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ఆంధ్రప్రదశే్ - ఖనిజ స్తంప్ద 

ఖనిజ స్తంప్ద 

 ఆంధ్రప్రదశే్లో ఖనిజ స్తంప్ద విస్ా్ రంగా ఉంద.ి 

 బొ గ్ుు , బెర టైసీ్, ఆస్బెస్ాే స్, మ ైకా, మ ంగ్నీస్, కాారే్ట్్ స్తున్నప్ు 

రాయి,జిప్్ం గాూ ఫబటై్, బాక ై్ట్, బంకమటటే , ఇన్ుప్ ఖనిజం, రాగ,ి 

స్ీస్తం ల ంటట ప్రధాన్ ఖనిజాలు ఆంధ్రప్రదశే్లో 
లభయముుతన్ానయి.  

 ఏప ీమ ైనింగ్ కారపొరేషన్ అంచ్ాల ప్రకారం దేశం మొత్ంలో 98% 

బెర టైసీ్ (ముగ్ుు  రాళలు ),50% ఆస్బెస్ాే స్, 21% మ ంగ్నీస్ ఆంధ్రప్రదశే్లో్ ేలభిస్తు్ ్ానయి 

  ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఖనిజా్ేాషణ, వాటటని తవిాతీయడంలో ప్రధాన్ంగా మూడు స్తంస్తథలు కృష ిచేస్తు్ ్ానయి. 

అవి: 1. జియోల జికల్ స్తరేా ఆఫ్ ఇండియ  

2. ఏప ీమ ైనింగ్ కారపొరేషన్ 

3. రాషేర ప్రభుతా గ్న్ులు, భూ విజాా న్శాస్్తర డ ైర కేరటే్ 

భూగ్రభ స్తారూప్ం: భారతదేశంలో్ే కాకుండా ప్రప్ంచంలో్ే అతిప్ురాతన్ భూభాగాలోు  ఆంధ్రప్రదేశ్ 

ఒకటట.రకరకాల ఖనిజ ున్రులు ఆయ  శిల  స్తముదాయ లోు  మిళితమ ై ఉ్ానయి. అతి ప్రా చీన్మ ైందిగా 
భావిస్తు్ న్న ప్ురాతన్ శిల  స్తముదాయం రాయలస్ీమ ్ ైరుతి దికుున్ ఉంద.ి శ్రూకాకుళం, విశాఖప్టనం, 

ప్రకాశం జిల ు లోు  ఖనిజ ున్రులు ఎకుుుగా విస్్తరించి ఉ్ానయి. 

ఖ ండాల టై్ శిలలు: ఈ ప్ురాతన్ శిల  స్తముదాయం ్ాలుగ్ు వేల మిలియన్ స్తంుత్రాల క ందట 

ఏరొడని్టలు  భావిస్తు్ ్ానరు. ఏళుప్ాటల స్తముదరగ్రాభన్ ఇస్తుక, బంకమన్ున రూప్ంలో ఉండ ితరాాతి 

యుగాలోు  వేడి రాయి, దరు స్తంచలన్ం, భూమి ఒత్ిడి ులు  భూగ్రభం న్ుంచి చపచుుకుని భూతలంపబైక  ఉబిక  
ుచిు క ండలు, గ్ుటేలుగా ఏరొడిన్టలు  భావిస్తు్ ్ానరు. అల  ఏరొడిన్ ఈ ఖ ండా ల ైట్ రాతి స్తముదాయ లు 
శ్రూకాకుళం జిల ు లో క ంత భాగ్ం, ప్శిుమ గోదాురి జిల ు  ఉత్రాన్ పో్ లురం తాలూకాలో, భదరా చలం 

ప్రా ంతంలో, కృష్ాా  ఉత్ర ప్రా ంతాలోు  అధికంగా ఉ్ానయి. ఈ శిలలోు  లభించ ేఖనిజాలు కరూ మ ైట్, గూా ఫబైట్, 

మ ంగ్నీస్, బాక ై్ట్. 
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ధారాార్ట్ శిలలు: 2 వేల మిలియన్ స్తంుత్రాల క ందటటవి. ్ లూు రు, అన్ంతప్ురం, చితత్ రు జిల ు లోు  

ఉ్ానయి. ్ లూు రులో ఉన్న ఈ శిలల న్ుంచి అభరకం, రాగ ిఖనిజాలు లభిస్తు్ ్ానయి.చితత్ రు, 

అన్ంతప్ురం జిల ు లోు  ఈ శిలలోు  బంగారం లభించ ేకాారే్ట్ శిలలు ఉ్ానయి. ఈ శిలలోు గూా ్ ైట్  శిల  
స్తముదాయ లు కనిపిస్ా్ యి. 

కడప్ శిలలు: ఇవి కడప్, కరూనలు, అన్ంతప్ురం జిల ు లోు  విస్్తరించి ఉ్ానయి. ఈ శిలలోు  స్తున్నప్ురాయి, 

బెర ైటీస్, స్ీస్తం, రాగి, ప్లక రాళలు  ఉ్ానయి. 

ఖనిజాలు 

బొ గ్ుు : ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని బొ గ్ుు  నిలాలు శరూషేమ ైన్వి కాకప్ో యి్ా విదుయతన్  ఉతొత్ి ప్రిశూమలలో బాగా 
వినియోగిస్తు్ ్ానరు 

రాషేరంలో బొ గ్ుు  నిక్షేప్ాలు లభించ ేప్రా ంతాలు: 

 తతరుొ గోదాుర:ి మరిూప్ాల ం, రామురం, స్ీతాప్లిు, ప్ో చారం, వ లగాప్లిు  
 ప్శిుమ గోదాుర:ి చింతలప్ూడ,ి జంగార డిి గ్ూడ ం 

 కృష్ాా :  చాటరా యి, స్ో మురం 

 విశాఖప్టనం ఏజ నీ్ ప్రా ంతాలు 

జియోల జికల్ స్తరేా అఫ్ ఇండియ  జరిపిన్ స్తరేాలో ఈ ప్రా ంతాలోు  బొ గ్ుు  నిక్షేప్ాలు వాయపించి ుు్ానయని 

గ్ురి్ంచారు. 

ముడ ిఇన్ుము 

  ఇన్ుమున్ు 'ఆధ్ునిక ్ాగ్రకితకు వ న్ునముక' గా పటరపుంటారు. 

 ఇన్ుప్ ఖనిజ ప్రశిూమలు మన్ రాషేరంలో అ్ాదిగా ఉ్ానయి. 

  నిజామ బాద్, అన్ంతప్ురం జిల ు లోు  దొరకి ేఇన్ుముతో ప్రప్ంచ 

ప్రఖ యత డమ స్తుస్ కతన్ లన్ు గ్తంలో తయ రు చేస్టవారని 

ప్రస్దిిి . ఎగ్ుమతనలకు అన్ువ నై్ మేలిమి రకం ఇన్ుప్ ధాతనుు 

హెమబెటై్ మ గ్నట టై్, లియో్ టై్ లలో దొరుకుతనంద.ి 

  అన్ంతప్ురం జిల ు లోని హెమట ైట్లో 60% ఇన్ుము ఉంటలంద.ి 

  మిగలిిన్ ప్రా ంతాలోు  లభించ ేధాతనుులో ఇన్ుము తకుుుగా ఉంటలంద.ి 

  రాషేరంలో చితత్ రు, అన్ంతప్ురం, కృష్ాా , కడప్, కరూనలు జిల ు లోు  ఈ ఖనిజ నిక్షేప్ాలు ఉ్ానయి. 
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  త లంగాణ, ఆంధరా  ప్రా ంతంలో కలిప ి60 కరటు  టన్ునల ఇన్ుము ధాతనుుల నిలాలు ఉ్ానయని అంచ్ా. 

రాగ ిఖనిజం 

  మన్ రాషేరంలో రాగ ిధాతనుు గ్ుంటూరు జిల ు లోని 

అగినగ్ుండాలలోన్ు, కరూనలు జిల ు లోని ఘని, గ్జ ెల క ండలోు , 

అన్ంతప్ూర్ట్ జిల ు లోని మడగి్ుబెల ప్రా ంతంలో, కడప్ జిల ు లోని 

జంగ్ం ప్రా ంతంలో విస్్తరించి ఉంద.ి ్ లూు రు, చితత్ రు జిల ు లోు  

అప్ార నిక్షేప్ాలు కన్ుకుు్ానరు. 

  రాషేరంలో 20 మిలియన్ టన్ునల రాగ ినిక్షేప్ాలు ఉన్నటలు  

అంచ్ా.  
 రాగ ిఖనిజానిన ్ాణలే తయ రకీ , విదుయత్, ఎలకాేా నిక్స్ ప్రశిూమలోు  విడ ిభాగాల తయ రీక  ఉప్యోగిస్ా్ రు. 

  రాగ ిమూల ఖనిజాలు చాలోోపబైర టై్ చాలోుజ టై్, క వ ల ైట్, బో బెైనట్, మ లబెైట్, అజుర టై్ ల ంటటవి. 

స్సీ్తం 

  ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్ీస్తం నిక్షేప్ాలు క నిన ప్రా ంతాలోు ్ ేఉ్ానయి. (కడప్, గ్ుంటూరు) 

  దాదాప్ు 10 మిలియన్ టన్ునల స్ీస్తప్ు నిక్షేప్ాలు ఉన్నటలు  అంచ్ా. 
  స్సీ్తం ఖనిజం ఎకుుుగా గ్ుంటూరు జిల ు లో లభిస్తు్ ంద.ి 

  విశాఖప్టనంలోని హ ందుస్ాథ న్ జింక్స లిమిట డ్ స్తంస్తథ  కూడా స్ీస్తం తయ రుచేస్ో్ ంద.ి 

 తనప్ాక ీగ్ుళలు , గాయస్ో లిన్, స్ోే రేజి బాయటరలీు, రంగ్ుల తయ రకీ  స్ీస్తంన్ు ఉప్యోగిస్ా్ రు. 

  స్సీ్తం మూల ఖనిజం గ లీ్ా. 

బంగారం 

  కరల ర్ట్ బంగారు గ్న్ులు చితత్ రు జిల ు లోని క ంత ప్రా ంతం ురకు 

విస్్తరించి ఉ్ానయి. 

  కాార్ట్్ చిన్న రేణుుుల రూప్ంలో; రాగ,ి వ ండ,ి కరబాలుి , నిక ల్ 

ల ంటట ఇతర లోహాలతో కలిస్ ిఈ లోహ ఖనిజం లభిస్తు్ ంద.ి  

  అన్ంతప్ురం జిల ు లో ప్ురాతన్ బంగారు గ్న్ులు ఉ్ానయి. 

 చితత్ రు జిల ు లో విశరషమ ైన్ బంగారు గ్న్ులు ఉ్ానయి. 

మ ంగ్నీస్తు 
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  మ ంగ్నీస్తున్ు ప్రధాన్ంగా ఇన్ుము, ఉకుు ప్రశిూమలో ఉప్యోగిస్ా్ రు. ఈ ప్రశిూమలో అుస్తరమయియయ 
ప్రధాన్ మిశూమ లోహాలోు  మ ంగ్నీస్ ఒకటట. 

  దేశం మొత్ం నిక్షేప్ాలోు  20% ఆంధ్ప్రదశే్లో్ ేఉ్ానయి. 

  మ ంగ్నీస్తు పబైరోలూయస్బటై్, స్బలైోమల ైన్ు ల ంటట ముడలిోహాలతో కలిస్ ిలభయముుతనంద.ి 

  మ ంగ్నీస్తు ఖనిజ నిక్షేప్ాలు ప్రధాన్ంగా విజయన్గ్రం జిల ు లోని 'చీప్ురుప్లిు, స్ాలూరు" ప్రా ంతాలోు  

అధకింగా ఉ్ానయి. 

  ప్రకాశం జిల ు  మ రాుప్ురంలోన్ూ, చితత్ రు, కడప్, కరూనలు, విశాఖప్టనం జిల ు లోు  లభిస్తు్ ్ానయి. 

ఉప్యోగాలు 

ఇన్ుము ఉకుు ప్రిశూమలో, బ్లు చింగ్ ప్ౌడర్ట్ తయ రీక , న్లు  ఎ్ామిల్ తయ రీక  ఎలక ేాకల్ గాజు, తోళలు , 

లోహ ప్రిశూమలు, ఫొ టోగ్ూఫీలలో ఉప్యోగిస్ా్ రు. 

రాతి్ార (ఆస్బొస్ాే స్) 

 భారత దశేంలో అతి ఎకుుు నిలాలు ఉన్న రాషేరం ఆంధ్రప్రదశే్. 

  రాషేరం మొత్ం మీద 2.5 కరటు  టన్ునల రాతి్ార నిలాలు ఉ్ానయని అంచ్ా. 
  మన్ రాషేరంలో లభయమయియయ ఆస్బెస్ాే స్ 'క ూస్ో ట ైలు' శరూణకి  చ ందంిద.ి 

  కడప్ జిల ు  ప్ులివ ందుల, చిన్నకుడాల, బరా హోణప్లిు; కరూనలు జిల ు  దోన్ తాలూకా; అన్ంతప్ురం 

తాడపి్తిర ప్ాంతాలోు  ఎకుుుగా లభిస్తు్ ంద.ి 

  ఆస్బొ స్ాే స్న్ు ుస్్తరంగా, తాళలు గా ్యేుచుు. 

  స్బైనిక ప్రకిరాలోు  ఈ ఖనిజ ప్రా ముఖయం అధకిం. 

  ఆస్బొ స్ాే న్న్ు స్ిమ ంట్ రేకులు, గపటాే లు తదతిర గ్ృహనిరాోణంలో విరివిగా ఉప్యోగిస్ా్ రు. 

ముగ్ుు రాయి 

  ముగ్ుు రాయిక  మరో పటరు బెర టైీస్. 

 ముగ్ుు రాయి నిలాలోు  ఆంధ్రప్రదశే్ ప్రథమ స్ాా న్ం ఆకూమించింద ి

  కడప్ రాళు  స్తముదాయంలో ఇద ిలభిస్తు్ ంద.ి  

  కాారే్ట్్ కరున్ంతో; స్తున్నప్ురాయి, డోలమ ైట్ల ంటట ఖనిజాలతో 
కలిస్ ిముగ్ుు రాయి లభయముుతనంద.ి 

  ఈ ఖనిజానిన ప్రధాన్ంగా చమురు బాుుల తుాకంలో వయేింగ్ 

ఏజ ంటలగా ఉప్యోగిస్ా్ రు. 

  రంగ్ులు, అచుు స్ిరా ప్రశిూమలోు  ఉప్యోగిస్ా్ రు. 
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  ప్రధాన్ంగా ఇరాన్, ఇరాక్స, ప్ాక స్ాథ న్ దేశాలోు  పబటోర లియం గ్న్ులోు  ఉప్యోగించడానిక  ఎగ్ుమతి అుుతనంద.ి 

  కడప్ జిల ు లోని మంగ్ంపటట ప్రా ంతంలోని బరె ైటసీ్ నిక్షేప్ాలు 746 లక్షల టన్ునలు ఉంటాయని అంచ్ా. 

ముగ్ుు రాయి?/ బరె టైసీ్ విస్్తరంిచిన్ ప్రా ంతాలు 

  కడప్ - ప్ులివ ందుల, రాజంపటట, మంగ్ంపటట; అన్ంతప్ురం - తాడపి్తిర; కరూనలు - దోన్. 

అభరకం (మ ైకా) 

  ఆంధ్రప్రదేశ్లో లభయమయియయ అభరకం 'మొస్ో ోోవ టై్' తరహాకు చ ందింద.ి 

  భూగ్రభంలో లభించ ేముడ ిఖనిజ ప్ొ తన్ లు లేదా ప్లకల న్ుంచి చిన్న ప్ొ రలుగా దీనిన విడదీస్ా్ రు. 

  అభరకం (మ ైకా) ప్రధాన్ంగా ్ లూు రు జిల ు  గ్ూడూరు, రాుూరు ప్రా ంతాలు ప్రస్దిిి . 

విజయన్గ్రం జిల ు  శృంగ్ురప్ుకరటలో కూడా లభయముుతనంది. కృష్ాా , ప్శిుమ గోదాురి జిల ు లోు   అభరకం 

నిలాలు ఉ్ానయి. 

  విశాఖప్టనంలో మస్ో ోవ టై్, ప్ోు గోవ ైట్ రకం అభరకం లభిస్తు్ ంద.ి 

  విదుయత్, ఎలకాేా నిక్స ప్రిశూమలోు  ఉప్యోగిస్ా్ రు. 

ప్లుగ్ు రాయి 

  కాారే్ట్ స్ిలికా ల ంటట ముగ్ుు రాయి నిక్షేప్ాలు ప్రధాన్ంగా గాూ ్ టై్ కరుకు చ ందని్ రాళలు . 

  ఒంగోలు స్తమీప్ంలో స్తముదరతీరం వ ంట శరూషేమ నై్ స్ిలికా (ఒకరకమ నై్ ఇస్తుక) లభిస్తు్ ంద.ి 

బాక ై్ ట్ 

  అలూయమినియం లోహానిక  మూల ఖనిజం బాక ై్ట్. 

  ఉత్ర కరస్ా్  తీర ప్రా ంతంలో అధకింగా బాక ై్ట్ నిక్షేప్ాలు ఉన్నటలు  

ఇటుీల వ లు డ ైంద.ి  

  విశాఖప్టనం, తతరుొగోదాుర ిజిల ు లోు ని క నిన ప్రా ంతాలోు  ఈ 

ఖనిజ నిధ్ులు విస్ా్ రంగా ఉ్ానయి. 

  శృంగ్ురప్ుకరట, రామచందరా ప్ురం ప్రా ంతంలో కాారే్ట్ పబల్స్ాార్ట్ ల ంటట వాటటతో కలిస్ ిఈ నిక్షేప్ాలు్ానయి. 

బంకమటటే  (కేు) 

 మన్ రాషేరంలో వివిధ్ రకాల బంకమటటే  లభిస్తు్ ంద.ి 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


ఆంధ్రప్రదశే్ భూగోళ శాస్్తరం (గ్ూూ ప్స్ ,SI ,కానిస్టేబుల్ మరయిు ఇతర ప్రకీ్షలకు) 

 

AP Geography-Mineral Wealth    | Adda247 Telugu  |  www.careerpower.in    |  Adda247 App 

 

  వీటటలోు  చార్ట్ కేు  పింగాణ ిమటటే , ఫబైర్ట్ కేులు ప్రధాన్మ నై్వి. 

  విజయన్గ్రం (కురుప్ాం), తతరుొగోదాుర ి(అన్నురం), ప్శిుమ గోదాుర ి(దాారకా తిరుమల), కడప్ 

జిల ు లోు  లభిస్తు్ ంద.ి 

  బంకమటటేని చ ై్ా మన్ునగా (చ ై్ా కేు  ) ుయుహరిస్ా్ రు. 

  చ ై్ ా మన్ునన్ు పింగాణ ిప్రశిూమలో అధకింగా ఉప్యోగిస్ా్ రు. 

  కాగితం, రబెరు, న్ూలు, పబంకు, ఇటలక ప్రశిూమలోు  కూడా బంక మన్ునన్ు అధికంగా వినియోగిస్ా్ రు. 

ఫౌండరర ఇస్తుక 

  లోహ ప్రశిూమలో ఉప్యోగించ ేస్త హజస్దిిమ నై్ ఇస్తుక ప్రకాశం జిల ు  చీరాల తాలూకాలో  క నిన ప్రా ంతాలోు  

లభిస్తు్ ంద.ి 

 కరస్ా్  తీరంలో లభించ ేత లు ని ఇస్తుక ఇంజినీరింగ్ ప్రశిూమలో ఉప్యోగ్ప్డుతనంద.ి 

ఇలో్ టై్ 

  ప్రకృతిస్దిింగా 'టటటానియం'తో కలిస్ ిలభించ ేఈ ఖనిజం టటటానియం లోహానిన వ లిక తీయడానిక  బాగా 
ఉప్కరసి్తు్ ంద.ి 

 ౫ ఆంధ్రప్రదశే్లో 50% టటటానియం ఉంటలందని అంచ్ా. 
  తీర ప్రా ంతాలోు ని శ్రూకాకుళం, విశాఖప్టనం, తతరుొ గోదాుర,ి ప్శిుమ గోదాుర,ి ప్రకాశం, ్ లూు రు జిల ు లోు  

ఇస్తుక రూప్ంలో లభయముుతనంద.ి 

  రాషేరంలో లభించ ేనిధ్ులు, మ గ ్నైె ట్, మో్ోజ టై్, జిరాున్, కయ్ టై్ ల ంటట వాటట స్తమేోళంగా ఉంటలంద.ి 

రాక్స ఫాస్టాట్ 

  ఇద ిఫాస్టాట్ రస్ాయన్ ఎరుుులకు ప్రధాన్ ముడ ిప్దారథమ ైన్ కాలినయం ఫాస్టాట్ స్తహజ రూప్ం. 

 ఎప్ట ైట్ ఖనిజ రూప్ంలో దొరుకుతనంద.ి 

  విశాఖప్టనం జిల ు  కాశ్రప్టనం ప్రా ంతంలో రాక్స ఫాస్టాట్ నిధ్ులు ఉ్ానయి. 

  ఎప్ట టై్ ఖనిజం ఖ ండాల ైట్ తరహా స్తముదాయ నిక  చ ందింద.ి 

గాూ ఫబటై్ 

  గాూ ఫబైట్ కరున్ంతో కలిస్ ిఉన్న లోహీతర ఖనిజం. 

 రస్ాయనిక స్తమేో ళన్ం రీతాయ బొ గ్ుు , గాూ పబటైల, ుజరం ఒక ేతరగ్తిక  చ ందిన్ప్ొటటక ీవాటట రూప్ాలు, 

ప్రయోజ్ాలు వేరేారుగా ఉంటాయి. 

  స్తహజస్ిదింగా లభయమయియయ గాూ ఫబైట్లో 90% కరున్ ప్దారాథ లు ఉంటాయి 
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  ప్శిుమ గోదాుర,ి తతరుొ గోదాుర,ి విశాఖప్టనం, శ్రూకాకుళం జిల ు లోు  గాూ ఫబటై్ ఖనిజ నిలాలు్ానయి. 

  రంగ్ులు, మూస్తలు, పబని్ళలు  తదతిర ప్రశిూమలోు  గాూ ఫబటై్న్ు అధికంగా ఉప్యోగిస్ా్ రు. 

  రాజమండిర, విశాఖప్టనం జిల ు లోు  మూస్తల ప్రిశూమలు ఉ్ానయి. 

స్తబుెరాయి (స్ిేయ ట టై్) 

  మ త్గా స్తబుె ప్ొ డిల  ఉండ ేఈ ఖనిజం ప్స్తుప్ు, ఆకుప్చు రంగ్ులోు  లభిస్తు్ ంద.ి 

  దీనిన టాల్ు అని కూడా పిలుస్ా్ రు. 

  కడప్ రాళు  తరహాకు చ ందని్ శిలలోు  స్తున్నప్ురాయి, దోలమ టై్లతో కలిస్ ిఉంటలంద.ి 

  అన్ంతప్ురం, చితత్ రు జిల ు లోు  ఈ నిక్షేప్ాలు అధకింగా ఉ్ానయి. 

ఉలొమ టై్ 

  డిరలిుంగ్లకు, తుాకాలకు వాడ ేయంతర ప్రికరాల ఉతొత్ిలో దనీిన ఉప్యోగిస్ా్ రు. 

 ఇద ిటంగ్సే్తన్ లోహాల మూల ఖనిజప్ు ముడిప్దారథం. 

  తతరుొ గోదాుర ిజిల ు  బూరుగ్ుబండ ప్రా ంతంలో 86 టన్ునల ఉలామ టై్ నిధ్ులు ఉ్ానయని అంచ్ా. 

యురనేియం 

  దీనిక  ప్రప్ంచవాయప్్ గిరాక ీఉంటలంద.ి 

  ్షేన్ల్ రిమోట్ స్బని్ంగ్ ఏజ నీ్ స్తహకారంతో మన్ రాషేరంలోని కరూనలు జిల ు లోని ఆతోకూరులో 
యురనేియం నిక్షేప్ాలు గ్ురి్ంచారు. 

  విశాఖ స్తముదర తీరంలో జిరాున్, గార నట్, ఇలో్ టై్లు; భీమునిప్టనం, చింతప్లిు, ముకాుమల 

ఇస్తుకదిబెలోు  మోన్జ ైట్లు లభిస్తు్ ్ానయి. 

  మోన్జ ైట్ న్ుంచి థోరయిం, ఇలో్ ైట్ న్ుంచి టటటానియంలు లభిస్ా్ యి. 

పబటోర లియం, స్తహజ వాయుుు 

కేజీ బేస్ిన్ (కృషా-గోదాురి బేస్ిన్) లోన్ూ, స్తముదరతీర ప్రా ంతంలోన్ూ అప్ారమ ైన్ పబటోర లియం,స్తహజ 

వాయుుు నిక్షేప్ాలు ఉ్ానయి. 

ఖనిజం లభయమయియయ ప్రా ంతం 

బొ గ్ుు  గోదాుర ిలోయ, తతరుొ, ప్శిుమ గోదాుర ిజిల ు లు 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


ఆంధ్రప్రదశే్ భూగోళ శాస్్తరం (గ్ూూ ప్స్ ,SI ,కానిస్టేబుల్ మరయిు ఇతర ప్రకీ్షలకు) 

 

AP Geography-Mineral Wealth    | Adda247 Telugu  |  www.careerpower.in    |  Adda247 App 

 

బెర టైసీ్ మంగ్ంపటట (కడప్), ప్రకాశం, కరూనలు, ్ లూు రు 

ఆస్బెస్ాే స్ 
ప్ులివ ందుల, బరా హోణప్లిు, చిన్నకూడల (కడప్), 

కరూనలు, అన్ంతప్ురం 

బాక ై్ట్ విశాఖప్టనం, తతరుొ గోదాుర ి

బెరలి్ గ్ూడూరు (్ లూు రు), తిరుుూరు (కృష్ాా ), విశాఖప్టనం. 

స్తున్నప్ురాయి 
జమోలమడుగ్ు, మ ైదుకూరు (కడప్ు, ప్ల్ాడు 

(గ్ుంటూరు), కృష్ాా  

అభరకం 
్ లూు రు, కరూనలు, విశాఖప్టనం, తతరుొ గోదాుర,ి 

ప్శిుమగోదాుర,ికృష్ాా  

ఇన్ుము అన్ంతప్ురం, కరూనలు, చితత్ రు, కడప్, కృష్ాా  

రాగ ి ్ లూు రు, కడప్, అన్ంతప్ురం, గ్ుంటూరు, కరూనలు 

స్ీస్తం 
గ్ుంటూరు, రాయలస్ీమలో జంగ్ంరాజుప్ల ు , 

బస్తల ప్ురం, కరవ లకుంటు  

బంగారం అన్ంతప్ురం, చితత్ రు 

ుజరా లు అన్ంతప్ురం, చితత్ రు, కృష్ాా న్ద ిలోయ 

కరూ మ టై్ క ండప్లిు  (కృష్ాా ) 

గాూ ఫబటై్ కృష్ాా , ఉభయ గోదాుర,ి విశాఖ 

కయ్ ైట్ ్ లూు రు 

స్బేయట టై్ ్ లూు రు, అన్ంతప్ురం, (ముచుుకరట)కడప్ 

జిప్్ం ్ లూు రు (ప్ులికాట్ ప్రా ంతం) 
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పబైరటసీ్ మచిలీప్టనం (కరన్), కడప్, కరూనలు 

మరనిిన ముఖ యంశాలు 

  రాషేరంలో మొదటటస్ారగిా పబటోర లియంన్ు 1979 డిస్బంబరు 19న్ లింగ్బో యిన్చరు  (న్రా్ప్ూర్ట్) ుదా 

కన్ుకుు్ానరు. 

  ప్రప్ంచ ప్రఖ యత గాంచిన్ ుజరా లు (12200639) కరహ న్ూర్ట్, రజీ ంటల, పబటే్, ్ జైామ్ తదతిర కృష్ాా న్ద ీ

లోయలో్ ేలభించాయి. 

  అన్ంతప్ురం జిల ు  ుజరకరూర్ట్ ుజరా లకు ప్రస్ిదిా . 
  భారతదశేంలో ఉతొత్ి అుుతనన్న గాూ ఫబైట్లో 5% ఆంధ్రప్రదేశ్లో లభిస్తు్ ంద.ి దీనిన పబని్ల్ తయ రీలో 

ఉప్యోగిస్ా్ రు. 
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