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કસ્ટર ગુજયયત યલય લર.
બયયત
નીચેનયન કેવ
ભયછીભયય અધધકયય વાંઘભ વાંગઠન (MASS)

વયય
આ મ ૂલમયાંકનન વાંફધ
ાં કસ્ટર ગુજયયત યલય લર. (CGPL)ભયાં IFCનયાં યકયણ વયથે છે જે જે ગુજયયત,
બયયતભયાં 4000MWનુ ાં કરવયથી વાંચયલરત યલય સ્ટે ળન છે . પડયમયદ ભયછીભયય અધધકયય વાંઘભ
વાંગઠન (MASS) દ્વયયય કયલયભયાં આલી શતી જે પ્રજેક્ટની આવયવની જગ્મયભયાં ભયછીભયય વમ ૂશનુ ાં
પ્રધતધનધધત્લ કયે છે . પડયમયદન વાંફધ
ાં આજીધલકય અને મયભલયણ ય પરયાંટની કધથત અને અંદયજીત
ધલયીત અવય વયથે છે .
પડયમયદ અને વાંફધાં ધત દસ્તયલેજની વભીક્ષય કમયભ ફયદ CAO ધનષ્કભ કયઢે છે કે પડયમયદીઓ દ્વયયય
ઉઠયલલયભયાં આલેરય ઘણયાં મુદ્દયઓથી  ૂછયછ કયલી મગ્મ ફને છે . આભ, તયની વાંચયરનની
ભયગભદધળિકયઓ પ્રભયણે, CAO IFCનય વયભયજીક અને મયભલયણીમ દે ખયલ ભયટે વાંદબભની ળયત
ધલકવયલળે, ખયવ કયીને:



CGPLનય મયભ લયણીમ અને વયભયજીક (E&S) મ ૂલમયાંકનની વભીક્ષય કયલયભયાં IFCઍ  ૂયતી

તકેદયયી રીધી છે કે કેભ;


IFCઍ તેની E&S વભીક્ષયભયાં અદયણી યલય અને મુદ્રાં ય લેસ્ટ ટભ ની વાંચમી અવય અંગે  ૂયતી

ધલચયયણય કયી શતી કે કેભ;


પ્રજેક્ટ ભયટે વમુદયમ વશકયયનુ ાં IFCનુ ાં મ ૂલમયાંકન  ૂયતુાં શત ુાં કે કેભ;



પડયમયદીઓની વીઝનર ભયછીભયયીની લવયશત અને ભયછરી સ ૂકલલયનયાં ધલસ્તયય વયથેનય
વાંફધ
ાં ભયાં દે ખયલ ધયયયધયણ 5 મગ્મ યીતે રયગુ કયલયભયાં આવયુ ાં છે કે કેભ;



દે ખયલ ધયયયધયણ 1ભયાં સ્થયધત ધલળેતય ભયટે ની જરિડયમયતનુ ાં યરન કયતયાં ઍક્ળન પરયનન
મુવદ્દ ઘડલય અંગે IFCઍ CGPLને  ૂયત ુાં ભયગભદળભન  ૂરુાં યડ્ુાં છે કે કેભ;



ધનમયભક અને ઋણદયતયની E&S જરિડયમયત ય CGPLનયાં ડયડટિંગની તયની વભીક્ષયભયાં
 ૂયતી કયજી રીધી શતી કે કેભ;



પ્રજેક્ટનય ધનયીક્ષણભયાં ઓખયમેરી E&Sની વભસ્મયઓનય ધનલયયણ ભયટે ગ્રયશક વયથે પ્રવ ૃત્ત
થલયભયાં IFC  ૂયતુાં અગ્રવડિમ છે કે કેભ;



મયભલયણીમ અને વયભયજીક ડયણયભની વમયખ્મય આલયની વયથે ઝડી ઔદ્યલગક
ધલકયવભયાંથી વયય થલયની પ્રડિમયભયાં શમ તેલય ક્ષેત્રભયાં પ્રજેક્્વ વયથે વાંફધાં ધત E&S
જખભનુ ાં કઈ યીતે ધનમભન કયવુ ાં તેનય ય IFCની નીધતઓ અને ધલધધઓ સ્ટયપને  ૂયત ુાં
ભયગભદળભન  ૂરુાં યડે છે કે કેભ.
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ધલમલસ્ત ુ
1. CAO અનુયરન મ ૂલમયાંકન પ્રડિમયનુ ાં ધલલયણ
2.  ૃષ્ઠભ ૂધભ
3. પડયમયદન વયય
4. મુદ્દય પ્રભયણે ચચયભ અને તયયણ
5. CAOન ધનણભમ

CAO ધલળે
CAOનુાં ધભળન ઍ ન્મયમી, ધલશ્વયવયત્ર અને અવયકયયક સ્લતાંત્ર અલરાંફન વમલસ્થય તયીકે વેલય

આલયનુાં અને IFC અને MIGAની મયભલયણીમ અને વયભયજીક જલયફદયયી સુધયયલયનુાં છે .
CAO (ઑડપવ ઑપ કમ્પપરયમન્વ ઍડલયઈઝય/ઓમ્પફડ્ઝભેન) ઍ સ્લતાંત્ર શદ્દ છે જે લલડભ ફેન્ક ગ્રુનય

પ્રમુખને વીધ અશેલયર આે છે . CAO લલડભ ફેન્ક ગ્રુની ફે ખયનગી ક્ષેત્રની અગ્રણી યાંખ દ્વયયય શયથ
ધયલયભયાં આલેરય ધલકયવ પ્રજેક્્વ દ્વયયય અવયગ્રસ્ત વમુદયમ તયપથી ભતી પડયમયદની વભીક્ષય કયે
છે : ઈન્ટયનેળનર પયમનયન્વ કોયે ળન (IFC) અને ભલટીરેટયર ઈન્લેસ્ટભેન્ટ ગેયન્ટી ઍજવી
ાં (MIGA).

CAO ધલળે લધુ ભયડશતી ભયટે કૃય કયીને મુરયકયત ર www.cao-ombudsman.org
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1.

CAO અનુયરન મ ૂલમયાંકન પ્રડિમયન લચતયય

જ્મયયે CAOને IFC અથલય MIGA પ્રજેક્ટ ધલળે પડયમયદ ભે છે ત્મયયે , પડયમયદ પ્રથભ CAOની ધલલયદ
ૂ વભયધયન દ્વયયય
ધનલયયણ ળયખય, CAO ઓમ્પફડ્વભેનને ભકરલયભયાં આલે છે જે મગ્મ શમ ત વયનુક
પડયમયદન ઝડી અને અવયકયયક યીતે પ્રધતવયદ આલય કયભ કયે છે . જ CAO ઓમ્પફડ્વભેન ઍલય
ૂ ધનલયયણ સુધી શોંચલય ભયટે ઈચ્છુક કે વક્ષભ નથી ત કેવ
ધનષ્કભ ય આલે કે ક્ષકયય વયનુક
મ ૂલમયાંકન અને વાંબધલત ઑડડટ ભયટે CAOની અનુયરન ળયખય, CAO કમ્પપરયમન્વને ભકરલયભયાં
આલળે.
CAO અનુયરન ઑડડટનય વાંદબભભયાં, મુદ્દ ઍ છે કે:
પ્રજેક્ટનય લયસ્તધલક વયભયજીક કે મયભલયણીમ ડયણયભ IFC/MIGAની વયભયજીક અને મયભલયણીમ



નીધતની જગલયઈઓની ઈચ્ચ્છછત અવય વયથે સુવગ
ાં ત છે કે ધલયધયબયવી છે ; અથલય
મ ૂલમયાંકન અથલય ધનયીક્ષણનયાં બયગરિે વયભયજીક કે મયભલયણીમ મુદ્દયઓનુાં વભયધયન કયલયભયાં



IFC/MIGAને ભતી ધનષ્પતય ઍલય ડયણયભભયાં ડયણભી છે જે નીધતની જગલયઈઓની ઈચ્ચ્છછત
અવયથી ધલયધયબયવી છે .
IFC અને MIGA અનુયરનભયાં છે કે નશીં તે નક્કી કયલય ભયટે રયગુ ડતી નીધતની જગલયઈઓ અને વાંફધાં ધત
ભયગભદધળિકયઓ અને ધલધધઓનય ઉમગનુાં મ ૂલમયાંકન કયલય વયથે અનુયરન ઑડડટન વાંફધ
ાં છે . અનુયરન
ઑડડડટિંગનુાં પ્રયથધભક ધ્મેમ IFC અને MIGA ય છે યાં ત ુ પ્રયમજકની ભ ૂધભકય ય ણ ધલચયય કયલયભયાં આલી
ળકે છે .
 ૂયય ઑડડટની જરિય છે કે કેભ તે નક્કી કયલય ભયટે CAO અનુયરન પ્રથભ અનુયરન મ ૂલમયાંકન કયે છે .
અનુયરન મ ૂલમયાંકન અને ત્મયયફયદ થતયાં કઈણ ઑડડટ પડયમયદ વયથે વાંફધાં ધત મુદ્દયઓ સુધી ભમયભડદત છે .
CAO અનુયરન મ ૂલમયાંકન દયધભમયન સ્ષ્ટતય ભયાંગી ળકે છે , યાં ત ુ પડયમયદ વયથે વાંફધાં ધત અને CAO દ્વયયય
કયલયભયાં આલેરય મ ૂલમયાંકન દયધભમયન ઓખલયભયાં આલેરય મુદ્દયઓથી દૂ યનય ધલસ્તયણને સ્લીકયયળે નશીં.
મ ૂલમયાંકન પ્રડિમયને ભયગભદળભન આલય ભયટે , CAO ઘણયાં ભયદાં ડ રયગુ કયે છે . અનુયરન ઑડડટ શયથ ધયલય
ભયટેનય મ ૂલમનુાં યીક્ષણ કયલય ભયટેનય શ્રેણીફદ્ધ પ્રશ્ન તયીકે આને ઘડલયભયાં આલે છે .


પ્રજેક્ટનય ડયણયભે શયરભયાં કે બધલષ્મભયાં ભશત્લ ૂણભ ધલયીત વયભયજીક અને મયભલયણીમ ડયણયભ
(ભ)ન ુયયલ છે ?
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નીધત કે અન્મ ઑડડટ ભયદાં ડનુાં યરન કયલયભયાં આવયુાં નથી અથલય મગ્મ યીતે રયગુ કયલયભયાં
આવમય નથી તેલય કઈણ ધનદે ળ છે ?



IFC/MIGAની જગલયઈઓનુાં અનુયરન થયુાં શમ કે ન થયુાં શમ યાં ત ુ તે  ૂયતયાં સ્તયનુાં યક્ષણ  ૂરાંુ
યડલયભયાં ધનષ્પ ગઈ શમ તેવ ુાં સ ૂચલત કઈ ુયયલ છે ?



અનુયરન ઑડડટ વભીક્ષય શેઠનય પ્રજેક્ટભયાં ફશેતય વયભયજીક અને મયભલયણીમ ડયણયભની
વયથભકતયને વભથભન આલયની ળક્યતય શમ તે કયયણે અથલય અનુયરન ઑડડટ ઍલી ભયડશતી કે
તયયણ આી ળકે જે જેનયથી બયધલ પ્રજેક્્વભયાં નીધતઓ (કે અન્મ ઑડડટ ભયદાં ડ)ને રયગુ કયલય અંગે
લધુ વયયી ભયડશતી આી ળકે તે કયયણે ઑડડટનય મ ૂલમ ભયટેની કઈ દરીર છે ?

લચિંતયઓની મગ્મતય વભજલય ભયટે , તયને/તેભને પ્રજેક્ટનય દે ખયલ અંગે ખયતયી આલય ભયટે
IFCઍ કમય ભયદાં ડન ઉમગ કમો, આ ભયદાં ડ વયથે IFCઍ ખુદને અનુયરન અંગે કઈ યીતે

ખયતયી આી અને વયભયન્મ યીતે ઑડડટ ઍ મગ્મ પ્રધતવયદ છે કે કેભ તે વભજલય ભયટે મ ૂલમયાંકન
પ્રડિમયનય બયગરિે CAO કમ્પપરયમન્વે વાંફધાં ધત દસ્તયલેજની વભીક્ષય કયી શતી અને IFC પ્રજેક્ટ ટીભ
તથય અન્મ વાંફધાં ધત ક્ષકયય વયથે ચચયભ ઓ મજી શતી. પ્રજેક્ટનયાં દસ્તયલેજને શોંચ  ૂયી યડલય
ઉયયાંત, IFC ટીભે CAOની  ૂછયછને ધલગતલયય રેલખત પ્રધતવયદ  ૂયય યડયય શતયાં.
અનુયરન મ ૂલમયાંકન  ૂરાંુ કયલયભયાં આવમય ફયદ, CAO ફે ધલકલભયાંથી ઍકની વાંદગી કયી ળકે છે : કેવ ફાંધ
કયલ અથલય અનુયરન ઑડડટ ળરિ કયવુ.ાં
CAO લલડભ ફેન્ક ગ્રુનય પ્રમુખ, લલડભ ફેન્ક ગ્રુનય ફૉડભ , IFC અને MIGAનય લડયષ્ઠ ભેનેજભેન્ટ અને

જનતયને તેનય ધનણભમ ધલળે રેલખતભયાં જાણ કયલય ભયટે CAO અનુયરન મ ૂલમયાંકનનય તયયણ અને
ધનણભમની મ ૂલમયાંકન અશેલયરભયાં ડયટભ કયળે અને જાશેય કયળે.
જ CAO અનુયરન મ ૂલમયાંકનનય ડયણયભે અનુયરન ઑડડટ ળરિ કયે ત CAOની વાંચયરનની
ભયગભદધળિકયઓ પ્રભયણે CAO ઑડડટ ભયટે વાંદબભની ળયત નક્કી કયળે.
 ૃષ્ઠભ ૂધભ

2.

બયયત વયકયયનયાં અલરય ભેગય યલય પ્રજેક્ટનયાં બયગરિે ગુજયયત, કસ્ટર ગુજયયત યલય લર. (CGPL)
બયયતનયાં કચ્છછ જજલરયભયાં મુદ્રાં ય ફાંદય ળશેય ખયતે 4000 MWથી લધુની ક્ષભતય ધયયલત સુયડિડટકર કરવય
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ચયલરત યલય પરયાંટનુ1ાં ધનભયભણ કયલયની પ્રડિમયભયાં છે (પ્રજેક્ટ). CGPLની પ્રયમજકતય ટયટય યલય કાંની લર.
(ટયટય યલય)ની છે જેણે ધનભયભણ, ભયલરકી અને વાંચયરનનયાં આધયય ય 100 ટકય CGPL શસ્તગત કયી શતી.
ભયચભ 2012ભયાં CGPLઍ તયનય યાંચ 800 MW યુધન્વભયાંથી પ્રથભનય વપતય ૂલભક ળરિઆતની જાશેયયત
કયી શતી. ફીજ યુધનટ ઑગસ્ટ 2012 સુધીભયાં ળરિ થલયનુાં ગઠલયયુાં છે .
પ્રજેક્ટ બયયતની બ ૃશદ ઊજાભ વય ૂશયચનયનય વાંદબભભયાં ધલકવયલલયભયાં આલી યહ્ય છે જે ભયટે લભ દીઠ 8 ટકયન
વ ૃદ્ધદ્ધ દય જાલી યયખલય ભયટે 2017 સુધીભયાં ઊજાભ ધનભયભણ ક્ષભતયભયાં 160,000 MWનયાં લધયયયની ભયાંગ છે .
CGPL ઍ ઘણયાં ભટયાં ઊજાભ પ્રજેક્્વભયાંન ઍક છે જેને બયયત વયકયયનયાં અલરય ભેગય યલય પ્રજેક્ટ (UMPP)
શેઠર ઉત્તેજન આલયભયાં આલી યહ્ુાં છે . UMPP પરયાંટ તયીકે યલય પયમનયન્વ કોયે ળને (વયકયયી કાંની)
ઉમગભયાં રેલયભયાં આલનયય પ્રજેક્ટ વયઈટ, ટેકનરજી અને ફતણનયાં પ્રકયયની વાંદગી કયી તેભજ પરયાંટ
ભયટે જરિયી પ્રયયાં લબક ભાંજૂયીઓ ભેલી શતી. 2007ભયાં બયલ આધયડયત સ્ધયભત્ભક લફડડિંગ દ્વયયય પ્રજેક્ટ ટયટય
યલયને ઍનયમત કયલયભયાં આવમ શત. રયાંફય ગયયનયાં 25 લભનયાં ટેક ઑય ે યલય યચેઝ ઍગ્રીભેન્ટ દ્વયયય
ધિભ અને ઉત્તય બયયતનયાં ધલસ્તયયભયાં યાંચ અરગ યયજ્મની યુડટલરટીને લેચયણ ભયટે લીજી ેદય કયલી ઍ
પ્રજેક્ટન આળમ છે .
પ્રજેક્ટનયાં કુર ખચભન અંદયજ US$4.14 અફજ છે જે ૈકી IFC વીધી ધવધનમય રનનયાં સ્લરિભયાં US$450
ધભલરઅન આી યહ્ુાં છે . પ્રજેક્ટને IFCનય મયભલયણીમ અને વયભયજીક લગભ A પયલલયભયાં આવમ છે જેન
અથભ ઍ છે કે તેની ભશત્લ ૂણભ ધલયીત વયભયજીક અને/અથલય મયભલયણીમ અવય છે જે ધલધલધ, અપ્રધતલતી
અથલય અભ ૂત ૂલભ છે .
CAOને CGPLભયાં IFCનયાં યકયણ ધલળેની પડયમયદ જૂન 2011ભયાં ભયછીભયય અધધકયય વાંઘભ વાંગઠન - ધ

ઍવધવઍળન પૉય ધ સ્રગર પૉય ડપળયલકભ વભ યયઈ્વ (MASS) દ્વયયય કયલયભયાં આલી શતી જે પ્રજેક્ટની
આવયવની જગ્મયભયાં ભયછીભયય વમ ૂશનુ ાં (પડયમયદીઓ) પ્રધતધનધધત્લ કયે છે . જાન્યુઆયી 2012ની તયયીખ
ધયયલતયાં તયનય મ ૂલમયાંકન અશેલયર પ્રભયણે, CAO ઓમ્પફડ્વભેને ધનધયભડયત કયુું શત ુાં કે તે પડયમયદ દ્વયયય
ઉઠયલલયભયાં આલેરય મુદ્દયઓનય ધનલયયણને વય ફનયલલય ભયટે તે વક્ષભ નથી. આભ CAO ઓમ્પફડ્વભેને
ુ યી 1, 2012નયાં યજ મ ૂલમયાંકન અને વાંબધલત ઑડડટ ભયટે પડયમયદ CAO અનુયરનને ભકરી શતી.
પેબ્રઆ
પડયમયદનય વાંદબભભયાં ભશત્લ ૂણભ શકીકત ઍ છે કે મુદ્રાં યની પયતેન દડયમયઈ કયાંઠ ઝડી ઔદ્યલગક ડયલતભનભયાંથી
વયય થઈ યહ્ય છે . આભયાં, CGPL યલય પરયાંટનય ધનભયભણ ઉયયાંત, અદયણી ગ્રુનય મુદ્રાં ય ટભ અને સ્ેધળમર
ઈકનધભક ઝન (MPSEZ)નય ધલકયવને વભયધલષ્ટ કયે છે જેભયાં પ્રલતભભયન ફાંદય સુધલધયઓનય ભશત્લ ૂણભ
ધલસ્તયણ અને 4620MWનય કરવય વાંચયલરત યલય પરયાંટ (અદયણી યલય)નય ધનભયભણન વભયલેળ થયમ છે .
1

સુયડિડટકર કરવય વાંચયલરત લીજી પરયાં્વ યાં યયગત વફડિડટકર કયતયાં લધયયે તયભયન ય વાંચયરન કયે છે

અને આભ લધયયે કયમભક્ષભ યીતે અને ઓછય GHG ઉત્વર્જન વયથે લીજી ેદય કયે છે .
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3.

પડયમયદન વયય

પડયમયદીઓ દ્વયયય ઉઠયલલયભયાં આલેરય મુદ્દયઓન વયય નીચે પ્રભયણે આી ળકયમ:
a) પ્રજેક્ટની તૈમયયી દયધભમયન પ્રજેક્ટથી અવયગ્રસ્ત રક તયીકે પડયમયદીઓને ઓખલયભયાં
ધનષ્પતય;
b) વીઝનર લવયશત અને ભયછરી સ ૂકલલયનય ધલસ્તયય અને અંત:બયતીનય ધલસ્તયયભયાંથી ભયછીભયય
રકનુાં બોધતક અને આધથિક ધલસ્થયન;
c) ભયછરી સ ૂકલલય ય અને વયલભજધનક સ્લયસ્્મ ય કરવયની યયખ અને અન્મ શલયજન્મ પ્રદૂ ણની
અવય;
d) લન્વ થ્ર ૂ કૂલરિંગ ધવસ્ટભ ઊબી કયલયનયાં ધનણભમ વયથેનય વાંફધ
ાં ભયાં યયષ્રીમ ધનમભ વયથે અનુયરન;
e) ભેન્ગ્રલનય નયળનય કયયણે

વયમુડદ્રક મયભલયણ અને ભયછરીનયાં સ્ટૉકભયાં રયાંફય ગયયનય ઘટયડય

યની અવય; અને પરયાંટનુાં ધનભયભણ / વાંચયરન (ખયવ કયીને કૂલરિંગ ધવસ્ટભ);
f)

મુદ્રાં ય ફાંદયનય ધલસ્તયણને વાંફધાં ધત ધલકયવ તયીકે ગણલયભયાં અથલય વાંફધાં ધત ધલકયવની વાંચમી
અવયનય વાંદબભભયાં યકયણ તયીકે ગણલયભયાં ધનષ્પતય;

g) લધયયયનય આજીધલકય વમ ૂશ, જેભ કે ચયય ચયનયયય અને ભીઠયનયાં અગયનય કયભદયય યની અવય
કે જે મગ્મ યીતે ઓખલયભયાં આલી ન શતી અથલય ઘટયડલયભયાં આલી ન શતી;
h) પ્રજેક્ટનયાં દસ્તયલેજભયાં જેની આગયશી કયલયભયાં આલી શતી તેનયથી આગ લીજીનય ખચભભયાં
લધયયયઓની વયભયજીક અવય;
i)

ૂ ધલકલ ય ધલચયય
E&S અવય ઓછી કયલય ભયટેનયાં ટેકધનકર યીતે અને નયણયાંકીમ યીતે અનુક
કયલયભયાં ધનષ્પતય;

j)

પ્રજેક્ટનયાં E&S યવયાંઓનયાં IFC દ્વયયય નીડયક્ષણની મયભપતતય.

4.

મુદ્દય દ્વયયય ચચયભ અને તયયણ

a) પ્રજેક્ટની તૈમયયી દયધભમયન પ્રજેક્ટથી અવયગ્રસ્ત રક તયીકે પડયમયદીઓને ઓખલયભયાં ધનષ્પતય.
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પડયમયદીઓ બયય ૂલભક કશે છે કે પ્રજેક્ટની તૈમયયીની વયથે થમેરી વયભયજીક અને મયભલયણીમ મ ૂલમયાંકનની
પ્રડિમયઓભયાં ભયછીભયય રકનય ડશતની  ૂયતી ધલચયયણય કયલયભયાં આલી ન શતી. તેઓ દરીર કયે છે કે
પ્રજેક્ટની ધલધલધ વયભયજીક અને મયભલયણીમ અવયનય મ ૂલમયાંકનભયાં પરયાંટ યવે કયાંઠય યની વીઝનર
લવયશતભયાં યશેતય ભયછીભયય વમુદયમની અલગણનય કયલયભયાં આલી છે અને અંત:બયતીનયાં ધલસ્તયય અને
ખયડીભયાં યાં યયગત શયથ અને જીર નેટ ડપધળિંગનય ભશત્લને નજય અંદયજ કયલયભયાં આવયુાં છે . પડયમયદીઓઍ
ત્રણ ગયભ, ત્રયગડી, નલીનયર/કુટડી અને ભઢલય અને વાંફધાં ધત વીઝનર ભયછીભયયી લવયશતને પ્રજેક્ટથી
અવયગ્રસ્ત તયીકે ઓખ્મય છે .
IFC પ્રજેક્ટ પયઈરભયાં 2006થી ળરિ કયીને ગયભલયવીઓ અને ચટયમે
ાં ૂ રય અધધકયયીઓ વયથેનય ધલધલધ
ધલચયયધલભળભની નોંધ છે . ઍધપ્રર 2008ભયાં IFC પાંડની પ્રધતફદ્ધત્તય શેરય ગ્રયમ્પમ સ્તયનય ધલચયયધલભળભન ુાં કેન્દ્ર
ફેઝરયઈન વધળમર ઈમ્પેક્ટ અવેવભેન્ટ (BSIA)ભયાં વમયખ્મયધમત ત્રણ પ્રજેક્ટથી અવયગ્રસ્ત ગયભ, ટુાંડય, ભટય
કાંદયગયય અને નયનય બયડડમય ય શત,ુાં જ કે ભયછીભયય વમુદયમનયાં કેટરયાંક પ્રધતધનધધઓ વયથે પ્રયયાં લબક
ધલચયયધલભળભની ણ નોંધ કયલયભયાં આલી છે .2 BSIAભયાં ભયછીભયય વમુદયમની ઓખ "પ્રજેક્ટથી અવયગ્રસ્ત
વમુદયમ વાંવયધન લયયળકતયભઓ" તયીકે કયલયભયાં આલી છે . BSIA ભયછીભયય ય પ્રજેક્ટની યક્ષ અવય
સ્લીકયયે છે યાં ત ુ ચક્કવ ભયછીભયય વમુદયમ અથલય ચક્કવ અવયની ઓખ કયલયભયાં આલી નથી. વાંફધાં ધત
રઘુકયણ ઉયમનુાં લણભન વયભયન્મ યીતે નીચે પ્રભયણે કયલયભયાં આલે છે : “પ્રજેક્ટની પ્રવ ૃધત્તઓ અને વમુદયમ
ૂ ફનયલળે”
ધલકયવ પરયન તેભનય ભયટે આજીધલકયનય મગ્મ ધલકલ ઓખળે અને તેભનય સ્થયનયાંતયને અનુક
(BSIA (2007) યન 38).
ઍક લખત આઉટપૉર ચેનરનુાં સ્થયન નક્કી કયલયભયાં આવમય ફયદ, IFC પ્રજેક્ટ પયઈર અંત:બયતી ધલસ્તયય
(ખયવ કયીને ત્રયગડી અને ભઢલય)ન ઉમગ કયીને CGPL અને ભયછીભયય વમુદયમ લચ્છચે ધલચયયધલભળભની
નોંધ કયે છે . ત્રયગડી અને ભઢલયભયાં ભયછીભયય ડયલયય ભયટે રઘુકયણ, લતય અને આજીધલકયનય જે ઉયમ
કયલયભયાં આવમય છે તેની ણ નોંધ છે .
બ ૃશદ વમુદયમ વશકયય (BCS)નયાં IFC દ્વયયય મ ૂલમયાંકન 2008નયાં પ્રયયાં બભયાં કયલયભયાં આવયુાં શત.ુાં BCS ભેભ 14
ભયચભ 2008નયાં યજ  ૂય થમ શત. ક્ષેત્ર મુરયકયત અને ગ્રયશક દ્વયયયભ  ૂયય યડલયભયાં આલેરય દસ્તયલેજની
વભીક્ષયનય આધયયે , BCS ભેભ જણયલે છે કે CGPLઍ પ્રજેક્્વની અવય અને રયબ ધલળે અવયગ્રસ્ત વમુદયમ
વયથે વડિમણે અને અવયકયયક યીતે ધલચયયધલભળભ કમો છે અને તેભની જાગૃધત લધયયી છે . તેભયાં રઘુકયણ
ભયખયન ણ વાંદબભ છે જે શુયરન ય આધયડયત ઘય વડશતનય અવયગ્રસ્ત વમુદયમની ચયલીરિ લચિંતયઓ

2

દયખરય તયીકે: વપટે મ્પફય 2006ભયાં જાશેય સુનયલણીની નોંધ ભયછીભયયી વયથે વાંફધાં ધત ફે પ્રશ્નનય વાંદબભ આે છે , જ કે

ત્રયગડી, નલીનયર/કુટડી અથલય ભઢલય ગયભભયાંથી વશબયલગતય નોંધયઈ નથી; BSIA (2007) વયત ગયભલયવીઓને
વભયલતી કુટડી ફાંદય (શયફભય) ખયતે ફે કરયકની ઍક ફેઠકની નોંધ ણ ઉભેયે છે .
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અંગે લયત કયે છે , જેભયાં નોંધલયભયાં આવયુાં છે કે અવયગ્રસ્ત વમુદયમને આ ભયખુાં સ્લીકયમભ છે . BCS ભેભભયાં
ભયછીભયય વમુદયમન ધલળેણે ઉલરેખ કયલયભયાં આવમ નથી.
વાંફધાં ધત IFC વયભયજીક અને મયભલયણીમ જરિડયમયતભયાં આન વભયલેળ થયમ છે : (i) દે ખયલનુાં ધયયયધયણ 1
(PS1) જે ઍલી પ્રડિમયઓ નક્કી કયે છે જે મયભલયણીમ અને વયભયજીક અવયનુાં મ ૂલમયાંકન અને ધનમભન કયલય
ભયટે ગ્રયશક અભરી કયે તેલી અેક્ષય છે ; અને (ii) આ લગભ Aન પ્રજેક્ટ શલયથી, તયને ઍ ખયતયી આલી ઍ
IFCની જલયફદયયી છે કે ગ્રયશકનય વમુદયમ વભયલેળભયાં મુક્ત,  ૂલભ સ ૂલચત ધલચયયધલભળભ વયભેર થયમ જે
અવયગ્રસ્ત વમુદયમભયાં પ્રજેક્ત ભયટે વમયક વમુદયમ વભથભન તયપ દયી જામ.3
CGPLનય વયભયજીક અને મયભલયણીમ મ ૂલમયાંકનનુાં મ ૂલમયાંકન કયલયભયાં IFCઍ  ૂયતી તકેદયયી રીધી છે કે કેભ
તે અંગેનય તયયણને CAO અનુયરન મ ૂલમયાંકન પ્રડિમય વભથભન આતી નથી, ખયવ કયીને મ ૂલમયાંકન " ૂયતી,
ચક્કવ અને શેત ુરક્ષી શતી કે કેભ... રયમક અને અનુબલી વમક્ક્તઓ દ્વયયય તૈમયય કયલયભયાં આલી શતી કે કેભ:
અને પ્રજેક્ટનયાં ચક્કવ લણભન વડશત લતભભયન ભયડશતી ય આધયડયત શતી" કે કેભ, જે PS1 મુજફ જરિયી છે .
BCSનયાં IFC દ્વયયય કયલયભયાં આલેરય મ ૂલમયાંકનની ભજબ ૂતયઈનય વાંફધ
ાં ભયાં આ જ યીતે CAO ધનષ્કભ ય
શોંચલય ભયટે વક્ષભ નથી, ખયવ કયીને સ્ટેકશલડયનય મ ૂલમયાંકનન આધયય BCS પ્રડિમય દ્વયયય ઓખલયભયાં
આલેરય "ફધય પ્રજેક્ટથી અવયગ્રસ્ત વમુદયમ, તેભનય અરગ બયગ (વાંખ્મયઓ, સ્થયન) પ્રજેક્ટની ધલયીત
અવય અને જખભ પ્રત્મે બેદ્યતયનય અરગ સ્તયનય વાંદબભભયાં, અને પ્રત્મેક વમ ૂશ ય પ્રજેક્ટની ધલયીત
અવય અને જખભનુાં ધલશ્રેણ" કે જે IFCની E&S વભીક્ષય ધલધધઓ દ્વયયય જરિયી છે તેનય ય શત કે કેભ
(ESRP, વાંસ્કયણ 2.0., યન 35).
b) અંત:બયતીનય ધલસ્તયયભયાં વીઝનર લવયશત અને ભયછરી સ ૂકલલયનય ધલસ્તયયભયાંથી ભયછીભયય રકનુાં

બોધતક અને આધથિક ધલસ્થયન;
પ્રજેક્ટન ધલસ્તયય યશેઠયણ કે લવયશત ધલનયન છે અને તેથી તેનય ભયટે કઈણ ુનલભવન જરિયી નથી તેલય
લચત્રણ વયભે પડયમયદીઓ દયલ કયે છે . ચક્કવ લચિંતયઓન વાંફધ
ાં લયડ અને જભયગભનય ફયાંધકયભ વયથે છે
જેનયથી ગયભથી ભયછીભયયીની લવયશત સુધીનય લતયાં પ્રલયવનુાં અંતય લધે છે અને ભયછરી સ ૂકલલયનય
ધલસ્તયય સુરબ યશેતય નથી.
IFCનય પ્રજેક્ટનય દસ્તયલેજની વભીક્ષય ફતયલે છે કે પ્રજેક્ટથી અવયગ્રસ્ત ગયભભયાં જભીનધયયક અને
લયયળકતયભઓનય અધધકયય વયથેનય વાંફધ
ાં ભયાં દે ખયલ ધયયયધયણ 5 (જભીન શસ્તયાંતયણ અને અનૈચ્ચ્છછક
ુનલભવન) રયગુ કયલયભયાં આવયુાં શત.ુાં જ કે, અંત:બયતી ઝનભયાં વીઝનર લવયશતભયાં યશેતય ભયછીભયય
ડયલયયને પ્રજેક્ટથી ધલસ્થયધત થમેરયાં ગણલયભયાં આવમય ન શતયાં.

3

વયભયજીક અને મયભલયણીમ ટકયઉણયાં અંગેની નીધત (2006), યન 4.
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બોધતક ધલસ્થયન ઉયયાંત PS5 આધથિક ધલસ્થયનનયાં દયખરયઓને રયગુ ડે છે “જ પ્રજેક્ટ ભયટે જભીન
શસ્તયાંતયણથી આલક કે આજીધલકય ગુભયલલયની થયમ, છી બરે અવયગ્રસ્ત રક બોધતક યીતે ધલસ્થયધત થમય
શમ કે ન શમ...” (પકય 20 (2006)). જ કે PS5 “જભીન શસ્તયાંતયણ ધવલયમની પ્રજેક્ટની પ્રવ ૃધત્તઓભયાંથી થતી
ધલયીત આધથિક, વયભયજીક કે મયભલયણીમ અવય"ને રયગુ ડતી નથી (પકય 6 (2006)).
પડયમયદીઓની વીઝનર ભયછીભયયીની લવયશત અને ભયછરી સ ૂકલલયનય ધલસ્તયય વયથેનય વાંફધ
ાં ભયાં PS5ને
મગ્મ યીતે રયગુ કયલયભયાં આવયુાં છે કે નશીં તે ધલળેનય તયયણને CAO અનુયરન મ ૂલમયાંકન પ્રડિમય વભથભન
આતી નથી.
c) ભયછરી સ ૂકલલય ય અને વયલભજધનક સ્લયસ્્મ ય કરવયની યયખ અને અન્મ શલયજન્મ પ્રદૂ ણની

અવય;
પડયમયદીઓ બયય ૂલભક કશે છે કે કરવયની યયખ/યજ દ્વયયય ભયછરી સ ૂકલલયની પ્રવ ૃધત્તઓ ય અવય ડે છે
જેનયથી ેદયળની ફજાયભયાં ધલશ્વવનીમતય ઘટે છે . કરવયની યયખ/યજ ઘયનયાં છયયયઓ ય અને જ્મયયે
ગયભલયવીઓ યયત્રે તેભની અગયવીઓભયાં સ ૂઈ જામ છે ત્મયયે તેભનય ળયીય ય જલયભયાં આલી છે . પડયમયદીઓને
લચિંતય છે કે બયયે લનથી યયખનય તયલભયાંથી યયખ ઊડી ળકે છે ; ચીભની જરિયી 275ભી.ની ન શમ તેભ ફની
ળકે છે અને લધયયે CGPL યુધન્વ ળરિ થલયની વયથે આ વભસ્મયઓભયાં લધયય થળે. કરવયની યયખની શયજયીને
કયયણે લધેરય ડકયણત્વગભનય વાંબધલત વાંવગભભયાં આલવુાં ઍ ણ ઍક લચિંતય તયીકે વમક્ત કયયયુાં છે .
IFCનય મયભલયણીમ અને વયભયજીક વભીક્ષય વયય (ESRS) મુજફ જરિયી છે કે પ્રજેક્ટ લલડભ ફેન્ક ગ્રુની થભભર

યલય: ગયઈડરયઈન્વ પૉય ન્યુ પરયન્્વ (ૉલયુળન ધપ્રલેન્ળન ઌન્ડ અફેટભેન્ટ શેન્ડબ ૂક (1998)) અને જનયર
ઍન્લયમનભભેન્ટ શેલથ ઌન્ડ વેફ્ટી (EHS) ગયઈડરયઈન્વ (2007) (ESRS (2008), યન 8)ભયાં ધનધયભડયત થમય
પ્રભયણેનય ઉત્વર્જનનયાં ધયણને  ૂયય કયે તે અેલક્ષત શત.ુાં વલયુંગી મયભલયણીમ અવય મ ૂલમયાંકન (CEIA,
2007)નય બયગરિે પ્રજેક્ટનયાં ઉત્વર્જનને નમ ૂનયરિે યજૂ કયયમય શતયાં.  ૂયક મયભલયણીમ અવય મ ૂલમયાંકન
(SEIA, 2007)ભયાં પ્રજેક્ટની વાંચમી અવયનય ધલશ્રેણ અને શલયની ગુણલત્તય ય ડળનયાં અદયણી યલય
પરયન્ટનય તફક્કય ઍકને વયભેર કયયમય શતયાં. પ્રસ્તયધલત પ્રજેક્ટ વયઈટ અને તેની આવયવનય ગયભભયાં
ડયવયની શલયનય પ્રલતભભયન ગુણલત્તય સ્તય "વયયય" તયીકે લણભલલયભયાં આવમય છે અને ડયણયભી પ્રદૂ ણનયાં
સ્તય નેળનર ઍચ્મ્પફમન્ટ ઍમય ક્લૉલરટી સ્ટયન્ડર્ૌ ભ ઝ (NAAQS) ઑપ ઈન્ન્ડમય (Ibid., યન 9)ની અંદય શલયની
આગયશી કયલયભયાં આલે છે . યયખ/યજ ધનમાંત્રણભયાં ઉયમભયાં આન વભયલેળ થયમ છે : યચનય પ્રભયણે 275mની
સ્ટેક્વનુાં ધનભયભણ; જભીની સ્તય ય

ફાંધ કન્લેમય ફેલટ (મુખ્મત્લે)ભયાં કરવયનુાં ડયલશન; ઊડતી યયખનયાં

ધનમભન, ડયલશન અને વાંગ્રશ ભયટે ફાંધ પ્રણયરી; સ્રયીનુાં ડયલશન અને નીચેની યયખન ઌળ ન્ડભયાં વાંગ્રશ;
યજ ઍકત્રીકયણ/દભનની જગલયઈ; કર કન્લેમયની રાંફયઈભયાં બોધતક ધલઘ્ન (ફૉડભ ) સ્થયલય ભયટે લધયયયનય
આમજન; કર મયડભ ય 9ભીનય ધલન્ડ ફેડયમયનુાં ફયાંધકયભ; ઉદ્યગ શ્રેષ્ઠ આચયણ અને ESP (ઈરેક્રસ્ટેડટક
પ્રેધવધટેટય)નય ઈન્સ્ટરેળનને આધયયે યજ ળયભકન ઉમગ "ઍ સુધનધિત કયલય ભયટે યચનય કયલયભયાં આલી
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ુ ેટ ભેટયનય ઉત્વર્જન 50 mg/Nm3 સુધી ભમયભડદત છે ” (Ibid., યન 8). યયખનયાં અલળેની
છે કે ડટિક્યર
ડકયણત્વલગિતયને ભશત્લ ૂણભ જખભ તયીકે ઓખલયભયાં આલી નથી અને તેનય ય શયરભયાં નજય યયખલયભયાં
આલી યશી નથી.
ુ ેટ ભેટય (PM)નય સ્તય કેટરયાંક વભમથી વયઈટ ખયતે સ્ષ્ટ ફન્મય છે .
CAO નોંધે છે કે ઉચ્છચ ડટિક્યર
ફેઝરયઈન લખતે (CEIA, 2007) ત્રણ ઋત ુઓભયાં આવયવનય ગયભભયાં વયે યયળ ડયવય PM10 સ્તય 67.9µg/m3
શલયનુાં નોંધયયુાં શત.ુાં આ ભય, NAASQ 24 કરયકનયાં 100 µg/m3નયાં ધયણની નીચે શલય દયધભમયન ગ્રયભીણ
અને યશેણયાંક ધલસ્તયયભયાં 60µg/m3ની લયધિક વયે યયળ ધયણથી લધી ગયુાં શત.ુાં ઍવુાં ણ નોંધલયભયાં આવયુાં છે કે
50µg/m3ની વયે યયળ લયધિક PM10 EHSની નલય થભભર પરયાંટ ભયટેની ભયગભદધળિકયઓ (1998) શેઠ ભધ્મભ
ગુણલત્તયની શલયનય ડડગ્રેડેડ ઍયળેડ ભયટે વીભય યે ખય ધયયલે છે . પ્રયયાં લબક સ ૂચન ઍ છે કે CGPL સ્ટેક ઉત્વર્જન
ધયણની અંદય છે અને કાંની કન્લેમય ફેલટ અને કરવયનય ઢગરયભયાંથી રયમક ઉત્વર્જનને ભમયભડદત કયલય
ભયટેનયાં ગરયાં રઈ યશી છે .4 ફીજી તયપ, CEIA કયલયભયાં આવયુાં ત્મયયથી PMનયાં સ્તયભયાં ભશત્લ ૂણભ લધયય
થમ શલયનુાં રયગળે, જેભયાં CGPLભયાંથી ભત શયરન ડેટય ડયવય PM10ની વયે યયળ ઓક્ટફય 2011 - ભયચભ
2012નય વભમગયય દયધભમયન 167µg/m3 છે .5 આલય વાંજગભયાં CAO IFCની પ્રયયાં લબક વભીક્ષય અને ડયવય
શલય ગુણલત્તય ય પ્રજેક્ટની અવયનય ત્મયયફયદનય ધનયીક્ષણ અંગે ધનષ્કભ ય શોંચી ળકલય ભયટે વક્ષભ નથી.
d) લન્વ થ્ર ૂ કૂલરિંગ ધવસ્ટભ ઊબી કયલયનયાં ધનણભમ વયથેનય વાંફધ
ાં ભયાં યયષ્રીમ ધનમભ વયથે અનુયરન;
પડયમયદીઓ લચિંતય વમક્ત કયે ઍછે કે કાંનીઍ લન્વ થ્ર ૂ કૂલરિંગ ધવસ્ટભ ઊબી કયલય ભયટે જરિયી મયભલયણીમ
ફશયરી ભેલી નથી; CGPLની ઈન્ટેક ચેનર ભયટે મયભલયણીમ ફશયરી ભેલલયભયાં આલી ન શતી; અને
અદયણી પરયાંટ વયથે ધલબયજીત ઈન્ટેક ચેનરનય ફયાંધકયભને વભથભન આતય અભ્મયવનય સ્લરિભયાં વયલભજધનક
યીતે ઉરબ્ધ ભયડશતી ગેયશયજય છે .
લન્વ થ્ર ૂ કૂલરિંગ ધવસ્ટભનય ધનભયભણની વાંફદ્ધતય અંગે CAO નોંધે છે કે વયમુડદ્રક મયભલયણીમ અવય મ ૂલમયાંકન
(MEIA, 2009) અને સુધયયે ર મયભલયણીમ ફશયરીઓ ટયટય યલયની લેફવયઈટ ય સ્ટ કયલયભયાં આલેર છે .6
આ દસ્તયલેજની વભીક્ષય કમયભ ફયદ, CAOને ભયલ ૂભ ડે છે કે IFCઍ તયને  ૂયતી યીતે ખયતયી આી શતી કે
આ વાંફધ
ાં ભયાં ધનમયભક ફશયરી ભેલલયભયાં આલી શતી: (i) લન્વ થ્ર ૂ કૂલરિંગ ધવસ્ટભનુાં ધનભયભણ અને (ii) આઉટપૉર

4

ધત્રભયધવક E&S દે ખયલ અશેલયર (જાન્યુઆયી-ભયચભ 2012), અશીં ઉરબ્ધ છે http://www.adb.org/projects/41946-

014/documents (જમયની તયયીખ 18 જુ રયઈ 2012).
5

CGPL અધભલયધિક અનુયરન અશેલયર (18 ઍધપ્રર 2012).

અશીં ઉરબ્ધ છે http://tatapower.com/sustainability/pdf/CGPL-18-04-2012.pdf (જમયની તયયીખ 18 જુ રયઈ 2012).
6

જુ ઓ http://tatapower.com/sustainability/statutory-clearances.aspx (જમયની તયયીખ 05 જુ રયઈ 2012).
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ચેનરનયાં ધનભયભણનયાં સ્થયનભયાં પેયપયય. જ કે, CAO ઍ ધનષ્કભ ય શોંચલય વક્ષભ નથી કે વાંયક્ુ ત ઈન્ટેક ચેનર
ભયટે જરિયી ફશયરીઓ અભરી થઈ શતી તે IFCઍ સુધનધિત કયુું કે નશીં.
e) ભેન્ગ્રલનય નયળનય કયયણે વયમુડદ્રક મયભલયણ અને ભયછરીનયાં સ્ટૉકભયાં રયાંફય ગયયનય ઘટયડય યની

અવય; અને પરયાંટનુાં ધનભયભણ / વાંચયરન (ખયવ કયીને કૂલરિંગ ધવસ્ટભ);
પડયમયદીઓઍ લચિંતય વમક્ત કયી શતી કે લન્વ થ્ર ૂ કૂલરિંગ ધવસ્ટભનય વાંચયરનથી વયમુડદ્રક મયભલયણને નુકવયન
શોંચળે. ખયવ કયીને, ઍલ આક્ષે કયલયભયાં આવમ છે કે આઉટપૉર ચેનરનય ફયાંધકયભથી ભેંગ્રલ જગરનયાં
ાં
200-250 શેક્ટયને અવય થળે અને કટડી તથય ભઢલય ખયડીઓ લનસ્ધતથી લાંલચત અને અનયવ ૃત્ત થઈ જળે.
આ સ્થયધનક મયભલયણને સુધયયી ન ળકયમ તેલય નુકવયન તયીકે જલયભયાં આલે છે જેનયથી ભયછરીની
ઉરબ્ધતય અને ઉચ્છચ મ ૂલમનયાં કયચરયાંઓ ય ખયયફ અવય થઈ છે .
પડયમયદીઓઍ યે ધડ ભયીન ઍન્લયમભનભેન્ટર ઈમ્પેક્ટ અવેવભેન્ટ (RMEIA, 2007)નયાં તયયણ ય ણ પ્રકયળ
પેંક્ય શત કે "નજીલય કયાંઠય આધયડયત શયથ જાી અને જીર નેટની કયભગીયીઓ ધવલયમ આ છીછયી ખયડીઓભયાં
કઈ ભટય યમયની વમયયયી ભયછીભયયી પ્રવ ૃધત્તઓ થલી જઈઍ નશીં,” (યન 55) જે ઍલય ધનદે ળ તયીકે જલયભયાં
આલે છે કે ડકનયયય આધયડયત ભયછીભયયીની પ્રવ ૃધત્તઓ કે જે ડકનયયે યશેતયાં ડયલયય ભયટે આજીધલકયનુાં ભશત્લ ૂણભ
વયધન છે તેભની ઉેક્ષય કયલયભયાં આલી યશી છે . ત્રણ લભનયાં વભમગયયભયાં (2009/10 – 2011/12) ભયછરી
અને કયચરય કડલયનય પ્રભયણભયાં આલેરય ઘટયડય ય બયય મ ૂકલયભયાં આલે છે .7 આ ઘટયડ પ્રથભ CGPL યુધનટ
ળરિ થલય શેરયનયાં વભમન છે અને તેથી તે ભયટે મુખ્મત્લે અદયણી યલય અને વાંફધાં ધત ફાંદયનય ધલકયવને
દયત્ર ભયનલયભયાં આલે છે . જ કે તેની ઍલી વભસ્મયઓનય સ ૂચક તયીકે જલયભયાં આલે છે જે ઍક લખત
CGPLની ળરિઆત થમય ફયદ લધયયે લણવી જળે. લધયયયની ધલળે લચિંતયઓભયાં આઉટપૉર ચેનરભયાં યયવયમલણક
પ્રદૂ ણન વાંકેત અને ઈન્ટેક ચેનરભયાં ભયછરીનય ફચ્છચયાંઓ ય યશેરય જખભન વભયલેળ થયમ છે .
પ્રજેક્ટ દે ખયલનય ધયયયધયણને  ૂણભ કયે છે તેલી અેક્ષય યયખી ળકયમ કે કેભ તે નક્કી કયલય ભયટે CGPLની
E&S અવય મ ૂલમયાંકન (ન) વડશત પ્રજેક્ટની E&S વભીક્ષય કયલય ભયટે IFC ફાંધયમેર છે . "જેનયથી રક અથલય
મયભલયણને નુકવયન ન થયમ" અને સુધનધિત કયી ળકયમ કે જ્મયાં ળક્ય શમ ત્મયાં અને જ્મયાં ટયી ળકયમ તેભ
શમ ત્મયાં નકયયયત્ભક અવય ટે , "મગ્મ યીતે ઘટે, ઓછી થયમ કે વયબય થયમ" તેલી યીતે યકયણ કયલયનયાં
IFCનયાં બયગરિે આ શયથ ધયલયભયાં આલે છે (PSES (2006) પકય 8). ઉય ચચયભ કમયભ પ્રભયણે, લલડભ ફેન્કની
EHS ગયઈડરયઈન્વ પૉય ન્યુ થભભર યલય પરયાં્વ (ૉલયુળન ધપ્રલેન્ળન ઍન્ડ અફેટભેન્ટ શેન્ડબ ૂક (1998))
અને જનયર EHS ગયઈડરયઈન્વ (2007) દ્વયયય લધયયે ચક્કવ ધયયયધયણ  ૂયય યડલયભયાં આલે છે .

7

લીજીન લયસ્તધલક ખચભ (2012), અશીં ઉરબ્ધ છે http://www.bicusa.org/en/Article.12658.aspx (જમયની તયયીખ

18 જુ રયઈ 2012).
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પ્રજેક્ટની વયમુડદ્રક અવયની IFCની વભીક્ષય મુખ્મત્લે નેળનર ઓળનગ્રયડપક ઈચ્ન્સ્ટટયુટ (NOI) RMEIA
(2007) અને MEIA (2009) દ્વયયય કયલયભયાં આલેરય ફે વયમુડદ્રક અવયનય મ ૂલમયાંકન ય આધયડયત શતી. ળરિ
કયલયભયાં આલેરય અભ્મયવનય આધયયે , CAOઍ જાણયુાં છે કે મગ્મ ળભનનયાં ગરયાંઓ અભરી શલય વયથે
પ્રજેક્ટની વયમુડદ્રક મયભલયણ ય નકયયયત્ભક ભશત્લ ૂણભ અવય શલયની વાંબયલનય નથી તેલ ધનષ્કભ કયઢલ
ઍ IFC ય છે . ઉરબ્ધ ડેટયની પ્રયથધભક વભીક્ષયનય આધયયે , CAOને ઍલય દયલયની જાણ થયમ છે કે
પ્રજેક્ટથી 200-250 શેક્ટય જેટરયાં ભેંગ્રલને નુકવયન થયુાં છે તે ખભવુાં મુશ્કેર છે (જ કે RMEIA સ ૂચલે છે કે
ભેંગ્રલનય નયનય ધલસ્તયય ય અવય થઈ ળકે છે ). MEIA "ડડસ્ચયર્જ ચેનરની આવયવ નયનય ધલસ્તયય"નયાં
"ભમયભડદત રઘુકયણ"ની વાંબયલનય ણ ઓખે છે (યન 65) જેભયાં રઘુકયણની શદ કે ધલસ્તયયની લધુ વમયખ્મય
આલયભયાં આલી નથી. આલી અવય આવયવનય વયમુડદ્રક લયતયલયણનય વાંદબભભયાં કયન ૂની યીતે નજીલી ગણી
ળકયમ ત્મયયે CAO ઍલી વાંબયલનયને નકયયી ળકત ુાં નથી કે તે વયભયજીક અને આધથિક યીતે ઍલય ડયલયય ભયટે
ભશત્લ ૂણભ શઈ ળકે છે જેઓ તેભની આજીધલકયન ડશસ્વ ડકનયયે ભયછીભયયી કયીને ભેલે છે , જે અશીંમય ફનત ુાં
શલયન દયલ કયલયભયાં આવમ છે . CAO નોંધે છે કે CGPLઍ સ્ટેકશલડય ઍન્ગેજભેન્ટ ઍન્ડ ફેધનડપટ ળેડયિંગ
અભ્મયવ ળરિ કમો છે જે 2011ભયાં ત્રયગડી ગયભ ભયટે વયભયજીક આધયયયે ખય સ્થયધત કયે છે . ઉય જણયવમય
પ્રભયણે, CAO ઍ ણ નોંધે છે કે CGPLઍ ત્રયગડી અને ભઢલયનય ભયછીભયય વમુદયમને ભદદ કયલય ભયટેનય
ઉયમ અભરી ફનયવમય છે અને CGPLઍ ગુજયયતભયાં અન્મત્ર "ભેંગ્રલ વ ૃક્ષયયણ કયમભિભ'ને ટેક આપમ છે .
જ કે, શયરનય તફક્કે CAOને ઍ સ્ષ્ટ નથી કે IFCઍ તયને ઍ ખયતયી અયલલય ભયટે  ૂયતયાં ગરયાં રીધય
છે કે ભયછીભયય વમુદયમ ય પ્રજેક્ટની વયમુડદ્રક અવય  ૂયતી યીતે ઓખલયભયાં, દૂ ય કયલયભયાં અને વયબય
કયલયભયાં આલી છે . લધુ ધલધળષ્ટ યીતે, CAOને ઍ સ્ષ્ટ નથી કે IFCઍ તયને ઍ ખયતયી અયલલયભયાં  ૂયતી
તકેદયયી રીધી છે કે CGPLનુાં કૂલરિંગ ડડસ્ચયર્જ લૉટય ટેમ્પપ્રેચય થભભર ડડસ્ચયર્જની ભયગભદધળિકયઓનુાં યરન કયળે કે
નશીં (ધભક્ક્વિંગ ઝનની ધયય ય 3° વેચ્લળમવ) જે ESRS (યન 9)ભયાં જણયલલયભયાં આવયુાં છે .8
f)

મુદ્રાં ય ફાંદયનય ધલસ્તયણને વાંફધાં ધત ધલકયવ તયીકે ગણલયભયાં અથલય વાંફધાં ધત ધલકયવની વાંચમી અવયનય
વાંદબભભયાં યકયણ તયીકે ગણલયભયાં ધનષ્પતય;

પડયમયદીઓ દરીર કયે છે કે મુદ્રાં ય ફાંદયને વાંફધાં ધત સુધલધય ગણલી જઈઍ અને વયમુડદ્રક મયભલયણ અને
આજીધલકય યની વાંચમી અવયને ધ્મયનભયાં રેલયભયાં ભે રી ધનષ્પતયઍ PS1નુાં ઉલરાંઘન કયે છે . વાંચમી
અવયનય મ ૂલમયાંકનભયાં જેન વભયલેળ કયલ જઈત શત તે ધલકયવભયાં આન વભયલેળ કયલય ભયટેની દરીર
કયલયભયાં આલે છે : મુદ્રાં ય ફાંદયનુાં ધલસ્તયણ, અદયણી યલય સ્ટેળન અને કચ્છછની ખયડી ય અન્મ ભયખયકીમ
અને ઔદ્યલગક ધલકયવ.

8

આ ધનષ્કભ ય શોંચલયભયાં CAO નોંધે છે કે લતભભયન ડડસ્ચયર્જ તયભયન ડડસ્ચયર્જનય વભમે +5.3°Cનય વયે યયળ તયભયન

લધયયય વયથે યચનયનયાં પ્રયચરની અંદય અશેલયલરત કયયમય છે .
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ૂ તય અને અક્સ્તત્લ
CAOને જાણ થઈ છે કે CGPL ઍ મુદ્રાં ય ફાંદય ભયટે ભટ ગ્રયશક છે ત્મયયે તે "જેની વયનુક
ધલળેણે પ્રજેક્ત ય આધયય યયખે છે તેલી સુધલધય" શલયનય યીક્ષણને  ૂરાંુ કયત ુાં નથી (PS1 (2006) પકય,
તેનય ય બયય આપમ). નલ ફનેર મુદ્રાં ય લેસ્ટ ટભ અથલય તેનય બયગ વાંફધાં ધત સુધલધય શલયની નજીક
આલતય શઈ ળકે છે , કયયણ કે અદયણી ગ્રુનય દસ્તયલેજ પ્રભયણે, CGPL ત્રણ ફથભભયાંથી ફે ખયતે ફધથિંગની
પ્રયથધભકતય ધયયલે છે જે શયરભયાં લેસ્ટ ટભ ભયાં વાંચયરન કયે છે .9 શજીણ, લેસ્ટ ટભ લફન-CGPL કયગોનય
ભશત્લ ૂણભ કદને વેલય આે છે ત્મયયે શજી ઍ સ્ષ્ટ નથી કે તે ઉય જણયવમય પ્રભયણે વાંફધાં ધત સુધલધયઓ ભયટે
ધલળે અલરાંફન યીક્ષણ  ૂણભ કયે છે કે નશીં. ફીજી તયપ, IFCની યકયણ વભીક્ષય ભેભયે ન્ડભભયાં જણયવમય
પ્રભયણે, ફાંદયથી CGPL સુધી કરવયનુાં લશન કયલય ભયટેની વમલસ્થયને પ્રજેક્ટનયાં પ્રબયલ ક્ષેત્રન બયગ ભયનલી
જઈઍ, વાંફધાં ધત સુધલધય તયીકે અથલય ત ગ્રયશક ધનમાંધત્રત કયે તેલી વાંફધાં ધત સુધલધય તયીકે.10
PS1 (2006) પ્રભયણે પ્રજેક્ટનયાં પ્રબયલ ક્ષેત્રનયાં વાંદબભભયાં જેન ધલચયય કયલયની જરિય છે તેલી વાંચમી અવય (i)
“પ્રજેક્ટનય લધુ આમજીત ધલકયવ", (ii) “કઈણ પ્રલતભભયન પ્રજેક્ટ કે ક્સ્થધત”, અને (iii) “અન્મ પ્રજેક્ટ
વાંફધાં ધત ગધતધલધધઓ કે જે E&S મ ૂલમયાંકન શયથ ધયલયભયાં આવયુાં શત ુાં તે વભમે લયસ્તધલક યીતે વમયખ્મયધમત
કયલયભયાં આલી શમ” તેભયાંથી થતી અવય છે .
CAOને જાણ થઈ છે કે ધલકયવનય િધભક તફક્કયઓની વાંચમી અવયનુાં મ ૂલમયાંકન કયલય ભયટે ધનમયભક ય
આધયય યયખલય દયધભમયન ઍમયળેડ ય અદયણી યલયનય તફક્કય 1નય વાંચયરનની વાંચમી અવયને ધ્મયનભયાં
રેલયભયાં IFCઍ PS1 પ્રભયણે કયભ કયુું છે . જ કે, CAOને ઍ સ્ષ્ટ નથી કે IFCઍ તેની E&S વભીક્ષયભયાં
અદયણી યલય અથલય લેસ્ટ ટભ નય ફયાંધકયભની વમયક મયભલયણીમ અવય અંગે  ૂયતી ધલચયયણય કયી શતી કે
કેભ. આ જ યીતે CAOને સ્ષ્ટ નથી કે IFCની નીધતઓ અને ધલધધઓ જ્મયાં અધનધિત મયભલયણીમ અને
વયભયજીક અવય વયથેન ઝડી ઔદ્યલગક ધલકયવ થલયન શમ તેલય ધલસ્તયયભયાં થતયાં પ્રજેક્્વ વયથે વાંફધાં ધત
E&S જખભનુાં ધનમભન કઈ યીતે કયવુાં તે અંગે સ્ટયપને  ૂયત ુાં ભયગભદળભન  ૂરાંુ યડે છે કે કેભ.11
g) લધયયયનય આજીધલકય વમ ૂશ, જેભ કે ચયય ચયનયયય અને ભીઠયનયાં અગયનય કયભદયય યની અવય કે જે

મગ્મ યીતે ઓખલયભયાં આલી ન શતી અથલય ઘટયડલયભયાં આલી ન શતી

9

APSEZ ખયતે ફધથિંગ નીધત અને બયલનુ ાં ભયખુાં (2012). અશીં ઉરબ્ધ છે

www.mundraport.com/port_operations/download2.php?f=33.pdf (જમયની તયયીખ 18 જુ રયઈ 2012).
10

નોંધ રેળ કે IRMનય વભમે (13 નલેમ્પફય 2007) કરવ યે ર કે કન્લેમય દ્વયયય ફાંદયથી CGPL સુધી રયલલયભયાં આલળે

તે સ્ષ્ટ નથી.
11

CAO નોંધે છે કે 1 જાન્યુઆયી 2012નયાં યજ અભરી ફનેરય PS1નય પેયપયય શયરનય કેવભયાં રયગુ ડતયાં નથી યાં ત ુ

તેભયાં વાંફધાં ધત સુધલધયઓ અને વાંચમી અવયની ઓછી ભમયભડદત વમયખ્મયઓન વભયલેળ થયમ છે જે આ મુદ્દયઓનુ ાં વભયધયન
કયલયભયાં પય આી ળકે છે .
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ભયછીભયય રક યની અવય ઉયયાંત, પડયમયદીઓની દરીર છે કે ભીઠયનય અગયનય ભયલરક અને કયભદયયને
જભીનનુાં નુકવયન થલયથી (ભીઠયનય અગય ભયટે લયયતય ભડ ફ્રેટ); યયખ/યજને કયયણે ભીઠયની ગુણલત્તયભયાં
ઘટયડ; અને વાંફધાં ધત સ્લયસ્્મ અવય (લધયયયની પડયમયદ)થી અવય થઈ છે . ચયયયભયાંથી તયની આજીધલકય
ભેલતય ડયલયય યની નકયયયત્ભક અવય ણ લધી છે .
આ મુદ્દયઓન પ્રધતવયદ આલયભયાં CAO મયદ કયે છે કે તેની વાંચયરનની ભયગભદધળિકયઓ (OGs) 'IFC/MIGA
પ્રજેક્ટ દ્વયયય અવયગ્રસ્ત રક દ્વયયય કયલયભયાં આલેરી પડયમયદનુાં ધનલયયણ કયલયભયાં IFC અને MIGA'ને ભદદ
કયલયની દ્રન્ષ્ટઍ તેનય આદે ળને વમયખ્મયધમત કયે છે (OG 1.1). પડયમયદ ખયે ખય પ્રજેક્ટથી અવયગ્રસ્ત રક
તયપથી આલે તે સુધનધિત કયલય ભયટે પ્રજેક્ટથી અવયગ્રસ્ત રકનુાં પ્રધતધનધધત્લ કયતય વાંગઠન જેભનય
તયપથી પડયમયદ કયલયભયાં આલી શમ તેલય રકને ઓખે અને તેભનુાં પ્રધતધનધધત્લ કયલયની વત્તયન ુયયલ
 ૂય યડે તે જરિયી છે (OG 2.2.2). આ ડકસ્વયભયાં, પડયમયદ ભયછીભયયનુાં પ્રધતધનધધત્લ કયતયાં વાંગઠન દ્વયયય
કયલયભયાં આલી શતી (MASS - ઍવધવઍળન પૉય ધ સ્રગર પૉય ડપળયલકભ વભ યયઈ્વ). પ્રયયાં લબક પડયમયદ અને
CAO ઓમ્પફડ્વભેન પ્રડિમયનુાં રક્ષ્મ ભયછીભયય રક વયથે વાંફધાં ધત મુદ્દયઓ ય ણ શત.ુાં MASSઍ તયને
અન્મ આજીધલકય વમ ૂઓશનય પ્રધતધનધધ તયીકે સ્થયધત ન કયુું શલયથી આ મ ૂલમયાંકનભયાં લતભભયન પ્રડિમયનય
બયગરિે ભીઠયનયાં અગયનય કયભદયય અને ચયય ચયયલનયયય રક વયથેનય વાંફધ
ાં ભયાં CAO ઓમ્પફડ્વભેન
પ્રડિમયનય ધનષ્કભ ફયદ ઉઠયલલયભયાં આલેરય મુદ્દયઓન ધલચયય કયલયભયાં આલળે નશીં.
h) પ્રજેક્ટનયાં દસ્તયલેજભયાં જેની આગયશી કયલયભયાં આલી શતી તેનયથી આગ લીજીનય ખચભભયાં

લધયયયઓની વયભયજીક અવય;
પડયમયદીઓ નોંધે છે કે અેલક્ષત ધલકયવ ડયણયભનય આધયય ય પ્રજેક્ટને ભયન્મ કયલયભયાં આવમ શત જેભયાં
વસ્તી અને ધલશ્વવનીમ લીજીનય ુયલઠય દ્વયયય લીજીની લધયયે સુરબતયન વભયલેળ થત શત. જ કે,
કરવય અને અન્મ પ્રજેક્ટ ઈનુ્વ ધલળેની અલયસ્તધલક ધયયણયઓને જતયાં, પડયમયદીઓ દ્વયયય ઍલી દરીર
કયલયભયાં આલે છે કે પ્રજેક્ટ વમલશયડયક ફની ળકે તે ભયટે નક્કી થમેરય બયલભયાં લધયય કયલયની CGPLને જરિય
ડળે. આ આધયય ય પડયમયદીઓ બયય ૂલભક કશે છે કે યકયણને વમયજફી ઠેયલલયભયાં કેન્દ્રસ્થ શમ તેલય ગયીફ
તયપી ધલકયવનય ડયણયભ આ પ્રજેક્ટ આી ળકળે નશીં.
CAO નોંધે છે કે નીધતઓ, ભયગભદધળિકયઓ અને ધલધધઓ વયથેન ુાં ઍક્વ-સ્ટ અનુયરન સુધનધિત કયલય ભયટે
ચક્કવ પ્રજેક્ટ અને તેની મયભલયણીમ કે વયભયજીક અવય ધલળેની લચિંતયઓનય પ્રધતવયદભયાં તેન અનુયરન
આદે ળ વમક્ત થયમ છે (OG 1.2). CAO અનુયરન ઑડડટ ભયટેનય ભયદાં ડભયાં IFC/MIGAની નીધતઓ,
દે ખયલનય ધયણ, ભયગભદધળિકયઓ, ધલધધઓ અને જરિડયમયતન વભયલેળ થયમ છે જેનય ઉલરાંઘનથી ધલયીત
વયભયજીક કે મયભલયણીમ ડયણયભ આલી ળકે છે (OG 3.2, બયય આલયભયાં આવમ છે ). આ મુદ્દ ઍલી લચિંતય
વયથે વાંફધાં ધત છે કે પ્રજેક્ટ ધયયે ર વયભયજીક રયબ આળે નશીં જે ઍલય દયલયથી ધલરુદ્ધ છે કે તેની ધલયીત
વયભયજીક કે મયભલયણીમ અવય થળે. આ મુદ્દ આભ ણ CAOનયાં અનુયરન આદે ળની ફશયય આલે છે .
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i)

ૂ ધલકલ ય
પ્રજેક્ટની E&S અવય ઓછી કયલય ભયટેનયાં ટેકધનકર યીતે અને નયણયાંકીમ યીતે અનુક
ધલચયય કયલયભયાં ધનષ્પતય;

ૂ
ઘણયાં સ્તય ય પ્રજેક્ટની E&S અવય ઓછી કયલય ભયટેનયાં ટેકધનકર યીતે અને નયણયાંકીમ યીતે અનુક
ધલકલ ય ધલચયય કયલયભયાં ધનષ્પતય ભી શલયન પડયમયદીઓન આય છે . આભયાં વાંદ કયલયભયાં આલેર
કૂલરિંગ ધવસ્ટભની યચનય અને જેને

વયભયજીક અને મયભલયનીમ યીતે નુકવયનકયયક પ્રજેક્ટ તયીકે જલયભયાં

આલે છે તેનય ધલકલ  ૂયતી યીતે ધલચયયલયભયાં આવમય નથી તેલી લધયયે વયભયન્મ લચિંતયઓ ધલળેનય ચક્કવ
ધનણભમન વભયલેળ થયમ છે . કૂલરિંગ ધવસ્ટભની યચનય વયથેનય વાંફધ
ાં ભયાં, પડયમયદીઓ દરીર કયે છે કે વાંદ
કયલયભયાં આલેરી લન્વ થ્ર ૂ ડડઝયઈન જૂનીુયયની છે અને તેઓ કેલરપધનિમય ઍનજી કધભળનનય અભ્મયવને ટયાંકે છે
જેનુાં તયયણ ઍ છે કે આ ટે કનરજી વમુદ્રી જીલસ ૃન્ષ્ટને શયધનકયયક છે .12 લધયયે વયભયન્મ સ્તય ય ઍલી દરીર
કયલયભયાં આલે છે કે ટયટયનય CGPL લફડભયાં તેનય ફતણ અને ફયાંધકયભનયાં ખચયભઓની ભટય યમે ઉેક્ષય
કયલયભયાં આલી છે જેનયથી અન્મથય લધયયે વમલશયડયક (અને મયભલયણને ઓછી શયધન કયે તેલય) વયલફત થઈ
ળકે તેલય લીજીનય લૈકચ્લક સ્ત્રતની સ્ધયભત્ભકતય ભયટેની દરીર નફી ડી શતી.13
"વાંબધલત ભશત્લ ૂણભ ધલયીત અવય ધયયલતય પ્રજેક્્વ કે જે લૈધલધ્મવબય, અપ્રધતલતી કે અભ ૂત ૂલભ" (PS1)
અથલય જ્મયાં પ્રજેક્ટ "ભટયયમે કુદયતી આલયવને ડયલધતિત કયે કે ધલનયળ કયે " તેલી અેક્ષય છે (PS6) તેલય
ડકસ્વયભયાં અવયનય સ્ત્રતનયાં ધલકલની ધલળે ધલચયયણયની PS1 અને PS6 પ્રભયણે જરિય ડે છે . લધુભયાં, જેભયાં
GHGsનુાં ભશત્લ ૂણભ પ્રભયણ ેદય કયલયની જરિય શમ તેલય પ્રજેક્્વનય ડકસ્વયમ્પભયાં, PS3 મુજફ જરિયી ફને છે કે
IFC ગ્રયશક "પ્રજેક્ટ વાંફધાં ધત ગ્રીનશયઉવ લયયુ (GHG)નયાં ઉત્વર્જનને ઘટયડે કે તેને બયયઈ કયે તેલય
ટેકધનકર અને નયણયાંકીમ યીતે વમલશયડયક અને ખચભની દ્રન્ષ્ટઍ અવયકયયક ધલકલનુાં મ ૂલમયાંકન કયે ...."
RMEIA (2007)ભયાં લન્વ થ્ર ૂ અને ડયવક્યુર
ભ ેળન કૂલરિંગ ધવસ્ટભ ફાંનેની ધલચયયણયન વભયલેળ થયમ છે , જેભયાં
ૂ
વયમુડદ્રક મયભલયણની દ્રન્ષ્ટઍ લન્વ થ્ર ૂ ડડઝયઈન લધયયે અનુક
જણયઈ છે . તેભયાં લન્વ થ્ર ૂ ડડઝયઈનની
ધલધલધતયઓ ય ણ ધલચયય કયલયભયાં આવમ છે જેન ધનષ્કભ ઍ છે કે ચેનર દ્વયયય ઍફ્લુઅન્ટ મુક્ત થયમ તે
યઈની વયખયભણીઍ લધયયે વયરાંુ યશેળે. SEIA (2007) ણ કયયણ સ ૂચલે છે કે ળય ભયટે લૈકચ્લક વયઈ્વ
અને કૂલરિંગ ધવસ્ટભની યચનયઓ વાંદ કયલયભયાં આલી ન શતી (યન 48). ઉય ઉલરેખ કમયભ પ્રભયણે, MEIA
12

કેલરપધનિમય ઍનજી કધભળન (2005) ઈસ્યુઝ ઌન્ડ ઍન્લયમનભભેન્ટર ઈમ્પેક્્વ અવધવઍટે ડ ધલથ લન્વ-થ્ર ૂ કૂલરિંગ ઍટ

કેલરપધનિમયઝ કસ્ટર યલય પરયાં્વ, અશીં ઉરબ્ધ છે http://www.energy.ca.gov/2005publications/CEC-700-2005013/CEC-700-2005-013.PDF (જમયની તયયીખ 18 જુ રયઈ 2012).
13

પડયમયદીઓ પ્રભયણે, CGPLનય અંદયજીત કરવયનય બયલ અનુિભે લફડ અને ઍલડભ નય વભમે કરવય ભયટે વાંફધાં ધત

ુ યી 2012નયાં ભયદાં ડ ય $74/mt શત.
ફજાય બયલ ય $15/mt અને $25/mt શતયાં અને ઈન્ડનેધળમન કરવય ભયટે પેબ્રઆ
ફયાંધકયભનય ખચયભઓ ($1.05 ધભલરઅન પ્રધત MW) ણ બયયતભયાં વભયન પરયાંટની વયખયભણીઍ અંદયજ કયતયાં ઓછય
શલયની અને રિધમયની નફયઈ તથય અન્મ ડયફને કયયણે લધેરય શલયની દરીર કયલયભયાં આલે છે .
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(2009) અને RMEIA (2007) પ્રભયણે, મગ્મ ળભન ઉયમની વમલસ્થય શલયથી પ્રજેક્ટ વયમુડદ્રક મયભલયણ
ય ભશત્લની અવય કયે તેલી અેક્ષય ન શતી. આભ, ઉય (a) શેઠ ચચયભ કયલયભયાં આવમય પ્રભયણે CGPLની
મયભલયણીમ અવયનય મ ૂલમયાંકનનયાં તયનય મ ૂલમયાંકનભયાં IFCઍ  ૂયતી તકેદયયી રીધી છે તેવ ુાં ધયયી રઈઍ ત,
CAOને ભયલ ૂભ ડે છે કે કૂલરિંગ ધવસ્ટભ ભયટે લૈકચ્લક યચનયઓની કઈ લધુ ધલચયયણયની જરિય નથી.
યચનયનયાં ધલકલ યન વમયક પ્રશ્ન ખચભનય કધથત યીતે ખટયાં ભયનલયભયાં આલતય અનુભયનને કયયણે
લીજીનય લધુ ચખ્ખયાં સ્ત્રતની ધલચયયણય અટકી

શતી કે કેભ તેની IFC દ્વયયય સ્લીકૃધત તયપ લે છે . ટયટય

યલયે CGPL ભયટેન ુાં લફડ જીત્મય ફયદ IFCઍ પ્રજેક્ટનુાં મ ૂલમયાંકન કયુું શલયથી આ દરીર કયલી મુશ્કેર ફને
છે . સુય ડિડટકર કરસ્વય વાંચયલરત ટેકનરજીન ઉમગ કયીને CGPL 4000MW યલય સ્ટેળન ફનળે
તેલ ધનણભમ બયયત વયકયયનયાં યલય પયમનયન્વ કોયે ળન દ્વયયય રેલયભયાં આવમ શત. આભ ઍલી અેક્ષય
યયખલયની નથી કે તયનય E&S મ ૂલમયાંકનભયાં ગ્રયશકને આ સ્તયે લૈકચ્લક યચનયઓની ધલચયયણય કયલયની જરિય
ડી શલી જઈઍ. પ્રશ્ન ત્મયયફયદ ઍ આલે છે કે પ્રજેક્ટને નયણયાં ધીયલયનુાં નક્કી કયલયભયાં IFC તેની નીધતઓ
પ્રભયણે કયભ કયુું શત ુાં કે નશીં.14
IFCઍ પ્રજેક્ટભયાં તેની વભીક્ષય પ્રડિમયનય બયગરિે GHG ઉત્વર્જન, તેનય ખચભનય અનુભયન (કરવયનય બયલ
વડશત), અને ઊજાભનય લૈકચ્લક સ્ત્રતની વમયલશયડયકતયને ધ્મયનભયાં રીધી શતી. ESRS સ્લીકયયે છે કે પ્રજેક્ટ
ભશત્લ ૂણભ GHG ઉત્વર્જન કયળે યાં ત ુ તે આ શકીકતને આમજીત પરયાંટની થભભર કયમભક્ષભતયનય વાંદબભભયાં મ ૂકે
છે જે બયયતભયાં, વભગ્ર ધલશ્વભયાં અને OECD દે ળભયાં કરવય આધયડયત યલય પરયાંટની વયે યયળ થભભર
કયમભક્ષભતય કયતયાં અનુિભે 70%, 30% અને 20% જેટરી લધુ સુધયલયન અંદયજ છે . આ આધયય ય IFC
દરીર કયે છે કે પ્રજેક્ટ લીજી ુયલઠયનયાં યુધનટ દીઠ બયયતની લીજી ધનભયભણ વમલસ્થયનય વયે યયળ કયફભન
ઉત્વર્જનનય ઘટયડયભયાં ડયણભળે. CGPLનયાં ખચભનય અંદયજ ણ પ્રજેક્ટને ભાંજૂયી ભે તે શેરયાં IFC દ્વયયય
ધલશ્રેણન ધલમ શતયાં. ફતણનયાં ખચયભઓનય અંદયજ ઓછય ગણલયભયાં આલતય શતયાં ત્મયયે IFCને ભયલ ૂભ
ડ્ુાં કે CGPLઍ ઈન્ડનેધળમન કરવય તેભજ જ્મયાં કરવયન મ ૂ સ્ત્રત છે તે ઈન્ડનેધળમન ખયણભયાં
ભશત્લ ૂણભ ઈક્ક્લટીનય ડશસ્વય ભયટે રયાંફય વભમગયયન કયયય ભેલીને કરવયનય બયલ લધલયનય જખભને
ઘટયડલય ભયટે મગ્મ ગરયાં રીધય શતયાં. આ પ્રજેક્ટની તયની વભીક્ષયનય બયગરિે, IFCઍ લીજીનય લૈકચ્લક
સ્ત્રતને ણ ધ્મયનભયાં રીધય શતયાં યાં ત ુ આ લધયયે પ્રભયણભયાં ખચયભ શલયનુઉં અથલય ટેકધનકર, વયભયજીક અને
મયભલયણીમ ધલઘ્ન તેભયાં આલતય શલયનુાં જાણયુાં શત ુાં જેન અથભ ઍ છે કે કરવયની વાંચયરન ક્ષભતયભયાં બયયે
લધયયય ભયટે તે વમલશયડયક ધલકલ ન શતયાં.

14

નોંધ રેળ કે લલડભ ફેન્કની વાંચયરન નીધત 4.01થી ઊરટુાં IFCની E&S જરિડયમયત ભયટે IFC 'પ્રજેક્ટ ધલનયન' ધલકલ

ધલચયયે તે જરિયી નથી.
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જે ધનષ્કો આવમય છે તે ચચયભ ભયટે ફેળક ખુલરયાં છે , યાં ત ુ રયગુ ડતી નીધતઓનય યરનન સ્ષ્ટ અબયલ ન
જણયત શમ તે ધવલયમ CAO IFCનયાં ભેનજ
ે ભેન્ટનયાં ધનણભમની વભીક્ષય કયલય ભયટે તૈમયય નથી. અશીં ચયલીરિ
જરિડયમયત ઍ છે કે IFC “ઍલી નલી વમયયયી પ્રવ ૃધત્તને બાંડ નશીં આે કે મગ્મ વભમગયયભયાં દે ખયલનય
ધયયયધયણ  ૂયય કયલયની અેક્ષય યયખી ળકયમ નશીં” (PSES, પકય 17). આલય ડકસ્વયભયાં (પયીથી ઍ ધયયી
રઈઍ કે IFCઍ ઉય (a) શેઠ ચચયભ કયલયભયાં આવમય પ્રભયણે CGPLની મયભલયણીમ અવયનય મ ૂલમયાંકનનયાં
તેનય તયનય મ ૂલમયાંકનભયાં  ૂયતી તકેદયયી રીધી છે ), CAOને ભયલ ૂભ ડ્ુાં છે કે PSs પ્રભયણે પ્રજેક્ટ કયી
ળકયમ તેલય ધનષ્કભ ય IFC શોંચે તે ભયટે તે મુક્ત છે અને આભ યકયણ વયથે આગ લધલય તૈમયય છે . તે
વભમે અભરી શમ તેલી નીધતઓઍ કરવયથી વાંચયલરત લીજીનય પ્રજેક્્વભયાંથી થતયાં GHG ઉત્વર્જન
વયથેનય વાંફધ
ાં ભયાં "કઈ નુકવયન નશીં કયલયનયાં" ધવદ્ધયાંત (PSES (2006/12), પકયયઓ 8/9) પ્રત્મે વાંસ્થયની
પ્રધતફદ્ધતયને કઈ યીતે ચડયતયથભ કયલી તેનય ય સ્ટયપને  ૂયત ુાં ભયગભદળભન  ૂરાંુ યડ્ુાં કે કેભ તે અંગે CAO સ્ષ્ટ
નથી ત્મયયે આ વાંફધ
ાં ભયાં અનુગયભી ગધતધલધધઓ નોંધલયભયાં આલે છે .15
j)

પ્રજેક્ટનયાં E&S યવયાંઓનયાં IFC દ્વયયય નીડયક્ષણની મયભપતતય.

પડયમયદીઓ લચિંતયઓ વમક્ત કયે છે કે પ્રજેક્ટનુાં IFC દ્વયયય થમેર ધનયીક્ષણ અ ૂયત ુાં છે , ખયવ કયીને ફયહ્ય E&S
કન્વલટન્ટ દ્વયયય તૈમયય કયલયભયાં આલેર અશેલયર ય તેનય અલરાંફનભયાં.
IFC ગ્રયશકન E&S દે ખયલ ય આજીલન યકયણ દ્વયયય નજય યયખે તે જરિયી છે . ગ્રયશક દ્વયયય સુપ્રત કયલયભયાં
આલેરય લયધિક દે ખયે ખ અશેલયર અને IFCની E&S વભીક્ષય ધલધધઓ દ્વયયય જરિયી વયઈટની મુરયકયતનય
આધયય ય પ્રજેક્ટનુાં ધનયીક્ષણ કયલયભયાં આલે છે . આ ડકસ્વયભયાં, ફયહ્ય E&S કન્વલટન્ટ દ્વયયય CGPLનય
અશેલયરની આ ૂધતિ કયલયભયાં આલે છે . ફયહ્ય E&S કન્વલટન્ટ જરિડયમયતનય અલયદ/ધલચરનન અશેલયર
આે છે , સુધયયયત્ભક ગરયાંઓ  ૂયય યડે છે /તેની બરયભણ કયે છે અને બરયભણ કયયમેર સુધયયયત્ભક
ગરયનય અભરીકયણનુાં ધ્મયન યયખે છે .
IFCની E&S વભીક્ષય ધલધધઓ દ્વયયય જરિયી છે તે પ્રભયણે, IFC અને CGPLઍ 'લયધિક E&S દે ખયલ અશેલયર
ભયટેનય ડયડટિંગ પભેટ ય વાંભધત વયધી શતી16 અને કયયયફદ્ધ કન્વલટન્ટે જરિય પ્રભયણે ધત્રભયધવક અને લયધિક
દે ખયલનય અશેલયર તૈમયય કમયભ છે . લધયયયનુાં ડયડટિંગ અને દે ખયે ખ CGPL દ્વયયય કયલયભયાં આલે છે .
જ કે, CAO જે યીતે IFCઍ CGPLની E&S જલયફદયયીઓનુાં ભયખુાં ગઠવયુાં છે અને તેનય ય દે ખયે ખ યયખે છે
તેની વયથે વાંફધાં ધત મુદ્દયઓ ય સ્ષ્ટતય ભેલલય ઈચ્છછે છે .

15

જુ ઓ ઑયે ળન ગયઈડન્વ પૉય લલડભ ફેન્ક ગ્રુ સ્ટયપ: િયઈટે ડયમય પૉય સ્િીધનિંગ કર પ્રજેક્્વ અંડય ધ સ્રેટેજીક રેમેભલકભ

પૉય ડેલરભેન્ટ ઍન્ડ ક્રયમભેટ ચેન્જ (ભયચભ 2010), અશીં ઉરબ્ધ છે :
http://siteresources.worldbank.org/EXTENERGY2/Resources/CGN_20100331.pdf
16
રન વભજૂતીન ુયયલ 5.5(c)(B)
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વોપ્રથભ ગ્રયશકની E&S પ્રધતફદ્ધતયઓ ઍલી ળયતભયાં વમક્ત કયલયભયાં આલે છે જેનય ય નજય યયખલી મુશ્કેર
છે . આ 2009/10નયાં લયધિક E&S દે ખયલ અશેલયરભયાં વમક્ત કયયમેર મુદ્દ છે જેભયાં ઍવુાં નોંધલયભયાં આવયુાં શત ુાં કે
"... EMPની ભટયબયગની જગલયઈઓ ઍટરી રયક્ષલણક છે કે તેન લયસ્તલભયાં અભર થઈ ળકલ કે તેન ુાં ગેરાંુ
કયઢવુાં મુશ્કેર છે ”.17 આ લચિંતયઓનુાં ફયદભયાં ધનલયયણ કયલયભયાં આવયુાં શઈ ળકે છે , યાં ત ુ CAOને ઍ સ્ષ્ટ નથી
કે PS1ભયાં સ્થયધત ધલળેતય ભયટેની જરિડયમયતનુાં યરન કયતયાં ઍક્ળન પરયનન મુવદ્દ તૈમયય કયલય અંગે
IFCઍ CGPLને  ૂયત ુાં ભયગભદળભન  ૂરાંુ યડ્ુાં છે કે કેભ તે સ્ષ્ટ નથી. ફીજુ ાં ઍ કે, CGPLની E&Sની
ડયડટિંગની જલયફદયયીઓ (ધનમયભક અને ઋણદયતય ફાંને)ની તયની વભીક્ષયભયાં IFCઍ  ૂયતી તકેદયયી રીધી
છે કે કેભ તે અંગે CAO અસ્ષ્ટ છે . છે લરે, પ્રજેક્ટનય ધનયીક્ષણભયાં ઓખયમેરય E&S વાંફધાં ધત મુદ્દયઓન શર
રયલલય ભયટે ગ્રયશક વયથે પ્રવ ૃત્ત થલયભયાં IFC  ૂયતી યીતે અગ્રવડિમ છે કે કેભ તે તયયણ ય શોંચલયભયાં
CAO અક્ષભ છે .

5.

CAOન ધનણભમ

પડયમયદ અને વાંફધાં ધત દસ્તયલેજની વભીક્ષ કમયભ ફયદ, CAO ધનષ્કભ કયઢે છે કે કે પડયમયદીઓ વમક્ત
કયલયભયાં આલેરયાં ઘણયાં મુદ્દયઓ મુજફ લધુ  ૂછયછ વમયજફી ફને છે . આભ, વાંચયરનની
ભયગભદધળિકયઓ પ્રભયણે, CAO IFCનયાં વયભયજીક અને મયભ લયણીમ દે ખયલનય ઑડડટ ભયટે વાંદબભની
ળયત ધલકવયલળે, ખયવ કયીને:


CGPLનય મયભલયણીમ અને વયભયજીક (E&S) મ ૂલમયાંકનની વભીક્ષય કયલયભયાં IFCઍ  ૂયતી

તકેદયયી રીધી છે કે કેભ;


IFCઍ તેની E&S વભીક્ષયભયાં અદયણી યલય અને મુદ્રાં ય લેસ્ટ ટભ નય ધનભયભ ણની વાંચમી અવય

ય  ૂયતી ધલચયયણય કયી શતી કે કેભ;


પ્રજેક્ટ ભયટે વમુદયમ વશકયયનુ ાં IFC દ્વયયય મ ૂલમયાંકન  ૂયતુાં શતુાં કે કેભ;



પડયમયદીઓની વીઝનર ભયછીભયયીની લવયશત અને ભયછરી સ ૂકલલયનય ધલસ્તયય વયથેનય
વાંફધ
ાં ભયાં દે ખયલ ધયયયધયણ 5 મગ્મ યીતે રયગુ કયલયભયાં આવયુ ાં છે કે કેભ;

17

જુ ઓ લયધિક E&S દે ખયલ અશેલયર (2009/10) યન 6. અશીં ઉરબ્ધ છે http://www.adb.org/projects/41946-

014/documents (જમયની તયયીખ 18 જુ રયઈ 2012). વભયન ડટપણી 2008/9નયાં લયધિક E&S દે ખયલ અશેલયરભયાં
કયલયભયાં આલી છે .
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દે ખયલ ધયયયધયન 1ભયાં સ્થયધત ધલળેતય ભયતેની જરિડયમયત  ૂણભ કયતય ઍક્ળન પરયનન
મુવદ્દ ઘડલય ય IFCઍ CGPLને  ૂયત ુાં ભયગભદળભન  ૂરુાં યડ્ુાં છે કે કેભ;



ધનમયભક અને

ઋણદયતયની E&S જરિડયમયત ય CGPLનયાં ડયડટિંગની તયની વભીક્ષયભયાં

IFCઍ  ૂયતી તકેદયયી રીધી શતી કે કેભ;


પ્રજેક્ટનય ધનયીક્ષણભયાં ઓખલયભયાં આલેરય E&Sનયાં મુદ્દયઓને શર કયલય ભયટે ગ્રયશક વયથે
પ્રવ ૃત્ત થલયભયાં IFC  ૂયતુાં અગ્રવડિમ છે કે કેભ;



મયભલયણીમ અને વયભયજીક ડયણયભની વમયખ્મય આલય વયથે ઝડી ઔદ્યલગક ધલકયવની
પ્રડિમયભયાં શમ તેલય ધલસ્તયયભયાં પ્રજેક્ટ વયથે વાંફધાં ધત E&S જખભનુ ાં કઈ યીતે ધનમભન કયવુાં
તેનય ય IFCની નીધતઓ અને ધલધધઓ સ્ટયપને  ૂયત ુાં ભયગભદળભન  ૂરુાં યડે છે કે કેભ.
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