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આંધપ્રદેળ 

 

 વીભાઓ :- ઉત્તય-શ્ચિભભાાં તેરાંગણા,ઉત્તયભાાં છતીવગઢ,ઉત્તય-પલૂવભાાં ઓડીળા, શ્ચિભભાાં 

કણાવટક, દક્ષિણભાાં તશ્ચભરનાડુ તથા પલૂવભાાં ફાંગાની ખાડી આલેર છે. બાયતની ઉત્તય પલૂવ 

છેડે આલેલુાં યાજમ છે. 

 િેત્રપ :- ૧,૬૦,૨૦૫ (ચો.કક.શ્ચભ) 

 દેળભાાં સ્થાન :- ૮મ ુ 

 સ્થાના :- તા. ૧/૧૦/૧૯૫૩  

 ાટનગય :- અભયાલતી 

 વૌથી ભોટુાં ળશયે :- શૈદયાફાદ  

 યાજ્માર :-ઈ.એવ.એવ. નયશ્ચવિંશભન 

 મખુ્મભાંત્રી  :- ચાંદ્રાફાબ ુનામડુ  

 સ્ીકય :- કે.શ્ચળલપ્રવાદ યોમ  

 યાજબાા :- તેલગુ ુ 

 યાજ્મ િી :- નીરકાંઠ  
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 યાજ્મ શ ુ:- કાીમાય  

 યાજ્મ વિૃ :- રીભડો  

 યાજ્મ ફૂર :- રીરી  

 યાજ્મ પ :- કેયી  

 યાજ્મ ગીત :- ભા તેલગુ ુતલ્રીકી.... 

 યાજ્મ નતૃ્મ :- કચૂીપડુી  

 યાજ્મ યભત :- કફડ્ડી  

 યાજ્મ તશલેાય :-ઉગાદી  

 શાઈકોટવ  :- શૈદયાફાદ (૧૯૫૪) 

 ન્મામાધીળોની વાંખ્મા :- ૨૭  

 મખુ્મ ન્મામાધીળ :- યભેળ યાંગનાથન  

 કુર લસ્તી :- ૪,૯૩,૮૬,૭૯૯ 

 લસ્તી ક્રભ :- ૧૦ભો  

 લસ્તી ગીચતા :- ૩૦૮  

 જાશ્ચત પ્રભાણ :-૯૯૬ 

 વાિયતાનો દય :- ૬૭.૧૪% 

 રોકવબાની વીટો :- ૨૫ 

 શ્ચલધાનવબાની વીટો :- ૧૭૫ 

 શ્ચલધાન કયદ :- ૫૪ 

 યાજ્મવબાની વીટો :-૧૧ 

 જીલ્રાની વાંખ્મા :- ૧૩ 

 તાલકુાની વાંખ્મા :-૬૭૦ 

 ગાભડાઓ :- ૧૭,૩૬૩  

 ભશાનગય :-  શ્ચલજમલાડા, કાકીનાડા, નેરોય, ગનુ્ટયૂ , લાયાંગર, શ્ચલળાખાટ્ટનભ , 

શ્ચવકાંદયાફાદ, યાજભશને્દ્રી  

 મખુ્મ ાક :- ચોખા,જુલાય, ફાજયી,ભકાઈ, તેરીફીમા,કાવ, કાીભયી 

 મખુ્મ ઉધોગ :- ખાતય ઉદ્યોગ ( કાકીનાડા,યાભાગુાંડભ) , ડેયી ઉદ્યોગ ( અનાંતપયુ), કાગ 

ઉદ્યોગ ( શ્ચવયપયુ),પાભાવ કાંની, ેટ્રોક્ષરમભ,ોરીભય,ખાતય અને  સ્ટીર  
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 જાશયે વાશવો :-  

o બાયત શલેી પ્રેટ એન્ડ લેવલ્વ ક્ષર.(શ્ચલળાખાટ્ટનભ) 

o કશન્દુસ્તાન કેફલ્વ ક્ષર.(શૈદયાફાદ) 

o પટીરાઈઝય કોોયેળન ઓપ ઇન્ડીમા (યાભગુાંડભ) 

o કશન્દુસ્તાન ભળીન ટુલ્વ ક્ષર.(HMT)(શૈદયાફાદ) 

 

 ખનીજ :- 

 અફયખ (નેરોય) 

 કોરવો ( શ્ચવિંગાયેણી) 

 ભેંગેનીઝ ( શ્ચલળાખાટ્ટનભ) શ્ચિભઘાટ ખનીજોથી વમદૃ્ધ છે. 

 વોનુાં :- યાભક્ષગયી, અનાંતપયુ  

 ભેગેનીઝ ( ફેલ્રાયી,શ્ચલળાખાટ્ટનભ )  

 મખુ્મ નદીઓ :- કક્રષ્ના, ગોદાલયી,ક્ષચત્રાલતી,તુાંગબદ્રા 

 કુદયતી વયોલય :- કોરક  

 ક્ષગકયભથક :- - 

 શલાઈ ભથક :- શ્ચતરૂતી અને શ્ચલળાખાટ્ટનભ 

 ફાંદયો :- શ્ચલળાખાટ્ટનભ,કાકીનાડા,ભશૂ્ચભટ્ટનભ, ભછરીટ્ટનભ અને કક્ષરિંગટ્ટનભ 

 લવતો :- નલ્રાભલ્રાની ટેકયીઓ, ઈભયારા, ારીભેડા અને ફેરીઠોડા 

 દકયમા કકનાયો :- ૯૭૪ કક.ભી  

 કયમોજનાઓ :- 

 જાળમ ડેભ :- હુવેન વાગય વયોલય  

 શ્ચલદ્યતુ ભથકો :- 

 જોલારામક સ્થો :-વારાય ગાંજ વાંગ્રશારમ ,શ્ચતરૂશ્ચતભાંકદય, કનકદુગાવ ભાંકદય 

(શ્ચલજમલાડા),વત્મનાયામણ સ્લાભી ભાંકદય (અનલયભ),શ્રીવેરભ, યાભપ્ા ભાંકદય ,બ્રહ્માભાંકદય 

(આરભપયુ),ફેરભ ગપુાઓ,ગોરકોંડા કકલ્રો,ચાંદ્ર્ગીયી કકલ્રો,શ્રી લેન્કટેશ્વયભાંકદય  

 ભશત્લની મોજનાઓ :- 

 ફગારૂતારી મોજના  
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 શ્રીશ્ચનશ્ચધ મોજના  

 ભશૂ્ચભ મોજના  

 અબમશસ્તભ મોજના  

 એન.ટી.આય. બયોવા મોજના  

 એન.ટી.આય. આયોગ્મયિા મોજના(૧૦૪૪ ફીભાયીભાાં રૂ. ફે રાખ સધુી 

શ્ચલનામલુ્મે વાયલાય) 

 શ્ચલળે ભાકશતી :- 

 ગજુયાત છી ફીજા નાંફયે દકયમા કકનાયો ધયાલત ુાં યાજ્મ છે. 

 ચોખાનો વૌથી ભોટો ઉત્ાદક છે ભાટે તેને બાયતનો ચોખાનો કટોયો કશલેાભાાં આલે 

છે. 

 આંધ્રપ્રદેળના પ્રથભ મખુ્મભાંત્રી નીરભ વાંજીલ યેડ્ડી   અને પ્રથભ યાજ્માર  

 


