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ఆంధ్రప్రదశే్ - రవాణా 

  వస్తత్ వులు, ప్రయాణికులనత ఒక పరా ంతం నతంచి మరో పరా ంతానిక ిచేరచడానిి రవాణా అంటారు. 
  ప్రస్తత్ త నాగ్రకి ప్రప్ంచంలో రవాణా ఎంతో పరా ముఖ్ాానిి 

స్తంతరించతకుంద.ి ఒక దేశంలోని ప్రజల ఆరిిక సాంఘిక, రాజకయీ 

జీవన ప్రిస్థితులు ఆ దేశంలోని రవాణా అభివృదిి  ప  ైఆధారప్డ ి

ఉంటాయి. 

  ప్రశిూమల నతంచి వస్తత్ వులనత వినియోగ్దారులకు స్తరఫరా 
చేయడానిక ిరవాణా తోడ్పడ్ుతుంది. 

  రవాణానత నాలుగ్ు రకాలుగా విభజంచవచతచ.అవి: 

1. రోడ్ుు   
2. ర ైలవేలు 
3. నీట ిమారాా లు 
4. విమాన మారాా లు 

 రోడ్ుు  మారాా లు 

ప్రయాణికులు, వార ివస్తత్ వులు ఇతరతరా  సామాగిూని గ్మాసాి నాలకు చేరవేయాడానికి రోడ్ుు  మారాా లు 
ఉప్యోగ్ప్డ్తాయి. 

  రహదారులు దేశంలోని రాష్టాే ా లన ేకాకుండా ప్రప్ంచంలోని దశేాలనత 
కూడా కలుప్ుతునాియి. 

  రోడ్ల  అభివృదిి  కోస్తం 1943 నాటిక ిభారతదశేంలో ఎలాంట ిప్థకం 

(ప్రణాళిక) లవదత. మొదట రోడ్ుు  రవాణా అభివృదిి  ప్రణాళికనత 1043లో 
తయారుచేశారు. దీనేి నాగ్ప్ూర్ ప్రణాళిక అంటారు. 

నాగ్ప్ూర్ ప్రణాళిక ముఖ్ా ఉదేిశాలు: 

  ఎకుువ జనాభా ఉని గాూ మాలు జలాల  రోడ్ుు కు 2 మ ైళల  దూరంలో, తకుువ జనాభా ఉని గాూ మాలు 5 మ ైళల  
దూరంలో ఉండాలి. 
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  500 మంద ిజనాభా ఉని ప్రతి గాూ మానిక ిఒక రోడ్ుు  ఉండాలి.దశేంలో ఇతర రాష్టాే ా లతోపాటు స్తతదూర 

పరా ంతాలకు రోడ్లనత విస్్తరించాలి. ప  ైవిషయాలనత దృష్థేలో ప టుే కుని నాగ్ప్ూర్ ప్రణాళిక రోడ్లనత నాలుగ్ు 
భాగాలుగా విభజంచింద.ి అవి: 

1. జాతీయ రహదారులు 
2. రాషే ారహదారులు 
3. జలాల  ప్రిషత్ రహదారులు 
4. గాూ మీణ రహదారులు 

జాతీయ రహదారులు 

 22  డిస్ ంబర్ 2015 నాటకి ిరాషేంాలో 4913.6 కలిోమీటరల  పొ డ్వ నై జాతీయ రహదారులు ఉనాియి 

 2015-16 సామాజక-ఆరిేక స్తరవే  ప్రకారం, రాషేంాలో 24 జాతీయ 

రహదారులు ఉనాియి 

 జాతీయ రహదార ిమారాా లు తకుువగా ఉని జలాల  విజయనగ్రం 123.33 

క.ిమీ 

 జాతీయ రహదార ిమారాా లు ఎకుువగా ఉని జలాల  చితత్ రు 707.33 

క.ిమీ 

 NH 16 రాషేంాలో 1014 క.ిమీ దూరం వ ళ్్ ంద.ి 

  

కూమ 

స్తంఖ్ా 

జాతీయ 

రహదార ి

స్తంఖ్ా 

జాతీయ రహదార ి

నూతన స్తంఖ్ా 

రాషేంాలో జాతీయ 

రహదార ి

పొ డ్వు((క.ిమీ.లలో) 

రాషేంాలో జాతీయ రహదార ివ ళ్లల  పరా ంతాలు 

1 NH-4 
NH-40 

(థానే - చెన ైి) ) 

83 
కరాా టక స్తరిహదతి  నతంచి ప్లమనరేు, చితత్ రు, 
నరహరపిటట మీదతగా తమిళనాడ్ు స్తరిహదతి  వరకు. 

2 NH-5 
NH-16 (కోల్కతా - 

చెన ైి ) 
1014 

ఒడశిా స్తరిహదతి  ఇచాచప్ురం (శ్రూకాకుళం) నతంచి 

నరస్తనిపటట వరకు, శ్రూకాకుళం,భీమునిప్టిం, 

విశాఖ్వటిం, ప్త్ిపాడ్ు- రాజమండిర, ఏలూరు, 

హనతమాన్ జంక్షన్, 

విజయవాడ్, గ్ుంటూరు, ఒంగోలు, న లూల రు, గ్ూడ్ురు 
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మీదతగా తమిళనాడ్ు స్తరిహదతి  వరకు 

3 NH-7 
NH-44(వారణాస్థ - 

కనాాకుమార)ి 
  

తెలంగాణ స్తరహిదతు నతంచి కరనిలు, అనంతప్ురం, 

ప నతక ండ్ మీదతగా కరాా టక లోక ిప్రవశేిస్తత్ ంద ి

4 NH-9 
NH-65(ప్ుణ ె- 

మచిలీప్టిం) 
  

మచిలీప్టిం నతంచి విజయవాడ్ మీదతగా తలెంగాణ 

స్తరహిదు వరకు. 

5 NH-18 
NH-40 (కరనిలు, 

నందాాల, కడ్ప్) 
369 కరనిలు, నందాాలణ కడ్ప్, రాయచోట,ి చితత్ రు. 

6 NH-43 

NH-26 

రాయచూర్ - 

విజయనగ్రం 

83 

 ఒడిశా స్తరిహదతి  నతంచి సాలూరు - రామచందరప్ురం, 

విజయనగ్రం, పాతవలస్త వదిNH-5 (16)తో 

కలుస్తత్ ంద.ి 

7 NH-63 

NH-63 

అంకోలా-గ్ుత్ి 

  

62 కరాా టక స్తరిహదతి  నతంచి గ్ుంతకలుల  - గ్ుత్ి 

8 NH-205 

NH-76 

(అనంతప్ూర్-

చెన ైి) 

360 
అనంతప్ురం కదరి,ి మదనప్లిల, రవణగి్ుంట మీదతగా 

తమిళనాడ్ు స్తరిహదతి వరకు. 

9 NH-214 

కత్ిప్ూడ-ికాకినాడ్-

పామరుూ  270 

కత్ిప్ూడ,ి కాకనిాడ్, ఆమలాప్ురం, రాజోలు, శ్రవకోడ్ు, 

పాలక లుల , భీమవరం, క ైకలూరు, గ్ుడవిాడ్, పామరుూ . 

10 
NH-

214(A) 

NH-216 NH-

214,NH-

214(A)రహదారులనత 

కలిపథ  NH-216గా 

పథలుస్తత్ నాిరు. 

255 

కత్ిప్ూడ ిజంక్షన్ నతంచి కాకినాడ్ మీదతగా 

నరసాప్ురం, మచిలీప్టిం, చలలప్లిల, అవనిగ్డ్ు , 

రవప్లలల , బాప్టల , చీరాల, ఒంగోలు వది NH16లో కలిస్థ 

ముగ్ుస్తత్ ంద.ి 

11 NH-219 
NH-42 

మదనప్లిల-కుప్పం-

128 
మదనప్లిల, ప్ుంగ్నూరు, ప్లమనరేు, కుప్పం నతంచీ 

తమిళనాడ్ు స్తరిహదతి  వరకు 
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కృషాగిరి 

12 NH-221 

30-విజయవాడ్ దగా్ర 

క ండ్ప్లిల  నతంచి 

చత్ీస్గ్ఢ్ వరకు. 
155 

ఈ జాతీయ రహదార ివిజయవాడ్ దగా్ర ౫49 కూడ్లి 

వది మొదలలై క ండ్ప్లిల,మ ైలవరం, తిరువూరు, 

ప నతబలిల, క త్గ్ూడెం, పాలేంచ, 

భదరా చలం,న లిలపాక,చింతతరు క ండ్ చత్ీస్గ్ఢ్ వరకు. 

13 NH-234 NH-75   
కరాా టక స్తరిహదతి  నతంచి వ ంకటగరి ికోట మీదతగా 

న లూల రు వరకు వ ళ్తుంద ి

రాషే ారహదారులు (State Highways) 

రాషే ారహదారులు జలాల  ముఖ్ా ప్టేణాలనత రాషే ారాజధానితో 
కలుప్ుతాయి. ఇవి రాషేంా లోతటుే  పరా ంతంలోని ముఖ్ా రహదారులు. 
రాషేంా అంతటా విస్్తరించి ఉంటాయి.  

  ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్ుల , భవనాల శాఖ్ ఫథబరవర ి22, 2016లో నిరేహించిన లలకుల ప్రకారం రాషేంాలో 14,722 

క.ిమీ.ల పొ డ్వ ైన రాష్్ేయా రహదారులు (State Highways) ఉనాియి. 

 రాష్్ేయా రహదారులనత 'SH'గా పటర్ుంటారు. 

రాషే ారహదార ి 

స్తంఖ్ా 
  రహదార ిపరా ంతాలు జలాల  

SH-2 మాచరల, పథడ్ుగ్ురాళల , స్తతె్నప్లిల, గ్ుంటూరు గ్ుంటూరు 

SH-7 దేవరప్లిల  (ప్.గో. నతంచి తలాల డ్ (ఖ్మమం వరకు) ప్శిచమ గోదావర ి

SH-39 విశాఖ్ప్టిం, శృంగ్వరప్ుకోట, అరకు వరకు విశాఖ్ప్టిం 

SH-30 అనంతప్ురం, తాడిప్రి్ ,బుగా్ అనంతప్ురం 
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SH-31 
ముదినూరు, ఎరూగ్ుంటల , రాజంపటట, కోడ్ూరు (కడ్ప్), 

రవణగి్ుంట (చితత్ రు) 
కడ్ప్, చితత్ రు 

SH-41 
రాజమహ ందరవరం- మధ్తరప్ూడ,ి 

కోరుక ండ్,రంప్చోడ్వరం మోతుగ్ూడెం 
తతరుప గోదావర ి

SH-42 

స్తూరాాపటట, ఖ్మమం (తలెంగాణ), జంగార డిు గ్ూడెం, 

క యాలగ్ూడెం తాదపే్లిలగ్ూడెం, పాలక లుల  
ప్శిచమ గోదావర ి

SH-43 ఏలూరు, విజయరాయి, చింతలప్ూడ ి ప్శిచమ గోదావర ి

SH-44 
ఏలూరు, తడిక ల ప్ూడ,ి కామవరప్ు కోట, 

జంగార డిు గ్ూడెం 
ప్శిచమ గోదావర ి

SH-45 చీరాల, చిలకలూరపిటట), నరస్తరావుపటట, పథడ్ుగ్ురాళల  గ్ుంటూరు 

SH-48 గ్ుంటూరు, పొ నూిరు, బాప్టల , చీరాల గ్ుంటూరు 

SH-50 కరాా టక స్తరిహదతి  నతంచి మదనప్లిల చితత్ రు 

జలాల  రహదారులు 

ఇవి తాలూకా కవందరా లనత జలాల లతో; ఉతపత్ి పరా ంతాలు, మార ుట్ కవందరా లనత రాష్్ేయా 

రహదారులతో, ర ైలవే స్టేషన్లతో కలిపట రహదారులు. 

గాూ మీణ రహదారులు 

ఇవి గూా మాలనత, తాలూకా కవందరా లు, జలాల  రహదారులు, ఇతర గూా మాలతో కలిపట రహదారులు.  
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  మొదట గాూ మీణ రహదారులు ప్ంచాయతీరాజ్ శాఖ్ ఆధ్ేరాంలో 
ఉండవేి. వాట ిఆలనాపాలననత, ఆరిికంగా ఈ శాఖ్ 

భరించలవకపో వడ్ంతో వీటిని రహదారులు, భవనాల శాఖ్కు 1908-

09లో బదలిీ చేశారు. 
  గాూ మీణ రహదారుల అభివృదిిక ిఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రప్ంచ బాాంకు 

ఆరిిక స్తహకారానిి అందసి్తత్ ంద.ి 

వాహనాలు 

డిస్ ంబరు 31, 2015 నాటికి రాషే ారవాణా శాఖ్ కారాాలయంలో నమోదెైన మొత్ం వాహనాల స్తంఖ్ా 
85,05,102 (2014 లో ఈ వాహనాలు 70,02,143 గా ఉనాియి). 

మొత్ం వాహనాలోల  దిేచకూ వాహనాలు - 78.19%. 

మొత్ం దిేచకూ వాహనాలు - 66,50,311 

ఆటోలు - 4,29,902 

కారుల  - 5,24,429 

APSRTC (ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ రోడ్ టరా న్స్పో రే్ కార్పరవషన్) లలకుల ప్రకారం అకోే బరు 2015 నాటికి 
ఆంధ్రప్రదేశ్లో 11,962 బస్తత్లు ఉనాియి. 

APSRTC లో. 

ఉదయ ాగ్ులు - 60,006 

జోన్లు - 4 

రీజయన్లు - 12 

డిపార్ట్మ ంటుల  - 126 

 APSRTC ని 1958లో సాి పథంచారు.పరా రంభంలో కవవలం 5 వలే మంద ిస్థబబందతిో ఇద ిమొదలలైంద.ి 

ర లైవే మారాా లు 
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రవాణా సౌకరాాలనిింటిలోనూ ర ైలు మారాా ల దాేరా జరిగ ిరవాణాకు చాలా పరా ముఖ్ాం ఉంద.ి దేశ 

ఆరిికాభివృదిికి ర ైలవే వావసి్త వ న ిముక లాంటిది. 

 దేశంలో జరుగ్ుతుని రవాణాలో స్తతమారు స్తగ్ం ర ైలవేల దాేరాన ే

జరుగ్ుతోంద.ి 

  భారత దేశ ప్రధాన ర ైలు మారాా లలైన (1) ఢిలీల - మదరా స్తత (చెన ైి), (2) 

కలకతా్  - చెన ైి , (3) బ ంబాయి-చెన ైి  లలైనతల  ఆంధ్రప్రదేశ్ నతంచ ే

వ ళ్తునాియి. 

  ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్ా పారశిాూ మిక కవందరా లలైన విశాఖ్ప్టిం, కాకనిాడ్, రాజమండిర విజయవాడ్, 

మచిలీప్టిం, గ్ూడ్ూరు, తిరుప్తి పరా ంతాలనత ర లైు మారాా లతో కలిపారు. 
  ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొదట ిర లైు మారాం చితత్ రు జలాల లోని రవణగి్ుంట - ప్ుతత్ రు మధ్ా 1862లో నిరిమంచారు. 
  ఆంధ్రప్రదేశ్ ర ైలవే న ట్వర్క్నత 3 జోనల  కింద నిరేహసి్తత్ నాిరు.అవి; 

1) దక్షణి మధ్ా ర ైలవే: దీని ప్రధాన కారాాలయం స్థకిందరా బాద్. రాషేంాలో ఎకుువ భాగ్ం దీని ప్రిధిలోనే 
ఉంద.ి - 

2) దక్షణి ర ైలవే: దీని ప్రధాన కారాాలయం చెన ైి. ప్ుతత్ రు నతంచి చెన ైి వరకు ఉండే పరా ంతం ఈ జోన్లో 
ఉంద.ి 

3) తతరుప తీర ర ైలవే మండ్లం: దీని ప్రధాన కారాాలయం భువనేశేర్. విశాఖ్ నతంచి ఒడిశా స్తరిహదతి  

వరకు ఈ జోన్ ఉంద.ి 

  ర ైలవే గాారవజ్ రిస్ ర్చ వర్క్ష్టాప్స తిరుప్తిలో ఉంద.ి 

  విజయవాడ్ స్తమీపాన ఉని గ్ుంటుప్లిల వది వాాగ్న్ వర్క్ష్టాప్స 

ఉంద.ి 

  దక్షిణ మధ్ా ర ైలవే మొదట,ి డ్బుల్ డెకుర్ ర ైలునత కాచిగ్ూడ్ నతంచి 

గ్ుంటూరు మధ్ా 2014 మే 13న పరా రంభించారు.  
  ఆంధ్రప్రదేశ్లో అతిప ది ర ైలవే జంక్షన్ విజయవాడ్ ర ైలవే జంక్షన్. 

  ఇద ిభారతదేశంలోన ేర ండయ  ప ది జంక్షన్. 

  ఈ ర ైలవే స్టేషన్ ఉత్ర భారతదశేానిి, దక్షణి భారతదేశానిి కలుప్ుతుంద.ి ఈ ర ైలవే జంక్షన్లో 10 పాల ట్
ఫామ్లు, 22 టరా క్లు ఉనాియి. 

  ఈ జంక్షన్నత 1888లో నిరిమంచారు. 
  దీని మీదతగా ప్రతిరోజూ దాదాప్ు 400 ర ైళ్ల  ప్రయాణిసా్ యి. 

  ప్రతి నితాం ఈ ర ైలవే స్టేషన్ నతంచి 1.40 లక్షల మంద ిప్రయాణసి్తత్ ంటారు. 
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  ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొత్ం 4,403 క.ిమీ. పొ డ్వ నై ర లైవే మారాా లు ఉనాియి. 

ఓడ్రవవులు/జలమారాా లు 

  రాషేంాలో నదతలు, కాలువల దాేరా రవాణాకు అనతవ నై జలమారాా లు ఉనాియి. 

 రవాణా మారాా లోల  అతి తకుువ ఖ్రుచతో కూడ్ుకుని ఉని రవాణా, అతి ఎకుువ స్తరుకులు, స్తతదూర 

పరా ంతాలకు చేరవసే్ట రవాణా జలమారామ.ే 

  ఆంధ్రప్రదేశ్లో 14 చినితరహా, మధ్ాతరహా ఓడ్రవవులు; ఒక ప్రధాన ఓడ్రవవు ఉనాియి. 

  గ్ుజరాత్ రాషే ాతీరం (1054 క.ిమీ.) తరాేత భారతదేశంలో పొ డ్వ నై తీరరవఖ్ ఉని రాషేంా మనద.ే  

  ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరరవఖ్ పొ డ్వు 972 క.ిమీ. 

  రాషేంాలోని ప్రధాన ఓడ్రవవు విశాఖ్ప్టిం. ఇద ికవందర ప్రభుతే ఆధనీంలో ఉంటుంద.ిమిగ్తా 14 చినితరహా 

ఓడ్రవవులు రాషే ాప్రభుతే ఆధనీంలో ఉంటాయి. 

విశాఖ్ప్టిం ఓడ్రవవు 

  విశాఖ్ ఓడ్రవవు దేశంలోన ేఅతాంత లోతయిన స్తహజస్థదిమ నై ఓడ్రవవు.  
  ఈ ఓడ్రవవు భారతదశేానిక ితతరుప తీరాన ఉంద.ి 

  ఇద ికోల్కతాకు 880 క.ిమీ. దూరంలో, మదరా స్తతకు 780 క.ిమీ. దూరంలో 
ఉంద.ి 

 ఇద ిచాలా ప్ురాతనమ నై ఓడ్రవవు. 
 విశాఖ్ నగ్రానిక ిగ్ప్ప పారిశాూ మిక నగ్రంగా గ్ురి్ంప్ునత స్తంపాదించి ప టిేన ఉకుు కరామగారం, ఆయిల్ 

రిఫ నైర,ీ కోరమండ్ల్ ఎరువుల కరామగారం,B.H.P.V. హిందతసాి న్ జంక్ లాంట ికరామగారాలు రావడానిక ిఈ 

ఓడ్రవవ ేకారణం. 

  ఖ్నిజానిి ఎగ్ుమతి చేస్ట ముఖ్య ఉదేిశంతో 1933 లో 70 మిలియన్ రనపాయల ఖ్రుచతో ఈ ఓడ్రవవునత 
నిరిమంచారు. 

 దేశంలో మర కుడా లవని విధ్ంగా విశాఖ్ ఓడ్రవవు నిరామణానిక ిప్రకృత ేక నిి స్తదతపాయాలు కలిపంచింద.ి 

 డాలిినోస్ ప్రేతం స్తముదరంలోక ిచ్చతచకువ ళిల అలల తాకడి ిలవకుండా అడ్ుు కుంటుంద.ి అలల తాకడి ిలవని 

పరా ంతం నౌకలు నిలవడానిక ిఅనతకూలంగా ఉంటుంద.ి 

  ఎల్ప్జీ (లికిేఫ ైడ్ ప టోర లియం గాాస్)నత దిగ్ుమతి చేస్తతకున ేసామరియం ముంబయి ఓడ్రవవు తరాేత విశాఖ్ 

ఓడ్రవవుకు మాతరమ ేఉంద.ి 

  ఈ రవవు నతంచి న లక కసార ిప్రయాణికుల నౌక పో ర్ట్బలలయిర్కు వ ళ్తుంద.ి 

  స్తేతంతర భారతదశే మొదట ిఓడ్ 'జల ఉష ఇకుడ ేతయార ైంద ి

 డాలిినోస్ ప్రేతం తతరుప శిఖ్రంప  ై175 మీటరల ఎతు్ న లలైట్హౌస్ ఉంద.ి 

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-AP Transport |    Adda247 Telugu     |    www.careerpower.in    |     Adda247 App 

 

కాకనిాడ్ ఓడ్రవవు 

  కాకినాడ్ ఓడ్రవవు ఒక మధ్ాతరహా ఓడ్రవవు 
 ఈ ఓడ్రవవు తతరుప గోదావర ిజలాల లో ఉంద.ి 

  విశాఖ్ప్టిం ఓడ్రవవుకు, కాకనిాడ్ ఓడ్రవవు 145 క.ిమీ.దూరంలో ఉంద.ి 

  కాకినాడ్ ఓడ్రవవు కూడా ప్ురాతనమ నై ఓడ్రవవు. 
  ఇద ిహో ప్స ఐలాంద్కు 17 క.ిమీ. దూరంలో ఉంద.ి  

  ఈ ఓడ్రవవుకు 8 కి.మీ. దూరంలోన ేనౌకలకు లంగ్రు (నిలప్డ్ం) వేసా్ రు. 
  అకుడ ినతండ ిచిని ప్డ్వల దాేరా స్తరుకుల ఎగ్ుమతి, దిగ్ుమతి జరుగ్ుతుంద.ి 

  ఈ ఓడ్రవవు దాేరా జరిగవ ఎగ్ుమతులోల  కరకాుయలు, ప్శువుల క ముమలు, తవుడ్ు, నార వస్తత్ వులు, 
పొ గాకు, నతవుేల పథండ ిఎముకల పొ డ,ి ప్త్ిగింజల నూన , చింతగింజలు, అలూామినియం స్తలవి టు, 
మాంగ్నీస్తత ఖ్నిజం లాంటవిి ఉనాియి. 

  దిగ్ుమతులోల  యూరయిా, రాక్ ఫాస్టపట్, డె ైఅమోమనియం ఫాస్టపట్ లాంటవిి 

ముఖ్ామ ైనవి. 

  కాకినాడ్కు 7 కిలోమీటరల  దూరంలో నక ులప్ూడ ివది ఒక లలైట్ హౌస్ ఉంద.ి ఇద ి

కాకనిాడ్ రవవుకు స్తహాయప్డ్ుతుంద.ి 

మచిలీప్టిం ఓడ్రవవు 

 ఈ రవవు పరా ముఖ్ాం తగిాపో వడ్ంతో దీనిి మ ైనర్ పో రుే ల జాబితాలో చేరాచరు. 
  ఈ రవవులో ఒక మత్య కవందరా నిి ఏరాపటు చశేారు. 

కృషాప్టిం ఓడ్రవవు 

  ఈ ఓడ్రవవునత ఇటవీల న లూల రు జలాల లో అభివృదిి  ప్రచిారు. 
  భారతదశేంలో తొలి గీూన్ ఫ్ల్ు  ఓడ్రవవు ఇద.ి 

  ఈ ఓడ్రవవునత 'నవయుగ్' అన ేకంప నీ నిరిమంచింద.ి 

  అనంతప్ురం జలాల లోని ఓబులాప్ురంలో లభించ ేఇనతప్ ఖ్నిజానిి ఈ ఓడ్రవవు నతంచి చెనైాకు ఎగ్ుమతి 

చేసా్ రు.| రాషేంాలో ప్రయివటేీకరించిన మొదట ిఓడ్రవవు (1997). 

వాడ్రవవు ఓడ్రవవు 

ఇది ప్రకాశం జలాల  చీరాలకు స్తమీప్ంలో ఉంది. 

గ్ంగ్వరం ఓడ్రవవు 
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విశాఖ్ ఉకుు కరామగారం సాే పథంచినప్పటి నతంచి దీనికి స్తమీప్ంలో ఉని గ్ంగ్వరం ఓడ్రవవు అభివృదిికి 
ప్రతిపాదన వచిచంది. 

  ఇద ిఅతాంత లోతెనై ఓడ్రవవు (21మీ.)  

 2009 ఏపథరల్ నతంచి ఇకుడ్ కారాకలాపాలనత నిరేహిస్తత్ నాిరు. 

కళింగ్ప్టిం ఓడ్రవవు 

  ఈ ఓడ్రవవు శ్రూకాకుళ్ానిక ి29 క.ిమీ. దూరంలో ఉంద.ి 

 ఈ రవవుకు వచిచన నౌకలనిింటిక ితీరానిక ి౩ క.ిమీ. దూరంలో లంగ్రు వేసా్ రు. 
  చిని ప్డ్వలు రవవుకు స్తరుకులనత చేరవేసా్ యి. రసాతల! 

  64 మీ. ఎతు్ లో ఒక లలైట్హౌస్్ తుపానత హెచచరిక కవందరం ఉనాియి. 

  ఇకుడ్ రపిటల  (Replay) కంప నీ గోదాములు ఉనాియి. 

  ఇకుడ్ నతంచి ముఖ్ాంగా జనప్నార ఎగ్ుమతిని చేసా్ రు. 

భీముని ప్టిం ఓడ్రవవు 

  ఈ ఓడ్రవవు కూడా విశాఖ్ప్టిం జలాల లోన ేఉంద.ి 

  స్ ప ేంబరు - ఏపథరల్ న లల మధ్ా చినిస్ జైు స్్ేమరుల  రవవులోక ిరావడానిక ివీలవుతుంద.ి 

  రిపటల  (Replay) కంప నీ ఈ ఓడ్రవవు దాేరా వాాపారం చేస్తత్ ంద.ిఈ రవవు కవవలం ఎగ్ుమతులకు మాతరమ ే

ఉప్యోగ్ప్డ్ుతుంద.ిజనప్నార, గోగ్ునార, తోళ్ల  లాంట ివస్తత్ వులు ఈ ఓడ్రవవు దాేరా ఎగ్ుమతి 

అవుతునాియి. 

నరసాప్ురం ఓడ్రవవు 

ఇది ప్శిచమ గోదావర ిజలాల లోని గోదావరి నది పాయ అయిన వశిషే నది మీద ఆధారప్డి ఉంద.ి 

  ఇద ికూడా ప్ురాతనమ నై రవవు ప్టేణం 

  స్తముదర తీరానిక ి7 క.ిమీ. దూరంలో ప్డ్వలు ఆగ్ుతాయి. 

  ఈ రవవు దాేరా ఎకుువ వాాపారం జరగ్డ్ంలవదత. 

నిజాంప్టిం ఓడ్రవవు 

 ఇద ిగ్ుంటూరు జలాల లో ఉంద.ి 
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 ఇవి కాకుండా ముతాాలపాలలం (విశాఖ్), రవే (తతరుపగో దావర)ి, మోటుప్లిల (ప్రకాశం) లాంట ిచిని 

ఓడ్రవవులు ఉనాియి.విమాన మారాా లు 

విమాన మారాా లు/వాయు రవాణా 

 రాషే ావిభజన ఫలితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఒకు అంతరాా తీయ విమానాశూయం 

కూడా లవదత. 
 దేశంలో స్తంతులిత పరా ంతీయాభివృదిిని సాధించేందతకు రాషే ారాజధానితో 

జలాల  ప్రధాన కవందరా లకు వ ైమానిక రవాణా స్తదతపాయాలు కలిపంచాలని 

ప్రభుతేం ప్రయతిిసో్ ంద.ి 

  ఈ దిశలో భాగ్ంగా విజయవాడ్, తిరుప్తి, కడ్ప్,రాజమండిర విమానాశూయాలనత ఆధ్తనీకరంిచేందతకు 
ఎయిర్పో రే్ అథారటి ీఆఫ్ ఇండయిాకు ఎం.ఓ.యు.లు కుదతరుచకుంద.ి  

  కడ్ప్, దొనక ండ్లోల  చిని విమానాశూయాలు ఉనాియి. 

అదనప్ు స్తమాచారం 

 2015 - 16 ఆంధ్రప్రదశే్ సామాజక ఆరిిక స్తరవే ప్రకారం రాషేంాలో డిస్ ంబరు 22, 2015 నాటిక ి46,869.60 

క.ిమీ. పొ డ్వ నై రోడ్ుు  మారాా లు ఉనాియి. వీటిలో 41956 క.ిమీ. రోడ్ుు నత రోడ్ుల , భవనాల శాఖ్ 

నిరేహిసో్ ంద.ి 

  రాషేంాలో జాతీయ రహదారులు 4913.60 క.ిమీ. పొ డ్వు ఉనాియి. 

 రాషేంాలో రాష్్ేయా రహదారులు (SH) 6485 క.ిమీ. పొ డ్వు ఉనాియి. 

 జలాల  రహదారుల పొ డ్వు 19807 క.ిమీ. 

 గాూ మీణ రహదారుల పొ డ్వు 15664 క.ిమీ. 

  రాషేంాలో రోడ్ల  సాందరత ప్రతి 1000 చ.క.ిమీ. ప్రధిిలో 30.70 క.ిమీ. రహదారులు ఉనాియి. 
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