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AP సామాజిక ఆర్ధిక సర్వే 2022 (2020-21)  
 

ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌగోళిక, ప్రజా, సామాజిక ఆర్ధిక 
స్థితిగతులు 

 

⚫ ఆంధ్రప్రదేశ్ జనాభా సాంద్రత 2011 జనాభా లెక్కల 
ప్రకారం చదరప్ు కిలోమీటరుకు 304 మంది ఉనాారు 
అఖిల భారత సాి యిలో చదరప్ు కిలోమీటరుక్ు 382 
మంది జనసాంద్రత క్లిగి ఉనాారు. రాష్్టరంలో లంగ నిష్పతిి 
2001 లో 983 న ండ ిపెర్ధగధ 2011 లో 997 కు చేరుకుంది, 
ఇది అఖిల భారత సంఖ్య 943 కనాా ఎకుువ. 

⚫ 2001 లో 62.07 శాతంతో పో లిస్తే  2011 లో ర్ాష్్ర 
అక్షర్ాసయత 67.35 శాతం. రాష్్టరం  అఖిల భారత 
అక్షర్ాసయత ర్వటు 72.98 కనాా  తక్ుకవ శాతం నమోదు 
చేస్ ంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అక్షరాస్యత 1981 లో 29.94 
శాతం నుండి 2011 లో 67.35 క్ు  37 శాతం ప ైగా 
ప రిగింది. మహిళా అక్షర్ాసయత రేటు  2001 లో 52.72 
శాతం నుండి 2011 లో 59.96 శాతానికి ప రిగింది. 

⚫ వృదిిలో ప్ట్ణీకరణ ఒక్ ముఖ్యమ ైన అంశంగా 
ప్రిగణ ంచబడింది. రాష్్టర జనాభాలో మొతేం ప్ట్ణ జనాభా 
2001లో 24.13 శాతంతో పో లిస్తే  2011 లో 29.47 
శాతానికి ప రిగింది. 

⚫ భూ వినియోగ వరగీక్రణ ప్రకారం 37.11%(60.49 లక్షల 
హెకా్ రుు ) భూమి సాగు కిందికి వస్ుే ంది. 22.63%(36.88 
లక్షల హెకా్ రుు ) అటవీ విస్తి రణం కిందక్ు, 12.73%(20.74 
లక్షల హెకా్ రుు ) వయవసాయిేతర అవసర్ాలకు, 
8.20%(13.32 లక్షల హెకా్ రుు ) బీడు మర్ధయు 
నిరుప్యోగకర భూమి కిందక్ు వస్ుే ంది. రాష్్టరంలో 13 
వనయప్రా ణి సంరక్షణా కవందార లు మరియు 3 జాతీయ 
ఉదాయనవనాలు ఉనాాయి. 

⚫ దక్షిణాదిలో రాష్్టరంలో 704.8 మి.మీ వరషపాతం 
నమోద ైంద.ి 2020-21లో ప్శ్చిమ రుతుప్వనాల 
కాలంలో సాధారణం క్ంటే 26.8 % అధికంగా 556.0 
మి.మీ వరషప్ాతం నమోద ైంది. శీ్రకాక్ుళం మరియు 
విజయనగరం మినహా రాష్్టరంలోని అన్నా జిలలా లు అధిక్ 
వరషపాతం, రాయలస్ీమ పరా ంతంలో 65% అధిక్ వరషపాతం 
నమోదు చేయబడింది. 2020-21 కాలం (అకట్ బర్ నుండి 
డిస్ ంబర్),  ఈశానయ రుతుప్వనాల స్మయంలో 
25.1%  అధిక్ వరషపాతం నమోద ైంది. ఆ స్మయంలో 
క్ురిస్ న వరషపాతం 370.3 మి.మీ, ఇది  సాధారణ 
వరషపాతం 296.0 మి.మీ క్ంటే అధిక్ం. 

⚫ దేశంలోనే తొలిసారిగా ఏపీ ప్రభుతవం A.Pలో గణన్నయంగా 
ప్ండించే ప్ంటలక్ు MSPని ప్రక్ట ంచంది 

⚫ మరియు వీట ప ై కేందరం ఎలలంట  కనీస మద్దతు ధ్రను 
ప్రక్ట ంచలేదు - మిరప్కాయలు –రూ.7000 

⚫ కివంటాల క్ు, ప్స్ుప్ు-రూ.6850, ఉలాి-రూ.770 
కివంటాల క్ు, చనా మినుములు-కివంటాల క్ు రూ.2500, 
అరట  కివంటాల క్ు రూ.800, స్ీవట్ ఆర ంజ్ -కివంటాల క్ు 
రూ.1400 గా ప్రక్ట ంచనది. 
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సథి ల-ఆర్ధిక గణాంకాలు - ప్రస ి త ప్ర్ధస్థితుల వద్ద  
 

ప్రస్ుే త ధ్రల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ GSDP 2020-
21లో(ముంద్స ి  అంచనాలు) రూ.9,86,611కోటుు  అంచనా 
వేయబడింది, ఇది2019-20లో రూ.9,71,224(FRE) 
కటటుా గా ఉనాది. ముందస్ుే  అంచనాల ప్రకారం, 2020-21 
స్ంవతసరానికి GSDPస్ ిర ధ్రల వది(2011-12) 
రూ.6,68,848 కటటుా గా అంచనా వేయబడినది, ఇది  2019- 
20 (FRE)లో రూ.6,51,624 కటటుా గా అంచనా వేయబడి (-
)2.58 శాతం వృదిిని స్ూచస్ుే నాది. ర ండవ ముందస్ుే  
అంచనాల ప్రకారం 2020-21లో జాతీయ సాి యి జిడిప  
వృదిి (-) 8.0 శాతంతో పో లిస్తే  అధిక్ వృదిిని నమోదు చేస్ ంది. 
ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క GVA యొక్క రంగాల వారగ వృదిి  రేటుా  2 
0 2 0 - 2 1  ( 2 0 1 1 - 1 2 స్ ిర ధ్రల వది) లో 
వయవసాయం:4.16%, ప్ర్ధశ్రమ: (-)3.26% మరియు స్ేవలు 
రంగం: (-)6.71% వృదిిని నమోదు చేశాయి. ప్రస ి త ధ్రల 
ప్రకారం తలసర్ధ ఆదాయం 2019-20లో రూ.1,68,480 న ండి 
పెర్ధగధ 1.03 శాతం వృదిితో 2020-21లో రూ.1,70,215 గా 
నమోదు అయింది, ఇదే స్మయంలో 2019-20 లో రూ. 
1,34,186 గా ఉనా జాతీయ తలసర్ధ ఆదాయం 2020-21 
నాట కి రూ. 1,27,768 (AE) కి తగిీంది. 
 

ప్రజా ఋణం (Public Finance) 
 

⚫ FY 2019-20లో రాష్్టర ఆదాయ క్ూరుు స ంత ప్నుాల 
దావరా రూ.57,601 కటటుా  స్మక్ూరినటుా  
స్ూచస్ుే నాాయి.  స్వంత ప్నుాయిేతర వనరుల నుండి 
రూ.3315 కటటుా  మరియు రూ.50,957 కటటుా  కేందర 
బదిలీల దావరా ఆదాయం చేక్ూరినటుా  త లుసేో ంది. 

⚫ స ంత ప్నుా ఆదాయం 2019-20లో 57,601 కటటుా  
నుండి  2020-21 (RE)లో రూ.57,378 కటటుా క్ు 
తగిీంది. 

⚫ అమమక్ప్ు ప్నుా దావరా 31% మరియు GST దావర 
33% ఆదాయం లభంచనది. రాష్్టరం యొక్క స్వంత 
ప్నుాయిేతర ఆదాయం FY 2020-21 
(RE)లో  రూ.3310 కటటుా  మరియు FY 2020-21 
(RE) లో కేందరం నుండి వనరుల ప్రవాహం రూ.61,133 
కటటుా గా ఉనాది. 

 

అంశ్ము 
2019-20 
(కోటు లో) 

2020-21 
(కోటు లో) 

మొతిం వయయం రూ.1,55,073 రూ.1,73,495 

ర్ెవెనథయ వయయం రూ.1,37,475 రూ.1,52,990 

మొతిం అప్పప రూ.3,01,802 రూ.3,55,839 

ర్ెవెనథయ లోటు రూ.26,441 రూ.34,927 

ద్రవయ లోటు రూ.39,687 రూ.54,639 

 
ప్రజా ప్ంపథణి (Public Distribution) 

 

⚫ ప్రతి నెలల స్ుమలరు 90% రేష్టన్ కారుు దారులు 
నితాయవస్ర స్రుక్ులను ప ందుతునాారు. 

⚫ దీనికి గాను మొతేం 9260 మొబ ైల డిస్ ునిసంగ్ 
యూనిటుా  ఏరాుటు చేశారు. 

⚫ ప్రస్ుే తం రాష్్టరంలో 29,782 చౌక్ ధ్రల దుఖ్లణాలు 
నడుస్ుే నాాయి. ఒకకకక్ దుకాణం 483 కారుు లను క్లిగి 
ఉండి ప్రతి 1417 మందికి స్రక్ులను స్రఫరా 
చేస్ుే నాాయి. 

⚫ దారిద్రరేఖ్క్ు దిగువన ఉనా 1.52 కటటా క్ుటుంబాల 
అవస్రాలను తీరిడానికి 2013 జాతీయల ఆహార భదరతా 
చట్ం కిీంద కిలో రూ.1/- చొప్ుున బియయం 
అందించబడుతునాాయి. 

 

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


AP Socio-Economic Survey 2022 -For APPSC Groups, SI, Constable Exams 

4               AP Socio-Economic Survey       |       Adda247 Telugu/       |    www.careerpower.in  |    Adda247 App 
 

ఋతు ప్ర్ధస్థితులు (Seasonal Conditions) 
 

⚫ 2020-21లో దక్షిణాదిలో రాష్్టరంలో ప్శ్చిమ 
రుతుప్వనాల కాలంలో సాధారణ వరషపాతం 556.0 
మి.మీ క్ంటే 704.8 మి.మీతో 26.8 % అధిక్ంగా 
నమోద ైంది. శీ్రకాక్ుళం మరియు విజయనగరం 
మినహా  రాష్్టరంలోని అన్నా జిలలా లు అధిక్ వరషపాతం 
నమోదు చేసాయి. 

⚫ ఈశానయ రుతుప్వనాల స్మయంలో 2020-21 కాలంలో 
(అకట్ బర్ నుండి డిస్ ంబర్), అధిక్ వరషపాతం 370.3 
మి.మీ నమోద ైంది. ఆ స్మయంలో క్ురిస్ న వరషపాతం 
సాధారణ వరషపాతం క్ంటే 

⚫ 296.0 మి.మీ క్ంట ే 25.1% అధిక్ం. 
 

వయవసాయం (Agriculture) 
 

⚫ YSR ర ైతు భరోసా ప్థక్ం కింద భూమిని క్లిగి ఉనా 
ర ైతు క్ుటుంబాలక్ు స్ంవతసరానికి ఆరిిక్ స్హాయం కింద 
కేందర ప్రభుతవం PM కిసాన్ ప్ధ్ం కింద ఇచేి 6000/- 
తో క్లిప  మొతేం రూ.13,500/- అందిస్ుే ంది. 

⚫ ఎస్ీస, ఎస్ీ్, బీసీ్, మ ైనారిటీ వరీం భూమిలేని కౌలు 
ర ైతులు & ROFR సాగుదారులక్ు ప్రతి క్ుటుంబానికి 
స్ంవతసరానికి 13,500/- ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవ బడ ెట్ లో 
ఆరిిక్ సాయం క్ూడా అందజేస్ుే నాారు. 

⚫ 2020-21 లో, 1.54 లక్షల భూమిలేని SC, ST, BC, 
మ ైనారిటీ ర ైతు క్ుటుంబాలు మరియు ROFR 

⚫ సాగుదారులక్ు స్హా 51.59 లక్షల ర ైతు క్ుటుంబాలు 
రూ. 6928 కటటుా  అందించడం జరిగినది. 

⚫ ఆహార ధానాయల కింద మొతేం ధానయం ఉతుతేి పరా ంత 
వెైశాలయం 2019-20లో 41.45 లక్షల హెకా్ రా నుండి 
2020-21లో 43.08 లక్షల హెకా్ రాటో 3.9% ప రుగుదల 
క్నిప ంచంది. 

 

పొ్ లం బండి:  
⚫ ప్రభుతవం డా.వెై.ఎస్.ఆర్ ప లంబడి (ర ైతు ఫీలు  

స్ూకలస)నిరవహ ంచడం దావరా తీస్ుకటవడానికి ర ైతులక్ు 
ప్రాయవరణ అనుక్ూలతను అనుస్రించడం దావరా 
ఆరిిక్ంగా లలభదాయక్మ ైన నిరణయలలు తీస్ుకకని, 
శాస్ీేయీ ప్దితిలో స్మీక్ృత ప్ంట నిరవహణ 
ప్దితులు  మరియు సాగు ఖ్రుి తగిీంచడానికి మరియు 
ఉతాుదక్తను ప ంచే విధ్ంగా వారికి సాధికారతను 
క్లిుస్ుే నాాయి. 2020-21లో (31వ తేదీ వరక్ు మలరిి, 
2021), 10,790 ప లం బడి కారయకీ్మలలు 
నిరవహ ంచారు. 

⚫ రాష్్టరంలో మొక్కజొనా, మినుములు, ప్ప్ుుధానాయలు 
మరియు నూనె గింజలు వరి వంట  వివిధ్ ప్ంటల దావరా 
3.23 లక్షల మంది ర ైతులక్ు దీని దావరా అవగాహన 
క్లిుంచారు. 2020-21 లో 19,000 ప లం బడ ి
కారయక్ీమలలు నిరవహ ంచాలని నిరేిశ్చంచారు. 

⚫ Dr.YSR అగీి టెస్ ్ంగ్ లలబ్సస దావరా గాీ మసాి యిలో 
ర ైతులు ఉప్యోగించే వితేనాలు, ఎరువులు మరియు 
రసాయనాల నాణయతను గాీ మసాి యిలోనే ప్రిశ్రలించ 
ఉతేమమ ైన వాట  ఎంప క్క్ు అవకాస్ం క్లిుస్ుే ంది. 
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ఉదాయనవనం మర్ధయు ప్టు్  ప్ర్ధశ్రమ 

(Horticulture & Sericulture) 
 

⚫ ఏపీ రాష్్టరంలో ఉదాయన ప్ంటల సాగు  17.84 లక్షలు 

హెకా్ రా విస్ీే రణంలో జరుగుతుంది మరియు ఉతుతేి 

312.34 లక్షల MTలు. 

⚫ EXIM బాయంక్ నివేదిక్ ప్రకారం దేశవాయపే్ ఉతుతేిలో 

క్ూరగాయలు మరియు  క్ూరగాయల ఉతుతేిలో A.P 

7.8% ఉతుతేిని క్లిగి ఉనాది. 

⚫ బొ పాుయి, నిమమ, కటకట, టొమలటో మరియు 

మిరప్కాయలు ఆయిల పామ్ సాగులో దేశంలోనే 

మొదట  సాి నంలో ఉంది. 

⚫ జాతీయ సాి యిలో స్ూక్షమ న్నట పారుదల అమలులో 

మూడవ సాి నంలో ఉనాది. A.P దేశంలోనే అతిప ది ప్ండా 

ఉతుతేిదారు ఇది మొతేం జాతీయ సాి యి ఉతుతేిలో 

15.8% వాటాను క్లిగి ఉనాది. 

⚫ క్రాణ టక్ రాష్్టరం తరువాత ప్టు్ (silk) ఉతుతేిలో ర ండవ 

సాి నంలో ఉనాది.  రాష్్టర వాయపే్ంగా1,18,407 ఎక్రాలలో 

ప్టు్  ఉతుతేి జరుగుతునాది. 
 

 

⚫ రాష్్టరంలో, 2 A & అంతక్ంటే ఎక్ుకవ గీేడ్ Bivoltine 
యొక్క 1479.69 MTలు ముడి ప్టు్  మరియు 
59079.37 M.Ts రగలింగ్ కటక్న్స (BV +CB) 2020-21 
స్ంవతసరంలో (నవంబర్ 2020 వరక్ు) ఉతుతేి 
చేయబడింది. కటవిడ్-19 మహమలమరి ప్రభావం కారణంగా 
ఉతాుదక్త 100 DFLS నిక్రక్ు 74 నుండి 73 కిలోలక్ు 
తగీడంతో ప్టు్  ర ైతులక్ు ఆదాయం తగిీంది.. 

 

ప్శు సంప్ద్ మర్ధయు మత్య సంప్ద్ (Live 
Stock & Fisheries’) 

 

⚫ ఒంగోలు మరియు ప్ుంగనూరు వంట  ప్రస్ ది మరియు 
ప్రప్ంచ ప్రఖ్లయతి గాంచన ప్శువుల జాతులను క్లిగి 
ఉండటం ఆంధ్రప్రదేశ్ క్ు గరవకారణం. 

⚫ తాజా ప్శుగణన 2019 ప్రకారం, ది రాష్్టరంలోని ప్శు 
స్ంప్దలో 46.00 లక్షల ఆవులు, 62.19 లక్షల గేద లు, 
176.27 లక్షల గొర ీలు, 55.22 లక్షల మేక్లు, 0.92 
లక్షల ప్ందులు, 0.07 లక్షల ఇతర ప్శువులు, మొతేం 
340.67 లక్షలు ప్శువులు & 1075.11 లక్షల పౌల్ీ ర 
స్ంప్ద ఉనాది. 

⚫ Dr. YSR ప్శు నష్్ట ప్రిహార ప్ధ్క్ం దావరా దేశ్రయంగా 
అభవృదిి  చేయబడిన ఆవు లేదా గేద  చనిపో తే 15 వేలు 
నష్్టప్రిహారం ఇవవబడుతుంది. 

⚫ ప్రభుతవం మహ ళల ర ైతుల మరియు వారి క్ుటుంబాలు 
ఆదాయలనిా ప ంచాలి  అనే ఉదేిశయంతో  రూ. 3517కటటా 
వయయంతో అముల పాలవెలుా వను (YSR చేయూత) 
ప్థక్ం పరా రంభంచ 

http://www.careerpower.in/
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⚫ 4.69 లక్షల మంది మహ ళలక్ు లబిి చేక్ూరేలల చేశారు. 

⚫ అలలగే చేయూత –  జగననా జీవకాీ ంతి ప్ధ్క్ం దావరా 

2.49 లక్షల  లబిిదారులు ప్రయోజనం 

చేక్ూరేలల  రూ.1868.63 కటటుా తో వరుస్గా , అముల 

పాలవెలుా వ కింద 2821 యూనిటుా , 3503 జగననా 

జీవనకాీ ంతి కింద యూనిటుా  ఏరాుటు చేశారు. 

⚫ మతసయ ఉతుతేిలో జాతీయ సాి యిలో 29.7% ఉతుతేిని 

రాష్్టరం క్లిగి ఉనాది. 

⚫ 2020-21లో 46.23 లక్షల టనుాల చేప్లు మరియు 

రొయయలు ఉతుతేి చేయబడింది.  2019-2020లో 

దేశంలో గుడుు  ఉతుతేిలో రాష్్టరం 1వ సాి నంలో ఉంది 

(2170.77 కటటుా ), మలంస్ం ఉతుతేిలో 4వ సాి నం (8.50 

లక్షల MTలు) మరియు పాల ఉతుతేిలో 4వ సాి నంలో 

ఉంది (152.63 లక్షల MTలు). 

⚫ YSR మతసయకార భరోసా కిీంద, 109231 మతసయకార 

క్ుటుంబాలక్ు మతసయ నిషతధ్ స్మయంలో ఇచేి 

స్హాయలనిా రూ.4000/- నుండి రూ.10,000 లక్ు 

ప ంచారు. 
 

 

అడవపలు (Forest) 
 

ఇండియన్ స్త్ట్ ఫార స్్ రిపో ర్్, 2019 ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్టర 
అటవీ పరా ంతం 37392.24 చ.కి. కి.మీ., ఇది మొతేం భౌగోళిక్ 
పరా ంతంలో 22.94%. దీనిలో అధిక్ దట్మ ైన అడవి 1994.22 
చదరప్ు. కి.మీ, మితమ ైన దట్మ ైన అడవి 13938.36 చ.కి. 
కి.మీ, ఓప న్ ఫార స్్ 13204.82 చ.కి.మీ మరియు ప ద 
అడవులు 8254.84 కి.మీ మేర వాయప ంచ ఉనాాయి. 
 

సామాజిక సంక్షవమం (Social Welfare) 
 

⚫ రాష్్టరంలో ష డూయలు  క్ులలల జనాభా 2001లో 74.28 
లక్షల నుండి 2011 నాట కి 84.69 లక్షలక్ు 
ప రిగింది.  14.01 శాతం వృదిిని నమోదు చేసేో ంది. 2011 
లెక్కల ప్రకారం మొతేంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్టరంలో 
17.8శాతం మంది ష డూయలు  క్ులలల జనాభా ఉనాారు. 
వీరి అక్షరాస్యత శాతం 64.47, ఇది రాష్్టర అక్షరాస్యత 
67.41శాతం క్ంటే తక్ుకవ.  

⚫ "జగగెవన్ జయయతి" ప్థక్ం కింద అరుు లెైన SC గృహాలు 
200 యూనిటా వరక్ు ఉచత విదుయత్ 
అందించబడుతుంది SC గృహాలక్ు. దీని దావరా ప్రతి నెల 
17.44 లక్షల ఎస్ీస క్ుటుంబాలు క్వర్ చేయబడాు యి. 

⚫ 2011 జనాభా లెక్కలు ST జనాభా 27.39 లక్షలు, ఇది 
మొతేం రాష్్టర జనాభాలో 5.53%.  అక్షరాస్యత రేటు 
48.83% (ఆడవారు 39.40%, ప్ురుష్టులు 58.37%). 

⚫ “వెైఎస్ ఆర్ వాహన మితర” కింద 123490 మంది బీస్ీలు 
లబిి ప ందుతునాారు. 2020-21లో రూ.10,000/- 
ఆరిిక్ స్హాయంతో స్ంవతసరానికి రూ. 123.49 కటటుా  
దీనిప ై ఖ్రుి చేస్ుే నాారు. 

⚫ “YSR మతసయకార భరోసా” కింద 107949 BCలు, రూ. 
107.95 కటటుా వయయంతో 2020-21లో ప్రయోజనం 
ప ందారు. 
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⚫ “వెై. ఎస్.ఆర్. నేతనా నేసే్ం” కింద 70620 BCలు 
ఉనాారు. 2020-21లో స్ంవతసరానికి రూ. 24,000తో 
ప్రయోజనం ప ందుతునాారు. 

 

ప్ధ్కం పేరు 
అరుు ల సంఖ్య 
(2020-21) 

లభ్దద  పొ్ ందే 
మొతిం 

ఖ్రుు చేస్థన 
మొతిం 

(2020-21) 
వెైఎస్ ఆర్ 

వాహన మితర 
123490 
BCలు 

10,000/- 123.49 కటటుా  

YSR 
మతసయకార 
భరోసా 

107949 
BCలు 

10,000/- 107.95 కటటుా  

వెై.ఎస్.ఆర్. 
నేతనా నేసే్ం 

70620 
BCలు 

24,000/- 169.49 కటటుా  

YSR ఆస్రా 37,85,890 
45 స్ం, 

ప ైబడిన స్ీే లీక్ు 
రుణ సౌక్రయం 

3020.14 
కటటుా  

YSR 
చేయూత 

14,41,662 18,750/- 
.2703.12 
కటటుా  

 

SERP: 
⚫ 83.53 లక్షల మంది గాీ మీణ మహ ళలు 8.35 లక్షల 

స్వయం స్హాయక్ స్ంఘలలలో స్ంసాి గతీక్రించబడాు రు. 
⚫ మొతేం 28,185 గాీ మ స్ంసి్లు (VOs), 662 మండల 

స్మలఖ్యలు (MS) మరియు 13 జిలలా  ఆంధరా  అంతటా 
స్మలఖ్యలు ఉనికిలోకి వచాియి. 83.53 లక్షల గాీ మీణ 
SHG స్భుయల దావరా వచిన మొతేం ప దుప్ు 
రూ.8564.43Cr మరియు అందుబాటులో ఉనా కారుస్ 
రూ.10655.01కటటాక్ు దగీరగా ఉంది.   

⚫ దాదాప్ు 100% మంది స్భుయలు బాయంక్ులోా   SB 
ఖ్లతాలు క్లిగి ఉనాారు. 

 

సామాజిక భద్రత:  
⚫ వయో వృద్ ద లకు, ఒంటర్ధ మహిళా మర్ధయు ఇతరులకు 

పెనషన్: నెలక్ు 2250/- ( 2022 ఫ బరవరి నుండి 
2500/) 

⚫ వికలాంగుల పెనషన్: నెలక్ు 3000/- 
⚫ కిడనా బాధితులకు పెనషన్: నెలక్ు 10,000/- 
 

పేద్ర్ధకం:  
⚫ 2011-12 స్ంవతసరానికి, గాీ మీణ మరియు ప్ట్ణ 

పరా ంతాలు పతదరిక్ం నిష్టుతుే లు ఉమమడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని 
వరుస్గా 10.96% మరియు 5.81% మరియు మిశీమ 
నిష్టుతేి 9.20% వది ఉంది. 

⚫ అదే స్మయంలో అఖిల భారతానికి స్ంబంధించన 
గణాంకాలు కాలం , గాీ మీణ మరియు ప్ట్ణ పరా ంతాలలో 
వరుస్గా 25.70%  మరియు 13.70% మరియు 
మిశీమ నిష్టుతేి 21.92% గా ఉనాది. 

 

మర్ధకొనిా ముఖ్యమ ైన అంశాలు: AP సామాజిక 
ఆర్ధిక సర్వే 2022 

 

⚫ APIDP (AP Industrial Development policy) కింద 
2020-23 మధ్య రాష్్టరంలో 10 తుర స్్ పరా ంతాలను 
ఏరాుటు చేయలలని నిరణయించారు. వీట  దావరా అధిక్ 
ఉదయ యగాలు, ఆరిిక్ అభవృదిికి మరింత బలం 
చేక్ూరనునాది. 

⚫ MSMEల వృదిికి మదితు ఇవవడానికి మరియు 
ప ంప ందించడానికి, "DrY.S. R నవోదయం" ప్ధ్క్ం 
దావరా OTR అమలు దావరా MSME రుణాలక్ు మదితు 
మరియు ప్రయవేక్షించడానికి ప్రభుతవం నిరణయించంది. 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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⚫ CBIC (Chennai Bangalore Industrial corridor) 
కిీంద రాష్్టరంలో క్ృష్టా ప్ట్ణం నోడ్ ను అభవృదిి 
చేయనునాారు. దీనిలో భాగంగా SPSR నెలూా రు, 
తాట ప్తిర, శీ్రకాళహస్ ే , చతతే రు పరా ంతాలను అభవృదిి  
చేయనునాారు. దీనితో పాటు vizag-chennai 
ఇండస్ ్ రయల కారిడార్(VCIC) ని క్ూడా అభవృదిి  
చేయనునాారు. 

⚫ జాతీయ తయలరగ విధానం 2011 అనుస్రించ 25% GDP 
లక్షయంతో APIIC 475 ఇండస్ ్ రయల  

⚫ పారుకలు, 6 ప్రతేయక్ ఆరిిక్ మండలలలు (SEZలు), 20 
SPVలు &JVలు, 21 ఆటో నగర్ లు మరియు 31 MSME 
పారుకలు చేప్ట ్  అభవృదిి  చేస్ ంది. 

⚫ రాష్్టర మినరల మరియు మ ైనింగ్ రంగం రాష్టా్ ర నికి 2019-
20లో  రూ.2,072 కటటా ఆదాయం, 

⚫ మరియు  2020-21 (నవంబర్ 2020 వరక్ు)లో 
రూ.1,095 కటటా ఆదాయం చేక్ూరిినది. 

⚫ జలయజఞం పరా జ క్్ కిీంద ఉనా మొతేం 54 పరా జ క్ు్ లలో 
ఇప్ుట  వరక్ు 14 పరా జ క్ు్ లను ప్ూరేి చేయడం జరిగినది. 
మిగిలిన 40(23 Major + 7Medium + 4 Flood 
Banks + 6 Modernisation) పరా జ క్ు్ లను రానునా 4 
స్ంవతసరాలలో ప్ూరేి చేయనునాారు. 

 

 

⚫ రాష్్టర ప్రభుతవం ర ైతులక్ు ఉచతంగా 9 గంటల విదుయత్ ను 
అందించడం దావరా రూ.9896 కటటుా  రాయితీని 
అందించనది. 

⚫ AP గగీన్ ఎనరగె లిమిటెడ్ ను ఏరాుటు చేయడం దావరా 
8000 MW నుండి 10000 MW వరక్ు సౌర విదుయత్ 
ఉతుతేి చేయడం దావరా ర ైతులక్ు కావలస్ న ఉచత 
విదుయత్ అందించే దిశగా చరయలు చేప్డుతునాారు. 

⚫ డిస్ ంబర్ 2020 నాట కి రాష్్టరంలో మొతేం R&B రోడ్ 
నెట్ వర్క (జాతీయ మినహా హెైవేలు)  46225 కిమీ, 
13500 కిమీ రాష్్టర రహదారులు, 32725 ప్రధాన జిలలా  
రహదారి మరియు గాీ మీణ రహదారుల కి.మీ. యొక్క 
జాతీయ రహదారులు సాందరత  లక్ష జనాభాక్ు 13.72 
కి.మీ (2011) 

⚫ రాష్్టరంలో విస్ీే రణం ప్రంగా 10.89 కి.మీ, ప డవు ప్రంగా 
41.46 కి.మీ జాతీయ రహదారులు ప్రతి 1,000 చదరప్ు 
కి.మీ క ి అందుబాటులో ఉనాాయి. భారతదేశ స్గటు 
40.00 km/1,000Sq.km. 

⚫ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్్టరంలో 6943.69 కి.మీ ప డవునా 38 
జాతీయ రహదారులు ఉనాాయి. 6943.69 
కిమీలలో  2524.15 కిమీలు NHAI నియంతరణలో 
ఉనాాయి, 833.24 కిమీ MoRT&H, PIU మరియు 
రాష్్టర PWD నియంతరణలో 3586.30 కి.మీ ఉనాాయి. 

⚫ ఏప రల 2020 నాట కి రాష్్టరంలో 79,636 
కిలోమీటరా  గాీ మీల రహదారులు ఉనాాయి. వీట లో 
3317 కిలోమీటరుా  2020-21 స్ంవతసరలో నిరిమంచారు. 

⚫ YSR వాహన మితర ప్ధ్క్ం దావరా రూ.10,000/- లను 
273985 మంది లభి్దదారులక్ు అందించారు. 

⚫ APSRTC (13 జిలలా లు)లో 4 జయనుా , 12 పరా ంతాలు 
ఉనాాయి మరియు మొతేం 128 డిపో లతో 11439 
బస్ుసలు నడుస్ుే నాాయి. 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-testseries/12462/telangana-high-court-test-series-eng-telugu-2022-by-adda247
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⚫ కేందర ప్రభుతవ “Kausalacharya Award 2020” స్ కల 
డ వలప మంట్ విభాగంలో APSRTC కి లభంచనది, 

⚫ ప్రస్ుే తం ఆంధరా లో 6 కారాయచరణ విమలనాశీయలలు 
ఉనాాయి. ప్రధాన నగరాలతో 
అనుస్ంధానించబడిన  దేశ్రయ విమలనాశీయలలు: 
రాజమండిర, క్డప్, క్రూాలు వది ఓరవక్లుా  మరియు 
ప్ుట్ప్రేి (ప ైవీేట్) మరియు అంతరాె తీయ 
విమలనాశీయలలు: 

⚫ విశాఖ్ప్టాం, విజయవాడ మరియు తిరుప్తి. 
ఇవికాక్ుండా భావనపాడు, మచలీప్ట్ణం, 
రామయప్టాం ఎయిరోుర్లను అభవృదిి  చేయనునాది. 

⚫ క్డప్ మరియు కకప్ురిేలో  గగీన్ ఫీలు  ఎలకా్ా నిక్ 
మలనుఫాక్ుిరింగ్ కా్స్్ర్ ఏరాుటు చేయడం దావరా 
రూ.5000 కటటా ప టు్ బడితో 30,000 ప ైగా ఉదయ యగాలు 
క్లిుంచనునాారు. 

⚫ అదాని ఎంటర్ ప ైసీ్ దావరా "ఇంట గీేటెడ్ డేటా స్ ంటర్" 
ఏరాుటు చేయనునాారు. విశాఖ్ప్టాం, అమరావతి, 
అనంతప్ురం, తిరుప్తి మేజర్ టెకాాలజీ హబ్స లుగా 
అభవృదిి  చేస్తందుక్ు గురిేంచారు. 

⚫ SAPNET , MANA TV మరియు AP Prime 
TV  ఎలకా్ా నిక్  దృశయ మలధ్యమ ఛానెల లు నిరవహ సేో ంది 

⚫ ఈ ర ండు ఛానెళా దావరా.. SAPNET ప్రభుతవ ప్రధాన 
కారయక్ీమలలు, అభవృదిిప ై అనేక్ అవగాహన 
కారయక్ీమలలను ప్రసారం చేస్ ంది. 

⚫ AP Geospacial Techonology for preparation of 
Action plan maps under Mission water 
Conservation  MGNREGA లో భాగంగా మలప ంగ్ 
చేస్ నందుక్ు గాను AP స్తుస్ అప ా కేష్టన్స స్ ంటర్ అవారుు  
గ లుచుక్ునాది. 

⚫ Digital Technology Sabha 2020 క్ు గాను 3 
జిలలా లక్ు Soil Fertility Mappling at village level 
అవారుు  APSAC గ లుచుక్ునాది. అలలగే 
Andhrapradesh Mineral Vehicle tracking System 
(APMVTS) క్ు గాను క్ూడా అవారుు  గ లుచుక్ునాది. 

⚫ Rs.4255.55 కటటాతో 15717 పాఠశాలలను మనబడి 
నాడు నేడు కారయక్ీమం కిీంద అభవృదిి  చేశారు. ర ండవ 
విడతలో మొతేం 16345  పాఠశాలలను అభవృదిి 
చేయనునాారు. 

⚫ Covid-19 స్మయంలో 14 వెైరల రగస్ ర్ి అండ్ 
డ వలప మంట్ లలబ్సస ఏరాుటు చేసారు. 

⚫ 7458 ఉప్ కేందరా ల దావరా, 1142 పరా థమిక్ ఆరోగయ 
కేందరా లు, 195 క్మూయనిటీ హెలే స్ ంటరుా , 28 ఏరియల 
హాస్ ుటలస, 14 జిలలా  ఆస్ుప్తుర లు, 10 ఇతర ఆరోగయ 
సౌక్రాయలు (3 MCHలు, 4 MPLలు, 2 FRUలు 
మరియు 1 ESI) మరియు 12 టీచంగ్ 
హాస్ ుటలస,  కాక్ుండా వీట లో 59 ప్ట్ణ క్ుటుంబ 
స్ంక్షేమ కేందరా లు, 44 పో స్్ పార్మ్ యూనిటుా , 259 e-
UPHCలు మరియు 5 UHCలు సౌక్రాయలు క్లిుంచడం 
దావరా ప లాల మరియు క్ుటుంబ స్ంక్షేమం కకరక్ు 
చరయలు తీస్ుక్ుంటునాది. 
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⚫ 44.48 లక్షల మంది తలుా లు/ స్ంరక్షక్ులు అమమ ఒడి 
ప్ధ్క్ం కిీంద అరుు లుగా  గురిేంచబడాు రు 
మరియు  మొతేం 44.28 లక్షల బాయంక్ు ఖ్లతాలక్ు 
ఒకకకక్కరికి 15 వేల రూపాయల మొతేం రూ.6564.22 
కటటుా   బదిలీ చేయబడాు యి 43.76 లక్షల అరుత క్లిగిన 
తలుా లు/స్ంరక్షక్ుల ఖ్లతాలక్ు నగదు బదిలీ 
విజయవంతం అయినది మరియు 51489 ఖ్లతాలలో 
బదిలీ విఫలమ ైంది. 

⚫ AP జగననా విదాయ కానుక్ ప్ధ్క్ం కిీంద కాా స్ I నుండి X 
చదువుతునా 42.34 లక్షల 
విదాయరుి లందరికీ  విదాయరుి లక్ు స్ూకల బాయగ్ మూడు 
(3) జతల యూనిఫారాలు, నోట్ బుక్ ల స్ ట్, పాఠయ 
ప్ుసే్కాలు, ఒక్ జత బూటుా  మరియు ర ండు (2) జతల 
సాక్స, ఒక్ బ ల్ తో క్ూడిన  కిట్ లను స్రఫరా చేస్ ంది. 

⚫ విదాయరుి ల నెైప్ుణాయలను మ రుగుప్రచే విధ్ంగా 
పాలిటెకిాక్ క్ళాశాలలో CISCO మరియు Techical 
Skill Development institutes(TSDI's) ఏరాుటు 
చేశారు. 

⚫ covid దృష్టా్ య 7458 ఉప్ కేందరా లు, 1142 పరా థమిక్ 
ఆరోగయ కేందరా లు, 195 క్మూయనిటీ హెలే స్ ంటరుా , 28 
ఏరియల హాస్ ుటలస, 14 జిలలా  ఆస్ుప్తుర లు, 10 ఇతర 
ఆరోగయ సౌక్రాయలు (3 MCHలు, 4 MPLలు, 2 FRUలు 
మరియు 1 ESI) మరియు 12 టీచంగ్ 
హాస్ ుటలస,  కాక్ుండా  59 ప్ట్ణ క్ుటుంబ స్ంక్షేమ 
కేందరా లు, 44 పో స్్ పార్మ్ యూనిటుా , 259 e-

UPHCలు మరియు 5 UHCలు సౌక్రాయలను రాష్్టర 
ప్రభుతవం క్లిుస్ుే నాది. 

⚫ ఆరోగయ శీ్ర ప్ధ్క్ం దావరా మొతేం 1577 నెటవర్క 
ఆస్ుప్తుర లలో , 2436 చకితసలు అందుబాటులో 
ఉనాాయి . 

⚫ పో స్్ రిక్వరగ వయవధిలో వేతనాల నష్టా్ నిా భరగే 
చేయడానికి, ప్రభుతవం YSR ఆరోగయ ఆస్రా కింద “పో స్్ 
ఆప్రేట వ్ స్స్్నెన్స అలవెన్స” అందిస్ుే ంది. చకితస 
ప ందుతునా రోగులక్ు ఆస్రా ప్థక్ం 

⚫ గురిేంచబడిన 1519 చకితసలోా  దేనిక ైనా రోజుకి @ 
రూ.225/- చొప్ుున మొతేం 5000/- వరక్ు ఆరిిక్ 
సాయం అందిసాే రు. 

⚫  13 జిలలా లలో 257 ICDS కేందరా ల దావర 0-6 
స్ంవతసరాల ప లాలక్ు, YSR స్ంప్ూరణ పో ష్టణ ప్ధ్క్ం 
దావరా గరిిణ  తలుా లక్ు పో ష్టకాహారం అందిస్ుే నాారు. 
55607 అంగనావడీ కేందరా లలో 3-6 స్ంవతసరాల 
వయస్ునా 8.70 లక్షల మంది నమోదు చేస్ుక్ునాారు. 

⚫ జగననా వస్తి దీవెన కింద, ప్రభుతవం ఆహారం మరియు 
హాస్్ల ఖ్రుిలను వేరేవరుగా  ITI మరియు అంతక్ంటే 
ఎక్ుకవ తరగతులు చదువుతునా సామరియం గల 
విదాయరుి లక్ు @  ITIకి రూ.10,000/-, పాలిటెకిాక్ కి 
రూ. 15,000/- మరియు రూ. 20,000/- నుండి డిగగీ 
మరియు అంతక్ంటే ఎక్ుకవ కటరుసలక్ు స్ంవతసరానిక ి
నిరవహణ రుస్ుము కింద అందిస్ుే నాారు. 

⚫  ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవం “నవరతాాలు ప దలందరికిఇలుా ” 
ప్ధ్క్ం దావర అరుు లందరికీ 30.66 లక్షల ఇంట  సి్లలల 
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ప్టా్  ప్ంప ణీ చేయలలని నిరణయించారు లబిిదారులు 
గాీ మీణ పరా ంతాలోా  1.50 స్ ంటుా  మరియు 1.00 స్ ంటుా  
ప్ట్ణ పరా ంతాలలో ఇవవనునాారు. 

⚫ 125 ప్ట్ణ సాి నిక్ స్ంసి్లు అంటే, 17 
మునిసప్ల  కారొురేష్టనుా , 77 మునిస్ పాలిటీలు 
మరియు 31నగరప్ంచాయత్ లు రాష్్టరంలో ఉనాాయి. 
2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం, ప్ట్ణ జనాభా 

⚫ రాష్్టరంలో 140.06 లక్షలుగా ఉనాారు. 
⚫ MGNREGA ప్ధ్క్ం కిీంద 13 జిలలా లలో 2604 లక్షల 

వయకీే ప్నిదినాలు క్లిుంచడం జరిగింది. దీని దావర ప్రతి 

ఇంట  దారుక్ు స్గటున 54.44 రోజుల ప్నిదినాలు 
క్లిుంచారు. 
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