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સં ેપો 
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BCRC (બીસીઆરસી)    –  બોડર્ ક પાલય સ રી ય ુકિમટી  
CGPL (સીજીપીએલ)    – કો ટલ ગજુરાત પાવર િલિમટેડ  
CRP (સીઆરપી)    –  ક પાલય સ રી ય ુપૅનલ  
GPCB (જીપીસીબી)     –  ગજુરાત પો યશુન કંટ્રોલ બોડર્  
MASS  (માસ)    –  માછીમાર અિધકાર સઘંષર્ સગંઠન (એસોિશએશન ફૉર ધ ટ્રગલ  

ફૉર િફશવકર્સર્ રાઇ સ)   
MoEF (એમઓઈએફ)    –  િમિન ટ્રી ઑફ એ વાયરમેંટ એ ડ ફૉરે સ  
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PPAH (પીપીએએચ)     –  પૉ યશુન પ્રીવે શન એ ડ એબેટમે ટ હડબકુ (િવ  બેંકની)  
SEIA (એસઈઆઇએ)     –  સમરી એ વાયનર્મેંટલ ઇમે ક્ટ એસેસમે ટ 
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°C – િડગ્રી સેિ સયસ  
િકમી – િકલોમીટર 

એમડબ ય ુ– મેગાવૉટ 
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આ દ તાવેજમા ંકોઇપણ દેશના કાયર્ક્રમ અથવા કાયર્નીિત બનાવવામા ંકોઇ પિરયોજનાને નાણાકીય સહાય 
કરવામા ંઅથવા કોઇપણ હો ાને બનાવવામા ંઅથવા ચોક્ક્સ પ્રદેશ અથવા ભૌગોિલક િવ તારના સદંભર્મા ં
એિશયન ડેવલપમે ટ બેંક કોઇપણ પ્રદેશ કે િવ તારના કાયદાકીય  અથવા અ ય હો ા િવશે કોઇ િનણર્ય 
આપવાનો ઇરાદો રાખતી નથી.  
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I. પ ાદ િૂમકા  
 

1. ભારતમા ંમુ દ્રા અ ટ્રા મેગા પાવર પિરયોજના (પિરિશ ટ 1) ની અનપુાલન સમીક્ષા માટેની િવનતંી ફિરયાદ 
પ્રા તકતાર્ અિધકારી ારા અનપુાલન સમીક્ષા પૅનલ (સીઆરપી)ને 17 ઑક્ટોબર 2013 ના રોજ મોકલવામા ં
આવી હતી. ઉ રદાિય વ કાયર્પ િત કાયર્નીિત (2012) અને તેની કામગીરીની પ્રિક્રયા,1 અનસુાર, સીઆરપીએ 
શ આતમા ં ફિરયાદની આકારણી કરી અને એમ નક્કી કયુર્ં કે તે અનપુાલન સમીક્ષાની કામગીરીના આદેશમા ં
અંતગર્ત આવે છે.   

2. યાર પછી, 25 ઑક્ટોબર 2013 ના રોજ સીઆરપીએ આ ફિરયાદને બોડર્ અનપુાલન સમીક્ષા સિમિત 
(બીસીઆરસી)ને એક નકલ સાથે યવ થાપનને મોકલી આપી હતી અને િવનતંી કરી કે ફિરયાદનો પ્રિતભાવ 26 
નવે બર 2013 સધુીમા ંસીઆરપીને રજુ કરવામા ંઆવે. સીઆરપીએ ખાનગી કે્ષત્રના ઋણ લેનાર, કો ટલ ગજુરાત 
પાવર િલિમટેડ (સીજીપીએલ) અને ભારતનુ ંપ્રિતિનિધ વ કરી રહલેા ંબોડર્ના સ યોને પણ ફિરયાદની પ્રાિ ત અંગે 
માિહતી આપી હતી. 

3. આ અહવેાલ અનપુાલનની સમીક્ષા માટેના કેસની પાત્રતાના તેના િનણર્ય પર સીઆરપીના તારણોનો સારાશં 
આપે છે.  

 
 

II. પ રયોજના ુ ંવણન  
4. આ પિરયોજનામા ંભારતના ગજુરાત રા યમા ંક છ િજ લા ખાતે મુ દ્રા તાલકુાના ગામ ટંુડવડંા નજીક િબ ડ-ઓન-

ઑપરેટ આધાર પર 4,000 મેગાવૉ સ (એમડબ ય)ુ ની કુલ ઉ પાદન ક્ષમતા સાથેના કોલ-ફાયડર્ પાવર 
લા ટના બાધંકામ, પિરચાલન, અને જાળવણીનો સમાવેશ થાય છે. આ પાવર લા ટ, તેના ં800 એમડબ ય ુના 
પાચં એકમો સાથે, ગજુરાત, મહારા ટ્ર, પજંાબ, હિરયાણા, અને રાજ થાનમા ંવીજ પરૂવઠાની જ િરયાતને પહ ચી 
વળવા માટે ભારત સરકાર ારા યોજનાબ  કરવામા ંઆવેલ અ ટ્રા-મેગા-પાવર પિરયોજનામાથંી એક છે. આ 
લા ટ સપુરિક્રિટકલ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે – આ પ્રકારનુ ંકાયર્ કરવા માટે ભારતમા ંઆ ખાનગી કે્ષત્રના 
પ્રથમ જનરેટસર્માથંી એક છે – અને પરંપરાગત સબિક્રિટકલ જનરેિટંગ એકમો કરતા ં વધ ુ પયાર્વરણીય 
અનકુળૂતા ધરાવત ુ ં હોવાની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે. એિશયન ડેવલપમેંટ બેંક (એડીબી)ના સામા ય મડૂી 
સસંાધનોમાથંી સીજીપીએલને આપવામા ંઆવેલ $450 િમિલયનનુ ં િધરાણ સરકારી બાયંધરી િવનાનુ ં છે અને 
એડીબીમા ંતેનુ ંસચંાલન ખાનગી કે્ષત્રના પિરચાલન િવભાગ (પીએસઓડી) ારા કરવામા ંઆવે છે. તે રકમમાથંી 
$200 િમિલયન જોખમ સહભાગીતા કરાર ારા એક્ષપોટર્-ઇ પોટર્ બેંક ઑફ કોિરયા (કેઈએક્સઆઈએમ)  સાથે 
િસંડીકેટ કરવામા ંઆ યા છે. 21 માચર્ 2013ના રોજ આ પિરયોજના સપંણૂર્પણે શ  કરવામા ંઆવી યારે છે લુ ં
એકમ તેની વાિણિ યક કામગીરીમા ંપહ યુ ંછે. હાલમા ંઆ પિરયોજના ભારતની ઉજાર્  જ િરયાતના 2%ને સતંોષે 
છે. તે 2012 સધુીમા ં “બધા માટે ઉજાર્”ના લ યને સમથર્ક બને છે. આ પિરયોજના અદાણી પાવર લા ટની 
નજીકિ થત છે,  તેની પણૂર્ ક્ષમતામા ં 4,620 એમડબ ય ુપર પિરચાિલત થાય છે અને 2009 અને 2012ની 
વ ચે શરંુ થઈ છે.   

 

                                                            
1 એડીબી. 2012. ઉ રદાિય વ કાયર્પ િતની કાયર્નીિત. મિનલા; અને એડીબી 2012. ઉ રદાિય વ કાયર્પ િત પર કામગીરીની 
માગર્દિશર્કા (િવભાગ એલ1: બેંકની કાયર્નીિતઓ અને કામગીરીની પ્રિક્રયાઓ), 24 મે ના રોજ જારી કરવામા ંઆવી. મિનલા. 
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III. ફ રયાદ  
 

5. માછીમાર અિધકાર સઘંષર્ સગંઠન (માસ, મ છી કામદારોના અિધકારો માટે સઘંષર્રત સગંઠન) ના જનરલ 
સેકે્રટરી ભરત પટેલ, અને માસના બે સ યો, ગ દ્રિસંહ ભીમાજી જાડેજા અને હા ન સાલેમામદ કારા2 ારા આ 
ફિરયાદ કરવામા ંઆવી હતી. ફિરયાદમા ંપિરયોજના ારા અસરગ્ર ત યિક્તઓની આજીિવકા, વા ય, અને 
પયાર્વરણને થનાર કિથત નકુસાનને બાબતવાર કરવામા ં આ યુ ં હત ુ,ં અને આના માટે પયાર્વરણીય અને 
સામાજીક રક્ષકો પર તેની કામગીરીની કાયર્નીિતઓ અને પ્રિક્રયાઓના અનપુાલનમા ંએડીબીની િન ફળતાને 
કારણભતૂ ગણા યુ ંહત ુ ં 

 

6. ત્રણેય ફિરયાદીઓએ સીઆરપીને પોતાની ઓળખોને ગોપનીય રાખવા જણા યુ ંનહોત ુ.ં   
 

7. ફિરયાદીઓએ એવો આરોપ કય  હતો કે, એડીબી ારા પયાર્વરણીય અને સામાજીક રક્ષકો માટેની તેની 
કાયર્નીિતઓ અને પ િતઓના િબન-અનપુાલનના કારણસર આ પિરયોજના નીચેના પ્ર યક્ષ અને ભૌિતક નકુસાનો 
માટેનુ ંકારણ બની છે:   

 

(i) સમદુાયો સાથે મકુ્ત, અિગ્રમ, િવ તાિરત અને અથર્સભર પરામશ  હાથ ધરવામા ં િન ફળતા, ના લીધે 
માિહતી અને સહભાગીતાના મળૂભતૂ અિધકારના પયાર્ ત અ યાસને અટકા યા;ં   

(ii) ઉંડાણપવૂર્કની અપણૂર્ સામાજીક અને પયાર્વરણીય અસર આકારણી;  
(iii) માછીમાર લોકની આજીિવકાને ન ધપાત્ર અને અફર નકુસાન;  
(iv) માછીમારી માટેના આધારોની અપ્રા યતા;  
(v) થાિનકોની રોજગારીનો અભાવ;  
(vi) બાગાયત પર અસર;  
(vii) ભગૂભીર્ય જળને અસર;  
(viii) મજૂરોના પ્ર  અને સામાજીક ઉપદ્રવ;  
(ix) ચેરના જગંલોનો િવનાશ;  
(x) સિંચત અસર અ યાસોનો અભાવ;  
(xi) રાખનુ ંદુષણ અને આરોગ્યના પ્ર ો; અને  
(xii) બાળકોના આરોગ્યને જોખમ.  

 

IV. યવ થાપનનો િતભાવ 

 

                                                            
2 આવી જ એક ફિરયાદ ી કારા અને અ ય ત્રણ લોકો ારા આંતરરા ટ્રીય નાણાકીય કૉપ રેશનના સલાહકાર લોકપાલ પાસે આ જ 
સગંઠન ારા દાખલ કરવામા ંઆવી હતી. જો કે ી જાડેજાએ સીઆરપી સમક્ષ દાખલ કરેલી ફિરયાદમા ંખદુને માસના સ ય તરીકે 
દશાર્ યા હતા,ં  તેમણે સીઆરપી િમશનને જણા યુ ંહત ુ ંકે તેઓ ખેડૂત હતા અને પ્ર યક્ષ અસરગ્ર ત યિક્ત છે પરંત ુમાસના સ ય 
નથી. 
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8. ફિરયાદ અંગેના તેના પ્રિતભાવમા ં 26 નવે બર 2013 (પિરિશ ટ 2) ના રોજ એડીબી યવ થાપન ારા 
ફિરયાદીઓ ારા લેવાયેલા પ્ર ોને સબંોધવામા ંઆ યા હતા. સીઆરપીએ િબન-અનપુાલનના પરુાવાની આકારણી 
અને નીચે આપવામા ં આવેલ િવભાગ V (A અને B)મા ં રજૂ કરાયેલા સબંિંધત નકુસાનની આકારણીમા ં
યવ થાપનના પ્રિતભાવમા ંપરૂી પાડવામા ંઆવેલી િવગતોને યાને લીધી હતી.  

 
 

V. પા તા 
 

9. આ ફિરયાદ એ નક્કી કરવા માટેની પરૂતી માિહતી આપે છે કે શુ ંઆ ફિરયાદ ઉ રદાિય વ કાયર્પ િતની 
કાયર્નીિત (2012)ની અનપુાલન સમીક્ષા કામગીરીના આદેશની અંદર છે કે નિહં. સીઆરપીએ ભારતમા ંપાત્રતાના 
િમશન દરિમયાન ફિરયાદ, ફિરયાદ પ્ર યે યવ થાપનના પ્રિતભાવ અને સલંગ્ન દ તાવેજોની સમીક્ષા કરી હતી; 
ફિરયાદીઓ, સીજીપીએલના પ્રિતિનિધઓ અને સલંગ્ન સરકારી અિધકારીઓના સાક્ષા કાર કયાર્ હતા; અને કેટલાક 
અસરગ્ર ત િવ તારોની મલુાકાત લીધી હતી. 

 

10. ઉ રદાિય વ કાયર્પ િત કાયર્નીિત (2012) ના ફકરા 138(i) મજુબ ઋણ લેનાર દેશમા ં યા ંએડીબી ારા સહાય 
પ્રા ત પિરયોજના િ થત છે યા ંકોઇપણ બે અથવા વધ ુ યિક્ત કે ઓ પ્ર યક્ષ, ભૌિતક અને પ્રિતકળૂ અસરોથી 
ગ્ર ત હોય તેઓ ફિરયાદ દાખલ કરી શકે છે.  અનપુાલન સમીક્ષા માટે પાત્ર ગણાવા માટે ફિરયાદને રા યોની 
કાયર્નીિતના ફકરા 179મા ંઉ લેખ છે કે “[આ] સીઆરપીને એ સતંોષ થવો જોઇએ કે (i) યા ં િબનાનપુાલનના 
પરુાવા ઉપિ થત છે; (ii) યા ંએ પરુાવા હોવા ંજોઇએ કે િબનાનપુાલનના લીધે પિરયોજનાથી અસરગ્ર ત લોકોને 
પ્ર યક્ષ અને ભૌિતક નકુસાન થયુ ંછે અથવા થઈ શકે છે; અને (iii) િબનઅનપુાલન એટલુ ંગભંીર હોવુ ંજોઇએ કે 
અનપુાલન સમીક્ષા કરી શકાય છે.”  

 

11. ઉ રદાિય વ કાયર્પ િતની કાયર્નીિત (2012) હઠેળ અનપુાલન સમીક્ષા બે તબક્કા ધરાવે છે. પાત્રતા પ્રથમ 
તબક્કામા ંનક્કી કરવામા ંઆવે છે.  પાત્રતા નક્કી કરતી િવનતંી પ્રિક્રયાને બીજા તબક્કામા ંઆગળ વધારે છે, 
મા ંસપંણૂર્ તપાસ સામેલ હોય છે. બ ે તબક્કાઓમા,ં સીઆરપીએ ઉપરોક્ત ફકરા 10મા ંઅલગ અલગ ગણવામા ં

આવેલા સમાન મુ ાઓને સબંોધવાની જ ર પડે છે. કાયર્નીિત પાત્રતા નક્કી કરવા માટે જ રી પરુાવાના વજન 
પર માગર્દશર્ન પરંુુ પાડતી નથી. પરંત ુ ઉ રદાિય વ કાયર્પ િતની કાયર્નીિત (2012)ની યોજનાની િવચારણા 
સીઆરપીને એ પ ટ કરે છે કે પાત્રતાના તબકે્ક  જ રી છે તે આગળની તપાસ શ  કરવા માટે ઉપરોક્ત ફકરા 
10મા ંસયુોિજત કરવામા ંઆવેલ ત્રણ ઘટકોને થાિપત કરવા માટે પરૂતા ં (પ્રથમદશીર્) પરુાવા છે.  એ ન ધવુ ં
જ રી છે કે પાત્રતા-પ ાતના તપાસ તબક્કામા ંપણૂર્ પરુાવાને વધ ુસઘન કાયર્ની જ ર પડવાની હોવાથી પાત્રતા 
નક્કી કરવા માટે સીઆરપીનો આધાર પ્રથમદશીર્ પરુાવો છે.  

 

A. બન-અ પુાલનના રુાવા  
 

12. નીચે સિુચબ  કરવામા ંઆવેલ િવ તારો માટે િબન-અનપુાલન માટેના પ્રથમદશીર્ પરુાવા થાિપત કરવામા ં
આ યા ંછે.    
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(i) લોકોની સાથે અપયા ત પરામશ .  જાહરે જનતા સાથેના પરામશર્ની જ િરયાતોને એડીબીની પયાર્વરણ 
કાયર્નીિત (2002)ના, ફકરા 61, 63, અને 64 અને પિરચાલન માગર્દિશર્કાના, િવભાગ એફ1/ઓપી, ફકરા 4, 
9, અને 11મા ં િનયત કરવામા ંઆ યા ં છે. મુ દ્રા ખાતે પિરયોજનાની સામાિજક અને પયાર્વરણીય અસરની 
આકારણી (16 સ ટે બર 2006)મા ં જાહરે સનુાવણી ઉપરાતં પાવર લા ટની 10 િકલોમીટસર્(િકમી) ની 
પિરધમા ં આવતા ં કેટલાક ગામોમા ં જાહરે પરામશ  આયોિજત કરવામા ં આ યા ં હતા.ં પરંત ુ બધા ં જ 
ગામડાઓનો પરામશર્ લેવામા ંઆ યો નહોતો, કેમકે સભંિવતપણે પિરયોજના-અસરગ્ર ત િવ તારની યોગ્ય 
રીતે યાખ્યા કરવામા ંઆવી નહોતી (નીચે 12[ii] જુઓ). વધમુા,ં ત્રાગડી બદંર3 (સીજીપીએલ લા ટમાથંી 
બહાર નીકળતી હાલની ચેનલની એકદમ નજીકમા ંરહતેા ંલગભગ 80 પિરવારો સાથે િબન-વરસાદી મોસમ 
(વષર્ના લગભગ 8-9 મિહનાઓ) દરિમયાન પયાર્વરણીય અસર આકારણીની તૈયારી દરિમયાન પરામશર્ 
કરવામા ંઆ યો નહોતો.  
 

(ii) પ રયોજનાથી અસર ત િવ તારની યા યા. તે શક્ય છે કે પિરયોજનાથી અસરગ્ર ત િવ તાર (“પ્રભાિવત 
િવ તાર”)ની અયોગ્ય રીતે યાખ્યા કરવામા ંઆવી હોય. સીજીપીએલ લા ટની 10 િકમી પિરધની અંદરના 
િવ તારને પ્રભાિવત િવ તાર તરીકે યાખ્યાિયત કરવામા ં આ યા ં હતા.ં તેના બદલે, હવાના પ્રદુષણની 
અસરોના સદંભર્મા ં પિરયોજનાના પ્રભાિવત િવ તારને હવાના ઉ સ નોના િવકે્ષપ નમનૂાના આધારે 
યાખ્યાિયત કરવો જોઇતો હતો. દિરયાઈ અસરના સદંભર્મા ં  પિરયોજનાનો પ્રભાવક િવ તાર પાણી ઠંડા 
કરવાના િવકે્ષપ નમનૂા અને સીજીપીએલ લા ટમાથંી અ ય િનકાલ કરવામા ંઆવતા ંગદંા પાણીના આધાર 
પર નક્કી કરવામા ં આવેલ અસરગ્ર ત િવ તારોના આધારે નક્કી કરવામા ંઆવવા જોઇએ. પિરયોજના 
અસરગ્ર ત િવ તારને િવકે્ષપ નમનૂાના ઉપયોગ િવના યાખ્યાિયત કરવામા ંઆ યો હતો.    

 

(iii) પયાવરણીય ધોરણો અને ઉ સ ન તરો.  એડીબી આધારભતૂ પિરયોજનાઓ માટે એડીબી પયાર્વરણ 
કાયર્નીિત, ફકરામા ં62 અને પિરચાલન માગર્દિશર્કાના િવભાગ એફ1/ઓપી, ફકરા 25મા ંપયાર્વરણીય ધોરણો 
અને ઉ સ ન તરો િનયત કરવામા ંઆ યા ં છે. બ ે દ તાવેજોને 1999 ની િવ  બેંકની પૉ યશુન એ ડ 
એબેટમે ટ હડબકુ (પીપીએએચ) મા ંમકૂવામા ંઆવેલ ધોરણો અને અિભગમોના ઉપયોગની જ ર છે.  

 

(a) ઠંડા પાણીનો િનકાલ. નવા થમર્લ પાવર લા ટ માટે પીપીએએચમા ં જ રી છે કે પિરસિરય હવા 
પાણીના તાપમાન પર િનકાલ કરવામા ંઆવતા ં ઠંડા પાણીનુ ં તાપમાન ૩0C કરતા ં વધ ુ ન હોય. 
સીજીપીએલ પાવર લા ટ ગજુરાત પૉ યશુન કંટ્રોલ બોડર્ (જીસીપીબી)ના પરવાના સાથે કામગીરી કરે 
છે  િનકાલ કરવામા ંઆવતા ં ઠંડા પાણીના િનકાલને પિરસિરય પાણીના તાપમાન કરતા ંમહ મ 
તાપમાનમા ં 50C કરતા ંવધારા સધુી મજૂંરી આપે છે. સીજીપીએલના પ્રિતિનિધઓએ પિુ ટ કરી છે કે 
િનકાલ કરવામા ંઆવતા ંપાણીના તાપમાનમા ં૩0C નો વધારો પીપીએએચમા ં પ ટ કરવામા ંઆ યો 
છે. કંપની હાલમા ંજીપીસીબી પાસેથી ઠંડા પાણીના િનકાલની જ િરયાત માટે વધ ુહળવા સધુારાની 
માગ કરી રહી છે  િનકાલ કરવામા ંઆવતા ંપાણીનુ ંમહ મ તાપમાન આસપાસના પાણીના તાપમાન 

                                                            
3 બદંર એક પોટર્ અથવા હાબર્રને સચૂવે છે. હાલના સદંભર્મા,ં આ દિરયા િકનારાની નજીકના થળની સાથે સબંધ ધરાવે છે યા ં
યાયાવર માછીમાર લોકો વષર્મા ંલગભગ 8 થી 9 મિહના સધુી રહ ેછે. 
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કરતા ં 70C સધુી વધનુી પરવાનગી આપી શકે છે.  સીજીપીએલ લા ટ હાલમા ંએડીબી ધોરણો ારા 
મજૂંર કરવામા ંઆવેલા તાપમાન કરતા ંઉ ચ તાપમાને ઠંડા પાણીનો િનકાલ કરવામા ંઆવે છે.   
 

(b) હવાના ઉ સ નના ધોરણો. સારાશં પયાર્વરણીય અસર આકારણી (એસઈઆઇએ) લાગ ુ કરવામા ં
આવનાર ધોરણો િવશેની કેટલીક અસગંત અને અપણૂર્ માિહતી ધરાવે છે. 800 એમડબ ય ુકરતા ંઓછી 
ઉ પાદન ક્ષમતા સાથેના પાવર લા સ માટેના રજકણીય પદાથર્, સ ફર ડાયોક્સાઇડ, અને નાઇટ્રોજન 
ઓક્સાઇ સ માટેના અને કોલસા િસવાયના ઈંધણોને બાળતા અ ય માટે ભારતના ઉ સ ન ધોરણો 
સાથે અનપુાલન અંગેની ઉપલ ધ માિહતી અિહં અપ્ર તતુ છે. પીપીએએચ પર આધાિરત હવાના 
ઉ સ નો માટે એડીબીની જ િરયાતો િવશેની માિહતી સ ફર ડાયોક્સાઇડ ઉ સ નો માટે અપણૂર્ છે અને 
નાઇટ્રોજન ઇક્સાઇડ ઉ સ નો માટે અંશત: અપ્ર તતુ છે. ધોરણો િવશેની માિહતીની મ ૂઝંવણને લઈને, 
એ સભંિવત છે કે એડીબી હવાના ઉ સ ન જ િરયાત સાથેના અનપુાલન માટેના આધાર યોગ્ય રીતે 
થાિપત કરવામા ંન આ યા હોય.    

 
 
 

(c) પ રવેશી હવાની ણુવ ાના ધોરણો. હવાના િવકે્ષપના નમનૂાકરણ માટેના પ્રદુષક માપદંડોની 
પસદંગીમા ંઅપયાર્ ત ડ  ુિડિલજ સનો અ યાસ કરવામા ંઆ યો હોય શકે. જો કે, 10 માઇક્ર સ (પીએમ 

10)ની સમાન અથવા તેનાથી ઓછા ં સનયોગ્ય રજકણીય પદાથર્ કોલ-ફાયડર્ પાવર લા ટ 
પિરયોજનાઓથી માનવ આરોગ્ય અને પયાર્વરણને થનાર નકુસાનની આગાહી કરવામા ંજિટલ પ્રદુષક 
માપદંડ તરીકે જણાય છે, એસઈઆઇએ ભારતના રા ટ્રીય પિરવેશી હવાની ગણુવ ા ધોરણો 
(એનએએ એુસ) (1994)માથંી આ પ્રદુષક માપદંડ માટે કોઇ ધોરણોનો સમાવેશ કય  નથી. આથી, 
એસઈઆઇએનુ ંએ િન કષર્ કે સીજીપીએલ લા ટ ન ધપાત્ર રીતે હવાની ગણુવ ાને અસર કરતો નથી 
એકદમ ખોટો હોય શકે.                                                                                                     
 

(iv) સંચત અસરો. પયાર્વરણ કાયર્નીિત (2002)ના કાયર્નીિત ફકરો 61 અને ઓએમ િવભાગ એફ1/ઓપી ફકરો 4 
િનયત કરે છે કે “પયાર્વરણીય આકારણીની તૈયારીમા ંમહ વની િવચારણામા ંપે્રિરત, અપ્ર યક્ષ અને સિંચત 
અસરોની આકારણી અને તેમના મહ વની આકારણીનો સમાવેશ કરે છે.” 

 
(a) હવાના ઉ સ નની સંચત અસરો. એસઈઆઇએમા ં રજુ કરવામા ંઆવેલ હવાના ઉ સ નની સિંચત 

અસરના િવ લેષણમા ં(1) સૌથી વધ ુજિટલ પ્રદુષક માપદંડ આરએમપી-10; અને (2) તેના ંતમામ પાચં 
એકમોમા ં 4620 એમડબ યનુી સપંણૂર્ ક્ષમતા સાથે િનકટવતીર્ અદાણી પાવર લા ટની કામગીરીની 
િવચારણાનો અભાવ જણાયો હતો. સિંચત આકારણીમા ંઅદાણી પાવર લા ટની તેના ંબે એકમો (660 

એમડબ ય)ુની કામગીરી પર આધાિરત માત્ર વિૃ ગત હવાના પ્રદુષક સકેં દ્રણની િવચારણા કરવામા ં
આવી છે. સિંચત આકારણી અદાણી લા ટની પણૂર્ ક્ષમતાએ કરવામા ંઆવતી કામગીરી પર આધાિરત 
હોત તો, આરપીએમ-10 સકેં દ્રણોના પિરવેશી તરો આરપીએમ-10 માટે એનએએ એુસને વધી ગયેલા 
જોવા મળી શક્યા હોત,  માનવ આરોગ્યની પ્રિતકળૂતા અને સભંિવત પયાર્વરણીય અસરો દશાર્વે છે.   
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(b) ગદંા પાણીના િનકાલની સંચત અસર. સીજીપીએલ અને અદાણી પાવર લાં સમાથંી કરવામા ંઆવતા 
ગદંા પાણીના િનકાલની દિરયાઈ જીવન પરની અસરની આકારણી કરવામા ંઆવી નહોતી.  

 
(v) િવક પો ુ ં ૂ યાકંન. પયાર્વરણ અને વન મતં્રાલય (એમઓઈએફ) ના મળૂ પયાર્વરણીય િક્લયર સ તારીખ 2 

માચર્ 1007મા,ં િનયત કરવામા ંઆ યુ ં છે કે એક “ કિૂલંગ ટાવસર્ સાથે ક્લો ડ સાયકલ (એટલે કે ક્લો ડ 
લપૂ) કિૂલંગ પ્રણાલી અપનાવવાની રહશેે.” ક્લો ડ-લપૂ કિૂલંગ પ્રણાલી માટેની જ િરયાતમા ં યારબાદ 
ફેરફાર કરવામા ંઆ યો હતો. એમઓઈએફના તારીખ 5 એિપ્રલ 2007ની સધુારવામા ંઆવેલી જોગવાઈને 
એક “યોગ્ય પ્રણાલી” ની જ ર જણાઈ  પ્રા તકતાર્ જળાશયની આસપાસના તાપમાનની ઉપર 70C થી 
વધારે હોય તેવા પાણીનો િનકાલ કરતી ન હોવી જોઇએ. એ પ ટ નથી કે એડીબીએ પિરયોજનાની કિૂલંગ 
પ્રણાલીના િવક પોના મ ૂ યાકંનને (એક વખત િવ  ક્લોઝડ-લપૂ મારફત) સવેંદનશીલ પાિરિ થિતક જળચર 
અને દિરયાઈ િવક પયાર્વરણો તેમજ નજીકમા ંરહતેા ંમાછીમાર-લોકોની આજીિવકાની િવચારણા કરી ઉિચત 
ડ  ુિડિલજ સને હાથ ધયુર્ં છે.4  
 

(vi) પયાવરણીય આધારરખા આકારણી.  સામાજીક અને પયાર્વરણીય અસર આકારણી ખામીયકુ્ત જણાય છે અને 
એડીબીના કમર્ચારીઓએ પિરયોજના િવ તારના વણર્નની સમીક્ષા કરવામા ંઅપયાર્ ત ડ  ુ િડિલજ સ દાખવી 
હોવાની જણાય છે. પિરયોજના િવ તારનુ ંચિરત્રિચત્રણ “પાિરિ થિતક રીતે સવેંદનશીલ નથી” તરીકે કરવામા ં
આ યુ ંછે. પયાર્વરણીય રીતે સવેંદનશીલ િવ તારો માટેની એડીબીની વિરત આકારણી તપાસ-યાદીમા ંઅ ય 
િવ તારોની સાથે “જળ લાિવત, ઉ ણ કિટબધંીય, મખુ પ્રદેશ અને ખાડી”નો સમાવેશ કરવામા ંઆ યો છે.   
 
 

B. ુ ંબન-અ પુાલન ારા ભૌિતક કુસાન થ ુ ંઅથવા ુ ંતે આ કાર ુ ં કુસાન કર  શક છે?  
 

13. એવા ંપ્રથમદશીર્ પરુાવા છે કે સભંિવત િબન-અનપુાલનના લીધે ભૌિતક નકુસાન થયુ ંછે, અથવા થઈ શકે છે.  
 

(i) પયાવરણ અને મ યપાલન પર ૂ લગ ણાલીની કુસાનકારક અસરો. એક ક્લો ડ-લપૂ કિૂલંગ પ્રણાલીને 
બદલે, એક ખ ૂ લી િનકાલ પ્રણાલીનુ ં િનમાર્ણ કરવાથી, પયાર્વરણને ચોક્ક્સપણે અસર થઈ છે. એવી સપંણૂર્ 
શક્યતા છે કે ન ધપાત્ર રીતે પિરવેશી પાણીના તાપમાન કરતા ંવધ ુતાપમાને ગરમ ઠંડા પાણીની મોટી 
માત્રામા ં િનકાસીથી માછલી વસિત પર નકારા મક અસર થઈ છે. ઠંડા-પાણીને બહાર કાઢતી ચેનલના 
બાધંકામથી કેટલાકં માછલી સવંધર્ન મેદાનોને તેમજ માછલી પકડવાની પ્રવિૃ ને પ્રિતકળૂ અસરો થઈ છે  
અગાઉ બહાર કાઢતી ચેનલની 250-મીટરની સમાતંર અને ગરમ ઠંડા-પાણીના િમ ણ િવ તારમા ંકરવામા ં
આવતી હતી. લા ટની નજીકમા ંકાયર્રત માછીમાર લોકો કહ ેછે કે પકવવામા ંઆવેલી માછલીની માત્રામા ં
ન ધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. થળ પરના સાક્ષા કારો ારા સીઆરપીએ પ્રા ત કરવામા ંઆવેલ પ્રાસિંગક પરુાવા 

                                                            
4 પયાર્વરણ કાયર્નીિત (2002) ફકરો 61 અને ઓએમ િવભાગ એફ1/ઓપી ફકરો 4 િનયત કરે છે કે “પયાર્વરણીય આકારણીની 
તૈયારીમા ંમહ વની િવચારણામા ંિવક પોની તપાસણીનો સમાવેશ થાય છે.” વધમુા,ં પીપીએએચ, ઉ સ ન િનયતં્રણ િસ ાતં તરીકે 
“ યા ંજળાશયોના થમર્લ િન કાષન િચંતાનો િવષય હોય યા ંકૂિલંગ પ્રણાલીના પનુ: ફેલાવની િવચારણા કરવી” િનદશ કરે છે  
નવા પાવર લા સ માટેની િવ  બેંકની માગર્દિશર્કાઓના અનપુાલન તરફ લઈ જાય છે. 
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િસવાય, આ દાવાની પિુ ટ માટે કોઇ િવ સનીય િવગતો ઉપલ ધ નથી, પરંત ુએ શક્ય છે કે ન ધપાત્ર રીતે 
પીપીએએચ હઠેળ મા ય ૩°C થી ઉપરના તાપમાનના તરે સમદુ્રમા ં િવસિ ત કરવામા ંઆવતુ ંગદું પાણી 
માછલીના પાકમા ંઘટાડામા ંપ્રમખુ યોગદાનકતાર્ છે.   
 

(ii)  માછ માર  માટના મેદાનોની અ ા યતા.  માછીમાર લોકોની દલીલ છે કે ખ ૂ લી િન કાષન કેનાલે કેટલાક 
માછીમારી માટેના મેદાનો તરફ તેમની પહ ચને અટકાવી દીધી છે. યારે સીજીપીએલએ ગામડાઓથી 
માછીમારી મેદાનો સધુીનો પાક્કો ટ બાં યો છે, પ્રવાસનુ ંઅંતર લગભગ 4 િકમી વધી ગયુ ંછે  ન ધપાત્ર 
રીતે પ્રવાસ  ખચર્ અને પ્રવાસ માટેના સમયમા ંઉમેરો કરે છે.  
 

(iii) પાવર લા ટ ઉ સ નની આરો ય પર અસરો.  સીજીપીએલ લા ટના નજીક િ થત ટંુડવાડંા ગામમા ં
ક્ષણભગંરુ કોલસાની રજ દૃ યમાન થાય છે. ઘરો, વકૃ્ષો અને અગાસીઓ ન ધપાત્ર રીતે દૂિષત છે. ફિરયાદીઓ 
ભારપવૂર્ક જણાવે છે કે પાવર લા ટની ઢગલીઓમાથંી ક્ષણભગંરુ કોલસાની ભકૂીના ઉ સ નો અને ઉડતી 
રાખના ઉ સ નો ાસ લેવામા ંમુ કેલીઓ સજ ેર્ છે અને બાળકોમા ં સનને લગતા રોગોમા ંવધારો કરે છે. 
અ યાર સધુીમા ંસકંિલત આરોગ્ય િવગતો ાસ રોગો દશાર્વતી નથી. પરંત ુઆ િવ તારમા ંહવાના પ્રદુષણની 
માત્રાને જોતા,ં આરોગ્ય પરની અસરો થઈ શકે છે. મ કે સીજીપીએલ લા ટ 2 વષર્ કરતા ંઓછા ંસમયથી 
કાયર્રત છે, ભિવ યમા ંઆરોગ્યલક્ષી કોઇપણ અસરો ઊભી થઈ શકે છે. આ અસરોને પ્રદિશર્ત કરવા માટે 
યવિ થત અને કે્ષત્ર-િવશેષ આરોગ્યની દેખરેખ રાખવી જ રી છે. હાલમા ંઆમ કરવામા ંઆવતુ ં નથી. 
સીજીપીએલ યવ થાપન ારા કોલસાને પહ ચડવાની પ્રણાલીમાથંી,  ટંુડવાડંામાથંી પસાર થાય છે, 
ક્ષણભગંરુ કોલસાની ભકૂીના ઉ સ નને ઓળખ્યુ ં છે, અને તે સપંણૂર્પણે બધં ક વેિયંગ યવ થા ારા આ 
અસરને ઓછી કરવાનુ ંઆયોજન કરી રહી છે. આયોિજત કરવામા ંઆવેલા ઘટાડાના પગલાઓ પયાર્ તપણે 
કોલસાની ભકૂીના પ્રદૂષણને ઘટાડશે એ બાબત વધ ુતપાસ માગી લે છે. 

  

(iv) બાગાયતી પાકોની પેદાશમા ં ઘટાડો.  ફિરયાદીઓ જણાવે છે કે પાવર લા ટની કામગીરી અને તેના 
પિરણામ વ પ ગરમી અને હવાના પ્રદુષણમા ંથતા ંવધારાના લીધે બાગાયતી ઉપજોમા ંન ધપાત્ર ઘટાડો 
થયો છે. સીજીએપીએલ લા ટ 2 વષર્ કરતા ંઓછા ંસમયથી કાયર્રત હોવાથી, અસર િવશેની િવગતો હજુ 
સધુી ઉપલ ધ થઈ નથી. લા ટની કામગીરીઓ કૃિષ ઉપજો પર અસર ધરાવે છે કે નિહં તેની આકારણી માટે 
આગળની તપાસોની જ ર છે, પરંત ુ લા ટના ઉ સ નો અને ઉપજોના ઘટાડા વ ચેના સાધક સબંધંો શક્ય 
છે.  

 
C. ુ ંફ રયાદ ઓ ય , ભૌિતક, અને િત ળૂ ર તે પ રયોજનાઓથી અસર ત થયા છે?  

 

14. ફિરયાદ ત્રણ ફિરયાદીઓ ારા દાખલ કરવામા ંઆવી છે. તેમણે એવુ ંદશાર્ ય ુ ંનથી કે તેઓ અિધકૃત પ્રિતિનિધઓ 
તરીકે કાયર્ કરી ર ા ં છે. પાત્રતા અિભયાને ત્રણેયની ઓળખની ખરાઈ કરી છે. એડીબી યવ થાપન, તેના ં
પ્રિતભાવમા,ં એ ત યની સામે સવાલ ઊભો કરે છે કે શુ ંઆ ત્રણેય ફિરયાદીઓ પિરયોજનાથી પ્ર યક્ષ, ભૌિતક 
અને પ્રિતકળૂ રીતે અસર પા યા છે.  
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(i) ી જાડેજા સીજીપીએલ લા ટથી 7 િકમી દૂર નવીનાળ ગામમા ંરહતેા ંખેડતૂ છે. તેઓ જણાવે છે કે તેઓ 10 
હકે્ટર િસંચાઈ યકુ્ત જમીન ધરાવે છે અને તેઓ એ જાહરે કરે છે કે લા ટની કામગીરીના પિરણામ વ પ 
ઉ પ  થતા ંપ્રદુષણ અને ગરમીથી તેમના ખેતરની ઉપજ ઘટવા પામી છે. તેઓ જણાવે છે કે લા ટની 
કામગીરીએ ભગૂભીર્ય જળના અવક્ષયને ઝડપી બના યુ ં છે અને ખારાશને વધારી છે. ી જાડેજા આગળ 
ઉપજના વધ ુઘટાડાની આશકંા યક્ત કરી ર ા ંછે. તેઓએ જણા યુ ંકે ઉપજોમા ંન ધપાત્ર ઘટાડાથી તેમના 
પિરવારની ભાિવ આિથર્ક શક્યતાઓ પ્રિતકળૂ રીતે અસર પામી છે અને તેમની જમીનના કેટલાક ભાગોમા ં
ખેતીનુ ંકામ રોકવાની તેમને ફરજ પડી છે. તેઓ ઉમેરે છે કે પ્રદુષણના કારણે તેમના પિરવારમા ં ાસના 
રોગો થયા છે.  રીતે પરુાવા છે કે એડીબીબી પયાર્વરણ સરંક્ષણ કાયર્િનિતઓની સાથે િબન-અનપુાલનતા 
ઉડતી રાખના પ્રદૂષણ તરફ લઈ જઈ શકે છે અને ખેતરના પાકને અસર કરી શકે છે, સીઆરપી એ િન કષર્ 
પર આવી છે કે ી જાડેજા, પ્ર યક્ષ, ભૌિતક અને પ્રિતકળૂ રીતે પિરયોજનાથી અસર પામી શકે તેવી આશકંા 
બનેલી છે.    
 

(ii) ી કારા, માછલીના વેપારી છે. તેઓ પણ જણાવે છે કે તેઓ માછીમારી માટેની ત્રણ બોટ ધરાવે છે. તેઓ 
લા ટથી ન ધપાત્ર અંતરે (40 િકમી), ભદ્રે ર ગામમા ંરહ ેછે. પરંત ુતેઓ ત્રાગડી બદંરની સાથે જોડાયેલો 
વેપાર ધરાવે છે,  સીજીપીએલ લા ટની ખબૂ નજીક છે. તેઓ બદંર પરથી ન ધપાત્ર માત્રામા ંમાછલીઓની 
ખરીદી કરે છે અને અઠવાિડયામા ંઘણી વખત યાનંો પ્રવાસ કરે છે. તેઓ જણાવે છે કે માછીમાર સમદુાય 
પાસેથી તેઓ ખરીદી શકે તેવી માછલીઓની સખં્યા ઘટી ગઈ છે અને એ કે તેઓ હવે માછીમારી બદંર સધુી 
જવા માટે વધ ુસમય અને પૈસાનો ખચર્ કરે છે કેમ કે બદંર પર પહ ચવાનો માગર્ બ ે બાજુ 3.5 િકમી લાબંો 
છે. એ કારણસર સીઆરપી એ િન કષર્ પર આવી છે કે ી કારા પ્ર યક્ષ, ભૌિતક અને પ્રિતકળૂ રીતે 
પિરયોજનાથી અસર પામી શકે તેવી આશકંા બનેલી છે.    
  
 

(iii) ત્રીજા ફિરયાદી ી પટેલ, પણ ભદ્રે ર ગામમા,ં લા ટના થળથી આશરે 40 િકમી દૂર રહ ે છે. તેઓ 
માછીમારોના યાપાર સગંઠન માસના જનરલ સેકે્રટરી છે  પરંત ુન તો તેઓ માછીમાર છે કે ન માછલીના 
વેપારી. કેમ કે તેઓ સીજીપીએલ થળથી ન ધપાત્ર અંતરે રહ ે છે, આરોગ્ય પરની અસરની શક્યતા નથી. 
પાત્રતા િમશન સાથેની બેઠકમા,ં ી પટેલની દલીલ હતી કે, ટે્રડ યિુનયનમા ં તેમના પદના કારણ,ે તમામ 
“ક છ િવ તારમા ંમાછીમારોને થતુ ંનકુસાન એ મારંુ નકુસાન છે.” પરંત ુ ી પટેલે યિક્તગત રીતે દાવો 
દાખલ કય  છે અને પ્રિતિનિધની ક્ષમતામા ંનિહં સીઆરપી એ િન કષર્ પર આવી છે કે ી પટેલ, તેમની 
યિક્તગત ક્ષમતામા,ં પિરયોજનાથી પ્ર યક્ષ, ભૌિતક અને પ્રિતકળૂ રીતે અસર પા યા નથી.  

 

એડીબી સાથેના પત્ર યવહાર અને અગાઉની આંતરિક્રયાઓ દશાર્વે છે કે ી પટેલે ક છ િવ તારમા ંસિક્રય 
માછીમાર લોકો વતી ચોક્ક્સપણે કાયર્ કયુર્ં છે, મા ંસીજીપીએલની એકદમ નજીકના માછીમારીના મેદાનોનો 
સમાવેશ થાય છે. યિક્તગત ક્ષમતામા ંતેમના ારા દાખલ કરાયેલી ફિરયાદમા ંતેમની વહીવટી બેદરકારી 
દૃ યમાન થાય છે. કેમ કે ી પટેલ પ્ર યક્ષ રીતે સીજીપીએલ લા ટથી અસર પામેલા ંમાછીમારોના પ્રિતિનિધ 
તરીકે ફિરયાદ રજુ કરવાનો પ ટપણે ઇરાદો ધરાવે છે, સીઆરપી ી પટેલની ફિરયાદ પર પનુ: િવચારણા 
કરવાનો ઇરાદો રાખે છે પરંત ુએ શરતે કે જો તેઓ એવા યોગ્ય પરુાવા રજુ કરે કે તેઓ આ પ્રકારના લોકોના 
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અિધકૃત પ્રિતિનિધ છે અને મજૂંરી માટે યારે સીઆરપી ારા બીસીઆરસીને અનપુાલનતાની સમીક્ષા માટે 
સદંભર્ની શરતો રજુ કરવામા ંઆવે તે પહલેા ં કે તે તારીખે તેઓ પિરયોજનાથી અસરગ્ર ત લોકો પાસેથી 
જ રી અિધકૃતતાને રજુ કરે. આ અિધકૃતતાઓ ઉ રદાિય વ કાયર્પ િતની કાયર્નીિત (2012)ના ફકરા 138 
અને 151 (ii) મા ંિનયત કરવામા ંઆવેલી જ િરયાતોનુ ંપાલન કરતા ંહોવા જ રી છે.      

 

D. બ હ કાર 

 

15. ઉ રદાિય વ કાયર્પ િતની નીિત (2012)ના ફકરા 142મા ંસિૂચબ  કરવામા ંઆવેલ બિહ કાર જોગવાઈઓ આ 
ફિરયાદને લાગ ુપડતી નથી. એડીબી યવ થાપનના પ્રિતભાવ એ દલીલ કરે છે કે ફિરયાદીઓએ ફિરયાદમા ં
ઉઠાવવામા ંઆવેલ બધા જ મુ ાઓના સબંોધનમા ંઅપયાર્ ત િવ ાસ ુપ્રયાસો કયાર્ છે, અને એ કે ફિરયાદને તેથી, 
ઉ રદાિય વ કાયર્પ િતની નીિત (2012)ના ફકરા 142(ii) મજુબ કાઢી નાખંવી જોઇએ. જો કે, એડીબી સાથે 
ઉઠાવવામા ં ન આ યા ં હોય તેવા ં મુ ાઓ એકંદર ફિરયાદના માત્ર નાના એવા ઉપગણની જ રચના કરે છે. 
પત્ર યવહારની ચકાસણી કયાર્ પછી અને ફિરયાદીઓ અને એડીબી યવ થાપન વ ચેની આગામી ચચાર્ઓની 
ચકાસણી કયાર્ પછી, સીઆરપી એ િન કષર્ પર આવી છે ફિરયાદના કે દ્ર થ મુ ાઓના ઉકેલ માટે પયાર્ ત 
િવ ાસપાત્ર પ્રયાસો કરવામા ંઆ યા ંછે.     
 
 

 

VI. ઉપસહંાર  
 

16. સીઆરપીને એડીબીની કાયર્નીિતઓ અને પ્રિક્રયાઓ સાથે િબન-અનપુાલનતાના પ્રથમદશીર્ પરુાવા પ્રા ત થયા ંછે 
પ્રથમદશીર્ પરુાવા કે એડીબી કાયર્નીિતઓની સાથેના આ િબન-અનપુાલનો નકુસાન તરફ લઈ ગયા છે અથવા 
ભાિવ નકુસાનો તરફ લઈ જઈ શકે છે. ઉપરોક્ત િવભાગ V(A) મા ં િબન-અનપુાલનના પરુાવાને જોતા ંસીઆરપી 
એ િન કષર્ આપે છે કે િબન-અનપુાલન એક પણૂર્ અનપુાલન સમીક્ષા કરવા ટલુ ંગભંીર છે.   
 

17.  સીઆરપીએ શોધી કાઢ ુ ંછે કે ત્રણમાથંી બે ફિરયાદીઓએ પિરયોજના ારા પ્ર યક્ષ, ભૌિતક અને પ્રિતકળૂ અસર 
થઈ હોવાની િવચારણા કરી શકાય તે માટેના પરુતા ંપરુાવા રજુ કયાર્ં છે. ત્રીજા ફિરયાદી, ી પટેલ, એવો દાવો 
કરે છે કે તેઓ ચોક્ક્સપણે પ્રિતિનિધની ક્ષમતામા ં કાયર્રત છે, પરંત ુ તેમણે ઉ રદાિય વ કાયર્પ િતની નીિત 
(2012)ના ફકરા 138 અને 151 (ii) મા ં જ રી એવી, પિરયોજનાથી અસરગ્ર ત લોકોના પ્રિતિનિધ વ અંગેની 
અિધકૃતતા પરૂી પાડી નથી. સીઆરપી ી પટેલને, યિક્તગત ક્ષમતામા ંપ્ર યક્ષ, ભૌિતક અને પ્રિતકળૂ રીતે 
અસરગ્ર ત માનતી નથી.    

 
 
 
 

VII. ભલામણો  
 

18. સીઆરપી ભલામણ કરે છે કે બોડર્ પિરયોજનાની અનપુાલન સમીક્ષાને ઉ રદાિય વ કાયર્પ િતની કાયર્નીિત 
(2012) અનસુાર અિધકૃત કરે છે. 
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/S/ લાલાનાથ ડ ’િસ વા 
અંશકાલીન સ ય, અનપુાલન સમીક્ષા પૅનલ  
 

/S/ આન ૌડ હાટમાન  
અંશકાલીન સ ય, અનપુાલન સમીક્ષા પૅનલ 
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પ રિશ ટ 1: િવનતંી પ   

 
 
 

એએમ ઉ રદાિય વની કાયર્પ િત     એડીબી 
 

 

એડ બી ઉ રદાિય વ કાયપ િત ફ રયાદ પ ક  

એડીબી ઉ રદાિય વ કાયર્પ િત એડીબી ારા સહાયપ્રા ત પિરયોજનાઓ ારા પ્રિતકળૂ રીતે અસરગ્ર ત લોકો માટે એક વતતં્ર અને અસરકારક 

મચં પરુો પાડવાનુ ંલ ય રાખી રહી છે મા ંતેઓ પોતાની િચંતાઓ રજુ કરી શકે અને તેમની મુ કેલીઓ માટે ઉકેલો માગી શકે, અને એડીબી ારા 

તેની પિરચાલક કાયર્નીિતઓ અને પ્રિક્રયાઓ સાથેના કિથત િબન-અનપુાલન કે ણે તેમને પ્ર યક્ષ અને ભૌિતક નકુસાન પહ ચાડ ુ ંહોય અથવા 

પહ ચાડી શકે તેમ હોય તેની અનપુાલન સમીક્ષા માટેની િવનતંી કરી શકે.  

આ ઉ રદાિય વ કાયર્પ િત “છે લા ં કુામ” સમાન કાયર્પ િત છે અને માત્ર એડીબી ારા સહાયપ્રા ત પિરયોજનાઓને આવરી લે છે. આ રીતે તે 

એવુ ંપ્રો સાહન આપે છે કે ફિરયાદીઓ સૌપ્રથમ પિરયોજના તરે અથવા એડીબી સલંગ્ન કામગીરી િવભાગની અંદર જ ઉપલ ધ ફિરયાદ િનવારણ 

કાયર્પ િત સાથે તેમના કેસનો વાજબી ઉકેલ માગે.  

 

A. ફિરયાદીની પસદંગી અને સપંકર્  માિહતી 
1. ફિરયાદીની પસદંગી   

a. કૃપયા ફિરયાદ આગળ મોકલો: (કૃપયા માત્ર એકની જ પસદંગી કરો અને આને ખાલી છોડશો નિહં)  
 

િવિશ ટ પ રયોજના સહાયક(બધા જ સબંિંધત પક્ષકારોની સમંિત અને સહભાિગતા સાથે અનૌપચાિરક, લવિચક અને સવર્સમંિત-આધાિરત પ િતઓ 
ારા એડીબી ારા સહાયપ્રા ત પિરયોજનાઓના કારણે સજાર્યેલી ચોક્ક્સ મુ કેલીઓ ાર પ્ર યક્ષ, ભૌિતક અને પ્રિતકળૂ રીતે અસરગ્ર્સત લોકોની સહાય 
કરવામા ંઆવે છે.)  

 

 અ પુાલન સમી ા પૅનલ (એડીબી ારા સહાયપ્રા ત કોઇપણ પિરયોજનાઓમા ંતેની રચના, પ્રિક્રયાઓ અથવા એવી પિરયોજનાઓના 
અમલીકરણના ક્રમ દરિમયાન થાિનક લોકોને પ્ર યક્ષ, ભૌિતક અને પ્રિતકળૂ રીતે અસર કરતી હોય તેવી તેની પિરચાલન કાયર્નીિતઓ અને પ્રિક્રયાઓ 
સાથે એડીબી ારા કિથત િબન-અનપુાલનતાની તપાસ કરે છે)   

b. શુ ંતમે તમારી ઓળખને ખાનગી રાખવા માગો છો?  
       હા                                         ના 

 

િવિશ ટ પિરયોજના સહાયકની કચેરી અનપુાલન સમીક્ષા પૅનલની કચેરી   
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2. ફ રયાદ ઓની મા હતી (ફિરયાદીઓની ઓળખોને ખાનગી રાખવામા ંઆવશે િસવાય કે ફિરયાદીઓ તેમની ઓળખને જાહરે 
રાખવા માગંતા હોય, પરંત ુનામ િવનાની ફિરયાદોને વીકારવામા ંનિહં આવે.)   

નામ અને 

હો ાઓ ( ી, 

ુ., ીમિત)  

 

 

હ તા રો 

 

થાન/સગંઠનો (જો કોઇ 

હોય તો)  

 

સરનામા ં

 

સપંક નબંરો 

 

 

ઈ-મેઇલ સરનામા ં

ી ગ દ્રિસંહ 

ભીમાજી જાડેજા  

  સ ય મ.ુપો. નવીનાળ, 

નવીનાળ, 

તા. મુ દ્રા,ક છ, 

ગજુરાત, ભારત  

gajendrasinhjadeja544@gmail.com

ી હા ન 

સાલેમામદ 

કારા 

  સ ય ગામ: ભદ્રે ર,  

તા. મુ દ્રા,ક છ, 

ગજુરાત, ભારત  

ી ભરત પટેલ   

જનરલ સેકે્રટરી,  

માછીમાર અિધકાર 

સઘંષર્ સગંઠન  

ભદ્રે ર,  

મુ દ્રા તાલકુા 

ક છ િજ લો, 

ગજુરાત, ભારત 

+91‐94264 69803 bharatp1977@gmail.com

3. અિધ ૃત િતિનિધની મા હતી (જો કોઇ હોય તો).(પારદિશર્તાની ખાતરી માટે ફિરયાદી ન હોય તેવા પ્રિતિનિધઓની ઓળખોને 
જાહરે કરવામા ંઆવશે).  

ૃપયા ફ રયાદ ઓ ુ ં િતિનિધ વ કરવા ગેની અિધ ૃતતાનો રુાવો ઉપલ ધ કરાવો.  
 

 નામ અને     

હો ાઓ  

 

           હ તા રો 

 

થાન/સગંઠનો (જો કોઇ 

હોય તો)  

 

સરનામા ં

 

  સપંક નબંરો 

 

ઈ-મેઇલ સરનામા ં

લાગ ુથવાપાત્ર 
નથી  
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B. પ રયોજનાની મા હતી  

 

C. ફ રયાદ  
 

1. એડ બી ારા નાણા સહાય ા ત પ રયોજનાથી ફ રયાદ ઓને ા ય  અને ભૌિતક કુસાન થયા છે?  

સામા જક 

1. સ દુાયો સાથે ુ ત, , અગાઉના, યાપક અને અથ ણૂ પરામશ  કરવામા ં િન ફળતાએ અમને અમારાઅમારા મા હતી અને 
સહભા ગતાના ળૂ તૂ અિધકારનો રૂતો ઉપયોગ કરવાથી અટકા યા.  

 

કંપની મોટાભાગના અસરગ્ર ત સમદુાયો સાથે પિરયોજનાની શ આત પવૂેર્ના પરામશર્ કરવામા ંિન ફળ ગઈ છે. ન તો સબંિંધત માિહતી ઉપલ ધ કરવામા ં

આવી છે કે ન તેને થાિનક ભાષાઓમા ંઅનવુાિદત કરવામા ંઆવી છે. પિરયોજનાથી અસરગ્ર ત સમદુાયોને  ન ધપાત્ર પ્રિતકળૂ અસરો થઈ હોવા ંછતા,ં 

પરામશર્ની પ્રિક્રયાએ મકુ્ત, પરુોગામી અને માિહતીસભર પરામશર્નુ ંપ્રદશર્ન કયુર્ં નથી અને માિહતગાર સહભાિગતાને સલુભ બનાવાઈ નથી. એ રીતે, 

અસરગ્ર ત સમદુાયો તરીકેના અમારા િવચારોને પિરયોજનાના િનણર્યોમા ંક્યારેય પણ સામેલ કરવામા ંઆ યા ંનથી.    
 

પિરયોજનાનુ ંનામ  ટાટા મુ દ્રા અ ટ્રા મેગા પાવર પિરયોજના  

પિરયોજના ક્રમાકં  41946-014 

પિરયોજનાનુ ં થળ  ટંુડવડંા ગામ,  
મુ દ્રા તાલકુા, ક છ િજ લો,  
ગજુરાત, ભારત  

પિરયોજનાનુ ંસિંક્ષ ત વણર્ન  ટાટા મુ દ્રા પિરયોજના ભારત સરકાર ારા મા યતા પ્રા ત સૌપ્રથમ સપુર િક્રિટકલ, 4,000-મેગાવૉટ (પ્ર યેક 
800 મે.વૉ.ના 5 એકમો) પાવર લા ટ છે અને ગજુરાત રા યના ક છ િજ લામા ંમુ દ્રા ખાતે કો ટલ ગજુરાત 
પાવર િલિમટેડ (સીજીપીએલ) ારા િવકિસત કરવામા ંઆવી ર ો છે.  
 
બહુપક્ષીય એજ સીઓ અને િનકાસ કે્રિડટ એજ સીઓ સિહત બેંકોના સઘંે આ પિરયોજનામા ંરોકાણ કયુર્ં છે  
યએુસ ડૉલર 4.14 િબિલયન થવા જાય છે. નાણા ંસહાયમા ં . 42.50 િબિલયનની ઇિક્વટી, યએુસડી 1.8 
િબિલયન સધુીનુ ંબા  વાિણિ યક ઋણ (ઈસીબી), અને . 55.50 િબિલયનનુ ંભારતીય ચલણમા ં િધરાણનો 
સમાવેશ થાય છે. ઈસીબીઓમા ંએિશયન ડેવલપમે ટ બેંક, આંતરરા ટ્રીય નાણાકીય િનગમ, ધ એક્ષપૉટર્-
ઇ પોટર્ બેંક ઑફ કોિરયા, કોિરયા એક્ષપૉટર્ ઈ યોર સ  કૉપ રેશન અને બીએનપી પિરબાસનો સમાવેશ થાય 
છે. રા ટ્રીય નાણાકીય સં થાનો (એફઆઇઓ) મા ં ટેટ બેંક ઑફ ઇંિડયા, ધ ઇંિડયા ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર ફાઇના સ 
કંપની િલ., હાઉિસંગ એ ડએ ડ અબર્ન ડેવલપમેંટ કૉપ રેશન િલ., ઓિરએંટલ બેંક ઑફ કૉમસર્, િવજયા બેંક, 
ટેટ બેંક ઑફ િબકાનેર એ ડ જયપરુ, ટેટ બેંક ઑફ હૈદરાબાદ, ટેટ બેંક ઑફ ત્રાવણકોર અને ટેટ બેંક ઑફ 
ઇ દૌર સામેલ છે.  

Disclaimer: This translation may be used for reference purposes only. In cases where any differences occur between 
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2. ડાણ વૂકની અ ણૂ સામા જક અને પયાવરણીય અસર આકારણીઓ  

 

ટાટા મુ દ્રા, યએુમપીપીના ઈઆઇએ જણાવે છે –“પિરયોજનાનો િવ તાર ટંુડા અને વાધં ગામોની આસપાસની 1,254 હકે્ટસર્ (હ.ે) ખાલી જમીન 
સિહત પિરયોજનાની સીમાની જમણી તરફના 202 હ.ે િવ તારને આવરી લે છે અને તે મુ દ્રા પે યલ ઈકોનૉિમક ઝૉન (એમએસઈઝેડ)ના 
પ્રથમ-તબક્કાના િવકાસ િવ તારથી લગભગ 2 િકમી છે, યા ંઅદાણી પાવર િલિમટેડ ારા, એક 660 મે.વૉ. પાવર લા ટ પિરયોજના, અદાણી 
પાવર પિરયોજનાનુ ંઅમલીકરણ કરવામા ંઆવી ર ુ ંછે.”1જો કે આ િવ તારો ગીચ ગ્રા ય વસિત ધરાવે છે, અને જમીન છે લા ંઘણા ંવષ થી 
બહુિવધ આિથર્ક પ્રવિૃ ઓ (માછીમારી, માછલીની સકુવણી, પશઓુને ચરાવવા મખુ્ય છે) ધરાવે છે. આ બાબતને યાદ રાખવામા ંિન ફળ જવાયુ ં
હત ુ ંઅથવા જાણીજોઈને તેને નજરઅંદાજ કરવામા ંઆવી છે. 
 

ખાલી નિહં હોવાથી દૂર, આ જમીન દસકોથી માછીમાર લોકો ારા માછીમારીની િવિવધ પ્રવિૃ ઓ માટે ઉપયોગમા ંલેવાતી હતી. કેમ કે તેઓ 
મોસમી માછીમારી, અને બોટ ભાડે આપવા માટે, માછલીની સકુવણી માટે, જાળને બાધંવા અને મર મત કરવા માટે અને અ ય ઘણી સબંિંધત 
પ્રવિૃ ઓ માટે કરતા ંહોવાથી આ જમીનનો ઉપયોગ તેઓ વષર્ના 8-9 મિહનાઓ માટે પોતાની પંડીઓ બાધંવા માટે કરતા ંહતા.ં  
 

અસરની આકારણીમા ંમાછીમારોના સમદુાયને અસરગ્ર ત તરીકે ઓળખવામા ંિન ફળ જવાની સાથે-સાથે તે અગિરયાઓ/મીઠાના કામદારો અને 
ભરવાડોને પણ અસરગ્ર ત સમદુાયો તરીકે યાદ કરવાનુ ંભલૂી ગયા છે.  
 

ઝડપી અને યાપક પયાર્વરણીય અસર આકારણી (ઈઆઇએ) બ ે અહવેાલો શકંા પદ છે, કેમ કે અસરની આકારણીઓ ટીસીઈ પરામશર્કાર 
એિ જિનયસર્ – ટાટાની માિલકીના સાહસ ારા હાથ ધરવામા ંઆવી હતી. આ કારણસર, આ પ્રકારના દ તાવેજોની િવ સનીયતા અિત શકંા પદ 
છે.  
 

અમારા માટે, એડીબી બાધંકામ-પવૂેર્ના, બાધંકામ સમયના, કામગીરીઓ અને પણૂર્તા કે બધં કરવા સિહત મખુ્ય તબક્કાઓ દરિમયાન 
પિરયોજનાના અનેકિવધ જોખમો અને અસરોનુ ંિવ લેષણ કરવામા ંિન ફળ ગઈ છે.    
 

3. માછ માર લોકોની આ િવકા ુ ંન ધપા  અને અફર કુસાન  
 

ઉ ણ કિટબિંધય વન પિત અને ખાડીમા ંથયેલા નકુસાનના પિરણામ વ પ આ િવ તારમા ંમાછલીઓની ઉપલ ધતામા ંજબરજ ત ઘટાડો થયો 
છે, ના ંલીધે માછીમાર સમદુાયો આ યિંતક સામાિજક અને આિથર્ક મુ કેલીઓનો સામનો કરવા તરફ ધકેલાયા છે. 20122 નો િન પક્ષ તજજ્ઞ 
ારા ત ય શોધન અહવેાલ દશાર્વે છે કે:   

 
"છે લા ંઅમકુ વષ મા ંઆ િવ તારમા ંમાછલી પકડાવવાનુ ંખબૂ જ ઓ  ંથઈ જવા પાછળના સભંિવત પિરબળો નીચે મજુબ છે -  

 લગભગ બધા લોકો ારા ઓળખી કાઢવામા ંઆવેલા એક મખુ્ય પિરબળ તરીકે, ઉ ણ ક ટબિંધય વન પિત અને ખાડ મા ંથયેલ કુસાન 
હ ુ ં(ખબૂ મોટા ંપ્રમાણમા ંઅદાણીનુ ંયોગદાન રહલેુ ંછે) – દિરયાઈ જીવોની નસર્રી, અગાઉના અહવેાલમા ંવણર્ન કયાર્ મજુબ. કોઠડી 
અને મધુવા ખાડી બ ે જ ટાટાના ખોદકામ, િવ તરણ અને િનરા છાદનથી અિતશય નકુસાન પામી છે.  

 માછીમાર સમદુાયો ારા ઓળખી કાઢવામા ંઆવેલ એક અ ય પ્રમખુ પિરબળ પાવર લા સમાથંી નીકળ ુ ંથમલ ૂષણ છે – ગરમ ઠં ુ 
પાણી  તેમની િન કાસન નહરમાથંી બહાર નીકળે છે. આ ગરમ પાણીની ખબૂ મોટી માત્રા છે  અિહં ખાડીના પાણીની સાથે મળે છે. 
સીજીપીએલ દાવો કરે છે 

 

                                                            
1 ”પયાર્વરણ આકારણી અહવેાલ –મુ દ્રા અ ટ્રા મેગા પાવર પિરયોજના”, એડીબી માટે સીજીપીએલ ારા તયૈાર કરવામા ંઆવેલ, 2007. 
2 પણૂ અહવેાલ ઉમરેવામા ંઆ યો. 
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કે તેઓ પિરવેશના તાપમાન કરતા ં7°C વધનુા ઠંડા પાણીના િન કાષન માટે પયાર્વરણ અને વન મતં્રાલયની પરવાનગી ધરાવ ે
છે, પરંત ુિવનતંી કરવા છતા ંપણ, આ પ્રકારની પરવાનગી/િક્લયર સ દશાર્વવામા ંઆ યુ ંનથી.  

 આવા ંસવેંદનશીલ િવ તારમા,ં આ એક જબરજ ત નકારા મક અસર ઊભી કરશે. આ તેમના પયાવરણીય લયર સ ુ ંપણ 
ઉ લઘંન છે,  તેમને લો ડ ૂ લગ ણાલી માટ આપવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં નજીકમા ંઆવેલ અદાણી સપુર મેગા કલૂ પાવર લા ટ 
કિથત ક્લો ડ સાયકલ કિૂલંગ પ્રણાલીનુ–ં જ રી કિૂલગં વૉટરની માત્રામા ં 90% સધુી ઘટાડો કરીને, દૃ યમાન કિૂલંગ ટાવસર્ના 
ફરિજયાત બનાવેલી ઝાકઝમાળ સાથે િનમાર્ણ કરી રહી છે. પ ટ કરવામા ંઆ યા ં જુબ,ટાટા- ુ ા લા ટ ારા લો ડ-સાયકલ 
ૂ લગ ણાલીને અપબોટવાની િન ફળતા, એ ચતાઓ કરાવે છે ક ુ ંતેઓ વ  ુનફો કમાવા માટ ખ આડા કાન કર  ર ા ંછે. 
વધ ુઆગળ, આ નાના િવ તારમા ંઆ તમામ પાવર લા સમાથંી િનકળતા ંગરમ પાણીની અસરોને સિુનિ ત કરવા માટે કોઈ 
સિંચત અ યાસો કરવામા ંઆ યા ંનથી.  

 ગરમ પાણીની અ ય એક સભંિવત અસર ડ -ઓ સી નેશનછે– કિૂલંગ વૉટરના િન કાષનની આસપાસના િવ તારમા ંવધી ગયેલા 
તાપમાનના પિરણામ વ પ, પાણીમા ંિમિ ત ઑક્સીજનનુ ં તર નીચે જવાની સભંાવના છે,  તમામ પ્રકારના દિરયાઈ જીવોને 
અિતશય ખરાબ અસર કરશે. આ બાબત દિરયા કાઠંા િવ તારમા ંદિરયાઈ સસંાધનો પર આિ ત સમદુાયો પર પ્ર યક્ષ અસરો 
ધરાવે છે. કંપની ારા આ બાબતને યાન પર લેવામા ંઆવી નથી.  

 ત ય શોધક ટીમમા ંદિરયાઈ વૈજ્ઞાિનકો ારા િનદશ કરાયેલી અ ય શક્યતા, પ પ કર ને દર લેવામા ંઆવતા ંપાણીની સાથે 
મોટ  સં યામા ંમાછલીના ડાઓના િવનાશની હતી, િસવાય કે ઉ ચ ટેક્નોલોજી ધરાવતા ં િવશેષ િફ ટસર્નો ઉપયોગ કરવામા ં
આ યો હોય. ત ય શોધક ટીમે સીજીપીએલ યવ થાપનને આ અંગે તેમની 19મી મેના રોજ બપોરે મળેલી બેઠકમા,ં તેમની કચેરી 
ખાતે મળેલી અમારી બેઠકમા ંખાસ પ ૃ છા કરી હતી, પરંત ુસી પીએલએ કોઈ ચો સ મા હતી આપી શક  નહોતી, ણે અમારા 
પર એવી છાપ છોડ  હતી ક ઘ ુ ંકર ને તેઓ આ કારના કોઈ જ તપાસ ઉપકરણોનો ઉપયોગ નથી કરી ર ા.ં  અ હ એ વાતની 
પણ ન ધ લઈ શકાય ક યાર મોટાભાગના દશોમા ંઆઇએફઆઇઓ – એુસ ઈપીએ દ તાવેજો સાથે એ દશાવતા ંક 2 િમ લયન 
ગેલ સ/દિનક કરતા ંવ નુા કોઇપણ નટકમા ંઆ કારના સાવચેતીના પગલાઓ લેવાવા જોઇએ - આ કારની સાવચેતીઓ 
પર ભાર કૂ છે – તેમના ારા અ હ કોઈ શરતો કૂવામા ંઆવી નથી,”... 2 િમિલયન ગેલ સ/દૈિનકની ઇનટેકની ટોચમયાર્દા, 
ના પર સિુવધાઓ આ િનયમને અધીન આવે છે. સાિહ ય દશાર્વે છે કે ટકરાવ અને ભારણના લીધે મ ૃ યદુર નાટકીય રીતે આ 

ટોચમયાર્દાની ઉપર જઈ પહ યો છે.”3 પણૂર્ ક્ષમતાએ સીજીપીએએલનો સિૂચત ઇનટેક દર 15.12 િમિલયન મે.3/દૈિનકનો છે, 
અથવા લગભગ 3994 િમિલયન ગેલ સ/દૈિનક, અથવા ઉ ચ-નકુસાનની ટોચમયાર્દાથી લગભગ 2000 ઘણો વધ ુછે! માત્ર એક 
જ એકમ કાયર્રત હોય તો પણ, આ ઉ ચ-મ ૃ યદુરની ટોચમયાર્દા કરતા ં400 ઘણાની આસપાસ વધ ુછે!   

 એ શ તા ક કિૂલગં વૉટરની સાથે રાસાય ણક ૂષણ પણ િન કાિષત કરવામા ંઆવી ર ુ ં છે, પાણીના રાસાયિણક મ ૂ યમા ં
ફેરફાર કરી રહી છે, ને બાદમા ંિવ તતૃ રીતે સમજાવવામા ંઆવશે તે મજુબ કહવેામા ંઆ યુ ંછે તે મજુબ, થાયી પરપોટા ારા 
આ દશાર્વવામા ંઆ યુ ંછે 

 પાવર પિરયોજનાના િવલવણીકરણ લા ટમા ં િન કાિષત કરવામા ં આવતા,ં અ યતં લવણ જળ પણખારાશને વધારી શકે 
છે/પાણીના પીએચ મા ં ફેરફાર કરે છે, માછલીને દૂર ભગાવી શકે છે. મ કે ટાટા ઈઆઇએ જણાવે છે, “િવલવણીકરણ 
લા ટમાથંી િનકળતો કચરો કિૂલંગ વૉટર પ્રણાલીની િન કાષન નહરે ારા દિરયામા ં િન કાિષત કરી દેવામા ંઆવશે”, અને આ 
લવણ જળની એક ન ધપાત્ર માત્રા છે  ખાડીના કાઠંાઓ પર દરરોજ ઉમેરાય છે.” (મળૂમા ંહોય તે રીતે ભાર આપો).  

 

                                                            
3 “રા ટ્રીય પ્રદૂષણ િન કાષનને દૂર કરવાની પ્રણાલી – નવી સિુવધાઓ માટે કૂિલંગ પાણીના ઇનટેકને સબંોધતા િનયમનો”, યએુસ પયાર્વરણ સરંક્ષણ એજ સી, 
http://water.epa.gov/lawsregs/lawsguidance 
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4. માછ માર  માટના મેદાનોની ઉ ચ અ ા યતા  
માછીમારી અને ગોચર મેદાનો માટેના િનયત માગ  સધુીની પહ ચને ક્યાકં તો અવરોધવામા ંઆવી અથવા અસામા ય રીતે ટાટાની જળ કેનાલોના કારણે 

લબંાઈ વધી જવા પામી છે. એક વખત  ટંુકો માગર્ હતો તે લગભગ 4 િકમી લાબંો થઈ ગયો છે અને માછીમાર લોકોને દરેક ટ્રીપ માટે ઑટો-િરક્ષાના 

પહલેાનંા ા. 150ના ભાડાની બદલે હવે ા. 450 ચકુવવાની ફરજ પડવા લાગી છે.  માગર્ને પણ સારી રીતે જાળવવામા ંઆ યો નથી અને મિહલાઓને 

ઘણી વખત માછલીઓ વેચીને ઘરે પરત ફરવામા ંવાર લાગી જાય છે.  

 

5. થાિનકો માટ કોઇ રોજગાર ન હ  
યારે આ પિરયોજના થાિનક સમદુાયોના જીવન સધુારવામા ંઆધાર પી ભિૂમકામા ંછે, યારે ખબૂ ઓછા ં થાિનકોને કંપની ારા રોજગાર 

આપવામા ંઆ યો છે. વધમુા ંઆ પિરયોજના લોકોને પોતાની માછીમારીમાથંી અને અ ય આજીિવકાની પ્રવિૃ ઓમાથંી બહાર ધકેલી રહી છે અને 

મને પિરયોજનાના કાયર્બળમા ંસમાવવામા ંઆ યા ંનથી તે માત્ર એટલુ ંજ પરુવાર કરે છે કે પિરયોજના આિથર્ક રીતે-િવ થાિપત થાિનક 

વસિતના જીવનની પિરિ થિતઓને સધુારવા માટે સરુિક્ષત અને સાત યતાપણૂર્ રોજગાર ઊભા ંકરવામા ંિન ફળ િનવડી છે.  

 

6. બાગાયતી પર અસર  
યારથી અદાણી અને ટાટા પાવર લા સશ  થયા છે (બધા જ એકમો કાયર્રત બ યા ંતે પહલેાથંી), “ચીકુ” (‘સફેદા’) વા ંકેટલાક પાકોની 

ઉપજમા ંખબૂ મોટો ઘટાડો આ યો છે (આ જ પ્રકારના સમાન અહવેાલો કોલસાના પાવર લા સની નજીકના અ ય થાનો મ કે મહારા ટ્રના 

દહાણુથંી પણ મળે છે). ઘણા ંચીકુ પકવતા ંખેડૂતોએ તેમના છોડવાઓને કાપી નાખં્યા છે અને અ ય પાકો તરફ વ યા છે. આિથર્ક રીતે મહ વના 

ખારેકના ઝાડ –  ઘણી બધી પાવર પ્રસારણ લાઇ સ અંતગર્ત આવે છે - અપક્ષય થઈ ર ા ંછે.  

આ બે મહાકાય થમર્લ લા સના પાચં િકલોમીટર િવ તારની અંદરના તમામ િવ તારો – જરાપ્રા, નવીનાળ, ધ્રાબમા ંવષર્ 2012 મા ંખારેકનુ ં

ઉ પાદન ખબૂ જ ઓ  ંહત ુ.ં ગત વષેર્ આ બે લા સથી– બ ે તેની ગરમી અને રજ/રાખના ઉ સ નથી  અસરો પહ ચાડી ર ા ંછે તેને ઘટાડવા 

માટે આ વષેર્ થયુ ંતેનાથી િવપરીત યારે વરસાદ વહલેો આવે છે તેમ વરસાદ વહલેો નહોતો થયો, ‘સારા ંકુદરતી હવામાન’ સાથે પણ ખારેક 

પકવતા ંખેડૂતો – તેમજ થાિનક કૃિષ િવજ્ઞાન કે દ્રોના કામદારો મને અમે મ યા ંઅને તેમની સાથે ચચાર્ કરી તેઓ – જણાવે છે કે ઉ પાદન 

પહલેા ંઅમે  લેતા ંહતા ંતેના માત્ર 60% જ થયુ ંછે. ખારેક આ િવ તારમા ંઘણા ંગામોમા ંપ્રમખુ રોકિડયા પાકોમાનંી એક છે, એ જોતા ંખબૂ જ તી  

પ્રિતકૂળ અસરને સરળતાથી ક પી શકાય છે.  

7. ગૂભ ય જળ પર અસર  
અ ય એક અસર અહવેાિલત કરવામા ંઆવી છે તે છે લા ંથોડા ંવષ મા ંભગૂભીર્ય જળના તરમા ંથઈ રહલેા ઝડપી ઘટાડા િવશેની છે. ખબૂ ઓછા ં

વરસાદ સાથેના િવ તારમા,ં િવશાળકાય બાધંકામ ધરાવતી પિરયોજનાઓ, બદંર અને અ ય કારખાનાઓ સાથે, મ ૂ યવાન ભગૂભીર્ય જળાશયોને, 

સઘન રીતે અપક્ષય કરીને મોટા ંપ્રમાણમા ંપાણીની માત્રાને કાઢે છે.  

8. કામદારોના ો અને સામા જક અસતંોષ  
મોટી સખં્યામા ં થળાતંર કરતા ંતણાવયકુ્ત મજૂરો, ઓ ઘણી વખત કેફી પીણાઓમા ંિલ ત થઈ જતા ંહોય છે અને બીમારીઓમા ંસપડાઈ જાય 

છે. પિરણામ વ પ, ગજુરાત વા ંદા બધંી ધરાવતા ંરા યના, આ િવ તારમા ંદા ના ગેરકાયદેસર ઉ પાદન અને વેચાણ તી તાથી વ યુ ંછે. 

થાિનક પ્રજાના પરુુષો સીધા ંજ અસર હઠેળ આ યા ંછે,   
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આમા લપેટાયા છે અને આ બે મેગા કોલ લા સ (અને બદંર િવ.)ના આવવાથી આ િવ તારમા ંઘરેલ ુિહંસા વધી છે. થાિનક મિહલાઓના 

જૂથોને આની સામે પોતાને સગંિઠત કરવાની ફરજ પડી છે.  

 

ll. પયાવરણીય  
 

1) ઉ ણ ક ટબધંીય વન પિતનો િવનાશ  

 

વિવિવધતામા ંસપં  એવા ંઉ ણ કિટબધં વન પિત, સકુા ંપ્રદેશના જગંલો અને ખાડીના મોટા િવ તારો, તેમજ કાદવ-ખડંોનો કંપની ારા 

તેની બાધંકામ પ્રવિૃ ઓના ક્રમમા ંિવનાશ થયો છે. પોટર્ ( ની અડીને આવેલી અદાણી પાવર પિરયોજના સાથે વહચણી કરવામા ંઆવી રહી 

છે), અંદર આવતી પાણીની નહરે (આ પણ અદાણી પિરયોજના સાથે વહચણી કરવામા ંઆવે છે) વી સબંિંધત સિુવધાઓના બાધંકામ અને 

બહાર નીકળતી પાણીની નહરેથી નાજુક પયાર્વરણને અફર નકુસાન થયુ ંછે. આ ઉ ણ કિટબધંીય વન પિત નદીમખુોનુ ંરક્ષણ થતુ ંહત ુ,ં  

સખં્યાબધં દિરયાઈ પ્રાણીઓ માટે એક ઉછેર કે દ્રની મ ઉપયોગી હતી.  

 

2) સં ચત અસર અ યાસોની ગેરહાજર   
 

ક છ તટના એક નાના અમ તા ંિવ તારમા ંસખં્યાબધં પિરયોજનાઓ આકાર લઈ રહી છે. ટાટા મુ દ્રાની સાચી અસર માત્ર યારે નક્કી થઈ શકે 

છે યારે સિંચત અસર આકારણી કરવામા ંઆવે,  ક્યારેય કરવામા ંઆવી નથી. સિંચત અસર આકારણીની ગેરહાજરીમા ંકંપનીઓ 

જવાબદારીઓને અ ય ઉ ોગો પર નાખંતી રહશેે અને લોકોને અપાર સહન કરતા ંરહવે ુ ંપડશે.  

 

III.  આરો ય 

 

1. રાખ ુ ં ૂષણ અને આરો યના ો 
 

પિરયોજનામાથંી નીકળતી ઉડતી રાખ સકુવણી માટે રાખવામા ંઆવેલી માછલીઓ પર પડે છે,  તેને અખા  અને િબન-વેચાણયોગ્ય બનાવે 

છે. માછલીઓ તેના ંપર પડતી ઝેરી ઉડતી રાખના કારણે દૂિષત બને છે,  તેને ગ્રહણ કરવા માટે, ખાસ કરીને બાળક ધારણ કરવાની ઉંમર 

ધરાવતી ીઓ માટે ખબૂજ અસરુિક્ષત બનાવે છે. સગભાર્વ થા દરિમયાન પારાના સસંગર્થી િવકાસયોગ્ય અસક્ષમતાઓ સિહતની ેણીબ  

આરોગ્યલક્ષી અસરો ઉભી થાય છે. માછલીઓ િસવાય, આ રાખ પિરયોજનાની આસપાસના મીઠાના અગરો પર પણ પડે છે,  ભારતનો 

સૌથી વધ ુમીઠંુ પકવતો િવ તાર છે. ખેતરો પર પડતી ઉડતી રાખ અને પશઓુ ારા તેના ંઘાસને ખાવાથી તેઓ ગભંીર બીમારીઓમા ંસપડાઈ 

જવાનો ખતરો છે, અમકુ િક સાઓમા,ં જીવલેણ સાિબત થાય છે. હવામા ંઆ પ્રકારના ઝેરી કણોના સસંગર્થી, અને ટાટા અને નજીકમા ંઅડીને 

આવેલી અદાણી પિરયોજનામાથંી પિરણમતા ંઉ ચ પ્રદૂષણથી લોકોને આરોગ્યના ઉ ચ જોખમો રહલેા ંછે.   

 

તા તરના એક અ યાસ – કોલસો મારે છે – મા ંએવો અંદાજ આપવામા ંઆ યો હતો કે માત્ર થમર્લ પાવર પિરયોજનાની અસરના કારણે આ 

િવ તારની અંદર દર વષેર્ લગભગ 100-120 લોકો મયાર્ છે.  

Disclaimer: This translation may be used for reference purposes only. In cases where any differences occur between 
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સપંણૂર્પણે કાયર્રત સીજીપીએલ કોલસાની રજ સાથે લા ટની આસપાસના તમામ ઘરો પર ક જો જમાવી બેઠી છે. કોલસાની રજ જીવનના 

દરેક તરે ખળભળાટ મચા યો છે, ચાહ ેખોરાક હોય, પીવાનુ ંપાણી હોય અથવા તેમના ંઘરો હોય. ઉડતી રાખ સઘન બની છે. તેમના પોતાના 

એકરાર મજુબ, સીજીપીએલ લા ટ 12-13 િમિલયન ટનની વ ચેનો કોલસો દર વષેર્ બાળે છે, અને તે કોલસો મુ દ્રામા ંલેંિડંગ ીથી લગભગ 

15 િકમીના કોલસાના ક વેયરથી અંદર લઈ આવવામા ંઆવે છે (લાબંી દિરયાઈ સફર પછી ઉતારવા પવૂેર્). અને આના લીધે યારે પણ 

ક વેયર તરફથી પવનો તેમની તરફ ંકાય છે (  સામા ય રીતે ઘણી વખત બનતુ ંહોય છે) ટંુડા-વાધં ગામમા ંપાયમાલી સજાર્ઈ છે. યા ં

તેમના ઘરોની ફશર્ પર, યારે તેઓ ખુ લામા ંતેમના ધાબાઓ પર સઈુ જાય છે (ઉનાળામા ંઆ સામા ય બાબત છે) તેમના શરીરો પર રાખની 

પરતો જોવા મળે છે. યારે પણ કોલ-ક વેયર “ઝડપથી” ચાલે છે યારે, ટંુડા-વા ધના ગ્રામજનોમા ં ાસની તકલીફોના પણ અહવેાલ છે. 

Disclaimer: This translation may be used for reference purposes only. In cases where any differences occur between 
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2. બાળકો ુ ંઆરો ય જોખમમા ં 
 

છે લા ંબે વષર્થી, યારથી સીજીપીએલ કાયર્રત બ યુ ંછે યારથી બાળકોની ા ની બીમારીઓમા ંઅંદા  2૦%નો વધારો થયો છે. આ ચ કાવનારો આંકડો 

છે, ને ક્યારેય “સામા ય” પિરિ થિતમા ંજોવામા ંઆ યો નથી, પરંત ુઆ હવાના ઉ ચ પ્રદૂષણના બધા જ સામા ય તકર્ ારા અપેિક્ષત હત ુ,ં યા ંનાના 

બાળકો સૌ પહલેા ંઅસર હઠેળ આ યા.ં પિરિ થિતનો પ્રબળ અ યાય એ છે કે સીજીપીએલ તેના ંપાવર ઉ પાદનનો એક જબર ત મોટો ભાગ સદૂુર િ થત 

મહારા ટ્ર, સિહત પાચં રા યોને મોકલે છે યારે કે આરોગ્યની િકંમત (સપંણૂર્પણે કોઇપણ રીતે િબન-વળતર સાથેની) સૌથી વધ ુઆ િવ તારના બાળકોને 

ચકુવવી પડે છે. 

 

સીજીપીએલમાથંી નીકળતો કોલસાની રાખનો મોટો જ થો અને સીજીપીએલ (અને અદાણી પાવર)માથંી નીકળતી ઉડતી રાખની િવપલુ માત્રા બ ેના કારણે 

પ્રિતકૂળ આરોગ્ય અસરોનો પ્ર , જિટલ છે, કેમ કે આ બ ે સયંકુ્ત રીતે આટલા નાના િવ તારમા ંદર વષેર્ લગભગ 28 િમિલયન ટન કોલસો લાવે છે અને 

બાળે છે. જો કોઇ યિક્ત ટંુડા, વા ધ, નવીનાલ, મોટા કંડાગરા અને નાના ભાડીયા ગામોના થળની ઉપગ્રહ છબીનુ ંનજીકથી િનરીક્ષણ કરશે તો –એ આ 

બધાની બ ે મેગા કોલ લા સની સમીપતાથી ચ કી જશે. હકીકતમા,ં અગાઉના લખાણોમા ંજણાવાયુ ંછે તેમ, ટંુડા-વા ધ  બે મેગા પ્રદૂષકોની વ ચે દબાઈ 

ગયા છે, આ િવ તારમા ંફેલાતી રાખ અને રજની મોટી માત્રા આરોગ્ય, પાકો અને વધ ુબાબતો માટે નકુસાનકારક છે.  

 

2. ુ ંફ રયાદ ઓએ આ અગાઉ ુ કલી (ઓ) અને  (નો)ને સબંિંધત એડ બી પ રચાલન િવભાગ સાથે ઉકલ માટના િવ ાસપા  યાસો કયા 

હતા?ં  

 

 હા જો હા હોયતો, કૃપયા નીચેની બાબતો ઉપલ ધ કરાવો: ક્યારે, કેવી રીતે, કોના ારા અને કોની સાથે િવ ાસપાત્ર પ્રયાસો કરવામા ંઆ યા ંહતા.  
 

નવે બર 30, 2012ના રોજ એક િવ ાસપાત્ર પત્ર માઇકલ બેરો, માળખાગત નાણાકીય િવભાગ ભડંોળ 1ના એડીબી િનયામકને મોકલવામા ંઆ યો હતો. 

પત્રમા ંટાિકઓ કોઇકે, રોકાણ િવશેષજ્ઞ અને સજુાતા ગુ તા, એડીબીના ભારત ખાતેના િનવાસી અિભયાન ખાતે ખાનગી ક્ષેત્ર પિરચાલન િવભાગના પ્રમખુને 

મોકલવામા ંઆવેલી નકલોનો સમાવેશ થતો હતો. તેને માસના પ્રિતિનિધઓ સિહત ભરત પટેલ, હા ન સાલે કારા અને ગ દ્રિસંહ જાડેજા ારા ઈ-મેઇલથી 

મોકલવામા ંઆ યો હતો.4 
 

કૃપયા એડીબી ારા કોઇ પગલા ંલેવામા ંઆ યા ંહોય અથવા ફિરયાદીઓને કોઇ પ્રિતભાવ મોકલવામા ંઆ યો હોય તો તેનુ ંવણર્ન કરો.   

 

નવે બર 23, 2012 ના પત્ર પછી એડીબી સાથેના અમારા પત્ર યવહારની મહ વની તારીખો અિહં આપવામા ંઆવી છે.  

1. િડસે બર 11, 2012 ના રોજ અમને ી ટાિકઓ કોઇકે તરફથી વીકૃિત પ્રા ત થઈ હતી. તેમણે લખ્યુ ંહત ુ ંકે, “તમારા નીચે મજુબના ઈ-મેઇલનો તમને આ 
પ્રિતભાવ મોકલવામા ંમને થયેલા િવલબં બદલ હુ ંિદલગીર .ં    

                                                            
4 પત્ર યવહારની નકલો આ સાથે પિરિશ ટમા ંસામેલ છે. 
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અમે હાલમા ંતમે ઈમેઇલ ારા અમારી સાથે વહચણી કરેલા મુ ાઓ ચકાસી ર ા ંછીએ, અને ટંુકમા ંતમારી પાસે આવવાનો પ્રય ન કરીશુ.ં દરિમયાનમા,ં 

અમે તમારી ધીરજની પ્રશસંા કરીએ છીએ.” 

2. ફે આુરી 15, 2013ના રોજ ( વીકૃિત પછીના બે માસ કરતા ંપણ વધ ુસમય પછી), ી કોઇકે એ “માચર્ 2013ના 4થા અઠવાિડયા દરિમયાન” અમને 
મળવા માટે લખી પછુા યુ ંહત ુ.ં ભરત પટેલે પ્ર યુ ર આપતા ંજણા યુ ંહત ુ ંકે 4 થીના રોજ તેઓ િદ હીમા ંહોવાના લીધે તેઓ તેમને િદ હીમા ંમળી શકે 
છે. એ ફળદાયી િનવડ ુ ંનિહં.  

3. ફે આુરી 19, 2013ના રોજ ી કોઇકેએ પ્ર તાવ રાખ્યો કે 6 ી અથવા 7મીએ મુ દ્રા ખાતે બેઠક કરીએ અને ભરત પટેલે તારીખ 5મી માચર્ 2013ના રોજ 
પાઠવેલા ઈમેઇલમા ંપિુ ટ આપી હતી કે માસ ી કોઇકેને 7 માચર્ના રોજ બેઠકમા ંમળશે. ફરી વખત, આયોિજત કરવામા ંઆવેલી આ બેઠક યોજી શકાઈ 
નિહં.   

4. એિપ્રલ 09, 2013ના રોજ અમે ી ટોઇકેને ન ધપાત્ર િવલબં અને એડીબીના અથર્હીન પ્રિતભાવ અંગે અમારી નારાજગી યક્ત કરતો (સીઆરપીના ી 
યિુબસ અને ડી’િસ વાને ઈમેઇલમા ંસમાિવ ટ કરવામા ંઆ યા ંહતા)ં ઈ-મેઇલ કય  હતો.  

5. એિપ્રલ 11 ના રોજ ી કોઇકેએ જવાબ આ યો હતો કે “અમે સવંાદ ચાલ ુરાખીએ છીએ...” અને પિુ ટ આપી હતી કે “અમે આ (એિપ્રલ)ના અંતમા ંમુ દ્રાની 
મલુાકાત કરવાના છીએ....” 

6. એિપ્રલ 14ના રોજ અમે ી કોઇકેની અને તેમની ટીમ સાથનેી તા. 26 એિપ્રલ 2013ના રોજની અમારી બેઠકની પિુ ટ આપતો ઈ-મેઇલ કય  હતો.   
 

 

બેઠકમા ંલોકોએ ટીમ સમક્ષ પોતાની િચંતાઓ વણર્વી હતી. કેટલાક િક સાઓમા,ં અમારી પિરિ થિત િવશે કંપની ારા માત્ર દેખાવપરૂતા ંલેવામા ંઆવેલા 

પગલાઓ/શરુ કરવામા ંઆવેલી સિુવધાઓની સમજણ આપી હતી. અમે કંપનીની “ભાગલા કરો અને રાજ કરો” નીિત પછી િવકિસત થયેલી પિરિ થિત, કે 

ગામના કેટલાકં લોકોને લાભ મળે છે યારે અ ય લોકોને બાકાત રખાયા છે, પિરણામ વ પ લોકોની વ ચે તણાવની પિરિ થિત ઉભી થતી હોવાનુ ંવણર્ન 

કયુર્ં હત ુ.ં ટીમે લોકોને સાભં યા હતા.ં   

 

બેઠકના થોડા િદવસ પછી અમે ી માઇકલ બેરો તરફથી નીચેનો પત્ર પ્રા ત કય  હતો:  

 

પ્રેષક: <mpbarrow@adb.org> 

તારીખ:22 મે, 2013 સવારે 9:01 

િવષય: સીજીપીએલ  

પ્રિત: “ભરત પટેલ”<bharatp1977@gmail.com> 

 

િપ્રય ી પટેલ,  

 

ગત અઠવાિડયામા ંતમને અને માસના અ ય સ યોને મળીને મને અને મારા ંસહકમીર્ઓને આનદં થયો. ટાિકઓ અને અમારી ટીમ તમારી સાથે 

િનયિમતપણે અનવુતર્ન કરીશુ,ં પરંત ુમારે તમને અંગત રીતે આ ત કરવા છે કે અમે ભડંોળ સહાય પરૂી પાડીએ છે તેવી માળખાકીય પિરયોજનાની 

નજીક િ થત સમદુાયોના લોકો ારા યક્ત કરવામા ંઆવેલી તમામ િચંતાઓને અમે ખબૂ ગભંીરતાપવૂર્ક ન ધ લીધી છે. અમે માસની સાથે વાતાર્લાપના 
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મ ૂ યને સમજીએ છીએ અને ગત સ તાહની ખબૂ જ પ્રમાિણક અને િવગતવાર ચચાર્એ મને તમારી િચંતાઓને સમજવામા ંવધ ુસારી રીતે મદદ કરી. અમે 

આ બધાની તપાસ કરી ર ા ંછીએ, તેમ છતા ંકેટલીક અસરો ક છના અખાતના િકનારા પરના િવ તતૃ િવકાસથી સબંિંધત છે. અમે વધારાના શમન 

માટેના પગલાઓની ઓળખ અને અમલીકરણ માટે સીજીપીએલની સાથે કામ કરી ર ા ંછીએ  તેમની કામગીરીની સાથે સીધી રીતે સબંિંધત હોય તેવી 

વધ ુઆગળની િચંતાઓના સબંોધન માટે સીજીપીએલ ારા લઈ શકાય. આ પગલાઓમા ંવધારાની દેખરેખ, લા ટની અંદર પગલાઓની સરંચના અને 

પિરયોજના ારા અસરગ્ર ત લોકોની સાથે સામેલગીરી વધારવ, અને વધ ુકેિ દ્રત સહાયનો સમાવેશ કરવામા ંઆવશે તેવી અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે.  

આ સભંિવત વધારાના પગલાઓ વા તવવાદી, ે ઠ અને સારી રીતે િનદિશત હોય તેની સિુનિ તતાને યાનમા ંરાખીને હાલમા ંતપાસ થઈ રહી છે.  

અમે આ પગલાઓનો િવકાસ સીજીપીએલ સાથે મળીને કરી ર ા ંહોવાથી અમે તેને તમારા સધુી અને પિરયોજનાની નજીક હોય તેવા ંલોકો સાથે સચંિરત 

કરીશુ.ં અને તમારી સાથે િનયિમતપણે સામેલ થઈશુ ંઅને હુ ંઅંગત રીતે ખબૂ જ દી મુ દ્રા અને આસપાસના ગામોની મલુાકાત લેવા ઉ સકુ .ં  
 

આપનો િવ ાસ,ુ  

માઇક 

 

 

 

માઇકલ બેરો 

િનયામક 
 

માળખાગત નાણાકીય િવભાગ 1 

ખાનગી ક્ષેત્રની કામગીરીઓનો િવભાગ 

એિશયન ડેવલપમે ટ બેંક  

6 એડીબી એવ ય,ુ મડંાલયુ ગ િસટી  

1550 મેટ્રો મિનલા  

િફિલપાઇ સ  

ટેલી.ન.ં (632)632-6483 

ફેક્સ ન.ં (632)636 -2347 

ઈમેઇલ: mpbarrow@adb.org 

 

યાર પછી અમે કામગીરીઓના િવભાગ પાસેથી સાભં ય ુનથી.   

 

ના 

  

3. ુ ંફ રયાદ ઓએ તેમની ચતાઓ ગે િવિશ ટ પ રયોજના સહાયકની કચેર  અથવા અ પુાલન સમી ા પૅનલનો સપંક કય  છે?  
 

     હા,   િવિશ ટ પિરયોજના સહાયકની કચેરી                                                હા, અનપુાલન સમીક્ષા પૅનલ 

 

 

     ના 
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જો હા હોય તો, ક્યારે, કેવી રીતે, કોના ારા અને કોની સાથે સપંકર્ કરવામા ંઆ યો કૃપયા તેની માિહતી પરૂી પાડો.  

 

િડસે બરના પ્રથમ અઠવાિડયામા ં ી ર દીઅન યિુબસ, પ્રમખુ, અનપુાલન સમીક્ષા પૅનલ સહ વડા,  અનપુાલન સમીક્ષા પૅનલની કચેરી 

(ઓસીઆરપી) અને ી ફરી કુક્સ, મખુ્ય અનપુાલન સકંલન િવશેષજ્ઞ, ઓસીઆરપીએ વૉિશંગ્ટન ડીસી ખાતે એડીબીની ઉ રદાિય વ કાયર્પ િતની 

કાયર્નીિત 2012 અંગે ચચાર્ સત્ર આ યુ ંહત ુ.ં અમારા સહયોગી સગંઠન, બેંક માિહતી કે દ્રએ યારબાદ અમારી (ભરત પટેલના પ્રિતિનિધ વમા)ં અને 

ી ક્સ અને ી યિુબસ સાથે ફૉન પર મલુાકાત ગોઠવી હતી. મલુાકાતનો હતે ુઓએસએફપી અને સીઆરપીની અ તન બનાવાયેલી 

કામગીરીઓને અને નવી કાયર્નીિત અંતગર્ત પ્ર યેક પ્રિક્રયા કેવી રીતે કાયર્રત બને છે તેની સમજ કેળવવાનો હતો. આ તે સમયે ટાટા પિરયોજનાના 

પ્ર ોનુ ંપ્રારંિભક પ્ર તિુતકરણ હત ુ ંઅને એક પિરયોજનાની ફિરયાદમા ંદાખલ કરવાની જ િરયાતો અને એએમ માગર્દિશર્કાઓના પ ટીકરણની તક 

હતી. માસ અને એડીબીની પિરચાલન ટીમ સાથેની પ્રારંિભક ચચાર્ઓનુ ંપણ વણર્ન કરવામા ંઆ યુ ં મા ંએવુ ંકશુ ંજ નહોત ુ ં  પ્રિક્રયાગત 

જ િરયાતની અમને એક અિધકૃત ફિરયાદ દાખલ કરતા ંપહલેા ંસભાનતા ન હોય.    

 

કૃપયા ફિરયાદ ારા પ્રા ત કરવામા ંઆવી હોય તેવા કોઇપણ પ્રિતભાવ અથવા િવશેષ પિરયોજના સહાયક અથવા અનપુાલન સમીક્ષા પૅનલ ારા 

લેવાયેલા પગલાનં ુ ંવણર્ન કરો.  

 

 

4. ૃપયા એવી અ ય કોઈ મા હતી સામેલ કરો  તમને સુગંત જણાતી હોય?  

1. યારે મુ દ્રા પિરયોજના સાથેના પ્ર ો હજીહલ થવાના બાકી છે, યા ંકંપની વધ ુ િવ તરવાને યોજના બનાવી રહી છે. સમદુાયો માટે આ એક 
ડરામણી બાબત હોવાની અને ડરાવવાની એક યિુક્ત હોવાની સાથે, જો આને લોકો, તેમની આજીિવકા અને પયાર્વરણ પર અગાઉ લાદવામા ં
આવેલા નકુસાનોના શમન કયાર્ વગર હાથ ધરવામા ંઆવશે તો, જો આપણે હજુ સધુી યા ંનિહં પહ યા હોઇએ તો એક અફર પિરિ થિત તરફ 
જતા ંરહીશુ.ં  

 

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013‐05‐28/news/39580190   1 mundra‐umpp‐coastaI‐gujarat‐power‐Itd‐cgpl 

 

2. યારે એડીબી આને એક પયાર્વરણીય ેણી એ પિરયોજના તરીકે વગીર્કૃત કરે છે,  “ન ધપાત્ર પ્રિતકૂળ પયાર્વરણીય અસરો કે  અફર, 
િવષમ અથવા અભતૂપવૂર્ છે” ધરાવે છે યારે એ ધારણા સાથે કે તેમની જમીન અથવા આજીિવકાથી લોકોના િવ થાપનથી સબંિંધત પ્ર ો 
ન ધપાત્ર નથી, અ વૈિ છક પનુવર્સન ેણી બી છે. તેમની આજીિવકા માટે માછીમારી અને દિરયા પર અવલિંબત હજારો પિરવારોની સાથે 
અને પિરયોજના ારા તેમની આજીિવકા પર સીધી જ નકારા મક અસર હોવાથી આ વગીર્કરણ ખામીયકુ્ત છે.    

 

3. ‘િનયામક મડંળને પ્રમખુનો અહવેાલ અને ભલામણ’મા ં ઉ લેિખત પિરયોજનાની પયાર્વરણીય અને સામાિજક અસરોમાનંી કુલ છમાથંી ચાર 

આકારણીઓ, ટાટા કંપનીની પેટા કંપનીઓ અથવા પિરયોજનાના માિલક, ટાટા પાવર કંપની ારા જ કરવામા ંઆવી હતી. એડીબી અિહ ંમાત્ર 

િહતોના સઘંષર્ને જોવામા ંિન ફળ નહોતી ગઈ પરંત ુએ હકીકતને પણ અવગણી હતી કે કંપનીના પ્રો સાહકો નકારા મક અસરોની તી તાને પાવી 
શકે છે અથવા ઓછી દશાર્વી શકે છે. અમારી જાણકારી મજુબ એડીબી તે દ તાવેજોની કોઇ વતતં્ર આકારણી કરવામા ંિન ફળ ગઈ છે. 
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4. ઉપરોક્ત ઉ લેખ કરવામા ં આવેલ દ તાવેજમા ં એ જણાવાયુ ં છે કે: “પિરયોજના િવ તાર સીમાતં અને ઉ જડ જમીન પર િ થત છે  
પાિરિ થિતક તતં્રની રીતે કે સાં કૃિતક રીતે સવંેદનશીલ નથી” (પ ૃ ઠ 13). ક છનો તટીય િવ તાર દુિનયાભરમા ંએક િવરલ પાિરિ થિતતતં્ર 
ધરાવતો એવો િવ તાર છે  વ-િવિવધતાની િવપલુતા ધરાવે છે. તે ઉ ણ કિટબધંીય વન પિત, કોરલ રી સ, કાદવ, સામિુદ્રક વન પિત, 
વાિણિ યક માછલીઓ અને અનેક દુલર્ભ દિરયાઈ પ્રજાિતઓ ધરાવે છે. ક છના ઉ ણ કિટબધંીય વનો ભારતની મખુ્ય ભિૂમમા ંસુદંરવન પછી 
િવ મા ંબીજા સૌથી મોટા ંછે.    
 

ખાડીઓ, નદીમખુો અને કાદવ ભરેલા તટો ધરાવતો મોટો આંતરભરતી િવ તાર ક છના તટનુ ંપ્રમખુ લક્ષણ છે. ક છનો સાગર િકનારો જમીન 

આધાિરત યવસાયો મ કે ખેતી, બાગાયતી અને પશપુાલન િસવાય અનેક સમદુ્ર આધાિરત પરંપરાગત યવસાયો વા ંકે માછીમારી, મીઠંુ 

પકવવા માટે ઉપકારક વાતાવરણ પરંુુ પાડે છે.  

 

ક છનો સમદુ્રિકનારો પાિરિ થિતક રીતે સવંેદનશીલ િવ તાર છે કેમ કે તે ઉ ણ કિટબધંીય વન પિતઓ, કોરલ, કાદવના મેદાનોને આધાર પરૂો 

પાડે છે અને પાિરિ થિત િવજ્ઞાનના િવિવધ ઘટકો એક નાજુક પાિરિ થિતક તતં્રમા ંઆંતરજોડાણ ધરાવે છે. ઉ ણ કિટબધંીય વન પિત પ્રાણવાય ુ

બ ટ અને જમીન સરંક્ષણમા ંયોગદાન આપીને પાિરિ થિતક તતં્રને મદદ પ બને છે. ઉ ણ કિટબધંીય વન પિત અને કોર સ િવિવધ પ્રકારની 

આિથર્ક રીતે મહ વ ધરાવતી િવદેશી માછલીઓ, અને અગિણત વન પિત અને પ્રાણીસિૃ ટ માટે ઉછેર માટેનો આધાર છે. આ અખાત શેવાળની 

210 પ્રજાિતઓથી પણ ઘેરાયેલો છે. આ શેવાળ કોર સ અને ઉ ણ કિટબધંીય વન પિતઓના સયંોજનમા ંવૈિવ યપણૂર્ વન પિત અને પ્રાણીસિૃ ટ 

માટે ઉપકારક પાિરિ થિતક તતં્ર પરંુુ પાડે છે. ક છનો અખાત ભારતના તટીય િવ તારમા ંમ ારની ખાડી પછી બચી રહલેુ ંએકમાત્ર થળ છે યા ં

જીવતં કોર સ ઉ વે છે. 1982 મા ંઅખાતના િવ તારને અભયાર ય અને દિરયાઈ રા ટ્રીય ઉ ાન તરીકે જાહરે કરવામા ંઆ યો હતો.    

 

આ બધુ ંહોવા છતા,ં પિરયોજના િવ તારને ઉ જળ તરીકે ઉ લેખ કરવો એ િવિચત્રતા છે.  

 

5. તેવી જ રીતે, ઉપરોક્ત ઉ લેખ કરાયેલા દ તાવેજમા ંસામાિજક રક્ષકોમા ં (પ ૃ ઠ 14) જણાવાયુ ં છે: “સભંિવત અ વૈિ છક પનુવર્સન અસરોને, 
િન ન અને અિવ સનીય ઉ પાદકતાથી ઉ જળ હોય તેવા ં થળની પસદંગી ારા યનુતમ બનાવી શકાય છે અને તેમા ંલઘુ મ ખાનગી 
જમીનોના સપંાદનની જ ર પડે છે. નીચેની અસરો અપેિક્ષત હોવાથી પિરયોજનાને અ વૈિ છક પનુવર્સનના પિરપ્રે યથી બી તરીકે વગીર્કૃત 
કરવામા ંઆવી છે:(i)76 પિરવારો ારા માિલકીની કૃિષલાયક જમીનને નકુસાન,(ii)અ થાયી માળખાઓનુ ંનકુસાન (કુવાઓ, તબેલાઓ),(iii) 
જગંલો અને ગોચરની જમીન પરથી ચારા વા ઉ પાદનની પ્રિતબિંધત પહ ચ,(iv)સામદુાિયક પ્રવિૃ ઓ (ભાતીગળ મેળાઓ, િક્રકેટ માટેના 
મેદાનો) માટે ઉપયોગમા ંલેવાતી જાહરે જમીનોની પહ ચ અંગેના નકુસાન, અને(v)સાગરતટની પહ ચનુ ંહગંામી નકુસાન.” 
 

આ એ િવ તાર છે યા ંહજારોની સખં્યામા ંમાછીમારોના પિરવારો વષર્મા ંલગભગ 8 મિહના રહ ેછે અને માછીમારી અને સબંિંધત પ્રવિૃ ઓ કરે 

છે. આની ન ધ “િન ન” તરીકે કરવામા ંઆવી હતી. અને માછીમારોને ક્યારેય પિરયોજનાથી અસરગ્ર ત ગણવામા ંઆ યા ંનથી, યારે કે તેઓ 

સૌથી વધારે અસરગ્ર તો પૈકી એક છે. સામાિજક અસર આકારણીમા ંતેમની િવચારણા નિહં કરીને પિરયોજના અને તેના શમન આયોજનોને 

ખોટા પિરવેશોમા ંઅને ખામીયકુ્ત આકારવામા ંઆ યા ંછે.  

 

6. સામાિજક અને પયાર્વરણીય દેખરેખ એજ સી, એસઈએનઈએસ કંસ ટ સ ઇંિડયા પ્રા. િલ. એ ઘણુ ંજ ખરાબ કામ કયુર્ં છે. મે 17, 2012 ના રોજ 
અમે જારી કરેલા િનવેદનમા ંઅમે જણા યુ ંહત ુ ં કે:કો ટલ ગજુરાત પાવર િલિમટેડની (સીજીપીએલ – ટાટા મુ દ્રા પિરયોજના) પરનો અહવેાલ 
આપવા માટે એસઈએનઈએસ કંસલટ સ ઇંિડયા પ્રા. િલ. ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ “વાિષર્ક પયાર્વરણીય અને સામાિજક કાયર્દેખાવ 
અહવેાલો (એિપ્રલ 2009-માચર્ 2010,એિપ્રલ 2010-માચર્ 2011 અને જુલાઈ 2011-સ ટે બર 2011) આંતરરા ટ્રીય નાણાકીય િનગમ 
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(આઇએફસી) અને એિશયન ડેવલપમેંટ બેંક (એડીબી)ની પયાર્વરણીય અને સામાિજક કાયર્દેખાવની જ િરયાતો સાથે અનપુાલન કરે છે તે 
આઇએફસી/એડીબી બ ેની કાયર્નીિતઓની સમજ ધરાવવામા ંનબળી રહી છે, ઉ લઘંનોની દેખરેખમા ંચકૂી છે, જિટલ સમ યાઓના સરળ 
ઉપાયો સચૂવે છે અને આ ગભંીર મુ ાઓ પ્ર યે અનૌપચાિરક અિભગમ ધારણ કરે છે. 
 

આઇએફસી અને એડીબીએ આ US$ 4 િબિલયના પિરયોજના માટે કુલ US$ 950નુ ંરોકાણ કયુર્ં છે. આ અહવેાલો કંપની ારા તેમની 

કાયર્નીિતઓના અનપુાલનની આકારણી માટેનુ ંઆઇએફસી અને એડીબી માટે મખુ્ય ોત છે. પરામશર્કારોને કંપની ારા રોકવામા ંઆ યા ંછે.  

 

હકીકત છે કે એિપ્રલ 2010–માચર્ 2011ના મોટાભાગના અહવેાલો અગાઉના એિપ્રલ 2009–માચર્ 2010 ના અહવેાલોમાથંી કૉપી-પે ટનુ ંકાયર્ માત્ર 

છે  ચકૂી શકાય તેમ નથી. એસઈએનઈએસને િવષયવ તનુુ ંકો ટક મળી ગયુ ંછે અને પ ૃ ઠ સખં્યા પણ એકાદ બેને છોડીને તે બે અહવેાલોની 

સમાન જ છે,  એવી મહાન કલાકારીનુ ંપ્રદશર્ન કરે છે  તેઓ આ પ્રકારના દેખરેખના અહવેાલો માટે ધરાવે છે અને તેઓ કેવા પ્રપચંી 

અ યાસમા ં ય ત છે તે ઉજાગર કરે છે.  

 

આવા પ્રપચંયકુ્ત અહવેાલો હજારો લોકોના જીવનો અને આજીિવકા છે ઓ કુદરતી સસંાધનો પર િનભર્ર કરે છે તેમના ભોગે છે., ઓ ઉ લેખ 

કરવા લાયક હોય અને કંપની માટે આઇએફસી/એડીબીની કાયર્નીિતઓ અને દેશના કાયદાના ઉ લઘંન માટે પ્રો સાહક છે તેવી કોઇપણ પ્રિક્રયા 

િવના તેમની આજીિવકાથી વિંચત થઈ ગયા છે.” 

 

એડીબી અહવેાલમા ંઉ લેિખત હકીકતોની વતતં્ર ખરાઈ કરવામા ંિન ફળ રહી છે. 
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D. વૈક પક મા હતી  (નીચેની માિહતી ફરિજયાત નથી, પરંત ુતમારી ફિરયાદની પ્રિક્રયામા ંમદદ પ બનશે.) 

 

1. ુ ંફ રયાદ ઓએ સબંિંધત પ રયોજનાની ફ રયાદ િનવારણ કાયપ િતનો સપંક કય  હતો?  
 

 હા જો હા હોય તો કૃપયા નીચેની બાબતો પરૂી પાડો: સપંકર્ ક્યારે, કેવી રીતે અને કોની સાથે કરવામા ંઆ યો હતો.   
 
 

હા, અમે ભતૂકાળમા ંકેટલીક વખત કંપનીને મ યા ંહતા.ં  
 

ફિરયાદોએ પ્રા ત કયાર્ હોય તેવા કોઈ પ્રિતભાવ અથવા કોઇ પગલા ંભરવામા ંઆ યા ંહોય તો કૃપયા તેનુ ંવણર્ન કરો.  
 

2011 મા ંઅમે કંપનીના પ્રિતિનિધઓને બે વખત મ યા હતા.ં મા ંપ્રદીપ ઘોષાલ, પિ લક રીલેશ સ ઑિફસર અને રિવ પરુાિણક, હડે – ક યિુનટી રીલેશ સ, 
ટાટા પાવરનો સમાવેશ થાય છે. અમે તેમનો બે મુ ાઓ માટે સપંકર્ કય  હતો – એક, પિરયોજનામા ંતેમના પરંપરાગત માગ ને લેવાને બદલે, દિરયા અન ે
ગોચરની જમીન પર જવામા ંમાછીમારો અને પશપુાલકો માટે અંતર ઘટાડવા, નહરે પર પલુ બાધંવા માટે િવનતંી કરવા. બીજુ,ં ઓપના સાયકલ કરતા ંક્લો ડ 
સાયકલ કિૂલંગ પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરવાની િવનતંી કરવા. યારથી માગર્ નહરે સમદુ્રમા ંસામા ય દિરયાઈ પાણીના તાપમાન કરતા ંઉ ચ તાપમાન સાથેનુ ં
પાણી ઠાલવે છે, તે સામિુદ્રક સપંિતને માઠી અસર પહ ચાડશે,  હજારો માછીમારોની આજીિવકાને ખરાબ રીતે અસરકતાર્ બનશે. બ ે િવનતંીઓને એમ કહીન ે
નકારવામા ંઆવી કે તે તકનીકી રીતે યવહા  નથી.  
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િબન-સરકારી સગંઠન િવવેકાનદં સશંોધન તાલીમ સં થાના કેટલાક સ યો પણ બેઠકમા ંહાજર હતા.ં  
 

   ના, જો ના હોય તો કેમ ના?  
 

2. એડ બીની ઉ રદાિય વ કાયપ િતમા ંફ રયાદ ઓના ઇ છત પ રણામો ા છે?   
 

1. એડીબી લોકો અને પયાર્વરણને થયેલી અસરોના શમન માટે તેની પિરિ થિતનો ફાયદો ઉઠાવે.   
2. એડીબી પિરયોજનાના વધ ુિવ તરણ કરવાથી કંપનીને રોકે િસવાય કે  નકુસાન થયા છે તેનુ ંશમન કરવામા ંઆવે.  
3. યા ંસધુી સામાિજક અને પયાર્વરણીય નકુસાનોને સતંોષકારક રીતે શમન કરવામા ંન આવે, એડીબી પિરયોજનાને તેનુ ંભડંોળ આપવાનુ ં

બધં કરે.   
4.  િવપલુ પ્રમાણમા ંનકુસાનો તે કરે છે તેને યાનમા ંલઈને વધ ુકોલસાની પિરયોજનાઓને એડીબી ભડંોળ આપવાનુ ંબધં કરે અને િવકે દ્રીકૃત 

પનુ:પ્રા ય પિરયોજનાઓ પર વધ ુરોકાણ કરે.  
 

3. શા માટ ફ રયાદ ઓ એ ુ ંમાને છે ક કિથત ય  અને ભૌિતક કુસાન એ તેની પ રચાલન કાયનીિતઓ અને યાઓને 
અ સુરવામા ંએડ બીની િન ફળતા ુ ંપ રણામ છે?  

 

1. એડીબી વતતં્ર રીતે કંપની ારા કરવામા ંઆવેલી અસરની આકારણીઓની ચકાસણી કરવામા ંિન ફળ રહી છે અને તેથી અસરોની ખોટી 
ધારણા પર આ પિરયોજનાને ભડંોળ આપવાની મા યતા આપી છે,  ખબૂ જ ઓછી બતાવવામા ંઆવી છે અને લાભોની અિત યોિક્ત 
કરવામા ંઆવી છે.  

2. એડીબી વતતં્ર અને સક્ષમ દેખરેખ એજ સીને અસરોની દેખરેખ માટે થાનબ  કરવામા ંઅને સધુારા મક પગલાઓની ભલામણ 
કરવામા ંિન ફળ ગઈ છે.   

3. એડીબી તેની સામાિજક અને રક્ષક કાયર્નીિતઓના અનપુાલનમા ંિન ફળ ગઈ છે.  
4. એડીબી વૈિ છક રીતે અસરોને નજરાદંાજ કરી ગઈ છે અથવા યારે તેને વતતં્ર હકીકત શોધન ટીમ ારા જુલાઈ 2012મા ંઆ 

પિરયોજનાથી થનાર ગભંીર નકારા મક અસરો િવશે સાવચેત કરવામા ંઆવી યારે પણ કોઈ પગલા ંલેવામા ંિન ફળ રહી.  
 

4. ૃપયા એવી પ રચાલન કાયનીિતઓ અને યાઓ ુ ંવણન કરો ુ ંએડ બી ારા પાલન કરવામા ંઆ ુ ંનથી.  
 

1. પયાર્વરણીય રક્ષકો   
2. અ વૈિ છક પનુવર્સન રક્ષકો  
 
 

5. ુ ંફ રયાદ ઓ અ ય સબંિંધત બાબતો ક હક કતો (આધાર તૂ દ તાવેજો સાથે) ધરાવે છે  ફ રયાદ ઓ અમાર  સાથે વહચણી 
કરવા માગંતા હોય?  
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અસરોની વધ ુિવગતો માટે કૃપા કરીને નીચેના જોડેલા દ તાવેજો જુઓ: 

 

1. કો લાય સ એડવાઇઝર ઓ બુ ઝમેન (સીએઓ)ને ફિરયાદ 
2. સીએઓને વધારાની ફિરયાદ 
3. પાવર (વીજળી)ની ખરેખર િકંમત: તાતા અ ટ્રા મેગા પાવર પ્રો ક્ટની સામાિજક, પયાર્વરણીય અને આિથર્ક અસરો પરની વતતં્ર હકીકત- શોધ 

ટીમનો અહવેાલ 

4. હકીકત શોધ ટીમનો પરૂક અહવેાલ  
5. કોલસો મારે છેઃભારતના સૌથી ખરાબ ોત ારા થથા મ ૃ ય ુઅને રોગનુ ંમ ૂ યાકંન 

 

આ પ ક ણૂ કરનાર ય ત ુ ંનામઃ ભરત પટેલ 

 
 
 
 
 
 
 

સહ : 
 

તાર ખ: 12 ુલાઇ 2013 

 
 

કૃપયા  ફિરયાદ મોકલો:                      ફ રયાદ મેળવનાર અિધકાર  (સીઆરઓ) 

ઉ રદાિય વ કાયર્પ િત 
એડીબી હડેક્વાટર્સર્ 
6 એડીબી એવે ય ુ
માડંલયુ ગ િસટી 1550 
િફલીપી સ 

 

              ટેિલફોન નબંર: +63‐2‐6324444   થાિનક 70309 
              ઇ-મેઇલ: amcro@adb.org 

 

ફ રયાદો પ , ફ સ, ઇ-મેઇલ, અથવા હાથોહાથ એડ બીના કોઇ પણ િનવાસી અભયાન અથવા સીઆરઓને એડ બી હડ વાટસમા ં પુરત કર  
શકાય છે. 
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પિરિશ ટ 2 એડીએસ યવ થાપનનો પ્રિતભાવ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

એડ બી                આવેદન 

  એિશયન ડેવલપમે ટ બે ક            ઉપા ય ની કચેર  

                    ખાનગી કે્ષત્ર અને  
સહ િધરાણ કામગીરીઓ 

   
               

               
 

                           26 નવે બર 2013 
 

પ્રિત:    ર ડીયન લબુીસ 
      ચેઇર, અનકુરણ સમીક્ષા પેનલ             

 
 

  પે્રષક:    લ મી વેંકટચેલમ 
      ઉપા યક્ષ(ખાનગી કે્ષત્ર અન સહ િધરાણ કામગીરીઓ)   

 
 

િવષયઃ:  2419: ભારત:  ું ા અ ા પાવર ો ટ- યવ થાપનના િતભાવ માટ ફ રયાદ અને િવનતંીને 
આગળ ધપાવે છે 

     ‐  યવ થાપનનો િતભાવ 

 
 
 

તમારા 25 ઓક્ટોબર 2013ના પત્રના સદંભર્મા ંભારતઃમુદં્રા અ ટ્રા મેગા પાવર પ્રો ક્ટ ફિરયાદને અમારી 
િવચારણા માટે આગળ ધપાવુ ં ,ં કૃપા કરીને બીડેલ એડીબી યવ થાપનો પ્રિતભાવ મેળવશો. 

. 
   

  નકલ રવાના:  વીપીકેએમ 
ડીજી/પીએસઓડી     

 
           

  એિશયન ડેવલપમે ટ બે ક 
                      પ્રાિ ત 

 અનપુાલન સમીક્ષા પેનલની  
 કચેરી       

  26 નવે 2013
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ભારતના ું ા અ ા પાવર પ રયોજના પર અ પુાલન 

સમી ાની િવનતંી સામે એડ બીનો િતભાવ 

 
 
 

ફ રયાદ 
 

1. ભારતમા ંમુદં્રા અ ટ્રા મેગા પાવર પિરયોજના (પ્રો ક્ટ)ના સદંભર્મા ં12 જુલાઇ 2013ના રોજ રજૂ કરાયેલા એડીબી ઉ રદાિય વ કાયર્પ િત 
ફિરયાદ ફોમર્ સમક્ષ એિશયન ડેવલપમે ટ બે ક (એડીબી)ના પ્રિતભાવ માટે અનપુાલન સમીક્ષા પેનલે (સીઆરપી) િવનતંી કરી છે. ફિરયાદ પ્રા ત 
કરતા અિધકારી ારા 20 સ ટે બર 2013ના રોજ એડીબીની ઉ રદાિય વ કાયર્પ િત નીિત 2012 (એએમ નીિત) હઠેળ ફિરયાદ ન ધાવવામા ંઆવી 
હતી.  
 

2. ફિરયાદ માછીમાર અિધકાર સઘંષર્ સગંઠન (માસ)ના સ ય ી. ગ દ્રિસંહ ભીમજી જાડેજા, માસના1 સ ય ી હારુન સાલેમામદ કારા અને 
માસના જનરલ સેકે્રટરી ી ભરત પટેલ (એકી સાથે ફિરયાદીઓ) ારા કરવામા ંઆવી હતી. ફિરયાદીઓ અ ય ફિરયાદીઓના સ ાવાર પ્રિતિનિધઓ 
તરીકેની ભિૂમકા બજાવતા નથી.  
 

ફ રયાદ ઓની યો યતા 
 

3. એએમ નીિતના ફકરા 138 હઠેળ કરજ લેનાર દેશ કે મા ંએડીબીની સહાયવાળા પ્રો ક્ટો આવેલા હોય,  સીધી રીતે, વા તિવક રીતે માઠી 
રીતે અસર થઇ હોય તેમા ંબે કે તેથી વધ ુ યિક્તઓ ારા ફિરયાદ કરી શકાય છે.  
 

4. ફિરયાદમા ંપરૂી પાડવામા ંઆવેલી માિહતી એ છે કે દરેક ફિરયાદીઓ માસના સ યો છે અથવા પદ ધરાવે છેઃ ી જાડેજા નવીનલ ગામના 
વતની છે (  પિરયોજનાના થળથી આશરે 7-8 િકલોમીટર દૂર છે); યારે અ ય બે ફિરયાદી ી પટેલ અને ી કારા બદ્રે ર ગામ (પિરયોજનાના 
થળથી આશરે 40 િકલોમીટર દૂર છે). ફિરયાદ ફિરયાદીઓ િવશે અ ય કોઇ માિહતી, તેમના યવસાયો અથવા આજીિવકા અથવા આ યિક્તગતોને 
સીધી રીતે, વા તિવક રીતે અથવા માઠી રીતે પિરયોજનાની અસર થઇ હોય તેની માિહતી પરૂી પાડતી નથી. ફિરયાદ િચંતાઓના એવા મુ ાઓને 
સમાવી લે છે  પેગાડીયા માછીમાર લોકો, બટ માચીમાર લોકો, ઢોર ચારનારા, મીઠાના અગરીયાના કામદારો અને પાક ઉગાડનારાઓસિહતની 
યાપક વ તીની િચંતાને લાગે વળગે છે. ફિરયાદીઓ આમાનંા કોઇ પણ જૂથને સબંિંધત હોય તે પ ટ નથી.  
 

5. એડીબી પ્ર ાથર્ કરે છે કે ફિરયાદોને સીધી રીતે, વા તિવક રીતે અને માઠી રીતે પિરયોજનાની અસર કેવી રીતે થઇ છે અને તેથી ફિરયાદો 
એએમ નીિત હઠેળ યોગ્યતા ધરાવતા ફિરયાદીઓ છે કે કેમ. 
 

6. જો ફિરયાદીઓએ સબંિંધત કામગીરી િવભાગોને યાનમા ંરાખીને િવ ાસપવૂર્કના સારા પ્રય નો કયાર્ ન હોય તો ઉ રદાિય વ કાયર્પ િતના 
ફકરા 142 (ii) હઠેળ તેમને અનપુાલન સમીક્ષા કાયર્નીિતમાથંી બાકાત રાખવામા ંઆવશે. ફિરયાદીઓએ અગાઉ એડીબીને (a) બાગાયત (b) મજૂરોના 
મુ ાઓ અને (c) સામાિજક તણાવ િવશે ફિરયાદ કરી ન હતી. એએમ નીિતમા ંઆવા મુ ાઓને બાકાત રાખવાનુ ંજ રી ગણાયુ ંછે2 એડીબી સમક્ષ 
ફિરયાદની યાદ અપાવવા પર યાન કેિ દ્રત કરવા માટે િવ ાસપવૂર્કના સારા પ્રય નો કયાર્ છે કે કેમ તે િવચારતા એડીબી પિરિશ ટ 10નો સદંભર્ 
રજૂ કરે છે,  ફિરયાદ સપુરત કયાર્ પહલેા ફિરયાદીઓ અને એડીબી વ ચે વધ ુિવગતવાર થયેલો સદેંશા યવહાર થાિપત કરે છે.  

 
 
 

                                                            
1 માસ સ ય એડીબીને સમજાવે છે કે માસ એ માછીમાર પ્રજા (ફીશર ફોક) માટેનુ ં યાપારી સગંઠન છે, ની ન ધણી 2009મા ંથઇ હતી. 
2અનપુાલન સમીક્ષા કાયર્નીિતનો તકર્ એ છે કે આ ‘છે લા ઉપાય’ની કાયર્નીિત છે. 
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િતભાવ 

 

7. ફિરયાદીઓની યોગ્યતા િવશે એડીબીની િચંતા હોવા છતા ંપણ એડીબી છતા ઊભી કરાયેલ બાબતો (પ્રિતભાવ) પરનો  િવગતવાર 
પ્રિતભાવ પરૂો પાડ ેછે.  
 

8. ફિરયાદ િવિવધ મુ ાઓ પર કેિ દ્રત હોવાથી, એડીબીએ એકી સાથે એકત્ર કયાર્ છે અને તેમની િવષય બાબતમા ંસદંભર્મા ંિવિવધ મુ ાઓ 
પર વે પ્રિતભાવ આપે છે,  પિરિશ ટ 2 (પ્રિતભાવ મેટ્રીક્સ) થાિપત કરવામા ંઆ યા છે. પ્રિતભાવ મેટ્રીક્સનો ક્રમ સમગ્ર રીતે ફિરયાદમા ંરહલેા 
મુ ાઓના ક્રમની નકલ કરતો નથી. સદંભર્ની સરળતા માટે પ્રિતભાવ મેટ્રીક્સ મુ ાઓને અને મળતા આવતા ફકરા અને પ ૃ ઠને ઓળખી કાઢે છે.  
 

9. યવ થાપન યાનમા ંલે છે કે પ્રિતભાવ મેટ્રીક્સ પરૂાવો આપે છે કે એડીબી તેની નીિતઓ કામગીરી કાયર્નીિતઓમા ંપિરયોજનાના સબંધંે 
િવશેષ પે પ્રિતિક્રયા આપનાર છે અને તેની નીિતઓ અને કાયર્નીિત સાથે પાલન કરવામા ંએડીબીના પગલાઓં અને ઉપકે્ષાઓ જ સપંણૂર્ રીતે ગભંીર 
િન ફળતા માટે જવાબદાર ઠેરવી શકાય તેવો પરૂાવો આપતા નથી. એડીબી સાવધાની રાખવાની કાયમ માટે જ રી છે અને ખાસ કરીને િવશાળ 
અને જટીલ પિરયોજના કે ની એડીબીએ ચોક્કસ મુ ાઓ (પ્રિતભાવ મેટ્રીક્સમા ંસચુવેલ છે તે અનસુાર) કે  પિરયોજનાની કામગીરી દિરમયાન 
ઊભા થયા હતા,  મુ ાઓને ઉકેલવા માટે સીજીપીએલ સાથે કામ સતત રાખતા એડીબી વચનબ  છે તેના પર વે યાન આપવાના પગલાં પે 
કો ટલ ગજુરાત પાવર િલમીટેડ (સીજીપીલ) સાથે ચચાર્ થઇ હતી તેના અમલીકરણ દિરમયાન ઊભા થતી મુ કેલીઓના સબંધંમા ંવહલેાસર શોધી 
કાઢવાની અને પગલા ંલેવાની જ ર છે તેને સમથર્ન આપે છે.  

 

આ િતભાવમા ં યા યાિયત શ દો અને પ રિશ ટો  
 

10. સદંભર્ની સરળતા માટે: 
 

I.    પ્રિતભાવ મેટ્રીક્સમા ં યાખ્યાિયત કરાયેલ શ દો પિરિશ ટ 3મા ં થાિપત કરવામા ંઆ યા છે. 
 

II.    પિરિશ ટોમા ંનીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: 
 
 
 

  પિરિશ ટ 1   પિરયોજના પા ાદભિૂમકા 
  પિરિશ ટ 2   પ્રિતભાવ મેટ્રીક્સ 
  પિરિશ ટ 3   પ્રિતભાવ મેટ્રીક્સમા ં યાખ્યાિયત શ દો 
  પિરિશ ટ 4   પિરયોજનાના િવ તારનો નકશો 
  પિરિશ ટ 5   પિરયોજનાની પરેખા 
  પિરિશ ટ 6   અંદર આવતી અને બહાર જતી નહરેનુ ંમળૂ અને ખરેખર થાન દશાર્વતો નકશો 
  પિરિશ ટ 7   માિહતી પ ટતા, મસલતો અને િહ સેદારની સામેલગીરી વાળી પ્રવિૃ ઓ 

  પિરિશ ટ 8   ઉ ણ કિટબધંીય વન પિતઅને ખાડીઓ દશાર્વતા ઉપગ્રહના િચત્રો (2005 અને 2013) 
  પિરિશ ટ 9   પયાર્વરણીય અને સામાિજક આકારણીઓ અને યોજનાઓની યાદી 

પિરિશ ટ 10  ફિરયાદીઓ સાથે સદેંશા યવહારનો ઘટનાક્રમ 

Disclaimer: This translation may be used for reference purposes only. In cases where any differences occur between 
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પિરિશ ટ 1 
પ રયોજનાની પ ાદ િૂમકા 

 
 

પ રયોજના 
 
 

1) ગજુરાતના ક છ િજ લામા ંમુ દ્રા તાલકુામા ંતુડંા-વાઢં ગામ નજીક િ થત આ પિરયોજનામા ંકુલ 4,150 મેગાવોટની ક્ષમતા ધરાવતા કોલસા 
સચંાિલત વીજ લા ટના બાધંકામ, કામગીરી અને જાળવણીનો સમાવેશ થાય છે. વીજ લા ટમા ંપાચં એકમ છે,  દરેકની ક્ષમતા 830 મેગાવોટ છે 
અને તેમા ંઅ યાધિુનક અને જિટલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે.  
 

2) પિરયોજનામા ં લા ટની અંદરની જ િરયાતોને પહ ચી વળવા માટે સમદુ્રી જળની પ્રિક્રયા માટેના આંતરમાળખા કે મા ંિડસેલીનેશન લા ટ; 
બહાર જતી નહરે; અને પિરયોજનાના થળ સધુી વે ટ પોટર્ ીમાથંી કોલસાના વહન માટેની ક વેયર બે ટ પ િતનો સમાવેશ થાય છે. 
અંદરઆવતી નહરેનુ ંબાધંકામ (એપીએસઇઝેડ, અગાઉ મુદં્રા પાવર એ ડ પેિશયલ ઇકોનોિમક ઝોનના નામે ઓળખાતી) અદાણી પોટસર્ એ ડ 
પેિશયલ ઈકોનોિમક ઝોન િલમીટેડ ારા કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં  
 

3) વીજ લા ટના વીચયાડર્માથંી વીજળીનુ ંવહન કરવા માટે ટ્રા સિમશન લાઇ સનુ ંબાધંકામ પાવર ગ્રીડ કોપ રેશન ઓફ ઇિ ડયા ારા 
કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં  
 

4) પિરયોજનાનુ ં થળ મુદં્રાની પિ મેથી આશરે 20 કીમી અને માડંવીના પવૂર્થી 18 િકમીના અંતરે છે. પિરયોજનાની સરહદ દિરયાિકનારાથી 
આશરે 2.5 કીમી દૂર આવેલી છે. આમ, દિરયાિકનારા સાથેની એક માત્ર સીધી કડી ઇનટેક અને બહાર જતી નહરે મારફતેની જ છે.  
 

5) પિરયોજનાનુ ં થળ, આસપાસના ગામડાઓ, માછીમારી બે ડસર્1 દશાર્વતો પિરયોજનાનો િવ તારનો નકશો, ફિરયાદમા ં દશાર્વેલ િવિવધ 
ગામડાઓ અને અદાણી પાવર લા ટ (પિરયોજનાના થળથી આશરે 2-3 કીમીના અંતરે આવેલ, ન પિરિશ ટ 4મા ંપ્ર થાિપત કરાયુ ંછે) 
 

6) કોલસા સગં્રહની જગ્યા, રાખ સગં્રહ િવ તાર, ઇનટેક અને બહાર જતીનહરે, તેમજ ી, વે ટ પોટર્ ીથી પિરયોજનાના થળ સધુી કોલસાના 
વહનનો માગર્ અને ટ્રા સિમશન લાઇ સ દશાર્વતા પિરયોજનાનો નકશો પિરિશ ટ 5મા ંપ્ર થાિપત કરાયો છે.  
 

7) ક છનો અખાત ઉ ણ કિટબિંધય વન પિત, પાિરજાત પાદંડાઓ, કાદવ સમથળ અને સમ ૃ  જીવતતં્ર યવ થાનો સમાવેશ કરતી સમ ૃ  િવક 
વૈિવ યતા ધરાવે છે અને ભાગ્યે જ ઉપલ ધ દિરયાઇ પ્રજાિતઓનુ ંઘર છે યારે એ યાનમા ં રખવા વુ ં છે કે દિરયાઇ રા ટ્રીય ઉ ાનોઅને 
અભયાર ય ખાતેના દિક્ષણ િકનારે િ થત છે,  પિરયોજનાના થળની સામે ઓછામા ંઓછા 25-30 િકમીના અંતરે છે. એનઆઇઓ એ પિરયોજનાના 
થળની સામેના દિરયાિકનારાની આકારણી કરી હતી અને એવુ ંતારણ કાઢ ુ ંહત ુ ં કે તે સવંેદનશીલ િવ તાર નથી, ના પરૂાવા પે તેમા ંજોખમી 
જાિતઓ, આિથર્ક રીતે અગ યન માછલી અને ભીંગડા ધરાવતા પ્રાણીઓની પ્રજાિતના ધોરણો, પાિરજાત અને ઉ ણ કિટબિંધય વન પિતનો અભાવ 
છે (િસવાય કે મોઢવા અને કોટડી ખાડીઓમા ંથોડા નાના પ ાઓ). 
 

એડ બીની પ રયોજના માટ નાણા સહાય  
 

8) એડીબીના િનયામક મડંળે (મડંળ) 17 એિપ્રલ 2008ના રોજ પિરયોજના માટે લોનની મજૂંરી આપી હતીચ અને પિરણામે 24 સ ટે બર 
2010ના રોજ એડીબીએ 17 નવે બર 2009ના રોડ મડંળ ારા મજૂંર કરાયેલી અનેક તબક્કાઓવાળી િધરાણ સવલત અનસુાર નાણાકીય સં થા 
ારા પિરયોજનાને િધરાણનુ ંસમથર્ન આ યુ ંહત ુ.ં  

                                                            
1બે ડર એ મોસમી માછીમારી યવ થા છે મા ંલોકો સ ટે.થી એિપ્રલના અંતથી/મેના પ્રારંભ સધુી રહ ેછે. 
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એડ બીની લા  ુપડતી સરં ણ નીિતઓ અને કામગીર ુ ત કાયનીિત 
 

 

9) પિરયોજનાની એડીબીની લાગ ુપડતી પયાર્વરણીય અને સામાિજક સરંક્ષણ નીિતઓ ના નામ છે પયાર્વરણ નીિત (2002)2અ વૈિ છક 
પનુઃ થાપન નીિત (1995)3 (આઇઆર નીિત)(સામિૂહક રીતે નીિતઓ) છે.દ તાવેજોની પ ટતા એડીબીની જાહરે સદેંશા યવહાર નીિત (2005)4 
(પીસીપી નીિત)ની શરતે છે. 
 

10) સબંિંધત કામગીરીયકુ્ત કાયર્નીિતમા ંઓએમ એફ2 (અ વૈિ છક પનુઃ થાપન) (25 સ ટે બર 2006) ઓએમ એફ1 (એડીબી કામગીરીઓમા ં
પયાર્વરણીય િવચારણાઓ) (25 સ ટેબર 2006);અને ઓએમ સી3(એડીબી કામગીરીઓમા ંસામાિજક પિરમાણનો પ્રારંભ) (25 એિપ્રલ 2007)નો 
સમાવેશ થાય છે.  
 

એડ બીના પયાવરણીય અને સરં ણ વગ કરણ અને આકારણીઓ 
 

11) પિરયોજનાનેઅ વૈિ છક પનુઃ થાપન માટે કક્ષા બી તરીકે; થાિનક પ્રજા માટે કક્ષા સી તરીકે વગીર્કૃ  કરવામા ંઆ યો હતો. ફિરયાદમા ં
થાિનક પ્રજાને સબંિંધત કોઇપણ મુ ાઓ ઉઠાવવામા ંઆ યા ન હતા.  
 

પ રયોજનાની સરંચના  
 

12) બે સરંચના ફેરફારો અિ ત વમા ંઆ યા હતા: 
 

I. ઇનટેક અને આઉટ લો નહરેના થાનમા ંિવગતવાર િડઝાઇનના તબકે્ક ફેરફાર કરવામા ંઆ યા હતો. મળૂભતૂ અને ખરેખર નહરેો 
દશાર્વતો નકશો પિરિશ ટ 6મા ંપ્ર થાિપત કરવામા ંકરવામા ંઆ યો હતો.  

 
 

II. કોલસા વહન યવ થાને મેરી ગો રાઉ ડ(એમજીઆર) પ િતમાથંી બે ટ ક વેયર પ િતમા ંફેરવવામા ંઆવી હતી. એપીએસઇઝેડ 
ારા બદંર િવકાસમા ંથયેલા ફેરફારથી તે પિરણ યુ ંહત ુ,ં અને પિરણામે કોલસાની આયાત માટેની ીનુ ં થળ એપીએસઇઝેડના 
મખુ્ય બદંરને બદલે પિ મ બદંરે ખસેડાયુ ંહત ુ.ં બે ટ ક વેયર પ િતનુ ં થળ પિરિશ ટ 5મા ંદશાર્વવામા ંઆ યુ ંછે. 

 

બાધંકામ સમયપ ક 
 

13) પિરયોજનાનુ ંપ્રથમ એકમ માચર્ 2012મા ંકાયર્રત કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ ંઅને તે સમયે કામગીરી શ  થઇ હતી, પાચંમુ ંઅને આખરી એકમ 
માચર્ 2013મા ંકાયર્રત કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ,ં તે સમયે પિરયોજના સપંણૂર્ કાયર્રત બની હતી.  

                                                            
2એડીબી. 2002. એિશયન ડેવલપમે ટ બે ક, મનીલાની પયાર્વરણીય નીિત. 
3એડીબી. 1995. અ વૈિ છક પનુઃ થાપન, મનીલા 
4એડીબી. 2005 જાહરે સદેંશા યવહાર નીિત, મનીલા. 

Disclaimer: This translation may be used for reference purposes only. In cases where any differences occur between 
the Gujarati version and the original English version, the English version shall prevail.



પિરિશ ટ 2              33 

 

િતભાવ મે સ 

ન ધઃ આ િતભાવ મે સમા ં યા યાિયત કરાયેલ શ દો પ રિશ ટ 3 મા ં થાિપત કરાયા છે. 

                                                            
1 બદંર િસઝનલ માછીમાર વસાહત છે,  યા ંલોકો સ ટે બરથી એિપ્રલના અંત કે મેની શ આત સધુી રહ ેછે .કોટડી બદંરની વસાહતમા ંલણુી, 

જલપારા, ભદ્રે ર, નવીનાળ અને તણુાના 50 કુટંુબ રહ ેછ. 

 

એડ બી િતભાવ વ  ુિવગતો/ રૂાવો આગળ ધપી રહલા ક ભિવ યના પગલાઓં 

1. અસર ત લોકોનો સપંક કરવામા ંિન ફળ (ફ રયાદનો િવભાગસી.1. સામા જક.1.-પી.3) 
 સીજીપીએલએ પિરયોજનાના 

પયાર્વરણીય અને સામાિજક આકારણીની 

ઓગ ટ 2006થી તૈયારી દરિમયાન 

અસરગ્ર ત લોકોનો સપંકર્ કય  હતો.  

 

રા ટ્રીય કાયદા અનસુાર થાિનક ભાષા 

(ગજુરાતી)મા ંહાથ ધરાયેલી સનુાવણીમા ં

જાહરે સચુના જારી કરવામા ંઆવી હતી.  

પિરયોજના દરિમયાન સીજીપીએલ ારાના 

માિહતી પ ટતા, મસલતો અને અય 

િહ સેદારોની સામેલગીરીની િવગતોને 

પિરિશ ટ 7મા ંપ્ર થાિપત કરવામા ંઆવી 

છે.  

પિરયોજનાની માિહતી અને શમન 

પગલાઓં ગજુરાતીમા ં પ ટ કરવામા ં

આ યા હતા અને િવિવધ િહ સેદારો કે મા ં

ખાનગી જમીનધારકો કે મનેજમીન 

સપંાદનથી અસર થઇ હોય, ઢોર 

ચારનારાઓ, માછીમારી પ્રજા, થાિનક 

સરકારના પ્રિતિનિધઓ, સામાિજક કાયર્કરો, 

એનજીઓ કલારક્ષા, વિર ઠ ગ્રાિમણો, 

મતં ય આપનાર અગ્રણીઓ, શાળા િશક્ષકો 

અને ટૂંડા, વાઢં, મોટા કંડાગરા, નાના 

ભાડીયા અને ખોટડી બદંર યવ થા 

સિહતના િવિવધ િહ સેદારોને સમાવતી 

ચચાર્ હાથ ધરવામા ંઆવી હતી.  

માછીમારી પ્રજાના સદંભર્મા ંસ ટે. 2006મા ં

જાહરે સનૂાવણીમા ંઅને કોટડી બદંર1 

ખાતેના થળાતંરીત માછીમારી યવ થા 

સાથે નવે. 2007મા ંચચાર્ દિરમયાનમા ં

માછીમારી પ્રજાને સમાવવામા ંઆ યા હતા 

અને ચચાર્ કરવામા ંઆવી હતી. તેનુ ં

બઆધારરેખાએસઆઇએ અને િહ સેદાર 

સામેલગીરી માળખામા ંદ તાવેજીકરણ 

કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં 
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બોટમાછીમારી પ્રજા અને પેગાડીયાઝ2, ત્રગડી અને 
મોઢવા ગામો તથા ત્રગડી બદંરના થળાતંરીત બોટ 
માછીમારી પ્રજાને એટલા માટે સમાવવામા ંઆ યા ન 
હતા કે ત્રગડી બદંર પર કોઇ ન ધપાત્ર અસર થાય 
તેમ લાગત ુ ંન હત ુ ંઅને યા ંપેગાડીયાઝ િવ તારો કે 
યા ંમાછલી બહાર જતી નહરે પર આધાિરત હતી યા ં
વિરત દિરયાઈ ઇઆઇએમા ંએનઆઇઓ3 ારા 
આકારણી કરાઇ હતી.  

પિરયોજનાની સરંચના દિરમયાનની આ ચચાર્ઓ 
સીજીપીએલ માટે ફેરફારોને અમલી બનાવવામા ં
અને પયાર્વરણીય અને 
સામાિજકમાપદંડોનાસધુારામા ંપિરણમી હતી.  

ચચાર્ઓમાથંી પિરણમતા ફેરફારોના અનેક ઉદાહરણો 
એ ટંુડા અને મોટા કાનડાગરામા ંવૈકિ પક ઘાસની 
જમીનની જોગવાઇઓને બદલે બે ગૌશાળા (ઢોરોનો 
આ ય)ની થાપના છે; અને મળતા રોડ (એપ્રોચ 
રોડ) અને ઇનટેક નહકે કે કોટાડી ખાડી સાછે જોડાય છે 
તેની પરનુ ંના ં દિરયાિકનારામા ંમાછીમારી સમાજના 
સતત પ્રવેશની ખાતરી આપે છે. 

 

બહાર જતી નહરેનુ ં થળ એિપ્રલ 2009મા ં
બદલાવવામા ંઆ યુ ંહત ુ,ં થી નીચેનાની નજીક 
હત:ુ 

a) ત્રગડીથી પેગાડીયાઝ છે તેવા િવ તારો 
અને મોઢાવા ગામની માછલી; અને  
 

b) ત્રગડી બદંર યા ં થળાતંરીત બોટ 
માછીમારી પ્રજા મૌસમી રીતે 
માછીમારીની મૌસમમા ં થાિપત થાય 
છે. 

સીજીપીએલ ારા નીચેના પગલા ંલેવામા ંઆ યા હતા: 
(1) ત્રગડી બદંરમા ંમોસમી માછીમારી પ્રજા અને 

ત્રીગડીના પેગાડીયાઝ અને મોઢવા ગામોનો 
સપંકર્ કરવામા ંઆ યો હતો અને સીજીપીએલ 
સતત અ યાર સધુી આ સમદુાયોનો સપંકર્મા ંછે; 

 

મોઢવા માછીમારી પ્રજા ારા ફાયબર ગ્લાસ 
બોટને મોટરાઇ ડ બોટ વડે બદલવાની 
અથવા આઉટબોડર્ મોટરની િવનતંીને 
િવચારવામા ંઆવી રહી છે, થી તેમના માટે 
બહાર જતી નહરેને ઓળંગવામા ંસરળતા રહ ે
અને પોતાના માછીમારી િવ તારોમા ંપહ ચી 
શકે. 

 

                                                            
2પેગાડીયાઝ એ માછીમારી પ્રજા છે  પગેથી જાળનો ઉપયોગ કરીને માછલી પકડે છે 
3એનઆઇઓ (નશેનલ ઇ ટીટ ટુ ઓફ ઓશનોગ્રાફી)ની થાપના જા યઆુરી 1966મા ંકરવામા ંઆવી હતી અને આંતરરા ટ્રીય પ્રિત ઠા ધરાવતી વતતં્ર એજ સી છે,  
મખુ્ય વે ઉ ર ભારતીય તટપ્રદેશના ખાસ પ્રકારના ઓશનોગ્રાિફક (મહાસાગરને લગતી િવ ાને લગતા) લક્ષણો પર યાન કેિ દ્રત કરે છે. એનઆઇઓ ક છના અખાતમા ં
સશંોધન અને માિહતીનો િવ તિરત અનભુવ ધરાવે છે. પાયાગત સશંોધન ઉપરાતં, એનઆઇઓ પયાર્વરણીય અસરની અગાહી કરવા માટે ઓશનગ્રાિફક માિહતી 
એકત્રીકરણ, પયાર્વરણીય અસર આકારણી અને નમનૂા પતા હાથ ધરે છે.વધમુા ંએનઆઇઓ સમદુ્રી પયાર્વરણીય રક્ષણ અને દિરયાિકનારાના િવ તારોના િનયમનો પર 
સલાહ પણ પરૂી પાડે છે. તે કાઉિ સલ ઓફ સાયિંટિફક એ ડ ઇ ડ ટ્રીયલ િરસચર્ની 38 સ ય લબેોરેટરીઓમાનંી એક છે.  
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પગલાઓં 

  સરકારી સીઆરઝેડ (CRZ) જમીન પર સધુારવામા ં
આવેલી અંદરઆવતી અને બહાર જતી નહરેો 
મકુવાની હોવાથી આ ફેરફાર અસરગ્ર ત લોકોની 
નવી કક્ષાની ઓળખમા ંપિરણમી ન હતી. પનુઃવસન 
યોજનમા ંએવી યોજનાનો સમાવેશ થાય છે કે  
“પિરયોજનાના કોઇપણ અણધાયાર્ પિરણામોનુ ં
દ તાવેજીકરણ કરાશે અને નીિત માળખામા ંસમંત 
થયા અનસુારના િસ ાતંોના હતેનુા આધારે ઉકેલ 
લાવવામા ંઆવશે.” સવર્હતેકુ િમલકત ોતોમા ં
પ્રવેશમા ંથતા નકુસાન માટે, પનુઃ થાપન યોજનામા ં
(i) સમદુાયની સાથેની સમંિતમા ંસામદુાિયક 
માળખાની પનુઃરચના (ii) િવ થાપન મ ૂ ય અથવા 
સમદુાય આધાિરત આવક ઊભી કરવાના પ્રય નો 
અને આવક ઉપા ન પ્રવિૃ ઓ. આમ સીજીપીએલ 
ારા તૈયાર કરવામા ંઆવનારા નવી પનુઃ થાપન 
યોજનાની કોઇ જ ર નથી. 
ઉપરોક્ત જ િરયાતો અનસુાર, સીજીપીએલઃ  
 

(I) ત્રગડી અને મોઢવા ગામોના પેગાડીયાનો 
અને થળાતંરીત મૌસમી બોટ માછીમાર 
પ્રજા કે ફેરફારો માટે ત્રગડી બદંરમા ંપ્રવેશે 
છે; 

(II)  ઉપર જણાવેલા િનયિંત્રત પ્રવેશ પર ભાર 
મકુવા ઉકેલા મક પગલાઓં અમલમા ં
મકુ્યા હતા;અને  

(III)  પ્રવેશના મુ ા પર ભાર મકુવા માટે 
સીજીપીએલ ારા લેવામા ંઆવેલા 
પગલાઓં પર એડીબીને દ તાવેજીકરણ 
પરંુૂ પાડવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં    

(2) મોઢવા અને ત્રગડી ગામો અને ત્રગડી બદંરની 
માછીમાર પ્રજાની િચંતાઓ પર યાન કેિ દ્રત 
કરવા માટે અસખં્ય પગલાઓં પર સમંિત 
યક્ત કરી હતી અને અમલ કય  હતો. તેમા ં
નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: 

 

i. ત્રગડી ગામથી મોટર પસાર થઇ શકે 
તેવા માગર્ અને બહારજતી નહરે પર 
માગર્, થી ત્રગડી બદંર સધુીના 
પ્રવેશમા ંસધુારો કરી શકાય.; 

ii. મોઢવા ગામમા ં317 માછીમારી કરતા 
િનવાસીઓને ઉ ચ ગણુવ ાવાળી 
માછલીની જાળ પરૂી પાડવી; 
 

iii. માછીમારીની બો સ માટે સયૂર્ બોટ 
પ્રકાશ પ િત અને મોઢવા ગામ 
માછીમાર પ્રજા માટે નહરેના કાદવ 
જામી ગયેલા ભાગ ને ઓળંગવા 
(હલેસાના ઉપયોગ કરીને) માટે બે 
ફાયબર ગ્લાસ બોટ; 

 

iv. માછીમારીના મેદાનો સધુી પ્રવેશના 
વધેલા અંતર ારા કારણભતૂ બનેલા 
ક ટ માટે ગજુરાન સહાયના વ પમા ં
ત્રગડી ગામમા ં92 માછીમાર પ્રજાને 
રોકડ વળતર; 

v. સમદુાય, ગજુરાન અને અ ય સામાજીક 
કાયર્ક્રમો (ઉદા. તરીકે કવૂાઓની 
મર મત, ચેક ડેમ, તળાવને ઊંડુ ં
બનાવવુ,ં મ ય સં કૃિ  પર તાલીમ, 
બાગાયત પ્રદશર્ન વગેરે) માટેનુ ં
આંતરમાળખુ,ં; 

vi. સીજીપીએલના પાણીના ટે કર અને 
પાણીની ટાકંીઓ સાથે ત્રગડી બદંરે 
પીવાના તાજા પાણીનો દૈિનક પરુવઠો; 

vii. ત્રગડી બદંર ખાતે યારે મૌસમી 
માછીમાર સમાજ ારા િવનતંી 
કરવામા ંઆવે યારે તબીબી કે પ, 
િશક્ષણ સહાય, ફરતી સેનીટેશન 
(ગદંવાડ) સવલતો અને 
વાહન યવહારની સેવા   
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4 આઇઆર નીિત 1995 આઇઆર અસરોના વગીર્કરણની જોગવાઇ ધરાવતી નથી. આ બાબતમા ંઓએમએફ 2 માગર્દશર્ન અને કાયર્નીિત જ િરયાતો 
પરૂી પાડે છે. 
5ઓએમએફ2 હઠેળ એનુ ંવગીર્કરણ (અ વૈિ છક પનુઃવસન માટે) યા ંલાગ ુપડે છે યા ં200થી કે વધ ુલોકો મોટી અસરોનો અનભુવ કરતા હોય, 
ને મ કે યાખ્યાિયત કરવામા ંઆવી હોય (i) ઘરમાથંી શાિરરીક રીતે િવ થાિપત કયાર્ હોય; અથવા (ii) પોતાની ઉ પાદકીય િમલકતો (આવક 

ઉપા ન)માથંી 10% અથવા વધ ુગમુા ય ુહોય. 

  એડ બી િતભાવ વ  ુિવગતો / રૂાવો આગળ ધપી રહલા ક ભિવ યના પગલાઓં 

    ત્રગડી બદંરથી બોટ માછીમારી પ્રજા 
ારા દિરયાિકનારે પ્રવેશ અને ત્રગડી 
અને મોઢવા ગામથી પેગાડીયાઝને 
પ્રવેશના મુ ાનુ ંિનરાકરણ લાવવામા ં
આ ય ુછે અને અંિતમ પતાવટ 
2011મા ંકરવામા ંઆવી હતી.  

  માછલી પકડવા અને ગજુરાન પરની અસર પર 
ભાર મકુવા માટે સીજીપીએલ ારા સધુારેલી 
પનુઃવસન યોજના તૈયાર કરવામા ંઆવે તેવુ ં
એડીબીએ આવ યક મા ય ુન હત ુ.ં એડીબી માને છે 
કે આ વાજબી છે કેમ કે રાપીડ મરીન ઇઆઇએ 
અને મરીન ઇઆઇએએ આખરે જણા યુ ંહત ુ ંકે 
આસપાસના સમદુ્રી પયાર્વરણ પર કોઇ ન ધપાત્ર 
અસર થશે નબી. તેથી એવુ ંમાનવાને કોઇ કારણ 
ન હત ુ ંકે બહાર જતી નહરેના થળમા ંફેરફારના 
પિરણામે બોટ માછીમાર પ્રજા અને પેગાડીયાઝના 
ગજુરાન અસર થશે(ઉપર િવચારવામા ંઆ યુ ંછે 
તેવા દિરયાિકનારામા ંપ્રવેશ સબંિંધત પ્રવેશ 
િસવાય) 

પિરયોજનાની સપંણૂર્ કામગીરીની 
શ આતને પગલે એડીબીએ સીજીપીએલને 
ક ુ ંહત ુ ંકેઃ 
(i) ક્ષેત્રની દેખરેખ ારા થમર્લ મોડેલીંગ 

પિરણામોને મા યતા આપો 
(એનઆઇઓ ારા હાથ ધરાનારા); 
અને 

(ii) પ્રાિ તકતાર્ જળ સયંમા ંસમદુ્રી જીવતતં્ર 
અને મ ય ઉપજની અસરોની 
આકારણી  

 

જો પિરણામો સમદુ્રી જીવતતં્ર, મ ય ઉપજ 
અને માછીમાર પ્રજા પર નકારા મક અસર 
ઉપજાવતા હોય તો એડીબીને સીજીપીએલ 
સધુારા મક પગલાઓં લે અને અસરગ્ર ત 
માછીમાર પ્રજાને ગજુરાન પનુઃ થાપવામા ં
મદદ કરે તેવુ ંઇ છશે. 

 
2. અ વૈ છક નુઃવસન (ફ રયાદનોિવભાગસી.4.2-પી.11) માટ ક ા એ તર ક પ રયોજનાને વગ ૃ  કરવામા ંિન ફળ 

   

એડીબીનુ ંઓએમએઇ2 હઠેળ પિરયોજનાનુ ંપ્રારંિભક 

વગીર્કરણ 2008માં4 સાચુ ંહત ુ.ં  

એડીબી આઇઆર માટે અ વૈિ છક 
પનુઃવસન સામેહત ુ ંતેના આધારે કક્ષા 
બી તરીકે પ્રારંભમા ંવગીર્કૃ  કરે છે.: 

એઆઇઓઅ યાસના પિરણામો પર િનભર્ર 
અને મ ય ઉપજ સવેર્ક્ષણનુ ં અનસુરણ 
ઉપરોક્ત #1  મા ં આપવામા ં આ યુ ં હત ુ,ં 
એડીબી તેને કક્ષા એ5 તરીકે વગીર્કૃ  કરી 
શકે છે. 
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એડ બી િતભાવ વ  ુિવગતો / રૂાવો આગળ ધપી રહલા ક ભિવ યના 

પગલાઓં 

યારે બહાર જતી નહરેનુ ં થળ બદલાવવામા ંઆવે, 
યારે આ વગીર્કરણ એમને એમ જ રહ ેછે. એડીબી આ 
નીચેની બાબતો પર પ્રકાશ પાડતા વાજબી છે:  (i) 
મરીન ઇઆઇએની આકારણી કે આસપાસના સમદુ્રી 
પયાર્વરણ પર કોઇ ન ધપાત્ર અસર થશે નહી,અને  (ii) 
સમાન પનુઃવસનનો મુ ો એટલે કે દિરયાિકનારા પર 
હગંામી ધોરણે પ્રવેશ િનષેધ (અ ય પ્રકારની યિક્તઓ 
માટે હોય છતા ંપણ). 

i. 95 ટકા જમીન માિલકોની 95 ટકા ખેતીલાયક 
જમીનનુ ંનકુસાન, માથી ફક્ત 10% જ ખેતી સાથે 
સકંળાયેલી હતી યારે બાકીની જમીન અ ય 
યવસાયોમા ં િબન ખેતી મ અને સેવા ક્ષેત્ર 
સકંળાયેલી હોય; 

ii. હગંામી માળખાઓનુ ં નકુસાન (કવૂાઓ, ઢોરના 
વાડાઓ); 

iii. આને જગંલો અને ઘાસવાળી જમીનમાથંી 
ઘાસચારા તરીકે ઉ પ  કરવા પર િનયિંત્રત પ્રવેશ; 

iv. સામદુાિયક પ્રવિૃ ઓ માટે વપરાતી કેટલીક 
સાવર્જિનક જમીનનુ ંનકુસાન; અને 

v. દિરયાિકનારે હગંામી ધોરણે પ્રવેશ િનષેધ. 
 
 

ઉપરોક્ત અ વૈિ છક પનુઃવસન માટેનુ ંવળતર #1 અને #5 
ન ધવામા ંઆ યો હતો. 

 

3.  માછ માર ના ે ો અિતશય બન-પહ ચ ય બ યા ંછે (ફ રયાદની કલમ સી સામા ક1.4.પી.6)  

ત્રાગડી બદંર અને પેગાડીયાઝથી ત્રાગડી અને મોઢવા 
ગામો સધુી નાવ પર માછીમારી કરતા ં લોકો ારા 
િકનારા સધુી પહ ચવાના પ્ર  ઉપરોક્ત ક્રમાકં #1 મા ં
સબંોધવામા ંઆ યો છે, અને તેને ઉકેલવામા ંઆ યો 
છે અને િનણાર્યક સમાધાન 2011 મા ંપહ યુ ંછે.  

સીજીપીએલ ઉપરોક્ત જણા યા મજુબના મોઢવા અને 
ત્રાગડી ગામો અને ત્રાગડી બદંરના માછીમાર લોકોની 
િચંતાઓ પર યાન કેિ દ્રત કરવા માટે સમંત થઇ છે 
અને ઘણા પગલાઓં લાગ ુપાડયા હતા, તેમા ંનીચેનાનો 
સમાવેશ થાય છે:  

(i) ત્રાગડી બદંર સધુીની પહ ચને સધુારવા માટે 
ત્રાગડી ગામથી એક મોટર જઇ શકે તેવો માગર્ 
અને પાણીના િનકાલની નહરે પર એક પલુ;   

(ii) મોઢવા ગામના માછીમાર લોકોને નહરેના 
કાદવથી ભરેલા ભાગને પાર કરવા માટે બે 
ફાઇબરગ્લાસની બો સ;  
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એડ બીનો િતભાવ  વ  ુિવગતો/ રુાવા  આગળ ધપી રહલા ંક ભિવ યના પગલા ં
    (iii) ત્રાગડી ગામના 92 માછીમાર લોકોને 

આજીિવકા અનદુાનના વ પમા,ં 
માછીમારીના ક્ષેત્રો સધુી પહ ચવા માટે 
વધેલા અંતર ારા ભોગવવી પડતી 
કોઇપણ પ્રકારની હાલાકી માટે રોકડ 
વળતર;  

(iv) ત્રાગડી બદંર ખાતે મોસમી માછીમારી 
કરતા ંસમદુાય ારા યારે િવનતંી 
કરવામા ંઆવે યારે પિરવહન સેવાનો 
સમાવેશ થાય છે. 

 

4.  પ રયોજના િવ તારના લ ણને  ખાલી નથી પરં  ુ ા ય વસિતની ઉ ચ ઘનતા ધરાવે છે અને જમીન બ િુવધ ામીણ િૃ ઓ ધરાવે છે તેને 
સમજવામા ંએસઈઆઇએ ારા િન ફળતા (ફ રયાદની કલમ સી. 1.સામા ક 2 -પી.4) 

  એસઈઆઇએ (ફિરયાદમા ંઅવતરણ ટાં ુ ંછે) 

સપંાદન માટે ઓળખવામા ંઆવેલી અને 
પિરયોજના ારા ઉપયોગ માટેની જમીનને ખાલી 
(મીઠાના અગર માટે ઉપયોગમા ંનથી લેવાતી કે 
ન તો તેમા ંમોસમી માછીમારોની વસાહતો ારા 
વસવાટ થઈ ર ો છે) તરીકે વગીર્કૃત કરવામા ં
આવી છે. આ પ્રકારની બધી જ પ્રવિૃ ઓ 
પિરયોજના થળની બહાર થાન પામી છે.  

 
 

એસઈઆઇએમા ંસપંાદન માટે ઓળખાયેલી અને 
પિરયોજના ારા ઉપયોગ માટેની જમીનનુ ં
િવવરણ સાચુ ંછે.  

ટીસીઈ ારા કરવામા ંઆવેલી થળ પરની 
આકારણી (અને સામાજીક-આિથર્ક આકારણી 
અહવેાલ અને યાપક ઈઆઇએને 
દ તાવેજીત કરવામા ંઆ યા હતા)ં પિુ ટ કરે 
છે કે પિરયોજના થળ વસાહતોથી મકુ્ત 
અને ખાલી છે એટલે કે કોઇપણ પ્રકારના 
કાયમી આવાસીય માળખાઓથી મકુ્ત છે, 

કોઇ વાિણિ યક ઉપયોગ વગરના અને 
હગંામી માછીમારોની વસાહતો િવનાનુ ંછે.  

 

આધારરેખીય એસઆઇએ ઓળખી કાઢ ુ ંછે 
કે ગોચર જમીન અને સરકારી ખરાબાની 
જમીનનુ ંસપંાદન બળતણ માટેનો કોલસો 
અને પશપુાલનમા ંરોકાયેલા પિરવારોને 
અસર કરશે. એડીબીની કમર્ઠતા આ 
િવચારને સમથર્ન આપે છે, અને આ 
અસરોના સબંોધન માટે એક પનુવર્સન 
યોજના તૈયાર કરવાની જ ર જણાવે છે. 

આધારરેખીય એસઆઇએ પિુ ટ કરે છે કે 
યા ંકોઇ વસવાટ અથવા મીઠું પકવવાની 
કામગીરી થતી નથી.6આ પ્રકારની બધીજ 
પ્રવિૃ ઓ પિરયોજના થળની બહાર થાન 
પામી છે.  

 

 
 
 
 

                                                            
6 આ એ હકીકતની સાિબતી છે કે ગ્રામજનોએ સરકારને પિરયોજનાના થળને સરકાર ારા મીઠાના ઉ પાદન માટે ભાડાપ  ેઆપેલી જમીન પર ખસડેવાની િવનતંી કરી 
હતી. 
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5.  અગ રયાઓ અને પ પુાલકોની િવચારણા કરવામા ંિન ફળતા(ફ રયાદની કલમ સી.1.સામા ક 2.- પી.4 ) 

  જમીનની ઓળખ ખરેખર તો સપંાદન અને એવા 
ઉપયોગ માટે કરવામા ંઆવી હતી કે તે મીઠાને 
પકવતી જમીનોને અસર ન કરે.  

 

યારે પાણીના બહાર જતી નહરેનુ ં થાન-િનધાર્રણ 
બદલવામા ંઆ યુ ં યારે, તે સરકાર ારા મીઠાને 
પકવતા બે સચંાલકો – રાધા વામી સૉ ટ વક્સર્ 
અને બાલાજી સૉ ટ વક્સર્ની જમીનોની વ ચેથી 
પસાર થતી હતી,   

સરકારને ચકુવણી કરવામા ંઆવેલ જમીન 
ફાળવણી ખચર્ અને િબન-ખેતીપાત્ર કરની 
સાથે, સીજીપીએલ ારા ભાડા પ ાના 
યાગના વળતરની પણ ચકુવણી કરવામા ં
આવી ની ભાડાપ ા ધારકો ારા વાટાઘાટ 
મજુબના સમાધાનના આધારે મકુ્તપણ ે
સમંિત આપવામા ંઆવી હતી. આધારરેખીય 
એસઆઇએ ારા ટંુડા, મોટા કંડા ગ્રા અને 
નાના ભાિડયા.I માથંી કોઇ અગિરયાની 
ઓળખ કરવામા ંઆવી નહોતી.     

 

  પશ ુગોવાળોની ઓળખ અ વૈિ છક પનુવર્સનના 
સબંધંમા ંઅસરગ્ર ત લોકો તરીકે કરવામા ંઆવી 
હતી. પગલાઓની સમંિત ગામલોકો સાથે કરવામા ં
આવી હતી અને પશ ુગોવાળો પર પિરયોજનાની 
સામાજીક અસરોના સબંોધન માટે પનુવર્સન 
યોજનામા ંસામેલ કરાઈ હતી.   

ગમુાવી દેવામા ંઆવેલ ગોચરની જમીનને 
બદલવા માટે, પનુવર્સન યોજનામા ં
સીજીપીએલને ટુ ડા અને મોટા કંડા ગ્રામા ં
ગૌશાળાઓ બાધંવાની અને ઘાસચારા 
િવતરણ અને દૂધ સગં્રહ કે દ્રોનો અમલ 
કરવાની અને ગામના પશધુન માટે 
પીવાના પાણીને પરંુુ પાડવાની જ ર છે. 

સીજીપીએલએ 2,555 મેિટ્રક ટન ઘાસચારો 
પરૂો પાડયો છે  સીજીપીએલની ગૌશાળા 
માટેની પહલે અંતગર્ત સતત ચાલ ુરહનેારી 
પ્રવિૃ  છે.   

પરામશર્કાર અને એડીબીની દેખરેખ 
રાખનારા બા  રક્ષકોએ પનુવર્સન 
યોજના હઠેળ આજીિવકા માટેના 
આગળ ધપી રહલેા ંપગલાની દેખરેખ 
ચાલ ુરાખી છે.  

6.  િન કાષન નહરમાથંી થમલ પાણી ુ ંિન કાષન િવશાળ નકારા મક અસર કર છે; લો ડ ૂ લગ ણાલીનો અમલ કરવાની િન ફળતા ારા વ  ુ
ખરાબ ક  ુછે. (ફ રયાદની કલમ સી.1.સામા ક 3.‐પી.5) 

  પયાર્વરણ કાયર્નીિત7 એડીબીને ડબ યબુી 
પીપીએએચમા ંસયુોિજત કરવામા ંઆવેલા 
પયર્વરણીય ધોરણો અનસુરવા જણાવે છે. આ 
સચૂવે છે કે ઔ ોિગક પ્રદુષકો યા ંશ આતનુ ં
િમ ણ અને મદંન થાન લે છે તેવા િવ તારની 
ધાર પર તાપમાનમા ં30cકરતા ંવધ ુન પિરણમવો 
જોઇએ. યા ંિવ તારની યાખ્યા કરવામા ંન આવી 
હોય, યા ંડબ યબુી પીપીએએચ બહાર જતીના 
િબ દુથી 100 મી નુ ંસચૂન કરે છે યારે યા ંઆ 
અંતરની અંદર સવંેદનશીલ જળચર પાિરિ થિત 
તતં્ર ન હોય.  

દેખરેખના પિરણામો દશાર્વે છે કે 
િન કાસનના િબંદુ પર તાપમાનની ઉ તતા 
હમેંશા 70Cથી નીચે હોય છે.  

સીજીપીએલ બહાર પડતી નહરે ખાતે 
દિરયાઈ પાણીના તાપમાનની દેખરેખ 
રહી છે. દેખરેખના પિરણામોના 
એડીબીને અહવેાિલત કરવામા ંઆવે 
છે.   

 

તકનીકી સં થાઓ અને માછીમાર 
લોકોના સગંઠનોની મદદથી, 
સીજીપીએલ હાલમા ંમાછીમારોની 
આજીિવકાને સધુારવાના ંકાયર્ક્રમોને શ  
કરવાના ંપ્રય નો કરી છે. મા:ં   

 
 
 
 
 
 

                                                            
7 ફકરો 62. 
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  પીપીએએચ િડ ચા  પોઇ ટથી 100 મીટરનુ ં

અંતર સચૂવે છે, યા ંઆ અંતરની અંદર 

જળચર જીવનનુ ંઅિ ત વ નથી. 
 

પયાર્વરણ કાયર્નીિત વધમુા ંજણાવે છે કે 
કોઇપણ યિક્તગત પિરયોજના માટે 
પયાર્વરણીય આકારણીમા ંવૈકિ પક ઉ સ ન 
તરો અને પ્રદુષણ રોકવા અને સમાિ તના 
અિભગમને અપનાવવાની ભલામણ કરી શકે 
છે. યોગ્ય ધોરણો અને ઉ સ ન તરોને નક્કી 
કરવામા ંરા ટ્રીય કાયદા અને થાિનક 
પિરિ થિતઓના ે ઠ પ્રિતિબંબ માટે આ 
સાનકળૂતાની જ ર છે.   

 

એસઈઆઇએ એ િન કાસન િબંદુ પર પિરવેશ 
પર: 70Cસધુીના તાપમાનની ઉ તતાની 
પરવાનગી આપતા ંરા ટ્રીય થમર્લ િન કાસન 
ધોરણનો ઉપયોગ અપના યો છે.  

 
 

જો કે એસઈઆઇએ એ વાજબી વૈકિ પક 
ઉ સ ન તરો પરૂા ંપાડયા ંનથી (પયાર્વરણ 
કાયર્નીિતમા ંજ રી દશાર્ યા મજુબ), એડીબીએ 
યાનમા ંલીધુ ંછે કે, વિરત દિરયાઈ 
ઈઆઇએની આકારણી પર આધાિરત રા ટ્રીય 
થમર્લ િન કાસન ધોરણોને યોગ્ય ગણવામા ં
આ યા ંહતાકેં:  

 

i. નાશપ્રાય અથવા દુલર્ભ પ્રજાિત, 

કોર સ, આિથર્ક રીતે મહ વની 
માછલીઓની પ્રજાિતઓ, સકવચ 
પ્રાણીઓ અને ઉ ણ કિટબધંીય 
વન પિતઓના સવંધર્ન ક્ષેત્રોની 
ગેરહાજરીના લીધે (નાના ટુકડાઓ 
સધુી સીિમત હોયને) પિરવેશ ઉપર 
ઉ ત તાપમાનના ક્ષેત્રની અંદર 
પાિરિ થિતકીય રીતે સવંેદનશીલ 
એકપણ િવ તાર પ્રવતર્તો નથી; અને  
 

ii. પ્રા ત થતા ંપયાર્વરણમા ંઉ ત 
તાપમાન દિરયાઈ બાયોટાને માઠી 
અસર નિહં કરે.  

i. માછીમારીના ઉપકરણો અને સૌર 
બોટ લાઇ સ પરૂી પાડવી;  

ii. આજીિવકાના સસંાધનોને 
વૈિવ યપણૂર્ બનાવવા માટે  
એક્વાક ચર, બાગાયતી અને 
હ તકલાની વ તઓુ બનાવવા પર 
કૌશ ય તાલીમ પરૂી પાડવી; અને  

iii. માછીમાર પ્રજાનુ ંસશિક્તકરણ અને 
સહકારી સં થાઓના કેિલંગ અપ 
ારા આમ કરવામા ંઆવશે.   

 
 

 

પિરયોજનાની પણૂર્ કામગીરીની શ આત પછી, 
એડીબીએ સીજીપીએલને જણા યુ ંકે:  

 

(i) લાટં અન ેખેતરની દેખરેખ ારા 
(એનઆઇઓ ારા હાથ ધરવામા ંઆવે) 
થમર્લ નમનૂાકરણ પિરણામોને કાયદેસર 
બનાવે; અને (ii) પ્રા તકતાર્ જળાશયોમા ં
દિરયાઈ પાિરિ થિતક તતં્ર અને 
માછલીઓની ઉપજ પર પિરયોજનાની 
અસરની આકારણી કરે.  

 
 

જો પિરણામો દિરયાઈ પાિરિ થિતક તતં્ર, 

માછલીઓની ઉપજ અને માછીમારોની 
આજીિવકા પર નકારા મક અસરો દશાર્વે 
તો, એડીબી સીજીપીએલને સધુારા મક 
પગલાઓનો અમલ કરવા જણાવશે અને 
અસરગ્ર ત માછીમારોને આજીિવકાની 
પનુ: થાપન સહાય પરૂી પાડશે.  

Disclaimer: This translation may be used for reference purposes only. In cases where any differences occur between 
the Gujarati version and the original English version, the English version shall prevail.
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7. 
ઓપન સાયકલ ૂ લગ ણાલીમા ં િન કાિસત થમલ પાણી પ રયોજનાના પયાવરણીય લીયર સ ુ ંઉ લઘંન કર છે(ફ રયાદની કલમસી.1. સામા ક
3.-પી.5) 

 

પિરયોજનાને પ્રા તકતાર્ જળાશયોના પિરવેશી તાપમાન 
પર 70Cકરતા ં વધારે ન હોય તેવા ં તાપમાન પર 
િન કાસન િબંદુ ખાતે પાણીના તાપમાનને ઘટાડવા 
માટેની પ્રણાલીના (  ઓપન સાયકલ કિૂલંગ પ્રણાલી 
હોય શકે) ઉપયોગ કરવાની મજૂંરી આપવામા ંઆવી છે. 

એમઓઈએફ પયાર્વરણ ક્લીયર સ તારીખ 2 

માચર્ 20078ક્લો ડ સાયકલ કિૂલંગ પ્રણાલીનો 
ઉ લેખ કરે છે, પરંત ુતેને એમઓઈએફ ારા 5 

એિપ્રલ 20079 ના રોજ કરવામા ં આવેલ 
શિુ પત્ર ારા સશંોિધત કરવામા ં આ યુ ં કે 
અંિતમ િન કાસન િબંદુ પર પાણીના 
તાપમાનને ઘટાડવા યોગ્ય પ્રણાલીને મજૂંરી 
આપવામા ં આવે થી પ્રા ત થતા ં પાણીનુ ં
તાપમાન પ્રા તકતાર્ જળાશયોના પિરવેશી 
તાપમાન પર 70Cકરતા ંવધારે ન હોય.   

 

એમઓઈએફ ારા તારીખ 25 એિપ્રલ 2007ના 
રોજ, એક વખતની પ્ર તાિવત કિૂલંગ 
પ્રણાલીના આધારે “તટીય િનયમન િવ તારમા ં
દિરયાઈ પાણીની સિુવધાના આહરણ અન ે
િનકાલ” પર પણ એક સીઆરઝેડ ક્લીયર સ 
જારી કયુર્ં.  

ઉપરોક્ત #5મા ં દશાર્વવામા ં આ યુ ં છે 
તેમ, સીજીપીએલ બાહર પડતી નહરે 
ખાતે પાણીના તાપમાનની દેખરેખ રાખી 
રહી છે. દેખરેખના પિરણામોના અહવેાલ 
એડીબીને આપવામા ંઆવે છે. 

 

એડીબીએ એનઆઇઓ ારા કરવાના 
થમર્લ લમુ મા યતા અ યાસ (ઉપર 
ઉ લેિખત) ારા થમર્લ િન કાસનની પિુ ટ 
માટે સીજીપીએલને જણા યુ ંછે. 

8.  કોઇ સંચત અસર અ યાસ કરવામા ંઆ યા ંનથી (ફ રયાદની કલમ સી.1, સામા જક3.-પી.5 , અને ફ રયાદની કલમ સી. પયાવરણીય 2.-પી.7) 

 

અદાણી પાવરની 660 મેગાવૉ સ ની થાિપત ક્ષમતાને 
સામેલ કરી હવાની ગણુવ ા પર સિંચત અસરની 
આકારણી કરવામા ંઆવી હતી અને આનો સમાવેશ 
એસઈઆઇએમા ંકરવામા ંઆ યો હતો.  
 

દિરયાઈ પાણી પર િન કા નની સિંચત અસર અંગે કોઇ 
આકારણી કરવામા ંઆવી નથી. એડીબી આ બાબતને 
વાજબી ગણાવે છે કારણ કે:  

સિંચત અસરની આકારણી પિરયોજના 
િવ તારમા ંભતૂકાળ, વતર્માન અને વાજબીપણે 
જોઈ શકાય તેવી ભાિવ પ્રવિૃ ઓની િવચારણા 
કરે છે. આ માપદંડોના આધારે, 660 મેગાવૉ સ 

ના અદાણી પાવર પિરયોજનાની ક્ષમતાને 
હવાની ગણુવ ા પરની સિંચત અસરની 
આકારણીમા ંસામેલ કરવામા ંઆવી હતી. એ 
સમયે, જો કે અદાણી પાવર પિરયોજનાના 
માિલકોએ સિૂચત ભાિવ ક્ષમતા િવ તરણમાટે 
બેંકોના સપંકર્ કરવાનુ ંચાલ ુકયુર્ં હોવાથી,  

 

 

 

                                                            
8 પયાર્વરણ અને વન મતં્રાલય. 2007. નબંર. -13011/41/2006‐આઇએ.આઇઆઇ(ટી). પયાર્વરણીય મજૂંરી. 2 માચર્. નવી િદ હી. 
9 પયાર્વરણ અને વન મતં્રાલય. 2007. નબંર. -13011/41/2006‐આઇએ.આઇઆઇ(ટી). પયાર્વરણીય મજૂંરી (શિુ પત્ર). 5 એિપ્રલ. નવી િદ હી. 
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(i) અદાણી પાવરે ક્લો ડ સાયકલ કિૂલંગ 
પ્રણાલીને અપનાવી છે અને તેના ંિન કાિષત 
કિૂલંગ પાણીની માત્રા પિરયોજનાના પાણીની 
માત્રાની સરખામણીમા ંઓછી છે; અને 

(ii) અદાણી પાવર લાટંની બહાર પડતી નહરેનુ ં
થળ બે લાં સથી થમર્લ િન કાષનોની 
સિંચત અસરોની આકારણી માટે જ રી 
પિરયોજનાની બહાર નીકળતી નહરેના 
થળથી ખબૂજ દૂરવતીર્ છે 

કોઇ મજૂંરીઓ પ્રા ત કરી શકાઈ નહોતી.. તે 
કારણોસર તે પરુત ુ ંચોક્ક્સ નહોત ુ ં કે આ પ્રકારની 
િવ તરણ યોજના “એક વાજબીપણે જોઇ શકય 
તેવી’ ભાિવ પ્રવિૃ નુ ં િનમાર્ણ કરી શકે છે, અન ે
તેથી આ પ્રકારના ક્ષમતા િવ તરણને સિંચત 
અસરોની આકારણીમા ં સામેલ કરવાની જ ર 
જણાઈ નહોતી. 

 

9.  થમલ પાણીના િવસ નથી પ રણમતા ડ ઓ સી નેશન માટ કોઈ હસાબ નથી  (ફ રયાદની કલમ સી.1. સામા ક 3.-પી.5) 

 

પિરવેશી પાણીમા ં ઓિક્સજનના તર પર થમર્લ 
પાવર લાં સની અસર પરોક્ષ છે અને પ્રારંિભક રીતે 
કિૂલંગ વૉટરના િવસિ ત ઉ ત તાપમાનથી સબંધં 
ધરાવે છે. પિરયોજના માટે મા યતા આપવામા ં
આવેલ ુ મહ મ તાપમાન પિરવેશ કરતા ં 70Cઉપર 
છે. પિરવેશી દિરયાઈ પાણીના તાપમાનની આવી 
ઉ િત દિરયાઈ પાણીમા ં ઓિક્સજનના સતંિૃ ત 
તરને વધમુા ં વધ ુ 15% ટલુ ં ઘટાડી શકે છે.10 

ઓગળેલા ઓિક્સજનની સતંિૃ તનો આ ઘટાડો (15% 

સધુીનો) બહાર નીકળતી નહરેની સમીપના અંતરમા ં
દિરયાઈ પાણીના ઓગળેલા ઓિક્સજનને સમાન 
પ્રમાણમા ં ઘટાડી શકે છે. લાબંા અંતર પર અસરો 
ઘણી ઓછી હોય છે અને શ ૂ ય પહ ચ ધરાવશે કેમ કે 
િવસિ ત પાણીનુ ં તાપમાન પિરવેશ ટલુ ં પહ યુ ં
છે. પ્રમાણમા ં ચોખ્ખા ં દિરયાઈ પાણીમા ં ઓગળેલા 
ઓિક્સજનમા ં આ પ્રકારનો ઘટાડો બાયોટા માટે 
હાિનકારક ગણવામા ંઆ યો નથી.  
 

વધમુા,ં ડ યબુી પીપીએએચ એ થમર્લ પાવર 
લાં સ માટે પ્રા ત કરવામા ં આવતા ં દિરયાઈ 
પાણીમા ં ઓગળેલા ઓિક્સજન માટે કોઇ ધોરણ 
સચૂ યા નથી.  

15% સધુીનુ ં અપેિક્ષત ડીઓિક્સિજનેશન કિૂલંગ 
વૉટર નહરે અને િવસ ન િવયરમા ં કિૂલંગ વૉટર 
દિરયાઈ પણીમા ંભળી જાય તે પહલેા ંવાયિુમ ણ 
ારા ન ધપાત્ર સરભર કરી શકાય તેવી શક્યતા છે. 

એડીબીએ સીજીપીએલને એનઆઇઓ ારા 
હાથ ધરવામા ં આવનાર દિરયાઈ
પાિરિ થિતક તતં્ર પર કિૂલંગ વૉટરના
િવસ નની અસરની શક્યતાની આકારણી
અને માછલીઓની ઉપજ પરના અનવુતીર્
અ યાસમા ં બહાર નીકળતી નહરે નજીક
માછીમારી િવ તારમા ં ડીઓિક્સિજનેશન
તરની દેખરેખ રાખવાની િવનતંી કરી છે. 

                                                            
10 ટેબલ પર આધાિરત,   તાપમાન અને ખારાશની કામગીરી તરીકે દ્રા ય ઓિક્સજનનુ ંસતં ૃ ત તર પ્ર તતુ કરે છે. 
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10.  િવસ ત ૂ લગ વૉટરમાથંી સભંિવત રાસાય ણક ુ ષણ (ફ રયાદની કલમ સી.1. સામા જક 3.-પી.5) 

 

ગરમીનુ ં િવિનમય કરતી સપાટીના બાયોફાઉિલંગને
અટકાવવા માટે પિરયોજના બાયોસાઇડનો ઉપયોગ કરે
છે. સોિડયમ હાઇપોક્લોરાઇટ, કિૂલંગ વૉટર માટે
ઉપયોગમા ંલેવાત ુ ંએકમાત્ર રસાયણ, જ દીથી ટંુ પડી
જત ુ ંહોવાથી માછલીઓને નકુસાનકારક અસર ધરાવત ું
નથી. 
 

વિરત દિરયાઈ ઈઆઇએ એ િવસિ ત પાણીમાં
સભંિવત દિરયાઈ પયાર્વરણીય અસરોના ભાગ પે
અવિશ ટ ક્લોિરનને ઓળખી કાઢ ુ ંછે, અને ઉ લેખ કય
છે કે બાયોસાઇડનો લઘુ મ ઉપયોગ કરવો જોઇએ,

અને જો જ ર જણાય તો િનયિંત્રત કરવો જોઇએ. 

 

ડબ યબુી પીપીએએચ થમર્લ પાવર લાં સમાથંી
નીકળતા ંકચરામા ં કુલ અવિશ ટ ક્લોિરનની માત્રા 0.2

એમજી/િલ. થી વધ ુન હોવી જોઇએ એવુ ંસચૂન કરે છે. 

સીજીપીએલ એ ખાતરી આપી રહી છે કે મકુ્ત 
અવિશ ટ ક્લોિરન (એફઆરસી)ની માત્રા સોિડયમ 
હાઇપોક્લોરાઇટની માત્રાને સમાનુ પ બનાવીને 
ક ડસરના આઉટલેટ ખાતે 0.5 એમજી/િલ. થી વધ ુ
ન હોય. સીજીપીએલ બહાર નીકળતી નહરે પર 
પ્રથમ પલુ ખાતે એફઆરસી તરોની દેખરેખ પણ 
રાખે છે (  િવસ ન િવયરની ઉપર આવેલા ં
પ્રવાહથી લગભગ 3.7 િકમી પર અને ક ડેસર 
આઉટલેટની નીચેના પ્રવાહથી લગભગ 0.8 િકમી 
પર િ થત છે). આ તરો શોધી શકાય તે મયાર્દાથી 
નીચે છે.   
 

એડીએસ એ પવૂર્-ઠંડક કેનાલના પાણીની સપાટી 
પર પરપોટાના નાના પેચનુ ંિનરીક્ષણ કયુર્ં છે. 

સીજીપીએલ અનસુાર, આ મીઠા ંઅને િવલિંબત 
ઘન પદાથર્ ધરાવે છે અને રાસાયિણક પ્રદુષકો 
નિહં.  

 

એફઆરસી તરોનો અહવેાલ
િનયિમતપણે એડીબીને આપવામા ં આવે
છે. એડીબીએ પણ સીજીપીએલને કુલ 
અવિશ ટ ક્લોિરનની દેખરેખ રાખવાની
િવનતંી કરી છે. 
 
 
 
 
 
 
 

એડીબી એ સીજીપીએલને પ્રયોગશાળામાં
પ ૃ થકરણ ારા િફણના રાસયિણક
બધંારણની પિુ ટ કરવા જણા યુ ંછે. 

11: પાવર પ રયોજનાના ડ સલાઇનેશન લાટંમાથંી િવસજ ત થ ુ,ં ઉ ચ સલાઇન ાઇન, પાણીનો ાર /બદલાતા પીએચને વધાર  શક છે,  
માછલીઓને ૂર ભગાડ  શક છે. (ફ રયાદની કલમ સી.1.સામા ક3.- પી.5) 

 

પયાર્વરણીય આકારણી અહવેાલોએ િવસિ ત પાણીની 
ખારાશ (સલાઇિનટી) આકારી છે અને કોઇ પ્રિતકળૂ 
અસરોની ઓળખ કરી શકાઈ નથી. વિરત દિરયાઈ 
ઈઆઇએ એ પ્રિત હજાર (પીપીટી) 2-3 ભાગની વિૃ જ ય 
ખારાશ અંદાજી છે, અને તારણ કાઢ ુ ંછે કે ફેરફારનુ ં
તર િવ તારમા ંકુદરતી પિરવતર્નશીલતાની અંદર છે. 

દેખરેખના પિરણામો આકારણી સાથે સાત યતાપણૂર્ છે, 

અને બહાર નીકળતી નહરે નજીકના દિરયાઈ પાણીમા ં
ખારાશની કોઇ ન ધપાત્ર વિૃ  દશાર્વતા ંનથી.   
 
 

કાયર્નીિતઓ એડીબીને ડબ યબુી પીપીએએચને 
અનસુરવા કહ ેછે  ખારાશના સબંધંમા ંકોઈ જ િરયાતો 
ધરાવતી નથી  

 

સીજીપીએલ ખારાશના તરની દેખરેખ કરી
રહી છે. 

Disclaimer: This translation may be used for reference purposes only. In cases where any differences occur between 
the Gujarati version and the original English version, the English version shall prevail.
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એડ બીનો િતભાવ  વ  ુિવગતો/ રુાવા 
 

આગળ ધપી રહલા ંક ભિવ યના પગલા ં

12.  ઉ ણ કટ બિંધય વન પિત (મે વુ) અને ખાડ ને કુસાન (ફ રયાદની કલમસી.1.સામા ક3.- પી.4અને ફ રયાદની કલમ સી.1.પયાવરણીય1.- પી.7) 

 

ઉપગ્રહ ારા લેવામા ંઆવેલી છબીઓની તલુના કે  
2005 અને 2013મા ંલેવામા ંઆવી હતી, ઉ ણ કિટબધંીય 
વન પિતઓને કોઇ નકુસાન થયુ ંહોવાના પરુાવા 
આપતી નથી.  
 
 

ઉપગ્રહ ારા લેવાયેલી છબીના આધારે, પિરયોજના 
ારા િક્રક્સને થયેલા નકુસાન 10-12% મોઢવા િક્રકના 
મયાર્િદત િવ તારમા ંછે. બાધંકામ પ્રવિૃ ઓના ક્રમમા,ં 
સીજીપીએલ એ  (i) કટર સક્શન ડ્રે જરનો ઉપયોગ 
કય  છે ણે કાદવ વી સામગ્રીને એક તરતી 
પાઇપલાઇન ારા િકનારા પર િવસિ ત કરી હતી. (ii) 
કાદવને કાઢવાના સમયગાળાને શક્ય તેટલો લઘુ મ 
બના યો હતો, તેથી િક્રક પરની અસરોને યનુતમ કરી 
હતી.  
 
 

એસઈઆઇએ એ ડ્રેડ્િજંગની સભંિવત અસરને ઓળખી 
છે અને તેને ઘટાડવાના પગલા તરીકે પિરયોજના 
િવ તારમા ંપરુાણ માટે ખોદી કાઢવામા ંઆવેલ 
સામગ્રીના ઉપયોગની ભલામણ કરી હતી. મખુ્ય 
ડ્રેડ્િજંગ યોજના સીજીપીએલ ારા તૈયાર કરવામા ં
આવી હતી અને ડ્રેડ્િજંગ કાયર્ની શ આત પવૂેર્ 
એમઓઈએફ સમક્ષ રજુ કરી હતી.  

ઉપગ્રહ ારા લેવાયેલી તસવીરોને પિરિશ ટ 8 

તરીકે િબડવામા ંઆવી છે.  
 
 
 
 

ખેંચી કાઢવામા ંઆવેલ કચરા/કાદવની માત્રા 
અંદા  2.1 િમિલયન એમ3 હતી. ખેંચી 
કાઢવામા ં આવેલ સામગ્રીનો ઉપયોગ િપ્ર-

કિૂલંગ નહરે બધં અને બધંના સરંક્ષણમા ં
કરવામા ં આ યો હતો. બાકી બચેલા 
કાદવ/કચરાની સામગ્રીને સીઆરઝેડ 
િવ તારની બહાર થળ ગે્રિડંગથી લઈન ે
લાટં ગે્રડ તર સધુી વપરાશમા ં લેવામા ં
આવી હતી.   

ત્રાગડી ગામના માછીમાર લોકોએ ત્રાગડી 

બદંરની સામેની બાજુએ િનક્ષેપન ન યા 

હતા ંઅને િક્રક પર કચર/કાદવને ખસેડી 

જાળવણીની અને ત્રાગડી બદંર અને 

િવયરની વ ચેની ખાઈમા ંપ થરના 

િપિચંગની િવનતંી કરી હતી. એડીબી એ 

સીજીપીએલને આ બબતને સીએસઆર 

કાયર્ક્રમ સાથે જોડી દેવાની િવનતંી કરી છે.  

13.  
માછલીના ુરોને સભંિવત કુસાન; પ રયોજના એુસ ઈપીએ ારા યુો જત ટોચમયાદા કરતા ં2,000 ઘણી વધી ગઈ છે. (ફ રયાદની કલમ 
સી.1.સામા ક3.-પી.5) 

 

વિરત દિરયાઈ ઈઆઇએના તારણો સચૂવે છે કે 
પિરયોજના િવ તારને અડીને આવેલા તટીય પાણી 
મયાર્િદત દિરયાઈ ઉ પાદકતા ધરાવે છે. તે મોટાભાગે 
રેતાલ અને વન પિતથી વિંચત છે િસવાય કે અમકુ 
જગ્યાઓ પર ટી છવાયી ઉ ણ કિટબધંીય વન પિત, 

અને તે આિથર્ક રીતે મહ વ ધરાવતી માછલીની 
પ્રજાિતઓ અને સકવચોના સવંધર્ન અને િવ તરણ માટે 
જાણીતો નથી.  
 
 
 

 

એડીબી એ સીજીપીએલને ઇનટેક નહરેમાં
એ પિુ ટ કરવા માટે કે શુ ંઇનટેક નહરેમાં
માછલીના અંકુરણો પકડવામા ંઆવે છે કે
નિહં તેની દેખરેખ માટે નામાિંકત વતતં્ર
એજ સી ારા િવક દેખરેખ કરાવવા; અને 
જો તેમ હોય તો, સધુારા મક પગલા ંલેવા 
જણા યુ ંછે. 

Disclaimer: This translation may be used for reference purposes only. In cases where any differences occur between 
the Gujarati version and the original English version, the English version shall prevail.
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આ આકારણી એવુ ંસિૂચત કરે છે કે ઇનટેક નહરેમા ં
માછલીના અંકુરણોની કોઇપણ ન ધપાત્ર અથડામણ 
શક્ય નથી. જો કે, માછલીની અથડામણના જોખમને 
યનુતમ કરવા માટે, એસઈઆઇએ એ ઇનટેક નહરે 
પર વેગને 0.8મી/સે.;11 ની મયાર્દામા ંલાવી દીધો છે 
અને પિ પંગ ટેશનના ઇનલેટ ખાતે ક્રીનની જ ર 
દશાર્વી છે. 

 

પયાર્વરણ કાયર્નીિત12 મજુબ અનસુરવાના, ડબ ય ુ
પીપીએએચ ધોરણો, અંદર લેવામા ં આવતા ં પાણીની 
માત્રા પર કોઇ અંકુશો લાદતા નથી અથવા અંદર લેતા ં
માળખાઓના સબંધંમા ંકોઇ િવશેષ તકનીકીઓની જ ર 
ધરાવે છે મ કે યએુસ ઈપીએમા ં સિૂચત કરવામા ં
આવી છે તે. ન તો ડ યબુી પીપીએએચ એ અંદર 
આવતી નહરેમા ં અંદર આવતા વેગની કોઇ મયાર્દા 
સિૂચત કરી છે. 

 

સીજીપીએલ અ ય સરંક્ષણા મક અને 
શમન માટેના પગલાઓની યવા પણા 
અંગેની આકારણી માટે અ યાસ હાથ ધરી 
રહી છે, ઉ.ત.:  

 

(i) નહરેની સામે પ્રવાિહત પાણીના 
ક્રીનને થાિપત કરવા માટે;  

(ii) અંદર આવતી નહરેની સામે પાણીના 
ટ પદાર્ઓની થાપના માટે; 

અને/અથવા  

(iii) મ યમ પવન આંચકાની રચના 
માટે હવાના લા ટસર્ થાપવા માટે. 

 
 

સીજીપીએલ અને એડીબી યવહા  
પગલાઓના અમલીકરણને સિુનિ ત 
કરવા માટે અ યાસના પિરણામોની વધ ુ
ચચાર્ કરશે.   

14.  
કોલસાની કૂ એ ખોરાક, પીવાના પાણી અને ઘરોને પ ર હત કર ને, ુંડા-વાઢં ગામમા ંિવનાશ સજ  રહ  છે (ફ રયાદની કલમ સી.1.આરો ય 1. અને 

2.-પી.7-8) 

 

ટંુડા-વાઢં ગામને અસર કરતી કોલસાની ભકૂીના બે 
ોત છે: (i) ક વેયર બે ટ પ્રણાલી અને (ii) કો ડ 
ટોરેજ યાડર્.   

 
 

પિરયોજનાના મ ૂ યાકંન વખતે, કોલસાના પિરવહન 
માટે એક મેરી-ગો-રાઉ ડ (એમજીઆર) પ્રણાલીનો 
પ્ર તાવ કરવામા ંઆ યો હતો. એસઈઆઇએમા ંશમન 
માટેના યોગ્ય પગલા ંપરૂા ંપાડવામા ંઆ યા ંછે.  

 
 

યારે એમજીઆર પ્રણાલીને ટંુડા-વાઢં ગામ પાસેથી 
પસાર થતા ંબે ટ ક વેયરથી બદલવામા ંઆવી, યારે 
ક વેયર બે ટ હડૂના આવરણ અને હવાથી રક્ષણ 
માટેના સાધનો સિહત  
શમન માટે પગલાઓના એક નવા સપંટૂની જ ર પડી.    

 

 

એડીબીએ ટંુડા-વાઢં ગામ પર કોલસાની 
ભકૂીની અસરોના સબંોધન માટે 
સીજીપીએલને એક યવિ થત અિભગમને
અપનાવવા માટે જણા યુ.ં આમા ંઓળખી 
કાઢવામા ંઆવેલા કોલસાની ભકૂીના બ ે
ોતોના િનયતં્રણનો સમાવેશ થાય છે - 

(i) ક વેયર બે ટ પ્રણાલી અને 
(ii) કો ડ ટોરેજ યાડર્. 
પહલેી િચંતાના સબંોધન માટે, 

સીજીપીએલ હાલમા ંબાધંકામ અને ટ બુ 
ક વેયરના થાપનની તૈયારી કરી ર ુ ં
છે. 

                                                            
11 પછી એસઇઆઇએ 0.3મી/સેની પ્રવેશ ગિતને સદંભર્ તરીકે લે છે,  ને લખાણને લગતી ભલૂ ગણવામા ંઆવે છે. 
12  ટનોટ 7 જુઓ 
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આ પગલાઓની સરંચના ક વેયર પ્રણાલી પરથી 
કોલસાની ભકૂીના ઉ સ નને પયાર્ ત રીતે િનયિંત્રત 
રીતે કરી શકાય તે રીતે કરવામા ંઆવી. 
 
 

પિરચાલન દરિમયાન, ક વેયર પ્રણાલીના 
પિરચાલનના લીધે ટંુડા-વાઢં ગામ પર, કોલસાની 
ભકૂીની અસરો  જોવા મળી. 
 
 

ટોરેજ યાડર્માથંી  અને વયિંનિમર્ત વલનથી 
કોલસાની ભકૂીના ફ િુજટીવ ઉ સ નના િનયતં્રણ 
માટે, એસઈઆઇએને આવૃ  ટોરેજ યાડર્, કોલસાના 
ઢગલાની ઉંચાઈ પર 6 મી. નો અંકુશ, પાણીના 
છટંકાવ માટે િ પ્રંક્લસર્ સિહત સખં્યાબધં શમન 
પગલાઓની જ ર હતી. 
 
 

એડીબીએ કોલસાની ભકૂીના ઉ સ નને િનયિંત્રત 
કરવાની જ રનો વીકાર કય , અને સીજીપીએલન ે
જમણી બાજુની કૉલમમા ં િવગત કરાયેલા ં પગલા ં
લેવાની િવનતંી કરી. 

 

ટ બુ ક વેયરની થાપના પહલેા,ં
સીજીપીએલ વધારાના અ થાયી શમન
માટેના પગલાઓના અમલીકરણ માટે
સમંત થયુ ંછે, મા ંપરત ફરતા ંક વેયર
અને પરત ફરતા ંક વેયરની નીચે કે્રપર
પર ચોખ્ખાઈને સધુારવા માટે વૉશ
બોક્સનો સમાવેશ થાય છે.  

 
 

બીજી િચંતાના સબંોધન માટે, સીજીપીએલ
પિરયોજના ખાતે કોલસાના જ થાની
જ િરયાતને ઘટાડી રહી છે  કોલસાની
ઢગલીઓના ઉંચાઈના અંકુશના પ્ર ને
ઉકેલી શકાય અને તે કોલસાની ભકૂી
બનતી અટકાવવા કોલસાની ઢગલીઓ
ભીની હોય, એ સિુનિ ત કરવા માટે
વધારાના પાણીના વારાઓ લગાવી રહી
છે.   

 

એડીબીએ સીજીપીએલને, લિક્ષત હવાની
ગણુવ ાની દેખરેખ ારા એ નક્કી કરવા
માટે પણ જણા યુ ંછે કે ટંુડા-વાઢં ગામનો
ક્યો ભાગ કોલસાની ભકૂીથી પ્રભાિવત
થયો છે અને યા ંસધુી કોલસાની ભકૂીના
પ્ર નો ઉકેલ ન આવી જાય યા ં સધુી
ઉપચારા મક પગલા ં લાગ ુ કરવા માટે
પણ જણા યુ ંછે.  

 
 

એડીબીએ સીજીપીએલ ાર આ 
પ્રશનને અગ્રતાના ક્રમે ઉકેલવાની જ ર 
હોવાનો વીકાર કય  છે. એડીબી તે 
કારણસર ટલુ ંજ દી તે યવહા  રીતે 
તે અમલીકૃત  બને તે સિુનિ કત કરવા 
આ વધારાના પગલાઓની દેખરેખ 
રાખશે.  
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15.  
પ રયોજનામાથંી ઉડતી લાય એશ કુવણી માટ રાખેલી માછલીઓ પર, મીઠાના અગરો પર અને ખેતરોમા ંપડ છે (ફ રયાદની કલમસી.1.આરો ય 1. 

અને 2.-પી.7-8) 

  આ પિરયોજના પયાર્વરણ કાયર્નીિત હઠેળ 

જ રી એવા ંિવલિંબત રજકિણય પદાથર્ 

માટેના ઉ સ ન ધોરણોનુ ંપાલન કરી રહી 

છે,  ડ યબુી પીપીએએચ પર આધાિરત  

50 એમજી/એનએમ3 છે.  

બોઇલર ટેકમાથંી ઉ વતી લાય એશને યનુતમ 
બનાવવા અને િનયતં્રણ માટે સીજીપીએલ ારા 
અપનાવવામા ંઆવેલા પગલાઓમા ંસામેલ છે:  

(i) એશ માટે 10%, અને સ ફર માટે 1% થી 
વધે નિહં તેવી સામગ્રી સાથેના આયાતી 
કોલસાનો વપરાશ કરવો;   

(ii) પાવરનુ ંઉ પાદન કરતા ંદરેક એકમ માટે 
ઉ ચ ક્ષમતા ધરાવત ુ ંઈલેક્ટ્રો ટેિટક 
પ્રીસીિપટેટરનુ ં થાપન અને સતત ઉપયોગ 
કરવો;  

(iii) રજકણીય પદાથર્ અને ગેસ ધરાવતા ં
ઉ સ નોને િવક્ષેપ માટે બે 275 મીટરની 
બે ઢગલી બનાવવી; 

(iv) ; રાખ (એશ)ના સચંાલન, પિરવહન અને 
સગં્રહણ માટે બધં પ્રણાલીનો ઉપયોગ 
કરવો;  

(v) રગડાનુ ંપિરવહન અને તિળયાની રાખનુ ં
સગં્રહણ એશ પો ડમા ંકરવુ;ં અને  

(vi) .ઑનલાઇન ઑપેિસટી મીટર અને સતતપણે 
ઉ સ નની દેખરેખ રાખનારી પ્રણાલીની 
થાપના પહલેા ંએકમની કામગીરીની 
શ આતની તારીખથી જ કરવી થી 
ઉ સ ન ધોરણોની સાથેના અનપુાલનની 
દેખરેખ રાખી શકાય.  

અદાણી પાવર લાટંની નજીકનુ ંપિરવેશ 

હોવાથી લાય-એશના દૂષણના કોઇપણ 

ોતની ઓળખ કરવી જ રી છે. 

સીજીપીએલ ારા અપનાવવામા ંઆવેલા 

પગલાઓને જોતા,ં માછલીને સકુવવાના 

િવ તાર અને મીઠાના અગરમા ં

પિરયોજનાના કારણે લાય-એશની 

અસરોની શક્ર્યતા ઓછી છે.  

 

પિરયોજનામાથંીએ નીકળતી લાય-એશની 
અસરની માત્રા િનધાર્િરત કરવાનો એક 
માત્ર માગર્ હવાના િવક્ષેપણ નમનૂાનો 
અ યાસ છે  એડીબીએ સીજીપીએલને 
હાથ ધરવા ક ુ ંછે (આ પ્રકારના નમનૂાકૃત 
અ યાસ ઔ ોિગક હવાના પ્રદુષણ 
નમનૂાકરણના તજજ્ઞ પરામશર્કારો ારા 
હાથ ધરવામા ંઆવે છે).   

 

  રેિડયોએિક્ટવના કોઈ સભંિવત જોખમો 

જણાયા નથી.  

અણ ુઉજાર્ િવભાગ ારા જારી કરવામા ંઆવેલા 

રેિડયોએિક્ટવ પિરક્ષણ પ્રમાણપત્ર એવી પ ટતા કરે છે 

કે પિરયોજનામા ંઆવેલા એશ પૉ ડમાથંી એકિત્રત 

કરવામા ંઆવેલા લાય-એશના નમનૂાઓમાથંી 

િડર્યો યકુ્લાઇ સની સાદં્રતાઓ અણ ુઉજાર્ િનયમન બોડર્ 

ારા પ ટ કરવામા ંઆવેલી સરુિક્ષત મયાર્દામા ંછે. 

પોટાિશયમ-40 ની સાદં્રતા 100.3+/-6.6 Bq/Kgછે અને 

4000 Bq/Kg પર સયુોિજત સરુિક્ષત મયાર્દાની અંદર 

છે. રેિડયમ-226ની સાદં્રતા 58.13+/-5.0 Bq/Kg  છે 

અને 1000 Bq/Kg પર સયુોિજત સરુિક્ષત મયાર્દાની 

અંદર છે.  
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16.   હવાની ણુવ ામા ંબગાડ  હર આરો ય, િવશેષ પથી બાળકોમા ંઅસર કર છે (ફ રયાદની કલમ સી.1.આરો ય1.અને 2.-પી.7-8) 

 

એસઈઆઇએ પિરયોજના ારા ડબ યબુી પીપીએએચ 
ઉ સ ન ધોરણોના અનસુરણની અને હવાના 
િવક્ષેપણના નમનૂાકરણ ારા રા ટ્રીય પિરવેશ હવાની 
ગણુવ ાના ધોરણોના પાલનથી ખાતરીબ  થવાની 
જ િરયાતને જુએ છે  
 

ડબ યબુી પીપીએએચની ભ્ર ટ થયેલા એર-શે સ 
માટેની માગર્દિશર્કાઓ સાથે એસઈઆઇએમા ંપિરવેશી 
હવાની ગણુવ ાની સરખામણી દશાર્વે છે કે હવાની 
ગણુવ ાના તરો ભ્ર ટ થયેલા એર-શેડ માટેની ટોચ-

મયાર્દાની નીચે છે.  

 

એડીબી ારા પિરયોજનાને ટેકો આપવાનુ ંપ્રમખુ 
કારણ એ હત ુ ંકારણ કે ત ેભારતમા ંસપુરિક્રિટકલ 
ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને સૌ પ્રથમ શરુ 
થનાર ખાનગી પાવર લાં સમાથંી એક હતો ,  
સબિક્રિટકલ ટેક્નોલોજીની સરખામણીમા ં ઉ ચ 
કાયર્ક્ષમતા હાં લ કરી શકે છે, અને તેથી ચોક્ક્સ 
પ્રકારના ઉ સ નોને ધટાડી શકે છે મ કે CO2, 

NOX, SO2અને વધારામા ં પ્રિત એકમ પાવર 
ઉ પાદનમા ંરજકણીય ત વોમા ંઘટાડો ન ધાવે છે. 

વધમુા,ં ડબ યબુી પીપીએએચના ઉ સ ન 
ધોરણોને વળગી રહવેા માટે પિરયોજનાને 
પગલાઓ અને ટેક્નોલોજીસનો પિરચય 
કરાવવાની જ ર પડશે મ કે ઉ ચ કાયર્ક્ષમ 
ઈલેક્ટ્રો ટેિટક પ્રીિસિપટેટસર્, િન ન NOX,બનર્સર્, 
275 એમ ઉંચા ઢગલાઓ,  આગળ જતા ં
પિરવેશી SO2, NOX,અને રજકણીય િવ.ના 
તરોને ઘટાડશે. 

 

સીજીપીએલના િન ન કેલોિરિફક મ ૂ ય 
ધરાવતા કોલસાના ઉપયોગના પ્ર તાવની 
આગળ ધપી રહલેી આકારણીના 
સબંધંમા,ં એડીબીએ સીજીપીએલને હવાના 
પ્રદુષણના અ ય ન ધપાત્ર ોતો 
ધરાવતા ંએર-શે સને યાનમા ંરાખીને 
અ તન હવા િવક્ષેપણ નમનૂાકરણને હાથ 
ધરવા જણા યુ ંછે. આ નમનૂાકરણ હવાના 
પ્રદુષણમા ંપિરયોજનાના યોગદાનને 
નક્કી કરશે અને સાથે જ સીજીપીએલની 
પિરવેશી હવાની ગણુવ ાના સચંાલન 
માટેના પ્રયાસોને વેગવતં બનાવવામા ં
મદદ કરશે.  

17.  ગૂભ ય જળ પર અસર (ફ રયાદની કલમ સી.1.સામા ક7.-પી.6) 

 

પિરયોજનાના પાણીની માગંને િરવસર્ ઑ મોિસસ 
લાટં (દિરયાઈ પાણી) મારફત ખારા પાણીને મીઠું 
બનાવવાની પાણી ઉપરની પ્રિક્રયાઓ ારા, નમર્દા 
નદીમાથંી લવાતા પાણી ારા અને બોટ ડ પાણીની 
ખરીદી કરીને પરૂી કરવામા ં આવે છે. સીજીપીએલ 
અનસુાર, પિરયોજનામા ં ક્યારેય તેની સાઇટ પરથી 
ભગૂભીર્ય જળ કાઢવામા ંઆ યુ ંનથી, પરંત ુઆ પહલેા ં
પણ હવેાલ આપવામા6 આ યો હતો કે પિરયોજના 
થાિનક રીતે પાણીની ખરીદી કરી છે, અને તેને 
ભગૂભર્ જળમાથંી લાવવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં એ ન ધવામા ં
આ યુ ં છે કે પાઇપ ારા નમર્દા નદીમાથંી પાણીનો 
પરુવઠો જુન 2009મા ં ઉપલ ધ બ યો, અને રીવસર્ 
ઑ મોિસસ લાટં ઑગ ટ 2010મા ંકાયર્રત બ યો.  
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બાધંકામના તબક્કા દરિમયાન ભગૂભીર્ય જળની 
કોઇપણ અસરો (ટકરો ારા ભગૂભીર્ય જળ કાઢીને 
િવતરણ થતુ ંહોવાના લીધે)ને પછીના વષ  દરિમયાન 
કરવામા ંઆવેલ ભગૂભીર્ય જળના રીચા ને યાનમા ં
લેતા ં તે ચાલ ુ રહવેાની શક્યતા નથી. વધમુા,ં 
સીજીપીએલ ારા ભગૂભીર્ય જળના રીચા  માટે 
બાજુના ગામોમા ં ચેક ડેમોની રચના કરીને અનેક 
પગલાઓ ભરવામા ંઆ યા ંછે. તદુપરાતં, સીજીપીએલ 
ારા ભગૂભીર્ય જળના જલભરોના રીચા  માટે રેઇન 
વૉટર હાવેર્િ ટંગ યોજના બનાવી છે અને તેને કે દ્ર 
સરકારના કે ીય ભગૂભીર્ય પાણી બોડર્ ારા મા યતા 
આપવામા ંઆવી છે.  

  

18.  
બાગાયતી પર અસર: પાકોની ઉપજ બૂ જ નીચી ગઈ છે અને ખ ૂરના ઝાડોનો ઘણી સારણ લાઇનની નીચે અપ ય થઈ ર ોછે (ફ રયાદનીકલમ 
સી.1.સામા ક6.- પી.6 ) 

 

કોલસાની ભકૂીના અસરગ્ર ત િવ તારોને કોલસાન 
ટોરેજ યાડર્થી અને ક વેયસર્થી 1.5 થી 2 િકમી વધ ુ
અંતરે િવ તારી શકાય નિહં. આ અસર િવ તાર  જરાપ્રા, 
નવીનાળ અનેધ્રાબ સધુી િવ તરતા નિહં હોવાથી, 
કોલસાની ભકૂીના લીધે પાકમા ંઘટાડો અપેિક્ષત નથી.  
 
 

છોડ-પાન પર લાય-એશના િનક્ષેપણ અને SO2આ 
ગામોમા ંપાકને અસર કરી શકે છે કેમ કે આ બ ે 
પ્રદુષકો પિરયોજનાથી ન ધપાત્ર અંતરનો પ્રવાસ કરી 
શકવાની શક્યતા છે.  
 

પિરયોજના રજકણો ( લાય એશનુ ંપણ પ્રિતિનિધ વ 
કરે છે) અને SO2ના કડક ઉ સ ન ધોરણોનુ ંપાલન કરે 
છે. પિરયોજના એટલા માટે બાગાયતી પર ન ધપાત્ર 
અસર કરવાની શક્યતા ધરાવતી નથી.   
 

પાવર િગ્ર સ પ્રસારણ લાઇ સની માિલકી ધરાવે છે અને 
તેનુ ંસચંાલન કરે છે. પ્રસારણ લાઇ સ ારા પાક અને 
ઝાડ પરની કોઇપણ સભંિવત અસર માટેની જવાબદારી 
પાવર િગડની છે.   

 

પિરયોજના ડબ યબુી પીપીએએચના 
ઉ સ ન ધોરણોનુ ં અનપુાલન કરતી 
હોવાથી, કોઇ વધારાના શમન માટેના 
પગલાનંો ઇરાદો નથી. પિરયોજના 
િસવાય, તેમા ં લાય-એશ અને 
SO2ઉ સ નોના અ ય ોત છે  
જરાપ્રા, નવીનાલ અને ધ્રાબ ગામના 
એર-શે સને અસર કરે છે; અને – આ 
ગામોમા ંકોઇપણ િન ન બાગાયતી ઉપજ 
માટેના કારણો સિુનિ ત કરવા માટે - 

એક િવગતવાર અ યાસની જ ર છે  
હવાના પ્રદુષણના તમામ મોટા ોતોની 
અસરોની િવચારણા કરે.  
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19.  કોઇ થાિનક રોજગાર ન હ (ફ રયાદની કલમસી.1.સામા ક5.-પી.6) 

 

.સીજીપીએલએ એસપીઆરએસએસ અન ે
એસઈઆઇએમા ં દશાર્ યા મજુબના અપેિક્ષત 
પિરયોજનાના લાભો સાથે સાત યપણૂર્ થાિનકોને 
રોજગાર પરૂા ંપાડયા ંછે.    

 
 

એસપીઆરએસએસ જણાવે છે, તેમની આજીિવકાને 
સધુારવા થાિનક લોકો સાથે સીજીપીએલની 
સામેલગીરીના ભાગ પે 
 “પિરયોજનાનુ ં બાધંકામ અને કામગીરી યોગ્યતા 
પ્રા ત થાિનક વસિતને રોજગારની તકો પરૂી 
પાડશે”.  

 

એસઈઆઇએ જણાવે છે કે “ કામદારોની ભરતી 
મોટાભાગે શક્ય હશે યા ં સધુી આસપાસના 
ગામોમાથંી કરવામા ંઆવશે.” 

 
 

પનુવર્સન યોજના હઠેળ, સીજીપીએલ “બાધંકામ 
તબક્કા દરિમયાન અને કામગીરીના તબક્કા 
દરિમયાન યોગ્યતા ધરાવતા યિક્તઓને કુશળતાના 
આધાતે અગ્રતાના ધોરણે પિરયોજનામા ંપ્ર યક્ષ અને 
પરોક્ષ રોજગારીની તકો” પરૂી પાડશે. આ જ િરયાતનુ ં
પાલન કરવા માટે, સીજીપીએલ ારા થાિનકોના 
હાયિરંગ અને પચેર્િઝંગ લાન તૈયાર કય  છે.  

બાધંકામ દરિમયાન, થાિનકોના હાયિરંગ અને 
પચેર્િઝંગ લાનના અનસુધંાનમા,ં સીજીપીએલ 
રોજગારીની તકોને જાહરે જનતા સમક્ષ 
િવ તાિરત રીતે થાિનક સમદુાયો સધુી લઈ 
જવામા ંઆવી. બાધંકામ યારે તેની ટોચ પર 
હત ુ,ં 7,000 કામદારોમાથંી લગભગ 30% કામદારો 
ગજુરાતી હતા. થાિનક કામદારોની રોજગારી 
વધારવા માટે અને થાિનક ગ્રામજનોને 
ક ટ્રાકટસર્ તરીકે સામેલ કરવા માટે, 

સીજીપીએલએ ટંુડા-વાઢં ગામમા ંએક સામદુાિયક 
માિહતી કે દ્ર (સીઆઇસી)ની થાપના કરી છે 
ના ારા ફેિરયાઓ/િવકે્રતાઓ માટેની તકોની 

અને રોજગારીની ઉપલ ધતાની માિહતી 
સરળતાથી ગ્રામજનોને મળી રહી. સીજીપીએલએ 
કામની ઉપલ તા અને પ્રાિ ત/ ક ટાક્ટસ અંગેની 
સચૂનાઓને ગજુરાતી ભાષામા ં અનવુાદ સાથે 
પણ આ ત્રણ ગામોમા ં પણ મકૂી છે. વધમુા,ં 
સીઆઇસી ારા અરજીઓ પ્રા ત કરવામા ંઆવી 
છે અને તેને સબંિંધત સીજીપીએલ િવભાગોમા ં
મોકલી દેવામા ંઆવી છે.  
 

સીજીપીએલ નોકરીઓ અને નાના કામો પરૂા ં
પાડયા છે:  

 

(i) બાધંકામ દરિમયાન, ઓછામા ં ઓછા ં
850 થાિનક લોકોને; યારે 
પિરયોજનાથી અસરગ્ર ત 
પિરવારોમાથંી વધારાના 152 લોકોને 
ક ટ્રાક્ટસર્ મારફતે બાધંકામ તબક્કા 
દરિમયાન અને માચર્ 2012 સધુી 
રોજગારી પરૂી પાડવામા ંઆવી.  

 

(ii) કામગીરી દરિમયાન, સ ટે બર 
2013ની િ થિતએ, 1744 કામદારોમાથંી 
394 (23%) લોકોને પિરયોજના ારા 
રોજગારી આપવામા ંઆવે તેમાથંી 21 

લોકો ટુ ડા, વાધં, નાના ભાિડયા, 
ત્રાગડી અને મોટા કંડા ગ્રા સિહત 
થાિનક ગામોના હતા.ં 106  કામદારો 
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અને 223 કામદારો ગજુરાતના અ ય 
જી લામાથંી હતા.ં   
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20.  માદક પદાથ અને સલં ન નબળાઇઓ ક  ‘માનિસક દબાણ’ અ ભુવતા થળાતંર ત મ ૂર ારા લાવવામા ંઆવે છે તે થાિનક માણસને 

માદક પદાથની યસની બનાવે છે,  બાબત ઘર ુ ં હસામા ંપ રણમી છે (ફ રયાદની કલમ સી.1. સામા જક 8.- પી.6) 

  સમદુાયના આરોગ્ય અને સલામતીને પયાર્વરણ 

નીિતમા ંઆવરી લેવાયા નથી. આમ છતા ં

સીજીપીએલે ઇન લક્સ મેનેજમે જ લાન કે  

આઇએલએ ડએફએસ ઇકો માટર્ િલમીટેડ ારા 

બનાવવામા ંઆ યો છે તે પ્રા ત કરી લીધો છે.  
 

ઇન લક્સ મેનેજમે ટ લાન અનસુાર 

સીજીપીએલે મજૂરના અંતપ્રર્વાહની યવ થા 

કરવાના પગલા ંઅમલી બના યા છે અને 

કામદારોના કે પ િનયમો અને િનયમનો લાગ ુ

પાડયા હતા, મા ંપિરયોજનાના થળે અને 

કામદારોની સવલતમા ંમાદક પદાથર્ માટે શ ૂ ય 

સહનશીલતાનો સમાવેશ થાય છે. સલામતી 

રક્ષકો દરેક કામદારોનુ ંદરવાજા પર િનરીક્ષણ 

કરે છે અને થળ પર લાવવામા ંઆવતા કોઇ 

પણ માદક પદાથર્ને મજૂંરી આપતા નથી. જોકે 

સીજીપીએલ, સીજીપીએલના પિરસરની બહાર 

ખાનગી સાહસો ારા કરવામા ંઆવતા વેચાણ 

પર િનયતં્રણ લાદી શકે નહી.  

સીજીપીએલે આકાર ચેિરટેબલ ટ્ર ટને 

રો  ુહત ુ ંઅને તમાકુ અને માદક 

પદાથર્ની હાિનકારક સિહત અસર 

સરુક્ષા અને આરોગ્ય સબંિધત ટેવ પર 

સતકર્તામા ંવધારો કરવા માટે દરેક 

થળાતંરીત કામદારો માટે એક કાયર્ક્રમ 

રજૂ કય  હતો.  

 

21.  સી પીએલ ારા કરવામા ંઆવેલી અસર આકારણીને વતં ર તે તપાસવામા ંિન ફળતા; તાતાની પેટાકંપનીઓ ારા હાથ ધરવામા ંઆવી 

રહલી પયાવરણીય અને સામા ક અસરોમા ંરહલા સહજ હતસઘંષની તીતી કરવામા ંિન ફળતા; કોઇ પણ વતં  આકારણી હાથ 

ધરવામા ંિન ફળતા (ફ રયાદની કલમ સી.4.6.- પી.12-13; ફ રયાદની કલમ સી.4.3.- પી.11; ફ રયાદની કલમ ડ .3.1.- પી.14) 

  એડ બી ારા વાજબી યો ય સભંાળ હાથ ધરવામા ં
આવી હતી; પયાવરણીય અને સામા ક અસર 
આકારણીઓની સમી ા કરાઇ હતી; અને 
આકારણીઓ એડ બીની નીિત હઠળની 
જ રયાતોને સતંોષે છે તે ુ ંિનર ણ ક  ુહ ુ.ં 

નીિતમા ંકરજદાર પયાવરણીય અને સામા ક 
આકારણી અહવાલો હાથ ધરવા પડશે તેવી 
આવ યકતા દશાવવામા ંઆવી છે. નીિતઓ 
એડ બીના કરજદારને   

ટ સીઇ એ તાતા સ સની સં ણૂ 

મા લક ની પેટા-કંપની છે અને તેણે 

પ રયોજના માટ પયાવરણીય સર 

આકારણીઓ હાથ ધર  હતી. 
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  સબંિંધત પયાવરણીય અને સામા ક અસરો 

ત રક ર તે હાથ ધરતા અટકાવતી નથી.  

એડ બી હંમેશા સલાહકારો યો ય ર તે લાયક 

હોય અને અ ભુવ ધરાવતા હોય તેની કાળ  

રાખે છે. એડ બીને આ બાબત ટ સીઇની છે તેવી 

શકંા કરવા માટ કોઇ કારણ નથી.   

ટીસીઇ એ પયાર્વરણની દ્રિ ટએ કક્ષા એ 

પિરયોજનાઓ માટે ઇઆઇએ હાથ ધરવા 

માટેની એમઓઇએફ મા ય અનેક 

એજ સીઓમાનંી એક છે.  

 

22.  અસરો અને ભલામણ કરાયેલા ધુારા મક પગલાઓંની દખરખ રાખવા માટ વતં  અને સ મ દખરખ એજ સી રાખવામા ંિન ફળતા; 

અને તેની સામા ક અને પયાવરણીય રુ ાનીિતઓના દખરખ અ પુાલનમા ંિન ફળ; એસઇએનઇએસએ ખરાબ કામગીર  કર  હતી; 

તેના હવાલમા ંહક કતોની વતં  ર તે ચકાસણી કરવામા ંિન ફળતા;(ફ રયાદની કલમ ડ .3.2- પી.14; ફ રયાદની કલમ સી.4.6.- પી.12-

13) 

  નીિતઓ અનસુાર, સીજીપીએલ સમીક્ષાના 
િત્રમાિસક અને વાિષર્ક દેખરેખ અહવેાલો સપુરત 
કરે તેવુ ં એડીબી જ રી સમ  છે. એડીબીએ 
પિરયોજનાના થળનો વાિષર્ક સમીક્ષા હતે ુહાથ 
ધય  હતો,  2009, 2010, 2011, 2012 અને 
2013 (બીજી વખત)મા ં હાથ ધરાયા હતા. 
એડીબીએ સીજીપીએલના સરુિક્ષત દેખાવ અને 
દેખરેખની સમીક્ષા કરી હતી અને પ્રિતભાવ 
દશાર્ યો હતો.  

નીિતઓમા ં વતતં્ર દેખરેખ રાખતી એજ સીને 
રોકવામા ં આવે તેવી જ િરયાત દશાર્વવામા ં
આવી નથી (આ જ િરયાત એડીબી ારા કક્ષા 
એ પિરયોજનાઓના સબંધંમા ં 2009મા ં તેના 
સરુક્ષાનીિત િનવેદનમા ં રજૂ કરવામા ં આવી 
હતી.) 

એસઇએનઇએસ અહવેાલોમા ં િધરાણદારો 
(એડીબી સિહત) પાસેથી મળેલી માિહતીને 
પગલે સમય જતા ંસધુારો થયો છે. 

એડીબી એસઇએનઇએસના ઊંચી યોગ્ય 

સભંાળ સાથે દેખરેખ અહવેાલોની સમીક્ષા 

કરવાનુ ંચાલ ુરાખશે. 

23.  ુલાઇ 2012મા ં વતં  હક કત શોધનટ મ ારા ચેતવણી આપવામા ંઆવી હોવા છતા ંપગલા ંલેવામા ં ણીજોઇને અસરોનીઅવગણના 
અને િન ફળતા. (ફ રયાદની કલમ ડ .3.4.- પી.14) 

  પિરિશ ટ 10મા ંઆપેલ પરૂાવા બાબતે વતતં્ર 
હકીકત શોધ ટીમ ારા યક્ત કરાયેલી િચંતાની 
તપાસ કરવા માટે એડીબીએ ઓગ ટ 2012મા ં
વરીત પગલા ંલીધા હતા. 

એડીબી થાિનક સમદુાયોની િચંતાપર યાન 

કેિ દ્રત કરવા માટે સીજીપીએલ સાથે કામ 

કરવાનુ ંચાલરુાખવા માટે પ્રિતબ  છે.  
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 એડ બી િતભાવ વ  ુિવગતો / રૂાવો આગળ ધપી રહલા ક ભિવ યના પગલા ં

24. 

વૂ બાધંકામ, બાધંકામ, કામગીર ઓ, બનકાયરતતા અને બધં સ હતના મહ વના તબ ાઓ દરિમયાનમા ંમોટ  સં યાના જોખમો અને 

અસરો ુ ં ૃ થકરણ કરવામા ંિન ફળતા (ફ રયાદની કલમસી.1.2.- પી.4). 

 

પિરયોજનાના પવૂર્-બાધંકામ, બાધંકામ અને 
કામગારી તબક્કાઓ દરિમયાનના એડીબીના 
પ ૃ થકરણ પર ઉપર યાન યાન કેિ દ્રત કરાયુ ં
છે.  
 
 
 

િબનકાયર્રતતા અને બધં દરિમયાનમા ંજોખમો 
અને અસરોના સબંધંમા ંએડીબી અથવા 
કરજદારે નવી પિરયોજનાના સદંભર્મા ંતેમનુ ં
પ ૃ થકરણ કરવુ ંપડે તેના માટે નીિતઓમા ં
જ િરયાત દશાર્વવામા ંઆવી નથી. 
આંતરમાળખાકીય પિરયોજનાઓ ખાસ કરીને 
િનયિમત જાળવણી અને પનુઃવસન સાથે 
પિરયોજનાનુ ંલાબં ુઆયુ ય ધરાવે છે. 
િબનકાયર્રતતા અને બધંનુ ં યારે આ પ્રકારની 
યોજના તે સમયે િવગતવાર ઉપલ ધ માિહતીને 
આધારે જોઇ શકાય તેવી દેખાતી હોય યારે 
અસરકારક રીતે મુ યાકંન કરી શકાય છે. 
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યાખ્યાિયત શ દો 

એડીબી એિશયન ડેવલપમે ટ બે ક 

એએમ નીિત એડીબીની ઉ રદાિય વ કાયર્પ િતની કાયર્નીિત 2012 

બેઝલાઇન એસઆઇએ ધી બેઝલાઇન સોિશયલ ઇ પેક્ટ એસેસમે ટ િપ્રપેડર્ બાય સેવ 

સીજીપીએલ કો ટલ ગજુરાત પાવર િલમીટેડ 

સીઆરઝેડ કો ટલ રેગ્યલુેશન ઝોન 

ફિરયાદ એડીબી િવરુ  12 જુલાઇ 2013ના રોજ ફિરયાદીઓ ારા દાખલ કરાયેલી ફિરયાદો 

ફિરયાદીઓ 

ી ગ દ્રિસંહ ભીમજી જાડેજા, માસ ના સ ય 

ી હારુન સાલેમમદ કારા,  માસ ના સ ય અને  

ી ભરત પટેલ,  માસ ના સામા ય સિચવ 

યાપક ઇઆઇએ યાપક પયાર્વરણીય અસર આકારણી, ટીસીઇ ારા તૈયાર કરાયેલ 

પયાર્વરણ નીિત એડીબીની પયાર્વરણ નીિત (2002)  

નીિતઓ આઇઆર નીિત અને પયાર્વરણ નીિત 

આઇઆર નીિત એડીબીની અ વૈિ છક પનુઃ થાપન નીિત (1995)  

ઇન લક્સ  યવ થાપન યોજના આઇએલએ ડએફએસ ઇકો માટર્ િલમીટેડ ારા તૈયાર કરાયેલ ઇન લક્સ યવ થાપન યોજના 

થાિનક કામે રાખવાની અને ખરીદી 

યોજના 

આઇએલએ ડએફએસ ઇકો માટર્ િલમીટેડ ારા તૈયાર કરાયેલ થાિનક કામે રાખવાની અને ખરીદી 

યોજના 

પીસીપી નીિત એડીબીની જાહરે સદેંશા યવહાર નીિત (2005)  

સમદુ્રી ઇઆઇએ એનઆઇઓ ારા તૈયાર કરાયેલ સમદુ્રી પયાર્વરણીય અસર આકારણી  

એમએએસએસ માછીમાર અિધકાર સઘંષર્ સગંઠન 

એમઓઇએફ એ વાયનર્મે ટલ એ ડ િફશરીઝ િમિન ટ્રી 

એનઆઇઓ નેશનલ ઇિ ટટ ટુ ઓફ ઓશનોગ્રાફી 

પિરયોજના મુદં્રા અ ટ્રા મેગા પાવર પિરયોજના 

રાપીડ ઇઆઇએ ટીસીઇ ારા તૈયાર કરાયેલ વિરતપયાર્વરણીય અસર આકારણી 

રાપીડ મરીન ઇઆઇએ એનઆઇઓ ારા તૈયાર કરાયેલ વિરતસમદુ્રી પયાર્વરણીય અસર આકારણી 

પનુઃ થાપન યોજના  
સીજીપીએલ ારા તૈયાર કરાયેલ પનુઃ થાપન યોજના અને સ ટે બર 2008મા ંએડીબી ારા સમીક્ષા 

કરાયેલ 

સામાિજક આિથર્ક આકારણી અહવેાલ ટીસીઇ ારા ઓગ ટ 2006મા ંતૈયાર કરાયેલ સામાજીક-આિથર્ક આકારણી અહવેાલ 

સેવ સેલાઇન એિરયા વાઇટલાઇઝેશન એ ટરપ્રાઇઝ્િલમીટેડ 

એસઇઆઇએ સિંક્ષ ત પયાર્વરણીય અસર આકારણી 

એસઇએનઇએસ એસઇએનઇએસ ક સલટ ટસ ઇિ ડયા પ્રા. િલ 

એસપીઆરએસએસ એડીબી ારા તૈયાર કરાયેલ સિંક્ષ ત ગરીબી ઘટાડો અને સામાિજક યહૂરચના 

િહ સેદાર સામેલગારી માળખુ ં સીજીપીએલ ારા તૈયાર કરાયેલ િહ સેદાર સામેલગીરી માળખુ ં

ટીસીઇ ટીસઇ ક સ ટીંગ એિ જનીયસર્ િલમીટેડ 

ડ યબુી પીપીએએચ િવ  બે કની પ્રદૂષણ અવરોધન અને ઘટાડા હ તપિુ તકાતારીખ એિપ્રલ 1999  
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અંદર આવતી અને બહાર જતી નહરેોના મળૂભતૂ અને ખરેખર થાન દશાર્વતો નકશો 

 

 

 

 

 

 

 

(ન ધ)અંદર આવતી અને બહાર જતી નહરેોના મળૂભતૂ અને ખરેખર થાનબળજબરીપવૂર્ક લાદેલા છે અને તેનુ ંખરેખર માપ કાઢી શકાય તેમ નથી. 
િડજીટલગ્લોબ ઇ ક. નાકાયદાથી સરુિક્ષત સામગ્રીનો સમાવેશ થાય છે, તમામ હક્કો અનામત 
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પિરયોજનાની સરંચના દરિમયાન માિહતી પ ટતા પરામશર્કાર1 

અને િહ સેદારોની સામેલગીરીવાળી પ્રવિૃ ઓ 

 

                                                            
1સીજીપીએલ ારા ગજુરાતમા ંગજુરાતની સ ાવાર ભાષાનો ઉપયોગ કરીને અને પિરયોજનાના કમર્ચારીઓ કે ઓ ગજુરાતીમા ંકડકડાટ બોલી શકતા હતા તેમની 
મદદથી સમદુાયમા ં થાિનક ગ્રામવાસીઓ સાથે પરામશર્ન અને સામેલગીરી કરવામા ંઆવી હતી. સીજીપીએલ ટંુડા ઓિફસ ખાતે 9 કમર્ચારીઓ ધરાવે છે ઓ ગજુરાતી 
વાચંી, બોલી અને લખી શકે છે. હાલમા ંસીજીપીએલ સીઆર િવભાગ 10 કમર્ચારીઓ ધરાવે છે માથંી 9 ગજુરાતીઓ છે. થાિનક સં થાઓ અને નાગિરક સામાિજક 
સં થાઓ કે મનો અ યોસ ્અને સવેર્ક્ષણો હાથ ધરવા માટે સપંકર્ કરવામા ંઆ યો હતો તેમણે ક્ષેત્રીય કમર્ચારીઓને રોક્યા હતા, ઓ ક્યા ંતો ગજુરાતીઓ હતા અથવા 
તો ગજુરાતી કડકડાટ બોલી શકતા હતા.  

 

તારીખ પ્રવિૃ  

8 જૂન 2006 સીજીપીએલ (પીએફસી)એ િજ લા કલેક્ટરને જમીન સપંાદન કરવાની અરજી કરી  

14,18 ઓગ ટ 
2006   

પયાર્વરણીય અસર આકારણી સચૂનાક્રમાકં 60 (ઇ), 27 જા યઆુરી 1994ના પિરિશ ટ-1 સાથેના 

અનપુાલનમા,ં  ગજુરાતીમા ંપ્રકાિશત થયેલી ઇઆઇએની જાહરે સનૂાવણીની નોટીસ ( થાિનક 

અખબાર "ક છ િમત્ર") અને અંગે્રજીમા ં(ટાઇ સ ઓફ ઇિ ડયા) 
 

19 સ ટે 2006   

ઈઆઈએ જાહરે સનૂાવણી સરકારી રે ટ હાઉસ (સિકર્ટ હાઉસ) મુદં્રા ખાતે થઈ હતી. મા ં

સીજીપીએલ (પીએફસી)ના સીઇઓ, રા ય સરકારની એજ સીઓની બનેલી 11 સ યોની પયાર્વરણી 

જાહરે સનૂાવણી સિમિત અને પિરયોજનાના િવ તારની આસપાસના ગામડાઓ અને ઉ ોગોની 65 

યિક્તઓએ હાજરી આપી હતી 
 

20 સ ટે 2006   
ગજુરાતીમા ંિજ લા કલેક્ટર ારા જારી કરાયેલ જમીન સપંાદન કાયદા (એલએએ)ની કલમ 4 

હઠેળ જાહરે સચૂના(સદંભર્ ન.ં AM/2006/190/M/LKU /162006/1551/GH સાથે)  

2 ઓક્ટો 2006  

ગજુરાતીમા ંઅખબાર ચચંલમા ંઅને અંગે્રજીમા ંઇિ ડયન એક્સપ્રેસમા ંપ્રકાિશત થયેલા એલએએ 

કલમ 4 જાહરેનામુ ં
.  

10 ક્ટો 2006 
ટંુડા ગામ ખાતે યોજાયેલ ગ્રા ય સભા (ગ્રામ સભા). ગ્રા ય સભાને પગલે ગ્રામવાસીઓએ િજ લા 

કલેક્ટર અને જમીન સપંાદન અિધકારીને 12 ઓક્ટોબર 2006ના રોજ પત્ર સપુરત કય  હતો.  

17-19 ઓક્ટો 
2006   

ટંુડાના ગ્રામવાસીઓએ િજ લા કલેક્ટરની સામે 3 િદવસો સધુી ધરણા કરીને જમીન સપંાદનનો 

િવરોધ કય  હતો.  

19 ઓક્ટો 2006  

નાયબ િજ લા કલેક્ટરે ગ્રામવાસીઓને જણા યુ ંહત ુ ંકે વૈકિ પક જમીન પરૂી પાડી શકાઇ નથી અને 

જમીન સપંાદન માટે જાહરેનામા ક્રમાકં6 જારી કયુર્ં છે  92 જમીન લોટ કે  ટંુડાના 76 

પિરવારોને લાગેવળગે છે તેનુ ંસપંાદન કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં  

23 જા ય ુ2007  

પિરયોજનામા ંપોતાની જમીન ગમુાવનારા અનસુિૂચત જાિતના પિરવારો સાથેની બેઠક બાદ સમાજ 

ક યાણ અિધકારી, િજ લા પચંાયત ભ ૂ  િજ લા કલેક્ટરને જણા યુ ંહત ુ ંકે 9માથંી 3 માિલકો 

પોતાની જમીન વેચવા માટે તૈયાર ન હતા.  

21 માચર્ 2007   

પિરયોજના માટે વૈકિ પક જમીન પરૂી પાડવા િવશે ટંુડાની દરખા તની ચકાસણી કયાર્ બાદ, િજ લા 

કલેક્ટરે ટંુડા ગામને જણા યુ ંહત ુ ંકે વૈકિ પક જમીન પરૂી પાડી શકાઇ નથી અને તેથી સરકારે 

જમીન સપંાદન કરવા માટે કલમ 6 જાહરેનામુજંારી કરવાનુ ંનક્કી કયુર્ં છે.  
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   ોત:   સેલાઇન એિરયા વાઇટલાઇઝેશન એ ટરપ્રાઇસ િલમીટેડ. 2007. પાયાગત સામાિજક અસર આકારણી. નવે બર.અમદાવાદ. 

કો ટલ ગજુરાત પાવર િલમીટેડ. 2008, િહ સેદાર સામેલગીરી માળખુ.ં 

કો ટલ ગજુરાત પાવર િલમીટેડ. 2008 અંિતમ વળતર માળખુ ં

આઇએલએ ડએફએસ ઇકો માટર્ િલમીટેડ. 2008. ઘરગ થ ુસવેર્ક્ષણ અને આકારણી અ યાસની જ ર.મે. મુબંઇ. 
   કો ટલ ગજુરાત પાવર િલમીટેડ 2008. પનુઃવસન યોજનાસ ટે બર.મુબંઇ. 

. 

28 માચર્ 2007  

ટંુડા ગામના 76 પિરવારોને સબંિંધત 92 જમીન લો સમાથંી 181.70 હકે્ટર ટલી ખાનગી જમીન 

હ તગત કરવા માટે એલએએની કલમ 6 હઠેળ સચૂનાન ુપ્રકાશન (ન-ં

AM/2007/190/M/LKU/162006/1551/GH, સદંભર્ગજુરાત સરકારનુ ંરાજપત્ર).  

એિપ્રલ 2007  

પિરયોજનાની જાણ મળી રહ,ે પ્ર ો અને ફિરયાદોના જવાબ આપવા, સમદુાયોને સામા ય માિહતી 

પરૂી પાડવા માટે અને જમીન સપંાદન પ્રિક્રયા પણૂર્ કરવા માટે સીડીપીએલે ભજુમા ંકચેરીની 

થાપના કરી હતી. ભજુ પિરયોજના કચેરીએમકુવામા ંઆવેલા કમર્ચારીઓ પ ટ ગજુરાતી બોલી 

શકતા હતા.  

7 એિપ્રલ 2007  ટંુડા ગામ માટે િજ લા કલેક્ટર ારા ઘાસચારાની જમીન માટે તબિદલી હકુમો જારી કરવામા ં

13 એિપ્રલ 2007  

જમીન સપંાદન કાયદાની કલમ 6 હઠેળ નોટીિફકેશન–ટંુડા, મોટા કા ડાગરા અને નાના ભડીયા 

સિહતના સરપચંોને મામલતદાર અને તલાટી મારફતે, કલેક્ટર મારફતે જાહરેનામાપ્રા ત થયા 

હતા.  

14 મે 2007  મોટા કા ડાગરા ગામ માટે િજ લા કલેક્ટર, ક છ ારા જારી કરાયેલ ઘાસચારાની જમીનના 

10 જુલાઇ 2007  
ગામ ટંુડા માટે િજ લા કલેક્ટર, ક છ ારા સરકારી જમીન અને ઘાસચારીની 12 હકે્ટર જમીનના 

તબિદલી હકુમો 

27 ઓગ ટ 2007 

સીજીપીએલ/તાતા પાવર પ્રો ક્ટના િડરેક્ટર અને કમર્ચારીઓ ટંુડા ગામને મ યા હતા અને 

પિરયોજનાની િવગતો અને ખાનગી જમીન અને ઘાસચારાની જમીનોના સપંાદન સબંિંધત 

મુ ાઓની ચચાર્ કરી હતી. સરપચં અને િજ લા (ગામ ટંુડા)ના રાજકીય નેતાઓ સિહત આશરે 

300 પરુુષો અને મિહલાઓ હાજર ર ા હતા.  

10 સ ટે. 2007  
સીજીપીએલએ સપંાદન કરવામા ંઆવનારી ખાનગી જમીનની િકંમતની ચચાર્ કરી હતી. ટંુડા 

ગામની 30 યિક્તઓ 
  સાથે િજ લા તરના સરકારના મહસેલુ ખાતાના અને િજ લાના રાજકીય નેતાઓ પણ હાજર ર ા 

હતા.  
30ઓક્ટો.2007  સીજીપીએલે ખાનગી માિલકીના જમીન લોટોની એકરદીઠ િકંમતની અને કંપનીમા ંરોજગારી 

માટેની જ િરયાત, કુશળતા તાલીમ અને ગજુરાન કાયર્ક્રમો અને જળ પરુવઠાની િવનતંી માટે ટંુડા 

31ઓક્ટો.2007   સીજીપીએલએ ઘાસચારાની જમીન માટેના વળતર, પિરયોજનામાથંી કામની તકો, તેમના ગામને 

સભંિવત પ્રદૂષણ અસરોની ચચાર્ કરવા માટે ટંુડાના 48 ગ્રામવાસીઓને મળી હતી.  
નવે. 2007   સીજીપીએલ નાના ભડીયાના 12 યિક્તઓને મળી હતી અને જમીન જ િરયાત, પયાર્વરણીય અને 

સામાજીકઅસરો અને થાિનક અથર્તતં્ર પરની અસરોની ચચાર્ કરી હતી.  
નવે 2007  સીજીપીએલ મોટા કા ડાગરાની 14 યિક્તઓને મળી હતી અને ઘાસચારાની જમીન, આરોગ્ય, 

ગજુરાન અને થાિનક અથર્તતં્ર પર પિરયોજનાની અસરની ચચાર્ કરી હતી.  

નવે 2007   સીજીપીએ કોટડી બદંરની 7 યિક્તઓને મળી હતી અને પિરયોજનાની પયાર્વરણીય અને 

સામાજીક અસરોની ચચાર્ કરી હતી.
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મે ુ સ અને ખાડીઓ દશાર્વતા ઉપગ્રહના િચત્રો -2005 અને 2013 

માચર્ 2005 

 

િડજીટલગ્લોબ ઇ કની કોપીરાઈટ કરેલી સામગ્રીનો સમાવેશ થાય છે, તમામ હક્કો અનામત. 
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એિપ્રલ 2013 

િડજીટલગ્લોબ ઇ કની કોપીરાઈટ કરેલી સામગ્રીનો સમાવેશ થાય છે, તમામ હક્કો અનામત. 
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પયાવરણીય અને સામા જક આકારણી અહવાલો અને યોજનાઓની યાદ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પયાવરણીય અને સામા જક આકારણી અહવાલો 

દ તાવેજ તાર ખ 

  
સં ણૂ િશષક 

િતભાવમા ં
ઉપયોગમા ંલેવાતા 
અ ય િશષક 

  

લેખક  

2006 ઓગ ટ  
ઝડપીઝડપી પયર્વરણીય અસર 

આકારણી અ યાસ અહવેાલ  
ઝડપીરેિપડ ઇઆઇએ

ટીસીઇ ક સિ ટંગ એિ જનીયસર્ 
િલિમટેડ  

2006 ઓગ ટ 
સામાિજક-આિથર્ક આકારણી અ યાસ 
અહવેાલ  

સામાિજક-આિથર્ક 
આકારણી અહવેાલ  

ટીસીઇ ક સિ ટંગ એિ જનીયસર્ 
િલિમટેડ 

2007 જા ય ુ
ઝડપી સમદુ્રી પયાર્વરણીય અસર 
આકારણી  

ઝડપી સમદુ્રી 
ઇઆઇએ  

નેશનલ ઇિ ટટ ટુ ઓફ 
ઓશનોગ્રાફી 

2007 ઓગ ટ  
યાપક પયાર્વરણીય અસર આકારણી 
અ યાસ અહવેાલ 

યાપક ઇઆઇએ  
ટીસીઇ ક સિ ટંગ એિ જનીયર્ 
િલિમટેડ  

2007 ઓક્ટો.  
ઝડપી સામાિજક અસર આકારણી 
પરનો અહવેાલ  

ઝડપી એસઆઇએ  
સેલાઇન એિરયા વાઇટલાઇઝેશન 
એ ટરપ્રાઇસ િલિમટેડ  

2007 નવે.   
બેઝલાઇન સામાિજક અસર આકારણી 
પરનો અહવેાલ  

બેઝલાઇન 
એસઆઇએ  

સેલાઇન એિરયા વાઇટલાયઝેશન 
એ ટરપ્રાઇસ િલિમટેડ  

2007 નવે.  
સિંક્ષ ત પયાર્વરણીય અસર આકારણી 
અહવેાલ  

એસઇઆઇએ  કો ટલ ગજુરાત પાવર િલિમટેડ  

2007 નવે.  
પરૂક ઇઆઇએ, સિંચત વાય ુગણુવ ા 
આકારણી સિહત  

પરૂક ઇઆઇએ  
કો ટલ ગજુરાત પાવર િલિમટેડ 
અને િવશુ  એ વાયરોટેક  

2008 મે  
ઘરગ થ ુસવેર્ક્ષણ અને જ િરયાત 
આકારણી અ યાસ 

 
આઇએલએ ડએફએસ ઇકો માટર્ 
િલિમટેડ  

2009 ફે  ુ 
િડ ચા  નહરે માટે સમદુ્રી પયાર્વરણીય 
અસર આકારણી  

સમદુ્રી ઇઆઇએ  
નેશનલ ઇિ સ ટટ ટુ ઓફ 
ઓશનોગ્રાફી 

2009 સ ટે.  
હાઇડ્રોિલક િડઝાઇન એ ડ મોડેલીંગ 
અ યાસો (રજુઆત 1)  

 એચઆર િવલીંગફોડર્  

પયાવરણીય અને સામા જક યવ થાપન યોજનાઓ 

દ તાવેજ તાર ખ 

  
સં ણૂ િશષક 

િતભાવમા ં
ઉપયોગમા ંલેવાતા 

અ ય િશષક 

  

લેખક  

2008 જા ય ુ િહ સેદાર સામેલગીરી માળખુ ં  કો ટલ ગજુરાત પાવર િલિમટેડ 

2008 જા ય ુ આખરી વળતર યવ થાપન માળખ ુ  કો ટલ ગજુરાત પાવર િલિમટેડ  
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2008 જા ય ુ ટૂંકી પનુઃવસન યોજના (મસુ ો)   કો ટલ ગજુરાત પાવર િલિમટેડ 

2008 માચર્  અંતરપ્રવાહ યવ થાપન યોજના  
આઇએલ એ ડ એફએસ 
ઇકો માટર્ િલિમટેડ 

2008 મે  થાિનક િનયકુ્તી અને ખરીદી યોજના  
આઇએલ એ ડ એફએસ 
ઇકો માટર્ િલિમટેડ 

2008 સ ટે  ટૂંકી પઃુવસન યોજના (આખરી)  પનુઃવસન યોજના  કો ટલ ગજુરાત પાવર િલિમટેડ  

2008 ઓક્ટો.  
પયાર્વરણીય યવ થાપન યોજના-
બાધંકામ તબક્કો 
 

 કો ટલ ગજુરાત પાવર િલિમટેડ 

2010 એિપ્રલ  

પયાર્વરણીય યવ થાપન યોજના-
બાધંકામ તબક્કો 
  

 કો ટલ ગજુરાત પાવર િલિમટેડ  

2010 જુલાઇ 
મથકમાથંી આવતી નહરેની ખોદકામ 
યોજના  

 કો ટલ ગજુરાત પાવર િલિમટેડ 

2010 સ ટે.  
પયાર્વરણીય યવ થાપન યોજના-
કામગીરીનોનો તબક્કો 
 

 કો ટલ ગજુરાત પાવર િલિમટેડ  

2012 જુલાઇ  

પયાર્વરણીય યવ થાપન યોજના-
કામગીરીનો તબક્કો 
  

 કો ટલ ગજુરાત પાવર િલિમટેડ 

2012 િડસે.  
અંતપ્રર્વાહ નહરે માટે ખોદકામ 
જાળવણી યોજના  

 કો ટલ ગજુરાત પાવર િલિમટેડ  
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ફ રયાદ ઓ ારા ુ કલી (ઓ) અને ુ ા (ઓ) ઉકલવા માટના સારા ઇરાદા વૂકના ય નો પહલા 

1 જુલાઇ 2012             માસ1
 (એમએએસએસ)ની િવનતંીને પગલે તૈયાર કરાયેલ વતતં્ર ત ય શોધન ટીમનો અહવેાલ.અને અને જૂન 2012 

(આઇએફએફટી અહવેાલ) કે  એડીબીના કાયર્રત િવભાગ ારા મેળવવામા ંઆ યો હતો. આઇએફએફટી એ એડીબીને 

આઇએફએફટી અહવેાલના તારણો પર પ્રિતભાવ આપાવા માટે પેનલ ચચાર્ માટે આમતં્રણ આ યુ ંહત ુ,ં 3 જુલાઇ 2012ના 

રોજ યોજાનાર હતી.  
 

2 જુલાઇ 2012      એડીબીએ આઇએફએફટી સામે એમ કહતેા પ્રિતભાવ આ યો હતો કે એડીબી ટૂંકી નોટીસના કારણે પેનલ ચચાર્મા ંભાગ લઇ 

શકે તેમ નથી. એડીબીએ આઇએફએફટી અહવેાલની સમીક્ષા અને તારણોમા ંનજર નાખવાનો પોતાનો ઇરાદો યક્ત કય  

હતો.  
 

3 જુલાઇ 2012      કોમલા રામચદં્ર, ઉ રદાિય વ કાઉ સેલના એટનીર્ (સાન ફ્રાિંસ કો િ થત, યએુસએ) ારા મોકલવામા ંઆવેલા ઇમેઇલ (અંગે્રજી 

ભાષાતંર સાથે) ત્રાગડી બદંર અને સલાયા ગામની માછીમારી પ્રજા ારા સહી કરેલ ગજુરાતીમા ંપત્ર એડીબીએ પ્રા ત કય  

હતો. તે પત્ર 25 જૂન 2012નો હતો અને તેમા ં ી ભરત પટેલ (માસના સિચવ અને ફિરયાદીઓમાનંા એક)ને નકલ 

મોકલવાની સાથે કુ. કોમલ રામચદં્રને પ્રિતભાવ આપવાની એડીબીને િવનતંી કરવામા ંઆવી હતી. એડીબીએ કુ કોમલા 

રામચદં્રને એક જ િદવસમા ંપ્રા ત કયાર્ન ુ ંસમથર્ન આ યુ ંહત ુ ંઅને પોતાના પ્રિતભાવ ી ભરત પટેલને મોકલી આ યા હતા. 

11 જુલાઇ 2012  એડીબીએ સબિંધત લોકોને મળવાની યોજનાનો સકેંત આપતા કુ. કોમલા રામચદં્રને ઇમેઇલ મોક યો હતો (એક નકલ ી 

ભરત પટેલને મોકલાવી હતી). 

17 જુલાઇ 2012 કુ. કોમલાએ હવે પછીના સ તાહ ેશક્ય તારીખોનુ ંસચુન કરવા સાથેની આશાનો િનદશ કરતા એડીબીને પ્રિતભાવ આ યો 

હતો. એડીબીએ સમાન િદવસે પ્રિતભાવ આ યો હતો (એક નકલ ી ભરત પટેલને મોકલાવી હતી) અને 7-8 ઓગ ટ 2012 

માટે પોતાની પસદંગી યક્ત કરી હતી. 

30 જુલાઇ 2012 એડીબીએ કુ. કોમલા રામચદં્રને યાદ અપાવતો ઈ-મેઈલ મોક યો હતો મા ંએડીબીને 7-8 ઓગ ટે (એક નકલ ી ભરત 

પટેલને મોકલાવી હતી) મળવા માટે સબંિંધત લોકોની હાજરીની ખાતરી આપવા િવનતંી કરી હતી.  

31 જુલાઇ 2012 કુ. કોમલા રામચદં્રએ એડીબીને એવુ ંદશાર્વતો ઇમેઇલ (એક નકલ ી ભરત પટેલને મોકલાવી હતી) મોક યો હતો કે 

સબંિંધત લોકો એડીબીની ટીમને 7-8 ઓગ ટના રોજ રમઝાનને કારણે મળી શકશે નહી  ઓગ ટની અંિતમ તારીખો સધુી 

ચાલવાનો છે .તેમણે એવો સબંિંધત લોકો સાથે પરામશર્ કરવાનો ઈરાદો યક્ત કય  હતો અને શક્ય તેટલુ ંઝડપી એડીબી 

સમક્ષ પરત થવા જણા્ ય ુ ંહત ુ.ં યારબાદ, કુ. કોમલા રામચદં્રએ એડીબી સાથે કોઈ સપંકર્ સા યો નથી.  

6-10 ઓગ ટ 2012 એડીબીએ (i) આઇએફએફટી અહવેાલ અને (ii) ઉ રાદાિય વ કાઉ સેલ ારા મોકલવામા ંઆવેલા પત્રમા ં  િચંતાઓ યક્ત 

કરવામા ંઆવી હતી તેની ચચાર્ કરવા એડીબીએ મુ દ્રામા ંપોતાના િમશનને મોક યુ ંહત ુ.ં એડીબીએ માસ અને એડીબી વ ચે 

બેઠક ગોઠવવા માટે ી એહમદ િલયાઝ (માસના પ્રમખુ)નો સપંકર્ કય  હતો.  

8 ઓગ ટ 2012 એડીબીનુ ંિમશન ી ભરત પટેલ અને ી એહમદ ઇિલયાઝ સિહતના માસના પ્રિતિનિધઓને ભદ્રે ર ખાતે મ યુ ંહત ુ.ં  

30 નવે. 2012 ી ભરત પટેલ ેપિરયોજના પરની િચંતાઓ દશાર્વતો એડીબીને ઈ-મેઈલ મોક યો હતો.. આ ઈ-મેઈલઈ-મેઈલ ી ભરત 

પટેલ અને ી હારુન સેલ કારા અને ી ગ દ્રિસંહ જાડેજા ારા સયંકુ્ત રીતે મોકલાયો હતો. ઇમેઇલમા ંરહલેી માિહતી 23 

ઓગ ટ 2013ની હતી.  

11 િડસે 2012 એડીબીએ એવો પ્રિતભાવ આ યો હતો કે ી ભરત પટેલ એવુ ંદશાર્વે છે કે એડીબી ઉભા કરવામા ંઆવેલા મુ ાઓ પર વે 

નજર નાખી રહી છે અને તેમને ટૂંક સમયમા ંજવાબ આપશે.  

15 ફે  ુ2012 એડીબીએ ી ભરત પટેલને એવ ંસચુવતો ઇમેઇલ કય  હતો કે 4 માચર્ 2013 દરિમયાનની બેઠકમા ંઊભી કરવામા ંઆવેલી 

િચંતાઓની ચચાર્ કરશે.  

18 ફે  ુ2012 ી ભરત પટેલે એવી ખાતરી આપતા પ્રિતભાવ આ યો હતો કે તેઓ 4 માચર્ના રોજ િદ હીમા ંએડીબીના િમશનને મળી 

શકશે. 

                                                            
1 આઇએઇએઇટી અહવેાલનુ ંપ ૃ ઠ 5. 
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19 ફે  ુ2012 એડીબીએ ી ભરત પટેલે પ્રિતભાવ આ યો હતો કે િમશન િદ હી આવી શકશે અને મુ દ્રામા ં6 અથવા 7 માચેર્ બેઠક માટેની 

િવનતંી કરી હતી.  
23 ફે  ુ2013 એડીબીએ 6 અને 7 માચર્ની બેઠકની ખાતરીની િવનતંી કરતા ી ભરત પટેલને પનુઃ યાદ અપાવી હતી. 

4 માચર્ 2013  એડીબીને ી ભરત પટેલ પાસેથી કોઇ પ્રિતભાવ મ યો નહી હોવાથી એડીબીએ ી ભરત પટેલને શક્ય વૈકિ પક તારીખનુ ં

કહતેો વધ ુઈ-મેઈલ મોક યો હતો ( મ કે એડીબીના 5 કમર્ચારીઓ માટે ટૂંકી નોટીસ િમશનમા ંહાજર રહવેાનુ ંઅ યવહારુ 

હત ુ)ં 

5 માચર્ 2013 ી ભરત પટેલે એમ કહતેા પ્ર યુ ર આ યો હતો "બેઠક માટેની તારીખ 7 માચર્ નક્કી છે ". એડીબીએ એવો પ્રિતભાવ આ યો 

હતો કે ી ભરત પટેલના પ્રિતભાવના અભાવે, એડીબીને િમશન રદ કરવાની જૂર હતી, કેમ કે ટૂંકી નોટીસના પિરણામે 7 

માચર્ના રોજ મળવાનુ ંશક્ય ન હત ુ.ં  

2 એિપ્રલ 2013  એડીબીએ ી ભરત પટેલન એવુ ંસચુન કરતો ઇમેઇલ મોક યો હતો કે મુ દ્રામા ં25 એિપ્રલ 2013ના રોજ બેઠક છે. 

9 એિપ્રલ 2013 ી ભરત પટેલે એડીબીના પ્રિતભાવ સામે ભારે િનરાશા યક્ત કરતો પ્રિતભાવ આ યો હતો. તેમણે જણા યુ ંહત ુ ંકે "હવે આ 

પ્રિક્રયામા ંસમાવવા માટે કોઇ મુ ો હોય તેવુ ંઅમને લાગત ુનથી. તેથી અમે તમને આ ફિરયાદ શક્ય એટલી ઝડપથી 

સીઆરપીને તબિદલ કરવાની િવનતંી કરીએ છીએ. " 

11એિપ્રલ 2013 એડીબીએ સમજણ આપતા જણા યુ ંહત ુ ંકે એડીબી િમશન તેમને 7 માચર્ના રોજ મળી શકે તેમ નથી કેમ કે ી ભરત પટેલે 

પરૂતા સમયગાળામા ંબેઠકની ખાતરી આપી ન હતી (એડીબીએ પનુઃયાદો અપાવવા છતા પણ). એડીબીએ વધમુા ં ી ભરત 

પટેલને જણા યુ ંહત ુ ંહત ુ ંકે ડીબી િમશન (એડીબીના િડરેક્ટર સિહત)2 6 એિપ્રલ 2013ના રોજ મુ દ્રાની મલુાકાત લેશે.  
 

15 એિપ્રલ 2013  ી ભરત પટેલે મુ દ્રામા ં26 એિપ્રલની બેઠકની ખાતરી આપી હતી એડીબીએઆભાસ યક્ત કય  હતો અને પસદંગીના થળ 
અન ેસમય માટે ક ુ ંહત ુ.ં  

 
23-27 એિપ્રલ 2013  એડીબીએ  (એડીબીના િડરેક્ટર સિહત) મુ દ્રા ખાતે એક િમશનનુ ંઆયોજન કયુર્ં હત ુ.ં  
 
23 એિપ્રલ 2013 એડીબીએ ી ભરત પટેલને બેઠકનો સમય અને થળ નક્કી કરવા માટે પનુઃ યાદ અપાવી હતી. 
 
25 એિપ્રલ 2013 ી ભરત પટેલે બેઠકના સમય અને થળનુ ં26 એિપ્રલે સમથર્ન આ યુ ંહત ુ.ં એડીબીએ સમથર્ન અને આભાર સાથે પ્રિતભાવ 

આ યો હતો.  
 
26 એિપ્રલ 2013 એડીબી િમશન ભદ્રે ર ખાતે ી ભરત પટેલ સિહત માસના પ્રિતિનિધઓને મ યુ ંહત ુ.ં તેજ િદવસે ભરત પટેલે એમઓઇએફ 

ારા અદાણી પોટર્ પરનો એડીબી િમશનને અહવેાલ મોક યો હતો. 
 

27 એિપ્રલ 2013 એડીબીએ ી ભરત પટેલને આભાર યક્ત કરતો પ્ર યુ ર વા યો હતો.  

2 મે 2013 એડીબીએ વધમુા ં ી ભરત પટેલને બેઠકમા ંહાજર રહવેા બદલ આભાર માનતો ઇમેઇલ મોક યો હતો અને તમની સાથે વધ ુ

સામેલગીરીનુ ંવચન આ યુ ંહત ુ.ં  

20 સ ટે. 2013 એડીબી ઉ રદાિય વ કાયર્પ િત ફિરયાદ પ્રા ત કરતા અિધકારીએ માસ ( ી ભરત પટેલ, ી હારુન સેલ કારા અને 

ગ દ્રિસંહ જાડેજા)ની ફિરયાદ ન ધી હતી.. 

21 સ ટે 2013 એડીબીએ ી ભરત પટેલને એવી જાણ કરતો ઇમેઇલ મોક યો હતો કે એડીબીનુ ંહવે પછીનુ ંમુ દ્રા ખાતેનુ ંઆયોિજત િમશન 

21 ઓક્ટો અથવા 27 ઓક્ટ 2013ના દરિમયાન છે. 

27 સ ટે 2013 એડીબીએ ી ભરત પટેલને જાણ કરી હતી કે એડીબીને તેમને 24-25 ઓક્ટો. 2013ની આસપાસ મળવાનુ ંગમશે. ી ભરત 

પટેલ આ િદવસોમા ંપોતાની ઉપલ ધતાની ખાતરી આપી હતી.  

17 ઓક્ટો. 2013 ફિરયાદા પ્રાિ તકતાર્ અિધકારીએ સીઆરપી સમક્ષ ફિરયાદને આગળ ધપાવી હતી. 

22-28 ઓક્ટો.2013  એડીબીનુ ંિમશન મુ દ્રા ખાતે હાજર ર ુ ંહત ુ.ં  

26 ઓક્ટો. 2013 એડીબીનુ ંિમશન ભદ્રે ર ખાતે ી ભરત પટેલને મ યુ ંહત ુ.ં 
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