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తలెంగాణ - వన్యప్ాాణులు మరియు పరాయవరణ పరాయటకం 

పరచియం: 

తెలంగాణ భారతదేశం యొకక దక్షిణ ప్ాాంతంలో ఒక రాష్్టరం. ఇది 1,12,077 చ.కి.మీ విస్త్ రణం కలిగి ఉంద,ి ఆంధ్పాదాేశ్ 

పున్ర్యవస్తీకరణ (స్తవరణ) చట్ం, 2014 తరా్త (చట్ం న్ం. 6 of  2014 పకాారం ఇది 1,14,840 కి.మీ.), దేశంలోని 

ర ండూ ప్ాాంతం మరియు జనాభా పరిమాణం  పరంగా పన్నండవ అతిపెదద  
రాష్్టరంగా ఉంద.ి 

1948లో యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాలో బ్రాటీష్ రాజ్ స్తమయంలో 
హ ైదరాబాద్ నిజ ం ప్ాలించిన్ హ ైదరాబాద్ రాచరిక రాష్్టరంలో చాలా భాగం 

ఉంద.ి 1956లో, రాష్టా్ ర ల భాష్టాపరమ ైన్ పున్ర్యవస్తీకరణలో భాగంగా 
హ ైదరాబాద్ రాష్్టరం రదదద  చేయబడింది మరియు తెలుగు మాటాా డే భాగం 

హ ైదరాబాద్ రాష్్టరం, తెలంగాణ అని పిలుస్ా్ రు, ఇది ఆంధ్ ాపదాేశ్ ఏరాాటు 

చేయడానికి పూర్ ఆంధ్ ారాష్్టరంతో విలీన్ం చేయబడింద.ి జూన్ 2, 2014న్, తెలంగాణ ఆంధ్ ాపదాేశ్ న్దండ ివిడిపో్ యి 

భారతదేశంలోని కొత్త 29వ రాష్్టరంగా హ ైదరాబాద్ న్గరం దాని రాజధానిగా ఏరాడింది. 

రాష్టా్ ర నికి ఉత్రాన్ మహారాష్్టర, ఛత్్తస్గఢ్, పశ్చిమాన్ కరాణ టక, మరియు దక్షిణ, తూరుా మరియు ఈశాన్యంలో 
ఆంధ్పాదాేశ్ రాష్టా్ ర లు స్తరిహదదద లుగా ఉనానయి. తెలంగాణ రాష్్టరంలోని పధాాన్ న్గరాలు హ ైదరాబాద్, వరంగల్, 

మహబూబ్ న్గర్, కర ంన్గర్, నిజ మాబాద్ మరియు ఖమమం. రాష్్టరం వూయహాతమకంగా దకకన్ పతఠభూమిలో ప్ాక్షిక 

శుష్టక ప్ాాంతంలో ఉంది. వాతావరణం పధాాన్ంగా వేడిగా మరియు పొ్ డిగా ఉంటుంది. 

తలెంగాణ - వన్యప్ాాణులు మరయిు పరాయవరణ పరాయటకం 

తెలంగాణలో స్తదస్తంపన్నమ ైన్ అడవులు మరియు వన్యప్ాాణుల అభయారణాయలు ఉనానయి, ఇవి నిజ మాబాద్
లోని అలీస్ాగర్ జంకల ఉదాయన్వన్ం, ఏటూరునాగారం అభయారణయం మరియు వరంగల్లోని ప్ాఖల్ వన్యప్ాాణుల 

అభయారణయం, జనానరంలోని  కవల్ వన్యప్ాాణుల అభయారణయం, ప్ాాణహిత 

వన్యప్ాాణి అభయారణయం మరియు హ ైదరాబాద్లోని మహావీర్ హరిణ 

వన్సీ్తలి నేష్టన్ల్ ప్ార్క  మరియు న్హరూ  జూలాజకల్ ప్ార్క, స్తంగార డిిలోని 

మంజీరా పక్షుల అభయారణయం మరియు మ దక్లోని పో్ చారం 

అభయారణయం, రంగార డిిలోని శామీర్పేట్ డీర్ ప్ార్క. వన్యప్ాాణుల 

అభయారణయం, పరాయవరణ పరాయటకం మరియు వన్యప్ాాణుల టూరిజ నికి 
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అవకాశాలన్ద అందిస్తద్ నానయి. 

  

తలెంగాణ పరాయటకం 

పసా్తద్ త రోజులోా  పరాయటక రంగం చాలా ముఖయమ ైన్ది మరియు వయవస్తీకృత (పరిశరమ)గా మారింది, ఎకుకవ మంది 
వయకు్ లు పెరిగిన్ పున్రి్నియోగపరచదగిన్ ఆదాయం, ఖరుి చేయడానికి 
అధిక పవాృత్ి మరియు వివిధ్ కారణాల వలా న్గరాలు మరియు దేశాలన్ద 

మారుస్తద్ న్న స్ామాజకాంశాలన్ద మారాిరు. టూరిజం యొకక పరిణామంతో 
ప్ాటు, దాని నిర్చన్ం కూడా స్తంవతసరాలుగా అధికారికీకరించబడింది 
మరియు పసా్తద్ త పరిభాష్టలో స్తందరశకులు తమ స్ాధారణ పరాయవరణం 

వ్లుపల ఒక పధాాన్ గమయస్ాీ నానికి ఒక స్తంవతసరం కంట ేతకుకవ కాలం 

ప్ాటు ఏదెైనా పధాాన్ పయాోజన్ం కోస్తం (వాయప్ారం) యాతకాు వ్ళ్లా  పయాాణీకుడిగా పరిగణించబడతారు.  విశరా ంతి 

లేదా ఇతర వయకి్గత పయాోజన్ం) దేశం లేదా స్తందరిశంచిన్ పదాేశంలోని నివాస్ి దా్రా ఉదయ యగం పొ్ ందడం కాకుండా, 
స్తందరశకుడు (గృహ, ఇన్బ ండ్ లేదా అవుట్బ ండ్) ఒక టూరిస్్ (లేదా రాతిాపూట స్తందరశకుడు)గా 
వర ీకరించబడతారు,స్తందరశకుడు ఒక నిరిదష్్ట రకమ ైన్ యాతిాకుడు మరియు పరయవస్ాన్ంగా పరాయటకం అనేది 
పయాాణానికి ఉపస్తమితి. ఏది ఏమ ైన్పాటికీ, "పరాయటకం" అనేది "పరాయటకులు (రాతిాపూట స్తందరశకులు)" 

మరియు "ఒక ేరోజు స్తందరశకులు" ర ండింటితో స్తహా స్తందరశకుల అనిన కారయకలాప్ాలన్ద స్తూచిస్తద్ ంది.  

తెలంగాణ స్తందరభంలో, దాని స్తంస్తకృతి మొఘలులు, కుతుబ్ష్టాహీలు మరియు నిజ ంల కాలంలోని పరిియన్ 

స్తంపదాాయాల న్దండ ిస్ాంస్తకృతిక ఆచారాలన్ద మిళితం చేస్తద్ ంది. పమాుఖమ ైన్ 

మరియు పధాాన్ంగా దక్షిణ భారత్తయ స్తంపదాాయాలు మరియు ఆచారాలతో 
ప్ాలన్. రాష్్టరంలో శాస్త్ రయ స్తంగ తంలో గొపా స్తంపదాాయం ఉంది. ఇది బురరకథ, 

నీడ తోలుబొ మమల పదారశన్, మరయిు పరేణి ిశ్చవ తాండవం, గుస్ాడడిాయన్స, 

కోలాటం మొదల ైన్ గొపా పెయింటింగ్ మరియు జ న్పద కళలన్ద కలిగ ిఉంది. 
తెలంగాణలో చారితకా పదాేశాలు, స్ామరక చిహానలు, కోటలు, జలప్ాతాలు, అడవులు మరియు దేవాలయాలు వంట ి

అనేక పరాయటక ఆకరిణలు ఉనానయి. విదేశీ పరాయటకులతో స్తహా లక్షలాది మంద ిపరాయటకులు పతాి స్తంవతసరం ఈ 

పరాయటక ఆకరిణలన్ద స్తందరిశస్ా్ రు మరియు వార ిఅన్దభవాలు, భారత్తయ వారస్తత్ం యొకక ఆచారాలు 
మరియు స్తంపదాాయాలు, త్తపి జ ా పకాలన్ద వార ిస్ాీ నిక రాష్టా్ ర లు లేదా దేశాలకు త్తస్తదకువ్ళుతునానరు. 
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తలెంగాణ గార మీణ పరాయటకం 

తెలంగాణ గరా మీణ పరాయటకానికి అదదభతమ ైన్ స్ామరాీ యనిన కలిగి ఉంద ిమరియు 
ఇది అనేక రంగులు, స్తంస్తకృతులు మరియు ఆచారాల యొకక మనోహరమ ైన్ 

కానా్స్. హస్్తకళలు, బహుశా, జీవన్ స్తంస్తకృతి యొకక పురాతన్ 

స్తంపదాాయాలన్ద స్తూచిస్ా్ యి మరియు తెలంగాణలో హస్్తకళల యొకక కొనిన 

గొపా వన్రులు ఉనానయి. 

  

తలెంగాణ వారస్తత్ పరాయటకం 

తెలంగాణ అనేక కోటలతో నిండిన్ చారితాాతమక భూమి, వీటిని కాా స్ిక్ హ రిటేజ్ టూరిజం స్ెైట్లుగా అభివృదిి  చేస్ే 
అవకాశం ఉంద.ి గోల్కండ కోట, మ దక్ కోట, ఖమమం కోట, నిజ మాబాద్ కోట, 

ఎలగందదల కోట, కర ంన్గర్ మరియు న్ల్ీ ండలోని భ ంగ ర్ కోట వంట ికొనిన పసా్ిది 

కోటలు, పరాయటకుల కోస్తం స్ౌకరాయలన్ద అభివృదిి  చేయడానికి పరాయటక శాఖ 

ప్ాాజ కు్ లు చేపడుతోంది. వరంగల్ కోట మరియు గోల్కండ కోట కూడా స్ౌండ్ 

మరియు ల ైట్ ష్టో లన్ద నిర్హిస్ా్ యి, ఇవి మన్లిన అదదభతమ ైన్ గతానికి 
త్తస్తదక ళ్త్ యి. ఈ రకమ ైన్ మరినిన పదారశన్లు తెలంగాణ గొపా వారస్తతా్నిన హ ైల ైట్ 

చేస్ా్ యి. తెలంగాణ స్ే్ట్ టూరిజం డెవలప్మ ంట్ కారొారేష్టన్ (TSTDC) పెైన్ పేరొకన్న అనిన పరాయటక ప్ాయకేజీలన్ద 
నిర్హిస్తద్ ంది మరియు పొ్ రుగు రాష్టా్ ర లన్ద కూడా కలుపుతుంది. TSTDC వివిధ్ పదాేశాలలో హరిత హో టల్ 

గొలుస్తదలు, దారి పకకన్ ఉన్న స్ౌకరాయలు, న్ది కూర యిజ్లు మరియు వాటర్ ఫ్తా ట్లన్ద కూడా నిర్హిస్తద్ ంద.ి పసా్ిది 

హ ైదరాబాదీ బ్రరాయనీ, ఖదబానీ-కా-మీఠా, హలీమ్, ఉస్ామనియా బ్రస్ెకటుా  మరియు ఇరానీ చాయ్ వంటి వాటితో స్తహా 

తెలంగాణ రాష్టా్ ర నికి ఏదెైనా టిపా్ దాని వంటకాల రుచి లేకుండా అస్తంపూరణంగా ఉంటుంద.ి 

ముఖయ స్తమస్తయలు మరయిు ఆందయళన్లు: 

 కటట్లు మరియు కలప పదారాీ ల కోస్తం లాగింగ్ చేయడం వలా కలిగ ేనివాస్త న్ష్్టం మరియు క్షీణత, 
పరిమితం చేయబడిన్-శరరణి జ తులకు పధాాన్ ముపుాలు 

 వేటాడటం, వేట మరియు నిలకడలేని దయపిడీ వృక్షజ లం మరియు జంతుజ లం ర ండింటినీ బెదిరిస్తద్ ంది 



  తలెంగాణ భూగోళశాస్్తరం (గ్రూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరకీ్షల కొరకు) 
 

  
        Wild Life and Ecotourism of Telangana |    Adda247 Telugu    | www.careerpower.in |  Adda247 App  

 టూరిజం రవాణా మరియు రిస్ార్్/టూరిస్్ స్ాాట్లలో అధిక కారబన్ ఇంటటనిసవ్ ఇంధ్నాలన్ద 
ఉపయోగించడం వలా అతయధిక స్ాీ యిలో కారబన్ డెై ఆక ససడ్ ఉదాీ రాలు వ్లువడుతునానయి, ఇది 
వరంగల్ మరియు హ ైదరాబాద్ వంట ిపరాయటక పదాేశాలలో కాలుష్టయ స్ాీ యిలన్ద పెంచదతుంది. 

జోకాయలు మరియు వూయహాలు: 

 పరాయటక ప్ాాంతాలకు మరియు లోపల (ఉదా. తాజ్మహల్ చదటూ్  పనిచేస్ే బాయటర తో న్డిచే వాయన్లు) 
తకుకవ ఎమిష్టన్/ఇంధ్న్-స్తమరీవంతమ ైన్ స్ామూహిక రవాణాన్ద పో్ా తసహించడం . 

 పరాయవరణ స్తాృహన్ద పెంపొ్ ందించడానికి పరాయవరణ పరాయటకాన్న పో్ా తసహించడం 
 పరాయటక ప్ాాంతాలోా  పరిశుభాత ప్ాటించాలి 
 వాతావరణ స్తంబంధిత న్ష్్టం (ఉదా. అధిక ఉషో్టణ గరత, నీరు చేరడం, తెగుళుా  మొదల ైన్వి) న్దండ ినిరిమత 

మరియు స్తహజ వారస్తత్ం ర ండింటినీ రక్షించడం 

 


