
DR. BRR GOVERNMENT DEGREE COLLEGE, 

JADCHERLA, MAHABUBNAGAR DIST. 

DEPARTMENT OF ECONOMICS 

 

Student Study Project  

MEASUREMENTS GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT 

(GSDP) OF TELANGANA  

 

Submitted by 

  

   V RAJESH KUMAR BA HEP T/M II Year    20033006129591 

   H VENKATESH BA EPCA E/M II Year    20033006352002 

   ARRA MAHESHWARI BA EPCA T/M II Year    20033006352501 

   G ANIL KUMAR BA EPCA T/M II Year    20033006352502 

   KATIKA AJAY KUMAR BA HEPA E/M II Year    20033006366001 

 

                                                       

Supervisor 

R.Nagaraju,  
 Department of Economics 

 

 

 

  



. DR. BRR GOVERNMENT DEGREE COLLEGE, 

JADCHERLA, MAHABUBNAGAR DIST. 

DEPARTMENT OF ECONOMICS 

 

Student Study Project  

MEASUREMENTS GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT 

(GSDP) OF TELANGANA  

 

Submitted by 

  

   V RAJESH KUMAR BA HEP T/M II Year    20033006129591 

   H VENKATESH BA EPCA E/M II Year    20033006352002 

   ARRA MAHESHWARI BA EPCA T/M II Year    20033006352501 

   G ANIL KUMAR BA EPCA T/M II Year    20033006352502 

   KATIKA AJAY KUMAR BA HEPA E/M II Year    20033006366001 

 

                                                       

Supervisor 

R.Nagaraju,  
 Department of Economics 

 

  





 



 

తెలంగాణ రాష్్టర స్థూ ల ఉత్పతి్త - మదంపు ప్ర కి్రయలు 

 

తెలంగాణ 2014 జూన్ 2న భారత్దేశంలో 29వ రాష్్టరంగా ఆవిరభవించంద. భౌగోళికంగా ఇద పూరి్తగా దకకన్ పీఠభూమి 

మధ్యభాగంలో విసి్ర్తంచ ఉంద. రాష్్టర విసి్తరణ ం 1,14,840 చదరపు క్రలోమీటర్లు . విసి్తరణ  ప్రంగా, జనాభా ప్రంగా ఇద దేశంలో 12వ 

పెదద  రాష్్టరం. 2011 జనాభా లెకకల ప్ర కారం తెలంగాణ జనాభా 3,51,93,978 మంద. రాష్్టరం స్థూ ల ఆర్తూ కాభివృదిలో గణనీయ 

ఫలితాలు సాధిసి్థ మందడుగేసి్ంద. తెలంగాణ ఆర్తూ క వయవస్ూ కు బలమైన పునాదులునాాయి. ఈ ప్ర ంత్ భౌగోళిక, వాతావరణ 

స్థూ త్తగతులు, స్హజ వనర్లల లభ్యత్, సామాజిక నిర్తిత్త త్దత్రాలు ఆర్తూ కాభివృదిక్ర స్ప్నాలుగా ఉనాాయి. 

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

1. ప్ర థమిక రంగం (Primary Sector) 

2. దితీయ రంగం (Secondary Sector) 

3. త్ృతీయ రంగం (Tertiary Sector) 

వీటిని వివిధ్ ప్ర ధాన వృతిుల ఆధారంగా విభ్జించార్ల. ఒక దేశంలోని జనాభా వివిధ్ వృతిులోు  ప్నిచేసే తీర్లను ఈ వృతిుల వార్గ 

విభ్జన తెలుపుతుంద. జాతీయ/ రాష్్టర ఆదాయానిక్ర ఏయే రంగాల దాిరా ఎంత్ ఆదాయం స్మకూర్లతుందో 

తెలుసుకోవడానిక్ర, వాటి అభివృది, పెర్లగుదల శాతాలోు  ఏ విధ్మైన మార్లపలు చోటుచేసుకుంటునాాయో అరూ ం చేసుకొని త్గిన 

స్ంస్కరణలు ప్ర వేశపెట్డానిక్ర ఈ విభ్జన తోడ్పడుతుంద. వివిధ్ ఆర్తూ క రంగ అభివృది ప్ర కి్రయలు దేశ పురోభివృది గమనానిా, 

సామాజిక, ఆర్తూ క వయవస్ూ లను అధికంగా ప్ర భావిత్ం చేసిాయి. 

ప్ర థమిక రంగంలోని ఉప్ రంగాలు: వయవసాయం, ప్శుస్ంప్ద - ప్డి ప్ర్తశిమ, అడ్వులు - అటవీ ఉత్పతిులు, మత్్య ప్ర్తశిమ, 

గనులు, త్వికాలు. 

దితీయ రంగంలోని ఉప్ రంగాలు: వసి్థత్పతి్త త్యార్గ ప్ర్తశిమలు, నిరాిణ రంగం, విదుయత్, గాయస్, నీటి స్రఫరా. 

త్ృతీయ రంగంలోని ఉప్ రంగాలు: వాయప్రం, హోటళ్లు , రెస్ారెంటుు , రవాణా, నిలిలు, స్మాచార వయవస్ూ , రైెల్విలు, రక్షణ, 

త్ప్లా సేవలు, ఫైనాని్ంగ్, బీమా, ర్తయల్ ఎస్ేట్, బ్యంక్రంగ్, సామాజిక వయకి్రగత్ సేవలు, ప్ర జాప్ర్తప్లన, ఇత్ర సేవలు. 

సాధారణంగా వయవసాయ రంగానిా ప్ర థమిక రంగంగా, ప్ర్తశిామిక రంగానిా దితీయ రంగంగా, సేవా రంగానిా త్ృతీయ రంగంగా 

పేర్కంటార్ల. అయితే ‘గనులు, త్వికాలు’ అనే ఉప్ రంగం ల్వని ప్ర థమిక రంగంలోని అంశాలను వయవసాయ రంగంగా భావిసిార్ల. 

‘గనులు, త్వికాలు’ ఉప్ రంగంతో కూడిన దితీయ రంగంలోని అంశాలను ప్ర్తశిామిక రంగంగా గురి్తసిార్ల. త్ృతీయ రంగంలోని 



అంశాలనీా సేవల రంగం క్రందక్ర వసిాయి. ఈ మఖ్య ఆర్తూ క రంగాలోు  వివిధ్ ఉప్ రంగాల వార్గగా ఆదాయం, వృది, మొతి్ం 

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

స్ంస్ూ ’ (Central Statistical Organisation - CSO) జాతీయాదాయానిా అంచనా వేసిుంద. రాష్్టర ఆర్తూ క గణాంక స్ంచాలకులు 

రాష్్టర ఆదాయానిా అంచనా వేసిార్ల. ఇందులో భాగంగా వీర్ల వివిధ్ లెక్రకంపు ప్దితుల దాిరా గణాంకాలను రూపందసిార్ల. 

 

ఆదాయ మదంపు ప్దితులు 

సాధారణంగా జాతీయ ల్వదా రాష్్టర ఆదాయానిా 3 రకాల ప్దితులోు  లెక్రకసిార్ల. అవి: 

1. ఉత్పతి్త ల్వదా నికర ఉత్పతి్త ప్దిత్త 

2. ఆదాయ ప్దిత్త (నికర ఆదాయ ప్దిత్త) 

3. వయయ ప్దిత్త 

ప్ర ప్ంచ వాయపి్ంగా అనేక దేశాలోు  ఈ మూడు ప్దితులనే అనుస్ర్తసిునాార్ల. మన దేశంలో (అనిా రాష్్ట్రలోు నూ) ఉత్పతి్త, ఆదాయ 

మదంపు ప్దితుల ఆధారంగా జాతీయదాయానిా గణిసిునాార్ల. 

ఉత్పతి్త మదంపు ప్దిత్త 

దీనిా విలువ జోడించన ప్దిత్త (Value Added Method), Industrial Origin Method, Inventory Method అని కూడా 

అంటార్ల. ప్ర మఖ్ ఆర్తూ కవేతి్ సైమన్ కుజినెట్్ ఈ ప్దిత్తని ‘ఉత్పతి్త సేవా ప్దిత్త’గా పేర్కనాాడు. ఆర్తూ క వయవస్ూ లో ఏడాద 

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

ప్ర ంతీయాదాయంగా భావిసిార్ల. ఆర్తూ క వయవస్ూ లో ప్ర థమిక, దితీయ, త్ృతీయ రంగాలోు  జర్తగిన ఉత్పతి్తని కలిపితే మొతి్ం 

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

ఉప్యోగించవచ్చు. కాబట్ి వాటి విలువను లెకకలోక్ర తీసుకోకూడ్దు. అంటే ఒక వసిువును రెండుసార్లు  లెక్రకంచకూడ్దు. ఈ 

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

ఆదాయ మదంపు ప్దిత్త 

దీనిా కారక చెలిు ంపు ప్దిత్త (Factor Payment Method), వాటాల ప్ంపిణీ ప్దిత్త (Distributed Share Method), ఆదాయ 

చెలిు ంపు ప్దిత్త (Income Paid Method), ఆదాయ గిాహక ప్దిత్త (Income Received Method) అని పిలుసిార్ల. ఈ 

ప్దిత్తలో జాతీయ/ రాష్్టర ఆదాయానిా ప్ంపిణీ కోణం నుంచ లెక్రకసిార్ల. వివిధ్ ఉత్పతి్త కారకాలు.. అంటే శిమపైె వచేు వేత్నాలు, 

భూమిపైె వచేు అద్దద , మూలధ్నంపైె వచేు వడీ్డ, ప్ర్తశిమ వయవసాూ ప్కుడిక్ర వచేు లాభాలు, వీటనిాంటి ప్ర త్తఫలాల మొతి్ం విలువతో 



ప్టు నికర విదేశీ ఆదాయాలను కలిపితే వచేుదే జాతీయాదాయం. ఈ ప్దిత్తలో వివిధ్ ఉత్పతి్త కారకాల మధ్య జాతీయాదాయం 

ఏ విధ్ంగా ప్ంపిణీ అయిందో తెలుసుకోవచ్చు. దీంతో ప్టు వివిధ్ వరీాల ప్ర జలకు ఎంతెంత్ ఆదాయం వసిుందో అంచనా 

వేయవచ్చు. ఆదాయ మదంపు ప్దిత్తలో.. జాతీయాదాయం = వేత్నం + భాటకం + వడీ్డ + లాభాలు + నికర విదేశీ 

ఆదాయాలు. 

వయయాల మదంపు ప్దిత్త 

ఇద ఆధునిక ప్దిత్త. దీనిా ఎకుకవగా అభివృది చెందన దేశాలోు  అనుస్ర్తసిునాార్ల. భారత్దేశంలో ఇద అంత్గా వినియోగంలో 

ల్వదు. ఈ ప్దిత్తలో వయకిులు, స్ంస్ూ లు, ప్ర భుత్ిం ఒక ఏడాద కాలంలో అంత్తమ వసిు సేవలపైె చేసే మొతి్ం వయయానిా లెక్రకంచడ్ం 

దాిరా జాతీయాదాయానిా గణిసిార్ల. జాతీయాదాయ లెక్రకంపు ప్దితులనిాంటిలో ఇద చాలా కచుత్మైంద. దీనిా వినియోగ - 

పెట్ుబడి ప్దిత్త అని కూడా అంటార్ల. ఈ వయయ మదంపు ప్దిత్తని ప్ర ఖ్యయత్ ఆర్తూ కవేతి్ జే.ఎం. కీన్ స్ రూపందంచార్ల. ఈ 

ప్దిత్తలో జాతీయాదాయం = గృహ స్ంబంధ్ వయయాలు + స్ంస్ూ ల వయయాలు + ప్ర భుత్ి వయయాలు. 

  

ఆదాయ లెక్రకంపు - ప్ర మాణిక ధ్రలు 

జాతీయ, రాష్్టర ప్ర ంతీయ ఆదాయానిా గణించేటపుపడు సాధారణంగా రెండు రకాల ధ్రలను ప్ర మాణికంగా తీసుకుంటార్ల. 

ప్ర సిుత్ ధ్రలోు  జాతీయాదాయం 

ప్ర సిుత్ స్ంవత్్రం ఆచరణలో ఉనా వసిు సేవల ధ్రలోు  ఆదాయానిా లెక్రకసిే దానిా ‘ప్ర సిుత్ ధ్రలోు  ఆదాయం’ ల్వదా 

‘నామమాత్ర పు ఆదాయం’ అంటార్ల. 

ఉదా: 2014-15 జాతీయాదాయనిా లెక్రకంచేటపుపడు 2014-15లోని ధ్రలనే ప్ర మాణికంగా తీసుకోవడ్ం. 

ప్ర సిుత్ ధ్రలోు  ఆదాయానిా లెక్రకంచనపుపడు.. గతేడాద, ప్ర సిుత్ స్ంవత్్రం జాతీయాదాయాలను స్ర్తపోలిసిే ఉత్పతి్త 

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

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

వసిు సేవల ఉత్పతిులను అంచనా వేయల్వం. అందువలు  ఈ ప్దిత్తలో వాసి్వ జాతీయాదాయానిా లెక్రకంచడ్ం వీలు కాదు. 

స్థూ ర (ప్ర మాణిక) ధ్రలోు  జాతీయాదాయం 

ఏ విధ్మైన సామాజిక, రాజకీయ, ఆర్తూ క, ప్ర కృత్త ప్రమైన ఒడుదొడుకులు ల్వకుండా ఉత్పతి్త మంచగా జర్తగిన ఒకానొక 

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

ధ్రలోు  ఆదాయం’ ల్వదా ‘వాసి్వ ఆదాయం’ అంటార్ల. 



ఉదా: 2014-15 జాతీయాదాయానిా లెక్రకంచేటపుపడు 2004-05 ధ్రలను ప్ర మాణికంగా తీసుకోవడ్ం. 

స్థూ ర ధ్రలోు  జాతీయాదాయానిా లెక్రకంచడానిక్ర కందర  గణాంక స్ంస్ూ  (స్తఎస్ వో) ఎప్పటికపుపడూ ఆధార స్ంవత్్రానిా 

నిరిార్తసిుంద. మన దేశంలో ఇప్పటివరకూ 1948-49, 1960-61, 1970-71, 1980-81, 1993-94, 1999-2000, 

2004-05లను ఆధార స్ంవత్్రాలుగా తీసుకునాార్ల. 

ప్ర సిుత్ ధ్రలోు  ఆదాయానిా గణించనప్పటికీ దానిా ‘ధ్రల స్థచీ’ (Price Deflator) ఆధారంగా స్థూ ర ధ్రలోు క్ర మారువచ్చు. 

స్థూ ర ధ్రలోు  ఆదాయం = (ప్ర సిుత్ ధ్రలోు  ఆదాయం / ధ్రల స్థచీ) × 100 

స్థూ ల రాష్్ట్రత్పతి్త (జీఎస్ డ్డపీ) 

ఒక రాష్్టర భౌగోళిక హదుద ల మధ్య, నిర్గణ త్ కాల వయవధిలో (సాధారణంగా ఒక స్ంవత్్రం) ఉత్పతి్త చేస్థన వసిువుల, సేవల మొతి్ం 

విలువను స్థూ ల రాష్్ట్రత్పతి్త (Gross State Domestic Product - GSDP) అంటార్ల. జీఎస్ డ్డపీ నుంచ ‘త్ర్లగుదల’ను తీసేసిే 

‘నికర రాష్్ట్రత్పతి్త (Net State Domestic Product - NSDP) వసిుంద. సాధారణంగా జీఎస్ డ్డపీనే రాష్్టర ఆదాయంగా 

ప్ర్తగణిసిార్ల. కానీ, ఆర్తూ క ప్ర్తభాష్టలో రాష్్టర ఆదాయం అంటే ఎన్ ఎస్ డ్డపీ. వీటిని గణించేటపుపడు ఒక రాష్్టరంలోని వార్ల ఇత్ర 

రాష్్ట్రలోు  స్ంప్దంచన ఆదాయానిా ప్ర్తగణనలోక్ర తీసుకోర్ల. 

రాష్్టర త్లస్ర్త ఆదాయం = ఎన్ ఎస్ డ్డపీ ÷ రాష్్టర జనాభా 

స్థూ ల జిలాు  ఉత్పతి్త (జీడ్డడ్డపీ) 

ఒక జిలాు లో ఏడాద కాలంలో ఉత్పతి్త చేస్థన అంత్తమ వసిు సేవల మొతి్ం విలువను ‘స్థూ ల జిలాు  ఉత్పతి్త’ (Gross District 

Domestic Product - GDDP) అంటార్ల. 


