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తెలంగాణ బడ్ెెట్ :: 2021- 22 

• 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సర్ానికిగానూ తెలంగాణ వార్థిక బ డ్ెెట ను ర్ాష్్టర ఆర్థికశాఖా మంత్రి హ ర్ీష్ 
ర్ావు మార్థి 18న  శాస న స భ లో పి్వేశ పెట్ట్ రు.  

 
• తెలంగాణ ర్ాష్్టర ప్ిభుత్వం 2021-22 ఏడ్ాదికి సంబంధించి రూ. 2,30,825.96 కోట్లతో 

బడ్ెెట ను ప్ివేశపెట్్్ంది. ఇందులో ర్ెవెనూూ వూ యం రూ. 1,69,383.44 కోట్లల .. ఆర్థిక లోట్ల అంచ నా 
రూ. 45,509.60 కోట్లల .. పెట్ల్ బ డ్ి వూ యం రూ. 29,046.77 కోట్లల .. రె్వెనూూ మిగులు రూ. 6,743.50 
కోట్లల గా ఉంది.  

 

• కొత్త  పథకం :: ఈ బడ్ెెట’లో ఆర్థిక మంత్రి హర్ీష్ ర్ావు ‘సీఎం దళిత  ఎంపవర మ ంట్ ’ పేరుతో నూత్న 
ప్థకానిి ప్ికట్్ంచారు. షెడ్ూూల  కులాల ప్ిజల సరవతోముఖాభివృదిి  కోసం ఉదదేశంచిన ఈ ప్థకం 
కోసం ప్ిభుత్వం 1000 కోట్ల  రూపాయలను కేట్టయంచింది . 

 
• ఎమ్మెలయూ, ఎమ్మెల్ససలకు నియోజకవరగ అభివృదిి  నిధుల కింద రూ.5 కోట్ల  చొప్ుున కేట్టయసూూ  వార్థిక 

ప్దుే లో రూ.800 కోట్లల  లెకకచూప ంచారు. 
 

• రూ.4 వేల కోట్లతో సర్థకొత్ూ  విదాూ ప్థకం 

 

 
తెలంగాణ బడ్ెెట్  2021-22 ముఖ్యంశాలు... 
  - ర్ాష్్టర బడ్ెెట అంచనా రూ.2,30,825.96 కోట్లల  

  - ర్ెవెనూూ వూయం రూ.1,69,383.44 కోట్లల  

  - ఆర్థిక లోట్ల అంచనా రూ.45,509.60 కోట్లల  

  - మూలధన వూయం రూ.29,046.77 కోట్లల  

  - పెట్ల్ బడ్ి వూయం రూ.29,046.77 కోట్లల  

  - ర్ెవెనూూ మిగులు రూ.6,743.50 కోట్లల  

  - ఎస్ససల ప్ితదూక ప్ిగ త్ర నిధికి రూ.21,306.85 కోట్లల  కేట్టయంప్ు 
  - ఎస్స్ల ప్ితదూక పి్గ త్ర నిధికి రూ.12,304.23 కోట్లల  కేట్టయంప్ు 
 - స్సఎం దళిత  ఎంప్వర మ్మంట  రూ.1000 కోట్లల  
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 - బీస్స కార్ొురే్ష్ట న , వెనుక బ డ్ిన త్ ర గ త్ుల కార్ొురే్ష్ట న కు రూ.1000 కోట్లల  

  - బీస్స సంక్షేమ శాఖ కు రూ.5,522 కోట్లల  

  - మ్మైనార్ీ్ గురుకులాల నిరవహ ణ కు రూ.561 కోట్లల  

  - మ్మైనార్ీ్ సంక్షేమానికి రూ.1,606 కోట్లల  

  - ప్ంచాయతీర్ాజ , గాా మీణాభివృదిి  శాఖకు రూ.29,271 కోట్లల  

  - వూవసాయంలో యాంతీికీకరణకు రూ.1500 కోట్లల  

  - ర్ెైత్ుబంధుకు రూ.14,800 కోట్లల  కేట్టయంప్ు 
  - రుణమాఫస కోసం రూ.5,225 కోట్లల  

  - వూవసాయశాఖకు రూ.25వేల కోట్లల  కేట్టయంప్ు 
  - ప్శు సంవరికశాఖ కోసం రూ.1,730 కోట్లల  

  - నీట్్పారుదల శాఖకు రూ.16,931 కోట్లల  

  - సమగా భూ సరే్వ కోసం రూ.400 కోట్లల  

  - వెైదాూర్ోగూ శాఖ కు రూ.6,295 కోట్లల  

  - విదాూరంగం నూత్ న ప్ థ కం కోసం రూ.4 వేల కోట్లల  

  -  పాఠ శాల విదూకు రూ.11,735 కోట్లల  

  -  ఉనిత్ విదాూ రంగానికి రూ.1,873 కోట్లల  

  - ప్ిత్ర ఎమ్మెలయూకు రూ .5 కోట్లల , ఎంఎల స్ లకు రూ .800 కోట్లల  అభివృదిి  నిధి 
  - కొత్ూ  సె్కాట్ేర్థయట కాంపెల క్సస నిర్ాెణానికి రూ .610 కోట్లల  కేట్టయంచారు  
  - పాింతీయ ర్థంగ్ ర్ోడ్ (ఆర ఆర ఆర) కోసం భూస్ేకరణకు 750 కోట్ల  రూపాయలు  
  - అట్వీ శాఖకు రూ .1,276 కోట్లల   
  -  తెలంగాణ ర్ాష్్టర రహదార్థ రవాణా సంసికు రూ .3,000 కోట్లల   
  - ఎండ్ోమ్మంటస విభటగానికి 720 కోట్ల  రూపాయలు కేట్టయంచారు.  
  - ర్ెైత్ు బంధుకు రూ .14,800 కోట్లల  

   - ర్ెైత్ు భీమాకి  రూ .12,00 కోట్లల  

   - వూవసాయ రుణ మాఫసకి రూ .5,225 కోట్లల .  
  -  ప్శుసంవరిక, మత్సయకారులకు రూ .1,730 కోట్లల   
  -  వూవసాయం యాంతీికరణకు రూ .1,500 కోట్లల  

  - ఆసర పెనినల కు రూ .11,728 కోట్లల  

  - కలాూణలక్షిె,  షాదీ ముబటరక్స ప్థకాలకు  రూ .2,750 కోట్లల ,  
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  -  దళిత్ సాధికారత్ కోసం రూ .1000 కోట్లల   
  -  శశు సంక్షేమం కోసం రూ .25 కోట్లల   
  -  గొలాల -కురుమ సంక్షేమం కోసం 3 లక్షల యూనిట్ల  గొరాె్లను ప్ంప ణీ చదయడ్ానికి రూ .300 కోట్లల   
  - సవయం సహాయక బృందాలకు వడ్డీలయని రుణాలు రూ .3,000 కోట్లల   
  - చదనేత్ కార్థెకుల సంక్షేమం కోసం రూ .338 కోట్లల   
  - బీస్స కార్ొుర్ేష్టన కు రూ .1000 కోట్లల  

  - స్స సంక్షేమ శాఖకు రూ .5,522 కోట్లల   
  - మ్మైనార్థట్ీల సంక్షేమం కోసం రూ .1,600 కోట్లల   
 - మహిళలు, ప లలల సంక్షేమానికి రూ .1,702 కోట్లల  

 - డ్బుల బెడ్ రూమ్ ఇళలకు రూ .11,000 కోట్లల   
 -  ప్ట్్న ప్ిగత్ర ప్థకానికి రూ .500 కోట్లల   
 - తాగునీట్్ సరఫర్ాకు రూ .250 కోట్లల   
 - సుంకేష్టుల  తాగునీట్్ పాిజెకు్ కు రూ .725 కోట్లల   
 - మూస్  నది ప్ునరవయవస్సి కరణకు  రూ .200 కోట్లల   
 - హ ైదర్ాబటద్ మ్మట్రి  రైె్లు పాిజెకు్ కు రూ .1000 కోట్లల   
 - మునిస్ ప్ల రంగానికి రూ .15,030 కోట్లల   
 - వెైదూ, ఆర్ోగూ శాఖకు రూ .6,295 కోట్లల   
 - తెలంగాణ పాఠశాల విదూకు రూ .11,735 39 కోట్లల  

 -  ఉనిత్ విదూకు రూ .1,873 కోట్లల   
 -  ప్ిభుత్వ పాఠశాలల ఆధునీకరణకు రూ .2,000 కోట్లల  

 - విదాూ రంగానిి అప గాేడ్ చదయడ్ానికి రూ .4,000 కోట్లల   
 - పార్థశాామిక రంగానికి రూ .3,077 కోట్లల   
 -  గృహ వూవహార్ాల శాఖకు రూ .6,465 కోట్లల   
 - పౌర సరఫర్ా విభటగానికి రూ .2,363 కోట్లల   
 -  ప్ర్ాూట్క రంగానికి రూ .726 కోట్లల  

 - ఈ ఏడ్ాది రూ.47,500 కోట్ల  రుణాలు తీసుకోవాలని ప్ిత్రపాదన చదశారు. 
 
- షెడ్ూూల  కులాల ప్ిజల అభివృదిికి బడ్ెెట లో పెదే పసట్ వేస్ ంది ప్ిభుత్వం. ఈ కామంలో 2021-22 బడ్ెెట లో 
ఎస్స్ల కోసం ప్ితదూకంగా ‘స్సఎం దళిత  ఎంప్వర మ్మంట ’ ప్థకానిి రూప ందించినట్లల  ఆర్థిక మంత్రి హరశీ  
రావు తెలిపారు. ఈ ప్థకం దావర్ా ప్ిభుత్వం ర్ాష్్టరంలోని షెడ్ూూల  కులాల ప్ిజలకు పెదే ఎత్ుూ న ప్ియోజనాలు 
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కలిుంచబో త్ుందనాిరు. షెడ్ూూల  కులాల ప్ిజల సరవతోముఖాభివృదిి  కోసం ఉదదే శంచిన ఈ ప్థకం కోసం 
ప్ిభుత్వం 1000 కోట్ల  రూపాయలను కేట్టయంచిందని తెలిపారు. దాంతో పాట్ల ఎస్ససల ప్ితదూక ప్ిగత్ర నిధి 
కోసం 21,306.85 కోట్ల  రూపాయలను హర్ీశ  ర్ావు బడ్ెెట లో పి్త్రపాదించారు.  
 
- ర్ాష్్టర బడ్ెెట  వెనుకబడ్ిన త్రగత్ులకు కాసూ  ఊరట్నిచిింది. గత్ ర్ెండ్దళలల గా అరకొర నిధులతో సర్థపెట్్్న 
ప్ిభుత్వం 2021–22 బడ్ెెట  కేట్టయంప్ులోల  కాసూ  పాిధానూత్నిచిింది. వచది ఆర్థిక సంవత్సరంలో బీస్స సంక్షేమ 
శాఖ దావర్ా ప్ిభుత్వం రూ.5,522.09 కోట్లల  ఖరుి చదయనుంది. ఈమే్రకు బడ్ెెట లో కేట్టయంప్ులు చదస్ ంది. 
2020–21 వార్థిక బడ్ెెట  కేట్టయంప్ులతో పో లిస్ేూ  2021–22 వార్థిక బడ్ెెట లో రూ.1,618.51 కోట్లల  అధికంగా 
కేట్టయంచింది.  
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