
 

Enclosure 2 

 

తొలి పర్యావరణ సంబంధతి పర్శిీలన   

  

  

   

డాక్యామ ంటు స్థితి: ముసయయిదా  
ప్యాజెక్యు  నంబరు: 48434   

స్ెపెుంబర్ 2016  

  

  

   
  

   

IND: వ ైజాగ్- చెన ైై ప్యరి్శ్యామిక్ నడవయ   
అభివృదిి  కయరాక్మాము (విస్థఐస్థడిపథ)   
నాయుడుపేట ఆర్ిిక్ మండలి ఉప పథక్ము – నాయుడుపటే ప్యర్శి్యా మిక్ క్లసురు కొరక్య వృదిికయరక్ వినియోగ స్వేలయ   
  

 కయరానిర్యాహక్ సయర్యంశము 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

ఆస్థయా అభివృదిి  బ్ాంక్ కొరక్య ఆంధ్పాదాేశ్ పభాుతాముచ ేతయారు చేయబడినది.  



 

ద్రవ్యము సమరూపకతలు  
       (మార్ిి 08, 2016 నాటకిి)   
 
  ద్వాాము యూనిట్   –   భ్రతీయ రూప్యయి (రు.)   
  రు1.00   =   $0.0149  

  $1.00   =   INR66.9940   

   

ADB   
APIIC    

-  
-   

ఆస్థయా అభివృదిి  బ్ాంక్య(ఏషథయన్ డవెలప మ ంట్ బ్ాంక్)   

ఆంధ్పాదాశే్ ప్యర్శి్యా మిక్ మర్యిు మౌలిక్వసతుల సంసి లిమిటడె్  

 BGL      -   భూమట్ు నికి దిగువన   

BOD     -   బయలాజిక్ల్ ఆకిిజనె్ డమిాండ్   

 BIS      -   బూార్ో ఆఫ్ ఇండియన్ సయు ండర్్   

CPCB    -   క ంద్ ాకయలయష్ా నియంతణా మండలి   

 DO      -   క్ర్గిిన ఆకిిజన్   

 DoE      -   పర్యావరణము యొక్క విభ్గము   
PMC    -   ప్యాజెక్యు  యాజమానాము సలహాదారు   

 EA      -   అమలయ చయేు సంసి   

 EIA      -   పర్యావరణ పభా్వ విశ్లలష్ణ   

EMP     -   పర్యావరణ  యాజమానా పణాాళిక్    

EMoP    -    పర్యావరణ  పరావేక్షణ పణాాళిక్   

ESO     -   పర్యావరణ మర్యిు భద్తాా అధికయర్ి   
GoAP     -   ఆంధ్పాదాశే్ పభాుతాము   

 GoI      -   భ్రత పభాుతాము   
 IEE      -   తొలి పర్యావరణ సంబంధతి పర్శిీలన    

 IMD      -    భ్రతీయ వయతావరణశ్యస్ర విభ్గము   
 IS      -   భ్రతీయ పమాాణము   

MFF     -   మల్టు ట్ాంచ్ ఫెనైానిియల్ ఫసె్థలిటీ   
MoEF    -   పర్యావరణము మర్ియు అడవుల మంతితాా శ్యఖ   

MSL     -   సగటు సమద్మాటుము   
 MW      -   మ గయ వయట్   

NGO     -   పభాుతేాతర సంసి   

 NOx      -   న ైటరా జనె్ యొక్క ఆకెసిడుల    
APIIC     -   ప్యాజెక్యు  అమలయ పమాాణము   



 

 RF      -   ర్ిజరుాడు అడవి   

ROW    -   ర్ెసట్ ఆఫ్ వ ే  

PMSC     -   ప్యాజెక్యు  యాజమానాము మర్యిు పరావకే్షణ సలహాదారు   
SPCB   -   ర్యష్ు ర కయలయష్ా నియంతణా మండలి   

SPM     -   సస్పెండడె్ ప్యర్ిుక్యలేట్ మాాటర్   

 SO2      -   సలఫర్ డయాకెసిడ్   

 SSI      -   చినై తరహా పర్శిామలయ   
     

   

గమనిక్లయ  

(i) ఈ ర్ిప్ో రుు లో, “$” అనగయ యుఎస్ డాలరుల  అని అరిము.    
(ii) “INR” మర్ియు “Rs” అనగయ భ్రతీయ రూప్యయలయ అని అరిము.   

  



 

 

 

ఈ తొలి పర్యావరణ సంబంధతి పర్ిశీలన అనేద ి ఋణగాహీత యొక్క డాక్యామ ంటు. ఇంద్ులో వాక్్పరచబడని 

అభిప్యాయాలయ తపపనిసర్గియ ఆస్థయా అభివృదిి  బ్ాంక్య యొక్క డెైర్కె్ురల మండలి, యాజమానాం లేదా స్థబబంద ి

యొక్క అభిప్యాయాలయగయ భ్వించనవసరము లేద్ు మర్ియు సాభ్వర్ీతాా ప్యాథమిక్ సయి యివి అయి ఉండవచుి.    
   

ఏదేని దేశము యొక్క కయరాకా్మానిై గయనీ లేదా వయాహమును గయనీ తయారు చయేుటలో, ఏదనేి పథకయనికి ఆర్ిిక్ 

సహాయానిై అందించుటలో, లేదా ఏదేని నిర్ిిష్ు పదాశేము లేదా భౌగోళిక్ ప్యాంతమునక్య ఏదేని హో దా లేదా సూచిక్ 

క్లపనలో, ఏదేని పదాేశము లేదా ప్యాంతమునక్య చటుబది్త లేదా హో దాను క్లిపంచుటక్య ఆస్థయా అభివృదిి  బ్ాంక్య 
ఎటువంటి ఉదేిశామునూ క్లిగయిుండద్ు.   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

కారయనిర్ాాహక సార్ాాంశము  

1. ఆర్ిిక్ ఎద్ుగుద్ల మర్యిు ఉప్యధి అవకయశ్యల ఉతపనైమును ఉతే్జితం చేయుట కోసం, మౌలిక్ వసతుల 

అభివృదిి  మర్ియు ప్యలస్ ీమర్ియు సంసయి గత సంసకరణల కొరకెస ఆంధ్పాదాశే్ పభాుతామునక్య మది్తును ఇవయాలని 

విశ్యఖపటైం-చెన ైై ప్యర్ిశ్యా మిక్ నడవయ అభివృదిి  కయరాకా్మము (విస్థఐస్థడపిథ) పతాిప్యదసిు్ నైది.  
  

2. ఆంధ్పాదాశే్ ర్యష్ు రము యొక్క మొత్ం సముద్ ా తీరం వ ంబడ ి అటు ఉత్రం నుండి ద్క్షిణం వరక్ూ 800 

కిలోమీటరల మరే నడుసూ్  49.4 మిలియనల  జనాభ్ క్లిగియునై మర్యిు 160,205 చద్రపు కిలోమీటరల 
విస్ీ్రణముతో సయగ  విశ్యఖపటైం - చెన ైై  ప్యర్శి్యా మిక్ నడవయ (విస్థఐస్థ) వ ంబడ ితయార్ ీరంగము యొక్క ఎద్ుగుద్ల 

పెంపుద్లక్య విస్థఐస్థడపిథ సహాయము చసేు్ ంద.ి ఈస్ు కోస్ు ఆర్ిిక్ కయర్ిడార్ లొ VCIC ఒక్ భ్గం, ఇద ిభ్రతదేశం 
యొక్క మొద్టి తీరప్యాంతపు ఆర్ిిక్ కయర్డిార్, మర్యిు భ్రతదశేం యొక్క కొత్ కయరాకా్మాలయ అయిన “యాక్ు ఈస్ు 
ప్యలస్ీ” మర్యిు “మేక్ ఇన్ ఇండయిా“ లను భర్ోసయతొ ముంద్ుక్య తీసుక్యప్ొ యి ేకలీక్ ప్యత ాప్ో షథంచడంలొ చొరవ 

చూపడమ నైది.  “యాక్ు ఈస్ు ప్యలస్”ీ, భ్రత ఆర్ిిక్ వావసిను ఆగ ై య ఆస్థయా దేశ్యల అసో స్థయిేష్న్ యొక్క 
డెైనమిక్ పపాంచ ఉతపత్ి న ట్ వర్క లతో అనుసంధానం చసే్ ేఅభివృదిి  సయధించటంలో ఒక్ తొలి అడుగు.   
  

3. VCICDP తయార్ ీరంగ వృదిిలొ విస్రణక్య మర్యిు ఆంధ్ ాపదాశే్ ర్యష్ు రంలో అధిక్ నాణాత గల ఉదయాగయలను 
సృషథుంచి ఆంధ్ ాపదాేశ్ (GoAP) పభాుతాం యొక్క కొనసయగుతునై పయాతాైలను పయర్ి్ చయేుటలొ సహక్ర్సిు్ ంద.ి   

 

4. APIIC ప్యర్ిశ్యా మిక్ వావసయి పన తన అనుబంధ్ ప్యాజకె్యు ల అభివృదిి  చసేుకోవడం కోసం తొలి పర్యావరణ 

పర్కీ్ష (IEE) అనే ఒక్ పర్యావరణ పర్రిక్షణ అంచనా నివదేకి్ను VCICDP క ిపతాిప్యదించబడనిటిుది.  నాయుడుపటే 

ఎక్నామిక్ జోన్ పతాిప్యదిత వినియోగ స్వేలయ పెంపొ్ ందించుట IEE క ివర్ి్సు్ ంది.    
  

ఈ IEE లక్షయాలలొ, (i) కిలష్ుమ నై వయస్వయలను, వయటలిొ ప్యాముఖాత క్లిగనివయటిని క్నుగొనడం మర్యిు స్థఫయరసు 
చేస్థన చరాలను తలెియపరచుట; Ii) చపేటిున పర్యావరణ అంచనాలతో క్ూడని జాతీయ మర్ియు సయి నిక్ 

చటుపరమ నై మర్ియు సంసయి గత ముసయయిదాను అందించుట; iii) అపపటకి  పభా్వములో ఉనై అనుబంధ్ ప్యాజెక్యు  
ప్యాంతాల భౌగోళిక్, పర్యావరణ, సయంఘకి్ మర్యిు తతాకల పర్సి్థ్తి, సంబంధిత సౌక్ర్యాల యొక్క సమాచార్యనిై 

అందించుట;  (iv) పభా్వములో ఉనై అనుబంధ్ ప్యాజెక్యు  ప్యాంతాల అనుక్ూల మర్ియు పతాిక్ూల, పతాాక్ష మర్ియు 
పర్ోక్ష భౌతిక్, జీవ, సమాజ ఆర్ిిక్ మర్యిు భౌతిక్ సయంసకృతిక్ వనరులక్య సంబంధించిన అంచనా చయేుట; v) నష్ు 
తీవతా నివయరణ చరాలయ మర్యిు తగిగంచ సయధ్ాం కయని ఏమ నైా అవశ్లష్ పతాిక్ూల పభా్వయలను తెలయసుకోనుట; (vi) 

              నిమగైము చయేడానికెస ప్యాజెక్ు డిజెనై్ సంద్రభంగయ చపేటిున పకాిాయను మర్ియు అనుక్యనై ర్ీతిలో 
సమాచార వ లలడ ిచరాలను మర్ియు బ్ధతి వాక్య్ లతో సంపదాింపులను చేపటుు  పకాిాయను వివర్ించుట మర్యిు 
ప్యాజెక్యు  అమలయలో వయరు ప్యలొగ నలేా సయనుక్ూలపరచుట; (vii) పర్యావరణ పనితీరు పె ైఫథర్యాద్ుల పర్షి్కర్ించట్నిక ి

అనుబంధ్ ప్యాజెక్యు  యొక్క ఫథర్యాద్ుల పర్ిష్యకర యంతాాంగ విధానం గుర్ించి  వివర్ంిచుట; (viii) పర్యావరణ 

పతాిక్ూల పభా్వయల వలన క్లిగ  నష్యు ల తీవతాను నివయర్ించుట, తీవతా తగిగంచుట లేదా నష్ు పర్ిహారం చలెిలంచుట 



 

వంట ిచరాలయ గుర్ించి తలెియచేయుట; (ix) తపపనిసర్ి పర్సి్థితులను ప్యారంభద్శలోనే పరావకే్షణ చరాలయ మర్ియు 
నివదే్న పది్తులయ దాార్య నిర్యి ర్ించి నివయరణ చసే్ే విధానాలయ; మర్యిు (x) నష్ునివయరణ మర్ియు పరావేక్షణ వంట ి

చరాలయపె ైఎవరు బ్ధ్ుాలయ అనదేి గుర్ి్ంచుట.   

 

5. నిర్యాణానికి ముంద్ు మర్ియు మ రుగెసన మౌలిక్ సద్ుప్యయాలక్య సంబంధించి తీవ ావాతిర్ క్ పభా్వయలను 
గుర్ి్ంచారు, కయనీ అనుబంధ్ ప్యాజెక్యు  లేదా ప్యాంతాల పరంగయ ఎటువంటి శ్యశాత పర్యావరణ పభా్వయలయ గుర్ి్ంచలేద్ు.  
నష్ు నివయరణ చరాలోల  ఆమోద్యోగామ నై సయి యిక ిఅనిై పతాిక్ూల పభా్వయలయ తగిగంచడానికి అభివృదిి  చయేబడా్ యి.  

ఈ ఇంజనీర్ింగ్ అంశ్యలక్య సంబంధించినవి బ్ధ్ాతగల నిపుణులతో చర్ిి ంచబడా్ యి మర్యిు దీని ఫలితంగయ కొనిై 

విధానాలయ ఇపపటిక  మౌలిక్ వసతుల నమూనాలో చరేిబడా్ యి.  ఈ పభా్వయల మర్యిు వయట ిప్యాముఖాతల సంఖా 
ఇపపటిక  రూపక్లపన సవరణల దాార్య తగిగంచబడింద్ని దనీి అరిం.   
 

6. పజాాభిప్యాయము మర్యిు సూచిత సలహా ఈ ర్ెండు సంబంధిత పజాా భ్గసయామా పకాిాయలో 
వయట్దారులను అనుబంధ్ ప్యాజెక్యు  రూపక్లపన మర్యిు అమలయలో తీసుకొనద్లచినటుల  ప్యాజకె్ు వివరంగయ 
రూపక్లపన మర్యిు IEE ఖర్యరు సమయంలో పర్ిగణ ంచబడింద.ి  బ్ధతి పజాలయ సంపదాింపుల కోసం సమాచార 

బహరిగత చరాలయ మర్ియు సంబంధతి పకాిాయలయ ప్యాజెక్ు అమలయ సమయంలో వయరు ప్యలొగ నడానిక ి సులభతరం 
అయిేాలా సయనుక్ూలం చేయడమ ైనది.    
  

7. అనుబంధ్ ప్యాజకె్యు  ఫథర్యాద్ుల పర్ిష్యకర యంతాాంగం ప్ౌరులయ తమక్య జర్గిిన అనాాయాలక్య పర్ిసయకరం 
కోసం ఒక్ వదేకి్ అందించడానిక ిమర్ియు పర్యావరణ పనితీరు గుర్ించి ఫథర్యాద్ులయ పర్షి్కర్ించట్నిక ిఅనియత 

మర్ియు నియత చాన ల్ి, సమయ నిర్ ిశ విధానంతో మర్యిు ఇతర యంతాాంగం పనిచయేడమ ైనద.ి    

  

8. చక్కని పర్యావరణపరంగయ సర్యిి ైన అనుబంధ్ ప్యాజెక్ు నిర్యాణము మర్ియు APIIC, PMU, PMSC 

మర్ియు కయంట్ాక్ురుల  మధ్ా సమరివంతమ నై క్మూానిక ష్న్ ఉండటేటుల   EMP మారగనిర్ ిశం చసేు్ ంది.  (i) 

కయరాక్లాప్యలయ ఒక్ బ్ధ్ాతాయుతంగయ మర్యిు హానిక్రం కయని పది్తిలో చేపటటుటటుల  EMP నిర్యి ర్సిు్ ంద;ి (i) స్ెైట్ 

యంద్ు పర్యావరణ పనితీరు యొక్క కొలత మర్ియు పరావేక్షణ ప్యారంభించడానిక ి ఒక్ అనుక్ూల, సయధ్ామ ైన 

మర్ియు ఆచరణలోఉనై పని సయధ్నం అందిసు్ ంద;ి (Ii) అనుబంధ్ ప్యాజకె్ు కొసం నిరాహించిన అనేాష్ణలయ 
మర్ియు పర్యావరణ అంచనా స్థఫయరసుల అమలయ చయేుటక్య సర్ెసన మారగనిర్ ిశం మర్యిు నియంతణా చేయటం; 
(iii) అనుబంధ్ ప్యాజకె్ు పె ైపర్యావరణ పభా్వం తగిగంచడానిక ిసహక్ర్ించే నిర్ిిష్ు చరాల అవశాక్తక్య సంబందించిన 

వివర్యలయ; మర్యిు (iv) భద్తా స్థఫయరుిలక్య క్టుు బడి ఉండేలా.   
  

9. కయంట్ాక్ుర్, APIIC సమీక్ష మర్ియు అనుమతి కొసం, స్ెైట్ పర్యావరణ పణాాళిక్ (SEP)తొ సహా (i) 

పతాిప్యదతి స్ెటైుల  / సయి నాలయ నిర్యాణ పనులయ కోసం శిబిర్యలయ, నిలా ప్యాంతాలయ, ద్ూర రహదారులయ, నిర్ ిశిత 

ప్యాంతాలయ, గటిుయి నై మర్యిు హానికయరక్ వార్యి లను ప్యరవయేు ప్యాంతాలయ కొసం; (ii) ఎటువంట ి గణనీయమ నై 



 

పర్యావరణ పభా్వయలయ పడక్యండా నిర్ిిష్ు  తీవతా తగిగంచ ే చరాలయ తీసుకొనలేా EMP నిర్యి ర్ించకొవయలి; (iii) SEP 

పకాయరం పరావేక్షణ కయరాకా్మానిై; మర్ియు (iv) SEP అమలయ కోసం బడెెట్.  SEP అనుమతి లేక్యండా ఏ విధ్మ ైన 

పనులయ చపేటుడానికి వీలయలేద్ు.     
  

10. EMP /ఆమోద్ం ప్ొ ందని SEP యొక్క ఒక్ నక్లయ పతాిని ఎలలపుపడు నిర్యాణప్యాంతంలో ఉంచబడుతుంది.   
స్ెైటు లో పనిచసేు్ నై కయంట్ాక్ురుల  అంద్రూ EMP క ిక్టుు బడ ిఉండ ేవిధ్ంగయ చసేూ్ , బిడ్ మర్యిు ఒపపంద్ం పతాాలోల  
వయర్నిి చరేిడమ నైది.  అసమాతి, లేదా ఏరక్మ నై విచలనం, ఈ పతంాలోని పర్సి్థితులను ప్యటించక్ప్ో వటం 
సమాతికి సంబంధించిన ఒక్ వ ఫైలామును ఏరపరుసు్ ంద.ి     

  

11. అనుబంధ్ ప్యాజెక్ు గణనీయమ నై పతాిక్ూల పభా్వయనిై క్లిగంిచే అవకయశం ఉండద్ు ఎంద్ుక్ంటట:  (i) చాలా 
వరక్య వాకి్గత భ్గయలయ పధాానంగయ, సూటగియ నిర్యాణ మర్యిు నిరాహణక్య  పర్ిమితం కయవటం, కయవున దాని 

పభా్వం ప్యాంతీయంగయ ఉంటుంది; (Ii) అనుబంధ్ ప్యాజకె్ు ప్యారంభ ద్శలో చాలా సంద్ర్యభలలో అంచనా నియమాలయ, 
నిర్యాణ పకాిాయక్య ప్యాంతాలక్య సంబంధ్ంచిన పకాిాయలయ, కొనిై నిర్యాణ ప్యాంతాలోల  అవర్ోధాలయ, మటిు తీయుట 

మర్ియు నిలా చయేుట మర్యిు పమాాద్క్ర వార్యి లను రవయణా; మర్ియు (iii) ప్యర్శి్యా మిక్ ప్యాంతంలో ఉనైంద్ున 

మర్ియు భూగోళ జీవవ వైిధాాలపె ైపతాాక్ష పభా్వం చూపద్ు.  తీవ ాపతాిక్ూల పభా్వయలయ ప్యాజెక్యు  డిజెనై్, నిర్యాణం 
మర్ియు ఆపర్ ష్న్ లతో ముడపిడ ిఉనాైయి.  సర్ెసన ఇంజనీర్ింగ్ డజిెైన్ ప్ొ ంద్ుపరచడం దాార్య లేదా తీవతా తగిగంచ ే

చరాలయ మర్యిు విధానాలయ అనువర్ి్ంపచయేటం జరుగుతుంది.     
 

పతాిప్యదతి నాయుడుపటే క్లసుర్ లో నాయుడుపటే MPSEZ, IP- నాయుడుపటే మర్యిు IP-అత్ివరం ప్యాంతాలయ 
ఉంట్యి.  పర్యావరణ అనుమతి (EC) క్లసుర్ యొక్క పతాి భ్గయనికీ విడ ి విడిగయ వర్ి్ంపజ యడమ నైద.ి  

నాయుడుపేట MPSEZ క్య పర్యావరణ కిలయర్నె్ి లభించింద.ి IP-అత్ివరం కోసం MoEF&C యంద్ు గల 

పర్యావరణ మూలాాంక్నం క్మిటీ ప్యాజకె్ు యొక్క పర్యావరణ కిలయర్నెుి జార్ీ కోసం స్థఫయరసు చసే్థంది మర్ియు 
అంద్ుక్య సంబంధించిన ఆదశే్యలయకెస ఎద్ురుచూసో్ ంది.  కయగయ, IP - నాయుడుపటే కోసం, పజాా విచారణను స్ెపెుంబర్ 

20, 2016 న జర్పిథ దాని ఆధారంగయ డాాఫ్టు  EIA నివదేిక్ను నవీక్ర్ించడం మర్ియు ఆమోద్ం కోరుతూ MoEF&C 

క్య సమర్పించడం జరుగుతుంది.  
 

 

12. అంద్ువలన ADB SPS పకాయరం, అనుబంధ్ ప్యాజెక్యు ను పర్యావరణ పరంగయ బి క టగరి్ిగయ 
వర్ీగక్ర్ించడమ నైద ికయబటిు పర్యావరణ పభా్వపు అంచనా చయేవలస్థన అవసరం లేద్ు.    

 

 

  


