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ఆంధ్రప్రదశే్ - పారశిూా మిక రంగ్ం 

  ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏరపడని నాటిక ిపారిశాూ మికంగా ఎంతో వెనుకబడ ిఉంద.ి 

  60వ దశకంలో క ందర ప్రభుతవం ప్రశిూమలను స్ాే ప ంచడంతో రాష్టాే ా నిక ిపారశిాూ మిక కళ వచ్చంద.ి 

  1980 దశాబద  కాలంలో పదెద  ఎతత్ న పారిశాూ మికకీరణం జరగి ి

మహారాషే్టర గ్ుజరాత్ రాష్టాే ా ల స్తరస్తన మనరాషే్టంా చేరింద.ి 

 రాషే్ట ావిభజనానంతరం అతయధిక ప్రశిూమలు తెలంగాణకు 
వెళి్లపో యాయి. దాంతో పారశిాూ మికంగా మళి్ల ఆంధ్రప్రదశే్ 

వెనుకబడింద.ి 

ప్రశిూమలను ప్రధానంగా 4 రకాలుగా విభజంచవచుచ. అవి. 

1. భార ీప్రిశూమలు 
2. మధ్యతరహా ప్రశిూమలు 
3. లఘు ప్రిశూమలు 
4. కుటీర ప్రిశూమలు 

  భార ీప్రశిూమలు 

  ఉతపత్్త రంగ్ంలో రూ.100 కోటి కంట ేఎకుువ; స్టవారంగ్ంలో రూ.40 కోటి కంట ేఎకుువ పెటటే బడ ిఉనన 

ప్రశిూమలను భార ీప్రిశూమలు అంటారు. 
  భార ీప్రశిూమలను ప్రభుతవరంగ్ంలో స్ాా ప ంచారు. 

మధ్యతరహా ప్రశిూమలు 

  ఉతపత్్త రంగ్ంలో రూ.5 కోటి నుంచ్ రూ.10 కోటి వరకు; స్టవారంగ్ంలో రూ.2 కోటి నుంచ్ రూ.5 కోటి వరకు 
పెటటే బడ ిఉనన ప్రిశూమలను మధ్యతరహా ప్రశిూమలు అంటారు 

  మధ్యతరహా ప్రిశూమలను ఎకుువగా ప్రయివేటట రంగ్ంలో స్ాా ప ంచారు. 

లఘు ప్రశిూమలు 

  ఉతపత్్త రంగ్ంలో రూ. కోటటి , స్టవారంగ్ంలో రూ.2 కోటికు మించకుండా పెటటే బడ ిఉనన ప్రిశూమలను లఘు 
ప్రశిూమలు అంటారు. వీటనిి ప్ూరి్గా ప్రయివటేట రంగ్ంలో స్ాా ప ంచారు. 
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కుటరీ ప్రశిూమలు 

  ప్ూరి్గా లేదా పాక్షికంగా కుటటంబ స్తభుయలు కలిస్  నామ మాతరప్ు పెటటే బడతిో నిరవహ ంచ ేప్రశిూమలను 
కుటీర ప్రిశూమలు అంటారు. 

ఆంధ్రప్రదశే్లో ముఖ్యమ నై ప్రశిూమలు: 

 వయవస్ాయాధార భార ీప్రశిూమలోి  ముఖ్యమ ైనవి. 

1. వస్్తర ప్రిశూమ 

2. చకకుర ప్రశిూమ 

3. జనప్నార ప్రిశూమ 

4. పొ గాకు ప్రిశూమ 

5. నూన ెప్రశిూమ 

6. ఆహార స్తంబంధతి ప్రిశూమ 

 మన రాషే్టంాలో వయవస్ాయ రంగానిక ిపరా ధానయం అధికం కాబటిే  ఆహార వాణజియ ప్ంటలను పెదద  ఎతత్ న 

ప్ండసి్తు్ నానరు. వయవస్ాయ స్తంబంధతి ప్రశిూమలోి  చాలావరకు వాణిజయ ప్ంటలు ప్రధాన పాతర 
వహ స్తు్ నానయి. 

  రాషే్ట ాఆదాయంలో స్తగ్ంపెనైా వయవస్ాయ స్తంబంధతి ప్రశిూమల దావరా లభిస్ో్ ంద.ి 

వస్్తర ప్రిశూమ 

  ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్త్్త ప్ంట ప్రధానంగా కోస్ా్  పరా ంతంలో తరావత రాయలస్ీమలో ప్ండుతతంద.ి 

  ముఖ్యంగా గ్ుంటూరు, ప్రకాశం జలాి లోి  ప్ండుతతంద.ి 

  మొదట ివస్్తర ప్రిశూమను 1915 - 18 మధ్య కాలంలో తూరుపగోదావరలిోని ప్ందలిె పాకలో స్ాా ప ంచారు. ఇద ి

ప్రస్తు్ తం ప్నిచయేడం లేదు. 
  1921లో అనంతప్ురం జలాి , రాయదురగంలో మరొక వస్్తర ప్రశిూమను ఏరాపటట చశేారు. 

వస్్తరప్రశిూమ స్ాా ప ంచ్న స్తంవ త్రం పరా ంతం 

ఆదోని కాటన్ మిల్్ లిమిటడె్ 1949 ఆదోని 

రాయలస్ీమ మిల్్ లిమిటడె్ 1950  రామ్నగ్ర్ (కరూనలు) 
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ఆదోని స్ పనినంగ్ వీవింగ్ కంపెనీ 

లిమిటెడ్ 
1956 ఆదోని 

ఎమిిగ్నూర్ స్ పనినంగ్ మిల్్ 

లిమిటెడ్ 
1965 ఎమిిగ్నూరు (కరూనలు) 

మదనప్లిి స్ పనినంగ్ మిల్్ లిమిటడె్ 1966 మదనప్లిి (చ్తూ్ రు) 

ఆంధ్ర కో ఆప్ర టవి్ స్ పనినంగ్ మిల్్ 

లిమి 
1954 గ్ుంతకల్ (అనంతప్ురం) 

కడప్ స్ పనినంగ్ మిల్్ లిమిటడె్ 1983 స్ాంస్తుప్లిి (కడప్) 

చ్తూ్ రు టెక్స్టెైల్్ లిమిటెడ్ 1968 బంగారుపాల ం (చ్తూ్ రు) 

అనంతప్ూర్ కాటన్ మిల్్ లిమిటడె్ 1978 ఎరూన గ్ుంటప్లిి (అనంతప్ురం) 

త్తరుప్త్త కాటన్ మిల్్ - ర ణగి్ుంట 

శ్రూ వెంకటాచలప్త్త మిల్్ - త్తరుప్త్త 

గోమత్త స్ పననర్్ - బంగారుపాల ం (చ్తూ్ రు) 

అభిరామ్ కాటన్ మిల్్ 1973 స్తూళలి రు పటట (నెలలి రు) 

జయయత్త ప్రకాష్ట స్ పనినంగ్ మిల్్ 1982 తడ (శ్రూకాకుళం) 

  వస్్తర ప్రశిూమ అధికంగా రాయలస్మీలో క ందరరకృతమ ైంద.ి 

  వస్్తరప్రిశూమలు అధికంగా ఉనన జలాి  - చ్తూ్ రు 

ప్ంచదార ప్రశిూమ 

  చెరకు ప్ంట వృదిి , అధిక దగి్ుబడులు, నూతన వంగ్డాలు ప్ంచదార 

ప్రశిూమ అభివృదిిక ిదోహదప్డతాయి. 

  ప్శ్చచమగోదావర,ి తూరుపగోదావర,ి కృష్టాా , విశాఖ్ప్టనం జలాి లోి  చెరకు 
అధకింగా ప్ండిస్ా్ రు. 
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  రాషే్టంా మొత్ం మీద స్తహకార రంగ్ంలో చకకుర ప్రిశూమలు అధకింగా ఉనానయి.  

  ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొదట ిప్ంచదార ప్రశిూమను 1933లో విశాఖ్ప్టనంలో ఏటికొపాపక వదద  స్ాా ప ంచారు. 

ఆంధ్ర చకకుర ప్రశిూమ 

  ఈ ప్రశిూమను ప్శ్చచమగోదావరిలోని తణుకులో 1952లో ప్రయివటేట రంగ్ంలో స్ాా ప ంచారు. 
  ఈ ప్రశిూమలో చకకురతోపాటట స్తూప్ర్ ఫాస్టేటటి , కోి రని్, స్తలలేూరకి్ ఆమిం, ఎస్ టిక్ ఆమిం, ప్రిశూమల 

ఆలుహాల్, కాస్ ేక్స్ో డా, ఆలం, కోి రో స్తలలేరకి్ ఆమిం లాంట ిరస్ాయనాలు తయారుచేస్ా్ రు. వీటతిోపాటట 
అంతరిక్ష వాహనాల కోస్తం ఉప్యోగ్ప్డ ేఇంధ్నానిన కలడా ఈకరాిగారం ఉతపత్్త చేస్తు్ ంద.ి 

ప్రయివటేట రంగ్ంలో చరకుర కరాిగారాలు 

  దకున్ ష్టతగ్ర్్ - స్ామరికోట (తూరుపగోదావర)ి 

  స్తరావరాయ ష్టతగ్ర్్ లిమిటడె్ - చలెలి రు 
  కిరాంప్ూడ ిష్టతగ్ర్ మిల్్ - ప ఠాప్ురం 

  క స్పీ ీలిమిటడె్ - లక్షమిప్ురం, ఉయూయరు 
 జకైప్ూర్ మిల్్ – చాగ్లుి  

స్తహకారం రంగ్ంలో చకకుర మిలుి లు ఎకుడకెుడ ఉనానయంట ే

కొవూవరు (ప్శ్చచమగోదావరి), అనకాప్లిి (విశాఖ్ప్టనం), చ్తూ్ రు, 
నందాయల, దౌలతాప్ుర్ (కడప్), ఏటికొపాపక, ఆముదాల వలస్త, 

పాయకరావు పటట (తాండవ కో ఆప్ర టివ్ ష్టతగ్ర్్).  

జనప్నార ప్రశిూమ 

  రాషే్టంాలో జనప్నార ముఖ్యంగా కోస్ా్  జలాి లోి ని శ్రూకాకుళం, కృష్టాా , విజయనగ్రం; గ్ుంటూరు, 
తూరుపగోదావరిలో ఈ ప్ంట వాయప ్  ఎకుువగా ఉంద.ి 

  భారతదశేంలో జనప్నార ప్రిశూమలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దివతీయ స్ాా నంలో ఉంద.ి 

  జనప్నార ప్రశిూమ ఆంధ్రప్రదేశ్లో 1905లో పరా రంభమ ైంద.ి 

 ఆంధరా లో మొదట ిజనప్నార మిలుి  - ఏలలరులోని శ్రూకృష్టాా  జ్యయట్ మిలుి . 

  ఇవేకాకుండా చ్టిేవలస్త, నెలిిమరి, గ్ుంటూరు ఒంగోలులో జనప్నార ప్రశిూమలు ఉనానయి. 

  పాయకింగ్ ప్నులోి  చాలావరకు కృత్తరమ నారతో చసే్ న వస్తు్ వులను వాడటం వలి జనప్నారకు పరా ముఖ్యం 

తగిగంద.ి ఈ ప్ంట విస్ీ్ రాం ఉతపత్్త దెబబత్తంద.ి 
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పొ గాకు ప్రశిూమ 

  పొ గాకు ఉతపత్్తలో భారతదశేం ప్రప్ంచంలో రకండో  స్ాా నంలో 
ఉండగా, మనదశేంలో ఆంధ్రప్రదశే్ది రకండో  స్ాా నం. 

 భారతదేశ హవానాగా ఆంధ్రప్రదశే్ను ప లుస్ా్ రు.౫ గ్ుంటూరు 
జలాి లో ప్ండించ ేవరీీనియా పొ గాకు ప్రప్ంచంలోన ేఅతయంత మేల ైన 

రకంగా గ్ురి్ంప్ు పొ ందింద.ి 

  గ్ుంటూరులోని ఇండయిన్ లీఫ్ టొబాకో డెవలప్సమ ంట్ కంపెనీ నవ భారత్ టొబాకో లిమిటడె్ కంపెనీ, 

జమీడాల బరదర్్ టొబాకో లిమిటెడ్ కంపెనీలు అతయంత ముఖ్యమ ైన ఎగ్ుమత్తదారులు. 
  ఉమిడ ిఆంధ్రప్రదశే్లో మొత్ం ఆరు స్ గ్ర ట్ ప్రశిూమలు ఉండగా వీటలిో గ్ హ ైదరాబాద్లోన ేఉనానయి. 

  ఒకు స్ గ్ర ట్ ప్రిశూమ మాతరమ ేతూరుపగోదావర ిజలాి  బికువోలు లో ఉంద.ి 

కాగతిప్ు ప్రశిూమ 

  కాగితప్ు ప్రశిూమను కావలస్ న ముడ ిప్దారాా లు వదెురు, గ్డడ  మ త్ని కలప్. 

  ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొదట ికాగితప్ు ప్రిశూమను 1924లో 
రాజమండిరలో స్ాా ప ంచారు.దరననే ఆంధ్ర పటప్ర్ మిల్్ లిమిటెడ్ అని 

ప లుస్ా్ రు. 1929 వరకు ఈ పటప్ర్ మిలుి ను కరాా టక పటప్ర్ మిల్స్
గా ప లిచవేారు.  

 1970లో రాయలస్మీ పటప్ర్ మిల్స్ను ఆదోనిలో టీజీఎల్ గ్ూూ ప్స 

పరా రంభించ్ంద.ి ఈ ప్రశిూమకు 42,000 టనునల ఉతాపదన స్ామరాూం ఉంద.ి 

ముఖ్య కాగతి ప్రశిూమలు 

1. ఆంధ్ర పటప్ర్ మిల్్ - రాజమండిర 
2. రాయలస్ీమ పటప్ర్ మిల్్ - గొందిప్రి కరూనలు 
3. పెనానర్ పటప్ర్ మిల్్ – కడప్ 

4. వంశధార పటప్ర్్ - మండప్ం (శ్రూకాకుళం) 

5. డెలాే  పటప్ర్ మిల్్ - వేండర (ప్శ్చచమ గోదావర)ి 

6. కోసే్తల్ పటప్ర్్ - మాధ్వరాముడు పాల ం (తూరుప గోదావర)ి 

7. స్తూరయచందర పటప్ర్ మిల్్ - మారకడుబాక (తూరుప గోదావర)ి 

8. స్ రకిాల్ పటప్ర్ మిల్్ - నెలలి రు 
9. కొలేి రు పటప్ర్్ - బొ మిలలరు (కృష్టాా ) 
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ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్ాే  బో క్్ ప్రిశూమ కలడా క ందరరకృతమ ై ఉంద.ి ఇందులో కొనిన కరాిగారాలు 

i. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్ాే  బో ర్డ మిల్ లిమిటెడ్ - భీమవరం (ప్శ్చచమ గోదావరి) 

ii. వీరవెంకట స్తతయనారాయణ స్ాే  బో ర్డ్ లిమిటెడ్ - ప్శ్చచమ గోదావరి 

ఖ్నిజాధారతి, ఇంజనీరంిగ్ ఆధారతి ప్రశిూమలు: 

  భారతదశేంలో పారిశాూ మికీకరణం పదెదస్ాా యిలో జరగ్డానిక ిఅవకాశాలు కలిపంచ్నప్ుపడు దేశంలో 
ఇంజనీరింగ్ ప్రిశూమల అభివృదిి  అవస్తరం అని భావించారు. 

  ఆంధ్రప్రదేశ్లో క ందర, రాషే్ట ాప్రభుతావల ఆధ్వరయంలో అనకే భార,ీ మధ్యతరహా ప్రశిూమలు నెలకొలాపరు. ఇవి 

ఎకుువగా విశాఖ్ప్టనం, చ్తూ్ రు, గ్ుంటూరు, కృష్టాా  జలాి లోి  క ందరరకృతమయాయయి. 

ప్రశిూమ పరా ంతం  ఉతపతత్ లు 

విశాఖ్ ఉకుు కరాిగారం విశాఖ్ప్టనం ఉకుు ఉతపతత్ లు 

హ ందుస్ాే న్ ష ప్సయార్డ లిమిటడె్ విశాఖ్ప్టనం నౌకలు 

భారత్ హ వీ పటి ట్్ అండ్ వసె్తల్్ విశాఖ్ప్టనం 
పెరజర్ వసె్తల్్ రస్ాయన ప్రిశూమల 

స్ామాగిూ 

హ ందుస్ాా న్ పటెరర లియం లిమిటడె్ విశాఖ్ప్టనం పెటరర ల్, డమజల్ గాయస్, నాపా్  

హ ందుస్ాే న్ జంక్ లిమిటడె్ విశాఖ్ప్టనం జంక్ ఉతపతత్ లు 

గకూడిీ ంగ్ కారొపర ష్టన్ ఆఫ్ ఇండయిా విశాఖ్ప్టనం   

ఫెరిేల ైజర్్ కారొపర ష్టన్ ఆఫ్ 

ఇండయిాలిమిటడె్ 
ఎరూగ్ుంటి (కడప్) ఎరువులు 
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కోరమండల్ ఫెరిేల ైజర్్ (1967) విశాఖ్ప్టనం ఎరువులు 

గోదావర ిఫెరిేల ైజర్్ కాకనిాడ (తూరుపగోదావర)ి ఎరువులు 

ఆంధరా  ఫరెిేల ైజర్్ తాడపే్లిి (గ్ుంటూరు ఎరువులు 

కృష్టాా  ఇండస్ ేయల్ కారొపర ష్టన్ నిడదవోలు (ప్శ్చచమగోదావర)ి ఎరువులు, రస్ాయనాలు 

స్ మ ంటట ప్రశిూమ 

  ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్ మ ంటట ప్రిశూమను 1939లో పరా రంభించారు. 
  మొదటరి  రకండు ప్రిశూమలు ఉండేవి. అవి ఆంధరా  స్ మ ంటట ప్రశిూమ 

(విజయవాడ, 1940), అస్ో స్ యిేటడె్ స్ మ ంట్ ప్రశిూమ (తాడపే్లిి - 

గ్ుంటూరు, 1939) 

  1955లో కరూనలు జలాి  దోరణాచలం తాలలకా బతేంచరి వదద  పాణయం 

స్ మ ంట్ ప్రశిూమని స్ాప ంచారు. 
  1958లో క స్పీ ీలిమిటడె్ను మాచరి (గ్ుంటూరు)లో స్ాా ప ంచారు.  
  స్ మ ంటట ప్రశిూమ అభివృదిి  చెందడానిక ికావాలి్న ముఖ్య ఖ్నిజం స్తుననప్ురాయి. 

  స్తుననప్ురాయి ఎకుువగా లభించ ేకడప్, కరూనలు, గ్ుంటూరు జలాి లోి  స్ మ ంటట ప్రశిూమలు ఎకుువగా 
క ందరరకృతమయాయయి. 

రాషే్టంాలో ముఖ్యమ నై స్ మ ంటట ప్రశిూమలు 

1. ఎల్ అండ్ ట ీస్ మ ంట్్ - తాడిప్త్తర (అనంతప్ురం) 

2. పెనాన స్ మ ంట్్ - తాడపి్త్తర (అనంతప్ురం) 

3. కోరమండల్ స్ మ ంట్్ - చ్లమకలరు (కడప్) 

4. టెక్్ మాకో స్ మ ంట్ లిమిటడె్ - ఎరూగ్ుంటి (కడప్) 

5. పాణయం స్ మ ంట్్ - దరరణాచలం (కరూనలు) 
6. అస్ో స్ యిటేడె్ స్ మ ంట్్ - తాడపే్లిి 

7. ప రయదరిిని స్ మ ంట్్ - రామాప్ురం (కృష్టాా ) 
8. స్ మ ంట్ కారొపర ష్టన్ ఆఫ్ ఇండయిా - ఎరూగ్ుంటి(కడప్) 

విశాఖ్ ఉకుు కరాిగారం 
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  విశాఖ్ ఉకుు కరాిగారానిన 1971లో పరా రంభించారు. ఆగ్స్తుే  1 1992 

లో దరనిన జాత్తక ిఅంకతిమిచాచరు. భారతదశేంలో స్తముదర తీరంలో 
ఉనన ఉకుు కరాిగారం ఇద.ే దక్షిణభారత దేశంలో మొదట ిస్తమగ్ూ 
ఉకుు కరాిగారం కలడా ఇద.ే 

కుటరీ ప్రశిూమలు 

  ఆంధ్రప్రదేశ్ పరా చీన కాలం నుంచ్ కుటీర ప్రిశూమలకు పటరొందింద.ి కుటీర ప్రిశూమలోి  ముఖ్యంగా చేనతే 

వస్తు్ వులు, ప్టటే  వస్ా్ ా లు, త్తవాచీలు, చాప్లు, దంతప్ు వస్తు్ వులు, పీచు వస్తు్ వులు, బొ మిలు, అదదకప్ు 
వస్ా్ లు, అలిికలు, వెండ ినగిష ీవస్తు్ వులు, ఇత్డ ిస్ామారిూ తయారవుతతనానయి.  

  కుటరీ ప్రశిూమలోి  చేనతే ప్రశిూమ అత్తపెదద  ప్రిశూమ. 

ముఖ్య కుటీర ప్రశిూమలు 

1. ఏట ికొపాపక - లకు బొ మిలు 
2. కొండప్లిి (విజయవాడ) - రంగ్ు రంగ్ుల బొ మిలు 
3. ఏలలరు - త్తవాచీలు 
4. త్తరుప్త్త - చందనప్ు బొ మిలు 
5. చీరాల (ప్రకాశం) - టె ైఅండ్ డె ై(స్ ుల్్) 
6. జర ీచీరలు - గ్దావల్ (అనంతప్ురం),వెంకటగరి ి(నెలలి రు),ఉపాపడ, ధ్రివరం (అనంతప్ురం), గ్ుంటూరు 
7. గాజులు -  గ్ుత్్త, శ్రూ శ్రూకాళహస్ ్  , స్ ంహాచలం 

8. కలంకార ీ- పెడన, మచ్లిప్టనం 

9. ఇత్డ ిస్ామారిూ - కాళహస్ ్  
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