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తెలంగాణ నద ీవ్యవ్స్తథ  

నీటి పారుదల వ్యవ్స్తథ లు, నది వ్యవ్స్తథ లు అని కూడా పిలుస్ా్ రు, ఇవి ఒక నిర్దిష్ట  పారుదల బేసిన్లో ప్రవాహాలు, 

నదులు మర్దయు స్తరస్తుుల దాార్ా ఏరపడిన నమూనాలు. అవి భూమి యొకక స్తథ లాకృతి దాార్ా 
నిరాహ ంచబడతాయి, నిర్దిష్ట  పరా ంతం గటిట  లేదా మృదువ ైన ర్ాళల తో ఆధిప్తయం చెలాయిస్తు్ ంది. 

 ర్ాష్ట రంలో ర్ ండు ప్రధాన నదులు ఉనాాయి.అవి గోదావ్ర్ద మర్దయు కృష్ాా .అవి వాటి ఉప్నదుల దాార్ా 
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ర్ాష్ట రంలోకి మర్దయు చివ్రకు బంగాళాఖాతంలోకి ప్రవ్హ స్తు్ ంది.  

 ర్ాష్ట రంలో 2 బేసిన్లు, 10 స్తబ్ బేసిన్లు ఉనాాయి. 
 పారుదల నమూనా స్ాధారణంగా ప్శ్చిమ పెడిపెల న్లో 

విశాలమ ైన లోయలతో డెనిర రటిక్గా ఉంట ంది. 
 తూరుప ఘాట్ యొకక పారుదల నిటారుగా మర్దయు ఇరుక ైన 

లోయలతో ముతకగా మర్దయు డెనిర రటికాా  ఉంట ంది. 
 త ంగభదర, వేదవ్తి, హందీర, మూసీ, పాలేరు మర్దయు మానేరు 

నదులు ర్ాష్ట ర దక్షిణ భాగంలో ప్రవ్హ స్తు్ నాాయి. 
 డెైరనేజీ బేసిన్లు క ండ శరణేుల దాార్ా విభజంప్బడిన చీలికలు మర్దయు లోయల శరణేిని కలిగద ఉనా 

స్తథ లాకృతి యొకక అలంకార స్తారూప్ం దాార్ా వ్ర్గాకర్దంచబడార యి. 

  

తెలంగాణలో ప్రవ్హ ంచే ప్రధాన నదుల జాబితా: 

 భీమా నద ి
 గోదావ్ర్ద 
 కృష్ాా  నద ి
 మంజీర 
 పరా ణహ త 
 త ంగభదర 
 వ ైంగంగా 
 వార్ాా  
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నది పొ డవ్ు(కి.మీ) పొ డవ్ు(మ ైళలల ) 
పారుదల 
పరా ంతం 

ప్రవాహం తెలంగాణ జలాల లు 

గోదావ్ర్ద 
నది 

1465 910 312812 బంగాళఖాతం 

నిజామాబాద్, 
ఆదిలాబాద్, 
కర్గంనగర్, ఖమమం, 
వ్రంగల్ 

కృష్ాా  నది 1400 870 258948 బంగాళఖాతం నల్ా ండ, ఖమమం 

భీమా 
నది 

861 535 70614 కృష్ాా  నది మహబూబ్ నగర్ 

మంజీర 
నది 

724 450 30844 గోదావ్ర్ద నది నిజామాబాద్, మ దక్ 

మూసి 
నది 

256 159 NA కృష్ాా  నది నల్ా ండ, రంగార్ డిర  

పాలేరు 
నది 

112 70 NA కృష్ాా  నది ఖమమం 

  

తెలంగాణ కృష్ాా  నది వ్యవ్స్తథ  

 కృష్ాా  నద ిదక్షిణ భారతదేశంలోని అంతర్ాేష్ట ర నది. ఇది దీాప్కలప భారతదేశంలో ర్ ండవ్ అతిపెది నది, 
ఇది 1337 మీటరల ఎత ్ లో మహార్ాష్ట ర ర్ాష్ట రంలోని మహాబలేశార్ 
స్తమీప్ంలో ప్శ్చిమ కనుమలలో  ప్ుడుత ంది.  

 ఇది దీాప్కలపం యొకక మొత్ం వ డలుపలో, ప్శ్చిమం నుండి 
తూరుప వ్రకు, మహార్ాష్ట ర, కర్ాా టక, తెలంగాణ మర్దయు 
ఆంధ్రప్రదేశ్ మీదుగా స్తుమారు 1400 కి.మీ పొ డవ్ునా 
ప్రవ్హ స్తు్ ంది. 

 కృష్ాా  ప్ర్గవాహక పరా ంతం మొత్ం 2,58,948 చ.కి.మీ. 
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 కర్ాా టకలోని కృష్ాా నదికి ప్రధాన ఉప్నదులు ఘటప్రభ, మలప్రభ, భీమా మర్దయు త ంగభదర. మలప్రభ 
నది మినహా ఈ నదులనీా కర్ాా టక మర్దయు మహార్ాష్ట రలో ప్ర్గవాహక పరా ంతానిా కలిగద ఉనాాయి. 

తెలంగాణ గోదావ్ర్ద నది వ్యవ్స్తథ  

 గోదావ్ర్ద నది మహార్ాష్ట రలోని నాసిక్ జలాల లో అర్ేబియా స్తముదరం 
ఒడుర  నుండి 80 కిలోమీటరల దూరంలో, 1067 మీటరల ఎత ్ లో, 
స్ాధారణ ఆగేాయ దిశలో స్తుమారు 1465 కిలోమీటరుల  ప్రవ్హ ంచి, 
మహార్ాష్ట ర మర్దయు ఆంధ్రప్రదేశ్ మీదుగా గోదావ్ర్ద స్తముదరంలోకి 
పో త ంది.  

 గోదావ్ర్ద యొకక ప్రధాన ఉప్నదులు ప్రవ్ర, ప్ూరా, మంజీర, పరా ణహ త, ఇందరా వ్తి మర్దయు శబర్ద కానీ 
మంజీర నది, కర్ాా టక ర్ాష్ట రంలో పాక్షిక ప్ర్గవాహక పరా ంతానిా కలిగద ఉనాాయి.  

  

తెలంగాణ హ ైడరర గఫే ీ

నదులు 
గోదావ్ర్ద, కృష్ాా , మానేరు, పరా ణహ త, మునేారు, మంజీర, మూసీ, పాలార్, త ంగభదర, 
భీమా, పెంగంగ, వార్ాా , డిండ,ి తాలిపేరు. 

జలపాతాలు కుంటాల, బో గత, పొ చెిర, మలలల ల తీరథం, పారకఫీ, స్తవ్త ల గుండం, సిర్ాాప్లిల, గాయతిర 

స్తరస్తుులు 
భదరకాళి, హ మాయత్ స్ాగర్, హుసేున్ స్ాగర్, లోటస్ పాండ్, ఉస్ామన్ స్ాగర్, పాఖాల్ 
పాలలైర్, ర్ామప్ప, శామీర్ పేట, స్తరూర్ నగర్, లకావ్రం, ర్ామంతప్ూర్, కాపరా , స్తఫిల్ గూడ, 
ర్ామకృష్ాా ప్ురం, ఎదులాబాద్, వ్డేర ప్లిల. 

ఆనకటటలు 
నాగారుు న స్ాగర్, శ్రశే ైలం, శ్రేర్ామ్ స్ాగర్, నిజాం స్ాగర్, సింగూర్, జూర్ాల, లోయర్ మానేర్ 
డాయమ్, LMD ప్ులిచింతల, ఎలల ంప్లిల, ర్ాజోలిబండ ఆనకటట, ఇచింప్లిల మంజీర. 

  

మూస ీనద ి

మూసీ నది లేదా ముచుకుంద నది లేదా ముసినూరు లేదా మూస్ా నది భారతదేశంలోని తెలంగాణ ర్ాష్ట రం గుండా 
ప్రవ్హ ంచే దకకన్ పీఠభూమిలో కృష్ాా  నదిక ిఉప్నది. హ ైదర్ాబాద్ చార్దతరక పాత నగరం మర్దయు క త్ నగర్ానిా 

విభజంచే ముచుకుంద నది లేదా మూసీ నది ఒడుర న ఉంది. హ మాయత్ స్ాగర్ మర్దయు ఉస్ామన్ స్ాగర్ డాయమ్లు 
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హ ైదర్ాబాద్కు నీటి వ్నరుగా ప్నిచేస్ా్ యి. కుత బ్ ష్ాహీ కాలంలో ఈ నదిని న రా అని పిలిచేవారు. ఈ నది 
వికార్ాబాద్ స్తమీప్ంలోని అనంతగదర్ద క ండలలో ప్ుటిటంది. ఇది స్ాధారణంగా తూరుప దిశలో ప్రవ్హ స్తు్ ంది, 
చిత్లూరు వ్ది దక్షిణంగా మారుత ంది. ఇది నల్ా ండ జలాల  మిర్ాయలగూడ స్తమీప్ంలోని వాడప్లిల వ్ది కృష్ాా  నదిలో 
ప్రవ్హ స్తు్ ంది. 

కని ారస్ాని నద ి

 కిన ారస్ాని' తెలంగాణలోని వ్రంగల్ మర్దయు ఖమమం జలాల లు మర్దయు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్శ్చిమ 

గోదావ్ర్ద జలాల ల గుండా ప్రవ్హ ంచే గోదావ్ర్ద యొకక ముఖయమ ైన 

ఉప్నద.ి 

 ఖమమం జలాల లో, ఈ నదిపెై కిన ారస్ాని ఆనకటట నిర్దమంచారు. 

 ఆనకటట  వ నుక జలాలు స్తస్తయశాయమలమ ైన క ండలతో చుటటబడి 
కిన ారస్ాని వ్నయపరా ణుల అభయారణయం ఆవ్రణలో ఉనాాయి. 

 ఈ నద ితెలంగాణలోని గోదావ్ర్ద కుడి ఒడుర న ప్రవ్హ స్తు్ ంది మర్దయు ప్రధాన గోదావ్ర్ద నదిలో స్తంగమించే 
ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ మర్దయు తెలంగాణ ర్ాష్ాట ర ల మధ్య ఉమమడి స్తర్దహదుి ను ఏరపరుస్తు్ ంది. 

డంిడ ినద ి

డిండ ితెలంగాణలోని ఒక నది. ఇది కృష్ాా  నదిక ిఉప్నది మర్దయు డిండి ర్దజర్ాాయర్ను కలిగద ఉంద.ి[1] డిండ ి

నల్ా ండ, తెలంగాణ నుండ ిప్రవ్హ స్తు్ ంది. ఈ నది A.P.లోకి ప్రవేశ్చంచి బంగాళాఖాతంలో కలుస్తు్ ంది 

మంజీర నద ి

మంజర, మంజర లేదా మంజీర అని కూడా పిలుస్ా్ రు, ఇది గోదావ్ర్ద నదిక ిఉప్నది. ఇది మహార్ాష్ట ర, కర్ాా టక 

మర్దయు తెలంగాణ ర్ాష్ాట ర ల గుండా వ ళలత ంది. ఇది 823 మీటరుల  (2,700 అడుగులు) ఎత ్ లో అహమద్నగర్ జలాల  

స్తమీప్ంలోని బాలాఘాట్ క ండల శరణేిలో ఉదభవించి గోదావ్ర్ద నదిలో కలుస్తు్ ంది. ఇది మొత్ం ప్ర్దవాహక పరా ంతం 

30,844 చదరప్ు కిలోమీటరుల  (3,084,400 హ కాట రుల ).నది యొకక మూలం బీడ్ జలాల లోని గౌఖాడి గాేమం 

స్తమీప్ంలో ఉంది. ఈ నద ిఉస్ామనాబాద్ జలాల  ఉత్ర స్తర్దహదుి ల నుండ ిప్రవ్హ స్తు్ ంది మర్దయు లాతూర్ జలాల  

మీదుగా ప్రవ్హ స్తూ్  కర్ాా టక ర్ాష్ట రంలోని బీదర్ జలాల కు వ ళిల చివ్రకు తెలంగాణకు వ ళలత ంది. ఇది దాని 

ఉప్నదులతో పాట  బాలాఘాట్ పీఠభూమిపెై ప్రవ్హ స్తు్ ంది: టెర్ాా, తవ్ర్ాు  మర్దయు ఘర్దా. మంజర యొకక ఇతర 

మూడు ఉప్నదులు మనయడ్, తేరు మర్దయు లలండి, ఇవి ఉత్ర మ ైదానాలలో ప్రవ్హ స్ా్ యి. 

వ ంైగంగా 



  తలెంగాణ భూగోళశాస్్తరం (గ్రూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరకీ్షల కొరకు) 
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వ ైంగంగా భారతదేశంలోని మధ్యప్రదేశ్లోని సియోనిలోని గోపాల్గంజ్ గాేమానికి స్తమీప్ంలో ముందర్ాలోని 

మహదేవ్ క ండలలో ఉదభవించే నది. ఇది గోదావ్ర్దకి కీలకమ ైన ఉప్నది. ఈ నది దక్షిణాన మధ్యప్రదేశ్ మర్దయు 

మహార్ాష్ట ర ర్ాష్ాట ర ల గుండా దాదాప్ు 579 కిమీ (360 మ ైళలు) వ్ంకరగా ప్రవ్హ స్తు్ ంది. వార్ాా  నదిలో కలిసిన తర్ాాత, 

పరా ణహ త నదిగా పిలువ్బడే ఐకయ ప్రవాహం తెలంగాణలోని కాళేశారం వ్ది గోదావ్ర్ద నదిలో కలుస్తు్ ంది. 

పరా ణహ త నద ి

పరా ణహ త నది గోదావ్ర్ద నదిక ిఅతిపెది ఉప్నది, ఇది పెంగంగా నది, వార్ాా  నది మర్దయు వ ైంగంగా నది యొకక 

స్తంయుక్ జలాలను చేరవేస్తూ్  దాని పారుదల ప్ర్గవాహక పరా ంతంలో దాదాప్ు 34% ఆవ్ర్దంచి ఉంద.ి దాని 

విస్్తృతమ ైన ఉప్నదుల న ట్వ్ర్క కారణంగా, ఈ నది మహార్ాష్ట రలోని విదరభ పరా ంతంలోని అధిక భాగానిా అలాగే 
ఆగేాయ మధ్యప్రదేశ్లోని స్ాత పర్ా ప్రాత శరణేి యొకక దక్షిణ వాలులను ప్రవ్హ స్తు్ ంది. ఇది మహార్ాష్ట రలోని 

గడిిర్ోలి జలాల  మర్దయు తెలంగాణలోని క మరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జలాల  స్తర్దహదుి లో ప్రవ్హ స్తు్ ంది. పరా ణహ త ఉప్-

ప్ర్గవాహక పరా ంతం భారతదేశంలో ఏడవ్ అతిపెదిది, స్తుమారు 109,078 కి.మీ. విసీ్ రాంలో ఉంద,ి ఇది నరమదా నది 
మర్దయు కావేర్ద వ్ంట ిముఖయమ ైన నదుల వ్యకి్గత బేసిన్ల కంట ేపెదిదిగా ఉంద.ి 

త ంగభదర నద ి 

త ంగభదర నది భారతదేశంలోని ఒక నది, ఇది చాలా వ్రకు కర్ాా టక ర్ాష్ట రం 

గుండా ప్రవ్హ స్తు్ ంది, ఇది తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ స్తర్దహదుి లో ప్రవ్హ ంచే 
ముందు మర్దయు చివ్ర్దక ితెలంగాణలోని జోగులాంబ గదాాల్ జలాల లోని 

గుండిమలల  గాేమం స్తమీప్ంలో కృష్ాా  నదిలో కలుస్తు్ ంది. 

 

 


