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తెలంగాణ పర్ాాటకం 

తలెంగాణలోని పరధాన నగర్ాలు మర్యిు పర్ాాటక పరదేశాలు 

 జూన్ 2, 2014న అధికార్ికంగా గుర్ి్ంచబడిన భారతదేశంలోని 29వ మర్ియు అతి పినన వయస్తసు గల 
ర్ాష్్టరమ ైన తెలంగాణ, పర్ాాటక పరా ంతాల యొకక నిధి. 

 దక్షిణ భారతదేశంలోని అతిపెదద ర్ాష్టా్ ర లలో ఒకటి, తెలంగాణ 
ఆతిథ్ాం మర్ియు బహుళ సాంస్తకృతిక మర్ియు బహుతవ 
స్తమాజానికి పరసిదిి చెందింది.  

 హ ైదర్ాబాద్, ఈ ర్ాష్్టర ర్ాజధాని నగరం భారతదేశంలో ఐదవ 
అతిపెదద  నగరం మర్ియు భారతదేశంలోని కొనిన ఉత్మ విదాా 
స్తంస్తథ లు, పరభుతవ రంగ మర్ియు రక్షణ స్తంస్తథ లు మర్ియు అభివృదిి  చెందసతునన పరపంచ సేవల రంగం 
మర్ియు చలనచితర పర్ిశరమకు నిలయం. 

 స్తసదీరఘ పో ర్ాటం తర్ావత ఈ పరా ంతం ర్ాష్్టర హో దానస సాధించింది మర్ియు దాని పరతేాక స్తంస్తకృతి, 
మాండలికం, వంటకాలు మర్ియు ఇతర అంశాలకు పరసిదిి చెందింది. 

 దకకన్ పీఠభూమిలో పరధాన భాగానిన కలిగి ఉనన తెలంగాణ, స్తమృదిిగా స్తహజ మర్ియు నీటి 
వనరులతో ఆహా్లదకరమ ైన వాతావరణానిన కలిగి ఉంది. 

 ఈ ర్ాష్్టరం దక్షిణ భారతదేశంలో కృష్టాా  మర్ియు గోదావర్ి నదసలకు పరవేశ దావరం మర్ియు భారతదేశ 
విత్న ర్ాజధానిగా పర్ిగణ ంచబడుతుంది. 

 తెలంగాణలోని ఇతర జిలాా లు ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, వరంగల్, ఖమమం, కర్ ంనగర్, నల్గ ండ, మ దక్, 
రంగార్ెడిి  మర్ియు మహబూబ్ నగర్ తెలంగాణ గరా మీణ వ ైవిధ్ాం మర్ియు అదసుతమ ైన గొపపతనానిన 
స్తూచిసా్ యి. 

 భారతదేశంలోని స్తంపనన ఆర్ిథక వావస్తథ లలో ఒకట ైన తెలంగాణ, గర్ివంచదగిన చర్ితర మర్ియు గొపప 
వారస్తతవంతో అతాంత అభివృదిి చెందిన ర్ాష్్టరంగా మర్ియు స్తమాజంగా దేశంలో తన స్తముచిత సాథ నానిన 
ప ందేందసకు ఇకకడకు వచిచంది. 

  

తెలంగాణ పర్ాాటకం గుర్ించి  

 తెలంగాణ ర్ాజధాని నగరం హ ైదర్ాబాద్ కీలకమ ైన జాతీయ మర్ియు ర్ాష్్టర రహదారుల దావర్ా ఇతర 
జిలాా  పరధాన కార్ాాలయాలు మర్ియు పర్ాాటక పరా ంతాలకు బాగా అనసస్తంధానించబడి ఉంది. 
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 తెలంగాణ యొకక విస్్తృతమ ైన ర్ోడ్ న ట్వర్క పర్ాాటకులకు అవాంతర్ాలు లేని అనసభవానిన 
అందిస్తస్ ంది. 

 తెలంగాణా దేశం నలుమూలల నసండి మాతరమే కాకుండా, పరపంచం నలుమూలల నసండ ికూడా 
పర్ాాటకులకు పరసిదిి చెందిన పరదేశం. 

 పర్ాాటకుల అవస్తర్ాలకు మ రుగెైన సేవలందించేందసకు, పర్ాాటక శాఖ టూర్ిస్్ట బస్తసుల 
స్తమరివంతమ ైన న ట్వర్కనస నిరవహిసో్ ంది. 

 తెలంగాణ టూర్ిజం అందించే సేవలు పరయాణ కుల భదరత మర్ియు సౌలభాం కోస్తం అతుాననత 
పరమాణాలనస కలిగి ఉనానయి. 

 తెలంగాణ టూర్ిజం యొకక రవాణా వాహనాలు నమమదగినవి, స్తసరక్షితమ ైనవి మర్ియు చకకగా 
నిరవహించబడుతునానయి. 

 తెలంగాణ టూర్ిజం యొకక రవాణా వాహనాలు స్తందరశకులందర్ికీ ఒత్ిడి లేని పరయాణ అనసభూతిని 
అందిసా్ యి. 

 తెలంగాణ ర్ాష్్టర పర్ాాటక శాఖ కార్ొపరే్ష్టన్ పరయాణ కుల సౌకర్ాారథం స్తూపర్ విలాస్తవంతమ ైన బ ంజ్ 
మర్ియు వోలోవ బస్తసులనస నడుపుతోంది. 

 పర్ాాటక శాఖ పరయాణ కులకు వార్ ిబడెె ట్కు స్తర్ిపో యిేలా వార్ ిపరాటనలనస అనసకూలీకర్ించే ఎంపికనస 
కూడా అందిస్తస్ ంది. బ ంజ్ మర్ియు వోలోవ బస్తసులే కాకుండా, పర్ాాటకులు తమ గమాసాథ నాలకు 
తవరగా మర్ియు స్తసరక్షితంగా చేరుకోవడానికి ఇనననవా వాహనాలు కూడా ఉనానయి. 

 పాాకేజీ మర్ియు లగెర్  టూర్ిస్్టల కోస్తం, టూర్ిజం కార్ొపర్ేష్టన్ హ ై-ఎండ్ కాారవాన్లనస అందిస్తస్ ంది, ఇవి 
ఆదరశవంతమ ైన హో లీడా కోస్తం అధ్సనాతన టచ్నస అందిసా్ యి. 

  

తెలంగాణ టూర్ిజంలో టాప్ 10 పరధాన పర్ాాటక గమాసాథ నాలు మరి్యు పర్ాాటక జిలాా లు 

హ దైర్ాబాద్ 

 హ ైదర్ాబాద్, తెలంగాణ ర్ాష్్టరం యొకక ర్ాజధాని మర్ియు అతిపెద్ద నగరం మర్ియు తదసపర్ ిర్ాజధాని 
వరకు ఆంధ్రపరదేశ్ ర్ాష్్టర ర్ాజధాని కూడా నిరాయించబడుతుంది. 

 ఈ పరదేశం చార్ితరక మర్ియు పట్ణ నిర్ామణాలతో గొపపది.  
 ఈ నగరం 'తెలుగు చలనచితర పర్ిశరమ' లేదా 'టాలీవుడ్'కి నిలయంగా ఉంద,ి ఇది భారతదేశంలో చలన 

చితరా ల ఉతపత్ిలో ర్ెండవ అతిపెదద ది. 
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 చార్ిమనార్ వంటి సామరక చిహ్లనలు, మార్ెకట్ పరదేశాలు, వంటకాలు, హ ైదర్ాబాద్ పట్ణం తపపక 
స్తందర్ిశంచాలి. 

నగరంలో మర్యిు చసటట్ పకకల ఉనన పరసది్ధ్  పరదేశాలు : 

 చార్ిమనార్ 
 గోల్కండ కోట 
 మకాక మసీదస 
 సాలార్జంగ్ మూాజియం 
 కుతుబ్ ష్టాహీ స్తమాధ్సలు 
 హుసేున్ సాగర్ స్తరస్తసు 
 బిర్ాా  మందిర్ 
 చౌమహలాా  పాాలెస్ట 
 ర్ామోజీ ఫిల్మ సిటీ 
 సాపనిష్ మసీదస 
 పెైగా స్తమాధ్సలు 
 చిలూకర్ బాలాజీ దేవాలయం 
 న హరూ  జూలాజికల్ పార్క 
 శామీర్పేట 

  

వరంగల్ 

 వరంగల్ జిలాా  ర్ాజధాని హ దైర్ాబాద్ నసండ ిచాలా దూరంలో లేదస మర్ియు తెలంగాణలోని అతిపెదద  
నగర్ాలలో ఒకట.ి 

 వరంగల్లో భార్  స్తంఖాలో పుర్ాతన దేవాలయాలు మర్ియు సామరక చిహ్లనలు ఉనానయి. 
 పాఖల్ స్తరస్తసు తపపక స్తందర్ిశంచాలి. 
 ఇకకడ ఉనన వేయి స్్తంభాల దేవాలయం చూడడానికి ఒక చార్తిరా తమక అదసుతం మర్ియు ఈ నగరం 

కోస్తం వార్ి బకెట్ లిస్్టలలో దానిని నమోదస చేస్తసకునేలా చూస్తస్ ంది. 

నగరంలో మర్యిు చసటట్ పకకల ఉనన పరసదిి  పరదశేాలు : 
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 వరంగల్ కోట 
 వేయి స్్తంభాల గుడి 
 పాఖల్ స్తరస్తసు 
 ఏటూరునాగారం వనాపరా ణుల అభయారణాం 
 కాకతీయ ర్ాక్ గార్ెిన్ 
 కాకతీయ మూాజికల్ గార్ెిన్ 
 భదరకాళి దేవాలయం 
 ర్ామపప స్తరస్తసు 
 ర్ామపప దేవాలయం 

  

నిజామాబాద్ 

 గోదావర్ి నది పకకన ఉనన నిజామాబాద్ తెలంగాణ ర్ాష్్టరంలోని ఒక పరధాన నగరం. 
 ఈ పట్ణం వివిధ్ దేవాలయాలు మర్ియు చార్ితరక కట్డాలకు పరసిదిి చెందింది. 
 పో చారం వనాపరా ణుల అభయారణాం నిజామాబాద్లోని పో చారం స్తరస్తసు పకకనే ఉంద ిమర్ియు గొపప 

వృక్షజాలం మర్ియు జంతుజాలం కలిగి ఉంద.ి 
 నిజామాబాద్ కోట కూడా చూడదగగ పరదేశం. 

నగరంలో మర్యిు చసటట్ పకకల ఉనన పరసదిి  పరదశేాలు : 

 నిజామాబాద్ కోట 
 అలీసాగర్ ర్ిజర్ావయర్ 
 పో చారం వనాపరా ణుల అభయారణాం 
 ఆర్ికయాలజికల్ అండ్ హ ర్ిటేజ్ మూాజియం 
 పో చంపాడ్ ఆనకట్ట 
 నిజాం సాగర్ డాామ్ 
 మలాా రం ఫార్ెస్్ట 
 కంఠేశవర్ 
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కర్ ంనగర్ 

 కర్ ంనగర్ గోదావర్ి నది యొకక ఉపనదిలో ఉంది మర్ియు స్తసమారుగా 165 కిలోమీటరా దూరంలో 
ఉంద.ి 

 ఈ నగరం నిజాం పాలనలో ఉననందసన వివిధ్ చార్ితరక కోటలకు పరసిదిి చెందింది. 
 ఎలగ ండల్ కోట దాని గొపప పరదేశం కారణంగా స్తందర్ిశంచడానికి గొపప పరదేశం. 
 ఈ పట్ణం కొనిన అదసుతమ ైన దేవాలయాలతో పాటట వివిధ్ తీరథయాతరలకు కూడా పరసిదిి చెందింద.ి 
 ఈ నగరం తెలంగాణ ర్ాష్్టరంలో అతాధిక జనాభా కలిగిన 4వ నగరం. 

నగరంలో మర్యిు చసటట్ పకకల ఉనన పరసదిి  పరదశేాలు : 

 ఎలగ ండల్ కోట 
 మంథ్ని దేవాలయాలు 
 జగితాాల్ కోట 
 ర్ామగిర్ి కోట 
 ఉజవల పార్క 
 ర్ాజీవ్ జింకల పార్క 
 వేములవాడ 
 కాళేశవరం 

  

ఖమమం 

 నగరం పేరు 'ఖమమం' ఈ పరా ంతంలో ఉనన కొండ పేరు యొకక సాథ నిక ఉతపననం కారణంగా వచిచంది . 
 వరంగల్ జిలాా  నసంచి ఈ పరా ంతంలో గోదావర్ి నది 250 కిలోమీటరా మేర విస్్తర్ించి ఉంద.ి 
 ఇది బొ గుగ  ఖనిజాలతో స్తమృదిి గా ఉంటటంద ిమర్ియు దీనిని 'కోల్ టౌన్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండయిా' అని 

పిలుసా్ రు. 
 ఈ పట్ణం స్తరస్తసులు, కోటలు, దేవాలయాలు మర్ియు వేడి నీట ిబుగగలకు పరసిదిి చెందింద.ి 
 పులులు, కొండచిలువలు, నకకలు మొదలెైన జంతువులు ఉండ ేకిన నరసాని వనాపరా ణుల అభయారణాం 

స్తందర్ిశంచడానికి గొపప పరదేశం. 
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నగరంలో మర్యిు చసటట్ పకకల ఉనన పరసదిి  పరదశేాలు : 

 ఖమమం కోట 
 కిన నరసాని వనాపరా ణుల అభయారణాం 
 కలూా రు 
 లకారం స్తరస్తసు 
 నేలకొండపలాి 
 పేరంటాలపలాి 
 గుండాల 

  

ఆదిలాబాద్ 

 ఆదిలాబాద్ తెలంగాణలో ర్ెండవ అతిపెదద  నగరం మర్ియు హస్్తకళలకు పరసిదిి చెందింది. 
 ఈ పరా ంతం కర్ ంనగర్ మర్ియు నిజామాబాద్ జిలాా ల నసండ ిగోదావర్ ినదిచే పరతేాకించబడింది. 
 కవాల్ వనాపరా ణుల అభయారణాం పులి, పాంథ్ర్, మొస్తళలా  మొదలెైన వనాపరా ణులకు నిలయం. 
 ఈ పట్ణం వివిధ్ జలపాతాలు మర్ియు ఉదాానవనాలకు కూడా పరసిదిి చెందింది. 
 గోదావర్ి నది ఒడుి న ఉనన బాస్తర్ స్తరస్తవతి ఆలయం స్తందర్ిశంచడానికి గొపప పరదేశం. 

నగరంలో మర్యిు చసటట్ పకకల ఉనన పరసదిి  పరదశేాలు : 

 కుంటాల జలపాతాలు 
 కవాల్ వనాపరా ణుల అభయారణాం 
 పో చెర జలపాతాలు 
 పరా ణహిత వనాపరా ణుల అభయారణాం 
 మహ్లతామ గాంధీ పార్క 
 శివర్ామ్ వనాపరా ణుల అభయారణాం 
 కళా ఆశరమం 
 బాస్తర్ స్తరస్తవతి ఆలయం 
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మహబూబ్ నగర్ 

 ఇది ర్ాజధాని హ ైదర్ాబాద్ నసండ ిదాదాపు 100 కిలోమీటరా దూరంలో ఉంద.ి 
 మహబూబ్ నగర్ శాతవాహనసలు మర్ియు చాళలకా ర్ాజవంశాల పాలనలో పరధానమ ైనది మర్ియు 

హ ైదర్ాబాద్ ర్ాచర్ిక ర్ాష్్టరంలో కూడా భాగంగా ఉంద.ి 
 ఈ పట్ణం వివిధ్ ర్ాజభవనాలు మర్ియు పుర్ాతన దేవాలయాలకు పరసిదిి చెందింది. 
 పరధాన పర్ాాటక ఆకరషణ 'పీరామర్ిర' ఇది 800 స్తంవతుర్ాల నాటి మర్ిర చెటట్  మర్ియు దాని కింద 3 

ఎకర్ాల భూమిలో విస్్తర్ించి ఉంద.ి 

నగరంలో మర్యిు చసటట్ పకకల ఉనన పరసదిి  పరదశేాలు : 

 ఫరహ్లబాద్ 
 పిలాలమర్ిర 
 అలంపూర్ 
 గదావల్ 
 మలెా లతీరథం 

  

మ దక్ 

 మ దక్ నియోలిథిక్ యుగం నాటి ర్ాతి చితరా లకు పరసిదిి చెందింద.ి 
 నర్ాుపూర్ ఫార్ెస్్ట ముఖాంగా వనాపరా ణుల పేరమికులకు స్తందరశనీయ పరదేశం. దేవూనర్ గరా మం మంజీర్ా 

నది ఒడుి న ఉనన ఒక అందమ ైన గరా మం మర్ియు స్తందర్ిశంచడానికి గొపప పరదేశం. 
 మంజీర్ా వనాపరా ణుల అభయారణాం కూడా స్తందర్ిశంచడానికి గొపప పరదేశం మర్ియు వివిధ్ రకాల 

వలస్త పక్షులు మర్ియు మొస్తళాకు నిలయం. 
 మ దక్ కేథ్డరల్ అనేది మ థ్డిస్్ట కెైైస్్తవ శాఖకు చెందిన ఏకశిలా చర్ిచ మర్ియు పరపంచంలో ర్ెండవ 

అతిపెదద  డియోసెస్ట. 
 గోతిక్ శ ైలిలో ఉనన వాస్తస్ శిలపం చూడడానికి ఒక అదసుతం. 

నగరంలో మర్యిు చసటట్ పకకల ఉనన పరసదిి  పరదశేాలు : 

 మ దక్ కోట 
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 మ దక్ కేథ్డరల్ 
 పో చారం వనాపరా ణుల అభయారణాం 
 ఎడితనూరు గుహ 
 పుర్ావస్తస్  మూాజియం 

  

నల్గ ండ 

 నల్గ ండ నగరం ర్ెండు కొండల మధ్ా ఉంది మర్ియు వివిధ్ కొండ కోటలకు పరసిదిి  చెందింద.ి 
 కృష్టాా , మూసీ నది, ఆలేరు, పెదద వాగు, డిండ,ి పాలేరు నదసలు నగరం గుండా పరవహిస్తూ్  వివిధ్ స్తహజ 

వనరులతో స్తసస్తంపననం చేస్తస్ నానయి. 
 పరపంచంలోనే అతిపెదద ర్ాతి కట్డం, నాగారుె న సాగర్ ఈ నగరంలో ఉంద ిమర్ియు ఈ పరా ంతంలో 

నీటిపారుదలకి పరధాన వనరుగా ఉంద.ి 
 ఈ పట్ణం పుర్ాతన దేవాలయాలు మర్ియు సామరక కట్డాలకు కూడా పరసిదిి చెందింది. 

నగరంలో మర్యిు చసటట్ పకకల ఉనన పరసదిి  పరదశేాలు : 

 దేవరకొండ కోట 
 భ ంగ ర్ కోట 
 ర్ాచకొండ కోట 
 మేళాచెరువ 
 నాగారుె న సాగర్ డాామ్ 
 ఎత్ిపో తల జలపాతాలు 
 కొలనసపాక 

  

రంగార్ెడిి  

 1978లో హ ైదర్ాబాద్ జిలాా  నసంచి విడిపో యి రంగార్ెడిి  ఏరపడింది. 
 ఈ పట్ణం పరా థ్మికంగా గరా మీణ జిలాా  మర్ియు దేవాలయాలకు పరసిదిి చెందింది. 
 అనంత పదమనాభసావమి ఆలయం ఇకకడ పరధాన పర్ాాటక ఆకరషణ. 
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 ఉసామన్ సాగర్ స్తరస్తసు కూడా స్తందర్ిశంచడానికి గొపప పరదేశం. 
 అయితే ఈ పట్ణం తెలంగాణలోని మిగిలిన నగర్ాల కంట ేతకుకవ ఆకరషణలనస కలిగి ఉంది మర్ియు 

ఇది హ ైదర్ాబాద్కు దగగరగా ఉననందసన ఒక ర్ోజులో కవర్ చేయవచసచ. 

నగరంలో మర్యిు చసటట్ పకకల ఉనన పరసదిి  పరదశేాలు : 

 అనంతగిరి్ కొండలు 
 మహేశవరం 
 ఉసామన్ సాగర్ స్తరస్తసు 
 కీస్తరగుట్ దేవాలయం 
 శామీర్ పేట్ లేక్ వూా 

  

  

 


