
 
 
 
 

ఆ��గయ్ం మ��య� భద్ర�� ���నం 
 

మ� ఉ�ో య్గ�ల�, �ాంట�్ర క్టర�్ల  మ��య� సందర్శక�ల ఆ��గయ్ం మ��య� భద్రత అ���� మ� �ాయ్�ార ప్రయ��న్ల�్ల  అగ��ా్థ నంల� ఉంట�ం��. పట�ష్ట���న 

ఆ��గయ్ మ��య� భద్ర�� �ర్వహణ, ఉ�ో య్గ�ల �ా���ారత మ��య� జ�ాబ�����తనం ��్వ�ా, మ��య� ఆ��గయ్ం మ��య� భద్ర�� �యంత్రణలక� 

ఖ�్చతం�ా కట�్ట బ�� ఉండడం ��్వ�ా, ప� ప్ర�ేశంల� �ాయ�ల� మ��య� అ����గయ్ం �����ంచ����� య��వరస్ల్ కట�్ట బ�� ఉంట�ం��. ఆ��గయ్ం 

మ��య� భద్రత అ��� మ� సంస్కృ�ల� �ా� �సేు��ల�� �్ార ��నయ్త క��� ఉంట��. 

ఆ��గయ్ం మ��య� భద్ర�� �ర్వహణ 

య��వరస్ల్ ఆక�య్��షనల్ ��ల్త్  అండ్ ���ీ్ట �� ్ర ��ా మ్ అందుబ�ట�ల� ఉండడం�� �ాట� అ�� మ� ఆ��గయ్ం మ��య� భద్ర�� ప్రయ��న్లక� 

ప������ా �ల�సుత్ ం��. య��వరస్ల్ ��ల్త్  అండ్ ���ీ్ట మ�య్నువల్ ��డ��ా �ా్థ �క మ��క సదు�ాయ�ల�, ఉపకరణ�ల� మ��య� ప్ర���యల ��సం 

�ా్థ �క �����ల�, ప్ర���యల� మ��య� సూచనల ��్వ�ా మ� �ారయ్కల��ాల��� య��వరస్ల్ �ారయ్క�మ���� అనుగ�ణం�ా ఉంట��. 

��ం���ాట�, సమ్మ� మ��య� �రంతర వృ��ధ్� �� ్ర తస్��ంచ����� �ార� మ� �ా��్మక�లక� వనర�ల� మ��య� �కష్ణ అం���ాత్ ర�. వ��త్ం�ే వయ్��త్గత 

రకష్ణ ఉపకరణ��న్ క��� �ార� అం���ాత్ ర�, మ��య� ����ద్ల� త�ిప్�� �� మ��య� సంఘటనలక� సంబం��ం�న ఆ��గయ్ం మ��య� భద్ర�� 

�ేట�ను �����ంచడం�� �ాట� ���్ల�ి�ాత్ ర�. �ర్వహణ వయ్వస్థల� ��గం�ా, ఆ��గయ్ం మ��య� భద్ర�� ప్రమ�ద అంచ��ల�, త��ల� మ��య� 

ఆ��ట్ లను �ార� �ేపడ���ర�, ప��ర�ను ��ల��ాత్ ర�, మ��య� అవసర���న ��ట ��దుద్ బ�ట� చరయ్ను అమల� �ే�ాత్ ర�. 

ఉ�ో య్�� �ా���ారత మ��య� జ�ాబ�����తనం 

ఒక సుర��త���న మ��య� ఆ��గయ్కర���న ప� �ా��వరణం సృ�ి్టంచడం మ��య� �ర్వ��ంచడంల� ప్ర� ఉ�ో య్��, అ���ా��, మ��య� �ై��క్టర్ 

బ�ధయ్త క��� ఉంట�ర�. వ��త్ం�ే జ��య, �ాష్ట � మ��య� �ా్థ �క ఆ��గయ్ మ��య� భద్ర�� చట�్ట ల� మ��య� �బంధనలక� అ�న్ య��వరస్ల్ 

తపప్�స���ా ప���త్�ా కట�్ట బ�� ఉం���. ఆ��గయ్ం మ��య� భద్ర�� �బంధనల� మ��య� పదధ్త�ల� అనుస��ంచడం, ప్రమ���ల�, �ాయ�ల�, 

మ��య� అసుర��త ఉపకరణ�ల�, పదధ్త�ల�, ల��� �బంధనల గ���ం� �����ంచడం వంట� ఇతర అం�ాల�� �ాట� ప్ర� ఉ�ో య్��, అ���ా�� 

మ��య� �ై��క్టర్ అతను ల��� ఆ�� �ధులను య��వరస్ల్ �������� అనుగ�ణం�ా �ర్వ��త్ం���. భద్ర�� ప్రమ�ణ�లను ఎప�ప్డూ 

�స్మ��ంచక�డదు ల��� ��ా��ంచక�డదు. అదనం�ా, సుర��త���న మ��య� ఆ��గయ్కర���న ప� �ా��వరణం అంట� ��ంస ల�� ప� ప్ర�ేశం 

అ� గ���త్ం���. ��ంసక� సంబం��ం�న బ�����ంప�ల� ల��� ��చ్చ��కల� ల�ంట�� స��ంచబడవ�. 

చట్టపర���న సమ్మ� 

ఆ��గయ్ం మ��య� భద్ర�� చట�్ట ల� మ��య� �బంధనలక� య��వరస్ల్ కం���ల� ప���త్ సమ్మ� క��� ఉంట�� మ��య� బల���న ఆ��గయ్ 

మ��య� భద్ర�� �ారయ్క�మ �ర్వహణల� �ా్థ �క అ���ార�ల�� సహక���ాత్ �. సరఫ�ా ��ల�సును బల���తం �ే�� మ� ప్రయ��న్ల�్ల  ��గం�ా, 

అ�న్ ఆ��గయ్ మ��య� భద్ర�� �బంధనలక� అనుగ�ణం�ా ఆ��గయ్కర���న మ��య� సుర��త���న ప� �ా��వరణ�ల� సృ�ి్టం�లే� మ��య� 

�ర్వ��ం�ేల� మ� సరఫ�ా��ర�ల� మ��య� ఇతర ��గ�ా్వమ�లను య��వరస్ల్ �� ్ర తస్��సుత్ ం��. 

య��వరస్ల్ �ా��ప్��షన్ �����ట�ంగ్ మ��య� �ా��ప్��ట్ గవ��న్న్స్ క�ట� ��్వ�ా ఈ ���నం క�మం తపప్క�ం�� స���ంచబడ�త�ం�� 

మ��య� అవసరం ��రక� సవ��ంచబడ�త�ం��. 


