
ఎగ్జిక్యూటివ్సమ్మరీ:పరయూవ్రణపరభావ్మ్ద ింపుమ్రజయుపరయూవ్రణనిరయాహణపరణాళిక్-

మచిలీపట్నం వ్ద్దఫిషరీహారబర్ర ండవదశ అభివ్ృద ికోసిం, కృష్ణా జిల్లా , 
ఫిషరీసకమిషనర్ఆింధ్రపరదేశ్ 

కణర్యనిరణాహక సణరణంశము 
(ఎగ్జిక్యూటివ్సమ్మరీ) 

1.0 పరిచయము 
ఈ ప్ణాజకటు  బందర్ు వదద  గిలకలద ండి గణా మము, మచిలీపట్నం మండలం, మచిలీపట్నం 

ర వెన్యయ డివిజన్, కృష్ణా జిలలా , ఆంధ్పాాదేశ్ లోని ఫిషింగం హార్బర్ న్ు ర ండవదశ అభివృద ి  
చేయుట్. 

ప్ణాజ కటు  స్థలము 16o08’41” ఉత్తర్ అక్షంశము మరియు 81o11’10” త్ూర్ుు 
రేఖలంశము వదద  ఉన్నద . మచిలీపట్నం పసా్ుత త్ము ఉపయోగంలో ఉన్న ఫిషింగ్ 

హార్బర్ు. దగగర్లో ఉన్న పట్ుణం మచిలీపట్నం మునిిప్ణలిట్ ి ఈ హార్బర్ుకట 7 

కిలోమీట్రా్ దయర్ంలో ఉన్నద . దగగర్లో ఉన్న మచిలీపట్నం ర ైలవాస్టుషన్ 7కిలోమీట్రా్ 

దయర్ంలో ఉన్నద . దగగర్లో ఉన్న విమలనాశయాం విజయవణడ 57 కిలోమీట్రా్ దయర్ంలో 
ఉన్నద . ఇపపుడు అభివృద ి  చేయత్లపెట్ిున్ హార్బర్ు ప్ణాంతానిన పట్ము 1.1లో 
చయపించడమ ైన్ద . 
ర ండవ దశ అభివృద ి కి స్ంబంధ ంచి స్థలం యొకక పూరిత ఇంజనీరింగు పరిశీలన్లట 
అన్గణ ట్ోపో్ గాఫ/ిహ ైడరా గాఫి స్రేా(న్వంబర్ు, 2016) మరియు నలేలోని అంత్ర్ మట్ిు  
పరిశీలన్లట(ఫబిావరి, 2017) WAPCOS Ltd., భార్త్ పాభుత్ా అండర్ ట్ేకింగ్ స్ంస్థ  
వణర్ు నిర్ాహ ంచార్ు. CRZ మేపింగ్ HTC/LTL స్రిహదుద కి స్ంబంధ ంచి మలరికంగ్ లట 
IRS, అనాన యూనివరిి ట్ి, చనెెనన వణర్ు నిర్ాహ ంచార్ు. EIA స్ుడి WAPCOS Ltd స్ంస్థ  
నిర్ాహ ంచుచున్నద . 

1.1 ప్ణాజకటు  గురితంపప మరియు ప్ణాజకటు  పతాివణదకటలట 



 మత్ియశణఖ, ఆంధ్ాపాదేశ్ పాభుత్ాం మచిలీపట్నం ఫిషింగ్ హార్బర్ున్ు ర ండవదశలో ఈ 

హార్బర్ు విస్తర్ణ, పపన్ర్ుదిర్ణ మరియు అభివృద ి  చయేవలస్ిన్ ఆవశయకత్న్ు 
గురితంచార్ు. ఫిషింగ్ కి అవస్ర్మ ైన్ లలండింగ్, బెరితంగ్ మరియు ఇత్ర్ అన్ుబంధ్ 

కణర్యకలలప్ణలకట ఇపపుడున్న ఫిషింగ్ హార్బర్ సౌకరణయలట స్రిపో్ వపట్ లవదు. కరాక్ మౌత్ 

లో స్లివు షన్ ఇస్ుక పటర్ుకటప్ో వపట్ మరియు ఫిషంిగ్ నావలట, పడవల ర్దదద  ఎకటకవగుట్ 

వంట్ి ఇబబందులన్ు అధ గమంచట్ానికి ఈ హార్బర్ సౌకరణయలన్ు విస్త రించి అభివృద ి  
చేయవలస్ిన్ ఆవశయకత్ ఉన్నద . 

1.2 EIA స్ుడీ ఆవశయకత్ 

 EIA నోట్ిఫికేషన్ 2006 పాకణర్ము ఎనిారణన్ మ ంట్(పరణయవర్ణ) కాియర్న్ి కణవలస్ని్ 

ప్ణాజకటు  లిస్టు  లో ఈ ప్ణాజకటు  స్ీరియలం నెంబర్ 7e, కేట్గరి ‘B’లో ఉన్నద . ఈ ప్ణాజకటు కట 
SEIAA, ఆంధ్ాపాదేశ్ పభాుత్ాం వణరిచే పరణయవర్ణ కాియర్న్ి అవస్ర్ము. ప్ణాజకటు  
తీర్ప్ణాంతానికి స్ంబంధ ంచింద  కణవపన్ CRZ కాియర్న్ి కూడా అవస్ర్ం (CRZ 

నోట్ిఫికేషన్ 2011). 

1.3 స్ీరీనింగ్, స్క క పిింగ్ మరియు TOR గణా ంట్ు 

 ఫణర్మ్-1 అపిా కేషన్ TOR స్యచన్లతో ప్ణట్ు ధ్ృవీకరించిన్ ఫణరణాట్ు పాకణర్ము 
తేద .12.10.2017న్ SEIAA, ఆంధ్ాపాదేశ్ పాభుతాానికి స్మరిుంచడమ ైన్ద . మర్ల తేద . 
23.02.2018న్ తిరిగి స్మరిుంచడమ నై్ద . ఈ TOR అపిా కేషన్ ని 113వ SEAC, 

ఆంధ్ాపాదేశ్ మీట్ింగులో తేద . 24.2.2018న్ పరిశీలించి తేద . 16.4.2018న్ TORని 

గణా ంట్ు చేయడమ ైన్ద . ఈ కమట్ ిEIA రిప్ో ర్ుు  త్యలర్ుచేయమని స్యచించింద . ఈ EIA 

రిప్ో ర్ుు  TOR సణు ండర్స్, పాజాభిప్ణాయముతో ప్ణట్ు CRZ నోట్ిఫికేషన్ 2011 పాకణర్ము 
MDER & CC న్ుంచి CRZ కాియర్న్ి ప్ ందాలని స్యచించింద . ఒక స్జీన్ రణపిడ్ EIA 

స్ుడీ డసి్ెంబర్ు 2017 న్ుంచి మలరిి 2018 వర్కట జర్పడమ నై్ద . 



2.0 ప్ణాజకటు  వివర్ణ 

హార్బర్ు ర ండవ దశ అభివృద ి  ఉదేదశము 550 ఫిషింగ్ నౌకలట, 10మీ. ప్ డవపగల 

యలంతిాక పడవలట 330, 15మీ. ప్ డవపగల యలంతిాక ఫషిింగ్ నౌకలట(ట్ాాలర్ి, గిల్ 

నెట్ుర్ి) 200లట మరియు 24మీ. ప్ డవపగల ట్ూయనాలలంగ్ ల నన్ర్ి 50 చొపపున్ 

ఉంచడానికి అన్ువెనన్ సౌకరణయలట కలిుంచుట్. ప్ణాజకటు  పూరిత అయలయక స్ుమలర్ు 23,500 

TPA ఫిష్ లలండింగ్ ఉంట్ుందని అంచనా. 

2.1 పాతిప్ణద త్ మ ర ైన్(స్ముదా) మరియు ఆఫ్ షో్ ర్(ఒడుస పెనన్) సౌకరణయలట 

 నీట్ ివెనపప సౌకరణయలట: శిక్షణ గోడలట(ఉత్తర్ం గోడ 1150 మరియు దక్ణిం గోడ 1240). 

 కేాస్ట(Quays) 693మీ. ప్ డవప, RC సోా పింగ్ హార్స (రణయంపపసోా పప– IV:10H), 

పపన్ర్ుదిర్ణ(1.06 లక్షల చదర్పప మీట్ర్ుా ), ర్క్ికత్లము(IV:1.5H), బీచ్ లలయండింగ్ 

ప్ణాంత్ము(13,181 చదర్పప మీట్ర్ుా ), నావిగేషన్ స్హాయకణలట మొదలగున్వి. వీట్ితో 
ప్ణట్ు అదన్ంగణ ఫిషింగ్ నౌకల నావిగేషన్ కట త్గిన్ నీట్ ిలోత్ు కొర్కట 1.04 లక్షల 

ఘన్పప మీట్రా్ త్వాకము కరాకటమౌల్ నోట్ి వదద  చయేుట్కట త్లపటె్ుడమ ైన్ద . IRS, 

చెనెనన ఇచిిన్ HTL - LTL స్రిహదుద  మలర్క పాకణర్ము ఈ త్ావాకణల ప్ణాంత్ము CRZ-I(B), 

CRZ-III, CRZ-IV(A) మరియు CRZ-IV(B) కేట్గిరీలోకి వస్ుత ంద . 
 ఒడుస న్ సౌకరణయలట(Land Side Facilities):  ఫిష్ హాయండిా ంగ్ మరియు వేలం హాలట, ఫిష్ 

లోడింగ్ ప్ణాంత్ము, ఫషిర ీఅడిానిస్టాటే్ివ్ కణరణయలయము, మత్ియకణర్ుల వలల షెడుా , 

వలల మర్మాత్ుత ల షెడ్, పడవల మర్మాత్ుత ల దుకణణాలట, ర సణు ర ంట్, మత్ియకణర్ుల 

విశణాంతి షెడ్, పజాా మర్ుగుదొడుా , ఫిష్ మర్ింట్ డారిాట్ర,ీ వణయప్ణర్ స్ముదాయము, 
కముయనిట్ీ హాలట, రేడియో కముయనికేషన్ ట్వర్, స్ెకటయరిట్ి గణర్స గద , అంత్ర్ 

ర్హదార్ులట, వణహనాల ప్ణరికంగ్ ప్ణాంత్ము, పడవల ప్ణరికంగ్ మరియు మర్మాత్ుత ల 

యలర్స, బో ట్ త్యలరీ మరియు ట్ింబర్ు వణర్ుస లట, మంచినీర్ు మరియు స్ముదా నీర్ు 
స్ర్ఫరణ మరియు పంపణిీ వయవస్థ , డెననైేజ్, స్ీవజే్ మరియు ముర్ుగునీర్ు ట్ీాట్ మ ంట్ు 



వయవస్థ , ఎలకేాిక్ పవర్ మరియు ల నట్ింగ్ వయవస్థ , ఇన్ ప్ణా ంట్ మరియు శీత్ల 

నిలా(chilled storage), ప్ౌర్ుల వస్తి ప్ణాంత్ం, నీట్ిశుద ి , ఆర్.ఓ ప్ణా ంట్, అగినమలపక 

పరికరణలట, గాీన్రీ, లలండ్ స్టకపింగ్ మరియు స్రిహదుద  గోడ. దదనితో ప్ణట్ు ఇపపుడున్న 

కేాస్ట (Quay), ఆక్షన్ హాలట, అడిానిస్టాేట్ివ్ ఆఫీస్ు, కణయంట్ీన్, వల మర్మాత్ుత ల షెడ్, 

విశణాంతి షెడ్, వర్క ష్ణపప, ఓవర్ హ డ్ ట్ాయంక్ మరియు స్ెకూయరిట్ీ బిలిసంగ్ 

మర్మాత్ుత లట లవదా అభివృద ి  చయేుట్. ప్ణాజకటు  లవ అవపట్ డాాయంగ్ 2.1లో 
చయపడమ నై్ద . 

 ప్ణాజకటు  ఖర్ుి 

 ఈ ప్ణాజకటు  పతాిప్ణద త్ ఖర్ుి స్ుమలర్ు 252.00 కోట్ుా . ఈ ప్ణాజ కటు  ఇపపుడున్న ఫిషింగ్ 

హార్బర్ు ర ండవ దశ అభివృద ి . అందుబాట్ులో ఉన్న పభాుత్ాభూమని 

వినియోగించబడున్ు. ఇత్ర్ స్థలలలట తీస్ుకటనే ఆలోచన్ చయేలవదు. 
 

 

3. పరణయవర్ణ వివర్ణ 

 పాధాన్ పరణయవర్ణ విశలాషణ ఇ.ఐ.ఏ(EIA) స్ుడీలోముఖయమ ైన్ భాగం. ప్ణాజకటు  
నిరణాణము మరియు ఆర్ంభము వలన్ పరణయవర్ణము పెన కలిగే పాభావణలన్ు అంచనా 
వేయట్ానికి స్మగా మరియు శణస్ీాీయమ నై్ వివిధ్ పరణయవర్ణ అంశణల విశలాషణ మరియు 
స్హజవన్ర్ులలో వణట్ ిపర్స్ుర్ అన్ుబంధ్ము తెలటస్ుకోవట్ం అవస్ర్ం. 10కి.మీ.ల 

వణయసణర్థ ప్ణాంత్ంలో(PIA) ఈ స్ుడీ నిర్ాహ ంచడమ ైన్ద . పెనమైరి మరియు స్ెకండర ీడాట్ా 
దాారణ EIA రిప్ో ర్ుు  కొర్కట అధ్యయన్ం చేయబడిన్ పాధాన్ పరణయవర్ణ అంశణలట భౌతిక 

వణతావర్ణము, జీవ పరణయవర్ణము, సణమలజిక, ఆరిిక పరణయవర్ణం, పెనమైరీ డేట్ా 
5కి.మ. వణయసణరి్ ప్ణాంత్ంలో స్టకరించడమ ైన్ద . ప్ణాజకటు  ఇంప్ణక్ు ఏరియల(PIA)ని పట్ం-

3లో చయపడమ ైన్ద . 



3.1 మట్యిోరణలజీ(వణతావర్ణ శణస్ాీం) 

 వణతావర్న్ డాట్ా – గణలి వేగం, గణలి ద శ, ఉష్ోా గాత్, వర్షప్ణత్ం, ఆరా్దత్ మొదలగున్వి 

దగగర్లోని IMD అబజర్ాట్రీ న్ుంచి స్టకరించి EIA అధ్యయనానికి ఉపయోగించడమ ైన్ద . 
3.2 అలలట మరియు త్ర్ంగణలట 
 అలల వెనవిదయము పరిశీలిస్టత  నీప్ ట్ నడ్ి 0.40మీ., స్ిాపంగ్ ట్ నడ్ి 1.00మీ. గణ 

గురితంచడమ ైన్ద . ఇకకడ అలలట మశమా ట్ నపప – అరి్ రోజువణరీ అలలట, మరియు 
ఎకకడర  రోజువణరీ అస్మలన్త్లన్ు కన్బర్ుసణత య. అన్గణ వర్ుస్ ఆట్ుపో్ ట్ుా  మధ్య 
వయతాయస్ం ఎకకవపగణ ఉంట్ుంద .0.67మీ. త్ుఫణన్ు ఉపెున్న్ు తీస్ుకటంట్ే తీవానీట్ ి

సణథ య +1.83మీ. హ ైవణట్ర్ ల వల్ వదద  ఉంట్ుంద . ఎన్.ఐ.ఓ, గోవణ డాట్ా పాకణర్ము 
ముఖయమ నై్ త్ర్ంగణల ఎత్ుత  0.3-2.3మీ. మధ్య ఉంట్ుంద . మరియు స్రణస్రి త్ర్ంగణల 

ఎత్ుత  గత్ 100స్ంవత్ిర్ముల రిట్ర్న పిరియడ్ పాకణర్ము 3.0మీ. స్రణస్రి త్ర్ంగ 

కణలం 8-10స్ెకండుా . తీవా త్ర్ంగణల పరిస్ిథతి ఈనాడు ఋత్ుపవనాల స్మయంలో 
ఉంట్ుంద . ఈ ప్ణాంత్ంలో నీట్ ిఅలలట/త్ర్ంగణలట స్ీజన్ల మలన్యిన్ మరియు స్ెనకోా న్ి 
వలన్ ఏర్ుడుతాయ. 

 ఏపిాల్ – అకోు బర్ మధ్య ఆగేనయ ద శణ త్ర్ంగణలట, న్వంబర్ు – ఫిబావరిల మధ్య ఈశణన్య 
ద శ త్ర్ంగణలట ఏర్ుడతాయ. ఎకకవప త్ర్ంగణలట ఈ ద శలలోనే ఏర్ుడుతాయ. సణధార్ణ 

త్ర్ంగణల ఎత్ుత  0.0 న్ుండ ి3.0మీ. మధ్య ఉంట్ుంద . ఈ ద శలలో తీవా త్ర్ంగణల పరిస్థతి 

ఈశణన్య ఋత్ుపవనాల స్మయంలో తీవామ ైన్ స్ెనకోా న్ లట వచిిన్పపుడు ఉంట్ుంద . 
స్రణస్ర ిముఖయమ ైన్ త్ర్ంగ ఎత్ుత  తీవా స్ెనకోా న్ లవన్పపుడు 3.0మీ. మరియు అతిపదెద  
త్ర్ంగ ఎత్ుత  తీవా స్ెనకోా న్ స్మయంలో 8.2మీ. స్రణస్ర ి 100స్ంవత్ిరణల రిట్ర్న 

పిరియడ్ తీస్ుకటన్నపపుడు. 
 

 

 

3.3 జియలలజీ, జియోమలరణాలజి, స్సె్ిాస్ిట్ ి



జియలలజీ – భూగర్భశణస్త ంై 

 లిథ రణజికలాీ(శిలలశణస్త ంై) చయస్టత  మచిలీపట్నం జ ట్ీు  ప్ణాంత్ము మృధ్ువెనన్ 

స్ెమకనోిలిడేట్ింగ్ అవక్ేప్ణలటతో నిండిన్ బూడది మరియు గోధ్ుమర్ంగు 
కణాట్ర్నరీవయన్ుి ఇస్ుక కలిగిన్ ప్ణాంత్ం. 

జియోమలరణాలజి 

 ఈ ప్ణాంత్ం కాియలశీలక బీచ్ జోన్ బూడదిర్ంగు ఇస్ుకలో మరియు ప్ణలియో బీచ్ రిడిజస్ట 

గోధ్ుమర్ంగు ఇస్ుక కలిగి ఉంట్ుంద .  
డెననైేజీ(ప్ణర్ుదల) 

 కృష్ణా న్ద  నెనర్ుత్ు ముఖంగణ కృష్ణా జిలలా లో స్ముదాంలోకి పవాహ స్ుత ంద . కొంత్దయర్ం 

గుంట్ూర్ు జిలలా లో కూడా నెనర్ుతి మలరిజన్ వెనపప వణయపించి ఉంట్ుంద . 
గ్ా ండ్ వణట్ర్(భూగర్భ జలం) 

 భూగర్భ జలం ఈ ప్ణాంత్ంలో స్ెమకనోిలిడేట్ంిగ్ ఫణర్ా్ లో త్యలర్ు చేయబడని్ 

పదారి్ం రీస్ెంట్అలటా వియం లోఏర్ుడి మందమ ైన్ మధ్యమధ్యలో 
విడివడి ఉండే ఆకిాఫెర్ి కలిగి ఉంట్ుంద . ఈ ఆకిాఫర్ి 150మ. 6 gl. అడుగులో 
ఉంట్ుంద . ఈ పదారి్ ప్ణర్గమయత్ 2 – 75మ./dayమధ్య ఉంట్ుంద . 
స్ెుస్ిఫిక్  ద గుబడి 0.05-0.2 మధ్య ఉంట్ుంద . ఈ పదారి్ం 

100ఘన్పపమీ . /గంట్కట ద గుబడి అవకణశణలట కలిగి ఉంద . ఈ భూగర్భ జలం 3-

5మ. లోత్ు వర్కట గల జలం తాాగుట్కట అన్ువపగణ ఉంట్ుంద . 
స్ెస్ిాస్ిట్/ినచేుర్ల్ హజార్స – భూకంప/స్హజ పామలదాలట ఈ ప్ణాంత్ం స్ెస్ిాక్ జోన్ 111లో 

ఉంద . స్ీజన్ల్ స్ెనకోా న్ి, వర్దలట ఈ ప్ణాంత్ంలో స్ంభవిసణత య. 2004లో స్ునామకి ఈ 

ప్ణాంత్ం గుర ైన్ద . 

 

3.4 పరిస్ర్ గణలి నాణయత్ 



 అధ్యయన్ం లో భాగంగణ, పరిస్ర్ గణలి నాణయత్ కొర్కట వణరణనికి ర ండు స్టంపిల్ి చొపపున్ 

12వణరణలట 4 ప్ణాంతాలలో అధ్యయన్ ప్ణాంత్ము 5కి.మీ. వణయసణరి్ంలో స్టకరించి 

డిస్ెంబర్ు 2017 న్ుంచి ఫిబవార ి 2018 వర్కట పరీక్ించడమ ైన్ద .MOEF గ ైడ్ ల నన్ి 
పాకణర్ము ప్ణరణమీట్ర్ుా  PM2.5, PM10, స్లార్ డెనఆక ైిడ్(SO2), నెనట్ోా జన్ 

డెనఆక ైిడ్(NO2), కణర్బన్ మోనాక ైిడ్(CO), ఓజోన్(O3), ల డ్(Pb), అమోానియం(NH3), 

బెంజీన్(C6H6), బెంజో పెనరీన్(BaP), ఆర ానిక్(As) మరియు నికేల్(Ni) 

పరీక్ించడమ ైన్ద . 
 పరిశీలించిన్ డాట్ా పాకణర్ము పరిస్ర్ గణలి సణంపిల్ అనిన పరణమీట్రా్కట అన్ుమతించిన్ 

పరిమతిలోనే ఇండస్ిాయేల్, ర స్ిడెనిషయల్ మరియు గణా మీణ ప్ణాంతాలకట పరిమత్ులకట 
స్ంబంధ ంచి ఉనానయ. 

3.5 శబి వణతావర్ణం 

పరిస్ర్ శబి నాణయత్ రీడింగులట స్ుడ ీ ప్ణాంత్ంలోని 4సణథ నాలోా  తీస్ుకోవడం జరిగిన్ద . 
పగలట మరియు రణతిా స్మయంలో స్మలన్మ ైన్ శబిం సణథ య వివిధ్ సణథ నాలలో 
ర స్ిడెనిషయల్, కమరిషయల్ మరియు నిశిబి ప్ణాంతాల దగగర్లో పరిశీలించగణ శబి సణథ య 

అన్ుమతించదగిన్ పరిమత్ుల కంట్ ేచాలల త్కకవపగణనే ఉన్నట్ుా  కన్ుగొన్డమ ైన్ద . 

3.6 భూమ వినియోగ స్ర్ళి(Land Use Pattern) 

 భూమ వినియోగస్ర్ళి స్ుడీ ప్ణాంత్ంలో NRSA, హ ైదరణబాద్ న్ుంచి స్టకరించిన్ డిజిట్ల్ 

ఉపగాహ చితాా ల దాారణ అధ్యయన్ం చేయడమ నై్ద . ఈ డాట్ాన్ు మొదట్గణ TNT మప్ి 
సణఫ్టు  వేర్ దాారణ పో్ా స్సె్ట చేస్ ిఅన్ువద ంచడం అయన్ద . ఈ డిజిట్ల్ డాట్ా త్దుపర ి

వివిధ్ భూమ వినియోగణలట గురితంచి, మేపింగ్ చేయడానికి ఉపయోగించడమ ైన్ద . 
అధ్యయన్ ప్ణాంత్ మొత్తం 41.14% స్ముదంా మరియు 58.86% భూమ కలిస్ి 
ఉంట్ాయ.భూమ ప్ణాంత్ంలో ఆకణాకలిర్ 20.55%తో పాధాన్మ నై్ద . 15.9% 

వినియోగంలో లవని ఆకణాకలిర్ మరియు బీడు ప్ణాంత్ం. 15% పంట్ భూములట. 10% 



తోట్లట మరియు స్ాకబ్ ప్ణాంత్ం. స్ాకబ్ తో కూడని్ మడ్ ఫ్ణా ట్ి 14.73% తీర్ం వెంబడ ి

మరియు అకకడకకడ కనిపిసణత య. సణల్ు  మక్ి 2% ఉంట్ాయ. మచిలీపట్నం ట్ౌన్ 

అధ్యయన్ ప్ణాంత్ంలో ఉంద  కన్ుక స్ుమలర్ు 10% ప్ణాంత్ం నివణస్ంలో ఉంట్ుంద . స్ిుట్ 

ఒక పాతయేకమ ైన్ నిరణాణము. ఇస్ుక అవక్ేప్ణలట జమ అవట్ం వలన్ న్దద ముఖదాార్ం 

వదద  ఏర్ుడిన్ ప్ణాంత్ం 0.5% ఉఁట్ుంద . ఓపెన్ మరియు డెన్ి స్ాకబ్ 4% ఉంట్ుంద . 
మగిలిన్ ప్ణాంత్ం న్దులట, కణలటవలట, బీచ్, మరియు వణట్ర్ బాడతీో నిండి ఉంట్ుంద . 

3.7 భూఇకయల్జీ(Terrestrial ecology) 

 కృష్ణా  జిలలా  మొత్తం అడవీ ప్ణాంత్ం 66,424.27ha, ఇద  జిలలా  మొత్తం భౌగోళిక ప్ణాంత్ంలో 
7.7 శణత్ఁ. వన్యప్ణాణి అట్వీ ప్ణాంత్ం 16,463.62ha మరియు రిజర్ా అట్వీ ప్ణాంత్ం 

49,960.65ha, ఈ ప్ణాంత్ం మూడు ట్ రిస్ాయేల్ ఫణర స్టు  రేంజస్ట మ ైలవర్ం, విజయవణడ 

మరియు న్యజివీడు ప్ణాంతాలలో విస్త రించి ఉన్నద . ఇందులో 180 జాత్ుల చటె్ుా , 

46జాత్ుల స్కాబ్ి, 33జాత్ుల క ్ాంబర్ి, 9జాత్ుల గడిస  ర్కణలట, మరియు కేవలం 

2జాత్ుల వెదుర్ు కృష్ణా  డివిజన్ అట్వీ ప్ణాంత్ంలో ఉనానయ. స్వివర్ణ లిస్టు  పాధాన్ 

రిప్ో ర్ుు లో ఇవాడమ ైన్ద . పాధాన్ జంత్ుజాల జాత్ులట కృష్ణా జిలలా లలో మచిల జింక, 

న్కక, ముళ్ళపంద , హేర్, మకణర్ు రిస్ెస్ం, మకణర్ు బో నెట్, ఫిషింగ్ కణా ట్, బారికంగ్ డీర్ 

మరియు లలంగర్. శరీశణావణలలో క ైైట్, క మలియున్, గణర సన్ లిజార్స, వణల్ లిజార్స, 
మోనిట్ర్ లిజర్స, కొా కడెనల్, కోబా, రణట్, స్టనక్ మరియు ఇండయిన్ పెనథాన్. పక్షులోా  105 

జాత్ులట కృష్ణా జిలలా  ప్ణాంత్ంలో ఉనానయ. అయతే ప్ణాజకటు  ప్ణాంత్ంలో మలత్ాం ఏ 

విధ్మ నై్ వృక్ష, జంత్ు జాల జాత్ులట అర్ుదెనన్ మరియు సణథ నికత్మ నై్వి మలత్ాము 
లవవప. 

 

3.8 జలలవర్ణ శణస్ాీం(Aquatic Ecology) 

 కృష్ణా జిలలా లోని ఇంట్ర్ ట్ నడల్ వెట్ లలయండ్ి లో ఉతాుదక ఆవణశణలట కలిగి ఉంట్ాయ. 

అవి మలర్షస్ట, ట్ నడల్ ఫ్ణా ట్ి మరియు బీచ్ లట. ఇవి యలశణిర ైన్ ఫపడ్ వెబ్ (estuarine 

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


fooe web) కి చాలల ముఖయం. కృష్ణా జిలలా లోని పాధాన్ డెలలు  ప్ణాంత్ం ఫ్ణా ట్ గణ ఉండ ి

బంగణళాఖలత్ం వెనపప కామేప ి వణలట కలిగి ఉంట్ుంద . మధ్య ప్ణాంత్ంలో 
ఎగుడుద గుడులటగణ ఉండ ి డెలలు యక్ లలబ్ి, బీచ్ రిడిజస్ట, మరియు ఫా్డ్ పెనలన్ి 
ఏర్ుడుతాయ. అతి ఎతెతత న్ ప్ణాంత్ం స్ముదా మట్ాు నికి స్ుమలర్ు 16మీట్రా్ ఎత్ుత లో 
విజయవణడ దగగర్ ఉంట్ుంద . కనీస్ ఎత్ుత  3.5మీట్ర్ుా  మచిలీపట్నం దగగర్ ఉంట్ుంద . 
ఫణమలి అవిస్ీనియలస్మిే మచిలీపట్నం ప్ణాంత్ంలో అతిపెదద  ఫణమలీ త్ర్ువణత్ద  
యుఫో రేబస్ియోస్ిమే. మచిలీపట్నం తీర్ప్ణాంత్ంలోని మడ అడవపల వృక్షజాత్ులన్ు 
3ర్కణలటగణ వరీగకరించవచుి.  

I. అంత్ర్గత్ మడ అడువల వృక్షల స్మూహము. ఇందులో అవిస్టనియే, 
ర ైజాఫ రేస్యిే మరియు యుఫో రోబస్ియో ఉంట్ాయ. 

II. మధ్యలోని మడ అడవపల వృక్షల స్ముదాయము. ఇందులో స నెరేస్ియే, 
కొంబాట్ేుస్యిే మరియు మ రిినేస్ియే ఉంట్ాయ. 

III. ఉపరిత్లము అంచున్ ఉండే మడ అడవపల వృక్షల స్మూహము. ఇందులో 
అకణంథేస్ియే, వెర్బనేస్యిే, కిసో మీడసే్యిే, ఫటబేస్యిే మరియు ప్ోయస్యి ే

ఉంట్ాయ. 

a) నీట్ ినాణయత్ స్ముదా మరియు కరాకట నీర్ు 
నీట్ ి ఉషాో్ గాత్ 28.1

oCన్ుంచి 28.5
oC మధ్యలో మలర్ుత్ూ ఉంట్ుంద . నీట్ ి

ఉపుదన్ం 36.4 న్ుండ ి 36.9 పి.పి.ట్ి మధ్య ఉంట్ుంద . నీట్ ిPHక్షర్ గుణం కలిగి 7.9 

న్ుండ ి 8.2 మధ్యలో మలర్ుత్ూ ఉంట్ుంద . ట్ోట్ల్ స్స్ుండెడ్ సో లిడ్ి 14మ.గణా /లీ. 

మరియు 118స్ి.గణా /లీ. మధ్యలో ఉంట్ాయ.ట్రిబడిట్ ి6.2 మరియు 6.5 NTU మధ్య 
ఉంద . నీట్ కలిగిన్ ప్ణాణవణయువప 6.2 మరియు 6.5మ.గణా /లీ. మధ్య ఉంట్ుంద . 
నెనట్ నటై్  సణథ య 1.3 న్ుంచి 1.8మ.గణా /లీ. మధ్య మలర్ుత్ుంట్ుంద . నెనట్ నటై్  ఘలడత్ 
బి.డి.ఎల్  న్ుంచి 0.26మ.గణా /లీ. మధ్య ఉంద . మొత్తం నెనట్ోా జన్  విలటవ 1.5 న్ుంచి 
2.1మ.గణా /లీ. మదయ ఉంద . స్ిలికేట్  విలటవ 0.34 మరియు 0.84మ.గణా /లీ. మధ్య 



ఉంద . మొత్తం స్టందదయా కర్బన్ం సణథ య 7 మరియు 14మ.గణా /లీ. మధ్య ఉంద . 
అమోానియ ఘలడత్, మొత్తం భాస్ుర్ం, అస్టంద ాయ భాస్ార్ం మరియు పిహ చ్ స్ ి
సణథ య అనిన స్టుషన్ లలో బిడఎిల్  సణథ యలోన ేఉనానయ. భౌతిక ర్సణయన్ పరణమీట్ర్ుా  
అన్ుమతించడని్ పరమితిలోనే ఉనానయ. అద ే విధ్ంగణ పరణయవర్ణ స్ునినత్మ నై్ 
ర్సణయనిక పరణమీట్ర్ుా  నీట్కలిగిన్ ప్ణాణ వణయువప, బిఓడ,ి న్యయట్ియాంట్ి  వంట్ివి 
కణవలస్ిన్ ఘలడత్లోన ేఉనానయ. స్జీన్ల్  తడేాని బట్ిు  అపపుడపపుడు మలర్వచుి. 
భార్ లోహాలన్ు పరిశీలించిన్, ఐర్న్  0.13 న్ుండి 2.78మ.గణా /లి. మధ్య ఉంద . 
మలంగనీస్ం 0.11 న్ుంచి 0.26మ.గణా /లి. కణపర్  0.15 న్ుంచి 0.19మ.గణా /లి మధ్య 
ఉనానయ. మగతా భార్లోహాలట జింక్ , కణడిాయము, నిక ల్ , కోామయం, ల డ్  మరియు 
మ ర్ుకయరి వంట్విి బిడిఎల్  సణథ యలోన ే ఉనానయ. మొత్తం భార్లోహాల సణథ య 
అధ్యయన్ ప్ణాంత్ంలో అన్ుమతించదగని్ పరిమతిలోనే ఉనానయ. 

బి) అవక్పే్ణల వరీగకర్ణ 

అవక్పే(స్డెిమ ంట్ ) పహి చ్  7.4 మరియు 8 మధ్య మలర్ుత్ూ ఉంద . గరిషు 
ఇస్ుక సణథ య 89.9% మరియు కనిషు ఇస్ుక సణథ య 6.7%, స్ిల్ు సణథ య 4.9% 
మరియు 12.6% మధ్య మలర్ుత్ుంద . గరిషు కాే సణథ య 82.6% మరియు కనిషు సణథ య 
3.4%. మట్ిు  నిరణాణానిన సౌండ్ , స్ిల్స  , కాే భాగణలట పాతి స్టుషన్ లో పరిశీలించిన్ పిమాట్ 
సౌండ్  మరియు కాే శణత్ము స్ిల్స   కంట్ే ఎకటకవగణ ఉంద . 

స్ెడిమేంట్స్ట లో భార్లోహాలన్ు పరిశీలించినా, ఐర్న్  సణథ య 1.791% న్ుంచి 
2.14% మధ్య, జింక్  సణథ య 16.48 న్ుంచి 27.62మ ైకోా గణా ములట / కిలో, మలంగనీస్ు 
సణథ య 288.92 న్ుంచి 670.21మ ైకోా గణా ములట / కిలో మధ్య, నిక ల్  సణథ య 25.19 
న్ుంచి 36.29మ ైకోా గణా ములట / కిలో మరియు కణపర్  సణథ య 31.28 న్ుంచి 
44.0మ ైకోా గణా ములట / కిలో మధ్య ఉనానయ. కణడిాయము, కోామయము, ల డ్  
మరియు మ ర్ుకయరి ఘలడత్లట బిడిఎల్  సణథ యలోన ే అనిన పరశిీలన్ స్టుషనా్లో 
ఉనానయ. అవక్పే శణంపిల్స్ట లో భార్లోహాల సణథ య పరిశీలించిన్ అవి ఇ.ఆర్ .ఎంలోన ే



ఉనానయ. అన్గణ భార్లోహ కణలటష్ణయనికి ఈ ప్ణాంత్ంలో అవకణశం లవదు అని 
తెలిస్ిన్ద . 

స్ి) జీవ పరణయవర్ణం 

ఫెనట్ోప్ణా ంకణు న్ (వృక్షపావకణలట):  
ఈ స్రేాలో 3గూా పపలకటచెంద న్ జాత్ులట అన్గణ 

బేస్ిలవా రియోఫెస్(ిర్ుయుట్మ్ి ), డెననోఫెనస్ీ(డెననో ఫ్ణా జ లవా ట్ి ) మరియు కోా రోఫెనస్ీ(గాీన్ ఆలవగ ) 
న్మోదు చయేడమ నై్ద . ఇందులో బసే్ిలవా రియొఫెనస్ ీ పధాాన్మ ైన్ గూా పప. ఇందులో 
18జాత్ులట ఉనానయ. డెననోఫెస్ ీత్ర్ువణత్ గూా పప 6జాత్ులలోన్ు మరియు కోా రోఫెనస్ ీ
త్ర్ువణత్ చివరి గూా పప 4జాత్ులలో న్మోదు చేయడమ ైన్ద . పావకణల సణందాత్ 561 
న్ుంచి 716ఎన్ .ఓఎస్ట I10-1/లీ. మధ్య ఉంద . సణథ నానిన బట్ిు  మలర్ుత్ు ఉంద .  

జంత్ు పావకణలట: 
స్యథ ల జంత్ు పావకణలట అధ్యయన్ ప్ణాంత్ంలో న్మోదెనన్వి అంఫిప్ డ్ , 

ట్ ంట్ినిడ్ి , కరట్ోగణనథ, కొపిప్ో డ్ , ప్ణలికేట్ి , ఫెష్ గుడుా , గణసోు ో ప్ో డ్ి , లలమలాిబాాంక్ి , 
ఆస్ుకోోడ్ి , నౌపిా లలరణా, మ ైసై్ిస్ట  లలరణా, మరియు ఆయకణపపా రణలలరణా. వీట్ిలో కోపపోి్ డ్ి  
పాధాన్మ నై్వి. అధ క స్ంఖయలో ఉనానయ. త్ర్ువత్ సణథ న్ంలో ప్ణలికరట్ి  మరియు 
ఆస్ు కోోడ్ి  ఉనానయ. జంత్ు పావకణల సణందతా్ మీ3కట 1626 న్ుంచి 2583 మధ్య 
సణథ నానిన బట్ిు  మలర్ుతాయ.  

బెంథస్ట  
స్యథ ల బెంథ స్ట  జీవపలట 5 గూా పపలట ఉనానయ. అవి నిమట్ోడ్ి , ప్ణలికరట్ి , 

బెనవణల్వ్ స్ట , గణసోు ో పో్ డ్ి  మరియు కాస్టుస్యిన్స్ట గణ న్మోదు చయేడమ ైన్ద . వీట్ ి
ప్ణపపలవషన్  సణందాత్ 123 న్ుంచి 386 మధ్య ఉనానయ. అలలగ,ే మమొబెంధ క్  
జీవపలన్ు పరిశీలించిన్ 5గూా పపలట ఉనానయ. అవి ఫ రణమనిఫెరణ, ఆస్ుకోోడ్ి , 
ఆంఫిఫో డ్ి , హరణుకిుకోయడ్ి  మరియు నిమట్ోడ్ి . ఇందులో ఫ రణమనిఫెరణ 



పాధాన్మ నై్ అధ కస్ంఖయలో ఉన్న గూా పప. దదని త్రణాత్ ఆస్ు కోోడ్ి , నిమట్ోడ్ి , 
హరణుకిుకోయడ్ి  వసణత య. వీట్ ిప్ణపపలవషన్  సణందాత్ 334 న్ుంచి 549 ఉనానయ. 

కోర్ల్ి  మరియు ఇత్ర్ అంత్రించిప్ో త్ున్న జాత్ులట 

ప్ణాజకటు  పాభావిత్ ప్ణాంత్ంలో కోర్ల్ి , ట్రిుల్  నసె్ిు ంగ్  గ్ా ండ్ి ,మరియు 
అంత్రించిప్ో త్ున్న జాత్ులట ఏమీ లవవప. 

ఫిషరీస్ట (మత్ియ స్ంపద) 

ఈ జిలలా లోని అతి ముఖయమ ైన్ జీవనోప్ణధ  ఫిషంిగ్ (చేపలట పట్ుు ట్). ఈ తీర్ంలో 
మ ర ైన్  ఫని్ ఫషె్  మరియు షెల్ ఫిష్ లన్ు వివిధ్ ర్కణల వలలన్ు అన్గణ గిల్ నెట్ి , లలంగ్  
ల నన్ి  మోట్ార్ు పడవలతో మరియు ట్ాాల్ నెట్ి  మోట్ార్ు నావలలో న్డిచవేి 
ఉపయోగించి పట్ుబడ ిచేసణత ర్ు. గిల్ నటె్స్ట ని కూడా అవస్రణనిన బట్ిు  యలంతిాక పడవల 
దాారణ కూడా ఉపయోగిసణత ర్ు. పలెలజిక్  ఫిషింగ్ లో ఆంకోవిస్ట , సణరిసన్ి , స్ీల్ ఫిష్ , 
ముకర్ల్ , రిబబన్  ఫిష్  మరియు ట్ూయనాలట గిల్ నటె్ి  మరియు బో ట్మ్  ట్ాాలింగ్  
ఉపయోగించి పట్ుు బడ ి చసేణత ర్ు. పట్ుు బడి చసే్ట ముఖయమ ైన్ జాత్ులట పెర్బ , స్ిలార్  
బెలాీస్ట , సణకడ్ి , రిబబన్  ఫిష్ , స్యనిడ్ి , లిజర్డ్ ఫిష్ , గోట్ ఫషి్ , ష్ణర్క్ , 'రే'స్ట , రొయయలట, 
పీత్లట, సణండ్  లోబస్ుర్ , స్ికిడ్ి  మరియు కట్ిల్  ఫిష్ లట. 

3.9 సణమూహ క ఆరిిక అంశణలట 
దదని ఉదేదశయము వివిధ్ కోణాలలో సణమలజిక ఆరిిక అంశణలపెన ఈ ప్ణాజకటు  యొకక 

పాభావణనిన పరిశీలించుట్. 
  
 
అధ్యయన్ ప్ణాంత్ం జనాభా ప్ ా ఫెనల్  



ప్ణాజకటు  పభాావ ప్ణాంత్ంలో మొత్తం జనాభా 2,09,860. లింగ నిషుతిత  1020 
ఆడవణర్ు పతాి 1000 మగవణరికి. జనాభా సణందాత్ 1134మంద  పతాి చదర్పప కి.మీ. 
కటట్ుంబ స్ెనజు 4మంద  పాతి కటట్ుంబానికి. ఎస్ట .స్ి. మరియు ఎస్ట .ట్ ిజనాభా 7.8% 
మరియు 1.8% కామలన్ుసణర్ం. మొత్తం అక్షరణస్యత్ రేట్ు 73%. ఇందులో మగవణరి 
అక్షరణస్యత్ రేట్ు 51.4% మరియు ఆడవణరి అక్షరణస్యత్ 48.6%. మొత్తం పనిచేస్ట 
వణరి(శణామకటల) స్ంఖయ ప్ణాజకటు  పాభావిత్ ప్ణాంత్ంలో 85,150. ఇద  స్ుమలర్ు 40.6% 
మొత్తం జనాభాలో. మగ పనిచసే్టవణరి స్ంఖయ స్ుమలర్ు 28.2%, ఆడ శణామకటలట 
పనిచేస్ట స్ంఖయ 12.4%. మొత్తం పని చేస్ట వణరి స్ంఖయతో ప్ో లిిన్. పధాాన్ పనిచేస్ట 
వణర్ు మ నై్ వర్కర్ి  82%. మరియు మలరిజన్ల్  వర్కర్ి  18%. స్ెకణు ర్ు వణరీగణ 
వర్క్ ఫో ర్ి  అధ్యయన్ ప్ణాంత్ంలో పరిశీలించిన్ వయవసణయదార్ులట స్ుమలర్ు 3% 
వయవసణయ కూలీలట 25%. మొత్తం శణామకటలతో పో్ లిిన్. వయవసణయ కూలీలట శణత్ం 
అధ కంగణ ఉంట్డం వలన్ భూమ మనిషి నిషుతిత  ఎకటకవగణన్ు, మలరిజన్ల్  ఉత్ుతిత  
త్కటకవగణ స్యచిస్ుత ంద . కేవలం 4.5% పనిచసే్ట జనాభా గృహపరిశమా యూనిటా్లో 
ఉనానర్ు. స్ుమలర్ు 67.5% మంద  ఇత్ర్ కణరిాక ర్ంగంలో ఉనానర్ు. ఇవి 
గృహనిరణాణం కణకటండా ఇత్ర్ పరిశమాలట, స్రీాస్ట  ర్ంగం, త్ృతీయ ర్ంగ 
కణర్యకలలప్ణలట, ఫిషింగ్  మరియు అన్ుబంధ్ కణర్యకామలలట. ప్ణాథమక ఫలీటస  
ఇనెాస్ిు గేషన్ి  పాకణర్ము స్ుమలర్ు 75% జనాభా ఫషిింగ్  హార్బర్  దగగర్న్ున్న 
గణా మలలలో నివస్సి్ుత న్నవణర్ు ఆరిికంగణ ఫిషింగ్  మరియు అన్ుబంధ్ కణర్యకలలప్ణలలో 
జత్ చేయబడి ఉనానర్ు. మగతా 25% మంద  స్రీాస్ు ర్ంగం లవదా చిన్న వణయప్ణర్ 
ర్ంగం లవదా త్ృతీయ కణర్యకలలప్ణలలో స్ంబంధ్ం కలిగి ఉనానర్ు. లింగ పర్ంగణ 
చయస్ిన్ట్ లా త ేఅనిన ర్ంగణలలో పపర్ుషుల ఆధ కయతే కన్బడుత్ుంద . 

 

4. ఊహ ంచదగిన్ పరణయవర్ణ పభాావణలట మరియు ఉపశమన్ చర్యలట పభాావణల గురితంపప: 



మచిలీపట్నం ఫషిింగ్  హార్బర్ు ర ండవ దశ అభివృద ి  పాణాళిక పాకియా నిరణాణం 
న్ందు, నిరణాణము మరియు ఆపరేషన్  దశలట కలిగి ఉంద . నిరణాణ దశలో 
వణతావర్ణంపెన పభాావం ఉంట్ుంద . ఇవి నిరణాణ కణర్యకలలప్ణలవలన్ అన్గణ ట్ ననైింగ్  
గోడలట నిరణాణం, పావేశ కణలవ వదద  త్వాకణలట, భూమ పపన్ర్ుదిర్ణ, ర్క్ిత్ త్లము 
ర్క్షణ, కేా, స్థల త్యలరీ, మరియు ఇత్ర్ సౌకరణయల కలున్, నిరణాణ యంతాాలట, 
మరియు పరికరణల ఆపరేషన్ . ఆపరేషన్  దశలో వణతావర్ణ పభాావణలట వివిధ్ 
కణర్యకలలప్ణల వలన్ అన్గణ ఎంఎఫ్ విఎస్ట , ఫిష్  హాండిా ంగ్ , వణషింగ్  మరియు 
శుభాపర్ుచుట్, వణహనాల రణకప్ో కల ర్దదద , స్వీేడ్  మరియు ఘన్వయరణి ల ఉత్ుతిత  
మరియు ప్ణర్వయేుట్ మొదలగు వణట్ివలా స్ంభవిసణత య. పీా కన్ స్ు కో్షన్  దశలోన ే
స్ర ైన్ పాణాళిక వణతావర్ణానిన అన్ుస్రించి, స్మయలన్ుకూల మరియు నిరణాణ 
మలర్గదర్ికణలట/ పామలణాలట పర్ంగణ ప్ణట్సి్టత  వణతావర్ణ పాభావణలన్ు త్గిగంచవచుి 
మరియు స్ర ైన్ ఉపశమన్ చర్యలట త్యలర్ు చేయవచుి. 

4. ఊహ ంచదగిన్ పాభావణలట మరియు ఉపశమనాలట 
4.1 భూవణతావర్ణం 

నిరణాణ దశలో భూమ వినియోగము మలర్ుత్ుంద . కణర్ణము ట్ ననైింగ్  రోడ్ , 
పపన్ర్ుదిర్ణ, ర్క్ిత్ త్లం నిరణాణాలట, భూమ/నేల కోత్కట గురి అవపత్ుంద . 
కణర్ణము త్ావాకణలట మరియు నిరణాణాలట చపేట్ువలస్ ిఉంట్ుంద  కన్ుక. ఈ స్థలంలో 
మన్ుషుయల నివణసణలట లవవప. ఇపపుడున్న హార్బర్  కణంపెా క్ి  ఖలళీ స్థలంలో 
పావేశర్హదార్ుా  మరియు స్నానహక కణర్యకామలలట అన్గణ తాతాకలిక కణరిాకటల 
కణార్ుర్ి , గోడౌన్ ల నిరణాణాలట మొదలగున్వి చపేట్ువచుి. ఈ ప్ణాజ కటు  స్థలంలో 
వయవసణయ లవదా అన్ుబంధ్ కణర్యకలలప్ణలట ఏమీ లవవప. 

 

ఉపశమన్ చర్యలట - భూవణతావర్ణం 



నిరణాణదశ 

 ఎండిఇఎఫ్  స్ిఆర్ జడ్  నోట్ిఫికేషన్ , 2011 మరియు కోస్ుల్  జోన్  మనేేజ్ మ ంట్  
ప్ణా న్ , ఆంధ్ాపదాేశ్  పాకణర్ముఫో ర్ షో్ ర్  మరియు ఇంట్ర్  ట్ నట్ిల్  సౌకరణయలట కలున్  

 భూకంప నిరోధ్క డిజ నన్ి  నిరణాణంలో ఆచరించాలి 

 నేల కోత్న్ు త్గిగంచడానికి కనిషు లలండ్  కాియర న్స్ట ని ప్ణట్ించాలి 

 పామలద పదారణి లన్ు భదాతా పామలణాలన్ు అన్ుస్రించి నిలా చయెలయలి 

ఇంట్ర్ ట్ నడల్ /పపన్ర్ుదిర్ణ: 

మొత్తము పరిమలణము 1.59 లక్షల ఘన్పప లీట్రా్ మట్ిు  పపన్ర్ుదిర్ణకట 
కణవలస్ి ఉన్నవి. ఇందులో 1,27,200 ఘన్పప మీట్ర్ుా  త్ావిాన్ మట్ిు  న్ుంచి 
మరియు మగిలిన్ 31,800 ఘన్పప మీట్ర్ుా  మట్ిుని బయట్ న్ుంచి తచెుికోవడం 
జర్ుగుత్ుంద . పపన్ర్ుదిర్ణకట ఉపయోగించే త్ావిాన్ మట్ిు  విషము కణనిద  మరియు 
కణలటషయము కణనిద . కణవపన్ స్ముద ా వణతావర్ణముపెన పతాికూల పభాావణలన్ు 
ఊహ ంచన్కకర్లవదు. 

4.2 జల వణతావర్ణం - ఊహ ంచిన్ పాభావణలట 
నిరణాణ స్ంబంధ్ కణర్యకలలప్ణలట ట్ ననైింగ్  రోడ్ లట, పావేశ కణలటవ త్వాాకణలట, 

భూమ పపన్ర్ుదిర్ణ మరియు ర్క్ిత్ త్ల నిరణాణము, కేాస్ట , ఆర్ స్ి సోా పంిగ్  హార్స , బీచ్  
లలండింగ్  సోా పప మొదలగున్వి నిరిాంచడానికి స్ివిల్  వర్క , నిరణాణ సణమలగాి స్ర్ఫరణ 
మొ|| పన్ులట చయేవలస్ ిఉంట్ుంద . ఈ పన్ులట ప్ ట్నిషయల్  ఇంప్ణక్ు  చయపిసణత య. 
త్ావాకణలట మరియు ఇత్ర్ నిరణాణ పన్ులట నీట్ిలో ట్రిబడటి్ి సణథ యని పెంచుతాయ. 
ఇద  కొంత్ స్మయం మేర్కట మలత్ామే మరియు నిరణాణ దశ వర్కే పరిమత్మ  ై
ఉంట్ుంద . ట్ ననైింగ్  గోడలట, కణలవ పావేశదాార్ం త్ావాకణలట వలన్ డెననైేజీ స్ిస్ుమ్ లో 
మలర్ుు ట్ నడ్ , కర్ంట్  మరియు పావణహం పర్ంగణ ఏర్ుడినా అవి తాతాకలికం మలత్ామ.ే 



అధ క నీట్ి పావణహము వలన్ కొంత్ కణలలనికి పాతికూల పాభావణలట త్గిగ పో్ తాయ. 
నిరణాణ స్మయంలో కణరిాకటల కణయంపప వలన్ ఉత్ుతిత  అయేయ(స్వీేడ్ ) ముర్ుగు 
కూయబిక్  మీట్ర్ుకట 20.8 ఒక రోజు ఉంట్ుంద . ఇద  చాలల త్కటకవ మరియు నీట్లిోకి 
చేరేలోపట దదనిని ట్ీాట్  చసే్ి వదులటతార్ు. నిరణాణ దశ ఏ విధ్మ నై్ దదర్ఘకణల పాతికూల 
పాభావణలట తీర్ప్ణాంత్ నీట్ి నాణయత్ స్ంబంధ ంచిన్ సణథ నిక వణతావర్ణంలో స్ంభవించవప. 
ఆపరేషన్  దశలో వణతావర్ణ పభాావణలట, యలంతిాక ఫిషింగ్  నావలట, ఆయల్  వృధాగణ 
ప్ో వట్ం వలన్, పడవల న్ుంచి వచిిన్ మగిలిన్ ర స్ిడయయస్ట  మరియు జింక్  ఐట్మ్ి  
వలన్, చేపల శుభ ా పర్చడం వలన్, ఐస్ట ప్ణా ంట్ , ముర్ుగు మరియు ఘన్వయరణి ల 
ఉత్ుతిత  లలయండింగ్  స్ెంట్ర్  వదద , యలంట్ఫిణలింగ్  పయెంట్ి  బో ట్ు రిపటర్  స్మయంలో 
లీక్  అవట్ం వలన్ స్ంభవిసణత య. ఈ పభాావణలన్ు పట్ిషుమ నై్ ఇఎంప ి దాారణ 
స్రిచేయవచుి. 

ఉపశమన్ చర్యలట 
భూగర్భజలం 

నిరణాణ ముందు దశ 

 త్ావాకం పన్ులట చేపట్ిున్పపుడు స్రియ ైన్ జాగాత్తలట ప్ణట్ించినా నీట్ి ఆకిాఫర్ి  
మరియు నీట్ ినాణయత్లో త్గుగ దలన్ు నివణరించవచుి. 

 లోతెనన్ బో ర్ు బావపల న్ుంచి భూగర్భ జలలనిన స్ిఆర్ జడ్  పరిధ లో వయేరణదు 
 ర ైన్ వణట్ర్  హార ాస్ిు ంగ్ (వర్షపపనీట్ిని నిలాచయేుట్) మరియు రీచార్జ్ ని 

ప్ోా త్ిహ ంచాలి 

 

 

ఉపరిత్లనీర్ు 
నిరణాణ దశ 



 నిరేదశించిన్ ప్ణాంతానిన దాట్ ి పన్ులట చేపట్ురణదు. వివిధ్ పన్ులన్ు మంచి 
స్మన్ాయంతోన్ు మరియు అన్ుకూలత్తోన్ు చేస్ిన్ కణలము మరియు అధ క 
ఖర్ుిన్ు నియంతిాంచవచుి. 

 ఇంధ్న్ం/ఇంజన్  ఆయల్  మరియు లూబికా ంట్ి  నిరణాణ ప్ణాంత్ం న్ుంచి 
పావణహానిన నియంతిాంచాలి. 

 కణరిాకటల తాతాకలిక గృహాలన్ు స్ర ైన్ ప్ణరిశుదియ సౌకరణయలతో హ చ్ డిఎల్ కి 
త్గిన్ంత్ దయర్ంగణ ఏరణుట్ు చయేలలి. 

ఆపరేషన్  దశ 

 వివిధ్ వరణగ ల న్ుంచి ఉత్ుతిత  అయన్ బుర్దన్ు మలన్ హో ల్స్ట లో స్టకరించి 
చివరిగణ ఎపపా యంట్  ట్ీటా్ మ ంట్  ప్ణా ంట్ (ఇట్పిి)లో ట్ీాట్  చయెలయలి. 

 స్ిఫణర్ుి చేస్ని్ పాకణర్ము నీట్ి గుణాలన్ు నిర్ంత్ర్ం పరీక్ించి వణట్ ిరిజలటు ్న్ు 
స్ంబంధ త్ ఆథారిట్ీకి తలెియపర్చాలి. 

 ఫిషింగ్  నావల ఆయల్  స్ిుల్ి  నియంతిాంచడానికి త్గిన్ భదతా్లట కలిుంచాలి. 
 ఆయల్  హాయండిా ంగ్  ప్ణాంతాల న్ుంచి ఉపరిత్ల పవాణహానిన బయట్కట వద లవ 

ముందు ఆయల్ ని విడదదయడానికి ట్ీటా్  చెయలయలి. 
 కనిషు స్స్ుండడ్  సణలిడ్ి  ఉండేట్ట్ుా  నియంతిాంచడానికి త్గిన్ చర్యలట 

చేపట్ాు లి. 
 కరాకటమౌత్ న్ు నిర్ంత్ర్ము పర్యవేకి్ంచి ట్ ననైింగ్  గోడలో స్ెడిమ ంట్  ట్ాాపింగ్ ని 

నిరా్యంచాలి. 

 

 

4.3 జీవ పరణయవర్ణం(కోస్ుల్  మరియు మ ర ైన్  ఇకణలజి) 
 ఆకణాట్ క్ (నీట్ి స్ంబంధ్) 



తీర్ప్ణాంత్ పరణయవర్ణము పావకణలట ఇత్ర్ జీవపల జీవవెనవిధ్యంలో ఎంతో 
పాధాన్మ నై్ భాగము మరియు ఇద  పరణయవర్ణ పర్ంగణ చాలల ముఖయమ ైన్ద . నిరణాణ 
పన్ులట ఎతితప్ో త్లట, త్ావాకణలట, ట్ ననైింగ్  రోడ్ , మొ||న్వి జలవణతావర్ణంలో 
మలర్ుులట చసేణత య. ట్ ట్ోా ప్ో డ్ , ట్ ననైింగ్  గోడ, కేా, రికాయేషన్  మరియు రివిట్ మ ంట్  
వంట్ ి పన్ులట నీట్ిని పాభావిత్ం చేస్ ి సణథ నిక పరణయవర్ణంలో మలర్ుులట తెసణత య. 
ట్రిబడిట్ీని అధ కం చెయయట్ం దాారణ బయోట్ామీద పతాికూల పభాావణలట 
చయపపతాయ. ఇదే పాభావణలట ఇత్ర్ పన్ులవలా కూడా ఈ దశలో కలటగుతాయ. ఇద  
కిర్ణజన్య స్ంయోగకాియ మీద పాతికూల పాభావం చయపపన్ు, త్దాారణ పెనమైరీ 
ప్ ా డకిువిట్ ిపభాావిత్మగున్ు. చాలల అనిన పాభావణలట అతి త్కటకవకణలం ఉండి నిరణాణ 
దశ వర్కే పరిమత్మ  ై ఉనానయ. ఆపరేషన్  దశలో ముర్ుగు వయరణి లన్ు శుద ి  
చెయయకటండా విడుదల చెయయట్ం వలన్ నీట్ి నాణయత్న్ు చెడగొట్ిు  పరణయవర్ణ 
కణలటష్ణయనికి ఆసణకర్ం ఉంద . ఫిషింగ్  నావల రణకప్ో కలట, నావల న్ుంచి ఇంధ్న్ం 
చిమాట్ం, యలంట్ఫిణలింగ్  పెయంట్ి  లీచింగ్ , ముర్ుగునీర్ు పవాణహము కరాకట / 
స్ముదాంలోకి వదలట్ం వలన్ పాతికూల పభాావణలట స్ంభవిసణత య. మర్మాత్ుత ల 
పన్ుల న్ుంచి వచేి పావణహాలట కూడా బలమ ైన్ కణలటషయ కణర్కం. లిట్ుర్ , ఇత్ర్ 
వద లవస్ిన్ పదారణి లట, పెరిషబుల్  మరియు పరిెషబుల్  కణని పదారణి లట ప్ణర్వయేుట్, 

ప్ణా స్ిుక్  వయరణి లట హార్బర్ు ప్ణాంతానిన అపరిశుభపార్చడమే కణకటండా మ ైకోా బియల్  లోడ్  
నీట్ిలో పెర్గడానికి దరహదపడతాయ. కణవపన్ వీట్ిని నియంతిాంచవలస్ిన్ అవస్ర్ం 
ఉంద . 

 
 

ట్ రిస్ుయోల్ (భూ స్ంబంధ్) 



నిరణాణ పన్ుల పాభావము పాధాన్ంగణ నిరణాణ ప్ణాంతానికి పరిమత్ము. భూ 
వృక్ష మరియు జంత్ుజాలంలో ఏవిధ్మ ైన్ న్షుం ఉండదు. దదనికి కణర్ణం నిరణాణ 
ప్ణాంత్ంలో చపెపుకోదగగ వృక్ష మరియు జంత్ు స్ంపద లవదు. ఘన్ మరియు దవా వయరి్ 
పదారణి లట ఉత్ుతిత  ఆపరేషన్  దశలో వణతావర్ణంపెన పాభావణనిన చయపపతాయ. కణని 
స్ర ైన్ ఉపశమన్ చర్యలట చేపట్ిుత ేఅవి వణతావర్ణంపెన దదర్ఘకణల పభాావం చయపలవవప. 

ఆపరేషన్  స్మయంలో ఉత్ుతిత  అయేయ ప్ లటయట్ ంట్ి  చాలల త్కటకవ మరియు 
అవి వణతావర్ణంపెన పమాుఖమ ైన్ ఒతితడిని కలటగజేయలవవప. ఘన్ మరియు దవా వయరి్ 
పదారణి లట ఉత్ుతిత  ఆపరేషన్  స్మయంలో వణతావర్ణంపెన కొంత్ పాభావణనిన 
చయపపతాయ. కణని స్ర నై్ యలజమలన్య పదిత్ులట ప్ణట్ిస్టత  భూవణతావర్ణంపెన దదర్ఘకణల 
పాభావణనిన చయపలవవప.  

జీవ పరణయవర్ణం - ఉపశమన్ చర్యలట 
నిరణాణ దశ 

 నిరణాణం పూరిత అయలయక స్బ్ ట్ నడల్  మరియు ఇంట్ర్  ట్ నడల్  సణథ నానిన వణట్ ి
అస్లట కంట్ూర్ ల సణథ నానికి పపన్ర్ుదిర్ణ. 

 మర్ుగుదొడాన్ు స్ెపిుక్  ట్ాయంక్ి , సో క్ పటి్ి  స్కామంగణ జత్ చేస్ ి పరశిుభామ ైన్ 
ప్ణరిశుదియ పామలణాలట నిర్ాహణ మరియు కనిషు వణతావర్ణ పాభావణలట 
ఉండేట్ట్ుా  చయడట్ం. 

 మడఅడవపల వజెిట్షేన్ ని నాశన్ం చేయరణదు. ముఖయంగణ బఫర్ జో న్ లో 
మరియు కరాకట స్రిహదుద  ప్ణాంత్ంలో. 

 

 

 

ఆపరేషన్  దశ 



 ట్ీాట్ మ ంట్  చెయయకటండా వయరణి లన్ు, పావణహాలన్ు మరియు చతె్తన్ు నీట్ిలోకి 
వదలరణదు. 

 వయరణి లట ప్ణర్వేయుట్కట కవర్ డ్  వణయట్స్ట ని అందుబాట్ులో ఉంచాలి. వయరణి లన్ు 
వణట్ికి నిరిేశించిన్ స్థలములో సణథ నిక గణా మపంచాయతీ నిరా్యంచిన్ చోట్ 
ప్ణర్వేయలలి. 

 ఫిష్  హాయండిా ంగ్  మరియు వేలం ప్ణాంత్ం న్ుంచి వచిిన్ ముర్ుగునీట్ిని 
స్కామంగణ శుద ి  చేస్ని్ త్ర్ువణత ేనీట్లిోకి వదలలలి. 

 స్ెుంట్  ఇంజన్  ఆయల్  మరియు లూబిాకంట్ి  కేాస్ట /లలండింగ్ /బెరితంగ్  సణథ నాల 
న్ుంచి స్టకరించడానికి పతాేయకమ నై్ ర ండు ప్ ర్లట కలిగిన్ కంట్ నన్ర్ి  
ఉపయోగించాలి. వీట్ిని ఆయల్  రిస్ెపషన్  షెడ్ లో ఉంచాలి. 

 ఘన్వయరణి లని ఎయర్ ట్ నట్  కంట్ నన్ర్ి  మరియు బుట్ులలో స్టకరించాలి. ఇవి 
హార్బర్  కణంపెా క్స్ట లో పతాేయక సణథ నాలోా  ఉంచుతార్ు. ఈ వయరణి లన్ు స్టందదాయ 
మరియు ర్సణయనిక వయరణి లటగణ గురితంచి స్టకరించాలి.  

 పామలదవసణత్ుత  అంత్రంిచిపో్ త్ున్న స్ముదాజాత్ులట పట్ుు బడిలో వచిిన్ట్ లా త ే
వెనల్స   ల నఫ్  ర స్ికయ సణాకడ్ , ఫణర స్టు   డిప్ణర్ట్ మ ంట్  వణరి స్యచన్ల పాకణర్ము తిరగిి 
నీట్ిలోకి వద లివేయలలి. పో్ బింగ్  (poaching) స్ంబంధ ంచి స్మలచార్ం ఉంట్ ే
వెంట్నే త్గిన్ అథారిట్ీకి అన్గణ ఫణర స్టు   కన్జ రేాట్ర్  ఆఫీస్ు, గుంట్ూర్ుకట 
తెలియపర్చాలి. 

 అవగణహన్ కణర్యకామలలట: జీవ వెనవిధ్య పరిర్క్షణ - మ ర ైన్  మరియు ట్ రసి్ుయోల్  
- ముఖయంగణ ర్క్ించబడే జాత్ులట వెనల్స   ల నఫ్  ప్ ా ట్ క్షన్  యలక్ు , 1972పెన ఫణర స్టు  
డిప్ణర్ట్ మ ంట్ , గణా మ పంచాయతీ వణరి స్హకణర్ంతో నిర్ాహ ంచాలి. అందరిని 
ఇందులో భాగసణామయం చయెలయలి. సణథ నిక బడపిిలాలట, మత్ియకణర్ మహ ళ్లట 
ప్ణలగగ నటే్ట్ుా  ప్ోా త్ిహ ంచాలి. 



4.4 గణలి వణతావర్ణం పాభావణలట 
నిరణాణ స్మయంలో దుముా ఉత్ుతిత  మరియు ఫపయగిట్ ల్  ఎమషన్  వహె కల్ి  

న్ుంచి, నిరణాణ వయరణి లట ప్ణర్వేయుట్ మొ||న్వి పాధాన్ కణలటష్ణయలట. ఇవి గణలి 
నాణయత్న్ు పభాావిత్ం చసేణత య. డజీిల్  దహన్ం నిరణాణ యంతాాలలో ఒక పాధాన్మ ైన్ 
వణయుకణలటషయం. అయత ే ఈ పాభావణలట తాతాకలికం మరియు నిరణాణ 
స్మయంలోన ేపరిమత్ం.  

ఆపరేషన్  స్మయంలో ఫషిింగ్  నావల న్ుంచి విడుదలయేయ పదారణి లట 
మరియు వణహన్ రణకప్ో కల ర్దదద  వలన్ విడుదలయేయ పదారణి లట కణలటషయ కణర్కణలట. 
అయతే నిరిిషు మేనజే్ మ ంట్  పణాాళిక దాారణ వీట్నిి త్గిగంచవచుి. 

గణలి- వణతావర్ణం - ఉపశమన్ చర్యలట 

నిరణాణ దశ 

 నిర్ంత్ర్ం నీట్ిని చిమాడం దాారణ నిరణాణ ప్ణాంత్ంలోని దుముా, ధ్యళిని 
అరికట్ువచుి. 

 వణహనాలట మరియు ఇత్ర్ యంతాాల న్ుంచి వచేి ప్ గ విడుదలన్ు 
నియంతిాంచడానికి వణలిడ్  ఎమషన్  కంట్ోా ల్  స్రిుఫికేట్  ఉన్న వణట్ిన ే
వినియోగించాలి. 

 మట్ిు  మరియు భారీ పదారణి లన్ు ర్వణణా స్మయంలో మూస్ ిఉంచాలి. 
 కణరిాకటలట దుముా మరియు ఇత్ర్ వణయు కణలటషయ కణర్కణల న్ుంచి 

ర్క్ించడానికి మలస్టక  వణడాలి. 
 ఫపయగిట్వి్  పరిుకటయలవట్  విడుదలన్ు నియంతిాంచడానికి మరియు అవి గణలిలోకి 

వణయపించకటండా ఉండట్ానికి ఎంకోా జర్ి  వణడాలి. 

ఆపరేషన్  దశ 



 నిర్ంత్ర్ము నీట్ిని చిమాట్ం దాారణ శుభామ నై్ వణతావర్ణానిన 
నిర్ాహ ంచవచుి మరియు ఫపయగిట్ివ్  దుముాని అరికట్ువచుి. 

 ఫిష్ , ఐస్ట , మరియు ఇత్ర్ పదారణి లన్ు త్యలర్ు చసే్ట వణహనాలన్ు వణలిడ్  
ఎమషన్  కంట్ోా ల్  స్రిుఫికేట్  ఉన్నవణట్ిని ఉపయోగించాలి మరియు కణర్ుా  
అన్ లీక్ డ్  పటె్ోా ల్  ఉపయోగించేవి వణడాలి. 

 గణలి నాణయత్ పర్యవేక్షణన్ు పతాి ర ండు స్ంవత్ిరణలకట నిర్ాహ ంచాలి ఎపిపిస్ిబి 
మలర్గదర్ికణలకి అన్ుగుణంగణ. 

4.5 శబి వణతావర్ణ - పాభావణలట 

నిరణాణ స్మయంలో శబదం మషన్రీ మరియు ఎకిాప్ మ ంట్  కదలికలట 
మరియు ఆపరేషన్  వలన్, అలలగే హాయండిా ంగ్ , లోడింగ్ , అన్ లోడింగ్  మ ట్ీరియల్ి  
వలన్ శబిం ఉంట్ుంద . మకిర్  మషన్ , కాేన్ి , వింబ్  మషన్ి , డంపర్ి , పిల్ డెనవైర్ి  
ఆపరేషన్  వలన్, ట్ాక్ి  కదలికల వలన్ శబిం ఉత్ుతిత  అవపత్ుంద . దగగర్లో ఉన్న 
గణా మం మచిలీపట్నం 2కి.మ. దయర్ం. మరియు స్మీపంలో నివణస్ ప్ణాంతాలట లవవప 
కన్ుక శబిపాతికూల పభాావణలట నిరణాణ స్మయంలో అతిత్కటకవ. అయనా దదనిన 
వద లవయడానికి వీలటలవదు. పాభావం తాతాకలికం మలత్ామే. ఆపరషేన్  స్మయంలో 
ఎంఎఫ్ విఎస్ట  రణకప్ో కలట, వణహనాల ర్వణణా, వణహనాల హార్న్ లట, చపేలట మరియు 
ఇత్ర్ స్ర్కటల లోడింగ్  మరియు అన్ లోడింగ్  వలన్ శబిం ఉత్ుతిత  అవపత్ుంద . 
అపరేషన్  స్మయంలో వణహనాల రణకప్ో కలట అధ కమవాడం వలన్ కలిగే శబిం అంతా 
ముఖయమ నై్ద  కణదు. ఇవి తీవాంగణన్ు మరియు నిర్ంత్ర్ంగణ ఉండవప. దదనివలన్ 
సణథ నిక నివణసణలకట ఏ విధ్మ ైన్ మతిమీరిన్ భంగం కలగదు. 

 

శబి వణతావర్ణము - ఉపశమన్ చర్యలట 



నిరణాణానికి ముందు దశ 

 అమలట చేస్ట ఏజ నీి / కణంట్ాా కుర్ు నిరణాణ కణరిాకటలకట నిరణాణ యంతాాలట / 
పరికరణల పనితీర్ుపెన వణతావర్ణ అవస్రణలట మరియు సణథ నిక స్ునినత్మ ైన్ 
విషయలల దృషిులో ఉంచుకొని శిక్షణనిసణత ర్ు. 

నిరణాణ దశ 

 శబాి నిన త్గిగంచడానికి అవస్ర్మయేయ నిరిిషు  చర్యలట అమలట పరిచ ే ఏజ నీి / 
కణంట్ాా కుర్  తీస్ుకటంట్ార్ు. అవి డంపింగ్ , అబాజ ర్ పషన్ , డిస్ిపటషన్  మరియు డపిిా క్షన్  
పదిత్ులట మరియు ఇత్ర్ పదిత్ులట. సౌండ్  ఎంకోా జర్స్ట ని ఏర్ుర్చుట్, మఫా్ర్స్ట ని 
వినియోగించాలి. శబి కణర్ణానిన ఐసో లవట్ర్  పెన మౌంట్  చయెయట్ం మొ|| 

 డిజి స్ెట్స్ట కి ఎక్స్ిుక్  ఎంగోా స్ర్ి  మరియు స్ెనలన్స్ట ర్ి  త్గిలించుట్ వలన్ శబాి నిన 
ప్ణామలణిక సణథ య వర్కట త్గిగంచవచుి. 

 అమలట పరిచ ేఏజ నీి స్రిగణ నిర్ాహ ంచబడే ఎకిాప్ మ ంట్స్ట న ేవణడాలి 

 ఎవర ైతే 85డిబి(ఎ) శబాి నికి మంచిన్ చోట్ పనిచేసణత రో వణళ్ళళ త్పునిస్రిగణ చెవిని 
ర్క్ించే పరికరణలట వణడాలి. 

ఆపరేషన్  దశ 

 వణహనాల హార్న  మీద ఆంక్షలట విధ ంచాలి 

 పగట్ిపూట్ పన్ులన్ు పో్ా త్ిహ ంచాలి 

 నిర్ంత్ర్ శబి పర్యవేక్షణ చెయలయలి వణతావర్ణ నాణయత్న్ు నిర్ాహ ంచడానికి. 

 

 

4.6 ఘన్ వయరణి లట - ఊహ ంచదగిన్ పాభావణలట  



నిరణాణ దశ మరియు ఆపరేషన్  దశలలో ఘన్వయరణి ల ఉత్ుతిత  అనివణర్యము. 
నిరణాణ స్మయంలో ఉత్ుతిత  అయయే ఘన్ వయరణి లట డెబిాస్ట , నిరణాణ వయరి్ం, నిరణాణానికి 
ఉపయోగించగణ వద లవస్ిన్ లోహ ఐట్మ్ి , స్టుర్ి  మరియు కిాప్ మ ంట్ి , ట్ నర్ి , 
డెాస్ెల్ /బేట్రీస్ట  మొ|| దదనితో ప్ణట్ు తాతాకలిక కణరిాకటల కణయంపపల న్ుంచి వచేి 
డొమ స్ిుక్  వయరణి లట. ఇవి నీట్ి వన్ర్ులలోకి చరిేతే నేల మరియు నీట్ిపెన పాభావణలట 
చయపపతాయ. నిరణాణ స్మయంలో పాభావణలట తాతాకలికము మరియు నిరణాణ 
కణలలనికి పరిమత్ం. ఆపరేషన్  స్మయంలో ఘన్వయరణి లట - ఫషి్ ఓఫల్ి , పనికిరణని 
ఫిష్ భాక్స్ట లట, ఉపయోగించిన్ ప్ణా స్ిుక్  సణమలన్ుా , రోప్ి , నెట్ి , డెాస్ెల్ /బేట్రీ మొ||. 

దదనితోప్ణట్ు హార్బర్  కణంపెా క్ి  లోపల ఈట్రీ, డారిాట్రీ న్ుంచి వచేి  వయరణి లట, ఈ 
వయరణి ల పభాావము నలే, ప్ణరిశుదియం మరియు నీట్ ి నాణయత్పెన ఉంట్ాయ. ఈ 
స్మయంలో పాభావణలట నిర్త్ర్ము ఉంట్ాయ. కణవపన్ ఈ పభాావణలన్ు త్గిగంచడానికి 
స్ర ైన్ యలజమలన్య పాణాళిక అవస్ర్ము. 

వయరణి ల యలజమలన్యము 

నిరణాణ దశలో 

 ఘన్వయరణి లన్ు నిర్ంత్ర్ం స్టకరించి కవర్స  వణయట్ లో ఉంచుతార్ు. త్దాారణ 
వణట్ిని గణా మ పంచాయతీ నిరిేశించిన్ స్థలంలో ప్ణర్వేసణత ర్ు. 

 రీస్ెనకిలబుల్  వస్ుత వపలన్ు ప్ణర్బో సణత ర్ు లవదా రీస్ెనకలర్స్ట కి అముాతార్ు. 
 విషపూరిత్ వయరణి లట డెనసై్ెల్ి /ఏస్ిడ్  బేట్రీస్ట  వంట్ివి విడిగణ స్టకరించి రీస్ెనకార్స్ట కి 

అమాడం లవదా వణట్ికి నిరిేశించిన్ స్థలంలో ప్ణర్వేసణత ర్ు. 
 కణరిాకటల కణయంపపల న్ుంచి వచిిన్ డొమసే్ిుక్  వయరణి లన్ు స్టకరించి కవర్స  

వణయట్స్ట లో ఉంచి త్ర్ువణత్ గణా మ పంచాయతీ నిరిేశించిన్ స్థలంలో ప్ణర్వసేణత ర్ు. 
 అమలటపరిచ ే ఏజనీి/కణంట్ాా కుర్ు వద లవస్ని్ ఎకిాప్ మ ంట్స్ట ని, డిబిాస్ట ని 

తీస్ివయేలలి మరియు నిరణాణం అయప్ోయలకణ ఆ ప్ణాంతానిన శుభాపర్చాలి. 



ఆపరేషన్  దశ 

 చెడపి్ో యన్ మరియు తీస్ివసే్ిన్ పట్ుు బడిచసే్ని్ పదారణి ల భాగణలట, ఓఫల్ి , 
బెన-కణయచ్, మరియు కమరిషయల్  విలటవలవని చిన్న చేపలట మొ|| వణట్ిని 
లలయండింగ్ , బెరితంగ్ , వలేం మరియు పటకేజింగ్  స్థలలల న్ుంచి తీస్ివేస్ ి
మూస్ివపన్న వణట్స్ట లో ఉంచాలి. త్ర్ువణత్ చివర్గణ నిరిేశించిన్ ప్ణాంతాలక ి
త్ర్లించాలి. 

 ఫిష్  ఓఫల్ి ని స్ెవరేట్  ప్ణా స్ిుక్  డామ్స్ట లో గణలి దయర్ని కవర్ లో ట్ నట్ గణ ఉంచాలి. 
దదనివలన్ కాిమకరట్కణలట మరియు జంత్ువపలట చెతాత చెదార్ం చయెయకటండా 
ఉంట్ాయ. 

 వణట్స్ట లో ఉంచిన్ ఘన్వయరణి లన్ు చివరగిణ వణట్ికి నిరిేశించిన్ స్థలలలోా  
ప్ణర్వేయలలి. ప్ణా స్ిుక్  కంట్ నన్ర్ి , ప్ణలిథ న్  స్ంచుల వణడకణనిన లలండింగ్  స్ెంట్రోా  
నిరోధ ంచాలి. 

4.7 సణమలజిక - ఆరిిక పరణయవర్ణం - ఊహ ంచిన్ పభాావణలట 
 నిరణాణదశ 

నిరణాణ దశలో కణరిాకటలట, కొంత్మంద  కటట్ుంబాలతో ప్ణట్ు నిరణాణ స్థలం 
వదద  నివణస్ముంట్ార్ు. కణవపన్ సణథ నికంగణ లభించే మౌలిక సౌకరణయలట మరియు 
వన్ర్ులపెన ప్ో ట్ీ ఉంట్ుంద . వణరికి స్రిపడ ేసౌకరణయలట కలిుస్టత , చాలలమంద  దగగర్లోని 
గణా మలల న్ుంచి వసణత ర్ు కన్ుక దదర్ఘకణల పాతికూల పాభావణలట నీర్ు, పవర్ , ర్వణణా, 
కముయనికేషన్ , చదువప మరియు కమూయనిట్ి హ ల్త్ కి స్ంబంధ ంచి సౌకరణయల 
వినియోగించడంలో ఉండవప. 

ఆపరేషన్  దశలో అస్హయకర్మ ైన్ వణస్న్ కరానింగ్ , పటకింగ్ , సోు రేజ్  మరియు వేలం 
పాదేశణల న్ుంచి రణవచుి. దదనిని స్ర ైన్ యలజమలన్య పణాాళిక దాారణ నివణరించవచుి. 
ఫిషింగ్  హార్బర్ు ర ండవ దశ అమలట పరిచడంలో చానెల్ మౌత్  న్ుంచి మరియు 



హార్బర్  బేస్ిన్  న్ుంచి మట్ిు  తొలగించబడున్ు. పాస్ుత త్ం మట్ిు  పటర్ుకటపో్ వడం వలన్ ఈ 
ప్ణాంత్ం ఫషిింగ్ కి పతాిబంధ్కంగణ ఉన్నద . దానివలన్ హార్బర్ న్ు పూరితగణ 
ఉపయోగించుకోలవక పో్ త్ునానర్ు. ఇపపుడు నిరేదశించిన్ అభివృద ి  నిరణాణం దదర్ఘకణల 
మత్ియకణర్ుల కోరికన్ు తీర్ుస్ుత ంద . ఆ విధ్ంగణ ఈ ప్ణాజకటు  మత్ియస్ంపద ఉత్ుతితని 
పెంచి సణన్ుకూల పభాావణనిన చయపపత్ుంద . దదనివలన్ ఆదాయం పెర్ుగుత్ుంద , 
ఉప్ణధ  అవకణశణలట మ ర్ుగవపతాయ మరియు మొత్తం మీద ఈ ప్ణాంత్ ఆరిిక మరియు 
పరణయవర్ణ ఆరోగయం మ ర్ుగవపత్ుంద . త్దాారణ రణషు ంో అభివృద ి  చెందుత్ుంద . ఇకకడ 
ఏ విధ్మ ైన్ పజాలన్ు త్ర్లించడం లవదా భూమ న్షుప్ో వడం లవదా సణథ నిక పాజల ఉప్ణధ  
అవకణశణలట కోలోువడం జర్గదు. ఈ ప్ణాజకటు  ప్ణాంత్ంలో ఏ విధ్మ ైన్ చారతి్ాక 
లలండ్ మలర్క్ /ఆరికయలలలజికల్  స్థలలలట గణని లవవప. 

5. ఎనిారణన్ మ ంట్  మనజే్ మ ంట్  ప్ణా న్ (ఇ.ఎం.ప)ి పరణయవర్ణ నిర్ాహణ పణాాళిక 

ఉపశమన్ చర్యలన్ు అన్ుస్రిస్యత  కణలటషయ త్గిగంపప, వన్ర్ు పరిర్క్షణ, 

వణతావర్ణము మరియు సణమలజిక భదాత్ వంట్ివి దశల కణర్యకలలప్ణలన్ు దృషిులో 
ఉంచుకటని ఇఎంపిని త్యలర్ు చయేడమ నై్ద . 

 1) నిరణాణానికి ముందు దశలో ఇఎంప ి

 2) నిరణాణ దశలో ఇఎంపి 
 3) ఆపరేషన్  దశలో ఇఎంప ి

 పరణయవర్ణ యలజమలన్య పణాాళిక(ఇఎంపి) నిరిేశించిన్ ఫిషరీస్ట  హార్బర్ కి అన్ుకూల 
పాభావణలన్ు గరిషుం చయెయడానికి, పాతికూల పభాావణలన్ు త్గిగంచడానికి స్యచించడమ నై్ద . 
 

5.1 భూవణతావర్ణం 

నిరణాణ స్మయంలో ఉపయోగించడానికి కణవలస్ిన్ ఉపరిత్ల ర్హదార్ులన్ు 
బాా క్  ట్ాపింగ్  చసే్టత  ఫపయగిట్ివ్  డస్టట్ ని నివణరించవచుి. కొా త్త  కణారీలన్ు పాతిప్ణద ంచ 



లవదు మరియు నిరణాణ పదారణి లన్ు ఇపపుడు పనిలో వపన్న కణారీల న్ుంచ ే
అధ్యయన్ ప్ణాంతానికి బయట్ న్ుంచి స్మకూర్ుికోవణలి. కణవపన్ ప్ణాజకటు  
పాతిప్ణద త్ులట కణారి సాో ప్  స్ెుబిల నజేషన్ కి స్ంబంధ ంచి యలజమలన్య చర్యలట అమలట 
పర్చన్కకరాేదు. 

5.2 ఘన్వయరణి ల తొలగింపప 
అనిన వయరణి లట రిస్ెనకిల్స   మరియు తిరిగి ఉపయోగించ త్గిన్వి అయ ఉంట్ాయ. 

కణవపన్ వద లవస్ిన్ పదారణి లన్ు స్టకరించి రిస్ెనకిాంగ్ , పటపర్ , ప్ణా స్ిుక్ , గణా స్ు, 
అలటయమనియం మొదలగున్విగణ విభజించాలి. స్టందదయా పదారణి లిన కంప్ో స్టట్ గణ 
మలర్ివచుి. వయరణి లన్ు విడవిిడ ికంట్ నన్ర్స్ట లో జీవశ ైధ లయత్కట అన్ువెనన్వి మరియు 
జీవశ ైధ లయత్కట అన్ువపకణనివిగణ విభజించాలి. తేలియలడ ే చతె్తన్ు చిన్నపడవల 
స్హాయంతో స్ుకప్ నటె్  ఉపయోగించి లవదా ర ండు నావల స్హాయంతో తేలియలడే నెట్  
బూమ్ ని ఉపయోగించి సణథ నిక పంపింగ్  ప్ణాంత్ం న్ుంచి స్టకరించవచుి. 100లీట్రా్ 
ప్ణా స్ిుక్  డామ్ి  ఎయర్ ట్ నట్  లిడ్స్ట లో ఉన్నవి తీస్ుకటవచిి ఫిష్  మలర కట్  లవదా యలర్స  
పడవల న్ుంచి ఓపపల్స్ట ని స్టకరించాలి. ఇత్ర్ స్టందదయా ఫిష్ వయరణి లన్ు కేా మరియు 
వేలం హాలట న్ుంచి స్టకరించి గణలి చొర్బడని కంట్ నన్ర్ లో ఉంచి త్ర్ువణత్ స్టందదాయ 
వయరణి ల కంప్ో స్టు   త్యలర్ుచేస్ట చోట్కట, సణథ నిక బయోమ కణనికల్  కంప్ో స్ుర్  వదదకట గణని 
పంపించాలి. 

5.3 నీట్ి పరణయవర్ణం 

నీట్ి కణలటష్ణయనికి పాధాన్ మూలం నిరణాణ స్మయంలో మరియు ఆపరేషన్  
స్మయంలోన్ు కణరిాకటలట మరియు ఉదరయగుల వలన్ ఉత్ుతిత  అయేయ ముర్ుగు నీట్ ి
కణలటష్ణయనిన త్గిగంచడానికి త్గిన్నిన మర్ుగుదొడుా , ఒక స్ెపిుక్  ట్ాయంక్ కి కన్కటు  
అయయేట్ట్ుా  నిరిాంచాలి. ఆపరషేన్  దశలో ముర్ుగునీర్ు ఉత్ుతిత కి పాధాన్ కణర్ణం 
చేపలశుభపార్ుచట్కట, వేలంహాల్  శుభా పర్చట్ానికి వణడే నీట్ి పావణహం, అడిానిస్టు టో్ివ్  
బాా క్ , మర్ుగుదొడా న్ుంచి ముర్ుగు ఉత్ుతిత  అయ స్ెపిుక్  ట్ాయంక్ లో ట్ీాట్  



చేయబడుత్ుంద . ముర్ుగున్ు శుద ి  పర్చడానికి ఎపపా యంట్  ట్ీటా్ మ ంట్  ప్ణా ంట్ ని 
పాతిప్ణద ంచడమ నై్ద . 

5.4 స్ముద ావణతావర్ణంపెన డెాడిజ ంగ్  పభాావణలన్ు నియంతిాంచుట్ 

కోస్ుల్  వణతావర్ణంపెన నిరణాణ స్మయంలో పాభావణలట ముఖయంగణ ఇంట్ర్  
ట్ నడల్  ఫటజ్ లోని కణర్యకలలప్ణల వలన్ ఫషిింగ్  హార్బర్  నిరణాణం కణర్ణంగణ 
స్ంభవిసణత య. కణవపన్ యలజమలన్య వూయహంలో భాగంగణ వివిధ్ కణర్యకలలప్ణలన్ు 
బాగణ స్మన్ాయపర్చి ఆపిుమ ైడ్  చయెయడంవలన్ కణలము వృధాన్ు, అధ క ఖర్ుిన్ు 
నియంతిాంచవచుి. ఈ చర్యలట కాింద ఇవాడమ నై్ద . 
 పరిర్క్షణ వూయహంలో భాగంగణ, ఫిష్  బీాడింగ్  స్ీజన్ (ఏపిలా్  15 న్ుండి జూన్  14)లో 

త్ావాకణలట చేపట్ుబడవప. దదనికి అన్ుగుణంగణ డెాడజర్ లకి స్ుిల్  ర సణున్ి  కిట్ి  
అమర్ుసణత ర్ు మరియు డెాడిజ ంగ్  పరిమత్ పదితిలో చేపడతార్ు. దదనివలన్ మ ర ైన్  
వణతావర్ణంపెన పభాావము త్గుగ త్ుంద . 

 డెాడిజ ంగ్  మరియు నిరణాణ పన్ులన్ు పణాాళికణ పర్ంగణ ఒక పట్ిుకణ పదితిలో 
మత్ియకణర్ులట మరియు స్ముదా పరణయవర్ణంపెన పాభావణలన్ు త్గిగంచే విధ్ంగణ 
చేపట్ాు లి. దదనికొర్కట ప్ణాంత్ంలో ఇంధ్న్ స్ుిలవా జ్ /ఇంజన్  ఆయల్  మరియు 
లటబాిక ంట్ి  ట్ాాప్  చయెయడానికి అవస్ర్మ నై్ విధానాలన్ు వణట్ ి పాభావణలన్ు 
బెంథస్ట పెన త్గిగంచడానికి ఏర్ుర్చబడున్ు. 

 స్రిపడా తాతాకలిక కణలనీలట నిరణాణ కణరిాకటల కొర్కట హ ైట్ నడ్  
ల వల్ (హ చ్ ట్ఎిల్ )కి దయర్ంగణ అవస్ర్మయేయ ప్ణరిశుదియ సౌకరణయలన్ు మరియు 
ముర్ుగు ట్ీటా్ మ ంట్  చర్యలతో నిరిాంచబడున్ు.  

 నిరణాణ శిధ లలలన్ు(నిరణాణ డిబిాస్ట ) స్ుర్క్ిత్ంగణ నిరిేశించిన్ ప్ణాంతాలకట త్ర్లించి 
ప్ణర్వేయలలి. 



 త్గిన్నిన స్ంఖయలో బార గస్ట ని ఉపయోగిసణత ర్ు. డెడాిజడ్  మ ట్ీరియల్  డంపింగ్ , ర్వణణా 
మరియు ప్ణర్వయేుట్ ప్ణాజకటు  స్ెనట్ కట మరియు నిరేదశించిన్ డంపింగ్  స్ెనట్  
స్ిఆర్ జడ్  లిమట్ి  దాట్ి ఉన్న చోట్కట చేర్ిడానికి ఉపయోగిసణత ర్ు. 

 డెాడ్జ్ డ్  మ ట్ీరియల్  ప్ణర్వేయుట్కట వసే్టు   కన్ స్ెనన్ మ ంట్  నోట్ి  త్యలర్ు చసే్ ి
డాకటయమ ంట్  చెయలయలి. 

 డెాడిజ ంగ్  స్మయంలో ఆకిాయస్ట  డిసణజ ర్జ  స్ముదంాలోకి నివణరించాలి. 
 నిరణాణం పన్ులట పూరిత అయలయక ప్ణాజ కటు  ప్ణాంతానిన ఇంట్ర్ ట్ నట్ల్  ప్ణాంత్ంతో స్హా 

శుభాపర్చాలి మరియు మగిలిన్ ఐట్మ్ి  మరియు డిసణిర్జ  పదారణి లన్ు 
తొలగించాలి. 

5.5 ఆయల్  కణలటషయ నివణర్ణ 

ఆయల్  కణలటషయ నియంత్ాణ ఫషిింగ్  హార్బర్  కణర్యనిరణాహక పాతినిధ  
అవస్ర్మ నై్ చర్యలట తీస్ుకోవణలి. అవి... 

 నావల న్ుంచి వచేి ఆయలీ వయరణి ల కొర్కట తీర్ం ఆధారిత్ రిస్ెపషన్  సౌకరణయలట 
కలిుంచాలి. 

 బంకరింగ్  స్మయంలో లీకటలన్ు త్గిగంచాలి 

 ఒకవేళ్ పధాాన్ ఆయల్ స్ిుల్  స్మీపంలో ఏర్ుడిత ే అదుపప చయేుట్కట 
మరియు శుభాం చేస్ట వణరికి స్హాయపడాలి. 

5.6 ఆయల్  స్ిుల్ి  నియంత్ణా 

స్మీపంలో ఆయల్ స్ుిల్  ఏర్ుడిత ే ఫిషరీ హార్బర్  అధ పతి స్ిుల్ ని 
అదుపపచయేు మరియు శుభాం చేస్ట ట్ీమ్ కి స్హాయలనిన అంద ంచాలి. పతాిప్ణద త్ 
ఫిషరీ హార్బర్  స్ెనజున్ు బట్ిు  మ కణనికల్  కంట్ నన్ మ ంట్  బూమ్ి  త్ర్హాలో 
స్యచించడమ ైన్ద . బూమ్ి  స్ెరడీింగ్ ని నిరోధ ంచి ఆయల్  రికవరీని శులభత్ర్ం 
చేసణత య. 



5.7 గణలి వణతావర్ణం 

 ఉదాగ రణల నివణర్ణ 

 ఈ కాింద  చర్యలట వణయుకణలటషయ నివణర్ణకట స్యచించడమ నై్ద  
 నిరణాణ ఎకిాప్ మ ంట్ి  నిర్ాహణ కణంట్ాా కుర్ు బాధ్యత్. అవి స్రిగణ పనిచేస్,ి 

ఎకణజ స్టట్ న్ు త్గిగంచుట్కట చయడాలి. 
 నిరణాణ ఎకిాప్ మ ంట్  మరియు వణహనాలన్ు ఉపయోగించని స్మయంలో 

ఆపపచసే్ి ఉంచాలి. 
 నిరణాణ వణహనాలన్ు అన్వస్ర్ంగణ నిశిలంగణ ఉంచట్ానిన నిరోధ ంచాలి. 
 స్మరి్వంత్మ ైన్ ట్ాాఫిక్  నిర్ాహణన్ు అమలట చయేలలి. 
 స్బ్ ప్ణాజకటు  పన్ులవలన్ కలిగే ర్హదార్ుల డమేేజిని వెంట్నే కన్ుగొని స్ర ైన్ 

మర్మాత్ుత లట మరియు నిర్ాహణ పన్ులట చపేట్ాు లి. 

డిజి నెట్ి  వలన్ కలిగే వణయుకణలటషయ నియంత్ాణ 

స్ెంట్ాల్  ప్ లటయషన్  కంట్ోా ల్ బో ర్ుస (స్పిిస్ిబి) ఉదాగ రణల పరిమతిని 800క డబూా య 
జ నెరేట్ర్స్ట కి జారీ చసే్ింద . ఆ పామలణాలన్ు కణంట్ాా కుర్  డిజి స్ెట్ి  ఆపరేషన్ కి 
ప్ణట్ించాలి. 

వణహనాలట ఎకటకవ అవట్ం వలన్ కలిగే కణలటషయ నియంత్ాణ 

పామలణాకట మంచి ప్ లటయట్ ంట్స్ట ని విడుదల చసే్ట వణహనాలన్ు ప్ణాజకటు  
నిరణాణం మరియు ఆపరేషన్  దశలో అన్ుమతించరణదు. వణహనాలట మరియు 
నిరణాణ ఎకిాప్ మ ంట్ లకట ఇంట్ర్నల్  డివెనస్ట లట అన్గణ కట్ల నట్ిక్  కన్ార్ుర్ి  స్ిఓ 
మరియు హ చ్ స్ి విడుదలన్ు త్గిగంచడానికి అమరణిలి. 

పాతి మూడురోజులకట ఒకసణరి నీట్ిని చిలకరించాలి నిరణాణ ప్ణాంత్ంలో, 
హాల్ రోడ్ి  మరియు ఇత్ర్ రోడ్ి  మీద. ర్వణణా స్మయంలో ట్ాక్ లన్ు కవర్  చయెలయలి. 



దానివలన్ ఫపయగిట్వి్  డస్టట్ ని మరియు త్విాన్ మట్ిు  రేణువపలట తిరిగి 
స్స్ుండవడానిన నిరోధ ంచవచుి. 

నిరణాణ పన్ులోా  విధ్ులట నిర్ాహ ంచే స్బిబంద కి ర్క్షణ ఎకిాప్ మ ంట్ి  అన్గణ 
డస్టు  మలస్టక్ లట, ఇయర్  పాగ్ి , గమ్ బూట్ి , గోా వ్ి  మొదల నన్వి స్మకూరణిలి. 

డెలివరి ట్ాకటకలట లవదా ఇత్ర్ ఎకిాప్ మ ంట్స్ట ని నిశిలంగణ ఎకటకవస్టపప 
ఉంచడానిన నిరోధ ంచాలి. 

5.8 శబి నియంత్ాణ 

ర్హదారి వెంబడి గాీన్ బలె్ు   అభివృద ి  చయెలయలని పాతిప్ణద ంచడమ ైన్ద . స్రగిణగ  
పనిచేస్ట ఎకిాప్ మ ంట్  మరియు వృతితపర్మ ైన్ భదాతాద  ఆరోగయ పమాలణాలట కలిుంచుట్ 
కణంట్ాా కురా్ బాధ్యత్. నిరణాణ ఎకిాప్ మ ంట్స్ట తో శబాి నిన త్గిగంచే డివెనస్ెస్ట  మరియు 
మఫా్ర్ి  వణడట్ం అవస్ర్ం. ఇయర్  ప్ ా ట్ కిువ్  డివెనస్ెస్ట  నిరణాణ కణరిాకటలట ఎవర ైత ే
85డిబి కనాన ఎకటకవ శబాి నికి దగగర్ పనిచేసణత రో త్పుక ఉపయోగించాలి. డిజి స్ెట్  
శబాి నిన ఎక్స్ిుక్  ఎంకోా స్ర్ి  ఉపయోగించి నియంతిాంచవచుి. శబిం యొకక పాతికూల 
పాభావణనిన నిరోధ ంచడానికి ఎకోిపో్ జర్  కణలలనిన త్గిగంచాలి. వృతితపర్మ ైన్ భదతాా 
మరియు ఆరోగయ నిర్ాహణ స్యచించిన్ మేర్కట. 

5.9 గాీన్ బెల్ు   అభివృద ి  

దేశీయ/సణథ నిక జాత్ులన్ు వినియోగించి ప్ణాజకటు లని వివిధ్ ప్ణాంతాలలో 
గాీన్ బెల్ు   అభివృద ి  చయేుట్కట పాతిప్ణద ంచడమ ైన్ద . దదనివలన్ దదర్ఘకణలంలో వణతావర్ణ 
ర్క్షణ మరియు కణలటషయ నియంత్ాణ సణధ్యమవపత్ుంద . ప్ణా ంట్షేన్  ప్ణాంత్ నిర్ాహణ 
కూడా ప్ణాజకటు  పతాిప్ణద కటలట చేసణత ర్ు. 

 

 



5.10 నేలకణలటషయ నివణర్ణ 

ఇంధ్న్ మరియు లూబాిక ంట్ి  స్ుిలవా డ్  నలేని కణలటషయం చయెయకటండా 
ఉండేట్ట్ుా  వణహనాలట/మషన్రీ మరియు ఎకిాప్ మ ంట్  ఆపరేషన్ , నిర్ాహణ, 

మరియు రీఫపయలింగ్  చెయలయలి. నిరణాణ కణంపపలో చముర్ు అవరోధాలట ఏర్ుర్చాలి. 
అనీన స్ిుల్ి  మరియు స్టకరించిన్ పటె్ోా లియం ప్ోా డక్ు్  ఎంఇఎఫ్ ఎస్ట స్ిస్ి మరియు 
ఎపిపసి్ిబి మలర్గదర్ికణల పాకణర్ము ప్ణర్వేయలలిి వపంద . 

5.11 నిరణాణదశలో భదాతా పదిత్ులట 
కణంట్ాా కుర్  కణరిాకటల భదాత్ కొర్కట అనినర్కణల జాగాత్తలట తీస్ుకోవలస్ిన్ 

అవస్ర్ం ఉంద . కణంట్ాాకుర్  అనిన ర్కణల అవస్ర్మ ైన్ భదతాా ఉపకర్ణాలట అన్గణ స్టఫ్ీు  
గణగుల్ి , హ ల ాట్ి , మలస్టక్  మొదలగున్వి స్ర్ఫరణ చెయలయలి. కణరిాకటలకట మరియు 
ఇత్ర్ స్బిబంద కి కణంట్ాా కుర్  ఫణయకురీ ఆక్ు , 1948లోని అంశణలన్ు ప్ణట్ంిచాలి. నిరణాణ 
కణంపపలో 1000మీ లోపప కణకటండా నివణస్ ప్ణాంతానికి త్గిన్ంత్ ఎకటకవ దయర్ంలోన్ు 
మరియు జలలశయలలకట దయర్ంగణన్ు ఏర్ుర్చాలి. 

5.12 నిరణాణ వయరణి ల తొలగింపప 

పెనల్  డెనవైింగ్  లవదా ఇత్ర్ నిరణాణ పన్ుల వలన్ ఉత్ుతిత  అయేయ డిబిసా్ట ని ఒక 
పదితి పాకణర్ం తొలగించాలి. ఈ డిబిసా్ట  స్ముదా జలంలోకి చేర్కూడదు లవదా మడ్  
పడిల్స్ట ని ఆ ప్ణాంత్ంలో ఏర్ుర్చకూడదు. కణంట్ాా కుర్  నిబంధ్న్ల పాకణర్ము డంపింగ్  
స్ెనట్స్ట ని ఎంపిక చయెలయలి. 

5.13 అవగణహన్ పాచార్ం 

మత్ియకణర్ులకట అవగణహన్ పాచార్ కణర్యకామము నిర్ాహ ంచాలి. ఈ 
పాచార్ములో ఉండవలస్ిన్ అంశణలట 

 వయకటత ల మధ్య కమూయనికేషన్  
 వీడియోలట మరియు స్ెలా డ్  షో్ స్ట  ఉపయోగించుట్ 



 ప్ో స్ుర్ లట, వీడియోలట, స్ిుకకర్ లట మరియు స్ెనన్ బో ర్ుస ్ విస్తర్ణ 

 స్మూహ కణర్యకలలప్ణల నిర్ాహణ 

5.14 ట్ాాఫిక్  నిర్ాహణ 

 ట్ాాఫిక్  నిర్ాహణలో భాగంగణ ఈ కాింద  చర్యలట స్ఫిణర్ుి చేయబడని్వి. 
 మండలంలోని సణథ నిక గణా మలలోా  నిరణాణ షడెయయలటన్ు తెలియపర్చాలి.  
 త్గిన్ స్ెనన్ బో ర్ుస లట దాారణ పాతాయమలనయ మలరణగ లకట ట్ాాఫిక్  మళిళంపప. 
 ప్ణాజకటు  పూరిత అవాగణనే త్ార్గణ డెబిాస్ట  కాియర న్ి  మొదలగున్వి 

వినియోగదార్ుల సణథ నిక వణయప్ణర్ులకట మరియు నివణస్ిత్ులట వణరి ఇళ్ళకట 
వెళ్ళడం స్ులభత్ర్ం చసే్ుత ంద . 

 ట్ాాఫిక్  స్బిబంద ని నియమంచట్ం వలన్ కదలికలట స్ులభత్ర్ం అవపతాయ. 

5.15 డీకంట్ామనేషన్  కంట్ నన్ర్ి  
అనిన కంట్ నన్ర్స్ట ని కిమాస్ంహారిణితో శుభాం చేస్ ి నీట్తిో కడగణలి. పూరితగణ 

ఎండబటె్ిు  మర్లల ఉపయోగించాలి. వణట్ి  మరియు కంట్ నన్ర్ి  తిరిగి 
ఉపయోగించట్ానికి పనికిరణకప్ో తే వణట్ిని సణథ నిక రీస్ెనకార్స్ట కి వికయాంచాలి. 

5.16 వణస్న్ నిర్ాహణ 

అనిన వయవస్థలట మరియు దేశీయ ఖర్ుి త్కటకవ పదిత్ులట ఫషిింగ్  హార్బర్  
ప్ణాంత్ంలో వణస్న్ పాభావణనిన త్గిగంచడానికి అందుబాట్ులో ఉనానయ. అవి వణస్న్ 
న్యయట్లా నజింగ్  ఏజ ంట్ి , విండ్ బేాక్  వణల్ి , ఎయర్  స్రీబ్ి , బయోఫలిుర్ి , ష్ణర్ు , ఆకిువ్  
ఆకిిజన్ , ఓజోన్  ట్ీాట్ మ ంట్  మొ||వి. 

5.17 పాథమ చికిత్ి పో్ స్టట్ లట 
ఒక పాథమ చికిత్ి పో్ స్టట్ న్ు కణాలిఫెనడ్  డాకుర్ ని నియమంచి సణు ఫ్  కొర్కట 

నిరణాణ స్మయంలో నిర్ాహ ంచాలని పతాిప్ణద ంచడమ ైన్ద . ఈ ఫస్టు  ఎయడ్  ప్ో స్టట్ లో 
అనిన ఎమర్జనీి మ డసి్ని్ి  మరియు పరికరణలట నిరణాణ స్మయంలో అవస్ర్మ ైత ే



ఉపయోగించడానికి ఒక అంబుల న్స్ట తో స్హా అందుబాట్ులో ఉంట్ాయ. ఈ స్ెంట్ర్  
సణథ నిక వెకుర్  నియంత్ాణ ప్ోా గణా మ్ి  / పచాారణలని కూడా స్మన్ాయపర్ుస్ుత ంద . 

 
5.18 మత్ియకణర్ుల సణమలజిక ఉదిర్ణ 

సణథ నిక నివణసణల మరియు గణా మలల సణమలజిక అభివృద ి  అన్గణ గణా మలలోా  
ర్హదార్ులట, కమూయనిట్ీ హాల్ి , బస్ట షెలుర్ి , ఫపట్ ప్ణత్ి , ఉచిత్ మందుల పంపణి ీ
మొదలగున్వి. 

5.19 శకిత ఆదా చర్యలట 
శకిత ఆదా చర్యలట అమలట చయేుట్ అన్గణ నాన్  ర న్ుయవల్  న్వర్ుల 

వినియోగణనిన సణధ్యమ నై్ంత్వర్కట త్గిగంచుట్. శకిత ఆదా చర్యలలో ముఖయమ ైన్ భాగం 
ఎన్రీజ మనేేజ్ మ ంట్  యలక్షన్  ప్ణా న్ ని అభివృద ి  చయేుట్. 

6. ప్ణాజకటు  పాయోజనాలట 
ఈ ప్ణాజకటు లో ఏ విధ్మ నై్ వెజిట్ేషన్  కణని మడఅడవపలన్ు గణని తొలగించుట్ 

లవదు. ప్ణాజకటు  ప్ణాంత్ంలో అంత్రించే వృక్ష లవదా జంత్ువపల జాత్ులట లవవప. ప్ణాజకటు  
వలా ఒన్గూర ేపాయోజనాలట  

1) ఇపపుడున్న హార్బర్ు మౌలిక స్దుప్ణయలలన్ు అభివృద ి  చేస్ ి
మ ర్ుగుపర్చుట్ మరియు శణస్ీతయై పదితిలో ఫిషింగ్  ఆకిువిట్సీ్ట కి అవస్ర్మ ైన్ 
అన్ువెనన్ భౌతిక స్దుప్ణయలలన్ు ఏర్ుర్చుట్. 

  2) ఇపపుడున్న హార్బర్ు వణతావర్ణ పరిస్ిథత్ులన్ు మ ర్ుగుపర్ుచుట్  
  3) సణమలజిక స్టవలన్ు మ ర్ుగు పర్ుచుట్ 

  4) ఉప్ణధ  కలున్  
5) ఆరిిక పర్ంగణ మొత్తం అభివృద ి  మరియు సణథ నిక పజాల జీవన్ 

పామలణాలన్ు మ ర్ుగుపర్చుట్. 
 



7. పామలద విశలాషణ మరియు విపత్ుత  నిర్ాహణ పాణాళిక 

విపత్ుత  నిర్ాహణ పాణాళిక న్షుం నివణర్ణ వూయహంలో అంత్ర్గత్ మరియు 
ముఖయమ నై్ భాగము. విపత్ుత లట చివర్కట స్ిథర్మ ైన్ అభివృద ిలో జత్ అయ ఉంట్ాయ. 
స్ిథర్మ ైన్ అభివృద ి  మరియు (డిఆర్ ఆర్ ) విపత్ుత  పామలదానిన త్గిగంచుట్ అనేవి 
పర్స్ుర్ మదదత్ు లక్షయలట. ఫషిరీ ప్ణాజకటు  మచిలీపట్నం కొర్కట పామలదాల ర్కణలట 
మరియు విపత్ుత  ఏజ ంట్స్ట ని 4జ నిరిక్  కేట్గిరీలటగణ వరీగకరించవచుి. అవి  
1) నీర్ు మరియు వణతావర్ణ స్ంబంధ ంచిన్వి  
2) జియలలజి/జియోమలరణాలజి స్ంబంధ ంచిన్  
3)ర్సణయన్, ప్ణరిశణామక మరియు పామలద స్ంబంధ ంచిన్ మరియు  
4)అంట్ువణయధ కి స్ంబంధ ంచిన్వి. 

శకితవంత్మ ైన్ పామలదాలట ప్ణాణన్షుం, ఆస్ిత  న్షుం మరియు పరణయవర్ణ న్షుం 
కలిగించే విపత్ుత లన్ు గురితంచడమ నై్ద . పతాిప్ణద త్ ప్ణాజకటు  స్ాభావం చయస్ిన్ 
పామలదాల అవకణశం చాలల త్కటకవ. ఈ ప్ణాజకటు  ఆపరేషన్స్ట లో ఏ విధ్మ ైన్ పామలదం 
గణని విపత్ుత గణని లవదు. అయత ేవిపత్ుత లట స్ంభవించ ేచిన్న ఆసణకర్ం కూడా వపంద . 
విపత్ుత  నిర్ాహణ పణాాళికలో ఒకవేల అదుపపచసే్ట పాకిాయ కోలోుయన్పపుడు 
స్ంభవించే పరిణామలలట మచిలీపట్నం ఫిషరీ హార్బర్ లో ఎదురోకవడానికి 
అవస్ర్మయేయ విధానాలట మరియు చర్యలన్ు నిరిేశించడమ ైన్ద . విపత్ుత  నిర్ాహణ 
పాణాళిక ముఖయ లక్షయలట: 

 ప్ణాణ న్షుం మరియు మలన్వ గణయలలన్ు త్గిగంచుట్ 

 వణతావర్ణం మరియు భౌతిక ఆస్ుత ల న్ష్ణు లిన త్గిగంచుట్ 

 ఉపశమన్, పపన్రణవణస్, విపత్ుత  పాతిస్ుందన్, త్ారిత్గతిన్ స్మరి్వంత్ముగణ 
అంద ంచుట్ 

 సౌకరణయల అలభయత ేవయవధ ని త్గిగంచుట్ 



డిఎంపలిో ఎమర్జనీిస్ట , కముయనికేషన్  వయవస్థ , మ డికల్  స్రీాస్ు, ఎరీావణరినంగ్  
వయవస్థ  మొదలగున్వి ఉంట్ాయ. వీట్ిని స్వివర్ంగణ రణపిడ్  ఇఐఏ రిపో్ ర్ట్ లో 
చరిించడమ ైన్ద . ఉపశమన్ పదిత్ులట మరియు స్ంస్ిదిత్ పమాలదాలట వణట్ ి
పాభావణలన్ు త్గిగంచట్ంలో దరహదపడతాయ. 

త్గిన్ ర సణున్ి  మ కణనిజమ్ /డిసణస్ుర్  మేనజే్ మ ంట్  అథారిట్ ి నోడల్  ఏజ నీి 
అయన్ డడిిఎంఏ, కృష్ణా  వణరి స్హకణర్ంతో ప్ణా నింగ్ , కో-ఆరిసనేషన్  మరియు విపత్ుత  
నిర్ాహణ చర్యలట అమలట ఆ సణథ న్ంలో ఉంట్ాయ. డడిిఎంఏ, డిస్ిు కో్ు  కలకుర్  
ఆధ్ార్యంలో డిడిఎంఏపి. ఇనిస్ిుట్ూయషన్ల్  మ కణనికల్ న్ు అభివృద ి  చేసణత ర్ు. ఈ 
త్ర్హాలో హార్బర్  అథారిట్ి విపత్ుత  నిర్ాహణ స్లె్ (డిఎంస్)ిని ఏరణుట్ు చయెలయలి. 
చిన్న ట్ీమ్ ని ఏరణుట్ు చసే్ ి వణరికి రిలీఫ్ , రిస్ుకయ ఆపరేషన్స్ట లో ట్ ననైింగ్ నియలయలి. 
ఎమర్జనీి స్మయంలో ఉపయోగపడుత్ుంద . గణా మ పంచాయతీలట, సణథ నిక 
ఎన్ జిఓలట, జిలలా  అథారిట్ీస్ట  మరియు ఇండియన్  కోస్టట్ గణర్స /కోస్ుల్  ప్ో లీస్ట , 
స్హకణర్ంతో పో్ా గణా మ్ ని త్యలర్ు చయేలలి. దదనిలో విపత్ుత  ఉపశమన్ చర్యలట, 
సణమలజిక స్మీకర్ణ మరియు క ప్ణస్ిట్ ిలలయండిగ్  వంట్విి చేపట్ాు లి. 

ఆరోగయం, భదాత్ మరియు వణతావర్ణం(హ చ్ ఎస్ట ఇ) 

ఆరోగయం, భదతా్ మరియు వణతావర్ణ నిర్ాహణ వయవస్థ  దాారణ ప్ణాజకటు లో పని 
చేస్ుత న్న పాతి ఒకకరి ఆరోగయం, భదాత్పెన దృషిుపెట్ుడం మరియు అదవేిధ్ంగణ నిరణాణ 
పన్ుల వలన్ పరణయవర్ణంపెన కలిగే పాభావణలన్ుంచి వణతావర్ణానిన ర్క్ంిచుట్. ఏమ నైా 
ప్ణాజ కటు  కణర్యకలలప్ణలన్ు బయట్ న్ుంచి తీస్ుకటన్నపపుడు నిరణాణానికి, రిపెనర్స్ట కి, 

ప్ణాజకటు  పాతిప్ణద కటడు అనిన కణర్యకలలప్ణలట హ చ్ ఎస్ట ఇ నిర్ాహణ వయవస్థ పాకణర్ం 
జర్ుగుత్ునానయని నిరణి రించుకోవణలి. ఈ వయవస్థన్ు హ చ్ ఎస్ట ఇ మలన్ుయవల్ లో 
చకకగణ డాకటయమ ంట్  చెయలయలి. ఇందులో హ చ్ ఎస్ట ఇ ప్ణలస్ీ పాకణర్ము లక్షయలట 
మరియు ఆబజ కిువ్స్ట ని కాియర్ గణ ప్ ందుపర్చాలి. 



8. పరణయవర్ణ పర్యవకే్షణ పో్ా గణా మ్ (ఇఎంపి) 

ఏ అభివృద ి  పనిలోనెననా స్ిథ ర్త్ాం ప్ణరణమీట్రా్ని అరి్ం చేస్ుకోవణలంట్ ే
వణతావర్ణ పర్యవేక్షణ పాధాన్ అంశము. పర్యవేక్షణ ఇఎంపలిో పాతిప్ణద ంచిన్ 
ఉపశమన్ చర్యల స్మరి్త్న్ు అంచనా వేస్ుత ంద . ఇఐఎ స్ంపూరా్త్న్ు తలెటపపత్ుంద . 
ఇఎంపిని మ ర్ుగుపర్చడానికి స్యచన్లట చేస్ుత ంద . అవస్ర్మ ైత ేమొత్తం పరణయవర్ణ 
నాణయత్న్ు చట్ుబదింగణ, సణమలజిక పర్ంగణ, కమూయనిట్ ి బాధ్యత్కట అన్ుగుణంగణ 
మ ర్ుగుపర్ుచున్ు. 

పరణయవర్ణ పర్యవేక్షణ ప్ోా గణా ం సణరణంశణనిన పర్యవేక్షణ చయేవలస్ని్ 
పరణమీట్ర్ుా  మరియు పర్యవేక్షణ ఫీాక ానీితో కాింద ప్ ందుపర్చడమ ైన్ద . 

నిరణాణ దశలో పర్యవేక్షణ 

 1. స్ముద ానీర్ు: 
భౌతిక - ర్సణయనిక పరణమీట్ర్ుా (4సణథ నాలోా ): పిహ చ్ , స్ెల ననిట్,ి ఇస్,ి ట్ిడిఎస్ట , 

ట్ర్బడిట్,ి ఫణస్టాట్ి , నెనట్ేటా్ి , స్లవాట్ి , కోా ర ైడ్ి , ఫీాక ానీి కణార్ురాీ(3నెలలకొకసణరి) 
బయలలజికల్  పరణమీట్ర్ుా (4సణథ నాలోా ): ల నట్ పెనిట్ేాషన్ , కోా రోఫిల్ , పెనమైరీ 

ప్ ా డకిువిట్,ి వృక్షపావకణలట, జంత్ు పావకణలట. ఫీాక ానీి స్ంవత్ిరణనికి ఒకసణరి. 
 2. అవక్పే్ణలట(స్డెిమ ంట్ి ) 

భౌతిక - ర్సణయనిక పరణమీట్ర్ుా (4సణథ నాలోా ): ట్ కిర్ , పిహ చ్ , సో డియం, 

ప్ ట్ాషయిం, ఫణస్టాట్ి , కోా ర ైడ్ి , స్లవాట్ి  ఫీాక ానీి: కణార్ురాీ(3 నెలలకొకసణరి) 
బయలలజికల్  పరణమీట్ర్ుా (4సణథ నాలోా ): బెంథ క్  మమోఫణనా, బెంథ క్  మలకోా  - ఫణనా. 
ఫీాక ానీి: స్ంవత్ిరణనికి ఒకసణరి. 

  
 
 



3. పరిస్ర్ గణలి నాణయత్ 

ఏఏకూయ పరణమీట్ర్ుా (నిరణాణ స్థలంలో): పిఎం10, పిఎం25, ఎస్ట ఓ2, ఎన్ ఓ2, 

పీాక ానీి: వణరణనికి ర ండుసణర్ుా  ఋత్ుపవనాల ముందర్, త్ర్ువణత్ మరియు 
చలికణలంలో. 
4. పరిస్ర్ శబి నాణయత్(నిరణాణ స్థలంలో):  

స్మత్ులయ శబి సణథ య ఫీాక ానీి: నిరణాణ పన్ులట బాగణ ఎకటకవపగణ 
ఉన్నపపుడు డిజి స్టె్ కి పాతి నలెకొకసణరి పర్యవేక్ించవలస్ని్ పెరణమీట్ర్ుా  డజిిస్టె్  
స్థలంలో పిఎం10, ఎస్ట ఓ2, ఎన్ ఓ2 మరియు స్ఓి.  

 

ఆపరేషన్  దశలో పర్యవకే్షణ 

 1. స్ముద ానీర్ు 
భౌతిక - ర్సణయనిక పరణమీట్ర్ుా (4సణథ నాలోా ): పిహ చ్ , స్ెల ననిట్,ి ఇస్,ి ట్ిడిఎస్ట , 

ట్ర్బడిట్,ి ఫణస్టాట్ి , నెనట్ేటా్ి , స్లవాట్ి , కోా ర ైడ్ి , ఫీాక ానీి, కణార్ురాీ(3నెలలకొకసణరి) 
బయలలజికల్  పరణమీట్ర్ుా (4సణథ నాలోా ): ల నట్ పెనిట్ేాషన్ , కోా రోఫిల్ , పెనమైరీ 

ప్ ా డకిువిట్,ి వృక్షపావకణలట, జంత్ు పావకణలట ఫీాక ానీి స్ంవత్ిరణనికి ఒకసణరి. 
 2. అవక్పే్ణలట(స్డెిమ ంట్ి ) 

భౌతిక - ర్సణయనిక పరణమీట్ర్ుా (4సణథ నాలోా ): ట్ కిర్ , పిహ చ్ , సో డియం, 

ప్ ట్ాషయిం, ఫణస్టాట్ి , కోా ర ైడ్ి , స్లవాట్ి  ఫీాక ానీి: కణార్ురాీ(3 నెలలకొకసణరి) 
బయలలజికల్  పరణమీట్ర్ుా (4సణథ నాలోా ): బెంథ క్  మమోఫణనా, బెంథ క్  మలకోా  - 

ఫణనా. ఫీాక ానీి: స్ంవత్ిరణనికి ఒకసణరి. 
 3. పరిస్ర్ గణలి నాణయత్ 

ఏఏకూయ పరణమీట్ర్ుా (నిరణాణ స్థలంలో): పిఎం10, పిఎం25, ఎస్ట ఓ2, ఎన్ ఓ2, 

పీాక ానీి: వణరణనికి ర ండుసణర్ుా  ఋత్ుపవనాల ముందర్, త్ర్ువణత్ మరియు 
చలికణలంలో. 



 4. పరిస్ర్ శబి నాణయత్(నిరణాణ స్థలంలో):  
స్మత్ులయ శబి సణథ య ఫీాక ానీి: నిరణాణ పన్ులట బాగణ ఎకటకవపగణ ఉన్నపపుడు. 

 5. గాీన్ బలె్ు  :  
నెలకొకసణరి బత్ుకటదల శణత్ం మరియు పెర్ుగుదలన్ు నాట్ని్ మొకకల 

విషయంలో పర్యవేక్ించాలి. 
పరణయవర్ణ పర్యవకే్షణ స్లె్ (ఇఎంఎల్ ) 

స్ిఫణర్ుి చేస్ిన్ పరణయవర్ణ ర్క్షణలన్ు స్మరి్వంత్ంగణ అమలట చయేట్ానికి 
ప్ణాజకటు  పాతిప్ణద కటలట 'పరణయవర్ణ పర్యవేక్షణ స్ెల్ 'ని వేర్ుగణ ఏరణుట్ు చయేలలి. 
పరణయవర్ణ పర్యవేక్షణ స్ెల్  మొత్తం భదతా్ అంతాకూడా అస్ిస్ెు ంట్  డెనర కుర్  ఆఫ్  
ఫిషరీస్ట (ఏడిఎఫ్ ), మ ర ైన్  ఆధ్ార్యంలో ఉంట్ుంద . ఏడఎిఫ్  మత్ికణర్ుల స స్ెనట్లీ తోట్ ి
రణషు  ో ప్ లూయషన్  కంట్ోా ల్  బో ర్ుస లో స్మన్యం పర్ుసణత ర్ు. ప్ణాజకటు  పూరిత అయన్ 
త్ర్ువణత్ ఎస్ట ఇఐఏఏ/ఏపపిిస్ిబి వణరి నిరా్యలలకట అన్ుగుణంగణ కూడా పరణయవర్ణ 
పర్యవేక్షణ స్ెల్  విధ్ులట నిర్ాహ ంచాలి. 

పర్యవేక్షణ ఏజ నీి 
ఎన్ ఏబిఎల్ చ ేఎకిాడషేన్  అయన్ / ఎంఓఇఎఫ్ , భార్త్ పాభుత్ాంచ ే రికగినషన్  

అయ, సణథ నిక పరణయవర్ణము మరియు ఇకలలజికల్  కండిషన్ి  గురించి తెలిస్ిన్ 
పాముఖ ఏజ నీిల స్హాయం తీస్ుకోవచుి. 

కరాకట మరియు ట్ ననైింగ్  రోడ్  చుట్ుు పకకల త్ర్ుచు పర్యవేక్ించి జియోమలరిాక్  
మలర్ుుల పరిస్ిథతి కణలలన్ుగుణంగణ తెలటస్ుత ంద . 

పరణయవర్ణ నిర్ాహణ మరియు పరణయవర్ణ పర్యవేక్షణకట అయేయ ఖర్ుి: 
స్ిఫణర్ుి చేస్ని్ పరణయవర్ణ నిర్ాహణ పాణాళిక(ఇఎంపి)కట అయేయ ఖర్ుి 

186.00 లక్షల ర్ూప్ణయలట. పరణయవర్ణ పర్యవేక్షణ ప్ోా గణా ముకట నిరణాణ దశలో 
అయయే ఖర్ుి 60.00లక్షల ర్ూప్ణయలట మరియు ఆపరేషన్  దశలో అయేయ ఖర్ుి 
24.00లక్షల ర్ూప్ణయలటగణ అంచనా వయేడమ ైన్ద . 



9. సణరణంశము మరియు ముగింపప 

 పాతిప్ణద త్ ప్ణాజకటు  ఇఐఏ అధ్యయన్ం పాకణర్ము ఈ ప్ణాజ కటు  అమలట అయన్ 
త్ర్ువణత్ పరణయవర్ణంపెన ఏ విధ్మ ైన్ పతాికూల పాభావణలట చయపదు అని తెలిస్ిన్ద . 
ఇఎంపలిో భాగంగణ అనేక చర్యలన్ు పాభావణల తీవతా్న్ు త్గిగంచట్ానికి మరియు వణట్ిని 
అన్ుకూలమ నై్ పరిమత్ులలో ఉంచడానికి మూడు దశలలో నిరణాణం ముందు, నిరణాణం 
స్మయంలో మరియు ఆపరషేన్  స్మయంలోన్ు ప్ణట్ించడానికి స్యచించడమ ైన్ద . ఈ 
ప్ణాజకటు  ఇపపుడున్న ఫషిింగ్  హార్బర్ు మరియు దానికి ఆన్ుకటన్న ప్ణాంతాలట ఉనానయ. ఈ 
ప్ణాంతాలట స్ిఆర్ జడ్ -1ఏ (యలంగుా వ్  న్ుంచి 50మీ బఫర్ ), స్ిఆర్ జడ్ -1బి, స్ిఆర్ జడ్ -3, 

స్ిఆర్ జడ్ -4ఏ మరియు 4బి పరిధ లోకి వసణత య. ఈ ప్ణాజ కటు  ప్ణాంత్ంలో చదెుర్ుమదుర్ు 
ప్ణచెస్ట గణ త్గిగప్ో త్ున్న మడ అడవపలట అంత్గణ విచిిన్నమ ైన్వి కణకప్ో యనా కరాకటని 
ఆన్ుకటని ఉనానయ. ఇవి 50మీ. ముంగూా వ్  బఫర్ జోన్ లోకి వసణత య. ఈ ప్ణాంత్ం తీవామ ైన్ 
కలటషిత్ ప్ణాంత్ంగణ పకాట్ించబడలవదు. అంత్రించిప్ో త్ున్న జంత్ుజాల జాత్ులట ఉన్న 
ప్ణాంత్ం కణదు మరియు అంత్రించిప్ో త్ున్న జాత్ుల బీాడింగు లవదా నెస్ిు ంగ్  పాదేశణలటన్న 
ప్ణాంత్ం కణదు.  

 పెదద  మ కనెనజ్స   ఫిషింగ్  నావల రణకప్ో కలన్ు స్ులభత్ర్ం చయెయడమే కణకటండా, 
దానితోప్ణట్ు పెరిగిన్ లలండింగ్ (మత్ియస్ంపద) వలన్ మొత్తం ప్ణాంత్ ఆరిిక వృద ి  ఉంట్ుంద . 
ఈ ప్ణాజకటు  సణథ నిక పాజల సణమలజిక - ఆరిిక పరిస్ిథతిని మ ర్ుగుపర్ుస్ుత ంద , ఎందుకంట్ ేవణరి 
జీవనోప్ణధ  ఫిషింగ్  గన్ుక. తాజా మరియు ఎండుచపేలకి స్ంబంధ ంచి మ ర్ుగ ైన్ సౌకరణయల 
వలన్ మత్ియకణర్ుల జీవనోప్ణధ కి భదతా్ మరియు స్ిథర్త్ాం ఏర్ుర్చడమే కణకటండా పాత్యక్ష 
మరియు పరోక్ష ఆరిిక పరిపపషిు కి దరహదపడుత్ుంద . 


