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తెలంగాణ రాష్్టర స్థూ ల ఉత్పతి్త 



తెలంగాణ జూన్ న భారత్దేశంలో వ రాష్్టరంగా ఆవిరభవించంది. భౌగోళికంగా ఇది పూరి్తగా దకకన్ పీఠభూమి 

మధ్యభాగంలో విసి్ర్తంచ ఉంది. రాష్్టర విసి్తరణ ం చదరపు కిలోమీటర్లు . విసి్తరణ  పరంగాజనాభా పరంగా ఇది దేశంలో వ పెదద  

రాష్్టరం. జనాభా లెకకల పర కారం తెలంగాణ జనాభా మంది. రాష్్టరం స్థూ ల ఆర్తూ కాభివృదిిలో గణనీయ ఫలితాలు 

సాధిసి్థ మందడుగేసి్ంది. తెలంగాణ ఆర్తూ క వయవస్ూ కు బలమైన పునాదులునాాయి. ఈ ప్ర ంత్ భౌగోళికవాతావరణ 

స్థూ త్తగతులుస్హజ వనర్లల లభ్యత్సామాజిక నిర్తిత్త త్దిత్రాలు ఆర్తూ కాభివృదిికి స్ప్నాలుగా ఉనాాయి.

ఆర్తూ క వయవస్ూ ను పర ధానంగా మూడు రంగాలుగా వరీ్గకర్తంచార్ల. అవి:

ప్ర థమిక రంగం (

దిితీయ రంగం (

త్ృతీయ రంగం (

వీటిని వివిధ్ పర ధాన వృతిుల ఆధారంగా విభ్జించార్ల. ఒక దేశంలోని జనాభా వివిధ్ వృతిులోు  పనిచేసే తీర్లను ఈ వృతిుల వార్గ 

విభ్జన తెలుపుతుంది. జాతీయ/ రాష్్టర ఆదాయానికి ఏయే రంగాల దాిరా ఎంత్ ఆదాయం స్మకూర్లతుందో 

తెలుసుకోవడానికివాటి అభివృదిిపెర్లగుదల శాతాలోు  ఏ విధ్మైన మార్లపలు చోటుచేసుకుంటునాాయో అరూ ం చేసుకొని త్గిన 

స్ంస్కరణలు పర వేశపెట్డానికి ఈ విభ్జన తోడ్పడుతుంది. వివిధ్ ఆర్తూ క రంగ అభివృదిి పర కిియలు దేశ పురోభివృదిి 

గమనానిాసామాజికఆర్తూ క వయవస్ూ లను అధికంగా పర భావిత్ం చేసిాయి.

ప్ర థమిక రంగంలోని ఉప రంగాలు: వయవసాయంపశుస్ంపద - ప్డి పర్తశిమఅడ్వులు - అటవీ ఉత్పతిులుమత్్య 

పర్తశిమగనులుత్వికాలు.

దిితీయ రంగంలోని ఉప రంగాలు: వసి్థత్పతి్త త్యార్గ పర్తశిమలునిరాిణ రంగంవిదుయత్గాయస్నీటి స్రఫరా.



త్ృతీయ రంగంలోని ఉప రంగాలు: వాయప్రంహోటళ్లు రెస్ారెంటుు రవాణానిలిలుస్మాచార 

వయవస్ూ రైెల్విలురక్షణత్ప్లా సేవలుఫైనాని్ంగ్బీమార్తయల్ ఎస్ేట్బ్యంకింగ్సామాజిక వయకిిగత్ 

సేవలుపర జాపర్తప్లనఇత్ర సేవలు.

సాధారణంగా వయవసాయ రంగానిా ప్ర థమిక రంగంగాప్ర్తశిామిక రంగానిా దిితీయ రంగంగాసేవా రంగానిా త్ృతీయ రంగంగా 

పేర్కంటార్ల. అయితే ‘గనులుత్వికాలు’ అనే ఉప రంగం ల్వని ప్ర థమిక రంగంలోని అంశాలను వయవసాయ రంగంగా భావిసిార్ల. 

‘గనులుత్వికాలు’ ఉప రంగంతో కూడిన దిితీయ రంగంలోని అంశాలను ప్ర్తశిామిక రంగంగా గురి్తసిార్ల. త్ృతీయ రంగంలోని 

అంశాలనీా సేవల రంగం కిందకి వసిాయి. ఈ మఖ్య ఆర్తూ క రంగాలోు  వివిధ్ ఉప రంగాల వార్గగా ఆదాయంవృదిిమొతి్ం 

ఆదాయంలో వాటి వాటాను మదింపు చేస్థ జాతీయాదాయం ల్వదా రాష్్టర ప్ర ంతీయాదాయానిా తెలుసుకుంటార్ల. ‘కందర  గణాంక 

స్ంస్ూ ’ (జాతీయాదాయానిా అంచనా వేసిుంది. రాష్్టర ఆర్తూ క గణాంక స్ంచాలకులు 

రాష్్టర ఆదాయానిా అంచనా వేసిార్ల. ఇందులో భాగంగా వీర్ల వివిధ్ లెకికంపు పదితుల దాిరా గణాంకాలను రూపందిసిార్ల.



ఆదాయ మదింపు పదితులు

సాధారణంగా జాతీయ ల్వదా రాష్్టర ఆదాయానిా రకాల పదితులోు  లెకికసిార్ల. అవి:

ఉత్పతి్త ల్వదా నికర ఉత్పతి్త పదిత్త

ఆదాయ పదిత్త (నికర ఆదాయ పదిత్త)

వయయ పదిత్త

పర పంచ వాయపింగా అనేక దేశాలోు  ఈ మూడు పదితులనే అనుస్ర్తసిునాార్ల. మన దేశంలో (అనిా రాష్్ట్రలోు నూ) ఉత్పతి్తఆదాయ 

మదింపు పదితుల ఆధారంగా జాతీయదాయానిా గణిసిునాార్ల.

ఉత్పతి్త మదింపు పదిత్త

దీనిా విలువ జోడించన పదిత్త (అని కూడా 

అంటార్ల. పర మఖ్ ఆర్తూ కవేతి్ సైమన్ కుజినెట్్ ఈ పదిత్తని ‘ఉత్పతి్త సేవా పదిత్త’గా పేర్కనాాడు. ఆర్తూ క వయవస్ూ లో ఏడాది 

కాలంలో జర్తగే అంత్తమ వసిు సేవల ఉత్పతి్తని కలిపితే ‘నికర ఉత్పతి్త’ వసిుంది. ఈ విలువను జాతీయాదాయం ల్వదా రాష్్టర 

ప్ర ంతీయాదాయంగా భావిసిార్ల. ఆర్తూ క వయవస్ూ లో ప్ర థమికదిితీయత్ృతీయ రంగాలోు  జర్తగిన ఉత్పతి్తని కలిపితే మొతి్ం 

ఉత్పతి్త వసిుంది. అయితే ఒక రంగంలో జర్తగిన ఉత్పతి్తని మరో రంగంలో ఉత్పతి్త కారకాలు (మాధ్యమిక వసిువులు)గా 

ఉపయోగించవచ్చు. కాబట్ి వాటి విలువను లెకకలోకి తీసుకోకూడ్దు. అంటే ఒక వసిువును రెండుసార్లు  లెకికంచకూడ్దు. ఈ 

పదిత్తలో.. జాతీయాదాయం = కారకాల దృష్్ట్య నికర దేశీయోత్పతి్త + నికర విదేశీ కారకాల ఆదాయాలు.



ఆదాయ మదింపు పదిత్త

దీనిా కారక చెలిు ంపు పదిత్త (వాటాల పంపిణీ పదిత్త (ఆదాయ చెలిు ంపు 

పదిత్త (ఆదాయ గిాహక పదిత్త (అని పిలుసిార్ల. ఈ పదిత్తలో జాతీయ/ 

రాష్్టర ఆదాయానిా పంపిణీ కోణం నుంచ లెకికసిార్ల. వివిధ్ ఉత్పతి్త కారకాలు.. అంటే శిమపైె వచేు వేత్నాలుభూమిపైె వచేు 

అద్దద మూలధ్నంపైె వచేు వడీ్డపర్తశిమ వయవసాూ పకుడికి వచేు లాభాలువీటనిాంటి పర త్తఫలాల మొతి్ం విలువతో ప్టు నికర 

విదేశీ ఆదాయాలను కలిపితే వచేుదే జాతీయాదాయం. ఈ పదిత్తలో వివిధ్ ఉత్పతి్త కారకాల మధ్య జాతీయాదాయం ఏ విధ్ంగా 

పంపిణీ అయిందో తెలుసుకోవచ్చు. దీంతో ప్టు వివిధ్ వరీాల పర జలకు ఎంతెంత్ ఆదాయం వసిుందో అంచనా వేయవచ్చు. 

ఆదాయ మదింపు పదిత్తలో.. జాతీయాదాయం = వేత్నం + భాటకం + వడీ్డ + లాభాలు + నికర విదేశీ ఆదాయాలు.

వయయాల మదింపు పదిత్త

ఇది ఆధునిక పదిత్త. దీనిా ఎకుకవగా అభివృదిి చెందిన దేశాలోు  అనుస్ర్తసిునాార్ల. భారత్దేశంలో ఇది అంత్గా వినియోగంలో 

ల్వదు. ఈ పదిత్తలో వయకిులుస్ంస్ూ లుపర భుత్ిం ఒక ఏడాది కాలంలో అంత్తమ వసిు సేవలపైె చేసే మొతి్ం వయయానిా లెకికంచడ్ం 

దాిరా జాతీయాదాయానిా గణిసిార్ల. జాతీయాదాయ లెకికంపు పదితులనిాంటిలో ఇది చాలా కచుత్మైంది. దీనిా వినియోగ - 

పెట్ుబడి పదిత్త అని కూడా అంటార్ల. ఈ వయయ మదింపు పదిత్తని పర ఖ్యయత్ ఆర్తూ కవేతి్ జే.ఎం. కీన్ స్ రూపందించార్ల. ఈ 

పదిత్తలో జాతీయాదాయం = గృహ స్ంబంధ్ వయయాలు + స్ంస్ూ ల వయయాలు + పర భుత్ి వయయాలు.



ఆదాయ లెకికంపు - ప్ర మాణిక ధ్రలు

జాతీయరాష్్టర ప్ర ంతీయ ఆదాయానిా గణించేటపుపడు సాధారణంగా రెండు రకాల ధ్రలను ప్ర మాణికంగా తీసుకుంటార్ల.

పర సిుత్ ధ్రలోు  జాతీయాదాయం

పర సిుత్ స్ంవత్్రం ఆచరణలో ఉనా వసిు సేవల ధ్రలోు  ఆదాయానిా లెకికసిే దానిా ‘పర సిుత్ ధ్రలోు  ఆదాయం’ ల్వదా 

‘నామమాత్ర పు ఆదాయం’ అంటార్ల.

ఉదా: జాతీయాదాయనిా లెకికంచేటపుపడు లోని ధ్రలనే ప్ర మాణికంగా తీసుకోవడ్ం.

పర సిుత్ ధ్రలోు  ఆదాయానిా లెకికంచనపుపడు.. గతేడాదిపర సిుత్ స్ంవత్్రం జాతీయాదాయాలను స్ర్తపోలిసిే ఉత్పతి్త 

పెరగనపపటికీ ధ్రలు అధికమవడ్ం వలు  జాతీయదాయం పెర్తగినటుు  ఫలితాలు రావచ్చు. ఎందుకంటే వసిు సేవల ధ్రలు అనేక 

కారణాల వలు  రోజురోజుకూ పెర్లగుతుంటాయి. ధ్రలు పెరగడ్ం వలు  ఆదాయం అధికమైనటుు  గోచర్తసిుంది. ఈ కారణంగా వాసి్వ 

వసిు సేవల ఉత్పతిులను అంచనా వేయల్వం. అందువలు  ఈ పదిత్తలో వాసి్వ జాతీయాదాయానిా లెకికంచడ్ం వీలు కాదు.



స్థూ ర (ప్ర మాణిక) ధ్రలోు  జాతీయాదాయం

ఏ విధ్మైన సామాజికరాజకీయఆర్తూ కపర కృత్త పరమైన ఒడుదొడుకులు ల్వకుండా ఉత్పతి్త మంచగా జర్తగిన ఒకానొక 

స్ంవత్్రానిా ఆధార స్ంవత్్రం (బేస్ ఇయర్)గా తీసుకొని ఆ ధ్రల ఆధారంగా జాతీయాదాయానిా లెకికసిే దానిా ‘స్థూ ర 

ధ్రలోు  ఆదాయం’ ల్వదా ‘వాసి్వ ఆదాయం’ అంటార్ల.

ఉదా: జాతీయాదాయానిా లెకికంచేటపుపడు ధ్రలను ప్ర మాణికంగా తీసుకోవడ్ం.

స్థూ ర ధ్రలోు  జాతీయాదాయానిా లెకికంచడానికి కందర  గణాంక స్ంస్ూ  (స్తఎస్ వో) ఎపపటికపుపడూ ఆధార స్ంవత్్రానిా 

నిరిార్తసిుంది. మన దేశంలో ఇపపటివరకూ లను ఆధార 

స్ంవత్్రాలుగా తీసుకునాార్ల.

పర సిుత్ ధ్రలోు  ఆదాయానిా గణించనపపటికీ దానిా ‘ధ్రల స్థచీ’ (ఆధారంగా స్థూ ర ధ్రలోు కి మారువచ్చు.

స్థూ ర ధ్రలోు  ఆదాయం = (పర సిుత్ ధ్రలోు  ఆదాయం / ధ్రల స్థచీ) 

స్థూ ల రాష్్ట్రత్పతి్త (జీఎస్ డ్డపీ)

ఒక రాష్్టర భౌగోళిక హదుద ల మధ్యనిర్గణ త్ కాల వయవధిలో (సాధారణంగా ఒక స్ంవత్్రం) ఉత్పతి్త చేస్థన వసిువులసేవల మొతి్ం 

విలువను స్థూ ల రాష్్ట్రత్పతి్త (అంటార్ల. జీఎస్ డ్డపీ నుంచ ‘త్ర్లగుదల’ను తీసేసిే ‘నికర 

రాష్్ట్రత్పతి్త (వసిుంది. సాధారణంగా జీఎస్ డ్డపీనే రాష్్టర ఆదాయంగా పర్తగణిసిార్ల. కానీఆర్తూ క 

పర్తభాష్టలో రాష్్టర ఆదాయం అంటే ఎన్ ఎస్ డ్డపీ. వీటిని గణించేటపుపడు ఒక రాష్్టరంలోని వార్ల ఇత్ర రాష్్ట్రలోు  స్ంప్దించన 

ఆదాయానిా పర్తగణనలోకి తీసుకోర్ల.

రాష్్టర త్లస్ర్త ఆదాయం = ఎన్ ఎస్ డ్డపీ రాష్్టర జనాభా

స్థూ ల జిలాు  ఉత్పతి్త (జీడ్డడ్డపీ)

ఒక జిలాు లో ఏడాది కాలంలో ఉత్పతి్త చేస్థన అంత్తమ వసిు సేవల మొతి్ం విలువను ‘స్థూ ల జిలాు  ఉత్పతి్త’ 

(అంటార్ల.

రాష్్టర స్థూ ల ఉత్పతి్త - దృగ్వి ష్టయాలు
జీఎస్డీపీ్లెక్కింపునకు్అనువుగా్ఉిండటానిక్్రాష్్టరింలో్మూడు్రింగాలను్తొమ్మిది్
విభాగాలుగా్విభజించారు.్ఈ్పద్ుు లను్క్ింది్విధింగా్వరగీకర ించారు.




 వ్యవ్సాయ రంగం
ఎ)్వయవసాయిం
బి)్జీవోత్పత్తు లు్(పశు్సింపద్్-్పాడి్పర శ్రమ)
అటవీ్ఉత్పత్తు లుకలప

మత్్య్సేకరణ

 పారవశ్ాామిక రంగం
గనులుత్వవకాలు
వసతు త్పత్తు 
విద్ుయచ్ఛక్ుగాయసనీట్ిసరఫరా
నిరాిణాలు

 సేవ్ల రంగం
వాణజి్యింహో టళ్లు రెసా్ రెింటలు 
రెైలవవలు
రవాణానిలవ్చయేడిం
సమాచార్సింబింధాలు
రుణ్సహాయిం్(ఫ నైాని్ింగ్)బీమాసథిరాసుు లువాయపార్సేవలు
సామూహికసామాజకవయక్ు్సాి యి్సేవలుఇత్ర్సేవలు

వీటిలో్మొద్టి్మూడు్అింశాలను్ఉత్పత్తు ్మదిింపు్పద్ధత్తలోని్అింశాలను్

ఆదాయ్మదిింపు్పద్ధత్తవ్అింశానిి్(నిరాిణ్రింగిం)్వయయ్మదిింపు్పద్ధత్త్దావరా్

గణిసుు నాిరు.




