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* આ દ�તાવેજમા ંએક �રૂવણી અને બ ે��ુ પ!ો સામેલ છે અને તાર$ખ 24 �ૂન 2015ના રોજ બૉડ*ના િનણ*ય 

,જુબ બૉડ* -ારા મા.ય કરવામા ંઆવેલ ઉપચારા1મક પગલા ંધરાવે છે.   
 

આ દ�તાવેજને ઉ2રદાિય1વ કાય*ત!ં નીિત (2012) અ7સુાર, 9યવ�થાપનના ;<ૂચત ઉપચારા1મક પગલા ં

પરના બૉડ*ના િનણ*ય પછ$ અ7પુાલન સમી=ા પૅનલ -ારા એડ$બીની વેબસાઇટ પર AહCર કરવામા ંઆવશે.   
 

 

 
 

એિશયન ડCવલપમDટ બDક 

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.



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

આ દ�તાવેજમા ંકોઇપણ રાEF$ય કાય*
મ અથવા 9Gહૂરચના તૈયાર કરવામા,ં કોઇપણ પ�રયોજનાને 

નાણાક$ય સહાય કરવામા,ં અથવા કોઇ હોIાની રચના -ારા અથવા ચોJJસ િવ�તાર અથવા ભૌગો<લક 

િવ�તારનો સદંભ* આપવામા,ં એિશયન ડCવલપમDટ બDક કોઇ પણ =!ે અથવા િવ�તારના કા7નૂી અથવા અ.ય 

N�થિત O1યે કોઇ Pકુાદો આપવાનો ઈરાદો ધરાવતી નથી. 

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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�બડાણ1 

 
 

ભારત: �	ુ
ા અ�ા મેગા પાવર �ો��ટ (લોન 2419-IND) 

 

�ધુારવામા ંઆવેલ ઉપચારા મક કાય# યોજના   
 

3� �ૂન 2015ના રોજ, �યવ�થાપન ે ઉ�રદાિય�વ કાય�ત�ં નીિત (2012) (“એએમ નીિત”)ના ફકરા 191 %જુબ તેની ()ૂચત ઉપચારા�મક કાય� 

યોજનાને બોડ� સમ. ર�ૂ કર/ હતી.  
 

આ દ�તાવેજ એડ/બીની �યવ�થાપનની ()ૂચત (ધુાર5લી ઉપચારા�મક કાય�યોજના (“કાય�યોજના”)ની 7પર5ખા 9રૂ/ પાડ5 છે ; અ=પુાલન સમી.ા 

પૅનલ (“સીઆરપી”) ની 2 �ૂન 2015ના રોજ ?ા@ત Aટ@પણીઓને Eયાનમા ંલ ેછે.આ કાય�યોજના �યવ�થાપન Fારા બોડ�ને આ અગાઉ ર�ૂ કરવામા ં

આવેલ ઉપચારા�મક કાય�યોજના=ુ ં�થાન લે છે.   
 

એએમ નીિતના ફકરા 190 %જુબ, ઋણ લનેાર 19 �ૂન 2015ના રોજ ઉપચારા�મક પગલા ંસાથે સમંત થયા છે.  
 

�&તાવના 
 

9 માચ� 2015ના રોજ, સીઆરપીએ ઉપરોHત ?ો;Hટ (“�ો��ટ”)ના સબંધંમા ંતનેો આખર/ અહ5વાલ (“સીઆરપી અહ*વાલ”) ર�ૂ કયI હતો ;મા ંતેને 

એિશયન ડ5વલપમJટ બJક (“એડ-બી”) કામગીર/ની ક5ટલીક નીિતઓ અને ?AKયાઓ ચાર સદંભIમા ં )બન-(સુગંત હોવા=ુ ંજણાMુ ં હN ુ:ં (i) માAહતીના 

9રુતા ંPલુાસા અને પરામશ� હાથ ધરવામા ંિનRફળતા; (ii) માછ/મારોની આ�િવકા=ુ ં=કુસાન (આઉટUલો ચનેલમાથંી નીકળતા ંથમ�લ કચરાના લીધે 

અને મોઢવા ખાડ/ પર તેની અસરો); (iii) માછ/માર/ .ે�ો (ધુી પહWચવા માટ5ના ?િતબધંો; અને (iv) આસપાસની હવાની Xણુવ�ા.  

આ દ�તાવેજ એડ/બીની �યવ�થાપનની ()ૂચત ઉપચારા�મક કાય�યોજના (“કાય#યોજના”)ની 7પર5ખા આપે છે ;ને એડ/બી બોડ� સમ. ઉ�રદાિય�વ 

કાય�ત�ં નીિત (2012) (“એએમ નીિત”) ના ફકરા 191 હ5ઠળ Eયાને લવેા માટ5 ર�ૂ કરવામા ંઆવી હતી.    
 

�યવ�થાપન એ �વીZૃિત આપે છે ક5, સ\ંયાબધં ]ૃRટાતંોમા,ં કાય�યોજનામા ંવ^ ુઅ_યાસ હાથ ધરવાની જ7Aરયાત જણાય છે, ; ભાિવ પગલા ંન`/ 

કરશે ; ?ો;Hટને ફર/ પાછો અ=પુાલનમા ંલાવવા માટ5 જ7ર/ બની શક5 છે. �યવ�થાપન આ અ_યાસની સીઆરપી સાથે વહaચણી કરશે અને 

અ_યાસને આખર/ ઓપ આપતા ંપહ5લા ંઅને ભાિવ પગલા ંન`/ કરતા પહ5લા ંસીઆરપીના ઇન9ટુ માગંશે.  
 

કાય�યોજના પAરિશRટ 1મા ં(યુોcજત કરવામા ંઆવેલ છે અને ?ો;Hટને એડ/બીની સલંdન કાય�નીિતઓ સાથે અ=પુાલનમા ંલાવવા માટ5 પગલા ં
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(સમયર5ખાઓ સAહત)નો સમાવેશ કર5 છે. �યવ�થાપન �વીકાર5 છે ક5 ?ો;Hટને ફર/ પાછો એડ/બીની કાય�નીિતઓ સાથે અ=પુાલનમા ંલાવવા માટ5 બધા 

જ જ7ર/ પગલા ંલવેાની જવાબદાર/ સીધી જ એડ/બીના �યવ�થાપન પર રહ5લી છે. “ઑન ધ fાઉgડ” આવા ંપગલાનંો અમલ કરવાવા=ુ ંકાય�, િધરાણ 

માટ5 એડ/બી =ુ ંઋણ લનેાર, કો�ટલ Xજુરાત પાવર )લિમટ5ડ (“સી/પીએલ”) Fારા હાથ ધરવામા ંઆવશે, િસવાય ક5 કાય�યોજનામા ંઅgયથા સકં5ત 

કરવામા ંઆ�યા ંહોય. આ પગલામંા ં�થાિનક સ%દુાય સાથે પરામશ� કર/ને એડ/બી ને સહાયક બનવા માટ5 સલંdન અ=ભુવ સાથેના લાયકાત ધરાવતા 

એન�ઓની સામેલગીર/નો સમાવેશ થાય છે (ખાસ કર/ને પAરિશRટ 1 મા ંઆપવામા ંઆવેલી 7પર5ખા %જુબ).   
 
 

એડ/બી તેની નીિતઓ સાથેના )બન-અ=પુાલનથી ઉદભવેલા ં િવિવધ ?iોના ઉક5લમા ંસી�પીએલના ચાj ુ રહ5તા ં સહકારનો �વીકાર કર5 છે, ; 

સી�પીએલના મજkતૂ કોપIર5ટ જવાબદાર/ �વભાવને દશા�વે છે, ;નો સીઆરપી અહ5વાલમા ંસીઆરપી Fારા પણ �વીકાર કરવામા ંઆ�યો હતો. 

�યવ�થાપન એ બાબતે સકારા�મક છે ક5, સી�પીએલના સમથ�નથી, એડ/બી અસરકારક ર/તે કાય�યોજનાનો અમલ કર/ શક5 છે અને તે પણ જ7ર/ 

સમયર5ખામા.ં પગલાનંા સબંધંમા ંખચ�ના lદાજોનો સારાશં પAરિશRટ 2મા ં(યુોcજત કરવામા ંઆ�યો છે.  
 

પAરિશRટ 3 એવા ં(ધુારા�મક પગલા ં(યુોcજત કર5 છે ; લવેામા ંઆ�યા ં છે અને કોલસાની રજના સબંધંમા ંચાj ુ છે. આ પAરિશRટ એટલા માટ5 

સમાવવામા ંઆ�Mુ ંછે ;થી આ દ�તાવેજ બધા જ ચાj ુપગલા=ંુ ંસ9ંણૂ� )ચ� ર�ૂ કર/ શક5. સીઆરપીએ એડ/બી ને કોલસાની રજના સબંધંમા ંતેની 

નીિતઓ સાથે અ=પુાલનમા ંહોવા=ુ ંmnMુ ંહોવાથી પAરિશRટ 3 કાય�યોજનાના ઔપચાAરક ભાગની રચના કરN ુ ંનથી.   

અમલીકરણની સમયર*ખાઓ  
 

ચોHHસ પગલા ંપહ5લા ંજ શ7 કર/ દ5વામા ંઆ�યા ંછે અને ચાj ુછે તેની નWધ લતેા) ()ૂચત કાય�યોજનાનો સ@ટ5pબર 2018 (ધુીમા ં�ણ (3) વષ�ના 

સમયગાળામા ં અમલ કરવાનો છે. આ સમયગાળા દરિમયાન, એડ/બી કાય� યોજનામા ં જણા�યા %જુબના હાથ ધરવામા ં આવનાર આગળના 

અ_યાસના અહ5વાલો સીઆરપીને 9રૂા ં પાડશે; પગલાનંા અમલીકરણની િનયિમત ધોરણે દ5ખર5ખ રાખશે; અને પહ5લા બે વષ� દરિમયાન 

માિસકિ�માિસક ?ગિત અહ5વાલો (પુરત કરશે અને �યારબાદ દર વષ�ના �ૂન અને Aડસેpબરના lતે સીઆરપીને તે પછ/ના અધ�-વાિષsક ?ગિત 

અહ5વાલો આપશે.  
 

સીઆરપીને એડ/બીના અહ5વાલોમા,ં નીચનેી દર5ક વ�N ુમાટ5ની િવગતો, લવેામા ંઆવેલ, ?ગિતમા ંઅથવા લેવામા ંઆવનાર પગલાનંી છેtલી u�થિત, 

કાય�યોજનામા ં�પRટ કરાયેલી િનધા�Aરત તાર/ખો (કોઇ (ધુારા કરવામા ંઆ�યા ંહોય તો તેના સAહત)ના સદંભ� આપવામા ંઆવશે. એડ/બી Fારા આ 

િ�માિસક/અધ�-વાિષsક અહ5વાલલેખનનો ઉwેxય એએમ નીિતના ફકરાઓ 192-194 %જુબ કાય� યોજનાના અમલીકરણની u�થિત lગે એડ/બીના 

બોડ�ને અહ5વાલ આપવા અને સીઆરપીને તેની દ5ખર5ખ રાખવામા ંસહાયzતૂ થવાનો છે.       

 

Disclaimer: This translation may be used for reference purposes only. In cases where any differences 
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એડ/બીના ?ગિત અહ5વાલો એડ/બી વેબસાઇટ પર mહ5ર કરવામા ંઆવશે. સીઆરપીના દ5ખર5ખના અહ5વાલો એએમ નીિતના પAરિશRટ 9ના ફકરા 3 (viii) 

%જુબ એડ/બી વેબસાઇટ પર mહ5ર કરવામા ંઆવશે.  
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પ3રિશ6ટ 1  

�9ૂચત કાય# યોજના  

ન�ધ: બધી જ િનધા��રત તાર�ખો (િસવાય ક� અ�યથા જણાવવામા ંઆવી હોય) !પ#ટ કરવામા ંઆવેલ મ�હનાના 'ત (ધુીમા ંસલં*ન કાય�ની +ણૂ�તા 

માટ� છે.  
 
 
 

1. સીઆરપી :ારા મા3હતીની ;હ*રાતો અને પરામશ<ના વત#ન પરના તારણોના સબંધંમાં એડ-બીના 

9બન-અ=પુાલનને ઉક*લવા માટ*ના પગલાં1 

િનધા#3રત તાર-ખ  

(a) (i) આઉટUલો ચેનલમાં થમ�લ કચરાના િનકાલ; (ii) પગAડયા માછ/મારોની આ�િવકા;  (iii) પહWચ lગેના 

?િતબધંો2, અને (iv) આસપાસની હવાની Xણુવ�ાના સબંધંમા ં પAરયોજનાની અસરોને �થાિપત કરવા અને 

ઉક5લવા માટ5 Aહતધારકો સાથે કાય�યોજનામા ંઆપવામા ંઆવેલી િવગતો %જુબ સવા{ગી અને પારદશ| પરામશ� હાથ 

ધરવામા ંઆવશે. આ સલાહક/ય ?AKયાના ભાગ તર/ક5, અસરf�ત પગAડયા માછ/મારોની ઓળખ કરવામા ંઆવશે; 

તેમની આ�િવકા િવષેની માAહતી એકિ�ત કરવામા ંઆવશે અને અસરોને આકારવામા ંઆવશે; અને કાય�યોજનામા ં

િવગત આપવામા ંઆ�યા %જુબ આ�િવકા (ધુાર યોજનામા ંઆ�િવકાની અસરોને ઉક5લવા માટ5ના પગલા ં�થાિપત 

કરવામા ંઆવશે.   

નીચનેા સલંdન કોRટકો 

�ુઓ  

 
 

1આ સીઆરપીના અહ�વાલના તારણો ‘A 1 અને 2’ સાથ ેસકંળાયલે છે (પાના ં10-20)  

2વષ� 2009મા ંમોઢવા અને �ગડ� ગામોના માછ�મારોની ઓળખ �ગડ� બદંર પર $લુભતાના 'િતબધંોથી અસર+,ત તર�ક� કરવામા ંઆવી હતી. સીઆરપી (તનેા અહ�વાલના ફકરા 

127મા)ં ન4ધે છે ક� એક સહભા6ગતા7ણૂ�, સવા:ગી પરામશ� '<=યા શ? કરવામા ંઆવી  

  અને આ ખાસ ગામો માટ� આAિવકાને આધારBતૂ પગલા ંશ? કરવામા ંઆCયા,ં અને એ ક� એડ�બીના ંકમ�ચાર�ઓએ આ ગામોમા ંહાથ ધરવામા ંઆવલે પરામશ�મા ંસીAપીએલની 

ન4ધપા� સામેલગીર�ને સમથ�ન આEFુ.ં 3આ સીઆરપીના અહ�વાલના તારણો ‘B1અને B5’ સાથ ેસકંળાયલેા છે (પાના ં21-26 અને 31-33) 

 

 

 

 

 

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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2. આઉટ>લો ચેનલમાથંી થમ#લ કચરાના િનકાલ અને માછ-મારોની આ/િવકાના =કુસાન પર સીઆરપીના 

તારણોના સબંધંમા ંએડ-બીના 9બન-અ=પુાલનને ઉક*લવા માટ*ના પગલાં3 

િનધા#3રત તાર-ખ 

(a) ધ નેશનલ }~�ટટ�ટૂ ઑફ ઓસનોfાફ/ (“એનઆઇઓ”)ને સી�પીએલ4 Fારા આ કામમા ંજોડવામા ંઆવી છે અને તે 

મોઢવા ખાડ/ અને તેની સાથે જોડાયેલા તટ/ય િવ�તારોમા ંપAરયોજનામાથંી િનકાલ કરવામા ંઆવતા ંથમ�લ કચરાની 

વા�તિવક અસરો પર બા� .�ેીય અવલોકનો હાથ ધર/ રહ/ છે; આમા ં અગાઉ એચઆર વે)લ�ગફૉડ� Fારા 

પયા�વરણીય ડ� ુ Aડ)લજgસ દરિમયાન (પAરયોજનાની મ�ંૂર/ 9વૂ�) હાથ ધરવામા ં આવેલા થમ�લ મોડ5)લ�ગની 

માgયતાનો સમાવેશ કરવામા ંઆવશે. એનઆઇઓ આ મોડ5લ સવંાAદતા અ_યાસને 9ણૂ� કરશે.5  

 

એનઆઇઓ અહ5વાલના %સુwાના તારણોની એડ/બી Fારા સમી.ા કરવાની થશે (બા� તજ� મAરન સલાહકારને 

?��ૃ કર/ને). એડ/બી એનઆઇઓ Fારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ %સુwા, અ_યાસની સમી.ા અને તેના પર Aટ@પણી 

માટ5 શ� તેટલા વહ5લા ંસીઆરપીને (પુરત કરશે.  

ઑHટોબર 2015. 

(b) એનઆઇઓ અહ5વાલના સારાશંનો �થાિનક ભાષામા ંઅ=વુાદ કરવાનો રહ5શે અને રસ ધરાવતા Aહતધારકોની સાથે 

(માછ/મારો સAહત) તેમના ંિવચારોને ?ા@ત કરવા અને તેની નWધ કરવા માટ5 વહaચણી કરવામા ંઆવશે.   

ફ5�આુર/ 2016. 

(c) એડ/બી તેના તજ� મAરન સલાહકારના પરામશ� સAહત અ_યાસના પAરણામોની સમી.ા કરશે અને, સી�પીએલના 

પરામશ�મા,ં �ુ ંકોઇ વ^ ુપગલા ંયોdય છે ક5 નહ� તે ન`/ કરશે. એડ/બી વ^ ુકોઇ પગલા ંlગ ેસીઆરપીની સાથે 

પરામશ� કરશે.   

માચ� 2016. 

 

 
 

3આ સીઆરપીના અહ�વાલના તારણો ‘B1અને B5’ સાથે સકંળાયલે છે (પાના ં21-26 અને 31-33) 

4એનઆઇઓ અHયાસ એ એમઓઈએફ JKલયરLસ તાર�ખ એિ'લ 2008ની જ?<રયાત છે.  

5એનઆઇઓ, આ અHયાસને હાથ ધરવા માટ� એક તજO સ,ંથા તર�ક� 2013મા ં'QSૃ થઈ. આ અHયાસ Tતગ�ત Uે�ીય તપાસોનો 'થમ સેટ <ડસેVબર 2013મા ં7ણૂ� થયો અને 

સEટ�Vબર 2014મા ંઅહ�વાલ $પુરત કરવામા ંઆCયો હતો. અLય Uે�ીય તપાસ એિ'લ  2015મા ં7ણૂ� કરવામા ંઆવી અને YસુZા અહ�વાલ તૈયાર થઈ ર\ો છે.   

Disclaimer: This translation may be used for reference purposes only. In cases where any differences 
occur between the Gujarati version and the original English version, the English version shall prevail.
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2.આઉટ>લો ચેનલમાથંી થમ#લ કચરાના િનકાલ અને માછ-મારોની આ/િવકાના =કુસાન પર સીઆરપીના 

તારણોના સબંધંમા ંએડ-બીના 9બન-અ=પુાલનને ઉક*લવા માટ*ના ંપગલાં3 

િનધા#3રત તાર-ખ 

(d) આઉટUલો ચનેલ ખાતે �વચા)લત તાપમાન સચંાલન ઉપકરણના પAરણામો mહ5ર જનતાને (લુભ બનાવવાના 

રહ5શે.   

ચાj ુ 

(e) એડ/બી ચાલી રહ5લા Xણુા�મક અ_યાસો પર સી�પીએલને યોdય ર/તે સલાહ આપશે (i) માછ/મારોને ઓળખવા ક5 

;ઓ આઉટUલો ચનેલથી અડ/ને આવેલ ખાડ/ અને તટ/ય િવ�તારોમા ંિનયિમતપણે Ptુલા પગ ેમાછ/માર/ કર5 છે; 

અને (ii) ઓળખી કઢાયેલા પગAડયા માછ/મારો સાથે પરામશ� કર/ એક આ�િવકા (ધુાર યોજના તૈયાર કરવાના 

ઉwેxયથી આવા ંઓળખી કઢાયેલા પગAડયા માછ/મારો પર કોઇપણ ?કારની આ�િવકા અસરોની આકારણી કરવી 

(�થાિનક ભાષામા ંયોજનાની mહ5રાત સAહત). એડ/બી Xણુા�મક અ_યાસો માટ5 ટ/ઓઆર અને તે lગેના પAરણામોને 

સમી.ા અને Aટ@પણી માટ5 સીઆરપીને ઉપલ�ધ કરાવશે.    
 

એડ/બી એ આ�િવકા (ધુાર યોજના6 %સુwો તેના આખર/ ઓપ અને અમલીકરણ પહ5લા ંતેની સમી.ા અને Aટ@પણી 

માટ5 સીઆરપીને ઉપલ�ધ કરવાનો રહ5શે.   

ઑHટોબર 2015. 

(f) ઓળખી કાઢવામા ંઆવેલ પગAડયા માછ/મારો માટ5 આ�િવકા (ધુાર યોજના=ુ ંઅમલીકરણ.  ઑHટોબર 2015–

�ુલાઇ 2018. 

(g) એડ/બી માટ5 �વત�ં તજ� Fારા આ�િવકા (ધુાર યોજનાની સમી.ા કરવાની રહ5શે.  �ૂન 2018 (�વત�ં 

તજ�ના અહ5વાલની 

રચના માટ5). 
 

 

 

 

 
 

 

6Bતૂકાળની અને ભાિવ અસરોને ઉક�લવા આAિવકા $ધુાર યોજના ^ૂંકાગાળાના અન ેલાબંાગાળાના િવક_પોને `યાનમા ંલેશે. િનણા�યક આAિવકા $ધુાર યોજના એડ�બી વેબસાઇટ 

પર aહ�ર કરવામા ંઆવશે. 

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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3.  કાદવ પર �3Bયા અને િનકાલ પર સીઆરપીના તારણોના સબંધંમાં એડ-બીના 9બન-અ=પુાલનને ઉક*લવા માટ*ના 

પગલાં7  
િનધા#3રત તાર-ખ 

(a) આ ?i શોધવામા ંઆ�યો �યારથી (Aડસેpબર 2013મા)ં, એડ/બી પયા�વરણીય ર/તે સારા માગ� સી�પીએલ સાથે 

સકંળાયેલી છે ;મા ં )બન-ખની�કરણ @લા�ંસમાથંી લોહ ધરાવતા કાદવને અલગ તારવવામા ંઆવે છે. કાદવને 

અલગ તારવવા અને તેના િનકાલ માટ5ના િવકtપો હાલમા ંતકનીક/ %tૂયાકંન હ5ઠળ છે.    
 

િવકtપોના તકનીક/ %tૂયાકંનના lતે, પસદંગીના િવકtપના lિતમ તબ`ા 9વૂ� પસદંગીના િવકtપો પર એડ/બી 

સીઆરપી સાથે પરામશ� કરશે.   

ઑHટોબર 2015. 

 

 
 

Aડસેpબર 2015 

(b) કાદવની �/ટમેgટ અને િનકાલના પગલાઓ=ુ ંઅમલીકરણ કરશે અને આઉટફોલ ચનેલ મારફતે લોહ ધરાવતા 

કાદવનો દAરયાના પાણીમા ંિનકાલ થતો અટકાવશે.    

�ૂન 2016 

 

 

4. પહCચ પરના �િતબધંો પર સીઆરપીના તારણોના સબંધંમાં એડ-બીના 9બન-અ=પુાલનને ઉક*લવા માટ*ના   

પગલાં8 

િનધા#3રત તાર-ખ 

(a) આ સીઆરપી તારણો પછ/, એડ/બી તપાસો એવો સકં5ત આપે છે ક5 સી�પીએલ Fારા લવેામા ંઆવેલા પગલા ં

(અસરf�ત લોકોની ઓળખ અને તેમની સાથેના પરામશI અને આ ?કારના પહWચ ?િતબધંોની અસરોને ઉક5લવા 

માટ5 લવેાયેલા પગલા ંસAહત) પયા�@ત ર/તે �ગડ/ બદંર પરના પહWચ ?િતબધંોની અસરોને ઉક5લે છે. એડ/બી આ 

તારણોને સીઆરપી સમ. તેમની સમી.ા અને Aટ@પણીઓ માટ5 ર�ૂ કરશે.   

અહ5વાલ ઑગ�ટ 2015. 

(b) પહWચ ?િતબધં ?iોના સબંધંમા ંએડ/બીના તારણોનો �થાિનક ભાષામા ંઅ=વુાદ કરવામા ંઆવશે અને સબંિંધત 

Aહતધારકો સાથે પરામશI કરવામા ંઆવશે.  

ઑHટોબર 2015 

(c) એડ/બીના તારણોની સીઆરપીની સમી.ા પર આધાAરત, જો કોઇ વ^ ુપગલાનંી જ7ર હશે તો, આવા પગલા ંએડ/બી 

Fારા ન`/ કરવામા ંઆવશે. આવા ંપગલાનંા અમલ માટ5 સી�પીએલ નહ�, પરંN ુએડ/બી જવાબદાર રહ5શે.  

Aડસેpબર 2015. 

 
 

7આ સીઆરપીના અહ�વાલના તારણો ‘B2’ સાથે સકંળાયલે છે (પાના ં26 - 29).  

8આ સીઆરપીના અહ�વાલના તારણો 'C'સાથે સકંળાયલે છે (પાના ં34 -36). 

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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4.પહCચ પરના �િતબધંો પર સીઆરપીના તારણોના સબંધંમાં એડ-બીના 9બન-અ=પુાલનને ઉક*લવા માટ*ના પગલાં8 િનધા#3રત તાર-ખ 

(d) ચોમાસા દરિમયાન અિવ.િેપત પહWચ માટ5 �ગડ/ બદંર (ધુી પહWચવા માટ5ના માગ�ની સપાટ/ની Xણુવ�ાની 

mળવણી કરવાની રહ5શે.   

પAરયોજનાની આવરદા 

માટ5 િનયિમત 

mળવણી.  
 

 

5. આસપાસની હવાની GણુવHા પર સીઆરપીના તારણોના સબંધંમાં એડ-બીના 9બન-અ=પુાલનને ઉક*લવા માટ*ના 

પગલાં9 

િનધા#3રત તાર-ખ 

(a) હવાની Xણુવ�ાની દ5ખર5ખ (પAરયોજનાની એરશેડની lદરના બધા જ ગામો ખાતે દ5ખર5ખ માટ5ના 10 મથકોને 

સામેલ કરવા) એિ?લ 2014મા ં�થાિપત કરવામા ંઆવી અને બે વષ�ના સમયગાળા માટ5 હાથ ધરવા=ુ ંચાj ુ

માચ� 2016. 

(b) હવાના ?]ૂષણ સાથે સકંળાયેલી આરોdયની અસરોની સીમા (િુનિ�ત કરવા માટ5 (પીએમ10 અને પીએમ 2.5) 

પAરયોજનાનો આસપાસના ગામોમા ંઅ_યાસ હાથ ધરવો.   

Aડસેpબર 2015 – 

�ુલાઇ 2018. 

(c) રજકણોના સબંધંમા,ં પAરયોજનાના એરશેડની lદર આસપાસના પીએમ10 �તરોમા ં પAરયોજનાના યોગદાનને 

(િુનિ�ત કરવા માટ5 એક ટ5કિનકલ અ_યાસ હાથ ધરાશે (એડ/બી સાથે પરામશ�મા ં ?��ૃ હોય તેવા �વત�ં 

સલાહકાર Fારા હાથ ધરવામા ંઆવશે).10 

એિ?લ 2016 

(%સુwા અ_યાસ). 

(d) તકનીક/ અ_યાસના તારણો રસ ધરાવતા Aહતધારકોને (લુભ કરવામા ંઆવશે, અને તકનીક/ અ_યાસને તેમના 

મતં�યોને Eયાનમા ંલઈને lિતમ �વ7પ આપવામા ંઆવશે. તકનીક/ અ_યાસનો સાર �થાિનક ભાષામા ંઅ=વુાAદત 

કરવામા ંઆવશે અને �થાિનક સ%દુાયો અને અgય Aહતધારકો સાથે વહaચણી કરવામા ંઆવશે.  
 

એડ/બી અ_યાસ માટ5 સીઆરપીને સદંભ�ની શરતો ઉપલ�ધ કરાવશે અને અ_યાસ અહ5વાલની સમી.ા અને 

Aટ@પણીઓ માટ5 તેનો %સુwો તૈયાર કરશે.   

�ૂન 2016. 

 

9આ સીઆરપીના અહ�વાલના તારણો 'E' સાથે સકંળાયેલ છે (પાના 41 - 46). 

10આ અHયાસ દર�ક સચંાલન મથકો ખાતે પ<રયોજના bારા યોગદાન કરાયેલા પીએમ
10
cુ ં'માણ $િુનિdત કરશ.ે આ હ�e ુમાટ�, અHયાસમા ંરજકણોના ભૌિતક અને રાસાય6ણક િવgલેષણનો 

સમાવેશ કરવામા ંઆવશે અને પ<રયોજનામાથંી hલાય એશ ઉiસjન અને કોલસાની રજની લાU6ણકતાઓ સાથેનો તેમનો પાર,પ<રક સબંધં જોવાનો સમાવશે કરવામા ંઆવશ.ે આ 

અHયાસ, આ ર�તે રજકણોથી હવાના 'kૂષણ 'iયે પ<રયોજનાના યોગદાનને દશા�વતો હોવો જોઇએ. આ ર�તે, આ અHયાસ ન4ધપા� ર�તે એક ‘રજ િવgલેષણ’ કરતા ંઉlચ વૈOાિનક 

સખતાઈ ધરાવે છે m આવા ંરજના nોતને દશા�વવા સમથ� થયા િવના મા� એ દશા�વી શક� ક� oુલ રજના ક�ટલા ં'માણમા ંરજના િવિવધ ઘટકો (hલાય એશ, નહq બળેલો કોલસો, હવામા ં

રહ�લો Uાર અને િસ6લકા)નો સમાવેશ થાય છે.  

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



 

 

 

5. આસપાસની હવાની GણુવHા પર સીઆરપીના તારણોના સબંધંમાં એડ-બીના 9બન-અ=પુાલનને ઉક*લવા માટ*ના 

પગલાં9 

િનધા#3રત તાર-ખ 

(e) આસપાસની હવાની Xણુવ�ાની દ5ખર5ખ અને ટ5કિનકલ અ_યાસના પAરણામોનો ઉપયોગ કરતા, એડ/બી આસપાસની 

હવાની Xણુવ�ા અને )ચમની ઉ�સ�નોના �તરસબંધં િવxલષેણ હાથ ધરશે ;, સી�પીએલ અને સલંdન 

Aહતધારકો સાથેના પરામશ�મા ંઆસપાસની હવાની Xણુવ�ાની દ5ખર5ખ અને અgય િનય�ંણના પગલાનંા સબંધંમા ં

વ^ ુપગલા ંન`/ કરવા માટ5 ઉપયોગમા ંલવેાશે.  
 

�તરસબંધં િવxલષેણને તેની સમી.ા અને Aટ@પણી માટ5 સીઆરપીને ર�ૂ કરશે.  

આસપાસની હવાની Xણુવ�ાની દ5ખર5ખ અને અgય િનય�ંણ માટ5ના પગલાઓના સબંધંમા ંકોઇ વ^ ુપગલામંા ંજો 

યોdય જણાય તો, અિતAરHત દ5ખર5ખ, �.ૃારોપણ અને ગામોની lદરના �તAરક માગIને પા`ા બનાવવાનો 

સમાવેશ થઈ શક5 છે.    

Aડસેpબર  2016. 

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.



10 

 

 

 

પ3રિશ6ટ 2 

 

કાય#યોજના માટ* ખચ#ના Iદાજોનો સાર  

 

કાય#  IદાJજત ખચ#  

(Kએુસ ડૉલસ#મા)ં 
અસરf�ત પગAડયા માછ/મારોની ઓળખ માટ5 હાથ ધરવામા ંઆવતા અ_યાસો અને 

એન�ઓ Fારા માછ/મારો સાથે સતત હાથ ધરવામા ંઆવતા પરામશ�મા ંખચ�.   

$100,000 

એનઆઇઓ અ_યાસના પAરણામોની આકારણી માટ5 િવશેષ� મAરન સલાહકારોને એડ/બી 

Fારા ?��ૃ કરવા.  

$40,000 

પગAડયા માછ/મારો માટ5 આ�િવકા (ધુાર યોજના=ુ ંઅમલીકરણ.  $300,000 (આ�િવકા (ધુાર યોજનાને 

આખર/ ઓપ આપવા માટ5) 
આ�િવકા (ધુાર યોજનાના અમલીકરણની આકારણી માટ5 �વત�ં િવશેષ�ને 

એડ/બી Fારા ?��ૃ કરવા.  

$25,000 

કાદવની સારવાર અને િનકાલ માટ5ના પગલાનંી સરંચના અને અમલીકરણ  $150,000 

કોઇપણ (લુભતા lગનેા કોઇપણ ?iોના સબંધંમા ંઆકu�મક રકમ, પાના ં6 પર પAરિશRટ 

1, િવભાગ 4, આઇટમ (c)મા ંિનAદ�Rટ કરવામા ંઆ�યા ં%જુબ.  

$50,000 

પહWચવાના માગ�ની વાિષsક દ5ખર5ખ.   કોઇપણ સજંોગોમા ંસી�પીએલ હાથ 

ધરવા=ુ ંહોવાથી કોઇ વધારાનો ખચ� નહ�  

આસપાસની હવાની Xણુવ�ાની �ીm પ. Fારા દ5ખર5ખ.  ચાj,ુમાટ5 કોઇ અિતAરHત ખચ� નહ�  

એરશેડમા ંરજકણના ?]ૂષણમા ંપAરયોજનાના યોગદાનને (િુનિ�ત કરવા માટ5 

હવાની Xણુવ�ાનો અ_યાસ.   

$200,000 

એડ/બી Fારા જ7ર ?માણ ેતકનીક/ આધારને ?��ૃ કરવા.    $300,000 

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.



 

 
 
 
 

 

પ3રિશ6ટ 3 – કોલસાની રજના �Nો માટ* �ધુારા મક પગલા ં

 

ન�ધ: સીઆરપીને એડ-બી કોલસાની રજની નીિતઓ0ુ ંઅ0પુાલન કરતી જણાઈ હોવાથી પ�રિશ#ટ 3 કાય� યોજનાના ઔપચા�રક ભાગની રચના કર7 ુ ં

નથી. 

 
 

 
 

વO ુ�ધુારા મક પગલાં11 િનધા#3રત તાર-ખ 

(a) ઢંકાયેલા ટ�બુ કgવેયર બેtટ=ુ ંબાધંકામ.  ઑHટોબર 2016. 

(b) 9મી. �ચા કોલસાના અવરોધકથી ઉપર નીકળ/ જતી કોલસાની zકૂ/ને પકડ/ રાખવા માટ5 વાઢં ગામ-વૉડ�ના 

કોલસાના ઢગલાની પહોળાઈની સાથે 20 મી.ની �ચાઈ પર પાણીનો છટંકાવ કરવા માટ5 કોલસાની રજને દબાવવા 

માટ5 વૉટર u�?gકલર ?ણાલી.   

વૉટર u�?gકલર ?ણાલીની 9ણૂ� કરવામા ંઆવેલ ટ5કિનકલ સરંચનાને સમી.ા માટ5 એડ/બીને ર�ૂ કરવામા ંઆવશે.  

 
 
 

સ@ટ5pબર 2015. 

(c) વૉટર u�?gકલર ?ણાલી=ુ ંઅમલીકરણ.  ઑHટોબર 2016. 

આજ (ધુી હાથ ધરવામા ંઆવેલ (ધુારા�મક પગલામંા ંસમાિવRટ છે:  
 

(i) વાઢં ગામની આસપાસ 1.3 Aકમીની લબંાઈમા ંઉ�ત ટ�બુ કgવેયર બેtટ સરં)ચત કરવામા ંઆ�યો છે (lદાcજત ખચ� $ $18,500,000).  

(ii) ભિવRયમા,ં હવાને અવરોધતા અને કોલસાની રજને �તરતા ઝડપી ��ૃ� પામતા ં�.ૃો ધરાવતો 20-50 મી. પહોળો “fીન બેtટ” િવકિસત 

કરવામા ંઆવશે (2012મા ંરોપવામા ંઆ�યા હતા)ં.    

(iii) કોલસાની રજની હલનચલનને બાિધત કરવા માટ5 વાઢં ગામ-વૉડ� @લાટંની સીમાની સાથે, કોલસાના �ટૉકયાડ�ને અડ/ને એક 9 મી ��ુ ં

પવન અવરોધક બાધંવામા ંઆ�Mુ ંછે.   

(iv) કોલસાના ઢગલાની �ચાઈ વાઢં ગામ-વૉડ�ના એક Nિૃતયાશં લબંાઈ ;ટલી હતી ;ને 6 મી. કરતા ંનીચે (ધુી સીિમત કરવામા ંઆવી.  

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.



 

 

(d) �યા ં(ધુી ઉપરોHત ?ણાલીને અમલીZૃત કરવામા ંઆવે, ?િતZૂળ પવનની u�થિતના સમયગાળા 

દરિમયાન (િવશેષ 7પથી નવેpબર – ફ5�આુર/), અudનશામક દળોનો ઉપયોગ કરો (પહ5લા ંજ �થાિપત 

કરવામા ંઆ�યા ંછે).=  

ઑHટોબર 2015. 

(e) પવનના (સુવાટા અને હવાની u�થિતમા ંકgવેયરમાથંી નીચ ેપડતી વખતે હવામા ંઉડતી કોલસાની zકૂ/ને વ^ ુ

કાય�.મ ર/તે ]ૂર કરવા માટ5 વત�માન કોલ કgવેયરની નીચનેા િવ�તારને પાકો બનાવવામા ંઆવશે.   

માચ� 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11આ સીઆરપીના અહ�વાલના તારણો 'C'સાથે સકંળાયલે છે (પાના ં36 - 40).

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.



 

�બડાણ 2 

 

ઉ�ેશપ�  

અ�પુાલન સમી�ા પૅનલ  
 
 
 
 

સીઆરપી 2015 ડ�ટ� 027 

2 �ૂન 2015 

 
 

�િત: લ�મી વ
કટચલમ  

ઉપા�ય�, ખાનગી ��ે અને સહિધરાણ કામગીર ઓ  
 

રવાના: "ડ$ગ"ડ$ગ તાગં  

અ�ય�,સીઆરપી અને સમવત( વડા, ઓસીઆરપી  
 

િવષય: આઇએનડ�: ��ુ�ા અ��ા મેગા પાવર �ો� ટ પર "$ૂચત ઉપચારા(મક કાય+યોજના – 

સીઆરપીની -ટ.પણીઓ 

   
 

1. ઉપરો*ત િવષય પર અ,પુાલન સમી�ા પૅનલ (સીઆરપી) સાથે ઉપચારા2મક પગલાનંા 3સુ4ાની 

વહ5ચણી માટ6 અને ઉ7રદાિય2વ કાય9ત�ં નીિત (એએમપી)ના ફકરા 190 3જુબ તેમની "ટAપણીઓ માગંવા 

Bગનેા તાર ખ 27 મે 2015ના આપની યાદ  માટ6 આભાર.  

2. સીઆરપીની િવગતવાર "ટAપણીઓ િવચારણા માટ6 આ સાથે બીડવામા ં આવેલ આધારકમા ં

ઉપલHધ કરવામા ંઆવેલ છે. જો ક6, નીચનેા મહ2વના 34ુાઓ િનયામક મડંળ (બૉડ9) અને KયવLથાપનની 

િવચારણા માટ6 અહM સારNપ ર�ૂ કરવામા ંઆKયા ંછે.   
 

(i) સીઆરપીને જણાOુ ં છે ક6, KયવLથાપન Pારા Qચૂવવામા ં આવેલ ઉપચારા2મક પગલાનેં 

Rાથિમક ર તે �ણ �ૂથમા ંવગ(Sૃત કર  શકાય છે. Rથમ, એમા ંક6ટલાકં એવા ંઉપચારા2મક 

પગલા ં છે V સીઆરપીના તારણો Wબનઅ,પુાલન અને કાય9નીિતના Wબનઅ,પુાલનના 

લીધે થતા ં,કુસાન બXેને R2ય� Rિતભાવ આપે છે. બી�ુ,ં ઉપચારા2મક પગલા ંમાટ6ની 

દરખાLતો ક6 Vમા ં સીઆરપીને Wબનઅ,પુાલન અને નીિતના Wબનઅ,પુાલનના લીધે 

,કુસાન થYુ ંજણાOુ,ં પરંY ુ KયવLથાપન જણાવે છે ક6 ઉપચારા2મક પગલા ંક6 વળતરના 

અવકાશ અને સીમાની પ"ર[\ુતા ક6 વ] ુLપ^ટ Kયા_યા કરવા માટ6 એક અ`યાસની જNર 

છે. �ી�ુ,ં એ િવLતારો ક6 aયા ંસીઆરપીને Wબનઅ,પુાલન અને ,કુસાનની સભંાવનાઓ 

જણાઈ છે, પરંY ુઆધારર6ખીય િવગતો અને સચંાલન Rણાલીઓની અ,પુcLથિતના લીધે, 

,કુસાનની સીમા નd  કરવાની હ�ુ પણ જNર  છે. આમ, ,કુસાન નd  કરવા માટ6 

અ`યાસોની જNર છે. નd  કરવામા ંઆવેલ ,કુસાનોના સબંોધન માટ6ની કાય9યોજનાઓ 
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અ`યાસો પછ  કરવામા ંઆવશે.   
 

(ii) ઉપચારા2મક કાય9 યોજનાના મોટાભાગના કાય9 િવLતારો eેણી 2 અને 3 હ6ઠળ આવે છે, 

જયા ં પહ6લા ં અ`યાસો હાથ ધરવામા ં આવે છે અને 2યારબાદ અ`યાસોના પ"રણામોના 

આધાર6, પગલાનંી Kયા_યા કરવામા ંઆવશે. QWૂચત ઉપચારા2મક કાય9યોજના (આરએપી) 

તેથી મોટા ંLવNપમા ંએક “કાય9યોજના” નથી પરંY ુ“અ`યાસોની યોજના” છે aયા ંપગલાનેં 

મા� પછ થી િન"દh^ટ કરવામા ંઆવશે; અ`યાસોના પ"રણામ પર આધા"રત રહ6શે.  
 

(iii) QWૂચત આરએપી પોતે, પ"રયોજનાને અ,પુાલનમા ં લઈને આવતી નથી. તે તો તેના 

પછ ના પગલા ં હશે, Vને હ�ુ Qધુી Kયા_યાિયત કરવાના બાક  છે, V પ"રયોજનાને 

અ,પુાલનમા ં લઈ આવશે. બૉડ9 માટ6 એ નોધjુ ં જNર  છે ક6, આરએપી મોટ6ભાગે એક 

Rાથિમક કાય9kમ છે aયા ંપગલા ં ક6 V Wબન-અ,પુાલનશીલતાના િવLતારો અને થયેલ 

,કુસાનને સબંોિધત કરશે, મા� 2યાર પછ ની યોજનામા ં Kયા_યાિયત કરવામા ંઆવશે. 

QWૂચત આરએપીની કામચલાઉ અને Rાથિમક RSૃિતને જોતા,ં સીઆરપી એ મત ધરાવે છે 

ક6 
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(i) હાથ ધરવામા ંઆવેલ બધા જ અ`યાસો સમી�ા અને "ટAપણીઓ માટ6 સીઆરપીને ર�ૂ 

કરવા જોઇએ, અને, (ii) હાથ ધરવામા ંઆવેલ અ`યાસોના Rિતભાવમા ંરચવામા ંઆવેલી 

કાય9 યોજનાઓની સમી�ાઓમા ંસીઆરપીએ R2ય� ર તે Rj7ૃ થjુ ંજોઇએ.  
 

(iv) આરએપીએ એવા Wબન-અ,પુાલનશીલ િવLતારોને Lપ^ટપણ ે ઓળખવા જોઇએ ક6 Vના 

સબંોધન માટ6 QWૂચત કાય9યોજનાના આધારકને તૈયાર કરવામા ંઆKOુ ં છે. KયવLથાપન,ુ ં

કાય9 યોજના આધારક આ કરYુ ં નથી, પરંY ુ સીઆરપીના Bિતમ અ,પુાલન સમી�ા 

અહ6વાલમા ંતે n ૃ̂ ઠોનો સામાoય સદંભ9 લ ેછે. ક6મ ક6 કાય9 યોજના આધારક પ"રયોજનાને 

એડ બી નીિતઓ સાથે અ,પુાલનમા ંલાવવા માટ6 Wબનઅ,પુાલનના િવLતારો,ુ ંસબંોધન 

કરનાર છે, અને સીઆરપી Pારા 2યાર પછ ના વાિષpક સચંાલન માટ6નો આધાર બનાવવાનો 

હોવાથી, ઓળખી કાઢવામા ં આવેલ Wબનઅ,પુાલન િવLતારો Lપ^ટ ર તે િન"દh^ટ થવા 

જNર  છે.  
 
 
 
નકલ રવાના: ટૉડ ��લ�ડ, 
ડર�ટર જનરલ, પીએસઓડ�  

માઇકલ બેરૉ,ડ���ટુ� 
ડર�ટર જનરલ,પીએસઓડ�, 

ડૉન �રુકા,
ડર�ટર, પીએસઆઇએફ 1  
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ભારત:��ુ�ા અ�	ા મેગા પાવર �ો��ટ (િધરાણ 2419-આઇએનડ")  

 

�યવ�થાપન 
ારા ��ૂચત ઉપચારા�મક પગલાઓ સીઆરપીની �ટ�પણીઓ 

પ$રચય  
 

9 માચ  2015ના રોજ, સીઆરપીએ ઉપરો)ત *ો+)ટ (“�ો��ટ”)ના સબંધંમા ં તેનો 

આખર- અહ0વાલ (“સીઆરપી અહ*વાલ”) ર1ૂ કય2 હતો +મા ં તેને એિશયન 

ડ0વલપમ6ટ બ6ક (“એડ"બી”) ચાર બાબતમા ંતેની કામગીર- નીિતઓ અને *�9યાઓના 

�બનઅ:પુાલનમા ં જણાઈ હતી: (i) મા�હતીના =રુતા ં >લુાસા અને પરામશ2 હાથ 

ધરવામા ંિનAફળતા; (ii) માછ-મારોની આFિવકા:ુ ં:કુસાન (આઉટHલો ચનેલમાથંી 

નીકળતા ંથમ લ કચરાના લીધે અને મોઢવા ખાડ- પર તેની અસરો); (iii) માછ-માર- 

KેLો �ધુી પહMચવા માટ0ના *િતબધંો; અને (iv) આસપાસની હવાની NણુવOા.  

આ દ�તાવેજ એડ-બી �યવ�થાપનની ��ૂચત ઉપચારા�મક કાય યોજના 

(““કાય.યોજના””)ની Rપર0ખા આપે છે +ને એડ-બી બોડ  સમK ઉOરદાિય�વ કાય તLં 

નીિત (2012) (“એએમનીિત”) ના ફકરા 191 Sજુબ તેને Tયાને લવેા માટ0 ર1ૂ 

કરવામા ંઆવી હતી.    

 

કાય યોજના પ�રિશAટ 1મા ં�યુોUજત કરવામા ંઆવેલ છે અને એડ-બી સલંVન 

કાય નીિતઓ સાથે *ો+)ટને અ:પુાલનમા ંલાવવા માટ0 પગલા ં(સમયર0ખા સ�હત)નો 

સમાવેશ કર0 છે. �યવ�થાપન �વીકાર0 છે ક0 *ો+)ટને ફર- પાછો એડ-બી કાય નીિતઓ 

સાથે અ:પુાલનમા ંલાવવા માટ0ના બધા જ જRર- પગલા ંલવેા માટ0ની જવાબદાર- 

સીધી જએડ-બીના �યવ�થાપન પર રહ0લી છે. “ઑન ધ XાઉYડ” આવા ંપગલાનંો 

અમલ કરવવા:ુ ંકાય , િધરાણ માટ0 એડ-બી:ુ ંઋણ લનેાર, કો�ટલ Nજુરાત પાવર 

0લિમટ*ડ (“સીFપીએલ”) 
ારા હાથ ધરવામા ંઆવશે, િસવાય ક0 કાય યોજનામા ંઅYયથા 

સકં0ત કરવામા ંઆ�યા હોય. આ પગલામંા ં�થાિનક સSદુાય સાથે પરામશ  કર-ને 

એડ-બીને સહાયક બનવા માટ0 સલંVન અ:ભુવ સાથેના લાયકાત ધરાવતા 

 
 

ઉOરદાિય�વ કાય તLં નીિત (2012)મા ંએ �પAટ છે ક0 ઋણ 

લનેાર, સીFપીએલ મારફત ઉપચારા�મક પગલાઓ 

અમલી\ૃત બનવવામા ં આવશે તે વખતે, એ ખાતર- 

આપવાની આખર- જવાબદાર- એડ-બી �યવ�થાપનના િશર0 

રહ0શે ક0 આ પગલાઓ લવેામા ંઆ�યા ંછે અને પ�રયોજનાને 

અ:પુાલનમા ં પરત લઈ આવવામા ં સફળ ર^ા ં છે. 

પ�રચયમા ંઆના પર ભાર Sકૂવાની જRર છે.   
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એનFઓની સામેલગીર-નો સમાવેશ થાય છે (ખાસ કર-ને પ�રિશAટ 1 મા ંઆપવામા ં

આવેલી Rપર0ખા Sજુબ).    

 

એડ-બી તેની નીિતઓ સાથેના �બન-અ:પુાલનથી ઉદભવેલા ં િવિવધ *_ોના 

ઉક0લમા ંસીFપીએલના ચા` ુ રહ0તા ં સહકારનો �વીકાર કર0 છે, + સીFપીએલના 

મજaતૂ કોપ2ર0ટ જવાબદાર- �વભાવને દશા વે છે, +નો સીઆરપી અહ0વાલમા ં

સીઆરપી 
ારા પણ �વીકાર કરવામા ં આ�યો હતો. �યવ�થાપન એ બાબતે 

હકારા�મક છે ક0, સીFપીએલના સમથ નથી, એડ-બી અસરકારક ર-તે કાય  યોજનાનો 

અમલ કર- શક0 છે અને તે પણ જRર- સમયર0ખામા.ં પગલાઓના સબંધંમા ંખચ ના 

bદાજોનો સારાશં પ�રિશAટ 2મા ં�યુોUજત કરવામા ંઆ�યો છે.  

 

 પ�રિશAટ 3 એવા ં�ધુારા�મક પગલા ં�યુોUજત કર0 છે + લવેામા ંઆ�યા ં છે અને 

કોલસાની રજના સબંધંમા ંચા` ુછે. આ પ�રિશAટ એટલા માટ0 સમાવવામા ંઆ�dુ ંછે 

ક0 +થી આ દ�તાવેજ બધા જ ચા` ુપગલાઓ:ુ ંસ=ંણૂ  �ચL આપી શક0. સીઆરપીએ 

એડ-બીને કોલસાની રજના સબંધંમા ંતેની નીિતઓ સાથે અ:પુાલનમા ંહોવા:ુ ંefdુ ં

હોવાથી પ�રિશAટ 3 કાય યોજનાના ઔપચા�રક ભાગની રચના કરh ુ ંનથી. 

 

અમલીકરણની સમયર0ખા 

 

��ૂચત કાય યોજનાને સ�ટ0iબર 2018 �ધુીમા ં Lણ (3) વષ ના સમયગાળામા ં

અમલી\ૃત કરવાનો છે (lયાર0 એ નMધતા ક0 ચો))સ પગલા ં પહ0લા ં જ શR કર- 

દ0વામા ંઆ�યા ંછે અને ચા` ુછે). આ સમયગાળા દરિમયાન, એડ-બી કાય  યોજનામા ં

જણા�યા Sજુબના હાથ ધરવામા ં આવનાર આગળના અmયાસના અહ0વાલો 

સીઆરપીને =રૂા પાડશે; અમલીકરણ પર િનયિમત ધોરણ ે દ0ખર0ખ રાખશે; અને 

પહ0લા ંબે વષ  દરિમયાન િLમાિસક *ગિત અહ0વાલો �પુરત કરશે અને �યારબાદ 

દર વષ ના 1ૂન અને �ડસેiબરના bતે સીઆરપીને તે પછ-ના અધ -વાિષnક *ગિત 

અહ0વાલો આપશે.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પહ0લા બે વષ  દરિમયાન િLમાિસક *ગિત અહ0વાલો ર1ૂ 

કરવા અને �યાર પછ- અધ -વાિષnક અહ0વાલો. 
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સીઆરપીને એડ-બીના અહ0વાલોમા,ં નીચનેી દર0ક વ�h ુ માટ0ની િવગતો, લવેામા ં

આવેલ, *ગિતમા ંઅથવા લવેામા ંઆવનાર પગલાનંી છેoલી p�થિત, કાય યોજનામા ં

�પAટ કરાયેલી િનધા �રત તાર-ખોના ં (કોઇ �ધુારા કરવામા ંઆ�યા ં હોય તો તેના ં

સ�હત) સદંભ  આપવામા ંઆવશે. એડ-બી 
ારા આ િLમાિસક/અધ -વાિષnક અહ0વાલ 

લેખનનો ઉsેtય એએમ નીિતના ફકરાઓ 192-194 Sજુબ કાય  યોજનાના 

અમલીકરણની p�થિત bગે એડ-બી બોડ ને અહ0વાલ આપવા અને સીઆરપીને તેની 

દ0ખર0ખ રાખવામા ંસહાયvતૂ થવાનો છે.       
 

એડ-બીના *ગિત અહ0વાલો એડ-બીની વેબસાઇટ પર eહ0ર કરવામા ં આવશે. 

સીઆરપીના દ0ખર0ખના અહ0વાલો એએમ નીિતના પ�રિશAટ 9ના ફકરા 3 (viii) Sજુબ 

એડ-બીની વેબસાઇટ પર eહ0ર કરવામા ંઆવશે. 

 

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.



 

 
 
 

પ$રિશ2ટ 1  

30ૂચત કાય. યોજના 

ન�ધ: બધી જ િનધા��રત તાર
ખો (િસવાય ક� અ�યથા જણાવવામા ંઆવી હોય) �પ�ટ કરવામા ંઆવેલ મ�હનાના �ત �ધુીમા ંસલં ન કાય�ની !ણૂ�તા માટ� છે. 

 
 

1. સીઆરપી 6ારા મા$હતીની 7હ*રાતો અને પરામશ8ના વત.ન પરના તારણોના સબંધંમા ંએડ"બીના 

0બન-અ:પુાલનને ઉક*લવા માટ*ના પગલાં1 

 

સીઆરપીની $ટ<પણીઓ 

(a) (i) આઉટHલો ચેનલમાં થમ લ કચરાના િનકાલ; (ii) પગ�ડયા માછ-મારોની 

આFિવકા;  (iii) પહMચ bગેના *િતબધંો2, અને (iv) આસપાસની હવાની NણુવOાના 

સબંધંમાં �હતધારકોની સાથે સવાwગી અને પારદશx પરામશ  હાથ ધરવામા ંઆવશે. આ 

સલાહક-ય *�9યાના ભાગ તર-ક0, પગથેી ચાલીને માછ-માર- કરતા અસરX�ત  

માછ-મારોની ઓળખ કરવામા ંઆવશે; તેમની આFિવકા પરની મા�હતી એકL કરવામા ં

આવશે અને અસરોને આકારવામા ંઆવશે; 

સાત�ય=ણૂ  ર-તે ટાટા SYુyા �લાYટની 

અસરોના આકલન માટ0 Lગડ- બદંર ખાતે 

બધા માછ-માર લોકો સાથે સવાwગી અને 

પારદશx �હતધારક પરામશ  *ણાલી �થાિપત 

કરવામા ંસીFપીએલને એડ-બી સહાય કરશે.   
 

(i) આઉટHલો ચનૅલમા ં થમ લ કચરાના 

િનકાલ; (ii) પગ�ડયા માછ-મારોની 

આFિવકા; (iii) પહMચ bગેના *િતબધંો; 

અને (iv) આ કાય યોજનામાં િવગત 

આપવામા ં આવી છે તે Sજુબ આસપાસની 

હવાની NુણવOાના સબંધંમાં �હતધારકોની 

સાથે સવાwગી અને પારદશx પરામશ  હાથ 

ધરવામા ં આવશે. આ પરામશ ક *�9યાના 

ભાગRપે, અસરX�ત પગ�ડયા 

માછ-મારોની ઓળખ કરવામાં આવશે; 

તેમની આFિવકા પરની મા�હતી એકિLત 

કરવામા ંઆવશે; અસરોને આકારવામા ંઆવશે 

અને વળતર સ�હતના ઉપચારા�મક પગલા ં

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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�થાિપત કરવામા ંઆવશે.  
 

ન>ધ: Lગડ- બદંરના માછ-મારોની સાથે પરામશ  

યોજવામા ંિનAફળતા (બધા જ માછ-મારો સ�હત, 

માL પગ�ડયા માછ-મારો નહ{) એ *Sખુ 

�બનઅ:પુાલન િવ�તાર હતો તેથી, સીઆરપી 

આ �બનઅ:પુાલન િવ�તારના ઉક0લની ભલામણ 

કર0 છે   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

1આ સીઆરપીના અહ�વાલના તારણો ‘A 1 અને 2’ સાથ ેસકંળાયલે છે (પાના ં10-20) 
2વષ� 2009મા ંમોઢવા અને �ગડ� ગામોના માછ�મારોની ઓળખ �ગડ� બદંર પર $લુભતાના 'િતબધંોથી અસર+,ત તર�ક� કરવામા ંઆવી હતી. સીઆરપી (તનેા અહ�વાલના ફકરા 

127મા)ં ન2ધે છે ક� એક સહભા4ગતા5ણૂ�, સમાવેશક પરામશ� '9:યા શ< કરવામા ંઆવી  અને આ ખાસ ગામો માટ� આ>િવકાને આધાર?તૂ પગલા ંશ< કરવામા ંઆ@યા,ં અને એ ક� 

એડ�બી ના કમ�ચાર�ઓએ આ ગામોમા ંહાથ ધરવામા ંઆવેલ પરામશ�મા ંસી>પીએલની ન2ધપા� સામેલગીર�ને સમથ�ન આBCુ.ં3આ સીઆરપીના અહ�વાલના તારણો ‘B1અને B5’ 

સાથ ેસકંળાયલે છે (પાના ં21-26 અને 31-33)

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.



 

 
 

 

1. સીઆરપી 6ારા મા$હતીની 7હ*રાતો અને પરામશ8ના વત.ન પરના 

તારણોના સબંધંમા ંએડ"બીના 0બન-અ:પુાલનને ઉક*લવા માટ*ના પગલાં1 

 

સીઆરપીની $ટ<પણીઓ 

  Lગડ- બદંર ખાતે બધા માછ-મારો સાથે ચા` ુસમાવેશી 

પરામશ  *�9યા અને આયોUજત કર-ને.    

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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2. આઉટ@લો ચનેલમાથંી થમ.લ કચરાના િનકાલ અને માછ"મારોની આCિવકાના :કુસાન પર સીઆરપીના 

તારણોના સબંધંમા ંએડ"બીના 0બન-અ:પુાલનને ઉક*લવા માટ*ના પગલાં3 

 

સીઆરપીની $ટ<પણીઓ 

(a) ધ નેશનલ |}�ટટ~ટૂ ઑફ ઓસનોXાફ- (“એનઆઇઓ”)ને સીFપીએલ4 
ારા આ કામમા ં જોડવામા ં

આવી છે અને તે મોઢવા ખાડ- અને તેની સાથે જોડાયેલા તટ-ય િવ�તારોમા ંપ�રયોજનામાથંી િનકાલ 

કરવામા ંઆવતા ંથમ લ કચરાની વા�તિવક અસરો પર બા^ KLેીય અવલોકનો હાથ ધર- રહ- છે; 

આમા ંઅગાઉ એચઆર વે�લ�ગફૉડ  
ારા પયા વરણીય ડ� ુ �ડ�લજYસ દરિમયાન (પ�રયોજનાની મ1ંૂર- 

=વૂ�) હાથ ધરવામા ંઆવેલા થમ લ મોડ0�લ�ગની માYયતાનો સમાવેશ કરવામા ંઆવશે. એનઆઇઓ આ 

મોડ0લ સવંા�દતા અmયાસને =ણૂ  કરશે.5  

 

એનઆઇઓ અહ0વાલના Sસુsાના તારણોની એડ-બી 
ારા સમીKા કરવાની થશે (બા^ તજ� મ�રન 

સલાહકારને *�Oૃ કર-ને). 
 

િનધા.$રત તાર"ખ: ઑ)ટોબર 2015 

એડ-બી, શ� તેટ`ુ ંવહ0̀ ુ ં

એનઆઇઓ 
ારા તૈયાર 

કરવામા ંઆવેલ અmયાસ 

Sસુsાને સમીKા અને �ટ�પણી 

માટ0 સીઆરપીને ર1ૂ કરશે.  

(b) એનઆઇઓ અહ0વાલના સારાશંનો �થાિનક ભાષામા ં અ:વુાદ કરવાનો રહ0શે અને રસ ધરાવતા 

�હતધારકોની સાથે (માછ-મારો સ�હત) તેમના િવચારોને *ા�ત કરવા અને તેની નMધ કરવા માટ0 

વહ�ચણી કરવામા ંઆવશે. 
 

િનધા.$રત તાર"ખ: ફ0�આુર- 2016 

કોઇ �ટ�પણી નહ{.  

 
 

 

3આ સીઆરપીના અહ�વાલના તારણો ‘B1અને B5’ સાથે સકંળાયલે છે (પાના ં21-26 અને 31-33) 

4એનઆઇઓ અEયાસ એ એમઓઈએફ HIલયરJસ તાર�ખ એિ'લ 2008ની જ<9રયાત છે.  

5એનઆઇઓ, આ અEયાસને હાથ ધરવા માટ� એક તજM સ,ંથા તર�ક� 2013મા ં'OQૃ થઈ. આ અEયાસ Rતગ�ત Sે�ીય તપાસોનો 'થમ સેટ 9ડસેTબર 2013મા ં5ણૂ� થયો અને 

સBટ�Tબર 2014મા ંઅહ�વાલ $પુરત કરવામા ંઆ@યો હતો. અJય Sે�ીય તપાસ એિ'લ 2015મા ં5ણૂ� કરવામા ંઆવી અન ેWસુXા અહ�વાલ તયૈાર થઈ રZો છે.    

 

 

Disclaimer: This translation may be used for reference purposes only. In cases where any differences 
occur between the Gujarati version and the original English version, the English version shall prevail.
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2. આઉટ@લો ચનેલમાથંી થમ.લ કચરાના િનકાલ અને માછ"મારોની 

આCિવકાના :કુસાન પર સીઆરપીના તારણોના સબંધંમા ંએડ"બીના 0બન-

અ:પુાલનને ઉક*લવા માટ*ના ંપગલાં3 

 

સીઆરપીની $ટ<પણીઓ 

(c) એડ-બી70સે. જળિનકાલ ધોરણ (પીપીએએચ ધોરણના બદલે) પર 

સમંત થવાના તેના િનણ યની =નુ:=}ુAટ માટ0 અmયાસના પ�રણામોનો 

ઉપયોગ કરશે (એનઆઇઓ અmયાસના પ�રણામોને આધીન).  
 

સીFપીએલ સાથેના પરામશ મા,ં એડ-બી એ ન�- કરશે ક0 �ુ ં વ� ુ કોઇ 

પગલા ંયોVય છે.  
 

િનધા.$રત તાર"ખ:: માચ  2016 

એડ-બી આઉટHલો ચનૅલની અસરોને આકારવા માટ0 અmયાસના 

પ�રણામોનો ઉપયોગ કરશે અને ઉ�ચત ધોરણોને લાN ુ કરવા 

માટ0 સમંત થશે.  
 

એનઆઇઓ અmયાસના અ:વુત ન તર-ક0 ઉ�ચત પગલાઓ પર 

એડ-બી સીઆરપીની સાથે સલાહ મસલત કરશે.   
 

ન>ધ:એડ-બી �યવ�થાપને Sકુત મન રાખ�ુ ં અને �વતLં 

અmયાસ કરવામા ંઆવે તેની ખાતર- રાખવી જRર- છે અને �ુ ં

થમ લ કચરાના િનકાલ માટ0ના ધોરણોની પસદંગીને Yયાયો�ચત 

ઠ0રવવા માટ0 અmયાસ માYય અને સબંધંી આધારો eહ0ર કર0 છે 

ક0 ક0મ તેને ચકાસવા જોઇએ. ક0મક0 અ:વુતx પગલા 

પ�રયોજનાને અ:પુાલનમા ંલાવી દ0શે, + પગલાઓ પર સમંિત 

થવાની છે તે bગે સીઆરપી સાથે પરામશ  આવtયક બને છે.  

(d) આઉટHલો ચનેલ ખાતે �વચા�લત તાપમાન સચંાલન ઉપકરણના પ�રણામો 

eહ0ર જનતાને �લુભ બનાવવાના રહ0શે.   
 

િનધા.$રત તાર"ખ:: ચા` ુ 

આઉટHલો ચનૅલના આડબધં ખાતે તાપમાન:ુ ં સચંાલન 

�થાિપત થ�ુ ં જોઇએ અને eહ0ર જનતાને �લુભ બનાવ�ુ ં

જોઇએ.  
 

ન>ધ:હાલમા,ં આઉટHલો ચનૅલના આડબધં ખાતે તાપમાનની 

દ0ખર0ખ માટ0ની કોઇ �યવ�થા નથી. લોકો આ તાપમાન મા�હતી 

મેળવવા સKમ હોવા ં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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(e) એડ-બી ચાલી રહ0લા Nણુા�મક અmયાસો પર સીFપીએલને યોVય ર-તે 

સલાહ આપશે (i) એ માછ-મારોને ઓળખવા માટ0 +મણે આઉટHલો ચનેલથી 

અડ-ને આવેલ ખાડ- અને તટ-ય િવ�તારોમા ં િનયિમતપણ ે >oુલા પગ ે

માછ-માર- કર0 છે; અને (ii) ઓળખી કઢાયેલા પગ�ડયા માછ-મારો સાથે 

પરામશ  કર- એક આFિવકા �ધુાર યોજના તૈયાર કરવાના ઉsેtયથી આવા 

ઓળખી કઢાયેલા પગ�ડયા માછ-મારો પર કોઇપણ *કારની આFિવકા 

અસરોની આકારણી માટ0 (�થાિનક ભાષામા ંયોજનાની eહ0રાત સ�હત). 
 

િનધા.$રત તાર"ખ:: 1ુલાઇ 2015 

એડ-બી સીFપીએલને નીચનેા ઘટકો સાથે એક સવ�Kણ હાથ 

ધરવા માટ0 સલાહ આપશે: (i) એવા માછ-મારોને ઓળખી 

કાઢવા +ઓ િનયિમતપણ ેઆઉટHલો ચનૅલને અડ-ને આવેલી 

ખાડ- અને તટ-ય િવ�તારોમા ંપગે ચાલીને માછ-માર- કર0 છે; 

(ii) પગે ચાલીને માછ-માર- કરતા ં લોકો પર આઉટHલો 

ચનૅલની આFિવકા પરની અસરો;(iii) vતૂકાળ થયેલી અને 

ભિવAયની અસરો માટ0 વળતર આપવા માટ0 ક0 પગે ચાલીને 

માછ-માર- કરતા લોકોને �ધુારવા માટ0 આFિવકા �ધુાર 

યોજના તૈયાર કરવી. આFિવકા �ધુાર યોજના વળતરના 

પગલા ંઅને આFિવકા આધાર =રૂ- પાડતી હોવી 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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2. આઉટ@લો ચનેલમાથંી થમ.લ કચરાના િનકાલ અને માછ"મારોની 

આCિવકાના :કુસાન પર સીઆરપીના તારણોના સબંધંમા ંએડ"બીના 0બન-

અ:પુાલનને ઉક*લવા માટ*ના ંપગલાં3 

 

સીઆરપીની $ટ<પણીઓ 

  સવ�Kણના પ�રણામો અન ે આFિવકા �ધુાર યોજના માટ0ની 

દરખા�તને �થાિનક ભાષામા ંઅ:વુા�દત કરવાની જRર છે અને 

ખાસ કર-ને, પરંh ુસ=ંણૂ પણે નહ{ એ ર-તે માછ-માર સSદુાય 

સ�હત તમામ સલંVન �હતધારકો સાથે પરામશ  હાથ ધરવાની 

જRર છે.   
 

સીઆરપીને (i) સવ�Kણની સદંભ ની શરતો અને (ii) સવ�Kણ 

અહ0વાલના Sસુsાને સમીKા અને �ટ�પણી માટ0 સીઆરપીને 

ઉપલ�ધ કરવાના રહ0શે.  
 

bિતમ ઓપ અને અમલીકરણ પહ0લા ં આFિવકા �ધુાર 

યોજનાના Sસુsાને તેની સમીKા અને �ટ�પણી માટ0 સીઆરપીને 

ઉપલ�ધ કરવાનો રહ0શે.   
 

ન>ધ: આFિવકા �ધુાર યોજના આ પ�રયોજનાને અ:પુાલન 

હ0ઠળ લાવશે તેથી, આFિવકા �ધુાર યોજના પર સીઆરપી 

સાથેના કરાર આવtયક છે.  

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



1
1 

 

(f) ઓળખી કાઢવામા ંઆવેલ પગ�ડયા માછ-મારો માટ0 આFિવકા �ધુાર 

યોજના:ુ ંઅમલીકરણ. 
 

િનધા.$રત તાર"ખ: ઑગ�ટ 2015–1ુલાઇ 2018 

આFિવકા �ધુાર યોજનાની અમલીકરણ *ગિત સીઆરપીને 

આપવામા ં આવતા ં િLમાિસક અથવા અધ -વાિષnક *ગિત 

અહ0વાલની S�ુય બાબતોમાનંી એક હોવી જોઇએ, + *ગિત, 

*_ો, રસ ધરાવતા ં �હતધારકોના મતં�યો તેમજ નવી 

�ચ�તાઓ/િવનતંીઓને *િતભાવ માતે જRર- હોય શક0 તેવા ંવ� ુ

પગલાનંે *કાિશત કરતા ંહોય.   

(g) એડ-બી માટ0 આFિવકા �ધુાર યોજનાની સમીKા �વતLં તજ� 
ારા 

કરવાની રહ0શે. 
 

િનધા.$રત તાર"ખ: 1ૂન 2018 (�વતLં ઑ�ડટ અહ0વાલ બનાવવા માટ0) 

આFિવકા �ધુાર યોજનાને eહ0રમા ંઉપલ�ધ કરવી જોઇએ.  
 

ન>ધ:આFિવકા �ધુાર યોજનાની સમીKામા ં�વતLં ઑ�ડટરની 

vિૂમકા અને કાય2 અ�પAટ છે, ક0મક0 આ શ�દ “ઑ�ડટર” 

સામાYય ર-તે આ *કારની યોજનાની સમીKા માટ0 ઉપયોગમા ં

લવેાતો નથી. આમ, �વતLં ઑ�ડટર માટ0નો સદંભ  �ૂર કરવો 

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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2. આઉટ@લો ચનેલમાથંી થમ.લ કચરાના િનકાલ અને માછ"મારોની 

આCિવકાના :કુસાન પર સીઆરપીના તારણોના સબંધંમા ંએડ"બીના 

0બન-અ:પુાલનને ઉક*લવા માટ*નાં પગલાં3 

 

સીઆરપીની $ટ<પણીઓ 

   

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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3. કાદવ પર �$Fયા અને િનકાલ પર સીઆરપીના તારણોના સબંધંમાં 

એડ"બીના 0બન-અ:પુાલનને ઉક*લવા માટ*ના પગલા ં6 

સીઆરપીની $ટ<પણીઓ 

(a) આ *_ શોધવામા ં આ�યો �યારથી (�ડસેiબર 2013મા)ં, એડ-બી 

પયા વરણીય ર-તે સારા માગ� સીFપીએલ સાથે સકંળાયેલી છે +મા ં �બન-

ખનીFકરણ �લા�ંસમાથંી લોહ ધરાવતા કાદવને અલગ તારવવામા ંઆવે 

છે. કાદવને અલગ તારવવા અને તેના િનકાલ માટ0ના િવકoપો હાલમા ં

તકનીક- Soૂયાકંન હ0ઠળ છે.    
 

 

િનધા.$રત તાર"ખ: ઑ)ટોબર 2015 

 

િવકoપોના તકનીક- Soૂયાકંનની સમા��ત પર, પસદંગીના િવકoપના bિતમ 

ઓપ પહ0લા ંએડ-બી સમીKા કરશે અને તેના *િતભાવો આપશે.  
 

િનધા.$રત તાર"ખ: �ડસેiબર 2015 

અમલીકરણ =વૂ� અmયાસ હ0ઠળ ન�- કરવામા ંઆવેલ bિતમ 

િવકoપો પર એડ-બી સીઆરપી સાથે પરામશ  કરશે.    
 

ન>ધ: આ પ�રયોજનાને અ:પુાલન હ0ઠળ લાવશે તેથી, bિતમ 

પગલા ંપર સીઆરપી સાથેનો પરામશ  આવtયક છે. 

Disclaimer: This translation may be used for reference purposes only. In cases where any differences 
occur between the Gujarati version and the original English version, the English version shall prevail.
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(b) �લજ �-ટમ6ટ:ુ ંઅમલીકરણ અને િનકાલના પગલા.ં  
 

િનધા.$રત તાર"ખ: �ડસેiબર 2016 

1ુન 2016 �ધુીમા ં�લજ �-ટમ6ટ:ુ ંઅમલીકરણ અને િનકાલના 

પગલા.ં  
 

 

1ુલાઇ 2016 �ધુીમા ંઆઉટHલો ચનૅલ મારફત લોહ ધરાવતા 

કાદવને દર-યાના પાણીમા ં િનકાલ કરવાના અmયાસને બધં 

કરવો.  
 

આઉટHલો ચનૅલના આડબધં પર દ�રયાઈ પાણીના દ0ખર0ખના 

પગલા ં �થાિપત કરવામા ં આવશે. તાપમાનની દ0ખર0ખની 

િવગતો રસ ધરાવતા �હતધારકોને �લુભ બનાવાશે.”   
 

ન>ધ:આઉટHલો ચનૅલ મારફત લોહ ધરાવતા કાદવને દર-યાના 

પાણીમા ંિનકાલ કરવાના અmયાસને બધં કરવાની વાત આવે 

�યાર0 �પAટ *િતબ�તાની જRર છે. વ�ુમાં ,  પાણીની  

NુણવOાની  દ0 ખર0 ખ  એ �થા િપત કરવામાં  આવેલ 

એક સા ર-  �યવ�થા  છે  અને  દ0 ખર0 ખના  પ �રણામ 

લો કો ને  ઉપલ�ધ કરાવવા  જોઇએ.  ક0મક0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6આ સીઆરપીના અહ�વાલના તારણો ‘B2’ સાથે સકંળાયલે છે (પાના ં26 - 29).

Disclaimer: This translation may be used for reference purposes only. In cases where any differences 
occur between the Gujarati version and the original English version, the English version shall prevail.
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  આ પગલા ંપ�રયોજનાને એડ-બી નીિતઓના અ:પુાલન હ0ઠળ 

લાવી Sકૂશે, સીઆરપી સાથે િવકoપો પરના પરામશ  સાધવામા ં

આવે તે જRર- છે.  

Disclaimer: This translation may be used for reference purposes only. In cases where any differences 
occur between the Gujarati version and the original English version, the English version shall prevail.
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4. પહ>ચ પરના �િતબધંો પર સીઆરપીના તારણોના સબંધંમાં એડ"બીના 

0બન-અ:પુાલનને ઉક*લવા માટ*ના પગલાં 7 

સીઆરપીની $ટ<પણીઓ 

(a) સીFપીએલ 
ારા Lગડ- બદંર �ધુી પહMચ bગનેા �ધુારાઓ (+ ર-તે 

અગાઉ સીઆરપીને આપવામા ં આવેલ �યવ�થાપનના *િતભાવમા ં

દ�તાવેFત કરવામા ંઆ�યા છે) માટ0 પહ0લા ંજ લવેાયેલા પગલાનંી સાથે, 

એક આકારણી હાથ ધરવામા ંઆવી હતી અને  એડ-બી પાસેથી સલાહ સાથે 

ચા` ુરાખવામા ંઆવશે.  
 

િનધા.$રત તાર"ખ: અહ0વાલ Sસુsો ઑગ�ટ 2015;bિતમ અહ0વાલ ઑ)ટોબર 
2015 

Lગડ- બદંર પર અને મોઢવા અને Lગડ- બદંર ગામોના 

Xામવાસીઓ પર સીFપીએલ �લાટંને વાડબધં કરવાથી 

ઉદભવતા પહMચના *િતબધંોની અસરોની આકારણી હાથ 

ધરવી. આ આકારણી તકના અmયાસ પર આધા�રત હોય તે 

જRર- છે – સહભા�ગતા=ણૂ  *�9યા પર આધા�રત – + વસિતના 

1ૂથો ન�- કર0 અને આકારણી હ0ઠળ સભંિવત અસરોનો અmયાસ 

કરવામા ંઆવે. તકના અmયાસ અને આકારણીમા ંLગડ- બદંર 

અને મોઢવા તેમજ Lગડ- બદંર િસવાયના ગામોમા ં રહ0તા 

લોકોને પણ જોવામા ંઆવે તે જRર- છે.   
 

આકારણીને �થાિનક ભાષામા ં અ:વુા�દત કરવામા ં આવે અને 

તમામ સલંVન �હતધારકો સાથે પરામશ  કરવામા ંઆવે.  
 

પહMચ *િતબધં આકારણી માટ0ની સદંભ ની શરતો અને 

આકારણીના Sસુsાને સમીKા માટ0 સીઆરપીને આપવામા ં

આવે.  

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) આગળના પગલા ંસીFપીએલઅને Lગડ- બદંર પર આવતા ંપગથેી ચાલીને 

માછ-માર- કરતા ં માછ-માર લોકોના પરામશ મા ં આકારણીના *કાશમા ં

એડ-બી 
ારા ન�- કરવામા ંઆવશે  
 

િનધા.$રત તાર"ખ: �ડસેiબર 2015 

આકારણીના પ�રણામોના આધાર0, અસરોને ક0વી ર-તે સબંોિધત 

કરવી તેના પગલા �થાિપત કરવા. આવી કાય યોજના સલંVન 

�હતધારકોના પરામશ મા ં �થાિપત કરવા અને સમીKા માટ0 

સીઆરપીને ર1ૂ કરવા.  
 

ન>ધ: કાય યોજના પ�રયોજનાને અ:પુાલનમા ં લઈ આવશે 

તેથી, સીઆરપી માટ0 જRર- છે ક0 તે bિતમ ઓપ =વૂ� કાય  

યોજના પર પરામશ  કર0.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7આ સીઆરપીના અહ�વાલના તારણો 'C'સાથે સકંળાયેલ છે (પાના ં34 -36). 

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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(c) ચોમાસા દરિમયાન અિવKિેપત પહMચ માટ0 Lગડ- બદંર �ધુી પહMચવા 

માટ0ના માગ ની સપાટ-ની NણુવOાની eળવણી કરવાની રહ0શે. 
 

િનધા.$રત તાર"ખ: પ�રયોજનાની આવરદા માટ0 િનયિમત eળવણી  

કોઇ �ટ�પણી નહ{. 

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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5. આસપાસની હવાની GણુવHા પર સીઆરપીના તારણોના સબંધંમાં એડ"બીના 0બન-

અ:પુાલનને ઉક*લવા માટ*ના પગલાં 8 

સીઆરપીની $ટ<પણીઓ 

(a) રજકણોના સબંધંમા,ં પ�રયોજનાના એરશેડ9 ની bદર આસપાસના પીએમ10 

�તરોમા ંપ�રયોજનાના યોગદાનને �િુનિ�ત કરવા માટ0 એક ટ0કિનકલ અmયાસ હાથ 

ધરવામા ંઆવશે (એડ-બીના પરામશ મા ં�વતLં સલાહકાર 
ારા હાથ ધરવાનો 

રહ0શે)  

િનધા.$રત તાર"ખ:એિ*લ 2016(Sસુsા અmયાસ) 

Lીe પKને *�Oૃ કર-ને તેના હ0ઠળ હવાની 

NણુવOાની દ0ખર0ખના કાય 9મને હાથ ધરવામા ં

આવે + પીએમ10 પર Tયાન ક0}Yyત કર0 અને માL 

પીએમ 2.5 ને જ નહ{. દ0ખર0ખની તમામ મા�હતીને 

લોકોને ઉપલ�ધ કરવાની રહ0શે અને તેમની સાથે 

વહ�ચણી કરવી. આસપાસની હવાની દ0ખર0ખનો 

કાય 9મ ટાટા SYુyા �લાYટની આસપાસની હવાની 

NણુવOાઓ અને �ચમનીના ઉ�સ�ન વ�ચનેા 

�તરસબંધંના િવtલષેણનો સમાવેશ કર0 તે જRર- 

છે. હવાની આ *કારની દ0ખર0ખ ઓછામા ં ઓછ- 

Lણ વષ  માટ0 હાથ ધરવામા ંઆવે તે જRર- છે.  
 

ખાસ કર-ને હવાના *�ૂષણ (પીએમ10 અને 

પીએમ2.5) 
ારા થતી બીમાર-ઓ પર �થળ િવશેષ 

આરોVયની દ0ખર0ખ અmયાસ ઓછામા ં ઓછા Lણ 

વષ  માટ0 હાથ ધરવામા ં આવે અને લોકોને તે 

મા�હતી ઉપલ�ધ કરાવવામા ંઆવે.  
 

ન>ધ:આસપાસની હવાની NણુવOા:ુ ંLીe પK 
ારા 

દ0ખર0ખ અને પ�રયોજનાની આસપાસના ગામોમા ં

બાળકો અને ��ૃોમા ંઆરોVયની p�થિત bગેનો 

અmયાસ આ ઉપચારા�મક કાય  યોજનાના પ�રિશAટ 

2 અને પ�રિશAટ 3મા ંઅ:9ુમે સામેલ કરવામા ં

આ�યો છે તેમ છતા,ં સીઆરપી ઉપચારા�મક કાય  

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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યોજના (પ�રિશAટ 1)ની આઇટમ 5 હ0ઠળ તે 

કાય 9મોની િવગતો આપવાની સલાહ આપે છે.  
(b) ટ0કિનકલ અmયાસના તારણો રસ ધરાવતા �હતધારકોને �લુભ બનાવવાના રહ0શે 

અને આખર- ઓપ આપવામા ંઆવનાર તકનીક- અmયાસમા ંતેમના મતં�યોને 

Tયાનમા ંલવેાશે.  

અmયાસ માટ0ની સદંભ ની શરતો અને અmયાસ 

અહ0વાલ Sસુsાને સમીKા અને �ટ�પણીઓ માટ0 

સીઆરપીને આપવામા ંઆવે. 
 

ઓછામા ંઓ� ંઅmયાસના સારનો �થાિનક ભાષામા ં

અ:વુાદ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 આ સીઆરપીના અહ�વાલના તારણો 'E' સાથે સકંળાયેલ છે (પાના 41 - 46). 

9 આ અEયાસ દર�ક સચંાલન મથકો ખાતે પ9રયોજના [ારા યોગદાન કરાયેલા પીએમ
10
\ુ ં'માણ $િુનિ]ત કરશે. આ હ�̂  ુમાટ�, અEયાસમા ંરજકણોના ભૌિતક અને રાસાય4ણક િવ`લેષણનો 

સમાવેશ કરવામા ંઆવશે અને પ9રયોજનામાથંી aલાય એશ ઉcસdન અને કોલસાની રજની લાS4ણકતાઓ સાથેનો તેમનો અરસપરસનો સબંધં જોવાનો સમાવેશ કરવામા ંઆવશે. આ 

અEયાસ, આ ર�તે રજકણોથી હવાના 'eૂષણ 'cયે પ9રયોજનાના યોગદાનને દશા�વતો હોવો જોઇએ. આ ર�તે, આ અEયાસ ન2ધપા� ર�તે એક ‘રજ િવ`લેષણ’ કરતા ંઉfચ વૈMાિનક 

સખતાઈ ધરાવે છે g આવા ંરજના hોતને દશા�વવા સમથ� થયા િવના મા� એ દશા�વી શક� ક� iુલ રજના ક�ટલા ં'માણમા ંરજના િવિવધ ઘટકો (aલાય એશ, નહl બળેલો કોલસો, હવામા ં

રહ�લો Sાર અને િસ4લકા)નો સમાવેશ થાય છે. 

Disclaimer: This translation may be used for reference purposes only. In cases where any differences 
occur between the Gujarati version and the original English version, the English version shall prevail.
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5. આસપાસની હવાની GણુવHા પર સીઆરપીના તારણોના સબંધંમાં 

એડ"બીના 0બન-અ:પુાલનને ઉક*લવા માટ*ના પગલાં 8 

સીઆરપીની $ટ<પણીઓ 

 િનધા.$રત તાર"ખ: 1ૂન 2016 કરવાની જRર છે અને સબંિંધત �થાિનક સSદુાયો અને અYય 

�હતધારકો સાથે વહ0ચણી કરવામા ંઆવે.  
(c) હવાના દ0ખર0ખની સમીKાના પ�રણામો અને bિતમ ટ0કિનકલ અmયાસના 

આકલન પર આધા�રત, સીFપીએલના પરામશ મા,ં એડ-બી ન�- કરશે, જો 

વ� ુ પગલા ં જRર- હશે. આમા ં યોVય જણાય તો, અિત�ર)ત દ0ખર0ખ, 

�Kૃારોપણ અને ગામોની bદરના �ત�રક માગ2ને પા�ા બનાવવાનો 

સમાવેશ થઈ શક0 છે.    
 

િનધા.$રત તાર"ખ: �ડસેiબર 2016. 

જો હવાની Nણુવતાના �ધુારના સબંોધન માટ0 જો કોઇ અને 

�ા પગલા ં જRર- છે તો તે ન�- કરતા =વૂ� સીઆરપીનો 

પરામશ  લેવો જRર- છે.  
 

��ૂચત કાય  યોજના bગે સલંVન �હતધારકો સાથે પણ પરામશ  

કરવાનો રહ0શે.  
 

ન>ધ: કાય  યોજના પ�રયોજનાને એડ-બી નીિતઓ અને 

*�9યાઓના અ:પુાલનમા ંલાવશે તેથી, સીઆરપી 
ારા કાય  

યોજનાની સમીKામા ં*�Oૃ થ�ુ ંઆવtયક છે.   

Disclaimer: This translation may be used for reference purposes only. In cases where any differences 
occur between the Gujarati version and the original English version, the English version shall prevail.
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પ$રિશ2ટ 2 

 

કાય.યોજના માટ* ખચ.ના Iદાજોનો સાર  
 

 

કાય. IદાJજત ખચ.  

(Kએુસ ડૉલસ.મા)ં 

સીઆરપીની 

$ટ<પણીઓ 

અસરX�ત પગ�ડયા માછ-મારોની ઓળખ માટ0 હાથ ધરવામા ં

આવતા અmયાસો અને એનFઓ 
ારા માછ-મારો સાથે સતત હાથ 

ધરવામા ંઆવતા પરામશ મા ંખચ .  

$100,000  

\ૃપા કર- આ ચીજો 

પરની �ટ��ણીઓ માટ0 

ઉપરના પગલા ં5(a)નો 

સદંભ  લો.  
એનઆઇઓ અmયાસના પ�રણામોની આકારણી માટ0 િવશેષ� 

મ�રન સલાહકારોને એડ-બી 
ારા *�Oૃ કરવા. 

$40,000 

પગ�ડયા માછ-મારો માટ0 આFિવકા �ધુાર યોજના:ુ ંઅમલીકરણ. $300,000 (આFિવકા �ધુાર યોજનાને 

આખર-ઓપ આપવા માટ0) 

આFિવકા �ધુાર યોજનાના અમલીકરણની આકારણી માટ0 

�વતLં િવશેષ�ને એડ-બી 
ારા *�Oૃ કરવા. 

$25,000 

કાદવની સારવાર અને િનકાલ માટ0ના પગલાનંી સરંચના અને 

અમલીકરણ 

$150,000 

પહMચ bગનેા કોઇપણ *_ના સબંધંમા ં આકp�મક રકમ.   $50,000 

પહMચવાના માગ ની વાિષnક દ0ખર0ખ.   સીFપીએલ 
ારા હાથ ધરવા:ુ ંહોવાથી 

કોઇપણ સજંોગોમા ંકોઇ વધારાનો ખચ  નહ{ 

આસપાસની હવાની NણુવOાની Lીe પK 
ારા દ0ખર0ખ. ચા`,ુમાટ0 કોઇ વધારાનો ખચ  નહ{ 

એરશેડમા ંરજકણના *�ૂષણમા ંપ�રયોજનાના યોગદાનને 

�િુનિ�ત કરવા માટ0 હવાની NણુવOાનો અmયાસ. 

$200,000 

Disclaimer: This translation may be used for reference purposes only. In cases where any differences 
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પ$રિશ2ટ 3 – કોલસાની રજના �Nો માટ* 3ધુારાOમક પગલા ં
 

ન�ધ: ક�મક� સીઆરપીએ એડ"બીને કોલસાની રજની નીિતઓ+ુ ંઅ+પુાલન કરતી હોવા+ુ ં-./ુ ંહોવાથી પ�રિશ�ટ 3 કાય� યોજનાના ઔપચા�રક ભાગની 

રચના કર6ુ ંનથી. 

 
 

 
 

વP ુ3ધુારાOમક પગલાં 10
 સીઆરપીની $ટ<પણીઓ 

(a) ઢંકાયેલા ટ~બુ કYવેયર બેoટ:ુ ંબાધંકામ. 

િનધા.$રત તાર"ખ: ઑ)ટોબર 2016 

કોઇ �ટ�પણી નહ{. 

આજ �ધુી હાથ ધરવામા ંઆવેલ �ધુારા�મક પગલામંા ંસમાિવAટ છે: 
 

(i) વાઢં ગામની બા1ુમા ં 2 �કમી લબંાઈને આવર- લતેો એક ટ~બુ 

કYવેયર બેoટ સરં�ચત કરવામા ં આ�યો છે (bદાUજત ખચ  

$18,500,000). 

(ii) ભિવAયમા,ં હવાને અવરોધતા અને કોલસાની રજને �તરતા 

ઝડપી ��ૃ� પામતા ં�Kૃો ધરાવતો 20-50 મી. પહોળો “Xીન 

બેoટ” િવકિસત કરવામા ંઆવશ ે(2012મા ંરોપવામા ંઆ�યા હતા)ં.   

(iii) કોલસાની રજની હલનચલનને બાિધત કરવા માટ0 વાઢં ગામ-

વૉડ  �લાટંની સીમાની સાથે, કોલસાના �ટૉકયાડ ને અડ-ને એક 9 

મી ��ુ ંપવન અવરોધક બાધંવામા ંઆ�dુ ંછે. 

(iv) કોલસાના ઢગલાની �ચાઈ વાઢં ગામ-વૉડ ના એક hિૃતયાશં 

લબંાઈ +ટલી હતી +ને 6 મી. કરતા ંનીચે �ધુી સીિમત કરવામા ં

આવી. 

સીઆરપીની $ટ<પણીઓ: 

 

  કોઇ �ટ�પણી નહ{. 

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) 9મી. �ચા કોલસાના અવરોધકથી ઉપર નીકળ- જતી કોલસાની 

vકૂ-ને પકડ- રાખવા માટ0 વાઢં ગામ-વૉડ ના કોલસાના ઢગલાની 

પહોળાઈની સાથે 20 મી.ની �ચાઈ પર પાણીનો છટંકાવ કરવા 

માટ0 કોલસાની રજને દબાવવા માટ0 વૉટર p�*Yકલર *ણાલી.   

વૉટર p�*Yકલર *ણાલીની =ણૂ  કરવામા ંઆવેલ ટ0કિનકલ 

સરંચનાને સમીKા માટ0 એડ-બીને ર1ૂ કરવામા ંઆવશે. 

કોઇ �ટ�પણી નહ{. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 આ સીઆરપીના અહ�વાલના તારણો 'C'સાથે સકંળાયલે છે (પાના ં36 - 40). 

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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વP ુ3ધુારાOમક પગલાં 10
 સીઆરપીની $ટ<પણીઓ 

  

િનધા.$રત તાર"ખ: સ�ટ0iબર 2015 

 

(c) વૉટર p�*Yકલર *ણાલી:ુ ંઅમલીકરણ. 
 

િનધા.$રત તાર"ખ: ઑ)ટોબર 2016 

કોઇ �ટ�પણી નહ{. 

(d) lયા ં �ધુી ઉપરો)ત *ણાલીનો અમલ કરવામા ં આવે, 

*િત\ૂળ પવનની p�થિતના સમયગાળા દરિમયાન (િવશેષ 

Rપથી નવેiબર – ફ0�આુર-), અpVનશામક દળોનો ઉપયોગ 

કરો (પહ0લા ંજ �થાિપત કરવામા ંઆ�યા ંછે).= 

 

િનધા.$રત તાર"ખ: ઑ)ટોબર 2015 

કોઇ �ટ�પણી નહ{. 

(e) પવનના �સુવાટા અને હવાની p�થિતમા ંકYવેયરમાથંી નીચ ેપડતી 

વખતે હવામા ંઉડતી કોલસાની vકૂ-ને વ� ુકાય Kમ ર-તે �ૂર કરવા 

માટ0 વત માન કોલ કYવેયરની નીચનેા િવ�તારને પાકો બનાવવામા ં

આવશે. 

િનધા.$રત તાર"ખ: માચ  2016 

કોઇ �ટ�પણી નહ{. 

(f) 2015ની p�થિતએ પ�રયોજનાની આસપાસના ગામડાઓમા ં

બાળકો અને ��ૃોમા ંઆરોVયની p�થિતનો અmયાસ હાથ ધરો.   
 

િનધા.$રત તાર"ખ: �ડસેiબર 2015 

\ૃપા કર- આ ચીજો પરની �ટ��ણીઓ માટ0 ઉપરના પગલા ં5 (a)નો 

સદંભ  લો.  

 

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.




