
మిత్రు లారా,  

భారత్ దేశం న ంచి ఉత్తర అమెరికా, ఇంగ్లండ్, ఆస్ట్ర లేియా, నయూజీలాండ్, స్ట ంగ్పూర్, దక్షిణ ఆఫ్ ుకా మొదల ైన 
అనేక దేశాలలో స్ట ిరపడిన కథకుల కృష ని గ్ురితస్యత , గౌరవిస్యత  గ్త్ ఏడాది మేము వెలువరించిన “డయాస్ప ోరా 
తెలుగ్ు కథానిక-15వ స్ంకలనం” పుపంచవాూపతంగా పాఠకుల, స్ాహితీవేత్తల, విశలలషకుల ఆదరణ ప ందింది.  ఆ 
పరంపరన  కొనస్ాగిస్యత  ఈ ఏడు నయూజీలాండ్ క ందుంగా జరగ్న నన 8వ పుపంచ తెలుగ్ు స్ాహితీ స్దస్ ు 
స్ందరభంగా  “డయాస్ప ోరా తెలుగ్ు కథానిక-16వ స్ంకలనం” లో పుచ రణకి విదేశాలలో నివస్ట స్ త నన 
రచయిత్ల కథలు స్గౌరవంగా ఆహ్వానిస్ త నానం.  

విదేశాలలో నివస్ట స్ త నన రచయిత్లకి మా విననపం, స్యచనలు, నిబంధనలు.  

1. భారత్దేశానికి వెలుపల నివస్ట ంచే పువాస్ాంధ ు లందరూ రచనలు పంపడానికి అరహు లే.   

2. ఒకొొకొరహ ఒక కథ మాత్ుమే పంపాలి.  

3. రచన స్ ంత్మని, మరి దేనికీ అన వాదం, అన స్రణ కాదని హ్వమీ పత్ుం జత్పరచాలి.   

4. రచనతో బాటూ ఒక ఫప టో, ఐద -పది పంకుత లకి లోబడి కుల పత ంగా త్మ జీవిత్ వివరాలు పంపాలి. 

6. ఆయా దేశాలోల ని స్ాి నిక జీవితాలిన, స్ంస్ొృత్రలిన,  స్ంపుదాయాలిన, స్మస్ూలిన పుతిబంబంచే కథా 
వస్ త వులకి పుా ధానూత్ ఇవాబడుత్రంది. స్ాి నికులు అంటే ఆ దేశ జాతీయులు కానీ, అకొడ నివస్ట స్ త నన 
భారతీయులు, తెలుగ్ు వారి స్మాజం, ఇత్ర దేశాల న ంచి అకొడకి వలస్ వచిిన వారహ... ఇలా ఆ దేశం 
లో నివస్ట స్ త నన ఎవర ైనా కావచ ిన .  

6. అముదిుత్మైెన కొత్త  కథలు, ఇటీవల పుచ రించబడిన కథలు (2020 -2022) ఆహ్వానిస్ త నానం. 
ముదిుంచిన కథల పుచ రణ వివరాలు త్పోకుండా తెలియ పరచాలి.  

7. కొత్త  కథలకి మేము స్యచించే కొనిన ఇతివృతాత లు: అమెరికాలోనయ, ఇత్ర దేశాలలోనయ ఇమిిగ ేషన్ 
పప లిస్టీ ల వలన కుట ంబాల ఇబబంద లు, చినన త్నం లోనే అమెరికా వచేిస్ట , అమెరికాలోనే చద వుకుని 
యుకత వయస్ కు కి వచిిన వారహ గరేన్ కార్్ రాక వెనకిొ వెళ్ళే పరిస్ట ితి (DACA-Deferred Action 
Childhood Arrivals), విడాకుల స్మస్ూలు, దారి త్ప్ ోన ప్ లలల స్మస్ూలు,  డాకరరహల , ఇంజనీరహల , స్ాఫ్టర వేర్, 
టెకానలజీ, ఇండియన్  బాస్ లక  పనిచేస్ త నన వాటిలోల  ఇబబంద లు మొదల ైన  అనేక వృత్రత లలో వర్ొ ప్్ల స్ 
కథలు,  వివక్ష, ఇత్ర దేశాలలో కూడా పువాస్ తెలుగ్ు భారతీయులలో పాత్రకుపప యిన కుల వూవసి్, 
విదేశాలలో స్ాదేశాల రాజకీయాల పుభావం, పరాూవరణం కథలు, స్ట ైన్ు ఫ్ క్షన్, స్ాంస్ొృతిక వెైరహధాూలు, 



దేశాభిమానం, ద రభిమానం కథలు----ఆయా స్మస్ూల లోత్రలు, పరిష్ాొరాలు...ఇలా విదేశీ రచయిత్లకి 
అంద బాట లో ఉనన ఎలలలు లేని భావ స్ాాత్ూంత్ుయం, పుకటన, విస్త ృత్మైెన వస్ త  వైెవిధూం----అతి ప్ దద  
క నాాస్...    

7. రచనలు వర్్/గ్ూగ్ుల్ డాకుూమెంట గా మాత్ుమే పంపాలి. చేతివుా త్, JPEG, త్దిత్ర పుకిేయలు 
ఆమోదయోగ్ూం కాద .   

8. కథల నిడివి స్ మారహ 2500 -3000 పదాలకి మించకూడద .   

రచనలు చేరవలస్ట న ఆఖరి తేదీ- జూన్ 30, 2022 (June 30, 2022) 

రచనలు పంప్ ంచవలస్ట న చిరహనామాలు 

vangurifoundation@gmail.com, rayavaramb@gmail.com, sairacha@gmail.com  
లేదా 

 వాటాుప్: 1 832 594 9054 
వివరాలకి స్ంపుదించవలస్ట న స్ంపాదకులు 

వంగ్ూరి చిటెరన్ రాజు ( వాటాుప్: 1 832 594 9054); శాయి రాచకొండ (వాటాుప్: 1 281 235-6641), 
భాస్ొర్ రాయవరం (1 469 877 9235) 
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