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સીઆરપી િવનતંી ન.ં 2013/1 – લોન 2419-આઈએનડ  પર અ પુાલન સમી ા માટની  
િવનતંીઃ ુ ા અ ા મેગા પાવર પ રયોજના 

 

અ પુાલન સમી ા માટ સદંભની શરતો  
 

I. પ રચય 

1. સીઆરપી ારા 17 ઓક્ટોબર 2013ના રોજ મેળવવામા ંઆવેલી અનપુાલન સમીક્ષા (િવનતંી) 
(પિરિશ ટ) માટેની િવનતંીને પગલે ભારતમા ંલોન 2419-આઈએનડી મુ દ્રા પાવર મેગા પાવર પિરયોજના 
માટે અનપુાલન સમીક્ષા પેનલ (સીઆરપી) ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલી આ સદંભર્ની શરતો (ટીઓઆર) 
છે. 
 

2. 27 િડસે બર 2013ના રોજ સીઆરપીએ િવનતંીને યોગ્ય હોવાનુ ંનક્કી કયુર્ં હત ુ ંઅને એડીબીના 
િનયામક મડંળ (બોડર્)ને ભલામણ કરી હતી કે તેઓ અનપુાલન સમીક્ષાને મા ય ઠેરવે છે. બોડ 17 
જા યઆુરી 2014ના રોજ અનપુાલન સમીક્ષાને મા યતા આપી હતી. 
 

3. ઉ રદાિય વ કાયર્પ િત નીિત1ના ફકરા 183 અને કામગીરીની માગર્દિશર્કા (ઓએમ) િવભાગ એલ1 
કામગીરીની કાયર્પ િતના ફકરા 76 અનસુાર આ ટીઓઆર  બોડર્ અનપુાલન સમીક્ષા સિમિત 
(બીસીઆરસી) માટે સપુરત કરવામા ંઆવેલી અનપુાલન સમીક્ષા માટે તક, કાયર્પ િત, અંદાિજત સમીક્ષા 
સમય મયાર્દા, અંદાજપત્ર, સીઆરપી સ ય (સ યો) અને અ ય જ રી માિહતી પરૂી પાડે છે. બીસીઆરસી 
ારા મજૂંરીને આધારે સીઆરપી સચંાલન મડંળનેને ટીઓઆર પરૂી પાડશે અને તેને અનપુાલન સમીક્ષાના 
બોડર્ની મા યતાના 10 કામકાજા િદવસોમા ંવેબસાઇટ પર મકુશે. 
 

II. અ પુાલન સમી ા માટની િવનતંી 

4. િવનતંી અને પિરયોજનાની સિંક્ષ ત માિહતીનો સાર નીચે પ્રમાણે છે: 

 

પ રયોજના ુ ંનામ લોન 2419-આઈએનડી મુ દ્રા અ ટ્રા મેગા પાવર પિરયોજના 
દશ ભારત 

કરજદાર કો ટલ ગજુરાત પાવર િલમીટેડ 

પ રયોજનાની મં ૂર  તાર ખ 17 એિપ્રલ 2008 

પ રયોજનાની બધં થવા તાર ખ 15 જુલાઇ 2014 

િવનતંી કરનારા પ કારો 1) ભરત પટેલ, જનરલ સેકે્રટરી, માછીમાર અિધકાર સઘંષર્ સગંઠન 

                                                            
1 એડીબી.2012, ઉ રદાિય વ કાયર્પ િત નીિત, મિનલા. 
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(એમએએસએસ-માસ, માછીમારોના અિધકારો માટે સઘંષર્ કરત ુ ંસગંઠન) 
અસરગ્ર ત યિક્તઓનુ ંપ્રિતિનિધ વ કરે છે. 2) ગ દ્રિસંહ ભીમજી જાડેજા 
અને 3) હારુન સાલેમામદ કારા 

આ ેપો ફિરયાદીઓ એવો આક્ષેપ મકેુ છે કે એડીબી ારા તેની કામગીરી નીિત 
અને કાયર્પ િતઓ સાથેના િબનઅનસુરણને કારણે પિરયોજનાએ નીચે 
પ્રમાણે યિક્તઓને સીધી અને વા તિવક અસર પહ ચાડી છે: 

 

(i) સમદુાયો સાથે મકુ્ત, અગાઉથી, યાપક અને અથર્પણૂર્ મસલતો 
હાથ ધરવામા ં િન ફળ કે ણે માિહતી અને ભાગીદારીના મળૂભતૂ 
અિધકારોની પરૂતી કવાયત રોકી હતી; 
(ii) ઊંડી ક્ષિતવાળી સામાિજક અને પયાર્વરણીય અસર આકારણીઓ; 

(iii) માછીમારી પ્રજાના ગજુરાનનો ન ધપાત્ર અને ભરપાઇ ન કરી 
શકાય તેવુ ંનકુસાન; 

(iv) માછીમારી મેદાનોની અપ્રા યતા; 
(v) થાિનકોમા ંરોજગારીનો અભાવ; 

(vi) બાગાયત પર અસર; 

(vii) ભજૂળ પર અસર; 

(viii) મજૂર પ્ર ો અને સામાિજક અસતંોષ; 

(ix) મે ુ સનો િવનાશ; 

(x) સિંચત અસર અ યાસોની ગેરહાજરી; 
(xi) રાખ (ઍશ)નુ ંપ્રદૂષણ અને આરોગ્ય મુ ાઓ; અને 

(xii) બાળકોના આરોગ્યને જોખમ. 

એડ બી કામગીર  િવભાગ 
જવાબદાર  

ખાનગી ક્ષેત્ર કામગીરી િવભાગ (પીએસઓડી) 

પ રયોજના રુ તતા વગ કરણ પયાર્વરણીય અસર માટે વગર્ એ 

પનુઃવસન અસર માટે વગર્ બી 
થાિનક પ્રજાની અસર માટે વગર્ સી 
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પ રયોજના વણન પિરયોજનામા ં ભારતના રા ય ગજુરાતના ક છ િજ લા ખાતે મુ દ્રા 
તાલકુામા ં ટૂંડાવાડા ગામ પાસે િબ ડ-ઓન-ઓપરેટ ધોરણે કુલ 4,000 
મેગાવો સ (મેવો)ની ઉ પાદન ક્ષમતા સાથે કોલસા આધાિરત વીજ 
લા ટના બાધંકામ, કામગીરી અને િનભાવનો સમાવેશ થાય છે. ગજુરાત, 

મહારા ટ્ર, પજંાબ, હિરયાણા અને રાજ થાનમા ં વીજ પરુવઠાને પહ ચી 
વળવા માટે ભારત સરકાર ારા આયોિજત તેના 800 મેવોના એકમો 
સાથે વીજ લા ટ આધિુનક િવશાળ વીજ પિરયોજના (યએુમપીપી)માનંો 
એક છે. લા ટ સપુર િક્રટીકલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે- તેમજ આવુ ં
કરનાર ભારતમા ંખાનગી ક્ષેત્ર ારા ઉ પાદન કરાનારા લા ટો પૈકી એક 
છે અને તે પરંપરાગત સબિક્રટીકલ ઉ પાદન કરતા એકમોની તલુનામા ં
વધ ુ પયાર્વલરણલક્ષી બની રહવેાની સભંાવના સેવાય છે. સરકારની 
બાયંધરી િવના એિશયન ડેવલપમે ટ બે ક (એડીબી)ના સામા ય મડૂી 
ોતો પાસેથી સીજીપીએલને 450 ડોલરની લોન અપાઇ છે અને તેનુ ં

સચંાલન એડીબીમા ંખાનગી ક્ષેત્ર કામગીરી િવભા9 (પીએસઓડી) ારા 
કરવામા ંઆવે છે. આ રકમમાથંી 200 િમલીયન ડૉલર જોખમ ભાગીદારી 
કરાર મારફતે એક્સપોટર્-ઇ પોટર્ બે ક ઓફ કોરીયા (કેઇએક્સઆઇએમ) 
ારા પરૂા પાડવામા ંઆવી ર ા છે. યારે છે લ ુએકમ યાપારી ધોરણે 
પહ યુ ં યારે 21 માચર્ 2013ના રોજ પિરયોજના સપંણૂર્પણે કાયર્રત બની 
હતી. હાલમા,ં આ પિરયોજના ભારતની વીજ જ િરયાતમા ં 2% િહ સો 
પરૂો પાડે છે. ભારતના 2012 સધુીમા ં“દરેકને માટે વીજળી”ના લ યાકંને 
તે ટેકો પરૂો પાડે છે. આ પિરયોજના અદાણી પાવર લા ટને પાસે 
િ થતછે,  4,620 મેવોની સપંણૂર્ કક્ષાએ કામગીરી કરે છે અને તે 2009 
અને 2012ની વ ચે કાયર્રત થઇ હતી. 

પ રયોજનાનો દર જો 21 માચર્ 2013ના રોજ પિરયોજના સપંણૂર્પણે કાયર્રત થઇ ગઈ હતી, 
યારે છે લુ ં એકમ યાપારી ધોરણ સધુી પહ યુ ં હત ુ.ં હાલમા,ં આ 
પિરયોજના ભારતની વીજ જ િરયાતમા ં2% િહ સો પરૂો પાડે છે. 351.18 
િમલીયન ડોલરનુ ંભડંોળ ફાળવવામા ંઆ યુ ં છે,  કુલ 450 િમલીયન 
ડોલરના વચન સામે 78% છે. 

સીઆરપી સ ય (સ યો) ી લાલાનાથ િડ િસ વા અને સીઆરપી િનમણ ૂકં કરે યારે અને ઓિફસ 
સભંાળે યારે તેના અ યક્ષની સહાયથી કુ. અનર્ટ્રાઉડ હાટર્માન અનપુાલન 
સમીક્ષાના અગ્રણી સમીક્ષક રહશેે. 

સપંક ય ત:  ી િનમર્લ ગાગંલુી 
સલાહકાર, ઓસીઆરપી 
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ઇમેઇલઃ crp@adb.org ટેિલ: (+63 2) 632 6764 

 

5. 17 જા યઆુરી 2014ની અસરથી બોડર્ ારા મજૂંર કરાયેલ લોન 2419-આઈએનડી મુ દ્રા અ ટ્રા 
મેગા પાવર પિરયોજના માટે અનપુાલન સમીક્ષા િવનતંી પરના યોગ્યતાના અનપુલન સમીક્ષા પેનલના 
અહવેાલના પ ૃ ઠ 7ના ફકરા 14 (iii) અનસુાર, માછીમાર અિધકાર સઘંષર્ સગંઠન (માસ, માછીમારોના 
અિધકાર માટે સઘંષર્ કરત ુ ંસગંઠન)ના 52 સ યોમાથંી, માથંી 12 ત્રાગડી બદંરના હતા તેમની સહી અને 
અંગઠૂા સાથે 20 જા યઆુરી 2014ના રોજ સીઆરપીને ી ભરત પટેલે મા યતા પત્ર સપુરત કય  હતો. 
સીઆરપીએ ઉપરોક્ત દ તાવેજને યાનમા ં લીધો હતો અને ી ભરત પટેલને પણ ફિરયાદી તરીકે 
ગણવાનુ ંનક્કી કયુર્ં હત ુ.ં 

III. અ પુાલન સમી ા ુ ંકાય ે  

6. પિરયોજનાની રચના, પ્રિક્રયામા ંઅથવા અમલીકરણમા ંપિરયોજનાના અસરગ્ર ત યિક્તઓને સીધી 
રીતે, વા તિવક રીતે અને માઠી રીતે નકુસાન કરતી હોય તેવી પિરયોજનામા ં એડીબીની કામગીરીયકુ્ત 

નીિતઓ અને કાયર્પ િતઓ ારા કિથત ઉ લઘંનોની તપાસ અનપુાલન સમીક્ષા કરશે. એડીબીએ 

પિરયોજનાના સદંભર્મા ં પોતાની કામગીરીયકુ્ત અને કાયર્પ િત (ખાસ કરીને સરુિક્ષતતાઓના સદંભર્મા)ંનુ ં
પાલન કયુર્ં છે કે નહી તેની તપાસ કરશે. કરજદાર કે સરકારની તપાસ કરવાનો તેનો ઇરાદો નથી. અનપુાલન 

સમીક્ષા હાથ ધયાર્ બાદ સીઆરપી બોડર્ને તેના તારણો અને ભલામણો જારી કરશે. અનપુાલન સમીક્ષા 2012 

ઉ રદાિય વ કાયર્પ િત નીિતના અનસુધંાનમા ંહાથ ધરાશે. 

 

7. એડીબીની ચોક્કસ કામગીરીયકુ્ત નીિતઓ અને કાયર્પ િતઓ અને સીઆરપીના તેની યોગ્યતા 
સમીક્ષામા ંતારણો સાથે એડીબીના િબનઅનપુાલનના આરોપોના આધારે સીઆરપી એડીબીની કામગીરીયકુ્ત 

નીિતઓ અને કાયર્પ િતઓ કે  પિરયોજનાની રચના, પ્રિક્રયા અને અમલીકરણ િવશે લોનની બોડર્ ાર મજૂંરી 
આપી તે સમયે અસરમા ંહતા તેને યાનમા ંલેશે. અ ય ઉપરાતં તેમા ંનીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: 

 

(i) પયાર્વરણ નીિત (2002); 
(ii) ઓએમ િવભાગ એફ1 (એડીબીની કામગીરીઓમા ં પયાર્વરણીય િવચારણાઓ) કે  29 

ઓક્ટોબર 2003ના રોજ જારી કરવામા ંઆવી હતી; અને 

(iii) ઓએમ િવભાગ સી3 (એડીબીની કામગીરીઓમા ં સામાિજક પિરમાણનો પ્રારંભ) કે એિપ્રલ 

2007મા ંજારી કરવામા ંઆ યો હતો. 
 

IV. અ પુાલન સમી ા અને પ િત હાથ ધરવી 

8. સમગ્ર અનપુાલન સમીક્ષા પ્રિક્રયા દિરમયાન, સીઆરપી ફિરયાદીઓ, કરજદાર, સબંિંધત દેશનુ ં
પ્રિતિનિધ વ કરતા બોડર્ના સ ય, સચંાલન અને કમર્ચારીઓ સિહત દરેક સબંિધત પક્ષકારોને યોગ્ય લાગે તેમ 

સપંકર્  કરશે.  
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9. અનપુાલન સમીક્ષા નીચેનાનો સમાવેશ કરશે.:  

 

(i) સબંિંધત પિરયોજનાની ફાઇલોની સમીક્ષા; 
(ii) ભારત સરકારની પવૂર્ મજૂંરી સાથે થળ મલુાકાત લેવી; 
(iii) મલુાકાતો સિહત નીચેનાનો સપંકર્  કરવો: 

- એડીબી સચંાલન, કમર્ચારીઓ અને સલાહકારો; 
- ફિરયાદીઓ;  

- અ ય પિરયોજનાથી અસરગ્ર ત યિક્તઓ; 

- કરજદાર; 

- સબંિંધત સરકારી િનયમનકારી એજ સીઓના અિધકારીઓ; અને 

- સબંિંધત દેશનુ ંપ્રિતિનિધ વ કરતા બોડર્ના સ ય;  

(iv) કાયર્ હાથ ધરવામા ંસહાય કરવા માટે યોગ્ય લાગે તેમ સલાહકારો અથવા તકિનકી િન ણાતોને 

સામેલ કરવા; અને 

(v) પોતાના કાયર્ને હાથ ધરવામા ંસીઆરપી ને યોગ્ય ગણે તેવી અ ય કોઇ સમીક્ષા અને 

સશંોધના મક પ િત; 

(vi) સમાન પિરયોજના પર પણૂર્ કરેલી તપાસના સદંભર્ સાથે આંતરરા ટ્રીય નાણા ં િનગમ 
(આઇએફસી) અને બહપુક્ષીય રોકાણ બાયંધરી એજ સી (એમઆઇજીએ)ના અનપુાલન 
સલાહકાર લોકપાલ પાસેથી સીઆરપીએ માિહતી મેળવી છે. તપાસના તબક્કા દરિમયાન 
વધ ુમાિહતી પ્રા ત કરવાના પ્રય નો ચાલ ુરહશેે. અ ય સબંિંધત સસંઅતો અને એજ સીઓ 
પાસેથી પણ માિહતી પ્રા ત કરવામા ંઆવશે. આ માિહતીને સહજ રીતે યાનમા ંલેવામા ં
આવશે. 

 

V. સમયમયાદા 

10. બીસીઆરસી ારા આ ટીઓઆરની લીલીઝડંી મ યેથી 10 મિહનામા ંઆ પ્રો ક્ટ માટે અનપુાલન 

સમીક્ષા પ્રિક્રયા પણૂર્ કરવાનુ ંસીઆરપી િવચારે છે. નીચે સમીક્ષાની અંદાિજત સમયમયાર્દા આપેલી છે. 

 

પગ ુ ં ઘટના સમય મયાદા 
4 અ પુાલન સમી ા હાથ ધરવી  

 

(સરકાર ારા હતેનુી સમંિતને જારી કરવા પર અિનિ તતા, 
થળ મલુાકાતનુ ંઆયોજન મેના 3જા કે 4થા સ તાહમા ં
કરવામા ંઆ યુ ંછે.) 

ફે આુરી-જૂન 2014 

5 અ પુાલન સમી ા પેનલનો સુ ા અહવાલ. સીઆરપી બોડર્ને 
નકલ આપવાની સાથે સચંાલન, કરજદાર અને ફિરયાદીઓને 

31 જુલાઇ 2014  

(િટ પણીનો સમયગાળો 45 
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પોતાના તારણો અને ભલામણો સાથેનો મસુ ા અહવેાલ જારી 
કરશે. 

 

(સીઆરપીના મસુ ા અહવેાલ સામે િટ પણીઓ/પ્રિતભાવો 3 
ઓક્ટોબર 2014 સધુીમા ંઆવવાની શક્યતા છે.) 

કામકાજના િદવસોનો છે.) 

6 સીઆરપીનો િતમ અહવાલ. સચંાલન, કરજદાર અને 
ફિરયાદીઓની િટ પણીઓને યાનમા ંલીધા બાદ સીઆરપી 
પોતા અહવેાલને આખરી વ પ આપે છે અને બોડર્ને આખરી 
અહવેાલ સપુરત કરે છે, મા ંફિરયાદીઓ, કરજદાર અને 
સચંાલનના પ્રિતભાવોનો સમાવેશ થાય છે અને સીઆરપી 
ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ મેટ્રીક્સ આ પ્રકારના પ્રિતભાવો 
સામે કેવો પ્રિતભાવ આ યો છે તેનુ ંસિંક્ષ તીકરણ કરે છે.  

24 ઓક્ટોબર 2014(સચંાલન, 
કરજદાર અને ફિરયાદીઓ 
પાસેથી પ્રિતભાવો મ યાના 14 
િદવસોમા)ં 

7 બોડ અ પુાલન સમી ા પેનલના અહવાલની િવચારણા કર 
છે. 

 

બોડર્ ારા સીઆરપીના આખરી 
અહવેાલ મ યાના 21 િદવસોમા ં

 

11. ભાષાતંર, પ્રિતભાવો સપુરત કરવા માટે િવનતંી કરાયેલ વધ ુ સમય અથવા અ ય થાિનક 
ન ધપાત્ર રાજકીય ઘટના કે  થળ મલુાકાતને િવલબંમા ંનાખતી હોય તેને સમયમયાર્દા યાનમા ંલેતી 
નથી. જો સીઆરપીને ઉપરોક્ત સમયમયાર્દામા ંફેરફાર કરવાનુ ંજ રી લાગે તો, સીઆરપી પ્રથમ સધુારેલી 
સમમયાર્દા માટે બીસીઆરસીની મજૂંરી લેશે. 

 

V. અ પુાલન સમી ા માટ ુ ં દાજપ  

12. અનપુાલન સમીક્ષા માટે નીચે પ્રમાણે સિૂચત અંદાજપત્ર આપવામા ંઆ યુ ંછે. 
 

દાજપ ની સામ ી રકમ 

કારોબાર માટેની મસુાફરી  42,000.00  ડૉલર 

સીઆરપી અંશતઃકાલીન સ યોની યાવસાિયક ફી 155,000.00  ડૉલર 

સલાહકારો  95,000.00  ડૉલર 

ભાષાતંરકારો/અહવેાલના સપંાદકો  8,000.00  ડૉલર  
ુલ  300,000.00  ડૉલર  

 

/S/ આમર્ટ્રાઉડ હાટર્ મેન 

અનપુાલન સમીક્ષા પેનલ સ ય 

31 જા યઆુરી 2014 
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