తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)

తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం (Information of Telangana Districts)
•

ప్రజలకు చేరువగా ప్రిపాలనను అందంచడానికి ప్థకాలను (Programmes) సమరథవంతంగా అమలు
చేయడానికి , పేదరిక నిరమూలన (Poverty eradication) వంటి లక్ష్యాలతో తెలంగాణ రాష్ట్ ర ప్రభుతవం 2016
అకట్బర్ 11 న దసరా ప్ండుగ దనాన కొతత జిలలాలను ఏరాాటు చేసంద. ఆ తరువాత ములుగు మరియు
నారాయణపేట అనే రండు కొతత జిలలాలు 17 ఫబరవరి 2019న సృష్ ంచబడాాయి, మొతత ం జిలలాల సంఖ్ా 33కి
చేరుకుంద.

•

ప్రసత ుతం ఉనన ప్ద జిలలాలకు అదనంగా 23 జిలలాలను ఏరాాటు చేసంద. దీని వలా రాష్ట్ ంర లో ప్రసత ుతం ఉనసంఖ్ా

33 కి చేరింద.
•

తెలంగాణ పారంతంలో చివరిసారిగా రంగారడడా జిలలా 1978 ఆగసు్ 15న ఏరాాటు చేశారు.

నిరమల్

o

దాదాప్ు 400 సంవతసరాల కిత
ి ం పాలంచిన నిమూనాయుడు పేరు మీద నిరూలకు ఆ పేరు వచిచంద.

o

ఇద తెలంగాణ రాష్ట్ ర ఉతత ర పారంతం జిలలా.

o

దరశనీయ ప్రదేశాలు : జఞాన సరసవతి దేవాలయం-బాసర

o

పరతేయ కతలు - అతాధక జీవ వవి
ై ధ్ాం గల పారంతం

o

రాంజీగ ండ్ ఆంగలాయులకు వాతిరలకంగా పో రాడడ, అమరుడెన
ై పారంతం, నిజఞం ఆయుధాల తయలరి కలందరం ఉనన
పారంతం - నిరూల్ ప్ట్ ణం.

o
o

పరపంచ పరఖ్లేతి గాంచినవి :
నిరూల్ పెయింటగ్సస, కొయా బొ మూలు ఇకకడడవే.
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
o

బాసర ఐఐఐటి రాజీవ్ గాంధీ యూనివరిసటీ ఆఫ్ నాలెడ్్ విదాాకలందరం.

o

జఞతీయ రహదారి 44. ఈ జిలలాను అడా ంగా విభజిసుతంద.

o

ప్రధాన ప్తిత కొనుగ లు కలందరం భైంసాలో ఉంద.

o

సహాదీ (లేదా) సాతానల ప్రవత శరిణల
ి ో ఎతెత న
త శిఖ్రం మహబూబ్ ఘలట్ ఈ జిలలాలోనే ఉంద.

o

పరముఖ్ులు : రాధా రాజిరడడా - ప్రముఖ్ కూచిప్ూడడ నృతా కళాకారుడు. ఇతను ప్దూశ్రి, ప్దూవిభూష్టణ్
ప్ురసాకరం ప ందాడు.

కుమురం భం ఆసఫాబాద్

•

ఈ జిలలా ఆదలలబాద్ జిలలా నుంచి విభజించి ఏరాాటు చేయబడడంద.

•

ఈ జిలలా కలందరంగా గల అసఫాబాద్ ఒకప్ాటి గ ండుల రాజధాని

•

1913 నుంచి 1941 వరకు అసఫాబాద్ ఆదలలబాద్ జిలలాకు కలందరంగా ఉంద.

•

జల్, జంగిల్, జమీన్ కటసం నిజఞం సరాకర్ పెై దాడడ చేసన గ ండు అమరవీరుడు కుమురం భం పేరుమీద ఈ
జిలలాకు ఆ పేరు వచిచంద.

•

పరతేయ కతలు :చారితక
ర ప్ూరవయుగానికి సంబంధంచిన శిలలజఞలు అసఫాబాద్ మరియు చుటు్ప్రకకలపారంతంలో
బయటప్డాాయి.

•

సరమార్ కాగజ్ నగర్ రైలేవ సే్ష్టన్ ఈ జిలలాలోనే పెదదద

•

బజూరు అడవిలో వునన పాలరప్ు కొండలు అంతరించిపో తునన రాబందులకు నిలయంగా ఉంద.
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
మంచిరాాల

•

ఆదలలబాద్ నుంచి విభజించి ఏరాాటు చేయబడడన జిలలా.

•

గ దావరి, పారణహిత నదులు, అపారమైన బొ గుు నిక్ష్లపాలు, సమంట్ ప్రిశ్ిమలు ఈ జిలలా ప్రతాే కం

•

పరతయేకతలు : గ దావరి నద చెనననర్ పారంతంలో ఉతత రవాహినిగా ప్రవహిసత ుంద. దీనిని ప్ంచకటశ్ ఉతత ర వాహినిగా
పలుసాతరు. , ఎలా ంప్లా శ్రిపాదసాగర్ పారజకు్.

జగితాాల

•

శాతవాహనుల తొల రాజధాని కటటిలంగాల, కాకతీయుల సమకాలకులు అయిన ప లవాస రాజుల రాజధాని
అయిన ప లలస ఈ జిలలాలోనే ఉనానయి.

•

జగు దవ
ే ుడు పేరుమీద జగితాాల పేరు వచిచంద. (కరంనగర్ జిలలా ఉతత ర భాగానిన విభజించి ఈ జిలలాను ఏరాాటు
చేశారు)

•

పరతేయ కతలు :సంప్ూరణ ఆయకట్ కలగిన జిలలా

•

వావసాయ ప్రిశోధ్న కలందరం (ప లలస)

•

వితత న కలందరం (చల్ గల్)

•

ఏడుపాయల గ దావరి (వేంప్లా వంకటారవు పేట) (గ దావరి జిలలాలో ప్రవేశించే పారంతం)
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
•

రాఖి గుట్ లు (సారంగప్ూర్, బో రనప్లా , బీర ప్ూర్, జగనానథప్ురం)

•

పాశిగాం బౌదధ సన
థ ప్ం (పాశ్గాం)

•

పరముఖ్ులు : అచచమలంబ (తొల తెలుగు రచయితిర-కొడడమలాల)

•

అందె వంకటారం

•

బి.ఎస్.రాములు, ఎం.వి.నరసంహారడడా, క.వి.నరలందర్, సంగవేణి రవీందర, ఆచారా జశ
ై ెట్ ి రమణయా, ఆచారా
జైకష్ట
ి న్

పెదదప్లా

•

కరంనగర్ జిలలాను విభజించి ఈ జిలలాను ఏరాాటు చేశారు.

•

నిజఞం కాలంలో పెదదప్లా ప్రతేాక సంసాథనంగా వలుగ ంద.

•

పరిశ్మ
ై ర్స అండ్ కమికల్స
ూ లు : నేష్టనల్ థరూల్ ప్వర్ కార ారలష్టన్, సంగరలణి కాలరస్ (రామగుండం), ఫరి్లెజ
లమిటెడ్, కలశోరాం సమంట్ ఫాాక్ర కంపెనీ లమిటెడ్, టి.ఎస్.జన్కట, సౌర విదుాత్ కలందరం, శాలవాహన విదుాత్
కలందరం, జనినంగ్స మిలుాలు, రస్
ై మిలుాలు, రబబరు & పాాస్ క్ ఉతాతిత ప్రిశ్ిమలు.

•

పరతయేకతలు : రామగుండం సనప్ర్ థరూల్ ప్వర్ సే్ష్టన్ (దక్ష్డణ భారతదేశ్ంలోనే అతిపెదద విదుాత్ ఉతాతిత సంసథ )

•

రామగుండం (సట్ ఆఫ్ ఎనర్), ఇద దేశ్ంలోనే ఐ.ఎస్.ఓ. 14001 సరి్ఫడ్
ెై ప ందన మొదటి సంసథ .

•

రాష్ట్ ర వాాప్త ంగా ఉనన 6 కార ారలష్టన్ లో రామగుండం కార ారలష్టన్ ఒకటి.
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
రాజనన సరిసలా

•

కరంనగర్ జిలలా నైరుతీ భాగంను విభజించి రాజనన సరిసలా ను ఏరాాటు చేశారు. - దాదాప్ు 750 నుంచి కరి.శ్.

973 వరకు పాలంచిన వేములవాడ చాళుకుాల కాలంలో 'సరి'శ్రలగా ఏరాడా గాిమం.
•

తరువాత కాలంలో సరిసలా గా మలరుా చెందంద. - మర నేత, చేనత
ే ప్రిశ్ిమకు ఎంతో ప్రసదధ చెందన పారంతం.

•

దరశనీయ పరదశ
య ాలు : దక్ష్డణ కాశిగా ప్రసదధ చెందన రాజరాజేశ్వరస్ావమి దయవాలయం (వేములవాడ)

•

పరముఖ్ులు : బదద ం ఎలలారడడా- ఇలా ంతకుంట మ,, గాల పెలా గాి,, (కరంనగర్ తొల లోక్ సభ సభుాడు)

•

స. హెచ్.విదాాసాగర్ రావు-మలరుపాక (ప్రసత ుత మహారాష్ట్ ర గవరనర్)

•

సనార (వేములవాడ మండలం, హనుమలజిపేట)

•

పరతేయ కతలు :టెక్స టెల్
ై టౌన్ ఆఫ్ తెలంగాణ (సరిసలా )

•

ద సరిసలా టెక్స టెల్
ై స పార్క (బదెదనప్లా )

•

దేశ్ంలోనే తొల సహకార విదుాత్ సరఫరా సంసథ సరిసలా లోనే ఉంద.

•

ఉమూడడ రాష్ట్ ంర లోనే అతాధక మరమగాులునన పారంతం - సరిసలా .

కరంనగర్

•

సబిబనాడుగా మరియు అరిపరాలగా పలవబడడన ఈ పారంతం ఎలగందల్ ఖిలలదారు అయిన సయాద్ కిపేరు మీద
కరంనగర్ గా పలువబడుతుంద.
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
•

కరి.శ్.1905 మీర్ మహమద్ అలీఖ్లన్ కాలంలో జిలలా కలందరం ఎలగందల్ నుంచి కరంనగర్ కు మలరాచరు.

•

ప్ారజెకుాలు : లోయర్ మలనేరు డాేం

•

పరతేయ కతలు : గాినైట్ సటీ ఆఫ్ తెలంగాణ-కరంనగర్ (దాదాప్ు 200గాినట్
ై ప్రిశ్మ
ి లు ఈజిలలాలోనే ఉనానయి)

•

మీర్ ఉసాూన్ అలీఖ్లన్ యొకక ప్రిపాలన రజతోతసవాల సందరభంగా నిరిూంచిన కరంనగర్ జిలలా సావగత తోరణ
కమలన్గా ప్రసదధ చెందంద.

•

ప్రప్ంచ ప్రఖ్లాతి గాంచిన సిలవర్ ఫిలగీూ కళ ఈ జిలలాకల చెందనద.

నిజఞమలబాద్

•

8వ శ్తాబాదనికి చెందన రాష్ట్ కర ూట రాజైన 'ఇందరవలా భ ప్ంతా వరష ఇందరసో ను' పేరుమీద ఏరాడడన ఇందనరు
(ఇందరప్ురి) నిజఞం ఉల్ ముల్క పేరు మీద 1905లో నిజఞమలబాద్ జిలలాగా మలరింద.

•
•
•

ప్ారజెకుాలు : శ్రిరాంసాగర్ పారజకు్
పరిశ్మ
ూ లు: నిజఞంసాగర్ ఫాాక్ర (బో ధ్న్), సహకార చకకర ఫాాక్ర (సారంగప్ూర్)
పరతయేకతలు :తెలంగాణలో ఇకకడ తయలరన
ై ఇనుము, ఉకుక ఆయుధాలు, అరబుబ దేశాలకు రవాణా చేసనారు.

•

గ దావరి నద ఈ జిలలాలోని కందకురిత వదద మొదటిగా ప్రవేశిసుతంద.

•

బిరటీష్ కాలం నాటి రమదన
ర రు వావసాయ ప్రిశోధ్న కలందరం

•

తెలంగాణ యూనివరిసటీ (డడచ్ ప్లా )
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
కామలరడడా

•

దో మకొండ సంసాథనాధీశుడెన
ై రండవ కామలరడడా పేరట
ి వలసన గాిమమే కామలరడడా. (గతంలో ఈ పారంతంలోకటడనరు
అనే గాిమం ఉండేద)

•

ప్ారజెకుాలు: నిజఞంసాగర్ పారజకు్, పో చారం పారజకు్, కౌలలసనాల పారజకు్, సంగతం రిజరావయల్-కామలరడడా
ఎతిత పో తల ప్థంకం

•

పరతేయ కతలు : రాష్ట్ ంర లో బలా ం ఉతాతిత చేసే ఏకక
ై జిలలా, ఇండడయన్ అర రాగా పేరుగాంచిన గాినట్
ై లభిసుతంద.

•

డెయిర టెకానలజీ కళాశాల (కామలరడడా) (రాష్ట్ ంర లో డెయిర ఎకైక కళాశాల)

జయశ్ంకర్ భూపాలప్లా

•

తెలంగాణ జఞతిపత, తెలంగాణ సదాధంతకరత అయిన ఆచారా జయశ్ంకర్ సార్ పేరుమీద ఈ జిలలా ఏరాాటు
చేయబడడంద.

•

వరంగల్ జిలలా నుండడ అధక భాగం కరంనగర్ నుండడ కొంత భాగంను వేరు చేస ఈ జిలలాను ఏరాాటు చేశారు.
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
•

ప్ారజెకుాలు - కాళేశ్వరం ఎతిత పో తల ప్థకం, వి.వి.నరిసంహారావు కంతలనప్లా సుజల సరవంతి పారజకు్, మలూ
ా రు
వాగు పారజకు్ (నరిసంహాసాగర్ పారజకు్), రామప్ా చెరువు, లకనవరం చెరువు.

•

పరిశ్మ
ూ లు - కాకతీయ థరూల్ ప్వర్ పాాంట్, సంగరలణి కాలరస్, వావసాయలధారిత చినన ప్రిశ్ిమలు, కాగితప్ు
ప్రిశ్ిమ.

•

దరశనీయ పరదశ
య ాలు : • కాళేశ్వర ముకలతశ్వరసావమి ఆలయం - మహదేవ్ ప్ూర్ ,రామప్ా ఆలయం
(పాలంప్ూర్) • దక్ష్డణ తిరవేణి సంగమం (కాళేశ్వరం) • రామప్ా & లకనవరం చెరువు • సమూకక సారలమూ
గదెదలు • బొ గతా జలపాతం

పరతయేకతలు :
•

మేడారం సమమకక స్ారలమమ జాతర ఆసియలలోనే అతి పెదద గిరిజన జాతర.

•

తెలంగాణ నయగార, బో గత జలపాతం (వాజలడు మండలం)

•

రాష్ట్ ంర లో అతిపెదద గిరజ
ి న సమీకృత అభివృదధ సంసథ (ఐ.టి.డడ.ఎ) ఏటూరునాగారంలో ఉంద.

•

రాష్ట్ ంర లో అతాధక అటవీ విసతత రణం ఉనన జిలలా.

వరంగల్ రమరల్

•

కాకతీయ సామలాజాం విసత రించిన జిలలా

•

దరశనీయ ప్రదేశాలు : పాకాల చెరువు

•

పరతేయ కతలు : దేశ్ంలోనే ఆదరశ గాిమ ప్ంచాయతీ గ్ంగ్దయవిపల్లా ఈ జిలలాలోనే ఉంద.

•

అతాధక శాతం గాిమీణ జనాభా ఉనన జిలలా

•

జయశ్ంకర్ సారు జనిూంచిన జిలలా
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
•

దేశ్ంలోనే అతి పెదద జౌళి పారుకను చింతప్లా , శాయంపేటల మధ్ా ఏరాాటు చేయనునానరు.

వరంగల్ అరబన్

•

కాకతీయ సామలాజా రాజధాని నగరం ఓరుగలుా (వరంగల్) జిలలాల ప్ునరివభజనలో ఇప్ుాడు నగరం చుటు్ప్కకల
మండలలనిన కలప వరంగల్ అరబన్ జిలలాగా రమపాంతరం చెందంద.

•

ఖ్నిజాలు - కావర్్, కాలర్ గాినట్
ై , రాతి గుట్ లు

•

పరిశ్మ
ూ లు - ఐ.టి. ప్రిశ్ిమ (మడడకొండ), వావసాయలధార ప్రిశ్ిమలు, టీఎస్ఎనీా డీసత. రాష్ట్ ంర లో అతిపెదద టెక్ ప్రిశ్ిమ, నడడకటు్ కాటన్ ఇండసత్స్
ర .

•

దరశనీయ పరదశ
య ాలు: వరంగల్ ఖిలలా ,వేయి సథ ంభాల గుడడ • ప్దాూక్ష్డ ఆలయం • భదరకాళి ఆలయం | •
మలా ఖ్లరు్నాలయం (ఐనవోలు) - కొతత కొండ కటరమీసాల సావమి ఆలయం (భమదేవరప్లా ) • గ వింద రాజుల గుట్

• కుష్ మహల్
•

ఉతత ర, దక్ష్డణ భారతానిన కలపే ఖ్లజీపేట రల
ై ేవ జంక్షన్. ,మలముననరు విమలనాశ్ియం

•

పరతేయ కతలు : కాళోజీ నారాయణరావు ఆర గా విశ్వవిదాాలయం, కాకతీయ విశ్వవిదాాలయం

•

ఎనుమలములలో ఆసయలలోనే అతి పెదద వావసాయ మలరకట్ కలదు

•

2013 ఫబరవరిలో వరంగల్ ప్రప్ంచ వారసతవ. నగరంగా గురితంప్ు ప ందంద.

•

హృదయ్ ప్థకంలో భాగంగా ఎంపక చేయబడడన ప్ట్ ణం

•

దక్ష్డణ భారత దేశ్ం నుండడ ఎంపకన
ై తొల ప్రధాని పవి నరసంహరావు ఈ జిలలావారల.
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
జనగాం

•

జైనుల పారబలాం అధకంగా ఉండటంతో ఈ పారంతానికి జన
ై ుల గాిమం అని, జనగాం అని పేరు వచిచందని ప్రతితి.
కళాాణి చాళుకుాల రండవ రాజధానిగా కొలనుపాక ఉండేద.

•

తెలంగాణ సాయుధ్ పో రాట కలందరం, సామలజిక రాజకరయ ఉదామలల పో రుగడా - జనగాం

•

సరాదర్ సరావయి పాప్నన కటట (ఖిలలషాప్ూర్)

•

పరతేయ కతలు :ప్రప్ంచ ప్రఖ్లాతి గాంచిన పెంబరిి ఇతి డి కళ

•

రాష్ట్ ంర లో అతాధకంగా పాలను ఉతాతిత చేసే

•

దకకన్ పతఠభూమిలో ఎతెత న
త పారంతం - సాలలమైల్ (ఈ జిలలాలోనే ఉంద)

•

మహాకవులెైన వాలీూకి, బమూరపో తన, పాలూకరికి సో మనాథుడు, వంటివారు జనిూంచిన జిలలా

•

తెలంగాణ సాయుధ్ పో రాట వీరులెైన చాకల ఐలమూ, దొ డా డ కొమరయా, షేక్ బందగి, సరాదర్ సరావయి పాప్ననల
జనూసథ లం ఈ జిలలా.

•

పరముఖ్ులు : సుదాదల హనుమంతు, సుదాదల అశోక్ తేజ, పేరావరం జగనానథం, చుకాక రామయా, పేరావరం
రాములు, అంప్శ్యా నవీన్.
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
మహబూబాబాద్ జిలలా

•

నిజఞం కాలంలో ఈ పారంతంలో అతి పెదద వృక్ష్యలు (మలనులు) వుండటంతో మలనుకటటగా, నిజఞం నవాబు
మహబూబ్ అలీఖ్లన్ పేరుమీద మహబూబాబాద్ అనే పేరు సథ రప్డడంద. నిజఞం పాలనకు వాతిరలకంగా పో రాడడన
పారంతం వరంగల్ జిలలా నుండడ విభజించిన పారంతం.

•

దరశనీయ పరదశ
య ాలు : కురవి వీరభదరసావమి దేవాలయం (కురవి జఞతర | వీరభదరసావమి జఞతర)

•

పరతేయ కతలు : గిరజ
ి న జనాభా శాతం అధకంగా గల రండవ జిలలా.

•

కృష విజఞాన కలందరం, ఉదాానవన ప్రిశోధ్న కలందరం (మలలాల) .

•

రాష్ట్ ంర లో రండవ అతి పెదద ప్సుప్ు వావసాయ మలరకట్ (కలసముదరం)

•

దసరా ర జున జఞతీయ జండాను ఎగురలసే సాంప్రదాయం - గారా

•

పరముఖ్ులు : వదద రాజు సో దరులు (తొల తెలుగు ప్తిరక) (ఇనుగురిత)

•

షో యలబులలాఖ్లన్ (ప్రముఖ్ నిజఞం వాతిరలక జరనలసు్)

•

చకరి, (ప్రముఖ్ సంగత దరశకుడు)

•

దాశ్రథ కృష్టణ మలచారా, రంగచారుాలు (గూడనరు), (నిజఞం నిరంకుశ్ పాలనను వాతిరలకించిన దాశ్రథ సో దరులు)
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
భదారదర కొతత గూడెం

•

దక్ష్డణాద అయోధ్ాగా పలువబడే భదారదర సతతారామయా పేరు మీద ఏరాాటు చేయబడడన జిలలా, ఖ్మూం జిలలాను
విభజించి ఈ జిలలాను ఏరాాటు చేశారు.

•

పరిశ్మ
ూ లు : సాాంజ్ ఐరన్ యూనిట్ (పాలవంచ) (అగలనయలసలోనే మొదటిద)

•

భారజల కరాూగారం (మణుగూరు)

•

కొతత గూడెం ధ్రూల్ ప్వర్ సే్ష్టన్ (రాష్ట్ ంర లో అతి పెదదద)

•

భదారదర విదుాత్ ఉతాాదన కారాూగారం (మణుగూరు)

•

ముడడ ఇనుము శుదధ కలందరం

•

సంగరలణి కాలరస్ కంపెనీ లమిటెడ్ ప్రధాన కారాాలయం (కొతత గూడెం)

•

ఐటీసత పేప్ర్ బో రుా & సెాషాలటీ పేప్ర్ డడవిజన్ (సారపాక)

•

నవభారత్ ఫెరి అలలాయిస్.

దరశనీయ పరదయశాలు :
•

శ్రి సతతారామచందర సావమి దేవసాథనం (భదారచలం)

•

ప్రణశాల (దుముూగూడెం)

•

కిననరసాని అభయలరణాం |

•

గుబబల మంగమూ అటవీ పారంతం (అశావరావుపేట)

పరతయేకతలు :
•

వంకటేశ్వరసావమి దేవాలయం (అననప్ురడడాప్లా )

•

కిననరసాని పారజకు్.
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
•

విసతత రణంప్రంగా రాష్ట్ ంర లో అతి పెదద జిలలా

•

కాకతీయ యూనివరిసటీ కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్స (రాష్ట్ ంర లో మొదటి మని
ై ంగ్స కాలేజి ) (కొతత గూడెం సనకల్ ఆఫ్
మైన్స)

•

రాష్ట్ ంర లో గిరజ
ి న జనాభా అతాధకంగా ఉనన జిలలా.

•

పారంతీయ విమలనాశ్ియం-కొతత గూడెంలో ఏరాాటు చేయనునానరు

•

ఉదాానవన ప్ంటల సాగు విసతత రణంలో రాష్ట్ ంర లో తొలసాథనంలో ఉంద

•

ఆయిల్ ఫాం సాగులో రాష్ట్ ంర లోనే ప్రథమసాథనంలో ఉనన జిలలా,

ఖ్మూం

•

పరిశ్మ
ా రు, ఉప్రితల బొ గుు గని-సతు
త ప్లా .
ూ లు - చకకర ఫాాక్రలు-నేలకొండప్లా , కలూ

•

దరశనీయ పరదశ
య ాలు : సథ ంభాదీర లక్ష్ీూ నరసంహాసావమి దేవాలయం (ఖ్మూం)

•

దక్ష్డణ భారత దేశ్ంలోనే అతి పెదదద అయిన బౌదధ సన
థ ప్ం (నేలకొండప్లా )

•

ఖ్మూం ఖిలలా • అతి ప్ురాతన, వంకటేశ్వరసావమి ఆలయం (జమలలప్ురం)

•
•

పరతయేకతలు : ఇకకడడ గాినట్
ై విదేశాలకు ఎగుమతి చేయబడుతుంద.
పరముఖ్ులు : వందేమలతరం శ్రినివాసరావు, క.దాశ్రథ
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
నలా గ ండ

•
•

పాతపేరు : నీలగిరి, నందకొండ
ప్ారజెకుాలు - నాగారు్నాగర్, మూసత పారజకు్, డడండడ పారజకు్, ఉటుకూరు మలరలప్లా పారజకు్, శాలగౌరారం పారజకు్,
ఎలమినేటి మలధ్వరడడా పారజకు్ (ఆసయలలోనే అతి పెదద ఎతిత పో తల ప్థకం), ఎసాసరసతస కాలువ-2, దేవాదుల లఫ్ట్
ఇరిగలష్టన్ కాలువ

•

పరిశ్మ
ూ లు : పెనాన సమంట్ లమిటెడ్ (దామరచెరా)

•

ద ఇండడయన్ సమంట్ లమిటెడ్ (దామరచెరా) •

•

నాటకక పేరంటాల్స లమిటెడ్ (పెదదప్ూర) •

•

డాక్ర్ రడీాస్ లలబరలటర లమిటెడ్ (తిరప్ురారం)

•

యలదాదర థరూల్ విదుాత్ కలందరం (దామరచెరా)

•

పారాబాయిల్ా రైస్ ప్రిశ్ిమలు (మిరాాలగూడెం)

•

చేనత
ే ప్రిశ్మ
ి (మునుగ డు, దేవరకొండ)

•

రవాణ: NH-65 (NH-9 old), NH-565 నకిరలకల్-చితత
త రు.

•

పరతేయ కతలు : వీరనారి రుదరమదేవి మరణశాసనం చందుప్టా లో దొ రక
ి ింద.

•

మహాతాూగాంధీ విశ్వవిదాాలయం ఈ జిలలాలోనే ఉంద

•

అతాధక మండలలలు గల జిలలా (31 మండలలలు)

•

విసతత రణంప్రంగా రాష్ట్ ంర లో రండవ అతిపెదద జిలలా

•

తెలంగాణ సాయుధ్ పో రాటం ఆవిరభవించిన జిలలా.
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
సనరాా పేట

•

చరితరకారుల అభిపారయం ప్రకారం - తెలంగాణ పారంతంలో సనరాకిరణాలు ప్డడ మొదటి పారంతం అయినందున ఈ
పారంతానికి భానుప్ురి అని తరువాత సనరాాపేటగా సథ రప్డటం జరిగింద.

•

నిజఞం, రజఞకారా వాతిరలక తెలంగాణ సాయుధ్ పో రాట ఉదామ కలందరం - సనరాాపేట

•

పరిశ్మ
ల ుచరా )
ూ లు : దకకన్ సమంట్ (నేరడ

•

కాకతీయ సమంట్ (మేళాచర
ె ువు) • మస
ై మ్ సమంట్ ఇండస్ య
ర ల్ లమిటెడ్ (మేళాచర
ె ువు) • కటరమలండల్
సమంట్ ఇండస్ య
ర ల్ లమిటెడ్ (మేళాచెరువు) • సులెన్ లెైఫ్ సె్న్స లమిటెడ్ (సనరాాపేట) • సుధాకర్ ప.వి.స.
పెైప్ులు (సనరాా పేట) , కాకతీయ టెక్స టెైల్స లమిటెడ్ (కటదాడ)

•

రవాణ - NH-65 ప్ూణె, హెద
ై రాబాద్, సనరాాపేట, కటదాడ, విజయవాడ, మచిలీప్టనం.

•

లంగమంతుల సావమి ఆలయం (పెదదగటు్, దురాజ్ ప్లా గాిమం, చివవంల మండలం) (రాష్ట్ ంర లో రండవ అతి పెదద
జఞతర)

•

జాతరలు : 1. గ లా గటు్ జఞతర, 2. మేళా చెరువు జఞతర

•

పరతేయ కతలు : గలట్ వే ఆఫ్ తెలంగాణ-సనరాాపేట (నిజఞంకాలంలో తెలంగాణకు ముఖ్ా దావరంగా ఈ పారంతం
ఉండేద)

•

సమంట్ ను అతాధకంగా ఉతాతిత చేసే జిలలా. .

•

పరముఖ్ులు : ఆర్. విదాాసాగర్ రావు, (జఞజిరడడాగూడెం, అరవప్లా మండలం) - తెలంగాణ నీటి హకుకలపెై పో రాడడన
ఉదామవీరుడు, తెలంగాణ ప్రభుతవరంగ నీటి పారుదల రంగ సలహాదారు, యు.ఎస్.ఓ.ప్రాావరణ కారాకిమలనికి
సలహాదారుగా వాహరించారు. రచనలు : నీళు
ా -నిజఞలు, ప్ా స్-మన
ై స్ , నటించిన చితారలు:జబ
ై ో లో తెలంగాణ,
దముూ.
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
యలదాదర భువనగిరి

•

శ్రియలద మహరిష తప్సుస ఫలతంగా - కొండపెైన 5 అవతారాలతో వలసన నరసంహసావమి పేరుమీద ఈ జిలలాను
ఏరాాటు చేయడం జరిగలద.

•

నలా గ ండ జిలలాను విభజించి ఈ జిలలాను ఏరాాటు చేశారు.

•

పరిశ్మ
ూ లు : బీబీనగర్, భువనగిరి మలానుఫాకచరింగ్స ప్రిశ్ిమలు

•

పో చంప్లా చేనత
ే ప్రిశ్ిమ • కమికల్, ఆటకమటికల్, ఇనుము, పాాస్ క్స, ఎక్స పోా జిన్స శానిటర, కిష్టర్, గాాస్
ఇండసత్ ర • సనర ాదయ సానినంగ్స మిల్ (చౌటుప్ాల్)

•

దరశనీయ పరదశ
య ాలు : యలదాదర లక్ష్ీూనరసంహాసావమి దేవాలయం (రాష్ట్ ంర లో అతి పెదద ప్ుణాక్ష్లతరం)

•

కొలనుపాక జన
ై దేవాలయం (2000ఏళా నాటిద) ప్రప్ంచ ప్రఖ్లాతిగాంచిన శరవతంబర జన
ై దేవాలయం ) •
భువనగిరి కటట • సో మేశ్వరాలయం (కొలనుపాక) (800 ఏళా కిత
ి ం నాటిద).

•

పరతేయ కతలు :నిజఞం సంసాథనంలో సావతంతరయ ఉదామలనికి నాంద ప్లకిన ఆంధ్ర మహాసభలు ఇకకడే
పారరంభం అయినాయి.

•

భూదాన ఉదామం ఆవిరభవించిన పో చంప్లా ఈ జిలలాలోనే ఉంద.

•

రామలనంద తీరథ గాిమీణ వివిధ్ శిక్షణ కలందరం - జలలల్ ప్ూర్

•

ప్రప్ంచ ప్రఖ్లాతిగాంచిన పో చంప్లా ఇకకత్ వసాతరలు.

•

పరముఖ్ులు: రావి నారాయణరడడా, ఆరుటా రాంచందారరడడా & కమలలదేవి, బండడ యలదగిరి
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
నాగర్కరమనలు

•

కరి.శ్.10వ శ్తాబాదనికి చెందన వడెామలన్ రాజు సామంతులు అయిన నాగన, కందనలు నాగననలు మరియు
కందనహాలు అనే గాిమలలు నిరిూంచారు. ఈ రండు గాిమలలను కలప నాగ లు సతమగా పలచేవారు. కాలకిమంలో
కందనవోలు నాగర్కరమనలుగా మలరింద.

•

దాదాప్ు 100 సంవతసరాల (1794-1904) కిితం జిలలాగా ఉనన నాగర్ కరమనలు మళ్లా ఇప్ుాడు మహబూబ్
నగర్ జిలలా నుంచి విభజించబడడ జిలలాగా ఆవిరభవించింద.

•

దరశనీయ పరదశ
య ాలు : నలా మల అటవీ పారంతం

•

నద ప్డవ ప్రయలణం (సో మశిల-శ్రిశల
ెై ం) • మలెాలతీరథం జలపాతం (నలా మల ఊటి)

•

పరతేయ కతలు : దేశ్ంలోనే అతిపెదద టెైగర్ రిజర్వ ఫారస్్ (అమలాబాద్ టెైగర్ రిజర్వ ఫారస్్ )

•

జఞతీయ, అంతరా్తీయ డడమలండ్ గల అకాకరం కుంకుడు కాయలు

•

నలా మల అటవీ పారంతానికల ప్రిమితం అయిన 'బిటు్డుత'
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
జోగులలంబ గదావల

•

కృషాణ, తుంగభదర దో బ్ పారంతంలో నలసో మ భూపాలుడడచే సాథపంచబడడన గదావల సంసాథనం దాదాప్ు 285
సంవతసరాల చరితర కలగి ఉంద.

•

ఇద నిజఞం రాజాంలోను సవతంతర సంసాథనంగా వలుగ ందంద.

•

మహబూబ్ నగర్ జిలలా నుంచి విభజించబడడ ఏరాాటు చేయబడడన జిలలా.

•

నదులు : కృషాణ, తుంగభదర

•

పారజకు్లు : • కృషాణనదపెై రాష్ట్ ంర లో తొల పారజక్్ పయ
ర దరిశని జూరాల పారజకు్ (కుడడకాలువ /నలా సో మనాథ
కాలువ

•
•

పరిశ్ూమలు : గ్దావల చయనేత పరిశ్ూమ
ప్తిత వితత నోతాతిత డీలంగ్స ప్రిశ్మ
ి లు (గదావల, అయిజ) • ఎస్.ఎస్.ఎస్. సా్ర్చ ప్రిశ్ిమ • ప టు్తో విదుాదుతాతిత
చేసే ప్రిశ్మ
ి (బీచుప్లా )

•

దరశనీయ పరదశ
య ాలు : జోగులలంబ ఆలయం (దక్ష్డణాన అష్ట్ దశ్ శ్కితపతఠాలోా 5వద)

•

ప్రతాే కతలు : . తెలంగాణ, రాయలసతమ, కరాణటక సంప్రదాయలలు, సంసకృతులు కలగిన జిలలాగా ప్రసదధ ప ందనద.

•

అతాంత ప్రసదధ ప ందన కలమిప్ూల దుప్ాటు
ా (అయిజ ప్ట్ ణం)

మహబూబ్ నగర్
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
•

పాల ఉతాతిత కి పేరుగాంచిన పాలమూరుగా మరియు రుకకమూ పేటగా ప్రసదధ ప ందన ఈ పారంతం 6వ నిజఞం మీర్
మహబూబ్ అలీఖ్లన్ పేరుమీద ఈ పారంతానికి 4వ డడసెంబర్ 1890లో ఆ పేరు వచిచంద.

•

ఈ పారంతం చ ళనడడగా ప్రసదధ ప ందంద.

•

దరశనీయ ప్రదేశాలు : 300 ఎకరాలోా విసత రించిన పలా లమరిి

•

పరతేయ కతలు: చేనేత వసాతరలకు ప్రసదధ ప ందన పారంతం (నారాయణ పేట)

•

నలలసర్ యూనివరిసటీ ఆఫ్ లల - శామీర్ పేట్ (1998)

వనప్రిత

•

వనప్రిత సంసాథనానికి మూలప్ురుష్టుడు వీరకృషాణరడడా ననగూరు పారంతంను రాజధానిగా చేసుకొని సంసాథనంను
సాథపంచాడు.

•

ఈయన తరువాత వచిచన మొదటి రామకృషాణరడడా రాజధానిని వనప్రితకి మలరచడంతో వనప్రిత సంసాథనంగా పేరు
గాంచింద.

•

ఈ సంసాథనం పేరుమీదనే మహబూబ్ నగర్ జిలలా నుంచి విడదీస వనప్రిత జిలలాను ఏరాాటు చేశారు.

•

సరళాసాగర్ (ఆసయలలోనే గవ
ి న్ ప్దధ తిలో నిరిూంచిన 2వ పారజకు్)
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
రంగారడడా

•

రాష్ట్ ర ఐ.టి. ప్రిశ్మ
ి కలందీక
ర ృతమై ఉనన జిలలా

•

ప్రిశ్ిమలు : ఐటి ప్రిశ్ిమ, ఫౌలీ ప్రిశ్ిమ, హారి్కలచర్, ఫారాూసటీ, కాటేదాన్, కొతత
త రు పారిశాిమిక వాడలు, హార్ా
వేర్ పార్క-మహేశ్వరం, ఫారాూసటీ-కందుకూరు

•

దరశనీయ పరదశ
య ాలు : చిలుకూరు బాలలజీ

•

సంఘీ టెంప్ుల్ • కరసర గుట్

•

రామోజీ ఫలంసటీ

•

మృగవని జఞతీయ పార్క (చిలుకూరు)

•

పరతేయ కతలు :• ప్రప్ంచ ప్రఖ్లాతి గాంచిన రాజీవ్ గాంధీ ఇంటరలనష్టనల్ ఎయిర్ పో ర్్ (శ్ంషాబాద్)

•

రాష్ట్ ంర లో తొల సెన్
ై స సటీని రంగారడడా జిలలాలో ఏరాాటు చేశారు.

•

భారతీయ గాిమీణ సంసకృతికి, కళలకు ప్రతిరమప్ం - శిలలారామం.

వికారాబాద్

•

గంగవరం అనే పేరు గల ఈ పారంతంను పాలంచిన వికార దద న్ అనే నవాబు పేరుమీద వికారాబాద్ అనే పేరు
వచిచంద.
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
•

రంగారడడా జిలలా నుంచి విభజించి ఈ జిలలాను ఏరాాటు చేశారు.

•

దరశనీయ ప్రదేశాలు : • అనంతగిరి కొండలు ,అనంత ప్దూనాభసావమి ఆలయం (1900 సంవతసరాల
ప్ురాతనమన
ై ద)

•

ప్రతేాకతలు : • మూసతనద జనూసాథనం (అనంతగిరి కొండలు)

•

దేశ్ంలో 2వ అద పెదద ఐ.బి. శానిటకరియం (వికారాబాద్)

•

బూ
ా లెైమ్ సో్ న్, ఎలోా లెైమ్ సో్ నా ను ఉతాతిత చేసే ప్రధాన ఉతాతిత (తాండనరు)

•

కందులకు అతాంత ప్రసదధ ప ందన పారంతం (తాండనరు)

మేడచల్ మలలకజ్ గిరి

•

మేడడ చెలయిె అనే పేరు కాలకిమేణ మేడచల్ గా మలరింద. (మేడచల్ అనగా ప్రకాశ్వంతమన
ై నగరం అని అరథం)

•

జిలలా కలందరం - మేడచల్ (రంగారడడా జిలలా నుంచి విభజించి ఈ జిలలాను ఏరాాటు చేశారు)

•

ఖ్నిజాలు : ర డ్ మటల్, బాాక్ గాినట్
ై , కావర్్, ఫెల్ా సాార్, అమథస్్ - ప్రిశ్ిమలు : ఉప్ాల్, చరా ప్లా , మలలాప్ూర్,
కుషాయిగూడ, జీడడమటా పారిశాిమిక వాడలు.

•

ఫౌలీ్ ప్రిశ్ిమ & హారి్కలచర్ • ఇసఐఎల్ , ఉప్ాల్ ప్రతేాక ఆరిథక మండలం.

•

దరశనీయ పరదశ
య ాలు: శ్రిరామలంగలశ్వరాలయం (కరసర గుట్ ) (కరసర జఞతర)

•

సంసథ లు: ఇ.స.ఐ.ఎల్. • ఐ.ఐ.స.టి. • సరలవ ఆఫ్ ఇండడయల • దుండడగల్ ఎయిర్ఫో ర్స అకాడమీ, నేష్టనల్ లల
యూనివరిసటీ - శామీర్ పేట

•

పరతేయ కతలు : హెైదరాబాద్ మరియు ఉతత ర తెలంగాణ మధ్ా అనుసంధాన ప్ట్ ణం (మేడచల్)

•

రాష్ట్ ంర లో అతాధక జనాభా గల రండవ జిలలా

•

ఇండసత్య
ర ల్ కారిడార్కు కలందర బిందువు.
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
మదక్

•

పరిశ్మ
ూ లు : టాటా కాఫత ఫాాక్ర శాంత బయోటెక్స (ముపరరడడాప్లా ), మైకటిసతడ్స (కాళా కల్), కావేరి ఐరన్ సత్ల్

(చెగుంట), దవా శ్కిత గాినట్
ై స (నరాసప్ూర్), తతపన్
ర , చినన శ్ంకరంపేట, చేగుంట దాణ, వితత న తయలర
ప్రిశ్ిమలు
•
•

దరశనీయ పరదశ
య ాలు : • ఏడుపాయల వనదురాుదేవి ఆలయం (ఏడుపాయల జఞతర)
మదక్ చరిచ (మదక్ జిలలా)

•

జైన మందరం (కులలచరం) (23వ తీరథంకరుడు, పారశనాథుడు ఏకశిలలవిగిహం)

•

పో చారం అభయలరణాం, పో చారం పారజకు్ • నరాసప్ూర్ అడవులు

•

పరతేయ కతలు : ఆసయల ఖ్ండంలోనే రండవ అతి పెదద చరిచ (మదక్ చరిచ)
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
సదధ పేట

•

సంకలాసదధ గల సదద పేట జిలలా మదక్ జిలలా నుంచి అధకభాగం, కరంనగర్, వరంగల్ లోని కొనిన పారంతాలతో
జిలలాగా ఏరాాటు చేయడం జరిగింద.

•

ఖ్నిజఞలు - కలర్ గాినట్
ై , సో్ న్ మటల్, కావర్్, సాధారణ ఇసుక

•

దరశనీయ ప్రదేశాలు : • కొమరవలా మలా నన , కటమటి చెరువు (సదధ పేట)

•

ప్రతాే కతలు : రాష్ట్ ంర లోని తొల ఎడుాకలష్టన్ హబ్ ను గజలవల్ లో ఏరాాటు చేయనునానరు.

•

రాష్ట్ ర తొల ముఖ్ామంతిర కలసతఆర్ సవంత గాిమం - చింతమడక

•

కొమురవలా మలా నన జఞతర, కొండపో చమూ జఞతరలు (తీగల్ నరాసప్ూర్) రాష్ట్ ంర లో సుదీరఘకాలం జరిగల జఞరతలు.

•

సంగారయ జఞతర (కొహెడ మండలం)

•

ఇటీవల బయటప్డడన పారచీన చరితరకు సంబంధంచిన ఆనవాళుా (అతి పెదద పారచీన సమలద)(నరలూట)

•

నలుప్ు, ఎరుప్ు రంగు మటి్ పాతరలు (పాలమలకుల) -

•

పరముఖ్ులు: • నందని సధారడడ, దేశ్ప్తి శ్రినివాస్, వేముగంటి నరిసంహాచారుాలు, కాప్ు రాజయా (తెలంగాణ
కుంచెకు అంతరా్తీయ ఖ్లాతి తీసుకొచిచన వాకిత).

సంగారడడా
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
•

నిజఞం కాలంలో మదకను పాలంచిన రాణి శ్ంకరాంభ తనయుడు సంగా పేరుమీదుగా ఈ పారంతానికి సంగారడడా
పేటగా, తరువాత కాలంలో సంగారడడాగా సథ రప్డడంద.

•

పరిశ్మ
ూ లు : బి. హెచ్.ఇ.ఎల్. (మహారతన కంపెనీ) , బి.ఒ.ఎల్

•

ఆయుధాల కారాూగారం (ఎదుద మైలలరం)

•

జఞతీయ పెట్ ుబడుల ఉతాాదక పారంతం (నిమ్స) - జహీరాబాద్

•

ప్టాన్ చెరు పారిశాిమిక పారంతం • మహిందర & మహిందార

•

ఎం.ఆర్.ఎఫ్.

•

పరతేయ కతలు : ఎరిరాతి కట్ డాలతో కూడడన జహీరాబాద్ డడవిజన్ రాష్ట్ ంర లోనే ప్రతేాకతను సంతరించుకుంద.

•

హెైదరాబాద్ ఐఐఐ (కంద).

ఆదలలబాద్

•

రాషా్రనికి ఉతత రప్ు అంచున ఉనన జిలలా.

•

దరశనీయ ప్రదేశాలు : రాష్ట్ ంర లోనే ఎతత యిన జలపాతం - కుంతల జలపాతం (నేరడడగ ండ మండలం)

•

నాగ బా దేవాలయం (నాగ బా జఞతర) (కలసా ాప్ూర్)

•

లక్ష్ీూనారాయణ ఆలయం (జన
ై ాథ్)

•

ప చెచర (నరడడగ ండ మండలం), గాయతిర (ఇచ చడ మండలం), కనకాయి (బజఞర్ హతతనర్ మండలం)
జలపాతాలు.

•

పరతేయ కతలు : రాష్ట్ ంర లో అతాధక ప్తిత ప్ండడంచే రాష్ట్ ంర .

•

తెలంగాణ కాశ్రూర్ గా ప్రసదధ ప ందన పారంతం (ఆదలలబాద్)

•

సహాదర ప్రవత శరణ
ి ి (సాతానల) ఇకకడడ నుంచి ఆగలనయం వప్
ై ుగా 281 కి.మీ. వరకు విసత రించి ఉనానయి.
(ఈశరిణల
ి ో ఎతెత న
త శిఖ్రం మహబూబ్ ).
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
హెైదరాబాద్

•

మహమూద్ కులీకుతుబ్ షా 1591 ఎ.డడ లో మూసనద ఒడుాన భాగానగరంను నిరిూంచాడు. - - మదక్ సుభాలో
భాగంగా ఉనన ఆతరఫ్ - ఏ - బాలల్ జిలలా నుండడ భాగహత్ అనే తాలుకాను 1931-34లో పేరుకు ఒక జిలలాగా
ఏరాాటు చేశారు.

•

1948లో పో లీసు చరా తరావత ఈ రండు జిలలాలను (Atraf-a-Balda & Baghat ) కలప హెైదారబాద్ జిలలాను
ఏరాాటుచేశారు.

•

జిలలా ప్రధాన కలందరం : హిమలయత్ నగర్ -

•

సంసథ లు : CCMB - సెంటరల్ ఫర్ సెలుాలలర్ అండ్ మలలకుాలర్ బయలలజీ - హబీసగూడ

•

IICT - ఇండడయన్ ఇనిసన
్ యట్ ఆఫ్ కమికల్ టెకానలజీ - హబీసగూడ

•

CDFD - సెంటర్ ఫర్ డడ.ఎన్.ఎ ఫంగర్ పరంటింగ్స & డయలగ నస్ క్స - నాంప్లా

•

దరశనీరు పరదయశాలు : చారిూనార్, గ ల్కండ కటట, కుతుబ్ షాహీ సమలధ్ులు, చౌమహలలా పాాలెస్, ఫలక్ నుమల
పాాలెస్, తారామతి బరాదరి, బిరాాటెంప్ుల్, బిరాా పాానిటకరియం, సాలలర్ జంగ్స మూాజియం, హుసేసన్సాగర్,
మహవీర్ హరిణి జఞతీయ పారుక కాసు బరహాూనంద రడడా పారుక

•

దేశ్ంలో మూడవ అతిపెదద జఞతీయ జండా - సంజీవయా పార్క లో ఏరాాటు చేశారు

•

మడడకల్ టూరిజంకు ప్రప్ంచ హబ్ గా ఎదుగుతుంద.

•

జఞతరలు : 1. పెదదమూ జఞతర : జూబీా హిల్స పెదదమూగుడడ 2. మహంకాళ్ల జఞతర : సకిందారబాద్

•

పరతేయ కతలు : కావలటీ ఆఫ్ లవింగ్స రిపో ర్్ 2015' ప్రకారం ప్రప్ంచ వాాప్త సరలవలో ముతాాల నగరం హెద
ై ారబాద్
దేశ్ంలోనే జీవించటానికి అతుాతత మ నగరంగా నిలచింద. (ప్రప్ంచంలో 138వ సాథనంలో ఉంద)

•

భూప్రివష
ే ్ త జిలలా

•

రాష్ట్ ంర లో విసతత రణంలో అతిచినన జిలలా.

•

ప్ూరితగా ప్ట్ ణ జనాభాను కలగి ఉనన జిలలా.

•

దక్ష్డణ మధ్ా రైలేవ ప్రధాన కారాాలయం - సకిందారబాద్. .
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తెలంగాణ జిలలాల సమలచారం
Static GK- స్ాాటిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
•

ఈశానా ఋతుప్వనాల వలన అధకంగా వరషం ప ందే పారంతం - హెద
ై ారబాద్.

•

హెైదరాబాద్ మటకరరల
ై ు పారజకు్ అతుాతత మ ఇంజనీరింగ్స ఆవిష్టకరణగా గురితంప్ు ప ందంద

•

రాష్ట్ ర మలనవాభివృదధ సనచీలో ప్రథమ సాథనంలో గల జిలలా,

•

పరముఖ్ వ్ేకుిలు : జఞకరర్ హుసేసన్, మహమూద్ అజఞరుదీదన్, అందటి తిరుప్తిరాయుడు, సెైనానహావల్,
వంగవరప్ు వంకట సాయి లక్షూణ్ (వి.వి.ఎస్.లక్షూణ్), శాాంబనగల్, ష్టబానా ఆజీూ, ఎకాకయలదగిరి , పవి సంధ్ు.
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