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Attention: Mr. Anil Narayanan, T e r m i n a l Head
అటనష న్స: మిస్ట ర్. అన్సల్ నార్ాయణన్స, టర్మినల్ హెడ్
I
నేనత
Summary of Investment Information (SII) for VISAKHA CONTAINER
TERMINAL PRIVATE LIMITED Project ID 41434
విశాఖ కంటైనర్ టర్మినల్ ప్రయివేట్ లిమిటడ్ ప్ారజెక్ట్ ఐడి 41434 పెట్ టబడి సమాచారం యొకక సార్ాంశం
(SII).
We hereby confrrm that we reviewed the SII document, dated on April 8,2019 in relation
to the above project. Please take this letter to confirm that:
ప్ై ప్ాిజెక్టట కు స్ంబంధంచి ఏప్రిల్ 8, 2019 తేద్ీ నాడు సరఐ డాకుూమంట్ న్స మం స్మీక్షంచామన్స మం
ధృవీకర్మస్ు తనానం.ఈ విషయాన్సన ధృవీకర్మంచడం కొర్కు దయచేసర ఈ ల్వఖనత తీస్తక ండష:

 We approve the text of the SII and confirm that the text is consistent with our
project plans;
 SII యొకక టక్టట్ నత మం ఆమోద్ంచామ మర్మయ టక్టట్ మా ప్ాిజెక్టట ప్ాాన్స ల్కు అనతగ్ ణంగా
ఉననదన్స ధృవీకర్మస్ు తనానం.


We have no objection to the release of the SII to IFC's Board of Directors;

 SII విడుదల్కు ఎల్ాంటి అభ్ూంతర్ాల్ు ల్వవు IFC యొకక బో ర్్ ఆఫ్ డరైర్ెకటర్్;
 We have no objection to the SII being made available to interested parties
(including the general public) through appropriate World Bank Group country
offices and via the IFC website. We understand that if the SII needs to be updated,
the revised text will be issued to us for prior approval
 ఆస్కతుగ్ల్ ప్ార్టటల్కు (జనర్ల్ ప్బ్లాకు స్హా) స్మ చితమన
ై ప్ిప్ంచ బ్ూంక్ట గ్ర
ూ ప్ ద్ేశ కార్ాూల్యాల్ు
మర్మయ IFC వెబై్ట్ ద్ాేర్ా అందతబ్టుల్ో ఉండే SII కు అందతబ్టుల్ో ఉననందతకు మాకు అభ్ూంతర్ం
ల్వదత. మమ SII నవీకర్మంచాలి్న అవస్ర్ం ఉంటే, మ ందస్తు అనతమతి క స్ం స్వర్మంచిన టక్టట్ మాకు
జార్ట చేయబడుత ందన్స మమ అర్థ ం చేస్తకునానమ .

Signed on behalf of: VISAKHA CONTAINER TERMINAL PRIVATE LIMITED
తర్ఫున స్ంతకం చేసరంద్: విశాఖ కంటైనర్ టర్మినల్ ప్ియివేట్ లిమిటడ్
Description of the Project (Summary Of Investments)
ప్ాిజెక్టట యొకక వివర్ణ (ప్టుటబడుల్ సార్ాంశం)
Visakha Container Terminals Pvt. Ltd (VCTPL or Company) has been operating a
container terminal since 2003 on a 449-meter berth (VCT I) at Visakhapatnam Port in
the state of Andhra Pradesh, India. The Company has been awarded a 30-year
concession by Visakhapatnam Port Trust (VPT) to develop, operate & maintain a 395meter extension of the existing 449-meter berth (VCT II or Project). The expected
handling capability ofVCT II is 0.75 million TEUs.
విశాఖ కంటైనర్ టర్మినల్్ ప్ివేట్. లిమిటడ్ (VCTPL ల్వద్ా కంప్నీ) భ్ర్తద్ేశంల్ోన్స ఆంధిప్ద్
ి ేశ్ ర్ాషట ంర ల్ోన్స విశాఖప్టనం ప్ో ర్ట
వదద 449 మీటర్ా బర్ు (VCT I) ల్ో 2003 నతండష కంటైనర్ టర్మినల్ున న్సర్ేహిసు ో ంద్. విశాఖప్టనం ప్ో ర్ట టిస్ట (వి.ప్ర.టి.) ద్ాేర్ా
ప్ిస్ు తతం 449 మీటర్ా బర్ు (VCT II ల్వద్ా ప్ాిజెక్టట) 395 మీటర్ా ప్ొ డషగమంప్ునత అభివృద్ి చేయడాన్సకత మర్మయ న్సర్ేహించడాన్సకత
కంప్నీకత 30 స్ంవత్ర్ాల్ ర్ాయితీ ల్భించింద్. VCT II యొకక అంచనా న్సర్ేహణ సామర్ి యం 0.75 మిలియన్స TEU ల్ు.

IFC is considering a financing package up to INR equivalent of US$ 103 million, including
an A loan of US$ 46 million and parallel loans of US$ 57 million.
ఐఎఫీ్ ఐఎన్సఆర్ స్మానంగా ఐఎన్సఆర్ 103 మిలియన్స డాల్ర్పా, 46 మిలియన్స డాల్ర్పా, 57 మిలియన్స డాల్ర్ా స్మాంతర్
ర్పణాల్తో స్హా ఫైనాన్స్ంగ్ ప్ాూకేజిన్స ప్ర్మశీలిసోు ంద్.

Associated Advisory Services Engagement None
అనతబంధ స్ల్హా సేవల్ అమల్ోా ఏద్ీ ల్వదత

Project Sponsor and Shareholders of Project Company
ప్ాిజెకటు ప్ాియోజిత డు మర్మయ ప్ాిజెక్టట కంప్నీ యొకక వాట్ద్ార్పల్ు
The Company is 74-26 joint venture between International Cargo Terminals &
Infrastructure Pvt. Ltd. (ICTIPL) and Hindustan Ports Private Limited, a subsidiary ofDP
World Ltd. (DPW).
ఇంటర్ేనషనల్ కార్ోో టర్మినల్్ & ఇనారాస్టక
ర చర్ ప్ివేటా మధూ కంప్నీ 74-26 జాయింట్ వెంచర్ాో ఉంద్. లిమిటడ్ (ICTIPL)
మర్మయ హిందయసాున్స ప్ో ర్ట్ ప్వ
ై ేట్ లిమిటడ్, డషప్ వర్ల్్ లిమిటడ్ యొకక అనతబంధ స్ంస్థ (DPW).

1. ICTIPL: Set up in 1947, ICTIPL started as a provider of shipping support
services, mainly stevedoring. It gradually
expanded
its service
offerings
to
container handling, cargo consolidation, shipping agency services, ship chartering etc. In
2002, it set up its own CFS at Dronagiri in Navi Mumbai near JNPT Port. Currently,
ICTIPL operates one CFS of 90,000TEUs capacity at JNPT Port and also carries out
bulk cargo handling operations at Rozi Jetty in Jamnagar, Gujarat.
1. ICTIPL: 1947 ల్ో ఏర్ాొటు చేయబడషనద్, ICTIPL షరప్రొంగ్ మదద త సేవల్నత అంద్ంచేద్, ప్ిధానంగా సీటవేర్ోర్మంగ్.
ఇద్ కూమంగా కంటైనర్ హాూండషా ంగ్, కార్ోో ఏకీకర్ణ, షరప్రొంగ్ ఏజెనీ్ స్ర్టేసస్, ఓడ చార్మటంగ్ మొదల్ ైన వాటికత సేవల్నత
అంద్ంచింద్. 2002 ల్ో, ఇద్ JNPT ప్ో ర్ట స్మీప్ంల్ోన్స నవీ మ ంబైల్ోన్స ద్రి ణగమర్మల్ో తన సొ ంత CFS న్స ఏర్ాొటు
చేసరంద్. ప్ిస్ు తతం, ICTIPL 90,000 టనతనల్ సామర్థ యం గ్ల్ ఒక CFS న్సర్ేహణనత JNPT ప్ో ర్ోలో న్సర్ేహిస్ు తంద్
మర్మయ గ్ జర్ాతోాన్స జామ్ నగ్ర్ోా Rozi Jetty ల్ో భ్ర్ట కార్ోో న్సర్ేహణ కార్ూకల్ాప్ాల్నత న్సర్ేహిస్ు తంద్.

2. DPW: Headquartered in Dubai, United Arab Emirates, DPW ranks as the
world's third largest container terminal operator by capacity and throughput.
DPW is one of the most geographically diversified companies operating 78
marine and inland terminals across six continents, including its flagship facility at
Jebel Ali port in Dubai.
దతబ్య్, య నెట
ై డ్ అర్బ్ ఎమిర్ేట్్ ప్ిధాన కార్ాూల్యం, DPW సామర్థ యం మర్మయ న్సర్ో మం ద్ాేర్ా
ప్ిప్ంచంల్ోన్స మరడవ అతిప్దద కంటన
ై ర్ టర్మినల్ ఆప్ర్ేటర్ాో న్సలిచింద్. DPW అనేద్ ఆర్ప ఖండాల్ోా 78
స్మ ది మర్మయ అంతర్ో త టర్మినల్ు్ు కలిగమ ఉనన అతూంత భౌగోళికంగా విభిననమైన కంప్నీల్ల్ో
ఒకటి, ఇందతల్ో దతబ్యో
ా న్స జెబల్ అలీ ప్ో ర్ట వదద ద్ాన్స ప్ిధాన స్దతప్ాయం.

Total Project Cost and Amount and Nature of IFC's Investment
ఐఎఫ్ సర యొకక ఇనెేస్ట మంట్ మొతు ం ప్ాిజెక్టట ఖర్పచ మర్మయ మొతు ం మర్మయ స్ేభ్వం
IFC is considering a financing package up to INR equivalent of US$ 103 million,
including an A loan of US$ 46 million and parallel loans of US$ 5 7 million.
ఐఎఫీ్ ఐఎన్సఆర్ స్మానంగా ఐఎన్సఆర్ 103 మిలియన్స డాల్ర్పా, 46 మిలియన్స డాల్ర్పా, 57 మిలియన్స డాల్ర్ా స్మాంతర్
ర్పణాల్తో స్హా ఫైనాన్స్ంగ్ ప్ాూకేజిన్స ప్ర్మశీలిసోు ంద్.

Project Location
ప్ాిజెక్టట ల్ొకేషన్స
The Company is headquartered in Visakhapatnam,
project is located in Visakhapatnam.

Andhra Pradesh, India and the

విశాఖప్టనం, ఆంధిప్ద్
ి ేశ్, భ్ర్తద్ేశంల్ో ఈ స్ంస్థ ప్ిధాన కార్ాూల్యం కలిగమ ఉంద్ మర్మయ ప్ాిజెక్టట విశాఖప్టనంల్ో ఉంద్.

Expected Development Impact of the Project
ప్ాిజెక్టట యొకక ఆశంచిన అభివృద్ి ప్ిభ్వం
1.

Modernlzatlon of the Logistic and Transport Support for the Growth
of the Vast Indian Hinterland: The container terminal at Vishakhapatnam
is the primary gateway for container traffic for the Indian states of Andhra
Pradesh, Chhattisgarh and Odisha. The Project will double the existing
container handling capacity enabling foreign trade in India's vast hinterland
to pass through much more efficiently at lower the cost. The improved port
will increase revenues for the government through royalty payments and
taxes; more importantly, the increased foreign trade will provide more
economic opportunity
and create jobs for the people living in the
hinterland states.

1. విసాుర్మన
ై భ్ర్తీయ వేటగాళ్ా అభివృద్ి కత ల్ాజిసరటక్ట అండ్ ట్ిన్్ోర్ట స్ప్ో ర్ట ఆఫ్ మోడల్్ ల్ాట్టన్స:
విశాఖప్టనం వదద కంటైనర్ టర్మినల్ ఆంధిప్ద్
ి శ్
ే , చతీు స్ో ఢ్ మర్మయ ఒడషషాల్ోన్స భ్ర్త ర్ాషాటరల్కు
కంటన
ై ర్ ట్ిఫరక్ట కొర్కు ప్ిధాన ప్ివేశద్ాేర్ం. భ్ర్తద్ేశ విసాుర్మైన భ్రగ్ర్భ భ్రభ్గ్ంల్ో విద్ేశీ
వాణిజాూన్సన ఎనేబ ల్ చేయగ్ల్ ప్ిస్ు తత కంటన
ై ర్ హాూండషా ంగ్ సామర్ాథయన్సన ఈ ప్ాిజెకటు ర్ెటట ంి ప్ు ఖర్పచతో
మర్మంత స్మర్థ వంతంగా ద్ాటిప్ో త ంద్. ర్ాయితీ చరలిాంప్ుల్ు మర్మయ ప్నతనల్ు ద్ాేర్ా మర్పగెన
ై
నౌకాశూయం ప్ిభ్ తేం క స్ం ఆద్ాయాన్సన ప్ంచతత ంద్; మర్మంత మ ఖూంగా, ప్ర్మగన
మ విద్ేశీ వాణిజూం
మర్మంత ఆర్మిక అవకాశాన్సన అంద్స్తుందన్స మర్మయ అంతర్ేేద్ల్ో న్సవసరస్ు తనన ప్ిజల్కు ఉద్ర ూ గాల్నత
స్ృషరటంచిస్తుంద్.

2.

Enhancing India's StrategIc Collaboration wIth a NeIghbouring Country:
Due to its geographic location and the port conditions (deep-sea berths
and convenient rail link), the container terminal
expects to attract
a
significant amount of Nepal's foreign trade traffic volume, estimated at
lOOk TEUs per annum at present, after the improvement
of the port
capacity and facility. The Project will accommodate larger container vessels,
allow for faster turnaround times and in conjunction with the direct rake
service to Birgunj, improve the connectivity of Nepal, a land-locked country,
with the global economy.

2. ప్ొ ర్పగ్ ద్ేశాల్తో భ్ర్తద్ేశం యొకక వయూహాతిక స్హకార్ాన్సన మర్పగ్ ప్ర్పస్తుంద్: ద్ాన్స భౌగోళిక సాథనం
మర్మయ ప్ో ర్ట ప్ర్మసథ త
ర ల్ు (డీప్-సీ బర్పుో మర్మయ సౌకర్ూవంతమన
ై ర్ెల్
ై ు లింక్ట) కార్ణంగా, కంటైనర్ టర్మినల్
నేప్ాల్ యొకక విద్ేశీ వాణిజూ ట్ిఫరక్ట వాల్యూమ్ యొకక గ్ణనీయమన
ై ప్ర్మమాణంల్ో ఆకర్మషంచబడాల్న్స ఆశంచింద్ ,
ప్ిస్ు తతం స్ంవత్ర్ం, ప్ో ర్ట సామర్ి యం మర్మయ

సౌకర్ాూల్ అభివృద్ి తర్పవాత. ప్ాిజెక్టట ప్దద కంటైనర్ నాళాల్ు

స్దతప్ాయాన్సన కలిగమ ఉంటుంద్, వేగ్వంతమన
ై టర్నర్ ండ్ సార్పా మర్మయ Birgunj కు ప్ితూక్ష ర్ేక్ట స్ర్టేసోు కలిప్ర
అనతమతిస్తుంద్, నేప్ాల్ యొకక అనతస్ంధానాన్సన మర్పగ్ ప్ర్పస్తుంద్, భ్ర-ల్ాక్ట్ ద్ేశం, ప్ిప్ంచ ఆర్మథక వూవస్థ తో.

IFC's Expected Role & Additionality
IFC యొకక ఊహించిన ప్ాతి & అనతబంధం

(i) Provision oflong-term financing with Fixed Rate: The proposed 15-year loan is
in line with the long-term nature of the Project's cash flows which is critical for large
infrastructure projects. The Concession has a tail period of 15 years post the life of the
proposed loan. Further, IFC can provide fixed rate financing for the Project which
does not have a full pass through of inflation in tariff setting.
(i) సరథర్ ర్ేటుతో ద్ీర్ఘకాలిక ఫన
ై ాన్స్ంగ్ కేట్యింప్ు: ప్ితిప్ాద్త 15 స్ంవత్ర్ాల్ ఋణం ప్ాిజెక్టట యొకక నగ్దత
ప్ివాహాల్ ద్ీర్ఘ-కాల్ స్ేభ్వంతో అనతగ్ ణంగా ఉంద్, ఇద్ ప్దద మౌలిక స్దతప్ాయాల్ ప్ాిజెకటుల్కు కతాషటమన
ై ద్.
ర్ాయితీన్స ప్ితిప్ాద్ంచిన ర్పణ జీవితాన్సన 15 స్ంవత్ర్ాల్ కాల్ాన్సకత కలిగమ ఉంటుంద్. అంతేకాకుండా, ప్ాిజెక్టట
క స్ం సరథర్ ర్ేటు ఫన
ై ాన్స్ంగ్ న ఐఎఫీ్ చేయగ్ల్దత, ఇద్ స్తంకం నేప్ధూంల్ో దివయూల్బణం ద్ాేర్ా ప్యర్ము ప్ాస్ ల్వదత.

(ii) Stamp o(approval: Given the large funding requirement of the Project, IFC's
presence will enhance the Project's visibility and attract other potential lenders.
(ii) సాటంప్ o (ఆమోదం: ప్ాిజెక్టట యొకక ప్దద న్సధతల్ అవస్ర్ాల్ు కార్ణంగా, IFC యొకక ఉన్సకత ప్ాిజెక్టట యొకక
దృశూమానతనత మర్పగ్ ప్ర్పస్తుంద్ మర్మయ ఇతర్ స్ంభ్వూ ర్పణద్ాతల్న్స ఆకర్మషస్ు తంద్.

(iii) E & S Standards: Through the investment, IFC will help establish best practices
in addressing environmental, health and social issues, bringing them in conformity with
globally best accepted standards and practices.
(iii) E & S సాటండర్్ ్: ప్టుటబడష ద్ాేర్ా, ప్ర్ాూవర్ణ, ఆర్ోగ్ూం మర్మయ సాంఘిక స్మస్ూల్నత ప్ర్మషకర్మంచడంల్ో
IFC ఉతు మమన
ై విధానాల్నత ఏర్ాొటు చేస్ు తంద్, ప్ిప్ంచవాూప్ు ంగా ఉతు మంగా ఆమోద్ంచబడషన ప్ిమాణాల్ు
మర్మయ అభ్ూసాల్కు అనతగ్ ణంగా వాటిన్స తీస్తకువస్తుంద్

Environmental and Social Categorization
Category (B - Limited)

Rationale - Environment

ప్ర్ాూవర్ణ మర్మయ సామాజిక వర్టోకర్ణ హేత బది త-ఎన్సేర్ాన్స మంట్ కేటగమర్ట (బ్ల-లిమిటడ్)
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 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.
ప్ిస్ు తత కార్ాూచర్ణ ప్ో ర్ట ప్ాింగ్ణంల్ో అదనప్ు కొతు సౌకర్ాూల్ అభివృద్ి ఈ ప్ాిజెక లో ఉంటుంద్ ; మ ఖూ నషాటల్ు మర్మయ
ప్ిభ్వాల్ు వెంటనే ప్ో ర్ట ప్ాింతంల్ో ప్ర్మమితం చేయబడతాయి మర్మయ ప్ాిజెక్టట ఏ కొతు మ ఖూమైన ద్ీర్ఘకాలిక ప్ిభ్వం ఫలితంగా
అంచనా ల్వదత. ద్ీన్స ప్ికార్ం, ఇద్ ఒక వర్ో ం B ప్ాిజెక్టట, ఎందతకంటే న్సర్మదషట ప్ర్ాూవర్ణ మర్మయ సాంఘిక ప్ిభ్వాల్ ప్ర్మమిత

స్ంఖూల్ో "సాధార్ణంగా గ్ ర్ముంచబడషన ప్న్సతీర్ప ప్ిమాణాల్ు, మార్ో దర్ికాల్ు ల్వద్ా ర్ూప్కల్ొన ప్ిమాణాల్కు అనతగ్ ణంగా ద్ీన్సన్స
న్సవార్మంచవచతచ ల్వద్ా తగమోంచవచతచ. ఇంజనీర్మంగ్ మర్మయ న్సర్ేహణ చర్ూల్ు ప్ర్మమిత నషాటల్ు మర్మయ ప్ితికయల్ ప్ిభ్వాల్ు
తగమోంచడాన్సకత.

Description of Main Environmental and S o c i a l Risks and Impacts of the Project
ప్ిధాన ప్ర్ాూవర్ణ మర్మయ సామాజిక ప్ిమాద్ాల్ు మర్మయ ప్ాిజెక్టట యొకక ప్ిభ్వాల్ యొకక వివర్ణ
Please refer to the Environmental and Social Review Summary (ESRS) linked to this project
SII in the IFC's project disclosure website.
IFC యొకక ప్ాిజెక్టట వెల్ాడష వెబై్టలా SII తో అనతస్ంధాన్సంచబడషన ఎన్సేర్ానెింటల్ అండ్ సో షల్ ర్మవయూ స్మిర్ట (ESRS) నత
చయడండష.

Environmental and Social Action Plan
ఎన్సేర్ాన్స మంటల్ అండ్ సో షల్ యాక్షన్స ప్ాాన్స
Refer to the E AND S Action Plan tab in the ESRS on the SPI (publishing) site.
SPI (ప్ిచతర్ణ) సైటా ల ESRS ల్ో E మర్మయ S యాక్షన్స ప్ాాన్స ట్ూబ న చయడండష.

