
మిత్రు లారా,  

భారత్ దేశం న ంచి అమెరికా, కెనడా, ఇంగ్లండ్, ఆస్ట్ర లేియా, నయూజీలాండ్, స్ట ంగ్పూర్, దక్షిణ ఆఫ్ ుకా మొదల ైన 
అనేక దేశాలలో స్ట ిరపడిన విదేశీ కథకుల కృష ని గ్ురిిస్యి , గౌరవిస్యి  గ్త్ ఏడాది మేము వెలువరించిన 
“డయాస్ప ోరా తెలుగ్ు కథానిక-15వ స్ంకలనం” పుపంచవాూపింగా పాఠకుల, స్ాహితీవేతి్ల, విశలలషకుల ఆదరణ 
ప ందింది.  ఆ పరంపరన  కొనస్ాగిస్యి  ఈ ఏడు రాబో యే స్టెపెరంబర్ 17-18, 2022 తేదీలలో నయూజీలాండ్ 
క ందుంగా జరగ్న నన 8వ పుపంచ తెలుగ్ు స్ాహితీ స్దస్ ు స్ందరభంగా  “డయాస్ప ోరా తెలుగ్ు కథానిక-16వ 
స్ంకలనం” లో పుచ రణకి విదేశాలలో నివస్ట స్ ి నన రచయత్ల కథలు స్గౌరవంగా ఆహ్వానిస్ ి నానం.  

కథకులు త్మ స్రి కొతి్ కథలు కానీ, గ్త్ రెండు స్ంవత్ురాలలో (2010-2022) లలో ఏ మాధ్ూమం లో 
అయనా (పత్రుక, వెబ్, బాల గ్ మొదల ైనవి) పుచ రించబడినవి కానీ ఈ కిరంది నమోద  పత్ుం లో మాత్ుమే మాకు 
పంప ంచాలి. కథలతో పాటు ఈ కిరంది నమోద  పత్ుం  మాకు అందవలస్ట న ఆఖరి తేదీ జుల ై 15, 2022.   

https://tinyurl.com/diaspora16 
విదేశాలలో నివస్ట స్ ి నన రచయత్లకి మా విననపం, స్యచనలు, నిబంధ్నలు. 

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

2. ఒకొొకొరహ ఒక కథ మాత్ుమే పంప ంచ వచ ున .  

3. ఆయా దేశాలోల ని స్ాి నిక జీవితాలిన, స్ంస్ొృత్రలిన,  స్ంపుదాయాలిన, స్మస్ూలిన పుత్రబంబంచే కథా 
వస్ ి వులకి పుా ధానూత్ ఇవాబడుత్రంది. స్ాి నికులు అంటే ఆ దేశ జాతీయులు కానీ, అకొడ నివస్ట స్ ి నన 
భారతీయులు, ఇత్ర దేశాల న ంచి అకొడకి వలస్ వచిున వారహ... ఇలా ఆ దేశం లో నివస్ట స్ ి నన ఎవరైెనా 
కావచ ున .  

4. రచన స్ ంత్మని, మరి దేనికీ అన వాదం, అన స్రణ కాదని నమోద  పత్ుంలో ఉనన హ్వమీ పత్ుం బాక్సు 
లో ప్రకొనాలి.  

5. అముదిుత్మైెన కొతి్ కథలు, ఇటీవల పుచ రించబడిన కథలు (2020 -2022) ఆహ్వానిస్ ి నానం. 
ముదిుంచిన కథల పుచ రణ వివరాలు నమోద  పత్ుం లో త్పోకుండా తెలియ పరచాలి.  

6. కొతి్ కథలకి మేము స్యచించే కొనిన ఇత్రవృతాి లు: కథకులు తమకు నచ్చి న కథావస్తు వు, ఇతివృ త్తు లను 

ఎంపిక చేస్తకోవచ్చి ను. అమెరికాలోనయ, ఇత్ర దేశాలలోనయ ఇమిిగ రషన్ పప లిస్టీల వలన కుటుంబాల 



ఇబబంద లు, చినన త్నం లోనే అమెరికా వచేుస్ట , అమెరికాలోనే చద వుకుని యుకి వయస్ కు కి వచిున 
వారహ గరరన్ కార్్ రాక వెనకిొ వెళ్ళే పరిస్ట ిత్ర (DACA-Deferred Action Childhood Arrivals), విడాకుల 
స్మస్ూలు, దారి త్ప ోన ప లలల స్మస్ూలు,  డాకరరహల , ఇంజనీరహల , స్ాఫ్టర వేర్, టెకానలజీ, ఇండియన్  బాస్ లక  
పనిచేస్ ి నన వాటిలోల  ఇబబంద లు మొదల ైన  అనేక వృత్రి లలో వర్ొ ప్ల స్ కథలు,  వివక్ష, ఇత్ర దేశాలలో 
కూడా పువాస్ తెలుగ్ు భారతీయులలో పాత్రకుపప యన కుల వూవసి్, విదేశాలలో స్ాదేశాల రాజకీయాల 
పుభావం, పరాూవరణం కథలు, స్టెైన్ు ఫ్ క్షన్, స్ాంస్ొృత్రక వెైరహధాూలు, దేశాభిమానం, ద రభిమానం కథలు---
-ఆయా స్మస్ూల లోత్రలు, పరిష్ాొరాలు...ఇలా విదేశీ రచయత్లకి అంద బాటులో ఉనన ఎలలలు లేని భావ 
స్ాాత్ూంత్ుయం, పుకటన, విసి్ృత్మైెన వస్ ి  వైెవిధ్ూం----అత్ర పెదద  క నాాస్...    

రచనలు చేరవలస్ట న ఆఖరి తేదీ- జూల ై 15, 2022 (July 15, 2022) 

వివరాలకి స్ంపుదించవలస్ట న స్ంపాదకులు 

vangurifoundation@gmail.com, rayavaramb@gmail.com, sairacha@gmail.com  
వంగ్ూరి చిటెరన్ రాజు ( వాటాుప్: 1 832 594 9054); శాయ రాచకొండ (వాటాుప్: 1 281 235-6641), 

భాస్ొర్ రాయవరం (1 469 877 9235) 

Please send your story and other details in the following link 

https://tinyurl.com/diaspora16 
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