
తెలంగాణ ప్రభుత్వము 
భూగర్భ జల శాఖ 

భూగర్భ జల స్థితి గత్ులు – ఆగస్టు -2018 

 

 భూగర్భ జల శాఖ ప్ర  మాసములో 857 ప్ ిశీలక బావుల ద్వా ా భూగర్భ జల మట్టములను 
584 మండలముల ద్వా ా  సేక ించి విశలేషణ జర్ుప్డ  ైనద్ి. 
 

 సా వర్ణ వర్పాతము ఈ సంవత ర్ము ఆగస్టు -2018  మాసము వర్కు ాషట రములో 587 .  

గాను 576  .  నమోదుకాబడినద్ి. అంట్ ేకు ిసిన వర్పాతం సా వర్ణ వర్పాతము (2%) 

తకుువ గా  నమోద ంద్ి. 
 

 గత సం.2017 ఆగస్టు  మాసములో 10.13 ట్రే్ ాషట ర స ాస ి నీట్ి మట్టములకు గాను ఈ 

సం.2018 ఆగసుట లో 9.74 ట్రే్ గా నమోదు కాబడి 0.39  పెర్ుగుదల కనబడినద్ి.   
 

 మొతతము 31  జిలాే లకు గాను ఆగస్టు  2017  మాసము నుండి ఆగస్టు  2018  తో పో ల్చిన 16 

జిలాే లలో మాతర ే పెర్ుగుదల భూగర్భ జలమట్టములు (0.10 ట్ర్ుే  మహబూబాబాద్ 
మరియు 3.77 ట్ర్ుే  వగర్  కర్నూలోే  కలాకు ిత ల్చఫ్టట ఇ ిగేషన్ మ ియు షన్ కాక య 
ట్ాయంకుల వలన ఎకుువగా వుంద్ి) మ ియు  15 జిలాే లలో తగుు దల(-3.80  దక్ ట్ర్ుే   
మరియు 0.26  సూర్య పేట్లో ) గమనంచడ  ైనద్ి .  
 

 ే-2018 మాసము నుండ ిఆగస్టు  -2018 వర్కు 3.04 ట్రే్ ేర్  భూగర్భ జలమట్టములు 
పెర్ుగుదల గమనంచడ  ైనద్ి మ ియు  జులై-2018 మాసముతో  పో ల్చిన  భూగర్భ 

జలమట్టములు ఆగస్టు  -2018 మాసములో 1.24 ట్రే్  ేర్ పెర్ుగుదల గమనంచడ  ైనద్ి. 
 

 మొత్తం 31 జిలలా లకు గాను , 11 జిలలా లు అనగా  హ ైదరాబాద్, జనగాం, మహబూబనగర్, మెదక్ 

,నాగర్  కర్ననల్, నల్గ ండ , సంగారెడ్డి , స్థద్దిపేట, వికారాబాద్, వనప్రిత మరియు యలద్ాద్దర 
జిలాే లలో సా వర్ణ వర్పాతములో తగుు దల గమనంచడ  ైనద్ి. అందులో 7 జిలలా లు అనగా  
హ ైదరాబాద్ జనగాం, నల్గ ండ సంగారెడ్డి , స్థద్దిపేట,వికారాబాద్ మరియు యలద్ాద్దర జిలాే లలో 
అతయంత లోతులో జలమట్టములు గమనంచడ  ైనద్ి. ఎందుకనగా ప్డిన వర్పాతం కంట్ ే

ఎకుువగా నీట్ిన వినయోగించడం వలన ఇలా గమనంచడ  ైనద్ి 
     సంచవలకులు 

          Sd/-Dr.Pandith madhnure 

తెలంగాణ ప్రభుతాము 

వర్ప్ు నీట్ిన ఒడిసి ప్డద్వం- భూగర్భ జలాల్చూ కాపాడుద్వం 

 

 



ఆగస్టు-
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2018
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నవంబర్-2017 -18

జులై-

2018

1 ఆదిలాబాద్ 5.64 6.54 14.83 4.00 1.94 3.70 4.60 12.89 2.06

2 భద్రాద్రది  కొత్త డం 6.22 7.87 12.31 7.73 4.52 1.70 3.35 7.79 3.21

3 భోపాలపలి్ల  జయశంకర్ 8.43 9.02 12.42 9.49 7.34 1.09 1.68 5.08 2.15

4 హైద బాద్   5.62 5.60 9.39 7.37 7.86 -2.24 -2.26 1.53 -0.49

5 జగితా్య ల 6.52 6.52 9.14 6.38 4.31 2.21 2.21 4.83 2.07

6 జనగం 11.57 9.16 12.79 13.18 13.32 -1.75 -4.16 -0.53 -0.14

7 జో లాంబ గాా ల్ 10.18 3.94 9.78 9.94 11.01 -0.83 -7.07 -1.23 -1.07

8 కామా రెడి్డ 10.41 9.92 16.84 15.40 12.97 -2.56 -3.05 3.87 2.43

9 కరంనగర్ 9.75 8.04 12.70 11.24 7.19 2.56 0.85 5.51 4.05

10 ఖమ్ ం 5.22 4.85 8.32 5.94 3.28 1.94 1.57 5.04 2.66

11 కొ రం  భం 7.49 7.47 8.94 6.37 5.01 2.48 2.46 3.93 1.36

12 మ్హబూబాబాద్ 4.75 5.39 10.05 6.82 4.65 0.10 0.74 5.40 2.17

13 మ్హబూబన గర్ 17.24 9.69 16.00 14.20 14.12 3.12 -4.43 1.88 0.08

14 మ్ంచ యల్ 6.24 6.01 8.62 6.43 4.31 1.93 1.70 4.31 2.12

15 దక్ 16.50 13.95 21.18 20.46 20.3 -3.80 -6.35 0.88 0.16

16 డ్చ ల్ 10.23 6.57 12.63 9.44 12.02 -1.79 -5.45 0.61 -2.58

17 గర్  కర్నన ల్ 16.48 11.62 13.32 13.30 12.71 3.77 -1.09 0.61 0.59

18 నల్గ ండ్ 11.97 8.64 12.40 12.07 12.42 -0.45 -3.78 -0.02 -0.35

19 ర ల్ 9.95 9.42 13.48 10.27 6.72 3.23 2.70 6.76 3.55

20 మాబాదు 11.16 9.33 15.63 13.50 10.15 1.01 -0.82 5.48 3.35

21 దదపలి్ల 7.88 8.95 11.52 8.93 6.24 1.64 2.71 5.28 2.69

22 రంగరెడి్డ 15.64 9.78 17.24 16.36 16.36 -0.72 -6.58 0.88 0.00

23 సంగరెడి్డ 15.69 11.11 17.53 16.42 16.49 -0.80 -5.38 1.04 -0.07

24 సిదిద ట 14.12 11.41 16.68 16.49 15.46 -1.34 -4.05 1.22 1.03

25 జనన  సి సిలి 12.58 12.29 15.06 16.42 15.3 -2.72 -3.01 -0.24 1.12

26 సూరా  ట 8.27 8.11 10.53 10.18 8.53 -0.26 -0.42 2.00 1.65

27 కా బాద్ 13.98 10.14 16.05 15.14 15.38 -1.40 -5.24 0.67 -0.24

28 వనప త 8.80 6.13 7.32 7.41 6.91 1.89 -0.78 0.41 0.50

29 వరంగల్(ద్రగ ణ) 6.47 6.63 10.04 7.84 5.3 1.17 1.33 4.74 2.54

30 వరంగల్ (పటుణ) 6.39 5.42 10.11 8.51 6.97 -0.58 -1.55 3.14 1.54

31 యాాద్రది 12.55 9.58 13.32 12.94 12.72 -0.17 -3.14 0.60 0.22

లంగణ 10.13 8.36 12.78 10.97 9.74 0.39 -1.38 3.04 1.24

సగటు జులై -2018 మాసపు క ష్ు టి మ్టు లు =1.94 టరి్ల ఆదిలాబాద్ లిా
సగటు జులై -2018 మాసపు గ ష్ు టి మ్టు లు  20.30 టరి్ల  దక్ లిా

గర  జల గ ష్ు ర్ల దల జులై  -2017  నండ్డ జులై -2018)=3.77 టరి్ల గర్  కర్నన ల్ లిా
గర  జల క ష్ు  ర్ల దల జులై  -2017  నండ్డ జులై  -2018)=0.10 టరి్ల  మ్హబూబాబాద్   లిా

క్రమ 

సం
ఖ్య .

లిా

లంగణ ద్రప తా్

గర  జల శాఖ

లిాల రగ గర  జల మ్టు లు ( టరలిో ) వ లు

సగటు టి మ్టు లు ( )

  ఆగస్టు-2018 టి మ్టు ల 

హెచ్చచ త్ గలు ( ) ది వ
మాస లతో పోల్లచ


