VISAKHA CONTAINER TERMINAL Pvt. Ltd

విశాఖ కంటైనర్ టర్మినల్
International Finance Corporation
2121 Pennsylvania Avenue NW
Washington, D . C. 20433
Attention:
IFC
CES
Department
Directo r

అంతర్జాతీయ ఫైనాన్స్ కజర్పొర్ేషన్స
2121 పన్స్ల్వేన్సయా ఎవెన్యూ ఎన్స డబ్ల్
య ూ
వజషంగ్టన్స, డి . స. 20433
Attention: IFC CES Department Director

గ్మన్సక: ఐ ఎఫ్ స స ఇ యస్ శజఖ డ ై ర్ ె క ట ర్
Environmental and Social Review Summary (ESRS) land Environmental and Social Action (ESAP) for the
VCT II (VCT II) ("the Project") of Visakha Container Terminal Pvt. Ltd.

విశాఖ కంటైనర్ టర్మినల్ యొకక " ప్రాజెక్ట్" VCT II (VCT II) కొరకు పర్ాావరణ మర్మయు సామాజిక ర్మవయా
సార్ాంశం (ESRS) మర్మయు పర్ాావరణ సామాజిక చరా (ESAP)
We hereby confirm that we h a v e reviewed the E n v i r o n m e n t a l and Social Review Summary
and the Environmental a n d Social Action Plan document(s) delivered to us on 10 Mar 2019 in relation to the
Project. Please take this letter to confirm that:

పర్జూవరణ మర్ియు సజమాజిక సమీక్షా సజర్జంశం మర్ియు ప్జాజెక్టట కు సంబ్లంధంచి 10 Mar 2019 నాడు మాకు
డలివర్ీ చేయబ్లడడ పర్జూవరణ మర్ియు సో షల్ యాక్షన్స ప్జయన్స డాకుూమంట్ (ల్ు) గ్ుర్ించి సమీక్షించామన్స మం
ధృవీకర్ిసు తనానం.ఈ విషయాన్సన ధృవీకర్ించడం కొరకు దయచేస ఈ ల్వఖన్త తీసతక ండి:
•

We approve the text of the ESRS and ESAP;

•

We have no objection to the release of the ESRS and ESAP to IFC’s Board of Directors;

•

We have no objection to the ESRS and ESAP being made available to interested parties (including the
general public) through its placement in IFC's Disclosure Portal, and appropriate World Bank Group
country offices;

•

•

We understand that if the ESRS or ESAP needs to be updated to reflect the final understanding of
environmental and social issues and mitigation measures with IFC, the revised text will be issued to us for
prior approval.
We also confirm that we have no objection to the public disclosure of the following plans and documents
listed at the end of this letter.

•

ESRS మరియు ESAP యొక్క టెక్టట్ న్త మేము ఆమోదించాము;

•

IFC యొక్క బో ర్డు డైరెక్్ర్ల క్ు ESRS మరియు ESAP విడుదలకి ఎటువింటి అభ్యింతరరలు లేవు;

•

ESRS మరియు ESAP ల్ు IFC యొక్క బహిర్గత ప్ో ర్్ల్ ద్ాేర్జ, ఆసకిి గల ప్రరట్లక్ు (సరధార్ణ ప్ాజలతో
సహా) మరియు ప్ాప్ించ బ్యింక్ట గర
ూ ప్ ద్ేశజల్ కరరరయలయాలలల అిందుబ్టులలకి తీసుక్ురరవడానికి మాక్ు
ఎటువింటి అభ్యింతర్ిం లేదు.

• ప్రరయవర్ణ మరియు సరింఘిక్ సమసయల యొక్క తుద అవగరహన మరియు IFC తో ఉప్శమన
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చర్యలను ప్ాతిబింబించడానికి ESRS లేదా ESAP నవీక్రిించబడాలింటే, సవరిించిన టెక్టట్ ముిందసుి
అనుమతి కోసిం మాక్ు జారట చేయబడుతుిందని మేము అర్థిం చేసుక్ున్ాాము.
• మేము ఈ లేఖ చివరిలల జాబతా చేయబడిన కిింద ప్ాణాళిక్లు మరియు ప్తాాల బహిర్ింగ ప్ాక్టనక్ు
ఎటువింటి అభ్యింతర్ిం లేదని క్ూడా మేము నిరరారిించాము.
Performance
Standards
Group EHS Guidelines

on E n v i r o n m e n t a l

and

Social

Sustainability

and

World

Bank

పర్ాావరణ పనితీరు పరమాణాలు మర్మయు సామాజిక జీవనాధారము మర్మయు ప్ాప్ించ బ్యింక్ట గర
ూ ప్ EHS
మార్గ దర్శకరలపై ప్నితీర్డ ప్ామాణాలు

We confirm that we have received copies of the IFC Performance Standards on Environmental and Social
Sustainability dated January 1,2012 (the Performance Standards), the World Bank Group Environmental Health
and Safety General Guidelines 2007 and the World Bank Group Environmental Health and Safety Guidelines
for Ports, Harbors, and Terminals, 2017.

జన్వర్ి 1, 2012 (పన్సతీరు పామాణాల్ు), వరల్డ బ్ల్ూంక్ట గ్్
ూ ప్ ఎన్సేర్జన్స మంటల్ హెల్ు అండ్ సేఫ్ట జన్రల్
మారగ దరశకజల్ు - 2007, ప్ో రుటల్ు, నౌకజశూయాల్ు మర్ియు టెర్ిిన్ల్్ కొరకు గ్్
ూ పు పర్జూవరణ ఆర్ోగ్ూ, భదాతా

మారగ దరశకజల్ు - 2017 మర్ియు పాపంచ బ్ల్ూంకు ద్ాేర్జ పర్జూవరణ, సజమాజిక సి రతేం మీద IFC పన్సతీరు
పామాణాల్ కజపటల్న్త అందతకునానం అన్స మం ధృవీకర్ిసు తనానం.
We understand that all the Performance Standards are applicable or may become applicable to the Project, and
that we will be required to demonstrate adherence to them in due course. We also understand that IFC require
compliance with local regulatory requirements a n d that we will be asked to demonstrate that compliance.

అన్సన పన్సతీరు పామాణాల్ు వర్ిుంచబ్లడతాయి ల్వద్ా ప్జాజెక్టట కు వర్ిుంచబ్లడవచతు అన్స మం అరిం చేసతకునానం
మరియు ద్ీన్స వల్య మము వజటికి కటటటబ్లడి ఉన్నటట
య గజ పాదర్ిశంచాలి్ ఉంటటంద్. IFC సజిన్సక న్సయంతాణ
ఆవశూకతల్న్త ప్జటించడం అవసరం అన్స మర్ియు ఆ కజంపయ యన్స్ న్స పాదర్ిశంచడం కొరకు మం జవజబ్లుద్ార్ీ
అన్స కూడా అరిం చేసతకునానం.
Signed On behalf of: Visakha Container Terminal Pvt. Ltd.

విశజఖ కంటెైన్ర్ టెర్ిిన్ల్ తరఫున్ సంతకం చేసన్వజరు:
Anil Narayanan, Dy COO
అన్సల్ నార్జయణన్స, డిపయూటీ స ఓ ఓ
cc: IFC Corporate Relations Unit (CRU); CESI Lead Environmental & Social Specialist (LESS); and lFCDocs'
Disclosure Folder

cc: ఐఎఫ్ ఎస్ కజర్పొర్ేట్ ర్ిల్వషన్స్ య్న్సట్ (CRU);CESI పాధాన్ పర్జూవరణ & సజమాజిక సొషలిసతటల్ు
(తకుువ);మర్ియు lFCDocs యొకు వెల్యడి ఫో ల్డ ర్
ఎస్ఆర్ఎస్/ఎఎప తోప్జటటగజ వెల్యడించబ్లడడ ప్జాజెక్టట డాకుూమంట్ ల్న్త జాబితా చేయండి.
1) పర్జూవరణ పాభ్వ మద్ంపు (EIA) ఇపొటికే ఉన్న సదతప్జయం యొకు ఆధతన్సకీకరణ కొరకు మర్ియు జుల్ ై
2015 నాడు విశజఖపటనం ప్ో రుటల్ో కొతు సదతప్జయం యొకు అదన్ంగజ అధూయన్ం.

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL REVIEW SUMMERY
ఎన్సేర్జన్స మంటల్ అండ్ సో షల్ ర్ివయూ మర్ియు సజర్జంశం
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Project Description
ప్జాజెక్టట వివరణ
Visakha Container Terminal Private Limited ("VCTPL" or the "Company" or "Terminal")
is a joint venture between International Cargo Terminals & Infrastructure Pvt. Ltd. (formerly
known as United Liner Agencies of India (Private) Limited, a JM. Baxi Group Company)
and DP World. VCTPL, since June 2003, operates an all-weather container terminal (the
"Terminal I ") located in the Outer Harbor of existing operational multi cargo port operated by
Visakhapatnam P o r t Trust ("VPT") on the East coast of India. VPT has in all 18 berths in the
inner harbor and seven berths in the outer harbor. VCTPL's existing container terminal is one
of the seven berths in the outer harbor. VPT is in the process of modernizing its existing iron
ore handling operations, adding new berths/facilities f o r Enhancing cargo handling capacity in
the inner harbor, and extending existing container terminal in the outer harbor. The proposed
extension of container berth has been awarded as a 30-year concession by VPT to VCTPL to
develop, operate & maintain a 395-meter extension of the existing 449m berth/container
t erm i nal ("VCT II" or the "Project” or "Terminal 2"). EPC contracts for the project are In
the process of being finalized. Construction period is 24 months and is expected to commence
from May 2019. IFC is considering extending an A loan to VCTPL to part. Finance the
project.
విశరఖ క్ింటెైనర్ టెరిినల్ పవ
ై ేట్ లిమిటెడ్ ("VCTPL" లేదా "క్ింపనీ" లేదా "టెరిినల్") ఇింటరనాషనల్ కరరగగ
టెరిినల్్ &

ఇన్ారాస్క్
ర చర్ పావేటల మధ్య జాయింట్ వించరరగ చప్పవచుచ. లిమిటెడ్ (గతింలల యున్ైటెడ్ లిన్ేర్

ఏజనీ్ల ఆఫ్ ఇిండియా (పవ
ై ేట్) లిమిటెడ్, .ఎమ్.బ్కి్ గర
ూ ప్ క్ింపనీ) మరియు DP వర్ల్ు గర పిలువబడిింద.
జూన్ 2003 నుిండి, VCTPL, ఔటర్ లల ఉనా అనిా వరతావర్ణ క్ింటెైనర్ టెరిినల్ ("టెరిినల్ I") ను
నిర్వహిసి ుింద విశరఖప్టాిం ప్ో ర్్ టాస్ట్ ("VPT") చేత నిర్వహిించబడుతునా ప్ాసి ుత కరరరయచర్ణ బహుళ కరరగగ
న్ౌకరశూయిం యొక్క న్ౌకరశూయిం భ్ర్తదేశిం యొక్క తూర్డప తీర్ిం. VPT అింతర్గ త న్ౌకరశూయింలల 18 బెర్ిలలలనూ,
బయటి హార్బరగల ఏడు బెర్ిలలలనూ ఉింద. VCTPL యొక్క ప్ాసి ుత క్ింటెైనర్ టెరిినల్ బ్హయ న్ౌకరశూయింలల ఏడు
బెర్ిలలల ఒక్టి. VPT దాని ప్ాసి ుత ఇనుము ధాతువు నిర్వహణ కరర్యక్లాప్రలను ఆధ్ునీక్రిించే ప్ాకయ
ిూ లల ఉింద,
కొతి బెర్డలల / సౌక్రరయలను జోడిించడిం లలప్లి ఓడరనవులల కరరగగ హాయిండిల ింగ్ సరమరరాానిా మెర్డగుప్ర్చడిం, మరియు
బ్హయ న్ౌకరశూయింలల ఉనా క్ింటెైనర్ టెరిినలుా విసి రిించడిం. క్ింటెైనర్ బెర్ి యొక్క ప్ాతిప్రదత ప్ొ డిగిింప్ు VPT
దావరర ప్ాసి ుతిం ఉనా 449m బెర్ి / క్ింటెైనర్ టెరిినల్ ("VCT II" లేదా "ప్రాజెక్ట్" లేదా " టెరిినల్ 2 ") ప్రాజెక్ట్
కోసిం EPC ఒప్పిందాలు ప్ూర్ి యయయ ప్ాకయ
ిూ లల. నిరరిణ కరలిం 24 న్లలు మరియు ఇద మొదలవుతుింద మే 12,
2012. IFC ఒక్ VCTPL క్ు ఒక్ ర్డణానిా విసి రిించడానికి ప్రిశీలిసోి ింద. ప్రాజెక్్ుు ఆరిథక్ింగర ప్ో ా త్హిసి ుింద.
The project involves: construction of a berth (395 x 34 m); construction o f a 22 x 22 m
mooring dolphin; reclamation and filling (300 m x 470 m involving about 1 million m3 offill);
construction of 562 m rock bund; construction of heavy and light duty pavement (200 m x 375
m); 476 m storm water drainage system; and buildings including gate complex, workshop,
customs, diesel generator (DG) house, fuel station, fire pump room, compound wall,
administrative office and labor amenities. The
ఈ ప్ాణాళిక్లల: బెర్ి నిరరిణిం (395 x 34 మీ); 22 x 22 m mooring డాలిిన్ నిరరిణిం; ప్ునర్డదా ర్ణ
మరియు నిింప్డిం (300 m x 470 m లను సుమార్డ 1 మిలియన్ m3 ఆఫ్లల); నిరరిణిం 562 మీ. రరక్ట
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బ్యిండ్; భ్రట మరియు తేలిక్ప్రటి డూయటీ పేవిింట్ నిరరిణిం (200 m x 375 m); 476 m తుఫరను నీటి
ప్రర్డదల వయవసథ ; గనట్ కరింపల క్ట్, వర్క షరప్, క్స్ మ్్, డీజిల్ జెనరనటర్ (DG) ఇలుల, ఇింధ్న స్ే్షన్, అగిామాప్క్
గద, సమేిింట్ గగడ, ప్రలన్ా కరరరయలయిం మరియు కరరిిక్ సదుప్రయాలతో సహా భ్వన్ాలు.
Project will purchase and deploy: three ship to shore - rail mounted gantry/quay cranes
(RMQCs); nine eco-rubber tyred gantry cranes (e-RTGC); 24 internal transfer vehicles (lTVs);
five reach stackers; and one top lift truck. Terminal 2 will have in all 3108 twenty feet ground
slots (TGS) over a 6.58ha (65,800 m2 area). Terminal 2 will have a peak container throughput of
0.75 million TEUs. These facilities are envisaged within the existing outer harbor, no new land
acquisition is proposed for the project and no extension of/changes in existing breakwaters is
proposed on account of the project. VPT is in the process of making a common access road,
which will eventually be used to access its Future, berths in the proposed outer harbor to outer
harbor as and when that is built. This road will also provide access to Terminal 2 site. This
common access road is being built by widening an existing Road immediately outside and
adjoining VCTPL's boundary, which was the main access to the fishing Harbor and VPT's port
control building. Since VPT's plan for outer harbor to outer harbor is in very early stage of
conceptualization, t h e common access road is considered an associated facility of the project.
VPT has, for the common access road, taken back about 13,500 m2 ofland it had leased to
VCTPL, has taken some land from the Indian Oil tank farm area and has relocated to a nearby
place within the fishing harbor area, some fish auction/packing stalls, shops and a canteen that
were in the alignment of the common access road.

ప్రాజెక్ట్ కొనుగగలు మరియు విసి రిించిింద: మరడు ఓడ న్ౌక్ - రెైలు మ ింట్ కనన్
ూ / క్ూయ కనన
ూ ల ు (RMQCs); తొమిిద
ప్రరయవర్ణ ర్బబర్డ తడ్
ా కనూన్ కనన
ూ ల ు (ఇ-RTGC); 24 అింతర్గ త బదలీ వరహన్ాలు (lTVs); ఐదు చేర్డకోవడానికి
సర్క్ర్డల; మరియు ఒక్ ట్ప్ లిఫ్ల్ టాక్ట. టెరిినల్ 2 లల 6.58 హెక్రర్ల లల 3108 ఇర్వై అడుగుల గ్ూిండ్ సరలటు
ల (TGS)
ఉింటుింద (65,800 m2 ప్రాింతిం). టెరిినల్ 2 లల 0.75 మిలియన్ TEU ల యొక్క పీక్ట క్ింటెైనర్ నిర్గ మిం
ఉింటుింద. ఈ సౌక్రరయలు ప్ాసి ుతిం ఉనా బయటి న్ౌకరశూయిం ప్రిధలలన్ే ప్ాతిప్రదించబడాుయ, ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసిం కొతి
భ్రమిని కొనుగగలు చేయలేదు మరియు ఇప్పటికన ఉనా బరక్ట
ా వరటర్ల లల మార్డపలు / మార్డపలు ఏవీ లేవు. VPT
అన్ేద సరధార్ణ ప్రాప్యత ర్హదారిని తయార్డ చేస్ే ప్ాకయ
ిూ లల ఉింద, ఇద చివరికి దాని ప్రాప్యతక్ు

ఉప్యోగిించబడుతుింద ప్ాతిప్రదత వలుప్లి న్ౌకరశూయములల బయటి న్ౌకరశూయానికి బయలుదేరినప్ుపడు
మరియు నిరిిించబడినప్ుపడు. ఈ ర్హదారి టెరిినల్ 2 స్ైటుక క్ూడా యాకె్సుా అిందసుిింద. ఈ ఉమిడి
యాకె్స్ట ర్హదారి ఇప్పటికన విసి రిించడిం దావరర నిరిిించబడిింద వలుప్ల రగడుు వలుప్ల మరియు సమీప్ింలలని
VCTPL సరిహదుులల ఉింద, ఇద ఫిషిింగుక ప్ాధాన ప్రాపిి హార్బర్ మరియు VPT యొక్క ప్ో ర్్ నియింతాణ భ్వనిం.
వలుప్లి న్ౌకరశూయానికి బయటి హార్బర్ కోసిం VPT యొక్క ప్ాణాళిక్ భ్వన యొక్క ప్రార్ింభ్ దశలల ఉనాిందున,
సరధార్ణ యాకె్స్ట ర్హదారి ప్రాజెక్ట్ యొక్క అనుబింధ్ సదుప్రయింగర ప్రిగణించబడుతుింద. VPT, సరధార్ణ
యాకె్స్ట ర్హదారికి 13,500 m2 భ్రభ్గిం VCTPL కి లీజుక్ు ఇచిచింద, ఇిండియన్ ఆయల్ ట్యింక్ట వయవసరయ
ప్రాింతిం నుిండి కొింత భ్రభ్గరనిా తీసుక్ుింద మరియు ఫిషిింగ్ హార్బర్ ప్రాింతింలల సమీప్ింలలని ప్ాదేశరనికి
మార్చబడిింద, కొనిా చేప్ వేలిం / ప్రయకిింగ్ దుకరణాలు మరియు సరధార్ణ యాకె్స్ట రగడ్ యొక్క అమరిక్లల
ఉనా ఒక్ కరయింటీన్.
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The existing Terminal 1 has a quay length of 449 meters and a draught of 16.5 meters
alongside. The terminal is spread over 164,400 m2 and has 2412 TGS over a 7.5 ha (75000 m2
area). Further, Terminal 1 is equipped with modern container handling equipment, including
six RMQCs, ten RTGCs, five reach stackers (leased), one fork lift and 30 ITVs. Moreover,
Terminal 1 also has 360 reefer plug points, three 1250 kVA DGs for backup power, weigh
bridge, round the clock VHF communication, facilities for supply of fresh water to ships, two
full rake length railway siding, truck movement and parking areas, and IT infrastructure
providing computerized environment for all of the terminal activities. A 6-acre area has been
provided by VPT within the port premises to stack empty containers as part of the VCT-II
project.
ఇప్పటికన ఉనా టెరిినల్ 1 425 మీటర్ల ప్ొ డవు మరియు 16.5 మీటర్ల డాాఫ్ల్ డాాఫ్ల్ క్లిగి ఉింద. టెరిినల్ 164,400
m2 క్ింటే విసి రిించి, 7.5 హెక్రర్ల (75000 m2 ప్రాింతింలల) 2412 TGS క్లిగి ఉింద. ఇింకర, టెరిినల్ 1 లల ఆర్డ
RMQCs, ప్ద RTGC లు, ఐదు చేర్డకోవడానికి సర్క్ర్్ (కిరరయ), ఒక్ ఫో ర్క లిఫ్ల్ మరియు 30 ITV లతో సహా
ఆధ్ునిక్ క్ింటెైనర్ హాయిండిల ింగ్ ప్రిక్రరలు క్లిగివున్ాాయ. అింతేకరక్, టెరిినల్ 1 లల 360 రెఫర్ ప్ల గ్ ప్రయింటు
ల ,
బ్యక్ప్ ప్వర్ కోసిం మరడు 1250 kVA DG లు, వింతన బర్డవు, గడియార్ిం VHF క్మరయనికనషన్, ఓడలక్ు
తాజా నీటి సర్ఫరర కోసిం సౌక్రరయలు, రెిండు ప్ూరిి రనక్ట ప్ొ డవు రెైలేవ స్ైడిింగ్, టాక్ుక ఉదయమిం మరియు ప్రరికింగ్
ప్రాింతాలు, మరియు ఐటి మ లిక్ సదుప్రయాలు టెరిినల్ కరర్యక్లాప్రల కోసిం క్ింప్ూయటరటక్ర్ణ వరతావర్ణానిా
అిందసరియ. VCT-II ప్రాజెకోలల భ్గింగర ఖాళీగర ఉనా క్ింటెైనర్ల ను సర్క్ట చేయడానికి ప్ో ర్్ ప్రాింగణింలల 6-ఎక్రరల
విస్ీి ర్ణిం VPT దావరర అిందించబడిింద
The company has a container freight station (CFS) on a28 acre land leased from VPT located
about 12 km from Terminal 1. The CFS has leased 5 reach stackers, 4 hydra cranes, 1 empty
handler reach stacker and 40 external transport vehicles (ETVs) for transporting containers
from CFS to the Terminal 1. The CFS has 795 ground slots with 4 high stacking. Container
stuffing undertaken a t the CFS mostly involves ferro chrome, paper, and quick lime and agri
commodities.
టెరిినల్ 1 నుిండి 12 కిలలమీటర్ల దూర్ింలల ఉనా VPT నుిండి లీజుకిచిచన 28 ఎక్రరల భ్రమిపై ఒక్ క్ింటెైనర్ ఫట్
ై
స్ే్షన్ (CFS) ఉింద. CFS 5 సర్క్ర్్, 4 హెైడన్
ా కనన
ూ ల ు, 1 ఖాళీ హాయిండల ర్ చేర్డకోవడానికి సర్క్ర్ మరియు 40 బ్హయ

ర్వరణా వరహన్ాలు (ETV లు) CFS నుిండి టెరిినల్ 1 క్ు క్ింటెైనర్ల ను ర్వరణా చేయడానికి. CFS కి 4 అధక్
సర్కిింగల తో 795 గ్ూిండ్ సరలటు
ల ఉన్ాాయ. CFS లల చేప్టి్న క్ింటెైనర్ క్ూర్లు ఎక్ుకవగర ఫరగూ కోూమ్, కరగితిం
మరియు తవరిత సునాిం మరియు వయవసరయ ఉతపతు
ి లను క్లిగి ఉింట్య.

VCTPL receives about 30 full rake container trains per month and 600 container trucks everyday
by road directly from industries and CFSs. Post project, when Terminal 2 becomes operational,
container train traffic is expected to increase to about 60 trains per month and road container
inflow is expected to increase to about 1200 trucks per day. VCTPL has set up a pre-gate truck
parking area in a common service facility of 8.5 acre set up by VPT. This pre-gate is 6 km from
the Terminal 1 main gate. The registration formalities of each truck and biometric details of the
driver is completed in the pre-gate area. Trucks are called by VCTPL's security at the terminal’s
main entry gate in small batches of 10 trucks at a time to allow smooth flow of traffic on the main
road outside the terminal main gate. The container throughput from Terminal 1 is about 40,000
TEUs per month and 27 vessels arrive every month. Once Terminal 2 becomes operational, it is
expected that vessel traffic will increase to about 40 vessels a month.
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VCTPL రగజుక్ు 30 ప్ూరిి రనక్ట క్ింటెైనర్ రెైళల ల మరియు 600 క్ింటెైనర్ టాక్ుకలు రగజువరరటకి న్ేర్డగర ప్రిశమ
ూ లు
మరియు CFS ల నుిండి ర్హదారి చేర్డక్ుింటుింద. టెరిినల్ 2 ప్నిచేయక్ప్ో యన్ా, ప్రాజెక్ట్ క్ింటెైనర్ రెైలు ట్ాఫిక్ట
న్లక్ు 60 రెైళళక్ు పర్డగుతుిందని భ్విసుిన్ాార్డ మరియు రగజుక్ు 1200 టాక్ుకల వర్క్ు రగడుు క్ింటెైనర్ ప్ావరహిం
పర్డగుతుిందని భ్విసుిన్ాార్డ. VPT ఏరరపటు చేస్ిన 8.5 ఎక్రరల సరధార్ణ స్ేవ కనిందాింలల VCTPL ముిందుగర
గనటు టాక్ుకల ప్రరికింగ్ ఏరరపటు చేస్ిింద. టెరిినల్ 1 ప్ాధాన దావర్ిం నుించి 6 కిలలమీటర్ల ముిందు ఈ గనట్ ఉింద.
డవ
ై ర్ యొక్క ప్ాతి టాక్ుక మరియు బయోమెటక్ట
ిా వివరరల రిజిస్ే్ష
ర న్ ఫరరరిలిటీలు పీా-గనట్ ప్రాింతింలల
ప్ూర్ి వుతాయ.

టెరిినల్

మెయన్

గనట్

వలుప్ల

ప్ాధాన

ర్హదారిపై

ట్ాఫిక్ట

నునుపైన

ప్ావరహానిా

అనుమతిించడానికి ఒక్ సమయింలల 10 టాక్ుకల చినా బ్యచగల టెరిినల్ యొక్క ప్ాధాన ఎింటీా గనట్ వదు టీాటలను
VCTPL యొక్క భ్దాత దావరర పిలుసరిర్డ. టెరిినల్ 1 నుిండి క్ింటెైనర్ నిర్గ మాింశ న్లక్ు 40,000 TEU లు
మరియు 27 న్ాళాలు ప్ాతి న్లలల వసరియ. ఒక్సరరి టెరిినల్ 2 ప్నిచేయడిం జర్డగుతుింద, ఇద న్ౌక్ ట్ాఫిక్ట
న్లక్ు సుమార్డ 40 న్ాళాలకి పర్డగుతుిందని భ్విసుిన్ాార్డ.
.
Like in case of Terminal 1, in Terminal 2 also, the operations will primarily involve: (i)
loading/unloading of containers from ships/vessels and the associated operations; (ii)
loading/unloading of containers to/from road transport vehicles/trucks and container railway
trains; (iii) receipt and dispatch of containers in the terminal area; (iv) storage of containers;
(v) container survey activities; (vi) maintenance of equipment; and (vii) other activities such
as office/administrative functions. VCTPL is responsible for only shore side activities as
mentioned above. All marine side activities including berthing & securing of vessel,
bunkering, vessel waste management and interaction with master of vessel is undertaken by
VPT. VCTPL can currently handle 0.55 million TEVs of container and, with completion of
the expansion project, an additional 0.75] million TEV container can be handled.
టెరిినల్ 1 విషయింలల, టెరిినల్ 2 లల క్ూడా, కరర్యక్లాప్రలు ప్రాథమిక్ింగర ఈ కిింూ ద విధ్ింగర ఉింట్య: (i)
ఓడలు / న్ాళాలు మరియు సింబింధత కరర్యక్లాప్రలనుిండి క్ింటెైనర్ల ను లలడ్ / అన్లల డ్ చేయడిం; (ii) క్ింటెైనర్ల ను
రగడుు ర్వరణా వరహన్ాలు / టాక్ుకలు మరియు క్ింటెైనర్ రెైలేవ రెైళలక్ు / నుిండి లలడ్ చేయడానిా; (iii) టెరిినల్
ప్రాింతింలల క్ింటెైనర్ల ర్స్ీదు మరియు ప్ింపిణీ; (iv) క్ింటెైనర్ల నిలవ; (v) క్ింటెన
ై ర్ సరనవ కరర్యక్లాప్రలు; (vi)
ప్రిక్రరలు నిర్వహణ; మరియు (vii) ఆఫీస్ట / అడిినిస్ే్ష
ర న్ విధ్ులు వింటి ఇతర్ కరర్యక్లాప్రలు. పైన పేరకకనా
విధ్ింగర మాతామే SHORE వైప్ు కరర్యక్లాప్రలక్ు VCTPL బ్ధ్యత వహిసి ుింద. అనిా సముదా వైప్ు
కరర్యక్లాప్రలను బెరథట
ట ి త సహా, న్ౌక్, భ్దాత, న్ౌక్ల వయర్ా నిర్వహణ మరియు ఓడ యొక్క మాస్ రి గ ప్ర్సపర్ చర్య
చేయడిం దావరర VPT చేప్డుతుింద. VCTPL ప్ాసి ుతిం 0.55 మిలియన్ TEV ల క్ింటెైనర్డా నిర్వహిించగలదు
మరియు విసి ర్ణ ప్రాజెక్ట్ ప్ూరిి చేస్ి, అదనప్ు 0.75] మిలియన్ TEV క్ింటెైనర్ నిర్వహిించవచుచ.
Overview of IFC's Scope of Review
IFC యొక్క సో కప్ ఆఫ్ రివూయ యొక్క అవలలక్నిం
While the A Loan is to VCTPL, the use of proceeds is defined to be used for the project.
Accordingly, IFC's review consisted of appraising technical, environmental and social
information s ubm itt ed by VCTPL including:

41434 – VCT II,

April 9, 2019

Page 6

VISAKHA CONTAINER TERMINAL Pvt. Ltd
ఒక్ ఋణిం VCTPL క్ు ఉనాప్ుపడే, ఆదాయిం యొక్క ఉప్యోగిం ప్రాజెక్ట్ కోసిం ఉప్యోగిించబడుతుింద.
దీని ప్ాకరర్ిం, IFC యొక్క

సమీక్షలల సరింకనతిక్, ప్రరయవర్ణ మరియు సరింఘిక్ సమాచారరలను VCTPL చేత సమరిపించబడినవి:

Environmental I m p a c t Assessment (EIA) Study for modernization o f existing
facility and addition of new facility at Vishakhapatnam P o r t dated July 2015. This EIA
covers all the developments proposed by VPT at the time including the project.
జూల ై 2015 న్ాటి విశరఖప్టాిం ప్ో ర్్ వదు

ఉనా సౌక్రరయనిా మరియు నూతన సదుప్రయానిా

మెర్డగుప్ర్చడానికి ప్రరయవర్ణ ప్ాభ్వ
అించన్ా (EIA) అధ్యయనిం.
the Integrated Quality, Environment, Occupational Health and Safety (QEHS)
Management System (IMS) Manual; Security Management System Manual,
sample
monthly safety and environment report; sample audit reports; sample ambient air quality,
ambient noise levels, and effluent and water quality monitoring/test reports; sample safety
committee meeting reports; sample mock drill reports; Human Resources (HR) Manual;
certified standing orders; muster and wage registers for contract workers; security
personnel procedures and other relevant information provided by the company.
ఇింటిగట
నూ ెడ్ కరవలిటీ, ఎనివరరన్ిింట్, ఆక్ుయపేషనల్ హెల్ి అిండ్ స్ేఫ్్ ీ (QEHS) మేన్ేజెిింట్ స్ిస్మ్ (IMS)
మానుయవల్; స్క్ూయరిటీ మేన్ేజెిింట్ స్ిస్మ్ మానుయవల్, నమరన్ా న్లవరరట భ్దాత మరియు ప్రరయవర్ణ నివేదక్;
నమరన్ా ఆడిట్ నివేదక్లు; నమరన్ా ప్రిసర్ గరలి న్ాణయత, ప్రిసర్ శబు ిం సరథయలు, మరియు ప్ాసరిించే మరియు
నీటి న్ాణయత ప్ర్యవేక్షణ / ప్రటక్ష నివేదక్లు; నమరన్ా భ్దాతా క్మిటీ సమావేశిం నివేదక్లు; నమరన్ా మాక్ట డిల్
ా
నివేదక్లు; మానవ వనర్డలు (HR) మానుయవల్; సరి్ఫికనట్ సర్ిండర్ు ఆదేశరలు; కరింట్ాక్ు్ కరరిిక్ులక్ు సమిషి్
మరియు వేతన నమోదులు; భ్దాతా స్ిబబింద విధాన్ాలు మరియు క్ింపనీ అిందించిన ఇతర్ సింబింధత
సమాచార్ిం.
The review also included a discussion with the technical management professionals
i n c l u d i n g the Chief of Operations, Head of Engineering, Head of Human Resources and
Head of Health, Safety, Environment & Training (HSE) at VCTPL. Further, the review
included two visits to the existing operational VCTPL terminal in May 2018 and March
2019. IFC had in 2010 committed a loan with VCTPL (IFC Project # 29847), which was
never drawn down by the company. VCTPL’s E&S performance wa s satisfactory under
this previous project.
ఈ సమీక్షలల చీఫ్ ఆఫ్ ఆప్రనషన్్, హెడ్ ఆఫ్ ఇింజనీరిింగ్, హెడ్ ఆఫ్ హయయమన్ రిసో రె్స్ట, హెడ్, హెల్ి, స్ేఫ్్ ,ీ
ఎనివరరన్ిింట్ అిండ్ టెని
ై ింగ్ (హెచ్ఎస్టఇ) వింటి టెకిాక్ల్ మేన్ేజెిింట్ నిప్ుణులతో చర్చలు జరిగరయ. ఈ మేర్క్ు
2018 మే, 2019 మారిచలల ఉనా ఆప్రనటిింగ్ ఎనీ్టీపీఎల్ టెరిినలుక రెిండు సమీక్షలు వచాచయ. 2010 లల

ఐస్ీఎఫ్ఎఫ్ క్ింపనీ ఐఎఫి్ఎల్ (ఐఎఫి్ ప్రాజెక్ట్ # 29847) తో ర్డణిం తీసుక్ుింద. ఈ మునుప్టి ప్రాజెకోలల VCTPL
యొక్క E & S ప్నితీర్డ సింతృపిి క్ర్ింగర ఉింద
Identified Applicable Performance Standards
గురిిించదగిన వరిిించే ప్నితీర్డ ప్ామాణాలు
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PS 1 :

Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts
ఎనివరరన్ిింటల్ అిండ్ సో షల్ రిస్టక్ అిండ్ ఇింప్రక్ట్్ యొక్క అస్స్ిింట్ అిండ్ మేన్జ
ే ెిింట్

PS 2 :

Labor and Working Conditions
లేబర్ మరియు వరికింగ్ నిబింధ్నలు

PS 3:

Resource Efficiency and Pollution Prevention
వన్రుల్ సమరిత మర్ియు కజల్ుషూ న్సవజరణ

PS 4 :

Community Health, Safety and Security
క్మరయనిటీ ఆరగగయిం, జాగ్ూతు మర్ియు రక్షణ

PS 5 :

Land Acquisition and Involuntary Resettlement
భ్ర స్ేక్ర్ణ మరియు అసింక్లిపత ప్ునరరవరసిం

PS 6 :

Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living NaturalResources
జీవవెైవిధూ పర్ిరక్షణ మర్ియు లివింగ్ సహజ వన్రుల్ ససట న్బ్లుల్ మాూనేజెింట్

PS 7:

Indigenous Peoples
మ్ల్వజసతల్ు

PS 8:

Cultural Heritage
సజంసుృతిక వజరసతేం

The project facilities will be located within the premises of the existing operational outer
harbor of VPT and adjoining the existing operational VCTPL terminal, no land acquisition is
planned for the project, all construction activities and operations will be undertaken within
the existing operational outer harbor of VPT, and while no dredging is envisaged for the
project at this stage, if any dredging occurs in future, dredge spoil will be disposed at
designated offshore disposal site that is currently being used by VPT for disposal of capital
and maintenance dredging waste. Hence involuntary resettlement (PS5), biodiversity impacts
(PS6), impacts on Indigenous Peoples (PS7) or cultural property (PS8) are not expected on
account of the project and its Operations.
VPT యొక్క ఇప్పటికన ఉనా కరరరయచర్ణ బ్హయ న్ౌకరశూయిం ప్రిధలల ఉనా ప్రాజెక్్ు సౌక్రరయలు మరియు ప్ాసి ుత
కరరరయచర్ణ VCTPL టెరిినలుక అనుగుణింగర, ప్రాజెక్్ు కోసిం భ్రమిని కొనుగగలు చేయలేదు, అనిా నిరరిణ
కరర్యక్లాప్రలు మరియు కరర్యక్లాప్రలు VPT యొక్క ప్ాసి ుత కరరరయచర్ణ బయటి హార్బరగల ఈ దశలల ఏ డడ
ా ిు ింగ్
భ్విషయతు
ి లల జరిగితే, డడ్
ా ్ సరపయల్ నియమిించబడిన ఆఫ్ోో ర్ ప్రర్వేయడిం స్ైటల త ప్ాసి ుతిం పటు్బడి పట్ డిం
మరియు నిర్వహణ వయరరథల వయరరథల కోసిం VPT చేత ఉప్యోగిించబడుతుింటుింద. అిందువలల అసింక్లిపత
ప్ునరరవరసిం (PS5), బయోడైవరి్టీ ప్ాభ్విం (PS6), ఇిండిజీనస్ట పీప్ుల్్ (PS7) లేదా సరింసకృతిక్ ఆస్ిి (PS8)
పై ప్ాభ్వరలు ప్రాజెక్్ు మరియు దాని యొక్క అించన్ా కరర్యక్లాప్రలు.
Environmental S o c i a l Categorization and Rationale
పర్జూవరణ సజమాజిక వర్ీగకర్ించడం మర్ియు వివరణం
The project involves development of additional new facilities within the premises of an existing
operational port; key risks and impacts will therefore be limited within immediate port area
and the project is not expected to result in any new significant long-term impacts. Accordingly,
this is a Category B project because a limited number of specific environmental and social
impacts may result which can be avoided or mitigated by adhering to generally recognized
41434 – VCT II,

April 9, 2019

Page 8

VISAKHA CONTAINER TERMINAL Pvt. Ltd

performance standards, guidelines or design criteria. Further, it is possible to readily design
and implement engineering and management measures to mitigate the limited risks and
adverse
Impacts.
పాసు తత కజర్జూచరణ ప్ో ర్ట ప్జాంగ్ణంల్ో అదన్పు కొతు సౌకర్జూల్ అభివృద్ి ఈ ప్జాజెక లో ఉంటటంద్; ముఖూ న్ష్జటల్ు
మర్ియు పాభ్వజల్ు వెంటనే ప్ో ర్ట ప్జాంతంల్ో పర్ిమితం చేయబ్లడతాయి మర్ియు ప్జాజెక్టట ఏ కొతు ముఖూమైన్

ద్ీరక
ఘ జలిక పాభ్వం ఫలితంగజ అంచనా ల్వదత. ద్ీన్స పాకజరం, ఇద్ ఒక వరగ ం B ప్జాజెక్టట, ఎందతకంటే న్సర్ిిషట పర్జూవరణ
మర్ియు సజంఘిక పాభ్వజల్ు పర్ిమిత సంఖూల్ో సజధారణంగజ గ్ుర్ిుంచబ్లడిన్ పన్సతీరు పామాణాల్ు, మారగ దరశకజల్ు
ల్వద్ా రూపకల్ొన్ పామాణాల్కు అన్తగ్ుణంగజ ద్ీన్సన్స న్సవజర్ించవచతు ల్వద్ా తగిగంచవచతు. అంతేకజకుండా,
ఇంజనీర్ింగ్ మర్ియు మనేజెింట్ చరూల్న్త తక్షణమ రూపకల్ొన్ చేస, అమల్ుచేయవచతు.
పాభ్వజల్ు.
Environmental and Social Mitigation Measures
ప్రరయవర్ణ మరియు సరింఘిక్ ఉప్శమన చర్యలు
PS 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts:
ప్రరయవర్ణ మరియు సరమాజిక్ ప్ామాదాలు మరియు ప్ాభ్వరల అించన్ా మరియు నిర్వహణ:
For Disclosure:
పాకటన్ క సం
Environmental a n d Social Assessment and Management S ys t e m -Policy
ఎనివరరన్ిింటల్ అిండ్ సో షల్ అస్స్ిింట్ అిండ్ మేన్ేజెిింట్ స్ిస్మ్-ప్రలస్ీ
VCTPL has put in place an integrated quality, environment, health and safety management
system (IMS), certified to ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and OHSAS 18001:2007
standards respectively. VCTPL has also implemented a security management system (SMS)
certified to ISO 28000:2007 standards and complies with ISPS level 1 requirements. VCTPL
has also implemented a n information security management s ys t em (ISMS) certified to ISO
27001:2013 standards. VCTPL will extend its existing IMS, SMS and ISPS requirements t o
the project also. The company has a QHSE Policy, Security Policy, Code of Conduct Policy
and Sexual Harassment Prevention Policy. VCTPL will, as mentioned at ESAP # 1, upgrade
its QHSE Policy to align it with the provisions office p e r f o r m a n c e Standards (IFC PSs,
2012). This will include a commitment to appropriately i n corpor at e , in the IMS,
ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 మరియు OHSAS 18001: 2007 ప్ామాణాలక్ు ధ్ృవీక్రిించబడిన
VCTPL ఒక్ సమగూ న్ాణయత, ప్రరయవర్ణిం, ఆరగగయ మరియు భ్దాతా నిర్వహణ వయవసథ (IMS) సరథనింలల ఉించిింద.
ISO 28000: 2007 ప్ామాణాలక్ు సరి్ఫికనట్ చేస్ిన ఒక్ స్క్ూయరిటీ మేన్ేజెిింట్ స్ిస్మ్ (SMS) క్ూడా అమలు
చేస్ిింద మరియు ISPS సరథయ 1 అవసరరలక్ు అనుగుణింగర VCTPL అమలు చేస్ిింద. ISO 27001: 2013
ప్ామాణాలక్ు సరి్ఫికనట్ చేస్ిన ఒక్ సమాచార్ భ్దాతా నిర్వహణ వయవసథ (ఐ.ఎస్ట.ఎస్ట.ఎస్ట) క్ూడా VCTPL అమలు
చేస్ిింద. ఈ ప్రాజెక్్ుక్ు ఇప్పటికన ఉనా ఐఎింఎస్ట, ఎస్టఎింఎస్ట, ఐఎస్ిపఎస్ట అవసరరలు క్ూడా విసి రిించనున్ాాయ.
సింసథ QHSE ప్రలస్ీ, స్క్ూయరిటీ ప్రలస్ీ, ప్ావర్ి న్ా విధానిం మరియు ల ైింగిక్ వేధింప్ు నిరగధ్ిం విధానిం ఉన్ాాయ.
ESAP # 1 లల పేరకకనా విధ్ింగర VCTPL, దాని QHSE విధానిం అపేగ డ్
ర నిబింధ్నలు కరరరయలయిం ప్నితీర్డ
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ప్ామాణాలు (IFC PS లు, 2012) తో సమలేఖనిం చేసి ుింద. ఇద ఐ.ఎిం.ఎస్ట.లల సరిగర ప్ొ ిందుప్ర్చడానికి ఒక్
నిబదా తను క్లిగి ఉింటుింద
IFC PS provisions; and the applicable provisions of the World Bank Group (WBG)
Environment, Health and Safety (EHS) General Guidelines, 2007 and the WBG EHS
Guidelines for Ports, Harbors and Terminals, 2017. VCTPL will, as part of IMS, p u t in place
procedures to periodically review the QHSE Policy and the IMS to ensure that it addresses the
risks, impacts and opportunities that the terminal may be exposed to in line with the evolving
port operations.
IFC PS నియమాలు; మరియు ప్ాప్ించ బ్యింక్ట గర
ూ ప్ (WBG) ప్రరయవర్ణిం, ఆరగగయిం మరియు భ్దాత (EHS)
సరధార్ణ మార్గ దర్శకరలు, 2007 మరియు ప్ో ర్డ్్, న్ౌకరశూయాలు మరియు టెరిినల్్, 2017 కోసిం WBG EHS
మార్గ దర్శకరలక్ు వరిిించే నిబింధ్నలు. ICT లల భ్గింగర, ICT లల భ్గింగర, క్ూమానుగతింగర QHSE విధానిం
మరియు ఐ.ఎిం.ఎస్ట లను విశలలషిించడిం దావరర, ఇద రిస్టక, ఇింప్రక్ులల మరియు అవకరశరలు మరియు అభివృదా
చిందుతునా ప్ో ర్్ ఆప్రనషనల క్ు అనుగుణింగర టెరిినల్ బహిర్గతమయయయ అవకరశరలను సూచిసుిింద.
Identification of Risks and Impacts
ప్ామాదాలు మరియు ప్ాభ్వరల గురిిింప్ు
VPT, in accordance with the regulatory requirements, c a r r i e d out an environmental i m p a c t
assessment (EIA) in July 2015. The EIA covered all of the developments i n outer and inner
harbor that VPT was considering at that time. Accordingly, this common EIA also covered risks
and impacts linked to the project. Radioactive tracer studies were commissioned by VPT in 2010
to select the site for disposal of capital and maintenance dredgi ng that is carried out in the outer
and inner harbor. The EIA includes baseline conditions at VPT including meteorology, ambient
air quality, land use pattern, marine water quality, sediment characteristics, t err est ri al and
marine ecology biodiversity and socio-economic condition in the study area. The EIA delineated
a number of measures to minimize, mitigate and Monitor impacts associated with construction
and operation phases of the project. Further, the company has, as part of the process for
development and implementation of the IMS, undertaken a comprehensive assessment of
environmental, occupational health and safety (EHS) risks and impacts from its operations, and
has put in place operational control procedures to mitigate the identified significant risks and
impacts. The fish auction stalls, shops and the canteen that were relocated (For w i d e n i n g the
existing road into the common access road) were on land owned by VPT. VPT has relocated
them to a nearby area within the fishing harbor and on land that belongs to VPT. While the
widened common access road in the fishing harbor area is an associated facility for the project,
the widening and the associated relocation of fish auction/packing s t a l l s , shops and canteens
were undertaken by VPT and were outside VCTPL's remit.
VPT, నియింతాణ అవసరరలక్ు అనుగుణింగర, జూల ై 2015 లల ప్రరయవర్ణ ప్ాభ్వ అించన్ా (EIA) ను
నిర్వహిించిింద. EPA ఆ సమయింలల విపిటిని ప్రిశీలిసుినా బ్హయ మరియు అింతర్గ త న్ౌకరశూయాల అభివృదా లల
అనిాింటిని క్వర్ చేస్ిింద. దీని ప్ాకరర్ిం, ఈ సరధార్ణ EIA క్ూడా ప్రాజెక్్ుక్ు సింబింధించిన ప్ామాదాలు మరియు
ప్ాభ్వరలను క్వర్ చేసి ుింద. రనడియోధారిిక్ టేస
ా ర్ అధ్యయన్ాలు 2010 లల VPT చేత ఏరరపటు చేయబడాుయ,
ఇవి బయటి మరియు అింతర్గ త న్ౌకరశూయాలలల నిర్వహిించబడుతునా మరలధ్నిం మరియు నిర్వహణ డాడింగ్
ిగ
యొక్క నిర్మిలన కోసిం స్ైటిా ఎించుకోవడానికి ఏరరపటు చేయబడాుయ. EIA అధ్యయనిం ప్రాింతింలల వరతావర్ణ
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శరసి ింై , ప్రిసరరల వరయు న్ాణయత, భ్ర వినియోగ నమరన్ా, సముదాప్ు నీటి న్ాణయత, అవక్షనప్ లక్షణాలను, భ్రగగళ

మరియు సముదా ప్రరయవర్ణ జీవవైవిధ్యిం మరియు సరమాజిక్-ఆరిథక్ ప్రిస్థ త
ి ులు వింటి వి.పి.ఎ. ప్రాజెక్ట్ యొక్క
నిరరిణ మరియు ఆప్రనషన్ దశలతో సింబింధ్ిం ఉనా ప్ాభ్వరలను తగిగించడానికి, తగిగించడానికి మరియు మానిటర్
చయయడానికి అన్ేక్ చర్యలను EIA పేరకకింద. అింతేకరక్ుిండా, ప్రరయవర్ణ, వృతిి ప్ర్మెైన ఆరగగయ మరియు భ్దాత
(EHS) ప్ామాదాలు మరియు దాని కరర్యక్లాప్రలపై ప్ాభ్విం చూపే IMS యొక్క అభివృదా మరియు అమలుక్ు
సింబింధించిన ప్ాకయ
ిూ లల సింసథ యొక్క భ్గింగర ఉింద, మరియు తగిగించడానికి సథ లిం కరరరయచర్ణ నియింతాణ
విధాన్ాలు గురిిించబడిన ముఖయమెైన నషర్లు మరియు ప్ాభ్వరలు. చేప్ల వేలిం దుకరణాలు, దుకరణాలు మరియు
కరయింటీనల ు మార్చబడాుయ (ఇప్పటికన ఉనా ర్హదారిని సరధార్ణ యాకె్స్ట ర్హదారికి విసి రిించడిం కోసిం) VPT
యాజమానయింలల ఉనా భ్రమిపై ఉన్ాాయ. VPT వరటిని ఫిషిింగ్ న్ౌకరశూయిం మరియు VPT కి చిందన భ్రమిపై
సమీప్ ప్రాింతానికి తర్లిించిింద. చేప్ల పింప్క్ కనిందాింలల విసి రిించిన సరధార్ణ యాకె్స్ట ర్హదారి ప్రాజెక్ట్ కోసిం ఒక్

అనుబింధ్ సదుప్రయిం అయతే, చేప్ల వేలిం / ప్రయకిింగ్ సర్ల్్, దుకరణాలు మరియు కరయింటీనల విసి ర్ణ మరియు
అనుసింధానిత ప్ునఃసరథప్న జరిగిింద మరియు VCTPL యొక్క చలిల ింప్ు వలుప్ల ఉన్ాాయ

Management Programs
నిర్వహణ కరర్యక్ూమాలు
To implement and operate the project in a manner consistent with the IFC Performance
Standards, VCTPL will implement the mitigation measures detailed in the environment
management plan (EMP) provided in the EIA, the IMS, additional measures delineated herebelow and in the environment and social action plan (ESAP). Further, VCTPL will, as
mentioned at ESAP # 2, contractually require the EPC contractor develop and implement a
construction phase EHS Management Plan aligned with the EIA and EMP, IFC Performance
Standards, the !MS, and relevant provisions of WBG EHS Guidelines. As required, the
construction EHS Management Plan will develop contractor's implementation procedures
relevant to the following among other aspects: occupational health and safety; construction
labor influx and labor camp (if required); emergency planning and response; handling, storage
and use of hazardous materials; handling, storage and disposal of hazardous and other wastes;
emissions and discharges to air and marine environment; water consumption; waste water
treatment and disposal; quarrying and management of borrow areas (if required); ambient
noise; community health, safety and security; transportation of construction material; dredging,
transport of dredged material and disposal (if required); increase in vessel (barges) and
vehicular traffic;
IFC ప్నితీర్డ ప్ామాణాలతో అనుగుణింగర ఈ ప్రాజెక్్ుు అమలు చేయడానికి మరియు నిర్వహిించడానికి, EIA,
IMS లల అిందించిన ప్రరయవర్ణ నిర్వహణ ప్ాణాళిక్ (EMP) లల వివరిించిన ఉప్శమన చర్యలను VCTPL అమలు
చేసి ుింద, ఇక్కడ అదనప్ు చర్యలు ప్రరయవర్ణింలల మరియు సరమాజిక్ కరర్య ప్ాణాళిక్ (ESAP). ఇింకర, ESAP # 2
లల పేరకకనా విధ్ింగర, EPC కరింట్ాక్్ర్ EIA మరియు EMP, IFC పరరిరెిన్్ సర్ిండర్ు్, ద MS మరియు WBG
EHS మార్గ దర్శకరల యొక్క సింబింధత నిబింధ్నలతో సమీక్ృత నిరరిణ EHS మేన్ేజెిింట్ ప్ాణాళిక్ను అభివృదా
చేస్ి, అమలు చేయవలస్ి ఉింటుింద. అవసర్మెైతే, EHS మేన్ేజెిింట్ ప్రలన్ నిరరిణిం ఇతర్ అింశరలలల కిింద వరటికి
సింబింధించిన కరింట్ాక్్ర్ యొక్క అమలు విధాన్ాలను అభివృదా చేసి ుింద: వృతిి ప్ర్మెైన ఆరగగయ మరియు భ్దాత ;
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నిరరిణ కరరిిక్ ప్ావరహిం మరియు కరరిిక్ శిబర్ిం (అవసర్మెైతే); అతయవసర్ ప్ాణాళిక్ మరియు ప్ాతిసపిందన;
ప్ామాదక్ర్ ప్దారరథల నిర్వహణ, నిలవ మరియు ఉప్యోగిం; ప్ామాదక్ర్ మరియు ఇతర్ వయరరాల నిర్వహణ, నిలవ
మరియు ప్రర్వేయడిం; గరలి మరియు సముదా ప్రరయవర్ణానికి ఉదాగరరలు మరియు విడుదలలు; నీటి వినియోగిం;
వయర్థ నీటి చికిత్ మరియు ప్రర్వేయడిం; ర్డణ ప్రాింతాల కరవరట మరియు నిర్వహణ (అవసర్మెైతే); ప్రిసర్ శబు ిం;
క్మరయనిటీ ఆరగగయిం, భ్దాత మరియు భ్దాత; నిరరిణ ప్దార్థిం ర్వరణా; డడ
ా ు ింి గ్, డడ్
ా ు ప్దార్థిం మరియు ప్రర్వేయడిం
ర్వరణా (అవసర్మెైతే); ఓడ (బ్రెములు) మరియు వరహన ర్దీు పర్డగుదల;
construction material storage/stockpiling at site; concrete mixing, pouring and casting at site;
local hiring; EHS organization; EHS training; roles and responsibility allocation; monitoring
and reporting program; non conformity and incident reporting, investigation and corrective
action; and budgetary allocation for the EHS plan implementation.
నిరరిణ ప్దార్థిం నిలవ / సథ లింలల నిలవచేయడిం; కరింకరూటు మికి్ింగ్, స్ైటల త ప్ో యడిం మరియు కరస్ి్ింగ్ చేయడిం;
సరథనిక్ నియామక్ిం; EHS సింసథ ; EHS శిక్షణ; ప్రతాలు మరియు బ్ధ్యత కనట్యింప్ు; ప్ర్యవేక్షణ మరియు
రిప్ో రి్ింగ్ కరర్యక్ూమిం; కరని అనుగుణింగర మరియు సింఘటన రిప్ో రి్ింగ్, ప్రిశోధ్న మరియు దదుుబ్టు చర్య;
మరియు EHS ప్ాణాళిక్ అమలు కోసిం బడ్ ట్ కనట్యింప్ు.
Further, VCTPL's IMS for operations includes procedures: for ensuring compliance with
applicable legal, regulatory and other requirements; vessel waste management; operation,
cleaning and repairs of terminal equipment, containers and vessels; hazardous cargos and
hazardous materials; occupational health and safety; emergency response plans (including for
fire, chemical spills and mishaps, accidental release of petroleum products/oil spills, and medical
emergencies and exacerbation during cyclones/storms); monitoring and reporting; emissions to
air; water and wastewater; solid, hazardous and other waste; marine environment; storm drainage
and contaminated runoff management; compliance requirements for contractors; EHS training of
employees and contract workers; recording, investigation and reporting of EHS incidents; role
and responsibility allocation; periodic monitoring, assessment and reporting of EHS
performance; internal and external communication on EHS aspects; internal and external audits
and implementation of corrective action; management review of the management system; and
periodic reporting of social, environmental, occupational health and safety performance to the
company's management and other stakeholders.
అింతేకరక్, VCTPL యొక్క IMS కరర్యక్లాప్రలక్ు సింబింధించిన ప్ాకయ
ిూ లు: చట్ బదా మెైన, నియింతాణ మరియు
ఇతర్ అవసరరలక్ు అనుగుణింగర, ఓడ వయర్థ ప్దారరథల నిర్వహణ; ఆప్రనషన్, శుభ్ాప్రిచే మరియు టెరిినల్
ప్రిక్రరలు మర్మితు, క్ింటెైనర్డల మరియు న్ాళాలు; అప్రయక్ర్ కరరగగలు మరియు ప్ామాదక్ర్ ప్దారరథలు;
వృతిి ప్ర్మెైన ఆరగగయ మరియు భ్దాత; అతయవసర్ సపిందన ప్ాణాళిక్లు (అగిామాప్క్, ర్సరయనిక్ చిిందులు
మరియు ప్ామాదాలు, తుఫరను / తుఫరనుల సమయింలల పటతాలియిం ఉతపతు
ి లు / చముర్డ చిిందట్లు
మరియు వైదయప్ర్మెైన అతయవసర్ ప్రిస్థ త
ి ులు మరియు ప్ాకోపిించడిం వింటివి); ప్ర్యవేక్షణ మరియు రిప్ో రి్ింగ్;
ప్ాసర్ణక్ు ప్ాసర్ణ; నీర్డ మరియు వయర్ానీర్డ; ఘన, హానిక్ర్ మరియు ఇతర్ వయరరథలు; సముదా ప్రరయవర్ణిం;
తుఫరను ప్రర్డదల మరియు క్లుషితమెైన ప్ావరహ నిర్వహణ; కరింట్ాక్్ర్లక్ు సమితి అవసరరలు; ఉదయ యగుల
మరియు కరింట్ాక్ు్ కరరిిక్ుల EHS శిక్షణ; రికరరిుింగ్, ప్రిశోధ్న మరియు రిప్ో రి్ింగ్ EHS సింఘటనలు; ప్రతా
మరియు బ్ధ్యత కనట్యింప్ు; కరలానుగుణ ప్రిశీలన, అించన్ా మరియు EHS ప్నితీర్డను నివేదించడిం; EHS
అింశరలపై అింతర్గ త మరియు బ్హయ సమాచార్ ప్ాసరర్ిం; అింతర్గ త మరియు బ్హయ తనిఖీలు మరియు సరిచేస్ే
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చర్యలను అమలు చేయడిం; నిర్వహణ వయవసథ నిర్వహణ సమీక్ష; సింసథ నిర్వహణ మరియు ఇతర్ వరట్దార్డలక్ు
సరింఘిక్, ప్రరయవర్ణ, వృతిి ప్ర్మెైన ఆరగగయ మరియు భ్దాతా ప్నితీర్డ యొక్క ఆవర్ి న నివేదక్.
VCTPL has included IFC Performance S t a n d a r d s 2006 and WBG EHS Guidelines 2007 in the
legal register of its existing IMS. The company will, as mentioned at ESAP # 3, incorporate IFC
Performance S t a n d a r d 2012 provisions into the IMS and particularly it will: (a) include a
requirement of meeting IFC Performance S t a n d a r d s 2012, WBG EHS Guidelines for Ports,
Harbors and Terminals 2017 and ESAP into the Legal Register /Legal and Other Requirements
of IMS; (b) upgrade its Standard Operating Procedures, Work Instructions and Operational
Control Procedures to incorporate changes made in the legal register/legal register; (c) put in
place procedures and maintain documentation to ensure appropriate disposal of all vessel waste
by the vessel companies or their agents; (d) implement a stakeholder engagement and
community grievance redress procedure in accordance with IFC Performance Standard
provisions; (e) upgrade the security personnel procedure in accordance with IFC Performance
Standard provisions; and (t) a contractor management plan with detailed procedures to monitor,
audit and document contractor compliance with national requirements, the EIA, ESAP, EHS
Plan and applicable IFC Performance Standard provisions.
IFC ప్నితీర్డ ప్ామాణాలు 2006 మరియు WBG EHS మార్గ దర్శకరలు 2007 ను ఇప్పటికన ఉనా IMS యొక్క
చట్ బదా మెైన రిజిస్ రల గ VCTPL లల చేరిచింద. సింసథ IAP # 3 లల ప్ాసి రవిించిన విధ్ింగర, IMS లలకి IFC ప్నితీర్డ
ప్రామాణక్ 2012 నిబింధ్నలను జోడిసి ుింద మరియు ముఖయింగర ఇద: (ఒక్) IFC ప్ాదర్శన ప్ామాణాలు 2012
సమావేశిం అవసర్ిం, ప్ో ర్్్, న్ౌకరశూయాలు మరియు టెరిినల్్ 2017 మరియు ESAP కోసిం WBG EHS
మార్గ దర్శకరలు IMS యొక్క లీగల్ రిజిస్ే్ష
ర న్ / లీగల్ మరియు ఇతర్ అవసరరలలల; (బ) లీగల్ రిజిస్ ర్ / లీగల్
రిజిస్ రల గ చేస్ిన మార్డపలను ప్ొ ిందుప్ర్చడానికి దాని ప్రామాణక్ కరరరయచర్ణ విధాన్ాలు, వర్క ఇనట్ాక్షన్్ మరియు
కరరరయచర్ణ నియింతాణ ప్దా తులను అపేగ డ్
ర చేయడిం; (స్ి) ఓడల క్ింపనీలు లేదా వరరి ఏజెింటల దావరర అనిా ప్రతాల
వయరరాలను సరిగర ప్రర్వేయడానిా నిరరారిించడానికి ప్తాాలను ఉించడిం మరియు ప్తాాలను నిర్వహిించడిం; (డి)
ఐఎఫీ్ ప్రరిరెిన్్ సర్ిండర్ు ప్ొ ా విజను్ు అనుగుణింగర మధ్యవరిితవ నిశిచతార్థిం, క్మరయనిటీ ఫిరరయదుల ప్ాకిూయను
అమలు చేయడిం; (e) IFC ప్నితీర్డ ప్రామాణక్ నిబింధ్నలక్ు అనుగుణింగర భ్దాతా స్ిబబింద విధాన్ానిా అపేగ డ్
ర
చేయిండి; మరియు (t) జాతీయ అవసరరలు, EIA, ESAP, EHS ప్ాణాళిక్ మరియు వరిిించే IFC ప్ాదర్శన
ప్రామాణక్ నిబింధ్నలతో ప్ర్యవేక్షిించడానికి, ఆడిట్ మరియు డాక్ుయమెింట్ కరింట్ాక్్ర్ అనుగుణింగర ఒక్ కరింట్ాక్్ర్
నిర్వహణ ప్ాణాళిక్.
Organizational C a p a c i t y and Competency
సింసథ సరమర్థాిం మరియు యోగయత
The company’s EHS and Social (EHSS) organization is headed by the Deputy Chief Operations
Officer supported by Head QHSE and Head Human Resources (HR). EHS department has a
qualified in-house environment professional, f o u r safety professionals a t terminal, two safety
professionals a t the CFS, three HR professionals. Security department has five in-house
security officers, and 40 outsourced staff for security. Ten-member teams of staff trained in
fire and rescue are deployed in each shift and about 80 persons have been trained in first aid.
The company is implementing engagement programs for safe and efficient operation of 26 ke y
equipment and activities. Each of the 26 engagement programs has a designated champion who
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is required to enable compliance with the Operational
safety a n d efficiency requirements.
VCTPL will additionally deploy an environment professional and a safety professional
for the project during construction stage and will suitably enhance its EHS organization
for the operation stage. The EPC c o n t r a c t o r
will be required to deploy an EHSS
organization
comprised
of at least o n e dedicated environment
professional,
safety
professionals and human resource professionals. VCTPL has a structured EHS training
program involving more than 1300 person-hours of EHS training per year for staff and
contract workers in addition to EHS training at induction for all staff. VCTPL will, as
part of ESAP # 2, require the EPC contractor to implement an EHS training program
for the construction workers including induction training, daily tool box talk, training
on emergency response and construction safety.
సింసథ యొక్క EHS మరియు సో షల్ (EHSS) సింసథ హెడ్ QHSE మరియు హెడ్ హయయమన్ రిసో రె్స్ట (హెచ్ఆర్)
మదు తుతో డిప్ూయటీ చీఫ్ ఆప్రనషన్్ ఆఫీసర్ న్ేతృతవింలల ఉింద. EHS విభ్గింలల అర్హతగల అింతర్గ త ప్రరయవర్ణ
నిప్ుణులు, టెరిినల్ వదు న్ాలుగు భ్దాతా నిప్ుణులు, CFS లలని ఇదు ర్డ భ్దాతా నిప్ుణులు, మరడు ఆర్
నిప్ుణులు ఉన్ాార్డ. స్క్ూయరిటీ విభ్గరనికి ఐదు అింతర్గ త భ్దాతా అధకరర్డలు, భ్దాత కోసిం 40 అవుటత్ర్్
స్ిబబింద ఉన్ాార్డ. ప్ాతి షిఫ్ో లనూ, స్ిబబిందలలనూ శిక్షణ ప్ొ ిందన ప్ద సభ్ుయల బృిందాలు ప్ాథమ చికిత్లల 80
మింద శిక్షణ ప్ొ ిందుతున్ాాయ. సింసథ 26 కర సరమగిూ మరియు కరర్యక్లాప్రల సుర్క్షిత మరియు సమర్థవింతమెైన

ఆప్రనషన్ కోసిం నిశిచతార్థ కరర్యక్ూమాలు అమలు చేసి ో ింద. 26 నిశిచతార్థ కరర్యక్ూమాలలల ప్ాతి ఒక్కటి ఆప్రనటిింగ్
భ్దాత మరియు సరమర్థా అవసరరలక్ు అనుగుణింగర ప్నిచేస్ే ఒక్ నియమిించబడిన ఛాింపియన్ాగ ఉన్ాార్డ.
VCTPL అదనింగర ప్రరయవర్ణ నిప్ుణుడిని మరియు నిరరిణ దశలల ఉనా ప్రాజెక్ట్ కోసిం ఒక్ భ్దాతా నిప్ుణుడిని
నియమిించుక్ుింటుింద మరియు ఆప్రనషన్ దశక్ు దాని EHS సింసథ ను దార్డణింగర మెర్డగుప్ర్డసుిింద. EPSS
కరింట్ాక్్ర్ క్నీసిం ఒక్ అింకితమెైన ప్రరయవర్ణ నిప్ుణులు, భ్దాతా నిప్ుణులు మరియు మానవ వనర్డల
నిప్ుణులతో క్ూడిన EHSS సింసథ ను నియమిించాలి్ ఉింటుింద. అనిా స్ిబబిందకి ప్ావేశరనికి EHS శిక్షణక్ు
అదనింగర స్ిబబింద మరియు కరింట్ాక్ు్ కరరిిక్ులక్ు సింవత్రరనికి 1300 మిందకి పైగర EHS శిక్షణను క్లిగి ఉనా
ఒక్ నిరరిణాతిక్ EHS శిక్షణా కరర్యక్ూమానిా VCTPL క్లిగి ఉింద. ESAP # 2 లల భ్గింగర, EPC కరింట్ాక్్ర్డా
EHS శిక్షణ కరర్యక్ూమింలల ఇిండక్షన్ టెని
ై ింగ్, డైలీ టూల్ బ్క్ట్ ట్క్ట, అతయవసర్ ప్ాతిసపిందన మరియు నిరరిణ
భ్దాతతో సహా నిరరిణాతిక్ కరరిిక్ులక్ు అమలుచేయాలి
Monitoring and Review
ప్ర్యవేక్షణ మరియు సమీక్ష
VCTPL undertakes monitoring of equipment emissions, ambient air quality, ambient
noise, illumination, drinking water quality, treated grey waste water quality, treated
industrial effluent quality, hazardous wastes generated and disposed, vessel waste
received and disposed, other solid waste generated and disposed, training and drills,
energy and water consumption and C02 emissions. Occupational
health and safety
(OHS) lead and lag indicators including lost time incidents (LTI), first aid cases,
property damages, near miss/dangerous
occurrence,
hazardous
conditions are
monitored. The company will, as mentioned
at ESAP # 3, expand the monitoring
program to also monitor marine water physical and biological parameters, sediment
characteristics,
wastewater
generation,
wastewater reuse, stakeholder
engagement,
employee
and community
grievances
and redress, and community development
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initiatives. Safety w a l k s a r e undertaken by all departmental heads l e d by the terminal
head e v e r y w e e k . Monthly departmental and tenninallevel
EHS committee meetings
are conducted and follow u p actions closed out. There are bi-annual internal and annual
third party surveillance audits of the IMS by the certifiers. Additionally, DP World also
carries out annual audit of the !MS. Findings from the monitoring program and from
the audits inform the annual IMS review process and EHS performance information is
shared with the Board every quarter.
విదుయత్ ప్ాసరర్ న్ాణయత, శుదా చేయబడిన ప్రరిశరూమిక్ వయర్థ న్ాణయత, శుదా చేస్ిన వయరరథలు ఉతపతిి మరియు
ప్రర్వేయాలి్నవి, న్ౌక్ను వయరరథలు ప్ొ ిందడిం మరియు ప్రర్వేయాలి్, ఇతర్ ఘన వయరరథలు ఉతపతిి మరియు
ప్రర్వేయాలి్నవి, శిక్షణ మరియు క్వరతులు, శకిి మరియు నీటి వినియోగిం మరియు C02 ఉదాగరరలు.
కోలలపయన సమయ సింఘటనల (LTI), ప్ాథమ చికిత్ కనసులు, ఆస్ిి నషర్లు, మిస్ట / ప్ామాదక్ర్మెైన
సింఘటన సమీప్ింలల వృతిి ప్ర్మెైన ఆరగగయ మరియు భ్దాత (OHS) ప్ాధాన మరియు లాగ్ సూచిక్లు, హానిక్ర్
ప్రిస్థ త
ి ులు ప్ర్యవేక్షిసి రయ. సింసథ ESAP # 3 లల పేరకకనా విధ్ింగర, సముదాప్ు నీటి భౌతిక్ మరియు జీవ
ప్రరరమితులు, అవక్షనప్ లక్షణాలు, ముర్డగునీటి తర్ిం, వయర్థ వరటర్ ప్ునరివనియోగిం, మధ్యవరిితవ నిశిచతార్థిం,
ఉదయ యగి మరియు సమాజిం మన్లవేదనలలల మరియు క్మరయనిటీ అభివృదా కరర్యక్ూమాలను ప్ర్యవేక్షిించడానికి
ప్ర్యవేక్షణ కరర్యక్ూమాలను విసి రిించిింద. ప్ాతి వరర్ిం టెరిినల్ హెడ్ న్ేతృతవింలలని అనిా విభ్గప్ు తలలు భ్దాత
నడవరలను

నిర్వహిసి ున్ాాయ.

మింతీల

విభ్గ

మరియు

టెన్ాల లీవ్

EHS

క్మిటీ

సమావేశరలు

నిర్వహిించబడతాయ మరియు చర్యలు మరస్ివేయబడతాయ. IMS యొక్క దవ వరరిోక్ అింతర్గ త మరియు వరరిోక్
మరడయ ప్క్ష నిఘా తనిఖీలను సరి్ఫైయర్ల చే ఉన్ాాయ. అింతేకరక్ుిండా, DP వర్ల్ు క్ూడా వరరిోక్ ఆడిట్ ను
నిర్వహిసి ుింద! MS. ప్ర్యవేక్షణ కరర్యక్ూమిం నుిండి మరియు ఆడిట్ నుిండి క్నుగకనా వరరిోక్ IMS సమీక్ష ప్ాకయ
ిూ క్ు
మరియు EHS ప్నితీర్డ సమాచార్ిం ప్ాతి తైమాస్ిక్ింలల బో ర్డుతో భ్గసరవమయిం చేయబడుతుింద.
VCTPL will as part of ESAP # 2, require quarterly third party audit during the project
construction phase, commencing within three months of start of construction. Further,
as part of the EHS Management Plan required under at ESAP # 2, VCTPL will require
the EPC contractor to develop a comprehensive
monitoring
program taking into
account the identified risks and impacts related to construction activities, regulatory
monitoring
requirements,
IFC Performance
Standard requirements and applicable
provisions of relevant WBG EHS Guidelines and the parameters that VCTPL monitors
as part of its IMS.
ESAP # 2 లల భ్గింగర VCTPL, నిరరిణ ప్నుల దశలల తమ
ై ాస్ిక్ మరడవ ప్రరట్ ఆడిట్ అవసర్మవుతుింద, ఇద
నిరరిణిం యొక్క మరడు న్లల ప్రార్ింభ్ింలల ప్రార్ింభ్మవుతుింద. ఇింకర, ESAP # 2 వదు అవసర్మెైన EHS

మేన్ేజెిింట్ ప్రలన్లల భ్గింగర, ECTC కరింట్ాక్్ర్ EPC కరింట్ాక్్ర్డా సమగూ ప్ర్యవేక్షణ కరర్యక్ూమింలల అభివృదా
చేయవలస్ి ఉింటుింద, గురిిించబడిన ప్ామాదాలు మరియు నిరరిణ కరర్యక్లాప్రలు, నియింతాణ ప్ర్యవేక్షణ
అవసరరలు, IFC ప్నితీర్డ ప్రామాణక్ అవసరరలు మరియు సింబింధత WBG EHS మార్గ దర్శకరల యొక్క
వరిిించదగిన నియమాలు మరియు దాని IMS లల భ్గింగర VCTPL మానిటర్ల ప్రరరమితులు
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PS 2: Labor and Working Conditions:
ల్వబ్లర్ మర్ియు వర్ిుంగ్ న్సబ్లంధన్ల్ు:
For Disclosure:
పాకటన్ క సం:
Human Resources Policies and Procedures
మానవ వనర్డల విధాన్ాలు మరియు ప్దా తుల
VCTPL has 280 employees and 420 contract workers including those deployed at the CFS.
The number of employees and contract workers is expected to increase on account of the
project to about 370 and 580 respectively. Further, during construction, it is expected that
about 300 contract workers will be deployed. No labor accommodation i s expected to be set
up during the construction period as most workers will be from local areas and/or will stay in
rented accommodation. In any case, as part of the EHS Plan mentioned at ESAP # 2, the EPC
contractor will be required to delineate standards for labor camp that meets IFC Performance
S t an d ar d requirements just in case labor camp has to be setup during construction.
CFS లల నియమిించిన వరరిలల 280 మింద ఉదయ యగులు, 420 కరింట్ాక్ు్ కరరిిక్ులు ఉన్ాార్డ. ఉదయ యగుల సింఖయ
మరియు కరింట్ాక్ు్ కరరిిక్ులు ఈ ప్రాజెక్్ును 370, 580 లక్ు వర్డసగర పించే అవకరశిం ఉింద. అింతేగరక్, నిరరిణ
సమయింలల, దాదాప్ు 300 మింద కరింట్ాక్ు్ కరరిిక్ులు మోహరిించనున్ాార్డ. చాలా మింద కరరిిక్ులు సరథనిక్
ప్రాింతాల నుిండి మరియు / లేదా అదు క్ు తీసుక్ునా వసతిలల ఉింట్ర్డ కరబటి్, నిరరిణ సమయింలల ఏ కరరిిక్
వసతి ఏరరపటు చేయరరదు. ఏ సిందర్భింలల, ESAP # 2 లల పేరకకనా EHS ప్ాణాళిక్లల భ్గింగర EPC కరింట్ాక్్ర్
నిరరిణానికి అవసర్మెైన కరరిిక్ శిబరరనికి ప్ాతేయక్మెైన ప్ామాణాలను నిరనుశిసుిింద, అద IFC ప్నితీర్డ ప్ామాణాలు
అవసర్మవుతుింద.
The company has a HR Policy and Procedures manual which addresses: recruitment; salary and
benefits; performance management and career progression; working hours and leaves; separation;
and other employee welfare measures. Further, the company has in place Certified Standing
Orders, which details the labor working conditions
including: employee categories;
appointment; leave rules and procedures; working hours & attendance; termination, resignation
and retirement; misconduct and disciplinary process; and grievance redress. VCTPL's HR
Policies and the Certified Standing Orders will be applicable to and extended to the project also.
సింసథ ఒక్ HR విధానిం మరియు విధాన్ాలు మానుయవలుా క్లిగి ఉింద: నియామక్ిం; జీతిం మరియు
ప్ాయోజన్ాలు; ప్నితీర్డ నిర్వహణ మరియు కెరటర్ ప్ురగగతి; ప్ని గింటల మరియు ఆక్ులు; వేర్డ; మరియు ఇతర్
ఉదయ యగి సింక్షనమ చర్యలు. అింతేకరక్ుిండా, సింసథ లల సరి్ఫైడ్ సర్ిండిింగ్ ఆర్ుర్్ ఉింద, ఇద కరరిిక్ ప్ని ప్రిస్థ త
ి ులను
వివరిించిింద: ఉదయ యగి వరరగలు; నియామక్ిం; నియమాలు మరియు విధాన్ాలు వదలి; ప్ని గింటలు & హాజర్డ;
ర్దుు, రరజీన్ామా మరియు ప్దవీ విర్మణ; దుష్రవర్ి న మరియు క్ూమశిక్షణా ప్ాకయ
ిూ ; మరియు ఉప్దావము
ప్రిషరకర్ిం. VCTPL యొక్క హెచ్ ఆర్ ప్రలస్ీలు మరియు సరి్ఫైడ్ సర్ిండిింగ్ ఆర్ుర్ల డ వరిిింప్జనయబడతాయ
మరియు ప్రాజెక్్ుు క్ూడా విసి రిించబడతాయ.
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Working Conditions and Terms of Employment
ప్ని ప్రిస్థ త
ి ులు మరియు ఉదయ యగ నిబింధ్నలు
The HR Policy and Procedures are available on VCTPL's intranet and the Certified Standing
Orders has been made available to each worker. Further, training on HR Policies and Standing
Orders is part of the company’s induction training program. Terms of employment is also
conveyed in the appointment letter which VCTPL provides to each employee.
HR విధానిం మరియు ప్దా తులు VCTPL యొక్క ఇింట్ాన్టతల అిందుబ్టులల ఉన్ాాయ మరియు ప్ాతి
కరరిిక్ులక్ు సరి్ఫైడ్ సర్ిండిింగ్ ఆర్ుర్ల డ అిందుబ్టులల ఉన్ాాయ. అింతేకరక్ుిండా, HR విధాన్ాలు మరియు సర్ిండిింగ్
ఆర్ురెై్ై శిక్షణ సింసథ యొక్క శిక్షణా కరర్యక్ూమిం యొక్క భ్గిం. ప్ాతి ఉదయ యగికి VCTPL అిందించే నియామక్ లేఖలల
ఉదయ యగ నిబింధ్నలు క్ూడా తలియజనయబడాుయ
Workers’ Organization
వరుర్్ ఆరగ నెైజేషన్స
While there are no workers organizations at VCTPL, there is no restriction to form unions
or to a collective bargaining system. The certified standing order is a tripartite process
between labor authorities, representatives o f workers and company management.
VCTPL వదు ఏ కరరిిక్ుల సింసథ లు లేనప్పటికర, సింఘాలు ఏర్పర్డచుకోవడానికి లేదా సమిషి్ బరర్సరర్ వయవసథ క్ు
ఎలాింటి ప్రిమితి లేదు. సరి్ఫికనట్ నిలబడి ఆర్ుర్ కరరిిక్ అధకరర్డలు, కరరిిక్ుల ప్ాతినిధ్ుల మరియు సింసథ
నిర్వహణ మధ్య ఒక్ తప్
ై రక్షిక్ ప్ాకయ
ిూ
Non-discrimination and Equal Opportunity
వివక్షత మర్ియు సమాన్ అవకజశం
VCTPL as part of its HR Policies and Procedures adheres to non-discrimination and equal
opportunity policy.
VCTPL తన HR విధాన్ాలలల మరియు విధానింలల భ్గింగర వివక్షత మరియు సమాన అవకరశరల విధాన్ానికి
క్టు్బడి ఉింద

Retrenchment
The project will result in expansion of VCTPL’s operations, requiring it to employ more
workers and the company has no plans for retrenchment.
ఈ ప్రాజెక్ట్, VCTPL యొక్క కరర్యక్లాప్రల విసి ర్ణక్ు దారి తీసుిింద, దీని వలన ఎక్ుకవమింద కరరిిక్ులను
నియమిించాలని మరియు క్ింపనీకి తిపిపకొట్ డానికి ప్ాణాళిక్లు లేవు.

Grievance Mechanism

VISAKHA CONTAINER TERMINAL Pvt. Ltd

ఫిరరయదు యింతాాింగిం
VCTPL has processes for direct engagement of employees, and formal complaints process with
confidentiality
protection and non-retribution under S e x u a l H a r a s s m e n t
Prevention
Policy a n d the
Code o f Conduct. VCTPL will, as mentioned at ESAP # 4, develop, communicate
and
establish formal employee grievance mechanisms in line with IFC Perfonnance
Standard
provisions. In particular, the grievance mechanism will strengthen the complaints process
by detailing it to clarify the various channels through which the complaint can be filed,
laying down time bound steps for redress of the complaints and provisions for appeal to a
higher authority in the event the complainant feels the concerns have not been resolved.
The grievance mechanism will be accessible to all workers including contract workers
engaged in terminal operation and maintenance.
The grievance process will enable
employees to raise a n o n ym o u s complaints and will have provisions for protection of
confidentiality and non- ret ri buti on . VCTPL will maintain grievance records and will
monitor redress of grievances. For the EPC contractor and their sub-contractors
in the
project construction
phase, VCTPL will ensure that access to a formal grievance
mechanism is available to all contracted workers.
VCTPL ఉదయ యగుల ప్ాతయక్ష నిశిచతార్థిం కోసిం మరియు ల ైింగిక్ వేధింప్ుల నివరర్ణ విధానింలల గగప్యత ర్క్షణ
మరియు కరని ప్ాతీకరర్ింతో అధకరరిక్ ఫిరరయదుల ప్ాకిూయను క్లిగి ఉింద ప్ావర్ి న్ా నియమావళిని. ESAP # 4 లల
చపిపనటు
ల , IFC పరగినాన్్ ప్రామాణక్ నిబింధ్నలక్ు అనుగుణింగర, అధకరరిక్ ఉదయ యగి ఉప్దావము విధాన్ాలను
క్మరయనికనట్ చేస్ి, ఏరరపటు చేయిండి. ప్ాతేయకిించి, ఫిరరయదుల ప్ాకయ
ిూ ను ఫిరరయదుల ప్ాకయ
ిూ ను బలలపేతిం చేసి ుింద.
ఫిరరయదులను దాఖలు చేయగల వివిధ్ చాన్ళల ను సపష్ ిం చేయడిం దావరర, ఫిరరయదులను భ్రటి చేయట్నికి మరియు

నిబింధ్నలలల ఉనా అధక్ అధకరర్డలక్ు అపీపల్ చేయడానికి సమయ ప్రిధలల ఉనా నిబింధ్నలను నిలిపివేసి ుింద.
ఆిందయ ళనలు ప్రిషరకర్ిం కరలేదు అనిపిసి ుింద. టెరిినల్ ఆప్రనషన్ మరియు నిర్వహణలల నిమగామెైన కరింట్ాక్ు్
కరరిిక్ులు సహా అనిా కరరిిక్ులక్ు ఆిందయ ళన యింతాాింగిం అిందుబ్టులల ఉింటుింద. దురివనియోగ ప్ాకయ
ిూ

ఉదయ యగులక్ు అన్ామక్ ఫిరరయదులను పించుకోవడానికి మరియు గగప్యత మరియు అధీనతక్ు ర్క్షణ కోసిం
నిబింధ్నలను క్లిగిసి ుింద. VCTPL దుఃఖిం రికరర్డులను నిర్వహిించి, ఫిరరయదులను ప్రిషకరిించుక్ుింటుింద. ప్రాజెక్ట్
నిరరిణ దశలల EPC కరింట్ాక్్ర్ మరియు వరరి ఉప్ కరింట్ాక్్ర్లక్ు, అనిా కరింట్ాక్ు్ కరరిిక్ులక్ు అధకరరిక్
ఉప్దావము విధానిం అిందుబ్టులల ఉిండవని VCTPL నిరరారిసి ుింద
Protecting the Work Force
ప్ని బలమును ర్క్షిించుట
VCTPL has formal policies and procedures in place to ensure prevention of child and
forced labor on their premises including procedures to monitor contractor compliance.
కరింట్ాక్్ర్ క్ింపింను
్ల
ప్ర్యవేక్షిించే విధాన్ాలతో సహా పిలలల ప్రాింగణిం మరియు నిర్బింధ్ కరరిిక్ులను నివరరిించడానికి
VCTPL అధకరరిక్ విధాన్ాలు మరియు విధాన్ాలను క్లిగి ఉింద.
Occupational Health and Safety
ఆక్ుయపేషనల్ హెల్ి అిండ్ స్ేఫ్్ ీ
The company

has, as part of the OHSAS

18001 c e r t i f i e d

OHSMS,

undertaken
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hazard and risk assessment for each key activity. Based o n the outcome of the hazard
and risk assessment, the company has developed safe operational procedures. The
company has in place an EHS committee comprised of both workers and management
staff, which meets every month. Mock drills are conducted including jointly with
VPT, opportunities for improvement identified and corrective measures implemented.
A weekly safety inspection program is in place in addition to internal and external
QHSE audit process. Use of personal protective equipment (PPE), safety signage,
work permit system, medical checkup program, vehicle speed and movement plan
on the terminal are adequately implemented. VCTPL has a safety training program
to ensure that all employees and contract workers are properly trained in the relevant
hazards, fire and other safety procedures and
emergency response. Truck drivers entering the terminal are provided induction on safe
procedures to be followed. Accident, incident and near misses including those involving
contract workers are identified, reported, investigated and corrective action implemented.
The company
has a program in place to recognize
employees
who demonstrate
exemplary safety conduct. The company will, as mentioned
at ESAP # 5, further
strengthen use of PPE by contract workers at the CFS; and train drivers of the external
transport vehicles engaged at the CFS on defensive driving and handling transport
emergencies. There have been no lost time incidents at VCTPL terminal in the last 3
years. First aid cases and near misses are duly reported. Further, the company will, as
part of the EHS Plan mentioned at ESAP # 2, require the EPC/construction
contractor to
develop and submit for approval a detailed occupational
health and safety plan
consistent with GIIP and contractually
require the EPC contractor
and their sub
contractors to abide by this plan
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OHSAS 18001 సరి్ఫికనట్ OHSMS లల భ్గింగర, ప్ాతి కరలక్ కరర్యక్లాప్రనికి ప్ామాదిం మరియు ప్ామాద
అించన్ాను సింసథ క్లిగి ఉింద. ప్ామాదిం మరియు ప్ామాదిం అించన్ా ఫలితింగర, సింసథ సుర్క్షిత కరరరయచర్ణ
విధాన్ాలను అభివృదా చేస్ిింద. ప్ాతి న్లా క్లుసుక్ునా కరరిిక్ులు మరియు మేన్ేజెిింట్ ఉదయ యగులు EHS
క్మిటీలల ఉన్ాార్డ. VPT తో క్లిస్ి సింయుక్ి ింగర మోక్ట క్వరతులు నిర్వహిించబడతాయ, మెర్డగుప్ర్చబడిన
గురిిించిన మరియు సరెైన చర్యలను అమలుచేస్ే అవకరశరలు ఉన్ాాయ. అింతర్గ త మరియు బ్హయ QHSE ఆడిట్
ప్ాకయ
ిూ తో అదనింగర వరర్ిం వరర్ిం భ్దాతా తనిఖీ కరర్యక్ూమాలు జర్డగుతాయ. వయకిిగత ర్క్షక్ ప్రిక్రరలు (PPE),
భ్దాతా సింకనతాలను, ప్ని అనుమతి వయవసథ , వైదయ తనిఖీ కరర్యక్ూమిం, వరహన వేగరనిా మరియు టెరిినల ైప క్దలిక్
ప్థక్ిం ఉప్యోగిించడిం తగినింతగర అమలవుతున్ాాయ. అనిా ఉదయ యగులు మరియు కరింట్ాక్ు్ కరరిిక్ులు

సింబింధత ప్ామాదాలు, అగిా మరియు ఇతర్ భ్దాతా విధాన్ాలలల సరిగర శిక్షణ ప్ొ ిందుతార్ని, అతయవసర్ సపిందన.
టెరిినలలలకి అడుగుపటి్న టాక్ుక డవ
ై ర్ల ను అనుసరిించే సుర్క్షితమెైన విధాన్ాలక్ు పేార్ణ అిందించబడుతుింద.

ప్ామాదిం, సింఘటన మరియు కరింట్ాక్ట్ కరరిిక్ులు ప్రలగగనా వరరితో సహా మిస్లు గురిిించబడాుయ,
నివేదించబడాుయ, దరరయప్ుి చేయబడాుయ మరియు దదుుబ్టు చర్య అమలు చేయబడాుయ. శలష
ూ ్ మెైన భ్దాతా

ప్ావర్ి నను ప్ాదరిశించే ఉదయ యగులను గురిిించడానికి క్ింపనీ ఒక్ కరర్యక్ూమింలల ఉింద. సింసథ ESAP # 5 లల
చపిపనటు
ల గర, CFS లల కరింట్ాక్ు్ కరరిిక్ులు PPE యొక్క వరడక్మును మరిింత బలలపేతిం చేసి రర్డ; మరియు
రెైలు CFS లల ర్క్షణాతిక్ డవి
ై ింగ్ మరియు ర్వరణా అతయవసర్ ప్రిస్థ త
ి ులపై బ్హయ ర్వరణా వరహన్ాల డైవర్డల
ఉన్ాార్డ. గత 3 ఏళల లల VCTPL టెరిినలలల ఎటువింటి కోలలపయన సమయాలలల సింఘటనలు లేవు. ప్ాథమ

చికిత్ కనసులు మరియు సమీప్ మిస్లు వింటన్ే నివేదించబడాుయ. అదనింగర, క్ింపనీ ESAP # 2 లల పేరకకనా
EHS ప్ాణాళిక్లల భ్గింగర, EPC / నిరరిణ కరింట్ాక్్ర్డా అభివృదా చేయడానికి మరియు ఆమోదించడానికి ఒక్
GIIP తో అనుగుణింగర ఒక్ వివర్ణాతిక్ వృతిి ప్ర్మెైన ఆరగగయ మరియు భ్దాతా ప్ాణాళిక్ అవసర్ిం మరియు
ఒప్పిందిం ప్ాకరర్ిం EPC కరింట్ాక్్ర్ మరియు వరరి ఉప్ కరింట్ాక్్ర్ల డ ఈ ప్ాణాళిక్ దావరర క్టు్బడి ఉిండాలి
Workers Engaged by Third Parties
మరడవ ప్రరట్లచే వర్కర్్ నిమగామయాయర్డ
VCTPL requires its contractors
to adhere to all applicable
labor laws and has
implemented a formal contract labor management system (CLMS) for oversight of
contractor compliance with labor laws. The CLMS includes formal procedures to
check: contractor documentation;
site activities through inspections;
and direct
feedback from workers to obtain assurance on compliance with labor laws. Head of
HR convenes a monthly meeting with contractors to provide feedback on identified
deviations and to follow up and close out corrective actions. VCTPL will extend the
CLMS processes to the
project during its operation phase. During construction phase, the company will also
implement
the CLMS to cover the EPC contractor
and their sub contractors'
compliance to with labor laws. EPC contractor and sub contractor performance will
be assessed as part of the quarterly third party audit and will cover among other
aspects, the following:
compliance
of the contractor
and its subcontractors with
applicable
statutory requirements
and IFC PSs; implementation
of grievance
mechanism; protection of the work force, including engagement of migrant workers, if
any, on substantially equivalent terms as non-migrant workers performing same work.
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దాని కరింట్ాక్్ర్ల డ అనిా వరిిించే కరరిిక్ చట్్లక్ు క్టు్బడి ఉిండాలని మరియు కరరిిక్ చట్్లతో కరింట్ాక్్ర్
అనుగుణింగర ప్ర్యవేక్షిించడానికి ఒక్ అధకరరిక్ కరింట్ాక్ు్ లేబర్ మేన్ేజెిింట్ స్ిస్మ్ (CLMS) ను అమలు
చేయాలని VCTPL అవసర్ిం. CLMS కరింట్ాక్్ర్ డాక్ుయమెింటేషన్ తనిఖీ కోసిం అధకరరిక్ విధాన్ాలను క్లిగి
ఉింటుింద; ప్రటక్షల దావరర స్ైట్ చర్యలు; కరరిిక్ుల నుిండి ప్ాతయక్ష ప్ాతిసపిందన కరరిిక్ చట్్లక్ు అనుగుణింగర
హామీ ప్ొ ిందట్నికి. HR అధప్తిగర కరింట్ాక్్ర్లతో న్లవరరట సమావేశరలు గురిిించబడుతునా వైవిధాయలపై
అభిప్రాయానిా అిందించడానికి మరియు సరెైన చర్యలను అనుసరిించడానికి మరియు మరస్ివేయడానికి
న్లకొలుపతాయ. VCTPL CLMS ప్ాకయ
ిూ లను విసి రిించిింద దాని ఆప్రనషన్ దశలల ప్రాజెక్ట్. నిరరిణ దశలల క్ింపనీ
క్ూడా EPC కరింట్ాక్్ర్ మరియు వరరి ఉప్ కరింట్ాక్్ర్ల డ 'కరరిిక్ చట్్లతో క్టు్బడి CLMS ను అమలు చేసి ుింద.
EPC కరింట్ాక్్ర్ మరియు ఉప్ కరింట్ాక్్ర్ ప్నితీర్డ తమ
ై ాస్ిక్ మరడవ ప్క్ష ఆడిటల త భ్గింగర అించన్ా
వేయబడతాయ మరియు ఇతర్ అింశరలలల వీటిని క్వర్ చేసి రయ: కరింట్ాక్్ర్ మరియు దాని ఉప్ కరింట్ాక్్ర్లక్ు

అనుగుణింగర వరిిించే చట్ బదా మెైన అవసరరలు మరియు IFC PS లు; ఉప్దావము విధానిం అమలు; ఉదయ యగుల
ర్క్షణ, వలస కరరిిక్ుల నిశిచతార్థిం, ఏదైన్ా ఉింటే, అదే ప్ని చేసి ునా వలస-కరరిిక్ులు వింటి గణనీయమెైన
సమానమెైన ప్దాలు
PS3: Resource Efficiency and Pollution Prevention:
వనర్డల సమర్థత మరియు కరలుషయ నివరర్ణ
For Disclosure:
Pollution prevention and abatement aspects of relevance for VCTPL operations, and
therefore for the operations of Terminal 2, include: management of emissions to air
from terminal equipment and transport vehicles; management of discharges on land or
surface water including storm water, sewage, spills and other terminal waste; ship
support operations including reception and disposal of vessel
waste (e.g. garbage, bilge, other oily or hazardous waste or ballast); handling and
storage of dangerous cargoes; management of increased vehicular emissions due to
traffic to the terminal on neighboring community; and emergency response planning
and preparedness. There is no capital dredging required on account of the project nor is
any maintenance dredging undertaken/required
for terminal operations. The IMS has
delineated a number of mitigation measures to minimize impacts associated with the
terminal operations, which will be adhered to in the project's operations as well.
VCTPL కరర్యక్లాప్రలక్ు సింబింధించి కరలుషయ నివరర్ణ మరియు తగిగింప్ు అింశరలు, మరియు అిందువలన
టెరిినల్ 2 యొక్క కరర్యక్లాప్రలక్ు ఇవి ఉన్ాాయ: టెరిినల్ ప్రిక్రరలు మరియు ర్వరణా వరహన్ాల నుించి
ప్ాసర్ణక్ు ప్ాసర్ణ నిర్వహణ; తుఫరను నీర్డ, ముర్డగు, వయర్ాిం మరియు ఇతర్ టెరిినల్ వయరరథలు సహా భ్రమి
లేదా ఉప్రితల జలాలలల డిశరచరె్స్ట నిర్వహణ; న్ౌక్ను సరవధీనిం మరియు ప్రర్వేయడిం సహా ఓడ మదు తు
కరర్యక్లాప్రలు వయరరథలు (ఉదా. చతి , బల్్ , ఇతర్ జిడుు లేదా హానిక్ర్ వయరరథలు లేదా బ్యలస్ట్ ); ప్ామాదక్ర్మెైన
సర్డక్ుల నిర్వహణ మరియు నిలవ; ప్ొ ర్డగు సమాజింలల టెరిినలుక ట్ాఫిక్ట కరర్ణింగర పరిగిన వరహన ఉదాగరరల
నిర్వహణ; మరియు అతయవసర్ ప్ాతిసపిందన ప్ాణాళిక్ మరియు సింస్ిదాత. ప్రాజెక్్ు ఖాతాలల ఎటువింటి
మరలధ్నీక్ర్ణ అవసర్ిం ఉిండదు లేదా టెరిినల్ ఆప్రనషనల క్ు అవసర్మెైన ఏ నిర్వహణ నిర్వహణ డడ
ా ిింగ్
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అయన్ా అవసర్ిం లేదు. టెరిినల్ కరర్యక్లాప్రలతో ముడిప్డివునా ప్ాభ్వరలను తగిగించడానికి అన్ేక్ ర్కరల
తగిగింప్ు చర్యలను IMS పేరకకింద, ఇద ప్రాజెక్్ు కరర్యక్లాప్రలలల క్ూడా క్టు్బడి ఉింటుింద.
Pollution Prevention and Control during Construction
నిరరిణిం సమయింలల కరలుషయ నివరర్ణ మరియు నియింతాణ
In light of the fact that a 16.5 m draft is available alongside the proposed berth for the
project and a 20 m draft is available in the turning basin, no dredging is proposed for
the project. Though no dredging
is required nor planned, in case if any dredging is undertaken as discussed in the EIA,
it will be limited in scale, cutter-suction
dredgers will be used, silt curtains provided,
marine water quality monitoring program implemented and dredge spoil will be disposed
at an authorized offshore location which is currently being used by VPT for its capital
and maintenance dredge spoil disposal. Container yard will be developed by filling with
rocks that were excavated for another project, are lying at a nearby
location (Lowa garden) and will be barged to the site. The 1 million m3 of rocks
required for filling will be brought by barge to the project site. 125 thousand m3 of
river sand will be purchased for filling on top of the rocks
ప్రాజెక్ట్ కోసిం ప్ాతిప్రదత బెరి గో ప్రటు 16.5 మీటర్ల డాాఫ్ల్ అిందుబ్టులల ఉిండటిం మరియు 20 మీటర్ల డాాఫ్ల్ టరిాింగ్
బరస్ిన్ల ల లభ్యమవుతుిండటింతో, ప్రాజెక్ట్ కోసిం ఏ డడ
ా ు ింి గుా ప్ాతిప్రదించలేదు. ఏ డడ
ా ింగ్
ిగ
ఉనాప్పటికర EIA లల
చరిచించినటు
ల గర

ఏదైన్ా

డడ
ా ు ింి గ్

చేప్ట్ బడితే, అద

ప్రిమితిం

చేయబడుతుింద, క్ట్ ర్-చూషణ

డజ
ా ెర్్

ఉప్యోగిించబడుతుింద, స్ిల్్ క్రె్నల ు, సముదాప్ు నీటి న్ాణయతా ప్ర్యవేక్షణ కరర్యక్ూమిం అమలు మరియు డడ్
ా ్
ప్రడుచేయడిం జర్డగుతుింద దాని మరలధ్నిం మరియు నిర్వహణ డడ్
ా ్ చతి ప్రర్వేయడిం కోసిం ప్ాసి ుతిం VPT
చేత ఉప్యోగిించబడుతునా అధకరర్ ఆఫ్ోో ర్ ప్ాదేశిం. మరకక్ ప్రాజెక్ట్ కోసిం తావవకరలు చేయబడిన రరళళతో
నిింప్డిం దావరర క్ింటెైనర్ యార్ు అభివృదా చేయబడుతుింద, ఇద సమీప్ింలలని అబదా ిం సరథనిం (లలవర తోట)
మరియు స్ైట్ క్ు barged ఉింటుింద. నిింప్డానికి అవసర్మెైన 1 మిలియన్ m3 శిలలు ప్రాజెక్ట్ స్ైటుక బ్ర్డ్ు
తీసుక్ువసరియ. నద ఇసుక్ యొక్క 125 వేల m3 కోసిం కొనుగగలు చేయబడుతుింద
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. VCTPL will perform water quality monitoring of suspended solids, turbidity and
benthic community before, during and after reclamation activity. Construction materials
(aggregate, stone, concrete piles, cement, steel sheets etc) are expected to be transported to site
by road. The potential environmental impacts from construction activities are expected to be
standard impacts in most construction projects and include point source emissions and fugitive
dusts, soil erosion and sediment loading increases, noise, waste management, spills of hazardous
and other material during transport and construction, water usage, emissions from construction
equipment, vehicle traffic disruptions. VCTPL will contractually require their EPC contractor
to, as part of the EHS Plan mentioned at ESAP # 2, control these to acceptable levels through
application of standard construction environmental controls and mitigation measures identified
in the EIA, and consistent with IFC PSs and applicable WBG EHS Guidelines. Some of the
specific mitigation measures to be applied include: installation of sediment traps to reduce
sediment in runoffs from the construction areas; collection, storage and disposal of liquid and
solid wastes generated during construction through authorized treatment and disposal facilities;
implement measures to minimize risk of spill and overflow during transportation; cleaning of
paved roads; provision of water sprays and wheel washing to control dust on roads and
stockpiles; and covered transport of construction materials in trucks.
సస్పిండ్ చేయబడిన ఘనప్దారరథలు, గిందర్గగళానిా మరియు బెింట్ హాసయ సింఘిం యొక్క నీటి న్ాణయతా
ప్ర్యవేక్షణను ముిందుగర, ప్ునర్డదా ర్ణ కరర్యక్లాప్రల సమయింలల మరియు తర్డవరత VCTPL నిర్వహిసి ుింద.
నిరరిణ సరమగిూ (మొతి ిం, రరతి, కరింకరట
ూ ు పైల్్, స్ిమెింట్, స్ీ్ల్ షీటల ు మొదల ైనవి) ర్హదారికి ర్వరణా

చేయబడుతుిందని భ్విసుిన్ాార్డ. నిరరిణాతిక్ కరర్యక్లాప్రల నుిండి ప్రరయవర్ణ ప్ాభ్వరలు చాలా నిరరిణ
ప్రాజెక్్ులలల ప్రామాణక్ ప్ాభ్వరలను క్లిగి ఉింట్య మరియు ప్రయింట్ సో ర్్ ఉదాగరరలు మరియు ఫుయజిటివ్
దుముిలు, న్ేల కోత మరియు అవక్షనప్ లలడిింగ్ పర్డగుదల, శబు ిం, వయర్థ ప్దారరథల నిర్వహణ, ర్వరణా మరియు
నిరరిణ సమయింలల నీటిని ప్ామాదక్ర్మెైన మరియు ఇతర్ ప్దారరాల చిిందులను క్లిగి ఉింట్య. వినియోగిం,
నిరరిణ సరమగిూ నుిండి ఉదాగరరలు, వరహన ట్ాఫిక్ట అింతరరయిం. ESR # 2 లల పేరకకనా EHS ప్ాణాళిక్లల భ్గింగర,

ECT యొక్క కరింట్ాక్్ర్డా VCTPL కరింట్ాక్ు్క్ు కరింట్ాక్ట్ చేయవలస్ి ఉింటుింద, ఇవి ప్రామాణక్ నిరరిణ
ప్రరయవర్ణ నియింతాణలు మరియు ఉప్శమన చర్యలు EIA లల గురిిించబడిింద, మరియు IFC PS లతో మరియు
వరిిించే WBG EHS మార్గ దర్శకరలక్ు అనుగుణింగర ఉింటుింద. దర్ఖాసుి చేయడానికి నిరిుష్ ఉప్శమన చర్యలు
కొనిా: నిరరిణ ప్రాింతాలలల నుిండి ప్ావరహిం లల అవక్షనప్ిం తగిగించడానికి అవక్షనప్ వలలు యొక్క సింసరథప్న; దావ
మరియు ఘన వయరరాల స్ేక్ర్ణ, నిలవ మరియు ప్రర్వేయడిం అధీక్ృత చికిత్ మరియు నిర్మిలన సౌక్రరయలు
దావరర నిరరిణ సమయింలల ఉతపతిి ; ర్వరణా సమయింలల స్ిపల్ మరియు ఓవరగరల ప్ామాదానిా తగిగించడానికి
చర్యలు అమలు; చదును చేయబడిన రగడుల శుభ్ాప్ర్చడిం; రగడుల మరియు సర్కిపలల లల ధ్ూళిని నియింతిాించడానికి
నీటి స్ే్రలు మరియు వీల్ వరషిింగ్ సదుప్రయిం; మరియు టాక్ుకల నిరరిణ వసుివులు ర్వరణా

Resource Efficiency
వన్రుల్ సమరిత
VCTPL plans to deploy eco-R'I'G's in the Project Tenninal2,

which are more fuel efficient as
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compared to conventional R TGs. The company monitors fuel consumption, implements
programs to reduce specific fuel consumption. The company has reduced energy consumption
per TED throughput from 19.10 in 2016 to 17.07 in 2018. Similarly, VCTPL has reduced water
consumption per TED from
0.027liters in 2016 to 0.026 in 2018. The company will, as part of the project, implement
measures to improve energy and water efficiency during operation.
సింప్ాదాయ R TG లతో ప్ో లిచనప్ుపడు మరిింత ఇింధ్న సమర్థత క్లిగిన Project Tenninal2 లల ప్రరయవర్ణR'I'G లను అమలు చేయడానికి VCTPL యోచిసోి ింద. సింసథ ఇింధ్న వినియోగరనిా ప్ర్యవేక్షిసి ుింద, నిరిుష్
ఇింధ్న వినియోగరనిా తగిగించేిందుక్ు కరర్యక్ూమాలను అమలు చేసి ుింద. 2016 లల 19.10 నుిండి TED
నిర్గ మాింశక్ు శకిి వినియోగిం తగిగింద, అలాగన 2018 లల 17.07 గర ఉింద. అదే విధ్ింగర, TED 0.027liters 2016
లల 0.026 2018. క్ింపనీ, ప్రాజెక్ట్ భ్గింగర, ఆప్రనషన్ సమయింలల శకిి మరియు నీటి సరమరరథానిా
మెర్డగుప్రిచేిందుక్ు చర్యలు అమలు.
Greenhouse Gases
గటన్
ూ హ ౌస్ట వరయువులు
Primary source of electricity is the grid but 3 x 1250 kVA diesel generators (DG) are in place as
backup power. The project will have kVA DG sets as backup power which will operate less
than 500 hours per year. VCTPL consumes about 1200 kL of diesel per annum and stores 25
kL of diesel in over ground storage within secondary containment. The company has in place
procedures to quantify greenhouse gas (C02e) e m i s s i o n s and is implementing m e a s u r e s to
reduce its C02 emissions. In this context, VCTPL has installed roof top solar panels and is
generating 2000 kWh of solar energy per month, is planning to purchase 300,000 kWh of solar
power per month and has reduced C02 emission per TED from 24.62 tC02 in 2016 to 24.02
tC02 in 2018. The company will install eco-RI'Gs in the Project and will implement additional
measures to reduce fuel consumption, C02 emissions and increase use of renewable energy in
its energy consumption mix. While the current C02 emission is 23 kg/teu, it is expected to
change to 15kg/teu with Terminal 2 operating at capacity.
విదుయతు
ి యొక్క ప్రాథమిక్ మరలిం గిడ్
ూ కరనీ బ్యక్ప్ శకిిగర 3 x 1250 kVA డీజిల్ జనరనటర్డల (DG) సరథనింలల
ఉన్ాాయ. ఈ ప్రాజెక్్ులల కె.వి.యస్ట డి.జి. స్టు
ల బ్యక్ప్ శకిిగర ఉింట్య, ఇవి సింవత్రరనికి 500 గింటల క్ింటే

తక్ుకవ సమయిం ప్నిచేసి రయ. VCTPL సింవత్రరనికి 1200 కిలలల డీజిల్ ను వరడతార్డ మరియు దవతీయ
నియింతాణా ప్రిధలల 25 కిలలల డీజిల్ నిలవలను నిలవ చేసి ుింద. గటన్
ూ హ ౌస్ట వరయువు (C02e) ఉదాగరరలను అించన్ా
వేయడానికి క్ింపనీకి సింబింధించిన విధాన్ాలు ఉన్ాాయ మరియు దాని C02 ఉదాగరరలను తగిగించేిందుక్ు చర్యలు

అమలు చేసి ో ింద. ఈ సిందర్భింలల, VCTPL పైక్ప్ుప ట్ప్ సో లార్ ప్లక్లను ఏరరపటు చేస్ి, న్లక్ు 2000 kWh
సౌర్ శకిిని ఉతపతిి చేసి ుింద, న్లక్ు 300,000 kWh సౌర్ శకిిని కొనుగగలు చేయాలని యోచిసోి ింద మరియు
2016 లల 24.62 tc02 నుిండి T0 క్ు C02 ఉదాగరరలను 2018 లల 24.02 tc02 నుిండి తగిగించనుింద ఇింధ్న
వినియోగిం, C02 ఉదాగరరలను తగిగించేిందుక్ు మరియు దాని శకిి వినియోగ మిశూమింలల ప్ునర్డతాపదక్ శకిిని
పించడానికి అదనప్ు చర్యలను అమలు చేసి ుింద. ప్ాసి ుత C02 ఉదాగర్మే 23 కిలలల / టీ, టెరిినల్ 2 ఆప్రనటిింగ్
సరమర్థాిం క్లిగిన 15kg / teu క్ు ఇద ప్నిచేయగలదని భ్విసుిన్ాార్డ
Air Emissions and Ambient Air Quality
ఎయర్ ఎమిషన్్ మరియు ప్రిసర్ వరయు న్ాణయత
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As indicated above, an average of 26 vessels/ships visit the terminal per month and the
terminal handles on an average 600 trucks per day. The In addition 30 internal transport
vehicles (ITVs) are operated within the terminal 24 hours per day. With the project, number of
trucks will increase to 800 per day in the near term to a peak of about 1200 trucks per day at
full capacity. With Terminal 2, number of vessels visiting VCTPL is expected to increase to
40 vessels a month. Additional, 24 ITVs will be operated 24 hours in Terminal 2. The terminal
has parking space for 20 trucks/trailers with an average dwell time of 30 minutes and Terminal
2 will have parking space for 30 trucks with an
average dwell time of 40 minutes. The DG set emissions (particulate matter, sulfur dioxide,
oxides of nitrogen) will meet national standards. Ambient levels of Suspended Particulate
Matter, Respirable Suspended Particulate Matter (PMI0), PM2.5, S02, NOx, as measured by
VPT at four selected locations in the harbor area, were within national standards. While
significant incremental impact on ambient conditions is not expected on account of the
project, the company will strengthen and
continue to implement procedures to ensure that: (a) all equipment operated by the terminal
and in the project are properly maintained and their emissions are within national standards;
(b) trucks entering the terminal premises have appropriate pollution control certificates; and (c)
truck dwell time (particularly engine idling time) is minimized.
పైన సూచిించిన విధ్ింగర, సగటున 26 న్ౌక్లు / న్ౌక్లు న్లక్ు టెరిినలుా సిందరిశసరియ మరియు టెరిినల్
సగటున రగజుక్ు 600 టాక్ుకలు నిర్వహిసి ుింద. అదనింగర 30 అింతర్గ త ర్వరణా వరహన్ాలు (ITVs) రగజుక్ు 24
గింటలలల టెరిినల్ లలప్ల ప్నిచేసి రయ. ఈ ప్ాణాళిక్తో, రగజుక్ు 1200 టాక్ుకలు ప్ూరిి సరథయలల టాక్ుకలు రగజుక్ు
800 క్ు పర్డగుతాయ. టెరిినల్ 2 తో, VCTPL ను సిందరిశించే ఓడల సింఖయ న్లక్ు 40 న్ౌక్లక్ు
పర్డగుతుిందని భ్విసుిన్ాార్డ. అదనప్ు, 24 ITV లు టెరిినల్ 2 లల 24 గింటలు ప్నిచేసి రయ. టెరిినల్ 20

టాక్ుకలు / టెల
ై ర్్ కోసిం 30 నిమిషరలప్రటు ప్రరికింగ్ సథ లిం క్లిగి ఉింటుింద. సగటు 40 నిమిషరల సమయిం.
DG స్ట్ ఉదాగరరలు (నలుసు ప్దార్థిం, సలిర్ డయాకెై్డ్, నతాజని యొక్క ఆకెై్డుల) జాతీయ ప్ామాణాలక్ు

అనుగుణింగర ఉింట్య. న్ౌకరశూయ ప్రాింతింలలని న్ాలుగు ఎించుక్ునా ప్ాదేశరలలల VPT చేత కొలవబడిన ప్రిసర్
సస్పిండ్ ప్రరి్క్లుయలేట్ మేటర్, రెసబ
ా ుల్ సస్పిండ్ ప్రరి్క్లుయలేట్ మేటర్ (PMI0), PM2.5, S02, NOx, ప్రిసర్
సరథయలను జాతీయ ప్ామాణాలలల ఉన్ాాయ. ప్రిసర్ ప్రిస్థ త
ి ుల మీద గణనీయమెైన పర్డగుదల ప్ాభ్విం ప్రాజెక్్ు
అించన్ా

వేయక్ప్ో యన్ా,

కొనసరగిించడానికి:

(ఎ)

క్ింపనీ

టెరిినల్

బలప్డుతుిందని

మరియు

ప్రాజెక్ట్

మరియు

దావరర

నిరరారిించడానికి

నిర్వహిించబడే

అనిా

విధాన్ాలు

ప్రిక్రరలు

అమలు
సరిగర

నిర్వహిించబడతాయ మరియు వరటి ఉదాగరరలు జాతీయ ప్ామాణాలలల ఉింట్య; (బ) టెరిినల్ ప్రాింగణింలల
ప్ావేశిించే టాక్ుకలు సరెైన కరలుషయ నియింతాణ సరి్ఫికనటలను క్లిగి ఉింట్య; మరియు (స్ి) టాక్ట నివస్ిించే సమయిం
(ముఖయింగర ఇింజిన్ నిశచల సమయిం) మినిమెైజ్ చేయబడిింద
Noise
న్ాయస్ట
In light of the fact that there is a fishing harbor adjoining the VCTPL and the project site on
the North boundary and a busy 2 lane road immediately adjoining the terminal on West
boundary, baseline noise levels in and around the terminal and project site are relatively high
but meet the commercial/industrial noise standards. It is expected that a cumulative increment
of3 dB(A) will result on account of the project at about 650 m from the project site. In light of
the site location and the fact that the nearest residential units are more than 1 km from the
project site, material increment in ambient noise at sensitive receptors is not expected.
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న్ార్ి సరిహదుులల ఉనా VCTPL మరియు ప్రాజెక్ట్ స్ైట్ ప్క్కన ఉనా ఒక్ ఫిషిింగ్ న్ౌకరశూయిం మరియు వస్ట్
సరిహదుులల టెరిినలుక సమీప్ింలల ఉనా వింటన్ే ఒక్ బజీగర ఉనా 2 లేన్ ర్హదారి, టెరిినల్ మరియు ప్రాజెక్ట్
స్ైటల త మరియు చుటూ
్ ఉనా బరస్ట ల ైన్ శబు ిం సరథయలు చాలా ఎక్ుకవగర ఉన్ాాయ కరనీ వరణజయ / ప్రరిశరూమిక్ శబు
ప్ామాణాలను క్లుసుక్ుింట్ర్డ. 3 dB (A) యొక్క సించిత వృదా ప్రాజెక్ట్ స్ైట్ నుిండి 650 మీటర్ల వదు ప్రాజెక్ట్
యొక్క ఫలితింగర ఉింటుింద. స్ైట్ ప్ాదేశిం మరియు సమీప్ నివరస కనిందాాలు ప్రాజెక్ట్ స్ైట్ నుిండి 1 కిలలమీటర్ల క్ింటే
ఎక్ుకవ దూర్ింలల ఉనా వరసి విం, సునిాతమెైన గరూహకరల వదు ప్రిసర్ శబు ిం యొక్క వసుి పింప్ు అించన్ా లేదు.
Water Usage and Wastewater Treatment
నీటి వినియోగిం మరియు ముర్డగునీటి చికిత్
VCTPL sources grid water from the municipality and consumes about 25 m3/day of water of
which 10 m3/day is for domestic purposes and the balance is for horticultural use. This is
expected to increase to
35 m3/day of water of with 15 m3/day for domestic purposes after the project. Drinking water is
tested
by the company for conformance to national potable water standards. The primary liquid
effluent generated on the terminal is domestic waste water/sewage, which is treated through
septic tank and soak pit; however in Terminal 2, a sewage treatment plant will be setup and
the treated sewage water will meet WBG EHS Guideline limits. Septic tank sullage is
periodically transported and disposed of in the municipal sewage treatment plant by
authorized municipal contractors. Canteen waste water generation is 1.2 m3/day, which is
treated in a grey water treatment facility and discharged into the sea. There is a program in
place to periodically test canteen waste water for conformance to permitted standards. Total
Suspended Solids (TSS) and COD exceed WBG EHS Guideline values and Total Nitrogen
(N) and Total Phosphorous (P) are not monitored. VCTPL will, as part of the IMS upgrade
mentioned at ESAP # 3, upgrade treatment facilities to meet WBG EHS Guideline limits on
TSS and
COD and commence monitoring Total N and Total P in the treated waste water, and as
required, implement procedures or upgrade treatment facilities to meet WBG EHS Guideline
values on these parameters. The company has put in place facilities to ensure that storm
water runoff free of contamination is collected in open drains with sediment traps and
discharged directly to the bay and the same will be provided for in Terminal 2 as well. The
company has put in place facilities to ensure that surface runoff from maintenance areas or
areas where spills of chemicals might occur and cause
contamination, is separately collected and pre-treated in oil/water separators, tested for
confonnance to
applicable national surface water discharge standards prior to discharge to sea. Similar
facilities will be provided at Terminal 2 as well.
ముని్ప్రలిటీ నుిండి VCTPL మరలాల గిడ్
ూ నీర్డ మరియు సుమార్డ 25 m3 / day of water వినియోగిసి ుింద,
వీటిలల 10 m3 / day దేశీయ ప్ాయోజన్ాల కోసిం మరియు సింతులనిం తోటప్నిక్ వినియోగిం కోసిం ఉింటుింద.
ఇద పర్డగుతుిందని భ్విసుిన్ాార్డ ప్రాజెక్ట్ తరరవత దేశీయ ప్ాయోజన్ాల కోసిం 15 m3 / day తో నీటి యొక్క 35
m3 / day. తాగునీర్డ ప్రటక్షిసి రర్డ జాతీయ తాాగు నీటి ప్ామాణాలక్ు అనుగుణింగర సింసథ దావరర. టెరిినలలల ఉతపతిి
చేయబడిన ప్రాధ్మిక్ దావ ప్దార్థిం దేశీయ వయర్ా నీటి / మురికినీటి, ఇద స్పి్క్ట ట్యింక్ట దావరర చికిత్
చేయబడుతుింద మరియు పిటుా న్ాని ప్ో వుతుింద; అయతే టెరిినల్ 2 లల, ముర్డగునీటి శుదా క్రరిగరర్ిం స్టప్
అవుతుింద మరియు చికిత్ జలాల నీర్డ WBG EHS గెైడ్ ల ైన్ ప్రిమితులను క్లుసుిింద. స్పి్క్ట ట్యింక్ట
దురివనియోగిం క్ూమానుగతింగర ముని్ప్ల్ మునిస్ిప్ల్ కరింట్ాక్్ర్ల డ మునిస్ిప్ల్ మురికినీర్డ శుదా క్రరిగరర్ింలల
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ర్వరణా చేయబడి, ప్రర్వేయాలి్ ఉింద. కరింటీన్ వయర్థ జల ఉతపతిి 1.2 m3 / day, ఇద ఒక్ బరడిద నీటిని చికిత్
సౌక్ర్యిం మరియు సముదాింలలకి విడుదల చేయబడుతుింద. అనుమతిించబడిన ప్ామాణాలక్ు అనుగుణింగర క్ూమిం
తప్పక్ుిండా కరింట్న్ వయర్థ జలానిా ప్రటక్షిించడానికి సరథనింలల ఒక్ కరర్యక్ూమిం ఉింద. మొతి ిం సస్పిండ్ సో లిడ్్
(TSS) మరియు COD WBG EHS మార్గ దరిశ విలువలు మరియు మొతి ిం నతాజని (N) మరియు మొతి ిం
ఫరసపర్స్ట (P) ను ప్ర్యవేక్షిించవు. ESAP # 3 లల పేరకకనా IMS అపేగ డ
ర యల భ్గింగర, టిఎస్టఎస్ైప WBG EHS
మార్గ దర్శక్ ప్రిమితులను క్లుసుక్ున్ేిందుక్ు, COD మరియు చికిత్ వయర్థ నీటిలల మొతి ిం N మరియు మొతి ిం
P, మరియు అవసర్మెైతే, ఈ ప్రరరమితులపై WBG EHS మార్గ దర్శక్ విలువలను నిర్వహిించడానికి విధాన్ాలు
అమలు లేదా చికిత్ సౌక్రరయలను అమలు చేయిండి. అవక్షనప్ ట్ాప్ల తో బహిర్ింగ కరలువలు స్ేక్రిించడిం మరియు
బరక్ు న్ేర్డగర డిసరచర్్ చేయడిం వింటి తుఫరను ర్హిత నీటి ప్ావరహానిా స్ేక్రిసి రర్డ మరియు అదే టెరిినల్ 2 లల
క్ూడా అిందించబడుతుింద అని నిరరారిించడానికి సింసథ సౌక్రరయలను ఉించిింద. నిర్వహణ ప్రాింతాలలల లేదా
ర్సరయన్ాల చీలమిండ ఏర్పడట్నికి కరర్ణమయయయ ప్రాింతాల నుిండి ఉప్రితల ప్ావరహానిా నిరరారిించడానికి సింసథ
సౌక్రరయలను క్లిపించిింద కరలుషయిం, ప్ాతేయక్ింగర స్ేక్రిించిన మరియు చముర్డ / నీటిని వేర్డచేస్ేవరరిలల
ముిందసుిగర చికిత్ చేయబడుతుింద, ఇద సింభ్విించినిందుక్ు ప్రటక్షిించబడిింద సముదా ఉప్సింహర్ణక్ు ముిందు
వరిిించే జాతీయ ఉప్రితల నీటి ఉత్ర్గ ప్ామాణాలు. ఇలాింటి సౌక్రరయలు టెరిినల్ 2 లల క్ూడా అిందించబడతాయ
Solid Waste and Vessel Waste Management
సరలిడ్ వేస్ట్ మరియు వజెల్ వేస్ట్ మేన్ేజెిింట్
Domestic waste/garbage generated on the terminal is collected by authorized municipal
contractors and disposed of at municipal bins or approved government-operated waste
facilities. Ship/vessel generated waste is collected by authorized entities directly from the
vessel and removed to an offsite location for treatment and disposal. VPT provides port
reception facilities through authorized collection contractors for waste oil and garbage and
includes a 100 ton capacity masonry tank for
temporary storage of oily water] in accordance with applicable MARPOL requirements. The
company
has in place procedures and maintains documentation to ensure that appropriate authorized
entities collect all vessel waste for disposal. VCTPL will also, as part of ESAP# 3 on IMS
upgrade, put in place appropriate oversight proceduresto: ensure(to the extent possible) that
vessels do not discharge
oily bilges, sludge, water containing oily mixtures and ballast into the marine environment
while at the terminal; conduct inspections regularly to ensure that vessel operators comply
with all laws and regulations; and report any incidents of non compliance with applicable
requirements, including unauthorized discharges into the marine environment, to VPT. These
same procedures will be adhered to in Terminal 2 as well.
టెరిినల్ లల ఉతపతిి చేయబడిన గృహ వయరరథలు / చతి లు అధీక్ృత మునిస్ిప్ల్ కరింట్ాక్్ర్ల డ స్ేక్రిించి మునిస్ిప్ల్
డబ్బలను లేదా ఆమోదించిన ప్ాభ్ుతవ-నిర్వహణ వయర్ా సౌక్రరయల వదు స్ేక్రిించబడతాయ. షిప్ / న్ౌక్ను

ర్మప్ొ ిందించిన వయరరథనిా న్ేర్డగర ఓడలలించి అధీక్ృత ఎింటిటీలు స్ేక్రిసి రర్డ మరియు చికిత్ మరియు ప్రర్వేయడిం
కోసిం ఒక్ ఆఫై్ట్ సరథన్ానికి తీస్ివేయబడుతుింద. VPT వయర్ా చముర్డ మరియు చతి కోసిం అధకరర్ిం స్ేక్ర్ణ
కరింట్ాక్్ర్ల డ దావరర ప్ో ర్్ రిస్ప్ో న్ సౌక్రరయలను అిందసుిింద మరియు దీనిలల 100 టనుాల సరమర్థాిం క్లిగిన రరతి

ట్యింక్ట తైల నీటిని తాతాకలిక్ నిలవ] వరిిించే MARPOL అవసరరలక్ు అనుగుణింగర. సింసథ తగిన విధాన్ాలక్ు
సింబింధించి అనిా విధాల ైన వయరరాలను ప్రర్వేయాలని నిరరారిించడానికి డాక్ుయమెింటేషన్ విధాన్ాలలల మరియు
డాక్ుయమెింటేషనుా నిర్వహిసి ుింద. IMS అపేగ డ
ర యల ESAP # 3 లల భ్గింగర VCTPL క్ూడా చేసి ుింద, తగిన సరథనింలల
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ప్ర్యవేక్షిించే ప్ాకయ
ిూ లల ఉించిండి: ఓడలు నిర్వరిిించని విధ్ింగర (సరధ్యమెైనింతవర్క్ు) సముదాప్ు గడు లు, బుర్ద,
సముదాప్ు ప్రరయవర్ణింతో సముదాప్ు మిశూమాలను క్లిగి ఉనా నీర్డ మరియు టెరిినల్ వదు ఉిండగర; న్ౌక్
ఆప్రనటర్డల అనిా చట్్లు మరియు నిబింధ్నలక్ు అనుగుణింగర ఉిండేలా చూసుకోవడానికి తనిఖీలను
నిర్వహిించడిం. మరియు సముదా ప్రరయవర్ణింలల అనధకరర్ డిశరచరె్స్ట, VPT క్ు వరిిించే అవసరరలక్ు అనుగుణింగర
ఏవైన్ా సింఘటనలు నివేదసరియ. ఈ అదే విధాన్ాలు అలాగన టెరిినల్ 2 లల క్టు్బడి ఉింటుింద
Hazardous Materials and Hazardous Waste
అప్రయక్ర్ మెటీరియల్్ మరియు ప్ామాదక్ర్ వయరరథలు
Some of the containerized cargo handled at the terminal is hazardous under the International
Maritime Organization's (IMO) Dangerous Goods Code. This material could include
flammable gases, poisons, flammable liquids, corrosives, reactive and spontaneously
combustible substances, oxidizing substances, etc. The terminal handles all dangerous goods
other than class I (explosives) and VII (radioactive material). Further, the terminal accepts
class II (flammable gases) and III (flammable liquids) dangerous goods only under direct
delivery procedure. Dangerous cargo is stored by material class, taking into account material
compatibility, in a designated area separated from rest of the container storage yard and with
good access to containment resources and emergency response equipment. The majority of
containers with dangerous cargoes are handled as full containers, and the inventory monitored
continuously. Similar facilities and procedures will be developed and
implemented at Terminal 2.
టెరిినల్ వదు నిర్వహిించబడుతునా క్ింటెైనర్ల సర్క్ు ర్వరణాలల కొనిా అింతరర్తీయ మారిటెైమ్ ఆర్గ న్ైజనషన్ (IMO)
డేింజర్స్ట గరడ్్ కోడ్ కిింూ ద ప్ామాదక్ర్మే. ఈ ప్దార్ాిం లేపే వరయువులు, విషరలు, లేపే దావరలు, తుప్ుప ప్టి్నవి,
రియాకి్వ్ మరియు సహజింగర మిండే ప్దారరాలు, ఆకి్డైజిింగ్ ప్దారరాలు మొదల ైన వరటిలల ఉిండవచుచ. టెరిినల్
కరలస్ట I (పేలుడు ప్దారరథలు) మరియు VII (రనడియోధారిిక్ ప్దార్థిం) కరక్ుిండా ఇతర్ ప్ామాదక్ర్మెైన వసుివులను
నిర్వహిసి ుింద. అింతేకరక్ుిండా, టెరిినల్ కరలస్ట II (లేపే వరయువులు) మరియు III (లేపే దావరలు) ప్ామాదక్ర్
వసుివులను ప్ాతయక్ష సర్ఫరర ప్దా తిలల మాతామే అింగటక్రిసి ుింద. డేింజర్స్ట సర్డక్ు, ప్దార్థిం వర్గ ించే నిలవ
చేయబడుతుింద, ఖాతా ప్దారరథల అనుక్ూలతలలకి, మిగిలిన ప్ాదేశరలలల క్ింటెైనర్ నిలవ యార్ు నుిండి వేర్డ
చేయబడిన మరియు ప్రిమితి వనర్డలు మరియు అతయవసర్ ప్ాతిసపిందన ప్రిక్రరలక్ు మించి ప్రాపిి ని క్లిగి
ఉింటుింద. ప్ామాదక్ర్మెైన సర్డక్ులతో ఉనా క్ింటెైనర్డల ఎక్ుకవ భ్గిం క్ింటెైనర్డలగర వయవహరిసి రర్డ మరియు

జాబతా నిర్ింతర్ిం ప్ర్యవేక్షిసి ుింద. ఇలాింటి సౌక్రరయలు మరియు విధాన్ాలు అభివృదా చేయబడతాయ మరియు
టెరిినల్ 2 లల అమలు చేయబడిింద.
While vessel/ship bunkering is not undertaken at the terminal, if required, VPT does facilitate
bunkering
for vessels through barges. VCTPL requires the vessel to ensure that all safety and
spill
prevention measures are in place during bunkering of the vessel and supervises the bunkering
operation. The company has procedures and facilities in place to: segregate and store hazardous
wastes under secondary containment; and to dispose these off authorized hazardous waste
treatment and disposal facility.
అవసర్మెైతే న్ౌక్ / ఓడ బింక్మనుా టెరిినల్ వదు చేప్ట్ క్ప్ో యన్ా, VPT న్ౌక్ల దావరర న్ౌక్లక్ు బింక్మటి్ని
సులభ్తర్ిం చేసి ుింద. అనిా భ్దాత మరియు చిిందర్విందర్ను నిరరారిించడానికి న్ౌక్ను VCTPL అవసర్ిం నివరర్ణ
చర్యలు న్ౌక్ల బింక్మటి్ సమయింలల మరియు బింక్రి ప్ర్యవేక్షణలల ఉన్ాాయ ఆప్రనషన్. ఈ సింసథ క్ు విధాన్ాలు
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మరియు సౌక్రరయలు ఉన్ాాయ: దవతీయ నియింతాణలల ప్ామాదక్ర్ వయరరాలు వేర్డచేయడిం మరియు భ్దాప్ర్చడిం;
మరియు ఈ అధకరర్ ప్ామాదక్ర్ వయర్ా చికిత్ మరియు నిర్మిలన సదుప్రయానిా ప్రర్వేస్ేిందుక్ు.
Areas where fuels, other hazardous materials and hazardous wastes are stored at Terminal 2
will be constructed with secondary containment structures to contain and prevent any leaks
from being
released to the environment. The company will construct appropriately located and contained
area for placing leaky containers. Further, the company will ensure that equipment and vehicle
maintenance areas are appropriately paved and have provisions for spill containment. Waste
oils and other
hazardous wastes generated, including in the company and contractor equipment/vehicle
maintenance areas, are and will continue to be periodically collected by governmentauthorized contractor for recycling or disposal in authorized hazardous waste facilities.
టెరిినల్ 2 వదు ఇింధ్న్ాలు, ఇతర్ ప్ామాదక్ర్ ప్దారరథలు మరియు హానిక్ర్ వయరరథలు నిలవ చేయబడిన ప్రాింతాలలల
ఏవైన్ా జర్ప్రలను క్లిగి ఉిండక్ుిండా మరియు నిరగధించడానికి దవతీయ కరలుషయ నిరరిణాలతో నిరిిించబడతాయ

వరతావర్ణిం విడుదల. లీక్ట క్ింటెైనర్ల ను ఉించడానికి క్ింపనీ సరిగగ ర ఉనా మరియు నిరిిించిన ప్రాింతింను
నిరిిసుిింద. అింతేకరక్, సింసథ ప్రిక్రరలు మరియు వరహన నిర్వహణ ప్రాింతాలను సరిగర అమరిచనటు
ల మరియు
స్ిపల్ క్ింటెైన్ిింటుక నిబింధ్నలను క్లిగి ఉింట్ద. వేస్ట్ నూన్లు మరియు ఇతర్

క్ింపనీ మరియు కరింట్ాక్్ర్ ప్రిక్రరలు / వరహన నిర్వహణ ప్రాింతాలతో సహా ఉతపతిి చేయబడిన ప్ామాదక్ర్
వయరరాలు, మరియు అధకరర్ ప్ామాదక్ర్ వయర్ా సౌక్రరయలలల ప్ునరివనియోగిం లేదా ప్రర్వేయడిం కోసిం ప్ాభ్ుతవఅధకరర్ిం క్లిగిన కరింట్ాక్్ర్ దావరర క్ూమానుగతింగర స్ేక్రిించడిం కొనసరగుతుింద

VCTPL is responsible for coordinating the planning and response to hazardous materials
accidents and emergencies at the terminal, and has put in place emergency action plans
consistent with international maritime conventions (MARPOL 73/78). The company also
coordinates its emergency response activities with those of VPT authorities who are responsible
for marine/sea side emergency
response. With regard to the lands ide terminal operations, VCTPL has procedures, trained
personnel,
and equipment in place for responding to emergencies, including fire, chemical spills and
mishaps, accidental release of petroleum or other chemical products, and medical
emergencies.
టెరిినల్ వదు ప్ామాదక్ర్ ప్దారరథల ప్ామాదాలు మరియు అతయవసర్ ప్రిస్థ త
ి ులక్ు ప్ాణాళిక్ మరియు
ప్ాతిసపిందనను సమనవయ ప్ర్చడానికి VCTPL బ్ధ్యత వహిసి ుింద, మరియు అింతరర్తీయ సముదా క్న్వనో నల ు
(MARPOL 73/78) స్ిథర్ింగర ఉనా అతయవసర్ చర్య ప్ాణాళిక్లలల ఉించబడిింద. సముదాము / సముదా వైప్ు
అతయవసర్ బ్ధ్యతలక్ు బ్ధ్యత వహిించే VPT అధకరర్డలతో ఆ సింసథ

తన అతయవసర్ ప్ాతిసపిందన

కరర్యక్లాప్రలను సమనవయప్ర్డసుిింద సపిందన. భ్రముల ఐడింటిటీ టెరిినల్ కరర్యక్లాప్రలక్ు సింబింధించి,
VCTPL విధాన్ాలు, శిక్షణ ప్ొ ిందన స్ిబబింద, మరియు అగిామాప్క్, ర్సరయనిక్ వయరరాలు మరియు ప్ామాదాలు,
పటతాలియిం లేదా ఇతర్ ర్సరయనిక్ ఉతపతు
ి ల ప్ామాదవశరతు
ి విడుదల, మరియు వైదయ అతయవసర్.
PS4: Community Health, Safety and Security:
క్మరయనిటీ ఆరగగయిం, భ్దాత మరియు భ్దాత
For Disclosure:
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VCTPL has constructed infrastructure and uses equipment that meet good industry
practices. The same standards will be used in Terminal 2 as well.
VCTPL మ లిక్ సదుప్రయాలను నిరిిించిింద మరియు మించి ప్రిశమ
ూ
అభ్యసరలను సరధించే ప్రిక్రరలను
ఉప్యోగిసి ుింద. టెరిినల్ 2 లల అదే ప్ామాణాలు క్ూడా ఉప్యోగిించబడతాయ.
Community Health and Safety
క్మరయనిటీ ఆరగగయిం మరియు భ్దాత
It is expected that Terminal 2 operation will result in doubling of the truck traffic to the
terminal. The terminal is located on a two lane road that connects to the national highway.
However, the company has an appropriate traffic management plan to manage the increase in
truck traffic to the terminal and to minimize risk to communities that are in the vicinity. For
traffic management, VCTPL has set up a pre-gate where truck registration and documentation
formalities are completed, trucks remain in the pre-gate area till they are called to the terminal
main gate, trucks are called from pre-gate to the terminal main gate in small batches, and time
taken at the main gate to complete the formalities are minimized, hence dwell time on the
main 2 lane road for each truck is less. VPT is also planning
construction of an elevated direct access road from the nearby highway to the port premises.
Once this elevated access road is constructed, risks due to increased traffic to the terminal on
the two lane main
road will be mitigated. Further, VCTPL will, as mentioned at ESAP # 5, implement a
training program for ETV drivers on defensive driving and transport emergency
management
టెరిినల్ 2 ఆప్రనషన్ టాక్ట ర్దీుని టెరిినలుక రెట్ ింి ప్ు చేసి ుింద. టెరిినల్ జాతీయ ర్హదారికి అనుసింధానిించే రెిండు
లేన్ రగడుులల ఉింద. ఏద ఏమెైనప్పటికర, టెన్
ై ఫిక్ట లల టెరిినల్ యొక్క పర్డగుదలను పించట్నికి మరియు
ప్రిసరరలలల ఉనా క్మరయనిటీలక్ు ప్ామాదానిా తగిగించడానికి తగిన ట్ాఫిక్ట నిర్వహణ ప్ాణాళిక్ను క్ింపనీ క్లిగి

ఉింద. ట్ాఫిక్ట నిర్వహణ కోసిం, టేడ్
ా రిజిస్ే్ష
ర న్ మరియు డాక్ుయమెింటేషన్ ఫరరరిలిటీలు ప్ూర్ి యనప్ుపడు, టాక్ుకలు
ముిందటి గనటుా ఏరరపటు చేసి రయ, టాక్ుకలు టెరిినల్ మెయన్ గనటుక పిలువబడే వర్క్ు ముిందు గనట్ ప్రాింతింలల
ఉింట్య, టాక్ుకలు పీా-గనట్ నుించి టెరిినల్ మెయనుక చినా బ్యచల లల గనట్, మరియు లాింఛనప్రాయాలను ప్ూరిి
చేయడానికి ప్ాధాన దావర్ిం వదు తీసుక్ునా సమయిం తక్ుకవగర ఉింట్య, అిందువలల ప్ాతి టాక్ట కోసిం ప్ాధాన 2
లేన్ ర్హదారిలల తక్ుకవ సమయిం ఉింద. VPT క్ూడా ప్ాణాళిక్ ఉింద దగగ ర్లల ఉనా ర్హదారి నుిండి ప్ో ర్్
ప్రాింగణింలల ఉనా ఒక్ ప్ాతయక్ష ప్ాతయక్ష ప్రాపిి ర్హదారి నిరరిణిం. ఈ క్ృతిామ యాకె్స్ట ర్హదారిని నిరిిించిన తరరవత,
రెిండు లేన్ మెయలలల టెరిినలుక పరిగిన ట్ాఫిక్ట కరర్ణింగర ప్ామాదాలు

ర్హదారి తగిగించబడుతుింద. ఇింకర, ESAP # 5 లల పేరకకనా విధ్ింగర, VTPL, ర్క్షణాతిక్ డవి
ై ింగ్ మరియు ర్వరణా
అతయవసర్ నిర్వహణపై ETV డవ
ై ర్ల క్ు శిక్షణా కరర్యక్ూమానిా అమలు చేసి ుింద

The entire project construction work will be within the existing outer harbor area
and adjoining the existing terminal premises and influx of labor is not expected on
account of the project construction
and operation. VCTPL will, as part ofthe EHS Management plan mentioned at ESAP
# 2, require the contractor to maximize local hiring of workers, implement a worker
health checkup program, provide onsite basic medical facilities, and ensure access to
hospital facilities for medical emergencies.
Further, VCTPL will, as part of the EHS Management Plan mentioned at ESAP # 2,
require the EPC
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contractor
to adopt good EHS practices
during construction,
train equipment
operators and drivers in safe driving techniques; develop a materials movement plan
to ensure that vehicle movement during construction has minimal impact on daily life
patterns of nearby communities;
provide speed controls and alarms; deploy traffic
marshals and undertake appropriate measures to reduce fugitive emissions from
storage and transport of construction and waste material.

మొతి ిం ప్రాజెక్్ు నిరరిణ ప్నులు ఇప్పటికన ఉనా బయటి హార్బర్ ప్రాింతింలలన్ే ఉింట్య మరియు ఇప్పటికన ఉనా
టెరిినల్ ప్రాింగణింలల ప్క్కన్ే ఉింటుింద మరియు ప్రాజెక్ట్ నిరరిణ ప్నుల వలన కరరిిక్ ప్ావరహిం ఊహిించబడదు.
మరియు ఆప్రనషన్. ESAP # 2 లల పేరకకనా EHS మేన్ేజెిింట్ ప్థక్ింలల భ్గింగర VCTPL, కరింట్ాక్్ర్ కరరిిక్ుల
సరథనిక్ నియామకరనిా పించడానికి, కరరిిక్ుల ఆరగగయ ప్రటక్షా కరర్యక్ూమింను అమలు చేయడానికి, ప్రాధ్మిక్ వైదయ
సదుప్రయాలను క్లిపించేిందుక్ు మరియు వైదయ అతయవసరరలక్ు ఆసుప్తిా సౌక్రరయలను ప్ొ ిందట్నికి కరింట్ాక్్ర్
అవసర్మవుతుింద. ఇింకర, ESAP # 2 లల ప్ాసి రవిించిన EHS మేన్ేజెిింట్ ప్రలన్లల భ్గింగర VCTPL, EPC అవసర్ిం
నిరరిత నిరరిణిం, రెైలు ప్రిక్రరల నిరరవహక్ులు మరియు సుర్క్షిత డవి
ై ింగ్ ప్దా తులలల డవ
ై ర్ల సమయింలల మించి
EHS ప్దా తులను అనుసరిించడానికి; నిరరిణ సమయింలల వరహన క్దలిక్ను సమీప్ింలలని క్మరయనిటీల రగజువరరట

జీవన విధాన్ాలలల తక్ుకవ ప్ాభ్వరనిా క్లిగి ఉిండేలా ఒక్ ప్దారరథల ఉదయమిం ప్ాణాళిక్ను అభివృదా చేసి ుింద; వేగిం
నియింతాణలు మరియు హెచచరిక్లను అిందించడిం; ట్ాఫిక్ట మార్ోలు్ు విసి రిింప్జనయడిం మరియు నిరరిణానికి
మరియు వయర్ా ప్దారరాల ర్వరణా మరియు ర్వరణా నుిండి ఫుయజిటివ్ ఉదాగరరలను తగిగించేిందుక్ు తగిన చర్యలు
చేప్ట్ డిం.

Emergency Preparedness and Response
అతూవసర సంసది త మర్ియు పాతిసొందన్
VCTPL has prepared an emergency response plan (ERP), which includes measures
to address onsite and offsite emergencies including for spills, fifes, gas leak, explosion,
industrial accident, personnel/equipment
in water among others. The ERP defines the
emergency
response
organization, responsibility
allocation
and procedures
for
communication,
response, reporting, debriefing, training, handling media and system
review. The company has communicated
and linked the ERP to the VPT and
district/local
emergency
authorities;
undertakes
drills on emergency
response;
participates
in drill conducted by VPT andlor district/local
government emergency
authorities; and continually improves the ERP based on outcome of the drills.
VCTPL ఒక్ అతయవసర్ సపిందన ప్ాణాళిక్ (ERP) ను తయార్డ చేస్ిింద, దీనిలల స్ిపల్్, ఫపపస్ట, గరయస్ట లీక్ట,
పేలుడు, ప్రరిశరూమిక్ ప్ామాదము, స్ిబబింద / ఇతర్ నీటిలల ఉనా ప్రిక్రరలు వింటివి ఉన్ాాయ. ERP అతయవసర్
సపిందన సింసథ , బ్ధ్యత కనట్యింప్ు మరియు క్మరయనికనషన్, సపిందన, రిప్ో రి్ింగ్, డీఫీాషనిింగ్, టెని
ై ింగ్, మాధ్యమ

నిర్వహణ మరియు స్ిస్మ్ సమీక్ష కోసిం విధాన్ాలు నిర్వచిసుిింద. సింసథ ERP ను VPT మరియు జిలాల / సరథనిక్
అతయవసర్ అధకరర్డలక్ు తలియజనస్ిింద మరియు అనుసింధానిించిింద; అతయవసర్ ప్ాతిసపిందనపై క్సర్తు
ి లు
చేప్డుతుింద; VPT andlor జిలాల / సరథనిక్ ప్ాభ్ుతవ అతయవసర్ అధకరర్డలచే నిర్వహిించబడిన డిల
ా ల ల ప్రలగగింటుింద;
మరియు క్దలిక్ల ఫలితిం ఆధార్ింగర ERP ని మెర్డగుప్ర్డసుిింద
Security Personnel
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స్క్ూయరిటీ ప్ర్్నల్
Through an outsourcing agency VCTPL has deployed 40 security personnel which
is expected to increase to 55 post the project. VCTPL does not employ armed guards
and has implemented a formal security management system certified to ISO 28000
and compliant with ISPS code. VCTPL has carried out a formal threat and security
risk assessment, identified 33 security risk scenarios and
developed response plans for each scenario. Further, detailed standard operating
procedures have been developed that security personnel are required to adhere to and
security incidents
are recorded, investigated
and corrective
action implemented.
Appropriate security awareness training is provided
also to all employees and contract workers. Past records of security personnel are
screened and there is a process in place to take disciplinary
action against security
personnel who violate standard operating procedures. The company will, as mentioned
at ESAP # 6, further upgrade its security personnel procedure to ensure that: security
personnel are trained in avoidance of human rights violations; and there is a grievance
mechanism for aggrieved members of community or employees in the event of a
violation of the code for security personnel.
ఔటత్రి్ింగ్ ఏజెనీ్ దావరర VCTPL ను 40 మింద భ్దాతా స్ిబబింద నియమిించార్డ, ఈ ప్ాణాళిక్ను 55 క్ు
పించాలని భ్విసుిన్ాార్డ. VCTPL సరయుధ్ దళాలను నియమిించదు మరియు ISO 28000 క్ు సరి్ఫికనట్
ప్ొ ిందన ఒక్ అధకరరిక్ భ్దాతా నిర్వహణ వయవసథ ను అమలు చేస్ిింద మరియు ISPS కోడయి క్ింపింట్
్ల
చేస్ిింద.
VCTPL అధకరరిక్ ముప్ుప మరియు భ్దాతా ప్ామాద అించన్ాను నిర్వహిించిింద, గురిిించిింద 33 భ్దాతా ప్ామాదిం
దృశరయలు మరియు ప్ాతి దృషర్ింతింలల అభివృదా సపిందన ప్ాణాళిక్లు. ఇింకర, భ్దాతా స్ిబబింద క్టు్బడి ఉిండాలి
మరియు భ్దాతా సింఘటనలు రికరర్డు చేయబడతాయ, దరరయప్ుి చేయబడతాయ మరియు సరిచేస్ే చర్య అమలు
చేయబడుతున్ాాయని మరిింత వివర్ణాతిక్ ప్రామాణక్ కరరరయచర్ణ విధాన్ాలు అభివృదా చేయబడాుయ. తగిన

భ్దాతా అవగరహన శిక్షణ అిందించబడిింద అనిా ఉదయ యగులక్ు మరియు కరింట్ాక్ు్ కరరిిక్ులక్ు క్ూడా. భ్దాతా
స్ిబబింద యొక్క గత రికరర్డులు ప్ాదరిశించబడతాయ మరియు ప్రామాణక్ కరరరయచర్ణ విధాన్ాలను ఉలల ింఘిించే
భ్దాతా స్ిబబిందపై క్ూమశిక్షణా చర్య తీసుకోవడానికి ఒక్ ప్ాకయ
ిూ
ఉింద. సింసథ ESAP # 6 లల పేరకకనా విధ్ింగర,
దాని భ్దాతా స్ిబబింద ప్ాకిూయను మరిింత మెర్డగుప్ర్చడానికి: భ్దాతా స్ిబబింద మానవ హక్ుకల ఉలల ింఘనలను
నివరరిించడింలల శిక్షణ ప్ొ ిందుతార్డ; మరియు భ్దాతా స్ిబబింద కోడుా ఉలల ింఘిించిన సిందర్భింలల సింఘిం లేదా
ఉదయ యగుల బ్ధత సభ్ుయల కోసిం ఒక్ ఆిందయ ళన యింతాాింగిం ఉింద
PS5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement:
భ్ర స్ేక్ర్ణ మరియు అసింక్లిపత ప్ునరరవరసిం
For Disclosure:
PS6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural
Resources:
బయోడైవరిశటీ క్న్ రనవషన్ అిండ్ సస్్ నబుల్ మేన్ేజెిింట్ లివిింగ్ న్ేచుర్ల్
వనర్డలు:
For Disclosure:
PS7: Indigenous Peoples:
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ఇిండిజీన్్ పీప్ుల్్
For Disclosure:
PS8: Cultural Heritage:
సరింసకృతిక్ వరర్సతవిం
For Disclosure:
Stakeholder Engagement:
సర్కోహలు ర్ ఎింగనజెిన్
Stakeholder Engagement Plan
సజటకో ల్డ ర్ ఎంగేజెింట్ ప్జయన్స
VCTPL, as part of the IMS, has in place procedures for receiving and responding to
external communication. However, the procedure makes limited commitment to share
ambient air quality
status with the public and emergency response plan with relevant interested parties. The
company will
expand the mandate of this external communication procedure and, as mentioned at ESAP
# 7, develop and implement a stakeholder engagement plan (SEP) in compliance with IFC
Performance Standards.
IMS యొక్క భ్గింగర, VCTPL, బ్హయ క్మరయనికనషనుక స్ీవక్రిించడానికి మరియు ప్ాతిసపిందించడానికి
ప్ాదేశింలల ఉింద. అయనప్పటికర, ప్రిసర్ వరయు న్ాణయతను ప్ించుకోవడానికి ప్రిమిత నిబదా త ప్ాకయ
ిూ ను చేసి ుింద
సింబింధత ఆసకిిగల ప్రరట్లతో ప్ాజా మరియు అతయవసర్ సపిందన ప్ాణాళిక్తో స్ిథతి. సింసథ రెడీ ఈ బ్హయ
క్మరయనికనషన్ విధాన్ానిా తప్పనిసరిగర విసి రిించిండి మరియు, ESAP # 7 లల పేరకకనా విధ్ింగర, IFC ప్నితీర్డ
ప్ామాణాలక్ు అనుగుణింగర ఒక్ మధ్యవరిితవ నిశిచతార్థ ప్థక్ిం (SEP) ను అభివృదా చేస్ి అమలు చేయిండి.
VCTPL will, as part of the SEP mentioned at ESAP # 7, undertake: delineation of stakeholder
profile, identification of key concerns, expectations, impact and influence, and risk rating of
various stakeholder groups. The SEP will include details on engagement strategy, information
disclosure,
monitoring, reporting and guidance on maintaining records of stakeholder consultations. The
SEP will
be developed to ensure ongoing community engagement for current operations and for the
project construction and operation.
ESAP # 7 లల ప్ాసి రవిించిన SEP లల భ్గింగర, VCTPL, చేప్టే్: సర్కోహలు ర్ ప్ొ ా ఫైల్ యొక్క వివర్ణ, కర
ఆిందయ ళనలను, అించన్ాలను, ప్ాభ్విం మరియు ప్ాభ్వరనిా గురిిించడిం మరియు వివిధ్ మధ్యవర్డిల సమరహాల
రిస్టక రనటిింగ్. SEP ని నిశిచతార్థిం వూయహిం, సమాచార్ిం వలల డి, ప్ర్యవేక్షణ, రిప్ో ర్డ్ మరియు మార్గ దరిశని
మధ్యవర్డిల సింప్ాదింప్ుల రికరర్డులను నిర్వహిించడిం. SEP అవుతుింద
ప్ాసి ుత కరర్యక్లాప్రల కోసిం మరియు ప్రాజెక్ట్ నిరరిణిం మరియు ఆప్రనషన్ కోసిం కొనసరగుతునా క్మరయనిటీ
నిశిచతార్థిం నిరరారిించడానికి అభివృదా చేయాలి.
Consultation
క్న్లే్షన్
A public hearing, organized by the regulatory authorities for the projects proposed by VPT,
was undertaken to meet regulatory requirements on April 10,2015 for the set of projects
being developed, which included also the VCTPL terminal extension project. VCTPL will, as
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part of the SEP, develop procedures for ongoing consultation with stakeholders that .meets
IFC Performance Standards provisions.
VPT ప్ాతిప్రదించిన ప్రాజెక్్ులక్ు రెగుయలేటరి అధకరర్డలచే నిర్వహిించబడిన ఒక్ ప్బల క్ట హియరిింగ్, ఏపిాల్ 10,2015
న నిరరిణ నియమావళిని అభివృదా చేయట్నికి, VCTPL టెరిినల్ ఎకెట్నోన్ ప్రాజెక్ట్ తో సహా, అభివృదా చేయబడిన
ప్రాజెక్్ుల కోసిం, అవసరరలను తీర్చట్నికి చేప్టి్ింద. SEP లల భ్గింగర, VCTPL, వరట్దార్డలతో కొనసరగుతునా
సింప్ాదింప్ుల కోసిం విధాన్ాలను అభివృదా చేసి ుింద. IFC ప్నితీర్డ ప్ామాణాలు నిబింధ్నలను ప్రిశీలిసుిింద
Grievance Mechanisms
గటవ
ూ న్్ మెకరనిజమ్్
VCTPL will, as part of the SEP, also put in place a formal procedure to: (a) receive concerns
and grievances from members of affected communities; (b) communicate to affected
communities the channels/means for lodging concerns/grievances; (c) redress the grievances
in a time bound manner; (d) upon redress communicate the decision to the aggrieved
person/community; (e) provide a mechanism to appeal against a redress decision in a higher
committee if the aggrieved persons/community is not satisfied by the redress proposed in the
first instance; (t) document grievances received and redressed; and (g) analyze grievance
related data to identify patterns and undertake systemic improvements as needed.
SEP లల భ్గింగర, VCTPL క్ూడా, ఒక్ అధకరరిక్ ప్దా తిలల ఉించబడుతుింద: (a) బ్ధత వరరగల సభ్ుయల నుిండి
ఆిందయ ళనలు మరియు మన్లవేదనలను ప్ొ ిందడిం; (బ) బ్ధత వరరగలక్ు సింబింధించిన సమసయలు /
మన్లవేదనలక్ు సింబింధించిన మారరగలను / మారరగలను క్మరయనికనట్ చేయడిం; (స్ి) సమయిం బింధ్న ప్దా తిలల
మన్లవేదనలను ప్రిషకరిసి ుింద; (d) అన్ారగగయింతో బ్ధ్ప్డుతునా వయకిి / క్మరయనిటీకి నిర్ణయానిా
తలియజనయడిం; (e) మొదటి సింఘటనలల ప్ాతిప్రదించిన విర్మణ దావరర బ్ధత వయక్ుిలు / సింఘిం సింతృపిి
చిందక్ప్ో తే ఉనాత క్మిటీలల ఒక్ ప్ునరరవరస నిర్ణయానికి వయతిరనక్ింగర అపీపల్ చేయట్నికి ఒక్ యింతాాింగరనిా
అిందించాలి; (t) ప్తాిం మన్లవేదనలను స్ీవక్రిించార్డ మరియు ప్రిషకరిించార్డ; మరియు (g) విధాన్ాలను
గురిిించడానికి మరియు అవసర్మయయయ దైహిక్ మెర్డగుదలలను చేప్ట్ డానికి ఉప్దావ సింబింధత డేట్ను
విశలలషిసి ుింద
Information Disclosure and Ongoing Reporting to Affected Communities
సమాచార్ిం బహిర్గతిం మరియు ప్ాభ్విత సింఘాలు కొనసరగుతునా నివేదక్
VCTPL will disclose this ESRS and ESAP through its website and will keep a copy available
at the terminal main gate. Further, as part of the SEP mentioned at ESAP # 7, VCTPL will
assess the information needs of each stakeholder group and disclose relevant information
through most appropriate channels to each stakeholder group including where relevant updates
on the ESAP implementation if required. The requirement for stakeholder consultation and
ongoing reporting if the project is effecting them will be incorporated in the SEP for the
project construction stage as well as for ongoing terminal operation, and will include
procedures to (i) alert the community before commencing major work during construction and
maintenance that may have potential for community impact; (ii) inform the community about
the construction schedule, time duration and activities where such activities are likely to affect
neighboring communities; and (iii) provide contact information of VCTPL project team and
contractor's representative respectively.
VCTPL ఈ ESRS మరియు ESAP ను దాని వబ్ స్ైట్ దావరర బహిర్గతిం చేసి ుింద మరియు టెరిినల్ మెయన్
గనట్ వదు ఒక్ కరపీని అిందుబ్టులల ఉించుతుింద. ఇింకర, ESAP # 7 లల ప్ాసి రవిించిన SEP లల భ్గింగర, VCTPL
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ప్ాతి సర్కోహలు ర్ సమరహిం యొక్క సమాచార్ అవసరరలక్ు అనుగుణింగర ఉింటుింద మరియు అవసర్మెైతే ESAP
అమలుపై సింబింధత నవీక్ర్ణలు సహా ప్ాతి వరట్దార్డల సమరహానికి తగిన ఛాన్లుల దావరర సింబింధత
సమాచారరనిా బహిర్గతిం చేసి ుింద. ప్రాజెక్్ుు ప్ాభ్వితిం చేసి ునాటల యతే, మధ్యవరిితవ సింప్ాదింప్ుల కొర్క్ు
మరియు అవసర్మెైతే రిప్ో ర్డ్ చేయవలస్ిన అవసర్ిం ఉనాద, ప్రాజెక్ట్ నిరరిణ దశక్ు, అలాగన కొనసరగుతునా
టెరిినల్ ఆప్రనషన్ కొర్క్ు, SEP లల చేర్చబడుతుింద మరియు (i) కరర్యనిరరవహక్ సమయములల మరియు
క్మరయనిటీ ప్ాభ్వరనికి సింభ్వయతను క్లిగి ఉిండే నిర్వహణ; (ii) నిరరిణ కరర్యక్లాప్రలు, సమయ వయవధ
మరియు అటువింటి కరర్యక్లాప్రలను ప్ొ ర్డగు సమాజాలపై ప్ాభ్విం చూపిించే చర్యల గురిించి క్మరయనిటీకి

తలియజనయిండి; మరియు (iii) వర్డసగర VCTPL ప్రాజెక్ట్ బృిందిం మరియు కరింట్ాక్్ర్ యొక్క ప్ాతినిధ యొక్క
సింప్ాదింప్ు సమాచారరనిా అిందసరియ.
Broad Community Support:
బ్ల్ాడ్ కమ్ూన్సటీ సప్ో ర్ట
Broad Community Support:Not Applicable
బ్ల్ాడ్ కమ్ూన్సటీ సప్ో ర్ట: వర్ిుంచదత
Local Access of Project Documentation:
ప్రాజెక్ట్ డాక్ుయమెింటేషన్ సరథనిక్ యాకె్స్ట
The EIA in English is disclosed with this ESRS. The company will make available for public review,
this ESRS and ESAP in a culturally acceptable manner and in the local language through its website
and will keep a copy available at the terminal main gate.
ఇింగటలష్ లల EIA ఈ ESRS తో బహిర్గతిం చేయబడిింద. ప్బల క్ట రివూయ, ఈ ESRS మరియు ESAP సరింసకృతిక్ింగర
ఆమోదయోగయమెైన ప్దా తిలల మరియు సరథనిక్ భ్షలల దాని వబెై్ట్ దావరర అిందుబ్టులల ఉింటుింద మరియు
టెరిినల్ ప్ాధాన దావర్ిం.
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