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తలెంగటణ- జాతీయ పటరకులు - వన్యపటాణుల అభయారణయయలు 

తెలంగటణ భారతదేశంలోని 29వ రటషా్టరం. ఇద ిఆంధ్ ాపదాేశ్ రటషా్టరం న్ ండ ి10 జిలాా లన్  విభజించిన్ తరకవటత 

ఏరపడింది. రటషా్టరంలో అనేక రకటల వృక్షజాలం మరియు జంతుజాలంతో నిండిన్ అనేక వన్యపటాణి సంరక్షణ 

క ందయాలు ఉనయాయి. తెలంగటణ రటషా్టర రటజధయని హ ైదరటబాద్. భారతదేశం వివిధ్ రకటల వన్యపటాణులకు 
నిలయం కటబటిా , తెలంగటణలో జాతీయ పటరకుల కొరత లేద . దేశంలో అతయంత వేగ్ంగట అభివృదిి  
చెంద తున్ా న్గ్రటలోా  హ ైదరటబాద్ ఒకట ిమరియు అనేక మంది పరటయటకులు హ ైదరటబాద్న్  కూమం 

తపపకుండయ సందరిిస్టా రక. 

  

పటఖల్ సరస ్ మరయిు వన్యపటాణుల అభయారణయం 

పటఖాల్ సరస ్ మరియు వన్యపటాణుల అభయారణయం వరంగ్ల్లో ఉంద.ి ఈ 

సరస ్న్  కరూ.శ.1131లో గ్ణపతిదవేుడు నిరిమంచయడు. ఈ సరస ్ కృష్టా  న్ద ి

ఉపన్దలిో కొంత భాగటనిా నొకుడం దయారట నిరిమంచబడింద.ి తరకవటతి 

సంవత్రటలలో, ఈ పటాంతం చ టటా  ఒక అభయారణయం నిరిమంచబడింద.ి 

జింకలు, చిరకతపులులు, పులులు, చిరకతపులులు ఆ పటాంతంలో స్టాచఛగట సంచరసి ా న్ా దృశ్టయనిా చూడటానిక ి

చయలా అందంగట ఉంట ంద.ి 

 స్టా న్ం: వరంగ్ల్, తలెంగటణ 

 

ఏటటరకనయగటరం అభయారణయం 

ఏటటరకనయగటరం వన్యపటాణుల అభయారణయం దక్షణి భారతదశేంలోని పురటతన్ 

అభయారణయయలలో ఒకట.ి వన్యపటాణుల అభయారణయం హ ైదరటబాద్ నిజాంచ ే

అభివృదిి  చయేబడింద.ి ఇద ి1952 సంవత్రంలో వన్యపటాణుల 

అభయారణయంగట పకాటించబడింద.ి ఈ అభయారణయం దశేంలోని మరడు 

రటష్టా ర ల ైన్  ఛతాీస్గ్ఢ్, తలెంగటణ మరియు మహారటషా్టరలతో సరహిద ు లన్  

పంచ కుంట ంద.ి 
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స్టా న్ం: వరంగ్ల్, తలెంగటణ 

 

పో చయరం ఆన్కటా మరయిు వన్యపటాణుల అభయారణయం 

ఈ ఆన్కటా అలియార్ న్దిప  ైఉంద.ి 1952 సంవత్రంలో స్టా ప ంచబడింద,ి ఈ 

పటాంతయనిా పరటయటక పదాశేంగట మార చంద కు ఆన్కటా చ టటా  వన్యపటాణుల 

అభయారణయం నిరిమంచబడింద.ి ఈ పదాేశ్టనిా ఇంతకు ముంద  నిజాంలకు 

వేటగటళ్లా గట ఉపయోగించయరక. ఈ ఉదయయన్వన్ం లోపల దయదయపు తొమ్మమద ి

దవాపటలు ఉనయాయి, ఇద ిఅనేక రకటల చపేలు, తయబేళ్లా  మరియు ఇతర 

సముద ాజీవులకు నిలయం.  

స్టా న్ం: మెదక్ మరియు నిజామాబాద్, తెలంగటణ రటషా్టరం, భారతదేశం 

 

కనినా రస్టని వన్యపటాణుల అభయారణయం 

కిననా రస్టని వన్యపటాణుల అభయారణయంలో కిననా రస్టని న్దపి  ైనిరిమంచిన్ ఆన్కటా ఉంద.ి ఇద ిగోదయవర ిన్దకి ి

కుడవినైపున్ ఉంద.ి అభయారణయం సమీపంలో దండకటరణయ అన ేఅడవి 

ఉంద.ి న్ద ిఈ అభయారణయయనిా ర ండు భాగటలుగట చసే్ , తరటాత గోదయవర ి

న్దలిో కలుస ా ంద.ి 

స్టా న్ం: ఖమమం ,తెలంగటణ 

 

మృగ్వటణ ినషే్టన్ల్ పటర్ు 

ఈ నేష్టన్ల్ పటర్ు చిలకుర్ సరస ్ సమీపంలో ఉంద.ి లోతెైన్ అటవీ పటాంతయనిక ిఇద ినిజమెనై్ నిధ,ి ఇద ిఅనిా రకటల 
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పక్షులు మరియు జంతువులతో ఈ పటాంతంలో స్టాచఛగట తిరకగ్ుతయయి. పటర్ు లోపల ఒక వటచ్ టవర్ ఉంద,ి ఇకుడ 

న్ ండ ిజంతువులన్  చయలా దగ్గరగట చూడవచ చ 

స్టా న్ం:  మొయినయబాద్, రంగటర డిి  జిలాా , చిలకురక, తలెంగటణ 

 

KBR నషే్టన్ల్ పటర్ు 

ఈ జాతీయ ఉదయయన్వనయనిక ిఆంధ్పాదాేశ్ దివంగ్త ముఖయమంతి ా కటస  బహాామన్ంద ర డిి  పటరక ప టాా రక. ఈ పటాంతంలో 

కనిప ంచ ేవివిధ్ రకటల వృక్షజాలం మరియు జంతుజాలానిా 

సంరక్షించడయనిక ిమరియు రక్షించడయనిక ి1994 సంవత్రంలో ఈ 

పటర్ు పటారంభించబడింద.ి సందరికులు పటర్ు చ టటా  ష కటరక 

చేయడయనిక ివిశ్టలమెనై్ మారటగ నిా అందించడయనిక ి2002 

సంవత్రంలో పటర్ు పున్రకదిరించబడింద.ి  

స్టా న్ం:  రోడ్ న్ంబర్ 2, జూబా్ల హిల్్, హ ైదరటబాద్, తెలంగటణ 

 

మహావీర్ హరనియ వన్సాలి నషే్టన్ల్ పటర్ు 

మహావీరకని 200వ జయంతి సందరభంగట ఈ జాతీయ ఉదయయన్వన్ం పటరక ప టాా రక. ఈ పదాశేం గ్తంలో నిజాం పటలకుల 

కోసం వేటగటళ్లా గట పనిచేస్ ంద,ి తరకవటత దవనిని నషే్టన్ల్ పటర్ుగట 

మారటచరక. ఈ పటాంతంలో స్టాచఛగట తిరిగ  అనేక జింకలకు ఈ పదాేశం 

నిలయం. ఒక స్ీతయకోకచిలుక పటర్ు కకడయ ఉంద,ి ఇద ినేష్టన్ల్ పటర్ు 

ఆవరణలో అందమెైన్ రంగ్ుల స్ీతయకోకచిలుకలన్  కలిగ ిఉంద.ి  

స్టా న్ం:  వన్సాలిపురం  హ ైదరటబాద్, తెలంగటణ 

 

ననహరూ  జూలాజికల్ పటర్ు 
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న్గ్రం న్డబిొ డుి న్ ఉన్ా ననహరూ  జూలాజికల్ పటర్ు దశేంలోని అతిప దు  

జాతీయ ఉదయయన్వనయలలో ఒకట.ి ఈ పటరకున్  స్టా నికులతో పటట  

పరటయటకులు కకడయ సందరిిస్టా రక. ఈ పటర్ు అనిా రకటల 

జంతువులు, పక్షులు మరయిు ఇతర రకటల వృక్షజాలం మరయిు 

జంతుజాలాలన్  కలిగఉింద.ి పటర్ు  పటాంగ్ణంలో నషే్టన్ల్ హిసార ీ

మరయజియం ఉంద.ి  

 స్టా న్ం: బహదూర్పురట, హ ైదరటబాద్, తలెంగటణ 

కవటల్ ట గై్ర్ రజిర్ా 

కవటల్ ట ైగ్ర్ రిజర్ా భారతదేశంలోని అతయంత ముఖయమెైన్ పదాశే్టలలో ఒకట.ి ఇద ిపులులు మరియు ఇతర అనకే 

రకటల వన్యపటాణుల స్టాచయఛ సంచయరటనిా అన్ మతిస ా ంద.ిఈ ట గై్ర్ రజిర్ా 

పపాంచంలోని కొనిా అన్యదేశ పులులకు నిలయం. పులులే కటద , 

చిరకతపులులు, ఎగిర  ఉడుతలు, ఇండయిన్ స్ వనట్స్, పో రకుప నై్్, 

చిరకతపులి, న్కు వంట ి అనకే రకటల జాతులు కకడయ ఇకుడ కనిప స్టా యి.  

స్టా న్ం: జనయారం, తలెంగటణ 

 

శ్టమీర్పటట జింకల పటరకు 

శ్టమీర్పటట జింకల పటర్ు ఇకుడ కనిప ంచ ేవివిధ్ రకటల జింకలకు పసా్ దిి . 

బాా క్ బక్ న్ ండ ిచితయల్ జింక వరకు, ఈ పదాేశంలోని పచచని పచిచక 

బయళా్లో అనేక రకటల జింకలు తిరకగ్ుతూ ఉంటాయి. పటర్ు మధ్యలో 

కోబాలా్ బరా  కలర్  లో ఒక సరస ్ ఉంద,ి ఇద ిపటరకుకు మరింత అందయనిా 

ఇస ా ంద ి

                                             స్టా న్ం: శ్టమీర్పటట్స, స్ కిందయాబాద్, తెలంగటణ 
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అలీస్టగ్ర్ డరీ్ పటర్ు 

పటర్ు లోపల ఒక రజిరటాయర్ ఉంద,ి ఇద ి1931 సంవత్రంలో నిరిమంచబడింద.ి ఈ పటాంతం మొతాం నిజాంల  

పటలన్లో ఉంద.ి పటర్ు చ టటా  అందమెనై్ కొండలు ఉనయాయి. పటరకు 

సమీపంలో నిజామాబాద్ కోట కకడయ ఉంద.ిఈ పటరకులో వివిధ్ రకటల 

జంతువులు, పక్షులు మరయిు మొకులు ఉనయాయి. 

స్టా న్ం: అలీ స్టగ్ర్ రోడ్, తెలంగటణ 

 

నషే్టన్ల్ పటర్ు్ గ్ురంిచి అదన్పు సమాచయరం  

 జిమ్ కటర ె ట్స నషే్టన్ల్ పటర్ు : భారతదేశంలోని ఉతారటఖండ్ రటషా్టరంలోని ననైనిటాల్ జిలాా లో ఉన్ా 

జాతీయ ఉదయయన్వన్ం. భారతదేశంలో మొటామొదటి జాతీయ ఉదయయన్వన్ం, ఇది 1936లో బ్రాటిష్ 

రటజ్ కటలంలో స్టా ప ంచబడింది. 
 హ మ్మస్ నేష్టన్ల్ పటర్ు : భారతదేశంలోని లడఖ్లో ఉన్ా ఎతెతాన్ జాతీయ ఉదయయన్వన్ం. మంచ  

చిరకతలకు పపాంచవటయపాంగట పసా్ దిి  చెందింది, ఇది భారతదేశంలోని హిమాలయాలకు ఉతారటన్ 

ఉన్ా ఏక ైక జాతీయ ఉదయయన్వన్ం, భారతదేశంలో అతిప దు  నోటిఫ ైడ్ రక్షిత పటాంతం (అతిప దు  
జాతీయ ఉదయయన్వన్ం) 

 

పపాంచ వటరసతా జాబ్రతయలో ఉన్ా  జాతీయ పటరకులు &అభయారణయయలు 

 కజిరంగట నేష్టన్ల్ పటర్ు- అస్ట్ం  

 కియోలాడియో నేష్టన్ల్ పటర్ు- రటజస్టా న్  

 మన్స్ వన్యపటాణుల అభయారణయం - అస్ట్ం 

 స ందరెన్్ నేష్టన్ల్ పటర్ు - పశ్చచమ బ ంగటల్ 

 న్ందయ దేవి మరియు వటయలీ ఆఫ్ ఫా్వర్్ నేష్టన్ల్ పటర్ు్ - ఉతారటఖండ్ 

 గ ూట్స హిమాలయన్ నేష్టన్ల్ పటర్ు  - హిమాచల్ పదాేశ్ 
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స్టా టకి్- GK  (గ్రూ ప్స్ ,SI ,కటనిస్టాబుల్ మరయిు ఇతర పరకీ్షలకు) 
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