
Press Note  

Dravidian University starts survey and GIS Mapping of Endangered 
Languages of Andhra Pradesh  

 

India is very rich in linguistic diversity. However, majority of the Indian languages 

have been undergoing different degree of endangerment. Governmental and 

nongovernmental organizations across the world including in India are doing number 

of efforts to document and revitalizes endangered languages.  However, the number of 

languages are undergoing different degree of endangerment especially languages 

spoken by the tribal communities in Andhra Pradesh are not exactly enumerated.  

Therefore, the Centre for Preservation of Endangered Dravidian Languages (CPeDL), 

Dravidian University is starting a Survey and GIS Mapping of Endangered Languages 

of Andhra Pradesh. As the first phase of the project CPeDL team is conducting a 

twenty-day workshop to identify, classify and locate the endangered languages of 

Kuppam and Ramakuppam Mandals of Chittor district of AP during 2019 March 12th 

to 31st.  After developing the base model of survey and GIS mapping, the same model 

will be extended across the state.   A ten number team of linguists, technical experts is 

constituted for the survey. The survey result will be updated for public in the Dravidian 

University website. Dr. M. C. Kesavamurty and Dr. Prasad Naik Asst. Professors of the 

Dept. of Linguistics, Dravidian University lead the survey.    
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ప్తి్రకా ప్కిటన 

ఆంధ్ిప్ిదేశ్ లోని దరివిడ విశ్వవిదరాలయంలో గిరిజన సమూహాలు మాటలా డే భలషల సరవవక్షణ 
మరియు GIS మాాప ంగ్ ప్ాిరంభం 

భలషావ ైవిధ్ాంలో భలరతదేశ్ం చరలా ప్ాిధరనాం ప్ ంద ంద . అయినప్పటికీ, భలరతీయ భలషలు అధ కభలగం వివిధ్ 
దశ్లలో అంతరించే స్ ిత్రలో ఉన్రాయి. భలరతదేశ్ంలోని ప్భిుతవ మరియు ప్భిుత్ేవతర సంసిలు 
అంతరించిపో్ తునా భలషల భదతి మరియు ప్ునరజీవనం కోసం ప్యిత్రాలు చేసతు న్రాయి. ఏదేమ ైన్ర, 
ప్తి్ేాకంగా, ఆంధ్పి్దిేశ్ లోని గిరిజన సమూహాలు మాటలా డే భలషల సంఖ్ా వివిధ్ కోణరలోా  
అంతరించిపో్ తున్రాయి.  దరివిడ విశ్వవిదరాలయంలోని అంతరించిపో్ తునా దరివిడ భలషల ప్రిరక్షణ కవందంి 
(CPeDL), ఆంధ్పి్దిేశ్ లోని అంతరించిపో్ తునా భలషల ప్రిశీలన మరియు GIS మాాప ంగ్ మొదలుపెటిటంద . 
మొదటి దశ్లో భలగంగా CPeDL బ ందం ఆంధ్పి్దిేశ్ లోని చితతు రు జిలాా  కుప్పం మరియు రామకుప్పం 
మండలాలో మారిి 12 నతంచి 31, 2019 వరకు అంతరించిప్ో తునా భలషల గురిుంప్ు, వరజీకరణ మరియు 
స్ాి నీయతల కోసం కారాశాలనత నిరవహిసతు ంద . సరవవక్షణ మరియు GIS మాాప ంగ్ యొకక  మూల నమూన్ర 
వ ద ిచేస్  తరావత ఇదే విధ్ంగా రాషట రవాాప్ుంగా నిరవహించడం జరుగుతుంద . ఈ కారాశాల యొకక లక్ష్యాలు 1) 

ఆంధ్ ిప్దిేశ్ లోని అనిా భలషలనత గురిుంచడరనికి GIS Web ఆధరరిత మాాప ంగ్ నత అభివ ద ి  చేయడం 2) 

స్ెకండరజ డేటల అధరరంగా ఉనా ఆంధ్పి్దిేశ్ భలషల డేటలబేస్ అభివ ద ి  చేయడం 3) కుప్పం మరియు 
రామకుప్పం మండలాలోని భలషల, స్ాి నీయత, గురిుంప్ు మరియు సరవవక్షణ  చేయడం 4) ప్తి్ర భలషా 
న్రణాత్రశ్కిుని కొలవడం 5) అన్ేక వరాీ ల భలషావకుల జన్రభల వివరాలనత స్ేకరించడం, మరియు 6) ప్జిల 
ప్తిాక్ష సపందనకు ఉప్యోగకరంగా అవసరమ ైన భలషల చితపి్టలనిా (Language map) అంద ంచడం. 

 


