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CAO િવશે 

 

CAO�ુ ંિમશન એ �યાયી, િવ/ા0 ુઅને અસરકારક �વત2ં સહાયતા કાય,િવિધ તર"ક�� ુ ંકામ 

કરવા�ુ ંઅને IFC તથા MIGAની પયા,વરણીય અને સામા6ક જવાબદાર" 0ધુારવા�ુ ંછે. 
 

CAO (ઑ�ફસ ઑફ ધ ક'(લાય�સ એડવાઈઝર ઑ'બ+ઝમેન) એ �વત2ં હો;ો છે < િવ/ બે�ક 

સ=હૂના ?=ખુને સીધી Aણ કર� છે. CAO િવ/ બે�ક સ=હૂ, ઈ�ટરનેશનલ ફાયના�સ કોપ�ર�શન 

(IFC) અને મ!ટ"લેટરલ ઈ�વે�ટમે�ટ ગેરંટ" એજસંી (MIGA)ની બ ેખાનગી Bે2ના ધીરાણ સ=હૂો 

�ારા હાથ ધરવામા ંઆવેલા િવકાસક"ય ?ો<DEસ �ારા અસરF�ત સ=દુાયોની ફ�રયાદોની સમીBા 

કર� છે. 
 

CAO િવશે વG ુમા�હતી માટ� Hૃપા કર"ને www.cao-ombudsman.orgની =લુાકાત લો 
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કાય,કાર" સાર 

કો�ટલ Jજુરાત પાવર Kલ (CGPL) ક� < ટાટા પાવરની પેટાકંપની છે તેણ ેJજુરાત, ભારતના ં

કMછ Nજ!લામા ં =ુOંાના બદંર શહ�ર પાસે 4,150 MWનો કોલસાથી સચંાKલત પાવર (લાટં 

િવકસાUયો છે (?ો<Dટ).  (લાટં કMછની ખાડ"થી આશર� 3 �કમી Wૂર આવેલો છે અને િસ�ટમ �ારા 

એક વખત HKૂલXગ માટ� તે દ�રયાના પાણીનો ઉપયોગ કર� છે. Hુલ ?ો<Dટ ખચ, Zદા< $4.14 

અબજ છે <માથંી IFC સીધી િસિનયર લોનના �વ\પે $450 િમKલઅન�ુ ંધીરાણ કર" ર]ુ ંછે.  

^ૂન 2011મા ં ?ો<Dટની પાસેના િવ�તારમા ં રહ�તા ં માછ"માર લોકો (ફ�રયાદ"ઓ)�ુ ં ?િતિનિધaવ 

કરતા ં માછ"મારોના અિધકારોના સઘંષ, માટ�� ુ ં ^ૂથ માછ"માર અિધકાર સઘંષ, સગંઠન 

(MASS)માથંી CGPLમા ં IFCના રોકાણ િવશેની ફ�રયાદ CAOએ મેળવી હતી.વG ુચોfસ ર"તે, 

ફ�રયાદ"ઓની ઓળખ =gુ�લમોના લhમુતી વાઘર સ=દુાયના માછ"માર લોકો તર"ક� કરવામા ં

આવી છે. તેમની 6વનશૈલીની ?વાસી ?Hૃિત અને Hુદરતી સસંાધનો પર તેમ�ુ ંઅવલબંન પણ 

?ાસKંગક છે. ફ�રયાદમા ં ભાર =jૂા ?માણ,ે માછ"માર લોકો Wૂરના ઘર�k ુ ગામડાઓમાથંી બદંર 

(માછ"માર" માટ�� ુ ંબદંરગાહ) 0ધુી ઘણી વખત જતા ંહોય છે, lયા ં તેઓ વષ, દ"ઠ આઠથી નવ 

મ�હનાની માછ"માર"ની સીઝન દરિમયાન રહ� છે. આમાના ં બે બદંરો, 2ાગડ" અને કોટડ" એ 

(લાટંના HKૂલXગ વૉટર મેળવતી અને આઉટફૉલ ચેન!સની વMચનેા કાઠંા પર આવેલા છે.  

સારાશંમા ંMASSની ફ�રયાદનો નીચેના સાથે સબંધં છે: 

• ફ�રયાદ" માછ"માર લોકોની ?ો<Dટથી અસરF�ત લોકો તર"ક� ઓળખ  

• ફ�રયાદ"ઓ પર (લાટંની પયા,વરણીય અસરો અને તેમની આ6િવકા પર તેની 

અસરો   

• HKૂલXગ િસ�ટમ �ારા એક વખત (લાટંના સબંધંમા ંરાno"ય િનયમો સાથે 

અ�પુાલનનો કિથત અભાવ 

• પાવર (લાટંની �ડઝાઈન અને િવક!પોની આકારણીના પાસાઓં, અને  

• ?ો<Dટના ંપયા,વરણીય અને સામા6ક (E&S) પાસાઓંના IFC �ારા િનર"Bણની 

પયા,(તતા. 

આ અહ�વાલ ઑ�ડટના તારણો ર^ૂ કર� છે. આઉટસેટ ખાતે, CAO એ �વીકાર કરવા માગં ેછે ક� IFC 

અને CGPL �ારા મોટા અને જ�ટલ ?ો<Dટના E&S પાસાઓં સાથેના સબંધંમા ંઘpુ ંખતંqવૂ,ક�ુ ં

કામ કરવામા ંઆUrુ ંછે. CAOની ઑ�ડટની ?�sયામા ંIFC અને CGPL બનેંનો �ટાફ < ર"તે ?tuૃ 
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થયો છે અને ટકાઉ Uયાપારના સબંધંમા ંરાno"ય અFણી તર"ક� ટાટા vપુની ?િતnઠાને CAO પણ 

�વીકાર� છે. વGમુા,ં CAO ^ૂન 2013મા ં કાચા ઑ�ડટ અહ�વાલ Zગે IFCની ટ"મે qરૂ" પાડ�લી 

િવ�wતૃ �ટ(પણીઓને �વીકાર� છે.   

CAO નxધે છે ક� ?ો<Dટ ભારતના ં જ�ટલ અને ઝડપથી ઔzોKગક"કરણ પામી રહ�લા ં

Fામીણ/અધ,Fામીણ િવ�તારમા ંg�થત છે અને ટ��ડ�રXગ ?�sયા �ારા CGPL/ટાટા/IFC પર =કૂ�લા 

િનય2ંણોની Zદર હાથ ધરવામા ંઆવી ર|ો છે. ખાસ કર"ને (લાટં નવા બનાવેલા 4620 MWના 

કોલસાથી સચંાKલત પાવર (લાટં (અદાણી પાવર) અને મેજર વૉટર~ટં ડ�વલપમે�ટ (=ુOંા બદંર 

અને �પેિશયલ ઈકોનોિમક ઝોન)થી આશર� 2 �કમી Wૂર આવેલો છે. 

CAO ઑ�ડટ ?�sયાની ?Hૃિતનો અથ, એ છે ક� આ અહ�વાલ ફ�રયાદ"ઓ �ારા UયDત કરવામા ં

આવેલી KચXતાજનક બાબતો પર �યાન ક���Oત કર� છે. તેથી ફ�રયાદ"ઓ કરતા ંઅલગ અ�ભુવો 

<મના હોય તેવા અ�ય અસરF�ત સ=હૂોના અKભ?ાયોને તે દશા,વતો ન હોય તેમ બની શક� છે. 

આ સદંભ, હોવા છતા,ં CAOને એવી સાKબતી મળે છે < MASSની ફ�રયાદના ચાવી\પ પાસાઓંને 

મા�ય ઠ�રવે છે. ખાસ કર"ને, CAOને માkમૂ થાય છે ક� ફ�રયાદ"ઓ ક� <ઓ ધાિમ�ક લhમુતીમાથંી 

છે અને તેમની આ?વાસી પરંપરાઓ જોતા ંસામા6ક ર"તે સીમાતં g�થિત ધરાવે છે તેમના Zગ ે

E&Sના જોખમો તર"ક� યો�ય ર"તે િવચારણા કરવામા ં આવી ન હતી અને ?ો<Dટની અસરોને 

�યાનમા ંલેવામા ંઆવી હતી અને તે�ુ ંસમાધાન કરવામા ંઆUrુ ંહw ુ.ં   IFCએ આ g�થિતમા ંએટલી 

હદ 0ધુી ?દાન આ(rુ ંછે ક� CGPLની E&S આકારણીઓની તેમની સમીBા િનરંતરતા નીિત �ારા 

જ\ર" ?ો<Dટના જોખમ સાથે સમ?માણ ન હતી.  CAOને એ પણ માkમૂ પડ�ુ ંછે ક� IFC િનર"Bણ 

દરિમયાન E&S અ�પુાલન સમ�યાઓ�ુ ંસમાધાન કરવામા ંિનnફળ ગયા છે. 

2ાગડ" અને કોટડ" બદંરો પર સીઝન ?માણ ે રહ�તા ં માછ"માર લોકો સાથેના સબંધંમા ં CAOને 

સામા6ક બેઝલાઈન ડ�ટાની ગેરહાજર" માkમૂ પડ� છે. CAOને એ પણ માkમૂ પડ� છે ક� IFC એ 

0િુનિ�ત કરવામા ંિનnફળ ગયા હતા ંક� તેમના Fાહકની E&S આકારણીઓએ આ માછ"માર લોકો 

પર ?ો<Dટના જોખમો અને અસરોની પયા,(ત ર"તે િવચારણા કર" હતી. આ સ=દુાયો પર  

?ો<Dટની અસરની અqરૂતી િવચારણાથી પરામશ, અને Aહ�રાતમા ંલેવામા ંઆવેલા અKભગમના 

સદંભ,મા ં �લો-ઑન અસરો થઈ હતી (< અસરકારક ક� સમયસર એકપણ ન હતી). બેઝલાઈન 

અ�યાસ અથવા અસરોની આકારણી ક� <ણે આ સ=દુાયોના સજંોગોને �યાનમા ંલીધા હોય તેની 

ગેરહાજર"મા,ં CAOને માkમૂ પડ�ુ ંછે ક� IFC દ�ખાવના ધોરણ (PS) 5 (જમીન અિધ?ા�(ત)નો યો�ય 

ઉપયોગ 0િુનિ�ત કરવાની g�થિતમા ંન હw ુ ં - આ એવા Kચ�ો છતા ંથrુ ંહw ુ ંક� બદંરો પર રહ�તા ં

લોકો ?ો<Dટને કારણે િવ�થાિપત થયા છે (શાર"�રક અને આિથ�ક એમ બનેં ર"તે).  વGમુા,ં 
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ફ�રયાદ"ઓ �ારા ઉઠાવવામા ંઆવેલા =;ુાઓના સબંધંમા ંCAOને માkમૂ પડ�ુ ં છે ક� IFCએ PS6 

(�વિવિવધતા સરંBણ)ની એ જ\�રયાત પર અqરૂw ુ ં�યાન આ(rુ ંહw ુ ંક� Fાહકની E&S આકારણી 

"પયા,વરણ સેવાઓ" પર ?ો<Dટની અસર�ુ ં દ�તાવે6કરણ કર� છે < "ચોfસ �હ�સેદારો �ારા 

�વિવિવધતા સાથે જોડવામા ંઆવેલા ચલાયમાન =!ૂયો" અને તેના (ફકરો.4)ને �યાનમા ંલ ેછે. 

CAOને એરશેડ અને સા=�ુOક પયા,વરણ પર ?ો<Dટની અસરોના IFC �ારા સમીBા અને 

િનર"Bણમા ંવG ુખામીઓ જણાઈ છે. 

એરશેડ સાથેના સબંધંમા ંCAOને માkમૂ પડ�ુ ં છે ક� IFCએ સફળતાqવૂ,ક =!ૂયાકંન વખતે તેના 

?ભાવનો ઉપયોગ કય� હતો <થી 0િુનિ�ત કર" શકાય ક� IFCની સમF (લાટં ઉaસ�ન 

માગ,દિશ�કાઓ�ુ ં પાલન થશે. જો ક�, IFCએ 0િુનિ�ત કrુ� નથી ક� તેના Fાહક� સાચી ર"તે વ!ડ, 

બે�કની થમ,લ પાવર માગ,દિશ�કાઓ (1998)નો ઉપયોગ કય� છે <મા ં?ો<Dટ એરશેડની Uયા�યા 

�ડFેડ�ડ એરશેડ તર"ક� આપવામા ં આવી નથી - < એtુ ં વગ�કરણ છે < પોતાની સાથે એવી 

જ\�રયાત લાવે છે ક� એરશેડની Zદર રજકણો અથવા સ!ફર ડાયોDસાઈડના Hુલ ઉaસ�નમા ંકોઈ 

ચો�ખો વધારો નહ� થાય. 

સા=�ુOક પયા,વરણ સાથેના સબંધંમા ં CAOને માkમૂ પડ�ુ ં છે ક� E&S સમીBા માટ�ની IFCની 

?�sયા ?ો<Dટની ?Hૃિત અને �ક�લ ?માણે યો�ય ન હતી અથવા િનરંતરતા નીિત ?માણે જ\ર" છે 

તે =જુબ જોખમ સાથે સમ?માણ ન હતી.  પ�રણામે, CAOને માkમૂ પડ�ુ ંછે ક� નીચેની બાબતો 

માટ�ની મહaવની તકો �કૂ" જવાઈ હતી: (એ) અસરF�ત િવ�તારના સા=�ુOક પયા,વરણ પર વG ુ

િવ�wતૃ બેઝલાઈન મા�હતીની િવનતંી કરવી; (બી) �ડઝાઈનની િવચારણાઓ અને Fાહક �ારા 

E&Sની િનયમન Uયવ�થામા ં?ો<Dટની સભંિવત સા=�ુOક (અને સબંિંધત સામા6ક) અસરોના વG ુ

�ડા િવ�લેષણનો સમાવેશ કરવો; અને (સી) અથ,qણૂ, સા=�ુOક અસરની દ�ખર�ખને મદદ મળે તે 

માટ� માળ�ુ ંિવકસાવtુ.ં 

વG ુ ચોfસ ર"તે કહ"એ તો, CAOને લાગે છે ક� IFCએ પોતાને એવી ખાતર" આપી નથી ક� 

(લાટંની દ�રયાઈ પાણીની HKૂલXગ િસ�ટમ લાJ ુપડતી IFCની પયા,વરણીય, �વા��ય અને સલામતી 

(EHS) માગ,દિશ�કાઓ�ુ ંપાલન કરશે. CGPLની આઉટફૉલ ચેનલમાથંી થમ,લ (!rમુ ખાડ" અને 

આસપાસના નદ"=ખુમા ંઅ=કુ �કલોમીટરના Zતર 0ધુી િવ�તરશે તેવી ધારણાઓ સામા6ક અને 

પયા,વરણીય અસરના મહaવqણૂ, જોખમો સાથે�ુ ંઅqરૂw ુ ંિમ�ણ/HKૂલXગ 0ચૂવે છે. એવા દાવાઓને 

કારણે આ જોખમો વધે છે ક� (!rમુ પયા,વરણના ઘટકો સાથે િમ� થશે < ફ�રયાદ"ઓ પોતાની 

આ6િવકા માટ� મહaવના હોવા પર ભાર =કૂ� છે. 
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વGમુા,ં ઑ�ડટ સચંયી અસરની સમ�યા�ુ ં સમાધાન કર� છે અને ઝડપી ઔzોKગક િવકાસની 

?�sયામાથંી પસાર થઈ રહ�લા િવ�તારોમા ં ?ો<DEસ સાથે સબંિંધત E&S જોખમો�ુ ં કઈ ર"તે 

િનયમન કરtુ ંતે Zગે IFCની નીિતઓ અને િવિધઓ �ટાફને qરૂw ુ ંમાગ,દશ,ન q�ંુૂ પાડ� છે ક� ક�મ તે 

^ુએ છે. આ =;ુા પર CAOને લાગે છે ક� IFCની E&S સમીBામા ં "?ો<Dટના ?ભાવ Bે2ના 

સદંભ,મા"ં ?ો<Dટના જોખમ અને અસરો�ુ ં િવ�લેષણ કરવામા ંઆUrુ ં હw ુ ં તે 0િુનિ�ત કરવામા ં

અqરૂw ુ ં �યાન આપવામા ં આUrુ ં હw ુ,ં < PS 1 =જુબ જ\ર" છે અને તેમા ં "?ો<Dટ સબંિંધત 

િનમા,ણમાથંી સચંયી અસરો �ારા સભંિવતપણ ેઅસરF�ત િવ�તારોનો પણ સમાવેશ થાય છે < 

E&S આકારણીઓ કરવામા ંઆવી હોય તે સમય ?માણે વા�તિવક ર"તે Uયા�યાિયત કરવામા ંઆવે 

છે." PS1 સાથેના અ�સુધંાનમા ં આસપાસના િનમા,ણ સાથેના સબંધંમા ં CGPL�ુ ં ઉMચાલન 

મયા,�દત હોઈ શક� છે તેવો �વીકાર કરવાની સાથે, CAOને માkમૂ પડ�ુ ંછે ક� IFCએ તેના Fાહકને 

Aણ કરવી જોઈતી હતી ક� ?ો<Dટની ન6કનો િવ�તાર અને =ુOંા બદંર તથા �પેિશયલ ઈકોનૉિમક 

ઝોન સાથેના સબંધંમાથંી ઉદભવતા ં2ા�હત E&S જોખમોની વG ુસાર" ર"તે આકારણી કરવી જ\ર" 

છે, <મા ંશમન માટ�ના < પગલાઓં િવકસાવવામા ંઆUયા હોય તે CGPLના ?ભાવના �તર સાથે 

સમ?માણમા ંહોય. આવા સજંોગોમા ંCAOને માkમૂ પડ� છે ક� IFC �ટાફને એવા માગ,દશ,નમાથંી 

લાભ થઈ શક� છે ક� શકંાના �ક�સાઓમા ં2ા�હત જોખમ અને સચંયી અસર Zગેની તેની નીિતઓ�ુ ં

એવી ર"તે અથ,ઘટન કરtુ ં જોઈએ ક� < સ�ંથાની ઉMચ �તર"ય ?િતબ�તાઅઓને એવી ર"તે 

આગળ વધાર� ક� <થી િસ�ાતંોને કોઈ �કુસાન ન થાય અને lયા ં શj હોય aયા ં E&Sની 

નકારાaમક અસરોને ટાળ" શકાય. 

બનેંનો એકસાથે િવચાર કરવામા ંઆવે તો CAOને માkમૂ પડ� છે ક� CGPLની IFCની E&S સમીBામા ં

રહ�લી ઉપરોDત નબળાઈઓ એવા મજ�તૂ મતના િનમા,ણને સહકાર આપતી નથી ક� Uયાજબી 

સમયગાળામા ંદ�ખાવના ધોરણોની જ\�રયાતોને ?ો<Dટ qરૂ" કર� તે અપેKBત છે ક� ક�મ < રોકાણ 

કરવાના IFCના િનણ,યની O�nટએ ?ારંKભક ?� છે. IFCની E&S સમીBા ?�sયામા ંનબળાઈઓનો એ 

પણ અથ, થાય છે ક� E&Sની અસરો ટાળવા અથવા ઓછ" કરવા માટ� વૈક�!પક ?ો<Dટ �ડઝાઈન 

Zગે િવચાર કરવા માટ�ને જ\ર" તકો �કૂ" જવાઈ હતી. 

િનર"Bણના =;ુાઓ સાથેના સબંધંમા,ં CAO નxધે છે ક� IFCએ CGPLના દ�ખર�ખ અહ�વાલોની 

િનયિમત સમીBાઓ�ુ ંદ�તાવે6કરણ કrુ� છે. ?ો<Dટ માટ� ?િતબ� થયા બાદ ઓછામા ંઓછ" નવ 

િનર"Bણ =લુાકાતો�ુ ં સચંાલન કરવા ઉપરાતં, IFC E&S =;ુાઓ િવશે CGPL સાથે િનયિમત 

સવંાદમા ંછે. આ તેની પયા,વરણીય અને સામા6ક સમીBા િવિધઓ (ESRPs) �ારા જ\ર" હોય તે 

ઉપરાતંના સસંાધનોની ?િતબ�તા ર^ૂ કર� છે. CAO એ પણ નxધે છે ક� ?ો<Dટના E&S 
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અ�પુાલનના ંદર�A પર અહ�વાલ આપવા માટ� CGPL ઋણદાતાઓના E&S પરામશ,કને પણ 

સામેલ કર� તે જ\ર" હwુ.ં તેમ છતા,ં CAOને માkમૂ પડ� છે ક� CGPLની E&S ?િતબ�તાઓ એવી 

ર"તે UયDત કરવામા ંઆવી છે <ના પર દ�ખર�ખ રાખવી =�ુક�લ છે.   

CGPLએ પયા,વરણીય િનયમન યોજના િનિમ�ત કર" છે < ક�ટલીક હદ� આ KચXતાઓ�ુ ંસમાધાન કર� 

છે, જો ક�, CAOને KચXતાઓ છે ક� E&S અસરો�ુ ં િનયમન કરવા માટ�ના માળખા�ુ ંઑ�ડટ અને 

દ�ખર�ખ કર" શકાય ક� ક�મ તે હ6 �થાિપત કરવા�ુ ં બાક" છે: ખરાઈ કર" શકાય તેવા ડ�ટાનો 

ઉપયોગ કર"ને <ની સામે દ�ખાવ પર દ�ખર�ખ રાખવામા ં આવી શક� તેવી જ\�રયાતો�ુ ં સrંDુત 

િનવેદન એ અભાવ\પ તaવો છે. આવા માળખાની ગેરહાજર"મા ંCAOને લાગે છે ક� IFC એ એtુ ં

દશા,વી શકવાની g�થિતમા ંનથી ક� તેના Fાહક �ારા લેવાતી દ�ખર�ખ એ જોખમ ?aયે સમ?માણમા ં

છે ક� ક�મ (< PS1 �ારા જ\ર" છે) અથવા તેના િનર"Bણથી ESRPsમા ં �થાિપત િનર"Bણના 

જણાવેલા હ�wઓુ qરૂા થઈ શક� છે ક� ક�મ: < આ છે, E&S અ�પુાલનની g�થિતની આકારણી કરવા 

માટ� જ\ર" મા�હતી�ુ ં િનમા,ણ અને Aળવણી. E&Sના ંO�nટકોણથી ?ો<Dટ સા�ંુ કામ કર" ર|ો છે 

તેવા મતની સાથે Fાહકની E&S Bમતા અને ?િતબ�તામા ંIFC ટ"મમા ંઆaમિવ/ાસનો અથ, એ 

છે ક� IFCએ ફ�રયાદ"ઓની KચXતા Zગે અ�પુાલનના =;ુાઓ તર"ક� Uયવહાર કય� નથી. 

CAOની કાય,શીલ માગ,દિશ�કાઓ ?માણે, આ ઑ�ડટ �!ુલો રહ�શે અને IFC ફર"થી તેની E&S 

?િતબ�તાઓ સાથે અ�પુાલનમા ંપા  ંઆUrુ ં છે તેtુ ંCAO 0િુનિ�ત ન કર� aયા ં0ધુી CAOની 

દ�ખર�ખને આધીન રહ�શે. 

��� ��!�   
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AMR વાિષ�ક દ�ખર�ખ અહ�વાલ 

BCS Uયાપક સ=દુાય સહકાર 

BSIA   બેઝલાઈન સામા6ક અસર આકારણી  
BNHS   બૉ'બે નેચરલ �હ�o" સોસાયટ" 
CAO   અ�પુાલન સલાહકાર ઑ'¥+ઝમૅન 

CEIA   સવા�ગી EIA 

CGPL   કો�ટલ Jજુરાત પાવર Kલ 

CO કાબ,ન મોનોDસાઈડ 

CRZ કો�ટલ ર��rલુેટર" ઝોન 

EHS   પયા,વરણીય, �વા��ય અને સલામતી 
EIA   પયા,વરણીય અસર આકારણી 
EMP   પયા,વરણીય િનયમન આયોજન 

E&S  પયા,વરણીય અને સામા6ક 

ESAP 
ESIA  

પયા,વરણીય અને સામા6ક કાય, આયોજન 

પયા,વરણીય અને સામા6ક અસર આકારણી 
ESRD પયા,વરણીય અને સામા6ક સમીBા દ�તાવેજ 

ESRPs પયા,વરણીય અને સામા6ક સમીBા િવિધઓ 

ESRS  પયા,વરણીય અને સામા6ક સમીBા સાર 

FPIC મફત qવૂ, અને 0Kૂચત પરામશ, 
GN માગ,દશ,ન નxધ 

GHG Fીનહાઉસ વાrઓુ 

IFC   ઈ�ટરનેશનલ ફાયના�સ કૉપ�ર�શન 

MASS  માછ"માર અિધકાર સઘંષ, સગંઠન (ફ�રયાદ" NGO) 

MEIA  સા=�ુOક પયા,વરણીય અસર આકારણી 
MIGA મ!ટ"લેટરલ ઈ�વે�ટમે�ટ ગેરંટ" એજસંી 
MMTA િમKલઅન મે�oક ટ�સ પર ઍનમ 

MoEF   િમિન�o" ઑફ એ�વાયન,મે�ટ ઍ�ડ �ફશર"ઝ (ઑફ ઈ��ડયા) 
MPSEZ 
mt 

=ુOંા પૉટ,  ઍ�ડ �પેિશયલ ઈકોનોિમક ઝોન 
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મેગાટ�સ 

MWe/MWth મેગાવૉEસ ઈલે�Doકલ (આઉટqટુ) /મેગાવૉEસ થમ,લ (ઈનqટુ) 
NAAQS  
NGO 

નેશનલ એ�'બય�ટ એઅર DવૉKલટ" �ટા�ડ§્,ઝ (ઑફ ઈ��ડયા) 

નૉનગવમ©�ટલ ઑગ©નાઈઝેશન 

NIO નેશનલ ઈ���ટટªટુ ઑફ ઓશનોFાફ" 
NO2/NO/NOx નાઈoોજન ડાયોDસાઈડ/નાઈ�oક ઑDસાઈડ/ઑDસાઈ+ઝ ઑફ નાઈoોજન 

PM10 10µmના સર�રાશ ઍરોડાયનેિમક ડાયામીતર સાથેની પ�ટ«¬લુેટ મૅટર 

PS પરફોમ,�સ �ટા�ડડ, 
RMEIA ઝડપી સા=�ુOક પયા,વરણીય અસર આકારણી 
RPM ર�g�પર�બલ પ�ટ«¬લુેટ મૅટર (< PM10ની સમકB લેવામા ંઆવે છે) 
SEIA 
SENES 

qરૂક પયા,વરણીય અસર આકારણી 

�પેિશયાKલ�Eસ ઈન એનજ�, �r�ુDલયર ઍ�ડ એ�વાયન,મે�ટલ સાયg�સઝ (CGPL’ના 

E&S પરામશ,ક) 
SO2/SOx સ!ફર ડાયોDસાઈડ/ઑDસાઈ+ઝ ઑફ સ!ફર 

tpd ટન પર ડ� (મે�oક) 
TOR 
TSP 

ટ'સ, ઑફ ર�ફર�સ 

ટોટલ સ�પે�ડ�ડ પ�ટ«¬લુેટ 

UMPP અ!oા મેગા પાવર ?ો<Dટ 

VOCs વલનશીલ કાબ,િનક સયંોજન(નો) 
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1. CAO %&���� ���� '�( ��� �)��
 

lયાર� CAO IFC અથવા MIGA ?ો<Dટ િવશે ફ�રયાદ મેળવે છે aયાર� તે ?થમ તેને CAO િવવાદ 

િનવારણ િવધેય પાસે મોકલે છે < યો�ય હોય તો સા�Hુળૂ સમાધાનો �ારા ફ�રયાદનો ?િતસાદ 

આપે છે. જો CAO િવવાદ િનવારણ િવધેય એવો િનnકષ, કાઢ� ક" પBકારો સા�Hુળૂ ઉક�લ 0ધુી 

પહxચવા માટ� ઈM ક અથવા સBમ નથી તો ફ�રયાદમા ંUયDત કર�લી KચXતાઓ�ુ ં=!ૂયાકંન કરવા 

માટ� ક�સ CAO અ�પુાલન િવધેયને તબદ"લ કરવામા ંઆવે છે. િવ/ બે�ક સ=હૂના ?=ખુ અથવા 

IFC ક� MIGAના વ�રnઠ મેનેજમે�ટ તરફથી િવનતંી �ારા અ�પુાલનના =!ૂયાકંનની પણ શ\આત 

કરવામા ંઆવે છે.  

CAO અ�પુાલન ઑ�ડટ�ગ IFC અને MIGA પર તથા IFC/MIGAએ કઈ ર"તે �દુને/પોતાને 

?ો<Dટના દ�ખાવ Zગ ેઅ�પુાલનની ખાતર" આપી હતી તેના પર �યાન ક���Oત કર� છે. CAO 

ઑ�ડટનો હ�w ુએ IFC/MIGAની સહભાKગતા માટ�ની નીિતઓ, ધોરણો, માગ,દિશ�કાઓ, િવિધઓ અને 

શરતો સાથેના અ�પુાલનને 0િુનિ�ત કરવાનો છે અને તેમ કર"ને તે IFC/MIGA �ારા સમિથ�ત 

રોકાણો અને ?tિૃuઓના સામા6ક અને પયા,વરણીય દ�ખાવને 0ધુાર� છે. ઘણા ં �ક�સાઓમા,ં 

?ો<Dટના દ�ખાવની આકારણી કરવા માટ� તથા સબંિંધત જ\�રયાતોને qણૂ, કરવા માટ�ના 

પગલાઓંના અમલીકરણમા ં?ો<Dટના ?ાયોજકના કાય�ની સમીBા કરવી અને Bે2મા ંપ�રણામોની 

ખરાઈ કરવી જ\ર" હોય છે. 

અ�પુાલન ઑ�ડટ =ળૂ ફ�રયાદ અથવા િવનતંીના Uયાપની Zદર જ રહ�t ુ ં જોઈએ. અ�ય 

સમ�યાઓ�ુ ંસમાધાન કરવામા ંઆવે તેવી ફ�રયાદ અથવા િવનતંીના ZHુશોની બહાર તે ન જઈ 

શક�. આવા �ક�સાઓમા,ં ફ�રયાદ" અથવા િવનતંીકતા, નવી ફ�રયાદ ક� િવનતંી 0?ુત કરાવવાનો 

િવચાર કર" શક� છે.  

CAO અ�પુાલન =!ૂયાકંનો અને ઑ�ડEસ એ �યાનમા ં લે છે ક� કઈ ર"તે IFC/MIGAએ અ�ય 

ઑ�ડટ માપદંડની સાથે ¯તરરાno"ય કા�નૂી ?િતબ�તાઓ દશા,વતા રાno"ય કા�નૂ સાથેના 

અ�પુાલન Zગ ે �દુને/પોતાને ખાતર" આપી છે. �યાિયક ?�sયાઓના સદંભ© CAO કોઈ સuા 

ધરાવwુ ં નથી. CAO એ અપીલની અદાલત નથી ક� કોઈ કા�નૂ અમલીકરણ કાય,િવિધ નથી ક�, 
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CAO ¯તરરાno"ય અદાલત Uયવ�થાઓ અથવા યજમાન દ�શોમા ં અદાલતી Uયવ�થાઓનો 

િવક!પ નથી. 

lયા ં IFC/MIGA અ�પુાલનની બહાર હોવા�ુ ંજણાય તેવા �ક�સાઓમા,ં IFC/MIGA �ારા લેવામા ં

આવેલા પગલા ંCAOને ખાતર" ન આપે ક� IFC/MIGA અ�પુાલનમા ંપરત ફરશે aયા ં0ધુી CAO 

ઑ�ડટ �!ુkુ ંરાખશે અને g�થિત પર નજર રાખશે. CAO aયારબાદ ઑ�ડટ બધં કરશે.1 

                                                
1
 CAO ?�sયા�ુ ંઆ વણ,ન તેની સચંાલન માગ,દિશ�કાઓ (2007) પર આધા�રત છે. 0ધુાર�લી સચંાલન 

માગ,દિશ�કાઓ માચ, 2013મા ંAર" કરવામા ંઆવી હતી, lયાર� આ તપાસ હાથ ધરાઈ રહ" હતી. માચ, 2013 

બાદ શ\ થયેલી અ�પુાલનની બધી ?�sયાઓને નવી સચંાલન માગ,દિશ�કાઓ લાJ ુકરવામા ંઆવી રહ" છે. 
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2. * +,-. #�� 

ભારત સરકારના અ!oા મેગા પાવર ?ો<Dટ (UMPP)ના ભાગ\પે, કૉ�ટલ Jજુરાત પાવર Kલ 

(CGPL) Jજુરાત, ભારતમા ંકMછ Nજ!લામા ં=ુOંાના બદંર શહ�ર પાસે 4000 MWeથી વGનુી Bમતા 

ધરાવતા કોલસાથી સચંાKલત 0પુર�s�ટકલ પાવર (લાટંના િનમા,ણની ?�sયામા ંછે.   

CGPL ટાટા પાવર કંપની Kલ (ટાટા પાવર) �ારા ?ાયો6ત છે <ણે એિ?લ 2007મા ં િનમા,ણ, 

માKલક" અને સચંાલનના આધાર પર પાવર ફાયના�સ કોપ�ર�શન ઑફ ઈ��ડયા પાસેથી 100 ટકા 

CGPLની અિધ?ા�(ત કર" હતી. (લાટં ફ�±આુર" 2013મા ં �થાિપત Bમતાના લગભગ 80 ટકા 

(3300 MWe) પર સચંાલન કર" ર|ો હતો, lયાર� CAOની ઑ�ડટ ટ"મે તેની સાઈટની =લુાકાત 

લીધી હતી. માચ, 2013 0ધુીમા ંિનમા,ણની સqંણૂ, Bમતા ?ા(ત કરવામા ંઆવી હતી. 

ભારતની સૌથી મોટ" ઊA, Urહૂરચનાના ંસદંભ,મા ં?ો<Dટને િવકસાવવામા ંઆવી ર|ો છે <  માટ� 

2017 0ધુીમા ં વીજળ" િનમા,ણ Bમતામા ં 160,000 MWeનો વધારો કરવો જ\ર" છે. CGPL એ 

એવા ઘણા ં સૌથી મોટા પાવર ?ો<DEસ પૈક"નો એક છે <નો અ!oા મેગા પાવર ?ો<Dટ હ�ઠળ 

?ચાર કરવામા ંઆવી ર|ો છે.  UMPP તર"ક�, પાવર ફાયના�સ કૉપ�ર�શન (સરકાર" કંપની)એ 

?ો<Dટની જ�યા, ટ́કનોલો6 અને ઉપયોગમા ં લેવામા ં આવનાર બળતણની પસદંગી કર" હતી 

તેમજ (લાટં માટ� જ\ર" ?ારંKભક મા�યતાઓ ?ા(ત કર" હતી. 2007મા ં ભાવપ2ક આધા�રત 

�પધા,aમક Kબ�ડXગ �ારા ?ો<Dટ ટાટા પાવરને આપવામા ંઆUયો હતો. લાબંા ગાળાના, 25 વષ,ના, 

ટ�ક ઓર પે વીજળ" ખર"દ" કરાર �ારા પિ�મ અને ઉuર ભારતના િવ�તારોમા ં પાચં અલગ 

રાlયોને ઉપયોગ માટ� વેચાણ �ારા વીજળ" િનમા,ણ કરવાનો તેનો આશય છે. 

Hુલ ?ો<Dટ ખચ, Zદા< $4.14 અબજ છે <માથંી IFC સીધી િસિનયર લોનના �વ\પે $450 

િમKલઅન�ુ ંધીરાણ કર" ર]ુ ં છે. ?ો<Dટને IFCનો પયા,વરણીય અને સામા6ક વગ, A ફાળવવામા ં

આUયો હતો < 0ચૂવે છે ક� તે સભંિવતપણ ે મહaવqણૂ, િવપર"ત સામા6ક અને/અથવા 

પયા,વરણીય અસરો ધરાવે છે < વૈિવ�યસભર, અ?િતવત� અથવા અ¢તૂqવૂ, છે. 

ફ�રયાદના સદંભ,મા ં એ મહaવqણૂ, છે ક� =ુOંા પાસેનો દ�રયાઈ �કનારો ઝડપી ઔzોKગક 

પ�રવત,નમાથંી પસાર થઈ ર|ો છે. CGPL પાવર (લાટંના બાધંકામ ઉપરાતં આમા ં અદાણી 

vપુના =ુOંા બદંર અને �પેિશયલ ઈકોનૉિમક ઝોન (MPSEZ)ના િનમા,ણનો સમાવેશ થાય છે <મા ં

?વત,માન બદંર 0િુવધાઓના મહaવqણૂ, િવ�તરણ અને 4620 MWe કોલસા સચંાKલત પાવર (લાટં 

(અદાણી પાવર)ના બાધંકામનો સમાવેશ  થાય છે. 
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3. /�
 �0 

^ૂન 2011મા,ં ?ો<Dટની ન6કના િવ�તારમા ં રહ�તા માછ"માર લોકો�ુ ં ?િતિનિધaવ કરતા ં

(ફ�રયાદ"ઓ) માછ"માર અિધકાર સઘંષ, સગંઠન (MASS), ક� < માછ"માર લોકોના અિધકારો 

માટ�ના સઘંષ, માટ�� ુ ંએસોિસએશન છે તેમના તરફથી CGPLમા ં IFCના રોકાણ િવશેની ફ�રયાદ 

મેળવી હતી.2 વG ુ ચોfસ ર"તે કહ"એ તો ફ�રયાદ"ઓની ઓળખ =gુ�લમોની લhમુતી વાઘર 

કોમના માછ"માર લોકો તર"ક� કરવામા ં આવી છે < ભારત સરકાર �ારા "સામા6ક ર"તે અને 

શૈBKણક ર"તે પછાત Aિત" તર"ક� નf" કરાયેલો એક સ=હૂ છે.”3 તેમની આ?વાસી 6વનશૈલી 

પણ ?ાસKંગક છે < Hુદરતી સસંાધનો પર આધા�રત છે. ફ�રયાદમા ં ભારqવૂ,ક જણાUયા ?માણે 

માછ"માર લોકો પરંપરાગત ર"તે Wૂરના ઘર�k ુગામડાઓમાથંી ઘણી વખત બદંર (માછ"માર" માટ� 

બદંરગાહ) 0ધુી �થળાતંર કરતા ંહોય છે lયા ંતેઓ દર વષ© આઠથી નવ મ�હનાની માછ"માર"ની 

સીઝન દરિમયાન રહ�તા ંહોય છે. =gુ�લમ વાઘર લોકો કMછ" બોલ ેછે અને Jજુરાતની �હXWુ બµમુતી 

કરતા ંઅલગ એવી પરંપરાગત સા�ંHૃિતક અને સામા6ક \�ઢઓ અને આચરણોને Aળવવા પર 

ભાર =કૂ� છે.4 

MASSની KચXતાઓ ક� < ^ૂન 11, 2011ની તાર"ખમા ં(અને મે 28, 2012 તાર"ખની વધારાની એક 

ફ�રયાદમા)ં તેની ફ�રયાદમા ંજણાવવામા ંઆવી છે તેનો સાર નીચ ેતર"ક� આપી શકાય: 

a) ?ો<Dટના િનમા,ણ દરિમયાન ?ો<Dટથી અસરF�ત લોકો તર"ક� ફ�રયાદ"ઓને ઓળખવામા ં

િનnફળતા 

b) સીઝનલ વસાહતો અને ભરતીની Zદરના િવ�તારમા ં માછલીને 0કૂવવાના Bે2ોમાથંી 

માછ"માર લોકો�ુ ંશાર"�રક અને આિથ�ક િવ�થાપન 

c) માછલી 0કૂવવા પર અને સાવ,જિનક �વા��ય પર કોલસાની રાખ અને અ�ય હવાજ�ય 

?Wૂષણની અસર 

d) વ�સ ¶ ૂ HKૂલXગ િસ�ટમ બાધંવાના િનણ,ય સાથેના સબંધંમા ં રાno"ય િનયમો સાથે 

અ�પુાલનનો કિથત અભાવ 

                                                
2
 ^ુઓ www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=171 (ફ�રયાદ હ�ઠળ). 

3
 ^ુઓ www.ncbc.nic.in/Pdf/gujarat.pdf  

4
 ફ�રયાદ"ઓ સાથે CAOનો સવંાદ, મે 2013. આ પણ ^ુઓ: િસXઘ (2002) પાન.1454ff. 
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e) સા=�ુOક પયા,વરણ પર અસરો અને મ·FોUઝના િવનાશને કારણે તથા (લાટંના 

બાધંકામ/સચંાલન (ખાસ કર"ને HKૂલXગ િસ�ટમ)ને કારણે માછલીના જ�થામા ં લાબંા 

ગાળાનો ઘટાડો 

f) એક સબંિંધત ગિતિવિધ તર"ક� =ુOંા બદંરના િવ�તરણ Zગે િવચાર કરવામા ં અથવા 

સબંિંધત ગિતિવિધઓની સચંયી અસરોના સદંભ,મા ંરોકાણ Zગે િવચાર કરવામા ંિનnફળતા 

g) પયા,(ત ર"તે ઓળખવામા ંઆUયા ન હોય ક� શમન કરવામા ંઆUrુ ંન હોય તેવા વધારાના 

આ6િવકા સ=હૂો પરની અસરો (<ના નામ છે, FેKઝયસ, અને અગ�રયા) 

h) ?ો<Dટના દ�તાવે6કરણમા ં<ની ધારણા કરવામા ંઆવી હોય તેનાથી વધાર� વીજળ"ના 

ખચ,મા ંવધારાની સામા6ક અસરો 

i) E&Sની અસરને શj તેટલી ઓછ" કરવાના ટ�કિનકલ અને નાણાકં"ય ર"તે સા�Hુળૂ 

�ડઝાઈનના િવક!પો Zગે િવચાર કરવામા ંિનnફળતા 

j) ?ો<Dટના ં(E&S) પાસાઓંના IFC �ારા િનર"Bણની પયા,(તતા. 
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4. CAO 1 #2 ��к� %�3 ���� '�( ��� 4�
 

?ારંKભક આકારણી બાદ, CAOના ઉપ?=ખુ ે MASSની ફ�રયાદ CAO અ�પુાલનને ફ�±આુર" 1, 

2012ના ં રોજ અ�પુાલન =!ૂયાકંન માટ� મોકલી હતી. ^ુલાઈ 2012મા,ં CAOએ અ�પુાલન 

=!ૂયાકંન અહ�વાલ Aર" કય� હતો. =!ૂયાકંનનો િનnકષ, એ આUયો હતો ક� ફ�રયાદ"ઓ �ારા 

ઉઠાવવામા ં આવેલા =;ુાઓની સ�ંયાને કારણે વG ુ તપાસ જ\ર" બની હતી.5 આમ, પોતાની 

સચંાલક માગ,દિશ�કાઓ ?માણે, CAOએ CGPLમા ં પોતાના રોકાણ સાથેના સબંધંમા ં IFCના 

સામા6ક અને પયા,વરણીય દ�ખાવના ઑ�ડટ માટ� સદંભ,ની શરતો (TOR) Aર" કર" હતી.6 

TORમા ંઆ ઑ�ડટ �ારા <�ુ ંસમાધાન કરવામા ંઆવવા�ુ ંછે તેવા =;ુાઓ નીચ ે?માણ ેછે: 

a) ?ો<Dટની પોતાની પયા,વરણીય અને સામા6ક (E&S) સમીBામા ં IFCએ qરૂતી ચીવટ 

દાખવી હતી ક� ક�મ 

b) પોતાની E&S સમીBામા ંઅદાણી પાવરની સચંયી અસરો અને =ુOંા પિ�મ બદંરના બાધંકામ 

Zગે IFCએ qરૂતી િવચારણા કર" હતી ક� ક�મ 

c) ?ો<Dટ માટ� સ=દુાયના સહકાર Zગ ેIFCની આકારણી qરૂતી હતી ક� ક�મ 

d) ફ�રયાદ"ઓની માછ"માર" માટ�ની સીઝનલ વસાહતો અને માછલી 0કૂવણીના િવ�તારોના 

સદંભ,મા ંદ�ખાવ ધારાધોરણ 5ને સાચી ર"તે લાJ ુકરવામા ંઆUrુ ંહwુ ંક� ક�મ 

e) દ�ખાવ ધોરણ 1મા ં�થાિપત િનિ�તતા માટ�ની જ\�રયાતને qણૂ, કરતા ઍDશન (લાન ઘડવા 

Zગે IFCએ CGPLને qરૂw ુ ંમાગ,દશ,ન q�ંુૂ પાડ�ુ ંહwુ ંક� ક�મ 

f) િનયામક અને ઋણદાતાની E&Sની જ\�રયાતો Zગે CGPLના �રપો�ટ¤ગ Zગેની પોતાની 

સમીBામા ંIFCએ qરૂતી ચીવટ દાખવી હતી ક� ક�મ 

g) ?ો<Dટના િનર"Bણમા ંઓળખવામા ંઆવેલી E&Sની સમ�યાઓનો ઉક�લ લાવવા માટ� Fાહક 

સાથે ?tuૃ થવામા ંIFC qરૂw ુ ં?િત�sયાaમક ર]ુ ંછે ક� ક�મ 

                                                
5
 ફ�રયાદ" �ારા ખાસ ઉઠાવવામા ંઅવેલા 2ણ =;ુાઓ —ઉપર g, h, અને i—ઑ�ડટ TORમા ંસમાવવામા ં

આUયા ન હતા.ં CAOના =!ૂયાકંન અહ�વાલમા ં�થાિપત કયા, ?માણે કારણો માટ� આ અહ�વાલ�ુ ંપ�રિશnટ A 

^ુઓ. 
6
 ^ુઓ www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=171 (ઑ�ડટ અહ�વાલ હ�ઠળ). 
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h) < િવ�તારો ઝડપી ઔzોKગક િવકાસમાથંી પસાર થવાની ?�sયામા ંહોય ક� <મા ંપયા,વરણીય 

અને સામા6ક સજંોગોની Uયા�યા આપવાની હોય તેવા િવ�તારોમા ં?ો<Dટ સાથે  સબંિંધત 

E&S જોખમો�ુ ંકઈ ર"તે િનયમન કરtુ ં તે Zગે IFCની નીિતઓ અને િવિધઓ �ટાફને qરૂw ુ ં

માગ,દશ,ન q�ંુૂ પાડ� છે ક� ક�મ. 

આ ઑ�ડટના Uયાપમા ંCAO �ારા ઓળખવામા ંઆવેલા કોઈપણ Kબનઅ�પુાલન માટ�ના તaકાલીન 

અને પહ�લેથી હાજર કારણોની સમજ િવકસાવવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. 

આ ઑ�ડટ ?ાસKંગક દ�તાવે6કરણ અને �હ�સેદારો સાથેના ઈ�ટરUrનુી સમીBાના આધાર પર 

કરવામા ંઆUયો હતો. <મનો ઈ�ટરUr ુલેવામા ંઆUયો હતો તેવી UયgDતઓમા ંIFC મેનેજમે�ટ અને 

?ો<Dટ માટ� જવાબદાર �ટાફ, ફ�રયાદ"ઓના ?િતિનિધઓ, અને CGPL�ુ ં મેનેજમે�ટ અને �ટાફ 

તથા ફ�રયાદ સાથે સબંિંધત NGOsનો સમાવેશ થતો હતો.   પોતાની સચંાલન માગ,દિશ�કાઓમા ં

આપેલી જોગવાઈઓ ?માણે CAOએ આ ઑ�ડટની Jણુવuા 0િુનિ�ત કરવા માટ� ?ાસKંગક 

qnૃઠ¢િૂમ અને ઔzોKગક અ�ભુવ ધરાવતા ટ́કિનકલ િનnણાતંોને સામેલ કયા, હતા. 

ફ�±આુર" 2013મા ંઑ�ડટ ટ"મે CGPL (લાટં અને આસપાસના િવ�તારની =લુાકાત લીધી હતી: 

ખાસ કર"ને, 2ાગડ" ગામ અને CGPL (લાટં પાસેની સીઝનલ વસાહતો (બદંર) ક� lયા ં

ફ�રયાદ"ઓ રહ� છે. બદંરની aયા ં હાજર લોકો �ારા 2ાગડ" બદંર અને નવા કોટડ" બદંર તર"ક� 

ઓળખ આપવામા ંઆવી હતી (^ુઓ નીચેનો નDશો).7 

                                                
7
 ^ૂ�ુ ંકોટડ" બદંર સrંDુત CGPL/અદાણી પાવર HૂKલXગ વૉટર ઈનટ�ક ચેનલની qવૂ, બા^ુએ આવેkુ ંહોવા�ુ ં

ઈ�ટરUr ુઆપનારા લોકો �ારા સમAવવામા ંઆUrુ ંહw ુ.ં 



 

18 
 

ઑ�ડટ અહ�વાલ         C-I-R6-Y12-F160 

 



 

19 
 

ઑ�ડટ અહ�વાલ         C-I-R6-Y12-F160 

 

નDશો 1: ?ો<Dટ �થાન 

5. '�56� 4� 
7х� 

 

કોnટક 1 2007થી 2013 0ધુીની ?ો<Dટ સમયર�ખા ર^ૂ કર� છે. 
 

��
9х  4:���);, '4�<� %�3 0����3	� 
2007  

A�rઆુર" ર�િપડ મર"ન એ�વાયન,મે�ટલ ઈ'પેDટ અસેસમે�ટ (EIA)  

માચ, CGPL MoEF પયા,વરણીય બહાલી  

એિ?લ બધં થયેલી HૂKલXગ િસ�ટમના પયા,વરણીય બહાલી રદ કરવાના સદંભ,મા ંCGPLનો 

¸¹ુ�પ2 

 CGPL શૅલ કંપની ટાટા પાવરને હ�તાતં�રત કરવામા ંઆવી 

ઑગ�ટ સવા�ગી પયા,વરણીય અસરની આકારણી  
 અદાણી પાવર ફ�ઝ 1 (2 x 330 MW) MoEF પયા,વરણીય બહાલી 

ઑDટૉબર IFC =!ૂયાકંન =લુાકાત 

 IFC ?થમ Uયાપક સ=દુાય સહકાર (BCS) =લુાકાત 

નવે'બર  =ળૂ¢તૂ સામા6ક અસરની આકારણી 
 એ�વાયન,મે�ટલ & સોિશઅલ ઍDશન (લાન (ESAP) 
 qરૂક પયા,વરણીય અસરોની આકારણી (SEIA), સચંયી હવા Jણુવuા આકારણી સ�હત 

 પયા,વરણીય અને સામા6ક સમીBા સાર (ESRS)  
 IFC CGPL િનણ,ય બેઠક 

�ડસે'બર  અદાણી પાવર ફ�ઝ 2 ((1980 MW) MoEF �ારા EIA માટ� સદંભ,ની શરતોની મં̂ ૂર" 
2008  

A�rઆુર" �હ�સેદાર સામેલગીર" માળ�ુ ં
 વળતર િનયમન માળ�ુ ં
 IFC બી6 BCS =લુાકાત 

માચ, IFC 2ી6 BCS =લુાકાત 

 IFC BCS મેમો સાઈન ઑફ 

એિ?લ =ુOંા બદંર અને �પેિશયલ ઈકોનોિમક ઝોન (MPSEZ) સકંKલત વૉટર~ટં િવકાસ ?ો<Dટ 

(પિ�મ બદંર, ઉuર બદંર, દKBણ બદંર અને qવૂ, બદંર સ�હત), MoEF �ારા EIA TOR 

મં̂ ૂર" 

એિ?લ IFC બૉડ, મ ં̂ ૂર" 
 CGPL ?િતબ�તા તાર"ખ 
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સ(ટ�'બર  IFC િનર"Bણ =લુાકાત 1 

�ડસે'બર  IFC ?થમ �કૂવણી 
2009  

A�rઆુર" MPSEZ વૉટર~�ટ િવકાસ ?ો<Dટ - MoEF CRZ અને પયા,વરણીય બહાલી 
 MPSEZ વૉટર~ટં ડ�વલપમે�ટ ?ો<Dટ�ુ ંપ�રિશnટ - MoEF CRZ અને CRZમા ંપિ�મ 

બદંર અને દKBણ બદંર (સામા�ય ઈ�ટ�ક ચેનલ સ�હત)ના વણ,નને સામેલ કરવા માટ�ની 

પયા,વરણીય બહાલી અને A�rઆુર" 12, 2009ની પયા,વરણીય બહાલી 

ફ�±આુર"  NIO �ારા સા=�ુOક અસરની આકારણી  
 IFC િનર"Bણ =લુાકાત 2 

^ુલાઈ IFC િનર"Bણ =લુાકાત 3 

નવે'બર  IFC િનર"Bણ =લુાકાત 4 

2010  

માચ,   તટ"ય �વિવિવધતા આકારણી બે�ચમા�ક¤ગ અહ�વાલ (બો'બે નેચરલ �હ�o" સોસાયટ", 
BNHS) 

 નવા આઉટફૉલ �થાન માટ� અને કોલ ક�વેયર સ�હત CRZ બહાલી માટ� CGPL 0ધુારો 

મે IFC િનર"Bણ =લુાકાત 5 

�ડસે'બર  IFC િનર"Bણ =લુાકાત 6 

2011  

A�rઆુર" CGPL Zગે IFCનો MASS અને િસિવલ સોસાયટ" સગંઠનો (CSOs) સાથે ?થમ સવંાદ, 

બે�ક મા�હતી ક��O (BIC), �દ!હ" ફોરમ અને નેશનલ ઍલાય�સ ઑફ પીપ!સ =વૂમે�ટ 

(NAPM) સ�હત 

એિ?લ પયા,વરણીય બહાલી માટ� CGPLનો 0ધુારો (4000થી 4150 MW 0ધુીનો વધારો, 

કોલસાના વહન માટ� ર�લમાથંી ક�વેયરમા ંફ�રફાર, અને અ�ય ન6વા ફ�રફારો) 

^ૂન ફ�રયાદ: MASS �ારા CAOને 0?ુત કરાઈ 

નવે'બર  �હ�સેદારનો સમાવેશ અને લાભ વહ¿ચણી અ�યાસ (< 2ાગડ" ગામના સવ© તર"ક� પણ 

ઓળખાય છે) 
 મોઢવા ગામની જ\�રયાતોની આકારણીનો સવ© 
 IFC િનર"Bણ =લુાકાત 7 

2012  

માચ,   CGPL rિુનટ 10, Uયાપાર" સચંાલન તાર"ખ 

એિ?લ IFC િનર"Bણ =લુાકાત 8 

મે વધારાની ફ�રયાદ MASS �ારા 0?ુત કરવામા ંઆવી  

^ુલાઈ CGPL rિુનટ 20, Uયાપાર" સચંાલન તાર"ખ 
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સ(ટ�'બર  IFC િનર"Bણ =લુાકાત 9, MASS સાથેની બેઠક સ�હત 

�ડસે'બર  CGPL rિુનટ 30, Uયાપાર" સચંાલન તાર"ખ 

2013  

A�rઆુર" CGPL rિુનટ 40, Uયાપાર" સચંાલન તાર"ખ 

ફ�±આુર"  CAO ઑ�ડટ પેનલની =ુOંા ખાતેની =લુાકાત 

માચ, CGPL rિુનટ 50, Uયાપાર" સચંાલન તાર"ખ 

કોnટક 1. ચાવી\પ સીમાKચ�ો, ?સગંો અને દ�તાવેજોનો સાર, 2007-13 
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6. 4�� � '���3 ))�= %�3 ��
�� 

આ અહ�વાલ CAOના ઑ�ડટ TOR સાથે સમાતંર� બનેલો છે. પ�રિશnટ એ ઑ�ડટ TORમા ંફ�રયાદ ન 

સમાવવાના પાસાઓં સાથેના સબંધંમા ંCAO અ�પુાલન =!ૂયાકંન અહ�વાલનો Zશ ધરાવે છે. 

પ�રિશnટ બી ફ�રયાદ અને ઑ�ડટ TORની વMચેના સબંધંનો સાર આપે છે અને ચાવી\પ 

અ�પુાલન તારણોને તારવે છે. 

નીચે ?aયેક િવભાગ ફ�રયાદ" �ારા ઉઠાવવામા ં આવેલી ?ાસKંગક KચXતાઓની \પર�ખા આપે છે, 

લાJ ુ પડતી IFC નીિતઓ અને ધોરણોને ઓળખ ે છે, ?ો<Dટના દ�ખાવની ચચા, કર� છે અને 

અ�પુાલન Zગેના તારણો પર પહxચ ેછે. 

 

4�� � A. '�56��: ����:  �=�
�:  %�3 4���?к (E&S) 4�:$���� IFCF * #
�: 

):�� 0�х�: G�: к7 к7� 

પોતાની qરૂતી ચીવટના ભાગ\પે, IFC સભંિવત ?ો<Dટની E&S સમીBા�ુ ંસચંાલન કર� તે જ\ર" 

છે < "?ો<Dટની ?Hૃિત અને �ક�લ ?માણ ે યો�ય છે અને તેના જોખમો અને અસરો સાથે 

સમ?માણમા ં હોય" (િનરંતરતા નીિત, 2006, ફકરો.13). IFC પોતાની સમીBાને Fાહકની E&S 

આકારણી પર અને Fાહકની ?િતબ�તા અને Bમતાની આકારણી પર કર� છે (ફકરો.15).એવા 

�ક�સાઓમા ંlયા ંFાહકની આકારણી દ�ખાવ ધોરણ 1 (PS1)ની જ\�રયાતોને qરૂ" કરતી ન હોય aયા ં

IFC =જુબ જ\ર" છે ક� Fાહક વધારાની આકારણી હાથ ધર� અથવા lયા ંયો�ય હોય aયા ંબા| 

િનnણાતંો �ારા આકારણી કરાવે (ફકરો.15).   

PS1 (2006)મા ંતેના એક હ�w ુતર"ક� તેના ?ભાવના B2ેના ?ો<Dટની E&Sની અસરોની ઓળખનો 

સમાવેશ થાય છે. એક વખત ઓળખ થયા બાદ IFC Fાહક િવપર"ત અસરોને ટાળ" શક� છે અથવા 

lયા ંટાળtુ ંશj ન હોય aયા ંતેને ઓછ" કર" શક� છે, શમન કર" શક� છે અથવા તેને ભરપાઈ કર" 

શક� છે. (ફકરો.1). આ હ�wઓુ ?ા(ત કરવા માટ� IFC Fાહક યો�ય સામા6ક અને પયા,વરણીય 

બેઝલાઈન ડ�ટા સ�હતની "વત,માન મા�હતી (...)ના આધાર� આકારણી કર� તે જ\ર" છે" 

(ફકરો.4).આકારણી "qરૂતી, ચોfસ અને હ�wલુBી" હોય તે પણ જ\ર" છે (ફકરો.7).  

પોતાની E&S સમીBાના આધાર�, IFC નવી વેપાર" ?tિૃu માટ� ધીરાણ કર" શક� છે જો તે 

"Uયાજબી સમયગાળામા ંદ�ખાવના ધોરણોને qણૂ, કર� તેવી અપેBા હોય તો" (ફકરો. 17). 
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આઉટસેટ ખાતે, IFCએ �વીકાર કય� ક� CGPLના =ુOંા UMPPના બાધંકામ માટ� વગ, એ�ુ ં

વગ�કરણ જ\ર" હw ુ ં<નો અથ, એ છે ક� ?ો<Dટની "સભંિવત મહaવqણૂ, િવપર"ત સામા6ક અથવા 

પયા,વરણીય અસરો હતી < વૈિવ�યસભર, અ?િતવત� અથવા અ¢તૂqવૂ, હતી" (િનરંતરતા નીિત, 

ફકરો.18).આ વગ�કરણને Uયાજબી ઠ�રવતા =;ુાઓ 0ચૂવવામા ં આUયા હતા ં અને તેમા ં "HKૂલXગ 

િસ�ટમની પસદંગીની પયા,(તતા, દ�રયાઈ પાણી ખ·ચવાનો મોટો જ�થો અને દ�રયાઈ 

પયા,વરણ/માછ"માર" પર તેની અસરો, ?ો<Dટ અને અદાણી ?ો<Dટ (ફ�ઝ 1 અને 2)ની સચંયી 

હવાની Jણુવuાની અસરો, હવા ?Wૂષણ િનય2ંણ પગલાઓંની પયા,(તતા, લે�ડ ઈ��લDસ 

મેનેજમે�ટ, આ6િવકા qનુવ,સન, GHG (Fીનહાઉસ વાr)ુના ઉaસ�નો અને હવામાન ફ�રફાર 

અ�Hુલૂન" (IFC, PDS મં̂ ૂર", માચ, 2008). આ સદંભ,મા,ં "અયો�ય શમન અથવા અપયા,(ત 

સ=દુાય સમાવેશ"ને "?ો<Dટથી અસરF�ત સ=દુાયો અથવા અ�વીકાય, પયા,વરણીય અસરો 

Zગેના િવરોધ" (સમાન Àોતમાથંી.)ને સભંિવતપણ ેઊભો કરનાર તર"ક� ઓળખવામા ંઆUયો હતો. 

<ની મહaવqણૂ, િવપર"ત અસરો થઈ શક� તે ર"તે ?ો<Dટની ઓળખ કયા, બાદ, IFCએ Uયાપક 

સ=દુાય સહકાર (BCS)�ુ ં =!ૂયાકંન કrુ� હw ુ ં <મા ં 2008ના ં આરંKભક સમયમા ં સ=દુાયો 

ઓળખવામા ંઆUયા હતા ં(^ુઓ વG ુચચા, =;ુા A2 હ�ઠળ).   

IFCએ રોકાણને મં̂ ૂર" આપતા પહ�લા ં (?િતબ�તા તાર"ખ, એિ?લ 24, 2008), તેની E&S 

સમીBાએ તે સમયે ઉપલ¥ધ પયા,વરણીય અને સામા6ક અસરની આકારણીના દ�તાવે6કરણને 

આવર" લીGુ ંહw ુ,ં <મા ંનીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:   

• ઝડપી દ�રયાઈ પયા,વરણીય અસર આકારણી (RMEIA) 

• સવા�ગી પયા,વરણીય અસરની આકારણી (CEIA) 

• =ળૂ¢તૂ સામા6ક અસરની આકારણી (BSIA) 

• qરૂક પયા,વરણીય અસરોની આકારણી (SEIA), સચંયી હવા Jણુવuા આકારણી સ�હત 

સમીBા ?�sયાના સમય દરિમયાન IFC એ એવી ખાઈ ઓળખી હતી <ને એ 0િુનિ�ત કરવા માટ� 

સમાધાન કરવાની જ\ર પડશે ક� ?ો<Dટ દ�ખાવના ધોરણો =જુબ કરવામા ં આવી શક�. આ 

ખાઈઓને qરૂવા માટ�ના પગલાઓં Uયા�યાિયત કરવામા ંઆUયા હતા,ં CGPL સાથે તે Zગે સમંિત 

સધાઈ હતી અને બ ે પાનાના પયા,વરણીય અને સામા6ક �sયા આયોજન (ESAP) (નવે'બર 

2007)મા ં તે�ુ ં દ�તાવે6કરણ કરવામા ંઆUrુ ંહw ુ ં< CGPL સાથેની IFCની લોનની સમ^ૂતીમા ં

દાખલ કરવામા ંઆUrુ ંહw ુ.ં 
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CGPLમા ંરોકાણ કરવા માટ�ના IFCના િનણ,યને E&S ર�કડ,ની આકારણી અને CGPLની િપw ૃકંપની 

ટાટાની ?િતબ�તા �ારા વG ુસહકાર મÁયો હતો. IFC �ારા સમAવવામા ંઆUયા ?માણ,ે ટાટા IFC 

સાથે ભાગીદાર"નો લાબંો o�ક ર�કડ, ધરાવે છે અને તે ભારતમા ં િનરંતર Uયાપાર સાથેના સબંધંમા ં

Uયાપકપણે અFણી માનવામા ંઆવે છે. 

જો ક�, IFCના E&Sની qરૂતી ચીવટની પયા,(તતા માટ� ઘણા ંચાવી\પ Bે2ોના સબંધંમા ં િવ�wતૃ 

િવ�લેષણની જ\ર પડ� છે. આમા ંનીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: (એ) માછ"માર લોકોની ?ો<Dટથી 

અસરF�ત લોકો તર"ક� ઓળખ; (બી) Aહ�રાત અને પરામશ,ની જ\�રયાતો; (સી) દ�રયાઈ અસર; 

અને (4) હવામા ંઉaસ�નો. આ =;ુાઓ Zગે પેટાિવભાગો A1–A4મા ંછણાવટ કરવામા ંઆવી છે.8 

=;ુો એ1. માછ"માર લોકોની ?ો<Dટથી અસરF�ત લોકો તર"ક� ઓળખ 

આ ફ�રયાદ ભારqવૂ,ક કહ� છે ક� ?ો<Dટની તૈયાર"ની સાથે થયેલી E&S આકારણી ?�sયાઓમા ં

માછ"માર લોકોના �હતો પર qરૂw ુ ં �યાન આપવામા ંઆUrુ ં ન હw ુ.ં ફ�રયાદ"ઓની દલીલ છે ક� 

?ો<Dટની િવિવધ E&S અસરની આકારણીઓમા ં ક�ટલાકં માછ"માર સ=દુાયોને નજરZદાજ 

કરવામા ંઆUયા હતા,ં ખાસ કર"ને (લાટંના સીધા આગળના ભાગ આગળના �કનારા પર સીઝનલ 

વસાહતોમા ંરહ�તા લોકો, અને ન6કના ભરતીના ¯ત�રક િવ�તારોમા ંપરંપરાગત હ��ડ ઍ�ડ 6લ 

નેટ �ફિશXગ (<ને પગ�ડયા માછ"માર" કહ� છે)ના મહaવને અવગણવામા ંઆUrુ ંછે. 

ઉપર �થાિપત સામા�ય જ\�રયાતો ઉપરાતં, PS1ની એવી જોગવાઈ છે ક� E&S આકારણી 

"?ો<Dટની બધી ?ાસKંગક E&S અસરો અને <ઓ આવા જોખમો અને અસરોથી અસરF�ત થશે તે 

બધાને �યાનમા ં લેશે" (ફકરો. 4).જોખમો અને અસરો�ુ ં "?ો<Dટના ?ભાવના Bે2ના સદંભ,મા ં

િવ�લેષણ " કરવા�ુ ં હોય છે (ફકરો. 5).આકારણીના ભાગ\પે, Fાહક પણ "એવી UયgDતઓ અને 

સ=હૂોને ઓળખ ે તે જ\ર" છે < તેમના ગેરલાભમા ં=કૂાયેલા ક� જોખમી દર�Aને કારણે ?ો<Dટ 

�ારા સીમાતં ર"તે અસરF�ત થયા હોઈ શક�" (ફકરો.12). lયા ંઆવા સ=હૂો અથવા UયgDતઓની 

ઓળખ કરવામા ંઆવે aયા ં IFCની માગ,દિશ�કાઓ 0ચૂવે છે ક� બેઝલાઈન ડ�ટા એક2 કરવો અને 

અલગીકરણના આધાર પર આકારણી હાથ ધરવી એ ખાસ મહaવ�ુ ંછે (માગ,દિશ�કા નxધ 1, ફકરો 

16 અને 24). વGમુા ંE&S આકારણી "ચોfસ �હ�સેદારો �ારા �િવક િવિવધતા સાથે જોડાયેલા 

                                                
8
 qનુરાવત,ન ટાળવા માટ� નીચેના પેટાિવભાગો ફ�રયાદના ચાવી\પ Bે2ોને ?િતસાદ આપે છે < �કૂવણી 

પહ�લા ં IFCની qરૂતી ચીવટ પર �યાન ક���Oત કર� છે, પરંw ુ જ\ર પડ� તેમ િનર"Bણ 0ધુી િવ�તર� છે. 

િનર"Bણના સબંધંમા ંવG ુસામા�ય ?�ોનો ઉક�લ =;ુાઓ E, F અને G હ�ઠળ આપવામા ંઆUયો છે. 
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ચલાયમાન =!ૂયોને �યાનમા ંલ ેતેમજ પયા,વરણીય સેવાઓ પરની અસરોને ઓળખ"ે તે જ\ર" છે 

(PS6, ફકરો. 4). 

?ો<Dટ ફાઈલમા ંગામવાસીઓ અને � ૂટંાયેલા અિધકાર"ઓ વMચ ેUયાપક પરામશ,�ુ ંદ�તાવે6કરણ 

થrુ ંછે <ની શ\આત 2006મા ંથઈ હતી. એિ?લ 2008મા ંIFC ફડંની ?િતબ�તા પહ�લા ંપરામશ,�ુ ં

ક��OKબXWુ BSIA (2007)મા ં Uયા�યા આ(યા ?માણ,ે 2ણ ?ો<Dટ અસરF�ત ગામો (¡ંુડા, મોટા 

કંડાગરા અને નાના ભ�ડયા)પર હw ુ,ં એ આધાર પર ક� આ ગામો ?ો<Dટને કારણે જમીન Jમુાવશે.  

માછ"માર સ=દુાયોના ક�ટલાકં ?િતિનિધઓ સ�હતના ?ારંKભક પરામશ,�ુ ં પણ દ�તાવે6કરણ 

કરવામા ંઆUrુ ં છે, જો ક� આ પરામશ, મહaવqણૂ, ર"તે ઓછા ં તીÂ હતા.ં જો ક�, એtુ ં નxધવામા ં

આUrુ ંછે ક� lયા ંઆવા પરામશ��ુ ંદ�તાવે6કરણ થrુ ંછે aયા ંમાછ"માર લોકોએ તેમની આ6િવકા 

પર ?ો<Dટની અસર િવશેની KચXતાઓ UયDત કર" હતી.9  

માછ"માર લોકોની BSIA (2007)મા ં પણ "?ો<Dટ અસરF�ત સ=દુાય સસંાધન વપરાશકતા,ઓ" 

તર"ક� ઓળખ કરવામા ં આવી છે < એવા લોકો અથવા ઘરો છે "<મની આ6િવકા પર [...] 

?ો<Dટના સચંાલનોને કારણે અસર થઈ હોઈ શક� છે" (પાન.7) - જો ક� કોઈપણ ચોfસ માછ"માર 

સ=દુાયો અથવા ચોfસ અસરોની ઓળખ થઈ નથી. સબંિંધત શમનના ઉપાયો સામા�ય ર"તે નીચે 

?માણ ે વણ,વવામા ં આUયા છે: "?ો<Dટની ?tિૃuઓ અને સ=દુાય િવકાસ યોજના તેમના માટ� 

આ6િવકાના યો�ય િવક!પોની ઓળખ કરશે અને તેમા ં તેમના વહનને સરળ બનાવશે" (પાન 

38). 

aયારબાદ, CGPLએ �હ�સેદાર સમાવેશ માળ�ુ ં (A�rઆુર" 2008), ઘરગ�Å ુ સવ© અને 

જ\�રયાતોની આકારણી (મે 2008), અને =�ુય CSR (કૉપ�ર�ટ સામા6ક જવાબદાર")ના ?�તાવો 

(ઑગ�ટ 2008)નો સાર તૈયાર કય� હતો. આ દ�તાવેજો પણ BSIAમા ંUયા�યાિયત કયા, ?માણ ે

                                                
9
 દાખલા તર"ક�, સ(ટ�'બર 2006મા ં સાવ,જિનક પરામશ,ની િમિનEસ માછ"માર"ના સબંધંમા ં ઉઠાવવામા ં

આવેલા બે ?�ોનો સદંભ, આપે છે. આ KચXતાઓનો જવાબ CGPLના ?િતિનિધ �ારા આપવામા ંઆવે છે 

<મણે "ઈ�કાર કય� ક� તેમનો ?�તાિવત ?ો<Dટ માછ"માર"ની ?tિૃuને અસર કરશે," કારણ ક� �ડ�ચા� 

?Wૂિષત થશે નહ� અને તે 32
o
Cથી વધશે નહ�. વGમુા,ં BISA (2007)મા ંકોટડ" બદંર ખાતે (તે સમયે 50 

Hુ¡ંુબોની વસાહત) બે કલાકની એક બેઠકની િમિનEસને જોડવામા ં આવી છે, <મા ં સાત ગામવાસીઓનો 

સમાવેશ થાય છે. આ બેઠક ખાતે, માછ"માર લોકોએ માછલી પકડવા પર (લાટંના એ�kઅુ�ટની અસર 

િવશેની KચXતાઓ UયDત કર" છે. બદંરની પહxચના =;ુાઓ અને (રા2ે) વG ુ?કાશની અસર િવશેની KચXતાઓ 

પણ UયDત કરવામા ંઆવી હતી. 
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?ો<Dટ અસરF�ત ગામો પર �યાન ક���Oત કર� છે, <મા ંમાછ"માર લોકો પર ?ો<Dટની અસર�ુ ં

ઓ  ંિવ�લેષણ થrુ ંહw ુ ંઅથવા નહોw ુ ંથrુ.ં 

?ો<Dટના આ તબfે માછ"માર લોકોના �હતો પર �યાન ક���Oત કરવાનો અભાવ નીચેના આધાર 

પર IFC �ારા સમAવવામા ં આUયો છે: (1) ઝડપી સા=�ુOક પયા,વરણીય અસર આકારણી 

(RMEIA, 2007)ના તારણો ક� યો�ય શમન પગલાઓં સાથે ?ો<Dટની સા=�ુOક અસરો મયા,�દત 

રહ�શે; (2) 2006ના સામા6ક આિથ�ક આકારણી અ�યાસમા�ં ુ ં સમાન તારણ < CEIAનો �હ�સો 

બ�rુ ંહw ુ;ં અને (3) CGPL સાથે સધાયેલી સમ^ૂતી ક� તેઓ આઉટફૉલ ચેનલ�ુ ં�થાન lયાર� નf" 

કરવામા ંઆવે aયાર� તેની સાથે સબંિંધત યો�ય આકારણી�ુ ંસચંાલન કરશે અને અસરો�ુ ંશમન 

કરશે (ESAP, 2007 ફકરો 3). 

ઑ�ડટ ?�sયા દરિમયાન IFCએ CAOને Aણ કર" ક� બદંરોનો ઉપયોગ કરતા ંમાછ"માર સ=દુાય 

પર ?ો<Dટની અસરો વધેલા પહxચ Zતર 0ધુી મયા,�દત હતી (આઉટફૉલ ચેનલના માગ, અને 

રચનાને કારણે) અને આ અસરો આઉટફોલ ચેનલ પર qલુની જોગવાઈ, ચેનલની નીચે બોટ સેવા 

(વેઈરની નીચે), અને 2ાગડ" બદંરને 2ાગડ" ગામ સાથે જોડતા 0ધુાર�લા માગ,ના બાધંકામની 

જોગવાઈ સાથે સફળતાqવૂ,ક શમન કરવામા ંઆવી હતી. 

CGPLએ પણ મોઢવા અને 2ાગડ" ગામોમા ંમાછ"માર સ=દુાયોને આ6િવકાનો સહકાર qરૂો પાડÆો 

છે. CAOને Aણ કરવામા ંઆવી હતી ક� આ આ6િવકાના સહકાર� નીચેના�ુ ં�વ\પ લીGુ ંછે:   

• 2ાગડ" ગામમા ં162 માછ"માર લોકોને Fાટં (�કૂવણીઓ) તેમજ Fા'ય �તર માળખા અને 

સામા6ક કાય,sમમા ં?દાન, અને  

• મોઢવા ગામમા,ં 317 માછ"માર લોકોને માછ"માર"ની Aળ", બ ેફાયબર બોEસ અને 

0યૂ,?કાશના બે સ=હૂો.  

માછ"માર લોકોને લÇયમા ં રાખીને કરાયેલા વધારાના સામા6ક કાય,sમોની િવગતો CGPLના ં

?કાશન, સવંાદ - અમારા �હ�સેદારો સાથે સવંાદમા,ં10 આપવામા ં આવી છે અને તેમા ં મોઢવા 

ગામમા ં0યૂ, ?કાશની �થાપનાનો સમાવેશ થાય છે; Fા'ય િવકાસ સલાહ સિમિતઓના િવકાસ માટ� 

ટ�કો, < સ=દુાય િવકાસની ?tિૃuઓનો સમ�વય કરશે; અને 2ાગડ" ગામમા ં �રવઝ, ઑ�મોિસસ 

વૉટર o"ટમે�ટ (લાટંની �થાપનાનો સમાવેશ થાય છે. 

                                                
10

 www.tatapower.com/cgpl-mundra/pdf/dialogue-stakeholders.pdf 
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વGમુા ંએtુ ંસમજવામા ંઆવે છે ક� CGPL એવા ઘરોને સહકાર આપી ર]ુ ં છે < તાA પાણીની 

જોગવાઈ �ારા 2ાગડ" બદંર પર સીઝનલ આધાર પર રહ� છે. CGPL સાથેની =લુાકાત દરિમયાન 

CAOને Aણ કરવામા ંઆવી હતી ક� 2ાગડ" બદંર પર વG ુસ=દુાય િવકાસ ?tિૃuઓ કરવા માટ� 

?યaનો કરવામા ંઆવશે, <મ ક� સ=દુાયોમા ંવધારાના KબXWુઓ પર હાલમા ંqરૂા પાડવામા ંઆવી 

રહ�લા પાણીની �ડKલવર"�ુ ંિવ�તરણ કર"ને પાણીની પહxચ 0ધુારવી. 

?ાસKંગક એ પણ છે ક�, 2ાગડ" ગામની =લુાકાત દરિમયાન CAOને સલાહ આપવામા ંઆવી હતી 

ક� 2ાગડ" ગામના માછ"માર સ=દુાયમાથંી બµમુતી લોકો તેમની માછલી વેચવા માટ� જખૌ 0ધુી 

?વાસ કર� છે - < 2ાગડ" ગામની ઉuરપિ�મે 90 �કમી Wૂર આવેkુ ં નગર છે, lયા ં તા6 

માછલીના વેચાણ અને માકÈ�ટXગ માટ� વG ુસા�ંુ માળ�ુ ંછે. સમીBા કરવામા ંઆવેલા દ�તાવેજોમા ં

િવગતવાર િવવરણ આપવામા ંઆUrુ ંન હોવા છતા,ં 2ાગડ" ગામમા ંમાછ"માર"ના Uયાપાર�ુ ંઆ 

િવવરણ એવી ભારqવૂ,કની બાબતને સમથ,ન આપે છે ક� 2ાગડ" ગામના માછ"માર લોકો પર 

?ો<Dટની સભંિવત અસર મયા,�દત રહ�શે, કારણ ક� તેઓ CGPLના ?ભાવના Bે2ની બહાર 

=�ુયaવે તેમની માછ"માર"ની ?tિૃuઓ કર� છે.   

બી6 તરફ, ફ�રયાદ"ઓના ?િતિનિધઓ �ારા CAOને Aણ કરવામા ંઆવી હતી ક� 2ાગડ" બદંર 

અને કોટડ" બદંર પર રહ�તા ંસીઝનલ માછ"માર સ=દુાયો =�ુયaવે એવા Hુ¡ંુબોના બનેલા છે < વG ુ

Wૂરના ગામો (2ાગડ" અથવા મોઢવા ગામો કરતા ં વG ુ Wૂર)માથંી ?વાસ કર� છે અને વષ,નો 

મોટાભાગનો સમય બદંરો પર રહ� છે (ખાસ કર"ને, આઠ મ�હના માટ�). બદંરોની =લુાકાત 

દરિમયાન CAO ઘણા ંલોકોને મÁયા હતા ં<મણ ે2005 અગાઉના સમયથી આ �થાનનો ઉપયોગ 

કર" ર|ા હોવાનો દાવો કય� હતો.  

IFC �ારા CAOને Aણ કરવામા ંઆવી હતી ક� મોઢવા અને 2ાગડ" ગામો CGPLના ?ભાવ Bે2મા ં

આવેલા હોવા�ુ ં માનવામા ંઆવે છે અને આ ગામોમાથંી માછ"માર સ=દુાયો અને 2ાગડ" બદંર 

ખાતે સીઝન ?માણ ેરહ�તા સ=દુાયોને અસરF�ત સ=દુાયો તર"ક� ઓળખવામા ંઆUયા છે.11 IFCએ 

CAOને એિ?લ 2011ની તાર"ખનો એક નDશો પણ qરૂો પાડÆો હતો < ?ો<Dટ�ુ ં ?ભાવ Bે2 

0ચૂવે છે, જો ક� આનો સદંભ, સમીBા કરવામા ંઆવેલી E&Sની આકારણીઓમાથંી કોઈમા ંજોવામા ં

આUયો નથી. ?ો<Dટ િવશે "Éમણાઓ અને વા�તિવકતાઓ"ના તા<તરમા ં ?કાિશત થયેલા 

િનવેદનમા ંCGPL જણાવે છે ક� તે�ુ ં?ભાવ Bે2 (લાટંમાથંી 10 �કમીની િ2lયા�ુ ંBે2ફળ આવર" 

                                                
11

 IFC (2012) CAO અ�પુાલન ?�ોનો ?િતસાદ અને ?િતસાદો, ટાટા અ!oા મેગા # 25797.  
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લે છે. આ િનવેદન "2ાગડ" બદંર, ઈનટ�ક અને આઉટફૉલ ચેનલ"ને ?ભાવ Bે2મા ંઆવwુ ંહોવા 

તર"ક� વણ,વ ેછે.12 

CAO નxધે છે ક� �હ�સેદાર સમાવેશ અને લાભ વહ¿ચણી અ�યાસ (2ાગડ" ગામ પર �યાન ક���Oત 

કર� છે) અને મોઢવા ગામની જ\�રયાતોની આકારણી (બનેં 2011મા ં ?કાિશત) સ�હત E&S 

આકારણી દ�તાવે6કરણમા ંઆ ગામોના માછ"માર સ=દુાયો પર ?ો<Dટની અસરની આકારણીનો 

અભાવ છે. વGમુા ંCAO નxધે છે ક� આ અહ�વાલ 2ાગડ" બદંર અથવા કોટડ" બદંર પર સીઝન 

?માણ ેરહ�તા ંઘરો સાથેના સબંધંમા ંકોઈ બેઝલાઈન ડ�ટા ધરાવતા નથી. 

તારણો: 

CAOને માkમૂ પડ� છે ક� IFC �ારા તેના Fાહકની E&S આકારણીઓની સમીBા િનરંતરતા નીિત 

�ારા જ\ર" છે તે ?માણ ે 2ાગડ" અને કોટડ" બદંર પર સીઝન ?માણે રહ�તા ં માછ"માર લોકો 

સાથેના સબંધંમા ં"જોખમ સાથે 0સુગંત" ન હતી (ફકરો.13). ખાસ કર"ને, CAOને માkમૂ પડ�ુ ંછે 

ક� IFCએ દ�ખાવના ધોરણોની જ\�રયાતો ?aયે અqરૂw ુ ં�યાન આ(rુ ંછે ક� Fાહકો "યો�ય સામા6ક 

બેઝલાઈન ડ�ટા" (PS1, ફકરો.4)ના આધાર� "?ો<Dટના ?ાસKંગક E&S જોખમો અને અસરો" 

(PS1, ફકરો.4)ની "પયા,(ત, ચોfસ અને હ�wલુBી" (PS1, ફકરો 7) આકારણી તૈયાર કર�. 

ફ�રયાદ" સ=દુાયો સાથેના સબંધંમા ંCAOને આ ખાસ KચXતાની બાબત લાગ ે છે કારણ ક� તેમની 

કાયદ�સર ર"તે તેમની ઓળખ શૈBKણક અને સામા6ક ર"તે લાભોથી વKંચત તર"ક� કરવામા ંઆવી 

છે અને તેઓ જોખમ પર હોવા�ુ ંIFC �વીકાર� છે.13 વGમુા,ં ફ�રયાદ"ઓ �ારા ઉઠાવવામા ંઆવેલા 

=;ુાઓના સબંધંમા ંCAOને માkમૂ પડ�ુ ંછે ક� IFCએ PS6ની એ જ\�રયાત નજરZદાજ કર" હતી 

ક� Fાહકની E&S આકારણી "ચોfસ �હ�સેદારો �ારા �વિવિવધતા સાથે જોડવામા ં આવેલા 

ચલાયમાન =!ૂયોને �યાનમા ં લે છે" (PS6, ફકરો 4). આ =;ુાઓ "?ો<Dટના ?ભાવ Bે2"ની 

�પnટ અKભUયgDત Zગે E&Sની આકારણીઓમા ં ગેરહાજર" �ારા ઊભા થયેલા છે.  5). આ 

સજંોગોમા,ં CAOને માkમૂ પડ� છે ક� IFCએ એ બાબત જ\ર" બનાવવી જોઈતી હતી ક� તેના Fાહક 

વધારાની E&S આકારણી કરાવે <થી અ�પુાલન 0િુનિ�ત કર" શકાય (િનરંતરતા નીિત, 

ફકરો.15). 

                                                
12

 CGPL, 1��H� UMPP: I���J ��K�L Gк9к��  http://www.tatapower.com/cgpl-mundra/myths-

realities.aspx 
13

 IFC (^ૂન 2013), CAOના ઑ�ડટ અહ�વાલ પર IFCની �ટ(પણીઓ - ટાટા અ!oા મેગા #25797 
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આ બેઝલાઈન અથવા આકારણી િવના, CAOને માkમૂ પડ� છે ક� IFC અથવા તેમના Fાહક 

બેમાથંી કોઈ આ ઘરો પર ?ો<Dટની < અસર પડ" રહ" છે અથવા પડશે તેના િવશેના દાવાઓને 

નકારવાની ક� તેનો ?િતસાદ આપવાની મજ�તૂ g�થિતમા ંનથી. (એ) ?ો<Dટની ?Hૃિત અને �ક�લ, 

(બી) સીઝનલ માછ"માર"ની વસાહતો (બદંરો પર) 0ધુી HKૂલXગ વૉટર ઈનટ�ક/આઉટફૉલ 

ચેન!સની િનકટતા, (સી) IFCને ઉપલ¥ધ ESIA મટ"�રયલની િવષયવ�w,ુ અને (ડ") 2006થી 

?ો<Dટની અસરો િવશે માછ"માર લોકો �ારા UયDત કરવામા ંઆવેલી દ�તાવે6ત KચXતાઓ જોતા ં

CAOને IFCની એવી g�થિત Zગે ખાતર" થઈ નથી ક� આ ઘરો પર િવપર"ત અસર�ુ ંજોખમ એટkુ ં

ઓ  ંહw ુ ંક� તે માટ� હ�wલુBી આકારણી જ\ર" ન હતી. 

CAO IFCનો મત નxધે છે ક� "માછ"માર સ=દુાયો સાથેના પરામશ,મા"ં CGPL �ારા ?ો<Dટની 

ચાવી\પ અસરો ઓળખવામા ં આવી છે.”14 જોખમ અને અસરની આકારણીના એક મા�ય ભાગ 

તર"ક� પરામશ,ના મહaવનો �વીકાર કરવાની સાથે, CAO એtુ ં �વીકારw ુ ં નથી ક� આ અKભગમ 

"લાયક અને અ�ભુવી લોકો �ારા તૈયાર કરવામા ં આવેલા =;ુાઓના પયા,(ત, ચોfસ અને 

હ�wલુBી =!ૂયાકંન અને ર^ૂઆત"ની PS1 જ\�રયાતને qણૂ, કર� છે. 7), ખાસ કર"ને lયા ંઅસરની 

સમ�યાઓ Zગે ?ો<Dટથી અસરF�ત લોકો �ારા સ�sયપણે વાધંો ઉઠાવવામા ંઆવી ર|ો હોય 

તેના સદંભ,મા.ં  

CAO IFCની એવી સમજને પણ નxધે છે ક� "સીઝનલી રહ"શ સ=દુાય 2ાગડ" અને મોઢવા માટ� 

હાથ ધરવામા ંઆવેલા અ�યાસના ?કારમા ં ?tuૃ થવા માટ� ઈM ક ન હતો..." અને "પોતાની 

KચXતાઓ�ુ ંસમાધાન કરવા માટ� [અને] સવ© હાથ ધરવા માટ� CGPL MASS સાથે સ�sયપણે ?tuૃ 

છે." આ તબfે બેઝલાઈન સવ© અને અસરની આકારણી એક સકારાaમક િનવારક પગલા ંબનશે 

aયાર� CAO નxધે છે ક� PS1 "સભંિવત સામા6ક અને પયા,વરણીય અસરો અને ?ો<Dટ િવકાસના 

આરંKભક તબfાઓના જોખમોની qણૂ, આકારણી" qરૂ" પાડ� છે (ફકરો.1). CGPL સાથેના સબંધંમા ં

�પnટ છે તે ?માણ ેCAOને માkમૂ પડ� છે ક� ?ો<Dટ ચsમા ંમોડ� મોડ� આ =;ુાઓમા ં?tuૃ થવાથી 

આકર" E&S આકારણી =�ુક�લ બને છે. તે lયા ંશj હોય aયા ંનકારાaમક અસરો ટાળવા માટ�ની 

IFCની ?િતબ�તાની (િનરંતરતા નીિત, ફકરો 8) તથા િવપર"ત અસરોના Àોતો માટ� "ટ�કિનકલ 

ર"તે અને નાણાકં"ય ર"તે અ�Hુળૂ િવક!પો" (PS1, ફકરો 9)ની તપાસની પણ અવહ�લના કર� છે. 

=;ુો એ2. Aહ�રાત અને પરામશ,ની જ\�રયાતો 
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ફ�રયાદ"ઓ CGPLની સ=દુાય પરામશ, ?tિૃuઓની Jણુવuા િવશેની KચXતાઓ UયDત કર� છે. તેઓ 

જણાવે છે ક� < પરામશ, થયા હતા ંતે બµમુતી અસરF�ત માછ"માર લોકો 0ધુી પહxMયા ન હતા ં

અને મા�હતીની Aહ�રાત અqરૂતી હતી. 

IFC િનરંતરતા નીિત (2006) નxધે છે ક� અસરકારક સ=દુાય સમાવેશ એ E&S જોખમોના 

સફળતાqવૂ,ક િનયમન માટ� હાદ,  સમાન છે. આમ પણ, દ�ખાવ ધોરણો =જુબ જ\ર" છે ક� IFCના 

Fાહકો મા�હતીની Aહ�રાત, પરામશ, અને 0Kૂચત સહભાKગતા �ારા અસરF�ત સ=દુાયો સાથે એવી 

ર"તે સહભાગી બને < અસરF�ત સ=દુાયો પરના જોખમો અને અસરો સાથે સમ?માણમા ંહોય. 

"િવપર"ત જોખમો અથવા �રપર"ત અસરોને આધીન હોઈ શક�" તેવા સ=દુાયો અને "અસરF�ત 

સ=દુાયો પર મહaવqણૂ, િવપર"ત અસરો ધરાવતા ?ો<DEસ"ના સબંધંમા ંPS1મા ંજણાવેલી ચોfસ 

જવાબદાર"ઓ: 

જો અસરF�ત સ=દુાયો ?ો<Dટના જોખમો અથવા િવપર"ત અસરોને આધીન હોઈ શક� તો Fાહક 

એવી ર"તે પરામશ,ની ?�sયા હાથ ધરશે ક� <થી અસરF�ત સ=દુાયો ?ો<Dટના જોખમો, અસરો 

અને શમનના પગલાઓં Zગે તેમના મત UયDત કર" શક� અને Fાહક તે Zગે િવચારણા કર" શક� 

તથા તેનો ?િતસાદ આપી શક�. અસરકારક પરામશ,: (1) કાચા દ�તાવેજો અને આયોજનો સ�હતની 

?ાસKંગક અને પયા,(ત મા�હતીની qવૂ, Aહ�રાત પર આધા�રત હોવો જોઈએ; (2) સામા6ક અને 

પયા,વરણીય આકારણી ?�sયામા ં વહ�લી શ\આત થવી જોઈએ; (3) સામા6ક અને પયા,વરણીય 

જોખમો અને િવપર"ત અસરો તથા આ�ુ ંસમાધાન કરવા માટ�ના ?�તાિવત ઉપાયો અને કાય� પર 

�યાન ક���Oત કરશે; અને (4) જોખમો અને અસરો ઉદભવે તે ?માણે વત,માન આધાર પર તે 

કરવામા ં આવશે. પરામશ,ની ?�sયા એવી ર"તે હાથ ધરવામા ં આવશે ક� સમાવેશક હોય અને 

સા�ંHૃિતક ર"તે યો�ય હોય. અસરF�ત સ=દુાયોની ભાષાની પસદંગીઓ, તેમની િનણ,ય લેવાની 

?�sયા અને લાભથી વKંચત અથવા જોખમ પર હોય તેવા સ=હૂોની જ\�રયાતો માટ�ની તેની 

પરામશ,ની �sયા Fાહક િવકસાવશે. (ફકરો 21, ભાર ઉમેરવામા ંઆUયો) 

 

અસરF�ત સ=દુાયો પર મહaવqણૂ, િવપર"ત અસરો ધરાવતા ?ો<DEસ માટ� પરામશ,ની ?�sયા 

તેમના મફત, qવૂ, અને 0Kૂચત પરામશ,ને 0િુનિ�ત કરશે અને તેમની 0Kૂચત સહભાKગતાને સા�Hૂુળ 

બનાવશે. 0Kૂચત સહભાKગતામા ંસગં�ઠત અને qનુરાવત,નશીલ પરામશ,નો સમાવેશ થાય છે <ના 

પ�રણામે Fાહક તેમની િનણ,ય લેવાની ?�sયામા ંઅસરF�ત સ=દુાયોના અKભ?ાયો એવી બાબત 

પર સામેલ કર� છે < તેમને ?aયBપણે અસર કરતી હોય, <મ ક� ?�તાિવત શમન ઉપાયો, 

િવકાસના લાભો અને તકોની વહ¿ચણી, અમલીકરણના =;ુાઓ. (ફકરો 22, ભાર ઉમેરવામા ંઆUયો)  
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(?aયેક ક�સમા)ં ઉપર સાથેના સબંધંમા ં"IFC PSમા ંઆપેલી \પર�ખા ?માણ ેFાહક� કઈ ર"તે તેમની 

Aહ�રાત અને પરામશ,ની જવાબદાર"ઓ qરૂ" કર" છે અથવા કરશે તે નf" કરવા માટ�" 

(પયા,વરણીય અને સામા6ક સમીBા િવિધઓ [ESRP] 2007, ફકરો 3.2.12), અને ખાસ કર"ને 

પોતાની �દુની તપાસ �ારા અસરF�ત સ=દુાયો પરની મહaવqણૂ, અસરો ધરાવતા ?ો<DEસમા ં

"Fાહકની સ=દુાય સમાવેિશતા એ છે ક� <મા ંમફત, qવૂ, અને 0Kૂચત પરામશ, (FPIC)નો સમાવેશ 

થાય છે અને અસરF�ત સ=દુાયોની 0Kૂચત સહભાKગતા શj બનાવે છે તેવી ખાતર" પોતાને 

આપવી, <નાથી અસરF�ત સ=દુાયોમા ં?ો<Dટ માટ� Uયાપક સ=દુાય સહકાર (BCS) િવકસશે" 

(િનરંતરતા નીિત 2006, ફકરો 20). Uયાપક સ=દુાય સહકાર (BCS)ની IFC �ારા સમીBાના 

સબંધંમા ંવG ુજ\�રયાતો ESRPમા ં�થાિપત કરવામા ંઆવી છે. િવશેષ ?ાસKંગક એ છે ક� IFCએ એ 

0િુનિ�ત કરtુ ંજોઈએ ક� BCSની ?�sયામા ં"તમામ ?ો<Dટ અસરF�ત સ=દુાયો, િવપર"ત ?ો<Dટ 

અસરો અને જોખમો ?aયે સવેંદનશીલતાના અલગ અલગ �તરોના સદંભ,મા ં તેમના અલગીકરણ 

(સ�ંયાઓ, �થાન) અને ?aયેક સ=હૂ પર િવપર"ત ?ો<Dટ અસરો અને જોખમોની અસરના 

િવ�લેષણ"ને ઓળખ ે છે. BCS 0િુનિ�ત કરવાના હ�wઓુ માટ�, અસરF�ત સ=દુાયોની Uયા�યા 

"?ો<Dટના ?ભાવ Bે2ની Zદર હોય તેવા લોકો <ઓ ?ો<Dટની સીધી અસરો અ�ભુવે તેવી 

સૌથી વG ુશjતા હોય" તેવી ર"તે આપવામા ંઆવે છે" (ESRP 2007, ફકરો 3.5.1). 

આ ?ો<Dટની અસરF�ત સ=દુાયો પર મહaવqણૂ, અસરો હોવાની અપેBા હતી તેથી IFCએ એ 

ખરાઈ કરવા માટ� પોતાની તપાસ હાથ ધર" ક� CGPLની મફત, qવૂ, અને 0Kૂચત પરામશ, 

(FPIC)ની ?�sયા ?ો<Dટ માટ� Uયાપક સ=દુાય સહકાર તરફ લઈ ગઈ હતી. BCSની આકારણી 

સ=દુાયોની 2ણ =લુાકાતો પર આધા�રત હતી (ઑDટૉબર 2007, A�rઆુર" 2008 અને માચ, 

2008) અને માચ, 13, 2008ના IFC મેમોમા ં નxધાઈ હતી.15  2ાગડ" અથવા મોઢવાના 

ગામવાસીઓ અથવા બદંરોના સીઝનલ રહ"શોમાથંી કોઈનો પણ IFC �ારા FPIC અથવા BCSની 

ખરાઈમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆUયો ન હતો. IFC �ારા સમAવવામા ંઆUયા ?માણે, આ માટ�ના બ ે

કારણો હતા:ં (એ) કારણ ક� ઈનટ�ક અને આઉટલેટ ચને!સના આખર"કરણ પહ�લા,ં 2ાગડ" અને 

મોઢવા ગામો ?ો<Dટ અસરF�ત ગામો તર"ક� મનાતા ન હતા;ં અને (બી) કારણ ક� માછ"માર" પર 

?ો<Dટ �ારા મહaવqણૂ, ર"તે અસર થવાની અપેBા ન હતી. વGમુા ં ઉપર જણાUયા ?માણ ે

(પાદટ"પ 9), IFC નxધે છે ક� ક�ટલાકં માછ"માર લોકોએ 2006મા ં ?ારંKભક ESIA ?�sયામા ં

પરામશ,મા ંભાગ લીધો હતો. IFC એ પણ ભારqવૂ,ક જણાવે છે ક� "આઉટફૉલ ચેનલ�ુ ં�થાન એક 

                                                
15

 IFC (માચ, 13, 2008), ભારત–ટાટા અ!oા મેગા (25797), Uયાપક સ=દુાય સહકાર (BCS) સમીBા મેમો. 
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વખત નf" થયા બાદ CGPL અસરોની આકારણી હાથ ધર� તે જ\ર"" બનાવીને તેમની KચXતાઓને 

�યાનમા ંલેવામા ંઆવી હતી.”16 

એિ?લ 2009મા ં શ\ કર"ને (2009 MEIA અને HKૂલXગ ચેન!સના 0ધુાર�લા �થાનની િનયામક 

મં̂ ૂર"ના સમાપન બાદ), CGPL અને માછ"માર સ=દુાયો વMચ ેવG ુતીÂ સહભાKગતાઓ નxધાઈ 

છે.17 આમાનંી 2ણમા ં MASSનો સમાવેશ કય� હોવા�ુ ં જણાવવામા ં આUrુ ં હોવા છતા,ં એtુ ં

નxધવામા ંઆUrુ ં છે ક� માછ"માર સ=દુાયો સાથે કિથત સહભાKગતા 2ાગડ" અને મોઢવા ગામોના 

ઘરો પર �યાન ક���Oત કર� છે (બદંરો પર હોય તેના બદલ)ે. આ પરામશ�થી CGPL અગાઉના 

િવભાગમા ંવણ,વેલી િવકાસક"ય ?tિૃuઓને સહાય અને સહકાર આપવા તૈયાર થrુ ંહw ુ.ં  

તારણો: 

CAOને લાગ ેછે ક� Aહ�રાત અને પરામશ, સાથે સબંિંધત =;ુાઓ ?ો<Dટ અસરF�ત લોકો તર"ક� 

માછ"માર લોકોની ઓળખ સાથેના સબંધંમા ંઉપર આપેલી \પર�ખા�ુ ં?િતKબXબ પાડ� છે.  ¡ૂંકમા,ં IFC 

આ ?ો<Dટ સાથે એવા મતના આધાર� ?tuૃ થrુ ંક� તે બદંરો પર સીઝન ?માણ ેરહ�તા ંસ=દુાયો 

પર કોઈ નકારાaમક અસર કરશે નહ� અથવા તે ન6વી હશે. આમ FPIC/BCSની IFC �ારા 

ખરાઈમા ં BSIAમા ં ઓળખવામા ં આUયા ?માણે "?ો<Dટ અસરF�ત ગામો" પર �યાન ક���Oત 

કરવામા ં આUrુ ં છે: એટલે ક�, એવા ગામો < =�ુય ?ો<Dટ �થાનને કારણે જમીન Jમુાવે છે. 

પ�રણામે, આ ગામોની બહાર રહ�તા ?ો<Dટ અસરF�ત સ=દુાય સસંાધન વપરાશકતા, રહ"શ તર"ક� 

E&S આકારણી ?�sયામા ં<મની ઓળખ થઈ હતી તેવા સ=હૂો (માછ"માર લોકો સ�હત) સાથેના 

સબંધંમા ં ?ો<Dટ qવૂ©ની પરામશ,ની જ\�રયાતો qણૂ, થઈ હતી ક� ક�મ તેની ખરાઈ કરવા માટ� 

IFCએ qરૂw ુ ં�યાન આ(rુ ંન હw ુ.ં  

માછ"માર સ=દુાયો પર �યાન આપવા સાથે <ટલી હદ 0ધુી પરામશ, ગોઠવવામા ંઆUયા હતા 

તેમા ંCAO નxધે છે ક� HKૂલXગ િસ�ટમની �ડઝાઈન સાથેના સબંધંમા ંચાવી\પ િનણ,યો લેવાયા બાદ 

આમ થrુ ં હw ુ.ં IFC સમંત થાય છે ક� "માછ"માર સ=દુાય સાથે તીÂ પરામશ, શ\ થયા પહ�લા ં

આઉટફૉલ અને ઈનટ�ક ચેનલ�ુ ં�થાન નf" કરવામા ંઆUrુ ંહw ુ.ં"18 CAO પણ નxધે છે ક� પાદટ"પ 

9મા ંવણ,વેલી ?ારંKભક (2006)ની બેઠકથી આગળ કોટડ" બદંર ખાતે સ=દુાય સાથે પરામશ,ની 

પયા,(તતા Zગે IFCએ કોઈ ખાતર" આપી નથી. આ સજંોગોમા,ં CAOને તેથી લાગ ે છે ક� PS1 

                                                
16

 CAO ઑ�ડટ અહ�વાલ પર IFCની �ટ(પણીઓ (2013). 

17
 ઈ�ટર��Dટવ કમા, ઈ��ડયા (2011), CGPL �હ�સેદાર સહભાKગતા અને લાભ વહ¿ચણી અ�યાસ, પાન35ff. 

18
 CAO ઑ�ડટ અહ�વાલ પર IFCની �ટ(પણીઓ (2013). 
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(ફકરા 21)મા ં Uયા�યા આ(યા ?માણ ે "અસરકારક પરામશ,"મા ં?aયBપણ ેઅસરF�ત માછ"માર 

સ=દુાયો સામેલ હતા તેવી ખાતર" પોતાને આપવામા ં IFC િનnફળ ગrુ ં છે. ખાસ કર"ને પરામશ, 

"કાચા દ�તાવેજો અને આયોજનો સ�હતની ?ાસKંગક અને પયા,(ત મા�હતીની qવૂ, Aહ�રાત પર 

આધા�રત" હોવા જોઈએ અને "સામા6ક અને પયા,વરણીય આકારણી ?�sયામા ંશ\આતમા ંશ\ 

થવા જોઈએ" (ફકરો 21) તેવી PS1ની જ\�રયાતો પર અqરૂw ુ ં�યાન આપવામા ંઆUrુ ંહw ુ.ં 

આ તારણો સાથેના સબંધંમા ંCAO IFCના એવા અKભ?ાયને નxધે છે ક� "?�sયા વG ુસાર" ર"તે 

થઈ શક" હોત, પરંw ુ પ�રણામ PS સાથે 0સુગંત છે."19 ?ો<Dટ ચsની ?�sયામા ં શ\આતમા ં

માછ"માર સ=દુાયો સાથે અસરકારક પરામશ,નો અભાવ PS1ના હ�wઓુ =જુબ ?ો<Dટની િવપર"ત 

સભંિવત િવપર"ત અસરોની આકારણી કરવા, ટાળવા અને તેને ઘટાડવા માટ�ની �કૂ" જવાયેલી 

તકોમા ંપ�રણમી હતી તેtુ ંAણનાર CAO અસમંત થાય છે. CAOને એtુ ંપણ જણાrુ ંછે ક� ઉપર 

વણ,વેલી પરામશ, અને Aહ�રાતની ?�sયામા ંરહ�લી ખામીઓએ ?ો<Dટ અસરF�ત સ=દુાયો સાથે 

"સમય વીતવાની સાથે રચનાaમક સબંધં િવકસાવવા અને Aળવવાના" ?યaનોને અવરો�યા છે, 

< Zગે "સ=દુાય સહભાKગતાનો હ�w"ુ PS1મા ંUયDત કરવામા ંઆUયો છે (ફકરો 19). 

=;ુો એ3. સા=�ુOક અસર 

ફ�રયાદ"ઓ એવી KચXતાઓ UયDત કર� છે ક� CGPLની વ�સ ¶ ૂ સીવૉટર HKૂલXગ િસ�ટમ�ુ ં કાય, 

સા=�ુOક પયા,વરણને �કુસાન પહxચાડશે.  િવશેષ ર"તે એtુ ં માનવામા ં આવે છે ક� આઉટફૉલ 

ચેનલના બાધંકામથી 200-250 હD́ટરના મ·Fોવ જગંલને અસર થશે અને કોટડ" તથા મોઢવા બનેં 

ખાડ"ઓ�ુ ં ધોવાણ થrુ ં હw ુ ં અને તેમાથંી વન�પિતઓ Wૂર કરવામા ં આવી હતી. આને �થાિનક 

પયા,વરણ માટ� ભરપાઈ ન કર" શકાય તેવા �કુસાન તર"ક� જોવામા ંઆવે છે <નાથી માછલી અને 

�ચા =!ૂયના સા�ંઢયાની (પે�Kુલરસ એસપીપી) ઉપલ¥ધતા પર બµ ુખરાબ અસર પડ" છે. 

વGમુા ં ફ�રયાદ"ઓએ એ બાબત પર ભાર =jૂો છે ક� CGPLની આઉટફૉલ ચેનલમાથંી ગરમ 

દ�રયાઈ પાણીના મહaવqણૂ, જ�થાના પ�રચય સાથે જોડાયેલી ભ�દયા નદ"ને વાળવાથી ઉaપાદક 

નદ"=ખુના િવ�તાર પર નકારાaમક અસર પડશે. ફ�રયાદ"ઓ ચોfસ સા=�ુOક પયા,વરણીય 

સસંાધનોને ઓળખ ે છે <ના પર ?ો<Dટ �ારા અસર થવા�ુ ં તેઓ માને છે. CGPL આઉટફૉલ 

ચેનલના Zદા6ત થમ,લ (!rમુની Zદર આમા ંમ·Fોવ (ક� < માછલીની Uયાપાર" ર"તે અગaયની 

?Aિતના 6વનચs માટ� મહaવના માનવામા ંઆવે છે), સા�ંઢયાના ?જનનની જમીન, દ�રયાઈ 
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કાચબાના માળાના િવ�તારો અને પગ�ડયા (પગ) માછ"માર" િવ�તારો (^ુઓ નીચ ે નDશો)નો 

સમાવેશ થાય છે. 

ફ�રયાદ"ઓએ ઝડપી સા=�ુOક પયા,વરણીય અસરની આકારણી (RMEIA, 2007, પાન 55)ના 

તારણને પણ દશા,Urુ ંછે અને IFCના ESRSમા ંએtુ ંqનુરાવત,ન કrુ� છે ક� "ન6વા કાઠંા આધા�રત 

હાથ Aળ" અને 6લ નેટ કાય� િસવાય આ છ"છર" ખાડ"ઓમા ંમોટા પાયે Uયાપાર" માછ"માર"ના 

કાય��ુ ંચલણ નથી", < એક એવા Kચ� તર"ક� દ�ખાય છે ક� કાઠંા આધા�રત માછ"માર"ની ?tિૃuઓ 

ક� < તટ"ય પ�રવારોની આ6િવકા માટ� મહaવqણૂ, સાધન છે તેને નજરZદાજ કરવામા ંઆવી રહ" 

છે. 2ણ વષ,ના સમયગાળામા ં(2009/10-2011/12) માછલી અને સા�ંઢયાને પકડવાના ?માણમા ં

થયેલા ઘટાડા પર ભાર =કૂવામા ંઆUયો છે.20 આ ઘટાડો ?થમ CGPL એકમના શ\ થવા પહ�લાના 

સમયનો છે અને તેથી ?ાથિમક ર"તે તેના માટ� MPSEZ અને CGPLના બાધંકામ તબfાને 

જવાબદાર માનવામા ંઆવે છે. જો ક� તેન ેએવી સમ�યાઓના 0ચૂક તર"ક� જોવામા ંઆવે છે < એક 

વખત CGPL શ\ થયા બાદ વણસશે. વધારાની ચોfસ KચXતાઓમા ં આઉટફૉલ ચેનલમા ં

રાસાયKણક ?Wૂષણના Kચ�ો અને ઈનટ�ક ચેનલમા ંમાછલીઓના રોપાઓને જોખમનો સમાવેશ થાય 

છે. 

CAOએ આમ ?ો<Dટની સા=�ુOક અસરોની આકારણી ?aયે IFCના અKભગમની સમીBા કર" છે. 

અહ� ચાવી\પ =;ુાઓમા ંસા=�ુOક EIAsની IFC �ારા સમીBાની પયા,(તતા અને થમ,લ �ડ�ચા�ના 

સબંધંમા ંIFCની માગ,દિશ�કાઓના ઉપયોગનો સમાવેશ થાય છે.  

?ો<Dટની સા=�ુOક અસરો Zગે IFCની સમીBા =�ુયaવે CGPL માટ� નેશનલ ઈ���ટટªટુ ઑફ 

ઓશનોFાફ" (NIO) �ારા કરવામા ંઆવેલી બ ેસા=�ુOક અસરની આકારણીઓ પર આધા�રત હતી: 

ઝડપી દ�રયાઈ પયા,વરણીય અસર આકારણી (RMEIA) (2007) અને સા=�ુOક પયા,વરણીય અસર 

આકારણી (MEIA) (2009). IFC �ારા સમAવવામા ંઆUયા ?માણે, સા=�ુOક EIAs અને સબંિંધત 

શમનના પગલાઓ CGPL �ારા અમલી બનાવવામા ં આUયા હતા,ં તેમજ વા�તિવક કાય,શીલ 

દ�ખર�ખ ડ�ટા લેવામા ંઆUયો હતો, < બધા 0ચૂવે છે ક� માછ"માર" પર કોઈ મહaવની િવપર"ત 

અસર પડવી ન જોઈએ < ?ો<Dટને કારણે થાય. આ િનnકષ, પર પહxચવામા ં IFC MEIAના 

તારણોનો ઉ!લખે કર� છે:  

(a) ખાસ કર"ને ભરતીનો ¯ત�રક િવ�તાર સામા�ય સમયગાળા દરિમયાન મોડ�લ �ારા Zદા6ત 

તાપમાન અને Bારની મયા,દાઓને અ�ભુવે છે; (b) સભંિવતપણે અસરF�ત િવ�તાર ક� < 
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મ·FોUઝથી વKંચત હોય; (c) અસરF�ત િવ�તાર ખડક બનાવતા પરવાળાઓને સહકાર આપતો નથી; 

(d) �ડ�ચા� ચેનલની પાસે મયા,�દત ધોવાણ થઈ શક� છે aયાર� આસપાસના િવ�તારોની �િવક 

લાBKણકતાઓ પર િવપર"તપણે અસર થશે નહ�; (e) તાપમાનમા ં Zદા6ત વધારો એ સા=�ુOક 

6વોના =aૃrમુા ં પ�રણમે તેવી અપેBા નથી; અને (f) તાપમાનમા ં વધારાથી એ�kઅુ�ટ �રલીઝ 

સાઈટ પર 6વ0�ૃnટને િવપર"તપણે અસર પડ� તેવી અપેBા નથી.21
 

થમ,લ �ડ�ચા� સાથેના સબંધંમા ં IFCની પયા,વરણીય, �વા��ય અને સલામતી (EHS) 

માગ,દિશ�કાઓ (2007) =જુબ જ\ર" છે ક�: 

�ડ�ચા� અગાઉ નકામા પાણી�ુ ં તાપમાન વૈÊાિનક ર"તે �થાિપત િમgDસËગ ઝોનની ધાર પર 

આસપાસના તાપમાનના 3 �ડFી સે�!શયસથી વG ુ વધારામા ં પ�રણમwુ ં નથી <મા ં આસપાસના 

પાણીની Jણુવuા, મેળવેલા પાણીનો ઉપયોગ અને આaમસાત કરવાની Bમતા ઉપરાતંના પ�રબળોને 

�યાનમા ંલેવામા ંઆવે છે.22
 

CAO IFCના એવા અKભ?ાયને નxધે છે ક� આ EHS માગ,દિશ�કાઓ સાથે "સારા આચરણ માટ�ની 

માગ,દિશ�કાઓ તર"ક� Uયવહાર કરવાનો છે [=ળૂ ભાર]".23 આ ?ો<Dટના સદંભ,મા,ં જો ક�, CAO એ 

પણ નxધે છે ક� "પયા,વરણીય અને સામા6ક જ\�રયાતો"મા ં વચન આ(યા ?માણે EHSની 

માગ,દિશ�કાઓનો IFCના કા�નૂી કરારમા ં સમાવેશ કરવામા ં આUયો છે અને આમ તે Fાહકને 

બધંનકારક છે.24 

િમgDસËગ ઝોનની Uયા�યા સામા�ય ર"તે નDશા પર એવો િવ�તાર દોરવો ક� <મા ંદ�રયાઈ પાણીના 

વધેલા તાપમાનની અસરથી સ6વોની ?જનન અને ખોરાકની આદતોને 6વલેણ ક� મહaવqણૂ, 

અસર થશે નહ� અથવા વધેલા તાપમાને કારણે ક� પાણીની o"ટમે�ટના રસાયણોના શેષ �તરોને 

કારણે માનવ �વા��યને ક� પયા,વરણને મહaવqણૂ, જોખમ થશે નહ�.25  આ મોડ�KલXગ અ�યાસ �ારા 

આમ કરવામા ંઆવે છે. િમgDસËગ ઝોન આઉટફૉલના �થાનેથી થોડા મીટરથી વધીને થોડા સ·કડો 

મીટર 0ધુી િવ�તર� તે સામા�ય છે અને એ�kઅુ�ટ તથા ભરતીના O�યની તપાસ �ારા Uયા�યાિયત 

થાય છે. 
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 IFC ટાટા અ!oા મેગા # 25797, CAO અ�પુાલન =!ૂયાકંન ?�ો અને ?િતસાદો (^ૂન 9, 2012).  

22 
IFC (2007) સામા�ય EHS માગ,દિશ�કાઓ. 

23 
IFC (^ૂન 2013) CAOના ઑ�ડટ અહ�વાલ પર IFCની �ટ(પણીઓ - ટાટા અ!oા મેગા #25797. 

24
 CGPL લોન કરાર�ુ ંસામા�ય શરતો�ુ ંસમયપ2ક (2008) પાન.14 & 91f. 

25 
IFC (2008) EHS માગ,દિશ�કાઓ, થમ,લ પાવર (લાટં માટ�, પાન 25. 



 

36 
 

ઑ�ડટ અહ�વાલ         C-I-R6-Y12-F160 

 

CGPL HKૂલXગ િસ�ટમ �ારા પાણીની Jણુવuામા ં થયેલા ફ�રફારો ભરતીના ¯ત�રક િવ�તારમા ં

અ�યથા જોવા મળેલા તાપમાન અને Bારના ફ�રફારોની મયા,દામા ંરહ�વાની સભંાવના છે, MEIAએ 

એવો પણ િનnકષ, કાઢÌો છે ક� તાપમાનમા ંવધારો એ "�થાિનક િવ�તારના સ=દુાય માળખા"ને 

અસર કર� તેવી સભંાવના છે (પાન 87) અને �ડ�ચા� ચેનલની આસપાના િવ�તારમા ંમયા,�દત 

ધોવાણ"મા ંપ�રણમે છે. MEIA િમgDસËગ ઝોન�ુ ંવણ,ન કરતો નથી. 

IFCનો 2008નો ESRS કહ� છે ક� "...HKૂલXગ વૉટર �ડ�ચા� િમgDસËગ ઝોનની ધાર પર 3 �ડFી 

સે�!શયસની IFCની થમ,લ �ડ�ચા� માગ,દિશ�કાઓને qણૂ, કર� તેવી અપેBા છે," પરંw ુઈનટ�ક અને 

આઉટલેટના �થાનોને નf" કરતા ંપહ�લા ંવG ુમોડ�KલXગ જ\ર" હw ુ.ં  

દ�રયાઈ પાણીના આઉટફૉલની રચના અને �થાન માપવા માટ� ક'(rટૂર મોડ�KલXગ સ�હત�ુ ંUયાપક 

કાય, હાથ ધરવામા ંઆUrુ ંહw ુ ં (KલÍોરલ �Î�ટ, આઉટફૉલ �ડઝાઈન અને �થાન, HKૂલXગ ચેનલનો 

દ�ખાવ, અવસાદન અને થમ,લ ?ક"ણ,ન અને ગરમ પાણીના qનુ:પ�રÉમણ સ�હત). મોડ�KલXગ કાય, 

HR વૉKલXગફૉડ, �ારા હાથ ધરવામા ંઆવશે < પયા,વરણીય હાઈÎોKલDસમા ં¯તરરાno"ય ?િતnઠા 

ધરાવતી કંપની છે. કાય,મા ં ઈનલેટ અને આઉટફૉલની ટ�કિનકલ �ડઝાઈન પર �યાન ક���Oત 

કરવામા ંઆUrુ ંહw ુ;ં તે સા=�ુOક પયા,વરણ પરની અસર નf" કરવા સાથે સબંિંધત ન હw ુ.ં આ�ુ ં

બાદમા ંMEIAમા ંસમાધાન કરવામા ંઆUrુ ંહw ુ.ં   

બાદમા ંકરાયેલ MEIA (2009) જણાવે છે ક� આઉટફૉલ ચેનલ અલાઈનમે�ટથી 3 �કમીના Zતર� 

વાતાવરણ <વી g�થિતઓ ?ા(ત કરવામા ંઆવશે (પાન 58). જો ક�, HR વૉKલXગફૉડ, મોડ�KલXગ �ારા 

0ચૂવવામા ંઆUયા ?માણે, મોઢવા ખાડ"મા ંભરતીના ¯ત�રક િવ�તારમા ંઅને 2ાગડ" બદંરના 

છ"છરા પાણીમા ં નxધપા2 ગરમી અપેKBત છે. HR વૉKલXગફૉડ, મોડ�KલXગ પણ 0ચૂવે છે ક� 

આસપાસના વાતાવરણ કરતા ં ઓછામા ં ઓ  ં 3 �ડFી સે�!શયસ વધાર� તાપમાન આઉટલેટ 

ચેનલથી 4 �કમી 0ધુી િવ�તર" શક� તેવી અપેBા છે અને ભરતીની પેટન,ના આધાર� Hુલ 8 �કમી 

0ધુીના િવ�તારોને આવર" લઈ શક� છે.26 

સૌથી તા<તરનો CGPL દ�ખર�ખ ડ�ટા (Fેબ/�પોટ સે'પલ ક� < A�rઆુર"થી માચ, 201327 0ધુીમા ં

લેવામા ંઆUયા હતા)ં વેઈર (< આઉટફૉલ ચેનલના નfર ક�નલ િવભાગના છેડા અને ભરતીના 

¯ત�રક િવ�તારના =ખુ પાસે છે) ખાતે વધારા�ુ ંતાપમાન (આઉટલેટ તાપમાન માઈનસ ઈનલેટ 

તાપમાન) 0ચૂવે છે <ની સર�રાશ 4.7 �ડFી સે�!શયસ (1.4થી 6.7 �ડFી સે�!શયસની મયા,દા 

                                                
26

 HR વૉKલXગફૉડ, મોડ�KલXગ પર આધા�રત CAOની ગણ2ીઓ (^ુઓ નીચે નDશાઓ) 
27

 અ/મેધ એ��જિનયરસ, CGPL પયા,વરણીય ન=નૂાઓના િવ�લેષણનો અહ�વાલ (માચ, 2013). 
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સાથે), અને સે'પKલXગ �થાન 1 અને 2 (આઉટફૉલ ચેનલના છેડા પાસે) ખાતે 2.9 �ડFી સે�!શયસ 

અને 3.2 �ડFી સે�!શયસની સર�રાશ ધરાવwુ ંવધારા�ુ ંતાપમાન 0ચૂવે છે.28 

આ વાચનો HR વૉKલXગફોડ, �ારા તૈયાર કરાયેલી મયા,દાઓની Zદર છે. વG ુ Uયાપક ર"તે, આ 

દ�ખર�ખ ડ�ટા 0ચૂવે છે ક� આઉટફૉલ ચેનલ પાસે પાણીની Jણુવuા અ�યથા ઈનટ�ક ચેનલ પાસે 

લેવામા ં આવેલા ન=નૂાઓની સરખામણીએ મહaવqણૂ, ર"તે બદલાતી નથી, lયાર� બે�થોસ, 

ફાયટો(લાકંટન અને Ïઓ(લાકંટનની સ�ંયા આઉટફૉલ પાસે ગરમ પાણીના ક�ટલાકં આકષ,ક 

Jણુધમ� 0ચૂવે છે. 

તેમ છતા ંપોતાના Fાહકની સા=�ુOક અસર આકારણી ?�sયાની IFC �ારા સમીBાની પયા,(તતા 

Zગે CAOને KચXતાઓ છે. PS6 અને આ ?કારની આકારણીઓના29 સચંાલનમા ંસારા ¯તરરાno"ય 

ઔzોKગક આચરણની જ\�રયાતોના આધાર�, IFC <ના સબંધંમા ંCGPLની MEIA Zગ ેqછૂપરછ 

કરવાની અપેBા હતી અને/અથવા વG ુમા�હતીની િવનતંી કર� તેવી અપેBા હતી તે Bે2ોમા ંઆનો 

સમાવેશ થાય છે: 

• ?ાણી0�ૃnટની આકારણીની પયા,(તતા અને આમા ંયો�ય ર"તે દ�રયાના તKળયાની �િવક 

િવિવધતા અથવા આવાસના િવતરણની યો�ય ર"તે િવચારણા કરવામા ંઆવી હતી ક� 

ક�મ;30  

• અસરF�ત િવ�તારમા ં(ખાસ કર"ને મોઢવા ખાડ") મ·Fોવ <વા Hુદરતી આવાસો, સા=�ુOક 

�વ�થાનકોની ઓળખ, �થાિનક �ક�લ પર તેમના િવતરણ અને ?Aિતઓની 

િવિવધતાઓના િવ�wતૃ નDશાનો અભાવ; 

                                                
28

 CAO નxધે છે ક� આમાના ંબµમુતી ન=નૂાઓ CGPLના આયો6ત એકમો ક� < સચંાલન કર" ર|ા છે તે 

પાચંમાથંી ચાર સાથે લેવામા ંઆUયા હતા.ં સે'પKલXગ �થાન 1 આઉટફૉલ ચેનલના Zત પાસે આવેkુ ં છે. 

સે'પKલXગ �થાન 2 દ�રયાથી આશર� વG ુ700 મીટર છે. 
29

 PS6 (�વિવિવધતા સરંBણ અને ટકાઉ Hુદરતી સસંાધન િનયમન) =જુબ જ\ર" છે ક� "Fાહક E&S 

આકારણીની ?�sયા માટ�ના અખ�ંડત ભાગ તર"ક� �િવક િવિવધતાના બધા �તરોમા ં ?ો<Dટની અસરોના 

મહaaવની આકારણી કરશે" <મા ં "ચોfસ �હ�સેદારો �ારા �િવક િવિવધતા સાથે જોડ�યેલા ં ચલાયમાન 

=!ૂયો" તેમજ "પયા,વરણ સેવાઓ પરની અસરો"ને �યાનમા ંલેવામા ંઆવી હતી (ફકરો.4). 
30

 અલાયદ"કરણમા ં0ચૂકો તર"ક� Hુલ િવqલુત અને �િવક દળ અયો�ય હોઈ શક� છે, કારણ ક� આ ?ાચલો 

સ=દુાય �તરના ફ�રફારોને  પાવતા હોઈ શક� છે કારણ ક� ?Wૂષણ અથવા િવBેપના Àોતની ન6ક અ�ય 

?ાણીઓના ભોગે ઠંડ" ?aયે અસવેંદનશીલ તકવાદ" ?Aિતઓ Uયાપકપણે િવકસતી હોય છે. આમ ?Wૂષણ 

સબંિંધત તાણ અ�ભુવતો સ=દુાય વધાર� સ6વ �િવક દળ અને િવqલુતા દશા,વતો હોઈ શક� છે. 
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• Aળવણીના =;ુાઓને આપવામા ંઆવેલી િવચારણાની પયા,(તતા, ખાસ કર"ને ?ો<Dટના 

િવ�તારમા ંમાળો બનાવતો કાચબો, < Zગ ે2006મા ંAણ કરવામા ંઆવી હતી;31  

• સા=�ુOક સ6વો પર ?ાથિમક મહaવqણૂ, અસર તર"ક� 6વલેણ અસર પર MEIA�ુ ં�યાન, 

અને ?ો<Dટ તથા સબંિંધત 0િુવધાઓથી સબમર"નના અવાજ, ?કાશ, ઉnમા અને અ�ય 

જલીય ખલેલની સચંયી Kબન6વલણે અસરોની િવચારણાનો અભાવ;32  

• ?ો<Dટની સા=�ુOક અસર અને પયા,વરણ સેવાઓ પર તેની અસર વMચેના સબંધંના 

િવ�લેષણનો અભાવ - ખાસ કર"ને 2ાગડ" અને કોટડ" બદંરો પર સીઝનલી રહ�તા ંઅને 

કાઠંા પર માછ"માર"માથંી પોતાની આ6િવકાનો મહaવqણૂ, ભાગ તારવતા ઘરો પર તેની 

અસર, < પોતે કરતા ંહોવા�ુ ંફ�રયાદ"ઓ ભારqવૂ,ક જણાવે છે;33 અને 

• વG ુસામા�ય ર"તે, PS6 અને �વીકાય, EIA પ�િuઓના હ�wઓુ સાથે MEIAsમા ંલેવામા ં

આવેલા અKભગમની સાતaયતા. 

                                                
31

 ^ુઓ નીચે BHNS (2010)ની ચચા,. ઓળખવામા ં આવેલી ?Aિતઓમા ં સવેંદનશીલ ઑKલવ �રડલે 

(લેિપડોક�Kલસ ઓKલિવિસયા) અને k(ુત?ાય લીલા કાચબા (શેલોિનયા માયડાસ)નો સમાવેશ થાય છે. 

અ�યાસ સમયગાળા દરિમયાન કોઈ કાચબાઓ કાઠંા પાસે જોવામા ંઆUયા ન હતા ં તેtુ ંMEIA જણાવે છે 

aયાર�, તેમની ગેરહાજર" �થાિપત કરવા માટ�ની આ પ�િuની પયા,(તતા Zગે ?�ો qછૂવા જોઈતા ં હતા.ં  

કMછની ખાડ"મા ંઆ સવેંદનશીલ ?Aિતઓના તા<તરના અહ�વાલો આUયા હોવા છતા ં?ો<Dટ િવ�તારમા ં

ડગxગ (§ુગોન §ુગોન)ની સભંાવનાની િવચારણા સમાન ર"તે ગેરહાજર છે. 
32

 હાપ�ડોન નેહ�rુ,સ (બૉ'બે ડક) કાઠંાની નજર સીઝનલ �થળાતંર કરતા ંહોવાને કારણે આ એક સભંિવતપણે 

મહaવqણૂ, =;ુો છે, lયા ંતે તટ"ય િનયત Aળ" માછ"માર"�ુ ં=�ુય લÇયાકં છે. એવી શjતા છે ક� અવાજથી 

આ �થળાતંરને અસર પડ" શક� છે, ખાસ કર"ને �!ુલા સ=Oુમા ંજોવા મળતા િશકાર"ઓ ઘણી વખત "�વણ 

િનnણાતં" હોય છે અને તેથી આ �વિન સબંિંધત અસર ?aયે તેઓ સવેંદનશીલ છે. ?ો<Dટ િવ�તારમા ં"શાતં 

કાદવrDુત ¯તરભરતી િવ�તારો અથવા 5 મીટરથી છ"છરા ંપાણી" (પાન 49)મા ંલણવામા ંઆવતા ંઍસેટસ 

ઈ��ડકસ ક� <ને MEIA "�ી'પની સામા�ય આિથ�ક ર"તે અગaયની ?Aિતઓ" તર"ક� વણ,વે છે તેની સાથેના 

સબંધંમા ં Kબન-6વલેણ અસરો પણ અગaયની હોઈ શક� છે. આ સભંિવત અસરો Zગે MEIAમા ં �યાન 

આપવામા ંઆUrુ ંનથી. 
33

 �વૃશંશાÀી <'સ �કૉટના શ¥દો સરળ ભાષામા ંકહ"એ તો, ?ો<Dટને "રાlય તર"ક� જોવા�ુ"ં એક વલણ 

જોવામા ંઆUrુ ં છે <મા ંપ�રણામો એવા છે ક� �િવક િવિવધતા અને પયા,વરણ સાથે માનવ ¯તર�sયાના 

ચાવી\પ તaવો સા=�ુOક અસરની આકારણીમા ં અqરૂw ુ ં �યાન મેળવે છે - ખાસ કર"ને, તટ"ય ર�ખા અને 

કાઠંાની Zદર કાદવrDુત જમીનમા "િવશાળ, જ�ટલ અને સવંા�દત સામા6ક ઉપયોગો" < ફ�રયાદ"ઓની 

આ6િવકાને સહકાર આપે છે (1998, પાન13). 
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રોકાણને મં̂ ૂર" મળે તે અગાઉ, IFCએ RMEIA (2007)ની સમીBા કર" હતી. આ IFC E&S �ટાફ 

�ારા ¯ત�રક ર"તે (સ=Oુ િવÊાનમા ંચોfસ કૌશ!ય િવના) આ કરવામા ંઆUrુ ંહોવા�ુ ંઅને IFC 

E&S સમીBા દ�તાવેજમા ંઆ દ�તાવે6ત થrુ ંહોવા�ુ ંલાગ ેછે. E&S સમીBા દ�તાવેજ (ESRD) 

RMEIAના ચાવી\પ તારણો બોલ ે છે અને ઓળખવામા ંઆવેલા શમનના ઉપાયો તેમજ નીચેના 

હ�wઓુ સાથે ?િત�nઠત �વત2ં િનnણાતં સગંઠન �ારા વધારા�ુ ં મોડ�KલXગ કરવાના CGPLની 

સમ^ૂતીને દ�તાવે6ત કર� છે. 

...(એ) ?tિૃu (ખાડ"/અખાતના) ?વાહની પ�િuને અસર કરતો નથી; (બી) ઈનટ�ક અને 

આઉટફૉલ �થાન નf" કરવા માટ�; (સી) પાણીના Îૉલ (આમ) માટ�ની પ�િu નf" કરવી; (ડ") 

હાઈÎોKલક અને થમ,લ પ�િu પર અસર થતી નથી; અને (ઈ) મ·Fોવ, પરવાળા અને જલીય 

સ6વો અને વન�પિતઓ <વા સવેંદનશીલ િવ�તારો પર અસર પડતી નથી. 

MEIA (2009)ની IFCની સમીBા�ુ ં દ�તાવે6કરણ ઉપલ¥ધ નથી; જો ક�, IFCએ આ અ�યાસ 

સમીBા માટ� સ=Oુ િવÊાનમા ં qnૃઠ¢િૂમ સાથે પરામશ,કને મોક!યો હતો. આ પરામશ,ક� ઈ-મેઈલ 

�ારા જવાબ આ(યો હતો < નીચ ેqરૂો લ�યો છે: 

મ· ટાટા અ!oા મેગા પાવર ?ો<Dટની �ડ�ચા� ચેનલ માટ� સા=�ુOક પયા,વરણીય અસરની 

આકારણીની સમીBા કર" છે.  

અસરોના મહaવનો જ�થો યો�ય ર"તે નf" કરાયો નથી અને પરામશ, ડ�ટા એક2ીકરણ 0ધુી 

મયા,�દત હોવા�ુ ંલાગે છે aયાર� કોઈપણ અસરો આઉટફૉલ માટ� Uયાજબીપણે �થાિનક લાગી રહ" છે. 

િવપર"ત અસરોને ઓછ" કરવા માટ� ?માKણત શમન ઉપાયોની ભલામણ કરવામા ંઆવે છે. 

એક વખત આઉટફૉલ સચંાKલત બને aયાર બાદ પયા,વરણીય મેનેજમે�ટ યોજના દ�ખર�ખની 

ભલામણ કર� છે. અહ�વાલ ભલામણ કર� છે ક� એક વખત દ�ખર�ખ હાથ ધરવામા ંઆUયા બાદ જો 

જ\ર પડ� તો કોઈપણ સચંાલન ફ�રફારો કર" શકાય છે. અસરો <ની સામે માપી શકાય તે અહ�વાલમા ં

િવ�wતૃ બેઝલાઈન ડ�ટા છે. [A�rઆુર" 12, 2012ની તાર"ખનો ઈ-મેઈલ] 

RMEIA અને MEIA ઉપરાતં, CAOએ બૉ'બ ે નેચરલ �હ�o" સોસાયટ" (BNHS) �ારા કરવામા ં

આવેલ અને CGPL �ારા કરવામા ંઆવેલ તટ"ય �વિવિવધતા આકારણીના 2010ના ?કાશનને 

નxધે છે. આ અ�યાસના હ�wઓુ �િવક િવિવધતાના સસંાધનોને માપદંડ તર"ક� �થાિપત કરવા 

માટ�ના હતા ં<થી UMPPની �થાપનાની ભાિવ અસરોની ચોકસાઈqવૂ,ક આકારણી કર" શકાય. આ 

અ�યાસની િવષયવ�w ુMEIAમા ં?ા(ત કરવામા ંઆવેલ અને પોતાની qરૂતી ચીવટના ભાગ\પે 
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IFC �ારા સમીBા કરવામા ંઆવેલ િવષયવ�wથુી ઘણી અલગ પડ� છે. ખાસ કર"ને, CAO નીચેની 

બાબતો નxધે છે: 

• "આવા મોટા �ક�લના વીજળ" એકમો" "મા2 સા=�ુOક �િવક િવિવધતાના <ને�ટક સસંાધનો 

જ નહ� પરંw ુ માછ"માર" <વી તટ"ય વ�તીના િનયિમત આ6િવકાના આચરણોને પણ 

બદલતા ંહોવા" તર"ક� વણ,વવામા ંઆવે છે (પાન 1). 

• ¯તરભરતી મ·Fોવ િવ�તાર "અગaયના આવાસો પૈક"ના એક"�ુ ં િનમા,ણ કરતો હોવા 

તર"ક� વણ,વવામા ંઆવે છે "કારણ ક� તે ઘણી ?Aિતઓને આ�ય આપે છે અને તેમના 

?જનન અને ખોરાક માટ� જ\ર" યો�ય g�થિતઓ qરૂ" પાડ� છે" (પાન 8). અ�યાસ "સમF 

અ�યાસ િવ�તારમા ં આ Bે2�ુ ં િનમા,ણ કરતા અગaયના �થાનો"ની ઓળખ કર� છે. 

મ·Fોવની વ�તી Hંુ�ઠત થઈ હોવા�ુ ં જોવામા ંઆUrુ ં છે અને તે રોપાઓની ઉMચ ઘનતા 

ધરાવે છે. 

• િવખરાયેલા મ·Fોવ અને નાના "ઘન મ·Fોવ પૅચ"નો મહaવqણૂ, િવ�તાર મોઢવા ખાડ"મા ં

ઓળખવામા ંઆUયો છે < આઉટલેટ ચેનલ વેઈરની પિ�મે આશર� 1 �કમી Wૂર છે (પાન 

9).34 આકારણીમા ંવG ુતારણ એtુ ંઆUrુ ંછે ક� આઉટફૉલ ચેનલમાથંી આવwુ ંµ ૂફંાÐં પાણી 

"મ·Fોવના રોપાઓને તેમજ આ િનવાસને ટકાવતી 6વ0�ૃnટને અસર કર" શક� છે." 

• આકારણી આ ?Aિતઓની સ=¹ૃ�મા ંતેમજ મોk�ુકાની ઘનતામા ંસીઝનલ ફ�રફારો નxધે છે, 

<મા ંપાણીના તાપમાન સૌથી ઓછા હતા ંaયાર� ?Aિતની મહuમ સ=¹ૃ� જોવા મળ" હતી 

અને ઉનાળામા ં સૌથી ઓછ" સ=¹ૃ� જોવા મળ" હતી. આ સજંોગોમા ં અ�યાસમા ં માkમૂ 

પડ�ુ ં છે ક� ગરમ દ�રયાઈ પાણી છોડવાથી "મોk�ુકા સ�હતના મોટાભાગના 

અqnૃઠવશંીઓની વ�તીને અસર થઈ શક� છે" (પાન 15). 

• ઉ!લખે કયા, ?માણ,ે આકારણી અસલામત ઑKલવ �રડલી કાચબા (Kલિપડોક�Kલસ 

ઑKલવેકા) અને k(ુત?ાય લીલા કાચબા (ક�લોિનયા િમડાસ)ના અહ�વાલો પણ નxધે છે 

<મા ં 43 માળાઓ 2006ના અ�યાસમા ં આઉટફૉલ ચેનલના અસરના િવ�તારમા ં

ઓળખવામા ંઆUયા છે. 

                                                
34

 સવા�ગી પયા,વરણીય અસર આકારણી (CEIA) (2007, પાન 44)મા ંઆ િવ�તારમા ંમ·Fોવ�ુ ં મહaવqણૂ, 

િવ�તરણ પણ ઓળખવામા ંઆUrુ ંછે. આ સદંભ,મા ંCAO ?ો<Dટની બહાલી માટ� MoEFની જ\�રયાત નxધે 

છે ક�: "કોઈપણ ર"તે આ િવ�તારમા ં મ·Fોવનો નાશ કરવામા ં આવશે નહ�" 

[http://www.tatapower.com/cgpl-mundra/pdf/CGPL-25-4-2007.pdf]  
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BHNS અ�યાસ પર�ુ ં કાય, ^ુલાઈ 2008મા ં શ\ થrુ ં હોવા છતા ં (MEIA ફ�±આુર" 2009ના 

સમાપન પહ�લા)ં MEIA ?�sયાનો BHNS અ�યાસ સાથે સમ�વય થયો હતો તેtુ ંકોઈ Kચ� નથી. 

વGમુા ં િનર"Bણના અહ�વાલોમા ંઉ!લખે કરવામા ંઆUયો હોવા છતા ંCAOને એtુ ંકોઈ Kચ� મÁrુ ં

નથી ક� IFC BHNS અ�યાસના તારણો Zગેના પોતાના ?િતસાદ બાબતે Fાહક સાથે િવ�wતૃ 

ચચા,ઓમા ં?tuૃ થયા છે (^ુઓ નીચ ે=;ુાઓ E-G હ�ઠળની વG ુચચા,). 

2010ના BNHS અ�યાસ�ુ ંસકારાaમક પ�રણામ એ CGPLએ BNHSને કરવા માટ� સxપેલો દ�રયાઈ 

કાચબાનો અ�વુત� મોડ�KલXગ ?ો<Dટ હતો. આ ?ો<Dટ Zગેનો અહ�વાલ ઑગ�ટ 2011મા ં

આપવામા ંઆUયો હતો. IFC �ારા CAOને સમAવવામા ંઆUયા ?માણે આ અ�યાસ 0િુનિ�ત કર� 

છે ક� "મોઢવા-માડંવી કાઠંા પર કાચબાઓના Ñટાછવાયા માળા જોવામા ં આUયા છે" અને 

"કાચબાની સભંિવત માળાની જ�યાઓ થમ,લ (!rમુથી Wૂર છે." જો ક�, અ�યાસમા ંનીચેના ઓછા ં

?ોaસાહક તારણોનો પણ સમાવેશ થાય છે: (એ)"CGPLની આઉટફૉલ ચેનલમાથંી સામા�ય 

દ�રયાઈ પાણી કરતા ંવધાર� હોય તે અ�યાસ �થાન ખાતે ર�તીના Òવૂા પર અસર કર" શક� છે" 

(પાન 20) <નાથી  (સમાન Àોતમાથંી.). CAO એ પણ નxધે છે ક� BNHS અ�યાસમા ં શીષ,ક 

"નDશા 4 (CGPL �ારા qરૂો પાડવામા ંઆવેલ) હ�ઠળ એક નDશાનો સમાવેશ કરવામા ંઆUયો હતો. 

આઉટફૉલ ચેનલમાથંી થમ,લ િવસ�ન માટ� સૌથી ખરાબ ક�સ�ુ ં O�ય" (પાન 21) અને તેમના 

અ�યાસની તૈયાર"મા ંBNHS �ારા <ના પર આધાર રાખવામા ંઆUયો છે તે HR વૉKલXગફૉડ, �ારા 

બનાવવામા ંઆવેલા CGPL આઉટફૉલ (લાટંના થમ,લ િવસ�નની મહuમ હદને મહaવqણૂ, ર"તે 

નજરZદાજ કર� છે. આખર�, CAO નxધે છે ક� BNHS અ�યાસ �થાન પિ�મે આવેkુ ં છે અને 

ફ�રયાદ"ઓ �ારા દ�રયાઈ કાચબાના માળાના િવ�તાર તર"ક� ઓળખવામા ંઆવેલા િવ�તાર કરતા ં

આઉટફૉલ ચેનલથી ઘpુ ંWૂર છે. 
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નDશો 2: ફ�રયાદ"ઓ �ારા ઓળખવામા ંઆવેલા સા=�ુOક પયા,વરણના પાસાઓં HR વૉKલXગફૉડ, �ારા ધારણા કયા, ?માણે 1 અને 3 �ડFી સે�ટ"Fેડ પર 

CGPL થમ,લ (!rમુની મહuમ હદ પર આMછા�દત થયા હતા.ં 
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તારણો: 

CGPL ?ો<Dટ�ુ ં IFC �ારા દ�તાવે6કરણ �વીકાર� છે ક� "જો તે�ુ ંસાર" ર"તે િનયમન ન થાય ક� 

શમન ન કરવામા ંઆવે તો સભંિવતપણ ેમહaવqણૂ, સામા6ક અને પયા,વરણીય જોખમો" હતા ં

<મા ં"HKૂલXગ િસ�ટમની પસદંગીની પયા,(તતા, દ�રયાઈ પાણી મોટા ?માણમા ંલેવા�ુ ં?માણ અને 

સા=�ુOક પયા,વરણ/માછ"માર" પર તેની અસરો"નો પણ સમાવેશ થાય છે [PDS મં̂ ૂર" (માચ, 

2008)]. ?ો<Dટની ?Hૃિત અને આ જોખમોની IFC �ારા ઓળખને �યાનમા ંલેતા, CAOને માkમૂ 

પડ�ુ ં છે ક� સા=�ુOક અસર િવશે IFCની E&S સમીBાએ િનરંતરતા નીિતમા ં �થાિપત ચીવટની 

qરૂતી જ\�રયાતોને qણૂ, કર" ન હતી. ખાસ કર"ને, CAOને લાગ ે છે ક� IFCની E&S સમીBા 

"?ો<Dટની ?Hૃિત અને �ક�લ ?માણે યો�ય ન હતી" અથવા "જોખમ સાથે સમ?માણમા ંન હતી" 

(ફકરો.13). 

પ�રણામે, CAOને માkમૂ પડ�ુ ં છે ક� નીચેની બાબતો માટ�ની મહaવની તકો �કૂ" જવાઈ હતી: (એ) 

અસરF�ત િવ�તારના સા=�ુOક પયા,વરણ પર વG ુિવ�wતૃ બેઝલાઈન મા�હતીની િવનતંી કરવી; (બી) 

�ડઝાઈનની િવચારણાઓ અને Fાહક �ારા E&Sની િનયમન Uયવ�થામા ં?ો<Dટની સભંિવત સા=�ુOક 

(અને સબંિંધત સામા6ક) અસરોના વG ુ �ડા િવ�લષેણનો સમાવેશ કરવો; અને (સી) પયા,(ત 

સા=�ુOક અસરની દ�ખર�ખને મદદ મળે તે માટ� માળ�ુ ંિવકસાવtુ ં(ખાસ કર"ને, દ�ખર�ખ ક� < સા=�ુOક 

પયા,વરણ Fાહ"મા ંમોટા ફ�રફારોને વટાવી જતી હોય). IFCની qરૂતી ચીવટ િવશેની આ KચXતાઓ 

PS6ના ઉપયોગ સાથેના સબંધંમા ંવG ુ=;ુાઓને જ�મ આપે છે -  ખાસ કર"ને, "ચોfસ �હ�સેદારો 

�ારા �િવક િવિવધતા સાથે જોડાયેલા ચલાયમાન =!ૂયો" તેમજ "પયા,વરણ સેવાઓ પરની 

અસરો" (ફકરો. 4). 

વG ુચોfસ ર"તે, CAOને માkમૂ પડ�ુ ં છે ક� IFCએ પોતાને એ વાતની qરૂતી ખાતર" ન આપી 

હતી ક� દ�રયાઈ પાણીના આઉટફૉલમાથંી થમ,લ (!rમુ િમgDસËગ ઝોનની ધાર પર ?ાસKંગક 3 �ડFી 

સે�!શયસના માપદંડ�ુ ં અ�પુાલન કરશે (IFC સામા�ય EHS માગ,દિશ�કાઓ 2007, પાન 25). 

સા=�ુOક EIAs અથવા aયારબાદ કોઈ િમgDસËગ ઝોનને Uયા�યાિયત કરવામા ંઆUયો ન હતો; આમ 

અ�પુાલનને દશા,વી ન શકાય.  CGPLની આઉટફૉલ ચેનલમાથંી થમ,લ (!rમુ ખાડ" અને 

આસપાસના નદ"=ખુના છ"છરા પાણીમા ં  અ=કુ �કલોમીટરના Zતર 0ધુી િવ�તરશે તેવી ધારણાઓ 

પયા,વરણીય અસરના મહaવqણૂ, જોખમો સાથે�ુ ં અqરૂw ુ ં િમ�ણ/HKૂલXગ 0ચૂવે છે. એવા દાવાઓને 

કારણે આ જોખમો વધે છે ક� (!rમુ પયા,વરણના ઘટકો સાથે િમ� થશે < ફ�રયાદ"ઓ પોતાની 

આ6િવકા માટ� મહaવના હોવા પર ભાર =કૂ� છે. 
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CAO IFCના એવા અKભ?ાયને નxધે છે ક� "TCE35 અને NIO36 �ારા RMEIA, CEIA અને MEIAમા ં

qરૂ" પાડવામા ંઆવેલી મા�હતી�ુ ં �તર 0Kૂચત િનણ,ય લેવા માટ� qરૂતા માનવામા ંઆવતા હતા 

અને િનnણાતં સગંઠનો �ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલા તમામ 2ણેય આકારણી દ�તાવેજોએ �પnટ 

ખાતર" qરૂ" પાડ" હતી ક� ?ો<Dટના કારણે સા=�ુOક પયા,વરણ અને માછ"માર સ=દુાયોની 

આ6િવકા પર કોઈ મહaવqણૂ, િવપર"ત અસર થાય તેવી અપેBા નથી."37 CAO IFCના એવા 

અKભ?ાયને પણ નxધે છે ક� "RMEIA અને તેમા ં qરૂા પાડવામા ંઆવેલા અKભ?ાય�ુ ં =!ૂયાકંન 

કરવામા ં IFC એ �વીકાર કય� હતો ક� NIOઓનો અKભ?ાય કMછની ખાડ"મા ં 17થી વG ુ વષ,ના 

અ�યાસની નીપજ છે <મા ં 30થી વG ુ અ�યાસોનો સમાવેશ થાય છે <મા ં =ુOંા �કનારાના 7 

અ�યાસનો સમાવેશ થાય છે."38 

આ અKભ?ાયો માટ� 2ણ =;ુાઓ પર ?િતસાદ જ\ર" છે. ?થમ, કોઈપણ ટાકં�લી આકારણીઓ 

કોઈપણ િવગતમા ં ફ�રયાદ" માછ"માર સ=દુાયોની આ6િવકાઓ સાથે ?tuૃ થતી નથી અથવા 

PS6ની �હ�સેદાર સમાવેિશતા જ\�રયાતોને qણૂ, કરતી નથી (ફકરો.4). એવો �વીકાર કરવામા ંઆવે 

છે ક� "�થાિનક માછ"માર સ=દુાય �ારા સામા�ય ર"તે �Î�ટ અને અ�ય �થાિનક Aળ"ઓનો ઉપયોગ 

થાય છે (આમ.)" (MEIA, પાન 64), આ સ=દુાયોની આ6િવકા Zગે MEIAમા ં વG ુ

દ�તાવે6કરણ થrુ ંનથી.RMEIA અને MEIAના તારણો મોટા પાયાના Uયાપાર" માછ"માર કાય� 

પર �યાન ક���Oત કર� છે < �કનારાથી Wૂર કરવામા ંઆવે છે. પ�રણામે એવો િનnકષ, આવે છે ક� 

માછ"માર" પર ?ો<Dટની અસર "ન6વી અને Kબનપ�રણામગામી" હોવાની સભંાવના છે (પાન 

87) lયાર� સાથે સાથે એવી પણ ધારણા છે ક� વન�પિત માટ� �થાિનક (lયા ંફ�રયાદ"ઓ માછલી 

પર ભાર =કૂ� છે) હોય તેવા કાઠંાના િવ�તારના સા=�ુOક પયા,વરણ પર બાધંકામ અને ઑપર�શન 

દરિમયાન નકારાaમક અસર પડશે (પાન 59-60 અને 86-87). સામા6ક આિથ�ક આકારણીમાનંા ં

િનવેદનો ક� < CEIA (2007)મા ંઉમેરવામા ંઆUયા હતા "માછ"માર લોકોની આ6િવકા પર અસર 

પડશે નહ�" (પાન 41) એ સમાન ર"તે: (એ) ફ�રયાદ" માછ"માર સ=દુાયોની આ6િવકાના 

િવ�લેષણ �ારા સમિથ�ત નથી; અને (બી) એવી ધારણા પર ઊભા છે ક� "�ડસલાઈનેશન (લાટં અને 

HKૂલXગ િસ�ટમમાથંી ?�sયા કર�લ એ�kઅુ�ટનો િનકાલ �થાિનક પયા,વરણ અને સા=�ુOક 6વન પર 

                                                
35

 TCE ક�સ�!ટËગ એ��જિનયસ, Kલ (ટાટા સ=હૂના સ�ય)એ CEIA (2007) કર" હતી. 
36

 નેશનલ ઈ���ટટªટુ ઑફ ઓશનોFાફ"એ RMEIA (2007) અને MEIA (2009) કય� હતો. 
37

 CAO ઑ�ડટ અહ�વાલ પર IFCની �ટ(પણીઓ (2013). 

38
 સમાન Àોતમાથંી. 
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કોઈ અસર કરશે નહ�, જો યો�ય ર"તે રચના કરવામા ંઆવેલા આઉટફૉલ માળખાઓમાથંી તેનો 

�ડા સ=Oુમા ંિનકાલ કરવામા ંઆવે" (સમાન Àોતમાથંી.). 

બી^ુ ંએ ક�, IFC એ <ના પર આધાર રા�યો હતો એ અસરની આકારણીઓ કરનાર સગંઠનો િવશેની 

KચXતાઓ CAO નxધે છે. ટાટા ક�સ�!ટËગના ઈજનેરો (TCE) ક� < CEIAના લેખક છે તેઓ ટાટા 

પાવરની <મ ટાટા સ=હૂનો ભાગ છે < CGPLના માKલક છે. આનાથી એવો ક�સ નબળો પડ" Aય 

છે ક� CEIA એ PS1ના હ�wઓુ માટ�ની બા| િનnણાતં આકારણી હતી (ફકરો.7).CGPLની ન6ક 

MPSEZ માટ�ના સ�હત, ભારતમા ં મોટા માળખાક"ય ?ો<DEસમા ં સા=�ુOક EIAsના સચંાલનમા ં

NIOના અ�ભુવને �વીકારવા દરિમયાન CAO =ુOંા િવ�તાર અને અ�ય2 NIOના સા=�ુOક અસર 

કાય,ની તીÂતા િવશે િસિવલ સોસાયટ"ની KચXતાઓને પણ નxધે છે.39 

2ી^ુ ંએ ક� CAOને લાગે છે ક� IFCએ <નો �વીકાર કય� હતો તેની સાથે સમ?ામણ હોય તેવી 

સમીBા કયા, િવના તેના Fાહકની અસરની આકારણીઓના તારણોને �વીકારવા�ુ ંવલણ દશા,વતી 

IFCની g�થિતમા ં?ો<Dટમાથંી ઉદભવતા સા=�ુOક પયા,વરણને મહaવqણૂ, જોખમો હતા.ં   CAOને 

લાગ ેછે ક� સqંણૂ, સમીBાએ િવિવધ સા=�ુOક અસર આકારણીમા ંવG ુ�પnટ તારણો માટ� સાKબતી\પ 

અને પ�િuસરના આધાર Zગે ?�ો ઊભા કયા, હોત, < બનેં ?ો<Dટની સા=�ુOક અસરો અને 

ફ�રયાદ"ઓની આ6િવકા પર તેની અસરો સાથેના સબંધંમા ંછે. CAOને લાગ ેછે ક� આવી સમીBાએ 

પણ સા=�ુOક પયા,વરણ અને E&S અસર નf" કરવાની તેમની પયા,(તતા પર દ�ખર�ખ રાખવા 

માટ�ની બેઝલાઈન અને ?�તાિવત માળખા Zગે ?�ો ઊભા કયા, હોત. 

=;ુો એ4. હવામા ંઉaસ�નો 

ફ�રયાદ"ઓ ભારqવૂક જણાવે છે ક� કોલસાની રાખ/Gળૂ �ારા તેમની માછલી 0કૂવણીની ?tિૃuઓ 

પર અસર પડ� છે <નાથી પેદાશની બAર યો�યતા ઓછ" થાય છે. તેઓ છાપરા પર તથા lયાર� 

રા2ે બહાર 0ઈૂ Aય aયાર� ગામવાસીઓના શર"ર પર કોલસાની રાખ/Gળૂ નxધે છે. ફ�રયાદ"ઓને 

KચXતા છે ક� ભાર� પવનથી રાખના તળાવમાથંી રાખ ઊડ" શક� છે અને વG ુCGPL એકમો ઊભા 

                                                
39 ઓ�ર�સામા ં પારદ"પ પાસે POSCO બદંર માટ� MEIA િવશે, ^ુઓ પયા,વરણીય કા�નૂ ગઠબધંન 

િવ/Uયાપી, ઓ�ર�સામા ં પારાદ"પ પાસે જટાધરમોહન ખાડ" ખાતે ક��(ટવ માઈનોર બદંરના િનમા,ણ માટ� 

ઝડપી સા=�ુOક પયા,વરણીય અસર આકારણી (RMEIA)�ુ ં =!ૂયાકંન (એિ?લ 2007); અને િવÊાન અને 

પયા,વરણ ક��O, પો�કો ક��(ટવ બદંરના EIA અહ�વાલનો િવ�લેષણ અહ�વાલ (તાર"ખ િવના�ુ)ં. MPSEZ માટ� 

MEIA માટ� ^ુઓ: માનશી આશર, કઈ ર"તે =ુOંા ભારત�ુ ંરોટરડ�મ બ�rુ ં(�ડસે'બર 2008); અને �ફશમાક, . 

2010. કMછ તટ - લોકો, પયા,વરણ અને આ6િવકાઓ. 
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થવાની સાથે આ સમ�યાઓમા ં વધારો થશે. ફ�રયાદ"ઓએ કોલસાની રાખની હાજર"ને કારણ ે

�કરણોaસKગÓતામા ંવધારાના સભંિવત સસંગ,મા ંઆવવા િવશેની KચXતાઓ પણ જણાવી છે. 

ભારતીય કોલસા સચંાKલત પાવર (લાટંમાથંી થwુ ં ?Wૂષણ, ખાસ કર"ને ઝીણા રજકણો (PM10) 

અને નાઈoોજનના ઑDસાઈડ (NOx) અને સ!ફરના ઑDસાઈડ (SOx) એ તા<તરમા ંફ�રયાદ"ઓ 

�ારા CAOને 0?ુત કરવામા ંઆવેલ Kબનસરકાર" સગંઠન (NGO)ના અહ�વાલનો િવષય હતો.40 

અહ�વાલમા ંભારત ફરતેના મોટા પાવર (લાટંમાથંી ?Wૂષકોના િવસ�ન (CGPL અને અદાણી (લાટં 

સ�હત)નો Zદાજ લગાવવામા ંઆUયો છે અને મરણશીલતા તથા રોKગnઠતા પર સભંિવત અસરોનો 

Zદાજ લગાવવા માટ� વ�તીઓ પરના પ�રણામોને ¯કવામા ં આUયા છે. અહ�વાલમા ં ?Wૂષણ 

સબંિંધત અકાળ =aૃr,ુ /સન ત2ં પરની અસરો મયા,�દત કામકાજના �દવસોમાથંી ઉદભવતા 

�વા��યના મહaવqણૂ, ખચા,ઓનો આરોપ =કૂવામા ંઆUયો છે <મા ંJજુરાતમા ંCGPL અને અદાણી 

પાવર (લાટંની આસપાસના િવ�તારમા ંવષ, દ"ઠ થતા ં100-120 મોતનો પણ સમાવેશ થાય છે.41 

CAOને ફ�રયાદ"ઓ �ારા તા<તરમા ં0?ુત કરવામા ંઆવેલો એકદમ તાજો અહ�વાલ દાવો કર� છે 

ક� CGPL અને અદાણી પાવર (લાટંના િવ�તારમા ંઆવેલા ગામોમા ં છે!લા ંબ ેવષ,મા ંબાળકોના 

/સન સબંિંધત રોગોમા ંઆશર� 20%નો વધારો થયો છે.42 

આ ગણ2ીઓ Zગે CAOએ ચોfસ તારણો આધા�રત તારણો કયા, નથી, aયાર� એ બાબત ચોfસ 

છે ક� કોલસાથી સચંાKલત પાવર �ટ�શનમાથંી બહાર આવતા ?Wૂષકોના વG ુસસંગ,મા ંઆવવાને 

પ�રણામે /સનની g�થિતઓની વG ુઘટનાઓ થાય છે < અકાળ =aૃr ુતરફ દોર" જઈ શક� છે. આ 

અસરો ગર"બ વ�તીઓમા ંવધાર� ?માણમા ંથતી હોય છે lયા ંઆવો સસંગ, વધાર� થાય છે (કારણ 

ક� તેઓ ઘરની બહાર વG ુસમય વીતાવે છે) અને આહાર સબંિંધત તાણને કારણે તેમ�ુ ં �વા��ય 

વધાર� નબÐં હોઈ શક� છે.   

                                                
40

 સરંBણ એDશન o�ટ (2013), કોલસો માર� છે: ભારતના ંસૌથી ગદંા ઊA, Àોત �ારા થયેલા =aૃr ુઅને 

રોગ�ુ ં =!ૂયાકંન < અહ� ઉપલ¥ધ છે cat.org.in/files/reports/Coal%20Kills%20-

%20An%20Assessment%20of%20Death%20and%20Disease%20caused%20by%20India's%20
Dirtiest%20Energy%20Source.pdf 
41

 અહ�વાલમા ં અસરF�ત વ�તીઓમાથંી બµુમતી લોકો qવૂ�ય ભારત અને �દ!હ"ની આસપાસના છે તેtુ ં

ઓળખવામા ં આUrુ ં છે - Jજુરાત નહ�, ક� lયા ં િવ�લેષણ કરવામા ં આવેલા સાત િવ�તારોમા ં સાવ,જિનક 

�વા��ય ભાર સૌથી ઓછો છે. 
42

 કોલસાથી મળતી વીજળ"નો વધતો જતો માનવ ખચ,, 'વીજળ"ની સાચી �કXમત'નો qરૂક અહ�વાલ (^ુલાઈ 
2013). 
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હવાની Jણુવuાના =;ુા સાથેના સબંધંમા ંPS3ની જોગવાઈ છે ક� lયા ં "યજમાન દ�શોના િનયમો 

EHS માગ,દિશ�કાઓમા ંર^ૂ કર�લા �તરો અને ઉપાયોથી અલગ પડતા ંહોય aયા,ં Fાહકો એ ?ા(ત 

કરશે ક� વG ુસ�ત હોય." તેમ છતા ં"?ો<Dટ માટ�ના ચોfસ હ�wઓુને જોતા"ં અપવાદો શj છે. 

આવા �ક�સાઓમા ંFાહક "કોઈપણ ?�તાિવત િવક!પો માટ� q�ંુૂ અને િવ�wતૃ કારણ q�ંુૂ પાડ�" તે 

જ\ર" છે. જો ક�, IFCની પયા,વરણીય અને સામા6ક સમીBા સાર (ESRS)મા ં�થાિપત કયા, ?માણ ે

CGPL િવ/ બે�ક સ=હૂના થમ,લ પાવરમા ં �થાિપત ઉaસ�નના ધોરણોને qણૂ, કર� તેવી અપેBા 

હતી: નવા (લાટં માટ�ની માગ,દિશ�કા (?Wૂષણ અટકાવ અને ના�દૂ"ની હ��ડ�કુ) (1998) અને 

સામા�ય પયા,વરણીય �વા��ય અને સલામતી (EHS) માગ,દિશ�કાઓ (2007), કોઈપણ અપવાદો 

નx�યા િસવાય. IFCની લોન સમ^ૂતીમા ંઆને 0િુનિ�ત કરવામા ંઆUrુ ંછે < અપવાદો qરૂા પાડÆા 

િવના આ માગ,દિશ�કાઓના બનેં સ=હૂોને કરારબ� "પયા,વરણીય અને સામા6ક જ\�રયાતો," 

તર"ક� �થાિપત કર� છે. 

સવા�ગી પયા,વરણીય અસર આકારણી (CEIA) (2007)ના ભાગ\પે ?ો<Dટના ઉaસ�નને મોડ�લ 

કરવામા ં આUયા હતા.ં qરૂક પયા,વરણીય અસર આકારણી (SEIA) (2007)મા ં સમાવેશ કરવામા ં

આવેલી હવાની Jણુવuા પર પડોશી અદાણી પાવર (લાટંના ?ો<Dટ અને ફ�ઝ વનની સચંયી 

અસરોના િવ�લેષણને સમાવવામા ં આUrુ ં હw ુ.ં43 ?�તાિવત ?ો<Dટ �થાન અને તેની ન6કના 

ગામોમા ંઆસપાસની હવાની Jણુવuાની સાOંતા (માચ, 2006થી ફ�±આુર" 2007) "સાર"" તર"ક� 

વણ,વવામા ં આવી હતી અને પ�રણામગામી ?Wૂષણના �તરો ભારતના રાno"ય Uયાપક હવા 

Jણુવuા ધોરણો (NAAQS) (SEIA, પાન 9)ની Zદર હોવાનો Zદાજ છે. રાખ/Gળૂ િનય2ંણના 

પગલાઓંમા ં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: �ડઝાઈન કયા, ?માણે 275 મીટર �ચા �ટ�Dસ; બધં 

ક�વેયર બે!ટ (મોટ�ભાગે)મા ં જમીનના �તર� કોલસા�ુ ં વહન; ઉડતી રાખ�ુ ં િનયમન, વહન અને 

સFંહ કરવા માટ� બધં ?ણાલી; રાખના તળાવમા ંનીચેની રાખનો �લર" oા�સપોટ, અને સFંહ; Gળૂ 

એક2ીકરણ/દમન માટ�ની જોગવાઈ; કોલ ક�વેયરની લબંાઈમા ંભૌિતક બે�રયર (બૉડ,) �થાિપત 

કરવા માટ�ની વધારાની યોજનાઓ; કોલ યાડ, ખાતે 9 મીટર �ચા િવ�ડ બે�રયર�ુ ંબાધંકામ; Gળૂને 

દબાવી દ�તા ઉપકરણોનો ઉપયોગ અને "રજકણો�ુ ંઉaસ�ન 50 િમFા/એનએમ3 0ધુી મયા,�દત 

રહ� તે 0િુનિ�ત કરવા માટ� �ડઝાઈન કર�લ" ESP (ઈલેDoો�ટ��ટક ?ેિસિપટ�ટર) (SEIA પાન 8).  

સ!ફરના ઑDસાઈડના ઉaસ�નો સાથેના સબંધંમા ં િવચારણા એ IFCની E&S સમીBા�ુ ંક��O હw ુ.ં 

સ!ફરના ઑDસાઈડ (SOx)ના ઉaસ�નો બળતણમા ંસ!ફરના ?માણ સાથે ?aયBપણ ેસબંિંધત છે.  

                                                
43

 સચંયી અસરની આકારણી સાથે સબંિંધત =;ુાઓની િવ�wતૃ ચચા, માટ�, ^ુઓ =;ુો H. 
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બળતણ (કોલસા)મા ં મોટાભાગ�ુ ં સ!ફર �ટ�Dસમાથંી ઉaસજ�ત થાય છે.  તેમા�ુ ં ક�ટkુકં રાખમા ં

પ�રણમશે. સ!ફર ડાયોDસાઈડ (SO2)ના ઉaસ�ન પર અને (લાટંમાથંી સ!ફરના Hુલ ઉaસ�ન 

(�દવસ દ"ઠ 500 ટન) Zગે IFCની માગ,દિશ�કાઓને qણૂ, કરવા માટ� =ળૂ ?�તાિવત (1 ટકા) 

કરતા ં ઓ  ં સ!ફર�ુ ં ?માણ (0.6 ટકા સ!ફર) ધરાUતા કોલસાની પસદંગી કરવા માટ� IFC 

CGPLને માગ,દશ,ન આપી શ¬ુ ંહw ુ.ં  ઓ  ંસ!ફર ધરાવતો કોલસો સામા�ય ર"તે વG ુમxઘો હોય 

છે તેથી CGPLએ (લાટં લેઆઉટ એવી ર"તે બનાUયો છે <થી જો જ\ર પડ� તો દહન બાદ સ!ફર 

Wૂર કરવાની ટ�કનોલો6 (<મ ક� �k ુગેસ �ડસ!ફરાઈઝેશન, FGD)નો ઉમેરો કર" શકાય (એટલે ક� 

જો વG ુ સ!ફર ધરાવતો કોલસો આિથ�ક ર"તે પસદંગીપા2 બને અને ઉaસ�ન અગાઉ �ટ�કના 

વાrઓુમાથંી સ!ફર Wૂર કરtુ ં જ પડ� તેમ હોય તો).  નાઈoોજનના ઑDસાઈડના ઉaસ�નને 

ઘટાડવા માટ� યો�ય દહન ટ�કનોલો6 પસદં કરવામા ં આવી હતી (NOx, =�ુયaવે નાઈ�oક 

ઓDસાઈડ, NO, અને નાઈoોજન ડાયોDસાઈડ, NO2) ઉપરોDત એ સારા આચરણને ર^ૂ કર� છે. 

CEIA (2007)એ SO2, PM10 (10µmનો સર�રાશ એરોડાયનેિમક Uયાસ ધરાવતા ં રજકણ) અને 

NO2ની માપેલી (2006/07) સાOંતાઓને ભારતીય NAAQSs સાથે સરખાવી હતી અને એક 

વખત CGPL સqંણૂ,પણ ેસચંાKલત થયા બાદ પ�રણામગામી સાOંતાઓનો Zદાજ પણ કાઢÌો હતો. 

પ�રણામોને સાOંતાઓની \પર�ખાના આલખે તર"ક� અને (લાટંની આસપાસ આઠ Fા'ય �થાનો 

માટ�ના પ�રણામોના કોnટક તર"ક� ર^ૂ કરવામા ંઆવે છે. સીઝનલ અને વાિષ�ક પ�રણામો નxધવામા ં

આવે છે. ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવનારા કોલસામા ંસ!ફર�ુ ં?માણ 1 ટકામાથંી ઘટ"ને 0.6 ટકા થશે 

તેવી ધારણાઓ સાથે આ પ�રણામોને SEIA (2007)મા ંઅપડ�ટ કરવામા ંઆUયા હતા.ં તેમ છતા,ં 

lયા ંCGPLમાથંી પ�રણમwુ ંવધwુ ં?Wૂષણ ?વત,માન ?Wૂષકોની સાOંતાઓ કરતા ંઘpુ ંવધાર� છે 

તેવા ગામો છે. દ�સલપરમા ં24 કલાકની સર�રાશ SO2 સાOંતા 15.4µg/m3થી વધીને 42.1µg/m3 

(SEIA, કોnટક 2a) <ટલો વધારો અ�ભુવે તેવો Zદાજ છે. બધી પ�રણામગામી સાOંતાઓ સબંિંધત 

NAAQSની નીચ ેહોવા�ુ ંજણાવવામા ંઆUrુ ંછે aયાર� Zદા6ત અસરોની તીÂતા વધાર� છે.  

t¹ૃ�સબંિંધત અસરો ક� < CGPL PM10 ઉaસ�નોમાથંી પ�રણમે છે તે SO2 અને NOxના 

ઉaસ�નોની Zદા6ત અસરો કરતા ંનાની છે. આ અસરો મા2 �ટ�Dસમાથંી થતા ઉaસ�નો સાથે જ 

સબંિંધત છે અને જમીન આધા�રત કોલસા અને રાખના િનયમનના કાય�માથંી થતા ંઉaસ�નો માટ� 

તે જવાબદાર નથી. MASSની ફ�રયાદ સાથેના સબંધંમા ં CAO નxધે છે ક� SO2 (SEIA, આHૃિત 

2a)ની t¹ૃ� સબંિંધત 24 કલાક મહuમ જમીન �તર સાOંતાનો આલેખ 2ાગડ" અને કોટડ" બદંરો 

પર CGPLની દKBણ ેઅને દKBણ પિ�મે એરશેડ પર મહaવqણૂ, Zદા6ત t¹ૃ� સબંિંધત અસરના 

િવ�તારને દશા,વે છે, <�ુ ંઅહ�વાલમા ંખાસ િવ�લેષણ કરવામા ંઆUrુ ંનથી. 
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CAO નxધે છે ક� ઉMચ PM સાOંતાઓ થોડાકં સમય માટ� સાઈટ ખાતે અને તેની આસપાસ �પnટ 

દ�ખાય છે. CEIA (ફકરાઓ 33-41) (લાટંના 10 �કલોમીટરની Zદર આઠ દ�ખર�ખ �ટ�શનો ખાતે 

માપવામા ં આવેલી Uયાપક હવાની Jણુવuા નxધે છે. ન=નૂાઓ (24 કલાકની સર�રાશ) માચ, 

2006થી ફ�±આુર" 2007 0ધુીમા ંલેવામા ંઆUયા હતા.ં આ સમયગાળા માટ� તમામ આઠ દ�ખર�ખ 

�ટ�શનની સર�રાશ તર"ક� /ાસમા ં જઈ શક� તેવા રજકણો (RPM) (PM10ને સમકB)ની Uયાપક 

સાOંતા 67.9 µg/m3 <ટલી નxધાઈ હતી.  

આ ઉપાય NAAQSના 100 µg/m3ના 24 કલાકના ધોરણ કરતા ંનીચ ેહોવા દરિમયાન Fામીણ 

અને રહ�ણાકં િવ�તારોમા ંRPM માટ�ના NAAQSના વાિષ�ક સર�રાશ ધોરણ 60µg/m3થી વધી ગrુ ં

હw ુ.ં 

CEIAમા ંનxધાયેલા તમામ આઠ �ટ�શન ખાતે માચ, 2006થી ફ�±આુર" 2007 0ધુી સર�રાશ RPM 

સાOંતાઓ (67.9 µg/m3) પણ વાિષ�ક સર�રાશ PM10 50µg/m3 સાOંતાને પણ અિતsમી ગઈ હતી 

< િવ/ બે�ક થમ,લ પાવર માગ,દિશ�કાઓ (1998) હ�ઠળના િવઘ�ટત એરશેડ માટ�ના આરંભનો 

સમાવેશ કર� છે.  આ જ ?માણ,ે Hુલ તરતા ં રજકણો (TSP)ની સર�રાશ Uયાપક સાOંતાઓ ક� < 

CEIA (110.5 µg/m3)મા ં નxધાઈ છે તે 80 µg/m3ની �ડFેડ�ડ એરશેડ માટ�ની થમ,લ પાવર 

માગ,દિશ�કાઓ (1998)ના વાિષ�ક સર�રાશ આરંભKબXWુથી વધી ગઈ હતી. વGમુા ં SEIA (2008) 

105.2–115.4 µg/m3ની મયા,દામા ં"વાિષ�ક સર�રાશ બેઝલાઈન SPM સાOંતા" (કોnટક (1એફ))ને 

નxધે છે. ફર"થી આ માપણીઓ �ડFેડ�ડ એરશેડ માટ�ના થમ,લ પાવર માગ,દિશ�કાઓ (1998)ના 

વાિષ�ક સર�રાશ આરંભKબXWુને વટાવી Aય છે.  

વાિષ�ક E&S દ�ખર�ખ અહ�વાલો (AMRs) CGPL �ારા IFCને 0?ુત કરવામા ંઆUયા હતા ંક� <ની 

શ\આત મે 2009મા ંથઈ હતી તેમા ંનx�rુ ંછે ક� Uયાપક હવામા ંSPM (TSP) અને RPM (PM10) 

એ બનેંના �તરો સતત રાno"ય અને IFC ધોરણોથી ઉપર ર|ા છે < ફર"થી 0ચૂવે છે ક� થમ,લ 

પાવર માગ,દિશ�કાઓ (1998) ?માણ ે?ો<Dટ એરશેડને િવઘટન પામેલો માનવો જોઈએ.44 

CGPL (લાટંની Zદર અને તેની આસપાસ િવિવધ ?Wૂષકોની Uયાપક સાOંતાઓ પર દ�ખર�ખ રાખી 

રહ" છે.  ઝીણા કણો (PM10) અને સ!ફર ડાયોDસાઈડ (SO2)ની સાOંતાઓ વેટ ક�િમકલ અને 

ઑનલાઈન ઈલેDoોિનક એનાલાઈઝસ, સ�હતની ઘણી પ�િuઓ �ારા માપવામા ં આવી રહ" છે. 

CAOએ ડ�ટા અથવા ઉપકરણની Jણુવuાની તપાસ ન કર" હતી પરંw ુઉપર ઉપરથી તે સાર" ર"તે 

                                                
44

 AMR 2009, પાન 8; AMR 2010, પાન 6; AMR 2011, પાન 6; AMR 2012, પાન 6. 
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Aળવેલ અને સચંાKલત લાગી હતી. વGમુા ં Uયાપક (PM10, NOx, SO2, ઓઝોન સ�હત) અને 

�ટ�ક (PM10, SO2, NOx) સાOંતાઓ�ુ ં �ડસ(લે બૉડ, એક ?વેશ �ાર પાસે હાજર છે અને તે 

સામા�ય જનતાને દ�ખાય છે. Aહ�રમા ંતે ડ�ટા�ુ ં?દશ,ન એ સાર" બાબત છે, જો ક� CAOએ નx�rુ ં

હw ુ ંક� થોડા ંકલાકોના સમયગાળામા ંડ�ટા બદલાયો ન હતો અને તેથી તે 6વતં કલાક દ"ઠ ડ�ટા 

ર^ૂ ન કર� તેમ બની શક� છે. 

CAOએ =�ુય પાવર �ટ�શનથી લગભગ 3 �કમી Wૂર ઑનસાઈટ રહ"શ ક�'પ/ક��ટ"ન પાસે Uયાપક 

હવા દ�ખર�ખ �ટ�શનની =લુાકાત લીધી હતી. દ�ખર�ખ 2ા�હત ?યોગશાળા �ારા હાથ ધરવામા ંઆવી 

છે અને ઉપકરણ સીલ અને લૉક કર�kુ ંછે. 2ા�હત પB �ારા ઉપકરણો�ુ ંિનયમન અને સિવ�સ થાય 

તે માટ� કરાર કરવામા ંઆUયો છે. આ પણ સારા આચરણને ર^ૂ કર� છે. 

બેઝલાઈન �થાિપત કરવાના સમયે (2006/07), આઠ ગામો ખાતે 14–17µg/m3 (મહuમ 24 

કલાક સર�રાશ) મયા,દામા ંઆઠ ગામો ખાતે SO2ની Uયાપક સાOંતાઓ નxધાઈ હતી.  તા<તરના 

પ�રણામો (અ/મેધ એ��જિનય�રXગ ઍ�ડ ક�સ!ટ�Eસ, 2012) આ =!ૂયોના લગભગ 50 ટકા પર 

સાOંતાઓ નxધે છે. NO2 માટ�ના પ�રણામો આtુ ં જ વલણ બતાવે છે.આ નxધાયેલ ઘટાડાને 

2006/07થી આ િવ�તારમા ંઔzોKગક િવકાસના �તર સાથે જોડવા�ુ ં CAOને =�ુક�લ લાગે છે. 

આવા સજંોગોમા ંCGPLના Uયાપક હવા દ�ખર�ખની �વત2ંપણ ેખરાઈ કરવામા ંઆવે તે એક સા�ંુ 

આચરણ ગણાશે. વGમુા ંહવાની Jણુવuા િવશે બદંરના રહ"શોની KચXતાઓને જોતા, બદંર પર અને 

તેની ન6ક બનેં Uયાપક કણ સાOંતાઓ અને જમા થયેલી Gળૂ માટ� િનયિમત હવા દ�ખર�ખ કરવી 

અને આ Zગે સાવ,જિનક ર"તે Aણ કરવી એ પણ સા�ંુ આચરણ રહ�શે. કોઈપણ દ�ખર�ખ ક� 

મોડ�KલXગના ?કાશમા ંસાઈટ પરના તમામ િવિવધ Gળૂ િનય2ંણ ઉપાયો (PM10, RPM, SPM, 

TSP માટ�) �યાનમા ંલેવા અને બદંર પરની અસરો ઓછ" થાય તેની ખાતર" કરવા માટ� EMPમા ં

0ધુારો કરવાનો િવચાર કરવો પણ યો�ય હોઈ શક� છે. 

થમ,લ પાવર માગ,દિશ�કાઓ (1998)ને અ�સુરતા,ં �ડFેડ�ડ એરશે+ઝમા ં500 MWe કરતા ંમોટા (લાટં 

ઑફસેટ જોગવાઈઓ લાJ ુકર� તે જ\ર" બને છે <થી 0િુનિ�ત કર" શકાય ક� રજકણો અથવા સ!ફર 

ડાયોDસાઈડના Hુલ ઉaસ�નોમા ંકોઈ ચો�ખો વધારો ન થાય (પાન 417).   

વત,માન Kચ�ો એવા છે ક� CGPL �ટ�ક ઉaસ�નો ધોરણોની Zદર છે અને કંપની ક�વેયર બે!ટ, 

કોલસાના જ�થા અને રાખના તળાવમાથંી Ñપા ઉaસ�નોને મયા,�દત કરવા માટ� સમંત થયેલા 

પગલાઓં લઈ રહ" છે.45 બી6 તરફ, Uયાપક PM10 સાOંતાઓ CEIA કયા, બાદ મહaવqણૂ, ર"તે વધી 

                                                
45

 SENES, િ2માિસક E&S દ�ખાવ અહ�વાલ (ઑDટૉબર–�ડસે'બર  2012). 
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હોવા�ુ ં લાગશે <મા ં CGPLમાથંી મળતો તાજો ડ�ટા બતાવે છે ક� Uયાપક PM10 ફ�±આુર"-માચ, 

2013મા ં132µg/m3 અને 149µg/m3ની વMચ ેહશે, < 100µg/m3ના 24 કલાકના NAAQS કરતા ંઘpુ ં

વધી Aય છે.46 લાબંા ગાળાની =દુતનો ડ�ટા આ જ ર"તે NAAQS અને થમ,લ પાવર માગ,દિશ�કાઓ 

(1998)ની ઘણી ઉપર ચાલી ર|ો છે.47 આ માટ� CGPL ખાતેના કાય�ને દોષપા2 ગણવામા ંઆવે તે 

જ\ર" નથી અને આસપાસની ગિતિવિધઓ, હવામાન અથવા Hુદરતી Àોતોની શgDતમા ંફ�રફાર સાથે 

સબંિંધત હોઈ શક� છે, પરંw ુફર"થી તે 0ચૂવે છે ક� ?ો<Dટ �ડFેડ�ડ એરશેડમા ંચાલી ર|ો છે. 

CGPLએ સાઈટમાથંી Gળૂના આવવા જવાના માગ,ન ેિનયિં2ત કરવા માટ�ની ક�ટલાકં પગલાઓનો 

અમલ કય� છે, <મા ંકોલસાના િનયમન માટ� (કોલ ક�વેયર �ડKલવર" સાઈટની પિ�મે 9 મીટર 

�ચી િવ�ડ Öેક �થાિપત કરવામા ંઆવી છે અને રાખના િનયમન (સીલ કર�લી પાઈ(સમા ંરાખથી 

રાખના તળાવ 0ધુીની ગિતિવિધ; પવન ×કંાવા�ુ ંટાળવા માટ� તળાવોને ભીના રાખવામા ંઆવે છે) 

માટ�ના પગલાઓનો સમાવેશ થાય છે.  રાખના તળાવો એ રાખનો સFંહ અsવા માટ�નો કામચલાઉ 

ઉક�લ છે. CGPLએ અ�ય હ�wઓુ માટ� ઑફસાઈટ રાખનો ઉપયોગ થઈ શક� તે માટ� ઑનસાઈટ 

માળખાનો સમાવેશ કય� છે (2ા�હત પBકારો �ારા ઈમારત/�ફલ મટ"�રયલ તર"ક� સ�હત) <નો 

હ�w ુચાર વષ,ની Zદર 100 ટકા ઉપયોKગતા 0ધુી પહxચવાનો છે. તાA દ�ખર�ખ અહ�વાલોમા ંનx�યા 

?માણ,ે જો ક�, CGPL �લાય ઍશ માટ� વપરાશકતા,ઓ શોધવામા ં પડકારો છે અને હાલની 

ઉપયોKગતા 4 ટકા <ટલી છે.  

IFCના માગ,દશ,નમા ં જોગવાઈ છે ક� "lયા ં રાખના અવશેસઃઓ ભાર� ધાw,ુ �કરણોaસગ, અથવા અ�ય 

સભંિવતપણે જોખમી પદાથ�ના સભંિવતપણે વધાર� �તરો ધરાવતા હોવાની અપેBા હોય aયા ં (લાટંના 

કાય�ની શ\આત વખતે તેમ�ુ ંપર"Bણ થtુ ંજોઈએ." (થમ,લ પાવર (લાટં માટ� EHS માગ,દિશ�કાઓ, 2008, 

q.ૃ19).  CGPLમા ંIFCના રોકાણ બાદની તાર"ખે આ માગ,દિશ�કાઓ હોવા દરિમયાન, CAOને લાગે છે ક� જો 

IFC CGPLને એવી ભલામણ કર� ક� ભાર� ધાwઓુ અને �કરણોaસગ, માટ� રાખના અવશેષો�ુ ંપર"Bણ કરવામા ં

આવે તો તે એક સા�ંુ આચરણ હશે, <મા ંદ�ખર�ખના પ�રણામો ?ો<Dટથી અસરF�ત સ=દુાયોમા ં?સા�રત 

કરવામા ંઆવે.  

CGPL હાલમા ંકોલસાના Àો2ીકરણની ક�ટલીક સમ�યાઓ ધરાવે છે < માટ� હવાના ઉaસ�નોની 

સમ�યા ફર"થી ઉક�લવાની જ\ર પડ" શક� છે <થી અ�પુાલનની Aળવણી 0િુનિ�ત કર" શકાય. 

CGPL ખાતે વધારાની િનમા,ણ Bમતાનો સભંિવત ઉમેરો પણ ઉaસ�નના અ�પુાલન પર અસર 

કરશે. IFCની ટ"મ આ સમ�યાઓથી મા�હતગાર છે અને ?ો<Dટના િનર"Bણના ભાગ\પે તેનો ઉક�લ 

                                                
46

 અ/મેધ એ��જિનયસ,, CGPL પયા,વરણીય ન=નૂાઓના િવ�લેષણનો અહ�વાલ (માચ, 2013). 

47
 CGPL, અધ,વાિષ�ક અ�પુાલન એÙાલ (એિ?લ 2013). 



 

53 
 

ઑ�ડટ અહ�વાલ         C-I-R6-Y12-F160 

 

લાવે તેવી અપેBા રાખી શકાય. િ2માિસક ESPR (SENES, �ડસે'બર 2012) જણાવે છે ક� CGPL 

�ારા લગભગ 0.9થી 1.0 ટકા સ!ફરના કોલસાનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી ર|ો હતો.  વGમુા,ં 

અહ�વાલ એ પણ નxધે છે ક� CGPL વG ુ બે 830MWના કોલસાથી સચંાKલત એકમોનો ઉમેરો 

કરવા�ુ ંઆયોજન કર" ર]ુ ંછે.  

તારણો:  

CAOને માkમૂ પડ�ુ ંછે ક� IFCએ સફળતાqવૂ,ક =!ૂયાકંન વખતે તેના ?ભાવનો ઉપયોગ કય� હતો <થી 

0િુનિ�ત કર" શકાય ક� IFCની સમF (લાટં ઉaસ�ન માગ,દિશ�કાઓ�ુ ંપાલન થાય. જો ક�, CAOને એtુ ં

પણ માkમૂ પડ� છે ક� IFC એ 0િુનિ�ત કરવામા ં િનnફળ ગrુ ં છે ક� તેના Fાહક� એવા એરશેડમા ં

થમ,લ પાવર માગ,દિશ�કાઓ (1998)ની જ\�રયાતો સાચી ર"તે લાJ ુ કર" છે <�ુ ં �ડFેડ�ડ તર"ક� 

વગ�કરણ થtુ ંજોઈએ. 

આ તારણ આપવામા ં CAO IFCના એવા મતને નxધે છે ક� તેમણ ે 1998ની થમ,લ પાવર 

માગ,દિશ�કાઓને બદલ ે 2007ની સામા�ય EHS માગ,દિશ�કાઓ લાJ ુ કરવા�ુ ં પસદં કrુ� હw ુ ં < 

=!ૂયાકંનના સમય વખતે "પહ�લેથી ચલણમા"ં હતી.48 CAO વGમુા ંIFCના એવા મતને નxધે છે ક� 

=!ૂયાકંન વખતે ઉપલ¥ધ qરુાવો 0ચૂવતો હતો ક� રજકણો માટ� NAAQS�ુ ંપાલન કરવામા ંઆવી 

ર]ુ ંહw ુ.ં49 

બી6 દલીલ માટ�નો આધાર એ છે ક� ઉપલ¥ધ ડ�ટાથી વાિષ�ક સર�રાશની ગણ2ી થઈ શકતી ન 

હતી, < NAAQSની જ\�રયાતો ?માણે "અઠવા�ડયામા ં બે વખત લેવામા ં આવતી વષ,ની 104 

માપણીઓ"ના આધાર પર ગણવી જોઈએ. આવા ડ�ટાની ગેરહાજર"ને કારણે IFC દલીલ કર� છે ક� 

િનધા,રણ માટ� સાચી wલુનાaમક બાબત NAAQSના 24 કલાકના સર�રાશ ધોરણ કરતા ંવG ુહતી. 

CEIAએ કઈ ર"તે Uયાપક હવાની Jણુવuા માપી હતી તેની સાથેના સબંધંમા ં CAO થોડ"ક 

= ૂઝંવણ નxધે છે. પ�િuના િવભાગમા ંCEIA નxધે છે ક� Uયાપક હવાના ન=નૂાઓ માચ, 2006થી 

ફ�±આુર" 2007 0ધુીના સમયમા ં52 અઠવા�ડયામા ંઅઠવા�ડયામા ંબ ેવખત એક2 કરવામા ંઆUયા 

હતા ં(પાન 52). જો ક�, અહ�વાલમા ંઅ�ય =;ુાઓ પર, માચ, 2006થી ફ�±આુર" 2007ની વMચેની 

2ણ સીઝનમાથંી મેળવેલા ડ�ટાનો સદંભ, આપવામા ં આUયો છે. ?ો<Dટ માટ� ADBના 2007ના 

પયા,વરણીય આકારણી અહ�વાલમા ં આ જ ?કારની = ૂઝંવણ ?વત© છે < જણાવે છે ક� "માચ, 

2006થી ફ�±આુર" 0ધુીમા ં 52 અઠવા�ડયામા ં અઠવા�ડયે બ ે વખત ન=નૂાઓ એક2 કરવામા ં
                                                
48

 CAOના ઑ�ડટ અહ�વાલ પર IFCની �ટ(પણીઓ (2013). 

49
 સમાન Àોતમાથંી. 



 

54 
 

ઑ�ડટ અહ�વાલ         C-I-R6-Y12-F160 

 

આUયા હતા,ં" સાથે સાથે એવી પણ નxધ લેવામા ંઆવી હતી ક� EIAના હ�wઓુ માટ� ચોમાસાની 

ઋwનુી ગણ2ી કરવામા ંઆવી ન હતી (પાન 22). 

2ણ ઋwનુા ડ�ટાનો ઉપયોગ કર"ને NAAQS પ�િu ?માણે વાિષ�ક સર�રાશ ગણી ન શકાય તે Zગે 

સમંત થવાની સાથે CAOને 24 કલાકની સર�રાશ ગણવા માટ� ડ�ટાની પયા,(તતા િવશે સમાન 

KચXતાઓ હશે, કારણ ક� આ માટ� 24 કલાક 0ધુી દ�ખર�ખ રાખેલ =!ૂયો "વષ,મા ં98% સમય" સાથે 

અ�પુાલન સાધતા હોય તે જ\ર" છે <મા ં 2% સમય માટ� વધારો મા�ય છે, પરંw ુ "સતત બ ે

�દવસોએ નહ�" (CEIA, પ�રિશnટ 5).   

તો વGમુા ંવG ુએવી દલાલ કર" શકાય ક� =!ૂયાકંન વખતે IFC પાસે એવી �પnટતા ન હતી ક� 

રજકણોની Uયાપક સાOંતા NAAQSના ધોરણોથી વધી ગઈ હતી ક� ક�મ (જો ક� 2ણ ઋwનુી સર�રાશ 

વાિષ�ક સર�રાશ ધોરણથી આશર� 13% ઉપર ચાલી રહ" હતી).કોઈપણ �ક�સામા ંCAOને આ =;ુો આ 

?માણ ેદલીલ કરવા યો�ય લાગે છે: (એ) બનેં CEIA અને SEIA ડ�ટા 0ચૂવે છે ક� એરશેડ લાJ ુ

પડતી થમ,લ પાવર માગ,દિશ�કાઓ (1998) ?માણ ે �ડFેડ થયા હતા;ં અને (બી) CGPLના E&S 

પરામશ,ક� ઓછામા ંઓછા મે 2009થી NAAQS અને IFC Uયાપક હવા ધોરણોની હદ ઓળંગવામા ં

આવી રહ" છે. 

CAOને લાગે છે ક� લોન સમ^ૂતી માટ� જ\ર" છે ક� CGPL િવ/ બે�કની થમ,લ પાવરની 

માગ,દિશ�કાઓ (1998) અને સામા�ય EHS માગ,દિશ�કાઓ (2007) એમ બનેંને qણૂ, કર�. આ 

પોતાના બૉડ,મા ંIFCની ર^ૂઆતો સાથે સાતaયસભર છે ક� IFC પોતાની હવા ઉaસ�ન "માગ,દશ,ન 

મયા,દાઓ" (પાન 15) અને દ�ખાવ ધોરણો�ુ ં પાલન જ\ર" બનાવીને આ ?ો<Dટમા ં =!ૂય t¹ૃ� 

કરશે, <ને "ભારત સરકારની જ\�રયાતો કરતા ંવG ુસ�ત" ગણાવવામા ંઆવી રહ" છે (પાન 5). 

CAO આમ ફર"થી પોતા�ુ ં તારણ જણાવે છે ક� IFC થમ,લ પાવર માગ,દિશ�કાઓ (1998)ની 

જ\�રયાતોને સાચી ર"તે લાJ ુકરવામા ંિનnફળ ગrુ ંછે < �ડFેડ�ડ એરશે+ઝમા ંમોટા થમ,લ પાવર 

(લાટં પર રજકણો અને SO2 માટ�ની કોઈ ચો�ખી વધારાની જ\�રયાતો =કૂw ુ ંનથી. અ�પુાલન ન 

થwુ ં હોવા ઉપરાતં, CAOને લાગે છે ક� હવાની Jણુવuાના =;ુા Zગે IFCનો અKભગમ તેના 

ધોરણોના લhuુમ અથ,ઘટનને ર^ૂ કર� છે < બૉડ,ને ર^ૂ કરવામા ંઆUયા ?માણે ?ો<Dટમા ંતેની 

સહભાKગતા માટ�ના જણાવેલા તક, સાથે 0સુગંત નથી: <�ુ ંનામ છે, ધોરણો સાથે અ�પુાલન �ારા 

0ધુાર�લ E&S દ�ખાવ < રાno"ય જ\�રયાતો કરતા ંવG ુકડક છે. 

છેવટ�, CAO નxધે છે ક� lયાર� (લાટં qરૂ" Bમતા પર કામ કરતો હોય aયાર� ઉપયોગ કરવામા ં

આવી રહ�લ કોલસાની Jણુવuા �દવસ દ"ઠ 500 ટન (મે�oક) સ!ફર ડાયોDસાઈડની IFC 



 

55 
 

ઑ�ડટ અહ�વાલ         C-I-R6-Y12-F160 

 

માગ,દિશ�કાને ઓળંગી જઈ શક� છે (EHS થમ,લ પાવર માગ,દિશ�કાઓ, 1998). 830MWના 

એકમોના ?�તાિવત ઉમેરા માટ� મહaવqણૂ, ર"તે ઓછા સ!ફર ?માણના કોલસાના ઉપયોગની જ\ર 

પડશે <થી IFC 500tpd (ટન ?િત �દન)ની મયા,દા qરૂ" થઈ શક�.50 

 

4�� � B. ����: E&S 4�:$���� %0��: ��
�: 4�) : %4
� %�3 1��H� �N� O�0
�� 

O��Pк�� Q<3 IFCF * #
�: ��)�
�� к
9 G�: к7 к7�   

નીચે =;ુા H સાથે આવર" લેવામા ંઆવેલ છે. 
 

4�� � C. '�56� ���7 41�0� �� 4Gк�
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ફ�રયાદ"ઓ ભારqવૂ,ક જણાવે છે ક� lયાર� CGPLએ જમીન અિધ?ા�(તના =;ુાઓને �યાનમા ંલીધા 

હતા ં aયાર� 2ાગડ" અને કોટડ" બદંરો પર સીઝનલ વસાહતોને નજરZદાજ કરવામા ંઆવી હતી.  

ચોfસ KચXતાઓ ફ��સ અને ચેનલના બાધંકામ સાથે સબંિંધત છે < ગામથી માછ"માર"ની વસાહત 

0ધુીના વળતા ?વાસ�ુ ંZતર વધાર� છે અને માછલીની 0કૂવણીના િવ�તારો 0ધુી પહxચી શકાw ુ ં

નથી. 

જમીન અિધ?ા�(ત અને અનૈ�Mછક qનુ:વસાહત Zગે IFC PS5 બનેં શાર"�રક અને આિથ�ક 

�થળાતંરને લાJ ુપડ� છે અને એવી બધી UયgDતઓ 0ધુી િવ�તર� છે <ઓ જમીન સપંા�દત કર� 

અથવા તેનો ઉપયોગ કર�, પછ" ભલ ે તેમની પાસે ?ા(ત કરવામા ં આવી રહ�લી જમીનના 

ઓળખપા2 કા�નૂી અિધકાર અથવા દાવો ન હોય. PS5 (2006)ના લાJ ુ પડતા ં સ�ંકરણ હ�ઠળ 

ચાવી\પ પર"Bણ એ છે ક� ?ો<Dટ િવ�તારમા ં રહ�તા ં લોકોએ �થળાતંર કરtુ ં જ\ર" છે ક� ક�મ 

(શાર"�રક �થળાતંર) (ફકરો 16) અને/અથવા ?ો<Dટ �ારા જમીન અિધ?ા�(તને કારણે આવક ક� 

આ6િવકા�ુ ં�કુસાન (આિથ�ક િવ�થાપન) (ફકરો 20) સહન કર� છે ક� ક�મ. બી6 તરફ, જો િવપર"ત 

                                                
50

 500 ટન ?િત �દન (tpd) SO2 ?િત �દન 1% S કોલસા (અથવા 9MMTA)ના 25 �કલો ટન (મે�oક) (kT) 

બરાબર છે, કોલસામાનંો 100% સ!ફર SO2 તર"ક� ઉaસજ�ત થાય છે એમ ધારતા.ં   
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આિથ�ક, સામા6ક અથવા પયા,વરણીય અસરો જમીન અિધ?ા�(ત િસવાયની ?ો<Dટની 

?tિૃuઓમાથંી ઉદભવે તો PS5 0ચૂવે છે ક� આ Zગે PS1 (ફકરો 6) હ�ઠળ કામ કરtુ ંજોઈએ. 

PS5ના ઉપયોગ Zગે IFC માગ,દશ,ન =જુબ જ\ર" બને છે ક� "<ઓ જમીનની અિધ?ા�(ત અથવા 

જમીનના ઉપયોગના અિધકારોના પ�રણામે નકારાaમક સામા6ક અને આિથ�ક અસરો ભોગવે" તેવા 

લોકોમા ં "સીઝનલ સસંાધન વપરાશકતા,ઓ <મ ક� પ¸પુાલકો અથવા માછ"માર Hુ¡ંુબો"નો 

સમાવેશ થઈ શક� છે (GN5, para G3). તેમા ંએવી પણ જોગવાઈ છે ક� IFC "Fાહકોએ એવા તમામ 

UયgDતઓ અને સ=દુાયોને ઓળખવા જોઈએ અને તેમની સાથે પરામશ, કરવો જોઈએ <મ�ુ ં

જમીન અિધ?ા�(ત �ારા િવ�થાપન થશે <થી જમીનના હો;ાઓ, દાવાઓ અને ઉપયોગ િવશે qરૂતી 

મા�હતી મેળવી શકાય" (ફકરો G4). 

લાJ ુ પડવાની Bમતાના ?�ો ઉપરાતં, CAO નxધે છે ક� PS5 માટ� જ\ર" છે ક� IFC Fાહક 

િવ�થાપન ટાળે અથવા ઓ  ં કર� તે માટ�ની અ�Hુૂળ વૈક�!પક ?ો<Dટ �ડઝાઈનને �યાનમા ં લ ે

(ફકરો 7), અને �થળાતંર કર�લ UયgDતઓને વળતર અને અ�ય સહાયતા qરૂ" પાડ� <થી તેમની 

આ6િવકા 0ધુારવામા ં અથવા કમ સે કમ તેન ે qવૂ,વત કરવામા ં મદદ મળે (ફકરો 8). PS5 

qનુવસ,ન આયોજન અને અમલીકરણ માટ� િવ�wતૃ જોગવાઈઓ પણ ધરાવે છે. આમા ં િવ�થાપન 

સાથે �થળાતંર (ફકરો 9) અગાઉ 0Kૂચત પરામશ, માટ�ની જ\�રયાતનો સમાવેશ થાય છે <નો હ�w ુ

વૈક�!પક ?ો<Dટ �ડઝાઈનને શોધીને અનૈ�Mછક qનુવ,સન ટાળવાનો ક� ઓછામા ં ઓ  ં તેન ે

ઘટાડવાનો છે. lયા ંઅનૈ�Mછક qનુવ,સન ટાળ" શકાય તેમ ન હોય તો Fાહક "એવા UયgDતઓને 

ઓળખવા માટ� યો�ય સામા6ક આિથ�ક બેઝલાઈન ડ�ટા સાથેની વ�તીગણ2ી કર� તે જ\ર" છે <ઓ 

?ો<Dટ �ારા �થળાતંર કરશે" (ફકરો 11). 

=�ુય ?ો<Dટ �થાન ઉપરાતં, ક� <ના માટ� PS5 લાJ ુકરtુ ંજોઈwુ ંહw ુ ં તેવી સમંિત સધાઈ હતી, 

CGPLએ CGPL HKૂલXગ િસ�ટમ માટ� આઉટલેટ ચેનલ તેમજ CGPL અને અદાણી પાવર માટ� 

સrંDુત ઈનટ�ક ચેનલ�ુ ંિનમા,ણ કરવાના હ�wઓુ માટ� જમીન સપંાદન કર" હતી.  

આ Bે2ો સાથેના સબંધંમા,ં ?ો<Dટની qનુવ,સન યોજના (2008) નxધે છે ક� CGPLની ઈનટ�ક અને 

આઉટફૉલ ચેન!સ માટ� માગ�ના અિધકારોમે 102 હ�Dટર જમીન પર ?ા(ત કરવાની જ\ર પડશે. 

qનુવ,સન યોજના (2008) જણાવે છે: 

િવશાળ ¯તરભરતી કાદવrDુત જમીન ધરાવતા ?ો<Dટ િવ�તારની સીધા સામે આવતા તટ"ય 

પાણીમા ં કોઈ �થાિનક માછ"માર"ની ?tિૃuઓ નથી. સૌથી ન6કનો માછ"માર સ=દુાય કોટડ" 

ખાડ"ના કાઠં� છે < =ઢુવા ખાડ"થી લગભગ 2.8 �કમી બહારના ?ો<Dટ િવ�તારમા ં આવેલો છે. 
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વપરાયેલા HૂKલXગ વૉટરના Àાવથી ખાડ"ની માછ"માર"ની ?tિૃuઓને અસર થશે નહ� < પાણીમા ં

ઘણા ં �કલોમીટર Wૂર થાય છે. ઈનટ�ક ચેનલ પર ¢ગૂભ, નળ"ની જોગવાઈથી તટ"ય ર�ખા પર 

માછલીની 0કૂવણીના િવ�તારોમા ંમાછ"માર સ=દુાયની સતત પહxચ 0િુનિ�ત થશે (ફકરો 18).51
 

?ો<Dટની પાસે રહ�તા માછ"માર સ=દુાયોના આ વણ,ન માટ�ના સદંભ� qરૂા પાડવામા ંઆUયા નથી 

અને qનુવ,સન યોજના માછ"માર લોકો પર જમીન અિધ?ા�(તની અસરનો કોઈ વG ુસદંભ, આપતી 

નથી. lયાર� 2008મા ં ઈનટ�ક અને આઉટલેટ ચેનલ�ુ ંઆખર" �થાન નf" કરવામા ંઆUrુ ં હw ુ ં

aયાર� qનુવ,સન યોજના 0ધુારવામા ંઆવી ન હતી.  

IFC �ારા CAOને સમAવવામા ંઆUયા ?માણ ે?ો<Dટ માછ"માર"ના િવ�તારોમા ંપહxચના કોઈપણ 

િનય2ંણમા ંપ�રણ'યો નથી અથવા તો સીઝનલ માછ"માર"ની વસાહતો માટ� વપરાતા િવ�તારોમા ં

પહxચના મહaવqણૂ, િનય2ંણમા ં પ�રણ'યો નથી. વGમુા ં IFC ભારqવૂ,ક જણાવે છે ક� CGPLએ 

વૈક�!પક એDસેસ માગ, તૈયાર કય� છે અને આઉટફૉલ ચેનલ પર સેw ુબનાUયો છે <થી 0િુનિ�ત 

કર" શકાય ક� માછ"માર"ના િવ�તારો અને સીઝનલ વસાહત િવ�તારોની પહxચ Aળવી શકાય (જો 

ક� તેનાથી 2ાગડ" ગામેથી 2ાગડ" બદંર 0ધુી ?વાસના Zતરમા ં 3.8 �કમીનો વધારો થશે તેવો 

�વીકાર કરવામા ંઆUયો છે). જો ક�, મા2 ?વાસના Zતરમા ં વધારો થવાથી PS5 હ�ઠળ આિથ�ક 

િવ�થાપન નહ� થાય તેવી દલીલ કરવામા ંઆવે છે. 

ઉપલ¥ધ સેટ�લાઈટ ત�વીરોની સમીBામાથંી, એtુ ંજોઈ શકાય છે ક� ચેન!સના િનમા,ણ માટ� સે�ડ 

બારના િવ�તારોના સપંાદનની જ\ર પડ" હતી < 2ાગડ" બદંર અને કોટડ" બદંરનો સમાવેશ કર� 

છે.  IFC �વીકાર� છે ક� ચેનલ�ુ ંબાધંકામ શ\ થrુ ંતે પહ�લા ંઆ બદંરો પર વસવાટ થયો હતો, જો 

ક� એ �પnટ છે ક� બદંર પર રહ�તા ંલોકોની સ�ંયામા ંaયારથી મહaવqણૂ, વધારો થયો છે. CAO �ારા 

ઉપલ¥ધ સેટ�લાઈટ ત�વીરોની સમીBા ?ા(ત કર�લ બદંરની જમીનની રકમનો Zદાજ આપે છે. 

આઉટફૉલ ચેનલ માટ� સે�ડબારના 500 ર�ખીય મીટર (6 હ�Dટર) અને ઈનટ�ક ચેનલ માટ� 150 

ર�ખીય મીટર (7 હ�Dટર)). સેટ�લાઈટ ત�વીરોની સમીBા એ પણ 0ચૂવે છે ક� ચેન!સના બાધંકામ 

માટ� સપંાદન કર�લી બદંરની જમીનમા ં એવા િવ�તારોનો સમાવેશ થતો <નો રહ�ઠાણો ક� અ�ય 

બાધંકામ માટ� ઉપયોગ થયો હતો અને એવા િવ�તારો ક� <નો માછલી 0કૂવવા <વી આિથ�ક 

?tિૃuઓ માટ� ઉપયોગ થતો હતો. CAO ટ"મ �ારા બદંર પર જોવામા ંઆવેલા ઘણા ંમાળખાઓ 

(ફ�±આુર" 2013મા)ં સરળતાથી ખસેડ" શકાય તેવા લાગતા ંહતા ંaયાર� એtુ ંનxધવામા ંઆUrુ ંહw ુ ંક� 

ક�ટલાકં સીઝનલ રહ�ણાકં િવ�તારો અને Uયાપાર" Jહૃો વધાર� કાયમી પાસાઓં ધરાવતા હતા,ં ખાસ 

                                                
51

 CAO નxધે છે ક� ફ�રયાદ"ઓ તેમની આ6િવકાના આ Kચ2ણ સામે િવરોધ UયDત કર� છે. 
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કર"ને નfર સપાટ"મા.ં 2ાગડ" બદંર 0ધુી પહxચવા માટ� જ\ર" Zતર વધારવા ઉપરાતં, 

ફ�રયાદ"ઓએ CAOને Aણ અs" હતી ક� ઈનટ�ક ચેનલ ^ૂના કોટડ" બદંરની મયા,�દત પહxચ હતી 

(ઈનટ�ક ચેનલની qવૂ©) અને વસાહતી માછ"માર લોકોએ નવા કોટડ" બદંર ખાતે qનુવ,સવાટ કય� 

હતો (ઈનટ�ક ચેનલની પિ�મે). IFC અને CGPL પણ �વીકાર� છે ક� ચેન!સના બાધંકામમા ં

જમીનના િવ�તારોના સપંાદનનો સમાવેશ થતો હતો < અગાઉ પહxચના હ�wઓુ માટ� બદંરના 

રહ�વાસીઓ �ારા ઉપયોગમા ંલેવાતો હતો. 

તારણો:  

CAOને લાગ ે છે ક� PS5ની અર6 સાથે સબંિંધત =;ુાઓ PS1 સાથેના સબંધંમા ં ઉપર \પર�ખા 

આપેલા =;ુાઓની ?િતHૃિત છે. ¡ૂંકમા,ં IFC આ ?ો<Dટ સાથે એવી સમજના આધાર� ?tuૃ થrુ ંક� તે 

બદંરો પર સીઝન ?માણ ેરહ�તા ંસ=દુાયો પર કોઈ નકારાaમક અસર કરશે નહ� અથવા તે ન6વી હશે. 

આ સ=દુાયોના સજંોગો ?aયે િવ�wતૃ �યાન આપતા બેઝલાઈન અ�યાસ અથવા અસરની 

આકારણીની ગેરહાજર"ની નxધ લેતા ં CAOને લાગ ે છે ક� IFCએ એ 0િુનિ�ત કરવા માટ� જ\ર" 

પગલાઓં લીધા નહ� ક� ફ�રયાદ"ઓ સાથેના સબંધંમા ં PS5ની અર6ની યો�ય ર"તે આકારણી 

કરવામા ંઆવે. પ�રણામે, IFC અથવા CGPL બેમાથંી કોઈએ PS5ની વG ુિવગતવાર જ\�રયાતોને 

�યાનમા ંલીધી ન હતી. 

આ તારણ 0ધુી પહxચવામા ં CAO IFCના મતને નxધે છે: (એ) એ ક� "CEIA અને RMEIAએ 

માછ"માર સ=દુાયોના કોઈ શાર"�રક અને/અથવા આિથ�ક િવ�થાપનની આગાહ" કર" ન હતી;" અને 

(બી) "એ ક� આખર" આઉટફૉલ �થાન િનણ,યના ભાગ\પે આકારણીઓએ CEIA અને RMEIAના 

િવવાદની qનુ:q�ુnટ કર" હતી.”52 

CAO પોતાના િનણ,યના સમથ,નમા ંIFC �ારા UયDત કરવામા ંઆવેલા નીચેના િનnકષ,ને પણ નxધે 

છે ક� બદંર પર સીઝનલી રહ�તા ંમાછ"માર લોકો સાથેના સબંધંમા ંPS5 લાJ ુન કરtુ ંજોઈએ:   

સીઝનલ વસાહત આવ�યક ર"તે કામચલાઉ છે, < ?aયેક સીઝનના Zતે �વ�ત થાય છે... 

2ાગડ" બદંર ખાતે સીઝનલી રહ�તા ં Hુ¡ંુબોની સ�ંયામા ંવધારો એ બાબતનો qરુાવો છે ક� વસાહત 

માટ� ઉપલ¥ધ સે�ડ બારની લબંાઈમા ં થયેલા ઘટાડાથી અગાઉના કોઈપણ સીઝનલ રહ"શોને 

પછ"ના વષ© સમાન બદંર પર પરત ફરવાની અને �થાયી થવાની તક નકારવામા ંઆવી નથી... 

                                                
52

 CAOના ઑ�ડટ અહ�વાલ પર IFCની �ટ(પણીઓ (2013). 
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જો આઉટફૉલ ચેનલના બાધંકામ બાદ સમાવેશ માટ� બધા અગાઉના Hુ¡ંુબો માટ� સે�ડ બારની 

qરૂતી લબંાઈ રાખવામા ંઆવી ન હોત તો આ સભંિવત શાર"�રક િવ�થાપનની g�થિત થઈ હોત... 

બદંર પર રહ�તા ં Hુ¡ંુબોની સ�ંયામા ં વધારો થયો છે તે એ બાબતનો qરુાવો છે ક� કોઈ શાર"�રક 

િવ�થાપન થrુ ંનથી.53
 

IFC �ારા ટાકંવામા ંઆવેલા અ�યાસોની સમીBા કયા, બાદ CAOને ઉપરોDત િનnકષ,ને સમથ,ન 

આપવા માટ� qરૂતી સાKબતી મળતી નથી.54 ખાસ કર"ને, CAO qનુ: ભારqવૂ,ક જણાવે છે ક� 

?ો<Dટથી એવી કોઈ સામા6ક આધારર�ખા અથવા અસરની આકારણી પેદા થઈ નથી < બદંર પર 

સીઝન ?માણ ેરહ�તા ંઘરોને આવર" લે. ફ�રયાદમા ંઉઠાવવામા ંઆવેલા =;ુાઓને જોતા,ં સેટ�લાઈટ 

ત�વીરોની CAO �ારા સમીBા અને 2ાગડ" અને Hુટડ" બદંર ખાતે વસાહતોના અવલોકનોથી 

CAOને લાગ ેછે ક� <ના કારણે હ�wલુBી આકારણીની જ\ર પડ� તેવા ?ો<Dટ સબંિંધત િવ�થાપન 

(બનેં શાર"�રક અને આિથ�ક)ના અqરૂતા Kચ�ો છે. આ સ=દુાયો પર જોખમો અને અસરોની PS1 

અ�પુાલન આકારણીના અભાવ સાથે વસાહતોને PS5 લાJ ુપાડ" શકવાની Bમતા પરના િનnકષ� 

0ધુી પહxચવામા ંIFC ઉપરના =;ુા A1મા ંચચા,મા ં�થાિપત ટકાઉપણાની નીિતની જ\�રયાતો qણૂ, 

કરવામા ં િનnફળ ગrુ ં છે. આ તબfે બેઝલાઈન સવ© અને અસર આકારણી સકારાaમક િનવારણ 

પગલાઓં હશે aયાર� લોકો�ુ ં િવ�થાપન થrુ ં છે તેવા કોઈપણ તારણો PS5ની જ\�રયાતો સાથે 

અ�પુાલન તરફ જ\રથી દોર" જશે.55 

 

                                                
53

 સમાન Àોતમાથંી. 
54

 CEIA (2007) એવા િનવેદનો ધરાવે છે ક� ?ો<Dટ �થાન "વસવાટ, કાયમી માળખા, tBૃોના આવરણ અને 

વ�ય સ6વોના 6વનથી =Dુત" હોવાથી કોઈ qનુ:વસવાટની ?tિૃuઓની જ\ર પડશે નહ� (પાન 121). જો 

ક�, આ આકારણી PS5ના હ�wઓુ માટ� અqરૂતી જણાઈ હતી. (લાટંના =�ુય �થળ (¡ંુડા, મોટા કંદાગરા અને 

નાના ભ�દયા) પાસે ?ો<Dટ અસરF�ત ગામો સાથેના સબંધંમા,ં આમ, અલગ બેઝલાઈન અ�યાસ અને 

બાદમા ંqનુ:વસવાટ યોજના શ\ કરવામા ંઆવી હતી. RMEIA (2007) અને MEIA (2009)ના હ�wઓુ સા=�ુOક 

પયા,વરણીય =;ુાઓ 0ધુી મયા,�દત છે અને આમ પણ ?ો<Dટ માટ� qનુ:વસવાટ જ\ર" નથી એવી ધારણા 

ફર"થી કહ�તી વખતે તેઓ િવ�થાપનના સબંધંમા ંકોઈ �વત2ં તારણો આપતા નથી. CAO પણ નxધે છે ક� 

2007ના અ�યાસો HૂKલXગ ચેન!સના �થાન પર આખર" િનણ,ય અગાઉની તાર"ખના છે. 
55

 નxધ લેવી જોઈએ ક� PS5ની જ\�રયાતો ક� <ને િવ�થાપન શ\ કરતા ંઅગાઉ શ\ કરવી જોઈએ <મા ં

િવ�થાપનને ટાળવા ક� ઓ  ંકરવા માટ� સા�Hૂુળ વૈક�!પક ?ો<Dટ �ડઝાઈન Zગે િવચાર કરવાની જ\�રયાત 

(ફકરો 7), અને શાર"�રક િવ�થાપનના �ક�સામા ં�કૂવણી (ફકરો 16)નો સમાવેશ થાય છે. 
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ફ�રયાદ"ઓ એવી KચXતાઓ UયDત કર� છે ક� ?ો<Dટ�ુ ંIFC �ારા િનર"Bણ અqરૂw ુ ંછે. ખાસ કર"ને, 

ફ�રયાદ"ઓ CGPLના બા| E&S પરામશ,ક (SENES) �ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલા અહ�વાલો પર 

IFC �ારા રાખવામા ંઆવતા િવ/ાસનો =;ુો ઉઠાવીને એવો આBપે કર� છે ક� SENES'ના વાિષ�ક 

દ�ખર�ખ અહ�વાલો એકબીAમાથંી મહદ Zશે કૉપી અને પે�ટ  કર�લા ંછે અને "IFC/ADB [એિશયન 

ડ�વલપમે�ટ બે�ક] નીિતઓ અને =;ુાઓ બનેંની સમજના અભાવ, ઉ!લઘંનો પર દ�ખર�ખ રાખવામા ં

�કૂથી ખરડાયેલા છે, < જ�ટલ સમ�યાઓના સરળ ઉપાયો 0ચૂવે છે અને આ ગભંીર =;ુાઓ ?aયે 

કારણદશ,ક અKભગમ અપનાવે છે."56 વGમુા ંએવો આBપે કરવામા ંઆUયો છે SENESના અહ�વાલો 

?ો<Dટના દ�ખાવ પર મા2 લાJ ુપડતા ંદ�ખાવના ધોરણોના પેટાસ=હૂ સાથેના સબંધંમા ંજ દ�ખર�ખ 

રાખે છે, < દરિમયાન "રાno"ય કાયદાઓ અને IFC ધોરણો બનેંના �પnટ ઉ!લઘંનો" જોવામા ં

િનnફળ Aય છે."57 

IFC રોકાણના સમF 6વનચs દરિમયાન Fાહકના E&S દ�ખાવ પર દ�ખર�ખ રાખે તે જ\ર" છે. 

Fાહક �ારા 0?ુત કરવામા ંઆવેલા વાિષ�ક દ�ખર�ખ અહ�વાલો અને IFCના ESRP �ારા જ\ર" સાઈટ 

=લુાકાતોના આધાર પર ?ો<Dટ િનર"Bણ કરવામા ંઆવે છે. ESRPsમા ંનf" કયા, ?માણ,ે "E&S 

િનર"Bણનો હ�w ુએ દ�ખાવના ધોરણો (PSs) સાથે અ�પુાલનના દર�Aની આકારણી કરવા માટ� 

જ\ર" મા�હતી, સામા�ય અને Bે2 માટ�ની ચોfસ પયા,વરણીય અને �વા��ય અને સલામતીની 

(EHS) માગ,દિશ�કાઓ અને પયા,વરણીય તથા સામા6ક ઍDશન (લાન (ESAP અથવા ઍDશન 

(લાન) િવકસાવવાનો અને તેને Aળવવાનો છે" (ESRP 6, ફકરો 1).  જો Fાહક ESAP અથવા 

કા�નૂી સમ^ૂતીમા ંUયDત કયા, ?માણ ેતેની E&Sની ?િતબ�uાઓ�ુ ંઅ�પુાલન કરવામા ંિનnફળ 

                                                
56

 MASS સાવ,જિનક િનવેદન તાર"ખ મે 17, 2012. 

57
 સમાન Àોતમાથંી. 
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Aય તો,58 IFC "સા�Hુળૂ હોય તેટલી હદ 0ધુી તેન ેઅ�પુાલનમા ંપરત લાવવા માટ� Fાહક સાથે 

કામ કરવા અને જો Fાહક અ�પુાલન qનુ:�થાિપત કરવામા ં િનnફળ Aય તો lયાર� યો�ય હોય 

aયાર� ઉપાયો લાJ ુકરવા માટ�" ?િતબ� છે (ટકાઉપણાની નીિત, 2006, ફકરો 26).  Fહકના પB,ે 

દ�ખર�ખ "?ો<Dટના જોખમો અને અસરો સાથે 0સુગંત" હોવાની અપેBા છે (PS1, ફકરો 24). 

< ર"તે IFCએ CGPLની E&S જવાબદાર"ઓ�ુ ંમાળ�ુ ંતૈયાર કrુ� અને તેના પર નજર રાખી તેની 

સાથે સબંિંધત 2ણ =;ુાઓ પર આ ઑ�ડટમા ં�લુાસો માગંવામા ંઆUયો હતો: (એ) IFCએ CGPLને 

એવા ઍDશન (લાનને ઘડવા Zગે qરૂw ુ ં માગ,દશ,ન q�ંુૂ પાડ�ુ ં હw ુ ં ક� ક�મ < PS1મા ં �થાિપત 

ચોfસતા માટ�ની જ\�રયાતોને qણૂ, કર� છે; (બી) CGPLની E&S �રપો�ટ¤ગ જવાબદાર"ઓની 

પોતાની સમીBામા ંIFCએ qરૂતી ચીવટ દાખવી હતી ક� ક�મ (બનેં િનયામક અને ઋણદાતા); અને 

(સી) ?ો<Dટના િનર"Bણમા ંઓળખવામા ંઆવેલા E&Sના =;ુાઓનો ઉક�લ લાવવા માટ� IFC Fાહક 

સાથે સામેલ થવામા ંqરૂw ુ ં?િત�sયાaમક છે ક� ક�મ. 

યો�ય E&S ઍDશન (લાનના િવકાસના સબંધંમા ંCAO PS1 હ�ઠળ નીચેની જ\�રયાતો નxધે છે: 

[ઍDશન (લાન] સામા6ક અને પયા,વરણીય જોખમો અને િવપર"ત અસરો Zગેના પરામશ,ના 

પ�રણામોને UયDત કરશે અને આનો ઉક�લ લાવવા માટ�ના ?�તાિવત પગલાઓં અને કાય,વાહ"ઓ 

દશા,વશે, < ફકરા 21 હ�ઠળની જ\�રયાતો સાથે 0સુગંત હોય. ઍDશન (લાન િનયિમત શમન 

ઉપાયોના ¡ૂંકા િવવરણથી માડં"ને �ેણીબ� ચોfસ યોજનાઓ 0ધુીની મયા,દા ધરાવતો હોઈ શક� છે. 

ઍDશન (લાન આમ કરશે: (1) હાથ ધરાવામા ંઆવનારા શમનના પગલાઓં અથવા 0ધુારાaમક 

�sયાઓના િવિવધ સ=હૂોને અમલ કરવા માટ� જ\ર" પગલાઓં�ુ ંવણ,ન કરશે: (2) આ �sયાઓને 

?ાથિમકતા આપશે: [અને] (3) તેમના અમલીકરણ માટ�ની સમયર�ખાનો સમાવેશ કરશે (ફકરો 

16). 

શમનના પગલાઓ Zગેના અપડ�Eસ અને અમલીકરણ સાથે ?ગિત પરના અહ�વાલોની સાથે 

સ=દુાયોને ઍDશન (લાન Zગે Aણ કરવાની વધારાની જ\�રયાતો PS1ના ફકરા 16 અને 26મા ં

�પnટ કરવામા ંઆવી છે. 

                                                
58

 ESAP ઉપરાતં, CGPL લોન સમ^ૂતીમા ંપયા,વરણીય અને સામા6ક જ\�રયાતોના પાલનની જ\ર પડ� 

તેવી ?માKણત જોગવાઈઓનો સમાવેશ થતો હતો, <મા ં IFC દ�ખાવ ધોરણો, સબંિંધત �વા��ય અને 

સલામતી માગ,દિશ�કાઓ તથા પયા,વરણીય અને સામા6ક =;ુાઓ સાથે સબંિંધત લાJ ુ પડતા ં કાયદાનો 

સમાવેશ થાય છે. 
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IFC E&S સમીBા ?�sયાના ભાગ\પે CGPLએ નવે'બર 2007ની તાર"ખનો 14 =;ુાનો ઍDશન 

(લાન તૈયાર કય� હતો (< ESAP તર"ક� ઓળખાય છે). 

વત,માન ચચા,ના હ�wઓુ માટ� ESAPની ચાવી\પ જ\�રયાતો નીચે ?માણે હતી: 

1. પયા,વરણીય અને સામા6ક શમન ઉપાયો, િનયમનની Uયવ�થાઓ અને દ�ખર�ખ કાય,sમોનો 

અમલ કરવો ક� <: (એ) સવા�ગી પયા,વરણીય અસર આકારણી (CEIA), બેઝલાઈન સામા6ક અસર 

આકારણી (BSIA), ઝડપી સા=�ુદ«ક પયા,વરણીય અસર આકારણી (RMEIA), અને qરૂક 

પયા,વરણીય અસર આકારણી (SEIA)મા ંભલામણ કરવામા ંઆવી હતી; (બી) IFC પયા,વરણીય 

અને સામા6ક સમીBા સાર (ESRS)મા ંવણ,વવામા ંઆવી હતી; અને (સી) પયા,વરણીય િનયમન 

યોજના (EMP)મા ંસમાવેશ કરવામા ંઆUયો હતો. 

2. નવે'બર 2007ની બેઝલાઈન સામા6ક અસર આકારણીમા ં ?�તાિવત શમનના માળખાના 

આધાર�, આ6િવકા યથાવત કરવી, સ=દુાય િવકાસ અને લાબંા ગાળાની �હ�સેદારની સહભાKગતાની 

?�sયા િવકસાવવી અને તેનો અમલ કરવો. 

3. MoEF પયા,વરણીય બહાલીની શરત ?માણે અને ESRSમા ં ચચા, કયા, ?માણે ઈનટ�ક અને 

આઉટફૉલ ચેનલ માટ�નો મોડ�KલXગ અ�યાસ કરવો, નીચેના સ�હત: (એ) અ�યાસ�ુ ંસમાપન; (બી) 

IFCની સમીBા માટ� અ�યાસ ઉપલ¥ધ કરાવવો અને IFC �ારા કરવામા ંઆવેલી કોઈપણ ભલામણો 

દાખલ કરવી; અને (સી) અ�યાસના પ�રણામો અને તારણોના આધાર� િવકસાવવામા ં આવેલા 

િનયમન યોજના�ુ ંઅમલીકરણ (િનયમન યોજનામા ંqરૂા પાડ�લા સમયપ2ક ?માણે). 

PS1 �ારા Zદા6ત હોય તેના કરતા ંવધાર� સામા�યતાના �તર પર આ જ\�રયાતો જણાવવામા ં

આવી હતી aયાર� CAOને લાગે છે ક� ?ો<Dટની જ�ટલતા તથા < સમયે ESAP માટ� સમંિત સધાઈ 

હતી તે વખતે તેના િવકાસના તબfાને �યાનમા ંલેતા ં તે યો�ય હતી. પ�રણામે, જો ક�, Fાહકની 

E&S ?િતબ�તાઓ એવી ર"તે UયDત કરવામા ં આવી છે <ના પર દ�ખર�ખ રાખવી =�ુક�લ છે. આ 

2009/10ના વાિષ�ક E&S દ�ખાવ અહ�વાલમા ં ઉઠાવવામા ંઆવેલો =;ુો છે, <મા ંએtુ ં નxધવામા ં

આUrુ ં હw ુ ં ક� "...EMPની મોટાભાગની જોગવાઈઓનો ખર�ખર અમલ થઈ શક� અને નજર રાખી 

શકાય તે માટ� તે �બૂ સામા�ય છે."59 તે સમયથી, એક સrંDુત EMP તૈયાર કરવામા ંઆUયો છે < 

ક�ટલીક હદ� આ KચXતાનો ઉક�લ જણાવે છે; તેમ છતા,ં EMPમા ંહ6પણ શમનના પગલાઓ અથવા 

                                                
59

 ^ુઓ વાિષ�ક E&S દ�ખાવ અહ�વાલ (2009/10), પાન 6., < અહ� ઉપલ¥ધ છે 

www.adb.org/projects/41946-014/documents. 2008/9ના વાિષ�ક E&S દ�ખાવ અહ�વાલમા ં આવી 

સમાન �ટ(પણી કરવામા ંઆવી છે. 
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અમલીકરણ માટ�ની સમયની િવગતોનો અભાવ છે. વGમુા ંIFC �ારા સમAવવામા ંઆUયા ?માણ,ે 

CGPLની સામા6ક િનયમન યોજના 16 અલગ અ�યાસો અને યોજનાઓમાથંી તારવવામા ંઆવેલા 

તaવોની બનેલી છે < બનાવવામા ંઆUયા છે અથવા તૈયાર" હ�ઠળ છે. આ એવી KચXતાઓને જ�મ 

આપે છે ક� <નો �હસાબ થઈ શક� અને દ�ખર�ખ થઈ શક� તેવી સામા6ક અસર�ુ ં િનયમન કરવા 

માટ�� ુ ંમાળ�ુ ંહ6 �થાિપત કરtુ ંબાક" છે, પછ" ભલ ે?ો<Dટ સqંણૂ, સચંાલન 0ધુી ગિત કર�. 

IFCની E&S સમીBા િવિધઓ ?માણ,ે IFC અને CGPL "વાિષ�ક E&S દ�ખાવ અહ�વાલ,"60 માટ� 

Aણ કરવાના ?ા\પ Zગ ે સમંત થયા છે, <મા ં કરારબ� પરામશ,ક (SENES) આ�ુ ં તેમજ 

મ�યવત� અહ�વાલો�ુ ં િ2માિસક આધાર પર િનમા,ણ કર� છે. IFC �ારા સમAવવામા ં આUયા 

?માણ,ે SENES અહ�વાલ જ\�રયાતોમાથંી અપવાદો/ફ�રફારોની આકારણી કર� છે, 0ધુારાaમક 

પગલાઓંની ભલામણ કર� છે, અને �હતાવહ 0ધુારાaમક પગલાઓંના અમલીકરણ પર ફૉલો-અપ 

કર� છે. IFCએ આ અહ�વાલોની િનયિમત સમીBાઓ નxધી છે અને ?ો<Dટ માટ� ?િતબ� થયા બાદ 

ઓછામા ંઓછ" નવ િનર"Bણ =લુાકાતો�ુ ંસચંાલન કરવા ઉપરાતં, IFC E&S =;ુાઓ િવશે CGPL 

સાથે િનયિમત સવંાદમા ંછે (કોnટક [). આ ?ો<Dટ િનર"Bણમા ંસસંાધનોની મહaવqણૂ, ?િતબ�તા 

?દિશ�ત કર� છે. ?ારંKભક SENES અહ�વાલો સાથેના સબંધંમા ં IFCએ નx�rુ ંહw ુ ંક� qરૂ" પાડવામા ં

આવેલી મા�હતી અqરૂતી હતી, ખાસ કર"ને "પયા,વરણીય દ�ખર�ખ અને સબંિંધત ESAP ચીજો" 

સાતે�ા સબંધંમા ંઅને િવનતંી કર" હતી ક� આનો ઉપાય કરવામા ંઆવે (E&S િનર"Bણ સમીBા, 

A�rઆુર" 2010). CAO કદર કર� છે ક� ?ો<Dટ બાધંકામમાથંી સચંાલન 0ધુી ગયા બાદ આ 

અહ�વાલો 0ધુયા, છે અને વધાર� સવા�ગી બ�યા છે, ખાસ કર"ને દ�ખર�ખના ડ�ટાના સમાવેશ સાથેના 

સબંધંમા.ં  હ6પણ, CAOને એ �પnટ નથી ક� ફરNજયાત E&S જ\�રયાતો સામે qરૂતી દ�ખર�ખ આ 

અહ�વાલના આધાર� શj છે: ખરાઈ કર" શકાય તેવા ડ�ટાનો ઉપયોગ કર"ને <ની સામે દ�ખાવ પર 

દ�ખર�ખ રાખવામા ંઆવી શક� તેવી જ\�રયાતો�ુ ંસrંDુત િનવેદન એ અભાવ\પ તaવો છે. 

CGPLના સ=દુાય સમાવેશ કાય,sમોની નxધ લેતા,ં IFC �વીકાર� છે ક� CGPLની હાલની E&S 

િનયમન યોજનાઓ અસરF�ત સ=દુાયો (અથવા ફ�રયાદ"ઓ)ને જણાવવામા ંઆવી નથી. વGમુા ં

CAOને એtુ ં કોઈપણ Kચ� મÁrુ ં નથી ક� પયા,વરણીય દ�ખર�ખ ડ�ટા Zગે અસરF�ત સ=દુાયો 

(અથવા ફ�રયાદ"ઓ)ને Aણ કરવામા ં આવી હોય, <મા ં સાઈટની બહાર હવાની Jણુવuાના 

દ�ખર�ખ�ુ ંબૉડ, એ અપવાદ છે (^ુઓ =;ુા એ4ની ચચા,). 

                                                
60

 લોન સમ^ૂતીનો ન=નૂો 5.5(c)(B). 
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ઉ!લખે કયા, ?માણે, IFCએ ગણનાપા2 સસંાધનો આ રોકાણના િનર"Bણ ?aયે ?િતબ� કયા, છે. 

તેમ છતા,ં કોnટક 2મા ંનf" કયા, ?માણ,ે E&S =;ુાઓ પર Fાહકને માળખાક"ય અKભ?ાય�ુ ંમળwુ ં

?માણ મયા,�દત છે. આ Fાહકની E&S Bમતા અને ?િતબ�તામા ં IFC ટ"મમા ં િવ/ાસ UયDત કર� 

છે, < એવા મત સાથે સયંો6ત છે ક� ?ો<Dટ E&Sના O�nટકોણથી સારો દ�ખાવ કર" ર|ો છે. 

ફ�રયાદ"ઓ �ારા UયDત કરવામા ં આવેલી ચોfસ KચXતાઓ એ IFCની ભલામણોનો િવષય રહ" 

નથી, કારણ ક� આ Zગે પહ�લેથી સમાધાન કરવામા ંઆવી ર]ુ ંહોવા�ુ ંઅથવા વૈક�!પક ર"તે તે 

?ો<Dટ સબંિંધત ન હોવાથી CGPLની જવાબદાર"ના Uયાપની બહાર છે તે ?માણ ેજોવામા ંઆવી 

રહ" છે. 

AMR વષ, IFC સમીBા ?ાયોજકના ફૉલો-અપ પ2 માટ� 0ચૂનો  
2011/12 A�rઆુર" 

2013 

કોઈપણ નહ� 

2010/11 ^ૂન 2012 આગામી િ2માિસક ઑ�ડટ અહ�વાલમા ં SENES સતત Kબન-અ�પુાલન 

અને/અથવા તેના 0ચૂવેલા ઉપાયોના અમલીકરણમા ં?ગિતના અભાવ 

Zગે Aણ કર� તે િસવાય જ\ર" નથી. 
2009/10 ^ુલાઈ 2011 કોઈપણ નહ� 
2008/09 A�rઆુર" 

2010 

મં̂ ૂર" પર હોય તેવી જ\�રયાતો સાથે અ�પુાલન નf" કરવા માટ� 

જ\ર" વધારાની મા�હતી. Hૃપા કર"ને પયા,વરણીય દ�ખર�ખ અને સબંિંધત 

ESAP ચીજો Zગે વધારાની મા�હતી qરૂ" પાડો. 

કોnટક 2. IFC AMR સમીBાઓનો સાર. 

તારણો:  

સાર જોઈએ તો, િનર"Bણના =;ુાઓ સાથેના સબંધંમા ંCAO નxધે છે ક� IFCએ CGPLના દ�ખર�ખ 

અહ�વાલોની િનયિમત સમીBાઓ નxધી છે અને ?ો<Dટ માટ� ?િતબ� થયા બાદ ઓછામા ંઓછ" નવ 

િનર"Bણ =લુાકાતો�ુ ંસચંાલન કરવા ઉપરાતં, તે E&S =;ુાઓ િવશે CGPL સાથે િનયિમત સવંાદમા ં

છે (કોnટક [). આ ESRPs �ારા જ\ર" હોય તે ઉપરાતંના સસંાધનોની ?િતબ�તા ર^ૂ કર� છે. તેમ 

છતા,ં CAOને માkમૂ પડ� છે ક� CGPLની E&S ?િતબ�તાઓ એવી ર"તે UયDત કરવામા ંઆવી છે <ના 

પર દ�ખર�ખ રકહવી =�ુક�લ છે. < આ KચXતા�ુ ં થોડ"ક હદ� સમાધાન કરતો હોય તેવો EMP 

બનાવવામા ંઆUયો છે aયાર�, CAOને KચXતાઓ છે ક� <ના પર અસરકારક ર"તે દ�ખર�ખ રાખી શકાય 

અથવા ઑ�ડટ કર" શકાય તેવી E&S અસર�ુ ંિનયમન કરવા માટ�� ુ ંમાળ�ુ ંહ6 �થાિપત કરવા�ુ ં

બાક" છે; અભાવ\પ તaવ એ જ\�રયાતોની સrંDુત અKભUયgDત છે <ની સામે ખરાઈપા2 ડ�ટાનો 
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ઉપયોગ કર"ને દ�ખાવ પર દ�ખર�ખ રાખવામા ંઆવે છે. આવા સજંોગોમા,ં IFC એ દશા,વવા માટ� 

અBમ છે ક� તેના Fાહક �ારા લેવાતી દ�ખર�ખ એ જોખમ ?aયે સમ?માણમા ંછે (< PS1 �ારા જ\ર" છે) 

અથવા તો તેના િનર"Bણથી ESRPsમા ંિનર"Bણના જણાવેલા હ�wઓુ qરૂા થઈ શક� છે ક� ક�મ: < આ છે, 

E&S અ�પુાલનની g�થિતની આકારણી કરવા માટ� જ\ર" મા�હતી�ુ ં િનમા,ણ અને Aળવણી. E&Sના ં

O�nટકોણથી ?ો<Dટ સા�ંુ કામ કર" ર|ો છે તેવા મતની સાથે Fાહકની E&S Bમતા અને ?િતબ�તામા ં

IFC ટ"મમા ં આaમિવ/ાસનો અથ, એ છે ક� IFCએ ફ�રયાદ"ઓની KચXતા Zગે અ�પુાલનના =;ુાઓ 

તર"ક� Uયવહાર કય� નથી. 
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ફ�રયાદ"ઓ દલીલ કર� છે ક� =ુOંા બદંરને એક સબંિંધત 0િુવધા (PS1મા ંUયા�યા આ(યા ?માણ)ે 

ગણવો જોઈતો હતો અને સા=�ુOક પયા,વરણ અને આ6િવકા પરની સચંયી અસરો �યાનમા ં

લેવાની િનnફળતા એ PS1�ુ ંઉ!લઘંન હw ુ.ં ફ�રયાદ"ઓ એવી પણ દલીલ કર� છે ક� સચંયી અસરની 

આકારણીમા ં<નો સમાવેશ કરવો જોઈતો હતો તેવી અ�ય ગિતિવિધઓમા ંનીચેનાનો સમાવેશ થાય 

છે: =ુOંા બદંર, અદાણી પાવર �ટ�શન અને કMછની ખાડ" પર ઔzોKગક િવકાસ સાથે સબંિંધત અ�ય 

માળખા�ુ ંિવ�તરણ. 

દ�ખાવ ધોરણ 1, સામા6ક અને પયા,વરણીય આકારણી અને િનયમન Uયવ�થાઓ (2006), એવી 

જોગવાઈ આપે છે ક�: 

જોખમો અને અસરો�ુ ં?ો<Dટના ?ભાવના Bે2ના સદંભ,મા ંિવ�લેષણ કરવામા ંઆવશે. આ 

?ભાવ Bે2મા ંઆનો સમાવેશ થાય છે ... (2) સબંિંધત 0િુવધાઓ ક� < માટ� ?ો<Dટના 

ભાગ\પે ભડંોળ આપવામા ં આUrુ ં નથી...<ની Uયાવહા�રકતા અને અg�તaવ સqંણૂ,પણ ે

?ો<Dટ પર આધા�રત છે અને <ની ચીજો અથવા સેવાઓ ?ો<Dટના સફળ સચંાલન માટ� 

આવ�યક છે; (3) ?ો<Dટના વG ુઆયો6ત િવકાસમાથંી સચંયી અસરો �ારા સભંિવતપણ ે

અસરF�ત િવ�તારો, કોઈપણ ?વત,માન ?ો<Dટ અથવા g�થ�ર અને અ�ય ?ો<Dટ 

સબંિંધત ગિતિવિધઓ ક� < સામા6ક અને પયા,વરણીય આકારણી હાથ ધરવામા ંઆવે તે 

સમયે વા�તિવક ?માણ ેUયા�યાિયત કરવામા ંઆવેલ હોય...?ભાવ Bે2મા ંએવી સભંિવત 

અસરોનો સમાવેશ થતો નથી < ?ો<Dટ િવના અથવા ?ો<Dટથી �વત2ં ર"તે થાય 

(ફકરો.5, ભાર ઉમેરવામા ંઆUયો). 

CAOને લાગે છે ક�, CGPL એ =ુOંા બદંર માટ� મોટો Fાહક છે aયાર�, બદંર "<ની Uયાવહા�રકતા 

અને અg�તaવ સqંણૂ,પણ ે?ો<Dટ પર આધા�રત હોય...અને <ની ચીજો ક� સેવાઓ ?ો<Dટના સફળ 
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 =;ુા Bની સાથે આવર" લેવામા ંઆવેલ, IFCએ પોતાની E&S સમીBામા ંઅદાણી પાવર અને =ુOંા પિ�મ 

બદંરના બાધંકામની સચંયી અસરો Zગે qરૂતી િવચારણા કર" હતી ક� ક�મ. 
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સચંાલન માટ� આવ�યક હોય તેવી 0િુવધા" હોવાના પર"Bણને qણૂ, કરw ુ ંનથી (PS1, 2006, ફકરો 

5, ભાર ઉમેરવામા ંઆUયો).  

તટ"યર�ખા, ખાસ કર"ને CGPLની qવૂ, બા^ુએ, ઝડપી \પાતંરણમાથંી પસાર થઈ રહ" છે. એકલા 

MPSEZ �ારા િવકાસ હ�ઠળનો િવ�તાર ક�ટલીક 40 �કમીની તટર�ખાને આવર" લતેો હોવા તર"ક� 

જોવામા ં આવે છે, અને આશર� 10,000 હ�Dટરના િવ�તારને આવર" લેતા ઔzોKગક િવકાસને 

સમથ,ન આપે છે.62 

આ સદંભ,મા ં CAO �વીકાર� છે ક� =ુOંા તટર�ખા પર તમામ ?વત,માન અને ?�તાિવત 

ગિતિવિધઓની આકારણી હાથ ધરવી એ CGPLની ¢િૂમકા બની શક� તેમ નથી.  ?ો<Dટ �તરની 

સચંયી અસરની આકારણીમા ંકઈ ગિતિવિધઓનો સમાવેશ કરવામા ંઆવશે તેનો આધાર આકારણી 

કરવામા ંઆવી રહ�લ ચોfસ પાસા ં પર રહ�શે. દાખલા તર"ક�, અવાજની અસરો મા2 ?માણમા ં

નાના િવ�તાર પર જ સચંયી હોઈ શક� છે, lયાર� હવાની Jણુવuાની અસરો બહોળા િવ�તાર પર 

જમા થઈ શક� છે.   

તટ"ય િવ�તારના સમF િવકાસમાથંી ઉદભવતી સચંયી અસરોમા ં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે 

(પરંw ુ તે મા2 તેના qરૂતી જ મયા,�દત નથી: Uયાપક હવા Jણુવuા, અવાજ, ¢ગૂભ, ?Wૂષણ, 

દ�રયાઈ પાણી�ુ ં?Wૂષણ, લેબર ઈન�લDસ અને આ6િવકા પરની અસરો. 

CAOએ SEIA (2007)ની સમીBા કર" છે < ?ો<Dટની આસપાસની સભંિવત સચંયી અસરોને 

�યાનમા ંલેનારો એકમા2 અ�યાસ છે. SEIA Uયાપક SO2 �તરો પર CGPL અને અદાણી પાવર 

ફ�ઝ 1 (4620 MWeમાથંી 660MWe)ની સચંયી અસરના �તરોના અ�યાસ 0ધુી મયા,�દત છે. 

?વત,માન ગિતિવિધઓમાથંી સચંયી અસરોનો Zદાજ લગાવવો ક� તેનો ન=નૂો તૈયાર કરવો એ 

હમેંશા જ\ર" હોw ુ ં નથી. ?વત,માન ગિતિવિધઓના �ક�સામા ં બેઝલાઈન દ�ખર�ખમા ં ?વત,માન 

ગિતિવિધઓમાથંી થતી અસરોનો સમાવેશ થઈ શક� છે (જો યો�ય �થાનોમા ં qરૂતા લાબંા 

સમયગાળા માટ� હાથ ધરવામા ંઆવી હોય તો).તેથી સભંિવત સચંયી અસરનો Zદાજ લગાવવા 

માટ� ?�તાિવત ગિતિવિધની અસર અને દ�ખર�ખ કરાયેલ આધારર�ખા પરના અ�ય ?�તાિવત 

Àોતોની અસર ઉમેરવી એ જ મા2 અસરની આકારણીમા ંજ\ર" હોઈ શક� છે. અલગ અલગ પડોશી 

                                                
62

 અ�યB�ુ ંભાષણ, =ુOંા બદંર અને �પેિશયલ ઈકોનૉિમક ઝોન Kલ, 11મી વાિષ�ક સામા�ય બેઠક (ઑગ�ટ 
2010), www.mundraport.com/investors/100114554_3_2010.pdf 
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ગિતિવિધઓના િવિવધ અ�યાસોની તપાસ કરવી અને સચંયી અસરોની સભંાવના નf" કરવી પણ 

શj હોઈ શક� છે. આ ઘણી વખત �કોિપXગનો ભાગ હોય છે - અસર આકારણી ?�sયાના આઉટસેટ 

ખાતે - ક� સચંયી અસરોની સભંાવના છે ક� ક�મ. 

ઉપર જણાUયા ?માણે, PS1 માટ� જ\ર" છે ક� IFC ફડં�ડ ?ો<Dટ એ ?ો<Dટ સબંિંધત ગિતિવિધઓની 

સચંયી અસરને �યાનમા ંલે સામા6ક અને પયા,વરણીય આકારણી હાથ ધરવામા ંઆવે તે સમયે 

વા�તિવક ર"તે Uયા�યાિયત કરવામા ંઆવી છે ક� ક�મ. IFC �ારા CAOને સલાહ આપવામા ંઆવી 

હતી ક� "વા�તિવક ર"તે Uયા�યાિયત" ?ો<DEસ એ છે ક� <મને સબંિંધત િનયામક સuાવાળાઓ 

�ારા બાધંકામ માટ� મં̂ ૂર કરવામા ંઆUયા છે; અને આમ મા2 આ જ ?ો<DEસને સચંયી E&S 

આકારણીના ભાગ\પે �યાનમા ંલેવા જ\ર" હોય છે. આ આધાર પર IFC =જુબ જ\ર" બ�rુ ંહw ુ ંક� 

અદાણી પાવરના એરશેડ (ફ�ઝ 1) પર CGPL સચંયી અસરોને ન=નૂા\પ બનાવે, પરંw,ુ દાખલા 

તર"ક� અદાણી પાવર63 અથવા =ુOંા વે�ટ પોટ,ના િવકાસના sિમક તબfાઓ નહ�. CGPLએ આ 

સચંયી હવા Jણુવuા અસર આકારણી SEIA (2007)મા ં જણાવી હતી.64 IFC �ારા સમAવવામા ં

આUયા ?માણ,ે SEIAનો Uયાપ આમા ંમયા,�દત હતો કારણ ક� એવી અપેBા રાખવામા ંઆવતી હતી 

ક� િનયામક =જુબ અદાણી ફ�ઝ 2થી 4 CGPLના Zદા6ત ઉaસ�નોને સમાવતા સબંિંધત ધોરણોને 

qણૂ, કર� તે જ\ર" બનશે.  

CGPLની E&S આકારણીના ચાવી\પ તaવો 2006 અને ?ારંKભક 2009ની વMચે હાથ ધરવામા ં

આUયા હતા.ં આ સમયગાળા દરિમયાન િવિવધ Àોતોમાથંી મા�હતી ઉપલ¥ધ હતી <નો ઉપયોગ 

=ુOંા બદંરના િવ�તરણ અને અદાણી પાવરના વG ુ િવકાસ સ�હતના Àોતોમાથંી સચંયી અસર 

માટ�ની સભંાવનાની આકારણી કરવા માટ� થઈ શjો હતો.65  
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 “ઑDટૉબર 21, 2008ના રોજ, MoEFએ અદાણી થમ,લ પાવર (લાટંના તબfા 2 માટ� પયા,વરણીય 

બહાલી આપી હતી," એિ?લ 2013, એમ/એસ અદાણી પૉટ,  અને SEZ Kલ =ુOંા, Jજુરાતના િનર"Bણ માટ�ની 

સિમિતનો અહ�વાલ, પાન 7. 
64

 SEIA (2007), જોડાણ 2. 

65
 CAO અદાણી પાવરના 2007/07ના વાિષ�ક અહ�વાલ (તાર"ખ એિ?લ 2007)માનંા ં િનવેદનો નxધે છે ક� 

અદાણીએ તેના તબfા 2ના ં િવકાસ (2x330MW) માટ� "=�ુય (લાટંના qરુવઠા અને િનમા,ણ માટ�નો કરાર 

કય� હતો". સમાન અહ�વાલ એ પણ નxધે છે ક� કંપનીએ પહ�લેથી સહ" કર�લ વીજળ" ખર"દ" કરાર હ�ઠળની 

?િતબ�તાઓ qણૂ, કરવા માટ� ?ો<Dટ�ુ ંતબfા 3�ુ ં િવ�તરણ (1320MW) શ\ કrુ� છે. 2007/08 માટ�નો 

અદાણી પાવર વાિષ�ક અહ�વાલ જણાવે છે ક� "કંપની અ�sુમે 2x330MW, 2x330MW, 2x660MW અને 

3x660MWના બનેલા તબfા 1, 2, 3 અને 4ના વીજળ" ?ો<DEસની �થાપના =ુOંા, Jજુરાત ખાતે કરવાની 
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CAOના મત =જુબ સચંયી અસર મા2 મં̂ ૂર" અપાયેલા ?ો<DEસને જ લાJ ુ પડતી હોવાના 

સબંધંમા ંPS1�ુ ં IFC �ારા અથ,ઘટન �બૂ સHુંKચત હw ુ.ં PS1 =જુબ વા�તિવક ર"તે Uયા�યાિયત 

કરવામા ંઆવેલી ગિતિવિધઓ સાથેના સબંધંમા ંસચંયી અસરની િવચારણા જ\ર" છે (મા�ય હોય તે 

સ�હત પરંw ુ તેના qરૂતી મયા,�દત નહ�).નfર ર"તે આનો અથ, એવી સલાહ આપવાનો થશે ક� 

MEIA (2009)એ પિ�મ બદંરના િવકાસમાથંી ઉદભવતી કોઈપણ સચંયી અસરને �યાનમા ંલેવી 

જોઈતી હતી (સબંિંધત િશિપXગ oા�ફક સ�હત). એરશેડ સાથેના સબંધંમા,ં CAOને લાગ ેછે ક� અદાણી 

ફ�ઝ 2 2007ના મ�ય સમય <ટલો વહ�લો વા�તિવક ર"તે Uયા�યાિયત કરવામા ંઆUયો હતો <મા ં

એવા મજ�તૂ Kચ�ો હતા ંક� અદાણી પાવર (લાટં�ુ ં4620MW 0ધુી q�ંુૂ િવ�તરણ અપેKBત હw ુ ં< 

2007/08ના સમય દરિમયાન થવા�ુ ં હw ુ.ં આવા સજંોગોમા ં CAOને લાગ ે છે ક� IFCએ એવી 

સલાહ આપવી જોઈતી હતી ક� સચંયી અસરો Zગે CGPLની િવચારણા SEIA (2007)મા ં હતી 

તેનાથી આગળ જવી જોઈતી હતી. યો�ય પગલાઓમા ંઅદાણી પાવરની સચંયી અસરની આકારણી 

અને ?Wૂષણ િનય2ંણ ઉપાયો Zગ ે Aણ કરવાનો અને CGPLની E&S જ\�રયાતોના ?કાશમા ં

આ�ુ ંિવ�લેષણ કરવાનો સમાવેશ થઈ શjો હોત. 

ઉપર ચચ©લા =;ુાઓ ઉપરાતં, PS1 ઘણી ર"તે ?ો<Dટની અ?aયB અસરોના ?� સાથે ?tuૃ થાય 

છે. ?થમ, "lયા ંસબંિંધત" હોય aયા ંએtુ ંજ\ર" છે ક� Fાહકની E&S આકારણી "2ીA પBકારોની 

¢િૂમકા અને Bમતાને �યાનમા ંલે (<મ ક� �થાિનક અને રાno"ય સરકારો, ઠ�ક�દારો અને સ(લાયસ,), 

એ હદ 0ધુી ક� તેઓ ?ો<Dટને જોખમ ઊ¢ુ ં કરતી હોય, <મા ંએવો �વીકાર કરવામા6 આવે ક� 

Fાહક� 2ીA પBકારની �sયાઓ ઉપર Fાહકના િનય2ંણ અને ?ભાવ સાથે 0સુગંત એવા આ 

જોખમો અને અસરો�ુ ંસમાધાન કરtુ ંજોઈએ" (ફકરો 6, ભાર ઉમેય�). બી^ુ ંPS1 એવી જોગવાઈ 

                                                                                                                                            

?�sયામા ંછે < Hુલ 4620MW બરાબર થાય છે” (પાન. 3). સમાન સમયગાળા માટ� MPSEZ વાિષ�ક અહ�વાલ 

0િુનિ�ત કર� છે ક�: "8600MWથી વGનુી Hુલ Bમતા ધરાવતા વીજળ" (લાટં (ટાટા પાવર 4000MW, 

અદાણી પાવર  4600MW)�ુ ં=ુOંા િવ�તારમા ંબાધંકામ કરવામા ંઆવી ર]ુ ંછે"; "(લાટં માટ� આયાત કર�લ 

કોલસાના ભાર� જ�થાની જ\ર પડ� છે, 40 િમKલઅન MTPA”; અને “આ જ\�રયાતોની આયાત કરવા માટ� 

?�તાિવત કોલસાનો ટિમ�નલ […] િનમા,ણ હ�ઠળ છે” (પાન 11). સેટ�લાઈટ ત�વીરોની સમીBા 0ચૂવે છે ક� 

પિ�મ બદંરના િનમા,ણની તૈયાર"ઓ માચ, 2008 0ધુીમા ંશ\ થઈ હતી. 



 

70 
 

ઑ�ડટ અહ�વાલ         C-I-R6-Y12-F160 

 

આપે છે ક� વગ, એના ?ો<DEસ માટ� સવા�ગી ESIA, "�થાિનક, Bે2ીય અથવા Urહૂાaમક (E&S) 

આકારણી"ની "અપવાદ\પ સજંોગો"મા ંજ\ર પડ" શક� છે (ફકરો 9, ભાર ઉમેરવામા ંઆUયો). 

MPSEZના િવકાસનો સદંભ, 2ીA પBકારના જોખમ અને �થાિનક/Urહૂાaમક અસરની આકારણી 

એમ બનેં સાથેના સબંધંમા ં=;ુાઓ ઊભા કર� છે. MPSEZ એ મોટો ઔzોKગક િવકાસ છે અને તેના 

માKલકો, અદાણી vપુ તા<તરના વષ�મા ં પયા,વરણ બાબતે અપHૃaયો કરવાના ઘણા ંઆરોપોને 

આધીન આUયા છે, ખાસ કર"ને MPSEZની આસપાસ મ·Fોવના િવનાશ સાથેના સબંધંમા.ં66 એક 

પડોશી હોવા ઉપરાતં, CGPL એ MPSEZના એક અગaયના Fાહક છે < પિ�મ બદંર ખાતે 

ડૉકમજWૂર"ની સેવાઓ માટ� લાબંા ગાળાનો કરાર ધરાવે છે. એtુ ંપણ નxધવામા ંઆUrુ ંછે ક� CGPL 

અને અદાણી પાવર વMચ ે <ની વહ¿ચણી છે તેવી HKૂલXગ ઈનટ�ક ચેનલ MPSEZના ભાગ\પે 

બાધંવામા ંઆવી હતી.67 

CAO સાથેની ચચા,ઓમા ં IFC �ટાફ� ન6કના MPSEZ િવકાસની સભંિવત સા=�ુOક અસરનો 

�વીકાર કય� હતો, < CGPLની સાપેB ર"તે વG ુ િશnટ તટ"ય પાદKચ� સાથે િવરોધાભાસમા ં છે. 

વGમુા ં CAO નxધે છે ક� CGPLના વાિષ�ક E&S દ�ખાવ અહ�વાલોએ 2009/10થી MPSEZ સાથે 

CGPLની બા| કડ"માથંી ઉદભવતા જોખમોને ઓળ�યા છે. MoEF Aર" કયા, બાદ �ડસે'બર 

2010મા ં MPSEZને આપવામા ં આવેલી કારણદશ,ક નો�ટસ (પયા,વરણીય બહાલીઓના સભંિવત 

ઉ!લઘંનો િવશે) બાદ, CAO નxધે છે ક� CGPLએ IFCને ખાતર" આપી હતી ક� તે આ બાબત Zગ ે

�યાન રાખી રહ�લ છે અને MPSEZને તેના ?િતસાદ પર મા�હતી qરૂ" પાડવાની િવનતંી કરશે. આ 

તબfે, IFC ટ"મે આ િવશે ગિતિવિધઓ પર ઝીણવટqવૂ,ક દ�ખર�ખ રાખવા�ુ ંશ\ કrુ� હw ુ.ં68 

                                                
66

 દાખલા તર"ક� ^ુઓ MoEF (એિ?લ 2013), એમ/એસ અદાણી પૉટ,  અને SEZ Kલ =ુOંા, Jજુરાતના 

િનર"Bણ માટ�ની સિમિતનો અહ�વાલ; �ફશમાક, (2010) કMછનો �કનારો - લોકો, પયા,વરણ અને આ6િવકા  
67

 િનર"Bણના તારણો માટ� MoEF (એિ?લ 2013)નો સિમિતનો અહ�વાલ નxધો ક� "ઈનટ�ક ચેનલ...[એ] 

કાય,શીલ છે પરંw ુ ¢ગૂભ,જળના ?Wૂષણ સામે રBણ આપવા માટ� કોઈપણ લાઈિનXગ/રBણ િવના. આ 

પયા,વરણીય બહાલીની શરત�ુ ં �પnટ ઉ!લઘંન છે" અને "આ િવ�તારમા ં જમીન પારગ'ય છે અને 

સલામતીના પગલાઓં િવના તે ?Wૂષણ તરફ લઈ જશે" (પાન 46). પ�રણામે સિમિત ભલામણ કર� છે ક� 

"ઈનટ�ક અને આઉટફૉલ ચેનલ ફર"થી િનિમ�ત કરવી જોઈએ/સમારકામ કરtુ ં જોઈએ <થી તે નીચે અને 

બા^ુઓ પર અપારગ'ય લાઈિનXગ ધરાવતી હોય” (પાન 47). 

68
 �કૂવણી બહાલી સાથે સબંિંધત ઈ-મેઈલ સવંાદ તાર"ખ ^ૂન 22, 2011. 
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આ િવભાગમા ં ચચ,વામા ં આવેલા =;ુાઓના ?કાર સાથે કામ કરવામા ં IFCની નીિતઓ અને 

િવિધઓની પયા,(તતા સાથેના સબંધંમા ંCAO 2006 અને 2012ના દ�ખાવના ધોરણોની વMચેના 

ફ�રફારો નxધે છે. 2006ના ધોરણોએ નx�rુ ં છે ક� અપવાદ\પ સજંોગોમા ં �થાિનક, Bે2ીય અથવા 

Urહૂાaમક આકારણીની જ\ર પડ" શક� છે aયાર� 2012ના ધોરણો સબંિંધત �થાિનક, Bે2ીય અથવા 

Urહૂાaમક આકારણીઓને �યાનમા ંલેવા માટ� E&S આકારણી માટ�ની જ\�રયાતનો જ સદંભ, આપે 

છે [PS1 (2012) ફકરો 11]. બી6 તરફ, સામા6ક અને પયા,વરણીય ટકાઉપણા પર 2012ની 

નીિતમા ં 2ા�હત પBકારના જોખમ પર મજ�તૂ બનેલી ભાષાનો સમાવેશ થાય છે < માટ� IFC 

"2ા�હત પBના જોખમોની Fાહકો �ારા ઓળખની સમીBા કર�," તે જ\ર" બને છે અને "આવા 

જોખમો�ુ ં િનયમન થઈ શક� તેમ છે ક� ક�મ તે નf" કરtુ ંજ\ર" બને છે...<થી દ�ખાવના ધોરણો 

સાથે 0સુગંત પ�રણામો તૈયાર કર" શકાય". 0ધુાર�લી નીિત નxધે છે ક� "ક�ટલાકં જોખમો માટ� IFC 

?�તાિવત Uયાપાર ?tિૃuને સમથ,ન આપવાથી Wૂર રહ� તે જ\ર" બની શક� છે," ખાસ કર"ને જો આ 

જોખમો qરૂતી ર"તે ટાળ" ન શકાય અથવા અ�યથા તે�ુ ંશમન ન કર" શકાય. 2012 દ�ખાવ ધોરણો 

પણ એવી ભાષા qરૂ" પાડ� છે < ?ો<Dટના ?ભાવના િવ�તારની Uયા�યાને �પnટ કર� છે, <મા ં

સબંિંધત 0િુવધાઓ, સચંયી અસર અને �િવક િવિવધતા તથા પયા,વરણ ત2ંની સેવાઓ પર 

અ?aયB અસરોને આવર" લેવા માટ� Fાહકની E&S આકારણી માટ�ની જ\�રયાતનો પણ સમાવેશ 

થાય છે. PS1 (2012) એ િસધાતં પણ 0િુનિ�ત કર� છે ક� IFCના Fાહક �ારા 2ા�હત પBકારના 

જોખમની ઓળખ થવી જોઈએ અને િનય2ંણ અને ?ભાવના Fાહકના �તર સાથે 0સુગંત હોય તે 

ર"તે તેનો ઉક�લ લાવવો જોઈએ. પોતાની 2012ની માગ,દશ,નની નxધોમા,ં IFC "2ીA પBકારોના 

કાય� અથવા તેમને ઈરાદાqવૂ,ક ટ�કો આપવાના, સમથ,ન આપવાના ક� તેમનામાથંી લાભ મેળવીને 

થયેલી શરત�કૂ"ના જોખમને �વીકાર� છે (PS1:GN2). 

તારણો:  

CAOને લાગ ેછે ક� IFCની E&S સમીBામા ં"[?ો<Dટના] ?ભાવ Bે2ના સદંભ,મા"ં ?ો<Dટના જોખમ 

અને અસરો�ુ ંિવ�લેષણ કરવામા ંઆUrુ ંહwુ ંતે 0િુનિ�ત કરવામા ંઅqરૂw ુ ં�યાન આપવામા ંઆUrુ ંહwુ,ં 

< PS 1 =જુબ જ\ર" છે, ખાસ કર"ને આ માટ� "?ો<Dટ સબંિંધત િનમા,ણમાથંી સચંયી અસરો �ારા 

સભંિવતપણ ેઅસરF�ત િવ�તારોનો પણ સમાવેશ થાય છે < E&S આકારણીઓ કરવામા ંઆવી હોય તે 

સમય ?માણ ેવા�તિવક ર"તે Uયા�યાિયત કરવામા ંઆવે છે." નfર ર"તે આનો અથ, એવી સલાહ 

આપવાનો થશે ક� MEIA (2009)એ પિ�મ બદંરના િવકાસમાથંી ઉદભવતી કોઈપણ સચંયી અસરને 

�યાનમા ંલેવી જોઈતી હતી (સબંિંધત િશિપXગ oા�ફક સ�હત). વGમુા ંCAOએ એરશેડ પર CGPL 

અને અદાણી પાવર ફ�ઝ 2-4ની સચંયી અસર સાથેના સબંધંમા ં વG ુ મજ�તૂ િવ�લેષણ અને 
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�રપો�ટ¤ગ જોવાની અપેBા રાખી હશે. િવ/ બે�ક સ=હૂની 1998 થમ,લ પાવર: નવા (લાટં માટ�ની 

માગ,દિશ�કાઓ હ�ઠળ PM અને SO2 માટ� કોઈ ચો�ખી વG ુ જોગવાઈઓ સાથે અ�પુાલન ન 

કરવાની CGPLની જવાબદાર"ઓને જોતા,ં એરશેડ પર બે પાવર �ટ�શનની qરૂ" અસરની સચંયી 

આકારણી િવશેષપણ ેઅગaયની હોત (^ુઓ િવભાગ એ4 ઉપર). 

PS1 સાથેના અ�સુધંાનમા ંMPSEZ સાથેના સબંધંમા ંCGPL�ુ ંઉMચાલન મયા,�દત હોઈ શક� છે તેવો 

�વીકાર કરવાની સાથે (ફકરો 6), CAOને માkમૂ પડ�ુ ંછે ક� ?ો<Dટની ન6કનો િવ�તાર અને MPSEZ 

સાથેના સબંધંમાથંી ઉદભવતા ં2ા�હત E&S જોખમોની વG ુસાર" ર"તે આકારણી કરવી જ\ર" છે, <મા ં

શમન માટ�ના < પગલાઓં િવકસાવવામા ંઆUયા હોય તે CGPLના ?ભાવના �તર સાથે સમ?માણમા ં

હોય. સભંિવત સચંયી અસરને સમાન િસ�ાતં યો�ય ર"તે લાJ ુકરવામા ંઆUયો હોત. 

CAOને લાગે છે ક� IFC કMછ તટ પર વધાર� મોટ" અદાણી ગિવિતિધઓને આવર" લેતી સqંણૂ, 

�થાિનક અથવા Urહૂાaમક આકારણી CGPL કર� તે જ\ર" બનાવtુ ં યો�ય ન હોત અને ઉપર 

\પર�ખા આ(યા ?માણ ેસચંયી અસરો અને 2ા�હત પBકારના જોખમના શીષ,ક હ�ઠળ આ =;ુાઓ 

Zગે વG ુસાર" ર"તે કામ થઈ શ¬ુ ંહોત.જો ક�, ?ો<Dટના �થાિનક સદંભ,ન ેજોતા CAOને લાગ ેછે 

ક� સબંિંધત િનયામક સuાવાળાઓ સાથે વG ુ ભારqવૂ,ક �થાિનક ક� Urહૂાaમક આકારણી માટ�ના 

િવક!પો શોધવા એ IFC માટ� વG ુ સા�ંુ આચરણ હોઈ શકત, < કા ં તો ?aયBપણ ે િવ/ બે�ક 

સાથેના સહયોગમા ંહોય અથવા તો તેના Fાહક �ારા હોય. 

સારાશં તર"ક�, CAOને લાગે છે ક� ઉપર ચચ©લ સચંયી અસર અને 2ા�હત પBકારના જોખમ સાથે 

કામ કરવા માટ�� ુ ંમાળ�ુ ંએવા િવ�તારોમા ં?ો<DEસ માટ� કામ કરવા યો�ય છે < ઝડપી ઔzોKગક 

િવકાસને આધીન છે, <મ ક� CGPL �ારા સામનો કરવામા ંઆUયો છે તે. માગ,દશ,નનો <ટલી હદ� 

અભાવ હોય તે Zગ ેCAOને લાગે છે ક� આ માળખાની સામા�ય ?Hૃિતમા ંરહ�kુ ંછે અને ઉપરોDત 

નીિતઓના િનયિં2ત અથ,ઘટનો કરવા માટ� IFC �ટાફ અને Fાહકો માટ�ની સભંાવનામા ં છે.  વG ુ

=�ુક�લ પા0ુ ંએ 2ીA પBકારના જોખમો�ુ ંએવી ર"તે િનયમન શj છે ક� ક�મ ક� <થી દ�ખાવના 

ધોરણો સાથે 0સુગંત પ�રણામો સજ� શકાય તે નf" કરવામા ં િવવેકનો ઉપયોગ કરવો તે હશે, 

અને એવા જોખમોને ઓળખવા ક� < માટ� IFC ?�તાિવક Uયાપાર" ?tિૃuને ટ�કો આપવાથી Wૂર રહ�, 

<મા ં એવા ઉદાહરણોનો સમાવેશ થાય છે lયા ં 2ા�હત પBકારના જોખમમાથંી ખોટા Hૃaયોના 

જોખમો ઉદભવતા હોય. આવા સજંોગોમા ંCAOને માkમૂ પડ� છે ક� IFC �ટાફને એવા માગ,દશ,નમાથંી 

લાભ થઈ શક� છે ક� શકંાના �ક�સાઓમા ંતેની નીિતઓ�ુ ંએવી ર"તે અથ,ઘટન કરtુ ંજોઈએ ક� < સ�ંથાની 

ઉMચ �તર"ય ?િતબ�તાઅઓને એવી ર"તે આગળ વધાર� ક� <થી િસ�ાતંોને કોઈ �કુસાન ન થાય અને 

lયા ંશj હોય aયા ંE&Sની નકારાaમક અસરોને ટાળ" શકાય. 
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પ�રિશnટ એ. ઑ�ડટ TORમા ંફ�રયાદ ન સમાવવાના પાસાઓં સાથેના સબંધંમા ંCAO અ�પુાલન 

=!ૂયાકંન અહ�વાલ 

 

[પાન 12ff] 

 

?ો<Dટની E&Sની અસરોને શj તેટલી ઓછ" કરવાના ટ�કિનકલ અને નાણાકં"ય ર"તે સા�Hુળૂ 

�ડઝાઈનના િવક!પો Zગે િવચાર કરવામા ંિનnફળતા; 

ઘણા ં�તરો પર ?ો<Dટની E&Sની અસરોને શj તેટલી ઓછ" કરવાના ટ�કિનકલ અને નાણાકં"ય ર"તે 

સા�Hુળૂ �ડઝાઈનના િવક!પો Zગે િવચાર કરવામા ં િનnફળતા મળ" હોવાનો ફ�રયાદ"ઓ આBેપ કર� 

છે. આમા ંપસદં કર�લી HKૂલXગ િસ�ટમની રચના Zગેના ચોfસ િનણ,યો અને <ને સામા6ક ર"તે 

અને પયા,વરણીય ર"તે �કુસાનકારક ?ો<Dટ તર"ક� જોવામા ંઆવે છે તેના િવક!પો Zગે qરૂતો 

િવચાર કરવામા ંઆUયો ન હતો તેવી વG ુસામા�ય KચXતાઓનો સમાવેશ થાય છે. HKૂલXગ િસ�ટમની 

�ડઝાઈન સાથેના સબંધંમા ંફ�રયાદ"ઓ દલીલ કર� છે ક� વ�સ ¶ ૂ�ડઝાઈન પસદં કરવામા ંઆવી છે 

તે ^ૂના જમાનાની છે અને ક�Kલફોિન�યા ઊA, પચંના અ�યાસને ટાકં� છે ક� < અ�સુાર આ 

ટ�કનોલો6 સા=�ુOક 6વો માટ� �કુસાનકારક છે.69 વG ુસામા�ય �તર પર એવી દલીલ કરવામા ં

આવે છે ક� ટાટાના CGPL Kબડથી તેના બળતણ અને બાધંકામના ખચા,ઓને મહaવqણૂ, ર"તે 

અવગણવામા ંઆUયા હતા ં<નાથી < અ�યથા વીજળ"ના સા�Hુળૂ (અને પયા,વરણીય ર"તે ઓછા 

�કુસાનકારક) વૈક�!પક Àોતો ર|ા હોઈ શક� તેની �પધા,aમકતા માટ�ની દલીલ નબળ" પડ" હતી.70 

"સભંિવત મહaવqણૂ, િવપર"ત અસરો ધરાવતા ?ો<DEસ ક� < વૈિવ�યqણૂ,, અ?િતવત� અથવા 

અ¢તૂqવૂ, હોય" (PS1) તેવા �ક�સામા ંઅથવા lયા ં?ો<Dટ "મહaવqણૂ, ર"તે" Hુદરતી આવાસને 

                                                
69

 ક́Kલફોિન�યા ઊA, પચં (2005), ક́Kલફોિન�યાના તટ"ય પાવર (લાટં ખાતે વ�સ-¶ ૂ HૂKલXગ સાથે સબંિંધત 

=;ુાઓ અને પયા,વરનીય અસરો, અહ� ઉપલ¥ધ છેwww.energy.ca.gov/2005publications/CEC-700-

2005-013/CEC-700-2005-013.PDF (^ુલાઈ 18, 2012ના રોજ જોવામા ંઆUrુ)ં. 
70

 ફ�રયાદ"ઓના મત =જુબ, CGPLના Zદા6ત કોલસાના ભાવો અ�sુમે Kબડ અને એવોડ,ના સમયે 

કોલસાના સબંિંધત બAર ભાવ કરતા ં $15/mt અને $25/mt વG ુ હતા ં અને ઈ�ડોનેિશયન કોલસા માટ� 

ફ�±આુર" 2012ના બે�ચમાક, ભાવથી $74/mt વG ુહતા.ં ભારતમા ંસમાન (લાટંની સરખામણીમા ંબાધંકામના 

ખચા,ઓ ($1.05 િમKલઅન ?િત MW) પણ નજરZદાજ કરવામા ંઆUયા હોવાના અને \િપયાની નબળાઈ 

તથા અ�ય પ�રબળોને કારણે વ�યા હોવાની દલીલ કરવામા ંઆવે છે. 
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"\પાતં�રત કર� ક� િવઘટન કર�" તેવી અપેBા હોય તેવા �ક�સામા ંPS1 અને PS6 =જુબ િવશેષ 

ર"તે અસરોના Àોતના િવક!પોની િવચારણા ખાસ જ\ર" છે.  વGમુા ં<ના માટ� GHGs મહaવqણૂ, 

?માણમા ં પેદા કરવા જ\ર" હોય તેવા ?ો<Dટના �ક�સામા ંPS3 =જુબ જ\ર" બને છે ક� IFCના 

Fાહકો "?ો<Dટ સબંિંધત Fીનહાઉસ વાr ુ (GHG) ઉaસ�નોને ઘટાડ� અથવા તેની આqિૂત� કર� તે 

માટ�ના ટ�કિનકલી અને નાણાકં"ય ર"તે સા�Hુળૂ અને �કફાયતી િવક!પો�ુ ં=!ૂયાકંન" કર�.  

RMEIA (2007)મા ંવ�સ ¶ ૂઅને �રસ¬ુ,લેશન HKૂલXગ િસ�ટમ એમ બનેંની િવચારણાનો સમાવેશ 

થયો છે <મા ંવ�સ ¶ ૂ�ડઝાઈન સા=�ુOક પયા,વરણ O�nટકોણથી વG ુયો�ય છે. તે વ�સ ¶ ૂ�ડઝાઈન 

પરના િવિવધ �વ\પોને પણ �યાનમા ંલ ે છે <નો િનnકષ, એ છે ક� ચેનલ �ારા એ�kઅુ�ટ =Dુત 

કરtુ ંએ પાઈપ કરતા ંવધાર� યો�ય િવક!પ છે. SEIA (2007) પણ ેએવા કારણોની \પર�ખા આપે છે 

ક� શા માટ� વૈક�!પક �થાનો અને HKૂલXગ િસ�ટમની �ડઝાઈન પસદં કરવામા ંઆવી ન હતી (પાન 

48). ઉપર ઉ!લેખ કયા, ?માણે, MEIA (2009) અને RMEIA (2007) =જુબ, યો�ય શામક પગલાઓં 

અમલી હોવા સાથે ?ો<Dટને કારણે સા=�ુOક પયા,વરણ પર મહaવqણૂ, અસરો પડવાની અપેBા ન 

હતી. આમ, ઉપર (a) હ�ઠળ ચચા, કયા, ?માણે, IFCએ CGPLની પયા,વરણીય અસર આકારણીઓના 

પોતાના =!ૂયાકંનમા ંqરૂતી ચીવટ રાખી હતી તેtુ ંધારતા ંCAOને લાગે છે ક� HKૂલXગ િસ�ટમ માટ� 

વૈક�!પક �ડઝઈનની કોઈ વG ુિવચારણાની જ\ર ન હતી. 

ખચ,ની ખોટ" ધારણાઓ હોવાનો આBેપ છે તે Zગ ે IFCના �વીકારથી વીજળ"ના વG ુ ચો�ખા 

Àોતોની qરૂતી િવચારણા અટક" હતી ક� ક�મ તે Zગે �ડઝાઈનના િવક!પો િવશે Uયાપક ?� ઊભો 

થાય છે.  ટાટા પાવર� CGPL માટ� Kબડ 6aયા બાદ IFCએ ?ો<Dટ�ુ ં=!ૂયાDંના કrુ� હોઈ આ દલીલ 

કરવી =�ુક�લ છે.  CGPL એ 0પુર�s�ટકલ કોલસા સચંાKલત ટ�કનોલો6નો ઉપયોગ કર"ને 

4000MW પાવર �ટ�શન હોtુ ંજોઈએ તેવો િનણ,ય ભારત સરકારના પાવર ફાયના�સ કોપ�ર�શન 

�ારા કરવામા ંઆUયો હતો. આમ એવી અપેBા નથી ક� પોતાની E&S આકારણીઓમા ંFાહકો આ 

�તર� વૈક�!પક �ડઝાઈન �યાનમા ંલ ે તે જ\ર" બ�rુ ં હોtુ ંજોઈwુ ં હw ુ.ં aયારબાદ એવો ?� ઊભો 

થાય છે ક� IFCએ ?ો<Dટ�ુ ંધીરાણ કરવા�ુ ંનf" કરવામા ંતેની નીિતઓ ?માણે કામ કrુ� હw ુ ંક� 

ક�મ.71 

IFCએ ?ો<Dટના GHG ઉaસ�નો, તેના ખચ,ના Zદાજ (કોલસાના ભાવો સ�હત) અને તેની સમીBા 

?�sયાના ભાગ\પે ઊA,ના વૈક�!પક Àોતોની Uયાવહા�રકતાને �યાનમા ંલીધા હતા.ં ESRS �વીકાર� 

                                                
71

 નxધ લેશો ક� િવ/ બે�ક સચંાલન નીિત 4.01થી ઉલ¡ંુ, IFC E&Sની જ\�રયાતો માટ� IFC "?ો<Dટ 

િવનાના" િવક!પને �યાનમા ંલે તેની જ\ર પડતી નથી. 
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છે ક� ?ો<Dટ ભાર� ?માણમા ં GHG ઉaસ�નો પેદા કરશે પરંw ુ આયો6ત (લાટંની થમ,લ 

કાય,Bમતાના સદંભ,મા ંઆ હક"કત =કૂ� છે < ભારતમા,ં સમF િવ/મા ંઅને OECD દ�શોમા ંકોલાસ 

આધા�રત (લાવર (લાટંની સર�રાશ થમ,લ કાય,Bમતા કરતા ં70%, 30% અને 20% <ટલા વG ુ

સારા હોવાનો Zદાજ છે. આ આધાર પર IFC દલીલ કર� છે ક� ?ો<Dટ વીજળ"ના qરુવઠાના એકમ 

દ"ઠ ભારતની વીજળ" િનમા,ણ Uયવ�થાના સર�રાશ કાબ,ન ઉaસ�નોના ઘટાડામા ં પ�રણમશે. 

CGPLના ખચ,ની ધારણાઓ પણ ?ો<Dટને મં̂ ૂર" મળ" તે અગાઉ IFC �ારા િવ�લેષણનો િવષય 

હતી. બળતણના ખચા,ઓનો Zદાજ ઓછો છે તેtુ ંજોવામા ંઆUrુ ંહw ુ ંaયાર� IFCને માkમૂ પડ�ુ ંહw ુ ં

ક� CGPLએ ઈ�ડોનેિશયન કોલસા માટ� લાબંા ગાળાનો કરાર તેમજ <માથંી કોલસો મેળવવામા ં

આવી ર|ો તે ઈ�ડોનેિશયન ખાણોમા ં મહaવqણૂ, ઈgDવટ"ના �હ�સાને 0િુનિ�ત કર"ને કોલસાના 

ભાવો વધારવાના જોખમ�ુ ંશમન કરવા માટ�ના Uયાજબી પગલાઓં લીધા હતા.ં   ?ો<Dટની તેની 

સમીBાના ભાગ\પે, IFCએ વીજળ"ના વૈક�!પક Àોતોને પણ �યાનમા ં લીધા હતા ં પરંw ુ આ 

મહaવqણૂ, ર"તે વG ુખચા,ળ અથવા ટ�કિનકલ, સામા6ક અને પયા,વરણીય િવÝનો આવતા હોવા�ુ ં

જોવા મÁrુ ં હw ુ ં <નો અથ, એ છે ક� તેઓ કોલસા સચંાKલત Bમતામા ં મહaવqણૂ, વધારા માટ� 

Uયાવહા�રક િવક!પો ન હતા.ં 

< િનnકષ, મÁયા છે તે ચચા, માટ� �!ુલા ંછે તે Zગે કોઈ શકંા નથી aયાર� CAO ?ો<Dટની પસદંગી 

પર IFCના િનયમના િનણ,યોની સમીBા કરવા માટ� તૈયાર Zથી, િસવાય ક� સબંિંધત નીિતઓ 

સાથેના અ�પુાલનનો �પnટ અભાવ હોય. અહ� ચાવી\પ જ\�રયાતો એ છે ક� IFC "નવી વેપાર" 

?tિૃu માટ� ધીરાણ ન કર" શક� જો તે "Uયાજબી સમયગાળામા ં દ�ખાવના ધોરણોને qણૂ, કર� તેવી 

અપેBા ન હોય તો" (ટકાઉપણાનંી નીિત, ફકરો 17). આવા �ક�સામા ં(ફર"થી એtુ ંધારતા ંક� IFCએ 

ઉપર (a) હ�ઠળ ચચા, કયા, ?માણ ે CGPLની પયા,વરણીય આકારણીના તેના =!ૂયાકંનમા ં qરૂતી 

ચીવટનો ઉપયોગ કય� છે) CAOને લાગ ેછે ક� તે IFC એવા િનnકષ, પર પહxચ ેતે માટ� =Dુત છે ક� 

?ો<Dટ PSs =જુબ કરવામા ંઆવે અને આમ રોકાણની સાથે આગળ વધે. કોલસા સચંાKલત પાવર 

?ો<DEસમાથંી GHGના ઉaસ�નો સાથેના સબંધંમા ં"�કુસાન ન કરો" િસ�ાતંો (ટકાઉપણાની નીિત 

(2006/12), ફકરાઓ.8/9) ?aયે સ�ંથાની ?િતબ�તા કઈ ર"તે સાકાર કરવી તે Zગે અમલી હોય 

તેવી નીિતઓએ �ટાફને qરૂw ુ ંમાગ,દશ,ન q�ંુૂ પાડ�ુ ંહw ુ ંક� ક�મ તે િવશે CAO �પnટ નથી aયાર� આ 

સદંભ,મા ંaયારબાદ થયેલી ગિતિવિધઓ નxધવામા ંઆવે છે.72 

                                                
72

 ^ુઓ િવ/ બે�ક vપુ �ટાફ માટ� સચંાલક માગ,દિશ�કા: િવકાસ અને હવામાન ફ�રફાર માટ� Urહૂાaમક માળખા 

હ�ઠળ કોલસાના ?ો<DEસની તપાસ કરવા માટ�નો માપદંડ (માચ, 2010), અહ� ઉપલ¥ધ છે: 
siteresources.worldbank.org/EXTENERGY2/Resources/CGN_20100331.pdf 
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એ) ?ો<Dટના 

િનમા,ણ દરિમયાન 

?ો<Dટથી 

અસરF�ત લોકો 

તર"ક� ફ�રયાદ"ઓને 

ઓળખવામા ં

િનnફળતા 

=;ુો એ:  ?ો<Dટની પોતાની E&S 

સમીBામા ંIFCએ qરૂતી ચીવટ 

દાખવી હતી ક� ક�મ. 

    A1: માછ"માર લોકોની ?ો<Dટથી 

અસરF�ત લોકો તર"ક� ઓળખ 

    A2: Aહ�રાત અને પરામશ,ની 

જ\�રયાતો 

    A3: સા=�ુOક અસર 

ફ�રયાદ"ઓ ક� <મની આ?વાસી પરંપરાઓ અને ધાિમ�ક 

લhમુતી તર"ક�નો દર�જો જોતા ં એક સવેંદનશીલ 

સ=હૂની ર^ૂઆત કર� છે, તેમના Zગે E&Sના જોખમો 

તર"ક� યો�ય ર"તે િવચારણા કરવામા ં આવી ન હતી અને 

?ો<Dટની અસરોને �યાનમા ંલેવામા ંઆવી હતી અને તે�ુ ં

સમાધાન કરવામા ંઆUrુ ંહw ુ.ં    

પોતાના Fાહકની E&S આકારણીઓ Zગે IFCની સમીBા 

"?ો<Dટની ?Hૃિત અને �ક�લ ?માણે યો�ય ન હતી" 

અથવા "જોખમ સાથે સમ?માણમા ં ન હતી" < 

ટકાઉપણાની નીિત �ારા જ\ર" હતી (ફકરો.13). 

ફ�રયાદ"ઓ �ારા UયDત કરવામા ંઆવેલા =;ુાઓ સાથેના 

સબંધંમા ં IFCએ ફ�ખાવના ધોરણોની નીચેની જ\�રયાતો 

પર અqરૂw ુ ં�યાન આ(rુ ંહw ુ:ં 

• Fાહકની E&S આકારણી "તમામ સબંિંધત E&S 

જોખમો અને ?ો<Dટની અસરો" (PS1, ફકરો 4) 

�યાનમા ંલે છે તે "યો�ય સામા6ક બેઝલાઈન ડ�ટા" 

(PS1, ફકરો 4) પર આધા�રત હોય અને "ચોfસ 

�હ�સેદારો �ારા �િવક િવિવધતા સાથે જોડાયેલા 

ચલાયમાન =!ૂયોને �યાનમા ંલે" (PS6, ફકરો 4). 

• "?ો<Dટના ?ભાવ Bે2"ની �પnટ અKભUયgDત પર 

Fાહકની E&Sની આકારણીઓ આધા�રત હતી તે 

0િુનિ�ત કરવામા ં IFC િનnફળ ગrુ ં છે (PS1, ફકરો 

5). 

• IFC એ પોતાને એવી ખાતર" આપવામા ંિનnફળ ગrુ ં

ક� ?aયB ર"તે અસરF�ત માછ"માર સ=દુાય PS1 

(ફકરો 21)મા ં Uયા�યા આ(યા ?માણે "અસરકારક 

પરામશ,"મા ં?tuૃ હતા.ં 
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બી) સીઝનલ વસાહતો 

અને ભરતીની Zદરના 

િવ�તારમા ંમાછલીને 

0કૂવવાના Bે2ોમાથંી 

માછ"માર લોકો�ુ ં

શાર"�રક અને આિથ�ક 

િવ�થાપન 

=;ુો ડ":  ફ�રયાદ"ઓની માછ"માર" 

માટ�ની સીઝનલ વસાહતો અને 

માછલી 0કૂવણીના િવ�તારોના 

સદંભ,મા ંદ�ખાવ ધારાધોરણ 5ને સાચી 

ર"તે લાJ ુકરવામા ંઆUrુ ંહwુ ંક� ક�મ. 

ફ�રયાદ"ઓ સાથેના સબંધંમા ં PS5 લાJ ુ કરવામા ં

આવે તે 0િુનિ�ત કરવા માટ� યો�ય ર"તે આકારણી 

કરવામા ંઆવે તે માટ� જ\ર" પગલા ંIFCએ લીધા ન 

હતા.ં 

સી) માછલી 0કૂવવા 

પર અને સાવ,જિનક 

�વા��ય પર 

કોલસાની રાખ અને 

અ�ય હવાજ�ય 

?Wૂષણની અસર 

=;ુો એ:  ?ો<Dટની પોતાની E&S 

સમીBામા ંIFCએ qરૂતી ચીવટ 

દાખવી હતી ક� ક�મ. 

    A4: હવામા ંઉaસ�નો 

IFC એ 0િુનિ�ત કરવામા ં િનnફળ ગrુ ં છે ક� તેના 

Fાહક� એવા એરશેડમા ં થમ,લ પાવર માગ,દિશ�કાઓ 

(1998)ની જ\�રયાતો સાચી ર"તે લાJ ુ કર" છે <�ુ ં

�ડFેડ�ડ તર"ક� વગ�કરણ થtુ ંજોઈએ. 

ડ") વ�સ ¶ ૂHKૂલXગ 

િસ�ટમ બાધંવાના 

િનણ,ય સાથેના 

સબંધંમા ંરાno"ય 

િનયમો સાથે 

અ�પુાલનનો 

અભાવ 

CAO =!ૂયાકંન અહ�વાલ ?માણે 

(પાન v): 

"...CAOને લાગ ેછે ક� IFCએ �દુને 

qરૂતી ર"તે ખાતર" આપી હતી ક� 

િનયામક બહાલી નીચે સાથેના 

સબંધંમા ંમેળવવામા ંઆવી હતી: ([) 

વ�સ ¶ ૂHKૂલXગ િસ�ટમ�ુ ંબાધંકામ 

અને (x) આઉટફૉલ ચેનલના 

બાધંકામના �થાનમા ંફ�રફાર." 

લાJ ુપડwુ ંનથી 



 

79 
 

ઑ�ડટ અહ�વાલ         C-I-R6-Y12-F160 

 

ફ�રયાદ ઑ�ડટ અહ�વાલનો િવભાગ અ�પુાલનના ચાવી\પ તારણો 

ઈ) સા=�ુOક 

પયા,વરણ પર 

અસરો અને 

મ·FોUઝના િવનાશને 

કારણે માછલીના 

જ�થામા ંલાબંા 

ગાળાનો ઘટાડો; 

અને (લાટં�ુ ં

બાધંકામ/સચંાલન  

=;ુો એ:  ?ો<Dટની પોતાની 

પયા,વરણીય અને સામા6ક (E&S) 

સમીBામા ંIFCએ qરૂતી ચીવટ 

દાખવી હતી ક� ક�મ. 

    A3: સા=�ુOક અસર 

IFCએ પોતાને એ વાતની qરૂતી ખાતર" ન આપી હતી 

ક� CGPLના દ�રયાઈ પાણીના આઉટફૉલમાથંી થમ,લ 

(!rમુ વૈÊાિનક ર"તે Uયા�યાિયત િમgDસËગ ઝોનની 

ધાર પર ?ાસKંગક 3 �ડFી સે�!શયસના માપદંડ�ુ ં

અ�પુાલન કરશે (IFC સામા�ય EHS માગ,દિશ�કાઓ 

2007, પાન 25). 

CGPLની આઉટફૉલ ચેનલમાથંી થમ,લ (!rમુ ખાડ" 

અને આસપાસના નદ"=ખુના છ"છરા પાણીમા ં  અ=કુ 

�કલોમીટરના Zતર 0ધુી િવ�તરશે તેવી ધારણાઓ 

પયા,વરણીય અસરના મહaવqણૂ, જોખમો સાથે�ુ ં

અqરૂw ુ ં િમ�ણ/HKૂલXગ 0ચૂવે છે. એવા દાવાઓને 

કારણે આ જોખમો વધે છે ક� (!rમુ પયા,વરણના ઘટકો 

સાથે િમ� થશે < ફ�રયાદ"ઓ પોતાની આ6િવકા માટ� 

મહaવના હોવા પર ભાર =કૂ� છે. 

�થાિનક સા=�ુOક પયા,વરણ પર સબમર"નના 

અવાજ, ?કાશ, ઉnમા અને �થાિનક સા=�ુOક 

પયા,વરણ પર ?ો<Dટમાથંી અ�ય જલીય િવBેપની 

સચંયી Kબન6વલેણ (પરંw ુ સભંિવતપણ ે

�કુસાનકારક) અસરોને સા=�ુOક અસર આકારણી 

?�sયામા ં qરૂતી ર"તે �યાનમા ં લેવામા ં આવી ન 

હતી. 
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એફ) એક સબંિંધત 

ગિતિવિધ તર"ક� =ુOંા 

બદંરના િવ�તરણ 

Zગે િવચાર 

કરવામા ંઅથવા 

સબંિંધત 

ગિતિવિધઓની 

સચંયી અસરોના 

સદંભ,મા ંરોકાણ Zગે 

િવચાર કરવામા ં

િનnફળતા 

=;ુો બી:  પોતાની E&S સમીBામા ં

અદાણી પાવરની સચંયી અસરો અને 

=ુOંા પિ�મ બદંરના બાધંકામ Zગે 

IFCએ qરૂતી િવચારણા કર" હતી ક� 

ક�મ. 

=;ુો એચ: < િવ�તારો ઝડપી 

ઔzોKગક િવકાસમાથંી પસાર થવાની 

?�sયામા ંહોય ક� <મા ંપયા,વરણીય 

અને સામા6ક સજંોગોની Uયા�યા 

આપવાની હોય તેવા િવ�તારોમા ં

?ો<Dટ સાથે  સબંિંધત E&S 

જોખમો�ુ ંકઈ ર"તે િનયમન કરtુ ંતે 

Zગે IFCની નીિતઓ અને િવિધઓ 

�ટાફને qરૂw ુ ંમાગ,દશ,ન q�ંુૂ પાડ� છે ક� 

ક�મ. 

CGPL એ =ુOંા બદંર માટ� મોટો Fાહક છે aયાર� 

બદંર સબંિંધત 0િુવધા હોવાના પર"Bણને qણૂ, કરw ુ ં

નથી. 

IFCની E&S સમીBામા ં"[?ો<Dટના] ?ભાવ Bે2ના 

સદંભ,મા"ં ?ો<Dટના જોખમ અને અસરો�ુ ં િવ�લેષણ 

કરવામા ં આUrુ ં હwુ ં તે 0િુનિ�ત કરવામા ં અqરૂw ુ ં

�યાન આપવામા ંઆUrુ ંહwુ,ં < PS 1 =જુબ જ\ર" છે, 

ખાસ કર"ને આ માટ� "?ો<Dટ સબંિંધત િનમા,ણમાથંી 

સચંયી અસરો �ારા સભંિવતપણ ે અસરF�ત 

િવ�તારોનો પણ સમાવેશ થાય છે < E&S 

આકારણીઓ કરવામા ં આવી હોય તે સમય ?માણ ે

વા�તિવક ર"તે Uયા�યાિયત કરવામા ંઆવે છે" (ફકરો 

5). 

PS1 સાથેના અ�સુધંાનમા ં (ફકરો 6), ?ો<Dટની 

ન6કનો િવ�તાર અને MPSEZ સાથેના સબંધંમાથંી 

ઉદભવતા ં 2ા�હત E&S જોખમોની વG ુ સાર" ર"તે 

આકારણી કરવી જ\ર" છે, <મા ં શમન માટ�ના < 

પગલાઓં િવકસાવવામા ં આUયા હોય તે CGPLના 

?ભાવના �તર સાથે સમ?માણમા ંહોય. 
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6) પયા,(ત ર"તે 

ઓળખવામા ંઆUયા 

ન હોય ક� શમન 

કરવામા ંઆUrુ ંન 

હોય તેવા વધારાના 

આ6િવકા સ=હૂો 

પરની અસરો, <ના 

નામ છે, FેKઝયસ, 

અને અગ�રયા. 

CAO =!ૂયાકંન અહ�વાલ ?માણ ે

(પાન [[): 

"MASSએ અ�ય આ6િવક સ=હૂો 

Zગે �દુને �થાિપત કrુ� ન હોવાથી 

[CAO]એ વત,માન ?�sયાના 

ભાગ\પે અગ�રયાઓ અને FેKઝયસ, 

સાથેના સબંધંમા ંCAO ઑ'બ+ઝમેન 

?�sયાના િનnકષ, બાદ ઉઠાવવામા ં

આવેલા =;ુાઓને �યાનમા ંલીધા ન 

હતા.ં" 

લાJ ુપડwુ ંનથી 

એચ) ?ો<Dટના 

દ�તાવે6કરણમા ં

<ની ધારણા 

કરવામા ંઆવી હોય 

તેનાથી વધાર� 

વીજળ"ના ખચ,મા ં

વધારાની સામા6ક 

અસરો 

CAO =!ૂયાકંન અહ�વાલ ?માણ ે

(પાન [[): 

"આ =;ુાઓ એવી KચXતા સાથે 

સબંિંધત છે ક� ?ો<Dટ Zદા6ત 

સામા6ક લાભ આપશે નહ� < એવા 

દાવાથી િવપર"ત છે ક� તેની 

િવપર"ત સામા6ક અથવા 

પયા,વરણીય અસરો થશે. આમ પણ 

આ =;ુો CAOના અ�પુાલન 

મે�ડ�ટની બહાર આવે છે." 

લાJ ુપડwુ ંનથી 
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આઈ) E&Sની 

અસરને શj તેટલી 

ઓછ" કરવાના 

ટ�કિનકલ અને 

નાણાકં"ય ર"તે 

સા�Hુળૂ �ડઝાઈનના 

િવક!પો Zગે િવચાર 

કરવામા ંિનnફળતા 

=;ુો એ:  ?ો<Dટની પોતાની E&S 

સમીBામા ં IFCએ qરૂતી ચીવટ 

દાખવી હતી ક� ક�મ. 

=;ુો ડ":  ફ�રયાદ"ઓની માછ"માર" 

માટ�ની સીઝનલ વસાહતો/માછલી 

0કૂવણીના િવ�તારોના સદંભ,મા ં

દ�ખાવ ધારાધોરણ 5ને સાચી ર"તે 

લાJ ુકરવામા ંઆUrુ ંહwુ ંક� ક�મ. 

અ�યથા, ^ુઓ પ�રિશnટ એ, આ 

અહ�વાલ (=!ૂયાકંન અહ�વાલ, પાન 

[xfના Zશો). 

?ો<Dટના ચsમા ં ફ�રયાદ"ઓની KચXતાઓ Zગ ે

મોડ�મોડ� ?tuૃ થવાને કારણે lયા ં શj હોય aયા ં

નકારાaમક અસરો ટાળવા માટ�ની IFCની 

?િતબ�તાની (િનરંતરતા નીિત, ફકરો 8) તથા 

િવપર"ત અસરોના Àોતો માટ� "ટ�કિનકલ ર"તે અને 

નાણાકં"ય ર"તે અ�Hુળૂ િવક!પો" (PS1, ફકરો 9)ની 

તપાસની અવહ�લના થઈ છે.  

?ો<Dટ ચsની ?�sયામા ં શ\આતમા ં માછ"માર 

સ=દુાયો સાથે અસરકારક પરામશ,નો અભાવ PS1ના 

હ�wઓુ =જુબ ?ો<Dટની િવપર"ત સભંિવત િવપર"ત 

અસરોની આકારણી કરવા, ટાળવા અને તેને ઘટાડવા 

માટ�ની �કૂ" જવાયેલી તકોમા ંપ�રણમી હતી. 
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<) ?ો<Dટના ંE&S 

પાસાઓંના IFC �ારા 

િનર"Bણની 

પયા,(તતા. 

=;ુો ઈ: દ�ખાવ ધોરણ 1મા ં �થાિપત 

િનિ�તતા માટ�ની જ\�રયાતને qણૂ, 

કરતા ઍDશન (લાન ઘડવા Zગે 

IFCએ CGPLને qરૂw ુ ંમાગ,દશ,ન q�ંુૂ 

પાડ�ુ ંહwુ ંક� ક�મ. 

=;ુો એફ: િનયામક અને ઋણદાતાની 

E&Sની જ\�રયાતો Zગ ે CGPLના 

�રપો�ટ¤ગ Zગેની પોતાની સમીBામા ં

IFCએ qરૂતી ચીવટ દાખવી હતી ક� 

ક�મ. 

=;ુો 6: ?ો<Dટના િનર"Bણમા ં

ઓળખવામા ંઆવેલી E&Sની 

સમ�યાઓનો ઉક�લ લાવવા માટ� 

Fાહક સાથે ?tuૃ થવામા ંIFC qરૂw ુ ં

?િત�sયાaમક ર]ુ ંછે ક� ક�મ. 

IFCએ CGPLના દ�ખર�ખ અહ�વાલોની િનયિમત 

સમીBાઓ નxધી છે અને ?ો<Dટ માટ� ?િતબ� થયા 

બાદ ઓછામા ં ઓછ" નવ િનર"Bણ =લુાકાતો�ુ ં

સચંાલન કરવા ઉપરાતં, E&S =;ુાઓ િવશે તેના 

Fાહક સાથે િનયિમત સવંાદમા ંછે. 

<�ુ ં અસરકારક ર"તે દ�ખર�ખ અથવા ઑ�ડટ થઈ 

શક� તેવી E&S અસર�ુ ં િનયમન કરવા માટ��ુ ં

માળ�ુ ંહ6 �થાિપત કરવા�ુ ંબાક" છે. 

IFC એ દશા,વવા માટ� અBમ છે ક� તેના Fાહક �ારા 

લેવાતી દ�ખર�ખ એ જોખમ ?aયે સમ?માણમા ં છે (< 

PS1 �ારા જ\ર" છે) અથવા તો તેના િનર"Bણથી 

ESRPsમા ં િનર"Bણના જણાવેલા હ�wઓુ qરૂા થઈ 

શક� છે ક� ક�મ: < આ છે, E&S અ�પુાલનની g�થિતની 

આકારણી કરવા માટ� જ\ર" મા�હતી�ુ ં િનમા,ણ અને 

Aળવણી.  

E&Sના ં O�nટકોણથી ?ો<Dટ સા�ંુ કામ કર" ર|ો છે 

તેવા મતની સાથે Fાહકની E&S Bમતા અને 

?િતબ�તામા ંIFC ટ"મમા ંઆaમિવ/ાસનો અથ, એ છે 

ક� IFCએ ફ�રયાદ"ઓની KચXતા Zગે અ�પુાલનના 

=;ુાઓ તર"ક� Uયવહાર કય� નથી. 
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