




























































































































































































































































 

కాకినాడ ఎస్ఇజడ్ పో ర్్ట యొక్క అభివృద్ధి ,  
త ొండొంగి మొండలొం, తూర్పు గోద్ావరి జిలలా , ఆొంధ్రప్రద్ేశ్  

డిస ెంబర్ 30, 2016 

ప్రజాభిపరా య సేక్ర్ణ  

కాకినాడ ఎస్ఇజడ్ లిమిటెడ్ 
(గతొంలో కాకినాడ ఎస్ఇజడ్ ప్రైవేటు లిమిటెడ్) 
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 ఉపో ధ్ాా తము 
• భారతదేశములో 13 ప ద్ద  ఓడరేవులు మరియు 87 వరకు చిన్న ఓడరేవులు ఉన్ననయి. 
• ప ద్ద  ఓడరేవులు అన్నన భారతప్రభుతవము వారిచ ే నిరవహ ెంచబడుచున్నవి. 
• భారతదేశములో 95% వరకు సరకు (రవాణన) ఎగుమతులు మరియు దిగుమతులు ఓడరేవులు 

దనవరా నిరవహ ెంప్బడుతున్నవి. 
• గత ఏడనది ఓడరేవులు దనవరా 1050 ఎెంటిపిఎ సరకు రవాణన జరిగిెంది. భారతప్రభుతవము 

అెంచన్నల ప్రకారము 2022-23 సెంవతసరము న్నటికి 1700 ఎెంటిపిఎ సరకు రవాణన అయియే 
సూచన్లు కన్బడుతున్ననయి.  

• ప్రసుు తెం ప్డమర సముద్రతీరెం న్ుెండి 65% మరియు తూరపు సముద్రతీరెం న్ుెండి  35% 
వరకు సరకు రవాణన జరపగుతుెంద.ి 

• ఆగేనయాసియా దేశాల వాణిజేము ప రపగులవలన్ మున్ుముెంద్ు తూరపు  తీరపరా ెంత 
ఓడరేవులు ప్డమర తీరపరా ెంత వాణిజేముతో సమతులేముగా ఉెంట ెంద.ి 

• కాకిన్నడ ఎస్.ఇ.జడ్ పో ర్్ యొకక అభివృదిి  ఈస్్ కోస్్ ఎకన్నమిక్ కారిడనర్ అయిన్ విశాఖ - 
చెన్్ననపారిశాామిక కారిడనర్ మరియు సాగరమాల లోప్ల వున్న న్ేప్ద్ేములో గణన్నయమ ైన్ 
పరా ముఖేత వహ సుు ెంది. 
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ఆొంద్ర ప్రద్ేశ్ లో ఉన్న పో ర్్ట ల గురిొంచి 

• మన్ ఆెంద్ర ప్రదేశ్  లో 974 కిలోమీటరల పొ డవ్నన్ సహజ తీరపరా ెంతము కలిగివున్నద.ి 

• రాష్్టరప్రభుతవము 13 పరా ెంతనలలో ఓడరేవులు అభివృదిి చేయుటకు గురిుెంచిెంద.ి 

• ప్రసుు తము రాష్్టరములో విశాఖప్టనెం, గెంగవరెం, కృష్టణ ప్టనెం , కాకిన్నడ డపీ్ వాటర్ పో ర్్ 
మరియు కాకిన్నడ యాెంకరేజి పో ర్్ ల దనవరా సరకు రవాణన జరపగుతుెంద.ి 

• ఆెంద్ర ప్రదేశ్ తీరపరా ెంత ఓడరేవుల అభివృదిి లో ప్రగతిప్థములో న్డుసుు న్న గుజరాత్ 
రాష్్టరముతో పో లిితే  వ్న్ుకబడ ివున్నది. 

• గుజరాత్ రాష్్టరము లోని 1600 కలిోమీటరల తీరపరా ెంతములో  336 ఎెంటిపిఎ సరకు రవాణన 
జరపగుతుెంద.ి ప్రతి కిలోమీటర్ తీరపరా ెంతననిక ి0.21 ఎెంటిపిఎ సరకు రవాణన జరపగుతుెంద.ి 
అదేవిధముగా ఆెంధరప్రదేశ్ తీసుకుెంట ే 974 కిలోమీటరల తీరపరా ెంతననిక ి 83 ఎెంటిపిఎ సరకు 
రవాణన అయిేెంద.ి అన్గా ప్రతి కిలోమీటర్ తీరపరా ెంతననిక ి 0.09 ఎెంటిపిఎ సరకు రవాణన 
అయిేెంద.ి 
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కాకినాడ ఎస్ఇజడ్ పో ర్్ట యొక్క అభివృద్ధి- క్లా ప్తముగా 
• ప్రాేవరణ మెంతిరతవ శాఖ వారప ప్రాేవరణ ప్రభావాల అధేయన్ననిక ి2013 లో ఉతు రపవలు 

జారీచేశారప. 
• ఈ పరా జెక్్ కొరకు వివిధరకాల అధేయన్నలు చేయటము జరిగిెంద.ి ఈ పరా జెక్్ కు 

ఎనివరాన్్మెంటల్ కన్సల్్ ెంట్సస అయిన్ L&T IEL వారప వివిధ అధేయన్నలు గురిెంచి మీకు 
వివరిెంచెద్రప.  

• వివిధ ద్శలలో కాకిన్నడ ఎస్ ఇ జడ్ పో ర్్ అభివృదిి  చేయబడున్ు. 
 

• మొద్టిద్శ యొక్క వివరాలల ఈ విధ్ముగా ఉొంటాయి  

- మొద్టి ద్శ 509 ఎకరములలో “కోన్” తీరములో అభివృదిి చేయబడున్ు.  
- 16 ఎెంటిపిఎ సామరియము కలిగ ిఉెంట ెంద.ి  

- 3 కారగో  బెరపు లు, 1 పో ర్్ కాాఫ్్ట బెరపు  కలిగివుెంట ెంద.ి  

- బొ గుో  మరియు బహుళారిసాధక సరకున్ు రవాణనచేయటెం జరపగుతుెంద.ి  

- ఓడరేవులో అలల తనకిడ ితగిో ెంచేెంద్ుకు  రెెండు బరరక్ వాటర్స నిరిమెంచబడతనయి.  
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కాకినాడ ఎస్ఇజడ్ పో ర్్ట యొక్క అభివృద్ధి- క్లా ప్తముగా 
 

• న్ౌకల రాకపో కల కొరకు రెెండు బరరక్ వాటరల మధేలోన్ు మరయిు న్ౌకలు వచిి పో యియ 
మారోములోన్ు లోతు ప ెంచటెం జరపగుతుెంది  

• ఓడరవేు పరా ెంతములో సరకున్ు నిలవచేస ి ప్రతేేక రగడ్ మరియు రెైలు మారోములో 
తరలిెంచటెం జరపగుతుెంది. 

• ఓడరవేు న్ుెంచి రెైలు మారోమున్ు ప్రధనన్ రెైలవవ ల్నన్ుకు అన్ుసెంధనన్ము 
చేయబడుతుెంది 

• ఓడరవేులో రగడుల , విద్ుేత్ సబ్ సట్ ష్టన్, వాటర్ రిజరావయరప, ఆఫీస్ బిలిడెంగ్సస, 
అగినమాప్క కేెంద్రము మొద్లగున్వి అభివృదిి  చేయబడతనయి  
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పరా జెక్్ట మొద్టి ద్శ నిర్వహణ  
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పరా జెక్్ట యొక్క ప్రయోజనాలల 
• నిరామణద్శలో ఈ కిెాంది ప్న్ులు చేప్ట్డము జరపగుతుెంద ి

- సివిల్ వర్క్ ,  

- మ కానికల్ వర్క్ ,  

- ఎలకి్ికల్ వర్క్ , 

- ఎర్ు వర్క్  

- బరరక్ వాటరల నిరామణము,  
- బెరపు లు నిరామణము, 
- సరకు దిగుమతి ఎగుమతి కొరకు ప్రికరాలు అమరపిట  

- డెరడిజ ెంగ్స, 

- ప్రహారీగగడ, 

- రెైలు మరియు రగడ్ అన్ుసెంధనన్ము. 
• నిరామణద్శలో ప్రతేక్షెంగా 1250 మరియు ప్రగక్షెంగా సుమారప 1500మెందిక ిఉపాధ ి

అవకాశాలు ఉెంటాయి  
• నిరవహణద్శలో ప్రతేక్షెంగా సుమారప 1000 మెందిక ిప్రగక్షెంగా సుమారప 3500 మెందిక ిఉపాధ ి

అవకాశాలు ఉెంటాయి  
• సాా నికులకు ఉపాధిఅవకాశాలు ఇవవబడుతుెంద ి 
• మతేకారపలకు ఎట వెంట ిఇబబెంద ిలవకుెండన అభివృదిద చేయటెం జరపగుతుెంద ి 

 
 
 



7 

ప్రాావర్ణ ప్రిర్క్షణ 

• వాయు మరియు నీట ిప్రాావర్ణానిన ఈ కిరొంద్ధ విధ్ముగా ప్రిర్క్షణ  చేయబడున్ు  
-    హరితతోరణ అభివృదిి  (గీాన్ బెల్్ కారేకామము), 
- న్నటిని చిలకరిెంచటెం,  

- పొ డ ిసరపకు నిలవప్రదేశము చుటట్  విెండ్ బారియార్స న్ు ఏరాుట  చేయుట,  

- నిలవప్రదేశము చుటట్  మరియు పో ర్్ ప్రహరీ చుటట్  హరిత తోరణ అభివృదిి .  
• సముద్ర నీట ిప్రిర్క్షణ 

- వరషప్ు న్నటిని శుదిి  చేయుట కొరకు స టిల ెంగ్స  ఛనెంబర్ న్ు ఏరాుట  చేయుట జరపగుతుెంద.ి  
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కారపురేట్ సామలజిక్ బాధ్ాత  

 
• పరా జెక్్ట పరా ొంత అభివృద్ధి కి ఎక్లకవ పరా ధాన్ాత ఇవవటొం జర్పగుత ొంద్ధ  
• జి ఎొం ఆర్ట వర్లక్ష్మి ఫ ొండేషన్ వార్ప ఈ పరా ొంతములో గత ప్లల సొంవతసరాల న్ుొండమ ఈ కిరొంద్ధ 

సామలజిక్ కార్ాక్రమలలలో పాలల ప్ొంచుక్లొంటునానర్ప 
– విద్ే 
– ఆరగగేెం, ప్రిశుభరత మరియు పారిశుధేెం 

– సాధికారత  మరియు  జీవన్ోపాధ ి

– కమయేనిట ీఅభివృదిి  మరియు న్్నప్ుణనేభివృదిి  కారేకామాలు. 
2010 ఏపరరల్ న్ుొండమ 2016 మలరిి వర్క్ల సామలజిక్ కార్ాక్రమలల కొర్క్ల 8.80 కోటుా  ఖర్పి చేయటము జరిగిొంద్ధ  
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సామలజిక్ సేవా కార్ాక్రమలలల -ఫొ టోస్  
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సామలజిక్ సేవా కార్ాక్రమలలల -ఫొ టోస్  
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ఉపో ధ్ాా తము 

• కాకిన్నడ ఎస్.ఇ.జడ్. లిమిటెడ్ (గతెంలో కాకిన్నడ ఎస్.ఇ.జడ్. ప నైవేట  
లిమిటెడ్), జి ఎెం ఆర్ ఇన్నరాస్రకిర్ లిమిటెడ్ యొకక అన్ుబెంధ సెంసా 
– అనిన వాతనవరణనల, లోతెనన్ జలాల, బహుళారి సాధక ఓడ రేవు - (కాకిన్నడ ఎస్ఇజడ్ 

ఓడ రేవు) కోన్ గాామెం, త ెండెంగ ిమెండలెం, తూరపు గగదనవర ిజిలాల , ఆెంధర ప్రదేశ్, 
అభివృదిి క ిప్రతిపాదిెంచనరప. 

• కాకిన్నడ ఎస్.ఇ.జడ్ పో ర్్ వివిధ ద్శలోల  అభివృదిి  చేయబడుతుెంద ిమరియు 
ప్రసుు త మొద్టి ద్శ అభివృదిి  ప్రతిపాద్న్ 
– 16 ఎెంటిపిఎ సామరాయెం 

• ప్రేవరణ మెంతిరతవ శాఖ దనవరా ప్రేవరణ ప్రభావాల అెంచన్న అధేయన్ెం 
చేయుటకు ఎఫ్.న్ెం.10-24/2008-ఐఎ.III ఫిబరవర ి07, 2013 తేదీన్ 
ఉతు రపవలు జార ీచేయడమ ైన్ద.ి ఈ ఉతు రపవలు ఫిబరవర ి06, 2017 వరకు 
చెలుల బాట న్ు పొ డిగిెంచబడిెంద.ి 
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పరా జెక్ల్  ప్రద్ేశొం 
• ఆెంధర ప్రదేశ్ ప్రభుతవెం కాకిన్నడ ఎస్.ఇ.జడ్ పో ర్్ (చిన్న తరహా పో ర్్) ప్రిమితులన్ు 

జి.ఓ.ఎెంఎస్. న్ెం.10, 2007 డిస ెంబర్ 3 న్, గురిుెంప్ు పొ ెందిెంద.ి 

• ప్రతిపాదిత కాకిన్నడ ఎస్.ఇ.జడ్ పో ర్్ ఉతు ర 17°10'49.06" అక్షెంశెం మరియు రేఖాెంశము 
82°26'57.39“ తూరపు వద్ద  ఉెంద.ి 

• మొద్టి ద్శ  - 206 హెకా్ రపల  (183.4 హెకా్ రల భయమి + 22.6 హెకా్ రపల  సముద్రతీర భయమి); 
మాస్ర్ పాల న్ (పో ర్్) – 323.75 హెకా్ రపల  (సముద్రతీర భయమితో సహా); భవిష్టేతోల  ఇతర 
లాజిసి్ క్ అభివృదిి కొరకు  – 490.8 హెకా్ రపల  (సముద్రతీర భయమితో సహా) 

• పరా జెక్్ ప్రదేశెంలో ఇసుక భయమి, సరపగుడు, జీడి మరియు తనట ివెంట ి సాధనరణ చెట ల  
ఉన్ననయి. 
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సథల ప్టము 
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పరా జెక్ల్  అభివృద్ధి ప్రణాళిక్ 

• మొద్ట ిద్శ హాేెండిల ెంగ్స చేసట సామరాయెం: 16 ఎెంటిపిఎ  
– బొ గుో , సాధనరణ/బహుళ ప్రయోజక సరపకు (సిమ ెంట , శిలాద్రవెం, సున్నప్ురాయి / డో లమ ైట్స, ఎరపవులు - 

యయరియా, MOP, DAP, గాాన్్నట్స, చెకక, ఉకుక ఉతుతుు లు, పో టాష్ ఫ లాసార్, బాల్ కేల , ఫ లాసార్ చిప్స, 
అలయేమిన్న, బెెంటోన్్నట్స / కెంకర, ఎస్ఇజడ్ పటరరిత కారగో , కెంటెనన్ర్ తో కయడిన్ కారగో , వెంటన్ూన్్లు) 

• బెరపు లు: 1 బొ గుో ; 2 బహుళ ప్రయోజక; 1 పో ర్్ కాా ఫ్్ట  

• బరరక్ వాటర్: ఉతు ర - 850 మీ; ద్క్ిణ - 3,000 మీ 

• అపోర చ్   ఛనన్ల్ 
– బాహే: 6,484 m / 205m / -19.51 m CD 

– అెంతర: 1,245 m / 205 m/ -17.88 m CD 

• కాపిటల్ డెరడిజ ెంగ్స : 13.40 మిలియన్ కయేబిక్ మీటరపల   
– భయమి ప్ున్రపది్రణ: 7.0 మిలియన్ కయేబిక్ మీటరపల  (బాేకప్ పరా ెంతెం యొకక సాా యిని ప ెంచడెం) 

– తీరెం  వ్లుప్ల పారవేయడెం: సుమారప 6.40 మిలియన్ కయేబిక్ మీటరపల  సముద్రెంలో 25 మీ కాెంటటర్ లో 
గాని లవదన పరా జెక్్ ప్రదేశెంలోని ఉతు ర వ్నప్ు తీరా పరా ెంతెంలో వేయబడుతుెంద ి 

• నిరవహణ ద్శలో డెరడిజ ెంగ్స: 0.5 మిలియన్ కయేబిక్ మీటరపల  సముద్రెంలో 25 మీటరపల  కాెంటటర్ లో 
నిరేిశిత పరా ెంతములో గాని లవదన పరా జెక్్ ప్రదేశెంలోని ఉతు ర వ్నప్ు తీరా పరా ెంతెంలో వేయబడుతుెంద ి. 



15 



16 

మొద్టి ద్శ లే అవుట్ 
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మౌళిక్  సద్ుపాయలలల 
• న్నరప  

– నిరామణ ద్శ : 155 KLD; లభేత : సాా నిక గురిుెంప్ు పొ ెందిన్ సరఫరాదనరపలు 
– నిరవహణ ద్శ: 772 KLD; లభేత: సామరలకోట కాలువ  

• విద్ుేతుు   
– నిరామణ ద్శ : 500 KVA; లభేత : డిజి స ట ల  
– నిరవహణ ద్శ : 5 MVA; లభేత : ఎ పిఈ ప ిడ ిస ిఎల్  ; 250 KVA  సా్ ెండ్ బెన డిజి స ట్స 

అెందిెంచబడుతుెంద ి
• వేరా న్నట ినిరవహణ 

– పో ర్్ ఆవరణలో 40 KLD STP మరియు పో ర్్ కాలన్నలో 100 KLD 
– ఆయిల్ కలిసిన్ వేరా జలాలన్ు శుదిి  చేయుటకు 20 KLD సామరియెం గల ఆయిల్ వాటర్ 

స ప రేటర్ న్ు ఏరాుట  చేయబడున్ు 
– స టిల ెంగ్స పాెండ్; వరషెం న్నట ిపారపద్ల వేవసా 

• ఘన్ వేరాా ల నిరవహణ: 1.3 TPD 
– సటెందీరయ వేరా కెంపో స్్  
– వాయు కాలుష్టే నియెంతరణ 
– కవర్ కన్ేవయర్; విెండ్ బాేరియర్;ద్ుముమ నియెంతరణ వేవసా 

• 20 హెకా్ రల పరా ెంతెంలో హరిత తోరణెం మరియు ప్చిద్న్ెం  అభివృదిి  ఉెంట ెంద ి
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పరా జెక్్ట ప్రణాళిక్ మరియు వాయొం  
•  పరా జెకు్  ప్రణనళిక 

• 36 న్్లలు వేవధ ిలోప్ల నిరామణెం యోచిసుు న్ననరప. 
• పరా జెక్్ అెంచన్న వేయెం 

• రూ. 2,041.92 కోట ల  
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హెచ్ టిఎల్/ఎల్ టి ఎల్, సరఆర్ట జెడ్  మలాప్  

• న్ేష్టన్ల్ ఇనిటిటటేట్స ఆఫ్ 
ఓష్టన్ోగఫా,ీ గగవా సరేవ 
నిరవహ ెంచిెంద ి

• లవఅవుట్స మాేప్ ఫ న సి.ఆర్ జెడ్  
స ట్స బాేక్ ల్నన్ుల  ప్రముఖెంగా 
కనిపిెంచేటట ల  చేయుట  

• కాకిన్నడ ఎస్ఇజడ్ పో ర్్ 
మొద్టి ద్శ  అభివృదిి 
సి.ఆర్.జెడ్ న్ోటఫిికేష్టన్, 2011 
ప్రకారెం  (సవరిెంచిన్) 
అన్ుమతిెంచబడతనయి.  
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ప్రాావర్ణ సరథతి గత లల 
• అధేయన్ పరా ెంతెం  

– పరా జెకు్  సరిహద్ుద  న్ుెండ ి 5 కిలో 
మీటరపల  వాేసారాెం  మరియు 

– దివతీయ డేటా కొరకు 15 కిలో 
మీటరపల  వాేసారాెం 
తీసుకొన్బడిెంద ి 

• అధేయన్ కాలెం  
– సముద్ర ప్రాేవరణెం – 

వరాష కాలెం తరపవాత, 2014 
– భయ ఉప్రితల  ప్రాేవరణెం – 

వరాష కాలెం  ముెంద్ు, 2015 
• వరాష కాలెం ముెంద్ు మరియు 

తరపవాత సమయెంలో, 2014 భయ 
ఉప్రితల మరియు సముద్ర 
ప్రాేవరణెం కోసెం దివతీయ డేటా 
సమీక్ిెంచబడిెంద.ి 
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భూ ఉప్రితల ప్రాావర్ణ సరథతి 

వాయు నాణాత - 04  సాథ నాలల 
   
PM10 37.1 to 54.2 g/m3 

PM2.5 7.3 to 14.6 g/m3 

SO2 7.1  to 12.5 g/m3  

NO2 15.9 to 22.2 g/m3 

మటి్  నాణాత - 06 సాథ నాలల 
సాెంద్రత  48%  to 59% 

న్నటిని ప్ట ్ కున్ే సామరాయెం 20%  to 24% 

pH 7.8 to 8.6 

ఆధికేత వహ ెంచే ఇసుక, మటి్  & సిల్్ 

శబద  సాథ యిలల – 08   సాథ నాలల 
నివాస పరా ెంతనలలో శబద  సాా యిలు  అనిన వేళలోల  
పరా మాణికాలకు లోబడి ఉన్ననయి  

వాయు నాణాత : వాయు  నాణాత కేొంద్ర కాలలషా నియొంతరణ మొండలి నిరేదశిత ప్రమలణాలక్ల లోబడమ ఉనానయి. 
నీటి నాణాత : భూగర్భ & ఉప్రితల  జలలలల సర పీ సర బి నిరేదశిత ప్రమలణాలక్ల లోబడమ ఉనానయి.  
వృక్షజాలొం & జొంత జాలము: పరా జెక్్ట స్రటోా  నివేద్ధొంచిన్ అర్పద్ రన్ మరియు అొంతరిొంచిపో త న్న జాత లల లేవు. 
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సముద్ర ప్రాావర్ణ సరథతి 

వివరాలల క్నిష్. గరిషఠ  
టరిజడిటీ(ఎన్ టి యయ) 0.5 32.0 

క్షరతవము  (పి పి టి)  24.5 26.13 
డిజల్డ్  ఆకిసజన్ (మి.గాా /లీ ) 5.9 6.8 

పరా థమిక ఉతనుద్కత (మి.గాా /సి/ ఎెం3 /గెంట) (నికర ఉతుతిు ) 0.13 0.34 

ప్ల వకాల సాెంద్రత (న్్ెంబర్స ./lలీటర్) 98 197 

జెంతు ప్ల వకాల సాెంద్రత (న్్ెంబర్స./ లీ) 22 1924 

అవక్ేప్ న్నణేత గణిెంప్ద్గని్ కాలుష్టేెం  లవద్ని ఫలితనలు 
సూచిసుు న్ననయి  
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సామలజిక్-ఆరిథక్ ప్రిసరథత లల  
• అధేయన్ పరా ెంతెంలో మొతు ెం జన్నభా 2,96,580 

• కారిమకులు: 42.9%  
– ప్రధనన్ కారిమకులు : 33.23%; మధేతరగతి  కారిమకులు: 9.66% 

– కారిమకులు కాని వారప: 57.1% 

• అక్షరాసేత: 51.48% 
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మతసయ కార్పలల మరియు మతసయ సొంప్ద్  

• అధేయన్ పరా ెంతెంలో మతసయకారపల జన్నభా: 30,533 

• అక్షరాసేత రేట : 24.42% 

• ప్రధనన్ మతసయకారపలు: 8,492 (27.8%) 
– ఇతరపలు కాయ వికాయాలు, వలలు బాగుచేయడెం, శుభరెం చేయటెం మొద్ల్నన్ వాటిలో  

నిమగనమ  ైఉెంటారప.  
• అధేయన్ పరా ెంతెంలో మతసయ కారపలకు మోటరెైజ్డడ  మరియు న్నన్ మోటరెైజ్డడ  ప్డవలు 

ఉన్ననయి. 

• చేప్లు ప్టే్ గేరపల  గిల్ వల , సీన్ వలలు, డిరఫ్్ట వలలు మరియు హుకుకలు & ల్నన్స వెంటివి  
అెంద్ుబాట లో ఉన్ననయి 
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నిరాిణొం ద్శ - ఉప్శమన్ చర్ాలల  
• డెరడ్జ  నిరవహణ కారేకామెం 

• సముద్రెంలోక ివేరాా లు విడుద్ల నిషటధెం 

• పియయస ిసరి్ఫ నడ్ వాహన్నలు వినియోగెం 

• న్నటిని చిలకరిెంచడెం దనవరా ద్ుముమని అణిచివేయడెం  

• శబద   సెంబెంధ నియెంతరణ  

• భయగరభజలాలు  వాడుట నిషటధిెంచడెం  

• మురపగు న్నట ిపారపద్ల వేవసాన్ు కలిుెంచుట  

• నిరామణెం కారేకలాపాలు వద్ద  చిహానలతో కయడిన్ బో రపడ లు/ సూచికలు ఏరాుట  చేయడెం  
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వాయు కాలలషాొం - ఉప్శమన్ చర్ాలల  
• కవర్డ  కన్ేవయర్ 

• పొ డి సరపకు నిలవ ప్రదేశెం చుటట్  విెండ్ బారియర్ 

• ద్ుముమ ఊడేి మరియు న్నటిని చిలకరిెంచే సాధన్ెం ఏరాుట   
• కేటాయిెంచిన్ బడెజ ట్స రూ.13 కోట ల   

 నీటిని చిలక్రిొంచేవి/ ద్ుముి అణచివేత 

గాలి త ర్ 

క్వర్్ట వాగన్ 

క్వర్్ట క్నేవయర్ట 
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నిర్వహణ ద్శ – ఉప్శమన్ చర్ాలల  
• న్ౌకాశయాెంలోక ి వేరా జల న్నట ివిడుద్ల నిషటధెం 

• ఓడలు మారగుల్ కన్్వన్ష న్ పాటిసాు యి 

• బయమ్సస / బారిార్స వెంట ిసిుల్ కెంటిెంజెన్నస సామగి ాఅెంద్ుబాట లో ఉెంచుట. దీని కొరకు 10 
కోట ల  బడెజ ట్స న్ు కేటాయిెంచనరప  

• చిహానల బో రపడ లు మరియు గురిుెంప్ు సూచికలు ఏరాుట  చేయబడతనయి.  

• హరిత తోరణ అభివృదిి  
• తీరా పరా ెంత రక్షణ కొరకు సాెండ్ బెనపాసిెంగ్స న్ు చేప్ట్డెం జరపగుతుెంద.ి దీని కొరకు 35 కోట ల  

కేటాయిెంచడెం జరిగిెంద.ి  

• మురపగున్నట ిశుదిి  వేవసా (ఎసీ్ ప,ీ చమురప న్నరప వేరపచేయడెం) 

• ఘన్ వేరా ప్దనరాా ల నిరవహణ 

• ప్రధనన్ కాలుష్టే కారకాల్నన్ ద్ుముమ, ధూళి, న్్నటోర జెన్ డయాకెైసడ్, సలఫర్ డయాకెైసడ్ న్ు 
ఎయిర్ మోడ్ అన్న మేధ మ డికల్ మోడల్ దనవరా అెంద్చేయుట జరిగిన్ద.ి అధేయన్ 
పరా ెంతెంలో ఉన్న అనిన ప్రదేశాలలో ఈకాలుష్ట కారకాలు కేెంద్ర కాలుష్టే నియెంతరణ మెండలి 
నిరేదశిెంచిన్ ప్రమాణనలకు లోబడ ిఉన్ననయి.  



28 

ప్రాావర్ణ నిర్వహణ ప్రణాళిక్ 

• ప్రాేవరణ ప్రేవేక్షణ కారేకామెం (నిరామణెం మరియు నిరవహణ ద్శలలో) 
• సెంసాా గత యెంతనర ెంగెం 

• ప్రాేవరణ నిరవహణ ప్రణనళిక అమలుకు వ్చిిెంప్బడ ేమయల ధన్ వేయము  
– నిరామణ ద్శ: రూ. 70 కోట ల   

– నిరవహణ ద్శ: రూ . 6.6 కోట ల  
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ప్రమలద్ విశ్లాషణ మరియు విప్త త  నిర్వహణ 

ప్రణాళిక్ 

• ప్రమాద్ విశలలష్టణ 
– విప్తుు లన్ు గురిుెంచడెం  

– సిఫారపసలు / ప్రమాద్ తగిో ెంప్ు చరేలు 
• విప్తుు  నిరవహణ ప్రణనళిక 

– ప్రమాణనల ప్రకారెం అగిన మాప్క చరేలు  మరియు భద్రతన ప్ది్తులు 
– విప్తుు ల కొరకు నిరవహణ ప్రణనళిక 

– చమురప చిెంద్ు నివారణ ప్రణనళిక 

– అతేవసర ప్రణనళికలు 
• ఆన్ స నట్స  అతేవసర ప్రణనళిక 
• ఆఫ్ స నట్స అతేవసర ప్రణనళిక 
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ధ్న్ావాద్ాలల  




