమాన్/న్కోబార్ దీవులు  45, 631

 7. చతీతుస్ గడ్ 1, 48, 131

 8. మధ్య ప్రదేశ్  26, 602

 9. పశచుమ బెెంగాల్  2, 08, 769

2011భాషాసెంబెంధిత జనాభా లెకకుల ఫలితాలు ఇెంకా విడుదల కాలేదు.

9.7 కొని్న ప్రధానమైన భాష్టశాస్త్ర గ్ుంథాలు

1. కృష్మూరితు, భద్రిరాజు. 1974. తెలుగు భాషాచరిత్ర. హైదరాబాద్: ఆెంధ్రప్రదేశ్  
సహత్య అకాడమీ

2. కృష్మూరితు, భద్రిరాజు. 1999. భాష, సమాజెం, సెంసకుృతి.హైదరాబాద్: నీల్ 
కమల్  పబి్లకేషన్్స.

3. గోపాలకృష్య్య, వడ్లమూడి. 1955. ధవిన్ - లిప - పరిణామెం, పడమటలెంక: 
ఆెంధ్ర గ్ెంథ్లయ ట్రస్టా, 

4. ___________. 1958. వా్యవహారిక భాషా వా్యకరణెం. 
రాజమహేెంద్రవరమ: అదేదిపలి్ల అెండ్ కో, సరసవితీ పవర్ ప్రెస్.

5. దొణప్ప, తూమాటి. 1972. భాషాచారిత్రక వా్యసవళి. హైదరాబాదు: అభినెందన 
సమితి.



 ♦ 59

6. __________. 1987. వైకృతపద సవిరూప న్రూపణమ. హైదరాబాదు: 
అభినెందన సమితి.

7. __________. 1957. ఆెంధ్రలక్షణ సెంగ్హమ. మదరాస్: 
సహత్యమెంద్రమ, 

8.  బూదరాజు, రాధాకృష్.1995. భాషాశాస్త్ర వా్యసలు. హైదరాబాదు: విశాలాెంధ్ర 
ప్రచ్రణ, 

9. రామకృష్య్య, కోరాడ. 1968. సెంధి. మదరాస్: త్రివేణీ పబి్లషర్్స.
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9.8 కొని్న ప్రధానమైన నిఘుంటువులు
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9.9 మాుండలిక వృత్్త పదకోశాలు, మాుండలికభాష్ట పరివర్తనాల తయారీ

ప్రజలూ సృజనకారులూ, ప్రభుతవిమూ ప్రసరమాధ్యమాలూ పారిభాషిక, 
మాెండలిక పదాలను వా్యపతులోకి త్వడాన్కి కృషిచేయాలి. తెలుగు భాషకు ఉనని 
అన్ని మాెండలికాలకూ ఒక మాెండలికెం నుెంచి మరో మాెండలికాన్కి పరస్పరెం 
సవియెంచాలకెంగా తవిరితగతిన మారుచుకొనేలా పరివరతునాలు తయారవావిలి. తెలుగు 
న్ఘెంటువుల తయార్ కూడా అవసరాలకు తగనెంతగా లేదు. అన్ని మాెండలికాలకు 
సమ ప్రాధాన్యెం కలి్పెంచేలా న్ఘెంటున్రా్మణెం జరగాలి. దీన్కి మెందుగా ప్రాచీన 
సహత్యెంలోన్ భాషకు కవులవార్గా కావా్యలవార్గా యుగాలవార్గా న్ఘెంటువులు 
రావాలి. శాసనపదకోశాల ఆవశ్యకతా అెంతా ఇెంతన్ చెప్పలేెం. అెందుకన్ శాసనాలలోన్ 
సహజసిదధిమైన వా్యవహారిక, మాెండలిక పదాలను సేకరిెంచేెందుకు ఆధున్క భాష 
ఆవసరాలను తీరుచుకొనేెందుకు శాసనపద న్ఘెంటువులు రావాలి.

అనేక సమాజిక రాజకీయ కారణాల చేత తెలుగులో న్ఘెంటు రచన వెనుకబడిెంద్. 
ఆ వెనుకబాటుతనమే ఇప్పటికీ తెలుగుభాషలో కొనసగుతూ వస్తుెంద్.

ప్రాచీన కాలెంలో వచిచున తద్భవకోశాలు, ద్విరూప్యకోశాలు, ఆ యా కాలాలలో 
కావ్యరచనలకోసెం కవులను దృషిటాలో పటుటాకొన్ తయారయినవే. వీటి కొనసగెంపులో 
భాగమే తెలుగులో వెలసిన మొటటామొదటి న్ఘెంటుత్రయెం. వీటి తరావిత వచిచున 
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న్ఘెంటువులూ తెలుగుభాషకు కాలానుగుణెంగా వచేచు అవసరాలను తీర్చుద్శగా 
రూపొెంద లేదు. ఒకొకుకకు అవసరాన్కి ఒకొకకు న్ఘెంటువున్ ఆశ్రయిెంచవలసిన 
పరిసిథాతి ఉెంద్. వు్యత్పతుతులకోసెం తెలుగు వు్యత్పతితుకోశాన్ని, మాెండలికపదాలకోసెం 
మాెండలికపదకోశాలనూ వెతుకొకునే అగత్యెం ఏర్పడిెంద్. అన్ని అవసరాలూ తీర్చు 
న్ఘెంటువు తెలుగులో లేదు. మాెండలికవృతితుపదకోశాలపై విశ్షమైన కృషే జరిగెంద్.

భద్రిరాజు కృష్మూరితుగారి సెంపాదకతవిెంలో వివిధ మాెండలిక వృతితుపద కోశాల 
న్రా్మణెంలో భాగెంగా వ్యవసయ, వాస్తు, చేనేత, కుమ్మరెం, కమ్మరెం, మత్సష్, వేట, 
అడవులు, గీతపరిశ్రమ, మేదర, లోహకారాద్ వృతుతులకు సెంబెంధిెంచిన కోశాలు 
రూపొెందాయి.

మాెండలికపదాలపై ఇెంత కృషి జరిగనప్పటికీ అద్ జనబాహుళా్యన్కి అెందలేదు. 
ఇెంకా తెలుగుభాషలో న్ఘెంటువులకు ఎకకున్ పదాలు సెంఖ్్యధికెంగా ఉనానియి. 
కొన్ని సెంప్రదాయ వృతితు పద కోశాల తయార్ విషయెంలో అకాడమీలు చేసిన కృషి 
గణనీయమయినద్. తెలుగు మాట్డే ప్రజలత సెంబెంధెం ఉనని సెంప్రదాయ, 
సెంప్రదాయ్తర ఆధున్క వృతుతులపై కూడా పరిశోధన జరగవలసి ఉెంద్. తెలుగువారికి 
ఎన్ని ఆటలు ఉనానియి. ఆ ఆటలలో ఉనని ఎన్ని పదాలు న్ఘెంటువులకు ఎకకులేదు. వీటిన్ 
కోశసథాెం చేయకపోత్ కొనానిళళుకు నశిెంచిపోయ్ ప్రమాదమూ ఉెంద్.

మాెండలికభాషా పరిశోధనల వల్ల భాషాసెంపద వృద్ధి చెెందుతుెంద్. వివిధ 
మాెండలికపదాలపై కేవలెం భాషావిషయికెంగానే కాక సమాజిక సెంసకుృతిక 
నేపథ్్యలనుెంచి కూడా పరిశోధనలు జరగాలి. ప్రాచీన కవిప్రయోగాలలో ఉనని మాెండలిక 
పదపరిశీలన దావిరా నాటి సమాజిక చరిత్ర తెలుస్తుెంద్. ఆధున్కెంగా అధికమవుతునని 
అన్యభాషావిన్యోగాన్ని తగ్ెంచడాన్కి మాెండలిక పదాలే శరణ్యెం. ప్రకృతిన్, పరిసరాలను 
పరిశీలిెంచి సమాజెంలో ఉెండే ఒక వ్యకితుగా వ్యవహరతు సృషిటాెంచిన సహజసిదధిమయిన పదాలు 
మాెండలికాలలోనే దొరుకుతాయి. ప్రాెంతాలు వేరనా మానవ జీవనెం, ఆలోచన ఒకకుటే. 
ఇపు్పడు అన్యభాషలనుెంచి వస్తునని పదజలాన్కి తగన పదాలు మన మాెండలికభాషలలో 
వెతికిత్ తప్పకుెండా దొరుకుతాయి. పదవు్యత్పతుతులను అధ్యయనెం చేయడెం దావిరా వివిధ 
భాషాసమస్యలకు కూడా పరిషాకురాలు దొరుకుతాయి. న్ఘెంటు విసతుృతి పరుగుతుెంద్. 
మాెండలిక పద వివేచన దావిరా భాషాశాస్త్ర పరిశోధనలకు మౌలిక ఆధారాలు లభిసతుయి.

సమాజిక భాషా శాస్త్ర విశ్్లషణ, సెంఘక - రాజకీయ నేపథ్్యలనుెంచి చరిత్రనూ, 
సెంసకుృతినీ, ప్రజజీవితాన్ని అధ్యయనెం చేయటెం, భాషా సమరస్యనీని, వర్సమరస్యనీని 
సధిెంచటెం మాెండలిక అధ్యయనెం వల్ల సధ్యమవుతుెంద్.

వివిధ ప్రాెంతాల మానవ జీవన పరిశీలనకు అవకాశెం ఏర్పడుతుెంద్. 
భావవిన్మయెం, సెంసకుృతి విన్మయెం తదాదివిరా విశాల దృక్పథమూ అలవడుతుెంద్.
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సృజన రెంగాలలోనూ భాష ప్రధానపాత్ర పోషిస్తుెంద్. ఎెంతగా ప్రయతినిెంచినా కవి 
తన ప్రాెంతీయతనూ, ప్రాెంతీయ భాషనూ ప్రదరి్శెంచకుెండా ఉెండలేడు. ఆయా కవులు 
ప్రయోగెంచిన మాెండలిక పదాలను అధ్యయనెం చేయటెం వల్ల కేవలెం సహత్య చరిత్రకు 
సెంబెంధిెంచిన కొతతు ఆధారాలూ, ఆలోచనలూ లభిెంచవచ్చు.

మాెండలికపద అధ్యయనెం ఇటు భాషావిన్యోగాన్కే కాక మానవజీవనాభివృద్ధికి 
ద్హదెం చేస్తుెంద్.

ఎెంత కషటాపడి అకాడమీలు సేకరిెంచిన మాెండలికపదాలను వా్యపతులోకి 
తీస్కురాకపోత్ దాన్ వల్ల ప్రయోజనెం శూన్యెం. పదసెంపద కేవలెం భాషాప్రియులకూ, 
పరిశోధకులకూ ఉపయోగపడిత్ చాలదు. సమాన్య ప్రజలకు అెందాలి. వ్యవహారెంలోకి 
రావాలి.

ఆధున్కెంగా తెలుగు భాషలో ఎన్ని నూతనపదన్రా్మణాలు అవసరమవుతునానియి. 
వాటికి తగన పదాలు మాెండలికభాషలలో వెతికిత్ కచిచుతెంగా దొరుకుతాయి. తెలుగులో 
అన్యభాషాపదాన్కి కొతతుపదాన్ని ఖరారు చేయవలసివచిచునపు్పడు వచేచు ఇబబీెందులిని 
మాెండలిక పదాధ్యయనెం వల్ల పరిహరిెంచవచ్చు.

9.9 భారతదేశుంలోని అధికర భాషల పటిటిక

ఎనిమిదవ షెడ్్ల్
[Articles 344 (1) and 351]

 1.  అస్సమీ 2.  బెెంగాలీ

 3. బోడో 4. డోగ్రి

 5.  గుజరాతీ 6.  హెందీ

 7.  కననిడెం 8. కాశీ్మర్

 9.  కొెంకణి 10.  మైథిలీ

 11.  మలయాళెం 12.  మణిపురి

 13.  మరాఠీ 14.  నేపాలీ

 15.  ఒడియ 16.  పెంజబీ

 17.  సెంసకుృతెం 18.  సెంతాలి

 19.  సిెంధీ 20.  తమిళెం

 21.  తెలుగు 22.  ఉరూది
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9.10 తెలుగు మాన చిత్రుం
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9.11 తెలుగు లిప్ పరిణామ క్రముం చిత్రుం
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9.12 తెలుగు రోమను లిప్

	 a		 ā	 i	 ī	 u	 ū
	 అ	 ఆ	 ఇ	 ఈ	 ఉ	 ఊ

	 r	̥ r ̥	̄ e	 ē	 ai
	 ఋ	ౠ	 ఎ	 ఏ	 ఐ

	 o	 ō	 au	 ~	 M	 H
	 ఒ	 ఓ	 ఔ	 ఁ	 ం	 ః

	 ka	 kha	 ga	 gha	 ṅa
	 క	 ఖ	 గ	 ఘ	 ఙ

 ca  cha  ja  jha  ña
	 చ		 ఛ		 జ		 ఝ		 ఞ

	 ṭa	 ṭha	 ḍa	 ḍha	 ṇa
	 ట	 ఠ	 డ	 ఢ	 ణ

 ta tha da dha na
	 త	 థ	 ద	 ధ	 న

 pa pha ba bha ma
	 ప	 ఫ	 బ	 భ	 మ

	 ya	 ra	 ṛa	 la	 ḷa	 ḻ	 va
	 య	 ర	 ఱ	 ల	 ళ	 ఴ	 వ

	 śa	 ṣa	 sa	 ha
	 శ	 ష	 స	 హ 
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9.13 తెలుగు wx notation

	 a		 A	 i	 I	 u	 U	 q	 Q
	 అ	 ఆ	 ఇ	 ఈ	 ఉ	 ఊ	 ఋ	ౠ

	 eV		 e	 E	 oV	 o	 O	 M	 H
	 ఎ	 ఏ	 ఐ	 ఒ	 ఓ	 ఔ	 ం	 ః

 ka  Ka ga Ga fa
	 క	 ఖ	 గ	 ఘ	 ఙ

 ca  Ca ja Ja Fa
	 చ	 ఛ	 జ	 ఝ	 ఞ

 ta  Ta da Da Na
	 ట	 ఠ	 డ	 ఢ	 ణ

 wa  Wa xa Xa na
	 త	 థ	 ద	 ధ	 న

 pa  Pa ba Ba ma
	 ప	 ఫ	 బ	 భ	 మ

	 ya	 ra	 rYa	 la	 lYa	 va	 Sa	 Ra	 sa	 ha
	 య	 ర	 ఱ	 ల	 ళ	 వ	 శ	 ష	 స	 హ
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9.14 యూనికోడ్ పటుం

తొలిగంచవలసినవి

కొత్తగా చేర్చవలసినవి
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9.15 తెలుగు అధికరభాష్ట చట్టిలు మరికొని్న మైలురాళ్ళు

1955 సపటాెంబర్ 29న తెలుగులో పాలనకోసెం విధాన సభ తీరా్మనెం.

1959 సమస్యల అధ్యయనాన్కి ప్రభుతవి ప్రత్్యక అధికారి న్యామకెం.

1960 27 శాఖలలోఉతతుర ప్రతు్యతతురాలకు తెలుగు విన్యోగ ఉతతురువి.

1961 మరో 4 శాఖలకు విసతురిెంపు ఉతతురువి.

1962 ఆధికారిక మసయిదాలు వాటి తెలుగు పాఠాల పుసతుకాల  ప్రచ్రణ. 1964 
కొఠార్ కమీషన్.

1964 రాష్ట ప్రభుతవిెం అనువాద సెంఘెం, నా్యయశాఖలో ఒక  అనువాద విభాగెం 
ఏరా్పటు.

1965 ఆెంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవిెం, అధికార భాష (తెలుగు) ఆధికారిక  పత్రల రచనలపై 
శ్వితపత్రెం విడుదల.

1966  అధికార భాషా చటటాెం 1966 ఈ చటటాెం 14.05.1966 లో అమలులోకి వచిచుెంద్.

1968 డా. కొఠార్ అధ్యక్షతన కమిటీన్యామకెం.

1968  శ్వితపత్రెం ప్రచ్రణ.

1968  జతీయ విదా్య విధాన ప్రణాళిక, 

1969 విదా్య పరిశోధన శిక్షణా మెండలి బహరెంగ చరాచున్వేద్క.

1974  అధికార భాషా సెంఘెం ఏరా్పటు.

1978 ఎన్్సఇఆర్టా విదా్యప్రణాళికలో త్రిభాషా సూత్ర అమలు న్ర్యెం.

1986 జతీయ విదా్యవిధానెం త్రిభాషా సూత్రన్కి ఆమోదెం.

1986  విదా్య విధాన ప్రణాళిక

1986 విదా్యవిధానెంపై పునరుదా్ఘటన

1988  అకోటాబర్ 2 అధికార భాషగా తెలుగు వాడకెంపై ప్రభుతవిెం ఉతతురువి

1988 నవెంబరు 1 1988 అకోటాబర్ 2 ఉతతురువి అమలు వరితుెంపు త్ద్

1992 త్రిభాషాసూత్రెం అమలు కోసెం భారత ఉభయసభలు చేసిన కారా్యచరణ ప్రణాళిక

2010 సెంసకుృతిక శాఖలో విలీనెం

2012 అకోటాబర్ లో పునరుదధిరణ
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9.16 మాుండలిక వృత్్తపదకోశాలు
వ్యవసయెం 1974 సెంపాదకులు భద్రిరాజు కృష్మూరితు (తొలి కూరు్ప 1962) 

చేనేత 1971 సెంపాదకులు : భద్రిరాజు కృష్మూరితు, 
  సహాయ సెంపాదకులు,  పోరెంకి దక్ణామూరితు

మత్సష్పరిశ్రమ 1991 సెంపాదకులు : తూమాటి దొణప్ప

వాస్తు 1968  సెంపాదకులు : బూదరాజు రాధాకృష్

కుమ్మరెం  1976  సెంపాదకులు  : జి. ఎన్. రడిడు 
  (వీర్ కమ్మరెం కెంసలి వృతుతులకూ కోశాలు చేశారు.) 
  సహాయ సెంపాదకులు జి. నాగయ్య

మేదర 1992  సెంపాదకులు  :  పోరెంకి దక్ణామూరితు

లోహకార 1991  సెంపాదకులు  : జి. నాగయ్య.

  జిలా్లలవార్గా  తెలుగు అకాడమీ  

విశాఖ 1977 సెంపాదకులు : అతతులూరి నరసిెంహారావు 
  (రావిశాఖీయెం పేరుత)

నల్ెండ  1986  సెంపాదకులు : రవావి శ్రీహరి
  (నల్ెండజిలా్ల మాెండలిక పదకోశెం పేరుత)

తెలెంగాణా  2003 సెంపాదకులు : నలిమెల భాసకుర్
  (తెలెంగాణా పదకోశెం పేరుత)

కళిెంగాెంధ్ర  2006  సెంపాదకులు : జి.యస్.చలెం.
  (కళిెంగాెంధ్ర మాెండలికెం పేరుత)

9.17 కొని్న ప్రధానమైన వా్కరణ గ్ుంథాలు

అథరవిణుడు. 1955. వికృతి వివేకమ. మద్రాస్: వావిళళువారి ప్రచ్రణ.

అనెంతామాతు్యడు.1996. ఛెంద్ దర్పణమ.రాజమెండ్రి: రోహణీ పబి్లకేషన్్స, 

అప్పకవి, కాకునూరి. 1970. అప్పకవీయమ.మద్రాస్: వావిళళువారి ప్రచ్రణ.
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ఆెంధ్రశబది చిెంతామణి 1956. మద్రాస్: వావిళళువారి ప్రచ్రణ.

కేతన, మూలఘటిక.1953. ఆెంధ్ర భాషా భూషణమ. తెనాలి :అజెంతా ఆర్టాస్

గోపాలకృష్య్య, వడ్లమూడి. 1958. వా్యవహారిక భాషావా్యకరణెం. రాజమెండ్రి: సరసవితీ 
ప్రెస్

జోగ స్మయాజి, గెంటి. 1971. ఆెంధ్రభాషా వికాసమ. మచిలీపటనిెం:

పురుషోతతుెం, బొడుడుపలి్ల.1969. తెనుగు వా్యకరణ వికాసమ. గుెంటూరు: శ్రీ గరిజ 
ప్రచ్రణలు, బాలసరసవితి, ఎలకూచి.1971. బాలసరసవితీయెం. మద్రాస్: వావిళళువారి 
ప్రచ్రణ.

రాజేశవిరశర్మ, అమర్శెం.1973. ఆెంధ్ర వా్యకరణ వికాసమ (ప్రథమ, ద్వితీయ 
భాగమలు). కామారడిడు: న్జమాదుజిలా్ల, ప్రాచ్యవిదా్యపరిషతుతు ప్రచ్రణ.

వేెంకటేశవిరు్ల, వజ్ఝల. 1982. ఆధున్క ప్రామాణి కాెంధ్రవా్యకరణెం - రాజమెండ్రి : 
సరసవితీ పవర్ ప్రెస్్స

స్తారామాచారు్యలు, బహుజనపలి్ల 1972. ప్రౌఢవా్యకరణెం. మద్రాస్: వావిళళువారి 
ప్రచ్రణ.

9.18 అధికర భాష్టసుంఘుం చేపటటివలసిన లక్ష్లు

ఇతరరాషా్రాల జనాభాలో కనీసెం 15 శాతెం జనాభా తెలుగు వారు ఉెంటే ఆ ఉనని 
ప్రాెంతాలలో తెలుగును రెండవ అధికార భాషగా గురితుెంచేలా రెండవ జతీయ అధికార 
భాషగా తెలుగును గురితుెంచడాన్కి కృషి చేయడెం పాఠశాల విద్యలో త్రిభాషా సూత్రన్ని 
అమలు చేయడెం ప్రభుతవి శాఖలలో తెలుగు వాడట్న్కి ప్రోతా్సహకాలు ఇవవిడెం 
న్ఘెంటువులు, పారిభాషిక పదకోశాలు, సెంకేతిక ఉపకరణాలు, తెలుగు సపేటావిరు్ల, 
తెలుగు యాప్్స మెదలైన వాటి తయార్, పెంపణీ మొదలైనవి.
9.19 అధికర భాష్టసుంఘుం అధ్క్షుల జ్బితా

1. వావిలాల గోపాలకృష్య్య 1974-1977

2. టి. అనసూయమ్మ  1977-1978

3. వెందేమాతరెం రామచెంద్రరావు 1978-1981

4. సి. నారాయణరడిడు 1981-1985

5. కొతతుపలి్ల వీరభధ్రరావు 1985-1986

6. నెండూరి రామకృష్మాచార్య  1987-1990
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7. ప. యశోదారడిడు 1990-1993

8. అబూబీరి వరదరాజేశవిరరావు, గజజాల మలా్లరడిడు  1993-1995

9. తూమాటి ద్ణప్ప 1995-1999

10. మాడుగుల నాగఫణిశర్మ 1999-2002

11. పరుచూరి గోపాలకృష్ 2003-2005

12. ఏ.బి.కె. ప్రసద్ 2005-2009

13. మెండలి బుదధి ప్రసద్ 2012- 2014

9.20 ముంత్రిత్వ శాఖలు సత్వరుం చేపటటివలసిన భాష్ట విధానాలు

కేెంద్ర, రాష్ట ప్రభుతావిల చట్టాలను వాడుక భాషలోకి తెచేచులా కేెంద్రప్రభుతవిెం కృషి 
చేయాలి. అలాగే ఎన్మిద్ ప్రకరణెంలో పేర్కునని భాషలన్నిటికీ అప్పటికపు్పడు తరుజామా 
జరిగే ఏరా్పటు చటటాసభలలోఉెండాలి. అెందుకు తగన విధెంగా అభివృద్ధి చేసిన భారతీయ 
భాషల యెంత్రనువాదాలనూ హెందీ - ఆెంగ్లెం - తెలుగు బహుద్శాత్మక యెంత్రనువాద 
వ్యవసథాలు విన్యోగెంలోన్కి తెచ్చుకోవాలి. దాన్కి కావలసిన యెంత్రనువాద 
వ్యవసథాల న్రా్మణాలను కేెంద్ర ప్రభుతావిలు తమ ప్రణాళికలో పొెందుపరుచ్కోవాలి. 
బహుళవ్యవహారెంలో ఉనని ఆెంగ్లెం ఎప్పటికపు్పడు పరిషకురణలు చేస్కోవడెంవల్లనే 
విసతుృతప్రచారెం పొెంద్ెంద్. సజీవభాషగా న్లిచు ఉెంద్. అటువెంటి పరిషాకుర ప్రక్రియ 
నేటి తెలుగుకు చాలా అవసరెం. అెందుకోసెం పరిశోధనాత్మకమయిన అధ్యయనెం చేసి 
పరిషాకురాలిని కనుకోకువాలి. ఈ పరిషకురణ పదసథాయిలోను, వాక్యసథాయిలోనూ జరగాలి.

స్మారు 30 కి పైగా ప్రధాన శాఖలూ చినాని చితకా మరో 30 శాఖలూ ఉనానియి. 
ఇరు రాషా్రాల ప్రభుతావిలలోనూ 1. రోడు్ల-భవనాల శాఖ, 2. ప్రచ్రణల నమోదు శాఖ, 
3. ఉదా్యనవనాల శాఖ, 4. ప్రజరోగ్యశాఖ, 5. జగీర్ల న్రవిహణ శాఖ, 6. దేశీయవిద్య-
హోమియోపతి శాఖ, 7. ఓడర్వుల శాఖ, 8. గరిజన సెంక్షేమ శాఖ, 9. స్త్రీ శిశు సెంక్షేమ 
శాఖ, 10. పటటాణ ప్రణాళిక శాఖ, 11. రవాణాశాఖ, 12. మత్సష్ శాఖ, 13. పోలీస్ 
శాఖ, 14. ప్రాచ్య లిఖిత గ్ెంథ్లయ శాఖ, 15. వ్యవసయ శాఖ, 16. విదా్యశాఖ, 17. 
పరిశ్రమలు, వాణిజ్య శాఖ, 18. సహకార శాఖ. 19. ఆరిథాక ప్రణాళిక శాఖ, 20. హోెం 
శాఖ, 21. సగునీటి శాఖ, 22. ప్రధాన పరిపాలన శాఖ, 23. శాసనమెండలి (శాసన 
న్రా్మణ) శాఖ, 24. ప్రధాన పరిపాలన శాఖ25. అటవీ శాఖ 26. సమాచార ప్రసర 
సెంకేతిక శాఖ 27. విదు్యత్ శాఖ 28. పాడి, పశుపాలన శాఖ 29. వైద్య శాఖ, 30. 
నా్యయశాఖ మొదలైన శాఖల కోసెం కారా్యలయ పదావళి, నమూనా లేఖలు, ప్రభుతవి 
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ఉతతురువి నమూనాలు మెందుగా సిధధిెంచేసి ప్రభుతవి ఉద్్యగులకూ అధికారులకూ 
అెందుబాటులో ఉెంచాలి. మఖ్యెంగా పాలన పరిభాష సమగ్ెంగా తయారు కావాలి.

అన్ని శాఖల ఆధికారిక వెబె్్సటు్ల తెలుగులో ఉెండాలి. తెలుగు అకాడమీ, సహత్య 
అకాడమీ, తెలుగు విశవివిదా్యలయెం, జతీయ సమాచార విజ్ఞన కేెంద్రెం డా. మర్రి చెనానిరడిడు 
మానవ వనరులు మొదలైన సెంసథాలలత సెంయుకతుెంగా పాలనలో, విదా్యవ్యవసథాలో పెంచే 
ద్శగా వ్్యహరచన చేయాలి.

కెంప్్యటర్లలో తెలుగు వాడకెం గురిెంచి వివిధ సఫ్టా వేర్లను తెలుగు ఉపకరణాలను 
వాడే విధెంగా ఉద్్యగులకు తర్ఫూదు ఇవావిలి.

మెంత్రితవి శాఖలన్నిెంట్ తెలుగుభాష వెలుగులిని విరజిమా్మలి. అెందుకు మెందుగా 
ఆధికారిక, పాలనా వ్యవహాలన్నిెంటిలోనూ తెలుగుభాషా విన్యోగెం సెంప్ర్ెంగా 
జరగాలి.

వివిధ మెంత్రితవి శాఖలకు సెంబెంధిెంచిన సమగ్ సమాచారెం తెలుగులో 
అెందరికీ అెందుబాటులో ఉెండేవిధెంగా చూస్కోవాలి. ఆధికారిక వెబ్ సైటు్ల, అెందులోన్ 
సమాచారమూ ఆెంగ్లెంత పాటుగా తెలుగులో ఉెండేవిధెంగా చర్యలు తీస్కోవాలి.

మఖ్యమైన కొన్ని మెంత్రితవి శాఖలు తెలుగుభాషా విన్యోగెం, వా్యపతు, అభివృద్ధి 
మొదలైన విషయాలకు సెంబెంధిెంచిన సతవిరెం చేపటటావలసిన కారా్యచరణ ప్రణాళిక ఇద్.

9.20.1 వ్వసాయ శాఖ:

వివిధ వృతుతులకూ అలాగే వ్యవసయాన్కి సెంబెంధిెంచీ సమగ్ వృతితు పదకోశాలు 
తయారు కావాలి. ఇవి కూడా అన్ని మాెండలిక భేదాలనూ కలుపుకొెంటూ సగాలి.

రతులకు, వ్యవసయ ఆధారిత వృతుతులవారికీ, ఇతర వృతుతుల వారికీ వారి వారి 
ఉత్పతుతుల గురిెంచిన సమగ్ సమాచారాన్ని చరవాణులలో శ్రవణ విధానెం దావిరా అెంద్ెంచే 
సదుపాయెం నేడు అత్యవసరెం.

రతులకు వ్యవసయ రెంగెంలో వస్తునని అతా్యధున్క సౌకరా్యలు, పరికరాలు, 
విధానాలూ అెంద్నపు్పడే పెంటలో అధిక ద్గుబడి సధ్యెం. అెందుకే రతులలో అత్యధికులు 
మాతృభాషా వ్యవహరతులు, న్రక్షష్రాస్్యలు. అెందుకే వారికి ఈ సమాచారమెంతా 
చరవాణిలో అెంద్ెంచాలి. ప్రభుతవి వెబ్ సైట్లలో తెలుగులోనే పొెందుపరచాలి.

సథాన్కీకరణ, ప్రపెంచీకరణల నేపథ్యెంలో పెంటలకు సెంబెంధిెంచిన ఎరువులు, 
వితతునాలు వ్యవసయ పరికరాలు ఇెంకా చేనేత, చేతివృతుతులు, పాడి, పశుపాలనకు 
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సెంబెంధిెంచిన వా్యపార ప్రకటనలు తెలుగులోనే ఉెండాలి. ఇెంకా చెపా్పలెంటే ప్రాెంతీయ 
మాెండలికాలలో ఉెండాలి. ఇద్ అవసరెం. అలా ఉెండాలనే న్యమెం ప్రభుతవిమే పట్టాలి.

ప్రభుతవిెం రతుల గురిెంచి చేపటేటా సెంక్షేమ కార్యక్రమాలు, వాతావరణ వివరాలు, 
సగుబడికి సెంబెంధిెంచిన సూచనలు, నాణ్యమైన ఎరువులు, పరికరాలు ఎకకుడ 
లభ్యమవుతాయనని విషయాలను ప్రభుతవిెం ప్రజలకు చరవాణులలోనూ, ప్రభుతవి వెబ్ 
సైట్లలోనూ, ఎప్పటికపు్పడు అెంద్ెంచాలి. అలా అెంద్ెంచడెం వల్ల ఆ ప్రభుతవిెం రతు 
సెంక్షేమకారి అయిన ప్రభుతవిెంగా వారి అభిమానాన్ని చూరగొెంటుెంద్.

ఇక వృతుతుల విషయాన్కి వసేతు ప్రపెంచీకరణ నేపథ్యెంలో ఎన్ని వృతుతులు 
చితికిపోతునానియి. కొన్ని చికికు శల్యమయ్్య సిథాతిలో ఆదరణకు న్చ్కోక అవసథాల 
పాలవుతునానియి.

వృతితుసేవలు కోరుకొనే వారికీ, వృతితు న్పుణులకూ మధ్య ఒక చకకున్ అనుసెంధాన 
వ్యవసథాను ఏర్పరచాలి. అెందుకు ప్రభుతవిెం రూపొెంద్ెంచిన తెలుగు వెబ్ సైటు్ల వేద్క 
కావాలి. ఆయా వృతుతులకు సెంబెంధిెంచిన సమగ్ సమాచారెం తెలుగులో అెందుబాటులో 
ఉెండాలి.

వ్యవసయదారులకు, వృతితు న్పుణులకు ఉపయోగపడేలా స్లభెంగా ఉెండేలా 
ఆధున్క భాషా ఉపకరణాలు తయారుచేసి వారికి అెందుబాటులో ఉెంచాలి. తెలుగుకు 
సెంబెంధిెంచి ఇప్పటికే ఎన్ని ఉపకరణాలు అెందుబాటులోన్కి వచాచుయి (చూ. www.
caltslab.uohyd.ernet.in).

9.20.2 పరా్టక శాఖ:

భాషత ప్రత్యక్ష సెంబెంధెం ఉెండే శాఖలలో ఇద్ ఒకటి. భాషా వా్యపతుకి ప్రభుతావిన్కి 
ఇద్ చకకున్ మార్ెం. ఈ శాఖలో భాషా సెంసకురణలు, ఆచరణలు చేపటటాటెం దావిరా 
మాతృభాషా వ్యవహరతుల అభిమానాన్ని అన్య భాషా వ్యవహరతుల ఆదరణనీ ప్రభుతవిెం 
చూరగొెంటుెంద్.

పరా్యటకులకు సమాచారాన్ని తెలుగులో తప్పన్సరిగా అెంద్ెంచాలి. ఆెంగ్లెం, 
హెందీలలో అెంద్ెంచి తెలుగులో లేకపోత్ తెలుగు భాషా వ్యవహరతులు ఇబబీెంద్ పడతారు. 
ప్రభుతవిెం పట్ల అసహనెం వ్యకతుెం చేసతురు.

తెలుగేతర విదేశీ పరా్యటకులకు మనెం చూపే మాతృభాషాభిమానమే తెలుగు భాష 
పట్ల వారికి మకుకువ ఏర్పడేలా చేస్తుెంద్.
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వివిధ పుణ్యసథాలాలు, సెందర్శన సథాలాలకు సెంబెంధిెంచిన చారిత్రక నేపథ్్యలత 
కూడిన కథనాలను పరా్యటక వెబ్ సైట్్ల తెలుగులోనూ ఇతరభాషలలోనూ 
అెంద్ెంచగలగాలి.

ఆయా ప్రాెంతాలకు సెంబెంధిెంచిన అత్యవసరమైన సమాచారాన్ని సెంక్పతు 
సెందేశాలలోనూ అెంద్ెంచవచ్చు.

భినని భాషల వారికి సౌకర్యవెంతెంగా ఉెండేెందుకు ఒక భాషనుెంచి మరో 
భాషకు అనువరతునాలను వాడవలసిన అవసరెం పరా్యటక శాఖవారికే అధికెంగా ఉెంద్. 
ఇప్పటికే హెందీనుెంచి తెలుగుకు సమాచార పరివరతునాన్కి యెంత్రనువాద ఉపకరణెం 
అెందుబాటులో ఉెంద్ (చూ. www.).

9.20.3 విదా్శాఖ:

మాతృ భాషాభివృద్ధి బాధ్యత ప్రితుగా విదా్యశాఖదే. త్రిభాషా సూత్రన్ని అమలు 
చేయడెం. ఉననిత పాఠశాల సథాయివరకూ తెలుగును తప్పన్సరి చేయటెం, తెలుగు 
మాధ్యమ బోధనకు శాస్త్ర సెంకేతిక రెంగాల విదా్య ప్రణాళికలను విసతురిెంపజేయడెం. 
అధికార భాషా సెంఘాలు చ్రుకుగా భాషాభివృద్ధి ద్శగా అడుగులు వేసేలా చూడటెం. 
కేెంద్ర రాష్ట ప్రభుతావిలు న్రవిహెంచే అన్ని ప్రవేశపర్క్షలూ తెలుగుభాషలో కూడా ఉెండేటటు్ల 
న్ర్యాలు త్యాలి.

తెలుగు భాషకు రాష్ట బడ్జాట్్ల ఎకుకువ న్ధులను కేట్యిెంచేలా చూస్కొన్ వాటిన్ 
సద్విన్యోగెంచటెం.

విదా్యశాఖ అనుసరిెంచవలసిన భాషా విధానెం

సాథాయి తరగత్ భాషల 
సుంఖ్ భాషలు

ప్రాథమిక సథాయి 1-3 1 1. మా.భా./ ప్రా.భా.

ప్రా.ఉననిత సథాయి 4-5 2 1. మా.భా./ప్రా.భా. 2.ఆెంగ్లెం

ఉననిత సథాయి 6-10 3 1..మా.భా./ప్రా.భా.2.ఆెంగ్లెం 3. హెందీ

మాధ్యమిక సథాయి 11-12 3 1. మా.భా./ ప్రా.భా.2. ఆెంగ్లెం3. హెందీ
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అన్ని వృతితు (ఇెంజనీరిెంగ్, వైద్య, వ్యవసయ పశువైద్య వాణిజ్యద్) 
విదా్యపాఠా్యెంశాలలో తెలుగు తప్పన్సరిగా ఉెండాలి. తెలుగు మాతృభాషగా కాన్ వారికి 
ఉరూది హెందీ మరోద్ కావచ్చు
9.20.4 ఆరిథాక శాఖ:

ఆరిథాక లావాదేవీలు జరిగే ప్రభుతవి రెంగ సెంసథాలలోనూ ప్రయివేటు సెంసథాలలోనూ 
తెలుగు విన్యోగెం సతవిరెం పరగాలి.

బా్యెంకులలో చలానాలు తెలుగులో ఉెండాలి. తెలుగు సెంతకాలు, బా్యెంకు 
పాస్పుసతుకాలు తెలుగులో ఉెండటెం వల్ల మాతృభాష మాత్రమే తెలిసిన విన్యోగదారులకు 
మేలు జరుగుతుెంద్.

ప్రభుతవి వెబ్ సైటు్ల, ఆరిథాక సమాచారెం, షేర్ మారకుట్, అెంతరాజాతీయ విపణి ఇతా్యద్ 
అెంశాలకు సెంబెంధిెంచిన సమాచారెం తెలుగులో తకుకువ.

బా్యెంకులు అెంద్ెంచే సేవలు వాటి వివరాలు తెలుగులో ఉెంటే వా్యపారమూ 
పరుగుతుెంద్ భాషాభివృదీధి జరుగుతుెంద్.

ఎటిఎమ్ లలో న్రక్షరాస్్యలు, అెంధులు స్లభెంగా విన్యోగెంచే విధెంగా 
తెలుగులో శ్రవణ రూపెంలో పరికరాలు విన్యోగెంలోన్కి రావాలి. నగదు చీటిలూ 
తెలుగులో మద్రిెంచాలి.

సిఎ, ఐసిడబూ్లఏ వెంటి కోరు్సలను తెలుగులో చద్వే అవకాశెం కలి్పెంచాలి. 
ఎెందుకెంటే ఇెంటర్్మడియెట్ సథాయివరకు ఎెందరో విదా్యరుథాలు తెలుగులో చద్వి 
అకస్మతుతుగా ఆెంగ్ల మాధ్యమాన్కి మారలేక అవసథాలు పడుతునానిరు. పారిభాషిక పదాల 
విషయెంలో ఇబబీెందులు పడుతునానిరు. అెందుకన్ సరవిసమగ్మైన ఆరిథాకశాస్త్ర న్ఘెంటువు 
రూపొెందాలి.

9.20.5 రోడు్ భవనాల శాఖ:

భవన న్రా్మణరెంగాన్కి చెెంద్న పారిభాషిక పదకోశాన్ని న్రి్మెంచాలి. భవన 
న్రా్మణెంలో ఆధున్కెంగా వస్తునని సదుపాయాలు, నాణ్యమైన వస్తువులు ఇతా్యద్ 
విషయాలన్నిెంటినీ ఏర్పరచిన ప్రభుతవి వెబ్ సైటు్ల తెలుగులోనే ఉెండాలి.

రోడ్లపైన భవన న్రా్మణెంలోనూ పన్చేసే కారి్మకుల భద్రత దృషాటాష్ తీస్కోవలసిన 
జగ్తతులను చరవాణులలో విన్పెం జేయవచ్చు.
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జతీయ రహదారులపై ట్ల్ గేట్ల వదది తెలుగులో సమగ్ సమాచారెం ఉెండాలి. 
జతీయ రహదారులపై తీస్కోవలసిన జగ్తతులను అెందుబాటులో ఉనని సేవలను 
తెలుగులో అెంద్ెంచాలి.

ప్రమాదాలను సూచిెంచే విధెంగా సూచనలిచేచు పరికరాలను తెలుగులో అెంద్ెంచాలి.

9.20.6 పశు సుంవరధిక శాఖ:

పశు పక్ష్యదులకు సెంబెంధిెంచిన పదాలను సమగ్ెంగా సమీకరిెంచి ఒక 
పారిభాషిక పదకోశెం తయారు చేయాలి. వివిధ మెండలాలలో వాటికి గల పదాలు, వాటి 
రూపాెంతరాలు, పశువులకు వచేచు రోగాలు వాటికి సెంబెంధిెంచిన పదాలను సెంకలనెం 
చేయాలి.

ప్రతి పశువుల వైద్యశాలలోనూ, ప్రభుతవి వెబ్ సైట్లలోనూ పశువుల పాలన, పోషణ, 
రోగాల వివరాలు, రోగన్వారణకు సెంబెంధిెంచిన సమాచారెం అెందుబాటులో ఉెండాలి.

అతా్యధున్కెంగా అెంతరాజాతీయెంగా వస్తునని వైద్యసదుపాయాలు, చికిత్సలూ ప్రజల 
భాషలోనే అెందుబాటులో ఉెంచినట్లయిత్ అభివృద్ధి కరతలామలకెం అవుతుెంద్.

పశువులపై ఆధారపడి ఉనని వృతుతులకు సెంబెంధిెంచిన సమాచారమూ తెలుగులో 
ఉెండాలి. ఆధున్క పరిశోధనలకు ఎప్పటికపు్పడు తెలుగులోకి అనువద్ెంచి ప్రజలకు 
అెంద్ెంచాలి.

9.20.7 ఆరోగ్, స్త్రీ శిశు సుంక్షేమ శాఖ

ఇప్పటికీ దేశెంలో న్రక్షరాస్్యలలో అధికశాతెం స్త్రీలే. కేవలెం మాతృభాష మాత్రమే 
మాట్్లడేవారు చదవటెం, రాయటెం వరకే వచిచున వాళ్ళు స్త్రీలలో అధికెం.

ప్రభుతవిెం అెంద్ెంచే సెంక్షేమ కార్యక్రమాలు, వైద్యసేవలు, చికిత్సలు, మెందస్తు 
రోగన్వారణలు, గరి్భణులకు ఇచేచు సూచనలూ సలహాలు తెలుగులో అెంద్ెంచటెం, అలాగే 
శ్రవణ మాధ్యమెం దావిరా చరవాణులలో అెంద్ెంచటెం ప్రభుతవి కరతువ్యెం.

గరి్భణులకు, గర్భసథా శిశువులకు, పుటిటాన తరావిత శిశువుకు ఇప్పెంచవలసిన టీకాల 
సమాచారెం తెలుగులో అెంద్ెంచాలి.

అలాగే ప్రాణాెంతక వా్యధులు, వైరస్, బాకీటారియాల వల్ల వా్యపెంచే వా్యధులకు 
సెంబెంధిెంచిన సమాచారాన్ని ప్రజలభాషలో అెంద్ెంచటెం దావిరా ప్రజల ఆరోగా్యన్ని 
కాపాడవచ్చు.
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ఆధికారిక వెబ్ సైట్లలో ప్రభుతవి పథకాల దావిరా వరితుెంచే రాయితీ వివరాలు, సేవలు 
అెంద్ెంచే వేతన వివరాలు తెలుగులో ఉెండాలి.

అలో్లపతి, హోమియోపతి, ఆయుర్విదెం, ప్రకృతి చికిత్స మొదలైన వివిధ రకాలైన 
వైద్య విధానాలు అవి లభిెంచే సథాలాలు, అయ్్య ఖరుచులు చికితా్స పదధితులూ ఇవనీని తెలుగులో 
అెందరికీ అెందుబాటులో ఉెండాలి.

న్రక్షరాస్్యలకు రకరకాల అెంటురోగాల పట్ల అప్రమతతుెంగా ఉెండేలా చరవాణుల 
దావిరా సూచనలు, సలహాలు అెంద్ెంచాలి.

9.20.8 పరిశ్రమల శాఖ:

చిననితరహా, భార్ పరిశ్రమలు, అెందులో దొరికే ఉపాధి అవకాశాలకు సెంబెంధిెంచిన 
సమగ్ సమాచారెం ప్రభుతవి వెబ్ సైట్లలో అెందుబాటులో ఉెండాలి.

కుటీర పరిశ్రమల వివరాలు, పటుటాబడులు, అెంచనాలు, రాబడులు, ప్రభుతవి 
రాయితీలు, విధానాలూ ఇవనీని తెలుగులో అెంద్ెంచటెం దావిరా సమాచారెం ఎకుకువమెంద్కి 
చేరి రాష్టెం పారిశ్రామిక అభివృద్ధి సధిెంచేెందుకు వీలవుతుెంద్.

పారిశ్రామికవేతతులు వారివారి కెంపనీల లావాదేవిలలోనూ, టెెండరు 
ప్రతిపాదనలలోనూ, రాష్టసథాయి వ్యకుతుల, కారా్యలయాలలో జరిగే ఉతతుర ప్రతు్యతతురాలలోనూ 
తెలుగు భాషకు ప్రాధాన్యెం ఇచేచులా ప్రభుతవిెం న్యమాలు విధిెంచాలి. అలా పాటిెంచిన 
వారికి ప్రోతా్సహకాలు అెంద్ెంచాలి. ఇలా చేసేతు తెలుగు చద్విన వారికి ఉపాధి లభిస్తుెంద్.

9.20.9 నా్యశాఖ:

గ్రామసథాయి నుెండి రాష్ట సథాయి వరకూ నా్యయపాలనలో తెలుగు వాడకెం 
తప్పన్సరిగా ఉెండాలి.

ఫిరా్యదుల నమోదులు, వాద ప్రతివాదనలు, తీరు్పలు మొదలైనవి తెలుగులోనే 
జరిగేలా చూడాలి. సమగ్మైన నా్యయపాలనా పారిభాషిక పదకోశెం తయారుకావాలి. 
అద్ అెంతరాజాలెంలో అెందరికీ అెందుబాటులో ఉెండాలి.

9.20.10 పుంచాయితీ గ్రామీణాభివృదిధి శాఖ :

గ్రామాలలో అత్యధికులు మాతృభాష తప్ప అన్యభాషలో వ్యవహరెం చేయలేరు. 
గ్రామీణ సెంక్షేమాన్కి సెంబెంధిెంచి ప్రభుతవిెం చేపటేటా అనీని కార్యక్రమాలు తెలుగులో 
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ఉెండాలి. ప్రభుతవి వెబ్ సైట్లను తెలుగులో రూపొెంద్ెంచాలి. గ్రామాలలోన్ పాఠశాల 
విద్యలో మాతృభాషా మాధ్యమెం కచిచుతెంగా అమలయ్్యలా చూడాలి.

9.20.11 గిరిజన అల్పసుంఖ్్క వర్గ సుంక్షేమ శాఖ:

గరిజనుల భాషలను సమగ్ెంగా అధ్యయనెం చేయడెం, న్ఘెంటువులను, 
వాచకాలను రూపొెంద్ెంచటెం, వారి సెంసకుృతి సెంప్రదాయాలకు అదదిెంపటేటా మౌఖిక 
వాఙ్మయాన్ని భద్రపరచటెం ఈ శాఖ ప్రధాన కరతువ్యెం.

ఏ ఒకకు భాషా అెంతరిెంచి పోకుెండా వర్నాత్మక వా్యకరణాలను రచిెంపజేసి వాటిన్ 
తెలుగు భాషలలోన్కి మారిచు చదువుకొనే ర్తిలో పరివరతునాలను సిదధిెం చేయిెంచాలి.

గరిజనులకు వారివారి మాతృభాషలలో ప్రాథమిక విద్య నేరుచుకొనే అవకాశెం 
కలి్పెంచి నాలుగవ తరగతి నుెండి తెలుగు మాధ్యమెంలోన్కి మార్ అవకాశెం కలి్పెంచాలి. 
గరిజనుల భాషల నేపథ్యెం లోెంచి సమాజిక, సెంసకుృతిక దృకోకుణెంలో భాషా పరిశోధనలు 
జరిగేలా ప్రోత్సహెంచి వాటికి అధిక మొతతుెంలో న్ధులు మెంజూరు చేయాలి.

9.20.12 కరి్మక ఉపాధి శాఖ:

కారి్మకులలో అధికశాతెం న్రక్షరాస్్యలే. కొద్ది గొపో్ప చదువుకొెంటే అద్ 
మాతృభాషలోనే. మాట్్లడేదీ మాతృభాష ఒకకుటే. అెందుకే కారి్మకుల సెంక్షేమాలు, వారికి 
గల ఉపాధి అవకాశాలు ఇవనీని తెలుగులో వారికి అెందుబాటులో ఉెంచాలి.

న్రక్షష్రాస్్యలకు చరవాణులలో ఈ కిెంద్ సమాచారెం అెంద్ెంచటెం సమచితెం.

 1.  ఉపాధి అవకాశాలు

 2.  ఆరోగ్య పరిరక్షణ

 3.  ప్రమాద న్వారణ

 4.  నాణ్యమైన పరికరాల లభ్యత మొ.

9.20.13విద్్త్ అణుశకి్త శాఖ:

విదు్యత్ ప్రమాదాలను న్వారిెంచేెందుకు తగన సూచనలూ, సలహాలు తెలుగులో ప్రతి 
ఒకకురికీ అెందుబాటులో ఉెంచాలి. వివిధ ప్రాెంతాలలో జరిగే ప్రమాదాలకు సెంబెంధిెంచిన 
సమాచారెం తెలుగులో ఎప్పటికపు్పడు అెందులోన్ ఉద్్యగులకు అెంద్ెంచాలి.
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వృతితువిదా్య పాఠా్యెంశాలలో తెలుగు మాధ్యమాన్ని ప్రవేశపటటాడెం దావిరా నైపుణా్యలు 
పరుగుతాయి. విదు్యదా్ఘతాలు, ప్రాకృతిక ప్రమాదాలకు సెంబెంధిెంచిన సమాచారెం 
తెలుగులో అెంద్ెంచడెం దావిరా ప్రమాదాలను మెందుగా ఊహెంచి న్వారిెంచ్కోవచ్చు. 
సెంకేతిక పరికరాలలో తెలుగు వాడటెం దావిరా ఈ ప్రమాదాల న్వారణ వేగవెంతమై 
అపారమైన ధన నషటాెం, ప్రాణ నషటాెం వాటిల్లకుెండా ఉెంటుెంద్.

9.20.14రవెన్్ వాణిజ్శాఖ:

ప్రభుతావిన్కి ఆదాయెం వచేచు ఈ శాఖ దావిరా తెలుగు భాషకు మేలు చేకూరచువచ్చు. 
ప్రభుతవి ప్రభుత్వితర కారా్యలయాలన్నిెంట్ తెలుగును తప్పన్ సరి చెయా్యలి. తెలుగులో 
వ్యవహారాలు, నామఫలకాలు, వస్తువుల పేర్ల మద్రణ, నగదు రస్దులు తెలుగులో లేన్ 
దుకాణాలపై అలా చేయడాన్కి కావలసిన చర్యలు తీస్కోవటెం. భూ లావాదేవీలకు 
సెంబెంధిెంచి పత్రీకరణ, ఒప్పెంద పత్రీకరణలు ప్రితుగా తెలుగులో ఉెండే విధెంగా చర్యలు 
తీస్కోవటెం మొ.

9.20.15 హుం ముంత్రిత్వ శాఖ:

పాలనాపరెంగానూ, పౌరభద్రతపరెంగానూ ఈ శాఖ ఎెంత మఖ్యమైనద్. కావలి 
యెంత్రెంగెం రాతకోతలు ప్రితుగా తెలుగులో ఉెండే విధెంగా చర్యలు తీస్కోవాలి. పోలీస్ 
వారినుెండి ప్రజలకూ, ప్రజలనుెండి పోలీస్వారికి సమాచార వ్యవసథా అనుసెంధానెంలో 
తెలుగు భాష ప్రాధాన్యెం ఉెంటే చర్యలు, న్ర్యాలు సతవిరెం తీస్కొనేెందుకు వీలుెంటుెంద్. 
పోలీస్ ఠాణాలలో కేస్ల స్వికరణ, నమోదు, ఎఫ్.ఐ.ఆర్ నమోదు వెంటివనీని తెలగులోనే 
జరగాలి.

9.20.16 భాష్ట సాుంసకాృత్క శాఖ:

పై శాఖలన్నిెంటిలో తెలుగుభాష సిథాతిగతులను ఎప్పటికపు్పడు సమీక్ెంచటెం, 
అవసరమైన చర్యలను సతవిరెం చేపటటాడెం ఈ శాఖ కరతువ్యెం.

1.  వివిధ రెంగాలకు సెంబెంధిెంచిన పారిభాషిక పదకోశాల తయార్;

2.  వివిధ వృతుతులకూ, మాెండలిక పదాలకూ కోశాల తయార్;

3. భాషను ఆధున్కీకరిెంచటెం;

4.  పత్రిక, ప్రసర మాధ్యమాల, అెంతరాజాలాలలో భాషను మెరుగుపరచడెం, సమస్యలను 
పరిషకురిెంచడెం;
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5.  ఆధున్క పరికరాలలో తెలుగు ఉెండేలా వాడేలా చూడటెం;

6.  తెలుగు భాషనుెండి ఇతర భాషలకూ, అలాగే తెలుగులోన్ మాెండలికాలకు 
కావలసిన పరివరతునాలను తయారు చేయిెంచడెం;

7.  అన్యభాషాభ్యసనెంలో తెలుగు భాషను వాహకగా తీరిచుద్దదిడాన్కి కావలసిన 
పరికరాలను తయారుచేయడెం;

8.  ప్రాచీన భాషా రూపాలను, సహత్య ప్రక్రియలను వా్యపతులోన్కి తెచిచు ప్రజలకు 
భాషపట్ల అభిమానెం పెంపొెందేలా చేయడెం;

9.  ఆధున్క పరికరాలను తెలుగువారికి ప్రజలభాషలో అెందుబాటులో ఉెంచి, తెలుగు 
విన్యోగాన్ని పెంచడెం;

10.  తెలుగు బోధన విన్యోగరెంగాలలో ఉపాధి అవకాశాలు పరిగే ద్శగా న్ర్యాలు 
చేపటటాడెం;

11.  అెంతరాజాతీయ ప్రమాణాలత తెలుగు భాషను సెంకేతికెంగా అభివృద్ధి పరచడెం;

12.  అన్ని ప్రభుతవి, ప్రభుత్వితర కారా్యలయాల వెబ్ సైటూ్ల, ప్రకటనలు, వాణిజ్య 
ప్రకటనలు, ప్రసరమాధ్యమాలు ఇలా అన్ని రెంగాలలోనూ తెలుగు ప్రాధానా్యన్ని 
పెంచేవిధెంగా సతవిరచర్యలు చేపటటాడెం;

13. విస్మృత కవుల కావా్యలు, తాళపత్ర గ్ెంథ్లు, లిఖితప్రతులు మొదలైన 
ప్రాచీన వాజ్మయాన్ని సెంఖీ్యకరణదావిరా భద్రపరచటెం, వాటిన్ ఆధున్క 
వ్యవహారభాషలలోన్కి మారిచు చదువుకొనే విధెంగా ఇెంకా చెపా్పలెంటే ఎవరి 
భాషలోన్కి వార్ మారిచు చదువుకొనే విధెంగా పరివరతునాలను తయారుచేయిెంచటెం;

14.  అెంతరాజాలెంలో తెలుగు పుటల సెంఖ్యను పెంచేలా చేయటెం;

15.  తెలుగు భాషకు పద విశ్్లషిణులను, పదజనకాలను, గుణిెంత పరిషకురిణులను, 
వాక్య విశ్్లషిణులను వ్యవహారభాషకే కాక, వివిధ కాలాలలో ఉనని ప్రాచీన 
భాషారూపాలకూ, ప్రాెంతీయ భాషలకూ తయారుచేయిెంచటెం;

16.  యెంత్రనువాద వ్యవసథాను పటిషటాపరచటెం మొదలైనవి.

17.  విశవివిదా్యలయాలన్నిెంటిలోనూ తెలుగు శాఖలు ఉెండేలా చర్యలు తీస్కోవడెం 
భాషావా్యకరణాెంశాలను పాఠ్యప్రణాళికల నుెండి తప్పెంచే తెలుగు శాఖలపై చర్యలు 
తీస్కోవటెం. 


