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Development Bank કોઇ પણ ક્ષેત્ર કે મવસ્િારના કાનનૂી અથવા અન્દ્ય દરજ્જજાઓ પર કોઇ પણ ફેંર્લો 
કરવાનો ઇરાદો ધરાવિો નથી.  
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I. પડરચય 

 

1. ત્રણ વ્યક્ક્િ દ્વારા 17 ઑક્ટોબર 2013ના રોજ લોન 2419-આઇએનર્ી: મુાંરા અલ્ટ્રા મેગા પાવર 
પ્રોજેક્ટ ઇન ઇન્ન્દ્ર્યા (પ્રોજેક્ટ)ની અનપુાલન ર્મીક્ષા માટેની મવનાંિી ફાઇલ કરવામાાં આવી િિી જેમાાંથી એક 
વ્યક્ક્િ પ્રોજેક્ટ અર્રગ્રસ્િ માછીમાર ર્મદુાયનો પ્રમિમનમધ છે. આ પ્રથમ ફડરયાદ છે જે Asian Development 

Bank (ADB)ની 2012 ઉત્તરદાયીત્વ િાંત્ર નીમિ1 (એએમપી) િઠેળ અનપુાલન ર્મીક્ષા ર્મમમિ (ર્ીઆરપી)ને 
મળેલી છે. 27 ડર્ર્ેમ્બર 2013ના રોજ, ર્ીઆરપી દ્વારા આ મવનાંિીન ે લાયક ગણવામાાં આવી િિી અને 
ર્ીઆરપીએ ADB બોર્ડ ઓફ ડર્રેક્ટર્ડ (બોર્ડ) દ્વારા ઓથોરાઇઝેશન પર અનપુાલન ર્મીક્ષા કરી િિી. 
ર્ીઆરપીએ માચડ 2015માાં િેનો ડરપોટડ બોર્ડ ઓફ ડર્રેક્ટર્ડને જમા કરાવ્યો િિો.2 
2. એએમપી અનરુ્ાર, ર્ીઆરપીએ િેનો ડ્રાફ્ટ ડરપોટડ નવેમ્બર 2014માાં ફડરયાદીઓ, ઋણધારકો, 
કોસ્ટલ ગજુરાિ પાવર લલમમટેર્ (ર્ીજીપીએલ) અને ADB મેનેજમેન્દ્ટને ડટપ્પણીઓ માટે મોકલ્ટ્યો િિો. 
ર્ીઆરપીએ િેનો ડરપોટડ ફાઇનલ કયો િિો અન ે9 માચડ 2015ના રોજ િેન ેબોર્ડને જમા કયો િિો. બોરે્ 30 
માચડ 2015ના રોજ ર્ીઆરપી ડરપોટડ પર ચચાડ કરી િિી. 
3. પયાડવરણ અને જાિરે કમ્યમુનકેશન નીમિઓના લબનઅનપુાલનના િારણોના પ્રમિભાવમાાં પ્રોજેક્ટ 
માટે જવાબદાર ઓપરેશન્દ્ર્ મવભાગ પ્રાઇવેટ રે્ક્ટર ઓપરેશન્દ્ર્ ડર્પાટડમેન્દ્ટ (પીએર્ઓર્ી) એ ઉપચારક 
પગલાાંઓ ઘર્યા િિા જે 27 મે 2015ના રોજ ર્ીઆરપીને મોકલવામાાં આવ્યા િિા. આ ઉપચારક કાયડ 
યોજના (આરએપી) પ્રોજેક્ટને ADB ઓપરેશનલ નીમિઓ અને કાયડરીમિઓના અનપુાલનમાાં લાવવા માટે 
પગલાાં પરૂા પાર્ ેછે. આરએપીને 24 જૂન 2015ના રોજ બોર્ડ દ્વારા માંજૂરી આપવામાાં આવી િિી. 
4. આ પ્રોજેક્ટ માટે ઉપચારક પગલાાં માટેનો ર્ીઆરપીનો આ પ્રથમ વામષિક મોમનટડરિંગ ડરપોટડ છેેઃ 
એએમપી િઠેળ ર્ીઆરપી ઉપચારક પગલાાંઓના અમલ પર વામષિક નજર રાખશે, આરએપી પર બોર્ડના 
મનણડયથી 3 વષડ સધુી. પ્રોજેક્ટને ADBની નીમિઓ અને કાયડરીમિઓના પાલન િઠેળ લાવવામાાં આવે િે 
સમુનમિિ કરવા માટે ર્ીઆરપીનો આદેશ ADB સ્ટાફ અને મેનેજમેન્દ્ટના ઉપચારક પગલાાં પર નજર 
રાખવાનો છે. ર્ીઆરપી પ્રોજેક્ટના અમલમાાં ર્ાંકળાયેલા ઋણધારકો, ર્રકારી કે અન્દ્ય એજન્દ્ર્ીઓ પર નજર 
રાખિી નથી. 

II. પ્રોજેક્ટનુાં વિડન 

5. પ્રોજેક્ટ કોલર્ા-ર્ાંચાલલિ પાવર પ્લાન્દ્ટ છે જે સપુર ડક્રડટકલ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે અને કુલ 
4,000 મેગાવોટ (એમર્બલ્ટ્ય)ુની ઉત્પાદન ક્ષમિા ધરાવે છે. િે ભારિના ગજુરાિના કચ્છ જજલ્ટ્લામાાં મનુ્દ્રા 
િાલકુામાાં ટુાંર્ા અને વાાંઢ ગામ નજીક લબલ્ટ્ર્-ઓન-ઓપરેટ આધારે મનમાડણ કરવામાાં આવ્યો િિો. પાવર 
પ્લાન્દ્ટ 800 મેગાવોટના પાાંચ એકમો ધરાવે છે. પ્રોજેક્ટનો કુલ ખચડ 4.14 અબજ ર્ોલર છે જેમાાંથી 45 
કરોર્ ર્ોલર ર્રકારી ગેરન્દ્ટી વગર ADBના ર્ામાન્દ્ય મરૂ્ી ર્ાંર્ાધનમાાંથી ર્ીજીપીએલ દ્વારા લોન િિી3. િે 

                                                 
1 Asian Development Bank (ADB). 2012 ઉત્તરદાયીત્વ િાંત્ર નીમિ. મમનલા. 
2 ADB. 2015. અનુપાલન ર્મીક્ષા  ર્ મમ મિ  પર  અં મિમ ડરપો ટડ  મવનાંિી નાંબર. 2013/1 ભા રિમાાં  મનુ્દ્રા અલ્ટ્રા મેગા 
પાવર પ્રોજેક્ટ (Asian Development Bank લોન 2419), 9 માચડ 2015. 
3 ADB ખાનગી કે્ષત્ર (લબનર્ાવડભોમત્વ) લોન નાંબર. 2419: મનુ્દ્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પ્રોજેક્ટ માંજૂરી નાંબર 7276 ર્ાથે. 
આ પ્રોજેક્ટની મવગિો અિીં ઉપલલધ છે http://adb.org/projects/details?proj_id=41946-014&page=overview. 
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રકમમાાંથી 20 કરોર્ ર્ોલર મર્ન્ન્દ્ર્કેટેર્ લોન છે જે એક્ર્પોટડ-ઇમ્પોટડ બને્દ્ક ઓફ કોડરયા (કોડરયા 
એન્સક્ઝમબેન્દ્ક) દ્વારા ડરસ્ક પાડટિમર્પેશન એગ્રીમેન્દ્ટ િઠેળ આપવામાાં આવેલી છે. ખાનગી ક્ષેત્ર લોન ADB બોર્ડ 
દ્વારા 17 એમપ્રલ 2008ના રોજ માંજૂર કરવામાાં આવી િિી. ર્ીજીપીએલને કુલ 351.18 કરોર્ ર્ોલર ADB 
લોન 2419 માટે નક્કી કરાયેલી રકમ િઠેળ ચકુવાયેલા િિા. પ્રોજેક્ટ માટે વધારાનુાં મધરાણ ઇન્દ્ટરનેશનલ 
ફાઇનાન્દ્ર્ કોપોરેશન (આઇએફર્ી), કોડરયા એન્સક્ઝમ બને્દ્ક અને સ્થામનક બેન્દ્કોમાાંથી આવેલુાં છે. 
6. પ્રોજેક્ટ કચ્છના અખાિથી 1.5 ડકલોમીટર (ડકમી) દૂર આવેલો છે. કચ્છના અખાિને ઘણી વખિ 
િેના છીછરા પાણી અને ઇન્દ્ટરટાઇર્લ ઝોન, મેંગ્રોના જ ાંગલોના પટ્ટા અન ેકોરલ્ટ્ર્ને કારણે “ઇકોલોજજકલ 
મમરાકલ” િરીકે વણડવામાાં આવે છે. 4 િાજેિરમાાં, અખાિને ર્માાંિર કોસ્ટલ ઝોન ઝર્પી ઔદ્યોલગકીકરણના 
ક્ષેત્રમાાં મવકસ્યો છે. 2007 અને 2012ની વચ્ચે પયાડવરણ અને વન માંત્રાલય (એમઓઇએફ)એ પાવર 
પ્લાન્દ્ટ ક્ષમિામાાં 19,181 મેગાવોટ માટે પયાડવરણીય માંજૂરી આપી િિી. 5 વધમુાાં ગજુરાિમાાં પોટટડર્ના 
મવસ્િરણ માટે અનેક માંજૂરીઓ આપવામાાં આવેલી છે. એવી દલીલ કરાઇ રિી છે કે, આ મવકાર્ો, ભગેા 
મળીને, “પયાડવરણ પર િેમજ માછીમારોની આજજમવકા પર પણ પ્રમિકળૂ અર્ર કરી શકે છે”.6 
ઔદ્યોલગકીકરણે કચ્છના અખાિમાાં પયાડવરણ પર િનેી માનવામાાં આવેલી િામનકારક અર્રને કારણે 
આંિરરાષ્ટ્રીય સ્િરે વ્યાપક ધ્યાન ખેંચ્યુાં છે. 7 

 

 
 
 

                                                 
4 અશેર, માાંશી. 2008. િાઉ મુન્દ્રા લબકેમ ઇન્ન્દ્ર્યાર્ રોટરરે્મ. ઇન્દ્ફોચેન્દ્જ, ડર્રે્મ્બર અને ડફશમાકડ  અને કચ્છ નવ મનમાડણ અલભયાન 
(ફાઉન્દ્રે્શન ફોર ઇકોલોજજકલ મર્ક્યુડરટીના ર્િયોગ ર્ાથે) ; 2010. કચ્છ કોસ્ટ: પી પ લ ,  એ ન વા ય નડ મે ન્દ્ટ  એ ન્દ્ર્  લા ઇ વ લી હૂ ડ્ર્ .  
7–8 જાન્દ્યઆુરી 2010ના રોજ કચ્છમાાં કાયડમશલબર ખાિે ચચાડ માટે ડ્રાફ્ટ ડરપોટડ . ભારિ. 
5 પયાડવરણ અને વન માંત્રાલય (એમઓઇએફ). 2013. ડરપોટડ  ઓફ ક મમટી ફોર ઇન્દ્સ્પેક્શન ઓફ મેર્ર્ડ  અદાણી પોટડ  એન્દ્ર્ રે્ઝ 
લલ મમટેર્ . મુન્દ્રા ,  ગુજરાિ , એમપ્રલ. કચ્છ કોસ્ટેઃ  પીપલ, એનવાયનડ મેન્દ્ટ એન્દ્ર્ લાઇવલીહૂડ્ર્ પાના 73 -74.  નવી ડદલ્ટ્િી  
6 પાદનોંધ 7, પાનુાં. 74. 
7 પાદનોંધ 7. 

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.



3 
 

 
 
 

7. ર્ીજીપીએલ પ્લાન્દ્ટનુાં મનમાડણ ટુાંર્ા અને વાાંઢ ગામ નજીક, ગ્રામજનોના પશધુનના ગોચર માટે 
વપરાિી જમીન પર અને અદાણી કોલ પાવર પ્લાન્દ્ટથી લગભગ 2 ડકમી દૂર થયેલુાં િત ુાં. 2009થી 2012 
સધુી કામગીરી શરૂ કરિા, અદાણી પ્લાન્દ્ટ 4,620 મેગાવોટની પણૂડ કક્ષાની ર્ાંચાલન ક્ષમિા ધરાવે છે અને 
સપુરડક્રડટકલ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરિો નથી. ર્ીજીપીએલ પ્લાન્દ્ટની અદાણી પ્લાન્દ્ટ ર્ાથે મનકટિા ર્ાથે, 
બેમાાંથી એક પ્લાન્દ્ટને પયાડવરણીય અર્રોના આરોપો ઘણી વખિ મશુ્કેલ િોય છે. ર્ીજીપીએલ પ્લાન્દ્ટ િેના 
કોલર્ાને ઉિારવા માટે અદાણી પોટડના વેસ્ટ પોટડનો ઉપયોગ કરે છે અને અદાણી પ્લાન્દ્ટની માલલકી અને 
ર્ાંચાલનવાળી ઇનટેક ચેનલનો પણ કલૂલિંગ વોટરના ઇનટેક માટે ઉપયોગ કરે છે. 

 

III. અનપુાલન ર્મીક્ષા અને ઉપચારક કાયડયોજના 
 

8. અનપુાલન ર્મીક્ષા માટે (i) ઓછામાાં ઓછા 12 પ્રોજેક્ટ અર્ગ્રસ્િ લોકોનુાં પ્રમિમનમધત્વ કરિા ભરિ 
પટેલ,8   (ii)ખેડિૂ ગજેન્દ્રમર્િંિ ભીમજી જાર્જેા અને (iii)માછલીના વેપારી િારુન ર્લેમમદ કારા દ્વારા 
ર્ીઆરપીને મવનાંિી મોકલાઈ િિી. ફડરયાદમાાં પ્રોજેક્ટ દ્વારા અર્રગ્રસ્િોની આજજમવકા, આરોગ્ય અને 
પયાડવરણ પર કરાયેલી કમથિ િામનનો ઉલ્ટ્લેખ કયો િિો અને િેના માટે ADBને િેની પયાડવરણીય અન ે

                                                 
8 બી. પટેલે 20 જાન્દ્યુઆરી 2014ના રોજ િેઓ જે અર્રગ્રસ્િોનુાં પ્રમિમનમધત્વ કરે છે િેમની યાદી ર્ીઆરપીને રજૂ કરી િિી. પત્રમાાં 
એમએએર્એર્ અને બી. પટેલના મિામાંત્રી િરીકેના િોદ્દાનો ઉલ્ટ્લેખ કરેલો િિો. બાદમાાં એમએએર્એર્ના પ્રેમર્ર્ેન્દ્ટ અને વાઇર્-
પે્રમર્રે્ન્દ્ટે ર્ીઆરપીને જણાવ્યુાં િત ુાં કે એમએએર્એર્ આ ફડરયાદમાાં બી. પટેલ ર્ાંગઠનનુાં પ્રમિમનમધત્વ કરે િેમ ઇચ્છિી નથી. િે મુજબ, 
23 જૂન 2014ના રોજ ર્ીઆરપીએ બી. પટેલને પ્રોજેક્ટ અર્રગ્રસ્િોના અંગિ પ્રમિમનમધ િરીકે સ્વીકાયાડ  િિા જેમના માટે િેમણે 20 
જાન્દ્યુઆરી 2014ના રોજ અમધકૃિી રજૂ કરી િિી. 

 
 

 
 

આકૃર્ત 1: ટાટા મનુ્દ્રા અલ્ટ્રા મગેા પાવર પ્રોજેક્ટ અને ત્રગાર્ી 
બાંદર 

સ્ત્રોિ: અનપુાલન ર્મીક્ષા ર્મમમિ 

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.



4 
 

ર્ામાજજક નીમિઓ અને કાયડરીમિઓના પાલનમાાં મનષ્ટ્ફળિાને જવાબદાર ગણાવી િિી. ર્ીઆરપીએ 
મવનાંિીને લાયક ગણી િિી અને બોર્ડની અમધકૃિી અને અનપુાલન ર્મીક્ષા માટે ટમ્ર્ડ ઓફ રેફરન્દ્ર્ને 
બીર્ીઆરર્ીની માંજૂરી ર્ાથે ર્ીઆરપીએ ફેબ્રઆુરીથી નવેમ્બર 2014 સધુીના ર્મયગાળા માટે અનપુાલન 
ર્મીક્ષા માટે િેની ર્ત્યશોધક કામગીરી કરી િિી. 

 

9. ર્ીઆરપીએ બોર્ડને િનેા ડરપોટડમાાં અયોગ્ય પરામશડ, પ્રોજેક્ટ અર્રગ્રસ્િોની અયોગ્ય ઓળખ, 
આઉટફ્લો ચેનલ મારફિે ઉંચા િાપમાનવાળા પાણીના મનકાલ અને જયાાં આઉટફલો ચેનલનુાં મનમાડણ 
કરવામાાં આવ્યુાં િત ુાં િે મોઢવા ક્રીકમાાં કરવામાાં આવેલા ફેરફારોના પડરણામે પગડર્યા માછીમારોની 
આજજમવકા પર નકારાત્મક અર્રો ડફમશિંગ ગ્રાઉન્દ્ર્ના ઉપયોગ પર પ્રમિબાંધ, કોલ ર્સ્ટ અને ફ્લાય એશ 
પ્રદૂષણ અને પડરવેશી િવા ગણુવત્તાના અવમલૂ્ટ્યનને કારણે આરોગ્ય અર્રો પર િેના િારણો આપ્યા િિા. 
ર્ીઆરપી ડરપોટે િે પણ નોંધ્યુાં િત ુાં કે આઉટફ્લો ચનેલમાાં આવશ્યક જળ ગણુવત્તા સ્િરો ર્ાંિોષવા માટે 
માંદન થઇ રહ્ુાં િત ુાં. ર્ીઆરપીએ નોંધ્યુાં િત ુાં કે યોગ્ય બેઝલાઇન ર્ટેાની ગેરિાજરીએ પ્રોજેક્ટને કારણ ેપેદા 
થિી િામનની માત્રા સ્થામપિ કરવુાં મશુ્કેલ બનાવ્યુાં િત ુાં. ર્ીઆરપીને ADBની નીચે દશાડવલેી ર્ાંચાલન 
નીમિઓ અને કાયડરીમિઓમાાં લબનઅનપુાલન જણાયુાં િત ુાં: 

 

(i) ઓએમ ર્ેક્શન એફ1: ADBઓપરેશન્દ્ર્માાં પયાડવરણીય મવચારણાઓ (25 ર્પ્ટેમ્બર 

2006ના રોજ જારી કરાયેલુાં); 
(ii) ઓએમ ર્ેક્શન એફ 2: લબનસ્વૈન્સચ્છક પનુસ્થાપન (25 ર્પ્ટેમ્બર 2006ના રોજ જારી કરાયેલુાં); 
(iii) ઓએમ ર્ેક્શન એલ3: જાિેર કમ્યુમનકેશન્દ્ર્ ની મિ  (1 ર્પ્ટેમ્બર 2005ના રોજ જારી 

કરાયેલુાં); અને 
(iv) ઓએમ ર્ેક્શન ર્ી3: ADB ઓપ રેશ ન્દ્ર્માાં  ર્ો મશયલ  ર્ા ઇ મે ન્દ્શ ન્દ્ર્નો  ઉ મે રો  (25 

એમપ્રલ 2007) 

 

10. ર્ીઆરપીના િારણો બાદ, ADBના મેનેજમેન્દ્ટે ઉપચારક કાયડયોજના (આરએપી) રજૂ કરી િિી 
જેમાાં એવા પગલાાં રજૂ કરવામાાં આવ્યા િિા જે પ્રોજેક્ટને ADBની ર્ાંચાલન નીમિઓ અને કાયડરીમિઓના 
અનપુાલનમાાં લાવશે. (જુઓ પડરમશષ્ટ્ટ 1). આરએપીને બોર્ડ દ્વારા 24 જૂન 2015ના રોજ માંજૂરી આપવામાાં 
આવી િિી. 

 

11. પોિાના અનપુાલન ર્મીક્ષા ડરપોટડમાાં ર્ીઆરપીને ર્ીજીપીએલ પ્લાન્દ્ટની િદ્દન બાજુમાાં આવેલી 
િેમજ અદાણી પ્લાન્દ્ટ નજીક પણ આવેલી માનવ વર્ાિિ એવા વાાંઢ ગામમાાં ફ્લાય એશ અન ે કોલ 
ર્સ્ટના પ્રદૂષણમાાંથી િામન પેદા થિી જણાઇ િિી. પરાંત ુર્ીઆરપીને િે પણ જણાયુાં િત ુાં કે ADBના સ્ટાફે 
વાાંઢ ગામમાાં કોલ ર્સ્ટ અને ફ્લાય એશનુાં પ્રદૂષણ ઘટાર્વા માટે શમન પગલાાંના અમલ િરફ 
કાળજીપવૂડક ધ્યાન આપ્યુાં િત ુાં. આમ ર્ીઆરપીનો મિ િિો કે, ADBએ ર્ય ુડર્લલજન્દ્ર્ કયુું િત ુાં અને ADB 
પયાડવરણ નીમિના ફકરા 67, જે પ્રોજેક્ટ અમલ દરમમયાન જો કોઇ અણધારી પયાડવરણીય અર્રો દેખાય 
િો શમન પગલાાંના અમલની વાિ કરે છે િેને અનરુૂપ કાયડ કયુું િત ુાં. 9 આ શમન પગલાાંઓ પિલેેથી 

                                                 
9 ભારિમાાં મનુ્દ્રા અલ્ટ્રા મગેા પાવર પ્રોજેક્ટ (Asian Development Bank લોન 2419) પર ર્મમમિ મવનાંિી 2013/1ની અનપુાલન 
ર્મીક્ષાના અંમિમ ડરપોટડનો ફકરો 103 જુઓ , 9 માચડ 2015. 
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અમલમાાં િિા અને િેનો અમલ ચાલ ુિિો  ત્યારે આ પગલાાં આરએપીનો ડિસ્ર્ો નથી.આમ િે પગલાાંનુાં 
ર્ીઆરપી દ્વારા મોમનટડરિંગ થયુાં નથી પરાંત ુ મનયમમિ સપુરમવઝન કાયડરીમિઓ મજુબ ADB સ્ટાફ દ્વારા 
સપુરવાઇઝ થયા છે. 

 

 

12. પ્રોજેક્ટ િૈયારી દરમમયાન અયોગ્ય બઝેલાઇન ર્ટેા એકત્ર કરાયેલા િોવાથી આરએપી પ્રોજેક્ટની 
અર્રો સ્થામપિ કરવા મવમવધ અભ્યાર્ો પરૂા પાર્ ેછે. આરએપી કિ ેછે કે ર્ીઆરપી આ અભ્યાર્ોની ર્મીક્ષા 
કરે અને ડટપ્પણી આપે. અભ્યાર્ોના િારણોને આધારે અર્રોને ઉકેલવા શુાં પગલાાં લઇ શકાય િેના પર 
ર્ાંમમિ ઉભી કરાઈ છે. આરએપીમાાં અભ્યાર્ો પર વધ ુ ભારે ભાર મકૂવો જરૂરી િિો કારણકે યોગ્ય 
બેઝલાઇન ર્ટેાની ગેરિાજરીએ વધ ુઅભ્યાર્ો વગર અર્રોને ઉકેલવા માટે પગલાાં મનધાડરીિ કરવુાં મશુ્કેલ 
બનાવ્યુાં િત ુાં. 
 
 

 

 
 
 

13. મોમનટડરિંગના ભાગ રૂપે ર્ીઆરપીએ, (i) નવે મ્બર 2015માાં ર્ ત્ય શોધક અલભયાન અને  
2થી  8  જુલાઈ 2016 દર મમયાન મો મનટ ડરિંગ અલભયાન િાથ ધયુું  િત ુાં; (ii) ર્પ્ટે મ્બર  20 15  
અને  જૂન  20 16  દર મમયાન  ર્ીઆરપી ને  ર જૂ  કરા યેલા  પીએર્ઓર્ી  મત્રમા મર્ક  ડરપો ટટડર્ની  
ર્મીક્ષા  કરી  િિી  (ii) ટેકનીકલ મનષ્ટ્ણાિોની ર્િાયથી ટેક્નીકલ અભ્યાર્ો અને સરુ્ ાંગિ 
દસ્િાવેજો/પ્લાન્દ્ર્ની ર્મીક્ષા કરી; (iii) ADB પ્રોજેક્ટ સ્ટાફ ,  સુર્ાંગિ ર્રકારી  મનયમનકારી  

 
 

 
 

આકૃર્ત 2: ર્ીઆરપી મોમનટડરિંગ અલભયાન ત્રગાર્ી બાંદર અને આઉટફોલ 
ચેનલના મખુની મલુાકાિ લઇ રહ્ુાં છે 

સ્ત્રોિ: અનપુાલન ર્મીક્ષા ર્મમમિ 
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એજન્દ્ર્ીઓના અ મધકારીઓ, ર્ીજીપીએલ,ફ ડરયાદીઓ ( િેમના  અ મધ કૃિ પ્ર મિ મન મધ ર્ ડિિ) ,  
અન્દ્ય અર્રગ્રસ્િ લોકો  અને સુર્ાંગિ સ્થા મનક સ્વૈ ન્સચ્છક ર્ાંસ્થાઓને મળ્યા ; અન ે (iv) નવેમ્બર 
2015માાં ર્ત્યશોધક અલભયાન અને જુલાઈ 2016માાં મોમનટડરિંગ અલભયાન દરમમયાન પ્લાન્દ્ટની 
નજીક (ખાર્ કરીને આઉટફોલ ચેનલ અને કોલ કન્દ્વેયર ફેમર્લલટી), નજીકના ગામો અને 
પાર્ોશમાાં આવેલી મવસ્થામપિ માછીમાર વર્ાિિો (અથવા બાંદર 10)ની ર્ાઇટ મવલઝટ લીધી િિી. 
મોમનટડરિંગ અન્દ્રોર્ િાટડમેન (પાટડ-ટાઇમ ર્ીઆરપી ર્ભ્ય)ના નેતતૃ્વમાાં મોમનટડરિંગ કરાયુાં િત ુાં અને િે ર્ભ્યો 
િરીકે લાલનાથ ર્ી મર્લ્ટ્વા (પાટડ-ટાઇમ ર્ીઆરપી ર્ભ્ય) અને ર્ીઆરપી ચેર ડર્િંગડર્િંગ ટાાંગ ધરાવિા િિા. 
અનપુાલન ર્મીક્ષા ર્મમમિની કચેરીમાાંથી એર્વાઇઝર મનમડલ ગાાંગલુી અને અનપુાલન ર્મીક્ષા 
અમધકારી જોર્ેડફના મમરન્દ્ર્ાએ ર્ીઆરપી અલભયાનોને વિીવટી અને લોજજન્સ્ટકલ ર્િાય કરી િિી. 
નવેમ્બર 2015માાં ર્ત્ય શોધક અલભયાન અન્દ્રોર્ િાટડમેન (પાટડ-ટાઇમ ર્ીઆરપી ર્ભ્ય) અન ે મનમડલ 
ગાાંગલુી, એર્વાઇઝર, અનપુાલન ર્મીક્ષા ર્મમમિની કચેરી દ્વારા િાથ ધરવામાાં આવ્યુાં િત ુાં. ર્ીઆરપીને બે 
સ્થામનક કન્દ્ર્લ્ટ્ટન્દ્્ર્, એટલે કે એક દડરયાઈ પયાડવરણ મનષ્ટ્ણાિ અને એક માછીમારી મનષ્ટ્ણાિ દ્વારા 
ર્િાય કરાઈ િિી. ર્ીઆરપી દ્વારા િેના અલભયાન દરમમયાન મળેલા વ્યક્ક્િઓની યાદી પડરમશષ્ટ્ટ 
2માાં છે. 

 

IV. ઉપચારક કાયડયોજનાના મોર્નટડરિંગના પડરિામો 
 

14. નીચેની બાબિ પ્રોજેક્ટ માટે કાયડયોજનાના અમલ પર મોમનટડરિંગના િેના પ્રથમ વષડમાાં 
ર્ીઆરપીના િારણો અને પ્રોજેક્ટને અનપુાલનમાાં લાવવા માટે ર્ીઆરપીના ADB મેનેજમેન્દ્ટને સચૂનોનુાં 
વણડન કરે છે. 
 

 

A. માડિતીની સ્પષ્ટતા અને પરામર્ડ આયોજન 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                                 
10 દડરયાડકનારા પર પોટડ કે િવેનને ઓળખવા માટે સ્થામનક રીિ ેબાંદર શલદનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે જયાાં માછીમારો િેમનો 
વ્યવર્ાય િાથ ધરવા માટે િાંગામી કે કાયમી ર્મદુાયો ઉભા કરે છે. 
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15. પગલાાં નાંબર 1ના અનપુાલન અંગે ર્ીઆરપીના તારિો. ADB સ્ટાફના માગડદશડન ર્ાથ ે
ર્ીજીપીએલે સલુભિા પ્રમિબાંધ ડરપોટડ પર પરામશડ િાથ ધયો છે, આજજમવકા સધુારણા યોજના બાબિ ે
ઓળખાયેલા પગડર્યા (ફૂટડફશર્ડ) ર્ાથે પરામશડ કયો છે, અને નેશનલ ઇન્સન્દ્સ્ટટયટૂ ઓફ ઓર્નોગ્રાફી 
(એનઆઇઓ ડરપોટડ)11 દ્વારા િૈયાર કરાયેલા ડ્રાફ્ટ ડરપોટડનો ર્ારાાંશ અને આજજમવકા સધુારણા યોજનાનો 
ર્ારાાંશ જાિરે કયો છે. એમપ્રલ 2015માાં માાંર્વી શિરે ખાિે કેન્દ્રીય મમટીંગમાાં જાિરેાિ અને પરામશડ િાથ 
ધરાયા િિા. ર્ીઆરપીએ સ્વીકાયુું િત ુાં કે િે ઉપયોગી જાિરેાિો અને પરામશડ પગલાાં િિા. જોકે, જાિરે 
થનાર ર્ામગ્રીને મમટીંગ દરમમયાન મૌલખક રજૂઆિમાાં માત્ર એક વખિ ઉપલલધ કરાય િે પરુત ુાં નથી. 
ર્ીઆરપીને આવશ્યક જણાય છે કે, મમટીંગમાાં રજૂ કરાયેલી િમામ ર્ામગ્રી ર્ીજીપીએલ અને ADBની 
વેબર્ાઇટ પર પણ અપલોર્ થવી જોઇએ જેથી જે લોકો મમટીંગમાાં િાજર નથી રિી શક્યા િેઓ પણ 
બેઠકમાાં રજૂ કરાયેલા અભ્યાર્ોના ર્ારાાંશો અને અન્દ્ય દસ્િાવેજો અંગે માડિિી મેળવી શકે. વધમુાાં, 
ર્ીઆરપી ર્લાિ આપે છે કે, પણૂડ કરાયેલા અભ્યાર્ોના અંગ્રેજી ર્ાંસ્કરણ ર્ીજીપીએલ અને ADBની 
વેબર્ાઇટ પર પોસ્ટ થવા જોઇએ. ર્ીઆરપી િે પણ મિ ધરાવે છે કે, પોિાની આવક ગમુાવનાર 
પગડર્યાઓ કે, જેઓ આજજમવકા સધુારણા આયોજન (જુઓ ફકરો 24) િઠેળ વળિર મેળવશે, િેવા 
ઓળખાયલેા પગડર્યાઓની યાદી ર્ીજીપીએલની વબેર્ાઇટ પર અપલોર્ થવી જોઇએ અને અપલોર્ થનાર 
ર્ામગ્રીમાાં આ પગડર્યાઓની ઓળખ માટે ઉપયોગમાાં લેવાયેલી પદ્ધમિ ર્મજાવવી જોઇએ. િેનાથી િે 
પારદશી થશે કે કોની પર્ાંદગી કરવામાાં આવી છે અને આવી પર્ાંદગી માટે કઇ પદ્ધમિનો ઉપયોગ કરાયો 
છે. 

 

16. ડ્રાફ્ટ એનઆઇઓ ડરપોટડના િારણોની પ્રારાંલભક જાિરેાિ લચિંિાજનક છે કારણકે, એનઆઇઓ 
                                                 
11 નેશનલ ઇન્સન્દ્સ્ટટયટૂ ઓફ ઓર્નોગ્રાફી . 2016. મોર્લ કન્દ્ફમમિટી અભ્યાર્ અન ેચોમાર્ા પવૂ ેર્ીજીપીએલ દ્વારા મનુ્દ્રા ખાિ ે
દડરયાના પાણીમાાં કન્દ્રે્ર્ર કૂલલિંગ વોટર ડર્ર્ચાર્જ માટે મોમનટડરિંગ  http://www.tatapower.com/cgpl-mundra/pdf/NIO-report.pdf 
પર ઉપલલધ છે. 

અનપુાલનની સ્સ્થર્ત: આ ડરપોટડના ર્મયે, ADB આ પગલાાંના  આંમશક  અનુપાલનમાાં  છે .  
 

મેનેજમેન્દ્ટની કાયડયોજના નાંબર 1: માડિતીની જાિરેાત અને પરામર્ડ આયોજન પર ર્ીઆરપીના તારિોના 
ર્ાંદભડમાાં ADBનુાં ણબનઅનપુાલન ર્ાંબોધવાના પગલાાં1 

 

(i) આ ઉ ટ ફો લ  ચે ન લ માાં  થ મડ લ  ડર્ ર્ ચા ર્જ ; (ii) પગડર્યા માછીમારોની આજજમવકા; (iii) ઉપયોગ 
પ્રમિબાંધો;1 અને (iv) પડરવેશી િવા ગણુવત્તાના ર્ાંદભડમાાં પ્રોજેક્ટની અર્રો સ્થાપવા અને ઉકેલવા માટે આ 
કાયડયોજનામાાં મવગિો આપવામાાં આવી છે િે મજુબ ર્વાુંગી અને પારદશી ડિિધારક પરામશો િાથ ધરવામાાં 
આવશે. આ પરામશડ પ્રડક્રયાના ભાગ રૂપે, અર્રગ્રસ્િ પગડર્યા માછીમારો ઓળખવામાાં આવશે; િેમની આજજમવકા 
પર માડિિી એકત્ર કરવામાાં આવરે્ અને અર્રોનુાં આકલન કરવામાાં આવશે; અને આજજમવકા સધુારણા 
યોજનામાાં આજજમવકા અર્રો ઉકેલવા માટેના પગલાાં આ કાયડયોજનામાાં મવગિો આપવામાાં આવી છે િે મજુબ 
સ્થાપવામાાં આવશે. 

 

(મેનેજમેન્દ્ટની ઉપચારક કાયડયોજનાના ર્ાંપણૂડ લખાણ માટે પડરમશષ્ટ્ટ 1 જુઓ.) 

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.

http://www.tatapower.com/cgpl-mundra/pdf/NIO-report.pdf
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ડરપોટડના િારણોની જાિરેાિ ર્ીઆરપી પારે્થી ડટપ્પણીઓ મેળવ્યા પિલેાાં અને ADB મનષ્ટ્ણાિોની ર્મીક્ષા 
પિલેાાં થઇ ગઇ િિી. ડરપોટડના કેટલાક િારણોમાાં નોંધપાત્ર લચિંિાઓ છે (જુઓ ફકરો 19). એનઆઇઓ 
ડરપોટડ પર ફોલો-અપ પગલા પર ર્ાંમમિ બાદ (જુઓ ફકરો 20 (iv)), આ ફોલો-અપ પગલાાંની યોગ્ય 
માડિિી પ્રર્ારણ પ્રડક્રયા પર ર્ાંમમિ અને અમલ જરૂરી છે. આ પરૂક પગલાાં મજબિૂ િારણો સ્થામપિ કરવા 
માટે કેમ જરૂરી છે િેના ખલુાર્ા ર્ડિિ ર્ાંમિ થયેલા પગલાાં જાિરે કરવા જરૂરી છે. િવા ગણુવત્તા અભ્યાર્ 
બાબિે, ટેકનીકલ અભ્યાર્ માટે રાફ્ટ ઉપલલધ થયા બાદ િવા ગણુવત્તા અભ્યાર્ અંગે જાિરેાિ અને 
પરામશો િાથ ધરવા જરૂરી છે (જુઓ ફકરો 33). 

 

17. ર્ીઆરપીનો મિ છે કે, ADB મેનેજમેન્દ્ટે ર્ીજીપીએલને ફડરયાદીઓ ર્ાથે પણૂડ થયેલા અભ્યાર્ો પર 
પરામશડ િાથ ધરવા પ્રોત્ર્ાિન આપવુાં જોઇએ. ફડરયાદીઓનુાં ર્ીઆરપીને કિવે ુાં છે કે પરામશડ પ્રડક્રયાઓમાાં 
િેમનો િાંમેશા ર્માવેશ કરવામાાં આવિો નથી. ફડરયાદીઓએ ર્ીઆરપીને જણાવેલુાં છે કે, િેમણે એમપ્રલ 
2016માાં માાંર્વી ખાિે યોજાયેલી પરામશડ બેઠક દરમમયાન ચચાડ થયેલા અિવેાલોના ર્ારાાંશ જોયા નથી. 
ADBના સ્ટાફે ર્ીઆરપીને માડિિી આપી િિી કે, 17 જૂન 2016ના રોજ ફડરયાદીઓને (i) આજજમવકા 
સુધારણા યોજના અને સુલભિા પ્રમિબાંધ પર પ્રસ્તમુિ (ગુજરાિીમાાં) અને (ii) સલુભિા પ્રમિબાંધ 
અિવેાલ (ર્ાંપણૂડ અિવેાલ ગજુરાિીમાાં અનવુાદ કરેલો િિો)ની નકલો આપવામાાં આવી િિી. ર્ીઆરપીનો 
મિ છે કે, ફડરયાદીઓ સરુ્ાંગિ ડિિધારકો છે અને િેમને મવમવધ જાિરેાિો અને આરએપી િઠેળ િાથ 
ધરાયેલી પરામશડ પ્રડક્રયાઓમાાં ર્ાંપણૂડપણે ર્ામેલ કરવા જોઇએ. 

 

 

18. પગલા નાંબર 1ના અનપુાલન અંગે ર્ીઆરપીના ર્નષ્કષો. ર્ીઆરપીને પગલુાં 1 આંમશક 
અનપુાલનમાાં જણાય છે. મિત્વની જાિરેાિો અને પરામશડ પગલાઓ પિલેેથી િાથ ધરાયા છે અને 
ર્ીઆરપી ADB મેનેજમેન્દ્ટ દ્વારા િાથ ધરાયેલા પ્રયાર્ો અન ે ર્ીજીપીએલ દ્વારા િાથ ધરાનારા પ્રયાર્ો 
સ્વીકારે છે. પગલાાં 1નુાં ર્ાંપણૂડ અનપુાલન િાાંર્લ કરવા માટે ADBએ (i) ફોલો-અપ પગલાની જાિરેાિ 
કરવામાાં ર્ીજીપીએલને મદદ કરવી જોઇએ આ પગલાાં એનઆઇઓ ડરપોટડની ર્મીક્ષા કરવા માટે રે્વા 
લેવાયેલા ADB મડરન મનષ્ટ્ણાિોની ડટપ્પણીઓ મેળવ્યા બાદ ર્ાંમિ થશે. જાિરેાિના યોગ્ય ફોમેટ અને આ 
વધારાના પગલા કેમ જરૂરી છે િેના ખલુાર્ા અંગ ેર્ાંમમિ ઊભી કરવી જરૂરી િશે; (ii) િવા ગણુવત્તા પર 
ટેકનીકલ અભ્યાર્ના ર્ારાાંશને સ્થામનક ભાષામાાં અનવુાદ કરવો જોઇએ (જુઓ પગલુાં 5ર્ી), આ 
ર્ારાાંશને જાિરે કરવા જોઇએ અને િમામ સરુ્ાંગિ ડિિધારકો ર્ાથે પરામશડ કરવો જોઇએ; (iii) િમામ 
અનુવાડદિ ર્ામગ્રીઓ અને અભ્યાર્ો (અંગ્રેજીમાાં) ર્ીજીપીએલની વેબર્ાઇટ પર પોસ્ટ કરવી 
જોઇએ અને, જો શક્ય િોય િો, ADB પ્રોજેક્ટ વેબર્ાઇટ પર પણ. આમાાં આજજમવકા સુધારણા 
યોજના િેઠળનો લાભ આપવા માટે પર્ાંદ કરાયેલા પગડર્યાઓની યાદીનો પણ ર્માવેશ થવો 
જોઇએ. 

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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B. થમડલ આઉટફ્લો ચેનલમાાંથી થમડલ ડર્ર્ચાર્જ અને માછીમારોની આજજર્વકાને નકુર્ાન 

 

અનપુાલનની સ્સ્થર્ત: આ ડરપોટડના ર્મયે, ADB આ પગલાના આંમશક અનપુાલનમાાં છે. 
 

મેનેજમેન્દ્ટની કાયડયોજના નાંબર 2: આઉટફ્લો ચેનલમાાંથી થમડલ ડર્ર્ચાર્જ અને માછીમારોની આજજર્વકાને નકુર્ાન 
પર ર્ીઆરપીના તારિોના ર્ાંદભડમાાં ADBનુાં ણબનઅનપુાલનનુાં ર્નરાકરિ લાવવા માટેનુાં પગલુાં. 

 

(a) નેશનલ ઇન્સન્દ્સ્ટટયટૂ ઓફ ઓર્નોગ્રાફી (“એનઆઇઓ”)ની ર્ીજીપીએલ દ્વારા મનયકુ્ક્િ કરવામાાં આવી છે અને 
મોઢવા ક્રીક અને આર્પાર્ના દડરયાઇ મવસ્િારોમાાં પ્રોજેક્ટમાાંથી થમડલ ડર્ર્ચાર્જની વાસ્િમવક અર્રો પર 
જમીની અવલોકનો િાથ ધરી રિી છે. િેમાાં અગાઉ  (પ્રોજેક્ટ માંજૂરી પવેૂ) પયાડવરણીય ર્ય ૂ રે્લલજન્દ્ર્ 
દરમમયાન એચઆર વેલલિંગફોર્ડ દ્વારા િાથ ધરવામાાં આવેલા થમડલ મોરે્લલિંગના વેલલર્ેડટિંગનો ર્માવેશ થશે. 
એનઆઇઓ આ મોરે્લ કન્દ્ફમમિટી અભ્યાર્ પણૂડ કરશે. 

 

ડ્રાફ્ટ એનઆઇઓ ડરપોટડના િારણોની ADB મેનેજમેન્દ્ટ દ્વારા (બાહ્ય મનષ્ટ્ણાિ દડરયાઇ કન્દ્ર્લ્ટ્ટન્દ્ટને રોકીને) 
ર્મીક્ષા કરવામાાં આવશે. ADB એનઆઇઓ દ્વારા િૈયાર કરાયેલા ડ્રાફ્ટ અભ્યાર્, જેટલો વિલેો ઉપલલધ 
થાય િેટલો વિલેો, ર્મીક્ષા અને ડટપ્પણી માટે ર્ીઆરપીને રજૂ કરશે. 

 

(b) એનઆઇઓ ડરપોટડનો ર્ારાાંશ સ્થામનક ભાષામાાં ભાષાાંિર કરવાનો રિશેે અને રર્ ધરાવિા પક્ષકારો 
(માછીમારો ર્ડિિ)નો મિ મેળવવા અને િેની નોંધ કરવા િેમને આપવાનો રિશેે. 

 

(c) ADB ર્ીજીપીએલ ર્ાથે પરામશડ કરીને િેના મનષ્ટ્ણાિ મડરન કન્દ્ર્લ્ટ્ટન્દ્ટની ર્લાિ ર્ડિિ અભ્યાર્ના 
પડરણામોની ર્મીક્ષા કરશે, અને નક્કી કરશે કે કોઇ વધ ુપગલા યોગ્ય છે કે કેમ. ADB કોઇ પણ વધ ુપગલા 
માટે ર્ીઆરપીનો ર્ાંપકડ કરશે.  

(d) આઉટફ્લો પર ઓટોમેડટક ટેમ્પરેચર મોમનટડરિંગ ડર્વાઇર્ના પડરણામો લોકોને સલુભ કરાવાના રિશેે.  
 

(e) ADB (i) ક્રીક અને આઉટફ્લો ચેનલની નજીકના દડરયાઇ ક્ષેત્રમાાં મનયમમિ ધોરણે ફૂટ ડફમશિંગ કરિા 
માછીમારોને ઓળખશે ; અને (ii) આવા ઓળખાયેલા પગડર્યા માછીમારો ર્ાથે પરામશડ કરીને 
આજજમવકા સધુારણા યોજના િૈયાર કરવાના ઉદે્દશ માટે ઓળખાયેલા પગડર્યા માછીમારો પર થયેલી 
કોઇ પણ આજજમવકા અર્રનુાં આકલન કરવા માટે િાલ ચાલી રિલેા ગણુાત્મક અભ્યાર્ો પર 
ર્ીજીપીએલને યોગ્ય રીિે ર્લાિ આપશે. ADB ગણુાત્મક અભ્યાર્ો અને િેના પડરણામો માટે ટીઓઆર પરૂો 
પાર્શે અને ર્ીઆરપીને િેની ર્મીક્ષા અને ડટપ્પણી માટે કિશેે. 
 

(f) ADB ડ્રાફ્ટ આજજમવકા સધુારણા યોજનાને નક્કી કરિા અને િેનો અમલ કરિા પિલેાાં ર્ીઆરપીને િેની 
ર્મીક્ષા અને ડટપ્પણી માટે મોકલશે. 
 

(g) આજજમવકા સધુારણા યોજનાની ર્મીક્ષા ADB માટે સ્વિાંત્ર મનષ્ટ્ણાિ દ્વારા કરાવવાની રિશેે. 
 

(મેનેજમેન્દ્ટના ઉપચારક પગલાાંના ર્ાંપણૂડ લખાણ માટે પડરમશષ્ટ્ટ 1 જુઓ.) 
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19. પગલાાં નાંબર 2ના અનપુાલન પર ર્ીઆરપીના તારિો. એનઆઇઓ ડરપોટડ – એક્શન આઇટમ (a)- 

(c). એનઆઇઓએ િેનો ડરપોટડ પણૂડ કયો છે.12 ADBએ ર્મીક્ષા માટે ડરપોટડ ર્ીઆરપીને ર્ોંપ્યો છે અને 
ર્ીઆરપીએ િેની ડટપ્પણીઓ આપી છે. અભ્યાર્ના ઉદે્દશો આ મજુબ િિા (i) મોર્લ અભ્યાર્ દ્વારા ડર્ર્ચાર્જ 
માઉથમાાંથી થમડલ ડર્ર્પશડન સ્થામપિ કરવુાં; (ii) કલૂલિંગ વોટર ડર્ર્ચાર્જને કારણ ેઆઉટફોલ ચેનલમાાં અને 
િેની આર્પાર્માાં િાપમાન ફેરફાર ર્ીધા માપનો દ્વારા સ્થામપિ કરવા; અન ે (iii) જમીની મોમનટડરિંગ 
મારફિે મોર્લ વિડણકૂની પનુ્ષ્ટ્ટ કરવી. ર્ીઆરપીને જણાય છે કે, િાથ ધરાયેલો અભ્યાર્ નીચેના 
મખુ્ય કારણોર્ર આ ઉદે્દશો ર્ાંિોષિો નથી: 
 

(i) ડર્ર્ેમ્બરમાાં પડરવેશી િાપમાન 26oC અ ને  એ મપ્ર લ માાં  પ ડર વે શી  િા પ મા ન  28oC નક્કી 
કરીને પડરવેશી િાપમાન અણઘર્ રીિે વ્યાખ્યામયિ કરવામાાં આવ્યુાં છે. એનઆઇઓ દસ્િાવેજ 
મજુબ, આ િાપમાનો અનકુ્રમે ડર્રે્મ્બર અને એમપ્રલ માટે બેઝલાઇન ર્રેરાશ િાપમાન મલૂ્ટ્યો 
છે. િેઓ કદાચ ર્ાઇટ ખાિેનુાં વાસ્િમવક િાપમાન ના દશાડવે. પડરવેશી સ્િરો આઉટર ચેનલથી 
ખબૂ દૂર યોગ્ય સ્થળે િાપમાનના એક ર્ાથે માપન દ્વારા મનધાડરીિ કરવા જોઇિા િિા. મનધાડડરિ 
પડરવરેશી સ્િરોની અયોગ્યિાનો પરુાવો િે િકીકિ દ્વારા પણ મળ્યો િિો કે કેટલાક માપનો 
મનધાડરીિ પડરવરેશી સ્િરો કરિાાં પણ ઓછાં િાપમાન સ્િર દશાડવે છે. પડરવેશી સ્િરોનુાં ચોક્કર્ 
મનધાડરણ આવશ્યક છે, જો િાપમાનમાાં 1oC કે 2oC નો ફેરફાર નોંધાય. જો પડરવેશી સ્િરો 
યોગ્ય રીિે નક્કી ના કરવામાાં આવ્યા િોય િો પડરવેશી સ્િરો ઉપર િાપમાન ફેરફાર 
અંગેના અવલોકનો અથડિીન બની શકે છે. 

(ii) એનઆઇઓ ડરપોટડમાાં નોંધવામાાં આવેલુાં ગલણિીય મોર્લેલિંગ થમડલ પ્લમના ડર્ર્પશડનનુાં યોગ્ય 
રીિે વણડન કરત ુાં નથી. એનઆઇઓ ડરપોટડમાાં રજૂ કરવામાાં આવેલા મોર્લે પડરણામો ઉંચા 
િાપમાનવાળાં પાણી ચેનલના મખુ સધુી પિોંચે ત્યાાં સધુી ચેનલ પર કોઇ પણ િાપમાન ફેરફારો 
દશાડવાિા નથી. આમ, મોર્લ ત્રગાર્ી બાંદર, મોઢવા ક્રીકના આગળના ભાગના દડરયાડકનારાના 
મવસ્િારો અને મોઢવા દડરયાડકનારાથી આઉટફોલ ચનેલની પમિમ સધુીના મવસ્િારો પર અર્ર 
માપવામાાં મનષ્ટ્ફળ ગયુાં છે. ર્ાથે ર્ાથે, િાપમાન અર્રો સ્થામપિ કરવા માટે આ મવસ્િારોમાાં 
અપરૂિા િાપમાન પોઇન્દ્ટ ઉપલલધ છે. મોર્લ દ્વારા અને િાપમાન માપન દ્વારા કવર નિીં 
કરાયેલા મવસ્િારો પણ મિત્વના છે કારણકે પગડર્યા આમાાંના કેટલાક મવસ્િારોમાાં માછીમારી કરે 
છે જેને ઉંચા િાપમાનને કારણે અર્ર થવાની શક્યિા છે.  

(iii) ડરપોટડ મનષ્ટ્કષડ આપે છે કે,એમપ્રલ 2015માાં આઉટફોલ ચેનલના મખુથી લગભગ 600 મીટરના 
અંિરે લગભગ પડરવેશી િાપમાનો િાાંર્લ થાય છે. આ પડરણામ ગેરમાગે દોરનારુાં છે કારણકે 
મોઢવા દડરયાડકનારા પર પમિમની ડદશામાાં ચેનલના મખુથી 2 ડકલોમીટર દૂરના અંિરે પણ 
મનધાડડરિ પડરવેશી સ્િરો કરિાાં 1oCથી વધનુો િાપમાન ફેરફાર જોવા મળ્યો છે.  

 

20. ર્ીઆરપી અભ્યાર્ િઠેળ આપવામાાં આવેલા દડરયાઈ અર્રોના આકલન પર પણ અવલોકનો 
ધરાવે છે. એનઆઇઓ ડરપોટડ મોટે ભાગે મનષ્ટ્કષડ આપે છે કે િાપમાન વધવાને કારણે કોઇ અર્રો પેદા થઇ 
નથી. ર્ીઆરપીને જણાય છે કે આમાાંના કેટલાક િારણો ઉપયોગમાાં લેવાયેલી પદ્ધમિ અને ર્ટેાના અપણૂડ 

                                                 
12 જુઓ પાદનોંધ 11. 
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અને ઘણી વખિ લબનચોકર્ાઇભરી પ્રસ્તમુિને આધાડરિ છે. મખુ્ય અવલોકનો નીચે મજુબ છે: 

 

(i) ડરપોટડ જયાાંથી પ્રોજેક્ટ પવેૂના ર્ટેા એકત્ર કરવામાાં આવ્યા િિા િે ર્ાઇટોનો ઉલ્ટ્લેખ કયાડ 
વગર પ્રોજેક્ટ પવેૂની ક્સ્થમિઓનો ઉલ્ટ્લખે કરે છે. એકત્ર કરાયેલા ર્ટેાની ર્ાઇટ 
સ્પેમર્ડફમર્ટી જોિા િે આવશ્યક છે કે રજૂ કરાયેલા મપ્ર-પ્રોજેક્ટ ર્ટેાની ર્ાઇટ સ્પેમર્ડફક ર્ટેા 
ર્ાથે તલુના કરવામાાં આવે. 

(ii) માછલીના ઇંર્ા અને લારવા ર્ડિિ ફાયટોપ્લાન્દ્કટોન, ઝૂપ્લાન્દ્કટોનની અગાઉના અભ્યાર્ો 
ર્ાથે તલુના કરાયેલી છે પરાંત ુ મેશ ર્ાઇઝ, િોલલિંગનો ર્મય અને ર્ટેા અવલોકનોના 
ચોક્કર્ સ્થળો આપવામાાં આવેલા નથી.  

(iii) ડરપોટડ મનષ્ટ્કષડ આપે છે કે માછલીઓને અર્ર થઇ નથી. આ અવલોકન માછીમારીના માત્ર 
એક વખિના ર્ેમ્પલન ે આધાડરિ છે. એવા કોઇ મવશ્વાર્પાત્ર મપ્ર-પ્રોજેક્ટ ર્ટેા ઉપલલધ 
નથી કે જેની ર્ાથે પ્રયોગાત્મક માછીમારી પડરણામોની તલુના કરી શકાય. આમ ર્ીઆરપી 
ડરપોટડના િે મનષ્ટ્કષડને ર્મજવામાાં મનષ્ટ્ફળ જાય છે કે, માછલીઓને અર્ર થઇ નથી. 

21. ADBએ મડરન મનષ્ટ્ણાિ મનયકુ્િ કયાડ છે જેઓ િજુ પણ એનઆઇઓ ડરપોટડની ર્મીક્ષા કરી રહ્યા છે. 
ADB આ મનષ્ટ્ણાિની ડટપ્પણીઓ અને અવલોકનોને વધ ુચચાડ માટે ર્ીઆરપીને રજૂ કરશે. ર્ીઆરપીના 
અવલોકનો અન ેADB દ્વારા મનયકુ્િ મનષ્ટ્ણાિોને આધારે ADB ર્ીજીપીએલ ર્ાથે વધ ુપગલા અંગ ેચચાડ 
કરશે. આ વધારાના પગલા અન ે ઓઉટફ્લો ચેનલની થમડલ અર્રો અન ે દડરયાઈ વનસ્પમિ અન ે
માછીમારી પર ચેનલની અર્ર અંગે મજબિૂ િારણો સ્થામપિ કરવામાાં મદદ કરવા માટે ફોલો-અપ પગલાાં 
પર ર્ાંમિ થવા પરામશડ કરવા માટે ર્ીઆરપીનો ર્ાંપકડ કરાશે. 
 

22. ર્ીજીપીએલએ ડ્રાફ્ટ એનઆઇઓ ડરપોટડનો પ્રથમ ર્ારાાંશ પિલેેથી ગજુરાિીમાાં િૈયાર કરેલો છે 
અને એમપ્રલ 2016માાં યોજાયેલી ર્ામાન્દ્ય પરામશડ બેઠક દરમમયાન ડરપોટડના મખુ્ય િારણો રજૂ કરેલા છે. 
ર્ીઆરપી દ્વારા નોંધપાત્ર અવલોકનોની પ્રસ્તમુિ અને ADBએ મનયકુ્િ કરેલા મડરન મનષ્ટ્ણાિ દ્વારા 
અપાનારી ર્ાંભમવિ વધ ુ ડટપ્પણીને જોિા દડરયાઈ વનસ્પમિ અને માછીમારી પર કોઇ અર્ર નથી િેવુાં 
કિિેા એનઆઇઓના િારણોની પ્રસ્તમુિ અપડરપકવ દેખાય છે. ર્ીઆરપીનો મિ છે કે, ર્ાંમિ થનાર 
એનઆઇઓ ડરપોટડના ફોલો અપ પગલાના ભાગ િરીકે ફોલો અપ પગલાાંની લોકોને કેવી રીિે જાણ કરવા 
જોઇએ િે અંગે અને અર્રોના મજબિૂ િારણો પર પિોંચવા માટે આ વધારાના પગલાાં કેમ આવશ્યક છે 
િે બાબિે અપાનાર ખલુાર્ા પર ર્ાંમમિ ઊભી થવી જોઇએ. 
 

23. ઓટોમેડટક ટેમ્પરેચર મોર્નટડરિંગ ડર્વાઇર્ – પગલુાં (ર્ી). ર્ીજીપીએલે આઉટફ્લો ચેનલ પર એક 
ઓટોમેડટક ટેમ્પરેચરડર્વાઇર્ લગાવી છે અને માપન પડરણામો મખુ્ય પ્રવેશદ્વાર પર જાિરે માડિિી બોર્ડ 
પર ડર્ર્પ્લે કરી રિી છે. 

 

24. આજજર્વકા સધુારિા યોજના- પગલાાં (ઇ)-(એફ). ર્ીઆરપીને ઓળખાયેલા પગડર્યા માછીમારો 
માટે ડ્રાફ્ટ આજજમવકા સુધારણા યોજના મળી છે અને િેણે ડ્રાફ્ટ યોજના પર િેની ડટપ્પણીઓ 
આપી છે. ર્ીઆરપીને જણાય છે કે આજજમવકા સધુારણા યોજના ર્ારી રીિે િૈયાર કરાઈ છે અને ADB 
સ્ટાફે યોજના િૈયાર કરવામાાં નોંધપાત્ર ર્િાય અને માગડદશડન આપ્યુાં છે. ર્ીઆરપી પ્રડક્રયા પર િેનો ર્ાંિોષ 
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વ્યક્િ કરવા ઇચ્છે છે અને માને છે કે ઘર્ાયેલો કાયડક્રમ ઓળખાયેલા પગડર્યા માછીમારોને 2012-2016ના 
ર્મયગાળા દરમમયાન થયેલી અર્રો માટે યોગ્ય વળિર આપશે. જોકે, ર્ીઆરપીને નીચેની લચિંિાઓ છે: 

 

(i) આજજમવકા સધુારણા કાયડક્રમ 24 પગડર્યાઓને ઓળખે છે જેઓ આઉટફોલ મવયરની 
નજીકમાાં મનયમમિ માછીમારી કરિા િિા. આ 24 પગડર્યાઓને આઉટફોલ ચેનલની 
આર્પાર્ લગભગ 1.5 ડકમી મવસ્િારમાાં જમીની ર્રવેને આધારે ઓળખવામાાં આવ્યા િિા, 
િેમાાં એવી ધારણા કરવામાાં આવી િિી કે, અર્ર 1.5 ડકમીથી ઓછા મવસ્િાર સધુી મયાડડદિ 
િશે. કેટલાક માછીમારોને ર્મદુાયો ર્ાથે પરામશડને આધારે પણ ઓળખવામાાં આવ્યા િિા. 
અર્ર 1.5 ડકમી કરિા ઓછા મવસ્િાર સધુી મયાડડદિ છે િે ધારણા કદાચ ર્ાચી નથી અન ે
24 કરિાાં મોટી ર્ાંખ્યામાાં પગડર્યાઓને અર્ર થઇ િોઇ શકે છે. એનઆઇઓ ડરપોટડ િઠેળ 
માપનોએ મોઢવા દડરયાડકનારા િરફ છેક 2 ડકમી દૂરના મવસ્િારોમાાં 1oC કરિાાં વધ ુ
િાપમાન દશાડવ્યુાં છે અને ચેનલની અંદર બાજુની અર્રો માપવામાાં આવી નથી (જુઓ ફરો 
20 ઉપર). આમ આઉટફ્લો ચનેલની અર્ર કદાચ આજજમવકા સધુારણા યોજના િઠેળ 
ધારવામાાં આવેલા 1.5 ડકમી કરિાાં પણ વધ ુ મવસ્િારને પ્રભામવિ કરી શકે છે અને વધ ુ
પગડર્યાઓને કદાચ અર્ર થઇ શકે છે. ર્ીઆરપીનો મિ છે કે, આજજમવકા સધુારણા યોજના 
કે જે અત્યારે ઘર્વામાાં આવી છે િેનો પિલેેથી ઓળખેલા 24 પગડર્યા માટે અમલ કરવો 
જોઇએ. પરાંત ુર્ાથે ર્ાથે, મોઢવા દડરયાડકનારા પર અર્રોનુાં આકલન કરવા માટે પરુિા 
મવશ્વાર્પાત્ર િાપમાન માપનોની ટાઇમ મર્રીઝ એકત્ર કરવાની જરૂર પર્શે. વધમુાાં, આ 
મવસ્િારમાાં માછીમારી કરે છે અને કદાચ અર્રગ્રસ્િ છે િેવા  પગડર્યાઓને ઓળખવા ફીલ્ટ્ર્ 
ર્રવેની જરૂર પર્શે. જો આ ર્રવે અને માપનો દશાડવે કે અર્રગ્રસ્િ વધ ુપગડર્યાઓ છે 
િો આજજમવકા સધુારણા યોજના િઠેળ મનધાડડરિ કરવામાાં આવેલા માપનો આ વધારાના 
પગડર્યાઓને પણ લાગ ુકરવા જરૂરી છે.  

(ii) આજજમવકા સધુારણા યોજના િઠેળ, માત્ર 2012થી 2016 સુધીના ગાળા માટે 
નકારાત્મક અર્રોનુાં વળિર આપવામાાં આવશે. પરાંત ુઆઉટફોલ ચેનલને કારણે 
પગડર્યાઓ પર અર્ર િજુ ચાલુ જ છે અને િે 2012-2016ના ર્મયગાળા સુધી 
મયાડ ડદિ નથી. ર્ીઆરપીનો મિ છે કે 2012-16ના ર્મયગાળા માટે ચુકવાનાર 
વળિર ઉપરાાંિ મવકાર્શીલ પગલાનો એક કાયડક્રમ િૈયાર થવો જોઇએ અને િેને 
આજજમવકા સુધારણા યોજનામાાં ર્ામેલ કરવો જોઇએ, જે પગડર્યાઓને મદદ 
કરશે, જેથી િેઓ માછીમારીમાાં અનુભવેલા ઘટાર્ાને ર્રભર કરવા માટે આવક 
કમાણી િકો સુધારી શકે. આજજમવકા સુધારણા યોજનાને પરૂક આવો એક 
મવકાર્શીલ કાયડક્રમ િોવો જોઇએ. કાયડક્રમ પગડર્યાઓ  રિે છે િેવા મોઢવા અને 
ત્રગાર્ી ગામના રિીશો માટે ર્ીજીપીએલ દ્વારા પિેલેથી ર્િાયવાળા પ્રવિડમાન 
કાયડક્રમો પર મનમાડણ કરી શકે છે.પરાંત ુ િે સુમનમિિ કરવા માટે કાળજી લેવી 
જરૂરી છે કે ઓળખાયેલા પગડર્યાઓનો ર્માવેશ કરવામાાં આવે અને િેમને આ 
કાયડક્રમોથી લાભ થાય. પગડર્યાઓ માટે કાયડક્રમ ઘટકો વ્યાખ્યામયિ કરવા, 
લક્ષયાાંકો મનધાડ ડરિ કરવા અને પ્રગમિ પર નજર રાખવી જરૂરી છે.  
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(iii) આજજમવકા સધુારણા યોજના એમપ્રલ 2015માાં માાંર્વી ખાિે યોજાયેલી પરામશડ બેઠકમાાં 
રજૂ કરાયેલી છે. આ પરામશડ બેઠકમાાં ઓળખાયેલામાાંથી 23 પગડર્યાઓ, િેમજ ત્રગાર્ી 
અને મોઢવા ગામના ગ્રામ પ્રમિમનમધઓ અને ર્ીજીપીએલ અને વીર્ીએર્ીના 
પ્રમિમનમધઓએ િાજરી આપી િિી. ર્ીઆરપી આવા પરામશડ આવકારે છે પરાંત ુ િેનો 
મિ છે કે, આ ઉપરાાંિ, આજજમવકા સધુારણા યોજના અને 24 પગડર્યાઓના નામ 
ર્ીજીપીએલની વેબર્ાઇટ (અને શક્ય િોય િો ADB પ્રોજેક્ટ વેબર્ાઇટ પર) પોસ્ટ થવા 
જોઇએ. આ પગડર્યાઓ કેવી રીિે પર્ાંદ કરવામાાં આવ્યા િિા િેની પદ્ધમિ પણ 
ર્મજાવવી જોઇએ. 

 

25. પગલાાં નાંબર 2ના અનપુાલન પર ર્ીઆરપીનો ર્નષ્કષડ. ર્ીઆરપીને જણાય છે કે, પગલાાં નાંબર 
2નુાં આંમશક અનપુાલન થયેલુાં છે. પણૂડ અનપુાલન િાાંર્લ કરવા માટે નીચેના પગલાાં અને પ્રયાર્ો પણૂડ 
કરવા જરૂરી છે: 

 

(i) ADB દ્વારા મનયકુ્િ કરાયેલા મડરન મનષ્ટ્ણાિો અભ્યાર્ો પર ડટપ્પણીઓ આપે અન ે
ર્ીઆરપી અભ્યાર્ પર િેની ડટપ્પણીઓ જમા કરાવે ત્યાર બાદ એનઆઇઓ ડરપોટડનુાં 
આકલન પણૂડ થવુાં જરૂરી છે; 

 

(ii) લેવાનારા વધારાના ફોલો-અપ પગલાાં પર ર્ાંમિી ઉભી થવી જરૂરી છે; 

 

(iii) ફોલો-અપ પગલાાં  અર્રોના મજબિૂ િારણો મેળવવા માટે આ પગલાાં આવશ્યક કેમ છે 
િેના ખલુાર્ા ર્ાથે યોગ્ય ફોમેટમાાં જાિરેમાાં જારી કરવા જોઇએ.; 

 

(iv) આજજમવકા સધુારણા યોજનાનો અમલ થવો જરૂરી છે અને અમલ પ્રગમિ પર નજર રાખવી 
જરૂરી છે; 

 

(v) આઉટફ્લો  ચનેલમાાંથી વોટર ડર્ર્ચાર્જને કારણે પેદા થિા ઉંચા િાપમાન દ્વારા અર્ર 
પામેલા વધારાના મવસ્િારોનુાં આકલન કરવા માટે પગલાાં લેવા જરૂરી છે; 

 

(vi) આ વધારાના મવસ્િારમાાં માછીમારી કરિા પગડર્યાઓની ર્ાંખ્યા નક્કી કરવી જરૂરી છે અન ે
જો િેઓ ઊંચા િાપમાનથી નકારાત્મક રીિે અર્ર પામેલા િોય િો આજજમવકા સધુારણા 
યોજના િઠેળ આ વધારાના પગડર્યાઓને ર્ામેલ કરવા જરૂરી છે.; 

 

(vii) આજજમવકા સધુારણા યોજના અને ઓળખાયેલા પગડર્યાઓ િેમજ િેઓ કેવી રીિે પર્ાંદ 
કરાયા છે િેની પદ્ધમિનો ખલુાર્ો ર્ીજીપીએલ અને ADBની વબેર્ાઇટો પર પોસ્ટ થવા 
જોઇએ; અને 

 

(viii) આજજમવકા સધુારણા યોજનાને પરૂક આવો એક મવકાર્શીલ કાયડક્રમ િોવો જોઇએ જેથી િેઓ 
ર્મય જિા િેમની આવક કમાણી િકો સધુારી શકે. કાયડક્રમ ઘટકો વ્યાખ્યામયિ કરવા, 

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.



14 
 

લક્ષયાાંકો મનધાડડરિ કરવા અને પ્રગમિ પર નજર રાખવી જરૂરી છે.  
 

C. સ્લજ રીટમેન્દ્ટ અને ર્નકાલ 

 

 
 

26. પગલા નાંબર 3ના અનપુાલન અંગે ર્ીઆરપીના તારિો. પ્રોજેક્ટના અનપુાલન ર્મીક્ષા પર 
ર્ીઆરપીના ડરપોટે નોંધ્યુાં િત ુાં કે, ર્ીજીપીએલ આયનડના ર્ાંદભડમાાં જરૂરી જળ ગણુવત્તા માપદાંર્મા રિવેા 
માટે નોંધપાત્ર માંદન િાથ ધરે છે.13 ડર્ર્ેલલનાઇઝેશન પ્લાન્દ્ટમાાંથી મનકાલ થિા પાણીની રાર્ાયલણક 
ગણુવત્તા ADBએ જે પયાડવરણ ર્લામિી નીિી અપનાવી છે િે વલ્ટ્ર્ડ બેન્દ્ક પોલ્ટ્યશુન મપ્રવેન્દ્શન એન્દ્ર્ 
એબેટમેન્દ્ટ િાન્દ્ર્બકુ (પીપીએએચ) િઠેળ સ્થામપિ થયા મજુબ આયનડ ઘટક પર લાગ ુપર્િા માપદાંર્ોનુાં 
પાલન કરિી નથી. ડર્ર્ેલલનાઇઝેશન પ્લાન્દ્ટમાાંથી મનકળિા આયનડ ધરાવિા સ્લજને ર્ીજીપીએલ પ્લાન્દ્ટની 
કન્દ્ર્ને્દ્ર્ર કલૂલિંગ મર્સ્ટમમાાંથી નીકળિા ગરમ પાણી દ્વારા ભારે માંદ કરવામાાં આવે છે, દડરયામાાં મનકાલ થતુાં 
પાણી મનકાલના લબિંદુ પર આયનડ ઘટક માટે પીપીએએચ માપદાંર્નુાં પાલન કરે છે. આ માંદન નોંધપાત્ર 
િોવાથી િેવી શક્યિા બહ ુઓછી છે કે માંદન વગર માન્દ્ય જળ ગણુવત્તા માપદાંર્ો િાાંર્લ કરી શકાય. ADB 
પયાડવરણ નીમિ માન્દ્ય માપદાંર્ો િાર્લ કરવા માટે માંદનની છૂટ આપિી નથી માટે આ માંદન ADBની 
પયાડવરણ નીમિના લબનઅનપુાલનમાાં છે. ર્ીઆરપીના ડરપોટે નોંધ્યુાં િત ુાં કે, ADB સ્ટાફે ર્ીજીપીએલને 
ર્લાિ આપી ન િિી કે માંદનની પરવાનગી નથી. 

 

27. અનપુાલન ર્મીક્ષા માટે ર્ત્ય શોધક અલભયાન વખિે, ADB ર્ીજીપીએલ ર્ાંમિ થયુાં િત ુાં કે, 
આયનડ ધરાવિો સ્લજ ડર્ર્ચાર્જ ચેનલમાાં મનકાલ કરવામાાં નિીં આવે પરાંત ુર્ીજીપીએલ ડરવર્ડ ઓસ્મોમર્ર્ 

                                                 
13 જુઓ પાદનોંધ 2, ફકરા 67 અન ે68, ભારિમાાં મુન્દ્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પ્રોજેક્ટ પર અનપુાલન ર્મીક્ષા ર્મમમિ મવનાંિી 
નાંબર 2103/1 પર અંમિમ ડરપોટડ , 9 માચડ 2015. 

અનપુાલનની સ્સ્થર્તિઃ આ ડરપોટડના ર્મયે, ADB આ પગલાાંના અનપુાલનમાાં નથી. 
 

મેનેજમેન્દ્ટની કાયડયોજના નાંબર 3: સ્લજ રીટમેન્દ્ટ અને ર્નકાલ પર ર્ીઆરપીના તારિોના ર્ાંદભડમાાં ADBનુાં 
ણબનઅનપુાલન ર્ાંબોધવાના પગલાાં1 

 

(a) આ ર્મસ્યા (ડર્રે્મ્બર 2013માાં) શોધાઈ િિી માટે, ડર્મમનરલાઇઝેશન પ્લાન્દ્ટમાાંથી આયનડ ધરાવિા 
સ્લજને રે્લગ્રગેટ કરવા માટે પયાડવરણની દૃન્ષ્ટ્ટએ ર્લામિ િોય િેવા રસ્િા શોધવા માટે ADBએ 
ર્ીજીપીએલ ર્ાથે જોર્ાણ કયુું છે. સ્લજના રે્લગ્રગેશન અને િેના મનકાલ માટેના મવકલ્ટ્પો અત્યારે 
ટેકનીકલ મલૂ્ટ્યાાંકન િઠેળ છે. 

 

મવકલ્ટ્પોના ટેકનીકલ મલૂ્ટ્યાાંકન પણૂડ થયા બાદ, ADB પર્ાંદગીનો મવકલ્ટ્પ નક્કી કરિા પિલેાાં પર્ાંદગીના 
મવકલ્ટ્પ અંગે ર્ીઆરપી ર્ાથે પરામશડ કરશે. 

 

(b) સ્લજ રીટમેન્દ્ટ અને મનકાલ પગલાાંનો અમલ કરો અને આયનડ ધરાવિા સ્લજને દડરયાના પાણીમાાં 
ડર્ર્ચાર્જ કરવાનુાં બ ાંધ કરો.. 

 

(મેનેજમેન્દ્ટની ઉપચારક કાયડયોજનાના ર્ાંપણૂડ લખાણ માટે પડરમશષ્ટ્ટ 1 જુઓ.) 

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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ડરજેક્ટ લાઇનમાાંથી સ્લજ લાઇનને ડર્ર્કનેક્ટ કરશે અને િેને ફ્લાય એશ પોન્દ્ર્ને જોર્શે અને સ્લજના 
દડરયામાાં કોઇ પણ મનકાલને નાબદુ કરશે. 

28. આ મવકલ્ટ્પ ર્ીજીપીએલને કેટલાક કારણોર્ર અશક્ય જણાયેલો છે. ત્યારથી ર્ીજીપીએલે સ્લજના 
મનકાલ માટે ર્ૌથી શક્ય મવકલ્ટ્પની મવચારણા કરવા મવકલ્ટ્પ મવશ્લેષણ િાથ ધયુું છે. અત્યારે, િપાર્ાયેલા 
કોઇ પણ મવકલ્ટ્પ પર કોઇ ર્વડર્ાંમમિ ર્ધાઇ ન િિી. 

 

29. પગલા નાંબર 3ના અનપુાલન અંગે ર્ીઆરપીના ર્નષ્કષો . ર્ીઆરપીને પગલાાં નાંબર 3 
લબનઅનપુાલનમાાં જણાય છે. પ્રોજેક્ટને અનપુાલનમાાં લાવવા માટે માંદન બાંધ કરવુાં જરૂરી છે અથવા એક 
મવકલ્ટ્પ પર ર્ાંમમિ થવી જરૂરી છે કે આયનડ ધરાવિા સ્લજને આઉટફ્લો ચેનલ મારફિે મર્વાય અલગ રીિે 
કેવી રીિે મનકાલ કરી શકાય. 

 

D. સલુભતા પ્રર્તબાંધો 
 

 
 

30. પગલા નાંબર 4ના અનપુાલન અંગે ર્ીઆરપીના તારિો. ADB સ્ટાફે સુલભિા પ્રમિબાંધો પર 
એક ડ્રાફ્ટ ડરપોટડ  િૈયાર કયો છે જેના પર ર્ીઆરપીએ જાન્દ્યુઆરી 2016માાં ડટપ્પણીઓ આપી 
છે. બાદમાાં સધુારેલો ડરપોટડ ર્ીઆરપીને જમા કરાવવામાાં આવ્યો િિો જેમાાં ર્ીઆરપીને િેની ડટપ્પણીઓને 
યોગ્ય રીિે ર્ાંબોધવામાાં આવેલી જણાઇ િિી. ર્ીઆરપી િે આકલન ર્ાથે ર્ાંમિ છે કે લાાંબા એક્રે્ર્ 
રોર્માાંથી પેદા થિા વધારાના ખચડન ે ત્રગાર્ી બાંદર ખાિે રિિેા લોકોને ર્ીજીપીએલ દ્વારા પરૂી પર્ાિી 

અનપુાલનની સ્સ્થર્તિઃ આ ડરપોટડના ર્મયે, ADB આ પલગાાંના ર્ાંપણૂડ અનપુાલનમાાં છે 

 

મેનેજમેન્દ્ટની કાયડયોજના નાંબર 4: સલુભતા પ્રર્તબાંધો પર ર્ીઆરપીના તારિોના ર્ાંદભડમાાં ADBનુાં 
ણબનઅનપુાલન ર્ાંબોધવાના પગલાાં1 

 

a) ર્ીઆપીના િારણો બાદ, ADBની િપાર્ો સચૂવે છે કે, ર્ીજીપીએલ દ્વારા લેવામાાં આવેલા પગલાાં 
(અર્રગ્રસ્િોને ઓળખવા અને િેમની ર્ાથે પરામશડ િેમજ આવા ઉપયોગ પ્રમિબાંધોની અર્રો ઉકેલવા 
માટે લીધેલા પગલાાં ર્ડિિ) ત્રગાર્ી બાંદરના ઉપયોગ પ્રમિબાંધોની અર્રોને યોગ્ય રીિે ઉકેલે છે. ADB 
આ િારણો ર્ીઆરપીને િેની ર્મીક્ષા અને ડટપ્પણીઓ માટે મોકલશે. 

 

b) સલુભિા પ્રમિબાંધો અંગે ADBના િારણોને સ્થામનક ભાષામાાં અનવુાડદિ કરવામાાં આવશે ર્ાંબ ાંમધિ 
ડિિધારકો ર્ાથે પરામશડ કરવામાાં આવશે. 

 

c) ADBના િારણો પર ર્ીઆરપીના માંિવ્યોને આધારે,  જો કોઇ વધ ુ પગલાાંની આવશ્યકિા િોય િો, 
આવા પગલાાં ADB દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવશે. ADB આ વા   પ ગ લાાં નો  અ મ લ  સુ મન મિ િ  
ક ર શે . 

 

d) ચોમાર્ા દરમમયાન અવરોધ વગર ઉપયોગ માટે ત્રગાર્ી બાંદર િરફના એક્રે્ર્ રોર્ની ર્પાટી ગણુવત્તા 
જાળવવામાાં આવશે. 

 

(મેનેજમેન્દ્ટની ઉપચારક કાયડયોજનાના ર્ાંપણૂડ લખાણ માટે પડરમશષ્ટ્ટ 1 જુઓ.) 

Disclaimer: This translation may be used for reference purposes only. In cases where any differences occur 
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ર્ેવાઓ (પાણી, આરોગ્ય ર્ાંભાળ અને શૈક્ષલણક ર્ેવાઓ) દ્વારા ર્રભર કરાય છે. ર્ીઆરપીએ િેના 
મોમનટડરિંગ અભ્યાર્ દરમમયાન રસ્િાની ર્પાટી ગણુવત્તાનુાં પણ આકલન કયુું િત ુાં જેને િે યોગ્ય ગણ ેછે. 
ચોમાર્ાનો વરર્ાદ િજુ શરૂ થયો ન િિો િેથી ર્ીઆરપી આકલન કરી શકી ન િિી કે ચોમાર્ા દરમમયાન 
ર્પાટી ગણુવત્તા યોગ્ય િિી કે કેમ. 

 

 

 
 
 

31. પગલાાં નાંબર 4ના અનપુાલન અંગે ર્ીઆરપીનો ર્નષ્કષડ. ર્ીઆરપી પગલાાં નાંબર 4ને પણૂડ 
અનપુાલનમાાં ગણે છે, જો ત્રગાર્ી બાંદરના માછીમારોને આપવામાાં આવિી રે્વાઓ (પીવાનુાં પાણી, 
આરોગ્ય અને શૈક્ષલણક રે્વાઓ)નુાં વિડમાન સ્િર યોગ્ય સ્િરે અને ગણુવત્તાએ આપવાનુાં ચાલુાં રિ ેઅને 
રોર્ની ર્પાટી યોગ્ય રીિે જાળવવામાાં આવ ેિો. 
E. પડરવેર્ી િવા ગિુવત્તા 

 

 
 

32. પગલા નાંબર 5ના અનપુાલન અંગે ર્ીઆરપીના તારિો. ર્ીજીપીએલે િેના 10 સ્ટેશનો પર િવા 
ગણુવત્તા મોમનટડરિંગ િાથ ધરેલુાં છે અને ર્ીઆરપીને જણાવેલુાં છે કે િે િવા ગણુવત્તાનુાં મોમનટડરિંગ ચાલ ુ

 
 

આકૃર્ત 3: ત્રગાર્ી ગામથી ત્રગાર્ી બાંદર િરફનો એક્રે્ર્ રોર્ 

 
 
 
 
 
 
 
 

સ્ત્રોિ: અનપુાલન ર્મીક્ષા ર્મમમિ 

અનપુાલનની સ્સ્થર્તિઃ આ ડરપોટડના ર્મયે, ADB આ પગલાાંના  આંમશક  અનુપાલનમાાં  છે  

 

મેનેજમેન્દ્ટની કાયડયોજના નાંબર 5: પડરવેર્ી િવા ગિુવત્તા પર ર્ીઆરપીના તારિોના ર્ાંદભડમાાં ADBનુાં 
ણબનઅનપુાલન ર્ાંબોધવાના પગલાાં 

 

a) િવા ગણુવત્તા મોમનટડરિંગ (જેમાાં પ્રોજેક્ટના એરશેર્માાં િમામ ગામર્ાઓ ખાિે 10 મોમનટડરિંગ સ્ટેશન્દ્ર્નો 
ર્માવેશ થાય છે) એમપ્રલ 2014માાં સ્થાપાવમાાં આવ્યુાં િત ુાં અને િે બે વષડ સધુી ચાલ ુરિશેે. 

 

b) િવાના પ્રદૂષણ (પીએમ10 અને પીએમ2.5) ર્ાથે ર્ાંકળાયેલી આરોગ્ય અર્રોની માત્રા સમુનમિિ કરવા માટે 
પ્રોજેક્ટની આર્પાર્ના ગામર્ાઓમાાં અભ્યાર્ િાથ ધરો 

 

c) કણો ર્ાંદભડમાાં, પ્રોજેક્ટના એરશેર્ની અંદર પડરવેશી પીએમ10 સ્િરોમાાં પ્રોજેક્ટનુાં યોગદાન સમુનમિિ કરવા 
માટે ટેકનીકલ અભ્યાર્ િાથ ધરવામાાં આવશે (ADB ર્ાથે પરામશડમાાં સ્વિાંત્ર કન્દ્ર્લ્ટ્ટન્દ્ટ દ્વારા િાથ ધરવામાાં 
આવશે). 

 

(મેનેજમેન્દ્ટની ઉપચારક કાયડયોજનાના ર્ાંપણૂડ લખાણ માટે પડરમશષ્ટ્ટ 1 જુઓ.) 

Disclaimer: This translation may be used for reference purposes only. In cases where any differences occur 
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રાખવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. ADB મેનેજમેન્દ્ટે િવા ગણુવત્તા મોમનટડરિંગ ર્ટેા ર્ીઆરપીને આપેલા છે. 
શરૂઆિમાાં ર્ીઆરપી દ્વારા ર્મીક્ષા કરાયેલા ર્ટેા સચૂવે છે કે, પીએમ10 સ્િર રાષ્ટ્રીય સ્િરો િેમજ ADB 
ર્લામિી નીમિઓ િઠેળ લાગ ુ પર્િા વલ્ટ્ર્ડ બેન્દ્ક પીપીએએચમાાં મનધાડડરિ કરાયેલા માપદાંર્ો કરિાાં 
નોંધપાત્ર ઉંચા છે. પીએમ10 સ્િરો અનપુાલન ર્મીક્ષકો માટે ર્ત્ય શોધક અલભયાનના ર્મયના સ્િર 
કરિાાં પણ ઊંચા છે.14 ર્ીજીપીએલ દલીલ કરે છે કે, ઘણા ઊંચા પીએમ10 સ્િર  ર્ાઇટ પર વધ ુર્સ્ટને 
કારણે છે. વધમુાાં, ર્ીજીપીએલ પ્લાન્દ્ટની અદાણી પ્લાન્દ્ટ ર્ાથે મનકટિા જોિા ઊંચા પીએમ10 સ્િર માટે 
ર્ીજીપીએલ પ્લાન્દ્ટને માત્ર આંમશક જવાબદાર ગણાવી શકાય. 
 

 

 
 
 
 
 

33. પ્રોજેક્ટ એરશેર્ની અંદર પડરવેશી પીએમ10 સ્િરોમાાં પ્રોજેક્ટનુાં યોગદાન સમુનમિિ કરવા 
માટે ટેકનીકલ અભ્યાર્ િાથ ધરવા માટે ADB દ્વારા એક કન્દ્ર્લ્ટ્ટન્દ્ટ મનયકુ્િ કરવામાાં આવ્યો છે. આ 
અભ્યાર્ ચાલી રહ્યો છે અને ડ્રાફ્ટ અભ્યાર્ િજુ સધુી ર્ીઆરપીને આપવામાાં આવલેો નથી. 

 

34. ર્ીજીપીએલ અને ADB મેનેજમેન્દ્ટે ર્ીઆરપીને જણાવ્યુાં છે કે, પગલાાં 5 આઇટમ(બી)માાં ઉલ્ટ્લખે 
કરેલો આરોગ્ય અભ્યાર્ અત્યારે િૈયાર થઇ રહ્યો છે. ર્ીઆરપીએ િજુ સધુી ડ્રાફ્ટ ડરપોટડ મેળવ્યો નથી. 
જૂન 2016 મત્રમામર્ક મોમનટડરિંગ ડરપોટડ મજુબ, 15 જુલાઈ 2016 સધુીમાાં અભ્યાર્ જમા કરાવવાનુાં 
આયોજન થયેલુાં િત ુાં. 

 

35. પગલાાં નાંબર 5ના અનપુાલન અંગે ર્ીઆરપીનુાં ર્નષ્કષડ. ર્ીઆરપી આ પગલાને આંમશક 
અનપુાલલિ ગણ ે છે. પડરવેશી િવા ગણુવત્તા મોમનટડરિંગ (આઇટમ 1) ર્િિ છે પરાંત ુ પીએમ10 ના 
અર્ાધારણ ઊંચા સ્િર િરફ લચિંિા વ્યક્િ કરે છે. પગલાાં નાંબર 5 િઠેળ ઉલ્ટ્લખે કરાયેલા અભ્યાર્ો ર્િિ 
છે પરાંત ુિજુ સધુી ર્મીક્ષા માટે ર્ીઆરપીને આપવામાાં આવેલા નથી. ર્ીઆરપીને જાણ કરાઇ છે કે, િે 
નજીકના ભમવષ્ટ્યમાાં ડ્રાફ્ટ ડરપોટો મેળવશે. ર્ીઆરપીનો મિ છે કે, પ્રોજેક્ટને પણૂડ સ્િરે અનપુાલનમાાં 

                                                 
14 જુઓ ADB 2015, ભારિમાાં મુન્દ્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પ્રોજેક્ટ પર અનપુાલન ર્મીક્ષા ર્મમમિ મવનાંિી નાંબર 2013/1 પર 
અંમિમ ડરપોટડ  (Asian Development Bank લોન 2419), ફકરો 104. 

 
 

આકૃર્ત 4: ટાટા મનુ્દ્રા પાવર પ્રોજેક્ટ અને દાણી પાવર પ્રોજેક્ટનુાં સ્થળ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

સ્ત્રોિ: અનપુાલન ર્મીક્ષા ર્મમમિ 
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લાવવા માટે ADB મેનેજમેન્દ્ટ દ્વારા નીચેના પગલાાં લઇ શકાય: 

 

(i) ર્િિ પડરવેશી િવા ગણુવત્તા મોમનટડરિંગ અને ર્ટેાના આકલન પર ર્ીજીપીએલ ર્ાથે ર્ાંમિ થવુાં; 
(ii) ડ્રાફ્ટ આરોગ્ય અર્ર અભ્યાર્ ર્મીક્ષા માટે ર્ીઆરપીને જમા કરાવવો : 
(iii) િવા ગણુવત્તા અને ઉત્ર્ર્જન ર્ટેા પર ADB કન્દ્ર્લ્ટ્ટન્દ્ટ દ્વારા િૈયાર કરાયેલો ડ્રાફ્ટ ટેકનીકલ 

અભ્યાર્ ર્મીક્ષા માટે ર્ીઆરપીને જમા કરાવવો; 
(iv) પડરવેશી િવા ગણુવત્તા અને સ્ટેક એમમશન્દ્ર્ પર ર્િર્ાંબાંધ મવશ્લેષણો િાથ ધરવા અને આ 

ડર્ગ્રેર્રે્ એરશેર્માાં િવા ગણુવત્તા સધુારવા જરૂરી પગલાાં નક્કી કરવા; 
(v) ર્િર્ાંબાંધ કવાયિ ર્મીક્ષા અને ડટપ્પણી માટે ર્ીઆરપીને જમા કરાવવી; અને 
(vi) ટેકનીકલ અભ્યાર્ના ર્ારાાંશને સ્થામનક ભાષામાાં અનવુાડદિ કરાવવો અને િેને સ્થામનક ર્મદુાયો 

અને ફડરયાદીઓ ર્ડિિના અન્દ્ય પક્ષકારો ર્ાથે વિેંચવો અને િેના પર ચચાડ કરવી. 
V. ર્નષ્કષડ 

 

36. ર્ીઆરપીને જણાય છે કે,  આરએપીના અમલના પ્રથમ વષડ દરમમયાન બોર્ડ  માન્દ્ય 
ઉપચારક પગલાાંના અમલમાાં નોંધપાત્ર પ્રગિી થયેલી છે. ર્ીઆરપી નોંધે છે કે, આ પગલાાંના 
અમલમાાં અને આમાાંના કેટલાક અભ્યાર્ો િાથ ધરવામાાં, ર્ીજીપીએલને ર્િાય કરવામાાં ADB 
ર્ડક્રય રીિે ર્ામેલ િત ુાં. ર્ીઆરપી ખાર્ કરીને 24 ઓળખાયેલા પગડર્યા માછીમારો માટે 
આજજમવકા સધુારણા યોજનાની િૈયારીમાાં થયેલી પ્રગિી અંગે ખશુ છે અને વધુ પગડર્યાઓને 
અર્ર થઇ છે કે કેમ િેનુ આકલન કરવા પગલાાં ચાલુ રાખવાની આશા રાખે છે. ર્ીઆરપી 
આકલન ર્રવે િાથ ધરવામાાં ADB સ્ટાફ દ્વારા િાથ ધરવામાાં આવેલા પ્રયાર્ોની પણ નોંધ લે 
છે. 
37. ર્ીઆરપી િે મનષ્ટ્કષડ પર આવે છે કે, ADB બોર્ડ માન્દ્ય આરએપી નાંબર 1,2 અને 5નુાં આંમશક 
અનપુાલન કરે છે. ર્ીઆરપી િે પણ મનષ્ટ્કષડ પર આવે છે કે, ADB આરએપી નાંબર 3નુાં પાલન કરિી નથી 
અને આરએપી નાંબર 4નુાં ર્ાંપણૂડપણે પાલન કરે છે. મેનેજમેન્દ્ટ કાયડયોજના, ર્ીઆરપીના મખુ્ય િારણો 
અને પ્રોજેક્ટને અનપુાલનમાાં લાવવા માટેના પગલાાં પર મેનેજમેન્દ્ટને પ્રમિભાવોનો ર્ારાાંશ નીચ ેઆપેલો 
છે.
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મેનેજમેન્દ્ટની કાયડયોજના મદુ્દો પ્રોજેક્ટને પ  િડ અનપુાલનમાાં લાવવા માટેના પગલાાં પર 
મેનેજમેન્દ્ટને પ્રર્તભાવ 

1) માડિિીની જાિરેાિ અને 
પરામશડ આયોજન 

અનપુાલન સ્સ્થર્ત: આંર્ર્ક અનપુાલન 

 

ર્ીઆરપી સચૂવે છે કે નીચેના પગલાાં િાથ ધરાવા જોઇએ: 

 

(i) એનઆઇઓ ડરપોટડ પર ફોલો-અપ પગલાાંની જાિરેાિમાાં 
ર્ીજીપીએલને મદદ કરવી, જેના પર ADBના મડરન 
મનષ્ટ્ણાિોની ડટપ્પણીઓ મેળવ્યા બાદ ર્ાંમિી થશે. (જુઓ 
પગલુાં 2) આ ફોલો-અપ પગલાાં અને અર્રોના મજબિૂ 
િારણો પર પિોંચવા માટે આ વધારાના પગલાાં કેમ આવશ્યક 
છે િેના ખલુાર્ાની જાિરેાિ માટે યોગ્ય ફોમેટ પર ર્ાંમિી ઉભી 
કરવી જરૂરી િશે; 

(ii) િવા ગણુવત્તા પર ટેકનીકલ અભ્યાર્ના ર્ારાાંશને સ્થામનક 
ભાષામાાં અનવુાદ કરવો જોઇએ (જુઓ પગલુાં 5ર્ી), આ 
ર્ારાાંશને જાિરે કરવા જોઇએ અને િમામ સરુ્ ાંગિ ડિિધારકો 
ર્ાથે પરામશડ કરવો જોઇએ; 

(iii) િમામ અનવુાડદિ ર્ામગ્રીઓ અને અભ્યાર્ો (અંગે્રજીમાાં) 
ર્ીજીપીએલની વેબર્ાઇટ પર પોસ્ટ કરવી જોઇએ અને, જો 
શક્ય િોય િો, ADB પ્રોજેક્ટ વેબર્ાઇટ પર પણ. આમાાં 
આજજમવકા સધુારણા યોજના િઠેળનો લાભ આપવા માટે પર્ાંદ 
કરાયેલા પગડર્યાઓની યાદીનો પણ ર્માવેશ થવો જોઇએ. 

2)  થમડલ આઉટફ્લો ચેનલમાાંથી થમડલ 

ડર્ર્ચાર્જ અને માછીમારોની 
આજજમવકાને નકુર્ાન  

અનપુાલન સ્સ્થર્ત: આંર્ર્ક અનપુાલન 

 

ર્ીઆરપી સચૂવે છે કે નીચેના પગલાાં િાથ ધરાવા જોઇએ: 

 

(i) ADB દ્વારા મનયકુ્િ કરાયેલા મડરન મનષ્ટ્ણાિો અભ્યાર્ો પર 

ડટપ્પણીઓ આપે અને ર્ીઆરપી અભ્યાર્ પર િેની ડટપ્પણીઓ 

જમા કરાવે ત્યાર બાદ એનઆઇઓ ડરપોટડન ુાં આકલન પણૂડ થવુાં 
જરૂરી છે; 

(ii) લેવાનારા વધારાના ફોલો-અપ પગલાાં પર ર્ાંમિી ઉભી થવી 
જરૂરી છે; 

(iii) ફોલો-અપ પગલાાં  અર્રોના મજબિૂ િારણો મેળવવા માટે આ 
પગલાાં આવશ્યક કેમ છે િેના ખલુાર્ા ર્ાથે યોગ્ય ફોમેટમાાં 
જાિરેમાાં જારી કરવા જોઇએ 

Disclaimer: This translation may be used for reference purposes only. In cases where any differences occur 
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મેનેજમેન્દ્ટની કાયડયોજના મદુ્દો પ્રોજેક્ટને પ  િડ અનપુાલનમાાં લાવવા માટેના પગલાાં પર 
મેનેજમેન્દ્ટને પ્રર્તભાવ 

 (iv) આજજમવકા સધુારણા યોજનાનો અમલ થવો જરૂરી છે અન ે
અમલ પ્રગમિ પર નજર રાખવી જરૂરી છે; 

(v) આઉટફ્લો  ચનેલમાાંથી વોટર ડર્ર્ચાર્જને કારણે પેદા 
થિા ઉંચા િાપમાન દ્વારા અર્ર પામેલા વધારાના 
મવસ્િારોનુાં આકલન કરવા માટે પગલાાં લેવા જરૂરી છે; 

(vi) આ વધારાના મવસ્િારમાાં માછીમારી કરિા પગડર્યાઓની 
ર્ાંખ્યા નક્કી કરવી જરૂરી છે અને જો િેઓ ઊંચા 
િાપમાનથી નકારાત્મક રીિે અર્ર પામેલા િોય િો 
આજજમવકા સધુારણા યોજના િઠેળ આ વધારાના 
પગડર્યાઓને ર્ામલે કરવા જરૂરી છે; 

(vii) આજજમવકા સધુારણા યોજના અને ઓળખાયલેા 
પગડર્યાઓ િેમજ િઓે કેવી રીિે પર્ાંદ કરાયા છે િનેી 
પદ્ધમિનો ખલુાર્ો ર્ીજીપીએલ અન ે ADBની વેબર્ાઇટો 
પર પોસ્ટ થવા જોઇએ;  

(viii) આજજમવકા સધુારણા યોજનાન ે પરૂક આવો એક 
મવકાર્શીલ કાયડક્રમ િોવો જોઇએ જેથી િેઓ ર્મય જિા 
િેમની આવક કમાણી િકો સધુારી શકે. કાયડક્રમ ઘટકો 
વ્યાખ્યામયિ કરવા, લક્ષયાાંકો મનધાડડરિ કરવા અન ેપ્રગમિ 
પર નજર રાખવી જરૂરી છે. 

3)  સ્લજ રીટમેન્દ્ટ અન ે
મનકાલ 

અનપુાલન સ્સ્થર્ત: અનપુાલનમાાં નથી 
 

ર્ીઆરપી સચૂવે છે કે નીચનેી બાબિે માટે ર્ીજીપીએલના ર્િાય 
કરવા માટે મેનેજમેન્દ્ટ દ્વારા નીચેના પગલાાં િાથ ધરાવા જોઇએેઃ 

(i) માંદન કેવી રીિે બાંધ કરવામાાં આવશે િેના મવકલ્ટ્પ પર 
ર્ાંમિ થવુાં; અથવા 

(ii) આયનડ ધરાવિા સ્લજન ેઆઉટફ્લો ચનેલ મારફિ ે મર્વાય 

અલગ રીિે મનકાલ કરવો. 

Disclaimer: This translation may be used for reference purposes only. In cases where any differences occur 
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4)  સલુભિા પ્રમિબાંધો અનપુાલન સ્સ્થર્ત: ર્ાંપ  િડ અનપુાલન 

 

ર્ીઆરપી િ ેધારીને આ પગલાાંન ેપણૂડ અનપુાલનમાાં ગણ ેછે, જો 
ત્રગાર્ી બાંદરના માછીમારોન ેઆપવામાાં આવિી ર્ેવાઓ (પીવાનુાં 
પાણી, આરોગ્ય અન ે શૈક્ષલણક ર્ેવાઓ)નુાં વિડમાન સ્િર યોગ્ય 
સ્િરે અન ે ગણુવત્તાએ આપવાનુાં ચાલુાં રિ ે અને રોર્ની ર્પાટી 
યોગ્ય રીિે જાળવવામાાં આવ.ે ર્ાંપણૂડ અનપુાલન િે પણ ધારણા 
કરે છે કે એક્રે્ર્ રોર્ની યોગ્ય રીિે જાળવણી ચાલ ુરિશેે. 

5)  પડરવેશી િવા ગણુવત્તા અનપુાલન સ્સ્થર્ત: આંર્ર્ક અનપુાલન 

 

ર્ીઆરપી સચૂવે છે કે ADB મેનેજમેન્દ્ટ દ્વારા નીચનેા પગલાાં 
લેવાવા જોઇએ: 

(i) ર્િિ પડરવેશી િવા ગણુવત્તા મોમનટડરિંગ અને રે્ટાના 
આકલન પર ર્ીજીપીએલ ર્ાથે ર્ ાંમિ થવુાં; 

મેનેજમેન્દ્ટની કાયડયોજના મદુ્દો પ્રોજેક્ટને પ  િડ અનપુાલનમાાં લાવવા માટેના પગલાાં પર 
મેનેજમેન્દ્ટને પ્રર્તભાવ 

 (ii) ડ્રાફ્ટ આરોગ્ય અર્ર અભ્યાર્ ર્મીક્ષા માટે ર્ીઆરપીને જમા 
કરાવવો; 

(iii) િવા ગણુવત્તા અને ઉત્ર્ર્જન રે્ટા પર ADB કન્દ્ર્લ્ટ્ટન્દ્ટ દ્વારા 
િૈયાર કરાયેલો ડ્રાફ્ટ ટેકનીકલ અભ્યાર્ ર્મીક્ષા માટે 
ર્ીઆરપીને જમા કરાવવો; 

(iv) પડરવેશી િવા ગણુવત્તા અને સ્ટેક એમમશન્દ્ર્ પર ર્િર્ાંબ ાંધ 
મવશ્લેષણો િાથ ધરવા અને આ ડર્ગે્રરે્ર્ એરશેર્માાં િવા 
ગણુવત્તા સધુારવા જરૂરી પગલાાં નક્કી કરવા; 

(v) ર્િર્ાંબ ાંધ કવાયિ ર્મીક્ષા અને ડટપ્પણી માટે ર્ીઆરપીને 
જમા કરાવવી; અને 

(vi) ટેકનીકલ અભ્યાર્ના ર્ારાાંશને સ્થામનક ભાષામાાં અનવુાડદિ 
કરાવવો અને િેને સ્થામનક ર્મદુાયો અને ફડરયાદીઓ ર્ડિિના 
અન્દ્ય પક્ષકારો ર્ાથે વિેંચવો અને િેના પર ચચાડ કરવી. 

Disclaimer: This translation may be used for reference purposes only. In cases where any differences occur 
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/એર્/ ડર્િંગડર્િંગ ટાાંગ 

અધ્યક્ષ, અનપુાલન ર્મીક્ષા ર્મમમિ 

 

/એર્/લાલાનાથ ર્ી ર્ર્લ્ટ્વા 
પાટડ ટાઇમ મેમ્બર અનપુાલન ર્મીક્ષા ર્મમમિ 

 

/એર્/અન્દ્રોર્ િાટડ મેન 

પાટડ ટાઇમ મેમ્બર, અનપુાલન ર્મીક્ષા ર્મમમિ 

 

 

મમનલા, ડફલલપાઇન્દ્ર્  

13 ર્પ્ટેમ્બર 2016 

Disclaimer: This translation may be used for reference purposes only. In cases where any differences occur 
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મેનેજમેન્દ્ટની કાયડયોજના 
 

 

ભારત: મનુ્દ્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પ્રોજેક્ટ (લોન 2419-આઇએનર્ી) 
 

સધુારેલી ઉપચારક કાયડયોજના  
 

3 જૂન 2015ના રોજ, મે ને જ મે ન્દ્ટે  ઉત્તરદાયીત્વ િાંત્ર નીમિ (2012) (“એએમ નીર્ત”)ના ફકરા 191ના 

ર્ાંદભડમાાં િેની પ્રસ્િામવિ ઉપચારક કાયડયોજના બોર્ડન ેર્ોંપી િિી. 
 

આ દસ્િાવેજ ADB મેનેજમેન્દ્ટની પ્રસ્િામવિ સધુારેલી ઉપચારક કાયડ યોજના (“કાયડ યોજના”)ની મવગિો 

આપે છે, જે અનપુાલન ર્મીક્ષા ર્મમમિ (“ર્ીઆરપી”)ની 2 જૂન 2015ના રોજ મેળવેલી ડટપ્પણીઓને 

ધ્યાનમાાં લ ેછે. આ કાયડયોજના મેનેજમેન્દ્ટ દ્વારા અગાઉ બોર્ડને ર્ોંપવામાાં આવેલી કાયડયોજના રદ કરે છે. 
 

એએમ નીમિના ફકરા 190ને સરુ્ ાંગિ ઋણધારક ઉપચારક પગલાાં ર્ાથે 19 જૂન 2015ના રોજ ર્ાંમિ થયો 

છે. 
 

પડરચય 

 

9 માચડ 2015ના રોજ, ર્ીઆરપીએ ઉપરોક્િ પ્રોજેક્ટ (“પ્રોજેક્ટ”)ના ર્ાંદભડમાાં િેનો અંમિમ ડરપોટડ 

(“ર્ીઆરપી ડરપોટડ”) ર્ોંપ્યો છે, જેમાાં િેને Asian Development Bank (“ADB”) ચાર બાબિોમાાં િેની 

ચોક્કર્ ઓપરેશનલ નીમિઓ અને કાયડરીમિઓનુાં પાલન કરિી ન િોય િેમ જણાયુાં િતેુઃ (i) યો ગ્ય  રી િે  

મા ડિ િી ની  જા િે રા િ  અ ને  પ રા મ શો  િા થ  ધ ર વા માાં  મન ષ્ટ્ફ ળ િા ; (ii) માછીમારોની આજજમવકાન ે

નકુર્ાન (આઉટફ્લો ચનેલમાાંથી થમડલ ડર્ર્ચાર્જ અને મોઢવા ક્રીક પર અર્રોને કારણ)ે; (iii) ડફમશિંગ 

ગ્રાઉન્દ્ર્ના ઉપયોગ પર પ્રમિબાંધો ; અને (iv) પડરવેશી િવા ગણુવત્તા. 
 

આ દસ્િાવજે ADB મેનેજમને્દ્ટની પ્રસ્િામવિ ઉપચારક કાયડ યોજના (“કાયડ યોજના”)ની મવગિો આપ ેછે, જે 

ઉત્તરદાયીત્વ િાંત્ર નીમિ (2012) (“એએમ નીર્ત”)ના ફકરા 191ના ર્ાંદભડમાાં મવચારણા કરવા માટે ADBના 

બોર્ડન ેર્ોંપવામાાં આવ્યો િિો. 
 

મેનેજમેન્દ્ટ સ્વીકારે છે કે, કેટલાક ડકસ્ર્ાઓમાાં, કાયડયોજનાને વધ ુ અભ્યાર્ો િાથ ધરવાની જરૂર છે, જે 

પ્રોજેક્ટને ફરીથી અનપુાલનમાાં લાવવા માટે કદાચ જરૂરી િોય િેવા ભામવ પગલાાં નક્કી કરશે. મેનેજમેન્દ્ટ 

આવા અભ્યાર્ોની ર્ીઆરપી ર્ાથે વિેંચણી કરશે અને અભ્યાર્ોન ેનક્કી કરિાાં અને ભામવ પગલાાં નક્કી 

કરિાાં પિલેા ર્ીઆરપીના આગોિરા માંિવ્યો માગશે. 
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કાયડ યોજના પડરમશષ્ટ્ટ 1માાં આપવામાાં આવેલી છે અને િેમાાં પ્રોજેક્ટને ADBની સરુ્ ાંગિ નીમિઓના 

અનપુાલનમાાં લાવવા માટે પગલાાં (ટાઇમલાઇન ર્ડિિ)નો ર્માવેશ થાય છે. મેનેજમેન્દ્ટ સ્વીકારે છે કે, 

પ્રોજેક્ટને ફરીથી ADBની નીમિઓના અનપુાલનમાાં લાવવા માટે જરૂરી િમામ પગલાાં ભરવાની જવાબદારી 

ADBના મેનેજમેન્દ્ટને માથ ેછે. આવાાં પગલાાંઓના  ‘જમીન પર’ અમલ માટેના પગલાાં લોન માટે ADBના 
ઋણધારક કોસ્ટલ ગજુરાિ પાવર લલમમટેર્ (“ર્ીજીપીએલ”) દ્વારા િાથ ધરવામાાં આવશે, અન્દ્યથા જયાાં સધુી 

કાયડયોજનામાાં સચૂવવામાાં ના આવે ત્યાાં સધુી. આ પગલામાાં સ્થામનક ર્મદુાયો ર્ાથે (પડરમશષ્ટ્ટ 1માાં ખાર્ 

કરીને મનધાડડરિ કરાયેલા મજુબ) પરામશો િાથ ધરવામાાં ADBને મદદ કરવા માટે સરુ્ ાંગિ અનભુવ 

ર્ાથેની લાયક એનજીઓની મનયકુ્િીનો ર્માવેશ થશે. 
 

ADBની નીમિઓના લબનઅનુપાલનને કારણે પેદા થયેલી મવમવધ ર્મસ્યાઓ ઉકેલવામાાં 
ર્ીજીપીએલના ચાલુ ર્િકારની ADB નોંધ લે છે, જે ર્ીજીપીએલની દૃઢ કોપોરેટ જવાબદારી 

ર્ાંસ્કૃ મિનુાં મનદશડન કરે છે, જેની ર્ીઆરપીએ પણ ર્ીઆરપી ડરપોટડ માાં નોંધ લીધી છે. મેનેજમેન્દ્ટ 
િકારાત્મક છે કે, ર્ીજીપીએલના ર્િકાર ર્ાથે, ADB કાયડયોજનાનો અર્રકારક રીિે અને 

આવશ્યક ટાઇમલાઇનની અંદર અમલ કરી શકે છે. પગલાાંના ર્ાંદભડમાાં ખચડ અંદાજોનો ર્ારાાંશ 

પડરમશષ્ટ્ટ 2માાં આપેલો છે.  
 

પડરમશષ્ટ્ટ 3 કોલ ર્સ્ટના ર્ાંબાંધમાાં લેવાયેલા િેમજ િાલ ચાલી રહ્યાાં છે િે સધુારાત્મક પગલાાં મવશે 
માડિિી આપે છે. આ પડરમશષ્ટ્ટ ર્ામેલ કરવામાાં આવ્યુાં છે જેથી આ દસ્િાવેજ િાલ ચાલી રિેલા િમામ 

પગલાાંનુાં એક પણૂડ લચત્ર પરુુાં પાર્ે. પડરમશષ્ટ્ટ 3 કાયડયોજનનો ઔપચાડરક ડિસ્ર્ો રચતુાં નથી કારણકે 

ર્ીઆરપીને કોલ ર્સ્ટના ર્ાંબાંધમાાં ADB િેની નીમિઓના અનપુાલનમાાં જણાઇ છે. 
 

અમલ ટાઇમલાઇન 

 

પ્રસ્િામવિ કાયડયોજનાનો અમલ ત્રણ (3) વષડના ર્મયગાળામાાં ર્પ્ટેમ્બર 2018 સધુી થશે (અિીં નોંધવુાં 

આવશ્યક છે કે ચોક્કર્ પગલાાં પિલેેથી શરૂ થયા ગયા છે અને િાલ ચાલી  રહ્યા છે). આ ર્મયગાળા 

દરમમયાન, ADB કાયડયોજનામાાં ઉલ્ટ્લેખ કયાડ મજુબ િાથ ધરાનારા વધ ુઅભ્યાર્ોના ડરપોટડ ર્ીઆરપીને 

આપશે, ર્િિ ધોરણ ેપગલાાંના અમલનુાં મોમનટડરિંગ કરશે, અને દર વષડના જૂન અને ડર્રે્મ્બર મડિનાના 

અંિે ર્ીઆરપીને પ્રથમ બ ે વષડ દરમમયાન મત્રમામર્ક પ્રગિી ડરપોટટડર્ અને બાદમાાં અધડ-વામષિક પ્રગમિ 

ડરપોટટડર્ આપશે.  
 

ર્ીઆરપીને ADBના ડરપોટટડર્ નીચે આપેલી દરેક વસ્ત ુમાટે મવગિો આપશે, લવેાયેલા પગલાાંની લેટેસ્ટ 

ક્સ્થમિ, પ્રગમિમાાં રિલેા કે લેવાનારા, કાયડયોજનામાાં ઉલ્ટ્લેખ કરાયેલી મનધાડડરિ િારીખો (કોઇ પણ સધુારા 
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ર્ડિિ) ર્ાથે. ADB દ્વારા આ મત્રમામર્ક/અધડ-વામષિક ડરપોડટિંગનો ઉદે્દશ ર્ીઆરપીને િેનુાં મોમનટડરિંગ િાથ 

ધરવામાાં મદદ કરવાનો અને એએમ નીમિના ફકરા 192-194ના ર્ાંદભડમાાં કાયડયોજનાના અમલની ક્સ્થમિ 
અંગે ADB બોર્ડને જાણ કરવાનો િશે. 

 

ADBના પ્રગમિ ડરપોટટડર્ ADBની વેબર્ાઇટ પર જાિરે કરવામાાં આવશે. એએમ નીમિના પડરમશષ્ટ્ટ 9ના 

ફકરા3 (viii)ના ર્ાંદભડમાાં ર્ીઆરપીના મોમનટડરિંગ ડરપોટટડર્ ADBની વેબર્ાઇટ પર જાિરે કરવામાાં આવશે. 
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પ્રસ્તાર્વત કાયડ યોજના 
નોંધ: તમામ ર્નધાડડરત તારીખો  (અન્દ્યથા ઉલ્ટ્લેખ કરવામાાં ના આવે તયાાં સધુી) સરુ્ાંગત પગલુાં ઉલ્ટ્લેખ કરેલા મડિનાના અંત સધુીમાાં પ  િડ કરવા 
માટે છે. 

 

1.  માડિતીની જાિરેાત અને પરામર્ડ આયોજન પર ર્ીઆરપીના તારિોના ર્ાંદભડમાાં ADBનુાં ણબનઅનપુાલન ર્ાંબોધવાના 
પગલાાં1 

 

ર્નધાડડરત તારીખ 

(a) (i) આઉટફોલ ચનેલમાાં થમડલ ડર્ર્ચાર્જ; (ii) પગડર્યા માછીમારોની આજજમવકા; (iii) ઉપયોગ પ્રમિબાંધો; 2 અન ે(iv) 

પડરવેશી િવા ગણુવત્તાના ર્ાંદભડમાાં પ્રોજેક્ટની અર્રો સ્થાપવા અન ેઉકેલવા માટે આ કાયડયોજનામાાં મવગિો 
આપવામાાં આવી છે િે મજુબ ર્વાુંગી અને પારદશી ડિિધારક પરામશો િાથ ધરવામાાં આવશે. આ પરામશડ પ્રડક્રયાના 
ભાગ રૂપે, અર્રગ્રસ્િ પગડર્યા માછીમારો ઓળખવામાાં આવશ;ે િેમની આજજમવકા પર માડિિી એકત્ર કરવામાાં આવર્ ે
અન ેઅર્રોનુાં આકલન કરવામાાં આવશ;ે અન ેઆજજમવકા સધુારણા યોજનામાાં આજજમવકા અર્રો ઉકેલવા માટેના 
પગલાાં આ કાયડયોજનામાાં મવગિો આપવામાાં આવી છે િે મજુબ સ્થાપવામાાં આવશ.ે 

નીચે સરુ્ ાંગિ ટેબલ જુઓ. 

 

                                                 
1 આનો ર્ાંદભડ ર્ીઆરપી ડરપોટડના િારણો ‘એ 1 અને 2’ (પાના 10-20) ર્ાથે છે. 
2 મોઢવા અને ત્રગાર્ી ગામના માછીમારો 2009માાં ત્રગાર્ી બાંદરના ઉપયોગ અર્રગ્રસ્િો િરીકે ઓળખાયેલા િિા. ર્ીઆરપી (િેના ડરપોટડના ફકરા 127માાં) નોંધે 
છે કે, ર્વાુંગી પરામશડ પ્રડક્રયા શરૂ થઇ િિી અને આ ચોક્કર્ ગામો માટે ભાગીદારી, આજજમવકા ર્િાય પગલાાં રજૂ કરાયા િિા, અને આ ગામોમાાં િાથ ધરવામાાં 
આવેલા પરામશોમાાં ર્ીજીપીએલની નોંધપાત્ર ર્ામેલગીરીને ADBના સ્ટાફે ર્િાય કરી િિી. 
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2.  આઉટફ્લો ચેનલમાાંથી થમડલ ડર્ર્ચાર્જ અને માછીમારોની આજજર્વકાને નકુર્ાન પર ર્ીઆરપીના તારિોના 
ર્ાંદભડમાાં ADBના ણબનઅનપુાલનનુાં ર્નરાકરિ લાવવા માટેનુાં પગલુાં3 

 

ર્નધાડડરત તારીખ 

(a) નેશનલ ઇન્સન્દ્સ્ટટયટૂ ઓફ ઓર્નોગ્રાફી (“એનઆઇઓ”)ની ર્ીજીપીએલ4 દ્વારા મનયકુ્ક્િ કરવામાાં આવી છે અન ેમોઢવા 
ક્રીક અન ેઆર્પાર્ના દડરયાઇ મવસ્િારોમાાં પ્રોજેક્ટમાાંથી થમડલ ડર્ર્ચાર્જની વાસ્િમવક અર્રો પર જમીની અવલોકનો 
િાથ ધરી રિી છે. િેમાાં અગાઉ  (પ્રોજેક્ટ માંજૂરી પવેૂ) પયાડવરણીય ર્ય ૂર્લેલજન્દ્ર્ દરમમયાન એચઆર વેલલિંગફોર્ડ દ્વારા 
િાથ ધરવામાાં આવેલા થમડલ મોર્લેલિંગના વેલલર્ડેટિંગનો ર્માવેશ થશે. એનઆઇઓ આ મોર્લે કન્દ્ફમમિટી અભ્યાર્ પણૂડ 
કરશ.ે5 

 

ડ્રાફ્ટ એનઆઇઓ ડરપોટડના િારણોની ADB મેનેજમેન્દ્ટ દ્વારા (બાહ્ય મનષ્ટ્ણાિ દડરયાઇ કન્દ્ર્લ્ટ્ટન્દ્ટન ેરોકીને) ર્મીક્ષા 
કરવામાાં આવશે. ADB એનઆઇઓ દ્વારા િૈયાર કરાયેલા ડ્રાફ્ટ અભ્યાર્, જેટલો વિલેો ઉપલલધ થાય િેટલો 
વિલેો, ર્મીક્ષા અન ેડટપ્પણી માટે ર્ીઆરપીને રજૂ કરશ.ે 

ઓક્ટોબર 2015. 

(b) એનઆઇઓ ડરપોટડનો ર્ારાાંશ સ્થામનક ભાષામાાં ભાષાાંિર કરવાનો રિશેે અન ેરર્ ધરાવિા પક્ષકારો (માછીમારો 
ર્ડિિ)નો મિ મેળવવા અન ેિેની નોંધ કરવા િેમને આપવાનો રિશેે. 

ફેબ્રઆુરી 2016. 

(c) ADB ર્ીજીપીએલ ર્ાથ ેપરામશડ કરીને િેના મનષ્ટ્ણાિ મડરન કન્દ્ર્લ્ટ્ટન્દ્ટની ર્લાિ ર્ડિિ અભ્યાર્ના પડરણામોની 
ર્મીક્ષા કરશ,ે અન ેનક્કી કરશ ેકે કોઇ વધ ુપગલા યોગ્ય છે કે કેમ. ADB કોઇ પણ વધ ુપગલા માટે ર્ીઆરપીનો 
ર્ાંપકડ કરશ.ે 

માચડ 2016. 

(d) આઉટફ્લો પર ઓટોમેડટક ટેમ્પરેચર મોમનટડરિંગ ડર્વાઇર્ના પડરણામો લોકોને સલુભ કરાવાના રિશેે. ચાલ ુછે. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 આનો ર્ાંદભડ ર્ીઆરપી ડરપોટડ  ના િારણો ‘બી 1 અને બી5’ (પાના 21 – 26 અને 31 – 33) ર્ાથે છે. 
4 એનઆઇઓ અભ્યાર્ એમઓઇએફ માંજૂરી િારીખ એમપ્રલ 2008ની જરૂડરયાિ છે. 
5 આ અભ્યાર્ િાથ ધરવા માટે, એક મનષ્ટ્ણાિ ર્ાંસ્થા િરીકે એનઆઇઓને 2013માાં ર્ામેલ કરવામાાં આવી િિી. આ અભ્યાર્ િેઠળ પ્રથમ જમીની િપાર્ો 
ડર્રે્મ્બર 2013માાં પણૂડ થઇ િિી અને ડરપોટડ  ર્પ્ટેમ્બર 2014માાં જમા કરાવવામાાં આવ્યો િિો. બીજી જમીની િપાર્ એમપ્રલ 2015માાં પણૂડ થયેલી છે 
અને ડ્રાફ્ટ ડરપોટડ  િૈયાર થઇ રહ્યો છે.  

2
7
 

પડરમશષ્ટ્ટ
 1

 

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.



 

 
 
 
 

(e) ADB (i) ક્રીક અન ેઆઉટફ્લો ચનેલની નજીકના દડરયાઇ ક્ષેત્રમાાં મનયમમિ ધોરણ ેફૂટ 
ડફમશિંગ કરિા માછીમારોન ે ઓળખશ;ે અન ે (ii)  આવા ઓળખાયેલા પગડર્યા 
માછીમારો ર્ાથે પરામશડ કરીને (સ્થામનક ભાષામાાં યોજનાની જાિેરાિ ર્ાથે) 

આજજમવકા સધુારણા યોજના િૈયાર કરવાના ઉદે્દશ માટે ઓળખાયેલા પગડર્યા 
માછીમારો પર થયેલી કોઇ પણ આજજમવકા અર્રનુાં આકલન કરવુાં. ADB ગણુાત્મક 

અભ્યાર્ો અન ે િેના પડરણામો માટે ટીઓઆર પરૂો પાર્શ ે અન ે ર્ીઆરપીને િનેી 
ર્મીક્ષા અન ેડટપ્પણી માટે કિશેે. 

 

ADB ડ્રાફ્ટ આજજમવકા સધુારણા યોજના6ને નક્કી કરિા અન ેિેનો અમલ કરિા પિલેાાં 
ર્ીઆરપીને િેની ર્મીક્ષા અન ેડટપ્પણી માટે મોકલશે. 

 

ઓક્ટોબર 2015. 

(f) ઓળખાયલેા પગડર્યા માછીમારો માટે આજજમવકા સધુારણા યોજનાનો અમલ. ઓક્ટોબર 2015 - જુલાઈ 2018. 

(g) ADB િરફથી આજજમવકા સધુારણા યોજનાની ર્મીક્ષા સ્વિાંત્ર મનષ્ટ્ણાિ દ્વારા કરાવવાની 
રિશેે. 

જૂન 2018 (સ્વિાંત્ર મનષ્ટ્ણાિ ડરપોટડ બનાવવા 
માટે). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                 

6 આજજમવકા સધુારણા યોજના ભિૂકાળની અને ભામવ અર્રોને ઉકેલવા માટે લાાંબાગાળાના અને ટૂાંકાગાળાના મવકલ્ટ્પો મવચારશે. અંમિમ આજજમવકા 
સધુારણા યોજના ADBની વેબર્ાઇટ પર જાિરે કરવામાાં આવશે. 
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3.  સ્લજ  રી ટ મે ન્દ્ટ  અ ને  ર્ન કા લ  પ ર  ર્ીઆરપી ના  તા રિો ના  ર્ાં દભડ માાં  A D Bનુાં  ણબ નઅનુપા લન  ર્ાંબો ધવા ના  
પગલાાં 7 

 

ર્નધાડડરત તારીખ 

(a) આ ર્મસ્યા (ડર્રે્મ્બર 2013માાં) શોધાઈ િિી માટે, ડર્મમનરલાઇઝેશન પ્લાન્દ્ટમાાંથી આયનડ ધરાવિા સ્લજને રે્લગ્રગેટ કરવા માટે 
પયાડવરણની દૃન્ષ્ટ્ટએ ર્લામિ િોય િેવા રસ્િા શોધવા માટે ADBએ ર્ીજીપીએલ ર્ાથે જોર્ાણ કયુું છે. સ્લજના રે્લગ્રગેશન અને 
િેના મનકાલ માટેના મવકલ્ટ્પો અત્યારે ટેકનીકલ મલૂ્ટ્યાાંકન િઠેળ છે. 
 

મવકલ્ટ્પોના ટેકનીકલ મલૂ્ટ્યાાંકન પણૂડ થયા બાદ, ADB પર્ાંદગીનો મવકલ્ટ્પ નક્કી કરિા પિલેાાં પર્ાંદગીના મવકલ્ટ્પ અંગે ર્ીઆરપી 
ર્ાથે પરામશડ કરશે. 

ઓક્ટોબ 

2015. 
 
 

 

ડર્રે્મ્બર 2015 

(b) સ્લજ રીટમેન્દ્ટ અને મનકાલ પગલાાંનો અમલ કરો અને આયનડ ધરાવિા સ્લજને દડરયાના પાણીમાાં ડર્ર્ચાર્જ કરવાનુાં બ ાંધ કરો. જૂન 

2016 

 
 

 

4.  ઉપયોગ પ્રર્તબાંધો પર ર્ીઆરપીના તારિોના ર્ાંદભડમાાં ADBનુાં ણબનઅનપુાલન ર્ાંબોધવાના પગલાાં 
8

 
 

ર્નધાડડરત તારીખ 

(a) ર્ીઆરપીના િારણો બાદ, ADBની િપાર્ો સચૂવે છે કે, ર્ીજીપીએલ દ્વારા લેવામાાં આવેલા પગલાાં (અર્રગ્રસ્િોને ઓળખવા 
અને િેમની ર્ાથે પરામશડ િેમજ આવા ઉપયોગ પ્રમિબાંધોની અર્રો ઉકેલવા માટે લીધેલા પગલાાં ર્ડિિ) ત્રગાર્ી બાંદરના 
ઉપયોગ પ્રમિબાંધોની અર્રોને યોગ્ય રીિે ઉકેલે છે. ADB આ િારણો ર્ીઆરપીને િેની ર્મીક્ષા અને ડટપ્પણીઓ માટે મોકલશે. 

ડરપોટડ  ઓગસ્ટ 2015. 

(b) ઉપયોગ પ્રમિબાંધો અંગે ADBના િારણોને સ્થામનક ભાષામાાં અનવુાડદિ કરવામાાં આવશે ર્ાંબ ાંમધિ ડિિધારકો ર્ાથે પરામશડ 
કરવામાાં આવશે. 

ઓક્ટોબર 2015 

(c) ADBના િારણો પર ર્ીઆરપીના માંિવ્યોને આધારે, જો કોઇ વધ ુપગલાાંની આવશ્યકિા િોય િો, આવા પગલાાં ADB દ્વારા 
નક્કી કરવામાાં આવશે. ADB આવા પગલાાંનો અમલ સમુનમિિ કરશે. 

ડર્રે્મ્બર 2015. 

(d) ચોમાર્ા દરમમયાન અવરોધ વગર ઉપયોગ માટે ત્રગાર્ી બાંદર િરફના એક્રે્ર્ રોર્ની ર્પાટી ગણુવત્તા જાળવવામાાં આવશે. પ્રોજેક્ટના જીવન માટે 
મનયમમિ જાળવણી. 

 

                                                 

7 આનો ર્ાંદભડ ર્ીઆરપી ડરપોટડના િારણ ‘બી 2’ (પાના 26-29) ર્ાથ ેછે. 
8 આનો ર્ાંદભડ ર્ીઆરપી ડરપોટડના િારણ ‘ર્ી’ (પાના 34 – 36) ર્ાથે છે. 
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5. પડરવેર્ી િવા ગિુવત્તા પર ર્ીઆરપીના તારિોના ર્ાંદભડમાાં ADBનુાં ણબનઅનપુાલન ર્ાંબોધવાના પગલાાં9 ર્નધાડડરત તારીખ 

(a) િવા ગણુવત્તા મોમનટડરિંગ (જેમાાં પ્રોજેક્ટના એરશેર્માાં િમામ ગામર્ાઓ ખાિે 10 મોમનટડરિંગ સ્ટેશન્દ્ર્નો ર્માવેશ થાય છે) 
એમપ્રલ 2014માાં સ્થાપવામાાં આવ્યુાં િત ુાં અને િે બે વષડ સધુી ચાલ ુરિશેે. 

માચડ 2016. 

(b) િવાના પ્રદૂષણ (પીએમ 10 અને પીએમ 2.5) ર્ાથે ર્ાંકળાયેલી આરોગ્ય અર્રોની માત્રા સમુનમિિ કરવા માટે પ્રોજેક્ટની 
આર્પાર્ના ગામર્ાઓમાાં અભ્યાર્ િાથ ધરો. 

ડર્રે્મ્બર 2015 – 

જુલાઈ 2018. 

(c) પાડટિક્યલુેટના ર્ાંદભડમાાં, પ્રોજેક્ટના એરશેર્ની અંદર પડરવેશી પીએમ10 સ્િરોમાાં પ્રોજેક્ટનુાં યોગદાન સમુનમિિ કરવા માટે 
ટેકનીકલ અભ્યાર્ િાથ ધરવામાાં આવશે (ADB ર્ાથે પરામશડ કરીને સ્વિાંત્ર કન્દ્ર્લ્ટ્ટન્દ્ટ દ્વારા િાથ ધરવામાાં આવશે).10 

એમપ્રલ 2016 (ડ્રાફ્ટ 
અભ્યાર્). 

(d) ટેકનીકલ અભ્યાર્ના િારણો રર્ ધરાવિા ડિિધારકોને ઉપલલધ કરાવાશે અને િેમના માંિવ્યોને ધ્યાનમાાં લઇને ટેકનીકલ 
અભ્યાર્ નક્કી કરવામાાં આવશે. ટેકનીકલ અભ્યાર્નો ર્ારાાંશ સ્થામનક ભાષામાાં અનવુાડદિ કરવામાાં આવશે અને સ્થામનક 
ર્મદુાયો અને અન્દ્ય ડિિધારકો ર્ાથે વિચેવામાાં આવશે. 
ADB અભ્યાર્ માટે ર્ીઆરપીને ટમ્ર્ડ ઓફ રેફરન્દ્ર્ પરૂા પાર્શે અને િેની ર્મીક્ષા અને ડટપ્પણી માટે ડ્રાફ્ટ અભ્યાર્ ડરપોટડ  
આપશે. 

જૂન 2016. 

(e) પડરવેશી િવા ગણુવત્તા મોમનટડરિંગ અને ટેકનીકલ અભ્યાર્ના પડરણામોનો ઉપયોગ કરીને, ADB પડરવેશી  િવા  ગુણવત્તા 
અને સ્ટે ક એમમશન્દ્ર્નુાં ર્િર્ાંબ ાંધ મવશ્લેષણ િાથ ધરશે ,  જેનો  પડર વેશી  િવા ગુણવત્તા મો મનટડરિંગ અને અન્દ્ય 
મનયાંત્રણ પગલાાંના  ર્ાંબ ાંધમાાં વધુ પગલાાં નક્કી  કરવા મા ટે  ઉપયોગ થશે,  ર્ીજીપીએલ અને સુર્ ાંગિ 
ડિિધારકો  ર્ા થે  પરામશડ  કરીને .  

 

ADB ર્િર્ાંબ ાંધ મવશ્લેષણને ર્ીઆરપીને િેની ર્મીક્ષા અને ડટપ્પણીઓ માટે આપશે. 
પડરવેશી િવા ગણુવત્તા મોમનટડરિંગના ર્ાંબ ાંધમાાં કોઇ પણ વધ ુ પગલાાં અને અન્દ્ય મનયાંત્રણ પગલાાંમાાં વધારાનુાં મોમનટડરિંગ, 
વકૃ્ષારોપણ, જો યોગ્ય ગણવામાાં આવે િો ગામની અંદર આંિડરક રસ્િાઓના પેમવિંગનો ર્માવેશ થઇ શકે છે. 

ડર્રે્મ્બર 2016. 

 

                                                 

9 આનો ર્ાંદભડ ર્ીઆરપી ડરપોટડના િારણ ‘ઈ’ (પાના 41-46) ર્ાથે છે. 
10 આ અભ્યાર્ િમામ મોમનટડરિંગ સ્ટેશનો પર પ્રોજેક્ટ દ્વારા યોગદાન અપાયેલા પીએમ10નુાં પ્રમાણ સમુનમિિ કરશે. આ િતે ુમાટે અભ્યાર્માાં 
પાડટિક્યલુે્ર્નુાં ભૌમિક અને રાર્ાયલણક મવશ્લેષણ િાથ ધરવુાં અને પ્રોજેક્ટના ફ્લાય એશ એમમશન્દ્ર્ અને કોલ ર્સ્ટની લાક્ષલણકિાઓ ર્ાથે િેમના 
ર્િર્ાંબાંધનો ર્માવેશ થશે. માટે આ અભ્યારે્ પાડટિક્યલુટે િવા પ્રદૂષણમાાં પ્રોજેક્ટનુાં યોગદાન મનદમશિિ કરવુાં જોઇએ. માટે આ અભ્યાર્ ‘ર્સ્ટ 
એનાલલમર્ર્’ કરિાાં વધ ુનોંધપાત્ર ઊંચા વૈજ્ઞામનક પડરક્ષણો ધરાવે છે. ર્સ્ટ એનાલલમર્ર્, કુલ ર્સ્ટનુાં કેટલુાં પ્રમાણ ર્સ્ટના મવમવઘ ઘટકો (ફ્લાય 
એશ, બળ્યા વગરનો કોલર્ો, િવાજન્દ્ય ક્ષાર અન ેમર્લલકા) રચે છે માત્ર િ ેદશાડવે છે િે આવી ર્સ્ટના સ્ત્રોિ દશાડવી શકિી નથી. 
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પડરર્ર્ષ્ટ 2 

 

કાયડયોજના માટે ખચડ અંદાજનો ર્ારાાંર્ 

 

પગલુાં અંદાજજત ખચડ 
(US ર્ોલરને ર્મકક્ષ) 

પગડર્યા માછીમારો ઓળખવા માટે જરૂરી અભ્યાર્ો િાથ ધરવા અને 
એનજીઓ દ્વારા માછીમારો ર્ાથે ર્િિ પરામશડ કરવાનો ખચડ. 

$100,000 

એનઆઇઓ અભ્યાર્ના પડરણામોનુાં આકલન કરવા માટે ADB દ્વારા 
સ્પેમશયાલલસ્ટ મડરન કન્દ્ર્લ્ટ્ટન્દ્ટની મનમણકૂ. 

$40,000 

પગડર્યા માછીમારો માટે આજજમવકા સધુારણા યોજનાનો અમલ. $300,000 (આજજમવકા સધુારણા યોજનામાાં નક્કી કરવામાાં આવશે) 

આજજમવકા સધુારણા યોજનાના અમલનુાં આકલન કરવા માટે ADB 
દ્વારા સ્વિાંત્ર મનષ્ટ્ણાિની મનમણકૂ. 

$25,000 

સ્લજ રીટમેન્દ્ટ અને મનકાલ પગલાનુાં આયોજન અને અમલ. $150,000 

કોઇ પણ ઉપયોગ ર્મસ્યાના ર્ાંબ ાંધમાાં કન્દ્ટીજન્દ્ર્ી રકમ, પડરમશષ્ટ્ટ 1, મવભાગ 4, 

પાના 6 પર આઇટમ (ર્ી)માાં ઉલ્ટ્લેખ કયાડ મજુબ. 

$50,000 

એક્રે્ર્ રોર્ની વામષિક જાળવણી. કોઇ વધારાનો ખચડ નિીં કારણકે ર્ીજીપીએલ કોઇ પણ ઘટનામાાં િાથ 
ધરશે  

પડરવેશી િવા ગણુવત્તાનુાં ત્રાડિિ પક્ષ દ્વારા મોમનટડરિંગ િાલ ચાલ ુછે, માટે કોઇ વધારાનો ખચડ નથી 

એરશેર્માાં પાડટિક્યલુેટ પ્રદૂષણમાાં પ્રોજેક્ટનુાં યોગદાન સમુનમિિ કરવા 
માટે િવા ગણુવત્તા અભ્યાર્. 

$200,000 

ADB દ્વારા ટેકનીકલ ર્િાયની જરૂર મજુબ મનમણકૂ. $300,000 
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પડરર્ર્ષ્ટ 3 – કોલ ર્સ્ટ ર્મસ્યાઓ માટે સધુારાતમક કાયડયોજના 
 

નોંધ: પડરર્ર્ષ્ટ 3 કાયડયોજનાનો ઔપચાડરક ડિસ્ર્ો રચતુાં નથી કારિકે ર્ીઆરપીને કોલ ર્સ્ટની દૃષ્ષ્ટએ ADB તેની નીર્તઓના અનપુાલનમાાં જિાઈ છે 

 

આજ ડદન સધુીમાાં િાથ ધરવામાાં આવેલા સધુારાત્મક પગલાાંમાાં નીચેની બાબિોનો ર્માવેશ થાય છે: 

 

(i) વાાંઢ ગામને ર્માાંિર એલલવેટેર્ 1.3 ડકમી સ્રેચને ઢાાંકિો એક ટયબુ કોલ કન્દ્વેયર બેલ્ટ્ટ (અંદાજજિ $18,500,000ના ખચે) ડર્ઝાઈન કરાયો છે.  
(ii) ભમવષ્ટ્યમાાં, 20-50 મીટર પિોળો “ગ્રીન બેલ્ટ્ટ” મવકર્શે જેમાાં પવનને િોર્વા અને કોલ ર્સ્ટને અટકાવવા ઝર્પથી ઊગિા વકૃ્ષોની (2012માાં 

રોપવામાાં આવેલા છે) કિારનો ર્માવશે થાય છે . 
(iii) કોલ ર્સ્ટની ડિલચાલ અટકાવવા માટે વાાંઢ ગામ િરફથી પ્લાન્દ્ટ બાઉન્દ્ડ્રીને ર્માાંિર, કોલ સ્ટોકયાર્ડની બાજુમાાં એક 9મીટર ઊંચો મવન્દ્ર્ 

બેડરયર બનાવવામાાં આવ્યો છે. 
(iv) કોલર્ાના ઢગલાની ઊંચાઈ વાાંઢ ગામ િરફની લાંબાઈના ત્રીજા ભાગ 6 મીટર સધુી મયાડડદિ રાખવામાાં આવી છે. 

વધ ુસધુારાતમક પગલાાં1 ર્નધાડડરત તારીખ 

(a) કવર્ડ ટયબુ કન્દ્વેયર બેલ્ટ્ટનુાં મનમાડણ. ઓક્ટોબર 2016. 

(b) કોલ ર્સ્ટને બેર્ાર્વા માટે 9 મીટર ઊંચા મવન્દ્ર્ બેડરયરમાાંથી ઉર્િી કોલ ર્સ્ટને ઝર્પવા માટે વાાંઢ ગામ િરફ આવેલા કોલર્ાના 
ઢગલાની પિોળાઈને ર્માાંિર પાણીની ઝીણી ઝાકળને 20 મીટરની ઊંચાઇ સધુી ફેંકવા માટે વોટર ક્સ્પ્રન્દ્કલર મર્સ્ટમ ડર્ઝાઇન 
કરવામાાં આવશે. 
વોટર ક્સ્પ્રન્દ્કલર મર્સ્ટમની પણૂડ થયેલી ટેકનીકલ ડર્ઝાઈન ર્મીક્ષા માટે ADBને જમા કરાવવામાાં આવશે. 

 
 

 

ર્પ્ટેમ્બર 2015. 

(c) વોટર ક્સ્પ્રન્દ્કલર મર્સ્ટમનો અમલ. ઓક્ટોબર 2016. 

(d) ઉપરની મર્સ્ટમનો અમલ થાય ત્યાાં સધુી, પ્રમિકૂળ પવન ક્સ્થમિ ર્મયગાળા દરમમયાન (લાક્ષલણક રીિે નવેમ્બર-
ફેબ્રઆુરી), (પિલેેથી ઇન્દ્સ્ટોલ થયેલા) ફાયર િાઇડ્રન્દ્્ર્નો ઉપયોગ કરો. 

ઓક્ટોબર 2015. 

(e) કન્દ્વેયરમાાંથી પર્િી કોલ ર્સ્ટને વધ ુઅર્રકારક રીિે દૂર કરવા માટે વિડમાન કોલ કન્દ્વેયર નીચેનો મવસ્િાર પેવ કરવામાાં 
આવશે જેથી પવનના ગોટા અને પવનની ક્સ્થમિઓમાાં િેને પવનજન્દ્ય બનિા અટકાવી શકાય. 

માચડ 2016. 

                                                 

1 આનો ર્ાંદભડ ર્ીઆરપી ડરપોટડના િારણ ‘ર્ી’ (પાના 36-40) ર્ાથ ેછે. 
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મોર્નટડરિંગ અણભયાન દરર્મયાન મળેલા લોકોની યાદી 
 

મનુ્દ્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પ્રોજેક્ટ માટે મેનેજમેન્દ્ટના ઉપચારક પગલાના મોમનટડરિંગ માટે અનપુાલન 
ર્મીક્ષા ર્મમમિ (ર્ીઆરપી) Asian Development Bank (ADB)ની અંદર અને બિાર નીચે દશાડવેલા લોકોને મળી 
િિી. આ યાદી ર્ાંપણૂડ નથી કારણકે આમાાં એવી વ્યક્ક્િઓનો ર્માવેશ કરાયેલો નથી જેમણે િેમની ઓળખ ગપુ્િ 
રાખવા માટે મવનાંિી કરેલી છે. 

 

ADB સ્ટાફ 

 

1. માઇકલ બેરો, ડર્રેક્ટર જનરલ, પ્રાઇવેટ રે્ક્ટર એન્દ્ર્ ઓપરેશન્દ્ર્ ડર્પાટડ મેન્દ્ટ 

2. કૈ્રગ લી રોબટટડર્, ડર્રેક્ટર, પોટડફોલલયો મેનેજમેન્દ્ટ ડર્મવઝન (પીએર્પીએમ), પીએર્ઓર્ી 
3. મવજય જોષી, મપ્રક્ન્દ્ર્પાલ એનવાયનડમેન્દ્ટ સ્પેમશયાલલસ્ટ, પ્રાઇવેટ રે્ક્ટર રાન્દ્ઝેક્શન ર્પોટડ ડર્મવઝન (પીએર્ટીએર્), પીએર્ઓર્ી 
4. એન્દ્ઝો ગે્રગોરી, મપ્રક્ન્દ્ર્પાલ ઇન્દ્વેસ્ટમેન્દ્ટ સ્પેમશયાલલસ્ટ, પીએર્પીએમ 

5. મવશ્વનાથન રામાસબુ્રમણ્યમ, રે્ફગાડટ ડર્ સ્પેમશયાલલસ્ટ, પીએર્ટીએર્ 

6. મેરી ગ્રીનિાઉ, મપ્રક્ન્દ્ર્પાલ કાઉન્દ્રે્લ, ઓડફર્ ઓફ ધ જનરલ કાઉન્દ્રે્લ 

 

ર્રકાર 

 

1. રાજ કુમાર 

જોઇન્દ્ટ રે્કે્રટરી (મન્લ્ટ્ટલેટરલ ઇન્સન્દ્સ્ટટયશૂન્દ્ર્ ડર્મવઝન) 

ડર્પાટડ મેન્દ્ટ ઓફ ઇકોનોમમક અફેર્ડ, મમમનસ્રી ઓફ ફાઇનાન્દ્ર્ (ર્ીઇએ, એમઓએફ) 

2. ઋમષકેશ મર્િંઘ 

ડર્રેક્ટર, મન્લ્ટ્ટલેટરલ ઇન્સન્દ્સ્ટટયશૂન્દ્ર્ ડર્મવઝન, ર્ીઇએ, એમઓએફ 

 

ગોસ્ટલ ગજુરારત પાવર ણલર્મટેર્ 

1. કૃષ્ટ્ણકુમાર શમાડ, એન્સક્ઝક્યડુટવ ડર્રેક્ટર એન્દ્ર્ ચીફ એન્સક્ઝક્યડુટવ ઓડફર્ર 

2. ડદનેશ કુર્ાલ્ટ્કર, ચીફ, ઓપરેશન્દ્ર્ એન્દ્ર્ મેન્દ્ટેનન્દ્ર્ 

3. પ્રદીપ ઘોર્લ, ગ્રપૂ િરે્, કમ્યમુનટી ડરલેશન્દ્ર્ 

4. અમમિ ત્યાગી, ગ્રપૂ િરે્, એનવાયનડમેન્દ્ટ 

5. પ્રમોદ મર્િંઘ, િરે્, રે્ફ્ટી 
6. ર્ૌરબ શમાડ, મર્મનયર સ્પેમશયાલલસ્ટ, કમ્યમુનટી ડરલેશન્દ્ર્ 

 

ર્વનાંતીકતાડના પ્રર્તર્નર્ધ અને ફડરયાદી 
 

1. ભરિ પટેલ 

2. ગજેન્દ્રમર્િંિ ભીમજી જારે્જા 

અન્દ્ય 
કલ્ટ્યાિ ર્ાન્દ્ગેર્, સ્વદીપ 

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.




