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I. પ�રચય 

 
1. ત્રણ વ્ય�ક્ત દ્વારા 17 ઑક્ટોબર 2013ના રોજ લોન 2419-આઇએનડ�: �ુદં્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પ્રો�ક્ટ ઇન 

ઇ�ન્ડયા (પ્રો�ક્ટ)ની અ�પુાલન સમીક્ષા માટ�ની િવનતંી ફાઇલ કરવામા ં આવી હતી �માથંી એક વ્ય�ક્ત પ્રો�ક્ટ 

અસરગ્રસ્ત માછ�માર સ�દુાયનો પ્રિતિનિધ છે. ADB બોડર્ ઓફ �ડર�ક્ટસર્ (બોડર્)એ અ�પુાલન સમીક્ષા સિમિત 

(સીઆરપી)ને પ્રો�ક્ટની અ�પુાલન સમીક્ષા હાથ ધરવા માટ� 17 �ન્�આુર� 2014ના રોજ અિધ�ૃત કર�. સીઆરપી 

એ માચર્ 2015 મા ંતેનો અ�પુાલન સમીક્ષા પરનો �િતમ અહ�વાલ બોડર્ને મોકલ્યો હતો. બોડર્ દ્વારા માચર્ 20150

1  ના 

રોજ સીઆરપી અહ�વાલને ધ્યાને લેવામા ં આવ્યો હતો. જવાબદાર તતં્રની નીિત (એએમપી) 2  2012 અ�સુાર 

અ�પુાલનની સમીક્ષા હાથ ધરવામા ંઆવી હતી. 
 

2. સેફગાડર્ પોલીસી સ્ટ�ટમેન્ટ (પયાર્વરણ) અને પ�બ્લક કમ્�િુનક�શન પોલીસી (પીસીપી)ના �બનઅ�પુાલનના 

િનષ્કષ�ના પ્રિતભાવમા ં પ્રો�ક્ટ માટ� જવાબદાર ઓપર�શન્સ િવભાગ પ્રાઇવેટ સેક્ટર ઓપર�શન્સ �ડપાટર્ મેન્ટ 

(પીએસઓડ�)એ ઉપચારક પગલાઓની એક �પર�ખા ઘડ� કાઢ� �ને 27 મે 2015ના રોજ સીઆરપીને મોકલવામા ં

આવી હતી. આ ઉપચારક કાયર્ યોજના (આરએપી) પ્રો�ક્ટને ADB ઓપર�શનલ નીિતઓ અને કાયર્ર�િતઓના 

અ�પુાલનમા ંલાવવા માટ� પગલા ં�રૂા પાડ� છે. આરએપીને 24 �ૂન 2015ના રોજ બોડર્ દ્વારા મ�ૂંર� આપવામા ંઆવી 

હતી.3 
 
3. આ પ્રો�ક્ટ માટ� ઉપચારક પગલાના અમલ પર સીઆરપીનો આ ત્રીજો વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ �રપોટર્  છે. 

એએમપીના ફકરા 192 �જુબ, સીઆરપી અ�પુાલનને લગતા બોડર્ દ્વારા મ�ૂંર કરાયેલા ઉપચારક પગલાના ADB 

મેનેજમેન્ટ દ્વારા અમલ પર નજર રાખશે અને પ્રો�ક્ટને ADBની ઓપર�શનલ પોલીસીઓ અને પ્રોિસઝસર્ના 

અ�પુાલનમા ં લાવવામા ં આવ્યો છે તે �િુનિ�ત કરશે. બોડર્ દ્વારા ચો�સ �ચુના ના આપવામા ં આવે ત્યા ં �ધુી, 

સીઆરપી આરએપી પર બોડર્ના િનણર્યથી 3 વષર્ �ધુી ઉપચારક પગલાના અમલ�ુ ં વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ કરશે. 

સીઆરપી ADB મેનેજમેન્ટના પગલાઓ�ુ ં મોિનટ�ર�ગ કર� છે. તે પ્રો�ક્ટના ઋણધારક ક� અમલ એજન્સીઓના 

પગલા�ુ ંમોિનટ�ર�ગ કરતી નથી.  
 

II. પ્રો�ક્ટ�ુ ંવણર્ન 
 
4. આ પ્રો�ક્ટ એક કોલસા પર આધા�રત િવ�તુ પ્લાન્ટ છે, � �પુર�ક્ર�ટકલ ટ�ક્નોલૉ�નો ઉપયોગ કર� છે અને 

તેની �ુલ ઉત્પાદન ક્ષમતા 4,000 મેગાવોટ (મે.વો.) છે. તે ભારતના �જુરાત રા�યમા ંકચ્છ �લ્લામા ંઆવેલ �ુદં્રા 

તા�કુાના �ડૂા અને વાધં ગામની ન�ક �બલ્ડ-ઓવન-ઓપર�ટ ધોરણે બાધંવામા ંઆવ્યો હતો. આ પાવર પ્લાન્ટ 800 

મેગાવોટના પાચં એકમો ધરાવે છે. �ુલ પ્રો�ક્ટ ખચર્ આશર� $ 4.14 �બ�લયન �ટલો છે, �મા ં $ 450 િમ�લયન 

સરકારની ગેરંટ� વગર ADBના સામાન્ય �ડૂ� સ્રોતોમાથંી કોસ્ટલ �જુરાત પાવર �લિમટ�ડ (સી�પીએલ) દ્વારા 

                                                
1  Compliance Review Panel (CRP). 2015. ભારતમા ં�ુદં્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પ્રો�ક્ટ (Asian Development Bank લોન 2419), 9 

માચર્ 2015 ના રોજ અ�પુાલન સમીક્ષા પેનલની િવનતંી ન.ં 2013/1 પર �િતમ �રપોટર્ . ઉપલબ્ધ છે 
https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/Mundra-CRPFinalReport-7Apr2015.pdf/$FILE/Mundra-
CRPFinalReport-7Apr2015.pdf. 

 
2  Asian Development Bank ADB 2012 જવાબદાર�ઓની પ્રણાલી નીિત. મનીલા 
3 ADB ��ૂચત �ધુાર�લી કાયાર્ત્મક યોજના : ભારત: �ુદં્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પ્રો�ક્ટ, � અહ� ઉપલબ્ધ છે 

https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/R44-
15%20(as%20posted%203%20July%202015).pdf/$FILE/R44-15%20(as%20posted%203%20July%202015).pdf 
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લેવાયેલી લોન હતી. 4 આ રકમમાથંી, $ 200 િમ�લયન એક સહકાર� લોન છે, �મા ં�મીન ભાગીદાર� કરાર હ�ઠળ 

આયાત-િનકાસ બેન્ક ઓફ કો�રયા (કો�રયા એક્ઝીમ બ�ક) છે. ખાનગી ક્ષેત્ર લોન ADB બોડર્ દ્વારા 17 એિપ્રલ 2008ના 

રોજ મ�ૂંર કરવામા ંઆવી હતી. સી�પીએલને �ુલ 351.18 કરોડ ડોલર ADB લોન 2419 માટ� ન�� કરાયેલી રકમ 

હ�ઠળ �કુવાયેલા હતા. પ્રો�ક્ટ માટ� વધારા�ુ ં િધરાણ ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ કોપ�ર�શન (આઇએફસી), કો�રયા 

એ�ક્ઝમ બેન્ક અને સ્થાિનક બેન્કોમાથંી આવે�ુ ંછે.  
 
5. પ્રો�ક્ટ કચ્છના અખાતથી 1.5 �કલોમીટર (�કમી) �ૂર આવેલો છે. કચ્છના અખાતને ઘણી વખત તેના છ�છરા 

પાણી અને ઇન્ટરટાઇડલ ઝોન, મ�ગ્રોના જગંલોના પટ્ટા અને કોરલ્સને કારણે “ઇકોલો�જકલ િમરાકલ” તર�ક� વણર્વામા ં

આવે છે. 5  તા�તરમા,ં અખાતને સમાતંર કોસ્ટલ ઝોન ઝડપી ઔદ્યો�ગક�કરણના ક્ષેત્રમા ં િવકસ્યો છે. 2007 અને 

2012ની વચ્ચે પયાર્વરણ અને વન મતં્રાલય (એમઓઇએફ)એ પાવર પ્લાન્ટ ક્ષમતામા ં 19,181 મેગાવોટ માટ� 

પયાર્વરણીય મ�ૂંર� આપી હતી.6 વ�મુા ં�જુરાતમા ંપો�્ર્સના િવસ્તરણ માટ� અનેક મ�ૂંર�ઓ આપવામા ંઆવેલી છે. 

એવી દલીલ કરાઇ રહ� છે ક�, આ િવકાસો, ભેગા મળ�ને, “પયાર્વરણ પર તેમજ માછ�મારોની આ�જિવકા પર પણ 

પ્રિત�ૂળ અસર કર� શક� છે” 7  ઔદ્યો�ગક�કરણે કચ્છના અખાતમા ં પયાર્વરણ પર તેની માનવામા ંઆવેલી હાિનકારક 

અસરને કારણે �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્તર� વ્યાપક ધ્યાન ખ�ચ્�ુ ંછે. 8 
 
6.  સી�પીએલ પ્લાન્ટ�ુ ં િનમાર્ણ �ંુડા અને વાઢં ગામ ન�ક, ગ્રામજનોના પ�ધુનના ગોચર માટ� વપરાતી 

જમીન પર અને અદાણી કોલ પાવર પ્લાન્ટથી લગભગ 2 �કમી �ૂર થયે�ુ ંહ� ુ.ં 2009થી 2012 �ધુી કામગીર� શ� 

કરતા, અદાણી પ્લાન્ટ 4,620 મેગાવોટની �ણૂર્ કક્ષાની સચંાલન ક્ષમતા ધરાવે છે અને �પુર�ક્ર�ટકલ ટ�ક્નોલો�નો 

ઉપયોગ કરતો નથી. સી�પીએલ પ્લાન્ટ તેના કોલસાને ઉતારવા માટ� અદાણી પોટર્ના વેસ્ટ પોટર્નો ઉપયોગ કર� છે 

અને �ૂ�લ�ગ વોટર મેળવવા માટ� અદાણી કોલ પાવર પ્લાન્ટની મા�લક� અને સચંાલનવાળ� ઇનટ�ક ચેનલનો ઉપયોગ 

કર� છે.  
 

III. અ�પુાલન સમીક્ષા અને ઉપચારક કાયર્યોજના 
 
7. અ�પુાલન સમીક્ષા માટ� (i) ઓછામા ંઓછા 12 પ્રો�ક્ટ અસગ્રસ્ત લોકો�ુ ંપ્રિતિનિધત્વ કરતા ભરત પટ�લ, 9  

(ii)ખે�ૂત ગ�ન્દ્રિસ�હ ભીમ� �ડ�� અને (iii)માછલીના વેપાર� હા�ુન સલેમમદ કારા દ્વારા સીઆરપીને િવનતંી 

મોકલાઈ હતી. ફ�રયાદમા ં પ્રો�ક્ટ દ્વારા અસરગ્રસ્તોની આ�જિવકા, આરોગ્ય અને પયાર્વરણ પર કરાયેલી કિથત 

                                                
4  ADB પ્રાઇવેટ સેક્ટર (�બનસાવિત�ત) લોન ન.ં 2419 સાથે �દુ્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પ્રો�ક્ટ મ�ૂંર� નબંર 7276. આ યોજનાની મા�હતી અહ� 

ઉપલબ્ધ છે http://adb.org/projects/details?proj_id=41946-014&page=overview. 
5  આશેર, મન્શી 2008. ક�વી ર�તે �નુ્દ્રા ભારતનો રોટરડ�મ બન્યો, ડ�સેમ્બરની મા�હતી, અને �ફશમાકર્ અને કચ્છ નવ િનમાર્ણ અ�ભયાન 

(ઇકોલો�જકલ િસ��ુરટ� માટ� ફાઉન્ડ�શનના ટ�કા સાથે); 2010. કચ્છ કોસ્ટ: લોકો, પયાર્વરણ અને આ�િવકા, 7-8 �ન્�આુર� 2010 ના રોજ 

કચ્છમા ંએક વકર્શોપ ખાતે ચચાર્ માટ� ભરતનો �ુપર�ખીત અહ�વાલ. 
6  પયાર્વરણ અને વન મતં્રાલય (એમઓઈએફ) 2013. શ્રીમાન અદાણી પોટર્ એન્ડ એસઇઝી �લિમટ�ડના િનર�ક્ષણ માટ� સિમિતની માટ� �રપોટર્ , �નુ્દ્રા 

�જુરાત, એિપ્રલ. કચ્છ કોસ્ટ: લોકો, પયાર્વરણ અને આ�િવકા �ષૃ્ઠ 73-74 નવી �દલ્હ�. 
7  �ટનોટ 6, પેજ. 74. 
8  �ટનોટ 6. 
9  બી.પટ�લએ 20 �ન્�આુર�, 2014 ના રોજ તેના કહ્યા �જુબ અસરગ્રસ્ત વ્ય�ક્તઓની યાદ� સીઆરપીને મોકલાવી હતી. આ પત્રમા ંમાસ અને 

બી.પટ�લના જનરલ સેક્ર�ટર� તર�ક�ના પદનો ઉલ્લેખ કરવામા ંઆવ્યો હતો. ત્યારબાદ માસના પ્ર�ખુ અને ઉપપ્ર�ખુ દ્વારા સીઆરપીને �ણ કરાઈ 

ક� બી.પટ�લે આ ફ�રયાદ�ુ ંપ્રિતિનિધત્વ કરવાની કોઈ ઇચ્છા વ્યક્ત નહોતી કર�. તે �જુબ, 23 �ૂન, 2014 ના રોજ, સીઆરપીએ પ્રો�ક્ટ હ�ઠળ 

અસરગ્રસ્ત લોકો માટ� બી.પટ�લને વ્ય�ક્તગત પ્રિતિનિધ તર�ક� સ્વીકાયાર્ હતા �મને તેમણે 20 �ન્�આુર�, 2014 ના રોજ અિધ�ૃતતા અપાઈ 

હતી. 
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હાિનનો ઉલ્લેખ કય� હતો અને તેના માટ� ADBને તેની પયાર્વરણીય અને સામા�જક નીિતઓ અને કાયર્ર�િતઓના 

પાલનમા ંિનષ્ફળતાને જવાબદાર ગણાવી હતી.  
 

8. અ�પુાલન સમીક્ષા પરના તેના અહ�વાલમા,ં 10 સીઆરપીએ અપયાર્પ્ત પરામશર્ પર તેના તારણોની િવગતો 

આપી હતી �વી ક� પ્રો�ક્ટ અસરગ્રસ્ત વ્ય�ક્તઓની અ�રૂતી ઓળખ; બાહ્યપ્રવાહ ચેનલ દ્વારા �ચા તાપમાન સાથે 

પાણી છોડવાના પ�રણામે અને મોઢવા ખાડ�મા ંકરવામા ંઆવેલા ફ�રફારો ક� �યા ંપ્રવાહ ચૅનલ�ુ ંિનમાર્ણ થ�ુ ંહ� ુ ં�ના 

તેના કારણે માછ�મારોની આ�િવકા પર થતી નકારાત્મક અસરો; માછ�માર�ના મેદાનોમા ંપ્રવેશનો પ્રિતબધં; કોલસાની 

�ળૂ અને ઉડતી રાખ�ુ ં પ્ર�ૂષણ અને હવાની �ણુવ�ાના ઘટાડાને કારણે થતી સ્વાસ્થ્યની અસરો વગેર�. ઉપરાતં, 

સીઆરપી અહ�વાલમા ંજણાવામા ંઆવ્�ુ ં હ� ુ ં ક� બાહ્યપ્રવાહ ચનેલમા ંઆવશ્યક પાણીની �ણુવ�ાના સ્તરોને પહ�ચી 

વળવા માટ� મદંન થવા�ુ ંહ� ુ.ં  સીઆરપીને બેઝલાઇન ડ�ટાની ગેરહાજર�ની ન�ધ લીધી છે �ણે પ્રો�ક્ટને કારણે થતી 

હાિનની માત્રા સ્થાિપત કરવી �શુ્ક�લ બનાવી છે કારણક� પ્રો�ક્ટ પહ�લાનંી �સ્થિત યોગ્ય ર�તે સ્થાિપત કરાયેલી નથી. 
સીઆરપીને નીચે જણાવામા ંઆવેલી ADB ઓપર�શનલ નીિતઓ અને કાયર્વાહ� સાથે �બનસગં�ઠતતા મળ�:  

 
(i) ઓએમ સેક્શન એફ1: ADB ઓપર�શન્સમા ં પયાર્વરણીય િવચારણાઓ (25 સપ્ટ�મ્બર 2006ના રોજ 

�ર� કરાયે�ુ)ં;  
(ii) ઓએમ સેક્શન એફ 2: �બનસ્વૈ�ચ્છક �નુસ્થાપન (25 સપ્ટ�મ્બર 2006ના રોજ �ર� કરાયે�ુ)ં; 
(iii) ઓએમ સેક્શન એલ3: �હ�ર કમ્�ુિનક� શન્સ ની િત (1 સપ્ટ�મ્બર 2005ના રોજ �ર� કરાયે�ુ)ં; અને 
(iv) ઓએમ સેક્શન સી3: ADB ઓપ ર� શ ન્સ માં  સો િશ ય લ  ડા ઇ મે ન્શ ન્સ નો  ઉ મે રો  (25 એિપ્રલ 

2007) 
 
9. સીઆરપીના તારણોને અ�સુર�ને, ADB મેનેજમેન્ટ� આરએપી ર�ૂ કય� હતો �ણે ઉપાયોની યાદ� આપી હતી 

� ADBની ઓપર�શનલ નીિતઓ અને કાયર્વાહ�ના અ�પુાલન હ�ઠળ પ્રો�ક્ટ લાવશે. (પ�રિશષ્ટ 1 �ુઓ.)  
 
10. પોતાના અ�પુાલન સમીક્ષા �રપોટર્મા ં સીઆરપીને સી�પીએલ પ્લાન્ટની તદ્દન બા�ુમા ં આવેલી તેમજ 

અદાણી પ્લાન્ટ ન�ક પણ આવેલી માનવ વસાહત એવા વાઢં ગામમા ંફ્લાય એશ અને કોલ ડસ્ટના પ્ર�ૂષણમાથંી 

હાિન પેદા થતી જણાઇ હતી. પરં� ુસીઆરપીને તે પણ જણા�ુ ં હ� ુ ં ક� ADBના સ્ટાફ� વાઢં ગામમા ં કોલ ડસ્ટ અને 

ફ્લાય એશ�ુ ંપ્ર�ૂષણ ઘટાડવા માટ� શમન પગલાનંા અમલ તરફ કાળ��વૂર્ક ધ્યાન આપ્�ુ ંહ� ુ.ં આમ સીઆરપીનો 

મત હતો ક�, ADBએ ડ� ુ�ડ�લજન્સ ક�ુ� હ� ુ ંઅને ADB પયાર્વરણ નીિતના ફકરા 67, � પ્રો�ક્ટ અમલ દરિમયાન જો 

કોઇ અણધાર� પયાર્વરણીય અસરો દ�ખાય તો શમન પગલાનંા અમલની વાત કર� છે તેને અ��ુપ કાયર્ ક�ુ� હ� ુ.ં 11 

આ શમન પગલાઓં પહ�લેથી અમલમા ં હતા અને તેનો અમલ ચા� ુ હતો  ત્યાર� આ પગલા ં આરએપીનો �હસ્સો 

નથી.આમ તે પગલા�ં ુ ંસીઆરપી દ્વારા મોિનટ�ર�ગ થ�ુ ંનથી પરં� ુ િનયિમત �પુરિવઝન કાયર્ર�િતઓ �જુબ ADB 

સ્ટાફ દ્વારા �પુરવાઇઝ થયા છે. 
 
11. પ્રો�ક્ટ તૈયાર� દરિમયાન અયોગ્ય બેઝલાઇન ડ�ટા એકત્ર કરાયેલા હોવાથી આરએપી પ્રો�ક્ટની અસરો 

સ્થાિપત કરવા િવિવધ અભ્યાસો �રૂા પાડ� છે. આરએપી કહ� છે ક� સીઆરપી આ અભ્યાસોની સમીક્ષા કર� અને �ટપ્પણી 

આપે. અભ્યાસોના તારણોને આધાર� અસરોને ઉક�લવા �ુ ં પગલા ં લઇ શકાય તેના પર સમંિત ઉભી કરાઈ છે. 

                                                
10 �ટનોટ 1 
11 પાદન�ધ 10. ફકરો 103.   
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આરએપીમા ં અભ્યાસો પર વ� ુ ભાર� ભાર �કૂવો જ�ર� હતો કારણક� યોગ્ય બેઝલાઇન ડ�ટાની ગેરહાજર�એ વ� ુ

અભ્યાસો વગર અસરોને ઉક�લવા માટ� પગલા ંિનધાર્ર�ત કર�ુ ં�શુ્ક�લ બનાવ્�ુ ંહ� ુ.ં  
 

IV. ઉપચારક પગલા યોજનાના અગાઉના મોિનટ�ર�ગના પ�રણામો 
12 સીઆરપીએ 15 ઓગસ્ટ 2017ના રોજ બોડર્ને સ�પેલા તેના બી� મોનટ�ર�ગ �રપોટર્મા ં ન�ધ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, 

આરએપીના અમલના બી� વષર્ દરિમયાન, બોડર્ દ્વારા મ�ૂંર કરાયેલા આરએપીના ક�ટલાક પગલાના અમલમા ં

પ્રગિત કરાઇ છે. 11

12  સીઆરપીએ આ પગલાના અમલમા ં સી�પીએલને સહાય કરવામા ં ADB સ્ટાફની સ�ક્રય 

સામેલગીર� ન�ધી છે. સીઆરપી ઓળખાયેલા 24 પગ�ડયા માટ� આ�િવકા �ધુાર યોજના (એલઆઇપી) તૈયાર 

કરવામા ં થયેલી પ્રગિતથી ખાસ કર�ને �શુ હતી અને �લુભતા સરવે હાથ ધરવામા ં સબંિંધત ADB સ્ટાફ દ્વારા 

કરાયેલા પ્રયાસોની ન�ધ લીધી હતી. જોક� સીઆરપીએ હ�ુ ક�ટલાક મહત્વના બાક� રહ�લા પગલા �ણૂર્ કરવાની પણ 

ન�ધ લીધી હતી. બી� સીઆરપી વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ �રપોટર્મા ંઆરએપી પગલા નબંર 1, 2 અને 5 �િશક ર�તે 

અ�પુાલન થયા હોવા�ુ ંજણા�ુ ંછે. આરએપી પગલા નબંર 3 બધં કરા�ુ ં છે અને આરએપી પગલા નબંર 4 સ�ંણૂર્ 

અ�પુાલનમા ંજણા�ુ ંછે. 
 

V. ઉપચારક પગલા યોજનાના ત્રી� મોિનટ�ર�ગના પ�રણામો 
 
13 ત્રી� વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ �રપોટર્  માટ� સીઆરપીએ 4-5 �ુલાઈ 2018 દરિમયાન એક અ�ભયાન હાથ ધ�ુ� હ� ુ.ં 

તેણે સી�પીએલ મેનેજમેન્ટ અને સ્ટાફ, એલઆઇપીમા ંસમાિવષ્ટ પગ�ડયાઓના એક �ૂથ અને ત્રગાડ� બદંર ખાતે 

માછ�માર� કરતા પગ�ડયા અને માછ�મારોને સહાય કરતી એન�ઓ સાથે �લુાકાત કર�.12

13  સીઆરપીએ 

પગ�ડયાઓના એલઆઇપીના અમલની �મના માથે જવાબદાર� છે તે મોડવા અને ત્રગાડ� ગામની િવલેજ 

ડ�વલપમેન્ટ એડવાઇઝર� કિમટ� સાથે પણ �લુાકાત કર�. એલઆઇપીના અમલમા ંસહાય કરતી એક એન�ઓના એક 

પ્રિતિનિધએ પગ�ડયાઓ સાથેની મી�ટ�ગમા ંપણ હાજર� આપી હતી. મોિનટ�ર�ગ અ�ભયાન તૈયાર કરવામા ંસીઆરપીએ 

આરએપીના અમલ પર ADB મેનેજમેન્ટ દ્વારા ર�ૂ કરવામા ં આવેલા િત્રમાિસક પ્રગિત અહ�વાલો, �પુરિવઝન 

દસ્તાવેજો અને આરએપી હ�ઠળ તૈયાર કરાયેલા તમામ ટ�કનીકલ અભ્યાસોની સમીક્ષા કર� અને આરએપીના 

�પુરિવઝનમાજંોડાયેલા ADB સ્ટાફ અને મેનેજમેન્ટ સાથે ટ��લફોન પર પરામશર્ કય�. તેના મોિનટ�ર�ગ અ�ભયાન 

દરિમયાન, સીઆરપી ફ�રયાદોઓને મળ� શક� ન હતી. સીઆરપીએ ફ�રયાદ�ઓ સાથે મી�ટ�ગ ગોઠવી હતી પરં� ુ

ફ�રયાદ�ઓએ તે મી�ટ�ગમા ં ભાગ લીધો ન હતો. મોિનટ�ર�ગ અ�ભયાન�ુ ં ને�તૃ્વ સીઆરપી સભ્ય અને આ 

મોિનટ�ર�ગના લીડ અનર્ટ્રોડ હાટર્મન13

14  અને સીઆરપી ચેર �ડ�ગ�ડ�ગ તગેં ક�ુ� હ� ુ.ં ઓ�ફસ ઓફ કમ્પ્લાયન્સ ર�વ્� ૂ

પેનલ (ઓસીઆરપી)ના િસિનયર કમ્પ્લાયન્સ �રવ્� ૂઓ�ફસર જોસ�ફના િમરાન્ડાએ લો�જ�સ્ટક સપોટર્  �રૂો પાડ�ો હતો. 

સીઆરપી તેના અ�ભયાન દરિમયાન મળેલા લોકોની યાદ� પ�રિશષ્ટ 2મા ંઆપેલી છે. 
 

                                                
12  સીઆરપી આઇએનડ�ઃ �નુ્દ્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પ્રો�ક્ટ પર અ�પુાલન સમીક્ષા સિમિતનો બીજો મોિનટ�ર�ગ �રપોટર્ . ઓગસ્ટ 2017. અહ� 

ઉપલબ્ધ છે.https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/Final-Mundra-2ndMonitoringReport-ForWeb.pdf/$FILE/Final-
Mundra-2ndMonitoringReport-ForWeb.pdf. 

13 દ�રયાકાઠંા પર પોટર્ ક� હ�વનની ઓળખ માટ� સ્થાિનક ર�તે બદંર શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે �યા ંમાછ�મારો તેમનો વ્યવસાય કરવા માટ� હગંામી 

ક� કાયમી સ�દુાયો સ્થાપે છે. 
14 એ. હ્રટર્મને 10 ઓગસ્ટ 2018ના રોજ સીઆરપીના ટ�મ સભ્ય તર�ક� તેમની �દુત �રૂ� થાય તે પહ�લા ંઆ �રપોટર્�ુ ંડ્રા�પ્ટ�ગ ��ંુૂ ક�ુ� હ� ુ ંત્યાર� 

�ત�રક સમીક્ષા કાયર્ર�િતઓને કારણે આ �રપોટર્ ત્યાર બાદ �ર� થયો હતો. 

https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/Final-Mundra-2ndMonitoringReport-ForWeb.pdf/$FILE/Final-Mundra-2ndMonitoringReport-ForWeb.pdf
https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/Final-Mundra-2ndMonitoringReport-ForWeb.pdf/$FILE/Final-Mundra-2ndMonitoringReport-ForWeb.pdf
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14 નીચેની બાબતો આરએપીના અમલના ત્રી� વષર્ના મોિનટ�ર�ગના સીઆરપીના તારણો�ુ ંવણર્ન કર� છે અને 

પ્રો�ક્ટને અ�પુાલન હ�ઠળ લાવવા માટ� ADB મેનેજમેન્ટને સીઆરપીની �ટપ્પણીઓ, અવલોકનો અને �ચૂનો ર�ૂ કર� 

છે. 
 
A. મા�હતીની સ્પષ્ટતા અને પરામશર્ આયોજન  
 

 
 
15 પગલા નબંર 1ના અ�પુાલનના સદંભર્મા ં સીઆરપીના તારણો. �રપોટર્  �ડસક્લોઝર બાબતે છેલ્લા સીઆરપી 

વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ �રપોટર્થી ક�ટલીક પ્રગતી થઇ છે. હવા �ણુવ�ા અભ્યાસ (ટ�કનીકલ અભ્યાસ) િસવાયના તમામ 

અભ્યાસો સી�પીએલ અને ADBની વેબસાઇટ્સ પર અત્યાર� �લસ્ટ થયેલા છે. હવા �ણુવ�ા અભ્યાસ માટ� અભ્યાસનો 

સારાશં માચર્ 2018મા ંADBની વેબસાઇટ પર �કુવામા ંઆવ્યો છે પરં� ુસી�પીએલની વેબસાઇટ પર હ�ુ આ �રપોટર્  

નથી. સી�પીએલમા ં મેનેજમેન્ટ સ્તર� કમર્ચાર�ની બદલી થતા હવા �ણુવ�ા અભ્યાસના સ્થાિનક ભાષામા ંતારણો 

�સુગંત �હતધારકો �ધુી પહ�ચાડવામા ં િવલબં થયો છે. સી�પીએલે અભ્યાસના લેખક સાથે અભ્યાસના ક�ટલાક 

તારણો અને ભલામણો �ગે હ�ુ પણ ક�ટલીક સ્પષ્ટતાઓ કરવાની જ��રયાત વ્યક્ત કર� છે. સી�પીએલે ��ુષ્ટ કર� છે 

ક� સ્થાિનક ભાષામા ંસારાશં કાચો અહ�વાલ તૈયાર થયા બાદ શ� તેટલો વહ�લો તૈયાર કરવામા ંઆવશે. ઉપચારક 

પગલા યોજના �જુબ નેશનલ ઇ�ન્સ્ટટ�ટૂ ઓફ ઓસનોગ્રાફ� (એનઆઇઓ) દ્વારા હાથ ધરાયેલા થમર્લ �ડસચા� 

અભ્યાસ, એલઆઇપી અને હવા �ણુવ�ા અભ્યાસ પર �ડસક્લોઝર અને પરામશર્ જ�ર� છે. એિપ્રલ 2016મા,ં 

એનઆઇઓ દ્વારા હાથ ધરાયેલા થમર્લ �ડસચા� અભ્યાસ અને �લુભતા અભ્યાસના તારણો સ્થાિનક ભાષામા ંસ્થાિનક 

લોકો સમક્ષ પ્રસ્�તુ કરાયા હતા. એલઆઇપી તૈયાર કરવામા ંપગ�ડયા અને અન્ય �હતધારકો સાથે યોગ્ય પરામશ� 

કરવામા ંઆવ્યા હતા. હવા �ણુવ�ા અભ્યાસના તારણો પર હ�ુ �ધુી કોઇ પરામશર્ કરાયા નથી. સીઆપી મત છે ક� 

સી�પીએલે અભ્યાસના તારણોની પ્રસ્�િુત અને ચચાર્મા ં �હતધારકોને આમિંત્રત કરવા જોઇએ. આ પ્રસગેં આરોગ્ય 

અભ્યાસના તારણો પણ ર�ૂ કરવા જોઇએ. 
 
16 પગલા નબંર 1ના અ�પુાલનના સદંભર્માં સીઆરપી તારણો. સીઆરપી ન�ધે છે ક�, સ�ંણૂર્ અ�પુાલન હાસંલ 

કરવા માટ� નીચેના પગલા લેવા જોઇએઃ 

(i) ટ�કનીકલ હવા �ણુવ�ા અભ્યાસનો સારાશં સ્થાિનક ભાષામા ંઅ�વુાદ કરો અને સી�પીએલ અને ADBની 

વેબસાઇટ પર અપલોડ કરો; 

(ii) હવા �ણુવ�ા અભ્યાસના તારણો પર �હતધારકો સાથે પરામશર્ કરો; અને 

અ�પુાલનની �સ્થિત: આ �રપોટર્ના સમયે, ADB આ પગલાંના  � િશક  અ�ુપાલનમાં  છે .  
 
મેનેજમેન્ટની કાયર્યોજના નબંર 1: મા�હતીની �હ�રાત અને પરામશર્ આયોજન પર સીઆરપીના તારણોના સદંભર્મા ંADB�ુ ં�બનઅ�પુાલન 

સબંોધવાના પગલા1ં 
  

(i) આ ઉ ટ ફો લ  ચે ન લ માં  થ મર્ લ  �ડ સ ચા � ; (ii) પગ�ડયા માછ�મારોની આ�જિવકા; (iii) ઉપયોગ પ્રિતબધંો;1 અને (iv) 

પ�રવેશી હવા �ણુવ�ાના સદંભર્મા ંપ્રો�ક્ટની અસરો સ્થાપવા અને ઉક�લવા માટ� આ કાયર્યોજનામા ંિવગતો આપવામા ંઆવી છે તે �જુબ 

સવા�ગી અને પારદશ� �હતધારક પરામશ� હાથ ધરવામા ં આવશે. આ પરામશર્ પ્ર�ક્રયાના ભાગ �પે, અસરગ્રસ્ત પગ�ડયા માછ�મારો 

ઓળખવામા ંઆવશે; તેમની આ�જિવકા પર મા�હતી એકત્ર કરવામાં આવસે અને અસરો�ુ ંઆકલન કરવામાં આવશે; અને આ�જિવકા 

�ધુારણા યોજનામા ંઆ�જિવકા અસરો ઉક�લવા માટ�ના પગલા ંઆ કાયર્યોજનામા ંિવગતો આપવામા ંઆવી છે તે �જુબ સ્થાપવામા ંઆવશે. 
 
(મેનેજમેન્ટની ઉપચારક કાયર્યોજનાના સ�ંણૂર્ લખાણ માટ� પ�રિશષ્ટ 1 �ુઓ.) 
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(iii) આરોગ્ય આધારર�ખા અભ્યાસના તારણો પર પરામશર્ની ભલામણ કરાય છે. 
     

 
B. આઉટફ્લો ચેનલમાંથી થમર્લ �ડસચા� અને માછ�મારોની આ�િવકાની �કુસાની 
 

અ�પુાલનની �સ્થિત: આ �રપોટર્ના સમયે, ADB આ પગલાના �િશક અ�પુાલનમા ંછે. 
 
મેનેજમેન્ટની કાયર્યોજના નબંર 2: આઉટફ્લો ચેનલમાથંી થમર્લ �ડસચા� અને માછ�મારોની આ�જિવકાને �કુસાન પર સીઆરપીના 

તારણોના સદંભર્મા ંADB �ુ ં�બનઅ�પુાલન�ુ ંિનરાકરણ લાવવા માટ��ુ ંપગ�ુ.ં 
 
a) નેશનલ ઇ�ન્સ્ટટ�ટૂ ઓફ ઓસનોગ્રાફ� (“એનઆઇઓ”)ની સી�પીએલ દ્વારા િન��ુક્ત કરવામા ં આવી છે અને મોઢવા ક્ર�ક અને 

આસપાસના દ�રયાઇ િવસ્તારોમા ંપ્રો�ક્ટમાથંી થમર્લ �ડસચા�ની વાસ્તિવક અસરો પર જમીની અવલોકનો હાથ ધર� રહ� છે. તેમા ં

અગાઉ  (પ્રો�ક્ટ મ�ૂંર� �વૂ�) પયાર્વરણીય ડ� ૂ ડ��લજન્સ દરિમયાન એચઆર વે�લ�ગફોડર્ દ્વારા હાથ ધરવામા ં આવેલા થમર્લ 

મોડ��લ�ગના વે�લડ��ટ�ગનો સમાવેશ થશે. એનઆઇઓ આ મોડ�લ કન્ફિમ�ટ� અભ્યાસ �ણૂર્ કરશે. 
 

ડ્રાફ્ટ એનઆઇઓ �રપોટર્ના તારણોની ADB મેનેજમેન્ટ દ્વારા (બાહ્ય િનષ્ણાત દ�રયાઇ કન્સલ્ટન્ટને રોક�ને) સમીક્ષા કરવામા ંઆવશે. 

ADB એનઆઇઓ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા ડ્રાફ્ટ અભ્યાસ, �ટલો વહ�લો ઉપલબ્ધ થાય તેટલો વહ�લો, સમીક્ષા અને �ટપ્પણી માટ� 

સીઆરપીને ર�ૂ કરશે.  
 
b) એનઆઇઓ �રપોટર્નો સારાશં સ્થાિનક ભાષામા ં ભાષાતંર કરવાનો રહ�શે અને રસ ધરાવતા પક્ષકારો (માછ�મારો સ�હત)નો મત 

મેળવવા અને તેની ન�ધ કરવા તેમને આપવાનો રહ�શે. 
 

c) ADB સી�પીએલ સાથે પરામશર્ કર�ને તેના િનષ્ણાત મ�રન કન્સલ્ટન્ટની સલાહ સ�હત અભ્યાસના પ�રણામોની સમીક્ષા કરશે, અને 

ન�� કરશે ક� કોઇ વ� ુપગલા યોગ્ય છે ક� ક�મ. ADB કોઇ પણ વ� ુપગલા માટ� સીઆરપીનો સપંકર્ કરશે. 
 

d) આઉટફ્લો પર ઓટોમે�ટક ટ�મ્પર�ચર મોિનટ�ર�ગ �ડવાઇસના પ�રણામો લોકોને �લુભ કરાવાના રહ�શે.  
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17 પગલા નબંર 2ના સદંભર્મા ંઅ�પુાલન �ગે સીઆરપીના તારણો. સીઆરપીને જણા�ુ ંછે ક� પગલા આઇટમ 

નબંર 2ના અમલના સદંભર્મા ંછેલ્લા વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગથી લઇને અત્યાર �ધુીમા ંકોઇ પ્રગિત ન�ધાઇ નથી. પ્રગિતનો 

અભાવ કદાચ તે હક�કતને કારણે હોઇ શક� ક� સી�પીએલના િસિનયર મેનેજમેન્ટના મહત્વના સભં્યો બદલાયા હતા 

અને નવી િસિનયર મેનેજમેન્ટ ટ�મ આ ત્રી� સીઆરપી વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ અ�ભયાનના આગમનના ક�ટલાક સપ્તાહ 

પહ�લા ંજ કાયર્રત થઇ હતી. 
 
18 પગલા આઇટમ (a)-(c). બી� મોિનટ�ર�ગ �રપોટર્મા ંકહ�વામા ંઆવ્�ુ ંછે તેમ, એનઆઇઓએ આ ઉદે્દશો સાથે 

અભ્યાસ �ણૂર્ કય� છે. (i) �ડસ્ચા� �ખુમાથંી થમર્લ િવક્ષેપ સ્થાિપત કરવા, (ii) પ્રત્યક્ષ માપન દ્વારા ઠંડા પાણીના 

પ્રવાહને કારણે બાહ્યપ્રવાહ ચેનલમા ંઅને તેની આસપાસ તાપમાનની �ભ�તા સ્થાિપત કરવા માટ�, અને (iii) ક્ષેત્રના 

મોનીટર�ગ દ્વારા મોડ�લની કાયાર્ત્મક પદ્ધિતની ��ુષ્ટ કરવા માટ�. અભ્યાસ પરથી િનષ્કષર્ કાઢવામા ંઆવે છે ક� એિપ્રલ 

2015 દરિમયાન બાહ્યપ્રવાહ ચેનલના �ખુની ફરતે આશર� 600 મીટરના �તર� ન�કના તાપમાન પ્રાપ્ત થ�ુ ં છે. 

અભ્યાસ પરથી એ પણ િનષ્કષર્ કાઢવામા ં આવે છે ક� દ�રયાઇ પ�ર�સ્થિત પર આનો કોઈ પ્રભાવ નથી પડતો. 

સીઆરપી આ અભ્યાસની પધ્ધિત અને તેના પ�રણામો �ગે ગભંીર અનામત ધરાવે છે અને સીઆરપીના પ્રથમ 

વાિષ�ક મોનીટર�ગ અહ�વાલના ફકરા 19 મા ં તેની �ટપ્પણીઓનો સારાશં પ્રસ્�તુ કય� છે. અભ્યાસના પ�રણામો, 

આસપાસના તાપમાનની અચો�સ વ્યાખ્યા પરથી મળે છે અને અભ્યાસનો ડ�ટા દશાર્વે છે ક� 1oC �ધુી તાપમાનના 

ફ�રફાર ચેનલના �ખુથી મોઢવા �કનારાઓ સાથે પિ�મ �દશામા ં2 �ક.મી. �ધુી અ�ભુવી શકાય છે. આમ અભ્યાસમા ં

તારણ કઢાયેલા બાહ્યપ્રવાહ ચેનલના �ખુથી 600 મીટરની �લુનામા ંતાપમાનની અસરો વધાર� હોઈ શક� છે. સૌથી 

મહત્વની બાબત એ છે ક�, એનઆઈઓના અહ�વાલમા ં ન�ધવામા ં આવેલા ગા�ણિતક મોડ��લ�ગ તાપમાન વલયના 

ફ�લાવા�ુ ંયોગ્ય ર�તે વણર્ન કરતા નથી. �યા ં�ધુી ઉ�ત તાપમાન સાથે પાણી ચેનલના �ખુ �ધુી પહ�ચે ત્યા ં�ધુી 

પ્રસ્�તુ મોડ�લના પ�રણામો ચેનલની આસપાસ તાપમાન�ુ ં  પ�રવહન દશાર્વતા નથી. આ ર�તે, મોડલ બાહ્યપ્રવાહ 

ચેનલની પિ�મ તરફ ત્રગડ� બદંર અને મોઢવા �કનારાઓની ન�કના િવસ્તારોમા ંઅસરોને માપવામા ં િનષ્ફળ �ય 

છે. આ જ સમયે, તાપમાનની અસરોને માપવા માટ� આ િવસ્તારોમા ંઅ�રૂતા માપન પોઇન્ટ ઉપલબ્ધ છે. સીઆરપી 

એ દ�રયાઇ અસરની આકારણી �ગેની પદ્ધિત પર પણ િનર�ક્ષણ ક�ુ� હ� ુ.ં 
 

 
 

e) ADB (i) ક્ર�ક અને આઉટફ્લો ચેનલની ન�કના દ�રયાઇ ક્ષેત્રમાં િનયિમત ધોરણે �ટ �ફિશ�ગ કરતા માછ�મારોને 

ઓળખશે ; અને (ii) આવા ઓળખાયેલા પગ�ડયા માછ�મારો સાથે પરામશર્ કર�ને આ�જિવકા �ધુારણા યોજના તૈયાર કરવાના 

ઉદે્દશ માટ� ઓળખાયેલા પગ�ડયા માછ�મારો પર થયેલી કોઇ પણ આ�જિવકા અસર�ુ ંઆકલન કરવા માટ� હાલ ચાલી રહ�લા 

�ણુાત્મક અભ્યાસો પર સી�પીએલને યોગ્ય ર�તે સલાહ આપશે. ADB �ણુાત્મક અભ્યાસો અને તેના પ�રણામો માટ� ટ�ઓઆર �રૂો 

પાડશે અને સીઆરપીને તેની સમીક્ષા અને �ટપ્પણી માટ� કહ�શે.  
 

f) ADB ડ્રાફ્ટ આ�જિવકા �ધુારણા યોજનાને ન�� કરતા અને તેનો અમલ કરતા પહ�લા ંસીઆરપીને તેની સમીક્ષા અને �ટપ્પણી માટ� 

મોકલશે. 
 

g) આ�જિવકા �ધુારણા યોજનાની સમીક્ષા ADB માટ� સ્વતતં્ર િનષ્ણાત દ્વારા કરાવવાની રહ�શે. 
 
(મેનેજમેન્ટના ઉપચારક પગલાનંા સ�ંણૂર્ લખાણ માટ� પ�રિશષ્ટ 1 �ુઓ.) 
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19 સીઆરપી દ્વારા �ટપ્પણીઓ કરાયા બાદ સીઆરપી અને ADBના ટ�ક્નીકલ િનષ્ણાતોએ વધારાના મોિનટ�ર�ગ 

અને પગલા માટ� એક કાયર્ક્રમ ઘડ�ો � (1) �ૂ�લ�ગ વોટર �ડસચા�ને પ�રણામે ઉ�ત તાપમાનના ઝોનનો વ્યાપ (2) 

દ�રયાકાઠંા ન�કના દ�રયાઈ પયાર્વરણ પર ઇકોલો�જકલ અસરોને વ� ુવ્યાખ્યાિયત કરશે. આ વધારાના મોિનટ�ર�ગ 

માટ� પદ્ધિત તૈયાર કરવા માટ� એક ટ�ક્નીકલ ન�ધ તૈયાર કરાઈ હતી. “સી�પીએલ પ્લાન્ટના આગળના દ�રયાઇ 

પાણીમા ં પ્રસ્તાિવત થમર્લ અને ઇકોલો�જકલ મોિનટ�ર�ગ” (નવેમ્બર 2016) નામની ન�ધમા ં વધારાની િવગતવાર 

મોિનટ�ર�ગ જ��રયાતો િનધાર્ર�ત કરવામા ં આવી હતી. બી� સીઆરપી વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ અ�ભયાનના �તે, 

સી�પીએલે સીઆરપીને �ણ કર� હતી ક�, તેઓ આ વધારા�ુ ંમોિનટ�ર�ગ હાથ ધરવા માટ� સજ્જ નથી કારણક� તે 

એનઆઇઓના અભ્યાસને યોગ્ય ગણે છે અને સી�પીએલ �તે િનયિમત મોિનટ�ર�ગ કર� છે. જોક�, બી� વાિષ�ક 

મોિનટ�ર�ગ અ�ભયાનના �તે ADB મેનેજમેન્ટ� સીઆરપીને જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, સી�પીએલ કિથત મોિનટ�ર�ગ ડ�ટા 

સીઆરપીને આપવા સજ્જ નથી. 
 
20 બી� સીઆરપી વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ િમશનના ફોલ-અપ તર�ક�, ADB સ્ટાફ� સેટ�લાઇટ ઇમેજનો ઉપયોગ કર�ને 

ગોસ્ટલ �જુરાત થમર્લ પાવર પ્લાન્ટના થમર્લ �ડસચા�ની અસરની આકરણી કર�. આ અભ્યાસનો ઉદે્દશ સી�પીએલ 

પ્લાન્ટમાથંી છોડાતા ગરમ પાણીની અસરની સેટ�લાઇટ ઇમેજની મદદથી આકારણી કરવાનો પ્રયાસ કરવાનો હતો. તે 

તારણોની ફ�લ્ડ સરવે તેમજ એનઆઇઓ દ્વારા હાથ ધરાયેલા મોડ��લ�ગ એ�પ્લક�શન્સ સાથે �લુના કરવાનો પણ પ્રયાસ 

હતો. અવલોકન કરાયેલા ભરતીના ત્રણ �કસ્સાઓમા ં સેટ�લાઇટ ઇમેજોએ પ�રવેશી �લૂ્ય કરતા ં ઘ� ુ ��ુ ં તાપમાન 

દશાર્વ્�ુ.ં  આઉટફોલ ચેનલ અને સમગ્ર મોડવા દ�રયાકાઠંો અને ત્રગાડ� બદંર િવસ્તારમા ંમેળવે�ુ ંતાપમાન ઉ�ુ ંઉ�ત 

તાપમાન દશાર્વે છે, પ�રવેશી તાપમાન કરતા લગભગ 6°C વ�.ુ વ�મુા,ં ભરતી દરિમયાન સમગ્ર આઉટફોલ ચેનલ 

પર (દા.ત. મોઢવા ક્ર�કમા)ં થમર્લ પ્લમ એનઆઇઓ મોડ��લ�ગ દ્વારા દશાર્વવામા ં આવ્યા કરતા ઘણા વ� ુ હતા. 

સેટ�લાઇટ ઇમેજનો અભ્યાસ આમ થોડો સકં�ત આપે છે ક�, થમર્લ અસર એનઆઇઓ અભ્યાસ હ�ઠળ ર�ૂ કરવામા ં

આવેલા તારણો કરતા ંવ� ુગભંીર હોઇ શક� છે અને મોઢવા દ�રયાકાઠંો પણ ન�ધપાત્ર થમર્લ અસરોથી ગ્રસ્ત છે. 
 
21 જોક�, આ તારણો પરથી કોઇ �ૃઢ ઉપસહંાર કાઢ� શકાય નહ� કારણે ઉપલબ્ધ સેટ�લાઇટ ડ�ટા �બુ જ મયાર્દ�ત 

છે. ડ�ટા સેટ�લાઇટ ઇમેજ માત્ર ભરતીની �સ્થિત માટ� ઉપલબ્ધ છે અને પ્રવતર્મના પવન અને મો�ની �સ્થિત સેટ�લાઇટ 

ઇમેજ માટ� ઉપલબ્ધ નથી. ઓટની સેટ�લાઇટ ઇમેજની ગેરહાજર� તારણોને ગભંીર ર�તે મયાર્દ�ત બનવે છે. મોઢવા 

ક્ર�ક અને ત્રગાડ� બદંર ભરતી દરિમયાન વ� ુ��ુ ંતાપમાન અ�ભુવે છે ત્યાર� મોઢવા દ�રયાકાઠંો ઓટ દરિમયાન વ� ુ

��ુ ંતાપમાન અ�ભુવે છે. આમ સેટ�લાઇટ ઇમેજ અભ્યાસ હ�ઠળ મોઢવા દ�રયાકાઠંા પર અસર માટ�નો એકદમ ખરાબ 

પ�ર�ૃશ્ય સ્થાિપત કર� શકા�ુ ંનથી. મોઢવા દ�રયાકાઠંા પર અસર�ુ ંઆકલન કરવા માટ� ભરતીની ઇમેજોની જ�ર 

પડશે. વ�મુા,ં જમીન પર જળર�ખાની વાસ્તિવક �સ્થિત સેટ�લાઇટ ઇમેજમા ંઉપલબ્ધ ન હતી. વાસ્તિવક જળર�ખા�ુ ં

�દાજ મારફતે માત્ર અ�મુાન કરવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ.ં આ મહત્વની મયાર્દાઓને આધાર� સેટ�લાઇટ ઇમેજ અભ્યાસ યોગ્ય 

િવ�ાસપાત્ર મા�હતી �રૂ� પાડ� શક� ન હતી. તા�તરના વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ અ�ભયાન દરિમયાન, સી�પીએલે 

સીઆરપીને જણાવ્�ુ ંહ� ુ ંક�, તેને ADB દ્વારા હાથ ધરાયેલો સેટ�લાઇટ અભ્યાસ હ�ુ પ્રાપ્ત થયો નથી અને સીઆરપી 

દ્વારા �રૂ� પાડવામા ંઆવેલા અભ્યાસની �ટપ્પણીઓ સાથેની નકલ મેળવવા માટ� િવનતંી કર� હતી. પીએસઓડ�એ 

સીઆરપીને ��ુષ્ટ આપી હતી ક�, સીઆરપીની �ટપ્પણીઓ સાથેનો સેટ�લાઇટ સાથેનો અભ્યાસ �ુલાઈ 2018મા ં

સી�પીએલને સ�પવામા ંઆવ્યો હતો. 
 
22 પોતાના ત્રી� વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ અભ્યાસ દરિમયાન સીઆરપીએ સી�પીએલ પાવર પ્લાન્ટની અસરો�ુ ં

આકલન કરવા વધારાના થમર્લ અને ઇકોલો�જકલ મોિનટ�ર�ગ કરવાની જ��રયાત �ગે સી�પીએલને �ણ કર� હતી. 

સી�પીએલ મેનેજમેન્ટ� જણાવ્�ુ ંહ� ુ ંક�, તે ચેનલને સમાતંર તેમજ ત્રગાડ� બદંર અને મોઢવા દ�રયાકાઠંા પર પસદં 
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કર�લી સ્થળો પર થમર્લ અને ઇકોલો�જકલ મોિનટ�ર�ગ હાથ ધર� છે. સીઆરપીએ ફર�થી િવનતંી કર� હતી ક�, આ ડ�ટા 

પીએસઓડ� મારફતે સીઆરપીને �રૂા પાડવામા ંઆવે. આ ત્રી� સીઆરપી વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ �રપોટર્ના �ત �ધુી 

હ�ુ �ધુી આ ડ�ટા પ્રાપ્ત થયા નથી. સીઆરપીને પીએસઓડ� મારફતે મળતા થમર્લ મોિનટ�ર�ગ ડ�ટા એનવાયનર્મેન્ટલ 

મોિનટ�ર�ગ �રપોટર્મા ંર�ૂ કરવામા ંઆવે છે અને તે ADB પ્રો�ક્ટ વેબસાઇટ પર પોસ્ટ કર�લા છે.14

15 જોક�, આ ડ�ટા માત્ર 

�ૂ�લ�ગ ચેનલના આઉટફ્લો િવયર પર તાપમાન ન�ધે છે. તે િવયરથી આગળ અને દ�રયાકાઠંા પર (ત્રગાડ� બદંર 

િવસ્તાર અને મોઢવા દ�રયાકાઠંા પર) થમર્લ અસર મોિનટર કરતા નથી. સી�પીએલના મોિનટ�ર�ગ ડ�ટાની 

ગેરહાજર�મા ંસીઆરપી મત ધરાવે છે ક�, બી� સીઆરપી વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ �રપોટર્ના ફકરા નબંર 22 અને 19મા ં

જણાવ્યા �જુબ, વધારા�ુ ંતાપમાન અને ઇકોલો�જકલ મોિનટ�ર�ગ કરાવ�ુ ંજ�ર� હશે. 
 
23 ઓટોમે�ટક તાપમાન મોિનટ�ર�ગ ઉપકરણ – પગ�ુ ં (d). બી� સીઆરપી વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ �રપોટર્મા ંપહ�લથેી 

ન�ધ્યા �જુબ, સી�પીએલે આઉટફ્લો ચેનલના િવયર પર ઓટોમે�ટક તાપમાન મોિનટ�ર�ગ ઉપકરણ લગાવ્�ુ ંછે અને 

�ખુ્ય પ્રવેશ દ્વારા પર રાખવામા ંઆવેલા �હ�ર મા�હતી બોડર્ પર માપનના પ�રણામો દશાર્વે છે. આ�િવકા �ધુારણા 

યોજના – પગલા આઇટમ (e)-(f). સી�પીએલે 24 પગ�ડયા માછ�મારો માટ� એલઆઇપી તૈયાર કર� છે �મની સરવે 

પ્ર�ક્રયા દ્વારા ઓળખ કરવામા ં આવી છે. તેઓ સી�પીએલની આઉટફ્લો ચેનલ મારફતે �ચા તાપમાનવાળા 

�ડસચા�ને કારણે પાણીના વધેલા તાપમાનથી વધેલા પ્રભાિવત િવસ્તારોમા ં માછ�માર� કરતા હતા. એલઆઇપીનો 

ઉદે્દશ પગ�ડયા માછ�માર�માથંી ઘેટ�લી આવકને કારણે થયેલા �કુસાન�ુ ં માછ�મારોને વળતર આપવાનો અને આ 

માછ�મારોને વૈક�લ્પક આવક સ�ન તક શોધવામા ંમદદ કરવામા ંસહાય કરવાનો છે. ADB સ્ટાફ� આ એલઆઇપી 

તૈયાર કરવામા ંસી�પીએલને �બુ જ સ�ક્રય ર�તે મદદ કર� છે. બી� વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ �રપોટર્મા ંન�ધ્યા �જુબ, 

સીઆરપીએ ડ્રાફ્ટ આ�િવકા �ધુારણા યોજના પર વ્યાપક �ટપ્પણીઓ આપી છે. યોજનામા ંત્રણ ઘટકો છે; (i) 2012-

2016ની વચ્ચે પગ�ડયા માછ�માર� કરતા માછ�મારોને આવકમા ં�કુસાન પેટ� પગ�ડયા દ�ઠ �. 1,00,000�ુ ંનાણાક�ય 

વળતર આપ�ુ;ં (ii) વૈક�લ્પક �ોત મારફતે વધારાની આવક મેળવવા માટ� પગ�ડયાઓ માટ� મધ્યમ-ગાળાનો સહાય 

કાયર્ક્રમ સ્થાપવો; (iii) ત્રગાડ� ગામમા ંપગ�ડયા પ�રવારોને િશક્ષણ ભડંોળ (�. 50,000)માથંી વધારાની સહાય તેમજ 

મોઢવા ગામના પ�રવારોને િશક્ષણ અને આરોગ્ય ભડંોળ (�. 1,00,000)માથંી વધારાની સહાય. તમામ 24 

પગ�ડયાઓને �. 1,00,000ની �કુવણી (�િશક રોકડામા ંઅને �શ�ક �ફિશ�ગ નેટમા)ં �ણૂર્ થઇ ગઇ છે અને મોઢવા 

અને ત્રગાડ� ગામના પ�રવારોને િશક્ષણ ભડંોળથી લાભ થયો છે. આરોગ્ય ભડંોળમાથંી માત્ર નાના �હસ્સોની વહ�ચણી 

કરવામા ંઆવી છે. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/41946/41946-014-esmr-en_3.pdf. 

https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/41946/41946-014-esmr-en_3.pdf
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         �ચત્ર 1: આ�િવકા �ધુારણા યોજનાના ભાગ સમાન પગ�ડયાઓની સીઆરપી સાથે મી�ટ�ગ 

 
             �ોત: OCRP 

 
24 પ્રો�ક્ટ દ્વારા અસર પામેલા પગ�ડયા માછ�મારોની આવક શ�તાઓને મદદ કરવા માટ� મધ્યમ અને લાબંા 

ગાળાના પગલા એલઆઇપીનો અ�ભ� �હસ્સો છે. એલઆઇપી બે િશ્રમ્પ ફામર્મા ંઆયો�જત રોકાણ ર�ૂ કર� છે �મા ં

મોઢવામા ં એક ફામર્ અને ત્રગાડ� એક ફામર્નો સમાવેશ થાય છે. આ રોકાણો 24 પગ�ડયાઓ માટ� િવકાસ સહાય 

કાયર્ક્રમ તર�ક� ર�ૂ કરાયા હતા. આ બે િશ્રમ્પ ફામર્ રોકાણો માત્ર 24 પગ�ડયાઓને ધ્યાનમા ં રાખીને નથી કરાયા. 

ઓળખાયેલા પગ�ડયાઓ સહકાર�ઓના સભ્ય બનશે તેવી ધારણા કરાઈ છે. આ સહકાર� બે િશ્રમ્પ ફામર્ની મા�લક હશે 

અને આમ સહકાર� �યાર� નફો કરતી થશે ત્યાર� અન્ય સભ્યોની સાથે ઓળખાયેલા પગ�ડયાઓને પણ �ડિવડન્ડની 

�કુવણી થશે. સીઆરપીએ તેના બી� વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ �રપોટર્મા ં સમ�વ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, િશ્રમ્પ ફામર્ રોકાણોથી 

પગ�ડયાઓને તેમની આવકના �કુસાન�ુ ંવળતર આપવા �રુતી આવક કર� આપે તેવી શ�તા નથી કારણક� બનેં 

ગામમા ં સમાન મા�લકોની સખં્યા મોટ� હશે અને િશ્રમ્પ ફામર્ નફો કર� ુ ં થવામા ં ઘણા વષ� લાગશે. (�ુઓ બી� 

સીઆરપી વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ �રપોટર્ના ફકરા 26 અને 29 (2). વ�મુા,ં િશ્રમ્પ ફામર્ માત્ર થોડાક મ�ૂરોને રોજગાર� 

આપશે અને પગ�ડયા માછ�મારોને સીધી રોજગાર� આપવાની ધારણા નથી.  ત્રી� વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ અ�ભયાન 

દરિમયાન સી�પીએલે સીઆરપીને �ણ કર� છે ક�, તેવી શ�તા નથી ક� સી�પીએલ બે િશ્રમ્પ ફામર્મા ંરોકાણ કર� 

અને રોકાણ�ુ ં વળતર મળે તેમા ં ન�ધપાત્ર િવલબં થઇ શક� છે. આમ સીઆરપીએ ન�ધ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, અત્યાર�, 

મધ્યમગાળાનો િવકાસ કાયર્ક્રમ અ�સ્તત્વમા ં નથી � 24 ઓળખાયેલા પગ�ડયાઓને વધારાની આવક મેળવવામા ં

મદદ કરશે. જોક�, આવો મધ્યમ ગાળાનો આવક કાયર્ક્રમ એલઆઇપીનો અ�ભ� �ગ છે. સક્ષમ મધ્યમગાળાના 

કાયર્ક્રમ વગર એલઆઇપીનો સ�ંણૂર્પણે અમલ થતો નથી. આ કાયર્ક્રમ મારફતે પગ�ડયાઓ સી�પીએલ થમર્ન 

�ડસચા�ને કારણે ઘટ�લી માછ�માર�ને કારણે વાિષ�ક આવકમા ંથયેલા �કુસાનના �દાજ �ટલી રકમ કમાવી શકશે. 

આમ તે મહત્વ�ુ ંઅને અરજન્ટ છે ક� િવકાસ કાયર્ક્રમ ઘડવામા ંઅને અમલ કરવામા ંADB સી�પીએલને સહાય કર� � 

સી�પીએલની સ્થાપના અને કામગીર�ને કારણે પગ�ડયા માછ�માર�મા ં ઘટાડો થવાને કારણે 24 પગ�ડયા 

માછ�મારોની વાિષ�ક આવકમા ંથયેલા ઘટાડાને સમકક્ષ રકમ�ુ ંઆવક સ�ન કરવામા ંઅને એલઆઇપીના સરવે હ�ઠળ 
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િનધાર્ર�ત કરાયા �જુબ વળતર આપવામા ં મદદ કર�. મધ્યમ ગાળાના આ�િવકા સહાય કાયર્ક્રમની તૈયાર� અને 

અમલ અ�ન્ટ છે કારણક� વળતર માત્ર 2012-16ના સમયગાળા માટ� �કુવવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 
  
 
25 સીઆરપી ન�ધે છે ક�, એલઆઇપી ફ�રયાદ િનવારણ વ્યવસ્થા �રૂ� પાડ� છે �નો ફ�રયાદના �કસ્સામા ંકાયર્ક્રમ 

હ�ઠળ ભાગ લેતા પગ�ડયાઓ અને ઓળખ અને પસદંગી પ્ર�ક્રયામા ં રહ� ગયાનો દાવો કરતા હોય તેવા પગ�ડયા 

સ�હતના અન્ય �હતધારકો દ્વારા ઉપયોગ કર� શકાય. સીઆરપીને સી�પીએલ અને એલઆઇપીનો અમલ કરતી 

િવલેજ ડ�વલપમેન્ટ એડવાઇઝર� કિમટ� દ્વારા જણાવવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ ંક�, કોઇ ફ�રયાદ ન�ધવામા ંઆવી નથી અને કોઇ 

પણ ફ�રયાદ હોય તો તેને અનૌપચા�રક ર�તે હ�ન્ડલ કરવામા ંઆવી છે. સીઆરપીને તે પણ જણાવવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ ંક�, 

પગ�ડયાઓની પસદંગીને પડકારતા અન્ય �હતધારકો દ્વારા પણ કોઇ ફ�રયાદ ન�ધાવામા ંઆવી નથી. સીઆરપીએ 

ઇચ્છા વ્યક્ત કર� હતી ક� આવી ફ�રયાદ િનવારણ વ્યવસ્થાની �લુભતા �ગે �હતધારકોમા ંમા�હતી હોવી જોઇએ �થી 

કર�ને અસરગ્રસ્ત લોકો તેમની ફ�રયાદો ર�ૂ કર� શક� અને આવી ફ�રયાદ િનવારણ વ્યવસ્થાની કાયર્ક્ષમતામા ંિવ�ાસ 

જળવાઇ રહ�. વ�મુા ં તે મહત્વ�ુ ં છે ક� એલઆઇપીમા ં િનધાર્ર�ત પ્ર�ક્રયાઓને વળગી રહ�વામા ં આવે અને તેમા ં

અનૌપચા�રક પ્ર�ક્રયા મારફતે બાધંછોડ ના કરવામા ંઆવે. 
 
26 સીઆરપી ન�ધે છે ક�, ADBના સ્ટાફ� એલઆઇપી તૈયાર કરવામા ં અને રોકડ વળતર ઘટકના અમલમા ં

સી�પીએલને સ�ક્રય ર�તે સહાય કર� છે. યોજનાનો અમલ કરવાની જવાબદાર� ધરાવતી િવલેજ ડ�વલપમેન્ટ 

એડવાઇઝર� કિમટ�ને સહાય કરવા માટ� એક ટ�કનીકલ િનષ્ણાતને નોકર�એ રાખવામા ંઆવ્યો છે. ADB સ્ટાફ� તેના 

�પુરિવઝન પ્રયાસોમા ંપગ�ડયાઓને વધારાની આવક ઉભી કરવા માટ� મધ્યમ ગાળાના કાયર્ક્રમ અને િશ્રમ્પ ફામર્મા ં

રોકાણ આયોજનને આગળ ધપાવવાના મહત્વ અને અ�ન્સી પર પણ ભાર ��ૂો છે. ADB સ્ટાફ મધ્યમ ગાળાના 

િવકાસ કાયર્ક્રમ માટ� િવકલ્પોની સમીક્ષા કરવા માટ� સી�પીએલ સાથે પણ જોડાયેલો છે. ADBએ હ�ુ �ધુી 

એલઆઇપી�ુ ં�લૂ્યાકંન કાઢ�ુ ંનથી કારણક� કાયર્ક્રમ સ�ંણૂર્પણે અમલી બન્યો નથી. 
 
27 વ�મુા ં સીઆરપી તે હક�કત તરફ ધ્યાન દોરવા ઇચ્છે છે ક�, પ્રો�ક્ટને કારણે અસર પામેલા તમામ 

પગ�ડયાઓની કદાચ ઓળખ થઇ નથી કારણક� અસર ગ્રસ્ત િવસ્તાર કદાચ એનઆઇઓ અભ્યાસ દ્વારા ધારવામા ં

આવેલો િવસ્તાર કરતા ંમોટો હોઇ શક� છે. મોઢવા દ�રયાકાઠં� પણ અસર હોઇ શક� છે કારણક� એનઆઇઓ અભ્યાસે તેના 

મોડલમા ંપા��ય અસરો ન�ધી નથી. થમર્લ અસર પર સેટ�લાઇટ અભ્યાસના પ�રણામો થોડાક પ્રાથિમક સકં�તો આપે છે 

ક� તે હક�કત હોઇ શક� છે( �ુઓ ફકરો 20). માત્ર વધારાના મોિનટ�ર�ગ અને પગલા દશાર્વશે ક� મોઢવા દ�રયા�કનાર� 

તાપમાનની અસર છે ક� ક�મ.  આ �દુ્દા પર બી� સીઆરપી વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ �રપોટર્ના ફકરા 29(2) અને ઉપર 

ફકરા 20-21મા ંપહ�લેથી જ ભાર �કુાયેલો છે. જો મોઢવા દ�રયા�કનારા પર થમર્લ અસરનો વધારાનો મોિનટ�ર�ગ ડ�ટા 

દશાર્વે ક� થમર્લ અસર છે તો તે િવસ્તારમા ંમાછ�માર� કરતા વધારાના પગ�ડયાઓને ઓળખવા માટ� એક સરવે કરવો 

જ�ર� હશે. જો અસરગ્રસ્ત િવસ્તારમા ં માછ�માર� કરતા વ� ુ પગ�ડયાઓની ઓળખ થાય તો તેમનો વતર્માન 

એલઆઇપી હ�ઠળ સમાવેશ કરવો જ�ર� રહ�શે. 
 
28 અ�પુાલન સાથેના સીઆરપીના િનષ્કષર્ણ કાયાર્ત્મક ક્રમાકં 2. સીઆરપીને લાગે છે ક� કાયાર્ત્મક ક્રમાકં 2 

�િશક �પે તેના પાલન હ�ઠળ છે. સ�ંણૂર્ પાલન �ધુી પહ�ચવા માટ� નીચેના પગલાઓં લેવાની જ�ર છે : 
 

I. ટ�કિનકલ નોટ “સી�પીએલ પ્લાન્ટની આગળના ભાગમા ંરહ�લા દ�રયાઇ પાણીમા ંપ્રસ્તાિવત થમર્લ 

અને ઇકોલો�જકલ મોિનટ�ર�ગ, નવેમ્બર 2016”મા ં જણાવ્યા �જુબ વધારાના થમર્લ અને 

ઇકોલો�જકલ મોિનટ�ર�ગ જ�ર� છે. 
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II. જો વધારાના અસરગ્રસ્ત િવસ્તારો હોય તો પગ�ડયાઓ આ વધારાના િવસ્તારોમા ંસ�ક્રય છે ક� ક�મ તે 

સ્થાિપત કરવા માટ� એક સરવે કરવાની જ�ર છે, જો પગ�ડયાઓની ઓળખ થાય તો તેમને 

વતર્માન એલઆઇપીમા ંસામેલ કરવાની જ�ર છે અને 
III. એલઆઇપીના �ણૂર્ અમલ માટ� ઓળખાયેલા પગ�ડયાઓ માટ� વ્યાખ્યા અને િવકાસ ઘટકોનો અમલ 

જ�ર� છે. તેનાથી તેઓ, એલઆઇપી માટ� સરવે હ�ઠળ િનધાર્�રત કરાયા �જુબ, પગ�ડયા 

માછ�માર�માથંી �મુાવેલી રકમને સમાન રકમ કમાવી શક� છે. 
 

C. કાદવ ટ્ર�ટમેન્ટ અને િનકાલ 
 

 
 
29 પગલા નબંર 3ના અ�પુાલનના સદંભર્મા ં સીઆરપી તારણો. બી� વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ અ�ભયાન દરિમયાન 

સીઆરપીને �જુરાત પ્ર�ૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ દ્વારા જણાવવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ ંક�, �ડસચા� ચેનલ મારફતે આયનર્ ધરાવતા 

કાદવનો િનકાલ રાષ્ટ્ર�ય પયાર્વરણીય કાયદા અને િનયમનોને અ��ુપ છે. માટ� સીઆરપીએ આ પગલાને બધં ક�ુ� 

હ� ુ.ં 
 
30 �ક્રયા ક્રમાકં ૩. સાથેના પાલન �ગે સીઆરપી�ુ ંિનષ્કષર્. કાયર્ િવષય બધં છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અ�પુાલનની �સ્થિતઃ સીઆરપીએ આ પગ�ુ ંબધં કર� દ��ુ ંછે.  
 
મેનેજમેન્ટની કાયર્યોજના નબંર 3: સ્લજ ટ્ર�ટમેન્ટ અને િનકાલ પર સીઆરપીના તારણોના સદંભર્મા ંADB �ુ ં �બનઅ�પુાલન સબંોધવાના 

પગલા1ં 
 
a) આ સમસ્યા (�ડસેમ્બર 2013મા)ં શોધાઈ હતી માટ�, �ડિમનરલાઇઝેશન પ્લાન્ટમાથંી આયનર્ ધરાવતા સ્લજને સે�ગ્રગેટ કરવા માટ� 

પયાર્વરણની �ૃ�ષ્ટએ સલામત હોય તેવા રસ્તા શોધવા માટ� ADB એ સી�પીએલ સાથે જોડાણ ક�ુ� છે. સ્લજના સે�ગ્રગેશન અને તેના 

િનકાલ માટ�ના િવકલ્પો અત્યાર� ટ�કનીકલ �લૂ્યાકંન હ�ઠળ છે.  
 

િવકલ્પોના ટ�કનીકલ �લૂ્યાકંન �ણૂર્ થયા બાદ, ADB પસદંગીનો િવકલ્પ ન�� કરતા પહ�લા ંપસદંગીના િવકલ્પ �ગે સીઆરપી સાથે 

પરામશર્ કરશે. 
 

b) સ્લજ ટ્ર�ટમેન્ટ અને િનકાલ પગલાનંો અમલ કરો અને આયનર્ ધરાવતા સ્લજને દ�રયાના પાણીમા ં�ડસચા� કરવા�ુ ંબધં કરો..  
 

(મેનેજમેન્ટની ઉપચારક કાયર્યોજનાના સ�ંણૂર્ લખાણ માટ� પ�રિશષ્ટ 1 �ુઓ.) 



       13 
  

  

D. �લુભતા પ્રિતબધંો 
 

 
 
31 પગલા નબંર 4ના અ�પુાલનના સદંભર્મા ં સીઆરપીના તારણો. ADBએ ત્રગાડ� બદંરમા ં રહ�તા લોકોની 

�લુભતા િનયતં્રણ પર અસરો�ુ ંઆકલન કરવા માટ� 2015મા ંએક અભ્યાસ હાથ ધય� હતો.15

16 અભ્યાસમા ંજણા�ુ ંહ� ુ ં

ક�, વધારાના પ�રવહન સમય અને ખચર્ ક� � નવા રોડ પર લાબંા પ�રવહનને કારણે ઉભા થતા હતા તે સેવાઓ 

મારફતે ભરપાઈ કરવામા ંઆવે છે � તે વખતે સી�પીએલ દ્વારા ત્રગાડ� બદંરના રહ�વાસીઓને આપવામા ંઆવતી 

હતી( એટલે ક�, પીવા�ુ ંપાણી, આરોગ્ય અને િશક્ષણ સેવાઓની િનયિમત જોગવાઈ). સી�પીએલના િનમાર્ણ પહ�લા ં

ઉપયોગમા ંલેવાતો રસ્તો હવે ઉપલબ્ધ ન  હતો કારણક� �ૂનો રસ્તો સી�પીએલ પ્લાન્ટના રસ્તા પર હતો. બદંરની 

�લુભતા માટ� નવો રસ્તો બનાવવામા ંઆવ્યો હતો � અગાઉના રોડ કરતા ં3.8 �કમી વ� ુલાબંો હતો. સી�પીએલ 

દ્વારા બદંરમા ંરહ�તા અને માછ�માર� કરતા માછ�મારોને 9 મ�હના દરિમયાન સેવાઓ, ખાસ કર�ને, પાણી અને આરોગ્ય 

સેવાઓ ત્રગાડ� બદંરના લોકોને િનયિમત ધોરણે �રૂ� પાડવામા ં આવતી હતી. આ સેવા લાબંા પ�રવહન ખચર્ને 

ભરપાઈ કરતી હતી એટલે સીઆરપીને જણાવ્�ુ ંહ� ુ ંક� આ પગ�ુ ંપ્થમ અને બી� વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ �રપોટર્ના સ�ંણૂર્ 

અ�પુાલનમા ં છે, પેનલે એમ ધા�ુ� હ� ુ ં ક�, “ત્રગાડ� બદંરના લોકોને લાબંા �લુભ રસ્તાના કારણે વધેલા ખચર્ને 

ભરપાઇ કરવા માટ� સેવાઓ (પીવા�ુ ં પાણી, આરોગ્ય અને િશક્ષણ સેવાઓ) યોગ્ય સ્તર� િનયિમત ર�તે આપવામા ં

આવશે..”17 

                                                
16 �ફિશ�ગ ગ્રાઉન્ડની �લુભતા પર મયાર્દા પર ADBનો �રપોટર્ , ઓગસ્ટ 2015, આઇએનડ�ઃ �નુ્દ્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પ્રો�ક્ટ. અહ� ઉપલબ્ધ છે 

https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/41946/41946-014-escar-en.pdf. 
17 પાદન�ધ 12. ફકરો 48. 

અ�પુાલનની �સ્થિત: બદંર પર યોગ્ય સેવાઓ ફર�થી શ� ના થાય ત્યા ં�ધુી આ પગ�ુ ંઅત્યાર� �િશક ર�તે �બનઅ�પુાલનમા ંછે. 
 

મેનેજમેન્ટની કાયર્યોજના નબંર 4: �લુભતા પ્રિતબધંો પર સીઆરપીના તારણોના સદંભર્મા ંADB�ુ ં�બનઅ�પુાલન સબંોધવાના પગલા1ં 
  
a) સીઆપીના તારણો બાદ, ADB ની તપાસો �ચૂવે છે ક�, સી�પીએલ દ્વારા લેવામા ંઆવેલા પગલા ં (અસરગ્રસ્તોને ઓળખવા અને 

તેમની સાથે પરામશર્ તેમજ આવા ઉપયોગ પ્રિતબધંોની અસરો ઉક�લવા માટ� લીધેલા પગલા ં સ�હત) ત્રગાડ� બદંરના ઉપયોગ 

પ્રિતબધંોની અસરોને યોગ્ય ર�તે ઉક�લ ેછે. ADB આ તારણો સીઆરપીને તેની સમીક્ષા અને �ટપ્પણીઓ માટ� મોકલશે. 
 

b) �લુભતા પ્રિતબધંો �ગે ADB ના તારણોને સ્થાિનક ભાષામા ંઅ�વુા�દત કરવામા ંઆવશે સબંિંધત �હતધારકો સાથે પરામશર્ કરવામા ં

આવશે. 
 
c) ADB ના તારણો પર સીઆરપીના મતંવ્યોને આધાર�, જો કોઇ વ� ુપગલાનંી આવશ્યકતા હોય તો, આવા પગલા ંADB દ્વારા ન�� 

કરવામા ંઆવશે. ADB આ વા પ ગ લાં નો  અ મ લ  �ુ િન િ� ત  ક ર શે . 
 
d) ચોમાસા દરિમયાન અવરોધ વગર ઉપયોગ માટ� ત્રગાડ� બદંર તરફના એક્સેસ રોડની સપાટ� �ણુવ�ા �ળવવામા ંઆવશે. 
(મેનેજમેન્ટની ઉપચારક કાયર્યોજનાના સ�ંણૂર્ લખાણ માટ� પ�રિશષ્ટ 1 �ુઓ.) 
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�ચત્ર 2: ત્રગાડ� બદંર ક્ષ�ણક માછ�મારો અને જળ સેવા સાથે હગંામી ર�તે બધં કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે 

 
  �ોત: OCRP 

 
32 ADB મેનેજમેન્ટ� તેના બારમા િત્રમાિસક પ્રગિત અહ�વાલ અને સી�પીએલે વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ અ�ભયાન 

દરિમયાન સીઆરપીને જણાવ્�ુ ંહ� ુ ંક�, સી�પીએલ ેછેલ્લી સીઝન દરિમયાન ત્રગાડ� બદંરના રહ�વાસીઓની તમામ 

સેવાઓ બધં કર� હતી, િસવાયક� બદંરના ક�ટલાક પસદંગીના પ�રવારોને લ�ક્ષત માઇક્રો-ફાઇનાન્સ �િુવધા. અડ�બી 

સ્ટાફ દ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલો બારમો િત્રમાિસક પ્રગિત અહ�વાલ કહ� છે ક�ઃ “સી�પીએલે માચર્ 2018 અ�ભયાન 
દરિમયાન ADBને જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, સી�પીએલના સીએસઆર કાયર્ક્રમ તર�ક�, પીવાના પાણીનો �રુવઠો, સમયાતંર� 
આરોગ્ય ક�મ્પ અને અન્ય સા�દુાિયક સેવાઓ સ�હતની સેવાઓની જોગવાઇ ઓગસ્ટ 2017થી રદ કરવામા ંઆવી છે. 
અ�ભયાન દરિમયાન સ્થળ �લુાકાતો અને ત્રગાડ� બદંરના રહ�વાસીઓ સાથેનો પરામશર્ ��ુષ્ટ આપે છે ક�, ઓગસ્ટ 
2017મા ંવતર્માન �ફિશ�ગ સીઝનના પ્રારંભથી સેવાઓ બધં કર� દ�વામા ંઆવી છે.” સીઆરપી માને છે ક�, સેવાઓની 

�નુઃસ્થાપના આવશ્યકતા �ણૂર્ અ�પુાલનની �સ્થિતમા ંરહ�શે. સેવાઓ 2015 �લુભતા અભ્યાસમા ંધારવામા ંઆવેલા 

સ્તર� આપવી જ�ર� છે, �યાર� વળતરના સ્તરની ગણતર� કરવામા ંઆવી હતી. સીઆરપીને જણાવવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ ંક�, 

2015થી ત્રગાડ� બદંરની વસતી વધી છે અને તેના કારણે ન�કના ત્રગાડ� ગામ સાથે ઘષર્ણ પેદા થાય છે ક� � 

ત્રગાડ� બદંરના િવસ્તારને એવો િવસ્તાર ગણે છે �યા ં તેઓ માછ�માર� કર� છે અને �યા ં વસતી વધારો તેમની 

�લુભતા પર જોખમ ઉ�ુ ંકર� છે. �ફિશ�ગ સીઝન 2013-14 દરિમયાન ત્રગાડ� બદંર ખાતે છ�ાસી (86) પ�રવારો રહ�તા 

હતા. સીઆરપીના મત �જુબ, સી�પીએલે �લુભતા અભ્યાસ હાથ ધરાયો હતો તે 2015ના સ્તર� સેવાઓ �રૂ� પાડવી 

જ�ર� છે. પ�રવારો ક� �ઓ સી�પીએલ પ્લાન્ટના િનમાર્ણ બાદ ત્રગાડ� બદંરમા ં જોડાયા છે તેઓ �લુભતા માટ� 

વધારાનો ખચર્ અ�ભુવતા ના હતા કારણક� તેઓ �ળૂ �લુભ રોડ બધં થયો તે પહ�લા ંબદંર ખાતે રહ�તા ન હતા. ખચર્ 

વળતરની �ૃ�ષ્ટએષ ખાસ કર�ને પીવાના પાણીની જોગવાઈ મહત્વની છે. �લુભતા અભ્યાસે જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, 

સી�પીએલ દ્વારા પીવાના પાણીની જોગવાઇને કારણે દર મ�હને દર�ક પ�રવારને �. 800ની બચત થઇ હતી.17

18 આ 

ખચર્ બચતને લાબંા અને વ� ુખચાર્ળ રસ્તા પ�રવહન માટ� મહત્વ�ુ ંવળતર ગણવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ.ં 
 
33 સીઆરપી ન�ધે છે ક�, ADB સ્ટાફ� સી�પીએલની સાથે પ�ર�સ્થિત�ુ ં સ�ક્રય ર�તે મોિનટ�ર�ગ ક�ુ� છે અને 

સી�પીએલને જણાવ્�ુ ં છે ક� સેવાઓ ફર�થી શ� કરવી જ�ર� છે અને 2015ના સ્તર� અપાતી સેવાઓમા ં િવક્ષેપ ક� 

સેવાઓ બધં કરવાથી ADB ઓપર�શનલ પોલીસીઝ અને પ્રોિસઝસર્�ુ ં�બનઅ�પુાલન થશે. ADB મેનેજમેન્ટ� તેના �ુન 

2018મા ંબારમા િત્રમાિસક પ્રગિત અહ�વાલમા ંકહ� છે ક�, “ADB ત્રગાડ� બદંર ખાતે અપાતી સેવાઓ ફર� શ� કરવા 

�ગે સી�પીએલ સાથે ચચાર્ કર� રહ� છે.” 

                                                
18 પાદન�ધ 16. ફકરો 20. 
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34 પગલા નબંર 4ના અ�પુાલન �ગે સીઆરપી�ુ ં તારણ. ત્રગાડ� બદંરની વસ્તીને સી�પીએલ દ્વારા 2015ના 

સ્તર� સેવાઓ (એટલે ક� પાણી, આરોગ્ય, િશક્ષણ)ની સીધી જોગવાઈ ના થાય ત્યા ં�ધુી આ પગલા�ુ ંહગંામી ધોરાણે 

�બનઅ�પુાલન થ�ુ ંછે.  
 
E.  પ�રવેશી હવા �ણુવ�ા 
 

 
 
 
35 પગલા નબંર 5ના અ�પુાલન �ગે સીઆરપીના તારણો. ADBએ ટાટા �નુ્દ્રા કોલ પાવર પ્લાન્ટની 10 

�કમીની િત્ર�યાની �દર પ�રવેશી હવા �ણુવ�ા, સ્ટ�ક ઉત્સ�ન અને મેટ્રોલો�જકલ માપદંડો�ુ ંિવશ્લેષણ હાથ ધ�ુ� છે. 

સીઆરપીએ 10 માચર્ 2017 ના રોજ ADB તતં્રને તેની �ટપ્પણીઓ પ્રસ્�તુ કર� છે. આ અભ્યાસમા ં વ્યાપક હવાની 

�ણુવ�ા અને સ્ટ�ક ઉત્સ�નનો સહસબંધં િવશ્લેષણ પણ સામેલ છે. અભ્યાસ દશાર્વે છે ક� સી�પીએલ પ્લાન્ટની 

આસપાસમા ંPM10 સ્તરોનો ન�ધપાત્ર વધારો થયો છે. છેલ્લા 10 વષર્ (2006-2015) મા ં �ંુડા અને ત્રાગદ� ગામોમા ં

PM10 વાિષ�ક સર�રાશ 25% �ટલો વધ્યો છે. મોટા કંદગરા માટ�, ટકાવાર� વધારો 46% �ટલો વધાર� હતો. 

સી�પીએલ પ્લાન્ટની તરત જ પછ� આવેલ વાધં ગામ એ તમામ સમય દરિમયાન PM10 ઉત્સ�ન દ્વારા અને �ખુ્યત્વે 

સી�પીએલ પ્લાન્ટના ફ��ુજ�ટવ ઉત્સ�ન �ોતોમાથંી અને સી�પીએલ પ્લાન્ટથી 1.5 km �ૂર આવેલ અન્ય સલંગ્ન 

ઉદ્યોગોમાથંી સૌથી સી�ુ ંઅસરગ્રસ્ત છે. જો ક�, આ અહ�વાલમા ંજણાવા�ુ ંછે ક� PM10 ઉત્સ�નનો પ્રાથિમક �ોત સ્થાિનક 

�ોતો છે અને સી�પીએલ પ્લાન્ટ નથી. વાધં ગામ માટ� સી�પીએલ કોલસો િવિવધ સમય માટ� માપવામા ંઆવેલા 

PM10 ક�ન્દ્રીકરણના 8% -17% વચ્ચે યોગદાન આપવાની ધારણા છે.સ્ટ�ક ઉત્સ�ન માટ�, આ અહ�વાલમા ં ન�ધવામા ં

આવ્�ુ ંછે ક� સી�પીએલના યોગદાનમા ંએરશેડની રકમ 0.4% -4.9% �ટલી નીચી છે.  
 

અ�પુાલનની �સ્થિતઃ આ �રપોટર્ના સમયે, ADB આ પગલાંના  � િશક  અ�ુપાલનમાં  છે . 
 
મેનેજમેન્ટની કાયર્યોજના નબંર 5: પ�રવેશી હવા �ણુવ�ા પર સીઆરપીના તારણોના સદંભર્મા ંADB�ુ ં�બનઅ�પુાલન સબંોધવાના પગલા ં
  
a) હવા �ણુવ�ા મોિનટ�ર�ગ (�મા ં પ્રો�ક્ટના એરશેડમા ં તમામ ગામડાઓ ખાતે 10 મોિનટ�ર�ગ સ્ટ�શન્સનો સમાવેશ થાય છે) એિપ્રલ 

2014મા ંસ્થાપાવમા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ ંઅને તે બે વષર્ �ધુી ચા� ુરહ�શે.  
 

b) વાયુ પ્રદૂષણ (PM10 અને PM2.5) સાથ ેસંકળાયેલ સ્વાસ્થ્ય અસરોની ચકાસણી માટે પ્રોજકે્ટની આસપાસ ગામોમાં એક અભ્યાસ હાથ ધરો. 
 

c) કણો સદંભર્મા,ં પ્રો�ક્ટના એરશેડની �દર પ�રવેશી પીએમ10 સ્તરોમા ંપ્રો�ક્ટ�ુ ંયોગદાન �િુનિ�ત કરવા માટ� ટ�કનીકલ અભ્યાસ હાથ 

ધરવામા ંઆવશે (ADB સાથે પરામશર્મા ંસ્વતતં્ર કન્સલ્ટન્ટ દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવશે). 
 

d) ટ�કનીકલ અભ્યાસના તારણો રસધરાવતા �હતધારકોને �લુભ કરાવવા અને તેમના મતંવ્યોને ધ્યાનમા ં લઇને ટ�કનીકલ અભ્યાસ 

ફાઇનલ કરવો. ટ�કનીકલ અભ્યાસનો સારાશં સ્થાિનક ભાષામા ંઅ�વુાદ કરવામા ંઆવશે અને સ્થાિનક સ�દુાયો અને અન્ય �હતધારકોને 

જણાવવામા ંઆવશે. 
 

e) પ�રવેશી હવા �ણુવ�ા મોિનટ�ર�ગ અને ટ�ક્નીકલ અભ્યાસના પ�રણામોનો ઉપયોગ કર�ને ADB પ�રવેશી હવા �ણુવ�ા અને સ્ટ�ક 

ઉત્સ�ન�ુ ંપારસ્પ�રક િવશ્લેષણ હાથ ધરશે �નો સી�પીએલ અને �સુગંત �હતધારકો સાથે પરામશર્ કર�ને પ�રવેશી હવા �ણુવ�ા 

મોિનટ�ર�ગ અને અન્ય િનયતં્રણ પગલા ન�� કરવા માટ� ઉપયોગ થશે. 
(મેનેજમેન્ટના ઉપચારક પગલા આયોજનના સ�ંણૂર્ લખે માટ� �ુઓ પ�રિશષ્ટ 1) 
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36 સીઆરપી અસરોના �લૂ્યાકંન માટ� લા� ુ પધ્ધિત સાથે સહમત થાય છે. જો ક�, સીઆરપી એ મા�હતીની 

નબળ� �ણુવ�ા િવશે �ચ�િતત છે ક� �ના પર �લૂ્યાકંનો આધા�રત છે. અ�ણૂર્ ડ�ટા સ્રોતને જોતા,ં અભ્યાસના પ�રણામો 

અિવ�સનીય હોઇ શક� છે. અહ�વાલ સ્વીકાર� છે ક� મોટ�ભાગે સપ્લાયર તરફથી અ�રૂતા સમથર્નને કારણે, સ્થ�ગત 

નાની બાબતો પરની કલાકદ�ઠ મા�હતી માટ� �બૂ �ચા સાધન�ુ ંડાઉનટાઇમ જોવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ.ં સી�પીએલ પાસે 

એક �દ્વ-ઉષ્ણતાવાહક નળ� અને અન્ય િત્ર-ઉષ્ણતાવાહક નળ� સ્ટ�ક અને અદાણી પાવર �લિમટ�ડ પાસે 3 �દ્વ-

ઉષ્ણતાવાહક નળ� અને 1 િત્ર-ઉષ્ણતાવાહક નળ� સ્ટ�ક છે. સી�પીએલ દ્વારા સ્ટ�ક ક�ટ માપાકંન કામગીર� દરિમયાન 

ઘણા ંડાઉનટાઇમ હતા �ના કારણે PM10 ડ�ટા માટ� કલાકદ�ઠ ઉત્સ�નમા ંમોટા પ્રમાણમા ંઘટાડો થયો હતો. સાધનના 

ડાઉનટાઇમને લીધે, PM10 માટ� કલાકદ�ઠ ઉત્સ�ન ડ�ટાની �બૂ �ચી ટકાવાર� ઉપલબ્ધ ન હતી. સ્ટ�ક ઉત્સ�ન ડ�ટામા ં

તફાવતના �ણુાકંના �લૂ્યમા ં�ચી વધઘટને કારણે, પ્રમાણ�તૂ હવાના અસરના �લૂ્યાકંન અભ્યાસ માટ� સર�રાશ 

ઉત્સ�ન ડ�ટા ધ્યાનમા ં લેવાવો જોઈએ નહ�. સીઆરપીનો મતલબ એ છે ક� આવા પ્રમાણ�તૂ સહસબંધં અસર�ુ ં

�લૂ્યાકંન ડ�ટા સાથે કરવામા ંઆવે છે �યા ં મોટા પ્રમાણમા ં ડ�ટા તફાવત હોય છે, તે િવ�સનીય પ�રણામો ઉત્પ� 

થવાની સભંાવના નથી. 
  
37 હવા �ણુવ�ા પગલા �ધુારવા માટ� ટ�કનીકલ અભ્યાસ �રપોટર્ અનેક પગલા �ચૂવે છે �નો વ� ુિવ�ાસપાત્ર 

અને િનયિમત હવા �ણુવ�ા ડ�ટા �રૂો પાડવા માટ� અમલ થવો જોઇએ. સી�પીએલે સીઆરપીને જણાવ્�ુ ંહ� ુ ંક�, તે 

બધી ભલામણો સાથે સમંત થાય છે. � ભલામણ પર અસમંિત થઇ છે તે છે એક હવા �ણુવ�ા મોિનટ�ર�ગ સ્ટ�શનના 

બદલાયેલા સ્થળ પર, � સી�પીએલ કહ� છે ક� બદલી શકાય નહ� કારણક� સી�પીએલ દ્વારા મેળવવામા ંઆવેલી 

પયાર્વરણીય અિધ�ૃતીઓમા ંહવા �ણુવ�ા મોિનટ�ર�ગ સ્ટ�શનોના સ્થળ માટ� ચો�સ જ��રયાતોનો સમાવેશ થાય છે. 

સીઆરપીએ પીએસઓડ� પાસેથી છેલ્લા 12 મ�હનાનો હવા �ણુવ�ા ડ�ટા માગ્યો હતો �થી આકલન કર� શકાય ક� 

એકત્ર કરાયેલા હવા �ણુવ�ા ડ�ટામા ં �ધુારો થયો છે ક� ક�મ. આ મોિનટ�ર�ગ �રપોટર્ના �તની તાર�ખ �ધુી 

સીઆરપીને માત્ર પયાર્વરણીય મોિનટ�ર�ગ �રપોટર્મા ંર�ૂ કરવામા ંઆવેલા હવા �ણુવ�ા ડ�ટા જ મળ્યા છે, � ADBની 

વેબસાઇટ પર અપલોડ કરાયેલા છે.18

19  આ હવા �ણુવ�ા ડ�ટા ગ્રા�ફકલ ફોમ�ટમા ં છે અને પ�રવેશી હવા �ણુવ�ા 

ડ�ટાના ટ્ર�ન્ડ દશાર્વે છે. �િતમ તપાસ �રપો�્ર્સમા ં સીઆરપીના અવલોકનો�ુ ં અ�પુાલન �િુનિ�ત કરવા માટ� આ 

ડ�ટા�ુ ં�લૂ્યાકંન કર� શકાય તેમ નથી. તપાસ �રપો�્ર્સ ડ�ટા �ણુવ�ા, સેમ્પ�લ�ગ સમયગાળો, ઉપકરણોના ક��લબ્રેશન, 

સાધનોના ડાઉન ટાઇમ વગેર�ને લગતા છે. સીઆરપીનો મત છે ક�, ફ�લ્ડ સ્તરના અવલોકનો અને હવા �ણુવ�ા 

ડ�ટાના સેમ્પ�લ�ગની િવગતોની ગેરહાજર�મા ંઆરએપી�ુ ંઅ�પુાલન �િુનિ�ત કરવા માટ� હવા �ણુવ�ા ટ્ર�ન્ડ દશાર્વવા 

માટ� આવા ગ્રા�ફકલ ડ�ટા �રુતા નથી. આરએપી કહ� છે ક�, ટ�કનીકલ અભ્યાસના પ�રણામોને આધાર� પ�રવેશી હવા 

�ણુવ�ા મોિનટ�ર�ગના સદંભર્મા ંવ� ુપગલા અને કોઇ પણ િનયતં્રણ પગલા ન�� કરવામા ંઆવશે. હવા �ણુવ�ા 

અભ્યાસ વ� ુિવ�ાસપાત્ર હવા �ણુવ�ા મોિનટ�ર�ગ માટ� મહત્વના પગલા �ચૂવે છે �મા ંહવા �ણુવ�ા મોિનટ�ર�ગ 

સાધનમા ંઓછા ડાઉનટાઇમનો સમાવેશ થાય છે. ADB સ્ટાફ� તેના બારમા િત્રમાિસક પ્રગિત અહ�વાલમા ંસીઆરપીને 

ખાતર� આપી છે ક�, �પુરિવઝન અ�ભયાનો દરિમયાન અભ્યાસ ભલામણો અને િનયતં્રણ પગલાઓના અમલ પર 

મોિનટ�ર�ગ ચા� ુરાખશે. 
 
38 પગલા નબંર 5ના અ�પુાલન �ગે સીઆરપીના તારણો. સીઆરપીને જણાય છે ક� બી� વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ 

અ�ભયાનથી અત્યાર �ધુી આ પગલા પર કોઇ વ� ુપ્રગતી થઇ નથી. સીઆરપીને જણાયા છે ક� પગલા નબંર 5�ુ ં

�િશક અ�પુાલન થ�ુ ંછે. �ણૂર્ અ�પુાલન હાસંલ કરવા માટ� નીચેના પગલા લવેા જ�ર� છેઃ 
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(i) અભ્યાસના સારાશં�ુ ંસ્થાિનક ભાષામા ંઅ�વુાદ, સારાશં�ુ ંિવતરણ અને અભ્યાસના સારાશંના સી�પીએલ 
વેબસાઇટ પર પો�સ્ટ�ગ સાથે સ્થાિનક વસતી અને �સુગંત �હતધારકો સાથે પરામશર્; અને  

(ii) હવા �ણુવ�ા અભ્યાસની સમંત થયેલી ભલામણોનો અમલ �થી સી�પીએલ હવા �ણુવ�ા મોિન�ટરંગ 
અને �રપો�ટ�ગ �ધુારો. 

VI. તારણ 
 
39 સીઆરપી ન�ધે છે ક�, બી� વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ �રપોટર્  �ણૂર્ થયો ત્યારથી આરએપીના અમલ પર �બુ જ 

મયાર્�દત પ્રગિત થઇ છે. આરએપી સમંત પગલાના અમલમા ંક�ટલોક બદલાવ પણ છે (�મ ક�, એલઆઇપીના મધ્યમ 

ગાળાના િવકાસ કાયર્ક્રમની ગેરહાજર� અને ત્રગાડ� બદંરની સેવાઓમા ં િવક્ષેપ). સીઆરપી આરએપી અમલમા ંઆ 

મયાર્�દત પ્રગિત તે હક�કતને જવાબદાર ગણાવે છે ક�, છેલ્લા 12 િમહનામા ંસી�પીએલના સીઇઓ સ�હતના ક�ટલાક 

સભ્યો બદલાઈ ગયા છે અને નવી િસિનયર મેનેજમેન્ટ ટ�મ સીઆરપીના ત્રી� વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ અ�ભયાનના 

આગમનના ક�ટલાક મ�હના પહ�લા ંજ કાયર્રત થઇ છે. સીઆરપી ન�ધે છે ક�, ADB સ્ટાફ અસરગ્રસ્ત પગ�ડયાઓ માટ� 

એલઆઇપીના અમલ અન મોિનટ�ર�ગમા ંસહાયમા ંઅને લાબંા �લુભ રોડને કારણે અસર પામેલા માછ�માર�ની મોસમ 

દરિમયાન ત્રગાડ� બદંરમા ં રહ�તા પ�રવારોને સી�પીએલની સેવાઓની જ��રયાતના મોિનટ�ર�ગમા ં �બુ જ સ�ક્રય 

અને સામેલ રહ્યો છે. ત્રગાડ� બદંર અને મોઢવા દ�રયા�કનારા પર વધારાના થમર્લ અને ઇકોલો�જકલ મોિનટ�ર�ગ અને 

હવા �ણુવ�ા અભ્યાસના અ�વુત� પગલા �વા અન્ય આરએપી પગલા�ુ ંADB સ્ટાફ મોિનટ�ર�ગ ઓ� ંઉચ્ચા�રત 

ર�ુ ં છે કારણક� ઉપચારક પગલાને આગળ ધપાવવા માટ� સી�પીએલમા ં પયાર્વરણીય સ્ટાફ ગેરહાજર હતો. તે 

મહત્વ�ુ ંછે ક� નવા સી�પીએલ મેનેજમેન્ટ સાથે તમામ બાક� રહ�તા આરએપી પગલાનો અમલ થશે. 
 
40. એએમપીના ફકરા 193 �જુબ, "મોિનટ�ર�ગ સમયમયાર્દા પ્રો�ક્ટલક્ષી હશે અને તેનો આધાર ઉપચારક પગલાના 
અમલ પર રહ�શે, પરં� ુઆ સમયમયાર્દા 3 વષર્ કરતા ંવધશે નહ�." આ ત્રીજો વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ �રપોટર્  છે. ઉપચારક 
પગલા 1, 2 અને 5�ુ ં�િશક ર�તે અ�પુાલન થયે�ુ ં છે અને પગ�ુ ં 4 હગંામી ર�તે �બનઅ�પુાલનમા ંછે, આરએપીના 
અમલ માટ� અને પ્રો�ક્ટને ADBની નીિતઓના �ણૂર્ અ�પુાલનમા ંલાવવા માટ� હ�ુ પણ મહત્વના પ્રયાસ કરવાની જ�ર 
છે. માટ� સીઆરપી�ુ ં મતંવ્ય છે ક�, � પગલા હ�ુ �ધુી �ણૂર્ અ�પુાલનમા ં નથી તે પગલાના પર સીઆરપીના સતત 
મોિનટ�ર�ગથી પ્રો�ક્ટને લાભ થશે. સીઆરપી મોિનટ�ર�ગ પીએસઓડ� દ્વારા ર�ૂ ક રાયેલા િત્રમાિસક પ્રગિત અહ�વાલ અને 
સ્ટાફ ઇન્ટવ્� ૂર્ને આધાર� કરવામા ંઆવશે. ઉપચારક પગલાનો �યા ં�ધુી સ�ંણૂર્ અમલ ના થાય ત્યા ં�ધુી. ADB મેનેજમેન્ટ� 
સીઆરપી અને બોડર્ અ�પુાલન સમીક્ષા સિમિત (બીસીઆરસી)ને િત્રમાિસક પ્રગિત અહ�વાલ ર�ૂ કરવાની પે્ર�ક્ટસ ચા� ુ
રાખવી જ�ર� છે. સીઆરપી મોિનટ�ર�ગ ઉદે્દશ માટ� સ્થળ �લુાકાત નહ� કર� અને બીજો વાિષ�ક મોિનટ�ર�ગ �રપોટર્  �ર� 
કરવા�ુ ં આવશ્યક ગણતી નથી પરં� ુઉપચરાક પગલા 1, 2, 4 અને 5ના �ણૂર્ અ�પુાલનમા ંથયેલી પ્રગિત પર તે�ુ ં
આકલન બીસીઆરસીને મોકલશે. 
  

મેનેજમેન્ટની કાયર્યોજના �દુ્દો પ્રો�ક્ટને �ણૂર્ અ�પુાલનમા ંલાવવા માટ�ના પગલા ંપર મેનેજમેન્ટને પ્રિતભાવ 

1) મા�હતીની �હ�રાત અને 

પરામશર્ આયોજન 
અ�પુાલન �સ્થિત: �િશક અ�પુાલન 

 
સીઆરપી �ચૂવે છે ક� નીચેના પગલા ંહાથ ધરાવા જોઇએ: 

(i) ટ�કનીકલ હવા �ણુવ�ા અભ્યાસનો સારાશં સ્થાિનક ભાષામા ંઅ�વુાદ કરો અને સી�પીએલ 

અને ADBની વેબસાઇટ પર અપલોડ કરો; 
(ii) હવા �ણુવ�ા અભ્યાસના તારણો પર �હતધારકો સાથે પરામશર્ કરો; અને 
(iii) આરોગ્ય આધારર�ખા અભ્યાસના તારણો પર પરામશર્ની ભલામણ કરાય છે.  
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મેનેજમેન્ટની કાયર્યોજના �દુ્દો પ્રો�ક્ટને �ણૂર્ અ�પુાલનમા ંલાવવા માટ�ના પગલા ંપર મેનેજમેન્ટને પ્રિતભાવ 

2) થમર્લ આઉટફ્લો ચેનલમાથંી 
થમર્લ �ડસચા� અને માછ�મારોની 
આ�જિવકાને �કુસાન 

અ�પુાલન �સ્થિત: �િશક અ�પુાલન 
  

સીઆરપી �ચૂવે છે ક� નીચેના પગલા ંહાથ ધરાવા જોઇએ: 
 

(i) ટ�કિનકલ નોટ “સી�પીએલ પ્લાન્ટની આગળના ભાગમા ં રહ�લા દ�રયાઇ પાણીમા ં પ્રસ્તાિવત 

થમર્લ અને ઇકોલો�જકલ મોિનટ�ર�ગ, નવેમ્બર 2016”મા ંજણાવ્યા �જુબ વધારાના થમર્લ અને 

ઇકોલો�જકલ મોિનટ�ર�ગની જ�ર છે.  
(ii) જો વધારાના અસરગ્રસ્ત િવસ્તારો હોય તો પગ�ડયાઓ આ વધારાના િવસ્તારોમા ંસ�ક્રયા છે ક� 

ક�મ તે સ્થાિપત કરવા માટ� એક સરવે કરવાની જ�ર છે, જો પગ�ડયાઓની ઓળખ થાય તો 

તેમને વતર્માન એલઆઇપીમા ંસામેલ કરવાની જ�ર છે અને 
(iii) એલઆઇપીના �ણૂર્ અમલ માટ� ઓળખાયેલા પગ�ડયાઓ માટ� વ્યાખ્યા અને િવકાસ ઘટકોનો 

અમલ જ�ર� છે. તેનાથી તેઓ, એલઆઇપી માટ� સરવે હ�ઠળ િનધાર્�રત કરાયા �જુબ, પગ�ડયા 

માછ�માર�માથંી �મુાવેલી રકમને સમાન રકમ કમાવી શક� છે. 

3) સ્લજ ટ્ર�ટમેન્ટ અને િનકાલ 
 

પાલનની �સ્થિત: સીઆરપી દ્વારા �ક્રયા િવષય બધં છે. 

સીઆરપી એ આ �ક્રયા િવષય બધં રાખ્�ુ ં છે કારણ ક� �જુરાત પ્ર�ૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ (�પીસીબી) એ 

સીઆરપીને ��ુષ્ટ આપી છે ક� �ડસ્ચા� ચેનલમા ં લોખડં�કુ્ત કચરાનો િનકાલ રાષ્ટ્ર�ય પયાર્વરણીય 

કાયદાઓ અને િનયમોને અ�સુાર સ્વીકાયર્ છે. 
 

4) વપરાશના પ્રિતબધંો 
 

અ�પુાલનની �સ્થિતઃ �બનઅ�પુાલનમા ંહંગામી 

2015 ADB �લુભતા અભ્યાસમા ંગણાયેલી માત્રામા ંસી�પીએલની સેવાઓ�ુ ં�નુઃસ્થાપન  

5) પ�રવેશી હવા �ણુવ�ા અ�પુાલનની �સ્થિતઃ �િશક અ�પુાલન 
સીઆરપી �ચૂવે છે ક� નીચે �જુબના પગલા ંલઇ શકાય છે: 

(i) અભ્યાસના સારાશં�ુ ં સ્થાિનક ભાષામા ં અ�વુાદ, સારાશં�ુ ં િવતરણ અને સી�પીએલની 

વેબસાઇટ પર અભ્યાસના સારાસંના પો�સ્ટ�ગ સાથે સ્થાિનક લોકો અને �સુગંત �હતધારકો સાથે 

પરામશર્; અને  
(ii) હવા �ણુવ�ા અભ્યાસની સમંત ભલામણોનો અમલ માટ� સી�પીએલ �ણુવ�ા મોિનટ�ર�ગ 

અને �રપો�ટ�ગ �ધુારો. 

 
/એસ/ �ડ�ગ�ડ�ગ ટાગં 

 અધ્યક્ષ, અ�પુાલન સમીક્ષા સિમિત 
 
 

/એસ/અન્ટ્ર�ડ હાટર્ મેન 

 પાટર્  ટાઇમ મેમ્બર, અ�પુાલન સમીક્ષા સિમિત 
 
 મિનલા, �ફ�લપાઇન્સ 

 21 ઓગસ્ટ 2018 
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પ્રસ્તાિવત કાયર્ યોજના 
ન�ધ: તમામ િનધાર્�રત તાર�ખો  (અન્યથા ઉલ્લેખ કરવામા ંના આવે ત્યા ં�ધુી) �સુગંત પગ�ુ ંઉલ્લેખ કર�લા મ�હનાના �ત �ધુીમા ં�ણૂર્ કરવા માટ� છે. 
 

1.  મા�હતીની �હ�રાત અને પરામશર્ આયોજન પર સીઆરપીના તારણોના સદંભર્મા ંADB�ુ ં�બનઅ�પુાલન સબંોધવાના 

પગલાં1 

 
િનધાર્�રત તાર�ખ 

(a) (i) આઉટફોલ ચનેલમા ંથમર્લ �ડસચા�; (ii) પગ�ડયા માછ�મારોની આ�જિવકા; (iii) ઉપયોગ પ્રિતબધંો; 
2
 અને (iv) 

પ�રવેશી હવા �ણુવ�ાના સદંભર્મા ંપ્રો�ક્ટની અસરો સ્થાપવા અને ઉક�લવા માટ� આ કાયર્યોજનામા ંિવગતો 

આપવામા ંઆવી છે તે �જુબ સવા�ગી અને પારદશ� �હતધારક પરામશ� હાથ ધરવામા ંઆવશે. આ પરામશર્ પ્ર�ક્રયાના 

ભાગ �પે, અસરગ્રસ્ત પગ�ડયા માછ�મારો ઓળખવામા ંઆવશે; તેમની આ�જિવકા પર મા�હતી એકત્ર કરવામા ંઆવસે 

અને અસરો�ુ ંઆકલન કરવામા ંઆવશે; અને આ�જિવકા �ધુારણા યોજનામા ંઆ�જિવકા અસરો ઉક�લવા માટ�ના 

પગલા ંઆ કાયર્યોજનામા ંિવગતો આપવામા ંઆવી છે તે �જુબ સ્થાપવામા ંઆવશે. 

નીચે �સુગંત ટ�બલ �ુઓ. 

 

                                                
1 આનો સદંભર્ સીઆરપી �રપોટર્ના તારણો ‘એ 1 અન ે2’ (પાના 10-20) સાથ ેછે. 
2 મોઢવા અન ેત્રગાડ� ગામના માછ�મારો 2009મા ંત્રગાડ� બદંરના ઉપયોગ અસરગ્રસ્તો તર�ક� ઓળખાયલેા હતા. સીઆરપી (તનેા �રપોટર્ના ફકરા 127મા)ં ન�ધ ેછે ક�, સવા�ગી 

પરામશર્ પ્ર�ક્રયા શ� થઇ હતી અન ે આ ચો�સ ગામો માટ� ભાગીદાર�, આ�જિવકા સહાય પગલા ં ર�ૂ કરાયા હતા, અન ે આ ગામોમા ં હાથ ધરવામા ં આવલેા પરામશ�મા ં

સી�પીએલની ન�ધપાત્ર સામલેગીર�ન ેADBના સ્ટાફ� સહાય કર� હતી. 
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2.  આઉટફ્લો ચેનલમાથંી થમર્લ �ડસચા� અને માછ�મારોની આ�જિવકાને �કુસાન પર સીઆરપીના તારણોના 

સદંભર્મા ંADBના �બનઅ�પુાલન�ુ ંિનરાકરણ લાવવા માટ��ુ ંપગ�ુ2ં13 

 
િનધાર્�રત તાર�ખ 

(a) નેશનલ ઇ�ન્સ્ટટ�ટૂ ઓફ ઓસનોગ્રાફ� (“એનઆઇઓ”)ની સી�પીએલ4 દ્વારા િન��ુક્ત કરવામા ંઆવી છે અને મોઢવા 

ક્ર�ક અને આસપાસના દ�રયાઇ િવસ્તારોમા ંપ્રો�ક્ટમાથંી થમર્લ �ડસચા�ની વાસ્તિવક અસરો પર જમીની અવલોકનો 

હાથ ધર� રહ� છે. તેમા ંઅગાઉ  (પ્રો�ક્ટ મ�ૂંર� �વૂ�) પયાર્વરણીય ડ� ૂડ��લજન્સ દરિમયાન એચઆર વે�લ�ગફોડર્ દ્વારા 

હાથ ધરવામા ંઆવેલા થમર્લ મોડ��લ�ગના વે�લડ��ટ�ગનો સમાવેશ થશે. એનઆઇઓ આ મોડ�લ કન્ફિમ�ટ� અભ્યાસ �ણૂર્ 

કરશે.5 
 
ડ્રાફ્ટ એનઆઇઓ �રપોટર્ના તારણોની ADB મેનેજમેન્ટ દ્વારા (બાહ્ય િનષ્ણાત દ�રયાઇ કન્સલ્ટન્ટને રોક�ને) સમીક્ષા 

કરવામા ંઆવશે. ADB એનઆઇઓ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા ડ્રાફ્ટ અભ્યાસ, �ટલો વહ�લો ઉપલબ્ધ થાય તેટલો 

વહ�લો, સમીક્ષા અને �ટપ્પણી માટ� સીઆરપીને ર�ૂ કરશે. 

ઓક્ટોબર 2015. 

(b) એનઆઇઓ �રપોટર્નો સારાશં સ્થાિનક ભાષામા ંભાષાતંર કરવાનો રહ�શે અને રસ ધરાવતા પક્ષકારો (માછ�મારો 

સ�હત)નો મત મેળવવા અને તેની ન�ધ કરવા તેમને આપવાનો રહ�શે. 

ફ��આુર� 2016. 

(c) ADB સી�પીએલ સાથે પરામશર્ કર�ને તેના િનષ્ણાત મ�રન કન્સલ્ટન્ટની સલાહ સ�હત અભ્યાસના પ�રણામોની 

સમીક્ષા કરશે, અને ન�� કરશે ક� કોઇ વ� ુપગલા યોગ્ય છે ક� ક�મ. ADB કોઇ પણ વ� ુપગલા માટ� સીઆરપીનો 

સપંકર્ કરશે. 

માચર્ 2016. 

(d) આઉટફ્લો પર ઓટોમે�ટક ટ�મ્પર�ચર મોિનટ�ર�ગ �ડવાઇસના પ�રણામો લોકોને �લુભ કરાવાના રહ�શે. ચા� ુછે. 

 
 
 

                                                
3 આનો સદંભર્ સીઆરપી �રપોટર્ ના તારણો ‘બી 1 અન ેબી5’ (પાના 21 – 26 અન ે31 – 33) સાથ ેછે. 
4 એનઆઇઓ અભ્યાસ એમઓઇએફ મ�ૂંર� તાર�ખ એિપ્રલ 2008ની જ��રયાત છે. 
5 આ અભ્યાસ હાથ ધરવા માટ�, એક િનષ્ણાત સસં્થા તર�ક� એનઆઇઓન ે2013મા ંસામલે કરવામા ંઆવી હતી. આ અભ્યાસ હ�ઠળ પ્રથમ જમીની તપાસો �ડસેમ્બર 2013મા  ં

�ણૂર્ થઇ હતી અને �રપોટર્  સપ્ટ�મ્બર 2014મા  ંજમા કરાવવામા  ંઆવ્યો હતો. બી� જમીની તપાસ એિપ્રલ 2015મા ં �ણૂર્ થયેલી છે અને ડ્રાફ્ટ �રપોટર્  તૈયાર થઇ 

રહ્યો છે. 
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(e) ADB (i) ક્ર�ક અને આઉટફ્લો ચનેલની ન�કના દ�રયાઇ ક્ષેત્રમા ંિનયિમત ધોરણ ે�ટ 

�ફિશ�ગ કરતા માછ�મારોને ઓળખશે; અને (ii)  આવા ઓળખાયેલા પગ�ડયા 
માછ�મારો સાથે પરામશર્ કર�ને (સ્થાિનક ભાષામા ં યોજનાની �હ�રાત સાથે) 

આ�જિવકા �ધુારણા યોજના તૈયાર કરવાના ઉદ્દેશ માટ� ઓળખાયેલા પગ�ડયા 
માછ�મારો પર થયેલી કોઇ પણ આ�જિવકા અસર� ુ ં આકલન કરવ◌ુ◌ં. ADB 
�ણુાત્મક અભ્યાસો અને તેના પ�રણામો માટ� ટ�ઓઆર �રૂો પાડશે અને સીઆરપીને 
તેની સમીક્ષા અને �ટપ્પણી માટ� કહ�શે. 

 
ADB ડ્રાફ્ટ આ�જિવકા �ધુારણા યોજના6ને ન�� કરતા અને તેનો અમલ કરતા પહ�લા ં

સીઆરપીને તેની સમીક્ષા અને �ટપ્પણી માટ� મોકલશે. 
 

ઓક્ટોબર 2015. 

(f) ઓળખાયેલા પગ�ડયા માછ�મારો માટ� આ�જિવકા �ધુારણા યોજનાનો અમલ. ઓક્ટોબર 2015 - �ુલાઈ 2018. 
(g) ADB તરફથી આ�જિવકા �ધુારણા યોજનાની સમીક્ષા સ્વતતં્ર િનષ્ણાત દ્વારા કરાવવાની 

રહ�શે. 
�ૂન 2018 (સ્વતતં્ર િનષ્ણાત �રપોટર્ બનાવવા 

માટ�). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
6 આ�જિવકા �ધુારણા યોજના �તૂકાળની અને ભાિવ અસરોને ઉક�લવા માટ� લાબંાગાળાના અને �ૂંકાગાળાના િવકલ્પો િવચારશે. �િતમ આ�જિવકા 

�ધુારણા યોજના ADBની વેબસાઇટ પર �હ�ર કરવામા ંઆવશે. 
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3.  સ્લ જ  ટ્ર� ટ મે ન્ટ  અ ને  િન કા લ  પ ર  સી આરપી ના  તા રણો ના  સં દભર્ માં  A D B �ું  �બ નઅ�ુપા લ ન  સંબો ધવા ના  

પગલાં 25

7 

 
િનધાર્�રત તાર�ખ 

(a) આ સમસ્યા (�ડસેમ્બર 2013મા)ં શોધાઈ હતી માટ�, �ડિમનરલાઇઝેશન પ્લાન્ટમાથંી આયનર્ ધરાવતા સ્લજને સે�ગ્રગેટ કરવા માટ� 

પયાર્વરણની �ૃ�ષ્ટએ સલામત હોય તેવા રસ્તા શોધવા માટ� ADBએ સી�પીએલ સાથે જોડાણ ક�ુ� છે. સ્લજના સે�ગ્રગેશન અને 

તેના િનકાલ માટ�ના િવકલ્પો અત્યાર� ટ�કનીકલ �લૂ્યાકંન હ�ઠળ છે. 
 
િવકલ્પોના ટ�કનીકલ �લૂ્યાકંન �ણૂર્ થયા બાદ, ADB પસદંગીનો િવકલ્પ ન�� કરતા પહ�લા ંપસદંગીના િવકલ્પ �ગે સીઆરપી 

સાથે પરામશર્ કરશે. 

ઓક્ટોબ 
2015. 

 
 
 
�ડસેમ્બર 2015 

(b) સ્લજ ટ્ર�ટમેન્ટ અને િનકાલ પગલાનંો અમલ કરો અને આયનર્ ધરાવતા સ્લજને દ�રયાના પાણીમા ં�ડસચા� કરવા�ુ ંબધં કરો. �ૂન 
2016 

 
 
 

4.  ઉપયોગ પ્રિતબધંો પર સીઆરપીના તારણોના સદંભર્મા ંADB�ુ ં�બનઅ�પુાલન સબંોધવાના પગલા ં
8
  

િનધાર્�રત તાર�ખ 

(a) સીઆરપીના તારણો બાદ, ADBની તપાસો �ચૂવે છે ક�, સી�પીએલ દ્વારા લેવામા ંઆવેલા પગલા ં(અસરગ્રસ્તોને ઓળખવા 

અને તેમની સાથે પરામશર્ તેમજ આવા ઉપયોગ પ્રિતબધંોની અસરો ઉક�લવા માટ� લીધેલા પગલા ંસ�હત) ત્રગાડ� બદંરના 

ઉપયોગ પ્રિતબધંોની અસરોને યોગ્ય ર�તે ઉક�લે છે. ADB આ તારણો સીઆરપીને તેની સમીક્ષા અને �ટપ્પણીઓ માટ� મોકલશે. 

�રપોટર્ ઓગસ્ટ 2015. 

(b) ઉપયોગ પ્રિતબધંો �ગે ADBના તારણોને સ્થાિનક ભાષામા ંઅ�વુા�દત કરવામા ંઆવશે સબંિંધત �હતધારકો સાથે પરામશર્ 

કરવામા ંઆવશે. 
ઓક્ટોબર 2015 

                                                
7 આનો સદંભર્ સીઆરપી �રપોટર્ના તારણ ‘બી 2’ (પાના 26-29) સાથે છે. 
8 આનો સદંભર્ સીઆરપી �રપોટર્ના તારણ ‘સી’ (પાના 34 – 36) સાથે છે. 
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(c) ADBના તારણો પર સીઆરપીના મતંવ્યોને આધાર�, જો કોઇ વ� ુપગલાનંી આવશ્યકતા હોય તો, આવા પગલા ંADB દ્વારા 
ન�� કરવામા ંઆવશે. ADB આવા પગલાનંો અમલ �િુનિ�ત કરશે. 

�ડસેમ્બર 2015. 

(d) ચોમાસા દરિમયાન અવરોધ વગર ઉપયોગ માટ� ત્રગાડ� બદંર તરફના એક્સેસ રોડની સપાટ� �ણુવ�ા �ળવવામા ંઆવશે. પ્રો�ક્ટના �વન માટ� 

િનયિમત �ળવણી. 
 
 
 
 

5. પ�રવેશી હવા �ણુવ�ા પર સીઆરપીના તારણોના સદંભર્મા ંADB�ુ ં�બનઅ�પુાલન સબંોધવાના પગલાં9 િનધાર્�રત તાર�ખ 

(a) હવા �ણુવ�ા મોિનટ�ર�ગ (�મા ંપ્રો�ક્ટના એરશેડમા ંતમામ ગામડાઓ ખાતે 10 મોિનટ�ર�ગ સ્ટ�શન્સનો સમાવેશ થાય છે) 

એિપ્રલ 2014મા ંસ્થાપવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ ંઅને તે બે વષર્ �ધુી ચા� ુરહ�શે. 

માચર્ 2016. 

(b) હવાના પ્ર�ૂષણ (પીએમ 10 અને પીએમ 2.5) સાથે સકંળાયેલી આરોગ્ય અસરોની માત્રા �િુનિ�ત કરવા માટ� પ્રો�ક્ટની 

આસપાસના ગામડાઓમા ંઅભ્યાસ હાથ ધરો. 

�ડસેમ્બર 2015 – 
�ુલાઈ 2018. 

(c) પા�ટ��લુેટના સદંભર્મા,ં પ્રો�ક્ટના એરશેડની �દર પ�રવેશી પીએમ10 સ્તરોમા ંપ્રો�ક્ટ�ુ ંયોગદાન �િુનિ�ત કરવા માટ� 

ટ�કનીકલ અભ્યાસ હાથ ધરવામા ંઆવશે (ADB સાથે પરામશર્ કર�ને સ્વતતં્ર કન્સલ્ટન્ટ દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવશે).28

10 

એિપ્રલ 2016 (ડ્રાફ્ટ 
અભ્યાસ). 

(d) ટ�કનીકલ અભ્યાસના તારણો રસ ધરાવતા �હતધારકોને ઉપલબ્ધ કરાવાશે અને તેમના મતંવ્યોને ધ્યાનમા ંલઇને ટ�કનીકલ 

અભ્યાસ ન�� કરવામા ં આવશે. ટ�કનીકલ અભ્યાસનો સારાશં સ્થાિનક ભાષામા ં અ�વુા�દત કરવામા ં આવશે અને સ્થાિનક 

સ�દુાયો અને અન્ય �હતધારકો સાથે વહ�ચવામા ંઆવશે. 
ADB અભ્યાસ માટ� સીઆરપીને ટમ્સર્ ઓફ ર�ફરન્સ �રૂા પાડશે અને તેની સમીક્ષા અને �ટપ્પણી માટ� ડ્રાફ્ટ અભ્યાસ �રપોટર્  

આપશે. 

�ૂન 2016. 

                                                
9 આનો સદંભર્ સીઆરપી �રપોટર્ના તારણ ‘ઈ’ (પાના 41-46) સાથે છે. 
10  આ અભ્યાસ તમામ મોિનટ�ર�ગ સ્ટ�શનો પર પ્રો�ક્ટ દ્વારા યોગદાન અપાયેલા પીએમ10�ુ ંપ્રમાણ �િુનિ�ત કરશે. આ હ�� ુમાટ� અભ્યાસમા ં

પા�ટ��લુેટ્સ�ુ ંભૌિતક અને રાસાય�ણક િવશ્લેષણ હાથ ધર�ુ ંઅને પ્રો�ક્ટના ફ્લાય એશ એિમશન્સ અને કોલ ડસ્ટની લાક્ષ�ણકતાઓ સાથે 

તેમના સહસબંધંનો સમાવેશ થશે. માટ� આ અભ્યાસે પા�ટ��લુેટ હવા પ્ર�ૂષણમા ંપ્રો�ક્ટ�ુ ંયોગદાન િનદિશ�ત કર�ુ ંજોઇએ. માટ� આ અભ્યાસ 

‘ડસ્ટ એના�લિસસ’ કરતા ંવ� ુન�ધપાત્ર �ચા વૈજ્ઞાિનક પ�રક્ષણો ધરાવે છે. ડસ્ટ એના�લિસસ, �ુલ ડસ્ટ�ુ ંક�ટ�ુ ંપ્રમાણ ડસ્ટના િવિવઘ ઘટકો 

(ફ્લાય એશ, બળ્યા વગરનો કોલસો, હવાજન્ય ક્ષાર અને િસ�લકા) રચે છે માત્ર તે દશાર્વે છે તે આવી ડસ્ટના �ોત દશાર્વી શકતી નથી. 
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(e) પ�રવેશી હવા �ણુવ�ા મોિનટ�ર�ગ અને ટ�કનીકલ અભ્યાસના પ�રણામોનો ઉપયોગ કર�ને, ADB પ�રવેશી  હવા �ુણવ�ા 

અને સ્ટ� ક એિમશન્સ�ું સહસંબ ંધ િવશ્લેષણ હાથ ધરશે ,  �નો પ �રવેશી  હવા  �ુણવ�ા મો િનટ�ર�ગ અને અન્ય 

િનયંત્રણ પગલાંના  સ ંબ ંધમાં વ�ુ પગલાં ન��  કરવા માટ�  ઉપયોગ થશે ,  સી�પીએલ અને  �ુસ ંગત 

�હતધારકો  સા થે  પરામશર્  કર�ને .  
 
ADB સહસબંધં િવશ્લેષણને સીઆરપીને તેની સમીક્ષા અને �ટપ્પણીઓ માટ� આપશે. 
પ�રવેશી હવા �ણુવ�ા મોિનટ�ર�ગના સબંધંમા ં કોઇ પણ વ� ુ પગલા ં અને અન્ય િનયતં્રણ પગલામંા ં વધારા�ુ ં મોિનટ�ર�ગ, 
�કૃ્ષારોપણ, જો યોગ્ય ગણવામા ંઆવે તો ગામની �દર �ત�રક રસ્તાઓના પેિવ�ગનો સમાવેશ થઇ શક� છે. 

�ડસેમ્બર 2016. 
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કાયર્યોજના માટ� ખચર્ �દાજનો સારાશં 
 

પગ�ુ ં �દા�જત ખચર્ 
(US ડોલરને સમકક્ષ) 

પગ�ડયા માછ�મારો ઓળખવા માટ� જ�ર� અભ્યાસો હાથ ધરવા અને 

એન�ઓ દ્વારા માછ�મારો સાથે સતત પરામશર્ કરવાનો ખચર્. 

$100,000 

એનઆઇઓ અભ્યાસના પ�રણામો�ુ ંઆકલન કરવા માટ� ADB દ્વારા 

સ્પેિશયા�લસ્ટ મ�રન કન્સલ્ટન્ટની િનમ�કૂ. 

$40,000 

પગ�ડયા માછ�મારો માટ� આ�જિવકા �ધુારણા યોજનાનો અમલ. $300,000 (આ�જિવકા �ધુારણા યોજનામા ંન�� કરવામા ંઆવશે) 

આ�જિવકા �ધુારણા યોજનાના અમલ�ુ ંઆકલન કરવા માટ� ADB 

દ્વારા સ્વતતં્ર િનષ્ણાતની િનમ�કૂ. 

$25,000 

સ્લજ ટ્ર�ટમેન્ટ અને િનકાલ પગલા�ુ ંઆયોજન અને અમલ. $150,000 

કોઇ પણ ઉપયોગ સમસ્યાના સબંધંમા ંકન્ટ�જન્સી રકમ, પ�રિશષ્ટ 1, િવભાગ 4, 
પાના 6 પર આઇટમ (સી)મા ંઉલ્લેખ કયાર્ �જુબ. 

$50,000 

એક્સેસ રોડની વાિષ�ક �ળવણી. કોઇ વધારાનો ખચર્ નહ� કારણક� સી�પીએલ કોઇ પણ ઘટનામા ંહાથ 

ધરશે  

પ�રવેશી હવા �ણુવ�ા�ુ ંત્રા�હત પક્ષ દ્વારા મોિનટ�ર�ગ હાલ ચા� ુછે, માટ� કોઇ વધારાનો ખચર્ નથી 

એરશેડમા ંપા�ટ��લુેટ પ્ર�ૂષણમા ંપ્રો�ક્ટ�ુ ંયોગદાન �િુનિ�ત કરવા 

માટ� હવા �ણુવ�ા અભ્યાસ. 

$200,000 

ADB દ્વારા ટ�કનીકલ સહાયની જ�ર �જુબ િનમ�કૂ. $300,000 
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પ�રિશષ્ટ 3 – કોલ ડસ્ટ સમસ્યાઓ માટ� �ધુારાત્મક કાયર્યોજના 
 
ન�ધ: પ�રિશષ્ટ 3 કાયર્યોજનાનો ઔપચા�રક �હસ્સો રચ�ુ ંનથી કારણક� સીઆરપીને કોલ ડસ્ટની �ૃ�ષ્ટએ ADB તેની નીિતઓના અ�પુાલનમા ંજણાઈ છે 
 

આજ �દન �ધુીમા ંહાથ ધરવામા ંઆવેલા �ધુારાત્મક પગલામંા ંનીચેની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે: 
 

(i) વાઢં ગામને સમાતંર એ�લવેટ�ડ 1.3 �કમી સ્ટ્ર�ચને ઢાકંતો એક ટ�બુ કોલ કન્વેયર બેલ્ટ (�દા�જત $18,500,000ના ખચ�) �ડઝાઈન કરાયો છે.  
(ii) ભિવષ્યમા,ં 20-50 મીટર પહોળો “ગ્રીન બેલ્ટ” િવકસશે �મા ંપવનને તોડવા અને કોલ ડસ્ટને અટકાવવા ઝડપથી ઊગતા �કૃ્ષોની (2012મા ં

રોપવામા ંઆવેલા છે) કતારનો સમાવેશ થાય છે . 
(iii) કોલ ડસ્ટની �હલચાલ અટકાવવા માટ� વાઢં ગામ તરફથી પ્લાન્ટ બાઉન્ડ્ર�ને સમાતંર, કોલ સ્ટોકયાડર્ની બા�ુમા ંએક 9મીટર �ચો િવન્ડ 

બે�રયર બનાવવામા ંઆવ્યો છે. 
(iv) કોલસાના ઢગલાની �ચાઈ વાઢં ગામ તરફની લબંાઈના ત્રી� ભાગ 6 મીટર �ધુી મયાર્�દત રાખવામા ંઆવી છે. 
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વ� ુ�ધુારાત્મક પગલા2ં9

1 િનધાર્�રત તાર�ખ 

(a) કવડર્ ટ�બુ કન્વેયર બેલ્ટ�ુ ંિનમાર્ણ. ઓક્ટોબર 2016. 

(b) કોલ ડસ્ટને બેસાડવા માટ� 9 મીટર �ચા િવન્ડ બે�રયરમાથંી ઉડતી કોલ ડસ્ટને ઝડપવા માટ� વાઢં ગામ તરફ આવેલા કોલસાના 

ઢગલાની પહોળાઈને સમાતંર પાણીની ઝીણી ઝાકળને 20 મીટરની �ચાઇ �ધુી ફ�કવા માટ� વોટર �સ્પ્રન્કલર િસસ્ટમ �ડઝાઇન 

કરવામા ંઆવશે. 
વોટર �સ્પ્રન્કલર િસસ્ટમની �ણૂર્ થયેલી ટ�કનીકલ �ડઝાઈન સમીક્ષા માટ� ADBને જમા કરાવવામા ંઆવશે. 

 
 
 
સપ્ટ�મ્બર 2015. 

(c) વોટર �સ્પ્રન્કલર િસસ્ટમનો અમલ. ઓક્ટોબર 2016. 

(d) ઉપરની િસસ્ટમનો અમલ થાય ત્યા ં�ધુી, પ્રિત�ૂળ પવન �સ્થિત સમયગાળા દરિમયાન (લાક્ષ�ણક ર�તે નવેમ્બર-

ફ��આુર�), (પહ�લેથી ઇન્સ્ટોલ થયેલા) ફાયર હાઇડ્રન્ટ્સનો ઉપયોગ કરો. 

ઓક્ટોબર 2015. 

(e) કન્વેયરમાથંી પડતી કોલ ડસ્ટને વ� ુઅસરકારક ર�તે �ૂર કરવા માટ� વતર્માન કોલ કન્વેયર નીચેનો િવસ્તાર પેવ કરવામા ં

આવશે �થી પવનના ગોટા અને પવનની �સ્થિતઓમા ંતેને પવનજન્ય બનતા અટકાવી શકાય. 

માચર્ 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                
1 આનો સદંભર્ સીઆરપી �રપોટર્ના તારણ ‘સી’ (પાના 36-40) સાથે છે. 
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િન�રક્ષણ દરિમયાન મળેલા વ્ય�ક્તઓની ��ૂચ 
 

�નુ્દ્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પ્રો�ક્ટ માટ� મેનેજમેન્ટના ઉપચારક પગલાના મોિનટ�ર�ગ માટ� અ�પુાલન સમીક્ષા 

સિમિત (સીઆરપી) Asian Development Bank (ADB)ની �દર અને બહાર નીચે દશાર્વેલા લોકોને મળ� હતી. આ 

��ૂચ સ�ંણૂર્ નથી કારણ ક� તેમા ં અસરગ્રસ્ત વ્ય�ક્તઓના નામો શામેલ નથી ક� �ઓએ તેમની ઓળખને ખાનગી 

રાખવામા ંઆવે તેવી િવનતંી કર� હતી. 
 
ADB સ્ટાફ  
 
1. માકર્ �ુન્જર, �ડર�ક્ટર, પ્રાઇવેટ સેક્ટર ટ્રાન્ઝેક્શન સપોટર્  �ડવીઝન (પીએસટ�એસ), પીએસઓડ� 
2. સરમેન્દ્ર િસ�ઘ, િસિનયર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્પેિશયા�લસ્ટ, PSPM, PSOD 
3. િવ�નાથન રામા�બુ્રમણીયન, વ�રષ્ઠ �રુક્ષાકમર્ચાર�ઓ, પી.એસ.ટ�.એસ. 
 
કોસ્ટલ �જુરાત પાવર �લિમટ�ડ  
 
1. �ુમાર વી. ઘાટ�, ચીફ એ�ક્ઝ��ુટવ ઓ�ફસર 
2. ડો. ઇવા�રુ� એન. રાવ, ચીફ, એનવાયનર્મેન્ટ એન્ડ સસ્ટ�ને�બ�લટ� 
3. પ્રદ�પ ઘોસલ, �પૂ હ�ડ કમ્�િુનટ� �રલેશન્સ 
4. સૌરભ િત્રપાઠ�, �પૂ હ�ડ, એનવાયનર્મેન્ટ 
5. પ્રમોદ િસ�ઘ, હ�ડ, ફાયર એન્ડ સેફ્ટ� 
6. એલએસવીક�એસ �થૂ�, લીડ એ�ન્જિનિયર –ફાયર એન્ડ સેફ્ટ� 
7. િવદ્યા લ�મી, લીડ એ�ન્જિનયર- એનવાયનર્મેન્ટ 
8. તેજસ ખડસે, લીડ એસોિસયેટ, એનવાયનર્મેન્ટ 
9. આિસત ખાન, સ્પેિશયા�લસ્ટ, CSR 
10. સૌરભ શમાર્, લીડ પાટર્નર મેનેજમેન્ટ, ટાટા પાવર 
 
અન્ય 
 
1. કલ્યાણ ડાગંર, સ્વદ�પ 
2. હ�ડ, િવલેજ ડ�વલપમેન્ટ એડવાઝર� કિમટ� (ત્રગાડ� ગામ) 
3. હ�ડ, િવલેજ ડ�વલપમેન્ટ એડવાઝર� કિમટ� (મોડવા ગામ) 
4. પ્રો�ક્ટ અસરગ્રસ્ત લોકો (પગ�ડયાઓ) 
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