
క్రా ఫ్ట్స ్  
భాగం

సిబిఐ పిల్లల్ బైబిల్ దరా్య ప్తు

అపరరధ పరిశోధకుని ఐడి బ్యాడ్్జ 

వస్తు వులు 
• దీర్ఘ చతుర్స్ర బ్యాడ్్జ నమూనా పరతి పిలల వరడికి్ 
• పస్తపుపచచ పేపర్ నక్షతరము పరతి పలిల వరడికి్ 
• చినన అక్షరరలు సిబిఐ పరతి పిలల వరడికి్ 
• మెరిసే పూస్లు పరతి పిలల వరనికి్ 5, ఐచిచకం లేదా మెర్ుపులు 
• క్రయాానతల  
• జిగుర్ు
• కత్తు ర్ 

స్ూచనలు 
 పరతి బిడ్డ కు ఒక బ్యాడ్్జ నమూనానత ఇవవండి.
 పిలల లనత వరరి బ్యాడ్్లకు ర్ంగులు వెయానివవండి. 
 బ్యాడ్్జ అంచతలనత లోపలి మడిచి జిగుర్ుత్ో అంట ంచండి.
 నక్షతరం మీద జిగుర్ు పెటస ండి
 మెరిసే పూస్లు లేదా మరె్ుపులత్ో నక్షత్రా నిన అలంకరించండి
 ఐడి బ్యాడ్్జ లోపల పిలల లనత వరరి వివరరలనత నింపనివవండి.

గమనిక: "గురిు ంపు స్ంఖ్ా" 1234 లేదా 36- 91- వంట ది క్రవచతచ  ఏదో  ఒకట  చేయటయనిక్ి పిలల లనత అనతమతించండి. : ‘ఏజ ంట్ ర్కము” అపరరధ 
పరిశోధకుడ్ు, ర్హస్ా ఏజ ంట్, విశలల షకుడ్ు, ఫో ర నిిక్ నిపుణుడ్ు, పరత్తాక నిపుణుడ్ు మొదల ైనవి క్రవచతచ.  



ఆధారరల నోటుపుస్ు కం 

వస్తు వులు  
• ర్ంధరా లు చేసిన ఖ్ాళీ క్రగితపు షీటుల పరతి పిలల వరనిక్ి ఒకట 
• కవర్ క్ోస్ం ర్ంధరా లు చేసిన చినన షీటల  క్రర్డ  స్రస కుల పరతి పిలల వరనిక్ీ 
• చినన అక్షరరలు సిబిఐ పరతి పిలల వరడిక్ి 
• వంకులు తిరగిిన రిబ్బనత పరతి పిలల వరనిక్ీ 
• క్రగితం దీపం ఆక్రర్ం పరతి పిలల వరనిక్ీ ఒకట 
• జిగుర్ు
• క్రాయానతల  
• కత్తు ర్ 

స్ూచనలు 

 పరతి పిలల వరడ్ు తన పేర్ు వరర సి తన నోటు పుస్ు కం క్ోస్ం కవర్ుకు ర్ంగులు 
వేస్రు డ్ు.   

 కవర్కు “సిబిఐ” అక్షరరలనత మరయిు క్రగతిపు దీపరనిన అంట ంచండి.  
 అనిన క్రగిత్ాలకు మరియు కవర్ుకు ర్ంధరా లు చేయండి.  
 నోటుపుస్ు కం పేజీలనత కలిపి పెట స  కవర్ునత బ్ ైట పెటస ండి. ర్ంధరా ల గుండా 

వంపులు తిరిగిన రిబ్బనత నత దూరిచ చివర్లో ముడి వేయండి.  

నీట  ససీ్ర అలంకర్ణ   

వస్తు వులు 
• పెదద  దీర్ఘ చతుర్స్రర క్రర్ మందపరట , నతర్ుగు క్రగితము. (పరతి పిలల వరనిక్ీ ఒకట ) 
• “సిబిఐ” పదాలు పెదద  అక్షరరలు (పరతి పిలల వరనిక్ీ ఒకట ) 
• వంకుల రిబ్బన్ (పరతి పిలల వరడిక్ీ 1)   

• ఫ్రల ష్ దీపరలు మరియు భూతదాద ల అలంకర్ణ ఆక్రరరలు (పరతి పిలల వరడిక్ ీ1)   

• జిగుర్ు  

• కత్తు ర్ 

స్ూచనలు 
1. దీర్ఘ చతుర్స్రర నిక్ి  “సిబిఐ” అక్షరరలనత, ర ండ్ు అలంకర్ణలనత (భూతదద ం మరియు ఫ్రల ష్ దీపము) అంట ంచండి.   

2. దీర్ఘ చతుర్స్రం ర ండ్ు చివర్లా ర్ంధరా ల గుండా రిబ్బన్ నత దూర్చండి.   

3. లోపల ఒక నీళ్ళ సీస్ర నత పెట స  బిగించండి. నీట  సీస్ర అలంకర్ణనత స్రా నంలో ఉంచటయనిక్ి దీర్ఘచతుర్స్రము మీద రిబ్బన్ ముడి వేయండి.   


