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I.        પ રચય   

 
 

1. ત્રણ યિક્ત ારા 17 ઑક્ટોબર 2013ના રોજ લોન 2419-આઇએનડી: મુદં્રા અ ટ્રા મેગા 
પાવર પ્રો ક્ટ ઇન ઇિ ડયા (પ્રો ક્ટ)ની અનપુાલન સમીક્ષા માટેની િવનતંી ફાઇલ કરવામા ંઆવી 
હતી માથંી એક યિક્ત પ્રો ક્ટ અસરગ્ર ત માછીમાર સમદુાયનો પ્રિતિનિધ છે. ADB બોડર્ ઓફ 
િડરેક્ટસર્ (બોડર્) એ 17 જા યઆુરી,2014ના રોજથી ફિરયાદની અનપુાલનની સમીક્ષા કરવા માટે 
અિધકૃત છે. સીઆરપી એ માચર્ 2015 મા ંતેનો અનપુાલન સમીક્ષા પરનો અંિતમ અહવેાલ બોડર્ને 
મોક યો હતો. બોડર્ ારા 30 માચર્ 20151  ના રોજ સીઆરપી અહવેાલને યાને લેવામા ંઆ યો 
હતો. જવાબદાર તતં્રની નીિત (એએમપી) 2 2012 અનસુાર અનપુાલનની સમીક્ષા હાથ ધરવામા ં
આવી હતી.  
2. પયાર્વરણ અને જાહરે ક યિુનકેશન નીિતઓના િબનઅનપુાલનના તારણોના પ્રિતભાવમા ં
પ્રો ક્ટ માટે જવાબદાર ઓપરેશ સ િવભાગ પ્રાઇવેટ સેક્ટર ઓપરેશ સ િડપાટર્ મે ટ (પીએસઓડી) 
એ ઉપચારક પગલાઓં ઘડયા હતા  27 મે 2015ના રોજ સીઆરપીને મોકલવામા ંઆ યા હતા. 
આ ઉપચારક કાયર્ યોજના (આરએપી) પ્રો ક્ટને ADB ઓપરેશનલ નીિતઓ અને કાયર્રીિતઓના 
અનપુાલનમા ંલાવવા માટે પગલા ંપરૂા પાડે છે. આરએપીને 24 જૂન 2015ના રોજ બોડર્ ારા 
મજૂંરી આપવામા ંઆવી હતી.3 
 

3. આ પ્રો ક્ટ માટે ઉપચારા મક  િક્રયાઓના અમલીકરણ પર સીઆરપીનો બીજો વાિષર્ક 
મોિનટિરંગ િરપોટર્ છે. એએમપીના 192મા ંફકરા મજુબ, પ્રો ક્ટમા ં  ADBની કાયાર્ મક નીિતઓ 
અને કાયર્વાહીનુ ંપાલન થાય છે કે કેમ તેની ખાતરી કરવા માટે સીઆરપી, કોઇપણ બોડર્ ારા 
મજૂંર કરાયેલ ઉપચારા મક  િક્રયાઓને લગતી ફિરયાદના અમલીકરણ પર ADB મેનેજમે ટ અને 
ટાફ ારા મોનીટરીંગ કરાશે. તે િસવાય યા ંસધુી બોડર્ ારા પ ટ કરવામા ંન આવે યા ંસધુી, 
આરએપી પર બોડર્ના િનણર્યથી પ્ર યેક ત્રણ વષર્ સધુી સીઆરપી િનયિમત ઉપચારા મક  
િક્રયાઓના અમલીકરણ પર મોનીટરીંગ કરશે. સીઆરપી પ્રો ક્ટના અમલીકરણમા ંભાગ લેનાર, 
સરકારી કે અ ય કોઈ એજ સીઓની િક્રયાઓનુ ંિનિરક્ષણ કરત ુ ંનથી. 

                                                 
1  ADB 2015. ભારતમા ંમુદં્રા અ ટ્રા મેગા પાવર પ્રો ક્ટ (Asian Development Bank લોન 2419), 9 માચર્ 2015 ના રોજ અનપુાલન સમીક્ષા 
પેનલની િવનતંી ન.ં 2013/1 પર અંિતમ િરપોટર્ . 

2  ADB 2012 જવાબદારીઓની પ્રણાલી નીિત. મનીલા 
3 ADB સિૂચત સધુારેલી કાયાર્ મક યોજના : ભારત: મુદં્રા અ ટ્રા મેગા પાવર પ્રો ક્ટ,  અહીં ઉપલ ધ 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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II. પ્રો ક્ટનુ ંવણર્ન 

 

4. આ પ્રો ક્ટ એક કોલસા પર આધાિરત િવ તુ લા ટ છે,  સપુરિક્રિટકલ ટેક્નોલૉજીનો 
ઉપયોગ કરે છે અને તેની કુલ ઉ પાદન ક્ષમતા 4,000 મેગાવોટ (મે.વો.) છે. તે ભારતના ગજુરાત 
રા યમા ં ક છ જી લામા ંઆવેલ મુદં્રા તાલકુાના તડૂા અને વાધં ગામની નજીક િબ ડ-ઓવન-
ઓપરેટ ધોરણે બાધંવામા ંઆ યો હતો. આ પાવર લા ટ 800 મેગાવોટના પાચં એકમો ધરાવે છે. 
કુલ પ્રો ક્ટ ખચર્ આશરે $ 4.14 િબિલયન ટલો છે, મા ં $ 450 િમિલયન સરકારની ગેરંટી 
વગર ADBના સામા ય મડૂી ોતોમાથંી કો ટલ ગજુરાત પાવર િલિમટેડ (સીજીપીએલ) ારા 
લેવાયેલી લોન હતી. 4  આ રકમમાથંી, $ 200 િમિલયન એક સહકારી લોન છે, મા ંજામીન 
ભાગીદારી કરાર હઠેળ આયાત-િનકાસ બે ક ઓફ કોિરયા (કોિરયા એક્ઝીમ બેંક) છે. ખાનગી કે્ષત્ર 
લોન ADB બોડર્ ારા 17 એિપ્રલ 2008ના રોજ મજૂંર કરવામા ંઆવી હતી. સીજીપીએલને કુલ 
351.18 કરોડ ડોલર ADB લોન 2419 માટે નક્કી કરાયેલી રકમ હઠેળ ચકુવાયેલા હતા. પ્રો ક્ટ 
માટે વધારાનુ ં િધરાણ ઇ ટરનેશનલ ફાઇના સ કોપ રેશન (આઇએફસી), કોિરયા એિક્ઝમ બે ક 
અને થાિનક બે કોમાથંી આવેલુ ંછે.  
 

5.  પ્રો ક્ટ ક છના અખાતથી 1.5 િકલોમીટર (િકમી) દૂર આવેલો છે. ક છના અખાતને ઘણી 
વખત તેના છીછરા પાણી અને ઇ ટરટાઇડલ ઝોન, મેંગ્રોના જગંલોના પ ા અને કોર સને કારણે 
“ઇકોલોિજકલ િમરાકલ” તરીકે વણર્વામા ંઆવે છે. 5  તા તરમા,ં અખાતને સમાતંર કો ટલ ઝોન 
ઝડપી ઔ ોિગકીકરણના કે્ષત્રમા ં િવક યો છે. 2007 અને 2012ની વ ચે પયાર્વરણ અને વન 
મતં્રાલય (એમઓઇએફ)એ પાવર લા ટ ક્ષમતામા ં19,181 મેગાવોટ માટે પયાર્વરણીય મજૂંરી  
 

                                                 
4  એડીબી પ્રાઇવેટ સેક્ટર (િબનસાવિતર્ત) લોન ન.ં 2419 સાથે મદુ્રા અ ટ્રા મેગા પાવર પ્રો ક્ટ મજૂંરી નબંર 7276. આ યોજનાની માિહતી અહી 
ઉપલ ધ છે http://adb.org/projects/details?proj_id=41946-014&page=overview. 

5  આશેર, મ શી 2008. કેવી રીતે મુ દ્રા ભારતનો રોટરડેમ બ યો, ડીસે બરની માિહતી, અને િફશમાકર્ અને ક છ નવ િનમાર્ણ અિભયાન 
(ઇકોલોિજકલ િસ િુરટી માટે ફાઉ ડેશનના ટેકા સાથે); 2010. ક છ કો ટ: લોકો, પયાર્વરણ અને આજીિવકા, 7-8 જા યઆુરી 2010 ના રોજ 
ક છમા ંએક વકર્શોપ ખાતે ચચાર્ માટે ભરતનો રુપરેખીત અહવેાલ. 
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આપી હતી. 6  વધમુા ંગજુરાતમા ંપોટ્ર્સના િવ તરણ માટે અનેક મજૂંરીઓ આપવામા ંઆવેલી છે. 
એવી દલીલ કરાઇ રહી છે કે, આ િવકાસો, ભેગા મળીને, “પયાર્વરણ પર તેમજ માછીમારોની 
આિજિવકા પર પણ પ્રિતકળૂ અસર કરી શકે છે”7 The ઔ ોિગકીકરણે ક છના અખાતમા ંપયાર્વરણ 
પર તેની માનવામા ંઆવેલી હાિનકારક અસરને કારણે આંતરરા ટ્રીય તરે યાપક યાન ખેં યુ ંછે. 
8 

6.  સીજીપીએલ લા ટનુ ં િનમાર્ણ ટંુડા અને વાઢં ગામ નજીક, ગ્રામજનોના પશધુનના ગોચર 
માટે વપરાતી જમીન પર અને અદાણી કોલ પાવર લા ટથી લગભગ 2 િકમી દૂર થયેલુ ંહત ુ.ં 
2009થી 2012 સધુી કામગીરી શ  કરતા, અદાણી લા ટ 4,620 મેગાવોટની પણૂર્ કક્ષાની 
સચંાલન ક્ષમતા ધરાવે છે અને સપુરિક્રિટકલ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરતો નથી. સીજીપીએલ 
લા ટની અદાણી લા ટ સાથે િનકટતા સાથે, બેમાથંી એક લા ટને પયાર્વરણીય અસરોના 
આરોપો ઘણી વખત મુ કેલ હોય છે. સીજીપીએલ લા ટ તેના કોલસાને ઉતારવા માટે અદાણી 
પોટર્ના વે ટ પોટર્નો ઉપયોગ કરે છે અને અદાણી લા ટની માિલકી અને સચંાલનવાળી ઇનટેક 
ચેનલનો પણ કિૂલંગ વોટરના ઇનટેક માટે ઉપયોગ કરે છે..  
 

III. અનપુાલન સમીક્ષા અને ઉપચારક કાયર્યોજના 
 

                                                 
6  પયાર્વરણ અને વન મતં્રાલય (એમઓઈએફ) 2013. ીમાન અદાણી પોટર્ એ ડ એસઇઝી િલિમટેડના િનરીક્ષણ માટે સિમિતની માટે િરપોટર્ , મુ દ્રા 
ગજુરાત, એિપ્રલ. ક છ કો ટ: લોકો, પયાર્વરણ અને આજીિવકા પ ૃ ઠ 73-74 નવી િદ હી. 

7  ટનોટ 6, પેજ. 74. 
8  ટનોટ 6. 

આકૃિત 1: ત્રાગંડી બદંરની પ ૃ ઠભિૂમમા ંસીજીપીએલ લા ટ (ડાબેનો ફોટો) અને ક છનો અખાત (જમણી ફોટો) 
 

 
  ોત :અનપુાલન સમીક્ષા પેનલની 
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7. અનપુાલન સમીક્ષા માટે (i) ઓછામા ંઓછા 12 પ્રો ક્ટ અસગ્ર ત લોકોનુ ંપ્રિતિનિધ વ
કરતા ભરત પટેલ, 9   (ii)ખેડતૂ ગ દ્રિસંહ ભીમજી જાડેજા અને (iii)માછલીના વેપારી હારુન 
સલેમમદ કારા ારા સીઆરપીને િવનતંી મોકલાઈ હતી. ફિરયાદમા ંપ્રો ક્ટ ારા અસરગ્ર તોની 
આિજિવકા, આરોગ્ય અને પયાર્વરણ પર કરાયેલી કિથત હાિનનો ઉ લેખ કય  હતો અને તેના માટે 
ADBને તેની પયાર્વરણીય અને સામાિજક નીિતઓ અને કાયર્રીિતઓના પાલનમા ં િન ફળતાને 
જવાબદાર ગણાવી હતી.  

8. અનપુાલન સમીક્ષા પરના તેના અહવેાલમા,ં 10 સીઆરપીએ અપયાર્ ત પરામશર્ પર તેના
તારણોની િવગતો આપી હતી વી કે પ્રો ક્ટ અસરગ્ર ત યિક્તઓની અપરૂતી ઓળખ; 
બા પ્રવાહ ચેનલ ારા ઊંચા તાપમાન સાથે પાણી છોડવાના પિરણામે અને મોઢવા ખાડીમા ં
કરવામા ંઆવેલા ફેરફારો કે યા ંપ્રવાહ ચૅનલનુ ં િનમાર્ણ થયુ ંહત ુ ં ના તેના કારણે માછીમારોની 
આજીિવકા પર થતી નકારા મક અસરો; માછીમારીના મેદાનોમા ંપ્રવેશનો પ્રિતબધં; કોલસાની ધળૂ 
અને ઉડતી રાખનુ ંપ્રદૂષણ અને હવાની ગણુવ ાના ઘટાડાને કારણે થતી વા યની અસરો વગેરે. 
ઉપરાતં, સીઆરપી અહવેાલમા ંજણાવામા ંઆ યુ ંહત ુ ં કે બા પ્રવાહ ચેનલમા ંઆવ યક પાણીની 
ગણુવ ાના તરોને પહ ચી વળવા માટે મદંન થવાનુ ં હત ુ.ં સીઆરપીએ પાયાની મળૂભતૂ 
િવગતોની ગેરહાજરીને યાનમા ં લીધી છે,  પ્રો ક્ટના પિરણામ વ પે થતા નકુશાનની 
સીમાઓને વધ ુ મુ કેલ બનાવે છે. સીઆરપીને નીચે જણાવામા ં આવેલી ADB ઓપરેશનલ 
નીિતઓ અને કાયર્વાહી સાથે િબનસગંિઠતતા મળી :  

(i) ઓએમ સેક્શન એફ1: ADB ઓપરેશ સમા ં પયાર્વરણીય િવચારણાઓ (25 
સ ટે બર 2006ના રોજ જારી કરાયેલુ)ં;  

(ii) ઓએમ સેક્શન એફ 2: િબન વૈિ છક પનુ થાપન (25 સ ટે બર 2006ના રોજ જારી 
કરાયેલુ)ં; 

9  બી.પટેલએ 20 જા યઆુરી, 2014 ના રોજ તેના ક ા મજુબ અસરગ્ર ત યિક્તઓની યાદી સીઆરપીને મોકલાવી હતી. આ પત્રમા ંમાસ અને 
બી.પટેલના જનરલ સેકે્રટરી તરીકેના પદનો ઉ લેખ કરવામા ંઆ યો હતો. યારબાદ માસના પ્રમખુ અન ેઉપપ્રમખુ ારા સીઆરપીને જાણ કરાઈ 
કે બી.પટેલે આ ફિરયાદનુ ંપ્રિતિનિધ વ કરવાની કોઈ ઇ છા યક્ત નહોતી કરી. તે મજુબ, 23 જૂન, 2014 ના રોજ, સીઆરપીએ પ્રો ક્ટ હઠેળ 
અસરગ્ર ત લોકો માટે બી.પટેલને યિક્તગત પ્રિતિનિધ તરીકે વીકાયાર્ હતા મને તેમણે 20 જા યઆુરી, 2014 ના રોજ અિધકૃતતા અપાઈ 
હતી. 

10 ભારતમા ંમુદં્રા અ ટ્રા મેગા પાવર પ્રો ક્ટ (Asian Development Bank લોન 2419), 9 માચર્ 2015 ના રોજ અનપુાલન સમીક્ષા પેનલની 
િવનતંી ન.ં 2013/1 પર અંિતમ અહવેાલ. 
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(iii) ઓએમ સેક્શન એલ3: જાહેર ક યુિનકેશ સ નીિત (1 સ ટે બર 2005ના રોજ 
જારી કરાયેલુ)ં; અને 

(iv) ઓએમ સેક્શન સી3: ADB ઓપરેશ સમાં સો િશયલ  ડાઇમે શ સનો  ઉ મેરો  
(25 એિપ્રલ 2007) 

 

9. સીઆરપીના તારણોને અનસુરીને, ADB મેનેજમે ટે આરએપી રજૂ કય  હતો ણે ઉપાયોની 
યાદી આપી હતી  ADBની ઓપરેશનલ નીિતઓ અને કાયર્વાહીના અનપુાલન હઠેળ પ્રો ક્ટ 
લાવશે. (પિરિશ ટ 1 જુઓ.)  
 

10. પોતાના અનપુાલન સમીક્ષા િરપોટર્મા ંસીઆરપીને સીજીપીએલ લા ટની ત ન બાજુમા ં
આવેલી તેમજ અદાણી લા ટ નજીક પણ આવેલી માનવ વસાહત એવા વાઢં ગામમા ં લાય એશ 
અને કોલ ડ ટના પ્રદૂષણમાથંી હાિન પેદા થતી જણાઇ હતી. પરંત ુસીઆરપીને તે પણ જણાયુ ંહત ુ ં
કે ADBના ટાફે વાઢં ગામમા ંકોલ ડ ટ અને લાય એશનુ ંપ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે શમન પગલાનંા 
અમલ તરફ કાળજીપવૂર્ક યાન આ યુ ંહત ુ.ં આમ સીઆરપીનો મત હતો કે, ADBએ ડ  ુિડિલજ સ 
કયુર્ં હત ુ ંઅને ADB પયાર્વરણ નીિતના ફકરા 67,  પ્રો ક્ટ અમલ દરિમયાન જો કોઇ અણધારી 
પયાર્વરણીય અસરો દેખાય તો શમન પગલાનંા અમલની વાત કરે છે તેને અનુ પ કાયર્ કયુર્ં હત ુ.ં 
11 આ શમન પગલાઓં પહલેેથી અમલમા ંહતા અને તેનો અમલ ચાલ ુહતો  યારે આ પગલા ં
આરએપીનો િહ સો નથી.આમ તે પગલાનં ુ ંસીઆરપી ારા મોિનટિરંગ થયુ ંનથી પરંત ુ િનયિમત 
સપુરિવઝન કાયર્રીિતઓ મજુબ ADB ટાફ ારા સપુરવાઇઝ થયા છે. 
 

11. પ્રો ક્ટ તૈયારી દરિમયાન અયોગ્ય બેઝલાઇન ડેટા એકત્ર કરાયેલા હોવાથી આરએપી 
પ્રો ક્ટની અસરો થાિપત કરવા િવિવધ અ યાસો પરૂા પાડે છે. આરએપી કહ ેછે કે સીઆરપી આ 
અ યાસોની સમીક્ષા કરે અને િટ પણી આપે. અ યાસોના તારણોને આધારે અસરોને ઉકેલવા શુ ં
પગલા ંલઇ શકાય તેના પર સમંિત ઉભી કરાઈ છે. આરએપીમા ંઅ યાસો પર વધ ુભારે ભાર 
મકૂવો જ રી હતો કારણકે યોગ્ય બેઝલાઇન ડેટાની ગેરહાજરીએ વધ ુઅ યાસો વગર અસરોને 
ઉકેલવા માટે પગલા ંિનધાર્રીત કરવુ ંમુ કેલ બના યુ ંહત ુ.ં  
 
 

                                                 
11  ભારતમા ંમુદં્રા અ ટ્રા મેગા પાવર પ્રો ક્ટ (Asian Development Bank લોન 2419), 9 માચર્ 2015 ના રોજ પેનલ િવનતંી 2013/1 ની 
અનપુાલન સમીક્ષાના અંિતમ અહવેાલનો ફકરો 103 જુઓ.  
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IV. ઉપચારા મક  િક્રયા યોજનાના પ્રથમ િનરીક્ષણના પિરણામો  
 

 

12. 13 સ ટે બર 2016 ના રોજ બોડર્ના પ્રથમ િનરીક્ષણ અહવેાલમા,ં સીઆરપીએ ન યુ ંહત ુ ંકે 
આરએપીના અનપુાલનના પ્રથમ વષર્ દરિમયાન બોડર્ ારા મજૂંર થયેલા આરએપી (RAP) ના 
અનપુાલનમા ં ન ધપાત્ર પ્રગિત કરવામા ં આવી છે. 12  સીઆરપીએ ન યુ ં હત ુ ં કે ADB આ 
પ્રિક્રયાઓના અનપુાલનમા ંસીજીપીએલને ટેકો આપવા માટે સિક્રય રહી છે. સીઆરપીએ મખુ્ય વે 
24 ઓળખાયેલા પગિડયાઓ (માછીમારો) માટે આજીિવકા સધુારણા યોજનાની તૈયારીમા ંપ્રગિત 
અંગેની ખશુી યક્ત કરી હતી અને અને ADB સવેર્ક્ષણમા ંસકંળાયેલા તમામ ટાફ ારા કરવામા ં
આવતા સપંણૂર્ પ્રય નોની ન ધ લીધી. પ્રથમ સીઆરપીના પ્રથમ વાિષર્ક મોિનટિરંગ અહવેાલમા ં
જણાયુ ં કે આરએપીની પ્રિક્રયા ન.ં 1, 2, અને 5 આંિશક પાલન હઠેળ છે. આરએપી પ્રિક્રયા ન.ં 3 
અનપુાલન હઠેળ ન હતો અને આરએપી પ્રિક્રયા ન.ં 4 નુ ંસપંણૂર્ રીતે પાલન ન ધાયુ ંછે. 

 

V. ઉપચારા મક  િક્રયા યોજનાના િ તીય િનરીક્ષણના પિરણામો  
 

13. આ બીજા મોનીટરીંગ અહવેાલ માટે, સીઆરપીએ 21 થી 27 એિપ્રલ 2017 સધુી ભારતનુ ં
િમશન હાથ ધયુર્ં હત ુ.ં તેને ફિરયાદીઓ, સીજીપીએલ મેનેજમે ટ અને ટાફ, લા ટ ખાતે સાઇટની 
મલુાકાતો, નજીકના બદંર, 13  યા ં માછીમાર પિરવારો માછીમારીની સીઝન દરિમયાન રહતેા, 
નજીકના ગામોમા,ં અને મોઢવા િકનારાનો સામનો કય  છે. સીઆરપી િવિવધ સહભાગીઓ સાથે 
મ યા હતા, મ કે એનજીઓએ બદંર માટેના સામાિજક સેવા કાયર્ક્રમોના અનપુાલન સાથે આરોપ 
મકૂ્યો હતો. સીઆરપી મોઢવા અને ત્રગડી ગામની ગ્રામીણ િવકાસ સલાહકાર 
સિમિતઓ(વીડીએસી) ના પ્રિતિનિધઓ સાથે પગડીયાઓના જૂથને પણ મ યા હતા, ઓની 
વળતર મેળવવા માટે ઓળખાણ કાઢવામા ંઆવી હતી. ના પર પગડીયાઓ  માટેની આજીિવકા 
સધુારણા યોજનાનો અનપુાલનનો આરોપ છે. એનજીઓના પ્રિતિનિધ,  આજીિવકા સધુારણા 
યોજના માટેના અનપુાલન માટે ટેકો પરૂો પાડ ેછે, તેને પણ પગડીયાઓ સાથેની બેઠકમા ંહાજરી 
આપી હતી. મોનીટરીંગ િમશનની તૈયારીમા,ં સીઆરપીએ આરએપી (RAP) ના અમલીકરણ પર 
ADB મેનેજમે ટ ારા રજૂ કરાયેલા િત્રમાિસક પ્રગિત અહવેાલોની સમીક્ષા કરી હતી અને 
દ તાવેજો તેમજ આરએપી હઠેળ તૈયાર કરવામા ંઆવેલા તમામ તકિનકી અ યાસોની દેખરેખ 

                                                 
12 https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/Mundra-1stMonitoring-IN356-16-ForWeb.pdf/$FILE/Mundra-

1stMonitoring-IN356-16-ForWeb.pdf 
13 બદંર શ દનો ઉપયોગ થાિનક તરે થાય છે, ને દિરયાકાઠેં પોટર્ અથવા આ ય થાન તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે યા ંમાછીમારો તેમના 

યવસાય માટે અમકુ હતેસુર કામચલાઉ અથવા કાયમી િનવા થાનો ધરાવે છે અને સમદુાયો થાપી શકે છે. 
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રાખી હતી. આ મોનીટરીંગ િમશનનુ ં નેત ૃ વ અનેર્ટ્રોડ હાટર્ મેન, સીઆરપીના અ યો, ડીંગિડંગ ટગ 
અને સીઆરપીના અ યક્ષ હઠેળ કરવામા ંઆ યુ ં હત ુ.ં જોસેિફના િમરા ડા, અનપુાલન સમીક્ષા 
સિમિત (ઓસીઆરપી) ના અનપુાલન સમીક્ષા અિધકારીને તાિકર્ક રીતે ટેકો પરૂો પાડવામા ંઆ યો 
છે. તેના િમશન દરિમયાન CRP ારા મળેલ યિક્તઓની યાદી પિરિશ ટ 2 મા ંઆપવામા ંઆવી 
છે.  

   
 
14. નીચે પ્રિક્રયા યોજનાના અમલીકરણની દેખરેખના તેના બીજા વષર્મા ંસીઆરપીના તારણો 
અને આ પ્રો ક્ટનુ ંઅનપુાલન કરવા માટે CRP ની િટ પણીઓ, િનરીક્ષણ તેમજ સચૂનો ADB 
મેનેજમે ટને રજૂ કરવા માટે વણર્ન કરાય ુછે. 
 

A. મા હતીની પ ટતા અને પરામશ આયોજન  

 

આકૃિત 2 : આગળના ભાગે બા પ્રવાહ ચેનલ સાથે સીજીપીએલનો પાવર લા ટ  

ોત :અનપુાલન સમીક્ષા પેનલની 
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15. સીઆરપીના અ પુાલન ગેના તારણો સાથે યા ન.ં 1, સીઆરપીન ેપ્રથમ મોનીટરીંગ 
િરપોટર્ પરથી જાણવા મ યુ ંછે કે માિહતી જાહરે કરવામા ંઅને મસલત કરવા પર મયાર્િદત પ્રગિત 
કરવામા ંઆવી છે. સીઆરપી નો એવો દૃિ ટકોણ છે કે પયાર્ ત માિહતીનુ ંયોગ્ય પ્રસરણ એ યાપક 
પરામશર્નો એક અખડં ભાગ છે,  આરએપી હઠેળ જ રી છે. યાપક પરામશર્ યારે જ શક્ય છે 
જયારે પયાર્ ત માિહતીનુ ંયોગ્ય રીતે પ્રસરણ થાય. એિપ્રલ 2015 મા,ં સીજીપીએલ એ પણૂર્ થયેલા 
કેટલાક અ યાસો પર પરામશર્ કય  હતો. (પ્રથમ સીઆરપી િનરીક્ષણ અહવેાલનો ફકરો 15 જુઓ.) 
તેના પ્રથમ િનરીક્ષણ અહવેાલમા,ં સીઆરપીએ ન યુ ંહત ુ ં કે આ ઉપયોગી બેઠકો હતી વધમુા ંએ 
પણ જણા યુ ંહત ુ ંકે "તે પરૂત ુ ંનથી કે જાહરે કરવામા ંઆવેલી સામગ્રી ફક્ત મૌિખક પ્ર તિુતમા ંબેઠક 
દરિમયાન એક સમયે ઉપલ ધ કરવામા ંઆવે છે. સીઆરપીને બેઠકમા ંજાહરે કરવામા ંઆવેલી 
તમામ સામગ્રી સીજીપીએલ અને ADB ની વેબસાઇ સ પર જ ર અપલોડ કરવી જોઈએ થી 
કરીને  લોકો બેઠકમા ંભાગ લેવા માટે અસમથર્ ર ા હતા તેઓ બેઠકમા ંજાહરે કરવામા ંઆવેલા 
અ યાસ અને અ ય દ તાવેજોના સારાશં સધુી પહ ચી શકે છે." 14 કમનસીબે, આ સલાહ પર કોઈ 
અનપુાલન હાથ ધરવામા ંઆ યુ ંનથી. એિપ્રલ 2015 ની બેઠકમા ંજાહરે કરવામા ંઆવેલ સામગ્રીઓ 
                                                 
14 સીઆરપીનો પ્રથમ મોનીટરીંગ અહવેાલનો ફકરો 15 જુઓ. 

અ પુાલનની થિત: આ િરપોટર્ના સમયે, ADB આ  પગલાંના  આંિશક  અનુપાલનમાં છે .  
 
મેનેજમે ટની કાયયોજના નબંર 1: મા હતીની હરાત અને પરામશ આયોજન પર સીઆરપીના 
તારણોના સદંભમા ંADB ુ ંબનઅ પુાલન સબંોધવાના પગલા1ં 

 
(i) આઉ ટ ફો લ  ચે ન લ માં  થ મર્ લ  િડ સ ચા ; (ii) પગિડયા માછીમારોની આિજિવકા; (iii) 

ઉપયોગ પ્રિતબધંો;1 અને (iv) પિરવેશી હવા ગણુવ ાના સદંભર્મા ંપ્રો ક્ટની અસરો થાપવા અને 
ઉકેલવા માટે આ કાયર્યોજનામા ંિવગતો આપવામા ંઆવી છે તે મજુબ સવાર્ંગી અને પારદશીર્ િહતધારક 
પરામશ  હાથ ધરવામા ંઆવશે. આ પરામશર્ પ્રિક્રયાના ભાગ પે, અસરગ્ર ત પગિડયા માછીમારો 
ઓળખવામા ંઆવશે; તેમની આિજિવકા પર માિહતી એકત્ર કરવામા ંઆવસે અને અસરોનુ ંઆકલન 
કરવામા ંઆવશે; અને આિજિવકા સધુારણા યોજનામા ંઆિજિવકા અસરો ઉકેલવા માટેના પગલા ંઆ 
કાયર્યોજનામા ંિવગતો આપવામા ંઆવી છે તે મજુબ થાપવામા ંઆવશે. 

 
(મેનેજમે ટની ઉપચારક કાયર્યોજનાના સપંણૂર્ લખાણ માટે પિરિશ ટ 1 જુઓ.) 
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મા ં થાિનક ભાષાઓમા ંએનઆઈઓ અ યાસનો સારાશંનો, આજીિવકા સધુારણા યોજના અને 
સીસીપીએલ વેબસાઇટ પર પ્રવેશ પ્રિતબધંનો અ યાસ જાહરે કરવામા ંઆ યો નથી તેનો સમવેશ 
થાય છે. મોનીટરીંગ િમશનના સમય દરિમયાન માત્ર નેશનલ ઇિ ટટ ટુ ઓફ ઓશનોગ્રાફી 
(એનઆઈઓ)ના અહવેાલને CGPL વેબસાઇટ પર અપલોડ કરવામા ંઆ યો હતો. મોિનટિરંગ 
િમશન પછી મે 2017 મા,ં આજીિવકા સધુારણા યોજનાની અંગે્રજી આવિૃ  અપલોડ કરવામા ંઆવી 
છે. આરએપી કાયર્વાહી 1 (b) એ પછેૂ છે કે, એનઆઈઓ અહવેાલનો સારાશં થાિનક ભાષામા ં
અનવુાિદત થાય છે અને તેમના મતં યો મેળવવા અને ન ધવા માટે રસ ધરાવતા સહભાગીઓ 
(માછીમાર સિહત) સાથે શેર કરાયો છે. એિપ્રલ 2015 થી, ત્રગડી અને મોઢવા ગામોના પ્રિતિનિધઓ 
તેમજ પગિડયાઓ સાથે આજીિવકા સધુારણા યોજના પર વધ ુપરામશર્ હાથ ધરવામા ંઆ યા છે. 
અ ય અ યાસો પર, આગળ કોઈ પરામશર્ કરવામા ંઆ યા નથી.  
 
16. પારદિશર્તાના ંકારણોસર, સીઆરપી ારા અગ યની બાબત શોધવામા ંઆવી કે આજીિવકા 
સધુારણા  યોજના હઠેળ આવકના નકુસાન માટે વળતર મેળવનાર પગડીયાઓને ઓળખી તેની 
યાદી સીજીપીએલ વેબસાઇટ પર અપલોડ કરવામા ંઆવી છે. સીઆરપી આગ્રહ રાખે છે કે કેવી 
રીતે આ પગિડયાઓને પસદં કરવામા ંઆ યા છે તે પ િતની સિૂચ સાથે મળીને સમજાવી જોઈએ 
અથવા વૈકિ પક પે જાહરે કેરવામા ં આવેલી આજીિવકા સધુારણા યોજના સાથે સબંિંધત 
િવભાગોમા ંસદંિભર્ત થવુ ંજોઈએ યા ંકાયર્પ િત સમજાવવામા ંઆવે છે. ફિરયાદ પ્રિક્રયાનો પણ 
ઉ લેખ કરવો જોઈએ થી પગિડયાઓની પસદંગીથી વિંચત રહલેા લોકો થાયી ફિરયાદ પ િત 
હઠેળ ફિરયાદ દાખલ કરી શકે. સીજીપેએલ વેબસાઇટ પર આ માિહતી અપલોડ કરવાની ભલામણ 
સીઆરપીના પ્રથમ વાિષર્ક મોિનટિરંગ િરપોટર્મા ંકરવામા ંઆવી હતી. સીઆરપી તેની ન ધ કરે છે 
કે, તે હજી સધુી પણૂર્ થયુ ંનથી. સીઆરપીને લોકોના સમહૂ ારા જાણ કરવામા ંઆવી છે કે, એવુ ં
માનવામા ંઆવે છે કે વળતર મેળવવા માટે પસદં કરાયેલા ઘણા પગડીયાઓ કે  માિહતી 
આપનારના દ્રિ ટકોણમા ંપણૂર્ સમય માટે પગિડયા તરીકે કામ કરતા નથી થી તેઓ વળતર 
મેળવવા માટે પાત્ર ન હોવા જોઇએ, યારે અ ય પગિડયાઓ  માિહતી આપનારના દ્રિ ટકોણમા ં
વળતર મેળવવા માટે પાત્રતા ધરાવે છે છતા ં તેઓને પસદં કરવામા ંઆ યા નથી. આ બાબતે 
માટે સીઆરપીનો કોઈ પણ અથર્ નથી. સીઆરપી ારા પ િતની સમીક્ષા કરવામા ંઆવી હતી, 
ના આધારે પગિડયાઓની ઓળખ થઈ હતી અને આ સવેર્ક્ષણની પ િતથી સતં ુ ટતા મળી હતી. 

સીઆરપી એ ચકાસી શકતુ ંનથી કે  લોકો ઓળખી કાઢવામા ંઆ યા ં છે તે યોગ્ય રીતે પસદં 
કરવામા ંઆવેલી પ િત પ્રમાણે પસદં કરવામા ંઆવે છે. સીઆરપીનો દૃિ ટકોણ એ છે કે, પયાર્ ત 
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પારદિશર્તાના ં પગલાઓં, મ કે પ િતની જાહરેાત અને પગિડયાઓના નામની પસદંગી, 
પ્રિક્રયાનો એક િવ સનીય પાયો થાિપત કરવા માટે મહ વપણૂર્ છે. જો પ િત પારદશર્ક 
બનાવવામા ંઆવે અને જો લોકોની પ િત પ્રમાણે પસદંગી કરવામા ંઆવે તો તેનુ ંપ્રસરણ થાય, 
અને ફિરયાદ પ િતની થાપના કરવામા ંઆવે ના ારા લોકો પ્રિક્રયાની યોગ્યતા અંગે પ્ર  કરે 
અને તેઓ ફિરયાદ પ િત ારા તેમની ફિરયાદો ઉઠાવી શકે છે. 
 
17. કાયર્વાહી ન.ં 5 (d) એ િનિદર્ ટ કરે છે કે ટેિક્નકલ અ યાસનો સારાશં  હવાઇ મથકના 
પ્રો ક્ટની આસપાસના પીએમ10 તરના પ્રો ક્ટ માટેના યોગદાનનુ ં મ ૂ યાકંન કરે છે, તેને 
થાિનક ભાષામા ંઅનવુાિદત કરવામા ંઆવશે અને થાિનક સમદુાયો અને અ ય સહભાગીઓ સાથે 
શેર કરવામા ંઆવશે. ડ્રા ટ અ યાસ ફે આુરી 2017 મા ં પરૂો થયો હતો. (જુઓ ફકરો 36.) 
સારાશંને થાિનક ભાષામા ં હજી સધુી પણૂર્ કરવામા ંઆ યો નથી અને કોઈપણ પરામશર્ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ ંનથી. CGPL એ ટાટા મુદં્રા પાવર લા ટના એરશેડમા ંબેસલાઇન હે થ પ્રોફાઇલ 
પણ પણૂર્ કરી છે અને જુલાઈ 2016 મા ંADB ને સપુ્રત કરી છે. (જુઓ ફકરો. 42.) સીઆરપી એ 
ADB મેનેજમે ટને સીજીપીએલને થાિનક ભાષામા ંસારાશં તૈયાર કરવા અને સહભાગીઓ સાથેના 
પરામશર્ કરવા માટે પ્રો સાહન આપે છે. સીઆરપીનો દ્રિ ટકોણ એ છે કે બનેં અ યાસોને 
સીજીપીએલ વેબસાઇટ અને ADB ની વેબસાઇટ પર પો ટ કરવા જોઇએ.  
 
18. તેના પ્રથમ વાિષર્ક મોનીટરીંગ અહવેાલમા,ં સીઆરપી એ યક્ત કયુર્ં હત ુ ં કે ADB 
મેનેજમે ટે સીજીપીએલને પરામશર્ પ્રિક્રયામા ંફિરયાદીઓને શામેલ કરવા માટે પ્રો સાહન આપવુ ં
જોઈએ. ફિરયાદીઓએ સીઆરપીને જાણ કરી હતી કે આવા પ્રકારનુ ંકોઈ પરામશર્ હાથ ધરવામા ં
આ યુ ં નથી. ફિરયાદીઓએ સીઆરપીને જણા યુ ં હત ુ ં કે તેઓ આરએપીમા ં પરામશર્ માટે પણૂર્ 
થયેલા અ યાસમા ં ક્યાય દેખાણા નથી તેમજ િચિ ત કરવામા ં નથી આ યા, બીજા કરતા 
એનઆઈઓ અ યાસ કે ની સીજીપેએલ વેબસાઈટ પર યાદી કરવામા ંઆવી છે. ફિરયાદીઓએ 
સીઆરપીને જાણ કરી હતી કે તા તરના એક િમશન દરિમયાન એક ADB ના ટાફ સાથે બેઠક 
યોજાઈ હતી. જૂન 2016 મા ંADB ના ટાફ ારા સીઆરપીને (i) આજીિવકા સધુારણા યોજના પર 
પ્ર તિુતઓ (ગજુરાતીમા)ં અને વપરાશ પ્રિતબધંો, અને (ii) ગજુરાતીમા ંવપરાશ પ્રિતબધંનો સપંણૂર્ 
અહવેાલ  ફિરયાદીઓ સાથે વહચવામા ંઆ યો હતો તેની નકલો. અંગે જાણ કરવામા ંઆવી હતી. 
ફિરયાદીઓએ પણ પિુ ટ આપી હતી કે, તેઓ પોતાની જાતને સીજીપીએલ સાથે કોઇપણ જાતની 
બેઠક કરાવવા માગંતા નથી. સીઆરપીની એવી ધારણા છે કે અનપુાલન સમીક્ષા પ્રિક્રયામા ં
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ફિરયાદ કરનારાઓ સબંિંધત સહભાગીદારો છે,  પરામશર્મા ં સામેલ હોવા જોઈએ. સીઆરપી 
(CRP) ારા એ પણ ઓળખી કાઢયુ ંકે ફિરયાદીઓના એક સિક્રય જોડાણની જ ર છે. 
 
19. યારે સીઆરપી પણૂર્ અ યાસને જાહરે કરવામા ંથયેલી મયાર્િદત પ્રગિત અંગે િચંિતત છે, 
યારે સીઆરપી એ ન યુ ં કે આજીિવકા સધુારણા યોજના હઠેળ વળતર માટે ઓળખાયેલા 24 
પગિડયાઓ સાથે સિક્રય રીતે પરામશર્ પ્રિક્રયા ચાલી રહી છે. પ્રા ત થયેલી અહવેાલો પર 
આધાિરત એનજીઓ અને વીડીએસી એ વળતરની ચકૂવણી કેવી રીતે કરવી જોઈએ તે અંગે 24 
પગિડયાઓ સાથે સિક્રય રીતે પરામશર્ કયાર્ છે. (જુઓ ફકરો. 25.) સીઆરપીના પહલેા વાિષર્ક 
મોિનટિરંગ અહવેાલમા ંન ધવામા ંઆ યુ ંહત ુ ં કે, મોઠવા ત્રગડી ગામોના અિધકારીઓઓ સાથેના 
સિક્રય પરામશર્ વળતર માટે હકદાર પગડીયાઓના સમહૂની ઓળખ માટે આજીિવકા સધુારણા 
યોજનાની પણૂર્તા પહલેા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા ંછે. 
 
20. અ પુાલન સાથેના સીઆરપીના તારણો કાયા મક માકં 1, સીઆરપી ારા ન ધવામા ં
આ યુ ં કે 24 પગડીયાઓ સાથેના પરામશર્ િસવાય,  વળતર મેળવવા માટે હકદાર છે તેની 
જાહરેાત અને પરામશર્ના પગલા ંઅમલમા ંમકૂવા માટેની કાયર્વાહીમા ંમયાર્િદત પ્રગિત કરવામા ં
આવી છે. આમ કાયાર્ મક ક્રમાકં 1 આંિશક પે પાલન હઠેળ છે. સપંણૂર્ અનપુાલન પ્રા ત કરવા 
માટે નીચેના પગલાઓં અનસુરવા જોઈએ : 
 

(i)  ADB અને સીજીપીએલની વેબસાઇ સ પર પો ટ દાખલ કરવી જોઈએ,  
(ii)  હવાની ગણુવ ા પરના તકિનકી અ યાસનો સારાશં થાિનક ભાષામા ંઅનવુાદ 

કરો, આ સારાશંને જાહરે કરો અને સબંિંધત સહભાગીદારો સાથે તેની ચચાર્ કરો. 
ઉપરાતં ADB અને સીજીપીએલની વેબસાઇ સ પર સારાશં જાહરે કરો.   

(iii)  યારે આરએપીમા ંખાસ ઉ લેખ ન કય  હોય, યારે સીઆરપીનો દ્રિ ટકોણ એ છે કે 
હે થ બેસલાઇન સવેર્નો સારાશં પણ થાિનક ભાષામા ંબહાર પાડવો જોઈએ અને 
તેને ADB અને સીજીપીએલની વેબસાઇ સ પર પો ટ કરવો જોઈએ, અને 

 
(iv)  સીઆરપી ભારપવૂર્ક સચૂવે છે કે ADB અને સીજીપીએલની વેબસાઇ સ સાથે 

મળીને આજીિવકાનો ટેકો પરૂો પાડવા માટે પસદં કરાયેલા 24 પગડીયાઓના નામો 
અને તેને કેવી રીતે પસદં કરવામા ંઆ યા તે અંગેની સમજૂતી સાથે પો ટ કરવા 
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માટે ADB મેનેજમે ટ CGPL ને પ્રો સાહન આપે છે અને યા ંફિરયાદો પણ દાખલ 
કરી શકાય છે. 

 
B. બા વાહ ચેનલમાથંી તાપમાન ુ ંિનવહન અને માછ મારોની આ િવકામા ંથ ુ ં કુશાન  
 
 
 

અ પુાલનની થિત: આ િરપોટર્ના સમયે, ADB આ પગલાના આંિશક અનપુાલનમા ંછે. 
 

મેનેજમે ટની કાયયોજના નબંર 2: આઉટ લો ચેનલમાથંી થમલ ડસચા  અને માછ મારોની 
આજિવકાને કુસાન પર સીઆરપીના તારણોના સદંભમા ં ADB ુ ં બનઅ પુાલન ુ ં િનરાકરણ 
લાવવા માટ ુ ંપગ ુ.ં 
(a) નેશનલ ઇિ ટટ ટૂ ઓફ ઓસનોગ્રાફી (“એનઆઇઓ”)ની સીજીપીએલ ારા િનયિુક્ત કરવામા ં

આવી છે અને મોઢવા ક્રીક અને આસપાસના દિરયાઇ િવ તારોમા ં પ્રો ક્ટમાથંી થમર્લ 
િડસચા ની વા તિવક અસરો પર જમીની અવલોકનો હાથ ધરી રહી છે. તેમા ંઅગાઉ  (પ્રો ક્ટ 
મજૂંરી પવૂેર્) પયાર્વરણીય ડ  ૂ ડેિલજ સ દરિમયાન એચઆર વેિલંગફોડર્ ારા હાથ ધરવામા ં
આવેલા થમર્લ મોડેિલંગના વેિલડેિટંગનો સમાવેશ થશે. એનઆઇઓ આ મોડેલ ક ફિમર્ટી 
અ યાસ પણૂર્ કરશે. 
ડ્રા ટ એનઆઇઓ િરપોટર્ના તારણોની ADB મેનેજમે ટ ારા (બા  િન ણાત દિરયાઇ 
ક સ ટ ટને રોકીને) સમીક્ષા કરવામા ંઆવશે. ADB એનઆઇઓ ારા તૈયાર કરાયેલા ડ્રા ટ 
અ યાસ, ટલો વહલેો ઉપલ ધ થાય તેટલો વહલેો, સમીક્ષા અને િટ પણી માટે સીઆરપીને 
રજૂ કરશે. 

 
(b) એનઆઇઓ િરપોટર્નો સારાશં થાિનક ભાષામા ં ભાષાતંર કરવાનો રહશેે અને રસ ધરાવતા 

પક્ષકારો (માછીમારો સિહત)નો મત મેળવવા અને તેની ન ધ કરવા તેમને આપવાનો રહશેે. 
 

(c) ADB સીજીપીએલ સાથે પરામશર્ કરીને તેના િન ણાત મિરન ક સ ટ ટની સલાહ સિહત 
અ યાસના પિરણામોની સમીક્ષા કરશે, અને નક્કી કરશે કે કોઇ વધ ુપગલા યોગ્ય છે કે કેમ. 
ADB કોઇ પણ વધ ુપગલા માટે સીઆરપીનો સપંકર્ કરશે.  

 
(d) આઉટ લો પર ઓટોમેિટક ટે પરેચર મોિનટિરંગ િડવાઇસના પિરણામો લોકોને સલુભ કરાવાના 

રહશેે.  
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(e) ADB (i) ક્રીક અને આઉટ લો ચેનલની નજીકના દિરયાઇ ક્ષેત્રમાં િનયિમત ધોરણે ટ 
િફિશંગ કરતા માછીમારોને ઓળખશે; અને (ii) આવા ઓળખાયેલા પગિડયા માછીમારો 
સાથે પરામશર્ કરીને આિજિવકા સધુારણા યોજના તૈયાર કરવાના ઉ ેશ માટે ઓળખાયેલા 
પગિડયા માછીમારો પર થયેલી કોઇ પણ આિજિવકા અસરનુ ંઆકલન કરવા માટે હાલ 
ચાલી રહલેા ગણુા મક અ યાસો પર સીજીપીએલને યોગ્ય રીતે સલાહ આપશે. ADB ગણુા મક 
અ યાસો અને તેના પિરણામો માટે ટીઓઆર પરૂો પાડશે અને સીઆરપીને તેની સમીક્ષા અને 
િટ પણી માટે કહશેે. 
 

(f) ADB ડ્રા ટ આિજિવકા સધુારણા યોજનાને નક્કી કરતા અને તેનો અમલ કરતા પહલેા ં
સીઆરપીને તેની સમીક્ષા અને િટ પણી માટે મોકલશે. 
 

(g) આિજિવકા સધુારણા યોજનાની સમીક્ષા ADB માટે વતતં્ર િન ણાત ારા કરાવવાની રહશેે. 
 

(મેનેજમે ટના ઉપચારક પગલાનંા સપંણૂર્ લખાણ માટે પિરિશ ટ 1 જુઓ.) 
 
 
 

21. અ પુાલન સાથેના સીઆરપીના તારણો કાયા મક માકં 2. એનઆઈઓ અહવેાલ – 
કાયાર્ મક સામગ્રી (a)-(c). એનઆઈઓએ 2016 15  મા ં તેનો અહવેાલ પરૂો કય  છે અને 
સીઆરપીએ તેના પર િટ પણીઓ કરી છે. અ યાસના ઉ ેશો આ પ્રમાણે હતા : (i) િડ ચા  
મખુમાથંી થમર્લ િવકે્ષપ થાિપત કરવા, (ii) પ્ર યક્ષ માપન ારા ઠંડા પાણીના પ્રવાહને કારણે 
બા પ્રવાહ ચેનલમા ંઅને તેની આસપાસ તાપમાનની  િભ તા થાિપત કરવા માટે, અને (iii) 
કે્ષત્રના મોનીટરીંગ ારા મોડેલની કાયાર્ મક પ િતની પિુ ટ કરવા માટે. અ યાસ પરથી િન કષર્ 
કાઢવામા ંઆવે છે કે એિપ્રલ 2015 દરિમયાન બા પ્રવાહ ચેનલના મખુની ફરતે આશરે 600 
મીટરના અંતરે નજીકના તાપમાન પ્રા ત થયુ ંછે. અ યાસ પરથી એ પણ િન કષર્ કાઢવામા ંઆવે 
છે કે દિરયાઇ પિરિ થિત પર આનો કોઈ પ્રભાવ નથી પડતો. સીઆરપી આ અ યાસની પ ધિત 
અને તેના પિરણામો અંગે ગભંીર અનામત ધરાવે છે અને સીઆરપીના પ્રથમ વાિષર્ક મોનીટરીંગ 
અહવેાલના ફકરા 19 મા ં તેની િટ પણીઓનો સારાશં પ્ર તતુ કય  છે. અ યાસના પિરણામો, 
આસપાસના તાપમાનની અચોક્કસ યાખ્યા પરથી મળે છે અને અ યાસનો ડેટા દશાર્વે છે કે 1oC 
                                                 
15  નેશનલ ઇ ટીટ ટુ ઓફ ઓશનોલોજી 2016 મોડેલનો માળખાકીય અ યાસ અને ચોમાસા પહલેાના સમયગાળા દરિમયાન મુ દ્રાના કો ટલ 
પાણીનુ ંસીજીપીએલમાથંી િવસિ ત થતુ ંક ડે સર કલૂીંગ પાણીનુ ંમોનીટરીંગ http://tatapower.om/cgpl-mundra/pdf/NIO-report.pdf 

અહી ઉપલ ધ છે. 
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સધુી તાપમાનના ફેરફાર ચેનલના મખુથી મોઢવા િકનારાઓ સાથે પિ મ િદશામા ં2 િક.મી. સધુી 
અનભુવી શકાય છે. આમ અ યાસમા ંતારણ કઢાયેલા બા પ્રવાહ ચેનલના મખુથી 600 મીટરની 
તલુનામા ંતાપમાનની અસરો વધારે હોઈ શકે છે. સૌથી મહ વની બાબત એ છે કે, એનઆઈઓના 
અહવેાલમા ંન ધવામા ંઆવેલા ગાિણિતક મોડેિલંગ તાપમાન વલયના ફેલાવાનુ ંયોગ્ય રીતે વણર્ન 
કરતા નથી. યા ંસધુી ઉ ત તાપમાન સાથે પાણી ચેનલના મખુ સધુી પહ ચે યા ંસધુી પ્ર તતુ 
મોડેલના પિરણામો ચેનલની આસપાસ તાપમાનનુ ં  પિરવહન દશાર્વતા નથી. આ રીતે, મોડલ 
બા પ્રવાહ ચેનલની પિ મ તરફ ત્રગડી બદંર અને મોઢવા િકનારાઓની નજીકના િવ તારોમા ં
અસરોને માપવામા ં િન ફળ જાય છે. આ જ સમયે, તાપમાનની અસરોને માપવા માટે આ 
િવ તારોમા ંઅપરૂતા માપન પોઇ ટ ઉપલ ધ છે. સીઆરપી એ દિરયાઇ અસરની આકારણી અંગેની 
પ િત પર પણ િનરીક્ષણ કયુર્ં હત ુ.ં (સીઆરપીનો પ્રથમ વાિષર્ક મોિનટિરંગ િરપોટર્નો ફકરો 20 
જુઓ.) 
22. સીઆરપી ારા આપવામા ંઆવેલી િટ પણીઓના અનસુધંાનમા,ં સીઆરપી અને ADB ના 
ટેિક્નકલ િન ણાતોએ વધારાના મોનીટરીંગ અને માપન માટે એક પ્રોગ્રામ તૈયાર કય  હતો,  
આગળ પ ટ કરાશે. (I) પાણીના િવસ નને ઠંડુ કરવાના પિરણામે ઉ ચ તાપમાનના િવ તારની 
સીમા, અને (ii) નજીકના દિરયાઈ પયાર્વરણ પર થતી ઇકોલોજીકલ અસરો. વધારાના 
મોનીટરીંગનો અવકાશ સહયોગી પ્રય નોમા ંતૈયાર કરવામા ંઆ યો હતો અને ADB ારા નવે બર 
2016 મા ંસીઆરપીને સપુરત કરેલ ટેિક્નકલ ન ધમા ં 'સીજીપીએલ લા ટની આગળ તટવતીર્ય 
પાણીમા ંપ્ર તાિવત થમર્લ અને ઇકોલોજીકલ મોિનટિરંગ' નો સમાવેશ થતો હતો, મા ંસમીક્ષા 
અને િટ પણીઓ માટે વધારાના થમર્લ અને ઇકોલોજીકલ મોિનટિરંગ તેમજ માપનનુ ંવણર્ન કરાયુ ં
હત ુ.ં યાર બાદ તરત જ, સીજીપીએલ એ એનઆઈઓના િન ણાતો અને ADB અને સીઆરપીના 
િન ણાતો સાથે ચચાર્ઓ કરી અને બીજા રાઉ ડની િવનતંી કરી,  માચર્ 2017 મા ંયોજાયો હતો. 
કમનસીબે, સીઆરપીને ADB મેનેજમે ટ ારા અને સીજીપીએલ ારા તેના મોનીટરીંગ િમશન 
દરિમયાન જાણ કરવામા ંઆવી કે સીજીપીએલ કોઈ વધારાની માિહતી એકિત્રત કરવા અને માપન 
માટે તૈયાર ન હત ુ.ં સીજીપીએલ એ સીઆરપીને માિહતી આપી કે, એનઆઇઓના અ યાસની 
પણૂાર્વતૃી સાથે, પણૂર્ થયેલી અસરોના મ ૂ યાકંનો સાથે સબંિંધત તેની જવાબદારીઓ પર િવચારણા 
કરે છે. સીજીપીએલનો દૃિ ટકોણ એ છે કે પયાર્ ત પરુાવા છે કે બા પ્રવાહની ચેનલના ઉ ચ 
તાપમાનની દિરયાઈ જીવિવજ્ઞાન પર કોઈ અસર થતી નથી. વધમુા ંસીજીપીએલ એ સીઆરપીને 
તેના મોનીટરીંગ િમશન દરિમયાન માિહતી આપી હતી કે તે મિહનામા ંએક વખત ચેનલના મખુ 
પર તાપમાનનુ ં મોનીટરીંગ કરે છે, સે દ્રીય પદાથ નુ ં મોનીટરીંગ કરે છે અને ચેનલમા ં એક 
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પ્રાયોિગક માછલી પકડવાના કાયર્ક્રમ સાથે જોડાયેલ ુછે. જો કે, ADB મેનેજમે ટ ારા સીઆરપીને 
જાણ કરવામા ંઆવી હતી કે સીજીપીએલ આ મોિનટિરંગ માિહતીને સીઆરપી સાથે વહચવા માટે 
તૈયાર નથી, કેમ કે સીજીપીએલ આને તેમની જવાબદારીના ભાગ પે ગણતુ ંનથી. 
  
23. વચા લત તાપમાન મોનીટર ગ ઉપકરણ – યા (d). સીજીપીએલ ારા બા પ્રવાહ 
ચેનલના વાયર પર વચાિલત તાપમાન મોનીટરીંગ ઉપકરણ થાિપત કરાયુ ંછે,  પ્રવેશ ાર પર 
જાહરે માિહતી બોડર્મા ંમાપનના પિરણામો પ્રદિશર્ત કરે છે. 
 
24. આ િવકા ધુારણા યોજના – યા સામ ી (e)-(f). સીઆરપી એ 2016 મા ંઆજીિવકા 
સધુારણા યોજનાની પરેખા મેળવી હતી,  િસ ાતંમા ંસારી રીતે તૈયાર થઈ હતી. સીઆરપીએ 
આજીિવકા સધુારણા યોજનાની પરેખા પર તેની િટ પણીઓ રજુ કરી હતી અને સીઆરપીના 
પ્રથમ વાિષર્ક મોિનટિરંગ અહવેાલ ારા િનરીક્ષણો કરવામા ંઆ યા હતા. 16  સીઆરપીના પ્રથમ 
વાિષર્ક મોનીટરીંગ અહવેાલમા ંનીચે જણાવેલી સીઆરપીની ત્રણ િચંતાઓ છે.  
 

(i)  આજીિવકા સધુારણા યોજનાની પરેખામા ં 24 પગિડયાઓનુ ં િન પણ કરવામા ં
આ યુ ંછે,  િનયિમતપણે બા પ્રવાહની સીમાઓમા ંરહીને માછીમારી કરે છે અને 
તેઓને બા પ્રવાહ ચૅનલની આસપાસના 1.5 િકલોમીટરના િવ તારના સવેર્ક્ષણના 
આધારે ઓળખી કાઢવામા ંઆ યા હતા, એવુ ંમાનવામા ંઆવે છે કે ચેનલની અસર 
1.5 િકલોમીટર પરુતી મયાર્િદત રહશેે. સીઆરપીનો દ્રિ ટકોણ એ છે કે આ અસરનો 
િવ તાર કદાચ 1.5 િકલોમીટરની ધારણા કરતા વધારે હોઈ શકે છે,  વધારાના 
પ્રવાહો તરીકે છે, ની એનઆઈઓના અ યાસ દરિમયાન ગણના કરવામા ંઆવી 
નથી અને તે કદાચ મોઢવા િકનારા પરના તાપમાનમા ંપિરણમે છે. (ફકરો 22 
જુઓ.) જો વધારાના તાપમાનના પગલાથંી એવુ ંજણાય કે યા ંઅસર છે, તો આ 
િવ તારોમા ંપગિડયાઓ િનયિમત રીતે માછીમારી કરે છે તે જાણવા માટે વધારાના 
સવેર્ક્ષણો હાથ ધરવા જોઈએ, યારબાદ વળતર મેળવવા માટે તેઓનો પગિડયાના 
જૂથમા ંસમાવેશ કરવો જોઈએ.  

 

                                                 
16 સીપીઆરનો પ્રથમ મોનીટરીંગ અહવેાલનો ફકરો 24 જુઓ.  
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(ii) આજીિવકા સધુારણા યોજના 2012-2016ના સમયગાળા માટે વળતર પરંુૂ પાડે છે. 
સીઆરપીનો દ્રિ ટકોણ એ છે કે આ સમયગાળા દરિમયાન ચકૂવવામા ંઆવેલા 
વળતર ઉપરાતં, િવકાસ અંગેના પગલાઓંના કાયર્ક્રમોને આજીિવકા સધુારણા 
યોજનામા ં સમાિવ ટ કરવાની જ ર છે,  પગિડયાઓને ટેકો પરૂો પાડશે થી 
કરીને તેઓ માછીમારીના અનભુવની સાથે સાથે વધારાની આવક પણ વળતર 
વ પે પ્રા ત કરશે. 

 
(iii) સીઆરપીનો દૃિ ટકોણ એ છે કે 24 પગિડયાઓના નામો સીજીપીએલની વેબસાઇટ 

(અને કદાચ ADB વેબસાઇટ) પર પો ટ કરવા જોઈએ અને આ પગિડયાઓને કેવી 
રીતે પસદં કરવામા ંઆ યા તે અંગેની પ િત પણ સમજાવી જોઈએ. 

 
25. સીઆરપીને જાણ કરવામા ંઆવી હતી કે ADB અને સીઆરપીના િન ણાતો ારા પ્ર તાિવત 
કોઈપણ વધારાના માપન અને અસરનુ ં મ ૂ યાકંન કરવા માટે સીજીપીએલ તૈયાર ન હત ુ,ં તો 
સીઆરપી એવુ ંતારણ ન કાઢી શકે કે તમામ અસરગ્ર ત પગિડયાઓ ઓળખી કાઢવામા ંઆ યા છે 
અને તેમને પરુતા પ્રમાણમા ંવળતર આપવામા ંઆ યુ ં છે. (ફકરો 23. જુઓ) વધારાના માપન 
અથવા અ ય વૈકિ પક આકારણી હાથ ધરવામા ંઆ યા પછી જ, િનિ ત થશે કે અસરનુ ં કે્ષત્ર 
એનઆઈઓના અ યાસમા ંઓળખાયેલા પિરમાણો સધુી મયાર્િદત છે. સીઆરપી એ તેના પ્રથમ 
વાિષર્ક મોિનટિરંગ અહવેાલ દરિમયાન ઓળખી કાઢેલા 24 પગિડયાઓ માટે વળતર ચકૂવણી 
અમલમા ંમકૂવાની દરખા ત કરી હતી, પરંત ુ તે વધારાના પગિડયાઓને લાગ ુપડે છે કે કેમ તે 
નક્કી કરવા માટે એકિત્રત કરાયેલી વધારાની મોનીટરીંગ માિહતી અને માપન પર આધાર રાખે 
છે. આવી એકિત્રત કરાયેલી વધારાની મોનીટરીંગ માિહતી અને માપન વગર અસરગ્ર ત લોકો 
માટે પિરણામી આકારણી કરી શકાતી નથી.  
 
26. સીઆરપી એ ADB મેનેજમે ટ ારા સધુારેલી "ઓળખાયેલા પગિડયા માછીમારો માટે 
આજીિવકા સધુારણા યોજના" (એિપ્રલ 2017 ના રોજ) પ્રા ત કરી છે. 17 આ સધુારેલી યોજનામા ં
લાનની પરેખા અંગેની જોગવાઈનો સમાવેશ થયો છે, પરંત ુઅ યમા ં િવકાસના પગલા ંમાટે 
લાબંા ગાળાના કાયર્ક્રમ પરનો ફકરો ઉમેરાયો છે. સધુારેલી યોજના કાયર્ક્રમોમા ં બે ઝીંગા ઉછેર 

                                                 
17 એિપ્રલ 2017 મા ં વદીપ ારા કો ટલ ગજુરાત પાવર િલિમટેડને મોકલાયેલા ઓળખી કાઢવામા ંઆવેલા પગિડયા માછીમારો માટે આજીિવકા 
સધુાર યોજના  https://www.tatapower.com/pdf/cgpl-mundra/livelihood-improvement-plan.pdf. પર ઉપલ ધ છે. 
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ફામર્ની ઓળખ આપે છે  અસરગ્ર ત પગિડયાઓને લાબંા ગાળાની સહાય પરૂી પાડશે. ઝીંગા 
ઉછેરને ઇિક્વટી રોકાણો તરીકે થાપવામા ંઆવશે યા ંમોઢવા અને ત્રગડી ગામોના વીડીએસીના 
તમામ સ યો ઇિક્વટી શેસર્ મેળવી શકશે. સીજીપીએલ ઝીંગા ફામર્મા ંમડૂી રોકાણ કરશે. ઝીંગા ફામર્ 
બે વીડીએસી ારા ચલાવવામા ંઆવે છે; અને જો ઝીંગા ફામર્ નફાકારક નીવડશે, તો તે સમયે, 
તમામ ઇિક્વટી માિલકોને તેનો લાભઅંશ મળી શકે છે. સીજીપીએલ ારા પરૂી પાડવામા ંઆવેલી 
માિહતી પ્રમાણે જો ઇિક્વટી માિલકોની સખં્યા મોટી હશે તો બે ઝીંગા ફામર્માનંા દરેકમા ં 100 થી 
વધ ુઇિક્વટી માિલકો હશે અને ઝીંગા ઉછેર ફામર્ ખબૂ નફાકારક બનશે તો પણ દરેક માિલકના 
લાભઅંશ નાના રહશેે. પ્ર યેક પગિડયાઓને મળતા લાબઅંંશની ચકૂવણી અંદા  વાિષર્ક 32,000 
િપયા હશે,  પગિડયાઓ માટે આવક નકુશાન તરીકે અંદાજ કરવામા ંઆવી છે. આ ઝીંગા ફામર્ 
માત્ર અમકુ મજુરોને અને પગિડયાઓને રોજગાર આપશે ની આ થાન માટે પસદંગી થઇ ન 
હોય. 
 
27. ઝીંગા ફામર્મા ં ઇિક્વટી ભાગીદારી િસવાય, સધુારેલી આજીિવકા યોજના દશાર્વે છે કે 
"માછીયારા લોકો સબિસડી પ્રા ત કરે છે ના માટે તેઓ હકદાર છે તેની ખાતરી કરવા માટે  
સીજીપીએલ સરકારી એજ સીઓ સાથે મળીને કામ કરવા માટે પ્રિતબ  છે, પરંત ુજાગ કતાના 
અભાવને લીધે તેનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવતો નથી. સરકારી એજ સીઓ ારા સીજીપીએલ અને 
વીડીએસી ારા અપાતા લાભોમા ં (i) માછીમારી માટેની જાળીઓ, (i) ઇ યલેુશન બોક્સ, (iii) 
સાયકલ, અને (iv) વજન કાટંા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.”18 

 
28. સીઆરપીનુ ંઆજીિવકા સધુારણા યોજનાની અમલીકરણની િ થિત પરનુ ંમોિનટિરંગ િમશન 
સીજીપીએલ મેનેજમે ટ અને વળતર મેળવવા માટે હકદાર 24 પગિડયા એમ બ ે ારા સિંક્ષ ત 
કરવામા ંઆ યુ ંછે, પ્રોગ્રામના અમલીકરણથી વીડીએસી અને એનજીઓ પ્રભાિવત થયા છે. બધા 
પક્ષોએ સમથર્ન આ યુ ંહત ુ ં કે સપંણૂર્ વળતર ચકૂવવામા ંઆ યુ ંછે, અંશતઃ રોકડમા ંઅને અંશતઃ 
સાધન (માછીમારીની જાળી) તરીકે પગિડયાઓ સમંત થયા છે. વધમુા,ં હે થ ફંડમાથંી બે 
પિરવારોને ચકૂવણી કરવામા ંઆવી છે. સીઆરપી 2012 થી 2016 ના સમયગાળા માટે આજીિવકા 
સધુારણા યોજના અંતગર્ત સમયસર વળતર ચકુવણી અંગેના અમલીકરણ િવષે ન ધ કરે છે અને 
આ વળતરની ચકુવણી સાવચેતીપવૂર્ક અમલીકરણ માટે આપવામા ંઆવેલા યાનની કદર કરે છે 
 આજીિવકા સધુારણા યોજના હઠેળ ન ધાયેલા છે અને મોનીટરીંગ િમશનની બેઠકો દરિમયાન 

                                                 
18 ટનોટ 17, પેજ 15. 
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તેની પિુ ટ મળી છે. સીઆરપીએલ અને ADB ટાફ તથા મેનેજમે ટ બ ેને અિભનદંન આપવા 
માટે સીઆરપી ઇરછા યક્ત કરે છે, ને 2012-2016 ના સમયગાળા દરિમયાન 24 પગિડયાઓને 
ઝડપી અને યોગ્ય વળતર ચકુવણી માટે ટેકો પરૂો પાડયો છે. 

 

 
29. 2012-2016 સમયગાળા દરિમયાન 24 પગિડયાઓ માટે થયેલા વળતર કાયર્ક્રમના 
િનણાર્યક અમલીકરણ પ્ર યે સીઆરપી ખશુ છે, જયારે સીઆરપીની બે મુ ાઓ પર િચંતા યથાવત 
છે : 
 

(i) એનઆઈઓના અ યાસ ારા અંદાજીત અસરગ્ર ત િવ તારનુ ં કે્ષત્ર મોટંુ હોવાથી 
તમામ અસરગ્ર ત પગિડયાઓને કદાચ ઓળખવામા ં આવી શકે છે. મોઢવા 
િકનારાની રેખાઓ પર પણ અસર થઇ શકે છે કારણ કે એનઆઈઓના અ યયનમા ં
તેના મોડેલમા ંપા   અસરોનો સમાવેશ થતો નથી. શુ ંમોઢવા િકનારાઓ સાથે 
તાપમાન પર અસર થાય છે કે તે અંગેના માત્ર વધારાના મોનીટરીંગ અને માપદંડ 
બતાવશે. જોકે, સીઆરપીને જાણ કરવામા ંઆવી હતી કે સીજીપીએલને ADB ારા 
ભડંોળ પરંુૂ પાડવામા ંઆવશે તો પણ તે વધારાના મોનીટરીંગ અને માપદંડ હાથ 
ધરશે નહીં. અને, 

આકૃિત ૩ : સીપીઆરની અસરગ્ર ત યિક્તઓ સાથેની મલુાકાત 

 

 
 

ોત :અનપુાલન સમીક્ષા પેનલની 
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(ii) આજીિવકા સધુારણા યોજના લાબંા ગાળાની િવકાસ પ્રવિૃ  માટે ટેકો પરૂો પાડતી 

નથી,  પગિડયાઓને િવસ ન ચેનલની અસરના કારણે પગિડયા માછીમારીની 
ઓછી ઉપજથી થતી આવકની તલુનામા ંઆવક મેળવવા માટે સક્ષમ બનાવશે. 
સધુરેલી આજીિવકા સધુારણા યોજનામા ંમોઢવા અને ત્રગડી ગામો માટે ઝીંગા ઉછેર 
ફામર્નુ ંઆયોજન લાબંા ગાળાના િવકાસ કાયર્ક્રમ હઠેળ રજૂ કરવામા ંઆવે છે. પરંત ુ
આ ઝીંગા ઉછેર ફામર્ પગિડયાઓ માટે રોજગારની તકો પરૂી પાડશે નહી. પરંત ુ
પગિડયાઓ માટે એક માત્ર લાભ એ છે કે જો ઝીંગા ઉછેર ફામર્ નફાકારક બનશે 
અને જો લાભઅંશની ચકુવણી અિધકૃત રહશેે તો ઝીંગા ઉછેર ફામર્મા ંરહલેા તમામ 
ઇિક્વટી ધારકોને તેનો લાભ મળશે. કારણ કે તમામ વીડીએસી સ યો ઇિક્વટી 
માિલકો બનશે અને દરેક ગામમા ં 100 થી વધ ુસ યો હશે, પરંત ુજો ઝીંગા ઉછેર 
ફામર્ નફાકારક નીવડશે તો પણ પ્ર યેક પગિડયાઓને થતા લાભઅંશની ચકુવણી 
ઓછી રહશેે. મોટી સખં્યામા ં ઇિક્વટી માિલકોને યાનમા ં લેતા દરેક ઇિક્વટી 
માિલકને ચકૂવવામા ંઆવેલા લાભઅંશની ચકૂવણી આજીિવકા સધુારણા યોજનાની 
પરેખાની ધારણા મજુબ રહશેે તેવુ ં શક્ય નથી, કારણ કે િવસ ન ચેનલની 
અસરોના પિરણામે પગિડયા ારા વાિષર્ક આવકમા ંઘટાડો ન ધાયો છે. સીઆરપી 
એ ઓળખી કાઢયુ ંછે કે અમયાર્િદત સમય માટે પગિડયાઓને વાિષર્ક વળતર માટે 
સીજીપીએલને ચકૂવણી કરવાનુ ંચાલ ુ રાખવા માટે કહવેામા ંઆવતુ ંનથી. પરંત ુ
એક આજીિવકા કાયર્ક્રમ છે,  ઓછી માછલીની ઉપજ માટે પગડીયાઓને વળતર 
આપે છે, લાબંા ગાળાના િવકાસ કાયર્ક્રમની જ ર છે,  પગડીયાઓને કમાણી માટે 
સક્ષમ બનાવશે તે સમયે રકમનુ ંમુ ય નકુશાન થયેલી રકમ કરતા ઘણુ ંવધ ુહશે. 
તે ઉ ે ય પ્રા ત કરવા માટે, એક કાયર્ક્રમની રચના કરવાની જ ર છે  પગિડયાઓ 
(અથવા ઓછામા ંઓછી એક કે મા ંપગિડયાનો આગવી રીતે સમાવેશ કરવામા ં
આવશે) માટે તૈયાર કરવામા ંઆવશે,  તેમને સપંણૂર્ ટેકો પરૂો પાડશે, સપોટર્ 
આપશે, ઉદાહરણ તરીકે, માઇક્રોકે્રિડટ અથવા અ ય તાલીમ અને િવકાસના પગલા ં
ારા તેઓને સક્ષમ બનાવામા ં આવશે થી તેઓ માછીમારીના કામને વધ ુ
અસરકારક રીતે ચલાવી શકશે, (અને આમ વધ ુ આવક પ્રા ત થશે) અથવા 
વૈકિ પક રોજગાર કમાણીની તકો ઉભી થશે. માત્ર ઇિક્વટી ભાગીદારી યોજનાથી આ 
ઉ ેશ પ્રા ત કરી શકાય નહી.  
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30. અ પુાલન સાથેના સીઆરપીના િન કષણ કાયા મક માકં 2. સીઆરપીને લાગે છે કે 
કાયાર્ મક ક્રમાકં 2 આંિશક પે તેના પાલન હઠેળ છે. સપંણૂર્ પાલન સધુી પહ ચવા માટે નીચેના 
પગલાઓં લેવાની જ ર છે :  
 

(i) એનઆઈઓ અ યાસ માટે પગલાઓ અનસુરો  ADB ારા રજુ કરવામા ંઆ યા 
છે અને સીઆરપી સાથે તેની સમંિત હોય અને બા પ્રવાહ ચેનલમાથંી થતા 
પાણીના િવસ નને લીધે થતી વધારાના િવ તારોમા ં તેની અસર છે કે નહીં તે 
જાણવા માટે પગલાઓનો અમલ કરવાની જ ર છે, 

(ii) જો વધારાના િવ તારોમા ં તેની અસર હોય, તો અસર માટે આ વધારાના 
િવ તારોમા ંપગિડયાઓ સિક્રય છે કે કેમ તે થાિપત કરવા માટે સવેર્ક્ષણની જ ર 
છે, અને 

 

(iii) આિજિવકા સધુારણા યોજનાને પરૂક આવો એક િવકાસશીલ કાયર્ક્રમ હોવો જોઇએ 
થી તેઓ સમય જતા તેમની આવક કમાણી તકો સધુારી શકે. કાયર્ક્રમ ઘટકો 
યાખ્યાિયત કરવા, લ યાકંો િનધાર્િરત કરવા અને પ્રગિત પર નજર રાખવી જ રી 
છે. 

 

C. લજ ટમે ટ અને િનકાલ 
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31. યા માકં 3 સાથે પાલન ગેના સીઆરપીના તારણો. સીઆરપીના પાલનના સમીક્ષા 
અહવેાલમા ંજાણવા મ યુ ંછે કે સીજીપીએલ એ લોખડંના સદંભર્મા ંજ રી પાણીની ગણુવ ાના ધોરણો 
જાળવી રાખવા માટે ઠંડા પાણીના િડ ચા  ારા મદંનનુ ંકામ કરે છે. 19 પાલન િનરીક્ષણ કામગીરીના 
સમયે, સીઆરપી એ સીજીપીએલ સાથે સહમત થઈ હતી કે લોખડંયકુ્ત કચરાનો િનકાલ િડ ચા  

ચેનલમા ંકરવામા ંઆવશે નહીં, પરંત ુસીજીપીએલ એ િવપરીત અિભસરણ રદ લાઈનમાથંી કચરાની 
લાઈનને અલગ કરશે અને તેને આ છાિદત તળાવ સાથે જોડાશે, દિરયામા ં કચરાના િનકાલને દૂર 

કરશે. આ િવક પ સીજીપીએલ ારા અશક્ય જણાયો છે કારણ કે ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ 
(જીપીસીબી) લોખડંયકુત કચરાને આ છાિદત તળાવમા ં િનકાલ કરવાની મજૂંરી આપતુ ં નથી. 
સીઆરપી એ તેની બીજી દેખરેખ કામગીરી દરિમયાન ફરીથી જીપીસીબી સાથે બેઠક યોજી હતી અને 

જણાવવામા ં આ યુ ં હત ુ ં કે પ્રો ક્ટની િડસેિલનાઇઝેશન સિુવધા ારા િડ ચા  કરવામા ં આવતો 
લોખડંયકુ્ત કચરો એ રા ટ્રીય પયાર્વરણીય કાયદાઓ અને િનયમો હઠેળ રસાયણો અથવા જોખમી 
                                                 
19 ટનોટ 10, ફકરા 67 અને 68.  

અ પુાલનની થિતઃ આ િરપોટર્ના સમયે, ADB આ પગલાનંા અનપુાલનમા ંનથી. 
 
મેનેજમે ટની કાયયોજના નબંર 3: લજ ટમે ટ અને િનકાલ પર સીઆરપીના તારણોના 
સદંભમા ંADB ુ ંબનઅ પુાલન સબંોધવાના પગલા1ં 

 
(a) આ સમ યા (િડસે બર 2013મા)ં શોધાઈ હતી માટે, િડિમનરલાઇઝેશન લા ટમાથંી 

આયનર્ ધરાવતા લજને સેિગ્રગેટ કરવા માટે પયાર્વરણની દૃિ ટએ સલામત હોય તેવા 
ર તા શોધવા માટે ADB એ સીજીપીએલ સાથે જોડાણ કયુર્ં છે. લજના સેિગ્રગેશન અને 
તેના િનકાલ માટેના િવક પો અ યારે ટેકનીકલ મ ૂ યાકંન હઠેળ છે. 

 

િવક પોના ટેકનીકલ મ ૂ યાકંન પણૂર્ થયા બાદ, ADB પસદંગીનો િવક પ નક્કી કરતા 
પહલેા ંપસદંગીના િવક પ અંગે સીઆરપી સાથે પરામશર્ કરશે. 

 
(b) લજ ટ્રીટમે ટ અને િનકાલ પગલાનંો અમલ કરો અને આયનર્ ધરાવતા લજને દિરયાના 

પાણીમા ંિડસચા  કરવાનુ ંબધં કરો.. 
 

(મેનેજમે ટની ઉપચારક કાયર્યોજનાના સપંણૂર્ લખાણ માટે પિરિશ ટ 1 જુઓ.) 
 



22 
 

 

કચરા તરીકે વગીર્કૃત નથી. તેથી, િડ ચા  માગર્મા ં લોખડંયકુ્ત કચરાના િનકાલની મજૂંરી છે. 

તદનસુાર, સીઆરપીએ આ કાયર્ િવષયને બધં કરવાનો િનણર્ય કય . 

32. યા માકં 3. સાથેના પાલન ગે સીઆરપી ુ ંિન કષ. કાયર્ િવષય બધં છે. 
 

D. લુભતા િતબધંો 
 

 

 
 
 
 

અનપુાલનની િ થિત :  ADB આ કાય મા ંસપંણૂર્ રીતે અનપુાલન હઠેળ છે. 
 
મેનેજમે ટની કાયયોજના નબંર 4: લુભતા િતબધંો પર સીઆરપીના તારણોના સદંભમા ં
ADB ુ ંબનઅ પુાલન સબંોધવાના પગલા1ં 

  

a) સીઆપીના તારણો બાદ, ADB ની તપાસો સચૂવે છે કે, સીજીપીએલ ારા લેવામા ં
આવેલા પગલા ં (અસરગ્ર તોને ઓળખવા અને તેમની સાથે પરામશર્ તેમજ આવા 
ઉપયોગ પ્રિતબધંોની અસરો ઉકેલવા માટે લીધેલા પગલા ં સિહત) ત્રગાડી બદંરના 
ઉપયોગ પ્રિતબધંોની અસરોને યોગ્ય રીતે ઉકેલે છે. ADB આ તારણો સીઆરપીને તેની 
સમીક્ષા અને િટ પણીઓ માટે મોકલશે. 

 
b) સલુભતા પ્રિતબધંો અંગે ADB ના તારણોને થાિનક ભાષામા ંઅનવુાિદત કરવામા ંઆવશે 

સબંિંધત િહતધારકો સાથે પરામશર્ કરવામા ંઆવશે. 
 

c) ADB ના તારણો પર સીઆરપીના મતં યોને આધારે,  જો કોઇ વધ ુપગલાનંી આવ યકતા 
હોય તો, આવા પગલા ંADB ારા નક્કી કરવામા ંઆવશે. ADB આવા   પગલાં નો  
અમલ  સુ િન િ ત  ક ર શે . 

 
d) ચોમાસા દરિમયાન અવરોધ વગર ઉપયોગ માટે ત્રગાડી બદંર તરફના એક્સેસ રોડની 

સપાટી ગણુવ ા જાળવવામા ંઆવશે. 
 

(મેનેજમે ટની ઉપચારક કાયર્યોજનાના સપંણૂર્ લખાણ માટે પિરિશ ટ 1 જુઓ.) 
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33. યા માકં 4 સાથે પાલન ગેના સીઆરપીના તારણો. પ્રથમ સીઆરપી વાિષર્ક દેખરેખ 

અહવેાલ,  સપંણૂર્ પાલનમા ંઆ કાયર્ િવષયને માનવામા ંઆવે છે, તે મજુબ વતર્માન તરે સેવાઓ 

(એટલે કે પીવાના પાણી, આરોગ્ય અને િશક્ષણ સેવાઓ) ને પરૂી પાડવામા ં આવે છે. ત્રાગાદી 
સમદુાયના પયાર્ ત તરે માછીમારો અને માગર્ની સપાટી પયાર્ ત રીતે જાળવી રાખવામા ંઆવે છે. 

સીઆરપીએ સમદુાયની મલુાકાત લીધી અને સખં્યાબધં પિરવારો સાથે વાત કરી. સીઆરપી એ 

એનજીઓ સાથે પણ મલુાકાત લીધી હતી  સીજીપીએલ ારા સામાિજક સેવાઓના પ્રોગ્રામના 
અમલીકરણ સાથે આિવ ટ કરવામા ં આવે છે. સીઆરપી (CRP) એ વધતા મસુાફરીના સમયની 
ભરપાઈ માટે સામાિજક સેવાઓને પયાર્ ત શોધી કાઢ ુ ંછે,  સમદુાયને લાબંા પ્રવેશ માગર્થી પિરણમે 

છે. સીઆરપી એ વીકાયર્ િ થિતમા ંપ્રવેશ માગર્ શોધી કાઢયો છે થી સમદુાય વાહનની મસુાફરી કરી 
શકે. પિરવારો કે મણે સીઆરપી ારા સમદુાય ખાતેની મલુાકાત દરિમયાન સપંકર્  કય  હતો તે વાત 

પિુ ટ કરી હતી કે સીજીપીએલ એ માછીમારીના સમય દરિમયાન સમદુાય ખાતે વસતા માછીમાર 

પિરવારોને અનેક સેવાઓ પરૂી પાડે છે અને તેમની પ્રશશંા યક્ત કરી છે. 

 

 
 

34. યા માકં 4 સાથેના પાલન પર સીઆરપી ુ ં િન કષ. આ કાયર્ િવષય સપંણૂર્પણે તેની સાથે 

પાલન કરે છે. 

 
E.  પ રવેશી હવા ણુવ ા 
 

આકૃિત 4: ત્રાગાદી બદંરના પ્રવેશ માગર્નો ભાગ 

 

ોત : અનપુાલન સમીક્ષા પેનલની કચેરી 
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35. યા ન ં 5 સાથેના પાલન ગેના સીઆરપીના તારણો. ADB એ ટાટા મુદં્રા લા ટના 10 
િક.મી.ની અંદર યાપક હવાની ગણુવ ા, ટેક ઉ સ ન અને મેટ્રોલોજીકલ માપદંડનુ ં િવ લેષણ 
કયુર્ં છે. સીઆરપીએ 10 માચર્ 2017 ના રોજ ADB તતં્રને તેની િટ પણીઓ પ્ર તતુ કરી છે. આ 
અ યાસમા ં યાપક હવાની ગણુવ ા અને ટેક ઉ સ નનો સહસબંધં િવ લેષણ પણ સામેલ છે. 
અ યાસ દશાર્વે છે કે સીજીપીએલ લા ટની આસપાસમા ંPM10 તરોનો ન ધપાત્ર વધારો થયો છે. 
છે લા 10 વષર્ (2006-2015) મા ં ટંુડા અને ત્રાગદી ગામોમા ં PM10 વાિષર્ક સરેરાશ 25% ટલો 
વ યો છે. મોટા કંદગરા માટે, ટકાવારી વધારો 46% ટલો વધારે હતો. સીજીપીએલ લા ટની 
તરત જ પછી આવેલ વાધં ગામ એ તમામ સમય દરિમયાન PM10 ઉ સ ન ારા અને મખુ્ય વે 
સીજીપીએલ લા ટના ફ િુજિટવ ઉ સ ન ોતોમાથંી અને સીજીપીએલ લા ટથી 1.5 km દૂર 
આવેલ અ ય સલંગ્ન ઉ ોગોમાથંી સૌથી સીધુ ંઅસરગ્ર ત છે. જો કે, આ અહવેાલમા ંજણાવાયુ ંછે 
કે PM10 ઉ સ નનો પ્રાથિમક ોત થાિનક ોતો છે અને સીજીપીએલ લા ટ નથી. વાધં ગામ 
માટે સીજીપીએલ કોલસો િવિવધ સમય માટે માપવામા ંઆવેલા PM10 કે દ્રીકરણના 8% -17% 

અ પુાલનની થિતઃ આ િરપોટર્ના સમયે, ADB આ  પગલાંના  આંિશક  અનુપાલનમાં છે  
 

મેનેજમે ટની કાયયોજના નબંર 5: પ રવેશી હવા ણુવ ા પર સીઆરપીના તારણોના સદંભમા ં
ADB ુ ંબનઅ પુાલન સબંોધવાના પગલા ં
  

a) હવા ગણુવ ા મોિનટિરંગ ( મા ં પ્રો ક્ટના એરશેડમા ં તમામ ગામડાઓ ખાતે 10 મોિનટિરંગ 
ટેશ સનો સમાવેશ થાય છે) એિપ્રલ 2014મા ં થાપાવમા ંઆ યુ ંહત ુ ંઅને તે બે વષર્ સધુી ચાલ ુ
રહશેે. 

 

b) વાયુ દૂષણ (PM 10 અને PM2.5) સાથે સંકળાયેલ વા ય અસરોની ચકાસણી માટે ોજે ટની 
આસપાસ ગામોમાં એક અ યાસ હાથ ધરો. 
 

 

c) કણો સદંભર્મા,ં પ્રો ક્ટના એરશેડની અંદર પિરવેશી પીએમ10 તરોમા ં પ્રો ક્ટનુ ં યોગદાન 
સિુનિ ત કરવા માટે ટેકનીકલ અ યાસ હાથ ધરવામા ંઆવશે (ADB સાથે પરામશર્મા ં વતતં્ર 
ક સ ટ ટ ારા હાથ ધરવામા ંઆવશે). 

 

(મેનેજમે ટની ઉપચારક કાયર્યોજનાના સપંણૂર્ લખાણ માટે પિરિશ ટ 1 જુઓ.) 
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વ ચે યોગદાન આપવાની ધારણા છે. ટેક ઉ સ ન માટે, આ અહવેાલમા ંન ધવામા ંઆ યુ ં છે કે 
સીજીપીએલના યોગદાનમા ંએરશેડની રકમ 0.4% -4.9% ટલી નીચી છે. 
 
36. સીઆરપી અસરોના મ ૂ યાકંન માટે લાગ ુપ ધિત સાથે સહમત થાય છે. જો કે, સીઆરપી એ 
માિહતીની નબળી ગણુવ ા િવશે િચંિતત છે કે ના પર મ ૂ યાકંનો આધાિરત છે. અપણૂર્ ડેટા 
ોતને જોતા,ં અ યાસના પિરણામો અિવ સનીય હોઇ શકે છે. અહવેાલ વીકારે છે કે મોટેભાગે 

સ લાયર તરફથી અપરૂતા સમથર્નને કારણે, થિગત નાની બાબતો પરની કલાકદીઠ માિહતી માટે 
ખબૂ ઊંચા સાધનનુ ંડાઉનટાઇમ જોવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં સીજીપીએલ પાસે એક િ -ઉ ણતાવાહક નળી 
અને અ ય િત્ર-ઉ ણતાવાહક નળી ટેક અને અદાણી પાવર િલિમટેડ પાસે 3 િ -ઉ ણતાવાહક નળી 
અને 1 િત્ર-ઉ ણતાવાહક નળી ટેક છે. સીજીપીએલ ારા ટેક કીટ માપાકંન કામગીરી દરિમયાન 
ઘણા ંડાઉનટાઇમ હતા ના કારણે PM10 ડેટા માટે કલાકદીઠ ઉ સ નમા ંમોટા પ્રમાણમા ંઘટાડો 
થયો હતો. સાધનના ડાઉનટાઇમને લીધે, PM10 માટે કલાકદીઠ ઉ સ ન ડેટાની ખબૂ ઊંચી 
ટકાવારી ઉપલ ધ ન હતી. ટેક ઉ સ ન ડેટામા ંતફાવતના ગણુાકંના મ ૂ યમા ંઊંચી વધઘટને 
કારણે, પ્રમાણભતૂ હવાના અસરના મ ૂ યાકંન અ યાસ માટે સરેરાશ ઉ સ ન ડેટા યાનમા ંલેવાવો 
જોઈએ નહીં. સીઆરપીનો મતલબ એ છે કે આવા પ્રમાણભતૂ સહસબંધં અસરનુ ંમ ૂ યાકંન ડેટા 
સાથે કરવામા ંઆવે છે યા ંમોટા પ્રમાણમા ંડેટા તફાવત હોય છે, તે િવ સનીય પિરણામો ઉ પ  
થવાની સભંાવના નથી. 
  
 
37. ડેટા પર યક્ત સબધંોના દૃિ ટકોણમા,ં સીઆરપી ારા એવી િવનતંી કરવામા ંઆવે છે કે 
હવાની ગણુવ ાના અ યાસના પિરણામોને વધ ુચકાસણી કરવાની જ ર છે. વધમુા,ં સીઆરપી 
ન ધે છે કે સીજીપીએલ  કોલસાના યાડર્ અને ટેક્સ એ વાધં, ટંુડા, અને સીજીપીએલ મખુ્ય ાર 
ખાતે િશયાળા અને ચોમાસા પછીના સમય દરિમયાન PM10 કે દ્રીકરણ માટેનો મહ વનો ફાળો છે. 
ઉનાળાની ઋતમુા,ં વાધં ગામ ખાતે PM10 કે દ્રીકરણ લગભગ સમાન છે. આ પિરણામો દશાર્વે છે કે 
પવન અવરોધ િનમાર્ણ થયો છે તે ફ જુીટીવ ઉ સ ન પર થોડી શાિંતની અસર છે. તેથી, ખબૂ જ 
ઊંચા PM10 ઉ સ નથી વાધં ગામના સરંક્ષણ માટે સીજીપીએલ ારા વધારાના ઉપાયના પગલાનંી 
જ ર છે. 
. 
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38. સીઆરપી ન ધે છે કે અ યાસના સારાશંનુ ં થાિનક ભાષામા ંભાષાતંર કરવાની જ ર છે અને 
થાિનક સમદુાયો અને અ ય શેરહો ડરો સાથે વહચવામા ંઆવે છે. દેખરેખ કામગીરીના સમયની 
મ, અ યાસના ંપિરણામો શેરહો ડરો સાથે વહચવામા ંઆ યા નથી અને તેમના મતં યો યાનમા ં

લેવામા ંઆવતા નથી. 
 
39. સીજીપીએલ એ હવાની ગણુવ ાની દેખરેખ રાખવાનુ ંચાલ ુરાખે છે. જો કે, હવાની ગણુવ ાનો 
અ યાસ હવાની ગણુવ ા પર દેખરેખની કામગીરી તેમજ અહવેાલને કેવી રીતે આયોિજત કરવામા ં
આવે તે અંગેની ભલામણ કરે છે. અ યાસમા ંએવો પણ આગ્રહ કરવામા ંઆ યો છે કે હવાની 
ગણુવ ાની દેખરેખ પર તતૃીય પક્ષની વાિષર્ક ઓિડટનુ ંસચંાલન કરવામા ંઆવે છે. સીઆરપી 
સચૂવે છે કે આ ભલામણોને હવાની ગણુવ ાની દેખરેખના સધુારવા માટે યાનમા ંલેવામા ંઆવશે. 
 
40. વધમુા ંસીજીપીએલ એ સીજીપીએલ પાવર લા ટના એરશેડમા ંહવાની ગણુવ ાને સાપેક્ષ 
બેસલાઇન વા યની પ્રોફાઈલનુ ંસચંાલન કયુર્ં છે. 20  સમીક્ષા માટે સીઆરપીમા ં રજૂ કરવામા ં
આવેલા અ યાસમા ંએક બેઝલાઇન અ યાસ છે નો હતે ુ(i) વા ય બેઝલાઇન ડેટા બનાવવો; 
(Ii) 4 વષર્થી ઓછી ઉંમરના બાળકો અને 50 વષર્થી વધ ુઉંમરના પખુ્ત વયના લોકોમા ં સન 
રોગોના પ્રસારનુ ં મ ૂ યાકંન; (Iii) 40 વષર્ અને તેથી વધનુી વ તીમા ં લોકોમા ં રક્તવાહીનીના 
રોગોનો પ્રસાર કરવો; (Iv) મ ૃ ય ુતરફ દોરી ગયેલી લક્ષણોના સભંિવત કારણો સમજવા, અને (v) 
ભિવ યમા,ં નજીકના પાવર લા સના ઉ સ નની વા યની અસરોને માપવા માટે સક્ષમ થવુ.ં 
તેની િડઝાઇનમા,ં આ અ યાસ આમ આરએપીની િક્રયા ન.ં 5 (b) માટે સપંણૂર્પણે જવાબદાર નથી, 
 PM10 અને PM2.5 સબંિંધત વા યની અસરોની ચકાસણી કરવા અ યાસ માટે આવ યક છે. 

આરએપી એ PM2.5 અને PM10 સાથે સકંળાયેલ રોગોને લગતી અસરના મ ૂ યાકંન માટે આવ યક 
છે. અ યાસ પણૂર્ કરવામા ંમખુ્ય વે એક વા ય બેઝલાઇન છે,  એરશેડની બહારના િનયતં્રણ 
જૂથની તલુનામા ં એરશેડની વ તીના વા યની િ થિત પર પરૂા પાડવામા ં આવેલા કેટલાક 
અવલોકનો છે. સીજીપીએલ એ તેને પ્રથમ બેઝલાઇન પણૂર્ કરવુ ંજ રી મા યુ.ં સીજીપીએલનો 
દૃિ ટકોણ છે કે, અનવુતીર્ અ યાસમા ંઅસરોનુ ં મ ૂ યાકંન થવુ ં જોઈએ  5 વષર્મા ં કામચલાઉ 
આયોજન કરવામા ંઆવે છે. 
 

                                                 
20  તાલીમ િરસચર્ ફાઉ ડેશન, 22 જુલાઈ 2016 ના રોજ સીજીપીએલ પાવર લા ટના એરશેડમા ં હવાની ગણુવતાના અથર્મા ંબેસલાઇન હે થ 
પ્રોફાઇલ. 
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41. તેની િટ પણીઓમા,ં સીઆરપી એ ખબૂ જ મયાર્િદત નમનૂાના કદ અંગે િચંતા યક્ત કરી હતી,
ખાસ કરીને બાળકોના સન રોગોના સદંભર્મા.ં 2 િનયતં્રણ ગામડાઓમા ં 2 બાળકોની તલુનામા ં
એરશેડ વાળા ગામોમા ં સન રોગોથી અસરગ્ર ત માત્ર 14 બાળકોની ઓળખ થઈ હતી. સન 
રોગો ારા અસરગ્ર ત ઓળખાયેલ 14 બાળકો પૈકી, માત્ર 7 બાળકોની તબીબી તપાસ કરવામા ં
આવી હતી. આ નમનૂાનુ ંકદ ખબૂ જ નાનુ ંછે અને મજબતૂ તારણોને દોરે છે અને એક બેઝલાઇન 
થાિપત કરે છે. PM10 અને PM-2.5 ના ઉ ત તરોની સૌથી વધ ુતા કાિલક વા ય અસર યવુાન 
અને વ ૃ  લોકોમા ં સન રોગોના કારણે આ અિન છનીય છે. ખબૂ નાના નમનૂાનુ ં કદ એ 
વા યની બેઝલાઇન તરીકે અ યાસની ઉપયોગીતાને મયાર્િદત કરશે અને એરશેડની બહાર 
રહતેા િનયતં્રણ જૂથ સાથે એરશેડમા ં રહતેી વસતીની વા યની િ થિતની સરખામણી કરીને 
પ્રારંિભક તારણોને દોરવા માટે અ યાસની ઉપયોગીતાને મયાર્િદત કરશે. 

42. સીઆરપીનો દૃિ ટકોણ છે, કે વા ય સવેર્ક્ષણમા,ં વાધં, ત્રાગદી અને ટંુડા ગામોને ખાસ યાન
આપવાની જ ર છે,  ઉ ચ PM10 ની અસરો સાથેની હવાની ગણુવ ાના અ યાસમા ંબધાને 
િનધાર્િરત કરવામા ંઆ યા છે. મ રે ડમ તરીકરણ તકનીકો વા ય અ યાસમા ંલાગ ુકરવામા ં
આવી છે, તેમ વાધં ગામમા ં સન રોગોથી અસરયકુ્ત કોઈ પણ બાળક મ યો નથી, કારણ કે 
વાધં ગામની વ તીની સખં્યા ઓછી છે અને તેથી સવેર્ક્ષણ માટે પસદં કરેલ જૂથ બહ ુનાનુ ંહત ુ.ં 
પરંત ુ પ ટ રીતે PM10 ારા વાધં ખબૂ અસરગ્ર ત છે અને તે ખબુજ અશક્ય છે કે સન રોગોથી 
પીડાતા કોઈ એવા બાળકો નથી કે  ઉ ચ PM10 તરથી પિરણમે છે. સીઆરપીનો દ્રિ ટકોણ છે કે, 
વાધં ગામમા ંઅને શક્યતઃ ત્રાગદી અને ટંુડા ગામોમા ંલોકોની વા ય િ થિત માટે ખાસ દેખરેખ 
કાયર્ક્રમ પણ હાથ ધરવામા ંઆવે છે. સીઆરપી એ એવી ભલામણ કરી છે કે આશરે 5 વષર્મા ં
અપગે્રડ વા ય સવેર્ક્ષણ હાથ ધરવાથી,  મોટા પ્રમાણમા ંનમનૂાના કદ સાથે કામ કરશે, તે 
આરોગ્ય િ થિતનુ ંમ ૂ યાકંન કરવા માટે યોગ્ય સાધન છે અને એરોશેડમા ંરહતેા લોકો માટે અસરો 
છે. પરંત ુસીજીપીએલ લા ટના ઉ સ નથી એરશેડમા ંરહલેા બધા ગામડાઓ પર સરખી અસર 
થતી નથી, વધમુા ં5 વષર્મા ંહાથ ધરાયેલા આ સામા ય અનવુતીર્ વા ય સવેર્ક્ષણમા,ં ઓછામા ં
ઓછા એક ખાસ આરોગ્ય િનરીક્ષણ કાયર્ક્રમની થાપના કરવાની જ ર છે. વાધં ગામ માટે,  
સન રોગોના બનાવોનુ ંદેખરેખ કરશે  ઉ ચ PM10 અને PM2.5 તરો ારા પે્રિરત છે. 

43. યા માકં 5 સાથેના પાલન ગેનો સીઆરપીનો િન કષ. આ િક્રયા િવષય આંિશક પાલનમાં
છે. પણૂર્ પાલન મેળવવા માટે, નીચેના પગલાઓં લેવા જોઈએ: 
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i. સીઆરપી ારા રજૂ કરાયેલ િટ પણીઓને સમાિવ ટ, 'ટાટા મુદં્રા લા ટ પર 10 

િક.મી.ના અંતરની અંદર' યાપક હવા ગણુવ ાનુ ં િવ લેષણ, ટેક ઉ સ ન અને 
મેટ્રોલોિજકલ માપદંડ 'નામના અ યાસના પિરણામ અને તારણો પર વધ ુ
ચકાસણી. 

ii. થાિનક ભાષામા ંઅ યાસનો સારાશં; થાિનક વ તી અને સબંિંધત શેરહો ડરો સાથે 
સારાશં અને િવચારણાનુ ં િવતરણ; સીજીપીએલ અને ADBની વેબસાઈ સ પર 
અ યાસના સારાશંની પો ટ કરવી; 

iii.  સીજીપીએલ લા ટ ારા કોલસાના યાડર્થી થતી અસર ઘટાડવા વધારાના 
ઉપાયના પગલાનં ુ ંઅમલીકરણ અને વાધં ગામ પર ટેક ઉ સ ન PM10 સધુી 
ઘટાડવુ;ં 

iv. સીજીપીએલ હવાની ગણુવ ાની દેખરેખ અને િરપોિટર્ંગને સધુારવા માટે હવાની 
ગણુવ ાના અ યાસની ભલામણોનુ ંઅમલીકરણ; 

v. પયાર્ ત નમનૂાના કદનો ઉપયોગ કરીને 5 વષર્ની મદુત સાથે PM10 અને PM-2.5 ની 
વા ય સબંિંધત અસરોનુ ં માપન કરવા માટે અનવુતીર્ વા ય સવેર્ક્ષણનુ ં
અમલીકરણ,; અને 

vi. વાધં ગામમા ં સન રોગો પર યાન કેિ દ્રત કરીને િવિશ ટ આરોગ્ય દેખરેખ. 
 

VI.        િન કષ 

 

44. આ બીજા વાિષર્ક દેખરેખ અહવેાલમા ંસીઆરપી ન ધે છે કે કાયર્વાહી વ તઓુ 5 (હવાની 
ગણુવ ા અને સબંિંધત વા ય પર અસર)ના અમલીકરણમા ંવધ ુપ્રગિત કરવામા ંઆવી છે. બે 
મહ વપણૂર્ અ યાસોના ં ડ્રા સ પણૂર્ થઈ ગયા છે, એક, સીજીપીએલના 10 િક.મી.ના અંતગર્ત, 
યાપક હવા ગણુવ ાનુ ં િવ લેષણ, ટેક ઉ સ ન અને મેટ્રોલોજીકલ માપદંડ, અને, બીજુ,ં 
સીજીપીએલના એરશેડમા ંહવાની ગણુવ ાના સાપેક્ષમા ં બેઝલાઇન વા ય પ્રોફાઇલ. આ ડ્રા ટ 
અ યાસ પણૂર્ થવાથી સીઆરપી ખશુ છે, સીઆરપી એ તેની િટ પણીઓ પરૂી પાડી છે અને 
સીઆરપીના અવલોકનોનો સમાવેશ કરીને સધુારેલા અ યાસોને આગળ ધપા યુ ં છે, અને ADB 
અને સીજીપીએલ વેબસાઇ સ ારા થાિનક ભાષામા ંઅ યાસના સારાશંનો પ્રસાર કય  છે. 
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45. િક્રયા િવષય 2 મજુબ, સીઆરપી એ 2012 અને 2016 ના સમયગાળા માટેના 24 પગાદીયાને 
આપેલા વળતર કાયર્ક્રમના િનણાર્યક અમલીકરણથી ખશુ છે. સીઆરપીને આપવામા ંઆવેલી 
માિહતીના આધારે, અમલીકરણ યવસાિયક અને યાપક રીતે સીજીપીએલ અને ADB ટાફ અને 
મેનેજમે ટ બનેં માટે આ સમયસર અમલીકરણ માટે પ્રશસંા યક્ત કરવા ઈ છે છે. સીઆરપી એ 
િચંિતત છે કે 2016 થી આગળના સમયગાળા માટે પગાદીયા માછીમારીમાથંી આવકની 
પવૂર્ધારણાને બદલવા માટે આવક કમાણીની તકો ઊભી કરવા માટે તેમને પરવાનગી આપવા 
માટે કોઈ િવકાસક્રમ તૈયાર કરવા માટે કોઇ સમજૂતી સધુી પહ ચી શકાશે નહીં. સીઆરપીનો 
દૃિ ટકોણ એ છે કે એક ી પ ફામર્મા ં ઇિક્વટી શેરહોિ ડંગ - જો ખબૂ જ નફાકારક હોય તો - 
મોટાભાગના ઇિક્વટી માિલકોના કારણે, આવકના આગમન માટે પગાદીયાની ભરપાઈ નહીં કરે, 
નકુસાન ભરપાઈ કરવા માટે ચકૂવવામા ં આવતા િડિવડ ડ પરૂતા નહીં હોય. સીઆરપી આ 
રોકાણને પગાદીયા તરફના િવકાસલક્ષી રોકાણ તરીકે યાનમા ં લેતા નથી  તેમને વૈકિ પક 
આવક મેળવવા માટે સશક્ત બનાવશે. એનઆઈઓ અ યાસમા ંપરૂક વધારા માટે વધારાના માપ 
અને મ ૂ યાકંનો હાથ ધરવા માટે કરારની અછત િવશે સીઆરપી વધ ુ િનરાશાજનક છે. થમર્લ 
િડ ચા  િસ ટમની અસરોની સપંણૂર્ હદને માપવા માટે આવુ ંમાપ આવ યક છે. સીઆરપી ન ધે છે 
કે ADB ટાફ અને મેનેજમે ટે અિતિરક્ત દેખરેખ અને માપનો પ્રોગ્રામ મકૂવા માટે ન ધપાત્ર 
પ્રય નો કયાર્ છે અને ADB એ આવા વધારાના માપન ભડંોળની ઇ છા યક્ત કરી છે. આરએપીના 
અમલીકરણમા ંADB ારા કરવામા ંઆવેલી પ્રગિતનુ ંમ ૂ યાકંન કરવુ ંએ સીઆરપીનુ ંકાયર્ છે એમ 
સીઆરપી આ બીજા વાિષર્ક દેખરેખ અહવેાલમા ંન ધવા ઇ છે છે, તેવુ ંમાનવામા ંઆવે છે કે ADB 
એ િક્રયા પગલાઓ 2 (a-c) પર આગળ વધવા માટે મહ વપણૂર્ પ્રય નો કયાર્ છે. 
 
46. િક્રયા િવષય 3 મજુબ સીઆરપી ન ધે છે કે જીપીસીબી ારા એવી ખાતરી આપવામા ંઆવી છે 
કે ખુ લી િડ ચા  ચેનલમા ંલોખડંયકુ્ત કચરાને િવસિ ત કરવુ ંરા ટ્રીય પયાર્વરણીય કાયદાઓ 
અને િનયમો હઠેળ વીકાયર્ છે. સીઆરપી આમ આ િક્રયા િવષય બધં તરીકે ગણવામા ંઆવે છે. 
િક્રયા િવષય 3, પણૂર્ અનપુાલનમા ં રહ ે છે. સીઆરપીને િક્રયા િવષય 1 હઠેળ પ ટતા અને 
િવચારણાના પગલાનંી પ્રગિતના અભાવ િવશે િનરુ સાહ કરવામા ંઆવે છે અને ન ધે છે કે આ 
અંગેની બહ ુમયાર્િદત પ્રગિત પ્રથમ સીઆરપી વાિષર્ક દેખરેખ અહવેાલ  પરથી કરવામા ંઆવી છે. 
 
47. સીઆરપીને આરએપીના અમલીકરણમા ંએકંદરે પ્રગિત મળી છે કારણ કે છે લા દેખરેખ 
અહવેાલને ે ઠ િમિ ત કરવામા ંઆ યો છે અને કેટલાક િવ તારોમા ં વધ ુ પ્રગિત અટકી ગઈ 
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હોવાનુ ંજણાય છે. જો કે, આરએપીના અમલીકરણને ટેકો આપતા ADB ટાફ અને મેનેજમે ટ ારા 
આપવામા ં આવેલા સાવચેતીપવૂર્ક યાન માટે સીઆરપી મા યતા યક્ત કરવા માગેં છે. 
સીઆરપીને ADB ટાફ અને મેનેજમે ટને આરએપી (RAP) ના અમલીકરણની સહાયતા અને 
િનરીક્ષણમા ંસિક્રય રીતે રોકવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં 
 
48. નીચે આપેલ કો ટક સીઆરપીની ભલામણોને ADB મેનેજમે ટને િક્રયામા ં સપંણૂર્ પાલન 
લાવવા માટે સારાશં આપે છે. 
 

મેનેજમે ટની કાયયોજના 
ુ ો 

ો ટને ણૂ અ પુાલનમા ં લાવવા માટના પગલા ં પર 
મેનેજમે ટને િતભાવ 

1) માિહતીની જાહરેાત 
અને પરામશર્ આયોજન 

અ પુાલન થિત: િશક અ પુાલન 

 

સીઆરપી સચૂવે છે કે નીચેના પગલા ંહાથ ધરાવા જોઇએ: 

 
 

i. ADB અને સીજીપીએલ વેબસાઇ સ પર અ યાસના 
પ્રવેશ પછી; 

ii. હવાની ગણુવ ા અંગેની તકિનકી અ યાસનો 
થાિનક ભાષામા ંઅનવુાદ કરો, આ સારાશંને પ્રગટ 
કરો અને સબંિંધત ટેકહો ડરો સાથે સપંકર્ કરો. 
ADB અને સીજીપીએલ વેબસાઇ સ પર સારાશં 
પ્રગટ કરો; અને 

iii. સીઆરપી ભારપવૂર્ક જણાવે છે કે ADB મેનેજમે ટે 
સીજીપીએલને આજીિવકા માટે પસદં કરાયેલા 24 
પગાદીયાના નામો પો ટ કરવા પ્રો સાહન આ યુ ંછે, 
આ પ િત પ્રમાણે તેઓની પસદંગી કરવામા ંઆવી 
હતી અને ADB અને સીજીપીએલ વેબસાઇ સ પર 
ફિરયાદ દાખલ કરવા અંગેની ફિરયાદ પ િત. 

 

2) થમર્લ આઉટ લો અ પુાલન થિત: િશક અ પુાલન 
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મેનેજમે ટની કાયયોજના 
ુ ો 

ો ટને ણૂ અ પુાલનમા ં લાવવા માટના પગલા ં પર 
મેનેજમે ટને િતભાવ 

ચેનલમાથંી થમર્લ 

િડસચા  અને 

માછીમારોની આિજિવકાને 

નકુસાન 

 

સીઆરપી સચૂવે છે કે નીચેના પગલા ંહાથ ધરાવા જોઇએ: 

 

i. એનઆઈઓ અ યાસને અનસુરવાના ંપગલાઓ, ADB ારા 
યાખ્યાિયત અને સીઆરપી સાથે સમંિત આપવામા ંઆવે 
છે, તે નક્કી કરવા માટે અમલમા ંમકુવાની જ ર છે કે શુ ં
બહાર નીકળતી ચેનલના પાણીના િડ ચા ને કારણે અસરના 
વધારાના િવ તારો છે? 

ii. જો અસરની વધારાના િવ તારો હોય, તો આ વધારાના 
િવ તારોમા ં અસરકારક પગાદીયા સિક્રય હોય કે નહીં તે 
થાિપત કરવા માટે સવેર્ક્ષણની જ ર છે; અને 

iii. આજીિવકા સધુાર યોજનાને િનધાર્િરત પગીદીયો માટેના 
િવકાસના કાયર્ક્રમો ારા પરૂક બનાવવાની જ ર છે થી 
તેઓ સમયની આવકમા ંવધારો કરી શકે. પ્રોગ્રામના ભાગને 
ઓળખી કાઢવાની, લ યો િનયત કરવાની અને િવકાસની 
દેખરેખ રાખવાની જ ર છે. 

3) લજ ટ્રીટમે ટ અને 
િનકાલ 

 

પાલનની થિત: સીઆરપી ારા યા િવષય બધં છે. 
સીઆરપી એ આ િક્રયા િવષય બધં રાખ્યુ ં છે કારણ કે ગજુરાત 
પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ (જીપીસીબી) એ સીઆરપીને પિુ ટ આપી છે 
કે િડ ચા  ચેનલમા ં લોખડંયકુ્ત કચરાનો િનકાલ રા ટ્રીય 
પયાર્વરણીય કાયદાઓ અને િનયમોને અનસુાર વીકાયર્ છે. 
 

4) વપરાશના પ્રિતબધંો  
 

 

પાલનની થિત: સં ણૂ પાલન  

સીઆરપી તે ધારીને આ પગલાનેં પણૂર્ અનપુાલનમા ંગણે છે, જો 
ત્રગાડી બદંરના માછીમારોને આપવામા ંઆવતી સેવાઓ (પીવાનુ ં
પાણી, આરોગ્ય અને શૈક્ષિણક સેવાઓ)નુ ંવતર્માન તર યોગ્ય તરે 
અને ગણુવ ાએ આપવાનુ ંચાલુ ંરહ ેઅને રોડની સપાટી યોગ્ય રીતે 
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મેનેજમે ટની કાયયોજના 
ુ ો 

ો ટને ણૂ અ પુાલનમા ં લાવવા માટના પગલા ં પર 
મેનેજમે ટને િતભાવ 

જાળવવામા ં આવે. સપંણૂર્ અનપુાલન તે પણ ધારણા કરે છે કે 
એક્સેસ રોડની યોગ્ય રીતે જાળવણી ચાલ ુરહશેે.  

5) પિરવેશી હવા 
ગણુવ ા 

અ પુાલન થિત: િશક અ પુાલન 

 

સીઆરપી સચૂવે છે કે ADB મેનેજમે ટ ારા નીચેના પગલા ં
લેવાવા જોઇએ: 

 

i. સીઆરપી ારા રજૂ કરાયેલા િટ પણીઓને સમાિવ ટ, 'ટાટા 
મુદં્રા લા ટ પર 10 િક.મી.ના અંતરની અંદર' યાપક 
હવાની ગણુવ ાનુ ં િવ લેષણ, ટેક ઉ સ ન અને 
મેટ્રોલોિજકલ માપદંડો 'નામના અ યાસના પિરણામ અને 
તારણો પર વધ ુચકાસણી. 

ii. થાિનક ભાષામા ં અ યાસના સારાશંનુ ં અનવુાદ, િવતરણ 
(અને થાિનક વ તી અને સબંિંધત શેરહો ડરો સાથેની 
િવચારણા, સીજીપીએલ અને ADB વેબસાઇ સ પર સારાશં 
પો ટ કરવુ;ં 

iii. સીજીપીએલ લા ટ ારા કોલસાના યાડર્થી થતી અસર 
ઘટાડવા અને PM10 ના સપંકર્મા ંઘટાડવા માટે વાધં ગામના 
ઉ સ નમા ં ઘટાડો કરવાના વધારાના ઉપાયના પગલાનં ુ ં
અમલીકરણ; 

iv. સીજીપીએલ હવાની ગણુવ ાની દેખરેખ અને અહવેાલને 
સધુારવા માટે હવાની ગણુવ ાના અ યાસની ભલામણોનુ ં
અમલીકરણ; 

v. પયાર્ ત નમનૂાના કદનો ઉપયોગ કરીને 5 વષર્ની મદુત 
સાથે, PM10 અને PM-2.5 ની આરોગ્ય સબંિંધત અસરોનુ ં
માપન કરવા માટે અનવુતીર્ વા ય સવેર્ક્ષણનુ ં
અમલીકરણ; અને 
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મેનેજમે ટની કાયયોજના 
ુ ો 

ો ટને ણૂ અ પુાલનમા ં લાવવા માટના પગલા ં પર 
મેનેજમે ટને િતભાવ 

vi. વાધં ગામમા ં સન રોગો પર યાન કેિ દ્રત કરીને િવિશ ટ 
વા ય દેખરેખ. 

 
 
 
 

/એસ/ ડગ ડગ ટાગં 
અ યક્ષ, અનપુાલન સમીક્ષા સિમિત 
 
 

/એસ/અ ડ હાટમેન 
પાટર્ ટાઇમ મે બર, અનપુાલન સમીક્ષા સિમિત 
 

મિનલા, િફિલપાઇ સ 
16 ઓગ ટ 2017 

 



પ રિશ ટ 1 

તાિવત કાય યોજના 
ન ધ: તમામ િનધા રત તાર ખો  (અ યથા ઉ લેખ કરવામા ંના આવે યા ં ધુી) સુગંત પગ ુ ંઉ લેખ કરલા મ હનાના ત ધુીમા ં ણૂ કરવા 
માટ છે. 

1. મા હતીની હરાત અને પરામશ આયોજન પર સીઆરપીના તારણોના સદંભમા ંADB ુ ં બનઅ પુાલન સબંોધવાના
પગલા1ં િનધા રત તાર ખ 

(a) (i) આઉટફોલ ચેનલમા ંથમર્લ િડસચા ; (ii) પગિડયા માછીમારોની આિજિવકા; (iii) ઉપયોગ પ્રિતબધંો; 2 અને (iv)

પિરવેશી હવા ગણુવ ાના સદંભર્મા ંપ્રો ક્ટની અસરો થાપવા અને ઉકેલવા માટે આ કાયર્યોજનામા ંિવગતો 
આપવામા ંઆવી છે તે મજુબ સવાર્ંગી અને પારદશીર્ િહતધારક પરામશ  હાથ ધરવામા ંઆવશે. આ પરામશર્ પ્રિક્રયાના 
ભાગ પે, અસરગ્ર ત પગિડયા માછીમારો ઓળખવામા ંઆવશે; તેમની આિજિવકા પર માિહતી એકત્ર કરવામા ંઆવસે 
અને અસરોનુ ંઆકલન કરવામા ંઆવશે; અને આિજિવકા સધુારણા યોજનામા ંઆિજિવકા અસરો ઉકેલવા માટેના 
પગલા ંઆ કાયર્યોજનામા ંિવગતો આપવામાં આવી છે તે મજુબ થાપવામાં આવશે. 

નીચે સસુગંત ટેબલ જુઓ.

1 આનો સદંભર્ સીઆરપી િરપોટર્ના તારણો ‘એ 1 અને 2’ (પાના 10-20) સાથે છે.
2 મોઢવા અને ત્રગાડી ગામના માછીમારો 2009મા ંત્રગાડી બદંરના ઉપયોગ અસરગ્ર તો તરીકે ઓળખાયેલા હતા. સીઆરપી (તેના િરપોટર્ના ફકરા 127મા)ં ન ધે 
છે કે, સવાર્ંગી પરામશર્ પ્રિક્રયા શ  થઇ હતી અને આ ચોક્કસ ગામો માટે ભાગીદારી, આિજિવકા સહાય પગલા ંરજૂ કરાયા હતા, અને આ ગામોમા ંહાથ 
ધરવામા ંઆવેલા પરામશ મા ંસીજીપીએલની ન ધપાત્ર સામેલગીરીને ADBના ટાફે સહાય કરી હતી.
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2.  આઉટ લો ચેનલમાથંી થમલ ડસચા  અને માછ મારોની આજિવકાને કુસાન પર સીઆરપીના તારણોના 
સદંભમા ંADBના બનઅ પુાલન ુ ંિનરાકરણ લાવવા માટ ુ ંપગ ું3

 

િનધા રત તાર ખ 

(a) નેશનલ ઇિ ટટ ટૂ ઓફ ઓસનોગ્રાફી (“એનઆઇઓ”)ની સીજીપીએલ4 ારા િનયિુક્ત કરવામા ંઆવી છે અને મોઢવા 
ક્રીક અને આસપાસના દિરયાઇ િવ તારોમા ંપ્રો ક્ટમાથંી થમર્લ િડસચા ની વા તિવક અસરો પર જમીની અવલોકનો 
હાથ ધરી રહી છે. તેમા ંઅગાઉ  (પ્રો ક્ટ મજંૂરી પવૂેર્) પયાર્વરણીય ડ  ૂડેિલજ સ દરિમયાન એચઆર વેિલંગફોડર્ ારા 
હાથ ધરવામા ંઆવેલા થમર્લ મોડેિલંગના વેિલડેિટંગનો સમાવેશ થશે. એનઆઇઓ આ મોડેલ ક ફિમર્ટી અ યાસ પણૂર્ 
કરશે.5 

 

ડ્રા ટ એનઆઇઓ િરપોટર્ના તારણોની ADB મેનેજમે ટ ારા (બા  િન ણાત દિરયાઇ ક સ ટ ટને રોકીને) સમીક્ષા 
કરવામા ંઆવશે. ADB એનઆઇઓ ારા તૈયાર કરાયેલા ડ્રા ટ અ યાસ, ટલો વહલેો ઉપલ ધ થાય તેટલો 
વહલેો, સમીક્ષા અને િટ પણી માટે સીઆરપીને રજૂ કરશે. 

ઓક્ટોબર 2015. 

(b) એનઆઇઓ િરપોટર્નો સારાશં થાિનક ભાષામા ંભાષાતંર કરવાનો રહશેે અને રસ ધરાવતા પક્ષકારો (માછીમારો 
સિહત)નો મત મેળવવા અને તેની ન ધ કરવા તેમને આપવાનો રહશેે. 

ફે આુરી 2016. 

(c) ADB સીજીપીએલ સાથે પરામશર્ કરીને તેના િન ણાત મિરન ક સ ટ ટની સલાહ સિહત અ યાસના પિરણામોની 
સમીક્ષા કરશે, અને નક્કી કરશે કે કોઇ વધ ુપગલા યોગ્ય છે કે કેમ. ADB કોઇ પણ વધ ુપગલા માટે સીઆરપીનો 
સપંકર્ કરશે. 

માચર્ 2016. 

(d) આઉટ લો પર ઓટોમેિટક ટે પરેચર મોિનટિરંગ િડવાઇસના પિરણામો લોકોને સલુભ કરાવાના રહશેે. ચાલ ુછે. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 આનો સદંભર્ સીઆરપી િરપોટર્ ના તારણો ‘બી 1 અને બી5’ (પાના 21 – 26 અને 31 – 33) સાથે છે. 
4 એનઆઇઓ અ યાસ એમઓઇએફ મજંૂરી તારીખ એિપ્રલ 2008ની જ િરયાત છે. 
5 આ અ યાસ હાથ ધરવા માટે, એક િન ણાત સં થા તરીકે એનઆઇઓને 2013મા ંસામેલ કરવામા ંઆવી હતી. આ અ યાસ હેઠળ પ્રથમ જમીની તપાસો 
િડસે બર 2013મા ંપણૂર્ થઇ હતી અને િરપોટર્  સ ટે બર 2014મા ંજમા કરાવવામા ંઆ યો હતો. બીજી જમીની તપાસ એિપ્રલ 2015મા ંપણૂર્ થયેલી છે 
અને ડ્રા ટ િરપોટર્  તૈયાર થઇ ર ો છે. 
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(e) ADB (i) ક્રીક અને આઉટ લો ચેનલની નજીકના દિરયાઇ ક્ષેત્રમા ંિનયિમત ધોરણ ે ટ 
િફિશંગ કરતા માછીમારોને ઓળખશે; અને (ii)  આવા ઓળખાયેલા પગિડયા 
માછીમારો સાથે પરામશર્ કરીને ( થાિનક ભાષામા ં યોજનાની જાહેરાત સાથે) 

આિજિવકા સધુારણા યોજના તૈયાર કરવાના ઉ ેશ માટે ઓળખાયેલા પગિડયા 
માછીમારો પર થયેલી કોઇ પણ આિજિવકા અસરનુ ં આકલન કરવ◌ુ◌ં. ADB 

ગણુા મક અ યાસો અને તેના પિરણામો માટે ટીઓઆર પરૂો પાડશે અને સીઆરપીને 

તેની સમીક્ષા અને િટ પણી માટે કહશેે. 

 

ADB ડ્રા ટ આિજિવકા સધુારણા યોજના6ને નક્કી કરતા અને તેનો અમલ કરતા પહલેા ં
સીઆરપીને તેની સમીક્ષા અને િટ પણી માટે મોકલશે. 

 

ઓક્ટોબર 2015. 

(f) ઓળખાયેલા પગિડયા માછીમારો માટે આિજિવકા સધુારણા યોજનાનો અમલ. ઓક્ટોબર 2015 - જુલાઈ 2018. 

(g) ADB તરફથી આિજિવકા સધુારણા યોજનાની સમીક્ષા વતત્ર િન ણાત ારા કરાવવાની 
રહશેે. 

જૂન 2018 ( વતત્ર િન ણાત િરપોટર્ બનાવવા 
માટે). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
6 આિજિવકા સધુારણા યોજના ભતૂકાળની અને ભાિવ અસરોને ઉકેલવા માટે લાબંાગાળાના અને ટૂંકાગાળાના િવક પો િવચારશે. અંિતમ આિજિવકા 
સધુારણા યોજના ADBની વેબસાઇટ પર જાહરે કરવામા ંઆવશે. 
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3.  લજ  ટ મે ટ  અને  િન કા લ  પર  સીઆરપીના  તા રણો ના  સંદભમાં  A D B ું  બનઅ ુપાલન  સંબો ધવા ના  
પગલાં 7 

 

િનધા રત તાર ખ 

(a) આ સમ યા (િડસે બર 2013મા)ં શોધાઈ હતી માટે, િડિમનરલાઇઝેશન લા ટમાથંી આયનર્ ધરાવતા લજને સેિગ્રગેટ કરવા માટે 
પયાર્વરણની દૃિ ટએ સલામત હોય તેવા ર તા શોધવા માટે ADBએ સીજીપીએલ સાથે જોડાણ કયુર્ં છે. લજના સેિગ્રગેશન અને 
તેના િનકાલ માટેના િવક પો અ યારે ટેકનીકલ મ ૂ યાકંન હઠેળ છે. 
 

િવક પોના ટેકનીકલ મ ૂ યાકંન પણૂર્ થયા બાદ, ADB પસદંગીનો િવક પ નક્કી કરતા પહલેા ંપસદંગીના િવક પ અંગે સીઆરપી 
સાથે પરામશર્ કરશે. 

ઓક્ટોબ 

2015. 
 
 
 

િડસે બર 2015 

(b) લજ ટ્રીટમે ટ અને િનકાલ પગલાનંો અમલ કરો અને આયનર્ ધરાવતા લજને દિરયાના પાણીમા ંિડસચા  કરવાનુ ંબધં કરો. જૂન 

2016 

 
 
 

4.  ઉપયોગ િતબધંો પર સીઆરપીના તારણોના સદંભમા ંADB ુ ં બનઅ પુાલન સબંોધવાના પગલા ં
8
 

 

િનધા રત તાર ખ 

(a) સીઆરપીના તારણો બાદ, ADBની તપાસો સચૂવે છે કે, સીજીપીએલ ારા લેવામા ંઆવેલા પગલા ં(અસરગ્ર તોને ઓળખવા 
અને તેમની સાથે પરામશર્ તેમજ આવા ઉપયોગ પ્રિતબધંોની અસરો ઉકેલવા માટે લીધેલા પગલા ંસિહત) ત્રગાડી બદંરના 
ઉપયોગ પ્રિતબધંોની અસરોને યોગ્ય રીતે ઉકેલે છે. ADB આ તારણો સીઆરપીને તેની સમીક્ષા અને િટ પણીઓ માટે મોકલશે. 

િરપોટર્  ઓગ ટ 2015. 

(b) ઉપયોગ પ્રિતબધંો અંગે ADBના તારણોને થાિનક ભાષામા ંઅનવુાિદત કરવામા ંઆવશે સબંિંધત િહતધારકો સાથે પરામશર્ 
કરવામા ંઆવશે. 

ઓક્ટોબર 2015 

(c) ADBના તારણો પર સીઆરપીના મતં યોને આધારે, જો કોઇ વધ ુપગલાનંી આવ યકતા હોય તો, આવા પગલા ંADB ારા 
નક્કી કરવામા ંઆવશે. ADB આવા પગલાનંો અમલ સિુનિ ત કરશે. 

િડસે બર 2015. 

(d) ચોમાસા દરિમયાન અવરોધ વગર ઉપયોગ માટે ત્રગાડી બદંર તરફના એક્સેસ રોડની સપાટી ગણુવ ા જાળવવામા ંઆવશે. પ્રો ક્ટના જીવન માટે 
િનયિમત જાળવણી.

                                                 
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. 

પ
રિશ

ટ
 1       37

 



 

 

 
 
 
 

5. પ રવેશી હવા ણુવ ા પર સીઆરપીના તારણોના સદંભમા ંADB ુ ં બનઅ પુાલન સબંોધવાના પગલા9ં િનધા રત તાર ખ 

(a) હવા ગણુવ ા મોિનટિરંગ ( મા ંપ્રો ક્ટના એરશેડમા ંતમામ ગામડાઓ ખાતે 10 મોિનટિરંગ ટેશ સનો સમાવેશ થાય છે) 
એિપ્રલ 2014મા ં થાપવામા ંઆ યુ ંહત ુ ંઅને તે બે વષર્ સધુી ચાલ ુરહશેે. 

માચર્ 2016. 

(b) હવાના પ્રદૂષણ (પીએમ 10 અને પીએમ 2.5) સાથે સકંળાયેલી આરોગ્ય અસરોની માત્રા સિુનિ ત કરવા માટે પ્રો ક્ટની 
આસપાસના ગામડાઓમા ંઅ યાસ હાથ ધરો. 

િડસે બર 2015 – 

જુલાઈ 2018. 

(c) પાિટર્ લુેટના સદંભર્મા,ં પ્રો ક્ટના એરશેડની અંદર પિરવેશી પીએમ10 તરોમા ંપ્રો ક્ટનુ ંયોગદાન સિુનિ ત કરવા માટે 
ટેકનીકલ અ યાસ હાથ ધરવામા ંઆવશે (ADB સાથે પરામશર્ કરીને વતત્ર ક સ ટ ટ ારા હાથ ધરવામાં આવશે).10 

એિપ્રલ 2016 (ડ્રા ટ 
અ યાસ). 

(d) ટેકનીકલ અ યાસના તારણો રસ ધરાવતા િહતધારકોને ઉપલ ધ કરાવાશે અને તેમના મતં યોને યાનમા ંલઇને ટેકનીકલ 
અ યાસ નક્કી કરવામા ંઆવશે. ટેકનીકલ અ યાસનો સારાશં થાિનક ભાષામા ંઅનવુાિદત કરવામા ંઆવશે અને થાિનક 
સમદુાયો અને અ ય િહતધારકો સાથે વહચેવામા ંઆવશે. 
ADB અ યાસ માટે સીઆરપીને ટ સર્ ઓફ રેફર સ પરૂા પાડશે અને તેની સમીક્ષા અને િટ પણી માટે ડ્રા ટ અ યાસ િરપોટર્ 
આપશે. 

જૂન 2016. 

(e) પિરવેશી હવા ગણુવ ા મોિનટિરંગ અને ટેકનીકલ અ યાસના પિરણામોનો ઉપયોગ કરીને, ADB પિરવેશી  હવા  ગુણવ ા 
અને  ટેક  એિમશ સનું સહસંબંધ  િવ લેષણ  હાથ  ધરશે ,  નો  પિરવેશી  હવા  ગુણવ ા  મો િનટ િરંગ  અને  અ ય  
િનયંત્રણ  પગલાંના  સંબંધમાં વધુ પગલાં નક્કી  કરવા  મા ટે  ઉપયોગ  થશે ,  સીજીપીએલ  અને  સુસંગત  
િહતધારકો  સાથે  પરામશર્  કરી ને .  

 

ADB સહસબંધં િવ લેષણને સીઆરપીને તેની સમીક્ષા અને િટ પણીઓ માટે આપશે. 
પિરવેશી હવા ગણુવ ા મોિનટિરંગના સબંધંમા ં કોઇ પણ વધ ુપગલા ંઅને અ ય િનયત્રણ પગલામંા ંવધારાનુ ંમોિનટિરંગ, 
વક્ષારોપણ, જો યોગ્ય ગણવામા ંઆવે તો ગામની અંદર આંતિરક ર તાઓના પેિવંગનો સમાવેશ થઇ શકે છે. 

િડસે બર 2016. 

                                                 
9 આનો સદંભર્ સીઆરપી િરપોટર્ના તારણ ‘ઈ’ (પાના 41-46) સાથે છે. 
10  આ અ યાસ તમામ મોિનટિરંગ ટેશનો પર પ્રો ક્ટ ારા યોગદાન અપાયેલા પીએમ10નુ ંપ્રમાણ સિુનિ ત કરશે. આ હતે ુમાટે અ યાસમા ં
પાિટર્ લુે સનુ ંભૌિતક અને રાસાયિણક િવ લેષણ હાથ ધરવુ ંઅને પ્રો ક્ટના લાય એશ એિમશ સ અને કોલ ડ ટની લાક્ષિણકતાઓ સાથે 
તેમના સહસબંધંનો સમાવેશ થશે. માટે આ અ યાસે પાિટર્ લુેટ હવા પ્રદૂષણમા ંપ્રો ક્ટનુ ંયોગદાન િનદિશર્ત કરવુ ંજોઇએ. માટે આ અ યાસ 
‘ડ ટ એનાિલિસસ’ કરતા ંવધ ુન ધપાત્ર ઊંચા વૈજ્ઞાિનક પિરક્ષણો ધરાવે છે. ડ ટ એનાિલિસસ, કુલ ડ ટનુ ંકેટલુ ંપ્રમાણ ડ ટના િવિવઘ ઘટકો 
( લાય એશ, બ યા વગરનો કોલસો, હવાજ ય ક્ષાર અને િસિલકા) રચે છે માત્ર તે દશાર્વે છે તે આવી ડ ટના ોત દશાર્વી શકતી નથી. 
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પ રિશ ટ 2 

 

કાયયોજના માટ ખચ દાજનો સારાશં 

 

પગ ુ ં દા જત ખચ 

(US ડોલરને સમક ) 

પગિડયા માછીમારો ઓળખવા માટે જ રી અ યાસો હાથ ધરવા અને 
એનજીઓ ારા માછીમારો સાથે સતત પરામશર્ કરવાનો ખચર્. 

$100,000 

એનઆઇઓ અ યાસના પિરણામોનુ ંઆકલન કરવા માટે ADB ારા 
પેિશયાિલ ટ મિરન ક સ ટ ટની િનમણકૂ. 

$40,000 

પગિડયા માછીમારો માટે આિજિવકા સધુારણા યોજનાનો અમલ. $300,000 (આિજિવકા સધુારણા યોજનામા ંનક્કી કરવામા ંઆવશે) 

આિજિવકા સધુારણા યોજનાના અમલનુ ંઆકલન કરવા માટે ADB 
ારા વતત્ર િન ણાતની િનમણકૂ. 

$25,000 

લજ ટ્રીટમે ટ અને િનકાલ પગલાનુ ંઆયોજન અને અમલ. $150,000 

કોઇ પણ ઉપયોગ સમ યાના સબંધંમા ંક ટીજ સી રકમ, પિરિશ ટ 1, િવભાગ 4, 

પાના 6 પર આઇટમ (સી)મા ંઉ લેખ કયાર્ મજુબ. 

$50,000 

એક્સેસ રોડની વાિષર્ક જાળવણી. કોઇ વધારાનો ખચર્ નહીં કારણકે સીજીપીએલ કોઇ પણ ઘટનામા ંહાથ 
ધરશે  

પિરવેશી હવા ગણુવ ાનુ ંત્રાિહત પક્ષ ારા મોિનટિરંગ હાલ ચાલ ુછે, માટે કોઇ વધારાનો ખચર્ નથી 

એરશેડમા ંપાિટર્ લુેટ પ્રદૂષણમા ંપ્રો ક્ટનુ ંયોગદાન સિુનિ ત કરવા 
માટે હવા ગણુવ ા અ યાસ. 

$200,000 

ADB ારા ટેકનીકલ સહાયની જ ર મજુબ િનમણકૂ. $300,000 
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પ રિશ ટ 3 – કોલ ડ ટ સમ યાઓ માટ ધુારા મક કાયયોજના 
 

ન ધ: પ રિશ ટ 3 કાયયોજનાનો ઔપચા રક હ સો રચ ુ ંનથી કારણક સીઆરપીને કોલ ડ ટની ૃ ટએ ADB તેની નીિતઓના અ પુાલનમા ંજણાઈ છે 

 
આજ િદન સધુીમા ંહાથ ધરવામા ંઆવેલા સધુારા મક પગલામંા ંનીચેની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે: 

 
(i) વાઢં ગામને સમાતંર એિલવેટેડ 1.3 િકમી ટ્રચને ઢાકંતો એક ટ બુ કોલ ક વેયર બે ટ (અંદાિજત $18,500,000ના ખચેર્) િડઝાઈન કરાયો છે.
(ii) ભિવ યમા,ં 20-50 મીટર પહોળો “ગ્રીન બે ટ” િવકસશે મા ંપવનને તોડવા અને કોલ ડ ટને અટકાવવા ઝડપથી ઊગતા વક્ષોની (2012મા ં

રોપવામા ંઆવેલા છે) કતારનો સમાવેશ થાય છે . 
(iii) કોલ ડ ટની િહલચાલ અટકાવવા માટે વાઢં ગામ તરફથી લા ટ બાઉ ડ્રીને સમાતંર, કોલ ટોકયાડર્ની બાજુમા ંએક 9મીટર ઊંચો િવ ડ 

બેિરયર બનાવવામા ંઆ યો છે. 
(iv) કોલસાના ઢગલાની ઊંચાઈ વાઢં ગામ તરફની લબંાઈના ત્રીજા ભાગ 6 મીટર સધુી મયાર્િદત રાખવામા ંઆવી છે. 

40   પિરિશ
ટ

 1                 



 

 

વ  ુ ધુારા મક પગલાં1 િનધા રત તાર ખ 

(a) કવડર્ ટ બુ ક વેયર બે ટનુ ંિનમાર્ણ. ઓક્ટોબર 2016. 

(b) કોલ ડ ટને બેસાડવા માટે 9 મીટર ઊંચા િવ ડ બેિરયરમાથંી ઉડતી કોલ ડ ટને ઝડપવા માટે વાઢં ગામ તરફ આવેલા કોલસાના 
ઢગલાની પહોળાઈને સમાતંર પાણીની ઝીણી ઝાકળને 20 મીટરની ઊંચાઇ સધુી ફકવા માટે વોટર િ પ્ર કલર િસ ટમ િડઝાઇન 
કરવામા ંઆવશે. 
વોટર િ પ્ર કલર િસ ટમની પણૂર્ થયેલી ટેકનીકલ િડઝાઈન સમીક્ષા માટે ADBને જમા કરાવવામા ંઆવશે. 

 
 
 
સ ટે બર 2015. 

(c) વોટર િ પ્ર કલર િસ ટમનો અમલ. ઓક્ટોબર 2016. 

(d) ઉપરની િસ ટમનો અમલ થાય યા ંસધુી, પ્રિતકળૂ પવન િ થિત સમયગાળા દરિમયાન (લાક્ષિણક રીતે નવે બર-
ફે આુરી), (પહલેેથી ઇ ટોલ થયેલા) ફાયર હાઇડ્ર સનો ઉપયોગ કરો. 

ઓક્ટોબર 2015. 

(e) ક વેયરમાથંી પડતી કોલ ડ ટને વધ ુઅસરકારક રીતે દૂર કરવા માટે વતર્માન કોલ ક વેયર નીચેનો િવ તાર પેવ કરવામા ં
આવશે થી પવનના ગોટા અને પવનની િ થિતઓમા ંતેને પવનજ ય બનતા અટકાવી શકાય. 

માચર્ 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                 
1 આનો સદંભર્ સીઆરપી િરપોટર્ના તારણ ‘સી’ (પાના 36-40) સાથે છે. 
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42       પિરિશ ટ 2 

િનિરક્ષણ દરિમયાન મળેલા યિક્તઓની સિૂચ 

મુ દ્રા અ ટ્રા મેગા પાવર પ્રો ક્ટ માટે મેનેજમે ટના ઉપચારક પગલાના મોિનટિરંગ માટે 
અનપુાલન સમીક્ષા સિમિત (સીઆરપી) Asian Development Bank (ADB)ની અંદર અને બહાર 
નીચે દશાર્વેલા લોકોને મળી હતી. આ સિૂચ સપંણૂર્ નથી કારણ કે તેમા ંઅસરગ્ર ત યિક્તઓના 
નામો શામેલ નથી કે ઓએ તેમની ઓળખને ખાનગી રાખવામા ંઆવે તેવી િવનતંી કરી હતી. 

ADB ટાફ  

1. માઇકલ બેરો, િડરેક્ટર જનરલ, પ્રાઇવેટ સેક્ટર એ ડ ઓપરેશ સ િડપાટર્ મે ટ પીએસઓડી
2. કૈ્રગ લી રોબટ્ર્સ, િડરેક્ટર, પોટર્ફોિલયો મેનેજમે ટ િડિવઝન (પીએસપીએમ), પીએસઓડી
3. માકર્ કુ જર, િડરેક્ટર, પ્રાઇવેટ સેક્ટર ટ્રા ઝેક્શન સપોટર્ િડવીઝન (પીએસટીએસ), પીએસઓડી
4. િવજય જોશી, પયાર્વરણ િન ણાતના આચાયર્ ી, પીએસટીએસ, પીએસઓડી
5. સમરે દ્ર િસંહ, રોકાણના િન ણાત, પીએસપીએમ, પીએસઓડી
6. િવ નાથન રામાસબુ્રમણીયન, વિર ઠ સરુક્ષાકમર્ચારીઓ, પી.એસ.ટી.એસ.

કો ટલ જુરાત પાવર લિમટડ  

1. કૃ ણકુમાર શમાર્, એિક્ઝ િુટવ િડરેક્ટર એ ડ ચીફ એિક્ઝ િુટવ ઓિફસર
2. અરુણાચલ મડુેરીકર, મખુ્ય િનરંતરતા અિધકારી
3. યુ શ િસંઘ, ઓપરેશ સ ને મે ટેન સના મખુ્ય
4. પ્રદીપ ઘોસલ, પૂ હડે, ક યિુનટી િરલેશ સ
5. અિમત કુમાર યાગી, પુ હડે, પયાર્વરણ
6. અિમ વા દ ા, હડે, સીએચ અને ડ યએુસ
7. પ્રમોદ િસંહ, હડે, ફાયર એ ડ સે ટી
8. ખડસે તેજસ, લીડ એસોિસયેટ-પયાર્વરણ
9. સૌરભ શમાર્, વિર ઠ િવશેષજ્ઞ, સામદુાિયક સબંધંો
10. હષર્લ દેસાઇ, અગ્રણી ઇજનેર, ઓપરેશ સ ને મે ટેન સ

િવનતંીકતાના િતિનિધ અને ફ રયાદ  



પિરિશ ટ 2  43

1. ભરત પટેલ
2. ગ દ્રિસંહ ભીમજી જાડજેા

જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 
1. િકશોર િમ ી, સિચવ સ ય
2. સશુીલ વેગડા, વિર ઠ પયાર્વરણ ઇજનેર

અ ય 
1. ક યાણ ડાગંર, એસડબ યએુડીઇઈપી
2. એચ. એસ. પટેલ, ગ્રામીણ િવકાસ સલાહકાર સિમિત
3. એમ.ડી. ઈરફાન ખાન, િડરેક્ટર, ટીએએલઇઇએમ િરસચર્ ફાઉ ડેશન
4. દિલપ બોરા, ટીએએલઇઇએમ િરસચર્ ફાઉ ડેશન
5. સપન પડંયા, ઔ ોિગક આરોગ્ય સલાહકાર, ટીએએલઇઇએમ િરસચર્ ફાઉ ડેશન




