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కవేంద్ర ఆర్ధిక సర్వే  2022 

ఆర్ధిక మేంత్రర నిర్మలా సీతార్ామన్ 2021-22 ఆర్ధిక సర్వేను 31 జనవర్ధ 2022న పార్లమ ేంట లో సమర్ధపేంచార్ు. ఆర్ధిక 
సర్వేను సమర్ధపేంచి, పాలసీ విధానాలను సూచిేంచడానికి కవేంద్ర బడజెట కు మ ేంద్ు పార్లమ ేంట లో పునః బడజెట ఆర్ధిక సర్వేను 
సభలో పరవేశ పెడతార్ు . పీర-బడజెట ఎకనామిక్ సర్వేను చీఫ్ ఎకనామిక్ అడజవేజర్ (CEA) నేతృతేేంలోని బృేంద్ేం ర్చిేంచిేంది. 
దీని సమర్పణకు కొనిి ర్ోజుల మ ేంద్ు, కొతత  సీఈఏగా ఆర్ధికవేతత  V అనేంత నాగవశేర్న్ ను కవేంద్రేం నియమిేంచిేంది. 

ఆర్ధిక సర్వే  అేంట ేఏమిటి? 

• ఆర్ధిక సర్వే అనేది ఆర్ధిక మేంత్రరతే శాఖ యొకక వార్ధిక పతరేం. ఇది దేశ ఆర్ధిక పరగత్రని మర్ధయ  గత 12 నెలల 
సమసయలను సమీక్షిసుత ేంది. 

• పరభ తేేం పరా ర్ేంభేంచిన కీలకమ ైన అభవృదిి  పథకాల పనితీర్ుకు సేంబేంధిేంచిన సమాచార్ానిి సర్వే అేందిసుత ేంది. 
పరధాన పరభ తే విధానాల పనితీర్ు 
మర్ధయ  వాటి పరభావానిి కూడా 
పతరేం వివర్ధసుత ేంది. 

•  
• ఆర్ధిక సర్వే పరధాన ఆర్ధిక పర్ధణామాలు, 

సూి ల ఆర్ధిక అేంశాలు, ద్రవయయలబణేం 
మర్ధయ  ఇతర్ ఆర్ధిక అేంశాలను 
చర్ధిసుత ేంది. దేశ ఆర్ధిక వయవసిపెవ 
వయవసాయేం, వాతావర్ణ మార్ుపలు మర్ధయ  ఉపాధి పరభావేం వేంటి వాటిని కూడా ఈ పతరేం విశదీకర్ధసుత ేంది. 

• 1వ ఆర్ధిక సర్వే 1950-51లో పరవేశపెటటబడిేంది. అయితే 1964 సేంవతసర్ేం వర్కు బడజెట తో సహా దీనిని 
సమర్ధపేంచేవార్ు. 

  

ఆర్ధిక సర్వే  2021-22 లోని మ ఖాయేంశాలు 

2022-23 ఆర్ధిక సేంవతసర్ేంలో (FY23) భార్త ఆర్ధిక వయవసి 8-8.5 శాతేం వృదిి  చజేంద్ుత ేంద్ని పరభ తేేం చూస్త ేంది. 
పరసుత త ఆర్ధిక సేంవతసర్ేం 2021-22 (FY22)లో GDP వృదిి ర్వటు 9.2 శాతేంగా అేంచనా వేయబడిేంది. ఆర్ధిక సర్వే పరకార్ేం, 
2025 నాటికి USD 5 టిరలియన్ GDP సాధిేంచడానికి, భార్తదేశేం ఈ కాల పర్ధమిత్రలో మౌలిక సద్ుపాయాలపెవ USD 
1.4 టిరలియన్ మేర్ ఖర్ుి చేయాలిస ఉేంటుేంది. 

http://www.careerpower.in/
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2021-22తో ప్ లిసతత  2022-23లో గణనీయమ ైన బేస్ ఎఫెక్ట లు అేంద్ుబాటులో లేకప్ వడమే తకుకవ అేంచనాకు పరధాన 
కార్ణేం. వాసతవానికి, 2021-22 కూయ3 మర్ధయ  కూయ4లో ఈ బేస్ ఎఫెక్ట లు లేనపుపడు మర్ధయ  ఆర్ధిక కార్యకలాపాలు 
పుేంజుకోవడేం పరా ర్ేంభేంచినపుపడు, 2021-22 వార్ధిక సేంవతసర్ేం యొకక ర్ ేండవ భాగేంలో సగటు వృదిి  కవవలేం 5.6% 
మాతరమే ఉేంది. 

ఆర్ధిక వయవసి యొకక సథిత్రగత లు 

• భార్తీయ ఆర్ధిక వయవసి 2020-21లో 7.3 శాతానికి తగధిన తర్ాేత 2021-22లో (మొద్టి అధునాతన అేంచనాల 
పరకార్ేం) వాసతవ పర్ేంగా 9.2 శాతేం వృదిి చజేంద్ుత ేంద్ని అేంచనా వేయబడిేంది. 

• 2022-23లో వాసతవ పర్ేంగా GDP 8- 8.5 శాతేం 
పెర్ుగ త ేంద్ని అేంచనా వేయబడినది. 

•  
• ఆర్ధిక వయవసి పునర్ుజె్జవనానికి తోడాపటు అేందిేంచడానికి ఆర్ధిక 

వయవసి మేంచి సథిత్రలో ఉనిేంద్ున ర్ాబో యేి సేంవతసర్ేం పెవవైేట 
ర్ేంగ పెటుట బడులను ప్ర తసహ ేంచడానికి సథది్ేంగా ఉేంది. 

• 2022-23లో వాసతవ జిడిపథ వృదిి వర్ుసగా 8.7 శాతేం మర్ధయ  
7.5 శాతేంగా ఉేంటుేంద్ని పరపేంచ బాయేంక్ మర్ధయ  ఆసథయన్ 
డజవలప మ ేంట బాయేంక్ తాజా అేంచనాలతో ఈ అేంచనాను ప్ లివచుి. 

• IMF యొకక తాజా వర్ల్్డ ఎకనామిక్ ఔట లుక్ అేంచనాల పరకార్ేం, భార్తదేశేం యొకక వాసతవ GDP 2021-22 
మర్ధయ  2022-23లో 9 శాతేం మర్ధయ  2023-2024లో 7.1 శాతానికి పెర్ుగ త ేంద్ని అేంచనా వేయబడిేంది, 
ఇది భార్తదేశేం అతయేంత వేగేంగా అభవృదిి  చజేంద్ుత ని పరధాన ఆర్ధిక వయవసిగా మార్ుత ేంది అనే విషయానిి 
సపషటేం చేసుత ేంది. 

• వయవసాయేం మర్ధయ  అనుబేంధ ర్ేంగాలు 3.9 శాతేం, 2021-22లో పర్ధశరమ 11.8 శాతేం మర్ధయ  సతవల ర్ేంగేం 
8.2 శాతేం వృదిి  చజేంద్ుతాయని అేంచనా. 

• ఆన్-డిమాేండ్ వెవపు, 2021-22లో వినియోగేం 7.0 శాతేం, సూి ల సథిర్ మూలధన నిర్ామణేం (GFCF) 15 శాతేం, 
ఎగ మత లు 16.5 శాతేం మర్ధయ  దిగ మత లు 29.4 శాతేం పెర్ుగ తాయని అేంచనా వేయబడిేంది. 

• సూి ల ఆర్ధిక సథిర్తే సూచికలు 2022-23 సవాళ్లను సీేకర్ధేంచడానికి భార్త ఆర్ధిక వయవసి మేంచి సాి నేంలో ఉేంద్ని 
సూచిసుత నాియి. 

• అధిక విదేశీ మార్క నిలేల కలయిక నిర్ేంతర్ విదేశీ పరతయక్ష పెటుట బడులు మర్ధయ  పెర్ుగ త ని ఎగ మత్ర 
ఆదాయాలు 2022-23లో సాధయమయిేయ గోల బల్డ లికిేడిటీ టేపర్ధేంగ కు ఎద్ుర్ోకడానికి బలానిి చేకూర్ుసాత యి అని 
పతర్కకనాిర్ు. 

• covid కార్ణేంగా ఆర్ోగయ పరభావేం మర్ధేంత తీవరేంగా ఉనిపపటికీ, 2020-21లో పూర్ధత లాక్ డౌన్ ద్శలో 
"కోవిడ్  ర్ ేండవ తర్ేంగేం" యొకక ఆర్ధిక పరభావేం చాలా తకుకవగా నమోద్ు అయినది. 

http://www.careerpower.in/
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• భార్త పరభ తేేం యొకక విశిషట పరత్రసపేంద్న, సమాజేంలోని ద్ుర్బలమ ైన వర్ాి లు మర్ధయ  వాయపార్ ర్ేంగేంపెవ 
పరభావానిి తగధిేంచడానికి భద్రతా-వలయాలను కలిగధ ఉేంది, వృదిిని పెేంచడానికి మూలధన వయయేంలో 
గణనీయమ ైన పెర్ుగ ద్ల మర్ధయ  నిర్ేంతర్ దీర్ఘకాలిక విసతర్ణ కోసేం సర్ఫర్ా వెవపు సేంసకర్ణలను 
తీసుకువచిినది. 

వితత  విధానేంలో అభవృదిి  

2021-22 బడజెట అేంచనాలలో (2020-21 తాతాకలిక వాసతవాలు) అేంచనా వేసథన 9.6 శాతేం వృదిికి వయత్రర్వకేంగా కవేంద్ర 
పరభ తేేం (ఏపథరల్డ నుేండి నవేంబర్ 2021 వర్కు) ఆదాయ వసూళ్లల  67.2 శాతేం (YoY) పెర్ధగాయి.  

• సూి ల పనుి ఆదాయేం 2021 ఏపథరల్డ నుేండి నవేంబర్ 
వర్కు సేంవతసర్ానికి సేంబేంధిేంచి 50 శాతానికి పెవగా 
వృదిిని నమోద్ు చేసథేంది. 2019-2020కి 
సేంబేంధిేంచిన కోవిడ్ మ నుపటి సాి యిలతో ప్ లిసతత  ఈ 
పనితీర్ు బలేంగా ఉేంది. 

• ఏపథరల్డ-నవేంబర్ 2021లో, మౌలిక సద్ుపాయాల 
కలపనతో కూడిన ర్ేంగాలపెవ ద్ృష్థట  సార్ధేంచడేంతో 
మూలధన వయయేం (Capex) 13.5 శాతేం (YoY) పెర్ధగధేంది. 

• సథిర్మ ైన ర్ాబడి సతకర్ణ మర్ధయ  లక్షయ వయయ విధానేం 2021 ఏపథరల్డ నుేండి నవేంబర్ వర్కు ఆర్ధిక లోటును BE 
లో 46.2 శాతేంగా కలిగధ ఉేంది. 

• COVID-19 కార్ణేంగా పెర్ధగధన ర్ుణాలతో, కవేంద్ర పరభ తే ర్ుణేం 2019-20లో GDPలో 49.1 శాతేం నుేండి 2020-
21లో GDPలో 59.3 శాతానికి పెర్ధగధేంది, అయితే ఆర్ధిక వయవసి ర్ధకవర్ీతో దీనిలో క్షీణత కనిపథసుత ేంది అని అేంచనా. 

బాహ్య ర్ేంగాలు  

• పరసుత త ఆర్ధిక సేంవతసర్ేంలో భార్తదేశ సర్ుకుల ఎగ మత లు మర్ధయ  దిగ మత లు బలేంగా పుేంజుకునాియి 
మర్ధయ  కోవిడ్ కు మ ేంద్ు ఉని సాి యిలను 
అధిగమిేంచాయి.  

• బలహీనమ ైన పర్ాయటక ఆదాయాలు ఉనిపపటికీ, 
ర్ాబడులు మర్ధయ  చజలిలేంపులు ర్ ేండూ కోవిడ్ పూర్ే 
సాి యిలను దాటడేంతో నికర్ సతవలోల  గణనీయమ ైన 
వృదిి  ఉేంది. 

http://www.careerpower.in/
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• నిర్ేంతర్ విదేశీ పెటుట బడుల పరవాహ్ేం, నికర్ బాహ్య వాణిజయ ర్ుణాల పునర్ుది్ర్ణ, అధిక బాయేంకిేంగ మూలధనేం 
మర్ధయ  అద్నపు పరతేయక డరా యిేంగ ర్ ైటస (SDR) కవటాయిేంపుల కార్ణేంగా 2021-22 పరథమారి్ేంలో నికర్ 
మూలధన పరవాహ్ేం US$ 65.6 బిలియనలకు చేర్ుకుేంది. 

• భార్తదేశేం యొకక బాహ్య ర్ుణేం 2021 సెపెటేంబర్ చివర్ధ నాటికి US $ 593.1 బిలియనలకు పెర్ధగధేంది, ఇది ఒక 
సేంవతసర్ేం కిరతేం US $ 556.8 బిలియనల  నుేండి పెర్ుగ తూ వచిినది, ఇది IMF దాేర్ా అద్నపు SDR 
కవటాయిేంపులు, అధిక వాణిజయ ర్ుణాలను పరత్రబిేంబిసుత ేంది. 

• విదేశీ మార్క నిలేలు 2021-22 పరథమారి్ేంలో US$ 600 బిలియనలను దాటాయి మర్ధయ  డిసెేంబర్ 31, 2021 
నాటికి US $ 633.6 బిలియనలను తాకాయి. 

• నవేంబర్ 2021 చివర్ధ నాటికి, చజవనా, జపాన్ మర్ధయ  సథేటెర్ాల ేండ్ తర్ాేత భార్తదేశేం పరపేంచేంలోనే నాలివ 
అత్రపెది్ ఫార్ క్స నిలేలను కలిగధ ఉేంది. 

ద్రవయ నిర్ేహ్ణ మర్ధయ  ఆర్ధిక మధయవర్ధతతేేం 

• వయవసిలో లికిేడిటీ(ద్ర వ్య ం) మిగ లులోనే ఉేంది.  
• 2021-22లో ర్ ప్  ర్వటు 4 శాతేంగా 

కొనసాగధేంచబడిేంది. 
• మర్ధేంత లికిేడిటీని అేందిేంచడానికి G-Sec 

అకిేజిషన్ ప్ర గార మ్ మర్ధయ  సెపషల్డ లాేంగ-
టర్మ ర్ ప్  ఆపర్వషన్స వేంటి వివిధ చర్యలను RBI 
చేపటిటేంది. 

మహ్మామర్ధ యొకక కార్ణేంగా ఏర్పడని ఆర్ధిక అసథిర్త 
వాణజియ బాయేంకిేంగ వయవసి దాేర్ా బాగా ఎద్ుర్కకనబడనిద:ి 

• బాయేంక్ క రడిట వృదిి 2021-22లో కరమేంగా 2021 ఏపథరల్డ 5.3 శాతేం నుేండి 31 డిసెేంబర్ 2021 నాటికి 9.2 శాతానికి 
పెర్ధగధేంది. 

• ష్ెడూయల్్డ కమర్ధియల్డ బాయేంక్ ల (SCBలు) సూి ల నిర్రి్క అడాేన్స ల నిషపత్రత  2017-18 చివర్ధనాటికి 11.2 శాతేం 
నుేండి సెపెటేంబర్ 2021 చివర్ధ నాటికి 6.9 శాతానికి తగధిేంది. 

• ఇదే కాలేంలో నికర్ నిర్రి్క అడాేనెసస్ నిషపత్రత  6 శాతేం నుేంచి 2.2 శాతానికి తగధిేంది. 
• 2013-14లో 13 శాతేంగా ఉని SCBల ర్ధస్క-వెయిటడె్ అసెట నిషపత్రత  సెపెటేంబర్ 2021 చివర్ధ నాటికి 16.54 

శాతానికి పెర్ధగధేంది. 
• సెపెటేంబర్ 2021తో మ గధసత కాలానికి పరభ తే ర్ేంగ బాయేంకులకు ఆసుత లపెవ ర్ాబడి మర్ధయ  ఈకిేటీపెవ ర్ాబడి 

సానుకూలేంగా కొనసాగధేంది. 
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కాయపథటల్డ మార్ కటల కు అసాధార్ణమ నై సేంవతసర్ేం 

ర్ూ.89,066 కోటుల  ఏపథరల్డ-నవేంబర్ 2021లో 75 ఇనీష్థయల్డ 
పబిల క్ ఆఫర్ధేంగ (IPO) ఇషూయల దాేర్ా  సతకర్ధేంచబడా్ యి, ఇది 
గత ద్శాబిేంలో అనిి సేంవతసర్ాల కేంటే చాలా ఎకుకవ. 

• అకోట బర్ 18, 2021న సెనెసక్స మర్ధయ  నిఫ్ీటలు 
61,766 మర్ధయ  18,477 వది్ గర్ధషట సాి యికి 
చేర్ుకునాియి. 

• పరధాన అభవృదిి  చజేంద్ుత ని మార్ కట ఆర్ధిక వయవసిలలో, భార్తీయ మార్ కటుల  ఏపథరల్డ-డిసెేంబర్ 2021లో 
సహ్చర్ దేశాలను అధిగమిేంచాయి.  

ధర్లు మర్ధయ  ద్రవయయలబణేం 

• 2020-21 యొకక సేంబేంధిత కాలేంలో 6.6 శాతేం 
నుేండి 2021-22 (ఏపథరల్డ-డిసెేంబర్)లో సగటు 
హెడ్ ల వన్ CPI- సేంయ కత ద్రవయయలబణేం 5.2 శాతానికి 
తగధిేంచబడిేంది. 

• ఆహార్ ద్రవయయలబణేం తగిడేం వలల  ర్ధటెవల్డ ద్రవయయలబణేం 
తగ ి మ ఖేం పటిటేంది. 
ఆహార్ ద్రవయయలబణేం 2021-22లో (ఏపథరల్డ నుేండి 
డిసెేంబర్ వర్కు) 2.9 శాతేం కనిషట సాి యికి 
చేర్ుకుేంది, 

• గత సేంవతసర్ేం ఇదే కాలేంలో 9.1 శాతేంగా ఉేంది.  
• సమరి్వేంతమ ైన సర్ఫర్ా  నిర్ేహ్ణ సేంవతసర్ేంలో చాలా అవసర్మ ైన వసుత వుల ధర్లను నియేంతరణలో 

ఉేంచిేంది. 
• పపుపధానాయలు, వేంటనూనెల ధర్ల పెర్ుగ ద్లను అర్ధకటేటేంద్ుకు మ ేంద్సుత  చర్యలు చేపటాట ర్ు. 
• సెేంటరల్డ ఎక ైసజ లో తగధిేంపు మర్ధయ  అనేక ర్ాష్టాట ా లు విలువ ఆధార్ధత పనుిలో తగధిేంపులు పెటరర లు మర్ధయ  డీజిల్డ 

ధర్లను తగధిేంచడేంలో సహాయపడిేంది. 

2021-22లో (ఏపథరల్డ నుేండ ిడసిెేంబర్ వర్కు) టరకు ధర్ల సూచీ (WPI) ఆధార్ేంగా టరకు ద్రవయయలబణేం 12.5 శాతానికి 
పరె్ధగధేంద.ి దనీిక ికార్ణేం: 

• మ నుపటి సేంవతసర్ేంలో తకుకవ బేస్, 
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• ఆర్ధిక కార్యకలాపాలు పుేంజుకోవడేం, 
• మ డి చమ ర్ు మర్ధయ  ఇతర్ దిగ మత్ర ఇన్ పుట ల అేంతర్ాె తీయ ధర్లలో తీవర పెర్ుగ ద్ల. 
• అధిక సర్ుకు ర్వాణా ఖర్ుిలు. 

సుసథిర్మ నై అభవృదిి  మర్ధయ  వాతావర్ణ మార్ుప 

• NITI ఆయోగ SDG ఇేండియా ఇేండజక్స మర్ధయ  డాష బో ర్్ లో భార్తదశేేం యొకక మొతతేం స్ కర్ 2019-20లో 
60 మర్ధయ  2018-19లో 57 నుేండ ి2020-21లో 66కి మ ర్ుగ పడిేంది. 

• ఫరేంట ర్నిర్ల సేంఖయ (65-99 స్ కర్ధేంగ) 2019-
20లో 10 నుేండి 2020-21లో 22 ర్ాష్టాట ా లు 
మర్ధయ  UTలకు పెర్ధగధేంది. 

• ఈశానయ భార్తదేశేంలో, NITI ఆయోగ నార్త-ఈసటనా్ 
ర్ీజియన్ డిసథట కా్ట SDG ఇేండజక్స 2021-22లో 64 
జిలాల లు ఫరేంట ర్నిర్స మర్ధయ  39 జిలాల లు 
పరద్ర్శకులుగా ఉనాియి. 

• భార్తదేశేం పరపేంచేంలో పదో  అత్రపెది్ అటవీ 
విసీత ర్ణేం కలిగధ ఉేంది.  

• 2020లో, 2010 నుేండి 2020 వర్కు అటవీ విసీత ర్ాణ నిి పెేంచడేంలో భార్తదేశేం పరపేంచవాయపత ేంగా మూడవ 
సాి నేంలో నిలిచిేంది. 

• 2020లో, భార్తదేశేం యొకక మొతతేం భౌగోళిక పరా ేంతేంలో అడవులు 24% ఆకరమిేంచాయి, ఇది పరపేంచేంలోని 
మొతతేం అటవీ పరా ేంతేంలో 2% ఆకరమిేంచిేంది. 

• ఆగస్ట 2021లో, పాల సథటక్ వేస్ట మేనేజ మ ేంట అమ ేండ్ మ ేంట ర్ూల్డస, 2021 నోటిఫెవ చేయబడిేంది, ఇది 2022 నాటికి 
సథేంగధల్డ యూజ పాల సథటక్ ని ద్శలవారీ్గా తొలగధేంచాలి అనే  లక్షయేంతో లక్షయేంతో పనిచేసుత ేంది. 

• పాల సథటక్ పాయకవజిేంగ కి సేంబేంధిేంచి ఉతపత్రత  దార్ుల బాధయతపెవ సవివర్మ ైన డరా ఫ్టట ర్ గ యలేషన్ నోటిఫెవ చేయబడిేంది. 
• గేంగా పరధాన నది మర్ధయ  దాని ఉపనద్ులలో ఉని సూి ల కాలుషయ పర్ధశరమల (GPIలు) సమమత్ర సథిత్ర 2017లో 

39% నుేండి 2020లో 81%కి మ ర్ుగ పడిేంది. 
• 2017లో ర్ోజుకు 349.13 మిలియన్ లీటర్ుల  (MLD) నుేండి 2020లో 280.20 MLDకి తగ ి ద్ల కాలుషయ వయర్ాి ల 

విడుద్ల సాి యి తగధిేంది. 
• నవేంబర్ 2021లో గాల స్ి లో జర్ధగధన 26వ కానఫర్ న్స ఆఫ్ పారీ్టస్ (COP 26)లో విడుద్ల చేసథన జాతీయ 

పరకటనలో భాగేంగా, ఉదాి ర్ాలను మర్ధేంత తగధిేంచేేంద్ుకు 2030 నాటికి సాధిేంచాలిసన పరత్రష్టాట తమక లక్షయయలను 
పరధాని పరకటిేంచార్ు. 

• బ దిిహీనమ ైన మర్ధయ  విధేేంసక వినియోగానికి బద్ులుగా బ దిిపూర్ేకేంగా మర్ధయ  ఉదేిశపూర్ేకేంగా 
వినియోగధేంచుకోవాలని ఉదోబధిసూత  'ల వఫ్' (పర్ాయవర్ణేం కోసేం జ్జవనశ ైలి) అనే ఏకపద్ ఉద్యమేం పరా ర్ేంభేంచాలిసన 
అవసర్ేం ఉేంది. 
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వయవసాయేం మర్ధయ  ఆహార్ నిర్ేహ్ణ 

• 2020-21లో 3.6% మర్ధయ  2021-22లో 3.9% వృదిిని నమోద్ు చేసూత  దేశేంలోని సూి ల విలువ జోడిేంపు 
(GVA)లో వయవసాయ ర్ేంగేం గత ర్ ేండేళ్లలో 18.8% (2021-22) గణనీయమ ైన వృదిిని సాధిేంచిేంది. 

• పేంటల వెవవిధీయకర్ణను ప్ర తసహ ేంచడానికి కనీస మది్త  ధర్ (MSP) విధానేం ఉపయోగధేంచబడుతోేంది. 
• 2014 నాటి SAS నివేదికతో ప్ లిసతత  పేంట ఉతపత్రత  

నుేండి నికర్ వసూళ్లల  తాజా సథటుయయేిషన్ 
అసెస్ మ ేంట సర్వే (SAS)లో 22.6% పెర్ధగాయి.  

• పశుసేంవరి్క, పాడి పర్ధశరమ మర్ధయ  మతసయ 
పర్ధశరమలతో సహా అనుబేంధ ర్ేంగాలు అధిక వృదిి  
ర్ేంగాలుగా మర్ధయ  వయవసాయ ర్ేంగేంలో మొతతేం 
వృదిికి పరధాన కార్కాలుగా సథిర్ేంగా అభవృదిి  
చజేంద్ుత నాియి. 

• 2019-20తో మ గధసథన గత ఐదేళ్లలో పాడి పర్ధశరమల ర్ేంగేం 8.15% CAGR వది్ వృదిి  చజేందిేంది. ఇది వయవసాయ 
కుటుేంబాల సమూహాలలో వార్ధ సగటు నెలవారీ్ ఆదాయేంలో 15% వాటాతో సథిర్మ ైన ఆదాయ వనర్ుగా ఉేంది. 

• మౌలిక సద్ుపాయాల అభవృదిి , సబిసడీ ర్వాణా మర్ధయ  మ ైకరో  ఫుడ్ ఎేంటర్ పెవజై స్ అధికార్ధకీకర్ణకు మది్త  
వేంటి వివిధ చర్యల దాేర్ా పరభ తేేం ఫుడ్ పరా సెసథేంగ ను సులభతర్ేం చేసుత ేంది. 

• భార్తదేశేం పరపేంచేంలోనే అత్రపెది్ ఆహార్ నిర్ేహ్ణ కార్యకరమాలలో ఒకటిగా నడుస్త ేంది. 
పరధాన మేంత్రర గర్ీబ్ కళ్యయణ్ యోజన (PMGKY) వేంటి పథకాల దాేర్ా ఆహార్ భద్రతా నెట వర్క ల కవర్వజ్జని 
పరభ తేేం మర్ధేంత విసతర్ధేంచిేంది. 

పర్ధశరమ మర్ధయ  మౌలిక సద్ుపాయాలు 

• ఏపథరల్డ-నవేంబర్ 2020లో (-)15.3 
శాతేంతో ప్ లిసతత  2021 ఏపథరల్డ-నవేంబర్ 
మధయ కాలేంలో పార్ధశరా మిక ఉతపత్రత  సూచిక 
(IIP) 17.4 శాతేం (YoY) వది్ పెర్ధగధేంది.  

• భార్తీయ ర్ లైేేలకు 2009-14 నుేండ ి
ప్ లిసతత  సగటు వార్ధిక 
మూలధనేంర్ూ.  45,980 కోటుల  నుేండ ి
ర్ూ.2020-21లో 155,181 కోటల కు పరె్ధగధేంద ి
మర్ధయ  దనీిని మర్ధేంత పేెంచడానిక ి2021-22లో ర్ూ.215,058 కోటుల  బడజెట చయేబడిేంద ి– 2014 సాి యితో 
ప్ లిిత ేఇద ిఐద్ు ర్ టుల  పరె్ధగధేంది. 
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• 2019-20లో ర్ోజుకు 28కి.మీల నుేండి 2020-21లో ర్ోజుకు ర్ోడు్  నిర్ామణాల పర్ధధి 36.5 కి.మీలకు గణనీయేంగా 
పెర్ధగధేంది - ఇది 30.4 శాతేం పెర్ధగధేంది. 

• మహ్మామర్ధ (RBI అధయయనేం) ఉనిపపటికీ 2021-22 జూల వ-సెపెటేంబర్ తజవమైాసథకేంలో పెది్ కార్కపర్వట ల అమమకాల 
నిషపత్రతకి నికర్ లాభేం ఆల్డ-టెవమ్ గర్ధషట సాి యి 10.6 శాతానికి చేర్ుకుేంది. 

• పరర డక్షన్ లిేంక్్ ఇనెసేంటివ్ (PLI) పథకేం యొకక పర్ధచయేం దాేర్ా మౌలిక సద్ుపాయాలకు అేందిేంచిన పరధాన 
ప్ర తాసహ్ేం-భౌత్రక మర్ధయ  డిజిటల్డ ర్ ేండిేంటితోపాటు, లావాదేవీల ఖర్ుిలను తగధిేంచడానికి మర్ధయ  
వాయపార్ానిి చేయడేంలో సౌలభాయనిి మ ర్ుగ పర్ధచే చర్యలతో పాటు, ర్ధకవరీ్ వేగానికి తోడపడుత ేంది. 

సతవలు 

• సతవల GVA 2021-22 జూల వ-సెపెటేంబర్ తజవమైాసథకేంలో పీర-పాేండమిక్ సాి యిని దాటిేంది; అయినపపటికీ, వాణిజయేం, 
ర్వాణా మొద్ల వన కాేంటాక్ట ఇేంటెనిసవ్ ర్ేంగాల GVA ఇపపటికీ మహ్మామర్ధ మ ేంద్ు సాి యి కేంటే తకుకవగానే 
ఉేంది. 

• 2021-22లో మొతతేం సతవా ర్ేంగేం GVA 8.2 శాతేం వృదిి  చజేంద్ుత ేంద్ని అేంచనా.  
• ఏపథరల్డ-డిసెేంబర్ 2021లో, ర్ ైలు సర్ుకు ర్వాణా దాని covid మ నుపటి సాి యిని దాటిేంది, అయితే ఎయిర్ ఫెవటై 

మర్ధయ  ప్ ర్ట టరా ఫథక్ దాదాపు మహ్మామర్ధ 
పూర్ే సాి యికి చేర్ుకునాియి, దేశీయ 
వాయ  మర్ధయ  ర్ ైలు పరయాణీకుల ర్దీి  
కరమేంగా పెర్ుగ తోేంది. 

• 2021-22 మొద్టి అరి్ భాగేంలో, సతవా ర్ేంగేం 
US$ 16.7 బిలియనల  FDI (విదేశీ పరతయక్ష 
పెటుట బడులు) పర ేందిేంది - ఇది భార్తదేశేంలోకి 
వచిిన మొతతేం ఎఫ్ డిఐలో దాదాపు 54 
శాతేం. 

• IT-BPM సతవల ఆదాయేం 2020-21లో 
US$194 బిలియనలకు చేర్ుకుేంది, అదే 
సమయేంలో 1.38 లక్షల మేంది ఉదో యగ లను చేర్ుికుేంది. 

• IT-BPO సెకాట ర్ లో టెలికాేం నిబేంధనలను తొలగధేంచడేం మర్ధయ  పెవవైేట పతలయర్ లకు అవకాశాలు కలిపేంచడేం వేంట ి
పరధాన పరభ తే సేంసకర్ణలు ఉనాియి. 

• 2020-21 జనవర్ధ-మార్ధి తజవమైాసథకేంలో సతవల ఎగ మత లు కోవిడ్ పూర్ే సాి యిని అధిగమిేంచాయి మర్ధయ  
2021-22 మొద్టి అరి్భాగేంలో 21.6 శాతేం వృదిి  చజేందాయి - సాఫ్టట వేర్ మర్ధయ  IT సతవల ఎగ మత లు పరపేంచ 
డిమాేండ్ తో బలపడిేంది. 

• US మర్ధయ  చజవనా తర్ాేత భార్తదశేేం పరపేంచేంలో 3వ అత్రపదిె్ సాట ర్టప పర్ాయవర్ణ వయవసిగా అవతర్ధేంచిేంది. కొతత  
గ ర్ధతేంపు పర ేందిన సాట ర్టప ల సేంఖయ 2016-17లో 733 నుేండి 2021-22లో 14000కి పెర్ధగధేంది. 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


కవేంద్ర ఆర్ధిక సర్వే-2021-22 
 

Economic Survey-2022  |    Adda247 Telugu       |       www.careerpower.in    |     Adda247 App 

 

• 44 భార్తీయ సాట ర్టప లు 2021లో య నికార్ి హ్ో దాను సాధిేంచాయి, మొతతేం యూనికార్ి ల సేంఖయను 83కి 
తీసుకువెళ్యల యి, వీటిలో ఎకుకవ భాగేం సతవల ర్ేంగేంలో ఉనాియి. 

సామాజిక మౌలిక సద్ుపాయాలు మర్ధయ  ఉపాధి 

• 16 జనవర్ధ 2022 నాటికి 157.94 కోటల  డోస్ ల COVID-19 వాయకిసన్ లు అేందిేంచబడా్ యి. మొద్టి డోస్ 91.39 
కోటుల  మర్ధయ  ర్ ేండవ డోస్ 66.05 కోటుల .  

• ఆర్ధిక వయవసి పునర్ుది్ర్ణతో, 2020-21 
చివర్ధ తజవైమాసథకేంలో ఉపాధి సూచికలు 
మహ్మామర్ధకి మ ేంద్ు సాి యికి 
పుేంజుకునాియి. 

• మార్ధి 2021 వర్కు తజవమైాసథక పీర్ధయాడిక్ 
లేబర్ ఫ్ ర్స సర్వే (PFLS) డేటా పరకార్ేం, 
మహ్మామర్ధ బార్ధన పడిన పటటణ ర్ేంగేంలో 
ఉపాధి దాదాపు మహ్మామర్ధ మ ేంద్ు 
సాి యికి పుేంజుకుేంది. 

• ఎేంపాల యియస్ పరా విడజేంట ఫేండ్ ఆరి్నెవజవషన్ (EPFO) డటేా పరకార్ేం, ర్ ేండవ COVID వేవ్ సమయేంలో ఉదో యగాల 
అధికార్ధకీకర్ణ కొనసాగధేంది; ఉదో యగాల అధికార్ధకీకర్ణపెవ COVID యొకక పరత్రకూల పరభావేం మొద్టి COVID వేవ్ 
సమయేంలో కేంటే చాలా తకుకవగా ఉేంది. 

• GDP నిషపత్రతలో కవేంద్రేం మర్ధయ  ర్ాష్టాట ా లచే సామాజిక సతవలపెవ (ఆర్ోగయేం, విద్య మర్ధయ  ఇతర్ులు) ఖర్ుి 
2014-15లో 6.2% నుేండి 2021-22లో 8.6%కి పెర్ధగధేంది (BE). 

• జల్డ జ్జవన్ మిషన్ (జవజవఎేం) కిేంద్ 83 జిలాల లు ‘హ్ర్ ఘర్ జల్డ’ జిలాల లుగా మార్ాయి. 
• మహ్మామర్ధ సమయేంలో గార మీణ పరా ేంతాలోల  అసేంఘటిత కార్ధమకులకు చేయూత అేందిేంచడానికి మహాతామ గాేంధీ 

జాతీయ గార మీణ ఉపాధి హామీ పథకానికి (MNREGS) నిధుల కవటాయిేంపు పెర్ధగధేంది. 

జాతీయ కుటుేంబ ఆర్ోగయ సర్వే -5 పరకార్ేం: 

• మొతతేం సేంతానోతపత్రత  ర్వటు (TFR) 2015-16లో 2.2 నుేండి 2019-21లో 2కి తగధిేంది. 
• శిశు మర్ణాల ర్వటు (IMR), ఐదేళ్లలోపు మర్ణాల ర్వటు మర్ధయ  సేంసాి గత జననాలు 2015-16 సేంవతసర్ేం 

కేంటే 2019-21లో మ ర్ుగ పడా్ యి. 
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