భారతదేశంలోని ఆంధ్రధ్రదేశ్లో
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సోలార్ పివి ధ్ాజెక్టు కోసం డెస్క్
ఆధారిత రర్మా వరణ మరియు
సామాజిక ధ్శద్ధ నివేదిక
అయానా రెన్యూ వబుల్ పవర్ ప్రైవే్ లిమిటెడ్.
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రధ్త వివర్మలు

దిగువ నమోదు చేస్థన వివరాలు సవ యెంచాలలెంగా చూపెంచబడతాిం o n లవర్ మరియు ప్రపధాన పేజీ ఫుటరు.
దయచేస్థ గమనెంచెండి: ఈ పప్రతెం నెండి ఈ పట్టల
్ తొలగెంచబడకూడదు .

పప్రతెం శీరి షల

భార్తదేశెంలోన ఆెంప్రరప్రపదేశక్లో 250 మెగావ్యటయ సోలార్ పవి ప్రాజెక్ట్ కోసెం డెస్కక బేస్క ్ ఇ అెండ్
ఎస్క డ్యూ డిలిజెన్్ రిపోర్ ్

పప్రతెం ఉపశీరి షల

తుది నవేదిల

ప్రాజెక్ట ్ నెం.

0 557252

తేదీ
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సెంసక ర్ణ: Telugu

2 .0

ర్చింత

ERM ఇెండియా ప్రైవే్ లిమిటెడ్

క్ల యింెం్ పేరు

అయానా రెన్యూ వబుల్ పవర్ ప్రైవే్ లిమిటెడ్

పప్రత చరిప్రత
జారీ చేయడానకి ERM అనమతి
సెంసక ర్ణ:
Telugu

పునరివ మర్శ

ర్చింత

సమీక్షెంచారు

పేరు

తేదీ

వ్యూ ఖ్ూ లు

ప్రడాఫ్ట ్

1.0

అరుషి ఎన్.
లరిష్మా ఎస్క.

నధి ఎస్క.

అజయ్ ప.

00.00.0000

టెక్ట్ ్

చివరి

2.0

అరుషి ఎన్.
లరిష్మా ఎస్క.

నధి ఎస్క.

అజయ్ ప.

20 .07.2020

సంతకం పేజీ
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భారతదేశంలోని ఆంధ్రధ్రదేశ్లో నిర్మా ణంలో
ఉన్న 250 మెగావాట్ల సోలార్ పివి ధ్ాజెక్టు కోసం
డెస్క్ ఆధారిత ఇ అండ్ ఎస్క డ్యా డిలిజెన్స్ రిపోర్ ు
తుది నివేదిక

పేరు అజయ్ పళ్ళై
ఉద్యూ గ శీరి షల భాగస్వవ మి

పేరు నధి శర్ా
ఉద్యూ గ శీరి షల ప్రపన్ ాల్ లన్ ల్ెం
్ ్

ERM ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
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గురాావ్, ఎన్క్స్థఆర్ - 122002
టెల్: 91 124 417 0300
ఫ్యూ క్ట్ : 91 124 417 0301
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ERM యొలక మెందసుు ప్రవ్యతపూర్వ ల అనమతి లేక్టెండా ఈ పన యొలక ఏ భాగాని ఏ రూపెంలోనైనా, లేదా ఏ విరెంగానైనా పునరుతప తిు చేయలేరు .
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విషయమలు

మరియు స్వమాజిల డ్యూ డైలిజెన్్ (ESDD)

విషయ రట్టుక
కారా నిర్మా హక సార్మంశం
జాబితా రట్టుక
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బొమా ల ఎెంప్రటీల పట్టల
్ లనగొనబడలేదు.
గణంకాల జాబితా
బొమా ల ఎెంప్రటీల పట్టల
్ లనగొనబడలేదు.
ఎధ్కోనింస్క మరియు సంక్షిాాలు
AASPL

అయనా అనెంతపురామ సోలార్ పవర్ లిమిటెడ్

AC

ఏకాెంతర్ ప్రపవ్యహెంన

APGENCO

ఆెంప్రరప్రపదేశ పవర్ జనరేషన్ కార్పప రేషన్ లిమిటెడ్

APPCB

ఆెంప్రరప్రపదేశ కాలుషూ నయెంప్రతణ మెండలి

APSPCL

ఆెంప్రరప్రపదేశ సోలార్ పవర్ కార్పప రేషన్ ప్రై. లిమిటెడ్

ARPPL

అయానా రెన్యూ వబుల్ పవర్ ప్రైవే్ లిమిటెడ్

COVID-19

లరోనా వైర్స్క వ్యూ ధి 2019

CPCB

కెంప్రద కాలుషూ నయెంప్రతణ బోరు్

CTE

క్స్విపెంచడానకి సమా తి

CTO

పనచేయడానకి సమా తి

DC

డైరెక్ట ్ లరెెం్

EFR

బాహూ కార్కాల సమీక్ష

HSE

ఆరోగూ భప్రదత మరియు పరాూ వర్ణెం

H&S

ఆరోగూ ెం మరియు భప్రదత

EIA

పరాూ వర్ణ ప్రపభావ అెంచనా

ణెం
భార్తదేశెంలోన ఆెంప్రరఇెంజనీరిెంగ్
ప్రపదేశక్లో 250 సేలర్ణ
మెగావ్యటనరాా
య సోలార్
పవి ప్రాజెక్ట ్యొలక పరాూ వర్ణ

EPC

విషయమలు

మరియు స్వమాజిల డ్యూ డైలిజెన్్ (ESDD)

ESAP

పరాూ వర్ణ మరియు స్వమాజిల కారాూ చర్ణ ప్రపణాళిల

ESDD

పరాూ వర్ణ మరియు స్వమాజిల ప్రశదధ

ESG

పరాూ వర్ణ మరియు స్వమాజిల ాలన

ESIA

పరాూ వర్ణ మరియు స్వమాజిల ప్రపభావ అెంచనా

ESMS

పరాూ వర్ణ మరియు స్వమాజిల నర్వ హణ వూ వస ి

IMS

ఇెంట్టప్రేటెడ్ మేనేజక్మెెం్ స్థసమ్
్

ISA

అమలు మరియు మదదతు ఒపప ెందెం

LARR

భూసేలర్ణ, పునరావ్యసెం & పునరావ్యసెం

MoEFCC

పరాూ వర్ణ అటవీ మరియు వ్యతావర్ణ మారుప ల మెంప్రతితవ శాఖ్

MRO

మెండల రెవెన్యూ అధికారి

పేరు

వివర్ణ

NREDCAP

ఆెంప్రరప్రపదేశ లిమిటెడ్ యొలక కొతు మరియు పునరుతాప దల ఇెంరన అభివృదిధ సెంస)ి .

PGCIL

పవర్ ప్రగడ్ కార్పప రేషన్ ఆఫ్ట ఇెండియా లిమిటెడ్

PMC

ప్రాజెక్ట ్ మేనేజెా ెం్ లన్ ల్ెం
్ ్
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PPA

విదుూ త్ కొనగోలు ఒపప ెందాలు

QHSE

నాణూ త, ఆరోగూ ెం, భప్రదత మరియు పరాూ వర్ణెం

SEIAA

రాప్రష ్ పరాూ వర్ణ ప్రపభావ అెంచనా అథారిటీ

SOP

సమాన ప్రపప్రకియ పదధతి

SPCB

రాప్రష ్ కాలుషూ నయెంప్రతణ బోరు్

SPV

ప్రపతేూ ల ప్రపయోజన వ్యహనెం

భార్తదేశెంలోన ఆెంప్రర ప్రపదేశక్లో 250 మెగావ్యటయ సోలార్ పవి ప్రాజెక్ట ్యొలక పరాూ వర్ణ

కార్ూ నరావ హల స్వరాెంశెం

మరియు స్వమాజిల డ్యూ డైలిజెన్్ (ESDD)

కారా నిర్మా హక సార్మంశం
E.1 నేరరా ం
అయానా రెన్యూ వబుల్ పవర్ ప్రైవే్ లిమిటెడ్ (ARPPL) దాన ప్రపతేూ ల ప్రపయోజన వ్యహనెం (SPV)

దావ రా అయానా అనెంతపుర్మ సోలార్ పవర్ లిమిటెడ్ (AASPL) ఆెంప్రర ప్రపదేశ, అనెంతపుర్మ జిలాయ NP
క్టెంట మెండల వదద 1500 మెగావ్యట య సౌర్ విదుూ త్ ార్క లోపల 250 మెగావ్యట య సోలార్ పవర్ క్ాయెం్ అభివృదిధ

చేసోు ెంది .
అయానా పరాూ వర్ణ మరియు స్వమాజిల ఆడి్ డెస్కక నర్వ హెంచడెం కోసెం ERM (ప్రాజెక్ట ్ జట్ట్ టెలిఫోన్ / వీడియో

కానఫ రెన్ ెంగుక సెంప్రపదిెంపులు సహా, మెండల రెవెన్యూ ఆఫీసర్ మరియు భూమి విప్రకతలతో కొని నమూనా
సెంప్రపదిెంపులు ) నయామలెం చేస్థెంది .ఈ నరాా ణెంలో సౌర్ శకి ు ఆస్థు యొలక (ఇపప ట్టనెండి 'ప్రాజెక్ట ్ ' గా సూచిస్వురు )
. ప్రపసుుత COVID మహమాా రి పరిస్థతి
ి మరియు సెంబెంధిత ప్రపయాణ పరిమితుల దృష్మ్ూ డెస్కక ఆధారిత అెంచనా
విధానెం అనసరిెంచబడిెంది.
ARPPL గతెంలో పరాూ వర్ణ మరియు సోషల్ ఇెంాక్ట ్ అసెసెా ెం్ పూరి ు (ESIA) లో 250 మెగావ్యటయ సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్
అనెంతపుర్మ , ఆెంప్రర ప్రపదేశ, భార్తదేశెం, IFC మార్ ాదర్శ కాల మేర్క్ట డిసెెంబర్ 2018 లో, మూడవ ారీ ్ సలహాదారు
'దావ రా M / S Opensense లాూ బ్స్ ప్రైవే్ లిమిటెడ్ ' (ఇలై' OSL 'గా సూచి స్వురు) అరూ యనెం చేస్థెంది . ఈ నవేదిల
సమీక్ష కోసెం AIIB కి సమరిప ెంచబడిెంది, ఇది ప్రాజెక్ట్లో పెట్ట్బడి అవకాశాలన అెంచనా వేసోు ెంది. AIIB 2018 ESIA
నవేదిల సమీక్షెంచారు మరియు వ్యూ ఖ్ూ లు చేస్థనట్టయ అదే . AIIB యొలక E&S ప్రేమ్క్వర్క యొలక అవసరాలక్ట 250
మెగావ్యటయ సౌర్ విదుూ త్ ప్రాజెక్ట్ యొలక ప్రపసుుత ESIA నవేదిలన నవీలరిెంచడానకి మరియు
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తిరిగ అమర్చ డానకి అయానా జూన్ 2020 లో ERM న నయామలెం చేస్థెంది. ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగెంగా ESIA నవేదిలన
సమీక్షెంచారు.
సౌర్ విదుూ త్ ారుక క్ట అనెంతపుర్మ అప్రలా్ మెగా సోలార్ ార్క (1500 మెగావ్యట్టయ) అన పేరు పెట్ట్రు మరియు
దీనన ఆెంప్రరప్రపదేశ సోలార్ పవర్ కార్పప రేషన్ ప్రైవే్ లిమిటెడ్ (APSPCL) నర్వ హసుుెంది. మొతుెం 1500 మెగావ్యటలో
య ,
సుమారు 1000 మెగావ్యటయ స్వమర్ ిూ ెం గల సౌర్ విదుూ త్ క్ాయెంటన
య ఇపప ట్టక అనేల సవ తెంప్రత విదుూ త్ ఉతప తిుదారులు
సుు
(ఐపప) ార్క లోపల ప్రార్ెంభిెంచారు మరియు ప్రప తెం అపప గెంచారు మరియు విదుూ త్ ఇసోు ెంది. ప్రట్టన్ ా షన్
లైన్, యాక్స్ స్క రోడ్, మరియు ైపెలన్
య దావ రా నీట్ట సర్ఫరా వెంట్ట ఇతర్ అనబెంర మౌలిల సదుాయాలతో ాట్ట
విదుూ తుున ఉతప తిు చేయడానకి మరియు పెంపణీ చేయడానకి 25 సెంవత్ రాల లీజుక్ట, పరిహార్ెం లేన భూమిన
అెందిెంచే బారూ త APSPCL సోలార్ ార్క లో ఉెంది.
E.2

ధ్ాజెక్ట ు అవలోకన్ం

ప్రపతిాదిత 250 మెగావ్యటయ సౌర్ క్ాయెం్ ( 14 ° 1'55.20 "N, 78 ° 24'52.29" E ) ఆెంప్రర ప్రపదేశ రాప్రషెం
్ లో అనెంతపుర్ెం
జిలాయ NP క్టెంట మెండల వదద ఉని అనెంతపుర్ెం సోలార్ ార్క ఉెంది. ప్రాజెక్ట ్ ప్రపసుుతెం నరాా ణెం
దశలో ఉెంది. ఆెంప్రరప్రపదేశ సోలార్ పవర్ కార్పప రేషన్ ప్రైవే్ లిమిటెడ్ (లీజర్) మరియు AASPL ( Lesse ) మరూ భూ
లీజు ఒపప ెందెం 23 అకోబ
్ ర్ 2018 న క్టదిరిెంది . 25 సెంవత్ రాల కాలానకి ట్టట్ట పవర్ సోలార్ స్థసమ్
్ ్ లిమిటెడ్ లో
ప్రాజెక్ట ్ కోసెం EPC కాెంప్రట్టక్ట ్ నవెంబర్ 2018 లో లభిెంచిెంది. సుమారు 1274 ఎలరాల భూమి అయానా ఆధీనెంలో
ఉెంది మరియు ప్రాజెక్ట ్ ప్రాెంతెం లెంచెలో ఉెంది.

భార్తదేశెంలోన ఆెంప్రర ప్రపదేశక్లో 250 మెగావ్యటయ సోలార్ పవి ప్రాజెక్ట ్యొలక పరాూ వర్ణ
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మరియు స్వమాజిల డ్యూ డైలిజెన్్ (ESDD)

నరాా ణ కార్ూ లలాాలు మొదట్లయ 2019 ఫిప్రబవరిలో ప్రార్ెంభమయాూ ిం, ఇది 2019 ఆగసు్ వర్క్ట కొనస్వగెంది. సోలార్
ార్క కోసెం పవర్ సేల్ అప్రగమెెం్ (పఎస్కఎ) తో సమసూ కార్ణెంగా , ఎనప
్ స్థ మరియు విభాగమ 86 (1) విదుూ త్
చటెం
్ , 2003 (బి) 750 మెగావ్యటయ నెంచి విదుూ త్ కొనగోలు కోసెం ప్రకిెంద రర్ నయెంప్రతణ (దశ - II) అనెంతపుర్మ జిలాయ
NP క్టెంట మెండల వదద సౌర్ ార్క ఈ నరాా ణెం నలిపవేయబడిెంది. అింతే, ఆెంప్రరప్రపదేశ విదుూ త్ నయెంప్రతణ
లమిషన్ (ఎపఇఆరి్ ) ఆమోదిెంచిన 05.10.2019 నాట్ట ఉతురువ లన సవ్యలు చేసూు ారుక లోన సౌర్ విదుూ త్ ా
క్ య ెంట్టయ
అపీప ల్ దాఖ్లు చేస్థన తరువ్యత ఈ విషయెం పరిషక రిెంచబడిెంది . 250 మెగావ్యటయ క్ాయెం్క్లో నరాా ణ కార్ూ లలాాలు
2020 మేలో తిరిగ ప్రార్ెంభిెంచబడా్ిం . ప్రపసుుతెం, నరాా ణ స్వమప్రగన సేలరిెంచడెం మరియు పెంపణీ చేయడెం
మరియు ఇనవ ర్ర్
్ య సెంస్విపన, ప్రస్థెం
్ గ్ కాెంబినర్ బాక్ట్ యొలక పునాది మరియు తెంతులు వేయడెం
ప్రార్ెంభిెంచబడా్ిం.
తూరుప మరియు పడమర్ దిశలో వరుసగా సుమారు 650 మీ మరియు 600 మీ (వైమానల దూర్ెం) ఉని ఎస్కక్హెచ్ -34
మరియు కొలక ెంట్ట ప్రకాస్క- పెడబల్య -ఎన్క్ప క్టెంట్ట ర్హదారి దావ రా ఈ సై్క్న చేరుకోవచుచ . ఈ ప్రాజెక్ట ్ సౌర్ ారుక లో
ఎపఎస్థప స్థఎల్ అభివృదిధ చేస్థన ర్హదారిన సైట్టి యాక్స్ స్క చేయడానకి మరియు నరాా ణ స్వమప్రగన ర్వ్యణా
చేయడానకి ఉపయోగసుుెంది.
ఇెంకా, ESIA రిపోర్ ్ (డిసెెంబర్ 2018) మరియు ESDD రిపోర్ ్ (ఫిప్రబవరి 2019) మరియు డెస్కక బేస్క ్ రీసెర్చ
యొలక సమీక్ష ప్రపకార్ెం, ప రోజెక్ట ్ ఏదైనా ర్క్షత ప్రాెంతానకి (జాతీయ ఉదాూ నవనెం, వనూ ప్రాణుల అభయార్ణూ ెం
వెంట్టవి , జీవగోళ నలవ లు మొదలైనవి ) మరియు / లేదా కీ జీవవైవిరూ ప్రాెంతాలు 10 కిలోమీటర్ య పరిధిలోకి
రాదన గురి ుెంచబడిెంది.
E.3 HSE మరియు సామాజిక నిరా హణ కోసం ధ్రస్తా త చరా లు
ARPPL దాన కార్ూ లలాాలు మరియు కార్ూ లలాాలలో నాణూ త, ఆరోగూ ెం మరియు భప్రదత మరియు పరాూ వర్ణాని
నర్వ హెంచడానకి కార్పప రే్ క్స్విింలో ఇెంట్టప్రేటెడ్ మేనేజక్మెెం్ స్థసమ్
్ (IMS) న ఏరాప ట్ట
చేస్థెంది. లెంపెనీ అభివృదిధ నాణూ మైన, ఆరోగూ ెం, భప్రదత మరియు పరాూ వర్ణ (QHSE) మానూ వల్ సెంస ి యొలక QHSE
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విధానెం మరియు ఉదేదశాూ లన నర్వ చిసుుెంది మరియు QHSE అెంశాలై లెంపెనీ మొతుెం మార్ ాదర్శ లతవ ెం
అెందిక్సుుెంది. అెంతేకాక్టెండా, కారాూ చర్ణ, హెచ్క్ఎస్కక్ఇ మరియు స్వమాజిల అెంశాలక్ట సెంబెంధిెంచి అని జాతీయ
మరియు క్స్వినల చట్ట్లన ప్రట్టక్ట చేయడానకి లెంపెనీ ' కాెంపన
య టీ ' అనే స్వఫ్టక్వేర్క్
న ఉపయోగసుుెంది. IMS కూడా శిక్షణ
్
కోసెం విధానాలన నర్వ చిసుుెంది మరియు HSE , ARPPL ప్రపతి ప్రాజెక్ట ్ సై్ వదద అనసరిెంచాలి్ న నర్వ హణ
విధానాలన సమితి నర్వ చిసుుెంది. IMS యొలక కొని మఖ్ూ నర్వ హణ విధానాలలో మానవ వనరులు, పరాూ వర్ణెం
మరియు స్వమాజిల కోణాలు, ప్రపమాదాల గురి ుెంపు మరియు
ప్రపమాద నయెంప్రతణ , నర్వ హణ సమీక్ష , అెంతర్ ాత ఆడిట్టయ , అతూ వసర్ సని దత
ధ మరియు ప్రపతిసప ెందన , ఫిరాూ దు,
లమూూ నటీ ఎెంేజక్మెెం్ మరియు సెంప్రపదిెంపులు , లమూూ నకషన్, ాల్గానడెం మరియు సెంప్రపదిెంపులు మరియు
వూ రాిల నలవ నర్వ హణ మరియు ార్వేయడెం నర్వ చిసుుెంది.
ఇెంకా , AASPL ట్టట్ట పవర్ సోలార్ స్థసమ్
్ లిమిటెడ్క్న EPC కాెంప్రట్టల ్ర్క్గా నయమిెంచిెంది. ట్టట్ట పవర్ వ్యరి
సవ ెంత డాక్టూ మెెం్ హెల్ు, సేఫీ ్ అెండ్ ఎనవ రానా ెం్ మేనేజెా ెం్ స్థసమ
్ ి లలిగ ఉెంది, దీనన 250 మెగావ్యటయ
ప్రాజెక్ట ్ వదద అనసరిస్వురు.

భార్తదేశెంలోన ఆెంప్రర ప్రపదేశక్లో 250 మెగావ్యటయ సోలార్ పవి ప్రాజెక్ట ్యొలక పరాూ వర్ణ

కార్ూ నరావ హల స్వరాెంశెం

మరియు స్వమాజిల డ్యూ డైలిజెన్్ (ESDD)

E.4 కీ ఫండింగ్ మరియు రర్మా వరణ మరియు సామాజిక కార్మా చరణ ధ్రణళిక
కీలలమైన పరిశీలన, అెంతరాలు మరియు అమలు కోసెం స్థఫ్యర్సు మరియు కాలప్రలమెం ప్రకిెంది పట్టల
్ లో
ప్రపదరిశ ెంచబడా్ిం.

S.N

రరిశీలన్

గాా ప్

సిఫార్స్

కాలధ్కమం

o
ధ్రమాదాలు మరియు ధ్రభావాల గురిాంపు
1.

▪

05.11.2018 న EPC

▪

సై్ ప్రీన్ ఫీల్్ మరియు నరాా ణ

కాెంప్రట్టల ్ర్ ఒల ప్రపమాద

కార్ూ లలాాలు

గురి ుెంపు మరియు రిస్కక

ప్రార్ెంభిెంచబడనపుప డు , 2018 లో

అసెస్కక్మెెం్
నర్వ హెంచారు, ఇెందులో

HIRA నర్వ హెంచబడిెంది . నరాా ణ దశ

సై్ కార్ూ లలాాలతో

నవీలరిెంచబడలేదు.

సెంబెంరెం ఉని
ప్రపమాదాలు మరియు
నష్మ్లన గురి ుెంచడెం
మరియు నయెంప్రతణ
చర్ూ లన సూచిెంచడెం
మరియు ప్రపతి
కారాూ చర్ణక్ట రిస్కక
www.erm.com

వెర్ షన్: 2.0

▪

గురి ుెంచడెం
దావ రా HIRA న EPC
కాెంప్రట్టల ్ర్
నవీలరిెంచేలా
AASPL

ఆడి్క్లో భాగెంగా సుమారు 88

పరిశీలనలు గురి ుెంచబడా్ిం, వ్యట్టలో
65 మూస్థవేయబడా్ిం మరియు 29

నరాధరిసుుెంది;

▪

AASPL PMC ఆడి్

పరిశీలనలన మూస్థవేయడానకి

భాగెంగా గురి ుెంచారు
మిగలిన 29

అమలు చేస్థన చర్ూ లై మరిెంత

పరిశీలనలు తగన

బహర్ెంగెంగా ఉనాి ిం. 29

ప్రాజెక్ట ్ నెం : 0557252

1 నల

మరియు నష్మ్లన

ప్రార్ెంభిెంచిన తరావ త HIRA

▪

AASPL ప్రపమాదాలు
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o
రేట్టెంగ్ కట్టింెంచడెం
వెంట్టవి ఉనాి ిం.

▪

EPC కాెంప్రట్టల ్ర్ wrt

సమాచార్ెం పెంచుకోబడలేదు.

ఉపశమన చర్ూ లు

▪

అమలు చేస్థన
తరావ త EPC

భప్రదతా ఆడి్ 2019 లో

నర్వ హెంచబడిెంది మరియు క్ల యింెం్

HSE అెంశాలన

పెంచుక్టని పప్రతాల సమీక్ష

పర్ూ వేక్షెంచడానకి AASPL

ఆధార్ెంగా , మే మరియు జూన్ 2020 లో

తర్పున ప్రాజెక్ట ్

పఎెంస్థ చేత సైట్లయ ఎట్టవెంట్ట ఆడి్
నర్వ హెంచబడలేదన అర్ ధెం.

మేనేజెా ెం్ లన్ ల్ెం
్ ్
(TUV) 2019 మారిచ -ఏప్రపల్

కాెంప్రట్టల ్ర్ దావ రా
మూసుక్టన
ఉెంట్టిం ఆ హామీ
ఇసుునాి రు.

▪

PMC దావ రా HSE
ఆడి్ నలవ్యరీ

నలలో ఈ క్సల
ి ెంలో

ప్రాతిపదిలన

భప్రదతా ఆడి్

నర్వ హెంచబడు

నర్వ హెంచారు.

తుెంది మరియు
నవేదిల AASPL తో
భాగస్వవ మూ ెం
చేయబడుతుెంది.

రరా వేక్షణ మరియు సమీక్ష
2.

▪

సై్క్లోన EPC

కాెంప్రట్టల ్ర్ మరియు
మొతుెం HSE స్థ
క్ తి
ి న
పర్ూ వేక్షెంచడానకి

నరాా ణ పనలు తిరిగ ప్రార్ెంభమైన
తరువ్యత 2020 మే-జూన్ నెండి పఎెంస్థ

▪

పఎెంస్థ నలవ్యరీ
ప్రాతిపదిలన ఆడి్

మరియు ఇపస్థ కాెంప్రట్టల ్ర్ ఎట్టవెంట్ట
ఆడి్ నర్వ హెంచలేదన అర్ ిెం.

నర్వ హెంచాలి
మరియు

మరియు ఫలితాలన

హెచ్క్ఎస్కక్ఇ

నలవ్యరీ ప్రాతిపదిలన
కార్పప రే్ స్వ
క్ ి ింలో QHSE

ఫలితాలన

హెడ్క్క్ట పెంచుకోవడానకి
PMC సై్క్లో భప్రదతా

కారాూ లయెంలోన

ఆడి్ నర్వ హసుుెంది;

హెడ్క్క్ట
పెంచుకోవ్యలి;

▪

1 నల

కార్పప రే్
కూూ హెచ్క్ఎస్కక్ఇ

EPC కాెంప్రట్టల ్ర్ తన

▪

నవేదిలన PMC కి

ఇపస్థ కాెంప్రట్టల ్ర్
జూన్ 2020 నెండి

పెంచుక్టెంట్టడు

మిగలిన నరాా ణ

HSE పనై నలవ్యరీ

దశలక్ట నలవ్యరీ
ప్రాతిపదిలన
హెచ్క్ఎస్కక్ఇ
పర్ూ వేక్షణన
నర్వ హెంచాలి
మరియు
ఫలితాలన AASPL
తో పెంచుకోవ్యలి.

హెచ్ ఆర్ ాలసీ
3.

ARPPL లో ఉద్యూ గుల

www.erm.com
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ARPPL యొలక ఉద్యూ గ హాూ ెండ్క్బుక్ట లేదా
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ఉద్యూ గ హాూ ెండ్క్బుక్ట కిెంది
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హాూ ెండ్క్బుక్ట ఉెంది, ఇది

IMS మానూ వల్క్లో ఉద్యూ గులు మరియు

వ్యట్టతో నవీలరిెంచబడాలి:

భార్తదేశెంలో వ్యరి పూరి ుకాల

కాెంప్రట్టలర్
్ యక్ట ఓవర్ టెం వర్క మరియు
వేతన విధానెం గురిెంచి ప్రపస్వువిెంచలేదు.

o

ఉద్యూ గులెందరికీ వరి ుెంచే

▪

మరియు

విధానాలు మరియు విధానాల

ఉద్యూ గులక్ట

వివర్ణన లలిగ
ఉెంది. హాూ ెండుు కోయ ఈ ప్రకిెంది

వేతనాలు మరియు
కాెంప్రట్టలర్
్ యక్ట

ప్రపధాన విధానాలు ఉనాి ిం:

▪

మార్ ాదర్శ కాలై
విధానెం;

ాలసీ ఆన్
రిప్రకూ్క్మెెం్,

▪

ఆన్ బోరి ్ెంగ్,

సెక్షన్ 28-30

పన నయమాలు

ప్రపకార్ెం లనీస

మరియు

వేతనాల చటెం
్

మరాూ దలు;

మరియు
లరాా గారాల చటెం
్
(ఆపరేషన్ దశలో)

◼ఆక్టలు మరియు
ప్రపయాణెం;

▪

కారిా క్టల కోసెం
ఓవర్ టెం విధానెం
BOCW, 1996 చటెం
్ ,

ప్రొబేషన్ అెండ్
లనఫ రేా షన్;

▪

ఓవర్ టెం పన

ప్రపకార్ెం పన
గెంటలు మరియు

వేరు, నోటీసు

ఓవర్ టెం

వూ వధి, పదవీ

గెంటలన
అనసరిెంచాలి.

విర్మణ మరియు
తొలగెంపు
విధానెం;
◼పనతీరు నర్వ హణ;

▪

లైెంగల వేధిెంపుల
నవ్యర్ణ (POSH)
విధానెం; మరియు

◼QHSE విధానెం.

వృత్తా ఆరోగా ం మరియు భధ్ద్త
4.

సై్ నరిష
ద ్ శిక్షణ కాూ ల్ెండర్
EPC కాెంప్రట్టల ్ర్ అభివృదిధ

శిక్షణ కాూ ల్ెండర్ యొలక సమీక్ష ఆధార్ెంగా,

EPC కాెంప్రట్టల ్ర్ మొతుెం

నలవ్యరీ ప్రాతిపదిలన శిక్షణ పూర్ ుింన

సెంవత్ రానకి ప్రాధానూ తతో

చేశారు;

తరావ త కాూ ల్ెండర్ యొలక “ప్రపణాళిల”
మరియు “వ్యసువ” కాలమ్

శిక్షణ కాూ ల్ెండర్ యొలక
“క్ాయన్” కాలమ్క్న అప్క్డే్

నవీలరిెంచబడుతుెందన అర్ ిెం;

చేసుునాి ర్న మరియు

1 నలలు

నలవ్యరీ ప్రాతిపదిలన సై్క్లో
నర్వ హెంచిన వ్యసువ శిక్షణ
ఆధార్ెంగా “వ్యసువ” కాలమ్
నెంాలన AASPL స్థఫ్యరు్
చేయబడిెంది.
ఈ రోజు వర్క్ట EPC కాెంప్రట్టల ్ర్ ఉద్యూ గ

-

www.erm.com
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AASPL EPC కాెంప్రట్టల ్ర్ తన
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భప్రదతా విశ్ల యషణలు నర్వ హెంచలేదు;

కారిా క్టల కోసెం ఉద్యూ గ భప్రదత

కాలధ్కమం

o

విశ్ల యషణన నర్వ హసుుెందన
మరియు సై్ హెడ్క్క్ట వ్యట్ట
నవేదిలన షేర్ చేసుుెంది
5.

-

గత ఏడాదిలో ఈ క్సల
ి ెంలో తాగునీట్ట

తాగునీట్ట ప్రపమాణాల ప్రపకార్ెం

పరీక్షలు నర్వ హెంచబడలేదు

సై్ మరియు కారిా ల
శిబిర్ెంలో (భవిషూ తుులో

6 నలల

ఉపయోగెంచినటిం
య తే) ప్రపతి
6 నలలక్ట ఒలస్వరి తాగునీట్ట
పరీక్షన చేపట్ట్లన స్థఫ్యరు్
చేయబడిెంది IS 10500: 2012
6.

OHS శిక్షణల విషయానకొసేు,

కారిా క్టలక్ట రాప్రతి సమయెంలో పనై

ప్రపమాదాలన నవ్యరిెంచడానకి

టూల్క్బాక్ట్ చర్చ లు,

శిక్షణ ఇవవ బడలేదు.

కారిా క్టలక్ట రాప్రతి

అగి మాపల పోరాటెం, ఎతుులో

సమయెంలో పన చేయడానకి

ు
పనచేయడెం, వూ కిగత
ర్క్షణ

మెందు శిక్షణ

పరిలరాలు, జీవ ప్రపమాదాలు,

ఇవ్యవ లి. AASPL శిక్షణ

వృక్షజాలెం మరియు

కాూ ల్ెండరోయ చేర్చ బడిెందన

జెంతుజాలెం మరియు పదార్ ి

నరాధరిెంచుకోవ్యలి

1 నల

నర్వ హణ మరియు COVID -19
7.

అవగాహనై సై్క్లో పనచేసే
కారిా క్టలక్ట EPC కాెంప్రట్టల ్ర్

శిక్షణ రికారు్లు మరియు కాూ ల్ెండర్

శిక్షణ ొెందిన ప్రొఫెషనల్

యొలక సమీక్ష ఆధార్ెంగా, కారిా క్టలక్ట

చేత కారిా క్టలక్ట ప్రపథమ

శిక్షణ ఇచాచ రు;

ప్రపథమ చికిత్ వ్యడలెంై శిక్షణ
ఇవవ బడలేదు;

చికిత్ ై శిక్షణ ఏట్ట

సై్ ఛాయాచిప్రతెం యొలక
సమీక్ష ఆధార్ెంగా, సై్ వదద
మరియు కారిా ల శిబిర్ెంలో
ప్రపథమ చికిత్ వసుు స్వమప్రగ
అెందుబాట్టలో ఉెంది;

సైట్లయ అెందిెంచిన ప్రపథమ చికిత్ గడువు
తేదీలో
ఉెంటే, అయానా బృెందెం పెంచుక్టని
ఛాయాచిప్రతాల ఆధార్ెంగా దీనన
రృవీలరిెంచడెం స్వరూ ెం కాదు ;

వ్యరి షలెంగా

అెందిెంచబడుతుెందన
AASPL నరాధరిెంచాలి. ప్రపథమ
చికిత్ పెటె్ ప్రలమానగతెంగా
తనఖీ చేయబడిెందన
మరియు లేపనాలు మరియు
మెందులు గడువు తేదీలో
ఉనాి యన AASPL
నరాధరిెంచాలి

ధ్శమక్ట వసత్త సేవలు
8.

ట్టట్ట పవర్క్తో ఒపప ెంద
ఒపప ెందెంలో భాగెంగా,

అెందుబాట్టలో ఉని పప్రతాల సమీక్ష,

మెంచి అభాూ సెంగా AASPL

కాెంప్రట్టక్ట ్ వర్క ర్ వసతి మార్ ాదర్శ కాలు /

కాెంప్రట్టలర్
్ యచే అెందిెంచబడే

' వర్క ర్్ వసతి: ప్రపప్రకియలు

చెక్టక్లిస్క ్ లేదన సూచిసుుెంది, ఇది

వసతి సేవలన

మరియు ప్రపమాణాలు ట్టట్ట

కారిా క్టలక్ట అెందిెంచే సేవలు మరియు
సౌలరాూ లన పర్ూ వేక్షెంచడానకి AASPL

పర్ూ వేక్షెంచడానకి చెక్టక్లిస్కక్న
్

లేదా ఇతర్ కాెంప్రట్టలరు
్ య అనసరిస్వురు.

ఈ ప్రకిెంది వ్యట్టన తనఖీ

పవర్క్తో ఐఎఫ్టక్స్థ మరియు

ఇబిఆర్క్డి మార్ ాదర్శ ల
గమనలన పెంచుక్టనాి ిం,
అింనపప ట్టకీ, సై్క్లో ట్టట్ట
చేత సీవ లరిెంచబడిెందా అనేది
సప షెం
్ గా లేదు;
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1 నలలోపు

అభివృదిధ చేయాలి మరియు
చేయాలి:
BOCW, 1996 చటెం
్ యొలక 6
వ అధాూ యెం మరియు సెక్షన్
32 ప్రపకార్ెం, ప్రపతేూ ల వెంట
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o
క్సల
ి ెం, స్వి నెం, వ్యషిెంగ్
మరియు లావటరీ సౌలరాూ లు
వెంట్ట వసతి సెంబెంధిత
చర్ూ లు ఉనాి ిం. భవనెం
లేదా ఇతర్ నరాా ణ పనలు
మగస్థన తరువ్యత,
యజమాన తన సవ ెంత
ఖ్రుచ తో, భవన నరాా ణ
కారిా క్టలక్ట అవసర్మైన
విరెంగా వసతి, వెంట క్సల
ి ెం
లేదా ఇతర్ సౌలరాూ లన
అెందిెంచే ఉదేదశూ ెంతో అతన
నరిా ెంచిన తాతాక లిల
నరాా ణాలన తొలగెంచడానకి
లేదా కూలిచ వేయడానకి
కార్ణమవుతుెంది. ఉపవిభాగెం (1) మరియు భూమిన
మెంచి క్స్విింలో మరియు
శుప్రభమైన క్స్థతి
ి లో
పునరుదధరిెంచెండి.
IFC మార్ ాదర్శ కాలలో ఇవి
ఉనాి ిం:

▪

ప్రగామాలోయ అద్దద
వసతి కూడా
లలిప ెంచవచుచ ;

▪

గదులు ప్రాెంతెంలో
సెందర్భ ెంలో అధిల
ఉష్ణోప్రగత ఉెంచడెం
రూపలలప న
చేయాలి

▪

ప్రపథమ చికిత్
పెటెన
్ లివిెంగ్
కావ ర్ ్ర్్ క్లో
అెందిెంచాలి;

▪

ఎలిప జి గాూ స్క
సౌలర్ూ ెం మరిెంత
కాక్టెండా లటెల
్
మొదలైనవి
ఉపయోగెం లెంటే
వెంట ప్రపయోజనెం
కోసెం వ్యడాలి

వన్ర్సల సామరా ్ ం మరియు కాలుషా నివారణ
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ESIA నవేదిల ప్రపకార్ెం, AASPL

సై్ వదద బోర్ బావులన

అతూ వసర్ ప్రపయోజనాల కోసెం

వూ వస్విపెంచడానకి భవిషూ తుు
ప్రపణాళిలలై సమాచార్ెం ERM తో

సై్ వదద ఏదైనా బోర్ బావిన
వూ వస్విపెంచడానకి మెందు ,

బోర్ బావి యొలక

తన సౌర్ విదుూ త్ క్ాయెం్క్లో
ఆ ప్రపదేశెంలో బోర్ బావులన

భాగస్వవ మూ ెం చేయబడలేదు

o
9.

ఏరాప ట్ట చేయాలన
యోచిసోు ెంది. అింనపప ట్టకీ,

సెంస్విపనక్ట మెందు

ఆెంప్రరప్రపదేశ ప్రపభుతవ ెం
ప్రగామీణాభివృదిధ శాఖ్ నెండి
అవసర్మైన
అనమతి ొెందాలి.

క్ల యింెం్ రృవీలరిెంచినట్టయగా,
బోర్ బావులు సైట్లయ ఇెంకా
వూ వస్విపెంచబడలేదు;
ప్రాజెక్ట ్ యొలక ప్రపణాళిల దశలో
2018 లో ESIA లో భాగెంగా

పరిసర్

AASPL పరిసరాల గాలి, శబెం
ద ,

ఒలస్వరి సమయెంలో కొ

పరాూ వర్ణెంై నరాా ణ కార్ూ లలాాల ప్రపభా

భూగర్భ జలెం మరియు

న

పరిసర్ గాలి, శబెం
ద ,

ఉపరితల నీట్ట ప్రాజెక్ట్ సై్

సమయెం నరాా ణెం కా

భూగర్భ జలాలు మరియు

వ్యని గురి ుెంచడానకి నరాా ణ దశలో పరిసర్
గాలి, శబెం
ద , భూగర్భ జలాలు మరియు

వదద పర్ూ వేక్షణ మరియు

లెం

ఉపరితల నీట్ట పర్ూ వేక్షణ

ఉపరితల నీట్ట పర్ూ వేక్షణ క్సల
ి ెంలో

సమీపెంలోన ఫైసలా

జరిగెంది.

నర్వ హెంచబడలేదు .

నర్వ హెంచడెం
మెంచిది ఒలస్వరి సమయెంలో
కొన
సమయెం నరాా ణెం కాలెంలో .

నరాా ణ దశక్ట నీట్టన ఇపస్థ

ట్టూ ెంలర్ నీట్ట సర్ఫరాదారులు రిజిసర్
్ ్ బోర్

భూగర్భ జలాలు మరియు /

నీట్ట ట్టూ ెంలర్ య

కాెంప్రట్టల ్ర్ వ్యటర్ ట్టూ ెంలర్ య

బావుల నెండి నీట్టన సెంప్రగహసుునాి రా
అన రృవీలరిెంచబడలేదు.

లేదా ఉపరితల నీట్టన

సర్ఫరాక్ట మెందు

దావ రా సేలరిస్వురు

సెంప్రగహెంచడానకి అధికార్ెం
ఉని కాెంప్రట్టలర్
్ య నెండి
వ్యటర్ ట్టూ ెంలర్ యన
గురి ుెంచడానకి మరియు
సీవ లరిెంచడానకి AASPL
ఉతుమమైన మారాాని
నరాధరిెంచాలి. ఇెంకా, సైట్టక
నీట్టన సర్ఫరా చేయడానకి
AASPL మరియు అధీలృత
కాెంప్రట్టల ్ర్ మరూ ఒల
ఒపప ెందెం క్టదురుచ కోవ్యలి;

వా ర ్ రదార్మ్ల నిరా హణ
10.

▪

కారిా ల శిబిరాల వదద

▪

నర్వ హణ నబెంరనలు, 2016

మరియు ప్రపదేశెంలో

ప్రపకార్ెం దేశీయ
వూ రాిలన ార్వేయడెంలేదు;

ఉతప తిు చేయబడిన
ఆహార్ వూ రాిలతో
సహా దేశీయ వూ రాిల
న భూమి గొింూ లో

▪

ఖ్ననెం చేస్థనట్టయ
నవేదిెంచబడిెంది. క్ల య
ింెం్ నవేదిెంచిన
ప్రపకార్ెం, 500 కిలోల
దేశీయ వూ రాిలు
www.erm.com
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▪

AASPL ఒల

2 నలల

అధీలృత విప్రకత దావ రా
సై్ వదద ఉతప తిు
చేయబడిన దేశీయ,
ప్రపమాదలర్ మరియు

నరాా ణ కార్ూ లలాాలు ప్రార్ెంభ

నరాా ణ వూ రాిలన

దశలో ఉని ెందున మరియు గత

ార్వేయడానకి మరియు

రెెండు నలలుగా మాప్రతమే

సై్ వదద ఉతప తిు

నర్వ హెంచబడుతుని ెందున,

చేయబడిన వూ రాిల

సై్ వదద ఉతప తిు చేయబడిన

రికారు్లన

నరాా ణ వూ రాిలు పరిమితెం

నర్వ హెంచడానకి స్థఫ్య

ల
క్ యింెం్: అయానా రెన్యూ వబుల్ పవర్ ప్రైవే్ లిమిటెడ్

20 జూలై 2020

S.N

రరిశీలన్

గాా ప్

సిఫార్స్

కాలధ్కమం

o

▪

సై్ వదద ఉతప తిు
చేయబడా్ిం.

మరియు ఇపప ట్ట వర్క్ట

క్ల యింెం్ దావ రా
నవేదిెంచారు,

ప్రపకార్ెం, నరాా ణ వూ రాిలన సై్

ార్వేయబడలేదు. నవేదిల
వదద ార్వేయడానకి ఇెంకా ఏ
విప్రకతన గురి ుెంచలేదు ;

సెంఖ్ూ ప్రపమాదలర్
వూ రాిలు (వెంట్ట DG

రు్ చేయబడిెంది ;

▪

సై్ కాెంప్రకీ్ ఇ

క్ఫోయరిెంగ్ మరియు లవర్
రూఫ్ట ట్టప్ తో
నయమిెంచబడిన
ప్రపదేశెంలో భవిషూ తుులో

సె్ నెండి వ్యడిన
న్యన), తేదీ వర్క్ట

ఉతప తిు
చేయబడినపుప డు డిజి

సై్ వదద ఉతప తిు

సెట్టయ మరియు

చేశారు అధికార్ెం

ప్రట్టనా్ ఫ ర్ా ర్ య నెండి

అమా లెందారులక్ట

ఉపయోగెంచిన చమరు

అెందువలన

వెంట్ట ప్రపమాదలర్

ఒపప ెందెం సెంతలెం

వూ రాిలన నలవ
చేసుుెంది .

చేయాలి్ ఉెంది

సమాజ ఆరోగా ం, భధ్ద్త మరియు భధ్ద్త
11.

ప్రపసుుతెం ఈ ప్రాజెక్ట ్ నరాా ణ
దశలో ఉెంది, పెదద శబెం
ద , ధూళి
ఉదాారాలు, ప్రట్టఫిక్ట ర్దీద

క్ల యింెం్క్తో చర్చ ఆధార్ెంగా, సై్ EPRP

మొలక ల నరాా ణెం మరియు

క్స్వినల సమాజానకి తెలియజేయబడలేదన
అర్ ిెం.

కార్ూ లలాాలతో వ్యరి

2 నలల

సమసూ లన అర్ ిెం

మొదలైన వ్యట్టకి

చేసుకోవడానకి మరియు

సెంబెంధిెంచిన ఆఫ్టక్సై్

అతూ వసర్ విధానాలక్ట

ప్రపమాదాలు లేదా సమాజెంై

సెంబెంధిెంచి వ్యరిన

ప్రపభావ్యలు ఉనాి ిం. ఈ

లమూూ నక్ చేయడానకి

దశలో ప్రాజెక్ట ్ కోసెం రోజువ్యరీ

సమీప సమాజెంలోన

ప్రట్టఫిక్ట ఉదూ మెం ప్రాజెక్ట ్ టీెం

నవ్యస్థతులతో సెంప్రపదిెంపులు

వ్యహనాలు, అజెక్ట్ మెషిన్ ,

జర్పెండి;

జెస్థబి మొదలైనవి రోజుక్ట
రెెండుస్వరుయ / మూడుస్వరుయ

ప్రట్టఫిక్ట ర్దీద మరియు

అప్రపోచ్ రోడ్ గుెండా
వెళుతునాి ిం.

నవ్యరిెంచడానకి ESIA లో

సమాజానకి వచేచ ప్రపమాదాని
అెందిెంచిన క్ాయెం్ కోసెం
సై్ ప్రట్టఫిక్ట నర్వ హణ
ప్రపణాళిలన అనసరిెంచాలి;
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వెర్ షన్: 2.0

ప్రాజెక్ట ్ నెం : 0557252

ల
క్ యింెం్: అయానా రెన్యూ వబుల్ పవర్ ప్రైవే్ లిమిటెడ్

20 జూలై 2020

ా గా కింది దేశాలు మరియు భూభాగాలలో 160 కి ైగా కార్మా లయాలు
ERM కి ధ్రరంచవాా రం
ఉన్నన యి
అరె జెంటీనా
ఆప్రసేలి
్ యా
బెలియ
జ ెం
ప్రబెజిల్
క్సనడా
చిలీ
చైనా
కొలెంబియా
ప్రఫ్యన్్
జర్ా నీ
ఘనా
గుయానా
హాెంగ్ కాెంగ్
భార్తదేశెం
ఇెండోనేషియా
ఐరాయెండ్
ఇటలీ
జాన్
లజాఖ్స్్ ాన్
క్సనాూ
మలేషియా
మెకి్ కో
మొజాెంబిక్ట
మయనాా ర్

నదరాయెండ్్
న్యూ జిలాెండ్
నారేవ

పనామా
పెరు
పోలాెండ్
పోరుచ గల్
పూూ రో్ రికో
ర్పమేనయా
ర్ష్మూ
సెనగల్
స్థెంగపూర్
దక్షణ ఆప్రఫికా
దక్షణ కొరియా
సెప ింన్
సీవ డన్
స్థవ టరా
జ య ెండ్
తైవ్యన్
ట్టెంజానయా
థాింలాెండ్
యుఎఇ
యునైటెడ్ కిెంగ ్మ్
యునైటెడ్ క్సే్
్ ్
వియతాి ెం

4 వ అెంతసుు, డిఎల్ఎఫ్ట సైబర్ స్థటీ
గురాావ్, ఎన్ ఆర్ - 122002
టెల్: 91 124 417 0300
ఫ్యూ క్ట్ : 91 124 417 0301
www.erm.com

ERM ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
భవనెం 10A
www.erm.com
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