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 ై ఊరి వరికి రతయేక సదఽపయాలు 

రతిష్ా తమకమైెన ఈ 3వ రంచ తెలుగు సహితీ సదసఽు కు అతుి దయశలనఽండీ, ఉతతర అమెరికలో ఇతర నగరలనఽంచీ 
వచ్యే సహితీవేతతలకు ఏ మాతరం ఇబ్బంది లేకుండా అతిథఽలనఽ గౌరవంగ ఆహ్వాతుంచి మరేద చ్యయడమే మా రధాన 
లక్ష్ేం. సాచించబ్డిన కలరిమితులకు అనఽగుణంగ మీ సంూరణ సహకరతుి అందించమతు అరిిసఽత నాిం. 
సముచితమైెన ఏరాట్లు  చ్యయడాతుకి వీలుగ ఈ అమెరిక తెలుగు సదసఽులో పలగొ న 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, E-
mail 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 విషయాల  ైఈ కిరంద ి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, సహతిాేల ై ఉని మకుువ తలెినదయ! అందఽకు మా ధనేవదాలు తెలుుకుంట్ృ, రబ్ో యే మార్చే 10-11, 
2012 తారకీులలో హయేసాన్ మహ్వనగరంలో జరగబ్ో యే మూడవ రంచ తలెుగు సహతిీ సదసఽుకు విచ్యేస, మన మాతిబ్ాష 
మాధఽరేతుి మరొక సరి చవిచాడవలసనదిగ అరిిసఽత నాిం. అట్ల తెలుగునాట్ నఽంచీ, ఇంగుండ్, మధేపర చే దయశలనఽండ,ీ కెనడా 
మరియు అమెరకి సంయుకత రష్ా ా లలోతు అనేక నగరలనఽంచీ రతయేక ఆహ్వాతుతులూ, లబి్రతిషుా ల ైన అనకే మంది రచయతలూ, 
సహితీవతేతలూ పలగొ నే ఈ మూడవ రంచ తలెుగు సహితీ సదసఽు ూరిత వివరలు ఇందఽతో జతరిచ్ాం. భారత దయశం ఎలులు 
దాట్ ివిదయశలలో కేవలం తెలుగు సహతిాేతుక ిమాతరమ ే దద ట్ వేసాత  తురాహించబ్డుతుని ఈ ముటా్ముదట్ ిరయతాితుక ిమీ 
సహ్వయం కోరుతునాిం. మీరు సదవగహనతో గత 18 వతురల మా సహతిే కిషతు గమతుంచి, సహిదయంతో సాందించి, ఈ 
మూడవ రంచ తలెుగు సహతిీ సదసఽు తురాహణ ఖరుేల తుమితతం తగని ఆరిిక సహ్వయాతుి అందిసత రతు మా రగఢ నమమకం. 
ఇట్లవంట్ ిఅతుేనిత సహతిే కరేకరమాల తురాహణలక ిమీ ఆరిిక సహకరం ఎంతో అవసరం. మీ దాతితామ ేలాభాేక్ష్లేతు మా 
రయతాిలకి పర ణ వయువు. అందఽకే మీకు ఈ రతయేక వినిం చ్యసఽత నాిం.  

 
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) లవండ,ి  
మీ న తైిక, ఆరిిక సహ్వయాలు మాకు అందిసత రనే నమమకంతో,  

             భవదీయుడు,  
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