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ఆంధ్రప్రదేశ్ - రవాణా
¤ వసఽువులు, రమాణికులనఽ క తృరాంతాం నఽాంచి భభో తృరాంణాతుకి
ఙేయచడాతుి రవాణా అాంటాయు.
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¤ రసు ఽత ధాగభిక రాంచాంలో యయణా ఎాంణో తృరభుఖ్ాాతుి సాంతభిాంచఽకుాంథి. క థేశాంలోతు
రజల ఆభిిక, సాంఘిక, భజకీమ జీవన భిలితేలు ఆ థేశాంలోతు యయణా అభివిథిి నై
ఆదాయడి ఉాంటాబ.
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¤ భిశభ
ర ల నఽాంచి వసఽువులనఽ వితుయోగథాయులకు సయపభ ఙేమడాతుకి యయణా
ణోడ్పడ్ెతేాంథి.
అవి: 1. భోడ్ెు
2. భైలవేలు
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3. తూటి భాభాలు

Pr

¤ యయణానఽ ధాలుగు యకలుగ విబజాంచవచఽచ.

4. విభాన భాభాలు
1. భోడ్ెు భాభాలు:

రమాణికులు, యభి వసఽువులు... ఇతయణార సభాగిరతు
గభాసిధాలకు ఙేయయేమాడాతుకి భోడ్ెు భాభాలు ఉయోగడ్ణాబ.
¤ యహథాయులు థేశాంలోతు భష్టరాలధే కకుాండా రాంచాంలోతు థేరలనఽ
కడా కలుుతేధాిబ.

¤ భోడ్ు అభివిథిి కోసాం 1943 ధాటికి పాయతథేశాంలో ఎలాాంటి థకాం (రణాలుక) లవదఽ. భృదట
భోడ్ెు యయణా అభివిథిి రణాలుకనఽ 1943లో తమాయుఙేరయు. థీధేి నాగప్ూర్
ప్రణాళిక అాంటాయు.
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ధాగూర్ రణాలుక భుఖ్ా ఉథేే రలు:
¤ ఎకుువ జధాపా ఉని గరభాలు జలాు భోడ్ెుకు 2 ఫైళ్ు
దాయాంలో, తకుువ జధాపా ఉని గరభాలు 5 ఫైళ్ు దాయాంలో
ఉాండాలి.
¤ 500 భాంథి జధాపా ఉని రతి గరభాతుకి క భోడ్ెు ఉాండాలి.
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థేశాంలో ఇతయ భష్టరాలణోతృటు సఽదాయ తృరాంణాలకు భోడ్ు నఽ విసు భిాంఙాలి.

నై విషమాలనఽ దిఱరలో నటురకుతు ధాగూర్ రణాలుక భోడ్ు నఽ ధాలుగు పాగలుగ
విబజాంచిాంథి. అవి:
1. జాతీమ యహథాయులు
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2. భషర ా యహథాయులు
4. గరభూణ యహథాయులు
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జాతీయ రహదారులు:
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3. జలాు భిషత్ యహథాయులు

డిలాంఫర్ 22 2015 ధాటికి భషర ాంా లో 4913.6 కిలోభూటయు తృొ డ్యైన జాతీమ యహథాయులు
ఉధాిబ

2015-16 సభాజక-ఆభిిక సభైే రకయాం, భషర ాంా లో 24 జాతీమ యహథాయులు ఉధాిబ
జాతీమ యహథాభి భాభాలు తకుువగ ఉని జలాు విజమనగయాం 123.33 కి.భూ
జాతీమ యహథాభి భాభాలు ఎకుువగ ఉని జలాు చిత
ు యు 707.33 కి.భూ
NH 16, భషర ాంా లో 1014 కి.భూ దాయాం యళ్ైుాంథి
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2. భషర ా యహథాయులు (State Highways)
భషర ా యహథాయులు జలాు భుఖ్ా టర ణాలనఽ భషర ా
భజదాతుణో కలుుణాబ. ఇవి భషర ాంా లోతటుర తృరాంతాంలోతు
భుఖ్ా యహథాయులు. భషర ాంా అాంతటా విసు భిాంచి ఉాంటాబ.
¤ ఆాంధరరథేశ్ భోడ్ెు, బవధాల రఖ్ ఫరవభి 22, 2016లో
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తుయేళిాంచిన లెకుల రకయాం భషర ాంా లో 14,722 కి.భూ.ల తృొ డ్యైన భఱ఼రమ
ా
యహథాయులు
(State Highways) ఉధాిబ.

భషర ా యహథా

యహథాభి తృరాంణాలు

భిసాంఖ్ా

ep

భఱ఼రమ
ా
యహథాయులనఽ 'SH'గ నేభ్ుాంటాయు.

జలాు

భాచయు , నడ్ెగుభళ్ు , సణతు నలిు , గుాంటృయు

SH-7

థేవయలిు (.గో.) నఽాంచి తలాుడ్ (ఖ్భమాం వయకు)

శ్చచభ గోథావభి

SH-39

విరఖ్టిాం, శిాంగవయుకోట, అయకు వయకు

విరఖ్టిాం

SH-30

అనాంతుయాం, ణాడిభిు, ఫుగా

అనాంతుయాం

SH-31

భుదే నాయు, ఎయరగుాంటు , భజాంనేట, కోడ్ాయు (కడ్) కడ్, చిత
ు యు
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SH-2

గుాంటృయు

,భైణిగుాంట (చిత
ు యు)

SH-41

భజభళాందరవయాం-

తయుప గోథావభి

భధఽయూడి, కోయుక ాండ్,యాంఙోడ్వయాం మోతేగూ
డతాం

SH-42

సాభానేట, ఖ్భమాం (ణతలాంగణ), జాంగభడిు గూడతాం,

శ్చచభ గోథావభి

క మాలగూడతాం ణాడేలిు గూడతాం, తృలక లుు
SH-43

ఏలయు, విజమభబ, చిాంతలూడి

శ్చచభ గోథావభి

SH-44

ఏలయు, తడికల ూడి, కభవయు కోట, జాంగభడిు

శ్చచభ గోథావభి
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గూడతాం
చీభల, చిలకలభినేట, నయసభవునేట, నడ్ెగుభళ్ు

గుాంటృయు

SH-48

గుాంటృయు, తృొ నాియు, ఫాటు , చీభల

గుాంటృయు

SH-50

కభాటక సభిహదఽే నఽాంచి భదనలిు

చిత
ు యు

జలాు యహథాయులు:
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SH-45

ఇవి ణాలక కైాంథారలనఽ జలాులణో; ఉతపతిు తృరాంణాలు, భాభుట్ కైాంథారలనఽ భఱ఼రమ
ా
యహథాయులణో, భైలవే లేరషనలణో కలినే యహథాయులు.
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గరభూణ యహథాయులు

ఇవి గరభాలనఽ, ణాలక కైాంథారలు, జలాు యహథాయులు, ఇతయ
గరభాలణో కలినే యహథాయులు.
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¤ భృదట గరభూణ యహథాయులు ాంఙామతీభజ్ రఖ్

ఆధేయాాంలో ఉాండేవి. యటి ఆలధాతృలననఽ, ఆభిికాంగ ఈ రఖ్
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బభిాంచలవకతృో వడ్ాంణో వీటితు యహథాయులు, బవధాల రఖ్కు 1998-99లో ఫథిలీ ఙేరయు.
¤ గరభూణ యహథాయుల అభివిథిి కి ఆాంధరరథేశ్కు రాంచ ఫాాాంకు ఆభిిక సహకభతుి
అాంథిసు ఽాంథి.
యహధాలు

డిలాంఫయు 31, 2015 ధాటికి భషర ా యయణా రఖ్ కభాలమాంలో నమోథతైన భృతు ాం
యహధాల సాంఖ్ా 85,05,102 (2014లో ఈ యహధాలు 70,02,143 గ ఉధాిబ).
భృతు ాం యహధాలోు థిేచకర యహధాలు

78.19%.

భృతు ాం థిేచకర యహధాలు

- 66,50,311

ఆటోలు

- 4,29,902
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- 5,24,429

కయుు

APSRTC (ఆాంధరరథేశ్ లేరట్ భోడ్ టారనసతృో ర్ర కభ్పభైషన) లెకుల రకయాం అకోరఫయు 2015
ధాటికి ఆాంధరరథేశ్లో 11,962 ఫసఽులు ఉధాిబ.

- 60,006

జోనలు

- 4

భీజమనలు

- 12

డితృర్ట్ఫాంటు
ు

- 126

Pr
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ఉథయ ాగులు
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APSRTC లో...

¤ APSRTCతు 1958లో సినాంఙాయు.
రైలవేలు
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తృరయాంబాంలో కైవలాం 5 యేల భాంథి లఫబాంథిణో ఇథి భృదలెైాంథి.
యయణా సౌకభాలతుిాంటిలోనా భైలు భాభాల థాేభ జభిగి
యయణాకు ఙాలా తృరభుఖ్ాాం ఉాంథి. థేశ ఆభిికభివిథిికి భైలవే
వావసి యధిభుక లాాంటిథి.

¤ థేశాంలో జయుగుతేని యయణాలో సఽభాయు సగాం భైలవేల
థాేభధే జయుగుణోాంథి.

¤ పాయత థేశ రదాన భైలు భాభాలెైన (1) ఢిలీు - భథారసఽ (ఙతధైి), (2) కలకణాు - ఙతధైి, (3)
ఫ ాంఫాబ-ఙతధైి లెైను ఽ ఆాంధరరథేశ్ నఽాంఙే యళ్ైతేధాిబ.
¤ ఆాంధరరథేశ్లో భుఖ్ా తృభిరరభుక కైాంథారలెైన విరఖ్టిాం, కకిధాడ్, భజభాండిర,
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విజమయడ్, భచిలీటిాం, గూడ్ాయు, తియుతి తృరాంణాలనఽ భైలు భాభాలణో కలితృయు.
¤ ఆాంధరరథేశ్లో భృదటి భైలు భాయా ాం చిత
ు యు జలాులోతు భైణిగుాంట - ుత
ు యు భధా
1862లో తుభిమాంఙాయు.
¤ ఆాంధరరథేశ్ భైలవే ధట్వర్కనఽ 3 జోను కిాంద తుయేళిసు ఽధాియు.
అవి:
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1) దక్షిణ భధా భైలవే: థీతు రదాన కభాలమాం లకిాంథారఫాద్. భషర ాంా లో ఎకుువ పాగాం థీతు
భిదిలోధే ఉాంథి.

2) దక్షిణ భైలవే: థీతు రదాన కభాలమాం ఙతధైి. ుత
ు యు నఽాంచి ఙతధైి వయకు ఉాండే తృరాంతాం
ఈ జోనలో ఉాంథి.
డిర సభిహదఽే వయకు ఈ జోన ఉాంథి.
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3) తయుప తీయ భైలవే భాండ్లాం: థీతు రదాన కభాలమాం బువధేశేర్. విరఖ్ నఽాంచి
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¤ భైలవే గాభైజ్ భిలర్చ వర్కష్టప్ తియుతిలో ఉాంథి.

¤ విజమయడ్ సభూతృన ఉని గుాంటులిు వదే యాగన
వర్కష్టప్ ఉాంథి.
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¤ దక్షిణ భధా భైలవే భృదటి, డ్ఫుల్ డతకుర్ భైలునఽ
కచిగూడ్ నఽాంచి గుాంటృయు భధా 2014, ఫే 13న
తృరయాంభిాంఙాయు.

¤ ఆాంధరరథేశ్లో అతినదే భైలవే జాంక్షన విజమయడ్ భైలవే జాంక్షన.
¤ ఇథి పాయతథేశాంలోధే భాండయ నదే జాంక్షన.
¤ ఈ భైలవే లేరషన ఉతు య పాయతథేరతుి, దక్షిణ పాయతథేరతుి
కలుుతేాంథి.
ఈ భైలవే జాంక్షనలో 10 తృుట్తౄమలు, 22 టారకలు
ఉధాిబ.
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¤ ఈ జాంక్షననఽ 1888లో తుభిమాంఙాయు.
¤ థీతు భూదఽగ రతిభోజూ థాథాు 400 భైళ్ు ై రమాణిసు బ.
¤ రతి తుతాాం ఈ భైలవే లేరషన నఽాంచి 1.40 లక్షల భాంథి రమాణిసు ఽాంటాయు.
¤ ఆాంధరరథేశ్లో భృతు ాం 4,403 కి.భూ. తృొ డ్యైన భైలవే భాభాలు ఉధాిబ.
¤ భషర ాంా లో నదఽలు, కలువల థాేభ యయణాకు అనఽయైన
జలభాభాలు ఉధాిబ.
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ఒడ్భైవులు/జలభాభాలు

¤ యయణా భాభాలోు అతి తకుువ ఖ్యుచణో కడ్ెకుతు ఉని

యయణా, అతి ఎకుువ సయుకులు, సఽదాయ తృరాంణాలకు ఙేయయేలే
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యయణా జలభాయా ఫ.ే

¤ ఆాంధరరథేశ్లో 14 చినితయహా, భధాతయహా ఒడ్భైవులు; క రదాన ఒడ్భైవు ఉధాిబ.
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¤ గుజభత్ భషర ా తీయాం (1054 కి.భూ.) తభేత పాయతథేశాంలో తృొ డ్యైన తీయభైఖ్ ఉని భషర ాంా
భనథే.

¤ ఆాంధరరథేశ్ తీయభైఖ్ తృొ డ్వు 972 కి.భూ.
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¤ భషర ాంా లోతు రదాన ఒడ్భైవు విరఖ్టిాం. ఇథి కైాందర రబుతే ఆదీనాంలో ఉాంటుాంథి.
భుగణా 14 చినితయహా ఒడ్భైవులు భషర ా రబుతే ఆదీనాంలో ఉాంటాబ.
I. విరఖ్టిాం ఒడ్భైవు

¤ విరఖ్ ఒడ్భైవు థేశాంలోధే అతాాంత లోతబన సహజలదిఫైన ఒడ్భైవు.
¤ ఈ ఒడ్భైవు పాయతథేరతుకి తయుప తీభన ఉాంథి.
¤ ఇథి కోల్కణాకు 880 కి.భూ. దాయాంలో, భథారసఽకు
780 కి.భూ. దాయాంలో ఉాంథి.

¤ ఇథి ఙాలా ుభతనఫైన ఒడ్భైవు.
¤ విరఖ్ నగభతుకి గ్ప తృభిరరభుక నగయాంగ గుభిుాంునఽ సాంతృథిాంచి నటిరన ఉకుు
కభమగయాం, ఆబల్ భిైనభీ, కోయభాండ్ల్ ఎయువుల కభమగయాం, B.H.P.V., ళిాందఽసిన జాంక
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లాాంటి కభమగభలు భవడాతుకి ఈ ఒడ్భైయే కయణాం.
¤ ఖ్తుజాతుి ఎగుభతి ఙేలే భుఖ్ా ఉథేే శాంణో 1933లో 70 భులిమన యౄతృమల ఖ్యుచణో
ఈ ఒడ్భైవునఽ తుభిమాంఙాయు.
¤ థేశాంలో భభకుడా లవతు విధాంగ విరఖ్ ఒడ్భైవు తుభమణాతుకి
రకిణే క తుి సదఽతృమాలు కలిపాంచిాంథి.
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¤ డాలిిధోస యేతాం సభుదరాంలోకి ఙ్చఽచకుయలుు అలల ణాకిడి
లవకుాండా అడ్ెుకుాంటుాంథి. అలల ణాకిడి లవతు తృరాంతాం ధౌకలు
తులవడాతుకి అనఽకలాంగ ఉాంటుాంథి.

¤ ఎల్న఼జీ (లికిేైడ్ నటోరలిమాం గాస)నఽ థిగుభతి ఙేసఽకుధే సభయియాం భుాంఫబ
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ఒడ్భైవు తభేత విరఖ్ ఒడ్భైవుకు భాతరఫే ఉాంథి.

¤ ఈ భైవు నఽాంచి ధలక కసభి రమాణికుల ధౌక తృో ర్ట్ఫలు బర్కు యళ్ైతేాంథి.

Pr

¤ సేతాంతర పాయతథేశ భృదటి ఒడ్ 'జల ఉష' ఇకుడే తమాభైాంథి.
¤ డాలిిధోస యేతాం తయుప శ్చఖ్యాంనై 175 భూటయు ఎతే
ు న లెైట్హౌస ఉాంథి.
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కకిధాడ్ ఒడ్భైవు

¤ కకిధాడ్ ఒడ్భైవు క భధాతయహా ఒడ్భైవు
¤ ఈ ఒడ్భైవు తయుప గోథావభి జలాులో ఉాంథి.
¤ విరఖ్టిాం ఒడ్భైవుకు, కకిధాడ్ ఒడ్భైవు 145 కి.భూ.
దాయాంలో ఉాంథి.

¤ కకిధాడ్ ఒడ్భైవు కడా ుభతనఫైన ఒడ్భైవు.
¤ ఇథి హో ప్ ఐలాాండ్కు 17 కి.భూ. దాయాంలో ఉాంథి.
¤ ఈ ఒడ్భైవుకు 8 కి.భూ. దాయాంలోధే ధౌకలకు లాంగయు (తులడ్ాం) యేసు యు.
¤ అకుడి నఽాండి చిని డ్వల థాేభ సయుకుల ఎగుభతి, థిగుభతి జయుగుతేాంథి.
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¤ ఈ ఒడ్భైవు థాేభ జభిగై ఎగుభతేలోు కయకుమలు, వువుల
క భుమలు, తవుడ్ె, ధాయ వసఽువులు, తృొ గకు, నఽవుేల నాండి,
ఎభుకల తృొ డి, తిు గిాంజల నాధ, చిాంతగిాంజలు, అలాభుతుమాం
సలవిటు, భాాంగతూసఽ ఖ్తుజాం లాాంటివి ఉధాిబ.
¤ థిగుభతేలోు మూభిమా, భక తౄలేిట్, డతై అమోమతుమాం
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తౄలేిట్ లాాంటివి భుఖ్ాఫైనవి.

¤ కకిధాడ్కు 7 కిలోభూటయు దాయాంలో నకులూడి వదే క లెైట్ హౌస ఉాంథి. ఇథి కకిధాడ్
భైవుకు సహామడ్ెతేాంథి.
భచిలీటిాం ఒడ్భైవు
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¤ ఈ భైవు తృరభుఖ్ాాం తగిాతృో వడ్ాంణో థీతుి ఫైనర్ తృో యురల జాతణాలో ఙేభచయు.
కిషా టిాం ఒడ్భైవు
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¤ ఈ భైవులో క భతుయ కైాంథారతుి ఏభపటు ఙేరయు.
¤ ఈ ఒడ్భైవునఽ ఇటీవల ధల
ు యు జలాులో అభివిథిి
భిఙాయు.
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¤ పాయతథేశాంలో ణొలి గీరన ఼ల్ు ఒడ్భైవు ఇథి.

¤ ఈ ఒడ్భైవునఽ 'నవముగ' అధే కాంనతూ తుభిమాంచిాంథి.
¤ అనాంతుయాం జలాులోతు ఒఫులాుయాంలో లభిాంఙే ఇనఽ ఖ్తుజాతుి ఈ ఒడ్భైవు నఽాంచి
ఙతైధాకు ఎగుభతి ఙేసు యు.

¤ భషర ాంా లో రబయేటీకభిాంచిన భృదటి ఒడ్భైవు (1997).
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యడ్భైవు ఒడ్భైవు
ఇథి రకశాం జలాు చీభలకు సభూాంలో ఉాంథి.
గాంగవయాం ఒడ్భైవు
విరఖ్ ఉకుు కభమగయాం సినాంచినపటి నఽాంచి థీతుకి
వచిచాంథి.
¤ ఇథి అతాాంత లోణతైన ఒడ్భైవు (21 భూ.)
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సభూాంలో ఉని గాంగవయాం ఒడ్భైవు అభివిథిికి రతితృదన

¤ 2009 ఏనరల్ నఽాంచి ఇకుడ్ కయాకలాతృలనఽ తుయేళిసు ఽధాియు.
కలుాంగటిాం ఒడ్భైవు
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¤ ఈ ఒడ్భైవు శ్రరకకుమాతుకి 29 కి.భూ. దాయాంలో ఉాంథి.
దాయాంలో లాంగయు యేసు యు.
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¤ ఈ భైవుకు వచిచన ధౌకలతుిాంటికి తీభతుకి 3 కి.భూ.
¤ చిని డ్వలు భైవుకు సయుకులనఽ ఙేయయేసు బ.

¤ 64 భూ. ఎతే
ు లో క లెైట్హౌస, తేతృనఽ ళెచచభిక కైాందరాం

Sm
ar
t

ఉధాిబ.

¤ ఇకుడ్ భినేు (Replay) కాంనతూ గోథాభులు ఉధాిబ.
¤ ఇకుడ్ నఽాంచి భుఖ్ాాంగ జనధాయ ఎగుభతితు ఙేసు యు.
భీభుతు టిాం ఒడ్భైవు

¤ ఒడ్భైవు కడా విరఖ్టిాం జలాులోధే ఉాంథి.
¤ లనర ాంఫయు - ఏనరల్ ధలల భధా చినిలైజు ల఼రభయుు భైవులోకి భవడాతుకి వీలవుతేాంథి.
¤ భినేు ((Replay) కాంనతూ ఈ ఒడ్భైవు థాేభ యాతృయాం ఙేసు ఽాంథి.
ఈ భైవు కైవలాం ఎగుభతేలకు భాతరఫే ఉయోగడ్ెతేాంథి.
జనధాయ, గోగుధాయ, ణోళ్ై
ు లాాంటి వసఽువులు ఈ ఒడ్భైవు థాేభ ఎగుభతి అవుతేధాిబ.
నయసుయాం ఒడ్భైవు
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ఇథి శ్చచభ గోథావభి జలాులోతు గోథావభి నథి తృమ అబన వశ్చషర నథి భూద ఆదాయడి
ఉాంథి.
¤ ఇథి కడా ుభతనఫైన భైవు టర ణాం
¤ సభుదర తీభతుకి 7 కి.భూ. దాయాంలో డ్వలు ఆగుణాబ.
¤ ఈ భైవు థాేభ ఎకుువ యాతృయాం జయగడ్ాంలవదఽ.
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తుజాాంటిాం ఒడ్భైవు
¤ ఇథి గుాంటృయు జలాులో ఉాంథి.

ఇవి కకుాండా భుణాాలతృలెాం (విరఖ్), యవే (తయుపగోథావభి), మోటులిు (రకశాం)
లాాంటి చిని ఒడ్భైవులు ఉధాిబ.
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యము యయణా

¤ భషర ా విబజన పలితాంగ ఆాంధరరథేశ్కు కు అాంతభాతీమ విభాధాశరమాం కడా లవదఽ.
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¤ థేశాంలో సాంతేలిత తృరాంతీమాభివిథిితు సదిాంఙేాందఽకు
భషర ా భజదాతుణో జలాు రదాన కైాంథారలకు యైభాతుక యయణా
సదఽతృమాలు కలిపాంఙాలతు రబుతేాం రమతిిసోు ాంథి.
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¤ ఈ థిశలో పాగాంగ విజమయడ్, తియుతి, కడ్,
భజభాండిర విభాధాశరమాలనఽ ఆధఽతూకభిాంఙేాందఽకు

ఎబర్తృో ర్ర అతాభిటీ ఆఫ్ ఇాండిమాకు ఎాం.ఒ.ము.లు కుదఽయుచకుాంథి.
¤ కడ్, థొ నక ాండ్లోు చిని విభాధాశరమాలు ఉధాిబ.
అదను సభాఙాయాం

¤ 2015 - 16 ఆాంధరరథేశ్ సభాజక ఆభిిక సభైే రకయాం భషర ాంా లో డిలాంఫయు 22, 2015
ధాటికి 46,869.60 కి.భూ. తృొ డ్యైన భోడ్ెు భాభాలు ఉధాిబ. వీటిలో 41,956 కి.భూ.
భోడ్ెునఽ భోడ్ెు, బవధాల రఖ్ తుయేళిసు ో ాంథి.
¤ భషర ాంా లో జాతీమ యహథాయులు 4913.60 కి.భూ. తృొ డ్వు ఉధాిబ.
¤ భషర ాంా లో భఱ఼రమ
ా
యహథాయులు (SH) 6485 కి.భూ.. తృొ డ్వు ఉధాిబ.
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¤ జలాు యహథాయుల తృొ డ్వు 19807 కి.భూ.
¤ గరభూణ యహథాయుల తృొ డ్వు 15664 కి.భూ.
¤ భషర ాంా లో భోడ్ు సాందరత రతి 1000 చ.కి.భూ. భిదిలో 30.70 కి.భూ. యహథాయులు
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ఉధాిబ.

