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Agricultural Related Areas - Telangana TSPSC Group 1and Group 2 Preparation వ్యవ్సయ అనఽబంధ రంగలు-తెలంగణ
గర
ూ ప్ :1,2,3 - తెలంగణ ఎకనమీ
వ్యవ్సయంతో ముడిడి ఉనన రంగలనఽ వ్యవ్సయ అనఽబంధ రంగలుగ లుసారువువ్ుల ంకం ., కోళ్ల
రిశ్ూమ, చేల ఉత్పత్తా , అటవీ సందనఽ వ్యవ్ సయ అనఽబంధ రంగలుగ లుసారు.
ప్ాథమికరంగం వటా -17.9 శత్ం అందఽలో..
వ్యవ్సయం :9.3 శత్ం
వుసంద :7.1 శత్ం
అడవ్ులు, కల :0.9 శత్ం
చేలు :0.6 శత్ం
రైత్ు సంతోషన్నన చాడాలంటే ాభుత్వ ఉననత్ అధికరులతో సమాన ఆదాయాన్నన రైత్ు కలిగి ఉండాలిసవ .మినాథన్
ఆశ్ నెరవేరలంటే అనఽబంధ రంగలనఽ అభివ్ిదిి చేయాలి.

వుసంద
వుసందలో ఆవ్ులు, ఎదఽులు, గొరూలు, మేకలు, ందఽలు, బరూలు, కోళ్ళు, కుకకలు, కుందేళ్ళు ముదల ైనవి
ఉంటాయ దంతో మిశ్ూమ వ్యవ్సయం సధయమై రైత్ు .వీటిన్న ంచడం దావర రైత్ులకు అదను ఆదాయం వ్సఽాంది .
వ్యవ్సయంలో త్గినంత్ మరలధన వ్ిదిిన్న సధించగలడు.

వువ్ులు
ఆవ్ులు, ఎదఽులు తెలంగణలో దాదాు 50,34,109 గ నమోదయాయయ ఇందఽలో ఆడ వువ్ులు .20,21,168
ఉనానయ వీటిలో .10,09,575 వువ్ులతో ఆదిలాబాద్ ాథమ సానంలో ఉండగ త్రవత్త సానాలోల మహబరబనగర్,
ఖమమం జిలాలలు ఉనాన య .17,913 వువ్ులతో హైదరబాద్ చివ్రి సానం లో ఉంది.
ాంచంలో అత్యధిక వు జనాభా కలిగిన దేశలోల 31.21 శత్ంతో భారత్ ముదటి సానంలో ఉంది బరజి
ా ల్ రండో .
సానంలో ఉండగ, చెైనా, అమరిక, ఈయర, అరజ ంటీనా దేశలు త్రవత్త సానాలోల కొన సగుత్ునానయ.

బరూలు
రష్ట్ ంర లో బరూల ముత్ా ం సంఖయ 41,94,319. ఇందఽలో నలల గొండలో గరిష్ట్ంగ 7,90,063తో ాథమ సానంలో న్నలువ్గ,
ఖమమం, వ్రంగల్ త్రవత్త సానాలోల ఉనానయ ఈ జిలాలలో .అయతే చివ్రి సానంలో హైదరబాద్ ఉననది .27,737
బరూలు ఉనానయ.
బరూ ప్లనఽ అధికంగ ఉత్పత్తా చేసా ఽనన దేశలోల భారత్ ముదటి సానంలో ఉండగ, చెైనా రండో సానంలో న్నలిచింది.
గొరూలు తెలంగణలో నమోదెైన ముత్ా ం గొరూలు :1,28,74,859. ఇందఽలో ాథమసానంలో మహబరబనగర్లో
37,30,689 ఉండగ, నలల గొండ, వ్రంగల్ త్రవత్ సానాలోల ఉనానయ అయతే హైదరబాద్ జిలాలలో .13,657 గొరూలు
ఉనానయ.
ాంచంలో గొరూప్ల ఉత్పత్తా లో చెైనా, టరకక, గకూస్ దేశలు తొలి మరడు సానాలోల ఉనానయ.
ఉన్నన కోసం ంచే గొరూల జనాభాలో చెైనా ాథమ సానంలో ఉందిఆస్్లి
ర యా ., నాయజిలాండ్ త్రవత్త సానాలోల ఉనానయ.
మేకలు రష్ట్ ంర లో నమోదెైన ముత్ా ం మేకలు :46,75,620. ఇందఽలో 6,87,066తో మహబరబనగర్ ాథమ సానంలో
ఉందిఆదిలాబాద్ ., మదక్ జిలాలలు త్రవత్త సానాలోల ఉనానయ .40,275 మేకలతో హైదరబాద్ చివ్రి సానంలో ఉంది.
Poor Mans Cow గ ్రొందిన మేక ప్ల ఉత్పత్తా లో ాంచ దేశలోల ఇండియా ముదటి సానం లో ఉందిబంగల .ాదేశ్,
ప్కిసా న్ త్రవత్త సానాలోల ఉనానయ.
ందఽలు వుసందలో భాగమైన ందఽల సంఖయ రష్ట్ వ
ర యా ంగ :2,51,663గ ఉంది ఇందఽలో మహబరబనగర్ .
55,048 కలిగి ఉండగ, త్రవత్త సానాలోల వ్రంగల్, కరకంనగర్ ఉనానయ.
కోళ్ళు రష్ట్ ంర లో నమోదెైన ముత్ా ం కోళ్ు సంఖయ :6,91,58,605. ఇందఽలో గరిష్ట్ంగ రంగరడిి జిలాలలో 1,50,44,576
ఉనానయరంగరడిి త్రవత్ మదక్ ., మహబరబనగర్ జిలాలలు ఉనానయ అయతే .42,941తో హైదరబాద్ జిలాల చివ్రి
సానంలో న్నలిచింది.
కుందేళ్ళు రష్ట్ ంర లో ముత్ా ం :17,166 కుందేళ్ళు నమోదయాయయఇందఽలో వ్రంగల్లో గరిష్ట్ .ాంగ 5,849 ఉనానయ .
త్రవత్త సానాలోల రంగరడిి , హైదరబాద్ జిలాలలు వ్రుసగ ఉనానయ .109 కుందేళ్ుతో న్నజామాబాద్ జిలాల చివ్రి
సానంలో ఉంది.
కుకకలు తెలంగణలో ముత్ా ం :3,47,015 కుకకలు నమోదయాయయ ఇందఽలో గరిష్ట్ంగ రంగరడిి జిలాల లో .96,2014
ఉండగ, మహబరబనగర్, హైదరబాద్ జిలాలలు రంగరడిి త్రువత్త సానాలోల ఉనానయ న్నజామాబాద్ జిలాలలో అత్త .
త్కుకవ్గ13,106 కుకకలు మాత్ామే నమోదయాయయ.

జాలరులుజాలరుల/
చేలు ట్ డంలో దాదాు 2,13,699 మంది న్నమగనమై ఉనానరు ఇందఽలో గరిష్ట్ంగ వ్రంగల్లో .39,879 మంది
న్నచేసా ఽండగ, త్రవత్ సానాలోల నలల గొం డ, మదక్ ఉనానయ .1,347 మంది జాలరల తో హైదరబాద్ చివ్రి సానంలో
ఉంది.

అడవ్ులు
రష్ట్ ర ఆదాయంలో అడవ్ుల ఆదాయం 0.9 శత్ం నమోదఽకగ రష్ట్ ర వ్యవ్సయ ఆదాయంలో అటవీ ఆదాయం 5.02
శత్ం రష్ట్ ంర లో ముత్ా ం .29,242 చ విస఼ా రణ ంలో అటవీప్ాంత్ం ఉండగ అందఽలో .మీ.కి.21,024 చ రిజర్వడ్ .మీ.కి.
ఫరసఽ్, 7,468 చ ఇంక .రక్షిత్ అడవి ఉంది .మీ.కి.750 చ .విస఼ా రణ ంలో ఎటూ తేలచన్న అడవి ఉంది .మీ.కి.2013-14లో
నమోదయన ఆదాయం రూ .148 కోటల
ల .
రష్ట్ ంర లో నమోదయన అటవీశత్ం 25.46 శత్ం కగ గరిష్ట్ంగ ఖమమం జిలాలలో 52.64 శత్ం, ఆదిలాబాద్లో 44.84
శత్ం ఉండగ, హైదరబాద్నఽ మినహయస్ా అత్త త్కుకవ్ శత్ం అటవీ విస఼ా రణ ం నలల గొండలో ఉంది ఈ జిలాలలో కేవ్లం .
5.88 శత్ం మాత్ామే అటవీ ప్ాంత్ం నమోదయంది మదక్లో .9.34 శత్ం, రంగరడిి లో 9.75 శత్ంగ రికరి యయంది.
ాంచ అటవీ విస఼ా రణ ంలో, అడవ్ులనఽ కలిగిన దేశలోల రషయ ాథమ సానంలో ఉందిత్రవత్త సానాలోల బరజి
ా ల్ ., కనడా,
అమరిక, చెైనా, ఆస్్లి
ర యా, డెమోకూటిక్ రిబ్లలక్ ఆఫ్ కంగో, ఇండో నేషయా ఉనానయ.

వ్నయప్ాణి సంరక్షణ కేందాాలు
రష్ట్ ంర లో వ్నయప్ాణి సంరక్షణ కేందాాలు 9 ఉనానయ అవి ముఖయంగ రజీవగంధ .WLS (మహబరబనగర్, నలల గొండ),
కవవల్ WLS (ఆదిలాబాద్), ప్కల )వ్రంగల్(, ఏటూరు నాగరం WLS (వ్రంగల్), కినెనరసన్న )ఖమమం(, ప్ాణహిత్
)ఆదిలాబాద్(, ప్ో చారం మదక్(, న్నజామాబాద్), శివ్రం ఆదిలాబాద్(, కరకంనగర్), మంజీర వ్రుస సానాలోల )మదక్(
.ఉనానయ

జాతీయ ప్రుకలు
రష్ట్ ంర లో 3 జాతీయ ప్రుకలు ఉనానయ)రంగరడిి ( అవి మహవీర్ హరిణ వ్నసా లి ., మిగవ్న్న )రంగరడిి (,
కసఽబాహమనందరడిి )హైదరబాద్(

టైగర్ రిజరువలు
రష్ట్ ంర లో రండు టైగర్ రిజరువలు ఉనానయఅవి ఆదిలాబాద్లో ఉన .ాన కవవల్ టైగర్ రిజర్వ, మహబరబనగర్.నలల గొండలో ఉనన అమాాబాద్ టైగర్ రిజర్వలు

జూలాజికల్ ప్రుకలు
రష్ట్ ంర లో రండు ప్రుకలు ఉనానయహైదరబాద్ - నెహూ ర జూలాజికల్ ప్ర్క ., వ్న విజాాన కేందాం .వ్రంగల్ ( సధారణంగ జూలాజికల్ ప్రుకలోన్న జంత్ువ్ులనఽ కేజ్ Cage)లో ఉంచఽతారు జాతీయ ప్రుకలలోన్న జంత్ువ్ులకు .
జాతీయ ప్రుకలోల జంత్ువ్ులతోప్టల అడవీ ప్ాంతాన్నకి .కొంత్ విస఼ా రణ ం కేటాయసారు, అందఽలోన్న చెటలకు
ప్ాధానయత్న్నసారు.

ముత్ా ం వుసంద )కుకకలు మినహ(
రష్ట్ ంర లో ముత్ా ం వుసంద 2,70,39,909గ నమోదయయందిఇందఽలో గరిష్ట్ంగ .ా మహబరబనగర్ జిలాలలో
57,13,886 నమోదయాయయత్రవత్ సానాలోల నలల గొండ ., వ్రంగల్ జిలాలలు ఉనానయ.

ప్లు
తెలంగణలో ముత్ా ం ప్ల ఉత్పత్తా 3.9 మిలియన్ టనఽనలు (39,24,14,000 టనఽనలు ఇందఽలో .నమోదయాయయ )
కరకంనగర్లో గరిష్ట్ంగ6,15,000 టనఽనలు కలిగి ఉండగ త్రవత్ సానాలోల నలల గొండ, ఖమమం వ్రుస సానాలోల
ఉనానయ.
ాంచంలో ప్ల ఉత్పత్తా లో అమరిక ాథమ సానంలో ఉండగ, రండో ్ల స్లో భారత్దేశ్ం ఉందిఆ త్రవత్ చెైనా .,
నాయజిలాండ్, టరకక దేశలు ప్లనఽ అధికంగ ఉత్పత్తా చేసా ఽనానయ.
ముత్ా ంగ ప్ల ఉత్పత్తా లో భారత్ 17 శత్ం వటా కలిగి ఉంది .White Revolution, Co-operative Model దావర
గణనీయమైన ాగత్తన్న సధించింది.
White Revolution (శవవత్ విల వ్ం.తామహుడు వ్రకీస్ కురియన్ )
నేష్టనల్ డెయరక డెవ్లప్మంట్ బో ర్ి .గుజరత్లోన్న ఆనంద్లో ఉంది )ఎన్డీడీబీ(

కోడిగుడుల
రష్ట్ ంర ముత్ా ం 1,00,605 లక్షలుగ నమోదఽకగ గరిష్ట్ంగ రంగరడిి త్రువత్ సానాలోల మదక్, మహబరబనగర్
ఉనానయ.హైదరబాద్నఽ మినహయస్ా చివ్రి సానంలో ఆదిలాబాద్ ఉననది .

మాంసం
తెలంగణలో ముత్ా ం మాంసం ఉత్పత్తా 230 వేల టనఽనలుగ నమోదవ్గ గరిష్ట్ంగ మమబరబనగర్లో 54 వేల
టనఽనలుగ రికరి యయందిత్రవత్త సానాలోల మదక్ ., నలల గొండ ఉనానయ .0.50 వేల టనఽనల ఉత్పత్తా తో హైదరబాద్
చివ్రి సానంలో న్నలిచిందికగ ాంచంలో మాంస న్నన అత్యధికంగ ఉత్పత్తా చేసా ఽనన దేశలోల అమరిక ముదటి .
సానంలో ఉండగ, బరజి
ా ల్, యరరోయన్ యరన్నయన్, చెైనా, భారత్దేశ్ం త్రవత్త సానాలోల ఉనానయ.

చికన్
రష్ట్ ంర లో 216 వేల టనఽనల చికన్ ఉత్పత్తా అవ్ుత్ుననది ఇందఽలో .48 వేల టనఽనలతో మదక్ ముదటి సానంలో
ఉండగ, రంగరడిి , నలల గొండ జిలాలలు త్రవత్త సానాలోల ఉనానయ.

చేలు
రష్ట్ ంర లో ముత్ా ం చేల ఉత్పత్తా 2,49,633 టనఽనలు ఇందఽలో గరిష్ట్ంగ ఖమమం జిలాలలో .37,240 టనఽనలతో
ాథమసానంలో, మహబరబనగర్, నలల గొండ జిలాలలు త్రవత్త సానాలోల ఉనానయ-ఎఫ్ఏఓ .14 రిప్ో ర్్ ాకరం ాంచ
వయా ంగ చేలనఽ అత్యధికంగ ఉత్పత్తా చేసా ఽనన దేశలోల చెైనా ముదటి సానంలో ఉండగ, ఇండో నేషయా, అమరిక,
రూ, రషయ, జప్న్లు వ్రుస సానాలోల ఉనానయ.భారత్దేశ్ం ఏడో సానంలో ఉంది .
తెలంగణ రష్ట్ ర ఉత్పత్తా లో ప్ాథమిక రంగం వటా 17.9 శత్ం అయతే ఇందఽలో వ్యవ్సయం 9.3 శత్ం కగ
వ్యవ్సయ అనఽబంధ రంగలు 8.6 శత్ం కలిగి ఉండటం విశవష్టం.
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