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తలెంగాణ అమరిక మరయిు నిరాాణం 

తలెంగాణ పరచియం: 

దక్షిణ-మధ్య భారతదేశంలోని రాష్్టరమ ైన తెలంగాణ రాష్టా్ ర నికి ఉత్రాన మహారాష్్టర, ఈశానయంలో ఛత్్తస్గఢ్ మరియు 
ఒడిశా, ఆగనేయ మరియు దక్షిణాన ఆంధ్ర పరదేశ్ మరియు పశ్చిమాన కరాా టక రాష్టా్ ర లు స్తరిహదదు లుగా ఉన్ాేయి. 

ఇపపుడు తెలంగాణగా ఉనే పరా ంతం దాదాపప ఆరు దశాబ్ాు లుగా ఆంధ్రపరదేశ్లోని ఉత్ర-మధ్య మరియు ఈశానయ 
భాగాలనద ఏరురిచంది , అయితే జూన్ 2, 2014న ఆ భూభాగం పరతేయక రాష్్టరంగా ఏరురచబ్డింది. తెలంగాణ మరియు 
ఆంధ్రపరదేశ్ ర ండింటికీ రాజధాని పశ్చిమ మధ్య తెలంగాణలోని హ ైదరాబ్ాద్. 

తలెంగాణ పీఠభూమి: 

తెలంగాణా పీఠభూమి, పశ్చిమ ఆంధ్రపరదేశ్ రాష్్టరంలోని పీఠభూమి, ఆగనేయ భారతదేశం. దకకన్ పీఠభూమి యొకక 

ఈశానయ భాగానిే కలిగ ిఉనే తెలంగాణ పీఠభూమి దాదాపప 57,370 చదరపప మ ైళలు  (148,000 చదరపప కిమీ), 

ఉత్ర-దక్షిణ పొ డవప దాదాపప 480 మ ైళలు  (770 కిమీ), మరియు తూరుు-పడమర వెడలుు 320 మ ైళలు . (515 

కి.మీ.). మౌరయ చకరవరి్ అశోకుని శాస్తన్ాలలో ఒకదానిలో పరస్ా్ వంచబ్డినది, ఈ పరా ంతం శాతవాహనదలచే వరుస్తగా 
పాలించబ్డింది, 

పీఠభూమి గోదావరి నది ఆగనేయ దిశలో పరవహిస్తద్ ంది; కృష్టాా  నది దాారా, ఇది పెన్పెుయిన్నద ర ండు పరా ంతాలుగా 
వభజిస్తద్ ంది; మరియు పెన్నేరు నది ఉత్ర దిశలో పరవహిస్తద్ ంది. పీఠభూమి అడవపలు తేమతో కూడిన ఆకురాలచి, 

పొ డి ఆకురాలచి మరియు ఉషా్టమండల ములుు .  

తలెంగాణ లక్షణాలు 

తెలంగాణ భారత దవాపకలుంలో దకకన్ పీఠంపె ైఉంది. ఈ పరా ంతం ర ండు పరధాన నదదలు గోదావరి మరియు కృష్టాా  
నదదలచే పరవహిస్తద్ ంది, అయితే చాలా వరకు భూమి ఎండపోియింది. భీమా, మాన్నరు, మంజీర మరయిు మూస ీ

వంట ిఅన్నక చనే నదదల దాారా తెలంగాణ కూడా పారుత ంది. 

న్ెైరుతి రుత పవన్ాల నదండి ఉత్ర తెలంగాణలో 900 నదండ ి1500 మిమీ మరియు దక్షణి తలెంగాణలో 700 నదండ ి

900 మిమీ మధ్య వారిిక వరిపాతం ఉంట ంది. మామిడ,ి న్ారింజ మరియు పపవపాలు న్ాటడం స్తదలభతరం చేసే 
స్తదలాకలు, ఎరర ఇస్తదక న్నలలు, దదబ్ాాలు, లోతెైన ఎరరటి లోమీ న్నలలు మరియు చాలా లోతెైన నలు  పత్ి న్నలలతో 
స్తహా అన్నక రకాల న్నలలు పపష్టకలంగా ఉన్ాేయి. 
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తలెంగాణ అమరిక మరయిు నిరాాణం 

భౌగోళిక శాస్్తరంలో ఒక పరా ంతం యొకక అమరిక లక్షణాలు అంటే ఎతెత్న 

పరా ంతాలు, పరాతాలు, శ్చఖరాలు, లోయలు, లోతట ్  పరా ంతాలు 
మొదల ైనవ. ఈ అమరిక లక్షణాలు పరధాన భూములనద నివాస్త 

పరా ంతాలు, అడవపలు, దవాపాలు, వయరథ భూములు, నదవ మ ైదాన్ాలు 
మొదల ైనవగా వభజిస్ా్ యి. 

తెలంగాణ దకకన్ పీఠభూమిలో ఉంది. ఇది భారత దవాపకలుంలోని 

తూరుు స్తముదర త్తరానికి మధ్య భాగంలో ఉంద.ి పరధాన నదదలు 
గోదావరి మరియు కృష్టాా  రాష్్టరం గుండా పరవహిస్తద్ న్ాేయి. రాష్్టరం ర ండు పరధాన పరా ంతాలుగా వభజించబ్డింది. ఘాట్
లు, పెన్పెుయిన్లు ఉన్ాేయి. భూమిలో అన్నక అలుపీడన్ాలు ఉన్ాేయి. రాష్్టరంలో దట్మ ైన అటవీ 

పరా ంతాలున్ాేయి. రాష్్టర స్తరిహదదు లో కొనిే తూరుు కనదమలు ఉన్ాేయి. 

తెలంగాణలో 300 మీటరు ఎత ్ , చనే శ్చఖరాగర పరా ంతాలు మరియు ఏటవాలులు కలిగిన అన్నక చనే స్ాథ నిక 

అమరికలు ఉన్ాేయి. ఈ పరా ంతంలో చెపపుకోదగగ  లోయలు ఏవీ లచవప. రాష్్టరంలోని భూములు (కొండ శ్చఖరాలు) 
500 మీ నదండి 800 మీ వరకు ఉంటాయి. 

ఇది దకకన్ పీఠభూమిపెై న్ెలకొని ఉంది, తెలంగాణ రాష్్టరం భారత దవాపకలుంలోని తూరుు స్తముదర త్తరం మధ్య 
1.14 లక్షల చదరపప కిలోమీటరు వసీ్ రాంలో ఉంద.ి 

ర ండు పరధాన నదదల దాారా పారుదల పరా ంతం ఉనేపుటికీ - కృష్టాా  పరీవాహక పరా ంతాలలో 69% మరియు 
గోదావరిలో 79% - చాలా భూమి పొ డి మరియు శుష్టకంగా ఉంది. భీమా, మంజీర మరియు మూసీ వంట ిచనే 

నదదలు కూడా 10 జిలాు లతో కూడిన రాష్టా్ ర నిే దాట త న్ాేయి. 

తలెంగాణ వారిిక వరిపాతం 

వారిిక వరిపాతం ఉత్ర తెలంగాణలో 900 నదండ ి1,500 మిమీ మరియు దక్షిణ తెలంగాణలో 700 నదండ ి900 మిమీ 

వరకు ఉంట ంద,ి ఎకుకవగా న్ెైరుతి రుత పవన్ాల నదండి అవపాతం పడుత ంద.ి  

మామిడి, న్ారింజ మరియు పపవపాలు న్ాటడానికి స్తదలభతరం చేసే స్తదలాకలు, ఎరర ఇస్తదక న్నలలు, దదబ్ాాలు, 
లోతెైన ఎరరటి లోమీ న్నలలు మరియు చాలా లోతెైన బి.సి. న్నలలు - తెలంగాణలో వవధ్ రకాల న్నలలు కనిపిస్ా్ యి. 
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అవభక్ ఆంధ్రలో 45% అటవీ వసీ్ రాం ఇపపుడు తెలంగాణలోని ఐదద 
జిలాు లోు న్న ఉండడం గమన్ారహం. 

తెలంగాణ పరా ంతంలో ఎకుకవ భాగం ఉత్రాన తెలంగాణ పీఠభూమి 

మరియు దక్షిణాన గోల్కండ పీఠభూమి ఆకరమించాయి మరియు గిేసిక్ 

రాక్తో కూడి ఉంద.ి 

పీఠభూమి స్తగట  ఎత ్  స్తదమారు 1,600 అడుగులు, దాని శ్చఖరం పశ్చిమాన ఉంది 

తలెంగాణ వాతావరణం 

వనస్తవకాలం మారిి  నదండ ిజూన్లో ముగుస్తద్ ంది, జూల ై నదండి సెపె్ంబ్ర్ వరకు ఉషా్టమండల వరాి ల కాలం 

ఉంట ంది; చవరగా, శీతాకాలం అకో్ బ్ర్ నదండ ిఫిబ్రవరి వరకు జరుగుత ంద.ి 

వనస్తవకాలం చాలా వెచిగా ఉంట ంది మరియు చాలా వనడిగా మరియు పొ డిగా ఉంట ంది, ఉషాో్ట గరతలు తరచదగా 42-

43 డగిీరల సెలిియస్నద దాట తాయి. 

వరిపప న్ెైరుతి రుత పవన్ాల నదండి వచేి వారిిక వరిపాతం రాష్్టరమంతటా మారుతూ ఉంట ంది. ఇది స్తంవతిరానికి 
స్తగట న 35 అంగుళాలు (900 మిమీ) ఉంట ంది, అయినపుటికీ వారిిక మొత్ం తరచదగా స్తగట  నదండ ి

గణనీయంగా మారుత ంది మరియు పొ డి పరా ంతాలోు  20 అంగుళాలు (500 మిమీ) తకుకవగా ఉంట ంది. 

హ ైదరాబ్ాద్లో స్తగట  కనిష్్ట ఉషాో్ట గరతలు జనవరి మరియు ఫిబ్రవరిలో 15 డిగీరల సెలిియస్కు చేరుకుంటాయి, 

అయితే ఎతెత్న పరా ంతాలోు  శీతాకాలంలో 10 నదండ ి12 డిగీరల సెలిియస్ మధ్య పడిపో త ంది. 

 


