On 14-11-2022, the Views of Hon'ble Minister of Ports, Shipping and Waterways Sri Sarbananda
Sonowal Garu were published by various News agencies.

ప్రెస్ నోట్
విశాఖపట్న ం ఫిషంగ్ హార్బ ర్ (వి.ఎఫ్.హెచ్) రూ.525 లక్షల పెట్టుబడితో విశాఖపట్న ం పోర్ ు ద్వా రా 1
976లో ్ాపింంబబడింి మరియు మత్స్ య శాఖ ద్వా రా నిర్ా హంబబడుతంి, VFH
24 హెక్టుర్ ల భూమిలో 1300 మీట్ర్ ల వార్్ పొడవుతో ఉంి. 5 ఫిషంగ్ జెట్టలు
ు , 6 వేలం హాల్స్ ,
01 నెట్ మండింగ్ హాల్స.
24 మంి అధిక్టరులతో కూడిన ఎగుమతి సేకర్ణ కంద్రం, విశాఖపట్న ం ఫిషంగ్ హార్బ ర్ నండి 1300
ఫిషంగ్ వెసెల్స్ , రోజుకు 150 ట్నన ల చేపలు, 700 మకనైజ్డ్ బోట్టల, 450 మోట్రైజ్డ్ బోట్టల,
15 బీచ ల్య ండింగ్ ద్క్టఫ్లు
ు మరియు 150 మోటారు లేని ాంద్పద్వయ ద్క్టఫ్లు
ు వి.ఎఫ్.హెచ్.లో పనిచే
్ున్నాన ి.
1976లో ఫిషంగ్ హార్బ ర్ ఏరాా టైనపా టి నండి, ఫిషంగ్ హార్బ ర్ ాధార్ణ మర్మమ తలు మరి
యు నిర్ా హణ మినహా పెరగా
ద పెట్టుబడి లేదు. ఇప్పా డు, మన గౌర్వనీయులైన ద్పధాన మంద్తి ్ర ీ నరం
ద్ర మోదీ జీ గారి ాయకత్సా ంలో ద్పభుత్సా ం, రూ.152 కోట్ల పెట్టుబడితో విశాఖపట్న ం ఫిషంగ్ హార్బ ర్ ఆ
ధునికీకర్ణ మరియు అప్ద్ేడేషన్ కోసం నిర్ ణయం తీుకుాన రు. దీనికి సంబంధించి, గౌర్వనీయులై
న ద్పధాన మంద్తి ్ర ీ నరంద్ర మోదీ గారు 12.11.2022న ఆంద్ధా యూనివరిి ట్ట ఇంజినీరింగ్ ద్గౌండ్్ ్లో వి
శాఖపట్న ం ఫిషంగ్ హార్బ ర్ మరియు ఇత్సర్ ద్ాజెకుుల ఆధునికీకర్ణ మరియు అప్ద్ేడేషన్ కోసం శం
కుాపపన చేశారు.
ఆంద్రద్పదేశ్గౌర్వ
ముఖయ మంద్తి ర
్ ీ వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడి్ గారు, ఆంద్రద్పదేశ గవర్న ర్్ బిశా భూషణ్ హరిబంరన్ గా
రు, గౌర్వనీయులైన కంద్ర రైలేా మరియు ఐట్ట శాఖ మంద్తి ్ర ీ ్ర ీ అశ్వా ని వైషవ్
ణ మరియు ఇత్సరులు్ఈ్
క్టర్య ద్కమంలో్ాల్గొాన రు,
చేపలు పట్డ
ు ం, నిలా చేయడం, ఎగుమతలు మరియు జీవన ాణయ త్సన మరుగుపర్బడానికి
మరియు అరనంగా 15,000 కుట్టంబాలకు ఉాధి కల్ా ంబడానికి ద్పపంబ ్ాపి సౌకరాయ లతో ఫిషింగ్
హార్బ ర్ ఆధునికీకరింబబడుతోంి.
ద్ాజెక్ట ు యొకక కీలక టేక్టవేలు ద్కింి విరంగా ఉాన ి:
1. ద్పున్నత్సం బోట్్లన ఆఫ్లోడ్ చేయడానికి 2 గంట్లు పడుతంి మరియు మొత్సన్నం ద్పద్కియ
మానయ వల్స్గా ఉంి. ఇి 40 ట్రటైాడ్్లతో ఆటోమేట్ చేయబడుతోంి. ఇి చేపలన ఆఫ్లోడ్
చేయడానికి పటేు సమయానిన త్సగ్గున్న
ొ ంి.
2. చేపలన నేరుగా వేలం హాల్స్కు త్సర్ల్ంబడానికి కనేా యర్ సిసమ
ు ్న ఏరాా ట్ట ఏరాా ట్ట చే
్ున్నాన రు
3. ·పడవ నండి వేలం హాలు వర్కు యాంద్తిక వయ వస ప ఏరాా ట్ట చేున్నాన రు
4. ద్పున్నత్సం ఫిషంగ్ హార్బ ర్ వరద బహర్ంగ ద్పదేశంలో చేపల ఎండబెట్డ
ు ం జరుగుతంి. చేప
లన
ఎండబెట్డా
ు నికి 2రోజులు పడుతంి. దీనిన వేగంగా చేయడం కోసం 20 మకనైజ్డ్ ట్రైయరుల అమర్చ బడతాి
5. 450 KLD ామర్ పయ ంతో రెండు ఎఫ్లలయంట్ ద్ట్టట్్మంట్ ్ాలంట్ అమర్చ బడతాి
6. అముమ డుపోని చేపలన నిలా చేయడానికి చిల్స రూమ సౌకర్య ం అందుబాట్టలో ఉంబబడు
తంాన రు.
7. ఘన వయ ర్ ప పద్వరాపల నిర్ా హణ వయ వస ప అభివృిి చేయబడుతంి
8. 900 బ.మీ. 50 ట్నన ల నిలా ామర్ పయ ంతో కోల్స్ ఛంబర్ లన అభివృిి చేాన్నరు.
9. చేపల అమమ కం కోసం ఇ-వేలం ్ాలట్్ఫార్మ్న అభివృిి చేయాలని ద్పతిాింబబడింి.

Visakhapatnam Fishing Harbour (VFH) was established in the year 1976 by
Visakhapatnam Port with an investment of Rs.525 lakhs and is administered by the
Department of Fisheries, The VFH is situated in 24 hectares of land with a Wharf length of
1300 Mtrs. 5 Fishing Jetties, 6 Auction Halls, 01 Net mending hall. Export Procurement
Centre with 24 officers., 1300 Fishing Vessels operate from Visakhapatnam Fishing
Harbour, 150 Tons of fish catch per day, 700 mechanized boats, 450 motorized boats, 15
beach landing crafts and 150 non-motorized traditional crafts are operating at VFH.
Since the establishment of Fishing Harbour in 1976, there has been no major investment
except for general repairs and maintenance of Fishing Harbour. Now, under the
dynamic leadership of our Hon’ble Prime Minister Sri Narendra Modi Ji the Govt. have
taken a decision for Modernisation and upgradation of Visakhapatnam Fishing Harbour
with an investment of Rs.152 crores. In this connection, Foundation stone was laid by
Hon’ble Prime Minister Sri Narendra Modi Ji for Modernisation and upgradation of
Visakhapatnam Fishing Harbour and other projects in the presence of Hon'ble Chief
Minister of Govt. Of Andhra Pradesh Sri Y. S. Jagan Mohan Reddy Garu, Sri
Biswabhusan Harichandan Garu, Hon'ble Governor of Andhra Pradesh, Sri Shri Ashwini
Vaishnaw, Hon'ble Union Railways and IT Minister and others at Andhra University
Engineering Grounds on 12.11.2022.
The existing Fishing Harbour is being modernized with world class facilities to improve
the Fish catch, Storage, Exports and Quality of life with good ambience and provide
employment to additional 15,000 families. The key takeaways of the project are as follows:
• Presently it is taking 2 hours to off load the boats and the entire process is manual.
This is being automated with 40 Tripods. This will decrease the time taken to offload
the fish.
• Automation is being made with the installation of a Conveyor System for
movement of fish to the Auction Hall directly.
• Mechanized system from the boat to the Auction Hall
• Fish drying is presently carried out in the open area at the Fishing Harbour. It takes
2-3 days to dry the fish.
• 20 mechanised dryers will be installed
• Two Effluent Treatment Plant with a total capacity of 450 KLD to keep the
premises neat and clean
• 7 ) Chill Room facility will be made available to store the unsold fish.
• Solid waste management system will be developed
• A 900 Sq.mtrs. Cold Chambers with a capacity of 50 Tons storage will be
developed.
• E-auction platform is proposed to be developed for selling of Fish.
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