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భారతదేశం- ఖనిజాధార పరిశరమలు 

ఖనిజాలు, లోహాలను ముడి సరుకులుగా ఉపయోగంచే పరిశరమలను ఖనిజాధార పరిశరమలు 

అంటారు.ఇనుము-ఉకుు పరిశరమ, అల్యూమినియం, సిమంట్, ఎరువులు, భారీ ఇంజనీరింగ్ 

పరిశరమలు, రాగ పరిశరమ మొదలైనవి కొనిి ముఖూమైన ఖనిజాధార పరిశరమలు. 

ఇనుము - ఉక్కు పరిశ్ర మ 

ఏ దేశ ఆరిికాభివృది్ధకైనా ఇనుము-ఉకుు పరిశరమల అభివృది్ధ అతి ముఖూమైంద్ధ. అందువలే్ల 

ఈ పరిశరమను ‘మూల పరిశరమ’ అంటారు. ఖనిజాధార పరిశరమలేో ఇనుము-ఉకుు పరిశరమ 

అతూంత పర ధాన, అతి పెదద  పరిశరమ 

 భారతదేశంలో మొదటి ఇనుము-ఉకుు కరాాగారానిి 1830లో తమిళనాడులోని 

పోరో్టనోవో వదద  సి్థపంచారు. 1866లో దీనిి మూసేశారు. 

 1870లో పశ్చిమ బంగాల్లోని కులో్ట వదద  ‘బంగాల్ ఐరన్ వరుస్’ ఇనుము-ఉకుు 

పరిశరమను నెలకొల్పారు. ఇద్ధ దేశంలో మొటో్మొదటి ఇనుము-ఉకుు పరిశరమ. దీనిి 

బరాిపూర్లోని ఇండియన్ ఐరన్ అండ్ సో్టల్ కంపెనీ(ఐఐఎస్స్టవో)లో విల్టనం చేశారు. 

టాటా ఇనుము - ఉక్కు కర్మాగారం(టిస్కు): 

ఇద్ధ దేశంలోని మొదటి భారీ ఆధునిక ఇనుము-ఉకుు కరాాగారం. దీనిి జారఖ ండ్లోని సక్చి వదద  

1907లో జంషెడ్జీ టాటా సి్థపంచారు. పైెైవేట్ రంగంలో ఏరాాటైన మొదటి కరాాగారం ఇద్ధ. 

పర స్తు తం పనిచేస్తు న్న అతి పురాతన ఇనుము-ఉకుు కరాాగారం. జంషెడ్జీ టాటా గౌరవారిం 

సక్చిని ‘జంషెడ్పూర్’గా వూవహరిస్తు నాిరు. 

 1919లో పశ్చిమ బంగాల్లోని ‘బరాిపూర్’ వదద  ‘ఇండియన్ ఐరన్ అండ్ సో్టల్ 

కంపెనీ’(ఐఐఎస్స్టవో)ని సి్థపంచారు. దీనిి 1972లో కందర  పర భుతవం స్థవధీనం చేస్తకుంద్ధ. 
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 1923లో కరాాట్కలో షిమోగా జిలే్పలోని భద్రర వతి వదద  ‘మైసూర్ సో్టల్ వరుస్’ (మిస్కు) 

అనే ఇనుము-ఉకుు కరాాగారానిి నిరిాంచారు. అనంతరం విశ్వవశవరయూ గౌరవారిం ఈ 

పరిశరమకు ‘విశ్వవశవరయూ ఐరన్ అండ్ సో్టల్ లిమిటడ్’(వీఐఎస్ఎల్) గా పేరు మారాిరు. 

భిలాయ్ ఇనుము - ఉక్కు కర్మాగారం: 

దీనిి రండో పంచవరష  పర ణాళిక కాలంలో ఛత్తు స్గఢ్లోని దురగ ్ జిలే్పలోని ‘భిల్పయ్’ వదద  రష్యూ 

సహకారంతో నిరిాంచారు. కోరాా ప్ర ంతంలోని బొగ్గగ  నికష ప్లను ఇద్ధ వినియోగంుకకుంోంంద్ధ. 

దీని ఉతాతిు  1959లో ప్ర రంభమైంద్ధ. 

 

రూర్కులా ఇనుము - ఉక్కు కర్మాగారం: 

దీనిి ఒడిశాలో స్తందర్గఢ్ జిలే్పలోని ‘రూరుల్ప’ వదద  బ్రర హాణీ నద్ధ ఒడుు న నిరిాంచారు. దీనికి 

‘పశ్చిమ జరానీ’ సహకారం చేసింద్ధ. ఇద్ధ 1959 నుంచి ఉతాతిు ని ప్ర రంభించింద్ధ. 

 

దురాగ పూర్ ఇనుము - ఉకుు కరాాగారం: దీనిి పశ్చిమ బంగాల్లోని బురద్రవన్ జిలే్పలో 

ద్రమోదర్ నదీ ప్ర ంతంలో దురాగ పూర్ వదద  నిరిాంచారు. దీనికి బ్రర ట్న్ సహకారం చేసింద్ధ. ఇద్ధ 

1962 నుంచి ఉతాతిు ని ప్ర రంభించింద్ధ.  

భిల్పయ్, రూరుల్ప, దురాగ పూర్ ఇనుము -ఉకుు కరాాగారాలు పర భుతవ రంగంలో ఏరాాటు 

చేశారు. 

 

బొకారో ఇనుము - ఉక్కు కర్మాగారం: 

ఇద్ధ మూడో పంచవరష  పర ణాళిక కాలం (1964)లో ఏరాాటైంద్ధ. దీనిి జారఖ ండ్లో హజారీబ్రగ్ 

జిలే్పలోని బొకార్ట, ద్రమోదర్ నదుల సంగమ ప్ర ంత సమీపంలో నిరిాంచారు. అతూధికంగా 

సవదేశీ పరిజాానంతో, కొంత రష్యూ సహకారంతో సి్థపంచిన నాలుగో పర భుతవరంగ ఇనుము-

ఉకుు కరాాగారం. 

- పర స్తు తం ఇద్ధ భారతదేశంలో అతిపెదద  ఇనుము-ఉకుు కరాాగారం. 1972 నుంచి ఉతాతిు ని 
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ప్ర రంభించింద్ధ. 

 

విశాఖ సీ్టల్ ప్ల ంట్: ఇద్ధ ఆంధ్ర పర దేశ్లోని విశాఖపట్ింలో ఉంద్ధ. దీనిి రాషో్ట్ైయ ఇస్థాత్ 

నిగమ్ లిమిటడ్.. రష్యూ సహాయంతో నిరిాంచింద్ధ. 1992 ఆగసో్త 1న నాటి పర ధాని పీవీ 

నరసింహారావు విశాఖ సో్టల్ పే్ంట్ను జాతికి అంకితం చేశారు. ఈ కరాాగారం భారతదేశంలో 

అత్యూధునిక, త్తరప్ర ంతంలో ఉని ఏకైక ఇనుము-ఉకుు కరాాగారం. 

- 1982లో తమిళనాడులోని ‘సేలం’ వదద  ఇనుము-ఉకుు కరాాగారానిి సి్థపంచారు. ఈ 

కరాాగారం నాణేల తయారీకి, సో్టయిన్లస్ సో్టల్ ఉతాతిు కి పర సిది్ధ. మర్ట కరాాగారానిి 

కరాాట్కలోని హోసేాట్ సమీపంలోని విజయనగర్ వదద  నిరిాంచారు. 

 

సీ్టల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (సెయిల్) 

దీనిి 1973లో న్యూఢిలే్టలో సి్థపంచారు. ఇద్ధ పూరిిగా పర భుత్యవధీన సంసి. దీనికి మహారతి 

హోద్ర ఉంద్ధ. భిల్పయ్, దురాగ పూర్, రూరుల్ప, బొకార్ట, బరాిపూర్, సమీకృత ఉకుు 

కరాాగారాలు మొదలైన వాటి నిరవహణ బ్రధ్ూత దీనిదే. 

- భారతదేశంలో ఏరాాటైన తొలి స్థాంజ్ ఐరన్ కరాాగారం తెలంగాణ రాష్రరో ంలో ఖమాం 

జిలే్పలోని ప్లవంచ (కొతు గూడం)లో ఉంద్ధ. 

 

అల్యూమినియం పరిశ్ర మ 

భారతదేశంలో ఇనుము తరావత ఇద్ధ రండో పెదద  ఖనిజరంగ పరిశరమ. దీనిి మన దేశంలో వార్

బోరి్ పరిశరమ అంటారు. ‘అల్యూమినియం’ను విశవలోహం అంటారు. భారతదేశంలో 

1937లో పశ్చిమ బంగాల్ రాష్రరో ంలో అసన్స్కల్ సమీపంలో ‘జాయక్నగర్’ ప్ర ంతంలో 

‘అల్యూమినియం కార్పారేష్రన్ ఆఫ్ ఇండియా’ను సి్థపంచారు. 

- భారతదేశంలో 8 అల్యూమినియం శుది్ధ కరాాగారాలు ఉనాియి. అవి.. 
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1. ఇంద్రలోు (ఇండియన్ అల్యూమినియం కంపెనీ): దీనికి అలువాపురం(కరళ), హీరాకుడ్ 

(ఒడిశా), బల్పగ ం (కరాాట్క)లో యూనిటేు ఉనాియి. 

2. హంద్రలోు(హందుస్థు న్ అల్యూమినియం కంపెనీ): ఇద్ధ రేణుకూట్ (ఉతు రపర దేశ్)లో ఉంద్ధ. 

3. బ్రలోు (భారత్ అల్యూమినియం కంపెనీ): దీనికి కోరాా (ఛత్తు స్గఢ్), రతిగరి 

(మహారాష్రరో )లో యూనిటేు ఉనాియి. బ్రలోు మొదటిస్థరి లక్ష ట్నుిల కప్సిటీ 

స్థధించింద్ధ. 

4. నాలోు(నేష్రనల్ అల్యూమినియం కంపెనీ): ఇద్ధ ద్రమన్జోడి(ఒడిశా)లో ఉంద్ధ. 

5. మాలోు(మద్రర స్ అల్యూమినియం కంపెనీ): ఇద్ధ మటో్టరు (తమిళనాడు)లో ఉంద్ధ. 

సిమంటు పరిశ్ర మ 

భారతదేశంలో మొదటి సిమంటు పరిశరమ 1904లో చెనైెిలో ప్ర రంభమైంద్ధ. పర స్తు తం దీనిి 

మూసివేశారు. పూరిి సి్థయిలో 1912లో గ్గజరాత్లోని పోర్బందర్లో సిమంట్ పరిశరమను 

ఏరాాటు చేశారు. 

 సిమంటు ఉతాతిు లో భారత్ద్ధ రండో సి్థనం కాగా మొదటి సి్థనంలో చైెనా ఉంద్ధ. 

 భారతదేశంలో తమిళనాడు, మధ్ూపర దేశ్, ఆంధ్ర పర దేశ్ రాషో్యైలు సిమంటు ఉతాతిు లో 

మొదటి మూడు సి్థనాలేో ఉనాియి. సిమంటు పరిశరమకు పర ధాన ముడి సరుకు 

స్తనిపురాయి. 

 పర స్తు తం మనదేశంలో 128 భారీ, 322 చిని సిమంటు కరాాగారాలునాియి. 

 పర భుతవ రంగంతోప్టు పైెైవేటు రంగంలోన్య సిమంటు కరాాగారాలు ఉనాియి. పైెైవేట్ 

కంపెనీలు ద్రద్రపు 65 శాతం సిమంటును ఉతాతిు  చేస్తు నాియి. అస్కసియేట్ సిమంటు 

కంపెనీ(ఏస్టస్ట) లిమిటడ్ అతి పెదద  సిమంట్ తయారీ సంసి కాగా ద్రలిాయా గూర పు రండోద్ధ. 

ఎరువుల పరిశ్ర మ 

దేశంలో మొదటి ఎరువుల పరిశరమను 1906లో తమిళనాడులోని రాణిపేట్లో ప్ర రంభించారు. 

స్థవతంత్యూైనంతరం పర భుతవ రంగంలో మొదట్ 1951లో బ్రహార్లోని సిందీర  (పర స్తు తం ఈ 

ప్ర ంతం జారఖ ండ్లో ఉంద్ధ) వదద  ఆధునిక ఎరువుల కరాాగారానిి నిరిాంచారు. చైెనా, అమరికా 
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తరావత పర పంచంలో ఎరువుల ఉతాతిు లో భారతదేశం మూడో సి్థనంలో ఉంద్ధ. 

- 1961లో ఫెరోిలైజర్ కార్పారేష్రన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటడ్, 1974లో నేష్రనల్ ఫెరోిలైజర్ 

లిమిటడ్ను సి్థపంచడం ద్రవరా ఎరువుల పరిశరమ అభివృది్ధ చెంద్ధంద్ధ. 

 

గాజు పరిశ్ర మ 

భారతదేశంలో మొదటి గాజు పరిశరమను 1941లో ఉతు రపర దేశ్లోని ఫిర్టజాబ్రద్లో సి్థపంచారు. 

ఈ పరిశరమకు కావాలిసన ముడి పద్రరిాలు.. ఇస్తక, స్తనిపురాయి, సిలికా, స్కడా యాష్. 

ఫిర్టజాబ్రద్ పరిశరమ గాజులు, పూసలకు పర సిది్ధ. 

 

ఇంజనీరింగ్ పరిశ్ర మలు 

మనదేశంలో 1958లో హెవీ ఇంజనీరింగ్ కార్పారేష్రన్ను రాంచీ (జారఖ ండ్)లో సి్థపంచారు. దీని 

సి్థపనతో ఇంజనీరింగ్ పరిశరమ అభివృది్ధ ప్ర రంభమైంద్ధ. పర స్తు తం దేశ అవసరాలకు కావాలిసన 

అనిి రకాల స్థమగర ని మన దేశం తయారు చేస్కు ంద్ధ.  

 

దేశ్ంలోని పర ధాన ఇంజనీరింగ్ పరిశ్ర మలు 

హెవీ ఇంజనీరింగ్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్: జారఖ ండ్లోని రాంచీలో ఉంద్ధ. ఇద్ధ ఉకుు పరిశరమ. 

యంతర  స్థమగర , హెవీ కర షింగ్, గైైండింగ్ యంత్యర లు, కర నేు, ర్టలింగ్ యంత్యర లు, న్యనె బ్రవుల 

డిర లేింగ్ రిగస్ ను ఉతాతిు  చేస్కు ంద్ధ. 

మైనింగ్ అండ్ అలైడ్ మిషనరీ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్: ఇద్ధ దురాగ పూర్ (పశ్చిమ బంగాల్) 

ఉంద్ధ. రకరకాల ఖనిజ యంత్యర లను తయారు చేస్కు ంద్ధ. 

భారత్ హెవీ ప్లల ట్స్ అండ్ వెసలస్: ఇద్ధ విశాఖపట్ిం(ఆంధ్ర పర దేశ్)లో ఉంద్ధ. పెోంర  

రస్థయనాలు, ఎరువుల యంత్యర లను తయారు చేస్కు ంద్ధ. దీనిి 2009లో బీహెచ్ఈఎల్లో 

విల్టనం చేశారు. 
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తంగభద్ర  సీ్టల్ ప్రర డకీస్ లిమిటెడ్: ఇద్ధ కరాాట్కలో ఉంద్ధ. గేట్స్, టార న్సమిష్రన్ ట్వరస్, 

పెన్సో్థక్ పైెపస్ తయారు చేస్తు ంద్ధ. 

ఇతర పరిశ్ర మలు 

1. హందుస్థు న్ మష్ట్న్ ట్టలస్(హెచ్ఎంటీ): దీనిి 1953లో కరాాట్కలోని బంగరురులో 

సి్థపంచారు. దీనికి అయిదు యూనిటేు ఉనాియి. శీర నగర్ (జమూాకశీార్), బంగరురు 

(కరాాట్క), హైెదరాబ్రద్, కాలమసేసరి (కరళ) యూనిటే్లో హెచ్ఎంటీవాచ్లు, పంజోర్ 

(హరాూనా) యూనిట్లో టార కోరేను తయారు చేస్థు రు. 

2. భారత్ హెవీ ఎలకోాైనికస్ లిమిటడ్ (బీహెచ్ఈఎల్): దీనిి 1956లో మధ్ూపర దేశ్లోని 

భోప్ల్లో సి్థపంచారు. దీనికి జగదీశ్పూర్, హరిద్రవరా (ఉతు రపర దేశ్) తిరుచిరాపలేి 

(తమిళనాడు), హైెదరాబ్రద్లో యూనిటేు ఉనాియి. 

3. ప్ర గా ట్టలస్: ఇద్ధ సికింద్రర బ్రద్ లో ఉంద్ధ. ఇకుడ రక్షణ స్థమగర ని తయారు చేస్థు రు. 

4. హందుస్థు న్ కబులస్ లిమిటడ్ (హెచ్స్టఎల్): దీనికి హైెదరాబ్రద్, రూప్ నారాయణపూర్ 

(పశ్చిమబంగాల్)లో యూనిటేు ఉనాియి. 

5. హందుస్థు న్ ఎయిర్ కార ఫో్్ ఫ్యూకోరీ: ఇద్ధ బంగరురు (కరాాట్క)లో ఉంద్ధ. 

6. హెవీ వెహకల్ ఫ్యూకోరీ: ఇద్ధ ఆవడి (చెనైెి) లో ఉంద్ధ. 

7. హందుస్థు న్ హౌజింగ్ ఫ్యూకోరీ లిమిటడ్: ఇద్ధ న్యూఢిలే్ట ఉంద్ధ. 

8. భారత్ ఎలకోాైనికస్ లిమిటడ్ (బీఈఎల్): ఇద్ధ బంగరురు (కరాాట్క)లో ఉంద్ధ. 

9. హందుస్థు న్ యాంటీబయాటికస్ లిమిటడ్: ఇద్ధ పంపీర  (మహారాష్రరో )లో ఉంద్ధ. 

10. హందుస్థు న్ ఫొోంఫిలా్ మానుూఫ్యూకిరింగ్ కంపెనీ లిమిటడ్: దీనిి 1960లో భారత 

పర భుతవం తమిళనాడులోని ఊటీ వదద  ఏరాాటు చేసింద్ధ. 

11. ఇండియన్ డర గ్స అండ్ ఫ్యరాాసూూటికలస్ లిమిటడ్ (ఐడీపీఎల్): దీని కందర  

కారాూలయం న్యూఢిలే్టలో ఉంద్ధ. 
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