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భారతదేశంలోని జాతీయ రహదారులు 

 

స్టా టిక్ అంశటలు – భారతదేశంలోని జాతీయ రహదారులు 

భారతదేశంలోని ఉతతర, దక్షిణ, తూరపు మరియు పశ్చిమ పర్ ంతాలను ఒకదానితో మరొకటి కలుపుకోవడంతో జాతీయ 
రహదారపలు ఏరుడ్ాా యి. ఈ రోడడా  నెట్ వర్క్ ను దాని నిర్ాణం నుండ్ి నిరవహణ వరకు నేషనల్ హ ైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండ్ియా 
(NHAI) చూసుకుంట ంది. 2019 ఏప్రరల్ నాటికి భారతదేశంలో 142,126 కి.మీ (88,313 మ ై) జాతీయ రహదారపలు 
ఉనాాయి. భారత జాతీయ రహదారపలు భారతదేశంలోని పరతి పరధాన నగర్నిా ఉతతరం నుండ్ి దక్షిణం నుండ్ి తూరపు నుండ్ి 
పడమరకు కలుపుత ంది. 

ఒక దేశం యొక్ మౌలిక సదుప్యాల అభివృదిిలో జాతీయ రహదారపలు చాలా ముఖ్యమ ైన ప్తర పో షరస్్త యి. భారతదేశంలో 
అనేక జాతీయ రహదారపలు ఉనాాయి. ఇందులో భారత దేశంలో అతయంత పొ డవెైన 10 జాతీయ రహదారపల ప్ ై 
చరిించబో త నాాం. 
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భారతదేశంలో అతి పొ డవ ైన రహదారి : NH 44 

NH44 భారతదేశంలో అతి పొ డవెైన జాతీయ రహదారి. గతంలో దీనిని జాతీయ రహదారి 7గ్ ప్రలిచేవ్రప. NH44 3,745 

కిలోమీటరల పొ డవు మరియు NHDP యొక్ ఉతతర-దక్షిణ క్రిడ్ార్క వరకు విసతరించంది. ఇది ఉతతర్న శీ్రనగర్క నుండ్ి పర్ రంభమ ై 
దక్షిణాన కనాయకుమారిలో ముగుసుత ంది. NH 1A, NH 1, NH 2, NH 3, NH 75, NH 26 మరియు NH 7 వంటి ప్త సంఖ్యల 
ఏడడ పరధాన జాతీయ రహదారపలను విలీనం చేయడం దావర్ NH44 హ ైవే అమలులోకి వచింది. 

భారతదేశంలో అతయంత పొ డవెైన 10 జాతీయ రహదారపల జాబితా 

భారతదేశంలో 200కు ప్ ైగ్ జాతీయ రహదారపలు ఉనాాయని మనకు తెలుసు. భారతదేశంలోని టాప్ 11 జాతీయ 
రహదారపలు, వ్రప కనెక్్ట చేసే నగర్లు మరియు వ్టి దూర్నిా కింది పటి్కలో ప్ేరొ్నడం జరిగింది. 

సం
ఖ్య 

జాతీయ రహదారి 
విస్తీ రణం (కి.మీ.లో
) 

దారి 

1 NH 44 (old NH 7) 3,745 శ్రీనగర్క నుంచ కనాయకుమారి వరకు 

2 NH 27 3,507 గుజర్త్ లోని పో ర్క బందర్క నుంచ అస్్సంలోని సరలాిర్క వరకు 

3 NH 48 (old NH 8) 2,807 ఢిలీల నుంచ చనెెైా వరకు 

4 NH 52 2,317 సంగరీ ర్క, పంజాబ్ నుండ్ి అంకోలా, కర్ా టక వరకు 

5 
NH 30 (Old NH 22

1) 
2,040 ఉతతర్ఖ్ండ్ లోని సరతార్క గంజ్ నుంచ ఆంధ్రపరదేశ్ లోని ఇబరహ ంపటాం వరకు 

6 NH 6 1,873 

మేఘాలయలోని జోర్బాత్ నుంచ మిజోర్ంలో సలేింగ్ (Seling) వదద ముగు
సుత ంద ి

7 NH 53 1,781 గుజర్త్ లోని హాజిర్ మరయిు ఒడ్శి్లోని పరదపీ్ ఓడరవేు. 
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8 NH 16 (Old NH 5) 1,711 పశ్చిమ బ ంగ్ల్ తూరపు తీరం నుండ్ి తమిళనాడడలోని చనెెైా వరకు. 

9 NH 66 (Old NH 17) 1,622 పనేవల్ మరయిు కనాయకుమార ి

10 NH 19 (Old NH 20) 1,435 ఢిలీల నుంచ కోల్ కతా వరకు 

11 NH 34 1,426 ఉతతర్ఖ్ండ్ లోని గంగోతిర ధామ్ నుంచ మధ్యపరదశే్ లోని లఖ్ాాడన్ వరకు 
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భారతదేశంలో అతి పొ డవెైన రహదారి : వ్సతవ్లు 

➤భారతదేశం పరపంచంలో ర ండవ అతిప్ దద  రహదారి నెట్ వర్క్ ను కలిగి ఉంది, 

➤200 జాతీయ రహదారపలు ఉనాాయి మరియు వ్టి సంచత పొ డవు 101,011 కిమీ. భారతదేశంలో ర్ష్ర రహదారపల 
మొతతం పొ డవు 1,31,899 కి.మీ. వరకు ఉంట ంది. 

➤పరధాన రహదారి 2-అంక ల సంఖ్య మరియు 3-అంక లలో లెకి్ంచబడ్ిన అనిా రహదారపలు స్్ంకేతికంగ్ పరధాన రహదారిక ి
శ్ఖ్లు. 

➤ఉదాహరణకు: 144 నంబర్క హ ైవే అనేది హ ైవే నెంబరప 44 యొక్ స కండరీ బరా ంచ్. ఇవి మరింత ఉప విభాగ్లుగ్ 
విభజించబడ్ాా యి మరియు 144A, 244A మొదలెైన సఫరక్టడ్ ఆలాాబ ట్ తో ప్ేరప ప్ ట్బడ్ాా యి. 

➤జాతీయ రహదారపలు మొతతం భారతీయ రహదారపలలో 1.8% మాతరమే వినియోగిస్్త యి. 

➤జాతీయ రహదారపలలో రంగులు: 

* పసుపు మరియు తెలుపు రంగు జాతీయ రహదారపలకు. 

* ఆకుపచి మరియు తెలుపు ర్ష్ర రహదారపలకు 

* నలుపు మరియు తెలుపు నగర రహదారి కోసం 

➤NH 118తో ప్ట  NH 548 భారతదేశంలో అతి తకు్వ పొ డవు గల జాతీయ రహదారి. NH 118 జారఖండ్ ర్ష్రంలోని 
అసనాానీ మరియు జంష డ్ పూర్క పట్ణాలను కలుపుత ంది, ఇది కేవలం 5 కిలోమీటరల దూరం మాతరమే. NH 548 మహార్ష్ర 
ర్ష్రంలో సుమారప 5 కిలోమీటరల పొ డవు ఉంట ంది. 

➤లేహ్-మనాలి రహదారి హిమాచల్ పరదేశ్ లోని సరమాల ను జమరా క్శ్రార్క లోని లేహ్ కు కలిప్ే పరపంచంలోని ర ండవ ఎతెతతన 
మోటారప రహదారి. 
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