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వ్యవ్సాయం 
వర్షపాతం, నేలల స్వభావం, పంట విస్తీ ర్ణం మొదల ైన అంశాల ఆధార్ంగా రాష్టార ా న్ని నాలుగు 
వయవసాయ వాతావర్ణ మండలాలుగా విభజంచార్ు. పాల ంలో ఉని దకి్షణ తెలంగాణ పరా ంతీయ 
మండలం పరిధలిో అతయధికంగా 160 మండలాలునాియి. 
వ్ర్షపాతం 
తెలంగాణ రాష్రరట స్గటు వారిషక వర్షపాతం స్ుమార్ు 906 మిలీ్లమీటర్ుీ . న ైర్ుతి ర్ుతుపవనాల వలీ 
రాష్రరటం 715 మి.మీ. వర్షపాతాన్ని ప ందుత ంది. తెలంగాణలో వాన కురిస్ ేవిధానం ఒకే రీతిగా 
ఉండదు. వర్షపు నీటి పంపిణీ స్ ైతం ఒకకో పరా ంతాన్నకి ఒకకో విధంగా ఉంది. ద ంత  రాష్రరటంలో 
వయవసాయం జూదంగా మారిపో యింది. 
2004-05 నుంచి 2013-14 వర్కు రాష్రరట వర్షపాతాన్ని పరిశీలిస్ేీ ... 2004-05లో అతి తకుోవగా 
614 మి.మీ. వర్షపాతం మాతరమే నమోదెైంది. 2013-14లో అతయధికంగా 1212 మి.మీ. వర్షం 
కురిస్ింది. 
2013-14లో జూన్-స్ ప రంబర్ మధయ న ైర్ుతి ర్ుతుపవనాల వలీ 852 మిలీ్లమీటరీ్ వర్షపాతం 
నమోదెైంది. న ైర్ుతి ర్ుతుపవనాల స్మయంలో కురిస్ే సాధార్ణ వర్షపాతం కంటే ఇది 19 శాతం 
అధికం. 2013-14లో ఈశానయ ర్ుతుపవనాల వలీ అకకర బర్ - డిస్ ంబర్ మధయకాలంలో నమోదెైన 
వర్షపాతం 243 మి.మీ. ఇది సాధార్ణం(129 మి.మీ.) కంటే 88 శాతం అధికం. 
వ్యవ్సాయర్ంగ సామర్్యం 
పంటలు సాగు చేస్ని స్థూ ల విస్తీ రాణ న్ని పంటలు సాగు చేస్ని న్నకర్ విస్తీ ర్ణంత  భాగిస్ేీ  పంటల 
సాందరత వస్ుీ ంది. ఇది భూ విన్నయోగ సామరాూ ాన్ని తెలిపే ముఖ్య స్థచిక. 2012-13లో 1.22గా 
ఉని పంటల సాందరత 2013 -14లో 1.27కి ప రగిింది. న్నజామాబాద్ జలాీ లో వయవసాయ ర్ంగ 
విన్నయోగ సామర్ూాం 1.67గా ఉంది. ఇది రాష్రరటంలోనే అతయధికం. 
 
 
 
 
 



జిల్లా ల్వారీగా పంటల్ సాంద్రత(2013-14) 

జిల్లా  
పంటల్ 
సాంద్రత 

ఆదిలాబాద్ 1.09 

ఖ్మమం 1.16 

కరీంనగర్ 1.53 

మహబూబ నగర్ 1.11 

మెదక్ 1.23 

నల్గ ండ 1.27 

న్నజామాబాద్ 1.67 

ర్ంగారెడిి  1.14 

వర్ంగల్ 1.36 

రాష్రర ంా 1.27 

 

నీటి వ్సతి ఉన్న భూముల్ు 
రాష్రరటంలో సాగునీటి వస్తి ఉని భూమి 2012-13లో 25.57 లక్షల హెకార ర్ుీ  ఉండగా 2013-



14లో అది 23.74 శాతం ప రిగి 31.64 లక్షల హకెార రీ్కు చేరింది. ద న్నకి అనుగుణంగా న్నకర్ సాగు 
నీర్ు అందని భూమి విస్తీ ర్ణం కూడా 29.03 శాతం ప రిగింది. ఇది 2012-13లో 17.74 లక్షల 
హెకార ర్ుీ  ఉండగా, 2013-14లో 22.89 లక్షల హెకార రీ్కు చేరింది. 
2013-14లో సాగు చేస్ని భూమిలో న్నకర్ంగా 22.89 లక్షల హెకార రీ్ (46.14 శాతం) భూమికి 
సాగునీర్ు అందింద.ి అద ి2014-15 ఖ్రఫీ్ నాటికి 14.87 లక్షల హెకార ర్ుీ (35.86 శాతం)గా 
ఉంది. 
రాష్రరటంలో అతయధిక శాతం భూమి బావుల కింద సాగవుత ంది. 2009-10లో సాగు చేస్ని మొతీం 
భూమిలో 84.33 శాతం బావుల కింద సాగు చేస్ంిదే. కానీ 2013-14లో ఇది 74.83 శాతాన్నకి 
తగిగంది. 2009-10 నుంచి 2013-14 మధయకాలంలో న్నకర్ంగా సాగునీర్ు అందిన భూములోీ  
స్గటున 76 శాతం భూములకు బావులే ఆధార్ం. 2012-13లో కాలువల దావరా న్నకర్ంగా సాగు 
చేస్ిన భూమి 5.07 శాతం మాతరమే ఉండగా 2013-14లో ఇది 12.67 శాతాన్నకి ప రిగింది. 
నీటి వ్సతి సామర్్యం 
స్థూ లంగా సాగునీర్ు అందే విస్తీ ర్ణంలో న్నకర్ సాగునీర్ు అందని విస్తీ రాణ నేి నీటి వస్తి సామర్ూాంగా 
ల కిోసాీ ర్ు. 2013-14లో బావుల నీటి వస్తి సామర్ూాం 1.36. బావి నీటి స్ేదయం వలీ స్థూ లంగా, 
న్నకర్ంగా సాగు నీర్ు లభంచిన భూ విస్తీ ర్ణం ప రిగింది. 
విస్తీ ర్ణం, ఉతపతీి 

గత దశాబద ంలో ఆహార్ ధానాయల సాగు విస్తీ ర్ణం, ఉతపతీి ఒడుదొ డుకులకు లోనయాయయి. కర్ువు, 
వర్దలు, భారీ వరాష ల వంటి పరతికూల వాతావర్ణ పరిస్ిూ తులే ద న్నకి కార్ణం. వర్షపాతం తగిగన 
స్ంవతసరాలోీ నే న్నకర్ పంట భూమి, స్థూ లంగా సాగు నీర్ు అందిన విస్తీ ర్ణం, ఆహార్ పంటలను 
సాగు చేస్ని విస్తీ ర్ణం, ఆహార్ ధానాయల ఉతపతీి తకుోవగా ఉనాియి. 2004-05లో 24.97 లక్షల 
హెకార రీ్లో ఆహార్ ధానాయలను సాగు చయేగా, దిగుబడి 41.68 లక్షల టనుిలుగా ఉంది. 2013-

14లో 34.56 లక్షల హకెార రీ్లో ఆహార్ ధానాయలను సాగు చయేగా ఉతపతీి 107.49 లక్షల 
టనుిలు. 2014-15 ఖ్రీఫ్ లో ఆహార్ ధానాయలను 18.05 లక్షల హెకార రీ్లో సాగు చయేగా, 
ఉతపతీి 44.30 లక్షల టనుిలు. 
 



పంటల్ ఉత్పపద్కత 

హెకార ర్ విస్తీ ర్ణంలో ఎన్ని కిలోల ధానయం పండిందన ేఅంశానేి ఉతాపదకతగా ల కిోసాీ ర్ు. 2009-10 
నుంచి 2014-15 ఖ్రీఫ్ వర్కు వరి ఉతాపదకత దాదాపు న్నలకడగా ఉంద.ి 2013-14 ఖ్రీఫ్ లో 
పంట దిగుబడి హెకార ర్ కు 3,227 కలిోలు కాగా, 2014-15 ఖ్రీఫ్ లో అది 3,054 కిలోలకు 
పడిపో యింది. మొకోజొని దిగుబడి 2013-14లో హెకార ర్ కు 4,685 కలిోలు కాగా, 2014-15 
ఖ్రీఫ్ లో దిగుబడి హెకార ర్ కు 2,720 కిలోలు. జొనిపంట ఉతపతీిరేటు 2013-14 ఖ్రఫీ్ లో 
హెకార ర్ కు 1,085 కలిోలు కాగా, 2014-15 ఖ్రీఫ్ లో అది హెకార ర్ కు 1,119 కిలోలకు ప రిగింద.ి 
పపుప ధానాయల విష్రయాన్నకి వస్ేీ ... 2013-14 ఖ్రీఫ్ స్మయంలో ప స్లు దిగుబడి హెకార ర్ కు 
662 కిలోలు కాగా, 2014-15 ఖ్రఫీ్ లో అది 489 కిలోలు మాతరమే. కందుల దిగుబడి 2013-

14 ఖ్రఫీ్ లో హెకార ర్ కు 529 కిలోలు కాగా, 2014-15 ఖ్రీఫ్ లో 441 కలిోలకు తగిగంది. పరతికూల 
వాతావర్ణ పరిస్ిూ తుల కార్ణంగా 2014-15 ఖ్రఫీ్ లో చాలా పంటల దిగుబడి తగిగంది. 
వేర్ుశనగ పంట ఉతాపదకత 2009-10 లో 1682 కిలోలు ఉండగా, 2013-14లో 1691 
కిలోలుగా ఉంది. 2014-15 ఖ్రఫీ్ లో అది 1700 కిలోలుగా నమోదెైంది. 2009-10లో 
సో యాబీన్ ఉతపతీి హెకార ర్ కు 824 కలిోలుండగా, 2013-14లో 1610 కిలోలు, 2014-15 
ఖ్రీఫ్ లో 1070 కిలోలుగా నమోదెైంద.ి పామాయిల్ విష్రయాన్నకి వస్ేీ .. 2009-10లో దిగుబడి 
హెకార ర్ కు 26,150 కిలోలుండగా, 2013 -14లో 12,599 కిలోలకు తగిగంది. 2014-15 ఖ్రీఫ్ లో 
ఇది 17,731 కలిోలుగా ఉంది. 
మిర్ప పంట ఉతాపదకత ఖ్మమం జలాీ లో అతయధకింగా ఉంది. పస్ుపు పంట ఉతాపదకతలో 
ఆదిలాబాద్ జలాీ  అగరసాూ నంలో ఉంది. పతీి ఉతాపదకత ఖ్మమం, కరీంనగర్ జలాీ లోీ  అధిక 
సాూ యిలో ఉంది. 
భవిష్యత్ వ ైఖర ి

తెలంగాణ ఆరిూక వయవస్ూ కు వయవసాయం మూలాధార్ం. అధిక శాతం పరజలకు వయవసాయమే 
జీవనాధార్ం. తెలంగాణలో 1970లోీ  హరిత విపీవం మొదల ైంది. వయవసాయ ర్ంగం 6 శాతం వృదిి  
సాధించాలన్న పరభుతవం లక్షయంగా ప టుర కుంది. ప ర ఫ స్ర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్రరట వయవసాయ 
విశవవిదాయలయాన్నకి చెందిన పరా ంతీయ వయవసాయ పరిశోధనా కేందరా లను మండలాన్నకి ఒకటి 



చొపుపన న లకొలాపర్ు. 
రాష్రరటం మొతీం భౌగోళిక విస్తీ ర్ణం 114.84 లక్షల హకెార ర్ుీ  కాగా, 2013-14లో పంటల విస్తీ ర్ణం 
స్థూ లంగా 62.88 లక్షల హెకార ర్ుీ . న్నకర్ంగా 49.61 లక్షల హెకార ర్ుీ . స్థూ లంగా 31.64 లక్షల 
హెకార రీ్కు సాగునీర్ు అందుతుండగా, న్నకర్ంగా 22.89 లక్షల హెకార రీ్కు సాగునీర్ు అందుత ంది. 
రాష్రరటంలో స్గటు కమత పరిమాణం 1.12 హెకార ర్ుీ . మొతీం 55.54 లక్షల కమతాలు ఉనాియి. 
వీటి విస్తీ ర్ణం 61.97 లక్షల హెకార ర్ుీ . 
నేల్ల్ు 
తెలంగాణలోన్న నేలలోీ  ఎర్రరేగడి నేలలు పరధానమెనైవి. ఇవి మొతీం విస్తీ ర్ణంలో 48 శాతం 
ఉంటాయి. రాష్రరటంలోన్న ఇతర్ ర్కాల నేలలోీ .. నలీరేగడి నేలలు 25 శాతం ఉండగా, ఒండుర  నేలలు 
20 శాతం, రాళ్లీ -గుటరలు 7 శాతం ఉంటాయి. న్నజామాబాద్, వర్ంగల్, నల్గ ండ జలాీ లోీ న్న 
భూములోీ  నతరజన్న లోపం (44 శాతం కంటే తకుోవ) ఎకుోవ. ఆదిలాబాద్, మెదక్, 

మహబూబ నగర్, న్నజామాబాద్ జలాీ లోీ  భాస్వర్ం (ఫాస్ఫర్స్) లోపం (55 శాతం కంటే తకుోవ) 
ఎకుోవ. 
 

త్ెల్ంగాణల్ో వ్యవ్సాయ సామర్్యం 

• హెచ్.వ ై.వి. వర,ి స్ంకర్ వర,ి మొకోజొని, పతీి, శనగలు తదితర్ పంటలకు చెందిన 37.42 

లక్షల కివంటాళీ్ వితీనాలను 3.22 లక్షల ఎకరాల విస్తీ ర్ణంలో పండించార్ు. 
• వివిధ ర్కాల పంటలకు అనువ ైన నేలలు తెలంగాణలో ఉనాియి. ఆహార్ ధానాయలు, నథన  

గింజలు, పపుపలు, పండీ త టలు, పచిిక, అడవులు తదితరాలకు ఈ నేలలు 
అనుకూలమెైనవి. 

• ఆహార్ ధానాయల ఉతపతీి వృదిి రేటు జాతీయ సాూ యిలో 2.43 కాగా, తెలంగాణలో అది 3.97 

శాతం(స్తజీఏఆర్). 

 
 
 
 



 

2013-14ల్ో జిల్లా ల్వారగీా పంటల్ దిగుబడి (కిల్ోల్ు/హెకాా ర కు) 

జిల్లా  వ్ర ి మొకకజొన్న శన్గల్ు పతీి(లంట్) మిర్ప పసుపు 

ఆదిలాబాద్ 2745 3771 1371 369 2386 6721 

ఖ్మమం 2994 5500 1716 533 4179 5078 

కరీంనగర్ 3591 5463 1352 492 2710 6303 

మహబూబ నగర్ 2839 4749 1842 352 3232 5078 

మెదక్ 3653 3720 1587 416 800 2869 

నల్గ ండ 3061 1675 1716 393 3196 5078 

న్నజామాబాద్ 4004 5352 2046 338 3941 4178 

ర్ంగారెడిి  2284 3554 1253 399 3490 3216 

వర్ంగల్ 3141 4984 837 472 3249 4521 

రాష్రర ంా 3297 4685 1716 423 3544 5078 

 
 
 
 
 
 



వ్యవ్సాయ వాత్పవ్ర్ణ మండల్లల్ు 

మండల్ం 
పేర్ు 

జిల్లా ల్ు 
పరధపన్ 
కారాయల్యం 

భౌగోళిక 
విస్తీ ర్ణం 
(చ.కి.మీ.) 

మండల్లల్ 
సంఖయ 

పరా ంతీయ 
కారాయల్యలల్ు 

ఉతీర్ 
తెలంగాణ 
మండలం 

కరీంగనర్, 

న్నజామాబాద్,ఆదలిాబాద్ 
జగితాయల 35.5 145 6 

కేందర 
తెలంగాణ 
మండలం 

వర్ంగల్, ఖ్మమం,మదెక్ వర్ంగల్ 30.6 138 7 

దకి్షణ 
తెలంగాణ 
మండలం 

మహబూబ నగర్, 

నల్గ ండ, ర్ంగారెడిి  
పాల ం 39.3 160 6 

ఎకుోవ 
ఎతుీ లో 
ఉని 
గిరిజన 
పరా ంతాల 
మండలం 

ఖ్మమం, ఆదలిాబాద్ చింతపలీి 4.66 13 3 

 
 
 



త్ెల్ంగాణల్ోని వ్యవ్సాయ పరిశోధన్ సంస్ల్ు 

• ICAR- CRIDA: ఇండియన్ కౌన్నసల్ ఆఫ్ అగిరకలిర్ల్ రీస్ ర్ి - స్ ంటరల్ రీస్ ర్ి 
ఇన్ స్ిర టయయట్ ఫర్ డెైలైాయండ్ అగిరకలిర్ 

• ICAR- IIRR (Drr): ఇండియన్ ఇన్ స్ిరటయయట్ ఆఫ్ రెైస్ రీస్ ర్ి 

• ICAR- IIOR: ఇండయిన్ ఇన్ స్ిరటయయట్ ఆఫ్ ఆయిల్ స్తడ్స రీస్ ర్ి 

• ICAR- NAARM: నేష్రనల్ అకాడమీ ఆఫ్ అగిరకలిర్ల్ రీస్ ర్ి మేనజే మంెట్ 

• MANAGE: నషే్రనల్ ఇన్ స్ిర టయయట్ ఆఫ్ అగిరకలిర్ల్ ఎక్స టెనష న్ మేనజే మంెట్ 

• NIPHM: నషే్రనల్ ఇన్ స్ిరటయయట్ ఆఫ్ పాీ ంట్ హెలీ్ మేనేజ మెంట్ 

• NIRD: నేష్రనల్ ఇన్ స్ిరటయయట్ ఆఫ్ ర్ూర్ల్ డవెలప మెంట్ అండ్ పంచాయతీరాజ 

• NFDB: నేష్రనల్ ఫషి్రరీస్ డెవలప మెంట్ బో రి్ 

• IIMR: ఇండయిన్ ఇన్ స్ిరటయయట్ ఆఫ్ మిల ీ ట్స రీస్ ర్ి 

భూ కమత్పల్ు 

రాష్రరటంలో భూకమతాలకు స్ంబంధించిన స్మాచారాన్ని 1970-71 నుంచి పంచవర్ష గణన దావరా 
స్ేకరిస్ుీ నాిర్ు. ఐదేళీ్కొకసారి భూ కమతాలకు స్ంబంధించిన స్మాచారాన్ని స్ేకరిసాీ ర్ు.2010-

11లో 9వ పంచవర్ష గణన చేశార్ు. 2010-11 నాటికి కమతాల స్ంఖ్య 55.54 లక్షలు. కమతాల 
కింద ఉని స్ేదయ భూమి 61.97 లక్షల హెకార ర్ుీ . 34.41 లక్షల ఉపాంత కమతాలు ఉనాియి. 
మొతీం కమతాలోీ  ఇది 61.96%. స్ేదయం అయియయ భూమి ఎకుోవగా చిని కమతాలోీ  ఉంద.ి చిని 
కమతాల ర్ూపంలో 18.69 లక్షల హెకార ర్ుీ  సాగు చేస్ుీ నాిర్ు. మొతీం కమతాలోీ  ఇది 30.17%. 

ద న్ని బటిర  రాష్రరటంలో ఎకుోవ మంది పరజలు తకుోవ విస్తీ ర్ణం ఉని కమతాలోీ  వయవసాయం 
చేస్ుీ నాిర్న్న తలెుసీో ంది. 
 

భూమి వినియోగం-తీర్ుత్ెన్ునల్ు: 
రాష్రరటంలో 114.84 లక్షల హెకార రీ్ భూమి ఉంది. ద న్ని 9 ర్కాలుగా వరీగకరించవచుి. 



భూమి-ర్కాల్ు 
భూమి విస్తీ ర్ణం (ల్క్షల్ 
హెకాా రా్ల్ో) 

మొతీం భూవిస్తీర్ణంల్ో 
శాతం 

అడవులు 27.43 23.89% 

వయవసాయ యోగయం కాన్న, బంజర్ు భూమి 09. 60 08.36% 

వయవసాయియతర్ అవస్రాలకు విన్నయోగసి్ుీ ని 
భూమి 

08.95 07.79% 

సాగుకు యోగయమెైన వృథా భూమి 05.97 05.20% 

శాశవత పచిిక బయళ్లీ , ఇతర్ గడిి  భూములు 01.78 01.55% 

న్నకర్ స్దేయ భూమిలోకి చరే్ిన్న చటెుీ , త టల కింద 
ఉని భూమి 

01.44 00.99% 

ఇతర్, వయవసాయం చయేన్న భూములు (ఇతర్ 
బీడు భూములు) 

07.17 06.24% 

పరస్ుీ తం సాగులో లేన్న భూములు (తాతాోలిక 
బీడు భూములు) 

06.15 05.36% 

న్నకర్ సాగు భూమి 49.61 43.20% 

 

రాష్రటం నిర్వహణల్ో ఉన్న కమత్పల్ు 
రాష్రరట స్గటు భూ కమతం 1.11 హెకార ర్ుీ . రాష్రరటంలో 62 శాతం కమతాలు ఉపాంత కమతాలు. 
న్నజామాబాద్, కరీంనగర్, మెదక్, ఖ్మమం, వర్ంగల్ జలాీ లోీ  60 శాతాన్నకి ప ైగా ఉపాంత/స్ని 
కమతాలు ఉనాియి. 



వ్ర్గం 
కమత్పల్ సంఖయ కమత్పల్ కింద్స్దే్య భూమి 

ల్క్షల్ోా  శాతంల్ో ల్క్షల్ హెకాా రా్ల్ో శాతంల్ో 

స్నికార్ు/ఉపాంత రెైతు 34.41 61.96 15.67 25.28 

చినికార్ు రెైతు 13.27 23.90 18.69 30.17 

దిగువ మధయతర్గతి రెైతు 6.03 10.86 15.85 25.58 

మధయతర్గతి రెైతు 1.67 3.0 9.27 14.96 

ప దద  రెైతు 0.16 0.28 2.49 4.01 

మొతీం 55.54 100 61.97 100 

 

కమత్పల్ వ్రీగకర్ణ / ర ైతుల్ వ్రీగకర్ణ 

సాగుచసే్ే భూమిన్న ‘కమతం’ అంటార్ు. కమతం పరిమాణం ఆధార్ంగా కమతాలు/ రైెతులను 
అయిదు ర్కాలుగా వరీగకరించవచుి. 
ఒక హెకార ర్ కంటే తకుోవ భూమి ఉని కమతాలను ఉపాంత కమతాలు అంటార్ు. ఈ 
కమతాలను సాగు చేస్ే రైెతులను స్నికార్ు/ఉపాంత రెైతులు అంటార్ు. రాష్రరటంలోన్న మొతీం 
కమతాలోీ  ఉపాంత కమతాలు 62 శాతం ఉనాియి. 1 నుంచి 2 హెకార రీ్ మధయ భూమి ఉని 
కమతాలను చిని కమతాలు అంటార్ు. ఇవి 23.9 శాతంత  రెండో  సాూ నంలో ఉనాియి. ఈ 
కమతాలను సాగు చేస్ే రైెతులను చినికార్ు రెైతులంటార్ు. మొతీం కమతాలోీ  ఉపాంత, చిని 
కమతాలు కలిస్ి 85.9 శాతం ఉనాియి. రాష్రరటంలో ఉపాంత కమతాల శాతం నానాటికీ 
ప ర్ుగుతుండగా, చిని కమతాల స్ంఖ్య స్ిూ ర్ంగా ఉంది. దిగువ మధయ, మధయ, ప దద  కమతాల 
శాతం తగుగ త ంద.ి 2010-11 నాటికి తెలంగాణ రాష్రరటంలో దిగువ మధయ తర్గతి కమతాలు 10.9 

శాతం, మధయ తర్గతి కమతాలు 3.0 శాతం, ప దద  కమతాలు 0.3 శాతం ఉనాియి. 
 



విస్తీ ర్ణం 
ఉపాంత, చిని కమతాల కింద సాగయియయ భూ విస్తీ ర్ణం ప ర్ుగుత ంది. తెలంగాణలో ఎకుోవ 
స్ేదయ విస్తీ ర్ణం ఉన్న భూమి వివ్రాల్ు.. 
1. చిని కమతాలు - 30.2 శాతం 

2. దిగువ మధయ కమతాలు - 25.5 శాతం 

3. ఉపాంత కమతాలు - 25.3 శాతం 

2005-06లో రాష్రరటంలో 1.30 హెకార ర్ుీ  ఉని స్గటు కమత పరిమాణం 2010-11 నాటికి 1.11 

హెకార రీ్క ిపడపిో యింది. కమతాల స్ంఖ్య 2005- 06లో 48.28 లక్షలు ఉండగా, 2010-11లో 
55.54 లక్షలకు చేరింద.ి 
రాష్రటంల్ో సగటు కమత పరిమలణం ఎకుకవ్గా ఉన్న జిల్లా ల్ు 
ఆదిలాబాద్ - 1.4 హెకార ర్ుీ  

మహబూబ నగర్ - 1.23 హెకార ర్ుీ  

ర్ంగారెడిి  - 1.22 హెకార ర్ుీ  

రాష్రటంల్ో సగటు కమత పరిమలణం తకుకవ్గా ఉన్న జిల్లా ల్ు 
న్నజామాబాద్ - 0.92 హకెార ర్ుీ  

కరీంనగర్ - 0.96 హకెార ర్ుీ . 
అతయధిక కమతాలు ఉని జలాీ లు.. 
మహబూబ నగర్ (9.82 లక్షలు) 

నల్గ ండ (7.57 లక్షలు) 

అతి తకుోవ కమతాలు ఉని జలాీ లు.. 
ర్ంగారెడిి  (3.42 లక్షలు) 

ఖ్మమం (4.68 లక్షలు) 

 

ఎస్తీ కమత్పల్ు 
మహబూబ నగర్ (1.29 లక్షలు), మెదక్ (1.08 లక్షలు) జలాీ లోీ  ఎస్తస కమతాలు ఎకుోవగా 



ఉనాియి. ఖ్మమం (0.45 లక్షలు), ర్ంగారెడిి  (0.53 లక్షలు) జలాీ లోీ  ఎస్తస కమతాలు 
తకుోవగా ఉనాియి. 
 

ఎస్తా  కమత్పల్ు 
ఖ్మమం (1.56 లక్షలు), ఆదిలాబాద్ (1.11 లక్షలు) జలాీ లోీ  అతయధిక ఎస్తర  కమతాలు 
ఉనాియి. కరీంనగర్ (0.19 లక్షలు), ర్ంగారెడిి  (0.29 లక్షలు) జలాీ లోీ  అతి తకుోవ ఎస్తర  
కమతాలు ఉనాియి. 
 

సామలజిక వ్రాగ ల్ వారీగా కమత్పల్ సంఖయ, విస్తీ ర్ణం 

సామలజిక వ్ర్గం 
కమత్పల్ సంఖయ 
(ల్క్షల్ోా ) 

కమత్పల్ కింద్ ఉన్న భూమి విస్తీ ర్ణం 
(ల్క్షల్హెకాా రా్ల్ో) 

ఎస్తస 7.44 5.88 

ఎస్తర 6.72 7.71 

ఇతర్ులు 41.37 48.28 

మొతీం 55.54 61.97 

 

సూక్షమస్ేద్యం ఆవ్శయకత 

తెలంగాణలో భూగర్భ జలాలత  స్ేదయం అవుతుని న్నకర్ భూమి 14.85 లక్షల హెకార ర్ుీ గా ఉంది. 
ఇందులో నేటికీ 4.7 లక్షల హెకార రీ్ విస్తీ రాణ న్నకి మాతరమే స్థక్షమనీటి స్ర్ఫరా విధానం అమలోీ  
ఉంది. ఇంకా 10 లక్షల హెకార రీ్లో స్థక్షమనీటి సాగును అమలు చయేడాన్నకి అవకాశం ఉంది. 
రాష్రర ంాలో స్థక్షమస్ేదయం కకస్ం పరతేయకంగా దృష్ిర  సారించిన జలాీ లు 



1. మహబూబ నగర్ 

2. ర్ంగారెడిి  
3. మెదక్ 

4. న్నజామాబాద్ 

5. ఆదిలాబాద్ 

6. కరీంనగర్ 

7. వర్ంగల్ 

8. ఖ్మమం 

9. నలీగొండ 

రాష్రర  ాపరణాళిక (100 శాతం) దావరా త ట నీటి కార్యకరమం (ఓఎఫ్ డబూీ ాఎం -ఎన్ ఎంఎస్ ఏ)/స్థక్షమ 
స్ేదయ పథకాల అమలు స్థక్షమ స్ేదయం దావరా పరతి నీటి బొ టుర ను స్మర్ూంగా విన్నయోగించుకున ే
వ స్ులుబాటు ఉంది. ఇది పంటల ఉతాపదకత, ఉతపతీిన్న మెర్ుగుపర్చడాన్నక ి త డపడుతుంది. 
తదావరా రాష్టార ా న్నకి చెందని స్ని, చినికార్ు రెతైుల జీవన పరమాణాలోీ  న్నకర్మెనై మెర్ుగుదల 
సాధించడాన్నక ి వీలవుతుంది. 
ల్క్ష్యయల్ు 

1. ఉతాపదకతలో ప ర్ుగుదల, మెర్ుగైెన నాణయత సాధించడం. 
2. నీర్ు, ఎర్ువులను స్మర్ూంగా విన్నయోగించుకకవడం. 
3. విదుయత్ శకీి, శరమ శకీి స్మర్ూ విన్నయోగం. 
4. తకుోవ నీటిత  అధిక ఉతపతీి. 

సూక్షమ స్ేద్యంల్ోని విభాగాల్ు 

1. తగినంత ఎడంత  వేస్ిన పంటలకు బందు స్ేదయం (ఉపరితలం ప నైుంచి) 

2. దటరంగా వేస్ిన పంటలకు బందు స్ేదయం (భూమి లోపలి నుంచి) 

3. చిటిర, స్థక్షమ తుంపర్ సాధనాలు. 



4. వ ంట తీస్ుకెళీ్డాన్నకి వీల ైన, కొంత కాలం పాటు మన్నిక వచేి వాననీటి తుంపర్ 
సాధనాలు. 

2013-14 గణపంకాల్ పరకార్ం రాషా్రంల్ో పరధపన్ పంటల్ దిగుబడి (కిల్ోల్ు/హకెాా రా్ల్ో) 

పంట రాషా్ర సగటు ఉత్పపద్కత అధిక ఉత్పపద్కత ఉన్న జిల్లా ల్ు 

వర ి 3297 న్నజామాబాద్ (4004), మెదక్ (3653) 

మొకోజొని 4685 ఖ్మమం (5500), కరీంనగర్ (5463) 

పతీి 423 ఖ్మమం (533), కరీంనగర్ (492) 

మిర్ప 3544 న్నజామాబాద్ (3941), ర్ంగారెడిి  (3490) 

పస్ుపు 5078 ఆదిలాబాద్ (6721), కరీంనగర్ (6303) 

శనగలు 1716 న్నజామాబాద్ (2046), మహబూబ నగర్ (1842) 

 

పాలీ హౌస్ (2014-15) 

అధిక విలువ ఉని ఉదాయనవన పంటలను అభవృదిి  చయేడాన్నకి, పూల సాగు, కూర్గాయ 
త టలోీ  న్నర్ంతర్ ఉతపతీి, స్ర్ఫరాకు రాష్రర ంాలో 2014-15లో వేయి ఎకరాల విస్తీ ర్ణంలో 
పాల్లహౌస్ లను పో ర తసహ ంచాలన్న న్నర్ణయించార్ు. 
అధిక విలువ కలిగిన ఉదాయనవన పంటల స్ేదయంలో కీటకాల నుంచి ర్క్షణకు, తగినంత నీడ 
ఇవవడాన్నకి వలలు కడతార్ు. వీటని్న పాల్ల ఎథిల్లన్ కపిపన జ.ఐ. ప ైపులత  న్నరిమసాీ ర్ు. వీటని్న 
కాపాడటాన్నకి పాల్లహౌస్ లను న్నరిమసాీ ర్ు. పరతికూల వాతావర్ణ పరిస్ిూ తుల నుంచి పంటలను 



కాపాడటాన్నక,ి స్హజంగా ప రిగే ర్ుతువులత  న్నమితీం లేకుండా ఆయా పంటలను 
పండించడాన్నకి ఈ న్నరామణాలు అవస్ర్ం అవుతునాియి. 
ల్క్ష్యయల్ు 

1. పరా మాణిక విస్తీ ర్ణం, ఉతాపదకతను ప ంచడం. 
2. అధిక విలువ ఉని ఉదాయనవన పంటలనుపాల్లహౌస్ ల కింద అభవృదిి  చయేడం. 
3. తెగుళీ్బారిన పడన్న, జనుయరీతాయ అతుయనితమెనై అంటీను న్నర్ంతర్ంగా ఉతపతీి చేయడం. 

ద న్న దావరా గార మీణ పరా ంతాలోీ  జీవనోపాధి కలిపంచవచుి. 

ఎస్ హచె ఎం పథకం పరా ర్ంభంచిన్ నపటి న్ుంచి పురోగతి (2007-13) 

• రాష్రర  ా ఉదాయనవన మిష్రన్ (ఎస్ హెచ్ ఎం) పథకం కింద 130 ఎకరాలోీ  పాల్లహౌస్ లను 
న్నరిమంచడాన్నకి తెలంగాణలోన్న 9 జలాీ లోీ  (హెదైరాబాద్ మినహా) కలిపి 346 మంద ి
రెైతులకు ర్ూ. 24.42 కకటీ ఆరిూక స్హాయాన్ని అందించార్ు. 

• పాల్లహౌస్ ల కింద పూల సాగుకు స్ంబంధించిన అవస్రాల కకస్ం ర్ూ. 9.91 కకటుీ , 

కూర్గాయల సాగు అవస్రాల కకస్ం ర్ూ. 22.86 లక్షలు ఆరిూక స్హాయంగా ఇచాిర్ు. 
• ర్కి్షత వయవసాయాన్ని పో ర తసహ ంచడాన్నకి లబిదార్ులకు మొతీం ర్ూ. 34.33 కకటీ ఆరిూక 

స్హాయాన్ని స్మకూరాిర్ు. 

 

మన్ ఊర్ు - మన్ కూర్గాయల్ు కార్యకరమం 
హెైదరాబాద్ నగరాన్నకి కూర్గాయలు స్ర్ఫరా చసే్ే పరధాన ప ర్ుగు జలాీ లు.. మహబూబ నగర్, 

మెదక్, ర్ంగారెడిి . వీటికి కూర్గాయల విపణి అనుస్ంధానాన్ని కలిపంచడాన్నకి, కూర్గాయల 
విలువ శరరణని్న పటిష్రరం చయేడాన్నకి ‘వ జటబుల్ ఇన్నష్యిియటవి స్ ఫర్ అర్బన్ కీస్రర్ స్’ (వీఐయూస్త) 
పథకాన్ని పరా ర్ంభంచార్ు. ‘మన ఊర్ు - మన కూర్గాయలు’ పథకాన్ని మదెక్ జలాీ లో 
పరా ర్ంభంచార్ు. 
 



వ్యవ్సాయ అన్ుబంధ ర్ంగాల్ు 
పశుస్ంపద: రాష్రర ంాలో దాదాపు 29 లక్షల కుటుంబాలు పశుస్ంపదప ై ఆధార్పడి 
జీవిస్ుీ నాియి. పశుస్ంపదలో తెలంగాణ రాష్రర ంా భార్తదేశంలో 10వ సాూ నంలో ఉంది. 2013-14 

ఆరిూక స్ంవతసర్ంలో పశుస్ంపద ర్ూ. 17,824 కకటీ (స్ిూ ర్ ధర్లోీ ) ఆదాయాన్ని స్మకూరిింది. 
పరా థమిక ర్ంగంలో ఇది 27.34 శాతం వాటాను కలిగి ఉంది. 
మతసా పరిశరమ: తెలంగాణలో అతివేగంగా విసీ్రిస్ుీ ని ర్ంగాలోీ  మతసా పరిశరమ కూడా ఒకటి. 
రాష్రర ంాలో చేపల ప ంపకం అంతగా అభవృదిి  చెందనపపటికీ రిజరావయర్ుీ , చెర్ువులోీ  చేపలు 
ప ంపకాన్ని పోర తసహ స్ుీ నాిర్ు. రాష్రర ంాలో 70 రిజరావయరీ్ కింద విసీ్రించి ఉని జలావర్ణాలోీ  
3,290 చెర్ువులోీ  చేపల ప ంపకం చేపటార ర్ు. 

• తెలంగాణలో రిజరావయరీ్ కింద విసీ్రించి ఉని జలావర్ణంలో చపేల ఉతాపదకత 30 

కిలోలు/హెకార ర్ుగా ఉండగా, చెర్ువుల స్గటు ఉతాపదకత 300-400 కిలోలు/ హెకార ర్ుగా 
ఉంది. 

• రాష్రర ంాలో దాదాపు 19.04 లక్షల మంది చేపలు పటేరవార్ు ఉనాిర్ు. వీరిలో 65 శాతం 
మంది వర్ంగల్, మహబూబ నగర్ నలీగొండ, కరీంనగర్ జలాీ లోీ  ఉనాిర్ు. 

• చేపల ప ంపకం ఖ్మమం జలాీ లో అతయధికంగా కేంద రకృతమెై ఉంది. రొయయల ప ంపకం కొదిద  
మోతాదులో మహబూబ నగర్, నలీగొండ, కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్ జలాీ లోీ  ఉంది. 

• 2014-15 ఆరిూక స్ంవతసర్ంలో రాష్రర ంాలో చేపలు, రొయయల ఉతపతీి లక్షయం 2.92 లక్షల 
టనుిలు కాగా, డిస్ ంబర్ 2014 నాటికి 1.69 లక్షల టనుిలు ఉతపతీి చేశార్ు. 

• 2015-16 ఆరిూక స్ంవతసర్ంలో రాష్రర ంాలో మొతీం చేపలు, రొయయల ఉతపతీి లక్షయం 3.21 

లక్షల టనుిలు. 

 
 
 
 
 
 



రాషా్రవాయపీంగా వివిధ సంవ్తీరాల్ోా  చేపల్ు, రొయయల్ ఉతపతీి (ల్క్షల్ టన్ునల్ోా ) 

సం. చేపల్ు రొయయల్ు మొతీం ఉతపతీి 

2007-08 1.170 0.028 1.193 

2008-09 1.490 0.022 1.515 

2009-10 1.340 0.020 1.360 

2010-11 1.335 0.022 1.357 

2011-12 1.967 0.038 2.005 

2012-13 2.146 0.050 2.196 

2013-14 2.430 0.066 2.496 

పటుా  పరిశరమ: తలెంగాణలో గదావల్, నారాయణ్ పేట్, కొతీకకట, పో చంపలీి లాంటి పటుర  వసాీ ా ల 
తయారీ కేందరా లు ఉనాియి. అందువలీ రాష్రర ంాలో ముడిపటుర  ఉతపతీి కూడా చెపుపకకదగని 
సాూ యిలోనే ఉంది. తెలంగాణలో 2012-13, 2013-14 స్ంవతసరాలకు స్ంబంధించి ముడిపటుర  
ఉతపతీి, ఉతాపదకతలు కంిది విధంగా ఉనాియి. 

పటుా  ఉతపతీి (ల్క్షల్ టన్ునల్ోా ) ఉత్పపద్కత (100 డీఎఫ ఎల ల్కు) (కిల్ోల్ోా ) 

సం. స్ి.బి. ర్కం బి.వి.హెచ. ర్కం  

201213 263.09 111.51 60.10 

201314 264.07 199.50 64.00 



గమనిక: డీఎఫ్ ఎల్ = డసి్తస్ ఫతర లేయింగ్. 
 

టసార స్ిలక సాగు: తెలంగాణలో 8,200 ఎకరాల అటవీ విస్తీ ర్ణంలో టసార్ పటుర  పుర్ుగులు తినే 
టి. అర్ుు న, టి. టొమెంటోసా చెటుీ  ఉనాియి. ఇవి టసార్ పటుర  పుర్ుగుల సాగుకు మంచి 
అవకాశం కలిపస్ుీ నాియి. 

• ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, ఖ్మమం, వర్ంగల్ జలాీ లోన్న గిరిజనులకు టసార్ పటుర  పుర్ుగుల 
ప ంపకం పరధాన జీవనాధార్ంగా ఉంది. 

 

వ్యవ్సాయ పర్పతి 

గార మీణ ర్ంగాన్ని పతడసి్ుీ ని ఒక పరధాన స్మస్య ర్ుణగరస్ూ త. ఇది దశాబాద లుగా రైెతులను 
వేధిసీో ంది. వయవసాయ అవస్రాలకే కాకుండా గృహ స్ంబంధ అవస్రాల కకస్ం కూడా గార మీణ 
పరజలు అపుప చేస్ుీ నాిర్ు. ఆదాయం చాలక, అపుపలు తీర్క వడీి ల భార్ం ప రిగి కుంగిపో తుని 
గార మీణుల స్ంఖ్య ఇపపటకీి ఎకుోవగానే ఉంది. గడిచిన రెండు దశాబాద లోీ  ఈ స్మస్య వలీ వందల 
మంది రెైతులు ఆతమహతయలకు పాలపడాి ర్ు. 
 

గార మీణ ర్ుణగరస్తకు కార్ణపల్ు 

1. పేదరికం 

2. వార్స్తవంగా వచిిన అపుపలు 
3. సాంఘ క, మతపర్మెైన కటుర బాటుీ , ఆచారాల (ప ళీిళ్లీ , పుటిరన రోజు వేడుకలు లాంటవిి) 

కకస్ం చేస్ే వయయం. 
4. వాయజాయలు 
5. వయవసాయ ర్ంగంలో వ నుకబాటుతనం. 
6. భూమి కౌలు పరిమాణం అధికంగా ఉండటం. 
7. వడీి  వాయపార్ులప ై అధికంగా ఆధార్పడటం/ స్ంసాూ గత పర్పతి సౌకరాయల కొర్త. 



8. అనారోగయం, దుర్లవాటుీ . 

ర్ుణగరస్త కార్ణపల్న్ు మూడు విధపల్ుగా వ్రీగకరించవ్చుు. 

1. ఉతాపదక అవస్రాలు (వయవసాయ, వయవసాయియతర్ ఉతపతీి, కార్యకలాపాలు). 
2. కుటుంబ అవస్రాలు. 
3. ఇతర్ కార్ణాలు 

కాల్ పరా తిపదకిప ై వ్యవ్సాయ పర్పతిని మూడు ర్కాల్ుగా వ్రీగకరించవ్చుు. అవి.. 

1. స్వలపకాలిక పర్పతి: వితీనాలు, ఎర్ువులు, కిరమి స్ంహార్క మందులు, పశుగార స్ం, 

కూల్లలకు వేతనాలు మొదల నై అవస్రాల కకస్ం ప ందే పర్పతి. ద న్ని 12-15 న లల 
వయవధిలో తిరిగి చలీెించాలిస ఉంటుంది. 

2. మధయకాలిక పర్పతి: భూమిన్న మెర్ుగుపర్చడం, బావుల తవవకం, పశువులు, వయవసాయ 
పన్నముటీ కొనుగోళ్లీ  మొదల నై అవస్రాల కకస్ం స్మకూర్ుికునే పర్పతి. ద న్ని 15 

న లల నుంచి 5 ఏళీ్ కాల వయవధిలో చెలీించాలిస ఉంటుంది. 
3. ద ర్ఘకాలిక పర్పతి: శాశవతంగా భూమిన్న అభవృదిి  చయేడం కకస్ం, అదనపు భూమి, 

టరా కరర్ుీ , మోటార్ు ఇంజనుీ  తదితరాల కొనుగోలుకు ఎకుోవ మొతీంలో పర్పతి అవస్ర్ం 
అవుతుంద.ి ద న్ని తకుోవ కాలంలో చెలీించడాన్నకి సాధయపడదు. ఈ ర్కం పర్పతిన్న 15-

20 ఏళీ్ కాలంలో తీరాిలిస ఉంటుంది. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



వేర్ుశన్గ, సో యలబీన్, పామలయిల పంటల్ ఉత్పపద్కత (కిల్ోల్ు/హెకాా రా్ల్ో) 

పంట 2009-
10 

2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

2013-
14 

2014-15 

(ఖ్రఫీ్) 

వేర్ుశనగ 1682 1793 1529 1789 1691 1700 

సో యాబీన్ 824 1704 1616 1818 1610 1070 

పామాయిల్ 26150 15471 15610 18824 12599 17731 

 


