AP Geography (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
ఆంధ్రప్రదశ్
ే నదీ వ్యవ్స్ద
ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్ భూభాగంలో ఎక్కువ్ భాగం వాయవ్య భాగాన ఎత్త
ు గా ఉండి ఆగనేయ దిశగా వాలిఉన్నేయి. అందువ్లల
ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్లో ప్రవ్హంచే నదులన్నే సాధనరణంగా వాయవ్య దిశ నుంచి ఆగనేయ దిశక్క ప్రవ్హస్ుున్నేయి.
ముఖ్యమన
ై నదులక - క్ృష్ాా, గోదనవ్రి, త్తంగభదర, పెనే మంజీర, న్నగావ్ళి, వ్ంశధనర.
గోదనవ్రి నది



దక్షిణ భారత్ దేశ నదులన్ేంటిలో పెదద నది. అందుక్న్ే దీన్ే 'దక్షిణ గంగ' అన్ క్ూడన పిలకసాురు.
గోదనవ్రి నది మహారాష్ట్ ల
ర ోన్ ప్శ్చిమ క్నుమల వ్దద ఉండే న్నసికా
త్రయంబక్ దగగ ర ప్ుటి్ంది



ఆదిలాబాద్ జిలాలలోన్ బాస్ర వ్దద తెలంగాణలో ప్రవేశ్చంచి ఆదిలాబాద్,
క్రంనగర్, వ్రంగల్, ఖ్మమం మీదుగా ప్యన్ంచి పాపిక ండల
స్మీప్ంలో ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్లోకి ప్రవేశ్చస్ుుంది.



గోదనవ్రి నది మొత్ు ం పొ డవ్ు 1465 కి.మీ. కాగా ఆంధ్ర, తెలంగాణ రాష్ా్రలోల 770 కి.మీ. దూరం
ప్యన్స్ుుంది.

గోదనవ్రి నది ఉప్నదులక - మంజీర పారణహత్, శబరి, సీలేరు, ఇందనరవ్తి, కిన్నేరసాన్ ముఖ్యమైని.


రాజమండిక
ర ి ఏడు పాయలకగా చీలి బంగాళాఖ్ాత్ంలో క్లకస్ుుంది. అందుకన దీన్న్ స్ప్ు గోదనవ్రి అన్
పిలకసాురు

గోదనవ్రి ఏడు పాయలక:
1. గౌత్మి
2. వ్శ్చష్ట
3. వనైనతేయ
4. కౌశ్చక్
5. ఆతేయ
ర
6. త్తల్య
7. భరదనాజ
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ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
గోదనవ్రి డెలాటా రాజమండిర వ్దద పారరంభమవ్ుత్తంది


ఈ స్మీప్ంలో ధ్వ్ళేశారం పారజెక్్క క్టా్రు.



గోదనవ్రి లోయ పొ డవ్ున్న మంచి క్లప్న్చేి దట్ మైన మనయం అడవ్ులక ఉన్నేయి.



పాపిక ండల పారంత్ంలో మన్ోహర దృశ్ాయల వ్లల గోదనవ్రికి 'భారత్ దేశ రెైన్ నది (The Rhine Of India)'
అన్ పేరు వ్చిింది. స్ప్ు గోదనవ్రి పారంతనన్ే కోనసీమ అన్ క్ూడన పిలకసాురు.



కోనసీమను 'ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్ ఉదనయన వ్నం'గా పిలకసాురు.

క్ృష్ాా నది
ప్శ్చిమ క్నుమలోలన్ మహాబలేశారం వ్దద క్ృష్ాా నది ప్ుటి్ంది. మహారాష్ట్ ర క్రాాటక్ రాష్ా్రల మీదుగా ప్యన్స్ుుంది.
తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లోన్ మహబూబ్నగర్ జిలాలలోన్ ముక్ు ల్ త్ంగడి అన్ే పారంత్ం వ్దద ప్రవేశ్చంచి, క్రనేలక జిలాలలోన్
స్ంగమేశారం వ్దద త్తంగభదర నదిన్ త్నలో క్లకప్ుక్కంట ంది


క్రనేలక, గుంటూరు, క్ృష్ాా జిలాలలోల ప్రవ్హస్ూ
ు క్ృష్ాా జిలాలలోన్
ిజయవాడక్క 64 కి.మీ.దూరంలోన్ ప్ులిగడడ వ్దద రెండు పాయలకగా
చీలి, 'హంస్లదీి' అన్ే పారంత్ం వ్దద బంగాళాఖ్ాత్ంలో క్లకస్ుుంది.



ఈ రెండు శ్ాఖ్ల మధ్య ఉనే సారవ్ంత్మైన మైదనన్నన్ే 'దిి సీమ'
అంటారు.



క్ృష్ాా నది మొత్ు ం పొ డవ్ు 1400 కి.మీ. కాగా తెలకగు రాష్ా్రలోల 720 కి.మీ.ల దూరం ప్యన్స్ుుంది

క్ృష్ాా నది ఉప్ నదులక: మూసి, మున్ేేరు, దిండి, పాలేరు, క యన, వ్రా , ప్ంచగంగయ భీమ, ఘటప్రభ,త్తంగభదర.
క్ృష్ాా నది అతి ముఖ్యమైన ఉప్నది - త్తంగభదర

త్తంగభదర నది
ప్శ్చిమ క్నుమలోలన్ దక్షిణ కెనరా, మైస్ూరు జిలాలల స్రిహదుదన ఉనే
వ్రాహ ప్రాతనలోల ప్ుటి్ క్రాాటక్ రాష్ట్ ంర దనారా ప్యన్ంచి క్రనేలక జిలాలలో
స్ంగం/స్ంగమేశారం వ్దద క్ృష్ాా నదిలో క్లకస్ుుంది.


త్తంగభదర ఉప్నదులోల పెదదది - హగరి
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పెన్నే నది
పెన్నే నది క్రాాటక్ రాష్ట్ ంర లో నందిదురగ క ండలోలన్ 'చెనే కనశవ్గిరి' వ్దద ప్ుటి్,అక్ుడి నుంచి క్రాాటక్ రాష్ట్ ంర గుండన
ప్రవ్హంచి ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్లోన్ అనంత్ప్ురం జిలాల హందూప్ురం
తనలూకాలో ప్రవేశ్చస్ుుంది.


ఇది అనంత్ప్ురం, క్డప్, న్నలల ూరు జిలాలల దనారా ప్రవ్హంచి
న్నలల ూరు జిలాలలోన్ ఊట క్ూరు వ్దద బంగాళాఖ్ాత్ంలో
క్లకస్ుుంది.




పెన్నే నది పొ డవ్ు స్ుమారు 600 కి.మీ
రాష్ట్ ంర లో పెన్నే నది ప్రివాహక్ శ్ాత్ం - 18.3%

ఉప్నదులక: జయమంగళి, చితనరవ్తి, చెయియయరు, స్గిలేరు, పాప్మిే, క్కందేరు


పెన్నే నదిన్ పిన్నకిన్, పెన్ేేరు అన్ క్ూడన పిలకసాురు.

వ్ంశధనర
త్ూరుు క్నుమలోల ప్ుటి్ బంగాళాఖ్ాత్ంలో క్లిసే నదులోల వ్ంశధనర
పెదదది.


ఒడిశ్ాలోన్ జయప్ూరు క ండలోల ప్ుటి్ స్ుమారు 96 కి.మీ.
ప్రవ్హంచి, పాత్ప్టేం వ్దద శ్రీకాక్కళం జిలాలలో ప్రవేశ్చస్ుుంది.



శ్రీకాక్కళం జిలాలలో 130 కి.మీ. దూరం ప్రవ్హంచి చివ్రక్క క్ళింగప్టేం వ్దద బంగాళాఖ్ాత్ంలో
క్లకస్ుుంది.

న్నగావ్ళి నది


న్నగావ్ళి నదికి మరొక్ పేరు లాంగులాయ నది.



ఈ నది ఒడిశ్ాలోన్ రాయ్గఢ్ క ండలోల జన్మంచి ఆ రాష్ట్ ంర
మీదుగా ప్రవ్హంచి శ్రీకాక్కళంలోన్ మోప్స్ు బందరు వ్దద
బంగాళాఖ్ాత్ంలో క్లకస్ుుంది.



ఈ నది ఒడిశ్ాలో 96 కి.మీ.ల దూరం, ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్లో 110 కి.మీ. దూరం ప్రవ్హస్ుుంది.
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ముఖ్య ఉప్నదులక: స్ారాముఖి, జంరనవ్తి, వేదవ్తి, ఒటి్గడడ
మాచ్ఖ్ండ్
మాచ్ఖ్ండ్ నది ిశ్ాఖ్ప్టేం జిలాలలోన్ మాడుగ క ండలోల జన్మస్ుుంది. ఒడిశ్ాలో ఉత్ు ర దిశగా ప్యన్ంచి
బంగాళాఖ్ాత్ంలో క్లకస్ుుంది.


మాచ్ఖ్ండ్క్క మరొక్ పేరు - 'ముచిక్కంద'



మాచ్ఖ్ండ్ నదిపెై ఉనే జలపాత్ం - 'డుడుమా జలపాత్ం"

గుండల క్మమ
క్రనేలక జిలాలలోన్ నలల మల క ండలోల ప్ుటి్ గుంటూరు, ప్రకాశం జిలాలల దనారా 235 కి.మీ. ప్రవ్హంచి ప్రకాశం
జిలాలలోన్ క త్ు ప్టేం వ్దద బంగాళాఖ్ాత్ంలో క్లకస్ుుంది.


పారచీనకాలంలో దీన్ే 'గుండిక్', బరహమక్కండి అన్
పిలిచేవారు.

స్ువ్రా ముఖి నది: ఇది చిత్ూ
ు రు జిలాలలోన్ చందరగిరి గుట్ లల ో జన్మంచి
న్నలల ూరు జిలాల దనారా ప్రవ్హస్ూ
ు , ఆ జిలాలలోన్ 'అందనల మాల' స్మీప్ంలో బంగాళాఖ్ాత్ంలో క్లకస్ుుంది.
జిలాలలక - నదులక


శ్రీకాక్కళం - బహుదన, వ్రహాలకగడడ , ఉత్ు ర మహంద్ర



ిశ్ాఖ్ప్టేం - చంపావ్తి, గోస్ు న్, శ్ారద, తనండవ్



త్ూరుు గోదనవ్రి - ఏలేరు



ప్శ్చిమ గోదనవ్రి - ఎరీకాలకవ్, త్మిమలేరు, జిలేల రు



క్ృష్ాా - బుడమేరు



గుంటూరు - న్నగులేరు



న్నలల ూరు - మున్ేేరు, ఉప్ుులేరు



చిత్ూ
ు రు - స్ారాముఖి




క్రనేలక - హందీ,ర క్కందేరు, స్గిలేరు
క్డప్ - పాపాఘ్బీ, చితనరవ్తి, చేయియయరు

AP Geography

| Adda247 Telugu | www.careerpower.in | Adda247 App

AP Geography (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
రాష్ట్ ంర లోన్ ిిధ్ పారంతనలోల న్నటి వ్నరుల ివ్రాలక
ిష్టయం

కోసాు (ఎక్రాలక)

రాయలసీమ (ఎక్రాలక)

సేదయయోగయమైన భూమి

1,15,73,891

98,95,226

70,24,287 (60.7%)

16,96,404 (17.2%)

26,63,002 (23.00%)

19,22,344 (19.4%)

485 (32.3%)

182 (50.3%)

96,87,599 (83.72%)

36,18,748 (36.6%)

18,86,892 (16.3%)

62,76,478 (6.4%)

ిిధ్ న్నటివ్నరుల కింద
సాగవ్ుతోనే భూమి
(బో రులమినహా)
జలయబద ంలో అదనంగా న్నరు
అందే భూమి
ఆ భూమికి ఇవ్ాబో యియ న్నరు
(టీఎమీీ)
జలయజఞ ం త్రాాత్ మొత్ు ం మీద
సాగులోకి వ్చేిభూమి
సేదయయోగయ భూమిలో ఇంకా న్నటి
వ్స్తి లేక్కండన మిగిలేపారంత్ం
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