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આ એડીબીના બોર્ડ ઑફ ડર્રેક્ટર્ડ દ્વારા ધ્યાનમાાં લેવાયેલા દસ્તાવેજન ાં ર્ ાંસ્કરણ છે જેમાાંથી પડરશિષ્ટ 9, એડીબીની 
એકાઉન્ટેબબબલટી શમકેશનઝમ નીશત 2012ના ફકરા 3(vi)ન ાં પાલન કરતા ચોક્કર્ માડિતી દૂર કરાયેલી છે. 



 

 



 

સમર્ચનો 
 
 

અન પાલન ર્મીક્ષા પેનલ ભારતમાાં મ ન્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પ્રોજેકટની અન પાલન ર્મીક્ષા પણૂડ કરવામાાં 
યોગદાન આપનાર તમામ લોકોનો આભાર માને છે. ફડરયાદીઓનો તેમના પ્રયાર્ો અને પ્રડિયામાાં શવશ્વાર્ બદલ, 
કોસ્ટલ ગ જરાત પાવર બલશમટેર્, એડીબી ખાનગી ક્ષેત્રોનો ક્લાયન્ટ અને રાષ્રીય અને ક્ષેત્રીય અને રાષ્રીય ર્રકારી 
એજન્ર્ીઓનો તપાર્ દરશમયાન અને અમારી ર્ાઇટ મ લાકાતો દરશમયાન ર્િકાર બદલ આભાર માને છે. પેનલ 
િાઉશર્િંગ રે્વલપમેન્ટ ફાઇનાન્ર્ કોપોરેિન (એડીબી) બોર્ડ ઑફ ડર્રેક્ટર્ડ, ખાર્ કરીને, બોર્ડ કમ્પ્લાયન્ર્ ર્મીક્ષા 
ર્શમશતના ર્ભ્યો અને એડીબી મેનેજમેન્ટ અને સ્ટાફનો આભાર માને છે. 

 



 

 

સકં્ષક્ષપ્િ શબ્દો 

એડીબી   – એશિયન ડેવલપમેંટ બેંક 

બીર્ીઆરર્ી – બોર્ડઅન પાલન ર્મીક્ષા ર્શમશત  

બીપી – બેન્ક કાયડ નીશત  

ર્ીએઓ – અન પાલન ર્લાિકાર લોકપાલ  

ર્ીઈઆઈએ – ર્વડગ્રાિી પયાડવણીય અર્ર આકારણી   
ર્ીજીપીએલ – તટીય ગ જરાત પાવર બલશમટેર્  
ર્ીઆરપી – અન પાલન ર્મીક્ષા પૅનલ   
ર્ીએર્આર – કૉપોરેટ ર્ામાજજક જવાબદારી  
ઈઆઈએ – પયાડવરણીય અર્ર આકારણી  
આઈએફર્ી – આંતરરાષ્રીય નાણાકીય શનગમ  
આઈએફર્ીર્ીએલ – ઈન્ન્ર્યા ઈન્રાસ્રક્ચર ફાઇનાન્ર્ કાંપની બલશમટેર્   
આઇપીએફએફ – ઇન્ન્ર્યા ઇન્રાસ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ ફાઇનાનન્ર્િંગ ફેશર્બલટી 
એમએએર્એર્ – માછીમાર અશિકાર ર્ાંઘર્ડ ર્ાંગઠન  
એમઓઈએફ – પયાડવરણ અને વન માંત્રાલય 

એનએએક્ય એર્ – (ભારતના) રાષ્રીય પડરર્ર િવા ગ ણવત્તા િોરણો   
એનજીઓ – બબનર્રકારી ર્ાંગઠન  
ઓએમ – કામગીરીની માગડદશિિકા  
ઓપી – કામગીરીની પ્રડિયા  
પીએર્ઓર્ી – ખાનગી ક્ષેત્રનો કામગીરી શવભાગ (એડીબી)  
પીએમ-10 – શ્વર્ન યોગ્ય રજકણીય પદાથડ 10 માઇિોન્ર્ કરતાાં ઓછો અથવા તેની ર્મકક્ષ  
પીપીએએચ – પ્રદ ર્ણ શનવારણ અને ઘટાર્ા માટેની િને્ર્બ ક (શવશ્વ બેન્ક)  
આરએમઈઆઈએ – ત્વડરત દડરયાઈ પયાડવરણીય અર્ર આકારણી   
આરપીએમ – શ્વર્નયોગ્ય રજકણીય પદાથડ  
એર્ઈઆઈએ – ર્ારાાંિ પયાડવરણીય અર્ર આકારણી  
એર્આઈઈઈ – ર્ારાાંિ પ્રાથશમક પયાડવરણીય તપાર્  
એર્પીએમ – સ્થબગત રજકણીય પદાથડ  
ટીર્ીઈ – ટીર્ીઈ ર્લાિકાર ઇજનેરો  
ટીઓઆર – ર્ાંદભડની િરતો   
ટીપીર્ી – ટાટા પાવર કાંપની  

 



 

વજન અને માપનો  
 

oC – ડર્ગ્રી રે્લ્લ્ટ્ર્યર્  
kg/day – ડકલોગ્રામ પ્રશત ડદવર્  
km – ડકલોમીટર  
m – મીટર  
m3/hr – કલાક દીઠ ક્ય બબક મીટર્ડ  
mg/l – બલટર દીઠ શમબલગ્રામ્પર્  
MW – મેગાવૉટ  
Ppt – પાર્ટડર્ પર થાઉઝન્ર્ 
ug/m3 – ક્ય બબક મીટર દીઠ માઇિોગ્રામ  

 
 

નોંિ  
આ અિવેાલમાાં, “$” ય એર્ ર્ોલર્ડને ર્ાંદબભિત કરે છે અને “Rs” ભારતીય રૂશપયાનો ર્ાંદભડ આપે છે.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

આ દસ્તાવેજમાાં કોઇપણ દેિના કાયડિમ અથવા વ્યિૂરચનાને તૈયાર કરવામાાં, કોઇપણ પડરયોજનાનેશિરાણ પરૂ ાં 
પાર્વામાાં, અથવા કોઇપણ િોદ્દો બનાવવામાાં અથવા ચોક્ક્ર્ શવસ્તાર અથવા ભૌગોબલક શવસ્તારનો ર્ાંદભડ આપતાાં, 
એશિયન ડેવલપમેંટ બેંક કાન ની અથવા શવસ્તાર કે ક્ષેત્રના અન્ય કોઈ કાયદા બાબતના કોઈ ચ કાદાઓ આપવાનો 

મનસ બો િરાવતી નથી.  
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કાયચકારી સારાશં  
 

અનપુાલન સમીક્ષા માટેનો આદેશ   
 

આ અિવેાલ ભારતમાાં મ ન્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પડરયોજનાની (ટાટા મ ન્રા ્લાાંટ) અન પાલન ર્મીક્ષા માટેની 
શવનાંતીના પ્રત્ય ત્તરમાાં એશિયન ડેવલપમેંટ બેંક (એડીબી)ની અન પાલન ર્મીક્ષા પૅનલ (ર્ીઆરપી) દ્વારા તૈયાર 
કરવામાાં આવ્યો છે. એડીબીની જવાબદેયતા પદ્ધશત કાયડનીશત1 િઠેળ, એડીબી દ્વારા તેની કામગીરીની કાયડનીશત અને 
પ્રડિયાઓની કિવેાતીબબનઅન પાલિીલતા કે જે એડીબી દ્વારા ર્િાય પ્રા્ત પડરયોજનાની રચના, પ્રડિયા, અથવા 
અમલીકરણ દરશમયાન પ્રત્યક્ષ રીતે, ભૌશતક રીતે, અને પ્રશતકૂળ રીતે સ્થાશનક લોકોને અર્ર કરે છે, તેની તપાર્ માટે 
એક અન પાલન ર્મીક્ષા કરવામાાં આવી. આ ર્મીક્ષા એડીબીના ર્ાંચાલન અને નિીં કે લેનાર દેિના, કાયડકારી 
એજન્ર્ી, અથવા ખાનગીક્ષેત્રના ગ્રાિક પર ધ્યાન કેન્ન્રત કરે છે. એક સ્વતાંત્ર એકમ તરીકે, ર્ીઆરપી એડીબીના 
શનદેિક માંર્ળ (બોર્ડ)ને અિવેાલ આપે છે, જેમાાંથી તે અન પાલન ર્મીક્ષાઓ િાથ િરવાની ર્ત્તાની વ્ય ત્તપશત કરિે.    

 

અનપુાલન સમીક્ષા માટે તવનિંી  
 

17મી ઑક્ટોબર, 2013ના રોજ, ર્ીઆરપીએ શિરાણ 2419-IND: ભારતમાાં મ ન્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર 
પડરયોજનાનીઅન પાલન ર્મીક્ષા (પડરશિષ્ટ 1) માટે એક શવનાંતી પ્રા્ત કરી. આ શવનાંતી અર્રગ્રસ્ત લોકોના એક 
જૂથન  પ્રશતશનશિત્વ કરતાાં ભરત પટેલ દ્વારા અને વ્યનક્તગત ફડરયાદી તરીકે ગજેન્રશર્િંિ ભીમાજી જારે્જા અને િારૂન 
ર્ાલેમામદ કારાએ નોંિાવી િતી. 27 ડર્રે્મ્પબર 2013ના રોજ, ર્ીઆરપી એ શવનાંતીને યોગ્ય ઠેરવીને બોર્ડને અન પાલન 
ર્મીક્ષાને  િાથ િરવાની ભલામણ કરી.   
 

અનપુાલન સમીક્ષા  
 

બોરે્ 17 જાન્ય આરી 2014ના રોજ એક અન પાલન ર્મીક્ષાને અશિકૃતતા પ્રદાન કયાડ બાદ, ર્ીઆરપીએ 
ર્મીક્ષા માટેના શવર્યો અને મ દ્દાઓ (ટીઓઆર) માંજૂરી માટે બોર્ડ અન પાલન ર્મીક્ષા ર્શમશત (બીર્ીઆરર્ી)ને પ્રસ્ત  ત 
કયાડ િતા.2 બીર્ીઆરર્ીએ 30 જાન્ય આરી 2014ના રોજ ટીઓઆર માંજૂર કયાડ, જેને બોર્ડને ર્ક્ય ડલેટ કરવામાાં આવ્યા 
અને 31 જાન્ય આરી 2014ના રોજ જાિરે કરવામાાં આવ્યા. 

 
 

ર્ીઆરપીની તપાર્માાં (i) પડરયોજનાના દસ્તાવેજોની રે્સ્ક ર્મીક્ષા; (ii) એડીબી ર્ાંચાલકો, કમડચારીગણ અને 
પડરયોજના ર્લાિકાર ર્ાથેની મ લાકાતો; (iii) ફડરયાદીઓ ર્ડિત તેમનાાં પ્રશતશનશિઓ, અન્ય અર્રગ્રસ્ત લોકો, અને 
ર્ાંલગ્ન ર્રકારી કચેરીઓ અને ર્ાંિોિન ર્ાંસ્થાઓ ર્ાથે ભારતમાાં બેઠકો; અને (iv) પડરયોજના સ શવિાઓ અને 
નજીકના ર્મ દાયોની મ લાકાતોનો ર્માવેિ થતો િતો. ર્ીઆરપીએ ્લાન્ટની નજીકમાાં આવેલા બાંદરો3, અદાણી વેસ્ટ 
પોટડ  (ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ ર્ાથે ર્ાંકળાયેલ ાં એકમ) તેની ઇનટેક અને આઉટફ્લો ચેનલોની મ લાકાત લીિી . 
                                                
1 એડીબી  2012 જવાબદેયતા પદ્ધશત કાયડનીશત, મશનલા. 
2 પાદનોંિ 1, ફકરો 183. 
3 પોટડ અથવા દડરયાને ર્માાંતર દડરયાડકનારાને ઓળખવા માટે બાંદર િબ્દનો સ્થાશનક રીતે ઉપયોગ થાય છે જયાાં માછીમારો તેમનો વ્યવર્ાય િાથ 
િરવા માટે િાંગામી કે સ્થાયી ર્મ દાયો સ્થાપે છે. 
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ર્મીક્ષા ટીમની આગેવાની આનડરૌર્ િાટડ મેને (અંિકાબલન ર્ીઆરપી ર્ભ્ય) કરી િતી અને તેમાાં ર્ભ્યો તરીકે 
ર્ીઆરપીના પ્રમ ખ ડર્િંજજર્ાંગ તાાંગ, જેઓ 10 જ ન 2014ના રોજ ર્ીઆરપીમાાં જોર્ાયા િતાાં અને લાલાનાથ ર્ી’શર્લ્ટ્વા 
(અંિકાબલન ર્ીઆરપી ર્ભ્ય) િતાાં. આ અન પાલન ર્મીક્ષામાાં, ર્ીઆરપીને એક આંતરરાષ્રીય પયાડવરણ પરામિડકાર; 
બે સ્થાશનક ર્લાિકારો (એક દડરયાઈ પયાડવરણ શનષ્ણાત અને એક માછીમારી શનષ્ણાત); અને એક દસ્તાવેજ 
ર્મીક્ષકનો ર્િકાર પ્રા્ત થયો િતો. અન પાલન ર્મીક્ષા પૅનલની કચેરીએ અન પાલન ર્મીક્ષા માટે તકશનકી, 
ર્િાયકારી અને વિીવટી ર્િયોગ પરૂો પાર્યો િતો.  
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પરરયોજના 
 

અન પાલન ર્મીક્ષા િઠેળની પડરયોજના ક લ 4,000 મેગાવૉટ્ર્ની ક્ષમતા િરાવતો ખાનગી ક્ષેત્રનો, 
કોલર્ાથી ચાલતો એક પાવર ્લાાંટ છે. પડરયોજના પાાંચ વીજ ઉત્પાદન એકમો િરાવે છે, જેમાાંથી ત્રણ એકમો 
2012માાં અને બે 2013માાં કાયાડનન્વત થયેલાાં છે. ્લાન્ટની ર્ાંરચના સ પર-ડિડટકલ વીજ ઉત્પાદન ટેકનોલોજી આિાડરત 
છે જે ર્બડિડટકલ ટેકનોલોજીકરતાાં વધ  ઉજાડર્ક્ષમ અને પયાડવરણ માટે અન કૂળ છે. ્લાન્ટ એક વખતની 
કન્રે્ન્ર્રમારફતની િીતક પ્રણાલી િરાવે છે. ઇંિણ તરીકે આયાતી લો ર્લ્ટ્ફર કોલર્ાની પર્ાંદગી કરવામાાં આવી છે. 
પડરયોજનાનો ક લ ખચડ લગભગ $4.14 અબજ છે જેમાાંથી એડીબીએ ય એર્$45 કરોર્ની નાણાાં ર્િાય આપી છે. આ 
શિરાણ એડીબી બોર્ડ દ્વારા એશપ્રલ 2008માાં મ ાંજૂર કરવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં. એડીબી શિરાણ ઉપરાાંત, આ પડરયોજના 
આંતરરાષ્રીય નાણાકીય શનગમ; િ એક્ષ્પોટડ -ઇમ્પપોટડ બેંક ઑફ કોડરયા; અને સ્થાશનક બેંકો પારે્થી નાણાકીય ર્િાય 
પ્રા્ત કરે છે. લગભગ $25 કરોર્ એડીબી-દ્વારા અપાતા શિરાણની ઋણ રેખાની ઑનલેંડર્િંગ વ્યવસ્થા અંતગડત ઇંડર્યા 
ઇંરાસ્રક્ચર ફાયનાન્ર્ કૉપોરેિન બલશમટેર્ દ્વારા પરૂાાં પાર્વામાાં આવ્યાાં િતાાં.  
 

આ પડરયોજનાની માબલકી ટાટા પાવર કાંપની (ટીપીર્ી) િરાવે છે. તેન ાં બાાંિકામ અને િવે તેન ાં ર્ ાંચાલન 
ટીપીર્ીની પણૂડ માબલકીની તેની આન ર્ાંબગક, કોસ્ટલ ગ જરાત પાવર બલશમટેર્(ર્ીજીપીએલ) દ્વારા કરવામાાં આવે છે. 
ભારતના પાવર ક્ષેત્રમાાં ટીપીર્ી એક પ્રમ ખ કાંપની છે અને તે ર્મ દાય રે્વાઓ માટે પ્રબળ કડટબદ્ધતા ર્ાથેની કાંપની 
તરીકેની બિોળી પ્રશર્દ્ધદ્ધ િરાવે છે. ટીપીર્ી તેનાાં કૉપોરેટ ર્ામાજીક જવાબદારી કાયડિમ પર ઉચ્ચ દૃશ્યતા મકેૂ છે અને 
પયાડવરણને અન કૂળ ટેકનોલોજી પર આિાડરત વીજ ઉત્પાદનમાાં તેની ર્ામેલગીરી પર ભાર મકેૂ છે.   
 

પડરયોજના ભારતના, ગ જરાતના, મ ન્રાના કચ્છના અખાતના તટથી 1.5 ડકલોમીટર દૂર આવેલી છે. અખાત 
તેની ઇકોલોજીકલ ર્મદૃ્ધદ્ધ માટે જાણીતો છે. તે 7,300 km2નો એક મોટો શવસ્તાર છે, જેમાાં એક નેિનલ મડરન 
રે્ન્ક્ચ્ય રી અને એક નેિનલ પાકડ આવેલો છે. તાજેતરમાાં, અખાતને ર્માાંતર તટીય શવસ્તારમાાં ઝર્પી ઔદ્યોબગક 
શવકાર્ થયો છે. આ ઔદ્યોબગડકકરણે તેની દેખીતી પયાડવરણીય અર્રોને કારણે આંતરરાષ્રીય ધ્યાન ખેંચ્ય ાં છે.  
પડરયોજના મ ન્રા ક્ષેત્રમાાં આવેલી છે જેને સ રબક્ષત શવસ્તાર તરીકે ઘોશર્ત કરેલો નથી. તે નેિનલ મડરન રે્ન્ક્ચ્ય રી 
અને નેિનલ પાકડથી 25 ડકલોમીટર દૂર છે. મ ન્રા તટીય ક્ષેત્રમાાં દબક્ષણી તટમાાં જોવા મળે છે તેમ ઇન્ટરટાઇર્લ 
અથવા ર્બટાઇર્લ શવસ્તારોમાાં કોરલ વદૃ્ધદ્ધ ટકતી નથી. 

 
આ પડરયોજના કોલર્ાથી ચાલતાાં અન્ય એક પાવર ્લાન્ટ, 4,620 MW પાવર જનરેિનની ક્ષમતા 

િરાવતા અદાણી ્લાન્ટથી 2 ડકમી દૂર છે. આ બે ્લાાંટની શનકટતાને જોતાાં, શવિેર્ રૂપથી એક પર અથવા એકથી 
બીજા પરના પયાડવરણીય આરોપણ ઘણીવાર પર્કારરૂપ બની જાય છે. આ પડરયોજના બાંદરસ શવિાઓ અને િીતક 
જળ ઈન્ટેકચેનલની અદાણી ્લાન્ટર્ાથે વિેંચણી કરે છે. કેમકે આ સ શવિાઓ અદાણીની માબલકીની અને તેમના દ્વારા 
ર્ાંચાબલત છે અને ર્ીજીપીએલ દ્વારા માત્ર રે્વાઓ ભારે્ લેવાઈ છે, ઈન્ટેકચેનલની પયાડવરણીય અર્રો અને અદાણી 
પૉટડ એ અદાણીની કાયદેર્રની જવાબદારી છે. આ અર્રોને આ અિવેાલમાાં આકારવામાાં આવી નથી.   

 

ડર્રે્મ્પબર 2006માાં ટીપીર્ી એ લાાંબા-ગાળાની નાણાકીય ર્િાય માટે એડીબીનો ર્ાંપકડ ર્ાધ્યો િતો. 
પડરયોજનાના ર્મીક્ષા કરાયેલા દસ્તાવેજોના આિારે, એડીબીની પડરયોજનામાાં ર્ામેલગીરીએ જ લાઈ 2007માાં વેગ 
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પકર્યો િોય તેમ જણાય છે. ત્યાાં સ  િીમાાં, પયાડવરણ અને વન માંત્રાલય (એમઓઈએફ) એ પિલેાાં જ પડરયોજના 
માટેની પયાડવરણીય માંજૂરીઓ આપી દીિી િતી. ર્ીજીપીએલએ 2007માાં દડરયાઈ અર્ર આકારણી જેમાાં દડરયાઈ 
પયાડવરણ પર આઉટફૉલ ચેનલની અર્રોની ર્મીક્ષા કરવામાાં આવી િતી અને આિારરેખીય 
ર્ામાજજકઅર્રોનાઆકલનર્ડિત પયાડવરણીય આકલનિાથ િરી િતી. આ અભ્યાર્ો એડીબી કાયડનીશત અંતગડત જરૂરી 
પયાડવરણીય આકારણીની રચના કરતા િતાાં. આઉટફૉલ ચેનલ માટે મોટા િીતક ર્પાટી શવસ્તારને પરૂો પાર્વાનો 
શનણડય લેવાયા બાદ, ચેનલન ાં સ્થાન બદલવામાાં આવ્ય ાં અને આ નવી જગ્યા માટે 2009માાં એક બીજી દડરયાઈ અર્ર 
આકારણી િાથ િરવામાાં આવી. પડરયોજના માટે શનિાડડરત કરવામાાં આવેલી પ્રડિયા માંદ િતી. પયાડવરણીય 
આકારનીઓ ઑગસ્ટ 2007માાં જારી કરવામાાં આવી; શવભાવનાની માંજૂરી ર્્ટેમ્પબર 2007માાં પ્રા્ત કરવામાાં આવી; 
પડરયોજના સ્થળ પર પિલે  ાં અબભયાન ઑક્ટોબર 2007ના અંતમાાં સ્થાન પામ્પય ાં; ર્ારાાંિ પયાડવરણીય અર્ર આકારણી 
(એર્ઈઆઈએ)ને ડર્રે્મ્પબર 2007ના પવૂાડિડમાાં એડીબીની વેબર્ાઇટ પર મકૂવામાાં આવી,અને પડરયોજનાને એડીબી 
બોર્ડ દ્વારા એશપ્રલ 2008માાં મ ાંજૂરી અપાઈ. પડરયોજનાને નોંિપાત્ર પયાડવરણીય અર્રો ર્ાથેની પડરયોજના (શે્રણી A) 
તરીકે વગીકૃત કરવામાાં આવી. જે જમીન પર ્લાન્ટન ાં શનમાડણ થવાન ાં િત  ાં તે જમીનનો ગોચર તરીકે ઉપયોગ થતો 
િતો માટે પડરયોજના બબનસ્વૈલ્ચ્છક પ નવડર્ન માટે શે્રણી બી તરીકે વગીકૃત થઇ િતી, જેના માટે નાન ાં પ નવડર્ન 
આયોજન તૈયાર કરવ ાં જરૂરી િત  ાં. 
 

જયારે માછીમાર અશિકાર ર્ાંઘર્ડ ર્ાંગઠન (માછીમારોના અશિકાર માટે ર્ાંઘર્ડ માટેન ાં ર્ ાંગઠન) અથવા માર્ 
દ્વારા એડીબીને રજૂ કરવામાાં આવેલી બચિંતાઓની ચચાડ કરવા માટે મ ખ્ય અબભયાન િરૂ કરવામાાં આવ્ય ાં ત્યારે મધ્ય-
2012 સ િી એડીબીએ પયાડવરણીય સ રક્ષાના શનરીક્ષણથી દૂર રિવેાનો અબભગમ અપનાવ્યો િતો. ત્યારથી એડીબી આ 
બચિંતાઓ પર અન વતડન માટે અને આ અન પાલન ર્મીક્ષા િઠેળ રચવામાાં આવેલ ફડરયાદો પર શનયશમત પડરયોજના 
દેખરેખ અબભયાનો યોજત ાં રહ્ ાં.     
 

અનપુાલન સમીક્ષાના િારણો 
 

અન પાલન ર્મીક્ષામાાં ર્ીઆરપીએ નીચેની એડીબી નીશતઓ અને કાયડરીશતઓ પર શવચારણા કરી જે 
પડરયોજના પ્રડિયા અને માંજૂર થઇ ત્યારે અમલમાાં િતી4 
 

(i) પયાડવરણ નીશત (2002); 

(ii) ઓપરેિન્ર્ મેન્ય અલ (ઓએમ) શવભાગ એફ1: એડીબી કામગીરીઓમાાં પયાડવરણ શવચારણા (25 

ર્્ટેમ્પબર 2006ના રોજ જારી કરાય ાં);  
(iii) ઓએમ શવભાગ એફ2: બબનસ્વૈલ્ચ્છક પ નવડર્ન (25 ર્્ટેમ્પબર 2006ના રોજ જારી કરાય ાં); 
(iv) ઓએમ શવભાગ એલ3: જાિરે ર્ાંદેિાવ્યવિાર નીશત (1 ર્્ટેમ્પબર 2005ના રોજ જારી કરાઈ); અને 

(v) ઓએમ શવભાગ ર્ી3: એડીબી કામગીરીઓમાાં ર્ામાજજક પડરમાણોન ાં મિત્ત્વ (25 એશપ્રલ 2007) 

 

ર્ીઆરપીને જણાય ાં છે કે, એડીબી કામગીરી નીશતઓ અને કાયડરીશતઓના ર્ાંદભડમાાં ર્ ાંખ્યાબાંિ બબનઅન પાલન 
ક્ષેત્રો જણાયા જેના કારણે િાશન થઇ છે. પ્રોજેક્ટ જયારે પ્રારાંબભક ડર્ઝાઇનના તબક્કામાાં િતો ત્યારે માછીમારો ર્ાથે 

                                                
4 અિવેાલના બાદના શવભાગોમાાં એડીબી  કામગીરી નીશતઓ અને કાયડરીશતઓનો ઉલ્ટ્લેખ આ ફકરામાાં માત્ર ગણવામાાં આવ્ય ાં છે તેને જ લાગ  પરે્ છે 
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યોગ્ય અને ર્વાાંગી પરામિડ િાથ િરવામાાં થયેલી ચકૂ અને પ્રોજેક્ટની અર્રોન ાં આકલન કરવામાાં તેમના માંતવ્યો 
ધ્યાનમાાં નિીં લેવાની બાબત એ બચિંતાનો ર્ૌથી મોટો શવર્ય છે. આ શનષ્ફળતાના અનેક પડરણામો છે. અન પાલન 
ર્મીક્ષાના અવલોકનો એડીબી કામગીરી નીશતઓ અને કાયડરીશતન ાં મિત્ત્વ દિાડવે છે, જે મ જબ પડરયોજના ચિના 
પ્રારાંબભક તબક્કામાાં સ  ર્ ાંગત ડિતિારકો ર્ાથે પરામિો અને ચચાડઓ આવશ્યક છે. તે પડરયોજના પ્રડિયા કાયડિમ ગમે 
તેટલો ચ સ્ત િોય તો પણ ડિતિારકોને યોગ્ય રીતે ર્ાાંભળવા અને પયાડવરણીય અર્રો પર તેમના માંતવ્યો માાંગવા 
કેટલ ાં મિત્ત્વન ાં છે તે પણ દિાડવે છે. અર્રગ્રસ્ત લોકો જયારે ગરીબ અને અસ રબક્ષત િોય ત્યારે ખાર્ કરીને તેમનો 
અવાજ યોગ્ય રીતે ર્ાાંભળવો તેટલો જ મિત્ત્વન ાં છે. ર્મીક્ષા િઠેળની આ પડરયોજનામાાં –કદાચ પડરયોજના પ્રડિયાના 
ચ સ્ત કાયડિમને કારણે -એડીબી નીશતઓમાાં શનિાડડરત કરાયેલા મળૂભતૂ શર્દ્ધાાંતો પૈકી કેટલાક શર્દ્ધાાંતો પર પ રત  ાં ધ્યાન 
આપવામાાં આવ્ય ાં નથી. ર્ીઆરપીનો મત છે કે, એડીબીના યોગ્ય માગડદિડન િઠેળ ઋણિારક માછીમારો ર્ાથે પરામિડ 
અને િમન પગલાની દરખાસ્તો પર ર્ાન કૂળ રીતે પ્રશતભાવ આપી િક્યો િોત. તે ર્ીજીપીએલની ર્ામ દાશયક 
ર્ામેલગીરી શર્દ્ધાાંતો ર્ાથે સ ર્ ાંગત િોત. 

  
 

પરામિડ શનષ્ફળતા અંગે વધ  વાત કરીએ તો, ર્ીઆરપીને જણાય ાં િત  ાં કે, આઉટફોલ ચેનલ મારફતે દડરયાઈ 
પયાડવરણમાાં છોર્વામાાં આવતા નકામા પાણીને કારણે પેદા થતા તાપીય અને રાર્ાયબણક પ્રદૂર્ણ બાબતે એડીબી 
કામગીરી નીશતઓ અને કાયડરીશતઓન ાં બબનઅન પાલન થય ાં છે અને અવલોકન કરે છે કે, આ બબનઅન પાલનને કારણે 
આઉટફોલ ચેનલને કારણે અર્ર પામેલા શવસ્તારમાાં પગથી માછીમારી કરતા લોકોને ન કર્ાન પિોંચ્ય ાં છે. ર્ીઆરપીએ 
તે પણ અવલોકન કય ાં છે કે, િવાના પ્રદૂર્ણ માપદાંર્ોન ાં બબન-અન પાલન થયેલ ાં છે અને િવાના શનિાડડરત માપદાંર્ો, 
જો ઉપચારક પગલા મારફતે અન પાલનમાાં નિીં લાવવામાાં આવે તો, માપદાંર્ોના ર્તત ભાંગને કારણે િાશન થઇ િકે 
છે. વધ માાં, ર્ીઆરપીને એડીબી નીશતઓમાાં બબનઅન પાલન જણાય ાં છે અને પિોંચ માટેના લાાંબા રૂટને કારણે તેમના 
પરાંપરાગત ડફશિિંગ ગ્રાઉન્ર્ સ િી પિોંચવામાાં અર્ર પામેલ લોકોનો ર્રવે નિીં કરવાને કારણે અને તેમને વળતર નિીં 
આપવાના કારણે િાશન થઇ છે કારણકે ્લાન્ટન ાં પડરર્ર ચારે તરફથી બાંિ છે. 

 
ર્ીઆરપી સ્વીકારે છે કે કોલર્ો અને રાખના પ્રદૂર્ણને કારણે િાશન થઇ રિી છે પરાંત   તે પણ અવલોકન કરે 

છે કે, એડીબીના સ્ટાફે િમન પગલા ઘર્વામાાં અને તેના અમલમાાં ર્ીજીપીએલને યોગ્ય ર્િાય કરી છે અને ર્િાય 
કરવાન ાં ચાલ  રાખ્ય ાં છે. આમ એડીબીએ તેની નીશતઓન ાં પાલન કય ાં છે. ભગૂભડ જળ નીચા ઉતરવા, બાગાયત ઉપજમાાં 
ઘટાર્ો થવો અને સ્થાશનક મજૂરોને અયોગ્ય રોજગારી અને ર્ાંબ ાંશિત માનવ તણાવને કારણે િાશન થઇ છે અને 
નીશતઓન ાં બબનઅન પાલન થય ાં છે તેવો ફડરયાદીઓનો આક્ષેપ છે. ર્ીઆરપીને આ મ દ્દાઓ પર િાશનને લગતી એડીબી 
કામગીરી નીશતઓ અને કાયડરીશતઓમાાં બબનઅન પાલન જણાય ાં નથી. 

 
   

 

પરામશચની તનષ્ફળિાઓ: એડીબી નીશતઓ મ જબ નોંિપાત્ર પયાડવરણીય અર્ર િરાવતા િોય તેવી 
પડરયોજનાના ડકસ્ર્ામાાં ર્ાંબ ાંશિત ડિતિારકો ર્ાથે ઓછામાાં ઓછો બે વખત પરામિડ આવશ્યક છે. આમાાંથી પિલેો 
પરામિડ પયાડવરણીય અર્ર આકારણી (ઇઆઇએ)ની તૈયારી દરશમયાન વિલેાર્ર થવો જોઇએ. બીજો પરામિડ 
ઇઆઇએનો ડ્રાફ્ટ પણૂડ થાય ત્યારે થવો જોઇએ. પ્રથમ પરામિોના વેળાર્રના ર્મય માટેન ાં એક કારણ જે લોકો 
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પડરયોજનામાાં રર્ િરાવે છે તેમને ખાતરીબદ્ધ રીતે વિલેાાં ર્ાાંભળવામાાં આવે, કેમકે તેઓ ર્ઘન રીતે શવસ્તારોથી 
વાકેફ છે અને પડરયોજનાની ર્ાંભશવત અર્રો ઉજાગર કરી િકે છે. બીજા પરામિડનો ર્મય એ સ શનશિત કરવા માટે છે 
કે રર્ િરાવતાાં ડિસ્રે્દારો અને ખાર્ કરીને પડરયોજનાથી અર્રગ્રસ્ત લોકો, પયાડવરણીય આકારણીના તારણોથી 
પોતાને પડરબચત કરી િકે અને આકારણીને આખરી ઓપ આપવામાાં આવે તે પિલેાાં પોતાની બચિંતાઓ વ્યક્ત કરી િકે. 
પડરયોજના માત્ર એક જ પરામિડ િરાવત ાં િત  ાં જેમાાં બિા જ ર્ાંલગ્ન ડિસ્રે્દારોને ર્માવવામાાં આવ્યા િતાાં. તે એક 
જાિરે સ નાવણી િતી જે ર્્ટેમ્પબર 2006માાં, એડીબી આ પડરયોજનામાાં ર્ામેલ થઈ તે પિલેાાં યોજાઈ િતી. આવી 
સ નાવણી ભારતીય શનયમનો િઠેળ એમઓઈએફ દ્વારા પયાડવરણીય માંજૂરીઓ આપવામાાં આવે તે પિલેાાં યોજવી જરૂરી 
િોય છે. બીજી બેઠક જેમાાં ર્ાંલગ્ન ડિસ્રે્દારોનો ર્માવેિ થાય છે તે ક્યારેય યોજવામાાં જ ન આવી. ગ્રામવાર્ીઓ ર્ાથે 
કેટલીક બેઠકો કરવામાાં આવી જેમની પારે્થી એવી અપેક્ષા રાખવામાાં આવી િતી કે તેઓ જયાાં પડરયોજના શનમાડણ 
પામવાની િતી તે સ્થળ પરની જમીન જતી કરે. આ બેઠકો ખબૂ ર્ારી રીતે યોજવામાાં આવી િોય તેમ દેખાત  ાં િત  ાં, 
પરાંત   તે ર્ાંકીણડ રીતે માત્ર એ ગામો પર જ કેન્રીત િરી જેઓ પડરયોજના માટે જરૂરી જમીન િરાવતા િતાાં અથવા તો 
તેનો ઉપયોગ કરી રહ્ાાં િતાાં. આ બેઠકોમાાં વળતરના પ્રશ્નો ખબૂ જ મિત્વના બન્યા િતાાં.       
 

   

 

નવેમ્પબર 2007માાં કોટર્ી બાંદરના ર્ાત લોકો ર્ાથે યોજાયેલી એક બેઠકને બાદ કરતા મ ન્રા શવસ્તારનો 
માછીમાર ર્મ દાય અન વતી પરામિોમાાં ચકૂી જવાયો િતો. 2007માાં માછીમારો- કોટર્ી બાંદરના લોકો શર્વાયના 
અન્ય લોકો- ને પડરયોજના અર્રગ્રસ્ત અથવા ર્ાંબ ાંશિત ડિતિારકો ગણવામાાં આવ્યા ન િતા કે જેમણે ચચાડમાાં ભાગ 
લઇને તેમનો અવાજ રજૂ કરવો જોઇતો િતો. આિારરેખીય ર્ામાજજક અર્ર આકલનમાાં તેના ડિતિારક શવશ્લેર્ણમાાં 
માછીમારોનો ડિતિારકો તરીકે ર્માવેિ કરાયો ન િતો અને પડરયોજના અર્રગ્રસ્ત લોકો તરીકે એવા લોકોને 
વ્યાખ્યાશયત કરાયા િતા જેઓ “પડરયોજના અર્રગ્રસ્ત ગામો”ના રિવેાર્ી િતા. અને પ્રોજેક્ટ અર્રગ્રસ્ત ગામોમાાં 
માત્ર એવા ગામોનો ર્માવેિ કરાયો િતો જેઓ પડરયોજના ર્ાઇટ પર જમીનનો ઉપયોગ કરતા િતા. માછીમાર 
ર્મ દાયોની “પડરયોજના અર્રગ્રસ્ત ર્મ દાય ર્ાંર્ાિન વપરાિકાર” તરીકે વ્યાખ્યા કરાઈ િતી પરાંત   આિારરેખીય 
અભ્યારે્ કોઇ પણ માછીમાર ર્મ દાયની ર્મીક્ષા કે ર્વે કયો ન િતો. આિારરેખીય અભ્યારે્ માત્ર એવા ગામો પર 
ભાર મકૂ્યો િતો જયાાં લોકોએ જમીનનો ઉપયોગ કયો િતો. આ પૈકીના એક પણ ર્ામાજજક-આશથિક અભ્યાર્માાં 
માછીમાર ર્મ દાયોનો ર્માવેિ કરાયો ન િતો. 

 

માછીમારોની રજૂઆતો ર્ાાંભળવી જોઇતી િતી અને તેમનો ર્ામાજજક અર્ર આકલનમાાં ર્માવેિ થતો િોવો 
જોઇતો િતો. ્લાન્ટમાાંથી િીતળ જળ દડરયામાાં છોર્વા માટે મોટી આઉટફોલ ચેનલ બાાંિવાની િતી છતાાં માછીમારોને 
ડિતિારકો અને પડરયોજના અર્રગ્રસ્ત લોકો તરીકે કેમ ગણવામાાં નથી આવ્યા તે ર્મજી િકાય તેવ ાં નથી. આવી 
મોટી ઇનટેક અને આઉટફોલ ચેનલન ાં શનમાડણ અને દડરયામાાં પાણીના શનકાલની પયાડવરણ પર અને તે શવસ્તારમાાં 
માછીમારી કરતા લોકો પર અર્ર થાય છે. માછીમાર ર્મ દાય નાનો ન િતો. ્લાન્ટની નજીકમાાં ર્મ દાયોમાાં રિતેા 
અંદાજે 380 પડરવારો તેમની આવકનો ચોક્કર્ ડિસ્ર્ો માછીમારીમાાંથી મેળવે છે. આ ચકૂ ચોકક્ર્ નોંિનીય છે, કારણકે 
માછીમારોએ 2006માાં યોજાયેલી જાિરે સ નાવણી દરશમયાન તેમનો અવાજ ઉઠાવ્યો િતો અને કહ્ ાં િત  ાં કે, પડરવેિી 
સ્તર કરતા ઊંચા તાપમાને પાણીના શનકાલ ર્ાથે આયોજજત આઉટફોલ ચેનલ અને ર્ાંભશવત રાર્ાયબણક પ્રદૂર્ણ 
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તેમની મત્સ્ય નીપજને અર્ર કરી િકે છે. માછીમારોએ એમ પણ દલીલ કરી િતી કે, જો ્લાન્ટની ર્ાઇટ બાંશિયાર 
િિે તો તેમનો પરાંપરાગત ડફશિિંગ ગ્રાઉન્ર્નો ઉપયોગ કપાઈ િકે છે. 

  
 

એડીબી સ્ટાફ દલીલ કરે છે કે, માછીમારો પડરયોજના દ્વારા અર્ર પામ્પયા ન િતા તે તારણ 2007 અને 
2009માાં િાથ િરાયેલા બે દડરયાઈ અર્ર આકલનના અવલોકનોને આિારે િત  ાં. પરાંત   એડીબી નીશતઓ અંતગડત 
પયાચવરણીય આકલન પણૂચ થાય તે પિલેા પડરયોજના અર્રગ્રસ્ત લોકો ર્ડિત ડિતિારકોની રજૂઆતો ર્ાાંભળવી 
આવશ્યક છે. એડીબી સ્ટાફે રજૂ કરેલી દલીલમાાં, પણૂડ થયેલા અભ્યાર્ના તારણનો લોકોને ડિતિારક પરામિોમાાંથી 
બાકાત રાખવા માટેના બચાવ માટે ઉપયોગ કરાયો છે. વધ માાં આ અભ્યાર્ો શવસ્તારમાાં માછીમારી કરતા લોકો પર 
અર્રન ાં આકલન કરતા ન િતી. ઝર્પી દડરયાઈ પયાડવરણ અર્ર આકલન કિ ેછે કે, “કોટર્ી િીકમાાં તટ આિાડરત 
સ્થાશનક માછીમારીને બાદ કરતા કોઇ વાબણજ્જયક માછીમારી કામગીરી થતી ન િોવાથી ડફિરીઝ પર અર્ર મામલૂી 
અને બબન-પડરણામરૂપી િિે.”5 “તટ આિાડરત સ્થાશનક માછીમારી” પર અર્રન ાં આકલન કરાય ાં ન િત  ાં. આકલનોએ 
દડરયાઈ અર્રો અંગે સકૂ્ષ્મ અબભગમ લીિો િતો અને દલીલ કરી િતી કે, કોઇ પણ અર્ર ઓછી િિે કારણકે 
આઉટફોલ ચેનલની આર્પાર્નો શવસ્તાર ઓછી જૈવવૈજ્ઞાશનક ઉત્પાદકતા િરાવે છે. તેણે વધ માાં કહ્ ાં િત  ાં કે, પડરવેિી 
તાપમાન કરતા 4°C-5°C ઊંચા તાપમાને પાણીનો શનકાલ નોંિપાત્ર નથી કારણ કે ઇન્ટરટાઇર્લ શવસ્તારો પ્રકૃશતની 
ર્ામાન્ય અવસ્થામાાં પણ આવા તાપમાનો અને ખારાિો અન ભવે છે. અભ્યાર્ોએ તે પણ દિાડવ્ય ાં કે “પાણીના 
તાપમાનમાાં વિારો સકૂ્ષ્મજીવોને કદાચ ઘાતક ના િોય પરાંત   પ્રશતરોિી સકૂ્ષ્મજીવોનો પ્રર્ાર કદાચ સ્થાશનક ઝોનન ાં 
ર્ામ દાશયક માળખ ાં બદલે” કેટલાક માછીમારો ર્ૌથી ગરીબ છે, આઉટફોલ ચેનલની વીયર પર કે તેની પારે્ પગથી 
ર્ીિી માછીમારી કરે છે, ખાર્ કરીને ત્યારે પડરયોજનાથી માછીમારોને અર્રની ર્ાંભાવનાને બાકાત રાખવા માટે આ 
શનવેદનો પ રતા છે તેવ ાં કેમ માનવામાાં આવ્ય ાં તે સ્પષ્ટ નથી. અિીં નાનો ફેરફાર પણ તટીય માછીમારી પર નોંિપાત્ર 
અર્ર તરફ દોરી જઇ િકે છે. શવસ્તાર ઓછી જૈવવૈજ્ઞાશનક ઉત્પાદકતા િરાવે છે તે િકીકતનો મત્સ્ય નીપજ પર 
અર્રન ાં આકલન નિીં કરવાના બચાવ તરીકે લઇ િકાય નિીં. ઓછી ઉત્પાદકતા િરાવતા શવસ્તારમાાં માછીમારી 
કરતા માછીમારોને પણ તેમની મત્સ્ય નીપજમાાં અર્ર થઇ િકે છે. 
 

એડીબીનો એક મિત્ત્વપણૂડ દસ્તાવેજ આ શવસ્તારમાાં માછીમારોના અનસ્તત્વનો ઇનકાર કરે છે. એડીબીની વેબર્ાઇટ 
પર પોસ્ટ કરવામાાં આવેલા એર્ઇઆઇએના ફકરા 48માાં એવ ાં કિવેાય ાં છે કે, “પડરયોજના શવસ્તારના આગળના તટીય 
પાણીમાાં કોઇ માછીમારી પ્રવશૃત્ત થતી નથી.” ર્ીઆરપી આની ર્ાથે ર્ાંમત થતી નથી કારણ કે એવા પણ માછીમારો છે 
જેઓ ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટથી 1.5 ડકલોમીટર દૂર િાંગામી રીતે રિ ેછે અને માછીમારી કરે છે. પગડર્યા માછીમારો પણ 
િતા જેઓ ્લાન્ટના આગળના ભાગમાાં તટમાાં માછીમારી કરતા અને લોકો દડરયામાાં 5થી 8 ડકલોમીટર ઊંરે્ િોર્ીથી 
માછીમારી કરતા. પડરયોજનાના આગળના ભાગમાાં આવેલા પાણીમાાં માછીમારી થાય છે તે આ સ્પષ્ટપણે દિાડવે છે. 
પડરયોજનાના આગળના ભાગના શવસ્તારમાાં માછીમારી કરતા લોકો સ્થળાાંતરી માછીમારો છે જેઓ દર વરે્ 8થી 9 
મડિના િાંગામી વર્ાિતોમાાં રિ ે છે. કેટલાક પડરવારો આખ ાં વર્ડ ત્યાાં રિ ે છે. તેઓ ઘણા વર્ોથી, કેટલાક લોકો 
પેઢીઓથી આમ કરી રહ્ાાં છે. નજીકના ગામના લોકો પણ પગથી કે િોર્ીથી માછીમારી કરવા આવ્યા િતા. એડીબી 
સ્ટાફ દલીલ કરે છે કે એર્ઇઆઇએમાાં એટલે શનવેદન કરાય ાં િત  ાં કે, પડરયોજનાના આગળના ભાગમાાં આવેલા છીછરા 

                                                
5 નેિનલ ઇન્સ્ટીટયટૂ ઓફ ઓર્નોગ્રાફી, રેપાઇન મડરન ઇમ્પપેક્ટ એરે્ર્મેન્ટ 2007 પાન ાં 100. 
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પાણીમાાં કોઇ મોટા પાયે વાબણજ્જયક માછીમારી થતી ન િતી. પરાંત   પ્રોજેક્ટ અર્રગ્રસ્ત લોકો માત્ર મોટા પાયે 
માછીમારી કરતા વાબણજ્જયક માછીમારો નથી. 
 

પડરયોજનાની ડર્ઝાઈન તૈયાર કરતી વખતે (કોટર્ી બાંદર ખાતે માછીમારી કરતા લોકોને બાદ કરતા) 
માછીમારોને પડરયોજનાથી અર્ર થિે તેવ ાં માનવામાાં આવ્ય ાં ન િત  ાં. કોઇ આિારરેખીય ર્વે િાથ િરાયો ન િતો અને 
કોઇ મોશનટડરિંગ રે્ટા એકત્ર કરાયા ન િતા. આવા કોઇ પણ મળૂભતૂ રે્ટાની ગેરિાજરી અને ‘પડરયોજના વગરની 
પડરનસ્થશત’ અંગે ખબૂ જ મયાડડદત જ્ઞાન પડરયોજના પવેૂની પડરનસ્થશતના જ્ઞાનને ગાંભીર રીતે મયાડડદત બનાવે છે... આ 
પ રાવાઓનો અભાવ એ એડીબીની ઘટતી કાયડવાિી કરવાની ચકૂ અને એડીબી નીશતઓના બબનઅન પાલનન ાં પડરણામ 
છે. ર્ીજીપીએલએ- એડીબીની ર્િાય દ્વારા – 2011માાં મોઢવા અને ત્રગર્ી ગામોમાાં અને 2013માાં ત્રગર્ી બાંદરમાાં 
ર્રવે િાથ િયાડ િતા. પરાંત   આ ર્વે પડરયોજના અમલી બની ત્યાર બાદ થયા િતા અને તે પડરયોજના પવેૂના ખટૂતા 
આિારરેખીય રે્ટાન ાં સ્થાન લઇ િકતા નથી. 
 

           

  2010માાં ર્ીજીપીએલે ત્રગર્ી અને મોઢવા ગામમાાં પરામિડ િરૂ કયાડ િતા જયારે માછીમારોએ સ્વીકાય ાં િત  ાં 
કે, આઉટફોલ ચેનલ તેમના પરાંપરાગત માછીમાર શવસ્તારની સ લભતા કાપી નાાંખિે અને તેમણે દેખાવો કયાડ િતા. 
ર્ીજીપીએલે તેના પર ઝર્પથી પ્રશતભાવ આ્યો િતો. એક સ વ્યવનસ્થત પરામિડ પ્રડિયા િાથ િરવામાાં આવી, એક 
ર્ામાજીક-આશથિક આકારણી િાથ િરાઈ. આઉટફોલ ચૅનલની ઉપર એક પલૂ બાાંિવામાાં આવ્યો અને નાવવો ઉપલબ્િ 
કરવામાાં આવી, જેથી લોકો તેમના માછીમારીના શવસ્તાર સ િી પિોંચી િકે. લોકોને તેમનાાં માછીમારીના શવસ્તાર સ િી 
લાાંબા પ્રવાર્ના વળતર રૂપે ચ કવણીઓ પ્રા્ત થઈ. વધ માાં, ર્ ાંખ્યાબાંિ ર્મ દાય આિાર અને આજીશવકા કાયડિમોની 
િરૂઆત કરવામાાં આવી અને ત્યારથી ર્ીજીપીએલ દ્વારા તેને આિાર પરૂો પાર્વામાાં આવી રહ્ો છે.  આ પગલાાં ખબૂ 
જ ર્ાંતોર્જનક ગણવામાાં આવ્યાાં. પરાંત   પગલાઓ માત્ર બે ગામો પર કેન્રીત િતાાં. કોઈ સ વ્યવનસ્થત પરામિો 
આયોજજત ન થઈ િક્યાાં. માત્ર 2013માાં ર્ામાજીક અને આશથિક પડરનસ્થશત પર મયાડડદત મોજણીઓ િાથ િરવામાાં 
આવી. પડરયોજનાની અર્રોને ધ્યાન પર લેવામાાં ન આવી, અને કોઇ વળતર ચ કવાયા નિીં. ર્ીજીપીએલ દ્વારા તેનાાં 
કૉપ્રોરેટ ર્ામાજીક જવાબદરી કાયડિમ િઠેળ કેટલીક રે્વાઓ ઉપલબ્િ કરાવી, પરાંત   આ કાયડિમોને એડીબી ની 
પયાડવરણીય સ રક્ષા કાયડનીશત દ્વારા જરૂરી પરામિડ અને અર્રોના પગલાાં માટેની અવેજી તરીકે લઈ િકાય નિીં. ત્યાાં 
અન્ય ગામોમાાં રિતેાાં અને ્લાાંટની ર્ામે તટીય સ્થળ પર આવતાાં માછીમાર લોકોની ર્ાથે પણ કોઈ પરામિો 
કરવામાાં આવ્યા નિોતાાં. તેથી, જયારે ત્રગર્ી અને મોર્વા ગામો ર્ાથે િાથ િરવામાાં આવેલ સ િારાત્મક પગલાાં અત્યાંત 
પ્રિાંર્નીય છે, ત્યારે આ પગલાઓ મોર્ાાં િરૂ કરવામાાં આવ્યાાં અને માત્ર બે જ ગામો પર કેન્રીત કરવામાાં આવ્યાાં િતાાં. 
તેમાાં ્લાાંટ દ્વારા અર્ર િઠેળના શવસ્તારામાાં માછીમારી કરતાાં માછીમાર લોકોને પ રતાાં ર્ામાશવષ્ટ કરવામાાં આવ્યાાં 
નિોતાાં.        

 

ર્ીઆરપી અવલોકન કરે છે કે, એડીબીએ પયાડવરણ નીશત અને ઓએમ શવભાગ એફ1 અને ઓએમ શવભાગ 
એલ3ની જોગવાઇઓન ાં પાલન કય ાં ન િત  ાં. ર્ીઆરપીને એવા કોઇ પ રાવા મળ્યા ન િતા કે એડીબીના સ્ટાફે 
ર્ીજીપીએલને જાણ કરી િતી કે, (i) ર્ાંબાંશિત ડિતિારકો ર્ાથે બીજો પરામિડ કરવો આવશ્યક છે; (ii) પડરયોજનાના 
અર્રગ્રસ્ત લોકોની ગણના માત્ર એવા લોકો સ િી જ મયાડડદત રખાઈ કે જેઓ ્લાન્ટ ર્ાઇટ પર જમીનની માબલકી 
િરાવતા િતા અથવા જમીનનો ઉપયોગ કરતા િતા, જે ખબૂ જ ર્ાંક બચત િતી (iii) પયાડવરણીય આકલનના 
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પડરણામોની પડરયોજના અર્રગ્રસ્ત લોકો અને અન્ય ર્ાંબ ાંશિત ડિતિારકો ર્ાથે ચચાડ કરવી જરૂરી છે અને (iv) 

આઉટફોલ ચેનલન ાં સ્થાનફેર નક્કી કયાડ બાદ વિારાનો ર્વાાંગી પરામિડ જરૂરી છે. આ નોંિપાત્ર ઘટતી કાયડવાિીની 
ચકૂ છે કારણકે ટીપીર્ી કે જે ર્ીજીપીએલની માબલકી િરાવે છે તે તેની ર્ામ દાશયક ર્ામેલગીરી અને કોપોરેટ ર્ામાજજક 
જવાબદારી રે્વાઓ માટે વ્યાપક રીતે જાણીતી છે. ર્ીઆરપીનો મત છે કે, એડીબી સ્ટાફના યોગ્ય માગડદિડન ર્ાથે 
ર્ીજીપીએલ િકારાત્મક રીતે પ્રશતભાવ આપી િકી િોત અને ર્મયર્ર રીતે અર્રગ્રસ્ત ર્મ દાયો ર્ાથે માંત્રણાઓ કરી 
િોત. જયારે ઉપયોગ શનયાંત્રણો દેખીતા બન્યા ત્યારે ર્ીજીપીએલે ત્રગર્ી અને મોઢવા ગામો બાબતે તર ાંત અને યોગ્ય 
પગલા લીિા છે. એડીબી નીશતઓ અને કાયડરીશતઓના અમલ માટે ઋણિારકને જાણ કરવી અને તેનો અમલ કરાવવો 
તેમાાં એડીબીના સ્ટાફ અને મેનેજમેન્ટની ભશૂમકા છે. આ ડકસ્ર્ામાાં તે થય ાં નથી. 

  
 
 

માછીમાર લોકો પર આજીતવકાની અસરો: ફડરયાદીઓ દલીલ કરે છે કે શવસ્તારમાાં માછીમાર લોકોએ (i) 

આઉટફ્લો ચેનલમાાંથી શનકાલ કરવામાાં આવતાાં પાણીમાાંથી થમડલ પ્રદ ર્ણ; (ii) ખાર્ીઓ અને ચેરવકૃ્ષોન ાં શનકાંદન; (iii) 
ગરમ પાણીન ાં ર્ીઑનક્ર્ગનેિન; (iv) પાંપ દ્વારા અંદર લેવાતાાં પાણીની ર્ાથે મોટી ર્ાંખ્યામાાં ઇંર્ાન ાં  મતૃ્ય ; (v) શનકાલ 
થતાાં પાણીન ાં રાર્ાયબણક પ્રદ ર્ણ; અને (vi) ર્ીર્લાઇનેિન ્લાાંટમાાંથી ઉચ્ચ ખારાિ િરાવતો ર્મ રના પરીણામે 
માછલી પકર્વામાાં જબરદસ્ત ઘટાર્ાનો અન ભવ કયો િતો.     
 

ર્ીઆરપીને પાણીના ડર્એનક્ર્જજનેિનના અને ડર્રે્બલનેિન ્લાન્ટમાાંથી ભારે ખારાિવાળા પાણીના કોઇ 
પ રાવા મળ્યા ન િતા. ર્ીઆઅરપીએ ઇંટેક ચેનલની અંદર ઇંર્ાઓના મતૃ્ય દરની આકારણી ન કરી, કેમ કે ઇંટેક ચેનલની 
માબલકી અને ર્ાંચાલન અદાણી ્લાાંટ દ્વારા અને ર્ીજીપીએલની કાયદેર્રની જવાબદારી બિાર કરવામાાં આવત ાં િત ાં. 
ર્ીઆરપી એ બાકાત ન રાખી િકે કે ત્યાં આઉટફોલ ચેનલ પર ચેરવકૃ્ષન ાં કેટલ ાંક નજીવ ાં ન કર્ાન િોય િકે છે, પરાંત  , કેમ કે 

આ ચેરવકૃ્ષો અટકેલા શવકાર્ અને શવરત નાના ખાંર્ોમાાં િોવાથી તે અલ્ટ્પશવકશર્ત ચેરવકૃ્ષો માછલી પકર્વામાાં આવેલ કશથત 

ઘટાર્ાન ાં કારણ ન િોય િકે.     
 
 

ર્ીઆરપી અવલોકન કરે છે કે, 3°C ઊંચા તાપમાને પાણીનો શનકાલ કરવો તે એડીબી તેના પ્રોજેક્ટો માટે 
જેને અન ર્રે છે તે વલ્ટ્ર્ડ બેન્કની પોલ્ટ્ય િન શપ્રવેન્િન એન્ર્ એબેટમેન્ટ િને્ર્બ ક (પીપીએએચ)ની થમડલ પાવરઃ નવા 
્લાન્ટ્ર્ માટેની માગડદશિિકા (જ લાઈ 1998થી અમલી)માાં શનિાડડરત કરેલા માપદાંર્ોના અન પાલનમાાં નથી. 
પીપીએએચ શનિાડડરત કરે છે કે, દડરયાઈ પયાડવરણમાાં શનકાલ કરતા પાણીન ાં તાપમાન જયાાં શનકાલ કરાયેલ ાં પાણી 
દડરયામાાં ભળે છે ત્યાાં, પડરવેિી જળ તાપમાનથી 3°Cથી વધ  ન િોવ ાં જોઇએ, શર્વાય કે તેની યથાથડતા આપવામાાં 
આવી ન િોય. એમઓઇએફ દ્વારા આપવામાાં આવેલી પયાડવરણીય માંજૂરી ડર્ર્ચાર્જ વીયર ખાતે પડરવેિી સ્તર કરતા 
7°C ઊંચા તાપમાને પાણીના શનકાલની છૂટ આપે છે. એડીબીના એક પર અિવેાલે તે િકીકતની નોંિ લીિી ન િતી કે 
અપનાવવામાાં આવેલા થમડલ ડર્ર્ચાર્જ માપદાંર્ અલગ િતા અને એડીબી નીશતઓ દ્વારા શનિાડડરત કરાયેલા માપદાંર્ો 
કરતા ઓછા કર્ક િતા. એર્ઇઆઇએમાાં માત્ર ભારતીય માપદાંર્ રજૂ કરાયો તો. પીપીએએચ માપદાંર્થી શવચલન માટે 
કોઇ બચાવ રજૂ કરાયો ન િતો. કોઇ પણ બચાવ માટે દડરયાઈ અર્ર આકલનની કાળજીપવૂડકની ર્મીક્ષા જરૂરી િોત 
કારણકે ઓછા કર્ક શનકાલ માપદાંર્ોનો ત્યારે જ બચાવ થઇ િક્યો િોત જો પડરણામો અર્રો નગણ્ય િોત. મેનેજમેન્ટ 
કિ ેછે કે ર્મીક્ષા થયેલી છે ત્યારે ર્ીઆરપીને દડરયાઈ અર્ર આકલનના વ્યવર્ાયી રીતે તાબલમબદ્ધ શનષ્ણાતો દ્વારા 
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શવગતવાર ર્મીક્ષા કરાઈ િોય તેવા કોઇ પ રાવા મળ્યા નથી. આવા મિત્ત્વના દસ્તાવેજની ર્મીક્ષા બાદ ર્મીક્ષક 
દ્વારા લેબખત ડટ્પણીઓ થઇ નથી તે અર્ાિારણ છે. ર્ીઆરપીન ાં મ ાંતવ્ય છે કે, દડરયાઈ અર્ર આકલનની અંતગડત 
િારણાઓની ધ્યાનપવૂડકની ર્મીક્ષાએ તેના તારણો અંગે થોર્ા ર્વાલો ઉઠાવ્યા િોત. ર્ીઆરપીને પયાડવરણ નીશત, 
ઓએમ શવભાગ એફ1/ઓપી અને પીપીએચએચના સ ર્ ાંગત માપદાંર્ોન ાં બબનઅન પાલન જણાય છે. 
 

ર્ીઆરપીને તે પણ જણાય છે કે, પીપીએએચ માપદાંર્ોન ાં પાલન થય ાં નથી કારણકે ર્ીજીપીએલ આયનડને 
લગતા આવશ્યક જળ ગ ણવત્તા માપદાંર્ોની અંદર રિવેા માટે નોંિપાત્ર માંદન કરે છે. એડીબી સ્ટાફે ર્ીજીપીએલને 
ર્લાિ આપી ન િતી કે પીપીએએચ માંદનની છૂટ આપતી નથી. એડીબી સ્ટાફે તેના પ્રોજેક્ટ મોશનટડરિંગ શમિન 
દરશમયાન તે તપાસ્ય ાં ન િત  ાં કે માંદન કરાય છે કે નિીં, માટે તે એડીબી કામગીરી નીશતઓ અને કાયડરીશતઓન ાં 
બબનઅન પાલન બને છે. આવ ાં મ ાંદન ર્ાંભશવત રીતે િાશનમાાં પડરણમી િકે છે. એડીબી ર્ાંભશવત દડરયાઈ અર્રો નાબ દ 
કરવા માટેના સ િારાત્મક પગલા બાબતે તાજેતરમાાં ર્ીજીપીએલ ર્ાથે ર્ાંમત થઇ છે ત્યારે ર્ીઆરપી 
બબનઅન પાલનમાાંથી િાશનની િારણા કરતી નથી. 

 
 

ર્ીઆરપીને જણાય છે કે, શમશ્રણ ઝોનમાાં 3°C ઊંચા તાપમાને પાણીના શનકાલ અને મોર્વા િીકને અર્ર 
કરતી ડે્રજજિંગ કામગીરીની ર્ાંચશયત અર્રોને કારણે આઉટફોલ ચેનલને કારણે અર્ર પામેલા ઇન્ટરટાઇર્લ શવસ્તારમાાં 
પગ વરે્ માછીમારી કરતા લોકોને િાશન પિોંચી છે. આ ર્ાંવેદનિીલ શવસ્તારોમાાં પાણી અને િીકની નસ્થશતમાાં નાનો 
ફેરફાર પણ માછલીના જથ્થા અને પ્રકાર ર્ડિત દડરયાઈ જીવનને નોંિપાત્ર રીતે પ્રભાશવત કરી િકે છે. દડરયાઈ 
અર્રના અભ્યાર્ોના આકલન, ર્ાઇટ મ લાકાત, ગ ણાત્મક, મ લાકાત આિાડરત અને ર્મીક્ષા કરાયેલા ઘટનાવતૃ્ત 
પ રાવાઓને આિારે ર્ીઆરપીન ાં મ ાંતવ્ય છે કે એડીબી નીશતઓ અને કાયડરીશતઓના બબનઅન પાલનને કારણે પગથી 
માછીમારી કરતા લોકોને િાશન થઇ છે.6 ર્ીઆરપીએ પ રાવાના આ સ્ત્રોતો પર આિાર રાખ્યો છે, કારણકે – એડીબી 
નીશતઓના બબનઅન પાલનને કારણે - કોઇ પવૂડપડરયોજના આિારરેખીય રે્ટા રચાયા ન િતા. 

  
 

રફતશિંગ ગ્રાઉન્દ્ડના ઉપયોગ પર તનયતં્રણઃ ફડરયાદીઓની દલીલ છે કે ્લાન્ટને ચારે તરફથી બાંિ કરવાને 
કારણે પેદા થતા ઉપયોગ શનયાંત્રણને કારણે ડફશિિંગ ગ્રાઉન્ર્ સ િી પિોંચવા માટે લાાંબા રાવેલ રૂટનો ઉપયોગ કરવો પરે્ 
છે. ર્ીજીપીએલે ્લાન્ટની ફરતે એક નવો રોર્ બનાવ્યો છે જેનો ઉપયોગ કરી િકાય છે પરાંત   લાાંબા પ્રવાર્ રૂટને 
કારણે માછીમારી શવસ્તારમાાં શનયશમત રીતે પ્રવાર્ કરતા લોકોના ખચડમાાં વિારો થયો છે. 2010માાં એડીબી સ્ટાફના 
ર્િયોગ ર્ાથે ર્ીજીપીએલે આઉટફોલ ચેનલના શનમાડણને કારણે જેમનો ઉપયોગ શનયાંશત્રત બન્યો છે તેવા મોઢવા અને 
ત્રગર્ી ગામ ર્ાથે ર્ફળતાપવૂડક માંત્રણા કરી છે. 2007માાં ઇનફ્લો ચેનલને કારણે પેદા થયેલા ઉપયોગ શનયાંત્રણના 
િમન માટે એડીબી પણ કોર્ટી બાંદર ર્ાથે પરામિડમાાં ર્ામેલ થઇ િતી. ્લાન્ટના આગળના તટીય શવસ્તારમાાં 

                                                
6 એડીબી સ્ટાફે તેના અગાઉના સ પરશવઝન શમિનમાાં માંતવ્ય લીધ ાં િત  ાં કે, આઉટફોલ ચેનલ કામગીરીની ત્રગર્ી ગામાના પગડર્યા માછીમારો પર 
કદાચ ર્ીિી અર્ર થાય કે જેઓ ત્રગર્ી બાંદરની ર્ામે આવેલી ત્રગર્ી િીકમાાં છીછરા પાણીમાાં માછીમારી કરે છે. શમિને ભલામણ કરી િતી કે, 
ર્ીજીપીએલ ત્રગર્ી િીક ખાતે પગડર્યા માછીમારી શવસ્તારમાાં ડફિ કેચનો અભ્યાર્ િાથ િરે, પગડર્યા માછીમારી કોણ કરે છે તેમની ઓળખ કરે, 
ર્ામાજજક-આશથિક અભ્યાર્ો એકત્ર કરે તેમજ તેમના ડફિ કેચના ર્ેટા મોશનટર કરે. એડીબી ર્લાિ આપે છે કે જો પગડર્યા માછીમારોને 
પડરયોજનાને કારણે પ્રશતકૂળ અર્ર થઇ છે તો મજબતૂ આવક પ નઃસ્થાપન અને સ િારા કાયડિમ ર્ીજીપીએલ દ્વારા ઘર્ાવો જોઇએ. (જ લાઈ 2014 
સ પરશવઝન અિવેાલ પર આંતડરક નોંિ) 
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શનયશમત રીતે પ્રવાર્ કરતા ત્રગર્ી બાંદરના લોકો ર્ાથે કોઇ પરામિડ થયો નથી. પગથી માછીમારી માટે અન્ય ગામના 
લોકો પણ શનયશમત રીતે ડફશિિંગ ગ્રાઉન્ર્નો પ્રવાર્ કરે છે કે કેમ તે સ્થાશપત કરવા કોઇ ર્રવે કે પરામિો િાથ િરાયા 
નથી. ર્ીઆરપી તારણ પર આવે છે કે, ઓએમ શવભાગ એફ2/બેન્ક નીશતઓ (બીપી) અને ઓએમ શવભાગ 
ર્ી3/કામગીરી કાયડરીશતઓ (ઓપી)ન ાં પાલન થય ાં નથી અને િાશન થઇ છે. 

 
       

કોલસી અને ફ્લાયઍશ પ્રદૂષણ: વાાંઢ ગામ, જે ્લાાંટની બરાબર બાજ માાં નસ્થત છે ત્યાાં ઓછામાાં ઓછાાં વર્ડના 
એક ભાગ દરશમયાન કોલર્ાની રજ અને ફ્લાય એિન ાં નોંિપાત્ર પ્રદ ર્ણ િોય છે. પ્રદ ર્ણના પડરણામે થતાાં ન  કર્ાનને 
ર્ીજીપીએલ અને એડીબી બને્ન દ્વારા સ્વીકારવામાાં આવ્ય ાં છે. પ્રદ ર્ણ પયાડવરણીય આકારણી િઠેળ અપેબક્ષત િત  ાં તેનાાં 
કરતા નોંિપાત્ર રીતે વધ  ખરાબ છે. એડીબી કમડચારીઓએ એ સચૂવવામાાં વધ  ર્ડિય રિવે  ાં જોઇત  ાં િત  ાં કે ્લાન્ટના 
સ્થલ પર કોલર્ાના ર્ાંગ્રિની સ શવિાને વાાંઢ ગામથી દૂર નસ્થત કરવી જોઇએ. પરાંત   એડીબી કમડચારીઓએ વાાંઢ 
ગામમાાં કોલર્ાની રજ અને ફ્લાય એિ પ્રદ ર્ણનેને ઘટાર્વાના િમન પગલાાંના અમલીકરણ પર ર્તત અને 
કાળજીપવૂડક ધ્યાન આ્ય ાં. ર્ીઆરપીનો મત છે કે, એડીબીએ ર્ય  ડર્બલજન્ર્નો ઉપયોગ કયો છે અને પયાડવરણ 
કાયડનીશત ના ફકરા 67 અન ર્ાર વતડન કય ાં છે, જે જણાવે છે કે જયાાં પડરયોજના અમલીકરણ દરશમયાન અનપેબક્ષત 
પયાડવરણીય અર્રો સ્પષ્ટ બને ત્યાાં, એડીબી કાયડકારી એજન્ર્ીને અર્રની નોંિપાત્રતા આકારવા માટે, અને િમનના 
ખચડને અંદાજવામાાં ર્િાયક બનિે.   
       

આસપાસની હવાની ગણુવત્તા: ફડરયાદીઓની દલીલ છે કે િવાના પ્રદૂર્ણને કારણે આરોગ્ય અર્રો થઇ છે. 
ર્ીઆરપીને જણાય ાં િત  ાં કે, પીપીએએચ માપદાંર્ન ાં પાલન થય ાં ન િત  ાં કારણકે ્લાન્ટ શનમાડણ થયો તે પિલેા 
માપવામાાં આવેલા પીએમ-10 મલૂ્ટ્યો ભારતીય માપદાંર્ો કરતા વિી જતા િતા, પીપીએએચ માપદાંર્ો મ જબ આ 
ડકસ્ર્ામાાં ભારતીય માપદાંર્ો લાગ  પરે્ છે. ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટે કામગીરી િરૂ કરી ત્યારથી િવાની ગ ણવત્તા વધ  કથળી 
છે અને િવાની ગ ણવત્તા ભારતીય પડરવેિી િવા ગ ણવત્તા માપદાંર્ોના અન પાલનમાાં ન િતી. એર્ઇઆઇએ કિ ેછે કે, 
મોશનટર કરાયેલી પડરવેિી િવા ગ ણવત્તા શનિાડડરત ભારતીય અને વલ્ટ્ર્ડ બેન્ક માગડદશિિકાની શનિાડડરત ર્ીમાની અંદર 
િતી. ર્ીઆરપીન ાં મ ાંતવ્ય છે કે, આ શનવેદન ર્ાચ ાં નથી કારણકે પીએમ-10 માટેના ભારતીય કે વલ્ટ્ર્ડ બેન્ક પીપીએએચ 
માપદાંર્ોન ાં પાલન થય ાં ન િત  ાં. ્લાન્ટ પણૂડ કક્ષાએ કાયડરત થયો િોવાને ખબૂ જ ર્ૂાંકો ર્મયગાળો થયો િોવાથી 
કથળતી પડરવેિી િવા ગ ણવત્તાથી પેદા થતી ચોક્કર્ આરોગ્ય અર્રો તરફ ધ્યાન દોરવ ાં આ તબકે્ક િક્ય નથી. તે 
નોંિવ ાં પણ મિત્ત્વન ાં છે કે, અદાણી ્લાન્ટની શનકટતા જોતા િવા ગ ણવત્તાના કથળતા જતા માપદાંર્ો માટે માત્ર ટાટા 
મ ન્રા ્લાન્ટને જવાબદાર ગણી િકાય નિીં. પરાંત   થે્રિોલ્ટ્ર્ માપદાંર્ો આન ભાશવક પ રાવાને આિારે વ્યાખ્યાશયત કરાયા 
છે જે દિાડવે છે કે ક્યારે પ્રદૂર્ણના સ્તર માનવ આરોગ્ય અને સ ખાકારી માટે િાશનકારક બન્યા. આમ જો પીએમ-10 
માપદાંર્ોનો ર્તત ભાંગ થતો રિિેે અને િમન પગલા િવાની ગ ણવત્તાને આવશ્યક માપદાંર્ો ર્ાથે અન પાલનમાાં નિીં 
લાવે તો પડરવેિી િવા ગ ણવત્તા માપદાંર્ોના આવા ભાંગથી િાશન થવાની િક્યતા છે.  



 

 
 

I. પ્રસ્તાવના 

 

1. આ અિવેાલ એશિયન ડેવલપમેંટ બેંક (એડીબી) ની જવાબદેયતા પદ્ધશત િઠેળ ભારતમાાં મ ન્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર 

પડરયોજના (ટાટા મ ન્રા ્લાાંટ) ની અન પાલન ર્મીક્ષા માટેની શવનાંતીના પ્રશતભાવમાાં અન પાલન ર્મીક્ષા પેનલ (ર્ીઆરપી) 
દ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવ્યો િતો .શવનાંતી પડરયોજના દ્વારા અર્રગ્રસ્ત બનેલાાં લોકોના એક જૂથન ાં પ્રશતશનશિત્વ કરતા ભરત 

પટેલ દ્વારા અને વ્યનક્તગત ફડરયાદીઓ તરીકે ગજેન્રશર્િંિ ભીમાજી જારે્જા અને િારૂન ર્ાલેમામદ કારા દ્વારા કરવામાાં આવી 
િતી .જવાબદેયતા પદ્ધશતનો ઇરાદો એક સ્વતાંત્ર અને અર્રકારક ફોરમ ઉપલબ્િ કરાવવાનો છે જયાાં એડીબી  - ર્િાયપ્રા્ત 

પડરયોજનાથી પ્રશતકૂળ રીતે અર્રગ્રસ્ત બનેલાાં લોકો પોતાની બચિંતાઓને અવાજ આપી િકે ,તેમની મ શ્કેલીઓના ઉકેલો 
મેળવી િકે ,અને એડીબી દ્વારા કશથત બબન-અન પાલનિીલતાની ર્ાથે તેની કામગીરીની કાયડનીશતઓ અને પ્રડિયાઓની 
અન પાલન ર્મીક્ષા માટે શવનાંતી કરી િકે જેણે તેમને પ્રત્યક્ષ અથવા ભૌશતક ન કર્ાન પિોંચાર્ય ાં િોય અથવા પિોંચાર્ી 
િકવાની ર્ાંભાવના િોય િકે 1. ર્મીક્ષામાાં ખાનગી ક્ષેત્રના ક્લાયાંટ ,કાયડકારી એજન્ર્ી અથવા એ દેિની ર્રકારી એજન્ર્ીઓને 

તપાર્તી નથી જયાાં પડરયોજના નસ્થત િોય .આ પક્ષકારોની વતડણ કને માત્ર એ ર્ીમા સ િી જ ધ્યાને લેવામાાં આવે છે કે તેજે 

એડીબીના તેની કામગીરીની કાયડનીશત અને પ્રડિયાઓ ર્ાથે અન પાલનની આકારણીથી સ ર્ાંગત િોય 2. આ અિવેાલ 

ર્ીઆરપીની તપાર્ના તારણોને દસ્તાવેજીત કરે છે  . આ અિવેાલના શવભાગ VIIIમાાં અવલોકનો અને શવભાગ IXમાાં તારણો 
પરૂા પર્ાયેલા છે. 

 

II. પડરયોજના 

2.     અન પાલન ર્મીક્ષા િઠેળની આ પડરયોજના ક લ 4,000 મેગાવૉટ્ર્ (MW) ની ઉત્પાદન ક્ષમતા ર્ાથે  કોલર્ાથી 
ચાલતો પાવર ્લાાંટ છે, જે બબલ્ટ્ર્-ઑન-ઑપરેટ આિાર પર ભારતના ગ જરાત રાજયમાાં, કચ્છ જીલ્ટ્લાના મ ન્રા 
તાલ કાના ર્ ાંર્ા અને વાાંઢ ગામો નજીક શનમાડણ પામ્પયો છે.  આ પાવર ્લાાંટ, તેનાાં પાાંચ 800 MW એકમો ર્ાથે, તે 
ભારતના લભગ 2% પાવરની આપશૂતિ કરે છે અને ગ જરાત, મિારાષ્ર, પાંજાબ, િડરયાણા અને રાજસ્થાન રાજયોને 
શવતરીત કરે છે. તે ભારતમાાં ર્ૌપ્રથમ વખત સ પરડિડટકલ ટેક્નોલૉજીનો ઉપયોગ કરનાર ખાનગી કાંપનીઓમાાંનો એક 
છે, જેનાાં માટે એવી િારણા છે કે તે પરાંપરાગત ર્બડિડટકલ જનરેિન કરતાાં પયાડવરણ પ્રત્યે વધ  મૈત્રીપણૂડ છે. 
પડરયોજનાનો ક લ ખચડ લગભગ $4.14 બબબલયન છે. ર્રકારની બાિેંિરી શવના એડીબીના ર્ામાન્ય મરૂ્ી ર્ાંર્ાિનોમાાંથી 
કોસ્ટલ ગ જરાત પાઅવર બલશમટેર્ (ર્ીજીપીએલ)ને $450 શમબલયનન ાં શિરાણ આપવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં અને એડીબીમાાં તેનો 
વિીવટ ખાનગી ક્ષેત્રની કામગીરીના શવભાગ (પીએર્ઓર્ી)3 દ્વારા કરવામાાં આવે છે.3 તે રકમમાાંથી, $200 શમબલયન એક 
શર્િંડર્કેટેર્ શિરાણ છે જે એક્ર્પોટડ -ઇમ્પપોટડ બેંક ઑફ કોરીયા (કોરીયા એલ્ક્ઝમ બેંક) ર્ાથે જોખમ ર્િભાબગતા કરાર િઠેળ 
પરૂ ાં પાર્વામાાં આવ્ય ાં છે. ખાનગી ક્ષેત્રન ાં શિરાણ એડીબીશનયામક માંર્ળ (બૉર્ડ) દ્વારા 17 એશપ્રલ 2008ના રોજ માંજૂર 
કરવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં. 15 ઑક્ટોબર 2014ની તારીખે, એડીબી શિરાણ 2419 િઠેળ ક લ $351.18 ર્ીજીપીએલને આપવામાાં 

                                                
1 એડીબી. 2012 જવાબદેયતા પદ્ધશત કાયડનીશત. મશનલા. ફકરો  103 

2 પાદનોંિ 1, ફકરો 130.   

 
3 એડીબી ખાનગી ક્ષેત્ર (બબન ર્વડભૌમ) શિરાણ િમાાંક 2419: મ ન્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પડરયોજના માંજૂરી િમાાંક 7276 ર્ાથે. આ પડરયોજનાની શવગતો 

http://adb.org/projects/details?proj_id=41946-014&page=overview પર છે. 

http://adb.org/projects/details?proj_id=41946-014&page=overview
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આવ્યાાં. આ શિરાણ 30 જ ન 2015ના રોજ બાંિ થઈ જવાની અપેક્ષા છે. પડરયોજના માટે અશતડરક્ત ભાંર્ોળ ઇંટરનેિનલ 
ફાયનાન્ર્ કૉપોરેિન (આઇએફર્ી), કોરીયા એલ્ક્ઝમ બેંક અને સ્થાશનક બેંકો પારે્થી આવ્ય ાં િત  ાં.  

     

3. ર્ીજીપીએલને નાણાકીય ભાંર્ોળની પ્રાલ્્ત ઇંડર્યા ઇન્રાસ્રક્ચર ફાયનાન્ર્ કાંપની બલશમટેર્ (આઇઆઇએફર્ીએલ) 
પારે્થી ઑનલેંડર્િંગ મારફત એડીબી દ્વારા નાણાકીય ર્િાય પ્રા્ત દ્ધદ્વશતય ઇંડર્યા ઇન્રાસ્રક્ચર પડરયોજના નાણાકીય 
સ શવિા (આઇઆઇપીએફએફ II; શિરાણ 0037)4 પારે્થી પણ પ્રા્ત થય ાં િત  ાં. આઇઆઇએફર્ીએલ, ર્ાંપણૂડપણે ભારત 
ર્રકારની માલીકી િરાવત ાં એકમ છે જે આઇઆઇપીએફએફ-II માટે કાયડકારી એજન્ર્ી છે જે એક $700 શમબલયન 
બહ શવિ-તબક્કા િરાવતી નાણાકીય સ શવિા છે. જયારે આઇઆઇપીએફએફ-IIને 14 મે 2014ના રોજ બાંિ કરવામાાં આવી, 
ત્યારે લગભગ $252 શમબલયન ર્ીજીપીએલને આપવામાાં આવ્યાાં િતાાં.   
 

4. ટાટા મ ન્રા ્લાાંટ એ ભારત ર્રકાર દ્વારા તેનાાં “પાવર ફોર ઑલ બાય 2012” એજ્નન્ર્ા િઠેળ કલ્ટ્પના કરવામાાં 
આવેલ અલ્ટ્રા-મેગા પાવર પડરયોજનાઓમાાંનો એક છે. પાવર જનરેિન માટે દેિના લક્ષ્યાાંકને પિોંચી વળવા માટે, 
પાવર માંત્રાલય દ્વારા કોલર્ા પર આિાડરત અલ્ટ્રા-મેગા પાવર પડરયોજનાઓના શવકાર્ને સ લભ બનાવવા ભારતમાાં 
એક પિલે તરીકે રજૂ કયાડ છે. મોટી પાવર પડરયોજનાઓ પારે્થી માપની અથડવ્યવસ્થા મારફત ર્સ્તા પાવરની અપેક્ષા 
રાખવામાાં આવે છે, અને તેઓ સ પરડિડટકલ ટેક્નોલૉજીનો ઉપયોગ કરિે, જે પરાંપરાગત ર્બડિડટકલ જનરેિનનો 
પયાડવરણ પ્રત્યે વધ  મૈત્રીભાવ િરાવતો એક શવકલ્ટ્પ છે.   
 
5. ભારત ર્રકારે આ પડરયોજનાઓને આિાર પરૂો પાર્વા માટે ર્ડિય ભશૂમકા ભજવવાન ાં નક્કી કય ાં છે. પાવર 
ફાયનાન્ર્ કાંપની (પીએફર્ી)ને બાાંિકામ માટે રે્વલપર નક્કી કરવામાાં આવે, અને ્લાાંટને ર્ાંચાબલત કરતો થાય તે 
પિલેાાં પ્રાથશમક કાયો પરૂાાં કરવાન ાં કામ ર્ોંપવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં. રે્વલપરની પર્ાંદગી આંતરરાષ્રીય સ્પિાડત્મક બબડર્િંગ 
દ્વારા કરવામાાં આવી િતી. બબડ્ર્ 18 ડર્રે્મ્પબર 2006ના રોજ ખોલવામાાં આવી િતી, ટાટા પાવર કાંપની (ટીપીર્ી)ની 
પર્ાંદગી કરવામાાં આવી િતી, અને ટીપીર્ીની તરફેણમાાં 28 ડર્રે્મ્પબર 2006ના રોજ એક ઉદે્દિ પત્ર જારી કરવામાાં 
આવ્યો, જેનાાં દ્વારા પાવર ખરીદ કરાર અને અન્ય પડરયોજના આિાડરત કરારો 22 એશપ્રલ 2007ના રોજ કાયાડનન્વત 
બનાવવામાાં આવ્યાાં િતાાં. ત્યારપછી, ર્ીજીપીએલના ર્મગ્ર િેરિોન્લ્ટ્ર્િંગને ટીપીર્ી દ્વારા ખરીદી લેવામાાં આવ્ય ાં અને 
ર્ીજીપીએલ તેની ર્ાંપણૂડ માલીકીની ર્િાયક બની ગઈ. ર્ીજીપીએલને પડરયોજનાના બાાંિકામ, કામગીરી અને 
જાળવણીની જવાબદારી ર્ોંપવામાાં આવી િતી.    
 
6. પડરયોજના માટેના બાાંિકામની િરૂઆત ફેબ્ર આરી 2008માાં કરવમાાં આવી િતી. ્લાાંટન ાં પ્રથમ એકમ 2012માાં િરૂ 
કરવામાાં આવ્ય ાં અને 2013ની મધ્યમાાં બિા જ પાાંચ એકમો કાયડરત બન્યાાં િતાાં. િીતક જળ આઉટફોલ ચેનલની લાંબાઈ 
વિારવા માટે 2009માાં એક નોંિપાત્ર ર્ાંરચના પ નરાવશૃત્ત બનાવવામાાં આવી. આના પડરણામ સ્વરૂપ ચેનલન ાં 
સ્થાનાાંતરણ થય ાં. તે ર્ાંરચનામાાં ફેરફારના કારણે, 2009માાં એક વિારાની દડરયાઈ પયાડવરણીય અર્ર આકારણી 
(એમઈઆઇએ) િાથ િરવામાાં આવી. કોષ્ઠક 1 પડરયોજના માટે િાથ િરવામાાં આવેલ પયાડવરણીય અને ર્ામાજજક 
અર્ર આકારણીઓની શ્ ૃાંખલા દિાડવે છે. પયાડવરણીય અર્ર આકારણીઓ ટીર્ીઈ કન્ર્ન્લ્ટ્ટિંગ એંજજશનયર્ડ (ટીર્ીઈ) દ્વારા 
કરવામાાં આવી િતી, જે ટાટા જૂથની માલીકીની કન્ર્ન્લ્ટ્ટિંગ પેઢી છે. ટીર્ીઈ, ર્ીજીપીએલથી સ્વતાંત્ર એક કાયદેર્રન ાં 

                                                
4 આ પડરયોજનાની શવગતો http://adb.org/projects/details?proj_id=41036-013&page=overview પર છે. 

http://adb.org/projects/details?proj_id=41036-013&page=overview
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એકમ છે, ર્ાંલગ્ન અન ભવ િરાવે છે. નેિનલ ઇંન્સ્ટટયટૂ ઑફ ઓશર્યનોગ્રાફી દ્વારા બે દડરયાઈ અર્ર આકારણી કરવામાાં 
આવી િતી.  

  
કોષ્ટક 1: પરરયોજનાની પયાચવરણીય અને સામાજીક આકારણીની સરૂ્ી   

 

દસ્િાવેજ િારીખ  દસ્િાવેજનુ ંશિર્ષક  લેખક  
ઑગસ્ટ  2006  ત્વડરત પયાડવરણીય અર્ર આકારણી અભ્યાર્ 

અિવેાલ  
ટીર્ીઈ કન્ર્ન્લ્ટ્ટિંગ એંજજશનયર્ડ   

ઑગસ્ટ 2006  ર્ામાજજક-આશથિક આકારણી અભ્યાર્ અિવેાલ  ટીર્ીઈ કન્ર્ન્લ્ટ્ટિંગ એંજજશનયર્ડ   
જાન્ય આરી 2007  ત્વડરત દડરયાઈ પયાડવરણીય અર્ર આકારણી નેિનલ ઇંન્સ્ટટય ટ ઑફ ઓશર્યનોગ્રાફી  
ઑગસ્ટ 2007  ર્વડગ્રાિી પયાડવરણીય અર્ર આકારણી અિવેાલ  ટીર્ીઈ કન્ર્ન્લ્ટ્ટિંગ એંજજશનયર્ડ   
ઑક્ટોબર 2007  ત્વડરત ર્ામાજજક-આશથિક આકારણી ર્લાઇન એડરયા વાઇટલાઇઝેિન 

એન્ટરપ્રાઇઝ બલશમટેર્  
નવેમ્પબર  2007  આિારરેખીય ર્ામાજજક અર્ર આકારણી પરનો 

અિવેાલ  
ર્લાઇન એડરયા વાઇટલાઇઝેિન 
એન્ટરપ્રાઇઝ બલશમટેર્ 

નવેમ્પબર 2007 પયાડવરણીય અર્ર આકારણી અિવેાલ ર્ાર  કોસ્ટલ ગ જરાત પાવર બલશમટેર્  
મે  2008  પડરવાર મોજણી અને જરૂડરયાતોનો આકારણી 

અભ્યાર્   
આઇએલએન્ર્એફએર્ ઈકોસ્માટડ 
બલશમટેર્   

ફેબ્ર આરી  2009  દડરયાઈ પયાડવરણીય અર્ર આકારણી નેિનલ ઇંન્સ્ટટય ટ ઑફ ઓશર્યનોગ્રાફી 
ર્્ટેબર  2009  િાઈડ્રોબલક ર્ાંરચના અને નમનૂાકરણ અભ્યાર્ો  એચઆર વૉબલિંગફોર્ડ  
નવેમ્પબર 2011 ડિસ્રે્દારોની ર્ામેલગીરી અને ફાયદાઓની વિેંચણીનો 

અભ્યાર્ (ત્રગર્ી અને મોર્વા ગામોની મોજણી)  
કોસ્ટલ ગ જરાત પાવર બલશમટેર્ 

નવેમ્પબર 2011 મોર્વા ગામની જરૂડરયાતોની આકારણીનો અભ્યાર્  કોસ્ટલ ગ જરાત પાવર બલશમટેર્ 
 

નોંિો: 
(i) ર્વડગ્રાિી પયાડવરણીય અર્ર આકારણી (2007) અન ે ત્વડરત દડરયાઈ અન ેર્ામાજજક અર્ર આકારણી (2007) બન્ન ેર્ાથ ેમળીને 
એડીબીની પયાડવરણીય આકારણીની રચના કરે છે, જેન ેતનેી કાયડનીશતઓ અન ેપ્રડિયાઓ િઠેળ િાથ િરવાની જરૂર િતી. બીજી તરફ, 
ભારતીય શનયમોમાાં 2006 પયાડવરણીય અન ે ર્ામાજીક અિવેાલોન ે પયાડવરણ અને વન માંત્રાલય (એમઓઈએફ) દ્વારા પયાડવરણીય 
માંજૂરીની પવૂડ-િરત તરીકે લેવાની જરૂર િતી.   
(ii) 2011માાં િરૂ કરીન,ે ર્ીજીપીએલ દ્વારા અન્યની ર્ાથ,ે અશતડરક્ત અભ્યાર્ોની એક શ્ ૃાંખલા કરવામાાં આવી િતી, ત્રગર્ી અને મોર્વા 
ગામોની ર્ામાજીક-આશથિક પડરનસ્થશત પરનો અભ્યાર્ (ર્ીજીપીએલ 2011. ડિસ્ર્દેારોની ર્ામલેગીરી અને ફાયદાઓની વિેંચણી); મોર્વા 
ગામ માટે એક ર્ામાજીક-આશથિક જરૂડરયાતની આકારણી (2013); દડરયાઈ કાચબાના માળા બનાવવા પર દેખરેખનો અિવેાલ(બૉમ્પબ ે
નચેરલ ડિસ્રી ર્ોર્ાયટી); અન ેત્રગર્ી બાંદર ખાત ેવર્ાિતો, જીવન અન ેમાછીમાર લોકોની આજીશવકા  પર ર્ીજીપીએલ પડરયોજનાની 
અર્ર(2014).    
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7. પડરયોજના કચ્છના અખાતીય તટથી માત્ર 1.5 ડકમી દૂર નસ્થત છે, જેને એક ‘પાડરનસ્થશતક તાંત્રના કડરશ્મા’ તરીકે 
વણડવવામાાં આવ્યો છે કારણ કે તે છીછરાાં પાણી, આંતરભરતી શવસ્તારો, ચેરવકૃ્ષના જ ાંગલોની પટ્ટી અને િાંખલાઓ િરાવે છે.5 
તાજેતરમાાં જ, ખાર્ીની ર્ાથેના તટીય શવસ્તારને ઝર્પી ઔદ્યોબગકરણના શવસ્તાર તરીકે શવકશર્ત કરવામાાં આવ્યો છે. 2007 
અને 2012ની વચ્ચે, પયાડવરણ અને વન માંત્રાલય (એમઓઈએફ) દ્વારા 19.181 મે.વો. ની પાવર ્લાાંટ ક્ષમતા માટે 
પયાડવરણીય માંજૂરીઓ આપી િતી.6 વધ માાં, ગ જરાતમાાં બ ાંદરોના શવસ્તરણ માટે ર્ાંખ્યાબાંિ માંજૂરીઓ ઉપલબ્િ કરવામાાં 
આવી િતી. એવી દલીલ કરવામાાં આવે છે કે આ શવકાર્કાયોને, જો એકર્ાથે લેવામાાં આવે તો, “પયાડવરણ પર અને 
માછીમાર ર્મદૂાયોની આજીશવકા પર મિાકાય પ્રશતકૂળ અર્રો િરાવી િકે છે.”7 ઔદ્યોબગકરણે કચ્છના અખાતમાાં તેની 
પયાડવરણ પરની દેખીતી િાશનકારક અર્રના કારને મોટાપાયે આંતરરાષ્રીય ધ્યાન ખેંચ્ય ાં છે. 8  

 
 

આકૃશિ 1: આગળના ભાગમાાં ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ, પષૃ્ઠભશૂમમાાં અદાણી પાવર ્લાન્ટ 

 
 
 

                                                
5 આિર, માાંિી. 2008. મ ન્રા કેવી રીતે ભારતન ાં રૉટરરે્મ બન્ય ાં. ઇન્ફોચેંજ. ડર્રે્મ્પબર. અને ડફિમાકડ અને કચ્છ નવ શનમાડણ અબભયાન (ફાઉન્ર્ેિન ફૉર 
ઈકોલોજીકલ શર્ક્ય ડરટી પારે્થી ર્િયોગમાાં); 2010. કચ્છ કૉસ્ટ; પીપલ, એન્વાયડનમેંટ એંર્ લાઇવલીહડૂ્ર્. 7-8 જાન્ય આરી 2010 ના રૂજ કચ્છમાાં 
કાયડશિબબર ખાતે ચચાડ માટે મ ર્દ્દા અિવેાલ. ભારત.   

6 પયાડવરણ અને વનોન ાં માંત્રાલય (એમઓઈએફ). 2013. મે. અદાણી પોટડ અને રે્ઝ બલ. મ ન્રા, ગ જરાતના શનરીક્ષન માટેની ર્શમશતનો અિવેાલ. કચ્છ 
કૉસ્ટ; પીપલ, એન્વાયડનમેંટ એંર્ લાઇવલીહડૂ્ર્.પીપી. 73-74. નવી ડદલ્ટ્િી.    

 
7 પાદનોંિ 7, p. 74. 

 
8 પાદનોંિ  7. 
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8. ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટન ાં શનમાડણ ગામર્ાઓની બાજ માાં આવેલી જમીન પર થય ાં િત  ાં જેનો ગ્રામજનોના પશ િન માટે 
ગોચરની જમીન તરીકે ઉપયોગ થતો િતો. પડરયોજના બે ગામ, ર્ ાંર્ા અને વાાંઢની બહ  નજીક અને અદાણીના કોલર્ા 
ર્ાંચાબલત ્લાન્ટથી લગભગ 2 ડકલોમીટર દૂર આવેલી છે. અદાણીનો ્લાન્ટ વર્ડ 2009થી વર્ડ 2012 વચ્ચે કાયડરત 
કરાયોિતો તેમજ તેની ર્ાંપણૂડ ક્ષમતા 4,620 મેગાવોટની છે. અદાણીનો ્લાન્ટ સ પરડિડટકલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરતો 
નથી. ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટની અદાણી ્લાન્ટ ર્ાથેની શનકટતાને કારણેપયાડવરણ પર શવપરીતઅર્રોમાાંબેમાાંથી એક ્લાન્ટન ાં 
પ્રદાન નક્કી કરવ ાં થોડ ાં મ શ્કેલ છે. ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ એ અદાણી ્લાન્ટ ર્ાથે કેટલીક સ શવિાઓ વિેંચે છે. તે તેના કોલર્ા 
ઉતારવા અદાણી પોટડના પશિમ બાંદરનો ઉપયોગ કરે છે. તે િીતક પાણી મેળવવા અંદર આવતી ચેનલનો ઉપયોગ પણ કરે 
છે, જેની માબલકી અને ર્ાંચાલન અદાણી ્લાન્ટ દ્વારા થાય છે. આ સ શવિાઓની માબલકી અને તેન ાં ર્ ાંચાલન અદાણી દ્વારા 
થાય છે અને ર્ીજીપીએલ9 દ્વારા ભાર્ાપટ્ટ ેઅપાઈ િોવાથી, તેની પયાડવરણીય અર્રની કાયદેર્ર જવાબદારી અદાણીની છે. 
એટલે આ સ શવિાઓન ાં મલૂ્ટ્યાાંકન આ અિવેાલમાાં થય ાં નથી. 
 

9. ટાટામ ન્રા ્લાન્ટની માબલકી િરાવત ાં િ ટાટા પાવર જૂથ ભારતમાાં તેની મજબતૂ કોપોરેટ ર્ામાજજક જવાબદારી 
(ર્ીએર્આર) કામગીરી માટે જાણીત  ાં છે, જેનો ઉલ્ટ્લેખ ર્ીઆરપી દ્વારા લેવાયેલી મ લાકાતોમાાં અનેક લોકોએ કયો છે. ટીપીર્ી 
તેના સ્થાપક જમિેદજી ટાટા દ્વારા વ્યક્ત આ અર્ાિારણ પ્રશતબદ્ધતાન ાં શનરૂપણકય ાં છે, જેઓ આ વીજળીના વ્યવર્ાયમાાં વર્ડ 
1911માાં જોર્ાયા િતા. તેઓ કિતેા િતા: “ખાનગી ર્ાિર્માાં, ર્મ દાય વ્યવર્ાયમાાં ફક્ત ભાગીદારી નથી, પણ િકીકતમાાં તેના 
અનસ્તત્વનો મળૂ િતે   છે..”10 ટીપીર્ીએ તેના ર્ામ દાશયક ર્ાંબ ાંિ કાયડિમ માટે ઊંચી રન્ષ્ટ રચે છે અને તેની પાાંચ પ્રાથશમકતા 
છેઃ (i) પ્રાથશમક શિક્ષણ; (ii) સ્વાસ્થ્યની ર્ારર્ાંભાળ; (iii) આજીશવકા અને રોજગારી; (iv) ર્ામાજજક મરૂ્ી અને માળખાગત 
સ શવિા અને (v) ટકાઉ અને ર્નમ્પમબલતવદૃ્ધદ્ધ.11 પ્રોજેક્ટ ક્ષેત્રમાાં ર્ીજીપીએલ તેના ર્ીએર્આર કાયડિમ અંતગડત ર્ામ દાશયક 
પ્રવશૃત્તઓને ર્મથડન આપે છે.12 જોકે, એક જવાબદાર કોપોરેટ ર્ાંસ્થા તરીકે ર્ીજીપીએલે જીઇર્ી ર્ાથે ર્િયોગમાાં ભરૂચ 
જજલ્ટ્લામાાં કાાંશતયાજલમાાં 1000 િકે્ટર મેન્ર વન ાં વાવેતર કય ાં 
 

10. ટીપીર્ીને ડર્રે્મ્પબર, 2006માાં કોન્રાક્ટ મળ્યા પછી લાાંબા-ગાળાન ાં ઋણ શિરાણ મેળવવા એડીબીનો ર્ાંપકડ કયો 
િતો. ટીપીર્ીના અગાઉના પ્રોજેક્ટ્ર્ને શિરાણ કરનાર એડીબી ટીપીર્ી ર્ાથે ર્ાંબ ાંિ િરાવતી િતી. પ્રોજેક્ટની ફાઇલ્ટ્ર્ સચૂવે 
છે કે એડીબીની કામગીરીનો ર્ાંબ ાંિ જ લાઈ, 2007માાં િરૂ થયો િતો. પ્રોજેક્ટની પ્રડિયાન ાં ર્મયપત્રક વ્યસ્ત િત  ાં. એડીબીએ 
31 ઓગસ્ટ, 2007ના રોજ આ શવભાવનાને માંજૂરી આપી િતી. પ્રસ્તાશવતલોનને એડીબીની  પયાડવરણ નીશત (2002) િઠેળ 
કેટેગરી એ તરીકે વગીકૃત કરવામાાં આવી િતી, કારણ કે પ્રોજેક્ટ પયાડવરણ પર નોંિપાત્ર અર્ર કરિે તેવી અપેક્ષા િતી. 
કેટલીક ચચાડ પછી લોનને અનૈલ્ચ્છક પ નવડર્ન માટે કેટેગરી બી તરીકે વગીકૃત કરવામાાં આવી િતી અને ર્ૂાંક ર્મયમાાં 
પ નવડર્ન યોજના તૈયાર કરવામાાં આવિે તેવી ર્ાંમશત ર્ાિવામાાં આવી િતી. ર્ારાાંિ પયાડવરણીય અર્ર આકારણી 
(એર્ઇઆઇએ)ને એડીબીની વેબર્ાઇટ પર 4 ડર્રે્મ્પબર, 2007ના રોજ મકૂવામાાં આવી િતી. પયાડવરણીય આકારણી ર્ાંપણૂડ 
થયા પછી અને એર્ઇઆઇએ તૈયાર થઈ ત્યારે એડીબીન ાં સ  રક્ષા અબભયાન િાથ િરવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં અને સ્થળ પર પ્રથમ 
                                                
9 2008 શવકાર્ ર્મજૂશત મ ાંરા પાવર એન્ર્ સ્પેશ્યલ ઈકોનોશમક ઝોન બલશમટેર્ તથા ર્ીજીપીએલ વચ્ચે ર્મ રીજળ ઈન્ટેક ચેનલને શવકર્ાવવા ર્ાંબાંિે. 

 
10 ર્ીજીપીએલ. પરાવતડન, વાશર્િક અિવેાલ 2014. ભારત. 
11 ટાટા પાવર. 2013. ર્ાતત્યપણૂડ ડરપોડટિંગનો એક દાયકો. ર્ાતત્યપણૂડતા અિવેાલ 2012-13, ર્ામાજજક સ ખાકારીને લાગ  કરતી, ભારત. 
12 ટાટા પાવર. 2014.ર્ામાજજક પિલેો, મ ાંરા ય એમપીપી, કચ્છ; ર્ીજીપીએલ, પરાવતડનો, વાશર્િક ર્મીક્ષા 2014; ટાટા પાવર.  ર્ાતત્યપણૂડ ડરપોડટિંગનો એક 
દાયકો. ર્ાતત્યપણૂડતા અિવેાલ 2012-13, ર્ામાજજક સ ખાકારીને લાગ  કરતી, ભારત. ર્ીજીપીએલ, મોજાાંને વાળવા, કચ્છ, ગ જરાત, ભારતના દડરયાઈ 
કાાંઠાના માછીમારોના જીવનને આકાર આપવો. 
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મ લાકાત 29 ઓક્ટોબરથી 1 નવેમ્પબર, 2007 વચ્ચે લેવામાાં આવી િતી. ખાનગી ક્ષેત્ર શિરાણ ર્શમશતની બેઠક 18 ફેબ્ર આરી, 
2008ના રોજ યોજાઈ િતી અને પ્રોજેક્ટને બોરે્ 17 એશપ્રલ, 2008ના રોજ બિાલીઆપી િતી. 
 

11. ર્મીક્ષા કરેલા પ્રોજેક્ટના દસ્તાવેજો મ જબ, એડીબીએ વર્ડ 2012 સ િી ર્ામાજજક સ રક્ષા ર્ાંબ ાંશિત મ દ્દાઓની 
ર્મીક્ષા કરવા જ કેટલાાંક કામ િાથ િયાડ િતા. બોરે્ પ્રોજેક્ટને માંજૂરી આપી તે અગાઉ 27થી 31 ઓક્ટોબર, 2007 વચ્ચે 
ફક્ત એકજસ્થળમ લાકાતયોજાઈિતી.  11-12 ઓક્ટોબર, 2009 વચ્ચે િાથ િરવામાાં આવેલા અબભયાનમાાં શનમાડણના તબક્કા 
દરશમયાન સ રક્ષા ઉપાયોની ર્મીક્ષા િાથ િરવામાાં આવી િતી. 3થી 5 ઓગસ્ટ, 2011 વચ્ચે વધ  એક અબભયાન િાથ 
િરવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં, જેણે જૂન, 2011માાં પતૂડતા ર્લાિકાર લોકપાલ ર્મક્ષ દાખલ કરવામાાં આવેલી તેની ફડરયાદમાાં માર્ 
દ્વારા કરવામાાં આવતી ફડરયાદો ર્ાાંભળી િતી. વર્ડ 2012માાં એડીબીને માર્ ર્ાથે ર્િયોગમાાં સ્વતાંત્ર ટીમ દ્વારા તૈયાર 
કરવામાાં આવેલો ડરપોટડ  મળ્યો િતો, જેમાાં દાવો કરવામાાં આવ્યો િતો કે ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટે નોંિપાત્ર ન કર્ાનકારક અર્રો 
કરી િતી.13 આ અિવેાલના જવાબમાાં એડીબી એ પ્રોજેક્ટમાાં તેની ભાગીદારી નોંિપાત્ર રીતે વિારી િતી, અને ફડરયાદોન ાં 
મલૂ્ટ્યાાંકન કરવા વ્યાપકકામગીરીઆદરીિતી. તેના પગલે એશપ્રલ અને ઓક્ટોબર, 2013 અને માચડ અને જ લાઈ, 2014માાં 
અબભયાન િાથ િરવામાાં આવ્યા િતા. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
13 ટાટા મ ાંરા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પ્રોજેક્ટ, કચ્છ, ગ જરાતની 2012 ર્ામાજજક, પયાડવરણીય, અને આશથિક અર્રો અંગે સ્વતાંત્ર ર્ત્ય-િોિક ટીમ. વીજળીનો 
વાસ્તશવક ખચડ, ર્ત્ય-િોિક ટીમનો અિવેાલ, જૂન 2012, ભારત. 
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III. પડરયોજનાની ર્મયમયાડદા 

વષચ/ મરહનો સીમાક્ષર્હ્નરૂપ કાયચક્રમો અને દસ્િાવેજો 
2006 

ઓગસ્ટ ઝર્પી પયાડવરણીય અને ર્ામાજજક-આશથિક અર્ર આકારણી 
2007 

માચડ ર્ીજીપીએલએ ઇશ્ય ૂકરેલ એમઓઇએફ પયાડવરણીય માંજૂરી 
એશપ્રલ પયાડવરણીય માંજૂરીનેર્ીજીપીએલ શ દ્ધદ્ધપત્ર (બાંિ િીતક પ્રણાબલમાાં છોરે્લા ર્ાંદભડ) 

ર્ીજીપીએલ િેલ કાંપનીન ાં ટાટા પાવરને િસ્તાાંતરણ 

ઓગસ્ટ શવસ્તતૃ પયાડવરણીય અર્ર આકારણી 
ઝર્પી દડરયાઈ પયાડવરણીય અર્ર આકારણી 
એડીબી  શવભાવના માંજૂરી 
પયાડવરણીય વગીકરણ 

ઓક્ટોબર પ્રોજેક્ટ સ્થળ પર  એડીબીની પ્રથમ મ લાકાત (27-31 ઓક્ટોબર) 

નવેમ્પબર મળૂભતૂ ર્ામાજજક અર્ર આકારણી 
ડર્રે્મ્પબર ર્ારાાંિ પયાડવરણ અર્ર આકારણી 
2008 

જાન્ય આરી ડિતિારકોની ભાગીદારીની રૂપરેખા 
ફેબ્ર આરી વળતર વ્યવસ્થાપન માળખ ાં 
એશપ્રલ એડીબી  ખાનગી ક્ષેત્ર શિરાણ ર્શમશત બેઠક 

એડીબી  બોર્ડની માંજૂરી 
2009 

ફેબ્ર આરી દડરયાઈ પયાડવરણીય અર્ર આકારણી 
ઓક્ટોબર એડીબીપ્રોજેક્ટ શનરીક્ષણ અબભયાન 

2010 

માચડ દડરયાઈ જૈવવૈશવધ્ય આકારણી માપદાંર્ અિવેાલ 

નવા આઉટફ્લો સ્થળ માટે ર્ીટીઝેર્ માંજૂરી 
2011 

જૂન પતૂડતા ર્લાિકાર લોકપાલ ર્મક્ષ માર્ દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવેલી ફડરયાદ 

નવેમ્પબર ડિતિારકની ભાગીદારી અને લાભ-વિેંચણી અભ્યાર્ (ત્રગર્ી ગામના ર્રવે તરીકે પણ ઓળખાય 
છે) 
મોદવા ગામના આકારણી ર્રવેની જરૂર  

2012 

માચડ  ર્ીજીપીલ એકમ 10 વ્યાવર્ાશયક કામગીરી 
જ લાઈ ર્ીજીપીલ એકમ 20 વ્યાવર્ાશયક કામગીરી 
ઓગસ્ટ ‘‘િ ડરયલ કોસ્ટ ઓફ પાવર’’અિવેાલમાાં ઉઠાવવામાાં આવેલી ફડરયાદોન ાં આકલન કરવા  એડીબીન ાં 

શમિન 
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IV. અન પાલન ર્મીક્ષા માટે શવનાંતી 

12.  ફડરયાદ (i) ભરત પટેલ, પ્રોજેક્ટ દ્વારા ર્ીિા અર્રગ્રસ્ત એવા ઓછામાાં ઓછા 12 વ્યનક્તઓના પ્રશતશનશિ;14 (ii) 
ગજેન્રશર્િંિ ભીમજી જારે્જા, ખેડૂત; અને (iii) િાર ન ર્ાલેમમદ કારા, માછલીના વેપારીએ કરી િતી. ત્રણ ફડરયાદીએ 
ર્ીઆરપીને તેમની ઓળખ ગ ્ ત રાખવા જણાવ્ય ાં નિોત  ાં. ફડરયાદમાાં ન  કર્ાનનો આરોપ મકૂવામાાં આવ્યો િતો કે પ્રોજેક્ટથી 
અર્રગ્રસ્ત લોકોની આજીશવકા, તેમના સ્વાસ્થ્ય અને પયાડવરણને ન કર્ાન થય ાં િત  ાં, અને તે માટે એડીબીની પયાડવરણીય 
અને ર્ામાજજક નીશતઓ અને પદ્ધશતને વળગી રિવેાની શનષ્ફળતાને જવાબદાર છે. દરશમયાન માછીમારોના ર્ાંગઠન મારે્પણ 
14 જૂન, 2011ના રોજ પતૂડતા ર્લાિકાર લોકપાલ (ર્ીએઓ)ને ફડરયાદ રજૂ કરી િતી તેમજ ર્ીએઓએ 22 ઓગસ્ટ, 
2013ના રોજ તેનો ઓડર્ટ અિવેાલ જાિરે કયો િતો.15 

 
 

V. શવનાંતીની યોગ્યતા 

 

13.  આ પ્રોજેક્ટ (એપેન્ન્ર્ક્ર્ 1)ની અન પાલન ર્મીક્ષા માટેની શવનાંતી ફડરયાદ મેળવનાર અશિકારીએ 17 ઓક્ટોબર 
2013ના રોજ ર્ીઆરપીને રવાના કરી િતી. જવાબદેિીતા પદ્ધશત નીશત અને તેની ર્ાંચાલકીય કાયડવાિીના ભાગરૂપે 

                                                
14 બી. પટેલે 20 જાન્ય આરી 2014ના રોજ અર્રગ્રસ્ત લોકોની એક યાદી ર્ીઆરપીને સ પરત કરી જેમન ાં તેઓ પ્રશતશનશિત્વ કરતા િોવાન ાં તેમણે કહ્ ાં. આ 
લોકો માર્ અને મિામાંત્રી તરીકે બી પટેલની નસ્થશતનો ર્ાંદભડ િરાવતા િતા. ત્યારબાદ માર્ના પ્રમ ખ અને ઉપ-પ્રમ ખે ર્ીઆરપીને માડિતી આપી કે 
માર્ નથી ઈચ્છતી કે બી. પટેલ આ ફડરયાદ ર્ાંબાંિે પ્રશતશનશિત્વ કરે. આ મ જબ, 23 જૂન 2014ના રોજ, ર્ીઆરપીએ બી. પટેલન ેપ્રોજેક્ટથી અર્રગ્રસ્ત 
લોકોના વ્યનક્તગત પ્રશતશનશિ તરીકે સ્વીકૃશત આપી જેમના માટેની અશિકૃતતા તેમણે 20 જાન્ય આરી, 2014ના રોજ પ્રસ્ત  ત કરી િતી. 

15 અન પાલન પરામિડક લોકપાલ (ર્ીએઓ). 2013. ઓડર્ટ ડરપોટડ: કોસ્ટલ ગ જરાત પાવર બલશમટેર્, ભારતમાાં આઈએફર્ી રોકાણન ાં ર્ીએઓ ઓડર્ટ, 22 

ઓગસ્ટ. ય એર્એ. 

ડર્રે્મ્પબર ર્ીજીપીલ એકમ 30 વાબણજ્જયક કામગીરી 
2013 

જાન્ય આરી
  

ર્ીજીપીલ એકમ 40 વાબણજ્જયક કામગીરી 

ફેબ્ર આરી પતૂડતા ર્લાિકાર લોકપાલ (ર્ીએઓ)ઓડર્ટ ર્શમશત મ ન્રાની મ લાકાતે 

માચડ ર્ીજીપીલ એકમ 50 વાબણજ્જયક કામગીરી તારીખ 

ઓક્ટોબર ર્ીઆરપીને ફડરયાદ મળી િતી 
એડીબી  પ્રોજેક્ટ શનરીક્ષણ અબભયાન 

નવેમ્પબર-
ડર્રે્મ્પબર 

મ ન્રામાાં ર્ીઆરપી યોગ્યતા શમિન 

2014 

માચડ એડીબી  પ્રોજેક્ટ શનરીક્ષણ અબભયાન 

જ લાઈ  એડીબી  અને આઇએફર્ીન ાં ર્ ાંય ક્ત પ્રોજેક્ટ શનરીક્ષણ અબભયાન 

ર્્ટેમ્પબર મ ન્રા ખાતે ર્ીઆરપી તપાર્ અબભયાન 
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ર્ીઆરપીએ િરૂઆતમાાં ફડરયાદની આકારણી કરી અને નક્કી કય ાં કે તે અન પાલન ર્મીક્ષા કામગીરીના ક્ષેત્રમાાં આવે છે. 
ફડરયાદની ર્મીક્ષા બાદ ર્ીઆરપીએ નક્કી કય ાં કે ફડરયાદમાાં અન પાલન ર્મીક્ષા માટે લાગ  કરાયેલ કોઇ અપવાદ લાગ  
નથી અને જવાબદેિીતા પદ્ધશત નીશત (એકાઉન્ટેબબબલટી શમકેશનઝમ પોલીર્ી)ના ફકરા 147 અને 148 િઠેળ ફડરયાદ 
પાત્રતાના િોરણોન ાં પાલન કરતી િતી. 
 

14.  ત્યાર બાદ 25 ઓક્ટોબર 2013ના રોજ ર્ીઆરપીએ એડીબીના મેનેજમેન્ટને ફડરયાદ મોકલી જેની નકલ બોર્ડ 
કમ્પ્લાયન્ર્ ડરવ્ય ૂ કશમટીને (બીર્ીઆરર્ી)મોકલવામાાં આવી અને શવનાંતી કરવામાાં આવી કે ર્ીઆરપીને ફડરયાદનો 
પ્રશતભાવ મોકલવો. ર્ીઆરપીએ ખાનગી રે્ક્ટરના ઋણિારક ર્ીજીપીએલ અને બોર્ડમાાં ભારતન ાં પ્રશતશનશિત્વ કરતા બોર્ડને 
ફડરયાદ મળ્યા શવિે જાણ કરી. 
 

15.  ફડરયાદની પાત્રતા નક્કી કરવામાાં ર્ીઆરપીએ 26 નવેમ્પબર 2013ના રોજ ર્ીઆરપીને લેબખતમાાં અપાયેલા 
પ્રશતર્ાદ અન ર્ાર મેનેજમેન્ટના મતને પણ ધ્યાનમાાં લીિો. તેવી જ રીતે ર્ીઆરપીએ ફડરયાદીઓ, ઋણિારક 
(ર્ીજીપીએલ), ર્ાંબ ાંશિત સ્થાશનક ર્રકારી શનયમનકારી ર્ાંસ્થાઓ, કેટલાક અર્રકારક લોકોને મળવા માટે તથા ્લાન્ટ અને 
નજીકના ર્મ દાયની મ લાકાત લેવા માટે 28 નવેમ્પબરથી 4 ડર્રે્મ્પબર 2013 વચ્ચે પાત્રતાન ાં શમિન કામે લગાર્ય ાં િત  ાં.  
 

16.  ર્ીઆરપીએ કેર્ની પાત્રતા અંગેનો અિવેાલ 27 ડર્રે્મ્પબર 2013ના રોજ ર્ોં્યો િતો, જેની નોડટર્ અગાઉથી 
ર્ીઆરપી દ્વારા ફડરયાદીઓ, ર્ીજીપીએલ, ભારતન ાં પ્રશતશનશિત્વ કરતા એડીબીના બોર્ડના ર્ભ્યો, એડીબીના વ્યવસ્થાપકો 
અને પીએર્ઓર્ીને મોકલવામાાં આવી િતી.  
 

17.  ર્ીઆરપીની ભલામણ પર કામ કરતા બોરે્ 17 જાન્ય આરી 2014ના રોજ પ્રોજેક્ટના અન પાલનની ર્મીક્ષા 
કરવાની ર્ત્તા આપી. ત્યારબાદ ર્ીઆરપીએ 23 જાન્ય આરી 2014ના રોજ બીર્ીઆરર્ી ર્મક્ષ અન પાલન ર્મીક્ષા માટે 
પોતાની િરતો રજૂ કરી અને તેના પર શવચારણા કયાડ બાદ ર્ાંબ ાંશિત દસ્તાવેજને 30 જાન્ય આરી 2014ના રોજબીર્ીઆરર્ી 
દ્વારા માંજૂરી આપવામાાં આવી િતી.  

 

VI. અન પાલન ર્મીક્ષાને અવકાિ અને આચરણ 

18.  ર્ીઆરપીએ પોતાની અન પાલન ર્મીક્ષામાાં એડીબીની નીચેની નીશતઓ અને ર્ાંચાલકીય પ્રડિયા અંગે શવચારણા 
કરી િતી જે પ્રોજેક્ટની પ્રડિયા અને માંજૂરી કાયડવાિી વખતે અમલમાાં િતી.16 

vi. પયાડવરણ નીશત (2002) 

vii. ઓએમ  કલમ F1– એડીબીની કામગીરીમાાં પયાડવરણીય શવચારણા (25 ર્્ટેમ્પબર 2006ના રોજ જારી કરાય ાં) 

viii. ઓએમ કલમ F2: અનૈલ્ચ્છક રીતે પ નઃવર્વાટ (25 ર્્ટેમ્પબર, 2006ના રોજ જારી કરાય ાં) 

ix. ઓએમ કલમ L3: જાિરે ર્ાંદેિાવ્યવિાર નીશત (1 ર્્ટેમ્પબર 2005ના રોજ જારી) અને 

x. ઓએમ કલમ C3: એડીબીની કામગીરીમાાં ર્ામાજજક પડરમાણ ર્ામેલ કરવા (25 એશપ્રલ 2007) 
                                                
16 આ ડરપોટડની અન ગામી જોગવાઈઓમાાં એડીબી કાયડકારી નીશતઓ અને પ્રડિયાઓના ર્ાંદભો ફક્ત આ ફકરામાાં શવસ્તતૃ ઉલ્ટ્લેબખત કરવામાાં આવી છે. 



10 
 

19.  ફડરયાદીઓએ મ ન્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પ્રોજેક્ટને લગતી તેમની ફડરયાદમાાં શવર્ય લોન તરીકે લોન 2419નો 
ઉલ્ટ્લેખ કરેલો છે. મેનેજમેન્ટે ફડરયાદના જવાબમાાં કહ્ ાં િત  ાં કે, એડીબીએ પણ પડરયોજનાને આઇઆઇપીએફએફ (ઇન્ન્ર્યા 
ઇન્રાસ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ ફાઇનાનન્ર્િંગ ફેશર્બલટી) લોન (17 નવેમ્પબર 2009ના રોજ માંજૂર થયેલી લોન 0037) િઠેળ શિરાણ 
આપેલ ાં છે. યોગ્યતા અિવેાલ, અન પાલન ર્મીક્ષાને બોર્ડની માંજૂરી અને આ તપાર્ માટે બીર્ીઆરર્ી દ્વારા માંજૂર કરાયેલા 
શવચારવાના મ દ્દાઓમાાં માત્ર લોન 2419નો ઉલ્ટ્લેખ થયેલો છે. ર્ીઆરપીને તેની તપાર્ દરશમયાન જણાય ાં િત  ાં કે, 
ર્ીજીપીએલને ઓન લેન્ન્ર્િંગ ગોઠવણ મારફતે લોન 0037 િઠેળ શિરાણ આપવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં. ર્ીઆરપીએ આ ફડરયાદના 
ર્ાંદભડમાાં લોન 0037ની તપાર્ કરી નથી કે તે બાબતે કોઇ અવલોકન પણ કય ાં નથી. લોન 2419ની તપાર્ અને અવલોકનો 
દ્વારા ફડરયાદમાાં રજૂ કરાયેલી તમામ તકરારોને યોગ્ય રીતે ઉકેલવામાાં આવી છે.  
 

20.  ર્ીઆરપીની ર્મીક્ષામાાં ર્ામેલ છેઃ (i) દસ્તાવેજની રે્સ્ક ર્મીક્ષા, (ii)  એડીબી વ્યવસ્થાપકો અને કમડચારીગણની 
મ લાકાત; (iii) ર્ાંબ ાંશિત શનયમનકારી ર્ાંસ્થાઓના ર્રકારી અશિકારીઓ ર્ાથે મ લાકાત, (iv) ભારતમાાં સ્થાશનક 
ર્ાંિોિનર્ાંસ્થાઓના શનષ્ણાતોનો અબભપ્રાય લેવો, (iv) પ્રોજેક્ટ કન્ર્લ્ટ્ટન્ટ અને સ્થાશનક એનજીઓ ર્ાથે મ લાકાત, 
(v) ફડરયાદીઓ ર્ાથે મ લાકાત, તેમના ર્ત્તાવાર પ્રશતશનશિઓ અને કેટલાક અર્રગ્રસ્ત વ્યનક્તઓ ર્ડિત, (iv) ્લાન્ટના 
પડરર્રની મ લાકાત લેવી, જેમાાં નજીકમાાં આવેલા ર્મ દાયો અને ગામર્ાના સ્થળાાંતર કરનારા માછીમારો17 ર્ામેલ િોય. 
ર્ીઆરપીએ ટાટામ ાંરા ્લાન્ટની મ લાકાત પણ લીિી િતી જેમાાં અદાણી વેસ્ટ પોટડની ઇનટેક અને આઉટફોલ ચેનલની 
મ લાકાત ર્ામેલ િતી જે ઇંિણ તરીકે કોલર્ો મેળવવા વપરાય છે. કોટર્ી અને મોર્વાડિકની સ્થળની મ લાકાત પણ લેવામાાં 
આવી િતી. અન પાલન ર્મીક્ષા દરશમયાન ર્ીઆરપી દ્વારા ર્ાંપકડ કરવામાાં આવેલ લોકોની યાદી એપેન્ન્ર્ક્ર્ 3માાં આપેલી 
છે. ર્મીક્ષા ટીમની આગેવાની અનડટોર્ િાટડ મેન (ર્ીઆરપીના પાટડ  ટાઇમ ર્ભ્ય) દ્વારા કરવામાાં આવી િતી અને તેના 
ર્ભ્યોમાાં લાલાનાથ ર્ી શર્લ્ટ્વા (ર્ીઆરપીના પાટડ -ટાઇમ ર્ભ્ય) અને ર્ીઆરપીના અધ્યક્ષ ડર્િંગ ડર્િંગ ટાાંગનો ર્માવેિ થાય 
છે જેઓ 10 જૂન 2014ના રોજ ર્ીઆરપીમાાં જોર્ાયા િતા. પોતાની અન પાલન ર્મીક્ષામાાં ર્ીઆરપીને એક આંતરરાષ્રીય 
પયાડવરણીય પરામિડક, બે સ્થાશનક પરામિડક (એક ર્મ રી શનષ્ણાત અને એક ડફિરીઝ શનષ્ણાત), એક ર્ોક્ય મેન્ટ ર્મીક્ષકની 
મદદ મળી િતી. ઓડફર્ ઓફ કમ્પ્લાયન્ર્ ડરવ્ય ૂપેનલે અન પાલન ર્મીક્ષા માટે તકશનકી, લોજજન્સ્ટક અને વિીવટી મદદ 
પરૂી પાર્ી િતી. 
 
 

VII. કશથત િાશન 

 
 

21.  નીચે કિવેાતી િાશનની માડિતી આપેલી છે જેના માટે ફડરયાદીઓનો આરોપ છે કે પ્રોજેક્ટની ડર્ઝાઇન અને 
અમલીકરણમાાં એડીબી એ તેની ર્ાંચાલકીય નીશતઓ અને પ્રડિયાન ાં પાલન ન કરતા તેમણે ન કર્ાન ભોગવવ ાં પર્ય ાં છે. 

(i) ર્મ દાયો ર્ાથે મ ક્ત, ર્મયર્ર, શવસ્તતૃ અને અથડપણૂડ ચચાડ જેના કારણે ફડરયાદીઓ માડિતી અને 
ડિસ્રે્દારીના તેમના પાયાના અશિકારન ાં પરૂતા પ્રમાણમાાં ઉપયોગ ન કરી િક્યા. 

(ii) માછીમારોની આજીવીકાને નોંિપાત્ર અને ભરપાઇ ન થઇ િકે તેવ ાં ન  કર્ાન: 

a. ખાર્ી અને ચેરનો શવનાિ, 
                                                
17 િબ્દ બાંદરનો સ્થાશનક ભાર્ામાાં કોઈ પોટડ અથવા દડરયાકાાંઠાના સ્થળન ેઓળખવા માટે કરાય છે જયાાં માછીમાર ર્મ દાયોએ પોતાના વ્યવર્ાયને જાળવી 
રાખવા માટે િાંગામી અથવા કાયમી વર્ાિતો સ્થાપી િોય. 
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b. આર્પાર્ના તાપમાનની ર્રખામણીમાાં 7ºC વિારે તાપમાને પાણીનો શનકાલ, 
c. પાણીન ાં ડર્ઓનક્ર્જનેિન 

d. પાંપ કરીને ખેંચાયેલાપાણીના કારણે મોટી ર્ાંખ્યામાાં માછલીઓન ાં ર્ ાંભશવત મોત, અને 

e. પાણીન ાં રાર્ાયબણક પ્રદૂર્ણ 

(iii) ખારાિ દૂર કરવાના ્લાન્ટમાાંથી ભારે ખાર ાં પાણી છોર્વ ાં, 
(iv) માછીમારી માટેની જગ્યાએ પ્રવેિ મ શ્કેલ બનવો, 
(v) સ્થાશનક લોકોને રોજગારી આપવામાાં ન આવી,  
(vi) બાગાયતી ખેતીને નકારાત્મક અર્ર, 
(vii) ભગૂભડજળના સ્તરમાાં ઘટાર્ો, 
(viii) સ્થાશનક લોકોને રોજગારી ન મળવી અને બેરોજગારીના કારણે માનવીય દબાણન ાં ર્ર્જન, 
(ix) ચેરન ાં શનકાંદન અને, 
(x) િવામાાં રાખ વિવાથી પ્રદૂર્ણમાાં વિારો અને બાળકોના આરોગ્ય પર અર્ર 

 

22. ફડરયાદીના શનવેદનની શવગત માટે એપેન્ન્ર્ક્ર્ 1 જ ઓ. ફડરયાદમાાં વધ માાં દલીલ કરવામાાં આવી છે કે ર્ામાજજક 
અને પયાડવરણીય અર્રન ાં આકલન ખામીય ક્ત છે અને કોઇ ર્ાંચશયત અર્ર આકલન કરવામાાં આવ્ય ાં નિોત  ાં. 

 
 

VIII. તારણો 

23.  અન ચ્છેદ VIIIમાાં ફડરયાદીઓની ફડરયાદન ાં આકલન કરવામાાં આવ્ય ાં છે અને એડીબીના બબનઅન પાલન તથા 
ર્ાંબ ાંશિત ન કર્ાનની માડિતી આપેલી છે. ફડરયાદીઓએ ઉઠાવેલા મ દ્દાની માડિતી નીચે પ્રમાણે છેઃ  

 

A. માડિતીની પયાડ્ત જાિરેાત અને આચરણપરામિોની શનષ્ફળતા  
B. માછીમારોની આજીશવકાન ાં ન  કર્ાન 

C. માછીમારી સ્થળોના વપરાિ માટેના પ્રશતબાંિો; 
D. કોલર્ાની ભકૂી અને ફ્લાય એિથી પ્રદૂર્ણ અને તેની અર્ર. 
E. આર્પાર્ની િવાની ગ ણવત્તા; 
F. ભગૂભડ જળને ન કર્ાન, 
G. કૃશર્-બાગાયત પર અર્ર અને 

H. મજૂરોના પ્રશ્નો અને માનવ તણાવ 

 

24.  જવાબદેડિતા પદ્ધશત નીશતના ફકરાફકરા 186ના અન ર્ાંિાને આ કલમ એ બાબત પર ભાર મકેૂ છે કે, “એડીબી 
પ્રોજેક્ટ લાગ  કરવાની બાબતમાાં તેની રચના, પ્રડિયા અથવા અમલીકરણમાાં કશથત ર્ીિા અને ર્ામગ્રી ન કર્ાનમાાં 
ર્ ાંચાલકીય નીશત અને પ્રડિયાન ાં પાલન કરવામાાં શનષ્ફળ ગઇ છે કે કેમ. ર્ીઆરપી એડીબીની ર્ાંચાલકીય નીશતઓ અને 
પ્રડિયાના અન પાલનની ર્મીક્ષા કરે છે જે પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરાયો અને પ્રડિયા ઘર્ાઇ ત્યારે લાગ  થવાને પાત્ર િતી. 
ર્ીઆરપી એ બાબતની આકારણી કરે છે કે કશથત ર્ીિા અને મડટડરયલ ન કર્ાન થય ાં છે કે નિીં. જો બબનઅન પાલન 
જાણવા મળિે અને કશથત ર્ીિા અને મડટડરયલ ન કર્ાનની પ ન્ષ્ટ મળિે તો ર્ીઆરપી આકારણી કરિે કે ન કર્ાન થવા 
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માટે બબનઅન પાલન જવાબદાર છે કે નિીં. જવાબદેડિતા પદ્ધશત નીશતના ફકરાફકરા 187માાં જણાવાય ાં છે કે ચોક્કર્ 
પ્રોજેક્ટની જડટલ વાસ્તશવકતાના આિારે ર્ીિા અને ર્ામગ્રી ન કર્ાનની આકારણી મ શ્કેલ િોઇ િકે છે. તેમાાં જણાવાય ાં છે કે 
ર્ીઆરપી આ બાબતો પર કાળજીપવૂડક શનણડય લેિે અને એડીબી નીશતઓ અને પ્રડિયા પર આિાર રાખિે. ર્ીઆરપીએ 
તેના તારણમાાં કાળજીપવૂડક શનણડય માટે તમામ પ્રયાર્ કરવામાાં આવ્યો છે. 

 

A. માડિતીની પયાડ્ત જાિરેાત અને આચરણપરામિોની શનષ્ફળતા 

 

25.  ફરરયાદીની સ્સ્ર્તિઃ ફડરયાદીની દલીલ છે કે ર્મ દાયો ર્ાથે મ ક્ત, ર્મયર્ર, શવસ્તતૃ અને અથડપણૂડ ચચાડ જેના 
કારણે ફડરયાદીઓ માડિતી અને ડિસ્રે્દારીના તેમના પાયાના અશિકારન ાં પરૂતા પ્રમાણમાાં ઉપયોગ ન કરી િક્યા. 
 

સબંતંિિ એડીબી સરં્ાલકીય નીતિઓ અને પ્રરક્રયાઓ 

 

પયાચવરણ નીતિ (2002),ફકરા ફકરા. 63: “એડીબીને પયાડવરણ આકારણીની પ્રડિયામાાં જાિરે શવચારશવમિડ અને 
માડિતીની જરૂર પરે્ છે. કેટેગરી A અને B પ્રોજેક્ટ માટે, ઋણિારકે પ્રસ્તાશવત પ્રોજેક્ટ અને સ્થાશનક એનજીઓ દ્વારા 
અર્રગ્રસ્ત જૂથો ર્ાથે મર્લત કરવી જ જોઈએ... કેટેગરી A પ્રોજેક્ટ માટે ઋણિારકે એ બાબત સ શનશિત કરવી 
પર્િે કે ઓછામાાં ઓછા બે વખત શવચારશવમિડ થિે. (i) એક વખત, ઈઆઈએ ડફલ્ટ્ર્ વકડના પ્રારાંબભક તબક્કામાાં અને 
(ii) એક વખત જયારે ઈઆઈએનો મ ર્દ્દાઅિવેાલ ઉપલબ્િ િોય, અને એડીબી દ્વારા લોન ચકાર્ણી અગાઉ….” 

 

ઓએમ અનચુ્છેદ F1/OP,ફકરા. 9:“એડીબીને પયાડવરણ આકારણીની પ્રડિયામાાં જાિરે શવચારશવમિડ અને માડિતીની 
જરૂર પરે્ છે. કેટેગરી A અને B પ્રોજેક્ટ માટે, ઋણિારકે પ્રસ્તાશવત પ્રોજેક્ટ અને સ્થાશનક એનજીઓ દ્વારા અર્રગ્રસ્ત 
જૂથો ર્ાથે મર્લત કરવી જ જોઈએ... શવચારશવમિડ પ્રોજેક્ટ ચિમાાં િક્ય એટલી ઝર્પથી થવ ાં જોઇએ જેથી 
અર્રગ્રસ્ત જૂથોના મત અને પયાડવરણીય પગલાાંને ધ્યાનમાાં લેવા જોઈએ... કેટેગરી A પ્રોજેક્ટ માટે એડીબીએ 
બાબત સ શનશિત કરે કે ઋણિારક અને ખાનગી રે્ક્ટરના પ્રમોટર ઓછામાાં ઓછા બે વખત જાિરે શવચાર શવમિડ 
કરે. (i) એક વખત, ઈઆઈએ ડફલ્ટ્ર્ વકડના પ્રારાંબભક તબક્કામાાં અને (ii) એક વખત જયારે ઈઆઈએ મ ર્દ્દા અિવેાલ 
પ્રા્ત િોય, અને એડીબી લોન આકારણી અગાઉ….” 

 

ફકરા. 11:“પ્રોજેક્ટથી અર્રગ્રસ્ત જૂથો અને સ્થાશનક એનજીઓ ર્ાથે આવશ્યક શવચારશવમિડ કરવા એડીબીએ 
બાબત સ શનશિત કરે કે ઋણિારક અથવા પ્રોજેક્ટ પ્રાયોજક પ્રોજેક્ટના પયાડવરણીય મ દ્દા પર જરૂરી માડિતી જેમની 
ર્ાથે મર્લત કરવામાાં આવી િોય તેમને ર્મજાય તેવા સ્વરૂપ અને ભાર્ામાાં પરૂી પારે્.” 
 

ફકરા. 29:“એક મોટો ફેરફાર એ છે કે તે પ્રોજેક્ટના િતે   (તાત્કાબલક ઉદે્દિ), ડિસ્ર્ા, ખચડ, લાભ, ખરીદી અથવા 
અમલીકરણની વ્યવસ્થામાાં બોર્ડની માંજૂરી પ્રમાણે મળૂભતૂ પડરવતડન લાવે છે. તમામ ર્ાંભશવત પડરવતડનને 
પયાડવરણીય મિત્ત્વ માટે ચકાર્વા જોઈએ અને ફકરા ગ્રાફ 6 અને 7 પ્રમાણે વગીકૃત કરવ ાં જોઈએ. કેટેગરી 
એિઠેળના તમામ પ્રસ્તાશવત ફેરફારો માટે ઈઆઈએની જરૂર પરે્ છે,…પયાડવરણીય રીતે ર્ાંવેદનિીલ ફેરફારોમાાં 
એર્ઈઆઈએઅથવા એર્આઈઈઈ એડીબીની વેબર્ાઇટ પર િોવા જોઈએ અને અવકાિમાાં ફેરફારને માંજૂરી 
આપવાના 120 ડદવર્ અગાઉ બોર્ડને ર્ોંપવા જોઈએ.” 
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ફકરા. 5: “એડીબી પયાડવરણીય આકારણી અિવેાલની ર્મીક્ષા કરે છે જેથી એ સ શનશિત થાય કે તે એડીબીની 
જરૂડરયાતોન ાં પાલન કરે છે અને તે પ્રોરે્શર્િંગ અને અમલીકરણ માટે મજબતૂ આિાર પરૂો પારે્ છે. એડીબી માંજૂર 
કરાયેલ પયાડવરણીય પગલા અંગે ઋણિારકના અમલીકરણ પર નજર રાખે છે.” 

 

ફકરા. 35 (iii): “પયાડવરણીય આકારણી અિવેાલ તૈયાર કરવામાાં, એડીબીએ ફકરા9-12ન ાં પાલન કરીને પ્રોજેક્ટ 
અર્રગ્રસ્ત જૂથોના મતને ધ્યાનમાાં લેવાના રિિેે જેમાાં એનજીઓ ર્ામેલ િોય.      
 

ઓએમ અનચુ્છેદ L3/OP,ફકરા. 15: “અર્રગ્રસ્ત લોકો અને અન્ય વ્યનક્તઓ અને ર્ાંગઠનો ર્ાથે વાતચીત કરવા 
જાિરે અથવા ખાનગી રે્ક્ટરના તૈયારી િઠેળના પ્રોજેક્ટ (ર્ામાજજક અને પયાડવરણીય મ દે્દની માડિતી અર્રગ્રસ્ત 
લોકોને આપવી જોઈએ. એડીબી એ ઋણિારક અથવા પ્રોજેક્ટ પ્રાયોજકર્ાથે શનકટથી કામ કરવ ાં જોઈએ જેથી 
સ શનશિત થાય કે માડિતી પરૂી પાર્વામાાં આવી છે અને પ્રોજેક્ટ ડર્ઝાઇનનો ડફર્બેક મેળવવો જોઈએ અને 
અર્રગ્રસ્ત લોકો ર્ાથે શનયશમત ર્ાંપકડ માટે એક સ્થાન નક્કી કરવામાાં આવે. તે પ્રોજેક્ટ તૈયારીમાાં િરૂ થવ ાં જોઈએ 
જેથી અર્રગ્રસ્ત લોકોના મત પ્રોજેક્ટ ડર્ઝાઇનમાાં ધ્યાનમાાં લઇ િકાય અને પ્રોજેક્ટ તૈયારી, પ્રોરે્શર્િંગ અને 
અમલીકરણમાાં દરેક તબકે્ક ચાલ  રિ.ે એડીબી એ સ શનશિત કરવ ાં જોઈએ કે પ્રોજેક્ટની ડર્ઝાઇન િઠેળ ડિસ્રે્દારો 
અમલીકરણ દરશમયાન પોતાના અબભપ્રાય આપી િકે. એડીબીએ સ શનશિત કરવ ાં પર્િે કે પ્રોજેક્ટ શવિે કોઇ પણ 
ર્ાંબ ાંશિત ફેરફારની માડિતી અર્રગ્રસ્ત લોકો ર્ાથે વિેંચવામાાં આવે છે. 
 

ફકરા. 19: “પ્રોજેક્ટથી અર્રગ્રસ્ત જૂથો અને સ્થાશનક બબનર્રકારી ર્ાંગઠનો (એનજીઓ) ર્ાથે શવચારશવમિડ કરતા 
પિલેા કે અગાઉ ઋણિારક અથવા ખાનગી રે્ક્ટરના પ્રાયોજકેપ્રોજેક્ટની પયાડવરણીય અર્ર શવિે માડિતી 
અર્રગ્રસ્ત લોકોને આપવાની રિિેે જે પયાડવરણ નીશત િઠેળ આવશ્યક છે. કેટેગરી એના પ્રોજેક્ટ માટે ઋણિારક 
અથવા ખાનગી રે્ક્ટરના પ્રાયોજકેએ સ શનશિત કરવાન ાં રિિેે કે બે પ્રર્ાંગે અર્રગ્રસ્ત લોકોને આ માડિતી ઉપલબ્િ 
છેઃ (i) પયાડવરણ અર્ર આકારણી ડફલ્ટ્ર્ વકડના પ્રારાંબભક તબક્કા  દરશમયાન અને (ii) જયારે પયાડવરણીય અર્ર 
અિવેાલનો મ ર્દ્દો ઉપલબ્િ િોય ત્યારે તથા આકારણી વખતે.” 
 

1. ર્ાંલગ્ન ડિતિારકોર્ાથે અપયાડ્ત પરામિો 

 

26. એડીબીની પયાડવરણીય નીશત પ્રમાણે પયાડવરણ પર નોંિપાત્ર અર્ર કરતા (એ કેટેગરીના પ્રોજેક્ટ) પ્રોજેક્ટ માટે 
ર્ાંબ ાંશિત ડિતિારકો ર્ાથે ઓછામાાં ઓછા બે વખત શવચારશવમિડ કરવો જરૂરી છે. આ શવચાર શવમિડ પ્રારાંબભક તબક્કામાાં જયારે 
પયાડવરણીય આકારણી કામગીરી થતી િોય ત્યારે અને જયારે ડ્રાફ્ટ પયાડવરણીય આકારણી પણૂડ થઇ િોય ત્યારે જ થવ ાં 
જોઈએ. આ શવચારશવમિડનો િતે   ડિતિારકોને તેમનો અવાજ આપવાનો, તેમને પ્રોજેક્ટ શવિે માડિતગાર કરવાનો અને 
અર્રગ્રસ્ત લોકોને ર્ાાંભળવાનો છે જેથી તેમની બચિંતાઓ અને સ્થાશનક ર્મસ્યાથી વાકેફ થઇને પ્રોજેક્ટની ડર્ઝાઇનમાાં તેને 
ર્ામેલ કરી િકાય. પયાડવરણ આકારણી માગડદશિિકા (2003)નો ફકરો 201 નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે જાિરે શવચાર શવમિડના 
લાભો વણડવે છે.  

 

અર્રકારક જાિરે શવચારશવમિડ ઈએ (પયાડવરણીય આકારણી) પ્રડિયામાાં નોંિપાત્ર મલૂ્ટ્ય ઉમેરી િકે છે. 
ડિસ્રે્દારોની બચિંતા, ડિત અંગે જાિરે શવચારશવમિડ મારફત મેળવેલી માડિતી તથા શનણડય લેવાની પ્રડિયા પર 
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અર્ર કરવાની તેમની ક્ષમતા પયાડવરણીય ર્મસ્યાના ચાવીરૂપ કારણો ઓળખવામાાં મદદ કરે છે. પરોક્ષ અને 
પ્રત્યક્ષ પયાડવરણીય અર્રના મલૂ્ટ્યાાંકનમાાં અને ર્ૂાંકા ગાળાના તથા લાાંબા ગાળાના ડરર્ોર્ડની અર્ર જાણવામાાં તે 
ઉપયોગી બને છે. સ્થાશનક માડિતી અને જાણકારી ર્ામેલ કરીને સ્થાશનક ર્મ દાયો અને એનજીઓ પારે્થી મળેલા 
અબભપ્રાય શવકલ્ટ્પોના મલૂ્ટ્યાાંકનમાાં તથા ઇએમપી (એન્વાયનેન્ટ મેનેજમેન્ટ ્લાન)માાં ઉપયોગી બને છે.18 

 

27. આ માગડદશિિકા શવચારશવમિડ માટે ડિસ્ર્ાિારકની પર્ાંદગી કેવી રીતે કરવી તેન ાં માગડદિડન પણ આપે છે. તે જણાવે 
છે કે અથડપણૂડ જાિરે શવચારશવમિડ માટે એવા લોકો ર્ાથે વાતચીત કરવી જોઈએ જેઓ કાયદેર્રના ડિત િરાવનારાઓન ાં 
પ્રશતશનશિત્વ કરતા િોય જેમાાં એવા લોકો ર્ામેલ છે (i) જેમને પરોક્ષ અથવા પ્રત્યક્ષ રીતે અને િકારાત્મક અથવા નકારાત્મક 
રીતે અર્ર થવાની છે, (ii) જેઓ ર્ૌથી વધ  અર્ર પામે તેટલા નબળા છે, (iii) જેમન ાં ડિત િોઇ િકે છે અથવા જેમને લાગે કે 
તેઓ અર્રગ્રસ્ત થિે, (iv) જેઓ પ્રોજેક્ટથી આવનારા પડરવતડનને ટેકો આપે છે અથવા શવરોિ કરે છે, (v) જેમનો શવરોિ 
પ્રોજેક્ટની ર્ફળતાને િાશન પિોંચાર્ી િકે છે, (vi) જેમનો ર્િકાર, ક િળતા અથવા પ્રભાવ આ પ્રોજેક્ટની ર્ફળતામાાં મદદરૂપ 
બની િકે છે. 
 

28. ટાટા મ ાંરા ્લાન્ટ માટે 19 ર્્ટેમ્પબર 2006ના રોજ ભારતીય કાયદા પ્રમાણે એક જાિરે સ નાવણી યોજાઇ િતી. બે 
સ્થાશનક અખબારો મારફત જાિરે શવચાર શવમિડ માટે આમાંત્રણ અપાયા િતા. જાિરે શવચારશવમિડ થયો ત્યાાં સ  િીમાાં ઝર્પી 
પયાડવરણીય આકારણી જારી થઇ ગયા િતા અને વ્યાપક પયાડવરણીય અર્ર આકારણી (ર્ીઇઆઇએ) અને ઝર્પી દડરયાઈ 
પયાડવરણીય અર્ર આકારણી (આરએમઇઆઇએ) તૈયાર થવાના પ્રારાંબભક તબક્કામાાં િતા. છેલ્ટ્લા બે અિવેાલ ઓગસ્ટ 
2007માાં જારી થયા િતા. તેથી ર્્ટેમ્પબર 2006માાં થયેલ જાિરે શવચારશવમિડ ર્ીઇઆઇએ અને આરએમઇઆઇએના 
પ્રારાંબભક કામગીરીના તબક્કામાાં થય ાં િત  ાં. તે એડીબીની જરૂડરયાત ર્ાંતોરે્ છે કે પયાડવરણીય આકારણીના ડફલ્ટ્ર્વકડ 
દરશમયાન ઓછામાાં ઓછાં એક જાિરે શવચારશવમિડ થવ ાં જોઈએ.19 

 
 

29. ભારતીય શનયમન પ્રમાણે માત્ર એક જાિરે સ નાવણીની જરૂર પરે્ છે. પરાંત   એડીબીની જરૂડરયાતો વિારે આકરી છે. 
શવચાર શવમિડ માટે વિલેી બેઠક યોજવા ઉપરાાંત એડીબીની નીશત મ જબ ઓછામાાં ઓછી એક વિારે બેઠક જરૂરી છે જે 
ઇઆઇએનો ડ્રાફ્ટ ઉપલબ્િ િોય, પરાંત   મલૂ્ટ્યાાંકન થાય તે અગાઉ યોજાવી જોઈએ. પ્રોજેક્ટમાાં એ બાબત અચોક્કર્ છે કે 
યોજાયેલી શવશવિ બેઠકમાાં બીજી બેઠક િેના માટે િતી અને પ્રોજેક્ટ દસ્તાવેજમાાં િાનો ઉલ્ટ્લેખ કરે છે. પ નઃવર્વાટ 
આયોજન દસ્તાવેજ (ર્્ટેમ્પબર 2008) અને બેઝલાઇન ર્ોશિયલ ઇમ્પપેક્ટ એરે્ર્મેન્ટ (નવેમ્પબર 2007) આઠ બેઠકોનો 
ઉલ્ટ્લેખ કરે છે જે ભ જ (પાાંચ બેઠકો) અને પ્રોજેક્ટથી અર્રગ્રસ્ત ગામોમાાં (ત્રણ બેઠકો) મળી િતી.20 જોકે, કોટર્ી બાંદર પર 
                                                
18 એડીબી 2003. પયાડવરણીય આકારણી માગડદશિિકા, ફકરો, 201. 
19 જાિરે ચચાડશવચારણા બેઠખ ભારતીય જરૂડરયાતોને પણૂડ કરે છે કે કેમ તે અસ્પષ્ટ છે, જે સ્થાશનક ભાર્ામાાં ઝર્પી પયાડવરણીય આકારણીનો ર્ારાાંિ પ્રદાન 
કરવામાાં આવ્યો છે. અંગ્રેજીમાાં ર્ારાાંિ શવનાંતી પર ઉપલબ્િ કરવામાાં આવ્યો િતો. વારાંવાર શવનાંતી કરવા છતાાં ર્ીઆરપી ગ જરાતી ભાર્ામાાં ર્ારાાંિની 
નકલ મેળવી િકી નથી. ગ જરાતી ભાર્ામાાં બેઠક યોજાઈ િોવાથી ર્ીઆરપી પ્રારાંબભક ચચાડશવચારણા બેઠક માટે એડીબી જરૂડરયાતોને પણૂડ કરવા જાિરે 
ચચાડશવચારણાનો અબભપ્રાય છે. 

20પ નવડર્ન આયોજન દસ્તાવેજ (ફકરો.31) અને આિારરેખીય ર્ામાજજક અર્ર આકલન (નવેમ્પબર 2007) કિ ેછે કે, જમીન ર્ાંપાદનની પ્રડિયા અંગે ચચાડ 
કરવા માટે ર્ીજીપીએલ/પીએફર્ીના અશિકારીઓ 2005થી ગ્રામજનોને વખતો વખત મળતા રહ્ા છે. આ બેઠકોના કોઇ લેબખત રેકોર્ડ ઉપલબ્િ નથી.. 
પે્રશર્રે્ન્ટનો બોર્ડ ઑફ ડર્રેક્ટર્ડને અિવેાલ આ બેઠકોની શે્રણીબદ્ધ શવગતો આપે છે, પ્રથમ 2005 દરશમયાન, બાદમાાં જાિરે સ નાવણી 2006માાં અને ત્યાર 
બાદ પ નવડર્ન પ્રડિયા દ્વારા અર્ર પામેલા ગ્રામજનો ર્ાથે બેઠકોની શે્રણી યોજાઈ િતી. 2005માાં યોજાયેલી બેઠકોનો કોઇ રેકોર્ડ ઉપલબ્િ નથી. પ નવડર્ન 
પ્રડિયાને આશિન ગામોને ર્ામાન્ય રીતે “પડરયોજના અર્રગ્રસ્ત” તરીકે વણડવામાાં આવ્યા િતા. 
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ર્ાત માછીમારો ર્ાથે મળેલી એક બેઠકને બાદ કરતા બાકીની બેઠકો માત્ર એવા લોકોને ઉદે્દિીને િતી જેઓ ્લાન્ટ જયાાં 
બ ાંિાવાનો િતો તે જમીનની માબલકી િરાવતા િતા અથવા વપરાિ કરતા િતા. તેમાાં ઉઠાવાયેલા અને ચચાડ કરાયેલા મ દ્દા 
માત્ર પ નઃવર્વાટ ર્ાંબ ાંશિત મ દ્દા આિાડરત િતા જેમ કે વળતરના દર અને જમીન માટે ચકૂવણી, ઢોરઢાાંખરને ચરવા માટે 
વૈકલ્લ્ટ્પક જમીન, વગેરે.21 તેથી આ બેઠકોમાાં માત્ર એવા ગામના લોકોને બોલાવાયા િતા જેઓ પ્રોજેક્ટના સ્થળની જમીનની 
માબલકી િરાવતા િતા અથવા જમીનનો ઉપયોગ કરતા િતા. બેઝલાઇન ર્ોશિયલ ઇમ્પપેક્ટ એરે્ર્મેન્ટ (નવેમ્પબર 2007) 
જણાવે છે કે: 

 

આ પ્રોજેક્ટે અર્રગ્રસ્ત ર્મ દાયોને તમેની બચિંતાઓ વ્યક્ત કરવાનો તથા વાટાઘાટ કરવાનો માંચ પરૂો પાર્યો છે.... આ બઠેકમાાં 
જે જમીન િસ્તગત કરવાની છે તથા શવશવિ િતે  ઓ માટે વપરાવાની છે તેના નકિા ર્ડિત પ્રોજેક્ટની શવગતો આપવામાાં આવી 
િતી. લોકોએ ખાનગી જમીન જે ભાવ ેખરીદવામાાં આવનારી છે તે ભાવ અંગે બચિંતા વ્યક્ત કરી િતી. તમેણ ેપશ ઓના ચરવા 
માટેની જમીનનો મ દ્દો પણ ઉઠાવ્યો િતો જે ર્ ાંર્ા વાાંઢ ગામના લોકો માટે બહ  મિત્ત્વનો છે જેઓ ર્ાંપણૂડપણ ેપશ પાલન પર 
આિાડરત છે.22 

 

30. નવેર્રથી કેન્ન્રત થયેલી શવચારશવમિડ બેઠકો, જે માત્ર એવા લોકોને ઉદે્દિીને િતી જેમના માટે પ નઃવર્વાટ પ્રડિયા 
થવાની િતી, તેમાાં એવી શવચારશવમિડ પ્રડિયા થઇ ન િતી જે ર્ીઇઆઇએ અને આરએમઇઆઇએ િઠેળ આવરી લેવાયેલા 
મ દ્દાના કારણે બચિંશતત લોકોને અવાજ પરૂો પારે્. આ બેઠકોમાાં એવો શવચારશવમિડ થયો ન િતો જે પયાડવરણીય આકલન 
માગડદશિિકા (2003)માાં સચૂવાયા પ્રમાણે તમામ ર્ાંબ ાંશિત ડિતિારકોને આવરી લે. મિત્ત્વની વાત એ છે કે તેમાાં પ્રોજેક્ટથી 
અર્ર પામેલા તમામ લોકોને તક આપવામાાં આવી ન િતી જે ઓએમ રે્ક્િન F1 િઠેળ જરૂરી છે. ્લાન્ટ જે જગ્યાએ 
બાંિાવાનો છે તે જમીનની માબલકી િરાવતા કે જમીનનો ઉપયોગ કરતા લોકોને જ અર્ર થિે એવી િારણા બાાંિી લેવી એ 
પ્રોજેક્ટથી અર્રગ્રસ્ત લોકીની બહ  ર્ાંક બચત વ્યાખ્યા ગણાિે. એડીબીની નીશતઓ વિારે શવસ્તતૃ શવચાર રજૂ કરે છે.23 એ 
બાબતના કોઇ પરૂાવા નથી કે એડીબીની નીશત િઠેળ જે જરૂરી છે તે પ્રોજેક્ટ અર્રગ્રસ્ત લોકો ર્ાથે બીજી વખત 
શવચારશવમિડ કરવામાાં આવ્યો િતો. એ બાબતના પણ પરૂાવા નથી કે એડીબીના મેનેજમેન્ટ અને સ્ટાફે ર્ીજીપીએલને ર્લાિ 
આપી િોય કે ડ્રાફ્ટ ર્ીઈઆઈએ પણૂડ થયા બાદ પ્રોજેક્ટથી અર્રગ્રસ્ત તમામ લોકોને આવરી લે તેવા બીજા શવચારશવમિડની 
જરૂર છે. એ બાબતનો પણ કોઇ પ રાવો નથી કે એડીબી મેનેજમેન્ટ અને સ્ટાફે ર્ીજીપીએલને એવી ર્લાિ આપી િોય કે, 
ડ્રાફ્ટ ર્ીઇઆઇએ પડરપણૂડ થયા બાદ પડરયોજનાના તમામ ડિતિારકો ર્માશવષ્ટ િોય તેવા બીજા પરામિડની જરૂર છે. 
એડીબીના સ્ટાફે ર્ીઆરપીને ખ લાર્ો કયો કે આ ર્ાંક બચત વલણ પર્ાંદ કરાયેલ ાં િત  ાં કારણ કે પ્રોજેક્ટ જયાાં બ ાંિાવાનો િતો તે 
જમીનની માબલકી િરાવતા અને તેનો ઉપયોગ કરતા ગામોમાાં ભારે બચિંતા િતી. તેથી તેમના પર ધ્યાન કેન્ન્રત કરવ ાં એ 
પ્રાથશમકતા િતી. એડીબી સ્ટાફે ર્ીજીપીએલને ર્ાંપણૂડ રીતે માગડદિડન આ્ય ાં કે જમીન ર્ાંપાદન ર્ાથે ર્ાંકળાયેલ 
પ નઃવર્વાટના મ દ્દાને કઇ રીતે િાથ િરવા. પરાંત   પ નઃવર્વાટના મ દ્દા પર બધ ાં ધ્યાન આપીને એડીબીના સ્ટાફે 
પયાડવરણીય નીશત િઠેળ જરૂરી ર્મગ્રલક્ષી શવચારશવમિડ, ર્ાંચાલકીય પ્રડિયાની અવગણના કરી િોય તેમ જણાય છે જે 

                                                                                                                                                               
 
21 જ ઓ ર્ીજીપીએલ, પ નવડર્િાત આયોજન દસ્તાવેજ, ર્્ટેમ્પબર, 2008, ફકરા 31થી 36 અને આિારભતૂ ર્ામાજજક અર્ર આકારણી, નવેમ્પબર, 2007. 
પેજ 25. રે્લાઇન એડરયા શવડટલાઇઝિેન એન્ટરપ્રાઇર્ બલશમટેર્ (રે્વ) દ્વારા તૈયાર. 

22 રે્લાઇન એડરયા શવડટલાઇઝેિન એન્ટરપ્રાઇર્ બલશમટેર્ (રે્વ). 2007. આિારભતૂ ર્ામાજજક અર્ર આકારણી પર આિાડરત અિવેાલ. નવેમ્પબર 2007. 
પાન ાં 25. 

23 ઓએમ શવભાગ L3/બીપી (ર્્ટેમ્પબર, 2005) ફકરો 1(બી) (1) જણાવે છેઃ “અર્રગ્રસ્ત લોકો એટલ ેએડીબી દ્વારા ર્િાય થતા પ્રોજેક્ટ દ્વારા અર્રગ્રસ્ત કે 
લાભાથી િોઈ િકે તેવા લોકો.” 
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પયાડવરણીય આકલન માગડદશિિકા (2003)માાં વણડવાયેલ છે. તેથી મિત્ત્વના ડિતિારકોને વાતચીતના બીજા રાઉન્ર્માાં 
બાકાત રાખવામાાં આવ્યા િતા જેમાાં નબળા વગડના લોકો પણ િતા, જેઓ તેમનો અવાજ ર્ાંભળાય તે માટે ઓછી િક્યતા 
િરાવતા િતા.  
 

31.  ર્મીક્ષા કરાયેલા પ્રોજેક્ટ રપોટડના આિારે ર્ીઆરપીએ એવ ાં તારણ કાઢય ાં કે એડીબી સ્ટાફે શવચારશવમિડની પ્રડિયા 
પર ર્ાવ ઓછાં ધ્યાન આ્ય ાં િત ાં. એર્ઈઆઈએ તૈયાર કરવા માટે શવચારશવમિડના મ દ્દાનીચચાડ થઇ ન િતી અથવા તેના 
પર ડટ્પણી કરાઇ ન િતી. એડીબીની વેબર્ાઇટ પર પ્રોજેક્ટ ઇન્ફોમેિન ર્ોક્ય મેન્ટ (પીઆઈર્ી) મકૂવાન ાં િત ાં તેનાથી 
ર્ૂાંકાગાળા અગાઉ શવચાર શવમિડ અંગે એક નાનો ફકરો તૈયાર કરાયો િતો.24 ર્મીક્ષામાાં પ નઃવર્વાટ અને સ્થાશનક લોકો 
અંગે ઇનપ ટ આપવામાાં આવ્યો છે છતાાં ર્ામાજજક મ દ્દા અને શવચારશવમિડ પર અપાયેલ લેબખત માડિતીમાાં તેનો ઉલ્ટ્લેખ 
નથી. એ બાબતની નોંિ લેવી જરૂરી છે કે “ડર્સ્ક્લોઝર મેનેજમેન્ટ શર્સ્ટમ” દ્વારા શનયશમત અંતરે ટાસ્ક ટીમને ઓટોમેટેર્ 
મેરે્જથી વારાંવાર યાદ અપાવવામાાં આવ્ય ાં િત ાં કે જાિરે શવચારશવમિડ નીશત િઠેળ પ્રોજેક્ટ સ્પોન્ર્રે મલૂ્ટ્યાાંકન અગાઉ 
એડીબીને યાદ અપાવવાન ાં િોય છે કે તે અર્રગ્રસ્ત લોકો ર્ાથે કઇ રીતે વાતચીત કરવા માાંગે છે. અને એ બાબત યાદ 
અપાવવામાાં આવી છે કે ઋણિારક અથવા ખાનગી રે્ક્ટરના સ્પોન્ર્રે ડ્રાફ્ટ ઇઆઇએ ઉપલબ્િ િોય ત્યારે મલૂ્ટ્યાાંકન વખતે 
શવચારશવમિડ અગાઉ અને દરશમયાન પ્રોજેક્ટના પયાડવરણીય મ દ્દા પર ર્ાંબાંશિત માડિતી પરૂી પાર્વી જોઈએ.  

 

32. ર્મરી એન્વાયનડમેન્ટલ ઇમ્પપેક્ટ એરે્ર્મેન્ટ (એર્ઈઆઈએ) જણાવે છે કે “ર્ાંપણૂડ ઈઆઈએ તૈયાર કરવાના ભાગરૂપે 
ગામોમાાં વિારે જાિરે શવચારશવમિડ કરવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં. આ પ્રોજેક્ટ શવિે વિારે માડિતી પ્રોજેક્ટના સ્થળથી 10 ડકમીની 
શત્રજયામાાં આવેલા ગામોને વિેંચવામાાં આવી િતી. (એર્ઈઆઈએનો ફકરો 115 જ ઓ.).”ર્ીઈઆઈએની તૈયારીના ભાગરૂપે 
કરવામાાં આવેલી કોઇ પણ શવચારશવમિડ બેઠક અંગે કોઇ લેબખત દસ્તાવેજ નથી. ર્ીઈઆઈએ કોઇ શવચારશવમિડની નોંિ 
રાખતી નથી. ર્્ટેમ્પબર 2014માાં ર્ીઆરપી દ્વારા ભારતમાાં શમિન વખતે જે પક્ષોની મ લાકાત લેવાઇ તેમાાં આવા કોઇ 
શવચારશવમિડનો ઉલ્ટ્લેખ નથી. એર્ઈઆઈએમાાં રજૂ કરાયેલા શનવેદનો અંગે ર્ીઆરપીને કોઇ આિાર જોવા મળ્યો નથી. 

 

33.  એ બાબતના પણ કોઇ પરૂાવા નથી કે ઓએમ રે્ક્િન L3/OPના પેરા 15 અને 19 પ્રમાણે પ્રોજેક્ટથી અર્રગ્રસ્ત 
લોકોને પરૂતી માડિતી આપવામાાં આવી છે. આવશ્યકતા પ્રમાણે બોર્ડની માંજૂરી અગાઉ 120 ડદવર્ની અંદર એડીબીની 
વેબર્ાઇટ પર એર્ઈઆઈએ પોસ્ટ કરવામાાં આવેલ છે. ઓએમ રે્ક્િન L3/OPના ફકરા 15માાં જણાવાય ાં છે કે, “માડિતી પરૂી 
પાર્વામાાં આવે અને પ્રસ્તાશવત પ્રોજેક્ટની ડર્ઝાઇન માટે ફીર્બેક મેળવવામાાં આવ્યો છે તે સ શનશિત કરવા એડીબીએ 
ઋણિારક અથવા પ્રોજેક્ટના સ્પોન્ર્ર ર્ાથે શનકટતાથી કામ કરવાન ાં રિિેે,…”એ બાબતના કોઇ પરૂાવા નથી કે ર્ીઈઆઈએ 

અને આરએમઈઆઈએના કોઇ તારણ પ્રોજેક્ટ અર્રગ્રસ્ત લોકો ર્ાથે વિેંચવામાાં આવ્યા િોય અને પ્રસ્તાશવત ડર્ઝાઇન અંગે 
તેમનો મત લેવામાાં આવ્યો િોય. ર્ીઇઆઇએ અને આરએમઇઆઇએ પડરપણૂડ કરતા પિલેા લોકો ર્ાથે પરામિો કરાયા િતા 
તે બાબતનો કોઇ પ રાવો નથી. પડરયોજના મલૂ્ટ્યાાંકન અગાઉ ર્મ દાયો અને ર્ીજીપીએલ વચ્ચે યોજાયેલી એક માત્ર માંત્રણા 
એવા ર્મ દાયો ર્ાથે થઈ િતી જેમણે જમીન ગ માવી િતી અથવા ્લાન્ટ ર્ાઇટ પર જમીનના ઉપયોગનો િક ગ માવ્યા 

                                                
24 એર્ઇઆઇએ ર્ાથે જાિરે માડિતી દસ્તાવેજ તૈયાર કરીને મોકલવો જરૂરી છે, જે ચચાડશવચારણાના આયોજન કે િાથ િરવા માટે જરૂરી છે.પોસ્ટ કરેલા 
શનવેદનમાાં 19 ર્્ટેમ્પબર, 2006ના રોજ આયોજજત જાિરે સ નાવણીનો ર્ાંદભડ છે. તે જણાવે છે કે..“… પ્રોજેક્ટ, પયાડવરણી અને ર્ામાજજક ર્ાંભશવત 
અર્રો, જમીન ર્ાંપાદન, િમન પગલા અને શનરીક્ષણ કાયડિમો શવિે બેઠકમાાં ચચાડ થઈ િતી. અન્ય તમામ મ દ્દાઓ સ્પષ્ટ કરવામાાં આવ્યા િતા અને 
કાયડવાિીમાાં નોંિવામાાં આવ્યા િતા. શવસ્તતૃ ઇઆઇએ ની તૈયારીના ભાગરૂપે,જમીન ર્ાંપાદન પ્રડિયા અને ર્ામાજજક આકારણી અર્ર માટે ગામોમાાં જાિરે 
સ નાવણી યોજાઈ િતી, જે આજીશવકા પ નઃસ્થાપન કાયડિમ માટે આિાર બનાવે છે.” 
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િતા.25. એ બાબતના કોઇ પરૂાવા નથી કે એડીબીએ પજ્બ્લક ડર્સ્ક્લોઝર અને માડિતીની પ્રડિયાને ઘર્વામાાં તથા 
અમલીકરણમાાં ર્ીજીપીએલને ર્લાિ અને ટેકો આ્યો િોય, જે ફીર્બેક શમકેશનઝમને માંજૂરી આપે. ઈઆઈએર્ીઈઆઈએ, 

આરએમઈઆઈએ અને મળૂભતૂ ર્ામાજજક અર્ર આકારણી માટેના ડ્રાફ્ટ તૈયાર થયા (બધ ાં 2007માાં), ત્યાાં સ  િીમાાં 
એડીબીપિલેેથી પ્રોજેક્ટમાાં ર્ામેલ થઈ ગઈ િતી. વિારે ર્ામેલગીરી થઈ િોત તો ર્ીજીપીએલ માટે એડીબીઅર્રકારક 
ર્લાિકારી ભશૂમકા ભજવી િકી િોત, જેનાથી પ્રોજેક્ટ એડીબીની નીશતઓ ર્ાથે સ ર્ ાંગત બન્યો િોત. ર્મ દાયના મજબતૂ 
જોર્ાણ અને ટાટા પાવર કાંપનીની પ્રશતબદ્ધતાના કારણે િક્ય છે કે ર્ીજીપીએલ એ આવી માગડદશિિકા માટે િકારાત્મક 
પ્રશતભાવ આ્યો િોત.26 તેથી એડીબીના સ્ટાફ દ્વારા આવ ાં માગડદિડન આપવામાાં ન આવ્ય ાં તે બાબત ખેદજનક છે. 
 

34. બોર્ડ ઑફ ડર્રેક્ટર્ડને અધ્યક્ષના અિવેાલ અને ભલામણના નીચેના શનવેદનો ર્ાથે ર્ીઆરપી ર્ાંમત નથીઃ “ડિતિારકો 
ર્ાથે જાિરે પરામિડ યોજાયા િતા અને પડરયોજના અર્રગ્રસ્તો દ્વારા વ્યક્ત કરાયેલા માંતવ્યોને અંશતમ ઇઆઇએમાાં 
ર્માવવામાાં આવ્યા છે.”27 અંશતમ ઇઆઇએમાાં સ ર્ ાંગત પડરયોજના અર્રગ્રસ્ત લોકોના માંતવ્યો માાંગવામાાં આવ્યા નથી. 
એડીબી નીશતઓથી શવપડરત, માત્ર એક ડિતિારક પરામિડ યોજાયો િતો અને ડ્રાફ્ટ આરએમઇઆઇએ અને ડ્રાફ્ટ 
ર્ીઇઆઇએના અવલોકનોની પડરયોજના અર્રગ્રસ્ત લોકો ર્ાથે ચચાડ કરાઈ નથી. તેમણે ડ્રાફ્ટ ર્ીઇઆઇએ અને 
આરએમઇઆઇએ પર માડિતી મેળવી નથી અને માત્ર મયાડડદત મ દ્દાઓ પર ડિતિારકોના પેટાજૂથ અને પડરયોજના 
અર્રગ્રસ્ત લોકો પારે્થી માંતવ્યો માંગાવાયા છે. 

 

35.  ઉપર જણાવેલી શવચારશવમિડ પ્રડિયા ઉપરાાંત બીજી દડરયાઈ જીવનો અર્રની આકારણી (2009) પણૂડ થયા બાદ 
2009માાં શવચારશવમિડના એક વિારાના રાઉન્ર્ની જરૂર પર્ી િતી. પ્રથમ દડરયાઈ પયાડવરણીય અર્ર આકારણી 
(આરએમઈઆઈએ 2007) આઇટફોલ ચેનલના શવશવિ સ્થળ પર આિાડરત િતી. બીજી દડરયાઈ પયાડવરણીય અર્ર 
આકારણીમાાં આઉટફોલ ચેનલના નવા સ્થળના કારણે ર્મ રી અર્ર શવિે મલૂ્ટ્યાાંકન કરવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં. એ બાબતના કોઇ 
પરૂાવા નથી કે એડીબી મેનેજમેન્ટ અને સ્ટાફે ર્ીજીપીએલને એ ર્લાિ આપી િોય કે પરૂક શવચાર શવમિડની જરૂર િતી, ખાર્ 
કરીને એવા લોકો ર્ાથે જેઓ આઉટફોલ ચેનલના બદલાયેલા સ્થળના કારણે અર્રગ્રસ્ત િતા.  

 
 

2. માછીમારોને પડરયોજના અર્રગ્રસ્ત લોકો તરીકે ગણવામાાં ન આવવા અને તેમની ર્ાથ ે
પયાડ્ત પરામિડ કરવામાાં ન આવ્યો 

 

36. આ અન પાલન ર્મીક્ષામાાં એક ર્ૌથી મિત્ત્વની બચિંતાજનક બાબત એ છે કે, પ્રોજેક્ટ અમલીકરણ દરશમયાન મોરે્ 
સ િી કોટર્ી બાંદર ખાતે માછીમારી કરતા થોર્ા લોકોને બાદ કરતા અન્ય માછીમારોને પડરયોજના અર્રગ્રસ્ત લોકો અથવા 
ડિતિારકો તરીકે ગણવામાાં આવ્યા ન િતા. પડરણામે પયાડવરણીય આકલનો તૈયાર કરાયા ત્યારે માછીમારો ર્ાથે યોગ્ય 
પરામિડ કરાયો ન િતો, માછીમારો પર થનારી ર્ાંભશવત અર્રો ઓળખવામાાં આવી ન િતી અને કોઇ આિારરેખીય અને 

                                                
25  નવેમ્પબર 2007માાં કોટર્ી બાંદર ખાતે માછીમારી કરતા ર્ાત લોકો ર્ાથે એક બેઠક થઇ િતી. 
26 ર્ીજીપીએલ વર્ડ 2010થી અશત ર્ડિય પ્રશતર્ાદ પણ આપે છે, જયારે પ્રોજેક્ટ દ્વારા કેટલાાંક માછીમારોને અર્ર થાય છે તેવ ાં જણાય ાં િત  ાં. 
27 એડીબી. 2008. બોર્ડ ઑફ ડર્રેક્ટર્ડને પે્રશર્રે્ન્ટનો અિવેાલ અને ભલામણઃ ઇન્ન્ર્યા મ ન્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પ્રોજેક્ટને પ્રસ્તાશવત લોન, ફકરો 55. 
મશનલા. 
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શનરીક્ષણ રે્ટા એકત્ર કરાયા ન િતા. ર્ાંભશવત અર્ર ઓળખવામાાં આવી ન િોવાથી, તે ઓછી કરવાના પગલાાં શવચારવામાાં 
આવ્યા ન િતા. માછીમારો ર્ાથે આરએમઈઆઈએ (2007) કે એમઈઆઈએ (2009)ના તારણો વિેંચવામાાં આવ્યા ન િતા 
તેથી આ લોકોને તારણો શવિે પોતાનો મત વ્યક્ત કરવાની તક મળી ન િતી, જે પ્રોજેક્ટની ડર્ઝાઇન પર એર્ર જન્માવી 
િકે. 
 

37.  19 ર્્ટેમ્પબર 2006ના થયેલી જાિરે સ નાવણીમાાં માછીમારોને ર્ામેલ કરાયા િતા. જોકે, કોટર્ી બાંદર ખાતે 7 
લોકો ર્ાથે બેઠક શર્વાય 2009 સ િી માછીમારો ર્ાથે બીજી કોઇ બેઠક યોજવામાાં આવી ન િતી. 2007માાં મળેલી બેઠક કશથત 
“પ્રોજેક્ટ-અર્રગ્રસ્ત ર્મ દાયો” ર્ાથે િતી. આ ર્મ દાયો જે સ્થળે ્લાન્ટ બાંિાઇ રહ્ો િતો તે જમીનનો ઉપયોગ કરતા િતા. 
તેમાાં એવા કોઇ પડરવાર ર્ામેલ ન િતા જેઓ માછીમારીમાાંથી તેમની આવક મેળવતા િતા. બેઝલાઇન ર્ોશિયલ ઇમ્પપેક્ટ 
એરે્ર્મેન્ટ (2007)માાં પ્રોજેક્ટ અર્રગ્રસ્ત લોકોને “પ્રોજેક્ટ અર્રગ્રસ્ત ગામો” સ િી શર્શમત રખાયા િતા. બેઝલાઇન ર્ોશિયલ 
ઇમ્પપેક્ટ એરે્ર્મેન્ટમાાં જણાવાય ાં છેઃ “પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્િ ગામો (પીએવી):તેમાાં ર્ ાંર્ા, ર્ ાંર્ા-વાાંઢ, મોટા કાાંગરા અને નાના 
ભાડર્યા ગામ ર્ામેલ છે જેના અશિકારક્ષેત્રમાાંથી પ્રોજેક્ટ માટે જમીન િસ્તગત કરવામાાં આવી છે.28 (ભારપવૂડક) 

 

38. એડીબીના સ્ટાફની દલીલ છે કે માછીમાર ર્મ દાયોને પ્રોજેક્ટથી અર્રગ્રસ્ત લોકો ગણવામાાં આવ્યા છે કારણ કે 
માછીમાર ર્મ દાયોને “પ્રોજેક્ટ અર્રગ્રસ્ત ર્મ દાય સ્ત્રોત વપરાિકારો” કેટેગરી િઠેળ ડરપોટડ ઓન િ બેઝલાઇન ર્ોશિયલ 
ઇમ્પપેક્ટ એરે્ર્મેન્ટની વ્યાખ્યામાાં ર્ામેલ કરાયેલ છે.29 પરાંત   અભ્યાર્માાં માછીમાર ર્મ દાયોની ર્મીક્ષા કરવામાાં આવી નથી. 
માછીમાર ર્મ દાયનો કોઇ ઉલ્ટ્લેખ કરવામાાં આવ્યો નથી, શર્વાય કે કોટર્ી બાંદર ખાતે છ માછીમારો ર્ાથે મળેલી એક બેઠકનો 
ઉલ્ટ્લેખ એટેચમેન્ટમાાં કરાયો છે. આ અભ્યાર્ કશથત પ્રોજેક્ટ અર્રગ્રસ્ત લોકો પર શવિેર્રીતે કેન્ન્રત નથી અને આવા 
ગામોમાાં એવા પડરવારો નથી જે માછીમારી પર શનભડર િોય. પયાડવરણીય આકારણી પ્રડિયાના ડિસ્ર્ા તરીકે કોઇ અભ્યાર્માાં 
માછીમારોની ર્ામાજજક અને આશથિક પડરનસ્થશતની ર્મીક્ષા અને ર્ાંભશવત પ્રોજેક્ટની અર્રની ર્મીક્ષા કરવામાાં આવી નથી. 
આવી આકારણી માત્ર 2011માાં બે માછીમાર ગામો માટે અને 2013માાં ટાટા મ ાંરા ્લાન્ટ ર્ામેના બાંદર માટે કરવામાાં આવી 
િતી. ર્ીઆરપી એવો મત િરાવે છે કે માછીમાર ર્મ દાયોને કેટલીક વ્યાખ્યાઓમાાં ર્માવી લેવાથી માછીમાર લોકોને યોગ્ય 
રીતે પ્રોજેક્ટ અર્રગ્રસ્ત લોકો તરીકે ગણતરીમાાં લેવાયા છે એવ ાં કિી ન િકાય. માછીમારોને પણ ડિતિારકો તરીકે 
ઓળખવામાાં આવ્યા ન િતા. આિારરેખીય ર્ામાજજક અર્ર આકલન (2007) પર અિવેાલના ભાગ રૂપે િાથ િરાયેલા 
શવશ્લેર્ણમાાં પણ તેમનો ઉલ્ટ્લેખ ન િતો.  

 
 

39. એડીબી સ્ટાફ વધ માાં દલીલ કરે છે કે માછીમારોને પ્રોજેક્ટ અર્રગ્રસ્ત લોકો ગણવામાાં આવતા ન િતા કારણકે 
2007ની ર્મ રી પયાડવરણીય અર્ર આકારણીમાાં એવ ાં તારણ કાઢય ાં િત  ાં કે પ્રોજેક્ટના કારણે ર્મ રી પયાડવરણને કોઇ અર્ર 
થઇ નથી. તેથી માછીમારોને માત્ર પિોંચના શનયાંત્રણોના ર્ાંદભડમાાં પ્રોજેક્ટ અર્રગ્રસ્ત લોકો ગણવામાાં આવ્યા િતા. 
ર્ીઆરપી આ નસ્થશત ર્ાથે બે કારણોથી અર્િમત છે. (i) એડીબી નીશતઓમાાં પયાડવરણીય આકારણી પણૂડ કરતા અગાઉ 

                                                
28 રે્લાઇન એડરયા શવડટલાઇઝેિન એન્ટરપ્રાઇઝ બલશમટેર્ (રે્વ). 2007. આિારભતૂ ર્ામાજજક અર્ર આકારણી પર અિવેાલ. પાન ાં 7. ભારત 

29 ફૂટનોટ 29. પાન ાં 7. આિારભતૂ ર્ામાજજક અર્ર આકારણી પરનો અિવેાલ પ્રોજેક્ટ અર્રગ્રસ્ત ર્મ દાયના ર્ાંર્ાિન વપરાિકતાડઓને “વ્યનક્તઓ 
અને/અથવા ક ર્ ાંબો જેમની આજીશવકાને ર્ામ દાશયક ર્ાંર્ાિનોની ઘણી સ લભતાના કારણે અર્ર થઈ છે, જેમને જમીન ર્ાંપાદન િઠેળ મેળવવામાાં આવ્યા 
છે અથવા પ્રોજેક્ટ કામગીરીના કારણ ેઅર્ર થઈ િકે છે (દા. ત. ચારકોલ ઉત્પાદકો, માટીના પાત્રના ઉત્પાદકો, માછીમાર ર્મ દાયો વગેરે).” તરીકે 
વ્યાખ્યાશયત કરવામાાં આવ્યાાં છે. 

 



19 
 

ડિતિારકો ર્ાથે શવચારશવમિડ કરવાની જરૂર પરે્ છે. અિીં, ડિતિારકોને િા માટે અર્ર થઇ નથી તે બાબતનો ખ લાર્ો 
કરવા પયાડવરણીય આકારણીના તારણનો ઉપયોગ કરાયો છે અને તેથી તેમને શવચારશવમિડથી બિાર રખાયા છે. 
ડિતિારકોને પયાડવરણીય આકારણી પણૂડ કરતા પિલેા તેમની ર્ાથે શવચારશવમિડ કરવાની જરૂર િોય છે જેથી તારણો પર 
તેનો પ્રભાવ પાર્ી િકાય, (ii) 2007 દડરયાઈ જીવસનૃ્ષ્ટ પરની અર્રની આકારણીમાાં માછીમાર ર્મ દાય પર અર્રની 
આકારણી કરવામાાં આવી ન િતી. આ અભ્યાર્માાં ર્મ રી અર્ર પર બહ  ર્ાંક બચત ધ્યાન અપાય ાં િત  ાં. તેમણે જણાવ્ય ાં કે 
વાતાવરણના તાપમાનથી 4°C-5°Cઊંચા તાપમાને પાણી છોર્વામાાં આવે તે બહ  મોર્ ાં ન કિવેાય કારણ કે ભરતી િઠેળના 
શવસ્તારમાાં આટલ ાં તાપમાન થત ાં િોય છે અને ક દરતમાાં ર્ામાન્ય રીતે પણ આટલી ખારાિ િોય છે. આ અભ્યાર્માાં એમ 
પણ જણાવાય ાં કે “પાણીના તાપમાનમાાં વિારો જીવસનૃ્ષ્ટ માટે જીવલેણ નિીં િોય પરાંત   પ્રશતકારર્ક્ષમ જૈશવક સનૃ્ષ્ટ 
ફેલાવાથી સ્થાશનક ઝોનમાાં ર્મ દાશયક માળખામાાં ફેરફાર થઇ િકે છે.” તેનો અથડ એ થયો કે નાના ફેરફારથી પણ સ્થાશનક 
શવસ્તારમાાં નોંિપાત્ર અર્ર થઇ િકે છે. ર્ીઆરપીને એ સ્પષ્ટ નથી કે િા માટે 2007 ના ર્મ રી પયાડવરણીય અર્ર 
આકારણીના આિારે એડીબીના સ્ટાફે શનણડય લીિો કે માછીમારો માટે એકમાત્ર ર્ાંભશવત અર્ર એટલી િિે કે તેમને સ્થળ 
પર પિોંચવામાાં  શનયાંત્રણો નર્િે.  
 

40. ર્ીઆરપી માટે એ ર્મજવ ાં મ શ્કેલ છે કે માછીમારોને કેમ ર્ાંભશવત પડરયોજના અર્રગ્રસ્ત લોકો તરીકે ગણવામાાં 
આવ્યા ન િતા અને કેમ માછીમારો ર્ાથે યોગ્ય પરામિડ કરાયો ન િતો. માછીમારી કરતા પડરવારોની ર્ાંખ્યા નોંિપાત્ર 
િતી.  2007માાં જયારે એડીબી પડરયોજના ર્ાથે ર્ાંકળાઇ ત્યારે નોંિપાત્ર માછીમાર ર્મ દાય, અંદાજે, ઓછામાાં ઓછા 380 
પડરવારો (લગભગ 2,400 લોકો) ્લાન્ટ ર્ાઇટની નજીકમાાં રિતેા િતા.30 કોષ્ટક 2 આ આંકર્ાઓન ાં શવભાજન કરી આપે છે. 
આ આંકર્ાઓ 2007 અને 2013ની વચ્ચે ર્ાંબ ાંશિત ગામોમાાં ર્ીજીપીએલ વતી િાથ િરાયેલા સકૂ્ષ્મ ર્વેને આિારે છે. 
પડરવારોનો વાસ્તશવક આંકર્ો મોટો છે કારણકે અંદાજમાાં કોટર્ી બાંદરના રે્ટાનો ર્માવેિ થતો નથી. કોટર્ી બાંદરના રે્ટા 
ઉપલબ્િ નથી. વધ માાં, ટેબલ 2 ત્રગર્ી બાંદર ખાતે રિતેા પડરવારોનો ર્ૌથી ર્ાંક બચત અંદાજ દિાડવે છે. ફડરયાદીઓની 
દલીલ િતી કે ત્રગર્ી બાંદર ખાતે રિતેા પડરવારોની ર્ાંખ્યા નોંિપાત્ર પ્રમાણમાાં મોટી િતી. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
30 આ પડરવારમાાંથી તમામ લોકો ્લાન્ટની આગળની તટીય ર્ાઇટ પર માછીમારી કરતા નથી. માછીમારો અલગ સ્થળોનો ઉપયોગ કરી િકે છે. 
પડરયોજનામાાં માછીમારો ર્ાથે વિલેાર્ર પરામિડ કરાયો ન િોવાથી, આિારરેખીય ર્ેટા સ્થાશપત કરાયો ન િોવાથી અને મોશનટડરિંગ થય ાં ન િોવાથી તે 
અંદાજ લગાવવો િક્ય નથી કે, પડરયોજના તૈયાર થઈ તે વખતે અંદાજે 960 પડરવારોમાાંથી ખરેખર કેટલા પડરવારો ્લાન્ટની આગળના તટીય સ્થાન 
પર માછીમારી કરતા િતા. 
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કોષ્ટક 2: માછીમારી સારે્ સકંળાયેલા લોકો અને પરરવારો (2006–2010) 

ગામ/બદંર પરરવારોની કુલ સખં્યા 
માછીમારી પર આિારરિ 

પરરવારો 
માછીમારી પર આિારરિ 

કુલ વસિી 
ત્રગર્ી ગામ 162a 151a 755a 

મોર્વા ગામ 189 179b 1214b 

ત્રગર્ી બાંદરc 30 (2008/09)d 30 (2008/09)d 330 

નવીનાલ  20 100 (અંદાજ) 

કુલ  380 2399 

 

aઅંદાજજત પડરવારનો આંકર્ો 2011માાં િાથ િરવામાાં આવલેા ર્વમેાાંથી લેવામાાં આવલેો છે. ગામની વર્શત નસ્થર છે અન ેગામની અંદર 
બિાર ખબૂ જ થોડ ાં સ્થળાાંતર થત  ાં િોવાથી એવી િારણા કરાઇ છે કે 2011ના આંકર્ા 2007ની નસ્થશત દિાડવ ેછે; ર્ીજીપીએલ, સ્ટેકિોલ્ટ્ર્ર 
એન્ગેજમને્ટ એન્ર્ બશેનડફટ િડેરિંગ, 2011, પાન ાં vii, 15માાં કોર્ટી બાંદરની ર્ાંખ્યાનો ર્માવિે કરાયો નથી કારણકે બાંદરના કદ અંગે કોઇ 
ર્વ ેરે્ટા ઉપલબ્િ નથી. 

bઅંદાજજત પડરવારનો આંકર્ો 2011માાં િાથ િરવામાાં આવલેા ર્વમેાાંથી લેવામાાં આવલેો છે. ગામની વર્શત નસ્થર છે અન ેગામની અંદર 
બિાર ખબૂ જ થોડ ાં સ્થળાાંતર થત  ાં િોવાથી એવી િારણા કરાઇ છે કે 2011ના આંકર્ા 2007ની નસ્થશત દિાડવ ે છે. 2011માાં ટાટા પાવર 
બલશમટેર્, ટીઆરઆઇઓન ે જમા કરાવવામાાં આવેલા મોઢવા ગામ, તાલ કો- માાંર્વી, જજલ્ટ્લો-કચ્છનો પડરનસ્થશત શવશ્લરે્ણ અંગેનો 
અિવેાલ અન ે ર્ામડૂિક જરૂડરયાતો આકલન. ર્વે માછીમારીમાાં ર્ાંકળાયલેા પડરવારોનો રે્ટા આપતો નથી પરાંત   કિ ે છે કે, ગામમાાં 
માછીમારી એ આવક પદેા કરવાની એક માત્ર પ્રવશૃત્ત છે અન ેપડરવારનો દરેક ર્ભ્ય માછીમારી ર્ાથ ેર્ાંકળાયલેો છે (પાન ાં 8) 

cપોટડ અથવા દડરયાડકનારા પર આશ્રયસ્થાનન ેઓળખવા માટે સ્થાશનક લોકો બાંદર િબ્દનો ઉપયોગ થાય છે જયાાં માછીમારો તેમનો 
વ્યવર્ાય િાથ િરવા માટે કાયમી કે િાંગામી ર્મ દાયો સ્થાપ ેછે. 

d30 પડરવારની િારણા આકાર દ્વારા ત્રગર્ી બાંદર ખાત ેમાછીમાર ર્મ દાય ર્ાથ ેચચાડ દરશમયાન કરવામાાં આવલેા અવલોકનોન ેઆિારે 
કરવામાાં આવલેી નોંિમાાં રજૂ કરેલા ર્રવ ેરે્ટાન ેઆિાડરત છે, પાન ાં 11. ર્રેરાિ પડરવાર 

સ્ત્રોતઃ ર્ીજીપીએલ, સ્ટેકિોલ્ટ્ર્ર એન્ગેજમને્ટ રેમવકડ એન્ર્ બશેનડફટ િડેરિંગ 2011, ઇન્ટરેન્ક્ટવ કમડ ઇન્ન્ર્યા શ્રીશનકેતન 731236 પાન ાં, 39; 

રેશપર્ ર્ોશ્યો ઇકોનોશમક એર્રે્મને્ટ અલ્ટ્રા મગેા પાવર ્લાન્ટ ઑક્ટોબર 2007; ત્રગર્ી બાંદર ખાત ેમાછીમારોના વર્વાટ, જીવન અન ે
આજીશવકા પર ર્ીજીપીએલની પડરયોજના, અિવેાલ 2, 2014, આકાર દ્વારા ત્રગર્ી બાંદર ખાત ેમાછીમાર ર્મ દાય ર્ાથ ેચચાડ દરશમયાન 
કરવામાાં આવલેા અવલોકનોને આિારે કરવામાાં આવલેી નોંિ; નવમે્પબર 2011માાં ટાટા પાવર બલશમટેર્, ટીઆરઆઇઓન ેજમા કરાવવામાાં 
આવલેા મોઢવા ગામ, તાલ કો- માાંર્વી, જજલ્ટ્લો-કચ્છનો પડરનસ્થશત શવશ્લરે્ણ અંગેનો અિવેાલ અન ેર્ામડૂિક જરૂડરયાતો આકલન. 

 

41. માછીમારો ત્રગર્ી બાંદર નજીકના ગામોમાાં રિ ેછે. ટાટા મ ાંરા ્લાન્ટથી આ બાંદર 1.5 ડકમીના અંતરે આવેલ છે. બાંદર 

ખાતેના પડરવારો વર્ડમાાં 8 થી 9 મડિના અિીં રિ ેછે. ચોમાર્ાના ગાળા દરશમયાન મોટાભાગના પડરવારો તેમના વતનના ગામે 

પરત ફરે છે. મોટાભાગના માછીમારોના વતન 30થી 40 ડકમી દૂર છે. આ બાંદર કામચલાઉ વર્ાિત છે અને લોકો તેમના 
વતનના ગામમાાં કાયમી વર્ાિતી તરીકે નોંિાયેલા િોય છે. પરાંત   ત્રગર્ી બાંદર કામચલાઉ બાબત નથી. ઘણા પડરવારો 15 

વર્ડ કરતા વધ  ર્મયથી બાંદરે આવે છે. 2013માાં કરવામાાં આવેલા એક ર્રવેમાાં એવા 21 પડરવારો ઓળખવામાાં આવ્યા 
િતા, જેઓ છેલ્ટ્લા 15-20 વર્ડથી દર વરે્ પરત આવતા િતા. 18 પડરવારો 10-15 વર્ડથી આમ કરતા િતા, અને 25 પડરવારો 
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5-10 વર્ડથી આમ કરતા િતા.31 ર્ીઆરપી દ્વારા જેની મ લાકાત લેવાઇ તે પડરવારોએ જણાવ્ય ાં કે કેટલાક પડરવારો પેઢીઓથી 
બાંદરે આવતા િતા. આ ઉપરાાંત કેટલાક પડરવારો ત્યાાં વર્ોથી વર્વાટ કરતા િતા. અિીં પડરવારો મોટા છે. લગભગ 10થી 
12 લોકો એક પડરવારમાાં િોય છે અને તેઓ દારૂણ ગરીબીમાાં જીવે છે. માછીમારીન ાં કામ પ ર ર્ો દ્વારા થાય છે જેઓ િોર્ીનો 
ઉપયોગ કરે છે અને દડરયા ડકનારેથી લગભગ 7 ડકમી દૂર માછલી પકરે્ છે. મડિલાઓ માછલીઓ અલગ કરવાન ાં, ર્ાફ 
કરવાન ાં અને સકૂવવાન ાં કામ કરે છે અને વેપારીઓ માછલી ખરીદવા માટે શનયશમત રીતે બાંદરે આવે છે. 2007માાં આ બાંદર 
કેટલ ાં મોર્ ાં િત  ાં તે અંગે અલગ અલગ અંદાજ છે. તેમાાં 25 પડરવારોથી લઇને 80 પડરવાર સ િીનો અંદાજ મકૂાય છે. 2013માાં 
કરવામાાં આવેલા એક ર્વે પ્રમાણે 2008માાં બ ાંદરમાાં 30 પડરવારો વર્વાટ કરતા િતા.32 આ અિવેાલના કારણે રૂડઢચ સ્ત 
અંદાજ મકૂાય છે કે 2007માાં ત્રગર્ી બાંદર ખાતે 30 પડરવારો વર્વાટ કરતા િિે. 

 

42. ત્રગર્ી બાંદર ખાતેના પડરવારો ઉપરાાંત ત્રગર્ી ગામના 151 પડરવારો;33 નવીનલ ગામના 20 પડરવારો;34 અને મોઢવા 
ગામના 179 પડરવારો35 માછીમારી કરતા િતા. આ શર્વાયના ગામના પડરવારો પણ કદાચ માછીમારી કરતા િિે પરાંત   તેવા 
ગામોના રેકોર્ડ ર્ીઆરપી પારે્ ઉપલબ્િ નથી. અિીં નોંિવ ાં જ જોઇએ કે, આમાાંથી તમામ લોકો ્લાન્ટની આગળના તટીય 

પાણીમાાં માછીમારી કરતા ન િતા. તેમાાંથી કદાચ મોટી ર્ાંખ્યામાાં લોકો અન્ય સ્થળે પણ માછીમારી કરતા િોય. માછીમાર ર્મ દાય 

અંગે કોઇ આિારરેખીય રે્ટા એકત્ર કરાયો નિીં િોવાથી ટાટા મ ન્રા પલાન્ટના આગળના તટીય પાણીમાાં માછીમારી કરતા લોકોની 
ર્ાંખ્યા જાણી િકાઇ નથી. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
31 આકારની ત્રાગર્ી ગામે માછીમાર ર્મ દાય ર્ાથે ભાગીદારી દરશમયાન શનરીક્ષણ પર આિાડરત નોંિ, ડરપોટડ 2, પાન ાં 10. 
32 આકારની ત્રાગર્ી ગામે માછીમાર ર્મ દાય ર્ાથે ભાગીદારી દરશમયાન શનરીક્ષણ પર આિાડરત નોંિ, ડરપોટડ 2, પાન ાં 11; અને ડફિમાકડ અને કચ્છ 
નવશનમાડણ અબભયાન (ઇકોનોલોજજક ર્ીક્યોડરટી માટે ફાઉન્ર્ેિનના ટેકા ર્ાથે). 2010. કચ્છ બાંદરઃ લોકો, પયાડવરણ અને આજીશવકા. 7-8 જાન્ય આરી, 
2010ના રોજ કચ્છમાાં કાયડિાળામાાં ચચાડ માટેનો ડ્રાફ્ટ અિવેાલ, પાન ાં 47, જે ત્રાગર્ી બાંદર પર 35 ક ર્ ાંબોની યાદી આપે છે. 

33 કોસ્ટલ ગ જરાત પાવર બલશમટેર્. 2011. ડિતિારક માંત્રણા અને લાભ વિેંચણી. ઇન્ટરએન્ક્ટવ કમડ ઇન્ન્ર્યા શ્રીશનકેતન 731236. ર્ેટા 2011માાં એકત્ર કરાયો 
િતો અને આમ કદાચ 2007ની પડરનસ્થશત પ્રશતબબિંબબત કરતો નથી, પરાંત   ત્રગર્ી ગામના લોકોએ કહ્ ાં િત  ાં કે, વર્તી ખ બ જ નસ્થર િતી અને 2011ના 
રે્ટાને 2007ની નસ્થશતની પ્રસ્ત  શત માટે ગણી િકાય.  

34 રે્બલન એડરયા વાઇટલાઇઝેિન એન્ટરપ્રાઇઝ બલશમટેર્ (રે્વ). ઝર્પી ર્ામાજજક-આશથિક આકલન અલ્ટ્રા મેગા પાવર પ્રોજેક્ટ પર અિવેાલ, જે કોસ્ટલ 
ગ જરાત પાવર બલશમટેર્ને જમા કરાવાયો િતો, ઑક્ટોબર 2007, પાન ાં 25 

35 કોસ્ટલ ગ જરાત પાવર બલશમટેર્. 2011. ડિતિારક માંત્રણા અને લાભ વિેંચણી. ઇન્ટરએન્ક્ટવ કમડ ઇન્ન્ર્યા શ્રીશનકેતન 731236 પાન ાં 39. ર્ેટા 2011માાં 
એકત્ર કરાયો િતો અને આમ કદાચ 2007ની પડરનસ્થશત પ્રશતબબિંબબત કરતો નથી, પરાંત   પડરવારોની દેખીતી રીતે ડિલચાલ નથી અને માછીમારીમાાં નવા 
લોકો આવ્યા નથી માટે આ ર્ાંખ્યા નીચો અંદાજ રજૂ કરે છે. 
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                                આકશૃિ 2: ત્રગર્ી બાંદરે માછલીઓ અલગ પાર્તી મડિલા 

 

 
 

43.  ટાટા મ ાંરા ્લાન્ટના કારણે ર્ાંભશવત અર્ર અંગે માછીમારો તેમની બચિંતા વ્યક્ત કરવામાાં િાાંત ન િતા. 
તેમણે 19 ર્્ટેમ્પબર 2006ના રોજ જાિરે સ નાવણી વખતે સ્પષ્ટ રીતે પોતાનો મત દિાડવ્યો િતો. બેઠકની નોંિમાાં જણાવાય ાં 
છેઃ36 

 

ર્ ાંર્ા વોંિ ગામના શ્રી અનવર ઇબ્રાિીમભાઇએ જણાવ્ય ાં કે આ શવસ્તારમાાં લગભગ 70 પડરવારો વર્વાટ કરે છે જેઓ 
માછીમારીન ાં કામ કરે છે અને પાવર ્લાન્ટમાાંથી ર્મ રમાાં રાર્ાયબણક પાણી છોર્વામાાં આવિે તો તેમની 
માછીમારીને શવપરીત અર્ર થિે. આ ઉપરાાંત પાવર ્લાન્ટના કારણે વતડમાન રસ્તો બાંિ થઈ જિે. કાંપનીના 
અશિકારીઓએ જણાવ્ય ાં િત  ાં કે પ્રસ્તાશવત પાવર ્લાન્ટમાાંથી કોઇ રાર્ાયબણક પ્રવાિી છોર્વામાાં નિીં આવે અને 
ર્મ રમાાં જે પ્રવાિી છોર્ાિે તે લગભગ 32 ડર્ગ્રી તાપમાન િરાવત ાં િિે. 

લ ની ગામના શ્રી સ લેમાન ઇસ્માઇલભાઇએ જણાવ્ય ાં કે ર્મ રમાાં ઊંચા તાપમાને ગાંદ  પાણી છોર્વાના કારણે આ 
પ્રોજેક્ટથી 10,000 માછીમારોને અર્ર થિે. કાંપનીના અશિકારીઓએ એ વાત નકારી કાઢી િતી કે તેમના પ્રસ્તાશવત 
પ્રોજેક્ટથી માછીમારીને શવપરીત અર્ર થિે, કારણકે ર્મ રમાાં 32 ડર્ગ્રી રે્. તાપમાને પ્રવાિી છોર્વામાાં આવિે.37 

                                                
36 ગ જરાત પ્રદૂર્ણ શનયાંત્રણ બોર્ડ. 2006. મેર્ર્ડ કોસ્લટલ ગ જરાત પાવર બલશમટેર્, ભારતની પયાડવરણીય સ નાવણી બેઠકની કામગીરી ર્ાથે 2 નવેમ્પબર, 
2006નો પત્ર. 
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44.  ર્ામાજજક-આશથિક આકારણી અિવેાલ (2006)માાં માછીમાર પડરવારોની િાજરીની નોંિ લેવાઇ છે. માછીમારોના 
મ દ્દાને અગ્રતા આપવામાાં આવી નથી, પરાંત   અિવેાલમાાં રજૂ કરાયેલા આંકર્ા જણાવે છે કે ગ ાંદીયાળી અને ત્રગર્ી ગામમાાં 
માછીમારોના ઘર છે.38 અિવેાલમાાં જણાવાય ાં છે: 

 

પાણીમાાંથી ખારાિ દૂર કરતા ્લાન્ટ અને ક બલિંગ શર્સ્ટમમાાંથી છોર્ાત  ાં પ્રવાિી જો યોગ્ય રીતે ડર્ઝાઇન કરાયેલા 
ફોલ સ્રક્ચર મારફત છોર્ાિે તો તે સ્થાશનક વનસ્પશત અને જીવસનૃ્ષ્ટ પર કોઇ અર્ર નિીં કરે. તેથી માછીમારોની 
આજીશવકાને અર્ર નિીં થાય. જરૂડરયાતમાંદ માછીમારોને વધ  ર્ારી યાાંશત્રક િોર્ીઓ ખરીદવા માટે લોન સ શવિા 
આપવાની જરૂર છે જેથી તેઓ માછલી પકર્વા માટે ર્મ રમાાં દૂર સ િી જઇ િકે. 39 

 

45. ડર્રે્લાઇનેિન અને ક બલિંગ શર્સ્ટમથી માછીમારોને અર્ર થિે કે નિીં તે બાબતે ર્ોશિયો-ઇકોનોશમક એરે્ર્મેન્ટ 
અભ્યાર્માાં શનણડય લેવા પ્રયાર્ કરાયો એ બાબત ગ ાંચવણભરી છે કારણકે આ બાબત અભ્યાર્નો શવર્ય ન િતી. પરાંત   
શનવેદન સચૂવે છે કે ્લાન્ટથી માત્ર 1.5 ડકમી દૂર માછીમારો વર્વાટ કરે છે તે બાબત જાણમાાં િતી અને તેમને કઇ રીતે 
મદદ કરવી તે બાબતન ાં પ્રશતબબિંબ તેમાાં પરે્ છે.40 
 
46.  પરાંપરાગત માછીમારી કરતા માછીમારોની િાજરીની આરએમઇઆઇએમાાં નોંિ થયેલી છે. અિવેાલ કિ ે છે કે, 
કોટર્ી ડિકમાાં દડરયા ડકનારા નસ્થત સ્થાશનક માછીમારી શર્વાય કોઇ વાબણજ્જયક માછીમારી કામગીરી થતી નથી.41 

આરએમઇઆઇએ વધ માાં થોર્ી મયાડડદત િોર્ીથી માછીમારીનો પણ ઉલ્ટ્લેખ કરે છે. એડીબીના આંતડરક ડટ્પણીકારોએ 
એર્ઇઆઇએના તૈયારીના તબક્કામાાં તે બાબતે પણ ધ્યાન દોય ાં િત  ાં કે, આઉટફોલ ચેનલ તે શવસ્તારમાાં માછીમારી કરતા 
લોકોને કદાચ અર્ર કરી િકે છે તેવી િક્યતા છે. 
 

47. તેથી એબાબતગ ાંચવણભરી છે કે એર્ઈઆઈએ જણાવે છે કે: “ખાડીમા ંમાછીમારીની શક્યિા હોવા છિા ંપ્રોજેક્ટના 
તવસ્િારની સામેના સમરુી પાણીમા ં કોઇ સ્ર્ાતનક માછીમારી પ્રવતૃત્ત ર્િી નર્ી. તેન ાં કારણ એ િોઇ િકે કે મોટા ભાગના 
ગામવાર્ીઓ િાકાિારી છે અને ત્યાાં કાદવભયો મોટો શવસ્તાર છે. ર્ૌથી નજીકનો નાનકર્ો માછીમાર ર્મ દાય પ્રોજેક્ટના 
શવસ્તારની બિાર મોર્વા િીકથી લગભગ 2.8 ડકમીના અંતરે આવેલ છે. જયાાં ક બલિંગ વોટરનો વપરાયેલો ડિસ્ર્ો છોર્વામાાં 
આવિે.”42 (ભારપવૂડક) પ નઃવર્વાટ આયોજન દસ્તાવેજમાાં પણ આ શનવેદન જોવા મળે છે (ફકરો 18): “કચ્છની ખાર્ીમાાં 
માછીમારીની ક્ષમતા નોંિપાત્ર િોવા છતાાં, પ્રોજેક્ટના સ્ર્ળની સામેની બાજુએ રકનારાવિી તવસ્િારોમા ં કોઇ સ્ર્ાતનક 
માછીમારી પ્રવતૃત્ત ર્િી નર્ી જયા ં તવશાળ કાદવભરી જગ્યા છે. ર્ૌથી નજીકનો માછીમાર ર્મ દાય કોટર્ી ડિક બેન્ક પારે્ 

                                                                                                                                                               
37 ર્ીજીપીએલ ના પ્રશતશનશિ દ્વારા શનવેદન કે આઉટફ્લોની ડર્ઝાઇન પણૂડ થયા અગાઉ અને આરએમઇઆઇએ થયા અગાઉ પાણી 32 ડર્ગ્રી રે્ તાપમાને 
ડર્સ્ચાર્જ થિે. આરએમઇઆઇએ ્લાન્ટની અર્રો ચકાર્વાની અને દડરયાઈ વાતાવરણ પર થમડલ ડર્સ્ચાર્જ કરવાની કામગીરી િતી. પાણી િકીકતમાાં 
32 ડર્ગ્રી રે્થી વધ  તાપમાને ડર્સ્ચાર્જ થય ાં િત  ાં.  

38 ટીર્ીઇ કલ્ન્સ્લ્ટ્ટિંગ એલ્ન્જનીયર્ડ. 2006. ર્ામાજજક-આશથિક આકારણી અભ્યાર્ અિવેાલ. ભારત. ટેબલ નાંબર 11, પાન ાં 28. ભારત. 

39 ફૂટનોટ 40. પાન ાં 41.  
40 નવીનાળ ગામ રે્લાઇન એડરયા શવડટલાઇઝેિન એન્ટરપ્રાઇર્ બલશમટેર્ (રે્વ) દ્વારા ઝર્પી ર્ામાજજક-આશથિક આકારણી, અલ્ટ્રા મેગા પાવર પ્રોજેક્ટ, 
ઓક્ટોબર, 2007, પાના 25માાં માછીમારી પર શનભડર 20 ઘર ર્ાથેના ગામ તરીકે પણ દિાડવવામાાં આવ્ય ાં છે. 

41 નેિનલ ઇલ્ન્સ્ટટયટૂ ઓફ ઓર્નોગ્રાફી, 2007, ઝર્પી દડરયાઈ પયાડવરણીય આકલન, પાન ાં 100 

42 ર્ીજીપીએલ . 2007. પયાડવરણીય અર્ર આકારણી ર્ારાાંિ, ફકરો 48. ભારત 
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આવેલ છે જે પ્રોજેક્ટ શવસ્તારની બિાર આવેલ છે. …” (ભારપવૂડક). ર્ીઆરપી તે શનવેદન ર્ાથે ર્ાંમત થતી નથી કે પ્રોજેક્ટ 
શવસ્તારના આગળના તટીય પાણીમાાં કોઇ માછીમારી થતી નથી. એડીબીના સ્ટાફે ર્ીઆરપી ર્મક્ષ સ્પષ્ટતા કરી કે આ 
શનવેદન એટલા માટે કરાય ાં િત  ાં કારણ કે આરએમઈઆઈએ જણાવે છે કે ્લાન્ટની ર્ામે કોઇ મોટા પાયે વ્યાપારી માછીમારી 
પ્રવશૃત્ત થતી નથી. પરાંત   એડીબીનીશતઓ અને પ્રડિયા માત્ર મોટી કામગીરી પ્રત્યે લબક્ષત નથી. ટાટા મ ાંરા ્લાન્ટ ર્ામે 
માછીમારી કરતા લોકો મોટા ભાગે ગરીબ છે તેથી ગરીબ અને અર્િાય લોકોનો મત જાણવો જોઈએ જેમના માટે પ્રોજેક્ટની 
નકારાત્મક અર્ર ગાંભીર પરૂવાર થઇ િકે છે જેનાથી તેમની આજીશવકા અને માછીમારીને અર્ર થઇ િકે છે.  
 

48. 2009 સ િીમાાં ર્ીજીપીએલ એ ત્રગર્ી અને મોંર્વા ગામનો ર્ાંપકડ કરવાન ાં િરૂ કરી દીધ ાં જયારે બે ર્મ દાયોને લાગ્ય ાં 
કે આઉટફોલ ચેનલના બાાંિકામના કારણે તેઓ માછીમારીના કેટલાક સ્થળો સ િી જઈ િકતા ન િતા. િરૂઆતમાાં એક 
વાતચીત કોટર્ી બાંદરના લોકો ર્ાથે થઇ િતી જેમાાં ઇનટેક ચેનલ બાાંિવાના કારણે જેમને અર્ર થવાની છે તે માછીમારીના 
સ્થળો સ િી લોકો કઇ રીતે પિોંચિે તેની ચચાડ કરવામાાં આવી િતી. 2010 સ િીમાાં, ર્ીજીપીએલ મોવર્ા અને ત્રગર્ી ગામો 
ર્ાથે પદ્ધશતર્રની ર્લાિમર્લતોમાાં ર્ાંકળાયેલી િતી. ત્રગર્ી ગામ માટે ડિસ્ર્ાિારકો ર્ાથે વાતચીતની એક યોજના 
(એન્ગેજમેન્ટ ્લાન) લાગ  કરવામાાં આવી િતી. ત્યારથી એક શનયશમત અને ડિસ્રે્દારી આિાડરત એક પ્રડિયા પ્રસ્થાશપત 
કરવામાાં આવી છે જેને ગામના પ્રશતશનશિઓ દ્વારા અત્યાંત ર્ાંતોર્જનક ગણવામાાં આવે છે. ર્ીજીપીએલ એ બે ગામો માટે 
ઘણા ર્માજ રે્વા અને આજીશવકાને ર્િાય આપવાના કાયડિમો પણ િરૂ કયાડ છે અને તેને ટેકો આ્યો છે. ત્રગર્ી ગામે 
ર્ીઆરપી દ્વારા મ લાકાત લેવાયેલા લોકોએ તેમને મળેલી ર્િાયને બબરદાવી છે. એડીબી શમિન ડરપોટડ જણાવે છે કે ઓગસ્ટ 
2012થી એડીબીએ બે ગામોની મ લાકાત લીિી િતી અને શવચારશવમિડ પ્રડિયામાાં ઊંર્ો રર્ દિાડવ્યો િતો. 
 

49. ત્રગર્ી બાંદર ગામના લોકો ર્ાથે 2011માાં ર્ાંપકડ સ્થાશપત થયો અને શવચારશવમિડ પ્રડિયા વ્યવનસ્થત રીતે થતી ન 
િતી. ર્ીજીપીએલ  નો મત છે કે ત્રગર્ી બાંદરમાાં રિતેા લોકો આ પ્રોજેક્ટથી અર્રગ્રસ્ત નથી કારણ કે બાંદરના લોકો 
ડકનારાથી થોરે્ દૂર િોર્ી દ્વારા માછીમારી કરે છે. ર્ીજીપીએલ  દલીલ કરે છે કે આઉટફોલ ચેનલમાાં કરવામાાં આવતા થમડલ 
શનકાલથી ર્મ રમાાં 3 ડકમીથી 5 ડકમી દૂર કરવામાાં આવતી માછીમારી પ્રવશૃત્તને અર્ર નિીં થાય.43 ર્ીજીપીએલ  ને તેથી 
લાગ્ય ાં કે મોર્વા અને ત્રગર્ી ગામમાાં જે પદ્ધશતર્રની શવચારશવમિડ પ્રડિયા કરવામાાં આવી તેની જરૂર નથી. આ ઉપરાાંત, 
ર્ીજીપીએલ ને ત્રગર્ી બાંદર ર્ાથે શવચારશવમિડ િરૂ કરવાન ાં મ શ્કેલ લાગ્ય ાં. કારણ કે બાંદર એ ર્ત્તાવાર કાયમી રિઠેાણ ન 
િોવાથી ત્યાાં કોઇ પ્રશતશનશિ (ર્રપાંચ) નથી. ર્ીજીપીએલ  એવી દલીલ પણ કરે છે કે 2011માાં ફળદાયી િરૂઆત બાદ 
માર્ના આગેવાનોનો એક વગડ “પ્રડિયાને અર્ર પિોંચાર્વા લાગ્યો અને અન પાલન પરામિડક લોકપાલ ર્ીએઓપારે્ 
ગયો.”44 ર્ીજીપીએલ  એ ત્રગર્ી ગામમાાં અનેક ર્ીએર્આર પ્રવશૃત્ત િરૂ કરી, જેમ કે પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા કરવી, 
મોબાઇલ સ્વચ્છતા સ શવિા, અને મોબાઇલ આરોગ્ય એકમ દ્વારા પરૂી પાર્વામાાં આવતી રે્વાઓ.45 પરાંત   આ ર્ીએર્આર 

પ્રવશૃત્તઓ આવકાયડ િોવા છતાાં ર્ ાંભશવત અર્ર અંગે પદ્ધશતર્ર શવચારશવમિડ અને આકારણીની પરૂક ગણી ન િકાય. ત્રગર્ી 

                                                
43 એડીબી આ નસ્થશત ર્ાથે ર્િમત થાય છે. 23-27 ઓક્ટોબર 2014 શમિન માટે એક આંતડરક એડીબી દસ્તાવેજ જણાવે છેઃ “ત્રગર્ી બાંદર પર સ્થળાાંતર 
કરીને આવતા માછીમાર પડરવારોની ર્ાંખ્યામાાં વિારો થયો છે. આ માછીમારો ત્રગર્ી બાંદરથી આિરે 8 થી 25 ડકમી દૂર ઊંર્ા ર્મ રમાાં માછીમારી કરે 
છે. આ પ્રોજેક્ટના કારણે આ માછીમારો માટે માછલી પકર્વામાાં કોઇ અર્ર થવાની િક્યતા લાગતી નથી.…” 

44 ટાટા પાવર: ર્ીજીપીએલ  મ ાંરા, મ ાંરા ય એમપીપી: િારણાઓ અને વાસ્તશવકતા 
45 ર્ીજીપીએલ, ટાટા પાવર, મ ાંરા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પ્રોજેક્ટ શ દ્ધ અને વધ  િડરયાળા ભશવષ્ય તરફ.  
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બાંદર માટે કોઇ બેઝલાઇન રે્ટા એકત્ર કરવાની િરૂઆત છેક 2013માાં થઇ,46 જે ત્રગર્ી અને મોર્વા ગામો માટે 2011માાં 
કરવામાાં આવેલા ર્રવે કરતા ઘણી મોર્ી િતી.47  
 

50. ર્ીઆરપીને જણાય છે કે, ્લાન્ટના આગળના ભાગમાાં તટીય પાણીમાાં માછીમારી થઇ રિી છે અને પડરયોજનાથી 
માછીમારોને કદાચ અર્ર થિે તેવ ાં સ્વીકારવામાાં  એડીબી શનષ્ફળ ગઇ છે જે દિાડવે છે કે તેણે યોગ્ય ઘટતી કાયડવાિી િાથ 
િરી ન િતી. એર્ઇઆઇએમાાં તે શવસ્તારમાાં માછીમારી થતી નથી એવ ાં શનવેદન ર્ામાજજક-આશથિક આકલન અિવેાલ 
(2006)માાં આપવામાાં આવેલા શવશ્લેર્ણ તરફ બેધ્યાનપણ ાં સચૂવે છે. જોકે, એર્ઇઆઇએ ઇશ્ય ૂ થતા પિલેા પ્રોજેક્ટ 
ફાઇલમાાં ડટ્પણી દિાડવતી િતી કે માછીમારોની આજીશવકા પર થનારી અર્ર પ્રશતબબિંબબત થવી જરૂરી િતી.48 2007માાં 
એડીબી સ્ટાફે મોર્વા ગામની મ લાકાત લીિી પરાંત   ત્રગર્ી બાંદરના અનસ્તત્વની નોંિ ન લેવાઇ. આ ્લાન્ટ ર્મ ર ડકનારાથી 
એટલો નજીક આવેલો છે કે તે ર્વાલો પેદા કરે છે કે આ ચોક્કર્ શવસ્તારમાાં માછીમારી િા માટે નથી થતી. પયાડવરણીય 
અને ર્ામાજજકઆશથિક અિવેાલોની વધ  બારીકાઇથી ચકાર્ણી અને ર્મીક્ષકની ડટ્પણીની આકારણીથી ્લાન્ટની િદમાાં 
માછીમારીની િાજરી શવિે અને ્લાન્ટથી તેમને થનારી ર્ાંભશવત અર્ર શવિે જાણી િકાત. ત્રગર્ી બાંદરને શવચારશવમિડ 
પ્રડિયામાાંથી બાકાત રાખવામાાં આવ્ય ાં તે ગાંભીર બાબત છે, કારણ કે આ બાંદરમાાં રિતેા લોકો દારૂણ ગરીબીમાાં જીવે છે અને 
બહ  નબળા છે. પયાડવરણીય આકારણી માગડદશિિકા (2003) ડિસ્ર્ાિારકો ર્ાથે શવચારશવમિડમાાં ર્ૌથી નબળા જૂથને 
ર્માવવા કિ ેછે. આ ડકસ્ર્ામાાં આ ર્ૌથી નબળા જૂથોને શનણડય લેવાની પ્રડિયામાાંથી બાકાત રાખવામાાં આવ્યા િતા. 
 

51. તારણો.ઓછામાાં ઓછા બે શવસ્તતૃ શવચારશવમિડ જરૂરી છે એવી ર્ીજીપીએલ ને ર્લાિ ન આપીને એડીબી પણૂડ 
ચકાર્ણી કરવામાાં શનષ્ફળ રિી.  એડીબી એ ર્ીજીપીએલ ને પ્રોજેક્ટ અર્રગ્રસ્ત લોકો પ્રોજેક્ટની ડર્ઝાઇનમાાં ઇનપ ટ આપી 
િકે તે માટે તેમને પયાડવરણીય અર્રની માડિતી વિેંચવાની જરૂડરયાતની ર્લાિ ન આપી.  એડીબી એ પયાડવરણીય નીશત 
િઠેળ ડિસ્ર્ાિારકો ર્ાથે વાતચીત કઇ રીતે કરવી અને તેના લક્ષ્યાાંક શવિે ર્ીજીપીએલ ને માગડદિડન ન આ્ય ાં.  એડીબી એ 
ર્ીજીપીએલ ને એ બાબતે માગડદિડન ન આ્ય ાં કે “પ્રોજેક્ટથી અર્રગ્રસ્ત લોકો” કોને ગણવા.  એડીબી એ ર્ીજીપીએલ ને એ 
ર્લાિ ન આપી કે ડ્રાફ્ટ એમઇઆઇએ ના તારણો આઉટફોલ ચેનલના સ્થળાાંતરથી અર્ર પામેલા લોકો ર્ાથે વિેંચવાની 
અને શવચારશવમિડ કરવાની જરૂર િતી. એડીબી એ તેની રે્ફગાર્ડ ર્મીક્ષામાાં ર્ાંપણૂડપણે બધ ાં ધ્યાન લાગ  પર્તા પ નઃવર્વાટ 
અને મળૂભતૂ લોકોની નીશતઓ પર કેન્રીત કય ાં િત  ાં અને પયાડવરણીય, ર્ામાજજક અને જાિરે ડર્સ્ક્લોઝર રે્ફગાર્ડ અને 
નીશતઓને લાગ  કરી ન િતી. ર્ીઆરપી ને એ બાબતન ાં ર્ ાંતોર્જનક કારણ અપાય ાં ન િત  ાં કે માછીમારોને ર્ાંભશવત 
અર્રગ્રસ્ત લોકોન ાં જૂથ ગણવામાાં એડીબી િા માટે શનષ્ફળ રિી. ર્ીઆરપી  એવો મત િરાવે છે કે સ્થળ પર વિારે ર્ાંપકડ 
રાખવાથી અને ર્મ રી પયાડવરણીય આકારણીની ર્મીક્ષા દ્વારા  એડીબી  સ્ટાફે એ બાબત ર્મજવી જોઈતી િતી કે ્લાન્ટની 
આગળના ર્મ રડકનારે માછીમારી થતી િતી અને પ્રોજેક્ટના કારણે માછીમારી કરતા આ લોકોને ર્ાંભશવત અર્ર થવાની 
િક્યતા િતી. ર્ીઆરપી  એવો મત િરાવે છે કે અપરૂતો શવચારશવમિડ અને માછીમારોને અર્રગ્રસ્ત લોકો તરીકે ન 
સ્વીકારવાના કારણે ર્ીધ ાં અને વાસ્તશવક ન કર્ાન થય ાં. ર્ીઆરપી  એર્ઇઆઇએ માાં એવા શનવેદન ર્ાથે અર્િમત છે કે 

                                                
46 ર્ીજીપીએલ  પ્રોજેક્ટની વર્ાિત, જીવન પર અર્ર અને ત્રાગર્ી બાંદર ખાતે માછીમારોની આજીશવકા પર અર્ર. 
47 કોસ્ટલ ગ જરાત પાવર બલશમટેર્. 2011. સ્ટેકિોલ્ટ્ર્ર એન્ગેજમેન્ટ એન્ર્ બેશનડફટ િેડરિંગ, ઇન્ટરેન્ક્ટવ કમાડ ઇન્ન્ર્યા, અને શર્ચ્ય એિન એનાબલશર્ર્ એન્ર્ 
પાડટિશર્પેટરી નીડ્ર્ એર્ેર્મેન્ટ ઓફ મોર્વા શવલેજ, માાંર્વી બ્લોક, કચ્છ ડર્સ્રીક્ટ, ટાટા પાવર બલશમટેર્ ગ જરાતને નવેમ્પબર 2011માાં ર્ોંપાયેલ. 

48 માછીમારીના પાર્ા અંગે ડટ્પણી 3 ડર્રે્મ્પબર, 2007ના “ઇન્ફોમેિન ડરક્વાયર્ડ ફોર ર્ોશિયલ રે્ફગાર્ડ ર્ય  ડર્બલજન્ર્ ડરપોટડ”માાં ર્ામેલ કરવામાાં આવી 
િતી. તે દિાડવે છેકે મોટા પ્રમાણમાાં માછીમારી કરતો ર્મ દાય અનસ્તત્વ િરાવે છે, ્લાન્ટ ર્ાઇટ બાંિ થવાના કારણે માછીમારોને એક્રે્ર્માાં જે શનયાંત્રણો 
ર્િન કરવા પર્ે છે તેના તરફ ધ્યાન દોરે છે અને અર્ર ઘટાર્વાના પગલાાં લેવા માટે જણાવે છે.   
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રાષ્રીય અને એડીબી નીશતઓ ર્ાથે ર્ાતત્ય િોય તે રીતે શવસ્તતૃ જાિરે શવચારશવમિડ કરવામાાં આવ્યો િતો.49 ર્ીઆરપી ને 
જાણવા મળે છે કે  એડીબી સ્ટાફે પયાડવરણ નીશત (2002)ના ઓએમ  રે્ક્િન L3/BP, ઓએમ  રે્ક્િન F1/OP અને ફકરા 
63ન ાં પાલન કય ાં ન િત  ાં. 
  

B. માછીમારોની આજીશવકાન ાં ન  કર્ાન 

 

52. ફરરયાદીઓની દલીલ.ફડરયાદીઓની દલીલ છે કે માછીમારોની આજીશવકાને નોંિપાત્ર અને ભરપાઇ ન થઇ િકે 
તેવ ાં ન  કર્ાન થય ાં છે. તેઓ કિ ે છે કે “ચેર અને િીકનો નાિ થવાથી આ શવસ્તારમાાં માછલીની ર્ાંખ્યા ઘટી ગઇ જેથી 
માછીમાર ર્મ દાયો તીવ્ર ર્ામાજજક અને આશથિક મ શ્કેલીમાાં મકૂાઇ ગયા.”માછલીઓની ર્ાંખ્યા ઘટવા માટે નીચેના ર્ાંભશવત 
કારણો આપવામાાં આવ્યા છેઃ 
 

(i) કોટર્ી અને મોર્વા ખાર્ીઓમાાં ખાર્ીઓ અને ચેરના વકૃ્ષન ાં શનકાંદન 

(ii) આઉટફોલ ચેનલ દ્વારા છોર્વામાાં આવતા ્લાન્ટના પાણીના કારણે થમડલ પ્રદૂર્ણ, 
(iii) ગરમ પાણીના ડર્ઓનક્ર્જજનેિન; 

(iv) પાંપ કરવામાાં આવેલા ઇનટેક પાણીના કારણે મોટી ર્ાંખ્યામાાં માછલીના ઇંર્ાાંનો નાિ; 

(v) છોર્વામાાં આવેલા પાણીમાાં ર્ ાંભશવત રાર્ાયબણક પ્રદૂર્ણ, અને 

(vi) ડર્રે્લાઇનેિન ્લાન્ટમાાંથી છોર્વામાાં આવત ાં ભારે ખારાિ િરાવત ાં બ્રાઇન.  
 

1. આઉટફોલ ચેનલમાાંથી શનકાલ કરાતા પાણીથી કોલર્ીન ાં પ્રદૂર્ણ 

 

53. ફરરયાદીની દલીલ.ફડરયાદીનો આરોપ છે કે પાવર ્લાન્ટન ાં થમડલ પ્રદૂર્ણ– આઉટફોલ ચેનલમાાંથી આવત ાં ગરમ 
પાણી– માછલીઓની ર્ાંખ્યા ઘટવા માટે મ ખ્ય કારણ છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
49 ર્ીજીપીએલ. 2007. ર્મરી એન્વાયનડમેન્ટલ ઇમ્પપેક્ટ એરે્ર્મેન્ટ, પેરા 122. ભારત. 
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સબંતંિિ એડીબી સરં્ાલકીય નીતિઓ અને પ્રરક્રયાઓ 

 

પયાચવરણ નીતિ (2002) પેરા.62: “એડીબીપ્રોજેક્ટ માટે યોગ્ય પયાડવરણીય િોરણો નક્કી કરવામાાં એડીબીશવશ્વ બેન્કની 
પોલ્ટ્ય િન શપ્રવેન્િન એન્ર્ એબેટમેન્ટ િને્ર્બકૂમાાં નક્કી કરવામાાં આવેલ િોરણો અને વલણન ાં પાલન કરિે. જોકે, …, 

કોઇ પણ વ્યનક્તગત પ્રોજેક્ટ માટે પયાડવરણીય આકારણીમાાં વૈકલ્લ્ટ્પક ઉત્ર્ર્જન સ્તર અને પ્રદૂર્ણના વલણ લાગ  કરવા 
માટે જણાવી િકાય છે. યોગ્ય િોરણો અને ઉત્ર્ર્જનના સ્તરને નક્કી કરવામાાં રાષ્રીય કાયદા તથા સ્થાશનક પડરનસ્થશત 
પ્રશતબબિંબબત કરવા માટે આ લવબચકતા આવશ્યક છે. આવા તમામ ડકસ્ર્ામાાં પયાડવરણીય આકારણી અિવેાલ ચોક્કર્ 
પ્રોજેક્ટ અથવા સ્થળ માટે પર્ાંદ કરવામાાં આવેલા સ્તર અંગે કારણો પરૂા પાર્િે.” 
 

ઓએમ સેક્શન F1/OP, ફકરા.4: “…પયાડવરણીય આકારણી કરવામાાં મિત્ત્વની બાબતોમાાં શવકલ્ટ્પોની તપાર્, પ્રત્યક્ષ 
અને ર્ાંચયી અર્ર ર્ડિત ર્ાંભશવત પયાડવરણીય અર્રને ઓળખવી, અને તેના મિત્ત્વની આકારણી કરવી, 
પયાડવરણીય િોરણો િાાંર્લ કરવા, ઓછા ખચે સ િારો કરવો, યોગ્ય પયાડવરણીય મેનેજમેન્ટ ્લાન શવકર્ાવવો, અને 
દેખરેખની જરૂડરયાતો.... અને પડરણામોના યોગ્ય ડરપોડટિંગનો ર્માવેિ થાય છે.” 
 

ફકરા.5: “…એડીબીપયાડવરણીય આકારણી અિવેાલની ર્મીક્ષા કરે છે જેથી એ સ શનશિત થાય કે તે એડીબીની 
જરૂડરયાતન ાં પાલન કરે છે અને પ્રોજેક્ટની પ્રડિયા અને અમલીકરણનો નક્કર આિાર પરૂો પારે્ છે. એડીબીપયાડવરણીય 
અર્ર ઘટાર્વાના ર્િમત થયેલા પગલાાંને ઋણિારક દ્વારા લાગ  કરવામાાં આવે તેના પર દેખરેખ રાખે છે.….” 

 

પીપીએએર્ કલમનુ ંતશષચક “પ્રવાહી કર્રો”, “ર્મચલ પાવર:નવા પ્લાન્દ્ટ માટે માગચદતશિકા (પાના. 419): “કોષ્ટક 1 (લાગ  
પર્તા માપદાંર્ માટે)માાં આપેલ ઉત્ર્ર્જનન ાં પ્રમાણ ર્ાયલ્ટ્ય િન વગર દૈશનક રીતે મેળવવાન ાં રિિેે.” કોષ્ટક 1 શનિાડડરત 
કરે છે કે પ્રદૂશર્ત પ્રવાિી માટે તાપમાનમાાં વિારો 3°Cથી વિારે િોવો ન જોઈએ. 

 
 

54. ર્મ રન ાં પાણી એક ઇનટેક ચેનલ દ્વારા ્લાન્ટમાાં લાવવામાાં આવે છે અને પ્રાથશમક રીતે ્લાન્ટને ઠાંડ ાં રાખવા 
વપરાય છે. ત્યાર બાદ પાણીને આઉટફોલ ચેનલ દ્વારા ફરી ર્મ રમાાં છોર્વામાાં આવે છે. આઉટફોલ ચેનલ એવી રીતે 
ડર્ઝાઇન કરવામાાં આવી છે જેથી છોર્વામાાં આવતા પાણીન ાં તાપમાન ડર્સ્ચાર્જ બાંિમાાં બાહ્ પાણીના તાપમાન કરતા 
7°Cથી વિારે ન િોય. શનકાલ કરવામાાં આવત ાં પાણી બાંિમાાં જાય છે ત્યારે તે આર્પાર્ની િવા ર્ાથે શમશ્ર થાય છે જેથી 
ર્મ રના પયાડવરણમાાં પ્રવેિતા પિલેા તેના તાપમાનમાાં વધ  ઘટાર્ો થાય છે. ભારે ભરતી િોય ત્યારે ભરતીના પાણી 
ડર્સ્ચાર્જ બાંિ સ િી પિોંચી જાય છે. આ પડરનસ્થશતમાાં શનકાલ કરવામાાં આવેલ ાં પાણી ર્મ રના પયાડવરણ ર્ાથે ભળવાન ાં િરૂ 
થાય છે. નીચી ભરતી િોય ત્યારે વધ  નીચી જગ્યાએ ર્મ રના પયાડવરણ ર્ાથે ડર્સ્ચાર્જ પાણી ભળવા લાગે છે. તેથી ઊંચી 
ભરતી િોય કે નીચી ભરતી િોય ત્યારે ર્મ રી પયાડવરણ પર તેની અર્ર અલગ અલગ થાય છે કારણ કે શમશ્ર કરનારા ઝોન 
ભરતી પ્રમાણે અલગ િિે. એચઆર વેબલિંગ્ટન દ્વારા કરવામાાં આવેલો એક અભ્યાર્ (ર્્ટેમ્પબર 2009) નીચેના તારણો કાઢે 
છેઃ 
 

 ભારે ભરતી વખતે થમડલ તત્વો ડર્સ્ચાર્જ બાંિ પારે્ ડકનારાની નજીક એકત્ર થાય છે. નીચી ભરતી િોય 
ત્યારે આઉટફોલ ચેનલમાાં ગરમ પાણી કચ્છના અખાત તરફ ખ લ્ટ્લા ર્મ ર તરફ જાય છે. 
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 ડર્સ્ચાર્જ બાંિમાાંથી પાણી છોર્યા બાદ વિારાન ાં તાપમાન ઘટીને 3°C અને 0.25°C થવા માટે લાગતો 
ર્મય (જયારે વાતાવરણ કરતા 7°C ઊંચા તાપમાને પાણીનો શનકાલ કરાતો િોય) લગભગ 3 ડકમીથી 5 

ડકમી છે. 
 

55. આઉટફોલ ચેનલ પારે્ પ્રભાવિાળી ભરતીનો પ્રવાિ પવૂડ-પશિમ ડદિામાાં િોય છે. મોરે્બલિંગમાાં પવૂડ-પશિમ ભરતીના 
પ્રવાિના આિારે અને આઉટવર્ડ ફ્લો (દબક્ષણ-પશિમ) ત્રણ મિત્ત્વની નસ્થશતઓ પણ ઓળખવામાાં આવી છેઃ 

 

 ભરતીન ાં પ્રમાણ ઊંચ ાં િોય ત્યારે ભરતીના બળો ત્રગર્ી બાંદર પારે્ ડકનારાવતી પાણીની પવૂડ ડદિામાાં તેને 
િકેલે છે. (આઉટફોલ ચેનલથી ઇનટેક ચેનલ તરફ). 

 ભરતીના પ્રવાિની ગશત નબળી િોય ત્યારે આઉટફોલ ચેનલમાાંથી બાહ્ પ્રવાિ ર્ૌથી વિારે પ્રભાવિાળી 
િોય છે અને દબક્ષણ-પશિમ ડદિામાાં પ્રવાિ પેદા કરે છે. તેનાથી થમડલ શનકાલની ડદિા બદલે છે અને આ 
નસ્થશતમાાં કચ્છના અખાત અને મોર્વા ર્મ રડકનારા તરફના ખ લ્ટ્લા ર્મ રમાાં પલ્ટ્ટાય છે. 
 

આકૃશિ 3: ્લાન્ટમાાંથી પાણીને ર્મ ર તરફ લઇ જતી આઉટફોલ ચેનલ  
 
 

 
 
 

56. ર્ીજીપીએલ એ આઉટફોલ ચેનલમાાં ર્તત તાપમાનની નોંિ લેવા માટે અને માપન કરવાની કામગીરી કરી છે જે 
ડર્સ્ચાર્જ બાંિથી 3,650 મીટર દૂરના સ્થળે કરવામાાં આવે છે. ર્ીજીપીએલ  દ્વારા પરૂી પાર્વામાાં આવેલી શવગત દિાડવે છે કે 
આ સ્થળ અને કન્રે્ન્ર્રના ઇનટેક વચ્ચે માપવામાાં આવતા તાપમાનનો તફાવત 7 °C કરતા નીચો રિ ે છે. ર્રેરાિ 



29 
 

તાપમાન તફાવત 5.2°C િત ાં અને મિત્તમ 6.5°C સ િી પિોંચ્ય ાં િત  ાં. પાણી ડર્સ્ચાર્જ બાંિમાાં પિોંચે ત્યાાં સ  િીમાાં તાપમાનમાાં 
વધ  ઘટાર્ો થાય છે કારણ કે 3650 મીટરના અંતરે િીટ રેડર્યેિન ર્જાડય છે. જોકે, ડર્સ્ચાર્જ બાંિથી એકદમ પિલેા 
આઉટફોલ ચેનલમાાં તાપમાન માપવા માટે કોઈ પ્રણાલી નથી જે દિાડવી િકે કે તાપમાનમાાં કેટલો ઘટાર્ો થયો છે. 
મેન્ય અલ રીતે ઇનટેક પારે્ અને આઉટફોલ ચેનલના ડર્સ્ચાર્જ બાંિ પારે્ ર્મયાાંતરે તાપમાન માપવામાાં આવે છે. 
ર્ીજીપીએલ  દ્વારા ર્ીઆરપી ને અપાયેલો રે્ટા દિાડવે છે કે ડર્સ્ચાર્જ બાંિ પર આર્પાર્ના સ્તરથી ઊંચા તાપમાનન ાં 
પ્રમાણ 4°C અને 5°C વચ્ચે િોય છે. તેથી એવી િારણા કરી િકાય કે ર્ીજીપીએલ  એમઓઇએફ (MoEF-કેન્રીય 
પયાડવરણ અને વન માંત્રાલય) દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવેલા માપદાંર્ન ાં પાલન કરે છે, પરાંત   પીપીએએચ ના પાણીના 
તાપમાનના 3°Cના િોરણન ાં પાલન કરત  ાં નથી.  
 

57. ડર્રે્મ્પબર 2013માાં મોરે્લ કન્ફોશમિટી અભ્યાર્ િાથ િરવામાાં આવ્યો િતો અને 2014માાં જારી કરવામાાં આવ્યો િતો.50 

આ અભ્યાર્ ર્ીઆરપીને તેના અભ્યાર્ દરશમયાન ઉપલબ્િ કરાવવામાાં આવ્યો નથી.  આ અભ્યાર્નો મેનેજમેન્ટ દ્વારા 
ડ્રાફ્ટ અિવેાલ પર ડટ્પણીઓમાાં ઉલ્ટ્લેખ કરવામાાં આવેલો છે. ર્ામાન્ય ર્ાંજોગોમાાં ડ્રાફ્ટ અિવેાલ પણૂડ થઇ ગયા બાદ જમા 
કરાવેલા દસ્તાવેજો અથવા ઉલ્ટ્લેખ કરાયેલા દસ્તાવેજોને ગણનામાાં લેવામાાં આવતા નથી. ર્ીઆરપીએ છૂટ લેવાન ાં નક્કી 
કય ાં અને ડ્રાફ્ટ અિવેાલ પણૂડ થયા બાદ પણ મોરે્લ કન્ફોશમિટી અભ્યાર્ના દસ્તાવેજોની ર્મીક્ષા કરી છે. ર્ીજીપીએલ અને 
મેનેજમેન્ટની દલીલ છે કે આ અભ્યાર્ દિાડવે છે કે, ચેનલના મ ખથી 500 મીટરના અંતરની અંદર લગભગ પડરવેિી 
નસ્થશતઓ જળવાઈ રિી િતી. ર્ીઆરપી આ શનવેદન ર્ાથે અર્ાંમત થાય છે કારણ કે તે એક ચોક્કર્ માપને આિારે ર્ામાન્ય 
તારણ બાાંિે છે. મોરે્લ તે દિાડવત  ાં નથી કે ચેનલના મ ખથી 500 મીટર અંતરની અંદર પડરવેિી તાપમાન એકર્માન 
મેળવી િકાય ાં છે. ઊંચા તાપમાનને ફેલાવો ચેનલના મ ખથી દૂર ડદિાના ર્ાંદભડમાાં એકર્માન નથી કે ર્મયના ર્ાંદભડમાાં 
નસ્થર નથી. ઊંચા તાપમાનનો ફેલાવો ભરતી-ઓટ, પવન અને મોજાની નસ્થશતઓ પર આિાર રાખે છે. અલબત્ત, શવશવિ 
પડરનસ્થશતઓ માટે એચઆર વોબલિંગફોર્ડ  (2009)ની વ્યાપક મોરે્લ િારણાઓ51 સચૂવે છે કે, પવૂડ (ઇનટેક તરફ), પશિમ 
(નાની િીક તરફ જે ઓટ દરશમયાન શનતરે છે) અને મોઢવાની તટીયરેખા દબક્ષણપશિમ તરફ ઊંચા તાપમાનનો ફેલાવો વધ  
છે. વધ માાં એનઆઇઓના આંકર્ા ચેનલના મ ખથી મોઢવા તટીય રેખા તરફ 4 અથવા 5 ડકલોમીટર દૂર તાપમાન 28°C 

અને 27°C િત  ાં. આ તાપમાન 26°Cના િારણા કરાયેલા પડરવેિી તાપમાન કરતા ઊંચા છે.52 તદટ ઉપરાાંત, ઊંચા તાપમાનને 
કારણે અર્રગ્રસ્ત શવસ્તારના અથડઘટનમાાં તમારે ડર્ર્ચાર્જ ચેનલના મ ખથી નિીં પરાંત   ક્યા શવસ્તારમાાંથી શમશ્રણ િરૂ થાય 
છે (ભરતી વખતે ડર્ર્ચાર્જ વીયરના તબળયે) તે શવસ્તાર પર ભાર મકૂવો જોઇએ. ડર્ર્ચાર્જ ચેનલન ાં મ ખ ડર્ર્ચાર્જ વીયરના 
ર્ાઉનસ્રીમમાાં પ્રારાંબભક શમશ્રણ ઝોનથી લગભગ 3000 મીટરના અંદરે આવેલ ાં છે. દ ભાડગ્યવિ, મોરે્લ પવૂડ-પશિમ ડદિામાાં 
આઉટફોલ ચેનલને ર્માાંતર થમડલ ્લમના ફેલાવાન ાં આકલન કરતો નથી કે જયાાં ત્રગર્ી બાંદર આવેલ ાં છે. મોરે્લ કન્ફોશમિટી 
અભ્યાર્ના મોશનટડરિંગ પડરણામોને આિારે તમે તારણ બાાંિી િકો કે, ત્રગર્ી અખાતનો ડિસ્ર્ો કે જે ઊંચ ાં તાપમાન અન ભવે 
છે તે બબનનોંિપાત્ર નથી. વધ માાં, ચોક્કર્ નસ્થશતઓ િઠેળ, મોઢવા તટીય રેખાને ર્માાંતર નોંિપાત્ર અંતરમાાં ઊંચા 

                                                
50 નેિનલ ઇલ્ન્સ્ટટયટૂ ઓફ ઓર્નોગ્રાફી, મોરે્લ કન્ફોશમિટી અભ્યાર્ અને ર્ીજીપીએલ દ્વારા મ ન્રાના તટીય પાણીમાાં છોર્ાતા કન્રે્ન્ર્ર કૂબલિંગ વોટરન ાં 

મોશનટડરિંગ, પ્રાયોજક ર્ીજીપીએલ, ર્્ટેમ્પબર 2014 

51  એચઆર વોબલિંગફોર્ડ, કોસ્ટલ ગ જરાત પાવર બલશમટેર્ ય એમપીપી, મ ન્રા િાઇડ્રોબલક ડર્ઝાઇન એન્ર્ મોરે્બલિંગ સ્ટર્ીઝ, ડરપોટડ ઇએફ 6138, ર્્ટેમ્પબર 

2009 
52  જ ઓ પાદનોઁિ 56 આકૃશત. 4.2.14 પાન ાં 209/228 
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તાપમાનનો ફેલાવો છે. મોરે્લ તે દિાડવત  ાં નથી કે દડરયામાાં 5 ડકમીથી 8 ડકમી અંદરનો શવસ્તાર કે જયાાં ત્રગર્ી બાંદરના 
લોકો િોર્ીથી માછીમારી કરે છે તે ઊંચા તાપમાનથી મ ક્ત છે કે નિીં. 
 

58. ર્મીક્ષા કરવામાાં આવેલા દસ્તાવેજોના આિારે એવા કોઇ પરૂાવા નથી મળતા કે એડીબીના સ્ટાફે આઉટફોલ ચેનલ 
બાાંિવામાાં આવી તે પિલેા ર્ીજીપીએલ  ર્ાથે 2007 અથવા 2008માાં પીપીએએચ જરૂડરયાતો શવિે ચચાડ કરી િોય. 
પયાડવરણીય આકારણી અને એર્ઇઆઇએ માાં અથવા બે ર્મ રી અર્ર આકારણી (આરએમઇઆઇએ  અને એમઇઆઇએ)માાં 
પીપીએએચ િોરણોનો ઉલ્ટ્લેખ થયો નથી. આ માપદાંર્ મ જબ પાણી દડરયામાાં ભળ્યા બાદ તેન ાં તાપમાપ પડરવેિી જળ 
તાપમાનથી 3°C વિારાની અંદર રિવે  ાં જોઇએ તે િકીકત પર ચચાડ થઇ નથી. તમે દલીલ કરી િકો કે એડીબીએ 
પડરયોજનામાાં ર્ડિય ર્ામેલગીરી દિાડવી તે પિલેા જ ર્ીઇઆઇએ અને આરએમઇઆઇએ પણૂડ કરી દેવાયા િતા.53 પરાંત   
એડીબીની વેબર્ાઇટ પર એર્ઇઆઇએ છેક 4 ડર્રે્મ્પબર 2007 ના રોજ મકૂવામાાં આવ્યો િતો અને પ્રોજેક્ટનો રેકોર્ડ દિાડવે છે 
કે તે એડીબીની બહ  મિત્ત્વની ભાગીદારી ર્ાથે કરવામાાં આવ્યો િતો. એડીબીની ર્ામેલગીરી િોવા છતાાં એર્ઇઆઇએ માાં 
ના પીપીએએચ િોરણનો ઉલ્ટ્લેખ કરવામાાં આવ્યો નથી.54 એર્ઇઆઇએ એ તેના કોષ્ટક 12માાં માત્ર ભારતીય માપદાંર્ો 
દિાડવ્યા છે.55 2009માાં કરવામાાં આવેલા એમઇઆઇએ માાં પીપીએએચ  િોરણોનો ઉલ્ટ્લેખ કરવામાાં આવ્યો નથી. ર્ીઆરપી 
ના મતે પીપીએએચ  િોરણોનો ઉલ્ટ્લેખ કરવો જરૂરી છે. 
 
 

આકૃશત 4: આઉટફ્લો ડર્સ્ચાજજ િંગમાાંથી નીકળત ાં નીકળત ાં હ ાંફાળાં પાણી ર્મ રના પાણીમાાં ભળે છે. 

 
 

59. જો એડીબીનો એવો મત િતો કે પીપીએએચના માપદાંર્ો લાગ  ના પર્વા જોઇએ તો પયાડવરણ નીશત (2002)નો 
ફકરો 62, જો બચાવ આપવામાાં આવે તો, અલગ માપદાંર્ અમલી બનાવવાની છૂટ આપે છે. કોઇ પણ દસ્તાવેજમાાં એ 

                                                
53  ર્ીઇઆઇએ અને આરએમઇઆઇએ ઑગસ્ટ 2007માાં જારી કરાયા િતા. ર્ીઆરપીને ઉપલબ્િ પ્રથમ પડરયોજના પત્રવ્યવિાર જ લાઈ 2007 માટે છે. 
54 ર્મીક્ષા કરવામાાં આવેલા પ્રોજેક્ટના દસ્તાવેજ દિાડવે છે કે એર્ઈઆઈએના ર્મીક્ષકો એ િકીકત તરફ ધ્યાન દોરે છે કે એર્ઇઆઇએ  માત્ર ભારતીય 
િોરણોન ાં પ્રશતશનશિત્વ કરે છે, એડીબી િોરણો નિીં અને પીપીએએચ  િોરણો વિારે કર્ક િોય છે. પરાંત   એર્ઇઆઇએ ની ર્મીક્ષા બેઠકમાાં લેબખત 
ડટ્પણી ધ્યાને લેવામાાં આવી ન િતી. 

55 ર્ીજીપીએલ. 2007. ર્મરી એન્વાયનડમેન્ટલ ઇમ્પપેક્ટ એરે્ર્મેન્ટ. પેરા. 22 કોષ્ટક 12. ભારત. 
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બાબતની નોંિ લેવામાાં આવી નથી કે પીપીએએચ  માટે અલગ િોરણની જરૂર છે, તેથી કોઇ પણ દસ્તાવેજ પીપીએએચ  
િોરણોથી અલગ જવા માટેન ાં ન્યાયોબચત કારણ આપતા નથી. 
 

60. આમ છતાાં ર્ીઆરપી માાં એ તપાર્ કરવામાાં આવી િતી કે શ ાં એવ ાં ન્યાયોબચત કારણ આપી િકાય તેમ િત  ાં કે નિીં 
કે આઉટફોલ ચેનલમાાંથી ડર્સ્ચાર્જ તાપમાન 3°C પીપીએએચ િોરણ કરતા વિારે ઊંચ ાં િોઇ િકે છે. શ ાં પીપીએએચ  
િોરણથી ચબલત થવા માટે કારણ ન આપવ ાં એ માત્ર એક વિીવટી ઉપેક્ષા િતી અને શ ાં આ િોરણો પીપીએએચ  
તાપમાનના િોરણોન ાં અન પાલન ન કરવા માટે ન્યાયોબચત કારણ િોઈ િકે? એવી દલીલ થઈ િકે છે કે જો દડરયાઇ 
પયાડવરણ પર જો કોઇ નકારાત્મક અર્રની િારણા ન િોય તો પીપીએચમાાં શનિાડડરત કરાયેલા અલગ માપદાંર્ અપનાવી 
િકાય છે. ર્મ રી અર્ર આકારણી આરએમઈઆઈએ અને એમઈઆઈએ દલીલ કરે છે કે આઉટફોલ ચેનલના શનમાડણ વખતે 
ર્મ રી પયાડવરણ પર અર્ર પર્િે, જોકે આ અર્ર એકદમ કામચલાઉ િિે.56 આરએમઇઆઇએ અને એમઇઆઇએ કિ ેછે કે, 
એકવખત ્લાન્ટ કાયડરત થયા બાદ આઉટફોલ ચેનલમાાંથી પડરવેિી તાપમાન કરતા 7°C ઊંચા તાપમાને પાણીના 
શનકાલની દડરયાઈ પયાડવરણ પર નોંિપાત્ર અર્ર નિીં પરે્ કારણકે ઇન્ટરટાઇર્લ ઝોનમાાં તાપમાન અને ખારાિમાાં વિઘટ 
પિલેેથી જોવા મળે છેઃ 

 
 

જોકે, ડર્સ્ચાર્જ ચેનલ અને તેની એકદમ નજીક આવેલા મયાડડદત શવસ્તારમાાં તાપમાન આર્પાર્ના તાપમાન 
કરતા 4-5°C વિારે િિે. આ વિારો જીવસનૃ્ષ્ટ માટે કદાચ જીવલેણ ન િોય, પરાંત   પ્રશતકારાત્મક જીવસનૃ્ષ્ટના 
ફેલાવાના કારણે ર્જીવસનૃ્ષ્ટના ર્મ દાયમાાં ફેરફાર થઇ િકે છે. આંતડરક ભરતી િરાવતા શવસ્તારમાાં જોકે ર્ામાન્ય 
ર્ાંજોગોમાાં પણ આવ ાં તાપમાન અને આટલી ખારાિ જોવા મળતી િોય છે.57 

 

61. આ શનવેદનોન ાં કાળજીપવૂડકન ાં મલૂ્ટ્યાાંકન જરૂરી છે. ર્ીઆરપીનો મત છે કે, આરએમઇઆઇએ અને એમઇઆઇએ 
કઇંક અંિે અપણૂડ બચત્ર રજૂ કરે છે. આ અિવેાલમાાં એકાંદરે અપણૂડ બચત્ર રજૂ કરવામાાં આવ્ય ાં છે. આ અિવેાલોમાાં એક રેન્ર્ 
શવશ્લેર્ણનો ર્માવેિ કરાયો નથી. ડફલ્ટ્ર્ તપાર્ માત્ર એક જ શર્ઝનમાાં કરવામાાં આવી િતી, ચોમાર્ા પછીની શર્ઝનમાાં. 
અન્ય શર્ઝનના રે્ટા માટે અદાણી ્લાન્ટ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા અિવેાલમાાંથી માડિતી મેળવવામાાં આવી િતી. કેટલાક સ્થળો 
માટે ઇકોલોજીકલ માપદાંર્ના વાશર્િક રેન્ર્ આપવામાાં આવ્યા છે, પરાંત   તેમાાં પ્રોજેક્ટના કારણે ર્ૌથી વધ  અર્ર પામેલી ડિક 
મોર્વા ડિકનો ર્માવેિ કરાયો નથી. માછીમારીની િક્યતાનો અંદાજ કાઢવા માટે મત્સ્યોધ્યોગ કશમિનરની કચેરી, ગ જરાત 
(જામનગર અને કચ્છ જજલ્ટ્લો)ના માછીમારી ઉત્પાદનના આંકર્ાનો ઉપયોગ કરાયો િતો. કોઇ ચોક્કર્ સ્થળના આંકર્ા તેમાાં 
ર્ામેલ કરવામાાં આવ્યા ન િતા. ર્ૌથી વિારે ર્ાંવેદનિીલ ડિક માટેના પડરનસ્થશતશવર્યક રે્ટા ર્ામેલ નથી. ખાર્ કરીને 
મોર્વા અને કોટર્ી ડિકના આંકર્ા ર્ામેલ કરાયા નથી. પ્રોજેક્ટ નજીકના માછીમારી કરતા ગામર્ામાાં કેટલી માછલી પકર્ાય 
છે તેના વાસ્તશવક આંકર્ા અિવેાલમાાં ર્ામેલ કરાયા નથી. ખાર્ીના શવસ્તારમાાં કરવામાાં આવેલા પ્રાયોબગક માછીમારી 
કામમાાં ઉપયોગમાાં લેવાયેલી પદ્ધશત અને પાલન કરવામાાં આવેલા પ્રોટોકોલની માડિતી નથી. તેથી માછીમારીના સ્ત્રોત પર 
પ્રોજેક્ટથી કેવી અર્ર પર્િે તેન ાં તારણ કાઢવા માટે આ માડિતીનો ઉપયોગ કરી િકાય નિીં. 
 

                                                
56 એનઆઇઓ. 2009. મરીન એન્વાયનડમેન્ટલ ઇમ્પપેક્ટ એરે્ર્મેન્ટ, પેજ 86 અને 87. ભારત 

57 ફૂટનોટ 55, પેજ. 87; લગભગ આવ ાં જ શનવેદન આરએમઇઆઇએ માાં પેજ 88 અને 89 પર કરવામાાં આવ્ય ાં છે.  
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62. આ ઉપરાાંત અિવેાલમાાં જણાવાય ાં છે કે પ્રાણી્લવકમાાં માછલીના ઇંર્ાાં અને લાવાડ એકદમ ર્ામાન્ય બાબત છે, 

જોકે, નાના પ્રમાણમાાં િોય છે. તે એમ પણ દિાડવે છે કે પ્રમાણમાાં માછલીના ઇંર્ાાં કરતા માછલીના લાવાડન  ાં પ્રમાણ વિારે 
જોવા મળ્ય ાં િત  ાં. ખાર્ીની ર્રખામણીમાાં િીકમાાં માછલીના ઇંર્ાાં અને લાવાડન  ાં પ્રમાણ વિારે િત  ાં. પરાંત   આઉટફ્લો ચેનલના 
કારણે િીકમાાં ફેરફાર થવાની અપેક્ષા િતી. જેમાાં વિારે ઇંર્ાાં અને લાવાડ આવેલા િતા. ઇંર્ા અને લાવાડ પર નકારાત્મક 
અર્રના ર્ાંદભડમાાં માછીમારીના સ્ત્રોત પર િીકના ફેરફારો શવિે કોઇ આકારણી કરવામાાં આવી ન િતી. આ ઉપરાાંત 
પ્રાણી્લવક (ઝૂ્લેક્ટોન)ના નમનૂા બહ  નાની ર્ાઇઝમાાં એક જ ટોઇંગ સ્પીર્ પર લેવામાાં આવ્યા િતા. મેિના ર્ાઇઝ અને 
ઝૂ્લેક્ટોન રે્મ્પપબલિંગમાાં ટોઇંગની ઝર્પને ધ્યાનમાાં રાખતા તેના પરથી શવશ્વર્નીય પડરણામો મળે તેમ લાગત ાં નથી. આ 
પ્રોજેક્ટ માછીમારીના સ્થળની નજીક આવેલ િોવાથી વિારે કાળજીપવૂડક રીતે માછલીના ઇંર્ાાં અને લાવાડના રે્મ્પપલ લેવાની 
જરૂર િતી. 
 

63. ર્મીક્ષા કરાયેલા દસ્તાવેજો આરએમઇઆઇએ પર એડીબીના સ્ટાફે કોઇ લેબખત ડટ્પણી કરી િોય તેવ ાં બતાવતા 
નથી.58 એડીબી સ્ટાફ અને પરામિડકારોએ ર્ીઇઆઇએની ર્મીક્ષા કરી િતી અને એર્ઇઆઇએની ર્મીક્ષા પ્રડિયામાાં ર્ામેલ 
ર્મીક્ષકોએ આરએમઇઆઇએની નકલ માાંગી િતી પરાંત   એડીબી સ્ટાફે ઑક્ટોબર 2007ના અંત સ િી આરએમઇઆઇએની 
નકલ મેળવી િોય તેવ ાં લાગત ાં નથી..59 એડીબી મેનેજમેન્ટ કિ ેછે કે, આરએમઈએની પયાડવરણ પરામિડકાર દ્વારા ર્મીક્ષા 
કરાઈ છે પરાંત   આંતડરક દસ્તાવેજો એવો કોઇ પ રાવો આપતા નથી કે એડીબીના કોઇ સ્ટાફે કે દડરયાઈ શવજ્ઞાનમાાં 
લાયકાતપણૂડ પરામિડકારને આરએમઇઆઇએનો અભ્યાર્ કરવા કિવેાય ાં િોય. આવા મિત્ત્વના પયાડવરણીય દસ્તાવેજોની 
કાળજીપવૂડક ર્મીક્ષાના અંતે ર્મીક્ષક દ્વારા કોઇ લેબખત ડટ્પણીઓ થઇ નથી તે અર્ાિારણ છે. ઓએમ રે્ક્િન 
એફ1/ઓપીના ફકરા 5 મ જબ એડીબીએ તે સ શનશિત કરવા માટે પયાડવરણીય આકલન અિવેાલની ર્મીક્ષા કરવી જરૂર છે 
કે તે એડીબી જરૂડરયાતો ર્ાંતોરે્ છે અને તે પડરયોજના પ્રડિયા અને અમલ માટે મજબતૂ આિાર પરૂો પારે્ છે. દડરયાઈ 
પયાડવરણીય અર્ર આકલન એ પયાડવરણીય આકલનનો ભાગ િોવાથી તેની એડીબી દ્વારા ર્મીક્ષા થવી જરૂરી િતી.  
કાળજીપવૂડકની ર્મીક્ષા આવશ્યક િતી કારણકે પડરયોજના પીપીએએચ માપદાંર્ો અંતગડત આવશ્યક માપદાંર્ો કરતા વધ  
િળવા માપદાંર્ો ર્ાથે અમલમાાં મકૂાઈ રિી િતી. શનિાડડરત માપદાંર્ોથી શવચલન માટેનો બચાવ માત્ર આરએમઇઆઇએના 
અવલોકનનોના કાળજીપવૂડકના આકલન આિાડરત િોઇ િકે. ઉપલબ્િ પ રાવાઓને આિારે ર્ીઆરપી તે તારણ પર આવી 
છે કે, આરએમઇઆઇએની ર્મીક્ષામાાં અપરૂતી ઘટકી કાયડવાિી થઈ છે. 
 

                                                
58 પડરયોજના દસ્તાવેજીકરણની ર્મીક્ષામાાં ર્ીઆરપીએ નોંધ્ય ાં િત  ાં કે, ઑક્ટોબર 2007 સ િીમાાં એડીબીને િજ  પણ આરએમઇઆઇએ મળ્ય ાં ન િત  ાં. 
આંતડરક ર્મીક્ષકોએ આરએમઇઆઇએની નકલ મેળવવાન ાં સચૂન કય ાં િત  ાં કારણકે તે એર્ઇઆઇએ તૈયાર કરવા જરૂરી િત  ાં.  

59 ઇન્ટરનેિનલ ફાઇનાન્ર્ કોપોરેિન (આઇએફર્ી) અને એડીબી દ્વારા રજૂ કરાયેલી ડટ્પણીઓ આરએમઇઆઇએની ર્મીક્ષાના મિત્ત્વને નોંિે છે. તેઓ 
કિ ે છે કે: “ર્ીઇઆઇએએ કૂબલિંગ વોટર ડર્ર્ચાર્જની દડરયાઈ પયાડવરણ પર તાપીય અર્રોની તપાર્ કરી ન િતી. ઇઆઇએએ પણ ડ્રેજ થનારી અને 
ઇનલેટ અને ડર્ર્ચાર્જ ચેનલ તરીકે ઉપયોગ થનારી બે િીક પર વન્ર્-થ્ર ૂ કૂબલિંગ શર્સ્ટમની ભૌશતક અને ઇકોલોજજકલ અર્રોન ાં આકલન કય ાં ન 
િત  ાં..”59“દડરયાઈ ઇઆઇએ અલગથી િાથ િરવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં. ર્મગ્ર બચત્ર જોવા માટે અમારે અિવેાલની જરૂર છે. હ ાં િારણા કર ાં છાં કે, એમઇઆઇએ 
થમડલ ્લમના જથ્થા ર્ડિત પ્રસ્તાશવત કૂબલિંગ વોટર શર્સ્ટમની અર્રોન ાં, બે િીક પર અર્રોન ાં અને સ્થાશનક મત્સ્ય પ્રવશૃત્તઓ પર અર્રન ાં આકલન 
કરિે.” 
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64. એડીબીએ ક બલિંગ શર્સ્ટમ માટે વન્ર્ થ્ર  શવકલ્ટ્પોના કાળજીપવૂડક મલૂ્ટ્યાાંકન માટે આગ્રિ રાખ્યો ન િતો જે એડીબીની 
પયાડવરણીય નીશત પ્રમાણે આવશ્યક િત  ાં. ર્ીઆરપીનો મત છે કે આ આકલન પ્રારાંબભક સ્તરન ાં છે.60 તે બે ફકરા િરાવે છે 
જેમાાં તે દલીલ કરે છે કે એક વખત વન્ર્ થ્ર  ક બલિંગ શર્સ્ટમ વિારે યોગ્ય છે કારણ કે વન્ર્ થ્ર  શર્સ્ટમ (i) વિારે ર્સ્તી પરે્ 
છે અને (ii) ક્લોઝ્ર્ ક બલિંગ શર્સ્ટમની ખારાિની અર્ર ર્મ રી પયાડવરણ પર વિારે તીવ્ર િિે જયારે વન્ર્ થ્ર  શર્સ્ટમની 
અર્ર એટલી તીવ્ર નિીં િોય અને તેનાથી ર્મ રી પયાડવરણ પર કોઇ અર્ર થતી ન િોવાન ાં માનવામાાં આવે છે.61 

 

65. િારણો. ર્ીઆરપી  એવ ાં તારણ કાઢે છે કે એડીબી સ્ટાફે 7°C વોટર ડર્સ્ચાર્જ િોરણો પર ર્િમત થતી વખતે પરૂતી 
ચકાર્ણી કરી ન િતી જેમાાં એર્ઇઆઇએ માાં પીપીએએચ િોરણો રજૂ કરવામાાં આવ્યા ન િતા અને ર્મ રી પયાડવરણ અંગે 
એડીબી રારા આગ્રિ કરવામાાં આવેલા િોરણોમાાંથી ચબલત થતી વખતે અર્રની આકારણી કરવામાાં આવી ન િતી. 
પીપીએએચ માપદાંર્થી શવચલન માટે કોઇ બચાવ આ્યા વગર પડરવેિી તાપમાન કરતા 7°C ઊંચા તાપમાને પાણીના 
શનકાલ ર્ાથે ર્ાંમશત એ એડીબી કામગીરી નીશતઓ અને કાયડરીશતઓન ાં બબનઅન પાલન છે. પ્રોજેક્ટ ફાઇલ પરથી એવા કોઇ 
પરૂાવા મળતા નથી કે આરએમઇઆઇએ ની ર્મીક્ષા કરવામાાં આવી િતી. ડરપોટડ એ પયાડવરણીય આકારણીનો ડિસ્ર્ો િોવાથી 
આરએમઇઆઇએ ની એક નીશતની ર્મીક્ષા ઓએમ રે્ક્િન F1/OP, ફકરા. 5 િઠેળ કરવામાાં આવે તે જરૂરી િત ાં. ર્મ રી પયાડવરણ 

પર 7°Cના િોરણની અર્રની આકારણી કરવા માટે એક વધ  કાળજીપવૂડક ર્મીક્ષા આવશ્યક િતી. પીપીએએચ  િોરણોમાાંથી 
ચબલત થવા માટે કોઇ પણ કારણમાાં આરએમઇઆઇએ ની લાયકાતપણૂડ અને કાળજીપવૂડકની આકારણીની જરૂર પરે્. ર્ીઆરપીને 

જણાય છે કે એડીબીએ પયાડવરણ નીતી (2002), પીપીએએચમાાં શનિાડડરત કરવામાાં આવેલા માપદાંર્ો (પાન ાં 419), અને ઓએમ 

રે્ક્િન એફ1/ઓપી, ફકરો 5.ન ાં પાલન કય ાં નથી. 
  

2. રાર્ાયબણક પ્રદૂર્ણ, ખારાિ અને કબૂલિંગ વૉટર ઇંન્ટેકન ાં ર્ીઓનક્ર્જનેિન 

 

66. ફરરયાદીની સ્સ્ર્તિ.ફડરયાદીની દલીલ છે કે ક બલિંગ પાણીની ર્ાથે ર્મ રમાાં છોર્વામાાં આવતા રાર્ાયબણક પ્રદૂર્ણના 
કારણે ર્મ રના પાણીના રાર્ાયબણક બાંિારણમાાં ફેરફાર થવાની િક્યતા છે જેના કારણે માછલીઓની ર્ાંખ્યામાાં ઘટાર્ો થઇ 
િકે છે. તેઓ વધ માાં જણાવે છે કે પાવર પ્રોજેક્ટમાાંથી છોર્વામાાં આવતા અત્યાંત ઊંચી ખારાિ િરાવતા બ્રાઇનના કારણે 
ખારાિ વિી િકે છે, ર્મ રના પાણીના pH(એશર્ડર્ટી અને બેબઝશર્ટીન ાં માપ)માાં ફેરફાર થઇ િકે છે અને તેનાથી માછલીઓ 
દૂર જતી રિિેે. ફડરયાદીની દલીલ છે કે ડર્ઓનક્ર્જજનેિન એક ર્ાંભવ પડરબળ છે જેનાથી આ શવસ્તારમાાં માછલીના 
પ્રમાણમાાં ભારે ઘટાર્ો થઇ િકે છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
60 ર્ીઇઆઇએ પર તૈયાર કરાયેલી ડટ્પણીઓ નોંિે છે કે, આટલા કદના પાવર ્લાન્ટ માટે વન્ર્ થ્ર ૂકૂબલિંગ શર્સ્ટમ અપનાવવી તે એક અર્ાિારણ બાબત 
છે અને ર્વાલ ઉઠાવ્યા િતા કે વન્ર્ થ્ર ૂકૂબલિંગ શર્સ્ટમ યોગ્ય િતી કે કેમ. 

61 ર્ીજીપીએલ. 2007. ર્મરી એન્વાયનડમેન્ટલ ઇમ્પપેક્ટ એરે્ર્મેન્ટ, પેરા 56 અને 57. ભારત.  
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સબંતંિિ એડીબી સરં્ાલકીય નીતિઓ અને પ્રરક્રયાઓ 

 

પયાચવરણ નીતિ (2002),પેરા.61: “A કેટેગરીના પ્રોજેક્ટ માટે ઋણિારક પયાડવરણીય આકારણી અિવેાલ અને ર્મરી 
ઇઆઇએ અિવેાલ તૈયાર કરે છે. પયાડવરણીય આકારણી તૈયાર કરવામાાં મિત્ત્વની બાબતોમાાં પરોક્ષ અને ર્ાંચશય 
અર્રોની આકારણી કરવી, શવકલ્ટ્પોની ચકાર્ણી, પયાડવરણના િોરણો િાાંર્લ કરવા, ઓછા ખચડના પગલાાં તૈયાર 
કરવા, યોગ્ય પયાડવરણીય વ્યવસ્થાપન ્લાન શવકર્ાવવા અને મોશનટડરિંગની જરૂડરયાતો તૈયાર કરવી વગેરેનો 
ર્માવેિ થાય છે,…”  

 

ફકરા. 62: “એડીબીપ્રોજેક્ટ માટે યોગ્ય પયાડવરણીય િોરણો નક્કી કરવામાાં એડીબીશવશ્વ બેન્કની પોલ્ટ્ય િન શપ્રવેન્િન 
એન્ર્ એબેટમેન્ટ િને્ર્બકૂમાાં નક્કી કરવામાાં આવેલા િોરણો અને વલણને અન ર્રિે..…, કોઇ અલગ પ્રોજેક્ટ માટે 
પયાડવરણીય આકારણી ઉત્ર્ર્જનના સ્તરોની ભલામણ કરવામાાં આવી િકે અને પ્રદૂર્ણને અટકાવવા તથા તેને 
શનયાંત્રણમાાં રાખવાના શવકલ્ટ્પોનો ર્માવેિ કરી િકાય. આ લવબચકતા જરૂરી છે જેથી રાષ્રીય કાયદા અને સ્થાશનક 
પડરનસ્થશતને ધ્યાનમાાં રાખીને યોગ્ય િોરણો અને ઉત્ર્ર્જનના સ્તર નક્કી કરી િકાય. આવા તમામ ડકસ્ર્ામાાં 
પયાડવરણીય આકારણી અિવેાલ ચોક્કર્ પ્રોજેક્ટ અથવા સ્થળ માટે પર્ાંદ કરવામાાં આવેલા િોરણો અને વલણનો 
આિાર બનિે.” 
 

ઓએમ સેક્શન F1/ઓપી, ફકરા.5:“… એડીબીપયાડવરણીય આકારણી અિવેાલની ર્મીક્ષા કરે છે જેથી તે સ શનશિત થઇ 
િકે કે તે એડીબીની જરૂડરયાત ર્ાંતોરે્ છે અને પ્રોજેક્ટની પ્રડિયા અને અમલીકરણ માટે તે મજબતૂ આિાર પરૂો પારે્ 
છે. એડીબીઋણિારક દ્વારા ર્િમત થયેલા પયાડવરણીય પગલાાંના પાલન પર દેખરેખ રાખે છે....” 

 

 “ર્મચલ પાવર ગાઇડલાઇન્દ્સ ફોર ન્દ્ય ુપ્લાન્દ્ટ (પેજ. 419) પર “ક્ષલસ્ક્વડ ઇફ્લઅુન્દ્્સ” મર્ાળા હઠેળ પીપીએર્  સેક્શનઃ 
“કોષ્ટક 1 (લાગ  પર્તા માપદાંર્ માટે)માાં દિાડવેલ પ્રવાિી ઉત્ર્ર્જનન ાં પ્રમાણ ર્ાાંરતા ઘટાર્યા વગર દૈશનક મેળવવાન ાં 
રિિેે.” કોષ્ટક 1માાં આયનડ ર્ડિત શવશવિ માપદાંર્ો માટે ઉત્ર્ર્જનના સ્તર નક્કી કરવામાાં આવ્યા છે તેમાાં પ્રવાિીન ાં 
મિત્તમ કોનન્ર્ન્રેિન મયાડદા to 1.0 mg/બલટર છે.” 

 
 

67. ટાટા મ ાંરા ્લાન્ટ આઉટફોલમાાં ગરમ પાણીના કન્રે્ન્ર્ર ક બલિંગ ડર્સ્ચાર્જ અને ડર્રે્લાઇનેિન સ શવિા ડર્સ્ચાર્જનો 
ર્માવેિ થાય છે. જયારે ટાટા મ ાંરા ્લાન્ટના તમામ પાાંચ એકમો કામ કરતા િોય, ગરમ પાણીના કન્રે્ન્ર્રનો ક બલિંગ 
ડર્સ્ચાર્જ ફ્લો રેટ 630,000 m3/કલાક િોય અને ડર્રે્લાઇનેિન સ શવિાનો મિત્તમ ફ્લો રેટ 11,675 m3/કલાક (અને ર્ાંભવતઃ 
2,789 m3/કલાક જેટલો નીચો ફ્લો રેટ િોય). ડર્રે્લાઇનેિન સ શવિામાાં શવશવિ રર્ાયણો ઉમેરવામાાં આવ્યા છે. આ રર્ાયણો 
છે: બે ડરવર્ડ ઓસ્મોશર્ક તબક્કામાાં એન્ટી સ્કેલન્ટ એજન્ટ તરીકે ર્ોડર્યમ બાયર્લ્ટ્ફાઇટ, ફેડરક ક્લોરાઇર્, ર્ોડર્યમ 
િાઇર્ોક્લોરાઇટ અને બીજા સ્તરના આરઓ ડરજેક્ટ માટે રીટમેન્ટ માટે (ક્લેડરફાયરમાાં) કોગ્ય લન્ટ તરીકે પોબલઇલેક્રોલાઇટ, 
અને િાઇર્ોક્લોડરક એશર્ર્ અને શમક્સ્ર્-બેગ આયનડ એક્સ્ચેન્જર્ડ માટે ડરજનરેટર્ડ તરીકે ર્ોડર્યમ િાઇડ્રોક્ર્ાઇર્. આ 
રર્ાયણોમાાં: 
 

(i) શનકાલ કરવાના પાણીના શ દ્ધદ્ધકરણ માટે િાઇર્ોક્લોડરક એશર્ર્ (HCl) અને ર્ોડર્યમ િાઇડ્રોક્ર્ાઇર્ (NaOH) 

બચિંતાજનક નથી કારણ કે આ રર્ાયણો ટાટા મ ાંરા ્લાન્ટની આઉટફોલ ચેનલમાાં છોર્વામાાં આવતા નથી. 
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(ii) આરઓમાાંથી શનકળતા પદાથોની ર્ાથે ર્ોડર્યમ િાઇપોક્લોરાઇટ (NaOCl) આઉટફોલની ખારાિમાાં યોગદાન 

આપિે. ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ કાયાડનન્વત થયો તે પિલેાાં પડરયોજના શવસ્તારમાાં દડરયાના પાણીની ખારાિ 34.0 

પીપીટી (ઑક્ટોબર 2007) થી 38.0 પીપીટી (ડર્રે્મ્પબર 2008)ની વચ્ચે િતી. ્લાન્ટ કાયાડનન્વત થયો ત્યાર 

બાદ ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટના ઇનટેક અને આઉટફોલમાાં ખારાિના સ્તરન ાં ર્ીજીપીએલ દ્વારા મોશનટડરિંગ થાય છે 

અને તે જાન્ય આરી 2013માાં અન િમે 40.0 પીપીટી અને 40.2 પીપીટી નોંિાય ાં િત ાં, ફેબ્ર આરી 2013માાં તે 

અન િમે 42.4 પીપીટી અને  43.6પીપીટી અને માચડ 2013માાં તે અન િમે 42.5 પીપીટી અને 42.2 પીપીટી 
નોંિાય ાં િત ાં. કૂબલિંગ વેસ્ટવોટર મારફતે ડર્રે્બલનાઇઝેિન એકમના ડર્ર્ચાર્જન ાં ખબૂ મોટા પાયે માંદન જોતા 
મોશનટડરિંગ રે્ટા ખારાિમાાં વિારો સચૂવે છે. જાન્ય આરી 2013માાં 0.2 પીપીટી, ફેબ્ર આરી 2013માાં 1.2 પીપીટી 
અને માચડ 2013માાં 0.3 પીપીટીનો વિારો નોંિાયો છે. ઊંચા બાષ્પીભવન (વધ  ખારાિ) અને ચોમાસ  (ઓછી 
ખારાિ) ર્મયગાળા વચ્ચે ખારાિમાાં ક દરતી રીતે વિઘટ થાય છે અને આ વિઘટ ર્ામે દડરયાઇ જીવનના 
ર્ાંભશવત અન કૂલનને કારણે ખારાિમાાં 1.2 પીપીટી અથવા 0.3 પીપીટી વિારાની આ પડરયોજનાના 
શવસ્તારના દડરયાઈ જીવન પર પ્રશતકૂળ અર્ર નિીં થાય. પિાદભ ૂદડરયાના પાણીની ખારાિના સ્તર (34.0-

38.0 પીપીટી)ની વાત કરીએ તો, ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ કાયાડનન્વત થયો (40.0-43.6 પીપીટી) ત્યારથી ખારાિમાાં 
આવા કોઇ વિારાને કારણે માછલીઓ પ્રોજેક્ટના પ્રભાશવત શવસ્તારમાાંથી દૂર ચાલી ગઇ છે તેવો કોઇ વૈજ્ઞાશનક 

પ રાવો નથી. ર્ીજીપીએલના ડર્રે્બલનાઇઝેિન ્લાન્ટના કાદવને દડરયામાાં છોર્વાના સ્થાને તેનો શનકાલ 

કરવાના તાજેતરના શનણડયને કારણે ખારાિના ઊંચા સ્તરને કારણે જો કોઇ ર્ાંભશવત પ્રશતકૂળ અર્ર િિે તો 
તેને ઘટાર્વામાાં મદદ મળિે.  

 

(iii) પ્રથમ તબક્કા અને બીજા તબક્કાના આરઓ  એકમમાાં એન્ટીસ્કેબલિંગ એજન્ટ તરીકે 1.5 ppmના દરે 
(આરઓ સ્ટેજ દીઠ લગભગ 50 ડકલો/ડદવર્ના દરે, બે તબક્કા માટે ક લ 100 ડકલો/ડદવર્ વપરાિ થાય.) 
ર્ોડર્યમ બાયર્લ્ટ્ફાઇટ (NaHSO3) ઉમેરવામાાં આવે છે. ર્ોડર્યમ બાયર્લ્ટ્ફાઇટ પાણીમાાં ડર્ઝોલ્ટ્વર્ 
ઓનક્ર્જન (DO) ર્ાથે પ્રડિયા કરે છે અને વિારાન ાં બાયર્લ્ટ્ફાઇટ પાણીમાાં ઓનક્ર્જનન ાં કોનન્ર્ન્રેિન 
ઘટારે્ છે (આ ઉપરાાંત િવેી સ્લાઇમ ફોમેિન ર્ાથે વિારાના એનેરોબબક બાયોલોજજકલ ગ્રોથની ર્ાંભાવના 
વિારે અને તેનાથી આરઓ શર્સ્ટમને ઝર્પથી અર્રિીન કરી િકે). આ ઉપરાાંત કન્રે્ન્ર્ર ક બલિંગ પાણી 
ગરમ થવાથી પાણીમાાંથી ઓનક્ર્જનના બાષ્પીભવનની િક્યતા વિી જાય છે. તેના કારણે ર્મ રમાાં 
આઉટફોલમાાં ર્ીઓ  સ્તરમાાં ઘટાર્ો થઇ િકે છે. ટાટા મ ાંરા ્લાન્ટના ઇનટેક અને આઉટફોલમાાં ર્ીઓ   
સ્તર જાન્ય આરી 2013માાં 4.8 mg/l અને ફેબ્ર આરી 2013માાં અન િમે 5.3 mg/l અને 5.2 mg/l, અને માચડ 
2013 માટે અન િમે 3.3 mg/l અને 4.2 mg/l નોંિાયેલ િત  ાં. શનરીક્ષણ િઠેળના તમામ ત્રણ મડિનામાાં 
ભારતના પ્રાઇમરી વોટર ક્વોબલટી િાઇટેડરયા માાં ક્લાર્-2 પાણી માટે (નિાવાના અને કોમશિિયલ 
માછીમારીના ઉપયોગ) ર્ીઓ સ્તર 4.0 mg/l િત ાં. ફેબ્ર આરી 2013માાં ભારતન ાં ક્લાર્ SW-I પાણી માટે 
(ર્ોલ્ટ્ટ પેન, િેલ ડફશિિંગ, મરીન કલ્ટ્ચર અને ઇકોલોજજકલ ર્ાંવેદનિીલ ઝોન માટે) પીર્બલ્ટ્ય ક્ય ર્ી  5.0 

mg/l િત ાં. તેથી ર્ીજીપીએલ ની RO સ શવિામાાં ર્ોડર્યમ બાયર્લ્ટ્ફેટનો ઉમેરો અને ર્ીજીપીએલ ના 
કન્રે્ન્ર્રમાાં ઇનટેક ર્મ રી પાણી ગરમ થવાથી અન્ય પાણીની ગ ણવત્તા પર તેની નકારાત્મક અર્ર પર્ી 
િોવાન ાં જણાત  ાં નથી.  
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(iv) બીજા તબક્કાના આરઓ ર્ાાંરણનો કચરો મેળવતા ક્લેડરફાયરમાાં ફેડરક ક્લોરાઇર્ (FeCl3), ર્ોડર્યમ 
િાઇપોક્લોરાઇટ (NaOCI) અને એક પોબલઇલેક્રોલાઇટ કોગ્ય લન્ટ ઉમેરવામાાં આવે છે. અિીં ર્ૌથી વધ  
બચિંતાજનક રર્ાયણ ફેડરક ક્લોરાઇર્ છે જે ક્લેડરફાયર સ્લજમાાં ફેડરક િાઇડ્રોક્ર્ાઇર્ (Fe(OH)3) બની જિે. 
ર્ીજીપીએલ એ ર્ીઆરપી ને જણાવ્ય ાં કે આ આરઓ સ શવિામાાં આ ક્લેડરફાયરમાાં FeCl3ઉમેરો મિત્તમ 
500 ડકલો/ડદવર્ છે, જેથી 172.5 ડકલો/ડદવર્ Fe (એટલે કે 500x56/162.5) અથવા 7.19 ડકલો/કલાક 
થાય છે. ટાટા મ ાંરા ્લાન્ટના તમામ પાાંચ ય શનટ ચાલ  િોય ત્યારે પણૂડ ક્ષમતાએ ર્ાંચાલન િારી લેતા 
આઉટફોલ ચેનલમાાં ટાટા મ ાંરા ્લાન્ટનો ડર્સ્ચાર્જ ફ્લો રેટ 630,000 m3/કલાક િિે. તેથી આરઓ 
સ શવિાના ગાંદા પાણીના શનકાલમાાં ર્ાયલ્ટ્ય િનને ગણતરીમાાં કાઢી નાખતા ટાટા મ ાંરા ્લાન્ટમાાં Feન ાં 
ર્ાાંરણ આિરે 0.0114 mg/બલટર (એટલે કે 7.19x106mg/કલાક/630x106 બલટર/કલાક) િિે. આ Fe 

ર્ાાંરતા પીપીએએચ  પ્રમાણે એડીબીદ્વારા શનિાડડરત જરૂડરયાત મ જબ મિત્તમ 1.0 mg/ બલટરની મિત્તમ 
મયાડદાના અન પાલન તરીકે િિે. જોકે, એ બાબતની નોંિ લેવી જોઈએ કે (i) આરઓ ્લાન્ટના 
ક્લેડરફાયર બોટમ સ્લેજના બહ  મોટા પ્રમાણમાાં ર્ાાંરતા ઘટવાથી આ ર્ાયલ્ટ્ય િનથી આ અન પાલન પ્રા્ત 
થય ાં છે, ખાર્ કરીને ગરમ પાણીના કન્રે્ન્ર્ર ડર્સ્ચાર્જ અને નાના પ્રમાણમાાં પ્રથમ તબક્કાના આરઓના 
કચરાના કારણે, અને (ii) પીપીએએચ  દ્વારા આવા ર્ાયલ્ટ્ય િનની માંજૂરી નથી. આયનડ (Fe) એ ટાટા મ ાંરા 
્લાન્ટ આઉટફોલમાાં ભારે મેટલ ડર્સ્ચાર્જ િોવાથી વનસ્પશત-જીવસનૃ્ષ્ટ પર શવપરીત અર્ર- 
બાયોએક્ય મ્પય લેિન, બાયોરાન્ર્ફોમેિન અને બાયોમેનગ્નડફકેિનના ર્ાંદભડમાાં – િક્ય છે. જોકે, અલગ 
અલગ પ્રમાણમાાં અર્રનો આિાર અલગ પડરબળો, જેવા કે ર્મ રી જીવો, વદૃ્ધદ્ધના તબક્કા, જાશત, ભૌશતક-
રાર્ાયબણક માપદાંર્ો પર છે અને આ શવસ્તારમાાં માછલીઓ (વ્યાપારી દૃન્ષ્ટએ મિત્ત્વની) અને િેલડફિની 
પ્રજાશતઓ પર આયનડની શવપરીત અર્ર અંગે અભ્યાર્ કરવામાાં આવ્યા નથી તે બાબતને ધ્યાનમાાં લેતા 
િજ  સ િી કોઇ તારણ પર પિોંચી િકાય ાં નથી. આયનડ એક ભારે િાત   છે જે માનવની આિારશૃાંખલા દ્વારા 
માનવ િરીરમાાં પ્રવેિે તેમ િોવાથી સ્લજનો ર્મ રમાાં શનકાલ ન થાય તે માટે ર્ારી વ્યવસ્થા કરવી જરૂરી 
છે. તાજેતરમાાં, એડીબી ડર્સ્ચાર્જ પોઇન્ટથી આગળ કૂબલિંગ વોટર ચેનલમાાં લોિ િરાવતા કાદવનો શનકાલ 
નિીં કરવા માટે ર્ીજીપીએલ માટે ર્ાંમત થઇ અને એડીબીએ ર્ીજીપીએલને આવશ્યક સ િારાત્મક પગલા 
લેવાની ર્લાિ આપી. ર્ીજીપીએલ કાદવના દડરયામાાં કોઇ પણ શનકાલને નાબ દ કરવા માટે સ્લજ 
લાઇનને ડરવર્ડ ઓસ્મોશર્ર્ ડરજેક્ટ લાઇનમાાંથી છૂટી પાર્વા અને તેને ફ્લાય એિ પોન્ર્ ર્ાથે જોર્વા 
ર્ાંમત થઇ.  
  

 

68. િારણો. ર્ીઆરપીને ખારાિના અક્ષમ્પય સ્તર અને પાણીમાાં ઓનક્ર્જનન ાં પ્રમાણ ઘટવાના કોઇ પ રાવા જણાયા 
નથી. જો કે, ર્ીઆરપી નોંિે છે કે, ર્ીજીપીએલ લોિને લગતા આવશ્યક જળ ગ ણવત્તા માપદાંર્ોની અંદર રિવેા માટે 
નોંિપાત્ર પ્રમાણમાાં મ ાંદન કરે છે અને કોઇ પ રાવો એવ ાં દિાડવતો નથી કે એડીબી સ્ટાફે ર્ીજીપીએલને ર્લાિ આપી િોય કે, 
પીપીએએચ માંદનની અન મશત આપત ાં નથી. આમ પીપીએએચ આવશ્યકતાઓન ાં બબનઅન પાલન થય ાં છે. ઑગસ્ટ 2012 
શમિન અંગેના આંતડરક દસ્તાવેજમાાં એડીબી કિ ે છે કે, શમિને જળ ગ ણવત્તા શનરીક્ષણ રે્ટાની ર્મીક્ષા કરી િતી પરાંત   તે 
રે્ટા અંગે કોઇ શવગતો આપતા નથી. ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટની આઉટફોલ ચેનલની ડરટેશનિંગ વોલ ખાતે લોિની ર્ાાંરતા 0.81 

શમગ્રા/બલટર છે, તે િકીકતને જોતા ડર્ર્ચાર્જમાાં પીપીએએચ અંતગડત મિત્તમ 1 શમગ્રા/બલટરની ર્ાાંરતાની આવશ્યકતાન ાં 
પાલન થાય છે તેની કોઇ ખાતરી મળતી નથી કારણકે, શનરીક્ષણ કરાયેલા ર્ાાંરતાના પડરણામો લોિ િરાવતા કાદવમાાં 
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કન્રે્ન્ર્ર કૂબલિંગના ગરમ પાણી ઊમેરીને થતા માંદનને કારણે મળતા પડરણામો છે. માંદન નોંિપાત્ર પ્રમાણમાાં થત  ાં િોવાથી, 
પીપીએએચની 1 શમગ્રા/બલટરની ર્ાાંરતાની આવશ્યકતાન ાં મ ાંદન વગર પાલન થાય તેવ ાં ખબૂ જ અિક્ય છે. આ શમિને 
તપાસ્ય ાં ન િત  ાં કે માંદન થય ાં િત  ાં કે કેમ. જાણીતો શર્દ્ધાાંત છે કે “માંદન એ પ્રદૂર્ણનો ઉકેલ નથી” તે જોતા એડીબીએ 
પીપીએએચ માપદાંર્ોન ાં પાલન સ શનશિત કરવા માટે સ પરશવઝન પ્રડિયામાાં ઘટતી કાયડવાિી કરવી જોઈતી િતી. તે િક્ય છે 
કે, લોિતત્ત્વના દડરયામાાં શનકાલની બાયોએક્ય મ્પય લેિન, બાયોરાન્ર્ફોમેિન અને બાયોમેનગ્નડફકેિનની દૃન્ષ્ટએ પ્રશતકૂળ 
અર્ર પરે્. ર્ીઆરપી નોંિે છે કે, કાદવને ફ્લાય એિના તળાવમાાં શનકાલ કરવા માટે ઋણિારક ર્ાથે ર્ાંમત થઇને એડીબી 
દ્વારા સ િારાત્મક પગલા લેવાયા છે. તેનાથી લોિ અને કાદવમાાં રિલેા અન્ય પ્રદૂર્કો ર્ાથે જોર્ાયેલી પ્રશતકૂળ અર્રોની 
ર્ાંભાવના ઘટાર્વામાાં મદદ મળિે. 

 

3. કોટર્ી અને મોર્વા ખાર્ીઓમાાં ખાર્ીઓ અને ચેરના વકૃ્ષન ાં શનકાંદન 

 

69. ફરરયાદીઓની રજૂઆિ. ફડરયાદીઓની દલીલ છે કે, ખાર્ીઓ અને ચેરના નાિને કારણે માછલીઓમાાં કશથત 
િરખમ ઘટાર્ો થયો છે. તેમની દલીલ છે કે, “ટાટાના ડે્રજજિંગ, શવસ્તરણ અને ર્ીન્યરેૂ્િન (િરા-િોવાણ)ને કારણે કોઠર્ી અને 
મ િવા બાંને ખાર્ીને ભારે ન કર્ાન થય ાં છે.” અને કાંપની દ્વારા તેની શનમાડણ પ્રવશૃત્તની કાયડવાિીમાાં જૈવશવશવિતા અને 
કાદવના સ્તરથી ભરપરૂ ચેરના શવિાળ ભપૂટ, સકૂા જ ાંગલો અને ખાર્ીઓનો નાિ થયો છે. પોટડ  (જે નજીકના અદાણી પાવર 
પ્રોજેક્ટ ર્ાથે જોર્ાયેલ ાં છે), ઇનલેટ વોટર ચેનલ (જે અદાણી પ્રોજેક્ટ ર્ાથે પણ જોર્ાયેલી છે) અને આઉટલેટ વોટર ચેનલ 
જેવી ર્ાંલગ્ન સ શવિાઓના શનમાડણે નાજ ક પયાડવરણને અફર ન કર્ાન કય ાં છે. આ ચેર શવશવિ દડરયાઈ પ્રાણીઓના ઉછેર 
સ્થળ તરીકે કામ કરતા નદીમ ખના રક્ષણાત્મક આવરણ તરીકે પણ કામ કરે છે.” 

 

70. આ સ શવિાઓનો ર્ીજીપીએલ દ્વારા થયેલા કરાર અંતગડત ઉપયોગ કરાતો િોવા છતાાં, આ અિવેાલમાાં અદાણી 
્લાન્ટની માલીકી અને ર્ાંચાલનવાળી સ શવિાઓમાાં ર્લામતી જોગવાઇઓના અન પાલનને ધ્યાનમાાં નથી લેવામાાં આવ્યા. 
2009 પિલેાાં, એડીબીની એવી કોઇ નીશત આિાડરત આવશ્યકતા ન િતી કે જે ર્ાંલગ્ન મોઢવા સ શવિા માટે એડીબી રે્ફગાર્ડ 
જોગવાઈઓ અપનાવવી ફરજજયાત બનાવે.62 આમ આ અિવેાલ અદાણીની માબલકી અને ર્ાંચાલનવાળી ઇનટેક ચેનલ અને 
પોટડ  સ શવિાઓ બાબતે કરાયેલા દાવાઓનો ઉત્તર આપતો નથી. 

 
 

71. આઉટફોલ ચેનલની વાત કરીએ તો, મોર્વા ખાર્ીને –ભલે મયાડડદત પણ- અર્ર થઇ છે.  મોર્વા ખાર્ી આઉટફોલ 
ચેનલના આર્બાંિની દબક્ષણમાાં આવેલી છે. ચેનલનો દડરયામાાં આઉટફ્લો મોર્વા ખાર્ીને પાર કરે છે. ડે્રજજિંગની કામગીરી 
અને આઉટફોલ ચેનલમાાંથી પાણીના વિેલા વેગ અને પ્રવાિને કારણે પાણીના પ્રવાિમાાં ફેરફાર દ્વારા િીક પર અર્ર થઇ 
િોવાની િક્યતા િતી. આ ફેરફારની પગડર્યા માછીમારોને ર્ાંભશવત િાશનની નીચે ચચાડ કરેલી છે. (જૂઓ ફકરો 78-84.) 

 

                                                
62 ર્ાંલગ્ન સ શવિાઓ માટે એડીબી ર્લામતી નીશતઓ અપનાવવાની જોગવાઈ 2009 ર્લામતી નીશત શનવેદન ર્ાથે દાખલ થઈ િતી. પયાડવરણ નીશત 
(2002) અને ઓએમ કલમ એફ1/બીપી ર્ાંલગ્ન સ શવિાઓ માટે કોઇ પણ જોગવાઈઓનો ર્માવેિ કરતા નથી. ર્ાંલગ્ન સ શવિાઓ દ્વારા અર્રગ્રસ્ત 
લોકો અને એડીબીને થતા જોખમન ાં સ્તર નક્કી કરવા માટે ર્ય  ડર્બલજન્ર્ િાથ િરવાની જરૂડરયાતને ઓએમ કલમ એફ2/ઓપી શવભાગ એ, ફકરો 1, 
પાદનોંિ 2માાં ર્માવવામાાં આવી છે. આવો ર્ાંદભડ ઓએમ કલમ એફ12માાં ર્ામેલ નથી. 
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72. ર્ીઆરપી ફડરયાદી ર્ાથે તે દલીલ પર ર્ાંમત થત ાં નથી કે, આઉટફોલ ચેનલના શનમાડણને કારણે ચેરના શવિાળ 
ભપૂટને ન કર્ાન થય ાં છે અને ચેરના આ શવનાિને કારણે માછલીઓ પકર્ાવવામાાં ઘટાર્ો થયો છે. ર્ીઆરપીએ વ્યવર્ાશયક 
શનષ્ણાતોની ર્ાથે આઉટફોલ ચેનલની ર્ાઇટ મ લાકાતો લીિી િતી. તેમને આઉટફોલ ચેનલની આર્પાર્ની માટીની નસ્થશત 
મેન્ગ્રોવ્ઝના અશવકશર્ત ભપૂટને બાદ કરતા મેન્ગ્રોવ્ઝની વદૃ્ધદ્ધ માટે પ્રશતકૂળ જણાઈ િતી. ર્ીઆરપીએ આઉટફોલ ચેનલના 
શનમાડણ પિલેા અવલોકન િઠેળના મેન્ગ્રોવ્ઝની વદૃ્ધદ્ધ અંગે ત્રગર્ી ગામ અને ત્રગર્ી બાંદરના લોકોની પણ મ લાકાત લીિી 
િતી. મ લાકાત કરાયેલા લોકોએ પ ન્ષ્ટ આપી િતી કે મેન્ગ્રોવ્ઝના નાના ભપૂટ િતા પરાંત   ત્યાાં વદૃ્ધદ્ધ અશવકશર્ત િતી. 
આઉટફોલ ચેનલન ાં શનમાડણ થવાન ાં િત  ાં તે શવસ્તારમાાં ચેરની િાજરી અંગે એમઈઆઈએ અને આરએમઈઆઈએએ ડટ્પણી 
કરેલી છે. એમઈઆઈએ (2009) જણાવે છે કે, “ડર્ર્ચાર્જ ચેનલ માટે સચૂવવામાાં આવેલો જમીનનો ભાગ ખારા કાાંઠે પરે્ છે 
અને તેમાાં ચેરના વકૃ્ષો નથી. જમીન પર પાણી ફરવાની ઓછી આવશૃત્તને કારણે મીઠાન ાં ખબૂ જ ઓછાં ઉત્પાદન અને નબળા 
વરર્ાદને કારણે ખારા કાાંઠા પર મીઠાના થર બન્યા છે જેને કારણે ત્યાાં સ્ય ર્ા મેડરડટમા જેવા છૂટાછવાયા િલેોફાઇટ્ર્ને બાદ 
કરતા અન્ય કોઇ વનસ્પશત ઉગવા માટે અયોગ્ય છે.”63 

 

73. આઉટફોલ ચેનલન ાં અંતે જયાાં શનમાડણ કરવામાાં આવ્ય ાં તે શર્વાયના શવશવિ શવસ્તારમાાં ચેરની િાજરી અંગે 2007માાં 
ર્મીક્ષા કરનાર આરએમઈઆઈએ નોંિે છે કે: “એકાંદર આકલન સચૂવે છે કે, શવકાર્ માટે સચૂવવામાાં આવેલી જગ્યા મોટે 
ભાગે સ પ્રાબલટોરલ શે્રણી િઠેળ આવે છે અને ખારા કાાંઠા ચેર રડિત છે. જોકે, ઇનટેક અને ડર્ર્ચાર્જ ચેનલ માટે સચૂવવામાાં 
આવેલો શવસ્તાર મોનોસ્પેશર્ર્ ચેર (એશવશર્શનયા મડરના)ની પાાંખી ગીચતા (વનસ્પશત ગીચતા 0-4/100m2 ર્રેરાિ 

1વનસ્પશત/100 m2 સ્ટન્ટેર્(<0.6m) િરાવે છે.64 

 
 

74. ર્ીઆરપી તે વાતને બાકાત રાખી િકતો નથી કે, ચેરના કેટલાક નાના, અલ્ટ્પશવકશર્ત પટ્ટાઓનો ચેનલના ડે્રજજિંગ 
દરશમયાન કદાચ નાિ થયો છે, ખાર્ કરીને રેતાળ કાાંઠે કે જયાાં આઉટફ્લો પાણી દડરયામાાં પિોંચે છે. પરાંત   નાિ પામેલા 
ચેર કદાચ ખબૂજ અલ્ટ્પશવકશર્ત અને તટૂક િતા. ર્ીઆરપીનો મત છે કે, ચેરના કેટલાક ઓછી વદૃ્ધદ્ધવાળા પટ્ટાઓના ર્ાંભશવત 
નાિથી માછલીઓન ાં ઉત્પાદન નિીં ઘટે. ર્ીઆરપી ઇનટેક ચેનલના શનમાડણને કારણે થયેલા ચેરના કશથત નાિ અંગે મત 
આપતો નથી. મેર્ર્ડ અદાણી પોટડ  એન્ર્ રે્ઝ બલશમટેર્ મ ન્રા, ગ જરાત (2013)ની તપાર્ ર્શમશતના અિવેાલમાાં “ચેરના 
બેફામ નાિ”ની નોંિ લેવાઈ છે.65 2007માાં ર્ાંલગ્ન સ શવિાઓ પર એડીબી ર્લામતી જોગવાઇઓનો અમલ ફરજજયાત 
બનાવતી એડીબી નીશતની ગેરિાજરીને કારણે અદાણી પાવર ્લાન્ટ અથવા તેના કોન્રાક્ટરો દ્વારા ઇનટેક ચેનલ ખાતે 
ચેરના કોઇ પણ નાિને એડીબી નીશતઓ અને કાયડવાિીઓના બબનઅન પાલન તરીકે ગણી િકાય નિીં. ર્ીઆરપી દ્વારા 
શનરીક્ષણ કરાયેલા કાનનૂી દસ્તાવેજો પરથી તે સ્પષ્ટ છે કે અદાણી પાવર ઇનટેક ચેનલ પર શનયાંત્રણ િરાવે છે અને 
ર્ીજીપીએલને મલૂ્ટ્યવાન અવેજના બદલામાાં ઠારણના ઉદે્દિ માટે તે ચેનલમાાંથી પાણી લેવા દેવા ર્ાંમત થયેલ ાં છે. 

                                                
63 નેિનલ ઇલ્ન્સ્ટટયટૂ ઓફ ઓર્નોગ્રાફી (NIO). 2009. દડરયાઈ પયાડવરણ અર્ર આકલન, શવભાગ 4.5.1 (a), પાન ાં 44. ભારત. 

 
64 એનઆઈઓ. 2007. ઝર્પી દડરયાઈ પયાડવરણ અર્ર આકલન, શવભાગ 4.5.1 (a) ભારત. 

 
65 મેર્ર્ડ અદાણી પોટડ એન્ર્ રે્ઝ બલશમટેર્, મ ન્રા, ગ જરાતની તપાર્ ર્શમશતનો અિવેાલ, એશપ્રલ 2013, પાન ાં 78 
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4. પાંપ કરવામાાં આવેલા ઇનટેક પાણીના કારણે મોટી ર્ાંખ્યામાાં માછલીના ઇંર્ાાંનો નાિ 

 

75. ફરરયાદીઓની રજૂઆિ. ફડરયાદીઓની દલીલ છે કે, માછલીના ઈંર્ા કે જે ઇનટેક દ્વારા મોટી ર્ાંખ્યામાાં ખેંચાય છે તે 
માછલી પકર્ાવવામાાં ઘટાર્ાન ાં એક કારણ િોઇ િકે છે.  
 

76. માછલીના ઈંર્ા ઇનટેક વોટર અને સ શવિાઓમાાં ખેંચાઈ ના જાય તે માટે આરએમઈઆઈએએ ઇનટેક ચેનલ પર 
જાળી અને ચબલત પર્દા લગાવવાની દરખાસ્ત કરી િતીઃ 
 

મોટા પ્રમાણમાાં પાણી ખેંચવાને કારણે થતા દડરયાઈ ર્જીવોના ઘર્ડણને ઇનટેક ચેનલ પર યોગ્ય જાળીઓ 
લગાવીને અને ઇનટેક પર ચબલત પર્દા લગાવીને ટાળવા જોઇએ, જેમકે વોટર જેટ જેવી યોગ્ય વોશિિંગ 
શમકેશનઝમનો ઉપયોગ કરીને દડરયાના પાણીનો ઉપયોગ કરી િકાય અને એકત્ર થયેલા બાયોટાને નજીકની 
ખાર્ીમાાં મોકલી િકાય/ઇનટેક ચેનલની પવૂડ બાજ એ છીછરા પાણીનો મારગ આપી િકાય. સ્થાશનક માછીમાર 
ર્મ દાયને ચેનલમાાં માછીમારી કરવા પ્રોત્ર્ાિન આપવ ાં જોઇએ. જોકે, અત્યાંત નાના ર્જીવોનો નાિ ટાળી િકાય 
તેમ નથી.66 

 

77. ર્ીજીપીએલે ર્ીઆરપીને જાણ કરી િતી કે તેમણે ઇનટેક ચેનલ પર પર્દા અને જાળીઓ લગાવી છે.67 
ર્ીજીપીએલએ પમ્પપ ઇનટેકની આગળ ઇનટેક ચેનલમાાં ચબલત પર્દા લગાવેલા છે પરાંત   તે ્લાન્ટની ખબૂ જ નજીક છે.68 
ઇનટેક ચેનલની માબલકી અને ર્ાંચાલન અદાણી ્લાન્ટ અને એડીબીના િોવાથી, જયારે પ્રોજેક્ટ તૈયાર થયો ત્યારે ર્ાંલગ્ન 
સ શવિાઓ દ્વારા પયાડવરણીય ર્લામતી અપનાવવા અંગે કોઇ સ્પષ્ટ નીશત ન િોવાથી ર્ીઆરપી આ દાવો ધ્યાન પર લઇ 
િકે નિીં. 
 
 

5.  ન કર્ાનન ાં આકલન 

 

78. ફડરયાદીઓની દલીલ છે કે, માછલીઓમાાં િરખમ ઘટાર્ો થયો છે અને તે કદાચ ઉપર ચચાડ કરેલા પડરબળોને 
કારણે થયો છે. ર્ીઆરપીએ ધ્યાનમાાં લીધ ાં િત  ાં કે, શ ાં માછલી પકર્ાવવામાાં ઘટાર્ો થયાના કોઇ પ રાવા છે કે કેમ.69 મોટા 
શવસ્તારમાાં માછલી પકર્ાવવાના આંકર્ા માછલીઓમાાં ઘટાર્ો દિાડવતા નથી. આંકર્ા દિાડવે છે કે, 2013-14માાં આ લેન્ન્ર્િંગ 
ર્ાઇટ્ર્ પર માછલીન ાં ઉત્પાદન  2008-2013ની ત  લનાએ નોંિપાત્ર વધ્ય ાં છે. આ વિારા માટે આપવામાાં આવેલા કારણોમાાં 

                                                
66 ફૂટનોટ 67, શવભાગ 9.2, પાન ાં 88. 
67 ર્ીજીપીએલે ટાટા પાવરઃ ર્ીજીપીએલ મ ન્રામાાં કહ્ ાં િત  ાં કે, “કન્ર્ેન્ર્રમાાં માછલીના ઇંર્ા પ્રવેિતા અટકાવવા માટે યોગ્ય સ્િીશનિંગ ડર્વાઈર્ પણ પરૂી 
પાર્વામાાં આવેલી છે.” 

68 ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટને જયાાંથી પાણી વાળવામાાં આવે છે તે સ્થળે જાળી લગાવવાથી ઉદે્દિ ર્ર થતો નથી કારણકે ફર્ાયેલા ર્જીવોને બાદમાાં અદાણી 
ઇનટેક ચેનલમાાં ઇજેક્ટ કરવામાાં આવિે. 

 

69 ડફિરીઝ સ્ટેડટન્સ્ટક્ર્ ઓફ ગ જરાત (2011-12) કશમિનર ઑફ ગ જરાત, ગાાંિીનગર, ગ જરાત રાજયના માછલીના આંકર્ા  



40 
 

મોટી ડફશિિંગ જ્ફ્લટ, વધ  કાયડક્ષમ ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી માછલીની ઉત્પાદકતામાાં વિારો, માછીમારીની આવશૃત્તમાાં 
વિારો અને માછલીના આ શવસ્તારમાાં સ્થળાાંતરનો ર્માવેિ થાય છે.70 પરાંત   આ આંકર્ા ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટની આગળ 
માછીમારી કરતા માછીમારોએ માછલી પકર્વામાાં કોઇ ઘટાર્ો અન ભવ્યો છે કે કેમ તે ર્વાલનો જવાબ આપતા નથી. જેના 
આંકર્ા આપવામાાં આવ્યા છે તે લેન્ન્ર્િંગ ર્ાઇટ થોર્ી દૂર છે અને આમ તે ્લાન્ટની નજીકમાાં આવેલી ર્ાઇટમાાં માછલીના 
ઉત્પાદનન ાં બચત્ર આપત ાં નથી. પ્રત્યેક લેન્ન્ર્િંગ રે્ન્ટર 3 ડકલોમીટર થી 10 ડકલોમીટરનો શવસ્તાર િરાવે છે. આ શવસ્તાર મોટો 
છે અને માછીમારીના ર્રેરાિ આંકર્ા શવશવિ સ્થળોએ માછલી પકર્ાવવામાાં નોંિપાત્ર શવશવિતાને છૂપાવી િકે છે. ટાટા 
મ ન્રા ્લાન્ટની નજીકમાાંથી પકર્વામાાં આવતી માછલીઓની અંદાજજત માત્રા નજીકના લેન્ન્ર્િંગ રે્ન્ટરમાાં પકર્ાતી ક લ 
માછલીઓના માત્ર 0.05% છે. આ માત્રા એટલી મામ લી છે કે તે ર્મગ્ર આંકર્ાઓ પર પ્રભાવ પાર્ી િકતી નથી. 

 

79. ્લાન્ટની આગળની તટીય ર્ાઇટ પર માછીમારી કરતા માછીમારો પારે્થી રે્ટાની કોઇ ર્મય શે્રણી એકત્ર કરાઈ 
નથી. આરએમઈઆઇએ સ્કેબલટન લોલ્ન્ગટય ડર્નલ ડફશિિંગ ટેર્ા પરૂા પારે્ છે જે ર્ાઇટલક્ષી નથી અને તેઓ આિારરેખીય રે્ટા 
તરીકે ઉપયોગ થઇ િકે તેટલા પ રતાાં પ્રમાણમાાં એકાંદર નથી. જાન્ય આરી 2006માાં પ્રાયોબગક માછીમારી માટે ર્ાઇટ અને 
પદ્ધશતની કોઇ માડિતી અપાયેલી નથી. ર્ાઇટ અથવા પ્રાયોબગક માછીમારીનો માત્ર “જાન્ય આરી 2006 દરશમયાન મ ન્રા પારે્ 
કેચ” તરીકે ઉલ્ટ્લેખ થયેલો છે”.71 અપાયેલા લોલ્ન્ગટય ડર્નલ રે્ટા નવીનાલ િીક, બોચા િીક અને ખાર્ીનો ઉલ્ટ્લેખ કરે છે જેઓ 
ર્ાઇટલક્ષી સ્થળો નથી. 2013માાં ર્ીજીપીએલે ત્રગર્ી બાંદર ખાતે ડફિ કેચ અને અન્ય અન્ય આજીશવકા પડરનસ્થશતઓન ાં 
શનરીક્ષણ કરતા અભ્યાર્ને ર્િયોગ આ્યો િતો. તે કિ ેછે કે, “ત્રગર્ી બાંદર માટે કોઇ ઐશતિાશર્ક ડફિ કેચ રે્ટા ઉપલબ્િ 
નથી. માટે અમે જૂના રે્ટાને નવા ટેર્ા ર્ાથે ર્રખાવી િકતા નથી.”72 ઑક્ટોબર 2013થી 20 માછીમાર પડરવારોના નમનૂા 
પર ડફિ કેચન ાં શનરીક્ષણ થઈ રહ્ ાં છે. યોગ્ય આિારરેખીય અને શનરીક્ષણ રે્ટાની ગેરિાજરી જોતા ર્ીઆરપી િાશનના તેના 
ફેંર્લા માટે દડરયાઈ અર્ર આકલનો, ડિતિારકોની મ લાકાતો અને ર્ાઇટ મ લાકાતોને આિાર બનાવે છે. 
 

80. ર્ીઆરપીને જણાય છે કે પગડર્યા માછીમારોને ન કર્ાન થયેલ ાં છે. પગડર્યા માછીમારીન ાં વણડન નીચે મ જબ છે: 

 

પગડર્યા માછીમારી એ પગે ચાલીને થતી માછીમારી છે. ઓટ દરશમયાન માછીમાર દડરયામાાં જાય છે, ર્ામાન્ય 
રીતે મોજાથી ર્િજે આગળ કે જયાાં પાણીન ાં સ્તર નીચ ાં િોય છે. તેઓ કાાંપમાાં લાકર્ીઓમાાં તેમની જાળ ગોઠવે છે. 
ભરતીમાાં જયારે પાણી આવે છે ત્યારે પાણી તેમની જાળીઓને ઢાાંકી દે છે અને દડરયામાાંથી લીલથી ર્મદૃ્ધ 
ઇન્ટરટાઇર્લ ઝોનમાાં માછલી લાવે છે. જયારે ઓટમાાં પાણી ઉતરે છે ત્યારે ઇન્ટરટાઇર્લ ઝોનમાાં આવેલી 
માછલીઓ આ જાળીઓમાાં ફર્ાઈ જાય છે. માછીમાર ચાલતો આવે છે અને આ માછલીઓ એકત્ર કરે છે.73 

 

                                                
70 આંકર્ાઓમાાં કેટલીક માછલીઓ કે જે ભતૂકાળમાાં મિત્ત્વની િતી તેમાાં ઘટાર્ો નોંિાયો છે. માછલીઓ પકર્ાવવાન ાં ર્ાંયોજન બદલાત  ાં િોય તેવ ાં જણાય છે. 
તે કદાચ માછલીઓન ાં સ્થળાાંતર સચૂવે છે અથવા ગ્લોબલ વોશમિંગને કારણ ેતાપમાનમાાં વિારાની અર્ર પ્રશતબબિંબબત કરે છે. ઉદાિરણ તરીકે, પોમપરેટ 
માછલીન ાં ઉત્પાદન નોંિપાત્ર ઘટય ાં છે. જમ્પબો પ્રોન અને કરચલામાાં પણ નોંિપાત્ર ઘટાર્ો થયો છે જયારે મધ્યમ કદના ઝીંગા અને પ્રોન પકર્ાવાન ાં વધ્ય ાં 
છે. 

71 આરએમઇઆઇએ ટેબલ 4.5.34 

72 ત્રગર્ી ખાતે માછીમાર ર્મ દાય ર્ાથે માંત્રણાઓ દરશમયાન આકાર દ્વારા કરાયેલા અવલોકનોને આિાડરત નોંિો, અિવેાલ 2, ર્ીજીપીએલ પડરયોજનાની 
ત્રગર્ી બાંદર ખાતે માછીમારોના વર્વાટ, જીવન અને આજીશવકા પર અર્ર. 

73 રો ર્ેવલપમેન્ટ ર્પોટડ બલશમટેર્. 2011. મોર્વા ગામ, માાંર્વી તાલ કો, કચ્છ જીલ્ટ્લાની પડરનસ્થશતન ાં શવશ્લેર્ણ અને ર્િભાગી જરૂડરયાતો, નવેમ્પબર 2011. 
નવી ડદલ્ટ્િી. 
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81. ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ આગળ શનયશમત રીતે માછીમારી કરતા પગડર્યાની ર્ાંખ્યા ઓછી છે. કાચો અંદાજ લગભગ 30-
40 પગડર્યા સચૂવે છે.74 ફૂટ ડફશિિંગની આવક પર નભતા લોકો લાક્ષબણક રીતે ગરીબ છે, ગરીબી રેખાની નજીક જીવે છે.75 
પગડર્યા ઇન્ટરટાઇર્લ ઝોનમાાં, ર્ીિા દડરયાડકનારા પર માછીમારી કરતા િોવાથી તેમને આઉટફોલ ચેનલમાાંથી મ ક્ત 
કરાતા પાણીના વિેલા તાપમાનને પડરણામે ર્ાંભશવત િાશન થઇ છે. ડે્રજજિંગની કામગીરી અને માછલીઓના ઇંર્ા મ કવાના 
ર્ાન કૂળ સ્થળ મોર્વા ખાર્ીમાાં પાણીની નસ્થશતઓમાાં ફેરફારને પડરણામે પણ ર્ાંભવતઃ અર્ર થઇ છે.  
 

 

82. આરએમઇઆઇએ કિ ે છે કે, “કોટર્ી િીકમાાં તટ આિાડરત સ્થાશનક માછીમારીને બાદ કરતા કોઇ કોમશિિયલ 
માછીમારી થતી ન િોવાથી માછીમારી પર અર્ર નજીવી અને બબન-પડરણામરૂપ િિે.”.76 આરએમઇઆઇએ તટ આિાડરત 
સ્થાશનક માછીમારી પર અર્રન ાં આકલન આપત ાં નથી. આરએમઈઆઈએ દલીલ કરે છે કે, આઉટફોલ ચેનલન ાં શનમાડણ અને 
પડરવેિી તાપમાનથી 7°C સ િી ઊંચા તાપમાને પાણીના શનકાલની દડરયાઈ પયાડવરણ પણ કોઇ નોંિપાત્ર અર્ર નિીં 
થાય. પરાંત   આરએમઈઆઈએમાાં આપેલા આંકર્ા તે િકીકત સચૂવે છે કે, માછલીઓ, તેમાાં પણ ખાર્ કરીને પગડર્યાઓ 
દ્વારા પકર્વામાાં આવતી માછલીઓ પર કદાચ અર્ર થઇ િકે છે. આરએમઈઆઈએએ જણાવ્ય ાં છે કે, 67% રે્મ્પપલમાાં 
માછલીના ઇંર્ા થયા િતા અને ઝૂ્લાન્કટનના 75% રે્મ્પપલમાાં માછલીના લારવા થયા િતા. માછલીના ઇંર્ા અને લારવાનો 
મોટો જથ્થો ખાર્ી કરતા ખાર્ી ક્ષેત્રમાાં વધ  િતો. તેવી િક્યતા છે કે, મોર્વા ખાર્ી પર અર્ર એવી જાતો પર પ્રભાવ પાર્ી 
િકે છે જે ખાર્ીનો ઉછેર માટે ઉપયોગ કરે છે. તે પ્રોન અને કરચલામાાં જોવા મળેલા નોંિપાત્ર ઘટાર્ાને ર્મજાવે છે. 
આરએમઈઆઈએ અિવેાલ તેના પર પણ પ્રકાિ પારે્ છે કે, ર્ીકેપોર્ લારવા ર્ૌથી વધ  વર્તીવાળા બે જૂથ પૈકીના એક 
િતા. અન્ય જૂથ અભ્યાર્ ક્ષેત્રના ઝૂ્લાન્કટન રે્મ્પપલમાાં કોપપોર્ િત  ાં. ખાર્ીમાાં ર્ીકેપોર્ની ઊંચી ગીચતા તે વાતને ર્ાંકેત છે 
કે ખાર્ી ર્ીકેપોર્ પ્રોન્ર્ માટે ઉછેર ગ્રાઉન્ર્ તરીકે કામ કરે છે. તે પણ એક િક્યતા છે કે મોર્વા ખાર્ી ઝીંગાની આશથિક રીતે 
મિત્ત્વની જાત જે મોટે ભાગે 5 મીટરથી ઓછા છીછરા પાણીમાાં થાય છે તેન ાં આશ્રય સ્થાન છે. ડે્રજજિંગ અને પ્રવાિ અને 
આઉટફ્લો પાણીના વેગમાાં પડરવતડન મારફતે મોર્વા ખાર્ીને અર્ર થતા એવી િક્યતા છે કે આ જાતોને અર્ર થઇ છે. 
 

 

83. આઉટફોલ ચેનલમાાં તાપમાન વિવાથી માછલીઓ મરતી નથી તેમ છતાાં પાણીન ાં તેમની ર્િનિનક્ત કરતા વધ  
ગરમ થવ ાં કેટલીક જાતો પર માનશર્ક તણાવ વિારી િકે છે અને વદૃ્ધદ્ધ દર, શ્વર્ન, પ્રજનન અને શવતરણ જેવી પ્રાકૃશતક 
જીવન પ્રડિયાઓમાાં શવક્ષેપ પેદા કરી િકે છે. પાણીના પડરવેિી તાપમાનમાાં 4°C થી 5°Cનો વિારો ર્જીવો માટે કદાચ 
ઘાતક ન િોય પરાંત   રક્ષણાત્મક ર્જીવોન ાં શવસ્તરણ બાયોટાન ાં ર્ામ દાશયક માળખ  બદલી િકે છે. તે આઉટફોલ ચેનલની 
નજીકના આર્પાર્ના શવસ્તારમાાં માછલીની વર્તીને અર્ર કરી િકે છે. મળૂ જાતો ઘટી િકે અથવા નાિ પામે 
અને/અથવા તેન ાં સ્થાન એવી જાત લે જે માછીમારો માટે અગાઉની જાતો જેટલી આશથિક રીતે મિત્ત્વની ના િોય. 

 
 

                                                
74 ઇન્ટરેન્ક્ટવ કમડ ઇન્ન્ર્યા. ટીર્ીપી ર્ોશિયલ એન્ર્ ઇકોનોશમક ર્વે (2006) અને કોસ્ટલ ગ જરાત પાવર બલશમટેર્, સ્ટેકિોલ્ટ્ર્ર એન્ગેજમેન્ટ એન્ર્ બેશનડફટ 
િેડરિંગ (2011). ભારત. ટ્રો ડેવલપમેન્ટ સપોટટ  લલશમટેડ. 2011. મોડવા ગામ, માડંવી તાલકુો, કચ્છ જીલ્લાની પરિસ્થિશતનુ ં શવશ્લેષણ અને સહભાગી 
જરૂરિયાતો, નવેમ્બિ 2011. નવી રિલ્હી. 

 
75 ર્ીજીપીએલ. 2011. સ્ટેકિોલ્ટ્ર્ર એન્ગજેમેન્ટ એન્ર્ બેશનડફટ િેડરિંગ, ઇન્ટરેન્ક્ટવ કમડ ઇન્ન્ર્યા (ત્રગાર્ી ગામમાાં આજીશવકાની નસ્થશત પર શવગતવાર આંકર્ા 
ર્ાથે). ભારત. 

76 આરએમઇઆઇએ, પાન ાં 100. 
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84. ર્ીઆરપી અવલોકન કરે છે કે, પગડર્યા માછીમારોને િાશન થયેલી છે. ર્ીઆરપી તેના અવલોકનો માટે દડરયાઈ 
અર્ર આકલનો, ર્ાઇટ મ લાકાતો અને પગડર્યા માછીમારો ર્ાથે મ લાકાતોની કાળજીપવૂડકની ર્મીક્ષાને આિાર બનાવે છે. 
ર્ીઆરપી પડરયોજના પવેૂની પડરનસ્થશતઓન ાં વણડન કરતા આિાર રેખીય રે્ટા અને મત્સ્ય શનપજ અને ડફિ કેચના મોશનટર 
થયેલા રે્ટા પર આિાર રાખી િકી નથી કારણ કે આવા રે્ટા સ્થાપી િકાયા ન િતા. એડીબી પયાડવરણીય અને ર્ામાજજક 
ર્લામતી નીશતઓ અંતગડત પડરયોજના પવેૂના આિારરેખીય રે્ટા સ્થાશપત કરવા આવશ્યક છે કારણ કે પગડર્યાને 
ડિતિારકો અને પડરયોજના અર્રગ્રસ્ત લોકો તરીકે ગણાવા જોઇતા િતા અને આમ ર્ામાજજક આકલન અને ર્વેમાાં તેમનો 
ર્માવેિ થતો િોવો જોઇતો િતો. આવી નીશતઓન ાં પાલન થયેલ ાં નથી તે િકીકતને કારણે આિારરેખીય રે્ટા ઉપલબ્િ નથી. 
ર્ીઆરપીન ાં મ ાંતવ્ય છે કે જો બબનઅન પાલન રે્ટાની અપ્રા્યતાન ાં કારણ િોય તો ર્ીઆરપીએ તેના તારણ માટે મ લાકાતો 
અને ર્ાઇટ મ લાકાતો જેવા પ રાવા ર્ડિત શે્રષ્ઠ ઉપલબ્િ વૈકલ્લ્ટ્પક પ રાવાનો આિાર તરીકે ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. અલગ 
રીતે દલીલ, શનઃિાંકપણે બબન-અન પાલન વતડણકૂને પ્રોત્ર્ાિન આપિે જે ર્લામતી ઉપયોગને ન કર્ાન કરે છે. એડીબી સ્ટાફ 
તે તારણ ર્ાથે ર્ાંમત થયો િોય તેમ જણાય છે કે, એવા પ રતા મૌબખક પ રાવા છે કે, પગડર્યા માછીમારોને િાશન થયેલી છે. 
ઑક્ટોબર 2013 શમિનનો અિવેાલ આપતો એડીબીનો આંતડરક દસ્તાવેજ કિ ેછે કે: 

 

આઉટફોલ ચેનલ કામગીરીની માછીમારી પર અર્રને લગતી ફડરયાદ ર્મજવા માટે શમિને ત્રગાર્ી બાંદર, ત્રગાર્ી 
અને મોઢવા ગામની મ લાકાત લીિી.... ડિતિારકો ર્ાથે પરામિડ સચૂવે છે કે વન્ર્ થ્ર ૂ ડકબલિંગ શર્સ્ટમ 
(ઓટીર્ીએર્)માાંથી થમડલ ડર્ર્ચાર્જને કારણે પગડર્યા માછીમારોની આવકને અર્ર થઇ છે. થમડલ ડર્ર્ચાર્જ 
મોઢવા ખાર્ીમાાં તાપમાન અને જળ વેગ પ્રોફાઇલને અર્ર કરે છે. આઉટફોલ ચેનલના ડે્રજજિંગ અને જળ પ્રવાિમાાં 
ફેરફારને કારણે ખાર્ીના કેટલાક ભાગમાાં કાાંપ જામવાના પણ ર્ાંકેતો મળ્યા છે.... 

 

પ્રા્ત માડિતીને આિારે શમનક્ર્િંગ ઝોનમાાં પડરવેિી દડરયાઈ તાપમાનમાાં ર્ાંભશવત મિત્તમ વિારો 5°C સ િીનો 
િોઇ િકે છે. આવા તાપમાન વિારા અને પગડર્યા માછીમારો દ્વારા પકર્વામાાં આવતી વાબણજ્જયક માછલીઓ પર 
જળ વેગ પ્રોફાઇલમાાં ફેરફારની અર્ર નક્કી કરવા માટે ફીલ્ટ્ર્ અવલોકનો િાથ િરવા જરૂરી છે...  આવા 
અભ્યાર્ની પતૂડતા જયાાં સ  િી પર્તર રિ ેત્યાાં સ  િી ર્ીજીપીએલ ત્રગાર્ી ગામ (158 પડરવારો) અને મોઢવા ગામ 
(350 પડરવારો)ના પગડર્યા માછીમારોને માછીમારીમાાંથી થતી તેમની મિત્તમ માશર્ક આવકના 25% જેટલી 
વિારાની ગ્રાન્ટ આપવાન ાં શવચારી િકે છે.  
 

 

C. માછીમારી સ્થળોના વપરાિ માટેના પ્રશતબાંિો 

 

85. ફરરયાદીઓનો પક્ષ.ફડરયાદીઓની દલીલ છે કે તેમનાાં પરાંપરાગત માછીમારી ક્ષેત્રોના વપરાિ પર પડરયોજનાના 
સ્થળને ચારે બાજ થી બાંિ કરી દેવાથી, અને આઉટફોલ અને ઇન્ટેક ચેનલ્ટ્ર્ના કારણે પ્રશતકૂળ અર્ર પિોંચી છે. 
ફડરયાદીઓએ જણાવ્ય ાં િત  ાં કે માછીમારી અને ગોચર ક્ષેત્રોના સ લભતા માગોને બાંિ કરી દેવાયાાં છે અથવા તો ટાટા મ ન્રા 
્લાન્ટની ઇન્ટેક અને આઉટફોલ ચેનલો દ્વારા અર્ામાન્ય રીતે લાાંબા કરી દેવાયા છે. તેઓની દલીલ છે કે સ લભતા માગોને 
4 ડક.મી. જેટલાાં લાાંબા બનાવી દેવામાાં આવ્યાાં છે અને એ કે માછીમાર લોકોને બળજબરીપવૂડક ઑટો રીક્ષાની ર્વારીના રૂ. 
350 ચ કવવા પરે્ છે.   
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સબંતંિિ એડીબી સરં્ાલકીય નીતિઓ અને પ્રરક્રયાઓ 

 

ઓએમ કલમ એફ2/બેપી, ફકરો 2:“અસ્વૈલ્ચ્છક પ નવડર્ન” એવી ર્ામાજીક અને આશથિક અર્રોને ર્ાંબોિે છે કાયમી અથવા 
િાંગામી છે અને (i)જમીન અને અન્ય અસ્થાવર શમલકતોના ર્ાંપાદન દ્વારા, (ii) જમીનના વપરાિમાાં ફેરફાર દ્વારા, અથવા (iii) 
એડીબીની કામગીરીના પડરણામસ્વરૂપ જમીન પર લાદવામાાં આવેલા પ્રશતબાંિોના કારણે છે. એક “અર્રગ્રસ્ત વ્યનક્ત” એ એક 
એવી વ્યનક્ત છે જેણે આ પ્રશતબાંિોનો અન ભવ કયો છે.”3 
 

“3અર્રગ્રસ્ત વ્યનક્ત િબ્દ કોઇપણ પડરવારો, પેઢીઓ અથવા ખાનગી ર્ાંસ્થાઓનો ર્માવેિ કરે છે જેઓ, પડરયોજનાના 
પડરણામસ્વરૂપ જે ફેરફાર આવ્યાાં છે તેનાાં લીિે તેમનાાં (i) જીવન જીવવાના િોરણોને પ્રશતકૂળ અર્ર પિોંચી છે; (ii) કોઇપણ 
ઘર, જમીન (આવાર્ી, વાબણજ્જયક, ખેતીલાયક, વનીય, અને/અથવા ગોચરની જમીન), જળ સ્ત્રોતો, અથવા અન્ય કોઇ 
ર્ાંપાડદત કરેલ, ભોગવટાની, પ્રશતબાંશિત અથવા અન્યથા સ્થાવર અથવા જ ાંગમ શમલકતમાાં તેમનાાં અશિકાર, સ્વાશમત્વ િક 
અથવા ડિત, ર્ાંપણૂડપણે અથવા ડિસ્ર્ામાાં, કાયમી અથવા િાંગામી રીતે પ્રશતકૂળ અર્ર થઈ િોય; અને/અથવા (iii) કારોબાર, 
વ્યવર્ય, કામના સ્થળ અથવા શનવાર્સ્થાન, અથવા શવસ્થાપન ર્ાથે કે તેના શવના વર્ાિતને પ્રશતકૂળ અર્ર થઈ િોય.... ”      
 

ઓએમ કલમ સી3/ઓપી, ફકરો 8:“આઇપીએર્એ [પ્રારાંબભક ગરીબી અને ર્ામાજીક આકારણી] દરશમયાન િરૂ કરવામાાં 
આવેલી પ્રડિયા અને ઓળખી કાઢવામાાં આવેલા પ્રશ્નો પર આિાડરત, પડરયોજનાની તકો, અવરોિો, અને ર્ાંભશવત ર્ામાજીક 
અર્રોને તપાર્વા, અને ર્ાંરચનાના પગલાઓને ઑલખી કાઢવા અને રચના અને ર્ામાજીક લાભોને મિત્તમ બનાવવા માટે 
અમલીકરણની વ્યવસ્થાઓને તપાર્વા અને ર્િભાબગતાપણૂડ રીતે પડરયોજનાના ર્ામાજીક જોખમોને ટાળવા કે ન્યનૂતમ 
બનાવવા માટે પડરયોજનાની ર્ાંરચના દરશમયાન એક ર્ામાજજક શવશ્લેર્ણ િાથ િરવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં. આ ર્ામાજજક 
શવશ્લેર્ણ... (iv) ર્ામાજજક અર્રોની દેખરેખ માટે આિારરેખીય શવગતો પરૂ ાં પાર્ત  ાં િોવ ાં જોઇએ.”  
 
 

86. ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટની ર્ાઇટને વાર્ દ્વારા સ રબક્ષત બનાવાઈ છે અને તેથી તેની મારફત અવરજવર માટે બાંિ 
િોવાથી વપરાિ પ્રશતબાંશિત છે. ત્યાાં વાાંઢ ગામને િોરીમાગડ ર્ાથે જોર્તો એક જ નો માગડ િતો. આ માગડ ત્યાાંથી પર્ાર થતો 
િતો, જયાાં આજે ર્ીજીપીએલ પડરર્ર આવેલાાં છે. ર્ીજીપીએલએ ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ ર્ાઇટની ફરતે એક નવા રસ્તાન ાં શનમાડણ 
કરીએ દીધ ાં છે. આ માગડ ર્ાથી નસ્થશતમાાં છે અને શનવાર્ીઓ દ્વારા ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે, પરાંત   તે ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટની 
ર્ામે દડરયાઈ સ્થળ સ િી જવા માટે કેટલાક ડકલોમીટર લાાંબો પરે્ છે. તદ પરાાંત, આઉટફોલ ચેનલ ત્રગર્ી અને મોર્વા 
ગામોના લોકોની પિોંચને માછીમારી ક્ષેત્રથી કાપે છે જેનો કેટલાક શનવાર્ીઓ પગેથી માછીમારી અને નાવ દ્વારા માછીમારી 
કરવા માટે કરતાાં િતાાં. સ  રબક્ષત સ લભતાને ચાલ  રાખવા માટે, આઉટફોલ ચેનલની ઉપર એક પ લ બનાવાયો છે અને ત્રગર્ી 
અને મોર્વા ગામના વર્ાિતીઓને એમ ર્મજીને કે આ પગલાાં પયાડ્ત છે, નાવર્ીઓ ઉપલબ્િ કરવામાાં આવી છે. જો કે, 
બ ાંદર પર માછીમારી કરતાાં લોકો માટે, બ ાંદર સ િી આવવા જવાનો માગડ 3.8 ડકલોમીટર જેટલો લાાંબો થયો છે. જો બાંદર પર 
રિતેાાં પડરવારોએ તેમણે પકરે્લી માછલીઓ બાંદર પર આવતાાં સ્થાશનક વેપારીને વેચવી િોય તો, તેમણે તેઓ વર્ડમાાં માત્ર 
બે જ વખત તે સ લભ માગડનો ઉપયોગ કરી િકે છે, એક વખત બાંદરની અંદર આવતાાં અને બીજી વખત ત્યાાંથી બિાર 
નીકળતાાં. પરાંત   કેટલાાંક લોકો બાંદર પરથી વધ  શનયશમતપણે અવરજવર િોય છે કેમ કે તેઓ બાંદરની બિાર વેપારીઓને 
પોતાની માછલીઓ વેચતાાં િોય છે. જે વેપારી માછલીની ખરીદી માટે શનયશમતપણે બાંદર પર આવે છે તેઓ પણ અર્રગ્રસ્ત 
થયાાં છે. વધ માાં, માછીમારો કે જેઓ તટીય શવસ્તારમાાં પગે ચાલીને માછીમારી કરવા માટે અન્ય ગામોથી પ્રવાર્ કરે છે, તેઓ 
પણ લાાંબા સ લભ બનાવાયેલા માગડનો અન ભવ કરે છે.  
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87. ર્ામાજજક અને આશથિક આકલનો િાથ િરાયા િતા તે ર્મયે, ડફશિિંગ ગ્રાઉન્ર્ના સ લભતા પ્રશતબાંિથી અર્ર 
પામનારા લોકો તરીકે માત્ર કોટર્ી બાંદરના લોકોની ઓળખ કરાઈ િતી.77 દડરયાઈ પયાડવરણીય અર્ર આકલનોની તેમને 
જાણ કરાઈ ન િતી અને આમ તેમને ખબર ન િતી કે આઉટફોલ ચેનલન ાં સ્થળ ક્યાાં િિે. માછીમારોની ઓળખ કરાઈ ન 
િતી અને તેમની ર્ાથે (2007માાં કોટર્ી બાંદરના લોકો ર્ાથે એક બેઠકને બાદ કરતા) કોઇ પરામિડ કરાયો ન િતો માટે 
તેમના સ લભતા પ્રશતબાંિને પણ ધ્યાનમાાં લેવાયો ન િતો. માછીમારોને પડરયોજનાની ડર્ઝાઈન અંગે કોઇ આગોતરી માડિતી 
ન િતી. સ લભતા પ્રશતબાંિની ર્મસ્યા ત્યારે સ્વીકારવામાાં આવી કે જયારે 2010માાં ત્રગર્ી ગામના રિીિોએ િરણા યોજયા 
િતા. તેમને જણાય ાં િત  ાં કે, ચેનલન ાં શનમાડણ થઇ ગય ાં િત  ાં અને આ ચેનલ તેમને તે તટીય શવસ્તારથી દૂર કરી દેિે જયાાં 
તેમના ગામના મોટી ર્ાંખ્યામાાં લોકોએ માછીમારી કરી િતી. ર્ીજીપીએલે ઝર્પથી પગલા લીિા, ગ્રામજનો ર્ાથે માંત્રાણાઓ 
કરી, પલૂન ાં શનમાડણ કય ાં અને વિારાની ર્િાય પરૂી પાર્ી. મોઢવા ગામને બે િોર્ીઓ પરૂી પાર્વામાાં આવી જેથી ગામર્ાના 
માછીમારો આઉટફોલ ચેનલ પાર કરીને તેમના પરાંપરાગત ડફશિિંગ ગ્રાઉન્ર્નો ઉપયોગ કરી િકે. વધ માાં ર્ીજીપીએલે મોઢવા 
અને ત્રગર્ી ગામમાાં દરેક પડરવારને રૂ. 1,00,000ની રકમમાાં વળતર ચકૂવ્ય ાં અને ગામની વર્શતન ાં જીવન સ્તર સ િારવા 
માટે કાયડિમો રજૂ કયાડ. મિત્વપણૂડ રીતે, એક આજીશવકા આિાર ભાંર્ોળની રચના કરવામાાં આવી જે બને્ન ગામોમાાં શવકાર્ 
પ્રવશૃત્તઓને આિાર પરૂો પાર્િે. એડીબી કમડચારીઓના ર્ડિય ર્િયોગથી – ર્ીજીપીએલ દ્વારા જે પગલાાં િાથ િરવામાાં 
આવ્યાાં તે ર્ાંપણૂડપણે ર્ાંતોર્કારક િતાાં અને બને્ન ર્મ દાયો દ્વારા બબરદાવવામાાં આવ્યાાં. એડીબી એ મોજણીની ર્ાંરચના કેવી 
રીતે કરવી અને આજીશવકા ભાંર્ોળની ર્ાંરચના કેવી રીતે કરવી તે અંગે ર્ીજીપીએલને ર્ડિય ર્િયોગ પરૂો પાર્યો િતો   
 

88. આ બે ગામો શર્વાય, સ લભતાના પ્રશતબાંિ અંગેના મ દ્દાઓને યોગ્ય રીતે ર્ાંબોિવામાાં આવ્યાાં નથી. સ લભતાના 
પ્રશતબાંિોથી ક્યા લોકોને અર્ર પિોંચિે તે નક્કી કરવા માટે કોઇ જ વ્યવનસ્થત આકારણી િાથ િરવામાાં આવી નિોતી. વર્ડ 
2006 અને 2007માાં કરવામાાં આવેલી ર્ામાજજક-આશથિક મોજણીઓ આ પ્રશ્નોને ઉકેલી િકી નિોતી. કોઇપણ પ્રકારની 
આિારરેખીય શવગતોની અન પનસ્થશતના પડરણામસ્વરૂપ, તે િવે અજ્ઞાત છે કે આ સ લભતા પ્રશતબાંિોના દ્વારા કેટલાાં લોકો 
અર્રગ્રસ્ત છે. ત્રગર્ી બાંદર પર માછીમારી કરતાાં લોકો ર્ાથે સ લભતા પ્રશતબાંિોના શવસ્તાર અને ખચડની ચચાડ પણ કરવામાાં 
આવી નથી, ત્રગર્ી બાંદર ખાતેના તમામ પડરવારોને અર્ર પિોંચી છે, ઓછામાાં ઓછી અમ ક િદ સ િી, કેમકે પડરવારોને 
બાંદર સ િી આવવા અને જવા માટે અને તેમનાાં કટકે-કટકે થતાાં પ્રવાર્ો માટે લાાંબા અંતરનો પ્રવાર્ કરવો પરે્ છે. ત્રગર્ી 
બાંદર ખાતે લોકોને કોઇ જ વળતરની ચ કવણીઓ કરવામાાં આવી નથી. ર્ીજીપીએલની ર્ામેલગીરીને તેની ર્ીએર્આર 
પ્રવશૃત્તઓ િઠેળ કેટલીક ર્મ દાય રે્વાઓની જોગવાઈમાાં પ્રશતબાંશિત કરી દેવાઈ છે.     
 

89. આ અિવેાલ પરામિડ અંગેની શનષ્ફળતાઓ અને માછીમાર લોકોને પડરયોજનાથી અર્રગ્રસ્ત લોકો તરીકે 
ઓળખવામાાં શનષ્ફળતા તરફ આંગળી ચીંિે છે. જો માછીમાર લોકોનો યોગ્ય રીતે ર્ાંપકડ કરાયો િોત તો સ લભતા અંગેની 
બાબતો સ્પષ્ટ થઈ િકી િોત અને િમન અંગેના ઉબચત પગલાાં અપનાવવામાાં આવી િકાયા િોત. સ લભતા અંગેના પ્રશ્નો 
19 ર્્ટેમ્પબર 2006ના રોજ યોજાયેલી જાિરે સ નાવણી દરશમયાન ઉઠાવવામાાં આવ્યા િતાાં. એ પડરવારો માટે કે જેઓ તટીય 
સ્થળોનો માછીમારી ક્ષેત્ર તરીકે શનયશમતપણે ઉપયોગ કરે છે, પ નવડર્નની કાયડનીશત લાગ  થાય છે. પ નવડર્નની કાયડનીશત 
એ ર્ામાજજક અને આશથિક અર્રોન ાં ર્ ાંબોિન કરે છે જે કાયમી અથવા િાંગામી છે અને જમીન પર એડીબીની કામગીરીના 
પડરણામે પ્રશતબાંિો લાદવામાાં આવ્યાાં છે. ર્ીજીપીએલ દ્વારા શનશમિત આઉટફોલ ચેનલ, એ પડરવારો દ્વારા ઉપયોગ કરવામાાં 
                                                
77 અિીં નોંિવ ાં જોઇએ કે, મોઢવા અને ત્રગર્ી ગામ માટે ઉપયોગ મયાડદાની ચોક્કર્ ર્મસ્યા આઉટફોલ ચેનલન ાં સ્થાન બદલાય ાં ત્યાર બાદ જ ઊભી થઈ 
િતી. 2007ની મળૂ ડર્ઝાઇનથી મોઢવા અને ત્રગર્ી ગામોને તેમના પરાંપરાગત ડફશિિંગ ગ્રાઉન્ર્ના ઉપયોગમાાં શનયાંત્રણની ર્મસ્યા પેદા ના થઈ િોત.  



45 
 

આવતી જમીન પર પ્રશતબાંિો લાદે છે જે શનયશમતપણે ્લાન્ટની ર્ામેના તટીય સ્થળોનો માછીમારી ક્ષેત્રો તરીકે ઉપયોગ કરે 
છે.    
 

90. િારણો. ર્ીઆરપીને જણાય છે કે, એડીબી સ્ટાફે તેવા લોકોને ઓળખવા માટે ઘટતી કાયડવાિી કરી નથી કે જેઓ 
મ ન્રા પાવર ્લાન્ટની બાંશિયાર ર્ાઇટને પડરણામે તેમના પરાંપરાગત માછીમારી ર્ાઇટનો મયાડડદત ઉપયોગ કરવામાાં 
અર્રગ્રસ્ત બન્યા િોય. મોઢવા અને ત્રગર્ી ગામના અર્રગ્રસ્ત પડરવારોને વળતર આપવા માટે સ િારાત્મક પગલા લેવાયા 
િતા ત્યારે ત્રગર્ી ગામ અને મોઢવા અને ત્રગર્ી ગામ શર્વાય અન્ય ગામમાાં રિતેા લોકો પર અર્રન ાં કોઇ આકલન કરાય ાં 
નથી. જે લોકો તટીય ર્ાઇટ પર શનયશમત પ્રવાર્ કરે છે અને ્લાન્ટના બાંશિયારપણાના કારણે લાાંબા રૂટનો ઉપયોગ કરવો 
પરે્ છે તેવા લોકો માટે િમન પગલા લેવાયા નથી. આમ ર્ીઆરપી અવલોકન કરે છે કે, ર્ીઆરપી સ્ટાફે ઓએમ કલમ 
એફ2/બીપી અને ઓએમ કલમ ર્ી3/ઓપીન ાં પાલન કય ાં ન િત  ાં. આ નીશતઓ અને કાયડરીશતઓના બબનઅન પાલનને કારણ ે
લોકોને િાશન થઇ છે જે લોકોની ઓળખ થઇ િકી ન િતી તેમને યોગ્ય રીતે વળતર મળ્ય ાં ન િત  ાં.       

 
 

 

D. કોલર્ી અને ફ્લાયઍિ પ્રદૂર્ણ 

 

91. ફરરયાદીઓની રજૂઆિ. ફડરયાદીઓની દલીલ છે કે, પ્રોજેક્ટમાાંથી પેદા થતી ફ્લાય એિ સ કવવા મકેૂલી માછલી 
પર પરે્ છે અને માછલીઓને અખાદ્ય અને બબનવેચાણપાત્ર બનાવે છે. ઝેરી ફ્લાયએિથી દૂશર્ત થયેલી માછલી ખાવી ખબૂ 
જ અર્લામત છે, ખાર્ કરીને ગભાડિાનની વયની મડિલાઓ માટે. ફડરયાદીઓ વધ માાં દલીલ કરે છે કે, પ્રોજેક્ટની 
આર્પાર્માાં આવેલા અગરો પર પણ રાખ પરે્ છે અને ખેતરો અને તેમાાં ઉઘારે્લા ઘાર્ પર પર રાખ પરે્ છે. પ્રાણીઓ દ્વારા 
આ ઘાર્ ખાવાથી તેમને ગાંભીર બબમારીઓ થવાનો ખતરો છે અને કેટલાક ડકસ્ર્ાઓમાાં મતૃ્ય  થવાનો પણ ખતરો છે. િવામાાં 
રિલેા આવા ઝેરી કણો અને ટાટા અને બાજ ના અદાણી પ્રોજેક્ટમાાંથી પેદા થતા ભારે પ્રદૂર્ણના ર્ાંપકડમાાં આવવાથી લોકોના 
આરોગ્ય પર ગાંભીર જોખમ ઊભ ાં થય ાં છે. ફડરયાદીઓ વધ માાં જણાવે છે કે, કોલર્ી અને ફ્લાય એિની વાાંઢ ગામ પર ભારે 
અર્ર થઇ છે. જયારે કન્વેયર તરફથી તેમની બાજ એ પવન ફૂાંકાય છે ત્યારે તેમના મકાનોના તળીયે અને તેઓ જયારે િાબા 
પર સતૂા િોય છે ત્યારે તેમના િરીર પર કોલર્ીન ાં એક આવરણ રચાઈ જાય છે. ગ્રામજનોએ શ્વાર્ની તકલીફોની પણ 
ફડરયાદ કરી છે. 
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સબંતંિિ એડીબી સરં્ાલકીય નીતિઓ અને પ્રરક્રયાઓ 

 

પયાચવરણ નીતિ (2002), ફકરો 61: “A અને B શે્રણીના પ્રોજેક્ટ માટે ઋણિારક પયાડવરણ આકલન અિવેાલો તૈયાર કરે 
છે.... અને ઈઆઈએ અિવેાલો ભરે છે. પયાડવરણ આકલન તૈયાર કરવામાાં ધ્યાનમાાં રાખવાની મિત્ત્વની બાબતોમાાં પે્રડરત, 
પરોક્ષ અને ર્ાંચશયત અર્રો, શવકલ્ટ્પોની ચકાર્ણી, પયાડવરણ માનકો િાાંર્લ કરવા, ખચડ-અર્રકારક િમન પગલા ઘર્વા, 
યોગ્ય પયાડવરણ વ્યવસ્થાપન આયોજનો ઘર્વા અને મોશનટડરિંગ જરૂડરયાતોનો ર્માવેિ થાય છે,…”  

 

ઓએમ કલમ F1/ઓપી, ફકરો 4: “…પયાડવરણ આકલન િાથ િરતી વખતે ધ્યાનમાાં રાખવાના મિત્ત્વના મ દ્દામાાં શવકલ્ટ્પોન ાં 
આકલન કરવ ાં, ર્ ાંભશવત પયાડવરણ અર્ર ઓળખવી, ર્ીિી અને આર્કતરી અને તેની તીવ્રતાન ાં આકલન કરવ ાં, પયાડવરણ 
માનકો િાાંર્લ કરવા; ર્ૌથી ઓછા ખચડવાળા િમન પગલા ઘર્વા; યોગ્ય પયાડવરણ વ્યવસ્થાપન આયોજનો (EMPs) ઘર્વા 
અને મોશનટડરિંગની જરૂડરયાતોનો ર્માવેિ થાય છે; …” 

 

ફકરો 5:“… એડીબી તે સ શનશિત કરવા માટે પયાડવરણ આકલન અિવેાલની ર્મીક્ષા કરે છે કે, તે એડીબીની જરૂડરયાતો 
ર્ાંતોરે્ છે અને તે પ્રોજેક્ટ પ્રોરે્શર્િંગ અને અમલ માટે મજબતૂ આિાર પરૂો પારે્ છે. એડીબી ઋણિારકના ર્ાંમત થયેલા 
પયાડવરણ િમન પગલાના અમલન ાં મોશનટડરિંગ કરે છે.....” 
 
 

ફકરો. 67: “પડરયોજના અમલ દરશમયાન જયાાં અણિાયાડ પયાડવરણીય અર્રો દેખાય ત્યાાં.. અર્રોના મિત્વન ાં આખલન 
કરવા, શવકલ્ટ્પોન ાં મલૂ્ટ્યાાંકન કરવા અને િમનના ખચડનો અંદાજ કાઢવા માટે અમલ કરાવનારી એજન્ર્ીઓ અને અન્ય 
સ ર્ ાંગત ર્રકારી ર્ત્તાવાળાઓને મદદ કરિે …” 

 

 

92. ર્ીઆરપીને તેના નવેમ્પબર/ડર્રે્મ્પબર 2013 અને ર્્ટેમ્પબર 2014 શમિનો દરશમયાન ત્રગર્ીબાંદર ખાતે સકૂવવા 
મકેૂલી માછલીઓ પર ફ્લાય એિ અથવા કોલર્ી જમા થવાના દેખીતા પ રાવા મળ્યા ન િતા. તેનો અથડ તે નથી કે ફ્લાય 
એિન ાં પ્રદૂર્ણ નથી પરાંત   દેખીતા પ રાવા સ્થાશપત કરી િકાયા નથી. પ રાવા માટે સકૂવેલી માછલીના નમનૂાન ાં રાર્ાયબણક 
પથૃક્કરણ કરવ ાં પર્િે. જોકે, નવેમ્પબર/ડર્રે્મ્પબર 2013માાં ર્ીઆરપી શમિન દરશમયાન ઉર્તી કોલર્ીના સ્પષ્ટ પ રાવા દેખાયા 
િતા. ઘરો, વકૃ્ષો અને િાબાઓ પર મોટી માત્રામાાં કોલર્ીના થર જોઇ િકાતા િતા. ર્ીઆરપીના ર્્ટેમ્પબર 2014 શમિન 
દરશમયાન, પ્રદૂર્ણ પ્રમાણમાાં ઓછાં જણાત  ાં િત  ાં. દેખીતી રીતે કોલર્ીના પ્રદૂર્ણન ાં પ્રમાણ પવનની ડદિા પર શનભડર કરે છે. 
ર્ીજીપીએલના જણાવ્યા મ જબ, શિયાળાના ત્રણ મડિના દરશમયાન કોલર્ીન ાં પ્રદૂર્ણ તીવ્ર િોય છે જયારે પવનો કોલર્ાના 
ઢગલા પરથી ગામ તરફ ફૂાંકાય છે. વાાંઢ અને ર્ ાંર્ા ગામના લોકોએ આની પ ન્ષ્ટ આપી છે પરાંત   તે પણ સચૂવ્ય ાં િત  ાં કે, 
ધળૂના થર દૂર કરવા માટે તેઓ શનયશમત રીતે ર્ફાઈ કરે છે. તેમણે ર્મગ્ર વર્ડ દરશમયાન કોલર્ીન ાં પ્રદૂર્ણ રિવેાની 
ફડરયાદ કરી િતી. વાાંઢ ગામ ખાતે પ્રદૂર્ણ ખબૂ જ તીવ્ર છે જયાાં કેટલાક ઘરો ર્ીજીપીએલ કોલ સ્ટોરેજ શવસ્તાર અને 
કન્વેયર્ડથી 300 મીટર કરતા પણ ઓછા અંતરે આવેલા છે. 
   

 

93. ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ અને નજીકના અદાણી ્લાન્ટમાાંથી ઉર્તી કોલર્ીના ઉત્ર્ર્જનના અનેક સ્ત્રોત છે. ઉર્તી કોલર્ીન ાં 
ઉત્ર્ર્જન વેસ્ટ પોટડમાાંથી, કે જયાાં આયાતી કોલર્ો ઉતારવામાાં અને ર્ાંગ્રિ કરવામાાં આવે છે અને વેસ્ટ પોટડ  અને ટાટા મ ન્રા 
્લાન્ટને જોર્તા આંશિક ઢાાંકેલા કન્વેયર બેલ્ટ્ટમાાંથી અને ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટની કોલ િને્ર્બલિંગ સ શવિામાાંથી થાય છે. વેસ્ટ 
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પોટડની માલીકી અને ર્ાંચાલન અદાણીના છે. ર્ીજીપીએલ માટે કોલર્ાની ઇન્ર્ોનેશિયાથી વિાણો મારફતે આયાત કરવામાાં 
આવે છે અને તેને ર્ીજીપીએલને પિોંચાર્વામાાં આવે છે. કોલર્ાન ાં કન્વેયર બેલ્ટ્ટ દ્વારા ર્ીજીપીએલના વેસ્ટ પોટડ  નજીક 
િાંગામી કોલર્ા ર્ાંગ્રિ શવસ્તાર અથવા ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટમાાં વિન કરવામાાં આવે છે. ર્ીજીપીએલનો વેસ્ટ પોટડ  પર િાંગામી 
કોલર્ા ર્ાંગ્રિ શવસ્તાર ક લ 3,00,000 ટનની ક્ષમતા િરાવે છે. ઉર્તી ધળૂના ઉત્ર્ર્જનની ર્મસ્યાના િમન માટે કોલર્ાના 
ઢગલાઓને નસ્પ્રન્કલર્ડ દ્વારા ર્તત ભીના કરવામાાં આવે છે. જોકે, વેસ્ટ પોટડ  ખાતે ર્ીજીપીએલની કોલ િને્ર્બલિંગ સ શવિા પર 
ઉર્તી ધળૂના ઉત્ર્ર્જનન ાં કોઇ િવાઇ મોશનડટરાંગ કરવામાાં આવ્ય ાં નથી. વેસ્ટ પોટડ  પર કોલ િને્ર્બલિંગની કામગીરીન ાં કદ જોતા 
મોટા પ્રમાણમાાં ઉર્તી કોલર્ીન ાં ઉત્ર્ર્જન થાય તેવી િક્યતા છે. 
 

94. કોલર્ાન ાં જયારે વેસ્ટ પોટડ  પરથી ્લાન્ટ ર્ાઇટ પર પડરવિન કરવામાાં આવે છે ત્યારે ઉર્તી કોલર્ીન ાં પ્રદૂર્ણ વિે 
છે. જયારે ર્ીઈઆઈએ અને એર્ઈઆઈએની રચના કરવામાાં આવી િતી તે ર્મયે જ મ ન્રા પોટડથી ્લાન્ટના કોલ િને્ર્બલિંગ 
શવસ્તાર સ િી કોલર્ો લઇ જવા માટે મેરી-ગો-રાઉન્ર્ રેલ શર્સ્ટમ શવચારવામાાં આવી િતી. જોકે, અદાણીની વેસ્ટ પોટડના 
શનમાડણની અરજી અને કન્વેશયિંગ શર્સ્ટમ માટે જમીનની ખરીદી બાદ નક્કી કરવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં કે, કન્વેયર બેલ્ટ્ટથી વિન 
રેલ કાર દ્વારા વિન કરતા વધ  ખચડ-અર્રકારક શવકલ્ટ્પ છે. વેસ્ટ પોટડ પર ર્ીજીપીએલની કોલ િને્ર્બલિંગ સ શવિામાાંથી 
કોલર્ો મેળવવા અને તેન ાં ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ ખાતે કોલ િને્ર્બલિંગ સ શવિા સ િી વિન કરવા માટે કન્વેયર બેલ્ટ્ટ શર્સ્ટમન ાં 
શનમાડણ કરવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં. ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ ખાતે કોલર્ાનો બે ઢગલામાાં ર્ાંગ્રિ થતો અને તેઓ વાાંઢ ગામથી માત્ર 
કેટલાક ર્ો મીટર દૂર િતા. કન્વેયર બેલ્ટ્ટ શર્સ્ટમ ર્ાંપણૂડપણે ઢાાંકેલી નિીં િોવાથી તે ઉર્તી કોલર્ીન ાં પ્રદૂર્ણ કરે છે. 
 

95. ર્ીજીપીએલે સ્વીકાય ાં કે કોલર્ીન ાં પ્રદૂર્ણ વાાંઢ ગામ માટે એક ગાંભીર બચિંતા છે. કાંપનીએ ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ ખાતે 
આવેલી કોલ િને્ર્બલિંગ ફેશર્બલટીમાાંથી પેદા થતા કોલર્ીના પ્રદૂર્ણની અર્ર ઘટાર્વા માટે પગલા ભરેલા છે. કોલર્ાના બે 
ઢગલાની ઊંચાઈ 9 મીટરથી ઘટાર્ીને 6 મીટર કરવામાાં આવી છે અને કોલર્ાના ર્ાંગ્રિ કરવાના શવસ્તાર પર ડફક્સ્ર્ વોટર 
નસ્પ્રન્કલર ડફટ કરવામાાં આવ્યા છે. કોલ બન્કર્ડ માટે કોલર્ી એકત્રીકરણ માટે પ્રણાલી સ્થપાયેલી છે અને એકત્ર કરાયેલી 
કોલર્ીને ડરર્ાયકલ કરવામાાં આવે છે. બાઉન્ડ્રી પર પવનને રોકવા માટે 9 મીટર ઊંચો પર્દો ઊભો કરાયેલો છે જેન ાં મ ખ 
વાાંઢ ગામની તરફ છે. કોલર્ીની ર્મસ્યાના િમન માટેના અન્ય પગલાઓમાાં હરૂ્ ડર્ઝાઇન અને કોલ કન્વેયર્ડ માટે ડ્રાય 
ફોગ છાંટકાવ પ્રણાબલ અને પવનને અવરોિવા માટેના પર્દા પારે્ વકૃ્ષારોપણનો ર્માવેિ થાય છે. વધ માાં, ર્ીજીપીએલે 
ર્ાંકેત આ્યો િતો કે, તેમણે વાાંઢ ગામ નજીક અત્યારે ઉપયોગમાાં લેવાઇ રિલેા હરેૂ્ર્ કન્વેયર બેલ્ટ્ટના 2 ડકલોશમટરના ભાગ 
માટે ટય બ્ય લર ડર્ઝાઇન તૈયાર કરવા માટે ક્યાયરના પગલા ભરેલા છે. ર્ીઆરપી શમિનને ઑક્ટોબર 2014માાં તેના શમિન 
વખતે ર્લાિ આપવામાાં આવી િતી કે, આ શર્સ્ટમ 14 મડિનાની અંદર પણૂડ થવાની િારણા છે. જો કે, તાજેતરના એડીબી 
સ પરશવઝન શમિનોને જણાય ાં િત  ાં કે, કોલર્ીના પ્રદૂર્ણની ર્મસ્યાન ાં િમન કરવા માટેના પગલા અપ રતા છે અને કોલર્ીના 
વ્યવસ્થાપન માટે વધ  ર્ડિય અબભગમ અપનાવવા સચૂન કય ાં િત  ાં. 

 

96. તાજેતરમાાં િાથ િરાયેલો રજ અભ્યાર્ પણ કોલર્ો અને રાખના પ્રદૂર્ણના પ રાવા દિાડવે છે. મે 2014માાં 
ર્ીજીપીએલના નવા પયાડવરણીય પરામિડકાર (ર્ીઇજી ટેસ્ટ િાઉર્)એ વાાંઢ ગામ ઉપરાાંત અન્ય ત્રણ ગામો અને બે બ ાંદરો 
ખાતે રજન ાં શનરીક્ષણ કય ાં િત  ાં. પડરણામોમાાં ક લ ર્સ્ટ ફોલઆઉટ રેટ (જે g/m2/મડિનોમાાં વ્યક્ત કરાય છે)ન ાં દ્વાવ્ય અને 
અરાવ્ય ભાગ અને ફોલઆઉટ ર્સ્ટના ર્ાંયોજન (રાખ, કોલર્ો અને શર્બલકાની દૃન્ષ્ટએ)માાં શવભાજન કરવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં. 
વાાંઢ ગામના પડરણામો સચૂવે છે કે, ફોલઆઉટ ર્સ્ટમાાં રાખનો ભાગ 86.3 % િતો, ક લ કોલર્ીનો ભાગ 13.7 % અને 
શર્બલકાનો ભાગ 0.71 % િતો. આ તારણો દિાડવે છે કે, વન્ર્ ગામ અને અન્ય ગામમાાં અન ભવાત  ાં પ્રદૂર્ણ કે જયાાં ગ્રામજનો 
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પ્રદૂર્ણની ફડરયાદ કરે છે તે પ્રદૂર્ણ માત્ર CGPLની કોલ િને્ર્બલિંગ સ શવિામાાંથી પેદા નથી થત ાં કારણકે 86.3 % નો 
રાખનો ભાગ નોંિપાત્ર ઘટક કરતા ઘણો દૂર છે. રાખના પ્રદૂર્ણના સ્ત્રોત ઓળખવામાાં આવે અને તેન ાં િમન કરવામાાં આવે 
તે અત્યાંત જરૂરી છે. રાખન ાં પ્રદૂર્ણ કદાચ ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ, અદાણી પાવર ્લાન્ટ અથવા ર્ાંભવતઃ બાંનેમાાંથી પેદા થાય 
છે. આ ્લાન્ટમાાંથી રાખન ાં ઉત્ર્ર્જન કદાચ કોલર્ાના ગાંજમાાંથી ફ્લાય એિ તરીકે અને રાખના તળાવોમાાંથી ફૂાંકાતા પવનને 
કારણે થાય છે. 

 

આકૃશત 5: વાાંઢ ગામની નજીકમાાં CGPLના પડરર્રમાાં રાખના ગાંજ 

 
 

 
              

97. ઊર્તી ધળૂન ાં ઉત્ર્ર્જન અને રાખના પ્રદૂર્ણની સ્પષ્ટ ર્મસ્યા છે. ર્ીઆરપી નજીકના ગામોને, ખાર્ કરીને વાાંઢ 
ગામને િાશનની પ ષ્ટી આપી િકે છે કારણકે ડર્રે્મ્પબર 2013માાં કોલર્ીન ાં પ્રદૂર્ણ ખબૂ જ દૃશ્યમાન િત  ાં. જોકે, CRP સકૂી 
માછલીઓ, અગરો અને પશ ચારા પર ધળૂની જમાવટની દેખીતી રીતે પતૂડતા કરી િકી ન િતી. મે-જૂન 2014માાં ધળૂ 
શવશ્લેર્ણ પણ ત્રગાર્ી બાંદર ખાતે રાખ ઘટકન ાં ઊંચ ાં પ્રમાણ (89.6%) બતાવે છે, જે ્લાન્ટથી 1.5 ડકમી દૂર આવેલ ાં છે. 
આ તે શવસ્તાર છે જયાાં મોટા જથ્થામાાં માછલીઓને લાકર્ાના માળખા પર સકૂવવામાાં આવે છે. જો માછલી પર રાખ અને 
કોલર્ી જમા થાય તો િક્ય છે કે, આ રાખ અને કોલર્ો માનવ આિાર શ ૃાંખલામાાં દાખલ થાય. જો કે, જમા થયેલી ધળૂની 
માત્રા િાશન કરિે કે કેમ તે તારણ પર આવવા માટે અપ રતા આંકર્ા ઉપલબ્િ છે. વધ  આંકર્ા એકત્ર કરવા પર્િે. 
પશ ચારા માટે કોલર્ો અને રાખન ાં પ્રદૂર્ણ ઓછાં સ ર્ ાંગત લાગે છે કારણકે CGPL ખબૂ જ ર્વાાંગી પશ િન ખોરાક કાયડિમ 
ચલાવે છે જે આ શવસ્તારમાાં નોંિપાત્ર ર્ાંખ્યામાાં પશ ઓને ખોરાક પરૂો પારે્ છે. 
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98.    ફ્લાય એિ અને કોલર્ીન ાં પ્રદૂર્ણ આરોગ્ય પર પણ નોંિપાત્ર અર્ર િરાવે છે. જો કે, આ આરોગ્ય અર્રોની 
િજ  સ િી ર્વે દ્વારા ખરાઈ કરી િકાઇ નથી. પરાંત   આરોગ્ય અર્રો માટે પ રાવાના અભાવથી આિયડ ના થવ  જોઇએ. 
ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ 2013થી જ પણૂડ કક્ષાએ કાયડરત થયો છે. આરોગ્ય અર્રો આટલા ર્ૂાંકાગાળામાાં જોવા મળી િકે નિીં. 
આટલા ર્ૂાંકા ગાળા માટે એકત્ર કરેલા આરોગ્ય આંકર્ાઓ ર્ાથે તમે પ રાવાઓના અભાવને પ રાવા તરીકે લઇ િકો નિીં. 
રાખન ાં ર્તત સ્તર અને કોલર્ીન ાં પ્રદૂર્ણને જોતા વાાંઢ ગામ ખાતે િાશન કરાઈ રિી છે. 

 

આકૃશત 6: ત્રગર્ી બાંદર ખાતે સકૂવવા માટે લટકાવેલી માછલીઓ 

 
 

 
 

99. પરાંત   શ ાં આ િાશન એડીબીની તેની નીશતઓ અને કાયડવાિીઓના બબનઅન પાલનને કારણે પેદા થઇ છે? એડીબીની 
પયાડવરણ નીશત (2002) કિ ે છે કે, “પયાડવરણ આકલન તૈયાર કરતી વખતે ધ્યાનમાાં લેવાના મિત્ત્વના મ દ્દાઓમાાં 
પે્રડરત, પરોક્ષ અને ર્ાંબચત અર્રોન ાં આકલન, શવકલ્ટ્પોની ચકાર્ણી, પયાડવરણ માપદાંર્ો િાાંર્લ કરવા, ર્ૌથી ઓછા-
ખચડવાળા િમન પગલા ઘર્વાનો ર્માવેિ થાય છે ….”78 શ ાં પયાડવરણ આકલનમાાં કોલર્ો અને રાખના પ્રદૂર્ણના 
જોખમને યોગ્ય રીતે ધ્યાને લેવાય ાં િત  ાં અને આ આકલનની ર્મીક્ષા અને તેના પર પ્રશતભાવ આપવામાાં એડીબીએ ર્ય ૂ
ડર્બલજન્ર્ કય ાં િત  ાં? 19 ર્્ટેમ્પબર 2006ના રોજ યોજાયેલી જાિરે પરામિડ બેઠકમાાં કોલર્ી અને રાખના પ્રદૂર્ણના 
જોખમનો મ દે્દ પિલેેથી ઉઠાવાયેલો છે.79 બે સ્થાશનક રિીિોએ ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટની કોલ િને્ર્બલિંગ પ્રવશૃત્તઓમાાંથી થતા 
ઉર્તી ધળૂના ઉત્ર્ર્જનની ર્ ાંર્ા અને વાાંઢ ગામો પર ર્ાંભશવત અર્ર અંગે બચિંતા વ્યક્ત કરી િતી. રિીિોની બચિંતા 
પ્રોજેક્ટની ર્ીમાથી ગામના ર્ૌથી શનકટના ઘર સ િીના અપેબક્ષત અંતરને લગતી અને કોલ િને્ર્બલિંગ સ શવિા અંગે 
ભારતમાાં કાનનૂી જરૂડરયાતો છે કે નિીં તે અંગેની િતી. જયારે પ્રોજેક્ટ ઘર્ાયો િતો ત્યારે કોલર્ો ર્ાંગ્રિ કરવાના ઢગલા 
માટે લઘ તમ અંતર અંગે કોઇ ભારતીય શનયમો ન િતા. “કોલ િને્ર્બલિંગ માટેની માગડદશિિકા” 2010માાં દાખલ કરવામાાં 

                                                
78 એડીબી. 2002. પયાડવરણ નીશત, ફકરો 61, મશનલા. 
79 ગામ ટુન્ડા-વાઢં, તાલકુા મનુ્રા, જજલ્લા કચ્છ ખાતે મનુ્રા િેથટ હાઉસ, તાલકુા મનુ્રા જજલ્લા કચ્છ ખાતે 19/09/2006ના િોજ 16:00 કલાકે યોજાયેલી મેસસટ 

કોથટલ ગજુિાત પાવિ લલશમટેડ (આયાતી કોલસા સચંાલલત 4000MWના મનુ્રા અલ્ટ્રા મેગા િમટલ પાવિ પ્રોજેક્ટની િિખાથત કિનાિ)ની જાહિે પયાટવિણ 

સનુાવણીની શમનટ્સ. 
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આવી િતી પરાંત   જયારે ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ ડર્ઝાઇન કરવામાાં આવ્યો અને શનમાડણ કરવામાાં આવ્યો ત્યારે આવી કોઇ 
માગડદશિિકા અમલી ન િતી. આમ ગામની નજીકમાાં આવેલા કોલર્ાના બે ઢગલા ભારતીય શનયમોનો કોઇ ભાંગ કરતા 
િોય તેવ ાં લાગત ાં નથી. પરાંત   શ ાં તેણે પયાડવરણીય અર્રો લઘ તમ કરવા અને અર્રોન ાં િમન ફરજજયાત કરતી એડીબી 
પયાડવરણ નીશતનો ભાંગ કયો િતો? ર્ીઈઆઈએ અને એર્ઈઆઈએએ કોલર્ાના ઢગલાના સ્થળ ર્ામે ર્વાલ કયો ન 
િતો પરાંત   િમન પગલા પર ધ્યાન કેન્ન્રત કય ાં િત  ાં.  

 

100. તમે દલીલ કરી િકો છો કે, એડીબીએ ગામની નજીકમાાં કોલર્ાના ઢગલાના સ્થળ અંગે ર્વાલ કરવો જોઇતો 
િતો અને એડીબીએ કોલ ર્ાંગ્રિ સ શવિાના સ્થાનફેર પર ભાર મકૂવો જોઇતો િતો અને કે તેનાથી વાાંઢ ગામ પર કમરે્ 
કમ કોલર્ીન ાં પ્રદૂર્ણ અટકાવી િકાય ાં િોત. તે ર્મયે કોઇ ભારતીય શનયમ અમલી ન િતો તે િકીકત સ ર્ ાંગત નથી 
કારણકે એડીબીની પયાડવરણ નીશતઓ અંતગડત શવકલ્ટ્પોની ચકાર્ણી અને લઘ તમ ખચડવાળા િમન પગલા જરૂરી છે. 
ર્ીઆરપીનો મત છે કે એડીબીએ રાખના ઢગલાના સ્થાનફેર પર ભાર ના મકૂ્યો તે દ ભાડગ્યપણૂડ છે પરાંત   અયોગ્ય ર્ય ૂ
ડર્બલજન્ર્ રચત ાં નથી. ર્ીઈઆઈએમાાં કોલર્ી અને ફ્લાય એિના પ્રદૂર્ણના િમનના પગલા પર મજબતૂ ભાર મકૂવામાાં 
આવ્યો િતો અને એડીબીએ તેના સ પરશવઝન શમિનો દરશમયાન કોલર્ીના પ્રદૂર્ણ અને તેની વાાંઢ ગામ પર અર્ર પર 
યોગ્ય ધ્યાન આ્ય ાં િત  ાં. વાાંઢ ગામ પર કોલર્ીન ાં પ્રદૂર્ણ ઘટાર્વા વધ  િમન પગલા ભરવાની જરૂડરયાત અંગે 
એડીબીએ ર્ીજીપીએલના મેનેજમેન્ટ ર્ાથે ચચાડ કરી િતી. એડીબીએ આ પગલાઓના અમલમાાં થયેલી પ્રગતી પર 
નજર રાખી છે. એડીબી શમિનના તમામ આંતડરક અિવેાલોમાાં કોલર્ીન ાં પ્રદૂર્ણ ઘટાર્વા માટેના િમન પગલાઓની 
ચચાડ અગે્રર્ર રિી િતી.  

 

101.     સ કાતી માછલીઓ, અગર અને લીલા ઘાર્ચારો રાખથી કશથત દૂશર્ત થવા અંગે અન વતી પગલા લેવામાાં 
એડીબીએ ઓછો રર્ દાખવ્યો િતો. એડીબીનો 28 ઑગસ્ટ 2012નો આંતડરક દસ્તાવેજ કિ ેછે કે, “શમિન મત્સ્ય એકમો 
પર રાખ અને કોલર્ીની અર્ર તપાર્ી િકી ન િતી કારણકે ઑગસ્ટ માછીમારી માટે નબળો ર્મયગાળો છે.” આ જ 
દસ્તાવેજ કિ ેછે કે, “વર્ડના મોટા ભાગના ર્મય દરશમયાન તટીય શવસ્તારો પર ભારે પવન ફૂાંકાતો િોય છે અને તેને 
પડરણામે આવા પવનો મારફતે રાખના તળાવોમાાં રાખેલી રાખને ઉર્ારે્ અને ફેલાવે તેવી િક્યતા વધ  છે.”80 એડીબીના 
ત્યાર બાદના પડરયોજના શનરીક્ષણ શમિન (24-26 એશપ્રલ 2013) અંગેનો અન્ય એક આંતડરક અિવેાલ વાાંઢ ગામ ખાતે 
કોલર્ીના પ્રદૂર્ણ પર ધ્યાન દોરે છે અને ર્ૂાંકમાાં કિ ેછે કે, “્લાન્ટ કાયાડનન્વત થવાને કારણે કોલર્ીને કારણે અન્ય કોઇ 
પણ ગામ, અગર કે માછલી સ કવવાના શવસ્તારોને અર્ર થવાની િક્યતા નથી કારણકે કોલ સ્ટોરેજ શવસ્તાર આ 
સ શવિાઓથી નોંિપાત્ર અંતરે આવેલી છે.” ત્રગર્ી બાંદર કે જયાાં મોટા પ્રમાણમાાં માછલીઓ સ કવવામાાં આવે છે તે 
્લાન્ટથી 1.5 ડકલોમીટર દૂર છે. ર્ીજીપીએલ એમઓઇએફની માગડદશિિકાનો ઉલ્ટ્લેખ કરીને દલીલ કરે છે કે, કોલર્ી 
કદાચ આટલે દૂર સ િી ઊર્ી િકે નિીં. એમઓઇએફની માગડદશિિકા મ જબ ર્ૌથી નજીકના રિવેાર્ શવસ્તારથી કોલ સ્ટોરેજ 
યાર્ડન  ાં ઓછામાાં ઓછાં અંતર 500 મીટર િોવ ાં જોઇએ. જો કે, િાલમાાં જ પણૂડ થયેલો રજ અભ્યાર્ ત્રગર્ી બાંદર ખાતે 
અભ્યાર્ કરેલી રજમાાં રાખ (89.6%) અને કોલર્ાન ાં (10.4%) ઊંચ  પ્રમાણ દિાડવે છે. આજદીન સ િી રાખ અને 
કોલર્ાના સ્ત્રોત ઓળખવામાાં આવ્યા નથી. 

 
 

                                                
80 ર્ીઆરપીએ ર્્ટેમ્પબર 2014માાં તેના શમિન દરશમયાન અવલોકન કય ાં િત  ાં કે, ્લાન્ટના પ્રવેિ દ્વાર પર પ્રદશિિત કરાયેલા ર્ેટા ડરયલ ટાઇમ ન િતા. 
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102.   ર્ીઆરપીને જણાય ાં છે કે, કોલર્ો અને રાખના પ્રદૂર્ણથી વાાંઢ ગામને િાશન થઇ છે, જે વર્ડના ઓછામાાં ઓછા 
કેટલાક મડિના માટે નોંિપાત્ર પ્રદૂર્ણ અન ભવે છે. સકૂાતી માછલીઓ પર જમા થતી રાખ અને કોલર્ીને કારણે પણ 
ર્ાંભશવત િાશન થઇ છે. િાજરી નક્કી કરવા માટે વધ  અભ્યાર્ની જરૂર છે, અને જો તેમ િોય તો, આ જમાવટમાાં ભારે 
િાત  ની માત્રા અને ગ્રાિકો પર તેઓ જે ઊભ ાં કરે છે તે જોખમનો અભ્યાર્ કરવાની જરૂર છે. પડરયોજના શવસ્તારની 
આર્પાર્ અગરો અને ઘાર્ચારા પર ર્ાંભશવત જમાવટની પણ અભ્યાર્ કરવાની જરૂર છે. આવા અભ્યાર્ોની 
ગેરિાજરીમાાં ર્ીઆરપી સ કેવવા મકેૂલી માછલીઓ, અગરો અને ઘાર્ચાર પર રાખ અને કોલર્ીના શનક્ષેપનને કારણે 
થતી ર્ાંભશવત િાશન અંગે કોઇ મત આપતી નથી. 

 

103.   િારણો. ર્ીઆરપીને જણાય ાં છે કે, વાાંઢ ગામ પર કોલર્ીન ાં પ્રદૂર્ણ ઘટાર્વા માટેના િમન પગલા ઘર્વામાાં 
ર્ીજીપીએલને ર્િાય કરવામાાં એડીબી સ્ટાફે નોંિપાત્ર કામગીરી દિાડવી છે. 2012થી અર્રો ધ્યાનમાાં લેવાઇ ત્યારથી 
એડીબીના પ્રયાર્ો મજબતૂ અને ર્ાતત્યપણૂડ છે. ર્ીઆરપીને જણાય ાં છે કે, િાશનના પ રાવા િોવા છતાાં, એડીબીએ 
કોલર્ીન ાં પ્રદૂર્ણ દૂર કરવા માટે ર્ીજીપીએલને કહ્ ાં છે અને તેને મદદ કરવામાાં નોંિપાત્ર પ્રયાર્ો કયાડ છે અને આમ 
તેણે પયાડવરણ નીશત (2002)ના ફકરા 67ને અન રૂપ કામ કય ાં છે, જે કિ ેછે કે, “જયાાં પ્રોજેક્ટ અમલ દરશમયાન અણિારી 
પયાડવરણ અર્રો દેખાઈ છે ત્યાાં.... એડીબી અર્રોના મિત્ત્વન ાં આકલન કરવા, શવકલ્ટ્પોન ાં મલૂ્ટ્યાાંકન કરવા અને િમનના 
ખચડનો અંદાજ કાઢવા અમલીકરણ એજન્ર્ીઓ અને અન્ય સ ર્ ાંગત ર્રકારી ર્ત્તાવાળાઓને મદદ કરિે...” કોલર્ો અને 
રાખન ાં શનક્ષેપન એટલ ાં નોંિપાત્ર પ્રમાણમાાં છે કે તેનાથી િાશન િકે તે સ્થાશપત કરવા માટે માછલી, ઘાર્, કૃશર્ પેદાિો 
અને અગરો પર કોલર્ો અને રાખના પ્રદૂર્ણની માત્રા નક્કી કરવા માટે વધ  અભ્યાર્ો િાથ િરવાની જરૂર છે. 

 

E. આર્પાર્ની િવાની ગ ણવત્તા 

104.   ફરરયાદીઓની રજૂઆિ. ફડરયાદીઓની દલીલ છે કે, પ્રદૂર્ણને કારણે આરોગ્ય પર અર્ર થઇ છે, ખાર્ કરીને 
િવાના ભારે પ્રદૂર્ણને કારણે છેલ્ટ્લા વર્ોમાાં બાળકોમાાં શ્વાર્ની બબમારીઓમાાં 20% નો વિારો થયો છે. 

 

સબંતંિિ એડીબી સરં્ાલકીય નીતિઓ અને પ્રરક્રયાઓ 

 

પયાચવરણ નીતિ (2002) ફકરો 61: “A અને B શે્રણીના પ્રોજેક્ટો માટે, ઋણિારક પયાડવરણ આકલન અિવેાલો... અને 
ર્મરી EIA અિવેાલો તૈયાર કરે છે. પયાડવરણ આકલન અિવેાલ તૈયાર કરતી વઘતે ધ્યાનમાાં રાખવાના મિત્ત્વના 
મ દ્દાઓમાાં પે્રડરત, પરોક્ષણ અને ર્ાંચશયત અર્રોન ાં આકલન, શવકલ્ટ્પોની ચકાર્ણી, પયાડવરણ માપદાંર્ો િાાંર્લ કરવા, 
ઓછા-ખચડવાળા િમન પગલા ઘર્વા, યોગ્ય પયાડવરણ વ્યવસ્થાપન આયોજનો તૈયાર કરવા અને મોશનટડરિંગ 
જરૂડરયાતોનો ર્માવેિ થાય છે,…” (જૂઓ ઓએમ શવભાગ F1/OP, ફકરો 4) 

 

ફકરો 62: “એડીબી પ્રોજેક્ટ માટે યોગ્ય પયાડવરણ માનકો નક્કી કરવા માટે, એડીબી વલ્ટ્ર્ડ બેન્કના પીપીએએચ દ્વારા 
શનિાડડરત કરવામાાં આવેલા માનકો અને અબભગમોને અન ર્રિે” 

 

ઓએમ તવભાગ F1/OP, ફકરો 5: “… એડીબી જરૂડરયાતોન ાં પાલન થાય છે અને તે પ્રોજેક્ટ પ્રર્ાંસ્કરણ અને અમલ માટે 
મજબતૂ આિાર પરૂો પારે્ છે તે સ શનશિત કરવા માટે એડીબી પયાડવરણ આકલન અિવેાલોની ર્મીક્ષા કરે છે. એડીબી 
ઋણિારક દ્વારા ર્ાંમત થયેલા પયાડવરણ િમન પગલાના અમલ પર નજર રાખે છે.....” 
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પીપીએએર્ ર્મચલ પાવર: નવા પ્લાન્દ્ટ માટે માગચદતશિકા, પાનુ ં424; ટેબલ C.1. ર્મચલ પાવર પ્લાન્દ્ટમા ંપરરવેશી હવા 
ગણુવત્તા: 

(ક્ય બબક મીટર દીઠ માઇિોગ્રામ) 

પ્રદૂષક    24-કલાક સરેરાશ  વાતષિક સરેરાશ 

PM-10          150    50 
TSPa          230    80 

નાઇરોજન ર્ાયોક્ર્ાઇર્         150               100 

ર્લ્ટ્ફર ર્ાયોક્ર્ાઇર્         150    80 

a. PM-10ન ાં માપન ટીએસપીના માપન માટે પર્ાંદનીય છે. 

પીપીએએચ. પાન ાં 424: “શનરીક્ષણને ર્રળ બનાવવા માટે મિત્ત્મ ઉત્ર્ર્જન સ્તરને ર્ાાંરતા તરીકે દિાડવવામાાં આવ્યા છે. 
આ માગડદશિિકા િાાંર્લ કરવા માટે િવા ઉત્ર્ર્જનન ાં મ ાંદન અસ્વીકાયડ છે. પડરવેિી િવા ગ ણવત્તા માગડદશિિકાઓના 
અન પાલનન ાં ગરૂ્ એલ્ન્જશનયડરિંગ પે્રન્ક્ટર્ (જીઇપી)ને આિારે મલૂ્ટ્યાાંકન થવ ાં જોઇએ. જો સ્થાશનક માનકો શનિાડડરત 
કરવામાાં આવેલા ન િોય તો લાગ  પર્તી પડરવેિી િવા ગ ણવત્તા માગડદશિિકાઓ માટે પડરશિષ્ટ એક્ર્ જ ઓ.”… 

 

“ટેબલ ર્ી. 1માાં રજૂ કરાયેલી માગડદશિિકાઓનો સ્થાશનક પડરવેિી માનકોની ગેરિાજરી િોય ત્યારે જ પયાડવરણીય 
આકલન િાથ િરવા માટે ઉપયોગ કરવો. તે ર્બલ્ટ્ય એચઓ, ય એર્ઇપીએ અને ઇય  માનકો અને માગડદશિિકાઓમાાંથી 
લીિેલા ર્વડર્ાંમત મલૂ્ટ્યો છે. તેઓ કોઇ પણ ર્ાંજોગોમાાં દેિના પોતાના પડરવેિી િવા ગ ણવત્તા માનકન ાં સ્થાન લઇ 
િકતા નથી.”   
 
105. ર્ીઆરપી શમિને િવાની ગ ણવત્તા પર ઉપલબ્િ રે્ટાન ાં આકલન કય ાં િત  ાં અને તેને જણાય ાં િત  ાં કે, 
્લાન્ટના શનમાડણ પિલેા િવાન ાં પ્રદૂર્ણ િત  ાં. ્લાન્ટના શનમાડણ પિલેા પડરવેિી િવાના કેટલાક માપદાંર્ પીપીએએચમાાં 
શનિાડડરત કરાયેલા માનકો અને ભારતીય િવા ગ ણવત્તા માનક અન પાલનમાાં ન િતા. ભારત રાષ્રીય િવા ગ ણવત્તા 
માનકો િરાવત ાં િોવાથી ભારતીય માનકો લાગ  પરે્ છે. (જ ઓ પીપીએએચ પાન ાં 424). આરપીએમ (એટલે કે પીએમ-

10)અને એર્પીએમ (એટલે કે, ટીએર્પી)ની ર્રેરાિ વાશર્િક િવા ગ ણવત્તા ર્ાાંરતા પીપીએએચ માનકોથી ઊંચી િતી 
(જૂઓ ટેબલ 3). 19 ર્્ટેમ્પબર 2006ના રોજ યોજાયેલી જાિરે સ નાવણી દરશમયાન ર્ીજીપીએલના પ્રશતશનશિઓએ કહ્ ાં 
િત  ાં કે,  પડરવેિી િવા ગ ણવત્તા શનિાડડરત એનએએક્ય એર્ માપદાંર્ની અંદર િતા.81 ર્મીક્ષા કરાયેલા આંકર્ાને આિારે 
ર્ીઆરપી આ શનવેદન ર્ાથે ર્ાંમત થઇ િકતી નથી. ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ ર્ડિય થયો છે ત્યારથી િવાની ગ ણવત્તા વધ  
કથળી છે. પીએમ-10 માનક માટે 24 કલાક ર્રેરાિ ભારતીય એનએએક્ય એર્ન ાં નજીકના ર્ાત ગામમાાં ઉલ્ટ્લાંઘન થય ાં 
છે. (જ ઓ કોષ્ટક 4.) 

 

106. ટેબલ 3 અને 4 ભારતના એનએએક્ય એર્ અને પીપીએએચ માનકોની ર્ાપેક્ષમાાં શનમાડણ પિલેા અને ટાટા 
મ ન્રા ્લાન્ટ ર્ડિય થયો તે દરશમયાનના પડરવેિી િવા ગ ણવત્તા શનરીક્ષણના રે્ટાન ાં અન પાલન ર્મજાવે છે. 
ર્ીજીપીએલની દલીલ છે કે િવાની ગ ણવત્તાના એનએએક્ય એર્ અને પીપીએએચના માનકોન ાં કોઇ પણ 
બબનઅન પાલન માત્રને માત્ર ક દરતી કારણોર્ર છે (એટલે કે, ધળૂની રજકણ િવાને પ્રદૂશર્ત કરે છે, કારણકે ્લાન્ટ 

                                                
81 મ ન્રા રેસ્ટ િાઉર્, તા. મ ન્રા, જજ-કચ્છ ખાતે 19/09/2006ના રોજ 11:00 કલાકે યોજાયેલી મેર્ર્ડ કોસ્ટલ ગ જરાત પાવર બલશમટેર્ની પયાડવરણીય જાિરે 
સ નાવણીની શમનટ્ર્. 
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ખબૂ જ સકૂા અને રેતાળ શવસ્તારમાાં આવેલો છે.). એડીબીએ તેના પયાડવરણ ર્લામતી ર્મીક્ષા શમિન અિવેાલ, 
તારીખ 11-12 ઓક્ટોબર 2009માાં સ્વીકાય ાં છે કે, પીએમ-10 અને એર્પીએમ પીપીએએચ માનકો કરતા વિી ગયા 
િતા પરાંત   તેના માટે વાિનોમાાંથી ઉત્ર્ર્જન અને ્લાન્ટના શનમાડણ દરશમયાન પેદા થયેલી ધળૂને જવાબદાર ગણાવ્યા 
િતા.82 ર્ીજીપીએલ દ્વારા િાથ િરવામાાં આવેલ ાં ધળૂ શવશ્લેર્ણ સચૂવે છે કે, ધળૂ ખબૂ જ નોંિપાત્ર પ્રમાણમાાં રાખ અને 
થોર્ા પ્રમાણમાાં કોલર્ો િરાવે છે, જયારે શર્બલકાનો ભાગ ખબૂ જ નજીવો છે. ધળૂની રજકણ પ્રદૂર્ણમાાં ખબૂ જ નાનો 
યોગદાતા છે અને રાખ અને કોલર્ો પીએમ-10 માનકોના ભાંગ માટે નોંિપાત્ર યોગદાતા છે. 

 

કોષ્ટક 3: બેઝલાઇન સ્સ્ર્તિએ પરરવેશી હવા ગણુવત્તા 
(એટલે કે, ્લાન્ટ ર્ડિય થયો તે અગાઉ) 

 

 મોતનટરરિંગ આંકડા એનએએક્ય એર્ 

(ભારિ) 

માનક 

એનએએક્ય એર્ 

(ભારિ) 

પરરણામ 

ડબ્લ્ટ્યબુીના 
પીપીએએર્ 

(એડીબી) 
માનક 

ડબ્લ્ટ્યબુીના 
પીપીએએર્ 

 (એડીબી) 
પરરણામ 

પીએમ-10:      

- 24-કલાક 
ર્રેરાિ 

89 (ખરાબમાાં 
ખરાબ ર્ાંજોગો) 

100 પાલન થય ાં 150 પાલન થય ાં 

-વાશર્િક 
ર્રેરાિ 

64.2-73.0       60 પાલન ન થય ાં
  

50 પાલન ન થય ાં
  

એર્પીએમ:      

- 24-કલાક 
ર્રેરાિ 

134-142 200 પાલન થય ાં 230 પાલન થય ાં 

-વાશર્િક 
ર્રેરાિ 

101-115       140 પાલન થય ાં 80 પાલન ન થય ાં 

 
એનએએક્ય એર્=નેિનલ એલ્મ્પબયન્ટ એર ક્વોબલટી સ્ટાન્ર્ડટ ડર્; પીએમ-10=(શ્વર્નીય) પાડટિક્ય લેટ મેટર 10 માઇિોન કરતા 
ઓછા અથવા તેને ર્મકક્ષ; પીપીએએચ=પોલ્ટ્ય િન શપ્રવેન્િન એન્ર્ એબેટમેન્ટ િને્ર્બકૂ; એર્પીએમ= ર્સ્પેન્રે્ર્ પાડટિક્ય લેટ 
મેટર; ર્બ્લ્ટ્ય બી=વલ્ટ્ર્ડ બેન્ક. 

નોંિ: 2006ના ઉનાળા દરશમયાન, 2006ના ચોમાર્ા બાદ અને 2006/2007ના શિયાળામાાં ર્ીજીપીએલથી 10 ડકમીની અંદર 
8 સ્થળો પર િવા ગ ણવત્તા મોશનટડરિંગ િાથ િરવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં 
સ્ત્રોત: ટીર્ીઈ કન્ર્ન્લ્ટ્ટિંગ એલ્ન્જશનયર્ડ બલશમટેર્, ઇન્ન્ર્યાનો ર્વાાંગી પયાડવરણ અર્ર અિવેાલ, ઓગસ્ટ 2007. 

 

 
 

                                                
82 એડીબી. 2009. મ ન્રા અલ્ટ્રા પાવર મેગા પાવર ્લાન્ટનો પયાડવરણ ર્લામતી ર્મીક્ષા શમિન અિવેાલ, 11-12 ઓક્ટોબર 2009, ફકરો 12. મશનલા. 
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કોષ્ટક 4: પાવર પ્લાન્દ્ટ સરક્રય ર્યો િે દરતમયાન પરરવેશી હવા ગણુવત્તા 
(ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ 2,400 MW (4,000 MW પણૂડ ક્ષમતા)ની ક્ષમતાએ અને અદાણી ્લાન્ટ 

4,620 MW (પણૂડ ક્ષમતા)ની ક્ષમતાએ કામ કરે છે 

 

 મોતનટરરિંગ આંકડા એનએએક્યએુસ 

(ભારિ) 

માનક 

એનએએક્યએુસ 

(ભારિ) 

પરરણામ 

ડબ્લ્ટ્યબુીના 
પીપીએએર્ 

(એડીબી) 
માનક 

ડબ્લ્ટ્યબુીના 
પીપીએએર્  

(એડીબી) 
પરરણામ 

પીએમ-10:      

7 ગામ ખાતે 123-134 100 પાલન ન થય ાં 150 પાલન થય ાં 
-ર્ીજીપીએલના 
મ ખ્ય દરવાજા 
પર 

106 100 પાલન ન થય ાં 150 પાલન થય ાં 

-ર્ીજીપીએલની 
િોસ્ટેલ અને 
લેબરકોલોની 

98 100 પાલન થય ાં 150 પાલન થય ાં 

 

એનએએક્ય એર્=નેિનલ એલ્મ્પબયન્ટ એર ક્વોબલટી સ્ટાન્ર્ડટ ડર્; પીએમ-10=(શ્વર્નીય) પાડટિક્ય લેટ મેટર 10 માઇિોન કરતા 
ઓછા અથવા તેને ર્મકક્ષ; પીપીએએચ=પોલ્ટ્ય િન શપ્રવેન્િન એન્ર્ એબેટમેન્ટ િને્ર્બકૂ; એર્પીએમ= ર્સ્પેન્રે્ર્ પાડટિક્ય લેટ 
મેટર; ર્બ્લ્ટ્ય બી=વલ્ટ્ર્ડ બેન્ક. 

નોંિ: જાન્ય આરી 2013- માચડ 2013 દરશમયાન નજીકના 7 ગામ, ર્ીજીપીએલના મ ખ્ય દરવાજા, િોસ્ટેલ અને લેબર કોલોની 
ખાતે િવા ગ ણવત્તા મોશનટડરિંગ િાથ િરવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં. 
સ્ત્રોત: શત્રમાશર્ક પયાડવરણ અને ર્ામાજજક દેખાવ અિવેાલ –ટાટા અલ્ટ્રા મેગા કોલ ફાયર્ડ પાવર ્લાન્ટ, મ ન્રા, ર્મયગાળો: 
જાન્ય આરીથી માચડ 2013, પડરશિષ્ટ 13 પાના xxvi પર અને પડરશિષ્ટ 14 પાના xxviii પર, SENES કન્ર્લ્ટ્ટન્ટ્ર્ પ્રા. બલ., 
જૂન 2013. 

 

107. પ્લાન્દ્ટ સરક્રય ર્યો િે પહલેાના હવા ગણુવત્તા પરરણામો. 2006-2007ની ત્રણ શર્ઝનન ાં વાશર્િક ર્રેરાિ આરપીએમ 
મલૂ્ટ્ય મોશનટર કરાયેલા તમામ આઠ સ્ટેિનો પર 64.2 ug/m3 થી 73.0 ug/m3ની વચ્ચે રહ્ ાં િત  ાં.83 આ મલૂ્ટ્યો ભારતના 
એનએએક્ય એર્ (િિરેી અને ગ્રામીણ શવસ્તારો માટે 60 ug/m3) કરતા ઊંચા િતા. 2006ના ઉનાળા દરશમયાન મોશનટર 
કરાયેલા તમામ આઠ સ્થળો પર આરપીએમના મિત્તમ માટે 24 કલાક ર્રેરાિ અને 98 પર્ડન્ટાઇલ મલૂ્ટ્યો, “રિણેાાંક અને 
ગ્રામીણ શવસ્તાર” માટે ભારતના એનએએક્ય એર્ મલૂ્ટ્ય 100 ug/m3ની ઘણા નજીક (89 ટકા) િતા. નીચી આરોગ્ય અર્રોને 

                                                
83 ત્રણ શત્રમાશર્કગાળા દરશમયાન િવા માનકો માપવામાાં આવ્યા િતા કારણકે ચોમાર્ાની ર્ીઝન દરશમયાન કોઇ માપ લેવામાાં આવ્યા ન િતા. 



55 
 

કારણે એર્પીએમ મલૂ્ટ્યો આરપીએમ કરતા ઓછા ન કર્ાનકતાડ છે. 2006ના ઉનાળાના ર્મયગાળા દરશમયાન 24-કલાક 
ર્રેરાિ એનએએક્ય એર્ના 200 ug/m3 મલૂ્ટ્યના 67% અને 71%ની વચ્ચે િતા. 
 

 

108. એર્ઇઆઇએ કિ ે છે કે,“શનરીક્ષણ કરેલી િવા ગ ણવત્તા સચૂવે છે કે, એર્પીએમ, આરપીએમ, SO2 અને NOX ના 
મલૂ્ટ્યો શનિાડડરત એનએએક્ય એર્ની અંદર છે તેમજ પડરશિષ્ટ 2માાં દિાડવ્યા મ જબ રિણેાક અને ગ્રાશમણ શવસ્તારો માટે વલ્ટ્ર્ડ 
બેન્કની માગડદશિિકાને અન રૂપ છે” (ફકરો 33 પાના નાંબર 12 પર). ઉપર ચચાડ કયાડ મ જબ, ર્ીઆરપી આ શનવેદન ર્ાથે 
અર્ાંમત થાય છે કારણકે પીએમ-10 માટે વાશર્િક ર્રેરાિ માનક માટે ભારતની અને એડીબીની આવશ્યકતાઓ; અને 
એર્પીએમ માટે વાશર્િક ર્રેરાિ માટે એડીબીની આવશ્યકતાઓન ાં 8માાંથી એક પણ શનરીક્ષણ સ્ટેિન પર પાલન થય ાં ન 
િત  ાં.84 ર્ીઆરપીનો મત છે કે પડરશિષ્ટ 2ના એર્ઇઆઇએ ટેબલ એ.1.2, એ.1.3, અને એ.1.4 ખોટા છે. નોંિાયેલા લઘ તમ 
પ્રદૂર્કને “મિત્તમ” મલૂ્ટ્યો તરીકે નોંિાવા જોઇતા િતા અને નોંિાયેલી ર્રેરાિ પ્રદૂર્ણ ર્ાાંરતાઓ “લઘ તમ” મલૂ્ટ્યો તરીકે 
નોંિાવા જોઇતા િતા.85 

 

109. પ્લાન્દ્ટ કામગીરી દરતમયાન હવા ગણુવત્તા તનરીક્ષણ. જાન્ય આરી 2013-માચડ 2013 ર્મયગાળા દરશમયાન, ટાટા 
મ ન્રા ્લાન્ટની આર્પાર્ના ર્ાત ગામોમાાં પડરવેિી િવા ગ ણવત્તા મોશનટડરિંગ િાથ િરાય ાં િત  ાં. તે ર્મયે તમામ અદાણી 
થમડલ પાવર ્લાન્ટના 4,620 MW અને ર્ીજીપીએલ થમડલ પાવર ્લાન્ટના (4,000 MWમાાંથી) 2,400 MW કાયાડનન્વત 
થઇ ગયા િતા. આ ર્ાત ગામર્ામાાં પડરવેિી િવા ગ ણવત્તા મોશનટડરિંગના આંકર્ાએ ઘટઃસ્ફોટ કયો િતો કે, 24-કલાક ર્રેરાિ 

PM-10 (આરપીએમ) ર્ાાંરતા 123ug/m3 થી 134ug/m3ની વચ્ચે િતી, જે આમાાંથી એક પણ ગામર્ામાાં ભારતના 
એનએએક્ય એર્ 100 ug/m3ન ાં પાલન કરતા ન િતા. આ ર્મયગાળા દરશમયાન િાથ િરવામાાં આવેલ ાં પડરવેિી િવા 
ગ ણવત્તા મોશનટડરિંગ પણ સચૂવે છે કે, એનએએક્ય એર્ 24-કલાક ર્રેરાિ PM-10 માનકન ાં ર્ીજીપીએલના મ ખ્ય દરવાજા 
પર (106 ug/m3) પાલન થત ાં ન િત  ાં અને ર્ીજીપીએલની િોસ્ટેલ અને લેબર કોલોની ખાતે માનકથી થોડ ાંક જ ઓછાં (98 

ug/m3) િત  ાં.  
 

110. ડર્રે્મ્પબર 2013-જાન્ય આરી 2014 અને મે-જૂન 2014 વચ્ચે ર્ીજીપીએલના કન્ર્લ્ટ્ટન્ટ (અશ્વમેઘ એલ્ન્જશનયર્ડ એન્ર્ 
કન્ર્લ્ટ્ટન્ટ્ર્) દ્વારા ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ ર્ાઇની અંદર ત્રણ સ્થળે (ર્ીજીપીએલ િોસ્ટેલ, લેબર કોલોની અને મ ખ્ય દરવાજો) 
અને નજીકના ર્ાત ગામ (ત્રગર્ી, મોટીખાતર, મોટાકાંર્ાગરા, નાના ભાડર્યા, વાાંઢ, ર્ ાંર્ા અને શર્રાચા)માાં પડરવેિી િવા 
ગ ણવત્તા મોશનટડરિંગ િાથ િરવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં. મોશનટડરિંગ આંકર્ા મ ખ્ય દરવાજા પર અને તમામ ર્ાત ગામમાાં 100 

ug/m3ની 24-કલાક ર્રેરાિ PM-10 માટે ભારતના એનએએક્ય એર્ન ાં બબનઅન પાલન સચૂવે છે. જોકે, પીએમ-2.5 માટે 
મોશનટડરિંગના પડરણામો એનએએક્ય એર્ના 60 ug/m3 ન ાં પાલન કરતા િતા.  

 

111. મે 2014માાં, ર્ીજીપીએલએ નવા પયાડવરણ કન્ર્લ્ટ્ટન્ટ (ર્ીઈજી ટેસ્ટ િાઉર્)ને ર્ીજીપીએલની ત્રણ ર્ાઇટ (મ ખ્ય 
દરવાજો, લેબર કોલોની અને ફીલ્ટ્ર્ િોસ્ટેલ), બે બ ાંદર (ત્રગર્ી અને કોટર્ી બાંદર) અને ર્ાત ગામ (માાંર્વી, વાાંઢ, ભરશે્વર, 

                                                
84 ર્રેરાિની ગણતરી અવલોકન કરાયેલા માત્ર ત્રણ ર્મયગાળા આિાડરત િતા કારણકે જૂન, જ લાઈ, ઑગસ્ટ, ર્્ટેમ્પબર 2006 ર્મયગાળા માટે કોઇ રે્ટા 
ઉપલબ્િ ન િતા તેથી આ શનવેદન િારે છે કે, અવલોકન નિીં કરાયેલા ર્મયગાળાના રે્ટા અવલોકન કરાયેલા ર્મયગાળાના રે્ટાને સ ર્ાંગત છે.  

85 ર્ીઇઆઇએ અને એર્ઇઆઇએમાાં િવા માપદાંર્ શવશ્લેર્ણ ગ ાંચવણભયાડ અને આંશિક રીતે ખોટા છે તેવો ફેંર્લો ર્ીએઓ ઓડર્ટ ડરપોટડમાાં પણ વ્યક્ત 
કરાયો િતો. ર્ીએઓ અિવેાલ તે પણ તારણ આપે છે કે, ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ ડર્ગ્રેરે્ર્ એરિેર્માાં બાાંિવામાાં આવ્યો િતો અને આમ ર્ાંત  લન પગલા લાગ  
પર્વા જોઇતા િતા. (જ ઓ ર્ીએઓ, ઓડર્ટ ઓફ આઇએફર્ી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન કોસ્ટલ ગ જરાત પાવર બલશમટેર્, ભારત, 22 ઑગસ્ટ, પાના 33-34) 
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ત્રગર્ી, મોટીખાખર, નાના ભડર્યા અને મોટા કાંર્ાગરા ગામ)માાં પડરવેિી િવા ગ ણવત્તા મોશનટડરિંગ િાથ િરવા માટે કહ્ ાં 
િત  ાં. ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટના મ ખ્ય દરવાજા પર માપવામાાં આવેલા આંકર્ા શર્વાયના તમામ આંકર્ા 100 ug/m3ની 24-કલાક 
ર્રેરાિ પીએમ-10 માટે ભારતના એનએએક્ય એર્ના (તેમજ એડીબીની 150 ug/m3ની જરૂડરયાતના) અન પાલનમાાં િતા. 
નોંિનીય છે કે મોશનટર કરાયેલા પીએમ-10 મલૂ્ટ્યો ર્ીજીપીએલના અગાઉના કન્ર્લ્ટ્ટન્ટ (અશ્વમેઘ એલ્ન્જશનયર્ડ એન્ર્ 
કન્ર્લ્ટ્ટન્ટ્ર્) દ્વારા નોંિવામાાં આવેલા મલૂ્ટ્યો કરતા ઘણા નીચા િતા. વધ માાં, આંકર્ા 60 ug/m3ની 24-કલાક ર્રેરાિ PM-

2.5 માટે ભારતના એનએએક્ય એર્ન ાં પાલન દિાડવતા િતા. ર્ીઆરપી શમિન તે ખ લાર્ો મેળવી િકી ન િતી કે નવા 
કન્ર્લ્ટ્ટન્ટ (ર્ીઈજી ટેસ્ટ િાઉર્) દ્વારા ભેગા કરવામાાં આવેલા પયાડવરણ આંકર્ા અગાઉના મોશનટડરિંગ કન્ર્લ્ટ્ટન્ટ દ્વારા ભેગા 
કરાયેલા પયાડવરણ આંકર્ા કરતા નોંિપાત્ર રીતે બભન્ન કેમ છે. નવા પયાડવરણ કન્ર્લ્ટ્ટન્ટ (ર્ીઈજી ટેસ્ટ િાઉર્)ના 
મોશનટડરિંગ પડરણામો અગાઉના મોશનટડરિંગ પડરણામો કરતા િવાની વધ  ર્ારી નસ્થશત રજૂ કરે છે. 

 

112. ર્ીઆરપી દ્વારા ર્મીક્ષા કરાયેલી પડરયોજના ફાઇલો દિાડવે છે કે, એર્ઇઆઇએની એડીબી આંતડરક ર્મીક્ષા પ્રડિયા 
દરશમયાન યોગ્ય પગલા અને રે્ટા અંગે શવશવિ બચિંતાઓ વ્યક્ત કરવામાાં આવી િતી. એડીબી અિવેાલ અને બોર્ડ ઑફ 
ડર્રેક્ટરને પે્રશર્રે્ન્ટની ભલામણ કિ ેછે કે: “ઇઆઇએ પ ન્ષ્ટ આપે છે કે, (i) ઉત્ર્ર્જનો ભારતમાાં રાષ્રીય માનકો તેમજ નવા 
પાવર ્લાન્ટ માટે વલ્ટ્ર્ડ બેન્કની ઉત્ર્ર્જન માગડદશિિકાઓને પડરપણૂડ કરિે અને (ii) નજીકના તમામ આયોજજત ભાશવ પાવર 
્લાન્ટના ઉત્ર્ર્જનને ગણવામાાં આવે તો પણ પડરવેિી િવા ગ ણવત્તા આ માનકો કરતા વિિે નિીં.”86 આ શનવેદન ખોર્ ાં 
િોવા ઉપરાાંત એવી પણ છાપ ઉપર્ાવે છે કે, ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટની નજીકના તમામ આયોજજત ભાશવ પાવર ્લાન્ટ ર્ડિત 
ર્વાાંગી ર્ાંચયી અર્ર આકલન િાથ િરાયેલ ાં છે. એર્ઇઆઇએમાાં રજૂ કરાયેલ ાં ર્ ાંચયી અર્ર આકલન માત્ર અદાણી 
્લાન્ટની 660 મેગાવોટ વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતાને ધ્યાનમાાં લે છે. અદાણી ્લાન્ટ અત્યારે 4,620 મેગાવોટની વીજ 
ઉત્પાદન ક્ષમતાએ કામ કરે છે. માત્ર 660 મેગાવોટની િારણા ર્ાથે મયાડડદત ર્ાંચયી અર્ર આકલન માટે, આકલન િાથ 
િરવામાાં આવ્ય ાં િત   તે વખતે, આપવામાાં આવેલો બચાવ માત્ર તે છે કે, એમઓઇએફે અદાણી ્લાન્ટના માત્ર પ્રથમ 
તબક્કાને માંજૂરી આપી િતી જે 660 મેગાવોટનો િતો. અદાણી ્લાન્ટના બીજા તબક્કાને છેક ફેબ્ર આરી 2008માાં મ ાંજૂરી 
આપવામાાં આવી િતી. આમ ર્ાચ ાં છે કે, જયારે ર્ાંચયી અર્ર આકલન િાથ િરવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં ત્યારે એમઓઇએફે માત્ર 
660 મેગાવોટને માંજૂરી આપી િતી. મે 2009 અને માચડ 2012ની વચ્ચે અદાણીના વિારાના એકમો ઝર્પથી કાયાડનન્વત 
થયા િતા. માચડ 2012 સ િીમાાં અદાણીનો ્લાન્ટ 4,620 મેગાવોટની ક્ષમતાએ કામ કરતો િતો. એડીબી નીશતઓ અંતગડત 
તમામ આયોજજત રોકાણો માટે ર્ાંચયી અર્ર આકલન આવશ્યક છે. ર્ીઆરપીનો મત છે કે, એડીબીએ અદાણી પ્રોજેક્ટના 
પર્તર શવસ્તરણ આયોજનો અંગે માડિતી મેળવવા માટે શનયમનકારી ર્ત્તાવાળાઓ ર્ાથે ર્ડિય રીતે વાટાઘાટો કરવી 
જોઇતી િતી અને જો આ શવસ્તરણ આયોજનો પિલેેથી તૈયારી િઠેળ િોય તો તેમને પણ ર્ાંચયી અર્ર આકલનમાાં 
ર્માવવી જોઇતી િતી. 
 

113. 2013 સ િી, એડીબી કમડચારીઓ પીએમ-10 માનકોના ર્ાંબ ાંિમાાં બબન-અન પાલનિીલ પડરનસ્થશતઓથી વાકેફ બન્યાાં 
િતાાં. ત્યારથી એડીબીએ દેખરેખને સ િારવાની જરૂર અંગે ર્ીજીપીએલની ર્ાથે ચચાડઓ કરી િતી. ર્ીજીપીએલ દ્વારા 
ર્ીઆરપી પર એ ભાર મકૂાયો કે એડીબી કમડચારીઓ તેમનાાં શનરીક્ષણ અબભયાન દરશમયાન િવાની ગ ણવત્તા અને િવાની 
ગ ણવત્તા સ િારાઓ માટેની ર્ાંભાવનાઓ પર ખબૂ જ રર્ લે.   

                                                
86 એડીબી. 2008. પે્રશર્રે્ન્ટનો બોર્ડ ઑફ ડર્રેક્ટર્ડને અિવેાલ અને ભલામણઃ મ ન્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પ્રોજેક્ટ માટે ભારતને પ્રસ્તાશવત લોન, ફકરો 55. 

મશનલા.  
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114. શુ ંક્ષબન-અનપુાલન નકુસાનમાં પરરણમયુ ંહત ુકે નકુસાનમાં પરરણમવાની સભંાવના છે? ફડરયાદીઓની દલીલ િતી 
કે ત્યાાં પ્રશતકૂળ આરોગ્ય અર્રો િતી. ર્ીજીપીએલ દ્વારા કરાવાયેલી આરોગ્ય ક્ષેત્રની મોજણીમાાં આરોગ્યની અર્રોના 
પ રાવાઓ દિાડવાયા નથી.87 આ શવસ્મયકારી ન િોવ ાં જોઇએ. કેમ કે ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ માત્ર ર્ ાંકા ર્મયગાળાથી કામગીરી 
કરતો િોઇને, એવી િક્યતા નડિિંવત છે કે િવે કરાયેલી મોજણીઓ આંકર્ાકીય રીતે નોંિપાત્ર આરોગ્ય અર્રો દિાડવી િકે. 
પરાંત   આંકર્ાકીય પ રાવાના અભાવનો અથડ એ નથી કે ત્યાાં આરોગ્યની કોઇ અર્રો જ નિોતી અથવા નજીકના ભશવષ્યમાાં 
ત્યાાં માપી િકાય તેવી આરોગ્ય અર્રોનો અભાવ નિીં િોય. ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ પીએમ-10 માનકોન ાં ઉલ્ટ્લાંઘન કરે છે. અન્ય 
બાબતોની ર્ાથે, માનકો, આન ભાશવક પ રાવા પર પણ આિાડરત છે જે દિાડવે છે કે માનકથી ઉપરન ાં પ્રદૂર્ણ નકારાત્મક 
આરોગ્ય અર્રો અને માનવ કલ્ટ્યાણ પરની અર્રો ર્ાથે ર્ાંકળાયેલ ાં છે. જો આ માનકો ર્તતપણે અને એક લાાંબા ર્મય 
ર્ાથે વિતાાં જિે તો, આરોગ્ય પર અર્રોની પવૂડિારણા કરી િકાય. માનકોની ર્ાથેના બબનઅન પાલનને તેથી આરોગ્ય 
પરની અર્રો માટેની અવેજી તરીકે લેવી જોઇએ. પરાંત   આ ન કર્ાનને ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટમાાં માત્ર આંશિક રીતે જ જવાબદાર 
ગણાવી િકાય. અદાણી ્લાન્ટ એ ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટની નજીકમાાં જ નસ્થત છે. દરેક ્લાન્ટ દ્વારા િવાના પ્રદૂર્ણના ર્ાંબ ાંશિત 
યોગદાનને દરેક પ્રદ ર્ક દ્વારા િવાના પ્રદૂર્ણમાાં ર્ાંબ ાંશિત યોગદાનની આકારણીને માત્ર શવગતવાર અભ્યાર્ િાથ િરાયા 
પછી જ નક્કી કરી િકાય છે.  
 

115. િારણો. ર્ીઆરપીને પયાડવરણ નીશત (2002)ના ફકરા 62ના, ઓએમ કલમ એફ1/ઓપીના ફકરા 4 અને લાગ  
પર્તા પીપીએએચ માનકોન ાં ન  ાં બબનઅન પાલન જણાય ાં છે. ર્ીઆરપીને જણાય છે કે, જો િવા ગ ણવત્તા માનકોનો ભાંગ ચાલ  
રિિેે તો િાશન થવાની િક્યતા છે.88  આ અવલોકનમાાં, ર્ીઆરપીએ એકાઉન્ટેબબબલટી શમકેશનઝમ પોબલર્ીના ફકરા 187 િઠેળ 
માગડદિડન મેળવ્ય ાં છે, જે કિ ે છે કે “પ્રત્યક્ષ અને ગણનાપાત્ર િાશનન ાં આકલન ચોક્કર્ પડરયોજનાની જડટલ 
વાસ્તશવકતાઓના ર્ાંદભડની ત  લનાએ મ શ્કેલ િોવાથી ર્ીઆરપી આ બાબતો પર કાળજીપવૂડક કામ કરિે અને જયાાં સ  ર્ ાંગત 
િિે ત્યાાં એડીબી નીશતઓ અને કાયડરીશતના માગડદિડન િઠેળ કામ કરિે.” એડીબી એકાઉન્ટેબબબલટી શમકેશનઝમ પોબલર્ી 
“ર્ાંભશવત િાશન”ને પ્રત્યક્ષ અને ગણનાપાત્ર િાશન તરીકે ગણવાન ાં કિ ે છે. “ઉદે્દિો અને માગડદિડક શર્દ્ધાાંતો” શિર્ડક િઠેળ 
એકાઉન્ટેબબબલટી શમકેશનઝમ પોબલર્ીનો ફકરો 103 કિ ે છે કે: “એકાઉન્ટેબબબલટી શમકેશનઝમનો ઉદે્દિ એડીબીની ર્િાયવાળી 
પડરયોજનાથી ગાંભીર રીતે અર્ર પામેલા લોકોને તેમની બચિંતાઓ વ્યક્ત કરવા અને તેમની ર્મસ્યાઓનો ઉકેલ માાંગવા 
માટે તેમજ એડીબી દ્વારા તેની કામગીરી નીશતઓ અને કાયડરીશતઓના એવા કશથત બબનઅન પાલન કે જેનાથી તેમને પ્રત્યક્ષ 
અને ગણનાપાત્ર િાશન પિોંચી છે અથવા તેનાથી હાતન પહોંરે્ િેવી શક્યિા છે તેની અન પાલન ર્મીક્ષાની શવનાંતી કરવા 
માટે એક સ્વતાંત્ર અને અર્રકારક માંચ પરૂો પાર્વાનો રિિેે. (ભારપવૂડક કિવેાય ાં છે) પડરયોજનામાાં “ર્ાંભશવત િાશન” ટાટા 
મ ન્રા ્લાન્ટની એડીબી નીશતઓના બબનઅન પાલનને આંશિક આભારી છે. એકાઉન્ટેબબબલટી શમકેશનઝમ પોબલર્ી મ જબ, 

                                                
87 તાલીમ. 2013. આરોગ્યની જરૂડરયાતની આકારણીનો અભ્યાર્. 

 
88 એકાઉન્ન્ટબબબલટી શમકેશનઝમ પોબલર્ી અંતગડત ર્ાંભશવત િાશનને િાશન તરીકે અન મોદન આપવામાાં આવ્ય ાં છે... ફકરા 103માાં નીશતના ઉદે્દિો અને 

માગડદિડક શર્દ્ધાાંતો કિ ે છે કે: “એકાઉન્ટેબબબલટી શમકેશનઝમનો ઉદે્દિ એડીબીની ર્િાયવાળી પડરયોજનાથી ગાંભીર રીતે અર્ર પામેલા લોકોને તેમની 
બચિંતાઓ વ્યક્ત કરવા અને તેમની ર્મસ્યાઓનો ઉકેલ માાંગવા માટે તેમજ એડીબી દ્વારા તેની કામગીરી નીશતઓ અને કાયડરીશતઓના એવા કશથત 
બબનઅન પાલન કે જેનાથી તેમને પ્રત્યક્ષ અને ગણનાપાત્ર િાશન પિોંચી છે અથવા તેનાથી હાતન પહોંરે્ િેવી શક્યિા છે તેની અન પાલન ર્મીક્ષાની 
શવનાંતી કરવા માટે એક સ્વતાંત્ર અને અર્રકારક માંચ પરૂો પાર્વાનો રિિેે. (ભારપવૂડક કિવેાય ાં છે) એકાઉન્ટેબબબલટી શમનેડકઝમ પોલીર્ી ફકરા 103, 

106, 139, 151, અને 179માાં ર્ાંભશવત િાશનનો વધ  ઉલ્ટ્લેખ કરે છે. 
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એડીબી દ્વારા ભાંર્ોળ અપાયેલી પડરયોજનાની એડીબી નીશતઓના બબનઅન પાલનને કારણે થતી આંશિક િાશનન ાં આકલન થવ ાં 
જોઇએ.89 

 

F. ભગૂભડ જળ પરની અર્રો 

 

116. ફરરયાદીઓની રજૂઆિ. ર્ીજીપીએલ ફડરયાદીઓની દલીલ છે કે છેલ્ટ્લાાં થોર્ાાં વર્ો દરશમયાન ભગૂભડ જળ સ્તરો 
ઝર્પથી ઘટ્ાાં છે. ફડરયાદીઓ ઘટતા જતાાં ભગૂભડ જળના સ્તર માટે “મિાકાય પ્રોજેક્ટોના બાાંિકામ, ર્ાથે પોટડ અને અન્ય 
કારખાનાઓ, કે જે કશથત રીતે જલવાિી સ્તરમાાંથી શવપ લ માત્રામાાં જળને કાઢીને વ્યાપક અવક્ષય કરી રિી છે” ને 
જવાબદાર માને છે. ર્ીઆરપીન ાં કાયડ ભગૂભડજળના સ્તરો પર માત્ર ટાટા મ ન્રા પ્રોજેક્ટની અર્રોને જ આકારવાન ાં છે. 
એમઓઇએફ માંજૂરીઓ સ્પષ્ટ કરે છે કે ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ શનમાડણ પ્રોજેક્ટ દ્વારા અને ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટની કામગીરીમાાં કોઇ 
જ ભગૂભડ જળનો ઉપયોગ ન કરી િકાય. પીવાના પાણીને ડર્રે્બલનેિન ્લાન્ટમાાંથી ઉત્પન્ન કરવાન ાં િત  ાં. ર્ીજીપીએલની 
દલીલ છે કે તેઓ આ િરતોને ચ સ્તપણે વળગી રહ્ાાં છે. એ િક્ય છે કે જે ખેડૂતો ક વાઓમાાંથી ભગૂભડ જળને પમ્પપ દ્વારા 
ર્ીંચી િકે છે તેઓએ ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટના શનમાડણ સ્થળ પર કામદારોને પીવાના પાણીની આપશૂતિ કરી િોય. ર્ીજીપીએલની 
દલીલ છે કે જો આમ બન્ય ાં િોય તો એ તેમની જાણમાાં પણ નથી અને તેમની ર્ાંમશત ર્ાથે કરવામાાં આવ્ય ાં પણ નથી.    
 

117. ર્ીઇઆઇએ અને બે દડરયાઈ અર્ર આકારણીઓએ મ ન્રા શવસ્તારમાાં ઘટતાાં જતાાં ભગૂભડ જળના સ્તરની નોંિ લીિી 
છે જેને ર્ાંખ્યાબાંિ વર્ોથી જોઇ િકાય છે. એમઇઆઇએ (2009) જણાવે છે: “પીવા અને શર્િંચાઈ માટે ઉબચત પાણી જમીનની 
5 મી. અને 35 મી. નીચેના સ્તરો િરાવે છે. વધ  ઊંર્ાણ દરાવતાાં પાણી ખારાિ િરાવત ાં િોય િકે છે. શનષ્કર્ડણના વિેલા 
દરો અને િાલના વર્ોમાાં થયેલાાં ઓછાાં વરર્ાદ માત્ર ભગૂભડજળના ઘટાર્ામાાં જ નથી પડરણમ્પયાાં પરાંત   તટની ર્ાથેના ઘણાાંય 
શવસ્તારોમાાં દડરયાઇ પાણી પ્રવેિી ચ ક્યાાં છે”90 

 

118. િારણો.ર્ીઆરપીને એ જાણવા મળ્ય ાં નથી કે મ ન્રા શવસ્તારમાાં ઘટતા જતાાં ભગૂભડ જળના સ્તરો માટે ર્ીજીપીએલ 
્લાન્ટને કારણભતૂ ગણી િકાય. ભગૂભડ જળને ર્ીંચવા માટે પમ્પપની ર્બશર્ર્ી દ્વારા પરૂાાં પાર્વામાાં આવતાાં પ્રોત્ર્ાિનો ર્ડિત 
ભગૂભડ જળના ઘટાર્ાને વણડવતા બહ શવિ પડરબળો મોજૂદ છે.  
 

G. બાગાયતી ખેતરી પર અર્રો 

 

119. ફરરયાદીઓની રજૂઆિ. ફડરયાદીઓની દલીલ છે કે જયારથી અદાણી અને ટાટા પાવર ્લાન્ટ િરૂ થયાાં છે (બિા 
જ એકમ કાયાડનન્વત થયાાં તે પિલેાાંથી), “ચીક ” જેવાાં કેટલાાંક પાકોની ઉપજમાાં જબરદસ્ત ઘટાર્ો થયો છે. આશથિક રીતે 
મિત્વના પાકો, જેમકે ખારેક, જે રાાંર્શમિન લાઇનની નીચે ઉગે છે, તેને પણ અર્ર પિોંચી િોવાની દલીલ કરવામાાં આવી 

                                                
89  ફકરા 187ની પાદનોંિ 46 એડીબીની બબનઅન પાલનને કારણે આંશિક પણ ેથયેલી િાશન પર માગડદિડન પરૂ ાં પારે્ છે. તે કિ ેછે કે: “---- જો ર્ીઆરપીને 
જણાય કે કશથત પ્રત્યક્ષ અને ગણનાપાત્ર પ્રશતકૂળ અર્રો જો એડીબીના બબનઅન પાલનને કારણે સપંણૂચ કે આંતશક રીિે પેદા ર્િી ન હોય તો..તેનો 
અન પાલન ર્મીક્ષા અિવેાલ પ્રત્યક્ષ અને ગણનાપાત્ર અર્રો અને તેના કારણોન ાં જાત શવશ્લેર્ણ કયાડ વગર આ બાબતો કિિેે. (ભારપવૂડક કિવેાય ાં છે). 
વ્યાકરણની દૃન્ષ્ટએ તે એક ર્માાંતર રચના છે જેનો અથડ છે એડીબી બબનઅન પાલન દ્વારા “ર્ાંપણૂડ નિીં અને આંશિક નિીં” કારણ. આ પડરયોજનામાાં િાશન 
એડીબીના બબનઅન પાલનને આંશિક કારણે થઇ છે અને આમ તેની તપાર્ થવી જોઇએ.” 

90 એનઆઇઓ. 2009. દડરયાઈ પયાડવરણીય અર્ર આકારણી, પાન ાં 30. ભારત. 
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છે. એવી દલીલ કરવામાાં આવી છે કે 2012માાં, ખારેકનો પાક ખાર્ કરીને જરાપરા, નવીનાળ, ધ્રાબ ગામોમાાં ખરાબ થયો 
િતો, આ બિા જ ગામો ટાટા મ ન્રા અને અદાણી પાવર ્લાાંટ્ર્ના 5 ડકલોમીટર શવસ્તારમાાં 
નસ્થત છે. તેઓની દલીલ છે કે ખારેકન ાં ઉત્પાદન ગરમી અને રજ શનષ્કર્ડણના પડરણામે અર્ર પામ્પય ાં છે. કેમકે ખારેક આ 
શવસ્તારમાાં મ ખ્ય રોકર્ પાકમાાંનો એક છે, આ ઘટાર્ો આજીશવકા પર ખબૂ મોટી અર્ર કરે છે. 
 

120. િવાના પ્રદૂર્ણ અને ગરમીના પ્રદૂર્ણ વચ્ચેની કારણદિડક કર્ીને બાકાત રાખી િકાય નિીં પરાંત   આ પ્રકારની 
કારણદિડક કર્ી માટે પ રાવો સ્થાશપત કરવા માટે પયાડ્ત ર્મય શે્રણી અને આંકર્ાકીય શવશ્લેર્ણ ર્ાથેના એક અભ્યાર્ની 
જરૂર છે જે ઉપજ સ્તરોના બહ શવિ પડરબળો પર અર્રોની નોંિપાત્રતાને વ્યાખ્યાશયત કરી િકે. ઘટતા જતાાં ભગૂભડ જળ 
સ્તરોના પડરણામે વિતી જતી ખારાિ એ ઉપજના ઘટાર્ાન ાં એક મ ખ્ય યોગદાન આપનાર િોય િકે છે. એ ર્ાંભવનીય છે કે 
ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ ર્ાઇટ પરના બાાંિકામ કાયડની કોઇ નોંિપાત્ર અર્ર થતી િોય. એ પણ અર્ાંભવનીય છે કે ટાટા મ ન્રા 
્લાન્ટની કામગીરી પિલેાાં જ નોંિપાત્ર અર્ર િરાવે છે. ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ ત્રણ એકમ ર્ાથે 2012માાં અને બિા જ પાાંચ 
એકમો ર્ાથે 2013માાં કાયડ કરતો થયો. કામાગીરીનો આટલો ર્ૂાંકો ર્મયગાળો ખારેક અને ચીક ની ઉપજ પર નોંિપાત અર્ર 
િરાવે તે અર્ાંભવ છે. પરાંત   ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ, અદાણી ્લાન્ટ અને ર્ાંકળાયેલી સ શવિાઓની ર્ાંકબલત અર્રને બાકાત 
રાખી િકાય નિીં અને આગળના અભ્યાર્ોમાાં તેને તપાર્વામાાં આવવી જોઇએ.   
 

121. િારણો. મ ન્રામાાં કૃશર્ શનપજોને અર્ર કરતા અનેકશવિ પડરબળો, ખાર્ કરીને ઘટતા ભગૂભડ જળ, અને ટાટા મ ન્રા 
્લાન્ટ કાયાડનન્વત થયાને ર્ૂાંક ર્મયગાળો જોતા, ર્ીઆરપી અવલોકન કરે છે કે, ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટને કારણે તાજેતરના 
વર્ોમાાં શનપજ ઘટી િોવાની િક્યતા નથી. આમ ર્ીઆરપી િારણા કરે છે કે, પડરયોજના દ્વારા િાશનની િક્યતા નથી અને 
કોઇ બબનઅન પાલન મ દ્દાન ાં આકલન કરતી નથી.  
 

H. મજૂરોના પ્રશ્નો અને માનવ તણાવ 

 

122. ફરરયાદીઓની રજૂઆિ.ફડરયાદીઓ જણાવે છે કે ર્ીજીપીએલ દ્વારા ખબૂ જ ઓછાાં સ્થાશનક રિવેાર્ીઓને રોજગાર 
આપવામાાં આવ્યો છે. તેમની દલીલ છે કે પ્રોજેક્ટ લોકોને તેમનાાં પરાંપરાગત માછીમારી અને આજીશવકા પ્રવશૃત્તઓમાાંથી દૂર 
િકેલી રિી છે પરત ાં આ લોકોને પ્રોજેક્ટના કાયડબળમાાં ર્ામેલ કરવામાાં આવતાાં નથી. ફડરયાદીઓ વધ માાં દલીલ કરે છે કે 
“મોટી ર્ાંખ્યામાાં તણાવગ્રસ્ત સ્થાનાતાંડરત કામદારો ઘણી વખત આલ્ટ્કોિૉબલક પીણાાંઓના વ્યર્ની બની જાય છે અને 
બબમારીઓમાાં ર્પર્ાય છે. પડરણામ સ્વરૂપ, ગ જરાત જેવાાં પ્રશતબાંશિત રાજયના, આ શવસ્તારમાાં ગેરકાયદેર્ર દારૂન ાં ઉત્પાદન 
અને વેચાણ ખબૂ જ તીવ્રતાથી વધ્ય ાં છે. સ્થાશનક પ ર ર્ો િવે, આમાાં ફર્ાઈને, ર્ીિાાં અર્રગ્રસ્ત બન્યાાં છે, અને આ 
શવસ્તારમાાં આ બે મેગા ્લાાંટ્ર્ના પ્રવેિથી ઘરેલ ૂડિિંર્ા વિી જવા પામી છે.”91 

 

123. કામગીરી માટે એમઓઇએફની માંજૂરીઓ સ્પષ્ટ કરે છે ર્ીજીપીએલએ બાાંિકામ અને ્લાન્ટની કામગીરી માટે 
સ્થાશનક કામદારોને ર્ામેલ કરવા જોઇએ. એડીબીની નીશતઓ અને કાયડવાિીઓ આવી નીશતને વેગ આપતી નથી. ઓએમ 
કલમ ર્ી3/ઓપી આઇપીએર્એમાાં ર્ાંબોિન માટેના શવસ્તારોને નક્કી કરે છે. એડીબી દ્વારા ર્િાયભતૂ પ્રોજેક્ટોમાાં ર્ડિય રીતે 

                                                
91 ફડરયાદીઓ દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવેલ એડીબી જવાબદેયતા પદ્ધશતના ફડરયાદ પત્રક પરના મ દ્દા 8ને જૂઓ.  
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કામદારોને ર્માવવા માટેની કોઇ જરૂડરયાત જોવામાાં આવી નથી.92 કોઇ એ દલીલ કરી િકે છે કે ફડરયાદીઓ દ્વારા દિાડવેલ 
ર્ામાજજક તણાવના મ દ્દાઓ, એડીબી કમડચારીઓ દ્વારા અપેબક્ષત િોય િકે છે અને એ ર્ામાજજક તણાવોની આઇપીએર્એના 
જોખમો અને ભેદ્યતાઓના શવભાગ િઠેળ ઓળખ થવી જોઇતી િતી જેને અમલીકરણ દરશમયાન ર્ાંબોિવાની જરૂર િતી.93 જો 
કે, એ કલ્ટ્પના કરવી મ શ્કેલ છે કે એડીબી કમડચારીઓએ કેવી રીતે એ આગ્રિ કયો િિે કે ર્ીજીપીએલએ બાાંિકામ તબક્કા 
દરશમયાન અગાઉ િાંગામી િોરણે રોજગાર પર રાખવામાાં આવ્યા િતાાં તે છટાાં કારયેલા કામદારો માટે શવિેર્ આિારભતૂ 
પગલાઓને સ્થાન આ્ય ાં. આવો આિાર નવીન છે અને િકારાત્મક શવકાર્ અર્ર િરાવી િકે છે, પરાંત   એડીબી નીશતઓ 
અને કાયડવાિીઓ અંતગડત તેની જરૂર નથી.       
 

124. િારણો. ર્ીઆરપીને ફડરયાદીઓ દ્વારા આક્ષેપ કયાડ મ જબની શ્રશમક અને માનવ તણાવ બચિંતાઓના ર્ાંદભડમાાં 
એડીબી કામગીરી નીશતઓ અને કાયડરીશતઓન ાં બબનઅન પાલન જણાય ાં નથી.  
 
 

IX. શનષ્કર્ો 

125. આ શવભાગ પવૂોક્ત શવશ્લેર્ણો અને તારણોને આિારે મળેલા પડરણામોને આિારે ર્ીઆરપી દ્વારા કાઢવામાાં 
આવેલા તારણોનો ર્ારાાંિ આપે છે.ર્ીઆરપીના તારણો નીચે મ જબ છે: 

 

A.  મારહિીની પયાચપ્િ જાહરેાિ અને આર્રણપરામશોની તનષ્ફળિા 
 

126. િારણો. ર્ીઆરપીને જણાય ાં છે કે, એડીબીએ પયાડવરણ નીશતના ફકરા 63ન ાં, OM કલમ L3/OP અને BP પજ્બ્લક 
કમ્પય શનકેિન્ર્ પોબલર્ી, , OM કલમ F1/OP: એડીબી કામગીરીઓમાાં પયાડવરીય ગણનાઓન ાં પાલન કય ાં ન િત  ાં. એડીબી 
ર્ીજીપીએલને તે ર્લાિ આપવામાાં શનષ્ફળ રિી િતી કે પ્રોજેક્ટ આકલન પિલેા ઓછામાાં ઓછા બે જાિરે પરામિડ િાથ 
િરવા જરૂરી છે, જેમાાં સ  ર્ ાંગત ડિતિારકો, ખાર્ કરીને પ્રોજેક્ટથી અર્રગ્રસ્ત થયેલા તમામ લોકોનો ર્માવેિ થાય છે. 
આવો માત્ર એક પરામિડ 19 ર્્ટેમ્પબર 2006ના રોજ યોજાયો િતો. ત્યાર બાદના પરામિડ ગામના માત્ર એવા લોકો સ િી જ 
ર્ીશમત બન્યા િતા કે જેઓ જયાાં ્લાન્ટન ાં શનમાડણ થવાન ાં િત  ાં તે સ્થળ પર જમીનની માબલકી કે ઉપયોગ િરાવતા િતા. 
ર્ીજીપીએલે આ પરામિડમાાં ડિતિારકો અને પડરયોજના અર્રગ્રસ્તો લોકો તરીકે માછીમારોનો ર્માવેિ કયો ન િતો. 
પ્રોજેક્ટ અર્રગ્રસ્ત લોકોને પ્રોજેક્ટની સ ર્ ાંગત માડિતી આપવામાાં આવી ન િતી, જે OM કલમ L3/OPના ફકરા 15 મ જબ 
ફરજજયાત છે અને આમ લોકોને તેમની બચિંતાઓ વ્યક્ત કરવાની અને પ્રોજેક્ટની ડર્ઝાઇન પર તેમના માંતવ્યો આપવાની 
તક મળી ન િતી.  
 

127. ર્ીઆરપીને જણાય ાં છે કે, પયાડવરણ નીશત (2002)ના ફકરા 63 અને OM કલમ F1/BPન ાં પાલન થય ાં નથી કારણકે 
માછીમાર ર્મ દાયને પ્રોજેક્ટથી અર્રગ્રસ્ત લોકો તરીકે ગણવામાાં આવ્યા નથી. એર્ઇઆઇએ ખોટી રીતે જણાવે છે કે, 
પ્રોજેક્ટના આગળના ભાગમાાં આવેલા દડરયા ડકનારામાાં માછીમારી થતી નથી. શવસ્તારના માછીમારો ર્ાથે યોગ્ય રીતે 
પરામિડ કરવામાાં આવ્યો નથી, ર્ાંભશવત અર્રોની તારવણી કરાઈ નથી, આિારરેખીય માડિતી એકત્ર કરાઈ નથી અને 
મોશનટડરિંગ શર્સ્ટમ ઊભી કરાઈ ન િતી. ત્રગર્ી બાંદર ખાતે શનરીક્ષણનો પ્રથમ પ્રયાર્ છેક 2013માાં કરાયો િતો. મોઢવા અને 

                                                
92 એડીબી. 2007. એડીબી ની કામગીરીઓમાાં ર્ામાજજક પડરમાણન ાં ર્ાંસ્થાપન. કામગીરીઓની માગડદશિિકા. ઓએમર્ી3/ઓપી, ફકરો 6. મશનલા. 
93 પાદનોંિ 95. 
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ત્રગર્ી ગામના માછીમાર ર્મ દાયને વપરાિ મયાડદા દ્વારા અર્ર થઇ છે તેવો સ્વીકાર 2009માાં કરવામાાં આવ્યો અને 
ર્િભાગી, ર્વાાંગી પરામિડ પ્રડિયા િર  થઇ અને આજીશવકા ર્િાયક પગલા રજૂ કરવામાાં આવ્યા. ર્ીજીપીએલે એડીબી 
સ્ટાફના ર્િયોગ ર્ાથે મોર્વા અને ત્રગર્ી ગામના લોકો ર્ાથે પરામિડ યોજવામાાં નોંિપાત્ર ઉત્ર્ાિ દિાડવ્યો છે. પરાંત   આ 
પગલાાં મોર્ા િતા અને તે મોટેભાગે આ બે ગામના લોકોની સ લભતા/ઉપયોગ મયાડડદત થવાની ર્મસ્યાના વળતર તરીકે 
ઘર્ાયા િતા. પ્રોજેક્ટને કારણે ર્ાંભશવત અર્રગ્રસ્ત બનેલા અન્ય માછીમાર ર્મ દાયોને આ પ્રડિયામાાં જોર્વામાાં આવ્યા ન 
િતા. માછીમાર ર્મ દાયની પ્રોજેક્ટ અર્રગ્રસ્ત લોકો તરીકે ર્વાાંગી ગણના અને તેમની ર્ાથે પરામિડના અભાવથી ચોક્કર્ 
િાશન થઇ છે. 
 
 

B.  માછીમારોની આજીતવકાનુ ંનકુસાન 

 

128. ર્ીઆરપીને જણાય ાં છે કે, એડીબીએ એર્ઇઆઇએમાાં પીપીએએચ માનકો રજૂ કયાડ વગર 7oC વોટર ડર્ર્ચાર્જ 
માનક ર્ાથે ર્ાંમત થતી વખતે અને એડીબીના દડરયાઈ પયાડવરણ અંગે આવશ્યક માનકોથી શવચલનની અર્રોના 
આકલનમાાં ર્ય ૂડર્બલજન્ર્ કય ાં નથી. પીપીએએચ માનકોથી શવચલન માટે બચાવ આ્યા વગર પડરવેિી તાપમાનથી 7oC 
ઊંચા તાપમાને ડર્ર્ચાર્જ ર્ાથે ર્ાંમશતમાાં એડીબી કામગીરી નીશતઓ અને કાયડરીશતઓન ાં અન પાલન થત ાં નથી. મેનેજમેન્ટ કિ ે
છે કે આરએમઇઆઇએની ર્મીક્ષા કરાઈ િતી પરાંત   પ્રોજેક્ટ ફાઇલો એવો કોઇ પ રાવો પ રો પાર્તી નથી કે, 
આરએમઇઆઇએની ર્મીક્ષા િાથ િરવામાાં આવી િતી અને કોઇ લેબખત ડટ્પણીઓ ઉપલબ્િ ન િતી. OM કલમ F1/OP, 

ફકરા 5 મ જબ આરએમઇઆઇએની ર્મીક્ષા જરૂરી િતી કારણ કે અિવેાલ પયાડવરણ આકલનનો ભાગ છે. વધ માાં, દડરયાઈ 
પયાડવરણ પર 7oC માનકની અર્રન ાં આકલન કરવા માટે કાળજીપવૂડકની ર્મીક્ષા આવશ્યક િોવી જોઇતી િતી. 
પીપીએએચ માનકોથી શવચલનના કોઇ પણ બચાવ માટે આરએમઇઆઇએન ાં લાયકાતપણૂડ અને કાળજીપવૂડકન ાં આકલન 
જરૂરી છે. ર્ીઆરપીને અવલોકન કરે છે કે, એડીબીએ પયાડવરણ નીશત (2002), પીપીએએચ (પાન ાં 419)માાં શનિાડડરત 
કરવામાાં આવેલી જોગવાઈઓ, અને OM કલમ F1/OP, ફકરા 5ન ાં અન પાલન કય ાં નથી. 
 
 

129. ર્ીઆરપીને  માંદન પર પ્રશતબાંિ મકૂતી પીપીએએચ જોગવાઇઓન ાં બબનઅન પાલન જણાય ાં છે. ર્ીજીપીએલએ 
પાણી ગ ણવત્તાના માનકો ર્ાંતોર્વા માટે એડીબીની કોઇ પણ યોગ્ય ર્લાિ વગર માંદન િાથ િય ાં છે. એડીબીએ પાણી 
ગ ણવત્તા માનકો મોશનટર કયાડ છે પરાંત   તે માંદન દ્વારા િાાંર્લ કરવામાાં આવ્યા છે કે કેમ તેન ાં આકલન કરવામાાં પરૂત  ાં ર્ય ૂ
ડર્બલજન્ર્ િાથ િય ાં ન િત  ાં. એડીબીએ પ્રોજેક્ટ ટીમમાાં યોગ્ય સ્ટાફની ખાતરી કરવી જોઇતી િતી. એક લાયકાતપણૂડ 
શનષ્ણાતને પીપીએએચ માનકોમાાં બબનર્ાતત્યતા જણાઇ િોત અને તેણે િાશન ટાળવા માટે આ રીતભાત કેવી રીતે બદલ 
િકાય તે અંગે ર્ીજીપીએલ ર્ાથે ચચાડ કરી િોત. ર્ીઆરપી સ્વીકારે છે કે, ર્ીજીપીએલના ડર્રે્બલનાઇઝેિન ્લાન્ટના 
કાદવને દડરયામાાં છોર્વાના સ્થાને તેનો શનકાલ કરવાના તાજેતરના શનણડયને કારણે કાદવમાાં રિલેા લોિ અને ર્ાંભશવત 
અન્ય પ્રદૂર્કો ર્ાથે ર્ાંકળાયેલી પ્રશતકૂળ અર્રો ઘટાર્વામાાં મદદ મળિે. આ પે્રન્ક્ટર્નો અમલ થિે તેવી િારણા ર્ાથે 
ર્ીઆરપી એવી િારણા કરતી નથી કે માંદન પર પ્રશતબાંિ મ કતી પીપીએએચની જોગવાઈઓના બબનઅન પાલનથી િાશન 
થિે. 
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130. ર્ીઆરપીને જણાય ાં નથી કે, ચેર કાપવાને કારણે માછીમાર ર્મ દાયની આજીશવકા પર નકારાત્મક અર્ર પર્ી િોય. 
આ શવસ્તારમાાં મેન્ગ્રોવ્ઝની ખબૂ જ છૂટીછવાઈ અને નજીવી વદૃ્ધદ્ધને જોતા મેન્ગ્રોવ્ઝન ાં શનકાંદન એટલ ાં બબનનોંિપાત્ર િિે કે 
મેન્ગ્રોવ્ઝ માછલીઓને શવસ્તરણ મેદાન ના પરૂ ાં પાર્ય ાં િોય. આમ, મેન્ગ્રોવ્ઝના કશથત શનકાંદન અને માછીમારો દ્વારા માછલી 
પકર્ાવવામાાં ઘટાર્ા વચ્ચે કોઇ ર્ત્તાવાર ર્ાંબ ાંિ સ્થાપી િકાય નિીં. 
 

131. ર્ીઆરપી અદાણી ્લાન્ટની માબલકી અને ર્ાંચાલનવાળી ઇનટેક ચેનલ અને પોટડ  જેવી ર્ાંલગ્ન સ શવિાઓ પર મત 
આપી િકતી નથી કારણકે પડરયોજના એડીબી દ્વારા તૈયાર કરાઈ, મલૂ્ટ્યાાંકન કરાય ાં અને માંજૂર કરાઈ તે ર્મયે લાગ  પર્તી 
પયાડવરણીય નીશતઓ અને કાયડરીશતઓ ર્ાંલગ્ન સ શવિાઓ પર પયાડવરણીય સ રક્ષા જોગવાઈઓ લાગ  કરવાન ાં કિતેી ન 
િતી. આમ ર્ીઆરપી ફડરયાદીના ઇનટેક ચેનલ પર મેન્ગ્રોવ્ઝના શનકાંદન, કોટર્ી િીકને ન કર્ાન અને પમ્પપ દ્વારા ખેંચાતા 
પાણી ર્ાથે મોટી ર્ાંખ્યામાાં માછલીના ઈંર્ાાંના મોતના દાવાની ર્મીક્ષા કરતી નથી. 

 
 

132. ર્ીઆરપી અવલોકન કરે છે કે આઉટફોલ ચેનલન ાં શનમાડણ અને મોઢવા િીક પર તેની અર્ર અને પડરવેિી 
તાપમાન કરતા 7oC  ઊંચા તાપમાને પાણીના શનકાલની છૂટ પગડર્યા માછીમારોને િાશન કરે છે. 
 

C. માછીમારી સ્ર્ળોના વપરાશ માટેના પ્રતિબિંો 
 

133. િારણો. ર્ીઆરપી અવલોકન કરે છે કે, એડીબીએ ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ પડરર્ર બાંશિયાર િોવાને કારણે પોતાના 
પરાંપરાગત ડફશિિંગ ગ્રાઉન્ર્નો ઉપયોગ શનયાંશત્રત થવાને કારણે અર્રગ્રસ્ત થયેલા લોકોની વ્યાખ્યા નક્કી કરવામાાં અપ રતી 
ઘટતી કાયડવાિી કરી છે. મોઢવા અને ત્રગર્ી ગામના અર્રગ્રસ્ત પડરવારોને વળતર આપવા માટે સ િારાત્મક પગલા 
લેવાયેલા છે ત્યારે મોઢવા બાંદર અને મોઢવા અને ત્રગર્ી ગામ શર્વાયના અન્ય ગામમાાં રિલેા લોકો પર શનયાંશત્રત 
ઉપયોગની અર્રોન ાં પદ્ધશતર્રન ાં આકલન કરાય ાં નથી. આમ ર્ીઆરપી અવલોકન કરે છે કે, એડીબીએ ઓએમ કલમ 
એફ2/બીપી અને ઓએમ કલમ ર્ી3/ઓપીન ાં પાલન કય ાં નથી. આ નીશતઓ અને કાયડરીશતઓના બબનઅન પાલનને કારણે 
િાશન થઇ છે. કારણકે લોકોની તારવણી થઇ ન િોવાથી તેમને વળતર મળ્ય ાં ન િત  ાં. 
 

D. કોલસી અને ફ્લાય એશનુ ંપ્રદૂષણ  

 

134. િારણો. ર્ીઆરપીને જણાય ાં છે કે, વાાંઢ ગામમાાં કોલર્ીન ાં પ્રદૂર્ણ ઘટાર્વા માટેના િમન પગલા ઘર્વામાાં 
એડીબીના સ્ટાફે ર્ીજીપીએલને નોંિપાત્ર ર્િયોગ આ્યો છે. અર્રોની ઓળખ થઇ ત્યારે 2012થી એડીબીના પ્રયાર્ો દૃઢ 
અને ર્ાતત્યપણૂડ છે. ર્ીઆરપીને જણાય ાં છે કે, િાશનના પ રાવા છે ત્યારે એડીબીએ કોલર્ીન ાં પ્રદૂર્ણ દૂર કરવા માટે પરૂતા 
પ્રયાર્ો કયાડ છે અને આમ પયાડવરણ નીશત (2002)ના ફકરા 67ન ાં પાલન કય ાં છે જે કિ ેછે કે, “પ્રોજેક્ટ અમલીકરણ વખતે 
જયારે અણિારી પયાડવરણ અર્રો દેખીતી બને છે ત્યારે.. એડીબી અર્રોન ાં આકલન કરવામાાં, શવકલ્ટ્પો ચકાર્વામાાં અને 
િમનના ખચડનો અંદાજ લગાવવામાાં એજન્ર્ીઓ અને અન્ય સ ર્ ાંગત ર્રકારી ર્ત્તાવાળાઓને મદદ કરિે.” 

E.  આસપાસની હવાની ગણુવત્તા 
 

135. િારણો. ર્ીઆરપી અવલોકન કરે છે કે, પયાડવરણ નીશત (2002)ના ફકરા 62 અને ઓએમ કલમ એફ1/ઓપીના 
ફકરા 4ન ાં બબનઅન પાલન થય ાં છે. ર્ીઆરપી અવલોકન કરે છે કે બબનઅન પાલનને કારણે િાશન થવાની િક્યતા છે. 
પીપીએએચ કિ ેછે કે ભારતીય રાષ્રીય માનકો લાગ  પરે્ છે અને ્લાન્ટ કાયાડનન્વત થયો તે પિલેાાં વાશર્િક ર્રેરાિ પીએમ-
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10 પડરવેિી િવા ગ ણવત્તા માનકન ાં પાલન કરાય ાં ન િત  ાં. ્લાન્ટ પણૂડ કક્ષાએ કાયાડનન્વત થયો ત્યારથી લેવાયેલા માપનો 24 
કલાક ર્રેરાિ પીએમ-10 ર્ાાંરતા માટે ભારતીય માનકોનો ભાંગ દિાડવે છે. 
 

F.  ભગૂભચ જળ પર અસરો 
 

136. િારણો. ર્ીઆરપી સ્વીકારે છે કે, મ ન્રા શવસ્તારમાાં ભગૂ્રભજળન ાં સ્તર ઘટી રહ્ ાં છે પરાંત   ભગૂભડજળના ઘટતા સ્તર 
ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટને કારણે છે તેવ ાં જણાય ાં નથી. આ શવસ્તારમાાં ભગૂભડજળના સ્તરને અર્ર કરી િકે તેવા અનેકશવિ કારણો 
છે. ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ ભગૂભડજળનો ઉપયોગ કરતો નથી અને તેણે તેના ડર્રે્બલનેિન ્લાન્ટ મારફતે પાણી મેળવવાન ાં છે. 
ર્ીઆરપીને કોઇ શવરોિાભાર્ી પ રાવા જણાયા નથી. કશથત િાશન માટે ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટ જવાબદાર ગણી િકાય નિીં માટે 
ર્ીઆરપી એડીબી કામગીરી નીશતઓ અને કાયડરીશતઓના ર્ાંભશવત બબનઅન પાલનન ાં આકલન કરતી નથી. 
 

G.  બાગાયિી ખેિરો પર અસરો 
 

137. િારણો. મ ન્રામાાં કૃશર્ શનપજોને અર્ર કરતા અનેકશવિ પડરબળો, ખાર્ કરીને ઘટતા ભગૂભડજળ, અને ટાટા મ ન્રા 
્લાન્ટ કાયાડનન્વત થયાને ર્ૂાંક ર્મયગાળો જોતા, ર્ીઆરપી અવલોકન કરે છે કે, ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટને કારણે તાજેતરના 
વર્ોમાાં શનપજ ઘટી િોવાની િક્યતા નથી. આમ ર્ીઆરપી િારણા કરે છે કે, કશથત િાશન માટે ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટને 
જવાબદાર ગણી િકાય નિીં અને આમ તે એડીબી કામગીરી નીશતઓ અને કાયડરીશતઓના ર્ાંભશવત બબનઅન પાલનન ાં 
આકલન કરતી નથી. 

 
 

H.  મજૂરોના પ્રશ્નો અને માનવ િણાવ 

 

138. િારણો. કશથત શ્રમ અને માનવ તણાવના મ દ્દાઓ માટે એડીબીની કોઇ ર્ડિય નીશત અને કાયડવાિી લાગ  પર્તી ન 
િોવાથી ર્ીઆરપીના બબનઅન પાલન અંગે કોઇ તારણ િરાવત ાં નથી. 

 
 
 

X. વધ  કેટલાક તારણો – બોિપાઠ 

 

139. ર્ીઆરપી નીચે કેટલાક મિત્ત્વનો બોિપાઠ પરૂો પારે્ છે જે ર્ીઆરપીએ આ કેર્માાં તેના અન ભવને આિારે િીખ્યા 
છે. આના બોિપાઠ અિવેાલો અને અન્ય ર્ાંસ્થાકીય બોિપાઠ  પ્રવશૃત્તઓમાાં પણ ર્ામેલ કરવામાાં આવિે જે એકાઉન્ટેબબબલટી 
શમકેશનઝમ પોલીર્ના ફકરા 196, 209, અને 212 મ જબ ઓર્ીઆરપી ઑડફર્ ઑફ સ્પેશિયલ પ્રોજેક્ટ ફેશર્બલટેટર, સ્વતાંત્ર 
મલૂ્ટ્યાાંકન શવભાગ અને પ્રાદેશિક ર્ાતત્યપણૂડ શવકાર્ શવભાગ ર્ાથે ર્ાંય ક્ત રીતે તૈયાર કરવા જઇ રહ્ાાં છે. 
 

140. પરુાવા સ્ર્ાપવા જયા ંએડીબી નીતિઓના ક્ષબનઅનપુાલને પરરયોજના પવેૂના પરુાવાનો આિાર ઊભો ર્વા દીિો 
નર્ી. એડીબીની ર્લામતી નીશતઓ જેવી કે, પયાડવરણીય અને ર્ામાજજક નીશતઓ મ જબ ઋણિારકે (એ) આિારરેખીય રે્ટા 
સ્થાપવા (બી) અર્રો ઓળખવા અને (ર્ી) શનરીક્ષણ અર્રો ઓળખવાના ઇરાદા ર્ાથે વેળાર્રના ર્વે અને અભ્યાર્ો િાથ 
િરવા જરૂરી છે. જો આ નીશતઓન ાં પાલન ના થાય તો આિારરેખીય રે્ટા સ્થાશપત ના થાય અને અર્રોને ઓળખવી અને 
તેન ાં શનરીક્ષણ કરવ ાં કદાચ મ શ્કેલ બને. આ માડિતી વગર, ઘણી વખત પડરયોજના પવેૂની નસ્થશતન ાં પ નઃશનમાડણ કરવ ાં મ શ્કેલ 
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િોય છે. એડીબી નીશતઓના બબનઅન પાલનના પડરણામ સ્વરૂપે જો યોગ્ય આિારરેખીય માડિતી ઉપલબ્િ ના િોય તો, 
ર્ીઆરપી, જો જરૂર જણાય તો, શે્રષ્ઠ અન્ય ઉપલબ્િ પ રાવાઓ પર તેના તારણો આપિે. એડીબી ર્લામતી નીશતઓ અને 
એડીબી એકાઉન્ટેબબબલટી શમકેશનઝમને અર્રકારક બનાવવા માટે તે આવશ્યક છે. 
 

141. રહિિારકો અને પરરયોજના અસરગ્રસ્િ લોકો સારે્ વેળાસરના અને િલઃસ્પશી પરામશોનુ ં મહત્તત્તવ. એડીબી 
ર્લામતી નીશતઓ મ જબ પડરયોજના તૈયારી અને અમલના શવશવિ તબકે્ક ડિતિારકો અને અર્રગ્રસ્ત લોકો ર્ાથે પરામિડ 
જરૂરી છે. યોગ્ય કાળજી ર્ાથે આ પરામિો િાથ િરવામાાં શનષ્ફળતા ગાંભીર ડર્ઝાઇન ભલૂો અને ર્લામતી બબનઅન પાલનની 
ર્મસ્યા તરફ દોરી જઇ િકે છે જે બાદમાાં સ  િારવા મ શ્કેલ અને મોંઘા પ રવાર થાય છે. એડીબીના મેનેજમેન્ટ અને સ્ટાફ 
કલ્ટ્ચરે ડિતિારકોની “રજૂઆતો ર્ાાંભળવાના” ચોક્કર્ મલૂ્ટ્યને સ્વીકારવાની જરૂર છે. પ્રડિયા કાયડિમ અત્યાંત ચ સ્ત િોય તો 
પણ પરામિડ માટે યોગ્ય ર્મય અને ર્ાંર્ાિનો આવશ્યક છે. 
 

142. એડીબી કામગીરી નીતિઓ અને કાયચરીતિઓનુ ં પાલન કરાવવામા ં ઋણિારકને મદદ કરવામા ં એડીબી સ્ટાફની 
ભતૂમકા. એડીબી ર્લામતી નીશતઓથી ઋણિારક ઘણીવખત અજાણ િોય છે. આ નીશતઓના અમલમાાં ઋણિારકને મદદ 
કરવી અને ર્િાય કરવી તે એડીબી સ્ટાફન ાં કામ છે. યોગ્ય ર્િાય પરૂી નિીં પાર્વાથી એડીબી ર્લામતી નીશતઓનો 
અર્રકારક અમલ નબળો પારે્ છે અને તે બાદમાાં લેવા પર્તા અનઆવશ્યક મોંઘા સ િારાત્મક પગલાન ાં ઋણિારક પર 
ભારણ નાાંખે છે. 
 

 

143. પયાચવરણીય અને સામાજજક આકલન અહવેાલની યોગ્ય સમીક્ષા. એડીબી નીશતઓ મ જબ એડીબી ર્લામતી 
નીશતઓ અંતગડત િાથ િરાયેલા અભ્યાર્ોની ર્મીક્ષા જરૂરી છે. વ્યવર્ાશયક શનપણૂતા િરાવતા સ્ટાફને આવી ર્મીક્ષાની 
જવાબદારી ર્ોંપવી જોઇએ અને યોગ્ય ર્ાંર્ાિનો પરૂા પાર્વા જોઇએ. પડરયોજના નેતાઓએ ર્મીક્ષાના પડરણામો પર 
યોગ્ય ધ્યાન આપવ ાં જોઇએ અને જરૂર પરે્ તો પડરયોજનાની ડર્ઝાઇન અને સ પરશવઝન કાયડિમોમાાં ફેરફાર કરવો જોઇએ. 
જો એડીબી અન્ય આંતરરાષ્રીય નાણાકીય ર્ાંસ્થાઓ ર્ાથે ર્ાંય ક્ત રીતે શિરાણ આપે તો તેવી િારણા ન કરી િકાય કે 
તેમના ર્ય  ડર્બલજન્ર્ એડીબી માનકો ર્ાંતોરે્ છે.  
 

144. અભ્યાસોની િૈયારીમાં ઋણિારકને સહાય કરિા સ્ટાફ અને અનપુાલન સમીક્ષા સ્સ્ર્તિ પર સહી કરિા સ્ટાફ વચ્રે્ 
રહિોનો ટકરાવ. એડીબી ર્લામતી નીશતની તૈયારી અને અમલમાાં ઋણિારકને મદદ કરતો સ્ટાફ બાદમાાં અન પાલન 
ર્મીક્ષા નસ્થશતને માંજૂર કરતા (“ર્ાઇન-ઓફ”) કરતા અલગ િોવો જોઇએ, કારણકે તે સ્ટાફને ડિતોના ટકરાવની નસ્થશતમાાં 
મકેૂ છે. 

 
 

/એસ/ રડિંગરડિંગ ટંગ 

રે્રમેન, અન પાલન ર્મીક્ષા ર્શમશત 

 
 

/એસ/લાલનાર્ ડી તસલ્ટ્વા 
અંિકાલીન ર્ભ્ય, અન પાલન ર્મીક્ષા ર્શમશત  

 
 



65 
 

/એસ/અન્દ્રચડ હાટચ મેન 

અંિકાલીન ર્ભ્ય, અન પાલન ર્મીક્ષા ર્શમશત 

 
 

મશનલા, ડફબલપાઇન્ર્ 

9 માચડ 2015 
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અનપુાલન સમીક્ષા માટે શવનતંી 
 

એએમ    ઉત્તરદાશયત્વની કાયડપદ્ધશત     એર્ીબી 
 

    એર્ીબી 
 

 

 
એડીબી ઉત્તરદાતયત્તવ કાયચપદ્ધતિ ફરરયાદ પત્રક  

એર્ીબી ઉત્તરદાશયત્વ કાયડપદ્ધશત એર્ીબી દ્વારા ર્િાયપ્રા્ત પડરયોજનાઓ દ્વારા પ્રશતકૂળ રીતે અર્રગ્રસ્ત લોકો માટે એક 
સ્વતાંત્ર અને અર્રકારક માંચ પ રો પાર્વાન ાં લક્ષ્ય રાખી રિી છે જેમાાં તેઓ પોતાની બચિંતાઓ રજ  કરી િકે અને તેમની 
મ શ્કેલીઓ માટે ઉકેલો માગી િકે, અને એર્ીબી દ્વારા તેની પડરચાલક કાયડનીશતઓ અને પ્રડિયાઓ ર્ાથેના કશથત બબન-
અન પાલન કે જેણે તેમને પ્રત્યક્ષ અને ભૌશતક ન કર્ાન પિોંચાર્ય ાં િોય અથવા પિોંચાર્ી િકે તેમ િોય તેની અન પાલન 
ર્મીક્ષા માટેની શવનાંતી કરી િકે.  
 
આ ઉત્તરદાશયત્વ કાયડપદ્ધશત “છેલ્ટ્લા ં મકુામ” ર્માન કાયડપદ્ધશત છે અને માત્ર એર્ીબી દ્વારા ર્િાયપ્રા્ત પડરયોજનાઓને 
આવરી લે છે. આ રીતે તે એવ ાં પ્રોત્ર્ાિન આપે છે કે ફડરયાદીઓ ર્ૌપ્રથમ પડરયોજના સ્તરે અથવા એર્ીબી ર્ાંલગ્ન 
કામગીરી શવભાગની અંદર જ ઉપલબ્િ ફડરયાદ શનવારણ કાયડપદ્ધશત ર્ાથે તેમના કેર્નો વાજબી ઉકેલ માગે.  
 
A. ફડરયાદીની પર્ાંદગી અને ર્ાંપકડ  માડિતી 
1. ફડરયાદીની પર્ાંદગી 
a. કૃપયા ફડરયાદ આગળ મોકલો: (કૃપયા માત્ર એકની જ પર્ાંદગી કરો અને આને ખાલી છોર્િો નડિિં)  

 

તવતશષ્ટ પરરયોજના સહાયક(બિા જ ર્ાંબ ાંશિત પક્ષકારોની ર્ાંમશત અને ર્િભાબગતા ર્ાથે અનૌપચાડરક, 
લવબચક અને ર્વડર્ાંમશત-આિાડરત પદ્ધશતઓ દ્વારા એર્ીબી દ્વારા ર્િાયપ્રા્ત પડરયોજનાઓના કારણે ર્જાડયેલી 
ચોક્ક્ર્ મ શ્કેલીઓ દ્વાર પ્રત્યક્ષ, ભૌશતક અને પ્રશતકળૂ રીતે અર્રગ્ર્ર્ત લોકોની ર્િાય કરવામાાં આવે છે.)  

 

 અનપુાલન સમીક્ષા પૅનલ (એર્ીબી દ્વારા ર્િાયપ્રા્ત કોઇપણ પડરયોજનાઓમાાં તેની રચના, પ્રડિયાઓ અથવા 
એવી પડરયોજનાઓના અમલીકરણના િમ દરશમયાન સ્થાશનક લોકોને પ્રત્યક્ષ, ભૌશતક અને પ્રશતકળૂ રીતે અર્ર 
કરતી િોય તેવી તેની પડરચાલન કાયડનીશતઓ અને પ્રડિયાઓ ર્ાથે એર્ીબી દ્વારા કશથત બબન-અન પાલનતાની 
તપાર્ કરે છે)   
b. શ ાં તમે તમારી ઓળખને ખાનગી રાખવા માગો છો?  

       િા                                         ના 
2. ફરરયાદીઓની મારહિી (ફડરયાદીઓની ઓળખોને ખાનગી રાખવામાાં આવિે શર્વાય કે ફડરયાદીઓ તેમની 

ઓળખને જાિરે રાખવા માાંગતા િોય, પરાંત   નામ શવનાની ફડરયાદોને સ્વીકારવામાાં નડિિં આવે.)   
નામ અને 
હોદ્દાઓ (શ્રી, 

હસ્િાક્ષરો સ્ર્ાન/સગંઠનો 
(જો કોઇ હોય 

સરનામાં સપંકચ 
નબંરો 

ઈ-મેઇલ સરનામાં 

શવશિષ્ટ પડરયોજના ર્િાયકની કચેરી 

અન પાલન ર્મીક્ષા પૅનલની કચેરી   
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કુ., શ્રીમતિ) િો) 
શ્રી 
ગજેન્રશર્િંિ 
ભીમાજી 
જારે્જા 

 ર્ભ્ય મ .પો. 
નવીનાળ, 
નવીનાળ, 
તા. 
મ ન્રા,કચ્છ, 
ગ જરાત, 
ભારત 

 gajendrasinhjadeja544@gmail.com 

શ્રી િારૂન 
ર્ાલેમામદ 
કારા 

 ર્ભ્ય ગામ: 
ભરશે્વર,  
તા. 
મ ન્રા,કચ્છ, 
ગ જરાત, 
ભારત 

  

શ્રી ભરત 
પટેલ 

 જનરલ 
રે્િેટરી,  
માછીમાર 
અશિકાર ર્ાંઘર્ડ 
ર્ાંગઠન 

ભરશે્વર,  
મ ન્રા તાલ કા 
કચ્છ જજલ્ટ્લો, 
ગ જરાત, 
ભારત 

+91-
94264 
69803 

bharatp1977@gmail.com 

3. અતિકૃિ પ્રતિતનતિની મારહિી (જો કોઇ હોય િો).(પારદશિિતાની ખાતરી માટે ફડરયાદી ન િોય તેવા 
પ્રશતશનશિઓની ઓળખોને જાિરે કરવામાાં આવિે).  

કપૃયા ફરરયાદીઓનુ ંપ્રતિતનતિત્તવ કરવા અંગેની અતિકિૃિાનો પરુાવો ઉપલબ્િ કરાવો.  
 

નામ અને     
હોદ્દાઓ 

હસ્િાક્ષરો સ્ર્ાન/સગંઠનો 
(જો કોઇ હોય 
િો) 

સરનામાં સપંકચ 
નબંરો 

ઈ-મેઇલ સરનામાં 

લાગ  
થવાપાત્ર 
નથી 

     

B. પરરયોજનાની મારહિી 
પડરયોજનાન ાં નામ ટાટા મ ન્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પડરયોજના 
પડરયોજના િમાાંક 41946-014 

પડરયોજનાન ાં સ્થળ ર્ ાંર્વાંર્ા ગામ,  
મ ન્રા તાલ કા, કચ્છ જજલ્ટ્લો,  
ગ જરાત, ભારત 

mailto:gajendrasinhjadeja544@gmail.com
mailto:bharatp1977@gmail.com
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પડરયોજનાન ાં ર્ ાંબક્ષ્ત વણડન ટાટા મ ન્રા પડરયોજના ભારત ર્રકાર દ્વારા માન્યતા પ્રા્ત 
ર્ૌપ્રથમ સ પર ડિડટકલ, 4,000-મેગાવૉટ (પ્રત્યેક 800 
મે.વૉ.ના 5 એકમો) પાવર ્લાન્ટ છે અને ગ જરાત 
રાજયના કચ્છ જજલ્ટ્લામાાં મ ન્રા ખાતે કોસ્ટલ ગ જરાત 
પાવર બલશમટેર્ (ર્ીજીપીએલ) દ્વારા શવકશર્ત કરવામાાં 
આવી રહ્ો છે.  
 
બહ પક્ષીય એજન્ર્ીઓ અને શનકાર્ િેડર્ટ એજન્ર્ીઓ ર્ડિત 
બેંકોના ર્ાંઘે આ પડરયોજનામાાં રોકાણ કય ાં છે જે ય એર્ ર્ૉલર 
4.14 બબબલયન થવા જાય છે. નાણાાં ર્િાયમાાં રૂ. 42.50 
બબબલયનની ઇનક્વટી, ય એર્ર્ી 1.8 બબબલયન સ િીન ાં બાહ્ 
વાબણજ્જયક ઋણ (ઈર્ીબી), અને રૂ. 55.50 બબબલયનન ાં 
ભારતીય ચલણમાાં શિરાણનો ર્માવેિ થાય છે. ઈર્ીબીઓમાાં 
એશિયન ર્ેવલપમેન્ટ બેંક, આંતરરાષ્રીય નાણાકીય શનગમ, 
િ એક્ષપૉટડ-ઇમ્પપોટડ બેંક ઑફ કોડરયા, કોડરયા એક્ષપૉટડ  
ઈન્સ્યોરન્ર્  કૉપોરેિન અને બીએનપી પડરબાર્નો ર્માવેિ 
થાય છે. રાષ્રીય નાણાકીય ર્ાંસ્થાનો (એફઆઇઓ) માાં સ્ટેટ 
બેંક ઑફ ઇંડર્યા, િ ઇંડર્યા ઈન્રાસ્રક્ચર ફાઇનાન્ર્ કાંપની 
બલ., િાઉશર્િંગ એન્ર્એન્ર્ અબડન ર્ેવલપમેંટ કૉપોરેિન બલ., 
ઓડરએંટલ બેંક ઑફ કૉમર્ડ, શવજયા બેંક, સ્ટેટ બેંક ઑફ 
બબકાનેર એન્ર્ જયપ ર, સ્ટેટ બેંક ઑફ િૈદરાબાદ, સ્ટેટ બેંક 
ઑફ ત્રાવણકોર અને સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્દૌર ર્ામેલ છે. 

C. ફરરયાદ 

1. એડીબી દ્વારા નાણા સહાયપ્રાપ્િ પરરયોજનાર્ી ફરરયાદીઓને ક્યા પ્રત્તયક્ષ અને ભૌતિક નકુસાન ર્યા છે? 

સામાજજક 
1.સમદુાયો સારે્ મકુ્િ, , અગાઉના, વ્યાપક અને અર્ચપણૂચ પરામશો કરવામા ં તનષ્ફળિાએ અમને અમારાઅમારા 
મારહિી અને સહભાક્ષગિાના મળૂભિૂ અતિકારનો પરૂિો ઉપયોગ કરવાર્ી અટકાવ્યા. 
કાંપની મોટાભાગના અર્રગ્રસ્ત ર્મ દાયો ર્ાથે પડરયોજનાની િરૂઆત પવેૂના પરામિડ કરવામાાં શનષ્ફળ ગઈ છે. ન 
તો ર્ાંબ ાંશિત માડિતી ઉપલબ્િ કરવામાાં આવી છે કે ન તેને સ્થાશનક ભાર્ાઓમાાં અન વાડદત કરવામાાં આવી છે. 
પડરયોજનાથી અર્રગ્રસ્ત ર્મ દાયોને  નોંિપાત્ર પ્રશતકૂળ અર્રો થઈ િોવાાં છતાાં, પરામિડની પ્રડિયાએ મ ક્ત, 
પ રોગામી અને માડિતીર્ભર પરામિડન ાં પ્રદિડન કય ાં નથી અને માડિતગાર ર્િભાબગતાને સ લભ બનાવાઈ નથી. એ 
રીતે, અર્રગ્રસ્ત ર્મ દાયો તરીકેના અમારા શવચારોને પડરયોજનાના શનણડયોમાાં ક્યારેય પણ ર્ામેલ કરવામાાં 
આવ્યાાં નથી. 
2.ઉંડાણપવૂચકની અપણૂચ સામાજજક અને પયાચવરણીય અસર આકારણીઓ 
 



પરરતશષ્ટ 1   69 

 

ટાટા મ ન્રા, ય એમપીપીના ઈઆઇએ જણાવે છે –“પડરયોજનાનો શવસ્તાર ર્ ાંર્ા અને વાાંિ ગામોની આર્પાર્ની 
1,254 િકે્ટર્ડ (િ.ે) ખાલી જમીન ર્ડિત પડરયોજનાની ર્ીમાની જમણી તરફના 202 િ.ે શવસ્તારને આવરી લે 
છે અને તે મ ન્રા સ્પેશ્યલ ઈકોનૉશમક ઝૉન (એમએર્ઈઝેર્)ના પ્રથમ-તબક્કાના શવકાર્ શવસ્તારથી લગભગ 2 
ડકમી છે, જયાાં અદાણી પાવર બલશમટેર્ દ્વારા, એક 660 મે.વૉ. પાવર ્લાન્ટ પડરયોજના, અદાણી પાવર 
પડરયોજનાન ાં અમલીકરણ કરવામાાં આવી રહ્ ાં છે.”1 જો કે આ શવસ્તારો ગીચ ગ્રામ્પય વર્શત િરાવે છે, અને 
જમીન છેલ્ટ્લાાં ઘણાાં વર્ોથી બહ શવિ આશથિક પ્રવશૃત્તઓ (માછીમારી, માછલીની સ કવણી, પશ ઓને ચરાવવા 
મ ખ્ય છે) િરાવે છે. આ બાબતને યાદ રાખવામાાં શનષ્ફળ જવાય ાં િત  ાં અથવા જાણીજોઈને તેને નજરઅંદાજ 
કરવામાાં આવી છે. 
 
ખાલી નડિિં િોવાથી દૂર, આ જમીન દર્કોથી માછીમાર લોકો દ્વારા માછીમારીની શવશવિ પ્રવશૃત્તઓ માટે 
ઉપયોગમાાં લેવાતી િતી. કેમ કે તેઓ મોર્મી માછીમારી, અને બોટ ભાર્ે આપવા માટે, માછલીની સ કવણી 
માટે, જાળને બાાંિવા અને મરમ્પમત કરવા માટે અને અન્ય ઘણી ર્ાંબ ાંશિત પ્રવશૃત્તઓ માટે કરતાાં િોવાથી આ 
જમીનનો ઉપયોગ તેઓ વર્ડના 8-9 મડિનાઓ માટે પોતાની ઝાંપર્ીઓ બાાંિવા માટે કરતાાં િતાાં.  
 
અર્રની આકારણીમાાં માછીમારોના ર્મ દાયને અર્રગ્રસ્ત તરીકે ઓળખવામાાં શનષ્ફળ જવાની ર્ાથે-ર્ાથે તે 
અગડરયાઓ/મીઠાના કામદારો અને ભરવાર્ોને પણ અર્રગ્રસ્ત ર્મ દાયો તરીકે યાદ કરવાન ાં ભલૂી ગયા છે.  
 
ઝર્પી અને વ્યાપક પયાડવરણીય અર્ર આકારણી (ઈઆઇએ) બન્ને અિવેાલો િાંકાસ્પદ છે, કેમ કે અર્રની 
આકારણીઓ ટીર્ીઈ પરામિડકાર એલ્ન્જશનયર્ડ – ટાટાની માબલકીના ર્ાિર્ દ્વારા િાથ િરવામાાં આવી િતી. 
આ કારણર્ર, આ પ્રકારના દસ્તાવેજોની શવશ્વર્નીયતા અશત િાંકાસ્પદ છે.  
 
અમારા માટે, એર્ીબી બાાંિકામ-પવૂેના, બાાંિકામ ર્મયના, કામગીરીઓ અને પણૂડતા કે બાંિ કરવા ર્ડિત 
મ ખ્ય તબક્કાઓ દરશમયાન પડરયોજનાના અનેકશવિ જોખમો અને અર્રોન ાં શવશ્લેર્ણ કરવામાાં શનષ્ફળ ગઈ 
છે. 
3. માછીમાર લોકોની આજીતવકાનુ ંનોંિપાત્ર અને અફર નકુસાન 
 
ઉષ્ણ કડટબાંશિય વનસ્પશત અને ખાર્ીમાાં થયેલા ન કર્ાનના પડરણામસ્વરૂપ આ શવસ્તારમાાં માછલીઓની 
ઉપલબ્િતામાાં જબરજસ્ત ઘટાર્ો થયો છે, જેનાાં લીિે માછીમાર ર્મ દાયો આત્યાંશતક ર્ામાજજક અને આશથિક 
મ શ્કેલીઓનો ર્ામનો કરવા તરફ િકેલાયા છે. 20122 નો શનષ્પક્ષ તજજ્ઞ દ્વારા તથ્ય િોિન અિવેાલ દિાડવે 
છે કે:   
 

"છેલ્ટ્લાાં અમ ક વર્ોમાાં આ શવસ્તારમાાં માછલી પકર્ાવવાન ાં ખબૂ જ ઓછાં થઈ જવા પાછળના ર્ાંભશવત પડરબળો 
નીચે મ જબ છે -  

                                                
1 ”પયાડવરણ આકારણી અિવેાલ –મ ન્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પડરયોજના”, એર્ીબી માટે ર્ીજીપીએલ દ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવેલ, 2007. 
2 પણૂ અિવેાલ ઉમેરવામાાં આવ્યો. 
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 લગભગ બિા લોકો દ્વારા ઓળખી કાઢવામાાં આવેલા એક મ ખ્ય પડરબળ તરીકે, ઉષ્ણ કડટબાંશિય 
વનસ્પશત અને ખાર્ીમાાં થયેલ ન કર્ાન િત  ાં (ખબૂ મોટાાં પ્રમાણમાાં અદાણીન ાં યોગદાન રિલે  ાં છે) – 
દડરયાઈ જીવોની નર્ડરી, અગાઉના અિવેાલમાાં વણડન કયાડ મ જબ. કોઠર્ી અને મ િવા ખાર્ી બને્ન 
જ ટાટાના ખોદકામ, શવસ્તરણ અને શનરાચ્છાદનથી અશતિય ન કર્ાન પામી છે.  

 માછીમાર ર્મ દાયો દ્વારા ઓળખી કાઢવામાાં આવેલ એક અન્ય પ્રમ ખ પડરબળ પાવર ્લાન્ટ્ર્માાંથી 
નીકળત ાં થમડલ પ્રદૂર્ણ છે – ગરમ ઠાંડ  પાણી જે તેમની શનષ્કાર્ન નિરેમાાંથી બિાર નીકળે છે. આ ગરમ 
પાણીની ખબૂ મોટી માત્રા છે જે અડિિં ખાર્ીના પાણીની ર્ાથે મળે છે. ર્ીજીપીએલ દાવો કરે છે 
કે તેઓ પડરવેિના તાપમાન કરતાાં 7°C વધ ના ઠાંર્ા પાણીના શનષ્કાર્ન માટે પયાડવરણ અને વન 
માંત્રાલયની પરવાનગી િરાવે છે, પરાંત   શવનાંતી કરવા છતાાં પણ, આ પ્રકારની પરવાનગી/લ્ક્લયરન્ર્ 
દિાડવવામાાં આવ્ય ાં નથી.  

 આવાં સવેંદનશીલ તવસ્િારમા,ં આ એક જબરજસ્િ નકારાત્તમક અસર ઊભી કરશ.ે આ િેમના પયાચવરણીય 
ક્ક્લયરન્દ્સનુ ંપણ ઉલ્ટ્લઘંન છે, જે િેમને ક્લોઝ્ડ કકૂ્ષલિંગ પ્રણાલી માટે આપવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં. નજીકમાાં 
આવેલ અદાણી સ પર મેગા કલૂ પાવર ્લાન્ટ કશથત ક્લોઝ્ર્ ર્ાયકલ કૂબલિંગ પ્રણાલીન ાં– જરૂરી 
કબૂલિંગ વૉટરની માત્રામાાં 90% સ િી ઘટાર્ો કરીને, દૃશ્યમાન કબૂલિંગ ટાવર્ડના ફરજજયાત બનાવેલી 
ઝાકઝમાળ ર્ાથે શનમાડણ કરી રિી છે. સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યા ં મજુબ,ટાટા-મનુ્દ્રા પ્લાન્દ્ટ દ્વારા ક્લોઝ્ડ-
સાયકલ કકૂ્ષલિંગ પ્રણાલીને અપબોટવાની તનષ્ફળિા, એ ક્ષર્િંિાઓ કરાવે છે કે શુ ં િેઓ વધ ુનફો કમાવા 
માટે આંખ આડા કાન કરી રહ્ા ંછે. વધ  આગળ, આ નાના શવસ્તારમાાં આ તમામ પાવર ્લાન્ટ્ર્માાંથી 
શનકળતાાં ગરમ પાણીની અર્રોને સ  શનશિત કરવા માટે કોઈ ર્ાંબચત અભ્યાર્ો કરવામાાં આવ્યાાં નથી.  

 ગરમ પાણીની અન્દ્ય એક સભંતવિ અસર ડી-ઓક્સીજીનેશનછે– કબૂલિંગ વૉટરના શનષ્કાર્નની 
આર્પાર્ના શવસ્તારમાાં વિી ગયેલા તાપમાનના પડરણામ સ્વરૂપ, પાણીમાાં શમશશ્રત ઑક્ર્ીજનન ાં 
સ્તર નીચે જવાની ર્ાંભાવના છે, જે તમામ પ્રકારના દડરયાઈ જીવોને અશતિય ખરાબ અર્ર કરિે. 
આ બાબત દડરયા કાાંઠા શવસ્તારમાાં દડરયાઈ ર્ાંર્ાિનો પર આશશ્રત ર્મ દાયો પર પ્રત્યક્ષ અર્રો 
િરાવે છે. કાંપની દ્વારા આ બાબતને ધ્યાન પર લેવામાાં આવી નથી.  

 તથ્ય િોિક ટીમમાાં દડરયાઈ વૈજ્ઞાશનકો દ્વારા શનદેિ કરાયેલી અન્ય િક્યતા, પમપ કરીને અંદર લેવામા ં
આવિા ંપાણીની સાર્ ેમોટી સખં્યામા ંમાછલીના ઇંડાઓના તવનાશની હિી, શર્વાય કે ઉચ્ચ ટેક્નોલોજી 
િરાવતાાં શવિેર્ ડફલ્ટ્ટર્ડનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો િોય. તથ્ય િોિક ટીમે ર્ીજીપીએલ વ્યવસ્થાપનને 
આ અંગે તેમની 19મી મેના રોજ બપોરે મળેલી બેઠકમાાં, તેમની કચેરી ખાતે મળેલી અમારી બેઠકમાાં ખાર્ 
પચૃ્છા કરી િતી, પરાંત   સીજીપીએલએ કોઈ ર્ોક્ક્સ મારહિી આપી શકી નહોિી, જેણે અમારા પર એવી 
છાપ છોડી હિી કે ઘણુ ં કરીને િેઓ આ પ્રકારના કોઈ જ િપાસ ઉપકરણોનો ઉપયોગ નર્ી કરી રહ્ાાં.  
અરહિં એ વાિની પણ નોંિ લઈ શકાય કે જયારે મોટાભાગના દેશોમા ંઆઇએફઆઇઓ – યએુસ ઈપીએ 
દસ્િાવેજો સાર્ ેએ દશાચવિા ં કે 2 તમક્ષલયન ગેલન્દ્સ/દૈતનક કરિા ંવધનુા કોઇપણ ઇંનટેકમા ંઆ પ્રકારના 
સાવરે્િીના પગલાઓ લેવાવા જોઇએ - આ પ્રકારની સાવરે્િીઓ પર ભાર મકેૂ છે – િેમના દ્વારા અરહિં 
કોઈ શરિો મકૂવામા ં આવી નર્ી,”... 2 શમબલયન ગેલન્ર્/દૈશનકની ઇનટેકની ટોચમયાડદા, જેના પર 
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સ શવિાઓ આ શનયમને અિીન આવે છે. ર્ાડિત્ય દિાડવે છે કે ટકરાવ અને ભારણના લીિે મતૃ્ય દર 
નાટકીય રીતે આ ટોચમયાડદાની ઉપર જઈ પિોંચ્યો છે.”3 પણૂડ ક્ષમતાએ ર્ીજીપીએએલનો સબૂચત ઇનટેક 
દર 15.12 શમબલયન મે.3/દૈશનકનો છે, અથવા લગભગ 3994 શમબલયન ગેલન્ર્/દૈશનક, અથવા ઉચ્ચ-
ન કર્ાનની ટોચમયાડદાથી લગભગ 2000 ઘણો વધ  છે! માત્ર એક જ એકમ કાયડરત િોય તો પણ, આ 
ઉચ્ચ-મતૃ્ય દરની ટોચમયાડદા કરતાાં 400 ઘણાની આર્પાર્ વધ  છે!   

 એ શક્યિા કે કબૂલિંગ વૉટરની ર્ાથે રાસાયક્ષણક પ્રદૂષણ પણ તનષ્કાતષિ કરવામા ંઆવી રહ્ુ ંછે, પાણીના 
રાર્ાયબણક મલૂ્ટ્યમાાં ફેરફાર કરી રિી છે, જેને બાદમાાં શવસ્તતૃ રીતે ર્મજાવવામાાં આવિે તે મ જબ કિવેામાાં 
આવ્ય ાં છે તે મ જબ, સ્થાયી પરપોટા દ્વારા આ દિાડવવામાાં આવ્ય ાં છે 
પાવર પડરયોજનાના તવલવણીકરણ પ્લાન્દ્ટમા ં તનષ્કાતષિ કરવામા ં આવિા,ં અત્તયિં લવણ જળ 
પણખારાિને વિારી િકે છે/પાણીના પીએચ માાં ફેરફાર કરે છે, માછલીને દૂર ભગાવી િકે છે. જેમ કે 
ટાટા ઈઆઇએ જણાવે છે, “શવલવણીકરણ ્લાન્ટમાાંથી શનકળતો કચરો કબૂલિંગ વૉટર પ્રણાલીની શનષ્કાર્ન 
નિરે દ્વારા દડરયામાાં શનષ્કાશર્ત કરી દેવામાાં આવિે”, અને આ લવણ જળની એક નોંિપાત્ર માત્રા છે જે 
ખાર્ીના કાાંઠાઓ પર દરરોજ ઉમેરાય છે.” (મળૂમાાં િોય તે રીતે ભાર આપો). 

4. માછીમારી માટેના મેદાનોની ઉચ્ર્ અપ્રાપ્યિા 
માછીમારી અને ગોચર મેદાનો માટેના શનયત માગો સ િીની પિોંચને ક્યાાંક તો અવરોિવામાાં આવી અથવા 
અર્ામાન્ય રીતે ટાટાની જળ કેનાલોના કારણે લ ાંબાઈ વિી જવા પામી છે. એક વખત જે ર્ ાંકો માગડ િતો તે લગભગ 
4 ડકમી લાાંબો થઈ ગયો છે અને માછીમાર લોકોને દરેક રીપ માટે ઑટો-ડરક્ષાના પિલેાાંના રૂા. 150ના ભાર્ાની 
બદલે િવે રૂા. 450 ચ કવવાની ફરજ પર્વા લાગી છે.  માગડને પણ ર્ારી રીતે જાળવવામાાં આવ્યો નથી અને 
મડિલાઓને ઘણી વખત માછલીઓ વેચીને ઘરે પરત ફરવામાાં વાર લાગી જાય છે. 
5. સ્ર્ાતનકો માટે કોઇ રોજગાર નરહિં 
જયારે આ પડરયોજના સ્થાશનક ર્મ દાયોના જીવન સ િારવામાાં આિારરૂપી ભશૂમકામાાં છે, ત્યારે ખબૂ ઓછાાં 
સ્થાશનકોને કાંપની દ્વારા રોજગાર આપવામાાં આવ્યો છે. વધ માાં આ પડરયોજના લોકોને પોતાની 
માછીમારીમાાંથી અને અન્ય આજીશવકાની પ્રવશૃત્તઓમાાંથી બિાર િકેલી રિી છે અને જેમને પડરયોજનાના 
કાયડબળમાાં ર્માવવામાાં આવ્યાાં નથી તે માત્ર એટલ ાં જ પ રવાર કરે છે કે પડરયોજના આશથિક રીતે-શવસ્થાશપત 
સ્થાશનક વર્શતના જીવનની પડરનસ્થશતઓને સ િારવા માટે સ રબક્ષત અને ર્ાતત્યતાપણૂડ રોજગાર ઊભાાં 
કરવામાાં શનષ્ફળ શનવર્ી છે. 
6. બાગાયિી પર અસર 

જયારથી અદાણી અને ટાટા પાવર ્લાન્ટ્ર્િરૂ થયા છે (બિા જ એકમો કાયડરત બન્યાાં તે પિલેાાંથી), “ચીક ” 
(‘ર્ફેદા’)જેવાાં કેટલાક પાકોની ઉપજમાાં ખબૂ મોટો ઘટાર્ો આવ્યો છે (આ જ પ્રકારના ર્માન અિવેાલો 
કોલર્ાના પાવર ્લાન્ટ્ર્ની નજીકના અન્ય સ્થાનો જેમ કે મિારાષ્રના દિાણ ાંથી પણ મળે છે). ઘણાાં ચીક  
પકવતાાં ખેડતૂોએ તેમના છોર્વાઓને કાપી નાાંખ્યા છે અને અન્ય પાકો તરફ વળ્યા છે. આશથિક રીતે મિત્વના 
ખારેકના ઝાર્ – જે ઘણી બિી પાવર પ્રર્ારણ લાઇન્ર્ અંતગડત આવે છે - અપક્ષય થઈ રહ્ાાં છે. 

                                                
3 “રાષ્રીય પ્રદૂર્ણ શનષ્કાર્નને દૂર કરવાની પ્રણાલી – નવી સ શવિાઓ માટે કૂબલિંગ પાણીના ઇનટેકને ર્ાંબોિતા શનયમનો”, ય એર્ પયાડવરણ ર્ાંરક્ષણ 
એજન્ર્ી, http://water.epa.gov/lawsregs/lawsguidance 

http://water.epa.gov/lawsregs/lawsguidance
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આ બે મિાકાય થમડલ ્લાન્ટ્ર્ના પાાંચ ડકલોમીટર શવસ્તારની અંદરના તમામ શવસ્તારો – જરાપ્રા, નવીનાળ, 
ધ્રાબમાાં વર્ડ 2012 માાં ખારેકન ાં ઉત્પાદન ખબૂ જ ઓછાં િત  ાં. ગત વર્ે આ બે ્લાન્ટ્ર્થી– બન્ને તેની ગરમી 
અને રજ/રાખના ઉત્ર્ર્જનથી જે અર્રો પિોંચાર્ી રહ્ાાં છે તેને ઘટાર્વા માટે આ વર્ે થય ાં તેનાથી શવપરીત 
જયારે વરર્ાદ વિલેો આવે છે તેમ વરર્ાદ વિલેો નિોતો થયો, ‘ર્ારાાં ક દરતી િવામાન’ ર્ાથે પણ ખારેક 
પકવતાાં ખેડૂતો – તેમજ સ્થાશનક કૃશર્ શવજ્ઞાન કેન્રોના કામદારો જેમને અમે મળ્યાાં અને તેમની ર્ાથે ચચાડ 
કરી તેઓ – જણાવે છે કે ઉત્પાદન પિલેાાં અમે જે લેતાાં િતાાં તેના માત્ર 60% જ થય ાં છે. ખારેક આ 
શવસ્તારમાાં ઘણાાં ગામોમાાં પ્રમ ખ રોકડર્યા પાકોમાાંની એક છે, એ જોતાાં ખબૂ જ તીવ્ર પ્રશતકળૂ અર્રને 
ર્રળતાથી કલ્ટ્પી િકાય છે. 
7. ભગૂભીય જળ પર અસર 

અન્ય એક અર્ર અિવેાબલત કરવામાાં આવી છે તે છેલ્ટ્લાાં થોર્ાાં વર્ોમાાં ભગૂભીય જળના સ્તરમાાં થઈ રિલેા 
ઝર્પી ઘટાર્ા શવિેની છે. ખબૂ ઓછાાં વરર્ાદ ર્ાથેના શવસ્તારમાાં, શવિાળકાય બાાંિકામ િરાવતી 
પડરયોજનાઓ, બાંદર અને અન્ય કારખાનાઓ ર્ાથે, મલૂ્ટ્યવાન ભગૂભીય જળાિયોને, ર્ઘન રીતે અપક્ષય 
કરીને મોટાાં પ્રમાણમાાં પાણીની માત્રાને કાઢે છે. 
8. કામદારોના પ્રશ્નો અને સામાજજક અસિંોષ 

મોટી ર્ાંખ્યામાાં સ્થળાાંતર કરતાાં તણાવય ક્ત મજૂરો, જેઓ ઘણી વખત કેફી પીણાઓમાાં બલ્ત થઈ જતાાં િોય 
છે અને બીમારીઓમાાં ર્પર્ાઈ જાય છે. પડરણામ સ્વરૂપ, ગ જરાત જેવાાં દારૂબાંિી િરાવતાાં રાજયના, આ 
શવસ્તારમાાં દારૂના ગેરકાયદેર્ર ઉત્પાદન અને વેચાણ તીવ્રતાથી વધ્ય ાં છે. સ્થાશનક પ્રજાના પ ર ર્ો ર્ીિાાં જ 
અર્ર િઠેળ આવ્યાાં છે, 
આમા લપેટાયા છે અને આ બે મેગા કોલ ્લાન્ટ્ર્ (અને બાંદર શવ.)ના આવવાથી આ શવસ્તારમાાં ઘરેલ  ડિિંર્ા 
વિી છે. સ્થાશનક મડિલાઓના જૂથોને આની ર્ામે પોતાને ર્ ાંગડઠત કરવાની ફરજ પર્ી છે. 
II. પયાચવરણીય 

1) ઉષ્ણ કરટબિંીય વનસ્પતિનો તવનાશ 

જૈવશવશવિતામાાં ર્ ાંપન્ન એવાાં ઉષ્ણ કડટબાંિ વનસ્પશત, સ કા ાં પ્રદેિના જ ાંગલો અને ખાર્ીના મોટા શવસ્તારો, 
તેમજ કાદવ-ખાંર્ોનો કાંપની દ્વારા તેની બાાંિકામ પ્રવશૃત્તઓના િમમાાં શવનાિ થયો છે. પોટડ (જેની અર્ીને 
આવેલી અદાણી પાવર પડરયોજના ર્ાથે વિેંચણી કરવામાાં આવી રિી છે), અંદર આવતી પાણીની નિરે (આ 
પણ અદાણી પડરયોજના ર્ાથે વિેંચણી કરવામાાં આવે છે) જેવી ર્ાંબ ાંશિત સ શવિાઓના બાાંિકામ અને બિાર 
નીકળતી પાણીની નિરેથી નાજ ક પયાડવરણને અફર ન કર્ાન થય ાં છે. આ ઉષ્ણ કડટબાંિીય વનસ્પશત 
નદીમ ખોન ાં રક્ષણ થત ાં િત  ાં, જે ર્ાંખ્યાબાંિ દડરયાઈ પ્રાણીઓ માટે એક ઉછેર કેન્રની જેમ ઉપયોગી િતી. 

2) સકં્ષર્િ અસર અભ્યાસોની ગેરહાજરી 
કચ્છ તટના એક નાના અમસ્તાાં શવસ્તારમાાં ર્ ાંખ્યાબાંિ પડરયોજનાઓ આકાર લઈ રિી છે. ટાટા મ ન્રાની 
ર્ાચી અર્ર માત્ર ત્યારે નક્કી થઈ િકે છે જયારે ર્ાંબચત અર્ર આકારણી કરવામાાં આવે, જે ક્યારેય કરવામાાં 
આવી નથી. ર્ાંબચત અર્ર આકારણીની ગેરિાજરીમાાં કાંપનીઓ જવાબદારીઓને અન્ય ઉદ્યોગો પર નાાંખતી 
રિિેે અને લોકોને અપાર ર્િન કરતાાં રિવે  ાં પર્િે. 
III. આરોગ્ય 
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1. રાખનુ ંદૂષણ અને આરોગ્યના પ્રશ્નો 
પડરયોજનામાાંથી નીકળતી ઉર્તી રાખ સ કવણી માટે રાખવામાાં આવેલી માછલીઓ પર પર્ે છે, જે તેને 
અખાદ્ય અને બબન-વેચાણયોગ્ય બનાવે છે. માછલીઓ તેનાાં પર પર્તી ઝેરી ઉર્તી રાખના કારણે દૂશર્ત બને 
છે, જે તેને ગ્રિણ કરવા માટે, ખાર્ કરીને બાળક િારણ કરવાની ઉંમર િરાવતી સ્ત્રીઓ માટે ખબૂજ 
અસ રબક્ષત બનાવે છે. ર્ગભાડવસ્થા દરશમયાન પારાના ર્ાંર્ગડથી શવકાર્યોગ્ય અર્ક્ષમતાઓ ર્ડિતની 
શ્રેણીબદ્ધ આરોગ્યલક્ષી અર્રો ઉભી થાય છે. માછલીઓ શર્વાય, આ રાખ પડરયોજનાની આર્પાર્ના મીઠાના 
અગરો પર પણ પર્ે છે, જે ભારતનો ર્ૌથી વધ  મીઠ ાં પકવતો શવસ્તાર છે. ખેતરો પર પર્તી ઉર્તી રાખ અને 
પશ ઓ દ્વારા તેનાાં ઘાર્ને ખાવાથી તેઓ ગાંભીર બીમારીઓમાાં ર્પર્ાઈ જવાનો ખતરો છે, અમ ક ડકસ્ર્ાઓમાાં, 
જીવલેણ ર્ાબબત થાય છે. િવામાાં આ પ્રકારના ઝેરી કણોના ર્ાંર્ગડથી, અને ટાટા અને નજીકમાાં અર્ીને 
આવેલી અદાણી પડરયોજનામાાંથી પડરણમતાાં ઉચ્ચ પ્રદૂર્ણથી લોકોને આરોગ્યના ઉચ્ચ જોખમો રિલેા ાં છે.   
 
તાજેતરના એક અભ્યાર્ – કોલર્ો મારે છે – માાં એવો અંદાજ આપવામાાં આવ્યો િતો કે માત્ર થમડલ પાવર 
પડરયોજનાની અર્રના કારણે આ શવસ્તારની અંદર દર વર્ે લગભગ 100-120 લોકો મયાડ છે.  
 
ર્ાંપણૂડપણે કાયડરત ર્ીજીપીએલ કોલર્ાની રજ ર્ાથે ્લાન્ટની આર્પાર્ના તમામ ઘરો પર કબ્જો જમાવી 
બેઠી છે. કોલર્ાની રજ જીવનના દરેક સ્તરે ખળભળાટ મચાવ્યો છે, ચાિ ેખોરાક િોય, પીવાન ાં પાણી િોય 
અથવા તેમનાાં ઘરો િોય. ઉર્તી રાખ ર્ઘન બની છે. તેમના પોતાના એકરાર મ જબ, ર્ીજીપીએલ ્લાન્ટ 
12-13 શમબલયન ટનની વચ્ચેનો કોલર્ો દર વર્ે બાળે છે, અને તે કોલર્ો મ ન્રામાાં લેંડર્િંગ જેટ્ટીથી લગભગ 15 
ડકમીના કોલર્ાના કન્વેયરથી અંદર લઈ આવવામાાં આવે છે (લાાંબી દડરયાઈ ર્ફર પછી ઉતારવા પવૂે). અને 
આના લીિે જયારે પણ કન્વેયર તરફથી પવનો તેમની તરફ ફૂાંકાય છે (જે ર્ામાન્ય રીતે ઘણી વખત બનત ાં 
િોય છે) ર્ ાંર્ા-વાાંિ ગામમાાં પાયમાલી ર્જાડઈ છે. ત્યાાં તેમના ઘરોની ફિડ પર, જયારે તેઓ ખ લ્ટ્લામાાં તેમના 
િાબાઓ પર સ ઈ જાય છે (ઉનાળામાાં આ ર્ામાન્ય બાબત છે) તેમના િરીરો પર રાખની પરતો જોવા મળે 
છે. જયારે પણ કોલ-કન્વેયર “ઝર્પથી” ચાલે છે ત્યારે, ર્ ાંર્ા-વાન્િના ગ્રામજનોમાાં શ્વાર્ની તકલીફોના પણ 
અિવેાલ છે. 
2. બાળકોનુ ંઆરોગ્ય જોખમમા ં
છેલ્ટ્લાાં બે વર્ડથી, જયારથી ર્ીજીપીએલ કાયડરત બન્ય ાં છે ત્યારથી બાળકોની શ્વાસ્ની બીમારીઓમાાં અંદાજે 
2૦%નો વિારો થયો છે. આ ચોંકાવનારો આંકર્ો છે, જેને ક્યારેય “ર્ામાન્ય” પડરનસ્થશતમાાં જોવામાાં આવ્યો 
નથી, પરાંત   આ િવાના ઉચ્ચ પ્રદૂર્ણના બિા જ ર્ામાન્ય તકડ દ્વારા અપેબક્ષત િત  ાં, જયાાં નાના બાળકો ર્ૌ 
પિલેાાં અર્ર િઠેળ આવ્યાાં. પડરનસ્થશતનો પ્રબળ અન્યાય એ છે કે ર્ીજીપીએલ તેનાાં પાવર ઉત્પાદનનો એક 
જબરજ્નસ્ત મોટો ભાગ સ દૂર નસ્થત મિારાષ્ર, ર્ડિત પાાંચ રાજયોને મોકલે છે જયારે કે આરોગ્યની ડકિંમત 
(ર્ાંપણૂડપણે કોઇપણ રીતે બબન-વળતર ર્ાથેની) ર્ૌથી વધ  આ શવસ્તારના બાળકોને ચ કવવી પર્ે છે. 
 
ર્ીજીપીએલમાાંથી નીકળતો કોલર્ાની રાખનો મોટો જથ્થો અને ર્ીજીપીએલ (અને અદાણી પાવર)માાંથી 
નીકળતી ઉર્તી રાખની શવપ લ માત્રા બન્નેના કારણે પ્રશતકળૂ આરોગ્ય અર્રોનો પ્રશ્ન, જડટલ છે, કેમ કે આ 
બન્ને ર્ાંય ક્ત રીતે આટલા નાના શવસ્તારમાાં દર વર્ે લગભગ 28 શમબલયન ટન કોલર્ો લાવે છે અને બાળે છે. 
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જો કોઇ વ્યનક્ત ર્ ાંર્ા, વાન્િ, નવીનાલ, મોટા કાંર્ાગરા અને નાના ભાર્ીયા ગામોના સ્થળની ઉપગ્રિ છબીન ાં 
નજીકથી શનરીક્ષણ કરિે તો –એ આ બિાની બન્ને મેગા કોલ ્લાન્ટ્ર્ની ર્મીપતાથી ચોંકી જિે. િકીકતમાાં, 
અગાઉના લખાણોમાાં જણાવાય ાં છે તેમ, ર્ ાંર્ા-વાન્િ  બે મેગા પ્રદૂર્કોની વચ્ચે દબાઈ ગયા છે, આ શવસ્તારમાાં 
ફેલાતી રાખ અને રજની મોટી માત્રા આરોગ્ય, પાકો અને વધ  બાબતો માટે ન કર્ાનકારક છે. 
2. શુ ં ફરરયાદીઓએ આ અગાઉ મશુ્કેલી (ઓ) અને પ્રશ્ન (નો)ને સબંતંિિ એડીબી પરરર્ાલન તવભાગ સારે્ ઉકેલ 
માટેના તવશ્વાસપાત્ર પ્રયાસો કયાચ હિા?ં 
 હા જો િા િોયતો, કૃપયા નીચેની બાબતો ઉપલબ્િ કરાવો: ક્યારે, કેવી રીતે, કોના દ્વારા અને કોની ર્ાથે 
શવશ્વાર્પાત્ર પ્રયાર્ો કરવામાાં આવ્યાાં િતા.  

નવેમ્પબર 30, 2012ના રોજ એક શવશ્વાર્પાત્ર પત્ર માઇકલ બેરો, માળખાગત નાણાકીય શવભાગ ભાંર્ોળ 1ના 
એર્ીબી શનયામકને મોકલવામાાં આવ્યો િતો. પત્રમાાં ટાડકઓ કોઇકે, રોકાણ શવિેર્જ્ઞ અને સ જાતા ગ ્ તા, 
એર્ીબીના ભારત ખાતેના શનવાર્ી અબભયાન ખાતે ખાનગી ક્ષેત્ર પડરચાલન શવભાગના પ્રમ ખને મોકલવામાાં 
આવેલી નકલોનો ર્માવેિ થતો િતો. તેને માર્ના પ્રશતશનશિઓ ર્ડિત ભરત પટેલ, િારૂન ર્ાલે કારા અને 
ગજેન્રશર્િંિ જાર્ેજા દ્વારા ઈ-મેઇલથી મોકલવામાાં આવ્યો િતો.4 
 
કૃપયા એર્ીબી દ્વારા કોઇ પગલાાં લેવામાાં આવ્યાાં િોય અથવા ફડરયાદીઓને કોઇ પ્રશતભાવ મોકલવામાાં આવ્યો િોય 
તો તેન ાં વણડન કરો. 
 
નવેમ્પબર 23, 2012 ના પત્ર પછી એર્ીબી ર્ાથેના અમારા પત્રવ્યવિારની મિત્વની તારીખો અડિિં આપવામાાં આવી 
છે.  
1. ડર્રે્મ્પબર 11, 2012 ના રોજ અમને શ્રી ટાડકઓ કોઇકે તરફથી સ્વીકૃશત પ્રા્ત થઈ િતી. તેમણે લખ્ય ાં િત  ાં કે, 

“તમારા નીચે મ જબના ઈ-મેઇલનો તમને આ પ્રશતભાવ મોકલવામાાં મને થયેલા શવલાંબ બદલ હ ાં ડદલગીર છાં. 
અમે િાલમાાં તમે ઈમેઇલ દ્વારા અમારી ર્ાથે વિેંચણી કરેલા મ દ્દાઓ ચકાર્ી રહ્ાાં છીએ, અને ર્ ાંકમાાં તમારી પારે્ 

આવવાનો પ્રયત્ન કરીશ ાં. દરશમયાનમાાં, અમે તમારી િીરજની પ્રિાંર્ા કરીએ છીએ.” 
2. ફેબ્ર આરી 15, 2013ના રોજ (સ્વીકૃશત પછીના બે માર્ કરતાાં પણ વધ  ર્મય પછી), શ્રી કોઇકે એ “માચડ 

2013ના 4થા અઠવાડર્યા દરશમયાન” અમને મળવા માટે લખી પ છાવ્ય ાં િત  ાં. ભરત પટેલે પ્રત્ય ત્તર આપતાાં 
જણાવ્ય ાં િત  ાં કે 4 થીના રોજ તેઓ ડદલ્ટ્િીમાાં િોવાના લીિે તેઓ તેમને ડદલ્ટ્િીમાાં મળી િકે છે. એ ફળદાયી 
શનવર્ય ાં નડિિં. 

3. ફેબ્ર આરી 19, 2013ના રોજ શ્રી કોઇકેએ પ્રસ્તાવ રાખ્યો કે 6 ઠ્ઠી અથવા 7મીએ મ ન્રા ખાતે બેઠક કરીએ અને 
ભરત પટેલે તારીખ 5મી માચડ 2013ના રોજ પાઠવેલા ઈમેઇલમાાં પ ન્ષ્ટ આપી િતી કે માર્ શ્રી કોઇકેને 7 
માચડના રોજ બેઠકમાાં મળિે. ફરી વખત, આયોજજત કરવામાાં આવેલી આ બેઠક યોજી િકાઈ નડિિં. 

4. એશપ્રલ 09, 2013ના રોજ અમે શ્રી ટોઇકેને નોંિપાત્ર શવલાંબ અને એર્ીબીના અથડિીન પ્રશતભાવ અંગે અમારી 
નારાજગી વ્યક્ત કરતો (ર્ીઆરપીના શ્રી લ્ટ્ય બબર્ અને ર્ી’શર્લ્ટ્વાને ઈમેઇલમાાં ર્માશવષ્ટ કરવામાાં આવ્યાાં 
િતાાં) ઈ-મેઇલ કયો િતો. 

                                                
4 પત્રવ્યવિારની નકલો આ ર્ાથે પડરશિષ્ટમાાં ર્ામેલ છે. 
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5. એશપ્રલ 11 ના રોજ શ્રી કોઇકેએ જવાબ આ્યો િતો કે “અમે ર્ાંવાદ ચાલ  રાખીએ છીએ...” અને પ ન્ષ્ટ આપી 
િતી કે “અમે આ (એશપ્રલ)ના અંતમાાં મ ન્રાની મ લાકાત કરવાના છીએ....” 

6. એશપ્રલ 14ના રોજ અમે શ્રી કોઇકેની અને તેમની ટીમ ર્ાથેની તા. 26 એશપ્રલ 2013ના રોજની અમારી 
બેઠકની પ ન્ષ્ટ આપતો ઈ-મેઇલ કયો િતો. 

 
બેઠકમાાં લોકોએ ટીમ ર્મક્ષ પોતાની બચિંતાઓ વણડવી િતી. કેટલાક ડકસ્ર્ાઓમાાં, અમારી પડરનસ્થશત શવિે 
કાંપની દ્વારા માત્ર દેખાવપરૂતાાં લેવામાાં આવેલા પગલાઓ/િર  કરવામાાં આવેલી સ શવિાઓની ર્મજણ આપી 
િતી. અમે કાંપનીની “ભાગલા કરો અને રાજ કરો” નીશત પછી શવકશર્ત થયેલી પડરનસ્થશત, કે ગામના કેટલાાંક 
લોકોને લાભ મળે છે જયારે અન્ય લોકોને બાકાત રખાયા છે, પડરણામ સ્વરૂપ લોકોની વચ્ચે તણાવની 
પડરનસ્થશત ઉભી થતી િોવાન ાં વણડન કય ાં િત  ાં. ટીમે લોકોને ર્ાાંભળ્યા િતાાં. 
 
બેઠકના થોર્ા ડદવર્ પછી અમે શ્રી માઇકલ બેરો તરફથી નીચેનો પત્ર પ્રા્ત કયો િતો: 
 

પે્રર્ક: <mpbarrow@adb.org> 
તારીખ:22 મે, 2013 ર્વારે 9:01 
શવર્ય: ર્ીજીપીએલ  
પ્રશત: “ભરત પટેલ”<bharatp1977@gmail.com> 
 
શપ્રય શ્રી પટેલ, 
 
ગત અઠવાડર્યામાાં તમને અને માર્ના અન્ય ર્ભ્યોને મળીને મને અને મારાાં ર્િકમીઓને આનાંદ થયો. 
ટાડકઓ અને અમારી ટીમ તમારી ર્ાથે શનયશમતપણે અન વતડન કરીશ ાં, પરાંત   મારે તમને અંગત રીતે 
આશ્વસ્ત કરવા છે કે અમે ભાંર્ોળ ર્િાય પરૂી પાર્ીએ છે તેવી માળખાકીય પડરયોજનાની નજીક નસ્થત 
ર્મ દાયોના લોકો દ્વારા વ્યક્ત કરવામાાં આવેલી તમામ બચિંતાઓને અમે ખબૂ ગાંભીરતાપવૂડક નોંિ લીિી છે. 
અમે માર્ની ર્ાથે વાતાડલાપના મલૂ્ટ્યને ર્મજીએ છીએ અને ગત ર્્તાિની ખબૂ જ પ્રમાબણક અને 
શવગતવાર ચચાડએ મને તમારી બચિંતાઓને ર્મજવામાાં વધ  ર્ારી રીતે મદદ કરી. અમે આ બિાની તપાર્ 
કરી રહ્ાાં છીએ, તેમ છતાાં કેટલીક અર્રો કચ્છના અખાતના ડકનારા પરના શવસ્તતૃ શવકાર્થી ર્ાંબ ાંશિત છે. 
અમે વિારાના િમન માટેના પગલાઓની ઓળખ અને અમલીકરણ માટે ર્ીજીપીએલની ર્ાથે કામ કરી 
રહ્ાાં છીએ જે તેમની કામગીરીની ર્ાથે ર્ીિી રીતે ર્ાંબ ાંશિત િોય તેવી વધ  આગળની બચિંતાઓના ર્ાંબોિન 
માટે ર્ીજીપીએલ દ્વારા લઈ િકાય. આ પગલાઓમાાં વિારાની દેખરેખ, ્લાન્ટની અંદર પગલાઓની 
ર્ાંરચના અને પડરયોજના દ્વારા અર્રગ્રસ્ત લોકોની ર્ાથે ર્ામેલગીરી વિારવ, અને વધ  કેન્ન્રત ર્િાયનો 
ર્માવેિ કરવામાાં આવિે તેવી અપેક્ષા રાખવામાાં આવે છે.  
 
આ ર્ાંભશવત વિારાના પગલાઓ વાસ્તવવાદી, શે્રષ્ઠ અને ર્ારી રીતે શનદેશિત િોય તેની સ શનશિતતાને 
ધ્યાનમાાં રાખીને િાલમાાં તપાર્ થઈ રિી છે.  અમે આ પગલાઓનો શવકાર્ ર્ીજીપીએલ ર્ાથે મળીને કરી 
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રહ્ાાં િોવાથી અમે તેને તમારા સ િી અને પડરયોજનાની નજીક િોય તેવાાં લોકો ર્ાથે ર્ાંચડરત કરીશ ાં. અને 
તમારી ર્ાથે શનયશમતપણે ર્ામેલ થઈશ ાં અને હ ાં અંગત રીતે ખબૂ જલ્ટ્દી મ ન્રા અને આર્પાર્ના ગામોની 
મ લાકાત લેવા ઉત્સ ક છાં. 
 
આપનો શવશ્વાસ ,  
માઇક 
માઇકલ બેરો 
શનયામક 

 
માળખાગત નાણાકીય શવભાગ 1 
ખાનગી ક્ષેત્રની કામગીરીઓનો શવભાગ 
એશિયન રે્વલપમેન્ટ બેંક  
6 એર્ીબી એવન્ય , માંર્ાલ યોંગ શર્ટી  
1550 મેરો મશનલા  
ડફબલપાઇન્ર્  
ટેલી.નાં. (632)632-6483 
ફેક્ર્ નાં. (632)636-2347 
ઈમેઇલ: mpbarrow@adb.org 
 

ત્યાર પછી અમે કામગીરીઓના શવભાગ પારે્થી ર્ાાંભળ્ય  નથી.   
 

ના 
3. શુ ંફરરયાદીઓએ િેમની ક્ષર્િંિાઓ અંગે તવતશષ્ટ પરરયોજના સહાયકની કરે્રી અર્વા અનપુાલન સમીક્ષા 

પૅનલનો સપંકચ  કયો છે? 
 

     હા,   શવશિષ્ટ પડરયોજના ર્િાયકની કચેરી                       હા, અન પાલન ર્મીક્ષા પૅનલ 
     ના 

જો િા િોય તો, ક્યારે, કેવી રીતે, કોના દ્વારા અને કોની ર્ાથે ર્ ાંપકડ કરવામાાં આવ્યો કૃપયા તેની માડિતી 
પરૂી પાર્ો. 
 
ડર્ર્ેમ્પબરના પ્રથમ અઠવાડર્યામાાં શ્રી રસ્દીઅન લ્ટ્ય બબર્, પ્રમ ખ, અન પાલન ર્મીક્ષા પૅનલ ર્િ વર્ા,  
અન પાલન ર્મીક્ષા પૅનલની કચેરી (ઓર્ીઆરપી) અને શ્રી જેફરી ક ક્ર્, મ ખ્ય અન પાલન ર્ાંકલન 
શવિેર્જ્ઞ, ઓર્ીઆરપીએ વૉશિિંગ્ટન ર્ીર્ી ખાતે એર્ીબીની ઉત્તરદાશયત્વ કાયડપદ્ધશતની કાયડનીશત 2012 અંગે 
ચચાડ ર્ત્ર આ્ય ાં િત  ાં. અમારા ર્િયોગી ર્ાંગઠન, બેંક માડિતી કેન્રએ ત્યારબાદ અમારી (ભરત પટેલના 
પ્રશતશનશિત્વમાાં) અને શ્રી ક્રુક્ર્ અને શ્રી લ્ટ્ય બબર્ ર્ાથે ફૉન પર મ લાકાત ગોઠવી િતી. મ લાકાતનો િતે   
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ઓએર્એફપી અને ર્ીઆરપીની અદ્યતન બનાવાયેલી કામગીરીઓને અને નવી કાયડનીશત અંતગડત પ્રત્યેક 
પ્રડિયા કેવી રીતે કાયડરત બને છે તેની ર્મજ કેળવવાનો િતો. આ તે ર્મયે ટાટા પડરયોજનાના પ્રશ્નોન ાં 
પ્રારાંબભક પ્રસ્ત  શતકરણ િત  ાં અને એક પડરયોજનાની ફડરયાદમાાં દાખલ કરવાની જરૂડરયાતો અને એએમ 
માગડદશિિકાઓના સ્પષ્ટીકરણની તક િતી. માર્ અને એર્ીબીની પડરચાલન ટીમ ર્ાથેની પ્રારાંબભક ચચાડઓન ાં 
પણ વણડન કરવામાાં આવ્ય ાં જેમાાં એવ ાં કશ ાં જ નિોત  ાં જે પ્રડિયાગત જરૂડરયાતની અમને એક અશિકૃત 
ફડરયાદ દાખલ કરતાાં પિલેાાં ર્ભાનતા ન િોય. 
 
કૃપયા ફડરયાદ દ્વારા પ્રા્ત કરવામાાં આવી િોય તેવા કોઇપણ પ્રશતભાવ અથવા શવિેર્ પડરયોજના ર્િાયક 
અથવા અન પાલન ર્મીક્ષા પૅનલ દ્વારા લેવાયેલા પગલાાંન  ાં વણડન કરો. 

4. કપૃયા એવી અન્દ્ય કોઈ મારહિી સામેલ કરો જે િમને સસુગંિ જણાિી હોય? 
1. જયારે મ ન્રા પડરયોજના ર્ાથેના પ્રશ્નો િજીિલ થવાના બાકી છે, ત્યાાં કાંપની વધ  શવસ્તરવાને યોજના 

બનાવી રિી છે. ર્મ દાયો માટે આ એક ર્રામણી બાબત િોવાની અને ર્રાવવાની એક ય નક્ત િોવાની 
ર્ાથે, જો આને લોકો, તેમની આજીશવકા અને પયાડવરણ પર અગાઉ લાદવામાાં આવેલા ન કર્ાનોના 
િમન કયાડ વગર િાથ િરવામાાં આવિે તો, જો આપણે િજ  સ િી ત્યાાં નડિિં પિોંચ્યા િોઇએ તો એક 
અફર પડરનસ્થશત તરફ જતાાં રિીશ ાં. 
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-05-28/news/39580190   1 mundra-umpp-
coastaI-gujarat-power-Itd-cgpl 

 
2. જયારે એર્ીબી આને એક પયાડવરણીય શ્રેણી એ પડરયોજના તરીકે વગીકૃત કરે છે, જે “નોંિપાત્ર 

પ્રશતકળૂ પયાડવરણીય અર્રો કે જે અફર, શવર્મ અથવા અભતૂપવૂડ છે” િરાવે છે ત્યારે એ િારણા 
ર્ાથે કે તેમની જમીન અથવા આજીશવકાથી લોકોના શવસ્થાપનથી ર્ાંબ ાંશિત પ્રશ્નો નોંિપાત્ર નથી, 
અસ્વૈલ્ચ્છક પ નવડર્ન શ્રેણી બી છે. તેમની આજીશવકા માટે માછીમારી અને દડરયા પર અવલાંબબત 
િજારો પડરવારોની ર્ાથે અને પડરયોજના દ્વારા તેમની આજીશવકા પર ર્ીિી જ નકારાત્મક અર્ર 
િોવાથી આ વગીકરણ ખામીય ક્ત છે. 
 

3. ‘શનયામક માંર્ળને પ્રમ ખનો અિવેાલ અને ભલામણ’માાં ઉલ્ટ્લેબખત પડરયોજનાની પયાડવરણીય અને 
ર્ામાજજક અર્રોમાાંની ક લ છમાાંથી ચાર આકારણીઓ, ટાટા કાંપનીની પેટા કાંપનીઓ અથવા 
પડરયોજનાના માબલક, ટાટા પાવર કાંપની દ્વારા જ કરવામાાં આવી િતી. એર્ીબી અડિિં માત્ર ડિતોના 
ર્ાંઘર્ડને જોવામાાં શનષ્ફળ નિોતી ગઈ પરાંત   એ િકીકતને પણ અવગણી િતી કે કાંપનીના પ્રોત્ર્ાિકો 
નકારાત્મક અર્રોની તીવ્રતાને છપાવી િકે છે અથવા ઓછી દિાડવી િકે છે. અમારી જાણકારી મ જબ 
એર્ીબી તે દસ્તાવેજોની કોઇ સ્વતાંત્ર આકારણી કરવામાાં શનષ્ફળ ગઈ છે. 

 
4. ઉપરોક્ત ઉલ્ટ્લેખ કરવામાાં આવેલ દસ્તાવેજમાાં એ જણાવાય ાં છે કે: “પડરયોજના શવસ્તાર ર્ીમાાંત અને 

ઉજ્નજર્ જમીન પર નસ્થત છે જે પાડરનસ્થશતક તાંત્રની રીતે કે ર્ાાંસ્કૃશતક રીતે ર્ ાંવેદનિીલ નથી” (પષૃ્ઠ 
13). કચ્છનો તટીય શવસ્તાર દ શનયાભરમાાં એક શવરલ પાડરનસ્થશતતાંત્ર િરાવતો એવો શવસ્તાર છે જે 

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-05-28/news/39580190


પરરતશષ્ટ 1   78 

 

જૈવ-શવશવિતાની શવપ લતા િરાવે છે. તે ઉષ્ણ કડટબાંિીય વનસ્પશત, કોરલ રીફ્ર્, કાદવ, ર્ામ ડરક 
વનસ્પશત, વાબણજ્જયક માછલીઓ અને અનેક દ લડભ દડરયાઈ પ્રજાશતઓ િરાવે છે. કચ્છના ઉષ્ણ 
કડટબાંિીય વનો ભારતની મ ખ્ય ભશૂમમાાં સ  ાંદરવન પછી શવશ્વમાાં બીજા ર્ૌથી મોટાાં છે. 

 
ખાર્ીઓ, નદીમ ખો અને કાદવ ભરેલા તટો િરાવતો મોટો આંતરભરતી શવસ્તાર કચ્છના તટન ાં 
પ્રમ ખ લક્ષણ છે. કચ્છનો ર્ાગર ડકનારો જમીન આિાડરત વ્યવર્ાયો જેમ કે ખેતી, બાગાયતી અને 
પશ પાલન શર્વાય અનેક ર્મ ર આિાડરત પરાંપરાગત વ્યવર્ાયો જેવાાં કે માછીમારી, મીઠ ાં પકવવા 
માટે ઉપકારક વાતાવરણ પ ર ાં પાર્ે છે. 

 
કચ્છનો ર્મ રડકનારો પાડરનસ્થશતક રીતે ર્ ાંવેદનિીલ શવસ્તાર છે કેમ કે તે ઉષ્ણ કડટબાંિીય 
વનસ્પશતઓ, કોરલ, કાદવના મેદાનોને આિાર પરૂો પાર્ે છે અને પાડરનસ્થશત શવજ્ઞાનના શવશવિ 
ઘટકો એક નાજ ક પાડરનસ્થશતક તાંત્રમાાં આંતરજોર્ાણ િરાવે છે. ઉષ્ણ કડટબાંિીય વનસ્પશત 
પ્રાણવાય  બજેટ અને જમીન ર્ાંરક્ષણમાાં યોગદાન આપીને પાડરનસ્થશતક તાંત્રને મદદરૂપ બને છે. 
ઉષ્ણ કડટબાંિીય વનસ્પશત અને કોરલ્ટ્ર્ શવશવિ પ્રકારની આશથિક રીતે મિત્વ િરાવતી શવદેિી 
માછલીઓ, અને અગબણત વનસ્પશત અને પ્રાણીસનૃ્ષ્ટ માટે ઉછેર માટેનો આિાર છે. આ અખાત 
િેવાળની 210 પ્રજાશતઓથી પણ ઘેરાયેલો છે. આ િેવાળ કોરલ્ટ્ર્ અને ઉષ્ણ કડટબાંિીય 
વનસ્પશતઓના ર્ાંયોજનમાાં વૈશવધ્યપણૂડ વનસ્પશત અને પ્રાણીસનૃ્ષ્ટ માટે ઉપકારક પાડરનસ્થશતક તાંત્ર 
પ ર ાં પાર્ે છે. કચ્છનો અખાત ભારતના તટીય શવસ્તારમાાં મન્નારની ખાર્ી પછી બચી રિલે  ાં એકમાત્ર 
સ્થળ છે જયાાં જીવાંત કોરલ્ટ્ર્ ઉદ્ભવે છે. 1982 માાં અખાતના શવસ્તારને અભયારણ્ય અને દડરયાઈ 
રાષ્રીય ઉદ્યાન તરીકે જાિરે કરવામાાં આવ્યો િતો. 

 
આ બધ ાં િોવા છતાાં, પડરયોજના શવસ્તારને ઉજ્નજળ તરીકે ઉલ્ટ્લેખ કરવો એ શવબચત્રતા છે. 

 
5. તેવી જ રીતે, ઉપરોક્ત ઉલ્ટ્લેખ કરાયેલા દસ્તાવેજમાાં ર્ામાજજક રક્ષકોમાાં (પષૃ્ઠ 14) જણાવાય ાં છે: 

“ર્ ાંભશવત અસ્વૈલ્ચ્છક પ નવડર્ન અર્રોને, શનમ્પન અને અશવશ્વર્નીય ઉત્પાદકતાથી ઉજ્નજળ િોય તેવાાં 
સ્થળની પર્ાંદગી દ્વારા ન્ય નતમ બનાવી િકાય છે અને તેમાાં લઘ ત્તમ ખાનગી જમીનોના ર્ાંપાદનની 
જરૂર પર્ે છે. નીચેની અર્રો અપેબક્ષત િોવાથી પડરયોજનાને અસ્વૈલ્ચ્છક પ નવડર્નના પડરપ્રેક્ષ્યથી 
બી તરીકે વગીકૃત કરવામાાં આવી છે:(i)76 પડરવારો દ્વારા માબલકીની કૃશર્લાયક જમીનને 
ન કર્ાન,(ii)અસ્થાયી માળખાઓન ાં ન  કર્ાન (ક વાઓ, તબેલાઓ),(iii) જ ાંગલો અને ગોચરની જમીન 
પરથી ચારા જેવા ઉત્પાદનની પ્રશતબાંશિત પિોંચ,(iv)ર્ામ દાશયક પ્રવશૃત્તઓ (ભાતીગળ મેળાઓ, ડિકેટ 
માટેના મેદાનો) માટે ઉપયોગમાાં લેવાતી જાિરે જમીનોની પિોંચ અંગેના ન કર્ાન, 
અને(v)ર્ાગરતટની પિોંચન ાં િાંગામી ન કર્ાન.” 

 
આ એ શવસ્તાર છે જયાાં િજારોની ર્ાંખ્યામાાં માછીમારોના પડરવારો વર્ડમાાં લગભગ 8 મડિના રિ ેછે 
અને માછીમારી અને ર્ાંબ ાંશિત પ્રવશૃત્તઓ કરે છે. આની નોંિ “શનર્જન” તરીકે કરવામાાં આવી િતી. 
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અને માછીમારોને ક્યારેય પડરયોજનાથી અર્રગ્રસ્ત ગણવામાાં આવ્યાાં નથી, જયારે કે તેઓ ર્ૌથી 
વિારે અર્રગ્રસ્તો પૈકી એક છે. ર્ામાજજક અર્ર આકારણીમાાં તેમની શવચારણા નડિિં કરીને 
પડરયોજના અને તેના િમન આયોજનોને ખોટા પડરવેિોમાાં અને ખામીય ક્ત આકારવામાાં આવ્યાાં છે. 

 
6. ર્ામાજજક અને પયાડવરણીય દેખરેખ એજન્ર્ી, એર્ઈએનઈએર્ કાંર્લ્ટ્ટન્ટ્ર્ ઇંડર્યા પ્રા. બલ. એ ઘણ ાં 

જ ખરાબ કામ કય ાં છે. મે 17, 2012 ના રોજ અમે જારી કરેલા શનવેદનમાાં અમે જણાવ્ય ાં િત  ાં 
કે:કોસ્ટલ ગ જરાત પાવર બલશમટેર્ની (ર્ીજીપીએલ – ટાટા મ ન્રા પડરયોજના) પરનો અિવેાલ 
આપવા માટે એર્ઈએનઈએર્ કાંર્લટન્ટ્ર્ ઇંડર્યા પ્રા. બલ. દ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવેલ “વાશર્િક 
પયાડવરણીય અને ર્ામાજજક કાયડદેખાવ અિવેાલો (એશપ્રલ 2009-માચડ 2010,એશપ્રલ 2010-માચડ 
2011 અને જ લાઈ 2011-ર્્ટેમ્પબર 2011) આંતરરાષ્રીય નાણાકીય શનગમ (આઇએફર્ી) અને 
એશિયન ર્ેવલપમેંટ બેંક (એર્ીબી)ની પયાડવરણીય અને ર્ામાજજક કાયડદેખાવની જરૂડરયાતો ર્ાથે 
અન પાલન કરે છે તે આઇએફર્ી/એર્ીબી બન્નેની કાયડનીશતઓની ર્મજ િરાવવામાાં નબળી રિી છે, 
ઉલ્ટ્લાંઘનોની દેખરેખમાાં ચકૂી છે, જડટલ ર્મસ્યાઓના ર્રળ ઉપાયો સચૂવે છે અને આ ગાંભીર મ દ્દાઓ 
પ્રત્યે અનૌપચાડરક અબભગમ િારણ કરે છે. 

 
આઇએફર્ી અને એર્ીબીએ આ US$ 4 બબબલયના પડરયોજના માટે ક લ US$ 950ન ાં રોકાણ કય ાં છે. 
આ અિવેાલો કાંપની દ્વારા તેમની કાયડનીશતઓના અન પાલનની આકારણી માટેન ાં આઇએફર્ી અને 
એર્ીબી માટે મ ખ્ય સ્ત્રોત છે. પરામિડકારોને કાંપની દ્વારા રોકવામાાં આવ્યાાં છે.  

 
િકીકત છે કે એશપ્રલ 2010–માચડ 2011ના મોટાભાગના અિવેાલો અગાઉના એશપ્રલ 2009–માચડ 
2010 ના અિવેાલોમાાંથી કૉપી-પેસ્ટન ાં કાયડ માત્ર છે જે ચકૂી િકાય તેમ નથી. એર્ઈએનઈએર્ને 
શવર્યવસ્ત  ન  ાં કોષ્ટક મળી ગય ાં છે અને પષૃ્ઠ ર્ાંખ્યા પણ એકાદ બેને છોર્ીને તે બે અિવેાલોની 
ર્માન જ છે, જે એવી મિાન કલાકારીન ાં પ્રદિડન કરે છે જે તેઓ આ પ્રકારના દેખરેખના અિવેાલો 
માટે િરાવે છે અને તેઓ કેવા પ્રપાંચી અભ્યાર્માાં વ્યસ્ત છે તે ઉજાગર કરે છે. 
 
આવા પ્રપાંચય ક્ત અિવેાલો િજારો લોકોના જીવનો અને આજીશવકા છે જેઓ ક દરતી ર્ાંર્ાિનો પર 
શનભડર કરે છે તેમના ભોગે છે., જેઓ ઉલ્ટ્લેખ કરવા લાયક િોય અને કાંપની માટે 
આઇએફર્ી/એર્ીબીની કાયડનીશતઓ અને દેિના કાયદાના ઉલ્ટ્લાંઘન માટે પ્રોત્ર્ાિક છે તેવી કોઇપણ 
પ્રડિયા શવના તેમની આજીશવકાથી વાંબચત થઈ ગયા છે.” 
 
એર્ીબી અિવેાલમાાં ઉલ્ટ્લેબખત િકીકતોની સ્વતાંત્ર ખરાઈ કરવામાાં શનષ્ફળ રિી છે. 

 
D. વૈકક્લ્ટ્પક મારહિી  (નીચેની માડિતી ફરજજયાત નથી, પરાંત   તમારી ફડરયાદની પ્રડિયામાાં મદદરૂપ બનિે.) 
1. શુ ંફરરયાદીઓએ સબંતંિિ પરરયોજનાની ફરરયાદ તનવારણ કાયચપદ્ધતિનો સપંકચ કયો હિો? 
 હા જો િા િોય તો કૃપયા નીચેની બાબતો પરૂી પાર્ો: ર્ાંપકડ ક્યારે, કેવી રીતે અને કોની ર્ાથે કરવામાાં આવ્યો 
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િતો. 
િા, અમે ભતૂકાળમાાં કેટલીક વખત કાંપનીને મળ્યાાં િતાાં. 

 
ફડરયાદોએ પ્રા્ત કયાડ િોય તેવા કોઈ પ્રશતભાવ અથવા કોઇ પગલાાં ભરવામાાં આવ્યાાં િોય તો કૃપયા તેન ાં 
વણડન કરો. 
 
2011 માાં અમે કાંપનીના પ્રશતશનશિઓને બે વખત મળ્યા િતાાં. જેમાાં પ્રદીપ ઘોર્ાલ, પજ્બ્લક રીલેિન્ર્ ઑડફર્ર 
અને રશવ પ રાબણક, િરે્ – કમ્પય શનટી રીલેિન્ર્, ટાટા પાવરનો ર્માવેિ થાય છે. અમે તેમનો બે મ દ્દાઓ માટે 
ર્ાંપકડ કયો િતો – એક, પડરયોજનામાાં તેમના પરાંપરાગત માગોને લેવાને બદલે, દડરયા અને ગોચરની જમીન 
પર જવામાાં માછીમારો અને પશ પાલકો માટે અંતર ઘટાર્વા, નિરે પર પ લ બાાંિવા માટે શવનાંતી કરવા. બીજ ાં, 
ઓપના ર્ાયકલ કરતાાં ક્લોઝ્ર્ ર્ાયકલ કૂબલિંગ પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરવાની શવનાંતી કરવા. જયારથી માગડ નિરે 
ર્મ રમાાં ર્ામાન્ય દડરયાઈ પાણીના તાપમાન કરતાાં ઉચ્ચ તાપમાન ર્ાથેન ાં પાણી ઠાલવે છે, તે ર્ામ ડરક 
ર્ાંપશતને માઠી અર્ર પિોંચાર્િે, જે િજારો માછીમારોની આજીશવકાને ખરાબ રીતે અર્રકતાડ બનિે. બને્ન 
શવનાંતીઓને એમ કિીને નકારવામાાં આવી કે તે તકનીકી રીતે વ્યવિારૂ નથી. 

 
બબન-ર્રકારી ર્ાંગઠન શવવેકાનાંદ ર્ાંિોિન તાલીમ ર્ાંસ્થાના કેટલાક ર્ભ્યો પણ બેઠકમાાં િાજર િતાાં. 
   ના, જો ના િોય તો કેમ ના?  
2. એડીબીની ઉત્તરદાતયત્તવ કાયચપદ્ધતિમાં ફરરયાદીઓના ઇક્ચ્છિ પરરણામો ક્યા છે?   

1. એર્ીબી લોકો અને પયાડવરણને થયેલી અર્રોના િમન માટે તેની પડરનસ્થશતનો ફાયદો ઉઠાવે. 
2. એર્ીબી પડરયોજનાના વધ  શવસ્તરણ કરવાથી કાંપનીને રોકે શર્વાય કે જે ન કર્ાન થયા છે તેન ાં િમન 

કરવામાાં આવે. 
3. જયાાં સ  િી ર્ામાજજક અને પયાડવરણીય ન કર્ાનોને ર્ાંતોર્કારક રીતે િમન કરવામાાં ન આવે, એર્ીબી 

પડરયોજનાને તેન ાં ભ ાંર્ોળ આપવાન ાં બ ાંિ કરે. 
4. જે શવપ લ પ્રમાણમાાં ન  કર્ાનો તે કરે છે તેને ધ્યાનમાાં લઈને વધ  કોલર્ાની પડરયોજનાઓને એર્ીબી 

ભાંર્ોળ આપવાન ાં બાંિ કરે અને શવકેન્રીકૃત પ ન:પ્રા્ય પડરયોજનાઓ પર વધ  રોકાણ કરે. 
3. શા માટે ફરરયાદીઓ એવુ ંમાને છે કે કતર્િ પ્રત્તયક્ષ અને ભૌતિક નકુસાન એ િેની પરરર્ાલન કાયચનીતિઓ અને 

પ્રરક્રયાઓને અનસુરવામા ંએડીબીની તનષ્ફળિાનુ ંપરરણામ છે? 
 
1. એર્ીબી સ્વતાંત્ર રીતે કાંપની દ્વારા કરવામાાં આવેલી અર્રની આકારણીઓની ચકાર્ણી કરવામાાં શનષ્ફળ રિી 

છે અને તેથી અર્રોની ખોટી િારણા પર આ પડરયોજનાને ભાંર્ોળ આપવાની માન્યતા આપી છે, જે ખબૂ 
જ ઓછી બતાવવામાાં આવી છે અને લાભોની અશતશ્યોનક્ત કરવામાાં આવી છે. 

2. એર્ીબી સ્વતાંત્ર અને ર્ક્ષમ દેખરેખ એજન્ર્ીને અર્રોની દેખરેખ માટે સ્થાનબદ્ધ કરવામાાં અને સ િારાત્મક 
પગલાઓની ભલામણ કરવામાાં શનષ્ફળ ગઈ છે. 

3. એર્ીબી તેની ર્ામાજજક અને રક્ષક કાયડનીશતઓના અન પાલનમાાં શનષ્ફળ ગઈ છે. 
4. એર્ીબી સ્વૈલ્ચ્છક રીતે અર્રોને નજરાાંદાજ કરી ગઈ છે અથવા જયારે તેને સ્વતાંત્ર િકીકત િોિન ટીમ 
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દ્વારા જ લાઈ 2012માાં આ પડરયોજનાથી થનાર ગાંભીર નકારાત્મક અર્રો શવિે ર્ાવચેત કરવામાાં આવી 
ત્યારે પણ કોઈ પગલાાં લેવામાાં શનષ્ફળ રિી. 

4. કપૃયા એવી પરરર્ાલન કાયચનીતિઓ અને પ્રરક્રયાઓનુ ંવણચન કરો જેનુ ંએડીબી દ્વારા પાલન કરવામા ંઆવ્યુ ં
નર્ી. 
1. પયાડવરણીય રક્ષકો 
2. અસ્વૈલ્ચ્છક પ નવડર્ન રક્ષકો 

5. શુ ંફરરયાદીઓ અન્દ્ય સબંતંિિ બાબિો કે હકીકિો (આિારભિૂ દસ્િાવેજો સારે્) િરાવે છે જે ફરરયાદીઓ અમારી 
સારે્ વહેંર્ણી કરવા માગંિા હોય? 

 
અર્રોની વધ  શવગતો માટે કૃપા કરીને નીચેના જોરે્લા દસ્તાવેજો જ ઓ: 
 

1. કોમ્પ્લાયન્ર્ એર્વાઇઝર ઓમ્પબ ડ્ઝમેન (ર્ીએઓ)ને ફડરયાદ 
2. ર્ીએઓને વિારાની ફડરયાદ 
3. પાવર (વીજળી)ની ખરેખર ડકિંમત: તાતા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પ્રોજેક્ટની ર્ામાજજક, પયાડવરણીય અને 

આશથિક અર્રો પરની સ્વતાંત્ર િકીકત- િોિ ટીમનો અિવેાલ 
4. િકીકત િોિ ટીમનો પરૂક અિવેાલ 
5. કોલર્ો મારે છેઃભારતના ર્ૌથી ખરાબ સ્ત્રોત દ્વારા થથા મતૃ્ય  અને રોગન ાં મલૂ્ટ્યાાંકન 

 
 

આ પત્રક પણૂચ કરનાર વ્યસ્ક્િનુ ંનામઃ ભરત પટેલ 
 
 

સહી: 
 

િારીખ: 12 જુલાઇ 2013 
 

કૃપયા  ફડરયાદ મોકલો:                ફરરયાદ મેળવનાર અતિકારી (ર્ીઆરઓ) 
ઉત્તરદાશયત્વ કાયડપદ્ધશત 
એર્ીબી િરે્ક્વાટડર્ડ 
6 એર્ીબી એવેન્ય  
માાંર્લ યોંગ શર્ટી 1550 
ડફલીપીન્ર્ 

 
          ટેબલફોન નાંબર: +63-2-6324444  સ્થાશનક 70309 
          ઇ-મેઇલ: amcro@adb.org 
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ફરરયાદો પત્ર, ફેક્સ, ઇ-મેઇલ, અર્વા હાર્ોહાર્ એડીબીના કોઇ પણ તનવાસી અક્ષભયાન અર્વા સીઆરઓને એડીબી 
હડેક્વાટચસચમા ંસપુરિ કરી શકાય છે. 
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અન પાલન ર્મીક્ષા માટે શવચારવાના મ દ્દા 
 
 

સીઆરપી તવનિંી ન.ં 2013/1 – લોન 2419-આઈએનડી પર અનપુાલન સમીક્ષા માટેની  
તવનિંીઃ મનુ્દ્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પરરયોજના 

 

અનપુાલન સમીક્ષા માટે સદંભચની શરિો  
 

1. પડરચય 

1. ર્ીઆરપી દ્વારા 17 ઓક્ટોબર 2013ના રોજ મેળવવામાાં આવેલી અન પાલન ર્મીક્ષા (શવનાંતી) (પડરશિષ્ટ) માટેની 
શવનાંતીને પગલે ભારતમાાં લોન 2419-આઈએનર્ી મ ન્રા પાવર મેગા પાવર પડરયોજના માટે અન પાલન ર્મીક્ષા પેનલ 
(ર્ીઆરપી) દ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવેલી આ ર્ાંદભડની િરતો (ટીઓઆર) છે. 
 

2. 27 ડર્રે્મ્પબર 2013ના રોજ ર્ીઆરપીએ શવનાંતીને યોગ્ય િોવાન ાં નક્કી કય ાં િત  ાં અને એર્ીબીના શનયામક માંર્ળ 
(બોર્ડ)ને ભલામણ કરી િતી કે તેઓ અન પાલન ર્મીક્ષાને માન્ય ઠેરવે છે. બોરે્ 17 જાન્ય આરી 2014ના રોજ અન પાલન 
ર્મીક્ષાને માન્યતા આપી િતી. 

 

3. ઉત્તરદાશયત્વ કાયડપદ્ધશત નીશત1 ના ફકરા 183 અને કામગીરીની માગડદશિિકા (ઓએમ) શવભાગ એલ1 કામગીરીની 
કાયડપદ્ધશતના ફકરા 76 અન ર્ાર આ ટીઓઆર જે બોર્ડ અન પાલન ર્મીક્ષા ર્શમશત (બીર્ીઆરર્ી) માટે સ પરત કરવામાાં 
આવેલી અન પાલન ર્મીક્ષા માટે તક, કાયડપદ્ધશત, અંદાજજત ર્મીક્ષા ર્મય મયાડદા, અંદાજપત્ર, ર્ીઆરપી ર્ભ્ય (ર્ભ્યો) 
અને અન્ય જરૂરી માડિતી પરૂી પારે્ છે. બીર્ીઆરર્ી દ્વારા માંજૂરીને આિારે ર્ીઆરપી ર્ાંચાલન માંર્ળનેને ટીઓઆર પરૂી 
પાર્િે અને તેને અન પાલન ર્મીક્ષાના બોર્ડની માન્યતાના 10 કામકાજા ડદવર્ોમાાં વેબર્ાઇટ પર મ કિે. 

 

2. અન પાલન ર્મીક્ષા માટેની શવનાંતી 
4. શવનાંતી અને પડરયોજનાની ર્ાંબક્ષ્ત માડિતીનો ર્ાર નીચે પ્રમાણે છે: 

 

પરરયોજનાનુ ંનામ લોન 2419-આઈએનર્ી મ ન્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પડરયોજના 
દેશ ભારત 

કરજદાર કોસ્ટલ ગ જરાત પાવર બલમીટેર્ 

પરરયોજનાની મજૂંરી િારીખ 17 એશપ્રલ 2008 

પરરયોજનાની બિં ર્વા િારીખ 15 જ લાઇ 2014 

તવનિંી કરનારા પક્ષકારો 1) ભરત પટેલ, જનરલ રે્િેટરી, માછીમાર અશિકાર ર્ાંઘર્ડ ર્ાંગઠન (એમએએર્એર્-
માર્, માછીમારોના અશિકારો માટે ર્ાંઘર્ડ કરત  ાં ર્ ાંગઠન) અર્રગ્રસ્ત વ્યનક્તઓન ાં 
પ્રશતશનશિત્વ કરે છે. 2) ગજેન્રશર્િંિ ભીમજી જારે્જા અને 3) િાર ન ર્ાલેમામદ કારા 

                                                
1 એર્ીબી.2012, ઉત્તરદાશયત્વ કાયડપદ્ધશત નીશત, મશનલા. 
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આકે્ષપો ફડરયાદીઓ એવો આક્ષેપ મ કે છે કે એર્ીબી દ્વારા તેની કામગીરી નીશત અને 
કાયડપદ્ધશતઓ ર્ાથેના બબનઅન ર્રણને કારણે પડરયોજનાએ નીચે પ્રમાણે વ્યનક્તઓને 
ર્ીિી અને વાસ્તશવક અર્ર પિોંચાર્ી છે: 

 

(i) ર્મ દાયો ર્ાથે મ ક્ત, અગાઉથી, વ્યાપક અને અથડપણૂડ મર્લતો િાથ 
િરવામાાં શનષ્ફળ કે જેણે માડિતી અને ભાગીદારીના મળૂભતૂ અશિકારોની પરૂતી 
કવાયત રોકી િતી; 
(ii) ઊંર્ી ક્ષશતવાળી ર્ામાજજક અને પયાડવરણીય અર્ર આકારણીઓ; 

(iii) માછીમારી પ્રજાના ગ જરાનનો નોંિપાત્ર અને ભરપાઇ ન કરી િકાય તેવ ાં 
ન  કર્ાન; 

(iv) માછીમારી મેદાનોની અપ્રા્યતા; 
(v) સ્થાશનકોમાાં રોજગારીનો અભાવ; 

(vi) બાગાયત પર અર્ર; 

(vii) ભજૂળ પર અર્ર; 

(viii) મજૂર પ્રશ્નો અને ર્ામાજજક અર્ાંતોર્; 

(ix) મેન્ર વ્ર્નો શવનાિ; 

(x) ર્ાંબચત અર્ર અભ્યાર્ોની ગેરિાજરી; 
(xi) રાખ (ઍિ)ન ાં પ્રદૂર્ણ અને આરોગ્ય મ દ્દાઓ; અને 

(xii) બાળકોના આરોગ્યને જોખમ. 

એડીબી કામગીરી તવભાગ જવાબદાર  ખાનગી ક્ષેત્ર કામગીરી શવભાગ (પીએર્ઓર્ી) 
પરરયોજના સરુક્ષક્ષિિા વગીકરણ પયાડવરણીય અર્ર માટે વગડ એ 

પ નઃવર્ન અર્ર માટે વગડ બી 
સ્થાશનક પ્રજાની અર્ર માટે વગડ ર્ી 
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પરરયોજના વણચન પડરયોજનામાાં ભારતના રાજય ગ જરાતના કચ્છ જજલ્ટ્લા ખાતે મ ન્રા તાલ કામાાં ર્ૂાંર્ાવાર્ા 
ગામ પારે્ બબલ્ટ્ર્-ઓન-ઓપરેટ િોરણે ક લ 4,000 મેગાવોટ્ર્ (મેવો)ની ઉત્પાદન 
ક્ષમતા ર્ાથે કોલર્ા આિાડરત વીજ ્લાન્ટના બાાંિકામ, કામગીરી અને શનભાવનો 
ર્માવેિ થાય છે. ગ જરાત, મિારાષ્ર, પાંજાબ, િડરયાણા અને રાજસ્થાનમાાં વીજ 
પ રવઠાને પિોંચી વળવા માટે ભારત ર્રકાર દ્વારા આયોજજત તેના 800 મેવોના 
એકમો ર્ાથે વીજ ્લાન્ટ આધ શનક શવિાળ વીજ પડરયોજના (ય એમપીપી)માાંનો એક 
છે. ્લાન્ટ સ પર ડિટીકલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે- તેમજ આવ ાં કરનાર ભારતમાાં 
ખાનગી ક્ષેત્ર દ્વારા ઉત્પાદન કરાનારા ્લાન્ટો પૈકી એક છે અને તે પરાંપરાગત 
ર્બડિટીકલ ઉત્પાદન કરતા એકમોની ત  લનામાાં વધ  પયાડવલરણલક્ષી બની રિવેાની 
ર્ાંભાવના રે્વાય છે. ર્રકારની બાાંયિરી શવના એશિયન રે્વલપમેન્ટ બેન્ક 
(એર્ીબી)ના ર્ામાન્ય મરૂ્ી સ્ત્રોતો પારે્થી ર્ીજીપીએલને 450 ર્ોલરની લોન અપાઇ છે 
અને તેન ાં ર્ ાંચાલન એર્ીબીમાાં ખાનગી ક્ષેત્ર કામગીરી શવભા9 (પીએર્ઓર્ી) દ્વારા 
કરવામાાં આવે છે. આ રકમમાાંથી 200 શમલીયન ર્ૉલર જોખમ ભાગીદારી કરાર 
મારફતે એક્ર્પોટડ-ઇમ્પપોટડ બેન્ક ઓફ કોરીયા (કેઇએક્ર્આઇએમ) દ્વારા પરૂા પાર્વામાાં 
આવી રહ્ા છે. જયારે છેલ્ટ્લ  એકમ વ્યાપારી િોરણે પિોંચ્ય ાં ત્યારે 21 માચડ 2013ના 
રોજ પડરયોજના ર્ાંપણૂડપણે કાયડરત બની િતી. િાલમાાં, આ પડરયોજના ભારતની વીજ 
જરૂડરયાતમાાં 2% ડિસ્ર્ો પરૂો પારે્ છે. ભારતના 2012 સ િીમાાં “દરેકને માટે વીજળી”ના 
લક્ષ્યાાંકને તે ટેકો પરૂો પારે્ છે. આ પડરયોજના અદાણી પાવર ્લાન્ટને પારે્ નસ્થતછે, 

જે 4,620 મેવોની ર્ાંપણૂડ કક્ષાએ કામગીરી કરે છે અને તે 2009 અને 2012ની વચ્ચે 
કાયડરત થઇ િતી. 

પરરયોજનાનો દરજ્જો 21 માચડ 2013ના રોજ પડરયોજના ર્ાંપણૂડપણે કાયડરત થઇ ગઈ િતી, જયારે છેલ્ટ્લ ાં 
એકમ વ્યાપારી િોરણ સ િી પિોંચ્ય ાં િત  ાં. િાલમાાં, આ પડરયોજના ભારતની વીજ 
જરૂડરયાતમાાં 2% ડિસ્ર્ો પરૂો પારે્ છે. 351.18 શમલીયન ર્ોલરન ાં ભ ાંર્ોળ ફાળવવામાાં 
આવ્ય ાં છે, જે ક લ 450 શમલીયન ર્ોલરના વચન ર્ામે 78% છે. 

સીઆરપી સભ્ય (સભ્યો) શ્રી લાલાનાથ ડર્ શર્લ્ટ્વા અને ર્ીઆરપી શનમણ ૂાંક કરે ત્યારે અને ઓડફર્ ર્ાંભાળે ત્યારે 
તેના અધ્યક્ષની ર્િાયથી ક . અનડરાઉર્ િાટડમાન અન પાલન ર્મીક્ષાના અગ્રણી 
ર્મીક્ષક રિિેે. 

સપંકચ વ્યસ્ક્િ:  શ્રી શનમડલ ગાાંગ લી 
ર્લાિકાર, ઓર્ીઆરપી 
ઇમેઇલઃ crp@adb.org              ટેબલ: (+63 2) 632 6764 

 

5. 17 જાન્ય આરી 2014ની અર્રથી બોર્ડ દ્વારા માંજૂર કરાયેલ લોન 2419-આઈએનર્ી મ ન્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર 
પડરયોજના માટે અન પાલન ર્મીક્ષા શવનાંતી પરના યોગ્યતાના અન પલન ર્મીક્ષા પેનલના અિવેાલના પષૃ્ઠ 7ના ફકરા 14 

(iii) અન ર્ાર, માછીમાર અશિકાર ર્ાંઘર્ડ ર્ાંગઠન (માર્, માછીમારોના અશિકાર માટે ર્ાંઘર્ડ કરત  ાં ર્ ાંગઠન)ના 52 ર્ભ્યોમાાંથી, 
જેમાાંથી 12 ત્રાગર્ી બાંદરના િતા તેમની ર્િી અને અંગઠૂા ર્ાથે 20 જાન્ય આરી 2014ના રોજ ર્ીઆરપીને શ્રી ભરત પટેલે 

mailto:crp@adb.org
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માન્યતા પત્ર સ પરત કયો િતો. ર્ીઆરપીએ ઉપરોક્ત દસ્તાવેજને ધ્યાનમાાં લીિો િતો અને શ્રી ભરત પટેલને પણ 
ફડરયાદી તરીકે ગણવાન ાં નક્કી કય ાં િત  ાં. 

3. અન પાલન ર્મીક્ષાન ાં કાયડક્ષેત્ર 

6. પડરયોજનાની રચના, પ્રડિયામાાં અથવા અમલીકરણમાાં પડરયોજનાના અર્રગ્રસ્ત વ્યનક્તઓને ર્ીિી રીતે, 
વાસ્તશવક રીતે અને માઠી રીતે ન કર્ાન કરતી િોય તેવી પડરયોજનામાાં એર્ીબીની કામગીરીય ક્ત નીશતઓ અને 
કાયડપદ્ધશતઓ દ્વારા કશથત ઉલ્ટ્લાંઘનોની તપાર્ અન પાલન ર્મીક્ષા કરિે. એર્ીબીએ પડરયોજનાના ર્ાંદભડમાાં પોતાની 
કામગીરીય ક્ત અને કાયડપદ્ધશત (ખાર્ કરીને સ રબક્ષતતાઓના ર્ાંદભડમાાં)ન  ાં પાલન કય ાં છે કે નિી તેની તપાર્ કરિે. કરજદાર 
કે ર્રકારની તપાર્ કરવાનો તેનો ઇરાદો નથી. અન પાલન ર્મીક્ષા િાથ િયાડ બાદ ર્ીઆરપી બોર્ડને તેના તારણો અને 
ભલામણો જારી કરિે. અન પાલન ર્મીક્ષા 2012 ઉત્તરદાશયત્વ કાયડપદ્ધશત નીશતના અન ર્ાંિાનમાાં િાથ િરાિે. 
 

7. એર્ીબીની ચોક્કર્ કામગીરીય ક્ત નીશતઓ અને કાયડપદ્ધશતઓ અને ર્ીઆરપીના તેની યોગ્યતા ર્મીક્ષામાાં તારણો 
ર્ાથે એર્ીબીના બબનઅન પાલનના આરોપોના આિારે ર્ીઆરપી એર્ીબીની કામગીરીય ક્ત નીશતઓ અને કાયડપદ્ધશતઓ કે જે 
પડરયોજનાની રચના, પ્રડિયા અને અમલીકરણ શવિે લોનની બોર્ડ દ્વાર માંજૂરી આપી તે ર્મયે અર્રમાાં િતા તેને ધ્યાનમાાં 
લેિે. અન્ય ઉપરાાંત તેમાાં નીચેનાનો ર્માવેિ થાય છે: 

 

(i) પયાડવરણ નીશત (2002); 
(ii) ઓએમ શવભાગ એફ1 (એર્ીબીની કામગીરીઓમાાં પયાડવરણીય શવચારણાઓ) કે જે 29 ઓક્ટોબર 2003ના 

રોજ જારી કરવામાાં આવી િતી; અને 

(iii) ઓએમ શવભાગ ર્ી3 (એર્ીબીની કામગીરીઓમાાં ર્ામાજજક પડરમાણનો પ્રારાંભ) કે એશપ્રલ 2007માાં જારી 
કરવામાાં આવ્યો િતો. 

 

4. અન પાલન ર્મીક્ષા અને પદ્ધશત િાથ િરવી 
8. ર્મગ્ર અન પાલન ર્મીક્ષા પ્રડિયા દડરમયાન, ર્ીઆરપી ફડરયાદીઓ, કરજદાર, ર્ાંબ ાંશિત દેિન ાં પ્રશતશનશિત્વ કરતા 
બોર્ડના ર્ભ્ય, ર્ાંચાલન અને કમડચારીઓ ર્ડિત દરેક ર્ાંબશિત પક્ષકારોને યોગ્ય લાગે તેમ ર્ાંપકડ કરિે.  
 

9. અન પાલન ર્મીક્ષા નીચેનાનો ર્માવેિ કરિે.:  
 

(i) ર્ાંબાંશિત પડરયોજનાની ફાઇલોની ર્મીક્ષા; 
(ii) ભારત ર્રકારની પવૂડ મ ાંજૂરી ર્ાથે સ્થળ મ લાકાત લેવી; 
(iii) મ લાકાતો ર્ડિત નીચેનાનો ર્ાંપકડ કરવો: 

- એર્ીબી ર્ાંચાલન, કમડચારીઓ અને ર્લાિકારો; 
- ફડરયાદીઓ;  

- અન્ય પડરયોજનાથી અર્રગ્રસ્ત વ્યનક્તઓ; 

- કરજદાર; 

- ર્ાંબાંશિત ર્રકારી શનયમનકારી એજન્ર્ીઓના અશિકારીઓ; અને 

- ર્ાંબ ાંશિત દેિન ાં પ્રશતશનશિત્ત્વ કરતા બોર્ડના ર્ભ્ય;  
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(iv) કાયડ િાથ િરવામાાં ર્િાય કરવા માટે યોગ્ય લાગે તેમ ર્લાિકારો અથવા તકશનકી શનષ્ણાતોને ર્ામેલ 
કરવા; અને 

(v) પોતાના કાયડને િાથ િરવામાાં ર્ીઆરપી જેને યોગ્ય ગણે તેવી અન્ય કોઇ ર્મીક્ષા અને ર્ાંિોિનાત્મક 
પદ્ધશત; 

(vi) ર્માન પડરયોજના પર પણૂડ કરેલી તપાર્ના ર્ાંદભડ ર્ાથે આંતરરાષ્રીય નાણાાં શનગમ (આઇએફર્ી) અને 
બહ પક્ષીય રોકાણ બાાંયિરી એજન્ર્ી (એમઆઇજીએ)ના અન પાલન ર્લાિકાર લોકપાલ પારે્થી 
ર્ીઆરપીએ માડિતી મેળવી છે. તપાર્ના તબક્કા દરશમયાન વધ  માડિતી પ્રા્ત કરવાના પ્રયત્નો ચાલ  
રિિેે. અન્ય ર્ાંબ ાંશિત ર્ાંર્અતો અને એજન્ર્ીઓ પારે્થી પણ માડિતી પ્રા્ત કરવામાાં આવિે. આ 
માડિતીને ર્િજ રીતે ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવિે. 

 

5. ર્મયમયાડદા 
10. બીર્ીઆરર્ી દ્વારા આ ટીઓઆરની લીલીઝાંર્ી મળ્યેથી 10 મડિનામાાં આ પ્રોજેક્ટ માટે અન પાલન ર્મીક્ષા પ્રડિયા 
પણૂડ કરવાન ાં ર્ીઆરપી શવચારે છે. નીચે ર્મીક્ષાની અંદાજજત ર્મયમયાડદા આપેલી છે. 
 

પગલુ ં ઘટના સમય મયાચદા 
4 અનપુાલન સમીક્ષા હાર્ િરવી  

 

(ર્રકાર દ્વારા િતે  ની ર્ાંમશતને જારી કરવા પર અશનશિતતા, સ્થળ 
મ લાકાતન ાં આયોજન મેના 3જા કે 4થા ર્્તાિમાાં કરવામાાં આવ્ય ાં 
છે.) 

ફેબ્ર આરી-જૂન 2014 

5 અનપુાલન સમીક્ષા પેનલનો મસુદ્દા અહવેાલ. ર્ીઆરપી બોર્ડને નકલ 
આપવાની ર્ાથે ર્ાંચાલન, કરજદાર અને ફડરયાદીઓને પોતાના 
તારણો અને ભલામણો ર્ાથેનો મ ર્દ્દા અિવેાલ જારી કરિે. 

 

(ર્ીઆરપીના મ ર્દ્દા અિવેાલ ર્ામે ડટ્પણીઓ/પ્રશતભાવો 3 
ઓક્ટોબર 2014 સ િીમાાં આવવાની િક્યતા છે.) 

31 જ લાઇ 2014  

(ડટ્પણીનો ર્મયગાળો 45 
કામકાજના ડદવર્ોનો છે.) 

6 સીઆરપીનો અંતિમ અહવેાલ. ર્ાંચાલન, કરજદાર અને 
ફડરયાદીઓની ડટ્પણીઓને ધ્યાનમાાં લીિા બાદ ર્ીઆરપી પોતા 
અિવેાલને આખરી સ્વરૂપ આપે છે અને બોર્ડને આખરી અિવેાલ 
સ પરત કરે છે, જેમાાં ફડરયાદીઓ, કરજદાર અને ર્ાંચાલનના 
પ્રશતભાવોનો ર્માવેિ થાય છે અને ર્ીઆરપી દ્વારા તૈયાર કરવામાાં 
આવેલ મેરીક્ર્ આ પ્રકારના પ્રશતભાવો ર્ામે કેવો પ્રશતભાવ આ્યો 
છે તેન ાં ર્ ાંબક્ષ્તીકરણ કરે છે.  

24 ઓક્ટોબર 2014 (ર્ાંચાલન, 
કરજદાર અને ફડરયાદીઓ પારે્થી 
પ્રશતભાવો મળ્યાના 14 ડદવર્ોમાાં) 

7 બોડચ અનપુાલન સમીક્ષા પેનલના અહવેાલની તવર્ારણા કરે છે. 

 

બોર્ડ દ્વારા ર્ીઆરપીના આખરી 
અિવેાલ મળ્યાના 21 ડદવર્ોમાાં 
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11. ભાર્ાાંતર, પ્રશતભાવો સ પરત કરવા માટે શવનાંતી કરાયેલ વધ  ર્મય અથવા અન્ય સ્થાશનક નોંિપાત્ર રાજકીય 
ઘટના કે જે સ્થળ મ લાકાતને શવલાંબમાાં નાખતી િોય તેને ર્મયમયાડદા ધ્યાનમાાં લેતી નથી. જો ર્ીઆરપીને ઉપરોક્ત 
ર્મયમયાડદામાાં ફેરફાર કરવાન ાં જરૂરી લાગે તો, ર્ીઆરપી પ્રથમ સ િારેલી ર્મમયાડદા માટે બીર્ીઆરર્ીની માંજૂરી લેિે. 
 

6. અન પાલન ર્મીક્ષા માટેન ાં અંદાજપત્ર 

12. અન પાલન ર્મીક્ષા માટે નીચે પ્રમાણે સબૂચત અંદાજપત્ર આપવામાાં આવ્ય ાં છે. 
 

અંદાજપત્રની સામગ્રી રકમ 

કારોબાર માટેની મ ર્ાફરી  42,000.00  ર્ૉલર 

ર્ીઆરપી અંિતઃકાલીન ર્ભ્યોની વ્યાવર્ાશયક ફી 155,000.00  ર્ૉલર 

ર્લાિકારો  95,000.00  ર્ૉલર 

ભાર્ાાંતરકારો/અિવેાલના ર્ાંપાદકો  8,000.00  ર્ૉલર  
કુલ  300,000.00  ર્ૉલર  

 

/S/ આમડરાઉર્ િાટડ મેન 

અન પાલન ર્મીક્ષા પેનલ ર્ભ્ય 

31 જાન્ય આરી 2014 

 
 



પરરતશષ્ટ 2  89 

 

સીઆરપી તવનિંી ક્રમાકં 2013/1 – તિરાણ 2419-IND પર અનપુાલન સમીક્ષા માટેની તવનિંી: મુરંા અલ્ટ્રા મેગા પાવર 
પ્રોજેક્ટ  

અનપુાલન સમીક્ષા સમયની રૂપરેખા માટે સદંભચની શરિોમાં પનુરાવિચન 
 
 

પગલુ ં ઘટના  સમયની રૂપરેખા  
4 અનપુાલન સમીક્ષા હાર્ િરવી  

 
ફેબ્ર આરી-ર્્ટેમ્પબર 2014 

5 અનપુાલન સમીક્ષા પૅનલનો મદુ્દા અહવેાલ. ર્ીઆરપી તેનો મ દ્દા અિવેાલ 
તારણો ર્ડિત ડટ્પણી માટે વ્યવસ્થાપનને, ઋણ લેનારને અને 
ફડરયાદીઓને, અને બીર્ીઆરર્ીને એક નકલ ર્ડિત જારી કરિે.   
 
(ર્ીઆરપી મ દ્દા અિવેાલ પ્રત્યેની ડટ્પણીઓ/પ્રશતભાવો 22 જાન્ય આરી 
2015 સ િીમાાં આવી જવાન ાં અપેબક્ષત છે.)  
 

17 નવેમ્પબર 2014  
(ડટ્પણીનો ર્મયગાળો 45 
કાયડકારી ડદવર્ો છે)  

6 સીઆરપીનો તનણાચયક અહવેાલ: વ્યવસ્થાપન, ઋણ લેનાર અને 
ફડરયાદીઓની ડટ્પણીઓને શવચારણા િઠેળ લીિાાં પછી, ર્ીઆરપી તેનાાં 
અિવેાલને આખરી સ્વરૂપ આપિે અને વ્યવસ્થાપન, ઋણ લેનાર અને 
ફડરયાદીઓ પ્રશતભાવો ર્ડિત આખરી અિવેાલ બૉર્ડ ર્મક્ષ રજૂ કરિે, અને 
તેમાાં ર્ામેલ િિે ર્ીઆરપી દ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવેલા આિારક કે જેમાાં 
તેમણે આ પ્રકારના પ્રશતભાવોની ર્ામે કેવી રીતે પ્રશતભાવ આ્યો િતો 
તેનો ર્ાર આપવામાાં આવ્યો િોય.   
 

10 ફેબ્ર આરી 2015 (વ્યવસ્થાપન, 
ઋણ લેનાર અને ફડરયાદીઓ 
તરફથી પ્રશતભાવો પ્રા્ત થયાના 
14 કાયડકારી ડદવર્ોની અંદર)  

7 અનપુાલન સમીક્ષા પૅનલના અહવેાલની બૉડચ દ્વારા તવર્ારણા  
 

બૉર્ડ દ્વારા ર્ીઆરપી શનણાડયક 
અિવેાલ પ્રા્ત થયાના 21 
કેલેન્ર્ર ડદવર્ોની અંદર  
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સીઆરપી તવનિંી ક્રમાકં 2013/1 – તિરાણ 2419-IND પર અનપુાલન સમીક્ષા માટેની તવનિંી: મુરંા અલ્ટ્રા મેગા પાવર 
પ્રોજેક્ટ  

અન પાલન ર્મીક્ષા માટે ર્ાંદભડની િરતોની દ્ધદ્વશતય ર્મીક્ષા 
(17 નવેમ્પબર 2014) 
સમયની રૂપરેખા 

પગલુ ં ઘટના  સમયની રૂપરેખા  
4 અનપુાલન સમીક્ષા હાર્ િરવી  

 
ફેબ્ર આરી-ર્્ટેમ્પબર 2014 

5 અનપુાલન સમીક્ષા પૅનલનો મદુ્દા અહવેાલ. ર્ીઆરપી તેનો મ દ્દા અિવેાલ 
તારણો ર્ડિત ડટ્પણી માટે વ્યવસ્થાપનને, ઋણ લેનારને અને 
ફડરયાદીઓને, અને બીર્ીઆરર્ીને એક નકલ ર્ડિત જારી કરિે.   
 
(ર્ીઆરપી મ દ્દા અિવેાલ પ્રત્યેની ડટ્પણીઓ/પ્રશતભાવો 2 ફેબ્ર આરી  2015 
સ િીમાાં આવી જવાન ાં અપેબક્ષત છે.)  
 

24 નવેમ્પબર  
(ડટ્પણીનો ર્મયગાળો 45 
કાયડકારી ડદવર્ો છે)  

6 સીઆરપીનો તનણાચયક અહવેાલ: વ્યવસ્થાપન, ઋણ લેનાર અને 
ફડરયાદીઓની ડટ્પણીઓને શવચારણા િઠેળ લીિાાં પછી, ર્ીઆરપી તેનાાં 
અિવેાલને આખરી સ્વરૂપ આપિે અને વ્યવસ્થાપન, ઋણ લેનાર અને 
ફડરયાદીઓ પ્રશતભાવો ર્ડિત આખરી અિવેાલ બૉર્ડ ર્મક્ષ રજૂ કરિે, અને 
તેમાાં ર્ામેલ િિે ર્ીઆરપી દ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવેલા આિારક કે જેમાાં 
તેમણે આ પ્રકારના પ્રશતભાવોની ર્ામે કેવી રીતે પ્રશતભાવ આ્યો િતો 
તેનો ર્ાર આપવામાાં આવ્યો િોય.   
 

20 ફેબ્ર આરી 2015 (વ્યવસ્થાપન, 
ઋણ લેનાર અને ફડરયાદીઓ 
તરફથી પ્રશતભાવો પ્રા્ત થયાના 
14 કાયડકારી ડદવર્ોની અંદર)  

7 અનપુાલન સમીક્ષા પૅનલના અહવેાલની બૉડચ દ્વારા તવર્ારણા  
 

બૉર્ડ દ્વારા ર્ીઆરપી શનણાડયક 
અિવેાલ પ્રા્ત થયાના 21 
કેલેન્ર્ર ડદવર્ોની અંદર  
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સીઆરપી તવનિંી ક્રમાકં 2013/1 – તિરાણ 2419-IND પર અનપુાલન સમીક્ષા માટેની તવનિંી: મુરંા અલ્ટ્રા મેગા પાવર 
પ્રોજેક્ટ  

અન પાલન ર્મીક્ષા માટે ર્ાંદભડની િરતોની તશૃતય ર્મીક્ષા 
(19 ફેબ્ર આરી 2015) 

સમયની રૂપરેખા 
પગલુ ં ઘટના  સમયની રૂપરેખા  

4 અનપુાલન સમીક્ષા હાર્ િરવી  
 

ફેબ્ર આરી-ર્્ટેમ્પબર 2014 

5 અનપુાલન સમીક્ષા પૅનલનો મદુ્દા અહવેાલ. ર્ીઆરપી તેનો મ દ્દા અિવેાલ 
તારણો ર્ડિત ડટ્પણી માટે વ્યવસ્થાપનને, ઋણ લેનારને અને 
ફડરયાદીઓને, અને બીર્ીઆરર્ીને એક નકલ ર્ડિત જારી કરિે.   
 
(ર્ીઆરપી મ દ્દા અિવેાલ પ્રત્યેની ડટ્પણીઓ/પ્રશતભાવો 2 ફેબ્ર આરી  2015 
સ િીમાાં આવી જવાન ાં અપેબક્ષત છે.)  
 

24 નવેમ્પબર  
(ડટ્પણીનો ર્મયગાળો 45 
કાયડકારી ડદવર્ો છે)  

6 સીઆરપીનો તનણાચયક અહવેાલ: વ્યવસ્થાપન, ઋણ લેનાર અને 
ફડરયાદીઓની ડટ્પણીઓને શવચારણા િઠેળ લીિાાં પછી, ર્ીઆરપી તેનાાં 
અિવેાલને આખરી સ્વરૂપ આપિે અને વ્યવસ્થાપન, ઋણ લેનાર અને 
ફડરયાદીઓ પ્રશતભાવો ર્ડિત આખરી અિવેાલ બૉર્ડ ર્મક્ષ રજૂ કરિે, અને 
તેમાાં ર્ામેલ િિે ર્ીઆરપી દ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવેલા આિારક કે જેમાાં 
તેમણે આ પ્રકારના પ્રશતભાવોની ર્ામે કેવી રીતે પ્રશતભાવ આ્યો િતો 
તેનો ર્ાર આપવામાાં આવ્યો િોય.   
 

9 માચડ 2015 (ર્ાંચાલક 
ઋણિારક અને ફડરયાદીઓ 
પારે્થી પ્રત્ય ત્તરો મળ્યાથી 25 
કામના ડદવર્ોની અંદર, જે છે 11 
વિારાના ડદવર્ો, ફડરયાદીઓ, 
ઋણિારકો અને ર્ાંચાલક 
(પક્ષકારો) પારે્થી મળેલી ર્ઘન 
ડટ્પણીઓ ર્ાથે કામ પાર પાર્વા 
અને પયાડ્ત શવશ્લેર્ણ માટે  

7 અનપુાલન સમીક્ષા પૅનલના અહવેાલની બૉડચ દ્વારા તવર્ારણા  
 

બૉર્ડ દ્વારા ર્ીઆરપી શનણાડયક 
અિવેાલ પ્રા્ત થયાના 21 
કેલેન્ર્ર ડદવર્ોની અંદર  
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અન પાલન ર્મીક્ષા દરશમયાન ર્ાંપકડ કરવામાાં આવેલ વ્યનક્તઓ 

 

અન પાલન ર્મીક્ષા ર્શમશત (ર્ીઆરપી)એ પ્રોજેક્ટ અંતગડત અન પાલન ર્મીક્ષા માટે શવનાંતી પર તેની તપાર્ િાથ િરવામાાં 
એશિયન ડેવલપમેંટ બેંક (એડીબી)ના અંદરના અને બિારના લોકોનો ર્ાંપકડ કયો િતો. આ યાદી ર્ાંપણૂડ નથી કારણકે જે 
લોકોએ તેમની ઓળખ ગ ્ ત રાખવાની શવનાંતી કરેલી છે તેમ વ્યનક્તઓનો આમાાં ર્માવેિ કરાયો નથી. 
 

એડીબી સ્ટાફ 

(એડીબી િરે્ક્વાટડર ખાતે ર્ીઆરપી ર્ાથે થયેલી શવશવિ બેઠકો વખતે િાજર રિલેા સ્ટાફ ર્ડિત, ઇન્ટરવ્ય ૂકરાયેલો સ્ટાફ) 

 

1. રાલ્ટ્ફ સ્ટાકડલોફ, શર્શનયર ર્લામતી શનષ્ણાત, ઇન્ન્ર્યા રેશર્રે્ન્ટ શમિન (આઇએનઆરએમ) 

2. બગડરિ મિાજન, વડરષ્ઠ પયાડવરણ અશિકારી, આઇએનઆરએમ 

3. સ જાતા ગ ્ તા, શનદેિક, ર્િ-શિરાણ કામગીરીઓની કચેરી  
4. વચૂોન્ગ ઉમ, ર્બચવ, ર્બચવ કચેરી 
5. ટોર્ રીલેન્ર્, ડર્રેક્ટર જનરલ, પ્રાઇવેટ રે્ક્ટર ઓપરેિન્ર્ ડર્પાટડ મેન્ટ (પીએર્ઓર્ી) 
6. માઇકલ બેરો, રે્્ય ટી ડર્રેક્ટર જનરલ, પીએર્ઓર્ી 
7. ટેકીયો કોઇકે, અગ્ર રોકાણ શવિેર્જ્ઞ, ઇન્રાસ્રકચર શિરાણ શવભાગ 1,  પીએર્ઓર્ી 
8. જોર્બલન મ નર્યાક, ર્લામતી શવિેર્જ્ઞ, કામગીરી ર્ાંગલન શવભાગ (પીએર્ઓર્ી), પીએર્ઓર્ી 
9. મર્ામી ત્સ જી, અગ્ર ર્લામતી શવિેર્જ્ઞ, પીએર્ઓર્ી 
10. ર્ીતાપશત ચાંદેર, શવિેર્ વડરષ્ઠ ર્લાિકાર (ઇન્રાસ્રક્ચર અને જાિરે-ખાનગી ભાગીદારી), વાઇર્-પે્રશર્રે્ન્ટ નોલેજ 

મેનેજમેન્ટ એન્ર્ ર્સ્ટેનેબલ રે્વલપમેન્ટની કચેરી, વીપીકેએમ 

11. નર્ીમ જે. અિમદ, શનદેિક, પયાડવરણ અને ર્લામતી શવભાગ (આરએર્ઇએર્), ક્ષેત્રીય અને ર્ાતત્યપણૂડ શવકાર્ 
શવભાગ (આરએર્ર્ીર્ી) 

12. શવજય જોર્ી, વડરષ્ઠ પયાડવરણ શવિેર્જ્ઞ, આરએર્ઇએર્ 

13. ભ્ર નો કરાસ્કો, શનદેિક, જાિરે વ્યવસ્થાપન, શિરાણ ક્ષેત્ર અને વેપાર શવભાગ (એર્એપીએફ), દબક્ષણ એશિયા શવભાગ 

14. ચોલ્ટ્સ  ડકમ, મ ખ્ય શિરાણ શવિેર્જ્ઞ. એર્એપીએફ 

 

ભિૂપવૂચ એડીબી રરસેટલમેન્દ્ટ કન્દ્સલ્ટ્ટન્દ્ટ 

 

જયાંથા પેરેરા 
  

સરકાર 

 

ર્ો. દીપક આ્ટે, ચીફ ઓપરેડટિંગ ઓડફર્ર 

બોમ્પબે નેચરલ ડિસ્રી ર્ોર્ાયટી 
 

ર્ો. એર્. એન. ગજભીયે, ચીફ ર્ાયન્ન્ટસ્ટ અને ર્ાયન્ન્ટસ્ટ-ઇન-ચાર્જ 

ર્ો. ર્ોશનયા સ ક મારન, શર્શનયર ર્ાયન્ન્ટસ્ટ 

નેિનલ ઇલ્ન્સ્ટટયટૂ ઓફ ઓર્નોગ્રાફી (એનઆઈઓ), મ ાંબઈ 
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ર્ો. વીરેન્ર વીર શર્િંઘ, શપ્રનન્ર્પાલ ર્ાયન્ન્ટસ્ટ અને ર્ાયન્ન્ટસ્ટ ઇન ચાર્જ 

રે્ન્રલ મડરન ફીિરીઝ ડરર્ચડ ઇલ્ન્સ્ટટયટૂ, મ ાંબઈ 

 

શ્રી લખશવન્દર શર્િંઘ, એડર્િનલ શપ્રનન્ર્પાલ ચીફ કન્ઝવેટર ઓફ ફોરેસ્ટ્ર્ (રે્ન્રલ) 
ર્ો. એ મેિરોત્રા, શર્શનયર ર્ાયન્ન્ટસ્ટ 

પયાડવરણ અને વન માંત્રાલય, ડરજનલ ઓડફર્, ભોપાલ 

 

ર્ો. ટી. પી. શર્િંઘ, ડર્રેક્ટર  
ભાસ્કરાચાયડ ઇલ્ન્સ્ટટયટૂ ઓફ સ્પેર્ એલ્્લકેર્ન્ર્ એન્ર્ જીયો-ઇન્ફોમેડટક્ર્, ગાાંિીનગર 

 

શ્રી ભરત પાઠક, ડર્રેક્ટર અને એડર્િનલ શપ્રનન્ર્પલ 

ચીફ કન્ઝવેટર ઓફ ફોરેસ્ટ 

ગીર ફાઉન્રે્િન, ગાાંિીનગર 

 

ર્ો. િાડદિક િાિ, ર્ભ્ય રે્િેટરી 
ગ જરાત પ્રદૂર્ણ શનયાંત્રણ બોર્ડ (વડ ાંમથક), ગાાંિીનગર 

 

પી. કે. તનેજા, એડર્િનલ ચીફ રે્િેટરી 
વન અને પયાડવરણ શવભાગ, ગ જરાત ર્રકાર 

 

શ્રી પી. એલ. દરબાર, મત્સ્યોદ્યોગ કશમિનર 

મત્સ્યોદ્યોગ કશમિનરની કચેરી, ગાાંિીનગર  

 

ર્ો. પી. ર્ી. મલ્ટ્લી, રે્્ય ટી ડર્રેક્ટર 

મત્સ્યોદ્યોગ કશમિનરની કચેરી, ભજૂ, કચ્છ 

 

શ્રી. કે.એ. િાિ 

ગ જરાત પ્રદૂર્ણ શનયાંત્રણ બોર્ડ- કચ્છ ક્ષેત્રીય કચેરી  
 

શ્રી બબસ્વનાથ શર્િંિા, જોઇન્ટ રે્િેટરી 
પયાડવરણ અને વન માંત્રાલય, ભારત ર્રકાર, નવી ડદલ્ટ્િી 
 

શ્રી તર ણ બજાજ, જોઇન્ટ રે્િેટરી (MI) 

નાણા માંત્રાલય, આશથિક બાબતોનો શવભાગ, નવી ડદલ્ટ્િી 
 

શ્રીમતી િેફાલી િરણ, ડર્રેક્ટર  

નાણા માંત્રાલય, આશથિક બાબતોનો શવભાગ, નવી ડદલ્ટ્િી 
 

ઋણિારક 
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શ્રી કૃષ્ણ ક માર િમાડ, એલ્ક્ઝક્ય ડટવ ડર્રેક્ટર અને ર્ીઈઓ  

કોસ્ટલ ગ જરાત પાવર બલશમટેર્ (ર્ીજીપીએલ) 

 

શ્રી િરદ બૈજલ, િરે્ – O & M 

ર્ીજીપીએલ 

 

શ્રી પ્રિાાંત કોકીલ, િરે્ – કોપોરેટ એનવાયનડમેન્ટ/કોપોરેટ ર્સ્ટેનેબબબલટી 
ર્ીજીપીએલ 

 

શ્રી ર્ોમનાથ બાસ , ચીફ ર્સ્ટેનેબબબલટી ઓડફર્ર 

ર્ીજીપીએલ 

 

શ્રી પ્રદીપ ક માર ઘોર્લ, ચીફ મેનેજર -ર્ીએર્આર 

ર્ીજીપીએલ 

 

ક્ષબનસરકારી સગંઠન 

 

શ્રીમતી રીના રીબારી, ર્ભ્ય 

ઊજાર્ મડિલા ર્ાંગઠન (મડિલાઓન ાં ર્મ દાય આિાડરત ર્ાંગઠન) 

 
 

શ્રીમતી મડરયમબેન કીર્મ મેન, ર્ભ્ય 

ઊજાર્ મડિલા ર્ાંગઠન 

 

શ્રીમતી જીલ્ટ્િવેી, ર્ભ્ય 

ઊજાર્ મડિલા ર્ાંગઠન 

 

શ્રી બબમલ કલરડર્યા, ર્ભ્ય 

ઊજાર્ મડિલા ર્ાંગઠન 

 

તવનિંી કરનારના પ્રતિતનતિ અને ફરરયાદીઓ 

 

શ્રી ભરત પટેલ (પ્રશતશનશિ) 
શ્રી િાર ન ર્ાલેમામદ કારા (ફડરયાદી) 
શ્રી ગજેન્રશર્િંિ ભીમાજી જારે્જા (ફડરયાદી) 

 

પરરયોજના અસરગ્રસ્િ લોકો (નામ અપાયા નર્ી) 
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ડ્રાફ્ટ ડરપોટડ  પર ફડરયાદીઓ પારે્થી મેળવાયેલા પ્રશતભાવો 
 
 
From: Bharat patel [bharatp1977@gmail.com] 
Sent: 02/01/2015 06:23 PM ZE5B 
To: Dingding Tang; Lalanath de Silva <lalanathds@hotmail.com>; "arna@hartmann-berlin.net" <arna@hartmann-
berlin.net> 
Cc: Gajendrasinh jadeja <gajendrasinhjadeja544@gmail.com>; Nirmal Ganguly 

શવર્ય: જવાબ: ભાિતમા ંમનુ્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવિ પ્રોજેક્ટની અનપુાલન સમીક્ષા—અનપુાલન સમીક્ષા પેનલનો રટપ્પણીઓ માટે 

અહવેાલનો મસુદ્દો 
 
પ્રશતશ્રી, 
 

રડિંગરડિંગ ટાન્ગ  

અધ્યક્ષ, અનપુાલન સમીક્ષા સશમશત  

 
 

માનનીયશ્રી રડિંગરડિંગ ટાન્ગ, 

ટાટા મનુ્રા (સીજીપીએલ) અંગે સીઆિપી અહવેાલનો મસુદ્દો આપવા બિલ આપનો ખબૂ આભાિ. 

 

અમને તે જાણીને આનિં િયો કે અમાિી ઘણી લચિંતાઓને સીઆિપી દ્વાિા પષુ્ટટ મળી છે.  

 

સત્યને બહાિ લાવવા માટે સીઆિપીએ અમાિી ફરિયાિ પિ કિેલી તપાસની અમે સિાહના કિીએ છીએ. અમને ખિુી છે કે 

અવલોકનો ઇન્ટિનેિનલ ફાઇનાન્સ કોપોિેિનના અનપુાલન પિામિટક લોકપાલ (સીએઓ)ના ઓરડટ રિપોટટ  સાિે ઘણા ખિા 
મળતા આવે છે અને આમ પ્રથિાશપત િાય છે કે, અમે વ્યક્ત કિેલી લચિંતાઓ કાયિેસિની હતી અને પ્લાન્ટ પણૂટ કક્ષાએ કાયાટસ્ન્વત 

િઇ ગયો તેમ છતા ંતે પૈકીની લગભગ તમામ લચિંતાઓ ઉકેલવાની હજુ બાકી છે જે દુભાટગ્યપણૂટ છે. 

 
જોકે, અમને અહવેાલ પિ નીચેની રટપ્પણીઓ કિવી ગમિે. 

 

1. પાન ું 28 ફકરો 67 (ii): મસુદ્દા અહવેાલનુ ંતે તાિણ કે ખાિાિમા ં1.2%ના વધાિા કે 0.3%ના ઘટાડાની િરિયાઈ જીવન પિ કોઈ 

પ્રશતકૂળ અસિ નિી, તે જાન્યઆુિીિી માચટ 2013ના સમયગાળાના શનિીક્ષણ ડેટા આધારિત છે અને આ શનિીક્ષણ અને રિપોરટિંગ 

સીજીપીએલે કયુું હતુ.ં પ્રિમ, પ્લાન્ટ અસ્થતત્વમા ંઆવ્યો તે પવેૂની પરિસ્થિશતના કોઇ ડેટા વગિ ડેટાની તલુના કેવી િીતે િઇ િકે? 

બીજુ, અમને લાગે છે કે માત્ર 3 મરહનાનો ડેટા િરિયાઈ જીવન પિ તેની અસિનુ ંતાિણ બાધંવા માટે પિુતો નિી. અને અંતે, 

સીઆિપીએ તેના અહવેાલમા ંસીજીપીએલની ગેિિીશતઓ, હકીકતોની ખામીપણૂટ પ્રથતશુત અને પરિયોજનાની નકાિાત્મક અસિો 
અંગે એડીબી અને અસિગ્રથત સમિુાયોને ગેિમાગે િોિવાનો અનેક થિાને ઉલ્લેખ કયો છે ત્યાિે સીઆિપી અસિો અંગેનુ ંતાિણ 

બાધંવા માટે સીજીપીએલ દ્વાિા આપવામા ંઆવેલા ડેટા સામે સવાલ કયાટ વગિ કેવી િીતે સમંત િઈ િકે?
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2. પાન ું 30 મેન્ગ્રોવ્ઝન ું શનકુંદન: અમે તે હકીકતિી શનિાિ િયા છીએ કે સીઆિપી ઇનટેક ચેનલને સલંગ્ન સશુવધા ગણે છે અને 

માટે તેની સાિે સકંળાયેલા ઉલ્લઘંનોની તપાસ કિવાની શવરુદ્ધમા ંશનણટય લીધો છે. જો ઇનટેક ચનેલ સલંગ્ન સશુવધા હોય તો 
આઉટફોલ ચેનલ કેમ નહીં, અને સીઆિપીએ આઉટલેટ ચેનલના શનમાટણ અને કામગીિીને લગતી સમથયાઓની તપાસ કિવાનો 
કેમ શનણટય લીધો? ઇનટેક ચેનલ પરિયોજનાનો અલભન્ન રહથસો છે. 

 

ઇનટેક ચેનલ અિાણી પરિયોજના સાિે વહેંચાયેલી છે તેવી િલીલ તે કાિણસિ ટકતી નિી કે, પયાટવિણ અને વન મતં્રાલય દ્વાિા 
પરિયોજનાને માચટ 2007મા ંઆપવામા ંઆવેલી પયાટવિણીય મજૂંિી (ઇસી) ઇનટેક અને આઉટલેટ ચેનલ બનેં માટે હતી. જો 
ઇનટેક ચેનલ માટે અિાણી પરિયોજના દ્વાિા લેવાયેલી મજૂંિી સીજીપીએલ માટે પિુતી હતી તો પયાટવિણ અને વન મતં્રાલયે તેનો 
ઉલ્લેખ કયો હતો. તેનાિી શવપરિત, ઇસી પરિયોજના માટે 130 હકે્ટિ વન્ય જમીનની જરૂરિયાતનો થપટટ ઉલ્લેખ કિે છે, જે 

મેન્ગ્રોવ્ઝ છે. તેમાિંી મોટા ભાગના મેન્ગ્રોવ્ઝ ઇનટેક ચેનલની આસપાસ છે અને કેટલાક આઉટલેટ ચેનલની આસપાસ છે. 

સીજીપીએલ ઇનટેક ચેનલનો રિરટકલ સશુવધા તિીકે ઉપયોગ કિે છે ત્યાિે તેનો તે પ્રશતભાવ કે, “પડિા અને જાળીઓ લગાવી છે કે 

કેમ તે તેમને ખબિ નિી”, અને સીઆિપી દ્વાિા તેની થવીકૃશત શવશ્વસનીયતાની બહાિ છે. 

સીએઓ અહવેાલ તેના 22 ઑગથટ 2013ના અહવેાલમા ંઇનટેક ચેનલ દ્વાિા શનયમોના ભગંનો થવીકાિ કિે છે. તેમણે ઇનટેક 

ચેનલને સલંગ્ન સશુવધા તિીકે ગણી ન હતી. 
 

માટે કોટડી બિંિના માછીમાિો પિ અસિને ધ્યાનમા ંલેવી જોઇએ અને તેમનો પાના નબંિ 17 પિ ટેબલ 2મા ંસમાવેિ કિવો 
જોઇએ. અન્યિા, ડ્રાફ્ટમા ંનોંધવામા ંઆવ્યુ ંછે તેમ, એસઇઆઇએના તે કહ્યા બાિ કે, “પરિયોજના શવથતાિની સામેના તટીય 

પાણીમા ંકોઇ થિાશનક માછીમાિી પ્રવશૃિ િતી નિી” આ તેમના અસ્થતત્વની ઉપેક્ષાનો વધ ુએક બનાવ હિે. 

 

ડ્રાફ્ટ રિપોટટના પાના 15 પિ તમે કહો છો કે, “આિએમઇઆઇએ (2007) કે એમઇઆઇએ (2009) બનેંમાિંી એકેયના અવલોકનોની 
માછીમાિોને જાણ કિાઈ ન હતી, આ લોકોને આ અવલોકનો પિ તેમના પ્રશતભાવ આપવાની તક મળી ન હતી, જે કિાચ 

પરિયોજનાની રડઝાઇન પિ પ્રભાવ પાડી િકી હોત” વધમુા,ં પાના 26 પિ તમે કહો છો કે, “આિએમઇઆઇએ અને 

એમઇઆઇએની સમીક્ષા કિનાિ ફરિયાિીઓ અને શનટણાતો દ્વાિા બે િરિયાઈ અસિ આકલનના શવશ્લેષણની ગણુવિા અંગે લચિંતા 
વ્યક્ત કિાઈ છે.” તેમ છતા,ં સીઆિપી મેન્ગ્રોવ્ઝ અંગે તેના તાિણ માટે આિએમઇઆઇએના અવલોકનોને આધાિ બનાવી િહી છે 

જયા ંકહવેાયુ ંછે કે, “એકંિિ આકલન સચૂવે છે કે, ડેવલપમેન્ટ માટે પ્રથતાશવત સાઇટ મોટે ભાગે સપુ્રાલલટોિલ અને મેન્ગ્રોવ્ઝ 

વગિના ખાિા કાઠંાની શે્રણીમા ંઆવે છે.” જોકે, ઇનટેક અને રડસચાર્જ ચેનલ માટે પ્રથતાશવત શવથતાિ મોનોથપેસીસ (અવેકેશનયા 
મરિના)ના છૂટા છવાયા મેન્ગ્રોવ્ઝ ((વનથપશત ગીચતા 0-4/100m2 સિેિાિ 1વનથપશત/100 m2 stunted (<0.6m)) ધિાવે છે.” 

(પાનુ ં31). 

 

અમે ઇનટેક ચેનલની અસિ ધ્યાનમા ંલેવા અને તેને તમાિી અનપુાલન સમીક્ષામાિંી બાકાત ન કિવા શવનતંી કિીએ છીએ. 

 

3. પાન ું 32 હાશનન ું આકલન: અમને આશ્ચયટ િાય છે કે ક્યો ડેટા િિાટવે છે કે માછલી પકડાવવામા ંઘટાડો િયો નિી. તમે કૃપા કિીને 

તે અંગેનો ઉલ્લેખ આપિો?
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અમને આશ્રયટ િઇ િહ્ુ ંતુ ંકે તમે જયાિે સાઇટની મલુાકાત લીધી હતી ત્યાિે સીઆિપીની ટીમે માછીમાિો પાસેિી શુ ંઆ સાભંળયુ ં
હતુ ંકે કેમ? દુભાટગ્યવિ અમાિી બાબતે આ સાચુ ંનિી. છેલ્લા વષોમા ંઅમાિા માછલી પકડાવવામા ંજોિિાિ ઘટાડો િયો છે અને 

ચાલ ુવષે તે એકિમ ખિાબ છે. પરિયોજના રડઝાઇન કે કાયાટસ્ન્વત િઇ તે પહલેા સીજીપીએલ અિવા એડીબીએ સીજીપીએલ 

પ્લાન્ટ દ્વાિા સભંશવત િીતે અસિ િનાિ શવથતાિોમા ંઆધાિિેખીય સિવે કિવામા ંશનટફળ િહ્યા હતા માટે અમાિી શવરુદ્ધમા ં
અવલોકન ના કિી િકાય અને તે હકીકતનો અમાિા પિ ગભંીિ અસિ અંગે નકાિાત્મક પ્રશતભાવ તિીકે ઉપયોગ ના કિી િકાય. 

 
 

સીએઓ અને થવતતં્ર સત્ય િોધક ટીમ અહવેાલ માછલી પકડાવવામા ંઘટાડાનો થપટટપણે ઉલ્લેખ કિે છે. 

 

જો તમે કહો છો કે વોટિ રડસચાર્જમા ંઊંચા તાપમાનિી માછીમાિોને હાશન િઇ છે (પાનુ ં50), ત્યા ંતમે માછલી પકડાવવામા ંઘટાડા 
માટે નહીં તો અન્ય કઇ હાશનનો ઉલ્લેખ કિી િહ્યા ંછો. 
 

તમે ઉલ્લેખ કયો છે કે, “આઉટફોલ ચેનલના શવથતાિમા ંપગરડયા માછીમાિો પિ ચોક્કસ અસિ નક્કી કિી િકાઈ નિી...” હકીકત 

તે છે કે, ઇન્ટિ-ટાઇડલ ઝોનને નકુસાન િવાિી હવે આઉટફોલ ચનેલ નજીક પગરડયા માછીમાિી લગભગ િતી જ નિી અને તેને 

લગભગ 100 % અસિ ગણાવી જોઇતી હતી.  
 

4. અહવેાલનો મસુદ્દો એવો સવાલ કિવામા ંશનટફળ િહ્યો છે કે, જયાિે સીજીપીએલની નજીકમા ંપાવિ પ્લાન્ટ્સની અસિ ભગૂભટ 
જળ, બાગાયતી ખેતી, આિોગ્ય, અગિો અને અન્ય વથતઓુ પિ િઇ િકતી હોય તો કેમ માત્ર એિ-િેડની સચંયી અસિનો અભ્યાસ 

હાિ ધિવામા ંઆવ્યો હતો (પાનુ ં46)  

 

5. તમે પાના 45મા ંતે હકીકતનો સાચી િીતે ઉલ્લેખ કયો હતો કે, સીજીપીએલ દ્વાિા શનયકુ્ત કિાયેલા નવા પયાટવિણીય 

પિામિટકાિ (સીઇજી ટેથટ હાઉસ) દ્વાિા હવાની ગણુવિા અંગે અગાઉના મોશનટરિિંગ પરિણામો કિતા નોંધપાત્ર વધ ુસાિી સ્થિશત િજૂ 

કિાયુ ંહતુ ંતે હકીકત એક મોટી સમથયા તિફ ધ્યાન િોિે છે કે, એડીબી પાસે અસિોનુ ંથવતતં્ર મોશનટરિિંગ નિી અને પ્રોજેક્ટ 

એક્ક્ઝક્યટુિ સીજીપીએલ, કે જેનો એકમાત્ર ઉદે્દિ તે સશુનશશ્ચત કિવાનો છે કે પરિયોજના ચાલ ેઅને મહિમ નફો કિે, તે જે ડેટા 
તિીકે આપે તેને તેની ફેસવેલ્ય ૂએ લેવાયો છે. તેમા ંહવા ગણુવિા, આિોગ્ય, માછલી પકડાવવાનો િિ, ખાિાિ અિવા તેના જેવી 
અન્ય સમથયાનો સમાવેિ િાય છે. સીઆિપી કેટલીક બાબતોમા ંસીજીપીએલના અહવેાલને આધાિે તાિણ આપે છે જે 

અશનચ્છનીય છે. 

 

એડીબી પાસે પરિયોજના અસિગ્રથત લોકો સાિે પિામિટ કિવાની થવતતં્ર મોશનટરિિંગ શમકેશનઝમ નિી ત્યાિે આવી અનપુાલન 

સમીક્ષા માત્ર ઉપિ છલ્લો જ અલભપ્રાય આપી િકે છે જયાિે શનયમ ભગંના મોટા ભાગનુ ંકોઇ િથતાવેજીકિણ િતુ ંનિી અને તેની 
નોંધ લેવાતી નિી.
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6. પાન ું 47 ભગૂર્ષ જળ પર અિર: ડ્રાફ્ટ રિપોટટ  કહ ેછે કે, પયાટવિણ અને વન મતં્રાલય મજૂંિી ઉલ્લેખ કિે છે કે, બાધંકામ માટે 

કોઇ પણ ભગૂભટજળનો ઉપયોગ કિી િકાિે નહીં અને સીજીપીએલ િલીલ કિે છે કે, તેઓ આ િિતનુ ંચથુતપણે પાલન કિે છે. તે 

િેખાવમા ંએટલુ ંનાિાન અને સાભંળવામા ંહાથયાથપિ લાગે છે કે, સીજીપીએલ કહ ેછે કે, પોતાના કૂવામાિંી ભગૂભટજળ ખેંચી િકે 

છે તેવા ખેડૂતોએ જો કન્થટ્રક્િન સાઇટ પિ મજૂિોને પીવાનુ ંપાણી પહોંચાડ્ુ ંહોય તો તેની તેમને ખબિ નિી અને તે તેમની 
મજૂંિી વગિ િયુ ંછે. 

 

હકીકત તે છે કે, રડસેલલનેિન પ્લાન્ટ 2011મા ંસરિય િયો. પ્લાન્ટ સાઇટ પિ બાધંકામ 2008મા ંિરૂ િયુ.ં જો બાધંકામ માટે માત્ર 

રડસેલલનેટેડ પાણીનો ઉપયોગ કિવાનો હોય અને જો બાધંકામ રડસેલલનેિન પ્લાન્ટ િરૂ િયો તેના 3 વષટ પહલેા િરૂ િયુ ંહતુ ંતો 
થવાભાશવક સવાલ છે કે બાધંકામના ઉદે્દિ માટે પાણી આવ્યુ ંક્યાિંી? ડ્રાફ્ટ રિપોટટ  આ સવાલ કિવામા ંશનટફળ િહ્યો છે જે થિાશપત 

કિી િક્યો હોત કે સીજીપીએલે બાધંકામ માટે ભગૂભટ જળનો જ ઉપયોગ કયો હતો. 
 

7. ડ્રાફ્ટ રિપોટટમા ંઅવલોકનો એડીબી થટાફની જવાબિાિી અંગે સવાલ કિે છે જેમણે કેટલાક રકથસાઓમા ંિથતાવેજોની સમીક્ષા 
કિી ન હતી, મજૂંિી પ્રરિયા િિશમયાન બોડટને ગેિમાગે િોયુું હતુ ંઅને મોટા ભાગના રકથસાઓમા ંનીશતઓનુ ંપાલન કિાવવા માટે 

કંપની પિ પ્રભાવ પાડવામા ંઅને સધુાિાત્મક પગલા ભિવામા ંતેમની ફિજમા ંશનટફળ િહ્યા હતા. શુ ંઆ વધ ુએક બનાવ હિે કે 

જયા ંશનયમ ભગંોનો ઉલ્લેખ કિાયો છે છતા ંકોઇને જવાબિાિ ઠેિવવામા ંઆવ્યા નિી? 

 

8. ડ્રાફ્ટ રિપોટટ  ઘણી જગ્યાએ કહ ેછે કે હવે તક જતી િહી છે, અિવા હવે શનટફળતા સધુાિી િકાય તેમ નિી, અિવા માછીમાિોની 
િજૂઆતો સાભંળવી જોઇતી હતી. હવે શુ?ં પરિયોજનાની માત્ર એક પોથટ ફેક્ટો સમીક્ષા? કે પછી સીઆિપી, કંપની અહવેાલમા ં
િિાટવેલા તમામ શનયમ ભગંો પિ કામ ના કિે, તમામ અભ્યાસો પણૂટ ના િાય અને િમન આયોજનો તૈયાિ ના િાય ત્યા ંસધુી 
સીજીપીએલનુ ંશધિાણ િિ કિવાની ભલામણ કિીને અિવા આવા કોઇ પણ આકિા પગલાની ભલામણ કિીને અસિગ્રથત 

સમિુાયોના અશધકાિોની તિફેણ કિી િકે છે? કંપનીને િોડી સીએસઆિ પ્રવશૃિઓનો ઉલ્લેખ કિીને આ અહવેાલના 
અવલોકનોમાિંી છૂટવાની પિવાનગી આપવી જોઇએ નહીં. 

 

9. અમે સીઆિપીને શવનતંી કિીએ છીએ કે જયા ંસધુી એડીબી નીશતઓના અનપુાલન અંગે સપંણૂટ સતંોષ ના િાય ત્યા ંસધુી 
મોશનટરિિંગ ચાલ ુિાખવામા ંઆવે.  

 

ઉપિોક્ત રટપ્પણીઓનો સમાવેિ કિાયેલા અંશતમ અહવેાલની આિા સાિે, 

 

આપનો આભાિ. 
આપના શવશ્વાસ,ુ 
 
ભિત પટેલ 

ગજેન્રશસિંહ જાડેજા  

હારુન સાલેમામિ કિા
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જવાબદેડિતા શમકેશનઝમ નીશત 2012ના પડરશિષ્ટ 9ના, ફકરા. 3 (vi) અન ર્રણમાાં અિવેાલના મ ર્દ્દા પર ઋણિારકના 
પ્રત્ય ત્તરો (પાનાાં 81થી 103) દૂર કરાયા છે.
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મ ર્દ્દાના અિવેાલ પર એડીબી મેનેજમેન્ટમાાંનો જવાબ 

 

1. અન પાલન ર્મીક્ષા ર્શમશત (“ર્ીઆરપી”)એ ભારતમાાં મ ન્રા અલ્ટ્રા મેગા પાવર પ્રોજેક્ટ (લોન નાંબર 2419) 
(“પ્રોજેક્ટ”)પર 24 નવેમ્પબર, 2014ના તેના મ ર્દ્દાના અિવેાલ પર ડટ્પણીઓની શવનાંતી કરી છે.  
 

2. જવાબદેડિતા ર્ાંચાલતન નીશત 2012 (“એએમ નીતિ”)ના ફકરા 185ને આશિન રિીને, મેનેજમેન્ટે મ ર્દ્દા 
અિવેાલ પર ડટ્પણીઓ પ્રદાન કરી છે, જે િરાવે છે (i) આ નોંિ, જે મ ર્દ્દા અિવેાલમાાં ર્ીઆરપીના તારણો પર 
મેનેજમેન્ટનો જવાબ ર્ાંબક્ષ્તમાાં િરાવે છે;(ii)પડરશિષ્ટ 1, જે ર્ીઆરપીના અવલોકનો અને તારણો પર વિારે શવસ્તતૃ 
જવાબ સ યોજજત કરે છે.  

 

3. મેનેજમેન્ટ સ્વીકારે છે કેએડીબીએ ર્ાંબ ાંશિત પક્ષકારો ર્ાથે મર્લતના ર્ાંબ ાંિમાાં તેની નીશતઓન ાં પાલન કરવા 
વિારે કામગીરી કરવી જોઈતી િતી, જેમાાં ર્ાંભશવત અર્રગ્રસ્ત વ્યનક્તઓ તરીકે પગડર્યાના માછીમારોની ઓળખ 
ર્ામેલ છે.1 તે એ વાત ર્ાથે પણ ર્ાંમત છે કે ર્મરી એન્વાયડમેન્ટલ ઇમ્પપેક્ટ એરે્સ્ર્મેન્ટ (“એર્ઈઆઈએ”)કૂબલિંગ 
વોટરના શનકાલ માટે ભારતીય (પોલ્ટ્ય િન પ્રીવેન્િન એન્ર્ એબેટમેન્ટ િને્ર્બ ક2 [“પીપીએએચ”]ને બદલે)માપદાંર્ 
સ્વીકારવા પ્રોજેક્ટ માટે વાજબીપણ ાં નોંિાવવ ાં જોઈત  ાં િત  ાં. જોકે અમે ભાર મકૂીએ છીએ કે ચચાડશવચારણા િાથ િરવા 
અને પગડર્યા માછીમારો પર કોઈ પણ અર્ર િમાવવા યોગ્ય કામગીરી ચાલ  છે અને ર્ડિયપણે ચાલ  રાખવામાાં 
આવી છે. અમે માછીમારો ર્ાથે ચચાડશવચારણા અને તેમની ઓળખના ર્ાંબ ાંિમાાં ર્ીઆરપીના ઘણા તારણો અને 
અવલોકનો ર્ાથે અર્ાંમત છીએ, જે નીચે મ જબ અને પડરશિષ્ટ 1માાં છે. મેનેજમેન્ટ આ પ્રકારના તારણો અને 
અવલોકનો પર પ નશવિચારણા કરવા અને તેના મ ર્દ્દાના અિવેાલના પ્રસ્ત  ત ફકરાઓને યોગ્ય રીતે સ િારવા 
ર્ીઆરપીને શવનાંતી કરે છે. 

 
 

4. મેનેજમેન્ટ મ ર્દ્દાના ડરપોટડમાાં માછીમારીના ક્ષેત્રો સ િી પિોંચના શનયાંત્રણો અને આર્પાર્ િવાની ગ ણવત્તાના 
ર્ાથે ર્ાંબ ાંશિત ર્ીઆરપીના તારણો ર્ાથે અર્ાંમત છે. અમારી ડટ્પણીઓ નીચે મ જબ અને પડરશિષ્ટ 1માાં છે. 
મેનેજમેન્ટ ર્ીઆરપીને તેના તારણો અને અવલોકનો પર પ નશવિચાર કરવા તેમજ તેના મ ર્દ્દાના અિવેાલમાાં પ્રસ્ત  ત 
ફકરાઓને યોગ્ય રીતે સ િારવા શવનાંતી કરે છે.  
 

5. મેનેજમેન્ટ સ્વીકારે છે કે ર્ીઆરપીને કોલર્ી અને રાખના પ્રદૂર્ણ, ભગૂભડજળની અર્રો અને શ્રશમકોની 
ર્મસ્યા અને માનવીય તણાવના ર્ાંબ ાંિમાાં તેની નીશતઓ અને પ્રડિયાઓ એડીબી પતૂડતાને અનરૂપ મળી આવી છે. 
મેનેજમેન્ટ આ તારણો પર કોઈ ડટ્પણી િરાવત ાં નથી, શર્વાય કે ર્ીઆરપીન ાં એ બાબતે ધ્યાન દોરવા કે કોલર્ી અને 

                                                
1 પગડર્યા માછીમારો એવા માછીમારો છે જેઓ આંતરભરતી ઝોનમાાં જાળીનો ઉપયોગ કરીને માછલીઓ પકરે્ છે. 
2 શવશ્વ બેન્ક. 1998. “પ્રદૂર્ણ શનવારણ અને શનયાંત્રણ પ નસ્તકા1998”.વોશિિંગ્ટન, ર્ીર્ી. 
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રાખના ર્ાંબ ાંિમાાં અનેક તારણો પડરશિષ્ટ 1માાં નોંધ્યા છે.3 મેનેજમેન્ટ ર્ીઆરપીને તેના તારણો અને અવલોકનો પર 
પ નશવિચાર કરવા તેમજ તેના મ ર્દ્દાના અિવેાલમાાં પ્રસ્ત  ત ફકરાઓને યોગ્ય રીતે સ િારવા શવનાંતી કરે છે. 

 

6. એએમ નીશતના ફકરા 186 િઠેળ, ર્ીઆરપીએ એ બાબત શનિાડડરત કરવાની જરૂર છે કે, દરેક તારણની 
પતૂડતાના ર્ાંબ ાંિમાાં, કશથત સ્વરૂપે પ્રત્યક્ષ અને ભૌશતક ન કર્ાન થાય છે કે કેમ અને જો િા (અને જો િા િોય તો જ), 
એડીબીની અપતૂડતા આ પ્રકારના પ્રત્યક્ષ અને ચીજવસ્ત  ઓના ન કર્ાન માટે કારણભતૂ છે કે કેમ. 

 

7. મેનેજમેન્ટ તેની બચિંતાઓ રજૂ કરવાની આ તક ઝર્પી લેવા ઇચ્છિેઃ પ્રથમ, ‘ન કર્ાન’અને ભશવષ્યમાાં 
‘ર્ાંભશવત’ ન કર્ાન (પ્રત્યક્ષ અને ભૌશતકન કર્ાનની િાજરીને બદલે)ના ર્ીઆરપીના ઘણા તારણોના ર્ાંબ ાંિમાાં; અને બે, 
એડીબીની અપતૂડતાના ર્ાંબ ાંિમાાં ર્ીઆરપીના તમામ તારણોની કાયદેર્રતાના ર્ાંબ ાંિમાાં, જેમાાં ર્ીઆરપીએ પ્રત્યક્ષ 
અને ભૌશતક ન કર્ાનના કોઈ તારણો રજૂ કયાડ નથી.  

 
 

A. પયાચપ્િ મારહિી જાહરે કરવાની અને ર્ર્ાચતવર્ારણા હાર્ િરવાની તનષ્ફળિા 
 

8. મેનેજમેન્ટ સ્વીકારે છે કે 2007માાં એકથી વિારે વખત ચચાડશવચારણા થઈ િોવા છતાાં, એડીબીપયાડવરણ 
અર્ર આકારણીને (“ઇઆઇએ”) અંશતમ ઓપ આપતા અગાઉ અને તેના પડરણામે આઉટફ્લો ચેનલના શનમાડણ અને 
કામગીરીની ર્ાંભશવત અર્રોના ર્ાંબ ાંિમાાં એમ બાંને અગાઉ માછીમારના ર્ાથે ચચાડશવચારણા કરવાની જરૂર િતી. 
મેનેજમેન્ટ વધ માાં સ્વીકારે છે કે જે ચચાડશવચારણા થઈ તેન ાં દસ્તાવેજીકરણ, (a) ચચાડશવચારણા દરશમયાન ઉઠાવવામાાં 
આવેલા મ દ્દા અને (b) શવશવિ ઇઆઇએના તારણોના ખ લાર્ાન ાં રેકોડર્િંગ વધ  ર્ારી રીતે થઈ િક્ય ાં િોત.  

 

9. મેનેજમેન્ટ ર્ીઆરપીના એ શનવેદન ર્ાથે ર્ાંમત નથી કે, “આ શવસ્તારના માછીમારોને પ્રોજેક્ટથી અર્રગ્રસ્ત 
લોકો તરીકે ધ્યાનમાાં લેવાયા નથી, એટલે તેમની ર્ાથે પરૂતી ચચાડશવચારણા થઈ નથી, ર્ાંભશવત અર્રોને 
ઓળખવામાાં આવી નથી, મળૂભતૂ રે્ટા મેળવવામાાં આવ્યા નથી અને કોઈ શનરીક્ષણ વ્યવસ્થા સ્થાશપત કરવામાાં આવી 
નથી, જે આકારણીની અર્રો, ખાર્ કરીને માછલી પકર્વાના શવસ્તારમાાં ઘટાર્ાની ર્ાંભાવના છે..”4 અમે નોંિીએ છીએ 
કે: 

 

(i) માછીમારોને(વ્યાપક જૂથ તરીકે) પ્રસ્ત  ત ડિતિારકો તરીકે ઓળખવામાાં આવ્યા િતા અને માછીમારીના 
મેદાનો મેળવવાના ર્ાંબ ાંિમાાં તેમની ર્ાથે પરૂતી ચચાડ થઈ િતી.5 જોકે દડરયાઈ ઇઆઇએમાાં પગડર્યા 

                                                
3 ખાર્ કરીને મ ર્દ્દા અિવેાલનો ફકરો 98 નોંિે છે કે એડીબીને ઋણિારકના ધળૂ ઓછી કરવાના પગલાાં અપરૂતાાં જણાયા િતા. મેનેજમેન્ટને 
નોંિતા આનાંદ થાય છે કે એડીબી દ્વારા જરૂરી તમામ મ દ્દાઓન ાં પાલન ઋણિારક દ્વારા થય ાં છે અને ર્ાંતોર્કારક રીતે તેને ર્ાંબોિવામાાં આવ્યા છે. 

4 મ ર્દ્દા ડરપોટડના ફકરા 133ને જ ઓ. 

5 એડીબી (એડીબીની બબનસ્વૈલ્ચ્છક પ નવડર્ન નીશત િઠેળ) ઇનટેક ચેનલના મળૂ સ્થળ દ્વારા અર્રગ્રસ્ત તરીકે જૂનાાં કોટી બાંદર પર સ્થળાાંતડરત 
માછીમાર ર્મ દાય તરીકે સ્વીકારે છે. શનવારણાત્મક પગલાાં ર્ૂાંકી પ નવડર્ન યોજનામાાં લેવાયા િતા જેથી શનયાંશત્રત પિોંચના કારણે આ પ્રકારના 
માછીમારોની આજીશવકાને અર્ર ન થાય. એડીબીસકૂાાં માછીમારી શવસ્તારોની (જે માછીમારીના મેદાનો પ્રદાન કરે છે) શનયાંત્રણ પિોંચના ર્ાંબાંિમાાં 
અર્રગ્રસ્ત વ્યનક્તઓ તરીકે માછીમારોને સ્વીકારે છે અને તેમના પર અને તેમના પર ઓળખાયેલી અર્રો માટે શનવારણાત્મક પગલાાંનો અમલ 
થિે તેવ ાં સ શનશિત કરવામાાં આવે છે. 
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માછીમારોના નાના જૂથની ઓળખ કરાઈ નિોતી, જેઓ આઉટફ્લો ચેનલના શનમાડણ અને તેની કામગીરી 
દ્વારા અર્રગ્રસ્ત િોઈ િકે છે.  

 

(ii) માછીમારો માટે ર્ાંભશવત અર્રોને દડરયાઈ ઇઆઇએમાાં ઓળખવામાાં આવી િતી. શનમાડણના તબક્કા (િોર્ી 
અને પગડર્યાના માછીમારો માટે) અને કામગીરીના તબક્કા (ફક્ત િોર્ીઓ અને પગડર્યાના માછીમારો માટે) 
દરશમયાન અર્રોને ઓળખવામાાં આવી િતી. જોકે દડરયાઈ ઇઆઇએમાાં કામગીરીના તબક્કા દરશમયાન 
પગડર્યાના માછીમારો માટે ર્ાંભશવત અર્રોને ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવી નિોતી.  

 

(iii) મત્સ્ય ઉત્પાદન પર બેઝલાઇન રે્ટા અને અન્ય પ્રસ્ત  ત જૈશવક ર્ાંકેતો િક્ય છે કે િોર્ી િરાવતા માછીમારોએ 
એકત્ર કરેલી માછલીઓ ર્ાથે ર્ાંબ ાંશિત િતા અને દડરયાઈ ઇઆઇએમાાં દસ્તાવેજીકરણ થય ાં િત  ાં.6 શનરીક્ષણના 
અભ્યાર્ો7 ર્ાથે એ રે્ટાનો ઉપયોગ િવે શનમાડણ પછીની અર્રોની આકારણી કરવા થઈ રહ્ો છે. જોકે 
દડરયાઈ ઇઆઇએમાાં પગડર્યા માછીમારો માટે માછલી પકર્વાના શવસ્તાર પર બેઝલાઇન રે્ટા ર્ામેલ 
નિોતો.  

 

10. ર્ીઆરપીન ાં તારણ છે કે “અપયાડ્ત ચચાડશવચારણા અને માછીમારોની પ્રોજેક્ટ અર્રગ્રસ્ત લોકો તરીકે 
ઓળખ કરવામાાં શનષ્ફળતાને કારણે પ્રત્યક્ષ અને ભૌશતક િાશન પિોંચી છે”8 જોકે,ર્ીઆરપીએ પ્રત્યક્ષ અને ભૌશતક 
ન કર્ાન શ ાં છે તેની ઓળખ કરી નથી.9 મેનેજમેન્ટે પ્રત્યક્ષ અને ભૌશતક ન કર્ાનના ર્ાંબ ાંિમાાં ર્ીઆરપીને તેના તારણો 
રદ કરવાની કે તેના પર સ્પષ્ટતા કરવાની શવનાંતી કરી છે. 

 

11. મેનેજમેન્ટ ર્ાંમત છે કે આઉટફ્લો ચેનલના શનમાડણ અને કામગીરીથી પગડર્યા માછીમારોની આજીશવકાને 
ન કર્ાન થય ાં છે તેવા પયાડ્ત પ રાવા છે.10 જોકે મેનેજમેન્ટ ર્ીઆરપીન ાં ધ્યાન એડીબીદ્વારા લેવાયેલી ર્ડિય નસ્થશત 
પર દોરે છે જેના િઠેળ પગડર્યા માછીમારો માટે આજીશવકાના ર્િાય ર્ડિતના રાિતકારી પગલાાં લેવાન ાં ઋણલેનાર 
માટે જરૂરી બને છે. ઓક્ટોબર, 2013થી એડીબીઋણ લેનાર ર્ાથે ત્રગર્ીબાંદર પર પગડર્યાના માછીમારો માટે 
આજીશવકા પ નઃસ્થાપના કાયડિમની ચચાડ કરે છે; અને એડીબીએ આ પ્રકારના કાયડિમમાાં અનેક પિલેો ર્ામેલ કરવાન ાં 
ઋણલેનાર માટે જરૂરી બનાવ્ય ાં છે, જેમાાં પગડર્યાઓને પ્રાયોબગક એક્વાકલ્ટ્ચર; ટકાઉ એક્વાકલ્ટ્ચર કાયડિમ 
શવકર્ાવવામાાં ર્િાય કરવા ટેકશનકલ ર્િાય મેળવવી; માછીમારીના ર્ાિનો પગડર્યાઓને પરૂાાં પાર્વા; અને તેમના 

                                                
6 માછીમારી પર ર્ાંભશવત અર્રની આકારણી માટે દડરયાઈ જૈશવક ઉત્પાદકતા પર આિારભતૂ ર્ેટા ઝર્પી દડરયાઈ પયાડવરણીય અર્ર આકારણી 

(“આરએમઈઆઈએ”) (જ ઓ શવભાગ 4) મ ન્રા માટે િોર્ીના ર્ાંબાંિમાાં માછલી પકર્વાની ઉપજ પર ઉપલબ્િ લાાંબા ગાળાના રે્ટા 
આરએમઇઆઇએના પાના 56 પર છે, જયારે ટેબલ 4.5.34 જાન્ય આરી 2006માાં માછલી પકર્વાની ઉપરજ પર માડિતી પ્રદાન કરે છે. ર્ૂાંકમાાં 
આરએમઇઆઇએ પ્રોજક્ટ ર્ાઇટ પર અને તેની આર્ાપર્ વ્યાવર્ાશયક િોરણે માછલી પકર્વાની ઉપજ કે ઉત્પાદકતા તેમજ પ્રદેિમાાં 
વ્યાવર્ાશયક િોરણે માછમારીની કામગીરી પર શવસ્તતૃ માડિતી પ્રદાન કરે છે. આ માડિતી પ્રોજેક્ટ ક્ષેત્રમાાં રિતેા માછીમારોની માછલી પકર્વાની 
ઉત્પાદકતા ર્ાથે ર્ીિી ર્ાંબાંશિત છે. 

7 ઋણિારકે અનેક અભ્યાર્ો િાથ િયાડ છે, જેમાાં નેિનલ ઇલ્ન્સ્ટટયટૂ ઓફ ઓર્નોગ્રાફી દ્વારા શવસ્તતૃ મોરે્લ વેબલરે્િન અભ્યાર્ ર્ામેલ છે. 
8 મ ર્દ્દા અિવેાલનો ફકરો 52 જ ઓ. 
9 ર્ીઆરપી પડરશિષ્ટ 1ના ફકરા 4માાં ર્ાંબોિવામાાં આવેલા બબનપતૂડતાના ર્ાંબાંિમાાં તેના મ ર્દ્દાના અિવેાલમાાં કેટલાાંક ચોક્કર્ તારણો ટાાંકે છે. 
10 ઓક્ટોબર, 2013માાં એડીબીની કામગીરી નોંિે છે કે પ્રોજેક્ટની ર્ામે દડરયાડકનારામાાં પગડર્યા માછીમાર ર્મ દાય દરરોજ 10થી 20 ડકલોગ્રામ 
માછલીઓ પકર્તો િતો, પણ િવે તેમને દરરોજ ફક્ત 4થી 8 ડકલોગ્રામ માછલી જ મળે છે. 
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બાળકોને િૈક્ષબણક ર્િાય પરૂી પાર્વી વગેરે બાબતો ર્ામેલ છે.11 મેનેજમેન્ટ સ્વીકારે છે કે જો પગડર્યા માછીમારોને 
પરૂતી ર્ાંખ્યામાાં ઓળખવામાાં આવ્યા િોત અને પ્રાથશમક તબક્કામાાં તેમની ર્ાથે ચચાડ કરી િોત, તો િરૂઆતમાાં જ 
તેમને યોગ્ય આજીશવકા ર્િાય પરૂી પાર્ી િકાઈ િોત. જોકે ઉપર જણાવ્યા મ જબ, સ િારાત્મક પગલાાં એડીબીએ 
આવશ્યક કયાડ છે અને ઋણલેનાર પક્ષે લેવાના છે.  

 

12. મેનેજમેન્ટ ર્ીઆરપીના એ તારણ ર્ાથે અર્ાંમત છે કે બબનઅન પાલન િોર્ી િરાવતા માછીમારોને પ્રત્યક્ષ 
અને ચીજવસ્ત  ઓન ાં ન  કર્ાન તરફ દોરી ગઈ છે. દડરયાઈ ઇઆઇએ એ મતને ર્મથડન આપે છે કે િોર્ી િરાવતા 
માછીમારોને આઉટફ્લો ચેનલના શનમાડણ કે કામગીરીથી મોટાપાયે ન કર્ાન થય ાં નથી.12 િકીકતમાાં મેનેજમેન્ટ શવચારે 
છે કે િોર્ી િરાવતા માછીમારોને અનેક આજીશવકા ર્િાય કાયડિમો અને ઋણલેનાર દ્વારા પ્રદાન કરવામાાં આવેલા અન્ય 
ફાયદાના પડરણામે પ્રોજેક્ટથી લાભ થયો છે.13 અમારા મતને પ્રોજેક્ટની નજીક બાંદરમાાં14 િોર્ી િરાવતા માછીમારોએ 
મોટી ર્ાંખ્યામાાં ર્મથડન આ્ય ાં છે.15 

 

B. માછીમારોની આજીશવકાને ન કિાન 

 

1. આઉટફોલ રે્નલમારં્ી છોડવામા ંઆવિા પાણીમાંર્ી ર્મચલપ્રદૂષણ 

 

13. એડીબીપ્રોજેક્ટ્ર્ માટે યોગ્ય પયાડવરણીય માપદાંર્ો શનિાડડરત કરાયા, ત્યારે એડીબી માટેપીપીએએચમાાં નક્કી 
કરાયેલાઉત્ર્ર્જનના િારાિોરણો અથવા ઋણલેનાર પક્ષના ઇઆઇએમાાં ભલામણ કરાયેલા વૈકલ્લ્ટ્પક િારાિોરણોમાાંથી 
કોઈ એકન ાં અન ર્રણ કરવાન ાં જરૂરી િત  ાં., જે ર્ાંજોગોમાાં આ પ્રોજેક્ટ માટે પર્ાંદ કરાયેલા માપદાંર્ો માટેની યથાથડતા 
પરૂી પાર્વી ઇઆઇએ માટે જરૂરી બને છે.16 એડીબીની પયાડવરણ ર્ાંબ ાંશિત નીશતનો ફકરા 62 નોંિે છે કે આ 
લવબચકતા રાષ્રીય કાયદા અને સ્થાશનક નસ્થશતર્ાંજોગોમાાં પ્રશતબબિંબબત કરવાની જરૂર છે.  

 

14. આ કેર્માાં (એડીબીની પયાડવરણ ર્ાંબ ાંશિત નીશત દ્વારા પ્રદાન કરવામાાં આવેલી લવબચકતા ર્ાથે ર્ાતત્યતા 
જાળવીને) એડીબીએ થમડલ પાણીના શનકાલ માટે ભારતીય માપદાંર્ો સ્વીકારવાની ઋણલેનાર પક્ષને માંજૂરી આપી 
િતી. ભારતીય માપદાંર્ િઠેળ મેળવનાર બોર્ીની આર્પાર્ 7°રે્થી વધ  તાપમાન િરાવતા પ્રદૂશર્ત ઠાંર્ા પાણીનો 
શનકાલ કરવાની માંજૂરી અપાઈ છે. મેનેજમેન્ટ શવચારે છે કે આ શનણડય નીચેના ફકરા 15માાં તકડબદ્ધ રીતે ર્મજાવવામાાં 

                                                
11 વધ  શવગત માટે પડરશિષ્ટ 1ના ફકરા 18ને જ ઓ. 
12 આ મ દ્દો િડેર્િંગ બી (થમડલ ડર્સ્ચાર્જ)ના ર્ાંબાંિમાાં નીચે ચચાડયો છે. 
13 તેમાાં શવશવિ ર્રકારી ર્િાય યોજનાઓ ર્ાથે માછીમારોને જોર્વા ત્રાગર્ી બાંદરે માછીમાર માડિતી કેન્રની સ્થાપના, આજીશવકા કાયડિમો માટે 
ડફિમાકડને નાણાકીય ર્િાય; માછીમારી માટેની િોર્ીઓ માટે ર્ૌર િોર્ી પ્રકાિ વ્યવસ્થાની જોગવાઈ અને દરરોજ પીવાના તાજા પાણીના 
પ રવઠા ર્ાથે પાણીની ટાાંકીઓ અને ટેન્કરની જોગવાઈ જેવા ર્ામાજજક કાયડિમોનો અમલીકરણ; તબીબી કેમ્પપ; મોબાઇલ િૌચાલયની 
સ શવિાઓ; અને િૈક્ષબણક ર્િાય ર્ામેલ છે. તેમની ઘણી શવગત 26 નવેમ્પબર, 2013ની તારીખના ફડરયાદના મેનેજમેન્ટના જવાબના 
પડરશિષ્ટ 2 (પેજ 3 પર જ ઓ)માાં ર્ામેલ િતી. 

14 બાંદર માછીમારી માટેની શર્ઝનલ વર્ાિત છે, જેમાાં લોકો ર્્ટેમ્પબરથી એશપ્રલના અંત/મેની િરૂઆત સ િી રિ ેછે. 
15 આકાર અને ડફિમાકડ દ્વારા િાથ િરવામાાં આવેલા અભ્યાર્નો ર્ેટા દિાડવે છે કે દર વરે્ ત્રાગર્ી બાંદરે માછીમારોના ક ર્ ાંબની ર્ાંખ્યા વિી છેઃ 

2008-09માાં 30; 2010માાં 35; 2012-13માાં 58; અને 2013-2014માાં 86. દરશમયાન બઝેલાઇન એર્આઇએ (2007)માાં જણાવ્યા મ જબ 
નવા કોટર્ી બાંદરે માછીમારોના ક ર્ ાંબની ર્ાંખ્યા 50થી વિીને 2012-23ની માછીમારીની શર્ઝન દરશમયાન આિરે 80થી 90 થઈ છે. 

16 એડીબીની પયાડવરણ નીશતનો ફકરો 62 (2002). 
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આવ્યો છે. જોકે મેનેજમેન્ટ સ્વીકારે છે કે એડીબી પ્રોજેક્ટમાાં ભારતીય માપદાંર્ના સ્વીકાર માટે એર્ઇઆઇએમાાં 
વાજબીપણ ાં નોંિવાની જરૂડરયાત પણૂડ કરી નિોતી. (એડીબીની પયાડવરણ ર્ાંબ ાંશિત નીશત (2002)ના ફકરા 62ની 
જરૂડરયાત મ જબ). 

 

15. દડરયાઈ ઇઆઇએની ર્ાવચેતીપવૂડક ર્મીક્ષા થમડલ પાણીના શનકાલ માટે ભારતીય માપદાંર્નો સ્વીકાર 
કરવા ઋણલેનાર પક્ષને માંજૂરી આપવાના એડીબીના શનણડયને ર્મથડન આપે છે. દડરયાઈ ઇઆઇએ પ્રદાન કરેલા 
પ રાવા નીચેની બાબતોને ર્મથડન આપે છેઃ (i) આ પ્રોજેક્ટની આગળનો દડરયાકાાંઠો (જેમાાં આઉટફ્લો ચેનલમાાંથી કૂબલિંગ 
વોટરનો શનકાલ થાય છે) કચ્છની ખાર્ીના બાકીના ભાગની ત  લનામાાં પ્રમાણમાાં ઓછી જૈશવક ઉત્પાદકતા િરાવે છે;17 

(ii) પાણીના તાપમાનમાાં વિારો થવાથી દડરયાઈ ઈકોશર્સ્ટમને અર્રકરતી સ્થાશનક દડરયાઈ ઉત્પાદકતા પરની કોઈ 
પણ અર્ર અને તેના પડરણામે દડરયાઈ વર્ાિતના માળખામાાં થતો કોઈ પણ ફેરફાર સ્થાશનક રિવેાની અપેક્ષા છે;18 

(iii) પાણીન ાં તાપમાન વિવાનો શવસ્તાર નાના શવસ્તાર પરૂતો મયાડડદત છે, જે ર્ાંપણૂડ ખાર્ી શવસ્તારનો 0.05% ભાગ 
છે;19 અને (iv) િોર્ી િરાવતા માછીમારો (iii) દ્વારા અર્રગ્રસ્ત નથી, કારણ કે તેઓ પાણીન ાં ઊંચ ાં તાપમાન િરાવતા 
શવસ્તારની બિાર માછીમારી કરે છે.20 મેનેજમેન્ટ ભારપવૂડક જણાવે છે કે એડીબીન ાંબબનઅન પાલન એર્ઇઆઇએમાાં 
પ્રોજેક્ટ માટેના ભારતીય િારાિોરણોના સ્વીકાર માટે વાજબી નોંિના અભાવ ર્ાથે ર્ાંબ ાંશિત છે. થમડલ પાણીના શનકાલ 
માટે ભારતીય િારાિોરણો અપનાવવા ઋણલેનાર પક્ષને માંજૂરી આપવાનો એચર્ીએફર્ીનો શનણડય યોગ્ય ખાંતનો 
અભાવ દિાડવતો નથી.  
 

16. મેનેજમેન્ટ એવ ાં નથી શવચારત  ાં કે,એ બાબતના કોઇ પ રાવા છે કે પ્રોજેક્ટના થમડલ વોટર ડર્સ્ચાર્જની બાબતે 
બબનઅન પાલનથી કોઇ પ્રત્યક્ષ અને ગણનાપાત્ર િાશન ર્જાડઈ છે અને નોંિે છે કે, ર્ીઆરપી એડીબીના બબનઅન પાલન 
દ્વારા પ્રત્યક્ષ અને ગણનાપાત્ર િાશનન ાં તારણ બાાંિત  ાં નથી. અલબત્ત, ર્ીઆરપી નોંિે છે કે, “ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટની 
આર્પાર્ના શવસ્તારમાાં લોકોના ડફિ કેચમાાં વિારો થયો છે, ઘટાર્ો થયો છે કે ર્માન રહ્ો છે તેવ ાં તારણ બાાંિવા માટે 
કોઇ પ રાવા નથી.” 

 

17. પ્રત્યક્ષ અને ગણનાપાત્ર િાશનના પ રાવાની ગેરિાજરી જોતા, તે સ્પષ્ટ નથી કે, એએમ નીશત િઠેળ ર્ીઆરપી 
કેવી રીતે જાણી (i) િક્ય ાં કે એડીબીન ાં બબનઅન પાલન માછીમારોને ‘િાશન’ કરે છે; (ii) તે કેવી રીતે િારણા કરી િકે કે 
“િોર્ીથી માછીમારી કરતા લોકોને િાશન થવાની િક્યતા છે”,21 અથવા (iii) તે કેવી રીતે કિી િકે કે,”[િોર્ીથી માછીમારી 

                                                
17 જયારે સ િારવામાાં આવ્ય ાં છે કે (તેના મ ર્દ્દા ડરપોટડના ફકરા 7માાં ર્ીઆરપી નોંિ મ જબ) કચ્છની ખાર્ીને ઘણી વખત ‘ઇકોલોજજકલ 
ચમત્કાર’તરીકે જણાવવામાાં આવે કારણ કે તેન ાં પાણી છીછર ાં છે, આંતરભરતી ઝોનમાાં, મેન્ગ્રોવના જ ાંગલો અને કોરલનો પટ્ટો છે, ત્યારે પ્રોજેક્ટ 
ર્ાઇટની ર્ામેનો દડરયાડકનારાનો શવસ્તાર પ્રમાણમાાં ઓછી ઇકોલોજજકલ ઉત્પાદકતા અને પયાડવરણ ર્ાંવેદનિીલતા િરાવે છે. આ મતને ર્મથડન 
આપતા પ રાવાના વધ  શવશ્લેર્ણ માટે પડરશિષ્ટના ફકરા 15ને જ ઓ. 

18 આરએમઇઆઇએ ડરપોટડન ાં પાન ાં 101 જ ઓ. 
19 એચઆર વોબલિંગ ફોર્ડ દ્વારા િાથ િરવામાાં આવેલા મોરે્બલિંગની િારણા છે કે ઊંચ ાં તાપમાન િરાવતા પાણીનો શનકાલ ઓટ દરશમયાન  4થી 5 
ડકમી2 પરૂતો મયાડડદત છે અને ભરતી દરશમયાન તેનાથી પણ ઓછો છે. કચ્છની ખાર્ીના વ્યાપક ઇકોશર્સ્ટમમાાંથી દડરયાઈ વાતાવરણ (10 
ડકમી2થી ઓછા)ના ક લ ક્ષેત્ર પર ર્ાંભશવત નકારાત્મક અર્રો િરાવે છે. 

20 પ્રોજેક્ટની ર્ામે દડરયાડકનારા પર માછીમારો પગડર્યા માછીમારો જ છે – નિીં કે િોર્ી િરાવતા માછીમારો. આ માટેના પ રાવા માટે પડરશિષ્ટ 
1નો ફકરો 6 જ ઓ. 

21 જ ઓ ડ્રાફ્ટ ડરપોટડનો ફકરો 138 
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કરતા માછીમારોને લગતી]ર્ાંભશવત િાશનની પવૂડિારણા ભશવષ્યમાાં યોગ્ય મોશનટડરિંગ રે્ટા ઉપલબ્િ ના થાય ત્યાાં સ  િી 
અનસ્તત્વમાાં રિિેે, જે અર્રોના યોગ્ય આકલન દ્વારા બદલવામાાં આવિે.”મેનેજમેન્ટ નોંિે છે કે, એએમ નીશતમાાં એવી 
કોઇ જોગવાઈ નથી કે, “ર્ાંભશવત િાશન”ની “પવૂડિારણા”નેબાદના તારણો દ્વારા “બદલી” િકાય છે. 

 

2. રાસાયક્ષણક પ્રદૂષણ 

 

18. પીપીએએચ મ જબ જરૂરી છે કે, પ્રોજેક્ટના જળ ગ ણવત્તા માપદાંર્ કોઇ પણ ર્ાયલ્ટ્ય િન શવનાર્ાંતોર્વામાાં 
આવે. મેનેજમેન્ટ ધ્યાનમાાં લે છે કે, પ્રોજેક્ટ આ જરૂડરયાતને ર્ાંતોરે્ છે અને ર્ીઆરપીના તે તારણ ર્ાથે અર્ાંમત થાય 
છે કે, “જળ ગ ણવત્તા માપદાંર્ો માંદન મારફતે િાાંર્લ કરવામાાં આવ્યા િતા કે કેમ તેના આકલનમાાં એડીબીએ પરૂતી 
ઘટતી કાયડવાિી કરી ન િતી.” 

 

19. મેનેજમેન્ટ નોંિે છે કે, પીપીએએચ માપદાંર્ તમામ પાવર ્લાન્ટને લાગ  પરે્ છે, ભલે તેણે “ક્લોઝ ર્ાયકલ” 
અપનાવી િોય કે, “વન્ર્ થ્ર”ૂ કૂબલિંગ શર્સ્ટમ. “ર્ાયલ્ટ્ય િન વગર”પ્રદૂર્ણકારીસ્તરો ર્ાંતોર્વાની પીપીએએચ જરૂડરયાત, 
(ક્લોઝ્ર્ ર્ાયકલ શર્સ્ટમ િરાવતા પ્રોજેક્ટમાાં) ડર્ર્ચાર્જ પિલેા એફ્લ્ટ્ય અન્ટને માંદ કરવા માટે પાવર ્લાન્ટની અંદર 
પાણીને ખેંચવા પર પ્રશતબાંિ મકૂિે. “વન્ર્ થ્ર”ૂ કૂબલિંગ શર્સ્ટમ િરાવતા પ્રોજેક્ટના ડકસ્ર્ામાાં, પ્રદૂર્ણકારીને માંદ કરવા 
માટે ્લાન્ટમાાં પાણીને ખેંચાત   નથી. પ્રોજેક્ટનો ડર્ર્ચાર્જ પોઇન્ટ (કે જયાાં અશ દ્ધદ્ધઓ મપાય છે) આઉટફોલ શવયરની 
નીચે છે, જયાાં પ્રોજેક્ટપ્રદૂર્ણકારી દડરયામાાં પ્રવેિે છે. આ તબકે્ક પીપીએએચ જળ ગ ણવત્તા માપદાંર્ોનો કોઇ ભાંગ 
થતો નથી.22 

 

20. ર્ીઆરપી, જળ ગ ણવત્તા માપદાંર્ો અંગે એડીબીની નીશતઓના બબનઅન પાલનને કારણે પ્રત્યક્ષ અને 
ગણનાપાત્ર િાશનન ાં કોઇ અવલોકન કરત  ાં નથી. મેનેજમેન્ટ ધ્યાનમાાં લેત  ાં નથી કે, પ્રત્યક્ષ અને ગણનાપાત્ર િાશનની 
ર્મસ્યા ઊભી થાય છે કારણકે પ્રોજેક્ટ જળ ગ ણવત્તા માપદાંર્ો િાાંર્લ કરવા માટે ર્ાઈલ્ટ્ય િનનો ઉપયોગ કરતો નથી. 
કોઇ પણ ડકસ્ર્ામાાં, પ્રોજેક્ટના એફ્લ્ટ્ય અન્ટમાાં રાર્ાયબણક અશ દ્ધદ્ધઓને કારણે કોઇ પ્રત્યક્ષ અને ગણનાપાત્ર િાશન થાય 
છે તેવા કોઇ પ રાવા નથી.23 

 
 

C. રફતશિંગ ગ્રાઉન્દ્ડના ઉપયોગ પર તનયતં્રણ 

 

21. મેનેજમેન્ટ ર્ીઆરપીના તે અવલોકન ર્ાથે અર્ાંમત થાય છે કે, “એડીબી સ્ટાફે તેવા લોકોને ઓળખવા માટે 
ઘટતી કાયડવાિી કરી નથી કે જેઓ મ ન્રા પાવર ્લાન્ટ ર્ાઇટની આર્પાર્માાં પરાંપરાગત માછીમારી ર્ાઇટનો 

                                                
22 તે નોંિવ ાં મિત્ત્વન ાં છે કે, પાવર ્લાન્ટની અંદર ર્ાંબાંશિત વેસ્ટ વોટર સ્રીમ પર પ્રદૂર્ણકારી માપદાંર્ો માટે પીપીએએચ કરતા વધ  આકરા 
માપદાંર્ લાગ  પરે્ છે. જયારે થમડલ પાવર ્લાન્ટ માટે આઇએફર્ી માગડદશિિકા ઘર્વામાાં આવી િતી (19 ડર્રે્મ્પબર 2008) ત્યારે તે લાગ  પર્યા. 
િવે જયારે (એડીબીના રે્ફગાર્ડ પોલીર્ી સ્ટેટમેન્ટ (2009)ના ફકરા 33 િઠેળ) આવી માગડદશિિકા લાગ  પર્ી છે ત્યારે આ માગડદશિિકાઓ એડીબીની 
પયાડવરણ નીશત (2002)ના ફકરા 62 િઠેળ લાગ  નિીં પરે્. 

23 જોકે, મેનેજમેન્ટ ર્ીઆરપી ર્ાથે તે વાત ર્ાથે ર્ાંમત થાય છે કે, કૂબલિંગ વોટર ચેનલમાાં આયનડ િરાવતા કાદવનો શનકાલ ન કરવો એક ર્ારી 
રીતભાત િિે, અને નોંિે છે કે, એડીબીએ ઋણિારકને આવશ્યક સ િારાવાદી પગલા લેવાની ર્લાિ આપી છે. દડરયામાાં કોઇ પણ કાદવના 
શનકાલને દૂર કરવા માટે ઋણિારક સ્લજ લાઇનને ડરવર્ડ ઓસ્મોશર્ર્ ડરજેક્ટ લાઇનથી છૂટી પાર્વા અને તેને કોલર્ીના તળાવ ર્ાથે જોર્વા 
ર્ાંમત થયા છે. 
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મયાડડદત ઉપયોગ કરવામાાં અર્રગ્રસ્ત બન્યા િોય”2007 અને 2008માાં એડીબીના ર્ય  ડર્બલજન્ર્ વખતે એવ ાં 
ઓળખવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં કે, જૂના કોટર્ી બાંદરનો ઉપયોગ શનયાંશત્રત થિે. આ મ દ્દો પરામિડનો શવર્ય િતો અને યોગ્ય 
પગલા લેવાયા િતા.24 આઉટફોલ ચેનલની મળૂ એલાઇનમેન્ટને આિારે પ્રોજેક્ટ દ્વારા ત્રગર્ી બાંદરનો ઉપયોગ 
શનયાંશત્રત થવાની િારણા ન િતી. 
 

22. મેનેજમેન્ટ નોંિે છે કે, ત્રગર્ી બાંદરના ઉપયોગમાાં શનયાંત્રણનો મ દ્દો 2009માાં આઉટફોલ ચેનલના સ િારેલા 
એલાઇનમેન્ટ ર્ાથે ઉદભવ્યો િતો. પ્રોજેક્ટના શનમાડણ દરશમયાન ત્રગર્ી બાંદરનો ઉપયોગ બબનશનયાંશત્રત રહ્ો િતો. 
એડીબીએ પ્રિાંર્ા કરી િતી કે, મોઢવા અને ત્રગર્ી ગામના પગડર્યા માછીમારોને લાાંબી ઉપયોગ ર્ર્કથી અર્ર થિે 
અને માટે આ રિવેાર્ીઓને ઋણિારક દ્વારા ગોઠવણને અન રૂપ પ રત  ાં વળતર આપવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં જે ર્ીઆરપી નોંિે 
છે કે, ર્ાંપણૂડ ર્ાંતોર્કારક છે. 

 
 

23. મેનેજમેન્ટ ધ્યાનમાાં લેત  ાં નથી કે ઉપયોગના શનયાંત્રણને કારણે (અગાઉના ફકરામાાં ઉલ્ટ્લેખ કયાડ શર્વાયના) 
કોઇ પણ પડરવારને  પ્રશતકૂળ અર્ર થઇ છે. અને માટે અમે ર્ીઆરપીના તે અવલોકન25 ર્ાથે ર્ાંમત નથી કે, 
અન પાલન સ શનશિત કરવા માટે પદ્ધશતર્રન ાં આકલન જરૂરી િત  ાં. 
 

24. ર્ીઆરપીએ એડીબી બબનઅન પાલન દ્વારા કોઇ પણ પ્રત્યક્ષ અને ગણનાપાત્ર િાશન પિોંચી િોય તેવ ાં 
અવલોકન કય ાં નથી. તેણે અવલોકન કય ાં છે કે, ઉપયોગ શનયાંત્રણની બાબતે એડીબીન ાં બબનઅન પાલન ‘િાશન’માાં 
પડરણમ્પય ાં છે. જોકે તે કિ ેછે કે, ર્ીઆરપી િાશનની માત્રાન ાં આકલન કરવાની નસ્થશતમાાં નથી કારણકે આવશ્યક ર્વેઅને 
મળૂભતૂ માડિતી ક્યારેય સ્થાશપત કરવામાાં આવી નથી. 

 

25. મેનેજમેન્ટ ધ્યાનમાાં લેત  ાં નથી કે, એડીબીના બબનઅન પાલન દ્વારા પ્રત્યક્ષ અને ગણનાપાત્ર િાશનનો મ દ્દો ઉઠે 
છે, કારણકે ઉપયોગના શનયાંત્રણને કારણે અર્રગ્રસ્ત થયેલા લોકોને ઓળખવામાાં અને તેમને યોગ્ય વળતર મળે તે 
સ શનશિત કરવા માટે એડીબીએ પરૂતી ઘટતી કાયડવાિી િાથ િરી િતી.કોઇ પણ ર્ાંજોગોમાાં, પ્રોજેક્ટ કાયડરત થયો 
ત્યારથી નવા એક્રે્ર્ રોર્થી માછલીના વેપારીઓ અને તેવી જ રીતે િોર્ીથી માછીમારી કરતા માછીમારોને લાભ થયો 
છે.26 પ્રત્યક્ષ અને ગણનાપાત્ર િાશનની દલીલથી શવપડરત, મેનેજમેન્ટ ધ્યાનમાાં લે છે કે, પ્રોજેક્ટ, ઉપયોગની દૃન્ષ્ટએ, 
િોર્ીથી માછીમારી કરતા માછીમારો અને માછલીના વેપારીઓ બાંને માટે સ િારો લાવ્યો છે, જે વાિન ચાલી િકે તેવી 
નવી ર્ર્કની લાંબાઇમાાં 3.8 ડકલોમીટરના વિારા કરતા વધ  મિત્ત્વનો છે. 

 
D. Ambient Air Quality 

                                                
24 જ ઓ પાદનોંિ 5. 
25 ડ્રાફ્ટ ડરપોટડનો ફકરો 139 જ ઓ. 
 
26 2013માાં માછલીના ચાર વેપારીઓએ ત્રગર્ી બાંદર ખાતે કામગીરી િરૂ કરી િતી તેમાાંથી કેટલાકે (રીઝર્ડ ર્ડિત) અિડ-કાયમી માળખ ાં ઊભ ાં કય ાં 
િત  ાં અને િોર્ીથી માછીમારી કરતા માછીમારો માટે બજાર નજીક લાવ્ય ાં િત  ાં. નવો મોટરેબલ એક્રે્ર્ રોર્ અનસ્તત્વમાાં આવ્યો તે પિલેા માછલીના 
કોઇ પણ વેપારીએ કામગીરી િરૂ કરી ન િતી. આમ માછલીના વેપારીઓને લાભ થયો છે, તેમને િવે તેમની માછલીઓને બજારમાાં વેચવા માટે 
ત્રગર્ીબાંદરની અંદર બિાર પ્રવાર્ કરવાની જરૂર પર્તી નથી. િોર્ીથી માછીમારી કરતો કોઇ પણ માછીમાર જો શનયશમત રીતે ત્રગર્ી બાંદરની 
બિાર પ્રવાર્ કરવા માાંગતો િોય તો તે િવે નવા મોટરેબલ એક્રે્ર્ રોર્ને પડરણામે પ્રા્ત થયેલી જાિરે પડરવિન રે્વાનો લાભ લઇ િકે છે. 
મ ર્ાફરીનો વિેલો ર્મય (જો કોઇ િોય તો) અને કોઇ પણ વિારાનો પડરવિન ખચડ નજીવો છે (એક્સ્રા ડરક્ષાનો ખચડ વ્યનક્ત દીઠ રૂ. 8 છે) 
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E. પરરવેશી હવા ગણુવત્તા 
 

26. પીપીએએચ મ જબ જરૂરી છે કે, જો મધ્યમ ગ ણવત્તાવાળા ડર્ગે્રરે્ર્ એરિેર્માાં પ્રોજેક્ટ સ્થાપવાની દરખાસ્ત 
િોય તો, ર્ાંત  લન પગલાઓ પર ઋણિારકની ર્ાંમશત િોવી જોઇએ અને તેના પર પયાડવરણીય માંજૂરીઓ આપનાર 
અને તેન ાં શનરીક્ષણ કરનારી જવાબદાર સ્થાશનક કે રાષ્રીય એજન્ર્ી દ્વારા દેખરેખ રાખતી િોવી જોઇએ અને તેનો 
અમલ થતો િોવો જોઇએ. ર્ીઆરપી અવલોકન કરે છે કે, “એડીબીએ સ્વીકાય ાં ન િત  ાં કે ્લાન્ટ મધ્યમ ગ ણવત્તાવાળા 
એરિેર્માાં બ ાંિવામાાં આવિે, તેથી એડીબી27એ ર્ાંત  લન પગલાના શવકલ્ટ્પો અંગે ભારતીય ર્ત્તાવાળાઓ ર્ાથે કોઇ 
ચચાડ કરી ન િતી.” 
 

27. ર્ીઆરપી મધ્યમ ગ ણવત્તાવાળા ડર્ગે્રરે્ર્ એરિેર્ના અવલોકન પર એટલે પિોંચ્ય ાં િત  ાં કે, પીપીએએચમાાં 
શનિાડડરત કરાયેલા વાશર્િક28 પડરવેિી િવા ગ ણવત્તા માપદાંર્ોન ાં પાલન થય ાં ન િત  ાં.પીપીએએચ શનિાડડરત કરે છે29 કે, 
પીપીએએચના પડરશિષ્ટ ર્ીમાાં નક્કી કરવામાાં આવેલા પડરવેિી િવા ગ ણવત્તા માપદાંર્ો (જેનો ડર્ગે્રરે્ર્ એરિેર્ના 
અવલોક પર પિોંચવા માટે ર્ીઆરપી દ્વારા ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો િતો) માત્ર ત્યાાં જ લાગ  પર્િે જયાાં રાષ્રીય 
પડરવેિી િવા ગ ણવત્તા માપદાંર્ો અનસ્તત્વમાાં નથી. ભારતે પડરવેિી િવા ગ ણવત્તા માપદાંર્ો અપનાવ્યા િોવાથી 
પીપીએએચ મ જબ જરૂરી છે કે પ્રોજેક્ટ પર ભારતીય રાષ્રીય પડરવેિી િવા ગ ણવત્તા માપદાંર્ો લાગ  પરે્. અન્ય 
િબ્દોમાાં કિીએ તો, આ ડકસ્ર્ામાાં પીપીએએચ પડરવેિી િવા ગ ણવત્તા માપદાંર્ ભારતીય પડરવેિી િવા ગ ણવત્તાના 
માપદાંર્ િતા. 

 

28. મેનેજમેન્ટ ર્ીઆરપીના તે અવલોકન ર્ાથે અર્ાંમત છે કે, પ્રોજેક્ટ ડર્ગે્રરે્ર્ એરિેર્માાં સ્થાપવામાાં આવ્યો િતો 
કારણકે એવા પ રાવા છે કે પ્રોજેક્ટે પડરવેિી િવા ગ ણવત્તાના પીપીએએચ (એટલે કે ભારતીય) માપદાંર્ોન ાં પાલન કય ાં 
િત  ાં.30 અમે માનીએ છીએ કે પીપીએએચનો ઉદે્દિ પડરવેિી િવા ગ ણવત્તામાાં કોઇ પણ ભૌશતક ઘટાર્ો અટકાવવાનો છે, 
ખાર્ કરીને ર્ાંબ ાંશિત એરિેર્માાં બચિંતાજનક પ્રદૂર્કો માટે. આ ડકસ્ર્ામાાં, મળૂભતૂ િવા ગ ણવત્તા મોશનટડરિંગ મારફતે 
ઓળખવામાાં આવેલ ાં, બચિંતાજનક પ્રદૂર્ક PM10(10 માઇિોનને ર્મકક્ષ અથવા તેનાથી નાનો શ્વર્નિીલ રજકણીય 
પદાથડ) િત  ાં કારણકે અવલોકન કરાયેલ ાં સ્તર શનિાડડરત મયાડદાને ઘણ ાં શનકટ િત  ાં. મોરે્લમાાં બતાવવામાાં આવ્ય ાં છે તેમ, 

                                                
27 ડ્રાફ્ટ ડરપોટડનો ફકરો 117. અમે િારીએ છીએ કે, ર્ીઆરપી તે વાતનો ઉલ્ટ્લેખ કરવાનો ઇરાદો િરાવે છે કે, એડીબી ઋણિારકને સ ર્ાંગત 
ર્ત્તાવાળાઓ ર્ાથે ર્ાંત  લન પગલાની ચચાડ કરવા ર્લાિ આપી રિી છે કારણકે શિરાણકતાડ, એડીબી ર્ાંત  લન પગલા માટે શનયમનકારી 
ર્ત્તાવાળાઓ ર્ાથે ચચાડ નિીં કરે. 

28 ડ્રાફ્ટ ડરપોટડ કિ ેછે કે, (ફકરો 112 અને 141માાં) 24 કલાક PM10ના ર્ાંબાંિમાાં બબનઅન પાલન છે ત્યારે ટેબલ 3માાંથી દેખાય છે કે ર્ીઆરપીન ાં 
અવલોકન તે છે કે બબનઅન પાલન વાશર્િક PM10ર્રેરાિ િવા ગ ણવત્તા માપદાંર્ની બાબતમાાં છે. 

29 પીપીએએચન ાં પાન ાં 424 જ ઓ. 
30 ર્મગ્ર વર્ડના વાશર્િક િવા ગ ણવત્તા રે્ટા ઉપલબ્િ ના િોય ત્યાાં એરિેર્ ડર્ગ્રેરે્ર્ છે કે નિીં તે નક્કી કરવા માટેન ાં ર્ાચ ાં ત  લના પડરબળ 
પડરનસ્થશતઓમાાં (જેમ અિીં છે તેમ) 24 કલાક ર્રેરાિ રે્ટા છે. આ ડકસ્ર્ામાાં પ્રોજેક્ટ પડરવેિી િવા ગ ણવત્તાના લાગ  પર્તા 24 કલાક ર્રેરાિ 
માપદાંર્ને ર્ાંતોરે્ છે અને માટે પ્રોજેક્ટ ડર્ગ્રેર્ેર્ એરિેર્માાં સ્થપાયો ન િતો. (એડીબી સ્વીકારે છે કે, એર્ઇઆઇએ તે સ્પષ્ટ નિીં કરવામાાં ખોર્ ાં િત  ાં 
કે, પડરવેિી િવા ગ ણવત્તા માટે લાગ  પર્તા પીપીએએચ માપદાંર્ ભારતીય માપદાંર્ િત  ાં અને તે પણ ખોર્ ાં િત  ાં કે એર્ઇઆઇએના પડરશિષ્ટ 2માાં, 
બે અલગ મલૂ્ટ્યો (પીપીએએચ અને ભારતીય માપદાંર્ો)નો ઉલ્ટ્લેખ, કે બાંને મલૂ્ટ્યો ર્ાંતોર્ાયા િતા.) ર્ીઇઆઇએમાાં નોંિવામાાં આવેલા પડરવેિી 
િવા ગ ણવત્તાના રે્ટાની જયારે ભારતીય રાષ્રીય િવા ગ ણવત્તા માપદાંર્ ર્ાથે ત  લના કરવામાાં આવે છે ત્યારે તે સ્પષ્ટ છે કે અવલોકન કરાયેલ ાં 
એક પણ મલૂ્ટ્ય 24 કલાક ર્રેરાિ PM10રાષ્રીય માપદાંર્(100ug/m3)થી વધ  ન િત ાં. આ પ રાવો છે કે, એરિેર્ પીપીએએચની ફરજજયાત મધ્યમ 
ડર્ગ્રેર્ેર્ એરિેર્ની વ્યાખ્યા ર્ાંતોર્તી ન િતી. 
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પ્રોજેક્ટ દ્વારા પેદા થતા િવામાાં તરતા રજકણીય પદાથડ (“એર્પીએમ”) (અને આમ PM10) ઉત્ર્ર્જનો ખબૂ જ નાના 
િિે31, અને માટે અમે માનીએ છીએ કે ઉદે્દિ ર્ાંતોર્ાયો છે. 

 
 

29. ર્ીઆરપી અવલોકન કરે છે કે, એડીબીન ાં બબનઅન પાલન િાશન તરફની ‘િક્યતા’ છે અને આરોગ્ય અર્રોની 
“સ્થાશનક પ્રદૂર્કોની ર્ાંચશયત અર્રો”ના આિારે ‘પવૂડિારણા’ કરી િકાય છે. ર્ીઆરપી એડીબીનાબબનઅન પાલન દ્વારા 
પ્રત્યક્ષ અને ગણનાપાત્ર િાશનન ાં કોઇ અવલોકન કરત  ાં નથી અને એએમ નીશતની પાદનોંિ 46ના ર્ાંદભડમાાં તેમ કરવા 
ર્ક્ષમ નિીં િોય.32 

 

30. એવ ાં તારણ કાઢવ ાં િક્ય નથી કે પીપીએએચના કોઇ પણ બબનઅન પાલનને કારણે પડરવેિી િવા ગણ વત્તાના 
ર્ાંદભડમાાં નીચેના કારણોર્ર કોઇ પણ પ્રત્યક્ષ અને ગણનાપાત્ર િાશન થઇ છે 

 

(1) ર્વડગ્રાિી ઇઆઇએમાાં શનિાડડરત કયાડ મ જબ ર્લ્ટ્ફર ર્ાયોક્ર્ાઇર્ અને નાઇરોજન ઓક્ર્ાઇર્ ર્ાંબ ાંશિત પડરવેિી 
સ્તરો લાગ  પર્તા માપદાંર્ના લગભગ 50% રિવેાની િારણા િતી. 

 

(2) ર્ીઇઆઇએમાાં શનિાડડરત કરેલા એર્પીએમ સ્તર ર્ાંબ ાંશિત પડરવેિી સ્તરો લાગ  પર્તા માપદાંર્ની અંદર 
રિવેાની િારણા િતી.33 

 

(3) લાાંબા ર્મય સ િી પ્રોજેક્ટના ઉત્ર્ર્જન અંગે વાસ્તશવક અવલોકનો લાગ  પર્તા માપદાંર્ોન ાં અન પાલન 
શનદશિિત કરે છે. 

 

િારણ 

 

31. મેનેજમેન્ટ ધ્યાનમાાં લે છે કે, એડીબી દ્વારા બબનઅન પાલન, કે જેણે (એએમ નીશતના ફકરા 186 િઠેળ) પ્રત્યક્ષ 
અને ગણનાપાત્ર િાશન પિોંચાર્ી છે તેવા તારણો બાાંિવા માટે ર્ીઆરપી માટે આવશ્યક િરતો, કે જે (એએમ નીશતના 
ફકરા 190 િઠેળ) ઉપચારી પગલા આવશ્યક બનાવે છે તે, આ નોંિ તેમજ પડરશિષ્ટ 1માાં ચચાડ કરેલા કારણોર્ર 
ર્ાંતોર્ાઇ નથી. 
 
32. ઉપરોક્ત બાબતો છતાાં, અમે સ્વીકારીએ છીએ કે, ઉપર ફકરા 3માાં ર્ારાાંિ આ્યા મ જબ કેટલીક ચોક્કર્ 
ખામીઓ છે. જોકે, આ ખામીઓથી કારણે કોઇ પણ પ્રત્યક્ષ અને ગણનાપાત્ર િાશન થઇ નથી અને (ર્ામ દાશયક માંત્રણા 
અને કોપોરેટ ર્ામાજજક જવાબદારી રે્વાઓ માટે ર્ીઆરપી દ્વારા પ્રિાંર્ા કરાયેલા) જવાબદાર પ્રાયોજક દ્વારા દૂર 
કરાઈ છે અને દૂર કરાઈ રિી છે. 

 

                                                
31 એર્પીએમ ઉત્ર્ર્જન મિત્ત્મ 2.1ug/m3 િોવા જોઇએ(જ ઓ પાદનોંિ33). 
32 એએમ નીશતની પાદનોંિ 46 કિ ેછે કે, જો ર્ીઆરપી અવલોકન કરે કે એડીબીના બબનઅન પાલનને કારણે કિવેાતી પ્રત્યક્ષ અને ગણનાપાત્ર 
પ્રશતકૂળ અર્ર ર્ાંપણૂડપણે કે આંશિક રીતે પેદા થઇ નથી તો તેણે તે િકીકત, પ્રત્યક્ષ અને ગણનાપાત્ર અર્રો કે તેના કારણોન ાં જાતે શવશ્લેર્ણ 
કયાડ વગર તેના અિવેાલમાાં કિવેી જોઇએ. 

33 પ્રોજેક્ટ એરિેર્માાં PM10એર્પીએમના લગભગ 70% જેટલ ાં િોવાથી, ઇન્ર્ક્િન દ્વારા, આગાિી કરેલ ાં PM10સ્તર 24 કલાકના માપદાંર્ પણ ર્ાંતોરે્ 
છે. 
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33. એડીબી ઓળખાયેલા િમન પગલાઓ, ખાર્ કરીને પગડર્યા માછીમારોની આજીશવકાની ર્લામતીને લગતા 
પગલાઓના અમલ માટે ઋણિારક ર્ાથે ર્ડિય રીતે કામ ચાલ  રાખવા પ્રશતબદ્ધ છે. આ પ્રડિયામાાં િીખવા મળેલા 
પાઠોને ગણતરીમાાં લેતા, એડીબીઆ મોટા અને જડટલ પ્રોજેક્ટમાાંથી ભશવષ્યમાાં પેદા થઇ િકે તેવી કોઇ પણ ર્મસ્યા 
પર દેખરેખ રાખવા અને ઉકેલવા માટે કડટબદ્ધ છે. 
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A. યોગ્ય રીિે મારહિી જાહરે કરવામા ંઅને પરામશચ હાર્ િરવામા ંકસરૂ 

 સબંતંિિ રહિિારકો સારે્ અપરૂિા પરામશો 

1  

[ફકરો 7] પ્રોજેક્ટ કચ્છના અખાતના તટથી માત્ર 1.5 ડકલોમીટર દૂર 
આવેલો છે, કચ્છના અખાતને તેના છીછરા પાણી, ઇન્ટરટાઇર્લ ઝોન, 
મેન્ગ્રોવના જ ાંગલોનો પટ્ટો અને કોરલને કારણે ઘણી વખત 
‘ઇકોલોજજકલ ચમત્કાર’તરીકે વણડવામાાં આવે છે. 
 

પ્રોજેક્ટના સ્થાન અને કચ્છના અખાતના પડરનસ્થશત આિાડરતમિત્ત્વના ર્ાંદભડમાાં આ 
શવિાન ર્ાચ ાં છે ત્યારે ર્ીઆરપી ડ્રાફ્ટ ડરપોટડના ફકરા 7એ પ્રોજેક્ટના સ્થાનન ાં વણડન 
તે ર્ાંદભડમાાં કરવ ાં જોઇએ. પ્રોજેક્ટના સ્થાનની ઓળખમાાં અખાતના પાડરનસ્થશતક 
મિત્ત્વને ધ્યાનમાાં લેવાય ાં િત  ાં અને અિીં નોંિવ ાં સ  ર્ ાંગત છે કેઃ 
 

(i) કચ્છનો અખાત ખબૂ જ મોટો શવસ્તાર છે જેમાાં 162.89 km2ની નેિનલ 
મડરન ઇકોલોજજકલ રે્ન્ક્ચ્ય અરી અને 457.98 km2ના નેિનલ પાકડ ર્ડિત 
7300 km2 શવસ્તારનોર્માવેિ થાય છે. 

(ii) પ્રોજેક્ટ તરફની તટીયરેખા કચ્છના અખાતના ઉત્તરી તટ પર આવેલી છે જે 
નેિનલ મડરન ઇકોલોજજકલ રે્ન્ક્ચ્ય અરી અને નેિનલ પાકડ (કે જેઓ 
દબક્ષણી તટ પર એકબીજાની નજીક આવેલા છે તેના)થી 25 ડકલોમીટર દૂર 
આવેલી છે. 

(iii) મ ન્રા ક્ષેત્ર ઇકોલોજજકલ સ રબક્ષત શવસ્તાર તરીકે જાિરે થયેલો નથી. તે 
ઉત્તરી તટની જેમ ઇન્ટરટાઇર્લ અને ર્બટાઇર્લ શવસ્તારમાાં કોરલની વદૃ્ધદ્ધ 
ટકાવતી નથી. પ્રોજેક્ટ શવસ્તારની નજીકમાાં જોવા મળી રહ્ાાં છે તેમ દેર્કા 
અને દડરયાઇ ર્સ્તનિારીઓ નોંિાયા ન િતા. 

(iv) પ્રોજેક્ટની ર્ામેની તટીયરેખા (કે જેમાાં આઉટફ્લો ચેનલમાાંથી કૂબલિંગ વોટર 
છોર્વામાાં આવે છે તે) કચ્છના અખાતના અન્ય શવસ્તારની ત  લનાએ ઓછી 
મત્સ્ય ઉત્પાદકતા િરાવે છે1 અને 

(v) પ્રોજેક્ટના કૂબલિંગ વોટરના શનકાલને કારણે પેદા થતા પડરવેિી કરતા ઊંચા 

                                                
1 મેનેજમેન્ટના પ્રશતભાવનો ફકરો 15 જ ઓ 
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તાપમાનનો શવસ્તાર 10 km2 કરતા ઓછો છે અથવા અખાતના એકાંદર 
શવસ્તારનો 0.1% છે 

2  

[ફકરો 19] ર્ીઆરપી કિ ેછે કે તે તેની ર્મીક્ષાને મ ન્રા અલ્ટ્રા મેગા 
પાવર પ્રોજેક્ટ (લોન 2419) સ િી મયાડડદત કરે છે. એડીબીએ 
પ્રોજેક્ટને નાણાકીય મધ્યસ્થી કાંપનીઓ દ્વારા પણ શિરાણ આ્ય ાં િત  ાં. 
બબનઅન પાલનને લગતા તમામ અવલોકનો અને લોન 2419 િઠેળ 
ર્ાંબ ાંશિત િાશન આવા શિરાણો પર પણ લાગ  પર્િે જેન ાં અલગથી 
આકલન, મલૂ્ટ્યાાંકન અથવા શનણડય લેવાની જરૂર નથી. 
 

ર્ીઆરપી યોગ્ય રીતેકિ ેછે કે, તેની ર્મીક્ષા લોન 2419ની અન પાલન ર્મીક્ષા સ િી 
જ મયાડડદત છે. ર્ીઆરપીની ર્મીક્ષા લોન 2419 સ િી જ મયાડડદત િોવાથી ર્ામેના 
અવલોકનોને એએમ નીશત ર્મથડન આપી િકાય નિીં. ર્ીઆરપીએ ફકરો 19 (અને તે 
જ રીતે ફકરો 3) ર્ામેલ કરવા ફેરશવચાર કરવો જોઇએ અને તે મ જબ ડ્રાફ્ટ ડરપોટડનો 
તારાાંડકતશવભાગ સ િારવો જોઇએ. 

3  

[પાદનોંિ 21] અને [ફકરો 35] “જાિરે ડિતિારક પરામિો યોજાયા િતા 
અને પ્રોજેક્ટથી અર્રગ્રસ્ત થયેલા લોકોના અબભપ્રાયોને અંશતમ 
ઇઆઇએમાાં ર્માવવામાાં આવ્યા છે.”   
 

તેવ ાં કિવે  ાં ખોર્ ાં છે કે, અંશતમ ઇઆઇએ પર પ્રોજેક્ટ અર્રગ્રસ્ત લોકોના 
અબભપ્રાયો લેવામાાં આવ્યા િતા અને તેમ પણ કિવે  ાં ખોર્ ાં છ કે, અંશતમ 
ઇઆઇએ પર સ ર્ ાંગત પ્રોજેક્ટ અર્રગ્રસ્ત લોકોના અબભપ્રાયો 
માાંગવામાાં આવ્યા િતા. 
 

બોર્ડ ઑફ ડર્રેક્ટર્ડને પ્રમ ખના અિવેાલ અને ભલામણોન ાં શનવેદન 
િકીકતમાાં થઇ િતી તેનાથી વધ  ર્માશવષ્ટઅને ર્ામેલગીરીપણૂડ 
પરામિડ પ્રડિયા (રજૂ કરે) છે. 
 

તેની બોર્ડ મ ાંજૂરી વખતે એડીબીએ ધ્યાનમાાં લીધ ાં િત  ાં કે, 2006-2007 દરશમયાન 
થયેલા જાિરે ડિતિારક પરામિોના પડરણામ સ્વરૂપે, પ્રોજેક્ટ અર્રગ્રસ્ત લોકો 
(પ્રાથશમક રીતે જમીન ર્ાંપાદનને કારણે અર્ર પામેલા લોકોને અર્રગ્રસ્ત ગણવામાાં 
આવ્યા િતા) દ્વારા વ્યક્ત કરાયેલા અબભપ્રાયોને ઇઆઇએમાાં ર્માવવામાાં આવ્યા િતા. 
આરઆરપીમાાં શનવેદન તે ર્મયે એડીબીનો તે ર્મયે પરામિડનો અબભપ્રાય ર્ાચી 
રીતે પ્રશતબબિંબબત કરે છે. 

 માછીમારોને પ્રોજેક્ટર્ી અસરગ્રસ્િ લોકો િરીકે ગણવામા ંઆવ્યા ન હિા અને યોગ્ય રીિે સપંકચ કરાયો ન હિો 

4  

[ફકરો 37 ] આરએમઇઆઇએ (2007) કે એમઇઆઇએ (2009) 
બાંનેમાાંથી એકના પણ અવલોકનોની માછીમારોને જાણ કરાઇ ન 

પ્રોજેક્ટની ડર્ઝાઇનને પ્રભાશવત કરતા માછીમારોના અબભપ્રાયોનો ડ્રાફ્ટ ડરપોટડમાાં 
ઉલ્ટ્લેખ વધ  ખ લાર્ો માાંગે છે. 
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િોવાથી, આ લોકોને આ અવલોકનો પર તેમના અબભપ્રાયો આપવાની 
તક મળી ન િતી, તેની કદાચ પ્રોજેક્ટની ડર્ઝાઇન પર અર્ર પર્ી 
િકી િોત. 

જો ર્ામેન ાં શવિાન પરામિડ પ્રડિયાનો ઉલ્ટ્લેખ કરે છે તો, મેનેજમેન્ટે સ્વીકાય ાં છે કે, જો 
પગડર્યા માછીમારોની યોગ્ય રીતે ઓળખ થઇ િોત અને પ્રારાંબભક તબકે્ક તેમની ર્ાથે 
પરામિડ થયો િોત તો અર્રગ્રસ્તો માટે યોગ્ય આજીશવકા ર્િાય વેળાર્ર અમલી 
બની િોત. 
જો ર્ામેન ાં શવિાન પાવર ્લાન્ટની ટેકશનકલ ડર્ઝાઇનનો ઉલ્ટ્લેખ કરે છે તોશનવેદનને 
ર્ાંદભડમાાં મકૂવ ાં જોઇએ. આરએમઇઆઇએ કૂબલિંગ વોટર મોરે્બલિંગ ર્માવે છે જે વન્ર્ થ્ર ૂ
કૂબલિંગ શર્સ્ટમમાાંથી પ્રદૂર્ણકારીનાડર્ર્ચાર્જની દડરયાઇ પયાડવરણ અને ફીિરીઝ પર 
અર્રની શવગતોન ાં શવશ્લેર્ણ કરે છે. વૈકલ્લ્ટ્પક ટેકનીકલ ડર્ઝાઇન ક્લોઝ્ર્ ર્ાઇકલ 
કૂબલિંગ શર્સ્ટમ અપનાવવાની ખાતરીને કારણે આ અર્રોને ધ્યાનમાાં લેવાઇ ન િતી. 

5  

[ફકરો 40] આરએમઇઆઇએ દ્વારા માછીમાર ર્મ દાયો પર અર્રોન ાં 
આકલન કરાય ાં ન િત  ાં. અભ્યાર્માાં માત્ર દડરયાઈ અર્રો પર ધ્યાન 
કેન્ન્રત કરવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં. તેમાાં કિવેામાાં આવ્ય ાં િત  ાં કે, “પાણીના 
તાપમાનમાાં વિારો સ ક્ષ્મજીવો માટે ભલે જીવલેણ ના િોય પરાંત   
પ્રશતરોશિ સ ક્ષ્મજીવોના પ્રમાણમાાં અનેક ગણો વિારો થવાથી કદાચ 
સ્થાશનક ઝોનના ર્ામ દાશયક માળખામાાં ફેરફાર થાય”. તેનો અથડ તે 
થયો કે નજીવો ફેરફાર પણ સ્થાશનક શવસ્તારોમાાં નોંિપાત્ર અર્ર પેદા 
કરી િકે છે. આમ કેમ થાય છે તે બાબતે ર્ીઆરપી સ્પષ્ટ નથી, 
આરએમઇઆઇએના આિારે, એડીબી સ્ટાફે એવો શનણડય લીિો કે 
માછીમાર ર્મ દાય પર એક માત્ર ર્ાંભશવત અર્ર મયાડડદત પિોંચ 
િતી. 

આરએમઇઆઇએએ દ્વારા માછીમારી પર અર્રો ર્ડિતની દડરયાઈ જૈવવૈજ્ઞાશનક 
અર્રોને થોર્ી ઊંર્ાણપવૂડક,  શવચારણા કરાઈ િતી. દાખલા તરીકે, તેણે મત્સ્ય નીપજ 
અને મત્સ્ય રીતભાતો પર મળૂભતૂ માડિતી પરૂી પાર્ી િતી, તેણે ઇનટેક ચેનલમાાં 
બાયોટાના ન કર્ાન અને કૂબલિંગ વોટર ડર્સ્ચાર્જને કારણે દડરયાના પાણીના 
તાપમાનમાાં વિારો અને તેની દડરયાઈ જીવસનૃ્ષ્ટ પર અર્રને ધ્યાનમાાં લીિી િતી 
અને તેણે તારણ કાઢય ાં િત  ાં કે, તાપમાનમાાં વિારાની અર્રો સ્થાશનક ઝોન સ િી જ 
મયાડડદત િિે.2 એવ ાં શવિાન કરવ ાં યોગ્ય નિીં રિ ેકે આરએમઇઆઇએ દ્વારા માછીમાર 
ર્મ દાયો પર અર્રોન ાં આકલન કરાય ાં ન િત  ાં અને દડરયાઇ અર્રોની બાબતમાાં 
‘ર્ાંક બચત’ િત  ાં. 
આરએમઇઆઇએ સ્વીકારે છે કે, ઇનટેક અને આઉટફ્લો ચેનલોની આર્પાર્ના 
શવસ્તારમાાં દડરયાઈ જીવસનૃ્ષ્ટ પર ચોક્કર્ સ્થાશનક અર્રો થિે. 
પગડર્યા માછીમાર ર્મ દાય જયાાં માછીમારી કરી િકે છે તે દડરયાકાાંઠાને અર્ીને 
આવેલા અન્ય શવસ્તારો અને મોઢવા તથા કોટર્ી ડિકમાાં મત્સ્ય નીપજ અથવા 

                                                
2 જૂઓ આરએમઇઆઇએ પાન ાં 101. 
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માછમારીના પડરપે્રક્ષ્યમાાં આરએમઇઆઇએ દ્વારા આ સ્થાશનક અર્રો પર શવગતવાર 
માડિતી અપાઈ ન િતી. જોકે, જીવસનૃ્ષ્ટના દૃન્ષ્ટકોણથી આ અર્રોને નજીવી 
ગણવામાાં આવી િતી. 
 

6  

[ફકરો 43] ત્રગર્ી બાંદરના તમામ લોકો ્લાન્ટની આગળના દડરયાઇ 
શવસ્તારમાાં માછીમારી કરતા િતા અને ગામર્ાના કેટલાક લોકો આ 
દડરયાઇ શવસ્તારમાાં કશથત રીતે શનયશમત રીતે આવતા િતા. એક તો 
આના આિારે ચોક્કર્પણે ઉલ્ટ્લેખ કરી િકાય કે, તે ‘લોકોન ાં નજીવ ાં 
જૂથ નથી’ જે પ્રોજેક્ટની આગળના દડરયાઇ શવસ્તારમાાં શનયશમત રીતે 
માછીમારી કરતા િતા કારણ કે તેમાાં ત્રગર્ી બાંદરના તમામ લોકો 
અને એ ગામના કેટલાક લોકો િતા કે જેઓ ્લાન્ટની આગળના 
દડરયાઈ શવસ્તારમાાં કશથત રીતે શનયશમત રીતે માછીમારી કરતા િતા. 
 
 

પ્રોજેક્ટની આગળની તટીયરેખામાાં માછીમારી કરતો એકમાત્ર માછીમાર ર્મ દાય 
પગડર્યા માછીમાર ર્મ દાય છે. 
2014માાં ર્ીજીપીએલ અને આકારના અવલોકનો પ ન્ષ્ટ કરે છે કે, લગભગ 10 
પગડર્યા માછીમાર ર્મ દાય (જે મોટેભાગે ત્રગર્ી અને મોઢવા ગામોમાાંથી આવે છે 
તેઓ) પ્રોજેક્ટના આગળની તટીયરેખામાાં  શનયશમત માછીમારી કરે છે.3 ત્રગર્ી 
બાંદરનો િોર્ીથી માછીમારી કરતો કોઇ પણ માછીમાર ર્મ દાય ત્રગર્ી બાંદર નજીક 
શનયશમત માછીમારી કરતો નથી અને આમ તે પ્રોજેક્ટની નજીકમાાં માછીમારી કરતો 
નથી.4 
િોર્ીથી માછીમારી કરતો માછીમાર ર્મ દાય પ્રોજેક્ટની આગળની તટીયરેખામાાં 
માછીમારી કરતો નથી. એડીબી ર્મજે છે કે, આવ ાં એટલા માટ છે કારણ કે, પ્રોજેક્ટની 
એકદમ ર્ામે આવેલો કાાંઠો ર્પાટ િોવાથી િોર્ીથી માછીમારી કરવા માટે તે અત્યાંત 
છીછરો છે. 

                                                
3 2014માાં એડીબીએ ર્ીજીપીએલ માટે તે િોિવા માટે અભ્યાર્ િાથ િરવો જરૂરી બનાવ્ય ાં િત  ાં કે, ત્રગર્ી બાંદર પર કોણ અવારનવાર પગડર્યા માછીમારી કરે છે. આકારને આ અભ્યાર્ િાથ િરવાન ાં કામ 
ર્ોંપવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં. મેથી ઓક્ટોબર 2014 સ િી ર્ીજીપીએલ અને આકાર દ્વારા ર્ામાજજક-આશથિક રે્ટા અને પગડર્યા માછીમારીની આવશૃત્ત અંગેની માડિતી એકત્ર કરવામાાં આવી િતી. અભ્યારે્ તારવ્ય ાં 
છે કે, (1) ત્રગર્ી, મોઢવા, ર્લાયા અને ર્દઉ ગામના 27 પગડર્યા મેથી ઓગસ્ટના ઓફ-ડફશિિંગ શર્ઝનના મડિનાઓ દરશમયાન માછીમારી કરે છે, અને (2) 10 પગડર્યા ડફશિિંગની શર્ઝન દરશમયાન 
ત્રગર્ી બાંદર ખાતે પગડર્યા માછીમારી કરે છે. એડીબી ર્મજે છે કે, ત્રગર્ી અને મોઢવા ગામના 10 પગડર્યા મ ખ્યત્વે ત્રગર્ી બાંદર ખાતે પગડર્યા માછીમારી પર આશશ્રત છે જયારે અન્ય લોકો િોર્ીથી 
માછીમારી પર વધ  આશશ્રત છે અથવા તેમને આવકના કદાચ અન્ય સ્ત્રોતો િોય.  

 
4 આકાર 2014 “વેલ્ટ્ય ૂચેઇન એનાબલશર્ર્ ઇન િ મડરન કે્ચર-ડફિરી ર્બરે્ક્ટર ડરલેવન્ટ ર્  લાઇવલીહરૂ્ ઓફ ડફિરફોલક્ર્ એટ ત્રગર્ી બાંદર” અિવેાલ કિ ેછે કે, (પાન ાં 17) “ ફેબ્ર આરી 2014ના અંતે 
ત્રગર્ી બાંદર પર 73 પરાંપરાગત માછીમાર પડરવારો રિતેા િતા અને મોટરવાળી િોર્ીનો ઉપયોગ કરીને શર્ઝનલ દડરયાઇ માછીમારી કરતા િતા. ત્યાાં ઉઘાર્ા પગે માછીમારી  કરતા “પગડર્યા” નથી.” 
નોંિનીય છે કે, આ િોર્ીથી માછીમારી કરતા માછીમારો જયારે તેઓ તેમના ગામ પાછા ફરે ત્યારે કદાચ બોટ ડફશિિંગ શર્ઝનની બિાર અન્ય ક્યાાંક પગડર્યા માછીમારી કરતા િિે. 
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2012-2014 દરશમયાન એડીબી શમિનો દ્વારા લેવાયેલી મ લાકાતો અને આકાર અને 
એકેઆરએર્પી દ્વારા િાથ િરવામાાં આવેલા અભ્યાર્ો પ ન્ષ્ટ કરે છે કે મોઢવા 
માછીમાર ર્મ દાયો દ્વારા િોર્ીથી માછીમારી દડરયામાાં 10થી 15 ડકલોમીટર અંદર થાય 
છે5, અને ત્રગર્ી બાંદરના માછીમાર ર્મ દાયો દડરયામાાં 5થી 7 ડકલોમીટર (ક્યારેક 10 
ડકલોમીટર સ િી) અંદર થાય છે.6 આ અંતરે પાણીની ઊંર્ાઈ 10થી 30 મીટર િોય છે 
જે માછીમારી કરવા માટે યોગ્ય ઊંર્ાઈ છે. 
મોઢવાના િોર્ીથી માછીમારી કરતા માછીમાર ર્મ દાયના ર્ાંદભડમાાં, એડીબી ર્મજે છે 
કે, બોટ લોલ્ન્ચિંગ શવસ્તાર પ્રોજેક્ટ ર્ાઇટથી 5 ડકલોમીટર પવૂડ તરફ છે, આમ િોર્ીથી 
માછીમારી કરતા માછીમાર ર્મ દાય (જેઓ તટથી ર્ીિા 10થી 15 ડકલોમીટર ઊંરે્ 
માછીમારી કરે છે) પ્રોજેક્ટ ર્ાઇટથી ઓછામાાં ઓછા 11-12 ડકલોમીટર અંતરે (જે 
પ્રોજેક્ટથી શવકણડ અંતર છે) માછીમારી કરે છે. 
એડીબી દ્વારા 2013માાં કરાયેલા ઈન્ટરવ્યમૂાાં ત્રગર્ી ગામના િોર્ીથી માછીમારી કરતા 
માછીમારોએ જણાવ્ય ાં િત  ાં કે, તેઓ માછીમારી કરવા માટે પ્રોજેક્ટ ર્ાઇટથી 80 
ડકલોમીટર દૂર જખૌ બાંદર તરફ સ્થળાાંતર કરે છે. 
 

7  
[ફકરો 47] આરએમઇઆઇએ જણાવે છે કે, સ્થાશનક લોકો ્લાન્ટની 
આર્પાર્ના શવસ્તારમાાં માછીમારીની પ્રવશૃત્ત ર્ાથે ર્ાંકળાયેલા છે. 

આરએમઇઆઇએ પગડર્યા માછીમારી ત્રગર્ી બાંદર નજીક નિીં પરાંત   જૂના કોટર્ી 
બાંદર નજીક માછીમારી દિાડવે છે. એડીબીએ સ શનશિત કય ાં િત  ાં કે, જૂના કોટર્ી બાંદર 

                                                
5 આગા ખાન ર રલ ર્પોટડ પ્રોગ્રામ (ઇન્ન્ર્યા. 2013. “એ ડરપોટડ ઓન વેલ્ટ્ય ૂચેઇન એનાબલશર્ર્- ડફિરીઝ, મોઢવા શવલેજ, કચ્છ”. અિવેાલ કિ ેછે કે, (પાન ાં 11) “જયારે માછીમારીની શર્ઝન િોય છે ત્યારે 
તેઓ 20-25 લીટર ર્ીઝલ લેતા િોય છે જે એક ડદવર્ માછીમારી માટે પ રત  ાં છે. ડફશિિંગ ગ્રાઉન્ર્ મોઢવાથી 10-15 ડકલોમીટર દૂર છે.  િોર્ીના માબલકો 100થી 125ની ર્ાંખ્યામાાં બગલ નેટ લઇ જાય છે. 
ડફશિિંગ ગ્રાઉન્ર્ની ઊંર્ાઈ 10-15 મીટર છે. તેઓ તેમની બગલ નેટ ખ લ્ટ્લા દડરયામાાં ફેલાવે છે.” 

 
6 આકાર. 2014 “વેલ્ટ્ય ૂચેઇન એનાબલશર્ર્ ઇન િ મડરન કે્ચર-ડફિરી ર્બરે્ક્ટર ડરલેવન્ટ ર્  િ લાઇવબલહરૂ્ ઓફ ડફિર ફોક્ર્ એટ ત્રગર્ી બાંદર” અિવેાલ કિ ેછે કે, (પાન ાં 19) “ર્મ રમાાં ઉપલબ્િ દડરયાઈ 
માછલી આ માછીમારોને ઉપલબ્િ ર્ૌથી મોટો ક દરતી સ્ત્રોત છે. 5-6 ડકલોમીટરના અંતરે પાણીની લાક્ષબણક ઊંર્ાઈ સ્થળના આિારે 25થી 30 મીટર ઊંર્ી િોઇ િકે છે અને તે માછલી પકર્વા માટે 
યોગ્ય િિે.” (પાન ાં 20) “આ ક્ષેત્રમાાં માછીમારો ર્ામાન્ય રીતે મોટરવાળી િોર્ી દડરયામાાં 5થી 7 ડકલોમીટર (કેટલીક વખત 10 ડકલોમીટર) લઇ જાય છે. િોર્ીઓ નવી માછલીઓ પકર્વા માટે કોઇ રક્ષણ 
કે ર્ાંરક્ષણ નથી આપતી” 
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આરએમઇઆઇએ પ્રાથશમક રીતે પગડર્યાનો ઉલ્ટ્લેખ કરે છે અને 
તેમના બચત્રો પણ બતાવે છે. આરએમઇઆઇએ પરાંપરાગત 
માછીમારીની િોર્ીમાાં અમ ક મયાડડદત માછીમારીનો પણ વધ  ઉલ્ટ્લેખ 
કરે છે. 

પારે્ માછીમારી કરતા પગડર્યા માછીમારોને અર્ર કરતી સ લભતા મયાડદાઓનો 
યોગ્ય ઉકેલ લાવવામાાં આવે. આ પડરશિષ્ટનો ફકરો 20 જૂઓ. 

8  

[ફકરો 50] એડીબી સ્ટાફે વધ  પદ્ધશતર્ર રીતે પરામિડ િાથ િરવા અને 
ત્રગર્ી બાંદર ખાતે માડિતી એકત્ર કરવા માટે 2013માાં ર્ીજીપીએલને 
માત્ર ર્લાિ આપી િતી. 

ઑગસ્ટ 2011માાં એડીબી સ્ટાફે ઋણિારકને ર્લાિ આપી િતી કે તે માછીમારોની 
ર્મસ્યાઓ પર થતી ગશતશવશિઓ પર ચાાંપતી નજર રાખે અને (અને અન ભવાયેલી 
કોઇ પણ પયાડવરણીય અને ર્ામાજજક િાશનઓને દૂર કરવા માટે તેણે લીિેલા પગલા 
અને આયોજનો અંગે એડીબીને જાણ કરે) તેના શવશવિ ડિતિારકો ર્ાથે અથડપણૂડ ચચાડ 
સ  શનશિત કરે. 
એડીબીએ ઋણિારકને ઑગસ્ટ 2012માાં ર્લાિ આપી િતી કે તે (ત્રગર્ી બાંદરના 
િોર્ીથી માછીમારી કરતા માછીમારોન ાં પ્રશતશનશિત્વ કરતા) માર્ ર્ાથે ચચાડ કરવાના 
પ્રયાર્ો ચાલ  રાખે અને તેમની ર્ાથે િક્ય તેટલો ર્ર્જનાત્મક ર્ાંવાદ સ્થાશપત કરે. 

9  

[ફકરો 51] 2007માાં, એડીબીનો સ્ટાફ મોર્વા ગામ ગયો િતો પરાંત   
ત્રગર્ી બાંદરની િાજરીની નોંિ લેવાઇ ન િતી. આ ્લાન્ટ તટીય 
શવસ્તારની એટલી નજીક આવેલો છે કે તે ર્વાલો પેદા કરે છે કે આ 
ચોક્કર્ શવસ્તારમાાં િા માટે માછીમારી ના થવી જોઇએ.  
પયાડવરણીય અને ર્ામાજજકઆશથિક અિવેાલોન ાં વધ  ધ્યાનપવૂડકન ાં 
વાાંચન અને ર્મીક્ષકોના વધ  ર્ડિય પ્રશતભાવ થયા િોત તો તેને 
કારણે ્લાન્ટની નજીકમાાં માછીમારોની િાજરી અને ્લાન્ટ દ્વારા 
તેમના પર ર્ાંભશવત અર્રો અંગે કદાચ વધ  ચીવટભયો માંતવ્ય ઊંભ ાં 
થય ાં છે. 

નવેમ્પબર 2007માાં પ્રોજેક્ટ ર્ાઇટ પર શમિન દરશમયાન, એડીબીએ પોતાને ર્ૌથી 
શનકટના માછીમાર ર્મ દાય પારે્ લઇ જવા માટે કહ્ ાં િત  ાં અને તેને મોઢવા ગામ ખાતે 
લઇ જવામાાં આવી િતી. મોઢવા કાયમી માછીમાર ગામ છે, તે લગભગ 300 પડરવાર 
િરાવે છે અને ર્ર્ક માગે ર્રળતાથી પિોંચી િકાય છે. ત્રગર્ી બાંદર મોર્મી 
માછીમાર ર્મ દાય િરાવત ાં િત  ાં અને માત્ર 307 પડરવાર િરાવત ાં િત  ાં અને ર્ર્ક માગે 
ત્યાાં જઇ િકાત  ાં ન િત  ાં. 
 

નવેમ્પબર 2007ના તે શમિન દરશમયાન, એડીબીએ કહ્ ાં િત  ાં કે, મોઢવા ગામમાાં 
માછીમારો માછીમારી કરે છે, તેને કિવેામાાં આવ્ય ાં િત  ાં કે, તેઓ આગળના તટથી 

                                                
7 ડફિમાકડ એન્ર્ કચ્છ નવશનમાડણ અબભયાન. 2010. “કચ્છ કોસ્ટ-પીપલ, એનવાયનડમેન્ટ એન્ર્ લાઇવબલહડૂ્ઝ.” 
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 દડરયામાાં ર્ીિા 4 ડકલોમીટરથી વધ  ઊંરે્ માછીમારી કરે છે, આમ પ્રોજેક્ટ ર્ાઇટથી 
ઓછામાાં ઓછા 6 ડકલોમીટર8 (જે પ્રોજેક્ટથી શવકણડ અંતર છે ) દૂર માછીમારી કરે છે. 

B. માછીમાર ર્મ દાયની આજીશવકાને ન કર્ાન 

 આઉટફોલ રે્નલમારં્ી પાણી તનકાલને કારણે ર્મચલ પ્રદૂષણ 

10  

[ફકરો 58] પ્રોજેક્ટ રેકોડટ ડર્ સચૂવે છે કે, એર્ઇઆઇએ એડીબીની 
મજબતૂ પ્રત્યક્ષ ર્ામેલગીરી ર્ાથે તૈયાર કરવામાાં આવ્યો િતો. 
એડીબીની ર્ામેલગીરી િોવા છતાાં, એર્ઇઆઇએ 3 ડર્ગ્રીના 
પીપીએએચ માપદાંર્નો ઉલ્ટ્લેખ કરતો નથી. એર્ઇઆઇએએ તેના 
ટેબલ 12માાં માત્ર ભારતીય માપદાંર્ોનો ઉલ્ટ્લેખ કરે છે. 

એર્ઇઆઇએન ાં કોષ્ટક 12 (જે પ્રદૂશર્ત કૂબલિંગ પાણીના તાપમાનને ર્ાંબોશિત કરે છે) 
ગાંદા પાણીના તાપમાનમાાં વિારા માટેના ભારતીય માપદાંર્નો ઉલ્ટ્લેખ કરે છે જેન ાં 
પાલન કરવ ાં જરૂરી છે (એટલે કે, પડરવેિી કરતા 7°રે્ વધ  ). તે પ્રોજેક્ટ દ્વારા 
અપનાવવામાાં આવેલો વૈકલ્લ્ટ્પક માપદાંર્ િતો. પીપીએએચમાાં ર્મત લ્ટ્ય માપદાંર્ 
નથી. (પીપીએચએ માનક પડરવેિી જળ તાપમાનની દૃન્ષ્ટએ લાગ  પરે્ છે, જે તાપીય 
ડર્ર્ચાર્જ દડરયામાાં ભળે છે ત્યાર બાદ િાાંર્લ કરવાન ાં રિ ેછે, જે ગાંદા પાણીના 
તાપમાનમાાં વિારા માટે ભારતીય માપદાંર્ જેટલ ાં નથી). 

11  

[ફકરો 62] આરએમઇઆઇએ ઉજાગર કરે છે કે, માછલીના ઇંર્ા અને 
લારવા ઓછી ર્ાંખ્યામાાં િોવા છતાાં ઝૂ્લાન્ક્ટનમાાં ઘણા ર્ામાન્ય િતા. 
તે એમ પણ દિાડવે છે કે, માછલીના લારવા માછલીના ઇંર્ા કરતા 
વધ  િતા. માછલીના ઇંર્ા અને લારવાની ગીચતા ખાર્ી કરતા િીકમાાં 
નોંિપાત્ર વધ  િતી. પરાંત   આઉટફોલ ચેનલ િીક બદલે તેવી િારણા 
િતી જે વધ  માછલીના ઇંર્ા અને લારવા િરાવતી િતી. 

આ પડરશિષ્ટ માટે ફકરો 15 જ ઓ. 

12  

[ફકરો 63] ર્મીક્ષા કરાયેલા દસ્તાવેજો આરએમઇઆઇએ પર એડીબી 
સ્ટાફની કોઇ લેબખત ડટ્પણી દિાડવતા નથી. એડીબીના સ્ટાફ અને 
પરામિડકે ર્ીઇઆઇએની ર્મીક્ષા કરી િતી પરાંત   આરએમઇઆઇએની 
નિીં. એર્ઇઆઇએની ર્મીક્ષા પ્રડિયામાાં ર્ામેલ ર્મીક્ષકોએ 

એડીબીના પયાડવરણીય પરામિડકે એ બાબતની પ ન્ષ્ટ કરી છે કે, તેણે એર્ઇઆઇએને 
આખરી ઓપ આપતા પિલેા આરએમઇઆઇએની ર્મીક્ષા કરી િતી. 

                                                
8 2007માાં, માછીમારોએ સચૂવ્ય ાં િત   કે, તેઓ દડરયામાાં 4 ડકલોમીટર ઊંરે્ માછીમારી કરે છે જયારે 2013માાં તેમણે આ અંતર 10 ડકલોમીટરન ાં બતાવ્ય ાં િત  ાં. તે કદાચ (ઋણિારક દ્વારા પરૂી પાર્વામાાં 
આવેલી) ર્ોલર લાઇટને કારણે િોઇ િકે છે જે માછીમારોને દડરયામાાં વધ  ર્મય રિવેા અને દૂરના અંતર સ િી માછીમારી કરવા માટે ર્ક્ષમ બનાવે છે. 
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આરએમઇઆઇએની નકલ માાંગી િતી પરાંત   એડીબી સ્ટાફે છેક 
ઓક્ટોબર 2007માાં આરએમઇઆઇએની નકલ મેળવી િોય તેમ 
જણાય છે. એવા કોઇ પણ પ રાવા નથી કે કોઇ પણ એડીબી સ્ટાફ કે 
દડરયાઇ શવજ્ઞાનના લાયકાતપણૂડ પરામિડકને આરએમઇઆઇએનો 
અભ્યાર્ કરવા કિવેામાાં આવ્ય ાં િોય. 

 હાતનનુ ંઆકલન  

13  

[ફકરો 78] ફડરયાદીઓની દલીલ છે કે, માછલીમાાં િરખમ ઘટાર્ો થયો 
છે અને તે કદાચ ઉપરોક્ત ચચાડ કરેલા પ્રભાવોને કારણે થયો છે. 
ર્ીઆરપીએ ધ્યાનમાાં લીધ ાં િત  ાં કે, માછલી પકર્ાવવામાાં ઘટાર્ો 
થવાનો પ રાવો છે કે કેમ. બિૃદ શવસ્તારમાાં માછલી પકર્વાની માડિતી 
માછલીમાાં ઘટાર્ો સચૂવતી નથી. 
 

માડિતી દિાડવે છે કે, આ લેન્ન્ર્િંગ ર્ાઇટ્ર્માાં મત્સ્ય નીપજ 2013-
14માાં 2008-2013ની ત  લનાએ નોંિપાત્ર પ્રમાણમાાં વિી િતી. આ 
વિારા માટે આપવામાાં આવેલા કારણોમાાં મોટી ડફશિિંગ ફ્લીટ, વધ  
કાયડક્ષમ ટેક્નોલોજીના ઉપયોગને કારણે માછલીની ઉત્પાદકતામાાં 
થયેલો વિારો, માછીમારીની ડરક્વન્ર્ીમાાં વિારો અને માછલીઓના 
આ શવસ્તારમાાં સ્થળાાંતરનો ર્માવેિ થાય છે. 
 

[ફૂટનોટ 72] માડિતી ભતૂકાળમાાં મિત્ત્વની રિલેી કેટલીક 
માછલીઓમાાં ઘટાર્ો સચૂવે છે. પકરે્લી માછલીઓન ાં ર્ ાંયોજન 
બદલાત  ાં િોય તેમ દેખાય છે. તે કદાચ માછલીઓન ાં સ્થળાાંતર અને 
ગ્લોબલ વોશમિંગને કારણે થયેલા તાપમાનના વિારાની અર્ર સચૂવે 
છે. 

એશપ્રલ 2013, ઓક્ટોબર 2013 અને એશપ્રલ 2014માાં એડીબી શમિનો દરશમયાન 
ત્રગર્ી બાંદરના િોર્ીથી માછીમારી કરતા મોર્મી માછીમારોએ એડીબીને જાણ કરી 
િતી કે અન્ય બાંદરની ત  લનાએ ત્રગર્ી બાંદરમાાં માછલી પકર્ાવવાનો દર ર્ારો છે, 
અને પ્રોજેક્ટે 2012માાં કામગીરી િરૂ કરી ત્યાર બાદ િોર્ીથી માછીમારી કરતા 
માછીમારોના માછલી પકર્ાવવાના દરમાાં ઘટાર્ો થયો છે તેવા કોઇ સ્પષ્ટ પ રાવા ન 
િતા. 
જટીલ પડરબળો અનસ્તત્વમાાં છે જેનાથી િોર્ીથી માછીમારી કરતા માછીમારોના 
માછલી પકર્ાવવાના દરમાાં થયેલા કોઇ ઘટાર્ો કે ફેરફાર માટે કારણ સ શનશિત કરવ ાં 
અિક્ય બને છે. પ્રોજેક્ટની ર્ાઇટની નજીક કચ્છના અખાતમાાં નોંિપાત્ર ઔદ્યોબગક 
શવકાર્ (અદાણી પાવર ્લાન્ટ અને વેસ્ટ પોટડ ર્ડિતની ર્ાઇટ)ને કારણે માછીમારોએ 
તેમના માછીમારી શવસ્તારો બદલ્ટ્યા છે. માછીમારોએ એડીબીને જાણ કરી િતી કે, 
તેમણે તેમના માછીમારીના શવસ્તારો માત્ર વેસ્ટ પોટડના શનમાડણને કારણે નિીં પરાંત   
વેસ્ટ પોટડ તરફ જતા વાિણોમાાં તેમની જાળ ફર્ાય નિીં તેને ટાળવા માટે બદલ્ટ્યા છે. 
આ અને અન્ય ક દરતી પડરબળોને ધ્યાનમાાં લેવાના ર્ાંદભડમાાં પ્રોજેક્ટે કામગીરી િરૂ 
કરી ત્યારબાદનો કોઇ પણ મત્સ્ય ર્રવે મત્સ્ય નીપજમાાં કોઇ ઘટાર્ો કે ફેરફાર માટે 
કોઇ એક સ્ત્રોતને જવાબદાર ગણતો નથી. 
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દાખલા તરીકે, પોમરેટની નીપજ નોંિપાત્ર પ્રમાણમાાં ઘટી છે. જમ્પબો 
ઝીંગા અને કરચલામાાં પણ નોંિપાત્ર ઘટાર્ો થયો છે જયારે મધ્યમ 
કદના બઝિંગામાાં વિારો થયો છે.  
 

પરાંત   આ રે્ટા ચોક્ક્ર્ ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટની આગળના તટીય 
શવસ્તારને લગતા નથી માટે ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટના આગળ માછીમારી 
કરતા માછીમારોના માછલી પકર્ાવવામાાં ઘટાર્ો થયો છે કે કેમ તે 
ર્વાલનો જવાબ આપતા નથી. 
 

લેન્ન્ર્િંગ ર્ાઇટ કે જેના માટે રે્ટા ઉપલબ્િ છે તે થોર્ી દૂર છે અને 
્લાન્ટની નજીકની ર્ાઇટમાાં માછલીની નીપજની માડિતી આપતા 
નથી. પ્રત્યેક લેન્ન્ર્િંગ રે્ન્ટર આર્પાર્નો 3થી 10 ડકલોમીટરનો 
શવસ્તાર આવરે છે. 
તેનાથી અલગ તે એક શવિાળ શવસ્તાર છે અને તે શવશવિ ર્ાઇટ પર 
માછલી પકર્ાવવામાાં નોંિપાત્ર શવશવિતાને કદાચ છૂપાવી િકે છે. 
ટાટા મ ન્રા ્લાન્ટની નજીકના શવસ્તારમાાં માછલી પકર્ાવવાની માત્રા 
નજીકના લેન્ન્ર્િંગ રે્ન્ટરોમાાં પકર્ાતી ક લ માછલીના માત્ર 0.05% છે. 
આ માત્રા એટલી નજીવી છે કે તે એકાંદર રે્ટા પર પ્રભાવ પાર્ી િકતી 
નથી. 

14  

[ફકરો 79] આરએમઇઆઇએ એક વખતની પ્રાયોબગક માછીમારી 
કવાયતના ઉપરછલ્ટ્લા રે્ટા પરૂા પારે્ છે જે તારીખ અને સ્થળનો 
ઉલ્ટ્લેખ કરતા નથી. આ એક વખતના રે્ટા પોઇન્ટ ઉપયોગી નથી 
અને તેમનામાાંથી કોઇ તારણ બાાંિી િકાય નિીં. 

એનઆઇઓના કચ્છના અખાતમાાં ર્ ાંિોિન િાથ િરવાના વ્યાપક અન ભવના 
પડરણામે, આરએમઇઆઇએ પ્રાથશમક રે્ટાની ર્મદૃ્ધદ્ધનો ર્માવેિ કરે છે.  
આરએમઇઆઇએ એક પયાડવરણીય આકલન છે, કોઈ વૈજ્ઞાશનક ર્ાંિોિન નથી. એ 
બાબત પ્રિાંર્નીય છે કે, એનઆઇઓના અખાતમાાં અન ભવના ર્ાંદભડમાાં, તે 
આરએમઇઆઇએમાાં કેટલાક વર્ોના ર્મયગાળાના પ્રાથશમક રે્ટા પરૂા પાર્ી િકી 
િતી, માત્ર એક વખતના અભ્યાર્ માટે નિીં. તે દસ્તાવેજને ર્ત્તા આપે છે. 
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ર્ીઆરપીના શનષ્ણાતોને તે સ્પષ્ટ િોવ ાં જોઇએ કે આપવામાાં આવેલા રે્ટા દા.ત. 
માછલી પકર્ાવવાના દર અંગેના, એનઆઇઓના અખાતમાાં પોતાના ર્ાંિોિનમાાંથી 
આવેલા છે. 

15  

[ફકરો 82] આરએમઇઆઇએ દલીલ કરે છે કે, આઉટફોલ ચેનલન ાં 
શનમાડણ અને પડરવેિી તાપમાનથી 7°Cઊંચા તાપમાને પાણીના 
શનકાલની દડરયાઈ પયાડવરણ પર કોઇ નોંિપાત્ર અર્ર નિીં પરે્. 
પરાંત   રેશપર્ મડરન ઇઆઇએમાાં આપવામાાં આવેલા રે્ટા તે િકીકત 
તરફ ધ્યાન દોરે છે કે, માછલીઓ પર, ખાર્ કરીને પગડર્યા દ્વારા 
પકર્વામાાં આવતી માછલીઓ પર અર્ર થઇ િકે છે. 
 
 

આરએમઇઆઇએએ જણાવ્ય ાં િત  ાં કે, 67% નમનૂામાાં માછલીના ઇંર્ા 
મળ્યા િતા અને 75% ઝૂ્લાન્ટન નમનૂામાાં માછલીના લારવા મળ્યા 
િતા. માછલીના ઇંર્ા અને લારવાની મોટી માત્રા મ ખ્યત્વે ખાર્ી કરતા 
િીક ક્ષેત્રમાાં વધ  િતી. એવી ઘણી િક્યતા છે કે, મોઢવા િીક પર 
અર્ર તે પ્રજાશતઓ પર પ્રભાવ પાર્ી િકે છે જે િીકનો ઉછેર સ્થળ 
તરીકે ઉપયોગ કરે છે. તે પ્રોન અને ઝીંગાના ઉત્પાદનમાાં જોવા 
મળેલા નોંિપાત્ર ઘટાર્ાને ર્મજાવી િકે છે. 
 
 
 
 

આરએમઇઆઇએ અિવેાલ તે પણ ઉજાગર કરે છે કે ડર્કેપોર્ લારવા 

આ બાબત મેનેજમેન્ટના પ્રત્ય ત્તરના ફકરા 9(ii)માાં નોંિેલી છે. 
 

આ શવસ્તારની િીકમાાં માછલીના ઇંર્ા અને લારવાની ગીચતા ર્ામાન્ય રીતે ખાર્ી 
કરતા વધ  િોય છે. જાન્ય આરી 2006માાં કોટર્ી િીકમાાં માછલીના ઇંર્ાની માત્રા 
ખાર્ીની માત્રા જેટલી જ િતી (આરએમઇઆઇએ વખતે િીકને ઊંચા થમડલ ડર્ર્ચાર્જને 
કારણે અર્ર થવાની િારણા િતી). 
 

આ બાબત (આરએમઇઆઇએના પાના નાંબર 49 પર આપવામાાં આવેલા)9 
કોષ્ટક4.5.16માાં આપવામાાં આવેલા માછલીના ઇંર્ા અને લારવાના ર્ાંય ક્ત રે્ટાના 
ર્ારાાંિ પરથી ફબલત થાય છે અને સચૂવે છેકે, ડફિ ડરક્રૂટમેન્ટ માટે કોટર્ી િીક આ 
ક્ષેત્રની અન્ય િીકની ત  લનાએ ઓછી મિત્ત્વની છે. મોઢવા િીક કોટર્ી િીકની બાજ માાં 
આવેલી છે અને કોટર્ી િીક જેવા જ લક્ષણો િરાવે છે, માટે તમે તારણ બાાંિી િકો કે, 
કોટર્ીની જેમ મોઢવા િીકમાાં પણ ઓછી ર્ાંખ્યામાાં માછલીના ઇંર્ા અને લારવા છે. 
મોઢવા કે કોટર્ી િીક બાંનેમાાંથી એક પણ િીક (કે પ્રોજેક્ટ શનમાડણ પામ્પયો તે પિલેા 
એક પણ િીક) ર્ારા સ્પોશનિંગ ગ્રાઉન્ર્ના લક્ષણો િરાવતી નથી માટે એક પણ િીક 
મેન્ગ્રોવ્ઝ િરાવતી નથી અને ઓટ દરશમયાન પાણી જાળવી િકાય તેટલી ઊંર્ાઈ 
િરાવતી નથી. 
 

જાન્ય આરી 2006માાં નવીનાલ અને બોચા જેવી િીક ર્ારા ઉછેર સ્થાનના લક્ષણો 

                                                
9 ઇંર્ા અને લારવાના જીવનચિ તબક્કાઓ ર્મયમાાં એટલા શનકટ છે કે આ ર્ટેાને જોર્ી દેવા યોગ્ય છે. 
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બે ર્ૌથી મિત્ત્વના બહ મતી જૂથો પૈકીના એક િતા, જયારે અભ્યાર્ 
શવસ્તારમાાં ઝૂ્લાન્ટન નમનૂામાાં અન્ય બહ મતી જૂથ કોપપોર્ િત  ાં. 
િીકોમાાં ડર્કેપોર્ લારવાની વધ  ગીચતા તે વાતનો ર્ાંકેત છે કે, આ 
િીકો ડર્કેપોર્ પ્રોન્ર્ માટે નર્ડરી ગ્રાઉન્ડ્ર્ તરીકે કામ કરે છે. એવી 
પણ િક્યતા છે કે, મોઢવા િીકમાાં શશ્રમ્પપની આશથિક રીતે મિત્ત્વની 
જાશત એશર્ડટશર્ન્ન્ર્કર્ને પણ આિરો આપે છે જે મોટે ભાગે 5 મીટર 
કરતા ઓછા ઊંર્ાઈવાળા છીછરા પાણીમાાં આવેલા િોય છે. ડે્રજજિંગ 
અને બદલાયેલા વિન અને આઉટફ્લો પાણીના વેગરને કારણે 
મોઢવા િીક પર અર્ર થતા તે િક્ય છે કે, આ જાશતઓને અર્ર થઇ 
છે. 
 

િરાવતી િતી અને ખાર્ી કરતા નોંિપાત્ર ઊંચા પ્રમાણમાાં માછલીના ઇંર્ા અને 
લારવા િરાવતી િતી.10 ડફિ ડરક્રૂટમેન્ટની દૃન્ષ્ટએઆ િીકોએ ભજવેલી વધ  મિત્ત્વની 
ભશૂમકાને પણ તે િકીકતથી ર્મથડન મળે છે કે નવીનાલ અને જરપરાના લેન્ન્ર્િંગ પોટડ 
કે જેઓ અન િમે નવીનાલ િીક અને બોચા િીકની શનકટમાાં આવેલા છે, બ ાંને સ્થળોએ 
િોર્ી દીઠ ર્રેરાિ ડફિ કેચ 2002-2003ની ત  લનાએ વધ  િતી જયારે કોટર્ી િીકની 
નજીકમાાં મ ન્રા લેન્ન્ર્િંગ પોટડ  ખાતે િોર્ી દીઠ ડફિ કેચ ર્રેરાિ કરતા ર્િજે ઓછી 
િતી. 
 

આરએમઇઆઇએના કોષ્ટક4.5.11 (અને આરએમઇઆઇએના પાના નાંબર 45 પર 
આપવામાાં આવેલા ર્ારાાંિ)માાં આપવામાાં આવેલા ઝૂ્લાન્ટન બાયોમાર્ના આંકર્ાઓ 
પરથી તે દેખાય છે કે કોટર્ી િીકમાાં ઝૂ્લાન્ટન બાયોમાર્ અન્ય િીકો અને કચ્છના 
અખાતની ત  લનાએ ર્િજે ઓછો છે. ઉપર નોંિવામાાં આવ્ય ાં છે તેમ, મોઢવા અને 
કોટર્ી િીકના ભૌગોબલક સ્થાન અને લક્ષણો ર્માન છે અને માટે તમે એવ ાં તારણ 
બાાંિી િકો છો કે, મોઢવા િીક પણ કોટર્ી િીકની જેમ ર્િજે ઓછો ઝૂ્લાન્ટન 
બાયોમાર્ િરાવે છે. 
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[ફકરો 83] શનવાર્ી ક્લોડરનની પણ આ કદાચ અર્ર િોઇ િકે છે. 
ડરટનડ કૂલન્ટ બાયોફાઉબલિંગ અટકાવવા માટે ર્ક્ય ડલેિન શર્સ્ટમમાાં 
બાયોર્ાઇર્ તરીકે વપરાતા શનવાર્ી ક્લોડરનની થોર્ી માત્રા િિે. 
બાયોર્ાઇર્ અને અન્ય રર્ાયણોનો શનકાલ મ ખ્યત્વે િીટ એક્સ્ચેન્જર 
ર્રફેર્ પર બાયોફાઉબલિંગને શનયાંશત્રત કરવા માટે વપરાયેલા 
ક્લોરાઇર્, તેની શવર્તાને કારણે તટીય દડરયાઈ સકૂ્ષ્મજીવો પર 
ર્ાંભશવત મોર્ ાં જોખમ ઊભ ાં કરે છે. તેઓ બાયોફાઉબલિંગના અર્રકારક 

કન્રે્ન્ર્ર્ડ કે જેઓ ્લાન્ટની ર્ીમાની અંદર છે તેનાથી 800 મીટરના અંતર બાદ કોઇ 
મ ક્ત અવક્ષેપી ક્લોડરન જોવા મળ્યો ન િતો. માટે માછલી ર્ાંર્ાિનો પર કોઇ 
નકારાત્મક અર્ર િોઇ િકે નિીં અથવા શનવાર્ી ક્લોડરનની અર્રને કારણે આઉટફોલ 
ચેનલના તાત્કાબલક આર્પાર્ના શવસ્તારમાાં માછલીમાાં ઘટાર્ો િોઇ િકે નિીં. 

                                                
10 નવીનાલ અને બોચા વધ  ઊંર્ા િીક છે જે ઓટ દરશમયાન પાણી જાળવી રાખે છે. 2005માાં નવીનાલ મેન્ગ્રોવ્ઝનો 100 મીટર પિોળો પટ્ટો િરાવત ાં િત  ાં અને બોચા 7 િકે્ટરમાાં ગીચ મેન્ગ્રો અને 68 
િકે્ટરમાાં સ્પાર્ડ મેન્ગ્રોવ્ઝ િરાવત ાં િત  ાં. 2011 સ િીમાાં મ ન્રા પોટડના શવકાર્ અને ર્ાંલગ્ન ઔદ્યોબગક ગશતશવશિઓને કારણે બાંને િીકમાાં મેન્ગ્રોવ્ઝન ાં શનકાંદન નીકળી ગય ાં િત  ાં. 
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શનયાંત્રણ માટે જાણીતા છે છતાાં તેઓ તેમની ઝેરીઅર્રોને કારણે બબન 
લક્ષ્યાાંડકત સકૂ્ષ્મજીવોને મારી િકે છે. તેનાથી માછલીના ર્ાંર્ાિનો 
પણ પર નકારાત્મક અર્ર થઇ િકે છે અને આઉટફોલ ચેનલના 
તાત્કાબલક આર્પાર્ના શવસ્તારમાાં માછલીમાાં ઘટાર્ો થઇ િકે છે. 
 

17  

[ફકરો 84] આઉટફોલ ચેનલને કારણે પાણીન ાં વિેલ ાં તાપમાન 
માછલીઓને મારત  ાં નથી તેમ છતાાં, પાણી તેની િારણિનક્ત કરતા 
વધ  ગરમ થવાથી કેટલીક જાશતઓ પર ડફબઝયોલોજજકલ તણાવ વિી 
િકે છે અને વદૃ્ધદ્ધ દર, શ્વર્ન, પ્રજનન અને શવતરણ જેવી પ્રાકૃશતક 
જીવન પ્રડિયાઓમાાં શવક્ષેપ ઊભો કરી િકે છે. પડરવેિી જળ 
તાપમાનમાાં 4°C થી 5°Cનો વિારો સ ક્ષ્મજીવો માટે કદાચ જીવલેણ 
ના િોય પરાંત   પ્રશતરોિી સ ક્ષ્મજીવોના પ્રમાણમાાં અનેક ગણો વિારો 
કદાચ બાયોટાના ર્ામ દાશયક માળખામાાં ફેરફાર કરે. તે કદાચ ખાર્ 
કરીને આઉટફોલ ચેનલની તાત્કાબલક નજીકના શવસ્તારમાાં માછલીની 
વર્તીને અર્ર કરે. મળૂ જાશતઓ ઘટી િકે છે અથવા નાબ દ થઇ િકે 
છે અને/અથવા તેના સ્થાને અન્ય જાશતઓ આવી િકે છે, જે 
માછીમારો માટે આશથિક દૃન્ષ્ટએ કદાચ અગાઉની જાશતઓ જેટલી 
મિત્ત્વની ના િોય. 
 

આરએમઇઆઇએ નોંિે છે કે, પાણીન ાં વિેલ ાં તાપમાન આઉટફોલ ચેનલના તાત્કાબલક 
આર્પાર્ના શવસ્તારમાાં મડરન બાયોટાના ર્ામ દાશયક માળખા પર અર્ર કરી િકે છે. 
આરએમઇઆઇએ પ્રોજેક્ટની આગળ તટીય રેખા પર માછીમારી કરતા પગડર્યા પર 
અર્રોને ધ્યાનમાાં લેતો નથી. 

18  

[ફકરો 85] આઉટફોલ ચેનલના શવસ્તારમાાં પગડર્યા માછીમારી પર 
ચોક્કર્ અર્રો નક્કી કરાઈ િકી નથી પરાંત   અર્રની િક્યતાઓ વધ  
છે. માછલી અંગે પદ્ધશતર્રના મોશનટડરિંગ રે્ટાના અભાવે પ રાવા ઊભા 

આરએમઇઆઇએ આઉટફ્લો ચેનલની કામગીરીને કારણે પગડર્યાઓ પર પેદા થતી 
અર્રો, પગડર્યાઓની ડફિ કેચમાાં ઘટાર્ો થવાના ઘટનાવતૃ્ત પ રાવાનીિયાતીને 
ધ્યાનમાાં લેતો નથી. 
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કરવ ાં મ શ્કેલ બન્ય ાં છે. અને એડીબી તરફથી અયોગ્ય ર્ય  ડર્બલજેન્ર્ને 
કારણે પ રાવા ઊભા થતા અટક્યા છે. CRPને જણાય છે કે પગડર્યા 
માછીમારોને િાશન થઇ છે. 
 

 

ડફિ કેચ માપનમાાં ર્ાંકળાયેલા ચલનો11 (મત્સ્ય નીપજના બદલે)12, અને 
પગડર્યાઓની નાની અને ચબલત ર્ાંખ્યાને કારણે તેમની ડફિ કેચમાાં ફેરફાર થયો 
િોવાનો વૈજ્ઞાશનક પ રાવો સ્થાશપત કરવ ાં મ શ્કેલ બનિે. માટે, એડીબીએ જરૂરી બનાવ્ય ાં 
િત  ાં કે, પગડર્યાઓની આજીશવકાના પ નઃપ્રસ્થાપન માટે પ નવડર્ન ર્િાયના સ્તરની 
ગણતરીમાાં પગડર્યા દ્વારા 2010માાં (આઉટફ્લો ચેનલના શનમાડણ પિલેા) નોંિાયેલી 
મિત્તમ ડફિ કેચનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે. 
 

એડીબીએ આ ર્મસ્યાના ઉકેલ માટે નીચેના પગલા લીિા છેઃ 
 

I. ઓક્ટોબર 2013માાં એડીબીને જાણ કરાઈ િતી કે, આઉટફોલ ચેનલની 
નજીકના શવસ્તારમાાં શનયશમત પગડર્યા માછીમારી કરતા પગડર્યાઓને ડફિ 
કેચમાાં 60% જેટલો ઘટાર્ો અન ભવાયો િતો.13 એડીબીએ ઋણિારકને 
પગડર્યાઓ માટે ર્િાય કાયડિમ ઘર્વાની પ્રડિયામાાં મદદ કરવા માટે 
ર્ામાજજક આકલન િાથ િરવા શવનાંતી કરી િતી.  

II. માચડ 2014માાં, એડીબીએ ઋણિારકને ફરી એક વખત શવનાંતી કરી િતી કે તે 
પગડર્યા માછીમારો પર આઉટફોલ ચેનલની કામગીરીની અર્રોનો અભ્યાર્ 
કરે અને જો અભ્યાર્ સચૂવે કે પગડર્યાઓને પ્રશતકૂળ અર્ર થઇ છે તો 
તેમની આજીશવકાના પ નઃપ્રસ્થાપન માટે આયોજન જમા કરાવે. 

 
 

III. જ લાઈ 2014માાં, એડીબીએ ઋણિારકને શવનાંતી કરી િતી કે, તે આઉટફોલ 

                                                
11 ડફિ કેચ એ પાણી ઉતરે ત્યારે પગડર્યા દ્વારા નેટમાાં એકત્ર કરાયેલી માછલીની ક લ માત્રા છે. 
12 મત્સ્ય નીપજ શનશિત ર્મયગાળામાાં (દા.. પ્રશત કલાક) માછલીઓ પકર્ાવવાના દર, તે પગડર્યાઓ માટે માપવ ાં િક્ય નથી – એક માત્ર િક્ય માપ ડફિ કેચ છે. 
13 એડીબીનીઘટતી કાયડવાિી નોંિે છે કે, આવા પગડર્યા માછીમારો દૈશનક 10-20 ડકલો માછલી પકર્તા િતા પરાંત   િવે તેઓ દૈશનક 4-8 ડકલો જ માછળી મેળવે છે. 
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ચેનલના શવસ્તારમાાં પગડર્યા માછીમારી કરતા ત્રગર્ી બાંદરના માછીમારોની 
આજીશવકા પર પ્રોજેક્ટને કારણે કેવી અર્ર થઇ છે તેનો પદ્ધશતર્રનો 
અભ્યાર્ િાથ િરે અને એડીબીને અિવેાલ જમા કરાવે. એડીબી અભ્યાર્માાં 
પગડર્યાઓની ઓળખ, પગડર્યા માછીમારીની આવશૃત્ત, ડફિ કેચ અને 
આવક અને આજીશવકાના સ્ત્રોત જેવી માડિતીનો અભ્યાર્માાં ર્માવેિ કરાવવ ાં 
આવશ્યક બનાવ્ય ાં િત  ાં. એડીબીએ ઋણિારકને જાણ કરી િતી કે, (આ 
માડિતીને ધ્યાનમાાં લેતા) જો પગડર્યા માછીમારોને પ્રોજેક્ટની પ્રશતકૂળ 
અર્ર થઇ િોય તો ઋણિારકે એડીબી ર્ાથે પરામિડ કરીને યોગ્ય બજેટ અને 
અમલ માટે ર્મયગાળા ર્ાથે એક મજબતૂ આવક પ નઃસ્થાપન અને 
સ િારણા કાયડિમ તૈયાર કરવો પર્િે. 

 

IV. ઋણિારક દ્વારા િાથ િરાયેલા અભ્યાર્ને આિારે, ઓક્ટોબર 2014માાં 
એડીબીએ દરખાસ્ત કરી િતી કે, ઋણિારક ત્રગર્ી બાંદરના પગડર્યા 
માછીમારો માટે એક આજીશવક એક્િન ્લાન બનાવે અને ફેબ્ર આરી 2015 
સ િીમાાં એડીબીને જમા કરાવે જે માટે પગડર્યા માછીમારો અને રે્ન્રલ 
મડરન ડફિરીઝ ડરર્ચડ ઇલ્ન્સ્ટટયટૂ (ર્ીએમએફઆરઆઇ) જેવી ટેકનીકલ 
ર્ાંસ્થાઓ ર્ાથે પરામિડ કરીને આજીશવકા કાયડિમ ઘર્વો આવશ્યક િતો. 
ઉપર નોંધ્યા મ જબ, એડીબીએ પગડર્યાઓની આજીશવકાના પ નઃપ્રસ્થાપન 
માટે પ નવડર્ન ર્િાયના સ્તરની ગણતરી માટે પગડર્યા દ્વારા 2010માાં 
(આઉટફ્લો ચેનલના શનમાડણ પિલેા) નોંિાયેલી મિત્તમ ડફિ કેચનો 
ઉપયોગ કરવ ાં આવશ્યક બનાવ્ય ાં િત  ાં.  

 

V. નવેમ્પબર 2014માાં એડીબીએ ર્ીજીપીએલ માટે આવશ્યક બનાવ્ય ાં િત  ાં કે, તે 
આજીશવકા કાયડિમમાાં પ્રાયોબગક એક્વાકલ્ટ્ચરમાાં પગડર્યાઓને ર્ામેલ કરવા, 
ટેકશનકલર્િાય પરૂી પાર્વા અને ર્ાતત્યપણૂડ એક્વાકલ્ટ્ચર કાયડિમ ઘર્વામાાં 
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મદદ કરવા માટે ર્ીએમએફઆરઆઇની મદદ લેવી, પગડર્યાઓને 
માછીમારીના ર્ાિનો પરૂા પાર્વા અને તેમના બાળકોને શિક્ષણ ર્િાય પરૂી 
પાર્વા ર્ડિતની અનેક પિલેોને ર્ામેલ કરે. 

 
VI. એડીબીએ ર્ીજીપીએલ માટે આવશ્યક બનાવ્ય ાં િત  ાં કે, તે 2015ની 

માછીમારીની મોર્મના અંત સ િી પગડર્યાઓ પર તેન ાં શનરીક્ષણ ચાલ  રાખે. 
જો આઉટફોલ ચેનલના શવસ્તારમાાં, શનયશમત પગડર્યા માછીમારી કરતા વધ  
માછીમારોની ઓળખ થાય તો તેમનો પણ આજીશવકા કાયડિમમાાં ર્માવેિ 
કરવામાાં આવે. 

19  

[ફકરો 87] અને [પાદનોંિ 80] જયારે મળૂભતૂ પગલાન ાં બબનઅન પાલન 
થાય ત્યારે ર્ીઆરપીએ ર્ાવચેતીભયાડ અબભગમનો ઉપયોગ કરીને 
તેના ચ કાદાનો પ્રયોગ કરવો જોઇએ. પાદનોંિ 80 ડરયો રે્ક્લેરેિન 
(1992)ના શર્દ્ધાાંત 15 અને કેડરબબયન એનવાયનડમેન્ટ પ્રોગ્રામ, 
ય એનઇપીનો ઉલ્ટ્લેખ કરે છે. 

ડરયો રે્ક્લેરેિન શર્દ્ધાાંત જણાવે છે કે, પણૂડ વૈજ્ઞાશનક શનશિતતાના અભાવનો દેિો દ્વારા 
“ગાંભીર અથવા ભરપાઈ ના થઇ િકે તેવા ન કર્ાનન ાં જોખમ” અટકાવવા માટેના ખચડ 
અર્રકારક પગલા મ લતવી રાખવાના કારણ તરીકે ઉપયોગ ના થવો જોઇએ. 
ર્ીઆરપી દ્વારા ક્વોટ કરાયેલો ય એનઇપી દસ્તાવેજ “કેડરબબયન પયાડવરણ કાયડિમમાાં 
ર્ાવચેતીના પગલાના શર્દ્ધાાંતની સ ર્ ાંગતતા અને અમલ” એક 1993નો નીશતશવર્યક 
ચચાડ પત્ર છે જે બિૃદ કેડરબબયન ક્ષેત્રમાાં આવતા રાજયો અને પ્રાાંતો દ્વારા ઉપયોગમાાં 
લેવાતા ર્ાવચેતીભયાડ અબભગમને લગતો છે. 
 

એડીબીની એક પણ નીશત કે કાયડવાિીમાાં ડરયો રે્ક્લેરેિન કે ય એનઇપી નીશત 
દસ્તાવેજનો ઉલ્ટ્લેખ કે ઉપયોગ કરાયો ન િતો. 

C. રફતશિંગ ગ્રાઉન્દ્્સના ઉપયોગ પર તનયતં્રણ 

20  

[ફકરો 90.] ર્ામાજજક અને આશથિક આકલન િાથ િરવામાાં આવ્ય ાં તે 
ર્મયે, ડફશિિંગ ગ્રાઉન્ર્ના ઉપયોગ પર શનયાંત્રણની બચિંતા ઓળખાઈ ન 
િતી. દડરયાઈ પયાડવરણ અર્ર આકલન તેમની ર્ાથે વિેંચવામાાં 
આવ્ય ાં ન િત  ાં (જ ઓ ફકરો, 34) અને આમ તેમને ખબર ન િતી કે 

ર્ામાજજક અને આશથિક આકલન િાથ િરવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં તે ર્મયે, ડફશિિંગ ગ્રાઉન્ર્ના 
ઉપયોગ પર શનયાંત્રણની બચિંતા ઓળખાયેલી િતી. તે ર્મયે પ્રોજેક્ટની ડર્ઝાઇન 
વખતે કલ્ટ્પના કરવામાાં આવી િતી કે, ઇનફ્લો ચેનલન ાં સ્થળ કોટર્ી િીક ખાતે 
માછીમારોનો ડફશિિંગ ગ્રાઉન્ર્ના ઉપયોગને અવરોિિે. ઋણિારકે માછીમારોને જાણ 
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આઉટફોલ ચેનલ ક્યાાં નસ્થત િિે. માછીમારોની ઓળખ થઇ ન 
િોવાથી અને અર્રગ્રસ્ત લોકો તરીકે ર્ાંપકડ કરાયો ન િોવાથી તેમના 
ઉપયોગમાાં શનયાંત્રણોને ધ્યાનમાાં લેવાયા ન િતા. માછીમારો પારે્ 
પ્રોજેક્ટની ડર્ઝાઇન અંગે પ્રારાંબભક માડિતી ન િતી. 
 

ઉપયોગની ર્મસ્યા ત્યારે જ ધ્યાનમાાં ચર્ી િતી જયારે 2010માાં 
ત્રગર્ી ગામના લોકોએ તે ભાન થયા બાદ િરણા કયાડ િતા કે, 
ચેનલન ાં શનણાડણ થય  િત  ાં અને આ ચેનલ તેમનો તે તટીય શવસ્તારથી 
ર્ાંપકડ કાપી નાાંખિે જયાાં તેમના ગામના અનેક લોકોએ માછીમારી કરી 
િતી. 
 

ર્ીજીપીએલે ઝર્પથી પગલા ભયાડ િતા, ગ્રામજનો ર્ાથે વાટાઘાટ િરૂ 
કરી, પલૂન ાં શનમાડણ કય ાં અને વિારાની ર્િાય પરૂી પાર્ી. મોઢવા 
ગામને બે િોર્ી આપવામાાં આવી િતી જેથી ગામના માછીમારો 
આઉટફોલ ચેનલને ઓળાંગીને તેમના પરાંપરાગત ડફશિિંગ ગ્રાઉન્ર્નો 
ઉપયોગ કરી િકે. વધ ાં, ર્ીજીપીએલે મોઢવા, ત્રગર્ી ગામ માટે પ્રત્યેક 
પડરવારને રૂ. 1,00,000ન ાં વળતર ચકૂવ્ય ાં િત  ાં અને ગામની વર્તીની 
જીવન નસ્થશત સ િારવા માટે કાયડિમ રજૂ કયો િતો. મિત્ત્વન ાં છે કે, 
આજીશવકા ર્િાય ભાંર્ોળ ઊભ ાં કરવામાાં આવ્ય ાં છે જે બાંને ગામમાાં 
શવકાર્ની પ્રવશૃત્તઓને મદદ કરે છે. ર્ીજીપીએલ દ્વારા - એડીબી 
સ્ટાફની ર્ડિય મદદ ર્ાથે- લેવાયેલા પગલા ર્ાંપણૂડ ર્ાંતોર્કારક અને 
બાંને ર્મ દાયો દ્વારા ર્રાિનીય છે. 

કરી િતી કે, કોટર્ી િીક પર પલૂ બાાંિીને ડફશિિંગ ગ્રાઉન્ર્નો ઉપયોગ સ શનશિત કરાિે. 
 

ઉપરોક્ત બાબત ઋણિારક દ્વારા તૈયાર કરાયેલા ડરરે્ટલમેન્ટ ્લાનમાાં પ્રશતબબિંબત 
થાય છે અને એડીબી ર્ાથે ર્ાંમત થાય છે (ર્્ટેમ્પબર 2008) જે મ જબ નીચેની 
બાબતો જરૂરી છે (ફકરો 54):   

 

““ઇનટેક ચેનલ પર કોટર્ી િીકને જોર્ત  ાં કલવટડ પરૂ ાં પાર્ીને તટીયરેખાનો ઉપયોગ 
સ શનશિત કરવામાાં આવિે. ઇનટેક ચેનલના શનમાડણ દ્વારા કોઇ પણ શવક્ષેપ ઊભો થાય 
તે પિલેા કલવટડન  ાં  શનમાડણ પરૂ ાં કરવામાાં આવિે.” આવો જ અબભગમ આઉટફોલ 
ચેનલ બાબતે લાગ  કરવામાાં આવ્યો િતો. 
 

વધ માાં, ડરરે્ટલમેન્ટ ્લાન મ જબ જરૂરી છે કે પ્રોજેક્ટના કોઇ પણ અણિાયાડ 
પડરણામોન ાં દસ્તાવેજીકરણ કરવામાાં આવિે અને ડરરે્ટલમેન્ટ ્લાનના 
નીશતમાળખામાાં ર્ાંમત શર્દ્ધાાંતોના આત્માને આિારે િમન કરવામાાં આવિે. આમ 
એવી િારણા કરવામાાં આવી િતી કે, જો કોઇ પણ અણિારી ઉપયોગ ર્મસ્યા ઉભી 
થિે તો, આવી કોઇ પણ ર્મસ્યાના ઉકેલ માટે પિલેેથી અનસ્તત્વ િરાવત ાં માળખ ાં 
િયાત િિે. 
 

આઉટફોલ ચેનલના મળૂ જોર્ાણની બાબતે માછીમારો માટે કોઇ ઉપયોગ શનયાંત્રણ 
મ દ્દો ઊભો નિીં થયો િોવાથી પ નવડર્ન યોજનામાાં મયાડડદત ઉપયોગની ર્મસ્યાના 
ઉકેલ માટે કોઇ ર્મત લ્ટ્ય જોગવાઈઓની જરૂર ન િતી. 
 

માટે માછીમારોના ઉપયોગ શનયાંત્રણની ર્મસ્યાને 2010 અગાઉ ધ્યાનમાાં લેવામાાં 
આવી િતી જયારે ત્રગર્ી ગામના લોકોએ િરણા કયાડ િતા. 
 

ર્ીઆરપી ર્ાચી રીતે નોંિે છે કે, ઋણિારકે માછીમારોની બચિંતાઓના ઉકેલ માટે 
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2010માાં ઝર્પથી કામગીરી કરી િતી.  
 
એડીબી માચડ 2010માાં ઋણિારકને માછીમારો ર્ાથે પરામિડ કરવાની અને તેમની 
બચિંતાઓનો ઉકેલ લાવવાની સચૂના આપીને આ ર્મસ્યાનો ઉકેલ માાંગવામાાં ર્ડિય 
િતી. ઋણિારકે એશપ્રલ 2010માાં ઝર્પી પગલા લીિા િતા. 
 

પ્રોજેક્ટ શનમાડણ દરશમયાન, ત્રગર્ી બાંદરનો ઉપયોગ (ત્રગર્ી ગામની અંદરના રોર્નો 
ઉપયોગ કરીને) શનયાંશત્રત ન િતો કારણકે રોર્ ર્્ટેમ્પબર 2011 સ િી ખ લ્ટ્લો િતો 
(નવો રોર્ એશપ્રલ 2011માાં પણૂડ થયો િતો). નવા રોર્ અને આઉટફ્લો ચેનલ પર 
પલૂન ાં શનમાડણ ચાલી રહ્ ાં િત  ાં તે દરશમયાન ત્રગર્ી બાંદરમાાં રિતેા િોર્ીથી માછીમારી 
કરતા માછીમારોને 2010ની માછીમારી મોર્મની િરૂઆતમાાં પ્રોજેક્ટના મ ખ્ય દ્વાર 
અને આંતડરક રસ્તાઓ મારફતે ઉપયોગ પરૂો પાર્વામાાં આવ્યો િતો (તેમની 
વસ્ત  ઓના પડરવિનની મદદ ર્ાથે). 

D. કોલસી અને ફ્લાય એશનુ ંપ્રદૂષણ અને િેની અસરો 
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[ફકરો 99] તાજેતરમાાં િાથ િરવામાાં આવેલો કોલર્ીનો અભ્યાર્ પણ 
કોલર્ો અને રાખના પ્રદૂર્ણના પ રાવા સચૂવે છે. મે 2014માાં, 
ર્ીજીપીએલના નવા પયાડવરણીય પરામિડકાર (ર્ીઇજી ટેસ્ટ િાઉર્)એ 
ત્રણ અન્ય ગામો અને બે બન્દરો ઉપરાાંત વાાંઢ ગામેકોલર્ીન ાં શનરીક્ષણ 
કય ાં િત  . પડરણામોએ ક લ કોલર્ી ફોલઆઉટ દર (જેનેg/m2/માર્ 
તરીકે દિાડવવામાાં આવે છે)ન ાં મલૂ્ટ્યાાંકન કય ાં િત  ાં, તેન ાં રાવ્ય અને 
અરાવ્ય ભાગો અને (રાખ, કોલર્ો અને શર્બલકાની દૃન્ષ્ટએ) ફોલઆઉટ 
રજના ર્ાંયોજનમાાં શવભાજન કરવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં. વાાંઢ ગામના 
પડરણામો સચૂવે છે કે, વાાંઢ ગામ ખાતે ફોલઆઉટ કોલર્ીનો રાખ 
ભાગ 86.29%, ક લકોલર્ી ભાગ 13.7%અને શર્બલકા ભાગ 

ર્ીઆરપી દ્વારા ઉલ્ટ્લેખ કરાયેલો કોલર્ી પથૃક્કરણ અિવેાલ માત્ર એક વખત િાથ 
િરાયેલો અભ્યાર્ છે. એડીબીએ આ અિવેાલ નવેમ્પબર 2014માાં મેળવ્યો િતો અને 
ત્યારબાદથી સચૂવ્ય ાં છે કે લખાણમાાં ઉલ્ટ્લેખ કરાયેલા િવા ગ ણવત્તા મોશનટડરિંગ 
મથકોના સ્થાનો અક્ષાાંિ અને રેખાાંિ ર્ાથે મેળ ખાતા નથી અને ઋણિારક પારે્થી 
ખ લાર્ો માાંગ્યો છે. અિવેાલમાાં આપવામાાં આવેલા રે્ટાના અથડઘટન માટે આ માડિતી 
મિત્ત્વની છે. 
 

કોલર્ી અભ્યાર્માાં આપવામાાં આવેલા રે્ટાન ાં િવામાન માડિતી, પ્રવતડમાન પયાડવરણ 
નસ્થશતઓ, ્લાન્ટની કામગીરીની નસ્થશત અને મોશનટડરિંગ વખતે એર િેર્માાં િાજર 
અન્ય િવાના પ્રદૂર્ણના મોટા સ્ત્રોતોની િાજરીને ધ્યાનમાાં લઇને અથડઘટન થવ  
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0.71%િતો. આ તારણો દિાડવે છે કે, જયાાં રિવેાર્ીઓ પ્રદૂર્ણની 
ફડરયાદ કરે છે તે વાાંઢ ગામ અને અન્ય ગામોમાાં અન ભવાયેલ ાં 
પ્રદૂર્ણ માત્ર ર્ીજીપીએલના કોલ િને્ર્બલિંગ એકમમાાંથી પેદા નથી 
થત ાં કારણકે 86.3%નો રાખનો ભાગ ર્ૌથી મિત્ત્વના ભાગ કરતા 
ઘણો દૂર છે. 
રાખના પ્રદૂર્ણના સ્ત્રોત ઓળખવા અને તેમન ાં િમન કરવ ાં તાકીદન ાં 
છે. 

જોઇએ 

 

‘ર્સ્ટ ફોલ’માાં ખબૂ જ ઓછી શર્બલકા પરના રે્ટા પર વધ  ખ લાર્ાની જરૂર છે. 
એડીબીઅવલોકનન ાં વધ  ર્ારી રીતે અથડઘટન કરવા માટે અિવેાલની આ તકનીકી 
બાબતો અંગે ઋણિારકો ર્ાથે ચચાડ કરિે અને જો જરૂર જણાિે તો આ પ્રદૂર્ણનો 
સ્ત્રોત સ્થાશપત કરવા માટે વધ  તપાર્ િાથ િરિે. 
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[ફકરો 99] રાખન ાં પ્રદૂર્ણ કદાચ મ ન્રા ્લાન્ટ, અદાણી પાવર ્લાન્ટ 
અથવા- ર્ાંભવતઃ બાંનેમાાંથી પેદા થઇ િકે છે. 
 

પ્રોજેક્ટમાાંથી રાખન ાં પ્રદૂર્ણ કદાચ ફ્લાય એિના ઢગલા અથવા 
રાખના તળાવોમાાંથી પેદા થાય છે કારણકે પવન ફૂાંકાય છે તેમ ઊર્તી 
સકૂી રાખ જમા થાય છે. 

પ્રોજેકટમાાંથી રાખન ાં ઉત્ર્ર્જન એરિેર્માાં િાશનકારક રાખ પ્રદૂર્ણ ર્જ ે છે તે બાબત 
શવશ્વાર્પાત્ર છે કે નિીં તેન ાં આકલન કરવામાાં આવે ત્યારે નીચેની બાબત નોંિવી 
સ ર્ ાંગત છે. 
 

કણ (ફ્લાય એિ)ની દૃન્ષ્ટએ પ્રોજેક્ટન ાં ઢગ ઉત્ર્ર્જન 50 mg/m3 (એર્ઇઆઇએમાાં 
શનિાડડરત કયાડ મ જબન ાં પ્રોજેક્ટન ાં ડર્ઝાઇન ઉત્ર્ર્જન માપદાંર્) કરતા ઓછાં છે. આ 
ઉત્ર્ર્જનો વાાંઢ ગામ ખાતે કોઇ પણ દૃન્ષ્ટગોચર રાખ શનક્ષેપણને પે્રરે તેવી ર્િજે પણ 
િક્યતા નથી. તે પયાડરવણીય આકલન વખતે એર્પીએમ માટે િાથ િરવામાાં 
આવેલા િવા ગ ણવત્તા મોર્બલિંગ અને એર્ઇઆઇએમાાં કરાયેલી નોંિણીમાાંથી સ્પષ્ટ 
થાય છે. 
 

પ્રોજેક્ટ ઊંચી કાયડક્ષમતાવાળા ઢગ ઉત્ર્ર્જન અંક િો િરાવે છે જે ડદવર્ના ચોવીરે્ 
કલાક ચાલ  િોય છે. વતડમાન શનરીક્ષણ અિવેાલો સચૂવે છે કે રજકણીય ઉત્ર્ર્જનો 
લાગ  પર્તા માપદાંર્ો અને શનયમનો કરતા ઘણા નીચા છે. 
 

પ્રોજેક્ટના રાખ તળાવો વાાંઢ ગામથી લગભગ 3 ડકલોમીટર દૂર આવેલા છે. ર્મગ્ર 
પાવર ્લાન્ટ ફ્લાય એિ તળાવો અને વાાંઢ ગામની વચ્ચે છે અને નોંિપાત્ર 
અવરોિક તરીકે કામ કરે છે. વધ માાં, ગામ પર કોલર્ીની અર્ર ઘટાર્વા માટે 
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બાાંિવામાાં આવેલા બેડરયરો જમીન સ્તરે ઉર્તી ફ્લાય એિના ઉત્ર્ર્જન માટે વધ  
બેડરયર તરીકે કામ કરિે. 
 

ર્ીઆરપીએ ફકરા 99 િઠેળ ‘કોલર્ાના ઢગ’ના બચત્રને ખોટી રીતે ‘રાખના ઢગલા’ 
એવ ાં મથાળાં આ્ય ાં છે 

23  

[ફકરો 101] ફ્લાય એિ અને કોલર્ીના પ્રદૂર્ણની આરોગ્ય પર 
નોંિપાત્ર અર્ર પરે્ છે. આ આરોગ્ય અર્રોની િજ  સ િી ર્વે દ્વારા 
ખરાઈ કરી િકાઇ નથી. પ્રોજેક્ટ 2013થી જ પણૂડ કક્ષાએ કાયડરત થયો 
િોવાથી આટલા ર્ૂાંકા ર્મયગાળામાાં આરોગ્ય અર્રો લાક્ષબણક રીતે 
જોઇ િકાતી નથી. તમે પ રાવાની ગેરિાજરીને પ રાવા તરીકે લઇ ના 
િકો. રાખ અને કોલર્ીના પ્રદૂર્ણન ાં ર્તત સ્તર જોતા ભશવષ્યમાાં 
આરોગ્ય અર્રો થવાની િક્યતા છે. આમ ર્ીઆરપી તારણ બાાંિે છે કે 
િાશન થવાની િક્યતા છે. 

એડીબીવાાંઢ પર માનવ આરોગ્ય અર્રો પર ર્ીઆરપીની બચિંતાઓથી ર્ાંમત છે અને 
બાદમાાં આવશ્યક બનાવ્ય ાં િત  ાં કે, ર્ીજીપીએલ કોલર્ાના પડરવિન માટે પાઇપ 
કન્વેયર લગાર્વા ર્ડિતના શે્રણીબદ્ધ પગલાઓ મારફતે કોલર્ીની અર્રો લઘ તમ 
બનાવે. આમ, એડીબીએ ઋણિારક માટે વાાંઢ ગામમાાં કોઇ પણ ભાશવ આરોગ્ય અર્રો 
તપાર્વાના દૃન્ષ્ટકોણ ર્ાથે આિારરેખા આરોગ્ય નસ્થશતઓ સ્થાશપત કરવા માટે એક 
ર્રવે િાથ િરવાન ાં આવશ્યક બનાવ્ય ાં િત  ાં.  
 
ફ્લાય એિના પ્રદૂર્ણના સ્તર છતાાં એરિેર્માાં પ્રદૂર્ણના અન્ય સ્ત્રોતની િાજરી અને 
પ્રોજેક્ટના અત્યાધ શનક ફ્લાય એિ અંક િો જોતા, તે અન ર્રત  ાં નથી કે, પ્રોજેક્ટ ર્ૂાંકા કે 
લાાંબા ગાળામાાં આરોગ્ય અર્રો પેદા કરે તેવી િક્યતા છે 
 

એડીબી પ રાવાની ગેરિાજરીને િાશન થતી નથી તેના પ રાવા તરીકે લેતી નથી. 
એડીબીના પગલા તે વાતની સ્વીકૃતી શનદશિિત કરે છે કે, તે સ શનશિત કરવાની જરૂર 
છે કે, વાાંઢ ગામ પર અર્રો ઘટાર્વામાાં આવે અને ઋણિારક તે સ્વીકૃશતને સ્વીકારે. 

24  

[ફકરો 104] એડીબીએ માછલીની સ કવણી, મીઠ ાં અને લીલા ઘાર્ચારા 
પર કશથત રાખની ઝેરી અર્ર પરના અન વતડન કરવામાાં ઓછી બચિંતા 
દિાડવી િતી.  
 

પડરયોજના શનરીક્ષણ શમિન 24-26 એશપ્રલ 2013 પરનો આંતડરક 
દસ્તાવેજ વાાંઢગામના કોલર્ાની ભકૂીના પ્રદૂર્ણ પ્રત્યે ધ્યાન આપે છે 

ર્ીઆરપીએ કોલર્ીના પ્રદૂર્ણ અને ફ્લાય ઍિ પ્રદૂર્ણ વચ્ચેના તફાવતની નોંિ 
લેવી જોઇએ. એડીબી દ્વારા કરવામાાં આવેલ બને્ન શનવેદનો ર્ાચાાં છે.  
 

પિલે ાં શનવેદન કોલર્ીથી ર્ાંબ ાંશિત કરવામાાં આવ્ય ાં છે. કોઇ ગામ (વાાંઢ શર્વાય), 
મીઠાના અગરો, અથવા માછલી સ કવણી માટેના શવસ્તારો કોલર્ાની રજ પ્રદૂર્ણના 
સ્ત્રોતો (એટલે કે ર્ાંગ્રિસ્થાનથી) આમાના કોઇપણ શવસ્તારો સ િીના અંતરના કારણે 
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પરાંત   ર્ારરૂપે જણાવે છે:  

 

“અન્ય કોઇ પણ ગામ, મીઠાના અગરો અથવા માછલી સ કવણી 
શવસ્તારો કોલર્ાના ર્ાંગ્રિણ શવસ્તારથી નોંિપાત્ર અંતર પર િોવાના 
કારણર્ર ્લાાંટની કામગીરીઓના લીિે કોલર્ાની ભકૂીના લીિે અર્ર 
પામે તેવી ર્ાંભાવના નથી.” (ફકરો 7)   
 

આ તારણ તારીખ 28 ઑગસ્ટ 2012 (ફકરા 23)માાં આપવામાાં આવેલ 
શનવેદનથી શવપરીત છે જે જણાવે છે:  
 

 “તેવો ઉલ્ટ્લેખ કરવામાાં આવ્યો િતો કે તટીય શવસ્તારો વર્ડના 
મોટાભાગના ર્મયે ખબૂ પવન િરાવે છે અને પડરણામ સ્વરૂપે, ત્યાાં 
એવી ઉચ્ચ ર્ાંભાવના રિલેી છે કે આવા પવનો રાખના તળાવોમાાં 
દાટેલી રાખને ઉર્ાર્ીને ફેલાવે.” 

કોલર્ાની ભકૂીના લીિે અર્ર થવાની કોઇ ર્ાંભાવના નથી. આવ ાં અંતર 2km કરતાાં 
વધ  છે. કોલર્ી, જે ફ્લાય ઍિ કરતાાં ઘણી વિારે વજનદાર છે, એક વખત િવામાાં 
ઉરે્ પછી આટલા અંતર સ િી ફેલાઈ થઈ િકતી નથી. આને આગળ કોલર્ાના 
ર્ાંચાલન માટેની નવી એમઓઈએફ માગડદશિિકાઓ દ્વારા ર્મથડન પ ર ાં પાર્વામાાં આવ્ય ાં 
છે જે કોલર્ાના ર્ાંગ્રિણ યાર્ડથી ર્ૌથી નજીકના આવાર્ીય શવસ્તારના અંતરને 500m 
થી વધ  િોવાન ાં સ્પષ્ટ કરે છે.     
 

બીજ ાં શનવેદન ફ્લાય ઍિના ર્ાંબ ાંિમાાં કરવામાાં આવ્ય ાં છે, જે િલકી છે અને 
ર્રળતાથી િવામાાં ઉર્ી િકે છે અને સ્થાનાાંતડરત થઈ િકે છે. બને્ન શનવેદનો તેથી, 
શવરોિાભાર્ી નથી.   

25  

[ફકરો105] ઉપનસ્થશત અને, જો એમ િોય તો, આ થાપણોમાાં ભારે 
િાત  ઓની માત્રાઓ અને તેનાાંથી ગ્રાિકોને રિલે  ાં જોખમ નક્કી કરવા 
માટે વધ  અભ્યાર્ોની જરૂર છે. પડરયોજના શવસ્તારની આર્પાર્ 
મીઠાના અગરો અને ઘાર્ચારાની ર્ાંભશવત થાપણોના અભ્યાર્ની પણ 
જરૂર પર્િે. પયાડવરણ કાયડનીશત (2002)ના ફકરા 67 અન ર્ાર 
એડીબી કમડચારીઓએ આ પ્રયાર્ોની ચચાડ અને દેખરેખ રાખવી 
જોઇએ. 

ઉપરોક્ત વણડવામાાં આવેલ કારણોર્ર, તે માનવામાાં આવે છે કે પડરયોજનાથી કોલર્ી 
અને ફ્લાય ઍિના જમા થવાથી કોઇપણ નોંિપાત્ર રીતે માછલી, પશ ઓના 
ઘાર્ચારા અથવા મીઠાના અગરોને અર્ર થવાની કોઇ ર્ાંભાવના નથી. એડીબીની 
પયાડવરણ કાયડનીશત (2002) ના ફકરા 67 િઠેળ કોઇ અણિારી અર્રો નથી. 

E. આસપાસના તવસ્િારની હવાની ગણુવત્તા  

26  

[ફકરો 108] ્લાન્ટના બાાંિકામ પિલેાાં કેટલાાંક આર્પાર્ના શવસ્તારો 
માટેના િવાના પડરમાણો પીપીએએચમાાં સ્પષ્ટ કરવામાાં આવેલ 

મ ર્દ્દા અિવેાલના કોષ્ટક 3ને સ િારવ ાં જોઇએ કેમ કે (વ્યવસ્થાપનના પ્રશતભાવના 
ફકરા 27માાં વણડવ્યા મ જબ):    
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િોરણો ર્ાથેના અન પાલનમાાં નિોતાાં.  
 

ર્વડગ્રાિી ઈઆઈએમાાંની શવગતો અન ર્ાર, આરપીએમ (એટલે કે PM-

10) અને એર્પીએમ (એટલે કે TSP)નીવાશર્િક ર્રેરાિ િવાની 
ગ ણવત્તાના ર્ાંકેન્રણો પીપીએએચ િોરણો કરતાાં વધ  િતાાં (જ ઓ 
કોષ્ટક 3). 

(i) પીપીએએચ મલૂ્ટ્યો રાષ્રીય (NAAQ મલૂ્ટ્યો) ર્માન િોવા જોઇએ અને 

પીપીએએચ માગડદશિિકાઓ ર્ાથે કોષ્ઠક ‘ર્ી’ માાં સ  યોજજત કરવામાાં 
આવ્યા છે તે મ જબ નિીં, અને  

(ii)    
(ii) વાશર્િક ર્રેરાિ PM10માટેના ર્ાંચાલન અને NAAQ મલૂ્ટ્યો અગાઉ અિવેાલ 
અપાયો છે તે રીતે, ર્મગ્ર વર્ડ માટેના વાશર્િક િવાની ગ ણવત્તા તરીકે ઉપલબ્િ નથી. 
એર્ઈઆઈએ એ ચાર નિીં, પરાંત   ત્રણ મૌર્મ પર આિાડરત વાશર્િક ર્રેરાિને ખોટી 
રીતે અિવેાબલત કરી છે. 

27  

[ફકરો 108] જો કે, 16 ર્્ટેમ્પબર 2006ના રોજ થયેલી જાિરે સ નાવણી 
દરશમયાન ર્ીજીપીએલના પ્રશતશનશિએ જણાવ્ય ાં િત  ાં કે આર્પાર્ના 
શવસ્તારની િવા ગ ણવત્તા શનિાડડરત NAAQSની અંદર જ િતી. 
ર્મીક્ષા કરવામાાં આવેલ શવગતો પર આિાડરત આ શનવેદન ખોર્ ાં િત  ાં.   

વ્યવસ્થાપનના પ્રશતભાવના ફકરા 28માાં પરૂી પાર્વામાાં આવેલ ર્મજૂશત, અને 
ઉપરોક્તને જોતાાં, ર્ીઆરપીન ાં અથડઘટન ખોર્ ાં છે. 

28  

[ફકરો 108] ટાટા મ ન્રા ્લાાંટ કાયડરત થયો ત્યારથી, િવાની ગ ણવત્તા 
વધ  ખરાબ થઈ છે. PM-10 િોરણ માટેના 24-કલાક ર્રેરાિ 
ભારતીય NAAQSન ાં નજીકના ર્ાત ગામો ખાતે ઉલ્ટ્લાંઘન થય ાં છે. 
(જ ઓ કોષ્ટક 4.) 

ર્ીઆરપીન ાં શનવેદન ર્ાંપણૂડપણે ર્ાચ ાં છે. જોકે, તે એમ નથી અન ર્રત  ાં કે આ કથળેલી 
નસ્થશત પડરયોજનાને આભારી છે.   
 

શનલાંબબત કણોમાાં PM2.5અને PM2.5 બચિંતાજનક પ્રદૂર્ણકારી િોવાથી તેની આરોગ્ય પર 
વિતી જતી અર્રોના આિારે, ભારત ર્રકારે 2009માાં PM2.5માટે આર્પાર્ની િવા 
ગ ણવત્તા િોરણો રજૂ કયાડ િતાાં. એ નોંિનીય છે કે પડરયોજનાની અંદર માપવામાાં 
આવેલાાં આર્પાર્ના PM2.5સ્તરોને પડરયોજનાની કામગીરી દરશમયાન ભારતીય 
રાષ્રીય િવાની ગ ણવત્તા િોરણ14 ની અંદર યોગ્ય પ્રમાણમાાં શનરીક્ષણ કરવામાાં આવ્ય ાં 
િત  ાં. ર્ીઆરપી એ તેથી પડરયોજનાના ઉત્ર્ર્જનોના લીિે આરોગ્ય પરની અર્રોના 
તેનાાં દૃન્ષ્ટકોણ પર પ નશવિચાર કરવો જોઇએ. 

                                                
14 શત્રમાશર્ક પયાડવરણ અને ર્ામજજક કાયડદેખાવ અિવેાલ – ટાટા અલ્ટ્રા મેગા કોલ ફાયર્ડ પાવર ્લાાંટ, મ ન્રા ર્મયગાળો એશપ્રલ થી જ ન 2014 રજૂ કયો: કોસ્ટલ ગ જરાત પાવર બલ. (સીજીપીએલ) તૈયાર 
કયો: SENES કન્ર્લટાંટ્ર્ ઇંડર્યા પ્રા. બલ.    
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[ફકરો 109] એડીબી, તેનાાં તારીખ 11-12 ઑક્ટોબર 2009ના 
પયાડવરણીય રે્ફગાડટ ડર્ રીવ્ય ૂ શમિન અિવેાલમાાં, ઉલ્ટ્લેખ કરે છે કે 
PM-10 અને એર્પીએમ પીપીએએચ િોરણો કરતાાં વિી ગયેલા છે, 
પરાંત   ્લાાંટના બાાંિકામ દરશમયાન વાિનોમાાંથી નીકળતાાં ઉત્ર્ર્જન 
અને શનમાડયેલા કણોને આભારી છે.   
 

ર્ીજીપીએલ દ્વારા િાથ િરાયેલા કોલર્ીન ાં શવશ્લેર્ણ દિાડવે છે કે 
કોલર્ીની ખબૂજ નોંિપાત્ર માત્રા િરાવે છે, જયારે શર્બલકાના અંિ 
ઓછાાં છે. તેથી ધળૂની રજ એ પ્રદૂર્ણમાાં ખબૂ જ ઓછાં યોગદાન 
આપનારૂાં છે અને રજ અને કોલર્ો PM-10 િોરણના ઉલ્ટ્લાંઘન માટેના 
નોંિપાત્ર યોગદાન આપનારા છે. 

તેની ર્ામે ર્ીઆરપીન ાં શનવેદન એ િકીકતને ધ્યાનમાાં લેત  ાં નથી કે એડીબી ન ાં 
શનવેદન બાાંિકામના ર્મયે કરવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં, જયારે કે કોલર્ીન ાં શવશ્લેર્ણ 
અિવેાલમાાં િવાની ગ ણવત્તાની દેખરેખ મે 2014માાં કામગીરીઓ વખતે િાથ િરી 
િતી. કોલર્ીના અભ્યાર્ અિવેાલ પર આિાડરત, કે જે એક ઑફ-સ્ટર્ી િત  ાં જેમાાં 
ટેનક્નકલ કાયદેર્રતાની જરૂર િતી (જ ઓ ઉપરનો ફકરો 21), PM10 િોરણના 
ઉલ્ટ્લાંઘન માટે ફાળો આપનાર પર ર્ીઆરપી દ્વારા શનષ્કર્ડ કાઢવામા આવવા જોઇએ 
નિીં. 

30  

[ફકરો 113] જાન્ય આરી 2013-માચડ 2013ના ર્મયગાળા દરશમયાન, 
ટાટા મ રા ્લાાંટની આર્પાર્ના ર્ાત ગામોમાાં આર્પાર્ની િવાની 
ગ ણવત્તાની દેખરેખ િાથ િરવામાાં આવી િતી. આ ર્ાત ગામો ખાતે 
આર્પાર્ની િવાની ગ ણવત્તાની દેખરેખ શવગતોએ પ્રગટ કય ાં િત  ાં કે 
123 ug/m3 અને 134 ug/m3 વચ્ચેની શે્રણી િરાવતા 24-કલાકની 
ર્રેરાિ ર્ાથેના PM-10 (આરપીએમ) ર્ાંકેન્રણો આમાાંથી એકપણ 
ગામમાાં ભારતની 100 ug/m3ના NAAQSન ાં પાલન કરતા નિોતાાં. 
આ ર્મયગાળામાાં િાથ િરવામાાં આવેલી આર્પાર્ની િવાની 
ગ ણવત્તાની દેખરેખ શવગતો, એમ પણ દિાડવતી િતી કે NAAQS 24 
કલાકના ર્રેરાિ PM-10 િોરણોન ાં ર્ીજીપીએલના મ ખ્ય દ્વાર ખાતે 
પાલન કરવામાાં નિોત  ાં આવત ાં (106 ug/m3) અને ર્ીજીપીએલની 
િોસ્ટેલ તેમજ લેબર કૉલોની ખાતે િોરણો કરતાાં નીચ ાં િત  ાં (98 

ug/m3). 

ત્યાાં એવાાં કોઇ જ પ રાવા નથી કે ભારતીય િોરણોથી વિી જવા માટે પડરયોજના 
કારણભતૂ છે, કેમ કે પડરયોજનામાાંથી એર્પીએમ ના આર્પાર્ના ર્ાંકેન્રણોમા 
નમનૂારૂપ બનેલ િમબદ્ધ વિારો 2.1 ug/m3 િતો, અને પડરયોજના તેનાાં  ર્ાંરચના 
ઉત્ર્ર્જન માપદાંર્ોને પરૂાાં પારે્ છે. વધ માાં, પડરયોજના એરિેર્માાં આર્પાર્ના 
PM2.5સ્તરોના ર્ાંબ ાંિમાાં ઉપરોક્ત ફકરો 28 જ ઓ, જે ભારતીય રાષ્રીય િોરણોન ાં 
અન પાલન કરે છે. 
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[ફકરો 113] દેખરેખના અિવેાલમાાં એડીબીની 24-કલાક ર્રેરાિ PM-

10 પીપીએએચ િોરણોના ર્ાંદભડમાાં કોઇ આકારણીનો ર્માવેિ થતો 
નિોતો. એ આવશ્યક િત  ાં કે એડીબી શનરીક્ષણ શમિન ર્ીજીપીએલને 
એ યાદ કરાવે કે તે પીપીએએચ ના ર્ાંદભડમાાં અને 24-કલાક ર્રેરાિ 
PM-10 માટે દેખરેખની શવગતોની આકારણી પાલન ઉપલબ્િ કરાવે. 

કોષ્ટક 1, આઇટમ 18 િઠેળ જાન્ય આરી – માચડ 2013 માટેનો ર્ાંચાલન અિવેાલ 
જણાવે છે કે ગામ સ્તરીય આર્પર્ની િવા ગ ણવત્તા દેખરેખની શવગતો PM10 

શર્વાયના NAAQ િોરણોન ાં અન પાલન પ્રગટ કરે છે. પીપીએએચ મલૂ્ટ્યો રાષ્રીય 
(NAAQ મલૂ્ટ્યો) ની ર્માન િોવાાં જોઇએ અને નિીં કે જે પીપીએએચ માગડદશિિકાઓના 
કોષ્ટક Cમાાં નક્કી કરવામાાં આવ્યાાં છે તે મ જબ જેથી અલગ આકારણીની જરૂર નથી. 
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[ફકરો 114] આર્પાર્ની િવાની ગ ણવત્તાની દેખરેખ ડર્રે્મ્પબર 2013-
જાન્ય આરી 2014 અને મે-જૂન 2014માાં ર્ીજીપીએલના કન્ર્લટાંટ 
(અશ્વમેિ એંજજશનયર્ડ અને કન્ર્લટાંટ્ર્) દ્વારા ટાટા મ ન્રા ્લાાંટની 
ર્ાઇટની અંદરના સ્થળો (ર્ીજીપીએલ િોસ્ટેલ. લેબર કૉલોની અને 
મ ખ્ય દ્વાર) અને નજીકના ર્ાત ગામો (ત્રગર્ી, મોટી ખાખર, મોટા 
કાંર્ાગરા, નાના ભાડર્યા, વાાંઢ, ર્ ાંર્ા અને શર્રાચા) ખાતે િાથ િરવામાાં 
આવી િતી   
 

દેખરેખની શવગતો મ ખ્ય દ્વાર અને ર્ાતેય ગામો ખાતે 100 ug/m3 ની 
24-કલાકની ર્રેરાિ PM-10 માટે ભારતની NAAQS ર્ાથે બબન અન  
પાલન દિાડવે છે. જોકે, PM-2.5 માટેના દેખરેખ પડરણામો 60 

ug/m3ની NAAQS ર્ાથે અન પાલનમાાં િતાાં. 
 

અન પાલન આકારણી એડીબીના 24-કલાક ર્રેરાિ જરૂડરયાત 150 

ug/m3ના ર્ાંદભે િાથ િરવામાાં આવ્યાાં નિોતા. દેખરેખના અિવેાલમાાં 
એડીબીની આંતરરાષ્રીય જરૂડરયાત ર્ાંદભે કોઇ આકારણીનો ર્માવેિ 
કરવામાાં આવ્યો નથી. 

(i) 150ug/m3 ની પીપીએએચ જરૂડરયાત ર્ામેના પડરણામોની દેખરેખ અિવેાલોએ િા 
માટે આકારણી કરવાની જરૂર નથી; અને (ii) ‘આંતરરાષ્રીય’ જરૂડરયાતોના ર્ાંદભડમાાં 
કોઇ આકારણીની જરૂર િા માટે નથી એ ર્મજવા માટે ઉપરની ર્મજૂશતઓ જ ઓ.  
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[ફકરો 115] મે 2014માાં ર્ીજીપીએલની ત્રણ ર્ાઇટ્ર્ (મ ખ્ય 
પ્રવેિદ્વાર, શ્રશમક વર્ાિત, અને ક્ષેશત્રય િૉસ્ટેલ), બે બ ાંદરો (ત્રગર્ી 
અને કોટર્ી બાંદરો) અને ર્ાત ગામો (માાંર્વી, વાાંઢ, ભરશે્વર, ત્રગર્ી, 

CEG ટેસ્ટ િાઉર્ અને ડરર્ચડ રે્ન્ટર પ્રા. બલ., જયપ ર (નેિનલ એિેડર્ટેિન બૉર્ડ ફૉર 
ટેસ્ર્ટ ાંગ એન્ર્ કેબલબ્રેિન લેબોરેટડરઝ દ્વારા સ્વીકૃશત પ્રા્ત)ને ઋણદાર દ્વારા 
પડરયોજનાની પયાડવરણીય દેખરેખ માટે શનય ક્ત કરવામાાં આવ્યાાં િતાાં. આર્પાર્ની 
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મોટીખાખર, નાના ભાડર્યા, અને મોટા કાંર્ાગરા ગામો) ખાતે 
ર્ીજીપીએલના નવાાં પયાડવરણ પરામિડકાર (CEG ટેસ્ટ િાઉર્) દ્વારા 
આર્પાર્ની િવાની ગ ણવત્તાના શનરીક્ષણમાાં એ જાિરે કરવામાાં આવ્ય ાં 
છે કે, ટાટા મ ન્રાના મ ખ્ય પ્રવેિદ્વાર પર માપવામાાં આવેલી શવગતો 
શર્વાય, બિી જ શનરીક્ષણની શવગતો 100 ug/m3 ના PM-10 માટેની 
24-કલાકની ર્રેરાિ ભારતીય એનએએક્ય એર્ અને એડીબીની 150 
ug/m3ની જરૂડરયાતના અન પાલનમાાં િતી.   
 
[એ નોંિનીય છે કે શનરીક્ષણ કરવામાાં આવેલ PM-10 મલૂ્ટ્યો 
ર્ીજીપીએલના અગાઉના પરામિડકાર (અશ્વમેિ એંજજશનયર્ડ અને 
કન્ર્લટાંટ્ર્) દ્વારા અપાયેલા અિવેાલ કરતાાં ખબૂ જ નીચાાં િતાાં. 
વધ માાં, દિાડવવામાાં આવેલ શવગતો 60 ug/m3ના PM-2.5 માટે 24-
કલાકની ર્રેરાિ ભારતીય એનએએક્ય એર્ના અન પાલનમાાં િતી.  
 
ર્ીઆરપી શમિન એ સ્પષ્ટીકરણ ન મેળવી િક્ય ાં કે િા માટે નવા 
પરામિડકાર દ્વારા ઊભાાં કરવામાાં આવેલ પયાડવરણીય શવગતો 
નોંિપાત્ર રીતે તફાવત િરાવે છે અને અગાઉના શનરીક્ષણના 
પડરણામો કરતાાં િવાની ગ ણવત્તાની નોંિપાત્ર રીતે વધ  ર્ારી 
પડરનસ્થશત રજૂ કરે છે. 

િવા ગ ણવત્તાની દેખરેખ માટે અઢાર સ્થળોને પર્ાંદ કરવામાાં આવ્યાાં િતાાં. દરેક સ્થળ 
પર આર્પાર્ની િવાની ગ ણવત્તાની દેખરેખ મે 2014માાં ચાર ડદવર્ના 
ર્મયગાળામાાંએક એકલ 24-કલાકના ર્મયગાળા માટે કરવામાાં આવ્ય ાં િત  ાં   
 
એ રીતે, અિવેાલ એકલ શવગત બબિંદ ઓ રજૂ કરે છે; િરતો પર એકનજર. એડીબી, 
શવસ્તારમાાં આર્પાર્ની િવાની ગ ણવત્તા પર મત બાાંિવા એકલ દેખરેખ પર 
અવલાંબન રાખિે નિીએં, ના તો એ એડીબી માટે પયાડ્ત િિે કે તે બે 
પરામિડકારોના દેખરેખ પડરણામો વચ્ચેના તફાવતની તપાર્ કરે.   
 
અિવેાલ એ બાબતે ઉપયોગી િતો કે તે એવાાં વલણન ાં શનિાડરણ કરતો િતો કે જે 
કોલર્ાના કન્વેયરથી શનકટતા અને કણોના સ્તરોની વચ્ચેના આંતરર્ાંબ ાંિની ર્લાિ 
આપત ાં િત  ાં, જે વધ  આગળ જતાાં પ્રવતડમાન કન્વેયર પ્રણાલીને બદલીને એક પાઇપ 
કન્વેયર પ્રણાલીના સ્થાપનના શનણડયને ર્મથડન આપે છે. એડીબી આ અિવેાલ 
અંગેની વધ  સ્પષ્ટતાઓ માાંગી રિી છે. 

34  
[ફકરો 118] એડીબીનો અિવેાલ અને બૉર્ડ ઑફ ડર્રેક્ટર્ડને કરવામાાં 
આવેલ પ્રમ ખની ભલામણો જણાવે છે: 

ર્ામે આપવામાાં આવેલ શનવેદન (i) ખરૂાં છે.15 કોષ્ઠક 13માાં,  એર્ઈઆઈએ, પાવર 
્લાન્ટ, શવશ્વ બેંકના શનયમનો અને રાષ્રીય િોરણોના અપેબક્ષત ઉત્ર્ર્જન સ યોજજત કરે 

                                                
15 એડીબી સ્વીકૃશત આપે છે કે કેટલાાંક ચોક્ક્ર્ ભારતીય િોરણોને કોષ્ઠક 13માાં ખોટી રીતે દિાડવાયા છે, પરાંત   શનવેદન ર્ાચા મલૂ્ટ્યોના ર્ાંબાંિમાાં ર્ાચાાં છે. 
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“ઈઆઈએ એ બાબતની પ ન્ષ્ટ કરે છે કે (i) નવા પાવર ્લાાંટ્ર્ માટે 
ઉત્ર્ર્જન ભારતમાાં રાષ્રીય િોરણો તેમજ શવશ્વ બેંકની ઉત્ર્ર્જન 
માગડદશિિકાઓને પરૂાાં પાર્િે, અને (ii) આર્પાર્ની િવાની ગ ણવત્તા 
જો આર્પાર્ના બિાજ આયોજજત ભાશવ પાવર ્લાાંટ્ર્માાંથી 
નીકળતાાં ઉત્ર્ર્જનને ગણતરીમાાં લેવામાાં આવે તો પણ આ િોરણો 
કરતાાં વિિે નિીં.” 
 
 
 
આ શનવેદન માત્ર ખોર્ ાં જ નથી, તે એવી છાપ ઊભી કરે છે કે ટાટા 
મ ન્રા ્લાન્ટની આર્પાર્ના બિાજ ભાશવ આયોજજત પાવર ્લાન્ટ્ર્ 
ર્ડિત ર્વડગ્રાિી ર્ાંબચત અર્ર આકારણી િાથ િરવામાાં આવી છે.   
 
એર્ઈઆઈએમાાં રજૂ કરવામાાં આવેલ ર્ાંબચત અર્ર આકારણી માત્ર 
અદાણી ્લાન્ટની 660MW પાવર ઉત્પાદન ક્ષમતાને જ ધ્યાનમાાં લે 
છે. અદાણી ્લાન્ટ િવે 4,620 MWના પાવર ઉત્પાદન ક્ષમતા ર્ાથે 
કાયડ કરી રહ્ો છે. 

છે. પડરયોજનાના અપેબક્ષત ઉત્ર્ર્જનો રાષ્રીય તેમજ શવશ્વ બેંકના શનયમનોથી નીચે 
છે.16 
 
શનવેદન (ii) ના ર્ાંબ ાંિમાાં, એ ર્ાંદભડને નોંિવો સ ર્ ાંગત છે કે જેમાાં આ શનવેદન 
કરવામાાં આવ્ય ાં છે. RRPના ર્મય દરશમયાન:(1) ર્મીપમાાં એકમાત્ર ‘યોજનાબદ્ધ’ 
પડરયોજના (પડરયોજના શર્વાય) અદાણીનો પાવર ્લાન્ટ િતો, (2) પાવર ક્ષેતે્ર 
ખાનગી ક્ષેત્રની ર્િભાબગતા તેનાાં શવકાર્ના પ્રથમ તબક્કામાાં િતી, અને તે એ 
ચોક્ક્ર્તાથી દૂર િતી કે શ ાં તે જરૂરી રોકાણને આકર્ી િકિે કે કેમ; (3) જયારે ભારત 
ર્રકારે ભારતમાાં 7 અલ્ટ્રા મેગા પાવર ્લાાંટ્ર્ િાથ િરવાની યોજના બનાવી ત્યારે, 
અદાણી પાવર ્લાાંટને અલ્ટ્ર મેગા પાવર ્લાન્ટ તરીકે ફાળવણી કરવામાાં આવી 
નિોતી.17 
 
એડીબીના મતે, RRP વખતે, પડરયોજનાની ર્શમપમાાં એકમાત્ર ‘આયોજનબદ્ધ’ 
પડરયોજના અદાણીની 660MWની પાવર પડરયોજના િતી જેમાાં, જો તેને 
પયાડવરણીય ક્લીયરાંર્ મળી જાય તો તેના આગળ વિી િકવાની ચોક્ક્ર્તા િતી. 

35  

[ફકરો 119] વર્ડ 2013થી, એડીબીના કમડચારીઓ PM-10 િોરણોના 
ર્ાંદભડમાાં બબનઅન પાલન પડરનસ્થશતના વાકેફગાર બન્યા િતાાં. 
એડીબીએ ત્યારથી ર્ીજીપીએલ ર્ાથે દેખરેખને સ િારવાની ચચાડ કરી 

એડીબી એ િવાની ગ ણવત્તાની દેખરેખ ર્ડિત PM2.5ની દેખરેખ િાથ િરવા માટે 
ર્ીજીપીએલ ર્ાથે સ િારાઓની ચચાડ કરી િતી. 

                                                
16 િવે પછીની ફૂટનોટ જ ઓ. 
17 આ ક્ષેત્રમાાં ખાનગી ક્ષેત્રની અચોક્ક્ર્તા એ તથ્ય દ્વારા શનદશિિત કરવામાાં આવે છે કે ભારત ર્રકાર દ્વારા આયોજજત કરવામાાં આવેલ 7 અલ્ટ્રા મેગા પાવર ્લાાંટ્ર્માાંથી, માત્ર 2 જ 2015માાં કાયડરત બન્યાાં 
(આ પડરયોજના અને ર્ાર્ણ પાવર ્લાાંટ). 
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િતી. ર્ીજીપીએલએ ર્ીઆરપીને ભારપવૂડક જણાવ્ય ાં િત  ાં કે એડીબી 
કમડચારીઓ તેમના શનરીક્ષણ શમિનો દરશમયાન િવાની ગ ણવત્તાની 
દેખરેખ પર અને િવાની ગ ણવત્તાના સ િારાઅઓની ર્ાંભાવનાઓ પર 
ખબૂ રર્ લઈ રહ્ાાં છે. 

36  
[ફકરો 120] ટાટા મ ન્રા ્લાાંટ PM-10 િોરણોન ાં ઉલ્ટ્લાંઘન કરે છે. તાજેતરના દેખરેખના અિવેાલો18 ના રેકોર્ડ (ફ્લ્ટ્ય  ગેર્ ઉત્ર્ર્જનો) જેની ર્ાથે 

પડરયોજના તેની ડર્ઝાઇનના PM10 માટેના ઉત્ર્ર્જન િોરણોન ાં અન પાલન કરી રિી છે.   
 

                                                
18 શત્રમાર્ીક પયાડવરણ અને ર્ામાજજક કાયડદેખાવ અિવેાલ(લો) – ટાટા અલ્ટ્રા મેગા કોલ ફાયર્ડ પાવર ્લાાંટ, મ ન્રા; ઑક્ટોબર થી ડર્રે્મ્પબર 2013 સ િી, જાન્ય આરીથી માચડ 2014 સ િી અને એશપ્રલથી જ ન 
2014 સ િી. 


