250 మెగావాట్ల సౌర విద్యు త్ ప్రాజెక్టు కోసం ESIA అధ్ు యనం యొక్క
నవీక్రణ నివేదిక్,
అనంతపురము, ఆంప్రధ్ ప్రరదేశ్
కారు నిర్వా హక్ సార్వంశం
E.1 సందరభ సెట్ుంగ్
అయానా రెన్యు వబుల్

రవర్ ప్రైవేట్

లిమిటెడ్

(ఎఆర్్పిపిఎల్) భారతదేశంలోని

ఆంధ్రధ్రదేశ్లోని అనంతపురములో ధ్రతిపాదిత 250 మెగావాట్ల సౌర విద్యు త్ ధ్పాజెక్టపై
ు
రర్యు వరణ, సామాజిక ధ్రభావ
అంచనా (ఇఎస్ఐఎ) అరు యనానిి 2018 డిసంబర్లో ఐఎఫ్సి మార గదరశ కాల ధ్రకారం థర ్ పార్ట ు కనస ల్ం
ు ట్ 'ఎం /
ఎస ఓపెన్సస న్సస ద్వా ర్య పూర్త ి చేసింది. ల్యు బ్సస ప్రపైవేట్ లిమిటెడ్ '(ఇకపై' OSL 'గా సూచిసాిరు).
AIIB, ధ్రస్తితం, ఈ ధ్పాజెక్టులో పెట్టుబడి అవకాశాలను అంచనా వేస్ి ంది. ఏధ్ిల్ 2020 లో, అయానా ఇఎస్ఐఎ నివేదికను
AIIB కి సమీక్ష కోసం సమర్తప ంచింది. AIIB సమీక్ష మర్తయు ESIA ర్తపోరుుి షేర ్ వాు ఖ్ు లు పూర్త ి అయానా .
AIIB యొకక

వాు ఖ్ు లక్ట మర్తయు AIIB యొకక

E & S ముసాయిద్వ యొకక

అవసర్యలక్ట ESIA అరు యనానిి

అమరచ డానికి అయానా ERM ని నిశ్చచ తార థం చేసింది. సర్టా స ఆర ్ర నుండి రది (10) రోజుల బట్వా డా కోసం శీధ్ర
ట్రి రండ్ సమయంతో ఈ రనిని 2020 మే చివర్త వారంలో ERM క్ట ధ్రద్వనం చేశారు. ఈ నియామకం పూర ియిన డేట్వ
యొకక ధ్పారమిక డెసక ఆధార్తత అంచనా (సైట్ సందరశ న చేరచ బడలేద్య), అయానా యొకక కార్పప రేట్ మర్తయు సైట్
బ ందంతో చరచ ల కోసం టెలిఫోనిక్ సంభాషణ / వీడియో కానఫ రెనిస ంగ్ , భూ భధ్దత ధ్రధ్కియ మర్తయు రర్తహారంపై
సంబంధిత వాట్వద్వరులతో ఇతర సంబంధిత రరసప ర చరు లు.
2020 మే 28 నుండి జూన్స 5 వరక్ట ధ్పాజెక్ ు కోసం అంద్యబాట్టలో ఉని రధ్తాల డెసక ఆధార్తత సమీక్షను ERM చేరట్ం
ు ది .
E.2 ప్రాజెక్ట ు మరియు ఎంట్టీలు ఉనాా యి
అయానా రెన్యు వబుల్ రవర ప్రపైవేట్ లిమిటెడ్ భారతదేశం మర్తయు ద్వని పొరుగు దేశాలలో పునరుతాప దక ఇంరన
ఉతాప దక సామర్యథు లను అభివ దిి చేయడానికి (' అయానా ' లేద్వ 'ARPPL' లేద్వ '్కయింట్')
ల
ఏర్యప ట్ట చేయబడింది.
అయానా (ARPPL) ద్వని ధ్రత్యు క ధ్రయోజన వాహనం (SPV) ద్వా ర్య అయానా అనంతపురము స్ల్యర రవర లిమిటెడ్
(AASPL) NP క్టంట్ ్ వదద 1500 మెగావాట్ల సౌర విద్యు త్ పారక

లోరల 250 మెగావాట్ల స్ల్యర రవర ్పాలంట్

అభివ దిి చేయబడింది.
సౌర విద్యు త్ పారుక క్ట అనంతపుర్యము అప్రల్యు మెగా స్ల్యర పారక (1500 మెగావాట్ట)ల అని పేరు పెట్వురు మర్తయు దీనిని
ఆంధ్రధ్రదేశ స్ల్యర రవర కార్పప రేషన్స ప్రపైవేట్ లిమిటెడ్ (APSPCL) నిరా హిస్తింది. . మొతిం 1500 మెగావాట్లో
ల ,
స్తమారు 1000 మెగావాట్ల సామర థు ం గల సౌర విద్యు త్ ్పాలంట్ను
ల
ఇరప ట్కే అనేక సా తంధ్త విద్యు త్ ఉతప తిిద్వరులు
(ఐిి) పారక

ి నిరా హిస్తినాి రు మర్తయు ఖాళీ చేస్తినాి రు. సౌర
లోరల ధ్పారంభించారు మర్తయు ధ్రస్తితం శకిని

రర్తధిలో నిర్తమ ంచిన నీట్ ర్తజర్యా యర నుండి ధ్ట్వనిస మ షన్స లైన్స, యాక్సస స రోడ్, పైపెలన్స
ల ద్వా ర్య నీట్ సరఫర్య వంట్ ఇతర
అనుబంర మౌలిక సద్యపాయాలతో పాట్ట విద్యు త్ ఉతప తిి మర్తయు రంిణీ కోసం 25 సంవతస ర్యల లీజుక్ట,
ఎిఎసిప సిఎల్ బారు త వహిస్తింది. పారక .
ఎస్ిసిఐ (స్ల్యర ఎనర్ట ీ కార్పప రేషన్స ఆఫ ఇండియా), ఎిజెంకో (ఆంధ్రధ్రదేశ రవర జనరేషన్స కార్పప రేషన్స లిమిటెడ్)
మర్తయు ఎన్స్ఆర్ఇడిసిఎి (ఆంధ్రధ్రదేశ లిమిటెడ్ యొకక న్యు అండ్ రెన్యు వబుల్ ఎనర్ట ీ డెవలప్మెంట్ కార్పప రేషన్స)

ల మరు

జాయింట్ వంచర కంపెనీగా కంపెనీ యాక్ ు 2013 కింద ఎిఎస్ిసిఎల్్ను 2014 సంవతస రంలో

చేర్యచ రు. దేశంలో సౌర పారుక లు మర్తయు అప్రల్యు మెగా సౌర విద్యు త్ ధ్పాజెక్టుల అభివ దిి కోసం ఎంఎన్స్ఆర్ఇ రథకం
కింద ఆంధ్రధ్రదేశ ర్యప్రషం
ు లో స్ల్యర పారుక లను ్పాలన్స చేయడం, అభివ దిి చేయడం మర్తయు నిరా హించడం 2014
డిసంబర 12 న తెలియజేయబడింది. దీనికి అనుగుణంగా, ఎిఎస్ిసిఎల్్ను స్ల్యర్గా నియమించారు అప్రల్యు మెగా
స్ల్యర పారుక ను స్తలభతరం చేయడానికి మర్తయు అమలు చేయడానికి MNRE చే రవర పారక

డెవలరర

(SPPD). AASPL మర్తయు NTPC లిమిటెడ్ మరు 17 జూలై 2018 న విద్యు త్ కొనుగోలు ఒరప ందం అమలు చేయబడింది.
E.3 ప్రాజెక్ట ు అవలోక్నం
ధ్రతిపాదిత

250

మెగావాట్ల

ఉని NP క్టంట్ మర్తయు

సౌర

్పాలంట్

P. కొతిరలిల

ఆంధ్ర

ధ్గామాల ్

ధ్రదేశ,

అనంతపురం

ధ్రస్తితం,

ధ్పాజెక్ ు

జిల్యల,

నిర్యమ ణ

NP క్టంట్ మండల్
దశలో

లో

ఉంది. ధ్రతిపాదిత

్సల
థ ం కదిర్త రట్ణా
ు నికి రశ్చచ మాన 30 కిలోమీట్ర ల దూరంలో ఉంది . ధ్పాజెక్ ు ్సల
థ ం నుండి 180 కిలోమీట్ర ల దూరంలో రోడ్డ్
దూరంలో ఉని

బంగుళూరు సమీర విమానాధ్శయం. ఈ ధ్రదేశానికి రైలు కన్సకి ువిటీ దక్షిణ మరు

రర్తధిలోని కదిర్త రైలేా

రైలేా

జోన్స

్ేష
ు న్స ద్వా ర్య ఉంది, ఇది సైట్ నుండి స్తమారు 31 కిలోమీట్ర ల దూరంలో ఉంది. ధ్పాజెక్ ు సైట్

ధ్రవేశం ర్యప్రష ు రహద్వర్త 34 లో అనంతపూర జిల్యల మర్తయు ఆంధ్రధ్రదేశ యొకక కడాప లను కలుపుతంది .
ట్వట్వ రవర స్ల్యర సిసమ్
ు లిమిటెడ్ (ట్ిఎసఎసఎల్) ను నిర్యమ ణ దశ కాంధ్ట్వకరు
ు లగా నియమించారు. ఈ దశలో O & M
కాంధ్ట్వకరు
ు ల ఖ్ర్యరు కాలేద్య.
ఉతప తిి చేయబడిన విద్యు తి 33 క్సవి వదద 33/220 క్సవి పూలింగ్ ్ేష
ు న్స్క్ట తరలించబడ్డతంది మర్తయు మర్తంత
400/220 క్సవి ిజిసిఐఎల్ సబ్స్ే
్ ష
ు న్స్క్ట తరలించబడ్డతంది.
మొతిం 1274 ఎకర్యల విస్తిర్యానిి

లీజు ధ్పాతిరదికన ఎిఎస్ిసిఎల్ కేట్వయించింది. 250 మెగావాట్ల సౌర ధ్పాజెక్టును

ధ్పారంభించడానికి అయానాక్ట 1250 ఎకర్యల భూమి అవసరం. 24 ఎకర్యల నిరురయోగమైన విస్తిర్యానిి కలిగి ఉని 1274
ఎకర్యల భూమిని అయానాక్ట కేట్వయించారు . ఉరయోగించలేని ధ్రదేశంలో చిని

కొండ, సహజ కాలువ మర్తయు

ధ్పాజెక్టుక్ట అనుచితమైన వాలులతో కరప బడిన భూమి విస్తిర ాం ఉంది.
2020 సపెం
ు బరు నాట్కి మొదట్ 50 మెగావాట్టల, 2020 అకోబ
ు ర నాట్కి 100 మెగావాట్టల, 2020 నవంబర నాట్కి 100
మెగావాట్ల బాు ల్న్సస , డిసంబర 20 నాట్కి 125 మెగావాట్ల బాు ల్న్సస డిసి సామర థు ం ఈ ధ్పాజెక్టు లక్షు ం.

త చే సూచన ముసాయిదా
E.4 వరిం
కింది సూచన ధ్ేమ్్వరక ధ్పాజెక్టుక్ట వర్త ిస్తింది:

• భారతదేశం మర్తయు ఆంధ్రధ్రదేశ ర్యప్రషం
ు లో వర్త ించే రర్యు వరణ మర్తయు సామాజిక నిబంరనలు మర్తయు
విధానాలు.

• అంతర్యీతీయ ధ్రమాణాలు ఈ ధ్కింది వాట్ని కలిగి ఉనాి యి:
- ఐఎఫ్సి రనితీరు ధ్రమాణాలు (2012);
- IFC / ధ్రరంచ బాు ంక్ జనరల్ EHS మార గదరశ కాలు (2007);

- ఎలప్రకి ుక్ రవర ధ్ట్వనిస మ షన్స అండ్ డిప్రసిబ్య
ు ు షన్స కోసం IFC / ధ్రరంచ బాు ంక్ EHS మార గదరశ కాలు
(2007); మర్తయు
- ఆసియా ఇన్స్ధ్ాప్రసక
ు చ ర ఇన్సా స్మెంట్
ు
బాు ంక్ (ఎఐఐబి) ఎనిా ర్యన్స్మెంట్ల్ అండ్ స్షల్ ధ్ేమ్్వరక
(ఇఎస్ఎఫ).

E.4.1 IFC రనితీరు ప్రరమాణాలు మరియు AIIB E & S ప్రరమాణాలక్ట వరితంచేది
కింది IFC రనితీరు ధ్రమాణాలు మర్తయు AIIB E & S ధ్రమాణాలు ధ్పాజెక్టుక్ట వర్త ిసాియి:

ఎస్ .

IFC PS మరియు AIIB E &

త ం
ప్రాజెక్టుక్ట లక్ష్యు లు మరియు అనువరన

్సాుంర్డర్్ స యొక్క వివరణ

1.

IFC రనితీరు ప్రరమాణాలు

త చే
వరిం

2012 యొక్క PS-1

ఈ PS మర్తయు AIIB E & S ధ్రమాణం అయానా యొకక

రర్యు వరణ మర్తయు

ధ్రస్తిత సామాజిక మర్తయు రర్యు వరణ నిరా హణ

సామాజిక ధ్రమాద్వలు

వు వసల
థ ను అంచనా వేయడం మర్తయు వాట్ రనితీరు,

మర్తయు ధ్రభావాల అంచనా

ఉనికి మర్తయు రర్యు వరణ మర్తయు సామాజిక నిరా హణ

మర్తయు నిరా హణ. ్కయింట్
ల

ధ్రణాళిక (ESMP), నిరా చించిన EHS పాలస్త, వాట్

ఒక సామాజిక మర్తయు

రనితీరు, ఉనికి మర్తయు అమలుక్ట సంబంధించి

రర్యు వరణానిి ్సాథించి,

అంతర్యలను గుర్త ించడం. నిరా చించిన పాధ్తలు మర్తయు

నిరా హిసాిడ్డ

బారు తలు, ర్తసక ఐడెంట్ఫికేషన్స మర్తయు మేనేజ్మెంట్

ధ్పాజెక్ ు యొకక సా భావం

ధ్పొస్తజరస ్తో పాట్ట వాట్వద్వరుల ఎంగేజ్మెంట్ మర్తయు

మర్తయు ్సాథయికి తగిన

ధ్ీవన్సస మేనేజ్మెంట్ వంట్ ధ్రధ్కియలతో సంస థ చార ు ..

నిరా హణ వు వస థ మర్తయు

ARPPL బ ందం కార్పప రేట్ ్సాథయిలో రర్యు వరణ మర్తయు

సామాజిక మర్తయు

సామాజిక నిరా హణ వు వస థ (ESMS) ను కలిగి ఉండాలి

రర్యు వరణ నష్టులు మర్తయు

ద్వని అనిి ధ్పాజెక్టులక్ట వర్త ిస్తింది . ESMS కింది

ధ్రభావాల ్సాథయికి

అంశాలను కలిగి ఉంట్టంది (కానీ వీట్కి రర్తమితం కాద్య):

అనుగుణంగా ఉంట్టంది.

E ఒక EHSS విధానం
Sc సైట్ ధ్స్తక నింగ్ విధానం మర్తయు సైట్

AIIB E&S ప్రరమాణాలు

ఎంిక ధ్రమాణాలు.

ESS 1: రర్యు వరణ మర్తయు

Risk ద్వని ధ్పాజెక్టుల యొకక అనిి దశలక్ట నష్టులు,

సామాజిక అంచనా మర్తయు

ధ్రభావ అంచనా మర్తయు EHS & S నిరా హణ విధానాల

నిరా హణ

గుర్త ింపు విధానం .
Specific సైట్ నిర్తష
ద ుE & S
నిరా హణ ధ్పోధ్గామ్్లను అభివ దిి చేయడానికి

ముసాయిద్వ .
MS ESMS అమలు కోసం సంసాథగత నిర్యమ ణం
■ శ్చక్షణ మర్తయు సామర థు ం పెంపు.
■ రరు వేక్షణ మర్తయు సమీక్ష విధానం.
ESMS యొకక ఆవర ిన సమీక్ష మర్తయు నవీకరణ కోసం
షెడ్యు ల్.

2.

IFC రనితీరు ప్రరమాణాలు

త చే
వరిం

2012 యొక్క PS-2

నిర్యమ ణ దశలో నైపుణు ం, సమీ సిక ల్్ మర్తయు నైపుణు ం

కార్తమ క మర్తయు రని

లేని కార్తమ క్టలను మర్తయు ఆరరేషన్స దశలో స్ల్యర ్పాలంట్

రర్తసిత
థ లు

సిబబ ందిని నియమించడం ఈ ధ్పాజెక్టు కారు కల్యపాలలో

AIIB E&S ప్రరమాణాలు

ఉంట్టంది. ఈ

ESS-1 - రర్యు వరణ మర్తయు

అభివ దిి చేయాలి మర్తయు వివక్షత లేని మర్తయు సమాన

సామాజిక అంచనా మర్తయు

అవకాశానిి ,

నిరా హణ

వ తిిరరమైన

ధ్పాజెక్ ు

ధ్శామిక

మానవ

శకి ి

వనరుల

యొకక

ఆరోగు ం

విధానానిి

రక్షణ

మర్తయు

మర్తయు
భధ్దతను

నిర్యిర్తంచాలి. కాబట్,ు ిఎస 2 మర్తయు ఇఎసఎస -1
ధ్పాజెక్టుక్ట వర్త ిసాియి.
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త చే
వరిం

2012 యొక్క PS-3

ిఎస -3 మానవ ఆరోగాు నిి

వనరుల సామర థు ం మర్తయు

మర్తయు

కాలుషు నివారణ

రద్వర్యథలను వర్త ిస్తింది. ిఎస -3 యొకక

వు ర్యథలుగా

ధ్రభావితం చేే ఇనుప ట్ను
ల

ఉరయోగ

వనరులు

మర్తయు

లక్షు ం: ధ్పాజెక్ ు

కారు కల్యపాల నుండి కాలుష్టు నిి

నివార్తంచడం లేద్వ

తగి గంచడం

ఆరోగు ం

ద్వా ర్య

రర్యు వరణంపై

మానవ

ధ్రతికూల

ధ్రభావాలను

మర్తయు

నివార్తంచడం

లేద్వ తగి గంచడం; శకి ి మర్తయు నీట్తో సహా వనరుల
యొకక
మర్తయు

్సిర
థ మైన
ధ్పాజెక్ ు

తగి గంచడానికి. ిఎస

వినియోగానిి
సంబంధిత

ధ్పోతస హించడానికి
ఉద్వగర్యలను

GHG
-3

రర్తధిలో

ఉని ముఖ్ు ఇతివ తాి లు: కాలుషు

నివారణ, వనరుల

రర్తరక్షణ మర్తయు శకి ి సామర థు ం, వు ర్యథలు, ధ్రమాదకర
రద్వర్యథలు, అతు వసర సంసిదిత మర్తయు ధ్రతిసప ందన,
ధ్ీన్హౌస ఉద్వగర్యలు, పురుగుమంద్యల వాడకం మర్తయు
నిరా హణ. కాలుషు

సంబంధిత

తగి గంచడానికి అయానా ఎల్య భావిస్తిందో,

ధ్రభావాలను
ఏ

నిరా హణ

ధ్రణాళికలు మర్తయు వు వసలు
థ
అమలులో ఉనాి యి
మర్తయు

వనరులను

సమర థవంతంగా

మర్తంత

రర్తరక్షించడానికి మర్తయు ఉరయోగించట్వనికి ఏ చరు లు
తీస్తకోవాలో ఈ ిఎస అంచనా వేస్తింది.
ధ్పాజెక్ ు

నిర్యమ ణ

ఉద్వగర్యలు

కారు కల్యపాలు

మర్తయు

ఈ

ఫ్యు జిట్వ్

ధ్పాంతంలో

ద్యముమ

వ క్షసంరదను

కోలోప తాయి. ధ్పాజెక్ ు కారు కల్యపాలు నిర్యమ ణ దశలో రర్తసర
శబ ం
ద సా
్ థ యి పెరుగుదలక్ట ద్వర్త తీస్తింది, ఇది ధ్పాజెక్ ు
నుండి 1 కిలోమీట్ర ల దూరంలో ఉని
ధ్రభావం
వు ్ర్యథల

చూపుతంది. ఇంకా,
ఉతప తిి

ఉంట్టంది

సమీర ్సాథవర్యలపై

ధ్పాజెక్ ు కారు కల్యపాలలో
మర్తయు

బోర

బావులు

మర్తయు జల్యశయాల నుండి నీట్ని సంధ్గహించడం
ఉంట్టంది. కాబట్,ు ిఎస 3 ధ్పాజెక్టుక్ట వర్త ిస్తింది.
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త చే
వరిం

2012 యొక్క PS-4

ఈ ిఎస -4 కి సాధారణ మర్తయు ర్పటీన్స కాని రర్తసిత
థ ల

సమాజ ఆరోగు ం, భధ్దత

నుండి ధ్పాజెక్ ు జీవితంలో ధ్రభావిత సమాజం యొకక

మర్తయు భధ్దత

ఆరోగు ం మర్తయు భధ్దతపై ధ్రతికూల ధ్రభావాలను and
హించి,

నివార్తంచడానికి

సిబబ ంది

ఆసిి

మర్తయు

ధ్శది

తగిన

యొకక

అవసరం. ఇది
రక్షణ

అని

నిర్యిర్తంచుకోవాలి
చేరట్వురు సంబంధిత

మానవ

హక్టక ల

సూధ్తాలను

అనుగుణంగా మర్తయు తొలగిస్తింది లేద్వ తగి గంచివేయడం
ధ్రభావితం వర్యగలక్ట రనుి తంది ఒక రదితిలో. ిఎస -4
కింద రర్టక్షించబడిన సమమ తి యొకక

ముఖ్ు

విభాగాలు:

మౌలిక సద్యపాయాలు / రర్తకర్యల భధ్దత, ధ్రమాదకర
రద్వర థ భధ్దత,

సహజ

వనరుల

సమసు లు,

వాు ధికి

గుర్తకావడం, అతు వసర సంసిదిత మర్తయు ధ్రతిసప ందన
మర్తయు భధ్దతా సిబబ ంది అవసర్యలు. ఈ ధ్పాజెక్ ు నిర్యమ ణ
దశలో ద్వని ధ్రకక నే ఉని

సమాజాల ఆరోగు ం మర్తయు

భధ్దతను ధ్రభావితం చేస్తింది.
నిర్యమ ణ దశలో ఉరయోగించిన పెదద ధ్టెయిలరుల మర్తయు
వాహనాల

కదలికలు

కమ్యు నిటీ
నిమగి మయ్యు

కారు కల్యపాల

్సాథవర్యలతో

పాట్ట

కార్తమ క్టలక్ట

మార గంలో

్సాథనిక

నిర్యమ ణ

రనులలో

ధ్రమాదం

మర్తయు

గాయాలయ్యు ధ్రమాదం ఉంది. కాబట్,ు ిఎస 4 ధ్పాజెక్టుక్ట

వర్త ిస్తింది.

5

IFC రనితీరు ప్రరమాణాలు

త చద్య
వరిం

2012 యొక్క PS-5

ఈ

భూేకరణ మర్తయు

వర్త ించవు ఎంద్యకంటే ధ్పాజెక్ ు సంబంధిత భూ ేకరణ

అసంకలిప త పునర్యవాసం

కారణంగా భౌతిక ్సాథనధ్భంశం జర్తగిందని అర థం కాలేద్య.

రనితీరు

ధ్రమాణం

మర్తయు

ధ్పాజెక్టుక్ట

ESS-2

AIIB E&S ప్రరమాణాలు
ESS- 2: అసంకలిప త
పునర్యవాసం

6

IFC రనితీరు ప్రరమాణాలు

త చద్య
వరిం

2012 యొక్క PS- 6

అరప ట్ నుండి, సౌర విద్యు త్ ధ్రదేశం ఏ సహజ ఆవాసాల

జీవవైవిరు రర్తరక్షణ

గుండా వళ్ళ డం లేద్య. ధ్పాజెక్ ు పాదముధ్ద నుండి 10

మర్తయు జీవన సహజ

కిలోమీట్ర ల రర్తధిలో జాతీయ రర్యు వరణ రక్షిత ధ్పాంతం

వనరుల స్తసిర
థ నిరా హణ

మర్తయు అంతర్యీతీయంగా గుర్త ింపు పొందిన కీ జీవవైవిరు
ధ్పాంతం, ముఖ్ు మైన రక్షుల ధ్పాంతం లేద్య. కాబట్,ు ిఎస
6 ధ్పాజెక్టుక్ట వర్త ించద్య.

7

8

IFC రనితీరు ప్రరమాణాలు

త చద్య
వరిం

2012 యొక్క PS- 7

ఈ ిఎస మర్తయు ఎఐఐబి ఇఎసఎస -3 ఈ ధ్పాజెక్టుక్ట

సా దేశీ ధ్రజలు

వర్త ించద్య ఎంద్యకంటే ఇది షెడ్యు ల్ V ధ్పాంతంలో

AIIB E&S ప్రరమాణాలు

ఏర్యప ట్ట

ESS-3: AIIB

(భారతదేశంలో

ఎనిా ర్యన్స్మెంట్ల్ & స్షల్

సూచించబడ్డతంది) కలిగి ఉంది, ఇది భూమి ేకరణ

్సాుండర ్స 2016 యొకక

లేద్వ ఇతర కారణాల వల ల ధ్రభావితమవుతంది ధ్పాజెక్ ు

సా దేశీ ధ్రజలు.

కారు కల్యపాలు.

IFC రనితీరు ప్రరమాణాలు

త చద్య:
వరిం

2012 యొక్క PS- 8

PS-8 యొకక ధ్రయోజనాల కోసం, సాంసక

సాంసక

(i) సాంసక

తిక వారసతా ం

చేయబడలేద్య
షెడ్యు ల్్

సహజ

వస్తివులు; మర్తయు
ఉరయోగించాలని
సంసక

తి

జనాభా

(ఎస్త)ు

క్ట

తిక వారసతా ం

సప షమై
ు న రూపాలను

తిక విలువలను కలిగి ఉని
లక్షణాలు

(iii)

దేశీయ

ప్రైబ్సస

తిక వారసతా ం యొకక

సూచిస్తింది; (ii) సాంసక
ధ్రత్యు కమైన

లేద్వ

వాణిజు

లేద్వ

ధ్రయోజనాల

ధ్రతిపాదించబడిన

రూపాలు. PS-8

సప షమై
ు న

యొకక

కోసం

అసంపూర్త ి
అవసర్యలు

సాంసక

తిక వారసతాా నికి చట్బ
ు దింగా రక్షించబడినా

లేద్వ అంతక్టముంద్య చెదిర్తనా అనే ద్వనితో సంబంరం
లేక్టండా వర్త ిసాియి.
ధ్పాజెక్ ు సైట్ ఏ సాంసక

తిక వారసతా ం లేద్వ చట్బ
ు దింగా

రక్షించబడిన సైట్ల దగ గర లేనంద్యన ఈ ిఎస ధ్పాజెక్ ు కోసం
వర్త ించదని అర ిం.

E.4.2 ప్రాజెక్ట ు వర్గక్
ీ రణ మరియు సమరన
థ
IFC మర్తయు AIIB వర్యగలు ధ్రక తిలో సమానంగా ఉంట్వయి మర్తయు చెిప న వర్యగల అంచనా ఆధారంగా ఈ ధ్కింది
తార్తక కం ఆధారంగా ధ్పాజెక్ ు వరం
ీ B గా వర్ట గకర్తంచబడింది :
నిర్యమ ణ కారు కల్యపాలక్ట ముంద్య భూమి నుండి వ క్షసంరదను కి
్ లయర చేే రూరంలో ధ్రభావం ధ్రధానంగా ఉని ంద్యన
భూ వినియోగానికి సంబంధించిన ధ్రభావాలు నిర్యమ ణ దశక్ట రర్తమితం చేయబడా్యి . నీట్ హోలిం
్ గ్ మర్తయు ఎరోషన్స
సరళిని మారచ డం వలన ధ్రతిపాదిత సైట్ యొకక

భూ వినియోగానిి

మారచ గల సామర థు ం మితంగా అంచనా

వేయబడింది.

• నిర్యమ ణ దశలో ఉతప తిి అయ్యు వు ర్యథలలో కొదిద భాగం ధ్రమాదకరంగా ఉంట్టంది మర్తయు వు ర థ ఇంరనం, ధ్ీజు
మర్తయు ర్యగ్స

కలిగిన వు ర థ న్యన్సను కలిగి ఉంట్టంది. ధ్ట్వనాస ఫ రమ ర ఆయిల్ వాడండి, ఇది మొకక

నుండి

ధ్రమాదకర వు ర్యథలు ఉతప తిి అవుతాయి. సర్తగాగ నిరా హించకపోత్య, రన వు ర్యథలు నేల నాణు తపై ధ్రభావాలను
స ష్ం
ు చగలవు. అయినరప ట్కీ, ధ్రభావవంతమైన ధ్రమాదకరమైన మర్తయు ఇతర వు ర థ రద్వర్యథల నిరా హణ
చరు ల ద్వా ర్య ఇట్టవంట్ ధ్రభావాలను నిరా హించగలిగేట్పుప డ్డ ధ్రభావ రర్తమాణం చిని దిగా అంచనా
వేయబడింది.

• నిర్యమ ణ ధ్రయోజనాల కోసం ఎిఎస్ిసిఎల్ నీట్ సరఫర్యను అందించదని is హించలేద్య. Ayana బాగా బోర
ఇనాస ాల్ లేద్వ ట్వు ంకరుల ద్వా ర్య సమీర జల్యశయం నుంచి నీట్ లభు త పొందట్వనికి ్సాథనిక అధికారుల అవసరం
ఆమోద్వలు / అనుమతి పొందట్వనికి అవసరం. అదనంగా, మాడ్యు ల్ శుధ్భరర్తచే కారు కల్యపాల కోసం ఆరరేషన్స
దశలో నీట్ వనరుల ఉరయోగం కూడా ఆశ్చసాిరు. ఇతర సౌర విద్యు త్ ధ్పాజెక్టు డెవలరర్లతో పాట్ట ధ్పాజెక్టు
ధ్రతిపాదక్టడికి నీట్ని సరఫర్య చేయాలిస న బారు త ఎిఎస్ిసిఎల్్క్ట ఉంది. ఇది నీట్ వనరులపై అదనపు
ఒతిిడిని కలిగిస్తింది , కాబట్,ు ఆరరేషన్స దశలో ధ్రభావ ధ్పాముఖ్ు త మితంగా అంచనా వేయబడ్డతంది. నీట్
వినియోగానిి ఆి ుమైజ చేయడం, నీట్ వినియోగం యొకక స్తనిి తతా ం, నీట్ లీక్్లను ధ్కమం తరప క్టండా తనిఖీ
చేయడం, ర్టసైకింగ్
ల
/ పునర్తా నియోగం మర్తయు సారు మైనంతవరక్ట పునర్తా నియోగం చేయడం మర్తయు పొడి
మర్తయు సమీ ప్రై మాడ్యు ల్ ధ్రక్షాళ్న యంధ్తాంగానిి

ఎంచుకోవడం వంట్ ధ్పాజెక్టు ధ్రతిపాదక్టడి అదనపు

ఉరశమన చరు లు మొతిం తగి గంచవచచ ని గమనించాలి. ధ్రభావం.

• నిర్యమ ణ కారు కల్యపాలు సైట్ ్కియరెన్సస
ల
సమయంలో పార్తపోయ్య ద్యముమ ఉద్వగర్యలను పెంచుతాయి మర్తయు
వాహనాల పెరగడం వంట్ ఇతర కారు కల్యపాలు వాహన ఉద్వగర్యలను పెంచుతాయి. ఏదేమైనా, నిర్యమ ణ
కారు కల్యపాలు తక్టక వ వు వధిలో (months 6 న్సలలు) విసిర్తంచి ఉంట్వయని భావిస్తినాి రు, అంద్యవల,ల గాలి

నాణు తపై ధ్రభావ ధ్పాముఖ్ు త చిని దిగా అంచనా వేయబడింది. ధ్పాజెక్ ు యొకక

ఆరరేషన్స దశలో వాయు

ఉద్వగర్యలు అపుప డపుప డ్డ డిజి యూనిట్ల వాడకానికి రర్తమితం అవుతాయని భావిస్తినాి రు.

• ధ్పాజెక్ ు కోసం నిరా హించిన రర్తసర శబం
ద రరు వేక్షణ ఆధారంగా (ESIA స
్ ీ
ు
2018 లో భాగంగా), ధ్పాజెక్ ు
ధ్పాంతంలో శబం
ద ్సాథయి CPCB అనుమతించదగిన రర్తమితిలో ఉంట్టంది. ధ్పాజెక్ ు సైట్ నుండి 1 కి.మీ లోరల
ఎట్టవంట్

సా
్ థ వర్యలు

లేవు. అంద్యవల,ల

ధ్గాహక

స్తనిి తతా ం

తక్టక వగా

ఉంట్టందని

అంచనా

వేయబడ్డతంది. ధ్పాజెక్ ు రర్తధిలో స్తనిి తమైన ధ్గాహకాల రర్తమిత ఉనికి కారణంగా నిర్యమ ణ వు వధిలో ధ్రభావ
ధ్పాముఖ్ు త చాల్య తక్టక వగా అంచనా వేయబడింది మర్తయు నిర్యమ ణ కారు కల్యపాలు తక్టక వ వు వధిలో
విసిర్తసాియని భావిస్తినాి రు. ఆరరేషన్స దశలో శబం
ద అపుప డపుప డ్డ సైట్్క్ట మర్తయు బయట్కి వాహనాలను
నడరడం మర్తయు ధ్పాజెక్ ు సంబంధిత యుట్లిటీల అమలుక్ట రర్తమితం అవుతందని భావిస్తినాి రు.

• ESIA స
్ ీ
ు (2018) లో భాగంగా చేరట్న
ు ధ్పారమిక మర్తయు దిా తీయ రర్యు వరణ అంచనా ధ్రకారం, నివాసధ్రభావ అంచనా ధ్రమాణాల ఆధారంగా నివాసాలపై ధ్రభావం రర్తమాణం చాల్య తక్టక వ. జాతల స్తనిి తతా ం
విలువ ఆధారంగా, ధ్పాజెక్ ు నిర్యమ ణ కారు కల్యపాలు జాతల జనాభాలో లేద్వ ద్వనిపై ఆధారరడిన ఇతర జాతల
గణనీయమైన మారుప క్ట కారణమవుతాయని అనుకోలేద్య. జాతల-ధ్రభావ అంచనా ధ్రమాణాల ఆధారంగా
జాతలపై ధ్రభావం రర్తమాణం కూడా తక్టక వ అని అంచనా వేయబడింది.

• 1500 మెగావాట్ల అప్రల్యు-స్ల్యర రవర పారుక కోసం స్తమారు 7181 ఎకర్యల భూమిలో, అయానాక్ట కేట్వయించిన
1274 ఎకర్యల భూమిలో ఈ ధ్పాజెక్ ు ఉంది . AASPL భూమిని సాా ధీనం చేస్తకోవడంలో మర్తయు ేకర్తంచడంలో
పాల్గగనలేద్య. AASPL క్ట ఎన్స్కంబరెన్సస

ధ్ీ భూమిని అందించే బారు త APSPCL క్ట ఉంది. APSPCL మర్తయు

AASPL ల మరు 23 అకోబ
ు ర 2018 న 25 సంవతస ర్యల కాల్యనికి భూమి లీజు ఒరప ందం క్టదిర్తంది. రధ్తం యొకక
సమీక్ష, MRO మర్తయు రర్తమిత భూసాా ములతో సంధ్రదింపుల ఆధారంగా, ఈ ధ్పాజెక్ ు ఎట్టవంట్ భౌతిక
్సాథనధ్భంశానికి ద్వర్తతీయలేదని అర థం. ఏదేమైనా, చట్ర
ు రమైన అవసర్యలక్ట అనుగుణంగా APSPCL చెలిం
ల చిన
రర్తహారం

చెలిం
ల చబడిందని

చేయబడా్యి. అదనంగా, నైపుణు

నిర్యిర్తంచడానికి

AASPL

కోసం

ఉరశమన

చరు లు

సిారుస

అభివ దిి కారు కల్యపాలు మర్తయు ఉపాధి అవకాశాల ద్వా ర్య భూమిని

కోలోప య్యవార్త జీవనోపాధిని మెరుగురరచడానికి ఉరశమన కొలత సిారుస చేయబడింది.

E.5 బేసెలన్
ల షరతులు
E.5.1 ఎనిా ర్వన్్మెంట్ల్ బేసెలన్
ల
అనంతపూర జిల్యలలో పాక్షిక శుషక

వాతావరణం ఉంది, సంవతస రంలో ఎక్టక వ భాగం వేడి మర్తయు పొడి రర్తసిత
థ లు

ఉంట్వయి. చిధ్తవతి నది ధ్పాజెక్ ు స
్ ల
థ ం నుండి 25 కి. ధ్పాజెక్ ు ధ్పాంతం ఏ స్తనిి తమైన ధ్గాహకాల రర్తధిలోకి ర్యద్య. వైల్్
లైఫ అభయారణాు లు, బయోసిప యర ర్తజరా స , నేషనల్ పారక స మొదలైనవి ధ్పాజెక్ ు ్సల
థ ంలో లేద్వ సమీరంలో (2.5 కి.మీ)
పుర్యవస్తి మర్తయు చార్తధ్తక కట్డా
ు లు లేవు.
ధ్పాజెక్ ు సర్తహద్యదలో కొనిి

సహజ నల్యలస (వాట్ర ధ్డెయిన్స) ఉనాి యి మర్తయు ధ్పాజెక్ ు కారు కల్యపాల ద్వా ర్య మారచ బడవు

లేద్వ ధ్రభావితం కావు. Galiveedu ధ్పాజెక్ ు సర్తహద్యద వరక్ట ర్తజర్యా యర ధ్రకక నే పారుదల (వాట్ర షెడ్) నమ్యనాలుగా
ధ్రభావితం కాద్య; నిర్యమ ణాలు చెదిర్తపోవు మర్తయు అల్యగే ఉంట్వయి. 250 మెగావాట్ల స్ల్యర పారక

నిర్యమ ణానికి

అవసరమైన

భూమి

అంటే

.1250

ఎకర్యలు

ఈ

భూములను

మినహాయించి

ఉరయోగించలేని

భూమిగా

గుర్త ించబడతాయి. అయానాక్ట కేట్వయించిన మొతిం భూమి 1274 ఎకర్యలు (24 ఎకర్యలు ఉరయోగించలేని భూమి).
జిల్యలలోని

భూగరభ

జల్యలు

సాధారణంగా

దేశీయ

మర్తయు

నీట్పారుదల

అవసర్యలక్ట

అనుకూలంగా

ఉంట్వయి. ఎలప్రకికల్
ు
కండకి ువిటీ 2509 వదద 569 నుండి 9980 మైధ్కో సిమెన్సస / సం.మీ వరక్ట ఉంట్టంది. జిల్యలలోని కొనిి
ధ్రదేశాలలో ్ఫోలరైడ్ గా ration త అనుమతించదగిన రర్తమితి కంటే ఎక్టక వ. కొనిి

ధ్రదేశాలలో, నైధ్టేట్స ఉండట్ం వల ల

ఇది తాగడానికి తగినది కాద్య. జిల్యలలో మొతిం 993 ్ఫోలరైడ్ ధ్రభావిత ధ్గామాలు ఉనాి యి. ధ్రతిపాదిత ధ్పాజెక్ ు
ఎన్స్ి క్టంట్ మండలంలో వస్తింది, ఇకక డ విద్యు త్ వాహకత అనుమతించదగిన రర్తమితలోల ఉంట్టంది మర్తయు ఇది
దేశీయ మర్తయు నీట్పారుదల అవసర్యలక్ట అనుకూలంగా ఉంట్టంది.
సైట్ తీధ్వమైన వేసవి మర్తయు మితమైన శీతాకాలంతో పాక్షిక శుషక
సమయాలోల

వర షపాతం

సర్తపోకపోవడం

మర్తయు

వాతావరణానిి

అసివు సింగా

రంిణీ

సంభవిస్తింది. జిల్యల 25 ° C మర్తయు 43. C మరు ఉష్ణాధ్గత వు తాు సానిి

అనుభవిస్తింది. స
్ ల
థ ం మర్తయు

చేయడం

వల ల

కరువు

అనుభవిస్తింది. సంవతస ర్యనిి

సంభవం

మార్తచ నుండి

మే వరక్ట వేసవి కాలం, జూన్స నుండి సపెం
ు బర వరక్ట రుతరవనాల కాలం, వర్యషకాలం తరువాత అకోబ
ు ర నుండి
నవంబర వరక్ట విభజించబడింది. జిల్యలలో సగట్ట వార్త షక వర షపాతం 668 మి.మీ.

E.5.2 సోషల్ బేసెలన్
ల
ధ్పాజెక్ ు సర్తహద్యద (250 మెగావాట్ల AASPL స్ల్యర పా
్ ల ంట్ ధ్పాంతం ) నుండి 5 కిలోమీట్ర ల వాు సార థం ధ్పాజెక్ ు ధ్రభావం యొకక
రర్తధిని

రర్తగణనలోకి తీస్తకొని ధ్పాజెక్ ు

కలిగి Nambulipulikunta (NP Kunta )

కోసం

అరు యన

ధ్పాంతంగా

మర్తయు Pedaballikothapalle (P. Kothapalle )

గుర్త ించబడింది. ఈ
ధ్గామాలు

5

జనాభా

రరంగా

రర్తధిలో కిలోమీట్ర ల ధ్పాజెక్ ు సర్తహద్యద నుండి.
అరు యనం

ధ్పాంతంలో

7,657.NP

మొతిం

జనాభా

ఉంది Kunta ధ్గామం

ి

ఎక్టక వ

పెదదది Kothapalle ధ్గామం. అరు యన ధ్పాంతంలో లింగ నిషప తిి 1002, ఇది ర్యప్రష,ు జిల్యల మర్తయు మండల ్సాథయి లింగ
నిషప తిి కంటే గణనీయంగా ఎక్టక వ . అరు యన ధ్పాంతంలో ఎస్తస జనాభా 10.02% మర్తయు 3.02% ఎస్త ు జనాభా.
అరు యన ధ్పాంతంలో 1 ప్రపైవేట్ ధ్ీ-ప్రపైమర్ట పాఠశాల (1) మాధ్తమే ఉంది. 8 ధ్రభుతా ధ్పాథమిక పాఠశాలలు మర్తయు 7
ప్రపైవేట్ నడ్డపుతని

ధ్పాథమిక పాఠశాలలు ఉనాి యి. 4 ధ్రభుతా

నడిచే మరు పాఠశాలలు ఉనాి యి. 2 ధ్రభుతా

నడిచే స్తనియర మారు మిక పాఠశాలలు ఉనాి యి.
రర్తమిత వరుచ వల్ కనస లేష
ు న్సస మర్తయు 2018, ESIA నివేదిక ధ్రకారం, అరు యనం చేే ధ్పాంతం యొకక ్సాథనిక ఆర్త థక
వు వసక్ట
థ
వు వసాయం ధ్రధానమైనదని అర థం. అయినరప ట్కీ, నీట్పారుదల సౌకరు ం లేకపోవడం మర్తయు అనియత
వర షపాతం కారణంగా, ధ్రజలు తమ జీవనోపాధి వనరులను వైవిరు భర్తతం చేస్తినాి రు.
అరు యన ధ్రదేశంలో WPR (వరక పార్త ుసిపేషన్స రేష్యో ) 1 52.94%. ఈ సంఖ్ు అరు యన ధ్పాంత ధ్గామాలక్ట మితమైన
ఉపాధి రేట్టను కలిగి ఉందని మర్తయు 50% కంటే తక్టక వ మంది ధ్రజలు అరు యన ధ్పాంతంలో నిరుదోు గులుగా
ఉనాి రని సూచిస్తింది.

మొతిం

భూమిలో

స్తమారు

40%

వు వసాయ

వినియోగంలో

ఉంది. అయినరప ట్కీ,

90%

కంటే

ఎక్టక వ

భూమిని నీట్పారుదల భూమిగా వర్ట గకర్తంచారు . ESIA నివేదిక ధ్రకారం, 2018 లో, మెజార్తటీ గ హాలు ధ్పాజెక్టుక్ట భూములు
ఇవా డానికి ముంద్య, 2016 సంవతస రంలో వేరుశనగ సాగు చేశారు. ఈ ధ్పాంతంలో ఎక్టక వ భాగం కరువు కారణంగా
ధ్రభావితమైంది మర్తయు ఎక్టక వ భూమి సాగు చేయక్టండా పోయింది. గత ఆరు సంవతస ర్యలుగా ఈ ధ్పాంతంలో
నీట్పారుదల సౌకర్యు లు లేకపోవడం మర్తయు అసిర
థ వర షపాతం వు వసాయ రదితలను ధ్రతికూలంగా ధ్రభావితం
చేసినట్టల

కమ్యు నిటీ

నివేదించింది. భూగరభ

జల్యలు లభించాయి. వరుచ వల్ కనస లేష
ు న్సస

మట్ం
ు

కంటే

400 అడ్డగుల లోతలో

భూగరభ

కూడా గత దశాబం
ద లో వర షపాతం గణనీయంగా తగి గందని సూచించింది,

దీనివల ల ఈ ధ్పాంతంలో వు వసాయం తక్టక వ ల్యభద్వయకంగా ఉంట్టంది.
ధ్గామ

్సాథయిలో,

అకక డ ఉనాి యి అరు యనం

ధ్పాంతంలో

ఏ

కమ్యు నిటీ

హెల్ి

సంట్రుల

(CHC). ఎన్స్ి క్టంట్ ధ్గామంలో 1 ధ్పాథమిక ఆరోగు కేంధ్దం (ిహెచ్సి) మాధ్తమే ఉంది . అకక డ ఉనాి యి అరు యనం
ధ్పాంతంలో ఏ ధ్రసూతి మర్తయు ిలల
ల సంక్షేమ కేంధ్ద్వలు లేద్వ TB ్కి లనిక్టల.

E.5.3 ఎకాలజీ బేసెలన్
ల
వైల్్ లైఫ అభయారణాు లు, బయోసిప యర ర్తజరా స మర్తయు నేషనల్ పారక స వంట్ ముఖ్ు మైన స్తనిి తమైన ధ్గాహకాల
నుండి 10 కిలోమీట్ర ల వాు సార థంలో ధ్పాజెక్ ు ధ్పాంతం ర్యద్య. నేల నుండి గులమ కాండ వ క్షాలను తొలగించడం మర్తయు పై
మట్ని
ు వద్యలుకోవడం సాధారణంగా నేల కోతక్ట కారణమవుతంది. ఏదేమైనా, ఇట్టవంట్ ధ్రభావాలు ధ్రధానంగా నిర్యమ ణ
దశ యొకక ధ్పారంభ కాల్యలలో ధ్పాజెక్ ు సైట్్క్ట రర్తమితం చేయబడతాయి మర్తయు స్తగమం మర్తయు ఉరర్తతల చికితస
మర్తయు నీట్ చిలకర్తంచడం వంట్ ఉరశమన చరు లను అనుసర్తంచడం ద్వా ర్య తగి గంచబడతాయి.
ధ్రతిపాదిత ధ్పాజెక్ ు సైట్ పొడి మర్తయు శుషక సా భావం కలిగి ఉంట్టంది, ఇది పొడి, విస్తగు పుట్ం
ు చే పొదలను ప్రపైవేట్
వు వసాయ భూమి యొకక

జేబులతో కలుపుతారు. ఈ ధ్పాంతంలో వర షపాతం చాల్య తక్టక వ. ధ్పారమిక పూల సరేా ర్తకార ్

సైట్ నిర్తష
ద ు పూల జాతలక్ట (వుీ చెట్టల / చిని చెట్ల జాతలు అల్యగే అశాశా త నేల వ క్షాలు) రర్తమితం చేయబడింది.
ESIA స
్ ీ
ు
2018 లో భాగంగా నిరా హించిన రర్యు వరణ సరేా లో, కొనిి

అట్వీ క్షీరద్వలు ఉద్వ . సైట్ సందరశ న

సమయంలో జింకలు , క్టందేళ్ళళ , జింకలను సరేా బ ందం చూసింది. 2018 ESIA ధ్రకారం దేశీయ జంతవులైన ఆవు,
గొధ్రెలు, గేదె మర్తయు మేక వంట్వి అరు యన ధ్పాంతంలో నివేదించబడా్యి. కాక్టలు, చిలుకలు, డవ్స , వీవర రక్షులు
మర్తయు మైనాస వంట్ రక్షులు రక్షులలో ఎక్టక వగా ఉండేవి. అదనంగా, జాతలు ఏవీ అంతర్తంచిపోతని

వర గంలో

ఇంట్రేి షనల్ యూనియన్స ఫర కన ీరేా షన్స ఆఫ నేచర (ఐయుసిఎన్స) రెడ్ లిస ు ఆఫ బదిర్తంపు జాతల జాబితాలో లేవు.

E.6 వాటాదారుల ఎంగేజ్మెంట్
ESIA సమయంలో, ERM ఈ ధ్పాజెక్ ు యొకక

వివిర వాట్వద్వరులను గుర్త ించింది / ధ్పొఫైల్ చేసింది, అంటే భూమి

అమమ కంద్వరులు / ప్రపైవేట్ / రట్వు భూమి యొకక

వినియోగద్వరులు , ధ్రభుతా

భూమి మర్తయు కేట్వయించిన భూమి,

కాంధ్ట్వకరు
ు ల ఎనిప క్టంట్వ మర్తయు ి. కోతరల్ల ధ్గామ రంచాయతీలు (జిిలు, సివిల్ సొసైటీ / లోకల్ ఎనీఓ
ీ లు,
ఆంధ్రధ్రదేశ యొకక

రెన్యు వబుల్ ఎనర్ట ీ డెవలపెమ ంట్ కార్పప రేషన్స, ఆంధ్రధ్రదేశ రవర జనరేషన్స కార్పప రేషన్స,

ఆంధ్రధ్రదేశ స్ల్యర రవర కార్పప రేషన్స ప్రపైవేట్ లిమిటెడ్ ;, జిల్యల / తహస్తల్ అడిమ నిప్రేష
ు న్స, కాంధ్ట్వక్టు లేబర, స్ల్యర
పారక మర్తయు సమీర ధ్పాంతాలలో మర్తయు ఇతర ధ్పాజెక్టులు IFC మర్తయు AIIB యొకక ధ్రమాణాల ధ్రకారం ధ్పాజెక్టపై
ు
వార్త

వాట్వ,

ఆసక్టి లు

మర్తయు

ధ్రభావాల

గుర్తంచి

అవగాహన

పెంచుక్టంది.ఇది

ధ్పాజెక్టపై
ు

వాట్వద్వరుల

అభిధ్పాయాలను అర థం చేస్తకోవడంలో మర్తయు ధ్రభావాల అంచనా మర్తయు మ్యల్యు ంకనంలో రర్తగణనలోకి
తీస్తకోవలసిన సమసు లను గుర్త ించడంలో సహాయరడ్డతంది.
ESIA నివేదిక ధ్రకారం, 2018 ' M / S ఓపెన్సస న్సస ల్యు బ్సస

ప్రపైవేట్ లిమిటెడ్' , ఈ ధ్కింది అభిధ్పాయానిి

్సాథనిక సంరం

మర్తయు ఇతర వాట్వద్వరులు అందించారు:

• NP క్టంట్ ధ్గామంలోని ్సాథనిక సమాజంతో రరసప ర చరు :
కమ్యు నిటీకి ధ్పాజెక్ ు గుర్తంచి తెలుస్త మర్తయు ఇది ఈ ధ్పాంతం యొకక
అభివ దిికి దోహదం చేస్తిందని expected హించారు;

o

ధ్రతిపాదిత
ధ్పాజెక్టు
పూర ియిన
తర్యా త
క్టట్టంబ
కలిప సాిమని ఎన్స్ి క్టంట్వ ధ్గామస్తిలక్ట సమాచారం ఇచాచ రు.

o

సభుు లోల

సామాజిక-ఆర్త ిక
ఒకర్తకి

ఉపాధి

ధ్పాజెక్ ు ధ్పాంతం యొకక ్సాథనిక జనాభా యొకక ధ్రధాన అవగాహన మర్తయు భావన
ఏమిట్ంటే “సౌర విద్యు త్ ్పాలంట్ ఏర్యప ట్ట వల ల ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి, వార్త ఆద్వయంలో
పెరుగుదల ఉంట్టంది మర్తయు వార్త జీవన ధ్రమాణాలు పెరుగుతాయి.

o

సంరం నుండి కొంతమంది సభుు లు భూమి రర్తహారం చెలిం
ల చడంపై ఆందోళ్న
చెంద్వరు. కమ్యు నిటీ సభుు లు తమక్ట భూమిపై యాజమాను ం లేదని (రధ్తాలు లేవు) అయిత్య వారు
భూమిపై హక్టక లను అనుభవిస్తినాి రని మర్తయు భూమికి రర్తహారం కోరుతనాి రని తెలియజేశారు.

o

ESIA నివేదిక ధ్రకారం, ఎనీఓ
ీ లు మర్తయు సామాజిక కారు కర ిలు ఈ ధ్పాజెక్టుక్ట మదదతగా
ఉని ట్టల గమనించారు, కాని ద్వని గుర్తంచి పూర్త ిగా తెలియద్య. బంజరు, నిర లక్షు ం, ర్యతి వంరు తా ం
మర్తయు నీట్పారుదల సౌకర్యు లు లేకపోవడం వల ల ఈ ధ్పాజెక్టుక్ట కేట్వయించిన భూమి గణనీయమైన
ఉరయోగం కాదని వారు అభిధ్పాయరడా్రు;

o

ర్యబోయ్య ధ్పాజెక్టుతో ్సాథనిక సమాజంలో మెరుగైన నిశ్చచ తార థం, ఉపాధి అవకాశాలు మర్తయు
్సాథనిక ధ్రజలక్ట ఆర్త థక ధ్రయోజనం ఆశ్చంచడం;

o
o

ఇస్తింది .

అనంతపూర జిల్యలలోని కరువు ధ్రభావిత ధ్పాంతానికి సౌర విద్యు త్ కేంధ్దం తగిన గుర్త ింపు

E.7 ARPPL ఫిర్వు ద్యల రరిష్కక ర యంప్రరంగం (GRM) విధానము
ARPPL చేత స్తా కర్తంచబడిన అధికార్తక ఫిర్యు ద్యల రర్తష్టక ర విధానం AASPL తో సహా ద్వని అనిి
విసిర్తంచబడ్డతంది. ఈ GRM ARPPL యొకక

SPV లక్ట

IMS మానుు వల్్లో భాగంగా అభివ దిి చేయబడింది మర్తయు సమాజ

అంచనాలను అర థం చేస్తకోవడం మర్తయు ఏదైనా సా
్ థ నిక సమసు లు లేద్వ మనోవేదనలను ధ్కమబదమై
ి న మర్తయు
పారదరశ కంగా నిరా హించడం లక్షు ంగా పెట్టుక్టంది. AASPL లో అనిి
నిర్యా హక్టలతో కూడిన ధ్రత్యు క ధ్ీవన్సస

ట్వప మేనేజ్మెంట్ వు క్టి లు మర్తయు సైట్

సల్ ఉంది. మ్యడవ పార్ట ు / వాట్వద్వరులు, ధ్పాజెక్ ు సిబబ ంది మర్తయు ధ్పాజెక్ ు

ధ్రభావిత వర్యగలతో ధ్రతు క్ష సంబంరం కలిగి ఉని

కాంధ్ట్వక్ ు సిబబ ంది యొకక ఫిర్యు ద్యలను రర్తషక ర్తంచడానికి ఈ సల్

సా
్ థ ించబడింది. ఫిర్యు ద్యను ద్వఖ్లు చేయడానికి సమాచారం సైట్్లో ధ్రదర్తశ ంచబడ్డతందని మర్తయు బస ఫిర్యు ద్య
యొకక వివర్యలు అందించబడతాయని GRM పేర్పక ంది .

త చబడిన ప్రరభావాలు
E.8 కీ గురిం
E.8.1 నిర్వా ణ దశ

భూ వినియోగంలో మారుప : నిర్యమ ణ కారు కల్యపాలక్ట ముంద్య భూమి నుండి వ క్షసంరదను ్కి లయర చేయడం నుండి భూ
వినియోగంపై ధ్రధాన ధ్రభావం ఉంట్టంది. ధ్రతిపాదిత సైట్ యొకక భూ వినియోగానిి మారచ డానికి సంభావు త మితంగా
ఉంట్టంది, ఎంద్యకంటే ఇది నీట్ని రట్టుకోవడం మర్తయు కోత నమ్యనాను మారచ గలద్య.

్సల్య
థ క తి: ్సల్య
థ క తిని నిర లక్షు ం చేయడం వలన, అరు యన ధ్పాంతం మైధ్కో ప్రైనేజీ మార్యగల ఉనికిని ధ్రదర్తశ స్తింది. సౌర
విద్యు త్ ధ్పాజెక్టుక్ట భూమిని సమం చేయనవసరం లేనరప ట్కీ, ధ్పాజెక్ ు ధ్రయోజనం కోసం యాక్సస స రోడ్ నిర్యమ ణం
్సల్య
థ క తిని మారచ గలద్య కాని ద్వని యొకక అవకాశాలు చాల్య తక్టక వ.

నేల వారవరణం: నిర్యమ ణ దశలో పై మట్,ు సైట్ ల్వలింగ్ మర్తయు ధ్గేడింగ్్ను కపేప

వ క్షసంరద ్కి లయరెన్సస

ఉంట్టంది. ఈ కారు కల్యపాలు ఎక్టక వగా నేల పై పొరలను ధ్రభావితం చేసాియి మర్తయు ఎగువ నేల నాణు తను
కోలోప వట్ం is హించబడింది, అయిత్య కాలధ్కమేణా ద్వని ధ్రభావాలను తిిప కొట్వ
ు చుచ .

వు ర్వథల ఉతప త్తత : ఆన్స్సైట్్లో ఉతప తిి అయ్యు సాధారణ నిర్యమ ణ వు ర్యథలు కాంధ్కీట్, ్స్తల్
ు కోత / ఫైలింగ్స , పాు కేజింగ్
పేరర లేద్వ ్పాలసిక్
ు మొదలైనవి కలిగి ఉంట్వయి. ఆహార వు ర్యథలు, ్పాలసిక్
ు , గాజు మర్తయు వు ర థ కాగితాలతో కూడిన
మునిసిరల్ రన వు ర్యిలను కూడా కాు ంటీన్స సౌకరు ం వదద నిర్యమ ణ ధ్శామిక శకి ి ఉతప తిి చేస్తింది. నిర్యమ ణ దశలో ఉతప తిి
అయ్యు వు ర్యథలలో కొదిద భాగం ధ్రమాదకరంగా ఉంట్టంది మర్తయు వు ర థ ఇంరనం, ధ్ీజు మర్తయు ర్యగ్స

కలిగిన వు ర థ

న్యన్సను కలిగి ఉంట్టంది.

నీట్ అవసరం : నిర్యమ ణ కారు కల్యపాలక్ట స్తమారు 10 KL / న్సల నీరు అవసరం. నిర్యమ ణ దశలో, నిర్యమ ణ కారు కల్యపాల
కోసం నీట్ని సరఫర్య చేయడానికి అయానా తన సా ంత ఏర్యప ట్టల చేస్తకోవాలిస న అవసరం ఉందని అర ిం . నిర్యమ ణ
ధ్రయోజనాల కోసం ఎిఎస్ిసిఎల్ నీట్ సరఫర్యను అందించదని అనుకోలేద్య. నివేదించిన ధ్రకారం, ధ్రస్తితం, నీట్ని
EPC కాంధ్ట్వక ుర వాట్ర ట్వు ంకర ల ద్వా ర్య ేకర్తస్తినాి రు. దేశీయ అవసర్యల కోసం రోజుక్ట స్తమారు 2000 లీట్ర ల నీట్ని
ఉరయోగిసాిరు, దీని కోసం సమీర ధ్గామాల నుండి పాు కేజ్ నీరు ేకర్తంచబడ్డతంది. అతు వసర అవసర్యల కోసం ఆ
్సల
థ ంలో

బోర

బావులను

ఏర్యప ట్ట

సమాచారం . అనంతపూర జిల్యలక్ట సిజిడబులు బి

చేయడానికి అయానా ధ్రణాళికలు
అరు యనం

ధ్రకారం ,

కలిగి ఉని ట్టల
ధ్పాజెక్ ు

కూడా
సైట్

రడిపోయ్య ఎన్స్ి క్టంట్ మండలం భూగరభ జల అభివ దిి రరంగా “సమీ ధ్కిట్కల్” గా వర్ట గకర్తంచబడింది. CGWA నుండి
ర్తకిా సిట్ అనుమతలు ఉంట్టంది ఒక ఏ సంసాథరనక్ట పొందిన ముంద్య borewells .
అదనంగా, అనంతపుర్యము సౌర విద్యు త్ పారుక తో సర్తహద్యదను రంచుక్టనే వలిగలుల ర్తజర్యా యర ఈ ధ్పాజెక్టుక్ట నీట్
వనరులలో ఒకట్గా రర్తగణించబడ్డతంది.

గాలి నాణు త: నిర్యమ ణ / సంసాథరన కారు కల్యపాల నుండి పార్తపోయ్య ద్యముమ ఉద్వగర్యలు, వాహన ఉద్వగర్యలు మర్తయు డిజి
సట్ల నుండి ఎగాీస ు ఉద్వగర్యల రూరంలో అరు యన ధ్పాంతంలో గాలి నాణు త ధ్రభావితమవుతంది. అయిత్య, నిర్యమ ణ
కారు కల్యపాలు కొదిద కాలం (~ 6 న్సలలు) జరగబోతనాి యి.

రరిసర శబం
ద : ధ్పాజెక్ ు కోసం నిరా హించిన రర్తసర శబం
ద రరు వేక్షణ ఆధారంగా, ధ్పాజెక్ ు ధ్పాంతంలో శబం
ద ్సాథయి CPCB
అనుమతించదగిన రర్తమితిలో ఉంట్టంది. ధ్పాజెక్ ు సైట్ నుండి 1 కి.మీ లోరల ఎట్టవంట్ ్సాథవర్యలు లేవు.

క్మ్యు నిటీ మరియు ఆక్టు పేషనల్ హెల్త అండ్ సేఫ్టు: సౌర ివి పాు న్సల్స ్ను వు వసాథించడం, ధ్ట్వనిస మ షన్స లైనుల
మర్తయు సబ్స్ే
్ ష
ు న ల నిర్యమ ణం మర్తయు రద్వర థం మర్తయు సిబబ ంది కదలిక వంట్ నిర్యమ ణ దశ కారు కల్యపాలు కార్తమ క్టల
మర్తయు సమాజం యొకక

ఆరోగు ం మర్తయు భధ్దతపై ధ్రభావాలను కలిగిసాియి. ఈ కారు కల్యపాలలో భార్ట యంధ్తాలు

మర్తయు లైవ్ ధ్ట్వనిస మ షన్స విద్యు త్ లైన ల వాడకం ఉంట్టంది. ఇవి ధ్పాజెక్ ు జీవిత చధ్కంలో (నిర్యమ ణం, ఆరరేషన్స మర్తయు
డికామిషన్స దశలు) ్సిర
థ ంగా ఉంట్వయి మర్తయు అంద్యవల ల ధ్రభావాలు ధ్రక తిలో సమానంగా ఉంట్వయి.

వృక్షసంరద ్ి లయరెన్్ మరియు నిర్వా ణ కారు క్లాాలు : ధ్పాజెక్ ు సైట్ పొడి మర్తయు శుషక ధ్రక తిలో ఉంది, ఇది
పొడి, విస్తగు పుట్ం
ు చే ధ్సక బ్సస , ప్రపైవేట్ వు వసాయ భూమి యొకక పాక్సట్స తో కలిి ఉంట్టంది. సైట్ ఇరప ట్కే నిర్యమ ణ
దశలో ఉంది మర్తయు వ క్షసంరద కి
్ యరెన్సస
ల

ఇరప ట్కే జర్తగిందనే వాసివానిి

రర్తశీలిేి, కొనిి

జాతల సా
్ థ నధ్భంశం

(సర్టస పాలు, చిని క్షీరద్వలు మొదలైనవి) ఇరప ట్కే జర్తగి ఉండవచుచ .

భూమి-హోలిసంగ్ మరియు వు వసాయ income- కోలోప వట్ం తగ్ ీంపు ది ధ్పాజెక్టు AASPL అభివ దిి చేసింది
కేట్వయించిన భూమిని 1274 Acres న్సలకొని ఉంది Ayana , 1500 మెగావాట్ల అప్రల్యు -solar శకి ి పారక
ఎకర్యల భూమి బయట్క్ట. ఆంధ్రధ్రదేశ స్ల్యర రవర కార్పప రేషన్స ప్రపైవేట్ లిమిటెడ్ మరు

స్తమారు 7181

భూ లీజు ఒరప ందం

క్టదిర్తంది . లిమిటెడ్ మర్తయు AASPL 23 అకోబ
ు ర 2018 న, 25 సంవతస ర్యల కాల్యనికి. అందించిన డేట్వ ధ్రకారం,
స్ల్యర పారక కోసం 3.6% భూమిని ప్రపైవేట్ భూ విధ్కేతల నుండి కొనుగోలు చేయగా, మిగిలినది ధ్రభుతా భూమి మర్తయు
అసైన్స ్ ల్యు ండ్ 3. సౌర పారక

భూమిని ేకరణ APSPCL యొకక

రర్తధిని కింద, ర్యప్రష ు ధ్రభుతా ం, జిల్యల రెవన్యు శాఖ్

నుండి సహాయంతో వంట్ ఉంది Ananthapuramu , ది రైట్ ధ్రకారం ల్యు ండ్ అకిా జిషన్స పునర్యవాలం పునర్యవాస చట్ం
ు ,
2013 లో ఫెయిర రర్తహారం మర్తయు పారదరశ కత (నం 30 లో 2013) - ఆంధ్రధ్రదేశ. ధ్పారమిక సామాజిక-ఆర్త థక సరేా
సమయంలో ేకర్తంచిన మర్తయు 2018 ESIA నివేదికలో సమర్తప ంచిన సమాచారం ధ్రకారం, స్తమారు 1200
క్టట్టంబాలు మొతిం ధ్పాజెక్టు కారు కల్యపాల ద్వా ర్య ధ్రతు క్షంగా లేద్వ రరోక్షంగా ధ్రభావితమవుతనాి యి. ఈ ధ్పాజెక్ ు
ఎట్టవంట్ భౌతిక ్సాథనధ్భంశం చెందలేదని అర థం.

్సాథనిక్ ఆరిక్
థ వు వసథ మరియు ఉాధిై ప్రరభావం :. నిర్యమ ణ దశలో ఈ ధ్పాజెక్ ు స్తమారు 700-800 నైపుణు ం మర్తయు
నైపుణు ం లేని ఉదోు గాలను స ష్స్త
ు ిందని మర్తయు చాల్య మంది కార్తమ క్టలు ్సాథనికంగా మ్యలం పొంద్యతారని అర థం.

కారిా క్ ప్రరవాహం : నిర్యమ ణ దశ మర్తయు ఆరరేషన్స దశలో, ఈ ధ్పాజెక్టుక్ట స్తమారు 700-800 మంది నైపుణు ం లేని
కార్తమ క్టలు అవసరమవుతారని అంచనా. నివేదించినట్టలగా, వాట్లో ఎక్టక వ భాగం ్సాథనిక లేబర పూల్ నుండి
తీస్తకోబడతాయి. కార్తమ క

శ్చబిరం

ఎన్స్ి క్టంట్ ధ్గామంలో,

అంటే

ధ్పాజెక్ ు

సర్తహద్యద

నుండి

1.5

కిలోమీట్ర ల

దూరంలో నిర్తమ ంచబడ్డతందని అర థం . వలస కార్తమ క్టలను నియమించుక్టంటే, ్సాథనిక సమాజం మర్తయు వలస
కూలీల మరు ధ్కమం తరప క్టండా సంభాష్ంచే అవకాశం ఉంది. రరు వేక్షించకపోత్య; ఈ రరసప ర చరు లు సంసక
నమమ కాలు, సాంఘిక రదితలు, ఆహారపు అలవాట్టల మొదలైన వాట్లో వు తాు సాల వల ల వు క్టి ల మరు

తలు,
మర్తయు

మతరరమైన విభేద్వలను స ష్ం
ు చవచుచ . అంత్యకాక్టండా, ఈ రరసప ర చరు లు బదిలీ చేయగల వాు ధుల వాు ిికి కూడా
ద్వర్తతీసాియి.

E.8.2 కార్వు చరణ దశ
నేల వారవరణం: ఆరరేషన్స దశలో, వాహనాల కదలిక కారణంగా నేల సంీడనం మర్తయు కోత సంభవించవచుచ , ఇది
అపుప డపుప డ్డ నిరా హణ కారు కల్యపాల సమయంలో మాధ్తమే జరుగుతంది.

వు ర్వథల ఉతప త్త:త ధ్పాజెక్ ు నుండి ఉతప ని మయ్యు వు ర్యథలలో SCADA భవనం మర్తయు సబ్స్్ేష
ు న్స వదద దేశీయ రన
వు ర్యథలు మర్తయు వు ర థ న్యన్స మర్తయు కందెనలు వంట్ ధ్రమాదకర వు ర్యథలు మర్తయు నిరా హణ కారు కల్యపాల
సమయంలో జనరనారలు మర్తయు ర్యగ్్లు కలిగిన చమురు ఉతప తిి చేయబడతాయి.

నీట్ రర్వు వరణం : O & M దశలో నీట్ అవసరం ధ్రధానంగా మాడ్యు ల్ శుధ్భరరచడం కోసం. ఈ నివేదికలో ఇంతక్ట
ముంద్య చెిప నట్టలగా, మాడ్యు ల్్క్ట స్తమారు 1.5 లీట్ర నీరు వినియోగించబడ్డతందని మర్తయు సంవతస ర్యనికి 18
చేరట్బ
ు డతాయని అంచనా. అంద్యవల,ల మాడ్యు ల్ శుధ్భరరచడానికి ఏట్వ 30,240

చధ్కాలు 11 , 20,000 మాడ్యు ల్స

క్సఎల్ నీరు అవసరం. దేశీయ ధ్రయోజనం కోసం, రోజుక్ట స్తమారు 1500 లీట్రుల మర్తయు సంవతస ర్యనికి 548 KL
అవసరం. APSPCL సౌర విద్యు త్ ్పాలంట్ యొకక నిరా హణ మర్తయు నిరా హణక్ట అవసరమైన నీట్ సరఫర్యను ఏర్యప ట్ట
చేసిన త్యదీ నుండి అందిస్తింది. ఎిఎస్ిసిఎల్ వర షపు నీట్ని ేకర్తంచడానికి సహజ కాలువలు మర్తయు మానవ నిర్తమ త
కాలువను

తన

జల్యశయంతో

అనుసంధానించింది. ఎిఎస్ిసిఎల్ ర్తజర్యా యర వలిగలుల ర్తజర్యా యర్తో కూడా

అనుసంధానించబడి ఉంది . ఇతర సౌర విద్యు త్ ధ్పాజెక్టు డెవలరర్లక్ట నీట్ని సరఫర్య చేయడానికి APSPCL బారు త
వహిస్తింది కాబట్ ు ఇది నీట్ వనరులపై ఒతిిడిని కలిగిస్తింది. ధ్రస్తితం, మాడ్యు ల్ ్కీ లనింగ్ కోసం ప్రై ్కీ లనింగ్ మర్తయు
సమీ ప్రై ్కీ లనింగ్ మెకానిజమ్్ల ఉరయోగం రర్తగణించబడలేద్య. తగిన రర్టక్ష రరుగులు అట్టవంట్ రర్తష్టక ర్యలను
అమలు చేే సాధాు సాధాు లపై మర్తంత సమాచార్యనిి

అందించవచుచ . ఇట్టవంట్ సాంకేతికతలు ఆరరేషన్స దశలో

మొతిం నీట్ వినియోగానిి గణనీయంగా తగిసా
గ ి యి.
అదనంగా, మాడ్యు ల్ శుధ్భరర్తచే కారు కల్యపాల కోసం ఆరరేషన్స దశలో నీట్ వనరుల ఉరయోగం కూడా ఆశ్చసాిరు. ఇతర
సౌర

విద్యు త్

ధ్పాజెక్టు

డెవలరర్లతో

పాట్ట

ధ్పాజెక్టు

ధ్రతిపాదక్టడికి

నీట్ని

సరఫర్య

చేయాలిస న

బారు త

ఎిఎస్ిసిఎల్్క్ట ఉంది. ఇది నీట్ వనరులపై అదనపు ఒతిిడిని కలిగిస్తింది , కాబట్,ు ఆరరేషన్స దశలో ధ్రభావ
ధ్పాముఖ్ు త మితంగా అంచనా వేయబడ్డతంది. నీట్ వినియోగానిి
స్తనిి తతా ం,

నీట్

లీక్్లను

ధ్కమం

తరప క్టండా

తనిఖీ

ఆి ుమైజ చేయడం, నీట్ వినియోగం యొకక

చేయడం,

ర్టసైకింగ్
ల

/

పునర్తా నియోగం

మర్తయు

సారు మైనంతవరక్ట పునర్తా నియోగం చేయడం మర్తయు పొడి మర్తయు సమీ ప్రై మాడ్యు ల్ ధ్రక్షాళ్న యంధ్తాంగానిి
ఎంచుకోవడం వంట్ ధ్పాజెక్టు ధ్రతిపాదక్టడి అదనపు ఉరశమన చరు లు మొతిం తగి గంచవచచ ని గమనించాలి. ధ్రభావం.

ఉాధి: కారు కల్యపాల దశలో, నైపుణు ం లేని మర్తయు అర ి-నైపుణు ం కలిగిన కార్తమ క్టల అవసరం సౌకరు ం, 24 గంట్ల
భధ్దత, బుష్ మర్తయు అండర్ధ్గోత్ శుధ్భరరచడం మర్తయు గ హనిర్యా హక కారు కల్యపాల నిరా హణ రనులను తీధ్వంగా
తగిస్తి
గ ంది మర్తయు రర్తమితం చేస్తింది. అంద్యవల,ల ఆరరేషన్స దశ ఉపాధిని కోలోప తంది.

ఎకాలజీ: పూలింగ్ సబ్స్్ేష
ు న్స నుండి ధ్గిడ్ సబ్స్్ేష
ు న్స్క్ట ధ్రసార మార గం కార్తడార ధ్సక బ్స్ల్యు ండ ల గుండా వళ్ళతోంది, కాబట్ ు
రర్తరకా చెట్టు కోే ధ్రమాదం ద్వద్వపుగా లేద్య. ఇంకా, బేసన్స
ల ఇరప ట్కే అరు యనం చేసిన ధ్పాంతం తక్టక వ సంబంధిత
జాతలక్ట మాధ్తమే ఆవాసాలను అందిస్తింది.

E.8.3 డికామిషన్ దశ
నేల వారవరణం : పెర్తగిన వాహన మర్తయు ధ్శామిక శకి ి కదలికలు, ధ్రకక నే ఉని
కూలిచ వేయడం మర్తయు నిలా

భూమిపై మొకక ల భాగాలను

చేయడం, అంతర గత విద్యు త్ లైనుల / ్సింభాలను తొలగించడం మర్తయు వు ర్యథల

రూరంలో ఉతప తిి చేయబడిన వు ర్యథలు కారణంగా అరు యనం చేే ధ్పాంతంలో నేల ధ్రభావితమవుతంది. మొకక ల
పునాద్యలు, నిలా యార ్ మర్తయు సబ్స్్ేష
ు న్స కాంపెక్
ల స నుండి కూలిచ న మొకక ల భాగాలు మర్తయు కూలిచ వేత శ్చధిల్యలు.

నీట్ రర్వు వరణం : ీకమిషన్స దశలో నీట్ని కార్తమ క్టలు తాగుడ్డ మర్తయు గ హ అవసర్యల కోసం వినియోగిసాిరు. ఈ
దశలో

నీట్

తెలియద్య. ఏదేమైనా, అయానా సైట్ వదద బోరెా లను
ల వు వసాథించే

మ్యలం

కలిగి ఉని ంద్యన ,

నీట్

అవసర్యనిి

తీరచ డానికి

అంచనా. అనంతపూర జిల్యలక్ట సిజిడబులు బి
రడిపోయ్య ఎన్స్ి క్టంట్ మండలం భూగరభ

అరు యనం

భూగరభ జల్యలు

ి
వియుకంగా

ధ్రణాళికలను
ఉంట్వయని

ధ్పాజెక్ ు

ధ్రకారం ,

సైట్

జల అభివ దిి రరంగా “సమీ ధ్కిట్కల్” గా వర్ట గకర్తంచబడింది. అల్యగే,

భూగరభ జల్యలు మర్తయు ఉరర్తతల నీట్ వనరులను కలుష్తం చేే అవకాశం ఉంది, దీని ఫలితంగా మురుగునీట్ని
సధ్కమంగా నిరా హించడం మర్తయు నిలా చేే ధ్రదేశాలలో ధ్రమాదవశాతి చిందట్ం / లీక్్లు.

గాలి నాణు త: నిర్యమ ణ / సంసాథరనా కారు కల్యపాల నుండి పార్తపోయ్య ద్యముమ ఉద్వగర్యలు, వాహన ఉద్వగర్యలు మర్తయు
అతు వసర

డిజి

సట్ల

నుండి

ఎగాీస ు

ఉద్వగర్యల

రూరంలో

అరు యనం

చేే

ధ్పాంతంలో

గాలి

నాణు త

ధ్రభావితమవుతంది. తొలగింపు దశలో ఉద్వగర్యల యొకక అతిపెదద మ్యలం కూలిచ వేత కారు కల్యపాల నుండి పార్తపోయ్య
ద్యముమ ఉద్వగర్యలు. కూలిచ వేత కారు కల్యపాలు చాల్య తక్టక వ కాలం వరక్ట జర్తగే అవకాశం ఉంది.

రరిసర శబం
ద : ధ్పాజెక్ ు యొకక

డికామిషన్స దశలో, కూలిచ వేసిన నిర్యమ ణం మర్తయు రర్తకర్యలను మోస్తక్సళ్ళళ

వాహనాల

కదలిక నుండి శబం
ద ఉతప తిి అవుతంది.

ఆరిక్
థ వు వ సథ మరియు ఉాధి: తొలగింపు దశక్ట సంబంధించిన ధ్రధాన సామాజిక ధ్రభావాలు ఉదోు గాలు కోలోప వడం
మర్తయు అనుబంర ఆద్వయంతో ముడిరడి ఉనాి యి
E.8.4 కీ సంచిత ప్రరభావాలు
1500 మెగావాట్ల సామర థు ం కలిగిన అనంతపుర్యము అప్రల్యు మెగా స్ల్యర పారక కింద ఈ ధ్పాజెక్ ు సైట్ వస్తింది . ట్వట్వ రవర
స్ల్యర (500 MW) మర్తయు సాఫ ు బాంక్ రవర, స్ల్యర రవర డెవలరరుల సౌర పారక లోనగుట్ Sprng శకి ి etc అయిత్య అదే
ఇంకా ఖ్ర్యరు. పైన పేర్పక ని

అనిి

ధ్రభావాలు ఇతర సౌర విద్యు త్ ధ్పాజెక్టుల ఉనికి కారణంగా అరు యన ధ్పాంతంలో

అధిక ధ్రభావానిి చూరవచుచ .
E.9 ఉరశమన చరు లు మరియు ESMP
ధ్పాజెక్ ు నుండి గుర్త ించబడిన కీలకమైన ధ్రభావాలను తగి గంచడానికి సైట్ నిర్తష
ద ు ఉరశమన చరు లను అందించే
ధ్రయోజనం కోసం, ఒక ESMP అభివ దిి చేయబడింది. నిర్యమ ణం మర్తయు ఆరరేషన్స దశలలో రర్యు వరణ మర్తయు
సామాజిక

ధ్రభావాలను

నిరా హించడానికి

మర్తయు

రరు వేక్షించడానికి

అవసరమైన

ధ్రమాణాలు

మర్తయు

నియంధ్తణలను ESMP నిరే దశ్చస్తింది. దీనిని సాధించడానికి, ESMP ధ్రణాళికాబదమై
ి న కారు కల్యపాల నుండి సంభావు
ధ్రతికూల ధ్రభావాలను గుర్త ిస్తింది మర్తయు భౌతిక, సహజ మర్తయు సామాజిక వాతావరణంపై ధ్రతికూల ధ్రభావాలను
తగి గంచడానికి అవసరమైన ఉరశమన చరు లను వివర్తస్తింది. ఇది IFC రనితీరు ధ్రమాణాలు 1 మర్తయు AIIB

ధ్రమాణాలక్ట అనుగుణంగా ఉంట్టంది, ఇది ధ్పాజెక్ ు యొకక

జీవితచధ్కం అంతట్వ సామాజిక మర్తయు రర్యు వరణ

రనితీరును నిరా హించడం యొకక ధ్పాముఖ్ు తను నొకిక చెబుతంది.
E.9.1 సంసాథగత నిర్వా ణం
సైట్ ్సాథయిలో, ఆరరేషన్స దశలో, ARPPL ఒక సైట్ మేనేజర / ్పాలంట్ హెడ్్ను నియమిస్తింది. కంపెనీ యొకక IMS వు వస థ
మర్తయు

వర్త ించే

చట్వునికి

అనుగుణంగా,

సైట్

యొకక

రర్యు వరణం

మర్తయు

సామాజిక

రనితీరును

నిరా హించడానికి అయానా ్పాలంట్ హెడ్ బారు త వహిసాిడ్డ మర్తయు EHS సమమ తి ్సితి
థ ని కార్పప రేట్ కార్యు లయానికి
నివేదించడానికి

కూడా

బారు త

వహిసాిడ్డ. ్పాలంట్ హెడ్్క్ట O

&

M

కాంధ్ట్వక ుర యొకక

సైట్ ఇన్స్ఛార ీ /

ేీ ు

సూరర్వైజర మదదత ఇసాిరు . నిర్యమ ణ దశలో, అయానా యొకక సైట్ ఇన్స్ఛార్త ీకి ధ్పాజెక్ ు మేనేజ్మెంట్ కాంధ్ట్వక ుర ేీ ు
సూరర్వైజర మదదత ఇసాిరు, వారు EPC యొకక రని పురోగతిని రరు వేక్షించడానికి మర్తయు నిర్యమ ణ దశలో సైట్ యొకక
మొతిం EHS ్సితి
థ ని నివేదించడానికి బారు త వహిసాిరు.

E.9.2 ాప్రతలు మరియు బాధ్ు తలు
రర్యు వరణం, ఆరోగు ం, భధ్దత మర్తయు సామాజిక సమసు లక్ట సంబంధించిన ధ్పాజెక్ ు రనితీరును రరు వేక్షించడానికి
ARPPL ధ్రధానంగా రరు వేక్షక్టడి పాధ్తను పోష్స్తింది.

E.9.3 తనిఖీ, రరు వేక్షణ మరియు ఆడిట్
ధ్పాజెక్ ు కారు కల్యపాల యొకక
ధ్రభావానిి

రర్యు వరణ ధ్రభావాలను రర్తశీలించడం మర్తయు రరు వేక్షించడం ESMP యొకక

పెంచుతంది. తనిఖీ మర్తయు ఆడిట్ంగ్ ధ్రధ్కియ ద్వా ర్య, ARPPL వివిర అనుమతల ధ్రకారం నిరే దశ్చంచిన

షరతలను అనుసర్తంచేల్య చేస్తింది. తనిఖీలు మర్తయు ఆడిట్ను
ల
EPC కాంధ్ట్వక ుర (నిర్యమ ణ దశలో), ARPPL యొకక
QHSE విభాగం మర్తయు బాహు ఏజెనీస లు / నిపుణులు చేసాిరు. తనిఖీలు మర్తయు ఆడిట్ల యొకక

మొతిం ధ్రధ్కియను

డాక్టు మెంట్ చేయాలి. తనిఖీ మర్తయు ఆడిట్ ఫలితాలను సైట్ ఇన్స్ఛార్త ీ అమలు చేయాలి.

E 9.3.1 నివేదిక్ మరియు డాక్టు మెంటేషన్
ARPPL ధ్పాజెక్ ు జీవితచధ్కం యొకక దశల ద్వా ర్య రెగుు లర ర్తపోర్త ుంగ్ యొకక కారు ధ్కమానిి

అభివ దిి చేస్తింది మర్తయు

అమలు చేస్తింది. ఆమోదయోగు మైన వివర్యల ్సాథయి ధ్రకారం నివేదికల సకాలంలో సమరప ణల రరంగా రరు వేక్షించే
కారు ధ్కమానికి EHS పాధ్తలను అరప గించిన సిబబ ంది అవసరం. రర్యు వరణ తనిఖీ జాబితా, సంరట్న ర్తకారు్ ర్తజిసర
ు ,
శ్చక్షణ ర్తకారు్లు మర్తయు రర్యు వరణ మర్తయు సామాజిక రనితీరు నివేదికలు (వార, న్సలవార్ట, ప్రైమాసిక, అర ి వార్త షక, వార్త షక
మొదలైనవి) రూరంలో ర్తపోర్త ుంగ్ జరుగుతంది.

E 9.3.1.1 బాహు రిపోరిం
ు గ్ మరియు క్మ్యు నికేషన్
రెగుు లేట్ర్ట ఏజెనీస లు మర్తయు వాట్వద్వరులతో కమ్యు నికేషన్స అవసర్యనికి అనుగుణంగా నిరా హించబడేల్య QHSE
అధిరతి బారు త వహిసాిడ్డ. అనిి

ఫిర్యు ద్యలు మర్తయు విచారణలు తగిన విరంగా వు వహర్తంచాలి మర్తయు ర్తకారు్లు

EHS యొకక ధ్రతినిధి సిబబ ంది ఫిర్యు ద్య / విచారణ ర్తజిసర
ు లో
్ ఉంచాలి.

E 9.3.1.2 అంతరత
ీ రిపోరిం
ు గ్ మరియు క్మ్యు నికేషన్

ARPPL యొకక

ఇంట్ధ్గేటెడ్ మేనేజ్మెంట్ సిసమ్
ు
మర్తయు QHSE మానుు వల్ ధ్రకారం, సైట్్లోని EHS సిబబ ంది /

PMC రరు వేక్షక్టడ్డ వారు సూచించిన చరు లతో తనిఖీ మర్తయు ఆడిట్ ఫలితాలను సైట్ ఇన్స-ఛారక్ట
ీ్
ధ్కమం
తరప క్టండా

రంచుక్టంట్వరు. సైట్

ఇన్స-ఛార ీ

వార్త

రర్తశీలన

కోసం

EHS

ఫలితాలను

QHSE

విభాగానికి

రంచుక్టంట్టంది. EHS ఆడిట్ ఫలితాలను ధ్పాజెక్టులో రనిచేే సిబబ ందిలో కూడా తెలియజేయాలి. HSE రనితీరుపై
సిబబ ంది మర్తయు నిరా హణ మరు బహిరంగ సంభాషణను నిరా హించడానికి ఈ ధ్కింది వాట్ని ఉరయోగిస్తినాి రు:
నిర్యమ ణం మర్తయు ఆరరేషన్స వు వధిలో కాంధ్ట్వకరు
ు ల న్సలవార్ట సమమ తి నివేదికలను రంచుక్టంట్వరు. ఒరప ందం ధ్రకారం
వర్త ించే చట్వులు, IMS మర్తయు ఇతర షరతలక్ట వు తిరేకంగా సమమ తి ర వీకర్తంచబడ్డతంది.

E 9.3.2 డాక్టు మెంటేషన్
ESMP అమలులో డాక్టు మెంటేషన్స ఒక ముఖ్ు మైన దశ , అయానా వార్త IMS కి అనుగుణంగా డాక్టు మెంటేషన్స మర్తయు
ర్తకార ్ కీింగ్ వు వసను
థ
ఏర్యప ట్ట చేస్తింది, ESMP లో చర్తచ ంచినట్టలగా రధ్తాల ర్తకార్త ్ంగ్ మర్తయు నవీకరణలను
నిర్యిర్తంచడానికి. ESMP డాక్టు మెంటేషన్స వు వస థ నిరా హించబడిందని మర్తయు కింది రూరంలో గుర్త ించబడిన
సిబబ ందికి ధ్పారు త మర్తయు రంిణీ ద్వా ర్య రధ్త నియంధ్తణ నిర్యిర్తంచబడట్వనికి సంబంధిత సిబబ ందికి బారు తలు
అరప గించాలి:

• మాసర
ు ఎనిా ర్యన్సమ ంట్ మేనేజెమ ంట్ సిసమ్
ు డాక్టు మెంట్;
• లీగల్ ర్తజిసర
ు ;
• ఆరరేషన్స నియంధ్తణ విధానాలు;
• రని సూచనలు
• సంరట్న నివేదికలు;
• అతు వసర సంసిదిత మర్తయు ధ్రతిసప ందన విధానాలు;
• శ్చక్షణ ర్తకారు్లు;
• రరు వేక్షణ నివేదికలు;
• నివేదికలను ఆడిట్ంగ్; మర్తయు
• ఫిర్యు ద్యలు నమోద్య మర్తయు సమసు లు హాజరయాు యి / మ్యసివేయబడా్యి.
E 9.3.3 ESMP సమీక్ష మరియు సవరణలు
ESMP రర్యు వరణం మర్తయు సామాజిక నిరా హణ సారనంగా రనిచేస్తింది, ఇది సంస,థ ధ్రధ్కియ లేద్వ నియంధ్తణ
అవసర్యలలో మారుప లను రర్తషక ర్తంచడానికి ధ్కమానుగతంగా సమీక్షించాలిస న అవసరం ఉంది.
సమీక్ష తరువాత, ESMP లో సవరణలు చేయడానికి మర్తయు ధ్పాంతీయ మర్తయు కార్పప రేట్ అధిరతల నుండి
అనుమతి కోరేంద్యక్ట EHS ధ్రతినిధుల సమనా యంతో సైట్ బారు త వహిస్తింది. సవర్తంచిన ESMP ధ్పాజెక్టపై
ు ఉని
అనిి సిబబ ందికి తెలియజేయబడ్డతంది.

E.9.4 ESMP యొక్క ఉదేదశు ం
ESMP యొకక ఉదేదశు ం:
ధ్రభావాలను తగి గంచడానికి
నిర్యిర్తంచడానికి చకక గా నిరా చించబడిన
అందించండి .

• ధ్రతికూల

ESIA లో గుర్త ించబడిన చరు లు అమలు చేయబడతాయని
పాధ్తలు మర్తయు బారు తలతో సంసాథగత యంధ్తాంగానిి

• సూచించిన

అనిి
ఉరశమన చరు లు మర్తయు
ESIA ధ్రధ్కియ ద్వా ర్య గుర్త ించబడిన భధ్దతలు .

నియంధ్తణ

సాంకేతికతలను

జాబితా

చేయండి,

• ఉరశమన చరు లను సమర థవంతంగా అమలు చేయడానికి ధ్పాజెక్ ు రరు వేక్షణ కారు ధ్కమానిి

అందించండి
మర్తయు రర్యు వరణ నిరా హణ మర్తయు ధ్రమాద నియంధ్తణ వు వసల
థ సామర్యథు నిి నిర్యిర్తంచడం; మర్తయు

• ధ్పాజెక్ ు కోసం ్సాథనిక, ర్యప్రష ు మర్తయు జాతీయ ్సాథయిలో అనిి

సంబంధిత చట్వులక్ట అనుగుణంగా ఉండేల్య

సహాయం చేయండి.

E.9.5 ఉరశమన చరు లు
ఇంపాక్ ు అసస్మెంట్ అరు యనం సమయంలో గుర్త ించిన అనిి ధ్రభావాలక్ట సంబంధించిన ఉరశమన చరు లు ధ్పాజెక్ ు
కోసం ESIA నివేదిక యొకక సక్షన్స 6 ( ఇంపాక్ ు అసస్మెంట్) మర్తయు టేబుల్ 7.1 (ఎనిా ర్యన్స్మెంట్ల్ అండ్ స్షల్
మేనేజ్మెంట్ పా
్ ల న్స) లో సమర్తప ంచబడా్యి. నిర్యమ ణ ఆరరేషన్స మర్తయు డికామిషన్స దశల కోసం కీ తగి గంచే చరు లు
ధ్కింద ఇవా బడా్యి.

• భూమి వినియోగం:
- నిర్యమ ణ కారు కల్యపాలను నియమించబడిన ధ్పాంతానికి రర్తమితం చేయాలి;
- నిర్యమ ణ కారు కల్యపాలు పూర ియిన తర్యా త, ్సాుక్్యార ్ వంట్ తాతాక లిక సౌకర్యు ల కోసం ఉరయోగించిన భూమిని
సారు మైనంతవరక్ట పునరుదిర్తంచాలి; మర్తయు
- శాశా త ధ్పాజెక్టు సౌకర్యు లలో మర్తయు చుట్టురకక ల ఉని భూ వినియోగానికి భంగం కలిగించకూడద్య

• నేల:
- కోత మర్తయు రన్స-ఆఫ తగి గంచడానికి వర్యషకాలంలో సైట్ కి
్ యరెన్సస
ల
, పైలింగ్, తవా కం మర్తయు యాక్సస స రోడ్
నిర్యమ ణం నిరా హించబడవు.
- సైట్్ను యాక్సస స చేయడానికి వాహనాలు ఇరప ట్కే ఉని రోడను
ల ఉరయోగించుక్టంట్వయి.
- ఉరయోగించిన చమురు మర్తయు ఇతర ధ్రమాదకర వు ర్యథలను అనధికార్తకంగా డంింగ్ చేయక్టండా EPC
కాంధ్ట్వక ుర నిర్యిర్తంచాలి;
- రన మునిసిరల్ వు ర్యథల కోసం నియమించబడిన ధ్పాంతాలను అందించాలి మర్తయు రోజువార్ట ేకరణ మర్తయు
వు వధి పారవేయడం నిర్యిర్తంచాలి;
- నిర్యమ ణం మర్తయు కూలిచ వేత వు ర్యథలను విడిగా నిలా
మర్తయు నిలా సౌకరు ం ద్వా ర్య ేకర్తంచాలి

చేయాలి మర్తయు ధ్కమానుగతంగా అధీక త చికితస

- అనిి వు ర్యథలను మ్యలకాల నుండి (గాలి, వర షం, తానులు మొదలైనవి) మర్తయు సహజ పారుదల మార్యగల
నుండి రక్షించబడిన షెడ్్లో నిలా చేయాలి
- ఉతప తిి అయ్యు ధ్రమాదకర వు ర్యథల రర్తమాణం మర్తయు రకం కోసం ల్యగ్ బుక్ నిరా హించాలి
- ధ్రమాదవశాతి / అనుకోని చిందట్ం జర్తగిత్య, కలుష్తమైన మట్ని
ు వంట్నే ేకర్తంచి ధ్రమాదకర వు ర్యథలుగా
నిలా చేయాలి.

నీట్:

• సమీరంలోని జల్యశయాల నుండి నీట్ని సంధ్గహించినట్యి
ల త్య అధీక త వాట్ర ట్వు ంకర లను తీస్తకోవాలి

భూగరభ జల్యలను సంధ్గహించాలని యోచిేి ఆంధ్రధ్రదేశ ధ్రభుతా ం ధ్గామీణాభివ దిి శాఖ్ అనుమతి
తీస్తకోండి

• భూగరభ జల నాణు తను ధ్కమం తరప క్టండా రరు వేక్షించండి మర్తయు నీట్ వినియోగం కోసం ల్యగ్్బుక్్ను
నిరా హించండి .

• నీట్ సంరక్షణ రథకానిి తయారు చేసి అమలు చేయండి ఉద్వ., ధ్పాజెక్ ు స
్ ల
థ ంలో వర షపునీట్ పెంరకం.
• ఆరరేషన్స దశ
• పొడి మర్తయు సమీ ప్రై మాడ్యు ల్ శుధ్భరర్తచే రదితల కోసం ఎంికలు అనేా ష్ంచబడాలి మర్తయు ఆరరేషన్స
దశలో ధ్పాజెక్ ు కోసం మొతిం నీట్ డిమాండ్డి
రర్తగణించాలి.

తగి గంచడానికి సైట్ వదద అదే అమలు కోసం అరు యనాలు

గాలి నాణు త:

• భార్ట వాహనాల వేగ రర్తమితిని కొనసాగించాలి.
• అనిి వాహనాలోల చెలులబాట్ట అయ్యు ియుసి సర్త ుఫికేట్ ఉండాలి.
• వ తిి ఆరోగు ం మర్తయు భధ్దత
కార్తమ క్టలక్ట (రెగుు లర మర్తయు కాంధ్ట్వక్ ు) నిర్యమ ణ దశలో EPC కాంధ్ట్వక ుర యొకక ఆరోగు ం మర్తయు
భధ్దత నిరా హణ వు వస థపై శ్చక్షణ ఇవాా లి మర్తయు ఆరరేషన్స దశలో సంస థ యొకక EHS విధానాలు మర్తయు
విధానాలు;

• అనిి

లాు ండ్ హోలిసంగ్ మరియు ఉాధి:

• LAAR చట్ం
ు 2013 లోని సక్షన్స 26 ధ్రకారం (ధ్రభుతా ం భూమిని సాా ధీనం చేస్తక్టని భూ యజమానులక్ట)
రర్తహారం చెలిం
ల చబడిందని, AASPL పార్తశ ల్ కోసం ప్రపైవేట్ భూ యజమానులక్ట చెలిం
ల పు అంద్యబాట్టలో
ఉంచబడిందని మర్తయు రర్తహారం మారెక ట్ ధ్కింద చెలిం
ల చబడలేదని నిర్యిర్తంచుకోండి. రర;

• ధ్పాజెక్ ు నిర్యమ ణ దశలో ్సాథనిక్టలు, భూ విధ్కేతలు, గతంలో కేట్వయించిన భూ వినియోగద్వరుల ఉపాధి
అవకాశాలను అనేా ష్ంచండి;
నైపుణు అభివ దిి కారు ధ్కమంలో మర్తయు ఇతర సమాజ అభివ దిి
కారు కల్యపాలలో, భూమి అమమ కంద్వరుల క్టట్టంబ సభుు లను ధ్పాజెక్ ు కోసం చేర్యచ లని నిర్యిర్తంచుకోండి.

• AASPL చే నిరా హించబడ్డతని

కారిా క్ ప్రరవాహం:

• సారు మైనంతవరక్ట, గుర్త ించబడిన ధ్పాజెక్ ు పాదముధ్ద ధ్పాంతంలో కార్తమ క శ్చబిరం (ల) ను గుర్త ించండి;
• వర్త ించే నియమాలు మర్తయు నిబంరనలక్ట కాంధ్ట్వక ుర యొకక సమమ తిని తగినంతగా రరు వేక్షించండి;
• IFC వరక రస వసతి మార గదరశ కానికి అనుగుణంగా కార్తమ క శ్చబిరం అభివ దిి;

• స్తరక్షితమైన తాగునీరు, సరైన వు ర్యథల ేకరణ మర్తయు పారవేయడం వు వస థ వంట్ తగిన పార్తశురు ం
మర్తయు వు ర థ రద్వర్యథల నిరా హణ సౌకర్యు లను కలిప ంచండి;

• ్సాథనిక సమాజంలో ఆరోగు అవగాహన తీస్తకోండి,
• నిశ్చచ తార థం ధ్రధ్కియలో భాగంగా ధ్పాజెక్ ు కారు కల్యపాలు మర్తయు ఆరోగు మర్తయు భధ్దతా ధ్రమాద్వల గుర్తంచి
్సాథనిక సమాజానికి అవగాహన కలిప ంచండి;

• ఆన్స-సైట్ వక ుర నియంధ్తణ చరు లను అమలు చేయండి;
• ధ్పాజెక్ ు కోసం ఫిర్యు ద్యల రర్తష్టక ర యంధ్తాంగానికి ్సాథనిక సమాజానికి ధ్పారు త ;
• ARPPL యొకక వివక్షత లేని విధానానిి

అమలు చేయండి మర్తయు ధ్పాజెక్ ు ధ్రయోజనం యొకక

అసమాన

రంిణీని నిరోధించండి.
త :
ఆవరణశాప్రసం

• ర్యధ్తి సమయంలో ధ్పాజెక్టు సంబంధిత కారు కల్యపాలక్ట దూరంగా ఉండాలి.
• సిబబ ంది మర్తయు కార్తమ క్టలలో శ్చక్షణలు, పోసరు
ు ల మొదలైన వాట్ ద్వా ర్య వను ధ్పాణుల గుర్తంచి సాధారణ
అవగాహన పెంచాలి;

• ఉర కాంధ్ట్వకరు లలో వను ధ్పాణులను ధ్ట్వప చేయడం, వేట్వడట్ం లేద్వ గాయరరచడంపై కఠినమైన నిషేరం
అమలు చేయాలి మర్తయు ఒరప ంద ఒరప ంద్వల ధ్రకారం పెనాలీు నిబంరనను తీస్తక్టర్యవాలి;

• శ్చబిరం మర్తయు వంట్గది వు ర్యథలను అడవి జంతవులను ఆకర్త షంచని విరంగా ేకర్తంచి పారవేయాలి;
• నిర్యమ ణ సమయంలో కార్తమ క్టలు మర్తయు సిబబ ంది కనీస సంఖ్ు లో మార్యగలను ఉరయోగించుకోవాలి, ఈ
మార్యగలోల ధ్రయాణించే వాహనాల వేగం రర్తమితం కావాలంటే రహద్వర్త హతు లను నివార్తంచడానికి గంట్క్ట 15-20
కి.మీ.

• కిచెన్స ఇంరనంగా సమీర ధ్పాంతాల నుండి ఇంరన కలర మర్తయు పొదలను ఉరయోగించడంపై కఠినమైన
నిషేరం;

• తవిా న ధ్రదేశాలలో తాతాక లిక అడం
్ క్టలను ఏర్యప ట్ట చేయాలి;
• నిర్యమ ణ రనులు పూర ియిన వంట్నే ్సాథనిక జాతలతో ్ేజ
ు వార్టగా తిర్తగి వ క్షసంరదను చేరట్వులి; మర్తయు
• అంతర గత యాక్సస స రోడ్డల, పూలింగ్ సబ్స్్ేష
ు న్స ధ్పాంతం, గజాలు మర్తయు ఇతర సహాయక సౌకర్యు లతో సహా
స్ల్యర ామ్ సైట్ వదద వ క్షసంరదను తొలగించడం లేద్వ కతిిర్తంచడం తగి గంచండి;

• నిర్యమ ణ శబాదనిి శబ ద ఆవరణల వాడకం మర్తయు రర్తకర్యల సరళ్త ద్వా ర్య సారు మయ్యు చోట్ తగి గంచాలి.
E.10 తీర్వా నం
ఈ ధ్పాజెక్ ు ధ్ీన్స ఎనర్ట ీ ధ్పాజెక్ ు, ఇది 250 మెగావాట్ల విద్యు తిను సౌర శకి ి ద్వా ర్య ఉతప తిి చేస్తింది. నిర్యమ ణ దశలో, ధ్పాజెక్ ు
మర్తయు ద్వని ముఖ్ు భాగాలైన సైట్ ఆీస భవనం, బాహు ధ్రసార మార్యగలు, అంతర గత ధ్రసార మార గం మొదలైనవి
బేసన్స
ద , నీరు, గాలి వంట్ వాట్పై అతితక్టక వ ధ్రభావాలను కలిగి ఉంట్వయి.
ల రర్యు వరణ పార్యమితలైన నేల, శబం
సూచించిన ఉరశమన చరు లు అమలు చేయబడతాయి. భూ వినియోగంపై ధ్రభావం (వు వసాయం నుండి పార్తధ్శామిక
భూమిగా మారచ డం) మితమైన ధ్రభావానిి

కలిగి ఉంట్టంది. ఆరరేషన్స దశలో E & S ధ్రభావాలు చాల్య తక్టక వగా

ఉంట్వయి. ధ్పాజెక్ ు నుండి సామాజిక ధ్రభావాలు భూమి మర్తయు వు వసాయ ఆద్వయం మర్తయు సమాజ ఆరోగు ం మర్తయు
భధ్దతా ధ్రభావాల రరంగా అంచనా వేయబడతాయి కాని ్సాథనిక ఉపాధి మర్తయు మొతిం ్సాథనిక ధ్పాంత అభివ దిి రరంగా
ధ్రయోజనకరంగా ఉంట్వయి.
ఎనిా ర్యన్సమ ంట్ల్ అండ్ స్షల్ మేనేజెమ ంట్ ్పాలన్స (ESMP) ధ్పాజెక్ ు కారు కల్యపాలక్ట ధ్రత్యు కమైన ధ్రభావాల కోసం
ఉరశమన చరు లను వివర్తస్తింది మర్తయు అమలు విధానం గుర్తంచి కూడా చర్తచ స్తింది. తీర్యమ నించడం, ESMP /
మేనేజెమ ంట్ ధ్రణాళికలు అమలు సహాయం చేస్తింది Ayana AIIB యొకక

ESP మర్తయు ESS అవసర్యలు పాట్ట ద్వని

అంతర గత E & S అవసర్యలు అల్యగే జాతీయ / ర్యప్రష ు శాసనాతమ క పాట్ంచడంలో.

