
 

 

రచయితలకు / సమరపకులకు సూచనలు : 

 

' శిరాకదంబం ' అంతరాాల పత్రిక ప్రారంభంచి పది సంవతసరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందరభంగా 
ప్రధాన్ంగా కొన్నన మార్పులు చెయ్యడం జర్తగంది. ఆ ప్రకారం పక్ష పత్రికగా వెలువడుతున్న ' 
శిరాకదంబం ' ఇప్పుటివరకు ప్రతి నెలలో వచేే రండు సంచికలలో ఒకదాన్నన్న ' దృశ్య శ్రవణ 
సంచిక ' గా, మరొకదాన్నన్న ' అక్షరరూప సంచిక ' గా మార్పు చేసిన్ట్లు పాఠకులు గమన్నంచే 
ఉంటార్ప.  

సాధారణ సంచిక కు రచయితలు తమ రచన్లు ఎపుటి మాదిర్తగానే పంపంచవచ్చే. 
సందరాభనుసారంగా ( పండుగలు, ప్రముఖుల జన్మదినాలు మొ. సందరాభలలో ) మాత్రం 
తపున్నసర్తగా ముందు నెల 15వ తేదీ లోపే పంపంచాలి.  

ఎం. ఎస్. వర్డ్ లో యూన్నకోడ్ లో టైప్ చేసి గాన్న, న్నడివి తకుువ అయితే ఇమెయిల్ లో టైప్ చేసి 
పంపంచవచ్చే. తెలుగు లో వ్రాసిన్ / టైప్ చేసిన్ వాటిన్న మాత్రమే పర్తశీలించడం జర్పగుతుంది. 
ప్రచ్చరణకు సంబంధంచి పత్రిక య్జమానాయన్నదే తుది న్నరణయ్ం.  

తెలుగు లో టైపంగ్ సమసయ ఉన్న వార్ప తెలు కాగతం పైన్ న్లురంగు పెనునతో సవష్టంగా, 
అరథమయ్యయటట్లు వ్రాసి దాన్నన్న సాున్ చేసి ( సుష్టత ఎకుువ ఉండడాన్నకి ) గాన్న, మొబైల్ ఫోన్ తో 
సర్తపడా లైటింగ్ ఉండేటట్లు చూసుకొన్న, సుష్టంగా అన్నన వర్పసలు కన్నపంచేటట్లుగా ఫోటో తీసి 
పంపంచాలి. చేతివ్రాతతో పంపన్ ఏ రచన్ అయినా తగన్ంత ముందుగా ( కనీసం రండు నెలల 
ముందుగా ) పంపంచాలి.  

రచన్లతో బాట్ల ప్రచ్చరణ కోసం అవసరమన్నపంచిన్ ఫోటోలు కానీ, చిత్రాలు గాన్న రచయితలు 
పంపంచవచ్చే. అయితే కాపీరైట్ సమసయలు లేన్నవి మాత్రమే స్వవకర్తంచబడతాయి.  

ఇక ప్రతి రచన్తో తపున్నసర్తగా అది తమ సవంత రచనే అన్న, దేన్నకి అనువాదం కానీ, అనుసరణ 
గానీ కాదన్న, ఇంతకుముందు ప్రచ్చరణ కోసం ఏ పత్రికకు ( ముద్రణ మర్తయు అంతరాాల ) 
పంపలేదన్న, ఏవైనా కారణాల వలన్ ప్రచ్చరణారహం కాకపోతే తిరసుర్తంచిన్ట్లు ' శిరాకదంబం ' 



 

 

నుంచి సమాచారం వచేేవరకు మరొక పత్రికకు పంపబోమన్న, ఏ సోష్ల్ మీడియా లోనూ పోస్ట 
చెయ్యమన్న హామీ పత్రం జతపరచటం తపున్నసర్త. సాధారణంగా పర్తశీలన్ ఫలితం 
తెలియ్జేయ్డాన్నకి కనీసం నెలరోజుల సమయ్ం పడుతుంది.  

దృశ్య శ్రవణ సంచిక కు ఏ రంగాన్నకి సంబంధంచిన్వైనా చిత్రాలు, ఛాయాచిత్రాలు, శ్బద ( 
ఆడియో ), దృశ్య ( వీడియో ) రూపంలో పంపంచవచ్చే. సాహితయ రంగంలో తెలుగు సాహితయం, 
భాష్, కవులు, రచయితలు, తెలుగు ప్రముఖులు మొ. లైన్ అంశాల పైన్ ప్రసంగాలు, భకిి పూరవక 
ప్రవచనాలు మొదలైన్వి శ్బద ( ఆడియో ), దృశ్య ( వీడియో ) రూపంలో ర్తకార్త్ంగ్స 
పంపంచవచ్చే. లేదా యూట్యయబ్ వంటి వాటిలో అపోుడ్ చేసి ఉంటే ఆ లింక్ లు పంపవచ్చే.  

అలాగే పాటలు ( సిన్నమా పాటలు కాదు ), శాస్త్రీయ్ సంగీతం, వాయిదయ సంగీతం, లలిత 
సంగీతం, జాన్పద సంగీతం, శాస్త్రీయ్ న్ృతాయలు ( సిన్నమా న్ృతాయలు కాదు ), జాన్పద న్ృతాయలు, 
న్ృతయ నాటికలు, నాటకాలు, ఏకపాత్రాభన్య్ం లాంటివి, జోక్స, కారూటనుు, మిమిక్రీ, మాజిక్ 
వంటివి, వంటలు, చేతి వృతుిలు వంటివి పంపంచవచ్చే. అలాగే చిత్రకార్పలు తమ రేఖాచిత్రాలు, 
వరణ చిత్రాలు వంటివి కూడా పంపంచవచ్చే.  

ధారావాహికలుగా ( స్వర్తయ్ల్ గా ) పంపంచాలనుకునే వార్ప ముందుగా తాము తీసుకున్న 
అంశ్ం గుర్తంచి, ప్రణాళిక గుర్తంచి వివరంగా ప్రతిపాదన్ పంప పత్రిక య్జమాన్యం నుంచి 
ఆమోదం పందాలి. ఆమోదం తరావత పంపంచే ప్రతి అంశాన్నకి కుుపింగా సారాంశ్ము వ్రాసి 
పంపంచాలి. సంబంధంచిన్ ఫోటోలు, చిత్రాలు వంటివి కూడా పంపంచవచ్చే. అయితే కాపీరైట్ 
సమసయలు లేకుండా చూసుకోవాలి. 

అలాగే ఆ ఆడియో / వీడియో / చిత్రం / కారూటన్ / మిమిక్రీ / మాయజిక్ / ఇతర అంశ్ం తమ 
సవంతమేన్న్న, దేన్నకీ అనుసరణ, అనుకరణ గానీ కాదన్న, ఇంతకుముందు ప్రచ్చరణ కోసం ఏ 
పత్రికకు పంపంచలేదన్న, ' శిరాకదంబం ' నుంచి పర్తశీలనా ఫలితం వచేేటంతవరకు మరే 
పత్రికకు పంపంచమన్న, ఏ సోష్ల్ మీడియా లోనూ పోస్ట చెయ్యమన్న హామీ పత్రం తపున్నసర్త.  

వీడియో లకు సరైన్ లైటింగ్ లో తీసి ఉండాలి. ఫోన్ కెమెరా అయితే ముఖాన్నకి సమాంతరంగా, 
లాండ్ స్కుప్ లో ఉండాలి. కదలికలు ఏమీ లేకుండా సిథరంగా ఉంచి ర్తకార్ప్ చెయాయలి. ఆడియో 



 

 

సుష్టత కోసం బయిట శ్బాదలు రాకుండా చూసుకోవడంతో బాట్ల మైక్ కలిగన్ వైర్డ తో ఉన్న 
ఇయ్ర్డ ఫోనుు వాడటం మంచిది.  

సిన్నమా పాటలు, సంభాష్ణలు వంటివి, యూట్యయబ్ వంటి వాటిలో ఇపుటికే ఉన్న ఇతర్పల 
వీడియో లలోన్న అంశాలను గాన్న తీసుకున్న చేసిన్ ఆడియో / వీడియో అంశాలు ఏవీ 
స్వవకర్తంచబడవు. ప్రచ్చర్తంచిన్ వాటిలో ఏవైనా కాపీరైట్ సమసయలు ఎదురైతే దాన్నకి ' శిరాకదంబం 
' పత్రిక య్జమాన్యం బాధ్యత వహింపజాలదు. కనుక మీర్ప సవంతంగా తయార్ప చేసుకున్న 
వాటిన్న మాత్రమే పంపంచవలెను. 

సాంకేతికంగా చాలా తకుువ నాణయత కలిగన్వాటిన్న పర్తశీలించడం జర్పగదు. చిత్రాలు, కారూటనుు 
వంటివి సాున్ చేసి పంపడం మంచిది. లేదా మంచి లైటింగ్ లో వంకరలు లేకుండా, సుష్టంగా 
కన్బడేటట్లు ఫోన్ లో ఫోటో తీసి పంపంచాలి.  

ఏ అంశ్మైనా పర్తశీలన్కు కొంత సమయ్ం పడుతుంది. ఈలోప్ప ఉతిర ప్రతుయతిరాలు 
అంగీకర్తంచడం జర్పగదు. తయార్ప చేస్క / పంపంచే ముందు వివరాలు, సూచన్ల కోసం 
సంప్రదించవచ్చేను.  

ఏ అంశ్మైనా mailto:editorsirakadambam@gmail.com కు గాన్న, 
mailto:editor@sirakadambam.comకు గాన్న మాత్రమే పంపంచవలెను. సంప్రదింప్పల 
కోసం whatsapp no. +91 8985357168 కు మీ సందేహాలను సందేశ్ంగా పంపంచవచ్చే. 
దయ్చేసి ఫోన్ కాల్స చేయ్వదుద.     
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