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Climate of Telangana తలెంగటణ వటతావరణం 

భారతదేశంలో 2014 లో తెలంగటణ  29వ రటషా్టరంగట అవతరించంది.  

తలెంగటణ భౌగోళికం: 

తెలంగటణ రటషా్టరం1,14,800 చదరపు కిలోమీటరల విస్తీ రణంలో ఉంద ిమరియు ఇది ర ండు పరధాన నదులు, 
కృష్టణ  మరియు గోదావరి దాారట పరవహిసుీ ంది. గోదావరి నది ఉతీరటన పరవహిస్టీ , కృష్టణ  నది దక్షిణాన 

పరవహిసుీ ంది. ఈ నదులే కటకుండా భీమా, డిండ,ి మంజీర, మానేర్, కిననెరస్టని, మరస్త వంట ిఇతర చనె 

నదులు కూడా తెలంగటణలో పరవహిసుీ నాెయి. 

ఆంధ్రపరదేశ్లోని 45% అటవీ పటర ంతం తెలంగటణ రటషా్టరంలో 
ఉంద.ి ఇది విస్టీ రమ ైన బొ గ్ుు  నిక్షేపటనిె కూడా కలిగ ి

ఉంద ిమరియు భారతదేశంలోని బొ గ్ుు  నిక్షేపంలో 20% 

తెలంగటణలో ఉంది. ఈ పటర ంతం నుండ ిఉతపతీ్త 

చేయబడిన బొ గ్ుు  దక్షిణ భారతదేశంలోని రటష్టా ర లకు 
సరఫరట చేయబడుత ంది. 

తలెంగటణ వటతావరణం మరయిు ఉష్ణణ గ్ూత 

తెలంగటణ పటక్షిక శుష్టక పటర ంతం మరియు పరధానంగట వేడి మరియు పొ డి వటతావరణం కలిగి ఉంట ంది. 
దకకన్ పతఠభరమితో కపపబడిన పటర ంతాలు స్టపటక్షంగట తేలికపటటి శీతాకటలంతో కూడిన వేడి వేసవిని కలిగి 
ఉంటాయి. తెలంగటణ పటర ంతంలో, మేలో సగ్ట  గ్రిషా్ట ఉష్ణణ గ్ూత 40° C మరియు 43 °C మధ్య మారుతూ 

ఉంట ంద ిమరియు డిస్ ంబర్ మరియు జనవరిలో సగ్ట  కనిషా్ట ఉష్ణణ గ్ూత 13 °C నుండ ి17 °C వరకు 
ఉంట ంద.ి అకటా బర్ తరటాత కనిషా్ట ఉష్ణణ గ్ూత వేగ్ంగట పడిపణ త ంది మరియు కొనిె రోజులలో 10°C కంట ే

తకుకవ కూడా నమోదవుత ంది. 

వరషపటతం 

రటషా్టరంలో ననైరుత్త  (జూన్ - స్ ప ాంబర్) మరియు ఈశటనయ (అకటా బర్-నవంబర్) రుత పవనాల నుండి వరషపటతం 

పొ ందుత ంది; అయినపపటికీ, వరషపటతం పంపిణీలో ప దద  వయతాయసం ఉంది. తెలంగటణలో స్టధారణంగట 
వరటష లు కురుస్టీ యి. రటషా్టరంలో సగ్ట  వటరిషక వరషపటతం దాదాపు 906 మిమీ, ఇందులో దాదాపు 80 శటతం 
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ననైరుత్త రుత పవనాల (జూన్-స్ ప ాంబర్) నుండ ిపొ ందబడుత ంది.మిగిలిన వరషపటతం ఈశటనయ రుత పవనాల 

నుండ ిపొ ందబడుత ంది 

తేమ 

తెలంగటణలో, రుత పవన ననలలలో (జూల ై-స్ ప ాంబర్) తేమ 80% వరకు ఉంట ంది. పొ డి ననలల ైన మారిి, 

ఏపిరల్ మరియు మేలలో, తేమ స్టధారణంగట 25 నుండి 30% వరకు తకుకవగట ఉంట ంది. 

భార ీవరషపటతం 

పశ్చిమ మధ్య బంగటళాఖాతం మరియు పరిసర పటర ంతాలలో ఏరపడిన అలపపతడనం కటరణంగట 2009, 2012 

మరియు 2013 సంవత్రటలోల  మహబరబ్నగ్ర్ మరియు నల్ు ండ జిలాల లోల  కుండపణ త మరియు ఎడతెరిపి 
లేకుండా వరటష లు కురిశటయి. 

వరదలు 

పరకృత్త దాారట వరదలు అనేక అంశటలప ై ఆధారపడి ఉంటాయి; ఒకట ిఎడతెరిప ిలేకుండా కురుసుీ నె 

వరటష లు;తకుకవ కటలంలో కురుసుీ నె వరటష లు సహజ నీటి పటరుదలని 

దెబబతీస్టీ యి. అయిత,ే స్టకరించే బేస్ిన్ సాభావం, పరవటహాల సాభావం, నేల 

రకం, సహజ మరియు మానవ నిరిిత, వరషపటతం, సహజ నీటి పటరుదలకి 
అడడంకులు మొదల ైన ఇతర అంశటలు వరదల రకటనిె మరియు పరిధిని 

నిరణయిస్టీ యి. తెలంగటణ పటర ంతంలో ఖమిం జిలాల  రుత పవనాల వరదలకు 
ఎకుకవ అవకటశం ఉంద.ి 

కరువు 

వటరిషక వరషపటతం స్టధారణం కంట ే75% (30 సంవత్రటల సగ్ట  నిరాచంచబడింది) కంటే తకుకవగట 
ఉనెపుపడు ఏరపడే పరిస్ిిత్తని కేందర జల సంఘం నిరాచంచంది. తెలంగటణ వటతావరణంలో కరువు అనేది 
స్టధారణ, పునరటవృత లక్షణం. ఇది వటసీవంగట అనిె వటతావరణ మండలాలోల  సంభవిసుీ ంది, అయితే దాని 

లక్షణాలు ఒక పటర ంతం నుండి మరొక పటర ంతానికి గ్ణనీయంగట మారుతూ ఉంటాయి.1995- 96 నుండి 
2011-12 వరకు కరువు వలల  పరభావితమ ైన మండలాలు. తెలంగటణ చారితరా తికంగట ముఖయంగట రంగటర డిడ , 
మహబరబ్నగ్ర్ మరియు నల్ు ండ జిలాల లలో కరువు పరిస్ిిత లకు గ్ురవుత నెట ల  ఇది చూపిసుీ ంది. 
నల్ు ండ మరియు మహబరబ్నగ్ర్ వంటి జిలాల లోల  కరువు సంభవించే వటతావరణం ప రుగ్ుత ందని 
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అంచనా వేయబడింద,ి ఇది నీటి వనరులప ై మాతరమే కటకుండా ఇతర ఆధారపడిన రంగటలప ై కూడా 
పరభావం చూపుత ంద.ి ప రిగిన కరువు పరిస్ిిత లు 
వయవస్టయ మరియు పశువుల జీవనోపటధిని కూడా తీవరంగట 
పరభావితం చేస్టీ యి మరియు అట వంట ిజీవనోపటధిప ై 
ఆధారపడిన ర ైత లు మరియు పరజలకు హాని మరియు 
నష్టా లను ప ంచుతాయి. వయవస్టయ కటరయకలాపటలకు 
వరషపటతంప ై ఎకుకవగట ఆధారపడే ర ైత లకు, కరువు కటరణంగట పంటలు నషా్టపణ వడం వలల  గ్ృహ ఆహార 

అభదరత ఏరపడుత ంద.ి పశువులప ై ఆధారపడి జీవనోపటధి మరియు ఆహార భదరత ఉనె పటస్ణా రలిసుా లు 
మరియు వయవస్టయ-పశుపణ ష్టకుల కటసం, కరువు పరిస్ిిత లు తగినంత మేత లేకపణ వడం వలల  
పశువులలో పణ ష్టకటహార లోపం లేదా వటయధికి కటరణమవుతాయి. 

తలెంగటణా వటతావరణ వడే ితరంగటలు 

వటతావరణ వేడి అనేది శీతోష్టణస్ిిత్తకి సంబంధించన విపరీతమ ైన సంఘటన, ఇది వేసవిలో అంట ేఏపిరల్ - 

జూన్ ననలలోల  స్టధారణం కంటే అస్టధారణంగట అధిక ఉష్ణణ గ్ూత కలిగి ఉంట ంది. ఈ కటలంలో ఉష్ణణ గ్ూతలు 
గ్ణనీయంగట ప రుగ్ుతాయి, కొనిెస్టరుల  ఖమిం, నిజామాబాద్, నల్ు ండ, కరీంనగ్ర్ మరియు వరంగ్ల్ 

వంట ిమేమాంథిన్ జిలాల లోల  47ºC తాకుత ంది. 1986-1993 సంవత్రంలో, వేడి తరంగటలు పరధానంగట ఏడు 
రోజుల గ్రిషా్ట వయవధితో మితమ ైన సాభావం కలిగి ఉనాెయి. మే 11, 1998న నల్ు ండ మరియు 
రటమగ్ుండంలో అతయధిక గ్రిషా్ట ఉష్ణణ గ్ూత 47 º C నమోదెైంది. 1994 నుండ,ి తీవరమ ైన వేడి తరంగటల 

తరచుదనం మరియు ఉష్టణ  తరంగటల వయవధ ిగ్ణనీయంగట ప రిగింది. 1997లో (మే 18 నుండ ిజూన్ 5 

వరకు) మరియు (మే 23 నుండ ిజూన్ 10 వరకు) 

తెలంగటణ రటషా్టరం 32 పరటయవరణ పరిరక్షణ శ్చక్షణ & పరిశోధ్నా సంసి కటసం వటతావరణ మారుపప ై రటషా్టర 
కటరటయచరణ పరణాళిక 19 రోజుల వరకు మితమ ైన మరియు తీవరమ ైన వేడి తరంగటల వయవధిని పొ డిగించంది. 
వేసవి కటలంలో రటషా్టరంలోని అనేక పటర ంతాలోల  హీట్ వేవ్ పరిస్ిిత లు ఉనెందున, పరత్త సంవత్రం వడదెబబ 

కటరణంగట మరణాలు సంభవిస్టీ యి. పరభుతాం అనేక చరయలు తీసుకునెపపటికీ, వడదెబబ కటరణంగట 541 

మరణాలు 2015 సంవత్రంలో (మే 30, 2015 నాటికి) నమోదయాయయి. నల్ు ండ, ఖమిం, కరీంనగ్ర్ 

మరియు మహబరబ్నగ్ర్ జిలాల లోల  అతయధిక మరణాలు నమోదయాయయి, ఇకకడ ఉష్ణణ గ్ూతలు 45 ° C 

దాటాయి. 

తలెంగటణ వటతావరణంప  ైవటతావరణ మారుపల పరభావటలు 
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సమసయలు 

 వటతావరణ మారుపల పటల  రటషా్టరం యొకక అధిక దురబలతాం. 

 మారుత నె అవపటతం మరియు ఉష్ణణ గ్ూత నమరనాల కటరణంగట నదీ పరీవటహక పటర ంతాలు 
వటతావరణ మారుప పరభావటలకు గ్ురవుతాయి. 

 అశటస్తీయీ నిరటిణం మరియు నీరు మరియు విదుయత్ కొరత కటరణంగట పటరిశటూ మిక కేందరా లు 
వటతావరణ మారుపల పరభావటలకు గ్ురవుతాయి. 

 గటూ మీణ మరియు పటాణ జనాభాలో ఎకుకవమందికి వటతావరణ మారుప సమసయలు మరియు 
పరభావటల గ్ురించ తెలియదు 

 రటషా్టరంలో వటతావరణ మారుపల విజాా న కేందరం లేకపణ వడం 
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