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తెలంగాణ జనాభాఅక్షరాస్యత

విస్తీ ర్ణంజనాభా పర్ంగా తెలంగాణ రాష్్టరం దేశంలోవ స్ాా నంలో ఉంది. రాష్ట్ట భౌగోళిక విస్తీ ర్ణం 
చదర్పు కిలోమీటర్లు . జనాభా లెకకల ప్కార్ం రాష్్టర జనాభా వీరలిో 
అత్యధికంగా వెనుకబడని వరాా లకు చెందిన వారే. జనాభాలో షెడ్యయలుు  కులాలకు చెందినవార్ల 
శాత్ం కాగాషెడ్యయలుు  త్ర్గత్ులకు చెందనివార్ల శాత్ం.



• రాష్ట్ట జనాభాలో శాత్ం గాా మీణ పా్ంతాలోు శాత్ం మంది పట్ణాలోు  
నివస్సి్ుీ నాార్ల.

• దశాబదంలో మొతీ్ం రాష్ట్ట జనాభావృదిి  శాత్ం. అంత్కు మందు దశాబదంలో ఈ 
పెర్లగుదల శాత్ంగా ఉండేది. దనీిా బటట్  జనాభా వృదిి  నెమమదించందని తెలుస్్ీ ంది.



• దశాబదంలో రాష్్టర పట్ణ జనాభా శాత్ం వృదిి  చెందింద.ి అంత్ కిాత్ం దశాబదంలో 
ఈ వృదిి  శాత్ం మాత్మ్ే. దేశంలోని ఇత్ర్ పా్ంతాలవార్ల త్ర్లిరావడ్ంరాష్ట్టంలో 
అంత్రా్త్ంగా జరిగిన వలస్లు పట్ణ జనాభా పెర్గడానికి దోహదం చేశాయి.

• జనాభా లెకకల ప్కార్ం గాా మీణ జనాభా వృదిి  శాత్ం మాత్మ్ే.
• రాష్ట్టం మొతీ్ం పట్ణ జనాభా (జనాభా లెకకల ప్కార్ం)లో రాజధాని నగర్మ ైన 

హ ైదరాబాద్ జనాభా శాతానికి పెనైే ఉంది.
• పట్ణ జనాభాలో వేగవంత్మ ైన పెర్లగుదల వలు జనాభా ఎకుకవగా హ ైదరాబాద్ 

మ టర్ పాలిటన్ పా్ంత్ంలోనే కేందీ్కృత్ం కావడ్ం వలు  పట్ణ మౌలిక స్దుపాయాల మీద 
ఒతీ్తడి గరిష్్ట స్ాా యిలో పరెిగింది.

జనసాంద్రత

• ఒక చదర్పు కిలోమీటర్ల పరిధిలో నివస్ించే జనాభాను జనస్ాంద్త్ అంటార్ల.
• తెలంగాణ రాష్ట్టంలో ఆదలిాబాద్ జిలాు  జనస్ాందత్్ అత్యలపం. ఈ జిలాు లో చ.కి.మీ.కు 

మంది మాత్మ్ే నివస్ిస్ుీ నాార్ల. హ దైరాబాద్ జిలాు లో అత్యధికంగా చ.కి.మీ.కు 
మంది నివస్సి్ుీ నాార్ల.

• రాష్ట్ట స్గటు జనస్ాందత్్ ఖమమంమహబూబ నగర్ జిలాు ల జనస్ాంద్త్ కూడా 
త్కుకవగానే ఉంది. ఈ జిలాు ల జనస్ాంద్త్లు వర్లస్గా 

లంగ నిష్పతి్త

• ప్త్త వయెియ మంది పుర్లష్టులకు ఉనా మహిళల స్ంఖయ’ను లింగ నిష్టపతీ్తగా పేర్కంటార్ల. 
లో తెలంగాణ రాష్ట్టం లింగ నిష్టపతీ్త ఇది జాతీయ స్ాా యి(కంటే అధికం.

• నిజామాబాద్ఆదిలాబాద్కర ంనగర్ఖమమం జిలాు లోు  లింగ నిష్టపతీ్త కంటే అధికంగా 
ఉంది.

• లో గా ఉనా లింగ నిష్టపతీ్త నాటటకి కి చేరింది.



• ఆరేళులోపు బాలల లింగ నిష్టపతీ్త ఆందోళనకర్ంగా ఉంది. లో గా ఉనా చనాార్లల 
లింగ నిష్టపతీ్త నాటటక ికి త్గిాంది.

•  నాటట రాష్ట్ట స్గటు తో ప్ లిస్ేీ ఎస్తీ జనాభా లింగ నిష్టపతీ్త  చాలా ఎకుకవ. 
ర్ంగారెడిు హ దైరాబాద్మహబూబ నగర్ జిలాు లను మినహాయిస్ేీ రాష్ట్టంలోని మిగతా 
జిలాు లోు  ఎస్తీ జనాభా లింగ నిష్టపతీ్త  కనాా ఎకుకవే.

• ఎస్త్ల లింగ నిష్టపతీ్త గా ఉంది. 
కానీఆదలిాబాద్(నిజామాబాద్(ఖమమం(లలో ఇది చాలా ఎకుకవ.

రాష్రట జనసాంద్రతలంగ నిష్పతి్త

జిలలా  జనసాంద్రత (చ.కి.మీ.కు) లంగ నిష్పతి్త

మహబూబ నగర్  

ర్ంగారెడిు   

హ ైదరాబాద్  

మ దక్  

నిజామాబాద్  

ఆదిలాబాద్  

కర ంనగర్  

వర్ంగల్  



ఖమమం  

నల్ా ండ్  

తెలంగాణ  

భార్త్దేశం  

స్మగర కుట ంబ స్రవే 

• స్మగా కుటుంబ స్రేే పరే్లతో ఆగస్ు్  న రాష్ట్టమంత్టా ఇంటటంటట స్రేేను ప్భుత్ేం 
నిర్ేహించంది.

• కేవలం ఒకక రోజులోనే ఈ స్రేేను పూరీి చేస్ింది. గణాంక స్మాచార్ స్ేకర్ణ పర్ంగా 
దేశంలోనే ఇది ఒక విశిష్్టమ ైన ప్కియా.

• రాష్ట్టంలోని అనిా కుటుంబాలకు స్ంబంధించ పటటష్్ట గణాంక స్మాచార్ నిధిని స్దిిం 
చేయడ్ం ఈ కార్యకామం లక్ష్యం.

• ఈ స్రేే వలు  అర్లు లెైన లబి్ధదార్లలను గురిీంచవారి అవస్రాలకు అనుగుణంగా అభివృదిి  
కార్యకామాలను చేపట్డానికి ప్భుతాేనికి వీలవుత్ుంది.

• గాా మీణ పట్ణ కుటుంబాల స్మాచార్ం అంత్టటనీ ప్భుత్ేం ఈ స్రేే తో కరాడకీరించంది.
• కుటుంబాల వివరాలువారి ఆవాస్ వస్త్తకుటుంబ స్భుయల 

వివరాలువెైకలాయలుదీర్ఘవాయధులుభూమిపశు స్ంపద మొదలెనై వివరాలను 
స్ేకరించడానికి మంది గణికులను పభ్ుత్ేం వినియోగించంది.

• పింఛనుు ఆహార్భద్త్ మొదలెనై ప్భుత్ే అగాగామి పథకాల అమలుకుపభ్ుత్ే 
శాఖలనిాంటటకీ ఈ స్మాచార్ం ఉపయుకీంగా ఉంటుంది.



• స్రేేలో వెలుడెైన వివరాల ప్కార్ం రాష్ట్టంలో  లక్ష్ల కుటుంబాలు ఉనాాయి. రాష్ట్ట 
స్గటు కుటుంబ పరిమాణం గా ఉంది. ర్ంగారెడిు  జిలాు లో అత్యధికంగా  లక్ష్ల 
కుటుంబాలుండ్గాఆదిలాబాద్ లో  లక్ష్ల కుటుంబాలు మాత్్మే ఉనాాయి.



అక్షరాస్యత

• రాష్ట్టంలో అక్ష్రాస్యత్ స్ాా యి శాత్ం. ఇది జాతీయ స్ాా యి స్గటు (శాత్ం)తో 
ప్ లిస్ేీ  త్కుకవ.

• అలాపదాయ రాష్టా్ ర లెైన ఒడిశాఛతీీస గఢ్మధయప్దేశ ల కనాా తెలంగాణలో అక్ష్రాస్యత్ 
త్కుకవగా ఉంది.

• మహబూబ నగర్ జిలాు  అక్ష్రాస్యత్  శాత్ం మాత్్మే. ఇది రాష్ట్టంలోనే అత్యలపం.  
శాత్ం అక్ష్రాస్యతో హ ైదరాబాద్ జిలాు  ప్థమ స్ాా నంలో ఉంది.

• స్తీ ీపుర్లష్టుల అక్ష్రాస్యత్లోనయ తీవ్ వయతాయస్ం ఉంది. పుర్లష్టులలో అక్ష్రాస్యత్ స్ాా యి 
శాత్ం కాగామహళిల అక్ష్రాస్యత్ స్ాా యి శాత్ం మాత్మ్ే.

• ఎస్తీఎస్త్ల అక్ష్రాస్యత్ స్ాా యిలు వర్లస్గా శాత్ం మాత్్మ.ే
• రాష్్టరంలో శాత్ం మంది ఎస్తీ విదాయర్లా లుశాత్ం మంది ఎస్త్  విదాయర్లా లు మధయలోన ే

చదువు మానసే్ుీ నాార్ల.

జిలలా ల వారీగా స్త్ి ీపురుష్ అక్షరాస్యతా శాతాలు - 

జిలలా  మొతిం పురుష్ులు స్త్ి ీలు

మహబూబ నగర్   

ర్ంగారెడిు    



హ ైదరాబాద్   

మ దక్   

నిజామాబాద్   

ఆదిలాబాద్   

కర ంనగర్   

వర్ంగల్   

ఖమమం   

నల్ా ండ్   

తెలంగాణ   




