
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

తెలివిగహ రమాణ ించిండు - తెలివిగహ తుఙేమిండు 
కుర ైట్లోతు ఫాయత ఴలష కహమమభకుల షశృమాయథం 

షయక్షుతబ ైన ఴలషకూ భదదతే, ఴలష కహమమభకుల సకుుల యక్షణ  

ILO ఫాయతదేవ కహమహమలమం 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ఫాయతదేవంలో్భుదరతిం 

 

కహమ ైట్్©్అంతమహా తీమ్కహమమభక్షంషథ ్2015 
భృదటి్చియణ్2015 
మూతుఴయసల్్కహమ ైట్ందంలోతు్2ఴ్తృర ి టోకహల్్కూంద్అంతమహా తీమ్కహమమభక్కహమహమలమ్చియణలకూ్కహమ ైట్
ఴమమిషి ందర.  అభణే్భూలాతున్షఽచంఙాలనన్శయతేణో్ఈ్చియణల్నండు్కొదరదతృహటి్యశమాతున్ఎలాంటి్అధరకహయ్
అనభతి్లేకుండా్ఉయోగమంచకోఴచు/ునయమభదరంిచకోఴచు. ునయమభదణి్లేదా్అనరహదు్సకుుల్కోషం, 
ILO తికైశన్సస(మ ైటస్అండ్్మమభశన్సస), ఇంటమైనశనల్్లేఫర్్ఆపస్, CH - 1211, జ తూరహ-22, ళిటామహి ండ్్తు్
షందిరంచండు్లేదా్pubdroit@ilo.org కూ్ఈబ భల్్ఙేమఴచు. అంతమహా తీమ్కహమమభక్కహమహమలమం్అలాంటి్
దయఖాషి లతు్శూహిగతిషి ందర. 
ునయమభదణి్సకుుల్షంషథలణో ,్మమజిషటర్్ఙేషకునన్గరంధాలమాలు, షంషథలు, ఇతయ్రహడకందాయమలు, ఈ్ఉదేదఱహతుక ై్
జామీ్ఙేళన్ల ైళెనసలకు్అనగుణంగహ్రహయమ్కహలన్తమాయమఙేషకోఴచు. భూ్దేవంలో్ునయమభదణి్సకుుల్షంషథ ్
కోషబ ై్www.ifrro.org తు్షందమమశంచండు. 

ILO Cataloguing in Publication Data  
ణెయౌయగహ్మిాణ ంచండు్- ణెయౌయగహ్తుఙేమండు: కుర ైట్లోతు్ఫాయత్ఴలష్కహమమభకులకూ్షశృమ్ుషికం/ అంతమహా తీమ్
కహమమభక్షంషథ , ILO ఫాయతదేవ్కహమహమలమం్- నఽమఢుయి్: ILO, 2015  
ISBN: 9789228295542;9789228295559; (web pdf) 
్అంతమహా తీమ్కహమమభక్షంషథ ; దక్షుణాళమా్ILO DWT భమమము్ILO ఫాయతదేవ్కహమహమలమం్్ 
అంతమహా తీమ్ఴలష/ ఴలష్కహమమభకుడె(మహలు)/ఫాయతీముడె/కహమమభకుల్సకుులు/ తు్మమళథతేలు/చటటయబ ైన్
అంవం/కుర ైట్్ 
ఈ రచయణ మూమోమన్ మూతుమన్ షహామింతో తుమమభభుతభభమింది.  ఈ రచయణలోతు విశమాలన ఏయకింగహనఽ 
మూమోమన్ మూతుమన్ అభితృహర మాల రతిపలనాలుగహ ఫావిించకడద. 
14.09.2 

 

ILO చియణలోి ్ఉయోగమంఙే్దఫంధాలు్- ఇయ్మున ైటెడ్్నేశన్సస్రహడెకణో్షమమతృర లుణాభ్- భమమము్రహటిలో్
యశమాతున్షభమమంఙే్తీయమ, ఏ్దేఱహతుకూ్లేదా్దేిఱహతుకూ్లేదా్తృహింణాతుకూ్లేదా్దాతు్అధరకహయమలకూ్లేదా్దాతు్షమమసదద ్
షలటకయణలకూ్ఙెందరన్చటటయబ ైన్సో దాెై్అంతమహా తీమ్కహమమభక్కహమహమలమం్ఎలాంటి్అభితృహిమాతూన్ఴమకతికమమషి ననటటట ్
కహద. 
షంతకం్ఙేళన్రహమశూహలు, అధమమనాలు్భమమము్ఇతయ్యచనలలో్ఴమకతికమమంచన్అభితృహిమాల్ఫాధమత్ూమమిగహ్
యచభతలదే. రహటిలో్ఴమకిమమచన్అభితృహిమాలకు ,్రహటి్చియణన, అంతమహా తీమ్కహమమభక్కహమహమలము్ఆమోదంగహ్
ఫాయంచకడద.  
షంషథల్భమమము్రహణ జమ్ఉతతేి ల్ేయిన్భమమము్కిూరమల్ఊటంకూంులకు్అయథం్అంతమహా తీమ్కహమమభక్కహమహమలమం్
రహటికూ్ఆమోదాతున్ణెలుుతేననటటట ్కహద. అదేమీతిలో, ఒ్తుమమదశట ్షంషథ , రహమతృహయ్ఉతతిి్లేదా్కిూరమన్
ేమకునకతృర ఴడాతుకూ్అయథం్రహటితు్తుమహకమమషి ననటృట ్కహద. 
ILO చియణలు్భమమము్ఎల కహటా తుక్్ఉతతేి లన్ధిాన్ుషిక్యకైరతల్నండు్లేదా్ఙాలా్దేఱహలలో్ఉనన్ILO శూహథ తుక్
కహమహమలమాల్నండు్లేదా్ILO తికైశన్సస(మ ైటస్అండ్్మీభశన్సస), ఇంటమైనశనల్్లేఫర్్ఆపస్, CH - 1211, జ తూరహ-22, 
ళిటామహి ండ్, నండు్నేయమగహ్తృ ందఴచు. కొతి్చియణల్కహమటలాగులు్లేదా్టిటకలన ,్ైె్చయమనాభాలో్లేదా్
ఈబ భల్: pubvente@ilo.org్దాిమహ్ఉచతంగహ్తృ ందఴచు. 
భా్ర బ్ళైెటటతు్షందమమశంచండు్:www.ilo.org/publns్లేదా్www.ilo.org/asia 

mailto:pubdroit@ilo.org
http://www.ifrro.org/
mailto:pubvente@ilo.org
http://www.ilo.org/publns
http://www.ilo.org/asia


  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 
 
 

  

కుర ైట లో భూయు తుఙేషు నానమహ లేదా తుఙేమాలనకుింటునానమహ? 

ఈ ఫుక ిటలోతు షభాఙాయం్భూయమ ఙాలా షయక్షుతంగహ ఉండడంలో, షయక్షుతంగహ భమమము 
లాబదామకంగహ తుఙేమడంలో్భూకు శూహమడెతేందర. వరభదోడీతు లేదా 
రేధరంులతు తంచకోఴడంలో కడా ఇదర భూకు శూహమడెతేందర. 
ఎుడఽ గుయమి ంచకోండు, కుర ైట్లో భూ ఫాగోగులు చఽషకోగల షమ ైన ఴమకూి, భూమై ! 

అిందకై తెలివిగహ రమాణ ించిండు - తెలివిగహ తుఙేమిండు ! 



   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  

         
  

 
 
 
 

 

 

 

 

  

ితీ్మోజూ్- భూలాంటి్- ఎంణో్భందర్ఫాయతీములు్తు్కోషం్కుర ైట్లో్
అడెగుెడెతేనానయమ. కొతిగహ్ఴచున్ఙాలాభందర్ిరహళములు 
ెదదగహ్ఎలాంటి్షభశూహమ్లేకుండానే్తులో్ఙేమమతృర ణాయమ. కహతూ్ 
కొంతభందర్ఇఫఫందలన్ఎదమకుంటృ్ఉంటాయమ. 
ఇలాంటి్కశటబ ైన్మమళథతేల్తురహయణకు్భామహా లునానభ. భూయమ్ 
రేధరంులకు్గుమ ైన్మమళథతేలోి ్కడా్భూకు్శూహమం్ఙేమడాతుకూ్ 
భనశేలునానయమ. 

విశమాలన తెలుషక ిండు - అరభతు ింగహ ఉిండిండు 

భూకు సకుులు ఉనానభ 

 భూ చటటయబ ైన సో దాణో షంఫంధం లేకుండా, భూకునన భానఴ్సకుులకూ గౌయఴం, షంయక్షణ 

అందకునే సకుు రేధరంులు, దోడ ీలేకుండా జీయంఙే సకుు భూకునానభ.   

భూయమ కుర ైట్లో తుఙేళేటుడె ఈ గ ైడె భూకు భూ సకుులన గుమమంచ - అలాగై ఫాధమతలన - 
గుమమంచ ణెలుుతేందర. ఴలష కహమమభకుడుగహ భూ మమళథతితు తభ షిియోజనాతుకూ అనకలంగహ 
భాయముకునే ఴమకుి ల నండు ఈ షభాఙాయం భుభభయౌన యక్షుషి ందర. 

కుర ైట కు రమాణ ింఙ ేభ ింద, భృదట భూయు ఈ కూింది 
విశమాలన తెలుషక ిండు 

గల్ప కోఆమైశన్స కౌతుసల్-GCC(గల్ప్షసకహయ్షభుతి) దేఱహలలో కుర ైట్ణో షశృ, ితీ 

కుటి, తభ ఴలష కహమమభకుల ఴమఴశృమహలతు శూహనసర్లప్ లేదా కపలా ఴమఴషథ  దాిమహ 
చఽశూహి భ. ఈ ఴమఴషథలో ఆమమథకయబ ైన, చటటయబ ైన భూ ూమమి ఫాధమత భూ 

మజభాతుదే(యమమతు శూహనసర్ లేదా కపల్ అంటాయమ). భూకు మ ళడెన్సస మమభట(తురహష 

మమభుతి)తు , ళయల్ ID (గుమమింు కహయము )తు అందరఴిటం భూ మజభాతు ఫాధమత. ఆ యకంగహ, 
ఈ దేవంలో తు ఙేమడాతుకూ, జీయంచడాతుకూ షంఫంధరంచన భూ చటటయబ ైన సో దా ూమమిగహ 
భూ మజభాతుెై ఆధాయడు ఉంటటందర, భూ మజభాతు అనభతి లేకుండా భూయమ దేవంలోకూ 
మహలేయమ, దేఱహతున యడుచ ఫమటికూ తృర లేయమ. భూ మజభాతు ఒ్శూహథ తుక తృౌయమడె కహఴచు లేదా 
ఒ కంెతూ కహఴచు. 

 



 

  

కుర ైట్లోతు ెైరైేట యంగ కహమమభకుల ఴమఴశృమహలతు ఆ దేవు లేఫర్ లా(కహమమభక చటటం) 
తుమంతిిషి ందర. భూమకక ెైరైేట కంెతూలో తుఙేశూరి ంట,ే కహమమభక చటటం శృభూ ఇఙేు సకుులన 
తృ ందే భూకు సకుుందర.  అభణే, ఇందకు భునశృభంుల ఉనానభ. భూయమ కనక ఇంటితు 

కహమమభకుడె (అంటే ఒ ెైరైేటట ఇంటోి  తుభతుల లేదా ణోటభాయౌ), ఴమఴశూహమ కహమమభకుడె, 
కహమజుఴల్ కహమమభకుడె, ిబుతి ఱహఖ లేదా ళెైనమం లేదా తృర య్ష లేదా యక్షణ దళ షబుమడె అభణే, 
భూయమ ఈ లేఫర్ లా కూందరకూ మహయమ. అంటే, కైఴలం భూయమ మజభాతుణో కుదయముకున ేకహంటాి కుట ణోన ే

భూకు యక్షణ లభిషి ందర, ఈ కహంటాి కుట తు ళయల్ కోయమట  దాిమహ అభలుజయఴచు.  

 

కుర ైట్లోతు కపలా ఴమఴషథలోతు కొతున అంఱహలన ఇుడె 
షభూక్షుషి నానయమ/భాయమషి నానయమ. కపలా ఴమఴషథకూ 
భాయమలెై ిణాయకలన ిబుతిం ికటించనా, ఆ 

తుయణమాతున ఇంకహ అభలు ఙేమాయౌస ఉందర. భూయమ 
ఎటికుడె ఈ యశమాలన గుమమంచ ణెలుషకుంటృ 

ఉండాయౌ. 

కతూషం ఆయమ న లల తృహటట ఙెలుి ఫాటభయమ తృహస్్తృర ర్ట, భమమము ఆతిథమ దేవం నండు 
ఙెలుి ఫాటభయమ కచుతబ ైన యశూహ. 
తృ ి టెక టర్ ఆఫ్ ఎభుగరంటస(ిరహళముల్షంయక్షణా అధరకహమమ) అందరంఙే ఎభుగైరశన్స 

కూిమమ న్సస(అంటే, దేవం ఴదరయౌర ళళచు అతు మేకునే తిం). 
ఙెలుి ఫాటభయమ భూ ఫాయతీమ భీభా షమమటపకైట( ిరహళ ఫాయతీమ భీభా యోజన).  

ఫాయతదేవ ఎభర్ తృో యుు లో ఎభుగేైశన్ అధికహమమకూ ఎభుగేైశన్ కూిమమెన్్ తో కడున తృహస తృో ర్ు 
చఽళతు  ఙాలు. అభణే, భూయమ ఈ కూందర డాకుమబ ంటి కహలన్భూ్దగాయ ెటటట కోరహయౌ:  

ఫాయతీమ భుశన్స ఆమోదభుది్రేళన జాబ ఆపర్ ల టర్ (ఉదో మగ్లేఖ); భమమము   
బ డుకల్్మమతృర ర్ట(ర ైదమ మీక్ష తురేదరక). 

భూ డాకుమబ ింటి కహతు భూ కుటుింఫిం దగగ య లేదా ఎఴమెైనా భుతేర డు దగగ య ఇచ్చిెటు ిండు. ెైన 

ేమకునన అతున డాకుమబ ంటిన జిమహక్స తీళ, క ళెటటట తు భూ కుటటంఫం లేదా ఎఴమ ైనా 
భుతేి డు దగాయ ఇచుెటటండు. భూ దగాయ కడా క ళెటటట తు ెటటట కోండు.  భూ దగాయ తౄర టోలు 
తీమగల భృఫ ైల్ తౄర న్స ఉంట,ే అతున డాకుమబ ంటితు తౄర టోలు తీళెటటట కోండు. కరేళ భూ 

ేర్ కహలు తృర భనా లేదా తృహడెైనా, ఇయ శూహమడణాభ. 

భూయు ఫాయతదేఱహతున ఴదిలిర యళేటపడె, భూ ఴదద  కూింది డాకుమబ ింటుి (తార లు) 
కచ్చితింగహ ఉిండాలి 



 

 

 

  
  

  

భూ స్హన్ర్ /మజభాతు విఴమహలన షమమచఽషక ిండు. భూ శూహనసర్/మజభాతు (కపల్) - 

ఴమకూి లేదా కంెతూ అభనా - కచుతబ ైన యఴమహలన (ేయమ, చయమనాభా, టెయౌతౄర న్స న ంఫర్) 

షమమచఽషకోండు. యలభణ,ే ఫాయతదేఱహతున ఴదరలే భుంద భూ మజభాతుణో భాటాి డండు. 
అలాగై భూ కుటటంఫాతుకూ, భూ మజభాతు ేయమ, తౄర న్స న ంఫర్ భమమము చయమనాభాలన 
ఇఴిండు.  
 
మమకేట్భింట ఏజతూ్ యళదలన, విఴమహలన భూ దగగ య ఉించక ిండు. భూమకక మమకర టెభంట 

ఏజతూసతు ఉయోగమంచకొతు ఉంటే, దాతు ేయమ, చయమనాభా, షంిదరంఙాయౌసన ఴమకూి, 
అతతు/ఆబ  న ంఫయితు మహళెటటట కోండు (భూ కుటటంఫాతుకూ లేదా ళేనఴితేడుకూ ఇచు, భూ దగాయ 

కడా ెటటట కోండు). భూయమ ఏజతూసకూ ఙేళన అతున ఙెయిౌంులకూ ఙెందరన యళదలతు ఎకుడెైనా 
జాగరతిగహ దాచకోండు.  
ర యళేభ ింద ఇతయులతో భాటాి డిండు. కుర ైట్లో ఈ భధేమ తుఙేళన లేదా తుఙేశూరి నన 

రహళిణో భాటాి డు అకుడ ఉండటం్గుమమంచ, అకుడు్తు మమళథతేల గుమమంచ భౌయౌక 

షభాఙాయం ణెలుషకోండు. 

డఫ ఫ. మిాణ ంఙేటుడె కొంత డఫుఫ(US డాలయమి )తు భూ 

దగాయ ెటటట కోండు. 
 
భాదక దరరహమలు (డరగ్స్). డగి్సస లేదా ఇతయ భాదక దరిహమలన 
తీషక యణే, కుర ైట్లో కఠమనబ ైన శిక్షలు డణాభ. కుర ైట్కు 
మిాణ ంఙేటుడె, భూయమ ఎఴమమ నండు కడా - రహళైళ ఙాలా 
దగామమరహయ్లి నా షమై - ఎలాంటి గమఫ్టట  లేదా ఐటంతు తీషకోకుండా ఙాలా 
జాగరతిగహ ఉండాయౌ. 
 
భిందలు. కరేళ భూయమ భందలు తీషక యలి యౌస ఴళేి , డాకటర్ 

చీటితు ర ంట తీషకుర యలి లతు గుయమి ంచకోండు. 
 
ఇతయ తులతధిత ఴషు ఴపలు.  భతయబ ైన శూహఴితమం, భదమం, 

అషబమకయబ ైన యడుయో కహమళెటటి  లేదా ళడీలు భమమము ఇతయ 

అషబమకయబ ైన శూహఴితమం కుర ైట్లో తులేధం. అలాంటి శూహభాగమర 
తీషక యణే శిక్షడెతేందర. 

కుర ైట కూ రమాణ ించడిం 

ఙేయుకునన తయురహత  
ఒ టెయౌతౄర న్స కహల్ ఎలా ఙేమాలో భూకు ణెయౌషండాయౌ. కరేళ భుభభయౌన తీషక ళిడాతుకూ 
కుర ైట్లో ఉనన ఎభర్తృర యమట కూ ఎఴయౄ మహకతృర ణ,ే భూయమ భూ మజభాతుకూ కహల్ ఙేమాయౌ.  భూ 

మజభాతు షందరంచకతృ ణ,ే ఇండుమన్స ఎంఫళ(ఫాయతదేవ్దౌతమ కహమహమలమం)కూ కహల్ 

ఙేమండు.  
 



కహంటాి కుట  భుఖమబ ైనదర ఎందకంటే, భూ మజభాతు భమమము
కహమమభకుడెైన భూ ఇదదమమ యధలన, ఫాధమతలతు ేమకునే చటటయబ ైన
తిభదర. భూ కహంటాి కుట  కహతు కదాతున భూ కుటటంఫం దగాయ
లేదా ఎఴమ ైనా భుతేి డు దగాయ ఇచుెటటండు.

భూ జాబ ఆపర్ ల టర్(ఉదో మగ్అఴకహవ లేఖ)ెై లేదా కహంటాి కుట ెై
ఇండుమన్స ఎంఫళ రహమమఙే ఆమోదభుదితు తృ ందటం
ఎలిుడఽ భంచదర. దాతుెై భూ మజభాతు
భమమము ఎంఫళ అధరకహమమ షంతకం ఙేళ ఉండాయౌ. ఈ
ఆమోదభుదిణో, భూకు కతూష జీతం తతుషమమగహ
ఴషి ందర.( ఈ యశమాతున ఇండుమన్స ఎంఫళ
ర బ్ళెైటటె ైషశటంగహ ేమకునానయమ.)

ఇండుమన్స్భుతుళట ్ీఆఫ్్లేఫర్(ఫాయతీమ కహమమభక భంతిితి ఱహఖ),

ిమర్ యౌస్ట  ఆఫ్ ఎంతృహి భలస్(భుందషి -ఆమోదాతున తృ ందాయౌసన
మజభానల టిటక)న కయౌగమ ఉంటటందర. ఆ టిటకలో భూ
మజభాతు లేయతు తుమహధ మమంచకోండు.  ఆ టిటక MOIA ర బ్ళెైటటెై
అందఫాటటలో ఉందర.(www.moia.gov.in)

కుర ైట ఙేయమకునన తయమరహత మమజినల్ కహంటాి కుట  తింెై షంతకం ఙేమభతు భుభభయౌన
అడగఴచు. భుభభయౌన కహంటాి కుట ెై షంతకం ఙేమభతు అడుగమనుడె(ఫాయతదేవంలో లేదా
కుర ైట్లో లేదా మ ండె ఙోటాి ), షంతకం ఙేళేభుంద దాతున జాగరతిగహ చదరయ అందలోతు శయతేలతూన
అయథంఙేషకునానయతు తుమహధ మమంచకోండు. కరేళ భూయమ కహంటాి కుట తు చదఴలేకతృర భనా లేదా అయథం
ఙేషకోలేకతృర భనా, కహంటాి కుట తు షభూక్షుంచడాతుకూ భూయమ ఫాగహ నబమభ ఴమకూి శూహమాతున తీషకోండు.

కుర ైట్లో కనక భుభభయౌన మ ండఴ(మమజినల్) కహంటాి కుట ె ైషంతకం ఙేమభతు అడుగమణే, భూయమ
ఫాయతదేవంలో షంతకం ెటిటన లేదా భూకు ఫాయతదేవంలో షఽచంచన కహంటాి కుట లోతు యశమం
భమమము శయతేలు, ఇందలో కడా అలాగై ఉనానమతు తుమహధ మమంచకోండు. కరేళ ఏదెైనా
షందేసభుంటే, ఇండుమన్స ఎంఫళ షశృమాతున కోయండు.

కహింటార కుు
ఫాయతదేఱహతున ఴదిలిర యళేభ ింద, కుర ైట లో తుఙేళత రతీ ఫాయతీమ కహమమభకుడు దగగ య, తుకూ
షింఫింధిించ్చన అతున అఴషయబ ైన విఴమహలు, ఫష ఏమహటుి , రయోజనాలతో కడున ఓ కహింటార కుు
ఉిండాలి.

ఒక ��క�� ట్ ��ంట్  ఏజ�ంట్  (ఆర్ఎ) మం�్రత్వ �ాఖ�� న�దు �ేసుక���న్�ా ల��� / ఆర్ ఎ 
���య��లం�ా ఉ��న్�ా, ల��� అనన్�� �ెల�సుక���ందుక�,��రత�ేశ ప్రభ�త్వం �క్క ��బ్ ��ౖట్  
(www.moia.gov.in) �ద ��క�� ట్ ��ంట్  ఏజ�ంట�్ల (ఆర్ ఎల�) అ�� ��కష్న్  ��ంద దయ�ే�ి �ెక్ 
�ేయం��.



భూ ఉదయ మగ కహింటార కుు లో ఈ కూింది విఴమహలు ఉిండాలి
భూ ేయమ, తృహస్్తృర ర్ట షంఖమ, జాతీమత, ఴాతిి, అయహతలు, తురహష తృహింతం.

భూ మజభాతు ేయమ, కంెతూ చయమనాభా భమమము/లేదా భూయమ తుఙేళ ేిదేవం.

కహంటాి కుట  తృహియంబ ణేద,ీ ఉదో మగ శయతేలు భమమము తుఫంధనలు.
కహంటాి కుట  ఴమఴధర భమమము ణొయౌగహ ఉండ ేతృ ి ఫేశన్స కహలు యఴమహలు(ఇదర ఆయమ న లలతు
భుంచకడద).
భూ ఉదో మగ ఫాధమతలు, తు రేళలు, కరేళ ఴమమిళేి  అదను్తుగంటల యఴమహలు.
ఆశృయం భమమము ఫష శూౌకమహమలన కలుుకొతు కతూష్రేతనం భమమము అలర నసలు.
అదను్తుగంటల(OT) ఙెయిౌంుతు ల కూుంఙే యధానం.

బ డుకల్ కఴమైజ్ లేదా భీభాెై షభాఙాయం.

రహమమిక య్ఴులు భమమము ఴమమింఙే శృయౌడేస్(ండగదరనాలు భృ.) లేదా ఇతయ ళెలఴులు(ర ైదమం కోషం
లేదా గయబం దాలేు షభమంలో ళెలఴు) భమమము ఫెలి ట టిక టి తుఫంధనలు.
షమీిష-భుగమంు్కహలం నాటి ియోజనాలు.
కహంటాి కుట  కొనశూహగమంు లేదా భుగమంు తుఫంధనలు 

ఓ ఉదయ మగ కహింటార కుు  మమభుత కహలాతుకూ లేదా అమమభుత కహలాతుకూ ఴమముింఙేదెై ఉిండచి పక సడ్-టర్భ
కహంటాి క్ట్(మమభుత కహలు ఉదో మగ కహంటాి కుట ) కతూషం ఐదేళళ తృహటట ఉండాయౌ అలాగై క షంఴతసయం
కంటే ఎకుుఴుండాయౌ. అదే, అతిుభుటెడ్్కహంటాికుట (అమమభుత కహలు కహంటాి కుట )కూ కైఴలం తృహియంబ
ణేదీ భాతిబమ ఉంటటందర. ఙాలా భందర ఫాయతీములకూ - శూహధాయణంగహ మ ండేళళ తృహటట ఉండ-ే మమభుత
కహలు కహంటాి కుట  ఉంటటందర, దీతున తయమరహత కొనశూహగమంచకోఴచు.

కుర ైట్లో "పి యశూహ" అననదేద ీలేద. ితీ యశూహన శూహనసర్ ేయమణో జామీ ఙేశూహి యమ, భూయమ కచుతంగహ
ఆ శూహనసర్(ఴమకూి లేదా కంెతూ) కూందన ేతుఙేమాయౌ. ఎలాంట ిఉలింఘన జమమగమనా, అదర ఫామీ
జమమభానా, జ ైలుశిక్ష భమమము షిదేఱహతుకూ ంంచ రేమడం లాంట ితీఴిబ ైన చటట  ికూరమలకూ
దామమతీమఴచు.

భూ కహంటాి కుట లో ేమకుతు ఉంట,ే భూకు తృ ి ఫేశనమీ కహలం ఉండచు. తృ ి ఫేశనమ ీకహలం 100
తుమోజులన భుంచకడద.
భూ కతూష అఴషమహలన తీమైు ఫష ఏమహటిన భూ మజభాతు భూకు కయౌంఙాయౌ. ఙాలా భందర
మజభానలు తభ తురహళళకు ఫషన ఉచతంగహ ఏమహటట ఙేశూహి యమ. భూకు ఉచత ఫష
దొయమకుతేందా లేదా భూయమ దాతు కోషం ఙెయిౌంఙాలా అననదర ణెలుషకోఴడాతుకూ భూ కహంటాి కుట తు
చఽడండు లేదా భూ మజభాతుతు షంిదరంచండు.
అలాగై, ఙాలా భందర మజభానలు తభ తురహళళకు ఉచత ఆశృమహతున లేదా ఆశృయ్ఖయము్కూంద్
ెైకహతున( అలర నసతు) అందరశూహి యమ. భూకు ఉచత ఆశృయం దొయమకుతేందా లేదా భూయమ దాతు్కోషం
ఙెయిౌంఙాలా అననదర ణెలుషకోఴడాతుకూ భూ కహంటాి కుట తు చఽడండు లేదా భూ మజభాతుతు
షంిదరంచండు.



  
 

 

  కుర ైట ఙేయుకునన తయురహత ఈ కూింది విశమాలు తెలుషక ిండు 
 కరేళ ఎభర్ తృర ర్ట లేదా ఇంక కుడెైనా భూయమ ఇయమకుుతృర ణ,ే భూకు తౄర ని  ఉయోగమంచడం 

ణెయౌషండాయౌ; అలాంటి మమళథతిలో, భూయమ భూ మజభాతుకూ లేదా భూయమ ఇదరఴయక ైఫాయతదేవంలో 
భాటాి డున ఇంఙాయమా  ఴమకూికూ కహల్ ఙేళ భూ మమళథతితు ణెయౌమజైమాయౌ. 

భూయమ కుర ైట్కు ఙేయమకునన తయమరహత, భూకొక ర ైదమ మీక్ష ఙేశూహి యమ.  కరేళ భూయమ ఫలఴీనంగహ 
ఉనానయతు ణేయౌనా లేదా భూయమ ర ైదమ మీక్షలో్యపలబ ైనా, భుభభయౌన తిమమగమ ఫాయతదేవం 

ంంఙేశూహి యమ. 
భూ మజభాతు భూ కహంటాి కుట  కహలాతుకంతటికత భూకు ర ైదమ భీభా ఙేభంఙాయౌ, భూకు ఆమోగమ కహయము తు 

అందరంఙాయౌ(ర ైదమ ళేఴలన అందకోఴడంలో ఇదర ఉయోగడెతేందర). 
కుర ైట్లోకూ మహగహనే భూ మజభాతు భూకొక మ ళడెన్సస మమభట(తురహష్మమభుతి)తు అందరంఙాయౌ. భూయమ 
ఎంటరి యశూహణో దేవంలోకూ ిరేశించఴచు, కహతూ భూయమ మహగహన ేభూ మజభాతు భూ కోషం మ ళడెన్సస 
మమభట్తు తీషకోరహయౌ. కైఴలం మ ళడెన్సస మమభట ఉంటేనే, భూయమ కుర ైట్లో తుఴళంచగలయమ, 
తుఙేమగలయమ. తౄహమభుయ్ లేదా డుెండెంట యశూహ్లాంట ిఇతయ యశూహలణో భూయకుడ తుఙేమలేయమ. 
భూ మజభాతు భూకు ర ైదమ భీభాన ఙేభంచన తయమరహణే, భూకు మ ళడెన్సస మమభటతు ఇశూహి యమ. 
మ ళడెన్సస మమభట అందకునన తయమరహత, భూ మజభాతు భూకొక ళయల్ ID కహయము (గుమమింు కహయము )తు 

తీషకోరహయౌ. కుర ైట్లోతు భూ చటటయబ ైన సో దాకూ, ఈ మ ళడెన్సస మమభట భమమము IDలే శూహక్షయమలు. 
ఈ కూందర షందమహబలలో త, భూ మజభాతు భూకు ఙెయిౌంఙే రేతనాల నండు కోత కోమడాతుకూ్యలు్
లేద: 
భూమకక రేళ అడాినస తీషకొతు ఉంట(ే కశూహమమకూ, భూ జీతంలో్10% భుంచ్కోత్కోమమకడద, 
అలాగై్దాతుకూ్ఴడీు ్ఉండకడద); లేద  ా
తుఙేళే ఙోట తుమభాలు, తుఫంధనలు తృహటించనందకు జమమభానాగహ. 
భూ ఉదో మగమ భూ జీతంలో నండు - ర ైదమ భీభా యమషభు, భీభా ిభుమంలు, ఴర్ు మమభట ఖయములు 
భృదల ైన - ఇతయ కోతలేయ యధరంచకడద. 



 

  

  భృతిం కహంటాి కుట  అభలు కహలంలో, భూ మజభాతు భూ జీణాతున తగమాంచలేయమ. 
భూ ిషి త మజభాతు నండు అనభతి తీషకోకుండా, భూయమ భూ మజభాతుతు కహతూ లేదా భూ తుతు 

కహతూ భాయముకోఴడాతుకూ యలు లేద. భూయమ కహంటాి కుట తు ఏ మజభాతుణో కుదయముకునానమో(షంతకం 

ఙేశూహమో) ఆ మజభాతుకై తుఙేమాయౌ. భూ మజభాతుతు ఴదరయౌెటిటనమోజు నండు భూయమ ఇమ గులర్ 

ఴయుర్ (అకరభ కహమమభకుడె) అఴుణాయమ. భూెై తుఴదరలేళ తంచకుననయన ేనేయం మో, 600ల 

దరనాయి ఴయక జమమభానా రేమచు లేదా 6 న లల జ ైలు శిక్షన యధరంచఴచు. భూకు భూ 

మజభాతుణో ఏర ైనా షభషమలు ఴళేి , షశృమం కోషం ఇండుమన్స ఎంఫళతు లేదా ఈ ఫుక ిట చఴయన 

ఇచున ఇతయ షంషథలతు షంిదరంచండు. భూయమ ఎటికుడె కొతి తుమభాలు లేదా తుఫంధనల 

గుమమంచ ణెలుషకుంటృ ఉండాయౌ.  

అభణే, కుర ైటలో ఒ షంఴతసయం తుఙేళన తయమరహత, 

భూ మజభాతు అనభతిళేి , భూయమ భూ మజభాతుతు  

భాయముకోఴచు.  భూడేళళ తయమరహత, భూయమ భూ  

మజభాతు అనభతి లేకుండానే మజభాతుతు  

భాయముకోఴచు. (ఇదర ఇంటితు కహమమభకులకూ  
ఴమమించద - యళైళ తభ మజభాతుతు ఎటికత  
భాయముకోలేయమ). భూయమ ఇంటితు కహమమభకుడె/ 

కహమమభకుమహల ,ై మజభాతుతు నండు తృహమమతృర భ ఴళేి ,  
భూయమ ఇండుమన్స ఎంఫళకూ షభాఙాయభురహియౌ. 

ఇంటితు కహమమభకులు భమమము నాయకహ ఉదో మగులు భునశృ, ఇతయ కహమమభకులు, మమభుత సకుులణో 
టేిడ్ మూతుమని(కహమమభక షంఘాల)లో ఙేయఴచు.  

భూయమ భూ కుటటంఫంణో తయచఽ భాటాి డెత ఉండాయౌ. భూ నంచ కొదరద  మోజులు ఎలాంటి కఫుయమ 
మహకతృర ణే, రహళైళ అిభతిం కహరహలతు రహమమకూ ఙెండు. తురేళలు కహతు షభమాలోి  భూ కుటటంఫంణో, 
ళేనఴితేలణో భాటాి డే ళేిచఛ భూకుందర. భూ ID కహర్ు అందరన ర ంటన,ే భూయమ భూ టెయౌతౄర న్స కోషం ళం 

కహయము తు కొనకోుఴచు.   

కుర ైటలో ఙాలా ఫాయతీమ కహమమభకుల ఫాందాలు ఉనానభ, మహశుహట ీ ల రహమీగహ కహమమభక ఫాందాలు 
ఏయడటం కడా చఽశూహి ం. భూకు ఇశటబ ైణ ేఏ కహమమభక ఫాందంలో ఙేమహలో భూయమ 
తుయణభంచకోఴచు ; యమమణో భూయమ మమచమం ఏయయమచకోరహయౌ; భూకైర ైనా షభషమలొళేి , రహమమ 
శూహమాతున కోమహయౌ. 

భూ కహంటాి కుట  భుగమళన తయమరహత భూ షిదేఱహతుకూ భూయమ తిమమగమ ర యలళయౌ. భుభభయౌన తులోనంచ 

తీళేళనా లేదా భూయమ తుకూ తగమనరహయమ కహదతు ణేయౌనా, భుభభయౌన తిమమగమ ఫాయతదేఱహతుకూ 
ంంచరేశూహి యమ. భూయమ మహజీనాభా ఙేళనుడె లేదా భుభభయౌన తులోనంచ తీళేళనుడె 
త, భుగమణా కైషలోి  మజభాతు భూకు తిమమగమ ర ళళడాతుకూ ఫెలి ట టిక ట అందరంఙాయౌ. కరేళ భూయమ 
రహమమిక ళెలఴుె ైర యళనుడె ఫి్భట టిక ట ఇరహిలతు భూ కహంటాి కుట లో ఉంట,ే భూ మజభాతు 

భూకు ఫి్భట టిక టతు ఇచుతీమహయౌ. 
కహంటాి కుట  రహషిఴ షభమం భుగమళన తయమరహత, భూయమ, భూ మజభాతు భధమ ందం కుదరమమణ ే

కహంటాి కుట తు తృ డగమంచకోఴచు. కరేళ అలా జమమగమణ,ే భూయమ భూ తృహస్తృర ర్ట, యశూహ, మ ళడెన్సస మమభట, ID 
కహయము  భమమము ర ైదమ భీభాలతూన మ నఽమ ఙేభంచకొతు, కొనశూహగమంచటాతుకూ తగమనయధంగహ ఉనానమా 
లేదా చఽషకోరహయౌ. 



 
 
 
 
  మమజిషు ర్ ఙేషకునన ఴలష కహమమభకుడుగహ(ఏ ఴమళెైనా కహఴచి), భూకు పమహమద ఙేళత సకుుింది అదే విధింగహ 
భూ సకుుల ఉలిింఘన జమమగమనా లేదా భూ మజభాతు భూతో అషబమింగహ రఴమముించ్చనా యక్షణ క మై సకుు 

భూకుింది. భూయు ఎఴమమఙేతిలోన ైనా మోషతృో భనా ఎఴమెైనా భూతో తపగహ రఴమముించ్చనా భూయు కుర ైట తృౌయుడె 

కహకతృో ఴడిం ఴలి విఴక్షకు గ యమామయతు భూయు ఫావిించ్చనా, భూ సకుుల ఉలిింఘన జమమగమనటలి . ఇటుఴింటి 
షిందమహబలోి  ఈ ఫ కెిట ర నక ర ైపన ఇచ్చిన షింరదిింప విఴమహలన చఽళ, రహమమ షహామాతున క యిండు. 
 ఙేళత తు ఒకటల అభనపడె, ఆడ, భగ, ఇదద మమక ీషమమషభాన రేతనాలన అిందకునే సకుుింది. ఈ కూింది 
విశమాలు ఴలష కహమమభకుడుగహ భూ సకుులు కొతునటితు విఴమమస్హు భ. 

భూ డాకుమబ ింటితు భూ దగగ మై ఉించకునే సకుు భూకుింది. అతున 

షభమాలోి , భూ తృహస్్తృర ర్ట, యశూహ, ఴర్ు మమభట భమమము ఉదో మగ షంఫంధ 

డాకుమబ ంటితు భూ ఴదేద  ఉంచకోండు. అదనంగహ, భూ మజభాతు భూకు 
మ ళడెన్సస మమభట ఇరహియౌ. తభ దగాయ బదింగహ ెటటట కుంటాభతు ఙెనా 
షమ,ై భూయమ భూ మజభాతుకూ లేదా మమకర టెభంట ఏజంటకూ భూ మమజినల్ 

డాకుమబ ంటితు ఇఴికండు. కొతి డాకుమబ ంటితుటితు జిమహక్స తీళ, 
షిదేవంలోతు భూ కుటటంఫాతుకూ(లేదా ళేనఴితేడుకూ) ంంఙాయౌ. అలాగై 
భూ ఴదద  ఒ కహతు ఉంచకోరహయౌ. 

కహింటార కుు లో ఉనన జీతిం భమమమ  ఇతయ స్ౌకమహమలన తృ ిందే సకుు 

భూకుింది అలాగై రహటితు తృ ిందటాతుకూ భూయు డుభాిండ్ ఙేమఴచి. 

కహంటాి కుట లో లేతు తు భూకూచునుడె భూయమ దాతున తియషుమమంచఴచు. 

రతీ న లా ఓ తుదినాన భూ జీతాతున అిందకునే సకుు భూకుింది. భూ 

రేతనాలన శూహథ తుక కమ తూస(దరనాయి)లో ఙెయిౌంఙాయౌ అలాగై భూ రేతనాతున 

ఫామంకు ఖాణాలో జభ ఙేమాయౌ.  

కరేళ భూయమ అమ షటభనా లేదా ఉదో మగహతున ఴదరయౌెటిటనా లేదా భుభభయౌన 

తులో నండు తీళేళనా, భూయు ఙేళన తుకూ రేతనాతున అిందకునే సకుు 

భూకుింది. ఎటిట  మమళథతిలోి నఽ భూ మజభాతు భూకు రేతనాల ఙెయిౌంుతు 

తులడాతుకూ యలు లేద. 
షింఴత్మహతుకూ 30 మోజుల రహమమిక ళెలఴపకూ ఙెలిిింపతు అిందకునే సకుు 

భూకుింది. భృదటి షంఴతసయంలో, కతూషం 9 న లలు తుఙేళన తయమరహణ ే

భూకు ళెలఴు తీషకున ేసకుు లభిషి ందర. ఏర ైనా ళెలఴు మోజులతు భూయమ 
రహడెకోకతృ ణే, దాతుకూ్ఫదలుగహ షభానబ ైన్రేతనాతున అందకునే 
సకుు భూకుందర. కరేళ ఏదెైనా షందేసభుంటే, షశృమం కోషం ఈ 

ఫుక ిట చఴయన ఇచున ఫాందాలలో కదాతున షంిదరంచండు. 

ఴలష కహమమభకుడుగహ కుర ైటలో భూకునన సకుులు 



 

  

బ డుకల్ లీవ్ (ర ైదమ ళెలఴప)తు తీషకునే సకుు భూకుింది. కహతూ భూయమ 
డాకటయమ దగామమ నండు ర ైదమ షమమటపకైటటతు తృ ందాయౌ అలాగై శృజయమ కహతు 

మ ండె మోజుల లోు మజభాతుకూ యశమాతున ణెయౌమజైమాయౌ. ఎంక 

ఙేళన ఆషతేి లు భమమము కూితుక్లలో, భూయమ భూ ఴెలి్ కహర్ు తగమాంుతు, 

ఇతయ షదతృహమాయౌన తృ ందఴచు. కొతున యకహల చకూతసలు భూకు 
ఉచతంగహ ఙేశూహి యమ లేదా కోుశూహమమ నాభభాతిు యమషభు ఴషఽలు 
ఙేశూహి యమ. 
కరేళ ఏదెైనా అతమఴషయ మమళథతి ఴలి భూయమ ఆషతిి తృహల ైణ,ే ఫాయత 

ిరహళముల భీభా థకం దాిమహ (ిరహళ ఫాయతీమ భీభా 
యోజన)75,000 యౄతృహమలన(INR) అిందకునే సకుు భూకుింది.  
జఫ ఫ ఙేళన కహలాతుకూ రేతనాతున అిందకున ేసకుు భూకుింది. బ డుకల్ 

మమతృర ర్ట (ర ైదమ తురేదరక) ఆధాయంగహ, ితీ షంఴతసయం్15 మోజుల ళక్్య్వ్్
(జఫుఫ్ళెలఴులు)్ఴలి్లభింఙ్ేూమమి్ఙెయిౌంుణో, ఆ్తయమరహతి్10 
మోజులు్భుతృహఴు్ఫాగం్ఙెయిౌంుణో, ఆ్ెై్10 మోజులు్షగం్
ఙెయిౌంుణో, ఆ్ెై్10 మోజులు్తృహఴు్ఫాగం్ఙెయిౌంుణో, ఆ్తయమరహతి్30 
మోజులు్ఙెయిౌంు్లేకుండా్ళెలఴు్తృ ందే్సకుు్్భూకుందర. 
రతీ రహయింలో ఓ ళెలఴప దినాతున తృ ింద ేసకుు భూకుింది. భూ్ందం్
ికహయం్ఏమోజ ైణే్భూయమ్ళెలఴు్దరనంగహ్అంగీకమమంఙామో్ఆ్మోజున్భూయమ 
తుతు తుమహకమమంచఴచు. భూకు్రహయంలో్ళెలఴు్లభింఙే్మోజున్భూ్
మజభాతు్భుభభయౌన తుఙేమభంటే, భూ్మజభాతు్భూకు భౌయౌక 

రేతనంలో అదనంగహ(ఎక్సటాి గహ) 50% ఙెయిౌంఙాయౌ. 

కుర ైట అధికహమమక ళెలఴప మోజులోి , ూమము ఙెలిిింపతో తుఙేళత సకుు 

భూకుింది. కుర ైట్లో ితీ షంఴతసయం 13 అధరకహమమక ళెలఴులునానభ. 

తుగింటలలో కతూషిం మోజుకూ గింట ళతప విఱహేింతి షభమాతున తీషకున ే

సకుు భూకుింది. భూయమ తు భృదలుెటిటన్ణొయౌ 5 గంటలలో ేభూకు 
యఱహర ంతి షభమాతున ఇరహియౌ.  యఱహర ంతి షభమాతున తుగంటలుగహ 
ల కూుంచయమ. 
 



  

అదనప తుగింటలు తుమహకమమింఙే సకుు భూకుింది. తుమోజు అంటే్8 
గంటలు, తురహయం్అంటే్48 గంటలు. భూయమ ఒఴయటభం్(భాభూలు్
తు్గంటల్కంటే్ఎకుుఴ్షభమం) తుఙేమడాతుకూ ుకుంట,ే భూ 

మజభాతు భూకు అదనంగహ ఙెయిౌంఙాయౌ(శూహధాయణ్తు్గంటల్ఙెయిౌంు్
భమమము్అదనంగహ్కతూష్రేతనంలో్25%). అదనంగహ్ఙేళే్తు మోజుకూ 
మ ండె గంటలతు భుంచడాతుకూ లేద. 
భూ విఱహేింతి షభమిం(పర ట్ైిం)లో తురదేవిం నిండు ఫమటికూ ర యళే 

సకుు భూకుింది. అతున షభమాలలో భూయమ భూ్ID కహయము తు 

దగాయెటటట కోరహయౌ. తృర య్షలు భుభభయౌన ఆ, దాతున చఽంచభతు 

అడగచు.  

ళతేచఛగహ తిమమగై సకుు భూకుింది. భూ కదయౌకలన భూ మజభాతు 

తుమంతిించకడద. భూ గదరకూ ణాళం రేళే సకుు భూ మజభాతుకూ 
లేద. భూ గదరకూ, లోల నండు ణాళం రేషకునే సకుు భూకుందర.  
కుర ైట లో ఎకుడుకెైనా ర యళే సకుు భూకుింది. భూయమ ఎకుడుక ైనా్
ర ళైి ననుడె భూ మజభాతుకూ ఙెర ళళటం భంచదర. 

భూయు కనక ఇింటితు కహమమభకుడెైత,ే కూింద విఴమమించ్చన కొతున సకుులు భూకు 

ఴమముించకతృో ఴచ .ి వీటితు భూయు భూ మజభాతుతో భ ిందే భాటాి డు కుదయుిక రహలి. 

ఇింటితు, కహమమభక చటు ిం మమధిలోకూ మహకతృో భనా, భూకు తులోనిండు తీళత భ ిందగ 
ఇరహలి్న నోటీష, భూకు మహరహలి్న రేతనాతున తృ ిందటిం, భూ రేతనాతున ఫామింకు 
ఖాతాలో జభఙేమడిం, ఉిండడాతుకూ ఙోటు, అషబమ రఴయున నిండు యక్షణ అిందకున ే

సకుులు భూకునానభ. 



 

 

భూ సకుులతు ఎలా కహతృహడెక రహలి 

భూ ఉదో మగ తుమభాలన, తుఫంధనలన భూ మజభాతు ఉలింఘిళేి ,  
కహమమభక యఫాగంలో భూయమ్భూ పమహమదతు దాఖలు ఙేమచు. ఉదాసయణకూ,  
భూ మజభాతు భూకు రేతనాలన ఆలషమంగహ ఙెయిౌంచనా లేదా్అషలు  
ఙెయిౌంచకతృర భనా, భూ రేణానాలనండు తుగహ కోత కోళనా, అదను  
ఙెయిౌంుతు ఇఴికుండా అదను గంటలు తుఙేభంచనా, కహంటాి కుట   
ికహయం భూకు మహరహయౌసన ళెలఴు(య్ఴు)తు తుయకహమమంచనా, భూయమ పమహమద  
ఙేమచు. భూ మజభాతు భుభభయౌన ఱహమీమమకంగహ లేదా ల ైంగమకంగహ  
ఴింళంచనా కడా భూయమ పమహమద ఙేమచు. ఉదో మగ కహంటాి కుట   
భుగమళే షంఴతసయం లోల భూయమ పమహమద ఙేమాయౌ. 

భూమకక ఇంటితు కహమమభకుడె,ై ఏదెైనా ఇఫఫందరతు ఎదమకుంట,ే భూయమ ఇండుమన్స ఎంఫళతు లేదా 
తృర య్షల షశృమాతున తీషకోండు, ఎందకంటే, ఇంటితు కహమమభకులకూ లేఫర్్లా్(కహమమభక చటటం) 

కూంద యక్షణ లేద. ఆ యకంగహ, ఇంటితు కహమమభకులకూ తభ ళేఴలన అందరంఙే అధరకహయం లేఫర్్
డుతృహమ టమంట(కహమమభక యఫాగహతు)కూ లేద. 
భూ మజభాతు భుభభయౌన తుగహ తులో నంచ తీళేశూహయతు భూకతుళేి , ఫయియఫ్ నోటరషతు 

ర నకూు తీషకోభతు లేఫర్్డుతృహమ టమంట(కహమమభక యఫాగహతు)కూ అలు ఙేళే సకుు భూకుందర. భూయమ 
ఙేళన తృ యతృహటట ఴలి మజభాతుకూ తీఴింగహ నశటం జయగటం, ద ేద ేభూయమ మజభాతు 

ఆదేఱహలన ఖాతయమ ఙేమకతృర ఴడం, ఇతయ కరభశిక్షణా షభషమలు లేదా ఎలాంట ినోటరష 
లేకుండా ఴయమషగహ 7 మోజులు తుకూ గ ైమహహ జయమ అఴిడం - లాంటి తీఴిబ ైన కహయణాలు్ఉంటేన ేభూ 

మజభాతు భుభభయౌన ఫయియఫ్ ఙేమచు. 

భూయమ తుఙేళే ిదేవు తుమభాలన, తుఫంధనలన ఉలిఘించనటటట  భూెై ఆమోణలు 
మోణే, ఆ ఉలింఘనలకు షంఫంధరంచన యౌఖిత నోటరషతు అందకునే సకుు భూకుందర. 
భుభభయౌన భూయమ షభమమథంచకునే అఴకహవభూ భూకుందర. కరేళ లేఫర్్డుతృహమ టమంట(కహమమభక 

యఫాగహతు)కూ పమహమద ఙేమడంలో భూకు ఇఫఫందర తల తిిణ,ే భూయమ ఇండుమన్స ఎంఫళ లేదా 
కుర ైట్లోతు ఇతయ షంషథల షశృమాతున తీషకోఴచు.ఇటటఴంటి్షభమాలోి  షంిదరంఙాయౌసన 

రహమమ కోషం, ఈ ఫుక ిట ర నక ర ైున చఽడండు. 
భూయమ కనక ఫాయతదేవంలోన ేభీభా(ిరహళ్ఫాయతీమ్భీభా్యోజన్లేదా్PBBY)న 
తీషకొనంటే, నామమయబ ైన ఖయములకూ యౄ.30,000(INR) తృ ందే సకుు భూకుందర. అభణే, 
భూ కైష్ఈ్మమధరలోకూ్ఴషి ందతు షంఫంధరత భంతిితి ఱహఖ అంగీకమమంఙాయౌ. 



  

 

  కరేళ తుిదేవంలో గహమబ ైనా లేదా ఴాతిికూ-షంఫంధరంచన  

జఫుఫ ఙేళనా,్ఴచున్ఆ ర ైదమ తురేదరకణో్భూయమ్షంతాి ్ 
ఙెందకతృర ణే, భుఖమంగహ భూకు్ఇంకహ్చకూతస్అఴషయభతుళేి ,  
భయళ తు తృహియంభించడాతుకూ భూ ఆమోగమం్భూకు్ 
షసకమమషి ందా్లేదా్అననదాంణో్భూకు్భినానభితృహిమం్ 
ఉంటే, భుతుళట ్ీఆఫ్్ఴెలి్(ఆమోగమ భంతిితి ఱహఖ)లోతు  

బ డుకల్ టిిఫుమనల్ ఴదద  తురేదరక జామ ీఅభన న లమోజుల  

లోు భూ అబమంతమహలతు ణెయౌమజైమచు. 

కరేళ భూయమ షభషమలో చకుుకుంట,ే భూయమ ఇండుమన్స ఎంఫళ రహమమ టోల్-పి న ంఫర్కు కహల్ 

ఙేమచు: 00-965-2-567-4163. ఈ్న ంఫర్్కు కుర ైట్లో ఎకుడనంఙెైనా తౄర న్స్ఙేమఴచు, 

ఇదర ిణేమకూంచ ఫాయతీమ ఇంటితు కహమమభకులకూ, ణాభు్ఆకుడు్నంచ్ఇకుడుకూ్తు్ఙేమడాతుకూ్
మహఴడం్ఴలి్ఉతననబ ైన్షభషమలు్భమమము్ఇతయణాి  షభషమలె,ై తభ పమహమదలకు 
షంఫంధరంచ ఴిందీ, భలమాళం, తభుళ్, ణెలుగు, అయతక్, ఇంగీిశే ఫాశలలో షభాఙామహతున, 

షలశృలన ఇషి ందర. ఈ ఴెల్ప్్ల ైన్స ఙాలా-ల ైని  గల కహల్ ళెంటర్ దాిమహ తుఙేషి ందర. అలాగ ై

కరేళ భూకు భూయమ ఎకుడ ఉనానయనన యశమం భూకు్ణెయౌమకతృర ణే, కహల్స ఎకుడు నండు 
ఴషి నానయో ఇదర ణెలుషకోగలుగుతేందర. 
తుకూ షంఫంధరంచన తగహదాలు, మజభానలణో కహంటాి కుట  తుఫంధనలు, మజభానలు 
రేతనాలన ఙెయిౌంచకతృర ఴడం ఴంట ియశమాలెై ఇండుమన్స ఎంఫళ దాిమహ అయహత గల కుర ైతీ 

భమమము ఫాయతీమ నామమరహదలు, ఉచత నామమ షలశృలన అందరంచడాతుకూ అందఫాటటలో 
ఉంటాయమ. 
ఫాయతదేవింలో భుతుళు ీ ఆఫ్ ఎక్స్ టయనల్ అపెైర్్ యదేఱహలలో ఉదో మగహతుకూ షంఫంధరంచన షభషమలె ై
పమహమదలతు భుతుళట ్ీఆఫ్్ఒఴమీసస్్అపెైర్స(ిరహష ఫాయతీముల భంతిితి ఱహఖ) ఴదద  ఙేమచు. 

భూ కహంటాి కుట లో ేమకునన యధంగహ కహకుండా భుభభయౌన భమో ఉదో మగహతుకూ ంనా, లేదా భూయమ 
ఙేషకునన్ందాతుకూ తు శయతేలు యయమదధంగహ ఉనాన, లేదా భూయమ ఏజంటటకూ డఫుఫ 

ఙెయిౌంచనటికత భుభభయౌన యదేఱహతుకూ ంకతృర భనా, భూయమ, భూ కుటటంఫం లేదా భూ 

ళేనఴితేడె, ిరహష ఫాయతీముల భంతిితి ఱహఖణో భూకు షంఫంధరంచన పమహమదతు ఙేమచు. 

భూయమ యదేఱహలోి  ఉనాన కడా భూయమ పమహమదలన ఇకుడ ఙేమచు. భూయమ ఫాయత ిబుతిు టోల్ 

పర న ింఫర్కూ కడా కహల్ ఙేమఴచు: 1-800-11-3090 (MTNL/BSNL కోషం)లేదా్్పమహమద్
ఙేమడాతుకూ హాట ల ైన్ న ింఫర్: 00-91-11-4-050-3090.  ఈ్ళేఴ్11 ఫాశలలో 
లబమభఴుణోందర.  
కరేళ భూయమ కుర ైట్లో ఇయమకుుతృర ముంట ేలేదా ఫాయతదేఱహతుకూ తిమమగమ ర ళళలేతు మమళథతి ఉంటే, 
యక్షణకు, తిమమగమ షిదేవం ర ళళడాతుకూ భూయమ ఇండుమన్స ఎంఫళ షశృమాతున తీషకోఴచు. భూయమ 
ఇంటితు కహమమభకుడె/కహమమభకుమహల ైణ,ే భూకు ఇండుమన్స కభూమతుటర ర లేపర్ పండ్(ఫాయత్షభాజ్
షంక్షైభ్తుధర) దాిమహ ఉండటాతుకూ ఙోటట, ఆశృయం లభించఴచు. ఈ తుధర అతమఴషయ ర ైదమ యక్షణ, 

నామమయబ ైన భదదతే, ఫెలి ట ఖయములకూ ఆమమథక భదదతేతు అందరషి ందర. కరేళ్ఎఴమ ైనా్కహమమభకుడె్
భాతి్ఙెందరణ,ే యభానంలో తీషకుమహఴడాతుకూ లేదా భాతిఙెందరన కహమమభకుడుతు యదేవంలో 
దసనం/ఖననం ఙేమడాతుకూ, కరేళ శూహనసర్ ఙెయిౌంచలేకతృర ణ ేలేదా ఙెయిౌంచడాతుకూ 
తుమహకమమళేి (కహంటాి కుట లో అలా అతు ఉంట)ే అలాగై కుటటంఫం ఆ ఖయముతు బమమంఙ ేళథతిలో లేకతృర ణ,ే ఈ 

తుధరతు ఉయోగమంచఴచు. 



  

భూకు తులో ఏర ైనా షభషమలు ఎదమ ైణ,ే భృదట భూ కుటటంఫంణోనో, ళేనఴితేడుణోనో, భూ 

మజభాతుణోనో లేదా మమకర టెభంట ఏజతూసణోనో భాటాి డండు. కరేళ ఆ షభషమ మమశుహుయం 

కహకతృ ణే, భూయమ ఇండుమన్స ఎంఫళలోతు కహమమభక భమమము శూహంఘిక షంక్షైభ అధరకహమమ(లేఫర్ అండ్ 

శూర శల్ ర లేపర్ ఆపషర్)తు కహతూ, కుర ైతీ కహమమభక యఫాగహతున కహతూ లేదా ఈ ఫుక ిట ర నక ఇచున 

షంషథతు కహతూ షంిదరంచండు. 
(ఴమకూిగత కహయణాలకూ లేదా ండగలకూ కహతూ) భూయమ తు నండు ళెలఴు తీషకోరహలనకుంట,ే భూ 

మజాభతుకూ భుందగహనే షభాఙాయభుఴిండు. భూ మజభాతుకూ ఙెకుండా ళెలఴుతు 

కొనశూహగమంచడం భూ కహంటాి కుట  భుగమంుకూ కహయణభఴిచు. 

భూ ఆమోగహమతున కహతృహడెకోండు. కరేళ భూకు జఫుఫఙేళ తుకూ ర ళళలేకతృర ణ,ే ఙెకప్కు ర యి, 

యఱహర ంతి తీషకోండు. కహతూ భూ మజభాతుకూ లేదా షఽమ ైిజర్కూ  
యల ైనంత తియగహ షభాఙామహతునచు, ఙెకప్ తయమరహత బ డుకల్  

షమమటపకైట(మమతృర యమట )తు తక్జాగరతియచండు. 
ఉశురణ గరతలోి ్తీఴిబ ైన్భాయమలకు, అంటే్యమీతబ ైన్రేడుకూ్ 
గుమ ై్ర నర ంటనే్యమీతబ ైన్చలిదనాతుకూ్గుమ ైణే్గుండ ె 

నొణో చతుతృర ణాయమ. భూమకక రేళ ఫమటిిదేఱహలోి  తుఙేళేి ,  
భూ గదరకూ ఴచున ర ంటన,ే ఏళ( ఎభర్ కండీశనర్)తు ఙాలా  
ఎకుుఴగహ ెటటట కోకండు. 
HIV భమమము ఇతయ ల ైంగమక రహమధల ఫామమన డకుండా తగమన జాగరతిలు తీషకోండు. 
తులదద  డిగ్ససతు లేదా భదామతున తీషకోకండు; అలాగై జూదంలో కహతూ మహజకతమ కహయమకరభాలోి  కహతూ 

తృహలొా నకండు. కుర ైట్లో ఈ కహయమకలాతృహలన తులేధరంఙాయమ అలాగై చటటఴమతిమైకబ ైనయగహ 
మమగణ శూహి యమ. 
భూ తుిదేవంలోతు తుమభాలతు, తుఫంధనలతు భూయమ తృహటింఙాయౌ. తుఙేళ ేఙోట తుమభాలన 
శూహధాయణంగహ అందమమకత్ణెయౌళేయదంగహ్ెడణాయమ.  
టాి పక్ తుమభాలణో షశృ భూయమ కుర ైట్లోతు భౌయౌక తుఫంధనలన, చటాట లన గుమమంచ్
ణెలుషకోఴడాతుకూ ిమతినంఙాయౌ. ఉదాసయణకూ, మోడెు  దాటడాతుకూ భూమ ుడఽ జీఫాి  కహర ళంగ్స 

లేదా ఒఴర్ ఴెడ్ తిడుాన ేఉయోగమంఙాయౌ. 

ఴలష కహమమభకుడుగహ కుర ైట లో భూ ఫాధమతలు 



 

  

కుర ైట షంషుాతితు, భణాతున భూయమ గౌయయంఙాయౌ, భతం గుమమంచ ఎుడఽ తుగహ 
భాటాి డకడద. యభదాన్స/యంజాన్స షందయబంగహ భుళి ంలు న లతృహటట ఉరహషం/కుతృ దద తు 

తృహటిశూహి యమ. ఈ షభమంలో గటిూట ఫఴియంగ ిదేఱహలోి  తినడం కహతూ, (తూళళతు కడా) ణాగడం 

కహతూ లేదా తృ గణాగటం కహతూ ఙేమకడద. 
భూయమ కనక అయతక్ ఫాశన నేయముకోగయౌగమణ,ే అదర భూకు్ఎంణో ఉయోగడెతేందర.  
భూయమ ళి లైణో ఙాలా గౌయఴంగహ ిఴమమింఙాయౌ. రహమమతు ఏ షభమంలో కడా ఇఫఫందర ెటటడం కహతూ, 

ఙకంగ కహయుడం కహతూ, అదే తుగహ చఽడటంకహతూ ఙేమకడద. 
తృహస్్తృర ర్ట, మ ళడెన్సస మమభట, ID కహర్ు్లాంట ిభూ డాకుమబ ంటి యొకు భుగమంు ణేదీలన(ఎక్స్
భమీ్డేటస) భూయమ ఎటికుడె షమమచఽషకోరహయౌ. భూ తృహస్్తృర ర్ట్తు మ నఽమ 
ఙేభంచకోఴడాతుకూ, ఇండుమన్స ఎంఫళకూ ర ళళండు; భుగమయౌన డాకుమబ ంటి కోషం, రహట ిభుగమంు 
ణేదీకూ ఙాలా భుందగహనే భూ మజభాతుకూ షభాఙాయభుఴిండు.   
ఒ ఫామంకు దాిమహ లేదా డఫుఫతు ఫదరయ్ ఙేళే ఇంటమైనశనల్ భతూ ఎక్స ెిస్(IME), ర షటర్న 

మూతుమన్స భమమము భతూగహర మ్ లాంటి కంెతూల దాిమహ భూయమ భూ డఫుఫతు తిమమగమ ంంచఴచు. 

సృండీ ఴమఴషథ  దాిమహ లేదా్ూమమిగహ్భూ్యఱహిషం్లేతు్భమో ఴమకూి దాిమహ్భూ డఫుఫతు ంంచడం 

షయక్షుతం కహద. అభణే ఆ ఴమకూితు భూయమ ూమమిగహ నభుభణే అలా ఙేమఴచు. 

భూ షంతృహదరంచన డఫుఫతు భూయమ నేయమగహ భూ ఖాణాలోనో లేదా భూ కుటటంఫ ఖాణాలోనో జభ 

ఙేమఴచు.  భూయమ తిమమగమ ర యళనుడె అదర భూకు ఉయోగడెతేందర. 

క షకరభ ఴలష కహమమభకుడుకూ తృహస్్తృర ర్ట, యశూహ భమమము  
ఴర్ు మమభట ఉండాయౌ. ఇండుమాలో ఉండే ల ైళెన్సస తృ ందరన  

మమకర టెభంట ఏజతూస దాిమహ లేదా భూ్అంతట్భూమై్అతున్ 
చటటఫదధబ ైన్ికూరమయౌన్ూమమి్ఙేమడం్ దాిమహ కుర ైట్లో  
ిరేశించగహన ేభూయమ యటితు అందకోఴచు. భూ లేఫర్  

కహంటాి కుట తు భూ మజభాతు లేదా అతతు/ఆబ  మమకర టింగ్స  

ఏజంట ఇశూహి యమ, దీతుకూ కుర ైట రహణ జమ భండయౌ(కుర ైట  

చాంఫర్ ఆఫ్ కహభర్స) భమమము ఇండుమన్స ఎంఫళ తభ  
ఆమోదభుదితు ణెలతృహయౌ. భూయమ కుర ైట్లోకూ మహగహన,ే భూ చటటయబ ైన సో దాకూ ళయల్్ID 
శూహక్షమంగహ తులుషి ందర. భూ దగాయ ఈ డాకుమబ ంటటి  లేకతృర ణ,ే ిబుతిం భుభభయౌన 

అకరభ(ఇమ గులర్) కహమమభకుడుగహ ఫాయషి ందర; అుడె భూయమ కుర ైట్లో తుఙేమడం 

చటటఴమతిమైకభఴుతేందర. ఏదెైనా షందేసభుంట,ే షశృమం కోషం ఈ ఫుక ిట చఴయన ఇచున 

ఫాందాలలో కదాతున షంిదరంచండు.  
భూ కహంటాి కుట  కహలం ూమ తినా, భుభభయౌన్ఫయియఫ్్ఙేళనా లేదా దేవంలోకూ అడెగుెటిటన తయమరహత 

భూయమ ర ైదమ షమమటపకైటటతు అందకోలేకతృర భనా, భుభభయౌన తిమమగమ ఫాయతదేఱహతుకూ ంంచ రేశూహి యమ. 

భూ సో దాతు తెలుషక ిండు 
 నేన చటు ఫదధ బ ైన ఴలష కహమమభకుడునా? 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ఓ షకభే కహమమభకుడుగహ భూ సకుులు 

తుఙేళతటపడె తగమలే గహమాలు భమమమ  ఴాతిు కూ షింఫింధిించ్చన జఫ ఫలతు మమగణలోకూ తీషకునే 
ఓ భీభా కఴమైజీతు, భూ మజభాతు భూకు భీభా కింెతూ దాేమహ ఏమహటు ఙేమాలి. కరేళ తులో 
ఉననుడె కహతూ, లేదా తు నండు ఴషి ననుడె లేదా ర ళైతేననుడె కహతూ, ిభాదం 

జమమగమనా లేదా తు్ఴలి్షంకరభుంచన్జఫుఫ్కడ  ాఙేళనా, భూకు చకూతస తృ ందే సృకుుందర. అతున 

ఖయములు భూ మజభానే బమమంఙాయౌ. 

విదేఱహలోి  ఉింటృ ఱహవేత ర ైకలమిం తృ ిందినా లేదా చతుతృో భనా, అిందకు రరహష ఫాయతీమ భీభా 
థకిం కూింద మమహామహతుకూ భూయు అయుు లు. అంగర ైకలామతుకూ దాతు తీఴితన ఫటిట  మమశృయం ఉంటటందర. 
అభణే కహమమభకుడె/కహమమభకుమహలు తనకు ణానే ఫలఴంతంగహ గహమాతున కయౌగమంచకుం టే, అలాంటి 
కైషలలో అతతుకూ/ఆబ కు ఎలాంట ిభీభా ఙెయిౌంచఫడద.  
ఒకరేళ గహమబ ైతే, మజభాతు ర నర ింటన ేతృో లీషలకూ  
తెలిమజైమాలి. భూయమ్కడా ఈ షంఘటనెై తృర య్షలకూ  
షభాఙాయభుఴిచు. అదే షభాఙామహతున కహమమభక ఱహఖకు  
కడా ణెయౌమఙేమాయౌ. 

ఒకరేళ భూయు తుకూ-షింఫింధిించ్చన గహమిం లేదా భూ  
తుఴలి షింకభేుించ్చన జఫ ఫతో ఫాధడెతోింటల, భృతు ిం  

చ్చకూతా్ కహలాతుకింతటికీ రేతనాతున అిందకునే సకుు  

భూకుింది. అభణే, భృదటి ఆయమ న లల తయమరహత,  

తయమరహతి ఆయమ న లలకు లేదా ూమమిగహ కోలుకునేంత ఴయక లేదా ర ైకలమం తుయౄతభభయమంత 
ఴయక – ఈ్అతునంటిలో్ఏదర్భుందగహ్జమమగమణే్అంతఴయక - భూకు కైఴలం షగం రేతనాలు 
భాతిబమ అందణాభ. ిరహష ఫాయతీమ భీభా థకం(PBBY) కూంద్ఆషతిి్తృహల ైనందకు్
యౄ.75,000 (INR) అందకునే్సకుు్భూకుందర.  
భూయు తులో ఉిండగహ ఱహవేత ర ైకలమిం లేదా భయణిం షింబవిళతు , భూకు లేదా భూ రహయషడుకూ/మహలికూ 
కతూషిం యౄ.10 లక్షలు(INR) అిందకునే సకుు ఉింది. అభణే్ఇందకు్భూయమ్ఫాయతదేవంలో్
PBBY భీభా్థకంలో్ఴలష్కహమమభకుల్షంయక్షక్కహమహమలమం(తృ ి టెకటర్్ఆఫ్్ఎభుగ రంటస)లో్
నమోద ఙేషకొతు ఉండాయౌ. 



  

రేతనాలు ఙెయిౌంచకతృర ఴడం, ళెలఴులు, షమీిష భుగమంు 
కహలంలో అందే ియోజనాలు లేదా తుకూ-షంఫంధరంచన ఇతయ 

యశమాలలో భూకు తగహదా జమమగమణ,ే భూయమ ఇండుమన్స ఎంఫళకూ 
ఙెందరన కహమమభక భమమము శూహంఘిక షంక్షైభ యఫాగహతున 

షంిదరంచ భూ షభషమన మమశుమమంచకోఴచు. కరేళ ఈ 

షభషమ తీయకతృర ణ,ే భూయమ కుర ైట్లోతు కహమమభక 

నామమశూహథ నం(లేఫర్ కోయమట )లో కైష ర మామయౌ. 

కరేళ ఙెక్ ఙేమడాతుకూ తృర య్షలు భుభభయౌన ఉననటటట ండు ఆణ,ే భూ ేయమ, చయమనాభా, ఇతయ 

యఴమహలన ఇఴిండు, అడుగమణే్భూ్ID కహయము తు చఽంచండు.  
భూ జైఫులోి కూ లేదా ఫామగులోి కూ తృర య్ష అధరకహమమ ఙేతేలు ెటటడాతున అనభతించకండు. కరేళ భూ 

ఴషి ఴులతు ర తకభతు ఆదేశిళేి , భూక  ైభూమై అధరకహమమ భుంద రహటి ేయమ ఙెూి  ఴషి ఴులతు 

కదాతు తయమరహత కట,ి ఫమటికూ తీళ చఽంచండు. భూ జైఫులు, ఫామగులు ఖాయ అభన 

తయమరహత లోయౌ ఫాగహతున్తియగైళ చఽంచండు.  
భఴియల్కహమమభకుల్వమీమహతున్ణాకుత్ర తకటం్ఙెమామయౌస్ఴళేి , కైఴలం్భఴియల్అధరకహమమ్
భాతిబమ్ఆ్తుఙేమాయౌ. భూ్గౌయరహతుకూ్బంగం్కలగకుండా, భూ్ెైరైేట్ఫాగహయౌన్తగలకుండా్
అధరకహమమ్ఆ్తు్ఙేమాయౌస్ఉంటటందర. 
(దొంగతనం, సతమ్లేదా్డిగ్సస్అభభడం్ఴంటి) నేమహలు ఙేశూహయనన అనభానంణో లేదా ిరహష 

తుఫంధనలన(గడెఴుతు్భుంచ్ఉండటం, చటటయయమదధంగహ్ిరేశించడం్భృదల ైనయ) 

ఉలింఘించనందకు, లేదా భూ దగాయ్ID కహయము  లేనందకు, తృర య్షలు భుభభయౌన అమ షట  

ఙేమచు. ఇశూహి భుక్(శమమమా) చటటం కూంద చటటఴమతిమైకబ ైన భమమము శిక్షయయహబ ైన ఇతయ 

కహయమకలాతృహలకూ కడా భుభభయౌన అమ షట  ఙేమఴచు. ఫఴియంగ ిదేఱహలోి  భదమం ళేయంచడం లేదా 
భదామతుకూ షంఫంధరంచన ఇతయణాి  నేమహలు, షియౌంగ షంయుం, ఫఴియంగ ిదేఱహలోి  ఆడ, భగ 

శూహతునఴితమంగహ ఉండటం లేదా ఒ ఴమకూి భణాతున భాయుడాతుకూ ిమతినంచడం లాంటియ దీతు 
కూందరకూ ఴశూహి భ.  

భుభభయౌన ఎందకు అమ స్ట  ఙేషి నానమో అడగండు, కహతూ తుమోధరంచకండు. భూమకక రేళ అమ షటభణే, 
షశృమం కోషం ఇండుమన్స ఎంఫళతు షంిదరంఙే సకుు భూకుందర. భూయమ శూహమం కోషం భూ 

మజభాతుతు, ఫంధఴుతు, ళేనఴితేతున, నామమరహదరతు లేదా ఇతయ ఴమకుి లతు లేదా షంషథలతు 

షంిదరంచఴచు.  

భూకు అయథం కహతు డాకుమబ ంటిెై షంతకం ఙేమడం కహతూ లేదా అయథం కహతు యశమాతున ుకోఴడం 

కహతూ ఙేమకండు. భూెై రేళన అభియోగహలన, శిక్షలన అయథం ఙేషకోఴడాతుకూ షభమం 

తీషకోండు. 

కహమమభక తగహదాలు 

భుభభలిన తోృ లీషలు ఆనా లేదా అమెషు  ఙేళనా 



  

భుభభలిన క యుు కూ తీషకు ర లుతే  

 

భుభభయౌన రహమ ంట లేకుండా అమ స్ట  ఙేళేి , భూ కోయమట  కైష న ంఫర్తు, భూ ఙామమాలటట కహతు అడుగమ 
తీషకోండు.  
నామమబ ైన యఙాయణన తృ ందే సకుు భూకుందర. కరేళ నేయం ఙేళనటటి  భూెై అభియోగం మోణే, 
ితిరహదం ఙేళ భుభభయౌన కహతృహడెకున ేసకుు భూకుందర. భూ తయున ఒ నామమరహదరతు 

తుమభుంచకునే సకుు భూకుందర. నామమరహదర లేదా షశృమం కోషం ఇండుమన్స ఎంఫళతు 

అడగండు. కుర ైట్లోతు చటట  ఴమఴశృమహలు అయతక్ ఫాశలో తుయిఴిశూహి యమ. అనరహదకుడు కోషం 

అడగండు.  
భూెై రేళన అభియోగహలన, శిక్షలన/జమమభానాతు అయథం ఙేషకోఴడాతుకూ షభమం తీషకోండు.  
భూెై రేళన అభియోగహలు భూకయథం కహకతృ ణ,ే క్షభుంచభతు్రేడెకోఴదద . కరేళ భూయమ నేమహతున 

ుకుతు, క్షభుంచభతు్కోయమకొతు్తకుుఴ్శిక్షన్యధరంచభతు్కోయమకోఴచు. కొయడా దెఫఫలకు్
శూహథ నబమ్లేద. 

భూెై మోన నేమహలన/అభియోగహలన ణెలుషకున ేసకుు భూకుందర. 
కూరభునల్ అభియోగహలెై తృర య్స్ ళేటశన్సలో భుభభయౌన్- అదర్కడా  
గమమశటంగహ నాలుగు మోజులు్–్ఫంధరంచన్మమళథతేలోి ్త్ఇతయణాి ్ 
షందమహబలోి  భూకు నామమరహదరతు తుమభుంచకున ేసకుు ఉంటటందర. 
తభంట ణాభు ితిరహదం ఙెమమలేతు భుదాద భలకు  
ఫార్ అశూర ళభయశన్స(లామయి్షంఘం)  
నామమరహదలన అందరషి ందర.  
భుభభయౌన తుయఫధరంచనా లేదా అమ స్ట  ఙేళనా, భుభభయౌన  

ివనలు రేళ రహంగూభలం తీషకుంటాయమ. భూయమ రహంగూభలం ఇరహిలతు  

తుయణభంచకుంటే, భుభభయౌన ిశినశూరి నన తృర య్ష అధరకహమమ ేయమన,  
సో దాన మహళెటటట కోండు.  
భుఖమంగహ భూ కున ఎలాంటి నామమరహదర లేకతృర ణ,ే భూయమ తృర య్షలకూ కచుతంగహ రహంగూభలం 

ఇరహియౌసన తులేద. కరేళ భూెై అభియోగం మోణే, భూయమ తృర య్షలకూ ఇచున రహంగూభలం 

కోయమట లో భూకు ఴమతిమైకబ ైన శూహక్షమంగహ ఉయోగమంఙే అఴకహవభుందర.  
భూ నామమరహదర ఴఙేుంతఴయక, భూయమ తువశఫదంగహ ఉండే సకుు భూకుందర. భూయమ కైఴలం భూ ూమమి 
ేయమ, ఴమష, చయమనాభా భమమము ఴాతిి యఴమహలన భాతిబమ ఇఴిఴలళ్ఉంటటందర. 
భూ కుటటంఫాతున, ళేనఴితేతున, నామమరహదరతు లేదా ఇండుమన్స ఎంఫళతు లేదా కహనసలేటతు 

షంిదరంఙే సకుు భూకుందర. 

అమెషు  తయురహత, ఫింధీగహ ఉనన షభమింలో భూ సకుులు తెలుషక ిండు 

 



 

  

భుతుళట  ీఆఫ్ ఇంటరమమమర్్(అంతయంగమక్ఴమఴశృమహల్భంతిితి్ఱహఖ) కూంద ఇంటితు కహమమభకుల 

ఱహఖ(డుతృహమ టమంట్ఆఫ్్డొబ ళటక్్లేఫర్)తు్ఏమహటట్ఙేళ, ఇంటి్తుభతుశేలకు ఉదో మగహలు 
చఽంఙే ఏజతూసలన యమరేక్షుంఙ ేతుతు దీతుకూ అగమంఙాయమ.  
ఇంటితు కహమమభకుల ఉదో మగహతుకూ భూడె క్షయలణో – శూహనసర్/ఎంతృహి మర్, మమకర టింగ్స ఏజతూస, 
కహమమభకుడె/మహలు్– భూడె్తృహమీటలు్ఆమోదరంచన కహంటాి కుట  ఉండాయౌ. ఈ కహంటాి కుట కూ ఇండుమన్స 

ఎంఫళ తన ఆమోదభుదితు్కడా రేమాయౌ.   

ల ైళెన్సస ఉనన ఏజంటటి , రహమమకూ్షంఫంధరంచన్ళఫఫందర తు చఽంచనందకు ఇంటితు కహమమభకుల్
నంచ ితమక్షంగహ కహతూ లేదా మోక్షంగహ కహతూ ఎలాంట ియమషభున ైనా ఴషఽలు ఙేమడం్ూమమిగహ 
తులేధం. 

కహంటాి కుట లో ఈ కూందర యశమాలు కచుతంగహ ఉండాయౌ 

ిబుతిం తుమహధ మమంచన కతూష రేతనం; 

తురహషభుండటాతుకూ తగమన ఙోటట, ఆశృయం, ఫటటలు, ిబుతి ఆషతేిలలో ఆమోగమ యక్షణ, 

తు-షంఫధరత గహమాలకూ మమశృయం్ఇరహియౌసందరగహ్ఉండాయౌ; 

ఈ్కహమమభకుడుతు/కహమమభకుమహయౌతు్భమో్తృహమీట కహతూ భమో శూహనసర్ కహతూ తులోెటటడాతుకూ యలు 
లేద;  
శూహనసర్స ఒ కహమమభకుడు తృహస్్తృర ర్టతు జుి  ఙేషకోఴడం తులేధం; 

మ ండేళళ షమీిష తయమరహత, కహమమభకుడె/మహలు మ ండె న లల ళెలఴుె ైతన షిదేవం ర ళళడాతుకూ 
మజభాతు ఫెలి ట టిక ట తక్ఇరహియౌ.  

ితీ్మోజూ్ఎతుభుదర గంటలు్భుంచ్తుఙేభంచకడద, ితీ రహయం ఒ ళెలఴు దరనం్తక్
ఇరహియౌ; అలాగ ై

కరేళ్అదను్తుగంటలు, అధరకంగహ్తుఙేమాయౌస్ఴళేి , ఇఴిఴలళన్రేతనం్గుమమంచ్
కడా్ఇందలో్తృ ందమమచ్ఉండాయౌ. 

 

ఇింటితు కహమమభకులకూ తాతాులిక ఴషతి 

తభ మజభాతుణో తగహదా ఉనన యదేశీ ఇంటితు కహమమభకులకూ, భుఖమంగహ భఴియల్కహమమభకులకూ్ఒ 

ణాణాుయౌక ఆరహశూహతున ఏయమమఙాయమ. డుతృహమ టమంట్ఆఫ్్డొబ ళటక్్లేఫర్(ఇంటితు్కహమమభక్యఫాగం) 

దాిమహ, భుతుళట  ీఆఫ్ ఇంటరమమమర్్(అంతయంగ్ఴమఴశృమహల్భంతిితి్ఱహఖ), ఈ్ిదేఱహతున్భుతుళట ్ీ
ఆఫ్్శూర శల్ అపెైర్స అండ్ లేఫర్్(శూహభాజిక్ఴమఴశృమహలు్భమమము్కహమమభక్భంతిితి్ఱహఖ) 
షసకహయంణో్యమరేక్షుషి ందర. 
చటటికహయం, అనధరకహమమకంగహ దేవంలో తుఴళశూరి నన ఏ యదేశీముడుక ైనా ఴషతి కయౌంచడం లేదా 
ఉదో మగభుఴిడం చటటఴమతిమైకం. 

ఇింటితు కహమమభకుల సకుులు 

 



 

  

కైతుకూ్ఇఙేు్రేతనంలో్ఆడ్భగ్యఴక్షత్ 
తృహటించకడద. భగ ఴలష కహమమభకులకూ ఇఙేు  

రేతనబమ భూయౄ తృ ందే సకుు భూకుందర. ఇంటి  
తుభతులగహ తంచ, ఆడరహమమతు మహతి ి10 గంటల్ 
నండు్ఉదమం్7 గంటల్ఴయక్రేమై్ఏ తులో  
ెటటట కోకడద. 
ిణేమకూంచ ఇంటితు ఙేళే ఆడరహయమ రేధరంులకు  
గుయభయమ అఴకహవభుందర.  ఇండుమన్స ఎంఫళ  
తౄర న్స న ంఫర్ భూ దగాయ ఉంచకొతు, షభషమ తల తిిణ ే 

ర ంటనే ఎంఫళకూ్తౄర న్స్ఙేళ్షశృమం్కోమహయౌ. 

కరేళ భూకు మజభాతుతు యడుచెటాట యౌసనంత షభషమ ఎదమ ైణ,ే భూయమ ణాణాుయౌకంగహ కుర ైట్లోతు 

ఇండుమన్స ఎంఫళ నడుే ఴషతి గాసంలో ఇండుమాకు తిమమగమ ర య్ళంత ఴయక ఉండచు. 

30 ఏళళ్కంటే తకుుఴ ఴమష ఉనన ఆడరహయమ ఇంటితు కోషం ఴలష ర ళిడాతున ఫాయత 

ిబుతిం తులేధరశూరి ందర. కరేళ భూకు్30 ఏళళ కంటే తకుుఴుంట,ే భూయమ ఇండుమన్స ఎంఫళతు 

ితమక్షంగహ లేదా రహమమ టెయౌతౄర న్స శృటల ైన్స్దాిమహ షంిదరంచండు. 
 

ళు ీ ఴలష కహమమభకులకూ రతేమక షఽచనలు 

మ ఴ ఴలషదాయులకూ రతేమక షఽచనలు 

15 ఏళళకంటే తకుుఴునన లిలు, రహళైళ ిరహళముల ైనా షమ,ై  

కుర ైట్లో తుఙేమడాతుకూ యలు లేద. కరేళ భూకు్ 
15 ఏళళకంటే తకుుఴుండు, భూణో ఎఴయౄ లేకతృర ణ(ేభమో  
ణోడె కహతూ లేదా కుటటంఫ షబుమడె కహతూ), భూ  

ఎంఫళలోతు లేఫర్ అండ్ శూర శల్ ర లేపర్ ఆపషర్్ 
(కహమమభక భమమము శూహంఘిక షంక్షైభ అధరకహమమ)  
షశృమాతున కోయండు. అధరకహయమలు అడుగమనుడె భూ  

ఴమష గుమమంచ అఫదధం ఙెకండు(ఏ ఇతయ  

డాకుమబ ంటటలో కడా భూయమ భూ ఴమషతు తుగహ  
ేమకునకండు). 



 

  

షయక్షుతింగహ ఉిండటాతుకూ భామహగ లు 

భించ్చ జీతింతో తకుుఴ కశు డ ేఉదయ మగిం ఇస్హు నతు 

ఎఴమెైనా భూతో ళతనసిం ఙేళతు  జాగేతు గహ ఉిండిండు – 

రహళైళ భూకు అఫదధం ఙెఫుతేండఴచు.  

 
భమో తు ఇస్హు భతు ఙెతరహమమ టి లేదా భించ్చ 

ఉదయ మగహతున ఆవ చఽింఙేరహమమ టి అరభతు ింగహ 
ఉిండిండు - భుభభయౌన తులో్ెటటడం్దాిమహ్ఴఙేు 

కభూశన్స్కోషం్రహయమ్అలా్ఙెఫుణొండఴచు. 
ఇటటఴంటి్షందమహబలోి ్రహమమ్కభూశన్స్గుమమంఙే్త్
భూ్క్షైభాతున్రహళైళ్టిట ంచకోకతృర ఴచు. 
 
భూ తృహస తృో ర్ట తు లేదా గ మముింప డాకుమబ ింటితు 

ఎఴమెైనా ెటుు కుింటాభతు అడుగైరహమమ టి జాగేతు గహ 
ఉిండిండు - దీతు ఴలి భూయమ ఇఫఫందలోి  డణాయమ, 
ఎందకంటే ఎకుడుకూ ర యలళలనాన భూ దగాయ ఈ 

డాకుమబ ంటటి  ఉండాయౌ. ఎటిట  మమళథతేలోి నఽ భూ 

తృహస్్తృర ర్ట్తు ఫరి కర్ దగాయ కహతూ లేదా భూ మజభాతు 

దగాయ కహతూ ఇఴికండు - భూ తృహస్్తృర ర్ట అనేదర భూ ఴమకూిగత 

ఆళి , దాతున భూ దగామై ెటటట కున ేసకుు భూకుందర.  
 
దాయులు తెలిళెటుు క ిండు. భూకు దగామమలోతు 

భతయబ ైన ిదేఱహలు, తృర య్ష ళేటశని , ఆషతేి లు 
భమమము షశృమ కైందాి లు ఎకుడెకుడ ఉనానయో 

ణెయౌళెటటట కోండు. భూయమ ఇఫఫందలోి  ఉంటే, ఈ 

ిదేఱహలు భూకు ఆరహషం కయౌశూహి భ.  

 
కొతు రహళేతు నభభకిండు! ళేనసూమమతంగహ ఉనానషమై - 
ఆడెైనా లేదా భగ ైనా - నభభకండు. అభణే, ఇతయ 

ఫాయతీమ ఴలష కహమమభకులణో ళేనసం ఙేమడాతుకూ 
ిమతినంచండు. 
 
భుభభలిన అధికహయులతో మమజిషు ర్ ఙేభస్హు నతు లేదా 
భూకు ఴర్ు మమభట ఇస్హు నతు ఙెత ఫరర కర్ 

భాటలన వివేళించకిండు. కరేళ భూమకక మజభాతు 

దగాయ ఇదరఴయక ైమమజిషటర్ ఙేషకొతు ఉండు, ఆ 

మజభాతుణో తుఙేమడాతుకూ భూ దగాయ కచుతబ ైన 

ఴర్ు మమభట ఉంటే, దాతున మ నఽమ ఙేభంచడం భూ 

మజభాతు ఫాధమత. 

 



 

  

స్హమాతున తృ ిందటిం 

ఇింటికూ తౄో న్ ఙేమడిం. భూయమ కుర ైట్లో తుఴళషఽి , ఇంటికూ తౄర న్స ఙేమాలనకుంట,ే భృదట 0091 

డమల్ ఙేళ, భూ శూహథ తుక ఏమమమా కోడ్ భమమము నంఫర్ డమల్ ఙేమండు. భృఫ ైల్ నంఫర్కూ తౄర న్స 

ఙేమడాతుకూ, 0091 డమల్ ఙేళ, తయమరహత 10-అంక ల భృఫ ైల్ నంఫర్ డమల్ ఙేమాయౌ.  

ఏ మమళి తిలో ఉనాన షమై, రతీ ఒకుమమకూ స్హమాతున తృ ింద ేసకుుింద ి! 

భూకు ఈ ఫుక ిటలో ఉనన ఏ యశమం అయథం కహకతృర భనా లేదా భూకు శూహమం కహరహయౌసఴచు 

అధరకహయమల దగామమకూ ర ళళడాతుకూ భూయమ బమడెతేనాన, కూంద్ఇచున్షంషథలోి ్శూహమం్కోషం్
షంిదరంచండు.్ఇలా్ఙేమడం్ఴలి్అమ స్ట ్ఙేశూహి మైమో, షిదేఱహతుకూ్ంెశూహి మైమో్అతు్
షందేసడకుయలేద. 

ఇిండుమన్ ఎింఫళతో మమజిషు ర్ ఙేషక ిండు 
భూయమ కుర ైట్లోకూ అడెగుెటటగహనే, అకుడెనన ఇండుమన్స ఎంఫళణో మమజిషటర్ ఙేషకోఴడం 

ఙాలా భంచదర, ఎందకంటే భూకు శూహమం అఴషయబ ైనా లేదా భూయమ ఇఫఫందలోి  

చకుుకునాన, ఎంఫళ అధరకహయమలు భూకు శూహమం ఙేశూహి యమ. 

ఎింఫళ ఆఫ్ ఇిండుమా డుతృ ి భాటిక్్ఎంకైివ్ 
అమైతమన్స్గల్ప్ళట టీ్,P.O. ఫాకుస్1450 
షతౄహత్ 13015 కుర ైట 

టెయౌ: 00-965-2253-0600, 00-965-2253-0612/13/14 

 
లేఫర్ ళెక్షన్ డుూమటీ చీఫ్ ఆఫ్ భుశన్ 

టెయౌ:  00-965-2251-0891 
ఈబ భల్: dcm@indembkwt.org 

అటాలె(లేఫర్ I) 
్టెయౌ: 00-965-2253-0600 –్ఎక్ట్: 233  
ఈబ భల్: labour@indembkwt.org 



 

  

లేఫర్ ళెక్షన్ అటాలె(లేఫర్ II)  
టెయౌ: 00-965-2253-0409, 
00-965-2253-0600 –్ఎక్ట్: 238  
ఈబ భల్: attachelabour@indembkwt.org 
 
లేఫర్ ళెక్షన్(డొ బ ళు క్స ఴయుర్్ - ఇింటితు కహమమభకులు) 
టెయౌ: 00-965-2-253-0600, 
00-965-2253-0612 –్ఎక్ట్: 217 
(లేఫర్్అగమరబ ంట్సో దాన్కనకోుఴడాతుకూ)  
-ఎక్ట్:. 236, 220 & 240 
(ఇంటితు్కహమమభకుల్పమహమదలు) 
 
లేఫర్్II యఫాగం(కంెతూ్కహమమభకులు) 
టెయౌ: 00-965-2253-0612, 00-965-2-253-0600   

–్ఎక్ట్: 253 (కంెతూ్మమకర టెభంట) 

రబ తేేతయ షింషిలు  
కుర ైట మెడ్ కీళేెింట స్ ళెైటీ P.O. ఫాకుస్1359  
కుర ైతీ అస్ో ళభేశన్ ఆఫ్ ది టెయౌ: 00-965-2532-1377,  
ఫేళక్స ఎఴలమరేటర్్ పర్  00-965-9768-7715 

సయమభన్ మెైట్ (భానఴ ఈబ భల్: info@humanrights.org.kw, 
సకుులన భూలామింకనిం ర బ్ళెైటట: humanrights-kw@hotmail.com 

ఙేళతరహమమ షింఘిం) (KABEHR) 

రబ తే షింషిలు  
భుతుళు ీ ఆఫ్ సో్ లమల్ అపైెర్్ అిండ్ లేఫర్ (స్హింఘిక భమమమ  కహమమభక భింతిరతే ఱహఖ ) 

భుతుళట సీ్్కహంిెక్స, ఫాి కు్5-6 
భుయాబ, కుర ైట్ళటర 
టెయౌ: 00-965-2248-0000 
ర బ్ళైెటట: www.mosal.gov.kw 

ఴెల్ప ల ైన్ న ింఫయుి  

భుతుళట  ీఆఫ్ శూర శల్ అపైెర్స అండ్ లేఫర్ 00-965-2248-0000 
తృర య్ష* 112 
భుతుళట ్ీఆఫ్్ఇంటరమమమర్్ఆమైటర్        00-965-2243-3840, 00-965-2243-954 
భుతుళట ్ీఆఫ్్ఇంటరమమమర్్తృర య్స్్ఎబ మ ాతూస్ధిాన్కహమహమలమం  00-965-2538-2000 
భుతుళట ్ీఆఫ్్ఇంటరమమమర్్ఎబ మ ాతూస్ఆమైశన్సస 00-965-2538-0935 



 

  

ఇిండుమన్ ఎింఫళతో మమజిషు ర్ ఙేషకునన స్హింషుాతిక షింషిలు 
ఫాయత ిరహళములు కుర ైట్లో అతిెదద  షభూసం, కుర ైట దేవ జనాఫాలో యయమ 25% ఉనానయమ. 
ఇండుమన్స ఎంఫళణో మమజిషటర్ ఙేషకునన శూహంషుాతిక షంషథలు ఙాలా ఉనానభ. ఈ షంషథలు 
ఫాయతీమ షభాజు షంక్షైభాతున చఽషకుంటాభ, ఆటల తృర టరలణో షశృ శూహంషుాతిక భమమము 
షంక్షైభ కహయమకరభాలన తుయిఴిషఽి  ఉంటాభ. 

ఇిండుమన్ కలియల్ స్ ళెైటీ  P.O. ఫాకుస్18 
అఫూ్సయౌతౄహ్54751 కుర ైట 
టెయౌ్భృఫ ైల్: 00-965-6656-8147, 
00-965-9970-9495 
ఈబ భల్: info@ics-kuwait.com, 
ics.kuwait@gmail.com  

 

అతృహన ఫాయత్ స్ ళెైటీ - కుర ైట 
P.O. ఫాకుస్5484  
సరహయ్, కుర ైట 
ఈబ భల్: info@abskuwait, 
abs.kuwait@yahoo.com 
ర బ్ళెైటట: abskuwait.com 

ఇిండుమన్ ఇస్హి ఴీ ళెింటర్ 

కుర ైట(ILC) 

P.O. ఫాకుస్921 
పమహితుమా, కుర ైట 
టెయౌ: 00-965-2433-7484, 
00-965-6617-1195, 00-965 9732-6896  
ఈబ భల్: info@iickuwait.com 
 

తభుళనాడె భ ళి ిం కలియల్ 

అస్ో ళభేశన్(TMCA) 

ఴెల్ప్్ల ైన్స: 00-965-9764-9800, 
00-965-9442-0919 
info@tmcaonline.com 
 

షింషి చ్చయునాభా 



 

  

కైయయా ఆర్ు లఴర్్ 

అస్ో ళభేశన్ (KALA)  

జయ్బ్అల్్శుౌక్,  
అఫళసమా, కుర ైట్ 
టెయౌ: 00-965-2431-7875 
ఈబ భల్:  info@kalaKuwait.net, 
kalaKuwait@gmail.com 

కుర ైట కొింకణ  కైిందర P.O. ఫాకుస్23365  
షతౄహత్, కుర ైట 
టెయౌ: 00-965-2476-4113   
ఈబ భల్: mrebello@usa.net 

 

మ న ైట్డ్ గోఴన్్ ళెింటర్ P.O. ఫాకుస్21384  
షతౄహత్, కుర ైట 
టెయౌ: 00-965-2564-4637  
ఈబ భల్: lttpurch@Kuwait.net 
 

ద గోఴన్ ర లేపర్ స్ ళెైట ీ

 

P.O. ఫాకుస్1335  
షతౄహత్, కుర ైట్ 
టెయౌ: 00-965-2242-9435  
ఈబ భల్: lttpurch@Kuwait.net 
 

తభుళనాడె ఇింజతూర్్ తౄో యిం  P.O. ఫాకుస్251  
అఫూ్సయౌతౄహ్54753 కుర ైట 
టెయౌ: 00-965-2392-6283 
టెయౌ్భృఫ ైల్: 00-965-9-987-0634 
ఈబ భల్: anjal@tefkuwait.com  

గ జమహతీ కలియల్ 

అస్ో ళభేశన్ ఆఫ్ కుర ైట 

ఈబ భల్: samarpankuwait1990@gmail.com 
ర బ్ళెైటట: www.samarpankuwait.com 
 

షింషి చ్చయునాభా 



 

 

భూకు సకుులునానభ - అలాగై ఫాధమతల ఉనానభ ! 

భూ సకుులు, ఫాధమతలతు గుమమంచ ణెలుషకోఴడం ఴలి భూయమ రేధరంులకూ్గుమమకహకుండ ,ా 

కుర ైట్లో భూ షభమాతున్క్షైభంగహ,  లాబదామకంగహ గడఴచు. 
 అరభతు ింగహ ఉిండిండు ! 

ఈ గ ైడెతు్ILO దక్షుణాళమా ఴలష కహమమభకుల ఴమఴశృమహల తృహిజ కుట  తమాయమఙేళందర. 
ILO GMS TRAINGLE తృ ందమమచన్గ ైడ్్న్ఆధాయంగహ్దీతున్యౄతృ ందరంఙాయమ. 

ఈ తృహిజ కుట  మూమోమన్స మూతుమన్స తుధలణో నడెశూరి ందర. 
 

షయక్షుతబ ైన ఴలషకూ భదదతే, ఴలష కహమమభకుల సకుుల యక్షణ 

తెలివిగహ రమాణ ించిండు - తెలివిగహ తుఙేమిండు ! 

షయక్షుతంగహ ఎలా జీయంఙాయౌ, తుఙేమాయౌ అననదాతుె ైఈ ుషికం షలశృలన ఇషి ందర. 
కుర ైట్లో భూకు శూహమం కహరహలంట ేఏం ఙేమాలో ఙెఫుతేందర. 

 




