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 Selected  50 ULBs



Objective of APUWSSMIP

➢ నీటి సరఫరా మరియు పారిశుధ్య సేవల స్ాా యిలను
మెరుగుపరచడం మరియు ఆంధ్రపరదేశ్ రాష్్టరంలోని
లక్ష్యమెైన పట్ణ పరా ంతాలలో సథారమెైన సేవలను
బలోపేతం చేయడానికి

➢ రాష్్టరంలోని 50 ULB లలో 2.4 మిలియన్ జనాభాకు
135 lpcd తరా గునీటిని కలిపంచాలని పరసుు తం ఉనన
పరా జెక్్ట పరతిపాదించంది.
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పరా జెక్్ట వరగీకరణ
▪ AIIB మారీదరశకాల పరకారం ఈ పరా జెక్్ట కేటాయించన వరీం "A“

a. ఎనిిరాన్మంటల్ అండ్ సో్ ష్టల్ పాలసీ (ESP) మరియు
b. ఎనిిరాన్మంటల్ అండ్ సో్ ష్టల్ స్ా్ ండర్డ్స్ (ESS)

 ఈ ESP యొకక అవసరాలకు అనుగుణంగా ఒక పరాయవరణ
మరియు స్ామాజిక నిరిహణ ముస్ాయిదా (ESMF) తయారు
చేయబడ ంద.ి

 ESMPF యొకక పరయోజనం :- వరగీకృత విధానాల పరకారం పరా జెక్్ట కారయకలాపాలు
అంచనా వేయబడాలని మరియు అమలు చేయాలని నిరాా రించడానికి.

పరా జెక్్ట కారయకలాపాలు ఎనిిరాన్మంటల్ అండ్ సో్ ష్టల్ రిసులు మరియు పరభావితం
చేయడానికి మరియు పరిష్టకరించడానికి విధానాలను ఏరాపటు చేయడానికి
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ఎనిిరాన్మంటల్ అండ్ స్ో ష్టల్ మేనేజెమంట్ పాా నింగ్ ఫేరంవర్డ్క
(ESMPF)

ఈ ESMPF కలిగిన:

ఉపయోగకరమైెన మరియు వరిుంచే చట్పరమైెన విధానాల సమీక్ష్

➢ అనిన పరాయవరణ మరియు స్ాంఘిక పరభావాలు మరియు నష్ా్ లను మరియు వాటి
ఉపశమన చరయలను గురిుంచడం.

➢ ULB పరతేయక ESMP లను అభివృదాి చేసేందుకు పరా జెక్్ట ULB లకు పరాయవరణ
మరియు స్ామాజిక పరభావ అంచనాల (ESIA) తయారగకి మారీదరశకతిం.

➢ స్ాధారణ పరాయవరణ మరియు స్ామాజిక నిరిహణ పరణాళిక (ESMP)

➢ భూమిని స్ాిధీనం చేసుకునే అంశాలప ై సలహాలను అందించడానికి ఒక పునరావాస
పాలసీ ముస్ాయిదా (ఆరిపఎఫ్), మరియు భౌతికంగా మరియు ఆరిాకంగా స్ాా నభరంశం,
తాతాకలికంగా లేదా శాశితంగా గాని.

➢ టై్బైల్ పీపుల్్ పాా నింగ్ ఫేరంవర్డ్క (TPPF)
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లీగల్ మరియు పాలసీ ముస్ాయిదా
 రాజ్యంగ రక్ష్ణ
 ఎనిిరాన్మంట్ (రక్ష్ణ) చట్ం. 1986,
 నోటిఫథకేష్టన్ ఆన్ ఎనిిరాన్మంటల్ కిాయరెన్్ - 2006, 2009, 2011
 ది వై్లడ్లుఫ్ (పరర ట్క్ష్న్) యాక్్ట 1972 మరియు సవరణ 1991,
 కోస్ల్ రెగుయలేష్టన్ జోన్ (CRZ) నోటిఫథకేష్టన్ 2011,
 నేష్టనల్ ఫారెస్్ట పాలసీ 1988 అండ్ ఫారెస్్ట (కనజరేిష్టన్) యాక్్ట 1980,
 ష డయయల్స  తెగలు మరియు ఇతర సంపరదాయ ఫారెస్్ట నివాసులు (అటవీ హకుకలు) చట్ం 2006,
 జీవ వై్విధ్యం చట్ం 2000,
 నీరు (నివారణ మరియు కాలుష్టయ నియంతరణ) చట్ం (మరియు తదుపరి సవరణలు) 1974,
 ఎయిర్డ్ (కాలుష్టయ నివారణ మరియు నియంతరణ) చట్ం (మరియు తరువాతి సవరణలు) 1981,
 నాయిస్ట కాలుష్టయ (రెగుయలేష్టన్ మరియు కంటరర ల్) 2000 మరియు 2001 
 నియమాలు, స ంటరల్ మోటార్డ్ వ్హికల్ ఆక్్ట 1988, మరియు మోటార్డ్ వాహన రూల్్ 1989,
 పురాతన మానుయమెంట్్ అండ్ ఆరికయాలజికల్ స ైట్్ అండ్ రిమెైన్్ యాక్్ట 2010,

◼ LA, R & R చట్ం, 2013 లో ఫ యిర్డ్ పరిహారం మరియు పారదరశకత హకుక. 
◼ ది స్ీరట్ వ్ండార్డ్్ (లడైవాీహుడ్్ రక్ష్ణ మరియు స్ీరట్ వికరయాల నియంతరణ) చట్ం, 2014



Assessment of Impacts - Environmental

➢ Assessment shall be carried out based on the project

components

➢ At source

➢ Along the alignment

➢ At structure locations

➢ At distribution network

➢ Development of Environmental Social Management Plan

(ESMP) covering Mitigation measures, description of

alternatives(Technology/Location/alignment), monitoring

schedule, institutional mechanism and budgetary provisions
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Findings of Sample Survey

నీటి సరఫరా సంబంధిత
 నమూనా గృహాలలో 34% పురపాలక నీటి సరఫరాను

వారి పరధాన వనరుగా కలిగి ఉంద.ి
 వీరిలో 49% మునిసథపల్ నీటి సరఫరా కన్క్ష్నాప ై

మాతరమే ఆధారపడ ఉంటుంద.ి
 దాదాపు 60% కన్క్ష్న్ హో లసరుా సరఫరా రోజున కనీసం

ఒకస్ారి నీటి సరఫరా కలిగి ఉనానరు.
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 ముని్పల్ వాటర్డ్ కన్క్ష్న్ కలిగిన గృహాలలో 40% సరఫరా రోజుకి
రెండు గంటలకు నీటి సరఫరా వచచంద,ి

 38% వారు సరఫరా రోజులో కేవలం ఒక గంట మాతరమే నీరు
అందుకుంటారు.

 తాగునీటి కోసం మునిసథపల్ కన్క్ష్న్ నుండ నీటిని 10% మాతరమే
ఉపయోగించుకుంటుననటుా అంచనా వేయబడ ంద.ి

 60% ప ైగా కుటుంబాలు స్ాా నిక RO పాా ంటుా నుండ తరా గునీటిని
వినియోగిసుు నానయి, సగటున రూ. న్లకు 300.
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Findings of Sample Survey

 81% మంది పరతివాదులు తాము నీటిని పర ందేందుకు కయయలో 
నిలబడాలి అని చెపాపరు.

 పబా్లక్ట సే్ట్ పో స్్ట నుండ  నీటిని పర ందడంలో 17.8% మంది 
వాదనలు (వాదనలు / వివాదాలు మొదలడైనవి) ఎదురకకనానరు.

 33% మంది పరతివాదులు తాము హౌస్ట సరగిస్ట కన్క్ష్నాకు 
దరఖాసుు  చేసుకునానరని, కన్క్ష్నా కోసం వేచ ఉనానరని చెపాపరు

 31% మంది పరతినిధ్ులు తమ పంపథణీ న్టిర్డ్క లేకపో వడం వలన 
గృహ సంబంధ్ం లేని కారణంగా కీ కారణం.
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 ముని్పల్ వాటర్డ్ కన్క్ష్న్ కలిగిన 15% కుటుంబాలు 
సేవ నాణయతతో సంతృపథు  చెందాయి

 ముని్పల్ వాటర్డ్ కన్క్ష్న్ కలిగిన 94 శాతం మంది 
తమ నీటి బ్లలుా లను రూ. 50 - 100 న్లకు
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మెరుగెైన నీటి సరఫరా మరియు అంగగకరించన చెలాింపు :-

 దాదాపు 84% కుటుంబాలు మెరుగెైన పురపాలక నీటి సరఫరా 
కోసం డ మాండున కలిగి ఉనానయి,

 78% కుటుంబాలు కనీసం రూ. న్లకు 150. 
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ఆరోగయ సంబంధిత
39% నీటి సంబంధిత వాయధ్ులు తెలుసు
గత ఏడాదిలో Sample HH, 5% కుటుంబాలు
ట్ైఫాయిడ్ కారణంగా, 15.4% అతిస్ారం / జీరణశయాంతరత
మరియు 3% కలరా కారణంగా
ఈ వాయధ్ుల కారణంగా 51.8% రూ. 2500 - 5000
ఖరుచ చేశారు గృహ నివేదిక వ్లాడ ంచంది
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స్ానుకయల పరభావాలు

➢ మెరుగెైన తాగునీటి సరఫరా.
➢ మెరుగెైన పరజ్ ఆరోగయం.
➢ మహిళలకు మరియు పథలాలకు సమయం సరిగాీ  వినియోగం
➢ ఆరోగయం మరియు పరాయవరణ మెరుగుదలలు.
➢ జీవన నాణయత మరియు గౌరవం మెరుగుదల.
➢ మెరుగెైన కమూయనిటీ భాగస్ాిమయం మరియు యాజమానయం భావం.
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పరతికయల పరభావాలు మరియు పరమాదాలు

❖ ULB లలో వయరా జల స్ాా యిలలో ప రుగుదల, తదాిరా ఆరోగయ
సమసయలను ప ంచుత ంది

❖ భూ సేకరణ మరియు పునరావాసం
❖ స ైట్ కిాయరెన్్ కారణంగా వృక్ష్సంపదను మరయిు చటాె నష్్టం,

ముఖయంగా మురుగునీటి శుదిా కరామగారంలో
❖ స ైట్ కిాయరెన్్ చరయలతో సంబంధ్ం ఉనన భదరత పరమాదాలు
❖ నిరామణ సమయంలో వాణిజయ సంసాలు మరియు నివాస్ాలకు అస్ౌకరయం
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పరతికయల పరభావాలు మరియు పరమాదాలు
నిర్మాణ సంబంధిత ప్రభావమలు మర్ియు నష్మా లు

❖ ప రిగిన దుముమ, ధ్ిని స్ాా యి మరియు , వాహనాల ఎగాజ స్ు నుండ కాలుష్టయ
కారకాలు;

❖ నిరామణాతమక సాలాలు మరియు కారిమకులు వసతి నుండ కొనిన హానికర వయరాా లు
సహా ఘన వయరాా లు మరియు వయరా జలాల ఉతపతిు , వీటిని పరాయవరణ (గాలి, నీరు
మరియు నేల) కాలుష్టయం మరియు మానవ ఆరోగాయనిన పరభావితం చేస్ాు యి;

❖ టరా ఫథక్ట భదరత పరమాదాలు మరియు టరా ఫథక్ట భంగం ప రిగింది;
❖ విదుయత్ లేదా నీటి సరఫరా వంటి పరసుు త పబా్లక్ట సరగిసులకు అంతరాయం కలిగించే

పరసుు త మౌలిక సదుపాయాలకు నష్్టం;
❖ నిరామణానికి సంబంధించన కారయకలాపాలకు సంబంధించ కారిమకులు మరియు

పరజలకు సంబంధించన ఆరోగయం, భదరత మరియు పరాయవరణ సమసయలు;
❖ పరా జెక్్ట పరా ంతానికి కారిమకుల సమీకరణకు సంబంధించన స్ాా నిక పరజలకు స్ామాజిక

అంతరాయం
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Environmental Risks and Mitigation Measures

17

పా్రజెక్ట ్ భాగాలు అవకాశం సామాజిక్ మరియుపర్యావరణ పామాాలలు నిరవహణ / ఉపశమన చరాలు

మూల

పర్యావరణ పామాాలలు

సి్థరత్వం
ESMP లో పేర్కొన్న విధంగా డిజైన్ దశలో మరియుచరయలు చేపట్ట డానికిమూల

ససై్టన్బిలిటీ. ఈ చరయలను DPR లో చేర్చాలి.

మొత్త ము
DPR లో సమరిపంచిన్ అధయయన్ంయొక్ొ దశలో మరియుపరిశోధన్లో క్నుగొన్న

నీటి మరియుశాశవత్త్వంయొక్ొ లభ్యత్

కాలుష్యం
EMP లో వివరించిన్ట్లు గా నిర్చాణానికిమూలంగా క్లుషితానిన నివారించడానికి

తీసుకోవలస్థన్ చరయలు.

ర్యవాటర్ టా్రనిమిషన్ మెయినమ్

సామాజిక్ పామాాలలు సంఘిక్ / సంసొృతిక్ కారయక్లాపాల విఘాతత్ం
నిరామణ చరయలు పరా రంభించటానికి ముందు సమాజ్లకు తెలియజేయడానికి 
ESMP నియమాలను కలిగి ఉంది

పర్యావరణ పామాాలలు
నిర్చాణ సమయంలో ఉన్న వినియోగాలు న్ష్ట ం కారణంగా సేవల

యొక్ొ అంత్ర్చయం
అలాంటి సేవల త్క్షణ పున్రుదధ రణకు ESMP ఏర్చపట్ల చేస్థంది

టా్రట్ింట్ ప్రల ంట్

పర్యావరణ పామాాలలు

అన్ధికార పేలుడు కారయక్లాపాలు
EMP లో అందించిన్ వివర్చల పర కారం ముందుగా ఆమోదం పందిన్ త్రువాత్ సై్టట్

త్యారీలో అవసరమైన్ ఏదైనాబ్లు స్థట ంగ్ ఆపరేష్న్ అవసరం.

దగ్గ రి పర వాహం లేదా తుఫాను నీటి కాలువలలో సు డ్జ ్ మరియు

వేసట ్ వాట్ర్ పారవేయడ్ం
CPEEHO మానుయవల్ పర కారం తొలగంచటానికి బురద మరియు వయరి జలం

నీటి నాణయతా పర మాణాలకు అనుగుణంగా

నీటి నాణయతా పరయవేక్షణ ప్రర టోకాల్ చికిత్స త్ర్చవత్ మరియు వినియోగ్దారు చివరలో

రండు సిపంచబడింది. EMP మదయపాన్ నీటి నాణయత్ పర మాణాలను నిరవహంచటానికి

మరియు పరయవేకిష ంచటానికి అందిసుత ంది.



Environmental Risks and Mitigation Measures
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Storage Reservoirs

Environmental 

Risks
Contamination

Measures provided in the design to 

prevent contamination such as compound 

wall, watchman, manhole covers, wire 

mesh covers for ventilators, etc.

Distribution Network 

Social Risks
Disruption of Social / Cultural 

Activities

ESMP has provision for intimation to 

communities prior to start of construction 

activities  

Environmental 

Risks

Disruption of services due to 

Damage of existing utilities 

during construction

ESMP has provision for immediate 

restoration of such services

Distribution Losses
EMP provides for maintaining facilities for 

leak detection and repair

Water supply pipes to cross 

storm water drains and/or 

sewerage network

The casing is to be provided at the 

intersections as detailed out in the 

designs and the Supervision Consultants 

to monitor construction activities at such 

locations  



Other Social Risks and Mitigation Measures
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Vulnerable groups, women 

and tribals may be excluded 

from project activities, 

training and capacity 

building activities.

A Tribal Development Framework, Vulnerable Inclusion Strategy and a Gender Action Plan has been 

prepared to check this risk in the planning stage itself.

Monitoring indicators developed for the project will track this risk

People from project area 

may not respond to the 

project activities and may 

not participate in the project 

as they may not understand 

the social development 

dimensions. 

A strategy for inclusion and participation strategy provided to mitigate this risk in the planning stage itself.

Awareness generation and mobilization strategy provided in the TDF to ensure participation of the vulnerable 

tribal women and men.

Project design promotes community participation in forestry operations to engage community stakeholders. 

Stakeholder engagement roadmap to be developed under the project to create awareness within communities 

about rights/ entitlements and define rules of engagement.

A detailed capacity building strategy (involving the communities/ community institutions as well as forest 

department) and budget provided to address this risk.

The project stakeholders 

may not be able to 

understand their roles 

related to social issues.

A detailed capacity building strategy and budget provided to address this risk.

Deployment of community facilitators in the field to creare awareness about roles and responsibilities.

Monitoring mechanism developed for the project will adapted to track this risk

Grievance of project key 

stakeholders may not be 

addressed properly.

A robust Grievance Redressal Mechanism is proposed to be set up to address this risk during planning and 

implementation.

An NGO at each circle is proposed to address this risk during planning and implementation.

Project information may not 

reach the key stakeholders, 

thus making them 

disinterested in 

participating.

A detailed IEC campaign is proposed before project activities take off to address this risk during design stage 

itself.

NGO at each circle is responsible for social mobilization are proposed to address this risk during planning and 

implementation.

Culturally appropriate IEC material to be developed aimed at the indigenous communities



ఎనిిరాన్మంట్ అండ్ స్ో ష్టల్ మేనేజెమంట్ పాా నింగ్ ఫేరంవర్డ్క
APWSSMIP వరీం A వలడ వరగీకరించబడుత ంది, ESMPF ఈ కిరంది వాటిని
సయచసుు ంద:ి
▪ పరాయవరణ మరియు స్ాంఘిక సమసయలకు సంబంధించ సునినతమైెన ఉప-

పరా జెకు్ ల గురిుంపు కోసం సీలీనింగ్ మరియు సమీక్షా పరకిరయ ఉప పరణాళికలో
పరణాళిక దశలో నిరిహించబడుత ంది.

▪ పరతి పరా జెకు్ లకు EIA మరియు SIA ను నిరిహిసుు ంది.
▪ అవసరమైెతే పరతి ఉప-పరా జెకు్ లకు మరియు నిరిిష్్ట RP / ARAP తయారగకి

నిరిిష్్ట EMP మరియు SMP (స్ాధారణ EMP మరియు SMP
మారీదరశకతింతో) అభివృదాి.

▪ ఉప-పరణాళిక ష డయయల్స తెగ పరా ంతంలో లేదా ULB గణనీయమైెన ST జనాభాలో
ఉననపుడు గిరిజనుల అభివృదాి పరణాళిక (TPP) యొకక తయారగ.

▪ స్ాధారణ పరయవేక్ష్ణ కోసం పరయవేక్ష్ణ పోర టరకాల్.
▪ సగం వారిిక- సితంతర మూడవ పారగ్ పరాయవరణ మరియు స్ామాజిక ఆడ ట్.
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MoEF నుండ  పరాయవరణ కిాయరెన్్
❖ MoEF యొకక ఎనిిరాన్మంటల్ కిాయరెన్్ కొరకు

పరసుు తం ముస్ాయిదా దశలో ఉంది.
❖ MoEF, నీటి సరఫరా పరా జెకు్ లను ఎనిిరాన్మంటల్

కిాయరెన్్ పరిధిలోకి తీసుకువచచనటాయిత,ే MoEF
సయచంచన మారీదరశకాల పరకారం పరాయవరణ
కిాయరెన్్ అవసరమవుత ంది
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తపపనిసరి కిాయరెను్లు
కింది అనుమత లను ఏ నిరామణ కారయకలాపాల పరా రంభానికి ముందు 
తపపనిసరి చేయాలి.
❖ SPCB నుండ  Batching plants కోసం ఏరాపటు అంగగకారం, 

మొదలడైనవి
❖ ఫారెస్్ట కిాయరెన్్ - ఒకవేళ నీటి పంపథణీ న్టిర్డ్క నిరేిశంచన రక్ష త 

లేదా రిజర్డ్ి అటవీ పరా ంతాల దాిరా వ్ళుత ంది.
❖ tree cutting అనుమత లు.
❖ మునిసథపల్ రోడుా  నిరిహించడానికి బాధ్యత వహించే సంబంధిత 

ఇంజనీరింగ్ విభాగాల నుంచ ఆమోదం / కిాయరెన్్ మరియు ఈ 
సందరభంలో న్టిర్డ్క గరా మీణ రహదారులను PRED నుండ  
మరియు సంబంధిత విభాగాలు / ఏజనీ్ల నుండ  ఇతర 
రహదారుల / రెైలేిల crossing సందరభంలో .

❖ మూలం నుండ  నీరు తీసుకోవడం కోసం ఆమోదాలు.
22



ఎనిిరాన్మంటల్ ఇంపాక్్ట అస స మంట్
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పరాయవరణ పరభావం అంచనా కిరంది దశలను కలిగి ఉంటుంది:
 సీలీనింగ్
 సో్ కపథంగ్
 ఇంపాక్్ట అనాలిసథస్ట
 తీవరతను తగిీంచడం
 నివేదించడం
 EIA సమీక్ష్
 డెసథష్టన్ మేకింగ్
 పో స్్ట పరయవేక్ష్ణ



స్ో ష్టల్ ఇంపాక్్ట అస స మంట్

 వివరణాతమక వాటాదారుగా విశలాష్టణను గురిుంచడం మరియు
నిరిహించడం,

 పరతిపాదిత సబ్-పరా జెక్్ట జోకాయల స్ామాజిక పరమాదాలు మరియు
పరభావాలను అంచనా వేయడం,

 నష్ా్ లు మరియు పరతికయల పరభావాలు తగిీంచడానికి మరియు
స్ానుకయల పరభావాలను మెరుగుపరచడానికి అభివృదిా చేసే చరయలు
మొదలడైనవి (SMP).

 SIA కనుగకననదాని ఆధారంగా, అవసరమైెతే ఒక పునరావాస
కారాయచరణ పరణాళిక మరియు / లేదా గిరిజన పరజల పరణాళిక ఆధారంగా
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ఫథరాయదు తగిీంపు కమిటీ(GRC)

ఈ పరా జెక్్ట  భాగస్ాిములు మరియు పరా జెక్్ట పరభావితం చేసథన వయకుు ల ఫథరాయదులను మరియు
ఫథరాయదులను రిజిస్ేరష్టన్ చేయడానికి మరియు రికెరస్ట చేయడానికి ఒక ఫథరాయదును తగిీంచే 
కమిటీని (GRC) ఏరాపటు చేయాలని పరతిపాదించంది.
GRC యొకక సభుయలు:
✓ ముని్పల్ కమీష్టనర్డ్ - చెైరపర్న్
✓ PHMED ఇంజనీర్డ్ - కనీినర్డ్
✓ ULB సభుయడ  AE / AEE

✓ ఇదిరు పరజ్ పరతినిధ్ులు (కనీసం ఒక మహిళ) - సభుయడు
✓ సో్ ష్టల్ స కా్ ర్డ్  నుండ  ఇదిరు పరముఖలు / స్ాా నిక పరతినిధి (కనీసం ఒక మహిళ) ఇదే 

విధ్మైెన సమసయలను ఎదురకకంటునానరు మరియు అతను / ఆమె విసు ృతంగా గౌరవం 
మరియు సమసయ పరిష్ాకర నై్పుణాయలు - సభుయడు ఉండాలి.

✓ పరతి 5 వారుస లకు - (కనీసం ఒక మహిళ) సభుయడు.
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GRC యొకక విధ్ులు
➢ ఫథరాయదులు / PAP లు యొకక ఫథరాయదులు,
➢ GRC స ైట్ సందరశనను చేపట్వచుచ, CMU (సథటీ మేనేజెమంట్ యూనిట్) మరియు

ఇతర పరభుతి మరియు పరభుతేితర సంసాల నుండ సంబంధిత సమాచారం కోసం
అడగవచుచ, మొదలడైనవి,

➢ 15 రోజుల నిరిాష్్ట వయవధిలో మనోవేదనలను పరిష్టకరించడానికి సమయ ఫేరమిన
పరిష్టకరించండ .

➢ PMU కు ఫథరాయదు ప రిగి ఉంట,ే ఫథరాయదులు 30 రోజులలో పరిష్టకరించబడతాయి
➢ వారి కేసు యొకక సథాతిని మరియు సమమతి కోసం PAP లు వారి నిరణయం గురించ

CMU దాిరా తెలియచెపేపవారు / PAP లను తెలియజేయండ .
➢ GRC ఒక గగరవియెిన్్ రిజిస్రిన నిరిహిసుు ంది మరియు అందుకునన ఫథరాయదులప ై

న్లవారగ నివేదికలను అందుత ంది మరియు అందుత ంద.ి ఇది CMU యొకక AE /
AEE చేత చేయబడుత ంది. PMU నమోదు, పరిష్టకరించబడ ంది లేదా ప ండ ంగోా ఉనన
అనిన ఫథరాయదుల రికారుస లను నిరిహిసుు ంది.
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PMU వది GRC

GRC వది ఫథరాయదు కిాయర్డ్ చేయకపో త,ే అది PMU కు
చేరుకుంటుంది, ఈ కిరంది PMU పాయనల్్ ఉంటుంద:ి
పరా జెకు్ డెైరెక్ర్డ్
డెైరెక్ర్డ్ - ట్కినకల్
ఎనిిరాన్మంటల్ నిపుణుడు
స్ామాజిక అభివృదాి స పష్టలిస్్ట
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పరయవేక్ష్ణ పరణాళిక
పరాయవరణం మరియు స్ాంఘిక అంశాలప ై పరా జెకు్ యొకక
పరభావాల యొకక వివరణాతమక పరయవేక్ష్ణ, పరయవేక్ష్ణ మరియు
మూలాయంకనం నిరిహించబడుత ంది

➢ పరాయవరణ మరియు స్ామాజిక పరయవేక్ష్ణ - PMU స్ాా యిలో
➢ సమకాలీన అంతరీత పరయవేక్ష్ణ - పరా జెక్్ట పరయవేక్ష్ణ కన్లడ్ ంట్్

(పథఎంసథ) మరియు CMU లచే స్ాధారణ పరయవేక్ష్ణ.
➢ కమూయనిటీ లడవ్లోా నిరంతర స్ామాజిక పరభావం పరయవేక్ష్ణ -

CMU / NGO
➢ ఇండ ప ండెంట్ బాహయ పరాయవరణ మరియు స్ామాజిక ఆడ ట్

(IEESA) - అరా సంవత్రం
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ఆపరేష్టన్్ ఫేజ్ మానిటరింగ్
ULB / CMU దాిరా ఆపరేష్టన్ దశ పరయవేక్ష్ణ

▪ నీటి సరఫరా వయవసా యొకక పరిశుభరత సరేి: ఏ కొతు కాలుష్టయ మూలాలు
బయటపడతాయో గురిుంచడానికి వయవసా యొకక ఆవరున విశలాష్టణ అవసరం

▪ నీటి నాణయత
▪ నీటి సరఫరా పరిమాణం
▪ ఆదాయం నమూనాలు
▪ వృత ు లోా మారుపలు
▪ హౌసథంగ్ సథాతి (పరా ంతం, నేల, గోడలు, ప ైకపుప, మొదలడైనవి)
▪ గృహ ఆసుు ల యాజమానయం
▪ ఆరోగయ సథాతి
▪ నీటివలా వాయధ్ుల సంభవం
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ఎనిిరాన్మంటల్ అండ్ స్ో ష్టల్ ఇంపథామెంటేష్టన్ ఏరాపటుా
డ జైెన్ దశలో
❖ డ జైెన్ కన్లడ్ ంట్్ అనిన ఉప పరా జెకు్ ల EIA చేస్ాు ను మరియు ఉప పరా జెక్్ట నిరిిష్్ట

EMP సథదాం. PMC ఈ సమీక్ష్ మరియు నవీకరణ పూరిు చేయబడుత ంది
❖ SIA కన్లడ్ ంట్్ అనిన ఉప పరా జెకు్ ల మరియు ఉప-పరా జెక్్ట నిరిిష్్ట SMP / RAP /

ARAP / TPP చేయబడుత ంది

PMU వది

❖ ESMPF అమలుతో సహా పరాయవరణ మరియు స్ామాజిక నిరిహణకు సంబంధించన
అనిన విష్టయాలను నిరిహించడానికి పూరిు సమయం పరాయవరణ నిపుణుడు
మరియు స్ామాజిక అభివృదాి నిపుణుడు.

ULB స్ాా యిలో
❖ CMU లు ప ైన పేరకకనన బాధ్యతలను నిరిహించడంలో పరాయవరణ మరియు

స్ామాజిక అభివృదాి నిపుణుడ కి మదిత ఇసుు ంది. పరతి CMU పరాయవరణ నిపుణుడ గా
నియమించబడ న ఒక AE / AEE ని కలిగి ఉంటుంది
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ఎనిిరాన్మంటల్ అండ్ స్ో ష్టల్ ఇంపథామెంటేష్టన్ ఏరాపటుా
పరా జెక్్ట మేనేజెమంట్ కన్లడ్ ంట్్:

PMU వది పరాయవరణ మరియు స్ాంఘకి నిపుణులకు మదిత గా, పరా జెక్్ట
మేనజేెమంట్ కన్లడ్ ంట్్ అనిన ఉప పరా జకెు్ లకు వివిధ్ EMP / SMP /
RAP / TPP కారయకలాపాల అమలును పరయవేక్ష ంచే మరియు సమీక్ష ంచే
పరాయవరణ మరియు స్ామాజిక నిపుణులను నిరిహిస్ాు రు.

కమూయనిటీ స్ాా యి వది - NGO

కమూయనిటీ స్ాా యిలో, NGO అనదేి నీటి వినియోగంప ై కమూయనిటీ
అవగాహనను ప ంచడం మరయిు సుంకాల చెలాింపు, స్ాలిడ్ వస్ే్ట మనేేజెమంట్,
పరభావవంతమెైన కారయకరమ అమలును మరియు సవేలను అందించడానికి
మహళిలను సమీకరించడం వంటి వివిధ్ సమసయలప ై కమూయనిటీ
భాగస్ాిమయం కోసం బాధ్యత వహిసుు ంది.
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శక్ష్ణ మరియు స్ామరాయం మరింత మెరుగుపరచడానికి
పరతిపాదిత శక్ష్ణ కారయకరమాల వివరాలు కిరంద ఉనానయి:
➢ ఓరియంటేష్టన్ / లడరినంగ్ శక్ష్ణ కారయకరమాలు
➢ ESMPF మరియు ESIA, EMP, SMP, RAP, TPP మొదలడైన

వాటిప ై శక్ష్ణ.
➢ ఎనిిరాన్మంటల్ అండ్ సో్ ష్టల్ మేనేజెమంట్ ప ై శక్ష్ణ
➢ ESMPF లో శక్ష్ణ

రాష్్టర స్ాా యి పరాయవరణ మరియు స్ాంఘిక నిపుణులు, జిలాా స్ాా యి
పరాయవరణ మరియు స్ామాజిక నిపుణులు, రిస్ో ర్డ్్ పర్న్్, స్ాా నిక
పరభుతి పరతినిధ్ులు, కమూయనిటీ పరతినిధ్ులు, CSO లు, CBO లు,
మహిళలు, మొదలడైనవి

32



పరజ్ సంపరదింపులు మరియు బహిరీతం చేయడానికి 
 పరతి ఉప పథకంలోని అనిన దశలలో సంపరదింపులు

నిరిహించబడతాయి.
 ఉప పరా జెకు్ ల తయారగ మరియు అమలు అభిపరా యం పబా్లక్ట /

వాటాదారులను సంపరదించ.
 అనిన ఉప-పరా జెకు్ లకు PMP లు / EMP / SMP / RAP /

ARAP / TPP ను తయారుచేసే కన్లడ్ ంట్్ అనిన
వాటాదారులను సంపరదించ, సంపరదింపుల నిరిహణకు సథదాం
చేసుు ంది.

 ఉప-పరా జెకు్ అమలు సమయంలో ULB లు మరియు కమూయనిటీ
బేస్టస ఆరీన్ైజేష్టన్్ (సథ.బ్ల.ఒ. లు) పాల్ీ ంటాయి. పరా జెక్్ట పరయవేక్ష్ణ
నివేదికలు ULB లలోని పరజ్ సంపరదింపుల సమావేశాలలో
పరచారం చేయబడతాయి.
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పబా్లక్ట కన్ల్ింగ్ అండ్ డ స్ో లుజర్డ్
రాష్్టర స్ాా యి
PMU మరియు CMU లు ఈ మొతుం ESMPF మరియు అనిన భదరతా పతరా లు
సంబంధించన పతరా లు మరియు ఉపశమన పరణాళికలు, అంటే, EIA, SIA, EMP, SMP, 
RAP / ARAP, TPP, etc. వారి వ్బ్ై్టరా  బహిరీతం చేసుు ంది.

ULB స్ాా యి
ESUPF, EMP, SMP, TPPF మరియు RPF యొకక ఇంగగాష్ మరియు ఎగిజకయయటివ్ 
సంసకరణలు ఇంగగాష్ మరియు ESCPF, EMP, SMP, TPPF మరియు RPF యొకక త ది 
సంసకరణలను ముని్పల్ కమీష్టనర్డ్ కారాయలయాలు, CMUs, PMU మరియు స్ాా నిక 
కారాయలయాలలో అమలు చేసే సంసాల యొకక.
అమలు దశలో, అనిన పరా జెకు్ ల EIA లు మరియు SIA లను స్ాా నిక స్ాా యి మరియు రాష్్టర 
స్ాా యిలో PMU మరియు CMU లు బహిరీతం చేయబడతాయి
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ప్ునర్మవమస పమలసీ ముసమయిదా
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పునరావాస పాలసీ ముస్ాయిదా - లక్షాయలు
ఈ RPF పరా థమిక లక్ష్యం
➢ పరా జెకు్ పరభావిత కుటుంబాలు (AF లు) / పరభావిత వయకుు లు

(AP లు) లేదా మంచ జీవన పరమాణానిన అందించడానికి
➢ కనీసం పరా జెక్్ట యొకక ముందు ఉనన వారి జీవన

పరమాణానిన పునరుదారించుకుంటుంది.
➢ AFS / AP లు ఈ పరా జెకు్ కు ముందు పదేరకిం (BPL)

వరాీ నికి చెందినవే అయినటాయితే, ఈ ఆరిపఎఫ్ వారిని
దారిద్ీ రేఖకు ఎగువన (APL) తీసుకొచేచ లక్ష్యంతో
ఉంటుంది.
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పునరావాస పాలసీ ముస్ాయిదా - బేసథస్ట

కింది విధానాలు / చటా్ ల ఆధారంగా ఈ చటరం అభివృదిా  చేయబడ ంద:ి
1. భూమి స్ాిధీనం మరియు పునరావాస మరియు పునరావాస

చట్ం 2013 లో ఫ యిర్డ్ పరిహారం మరియు పారదరశకత హకుక
(RFCTLARAR చట్ం 2013)

2. ఆంధ్రపరదేశ్ భూమి స్ాిధీనం మరియు పునరావాసం మరియు
పునరావాస నిబంధ్నలోా , పరిహార మరియు పారదరశకత హకుక,
2014 (APRFCTLARAR నియమాలు 2014)

3. పరతేయకించ, ESS 2 (అవాంఛనీయ పునరావాసం) మరియు ESS
3 (ఇండ జీనుయస్ట పీపుల్్), ఆసథయా ఇనారాస్రకచర్డ్ ఇన్ిస ్మంట్
బాయంక్ట (AIIB) యొకక ఎనిిరాన్మంటల్ అండ్ స్ో ష్టల్ పాలసీ
అండ్ ఎనిిరాన్మంటల్ అండ్ సో్ ష్టల్ స్ా్ ండర్డ్స్ (ESS)
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RPF - Non-negotiable Principles

➢ పరిహారం మరియు పునరావాస సహాయంతో స్ాా నభరంశం ముందు చెలాించబడుత ంది.
➢ అనిన పరిహారం భరగు ఖరుచ వది ఉంటుంద.ి
➢ భూములు మరియు ఆసుు ల నష్్టపరిహారం, పునరావాసం మరియు పునరావాస

సహాయం అనిన అరహతగల AF లు మరియు AP లకు పూరిుగా అందజేయకపో తే సబ్
పరా జెక్్ట పబా్లక్ట పనులు పరా రంభించబడవు.

➢ AFS / AP లు ఎనునకోబడ న ఇనకమ్ జనరేష్టన్ అస ట్్ (IGA) రూపంలో
లడైవాీహుడ్ అసథస ్న్్ ఇవిబడుత ంది.

➢ నియమిత కన్లడ్ ంటా దాిరా IGA నియమం మరియు పనితీరును పరయవేక్ష సుు ంద.ి
➢ భూసేకరణ పరిహారం చెలాింపుకు సంబంధించ పురోగతి మరియు పునరావాసం

మరియు పునరావాస హకుకలు పూరిుగా డాకుయమెంట్ చేయబడతాయి మరియు
తైెమైాసథక నివేదికలు AIIB కు పంపబడతాయి.

➢ న్గోషథయేిట్డ్ స టిలడమంట్ ఉంట,ే LA R & R యాక్్ట 2013 పరిహారం మించ ఉండాలి .
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ప ైవైేట్ భూమిని సముపారజన చేయడానికి ఐచికాలు

◼ ఎంపథక 1: LA R & R యాక్్ట 2013 ను ఉపయోగించ భూ
సేకరణ

◼ ఎంపథక 2: పరతయక్ష్ కొనుగోలు
◼ సథదాంగా వికేరత మరియు ఒపుపకునన కొనుగోలుదారు పరా తిపదిక
◼ సీికరించే రేటు LA R & R చట్ం 2013 కిరంద కంటే తకుకవగా

ఉండరాదు.
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స్రకచర్డ్్ మరియు ఇతర ఆసుు ల కోసం పరిహారం

✓ నిరామణాలకు నష్్టపరిహారం మారెకట్ ధ్ర పరకారం
✓ ఆసథు విలువ తగీడం మరియు స్ాలేిడ్ పదారాా ల విలువ పరిగణనలోకి

తీసుకోబడవు.
✓ చెటుా , పంటలు మరియు ఇతర ఆసుు ల కోసం పరిహారం, సంబంధిత

సంసాలచే తయారుచేసథన పరసుు త ధ్రలను ఉపయోగించ వారి ఉతాపదకత
మరియు / లేదా స్ాా నిక మారెకట్ ధ్రలను పరిగణనలోకి
తీసుకుంటాయి.

✓ విలువకు అదనంగా 30% జోడ ంచబడ ంద.ి
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స్ాధారణ ఆసథు  వనరులు (CPR)

 CPR లు - మేత భూములు, ఆరాధ్నా సాలాలు, వారసతి
విలువలు, సమాధ్ులు సాల, నీటి వనరులు, కమూయనిటీ
బావులు, తార గునీటికి, రోడుా , మారాీ లోా మారాీ లు, కమూయనిటీ
సమావేశ పరదేశాలు మొదలడైనవి.

 కమూయనిటీకి అంగగకరించన విధ్ంగా తగని సాలంలో సథపథఆరుా
ఆమోదయోగయమెనై స్ాా యికి పునరుదారించబడతాయి.
కమూయనిటీ పూరిుగా పాల్ీ ంటుంది.
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పరా జెక్్ట AF / AP ల వరీం
 Title holders/భూమి యజమానులు

◼ వయవస్ాయ
◼ రెసథడెనిియల్
◼ కమరిియల్్
◼ సంస్ాా గత (పరభుతి మరియు ప ైవేైట్)

 Encroachers / స్ాకాటర్డ్్
◼ వయవస్ాయ
◼ రెసథడెనిియల్
◼ కమరిియల్్

 అదెిదారులు / Sharecroppers
◼ వయవస్ాయ
◼ రెసథడెనిియల్
◼ కమరిియల్్
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భూమి యజమానులకు R & R హకుకలు
➢ ఒకకస్ారి పునరావాస స్ాయం రూ. 50,000 / -.
➢ బాధిత కుటుంబంలో భూమి లేదా ఇతర సథారమైెన ఆసథు మరియు వారి జీవనోపాధిని

పూరిుగా స్ాిధీనం చేసుకునన భూమిప ై ఆధారపడ ఒకకస్ారి మొతుం చెలాింపు (ఉపాధి
లేదా వారిిక చెలాింపు) 5,00,000 / - ఉంటుంది.

➢ స్ాిధీనం కారణంగా నివాస లేదా వాణిజయ సాలంలో భౌతికంగా స్ాా నభరంశం జరిగితే, కిరంది
చెలాింపులు వరిుంచబడతాయి:

➢ రూ. 86,000 / - నిస్హాయం కుటుంబాలకు జీవనాధార మంజూరు; మరియు రూ.
36,000 / - అనిన ఇతర కుటుంబాలకు జీవనాధార మంజూరు;

➢ రవాణా కోసం 50,000 / -;
➢ రూ. 150,000 / - గార మీణ పరా ంతాలోా రూ. 200,000 / - పట్ణ పరా ంతాలోా గృహ

నిరామణం మంజూరు;
➢ రూ. 25,000 / - ఒక శలపకారుడు లేదా సియం ఉపాధి పరభావితమైెన కుటుంబానికి.
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R&R Entitlement - Squatter

➢ రూ .50,000 / - ఒకస్ారి పునరావాస అనుమతి

➢ అనిన కుటుంబాలు, నివాసం లేదా వాణిజయ సాలంలో భౌతికంగా స్ాా నభరంశం
జరిగితే, కిరంది చెలాింపులు వరిుస్ాు యి:

➢ రూ. 86,000 / - నిస్హాయం కుటుంబాలకు జీవనాధార మంజూరు;
మరియు రూ. 36,000 / - అనిన ఇతర కుటుంబాలకు జీవనాధార మంజూరు;

➢ రవాణా కోసం రూ. 50,000 / -;
➢ రూ. 150,000 / - గార మీణ పరా ంతాలోా రూ. 200,000 / - పట్ణ పరా ంతాలోా

గృహ నిరామణం మంజూరు;
➢ రూ. 25,000 / - ఒక శలపకారుడు లేదా సియం ఉపాధి పరభావితమెైన

కుటుంబానికి.

44



R & R హకుకలు - Encroachers

 భౌతికంగా పునరియవసాీకరణ ఫలితంగా ఆదాయం
కోలోపయినటాయితే encroachers, జిలాా కనీస
వేతనంతో సమాన 3 న్లలు లేదా న్లసరి ఆదాయం
3 న్లలు, ఏది ఎకుకవ్ైతే అది వరిుసుు ంది.
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తాతాకలిక పరభావం
వారి చట్పరమైెన హో దాతో సంబంధ్ం లేకుండా వాణిజయ నిరామణాలు
మరియు / లేదా ఆదాయంప ై

➢ చెలాింపు రూ. గరిష్్టంగా 12 న్లల వరకు న్లకు 5,000 / -.

వికేరతలకు(VENDORS) జీవనోపాధి యొకక తాతాకలిక నష్్టం
➢ దీని జీవనాధారము పరభావితమయిేయ అనిన వికేరతలు పరసపరం

అంగగకారయోగయమైెన స్ాా నానికి మారి లేదా న్లకు రూ. 5,000 / -,
అమమకందారుల అభిపరా యం ఎంపథక పరకారం
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ట్రబైల్ పీప్ుల్్ పమా నింగ్ ఫ్రంవర్క్
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ట్ైబైల్ పీపుల్్ పాా నింగ్ ఫేరంవర్డ్క కోసం అవసరం

 TPPF అరబన్ వాటర్డ్ సప లా పరా జెక్్ట్ యొకక మృదువై్న అమలును నిరాా రిసుు ంది, వీటిలో
ఐదవ ష డయయల్ పరా ంతాలు మరియు ULB లు ముఖయమైెన గిరిజన జనాభా

 TPPF ష డయయల్స తెగలు జనాభా పరమేయం ఉనన ఉప పరా జెకు్ లలో పరభావాలను అంచనా
వేయడానికి మరియు సయతీరకరణ ఉపశమన చరయలను సయచసుు ంది.

 APUWSSMIP సంపరదాయ యాజమానయం లేదా ఆచార వృతిుగా లేదా ఉపయోగంలో
ఉనన భూ మరియు సహజ వనరులప ై ఎలాంటి పరభావానిన కలిపంచదు.

 TPPF, ఐదవ ష డయయల్ పరా ంతాలలో ఉనన ఉప పరా జెకు్ ల కొరకు ఫీర, పథరయర్డ్ మరియు
ఇనఫరె్డ్ కన్లే్ ష్టన్్ (FPIC) ను నిరిహిసుు ంది.

 FPIC పరతిపాదిత పరా జెకు్ గురించ వివరాలు, దాని STY కమూయనిటీప ై దాని పరతికయల
మరియు అనుకయలమైెన పరభావాలు మరియు (ii) పరభావితమైెన ST కుటుంబాలను
సరెైన అభివృదాి కారయకరమాలను (నై్పుణయం అభివృదాి లేదా స్ామరాయ భవనం)
సమగరపరచడం వంటి రెండు లక్షాయలను కలిగి ఉంద.ి
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పరభావాలు మరియు తగిీంపు చరయలు

◼ పరా జెకో్ు భూ సేకరణను ఊహించలేదు
◼ లభయమయేియ పరభుతి భూములలో మెరుగుపరచవలసథన మెరుగుదల: అందుబాటులో ఉనన 

పరభుతి భూములలో పరా జెకు్  స్ౌకరాయలు ఏరాపటు చేయబడతాయి.
◼ పార్ిసథపేటరగ అపో ర చ్: నీటి సరఫరా పథకం నిరామణాల నిరామణానికి అవసరమెైన భూభాగంప ై 

భదరత కలిపంచే సమాజ బ్లలుా
◼ Vulnerables మొదటి అపో ర చ్: అటువంటి
◼ ఎ) ULB లలోని గిరిజన వరాీ లతో ఉనన పరా ంతాలు పంపథణీ న్టిరోలు మొదటి పరా ధానయత 

ఇవిబడతాయి,
◼ బ్ల) గృహ సేవ కన్క్ష్నుా  ఇచచనపుపడు గిరిజన పరా ంతాలు మొదట పరసంగించబడతాయి,
◼ c) గిరిజనులతో ULB లలో గిరిజనులతో పరతేయక సమాజ సంపరదింపులు జరుగుతాయి
◼ డ ) గిరిజనుల ఫథరాయదులను పరిష్టకరించడానికి ఒక పరతేయక ఫథరాయదుల కమిటీ ఏరాపటు 

చేయబడుత ంది.
◼ గిరిజన పీపుల్్ పాా న్ తయారగ.
◼ సంబంధిత సమీకృత గిరిజన అభివృదిా  సంసా మరియు గిరిజన సంకే్షమ శాఖల తయారగకి 

సమనియం. 49



స్ాధారణ TPP భాగాలు / చరయలు
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Component Steps Involved

Vulnerables

First

Approach

▪ Areas with tribal communities in the ULBs will be given first preference in

laying distribution network,

▪ When giving House Service Connections the tribal areas will be addressed

first,

▪ Separate community consultations will be held with tribals in ULBs with

tribals

▪ A separate grievance redress committee will be formed for redressing the

grievances of the tribals.

Awareness

generation

▪ Community mobilisation to generate awareness about the project and assess

the interest and demand of tribal communities for proposed project

interventions,

▪ Development of culturally appropriate IEC materials for dissemination in the

project areas with ST population

▪ Use of IEC at different stages of the project based on specific activities and

locations to help planning of sub-projects

▪ Galvanising community support for proposed interventions through social

mobilisation and consultations with tribal stakeholders and its documentation

▪ Deployment of local (tribal) Community Facilitators to support awareness

generation and mobilisation in tribal areas.



స్ాధారణ TPP భాగాలు / చరయలు
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చేరచడం
మరియు
పరా తినిధ్యం

▪ గిర్ిజనుల అనిి వర్మా లప ర తగిన పమర తినిధ్యం - మహిళలు, చిని వర్తకులు, అనేక అభివృదిి పమర జెకుా ల క ంద ఏర్పడని సమాజ
సంసథలుమొదల రనవి.

▪ గిరిజన-ఆధిపతయ పరా ంతాలలో అటువంటి సంసాలు గిరిజన నాయకులచే నాయకతిం వహించబడతాయి
లేదా నిరణయాతమక పాతరలోా వారి పరా తినిధ్యంను కలిగి ఉంటాయి

▪ ఏ శిక్షణ, ఎక్్ోజర్క సందర్శనల, సంప్రదింప్ులు,అవగమహన కమర్యకరమాలుమొదల రన వమటిలో పమలగా నడం.

శిక్షణ మర్ియు
సమమర్థయ భవనం

▪ 2 సంవత్రాల కాల వయవధిలో బాహయ కన్లడ్ ంట్ ఏరాపటు దాిరా కీ గిరిజన సంఘ సభుయల స్ామరాయ
భవనం, TPP ల అభివృదిాకి అంతరాయాల ఇనుపటాతో.

▪ కీ శాఖ అధికారుల స్ామరాయ భవనం; గిరజిన అభివృదిా మరియు సంబంధిత భదరతా సమసయలతో కయడ న పరా జెకు్ దాిరా
నియమించబడ న ఫీల్స సథబబంది.

▪ సమాజ సంసాల (గిరిజన పరా ంతాలోా సహా) పరా జెక్్ట కారయకలాపాలలో నిశచతారాం ప ై స్ామరాయ నిరామణానికి

ఇతర్ సంబంధిత
ప్థకమలతో కలయిక

▪ గిరిజన వరాీ ల స్ాంఘిక మరియు ఆరిాక స్ాధికారతని పోర త్హించే పథకాలను గురిుంచండ 
▪ గిరిజన ఆరిాక, మారెకటింగ్, స్ామరాయం / న్పైుణయం భవనం లేదా సంసా మదిత (ముందు భాగంలో పేరకకననటుా ), తెగలకు

చెందని వాటాదారులకు పరయోజనాలు పర ందడం కోసం గిరిజన అభివృదిా లేదా మనేేజింగ్ పథకాలప ై పని చేయడానికి
తపపనిసరిగా రాష్్టర ఆధారిత సంసాలతో సంపరదించ,
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TPP అమలు
▪ మొతతం పమర జెకుా అమలు ష డయయల్ ప్రకమర్ం TPP అమలును చేప్టాా లి.
▪ మొతతం ప్రతిపమదిత సంసమథ గత ఏర్మపటా ప్రకమర్ం, పమర జెకా్ట మేనేజెాంట్ యూనిట్ (PMU) లోని సో షల్

స పషలిసా్ట TPP యొక్ తయారీ్ మరి్యు అమలు బాధ్యత వహిసమత డు.
▪ ఆమె / అతడు సంబంధిత ITDA లలో గురిుంచబడ న కేందర బ్లందువు దాిరా మదిత ఇస్ాు డు, వీరు

పరా జెక్్ట దాిరా మదిత ఇస్ాు రు

TPP అమలును
ప్ర్యవేకి్షసుత ంది

▪ మొతుం M & E పరా జెక్్ట కింద పరతిపాదించన పరయవేక్ష్ణ అనేది సథా రంగా ఉంటుంద
▪ అమలును పరయవేక్ష ంచడానికి మొతుం బాధ్యత రాష్్టర స్ాా యి వది PMU తో 

ఉంటాయి.

▪ PMU యొకక స్ో ష్టల్ స పష్టలిస్్ట యొకక స్ాధారణ సందరశన సందరశనల దాిరా 
దాని అమలు పరయవేక్ష్ణ కయడా జరుగుత ంది.

▪ TPP తయారగ సమయంలో సేకరించన ఆధార డేటాకు వయతిరేకంగా పురోగతి కరమానుగతంగా టరా క్ట 
చేయబడుత ంది

▪ TPP అమలు సమయంలో గురిుంచన పరిమిత లు మరియు సవాళుు పరా జెక్్ట అమలు వూయహంలో 
మారుపలను (అవసరమెైతే అవసరమెైతే) సీనియర్డ్ పరా జెక్్ట మేనేజెమంటుక ప ంచబడతాయి.

స్ాధారణ TPP భాగాలు / చరయలు



ఫథరాయదు తగిీంపు యంతరా ంగం
 వినియోగదారులు మరియు పరభావిత వయకుు ల

ఫథరాయదులను వినడానికి ULB లో ఇపపటికే ఉనన
నీటి పంపథణీ ఫథరాయదు స లోా నే ఫథరాయదు తగిీంపు కమిటీ
(GRC) ఏరాపటు చేయబడుత ంది మరియు అదే
విధ్ంగా పరిష్టకరించబడుత ంది.
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ఫథరాయదుల తగిీంపు కమిటీ
GRC పరా జెక్్ట స్ాా యి డైెరెక్ర్డ్, ITDA తలతో జిలాా స్ాా యిలో స్ాా పథంచబడుత ంది. కిరంది

వయకుు లు GRC యొకక సభుయలు ఉంటారు:
 పరా జెక్్ట డైెరెక్ర్డ్, ITDA

 రెవ్నయయ శాఖ రెవ్నయయ ఆఫీసర్డ్;
 PHMED యొకక ఎగిజకయయటివ్ ఇంజనీర్డ్;
 గిరిజన సంఘం యొకక సమసయలతో సంబంధ్మునన ఇదిరు వయకుు లు మరియు

అతను / ఆమెను విసు ృతంగా గౌరవిస్ాు రు మరియు సమసయ పరిష్ాకర నై్పుణాయలను
కలిగి ఉండాలి (పరా జెక్్ట డైెరెక్ర్డ్, ఐటిడ ఎ) ఎంపథక చేసుకోవాలి. ఈ రెండ ంటిలోను కనీసం
ఒక మహిళగా ఉండాలి.

 స్ాా నిక గిరిజన వరాీ నికి చెందిన మూడు గిరిజన వయకుు లు. ఈ ముగుీ రిలో కనీసం
ఒకరు సీు గైా ఉండాలి.

 ది సో్ ష్టల్ స పష్టలిస్్ట ఆఫ్ ది PMU
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TPPF యొకక పరయవేక్ష్ణ
గిరిజన అంశాలప ై పరా జెక్్ట యొకక పరభావాల యొకక వివరణాతమక 

పరయవేక్ష్ణ, పరయవేక్ష్ణ మరియు మూలాయంకనం 
నిరిహించబడుత ంది

 పరాయవరణ మరియు స్ామాజిక పరయవేక్ష్ణ - PMU స్ాా యిలో
 సమకాలీన అంతరీత పరయవేక్ష్ణ - పరా జెక్్ట పరయవేక్ష్ణ కన్లడ్ ంట్్

(పథఎంసథ) మరియు CMU లచే స్ాధారణ పరయవేక్ష్ణ.
 కమూయనిటీ లడవ్లోా  నిరంతర స్ామాజిక పరభావం పరయవేక్ష్ణ -

CMU / NGO
 ఇండ ప ండెంట్ బాహయ పరాయవరణ మరియు స్ామాజిక ఆడ ట్ 

(IEESA) - హాఫ్-వారిిక
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THANK YOU
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