
ఎగ్జిక్యూటివ్సమ్మరీ:పరయూవ్రణపరభావ్మ్ద ింపుమ్రజయుపరయూవ్రణనిరయాహణపరణాళిక్ని
జ ింపటటణిం వ్ద్దఫిషరీహారబర్ర ెండవదశ అభివ్ృద ికోసిం, గ ెంటూరుజిల్లా , 

ఫిషరీసకమిషనర్,ఆింధ్రపరదేశ్ 

కారయనిరాాహక సారాెంశమ  
ఎగ్జిక్యూటివ్సమ్మరీ 

1.0 పరిచయమ  
ఈ ప్ాాజకటు నిజ ింపటటణిం గ్ాా మమ  నిజ ింపటటణిం మెండల్ెం తనెాలి ర వెన్యయ 
డివిజన్,గ ెంటూరుజిల్లా  , ెంధాపరాఅ  ల్వని  ు ుెంగెం ర్ర ం న్  ర ెండవదశ ేదవప్రధ్ం  
టఅయ ట.  

ప్ాాజ కటు  స్థల్మ  15°52'58 " ఉత్తర ేక్షెంశమ  మరియ  80°38'18"త్ూరుు 
రేఖలెంశమ  వదద  ఉన్నరధ్ .నిజ ింపటటణిం పసా్ త త్మ  ఉపయోగెంల్వ ఉన్న  ు ుెంగ్ 
ర్ర రు  .దగటరల్వ ఉన్న పటుగ్ెం పుటతవానిపల్ేమ్ మ నిిప్ాలిటి ఈ ర్ర రుకట 01 
కిల్వమీటరా దయరెంల్వ ఉన్నరధ్  .దగటరల్వ ఉన్న ర న్ల్ేాలరుగ్న్ రిపల్లా మ నిలుపల్టు న్ 52 
కిల్వమీటరా దయరెంల్వ ఉన్నరధ్ .దక్ిగ్ల ెంటాల్లెయినెలా నలా ఉన్నబాపటా, 

నిజ ెంపటనెం ు ుెంగ్ననకాశయాెంన్ ెండ ి 33 కిల్వమీటరాదయరెంల్వఉెంరధ్.దగటరల్వ ఉన్న 
విమలనాశయాెం విజయవాడ 69 కిల్వమీటరా దయరెంల్వ ఉన్నరధ్  . పధుడవ ేదవప్రధ్ం  

టఅయత్ల్ప టిున్ ర్ర రు ప్ాాెంతానిన పటమ  0.0ల్వ చయపుెంచడపూచన్రధ్.  

ర ెండవ దశ ేదవప్రధ్ం కి స్ెంబెంధధ్ెంచి స్థల్ెం యొకక పూరిత  ెంజనీరిెంగ  పరిశీల్న్ల్ట 
ేన్గ్ా టోపో్ గా ు/హ ైడరా గా ు స్రేా (న్వెంబరు ,5109)  మరియ  నలే్ల్వని ేెంత్ర మటిు  
పరిశీల్న్ల్ట( ుబావరి-మలరిి, 2017 )WAPCOS Ltd., భారత్ పభా త్ా ేెండం టేకిెంగ్ 
స్ెంస్థ  వారు నిరాహ ెంటారు  .ZRC పేపుెంగ్ CTZ/LTL స్రిహద ద కి స్ెంబెంధధ్ెంచి 

మలరికెంగ్ ల్ట SRI , ేనాన యూనివరిిటి  ,టనెెెన వ ాారు నిరాహ ెంటారు .EIA స్ుడ ి
WAPCOS Ltd స్ెంస్థ  నిరాహ ెంచ చ న్నరధ్. 



 

0.0 ప్ాాజకటు  గ రితెంపధ మరియ  ప్ాాజకటు  పాతివాదకటల్ట 

 మత్ియశాఖ  , ెంధపాారఅ  పాభ త్ాెం నిజ ింపటటణిం  ు ుెంగ్ ర్ర రున్  ర ెండవదశల్వ ఈ 
ర్ర రు విస్తరగ్  ,పధన్రుదంరగ్ మరియ  ేదవప్రధ్ం  టఅయవల్లున్  వశయకత్న్  

గ రితెంటారు . ు ుెంగ్ కి ేవస్రపూచన్ ల్లెండిెంగ్ ,బధరితెంగ్ మరియ   త్ర ేన్ బెంధ 
కారయకల్లప్ాల్కట  పధుడవన్న  ు ుెంగ్ ర్ర ం సనకరాయల్ట స్రిపో్ వధట ల్ేద  .కత్ామ మీర 

ల్వ లుల్ేు గ్న్  స్ క పరరుకటప్ో వధట మరియ   ు ుెంగ్ నావల్ట ,పడవల్ రరదద  
ఎకటకవగ ట వెంటి  బ ెంద ల్న్  ేధధ్గమెంచటానికి ఈ ర్ర ం సనకరాయల్న్  
విస్త రిెంచి ేదవప్రధ్ం  టఅయవల్లున్  వశయకత్ ఉన్నరధ్. 

0.5 EIA స్ుడీ  వశయకత్ 

 EIA నలటి ుకేగ్న్ 5119 పాకారమ  ఎనిారాన్ పూెంప్(పరాయవరగ్ )కాియరన్ి కావల్లున్ 
ప్ాాజకటు  లి ు  ల్వ ఈ ప్ాాజకటు లీరయిల్ెం నెెంబం 7e, కేటగరి ‘B’ల్వ ఉన్నరధ్  .ఈ 
ప్ాాజకటు కట SEIAA  , ెంధాపారఅ  పాభ త్ాెం వారిటఅ పరాయవరగ్ కాియరన్ి ేవస్రమ  .
ప్ాాజకటు  ింరప్ాాెంతానికి స్ెంబెంధధ్ెంచిెంరధ్ కావధన్ CRZ కాియరన్ి కూడా ేవస్రెం (CRZ 

నలటి ుకేగ్న్ 5100.)  

0.3 లీరీనిెంగ్ ,స్క కపిింగ్ మరియ  TOR గ్ాా ెంటు 

 మ్ారమ్- 0 ేపుా కేగ్న్ TOR స్యచన్ల్తో ప్ాటు ధప్వీకరిెంచిన్ మ్ారాెటు పాకారమ  
తఅరధ్ .05.01.5107 న్ SEIAA,  ెంధాపరాఅ  పభా తాానికి స్మరిుెంచడపూచన్రధ్  .మరల్ తఅరధ్ .
53.15.5102న్ తిరిగి్ స్మరిుెంచడపూచన్రధ్  .ఈ TOR ేపుా కేగ్న్ ని 003వ SEAC, 

 ెంధాపారఅ  మీటిెంగ ల్వ తఅరధ్  .52.5.5102న్ పరిశీలిెంచి తఅరధ్ .09.2.5102 న్ TORని 
గ్ాా ెంటు టఅయడపూచన్రధ్  .ఈ కమటి EIA రిప్ో రుు  త్యలరుటఅయమని స్యచిెంచిెంరధ్ .ఈ 
EIA రిపో్ రుు  TOR సాు ెండంస్  ,పజా దప్ాాయమ తో ప్ాటు CRZ నలటి ుకేగ్న్ 5100 



పాకారమ  MoER& CC న్ ెంచి CRZ కాియరన్ి ప్ ెంరాల్ని స్యచిెంచిెంరధ్  . క లీజన్ 
రాపుర EIA స్ుడీ డలి ెంబరు 5107 న్ ెంచి మలరిి 5102 వరకట జరపడపూచన్రధ్.  

2.0 ప్ాాజకటు  వివరగ్ 

ర్ర రు ర ెండవ దశ ేదవప్రధ్ం  ఉరఅదశమ  0911  ు ుెంగ్ నౌకల్ట  ,01 మీ  .ప్ డవధగల్ 
యలెంతిాక పడవల్ట(PRF )0111 ,02 మీ  .ప్ డవధగల్ యలెంతిాక  ు ుెంగ్ 

నౌకల్ట(టాాల్ంి ,గి్ట నటెుంి )211ల్ట మరియ  52మీ .ప్ డవధగల్ టూయనాల్లెంగ్ 
ల్లెన్ంి 0111  టొపధున్ ఉెంచడానికి ేన్ వెనె్ సనకరాయల్ట కలిుెంచ ట  .ప్ాాజకటు  పూరిత 
ేయలయక స్ మలరు 95,111 TPA  ుష్ ల్లెండిెంగ్ ఉెంటుెందని ేెంచనా. 

5.0 పాతిప్ారధ్త్ పూర న్న్ (స్మ దా )మరియ   ు ిో ం( డవస ప నె్ )సనకరాయల్ట  

 నీటి వెపెధ సనకరాయల్ట: శిక్షగ్ గ్ోడల్ట (ఉత్తరెం గ్ోడ మరియ  దక్గి్ెం గ్ోడ 1570m పాతి.) 
 కేా ( Quays  )5555 మీ  .ప్ డవధ, ల్లెండిెంగ్,ఔటిిటిు ెంగ్  ( outfitting), 

మరమెత్తత మరియ ఐడిల్ల రితెంగ్, RC సోా పుెంగ్ ర్ంస (రాయెంపధ సోా పధ– IV:10H), 

పధన్రుదంరగ్ (0.19 ల్క్షల్ చదరపధ మీటరుా) , రక్ికత్ల్మ (IV:1.5H ) , బీచ్ ల్లయెండిెంగ్ 
ప్ాాెంత్మ (2211  చదరపధ మీటరుా ) , నావిగే్గ్న్ స్ర్యకాల్ట మొదల్గ న్వి .వీటతిో 
ప్ాటు ేదన్ెంగ్ా  ు ుెంగ్ నౌకల్ నావిగే్గ్న్ కట త్గ్ిన్ నీట ి ల్వత్త కొరకట 
ర్ర రుబేలున్తవాకమ  టఅయ టకట త్ల్ప టుడపూచన్రధ్ .IRS, టెనెనె  చిిన్ HTL - LTL 
స్రిహద ద  మలంక పాకారమ  ఈ త్ావాకాల్ ప్ాాెంత్మ CRZ-IV(A) మరియ  CRZ-IV(B) 
కేటగ్ిరీల్వకి వస్ త ెంరధ్. 

 

 

 

 

 



ఒడ్డు న స్ౌక్రయూలు(Land Side Facilities): ేన్గ్ానేల్పధన్రుదంరగ్,  ుష్ ర్యెండిా ెంగ్ మరియ  
వేల్ెం ర్ల్ట  , ుష్ ల్వడిెంగ్ ప్ాాెంత్మ  , ుగ్రీ ేడిెనిలరాటటనిి కారాయల్యమ  ,

మత్ియకారుల్ వల్ల్   డవా ,వల్ల్ మరమెత్తత ల్   ర , పడవల్ మరమెత్తత ల్ 
ద కాగ్ాల్ట  ,ర సాు ర ెంప్ ,మత్ియకారుల్ విశాాెంతి   ర ,పాజ  మరుగ రాడవా , ుష్ మరిెంప్ 
డారిెటర/ీ Guest House  ,వాయప్ార స్మ రాయమ  ,కమ యనిటని ర్ల్ట ,రేడియో 

కమ యనికేగ్న్ టవం ,daahcpor hcpA ppA ేెంత్ర రహరారుల్ట  ,వాహనాల్ ప్ారికెంగ్ 
ప్ాాెంత్మ  ,పడవల్ ప్ారికెంగ ా  /మరమెత్తత ల్ యలంస  ,బయ ప్ త్యలరీ మరియ  

టిెంబరు వారుస ల్ట ,మెంచినీరు నీరు స్రురా మరియ  పెంపుగ్  వయవస్థ ,స్మ ద ానీరు 
స్రురా మరియ  పెంపుగ్  వయవస్థ,  డెెనైజే్ ,/ లీవేజ్ మరియ  మ రుగ నీరు టనిపా్ 
పూెంటు వయవస్థ  ,ఎల్కిాటమ పవం మరియ  ల్లెటిెంగ్ వయవస్థ , ఐ  ప్ాా ెంప్ మరియ   శీత్ల్ 
నిల్ా(oraoocA dechphc), ప్నరుల్ వస్తి ప్ాాెంత్ెం  ,నీటిశురధ్ం/  ం .ాం ప్ాా ెం ప్  ,ేగ్ినమలపక 

పరికరాల్ట ,గాీ్న్రీమరియ  ల్లెంర లరకపుెంగ్,ల కటయరిటి/గ్ాంస గరధ్మరియ  స్రిహద ద  గ్ోడ.  

ప్ాాజకటు  ల్ే ేవధప్ డాాయిెంగ్ యొకకలీకమలటకిూాయ 5.0ల్వ చయపడపూచన్రధ్.  

ప్ాాజకటు  ఖరుి: 
 డిపు ం(DPR)పాకారెంఈ ప్ాాజకటు  పతాిప్ారధ్త్ ఖరుి స్ మలరు 320.11 కోటుా  .ఈ 

ప్ాాజ కటు   పధుడవన్న  ు ుెంగ్ ర్ర రు ర ెండవ దశ ేదవప్రధ్ం . ేెంద బాటుల్వ ఉన్న 
పాభ త్ాభూమని వినియోగి్ెంచబడవన్  . త్ర స్థల్లల్ట ింస్ కటన ే ల్వచన్ టఅయల్ేద .  

3.  పరాయవరగ్ వివరగ్ 

 పాధాన్ పరాయవరగ్ విశలాగ్గ్  .ఐ.ఏ(ASd)  స్ుడీల్వమ ఖయపూచన్ భాగెం  .ప్ాాజకటు  
నిరాెగ్మ  మరియ   రెంభమ  వల్న్ పరాయవరగ్మ  ప ె కలిగే్ పాభావాల్న్  ేెంచనా 
వేయటానికి స్మగా మరియ  శాలీా యపూచన్ వివిధ పరాయవరగ్ ేెంశాల్ విశలాగ్గ్ 
మరియ  స్హజవన్రుల్ల్వ వాటి పరస్ుర ేన్ బెంధమ  తలె్టస్ కోవటెం ేవస్రెం .

01కి.మీ.ల్ వాయసారథ ప్ాాెంత్ెం,ప్ాాజ ము ెంప్ాముఏరియల(PIA)ల్వ ఈ స్ుడ ీ



నిరాహ ెంచడపూచన్రధ్  .ప ెమైరి మరియ  ల కెండరీ డాటా రాారా EIA రిప్ో రుు  కొరకట 
ేధయయన్ెం టఅయబడిన్ పధాాన్ పరాయవరగ్ ేెంశాల్ట భౌతిక వాతావరగ్మ  , వ 

పరాయవరగ్మ  ,సామలజిక , రింక పరాయవరగ్ెం ,ప ెమైరీ డఅటా 2కి.మ .వాయసారం 
ప్ాాెంత్ెంల్వ లరకరిెంచడపూచన్రధ్  .ప్ాాజకటు   ెంప్ాము ఏరియల( PIA )ని పటెం - 3ల్వ 
చయపడపూచన్రధ్.  

3.1 మటయిోరాల్ (వాతావరగ్ శాస్ా ెం)  

 వాతావరన్ డాటా –  గ్ాలి వేగెం  ,గ్ాలి రధ్శ ,ఉిోో గాత్ ,వరాప్ాత్ెం , రాఆ త్ మొదల్గ న్వి 
దగటరల్వని IMD ేబజరాటరీ న్ ెంచి లరకరిెంచి EIA ేధయయనానికి ఉపయోగి్ెంచడపూచన్రధ్. 

3.5 ేల్ల్ట మరియ  త్రెంగ్ాల్ట 

 ేల్ల్ వెవెిదయమ  పరిశీలిలరత  నీై ట ెరి 1.23 మీ . , లుాపెంగ్ ట రెి 0.16మీ  .గ్ా 
గ రితెంచడపూచన్రధ్ . కకడ ేల్ల్ట మశమా ట ెపధ –  ేరం రోజువారీ ేల్ల్ట  ,మరియ  

ేధధ్కరోజువారీ ేస్మలన్త్ల్న్  కన్బరుసాత యి  .ేన్గ్ా వరుస్  టుప్ో టుా  మధయ 
వయతాయస్ెం ఎకకవధగ్ా ఉెంటుెంరధ్.  
భారత్రఅశెంవాతావరగ్విభాగెం (SMI) , 

పూనేపరకయరిం ెండయినెలసలీవెదరిాపో్ రుు  ధారెంగ్ాఅధ్ూయనరజీియన్లోఅలలలక్షణింపరజశీ

లించినవయటిఎత్తు  1.0 మీ.  మ్రజయు 2.5 మీ.  మ్ధ్ూ,  అలలసమ్యింపాధాన్ెంగ్ా 5 

న ించి 9 

సెక్న మ్ధ్ూమలరుత్ూఉెంటాయి.వనేిఎత్తత ల్టస్గటువారాికప్నన్ఃపధన్యపెంపుగ్ పరకయరిం,పా

ధాన్పూచన్ద శల్టగ్ాS మరియ  SW కామెంల్వస్యచిస్ త ెంరధ్.NNE మరియ  SSW మరియ  
WSW 

ల్న్ ెండివటఅిప్నన్ఃపధనాయల్టకూడాటాల్లమ ఖయపూచన్వి.స్ మలరుేరవెెశాత్ెంరోజుల్టవర

కట, రోజువారీవారీేల్ల్ఎత్తత ల్ట 0 న్ ెండ ి 1.750 మీటరుా మరియ  27% 



రోజుల్టవరకటరోజువారీేల్ల్ఎత్తత ల్ట 1.751 న్ ెండ ి 2.75 మీటరావరకటఉెంటాయి, 

ేధధ్కత్రెంగ్ాల్న్ ేపధుడపధుడవఉెంటాయి. 

3.3 జియలల్  ,జియో మలరాిల్జి  ,ల లుెలుటి  

జియలల్  – భూగరభశాస్త ెైం 

భౌగ్ోళికెంగ్ా(జియలల్ కలాీ) చయలరత  
నిజ ెంపటుెంచ టుు పాకకల్ఉన్నప్ాాెంత్ెంస్మీపకాల్పధరిల ెంటున్ ెంచిస్బీాల ెంటుకాార ురనరీ
నికే్ప్ాల్యొకకమ త్క స్ కతోభూగరభెంల్వనిన్లా్మటిునికలిగి్ఉెంటుెంరధ్. 

జియోమలరాిల్జి 
జియోమలరాిల్జికలాీజిల్లా ని 3 పాతఅయకయూనిటుా గ్ావిభజిెంచవచ ి, ేెంటే, 

పశిిమకొెండల్ట, కేెందపా డపె లా న్ెరియ త్ూరుుడలె్లు కెరియ ింరపూచరానాల్ట. 
జిల్లా యొకకపశిిమస్రిహద ద ల్వేధధ్కఉపశమన్ెం, 

త్ూరుుకన్ మల్కొెండల్న్ ెండిఉెంటుెంరధ్.భౌగ్ోళికపరెంగ్ాస్ెంబెంధధ్త్ప్ాాెంత్ెంకప్ిాో న్రధ్వర
దపూచరాన్ెంల్వస్మ దామటుెంతోమరియ స్మ దాింరెంవెెంటచిత్తడినలే్ల్టమరియ ింరప్ాాెం
త్పూచరానాల్బీచాిడా డొపూచనీత రెంతోబీచ్తత రాల్తోనిెండిఉెంరధ్. 

భూగరభ జల్ెం (గ్నా ెంర వాటం) 
ేధయయన్ెంప్ాాెంత్ెంల్వభూగరభ జల్ెం నీటపిటిుక (Water 

table)ఎత్తత స్రాస్రిస్మ దామటుెంకెంట ే10 

మీటరాస్మీపెంల్వఉెంరధ్.పాస్ త త్ప్ాాెంత్ెంల్వేధధ్కఉపుదన్ెంమరియ  500 ppm 

కనానఎకటకవకోా రిన్ఉన్నపరిలుథత్తల్టగమనిెంచడపూచన్రధ్. 

భూపరక్ింపనాలు(సెసిమసటిి):   



పాస్ త త్ప్ాాెంత్ెంకొనిన NE-SW, NNE-SSW మరియ  NW-SE 

టేాoడిెంగి్ిన్నచిన్నగీ్త్ల్టతోమరియ లీలుెకోజ న్ III ల్వఉెంరధ్. 

 
 
3.2 పరిస్ర గ్ాలి నాగ్యత్ 
 ేధయయన్ెం ల్వ భాగెంగ్ా  ,పరిస్ర గ్ాలి నాగ్యత్ కొరకట వారానికి ర ెండవ లరెంపుటి 

టొపధున్ 05వారాల్ట 2 ప్ాాెంతాల్ల్వ ేధయయన్ ప్ాాెంత్మ  2కి.మీ .వాయసారంెంల్వ 
లరకరిెంచి డిల ెంబరు 5107 న్ ెంచి  ుబావరి 5102 వరకట 

పరీక్ిెంచడపూచన్రధ్. MoEFమలరటదరికాల్ పాకారమ  మలనిటరాురామీటరుా  PM2.5, PM10, 

స్ల్ిం డెె క న్ిర(SO2 ) , నెెటోా జన్ డె ెక న్ిర(NO2 ) , కార న్ మోనాక న్ిర(CO ) ,
ాంజోన్(O3 ) , ల్లర(Pb ) , ేమోెనియెం(NH3 ) , బధెం న్(C6H6 ) , బధెంజో(O) ప ెరీన్(BaP ) ,
 ర ెనిమ(As  )మరియ  నికేట( Ni  )పరీక్ిెంచడపూచన్రధ్.  

 పరిశీలిెంచిన్ డాటా పాకారమ  పరిస్ర గ్ాలి సాెంపుట ేనిన పరామీటరాకట 
ేన్ మతిెంచిన్ పరిమతిల్వనే ప్ారిశాామక, నివాస్మరియ  గ్ాా మీగ్ ప్ాాెంతాల్ 
పరిమత్తల్కట స్ెంబెంధధ్ెంచి ఉనానయి. 

3.2 శబం  వాతావరగ్ెం 
పరిస్ర శబం  నాగ్యత్ రీడిెంగ ల్ట ేధయయన్ ప్ాాెంత్ెంల్వని 2సాథ నాల్వా  ింస్ కోవడెం 

జరిగి్న్రధ్ .పగల్ట మరియ  రాతి ా స్మయెంల్వ స్మలన్పూచన్ శబంెం సాథ యి వివిధ 
సాథ నాల్ల్వ నివాస్, వాగ్జియమరియ  నిశిబం  ప్ాాెంతాల్ దగటరల్వ పరిశీలిెంచగ్ా శబం  సాథ యి 
ేన్ మతిెంచదగి్న్ పరమిత్తల్ కెంటే టాల్ల త్కకవధగ్ానే ఉన్నటుా  కన్ గ్ొన్డపూచన్రధ్. 

3.9 భూమ వినియోగ స్రళి(Land Use Pattern) 

భూమ వినియోగస్రళి ేధయయన్ ప్ాాెంత్ెంల్వ నేగ్న్లిామోట ినిిెంగ్ఏజ నీి 

(NRSA), హ ైదరాబాద్ న్ ెంచి లరకరిెంచిన్ డజిిటట ఉపగాహ చితాా ల్ రాారా ేధయయన్ెం 



టఅయడపూచన్రధ్  .ఈ డాటాన్  మొదటగ్ా TNT మైి సాఫ్టు  వేం రాారా ప్ోా ల   టఅలు 
ేన్ వరధ్ెంచడెం ేయిన్రధ్  .ఈ డిజిటట డాటా త్ద పరి వివిధ భూమ వినియోగ్ాల్ట 

గ రితెంచి ,పేపుెంగ్ టఅయడానికి ఉపయోగి్ెంచడపూచన్రధ్ .ేధయయన్ ప్ాాెం త్ మొత్తెంల్వ 
23.22% స్మ దెాం మరియ  29.25% భూమ కలిలు 
ఉెంటాయి.భూవిలీత రోెంభూభాగెంల్వనిభూమవినియోగెం 51.37 

శాత్ెంభూభాగెంల్వపెంటల్తో,  కాాకల్ిం 19.07 శాత్ెం,  ాంప న్రీకబ్ 8.41 శాత్ెం, 

పశువధల్ప్ాటె  7.25 శాత్ెం, దటుపూచన్ప్ దల్ట 2.33 శాత్ెం , ల టిల్లెెంటా ర్ెంత్ెం 5.3 

శాత్ెం, మొదల్లెన్వి. న్ద ల్ట, నీటిబావి, స్మ దాింరెం,  స్ కబారుా  2.22 

శాత్ెంఉెంటాయి. 

3.7 భూఇకయలజీ(Terrestrial ecology) 

ఈ ప్ాాెంత్ెం యొకకేడవధల్టల్వ కటరాల్ేి (deciduous), thorny, ప్ దల్ట (scrub) 

మరియ స్త్త్హరిత్( evergreen)రకెంజ త్తల్టగమనిెంచవచ ి.ేల్వగీ్లుసాా టిమ్ో లియల, 
కోా రోకిియోనేిేటేనియ, ల్లల జ సోు ో మయలపరిాబయా రా, ట రిెన్లియలేల్లు , జిజిు జ త్తల్ట, 
ేకాలుయలజ త్తల్ట, కాలుయల ుస్ ు యల్లమొదల్లెన్విఉనానయి.  ుమలనెరోాస్మ్, 

ేరిలుుడాయలడీి , 

మొదల్లనె్గ్ాా స్ ా ఈింరాల్వెెంటకనిపుసాత యి.నిజ ెంపటనెంస్మీపెంల్వరిజరుారేటవీప్ాాెంతాల్వా , 
కాస్ రినామరియ యూకలిపు తోటల్టగమనిెంచవచ ి. 

ఈప్ాాెంత్ెంయొకకజెంత్తజ ల్ెం స్మప్రధ్ంగ్ాఉెండన్పుటికత్, క్ీరరాల్ట, 
పక్షుల్టమరియ స్రీస్ప్ప్ాల్వరాట ల్మధయవిదన్నరకాల్జ త్తల్టఉనానయి.చిరుత్పధలి, 

చిరుత్పధలిపులాి, న్కక, న్లా్బమ, ేడవిపెంరధ్, రాక న్ుథాన్, కోబాా, సాధారగ్తాబేల్ట, నీటిమలనిటం, 

నెమలి, ేడవిపక్,ి కొమ ెబిల్టా ల్ట,  గాి్ప్ి, ప్ార కట్ిొదల్లెన్విఉనానయి. ేయితఅ ప్ాాజకటు  
ప్ాాెంత్ెంల్వ మలత్ాెం ఏ విధపూచన్ వప్క్ష  ,జెంత్త జ ల్ జ త్తల్ట ేరురెనె్ మరియ  
సాథ నికత్పూచన్వి మలత్ామ  ల్ేవధ.  

https://www.ceh.ac.uk/our-science/science-issues/terrestrial-ecology
https://www.ceh.ac.uk/our-science/science-issues/terrestrial-ecology


3.2 జల్లవరగ్ శాస్ా ెం(Aquatic Ecology) 
ింరెంచ టూు  ెంటర టుడల్ల్రెంతాల్వా పాధాన్మడజ త్తల్టవప్క్షరకాల్ట: ేవి 'న్ల్మరా' 
ేన్గ్ాేవిలునియలేులునాలి , 'థెల్లా మలడ' ేెంటేేవిలునియలమలరినా, 'తిల్లలామలడ' 

ేన్గ్ాఎకోికేరియలేగల్వచ, ప్ న్న 'ేెంటరేజోమో్ రాఎపుకటల్లటా, 
ర న్జోమో్ రమ కోరనలటామరియ బూాగి్యిెరజ త్తల్ట . స్మ దామటిు , స్మ దాపధగడిస , పగడపధల్ట, 
తాబేళ్లా మొదల్లనె్ త్రస్ నినత్పూచన్స్మూర్ల్సాథ యినికూడాపరిశీలిెంటారు. 

 

a) నీటినాగ్యత్స్మ దామరియ కత్ాకటనీరు 
నీటి ఉిోో గాత్ 52.5oCన్ ెంచి 52.2oC మధయల్వ మలరుత్ూ ఉెంటుెంరధ్  .నీటి 
ఉపుదన్ెం 32.0  న్ ెండ ి 32.6 పు .పు.టి మధయ మలరుత్ూ ఉెంటుెంరధ్  .నీటి PHక్షర గ గ్ెం 

కలిగి్ 7.6 న్ ెండి 2.5 మధయల్వ మలరుత్ూ ఉెంటుెంరధ్ . టోటట స్స్ుెండెర సో లిరి 
3మ .గ్ాా/ లీ  .మరియ  001 మ .గ్ాా/లీ . మధయల్వ 
ఉెంటాయి.న్మూనాలరుగ్నా్ల్వటరి డటిి2.1 మరియ  92 UTN మధయ ఉెంరధ్ .నీట కలిగి్న్ 

ప్ాాగ్వాయ వధ 9.1  మరియ  9.2మ.గ్ాా/లీ .మధయ ఉెంటుెంరధ్ . BOD విల్టవల్ట<2 

మరియ  5మ .గ్ాా/లీ మధయఉనానయి.నెెట ెపై్  సాథ యి 1.22 న్ ెంచి 0.3మ .గ్ాా/లీ.  మధయ 
మలరుత్తెంటుెంరధ్ .నెెటేటాాా డత్ 1.12 న్ ెంచి 5.7 మ .గ్ాా/ లీ. మధయ ఉెంరధ్  .మొత్తెం 

నెెటోా జన్  విల్టవ 1,17  న్ ెంచి 0.7మ .గ్ాా/ లీ  .మదయ ఉెంరధ్ . మొత్తెంభాస్ారెం BDL (DL 

0.1) న్ ెండ2ి.4 మ .గ్ాా/ లీ.మధయఉెంరధ్.లులికేప్  విల్టవ 1.22 మరియ  1.22 మ .గ్ాా/ లీ. 
మధయ ఉెంరధ్  .మొత్తెం లరెంరదాయ కర న్ెం సాథ యి 9  మరియ  55మ .గ్ాా/లీ .మధయ ఉెంరధ్ .
ేమోెనియ నిలడత్, మొత్తెం భాస్ురెం, ేలరెంరధ్ాయ భాస్ారెం మరియ  పుహ చ్ లు 
సాథ యి ేనిన లరుగ్న్ ల్ల్వ బిడఎిట  సాథ యిల్వన ేఉనానయి  .భౌతిక రసాయన్ పరా మీటరుా  
ేన్ మతిెంచడని్ పరిమతిల్వనే ఉనానయి  .ేరఅ విధెంగ్ా పరాయవరగ్ స్ నినత్పూచన్ 
రసాయనిక పరామీటరుా  నీటకరిగి్న్ ప్ాాగ్ వాయ వధ, బిాండ,ి న్యయటియాెంప్ి  వెంటివి 



కొనినమన్ర్యిెంపధల్తోేన్ కూల్పూచన్గ్ాఢత్తోఉనానయి, లజీన్ట  తఅడాని బటిు  
ేపధుడపధుడవ మలరవచ ి . 

భార ల్వర్ల్న్  పరిశీలిెంచిన్,  న్ మ  1.02  న్ ెండి 3.69 మ .గ్ాా/లి .మధయ 
ఉెంరధ్ . మలెంగనీసారాయి  1.16  న్ ెంచి 1.31మ .గ్ాా/లి .కాపం  సాథ యి1.02 న్ ెంచి 

1.06మ.గ్ాా/లి మధయ ఉనానయి .మగతా భారల్వర్ల్ట జిెంమ , కాడిెయమ , నిక ట , 
కోామయెం, ల్లర  మరియ  పూరుకయరి వెంటివి బిడిఎట  సాథ యిల్వనే ఉనానయి  .మ ాాత్తెం 
భారల్వర్ల్ సాథ యి ేధయయన్ ప్ాాెంత్ెంల్వ ేన్ మతిెంచదగ్ిన్ పరిమతిల్వన ేఉనానయి. 

 
బి) ేవక్పే్ాల్ వరీటకరగ్ 

ేవక్పే (ల డిపూెంప్  )పుహ చ్  7.2  మరియ  7.6 మధయ మలరుత్ూ ఉెంరధ్  .గరిగ్ు 
 స్ క సాథ యి 26.6 % మరియ  కనిగ్ు  స్ క సాథ యి 2.7% , లుటు సాథ యి 2.9 %

మరియ  00.7 %మధయ మలరుత్తెం రధ్  .గరిగ్ు  కాే సాథ యి 23.9 %మరియ  కనిగ్ు సాథ యి 
2.2 .%మటిు  నిరాెగ్ానిన  స్ క, లుటు ,కాే భాగ్ాల్ట పతాి లరుగ్న్ ల్వ పరిశీలిెంచిన్ పుమెట 

 స్ క మరియ  కాే శాత్మ  లుటు  కెంటే ఎకటకవగ్ా ఉెందనిస్యచిెంచిెంరధ్. 
ల డిపేెంప్  ల్వ భారల్వర్ల్న్  పరిశీలిెంచినా,  న్ మ  సాథ యి 0.20 % న్ ెంచి 
5.05 %మధయ , జిెంమ  సాథ యి 6.92 న్ ెంచి 55.22పూచకోా గ్ాా మ ల్ట / కలి్వ, మలెంగనీస్  

సాథ యి 027.29 న్ ెంచి 276.09పూచకోా గ్ాా మ ల్ట / కిల్వ మధయ, నిక ట  సాథ యి 02.02 న్ ెంచి 
33.06పూచకోా గ్ాా మ ల్ట / కిల్వ మరియ  కాపం  సాథ యి 02.20 న్ ెంచి 39.19పూచకోా గ్ాా మ ల్ట 
/ కిల్వ మధయ ఉనానయి  .కాడిెయమ , కోామయమ , ల్లర  మరియ  పూరుకయరి 
నిలడత్ల్ట బిడఎిట  సాథ యిల్వనే ేనిన పరిశీల్న్ లరుగ్నా్ల్వ ఉనానయి  .ేవక్ేప 

శాెంపుట  ల్వ భారల్వర్ల్ సాథ యి పరిశీలిెంచిన్ ేవి  . ం . ఎెం(ERM -

ఎ  కిువేాెం ెడియన్)ల్వన ే ఉనానయి  .ేన్గ్ా భారల్వహ కాల్టిాయనికి ఈ ప్ాా ాెంత్ెంల్వ 
ేవకాశెం ల్ేద  ేని తెలిలున్రధ్. 

లు)  వ పరాయవరగ్ెం 



  ెటోప్ాా ెంకాు న్  :)వప్క్షపావకాల్ట( 
ఈ స్రేాల్వ 2 గూా పధల్కట టెెంరధ్న్ జ త్తల్ట ేన్గ్ా 

బేలుల్ేా రియో  లు (రుయ టమ్ి ) ,కోా రో  ెలీ (గాీ్న్  ల్ేట), ల ెనల  ెల(ీCyanophycae)మరియ  
డెెనల  లెీ (డెనెల జాా జ ల్ేా ప్ి  ) టెెంరధ్న్ 28 జ త్తల్టన్మోద టఅయబడాస యి  . ెంద ల్వ 

బేలుల్ేా రియొ  ెలీ 02జ త్తల్ట,  ఉనానయి  .కోా రో  ెల ీ గూా పధ 
3జ త్తల్ట,ల నెల  ెల(ీCyanophycae) గూా పధ 1 జ త్తల్ట,డెెనల  లీ గూా పధ 9జ త్తల్టన్మోద  
టఅయడపూచన్రధ్ .  

 
జెంత్త పావకాల్ట: 

మొత్తెంజూప్ాా ెంకాత న్12 స్మూర్ల్ట 5 న్మూనాలరుగ్నా్ల్వన్మోదయలయయి.ేధయయన్ 
ప్ాాెంత్ెంల్వ న్మోరెనె్జెంత్త పావకాల్ట ేెం ుప్ ర , ట ెంటినిరి , కత్టోగ్ానథ, కొపుప్ో ర , 
ప్ాలికేప్ి ,   ష్ గ డవా , గ్ాసోు ో ప్ో రి , ల్లమలాిబాాెంమి ,  స్ుకోోరి , నౌపుా ల్లరాా, పూచలైు   ల్లరాా, 
మరియ   యికాపధా రాల్లరాా  .వీటలి్వ కోపుప్ో రి  పాధాన్పూచన్వి .ేధధ్క స్ెంఖయల్వ 
ఉనానయి .  

బధెంథ   
స్యథ ల్ బధెంథధ్   ( Macro-benthic)  వధల్ట 2 గూా పధల్ట ఉనానయి  .ేవి నిమటోరి , 

ప్ాలికత్ప్ి , గ్ాసోు ో పో్ రి  మరియ  కాలరులుయన్  గ్ా న్మోద  టఅయడపూచన్రధ్. ెంద ల్వ 
నిమటోరి  పధాాన్పూచన్ ేధధ్కస్ెంఖయల్వ ఉన్న గూా పధ,రదని త్రాాత్గ్ాసోు ో పో్ రి  మరియ  
కాలరులుయన్  వసాత యి.వీటిల్వ నిమటోర  ప్ాపధల్ేగ్న్  సాెందతా్ 002 న్ ెంచి 252 మధయ 
ఉనానయి  .వీటి త్రాాత్ గ్ాసోు ో పో్ రి ప్ాపధల్ేగ్న్  సాెందాత్ 06 న్ ెంచి 91 
మధయఉనానయి. కాలరులుయన్ి  ప్ాపధల్ేగ్న్  సాెందాత్ 02 న్ ెంచి 75 మధయ 5 

సాెంపాలిెంగే్రటగ్నా్ల్వఉనానయి  .ేల్లగ్ే , న్మోద టఅయబడని్ఐద మయో-
బధెంధధ్మ  వధల్ల్వమ్ రామని  రా పాధాన్పూచన్ ేధధ్కస్ెంఖయల్వ ఉన్న 



గూా పధ, త్రువాత్ సాత ో కోడవా , హరాుకిుకోయిరి , 
నెమటోడవా మరియ  ెం ుమ్ో రి ఉనానయి ెంద ల్వ మ్ రామని  రా పాధాన్పూచన్ 
ేధధ్కస్ెంఖయల్వ ఉన్న గూా పధ ,వీటి ప్ాపధల్ేగ్న్  సాెందాత్ 052 న్ ెంచి 327, త్రువాత్ 54 

న్ ెండ ి168 వరకట సోత ో కోడవా ఉనానయి. 5 

సాెంపాలిెంగే్రటగ్నా్ల్వహరాుకిుకోయిరి యొకకజనాభాసాెందాత్ 36 న్ ెండ ి63 

వరకటమలరుత్ూఉెంరధ్. 
కోరటి  మరియ   త్ర ేెంత్రిెంచిప్ో త్తన్న జ త్తల్ట 

ప్ాాజకటు  పభాావిత్ ప్ాాెంత్ెంల్వ కోరటి , టరిుట  నలెుు ెంగ్  గ్నా ెంరి ,మరియ  
ేెంత్రిెంచిప్ో త్తన్న జ త్తల్ట ఏమీ ల్ేవధ. 

 
 ుగ్రీ  )మత్ియ స్ెంపద( 

ఈ జిల్లా ల్వని ేతి మ ఖయపూచన్  వనలప్ాధధ్  ు ుెంగ్ (టఅపల్ట పటుు ట .)ఈ ింరెంల్వ పూర న్న్  
 ున్   ష్  మరియ    ట  ుష్ ల్న్  వివిధ రకాల్ వల్ల్న్  ేన్గ్ా ింరెం-seines, పడవ 

seines, పావాహెంగి్ల్ాల్ల్ట మొదల్లెన్వి మోటారు పడవల్ట  &మోటారు నావల్ట 
ఉపయోగి్ెంచి మరియ  రొయయల్టమరియ టఅపల్టాాట నెప్ి  మోటారు నావల్తో న్డిటఅవి 
ఉపయోగి్ెంచి పటుబడి టఅసాత రు  .ప ల్లజిమ   ు ుెంగ్ ల్వ సారిసన్ి , లీం  ుష్ , మకరట , రిబ న్  
 ుష్  మరియ  టూయనాల్ట గి్ట నెప్ి  ,టాాలిెంగ్  మరియ  బాయగాల్ల్టఉపయోగి్ెంచి 
పటుు బడి టఅసాత రు .Demersalమత్ియవన్రుల్టపధాాన్ెంగ్ాబయ టమ్  టాాలిెంగ్  ఉపయోగి్ెంచి 
పటుు బడ ిటఅసాత రు.పటుు బడ ిటఅలర మ ఖయపూచన్ జ త్తల్ట ప ంి, లుల్ాం  బధలాీ  , సాకరి , 
రిబ న్   ుష్ , స్యనిరి  ,లిజంర  ుష్ , గ్ోప్  ుష్ , , ిాంక్ , 'రే'  , రొయయల్ట, పీత్ల్ట, 
సాెంర  ల్వబస్ుం , కటిట   ుష్ ల్ట మరియ  లుకేరి . 

3.6 సామలజిక  రింక ేెంశాల్ట 



నిజ ెంపటనెంవదదఫిషరహీారబర్ర ెండవదశ అభివ్ృద ిటఅయడెంవల్న్సామలజిక-

 రిథకవాతావరగ్ెంయొకకవివిధకోగ్ాల్ప ెమొత్తెంపాభావానినేెంచనావయేడెంసామలజిక-

 రిథకేధయయన్ెంయొకకల్క్షయెం. 

ేధయయన్ ప్ాాెంత్ెం జనాభా ప్ ా   టె  
ప్ాాజకటు  పభాావ ప్ాాెంత్ెంల్వ (FSd)  మొత్తెం జనాభా స్ మలరు 1.20 ల్క్షల్ట  .లిెంగ 
నిగ్ుతిత 627   డవారు పతాి 0111 మగవారికి .జనాభా సాెందతా్ 0113 మెంరధ్ పతాి 

చదరపధ కి .మీ . మొత్తెంప్ాాెంత్ెంగ్ాా మీగ్నేపధయెంల్వఉెంరధ్.కటటుెంబ ల ెజుప్ాాజకటు  పభాావ 
ప్ాాెంత్ెంల్వ (FSd)<2మెంరధ్ పతాి కటటుెంబానికి .ఎ  .లు .మరియ  ఎ  .టి జనాభా 02 %

మరియ  2 %కామలన్ సారెం .మొత్తెం ేక్షరాస్యత్ రేటు 27 .% ెంద ల్వ మగవారి 
ేక్షరాస్యత్ రేటు 22.9 %మరియ   డవారి ేక్షరాస్యత్ 22.2 .%  

మొత్తెం పనిటఅలర వారి (శాామకటల్ )స్ెంఖయ ప్ాాజకటు  పాభావిత్ ప్ాాెంత్ెంల్వ 90,523 .
 రధ్ స్ మలరు 20 %మొత్తెం జనాభాల్వ . పధరుగ్కారిెకటల్స్ెంఖయస్ మలరు 56..% , 

మహ ళా శాామకటల్ట స్ెంఖయ 50.2.% మొత్తెంశాామకబల్ెంల్వ, పాధాన్కారిెకటల్ట 76.5 

శాత్ెంమెంరధ్మరియ ఉప్ాెంత్కారిెకటల్ట(marginal workers) 23.5 శాత్ెంఉనానరు. 
ల కాు రు వారీగ్ా వంమ మ్ో ంి  ేధయయన్ ప్ాాెంత్ెంల్వ పరిశీలిెంచిన్ 

వయవసాయరారుల్ట స్ మలరు 00.9%,  వయవసాయ కూలీల్ట 92.0 .%మొత్తెం 
శాామకటల్తో పో్ లిిన్  .వయవసాయ కూలీల్ట శాత్ెం ేధధ్కెంగ్ా ఉెంటడెం వల్న్ భూమ 
మని ు నిగ్ుతిత  ఎకటకవగ్ాన్ , మలరిజన్ట  ఉత్ుతిత  త్కటకవగ్ా స్యచిస్ త ెంరధ్  .కేవల్ెం 0.0 %

పనిటఅలర జనాభా గప్హపరిశమా యూనిటాల్వ ఉనానరు .స్ మలరు 5.5 %మెంరధ్  త్ర 
కారిెక రెంగెంల్వ ఉనానరు . వి  ు ుెంగ్  మరియ  ేన్ బెంధ 

కారయకామలల్ట,గప్హనిరాెగ్ెం కాకటెండా  త్ర పరిశమాల్ట, స్రీా   రెంగెం, త్ప్ింయ రెంగ 
కారయకల్లప్ాల్ట  .ప్ాాథమక  ీల్టస   నెాలుు గే్గ్న్ి  పాకారమ  స్ మలరు 72 % జనాభా 
 ు ుెంగ్  ర్ర ం  దగటరన్ న్న గ్ాా మలల్ల్వ నివలుస్ త న్నవారు  రింకెంగ్ా  ు ుెంగ్  మరియ  



ేన్ బెంధ కారయకల్లప్ాల్ల్వ జత్ టఅయబడ ి ఉనానరు  .మగతా 52 % మెంరధ్ స్రీాస్  
రెంగెం ల్ేరా చిన్న వాయప్ార రెంగెం ల్ేరా త్ప్ింయ కారయకల్లప్ాల్ల్వ స్ెంబెంధెం కలిగి్ 
ఉనానరు .వయవసాయకారిెకటల్మన్ర్లిెంగ పరెంగ్ా చయలున్ట లా తఅ ేనిన రెంగ్ాల్ల్వ 
పధరుగ్తల్  ధధ్కయతఅ కన్బడవత్తెంరధ్. 

2.  ుహ ెంచదగ్ిన్ పరాయవరగ్ పభాావాల్ట మరియ  ఉపశమన్ చరయల్ట పభాావాల్ గ రితెంపధ: 
పాభావాల్ గ రితెంపధ 

నిజ ెంపటనెం  ు ుెంగ్  ర్ర రు ర ెండవ దశ ేదవప్రధ్ం  పగా్ాళిక పాకిాయ నిరాెగ్ెం 
న్ెంద , నిరాెగ్మ  మరియ   పరేగ్న్  దశల్ట కలిగి్ ఉెంరధ్  .నిరాెగ్ దశల్వ 

వాతావరగ్ెంప  ె పభాావెం ఉెంటుెంరధ్ . వి నిరాెగ్ కారయకల్లప్ాల్వల్న్ ేన్గ్ా ట ెనైిెంగ్  
గ్ోడల్ట నిరాెగ్ెం, పావేశ కాల్వ వదద త్వాకాల్ట, భూమ పధన్రుదంరగ్, రక్ిత్ త్ల్మ  
రక్షగ్, కేా, స్థల్ త్యలరీ, మరియ   త్ర సనకరాయల్ కల్ున్, నిరాెగ్ యెంతాాల్ట, 
మరియ  పరికరాల్  పరేగ్న్  . పరేగ్న్  దశల్వ వాతావరగ్ పభాావాల్ట వివిధ 

కారయకల్లప్ాల్ వల్న్ ేన్గ్ా ఎెంఎు విఎ  ,  ుష్  ర్ెండిా ెంగ్ , వా ుెంగ్  మరియ  
శుభాపరుచ ట, వాహనాల్ రాకప్ో కల్ రరదద , లవీేర  మరియ  నిన్వయరాం ల్ ఉత్ుతిత  
మరియ  ప్ారవేయ ట మొదల్గ  వాటివలా్ స్ెంభవిసాత యి  .పీా కన్ స్ు కో్షన్  దశల్వనే 
స్ర న్న్ పాగ్ాళిక వాతావరగ్ానిన ేన్ స్రిెంచి, స్మయలన్ కూల్ మరియ  నిరాెగ్ 
మలరటదరికాల్ట  /పామలగ్ాల్ట పరెంగ్ా ప్ాటలిరత  వాతావరగ్  పాభావాల్న్  త్గ్ిటెంచవచ ి 
మరియ  స్ర న్న్ ఉపశమన్ చరయల్ట త్యలరు టఅయవచ ి. 

2.  ుహ ెంచదగ్ిన్ పాభావాల్ట మరియ  ఉపశమనాల్ట 
2.0 భూవాతావరగ్ెం 

నిరాెగ్ దశల్వ భూమ వినియోగమ  మలరుత్తెంరధ్  .కారగ్మ  ట ెనైిెంగ్  గ్ోడల్ట, 
పధన్రుదంరగ్, రక్ిత్ త్ల్ెం నిరాెగ్ాల్ట, భూమ /నేల్ కోత్కట గ రి ేవధత్తెంరధ్ .
కారగ్మ  రరవాకాల్ట మరియ  నిరాెగ్ాల్ట టఅపటువల్లు ఉెంటుెంరధ్ కన్ క  .ఈ 

స్థల్ెంల్వ మన్ గ్తయల్ నివాసాల్ట ల్ేవధ . పధుడవన్న ర్ర ం  కాెంప ా మి  ఖలల స్థల్ెంల్వ 



పావేశరహరారుా  మరియ  స్నానహక కారయకామలల్ట ేన్గ్ా తాతాకలిక కారిెకటల్ 
కాారుంి , గ్ోడౌన్ ల్ నిరాెగ్ాల్ట మొదల్గ న్వి టఅపటువచ ి  .ఈ  ప్ాాజ కటు  స్థల్ెంల్వ 
వయవసాయ ల్ేరా ేన్ బెంధ కారయకల్లప్ాల్ట ఏమీ ల్ేవధ. 

 

ఉపశమన్ చరయల్ట - భూవాతావరగ్ెం  

నిరాెగ్దశ 

 ఎెండి ఎు  లు ం జర  నలటి ుకేగ్న్ , 5100 మరియ  కోస్ుట  జోన్  పేనజే్ పూెంప్  
ప్ాా న్ ,  ెంధాపరాఅ   పాకారమ మ్ో ం ి ో ం  మరియ   ెంటం  ట టెిట  సనకరాయల్ట కల్ున్  

 భూకెంప నిరోధక డిజ ెన్ి  నిరాెగ్ెంల్వ  చరిెంటాలి 

 నేల్ కోత్న్  త్గ్ిటెంచడానికి కనిగ్ు ల్లెంర  కాియర న్  ని ప్ాటిెంటాలి 

 పామలద పరారాం ల్న్  భదాతా పామలగ్ాల్న్  ేన్ స్రిెంచి నిల్ా టయెలయలి 

 ెంటం ట ెడట /పధన్రుదంరగ్:  
మొత్తమ  పరిమలగ్మ  0.52 ల్క్షల్ నిన్పధ మీటరుా  మటిు  పధన్రుదంరగ్కట 

కావల్లు ఉన్నవి  . ెంద ల్వ 60,211  నిన్పధ మీటరుా  త్వాిాన్ మటిు  న్ ెంచి మరియ  
మగి్లిన్ 33,511 నిన్పధ మీటరుా  మటిుని బయట న్ ెంచి తచె ికోవడెం 

జరుగ త్తెంరధ్ .పధన్రుదంరగ్కట ఉపయోగి్ెంటఅ త్ావిాన్ మటిు  విగ్మ  కానిరధ్ మరియ  
కాల్టగ్యమ  కానిరధ్ .కావధన్ స్మ ద ా వాతావరగ్మ ప  ె పతాికూల్ పభాావాల్న్  

ుహ ెంచన్కకరల్ేద . 
2.5 జల్ వాతావరగ్ెం - ుహ ెంచిన్ పాభావాల్ట  
 

నిరాెగ్ స్ెంబెంధ కారయకల్లప్ాల్ట ట ెనైిెంగ్  గ్ోడల్ట, పావేశ కాల్టవ 
త్ావాకాల్ట (0.70 ల్క్షల్ నిన్పధ మీటరుా ), భూమ పధన్రుదంరగ్ మరియ  రక్తి్ త్ల్ 
నిరాెగ్మ , కేా  ,  ం లు సోా పుెంగ్  ర్ంస , బీచ్  ల్లెండిెంగ్  సాో పధ మొదల్గ న్వి 



నిరిెెంచడానికి లువిట  వంక , నిరాెగ్ సామలగాి్ స్రురా మొ|| పన్ ల్ట టఅయవల్లు 
ఉెంటుెంరధ్  .ఈ పన్ ల్ట ప్ టనాియట   ెంప్ాము  చయపుసాత యి.  

త్ావాకాల్ట మరియ   త్ర నిరాెగ్ పన్ ల్ట నీటిల్వ టరి డిట ి సాథ యిని 
ప ెంచ తాయి  . రధ్ కొెంత్ స్మయెం పేరకట మలత్ాపే మరియ  నిరాెగ్ దశ వరకే 
పరిమత్పూచ ఉెంటుెంరధ్  .ట ెనైిెంగ్  గ్ోడల్ట , కాల్వ పావేశరాారెం త్వాాకాల్ట వల్న్ డెెనైే  
లుస్ుమ్ ల్వ మలరుు ట రె , కరెంప్  మరియ  పవాాహెం పరెంగ్ా ఏరుడనిా ేవి తాతాకలికెం 
మలత్ాపే  .ేధధ్క నీట ి పావాహమ  వల్న్ కొెంత్ కాల్లనికి పతాికూల్ పభాావాల్ట 
త్గ్ిటప్ో తాయి .  

నిరాెగ్ స్మయెంల్వ కారిెకటల్ కాయెంపధ వల్న్ ఉత్ుతిత  ేయియయమ రుగ  
(లీవేజు )30.5 కూయబిమ  మీటరుకట/రోజు ఉెంటుెంరధ్  . రధ్ టాల్ల త్కటకవ మరియ  

నీటిల్వకి టఅరేల్వపర రదనిని టనిాప్  టఅలు వద ల్టతారు .నిరాెగ్ దశ ఏ విధపూచన్ రదరాకాల్ 
పాతికూల్ పభాావాల్ట ింరప్ాాెంత్ నీట ి నాగ్యత్ స్ెంబెంధధ్ెంచిన్ సాథ నిక వాతావరగ్ెంల్వ 
స్ెంభవిెంచవధ. 
 పరేగ్న్  దశల్వ వాతావరగ్ పాభావాల్ట, యలెంతిాక  ు ుెంగ్  నావల్ట,  యిట  వప్ధాగ్ా 
ప్ో వటెం వల్న్, పడవల్ న్ ెంచి వచిిన్ మగి్లిన్ ర లుడయయ   మరియ  జిెంమ  ఐటమ్ి  
వల్న్, టఅపల్ శుభా పరచడెం వల్న్, ఐ  ప్ాా ెంప్ , మ రుగ  మరియ  నిన్వయరాం ల్ 
ఉత్ుతిత  ల్లయెండిెంగ్  ల ెంటం  వదద , యలెంటమి్ాలిెంగ్  ప యిెంప్ి  బయ టు రిపరం  స్మయెంల్వ 
లీమ  ేవటెం వల్న్ స్ెంభవిసాత యి  .ఈ పభాావాల్న్  పటిగ్ుపూచన్  ఎెంపు రాారా 
స్రిటఅయవచ ి.  

ఉపశమన్ చరయల్ట 
భూగరభజల్ెం 

నిరాెగ్ మ ెంద  దశ 

 త్ావాకెం పన్ ల్ట టఅపటిున్పధుడవ స్రియిెచన్ జ గాత్తల్ట ప్ాటిెంచినా నీటి  కిాుంి  
మరియ  నీట ినాగ్యత్ల్వ త్గ ట దల్న్  నివారిెంచవచ ి. 



 ల్వతెనె్ బయ రు బావధల్ న్ ెంచి భూగరభ జల్లనిన లు ం జర  పరిధధ్ల్వ వయేరాద  
 ర న్న్ వాటం  ర్ర ాలుు ెంగ్ (వరాపధనీటిని నిల్ాటఅయ ట )మరియ  రీటాంజ్ ని 
ప్ోా త్ిహ ెంటాలి 

ఉపరిత్ల్నీరు 
నిరాెగ్ దశ 

 నిరేదశిెంచిన్ ప్ాాెంతానిన రాట ి పన్ ల్ట టఅపటురాద  .వివిధ పన్ ల్న్  మెంచి 
స్మన్ాయెంతోన్  మరియ  ేన్ కూల్త్తోన్  టఅలున్ కాల్మ  మరియ  ేధధ్క 
ఖరుిన్  నియెంతిాెంచవచ ి. 

  ెంధన్ెం / ెంజన్   యిట  మరియ  ల్ూబికా ెంప్ి  నిరాెగ్ ప్ాాెంత్ెం న్ ెంచి 
పావార్నిన నియెంతిాెంటాలి.  

 కారిెకటల్ తాతాకలిక గప్ర్ల్న్  స్ర న్న్ ప్ారిశుదం య సనకరాయల్తో హ చ్ డిఎట కి 
త్గ్ిన్ెంత్ దయరెంగ్ా ఏరాుటు టఅయలలి. 

 పరేగ్న్  దశ 

 వివిధ వరాట ల్ న్ ెంచి ఉత్ుతిత  ేయిన్ బ రదన్  మలన్ హో ట  ల్వ లరకరిెంచి 
చివరిగ్ా ఎపధా యిెంప్  టనిపా్ పూెంప్  ప్ాా ెంప్ ( టపిు)ల్వ టనిాప్  టయెలయలి.  

 లుమ్ారుి టఅలున్ పాకారమ  నీటి గ గ్ాల్న్  నిరెంత్రెం పరీక్ిెంచి వాట ిరిజల్టు ్న్  
స్ెంబెంధధ్త్  థారిటనికి తలెియపరటాలి. 

  ు ుెంగ్  నావల్  యిట  లుుటి  నియెంతిాెంచడానికి త్గ్ిన్ భదతా్ల్ట కలిుెంటాలి. 
  యిట  ర్యెండిా ెంగ్  ప్ాాెంతాల్ న్ ెంచి ఉపరిత్ల్ పవాార్నిన బయటకట వరధ్ల్ే 
మ ెంద   యిట ని విడరదయడానికి టనిపా్  టెయలయలి. 

 కనిగ్ు స్స్ుెండర  సాలిరి  ఉెండఅటటుా  నియెంతిాెంచడానికి త్గ్ిన్ చరయల్ట 
టఅపటాు లి. 



 కత్ాకటమీర న్  నిరెంత్రమ  పరయవేకి్ెంచి ట ెనైిెంగ్  గ్ోడల్వ ల డిపూెంప్  టాాపుెంగ్ ని 
నిరోయిెంటాలి. 

2.3  వ పరాయవరగ్ెం (కోస్ుట  మరియ  పూర న్న్   కాల్జి)  

  కాాట మ (నీటి స్ెంబెంధ)  
ింరప్ాాెంత్ పరాయవరగ్మ  పావకాల్ట  త్ర  వధల్  వవెవెిధయెంల్వ ఎెంతో 

పాధాన్పూచన్ భాగమ  మరియ   రధ్ పరాయవరగ్ పరెంగ్ా టాల్ల మ ఖయపూచన్రధ్  .నిరాెగ్ 
పన్ ల్ట ఎతితప్ో త్ల్ట, త్ావాకాల్ట, ట ెనైిెంగ్  రోర , మొ||న్వి జల్వాతావరగ్ెంల్వ 
మలరుుల్ట టఅసాత యి  .ట టోా ప్ో ర , ట ెనైిెంగ్  గ్ోడ, కేా, రికాయియగ్న్  మరియ  రివిప్ పూెంప్  
వెంటి పన్ ల్ట నీటిని పాభావిత్ెం టఅలు సాథ నిక పరాయవరగ్ెంల్వ మలరుుల్ట తసెాత యి .
టరి డిటనిని ేధధ్కెం టెయయటెం రాారా బయోటామీద పతాికూల్ పభాావాల్ట 

చయపధతాయి . రఅ పాభావాల్ట  త్ర పన్ ల్వలా్ కూడా ఈ దశల్వ కల్టగ తాయి . రధ్ 
కిరగ్జన్య స్ెంయోగకాియ మీద పతాికూల్ పాభావెం చయపధన్ , త్రాారా ప ెమైరీ 
ప్ ా డకిువిట ిపభాావిత్మగ న్  .టాల్ల ేనిన పాభావాల్ట ేతి త్కటకవకాల్ెం ఉెండ ినిరాెగ్ 
దశ వరకే పరిమత్పూచ ఉనానయి .  

During the operation phase disposal of untreated wastes into the immediate 
surroundings will lead to environmental degradation of the aquatic phase. Movement of fishing 
vessels, fuel spills from the vessels, leaching of anti-foulants used in paints and wastewater run-
off into the creek / sea together have the potential to adversely affect the water quality. Run-off 
from the repairing activities is also potential source of contaminants. Litter, miscellaneous 
discarded items, both perishable and non- perishable, plastic wastes which degrade the harbour 
area may lead to increased microbial load in the aquatic phase if not controlled after 
implementation of the project 

 పరేగ్న్  దశల్వ మ రుగ  వయరాం ల్న్  శురధ్ం  టయెయకటెండా విడవదల్ టయెయటెం 
వల్న్ నీట ి నాగ్యత్న్  టెడగ్ొటిు  పరాయవరగ్ కాల్టిాయనికి  సాకరెం ఉెంరధ్  . ు ుెంగ్  
నావల్ రాకప్ో కల్ట, నావల్ న్ ెంచి  ెంధన్ెం చిమెటెం, యలెంటమి్ాలిెంగ్  ప యిెంప్ి  
లీచిెంగ్ , మ రుగ నీరు పావాహమ  కత్ాకట  /స్మ దాెంల్వకి వదల్టెం వల్న్ పాతికూల్ 

పాభావాల్ట స్ెంభవిసాత యి .మరమెత్తత ల్ పన్ ల్ న్ ెంచి వటఅి పవాార్ల్ట కూడా 



బల్పూచన్ కాల్టగ్య కారకెం .లిటుం ,  త్ర వరధ్ల్ేలున్ పరారాం ల్ట, ప రిగ్బ ట  మరియ  
ప రిగ్బ ట  కాని పరారాం ల్ట ప్ారవయే ట, ప్ాా లుుమ  వయరాం ల్ట ర్ర రు ప్ాాెంతానిన 
ేపరిశుభాపరచడప ే కాకటెండా 
ప్ాాజ కటు ేమల్టత్రాాత్నియెంతిాెంచకప్ో తఅజల్దశల్వస్యక్షె వధల్ల్వడెురగేి్ేవకాశెంఉెం
రధ్.కావధన్ వీటిని నియెంతిాెంచవల్లున్ ేవస్రెం ఉెంరధ్. 

ట రిస్ుయోట (భూ స్ెంబెంధ)  
నిరాెగ్ పన్ ల్ పభాావమ  పాధాన్ెంగ్ా నిరాెగ్ ప్ాాెంతానికి పరిమత్మ  .భూ 

వాప్క్ష మరియ  జెంత్తజ ల్ెంల్వ ఏవిధపూచన్ న్గ్ుెం ఉెండద  .రదనికి కారగ్ెం నిరాెగ్ 
ప్ాాెంత్ెంల్వ టపెధుకోదగట వప్క్ష మరియ  జెంత్త స్ెంపద ల్ేద  .నిన్ మరియ  దవా వయరం 

పరారాం ల్ట ఉత్ుతిత   పరేగ్న్  దశల్వ వాతావరగ్ెంప ె పాభావానిన చయపధతాయి .కాని 
స్ర న్న్ ఉపశమన్ చరయల్ట టఅపటిుతఅ ేవి వాతావరగ్ెంప ె రదరాకాాల్ పాభావెం చయపల్ేవధ. 

 పరేగ్న్  స్మయెంల్వ ఉత్ుతిత  ేయియయ ప్ ల్టయట ెంప్ి  టాల్ల త్కటకవ మరియ  
ేవి వాతావరగ్ెంప  ెపమా ఖపూచన్  తితడిని కల్టగజేయల్ేవధ  .నిన్ మరియ  దావ వయరం 

పరారాం ల్ట ఉత్ుతిత   పరేగ్న్  స్మయెంల్వ వాతావరగ్ెంప  ె కొెంత్ పాభావానిన 
చయపధతాయి .కాని స్ర న్న్ యలజమలన్య పదంత్తల్ట ప్ాటిలరత  భూవాతావరగ్ెంప ె రదరాకాల్ 

పాభావానిన చయపల్ేవధ . 
 వ పరాయవరగ్ెం - ఉపశమన్ చరయల్ట  

నిరాెగ్ దశ 

 నిరాెగ్ెం పూరిత ేయలయక స్బ్ ట ెడట  మరియ   ెంటం  ట ెడట  సాథ నానిన వాట ి
ేస్ల్ట కెంటూం ల్ సాథ నానికి పధన్రుదంరగ్. 

 మరుగ రాడాన్  ల పుుమ  టాయెంమి , సో మ పుప్ి  స్కామెంగ్ా జత్ టఅలు పరశిుభాపూచన్ 
ప్ారిశుదం య పామలగ్ాల్ట నిరాహగ్ మరియ  కనిగ్ు వాతావరగ్ పాభావాల్ట 
ఉెండఅటటుా  చయడటెం. 



 మడేడవధల్ వెజిటేగ్న్ ని నాశన్ెం టఅయరాద  .మ ఖయెంగ్ా బుం జోన్ ల్వ 
మరియ  కత్ాకట స్రిహద ద  ప్ాాెంత్ెంల్వ. 

 పరేగ్న్  దశ 

 టనిాప్ పూెంప్  టయెయకటెండా వయరాం ల్న్ , పావార్ల్న్  మరియ  టెత్తన్  నీటిల్వకి 
వదల్రాద . 

 వయరాం ల్ట ప్ారవేయ టకట కవం ర  వాయప్  ని ేెంద బాటుల్వ ఉెంటాలి  .వయరాం ల్న్  
వాటికి నిరేంశిెంచిన్ స్థల్మ ల్వ సాథ నిక గ్ాా మపెంటాయిిం నిరోయిెంచిన్ టోట 

ప్ారవేయలలి.  

  ుష్  ర్యెండిా ెంగ్  మరియ  వేల్ెం ప్ాాెంత్ెం న్ ెంచి వచిిన్ మ రుగ నీటిని 
స్కామెంగ్ా శురధ్ం  టఅలున్ త్రువాతఅ నీటలి్వకి వదల్లలి. 

 ల ుెంప్   ెంజన్   యిట  మరియ  ల్ూబిాకెంప్ి  కేా  /ల్లెండిెంగ్ /బధరితెంగ్  సాథ నాల్ 
న్ ెంచి లరకరిెంచడానికి పతాఅయకపూచన్ ర ెండవ ప్ రల్ట కలిగి్న్ కెంట ెన్ంి  

ఉపయోగి్ెంటాలి .వీటిని  యిట  రిల పాన్    ర ల్వ ఉెంటాలి.  

 నిన్వయరాం ల్ని ఎయిం ట పె్  కెంట నె్ంి  మరియ  బ టుల్ల్వ లరకరిెంటాలి  . వి 
ర్ర ం  కాెంప ా మ  ల్వ పతాఅయక సాథ నాల్వా  ఉెంచ తారు .ఈ వయరాంల్న్  లరెంరదాయ 

మరియ  రసాయనిక వయరాం ల్టగ్ా గ రితెంచి లరకరిెంటాలి .  
 పామలదవసాత్తత  ేెంత్రెించిపో్ త్తన్న స్మ దాజ త్తల్ట పటుు బడిల్వ వచిిన్ట లా తఅ 
వెెటస   ల్లెు  ర లుకయ సాాకర , మ్ార  ు   డపి్ాంప్ పూెంప్  వారి స్యచన్ల్ పాకారమ  తిరగిి్ 
నీటిల్వకి వరధ్లివేయలలి  .పో్ బిెంగ్  (acporaph)  స్ెంబెంధధ్ెంచి స్మలటారెం ఉెంట ే
వెెంటన ే త్గ్ని్ ేథారిటనికి ేన్గ్ా మ్ార  ు   కన్జ రేాటం    ీస్ , గ ెంటూరుకట 
తెలియపరటాలి. 

 ేవగ్ాహన్ కారయకామలల్ట  : వ వెవెిధయ పరిరక్షగ్ - పూర న్న్ ా   మరియ  
ట రిస్ుయోిట  - మ ఖయెంగ్ా రక్ిెంచబడఅ జ త్తల్ట వెెటస  ల్లెు  ప్ ా ట క్షన్  యలము , 



0675ప ె మ్ార  ు  డిప్ాంప్ పూెంప్ , గ్ాా మ పెంటాయిిం వారి స్హకారెంతో 
నిరాహ ెంటాలి  .ేెందరిని  ెంద ల్వ భాగసాామయెం టెయలయలి .సాథ నిక బడపిులా్ల్ట , 

మత్ియకార మహ ళ్ల్ట ప్ాల్గట నటేటుా  ప్ోా త్ిహ ెంటాలి. 

2.2 గ్ాలి వాతావరగ్ెం పాభావాల్ట 
నిరాెగ్ స్మయెంల్వ ద మ ె ఉత్ుతిత  మరియ  ుధయగి్ట ట  ఎమగ్న్  వహె కటి  

న్ ెంచి, నిరాెగ్ వయరాం ల్ట ప్ారవేయ ట మొ||న్వి పాధాన్ కాల్టిాయల్ట  . వి గ్ాలి 
నాగ్యత్న్  పభాావిత్ెం టఅసాత యి .డజీిట  దహన్ెం నిరాెగ్ యెంతాాల్ల్వ  క పాధాన్పూచన్ 

వాయా కాల్టగ్యెం  .ేయితఅ ఈ పాభావాల్ట తాతాకలికెం మరియ  నిరాెగ్ 
స్మయెంల్వన ేపరిమత్ెం .  

 పరేగ్న్  స్మయెంల్వ  ు ుెంగ్  నావల్ న్ ెంచి విడవదల్యియయ పరారాం ల్ట 
మరియ  వాహన్ రాకపో్ కల్ రరదద  వల్న్ విడవదల్యియయ పరారాం ల్ట కాల్టగ్య కారకాల్ట .

ేయితఅ నిరింగ్ు  పేనజే్ పూెంప్  పగా్ాళిక రాారా వీటనిి త్గ్ిటెం చవచ ి. 
గ్ాలి - వాతావరగ్ెం - ఉపశమన్ చరయల్ట  

నిరాెగ్ దశ 

 నిరెంత్రెం నీటిని చిమెడెం రాారా నిరాెగ్ ప్ాాెంత్ెంల్వని ద మ ె, ధయళిని 
ేరికటువచ ి. 

 వాహనాల్ట మరియ   త్ర యెంతాాల్ న్ ెంచి వటఅి ప్ గ విడవదల్న్  
నియెంతిాెంచడానికి వాలిర  ఎమగ్న్  కెంటోా ట  స్రిు ుకేప్  ఉన్న వాటిన ే
వినియోగి్ెంటాలి. 

 మటిు  మరియ  భారీ పరారాం ల్న్  రవాగ్ా స్మయెంల్వ మూలు ఉెంటాలి. 
 కారిెకటల్ట ద మ ె మరియ   త్ర వాయ  కాల్టగ్య కారకాల్ న్ ెంచి 
రక్ిెంచడానికి మల క  వాడాలి. 



 ుధయగి్టనిి  పరిుకటయల్ేప్  విడవదల్న్  నియెంతిాెంచడానికి మరియ  ేవి గ్ాలిల్వకి 
వాయపుెంచకటెండా ఉెండటానికి ఎెంకోా జంి  వాడాలి. 

 పరేగ్న్  దశ 

 నిరెంత్రమ  నీటిని చిమెటెం రాారా శుభాపూచన్ వాతావరగ్ానిన 
నిరాహ ెంచవచ ి మరియ  ుధయగి్టిని  ద మ ెని ేరికటువచ ి. 

  ుష్ , ఐ  , మరియ   త్ర పరారాం ల్న్  త్యలరు టఅలర వాహనాల్న్  వాలిర  
ఎమగ్న్  కెంటోా ట  స్రిు ుకేప్  ఉన్నవాటిని ఉపయోగి్ెంటాలి మరియ  కారుా  
ేన్ లీమ ర  ప టోా ట  ఉపయోగి్ెంటఅవి వాడాలి. 

 గ్ాలి నాగ్యత్ పరయవేక్షగ్న్  పతాి ర ెండవ స్ెంవత్ిరాల్కట నిరాహ ెంటాలి ఎపుపులుబి 
మలరటదరికాల్కి ేన్ గ గ్ెంగ్ా. 

2.2 శబం  వాతావరగ్ - పాభావాల్ట  

నిరాెగ్ స్మయెంల్వ శబదెం మగ్న్రీ మరియ  ఎకిాై పూెంప్  కదలికల్ట 
మరియ   పరేగ్న్  వల్న్, ేల్లగ్ ే ర్యెండిా ెంగ్ , ల్వడిెంగ్ , ేన్ ల్వడిెంగ్  పూటనిరియటి  
వల్న్ శబంెం ఉెంటుెంరధ్  .మకిం  మగ్న్ , కాేన్ి , విెంబ్  మగ్న్ి , డెంపంి , పుట డెెవైంి  
 పరేగ్న్  వల్న్, టామి  కదలికల్ వల్న్ శబంెం ఉత్ుతిత  ేవధత్తెంరధ్  .దగటరల్వ ఉన్న 
గ్ాా మెం నిజ ెంపటనెం  5కి.మ .దయరెం.  మరియ  స్మీపెంల్వ నివాస్ ప్ాాెంతాల్ట ల్ేవధ 
కన్ క శబంపాతికూల్ పభాావాల్ట నిరాెగ్ స్మయెంల్వ ేతిత్కటకవ  .ేయినా రదనిన 

వరధ్ల్ేయడానికి వీల్టల్ేద  .పాభావెం తాతాకలికెం మలత్ాపే . పరగే్న్  స్మయెంల్వ 
ఎెంఎు విఎ   రాకప్ో కల్ట , వాహనాల్ రవాగ్ా, వాహనాల్ ర్ంన్ ల్ట, టఅపల్ట మరియ  

 త్ర స్రకటల్ ల్వడిెంగ్  మరియ  ేన్ ల్వడిెంగ్  వల్న్ శబంెం ఉత్ుతిత  ేవధత్తెంరధ్ .
ేపరేగ్న్  స్మయెంల్వ వాహనాల్ రాకప్ో కల్ట ేధధ్కమవాడెం వల్న్ కలిగే్ శబంెం ేెంతా 



మ ఖయపూచన్రధ్ కాద  . వి ింవాెంగ్ాన్  మరియ  నిరెంత్రెంగ్ా ఉెండవధ .రదనివల్న్ 
సాథ నిక నివాసాల్కట ఏ విధపూచన్ మతిమీరిన్ భెంగెం కల్గద .  

శబం  వాతావరగ్మ  - ఉపశమన్ చరయల్ట  

నిరాెగ్ానికి మ ెంద  దశ 

 ేమల్ట టఅలర ఏజ నీి  /కాెంటాా కురు నిరాెగ్ కారిెకటల్కట నిరాెగ్ యెంతాా ల్ట  /
పరికరాల్ పనిింరుప  ె వాతావరగ్ ేవస్రాల్ట మరియ  సాథ నిక స్ నినత్పూచన్ 

విగ్యలల్ దప్ ుుల్వ ఉెంచ కొని శిక్షగ్నిసాత రు.  

 

నిరాెగ్ దశ 

 శబాం నిన త్గ్ిటెంచడానికి ేవస్రమయియయ నిరింగ్ు  చరయల్ట ేమల్ట పరిటఅ ఏజ నీి  /
కాెంటాా కుం  ింస్ కటెంటారు .ేవి డెంపుెంగ్ , ేబాజ ం పాన్ , డిలుపరగ్న్  మరియ  డిపుా క్షన్  

పదంత్తల్ట మరియ   త్ర పదంత్తల్ట  .సనెంర  ఎెంకోా జం  ని ఏరురచ ట , మఫా్ం  ని 
వినియోగి్ెంటాలి  .శబం  కారగ్ానిన ఐసో ల్ేటం  ప  ెమీెంప్  టయెయటెం మొ || 

 డిజి ల ప్  కి ఎకనలుుమ  ఎెంగ్ోా స్ంి  మరియ  ల లె్న్  ంి  త్గ్ిలిెంచ ట వల్న్ శబాం నిన 
ప్ాామలగ్ిక సాథ యి వరకట త్గ్ిటెంచవచ ి. 

 ేమల్ట పరిటఅ ఏజ నీి స్రిగ్ా నిరాహ ెంచబడఅ ఎకిాై పూెంప్  న ేవాడాలి 

 ఎవర న్తఅ 22డిబి(ఎ )శబాం నికి మెంచిన్ టోట పనిటఅసాత రో వాళ్ల  త్పునిస్రిగ్ా టెవిని 
రక్ిెంటఅ పరికరాల్ట వాడాలి. 

 పరేగ్న్  దశ 

 వాహనాల్ ర్ంన  మీద  ెంక్షల్ట విధధ్ెంటాలి 

 పగటిపూట పన్ ల్న్  పో్ా త్ిహ ెంటాలి 



 నిరెంత్ర శబం  పరయవేక్షగ్ టెయలయలి వాతావరగ్ నాగ్యత్న్  నిరాహ ెంచడానికి. 

2.9 నిన్ వయరాం ల్ట - ుహ ెంచదగ్ిన్ పాభావాల్ట  

నిరాెగ్ దశ మరియ   పరేగ్న్  దశల్ల్వ నిన్వయరాం ల్ ఉత్ుతిత  ేనివారయమ  .
నిరాెగ్ స్మయెంల్వ ఉత్ుతిత  ేయియయ నిన్ వయరాం ల్ట డెబిా  , నిరాెగ్ వయరంెం, నిరాెగ్ానికి 
ఉపయోగి్ెంచగ్ా వరధ్ల్ేలున్ ల్వహ ఐటమ్ి , లరుంి  మరియ  కిాై పూెంప్ి , ట ెంి , 
డెాల ట /బేటరీ   మొ || రదనితో ప్ాటు తాతాకలిక కారిెకటల్ కాయెంపధల్ న్ ెంచి వటఅి 
డాపూలుుమ   వయరాం ల్ట . వి నీటి వన్రుల్ల్వకి టఅరతిఅ నలే్ మరియ  నీటపి ె పభాావాల్ట 

చయపధతాయి .నిరాెగ్ స్మయెంల్వ పాభావాల్ట తాతాకలికమ  మరియ  నిరాెగ్ 
కాల్లనికి పరిమత్ెం . పరేగ్న్  స్మయెంల్వ నిన్వయరాం ల్ట -  ుష్ ాంుటి , పనికిరాని 

 ుష్ భామ  ల్ట, ఉపయోగి్ెంచిన్ ప్ాా లుుమ  సామలన్ ా , రోైి , నెప్ి , డెాల ట /బేటరీ మొ ||. 

రదనితోప్ాటు ర్ర ం  కాెంప ా మి  ల్వపల్ ఈటరీ, డారిెటరీ న్ ెంచి వటఅి  వయరాం ల్ట, ఈ 
వయరాం ల్ పభాావమ  నలే్, ప్ారిశుదం యెం మరియ  నీట ి నాగ్యత్ప  ె ఉెంటాయి  .ఈ 

స్మయెంల్వ పాభావాల్ట నిరత్రమ  ఉెంటాయి .కావధన్ ఈ పభాావాల్న్  త్గ్ిటెంచడానికి 
స్ర న్న్ యలజమలన్య పాగ్ాళిక ేవస్రమ . 

వయరాం ల్ యలజమలన్యమ  
నిరాెగ్ దశల్వ 

 నిన్వయరాం ల్న్  నిరెంత్రెం లరకరిెంచి కవంస  వాయప్ ల్వ ఉెంచ తారు  .త్రాారా 
వాటిని గ్ాా మ పెంటాయిిం నిరేంశిెంచిన్ స్థల్ెంల్వ ప్ారవేసాత రు.  

 రీల ెకిల్బ ట  వస్ త వధల్న్  ప్ారబయ సాత రు ల్ేరా రీల కెల్ం  కి ేమ ెతారు. 
 విగ్పూరిత్ వయరాం ల్ట డెెలై టి /ఏలుర  బటేరీ   వెంటివి విడిగ్ా లరకరిెంచి రీల ెకాం  కి 

ేమెడెం ల్ేరా వాటికి నిరేంశిెంచిన్ స్థల్ెంల్వ ప్ారవేసాత రు.  

 కారిెకటల్ కాయెంపధల్ న్ ెంచి వచిిన్ డాపలేుుమ  వయరాం ల్న్  లరకరిెంచి కవంస  
వాయప్  ల్వ ఉెంచి త్రువాత్ గ్ాా మ పెంటాయిిం నిరేంశిెంచిన్ స్థల్ెంల్వ ప్ారవసేాత రు. 



 ేమల్టపరిటఅ ఏజనీి /కాెంటాా కురు వరధ్ల్ేలున్ ఎకిాై పూెంప్  ని , డిబిా  ని 
ింలువయేలలి మరియ  నిరాెగ్ెం ేయిప్ోయలకా   ప్ాాెంతానిన శుభాపరటాలి. 

 పరేగ్న్  దశ 

 టెడపి్ో యిన్ మరియ  ింలువలేున్ పటుు బడటిఅలున్ పరారాం ల్ భాగ్ాల్ట, ాంుటి , 
బధ-ెకాయచ్, మరియ  కమరాియట  విల్టవల్ేని చిన్న టఅపల్ట మొ|| వాటనిి 
ల్లయెండిెంగ్ , బధరితెంగ్ , వేల్ెం మరియ  పరకజేిెంగ్  స్థల్లల్ న్ ెంచి ింలువలేు 
మూలువధన్న వాప్  ల్వ ఉెంటాలి  .త్రువాత్ చివరగ్ా నిరేంశిెంచిన్ ప్ాాెంతాల్కి 
త్రలిెంటాలి.  

  ుష్  ాంుటి ని ల వరేప్  ప్ాా లుుమ  డామ్  ల్వ గ్ాలి దయరని కవం ల్వ ట పె్ గ్ా ఉెంటాలి .
రదనివల్న్ కాిమకత్టకాల్ట మరియ  జెంత్తవధల్ట టెతాత టెరారెం టయెయకటెండా 
ఉెంటాయి.  

 వాప్  ల్వ ఉెంచిన్ నిన్వయరాం ల్న్  చివరగి్ా వాటికి నిరేంశిెంచిన్ స్థల్లల్వా  
ప్ారవేయలలి  .ప్ాా లుుమ  కెంట ెన్ంి , ప్ాలిథధ్న్  స్ెంచ ల్ వాడకానిన ల్లెండిెంగ్  ల ెంటరోా  
నిరోధధ్ెంటాలి. 

2.7 సామలజిక -  రింక  పరాయవరగ్ెం - ుహ ెంచిన్ పభాావాల్ట  

 నిరాెగ్దశ 

నిరాెగ్ దశల్వ కారిెకటల్ట, కొెంత్మెంరధ్ కటటుెంబాల్తో ప్ాటు నిరాెగ్ స్థల్ెం 
వదద  నివాస్మ ెంటారు  .కావధన్ సాథ నికెంగ్ా ల్దెంటఅ మీలిక సనకరాయల్ట మరియ  

వన్రుల్ప  ె పో్ టని ఉెంటుెంరధ్ .వారికి స్రిపడఅ సనకరాయల్ట కలిులరత , టాల్లమెంరధ్ దగటరల్వని 
గ్ాా మలల్ న్ ెంచి వసాత రు కన్ క రదరాకాల్ పాతికూల్ పాభావాల్ట నీరు, పవం , రవాగ్ా, 
కమ యనికేగ్న్ , చద వధ మరియ  కమూయనిటి హ టర కి స్ెంబెంధధ్ెంచి సనకరాయల్ 
వినియోగి్ెంచడెంల్వ ఉెండవధ. 



 పరేగ్న్  దశల్వ ేస్హయకరపూచన్ వాస్న్ కత్ానిెంగ్ , పరకిెంగ్ , సోు రేజ్  మరియ  వేల్ెం 
పారఅశాల్ న్ ెంచి రావచ ి  .రదనిన్ ాు స్ర న్న్ యలజమలన్య పగా్ాళిక రాారా 
నివారిెంచవచ ి  . ు ుెంగ్  ర్ర రు ర ెండవ దశ ేమల్ట పరిచడెంల్వ టానటె మీర  

న్ ెంచి మరియ  ర్ర ం  బేలున్  న్ ెంచి మటిు  తతల్గి్ెంచబడవన్  .పాస్ త త్ెం మటిు  
పరరుకటప్ో వడెం వల్న్ ఈ ప్ాాెంత్ెం  ు ుెంగ్ కి పాతిబెంధకెంగ్ా ఉన్నరధ్ .రానివల్న్ 

ర్ర ం న్  పూరితగ్ా  ఉపయోగి్ెంచ కోల్ేక పో్ త్తనానరు  . పధుడవ నిరేదశిెంచిన్ ేదవప్రధ్ం  
నిరాెగ్ెం రదరాకాల్ మత్ియకారుల్ కోరికన్  ింరుస్ త ెంరధ్ .  విధెంగ్ా ఈ ప్ాాజకటు  

మత్ియస్ెంపద ఉత్ుతితని ప ెంచి సాన్ కూల్ పాభావానిన చయపధత్తెంరధ్ .రదనివల్న్ 
 రాయెం ప రుగ త్తెంరధ్, ఉప్ాధధ్ ేవకాశాల్ట పూరుగవధతాయి మరియ  మొత్తెం మీద 
ఈ ప్ాాెంత్  రింక మరియ  పరాయవరగ్  రోగయెం పూరుగవధత్తెంరధ్  .త్రాారా రాగ్ు ెోం 

ేదవప్రధ్ం  టెెంద త్తెంరధ్ . కకడ ఏ విధపూచన్ పాజల్న్  త్రలిెంచడెం ల్ేరా భూమ 
న్గ్ుప్ో వడెం ల్ేరా సాథ నిక పాజల్ ఉప్ాధధ్ ేవకాశాల్ట కోల్వువడెం జరగద  .ఈ ప్ాాజకటు  

ప్ాాెంత్ెంల్వ ఏ విధపూచన్ టారిత్ాక ల్లెంర మలంక్ /  రికయలల్లజికట  స్థల్లల్ట గ్ాని ల్ేవధ. 

2.  పరాయవరగ్ నిరాహగ్ పగా్ాళిక(ఎనిారాన్ పూెంప్  మనేజ్ పూెంప్  ప్ాా న్ -AMF)  

ఉపశమన్ చరయల్న్  ేన్ స్రిస్యత  కాల్టగ్య త్గ్ిటెంపధ, వన్రు పరిరక్షగ్, 

వాతావరగ్మ  మరియ  సామలజిక భదాత్ వెంటివి దశల్ కారయకల్లప్ాల్న్  దప్ ుుల్వ 
ఉెంచ కటని  ఎెంపుని త్యలరు టఅయడపూచన్రధ్. 

 0 )నిరాెగ్ానికి మ ెంద  దశల్వ  ఎెంపు  

 5 )నిరాెగ్ దశల్వ  ఎెంపు  

 3 ) పరేగ్న్  దశల్వ  ఎెంపు  

 పరాయవరగ్ యలజమలన్య పాగ్ాళిక( ఎెంపు )నిరేంశిెంచిన్  ుగ్రీ   ర్ర ం కి ేన్ కూల్ 
పాభావాల్న్  గరిగ్ుెం టయెయడానికి, పాతికూల్ పభాావాల్న్  త్గ్ిటెంచడానికి స్యచిెంచడపూచన్రధ్. 
2.0 భూవాతావరగ్ెం 



నిరాెగ్ స్మయెంల్వ ఉపయోగి్ెంచడానికి కావల్లున్ ఉపరిత్ల్ రహరారుల్న్  
బాా మ  టాపుెంగ్  టఅలరత  ుధయగి్టిని  డ ప్ ని నివారిెంచవచ ి  .కొా త్త  కాారీల్న్  పాతిప్ారధ్ెంచ 
ల్ేద  మరియ  నిరాెగ్ పరారాం ల్న్   పధుడవ పనిల్వ వధన్న కాారీల్ న్ ెంటఅ 
ేధయయన్ ప్ాాెంతానికి బయట న్ ెంచి స్మకూరుికోవాలి  .కావధన్ ప్ాాజకటు  

పాతిప్ారధ్త్తల్ట కాారి సాో ై  ల ుబిల్లెజేగ్న్ కి స్ెంబెంధధ్ెంచి యలజమలన్య చరయల్ట ేమల్ట 
పరచన్కకరాేద .  

2.5 నిన్వయరాం ల్ తతల్గ్ిెంపధ 
ేనిన వయరాం ల్ట రిల ెకిటస   మరియ  తిరిగి్ ఉపయోగి్ెంచ త్గ్ిన్వి ేయి ఉెంటాయి .

కావధన్ వరధ్ల్ేలున్ పరారాం ల్న్  లరకరిెంచి రిల ెకిాెంగ్ , పరపం , ప్ాా లుుమ , గ్ాా స్ , 
ేల్టయమనియెం మొదల్గ న్విగ్ా విభజిెంటాలి  .లరెంరదయా పరారాం లిన కెంప్ో  ప్ గ్ా 

మలరివచ ి .వయరాం ల్న్  విడవిిడ ికెంట ెన్ం  ల్వ  వశ న్ధధ్ల్యత్కట ేన్ వెనె్వి మరియ  
 వశ న్ధధ్ల్యత్కట ేన్ వధకానివిగ్ా విభజిెంటాలి .తఅలియలడఅ టతె్తన్  చిన్నపడవల్ 

స్ర్యెంతో స్ కై నపె్  ఉపయోగి్ెంచి ల్ేరా ర ెండవ నావల్ స్ర్యెంతో తఅలియలడఅ నెప్  
బూమ్ ని ఉపయోగి్ెంచి సాథ నిక పెంపుెంగ్  ప్ాాెంత్ెం న్ ెంచి లరకరిెంచవచ ి .011 లీటరా 

ప్ాా లుుమ  డామ్ి  ఎయిం ట పె్  లిర  ల్వ ఉన్నవి ింస్ కటవచిి  ుష్  మలర కప్  ల్ేరా యలంస  
పడవల్ న్ ెంచి ాంపధట  ని లరకరిెంటాలి  . త్ర లరెం రదయా  ుష్ వయరాం ల్న్  కేా మరియ  
వేల్ెం ర్ల్ట న్ ెంచి లరకరిెంచి గ్ాలి టొరబడని కెంట ెన్ం ల్వ ఉెంచి త్రువాత్ లరెంరదాయ 
వయరాం ల్ కెంపో్  ు   త్యలరుటఅలర టోటకట, సాథ నిక బయోపూకానికట  కెంప్ో స్ుం  వదదకట గ్ాని 
పెంపుెంటాలి. 

2.3 నీటి పరాయవరగ్ెం 

నీటి కాల్టిాయనికి పాధాన్ మూల్ెం నిరాెగ్ స్మయెంల్వ మరియ   పరేగ్న్  
స్మయెంల్వన్  కారిెకటల్ట మరియ  ఉరరయగ ల్ వల్న్ ఉత్ుతిత  ేయియయ మ రుగ  నీట ి
కాల్టిాయనిన త్గ్ిటెంచడానికి త్గ్ిన్నిన మరుగ రాడవా ,  క ల పుుమ  టాయెంమ కి కన్కటు  
ేయియయటటుా  నిరిెెంటాలి  . పరేగ్న్  దశల్వ మ రుగ నీరు ఉత్ుతిత కి పధాాన్ కారగ్ెం 



టఅపల్శుభపారుచటకా , వేల్ెంర్ట  శుభా పరచటానికి వాడఅ నీటి పావాహెం, 

ేడిెనిలరు టోనిి  బాా మ , మరుగ రాడా న్ ెంచి మ రుగ  ఉత్ుతిత  ేయి ల పుుమ  టాయెంమ ల్వ టనిాప్  
టఅయబడవత్తెంరధ్  .మ రుగ న్  శురధ్ం  పరచడానికి ఎపధా యెంప్  టనిపా్ పూెంప్  ప్ాా ెంప్ ని 
 ు ుెంగ్ాా ర రోా పల్పాతిప్ారధ్ెంచడపూచన్రధ్. 

2.2 స్మ ద ావాతావరగ్ెంప ె డెాడిజ ెంగ్  పభాావాల్న్  నియెంతిాెంచ ట  

కోస్ుట  వాతావరగ్ెంప ె నిరాెగ్ స్మయెంల్వ పాభావాల్ట మ ఖయెంగ్ా  ెంటం  
ట ెడట   రజ్ ల్వని కారయకల్లప్ాల్ వల్న్  ు ుెంగ్  ర్ర ం  నిరాెగ్ెం కారగ్ెంగ్ా 
స్ెంభవిసాత యి  .కావధన్ యలజమలన్య వూయహెంల్వ భాగెంగ్ా వివిధ కారయకల్లప్ాల్న్  
బాగ్ా స్మన్ాయపరచి  పుుపూచజ్ టయెయడెంవల్న్ కాల్మ  వప్ధాన్ , ేధధ్క ఖరుిన్  
నియెంతిాెంచవచ ి  .ఈ చరయల్ట కాిెంద  వాడపూచన్రధ్.  

 పరిరక్షగ్ వూయహెంల్వ భాగెంగ్ా,  ుష్  బీాడిెంగ్  లీజన్ (ఏపుటా  02 న్ ెండి జూన్  02) ల్వ 
త్ావాకాల్ట టఅపటుబడవధ  .రదనికి ేన్ గ గ్ెంగ్ా డెాడజం ల్కి లుుట  ర సాున్ి  కిప్ి  
ేమరుసాత రు మరియ  డెాడిజ ెంగ్  పరిమత్ పదంతిల్వ టఅపడతారు  .రదనివల్న్ పూర న్న్  
వాతావరగ్ెంప  ెపభాావమ  త్గ ట త్తెంరధ్.  

 డెాడిజ ెంగ్  మరియ  నిరాెగ్ పన్ ల్న్  పగా్ాళికా పరెంగ్ా  క పటిుకా పదంతిల్వ 
మత్ియకారుల్ట మరియ  స్మ దా పరాయవరగ్ెంప ె పాభావాల్న్  త్గి్టెంటఅ విధెంగ్ా 
టఅపటాు లి  .రదనికొరకట ప్ాాెంత్ెంల్వ  ెంధన్ లుుల్ేా జ్ / ెంజన్   యిట  మరియ  

ల్టబాిక ెంప్ి  టాాై  టయెయడానికి ేవస్రపూచన్ విధానాల్న్  వాట ి పాభావాల్న్  
బధెంథ  ప ె త్గ్ిటెంచడానికి ఏరురచబడవన్ .  

 స్రిపడా తాతాకలిక కాల్నీల్ట నిరాెగ్ కారిెకటల్ కొరకట హ ైట ెర  
ల్లవట (హ చ్ టఎిట )కి దయరెంగ్ా ేవస్రమయియయ ప్ారిశుదం య సనకరాయల్న్  మరియ  
మ రుగ  టనిపా్ పూెంప్  చరయల్తో నిరిెెంచబడవన్  . 

 నిరాెగ్ శిధధ్ల్లల్న్ (నిరాెగ్ డిబిా   )స్ రక్ిత్ెంగ్ా నిరేంశిెంచిన్ ప్ాాెంతాల్కట త్రలిెంచి 
ప్ారవేయలలి.  



 త్గ్ిన్నిన స్ెంఖయల్వ బార ట  ని ఉపయోగి్సాత రు .డెడాిజర  పూటనిరియట  డెంపుెంగ్ , రవాగ్ా 
మరియ  ప్ారవయే ట ప్ాాజకటు  ల పె్ కట మరియ  నిరేదశిెంచిన్ డెంపుెంగ్  ల ెప్  
లు ం జర  లిమప్ి  రాటి ఉన్న టోటకట టఅరిడానికి ఉపయోగి్సాత రు. 

 డెారజ్ ర  పూటనిరియట  ప్ారవేయ టకట వ ేు   కన్ ల ెన్ పూెంప్  నలప్ి  త్యలరు టఅలు 
డాకటయపూెంప్  టెయలయలి. 

 డెాడిజ ెంగ్  స్మయెంల్వ  కిాయి   డిసాజ ంజ  స్మ దెాంల్వకి నివారిెంటాలి. 
 నిరాెగ్ెం పన్ ల్ట పూరిత ేయలయక ప్ాాజ కటు  ప్ాాెంతానిన  ెంటం ట ెటట  ప్ాాెంత్ెంతో స్ర్ 
శుభాపరటాలి మరియ  మగి్లిన్ ఐటమ్ి  మరియ  డిసాింజ  పరారాం ల్న్  
తతల్గ్ిెంటాలి. 

2.2  యిట  కాల్టగ్య నివారగ్ 

 యిట  కాల్టగ్య నియెంత్ాగ్  ు ుెంగ్  ర్ర ం  కారయనిరాాహక పాతినిధధ్ 
ేవస్రపూచన్ చరయల్ట ింస్ కోవాలి  .ేవి...  

 నావల్ న్ ెంచి వటఅి  యిలీ వయరాం ల్ కొరకట ింరెం  ధారిత్ రిల పాన్  సనకరాయల్ట 
కలిుెంటాలి. 

 బెంకరిెంగ్  స్మయెంల్వ లీకటల్న్  త్గి్టెంటాలి 

  కవేళ్ పధాాన్  యిట లుుట  స్మీపెంల్వ ఏరుడితఅ ేద పధ టఅయ టకట 
మరియ  శుభాెం టఅలర వారికి స్ర్యపడాలి. 

2.9  యిట  లుుటి  నియెంత్గా్ 

స్మీపెంల్వ  యిట లుుట  ఏరుడితఅ  ుగ్రీ ర్ర ం  ేధధ్పతి లుుట ని 
ేద పధటఅయ  మరియ  శుభాెం టఅలర టనిమ్ కి స్ర్యలనిన ేెంరధ్ెంటాలి  .పాతిప్ారధ్త్ 

 ుగ్రీ ర్ర ం  ల ెజున్  బటిు  పూకానికట  కెంట ెన్ పూెంప్  బూమ్ి  త్రర్ల్వ 
స్యచిెంచడపూచన్రధ్ .బూమ్ి  ల ్డీిెంగ్ ని నిరోధధ్ెంచి  యిట  రికవరీని శుల్భత్రెం 

టఅసాత యి.  



2.7 గ్ాలి వాతావరగ్ెం 

 ఉరాట రాల్ నివారగ్ 

 ఈ కాిెంరధ్ చరయల్ట వాయ కాల్టగ్య నివారగ్కట స్యచిెంచడపూచన్రధ్ 
 నిరాెగ్ ఎకిాై పూెంప్ి  నిరాహగ్ కాెంటాా కురు బాధయత్  .ేవి స్రిగ్ా పనిటఅలు , 

ఎకాజ  ప్ న్  త్గ్ిటెంచ టకట చయడాలి. 
 నిరాెగ్ ఎకిాై పూెంప్  మరియ  వాహనాల్న్  ఉపయోగి్ెంచని స్మయెంల్వ 
 పధటఅలు ఉెంటాలి. 

 నిరాెగ్ వాహనాల్న్  ేన్వస్రెంగ్ా నిశిల్ెంగ్ా ఉెంచటానిన నిరోధధ్ెంటాలి. 
 స్మరంవెంత్పూచన్ టాా ుమ  నిరాహగ్న్  ేమల్ట టఅయలలి. 
 స్బ్ ప్ాాజకటు  పన్ ల్వల్న్ కలిగే్ రహరారుల్ డఅపేజిని వెెంటనే కన్ గ్ొని స్ర న్న్ 
మరమెత్తత ల్ట మరియ  నిరాహగ్ పన్ ల్ట టఅపటాు లి. 

డిజి నెప్ి  వల్న్ కలిగే్ వాయ కాల్టగ్య నియెంత్ాగ్ 

ల ెంటాట  ప్ ల్టయగ్న్  కెంటోా ట బయ రుస (లుపులుబి )ఉరాట రాల్ పరిమతిని 211క డబూా య 
జ నెరేటం  కి జ రీ టఅలుెంరధ్ .  పామలగ్ాల్న్  కాెంటాా కుం  డిజి ల ప్ి   పరేగ్న్ కి 

ప్ాటిెంటాలి. 
వాహనాల్ట ఎకటకవ ేవటెం వల్న్ కలిగే్ కాల్టగ్య నియెంత్ాగ్ 

పామలగ్ాకట మెంచి ప్ ల్టయట ెంప్  ని విడవదల్ టఅలర వాహనాల్న్  ప్ాాజకటు  
నిరాెగ్ెం మరియ   పరేగ్న్  దశల్వ ేన్ మతిెంచరాద  .వాహనాల్ట మరియ  

నిరాెగ్ ఎకిాై పూెంప్ ల్కట  ెంటరనట  డివెె  ల్ట ేన్గ్ా కటల్లెటిమ  కన్ారుంి  లుాం 
మరియ  హ చ్ లు విడవదల్న్  త్గ్ిటెంచడానికి ేమరాిలి.  

పాతి మూడవరోజుల్కట  కసారి నీటిని చిల్కరిెంటాలి నిరాెగ్ ప్ాాెంత్ెంల్వ, 
ర్ట రోరి  మరియ   త్ర రోరి  మీద  .రవాగ్ా స్మయెంల్వ టామ ల్న్  కవం  టయెలయలి .



రానివల్న్ ుధయగి్టనిి  డ ప్ ని మరియ  త్విాన్ మటిు  రేగ్ వధల్ట తిరిగి్ 
స్స్ుెండవడానిన నిరోధధ్ెంచవచ ి.  

నిరాెగ్ పన్ ల్వా  విధ ల్ట నిరాహ ెంటఅ లుబ ెంరధ్కి రక్షగ్ ఎకిాై పూెంప్ి  ేన్గ్ా 
డ ు  మల మ ల్ట,  యిం  పాగ్ి , గమ్ బూప్ి , గ్ోా నిి  మొదల్లెన్వి స్మకూరాిలి. 

డెలివరి టాకటకల్ట ల్ేరా  త్ర ఎకిాై పూెంప్  ని నిశిల్ెంగ్ా ఎకటకవలరపధ 
ఉెంచడానిన నిరోధధ్ెంటాలి. 

2.2 శబం  నియెంత్ాగ్ 

రహరారి వెెంబడ ి గాీ్న్ బధటు   ేదవప్రధ్ం  టెయలయల్ని పాతిప్ారధ్ెంచడపూచన్రధ్  .స్ర ాుగ్ాట  
పనిటఅలర ఎకిాై పూెంప్  మరియ  వప్తితపరపూచన్ భదాతారధ్  రోగయ పమాలగ్ాల్ట కలిుెంచ ట 
కాెంటాా కురా బాధయత్  .నిరాెగ్ ఎకిాై పూెంప్  తో శబాం నిన త్గ్ిటెంటఅ డవిెలె    మరియ  

మఫా్ంి  వాడటెం ేవస్రెం . యం  ప్ ా ట కిుని  డివెలె    నిరాెగ్ కారిెకటల్ట ఎవర న్తఅ 
22డిబి కన్ నా ఎకటకవ శబాం నికి దగటర పనిటఅసాత రో త్పుక ఉపయోగి్ెంటాలి  .డిజి ల ప్  

శబాం నిన ఎకనలుుమ  ఎెంకోా స్ంి  ఉపయోగి్ెంచి నియెంతిాెంచవచ ి .శబంెం యొకక పాతికూల్ 
పాభావానిన నిరోధధ్ెంచడానికి ఎకోిపో్ జం  కాల్లనిన త్గ్ిటెంటాలి .వప్తితపరపూచన్ భదతాా 

మరియ   రోగయ నిరాహగ్ స్యచిెంచాున్ పేరకట. 

2.6 గాీ్న్ బధటు   ేదవప్రధ్ం  

రఅశీయ /సాథ నిక జ త్తల్న్  వినియోగి్ెంచి ప్ాాజకటు ల్ని వివిధ ప్ాాెంతాల్ల్వ 
గాీ్న్ బధటు  ేదవప్రధ్ం  టఅయ టకట పాతిప్ారధ్ెంచడపూచన్రధ్ .రదనివల్న్ రదరాకాల్ెంల్వ వాతావరగ్ 

రక్షగ్ మరియ  కాల్టగ్య నియెంత్ాగ్ సాధయమవధత్తెంరధ్ .ప్ాా ెంటగే్న్  ప్ాాెంత్ నిరాహగ్ 
కూడా ప్ాాజకటు  పతాిప్ారధ్కటల్ట టఅసాత రు. 

2.01 నేల్కాల్టగ్య నివారగ్ 



 ెంధన్ మరియ  ల్ూబాిక ెంప్ి  లుుల్ేా ర  నలే్ని కాల్టగ్యెం టయెయకటెండా 
ఉెండఅటటుా  వాహనాల్ట /మగ్న్రీ మరియ  ఎకిాై పూెంప్   పరేగ్న్ , నిరాహగ్, 

మరియ  రీుధయలిెంగ్  టెయలయలి  .నిరాెగ్ కాెంపధల్వ చమ రు ేవరోధాల్ట 
ఏరురటాల్ాు  .ేనీన లుుటి  మరియ  లరకరిెంచిన్ ప టోా లియెం పో్ా డము్  ఎెం ఎు ఎ  లులు 
మరియ  ఎపుపులుబి మలరటదరికాల్ పాకారమ  ప్ారవేయలలిి వధెంరధ్.  

2.00 నిరాెగ్దశల్వ భదాతా పదంత్తల్ట 
కాెంటాా కుం  కారిెకటల్ భదాత్ కొరకట ేనినరకాల్ జ గాత్తల్ట ింస్ కోవల్లున్ 

ేవస్రెం ఉెంరధ్  .కాెంటాా కు ం  ేనిన రకాల్ ేవస్రపూచన్ భదతాా ఉపకరగ్ాల్ట ేన్గ్ా లరఫ్ీు  
గ్ాగ టి , హ ల్లెప్ి , మల క్  మొదల్గ న్వి స్రురా టయెలయలి  .కారిెకటల్కట మరియ  

 త్ర లుబ ెంరధ్కి కాెంటాా కుం  మ్ాయకురీ  ము , 0622ల్వని ేెంశాల్న్  ప్ాటిెంటాలి .నిరాెగ్ 
కాెంపధల్వ 0111మీ ల్వపధ కాకటెండా నివాస్ ప్ాాెంతానిక ాు త్గ్ని్ెంత్ ఎకటకవ 

దయరెంల్వన్  మరియ  జల్లశయలల్కట దయరెంగ్ాన్  ఏరురటాలి. 
2.05 నిరాెగ్ వయరాం ల్ తతల్గి్ెంపధ 

ప ెట  డెెవైిెంగ్  ల్ేరా  త్ర నిరాెగ్ పన్ ల్ వల్న్ ఉత్ుతిత  ేయియయ డిబి ా ని  క 
పదంతి పాకారెం తతల్గి్ెంటాలి  .ఈ డిబి ా  స్మ దా జల్ెంల్వకి టఅరకూడద  ల్ేరా మర  

పడిట  ని   ప్ాాెంత్ెంల్వ ఏరురచకూడద  .కాెంటాాకుం  నిబెంధన్ల్ పాకారమ  డెంపుెంగ్  
ల ెప్  ని ఎెంపుక టయెలయలి.  

2.03 ేవగ్ాహన్ పాటారెం 

మత్ియకారుల్కట ేవగ్ాహన్ పాటార కారయకామమ  నిరాహ ెంటాలి  .ఈ 
పాటారమ ల్వ ఉెండవల్లున్ ేెంశాల్ట 

 వయకటత ల్ మధయ కమూయనికేగ్న్  
 వీడియోల్ట మరియ  ల లా ర  ిో    ఉపయోగి్ెంచ ట 

 ప్ో స్ుం ల్ట, వీడియోల్ట, లుుకకం ల్ట మరియ  ల నె్ బయ రుస ్ విస్తరగ్ 



 స్మూహ కారయకల్లప్ాల్ నిరాహగ్ 

2.02 టాా ుమ  నిరాహగ్ 

 టాా ుమ  నిరాహగ్ల్వ భాగెంగ్ా ఈ కాిెంరధ్ చరయల్ట లుమ్ారుి టఅయబడని్వి. 
 మెండల్ెంల్వని సాథ నిక గ్ాా మలల్వా  నిరాెగ్   డయయల్టన్  తెలియపరటాలి . 
 త్గ్ిన్ ల ెన్ బయ రుస ల్ట రాారా పాతాయమలనయ మలరాట ల్కట టాా ుమ  మళి ెంపధ. 
 ప్ాాజకటు  పూరిత ేవాగ్ానే త్ారగ్ా డెబిా   కాియర న్ి  మొదల్గ న్వి 
వినియోగరారుల్ సాథ నిక వాయప్ారుల్కట మరియ  నివాలుత్తల్ట వారి  ళ్ కట 
వెళ్ డెం స్ ల్భత్రెం టఅస్ త ెంరధ్. 

 టాా ుమ  లుబ ెంరధ్ని నియమెంచటెం వల్న్ కదలికల్ట స్ ల్భత్రెం ేవధతాయి. 

 
 
2.02 డీకెంటామనేగ్న్  కెంట ెన్ంి  

ేనిన కెంట నె్ం  ని కిమాస్ెంర్రిగ్ితో శుభాెం టఅలు నీటతిో కడగ్ాలి  .పూరితగ్ా 
ఎెండబధటిు  మరల్ల ఉపయోగి్ెంటాలి .వాప్ి  మరియ  కెంట ెన్ంి  తిరిగి్ 

ఉపయోగి్ెంచటానికి పనికిరాకప్ో తఅ వాటిని సాథ నిక రీల ెకాం  కి వికయాిెంటాలి.  

2.09 వాస్న్ నిరాహగ్ 

ేనిన వయవస్థల్ట మరియ  రఅశీయ ఖరుి త్కటకవ పదంత్తల్ట  ు ుెంగ్  ర్ర ం  
ప్ాాెంత్ెంల్వ వాస్న్ పభాావానిన త్గ్ిటెంచడానికి ేెంద బాటుల్వ ఉనానయి  .ేవి వాస్న్ 

న్యయటలా్లెజిెంగ్  ఏజ ెంప్ి , విెంర బేామ  వాటి , ఎయిం  స్రబీ్ి , బయో ుల్ుంి , ిాంు ,  కిుని  
 కిిజన్ , ాంజోన్  టనిాప్ పూెంప్  మొ||వి. 

2.07 పాథమ చికిత్ి పో్  ప్ ల్ట 
 క పాథమ చికిత్ి పో్  ప్ న్  కాాలి  ెర  డాకుం ని నియమెంచి సాు ు  కొరకట 

నిరాెగ్ స్మయెంల్వ నిరాహ ెంటాల్ని పాతిప్ారధ్ెంచడపూచన్రధ్  .ఈ ు ు  ఎయిర  పో్  ప్ ల్వ 



ేనిన ఎమరజనీి పూడలిున్ి  మరియ  పరికరాల్ట నిరాెగ్ స్మయెంల్వ ేవస్రపూచతఅ 
ఉపయోగి్ెంచడానికి  క ేెంబ ల్లన్  తో స్ర్ ేెంద బాటుల్వ ఉెంటాయి .ఈ స్ ాెా ెంటం  

సాథ నిక వెకుం  నియెంత్ాగ్ ప్ోా గ్ాా మ్ి   /పటాారాల్ని కూడా స్మన్ాయపరుస్ త ెంరధ్.  

2.02 మత్ియకారుల్ సామలజిక ఉదంరగ్ 

సాథ నిక నివాసాల్ మరియ  గ్ాా మలల్ సామలజిక ేదవప్రధ్ం  ేన్గ్ా గ్ాా మలల్వా  
రహరారుల్ట, కమూయనిటని ర్టి , బ    ల్ుంి , ుధప్ ప్ారి , ఉచిత్ మెంద ల్ పెంపుగ్  
మొదల్గ న్వి. 

2.06 శకిత  రా చరయల్ట 
శకిత  రా చరయల్ట ేమల్ట టఅయ ట ేన్గ్ా నాన్  ర న్ యవట  న్వరుల్ 

వినియోగ్ానిన సాధయపూచన్ెంత్వరకట త్గ్ిటెంచ ట  .శకిత  రా చరయల్ల్వ మ ఖయపూచన్ భాగెం 
ఎన్రీజ పనేేజ్ పూెంప్  యలక్షన్  ప్ాా న్ ని ేదవప్రధ్ం  టఅయ ట.  

 
9.  ప్ాాజకటు  పాయోజనాల్ట 

ఈ ప్ాాజకటు ల్వ ఏ విధపూచన్ వెజిటేగ్న్  కాని మడేడవధల్న్  గ్ాని తతల్గి్ెంచ ట 
ల్ేద  .ప్ాాజకటు  ప్ాాెంత్ెంల్వ ేెంత్రిెంటఅ వప్క్ష ల్ేరా జెంత్తవధల్ జ త్తల్ట ల్ేవధ .ప్ాాజకటు  
వలా్  న్గూర ేపాయోజనాల్ట  

0 )  పధుడవన్న ర్ర రు మీలిక స్ద ప్ాయలల్న్  ేదవప్రధ్ం  టఅలు 
పూరుగ పరచ ట మరియ  శాలీతయై పదంతిల్వ  ు ుెంగ్   కిువిటని  కి ేవస్రపూచన్ 
ేన్ వెనె్ భౌతిక స్ద ప్ాయలల్న్  ఏరురచ ట. 

  5 )  పధుడవన్న ర్ర రు వాతావరగ్ పరిలుథత్తల్న్  పూరుగ పరుచ ట  
  3 ) సామలజిక లరవల్న్  పూరుగ  పరుచ ట 

  2 ) ఉప్ాధధ్ కల్ున్  
2 )  రింక పరెంగ్ా మొత్తెం ేదవప్రధ్ం  మరియ  సాథ నిక పాజల్  వన్ పామలగ్ాల్న్  

పూరుగ పరచ ట. 



 

7.  పామలద విశలాగ్గ్ మరియ  విపత్తత  నిరాహగ్ పాగ్ాళిక 

విపత్తత  నిరాహగ్ పాగ్ాళిక న్గ్ుెం నివారగ్ వూయహెంల్వ ేెంత్రటత్ మరియ  
మ ఖయపూచన్ భాగమ  .విపత్తత ల్ట చివరకట లుథరపూచన్ ేదవప్రధ్ంల్వ జత్ ేయి ఉెంటాయి .

లుథరపూచన్ ేదవప్రధ్ం  మరియ  (డి ం  ం  )విపత్తత  పామలరానిన త్గ్ిటెంచ ట ేనేవి 
పరస్ుర మదదత్ా  ల్క్షయల్ట  . ుగ్రీ ప్ాాజకటు నిజ ింపటటణిం కొరకట పమాలరాల్ రకాల్ట 
మరియ  విపత్తత  ఏజ ెంప్  ని 2జ నిరిమ  కేటగ్ిరీల్టగ్ా వరీటకరిెంచవచ ి .ేవి  
0 ) నీరు మరియ  వాతావరగ్ స్ెంబెంధధ్ెంచిన్వి  
5 ) జియలల్జి /జియోమలరాిల్జి స్ెంబెంధధ్ెంచిన్  
3) రసాయన్, ప్ారిశాామక మరియ  పామలద స్ెంబెంధధ్ెంచిన్ మరియ   
2) ేెంటువాయధధ్కి స్ెంబెంధధ్ెంచిన్వి. 

శకితవెంత్పూచన్ పామలరాల్ట ప్ాాగ్న్గ్ుెం,  లుత  న్గ్ుెం మరియ  పరాయవరగ్ న్గ్ుెం 
కలిగి్ెంటఅ విపత్తత ల్న్  గ రితెంచడపూచన్రధ్  .పతాిప్ారధ్త్ ప్ాాజకటు  స్ాభావెం చయలున్ 

పామలరాల్ ేవకాశెం టాల్ల త్కటకవ .ఈ ప్ాాజకటు   పరేగ్న్  ల్వ ఏ విధపూచన్ పామలదెం 
గ్ాని విపత్తత గ్ాని ల్ేద  .ేయితఅ విపత్తత ల్ట స్ెంభవిెంటఅ చిన్న  సాకరెం కూడా వధెంరధ్ .
విపత్తత  నిరాహగ్ పగా్ాళికల్వ  కవేల్ ేద పధటఅలర పాకిాయ కోల్వుయిన్పధుడవ 

స్ెంభవిెంటఅ పరిగ్ామలల్ట నిజ ింపటటణిం  ుగ్రీ ర్ర ం ల్వ ఎద రోకవడానికి 
ేవస్రమయియయ విధానాల్ట మరియ  చరయల్న్  నిరేంశిెంచడపూచన్రధ్  .విపత్తత  నిరాహగ్ 
పాగ్ాళిక మ ఖయ ల్క్షయల్ట:  

 ప్ాాగ్ న్గ్ుెం మరియ  మలన్వ గ్ాయలల్న్  త్గ్ిటెంచ ట 

 వాతావరగ్ెం మరియ  భౌతిక  స్ త ల్ న్ిాు లిన త్గ్ిటెంచ ట 

 ఉపశమన్, పధన్రావాస్, విపత్తత  పతాిస్ుెందన్, త్ారిత్గతిన్ స్మరంవెంత్మ గ్ా 
ేెంరధ్ెంచ ట 



 సనకరాయల్ ేల్భయతఅ వయవధధ్ని త్గ్ిటెంచ ట 

డిఎెంపుల్వ ఎమరజనీి  , కమ యనికేగ్న్  వయవస్థ , పూడికట  స్రీాస్ , ఎరాీవారినెంగ్  
వయవస్థ  మొదల్గ న్వి ఉెంటాయి  .వీటిని స్వివరెంగ్ా రాపుర   ఐఏ రిపో్ ంప్ ల్వ 

చరిిెంచడపూచన్రధ్ .ఉపశమన్ పదంత్తల్ట మరియ  స్ెంలుదంత్ పమాలరాల్ట వాట ి
పాభావాల్న్  త్గ్ిటెంచటెంల్వ రరహదపడతాయి.  

త్గ్ిన్ ర సాున్ి   పూకానిజమ్ /డిసాస్ుం  పనేేజ్ పూెంప్  ేథారిట ి నలడట  ఏజ నీి 
ేయిన్ డిడఎిెంఏ , గ ెంటూరుజిల్లా  వారి స్హకారెంతో ప్ాా నిెంగ్ , కో - రిసనేగ్న్  మరియ  
విపత్తత  నిరాహగ్ చరయల్ట ేమల్ట   సాథ న్ెంల్వ ఉెంటాయి .డడిిఎెంఏ , డిలుు మోు  కల్కుం  

 ధారయెంల్వ డిడఎిెంఏపు  . నిలుుటూయగ్న్ట  పూ కానికట న్  ేదవప్రధ్ం  టఅసాత రు  .ఈ 
త్రర్ల్వ ర్ర ం  ేథారిటి విపత్తత నిరాహగ్ ల ట (డిఎెంలు)ని ఏరాుటు టయెలయలి .

చిన్న టనిమ్ ని ఏరాుటు టఅలు వారికి రిలీు , రిస్ కయ  పరేగ్న్  ల్వ ట ెనైిెంగ్ నియలయలి .
ఎమరజనీి స్మయెంల్వ ఉపయోగపడవత్తెంరధ్ . నిజ ింపటటణింగ్ాా మ పెంటాయిింల్ట, 

సాథ నిక ఎన్ జిాంల్ట, జిల్లా  ేథారిటని   మరియ   ెండియన్  కో ప్ గ్ాంస /కోస్ుట  పో్ లీ  , 

స్హకారెంతో పో్ా గ్ాా మ్ ని త్యలరు టఅయలలి  .రదనిల్వ విపత్తత  ఉపశమన్ చరయల్ట , 

సామలజిక స్మీకరగ్ మరియ  క ప్ాలుట ిల్లయెండిగ్  వెంటవిి టఅపటాు లి. 

 రోగయెం, భదాత్ మరియ  వాతావరగ్ెం) ఎ  హ చ్ ( 

 రోగయెం, భదతా్ మరియ  వాతావరగ్ నిరాహగ్ వయవస్థ రాారా ప్ాాజకటు ల్వ పని 
టఅస్ త న్న పాతి  కకరి  రోగయెం, భదతా్ప ె దప్ ుుప టుడెం మరియ  ేరఅవిధెంగ్ా నిరాెగ్ 
పన్ ల్ వల్న్ పరాయవరగ్ెంప ె కలిగే్ పాభావాల్న్ ెంచి వాతావరగ్ానిన రక్ెించ ట  .ఏపూచనా 
ప్ాాజ కటు  కారయకల్లప్ాల్న్  బయట న్ ెంచి ింస్ కటన్నైపధడవ నిరాెగ్ానికి, రిప ెం  కి, 

ప్ాాజకటు  పాతిప్ారధ్కటడవ ేనిన కారయకల్లప్ాల్ట హ చ్ ఎ    నిరాహగ్ వయవస్థ పాకారెం 
జరుగ త్తనానయని నిరాం రిెంచ కోవాలి  .ఈ వయవస్థన్  హ చ్ ఎ    మలన్ యవట ల్వ 



చకకగ్ా డాకటయపూెంప్  టెయలయలి . ెంద ల్వ హ చ్ ఎ    ప్ాల్లీ పాకారమ  ల్క్షయల్ట 
మరియ   బజ కిుని  ని కాియం గ్ా ప్ ెంద పరటాలి. 

2.  పరాయవరగ్ పరయవకే్షగ్ పో్ా గ్ాా మ్ ( ఎెంపు)  

ఏ ేదవప్రధ్ం  పనిల్వనెనెా లుథ రత్ాెం ప్ారామీటరాని ేరంెం టఅస్ కోవాల్ెంట ే
వాతావరగ్ పరయవేక్షగ్ పాధాన్ ేెంశమ  .పరయవేక్షగ్  ఎెంపుల్వ పాతిప్ారధ్ెంచిన్ 
ఉపశమన్ చరయల్ స్మరంత్న్  ేెంచనా వసే్ త ెంరధ్ .  ఐఎ స్ెంపూరోత్న్  తెల్టపధత్తెంరధ్ .

 ఎెంపుని పూరుగ పరచడానికి స్యచన్ల్ట టఅస్ త ెంరధ్ .ేవస్రపూచతఅ మొత్తెం పరాయవరగ్ 
నాగ్యత్న్  చటుబదంెంగ్ా, సామలజిక పరెంగ్ా, కమూయనిటి బాధయత్కట ేన్ గ గ్ెంగ్ా 
పూరుగ పరుచ న్ . 

పరాయవరగ్ పరయవేక్షగ్ ప్ోా గ్ాా ెం సారాెంశానిన పరయవేక్షగ్ టఅయవల్లున్ 
పరామీటరుా  మరియ  పరయవేక్షగ్  ీాక ానీితో కాిెంద ప్ ెంద పరచడపూచన్రధ్. 

నిరాెగ్ దశల్వ పరయవేక్షగ్ 

 0 .స్మ ద ానీరు:  

భౌతిక - రసాయనిక పరామీటరుా(2 సాథ నాల్వా  :)పుహ చ్ , ల ల్లెనిట,ి  లు, టిడిఎ  , 
టర డిట,ి మ్ాలరిప్ి , నెెటేపా్ి , స్ల్ేిప్ి , కోా ర న్రి ,  ీాక ానీి కాారురాీ (3 నెల్ల్కొకసారి) 

బయల్లజికట  పరామీటరుా (2 సాథ నాల్వా  :)ల్లపె్ ప నిటేాగ్న్ , కోా రో ుట , ప ెమైరీ 
ప్ ా డకిువిట,ి వప్క్షపావకాల్ట, జెంత్త పావకాల్ట  . ీాక ానీి స్ెంవత్ిరానికి  కసారి.  

 5 .ేవక్ేప్ాల్ట(ల డిపూెంప్ి )  

భౌతిక - రసాయనిక పరామీటరుా(2 సాథ నాల్వా  :)ట కి ం , పుహ చ్ , సో డియెం, 

ప్ టా ుయెం, మ్ాలరిప్ి , కోా ర న్రి , స్ల్ేిప్ి   ీాక ానీి  :కాారురాీ(3 నెల్ల్కొకసారి) 
బయల్లజికట  పరామీటరుా (2 సాథ నాల్వా  :)బధెంథధ్మ  మమోమ్ానా , బధెంథధ్మ  మలకోా  - మ్ానా .

 ీాక ానీి :స్ెంవత్ిరానికి  కసారి.  

 3 .పరిస్ర గ్ాలి నాగ్యత్  



ఏఏకూయ పరామీటరుా (నిరాెగ్ స్థల్ెంల్వ :)పుఎెం01 , పుఎెం52, ఎ  ాం5, ఎన్ ాం5, 

పీాక ానీి  :వారానికి ర ెండవసారుా  సత్తపవనాల్ మ ెందర , త్రువాత్ మరియ  
చలికాల్ెంల్వ. 
2 . పరిస్ర శబం  నాగ్యత్ (నిరాెగ్ స్థల్ెంల్వ :)  

స్మత్తల్య శబం  సాథ యి  ీాక ానీి  :నిరాెగ్ పన్ ల్ట బాగ్ా ఎకటకవధగ్ా 
ఉన్నపధుడవ డిజి ల ప్ కి పాతి నలె్కొకసారి పరయవేక్ిెంచవల్లున్ ప రామీటరుా  డజిిల ప్  
స్థల్ెంల్వ పుఎెం01, ఎ  ాం5, ఎన్ ాం 5 మరియ  లుాం .  

 పరేగ్న్  దశల్వ పరయవకే్షగ్ 

 0 .స్మ ద ానీరు  

భౌతిక - రసాయనిక పరామీటరుా(2 సాథ నాల్వా  :)పుహ చ్ , ల ల్లెనిట,ి  లు, టిడిఎ  , 
టర డిట,ి మ్ాలరిప్ి , నెెటేపా్ి , స్ల్ేిప్ి , కోా ర న్రి ,  ీాక ానీి, కాారురాీ (3 నెల్ల్కొకసారి) 

బయల్లజికట  పరామీటరుా (2 సాథ నాల్వా  :)ల్లపె్ ప నిటేాగ్న్ , కోా రో ుట , ప ెమైరీ 
ప్ ా డకిువిట,ి వప్క్షపావకాల్ట, జెంత్త పావకాల్ట  ీాక ానీి స్ెంవత్ిరానికి  కసారి. 

 5 .ేవక్ేప్ాల్ట(ల డిపూెంప్ి )  

భౌతిక - రసాయనిక పరామీటరుా(2 సాథ నాల్వా  :)ట కిం , పుహ చ్ , సో డియెం, 

ప్ టా ుయెం, మ్ాలరిప్ి , కోా ర న్రి , స్ల్ేిప్ి   ీాక ానీి  :కాారురాీ(3 నెల్ల్కొకసారి) 
బయల్లజికట  పరామీటరుా (2 సాథ నాల్వా  :)బధెంథధ్మ  మమోమ్ానా , బధెంథధ్మ  మలకోా  - 

మ్ానా . ీాక ానీి :స్ెంవత్ిరానికి   కసారి. 
 3 .పరిస్ర గ్ాలి నాగ్యత్  

ఏఏకూయ పరామీటరుా (నిరాెగ్ స్థల్ెంల్వ :)పుఎెం01 , పుఎెం52, ఎ  ాం5, ఎన్ ాం5, 

పీాక ానీి  :వారానికి ర ెండవసారుా  సత్తపవనాల్ మ ెందర , త్రువాత్ మరియ  
చలికాల్ెంల్వ. 

 2 .పరిస్ర శబం  నాగ్యత్(నిరాెగ్ స్థల్ెంల్వ :)  



స్మత్తల్య శబం  సాథ యి  ీాక ానీి  :నిరాెగ్  పన్ ల్ట బాగ్ా ఎకటకవధగ్ా ఉన్నపధుడవ. 
 2 .గాీ్న్ బధటు  :  

నెల్కొకసారి బత్తకటదల్ శాత్ెం మరియ  ప రుగ దల్న్  నాటని్ మొకకల్ 
విగ్యెంల్వ పరయవేక్ిెంటాలి. 

పరాయవరగ్ పరయవకే్షగ్ ల ట ( ఎెంఎట )  

లుమ్ారుి టఅలున్ పరాయవరగ్ రక్షగ్ల్న్  స్మరంవెంత్ెంగ్ా ేమల్ట టఅయటానికి 
ప్ాాజకటు  పతాిప్ారధ్కటల్ట 'పరాయవరగ్ పరయవేక్షగ్ ల ట 'ని వేరుగ్ా ఏరాుటు టఅయలలి .

పరాయవరగ్ పరయవేక్షగ్ ల ట  మొత్తెం భదతా్ ేెంతాకూడా ేలుల ు ెంప్  డెెర కుం   ు  
 ుగ్రీ  (ఏడిఎు ) , పూర న్న్   ధారయెంల్వ ఉెంటుెంరధ్  .ఏడఎిు  మత్ికారుల్ స ల ెటనిల్ తోట ి

రాగ్ు  ో ప్ ల్ూయగ్న్  కెంటోా ట  బయ రుస ల్వ స్మన్యెం పరు తారు  .ప్ాాజకటు  పూరిత ేయిన్ 
త్రువాత్ ఎ   ఐఏఏ/ఏపుపులుబి వారి నిరోయలల్కట ేన్ గ గ్ెంగ్ా కూడా పరాయవరగ్ 

పరయవేక్షగ్ ల ట  విధ ల్ట నిరాహ ెంటాలి.  

పరయవేక్షగ్ ఏజ నీి 
ఎన్ ఏబిఎట టఅ ఎకిాడఅగ్న్  ేయిన్  /ఎెంాం ఎు , భారత్ పభా త్ాెంటఅ రికగి్నగ్న్  

ేయి, సాథ నిక పరాయవరగ్మ  మరియ   కల్లజికట  కెండిగ్న్ి  గ రిెంచి తెలిలున్ 
పామ ఖ ఏజ నీిల్ స్ర్యెం ింస్ కోవచ ి. 

కత్ాకట మరియ  ట ెనైిెంగ్  రోర  చ టుు పకకల్ త్రుచ  పరయవేక్ిెంచి జియోమలరిిమ  
మలరుుల్ పరిలుథతి కాల్లన్ గ గ్ెంగ్ా తెల్టస్ త ెంరధ్. ఈపయాోజన్ెంకోస్ెం ఐఐటిమరాాస్ ల్ేరా 
CWPRS, పూనసే్ర్యెం ింస్ కోవచ ి. 

పరాయవరగ్ నిరాహగ్ మరియ  పరాయవరగ్ పరయవేక్షగ్కట ేయియయ ఖరుి: 
లుమ్ారుి టఅలున్ పరాయవరగ్ నిరాహగ్ పాగ్ాళిక ( ఎెంపు)కట ేయియయ ఖరుి 

019.11 ల్క్షల్ రూప్ాయల్ట  .పరాయవరగ్ పరయవేక్షగ్ పో్ా గ్ాా మ కట నిరాెగ్ దశల్వ ేయియయ 



ఖరుి 91ల్క్షల్ రూప్ాయల్ట మరియ   పరేగ్న్  దశల్వ ేయియయ ఖరుి 52.11ల్క్షల్ 
రూప్ాయల్టగ్ా ేెంచనా వయేడపూచన్రధ్. 

6.  సారాెంశమ  మరియ  మ గి్ెంపధ 
పాతిప్ారధ్త్ ప్ాాజకటు   ఐఏ (ASd)  ేధయయన్ెం పాకారమ  ఈ ప్ాాజ కటు  ేమల్ట 

ేయిన్ త్రువాత్ పరాయవరగ్ెంప  ె ఏ విధపూచన్ పతాికూల్ పభాావాల్ట చయపద  ేని 
తెలిలున్రధ్  . ఎెంపు(AMF ) ల్వ భాగెంగ్ా ేనేక చరయల్న్  పాభావాల్ ింవాత్న్  
త్గ్ిటెంచటానికి మరియ  వాటిని ేన్ కూల్పూచన్ పరిమత్తల్ల్వ ఉెంచడానికి మూడవ 
దశల్ల్వ నిరాెగ్ెం మ ెంద , నిరాెగ్ెం స్మయెంల్వ మరియ   పరేగ్న్  
స్మయెంల్వన్  ప్ాటిెంచడానికి స్యచిెంచడపూచన్రధ్  .ఈ ప్ాాజకటు   పధుడవన్న  ు ుెంగ్  
ర్ర రు మరియ  రానికి  న్ కటన్న పాాాాెంతాల్ట ఉనానయి  .ఈ ప్ాాెంతాల్ట 

లు ం జర -S ఏ, లు ం జర -S బి, లు ం జర -SSS , లు ం జర -SI ఏ మరియ  SIబి పరిధధ్ల్వకి 
వసాత యి  .ఈ ప్ాాజ కటు  ప్ాాెంత్ెంల్వ టెద రుమద రు ప్ాట ె గ్ా త్గి్టప్ో త్తన్న మడ 

ేడవధల్ట ేెంత్గ్ా విచిిన్నపూచన్వి కాకప్ో యినా కత్ాకటని  న్ కటని ఉనానయి . వి 
21మీ . మడేడవధల్(Mangrove) బుం జోన్ ల్వకి వసాత యి  .ఈ ప్ాాెంత్ెం ింవాపూచన్ 

కల్ట ుత్ ప్ాాెంత్ెంగ్ా పాకటిెంచబడల్ేద  .ేెంత్రిెంచిపో్ త్తన్న జెంత్తజ ల్ జ త్తల్ట ఉన్న 
ప్ాాెంత్ెం కాద  మరియ  ేెంత్రిెంచిప్ో త్తన్న జ త్తల్ బీాడిెంగ  ల్ేరా నలెుు ెంగ్  
పారఅశాల్టన్న ప్ాాెంత్ెం కాద  .  

ప దద  పూకనెెజ్స    ు ుెంగ్  నావల్ రాకపో్ కల్న్  స్ ల్భత్రెం టయెయడపే కాకటెండా, 
రానితోప్ాటు ప రిగి్న్ ల్లెండిెంగ్ (మత్ియస్ెంపద )వల్న్ మొత్తెం ప్ాాెంత్  రింక వప్రధ్ం  

ఉెంటుెంరధ్ .ఈ ప్ాాజకటు  సాథ నిక పాజల్ సామలజిక -  రింక పరిలుథతిని పూరుగ పరుస్ త ెంరధ్ , 

ఎెంద కెంటే వారి  వనలప్ాధధ్  ు ుెంగ్  (టఅపల్టపటేుకారయకల్లప్ాల్ప ె )గన్ క  .త్ ాాజ  
మరియ  ఎెండవటఅపల్కి స్ెంబెంధధ్ెంచి పూరుగ్ న్న్ సనకరాయల్ వల్న్ మత్ియకారుల్ 
 వనలప్ాధధ్కి భదాత్ మరియ  లుథరత్ాెం ఏరురచడపే కాకటెండా పాత్యక్ష మరియ  పరోక్ష 
 రింక పరిపధ ుు కి రరహదపడవత్తెంరధ్. 


