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తెలుగింటి అిందాల వేదిక



2 నాట్స్ తెలుగమ్మాయి.
అంగరంగ వైభవంగా జరిగే నాట్స్ అమెరికా
తెలుగు సంబరాల్లో ఈ సారి ప్రత్యేక ఆకరషణగా 
తెలుగమ్మాయి కారేక్రమం మీ మందుకు 
తీసుకువసుునానం. చాలా అందాల పోటీలు
జరుగుతంటాయి. కానీ మన తెలుగమ్మాయి
పోటీలు కేవలం అందమే కాదు. మన 
సంసకృతి, సంప్రదాయాలు, తెలుగుతల్లోతో
మనకునన బంధాలు, అనుబంధాలు చాటేదిగా
ఉంటంది. 
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నాట్స్ తెలుగమ్మాయి
మన తెలుగమ్మాయి ఎలా ఉంటంది..? ఎలా 
మ్మటాోడుతంది..? బంధాలకు, అనుబంధాలకు
ఎలాంటి విలువ ఇసుుంది..? మన రండు 
తెలుగు రాష్ట్రాలో్ల ఉనన యాస.. భాష.. కటు.. 
బొటు.. సాంసకృతిక ప్రత్యేకతలు ఇలా ఎన్నన
ఈ పోటీల్లో మిళితం అయి ఉంటాయి.  మరీ 
ఇంకందుకు ఆలసేం.. తెలుగమ్మాయి పోటీల్లో 
మీరు కూడా పాల్గొనే అరుదైన అవకాశాన్నన
విన్నయోగంచుకండి. 
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అరహత
NATS తెలుగు అమ్మాయి USA పోటీకి అరహత 
పందాలంటే, మీరు ఈ కింది ప్రమ్మణాలకు కటుబడి 
ఉండాల్ల
• పోటీదారులందరూ తప్పన్నసరిగా ప్రతి విభాగంల్ల 
పేర్కకనన వయసు్ గ్రూపుల్ల ఉండాల్ల.
• పోటీదారు తెలుగు మూలాన్నకి చందిన రై ఉ ఉండాల్ల.
• అదుుతమైన  నైతిక, మ్మనవతా విలువలు కల్లగ ఉండాల్ల.



5 న్నబంధనలు
• మే 26-28, 2023న జరిగే నాట్స్
అమెరికా తెలుగు సంబరాల్లో 
పాల్గొనేందుకు ఫైనల్లసుులు అందుబాటల్ల 
ఉండాల్ల
• పోటీ ప్రక్రియల్ల అంతటా 
పోటీదారులు ఉననత సాాయి నైతిక 
ప్రవరునను ప్రదరిశంచాల్ల.
• పోటీదారులు ఎవ ఉనా ఏదైనా
దుష్పపరవరున లేదా నాేయబదధంగా లేన్న
చరేలు చేస్తు రైటిన్న ప్రిగణనల్లకి 
తీసుకున్న అలాంటి రైరిన్న అనరుహలుగా
ప్రకటించడం జరుగుతంది.



6 న్నషపక్షపాతంగా పోటీలు
• నాేయన్నర్ణేతల బృందంల్ల ఐదుగురు ఉంటారు 
వీరిల్ల మగుొరు ఎవరి వైపు మొగుొ చూపిత్య దాన్నన్న బటిు 
తీరుపను వెలోడిసుుంది.. ఈ పోటీల్ల నాేయన్నర్ణేతలు 
న్నషపక్షపాతంగా తీరుప ఇసాురు. నాేయ న్నర్ణేతల
తీరుపల్ల ఏదైనా వైరుధేం అన్నపిస్తు ఈవెంట్స 
కఆరిినేటర కు న్నవేదిస్తు అకకడికకకడే ఆ సమసే 
ప్రిషకరించబడుతంది. 

• ప్రతి నాేయ న్నర్ణేత ప్రదరశనలను న్నరాధరించడాన్నకి 
ఒక ప్దదతి ఉంటంది. విజేతలు నాేయన్నర్ణేతలచే 
న్నరేయించబడతారు. ఇందుల్ల నాేయన్నర్ణేతలదే
అంతిమ న్నరేయం.



7 పేరో నమోదుకు గడువు  త్యది

నాట్స్ తెలుగు అమ్మాయి కసం 
నమోదు   చేసుకవడాన్నకి 

చివరి త్యదీ
ఫిబ్రవరి 22, 2023
గమన్నక: నమోదు ప్త్రంల్ల
అందించబడిన ఏ సమ్మచారమైనా 
ఎటవంటి మ్మరుపలు చేయడం 
కుదరదు.



8 పోటీకి సననదధం
ఈవెంట్స  రోజు లేదంటే ఒక రోజు మందు రిహార్ల్ 
ఉంటంది. నడక, వేవహార సరళి, పోటీన్న అరాం 
చేసుకవడాన్నకి పోటీదారులు రిహార్ల్ కు హాజరు 
కారైల్ల. ఇది పోటీదారులందరిన్న ప్రోత్హంచేలా 
ఉంటంది..
ఈవెంట్స త్యదీకి మందే దీన్నపై మరింత సమ్మచారం

అందించబడుతంది
.• పోటీదారులందరూ పోటీన్న ఫోటో, వీడియో 
చిత్రీకరించడాన్నకి నాట్స్ కు కచిితంగా అనుమతి 
ఇరైాల్ల్ ఉంటంది. అలాగే తెలుగమ్మాయికి
సాపన్ర ఎవ ఉనా ఆ వీడియోలపై తన ప్రొడక్ట్ు్
వేసుకునేందుకు కూడా పోటీదారులు అనుమతి 
ఇరైాల్ల్న అవసరం ఉంది.



9 వయో ప్రిమితి, విభాగాలు
పోటీల్ల 3 విభాగాలు ఉంటాయి.
విభాగం-1
టీనేజ్ - 13-19 ఏళ్ోల్లపు ఉండాల్ల
శీరిషక: మదుదగుమా
విభాగం-2
మిస్ - 20+ అవిరైహతలై ఉండాల్ల
శీరిషక: కిన్ననర సాన్న
విభాగం-3
శ్రీమతి - 20+ విరైహతలై ఉండాల్ల
శీరిషక: కావే నాయకి.
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గమన్నక.
ప్రతి విభాగాన్నకి పోటీ ెటటుడాన్నకి 
కనీసం 5 మంది పోటీదారులు అవసరం
ప్రతి విభాగంల్ల మగుొరికి పురసాకరాలు
1వ సాానం విజేత
2వ సాానం దిాతీయ విజేత
3వ సాానం తృతీయ విజేత.



11 ప్రతి వరొంల్లన్న 3 విభిననన ౌండోు
ౌండ్ 1-ప్రిచయం: ఆహారేం

ఒకకకకరికి మూడు న్నమిష్ట్రల సమయం ఇసాుం. ఈ 
సమయంల్ల రైరు ఏ జిలాో కేటగరి కింద నమోదు 
చేసుకునానరో దాన్న గురించి కోుప్ుంగా కచిితమైన 
సమ్మచారాన్నన చపేప విధంగా రైరిన్న ప్రోతా్హసాుం. 
అది కూడా తెలుగుల్ల ఉండేలా చూసుకరైల్ల. మీరు
ఎంచుకునన జిలాో నుంచి ఆ జిలాో యాస..భాష.. 
కటు..బొటు ఇవనీన ప్రతిబంబంచేలా ఉంటే అవనీన
మీకు పోటీల్ల కల్లసి వచేి అంశాలే. 
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ఎంచుకరైల్ల్న జిలాలోు
• కృషే్ట్ర, గుంటూరు, తూరుపగోదావరి, ప్శ్చిమగోదావరి, 

విశాఖప్టనం, శ్రీకాకుళ్ం, ప్రకాశం, న్నల్లోరు, చితూురు, 
కడప్, అనంతపురం, హైదరాబాద్, కరీంనగర, 
వరంగల్, ఖమాం, నలోగండ, న్నజామ్మబాద్, 
ఆదిలాబాద్, మెదక్ట్, కరూనలు, విజయనగరం, 
రంగారడిి, మహబూబ నగర.జిలాో

• మొదట ఎంపిక చేసుకునన రైరికి మొదటి అవకాశం 
ఉంటంది. మీరు జిలాోను ఎంచుకునన తరాాత, మీరు
మ్మరిలేరు.



13 ౌండ్ 2- ప్రతిభ-ప్రావీణేం
టీన్, మిస్ మరియు మిసెస్ విభాగంల్లన్న పోటీదారులందరూ టాలంట్స ౌండ్ ల్ల 
పాల్గొనవలసి ఉంటంది. టాలంట్స ౌండ్ వేవధి 3 న్నమిష్ట్రల కంటే ఎకుకవ 
ఉండదు. మీరు ఎంచుకునే టాలంట్స ప్రదరశన గాత్రం, నృతేం, నటన, రైయిదే
ప్ఠనం, ప్రతాేమ్మనయ ప్రదరశన, జిమ్మనసిుక్ట్్, మ్మేజిక్ట్, యాక్ట్ు, క్రీడలకు
సంబంధించిన యాక్ట్ు, మగుొల ప్రదరశన, ఫ్ోవర డెకర మొదలైనవి లేదా మర్ణదైనా
కావచిు.
కళ్ల ప్రదరశన మ్మరాొలు
మీ ప్రతిభను ప్రతేక్షంగా ప్రదరిశంచవచుి లేదా మేమ స్క్కరన్ పై ప్రదరిశంచడాన్నకి 

మందే రికారి చేసి ఇవావచుి. మందుగా రికారి చేసిన వీడియోలు అధిక నాణేత 
కల్లగ ఉండాల్ల మరియు పోటీదారుల పేరు, ఏ వరొం అనేది దిగువన కుడివైపు
ప్రదరిశంచబడాల్ల. మీ కళాప్రదరశన వీడియో గరిషు సమయం 3 న్నమిష్ట్రలు.(మీ
వీడియోలు 3 న్నమిష్ట్రల కంటే తకుకవగా ఉండవచుి కానీ 3 న్నమిష్ట్రల కంటే
ఎకుకవ ఉండకూడదు)
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ౌండ్ 3- ప్రశన- సమ్మధానం 
ఇది ప్రశనలకు సమ్మధానమిచేి ౌండ్, 
ఇది గరిషుంగా మూడు న్నమిష్ట్రలు 
ఉంటంది. ప్రశనకు సమ్మధానం 
తెలుగు లేదా ఇంగ్లోష ల్ల కూడా చపేప 
వెసులుబాట ఉంది. 



15 ఇది సహజమైన పోటీ: సహజ ప్రదరశన
• సహజమైన పోటీ అంటే పోటీదారులు పోటీ అంతటా తమ 

ప్రవరునల్ల ‘తెలుగుదనమ’కు ప్రాతిన్నధేం వహంచాల్ల. 
• (బరువైన మేకప్/ సికన్ లైటన్నంగ్ స్ప్పరలు మొదలైనరైటితో

తమను తామ బహరొతం చేస్త దుసుులను అనుమతించబడదు. 
పోటీ న్నబంధనలకు విరుదధంగా వస్త్రధారణ ఉంటే  
అనుమతించబడదు.)

• చకకటి ప్రవరున: పోటీదారులందరూ న్నయమ, న్నబంధనలకు 
కటుబడి ఉండాల్ల

• పోటీకి సంబంధించిన అన్నన విషయాలో్ల అంతిమ న్నరేయం
నాట్స్ దే..!
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ధనేరైదమలు
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