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తలెంగాణ జనాభా 

 తెలంగాణ భారతదేశంలోని 29వ రాష్్టరం, జూన్ 2, 2014న ఏరపడ ంది. 
 రాష్్టర విస్త్ రణం 1,12,077 చ.కి. కి.మీ. మరియు జనాభా 3,50,03,674. 
 తెలంగాణ పరా ంతం స్ెపె్ంబరు 17, 1948 న ండ  నవంబర్ 1, 

1956 వరకు, ఆంధ్ర రాష్్టరంలో విలీనం చేస్ి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 
రాష్్టరంగా ఏరపడే వరకు హ ైదరాబాద్ రాష్్టరంలో భాగంగా ఉంద.ి 

 ప్రతేేక రాష్్టరం కోస్తం దశాబాా లపాటు సాగిన ఉదేమం తరాాత, 
పారలమ ంటు ఉభయ స్తభలోల  ఏపత రాష్్టర ప్ునరాయవస్తీ కరణ 
బిలుల న  ఆమోదించడం దాారా తెలంగాణ ఆవిరభవించంది. 

 తెలంగాణ చ టట్  ఉత్రాన మహారాష్్టర మరియు ఛత్్తస్గఢ్, 
ప్శ్చిమాన కరాణ టక మరియు దక్ష ణ మరియు తూరుప 
దిశలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉనాాయి. 

 రాష్్టరంలోని ప్రధాన నగరాలోల  హ దైరాబాద్, వరంగల్, 
నిజామాబాద్ మరయిు కర ంనగర్ ఉనాాయి 

 రాష్్టర ప్రజలు 61.12% గాామీణ పరా ంతాలోల  నివస్ిస్త ్ నాారు మరియు మిగిలిన 38.88% ప్ట్ణ పరా ంతాలోల  
నివస్ిస్త ్ నాారు. 

 2001 న ండ  2011 దశాబాంలో మొత్ం జనాభా పెరుగుదల 13.58%, అయితే అంతకుముంద  
దశాబాంలో ఇది 18.77%. 

 ప్ట్ణ పరా ంతాలోల  జనాభా పెరుగుదల గణనీయంగా పెరుగుత ంది. 
 రాష్్టరంలో ప్ట్ణ జనాభా 2001 న ండ  2011 దశాబాంలో 38.12% పెరిగింది, గత దశాబాంలో 25.13% 

పెరిగింద.ి 
 దీనికి విరుదధ ంగా, 2011 జనాభా లెకకల ప్రకారం రాష్్టరంలోని గాామీణ జనాభా నిరాడంబరంగా 2.13% 

పెరిగింద,ి ఇది ప్రప్ంచ జనాభా పెరుగుదల 1.23% వదా ఉనా ఐకేరాజేస్తమితి అంచనాల కంట ేచాలా 
ఎకుకవ. 

 మొత్ం ప్ట్ణ జనాభాలో దాదాప్ు 30% మంద ిరాజధాని నగరం హ ైదరాబాద్లోనే నివస్ిస్త ్ నాారు. 
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తలెంగాణ జనాభా లింగ నిష్టపత్ి 

 లింగ నిష్టపత్ి 1,000 మంది ప్ురుష్టులకు స్త్ రల స్తంఖ్ేగా నిరాచంచబడ ంద.ి 
 2011 జనాభా లెకకల ప్రకారం రాష్్టరంలో ఈ నిష్టపత్ి  988. 
 ఒక ప్రతేేక లక్షణం ఏమిటంటే, నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్, కర ంనగర్ మరియు ఖ్మమం జిలాల లోల  లింగ 

నిష్టపత్ి 1,000 పెైగా ఉంది. 
 లింగ నిష్టపత్ి రాష్్టరంలో 1991లో 967 న ండ  2001లో 971కి మరియు 2011లో 988కి మ రుగుప్డ ంది. 
 మొత్ం జనాభాలో అన కూలమ ైన లింగ నిష్టపత్ి ఉనాప్పటికీ, 0-6 స్తంవతసరాల వయస్త స గల పిలల ల 

లింగ నిష్టపత్ి 2001లో 957 న ండ  2011లో 932కి తగిగ ంద.ి  
 2011లో ఎస్తస జనాభా లింగ నిష్టపత్ి 1,008గా ఉంది, ఇది రంగారెడ ి , హ ైదరాబాద్ మరియు మహబూబ్

నగర్ జిలాల లు మినహా అనిా జిలాల లోల  రాష్్టర స్తగటు 988 కంట ేచాలా ఎకుకవ. 
 977 వదా ఉనా ST జనాభా లింగ నిష్టపత్ి రాష్్టర స్తగటు 988 కంట ేస్తాలపంగా తకుకవగా ఉంద,ి అయితే 

ఇది ఆదిలాబాద్, కర ంనగర్, నిజామాబాద్ మరియు ఖ్మమం జిలాల లోల  ఎకుకవగా ఉంద.ి 

  

తలెంగాణ జనాభా సాందరత 

 జనాభా సాందరత సాధారణంగా చదరప్ు కిలోమీటరు పరా ంతంలో నివస్ించే వేకు్ ల స్తగటు స్తంఖ్ేగా 
నిరాచంచబడ ంద.ి 

 రాష్్టరంలో జనాభా సాందరత చదరప్ు కిలోమీటరుకు 170 న ండ  18,172 వరకు ఉంటుంది. 
 ఆదిలాబాద్ జిలాల  అతేలప సాందరత చ.కి.మీ.కు 170 మరియు హ ైదరాబాద్ జిలాల  అతేధిక సాందరత 

చ.కి.మీ.కు 18,172. 
 ఆదిలాబాద్, ఖ్మమం మరియు మహబూబ్ నగర్ జిలాల లు చ.కి.మీ.కు 170, 197 మరియు 220 జనాభా 

సాందరత రాష్్టర స్తగటు చ.కి.మీ.కు 312త  పో లిస్త్  తకుకవగా ఉనాాయి. 

  

తలెంగాణ జనాభా అక్షరాస్తేత రేటు 

 భారత జనాభా లెకకల ప్రకారం, అక్షరాస్తేత రేటు అనేది ఒక నిరిాష్్ట స్తమయంలో ఒక పరా ంతంలోని 
జనాభాలో మొత్ం శాతంగా నిరాచంచబడ ంద,ి ఏడు స్తంవతసరాలు లేదా అంతకంటే ఎకుకవ వయస్త స 
గల వారు అవగాహనత  చదవడం మరియు రాయడానిా అక్షరాస్త ేలుగా పతరకకనడం జరిగింది . 
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 2011 జనాభా లెకకల ప్రకారం రాష్్టర అక్షరాస్తేత రేటు 66.54%. 
 ప్ురుష్టుల అక్షరాస్తేత మరియు స్త్ రల అక్షరాస్తేత వరుస్తగా 

75.04% మరియు 57.99%. 
 అతేలప అక్షరాస్తేత రేటు జోగులాంబ గదాాల్లో 49.87% 

మరియు అతేధిక అక్షరాస్తేత జిలాల  హ ైదరాబాద్ 83.25%. 

  

తలెంగాణ జనాభా సామాజిక కూరుప 

 రాష్్టర జనాభాలో ప్రధానంగా వెన కబడ న తరగతుల షెడయేలి్ కులాలు మరియు షెడయేలి్ తెగలు 
ఉనాాయి. 

 రాష్్టర మొత్ం జనాభాలో, షెడయేలి్ కులాలు 15.45% మరియు షెడయేలి్ తెగలు 9.08%. 
 మొత్ం జనాభాలో గిరిజన జనాభా శాతం 1961లో 2.81% న ండ  1981లో 8.19% కి మరియు 2011లో 

9.08%కి గణనీయంగా పెరిగింది. 

కూరుప యొకక పెరుగుదల మరయిు సాీ యి 

 2011 జనాభా లెకకల ప్రకారం ప్ట్టణ జనాభా 136.09 లక్షలు, 
అయితే 2001లో 98.53 లక్షలు, రాష్్టరంలో దశాబాంలో 36% 
పెరిగింద.ి  

 హ ైదరాబాద్ నయటిక ినయరు శాతం అరబన్ జిలాల  అయితే 
హ ైదరాబాద్ నగరం జిలాల  స్తరిహద ా న  దాటి పొ రుగున ఉనా 
రంగారెడ ి  జిలాల లోకి విస్్తరించంది. 

 ఇది 70.22% ప్ట్ణ జనాభాత  హ ైదరాబాద్న  చ టు్ ముటి్న రంగారెడ ి  తద ప్రి అతేంత ప్ట్ణీకరణ 
జిలాల గా మారింది. 

 తలెంగాణ జనాభా గణాంకాలు 
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ln
o 

Name Headquarters 

Area 
in 

sq.km
. 

Population 
(2011) 

Total 
Mandal

s 

Densit
y per 
sq km 

1 Adilabad Adilabad 4,153 7,08,972 18 171 

2 
Bhadradri 
Kothagudem 

Kothagudem 7,483 10,69,261 23 143 

3 Hyderabad Hyderabad 217 39,43,323 16 18172 

4 Jagitial Jagitial 2,419 9,85,417 18 407 

5 Jangaon Jangaon 2,188 5,66,376 13 259 

6 
Jayashankar 
Bhupalapally 

Bhupalpalle 6,175 7,11,434 20 115 

7 
Jogulamba 
Gadwal 

Gadwal 2,928 6,09,990 12 208 

8 Kamareddy Kamareddy 3,652 9,72,625 22 266 

9 Karimnagar Karimnagar 2,128 10,05,711 16 473 

10 Khammam Khammam 4,361 14,01,639 21 321 

11 
Kumarambhee
m Asifabad 

Asifabad 4,878 5,15,812 15 106 

12 Mahabubabad Mahabubabad 2,877 7,74,549 16 269 

13 Mahabubnagar 
Mahabubnaga
r 

5,285 14,86,777 26 281 

14 
Mancherial 
district 

Mancherial 4,016 8,07,037 18 201 

15 Medak Medak 2,786 7,67,428 20 275 
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ln
o 

Name Headquarters 

Area 
in 

sq.km
. 

Population 
(2011) 

Total 
Mandal

s 

Densit
y per 
sq km 

16 
Medchal–
Malkajgiri 

Shamirpet 1,084 
24,40,07
3 

14 2251 

17 Mulugu Mulugu 3,881 2,94,671 9 124 

18 Nagarkurnool Nagarkurnool 6,545 8,93,308 22 142 

19 Narayanpet Narayanpet     11   

20 Nalgonda Nalgonda 7,122 16,18,416 31 227 

21 Nirmal Nirmal 3,845 7,09,418 19 185 

22 Nizamabad Nizamabad 4,288 15,71,022 27 366 

23 Peddapalli Peddapalli 2,236 7,95,332 14 356 

24 Rajanna Sircilla Sircilla 2,019 5,52,037 13 273 

25 Ranga Reddy Shamshabad 5,031 24,46,265 27 486 

26 Sangareddy Sangareddy 4,403 15,27,628 26 347 

27 Siddipet Siddipet 3,632 10,12,065 22 279 

28 Suryapet Suryapet 3,607 10,99,560 23 305 

29 Vikarabad Vikarabad 3,386 9,27,140 18 274 

30 Wanaparthy Wanaparthy 2,152 5,77,758 14 268 

31 Warangal Rural Warangal 2,175 7,18,537 15 330 

32 Warangal Urban Warangal 1,309 10,80,858 11 826 

33 
Yadadri 
Bhuvanagiri 

Bhongir 3,092 7,39,448 16 239 
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జాత్తయ జనాభా విధానం 

 ఐకేరాజేస్తమితి (రివిజన్ 2015) విడుదల చేస్ిన తాజా ప్రప్ంచ జనాభా అవకాశాల ప్రకారం, 2022 
నాటికి భారతదేశ జనాభా స్త మారుగా 1419 మిలియన ల  కాగా, చెైనా జనాభా స్త మారుగా 1409 
మిలియన ల గా ఉంటుంది. 

 మొత్ం స్తంతానోతపత్ి రేటు (TFR) 1991లో 3.6 న ండ  2013లో 2.3కి తగిగనప్పటికీ, భారతదేశం ఇంకా 
2.1 ర పతల స్మ ంట్ సాీ యిని సాధించలేద . 

 ఇరవె ైనాలుగు రాష్టా్ ర లు/UTలు ఇప్పటిక ే2013 నాటికి TFR ర పతల స్మ ంట్ సాీ యిని సాధించాయి, అయితే 
అధిక జనాభా కలిగిన UP మరియు బీహార్ వంట ిరాష్టా్ ర లు ఇప్పటిక ీవరుస్తగా 3.1 మరియు 3.4 TFRని 
కలిగి ఉనాాయి. 

 జారఖండ్ (TFR 2.7), రాజసాీ న్ (TFR 2.8), మధ్ేప్రదేశ్ (TFR 2.9), మరియు ఛత్్తస్గఢ్ (TFR 2.6) 
వంట ిఇతర రాష్టా్ ర లు అధిక స్తంతానోతపత్ిని కలిగి ఉనాాయి మరియు జనాభా పెరుగుదలకు దో హదం 
చేసా్ యి. 

 జాత్తయ జనాభా విధానం 2000 దేశం మొతా్ నికి ఒకే విధ్ంగా వరి్స్త ్ ంది. ఈ విధానానికి అన గుణంగా, 
ప్రభుతాం కుటుంబ నియంతరణ కారేకామం కింద అనేక చరేలు త్తస్త కుంది మరియు ఫలితంగా, 
భారతదేశంలో జనాభా వృదిధ రేటు గణనీయంగా తగిగంది, ఇది కింాది వాటి న ండ  స్తపష్్టంగా కనిపిస్త ్ ంది 

 దేశం యొకక దశాబధ వృదిధ  రేటు 1991-2001 మధ్ే కాలంలో 21.5% న ండ  2001-2011 మధ్ేకాలంలో 
17.7%కి గణనీయంగా తగిగంది. 

 జాత్తయ జనాభా విధానం, 2000 ఆమోదించబడ న స్తమయంలో మొత్ం స్తంతానోతపత్ి రేటు (TFR) 
3.2 గా ఉంద ిమరియు రిజిసా్ ర ర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండ యా నిరాహ ంచన నమూనా నమోద  స్తరేా (SRS) 
2013 ప్రకారం 2.3కి తగిగంది. 

  

  

 


