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ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్త  జిల్లా ల్ు  

• ఆంధ్రప్రదశే్  రాష్్టర కొత్త  జిల్లా ల్ ఏరాాటు ప్రతిపాదనకు మంతిరమండలి ఆమోదం తలెిప ంది. ఇప్పాడునన 13 జిల్లా ల్ 
స్ాా నంల్ో 26 జిల్లా ల్ను ఏరాాటు చసే్తత  ప్రభుత్వం బుధ్వారం నోటఫి కషే్టన  విడుదల్ చేయనుంది. 
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• వచేే  ఉగాద ినాటకిి మొత్తం ప్రకిియ ప్ూరతత చేయలల్ని ప్రభుత్వం ల్క్ష్యంగా పటెు్ కుంది. 
• ఒకకో ల్ోక స్భ నియోజకవరాా నిన ఒక జిల్లా గా చయేలల్నన ప్రతిపాదనకు ల్ోబడుత్ూనే, భౌగోళిక, స్ామలజిక, 

స్ాంస్ోృతిక ప్రతస్ ాత్ులిన, స్ౌల్భయయల్ను దృష్ ్ల్ో ఉంచుకుని కొత్త  జిల్లా ల్ స్రతహదుు లిన నిరణయంచడంల్ో ప్రభుత్వం 
కొనిన వెస్ుల్ుబయటుా  కలిాంచంది. 

• రాష్్టరంల్ో మొత్తం 25 ల్ోక స్భ స్ాా నాల్ుండగా, అరకు ల్ోక స్భ స్ాా నం భౌగోళిక విస్తతరణం చాల్ల పెదుది కావడంతో... 
దానిన ర ండు జిల్లా ల్ుగా ఏరాాటు చసే్ుత నానరు. 

• కొత్త  జిల్లా ల్పెై మంగళవారం రాతిర 8 గంటల్కు ఆన ల్ ైన ల్ో మంతిరవరా స్మలవేశం నిరవహ ంచారు. ఉప్ముఖ్యమంతిర 
ధ్రాాన కృష్టణదాస  కొత్త  జిల్లా ల్ ప్రతిపాదనను మంతిరవరాం ముందుంచారు. 
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• దానికి మంతిరవరాం ఆమోదముదర వేస్ ంది. ఈ స్మలవశేానికి ముందు మంగళవారం మధ్ాయహనం రాష్్టర ప్రభుత్వ 
ప్రధ్ాన కారయదరతి స్మీర శరా జిల్లా  కల్ క్రాతో వీడయిో స్మలవశేం నిరవహ ంచారు. 

• కొత్త  జిల్లా ల్ ప్రకియి గురతంచ వారతక ివివరతంచ, అభిపరా యలల్ు, స్తచనల్ు తీస్ుకునానరు. 

New Districts of Andhra Pradesh- Important Facts  

రాష్్టరంల్ో 13 జిల్లా ల్ ప్రతధ్ిల్ో 25 ల్ోక స్భ స్ాా నాల్ు, 175 అస్ెంబా్ల నియోజకవరాా ల్ు, 51 ర వెనతయ డివిజనుా , 670 
మండల్లల్ు ఉనానయ. వాటిని 26 జిల్లా ల్ుగా రాష్్టర ప్రభుత్వం ప్పనరతవభజించంది. 

విస్తతర్ణం ప్ర్ంగా అతి పెద్ద  జిల్లా   ప్రకాశం ( 14,322 చ.కీ.మీ. ) 

విస్తతర్ణం ప్ర్ంగా అతి చిన్న జిల్లా   విశాఖప్ట్నం (928 చ.కీ.మీ. ) 

జనాభా ప్ర్ంగా  అతి పెద్ద  జిల్లా  కర్ననల్ు  (23.66 ల్క్షల్ు) 

జనాభా ప్ర్ంగా  అతి పెద్ద  జిల్లా  అల్లా రి స్తతారామరాజు జిల్లా  ( అర్కు) (9.54 ల్క్షల్ు)  

• కొత్త  జిల్లా ల్ ఏరాాటుపె ై2020 ఆగస్ు్  7న రాష్్టర ప్రభుత్వ ప్రధ్ాన కారయదరతి ఆధ్వరయంల్ో కమిటీ ఏరాాట ైంది ఆ 
త్రావత్ జిల్లా ల్ స్రతహదుు ల్ు, స్ బబంద ిప్పనరవయవస్తాకరణ, ఆస్ుత ల్ు, మౌలిక వస్త్ుల్ు, ఇనఫరేాష్టన  ట కానల్జీ 
వంట ిఅంశాల్పెై మొత్తం నాల్ుగు స్బ  కమిటలీ్ు ఏరాాటు చేశారు. 

New Districts of Andhra Pradesh 

జిల్లా  పేర్ు జిల్లా  క ంద్రం 

శ్రికాకుళం శ్రికాకుళం 

విజయనగరం విజయనగరం 

మనయం జిల్లా  పారవతీప్పరం 

అల్లా రత స్తతారామరాజు జిల్లా   పాడేరు 

 విశాఖ్ప్టనం  విశాఖ్ప్టనం 

అనకాప్లాి అనకాప్లాి 

త్ూరుాగోదావరత కాకనిాడ 
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 కకనస్తమ   అమల్లప్పరం 

రాజమహ ందరవరం  రాజమహ ందరవరం 

నరస్ాప్పరం  భీమవరం 

ప్శ్చేమ గోదావరత   ఏల్లరు 

కృష్ాణ   మచలీప్టనం 

ఎన్్టఆర జిల్లా  విజయవాడ 

గుంటూరు గుంటూరు 

బయప్టా బయప్టా 

ప్ల్లనడు నరస్రావపపటే 

ప్రకాశం ఒంగోల్ు 

ఎస ప  ఎస నెల్లా రు నెల్లా రు 

కరననల్ు కరననల్ు 

నందాయల్ నందాయల్ 

అనంత్ప్పరం అనంత్ప్పరం 

శ్రి స్త్యస్ాయ జిల్లా   ప్పట్ప్రతత 

వెై ఎస ఆర కడప్  కడప్ 

అననమయయ జిల్లా   రాయచోట ి

చత్ూత రు  చత్ూత రు  

శ్రి బయల్లజీ జిల్లా   తిరుప్తి 
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