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సదర ఆహవనం

రంచ రాత ంగ గత దిహడ
ే ు సంవతుమలగ శణాధిక సహితీ సదసఽులూ,
సహితా కరాకరమాల తురవహణలో

అతుతర సధాబెైన అనఽభవం గల "వంగూమి

తౄ ండేషన్ ఆఫ్ అబెమిక" రమి ఆధవరాంలో, 1976 లో ఉతత ర అబెమికలో

సంసథంచబడున ణొలి ణెలుగు సంసకితిక సమితులలో ఇటికీ తన అగరసథ నాతున
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సమరధవంతబెైన కమాచరణలో, మబో భే మార్చ్, 10-11, 2012 లో మెండు మోజుల
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తృటు "మూడవ రంచ ణెలుగు సహితీ సదసఽు" మమియు ఎతుమిదవ అబెమక
ి 
ణెలుగు సహితీ సదసఽు హౄాసట న్ లో జరగబో ణ ంది. జాతీయ సథభ సంసథ “ఉతత ర

A.V.N. Reddy (President)
Jithender Reddy(Convener)
======================

అంతమాతీయ

అబెమిక ణెలుగు సమితి” (నాటా) ఈ మహసభలకూ మహమజ తృో షకులుగ తగిన

సలహ మండలి

సహయం అందిసత ఽనానరు.

ఉతత ర అబెమికలో ముటట ముదటి సమిగ అతుాననత సథభలో జరగబో భే మూడవ

రంచ ణెలుగు సహితీ సదసఽులో తృలగొతు, తమ రచనలనా, సహితారబెైన
అభితృరయాలనా,

విఱలేషణలనా,

తృండుతా

రకరషనా

"జాాన఼ఠ బహృమతి గరహీత",
"దమభూషణ్"

సహసహితీరేతతలణ

ంచఽకోమతు అందమితూ సదరంగ ఆహవతుసఽతనానం. ణెలుగు ఫాషభిమానఽలందరూ
ఈ మహసభలకూ ఆహవతుతులే.

డా. స్త. నామయణ మెడుడ
బాు
స్తంగీతం శ్రరతురస మవు

ఫారత దేశ అతిధఽలు

భువన చందర, ఫారవి, మవి క ండల మవు, డు. కబేశవమి, ఏ.ఎన్. జగనానథ
శరమ (నవా రర తిరక సంతృదకులు), "దమశ్రర" యారే గడడ లక్ష్మమ రసద్,
దావ.నా ఱస్తత ,ి బలభదరతృతురతు రమణి, నందఽల సఽశ్రలా దేవి, వినఽక ండ

మురళి (కిషణ మయా తౄ ండేషన్, విఱఖటనం), ణెనేనటి సఽధా దేవి, ఆమిటస్ట
"బాలి", కె. శ్రరతురస మవు (కందర సహితా అకడెమీ, నాా ఢుల్లే), ఆర్చ. వి.
రమణ మూమిత (రభుతవ సంసకితిక సమితి అధాక్షులు, హైదమబాదఽ), తౄర ర .
కె. యాదగిమి (ణెలుగు ఎకడెమీ అధాక్షులు, (హైదమబాదఽ) తదితరులు.

విదేశ అతిధఽలు

గొలే ూడు మారుతీ మవు
"దమశ్రర" యారే గడడ లక్ష్మమ
రసద్
మండలి బుధ్ధ రసద్
ఉండేల మాలక ండా మెడుడ
కె. విరేకనంద మూమిత (తరటన్)
త.వి. రమణ (భెబెన్ మితే క్)
ఉమా దేశఫొటే (నాా తృతృవ గితూ)
మోటమమిర సరధి (ఆస్తేటలి
ే యా)

మమకిషణ మాదిన (యునైటెడ్ కూంగడ మ్), క మరరోలు సమోజ (కెనడా), త.వి.

మమ్ ధనవంతమి (మసకట్)

రమణ (భెబెన్ మితే క్), మమ్ ధనవంతమి (మసకట్), మూమిత జొననలగడడ

దామవసఽల సఽబాా మవు (కెనడా)

(తరటన్), డేతుయల్ నైజెర్చు (తౄరన్ు) తదితరులు.

గోవరధన్ మలలేల (నాాజీలాండ్)
డేతుయల్ నైజర్చు (తౄరన్ు)

అబెమిక అతిధఽలు
రలే్రు నామయణ మవు, కూరణ రభ, జంతృల చౌదమి, రేమూమి రంకటేశవర
మవు, ఱరదా ూరణ ఱ ంఠి, సతాం మందతృటి,

ఇననయా నమిస్తెటట ి, మవు

తలాేరగడ తదితర సహితీ రముఖఽలు.
...రనక ేజీ కూడా చాడండు

ణ టకూర రసద్
ెమమమజు రేణుగోతృల మవు
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రణేాక ఆకరషణలు
స్త఼వయ రచనా ఠనం, తుషణతుల సహితా రసంగలు, నాతన ుసత కవిషకరణలు, ుసత క వికరయ ఱల, చమ్ రేదికలు,
సరదా సహితా తృో టీలు, “సహితా "ర-జ" రణేాక రేదిక” (సహితారబెైన రశనలూ-జరబులు), అందరూ
అటికుడు తృలగొనే గొలుసఽ కథ, మమెననన....

రచభతలకు, వకత లకు విననం
ఫారత దేశం ఎలే లు దాటి విదేఱలలో కవలం ణెలుగు సహిణాాతుకూ మాతరబే ెదద ప఼ట రేసత ా తురవహించబడుతునన
ముటట ముదటి రయతనం గ ఈ మహ సభలు గ చామిణారతమక గుమితంు తృర ందఽణాభ అతు విజుాల అభితృరయం.
రతిషటతమకబెన
ై ఈ మహసభలలో రసంగించదలు్కునన వకత లు, తృలగొనదలు్కునన రరు, తమ స్త఼వయ రచనలనఽ
వితుంచదలు్కునన రచభతలు,

మమితున వివమలు ణెలుసఽకోదలు్కునన రరు ఈ కూరంది రమితు సంరదించండు.

రసంగంఱలు తృరచీన సహితాం నఽంచి ఆధఽతుక తృో కడల దాక ణెలుగు ఫాషసహిణాాలకూ సంబంధించినరే ఉండాలి. ణెలుగు
ఫాష, సహిణాాలకు అంతమాతీయ సథభలో గుమితంు కలిగించే రయణానలనఽ చమి్ంచడం ఈ సదసఽులో ఒక రధానాంశం.
Vanguri Chitten Raju, Vangurifoundation@gmail.com, 832-594-9054
Sarada Akunuri, Sarada_Houston@yahoo.com, 281-235-4334
Sai Rachakonda, SaiRacha@gmail.com, (281) 235 6641

సమకూమ లాఫాలు
ఈ అంతమాతీయ ణెలుగు సహితీ సదసఽు కు నమోదఽ చేసఽకునన రరందమికీ కతూసం $150 విలువ గల ణెలుగు ుసత కలు,
ఒక తృటల స్త఼.డు, రలకటట లేతు మెండు మోజుల అతురవచతూయబెైన మధఽర సహిణాానఽభూతి, విందఽ ఫోజనమూ, ఉతత మ
సహితీరేతతలణ వాకూతగత మిచయం, ఉలాేసభమితబెైన ణెలుగు హసా రససవదనా లభిసతభ.
నననయాదఽల కననతలిే కూ సననజాజుల మాలలు అమిసా
త
ఆంధరకసమి వీరమాతకు సందరకరూర హరతులందిసత ా
మలుకమిగ ణాాగమజుతు మగసఽధలో రవశిసా
త
కూచిూడు కయామతలిే కూ నాటాాంజలులు సమమిసా
త
రంచ సథభ ఫాషగ ణెలుగు తలిే కూ సహిణాాలంకరణలు చేసత ా
ముమిస్తతృో దాం మనందరం

మనందరం ణెలుగు ఫాషభిమానఽలం
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ై ఊరి వరికి రతయేక సదఽపయాలు

రతిష్ాతమకమెైన ఈ 3వ రంచ తెలుగు సహితీ సదసఽు కు అతుి దయశలనఽండీ, ఉతత ర అమెరికలో ఇతర నగరలనఽంచీ
వచ్యే సహితీవేతతలకు ఏ మాతరం ఇబ్బంది లేకుండా అతిథఽలనఽ గౌరవంగ ఆహ్వాతుంచి మరేద చ్యయడమే మా రధాన
లక్ష్ేం. సాచించబ్డిన కలరిమితులకు అనఽగుణంగ మీ సంూరణ

సహకరతుి అందించమతు అరిిసత ఽనాిం.

సముచితమెైన ఏరాట్ల
ు చ్యయడాతుకి వీలుగ ఈ అమెరిక తెలుగు సదసఽులో పలగొన దలుేకుని వరు March 1, 2012
లోుగ నమోదఽ చ్యసఽకోవలి.

Hotel Accommodations


We negotiated special discounted rates for hotel rooms for two nights (March 9 & 10, 2012) at a
low rate of $50 + taxes, double occupancy. Details are as follows:
Hotel Preet
11050 Southwest Freeway
Houston, TX. 77074
http://www.preetbanquethalls.com/hotel/



To make room reservation, please call 281 568 6969, mention “Vanguri Foundation” and receive
Sadassu special discount rates.



All donors of $250 or more will get a free hotel room, double occupancy for two nights (Friday,
March 9 & Saturday March 10, 2012). Please contact Raju Vanguri (Phone 832 594 9054, Email vangurifoundation@gmail.com) for details.
For assistance with hotel rooms or transportation

 Hospitality & Hotel Accommodation: Raj Pasala: rajpasala@gmail.com, Phone: 646-265-560
 Accommodation at local homes: Shravan Arra, shravan.arra@gmail.com, Phone: 832 724 3292
 Transportation: Ram Cheruvu, ramteja@gmail.com, Phone: 832 754 7802

ఈ సదసఽుకు సంబ్ంధించిన ఇతర విషయాలై ఈ కిరంది ఔతాుహిక తురాహకులనఽ సంరదించండి.
Programming: Satyabhama Pappu(satyabhama.pappu@gmail.com) Audio/Video arrangements: Sudesh Pillutla
(sudeshpillutla@gmail.com), Anil Kumar (videokumar@gmail.com), Food: Krishna Keerty (kkeerty@yahoo.com)
Public Relations: Hema Tallavajhula (hema_nalini@yahoo.com) Chalapathi Akkaraju ( chalapathia@gmail.com)
Youth Forum & Book Fair: Sumana Nutalapati: (sumananutalapati@gmail.com), Indira Cheruvu (sastrycheruvu@yahoo.com)
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దాతలకు రతయేక వినిం
మీకూ, మీ కుట్లంబ్ాతుకీ నాతన సంవతుర వుభాకంక్ష్లు.
మీకు తెలుగు భాష్, సహితాేలై ఉని మకుువ తెలినదయ! అందఽకు మా ధనేవదాలు తెలుుకుంట్ృ, రబ్ో యే మార్చే 10-11,
2012 తారీకులలో హయేసా న్ మహ్వనగరంలో జరగబ్ో యే మూడవ రంచ తెలుగు సహితీ సదసఽుకు విచ్యేస, మన మాతిబ్ాష
మాధఽరేతుి మరొక సరి చవిచాడవలసనదిగ అరిిసత ఽనాిం. అట్ల తెలుగునాట్ నఽంచీ, ఇంగు ండ్, మధేపరచే దయశలనఽండీ, కెనడా
మరియు అమెరక
ి  సంయుకత రష్ాాలలోతు అనేక నగరలనఽంచీ రతయేక ఆహ్వాతుతులూ, లబ్ి తి
ర షు
ా లన
ై అనేక మంది రచయతలూ,
సహితీవేతతలూ పలగొనే ఈ మూడవ రంచ తెలుగు సహితీ సదసఽు ూరిత వివరలు ఇందఽతో జతరిచ్ాం. భారత దయశం ఎలు లు
దాట్ి విదయశలలో కేవలం తెలుగు సహితాేతుకి మాతరమే దద ఼ట్ వేసత ా తురాహించబ్డుతుని ఈ ముట్ా ముదట్ి రయతాితుకి మీ
సహ్వయం కోరుతునాిం. మీరు సదవగహనతో గత 18 వతురల మా సహితే కిషతు గమతుంచి, సహిదయంతో సాందించి, ఈ
మూడవ రంచ తెలుగు సహితీ సదసఽు తురాహణ ఖరుేల తుమితత ం తగిన ఆరిిక సహ్వయాతుి అందిసత రతు మా రగఢ నమమకం.
ఇట్లవంట్ి అతుేనిత సహితే కరేకరమాల తురాహణలకి మీ ఆరిిక సహకరం ఎంతో అవసరం. మీ దాతితామే లాభాేక్ష్లేతు మా
రయతాిలకి పరణ వయువు. అందఽకే మీకు ఈ రతయేక వినిం చ్యసత ఽనాిం.

REQUEST FOR TAX DEDUCTIBLE FINANCIAL SUPPORT
We request your generous, tax deductible financial support for our non-profit Telugu Literary Activities,
including the necessary organizational expenses of 3rd International Telugu Sahithi Sadassu in Houston,
Texas on March 10-11, 2012. Registration & Donation options and benefits are enclosed. We gratefully
accept any donation amount.
Donations can be made by check payable to Vanguri Foundation. A self-addressed envelope is enclosed for
your immediate mailing convenience.
For donating on-line, please visit www.vangurifoundation.blogspot.com or www.vangurifoudnation.org,
click on Donate button and follow the prompt. To donate using credit card in confidence, please call me.
వివరలకు ననఽి (Phone 832 594 9054) లవండి,
మీ నతి
ై క, ఆరిిక సహ్వయాలు మాకు అందిసత రనే నమమకంతో,

భవదీయుడు,

మూడవ ప్రప్ంచ తెలుగు సాహితీ సదససు

March 10-11, 2012 (Saturday & Sunday) Houston, TX

REGISTRATION & DONATION FORM



Free Admission to all Non-Texas Residents from anywhere in North America & Worldwide
All youngsters under 20 admitted free.



REGISTRATION FEE for Texas Residents: Only $50 per person for two days.



No single day registrations.
Late (After March 1, 2012 & On Site Registrations: Please add $10 per person.



DONATION CATEGORIES
Grand Sponsors: $10,000 or more
Grand Benefactors: $1000 or more
Free registration for 5 persons, Two Free Hotel rooms, Double
occupancy, Prominent Recognition on stage, Five VFA publications)

(Free registration for 2 persons, One Free Hotel room, Double
Occupancy, Prominent Recognition on stage, Five VFA publciations)

SPONSORS: $500 - $999

Benefactors: $250 - $499

(Free registration for 2 persons, One Free Hotel room, Double
Occupancy, Five VFA publications)

(Free registration for 2 persons, One Free Hotel room, Double
Occupancy, Three VFA publications)

Literary Supporters: $100 - $249

Patrons: $25 - $99

(Selected VFA publications)

All attendees receive two breakfasts, two lunches, and one reception package of books per family and
participation for two full days of great entertainment…. literally.
NUMBER OF PERSONS REGISTERING: ________
NAME(S): ____________________________________________________________________________________
Last
First
STREET ADDRESS: __________________________________________________________________________
CITY & ZIP CODE

___________________________________________________________________________

PHONE NUMBER:

________________________________________________________________________

E- MAIL: __________________________________________________________________________________
REGISTRATION FEES: (Non-refundable) $ ______________
OPTIONAL DONATION AMOUNT (Suggested minimum $25): $ ______________
TOTAL AMOUNT PAID:

$ ______________

CONVENIENT PAYMENT OPTIONS
ON-LINE

Please log-on to www.vangurifoundation.blogspot.com Or www.vangurifoundation.org
Click on DONATE button and follow prompts
CREDIT CARD (Confidential)
Card #: __________________________________


Expiry Date: __________

CHECK Payable to VFA and mail to

Vanguri Foundation of America, Inc, P.O. Box 1948, Stafford, TX 77497
For More Information on Registration, Donation & Participation, Please contact
Vanguri Chitten Raju, E-mail: vangurifoundation@gmail.com. Phone: 832.594.9054

