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కార్యనిర్ాాహక సార్ాాంశాం
1.0 పర్ిచయాం
ఆాంధ్రప్ద
ర ేశ్ రాషరటాంలోని ప్రకాశాం జిలలా ఒాంగోలు రెవెన్యూ డివిజన్ లోని చీరాల మాండలాం ఓడరేవు
పారాంతాంలో కొతత ఫిషిాంగ్ హార్బర్ నిరాాణాం/అభివృదధి కోసాం ఈ పారజెక్ుు ప్రతిపాదధాంచబడిాందధ. పారజెక్ుు సైటు
15౦47”41” ఉతత ర్ాం రేఖలాంశము మరియు 80౦24”50’ తూర్పు అక్షాంశమున్క్ు మధ్ూ ఉన్నదధ.
చీరాల మునిసిప్ల్ టౌన్ క్ు 7 కి.మి దయర్ాంలో ఉన్న ఓడరేవు పారాంతాం ఒక్ సాాంప్రదాయ చేప్ల
లలూాండిాంగ్ కేాందరాం. పారజెక్ుు సైటు సథ లలనికి 6.5 కి.మి దయర్ాంలో చీరాల రెైలవేసటుషన్ు మరియు 125 కి.మి
దయర్ాంలో విజయవాడ విమలనాశరయాం ఉనానయి.
పారజెక్ుు సథ లాంలో నెైసరిిక్ (టోపో గ్రఫిక్)/భూ జలలదాూయన్ మరియు సబ్ సో యిల్ మొదలగ్ు
విషయలలపై (విసాతర్మైన్) వివర్ణాతాక్ ఇాంజనీరిాంగ్ అదూయన్ాం భార్త ప్రభుతేాం యొక్క WAPCOS
లిమిటెడ్ వారిచే నిర్ేహాంచబడిన్దధ. న్ుూమరిక్ల్/హైడారలిక్ అదూయనాలు CWPRS, ప్ూణే వారిచే
నిర్ేహాంచబడాాయి. CRZ (కోసు ల్ రేగ్ుూలవటరీ జోన్) మలూపిాంగ్ లోని సముదర పో టు ఎతత
త /సముదర పాటు ఎతత
త
(HTL/LTL) యొక్క విభజన్ ఇనిటటటయూట్ అఫ్ రిమోట్ సనిసాంగ్ (IRS), అన్న విశేవిదాూలయాం చెనెైన వారిచే
నిర్ేహాంచబడిన్దధ మరియు ప్రాూవర్ణ ప్రభావ మదధాంప్ు(EIA) భార్త ప్రభుతేాం యొక్క WAPCOS
లిమిటెడ్ వారిచే నిర్ేహాంచబడిన్దధ.
1.1 ప్ాాజెకటు గిర్త ాంి పు మర్ియు ప్ాాజెకటు పాతిప్ాదకటలట (పాతిప్ాదన)
ఓడరేవు గారమాంలో చేప్ల ప్టటు కార్ూక్రమలలు బహర్ాంగ్ బీచ్ లో జర్పగ్ుతాయి. ఈ పారాంతాం యొక్క
చేప్ల లలూాండిాంగ్, ఓడల బెరత ాంి గ్ మరియు ఇతర్ అన్ుబాంద సటవలక్ు సరెైన్ మౌలిక్ సదుపాయలల కొర్క్ు సాథనిక్
మతసయకార్పల సాంఘాం దీర్క
ఘ ాల డిమలాండా న్ు చేయడాం జరిగిాందధ. ఈ డిమలాండలాన్ు ప్రిషకరిాంచడానికి, ఓడరేవు
గారమాంలో ఒక్ ఫిషిాంగ్ హార్బర్ అభివృదధి చేయవలిసిన్ అవసరానిన గ్ురితాంచిన్ ఆాంధ్రప్ద
ర ేశ్ మతసయశాఖ ఈ
పారజెక్ుున్ు చేప్టు డాం జరిగిాందధ.
1.2 పర్ాయవర్ణ పాభావ మదాంపు (EIA) అదయయనాం యొకక అవసర్ాం
EIA నోటిఫికేషన్ లో ప్రాూవర్ణ అన్ుమతతలు అవసర్మైన్ పారజెక్ుులు మరియు కార్ూక్రమలల
జాబితా ప్రకార్ాం ప్రతిపాదధత పారజెక్ుు EIA నోటిఫికేషన్ షడలూలు 2006 ప్రకార్ాం Sl. No. 7e లో మరియు వర్ి ాం
“B” పారజెక్ుు గా గ్ురితాంచబడిన్దధ. ఈ పారజెక్ుుక్ు రాషర సాథయి ఎనిేరానెాాంటల్ ఇాంపాక్ు అసటసటాాంట్ అధారిటీ
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(SEIAA), ఆాంధ్రప్ద
ర ేశ్ ప్రభుతేాం న్ుాండి ప్రాూవర్ణ అన్ుమతతలు అవసర్ాం. ఈ పారజెక్ుు సముదర
తీర్పారాంతాంలో ప్రతిపాదధాంచడాం వలన్ CRZ నోటిఫికేషన్ జన్వరి 2011 ప్రకార్ాం CRZ అన్ుమతతలు క్ూడా
అవసర్ాం.
1.3 స్క్రీనిాంగ్, సక కర్ిాంగ్ మర్ియు TOR గారాంట్
అవసర్మైన్ ఫార్ాం -1 TOR తో పాటు సయచిాంచిన్ ఫారాాటోా ఆాంధ్రప్ద
ర ేశ్ రాషు ాంర లోని SEIAA కి
12.10.2017 న్ సమరిుాంచబడిాందధ మరియు 23.04.2018 న్ తిరిగి సమరిుాంచబడిాందధ. 2018 మే 11 న్
ఆాంధ్రప్ద
ర ేశ్ రాషు ర నిప్ుణుల అపైసల్ క్మిటీ (SEAC) యొక్క 115 వ సమలవేశాంలో TOR దర్ఖలసుత
ప్రిశీలిాంచి ఆమోదధాంచబడిాందధ దీనిని XX.XXXX తేదీన్ SEIAA, ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ క్ు ప్ాంప్బడిాందధ. డిసాంబర్ప
2017 చివరి న్ుాండి మలరిి 2018 మొదటి వార్ాం వర్క్ు సిాంగిల్ సీజన్ రాూపిడ్ EIA సు డీ నిర్ేహాంచబడిాందధ.
2.0 ప్ాాజెక్టు వివర్ణ
ఈ కొరతత హార్బర్ న్ాందు 9 మీటర్ా పొ డవు గ్ల 1000 మోటార్ప ప్డవలు, 150 12 మకానెైస్డా గిల్
నెటుర్ ఫిషిాంగ్ నావలు, 350 15 మీటర్ా మకానెైస్డా టారలెర్స మరియు 150 సాంఖూలన్ు 24 మీటర్ా టయూనా లలాంగ్
లెైన్ర్స 150 న్ాంబర్పా క్లిపి 1650 చేప్ల ఓడల సముదాయము హార్బర్పలో ఉాంచగ్లిగే లక్ష్ూాంతో అభివృదధి
చేయడాం జర్పగ్ుతతాందధ. ఈ పారజెక్ు అమలు తర్పవాత, నౌకాశరయాంలో 70,750 TPA చేప్ల లలూాండిాంగ్
ఉాంటుాందని భావిసుతనార్ప.
2.1

పాతిప్ాదత సముదా మర్ియు తీర్ాం యొకక సౌకర్ాయలట
వాటర్ సైడ్ సౌక్రాూలలో బరక్
ర వాటర్ (సముదరప్ు గోడ) (దక్ిణ ఆర్ా - 1074 Rm మరియు ఉతత ర్ ఆర్ా

- 800 Rm), లలూాండిాంగ్, ఔట్ ఫిటు ాంి గ్, మర్మాతత
త మరియు బెరథాంి గ్, రివేటెాాంట్, బీచ్ లలాండిాంగ్ పారాంతాం,
నావిగేషన్ల్ ఎయిడ్స మొదలెైన్ వాటి కోసాం RC సోా పిాంగ్ హార్ా (రాాంప్ వాలు - 1V: 10 H) క్లిగిన్ మొతత ాం
2401 మీటర్ా పొ డవెైన్ 4 రాతిగ్టు
ా . అాంతేకాక్ుాండా, హార్బర్ లో ఫిషిాంగ్ నౌక్ల తగిన్ాంత డారఫ్టు కోసాం -3.5 మీటర్ా
లోతతక్ు వర్క్ు తవేకాలు ప్రతిపాదధాంచబడాాయి. IRS, చెనెైన, HTL-LTL డిమలరెకకేషన్ ప్రకార్ాం తవేకాల
పారాంతాం CRS-IB మరియు CRZ-IV (A) విభాగానికి చెాందుతాయి.
భూభాగ్ాం సౌక్రాూలలో భూమి ప్ున్ర్పది ర్ణ, ఫిష్ హాూాండిా ాంగ్ మరియు వేలాం వేయటానికి హాలు
(టయూనా చేప్ నిర్ేహణ సహా), ఫిష్ లోడ్ పారాంతాం, ఫిషరీ అడిానిసటుట
ర ివ్ ఆఫీసు, మతసయకార్పల యొక్క
వలలలాంటి సామలగిక
ర ి షడలా, వల మర్మాతత షడలా, ప్డవ మర్మాతత దుకాణాలు, రెసు ారెాంట్, మతసయకార్పలు
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విశారాంతి గ్దులు, ప్బిా క్ టాయిలెట్ బాాక్, వసతి గ్ృహాలు, క్మరిియల్ కాాంపా క్స, క్మూూనిటీ హాల్, రేడియో
క్మూూనికేషన్ టవర్, అపో ర చ్ రోడ్ మరియు అాంతర్ి త ర్హదార్పలు, వాహనాల కోసాం పారికాంగ్ పారాంతాలు, బో ట్
పారికాంగ్ / మర్మాతత యలర్ా , ప్డవ భవన్ాం మరియు క్లప్ యలర్ా, మాంచి నీటి మరియు సముదర నీటి
సర్ఫరా మరియు ప్ాంపిణీ వూవసథ , నీటి / మురికినీటి మరియు ముర్పగ్ునీటి శుధ్ధి వూవసథ , విదుూత్ శకిత
మరియు లెైటిాంగ్ వూవసథ , ఐస్డ పాాాంట్ మరియు అతి తక్ుకవ ఉష్ోో గ్రతలో నిలువ గ్దులు, పౌర్ సదుపాయ
సథ లాం, ఫైర్ అగినమలప్క్ ప్రిక్రాలు, చెటా ు మరియు తోటలు, నీటిశుదధి కేాందరము, సక్ూూరిటీ / గార్ా హౌస్డ
మరియు కాాంపౌాండ్ వాల్, తీర్ పారాంత పో లీస్డ సటుషన్, మొదలగ్ున్వి ఉన్నవి. ఫిషిాంగ్ హార్బర్ పారజెక్ు లవఅవుట్
యొక్క సీకమలటిక్ వూూ, మలూప్ -2 లో చయప్బడిాందధ మరియు పారజెక్ు పాాన్ు ప్రణాళిక్ సారాాంశాం ముగిాంప్ులో
జతప్ర్చబడి ఉాందధ.
ప్ాాజెక్టు ఖర్చు
పారజెక్ుు వూయాం ర్ూ .409.22 కోటు
ా గా అాంచనా వేయబడిాందధ. ఈ పారజెక్ుు, ఇప్ుటికే ఉన్న చేప్ల
లలూాండిాంగ్ కేాందరాం అభివృదధికి సాంభాందధాంచిాందధ కావడాం వలా మరియు ప్రిసర్ భూభాగ్ాం ప్రభుతే భూమిగా
ఉాండటాం వలన్ ఇతర్ ప్రతాూమలనయ ప్రదేశాలన్ు ప్రిగ్ణన్లోనికి తీసుకొలవదు.
3. పర్ాయవర్ణాం యొకక వివర్ణ
పారజెక్ుు వలన్ ప్రభావము చెాందే ప్రదేశమున్క్ు సాంబాందధాంచిన్ ప్రాూవర్ణ అాంశాలన్ు పారజెక్ు సైట్
న్ుాండి ఆవరిాంచి 10 km వాూసార్థాంలో పారమలణిక్ సరేే నిర్ేహాంచబడిాందధ. EIA రిపో ర్ు ప్రయోజన్ాం కోసాం
దధేతీయ ప్రిశోధ్న్ మరియు పారధ్మిక్ సమలచార్ాం దాేరా ప్రధాన్ ప్రాూవర్ణ భాగాలెైన్ భౌతిక్ ప్రాూవర్ణాం,
జీవ సాంబాంధ్ ప్రాూవర్ణాం మరియు సామజిక్-ఆరిిక్ అాంశాలు వాంటివి అధ్ూయన్ాం చేసార్ప. పారజెక్ు సైట్
యొక్క 5 కిలోమీటర్ా రేడియల్ పారాంతాంలో పారథమిక్ సమలచార్ము సటక్రిాంచబడిాందధ. పారజెక్ుు ప్రభావము
ప్రదేశము (PIA) మలూప్-3 లో చయప్బడిాందధ.
3.1 వాతావర్ణ శాసత రాం
గాలి వేగ్ాం, గాలి దధశ, ఉష్ోో గ్రత, వర్ిపాతాం, తేమ మొదలెైన్ వాటికి సాంబాంధధాంచిన్ వాతావర్ణ
సమలచార్ాం మొదలగ్ున్వి సమీప్ అబజ రేేటరీ వది భార్త వాతావర్ణ సాంసథ (IMD) ప్రిశీలన్లో వాతావర్ణ
సమలచార్ాం సటక్రిాంచబడి EIA అధ్ూయన్ాంలో ఉప్యోగిాంచబడాాయి
3.2 సముదాపు ప్ాటు, ప్క టులట మర్ియు అలలట
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పాటు, పో టులు మధ్ూసథ ాంగా ఉాండి, కొాంచెము రోజువారీగా ఉాంటయ, ఎక్ుకవ వూతాూసము తో క్ూడిన్
రోజువారీ పాటు, పో టు
ా గా ఉనానయి.అన్గా పో టు, పాటు ల మధ్ూ వూతాూసము ఉాంటుాందధ. అాంతేకాక్ుాండా
తతఫాన్ుల మూలాంగా ఏర్ుడే +2.10 మీటర్ా ఎతెత న్
త కెర్టాలు వలా సముదరప్ు నీర్ప తీర్ాం మీదక్ు 0.6 మీటర్పా
వర్క్ు చొచుిక్ు వసుతాందధ. నేషన్ల్ ఇనిటటటయూట్ ఆఫ్ ఓషనోగ్ఫ
ర ీ, గోవాచే సటక్రిాంచబడిన్ సమలచార్ాం ఆధార్ాంగా,
గ్ణనీయమైన్ అలల ఎతత
త 0.3-2.3 మీటర్పా మధ్ూ ఉాంటయ 100 సాంవతసరాల కాలలనికి గ్ణాాంక్ సగ్టు
ఉాంటుాందధ. అలల ఎతత
త 3.0 మీటర్పా ఉాంటుాందధ. ప్రధాన్మైన్ సగ్టు అలల కాలాం 8-10 సక్న్ు
ా .
3.3 భూగర్భ శాసత రాం, భౌగోళిక సార్ూపాం మర్ియు భూపాకాంపనాలట
భూగ్ర్భశాసత ై ప్ర్ాంగా వోడారేవు చుటయ
ు ఉన్న ప్రదేశము, తెలుప్ు బూడిదర్ాంగ్ు ఇసుక్ మరియు
సముదరప్ు మూలాం యొక్క గోధ్ుమ ఇసుక్న్ు క్లిగి ఉాందధ. భూగోళ భౌతిక్ భూభాగ్ాం ప్ర్ాంగా వోడరేవు
పారాంతాం సముదర ఓడలు వెైప్ున్క్ు కియ
ర లశీల సముదర తీర్ాంలో పాలియో బీచ్ రిడ్జ జోన్ా భూభాగ్ాంలో ఉాందధ.
ఒాండలర, వర్ద మైదాన్ నిక్ేపాలు మరియు సముదరప్ు అవక్ేపాలతో తీర్ మైదానాలు, పాత తీర్పారాంత
మైదానాలు మరియు వర్ద మైదానాలు జిలలా ఉతత ర్, ఈశాన్ూ, మధ్ూ-మధ్ూ మరియు ఆగేనయ భాగాలలో
భూభాగాలుగా ఉనానయి. ప్రసత ుత వోడరేవు చుటుుప్రక్కల పారాంతాం సీసిాక్ జోన్ -III లో ఉాందధ.
3.4 పర్ిసర్ వాయు నాణయత
అధ్ూయన్ పారాంతానికి చెాందధన్ వర్పసగా నాలుగ్ు సాథనాలోా ప్నెనాండల వారాలపాటు వారానికి రెాండల
న్మూనాల చొప్ుున్ ప్రిసర్ గాలి నాణూత ప్ర్ూవేక్ష్ణ నిర్ేహాంచబడిాందధ. భార్త ప్రభుతే ప్రాూవర్ణ మరియు
అటవీ మాంతిరతేశాఖ మలర్ి దర్శకాల ప్రక్ర్ాం, నెైటర ోజెన్ డయలకెైసడ్ (NO2), కార్బన్ మోనాకెైసడ్ (CO), ఓజోన్
(O3), లెడ్ (Pb), అమోనియల (NH3), బెాంజీన్ (C6H6), బెాంజో (O) పైరీన్ (BaP), ఆరెసనిక్ (As) మరియు
నికెల్ (Ni) వాంటివి అనిన ప్రిసర్ వాయునాణూత అధ్ూయన్ న్లలో సటక్రిాంచిన్ ప్ర్ూవేక్ష్ణ సమలచార్ాం దాేరా
గాలి నాణూత అన్ుమతిాంచిన్ ప్రిమితతలలోనే ఉాందని గ్మనిాంచబడిన్దధ.
3.5 ధ్ాని పర్ాయవర్ణాం
నివాస, వాణిజూ మరియు నిశశబి పారాంతాలక్ు దగ్ి ర్గా ఉన్న 4 ప్రదేశాలోా ప్గ్లు మరియు రాతిర
సమయలనికి సమలన్మైన్ శబి ాం సాథయి గ్మనిాంచబడిాందధ మరియు అదధ CPCB ప్రమలణాలలో పటరొకన్న
అన్ుమతిాంచబడిన్ ప్రిమితి క్ాంటట తక్ుకవగా గ్ురితాంచబడిాందధ.
3.6 భూ వినియోగ నమూనా
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వోడారేవు వది ప్రతిపాదధత ఫిషిాంగ్ హార్బర్ కోసాం ప్రిక్ిాంచే పారాంతాం యొక్క భూ వినియోగ్ న్మూనా
జాతీయ రిమోట్ సనిసాంగ్ ఏజెనీస (NRSA), హైదరాబాద్ న్ుాంచి సటక్రిాంచిన్ డిజిటల్ ఉప్గ్రహ ఛాయలచితర డేటా
దాేరా అధ్ూయన్ాం చేయబడిాందధ. డేటా వివర్ణ పారర్ాంభాంలో TNT Mips సాఫ్టు వేర్ ఉప్యోగిాంచి పారసస్డ
చేయబడిాందధ. డిజిటల్ డేటా తర్పవాత అధ్ూయన్ పారాంతాంలో ప్రసత ుత వివిధ్ భూభాగాలన్ు గ్ురితాంచడాం మరియు
మలూపిాంగ్ చేయడానికి ఉప్యోగిాంచబడిాందధ. మొతత ాం ఈ అధ్ూయన్ాం జరిపిన్ పారాంతాంలో 48.34% సముదరాం
మరియు 51.66% భూమి క్లిగి ఉాందధ.
3.7 భూగోళ జీవావర్ణము
రాషు ాంర లోని అడవులు ఆర్ప విసత ృత విభాగాలలో వరీిక్రిాంచబడిన్ప్ుటికీ, పారజెక్ు పారాంతాంలో ఏ విధ్మైన్
భిన్నతేాం లవదు. సముదర తీర్ములో ఏర్ుడిన్ సతతహరిత అడవులు సర్పగ్ుడల చెటా ు తోటలుగా
మలర్ిబడాాయి, సార్వాంతాం కాని పారాంతాలు జీడి తోటలుగా మలర్ిబడాాయి. తీర్ పారాంత సమీప్ాంలోని
మాండలలలెైన్ చీరాల, వేటపాళ ాం, చిన్గ్ాంజాాం, కొతత ప్టనాం, సిాంగ్రాయకొాండ మరియు ఉలవపాడల సర్పగ్ుడల
మరియు జీడి చెటాతో క్ూడిన్ విసాతర్మైన్ తోటలుగా మలర్ిబడాాయి.
తీర్ పారాంతాల న్ుాండి దయర్ాంగా ఉన్న న్లా మల మరియు వేలిగొాండ జిలలాలో మిన్హాయిాంచి జిలలాలో
జాంతతజాలాం ఎక్ుకవగా లవదు. అధ్ూయన్ాం పారాంతాంలోని సాధార్ణ దేశీయ క్ీర్దాలు లో, కోబార మరియు
ఇాండియన్ కెట్
ై వాంటి సాధార్ణ రెపు లి
ి యన్ జాతతలతో పాటు మరియు సాధార్ణ కాకి, అడవి కాకి, ఇాండియన్
రాబిన్, కామన్ మైనా, సాేలోా మొదలెైన్వి క్లవు. పారజెక్ు పారాంతాం లో ఏవిదమైన్ అర్పదెైన్ మరియు ప్ుషు
జాతి లవదా సాథనిక్ాంగానే లబిాంచే జాంతత జాతతలు కాని లవవు.
3.8 స ము దా / తీ ర్ ఆ వ ర్ ణ శా సత రాం
మడ అడవులు - జిలలాలోని సముదర తీర్పారాంతాలలో, ఆధధప్తూ మడ జాతతలు గా అవిసిఎనియల
మరీనా, రెైజోఫో రా ముూకోరనేటా, ఎకోసకాకేరియల అగ్లోచా మరియు ఎగిసిరాస్డ కోరినక్ులలటాం లు ఉనానయి.
అధ్ూయన్ాం పారాంతాంలో కోర్ల్స, తాబరలు గ్ూడల మైదానాలు మరియు ఇతర్ అాంతరిాంచిపో తతన్న / సాథనిక్
జాతతలు లవవు.
a) నీటి నాణయత: తీర్ / సముదా ప్ాాాంతాం
తీర్ వాతావర్ణాం యొక్క అాంచనా ఐదు (5) ప్ర్ూవేక్ష్ణ కేాందారలలోలోజరిగిాందధ, ఇవి పారజెక్ు పారాంతాంలో
ప్రసత ుత లవదా సాంభావూ బలహీన్తక్ు సాంబాంధధాంచి వాటి సాథనానిన ఆధార్ాంగా ఎాంపిక్ చేయబడాాయి.
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సాధార్ణ /బహర్ాంగ్ నీటి విశలాషణ ప్రిమితతలు యొక్క మొతత ాం ఫలితాలు కాలుషూాం మరియు
అధో క్ర్ణాం

లవక్ుాండా

విశలాషిాంచబడాాయని

సయచిసుతనానయి.

భౌతిక్-ర్సాయన్

లక్ష్ణాల

ప్రిధధ

అన్ుమతిాంచదగిన్ ప్రిమితిలోనే ఉనానయని గ్ురితాంచార్ప. అదేవిధ్ాంగా, పారణవాయువు (డి ఒ), BOD,
పో షకాలు వాంటి ప్రాూవర్ణప్ర్ాంగా సునినతమైన్ పారామితతలు ప్రబలమైన్ కాలలన్ుగ్ుణ తేడాల వలా కొనిన
మిన్హాయిాంప్ులతో సరెైన్ సాాందరతలో ఉనానయి. భారీ లోహాల సాాందరత అన్ుమతిాంచదగిన్ ప్రిమితతలలో
ఉాందని గ్మనిాంచబడిాందధ. అాంతేకాక్, మొతత ాం మరియు ఫీక్ల్ కొలిఫొ ర్ా యొక్క రెాండిాంటి సాాందరత న్మూనాల
సటుషన్ా లో ˂ 2 MPN / 100 ml గా గ్ురితాంచార్ప, ఇదధ అన్ుమతిాంచదగిన్ ప్రిమితి క్ాంటట చాలల తక్ుకవ.
సాధార్ణాంగా, నీటి నాణూతా సిథతి మాంచిదధ మరియు సముదర నీటి నాణూతక్ు సమీప్ాంలో ఉాందధ అని
సయచిసుతనానయి.
b) అవక్షేప లక్షణాలట
అవక్ేప్ నీటి ఉదజని (పి.హచ్) ప్ర్ూవేక్ష్ణ కేాందరాం ఆధార్ాంగా 7.4 మరియు 7.8 మధ్ూ మలర్పతూ
ఉాందధ. వివిధ్ సటుషన్ లలో మటిు నిరాాణాం ప్రీక్ష్లో ఇసుక్, బాంక్మటిు మరియు సిల్ు తో పో లిసటత బాంక్మటిు
మోతాదు ఎక్ుకవగా ఉాందని సయచిాంప్బడిాందధ. అవక్ేప్ న్మూనాలలో, భార్ లోహాల సాాందరత ERM
(ప్రభావవాంతమైన్ శలణ
ర ి మీడియన్) లోప్ల ఉన్నటు
ా సయచిసుతాందధ, అన్గా ఈ పారాంతాంలో భార్ లోహాల కాలుషూాం
యొక్క అవకాశాలు లవవు.
c) జీవ పర్ాయవర్ణాం
వృక్ష పల వకాలట
సరేే సాందర్భాంగా 28 జాతతలు క్లిగిన్ నాలుగ్ు సమూహాలక్ు చెాందధన్, బాసిలారియోఫైసి, కోారోఫైసి,
సైనోఫైసిలు మరియు డెైనొఫైసి న్మోదు చేయబడాాయి. వీటిలో, బాసిలారియోఫైసి 18 జాతతలతో ఆధధప్తూ
సమూహాంగా గ్ురితాంచబడిాందధ, తర్పవాత 6 ర్కాల జాతతలు క్లిగిన్ డెైనొఫైసి, 4 జాతతలు క్లిగిన్ కోారోఫైసి
మరియు సైనోఫైసి 1 జాతితో మలతరమే ఉనానయి.
జాంతు పల వకాలట
5 న్మూనాల సటుషన్ా లో జూపాాాంక్ున్ యొక్క మొతత ాం 12 సమూహాలు న్మోదు చేయబడాాయి. వీటిలో
యలాంపిపో డ్స, టినిునిడ్స, కీట ోగానట్స, కోపిపో డ్స, పో లికీట్స, చేప్ గ్ుడలా, గాసోు ర పో డ్స, లలమలిబారన్ి్,
ఒసాురకాడ్స, నాపిా యస్డ లలరాే, మైసిస్డ లలరాే మరియు ఓకోప్ూ
ా రా లలరాేలు ఉనానయి. అనిన సమూహాలలో
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కోపిపో డ్ లు ఆధధప్తూ సమూహాంగా ఉదభవిాంచాయి.
బాంతోస్
నీర్ప-మటిు మధ్ూ ప్రదేశములో తిరిగే (మలకోర-బెాంతిక్ జీవులోా, నెమటోడలా (న్ులి ప్ుర్పగ్ులు), పో లీకీట్స,
గాూసోు ర పాడలా, ఆలిిప్ులు మరియు రొయూ జాతిజీవులు (క్రషు ప
ి ియన్ు
ా ) మొదలెన్
ై నాలుగ్ు బృాందాలుగా
న్మోదు చేయబడాాయి. వీటిలో నెమటోడలా ప్రధాన్మైన్ సమూహానిన క్లిగి ఉనానయి, ప్ర్ూవేక్ష్ణ కేాందరాం
యొక్క సాథనాల ఆధార్ాంగా నెమటోడలా సాాందరత 382 మరియు 654 మధ్ూ ఉాంటయ పారధాన్ సమూహాంగా
ఉనానయి. రికార్పా చేయబడిన్ ఐదు మియో-బెాంతోస్డ జీవులలో, ఫో రామినిపర్పనలు జనాభా సాాందరత 105
న్ుాండి 258 వర్క్ు ఉాంటుాందధ, తర్పవాత ఓసటరకాడలా 42 న్ుాండి 112 వర్క్ు ఉనానయి.
ఫిషర్ీస్
గిల్ నెట్ టారలర్పా మరియు బాూగ్ వలలన్ు ఉప్యోగిాంచి ప్టటు పలలజిక్ (సముదర మటు ాం న్ుాండి
దయర్ాంగా ఉన్న సముదరాంలో నివసిాంచే) చేప్లెైన్ నెతతళళు, న్యనె క్వళళు, వాంజరాలు, కానాగ్ర్త లు, సావిడాలు
మరియు సయర్ (టుూనా) ల ప్టుుక్ుాంటార్ప వాంటి చేప్లు లబిాంచుచున్వి.
సముదర మటు ాంలో నివసిాంచే (డీమర్సల్) చేప్లన్ు ప్రధాన్ాంగా దధగ్ువ టారలర్పా (భాటమ్ టారలర్పా)
దాేరా సటక్రిాంచార్ప. వీటిలో (పర్పలు) తటిు చేప్లు, (కార్ చేప్లు) సిలేర్ బెలీాలు, సాకడ్స (పార్ చేప్లు),
సావిడాలు, లిజార్ా ఫిషస్డ (ద ాందులు), సినయలన్ా ్ (గొర్క్లు), సొ ర్చేప్లు, టటకి చేప్లు, లోబటటర్ (రాతి
రొయూలు), సికిడ్ లు (సో ల క్ాండలవాయి),క్టిలిిష్ (కోమటి సాంచులు/బో క్ు క్ాండలవాయి), రొయూలు,
మరియు పీతలు మొదలెైన్వి ఉన్నవి.
3.9 సామాజిక ఆర్ిిక అాంశాలట
వోడరేవు వది చేప్ల హార్బర్పన్ు సాథపిాంచటాం వలన్ క్లిగే సామలజిక్-ఆరిిక్ వాతావర్ణానిన వివిధ్
కోణాలోా మొతత ాం ప్రభావానిన అాంచనా వేయడాం లక్ష్ూాంగా సామలజిక్-ఆరిథక్ అధ్ూయన్ాం జరిగిాందధ.
అధ్యయన ప్ాాాంతాం యొకక జనాభా వివర్ాలట
PIA మొతత ాం జనాభా 1.55 లక్ష్లు దీనిలో గారమీణ పారాంతాలోా 0.78 లక్ష్ల జనాభా (50.3%) మరియు
ప్టు ణ పారాంతాలోా 0.77 లక్ష్ల జనాభా (49.7%) ఉనానర్ప. 955 మాందధ జనాభా సాాందరతతో మొతత ాం లిాంగ్
నిషుతిత 1008 గా ఉాందధ. మొతత ాం జనాభాలో SC జనాభా 12.6 శాతాం, ST జనాభా 5.8 శాతాంగా ఉాందధ.
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అక్ష్రాసూత రేటు 43 శాతాంగా ఉాందధ, ఇాందులో ప్ుర్పషతల అక్ష్రాసూత 24 శాతాం మరియు సీత ల
ై అక్ష్రాసూత 19
శాతాం.
PIA లో మొతత ాం శారమిక్ శకిత 71,465, ఇదధ PIA లోని మొతత ాం జనాభాలో 46 శాతాం. PIA జనాభాలో
54 శాతాం మాందధ ప్ని చేయనివార్ప ఉనానర్ప. ప్ుర్పష కారిాక్ులు 29 శాతాం మరియు మహళా కారిాక్ులు 17
శాతాం మలతరమే ఉనానర్ప. PIA లోని మొతత ాం శారమిక్ బలాంలో, ప్రధాన్ కారిాక్ులు 85 శాతాం మరియు చిన్న
కారిాక్ులు 15 శాతాం ఉనానర్ప.
వృతిత / ఉపాధధ విశలాషణ ప్రకార్ాం, మొతత ాం ప్నిచేసటవారి విభాగ్ాం (శారమిక్ శకిత) లో రెైతతలు 3.5 శాతాం,
వూవసాయ కారిాక్ులు 30 శాతాం ఉనానర్ప. సుమలర్ప 17 శాతాం మాందధ శారమిక్ులు గ్ృహ పారిశారమిక్
విభాగాలలో నిమగ్నమై ఉనానర్ప. ప్నిచేసటవారి విభాగ్ాంలో గ్ురితాంచదగిన్ లక్ష్ణాం ఏమిటాంటట, దాదాప్ు 49
శాతాం మాందధ ఇతర్ కారిాక్ వరాిల కిాంర ద నిమగ్నమై ఉనానర్ప, ఇాందులో గ్ృహనిరాాణానికి చెాందని ఇతర్
పారిశారమిక్ కార్ూక్లలపాలు, సటవా ర్ాంగ్ాం మరియు తృతీయ ర్ాంగ్ కార్ూక్లలపాలు అయిన్ చేప్లు ప్టు డాం వాంటి
ఇతర్ కార్ూక్లలపాలు క్ూడా ఉనానయి. ప్రతిపాదధత ఫిషిాంగ్ హార్బర్ చుటయ
ు ఉన్న గారమలలలో నివసిసత ున్న 75
శాతాం జనాభా ఆరిథక్ాంగా చేప్ల వేట మరియు ఇతర్ అన్ుబాంధ్ కార్ూక్లలపాలపై ఆధార్ప్డి ఉనానర్ప.
4.0 ముాందుగా అాంచనానవేయగలిగే పర్ాయవర్ణ పాభావాలట మర్ియు ఉపశమన చర్యలట
పాభావాల గుర్ితాంపు
ప్రతిపాదధత చేప్ల హార్బర్ ప్రణాళిక్ ప్రకయ
ిర
ప్ూర్ే నిరాాణ, నిరాాణ మరియు నిర్ేహణ దశలక్ు
వరితసత ుాందధ.
నిరాాణ కార్ూక్లలపాల కార్ణాంగా ప్రాూవర్ణ ప్రభావాం నిరాాణ దశలో గోడల నిరాాణాం , ప్రవేశ దాేర్ాం యొక్క
తవేక్ాం, భూమి ప్ున్ర్పది ర్ణ, ర్క్ష్క్తలము ర్క్ష్ణ, క్ేతాంర , సైట్ తయలరీ మరియు హార్బర్పలో ఇతర్ సౌక్రాూల
ఏరాుటు, అలలగే నిరాాణ యాంతారలు మరియు ఉప్క్ర్ణాల నిర్ేహణ కోసాం ఏరాుటు చేయడాం వాంటి ప్న్ుల
వలన్ ఉాంటుాందధ. సముదరప్ు చేప్లన్ు వేటాడే నౌక్లు, చేప్ల నిర్ేహణ, శుభరప్ర్చడాం, శుదధి చేయడాం,
వాహనాల టారఫిక్, ముర్పగ్ు మరియు ఘన్ వూరాిలన్ు తొలగిాంచడాం, మొదలెైన్ వాటి వాంటి చర్ూల వలన్
ఆప్రేషన్ దశలో ప్రాూవర్ణ ప్రభావాలు ఏర్ుడతాయి. నిరాాణానికి ప్ూర్ే దశలో అదన్ాంగా ప్రాూవర్ణ
ప్రభావాలన్ు తొలగిాంచడానికి మరియు తగిన్ ఉప్శమన్ చర్ూలన్ు ర్ూపొ ాందధాంచడానికి ఆధార్మైన్, ప్రాూవర్ణ
ప్రిసథ త
ి తల మరియు నిరాాణ మలర్ి దర్శకాలు / ప్రమలణాలు జరిగే కార్ూక్లలపాలక్ు సాంబాంధధాంచిన్ సరెైన్
ప్రణాళిక్ ర్ూపొ ాందధాంచాలి.
ముాందుగా అాంచనానవేయగలిగే పాభావాలట మర్ియు ఉపశమనాం
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4.1 భూ పర్ాయవర్ణాం- ఏర్పడగల పాభావాలట
నిరాాణ దశలో బరక
ర ాేటర్స, ప్ున్ర్పది ర్ణ మరియు ర్క్ష్క్తలము నిరాాణాం వలన్ భూమి
వినియోగ్ాంలో మలర్పు ఉాంటుాందధ. నిరాాణ పారాంతాంలో భూభాగ్ాం మరియు భూమి నిరాాణాం కార్ణాంగా భూమి /
నేల కోత జర్పగ్ుతతాందధ. ఈ పారజెక్ు పారాంతాంలో మలన్వ నివాసాలు లవవు.

ర్హదార్పలు

మరియు

సనానహక్ కార్ూక్లలపాలెైన్ కారిాక్ుల తాతాకలిక్ కాేర్ుర్ా ప, గోడౌన్ుా మొదలెైన్ వాటి నిరాాణాం ఇప్ుటికే ఉన్న
నౌకాశరయ సముదాయాంలోని ఖలళీ సథ లలలలో ఉాంటుాందధ. ఈ పారజెక్ు పారాంతాంలో వూవసాయాం లవదా అన్ుబాంధ్
కార్ూక్లలపాలు లవవు.

ఉపశమన చర్యలట - భూమి పర్ాయవర్ణాం:
నిరాాణాం దశ


MoEF యొక్క CRZ నోటిఫికేషన్ 2011 మరియు ఆాంధ్రప్ద
ర ేశ్ యొక్క కోసు ల్ జోన్ మేనేజెాాంట్ పాాన్
ప్రకార్ాం ఫో ర్ ష్ో ర్ మరియు ఇాంటర్-టెైడల్ సౌక్రాూలు ఏరాుటు చేయబడతాయి.



నిరాాణాం కోసాం భూక్ాంప్ నిరోధ్క్ న్మూనాలు అన్ుసరిాంచాలి.



నేల కోతన్ు తగిిాంచడానికి తక్ుకవ భూమి తవేక్ాం.



ప్రమలదక్ర్ ప్దారాథలన్ు భదరతా ప్రమలణాలు అన్ుసరిాంచి భదరప్ర్చడాం

ఇాంటర్ టైడల్ / పునర్చదధ ర్ణ:
మొతత ాం 4.29 లక్ష్ల cu m భూమి ప్ున్ర్పది ర్ణ కోసాం అవసర్మైన్, 3.80 లక్ష్ల cu m తవేకాల
న్ుాండి మరియు మిగిలిన్ 49,100 cu m భూమిని ఇతర్ ప్రదేసలన్ుాండి సీేక్రిాంచాలిస ఉాంటుాందధ.
ప్ున్ర్పది ర్ణక్ు ఉప్యోగిాంచే తవేక్ ప్దార్థాం విషప్ూరితాం మరియు క్లుషితాం కాక్ుాండా ఉాండాలి. అాందువలా
సముదర ప్రాూవర్ణాంపై ప్రతిక్ూల ప్రభావాం ఉాండదు.
4.2 నీటి పర్ాయవర్ణాం- ఏర్పడగల పాభావాలట
తవేక్ాం మరియు ఇతర్ నిరాాణ కార్ూక్లలపాల వలన్ నీటిలో పార్దర్శక్త తగిి బుర్దతన్ాం
పర్పగ్ుతతాందధ.
ఇదధ సేలుకాలిక్ాంగా ఉాంటుాందధ మరియు నిరాాణ కాలలనికి మలతరమే ప్రిమితాం అవుతతాందధ.
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బరక
ర ాేటర్స నిరాాణాం మరియు పో టు, ప్రవాహాం, ప్రసర్ణ సాంబాంధధాంచి నౌకాశరయాం బరసిన్ వది తవేక్ాం
కార్ణాంగా పార్పదల వూవసథ లో మలర్పు తాతాకలిక్ాంగా ఉాంటుాందధ. ఇప్ుటికే ఉన్న ఛాన్ల్ యొక్క ఉతత మ
శుదీిక్ర్ణ కాల వూవధధలో సాంభవిాంచే ప్రతిక్ూల ప్రభావానిన ప్రతిఘటిసత ుాందధ.
నిరాాణ కాలాంలో కారిాక్ శిబిరాల న్ుాండి ఉతుతిత చేయబడిన్ మురికి రోజుకి 36 m3 ఉాంటుాందధ, ఇదధ
చాలల తక్ుకవగా ఉాంటుాందధ మరియు నీటిర్పప్ాంలో ఉన్న దీనిని పార్వేయబడటానికి ముాందు శుదధి
చేయబడలతతాందధ. నిరాాణ దశ సాథనిక్ ప్రాూవర్ణాం యొక్క తీర్ నీటి నాణూతలో ఏ ముఖూమైన్ దీర్క
ఘ ాల
ప్రతిక్ూల ప్రభావాం చయప్దు.
ఆప్రేషన్ దశలో యలాంతిరక్ చేప్ల ప్డవల క్దలిక్, జిడలాగ్ల వూరాిల లీకేజీ, నౌక్ల న్ుాండి అవశలష్ాలు
మరియు వూర్థ ప్దారాథల విదుదల, చేప్లుశుభరప్ర్చడాం, ఐస్డ పాాాంట్, ముర్పగ్ు మరియు లలూాండిాంగ్ సాంటర్
వది ఘన్ వూరాథల ఉతుతిత , నౌక్ల మర్మతత
త మరియు నిర్ేహణ సమయాంలో యలాంటీఫౌలిాంగ్ పయిాంట్స
యొక్క లీకేజీ మొదలెైన్ వాటివలన్ ప్రాూవర్ణప్ర్మైన్ చిక్ుకలు సాంభవిాంచవచుి. ఈ ప్రభావాలన్ు తగిన్
EMP దాేరా తగిిాంచవచుి.
ఉపశమన చర్యలట
గ్రాండ్ వాటర్:

నిర్ాాణాం దశ
నీటి జలలశయాం మరియు నీటి నాణూత క్ీణతన్ు నివారిాంచడానికి తవేక్ కార్ూక్లలపాలన్ు
చేప్టటుటప్ుుడల తగిన్ాంత జాగ్రతత వహాంచాలి.


CRZ ప్రిధధలో గ్రాండ్ వాటర్ న్ు బాగా లోతతగా న్ుాండి బయటక్ు తీయక్ూడదు.



వాన్నీటి నిలే మరియు వాదక్ాం పో ర తసహాంచాలి.

ఉపర్ితల నీర్చ

నిర్ాాణాం దశ


అమలు యొక్క పటరొకన్న పారాంతానికి మిాంచిన్ కార్ూక్లలపాలు తపిుాంచడాం. వివిధ్ కార్ూక్లలపాలు
బాగా సమన్ేయప్ర్చడాం దాేరా సమయాం మరియు అధధక్ వూయాం నివారిాంచడాం.
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నిరాాణ ప్రదేశాల న్ుాండి ఇాంధ్న్ / ఇాంజిన్ చముర్ప మరియు క్ాందెన్లు మొదలెైన్వి బయటక్ు
పార్డానిన నియాంతిరాంచడాం.



నిరాాణ కారిాక్ుల తాతాకలిక్ కాలనీలు పో టు ఎతత
త న్ుాండి తగిన్ాంత దయర్ాంగా పారిశుది య
సదుపాయలలతో సాథపిాంచబడతాయి.

ఆపర్ేషన్ దశ
 వేరేేర్ప మూలలల న్ుాండి ఉతుతిత అయిన్ మతత టి బుర్దతో క్ూడిన్ నిక్ేప్ము ఆయల ప్రదేశాలలో
గ్ుాంటలలో

సటక్రిాంచబడలతతాందధ

మరియు

పారిశారమిక్

వూరాిల

శుదధి

క్రాాగార్ాంలో

శుదధి

చేయబడలతతాందధ.
 సిఫార్పస చేసిన్ నీటి పారామితతల యొక్క క్రమమైన్ ప్ర్ూవేక్ష్ణ మరియు సాంబాంధధత అధధకార్పలక్ు
ఫలితాల నివేదన్
 చేప్ల నౌక్ల న్ుాండి చముర్ప చిాందటానిన ఎదురోకవటానికి తగిన్ చర్ూలు
 నిర్ేహణ పారాంతాల న్ుాంచి ఉప్రితల ప్రవాహాం లో ఉన్న చముర్ప వేర్ప చేయబడలతతాందధ.
 నీటిలో ఉన్న ఘన్ప్దారాథలన్ు క్లిగి ఉన్న వూరాథలన్ు తొలగిాంచడాం దాేరా నీటిలో మిలితమైన్
ఘన్ప్దారాథలన్ు తగిిాంచడానికి తగిన్ చర్ూలు తీసుకోవాలి.
 అవక్ేప్ సిథరీక్ర్ణన్ు అాంచనా వేయడానికి హార్బర్ బరసిన్ యొక్క ఆవర్త న్ ప్ర్ూవేక్ష్ణ.
4.3 జీవసాంబాంధ్ పర్ాయవర్ణాం
ఆకాాటిక్ట (జల జీవ సాంబాంధత):
తరవేకాలు, తవేక్ాం, బరక్
ర వాటర్స తదధతర్ నిరాాణ కార్ూక్లలపాలు జల వాతావర్ణాంలో మలర్పులక్ు
కార్ణమవుతాయి. నీటితో జోక్ూాం చేసుక్ునే టెటారపో డ్, గ్టు
ా , ప్ున్ర్పది ర్ణ మరియు వూకీతక్ర్ణ వాంటి సాథనిక్
జోకాూలు, సాథనిక్ జీవావర్ణ శాసాతరనిన ప్రభావితాం చేసత ాయి మరియు బుర్ద పర్పగ్ుదల వలా జీవరాసుల పై
ప్రతిక్ూల ప్రభావాం ప్డలతతాందధ. ఇతర్ కార్ూక్లలపాలక్ు క్ూడా ఈ దశలో ఇదే విధ్మైన్ ప్రభావాలు
సాంభవిసాతయి. ఇదధ కిర్ణజన్ూ సాంయోగ్ ప్రకయ
ిర
మరియు పారధ్మిక్ ఉతాుదక్తపై ప్రతిక్ూల ప్రభావాం
చయప్ుతతాందధ. జల ప్రాూవర్ణాంపై ప్రభావాలు సేలుాంగా ఉాండి నిరాాణ దశక్ు మలతరమే ప్రిమితమై ఉాంటాయి.
ఆప్రేషన్ దశలో తక్ష్ణ ప్రిసరాలలో శుదధిచేయని వూరాిల విడలదల జల దశ యొక్క ప్రాూవర్ణ క్ీణతక్ు దారి
తీసుతాందధ.
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చేప్ల ఓడల క్దలిక్లు, ఓడల న్ుాండి ఇాంధ్న్ాం బయటక్ు వెదజలా బడడాం, పయిాంటా లో
ఉప్యోగిాంచిన్ యలాంటీ ఫౌలెాంట్స కొటుుక్ుపో వడాం, మరియు వాగ్ు / సముదరాంలోకి ముర్పగ్ునీటి ప్రవాహాం
మొదలెైన్వి క్లిసి నీటి నాణూతన్ు ప్రతిక్ూలాంగా ప్రభావితాం చేసట సామర్థయాం క్లిగి ఉాంటాయి.
బాగ్ుచేసట చర్ూల న్ుాండి వచేి ప్రవాహాలు క్ూడా క్లుషితాల యొక్క మూలాం. చెతత ాచెదార్ాం, వివిధ్
విసారిాంచబడిన్ వసుతవులు, న్శిాంచదగిన్ మరియు నాశన్ాం కానివి, పాాసిుక్ వూరాిలు మొదలెైన్వి ఈ పారజెక్ు
అమలు తరాేత నియాంతిరాంచబడక్పో తే, నౌకాశరయ పారాంతాలోా సయక్ష్ాజీవుల సాంఖూ పరిగే అవకాశాం ఉాందధ.
అధభౌతిక/నేలపైన:
నిరాాణ కార్ూక్లలపాల ప్రభావాం పారథమిక్ాంగా నిరాాణ పారాంతానికి మలతరమే ప్రిమితమై ఉాంటుాందధ.
నిరాాణాతాక్ పారాంతాంలో ఎటువాంటి వృక్ష్జాలాం లవదా జాంతతజాలాం ఉనికిని క్లిగి ఉాండక్పో వడాం వలా భూగోళ
వృక్ష్జాలాం లవదా జాంతతజాలాం న్షు పో దు. ఆప్రేషన్ సమయాంలో ఉతున్నమయియూ వూరాిలు (ఘన్ మరియు
దరవ) కొనిన ప్రాూవర్ణ ప్రిణామలలన్ు క్లిగి ఉాంటాయి, ఇవి సరెైన్ ఉప్శమన్ చర్ూలు తీసుక్ున్నటా యితే,
భూగోళ ప్రాూవర్ణాంపై దీర్క
ఘ ాలిక్ ప్రభావానిన క్లిగి ఉాండవు.
ఆప్రేషన్ సమయాంలో, పారజెక్ు సైట్ చుటయ
ు సాంభవిాంచే కాలుషూ సాథయి చాలల తక్ుకవగా ఉాంటుాందధ
మరియు ప్రాూవర్ణాంపై ఏవిధ్మైన్ ముఖూమైన్ ఒతిత డిని క్లిగిాంచదు. ఆప్రేషన్ సమయాంలో ఉతుతిత చేసట
వూరాిలు (ఘన్ మరియు దరవ) కొనిన ప్రాూవర్ణ ప్రిణామలలన్ు క్లిగి ఉాంటాయి, సరెైన్ నిర్ేహణ చర్ూలు
తీసుక్ున్నటా యితే, ఇవి భూగోళ ప్రాూవర్ణాంపై ఏ దీర్ఘకాలిక్ ప్రభావానిన క్లిగి ఉాండవు.

జీవ పర్ాయవర్ణాం - ఉపశమన చర్యలట
నిరాాణాం దశ


నిరాాణాం తరాేత ఉప్-టెైడల్ మరియు ఇాంటర్ టెైడల్ పారాంతాలన్ు వాటి అసలు ఆక్ృతతలక్ు
ప్ున్ర్పది ర్ణ.



బాగా ర్ూపొ ాందధాంచిన్ సపిుక్ టాూాంక్ులక్ు అన్ుసాంధానిాంచబడిన్ మర్పగ్ుద డలా, ఇాంక్ుడల గ్ుాంటలు
అాందధాంచడాం



బఫర్ జోనోా మరియు వాగ్ు చుటుుప్క్కల మడ అడవుల సాంఖూలో న్షు ాం ఉాండదు.

ఆపర్ేషన్ దశ


అప్రిశుభరమైన్ వూరాథలు, ప్రవాహాలు మరియు చెతత జలలశయలలలోకి విడలదల చేయబడవు..
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మూతతో క్ూడిన్ టబుబలలో వూరాథలన్ు సటక్రిాంచి వాటిని సాథనిక్ గారమ ప్ాంచాయతీ గ్ురితాంచిన్
పారాంతాలోా పార్వేయలలిస ఉాంటుాందధ



చేప్ల నిర్ేహణ మరియు వేలాం పారాంతాల న్ుాండి వచేి మురికినీటిని బయటక్ు విడలదల చేసట
ముాందు బాగ్ుగా శుదధి చేయలలి.



కేేస్డ / లలూాండిాంగ్ / బెరథాంీ పారాంతాల న్ుాండి, ఇాంజిన్ చముర్ప మరియు క్ాందెన్లు సటక్ర్ణ కోసాం ప్రతేూక్
రెాండల గోడల క్ాంటెైన్ర్పా చముర్ప రిసప్ి న్ షడ్ లోప్ల ఉాంచబడతాయి.



వూూహాతాక్ ప్రదేశాలలో ఉాంచిన్ గాలి చొర్బడని క్ాంటెైన్ర్పా మరియు భాాండాగారాలలో ఘన్ వూరాథలన్ు
సటక్రిసత ార్ప.



అాంతరిాంచిపో తతన్న సముదర జాతతల ఆక్సిాక్ ప్టుుబడి ఏదెైనా ఉాంటట, వాటిని ఫారెస్డు డిపారెుమాంట్
వన్ూపారణి ర్క్ష్ణ దళాం యొక్క మలర్ి దర్శక్తేాంలో సముదరయలన్ాం సమయాంలో విడలదల చేయలలి.



ఆక్రమణలపై ఏదెైనా సమలచార్ాం ఉాంటట సాంబాంధధత అధధకార్పలక్ు నివేదధక్ అాందధాంచాలి. ఉదా: ఫారెస్డు
క్న్జ రేేటర్ ఆఫ్ ఒాంగోల కారాూలయాం.
అటవీ శాఖ, గారమ ప్ాంచాయితీలతో క్లిసి వెైలె్లుఫ్ {పొ ర టెక్ష్న్} చటు ాం, 1972 కిాంద ర్క్ిత జాతతల

జీవవెైవిధ్ూాం యొక్క ప్రిర్క్ష్ణ కోసాం అవగాహన్ కార్ూక్రమలలు నిర్ేహాంచబడతాయి. ఫిషిాంగ్ క్మూూనిటీల
న్ుాండి పాఠశాల పిలాలు మరియు మహళలు మరియు అనిన వాటాదార్పలు చుర్పక్ుగా పాలగిన్టాం
పో ర తసహాంచాలి.
4.4 గాలి వాతావర్ణాం – పాభావాలట
దుముా ఉతుతిత , వాహనాల క్దలిక్ల న్ుాండి వెలువదే ఉదాిర్ాం మరియు నిరాాణ వూరాిలన్ు
పార్వేయడాం మొదలెైన్వి నిరాాణ సమయాంలో గాలి నాణూతన్ు ప్రభావితాం చేసట ప్రముఖ కాలుష్ాూలు
వివిధ్ నిరాాణ యాంతారలలో జరిగే డీజిల్ దహన్ాం గాలి కాలుషూమున్క్ు సాంబావూమైన్ మూలాం.
అయితే అలలాంటి ప్రభావాం ప్రక్ృతిలో తాతాకలిక్ాంగా ఉాంటుాందధ మరియు నిరాాణ దశక్ు మలతరమే ప్రిమితమై
ఉాంటుాందధ. ఆప్రేషన్ దశలో వాహన్ టారఫిక్ వలన్ క్లిగే ఉదాిరాల న్ుాంచి వచేి ప్రభావాలన్ు తగిన్ నిర్ేహణ
ప్రణాళిక్ దాేరా తగిిాంచవచుి.
ఉపశమన చర్యలట

నిర్ాాణ దశ
WAPCOS Limited
.
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• తవిేన్ ప్దారాథల న్ుాండి వెలువడే ధ్యళిని నియాంతిరాంచడానికి నిరాాణ సథ లలల యొక్క హానిగ్ల పారాంతాల
చుటయ
ు సరెైన్ ప్ది తిలో తర్చయ నీర్ప చిలక్రిాంచడాం.
• వాహనాలు మరియు ఇతర్ యలాంతిరక్ ప్రిక్రాల న్ుాండి వెలువడే పొ గ్ నియాంతరణ కొర్క్ు ఉప్యోగిాంచే ఉదాిర్
నియాంతరణ ధ్ురవీక్ర్ణతో ఉన్న వాహనాలు మలతరమే ఉప్యోగిాంచాలి
• భూమి మరియు భారీ నిాంప్ు ప్దారాథలు ర్వాణా సమయాంలో ప్ూరితగా క్పాులి.
• కారిాక్ులు దుముా మరియు ఇతర్ చెడా వాయు కాలుషూ నివారిాంచడానికి ముసుగ్ు ధ్రిాంచాలి. ధ్యళి
న్లుసుల ఉదాిరాలన్ు నియాంతిరాంచడానికి మరియు వాటి ప్రసార్ాం నిరోధధాంచడానికి ఎనోలుజర్స ఉప్యోగిాంచాలి.

ఆపర్ేషన్ దశ
• సేచఛమైన్ ప్రాూవర్ణాం నిర్ేహాంచడాం మరియు సునినతమైన్ పారాంతాలోా ధ్యళి ఉతుతిత తగిిాంచడాం కోసాం
తర్చయ నీటిని చిలక్రిాంచడాం.
• సరెైన్ ఉదాిర్ నియాంతరణ సరిుఫికేషన్ క్లిగిన్ సర్పక్ుల ర్వాణా వాహనాలు మరియు లెడ్ లవని పటోరల్
ఉప్యోగిాంచే కార్పా పో ర తసహాంచాలి.
• APPCB యొక్క మలర్ి దర్శకాల ప్రకార్ాం ర్పతతప్వనాలు ముాందు మరియు ర్పతతప్వనాలు తర్పవాత
మరియు చలికాలాంలో వారానికి రెాండలసార్పా గాలి నాణూత ప్ర్ూవేక్ష్ణ నిర్ేహాంచాలి.
4.5 శబద పర్ాయవర్ణాం - పాభావాలట
నిరాాణ దశలో శబి ాం అనివార్ూము. ఏదేమైన్ప్ుటికీ, సమీప్ గారమాం సుమలర్ప 1.5 కిలోమీటర్ా
దయర్ాంలో ఉాందధ మరియు సమీప్ాంలో ఎటువాంటి నివాస పారాంతాలు లవన్ాందున్, నిరాాణ సమయాంలో శబి ాం
యొక్క ప్రతిక్ూల ప్రభావాం చాలల తక్ుకవగా ఉాంటుాందధ మరియు తాతాకలిక్ాంగా ఉాంటుాందధ. ఆప్రేషన్ ఫటజ్
సమయాంలో వాహన్ రాక్పో క్లు పర్గ్డాం కార్ణాంగా శబి సాథయిలో ప్రభావాం గ్ణనీయాంగా ఉాండదు. ఇవి
భారీగా మరియు నిర్ాంతర్ాంగా ఉాండవు మరియు సాథనిక్ నివాసానికి ఎటువాంటి అవాాంతర్ ఆటాంకాలు
క్లిగిాంచవు.
శబద ాం పర్ాయవర్ణాం - ఉపశమన చర్యలట

నిరాాణాం ముాందు దశ
• ప్రాూవర్ణ అవసరాలు మరియు సాథనిక్ సునినతతాేలక్ు సాంబాంధధాంచి నిరాాణాతాక్ యాంతారాంగానిన /
ప్రిక్రాల నిర్ేహణలో నిరాాణ కారిాక్ుల శిక్ష్ణన్ు అమలుచేసట ఏజెనీస / కాాంటారక్ుర్ నిర్ేహసుతాందధ.
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నిర్ాాణాం దశ


యలాంతిరక్ ప్రిక్రాలన్ు ఉప్యోగిాంచడాం వలా వెలువడే శబి ాం తగిిాంచడానికి సరెైన్ చర్ూలు అమలు చేసట
సాంసథ లు /కాాంటారక్ుర్ా ప నియాంతరణ, శోషణ, దురిేనియోగ్ాం మరియు విక్ేప్ణ ప్ది తతలన్ు
అన్ుసరిాంచడాం దాేరా చేప్టు బడతాయి మరియు ధ్ేని ఆవర్ణలు, మఫో ిర్టున్ు వరితాంప్జేయడాం,
ఐసో లవటర్ా పై శబి వన్ర్పలన్ు మౌాంటు చేయడాం వాంటి ఇతర్ ప్ది తతలు క్ూడా ఉప్యోగిసత ార్ప.



ధ్ేని ఆవర్ణలతో క్ూడిన్ DG సటు
ా మరియు సైలవనెసర్ లు సాంసాథపిాంచుటవలన్ వీలెైన్ాంతవర్క్ూ
పారమలణిక్ సాథయికి శబి ాం తగిిాంచటానికి వీలుప్డలతతాందధ.



అమలుచేసట ఏజెనీస సరిగి ా నిర్ేహాంచబడిన్ ప్రిక్రాలన్ు ఉప్యోగిసత ుాందధ.



85 డిబి (ఎ) పైన్ శబి ాం సాథయికి బహర్ి తమయియూ కారిాక్ులు చెవి ర్క్ష్ణ ప్రిక్రాలు ఉప్యోగిాంచాలి.

ఆపర్ేషన్ దశ


వాహనాల హార్న్ క్ు ప్రిమితి విధధాంచడాం



ప్గ్టిప్ూట కార్ూక్లలపాలు పో ర తసహాంచడాం



ప్రాూవర్ణ నాణూతన్ు కాపాడటానికి తర్చయ శబి ాం యొక్క ప్ర్ూవేక్ష్ణ

4.6. ఘన వయర్ాిలట– ఏర్పడగల పాభావాలట
నిరాాణ మరియు ఆప్రేషన్ దశలోా ఘన్ వూరాథల ఉతుతిత అనివార్ూాం. ఇవి నీటిలో క్లిసిపో యి
బయటక్ు విడలదలక్బడిత,ే అటువాంటి వూరాిల న్ుాండి వచేి ప్రభావాం మటిు, జల విధాన్ాంలో ఉాంటుాందధ.
నిరాాణాతాక్ దశలో ఉన్న ప్రభావాలు ప్రక్ృతిలో తాతాకలిక్ాంగా ఉాంటాయి మరియు నిరాాణ దశక్ు మలతరమే
ప్రిమితమవుతాయి. ఆప్రేషన్ దశలో వచేి ఘన్ వూరాిల వలా మటిు, పారిశుది యాం, నీటి నాణూత వాంటి వాటి
పైన్ ప్రభావాం ఉాంటుాందధ. ఈ దశలో ఉన్న ప్రభావాలు నిర్ాంతర్ాంగా ఉాంటాయి, అలలాంటి ప్రభావాల తగిిాంప్ుక్ు
సరెైన్ నిర్ేహణ ప్రణాళిక్ అవసర్ాం.
వయర్ి పదార్ాిల నిర్ాహణ - ఉపశమన చర్యలట

నిర్ాాణాం దశ
• ఘన్ వూరాథలు క్రమాంగా సటక్రిసత ార్ప మరియు సాథనిక్ ప్ాంచాయతీ యొక్క నిరేిశిత ప్రదేశాం వది
పార్వేయడాం కోసాం మూత ఉన్న బుటు లలో ఉాంచబడతాయి.
• ప్ున్రిేనియోగ్ప్ర్చదగిన్ వసుతవులన్ు ప్ున్రిేనియోగ్దార్పలక్ు విక్రయిసాతర్ప / అముాతార్ప.
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• పొ డి సల్ / యలసిడ్ బాూటరీలు వాంటి విష వూరాిలు మూతలు క్లిగిన్ ప్రతేూక్ తొటెులలో
సటక్రిాంచబడతాయి వాటిని ప్ున్రిేనియోగ్దార్పలక్ు విక్రయిాంచడాం కానీ లవదా ప్ాంచాయతీ నిరేిశిత
ప్రదేశాంలో కానీ పార్వేయలలిస ఉాంటుాందధ.
• కారిాక్ శిబిరాల న్ుాండి ఉతున్నమైన్ గ్ృహ వూరాథలన్ు ప్ాంచాయితీ కేటాయిాంచిన్ ప్రదేశాంలో
పార్వేయడానికి ముాందు మూత ఉన్న తొటెులలో సటక్రిాంచబడతాయి.
• అమలుచేసత ున్న ఏజెనీస / కాాంటారక్ుర్ అనిన విసరిజాంచిన్ ప్రిక్రాలు మరియు శిథధలలలన్ు తొలగిాంచి,
నిరాాణ ప్నిని ప్ూరిత చేసిన్ తరాేత ఆ పారాంతానిన శుభరాం చేయలలి.

ఆప్రేషన్ దశ
• పాడెైన్ మరియు చేప్లలోని ప్నికిరాని భాగాలు, బెై-కాూచ్ మరియు ఎటువాంటి వాణిజూ విలువ లవని
చిన్న చేప్లు, లలూాండిాంగ్, బెరథాంి గ్, వేలాం మరియు పాూకేజిాంగ్ పారాంతాల న్ుాండి తీసివేయబడతాయి
మరియు

కేటాయిాంచిన్

ప్రదేశానికి

పార్వేయడానికి

ముాందు

మూతలు

క్లిగిన్

తొటెులలో

ఉాంచబడతాయి.
• చేప్ల వూరాిలన్ు గాలి చొర్బడని మూత క్లిగిన్ పాాసిుక్ డరమ్ లో పార్వేయలలిస ఉాంటుాందధ దీని వలన్
తెగ్ుళళు మరియు దేశీయ జాంతతవులు ఈ పారాంతాం చెతతన్ు ఏర్ుర్చక్ుాండాఉాంటాయి.
• ఉతుతిత చేయబడిన్ ఘన్ వూరాథలు తొటెులలో సటక్రిాంచి సాంబాంధధత సాథనిక్ సాంసథ యొక్క గ్ురితాంచబడిన్
ప్రదేశాలలో పార్వేయడాం జర్పగ్ుతతాందధ.
• పాాసిుక్

క్ాంటెైన్ర్పా

మరియు

పాలిథధన్

సాంచులన్ు

ఉప్యోగిాంచడాం

లలూాండిాంగ్

కేాందరాంలో

నిషటధధాంచబడలతతాందధ.
4.7. సామాజిక- ఆర్ిిక పర్ాయవర్ణాం - ఏర్పడగల పాభావాం
నిరాాణ దశలో ప్నిచేసట కారిాక్ులు క్ుటుాంబాలతో సహా, నిరాాణ సథ లాంలోనే ఉాండి, సాథనిక్ాంగా లభిాంచే
మౌలిక్సదుపాయలలు మరియు వన్ర్పల కోసాం పో టీ ప్డవచుి. నిరాాణ దశలో నీటిపార్పదల, విదుూత్,
ర్వాణా, క్మూూనికేషన్, విదూ మరియు ఆరోగ్ూాం వాంటి ఉప్యోగాలోా తగిన్ మది తత సౌక్రాూలు ఉాండటాం
వలన్ దీర్క
ఘ ాలిక్ ప్రతిక్ూల ప్రభావాం ఉాండదు.
ఈ పారజెక్ుు చేప్ల ఉతుతిత పై గ్ణనీయమైన్ సాన్ుక్ూల ప్రభావానిన చయప్ుతతాందధ, దీని వలన్
ఆదాయాం, ఉపాధధ క్లున్ మరియు పారాంతాం / రాషు ాంర యొక్క ఆరిిక్ మరియు ప్రాూవర్ణ ఆరోగ్ూాంలో
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ప్ూరితసథ ాయి మర్పగ్ుదల ఉాంటుాందధ. ప్రజల సాథన్భరాంశాం లవదా సాథనిక్ ప్రజల భూమి లవదా జీవనోపాధధ కోలోువడాం
ఉాండదు. ఈ పారజెక్ు పారాంతాంలో ఏ చారితక్
ర ప్రదేశాలు / ప్ురావసుత పారాంతాలు లవవు.
5. ఎనిార్ాన్ాాంట్ మేనేజెాాంట్ ప్ాలన్ /పర్ిసర్ నిర్ాహణ పాణాళిక (EMP)
ఉప్శమన్ చర్ూలన్ు అన్ుసరిాంచి కాలుషూాం తగిిాంప్ు, వన్ర్పల ప్రిర్క్ష్ణ, ప్రాూవర్ణ మరియు
సాాంఘక్ భదరతలన్ు ప్రిగ్ణన్లోకి తీసుక్ుాంటట, EMP చర్ూలు మూడల దశలలో ఉాంటాయి. (i) ప్ూర్ే నిరాాణ
దశలో EMP (ii) నిరాాణ దశలో EMP మరియు (iii) ఆప్రేషన్ దశలో EMP. ప్రతిపాదధత చేప్ల హార్బర్ క్ు
సాంబాంధధాంచిన్ ఎనిేరానెాాంటల్ మేనేజెాాంట్ పాాన్ (EMP) సాన్ుక్ూల ప్రభావాలన్ు పాంచుక్ునేాందుక్ు
మరియు వూతిరేక్ ప్రభావాలన్ు తగిిాంచడానికి సయచిాంచబడిాందధ.
5.1 భూ పర్ాయవర్ణాం
నిరాాణాం సమయాంలో ఉప్యోగిాంచాలిసన్ ప్రతిపాదధత ఉప్రితల ర్హదార్పలు, వెలువడే దుముాన్ు
నివారిాంచడానికి రోడలా ప్రతేూక్ ర్సాయనాలతో వేసత ార్ప.(బాాకొుపుడ్). నిరాాణాం కొర్క్ు కొరతత కాేరీని ప్రతేూక్ాంగా
తెర్వడాం జర్పగ్ుట లవదా మరియు అధ్ూయన్ాం పారాంతాం వెలుప్ల ఉన్న ఆప్రేటాంి గ్ కాేరీల న్ుాండి నిరాాణ
ప్దార్ిాం సటక్రిాంచబడలతతాందధ. అాందువలా , పారజెక్ు ప్రతిపాదక్ులు కాేరీ వాలు సిథరక్
ీ ర్ణక్ు సాంబాంధధాంచిన్
నిర్ేహణ చర్ూలన్ు అమలు చేయవలసిన్ అవసర్ాం లవదు.
5.2 ఘన వయర్ాిల తొలగిాంపు
అనేక్ వూర్ి ప్దారాిలు ప్ున్రిేనియోగ్ాం చేయవచుిన్ు మరియు ప్ున్రిేనియోగ్ాం కోసాం తగిన్
వసుతవులన్ు సటక్రిాంచడాం మరియు క్రమబదీిక్రిాంచడాం వాంటి వాటిని వలా తిరిగి రీసైకిల్ చేయవచుి. తడి
సటాందీరయ ప్దారాథనిన క్ాంపో స్డు గా మలర్ివచుి. జీవ-అధో క్ర్ణాం చెాందని మరియు జీవఅధో క్ర్ణాం చెాందే
భాగాల విభజన్న్ు సులభతర్ాం చేయడానికి ప్రతేూక్మైన్ క్ాంటెైన్ర్పా ఉాంటాయి. సరెైన్ ప్ది తిలో చిన్న
ప్డవలన్ు ఉప్యోగిాంచి తేలుతతన్న చెతతన్ు సటక్రిాంచి, సాథనిక్ ప్రిపాలన్ యొక్క నిరేిశిత డాంపిాంగ్ పారాంతాలోా
వాటిని పార్వేసత ార్ప.
గాలి చొర్బడని మూతలు తో 100 లీటర్ా సామర్థయాం ఉన్న పాాసిుక్ డరమ్స న్ు చెతత సటక్రిాంచడానికి
ఉప్యోగిసత ార్ప. చెతత మరియు వేలాం హాల్ పారాంతానికి సమీప్ాంలో ఉతుతిత చేయబడిన్ ఇతర్ సటాందీయ
ర
చేప్ల
వూరాిలు గాలి చొర్బడని క్ాంటెైన్ర్ా లో సటక్రిాంచబడతాయి మరియు చీరాలలోని సాథనిక్ సాంసథ యొక్క సటాందీయ
ర
వూరాిల క్ాంపో సు ర్ మరియు బయో మకానిక్ల్ క్ాంపో సు ర్పక్ు ప్ాంప్బడలతతాందధ.
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5.3 నీటి పర్ాయవర్ణాం
నిరాాణ మరియు ఆప్రేషన్ దశలోా నీటి కాలుషూాం యొక్క ప్రధాన్ వన్ర్ప కారిాక్ులు మరియు
ఉదో ూగ్ులచే

సృషిుాంచబడిన్

ముర్పగ్ు.

నీటి

కాలుషూ

నియాంతరణలో

ఒక్

సపిుక్

టాూాంక్ుతో

అన్ుసాంధానిాంచబడిన్ మర్పగ్ుద డా సముదాయలలు తగిన్ాంత సాంఖూలో నిరిాాంచబడలతాయి.
ఆప్రేషన్ దశలో ఉతుతిత చేయబడిన్ మురికినీటి ప్రధాన్ వన్ర్ప, చేప్లు శుభరాం చేయడాం మరియు
వేలాంవేసట ప్రదేశము శుభరప్ర్చడాం మొదలెైన్వి. అడిానిసటుట
ర ివ్ బాాక్, టాయిలెట్ బాాక్ా న్ుాండి ఉతున్నమయియూ
ముర్పగ్ు సపిుక్ టాూాంకోా శుధ్ధి చేయబడలతతాందధ. ముర్పగ్ునీటి శుధ్ధి కోసాం, ఒక్ వూర్ిప్దారాిలన్ు శుదధిచేసట
పాాాంట్ ప్రతిపాదధాంచబడిాందధ.
5.4 సముదా పర్ాయవర్ణాం పై తవాకాం పాభావాల నియాంతాణ
నిర్ేహణ వూూహాంలో భాగ్ాంగా వివిధ్ కార్ూక్లలపాలు బాగా సమీక్ృతమై, సమయలనిన తగిిాంచటానికి
మరియు ఖర్పిలన్ు తగిిాంచటానికి అన్ుక్ూలప్ర్పసాతయి, అవి ఈ కిాంర ద ఇవేబడాాయి:
ప్రిర్క్ష్ణ వూూహాంలో భాగ్ాంగా చేప్ల ప్ున్ర్పతుతిత సీజనోా (ఏపిరల్ 15 న్ుాంచి జూన్ 14 వర్క్ు)
తవేకాలు జర్గ్వు. తవేక్ాంచేప్టటు వార్ప సిుల్ సుాందన్ కిటా ు క్లిగి ఉాంటార్ప మరియు తవేక్ాం
ప్రిమిత ప్ది తిలో నిర్ేహాంచబడలతతాందధ.
 తవేక్ాం మరియు నిరాాణ కార్ూక్లలపాలు బెాంతోస్డ మీద ప్రభావానిన తగిిాంచడానికి నిరాాణాం సైట్
న్ుాండి ఇాంధ్న్ / ఇాంజన్ ఆయిల్ మరియు తెైలలలు కారిపో వడానిన తగిిాంచే అవసర్మైన్ విధానాలన్ు
అాందధాంచాలి.
 నిరాాణ ప్నివారి యొక్క తాతాకలిక్ కాలనీలు పో టు సాథయి (HTL) న్ుాండి తగిన్ాంత దయర్ాంగా
ఏర్ుర్చబడతాయి మరియు పారిశుది య సౌక్రాూలు మరియు వూర్ి చికితస చర్ూలు క్లిగివుాంటాయి.
 నిరాాణాతాక్ ప్రదేశాలోా నిరాాణ వూరాిలు సుర్క్ితాంగా పార్వేయలలిస ఉాంటుాందధ.
 పారజెక్ు ప్రదేశ తవేక్ ప్దార్థాం యొక్క డాంపిాంగ్, ర్వాణా మరియు పార్వేయడాం మరియు CRZ
ప్రిమితతల వెలుప్ల డాంపిాంగ్ సైటుక కేటాయిాంచటానికి తగిన్నిన మలరాిలు ఉప్యోగిాంచబడతాయి.
 చెతత ప్దారాిల ర్వాణా మరియు తవేక్ాం ప్దారాిలు పార్వేయడాం పై ప్తారలు మరియు గ్మనిక్లు
తయలర్పచేయలలి.
 తవేకాల సమయాంలో సముదరాంలో వూరాిల విడలదల నిరోధధాంచబడలతతాందధ..
 నిరాాణ కార్ూక్లలపాలు ప్ూర్త యిన్ తరాేత, ఇాంటెర్-టెైడల్ పారాంతాలతో సహా పారజెక్ు పారాంతాం న్ుాండి
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విడలదల చేయబడిన్ ప్దారాథలన్ు తొలగిాంచడాం మరియు శుభరప్ర్చడాం జర్పగ్ుతతాందధ.
5.5 చముర్చ కాలటషయ నియాంతాణ
చముర్ప కాలుషూాంన్ు తగిిాంచడానికి, చేప్ల హార్బర్ యొక్క నిర్ేహణ అధధకారిక్ అవసర్మైన్
చర్ూలు తీసుకోవాలి:
 ఓడల న్ుాండి న్యనె వూరాిల (బయటక్ు వచేి నీర్ప మరియు వూయ చముర్ప) కోసాం తీర్-ఆధారిత
రిసప్ి న్ సదుపాయలలన్ు అాందధాంచాలి
 ఇాంధ్న్ాం నిాంపట సమయాంలో వూర్హాంగా కారిపో యియ దరవాలన్ు తగిిాంచాలి.
 చముర్ప చిాందటాం జరిగితే, నిరోధ్క్ మరియు శుభరప్రిచే కార్ూక్లలపాల బాధ్ూత నిర్ేహాంచేవారికి
సహాయాం చేయలలి.
5.6 చముర్చ చాందడాం యొకక నియాంతాణ
చముర్ప చిాందటాం జర్పగిన్ప్ుుడల చేప్ల నౌకా కేాందరాం యొక్క నిరాేహక్ అధధప్తి చిాందడానిన
ఎదురోకవటానికి మరియు తర్పవాతి శుభరాం చేయు కార్ూక్లలపాలక్ు బాధ్ూత వహసుతన్న జటుుక్ు
సహాయాం అాందజేసత ార్ప. ప్రతిపాదధత చేప్ల పాంప్క్ాం యొక్క ప్రిమలణాల ప్రకార్ాం బూమ్ ల ర్ూప్ాంలో
మకానిక్ల్ క్ాంటెైనెాాంట్ ఉప్యోగిాంచడాం వలన్, అవి బయటక్ు వెదజలా క్ుాండా వాూపిత చేయక్ుాండా
నిరోధధాంచడాం మరియు రిక్వరీ సులభతర్ాం చేసత ాయి.
5.7 వాయు పర్ాయవర్ణాం
ఉదాార్ాల నియాంతాణ


గాలి కాలుషూాం నియాంతిరాంచడానికి కిాంర దధ చర్ూలు సిఫార్పస చేయబడినాయి:



ఎగాజస్డు తగిిాంచడానికి, కాాంటారక్ుర్ నిరాాణ సామలగిర యొక్క సరెైన్ కారాూచర్ణన్ు నిర్ేహాంచాలి.



నిరాాణ ప్రిక్రాలు మరియు వాహనాలు ఎక్ుకవ సమయాం కోసాం ఉప్యోగిాంచన్ప్ుుడల
ఆపివేయబడతాయి.



కియ
ర లర్హతాంగా ఉాండే నిరాాణ వాహనాలు నిషటధధాంచబడతాయి.



ప్రభావవాంతమైన్ టారఫిక్ నిర్ేహణ అమలు చేయబడలతతాందధ.



ఉప్ పారజెక్ుు చర్ూల వలన్ క్లిగిన్ ర్హదారి రిపటర్ాన్ు వెాంటనే సరెైన్ ర్హదారి మర్మాతత
త మరియు
నిర్ేహణతో సరిచేయబడతాయి.
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జనర్ేటర్చల(DG స్కట్్) కార్ణాంగా వాయు కాలటషయ నియాంతాణ
కేాందర కాలుషూ నియాంతరణ బో ర్పా (CPCB) 800 kW వర్క్ు జన్రేటర్ా క్ు ఉదాిర్ ప్రిమితతలన్ు
విడలదల చేసిాందధ. అదే ప్రమలణాలు DG సటా న్ు నిర్ేహాంచే కాాంటారక్ుర్ా ప అన్ుసరిసత ార్ప.
పర్ిగిన వాహనాల వలన సాంభవిాంచే కాలటషయాం యొకక నియాంతాణ
ప్రమలణాల క్ాంటట ఎక్ుకవ కాలుషూ కార్కాలన్ు విడలదల చేసట వాహనాలు పారజెక్ు నిరాాణాంలో లవదా
ఆప్రేషన్ దశలోా గాని అన్ుమతిాంచబడవు. వాహనాలక్ు మరియు నిరాాణ ప్రిక్రాలక్ు CO మరియు
HC ఉదాిరాలు తగిిాంచేాందుక్ు అాంతర్ి త ప్రిక్రాలు, అన్గా ఉతేరేర్క్ క్న్ేర్ుర్ా ప బిగిాంచబడతాయి. నిరాాణ
ప్రదేశాలు, హాల్ పారాంతాలు మరియు ఇతర్ పారప్ూత ర్హదార్పలోా రోజుక్ు మూడలసార్పా నీర్ప చలా డాం
జర్పగ్ుతతాందధ. నిరాాణ సామగిరని ర్వాణా చేసటటప్ుుడల టరక్ుకలన్ు క్పటు చర్ూలు పారర్ాంభిాంచబడతాయి
దీనివలన్ తవేకాల ప్దారాథల న్ుాండి న్లుసులు తిరిగి గాలిలో క్లవడాం మరియు వెలువడిన్ ధ్యళిని
నియాంతిరాంచడాం జర్పగ్ుతతాందధ. నిరాాణానికి సాంబాంధధాంచిన్ సిబబాందధకి దుముా ముసుగ్ులు, చెవి ప్ా గ్స,
గ్మ్ బూటు
ా , చేతి తొడలగ్ులు మొదలెైన్ తగిన్ ప్ర్సన్ల్ పొ ర టెకుివ్ ఎకిేపాాంట్ (PPE) తో
అాందధాంచబడతాయి. నిరాాణ ప్దార్థాం యొక్క లోడ్ మరియు అనోా డ్ సమయాంలో కియ
ర లర్హతాంగా డెలివరీ
టరక్ుకలు లవదా ఇతర్ సామగిరని ఉాంచడాం జర్గ్దు.
5.8 ధ్ాని నియాంతాణ
ర్హదారి విసీత ర్ోాంలో ఒక్ ప్చిిక్భూమిని అభివృదధి చేయలలని ప్రతిపాదధాంచబడిాందధ. కాాంటారక్ుర్ా ప వృతిత
భదరత మరియు ఆరోగ్ూ ప్రమలణాలక్ు అన్ుగ్ుణాంగా ఉాండేన్ి ుక్ు సరిగా ప్నిచేసట ప్రిక్రాలు నిర్ేహాంచడాం
అవసర్ాం. నిరాాణ సామగిర అాందుబాటులో ఉన్న శబి ాం అణిచివేత ప్రిక్రాలు మరియు సరిగి ా నిర్ేహాంచబడే
మఫిలర్పా ఉప్యోగిాంచాలిసన్ అవసర్ాం ఉాందధ. 85 డిబి పైన్ సిథర్మైన్ శబి ాం సాథయికి గ్ుర్వుతతన్న
నిరాాణాతాక్ కారిాక్ులు చెవి ర్క్ష్క్ ప్రిక్రాలన్ు ఉప్యోగిాంచాలి. DG సట్ న్ుాండి వెలువడే శబి ాం శబి
ఆవర్ణన్ు ఉప్యోగిాంచడాం దాేరా నియాంతిరాంచబడలతతాందధ. శబి ాం యొక్క ప్రతిక్ూల ప్రభావాలు
నిరోధధాంచడానికి ఆక్ుూపటషన్ల్ సటఫ్ు ీ అాండ్ హల్త అడిానిసటుష
ర న్ (OSHA) వారిచే పటరొకన్న విధ్ాంగా
ప్రభావితమైన్ వూక్ుతల శబి బహర్ి త వూవధధని ప్రిమితాం చేయలలి.
5.9 పచుకభూమి అభివృదధ
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ప్రాూవర్ణ ర్క్ష్ణ మరియు కాలుషూాం యొక్క ఉప్శమన్మున్ు సాధధాంచటానికి వివిధ్ పారజెక్ు
ఉప్క్ర్ణాల చుటయ
ు సాథనిక్ / సాథనిక్ జాతతలతో ప్చిిక్భూమిని అభివృదధి చేయటానికి ప్రతిపాదధాంచబడిాందధ.
తోటల పాంప్క్ాం యొక్క నిర్ేహణ క్ూడా పారజెక్ు ప్రతిపాదక్ుడిచే చేయబడలతతాందధ.
5.10 మటిు కాలటషయాం యొకక నివార్ణ
వాహన్ాం / యాంతారలు మరియు ప్రిక్రాలు ఆప్రేషన్, నిర్ేహణ మరియు ఇాంధ్న్ాం నిాంప్డాం అనేదధ
ఇాంధ్నాలు మరియు క్ాందెన్లు చిాందడాం వలన్ భూమిని క్లుషితాం కాని విధ్ాంగా జర్పగ్ుతతాందధ. నిరాాణాతాక్
శిబిరాలలో చముర్ప అవరోధాలు ఏర్ుర్ిబడతాయి. ప్రాూవర్ణ, అటవీ, ప్రాూవర్ణ మలర్పుల మాంతిరతేశాఖ
(MoEF & CC) మరియు ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ కాలుషూ నియాంతరణ బో ర్పా (APPCB) మలర్ి దర్శకాలక్ు అన్ుగ్ుణాంగా
అనిన వూరాిలు మరియు సటక్రిాంచిన్ పటోరలియాం ఉతుతత
త లు తొలగిాంచబడతాయి.
5.11 నిర్ాాణ దశలో భదాతా పధ్ధ తులట
కాాంటారక్ుర్ కారిాక్ుల భదరత కోసాం అవసర్మైన్ అనిన జాగ్రతతలన్ు అన్ుసరిాంచాలి. కారిాక్ులు
మరియు సిబబాందధకి భదరతా క్ళుజోళళు, శిర్సాతరణాలు, ముసుగ్ులు మొదలెైన్ అనిన అవసర్మైన్ భదరతా
ఉప్క్ర్ణాలన్ు కాాంటారక్ుర్ సర్ఫరా చేయలలి. కాాంటారక్ుర్ ఫాూక్ురీల చటు ాం, 1948 యొక్క అనిన సాంబాంధధత
నిబాంధ్న్లన్ు అన్ుసరిాంచాలి. నిరాాణ శిబిరాలు సమీప్ నివాస న్ుాండి మరియు నీటి వన్ర్పల న్ుాండి
దయర్ాంగా మరియు వాటికి 1000 మీటర్ా లోప్ల ఏరాుటు చేయబడవు
5.12 నిర్ాాణ వయర్ాిల తొలగిాంపు
మటిులో సథ ాంబాలు ప్తటానికి వాడె యాంతారలు (పైల్ డెవి
ై ాంగ్) లవదా ఇతర్ నిరాాణ కార్ూక్లలపాల
న్ుాండి ఉతుతిత అయిన్ శిధధలలలన్ు క్రమ ప్ది తిలో పార్వేయలలిస ఉాంటుాందధ. దానివలన్ అదధ సముదరప్ు
నీటిలోకి ప్రవహాంచదు లవదా ఆ పారాంతాంలో మటిు గ్డా లన్ు ఏర్ుర్చదు. అమలులో ఉన్న నిబాంధ్న్ల ప్రకార్ాం
కాాంటారక్ుర్ డాంపిాంగ్ ప్రదేశాలన్ు గ్ురితాంచాలి.
5.13 అవగాహన పాచార్ాలట
మతసయకార్పలు కోసాం వివిధ్ అవగాహన్ ప్రచారాలిన నిర్ేహాంచాలిసన్ అవసర్ాం ఉాందధ. ఈ ప్రచార్ాంలో
ఇవి ఉాంటాయి


వూకితగ్త భావవూకీతక్ర్ణ



వీడియో మరియు సా యిడ్ ప్రదర్శన్ల ఉప్యోగ్ాం
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పో సు ర్ా ప, వీడియోలు, సిుక్కర్పా మరియు సాంబాంధధతాల విసత ర్ణ



సమూహక్ కార్ూక్లలపాలన్ు నిర్ేహాంచడాం.
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5.14 టాాఫిక్ట నిర్ాహణ
టారఫిక్ నిర్ేహణ ప్రణాళిక్ లో ఒక్ భాగ్ాంగా ఈ కిాంర దధ చర్ూలు సిఫార్సు చేసత ార్ప.


మాండల లోని సాథనిక్ గారమసుతలుక్ు నిరాాణ కార్ూక్రమలనిన గ్ురిాంచి సమలచార్ాం
తెలియప్రచాబడలతతాందధ..



టారఫిక్ నిర్ేహణ న్ు ప్రతాూమలనయ మలరాిల దాేరా మళిా ాంచే వాటి గ్ురిాంచి సైన్ బో ర్పాలు దాేరా
టారఫిక్ నిర్ేహణ అమలు చేయబడలతతాందధ ఇదధ చీరాల న్ుాండి ప్రధాన్ లిాంక్ రోడ్ న్క్ు క్ూడా
వరితసత ుాందధ.

 పారజెక్ుు ప్ూర్త యిన్ తర్పవాత, శిధధలలల తేరిత తొలగిాంప్ు మొదలగ్ు చర్ూలదాేరా సాథనిక్
వినియోగ్దార్పలు వాూపార్ కార్ూక్లలపాలు సాగిాంచడానికి మరియు సాథనిక్ నివసితతలు వారి
గ్ృహాలక్ు చేర్టానికి అన్ుక్ూలత క్లిుాంచబడలతతాందధ.
 దారిలో ప్రయలణిాంచే వారి సౌలభూాం కోసాం టారఫిక్ సిబబాందధ యొక్క సాథనాలు నియమిచడాం
5.15

కాంటైనర్ల కలటశషితాల నిర్ూాలన
ఉప్యోగిాంచే అనిన క్ాంటెైన్ర్పాన్ు తిరిగి ఉప్యోగిాంచే ముాందు అాంటురోగాలన్ు, క్లుషితలన్ు

నిర్ూాలిాంచే ర్సాయనాలతో క్డిగి నీటితో శుభరాం చేసి ఎాండబెడతార్ప. ప్ున్ః వినియోగ్ాం కోసాం ఉప్యోగ్ప్డని
తొటెులు మరియు క్ాంటెైన్ర్పా సాథనిక్ రీసైక్ార్ాక్ు విక్రయిాంచబడతాయి.
5.16

దు ర్ాా సన నియాంతాణ
ఫిషిాంగ్ నౌకాశరయ పారాంతాల న్ుాండి వెలువడే విలక్ష్ణమైన్ దు ర్ాా సన యొక్క ప్రభావానిన

తగిిాంచడానికి ప్లు విదానాలు మరియు తక్ుకవ-ధ్ర్ క్లిగిన్ సేదేశీ ప్ది తతలు వరితాంప్జేయబడతాయి. ఈ
ప్ది తతలలో వాసన్న్ు తటసీథక్ర్ణ చేసట ఏజెాంటు
ా , గాలి నిరోదధాంచే గోడలు, గాలిని శుభరప్రిచే ప్రిక్రాలు,
జీవసాంబాందధత శుభరప్రిచే ప్రిక్రాలు, ఆకిువ్ ఆకిసజన్, ఓజోన్ చికితస మొదలెైన్వి.
5.17 పాథమ చకిత్ ప్క సులు
నౌకాసరయమున్ు నిరిాాంచే సమయాంలో అర్హతగ్ల డాక్ుర్ మరియు సహాయ సిబబాందధచే
నిర్ేహాంచబడిన్ ఒక్ ప్రధ్మ చికితస పో సుుు నిర్ేహాంచాలని ప్రతిపాదధాంచబడిాందధ. ఈ కేాందరాంలో
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కార్ూక్లలపాలు సాథనిక్ అాంటువాూదుల నియాంతరణ కార్ూక్రమలలు / ప్రచారాలన్ు సమన్ేయాం చేసత ాయి.
5.18 మత్యకార్చల సాంఘాం యొకక సామాజిక పునర్చదధ ర్ణ
సాథనిక్ నివాసాల మరియు గారమలల యొక్క సాాంఘక్ ఉది ర్ణలో భాగ్ాంగా గారమ ర్హదార్పలు,
సమలవేశ మాందధరాలు, బస్డ ఆశరయలలన్ు, పాదచార్పల మలర్ి ాం, ఉచిత ఔషధ్ాం యొక్క ప్ాంపిణీ వాంటివి
ఉాంటాయి.
5.19 శకిత పర్ిర్క్షణ చర్యలట
ప్ున్ర్పతుతిత కాని వన్ర్పలన్ు ఉప్యోగిాంచడాం తగిిాంచటానికి శకిత ప్రిర్క్ష్ణ చర్ూలు అమలు
చేయబడతాయి. శకిత ప్రిర్క్ష్ణ సాధధాంచడాం కోసాం శకిత ప్రిర్క్ష్ణ చర్ూల ప్రణాళిక్ యొక్క అభివృదధి కీలక్
అాంశాం.ఈ ప్రణాళిక్ నిరాాణాం మరియు కారాూచర్ణ EMP లలో భాగ్ాంగా చేర్ిబడలతతాందధ.
6. ప్ాాజెకటు పాయోజనాలట
పారజెక్ు వలా వచేి లలభాలు: (i) చేప్ల లలూాండిాంగ్ కేాందరాం యొక్క ప్రసత ుత మౌలిక్ సదుపాయలలన్ు
మర్పగ్ుప్ర్చడాం మరియు శాసీత య
ప్ది తిలో చేప్ల ప్టుుబడి కార్ూక్లలపాలక్ు అన్ుక్ూలమైన్ భౌతిక్
ై
ప్రిసథ త
ి తలన్ు క్లిుాంచడాం (ii) ఈ పారాంతాం యొక్క ప్రసత ుత ప్రాూవర్ణ ప్రిసథ తి
ి ని మర్పగ్ుప్ర్చడాం. (iii)
సాాంఘక్ సటవలు మర్పగ్ుప్ర్చడాం (iii) ఉపాధధ క్లున్ మరియు (iv) మొతత ాంగా సాథనిక్ ప్రజల ఆరిథక్ మరియు
అభివృదధి ప్ర్ాంగా జీవన్ నాణూతన్ు మర్పగ్ుప్ర్చడాం.
7. పామాద విశలలషణ మర్ియు విపతు
త నిర్ాహణ పాణాళిక (DMP)
విప్తత
త నిర్ేహణ ప్రణాళిక్ అనేదధ న్షు నివార్ణ వూూహాం యొక్క సమగ్రమైన్ మరియు ముఖూమైన్
భాగ్ాం. విప్తత
త లు అనేవి దీర్ఘకాలిక్ అభివృదధి చర్ూలు చేప్టిున్ప్ుడల క్లుగ్వచుి. కానీ ఈ సిథర్మైన్ అభివృదధి
విప్తత
త ప్రమలద తగిిాంప్ు (DRR)లు క్లిసి ప్ర్సుర్ సహకార్ లక్షూలుగా ఉనానయి. ఓడరేవులో చేప్ల హార్బర్
పారజెక్ుు కోసాం, ప్రమలదాలు మరియు విప్తత
త కార్క్ ర్కాలు విసత ృతాంగా నాలుగ్ు సాధార్ణ విభాగాలుగా
వరీిక్రిాంచబడాాయి. అవి i) (I) నీర్ప మరియు ప్రాూవర్ణ సాంబాంధ్మైన్వి. (ii) భూగ్ర్భ శాసత ాంై /
భౌగోళిక్ సేర్ూప్ాం సాంబాంధ్మైన్వి. (iii) (iii) ర్సాయన్, పారిశారమిక్ మరియు ప్రమలద
సాంబాంధ్మైన్వి (iv) అాంటువాూధధ సాంబాంధ్మైన్వి. జీవన్ న్ష్ాులు, ఆసిత మరియు ప్రాూవర్ణానికి న్షు ాం
క్లిగిాంచే విప్తత
త లక్ు దారితీసట సాంభావూ ప్రమలదాలుగా గ్ురితాంచబడాాయి.
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విప్తత
త నిర్ేహణ ప్రణాళిక్ వివరాలెైన్ అతూవసర్ ప్రిసథ ితతలు, సమలచార్ వూవసథ లు, వెైదూ సటవలు,
ముాందసుత హచిరిక్ వూవసథ లు మొదలెైన్వి రాపిడ్ EIA నివేదధక్లో వివర్ాంగా చరిిాంచార్ప. తగిిాంప్ు చర్ూలు
మరియు సాంసిదిత ఎక్ుకవగా న్ష్ాులు మరియు సాంబాంధధత ప్రభావాలన్ు తగిిాంచడాంలో దో హదాం చేసత ాయి.
సరెైన్ సమీక్ృత ప్రతిసుాందన్ యాంతారాంగ్ాం / విప్తత
త నిర్ేహణ ప్రణాళిక్ కొర్క్ు జిలలా డిజాసు ర్
మేనేజెాాంట్ అథారిటీ (DDMA), ప్రకాశాం జిలలాక్ు ప్రణాళికా ర్చన్, సమన్ేయాం మరియు విప్తత
త నిర్ేహణ
కార్ూక్లలపాలన్ు అమలు చేయడానికి నోడల్ అధధకార్ాం ఉాంటుాందధ. జిలలా క్లెక్ుర్ (ప్రకాశాం) నేతృతేాంలోని
DDMA ఒక్ జిలలా విప్తత
త నిర్ేహణ యలక్ష్న్ పాాన్ (DDMAP) క్లిగిన్ ఒక్ సాంసాథగ్త యాంతారాంగానిన
అభివృదధి చేసిాందధ. దీనికి అన్ుగ్ుణాంగా మరియు విప్తత
త ప్రమలదాం తగిిాంప్ు వూూహాంలో భాగ్ాంగా నౌకాశరయాం
అధధకార్పలు / పారజెక్ు ప్రతిపాదక్ుడల అతూవసర్ ప్రిసథ త
ి తలలో అవసర్మైన్ ఉప్శమన్ాం మరియు ఆప్ద న్ుాండి
కాపాడే కార్ూక్రమలలలో శిక్ష్ణ పొ ాందధన్ చిన్న జటుుతో విప్తత
త నిర్ేహణ సల్ (DMC) ఏరాుటు చేయలలి.
వోడరేవు సమీప్ాంలోని గారమ ప్ాంచాయితీలు, సాథనిక్ ఎనిజ ఓలు, జిలలా అధధకార్పలు, భార్తీయ కోస్డు గార్ా /
తీర్పారాంత పో లీసులతో క్లిసి విప్తత
త ఉప్శమన్ చర్ూలు, సామలజిక్ సమీక్ర్ణ మరియు సామర్థయ పాంప్ు
కార్ూక్రమలలు చేప్టాులి.
ఆర్ోగయాం, భదాత మర్ియు పర్ాయవర్ణాం (HSE)
హల్త , సటఫ్ు ీ అాండ్ ఎనిేరానెాాంట్ (HSE) మేనేజెాాంట్ సిసుమ్ అనేదధ పారజెక్ు సథ లాంలో ప్నిచేసట వూక్ుతల
యొక్క ఆరోగ్ూాం మరియు భదరతక్ు కొర్క్ు సరెైన్ శరది చయపిాంచడాం, అలలగే ఈ నౌకాశరయ నిరాాణాం వలా
వాతావర్ణానికి క్లిగే ప్రభావాల న్ుాంచి వాతావర్ణానిన ర్క్ిాంచడాం.
8. పర్ాయవర్ణ పర్యవేక్షణ కార్యకరమము.
8.1. పర్యవేక్షణ ప్ాాాంతాలట
ఈ ప్రాూవర్ణ ప్రిూవేక్ష్ణ కార్ూక్రమము యొక్క సారాాంశాంలో వర్ూవర్ణానిన అాంచనావేసట కాలాం వివరాలు
కిాంర ద ఇవేబడాాయి.
నిరాాణ దశలో ప్ర్ూవేక్ష్ణ ఈ కిాంర దధ విధ్ాంగా ఉాంటుాందధ.
1. సముదాపు నీర్చ:
భౌతిక్-ర్సాయన్ ప్రిమితతలు (4 సైటా ు): ఉదజని (pH), లవణీయత, EC, TDS, టరిబడిటీ, ఫాసటిటు
ా , నెైటట్
టర స,
సలవిటు
ా , కోారెైడ్స. లెకికాంచేకాలాం: మూడల నెలలకొక్సారి
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జీవ పారామితతలు (4 సైటా ు): కాాంతి వాూపిత , ప్తర హరితాం, పారథమిక్ ఉతాుదక్త, వృక్ష్ప్ా వకాలు,
జాంతతప్ా వకాలు. లెకికాంచేకాలాం: సాంవతసరానికి ఒక్సారి
2. అవక్ేపాలు
భౌతిక్-ర్సాయన్ ప్రిమితతలు (4 సైటా ు): ఆక్ృతి, ఉదజని (pH), సో డియాం, పొ టాషియాం, ఫాసటిట్, కోారెైడ్స,
సలవిట్స. లెకికాంచేకాలాం: మూడల నెలలకొక్సారి
బయోలలజిక్ల్ పారామితతలు (4 సైటా ు): బెాంతిక్ మియో- జాంతతజాలాం, బెాంతిక్ మలకోర-జాంతతజాలాం. ఫీరకెేనీస:
లెకికాంచేకాలాం: సాంవతసరానికి ఒక్సారి
3. తవేక్ాం మరియు అవక్ేప్ణ యొక్క ప్రభావాం
4. ప్రిసర్ వాయు నాణూత
AAQ పారామితతలు (నిరాాణాం సథ లాం): PM10, PM 2.5, SO2 మరియు NO2. లెకికాంచేకాలాం: వరాికాలాం
ముాందు, వరాికాలాం తర్పవాత మరియు శీతాకాలాంలో వారానికి రెాండలసార్పా.
5. ప్రిసర్ శబి నాణూత (నిరాాణాం సథ లాం): సమలన్మైన్ శబి సాథయి. లెకికాంచేకాలాం: అధధక్మైన్ నిరాాణ
కార్ూక్లలపాలు ఎక్ుకవగా ఉన్న సమయాంలో .
6. ప్రిసర్ వృక్ష్ సమీప్ము (గీన్
ర బెల్ు) నెలకి ఒక్సారి జీవుల మన్ుగ్డ మరియు నాటిన్ మొక్కల పర్పగ్ుదల
ప్ర్ూవేక్ష్ణ
8.2 పర్ాయవర్ణ పర్యవేక్షణ విభాగము:
ప్రతిపాదధత ప్రాూవర్ణ ప్రిర్క్ష్ణ సమర్థవాంతమైన్ అమలు కోసాం, పారజెక్ు ప్రతిపాదక్ుడల ఒక్ ప్రతేూక్ ప్రాూవర్ణ
ప్ర్ూవేక్ష్ణ కేాందారనిన ఏరాుటు చేయలలి. ప్రాూవర్ణ ప్ర్ూవేక్ష్ణ కేాందరాం (EMC) యొక్క మొతత ాం బాధ్ూత,
ప్రకాశాం జిలలా యొక్క మతసయశాఖ జాయిాంట్ డెైరెక్ుర్ (Jt.DF) మరియు మతసయశాఖ సహాయక్ డెైరెక్ుర్ (మరెైన్)
నిర్ేహసాతర్ప. వార్ప సాథనిక్ మతసయకార్పల సాంఘలలతో మరియు చటు బది మైన్ ఫిరాూదుల కోసాం రాషు ర కాలుషూ
నియాంతరణ బో ర్పాతో అన్ుబాంధ్ాం క్లిగి ఉాంటార్ప. SEIAA / APPCB దాేరా నిరేిశిాంచిన్ విధ్ాంగా పో స్డు -పారజెక్ు
క్ాంపయిె
లా న్ుస అవసరాలు క్ూడా ఈ కార్ూనిర్ేహణ దాేరా ప్ర్ూవేక్ిాంచబడతాయి.
8.3 పర్యవేక్షణ ఏజెనీ్
NABL దాేరా గ్ురితాంప్ు పొ ాందధన్ / MoEF, భార్త ప్రభుతేాం దాేరా గ్ురితాంప్ు పొ ాందధన్ ప్రముఖ బాహూ
ఏజెనీసల సహాయాంతో సాథనిక్ ప్రాూవర్ణ మరియు ప్రాూవర్ణ ప్రిసథ త
ి తల గ్ురిాంచి తెలుసుకోవటాం
WAPCOS Limited
.

25

కార్యనిర్వాహక సారాాంశాం: వోడరేవు ఫిషరీ హార్బర్ యొక్క EIA మరియు EMP

మత్స్యశాఖ కమీషనర్

జర్పగ్ుతతాందధ. హార్బర్ పారాంతాం యొక్క కాలలన్ుగ్ుణ ప్ర్ూవేక్ష్ణ కాలక్రమేణా డేడ
ర జ ాంి గ్ మరియు సడెమాంటటషన్
యొక్క ప్రభావానిన సమీక్ిాంచటానికి సయచిాంచబడిాందధ. ఈ ప్రయోజన్ాం కోసాం ఐఐటి, మదారస్డ లవదా CWPRS,
ప్ూణే సాంసథ లు అన్ుబాంధ్ాంగా ఉాండవచుి.
8.4 పర్ిసర్ నిర్ాహణ పాణాళిక కోసాం ఖర్చు
ప్రతిపాదధత ఎనిేరానెాాంట్ మేనేజెాాంట్ పాాన్ (EMP) ఖర్పి ర్ూ. 201.00 లక్ష్లు. నిరాాణ దశ కోసాం
ప్రాూవర్ణ ప్ర్ూవేక్ష్ణ కార్ూక్రమాం ఖర్పి ర్ూ. 60.00 లక్ష్ల ర్ూపాయలు మరియు ఆప్రేషన్ దశక్ు ర్ూ.
34.00 లక్ష్లుగా అాంచనా వేయబడిాందధ.
9. సార్ాాంశాం మర్ియు ముగిాంపు
ప్రతిపాదధత పారజెక్ు కోసాం చేప్టిున్ EIA అధ్ూయన్ాం పారజెక్ుు అమలు తరాేత, దాని వలన్ ప్రాూవర్ణాంపై
ఎటువాంటి ప్రధాన్ ప్రతిక్ూల ప్రభావాలు ఉాండవు అని సయచిసుతాందధ. ఎటువాంటి ప్రభావానెైనా తగిిాంచడానికి
మరియు అన్ుమతిాంచదగిన్ ప్రిమితతలోా వాటిని నియాంతిరాంచటానికి అనిన మూడల దశలకి (నిరాాణాం,
నిరాాణాం మరియు ఆప్రేషన్ ముాందు) అనేక్ చర్ూలు EMP లో భాగ్ాంగా సయచిాంచబడాాయి. ఈ పారజెక్ు సైట్
ఇప్ుటికే ఉన్న ఫిషిాంగ్ హార్బర్ మరియు దాని ప్రిసర్ పారాంతాలన్ు క్లిగి ఉాందధ మరియు CRZ-IB, CRZ-III,
CRZ-IVA ప్రిధధలోకి వసుతాందధ. పారజెక్ు సైటా ో ఏవిధ్మైన్ మడ అడవులు లవవు. ఈ సైట్ తీవరాంగా
క్లుషితమైన్దని ప్రక్టిాంచబడలవదు, ఏవిధ్మైన్టువాంటి అాంతరిాంచిపో తతన్న మరియు వలస జాంతత జాతతల
సాంతానోతుతిత లవదా గ్ూడలలన్ు క్లిగి ఉాండదు.
పది యలాంతిరక్ మతసయ ఓడల యొక్క సులభమైన్ క్దలిక్న్ు అాందధాంచడాం వలన్ , అధధక్ చేప్ల దధగ్ుమతికి
దారి తీసుతాందధ ఇదధ మొతత ాం ఆరిథక్ వృదధికి దారితీసుతాందధ, ఈ పారజెక్ు వలన్ చేప్లు ప్టటు కార్ూక్లలపాలపై
ఆధార్ప్దడిన్ సాథనిక్ జీవన్ాం యొక్క మొతత ాం సామలజిక్-ఆరిథక్ ఉది ర్ణ జర్పగ్ుతతాందధ. తాజా మరియు ఎాండల
చేప్లతో క్ూడిన్ పర్పగ్ుతతన్న కార్ూక్లలపాల న్ుాండి వచేి అధధక్ ప్రయోజనాలు పది సాంఖూలో పటద జాలర్పల
జీవనోపాధధని భదరప్ర్చడాంలో నిర్ాంతరాయాంగా సహాయప్డతాయి, ప్రతూక్ష్ మరియు ప్రోక్ష్ ఆరిథక్ ఎాంపిక్లన్ు
క్ూడా సృషిుాంచడాంలో సహాయప్డతాయి.
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