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తలెంగాణ సామాజిక ఆర్థిక సర్వే  2022 ముఖాయంశాలు 

2021 - 2022లో పన్నేతర ర్ాబడి అంచన్ాలు చేరుకోకపో వడంతో వచేే ఆర్థిక సంవతసరం అంచన్ాలను పరభుతేం 

తగథగంచంది. పరసుు త ఆర్థిక సంవతసరంలో రూ.30,557 కోట్ల  పన్నేతర ర్ాబడిని అంచన్ా వనయగా జనవర్థ వరకు రూ.7 

వనల కోట్లలోపు మాతరమే వచేంది. ఈ న్నపథ్యంలో 2022 - 23 ఆర్థిక సంవతసరంలో పన్నేతర ర్ాబడి అంచన్ాలను 
రూ.25,421 కోట్లల గా పేర్్కంది. ఇందులో భూముల అమమకం దాేర్ా రూ.15,500 కోట్లను, గనుల శాఖ దాేర్ా 
రూ.6,399 కోట్లను అంచన్ా వనయగా మిగథలిన మొతుం ఇతర పన్నేతర ర్ాబడిగా పేర్్కంది. 

ఏ సంక్షోభాన్్నేన్ా ఎదుర్్కని నిలబడగలదని తెలంగాణ ర్ాష్్టర ఆర్థిక వయవసి మళ్లల నిరూప ంచుకుంది. గత ర్ ండేళ్లలో 
కోవిడ్–19 మహమామర్థ సృష ్ంచన ఆర్థిక సంక్షోభానిే అధిగమించ వృదిి  ర్వట్లలో తెలంగాణ మళ్లల పూరేపు 
దూకుడును అందుకుంది. స్ ిర ధరల వదద  2021–22 ఆర్థిక సంవతసరంలో జాతీయ వృదిి  ర్వట్ల 8.9 శాతం కాగా, 
తెలంగాణ 11.2 శాతం సాధించంది. ర్ాష్్టర ఆర్థిక శాఖ మంత్రర తన్నేరు హర్ీశ్ర్ావు మార్థే 7న శాసనసభలో 
పరవనశపెట్ట్న "తెలంగాణ సామాజిక ఆర్థిక సర్వే-2022" నివనదికలో ఈ విష్టయాలు వ్లలడయాయయి. ఈ నివనదిక 

పరకారం... పరసుు త ధరల వదద  2021–22లో ర్ాష్్టరం 19.1 శాతం వృదిి  ర్వట్ల సాధించగా, జాతీయ సగట్ల 19.4 శాతంగా 
నమోదెనంది. ర్ాష్్టర సూి ల ఉతపత్రు  (జీఎస్డీపీ) విలువ రూ.11.6 లక్షల కోట్లల . 

జీఎస్డపీ ీఅంట్:ే ఒక నిర్థదష్్ట సంవతసరంలో దేశం/ర్ాష్్టరంలో ఉతపత్రు  అయిన తుద ిసరుకులు, స్ేవల మొతుం 

విలువను సూి ల జాతీయోతపత్రు  (జీడీపీ)/ ర్ాష్్టర సూి ల ఉతపత్రు (జీఎస్డీపీ) అంట్ారు. ఆర్థికాభివృదిికి సూచకలుగా 
జీడీపీ, జీఎస్డీపీలను పర్థగణిసాు రు. 

జాతీయ వృదిి  ర్వట్లను అధగిమించ ర్ాష్్టరం సాధంిచన ఆర్థికాభివృదిి  
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తలసర్థ ఆదాయం 

వయకిుగత సాి యిలో పరజల ఆర్థికాభివృదిి , జీవన పరమాణాల మెరుగుదలకు సూచక ైన తలసర్థ ఆదాయం వృదిిలో 
ర్ాష్్టరం దూకుడు కొనసాగథసోు ంది. 2021–22లో ర్ాష్్టర తలసర్థ ఆదాయం రూ.2,78,833 కాగా, జాతీయ సగట్ల 
రూ.1,49,848 మాతరమే. జాతీయ సగట్లతో పో లిస్ేు  ర్ాష్్టర తలసర్థ ఆదాయం 1.9 ర్ ట్లల  అధికంగా ఉంద.ి 2020–21లో 
ర్ాష్్టరం రూ.2,37,632 తలసర్థ ఆదాయంతో 14 పెదద  ర్ాష్టా్ ర లోల  ర్ ండో  సాి నంలో నిలిచంది. 

జిలాల ల వార్గీా తలసర్థ ఆదాయం 

రంగార్ డిి  6,58,757 

హ ైదర్ాబాద్ 2,51,331 

మేడేల్ - మలాకజిగ ర్థ 2,40,008 

మెదక్ 2,29,833 

మహబూబ్ నగర్ 2,23,348 

యాదాదిర 2,22,100 

స్ దిదపేట్ 2,19,292 

జయశంకర్ భూపాలపలిల 2,13,735 
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సంగార్ డిి  2,04,692 

నల్గ ండ 2,01,144 

కర్ీంనగర్ 1,91,205 

సూర్ాయపేట్ 1,83,810 

భదరా దిర 1,83,386 

ఖమమం 1,83,318 

నిరమల్ 1,79,169 

వరంగల్ రూరల్ 1,75,951 

ఆదిలాబాద్ 1,75,171 

జనగాం 1,74,636 

పెదదపలిల 1,73,981 

ములుగు 1,67,769 

నిజామాబాదు 1,66,766 

న్ాగర్ కరూేల్ 1,63,462 

ర్ాజనే స్ ర్థస్ లల  1,56,150 

కామార్ డిి  1,55,032 

మంచర్ాయల 1,54,955 

మహబూబాబాద్ 1,52,577 

వనపర్థు 1,51,458 

జగథతాయల 1,50,048 

జోగులాంబ గదాేల 1,49,606 



                 తలెంగాణ సామాజిక ఆర్థిక సర్వే  2022 ముఖాయంశాలు 
   

 

  
                   Telangana Socio Economic Survey 2022 |    Adda247 Telugu    | www.careerpower.in |  Adda247 App  

న్ార్ాయణపేట్ 1,43,428 

వరంగల్ అరబన్ 1,38,387 

కొమురం భీమ్ 1,37,488 

వికార్ాబాద్ 1,37,479 

  

స్వేల రంగానిక ిఅతయధకి వాట్ా: ర్ాష్టా్ ర ల జీఎస్ీిపీకి మూడు పరధాన రంగాల నన వయవసాయం, దాని అనుబంధ 

రంగాలు, పర్థశరమలు, స్ేవల రంగాలు ఊతమిసాు యి. తెలంగాణ ఆవిర్ాావం నుంచ ర్ాష్్టర సూి ల విలువ జోడింపు 
(జీఎస్వీఏ)నకు స్ేవల రంగమే పరధాన చేయూత ఇసోు ంది. తర్ాేత్ర సాి నంలో పర్థశరమలు, వయవసాయ, అనుబంధ 

రంగాలున్ాేయి. 2021–22లో జీఎస్వీఏలో 61.3 శాతం వాట్ా స్ేవల రంగానిదే కాగా, 20.4 శాతం వాట్ా 
పార్థశరా మిక, 18.3 శాతం వాట్ా వయవసాయ, అనుబంధ రంగాలది. 

2014–15లో 16.3 శాతం ఉనే వయవసాయం, అనుబంధ రంగాల వాట్ా 2021–22లో 18.3 శాతానికి పెర్థగథంది. 
2014–15లో మైెనస్ 0.66 శాతం రుణాత్మక వృదిి  ర్వట్ల కలిగథన ర్ాష్్టర వయవసాయ, అనుబంధాల రంగాలు.. 2021–

22లో 9.09 శాతం వృదిి  ర్వట్లను సాధించడం దీనికి నిదరశనమని నివనదికలో పరభుతేం పేర్్కంది. గరా మీణ 

తెలంగాణకు వ్నుేముకగా ఉనే వయవసాయం 48 శాతం జన్ాభాకు ఉపాధి కలిపసోు ంది. కాళేశేరం ఎత్రు పో తల, 

మిష్టన్ కాకతీయ, ర్ ైతుబంధు, ర్ ైతు బీమా, వయవసాయానికి 24 గంట్ల ఉచత విదుయత్ వంట్ట పథ్కాలు సాగు 
అభివృదిికి దోహదపడాి యి. 

పరె్థగథన పురుగు మందుల వినియోగం: తెలంగాణ ర్ాష్్టరంలో ఎరువులు, పురుగుమందుల వినియోగం భార్ీగా 
పెర్థగథందని తెలంగాణ సామాజిక ఆర్థిక సర్వే 2021–22 వ్లలడించంది. ర్ాష్్టరంలో ఎరువుల వినియోగం 2018లో 
28లక్షల మెట్టరక్ ట్నుేల నుంచ 2020లో 39లక్షల మెట్టరక్ ట్నుేలకు పెర్థగథందని తెలిప ంది. సాగులో ఉనే భూమి 

విస్ీు రణం, పంట్ రకం, పంట్ విధానం, పంట్ తీవరత, న్నల రకం, దాని పర్థస్ ిత్ర, వయవసాయ, వాతావరణ పర్థస్ ితులు, 
ర్ ైతుల సామరియం వంట్ట అన్నక కారణాల వలల  ఎరువులు, పురుగు మందుల వినియోగం నిరణయిసాు రు. న్నట్ట పారుదల 

సౌకరయం గణన్నయంగా పెరగడంతో సాగు విస్ీు రణం అధికమైెంద.ి దీంతో ఎరువుల వినియోగం పెర్థగథందని తెలిప ంది. 

ర్ తైుబంధు: 2021–22 యాసంగథలో దాదాపు 63 లక్షల మంది ర్ ైతులు ర్ ైతుబంధు పథ్కం కింద పెట్ల్ బడ ిసాయం 

ప ందారు. వీర్థలో 72.58 శాతం మంది సనేకారు ర్ ైతులు. 18.30 శాతం మంద ిచనే ర్ ైతులు. మిగథలినవారు 
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పెదదర్ ైతులు. ర్ ైతుబంధు కింద ఇపపట్టవరకు ఎనిమిది స్ీజనలలో కలిప  రూ.50,448 కోట్లల  ర్ ైతుల ఖాతాలోల కి పరభుతేం 

జమ చేస్ ంది. 2021–22 యాసంగథలో మొతుం 63 లక్షల మంది లబి్ధదారులలో 53 శాతం మంది బీస్ీలున్ాేరు. 13 

శాతం మంద ిఎస్ీస, ఎస్ీ్  వర్ాగ నికి చెందినవారున్ాేరు. ర్ ైతుబంధు మొతుం స ముమలో 48 శాతం బీస్ీలకు, 30 శాతం 

ఇతరులకు, 13 శాతం ఎస్ీ్లకు, 9 శాతం ఎస్ీసలకు పంప ణీ చేశారు. 

ర్ తైు బీమా: 2018 నుండి తెలంగాణ పరభుతేం ర్ ైతు బీమా పథ్కానిే అమలు చేసోు ంది. ఏ కారణం చేతన్్నన్ా ర్ ైతు 
పరా ణాలు కోలోపతే సంబంధిత కుట్లంబ సభుయలకు ఆర్థిక ఉపశమనంగా రూ.5 లక్షల బీమా మొతుం అందజవసుు ంది. 
ఈ పీరమియం మొతాు నిే ర్ాష్్టర పరభుతేమే భర్థసుు ంది. 2018–19 నుండ ిపరభుతేం రూ.3,763.80 కోట్ల  మేరకు 
క లయిమ్లను పర్థష్టకర్థంచంది. ఆ మొతాు నిే 75,276 పేద కుట్లంబాలకు బదిలీ చేస్ ంద.ి 2020–21సంవతసరంలో 
ర్ ైతు బీమా కింద 32.7లక్షల మంది ర్ ైతులు నమోదు చేసుకున్ాేరు. 

49 శాతం సాగు భూమి: తెలంగాణ ర్ాష్్టరం 276.96లక్షల ఎకర్ాలకు పెనగా భౌగోళిక విస్ీు రణంతో భారతదేశంలో 11వ 

అత్రపెదద  ర్ాష్్టరంగా ఉంద.ి మొతుం విస్ీు రణంలో 49.07 శాతం విస్ీు రణం నికర సాగు పరా ంతం. 24.07 శాతం అట్వీ విస్ీు రణంలో 
ఉంద.ి వయవసాయిేతర ఉపయోగాలకు కింద భూమి దాదాపు 7.46 శాతం, బీడు భూములు 9.02 శాతం, బంజరు, 
సాగుకు యోగయత లేని భూమి 5.42 శాతం ఉంద.ి ఇతరతరా  సాధారణ భూములున్ాేయి. 

ముఖయమెనై కవట్ాయింపులు (రూ. కోట్లలో) 

అంశం 2021-2022 2022-2023 

వ్నదయ విధాన పర్థష్టత్ పర్థధిలోని ఆసుపత్రరల అభివృదిికి 2.00 250. 00 

జిలాల  పరా ంతీయ ఆసుపత్రరలోల  శసు ర చకితస వసుు వులకు 13.57 75.00 

వ్నదయ విధాన పర్థష్టత్ ఆసుపత్రరలోల  నిర్ాి రణ పర్ీక్షలకు 1.00 100.00 

ట్ీవీవీపీ ఆసుపత్రరలోల  పర్థకర్ాల కొనుగోలుకు 1.00 200.00 

బో ధనఆసుపత్రరలోల  నిర్ాి రణ పర్ీక్షల పర్థకర్ాలకు .- 250. 00 

బో ధనఆసపతుు ర లోల  డిసో పసబుల్స - 150.00 

ఔష్టధాలకు 253.80 377.43 

పరా ధమిక వ్నదయంలో నిర్ాి రణ పర్ీక్షలకు - 50.00 



                 తలెంగాణ సామాజిక ఆర్థిక సర్వే  2022 ముఖాయంశాలు 
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పీహ చ్ స్ీ లోల  పర్థకర్ాలకు - 50.00 

104 వాహన్ాలకు 36.82 15.00 

108 వాహన స్ేవలకు 52.94 30.00 

102 వాహన్ాలకు(అమమఒడి ) 15.00 5.00 
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