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నీటి పారుదల సౌకర్ాాలు 
వ్యవ్సాయోత్పతి్తలో సాగునీరు అత్యంత్ కీలకమ ైన ఉత్పతి్త కారకం. అందువ్లల  రాష్్టర ప్రభుత్వం 
ర ైత్ులకు సకాలంలో సాగునీరు అందించడాన్ని ప్రత్తష్ా్ త్మకంగా తీసుకుంది. నీటి పారుదల 
సౌకరాయల అభివ్ృదిికి 2014-15 రాష్్టర బడజెట లో రూ. 8,492.75 కోటలల  కేటాయంచారు. 
రాష్్టరంలో నీటి పారుదల సదుపాయాలను ప్రధానంగా 4 రకాలుగా విభజంచవ్చుు. అవి: 
1. కాలువ్లు 
2. బావ్ులు 
3. చజరువ్ులు 
4. ఇత్ర ఆధారాలు 
తజలంగాణ రాష్్టరంలో మిగతా ఆధారాల కంటే బో రుబావ్ుల దావరా లభించే నీటి పారుదల సౌకరాయలే 
ప్రధానమ ైనవిగా ఉనిటలల  ప్టి్క దావరా గమన్నంచవ్చుు. 

• 1960-61లో చజరువ్ుల కింద సేదయం చేసుి ని భూమి 60 శాత్ం ఉండగా, 2013-14 

నాటికి ఇది 8.94 శాతాన్నకి త్గ్గంది. 
• 1960-61లో బావ్ుల దావరా సేదయం చేసే భూమి 19.01 శాత్ం ఉండగా 2013-14 నాటికి 

ఇది 73.83 శాతాన్నకి పరె్గ్ంది. 
• కాలువ్ల దావరా సాగయయయ భూమి ఎకుువ్గా ఉని జలాల లు.. 1. నలలగ ండ, 2. కర ంనగర్; 

త్కుువ్గా ఉని జలాల లు.. 1. రంగార డడి , 2. మ దక్. 
• చజరువ్ుల దావరా సాగయయయ భూమి ఎకుువ్గా ఉని జలాల లు.. 1. వ్రంగల్, 2. ఖమమం; 

త్కుువ్గా ఉని జలాల లు.. 1. రంగార డడి , 2. న్నజామాబాద్ 

• బావ్ుల దావరా సాగయయయ భూమి ఎకుువ్గా ఉని జలాల లు.. 1. కర ంనగర్, 2. వ్రంగల్; 

త్కుువ్గా ఉని జలాల లు.. 1. రంగార డడి , 2. మ దక్ 



కాలువలు 
నీటి పారుదల సౌకరాయలోల  ముఖయమ ైనవి కాలువ్లు. వీటి న్నరామణం, న్నరవహణ అధిక వ్యయంతో 
కూడుకునిదజైనప్పటికీ ఎకుువ్ విసతి రణంలో భూమికి సాగునీటని్న అందసిాి య. కాలువ్ల కింద 
ఉని సేదయప్ు భూమి 1960-61లో 19 శాత్ం ఉండగా, 2011-12 నాటికి ఇది కరమంగా 16 

శాతాన్నకి త్గ్గంది. 
కాలువ్లు ప్రధానంగా మూడు రకాలు. అవి: 1) శాశ్వత్ కాలువ్లు, 2) ఇనన డేష్టన కాలువ్లు, 
3) న్నలవ నీటి కాలువ్లు 
 

బావులు 
బావ్ులు సాధారణంగా ర ండు రకాలు. అవి: సాధారణ బావ్ులు, గ ట్ప్ు బావ్ులు. గ ట్ప్ు 
బావ్ులు తజలంగాణలో సాగునీటికి అత్యంత్ ప్రధాన ఆధారం. ప్రభుత్వ, వాణజియ బాయంకులు గ ట్ప్ు 
బావ్ుల త్వ్వకాన్నకి రుణ సౌకరాయలు కల్పంచడం వ్లల  భూగరభ నీటని్న 
విన్నయోగ్ంచుకోగలుగుత్ునాిరు. గ ట్ప్ు బావ్ుల న్నరామణం ఖరుుతో కూడడన ప్రకిరయ 
అయనప్పటికీ వీటి దావరా సాగు చేసే భూమి ఎకుువ్గా ఉంది. 
1960-61లో బావ్ుల దావరా 19.01 శాత్ం నీటి పారుదల సౌకరాయలు అందుబాటలలో ఉండగా 
2013-14 నాటికి ఇది 73.83 శాతాన్నకి పెర్గ్ంద.ి ప్రసుి త్ం బావ్ుల దావరా 21 లక్షల హెకా్ రల 
భూమి సాగు చేసుి నాిరు. 
 

చెరువులు 
సాధారణంగా చజరువ్ులు వ్రషం నీటితో న్నండడ ర ైత్ులకు అవ్సరమ ైన సాగునీటని్న అందసిుి నాియ. 
ద ంతోపాటల చపే్లు, ర యయల పెంప్కాన్నకి కూడా దోహదప్డుత్ునాియ. చజరువ్ులు ర ండు 
రకాలు. అవి: 
1) సహజంగా ఏరపడేవి 

2) మానవ్ న్నర్మత్మ ైనవి. 
రాష్్టరంలో అత్తపదెద  చజరువ్ుల నుంచి ఊట చజరువ్ులు, చిని కుంటల వ్రకు దాదాప్ు 46,000 నీటి 



సంరక్షణ న్నరామణాలునాియ. ఇవ్నీి రాష్్టరంలో సాగునీరు, వాణజియ, గృహావ్సరాలకు కావాల్ిన 
నీటని్న అందసిుి నాియ. 
చజరువ్ుల కింద సేదయం చసేే భూమి విసతి రణం 1960-61లో 60 శాత్ం ఉండగా, 2013-14 నాటికి 
8.94 శాతాన్నకి త్గ్గంద.ి 2010 నాటికి దాదాప్ు 3 లక్షల హెకా్ రల భూమికి చజరువ్ుల దావరా నీటి 
పారుదల సౌకరాయలు అందుత్ునాియ. 

• మిగతా ఆధారాలతో పో ల్ునప్ుపడు రాష్్టరంలో బో రు బావ్ుల దావరా లభించ ేనీటి పారుదల 
సౌకరాయలు ప్రధానమ ైనవిగా ఉనాియ. 

• 1960-61లో చజరువ్ుల కింద సేదయం చేసుి ని భూమి 60 శాత్ం ఉండగా, 2013-14 

నాటికి ఇది 8.94 శాతాన్నకి త్గ్గంది. 
• 1960-61లో బావ్ుల దావరా సేదయం చేసే భూమి 19.01 శాత్ం ఉండగా 2013-14 నాటికి 

ఇది 73.83 శాతాన్నకి పరె్గ్ంది. 
• కాలువ్ల దావరా సాగయయయ భూమి ఎకుువ్గా ఉని జలాల లు.. 1. నలలగ ండ, 2. కర ంనగర్; 

త్కుువ్గా ఉని జలాల లు.. 1. రంగార డడి , 2. మ దక్. 
• చజరువ్ుల దావరా సాగయయయ భూమి ఎకుువ్గా ఉని జలాల లు.. 1. వ్రంగల్, 2. ఖమమం; 

త్కుువ్గా ఉని జలాల లు.. 1. రంగార డడి , 2. న్నజామాబాద్ 

• బావ్ుల దావరా సాగయయయ భూమి ఎకుువ్గా ఉని జలాల లు.. 1. కర ంనగర్, 2. వ్రంగల్; 

త్కుువ్గా ఉని జలాల లు.. 1. రంగార డడి , 2. మ దక్ 

 

ర్ాష్్టరంలోని ముఖ్ామ ైన నీటిపారుదల పాాజకెు్ లు 
నాగారుు న సాగర్ పాాజెకు్ : ప్రప్ంచంలో అత్తపదెద  బహుళారథ సాధక పరా జ కు్ . ద న్ని కృష్ాణ నదిపెై 
నలల గ ండ, గుంటూరు (ఏపత) జలాల ల సరహ్దుద లోల  న్నర్మంచారు. కుడడ కాలువ్ దావరా ఆంధరప్రదేశ కు 
1.113 మిల్యన హెకా్ రల భూమికి, ఎడమ కాలువ్ దావరా తజలంగాణలోన్న 0.32 మిల్యన 
హెకా్ రల భూమికి సాగునీరు అందిసుి నాిరు. 
శ్రీశ ైలం పాాజెకు్ : ద న్ని కృష్ాణ నదిపెై మహబూబ నగర్, కరూిల్ (ఏపత) జలాల ల సర్హదుద లోల  



న్నర్మంచారు. ఎడమ కాలువ్ దావరా 4.20 లక్షల ఎకరాల భూమికి సాగునీరు లభిసోి ంద.ి 
శ్రీర్ాం సాగర్ పాాజకెు్ : ద న్ని గోదావ్ర్ నదిపెై న్నజామాబాద్ జలాల లోన్న పో చంపాడు వ్దద  న్నర్మంచారు. 
ద న్న ముఖయ లక్షయం రాష్్టరంలోన్న 5 జలాల లకు (కర ంనగర్, వ్రంగల్, ఆదిలాబాద్, నలలగ ండ, 

ఖమమం) తాగు, సాగు నీటిన్న అందించడం. ఈ పరా జ కు్  కింద 4.011 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు 
లభిసోి ంద.ి 
కడెం పాాజెకు్ : ద న్ని శ్రరరాం సాగర్ పరా జ కు్ లో అంత్రాభగంగా ఆదిలాబాద్ జలాల లోన్న కడజం నదిపెై 
న్నర్మంచారు. ఈ పరా జ కు్  ఆదిలాబాద్ జలాల లో 25,000 ఎకరాల భూమికి సాగునీరు అందిసిో ంది. 
ఎలల ంపల్లల పాాజెకు్ : కర ంనగర్, ఆదిలాబాద్ జలాల ల సర్హదుద లోల  ఎలల ంప్ల్ల వ్దద  గోదావ్ర్ నదిపెై 
ద న్ని న్నర్మంచారు. ఈ పరా జ కు్  కింద ప్రసుి త్ం 2.20 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు లభిసిో ంది. 
పుల్లచంతల పాాజెకు్ : నలలగ ండ, గుంటూరు (ఏపత) జలాల ల మధయ కృష్ాణ నదపిె ైఈ పరా జ కు్ ను 
న్నర్మంచారు. తజలంగాణ రాష్్టరంలో ఈ పరా జ కు్  కింద 2.7 లక్షల ఎకరాల భూమికి సాగునీరు 
అందిసుి నాిరు. 
దిగువ మానేరు డాాం: కర ంనగర్ జలాల లో మానేరు నదిపెై ఈ పరా జ కు్ ను న్నరమ్ంచారు. కాకతీయ 
కాలువ్కు మళ్లంచాల్ిన నీటని్న ఆనకట్ దావరా న్నలవ చేసతి  కరమబదింగా నీటని్న విడుదల 
చేసాి రు. కర ంనగర్, వ్రంగల్ జలాల ల తాగునీటి అవ్సరాలను తీరుడంతో పాటల 5.65 లక్షల 
ఎకరాలకు సాగునీరు అందిసుి నాిరు. 
కొమరం భం పాాజకెు్ : ఆదలిాబాద్ జలాల లోన్న ఆసిఫాబాద్ సమీప్ంలో పెదదవాగు నదిపెై ఈ పరా జ కు్  
న్నర్మంచారు. ఈ పరా జ కు్  ఎడమ కాలువ్ కింద 2,000 ఎకరాలు, కుడడ కాలువ్ కింద 2,500 

ఎకరాల భూమికి సాగునీరు అందిసుి నాిరు. 
డాక్ర్ బి.ఆర్. అంబేదకర్ పాాణహిత చేవెళ్ల  పాాజెకు్ : ఈ పరా జ కు్ కు జాతీయ హో దా కల్పంచే 
ప్రత్తపాదన కేందర ప్రభుత్వ ప్ర్శ్రలనలో ఉంది. భవిష్టయత్ుి లో సుమారు 7 జలాల లకు 180 
టీఎమ సతల నీటని్న అందించాలనే ఉదేదశ్ంతో ద న్ని గోదావ్ర్ నదపిెై న్నరమ్ంచే ప్రయత్ిం చసేుి నాిరు. 
ఈ పరా జ కు్  దావరా 16.40 లక్షల ఎకరాల భూమికి సాగునీరు అందించనునాిరు. 
నకకల గండి పాాజెకు్ : నలలగ ండ జలాల లోన్న తీవ్రమ నై ఫ్ోల ర ైడ్ ప్రభావిత్ పరా ంతాలు, మహబూబ నగర్ 
జలాల లోన్న కొన్ని కరవ్ు పరా ంతాలకు కావాల్ిన సాగునీటిన్న అందించాలనే లక్షయంతో ద న్ని 



న్నర్మంచారు. ఈ పరా జ కు్  కింద 3.41 లక్షల ఎకరాల భూమికి సాగునీరు అందిసుి నాిరు. 
పాలమూరు-రంగార్డెిి  ఎతి్తపో తల పథకం: ద న్ని కృష్ాణ నదిపెై న్నర్మంచనునాిరు. ఈ పరా జ కు్  
ముఖయ లక్షయం హెైదరాబాద్ నగరాన్నకి తాగునీటని్న అందించడంతో పాటల మహబూబ నగర్ జలాల లో 
7 లక్షల ఎకరాలు, రంగార డడి  జలాల లో 2.7 లక్షల ఎకరాలు, నలలగ ండ జలాల లో 0.3 లక్షల ఎకరాల 
భూమికి సాగునీరు అందంిచడం. 
జూర్ాల-పాకాల వరద నీటి కాలువ: ఈ పరా జ కు్  న్నరామణంపెై అధయయనం జరుగుతోంది. జూరాల 
పరా జ కు్  ముందు గటల్  నుంచి వ్రంగల్ జలాల లోన్న పాకాల ర్జరావయర్ వ్రకు ఈ వ్రద కాలువ్ 
న్నరామణం చపే్ట్నునాిరు. వ్రద సమయంలో 70 టీఎంసతల నీటని్న త్రల్ంచడం దావరా 
మహబూబ నగర్, నలలగ ండ, వ్రంగల్ జలాల లోల న్న కరవ్ు పతడడత్ పరా ంతాలోల  ఉని దాదాప్ు 700 
చజరువ్ులకు నీటని్న అందంిచాలనేది ద న్న లక్షయం. 
నిజ ం సాగర్ డాాం: న్నజామాబాద్ జలాల లోన్న అచుంపేట, భంజప్ల్ల గార మాల మధయ గోదావ్ర్ 
ఉప్నది మంజీరా నదపిెై న్నర్మంచారు. ఈ డాయం దావరా 2.31 లక్షల ఎకరాల భూమికి సాగునీరు 
అందిసుి నాిరు. ద న్న దావరా న్నజామాబాద్ జలాల లోన్న బాని వాడ, బో ధన, న్నజామాబాద్, ఆరూమర్ 
పరా ంతాలు లబి్ధ ప ందుత్ునాియ. 
దేవాదుల ఎతి్త పో తల పథకం: భారత్దేశ్ంలోన్న ముఖయమ ైన ఎతి్తపో త్ల ప్థకాలోల  ఇది ఒకటి. ఇది 
ఆసయిాలో ర ండో  అత్తపదెద  ఎతి్తపో త్ల ప్థకం. ద న్ని వ్రంగల్ జలాల లోన్న దేవాదుల వ్దద  
న్నర్మంచారు. ఇది ప్రతేయకంగా గోదావ్ర్ నది నుంచి నీటని్న ఎతి్డాన్నకి రూప ందించిన ప్థకం. ఈ 
పరా జ కు్  దావరా రాష్్టరంలోన్న కరవ్ు పతడడత్ పరా ంతాల నై వ్రంగల్, నలలగ ండ, ఖమమం జలాల లకు 
తాగునీటని్న అందించడంతో పాటల, 6.21 లక్షల ఎకరాల భూమికి సాగునీరు అందిసుి నాిరు. 
 

వివిధ నీటిపారుదల సదుపాయాల క ంద ఉనన భూ విస్తి రణం 

సంవతసరం 
కాలువలు 
(శాతం) 

బావులు 
(శాతం) 

చెరువులు 
(శాతం) 

ఇతర 
ఆధార్ాలు 
(శాతం) 

నికర భూమి 
(హెకా్ రలలో) 

మొతిం భూ 
విస్తి రణం 

(హెకా్ రలలో) 



1960-61 19 19.1 60 1.99 6,90,000 7,96,000 

1980-81 28 33.08 36 2.92 9,82,000 12,46,000 

2007-08 14.02 74.78 08.78 2.68 17,49,000 24,46,000 

2010-11 16.8 70.39 10.17 2.64 20,05,000 29,99,000 

2013-14 14.85 73.83 08.94 2.38 22,89,000 31,64,000 

 
 

జిలాల ల వార్ీగా వివిధ నీటి పారుదల సౌకర్ాాల క ంద ఉనన భూ విస్తిరణం హెకా్ రలలో (2009-10 

పాకారం) 

జిలాల  
కాలువల దాార్ా 
స్ేదామయ్యా 
భూమి 

చెరువుల 
దాార్ా స్ేదాం 
చేస్ే భూమి 

బావుల దాార్ా 
స్ేదాం చేస్ే 
భూమి 

ఇతర ఆధార్ాల 
దాార్ా స్ేదాపు 
పర్ిమాణం 

మొతిం 
భూమి 

ఖమమం 89,340 (32.0%) 
58,522 

(21.0%) 

10,77,46 

(38.6%) 
23,443 (8.4%) 27,90,51 

నలలగ ండ 1,48,021 

(31.0%) 

28,197 

(5.9%) 

2,79,389 

(58.6%) 
22,633 (4.73%) 4,78,240 

కర ంనగర్ 1,25,273 

(20.9%) 

52,381 

(8.7%) 

4,22,890 

(70.4%) 
---- 6,00,544 

న్నజామాబాద్ 66,043 (19.5%) 
11,457 

(3.4%) 

2,52,527 

(74.7%) 
7,905 (2.4%) 3,37,932 

ఆదిలాబాద్ 18,963 (15.4%) 
18,421 

(15.0%) 

83,043 

(67.5%) 
62,567 (2.1%) 1,22,994 

మహబూబ నగర్ 41,755 (12.1%) 
19,667 

(5.7%) 

2,71,710 

(78.6%) 
12,543 (3.6%) 3,45,675 



వ్రంగల్ 10,126 (2.1%) 
98,076 

(20.1%) 

3,73,625 

(76.7%) 
5,491 (1.1%) 4,87,318 

రంగార డడి  1,334 (1.3%) 6,088 (5.8%) 
96,526 

(91.3%) 
1,799 (1.6) 1,05,747 

మ దక్ 3,032 (1.3%) 
12,415 

(5.1%) 

2,23,503 

(92.6%) 
2,347 (1.0) 2,41,297 

తజలంగాణ రాష్్టరం 5,03,887 

(16.8%) 

3,05,224 

(10.2%) 

21,10,959 

(70.4%) 
78,728 (2.6%) 2,998,798 

 

తెలంగాణ జిలాల లోల  పావహసిుి నన నదులు 

ఆదిలాబాద్ 
గోదావ్ర్, పెన గంగా, వారాద , పరా ణహిత్, కడజం, ఎరరవాగు, పెదదవాగు, సిద,సుదదవాగు, 
రాల్వాగు, వ్టి్వాగు. 

కర ంనగర్ గోదావ్ర్, మానేరు, బొ గుగ ల వాగు. 

వ్రంగల్ గోదావ్ర్, ఆలేరు, మునేిరు, పాలేరు, కిననిరసాన్న,సల్వాగు, వనైరా, సంపెనివాగు. 

ఖమమం 
మునేిరు, గోదావ్ర్, కిననిరసాన్న, వనైరానది, శ్బర,్ పాలేరు, ఆలేరు, ముకుమామిడడ 
వాగు, కొట్లేరు, గుండలవాగు, మోడడకుంట వాగు. 

నలలగ ండ కృష్ాణ , మూసత, ఆలేరు, పాలేరు, పెదదవాగు, దిండడ, హాల్య. 

న్నజామాబాద్ గోదావ్ర్, మంజీరా, ప్ులాంగు, ఆలేరు, కలాయణ,ి ఎడలక ట్. 

మ దక్ మంజీరా, కుటేల రు, వాల్దద. 

మహబూబ నగర్ కృష్ాణ , త్ుంగభదర, దిండడ, పెదదవాగు, చినివాగు. 



రంగార డడి  మూసత, జూట ప్ల్ల వాగు, ప్ర్గ  వాగు, కోటిప్ల్ల, ఈసి. 

హెైదరాబాద్ మూసత నది. 

 

తెలంగాణ ర్ాష్్టరంలో వివిధ పంటల ఉతపతి్త, ఉతాపదకతలోల  మొదటి సాా నంలో ఉనన జిలాల లు (2013-14) 

 

పంట 
ఉతపతి్తలో మొదటి సాా నంలో 
ఉనన జిలాల లు 

ఉతాపదకతలో మొదటి 
సాా నంలో ఉనన జిలాల  

సాగు విస్తి రణంలో మొదటి 
సాా నంలో ఉనన జిలాల  

వ్ర ్

1. కర ంనగర్ 

2. న్నజామాబాద్ 

3. వ్రంగల్ 

న్నజామాబాద్ కర ంనగర్ 

గోధుమ 

1. మ దక్ 

2. ఆదిలాబాద్ 

3.న్నజామాబాద్ 

న్నజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ 

మొకుజొని 

1. మహబూబ నగర్ 

2. మ దక్ 

3. కర ంనగర్ 

ఖమమం మహబూబ నగర్ 

జొని 

1. మహబూబ నగర్ 

2. ఆదిలాబాద్ 

3. మ దక్ 

కర ంనగర్ మహబూబ నగర్ 



సజెలు 
1. న్నజామాబాద్ 

2. మహబూబ నగర్ 

3. నలలగ ండ 

నలలగ ండ న్నజామాబాద్ 

రాగులు 
1. మహబూబ నగర్ 

2. రంగార డడి  
రంగార డడి  మహబూబ నగర్ 

ప్ప్ుపధానాయలు 
1. మహబూబ నగర్ 

2. మ దక్ 

3. ఆదిలాబాద్ 

న్నజామాబాద్ మహబూబ నగర్ 

పెసలు 
1. నలలగ ండ 

2. మ దక్ 

3. వ్రంగల్ 

రంగార డడి  నలలగ ండ 

కందులు 
1. మహబూబ నగర్ 

2. ఆదిలాబాద్ 

3. రంగార డడి  

కర ంనగర్ మహబూబ నగర్ 

మినుములు 
1. మ దక్ 

2. న్నజామాబాద్ 

3. ఆదిలాబాద్ 

ఖమమం మ దక్ 

శ్నగలు 
1. న్నజామాబాద్ 

2. మ దక్ 

3. మహబూబ నగర్ 

న్నజామాబాద్ న్నజామాబాద్ 

సోయాబీన 

1. న్నజామాబాద్ 

2. ఆదిలాబాద్ 

3. మ దక్ 

న్నజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ 



నతనన గ్ంజలు 
1. మహబూబ నగర్ 

2. న్నజామాబాద్ 

3. ఆదిలాబాద్ 

ఖమమం మహబూబ నగర్ 

వేరుశ్నగ 

1. మహబూబ నగర్ 

2. వ్రంగల్ 

3. నలలగ ండ 

న్నజామాబాద్ మహబూబ నగర్ 

నువ్ువలు 
1. కర ంనగర్ 

2. న్నజామాబాద్ 

3. ఆదిలాబాద్ 

కర ంనగర్ కర ంనగర్ 

కుసుమ 

1. మ దక్ 

2. న్నజామాబాద్ 

3. రంగార డడి  

రంగార డడి  మ దక్ 

ప దుద  
త్తరుగుడు 

1. మ దక్ 

2. న్నజామాబాద్ 

3. మహబూబ నగర్ 

మ దక్ మ దక్ 

ఆముదం 

1. మహబూబ నగర్ 

2. నలలగ ండ 

3. రంగార డడి  

మహబూబ నగర్ మహబూబ నగర్ 

చజరకు 
1. మ దక్ 

2. న్నజామాబాద్ 

3. ఖమమం 

నలలగ ండ మ దక్ 

ప్తి్త 

1. నలలగ ండ 

2. ఆదిలాబాద్ 

3. వ్రంగల్ 

ఖమమం నలలగ ండ 



ప గాకు 
1. ఖమమం 

2. మహబూబ నగర్ 

3. న్నజామాబాద్ 

కర ంనగర్ మహబూబ నగర్ 

మిరప్ 

1. ఖమమం 

2. వ్రంగల్ 

3. మహబూబ నగర్ 

ఖమమం ఖమమం 

ప్సుప్ు 
1. కర ంనగర్ 

2. న్నజామాబాద్ 

3. వ్రంగల్ 

ఆదిలాబాద్ కర ంనగర్ 

ఉల్ల 
1. మ దక్ 

2. మహబూబ నగర్ 

3. న్నజామాబాద్ 

మ దక్ మహబూబ నగర్ 

మామిడడ 
1. కర ంనగర్ 

2. ఖమమం 

3. మహబూబ నగర్ 

కర ంనగర్ ఖమమం 

 


