
 
Department of Dravidian & Computational Linguistics,  

Dravidian University, Kuppam  
in collaboration with  

Telugu Linguists’ Forum (TeLF), Hyderabad &  
Central Institute of  Indian Languages (CIIL), Mysore 

organising 
9th National Conference of TeLF 

March 07-08, 2018 

Call for Papres 
 
Telugu Linguists Forum (TeLF), formed to promote research on different areas of structure as 

well as functions of Telugu language, invites research papers on the role and functions of Telugu in 
different domains.  The forum has been encouraging research on Telugu besides other Indian languages 
from the comparative point of views. In addition, TeLF propagates, significantly, implementation of tools 
available from information technology with reference to Telugu language.  

Hence, all scholars, who analyze Telugu language from Linguistic point of view, are welcome to 
take part in the activities of TeLF.   The main focus of the conference is on Classical language, Natural 
Language Processing (NLP) in addition to Machine Translation (MT) and the preparation of Electronic 
Dictionaries besides Teaching Telugu as First and/or Second language in other states of India with 
special reference to our Education Policy.  
 

Against this background, the Department of Dravidian and Computational Linguistics of 
Dravidian University, Kuppam, proposes to organize the 9th National Conference of Telugu Linguists’ 
Forum on 07-08, March, 2018 and invites papers in any one of the following areas:  
 

1. Telugu Translation activities, issues and solutions 
2. Telugu Language Policy 
3. Telugu and Mass Media 
4. Preparation of Dictionaries, glossaries and WordNets 
5. Telugu Dialect’s Research 
6. Telugu Modernization, Standardization  
7. Language Technology use 
8. Telugu orthography  
9. Comparative study of Telugu and other languages 
10. Telugu language Teaching 
11. Telugu in Cyber space 
12. Phonetics, Phonology, Morphology, Syntax, Semantics (Telugu), 

 
Scholars are requested to bind by these above suggested topics. Abstract should not exceed 500 

words. TA will be paid to those, whose paper is accepted as per the CIIL guidelines.  
 

Coordinator:  
Dr. MC.Kesava Murty  
Assistant Professor  
Dept. of Dravidian & Computational Linguistics 
Dravidian University 
Kuppam -517425 

Cell:9440505878 
kesavamurty.mc@gmail.com                 

 
Important Dates:  

Last Date for Submission Abstracts: 29.01.2018 
Acceptance of the Paper: 05.02.2018 
Last Date for Submission of full paper: 25.02.2018 

      

 Email:  Prof. M.S. Hayat  
Secretary TeLF, Hyderabad 
secretarytelf@gmail.com 
mshayat10@gmail.com 

 Cell: 9866589785     
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ద్రా విడ మరియు సంగణక ాషా ాస్ర వి ాగం, ద్రా విడ విశ్వవిద్రాలయం, కుప్పం 

తెలుగు ాషా ాస్రజ్ఞు ల ేద్ిక TeLF , హ ైదరాబాదు &  ార య ాషల  క ంద్రాయ సంసథ  CIIL ,  ైసూరు  
సంయుక్ సహకారంతో నిరవహిసు్ న్న 

  9వ జా య సదసుు, 07 – 08 మారిి, 2018 

ప్తా్ సమరపణకు ఆహ్వవన్ం 

 

తెలుగు ామౘా పరి ోధనల మకామౙా క ితలెుగు ామౘా ాస్్తరజ్ఞు ల ే కి (TeLF) కృ చిేమౙ్్ ోం ి  మమధ మ ాగాలలో తలెుగు 
పాత్ర మరయిు కార్ కరమాలప  ై పరి ోధన పతరర లను ఆహ్వా మౙ్్ ోం ి  తెలుగుతో పాటు ఇత్ర్ ార్ య ాషల త్ుల రత్ క 
అధ యనోం దృమౘాయ ాకూడ ప్ ర త్స ిమౙ్్ ోం ి  అోంతేకాకుోండర, TeLF, స్తమాచరర్ మౙాోంకే క పరజి్ఞు నోం నుోండి తెలుగు ాషకు 
స్తోంబోం ిోం న ఉపకర్ణరల అమలుప  ైకూడర పరి ోధనలను గణ యోంగా ప్ ర త్స ిమౙ్్ ోం ి  

అోందువలల , ామౘా ాస్్తర దృ ియకోణోంలో పరి ోధనలు చసే్తత్  తెలుగు ాష  మ లల ిోంచే పరి ోధకులకు అోందరకి,ీ TeLF 
కార్ కరమాలలో పాలగొ నడర కి మౙాాగత్ోం  పరా న తలెుగు, ేశోంలో  ఇత్ర్ రామౘాయ ా లోల  మొదటి లే ర ర ోండవ ాషగా తలెుగు మరియు 
మన మ ర  మ రనోం మొదల ైన అోం ాలప ై ఈ స్తమా శేోంలో చర్చలకు అవకాశోం ఉోం ి   

ఈ పేథ్ ోంలో  రర మడ మశామ ర లయోం ’ రర మడ మరియు స్తోంగణక ామౘా ాస్్తర మ ాగోం’ 9వ తలెుగు ామౘా ాస్్తరజ్ఞు ల 
ే కి జ్ఞ య స్తదస్తుస ర్ా ిోంచడర క ిఈ కిోం  ిఅోం ాలమీద పరి ోధ రపతరర లను ఆహ్వా మౙ్్ ోం ి  

1. తెలుగు అను ాద పరకిరయలు, స్తమస్త లు స్తమా ర రలు 
2. తెలుగు ామౘా పరణరళిక 

3. తెలుగు పరమౙార్మాధ మోం, ప రకా ర్ోంగోం 

4. ఘోంటువులు, కో ాలు, పదమాలికల త్యారీ 

5. తెలుగు మాోండలికాల పరి ోధన  
6. తెలుగు ఆధు కీకర్ణ, పరమాణ ాష 

7. తెలుగు ామౘా మౙాోంకే కత్ ాడుక 

8. తెలుగు లిపి, ఖత్ుల అభివృ ిి , స్తోంకేతరల ాడుక 

9. తెలుగు, ఇత్ర్ ాషల త్ుల రత్ క అధ యనోం 

10. మాత్ృ (తెలుగు) ామౘా బో ధన 

11.  ైబర్ పేస్ - తెలుగు 
12. ధా , పదోం, ాక ోం మరియు అర్థమపరి రమాలకు 

స్తోంబోం ిోం న మజ్ఞు నోం  

స్తతథ లోంగా ఇమ అోం ాలు  తలెుగు ాషకు స్తోంబోం ిోం న మరే ఇత్ర్ అోంశోం మీద  ైన పరి ోధ రత్ క  నై  పతరర లను 
ఆహ్వా స్తు్ రనోం  పతరర లను తలెుగు లే ర ఆోంగల ాషలలో స్తమరిేోంచవచుచ  ఎోంపకి ైన పతరర లను మ ాషమ అ ే ప రకలో పరచురిమౙా్ ోం  
స్తోంక్షప్ి  పత్రోం పటియకలు, రేఖా తరర లు, ఉపయుక్ గరోంథ్ స్తత  అ న కలిపి  ఐదువోందల ప రలకు మోంచకూడదు  

స్తోంక్షప్ి పత్రోం ఒక పపజీకి మోంచకుోండర ఆోంగలోం తలెుగు యూ కోడ్ ఖత్ులతో పోంపాలి  మవరాలకు స్తోంపర ిోంచోండ.ి CIIL 

మారొ్దర్శకాల పరకార్ోం, పత్ర స్తమ  తలెియజ్యేబడని ారకిి మాత్ర ే TA చలెిలోంపబడును  

స్తదస్తుస స్తోంచరలకులు: 
డర  M C. కేశవ మూరి్      

స్తహ్వయ ఆచరర్య లు     

రర మడ మరియు స్తోంగణక ామౘా ాస్్తర ాఖ 

రర మడ  మశామ ర లయోం, కుపేోం -517426 

చర్ ాణి : +91 9440505878                 

kesavamurty.mc@gmail.com  

TeLF  క రటరీ  
ఆచరర్  M.S. హయాత్ 

Cell: 9866589785, secretarytelf@gmail.com 

ముఖ్ా  ైన్ తేద్రలు: 
సంక్షిప్్ ప్తా్ం సమరపణకు చివరి తేద్ర: 29.01.2018 

సంక్షిప్్ ప్తా్ సమమ  తెలియజ యటానికి చివరి తేద్ర: 05.02.2018 

ప్ూర్ి ప్తా్సమరపణకు చివరి తేద్ర: 25.02.2018 
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