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తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స ్ వారికి పంపవలసిన పత్ర ములు 

దరఖాస్తు  పత్ర ంతో పాటు 1. వారు  పత్రర కల్లి  వచ్చిన కట్టంగులు , 2. ప్రర గ్రర మ్ కి సంబందించ్చన 

వీడియో సిడి లేక పెన్ డ్ై రవ్,౩. పేర క్షకల అభిపార యముల పుసు కం, 4. ఇదద ర్డ గజిటెడ్ హామీ 

పత్రర లు, 5. సవంత్ హామీ పత్ర ం, 6. టీవి చానల్లి  వచ్చిన కిి ప్పంగ్స్  , 7. జిల్లి  కో ఆరిస నేటర్ర్డ్ ర్రాణ ర  

పత్ర ం ( రికార్డస  పర త్ోక్షంగ్ర చేసిన వారికి మాత్ర మే), 8. రికార్డస  పర త్ోక్షంగ్ర బహిరగ త్ పార ంగ ంల్ల 

చేసినటెై తే సదర్డ అనుమత్ర పత్రర లు, 9. 18 సం: ల్లపు వయస్త్ గలవారి త్ల్లి  దండ్రు ల హామీ 

పత్ర ం త్పపర్సరి, 10. డాకిర్డ్ సరిిఫికేట్ ( కొర్న రికార్డస లక మాత్ర మే).  

-: సవంత్ హామీ పత్ర ం :- 

నేటరను ..........................................................త్ల్లి దండ్రు లు, శ్రర , శ్రర మత్ర  .............................................. 

ర్వాసం .......................................గ్రర మం................................. జిల్లి ................................................ 

ఈ రికార్డస ల్ల చేసే పర త్ర విష్టయం నాక సంబంచ్చనవే ఇందుల్ల ఎవరి పర మేయం లేదు, ఎవరిర్ 

ఉద్దద శంచ్చ చేస్తు ననది కాదు,  తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డస  సంసథ  క గ్రర్ ఎల్లంట్ట సంబంధం లేదు. 

రికార్డస  చేసే సమయం ల్ల ఏమెై నా ఇబబందులు  ఎదురై నా, ఏమెై నా నషి్టం కల్లగ నా పూరిు  భాదోత్లు 

నాక మాత్ర మే వరిు స్తు యి. తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స ్ వారి ర్యమ ర్బందలను పూరిు గ్ర చదివి  

అరణ ం చేస్తకొర్ ఒక ర్రాణ ర క వచ్చిన త్దుపరి ఈ హామీ పత్ర ం పెై న సంత్కం చేయుచునానను.  

ఇటుి   

రికార్డస  దరఖాస్తు  ద్వర్డర్ సంత్కం  

(18 సం:రాల ల్లపు వయస్త్ ఉననవారికి త్ల్లి దండ్రు లు లేక గ్రరిస యన్ సంత్కం చేయాల్ల ) 

పూరిు  చ్చర్డనామా : ........................................................................................................................... 

............................................................................................. ప్న్ కోడ్ ............................................. 

ప్రసి్త ద్వవరా పంపదలచ్చన వార్డ : తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స ్ మెయిన్ ఆఫీస్త  ఇంట్ట నంబర్డ్: 12-14 -

౩9౩/1/A, గ్ర ండ్ ఫోి ర్డ్, వినోభానగర్డ్,ల్లల్లపే్, సికింద్వర బాద్, తెలంగ్ర - 5౦౦౦17. 



సంసథ  సంక్షిపు  పరిచయం  

తెలుగు బుక్ అఫ్ రికార్డ్స ్ 

తెలుగు బుక్ అఫ్ రికార్డ్స ్ తెలుగు వారిల్ల ఉనన పత్రభ పా్వాలను గురిు ంచ్చ వారికి 

ఒక గురిు ంపు తేవాలనన ఆల్లచన, ద్దశ విద్దశాలను పరోట్టంచ్చ అకకడి సంసథ ల 

కారాోచరనలను తెలుస్తకొర్ సంసథ కి సంబంధిత్ సమాచారార్న అవగహన చేస్తకొర్ 

మారిషేష్, సింగపూర్డ్, శ్రర లంక, బాోంకాక్, మలేసియా,అమెరికా వంట్ట ద్దశాల తెలుగు 

సంఘాల వారితో చరిించ్చ తుదకి తెలుగు బుక్ అఫ్ రికార్డ్స ్ కి అంకరారప  

జరిగంది. ఈ సంసథ ను త్రర్డపత్రల్ల జరిగన 4 వ తెలుగు పర పంచ మహా సభలను 

పురసకరించుకొర్ వెల్లసిన ఈ సంసథ  శ్రర  మండల్ల బుదణ  పర స్తద్ గ్రరి చేతుల మీదుగ్ర 

సంసథ  ల్లగోను హై దరాబాదుల్ల వారి ఛంబర్లి  తేది 24 డిసంబర్డ్ 2012 ల్ల 

అవిష్టకరిచార్డ, అద్ద ఏడాది 30 డిసంబర్డ్ 2012 విశాఖప్ి ంల్ల తుమ్మిడి 

చారిటాబుల్ సంసథ  వారి సహకారంతో తెలుగు బుక్ అఫ్ రికార్డ్స ్ కి సంబంధిత్ వెబ్ 

సై ట్ ర్ ఆవిష్టకరించార్డ. 

ఆ సంసథ క వోవస్తథ పక అధోక్షులుగ్ర డా: చ్చంత్పి్  వెంకటాచారి, సంసథ  కారోదరిిగ్ర 

శ్రర మత్ర రజర్ బొనాల్ల, ముఖో సలహాద్వర్డలుగ్ర : శ్రర  మండల్ల బుదణ పర స్తద్, జె.డి. 

లక్షిినారాయ , అననవరం రామస్తవమ్మ, డా: సి. నారాయ  రడిస . డా : అందశ్రర . డా: 

కూరలి  వి్ల్లచారి. తుమ్మిడి రామ్ కమార్డ్, డా:స్తయి శ్రర , డా: శ్రర నాథ చారి, 

డా:ఈ్ల సమినన, బృంద్వవనం పారణ స్తరథి ( మారిషేష్ ) త్దిత్ర్డల సలహాల మేరక 

ఈ సంసథ ను నలకొల్లప ద్దశ విద్దశాల్లి  ఉనన తెలుగు వారికి వారిల్ల ఉనన పర త్రభక ప్ిం 

కడ్రతూ.. మన తెలుగు సంసకృతీ, సంపర ద్వయాలను, తెలుగు వారి కటిు బొటిు, 

తెలుగు పండ్రగలక ముఖో పార ధానోత్ ర్స్తు ... పర వాస, ర్వాస తెలుగు వారికి ఒక 

వేదికగ్ర ర్లుస్తు ంది, నాట్ట నుండి నేటరట్ట వరక ద్దశ విద్దశాల్లి  600 పెై గ్ర తెలుగు వారి 

ఘనత్లను గురిు ంచ్చ వారికి ఒక గురిు ంపుర్ అందజేసిన ఏకై క తెలుగు సంసథ  తెలుగు 

బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స ్.  



-:ర్యమ ర్బందనలు:- 

తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స ్ ఆంక్షల మేరక మీ దరఖాస్తు  క్షు ణ ంగ్ర పరిశ్రల్లంచ్చన ప్దప సంసథ  

ర్యమ ర్బందనల పటి్టకను ఈ మెయిల్ ద్వవరా రికార్డస  చేయువారికి అందజేయబడ్రను. 

రికార్డస  చేయువారి ఎంతో స్తధన చేయాల్ల్ ఉంటుంది.కొర్న పర తేోక రికార్డస ల్లి  అనుభవజ్ఞు ల 

సలహాల మేరక రికార్డస  చేయవలసి ఉంటుంది.  

సంసథ  రికార్డస కి సంబందించ్చన సలహాలు మాత్ర మే ఇవవగలదు కార్ ఎల్లంట్ట భాదోత్లక ల్లబడి 

ఉండదు రికార్డస  చేయదలచ్చనవార్డ వోకిు గత్ ర్రణ యం పెై న రికార్డస  చేయవలసి ఉంటుంది. 

రికార్డస  చేయువార్డ సవంత్ంగ్ర లేక గ్రు ప్ గ్ర చేయలనుకంటునానరా అనన విష్టయం 

ముందుగ్రనేటర రికార్డస  సంసథ క ల్లఖిత్ పూరవకంగ్ర తెల్లయపరచవలెను.  

కొర్న పర తేోక రికార్డస లు చేయు సమయం ల్ల డాకిర్డ్ గ్రరి సలహాలు తీస్తకోవాల్ల, రికార్డస కి  ముంది 

రికార్డస కి  త్దుపరి వెై దో పారీక్షలు త్పపర్సరి, బి, ప్ , షుగర్డ్, అనార్లగోంగ్ర ఉనన వార్డ శారీరక 

సంబందిత్ రికార్డస లు, జాు పక శకిు కి సంబందిత్ రికార్డస లు చేయువార్డ డాకిర్డ్ సలహాల మేరక 

మాత్ర మే రికార్డస  కి పర యత్నం చేయాల్ల.  

తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స ్ ర్యమ ర్బందనల పర కారం మీర్డ మా రికార్డస  పర త్రర్ధి సమక్షం ల్ల 

చేయవలసి ఉంటుంది . పర త్రర్ధి ఇచేి సలహాల మేరక మాత్ర మే మీర్డ రికార్డస ర్  పూరిు  చేయాల్ల్ 

ఉంటుంది. రికార్డస  చేసే సమయంల్ల ఏదై నా అంత్రాయం కల్లగ న , రికార్డస  సగం ల్లనేటర 

విరమ్మంచుకనన తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స ్ సంసథ  ఎల్లంట్ట భాదోత్ వహించదు.  

మీర్డ దరఖాస్తు  పెటి్టన విష్టయాలను కోర డీకరిస్తు  చేసిన రికార్డస  100 % పూరిు  చేయకనాన వార్డ 

కనీసం 85 % పూరిు  చేసినా మీర్డ రికార్డస  తీస్తకనేటర అరహ త్ను పందగలుగుత్రర్డ మరియు 

అపపట్టకప్పుడే ముందుగ్రనేటర త్యార్డ చేసిన ధ్రు వీకర  పత్రర ర్న అందజేస్తు ము. 85% కనాన 

త్కకవ స్తథ యిల్ల చేసినటెై తే మీర్డ రికార్డస ర్ కోల్లపత్రర్డ. అద్ద వేదికపెై న మీక అప్ర సియేష్టణ్  

సరిిఫికేట్ అందజేయడం జర్డగుతుంది. అప్ర సియేష్టణ్ అనగ్ర : మీర్డ రికార్డస ర్ కోల్లపయార్డ 

కార్ మరొక స్తరి పర యత్రనంచగలర్డ. పెై న వివరించ్చన ర్యమ ర్బందలక అనూకూలంగ్ర ఉనన 

వారే రికార్డస  చేయగలర్డ.  



-: సరిిఫికేట్ విధానం :-  

తెలుగు బుక్ అఫ్ రికార్డ్స ్ సరిిఫికేట్ పందు విధానం మూడ్ర రకాలుగ్ర ఉంటుంది. 

1. నారిల్ టార క్ విధానం . 2. ఫాసి్ట టార క్ విధానం . ౩. స్తపట్ టార క్ విధానం.  

1.నారిల్ టార క్ : ఇందుల్ల దరఖాస్తు  అందిన త్దుపరి ఒక రండ్ర వారాలనుండి రండ్ర నలల 

వరక ఇవవచుి.  

2.ఫాసి్ట టార క్ విధానం : మూడ్ర నాలుగ  పర్ దినముల లల్ల మీ రికార్డస  సంబందిత్ సమాచారార్న ఈ 

మెయిల్ ద్వవరా తెల్లజేయడం జర్డగుతుంది.  

౩.స్తపట్ టార క్ : మీ రికారస ర్ మా పర త్రర్ధి మీర్డ ర్రణ యించుకనన  పార ంగ ంల్ల మీక 

అపపట్టకప్పుడే రికార్డస గ్ర ర్రాద రన చేసి ముందుగ్రనేటర త్రయార్డ చేసిన త్రత్రకల్లక సరిిఫికేట్ ర్ 

అందజేస్తు ర్డ.  

తెలుగు బుక్ అఫ్ రికార్డ్స ్ వార్డ అందజేసే దృవీకర  పత్ర ం సరిఅయినది లేక 

సరిఅయినది కాదు అర్ ( ఓరిజినల్) గురిు ంచడం ఎల్ల ? 

తెలుగు బుక్ అఫ్ రికార్డస  వారి అందజేసే దృవీకర  పత్ర ం ప్ంక్ రంగుల్ల ఉండి నీల్ల రంగు గల 

ల్లగో తో పెై న తెలుగు ల్లను కిర ంద ఆంగి ం ల్లను ల్లగో మదో మన తెలుగు సంపర ద్వయార్కి 

చ్చహనంగ్ర ఉనా కలశము , ఆ కలశం పెై న తెలుగు మొదట్ట అక్షరం ” అ ” అర్ రాసి ఉండి ఎర్డపు 

రంగుల్ల రండ్ర నక్షత్రర లు ఉండడం గమర్ంచండి. దృవీకర  పత్ర ం కిర ంద బాగం ల్ల కలశం తో 

కూడిన దృవీకర  సీల్ ర్ గమర్ంచండి. సీల్ కడి బాగం ల్ల హోల్లగ్రర ం సకోరిట్ట సింబల్ 

చూడవచుి అందుల్ల తెలుగు బుక్ అఫ్ రికార్డ్స ్ ల్లగో కలశం ఉంటుంది . ఇవర్న సరిగ్ర ఉనన 

సరిిఫికేట్ వోరిజినల్ సరిిఫికేట్ అర్ గర హించాల్ల. 

ముఖో గమర్క : 

తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స ్ ల్ల పార ణాoత్కమెై న రికార్డస లు చేయువారికి అరహ త్ లేదు, ఈ సంసథ  ల్ల 

రికార్డస గ్ర గురిు ంపు పందు్ వలన మీక పర భుత్వ ద్వవరా కార్, ఉద్యోగ్రలల్లనేటర కార్, స్తకల్, కాలేజీ 

లల్ల ఎల్లంట్ట రిజరేవష్టనుి  ఉండవు ద్వర్కి సంసథ క ఎల్లంట్ట భాదోత్ వహించదు సంసథ  కేవలం త్మల్ల 

ద్వగఉనన కళక ఒక గురిు ంపు, మరియు ఒక వేదికను కల్లపంచడమే  సంసథ  ముఖో ఉద్దద శోం.  



ధృవీకర  

 ఇదద రి ఉననత్రదికార్డలచే రికార్డస ర్ దుు వీకరించవలెను. ( గజిటెడ్ ఆఫీసర్డి  )  

ఉద్వహర : రికార్డస  చేయువార్డ వారికి తెల్లసిన వారి ఉండాల్ల లేక వార్డ రికార్డస చేసినప్పుడ్ర  

పర త్ోక్ష స్తక్షులుగ్ర ఉననటిుగ్ర తెల్లయజేస్తు  ... ధృవీకర  పత్రర ర్న ఇవావల్ల. 
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