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बेळगावात मराठ  भा षकांना वाकु या, भाजपचे श दशन 
 

महारा ात वभाषा आ ण वसं कृतीब ल अिभमान हणजे संकुिचत वृ ी असा अप चार 
करणारे कॉ ं ेस, क युिन ट, भाजप इ याद  प  महारा ातील थािनकां या वािभमाना या 
आ ण अ मते या बाबतीत नेहमीच कचखाऊ धोरण वीकारतात मा  याच मंडळ चंी 
इतर रा यांत मा  थािनक भाषा व सं कृती यां याब लचे ेम दाखव यात अहमहिमका 
लागललेी असते. इतर रा यांत कतीह  वेळा स ांतर झाल ेआ ण कोणाचीह  स ा आली तर  
यां या थािनक भाषा आ ण थािनक सं कृती वषयक धोरणात बदल घडत नाह . बंगालात 

कॉ ं ेस-क युिन ट-तृणमूल-फॉवड लॉक, तिमळनाडूम य े मुक-अ मुक, केरळात कॉ ं ेस-
क युिन ट, कनाटकात कॉ ं ेस-भाजप, आं  देशात कॉ ं ेस-तेलुगूदेशम ् अस े सवच प  
सात यान े आ ण अखंडपण े वजनधा ज या धोरणाचा पाठपुरावा करतात; तर महारा ात 
अगद  याउलट प र थती असते. या सवास, वतः या रा यात अशी वप रत प र थती 
गपगुमान खपवून घेणार  महारा ीय जनता वतःच नाह , तर इतर कोण कारणीभूत असू 
शकते?  

 

क नड व  व सा ह य संमेलना या नावाखाली हैदोस 
बेळगावात मराठ  भाषकांवर कानड  अ याचाराचा वरवंटा 
- दुकाने, टप  यांवर बुलडोझर 
- मराठ  पा या हटवून कानड  पा या रंग व या 
दैिनक सामना, शु वार, ११ माच २०११  
 

बेळगाव, द. १० ( ितिनधी) - क नड व  व सा ह य 
संमेलना या नावाखाली बेळगावातील मराठ  भाषकांवर 
कानड  अ याचाराचा वरवंटा फरला आहे. या 
संमेलनासाठ  येणा  या दोन लाख क नड गांची गैरसोय 
होऊ नये हणून कनाटक सरकारने मराठ  भाषकां या 
टप  या, दुकानांवर बुलडोझर फरवला आहे. इतकेच 
न हे तर मराठ  दुकानां या पा या स ने उतर व यास 
भाग पाडले असून या ठकाणी कानड  पा या 
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लाव या आहेत. ठक ठकाणी कानड  गुंडांनी धाकदपटशा सु  केला असून तीन दवस 
चालणा  या या संमेलनात मराठ  भाषा आ ण मराठ  भाषकांना ‘ल य’ कर याचा क नड गांचा 
डाव आहे. 
बेळगाव-कारवारसह सीमाभागाचा महारा ात समावेश करावा यासाठ  मराठ  भा षकांनी 
केले या आंदोलनामुळे यांची मु कटदाबी कर यासाठ  व  व सा ह य संमेलनाक रता कनाटक 
सरकारने मु ाम बेळगावचीच िनवड केली. उ ा शु वारपासून तीन दवस हे सा ह य संमेलन 
बेळगावातील केएनए मैदानावर भरणार आहे. मु यमं ी येड युर पा आ ण कानड  मं यांचे 
फोटो असलेले भ य हो ड ज संपूण शहरभर लाव यात आले आहेत. र यांवर ल सग या 
िभंतींवर कानड  मजकूर रंग व यात आला आहे. या मुजोर ला वरोध करणा  या मराठ  
भा षकांना कानड  पोलीस बेदम मारहाण कर त आहेत. संमेलनात मराठ  भा षकांनी घुसखोर  
क  नये हणून १० हजार पोिलस तैनात केले आहेत.  

 

... तर मराठ  भाषकांना तु ं गात डांब!ू 
कोण याह  मराठ  भा षकाने आम या सा ह य संमेलनात घुसून ते 
उधळ याचा य  केला तर यांना तु ं गात डांबू असा मुजोर इशारा 
बेळगावचे कानड  पालकमं ी उमेश क ी यांनी दला आहे. 
 महारा ाला इशारा ायचाय! 

बेळगाव हा कनाटकचा अ वभा य भाग अस याचा प  इशारा आ हाला महारा ाला ायचाय 
हणूनच आ ह  व  व क नड सा ह य संमेलन बेळगावात भर वले आहे, असे जहर  फू कार 
व  व क नड सा ह य संमेलनाचे वशेष अिधकार  आय. एम. व ठल वामी यांनी काढले 
आहेत. 
 
http://119.82.71.95/dainiksaamana/Details.aspx?id=12090&boxid=4142778 
 

 

 

मराठ  भा षकांना वाकु या,भाजपचे श दशन 
अिनल िशंदे - सकाळ यूज नेटवक 
Friday, March 11, 2011 AT 12:00 AM (IST) 

 
बेळगाव - बेळगावात उ ा (ता. 11)पासून जागितक क नड संमेलन सु  होत आहे. मराठ  
भा षकांना वाकु या दाखवणे आ ण स ाधार  भारतीय जनता प ाचे श दशन, अशा दोनच 
उ ेशाने हे संमेलन घेतले जात आहे. बेळगाववर क नड भा षकांचा ह क दाखव याचा हा एक डाव 
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मानला जात आहे. सकारा मक वातावरणापे ा वादांमुळेच हे संमेलन गाज याची िच हे दसत 
आहेत.  
बेळगावम ये म. ए. सिमतीचे वच व मोड त काढ यात साम, दाम, दंड आ ण भेद या नीतीचा 
वापर क न भाजप नेतृ वाला यश िमळाले आहे. ज ात या प ाचे दोन खासदार आ ण 18 
पैक  13 आमदार आहेत. तालुका पंचायत आ ण ज हा पंचायतह  भाजप याच ता यात आहेत. 
यामुळे आता ज ाला भाजपचा बाले क ला असे व प आले आहे. या मतदारसंघात आपली 

मांड प क  कर यासाठ  भाजप हर कारे य शील आहे. या य ाला केवळ मराठ  भा षक ेषाने 
सा यांचेच समथन िमळत आहे. यामुळे जागितक क नड संमेलन भरवून ज ात मोठे 
श दशन घडवून आण याचा भाजपचा य  आहे. संमेलनािनिम  ज ात ठक ठकाणी 
मु यमं ी बी. एस. ये डयुरा पा यांचे भ य हो डग उभार यात आले आहेत. क नड भाषा, 
सं कृतीचा वकास करणे, क नड लोकपरंपरा व लोककलेचा वकास व उ कष करणे, यासाठ  
रा य, देशातील आ ण वदेशातील क नड लोकांना ितिनधी हणून बोलावणे असा या संमेलनाचा 
हेतू आहे. पण, एका भाषेचा वकास साधताना दुस या भा षकांचे ख चीकरण करणे, या उ ेशाने 
संमेलनासाठ  बेळगावची जाणीवपूवक िनवड कर यात आली आहे. यापूव , 1986 म ये हैसूर येथे 
िशवराम कारंथ यां या ह ते क नड संमेलनाचे उ  घाटन झाले होते. 
"इ फोिसस'चे डॉ. नारायण मूत  यांना संमेलनाचे उ  घाटक हणून िनवडणे हा मु ाच वाद त 
बनला आहे. क नड भाषेसाठ  डॉ. मूत  यांनी असे काय केले आहे, यासाठ  यांना उ  घाटक 
हणून िनवडले आहे, असा  न बगळू मधील क नड भाषा व सं कृती लोककला अ यासक ा. 

बरगूर यांनी रा यक याना केला आहे. रा यातील अनेक द गज सा ह यकांनी या मु ाला 
समथन दले आहे. काह ंनी तर डॉ. मूत  यां या सं थेत रा गीता या मु ाचा दाखला देत यां या 
देश ेमावर  न उप थत केला आहे. या संमेलना या िनिम ाने भाषा सं कृतीला जातीयवादाचा 
रंग चढ व याचा य  होताना दसत आहे.  

मराठ  यावसाियकांची गळचेपी  
मराठ वरोधात गरळ ओकताना कनाटक  ने यांनी यां या वरोधात सरकार  बळाचा अनेक वेळा 
वापर केला आहे. शहर स दय करणा या नावाखाली सामा यांना उ  व त केले जात आहे. या 
लोकांना शासनानेच र यावर यापार-उ ोग कर यासाठ  परवाने दले होते. आता शासनानेच 
यां यावर गंडांतर आण याने काय करावे, हा  न व था पतांना पडला आहे. 

 

http://www.esakal.com/esakal/20110311/5051560708099408711.htm 
 

 

 

   


