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ఆంధ్రప్రదేశ్ భూగోళ శాస్్తరం (గ్ూూ ప్స్, SI, కానిస్టేబుల్ మరయిు ఇతర ప్రీక్షలకు) 
  

 

ఆంధ్రప్రదేశ్ - న ైసర్గిక సవరూప్ం 

ఆంధ్రప్రదేశ్ భూభాగాన్ని న ైసర్గికంగా ౩ భాగాలుగా విభజంచారు.  

అవి: 

I.ప్డమటి పీఠభూమి 

II.తూరుు కనుమలు 

III. తీరమ ైదానాలు 

  

I.ప్శ్చిమ/ప్డమట ిపీఠభూమి 

తూరుు కనుమలకు ప్శ్చిమంగా సువిశాలమ ైన ప్శ్చిమ పీఠభూమి ఉంద.ి 

•  ర్ాయలసీమ, తెలంగాణ పరా ంతాలు ఇంచుమించు ఈ పీఠభూమిలోనే ఉనాియి. సగటున ఈ పీఠభూమి 

ఎతతు  సముద్ర మటాా న్నకి 150 మీటరల నుంచి 750 మీటరల వరకు ఉంటుంది. ఈపీఠభూమి ఆదిలాబాద్లోన్న 

న్నరమల్ గుటాల నుంచి ద్క్షిణాన అనంతప్ురంలోన్న మడకశ్చర గుటాల వరకు వ్ాాప ంచి ఉంద.ి 

•  ఈ పీఠభూమిలో తెలంగాణలోన్న ప్ది జలాల లు విసుర్గంచి ఉండటం వలల  దీన్నన్న తెలంగాణ పీఠభూమి అన్న కూడా 
ప లుస్ాు రు. 

•  ఈ పీఠభూమిలో అనంతప్ురం, కరనిలు జలాల లు ఉనాియి. 

•  ఈ పీఠభూమి (ప్శ్చిమ) అగగిప్రవత సంబంధ్మ ైన పరా చీన కఠగనశ్చలలతో న్నర్గమతమ ైంది. 
•  ఈ పీఠభూమి 4 రకాల శ్చలలతో ఏరుడింది. అవి: 

 

ధార్వవర్ శ్చలలు 

1. కడప్ శ్చలలు 
2. కరనిలు శ్చలలు 
3. ర్ాజమండిర శ్చలలు 

1.ధార్వవర్ శ్చలలు: 
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•  ఇవి అతాంత పరా చీనమ ైన శ్చలలు. విలువ్ ైన ఖన్నజాలకు ప్రస దిి  చెందినవి. 

•  ఈ పరా ంతంలో ముఖాంగా బంగారం (చితూు రు), అభరకం (న లూల రు) లభిస్ాు యి. 

•  కర్ాా టకలో న్న ధార్ావర్ పరా ంతం నుంచి చితూు రు సర్గహద్ుి  వరకు ఈ శ్చలలు విసుర్గంచి ఉనాియి. 

2.కడప్ శ్చలలు: 

•  కరమక్షయ కారకాల వలల  50 కోటల  సంవతసర్ాల కింద్ట మిగగలిపో యిన ధార్ావర్ శ్చలల అవశేషాలను 'కడప్ 

శ్చలలు' అంటారు. 
•  ఈ పరా ంతం (ఈ శ్చలలోల ) ఆస్బెస్ాా స్ (ర్ాతి నార), మ ైకా, సునిప్ుర్ాయికి ప్రస దిి . 

3.కరూూలు శ్చలలు:  

ఇవి కరనిలు పరా ంతంలో విసుర్గంచి ఉనాియి. బెైరటీస్ ఖన్నజం ఈ శ్చలలోల  లబిసుు ంది. 

4.ర్వజమండ్రర శ్చలలు:  

సముద్రం ఉప్ ుంగగ ఈ శ్చలలు ఏరుడాా యి. పెటరర లియం, సహజ వ్ాయువు,ఖన్నజాలకు ప్రస దిి . 

•  ఈ పీఠభూమి ఉప్ర్గతలం సమతలంగా కాకుండా ఎగుడు దిగుడు సాలాకృతతలను కలిగగ అనేక లోయలు, 
గుటాలు లాంటి న్నర్ామణాలతో ఉంటుంది. 

•  ఈ పీఠభూముల దావర్ా ప్రయాణం చేసే గోదావర్గ, కృషాా , పెనాి లాంటి నద్ులు లోతెైన గాడులను 
ఏరుర్గచాయి 

• ఇది వ్ాయవాం నుంచి ఆగనియం వ్ ైప్ునకు వ్ాలి 

ఉంద.ి  

•  ఈ పీఠభూమిలో ఎకుువ భాగాన్ని ఎరరనేలలు 
ఆకరమించాయి. 

•  ద్క్షిణ వ్ాయవా పరా ంతాలోల  నలలర్నగడ ిభూములు 
విసుర్గంచి ఉనాియి. 

•  లావ్ా శ్చలల నుంచి నలలర్నగడి భూములు 
ఆవిరభవించాయి. ఈ పీఠభూమిలో అనేక ఖన్నజాలు లభిసుు నాియి. అవి: 

బొ గుి  - తాండూరు, ఆదిలాబాద్, స ంగర్నణి, కొతుగూడెం - తెలంగాణ ర్ాషా్టరం 

ఇనుము - కడప్, కరనిలు, కృషాా  

మాంగనీసు - శ్రరకాకుళం, విశాఖప్టిం 
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అభరకం - న లూల రు 

ర్ాగగ - అగగిగుండాల (గుంటూరు) 

ఆస్బెస్ాా స్ - కడప్, కరనిలు 

వజరా లు - అనంతప్ురం 

II.తూరపు కనుమలు 

•  తూరుు కనుమలు తీర మ ైదానాన్నకి, ప్డమటి పీఠభూమికి మధ్ా ఉనాియి. 

•  ఇవి కొండల వరుసలతో ఉండ ిఎకుువగా స్ాా న్నకమ ైన తెంప్ులను కలిగగ ఉనాియి. ఉతుర్ాన శ్రరకాకుళం, 

విశాఖ జలాల లోల  70 కి.మీ. వ్ డలుున వ్ాాప ంచి; 1200 మీటరల  ఎతతు  కలిగగ ఉనాియి. 

•  శ్రరకాకుళం, విశాఖ జలాల లోల న్న తూరుు కనుమలు చార్ోిక ైట్, ఖ ండాల ైట్ అనే రనపాంతర శ్చలలతో 
ఏరుడాా యి. 

•  విశాఖప్టిం జలాల లోన్న బాలకొండలోల  ప్రకృతి స్ ంద్ర్ాాన్నకి 
ఆటప్టాయిన 'అరకు లోయ' ఉంద.ి                                                 

•  శ్రరకాకుళంలో తూరుు కనుమలను మహ ంద్ర గగరులు అన్న ప లుస్ాు రు     
•  తూరుు, ప్శ్చిమ గోదావర్గ జలాల ల మధ్ాలో పాప కొండలు ఉనాియి. 

•  తూరుు కనుమలను స్ాా న్నకంగా వ్ేర్నవరు పేరలతో ప లుసు  

  

జిలలా      తూరపు కనుమలకు ఉనూ మర్ో పేరప 

శ్రరకాకుళం మహ ంద్ర గగరులు 

విశాఖప్ టిం 

యార్ాడ కొండలు, అనంతగగర్గ కొండలు, డాలిినోస్ 
కొండలు, బాల కొండలు, స ంహాచలం కొండలు, చింతప్లిల 
కొండలు, పాడేరు కొండలు 

ఉభయ గోదావర్గ జలాల లు 
పాప  కొండలు, ధ్ూప్ కొండలు (వీటి సగటు ఎతతు  915 

మీ.) 

కృషాా  జలాల  మొగలరా జప్ురం, కొండప్లిల కొండలు, సీతానగరం కొండలు 

గుంటూరు. 
బెలల ంప్లిల కొండలు, నాగారుు నకొండ, వినుకొండ, కోటప్ు 

కొండ, గన్నకొండ,కొండవీడు కొండలు 
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ప్రకాశం మార్ాుప్ురం, చీమకుర్గు కొండలు 

న లూల రు వ్ లి కొండలు, గరుడాచలం కొండలు, పాల కొండలు, 
ఎరరమల కొండలు 

కరనిలు నలలమల కొండలు 

కడప్ పాలకొండలు, వ్ లికొండలు 

చితూు రు 
శేషాచల కొండలు (తిరుప్తి), ఆవులప్లిల కొండలు, 
హార్స్లీ హిలస్ (ఏనుగుయలలంకొండలు) 

అనంతప్ురం పెనుగ ండ, మడకశ్చర, ర్ామగగర్గ గుటాలు 

•  విజయవ్ాడలోన్న సీతానగరం కొండలను చీలుికున్న కృషాా నది ప్రవహిసుు ంది. ఈ పరా ంతం వదేి  బిరటిష్టరుల  

1853లో ప్రకాశం బాార్నజీన్న న్నర్గమంచారు. దీన్న నుంచి కాలువల దావర్ా మళ్లంచిన నీటితో 12 లక్షల ఎకర్ాల 

భూమి స్ాగు అవుతతంది. 
• చితూు రు జలాల లో మద్నప్లిల వది్ హార్స్లీ హిలస్ వ్ేసవి విడిద ికనంద్రం ఉంద.ి 

•  నలలమల కొండలోల  కృషాా  తీరంలో శ్రరశ ైలం ఉంది. 
•  చితూు రు జలాల లోన్న శేషాచల కొండలోల  శ్రర వ్ ంకటేశవరస్ావమి ఆలయం (తిరుప్తి) ఉంది. 
•  విజయవ్ాడ (కృషాా ) - ఇంద్రకీలాదిరపెై కనకద్ురిమమ గుడి ఉంద.ి 

•  విశాఖప్టిం స ంహాచల కొండపెై శ్రర లక్షమమనరస ంహస్ావమి దేవ్ాలయం ఉంద.ి 

• విశాఖప్టిం డాలిసనోస్పెై 175 మీటరల ఎతతు లో ల ైట్హౌస్ ఉంద.ి 

•  తూరుు కనుమలోల  ఎతుయిన శ్చఖరం విశాఖప్టిం జలాల లోన్న చింతప్లిల వద్ ఉని అర్ోమా శ్చఖరం. దీన్న 

ఎతతు  1680 మీటరుల  

•  ర్ ండో  ఎతుయిన శ్చఖరం ఒడిశాలోన్న గంజాం జలాల లోన్న మహ ంద్రగగర్గ శ్చఖరం. దీన్న ఎతతు  1501 మీటరుల  

III. తీర మ ైదానాలు 

ఇవి బంగాళాఖాతంలో తీరర్నఖ, తూరుు కనుమల మధ్ా ఉతుర్ాన శ్రరకాకుళం జలాల లోన్న వంశధార నది నుంచి ద్క్షిణాన 

న లూల రు జలాల లోన్న పెనాినది వరకు విసుర్గంచి ఉనాియి.(మహ ంద్రగగర్గ నుంచి ప్ులికాట్ వరకు). 
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•  ఈ మ ైదానం కృషాా , గోదావర్గ నద్ుల మధ్ా కృషాా , ప్శ్చిమ గోదావర్గ జలాల లోల  ఎకుువ వ్ డలుుతో విసుర్గంచి 

ఉంద.ి దీన్న వ్ డలుు 160 కి.మీ. పెైగా ఉంటుంది. 
• ఒండుర మటిాతో ఏరుడిన ఈ డెలాి లు మికిులి స్ారవంతమ ైనవి. 

•  తీరర్నఖ మాదిర్గ తీర మ ైదానం కూడా 972 కి.మీ. ప్ డవున విసుర్గంచి ఉంద.ి 

•  ఈ మ ైదానం ఉతుర, ద్క్షిణ పరా ంతాలోల  సనిగా, మధ్ాలో వ్ డలుుగా ఉంటుంది. 

కొలలా రప సరసుు్ 

•  కృషాా , గోదావర్గ నద్ుల మధ్ా ఉని ప్లలప్ు పరా ంతమే 

కొలలల రు సరసుస.    .   
• దీన్న వ్ ైశాలాం 250 చ.కి.మీ.లు 
•  ఇది కృషాా , ప్శ్చిమ గోదావర్గ జలాల ల సర్గహద్ుి లోల  ఉంద.ి 

•  ఆంధ్రప్రదేశ్లో అది పెది్ మంచినీటి సరసుస. 

•  కొలలల రు సరసుస సెైబీర్గయా పరా ంతం నుంచి వలస వచేి 

ప్క్షుల (పెలికాన్స్ - గూడబాతతల)కు ప్రస దిి . 
•  కొలలల రు సరసుస ప్ర్గసర పరా ంతాలను కొలలల రు అభయారణాంగా, కొలలల రు ప్క్షి సంరక్షణా కనంద్రంగా ప లుస్ాు రు. 
• కొలలల రు సరసుసలో కలిసే నద్ులు ర్ామిలలరు, బుడమేరు, తమిమలలరు. 
•  కొలలల రు సరసుసను, బంగాళాఖాతాన్ని కలిపే నది - ఉప్ుుటేరు 
•  బుడమేరును ఆంధ్ర ద్ుుఃఖదాయిన్నగా ప లుస్ాు రు. 
•  కొలలల రు సరసుసపెై అధ్ాయనం చేయడాన్నకి న్నయమించిన కమిటీ - అజీజ్ కమిటీ 

  

ప్ులికవట్ సరసుు                                                                                   

•  న లూల రు (ap), తమిళనాడు మధ్ాలో ప్ులికాట్ సరసుస 

ఉంద.ి 

•  ఈ సరసుస వ్ ైశాలాం 460 చ.కి.మీ. 

• ఇది ఒక లాగూన్్ సరసుస. 

•  సముద్ర జలాలు భూభాగంలోకి చ చుికు వచిి సరసుసగా ఏరుడటాన్ని లాగూన్్ అంటారు. 
• ఆంధ్రప్రదేశ్లో అతి పెది్ సరసుస. 

•  ప్ులికాట్ ప్రధానంగా ఉప్ుునీటి సరసుస 
•  ఈ సరసుసలో అధిక భాగం ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉంద.ి 

•  ఈ సరసుస సమీప్ంలోనే శ్రరహర్గకోట అంతర్గక్ష ప్ర్గశోధ్నా కనంద్రం ఉంది. (ర్ాక ట్ లాంచింగ్ష్టన్్) 
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ఆంధ్రప్రదేశ్ భూగోళ శాస్్తరం (గ్ూూ ప్స్, SI, కానిస్టేబుల్ మరయిు ఇతర ప్రీక్షలకు) 
  

 

ర్వమ్సవర్ ఒప్ుందం 

•  1971లో ఇర్ాన్్లోన్న ర్ామ్స్ార్ అనే పరా ంతంలో చితుడి ప్రదేశాల సంరక్షణకు సంబంధించిన ఒక అంతర్ాు తీయ 

ఒప్ుంద్ం జర్గగగంది. దీనేి ర్ామ్స్ార్ ఒప్ుంద్ం అంటారు. ఈ ఒప్ుంద్ం ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి చేర్గిన 

ఏక ైక చితుడి ప్రదేశం కొలలల రు సరసుస. 

మర్గన్నూ ముఖలయంశవలు: 

• విశాఖ ఓడర్నవును సముద్రప్ు అలల తాకిడి నుంచి కాపాడుతతని కొండలు డాలిిన్్నోస్ 
•  కృషాా నదికి ఉతురంగా విసుర్గంచి ఉని తూరుు కనుమలను తూరుు శేరణులన్న, ద్క్షిణంగా విసుర్గంచి ఉని 

తూరుు కనుమలను 'కడప్ శేరణుల'న్న ప లుస్ాు రు. 
•  విశాఖ జలాల లోన్న తూరుు కనుమలోల  ఎతుయిన శ్చఖరం ఆర్మమకొండ (ఆర్ోమా) మాచ్ఖండ్ పీఠభూమిలో ఉంద.ి 

•  అనివరం సతానార్ాయణస్ావమి దేవ్ాలయం రతి గగర్గ కొ, ంండలోల  ఉంద.ి 
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