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వంగూరి ఫ ండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా & నెచ్చెలి అంతరాాల వనితా మాస పత్రిక
సంయుకత ఆధ్వర్యంలో
డయాస్ప ోరా తచలుగు కథ-మొదటి సంకలనం & డయాస్ప ోరా తచలుగు కవిత-మొదటి సంకలనం-

రచనలకి ఆహ్వానం
మిత్రులారా,
భారత్ దేశం న ంచి ఉత్త ర అమెరికా, ఇంగ్ల ండ్, ఆస్ట్రలి
ే యా, నయూజిలాండ్, స్టంగ్పూర్, దక్షిణ ఆఫ్ుకా, సౌదీ
అరేబియా, యునైటెడ్ ఆరబ్ ఎమిరేట్స్ మొదల ైన అనేక పరాయి దేశాలకి వళ్ళి, స్టి రపడిన తెలుగ్ు వారిలో
మంచి రచయిత్(త్రు)లు చెపపుకోదగ్గ సాహిత్ూ సృష్ర చేసత ననారు. అటువంటి వారి కృష్ని గ్ురితసత య, గౌరవిసయ
త
ఆయా దేశాల డయాసప ురా కథన సంకలనం, కవితన సంకలనం పుచ రిదా నమని వంగ్ూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్
అమెరికా & నచెెలి అంత్రాాల మాస పత్రుక వారు సంకలిుంచనరు. ఈ సంవత్్రం...అంటే 2021 లో విడుదల
కాన నా “డయాసప ురా తెలుగ్ు కథ-మొదటి సంకలనం”, “డయాసప ురా తెలుగ్ు కవిత్-మొదటి సంకలనం”
అనే ఈ రండు గ్రంథనలలోనయ పుచ రణకి విదేశాల రచయిత్ల కథలూ, కవిత్లూ ఆహ్వానిసత ననాం.
భారత్ దేశం ఎలల లు దనటి విదేశాలలో నివస్టసత నా లేదన ఇది వరలో నివస్టంచిన రచయిత్(త్రు)లకి మా
వినాపం, సయచనలు, నిబంధనలు.
1. భారత్దేశానికి వలుపల నివస్టంచే పువాసాంధు లందరూ రచనలు పంపడననికి అరుులే.
2. ఒకకొకొరు ఒక కథ, ఒక కవిత్ మాత్ుమే పంపాలి.
3. రచన స ంత్మని, మరి దేనికి అన వాదం, అన సరణ కాదని హ్వమీ పత్ుం జత్పరచనలి. హ్వమీ పత్ుం లో
త్మ పుసత త్ నివాసం పప సర ల్ చిరుననమా (ఇంటి నంబర్, వీధి ప్రు, నగ్రం, దేశం) వివరాలు విధిగా
ప్రకొననలి.
4. రచనతో బాటూ ఒక ఫప టో, ఐద -పది పంకుతలకి లోబడి కులపత ంగా త్మ జీవిత్ వివరాలు పంపాలి.
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5. ననసారలిాయా రచనలు...అంటే మాత్ృదేశ జఞాపకాల మూస కథలూ, కవిత్లూ ఆమోదించబడవప.
6. రచనన వసత వప ననసారలిా యా కాకుండన ఆయా దేశాలోలని సాినిక జీవితనలిా, సంసొృత్రలిా, సంపుదనయాలిా,
సమసూలిా పుత్రబింబించేదిగా ఉండనలి. సాినికులు అంటే ఆ దేశ జఞతీయులు కానీ, అకొడ నివస్టసత నా
భారతీయులు, తెలుగ్ు వారి సమాజం, ఇత్ర దేశాల న ంచి అకొడకి వలస వచిెన వారు... ఇలా ఆ దేశం
లో నివస్టసత నా వారు ఏ జఞత్రకి చెందిన వారు అయినన కావచ ెన .
6. రచన అపుచ రిత్ం మాత్ుమే కానవసరం లేద . ఇదివరకు పుచ రిత్మెైనన స్టవాకరించబడుత్రంది. పుచ రణ
వివరాలు కథ/కవిత్ చివర తెలియబరచనలి. కకత్త రచనలు కూడన సాాగ్త్రసత ననాం.
7. రచనలు వర్్/గ్ూగ్ుల్ డనకుూమెంటుగా యూనికోడ్ లో మాత్ుమే పంపాలి.
8. కథల నిడివి వర్్ లో 10 ప్జీలకు మించకుండన, కవిత్లు 30 ల ైనలకు మించకుండన ఉండనలి. .
9. రచనలు చేరవలస్టన చివరి తేదీ- ఏపుల్ 30,2021.
10. ఎంపకైన రచనలు నచెెలి అంత్రాాల మాస పత్రుకలో పుతేూకంగా పుచ రింపబడతనయి.
11. ఈ ఏడు (2021) నిరాహించబడే 12వ అమెరికా తెలుగ్ు సాహితీ సదస ్లో ఈ రండు గ్రంథనలూ
ఆవిషొరించబడతనయి. వివరాలు త్ారలోనే తెలియజేసత ాం.
12. ఎంపక అయిన రచనలలో అనిాంటికీ కాని, కకనిాంటికి కాని సముచిత్మెైన పారితోష్కం ఆయా దేశాల
నగ్ద లో బహూకరించబడుత్రంది.
12. ఈ గ్రంథనలకి డన. క. గీత్, శాయి రాచకకండ, వంగ్ూరి చిటెరన్ రాజు సంపాదకులుగా వూవహరిసత ారు.
కథలు, కవిత్ల ఎంపక, నగ్ద బహుమత్ర మొదల ైన అనిా విషయాలలోనయ సంపాదకులదే అంత్రమ
నిరణయం.

మరకకొ సారి..
డయాసప ురా కథలూ, కవిత్లూ మాకు అందవలస్టన ఆఖరి తేదీ: ఏపుల్ 30, 2021.
రచనలు పంపంచవలస్టన సంపాదకుల ఈ-మెయిల్ చిరుననమాలు: ఈ-మెయిల్ సబజాక్టర లో "డయాసప ురా
కథ/కవిత్ సంకలనం- 2021- వంగ్ూరి ఫౌండేషన్ & నచెెలి పత్రుక" అని త్పుని సరిగా వాుయాలి.

3

vangurifoundation@gmail.com
editor.neccheli@gmail.com,
sairacha@gmail.com
పుపంచవాూపత ంగా తెలుగ్ు సాహిత్ూ పపరోభివృదిికి కృష్ చేసత నా రచయిత్లకి అభినందనలతోభవదీయులు,
వంగ్ూరి చిటెరన్ రాజు (అధూక్షులు), శాయి రాచకకండ (గౌరవ సంపాదకులు)
వంగ్ూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా
డన. క. గీత్
వూవసాిపక సంపాదకులు, నచెెలి అంత్రాాల వనితన మాస పత్రుక (California, USA)

