
సమగ� క�ట�ంబ స��� 

 
 
 

���గం A: ఈ ����ా��� ���� �వరమ�ల�

���గం B: 

�ాల� ��ం.4*: 1- ��ందు, 2- మ��ి� ం, 3-

�ాల� ��ం. 5*:  1-ఎ� �ి, 2-ఎ� ట�, 3-� �ి

�ాల� ��ం.9*: 1-���.�.ి 2- ఇం��య� 

�ాల� ��ం.13*: 1-�� ంత ఇంట�� , 2-బంధువ�ల

�ాల� ��ం.14*: 1-త��దండ�� ల� చ��� య�ర�

�ాల� ��ం.19*: 1- (3 ��లల ల�ప�), 2- 

 

���గం C: 

�ాల� ��ం.1*: 1-�� ంత ఇల�� ,  2- ప�భ�త� స�యం�� కట��న ఇల��

�ాల� ��ం.2*: 1-గ�����, 2- ��ంక�ల�/ 

�ాల� ��ం.4*:  1- �వ�ించడం ��సం 2-

�ాల� ��ం.10*: 1- బ�గ�ం��, 2- ���ల�వస�ల� ఉం��

�ాల� ��ం.11*: 1-మం������ �దల���ట�ల�దు

�వ�ించడం ల�దు, 5-ప�ర��ం��, �వ�ిసు� ���ర�

�ాల� ��ం.13*: 1-�� ంత బ��, 2-  ఉమ��� 

�ట� పంప�. 

  

 ���గం D: 

�ాల� ��ం.3*: 1-త��, 2-భర�, 3-��ర�, 

అత� , 12-అన�/తమ��డ�, 13-అక�/�ెల�� ల�

19-బ�వ/బ�వమ����/మ����, 20-వ��న/మరదల�

�ాల� ��ం.4*: 1-ఆడ, 2-మగ, 3-Tran

�ాల� ��ం.5*: ప�ట��న �ే�� �ె�యనట���ే�� వయసు� ��ా య�� మ��య� 

�ాల� ��ం.6*: 1-���� అ�ం��, 2-���� �ాల�దు

చ��� �న �ార�, 6-��ర� నుం�� ����� �న�ార�

�ాల� ��ం.7*: C-చంట� �ిల�ల�, S

1-1వతరగ�, 2- 2వతరగ�, 3-3వతరగ�

9-9వతరగ�, 10-10వతరగ�, 11-ఇంట� �దట� 

15- ����� మ�డవ సం, 16- �ి.� 

19- �ా�ట����� ప�ర��ం��, 20-ఇం����ం�

చదువ�త����ర�, 23- ��ౖద� �ద� ప�ర��ం��

సమగ� క�ట�ంబ స��� – 2014 ���� �వరమ�ల� 

�వరమ�ల� ల�వ�. 

- ����స�వ�ల�, 4- �ిక��ల�, 5- జ�ౖనుల�, 6- బ�దు� ల�, 

� �.ి 4-ఒ� ి

ఇం��య� 3- ��ర� 4- ఇతరమ�ల� 

బంధువ�ల ఇంట�� , 3-బ��రంగ ప��ే�ాలల�, 4-�ాడ�బడ�  ఇంట��

త��దండ�� ల� చ��� య�ర�, 2-త��/తం��� వ��ల��ార�, 3-��డ�క�ల�/క�త�ళ�� వ��ల��ార� 

 (6 ��లల ల�ప�), 3- (సంవత�రం ల�ప�), 4- (సంవత�రం

ప�భ�త� స�యం�� కట��న ఇల�� , 3- ���ా�, 4- ������క గ�డ� 

/ ��క�ల� /బండల�, 3- �ాం���� �ా� � 

- ��ా��తర  3- �ాణ�జ�o �� సంబం��ం� 4- ��ాసమ� మ��య� �ాణ�జ�ం క��ి

���ల�వస�ల� ఉం��. 

�దల���ట�ల�దు, 2-��ా�ణంల� ఉం��, 3-��ా�ణం ఆ���� �ం��

�వ�ిసు� ���ర�, 6-��ంత �ాడ��ం��, 7-క�� �� �ం��. 

ఉమ��� బ��,3-�� ంత క����/నల�� , 4-ప�� � క����

 4-��డ�క�, 5-క�త�ర�, 6-��డల�, 7-అల�� డ�, 8-త��

�ెల�� ల�, 14-��త, 15-అమ�మ�, 16-��నమ�, 17-మనవడ�

మరదల�, 21-బంధువ�ల� �ా� �ార� 

Transgender  

ప�ట��న �ే�� �ె�యనట���ే�� వయసు� ��ా య�� మ��య� 5(i) ల�క 5(ii)

���� �ాల�దు, 3-భర� చ��� �న �ార�, 4-భర� నుం

����� �న�ార�, 7- భర�/��ర� వ������ిన �ార�, 8- �న� వయసు

S-నర���/ఎ�.��.�./య�.��.�./1వ తరగ� చదువ�త����ర�

వతరగ�, 4-4వతరగ�, 5-5 వతరగ�, 6-6వతరగ�

ఇంట� �దట� సం, 12-ఇంట� ��ండవ సం, 13-����� �దట� 

 చదువ�త����ర�, 17- �.ి� ప�ర��ం��, 18

ఇం����ం� చదువ�త����ర�, 21- ఇం����ం� ప�ర��ం��

ప�ర��ం��, 24-ఐ.ట�.ఐ చదువ�త����ర�, 25- ఐ

 

, 7- ఇతర�ల� 

�ాడ�బడ�  ఇంట�� , 5-అ����శ�మంల� 

క�త�ళ�� వ��ల��ార�  

సంవత�రం ��ౖబ��)   

������క గ�డ� (�ా� �ి�� �ీ� కప��) 

��ాసమ� మ��య� �ాణ�జ�ం క��ి 

ఆ���� �ం��, 4-ప�ర��ం�� �ా� 

 

క����/నల�� , 5-�ే� పంప�, 6-�� ంత 

త��, 9-తం���, 10-మ�మ,  11-

మనవడ�, 18-మనవ�ాల�,                 

5(ii)  ఏ�ై�� ఒకట� ��ా య�� 

నుం�� ����� �న�ార�, 5-��ర� 

�న� వయసు 

వ తరగ� చదువ�త����ర�, 0-�ర��ాసు�ల�,            

వతరగ�, 7-7వతరగ�, 8-8వతరగ�,   

�దట� సం, 14- ����� ��ండవ సం,      

8-�ా�ట����� చదువ�త����ర�,             

ప�ర��ం��, 22- ��ౖద� �ద� 

ఐ.ట�.ఐ ప�ర��o��, 26-న���ం� 



చదువ�త����ర�,  27- న���ం� ప�ర��ం��, 28-�.ఎ� చదువ�త����ర�, 29- �.ఎ� ప�ర��ం��, 30-ఇతరమ�ల� 

�ాల� ��ం.8*: 1- బ��ల� ఉ���ర�, 2-బ�� బయట ఉ���ర� 

�ాల� ��ం.16*: 1-�ాష� � ప�భ�త� ఉ�ో ���, 2-��ంద� ప�భ�త� ఉ�ో ���, 3-ప�భ�త�రంగ సంస�ల ఉ�ో ���, 4-�ాష� � ప�భ�త� ��ా జ��� 

ఉ�ో��� (అంగ����� �ార�కర�, ���ా�, �ాంట�� క��  ఉ�ో�గ�ల�, ఆ�.�.ఎ�, హ�ం �ార�� , అవ�� �� ���ం� ఉ�ో�గ�ల�, �..�,),    

6-��ౖ���� ఉ�ో��� (��ల �తం) 

�ాల� ��ం.17*: 1-��ంద� ప�భ�త� ��న��, 2- �ాష� � ప�భ�త� ��న��, 3 -ప�భ�త�  రంగ సంస�ల ��న�� 

�ాల� ��ం.18*: 1-వృ��� ప� �ింఛ�, 2-�తంత� �ింఛ�, 3-�ే��త �ా���క�ల �ింఛ�, 4-�కల�ంగ�ల �ింఛ�, 5-కల��  ��త 

�ా���క�ల �ింఛ�, 6-అభయహస�ం �ింఛ�,7-ఎ��� �ా���గ�సు� ల �ింఛ�, 8-క���ార�ల �ింఛ� 9- �ా�తంత�� సమర 

�ధుల �ింఛ�, 10- ��� �ా���క�ల �ింఛ�.  

�ాల� ��ం.19*: 1-వ�వ�ాయ క��, 2-��నస��క��, 3-వలసక��, 4- �� ంత వ�వ�ాయం, 5-��ల� వ�వ�ాయం,       

6-ప��� షణ, 7-��ద��ా��ారం, 8-�న��ా��ారం, 9- ��ే�ాలల� ప��ేసు� ���ర�, 10-ప�సు� తం ప��ేసు� న� ��� �ా���క�ల�,      

11-ప�సు� తం ప��ేసు� న� ��ే�త �ా���క�ల�, 12 -ప�సు� తం ప��ేసు� న� కల��  ��త �ా���క�ల�, 13- ప�సు� తం ప��ేసు� న� 

మత���ార�ల�, 14-ప�సు� తం ప��ేసు� న� స�ర��ార�ల�, 15- ప�సు� తం ప��ేసు� న� మంగ�, 16- ప�సు� తం ప��సేు� న� ��క�,   

17-ప�సు� తం ప��ేసు� న� క�మ���, 18- ప�సు� తం ప��ేసు� న� కమ���, 19- ప�సు� తం ప��ేసు� న� వడ�ం��,                       

20-ప�సు� తం ప��ేసు� న� ��ద��, 21- �ెప��ల� క�ట��  వ����, 22- ప�వ�ల �ాప��, 23- �ై�వర�� , 24- క���ార�ల�, 25-ఇతర 

��ౖప�ణ�ం కల �ా���క�ల�, 26-గృ��ణ�, 27-�������, 28-స�ా� కర�����, 29-���ాళ��, 30-ఏ��ేయర�, 31- ఐ.ట�. రంగం 

ల� ప��ేసు� న��ార�  32- ఇతర �ప�ణ�ల� (��క��, ఇంజ��, �.�.) 33-  దు�ాణ� ��ర�ల�,  34- అ�ా����ం� �ా� మ�� 

35- ��ౖ���ట� ��క����ట� �ార��  36- ఇతరమ�ల� (�వరమ�ల� ఇవ�ం��)  

�ాల� ��ం.20*: 18 సంవత��ాల� ప���� అ�� మ��య� 60 సంవత��ాల� ప���� �ా� మ��ళలక� మ��య� �కల�ంగ�లక� 

మ�త��� 

 

���గం E: 

�ాల� ��ం.3*: 1-�ా��రక ��ౖకల�ం, 2-అంధత�ం, 3-మ�గ�ెవ�డ�, 4-మర�గ��� , 5 -క�ష�� �ా���గ�సు� ల�, 6-బ����మ�ంద�త/ 

మ�న�ికర�గ�త 

 

���గం F: 

�ాల� ��ం.3*: 1-�ాన��, 2-గ�ం�ె జబ��-, 3- �య (ట��), 4-క�ష�� �ా���, 5-ప��ాతం, 6-ఎ���, 7-ఆస�మ, 8-��� ���� వలన 

కల�గ� ఎమ�కల �ా���, 9-మ�ర� �ా���, 10-బ� ద�ాల�, 11- ఇతరమ�ల� �����నం�� 

���గం H: 

�ాల� ��ం.5,7,11,13*: 1- �ెర�వ�, 2- బ� ర�, 3- ��ా జ��� �ాల�వ, 4- బ�వ�ల�, 5- ���, 6- వ�ా� ��రం    

�ాల� ��ం.8&14*: గత 5 సంవత��ాల �� ౖబ�� �ాగ�ల� ల���  

�ాల� ��ం.9*: 1-��ను��ల�, 2- �ార సత�ం, 3 �ాట� ����ా (క�ట�ంబ సభ��� ��ర� �ద పట��  ల�క�� ��� �ా� అ�� తన�� 

సంక��ం�ే �ాట� అ��)ే 4- అ��ౖ�� , 5- ఇ��ం, 6-ఆ�.ఒ.ఎ�. ఆ�, 7- ఐ.��.�.ి/ఎ�.�.ి �ా�����ష� ��ను��ల�, 8- �� డ� 

�ాల� ��ం.15*: 1-వ�వ�ాయ���� �గ�ం �ా���, 2-���� ��ా ం��లల� �వ�ిసు� ���ర�, 3-��ే�ాలల� �వ�ిసు� ���ర�,    

4-ఇంట��  �ే�� మనుష�ల� ల�క, 5-��ట�� బ�� ల�క, 6- భ�� అ�వృ���  �ేయల�క.  

 

*క�ట�ంబ యజమ��/ సభ��ల సంతకమ� �సుక��� మ�ందు ధృ�కరణ చ��� ���ిం��� 


