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I మ�ఖ� సూచనల�: 

 

1. “#” గ�ర��  ఉన� అ�� ప�శ�ల� తప��స���ా ��ా య��. ప�శ� అ����నప��డ� ఎక��ెక�డ��ే అవ�ను ల��� ఉన��� 

అ� సమ���నం వసు� ం�ో  అక�డక�డ �ాట��� సంబందం��ం�న �వ�ాలను తప��స���ా ��ా య��. 

2. �ా�ా�� ల� ��ా �� ప�� ఒక�ట� స�ష�ం�ా ఎవర� చ����� అర�ం అ��� �ధం�ా ��ా య��. 

3. సమయం అ��� త�ం�� అ� ��ందర ��oదరల� ��ా యక�డదు. ప�� క�ట�ంబ���� �ావల�ినంత సమయ��� 

����ం� అ�� �వ�ాల� ��ా సు���ా�.  

4. � �� ంతం�ా ఏ�� ��ా యక�డదు. క�ట�ంబo ఇంట��� ����, �ా���� మ�ట�� �� �ా�ా�� �ం�ా� .  

5. స��� �ే��మ�ందు క�ట�ంబ���� ధృ�కరణ ��గం చ��� ���ిం� �వరల� �ా�� సంతకం �సుక�ంట�మ� 

ఎను�మ��ట� �ె�ా��. 

6. ప�శ�ల� అ����ప��డ� ��వలం �ార� �ె�ి�ం�� మ�త��� ��ా సు��క�ం��, ఇంట��  ప���ి�� గమ�ం� �ా���� చ���ం�, 

�ాస�వ సమ���రం మ�త��� ��ా య��.  

7. ఇల��  ��ళం ���ి ఉన� సందర�ంల� ఇంట� ప�క�న �ా��� అ���� ��వలం ఆ క�ట�ంబ యజమ�� ��ర� మ�త��� 

��ా య��, �గ�� ఏ �వ�ాల� ��ా యక�డదు.   

8. ���� ��ా మం/పట�ణం నుం�� వ�� ఇక�డ ������కం�ా ఉంట�న� సం��ర జ�త�ల �వ�ాలను ��క��ం� �ా�� �� ంత 

��ా మ���� సంబం��ం�న మండల తహ�ిల�� � లక� పం�ిం���. ఇక��� సమ���రం�� �ాట��ా �ా�� �ాశ�త 

��ాసంల�� ఇండ�  �వ�ాల�, భ�� �వ�ాల�, ఆసు� ల �వ�ాల� క��� ��క��ం� ��ా య��. 

9. ప�����ా సం��ర జ�త�ల �ార� అ�నట��� ే(�ా���� �ాశ�త ��ాసం ఎక�డ క��� ఉండదు).  �ా�� �వ�ాల� 

క��� ��క��ం� క�ట�ంబ స��� �ా�ా�� ల� �ం�ా�.  

10. ఈ ���ం�� �వ�ాలను మండలం నుం�� ��క��ం� ఎను�మ��టర��  ��ా మ ��డ� ఆ�ీస� ��ా మ���� �సుక� ������.      

1- �ించ�, 2- సదరం, 3- హౌ�ిం�.   

11.  ఆ��� �ార�� , బ��ంక� �ా� బ��, �� �� ఆ�ీ� �ా� బ��, �ా�� క���� బ��, ఎడ����ష� స����ి��ట��  , �కల�ంగ�ల 

స����ి��ట�� , భ�� పట��  ప�స�కం, �దల�ౖన ��క����ంట�  ����ా ప�ా� సమ����ా�� ��క��ం�  స��� �ా�ా�� ల� 

��ా య��.  

12. స��� �ా�ా�� పట��కలల� �ా� � ఉన� ప�� �ాల� నక� ��� ల� ఇవ�డం జ����ం��. ఆ �ాల� ��ా ��టప��డ� ���� 

చూ�ి, స���న ��� ను ఎం�ిక �ే�ి, సంబం��త �ాల� ల� ��ా య��. 

II క�ట�ంబం �క� �ర�చనం: ��ందర� వ�క�� ల సమ�హం �ా��రణం�ా ఒ�� కప�� ��ంద ఉంట� ఒ�� వంట గ�� నుం�� 

��జ��ల� సమక�ర��క�ంట�న�ట���,ే ���� ఒక క�ట�ంబం�ా ప��గణ��ా� ర�. ఒక ��ళ ఇంట��  త�� దండ�� ల�� �ాట� ఒకట� 

కంట� ఎక��వ ���� అ�న జంటల� ఉన�ప�ట���, ఒక �� ������ అంట� ఒ�� క�ట�ంబం�ా కల�ి �వ�ిసు� ంట� ఒక 

క�ట�ంబం�ా�� ���ం� ఒక �ా�ా�� ల��� ప���� �వ�ాల� ��ా య��. మ�మ�ల��ా ఒక ఇంట��  ఒక క�ట�ంబ�� �వ�ి�ా� ర�. 
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�ా� ���� ఇళ�ల� మ�త�ం అన�దమ��ల� ఒకట�కంట� ఎక��వ క�ట�ంబ�ల� ��ర� ��ర��ా, ��ర� ��ర� �� ��ల�� �వ�ి�ా� ర�. 

అప��డ� అల�ంట� ఇంట��  ఎ�� ��ర�  క�ట�ంబ�ల� �వ�ి��� , అ�� స��� �ా�ా�� ల� ��ా య��.  

స��� �ా�ా�� ల�� ��ధ అం�ాల �ద �వరణ 

#EB��ంబ�: 25 నుం�� 30 క�ట�ంబ�లను క��ి ఒక  ఎను�మ��ష� బ�� క� ��ంబ� ఇవ�డం జ����ం��. 

#��మమ�త�ప� ఇంట� సంఖ�: ఈ స��� ��సం ప�� ఇంట��� ఒక ��మమ�త�ప� సంఖ�ను మ�ం�ే ఇచు����ా�. ఆ 

��మమ�త�ప� సంఖ�ను ఇందుల� ��ా య�� 

#స��� �ా�ా�� ��ం: క�ట�ంబ స��� ��ంబర��  మ�ందు�ా�� �ి�ం� అ� వ�ా� �. �ాట�� ��ా యవల�ిన అవసరం ల�దు. ఒక 

క�ట�ంబ �ా�ా�� క� ఏ���క ��ంబ� ఉంట�ం��.   

���గం A: 

�ాల� 1# �ల��  ��ర�: ఏ �ల�� ల� స��� �ేసు� ����� ఆ �ల��  ��ర� ��ా య��. 

�ాల� 2# మండలం ��ర�: ఏ మండలంల� స��� �ేసు� ����� ఆ మండలం ��ర� ��ా య�� 

�ాల� 3# �ా� మ పం��య� ��ర�/ మ���ి�ా�ట� ��ర�: ఏ ��ా మ పం��య� / మ���ి�ా�ట�లల� స��� �ేసు� ����� ఆ 

��ా మ పం��య� / మ���ి�ా�ట� ��ర� ��ా య��. ��ా మ�లల� స��� �ేసు� న�ట���,ే ��ా మ పం��య� ��ర�, పట�ణ�లల� 

స��� �ేసు� న�ట���ే మ���ి�ా�ట� ��ర� ��ా య��. ��ా మ పం��య� అ��ే, ��� పక�న గ��ల�, మ���ి�ా�ట� 

అ��ే ��� పక�న గ��ల� ట�� �ేయ��. 

�ాల� 4#ఆ�ాసం ��ర�/ ���జ� ��ర� /�ార��  ��ర�: ��ా మ�లల� స��� �ేసు� న�ట���ే ఆ�ాసం ��ర� ��ా య��.  

మ���ి�ా�ట�లల� స��� �ేసు� న�ట���,ే �ార��  ��ర� ��ా య��. మ���ిప� �ా�����షన�ల� స��� �ేసు� న�ట���,ే ���జ� 

��ర� ��ా య��. ఆ�ాసం అ��ే ��� పక�న గ��ల� ���జ� అ��ే ��� పక�న గ��ల� మ��య� �ార��  అ��ే  ��� 

పక�న గ��ల� ట�� �ేయ��. 

�ాల� 5# ����నూ� �ా� మం ��ర�: క�ట�ంబం �వ�ిం�ే ఆ�ా�ా��� సంబం��ం�న ���నూ� ��ా మం ��ర� ��ా య��. 

పట�ణ�లల� స��� �ే��టప��డ� ���నూ� ��ా మం ��ర� ��ా యనక�రల�దు.   

�ాల� 6# �వ�ిసు� న� ప��ేశం /�ాడ /�ాల� ��ర�: ఏ క�ట�ంబంల� స��� �ేసు� �����, ఆ క�ట�ంబం �వ�ిసు� న� ప��ేశం 

��ర� /�ాడ ��ర� /�ాల� ��ర� ��ా య��. ఇ�� అడ�� ల�ంట���. 

�ాల� 7# ఇంట� ��ంబ�: ఇంట� ��ంబ� స�ష�ం�ా, తప��స���ా ��ా య��. ��ా మ పం��య� ఇ��న��. మ���ి�ా�ట� 

అ��ే మ���ి�ా�ట� ఇ��న ఇంట� ��ంబ� ��ా య��.    

�ాల� 8# ఈ ఇంట��  �వ�ిసు� న� క�ట�ంబ�ల సంఖ�: ఒక ఇంట� ��ంబ� ల� ఎ�� ��ర� క�ట�ంబ�ల� �వ�ిసు� ���� 

అ��ంట� సంఖ� ��ా య��. ఒక ��ళ గ����ం�న ఇంట� ��ంబ� గల ఇంట��  ���ా��� ఉంట�న� క�ట�ంబ�ల� ఉంట� �ా���� క��ి 

�త�ం క�ట�ంబ�ల సంఖ� ��ా య��. 

���గం B 

క�ట�ంబ �వరమ�ల�: క�ట�ంబంల�� �ార� అందుబ�ట�ల� ఉన�ట���ే �ా�� �వ�ాల� ��ా య��. ఇల��  ��ళం ���ి 
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ఉన�ట���,ే ప�క�న ఉన� డబ��ల� ట�� మ�ర�� �ేయ��, ఇల��  ��ళం ���ి ఉన� సందర�ంల� ఇంట� ప�క�న �ా��� అ���� 

��వలం ఆ క�ట�ంబ యజమ�� ��ర� మ�త��� ��ా య��, �గ�� ఏ �వ�ాల� ��ా యక�డదు.   

�ాల� 1# క�ట�ంబ యజమ�� ��ర�: ఇంట��� య�జమ�న�ం వ��ం�ే �ా�� ��ర� ��ా య�� (అ��ధల� అ�న సందర�ంల� 

ఆ వ�క�� లల� ఎవ�� వయసు� ఎక��వ అ��ే �ా���� క�ట�ంబ యజమ���ా ��ా య��. ఉ��: ఇద�ర� �న� �ిల�లను 

అ��ధల��ా గ������� , �ా��ల� అన� వయసు� 12 సంవత��ాల�, �ె�� వయసు� 8 సంవత��ాల� అ��ే అన� ��ర�ను 

యజమ�� ��ర� దగ�ర ��ా య��. 

#ఇంట� ��ర�: ఇంట� యజమ�� �క� ఇంట� ��ర� ��ా య�� ఉ��: వ���� ��ర� �ె��ప�� అంజయ� ��� అ�నట���ే 

�ె��ప�� ఇంట���ర� �ాలం ల� ��ా య��. 

#ప���� ��ర�: ఇంట� యజమ�� �క� ప���� ��ర� ��ా య�� ఉ��: వ���� ��ర� �ె��ప�� అంజయ� ��� అ�నట���ే 

అంజయ� ��� అ�� ��ర�ను ప���� ��ర�ల� ��ా య��. 

�ాల� 2# తం��� /త��/భర� ��ర�: ఎవ���ై�� ఒక ��ర� మ�త��� ��ా య��. క�ట�ంబ సభ��ల� �ె�ి�న ��ర� ��ా య��. 

�ాల� 3# క�ట�ంబ సభ��ల సంఖ�: ప�సు� తం ఆ క�ట�ంబంల� అంట� �ార�� �ం�� క�ట�ంబంల� ఎంత మం�� సభ��ల� 

�వ�ిసు� ����� �ారంద�� �వ�ాల� ��ా య��. 

�ాల� 4# మతం ��ర�*: క�ట�ంబ సభ��ల� ఏ మ����� �ెం��న �ార� �ె��� , ఆ మతం ��� ��ా య��. 

�ాల� 5# �ామ��క వర�ం*: క�ట�ంబం �ార� ఏ �ామ��క వ�ా� ��� �ెందు��మ� �ె���  ఆ �ామ��క వర�ం ��� చూ�ి 

��ా య��. ఎను�మ��ట� క�ట�ంబం �క� �ామ��క వర�ం �జం�ా�� �ెప�� ����ా, ల��� అ���� గమ�ం� స�����న 

�ామ��క వర�ం ��� ��ా య��. 

�ాల� 6# క�లం ��ర�: �ార� �ె�ి�న క�లం ��ర� ప�����ా ��ా య��. స�����న క�లం సమ����ా�� ��క��ం� ��ా య�ల. 

మ��ి� ంల�� సంబం��ం� ��ిలల� క�లం ��ర� ఉంట�ం�� (ఉ��: దూ�ేక�ల) �ా� ఒ�ి మ��ి� ంలక� క�లం ��ర� 

��ా యవల�ిన అవసరం ల�దు. 

�ాల� 7# మ�తృ ��ష: క�ట�ంబంల� ఎక��వ మం�� ఏ ��ష మ�ట�� డ�త�ంట� ఆ ��ష ��ా య��.  

�ాల� 8 �ా�� (ఎ� �ి �) క���� వ�ం��: �ా�� (ఎ� �ి �) క���� �వ�ాల� ��� చూ�ి ��ా య��. 

�ాల� 9 �ా�� కం��� ��ర�*: �ా�� క���� ఉన�ట���ే �ా�� కం��� ��ర� క��� ��� చూ�ి ��ా య��. 

�ాల� 10���గ ��ర�� సంఖ�: �ా�� (ఎ� �ి �) క���� ఉన�ట���ే �ా�� కం��� ఇ��న ���గ��ర�� సంఖ� 

��ా య��. 

�ాల� 11 �బ�ౖ� �� � ��ంబ� (ఆప�న�): �బ�ౖ� �� � ��ంబ� ఉన�ట���ే ��ా య��. ప�� అం��ల� స���ా�  ��ా య��. 

క�ట�ంబంల� ఒక�� కంట� ఎక��వ మం���� ఉన�ట���ే, క�ట�ంబంల� మ�ఖ� వ���� �బ�ౖ� ��ంబ� �సు��� ��ా య��. 

�ాల� 12# ఆ��యం పను� �ె��ం�ే క�ట�ంబమ�: క�ట�ంబంల� ఎవ����� ఒక�ర� ఆ��యం పను� �ె��సు� ��� ఆ 

క�ట�ంబ��� ఆ��యం పను� �ె��ం�ే క�ట�ంబం�ా ప��గణ�ం� ��� చూ�ి ��ా య��.   

అ��ధల �వ�ాల�: త��దండ�� ల� చ��� ��� ల��� త��/తం��� వ��ల��ిన �ిల�లను ల��� ��డ�క�ల�/క�త�ళ�� వ��ల��ిన 

మ�స� �ా���, ఏ ఆ�ి�  ల�క�ం�� ఎల�ంట� ఆ��యం ల�� ��దలను మ�త��� అ��ధల��ా గ����ం���. అ��ధల �వ�ాల� 
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��ా ��టప��డ� అ�� �ాల� ల�� స� �ా�� అదనప� �వ�ాలను ఇందుల� ��ా య��. 

�ాల� 13ఎక�డ �వ�ిసు� ���ర�*: అ��ధల� ఎక�డ �వ�ిసు� ����� ఆ ��� ��ంబ� ను ��ా య��. 

�ాల� 14 అ��ధ �ి��*: అ��ధల� అ��ధల� �ావ����� గల �ారణ�లను ��� చూ�ి ��ా య��. 

సం��ర జ�త�ల�: ఎవ����ే ఒక ప��ేశంల� �ాశ�తం�ా ఉండక�ం��, ఉ�ా�� ��సం సంచ��సూ�  ఉంట��� ఆ �ెగలక� �ెం��న 

�ా��� సం��ర జ�త�ల �ార� అంట�ర�. ఇందుల� ��ంత మం���� ఒక ప��ేశంల� �ాశ�త ��ాసం ఉంట�ం��. �ా� ���� 

���ల� సంచ��ం� మ�� ఆ �ాశ�త ��ా�ా��� వ�ా� ర�. ���� ������క సం��ర జ�త�ల� అంట�ర�. మ�� ��ంద���� �ాశ�త 

��ాస స�లం అ���� ఉండదు. �ార� ఒక ప��ేశం నుం�� మ��క ప��ే�ా��� సంచ��సూ�  వ�ంట�ర�. సం��ర జ�త�ల �ా���� ���� 

��ట �ాశ�త ��ాసం ఉన�ట���,ే ��� చూ�ి �ా�� �ాశ�త ��ా�ా���  సంబం��ం� ��ా య��. 

�ాల� 15&16&17&18: సం��ర జ�త�ల �ా����  ���� ��ట ��ాసం  ఉన��� ల��� అ� అ���� ఉన�ట���ే �వ�ాల� 

��ా య��. సం��ర జ�త�ల �ార� అ��ే �ా�� �ాశ�త ��ాసం ఎక�డ, ��ా మం, మండలం, �ల��  ��ర� ��ా య��. 

�ాల� 19 ఎంత�ాలo నుం�� ఇక�డ ఉంట����ర�*: �ర� ఎంత�ాలం నుం�� ఇక�డ ఉంట������ ��� చూ�ి ��ా య��. 

���గం C 

ఇంట� �వరమ�ల�: క�ట�ంబం ప�సు� తం ఏ ఇంట��  �వ�ిసు� �����, ఆ ఇంట� �క� �వ�ాలను ఈ ���గంల� ��ా య��.  

�ాల� 1# ��ాస �ి��*: ప�సు� తం �వ�ిసు� న� ఇల��  ఏ ఇల��  అ� అ���� గమ�ం� ��� చూ�ి ��ా య��. ��ంతమం�� ���� 

��ా ం��ల నుం� వ�� ���� ���ల� ఉండ����� ������కం�ా �ా�, �ాశ�తం�ా �ా� �ా� �ి�� �ీ� ��ౖకప���� �ా� ���� 

ఇతర ��ౖకప��ల�� �ా� గ�డ� ఏ�ా�ట� �ేసుక�ంట�ర�. అల�ంట� సందర�ంల� �ా�� ��ాస �ి��� క��� ��ా య��.     

�ాల� 2# ఇంట� కప�� రకం*: ప�సు� తం క�ట�ంబం �వ�ిసు� న� ఇంట� ��ౖకప�� చూ�ి ��� ��ా య��  

�ాల� 3# గదుల సంఖ�: ఇంట��  వంట గ�� �ాక�ం�� �గ�� ఎ�� గదుల� వ����� ఆ గదుల సంఖ�ను ��ా య��. 

ఒక��ళ ఒకట� గ�� ఉం�� అందుల��� వంట �ేసుక�ంట�న�ట���ే ���� ఒక గ���ా ప��గణ�ం� ఒకట� సంఖ�ను ��ా య��. 

�ాస�వ గదుల సంఖ�ను గమ�ం� ��ా య��.  

�ాల� 4# ఇం�ా ఎక�డ�న ఇల��  వ�ం��: క�ట�ంబ���� ఇం�ా ఎక�డ��� ఇల��  ఉం�� అ� అ���� ఆ �వ�ాలను ��� 

చూ�ి ��ా య��.    

�ాల� 5# ఇం�ా ఎక�డ�న ఇంట� స�లం వ�ం��: క�ట�ంబ���� ఇం�ా ఎక�డ��� ఇంట� స�లం ఉం�� ల��� అ� అ���� 

��� చూ�ి ��ా య��.  

�ాల� 6# ప�భ�త� గృహ��ా�ణ �ార�క�మం ల��  �� ం���ా: గతంల� ప�భ�త�ం బల��న వ�ా� ల �ా�� ��సం గృహ ��ా�ణ 

�ార�క�మం �ేపట��ం�� �ాబట�� , అప��డ� ఆ �ార�క�మం ����ా ప�భ�త� ఇల��  వ��ం�� ల��� అ� అడ�ా�. ఒక��ళ ప�భ�త� 

ఇల��  వ��, ఆ ఇల��  కట�� ��� క���� ��� ఆ క�ట�ంబ�లను ప�భ�త� గృహ��ా�ణ �ార�క�మం ల��  �� ం��న �ార��ా 

ప��గణ�ం���.     

�ాల� 7# ఇల��  కట��న సంవత�రం �����నం��: ఒక��ళ ప�భ�త�o బల��న వ�ా� ల ��సం �ేపట��న గృహ��ా�ణ �ార�క�మ 

ల��  �� ం��ర� అ� �ె�ి�నట���ే�� ఈ ప�శ� అడ�ా�. ల��  �� ం��నట���ే ఆ ఇల��  ఏ సంవత�రంల� కట�� �� ��ా య��.  

�ాల� 8#  గృహ ప���ి��*: �� ంతం�ా కట�� క�న� ల��� ���ా��� ఉంట�న� ఇంట� ప���ి��� ��ా య��. 
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�ాల� 9# గృహ ప���ి��*: ఒక��ళ ప�భ�త�o బల��న వ�ా� ల ��సం �ేపట��న గృహ��ా�ణ �ార�క�మం ల��  �� ం�� ఇల��  

కట�� క����మ� అ� �ె�ి�నట���ే�� ఆ గృహ ప���ి�� ఎల� ఉన��ో  అ���� ��� చూ�ి ��ా య��. 

�ాల� 10# మర�గ��ొ���  ఉం��: మర�గ��ొ���  ఉం�� ల��� అ���� �ెల�సు��� ��� ప��ారం ��ా య��.  

�ాల� 11# మం� �ట� ��కర�ం: క�ట�ంబ���� మం� �ట� సదు�ాయం ఏ�ై�ే ��� ��� చూ�ి ��ా య��. 

�ాల� 12# ఇంట��� �దు�� సదు�ాయం ఉం��: ఇంట��� �దు�� సదు�ాయం ఉం�� ల��� చూ�ి ��ా య��. �దు�� 

సదు�ాయం అ���ా��కం�ా �సు��క�ం��, �����ం ����ా �సుక���� �ా� �దు�� సదు�ాయం �� ందుత�న�ట��  ��ా య��, 

�ాక�� �ే �ట� ల�ద� ��ా య��.  

�ాల� 13# �ట� క���� వ�ం��: ఇంట��� �దు�� సదు�ాయం ఉం�� అంట��� ఈ ప�శ� అడ�ా�. �దు�� సదు�ాయం 

ఉన�ట���,ే �ట� క���� వ�ం�� ల��� ��� ��ా య��.  

�ాల� 14# �ట� క���� ��ంబ�: �ట� క���� ఉన��� అంట��� ఈ ప�శ� అడ�ా�. �ట� క���� ఉన�ట���,ే �ట� 

క���� ��ంబ� స�ష�ం�ా ��ా య��. �దు�� �ాఖక� సంబం��ం�న పత�ం (�ల��  �..న�) చూ�ి ��ా య��.   

���గం D: 

క�ట�ంబ సభ��ల �వరమ�ల�: ��ా మంల� స��� �ేసు� న�ప��డ� ఈ పట��కల� ప�సు� తం ��ా మంల� �వ�ిసు� న� �ా�� �వ�ాల� 

మ�త��� �సు���ా�. పట�ణంల� స��� �ేసు� న�ప��డ� పట��క ల� ప�సు� తం పట�ణంల� �వ�ిసు� న� �ా�� �వ�ాలను 

��ా య��. ����ర�� ల� చదువ�ల ��సం ���� ప��ేశంల� �వ�ిసు� న�ప�ట���, �ా�� �వ�ాల� క��� ��ా య��. �ా�� ��డ�క�ల 

క�ట�ంబ�ల� ఒక��ళ ఉ�ో �గ����� పట�ణ�లల� �వ�ిసు� ంట� �ా�� �వ�ాల� ��ా యక�డదు. 

�ాల� 2# వ���� ��ర�: మ�ందు�ా క�ట�ంబ యజమ�� ��ర� తర��ాత అందర� క�ట�ంబ సభ��ల ��ర��  ��ా య��. ఇంట� 

��ర� మ�� ��ా యవల�ిన అవసరం ల�దు. 

�ాల� 3# క�ట�ంబ యజమ���� సంబంధం*: క�ట�ంబంల�� సభ��ల� క�ట�ంబ యజమ���� ఏమవ����� ��� చూ�ి 

��ా య��.  

�ాల� 4# �ంగం*: క�ట�ంబ సభ��ల ఎదుర��ా �ా�� �ంగంను బట��  ఇ��న ��� � ��ా య��. 

�ాల� 5# ప�ట��న �ే��/వయసు�*: ప�ట��న �ే��� స�ష�ం�ా ఇ��న వర�సల� (�ే��/��ల/సంవత�రం) ��ా య��. ప�ట��న 

�ే�� �ె�యనట���ే �ా�� ప���� వయసు� ��ా య��. �ార� ప�ట��న �ే�� �ె�యక �� �ే �ా�� దగ�ర ఉన� ��ష� �ార��  ల��� 

ఆ��� �ార��  చూ�ి �� ంతం�ా అంచ�� ���ి వయసు� ��ా� ��ం���. ప�ట��న �ే�� మ��య� వయసు� ��ండూ ��ా యక�డదు, 

��ం��ంట�ల� ఏ�ో  ఒకట� ��ా య��.   

�ాల� 6# ��ౖ�ా��క �ి��*:  క�ట�ంబ సభ��ల ��ౖ�ా��క �ి��� ��� చూ�ి ��ా య��  

�ాల� 7# ప���� అ�న ����ర�తల�*: ప���� అ�న ����ర�తల� మ�త��� ��ా య��. ఈ �ాలంల� ప�� ఒక��� ����ర�తల� 

��ా య�� (�ిల�ల� మ��య� ��ద�ల�) 1వ తరగ� నుం�� ����� మ�డవ సంవత�రం వరక� ఉన� ��� లక� సంబం��ం� ప���� 

అ�న ����ర�తల� ��ా య��. ����� త�ా�త ఉన� ��� లక� సంబం��ం� ప���� అ��ే ప���� అ�న ����ర�తల�, ప���� 

�ాక�ం�� చదువ�త� ఉన�ట���ే చదువ�త�న� ��� ను ��ా య��. ఉ��: ��త అ�� అమ��� ����� మ�డవ సంవత�రం 

చదువ�త�ం�� �ాబట��  ����� మ�డవ సంవత�రం ��� ��ా య��. లత అ�� అమ��� మ�డవ సంవత�రం ��ౖద� �ద� 
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చదువ�త�న�ట��� ే��ౖద� �ద� చదువ�త�ం�� అ�� ��� ��ా య��.   

�ాల� 8# 6-14 సం. వయసు� �ిల�ల చదువ� �ి��*: 6-14 సంవత��ాల వయసు� �ిల�లను బ���� ��ళ�� ����ా ల��� అ� 

అ���� ��� ��ా య��. 

�ాల� 9# బ��ంక�/ �� ��  ఆ�ీ� ల� అ��ంట� వ�ం��: బ��ంక� �ా� �� �� ఆ�ీ� ల� �ా� అ��ం� ఉంట� అ��ం� �వ�ాల� 

��ా య��.  

�ాల� 10# �� ��  ఆ�ీ� �ాఖ ��ర�: అ��ం� �� �� ఆ�ీ� ల� ఉం�� అ� �ె�ి�నట���ే అ��ం� వ�న� �� �� ఆ�ీ� �ాఖ 

��ర� ��ా య��. 

�ాల� 11# �� ��  ఆ�ీ� అ��ం� ��ంబ�: �� ��  ఆ�ీ� ల� అ��ం� ఉన�ట���ే ఆ అ��ం� ��ంబ� �ా� బ�� చూ�ి 8 

అం��లను స�ష�ం�ా ��ా య��. 

�ాల� 12# బ��ంక� ��ర�: బ��ంక� అ��ం� ఉన�ట���ే, అ��ం� ఉన� బ��ంక� ��ర� ��ా య�� ఉ��: ఎ�.�.���  

�ాల� 13# బ��ంక� బ�� ం� ��ర�: బ��ంక� అ��ం� ఉన�ట���,ే అ��ం� ఉన� బ��ంక� బ�� ం� ��ర� ��ా య��. ఉ��: 

సం�ా� � ���ాయణప�� బ�� ం� అ��ే సం�ా� � ���ాయణప�� అ� ��ా య��. 

�ాల� 14# బ��ంక� అ��ంట� ��ంబ�: బ��ంక� అ��ం� ��ంబ� �ా�� బ��ంక� �ా� ప�స�కం చూ�ి 16 అం��లను స�ష�ం�ా 

��ా య��.  

�ాల� 15# ఉ�ో �గం*: ఉ�ో �గం ఉన��� ల��� ల�దు అ���� ��� చూ�ి ��ా య��. ఇందుల� ��వలం �ాష� � , ��ంద� ప�భ�త�, 

ప�భ�త� రంగ సంస�ల�, �ాష� � ప�భ�త� ��ా జ���, ��ౖ ���ట� ��ల �తం �సుక��� ఉ�ో ��ాల� ఉన��ా���� మ�త��� ఉ�ో �గం 

వ�న��� అ� ��ా య��  

�ాల� 16# ఉ�ో �గం ఉన�ట� ��ే ఉ�ో �గం రకం*: ఉ�ో �గం ఉన�ట���,ే ఏ ఉ�ో �గం �ేసు� ����� ��� చూ�ి ��ా య��. 

ఒక��ళ ��ౖ���ట� ఉ�ో ��� అ�నట���,ే ��వలం ��ల �తం�� ప��ే�� �ాళ�క� మ�త��� ��ా య��. ��ౖ ���ట� ఉ�ో ��� 

అ�నప�ట���, �ారం �తం�� ల�క ��� క���ా ప��ేసు� న�ట���,ే �ా��� ప���న���న వృ��  �ాల� ల� సంబం��ం�న 

��� చూ�ి ��ా య��.   

�ాల� 17# ప�భ�త� ఉ�ో��� ��న�� ��ర� అ��*ే: ప�భ�త� ఉ�ో �గ �రమణ �� ం�� ప�భ�త�ం ����ా ��న�� 

�సుక�ంట�న�ట���,ే �ార� ఎల�ంట� ��న�� ��ర�ల� అ���� ��� చూ�ి ��ా య��  

�ాల� 18# �ామ��క �ింఛ� ��ర� అ��ే �ింఛ� రకం*: క�ట�ంబ సభ��ల� ఎవ����� �ామ��క �ించ� ల� 

�� ందుత�న�ట���ే ఏ �ించ� �� ందుత������ ��� చూ�ి ��ా య��. ఎవ������� ��ండ� �ించ� ల� ఉన�ట���,ే ఒక 

�ించ� �వ�ాల� మ�త��� ��ా య��. 

�ాల� 19# ప���న���న వృ�� *: క�ట�ంబ సభ��ల� �ే�� ప�� ��ా య��. సభ��ల� ఒక��ళ ��ండ� వృత�� ల� �సేు� న�ట���,ే 

ఆ ��ండ� వృత�� లల� ఏ వృ��  ����ా �ార� ఎక��వ ఆ��య��� �� ందు���� ఆ వృ��  ��ర� ��� చూ�ి ��ా య��. ��ండ� 

వృత�� ల ��� ల� ��ా యక�డదు. ��� లల� �ె��ిన వృత�� లల� సభ��ల� �ె�ి�న వృ��  ��ర� ల�నట���ే అప��డ� ఆ వృ��  

��ర� ��ా య��.  

�ాల� 20# SHG సభ�త�ం*: ఈ �ాల� 18 సంవత��ాల� ప���� అ�న మ��య� 60 సంవత��ాల� ప���� �ా�  
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మ��ళలక� మ��య� �కల�ంగ�లక� మ�త��� వ���సు� ం��. �కల�ంగ�ల� ఎంత వయసు �ార��� క��� �కల�ంగ�ల� 

సంఘంల� వ������ ల��� ��ా య��.  

�ాల� 21 ఆ��� �ార��  (య�ఐ��) ��ంబ�: క�ట�ంబ సభ��ల అంద�� ఆ��� �ార�� ల ��ంబ� లను �ార��  చూ�ి 12 అం��లను 

స�ష�ం�ా ��ా య��. ఇ.ఐ.�� ��ంబ� వ�ం�� ఇం�ా ఆ��� �ార��  ఇవ�క�� �ే ఇ.ఐ.�� ��ంబ� �సు��వల�ిన అవసరం ల�దు. 

���గం E: 

�కల�ంగ�ల �వ�ాల�: చట�ం ప��ారం 40% �ాతం ��ౖబ�� ��ౖకల�ం ఉంట� �కల�ంగ�ల� అంట�ర�. ��ల� మం�� �కల�ంగ�ల 

స����ి��� �� ం��, అందుల� ��ౖకల� �ాతం ఇ�� ఉంట�ర�. �కల�ంగ�ల స����ి��� ల�క�� �ే వ����� చూ�ి ��ౖకల�ం ��ట�� ��నట��  

కనప���ే�� �కల�ంగ�ల��ా న�దు �ేయం��.  

�ాల� 2 �కల�ంగ�ల ��ర�: క�ట�ంబంల� �కల�ంగ�ల� ఉన�ట���,ే �కల�ంగ�ల ��ర� ��ా య��. 

�ాల� 3 ఎల�ంట� ��ౖకల�ం*: �కల�ంగ�లక� ఎల�ంట� ��ౖకల�ం ఉన��ో  ��� చూ�ి, �ల��ే వ����� చూ�ి ��ా య��. 

�ాల� 4  �కల�ంగ�ల స����ి��� ఉం��: �కల�ంగ�ల స����ి��� ఉన���, ల���� ��� చూ�ి ��ా య��. 

�ాల� 5 �కల�ంగ�ల స����ి��� ఉన�ట� ��ే ఐ.�� ��ంబ�: �కల�ంగ�ల స����ి��� ఉన�ట���ే ఐ.�� ��ంబ� ను స����ిక��� 

చూ�ి స�ష�ం�ా ��ా య��. 

�ాల� 6 ��ౖకల�ం �ాతం: �కల�ంగ�లక� ��ౖకల�ం �ాతం ఎంత ఉన��ో స����ి��� చూ�ి ��ా య��. 

���గం F: 

��ర��ా�క �ా�ధుల�:  

�ాల� 2 ��ర��ా�క �ా����� బ�ధపడ�త�న�వ����: క�ట�ంబంల� ఎవ����� ��ర��ా�క �ా�ధుల�� బ�ధ పడ�త�న�ట���,ే  

�ా�� ��ర� ��ా య��. 

�ాల� 3 �ా��� రకం*: ��ర��ా�క �ా�ధుల�� బ�ధపడ�త�న� వ�క�� ల� ఎల�ంట� �ా����� బ�ధ పడ�త������ ��� చూ�ి 

��ా య��. ��� ల� ల�� �ా�ధుల� ఉంట� ఇతరమ�లల� ��ా యం��. ఆ �ా��� ��ర� క��� ప��ే�కం�ా ��ా యం��. 

���గం G: 

క�ట�ంబ �� ంత చ�ాసు� ల �వరమ�ల� (�ాల� 2&3&4&5): క�ట�ంబం  �త�ం �� ంత చ�ాసు� ల �వరమ�ల� ��ా య��. 

�ా���� ఏ��� వ�����, అ� ఎ�� ఉ���� అ���� �ాట��� సంబం��ం�న సంఖ�ను ��ా య�� మ��య� �ాట� ������ �ష� 

��ంబర�ను ��ా య��. ఒ�� రక���న చ�ాసు� ల� ��ండ� ఉన�ట���,ే అ��ే ��వలం ఒక��� ������ �ష� ��ంబ� మ�త��� 

��ా య��. 

���గం H: 

క�ట�ంబ వ�వ�ాయ భ�� �వ�ాల�: క�ట�ంబ���� భ�� ఉన�ట����ే� ఈ ���గంల�� �వ�ాల� ��ా య��. 

క�ట�ంబ���� అ�� ��ట�  వ�న� భ�� �వ�ాల�� స� ��ా య��. క�ట�ంబంల� ఎవ��వ�� ��ర� �ద (�ార� ��ా మంల� 

ల�క�న�ను) భ�� వ�ం�ో  �ారంద�� �వ�ాల� ��ా య��. భ�� �ా�� త�� ల��� తం��� ల��� అన� ��ర� �ద ఉన� 

సందర�ంల� ఒక��ళ �ార� ఆ భ��� పంచు��నప�ట��� �ా� �ార� ఆ భ��� �����ంచుక�ంట�న�ట���ే ఆ భ�� 

�వ�ాలను క��� ��ా య��. భ�� �వ�ాల� ��ంట�ల��  ఉన�ట��� ే�ాట�� గ�ంటల�� �� మ���� ��ా య��.  
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�ాల� 2# భ�� ఉన� వ���� ��ర�: భ�� ఎవ�� ��ర� �ద ఉన��ో  �ా�� ��ర� ��ా య��. భ�� ఎవ�� ��ర� �ద ఉన��ో 

ఆ వ���� క�ట�ంబ సభ��డ�/క�ట�ంబ సభ���ాల� �ాక�� ��� �ార� ���� ఊ���  ఉ���, ఆ భ��ల� ఈ క�ట�ంబ సభ��లక� 

�ాట� వ�ే� ప���ి�� ఉ����ా�� ��ర� ��ా య��.  

�ాల� 3# పట��  ��ంబ�/ ఖ��� ��ంబ�: పట��  ��ంబ�/ఖ��� ��ంబ� ��ా య��. పట��  ��ంబ�, ఖ��� ��ంబ� ��ండూ ఒకట�.  

�ాల� 4# త�� ��ీ� ర�ం: త�� భ�� అ�నట���ే ఎ�� ఎక�ాల� ఉన���, ఎ�� గ�ంటల� వ�న��� ��ా య��. ఇందుల� 

�ాట� ����ా పంచు��క�� ��� ప�సు� తం అనుభ�సు� న� భ�� �వ�ాల� ��ా య��. 

�ాల� 5&7&11&13 �ాగ� �ర� రకం*: త��, క��ి�/�ెలక భ�� �ాగ�ల� ఉన�ట���ే �ాగ� �ర� ర�ా�� ��� చూ�ి 

��ా య��. త�� ��ీ� ర�ం ��ా �ినట���ే త�� పక�న �ాల� ల� �ాగ� �ర� రకం ��ా య��. క��ి�/�ెలక ��ీ� ర�ం ��ా �ినట���ే 

��� పక�న �ాల� ల� �ాగ� �ర� రకం ��ా య��.  

�ాల� 6# క��ి�/�ెలక �ాగ�ల� వ�న� భ�� ��ీ� ర�ం: క��ి�/�ెలక భ�� ఉన�ట���ే �ాగ�ల� ఎ�� ఎక�ాల�, ఎ�� 

గ�ంటల� ఉ���� ��ా య��. ఇందుల� �ాట� ����ా పంచు��క�� ��� తన �ాట� ��ంద వ�ే� అవ�ాశం ఉన� భ�� 

�వ�ాల� ��ా య��. 

�ాల� 8# క��ి�/�ెలక �ాశ�త �డ� ��ీ� ర�ం*: క��ి�/�ెలక భ�� �ాశ�త �డ� అ�నట���,ే ఆ భ�� ఎ�� 

ఎక�ాల�, ఎ�� గ�ంటల� ఉన��� ��ా య��. ఇందుల� �ాట� ����ా పంచు��క�� ��� తన �ాట� ��ంద వ�ే� అవ�ాశం 

ఉన� భ�� �వ�ాల� ��ా య��. 

�ాల� 9#  భ�� సంక��ం�న ���నం*: భ�� ఏ రకం�ా సంక��ం�ం�ో  ��� చూ�ి ��ా య��  

�ాల� 10 ���� �ా� మంల� ఉన� త�� ��ీ� ర�ం: త�� భ�� అ�నట���ే ఎ�� ఎక�ాల� ఉన���, ఎ�� గ�ంటల� వ�న��� 

��ా య��. ఇందుల� �ాట� ����ా పంచు��క�న�ప�ట��� అనుభ�సు� న� భ�� �వ�ాల� క��� ��ా య��. 

�ాల� 12 ���� �ా� మంల� ఉన�క��ి�/�ెలక �ాగ�ల� వ�న� భ�� ��ీ� ర�ం: క��ి�/�ెలక భ�� ఉన�ట���ే �ాగ�ల� 

ఎ�� ఎక�ాల�, ఎ�� గ�ంటల� ఉ���� ��ా య��. ఇందుల� �ాట� ����ా పంచు��క�న�ప�ట��� అనుభ�సు� న� భ�� 

�వ�ాల� క��� ��ా య�� 

�ాల� 14 ���� �ా� మంల� ఉన�క��ి�/�ెలక �ాశ�త �డ� ��ీ� ర�ం*: క��ి�/�ెలక భ�� �ాశ��� �డ� అ�నట���ే ఆ 

భ�� ఎ�� ఎక�ాల�, ఎ�� గ�ంటల� ఉన��� ��ా య��. ఇందుల� �ాట� ����ా పంచు��క�న� అనుభ�సు� న� భ�� 

�వ�ాల� క��� ��ా య�� 

�ాల� 15# క��ి�/�ెలక �ాశ�త �డ� అ�నట� ��ే �ారణం*: క��ి�/�ెలక �ాశ�త �డ� అ�నట���ే�� ఈ ప�శ� 

అడ�ా�. �ాశ�త �డ�క� గల �ారణ�లను ��� ల� చూ�ి ��ా య��   

���గం I: 

క�ట�ంబ ప�సంపద �వ�ాల� (�ాల� 1&2&3): క�ట�ంబంల� ఉన� �త�ం ప�సంపద �వ�ాల� ��ా య��. ట�బ�� ల� 

�వ��ం�న అ�� ర�ాల ప�వ�ల� ఉ���య� ల��ా అ����, ఉన�ట���ే ఏఏ ప�వ�ల� ఎ����� వ����� అ��� 

సంఖ� ��ా య��. ��ళ� సంఖ� �ా��టప��డ� ��ళ� �ా�ాలల� వ�ం�ే ��ళ� సంఖ��� స� ��ా య��. 

 


