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ૂ યક્ષયની મયદી
ટાંક
CAO

અનુયરન વરયશકયય ઓમ્બ્ડ્વભેન

CGPL

કસ્ટર ગુજયયત યલય ચર

IFC

ઈન્ટયનેળનર પયમનયન્વ કૉોયે ળન

MASS

ભયછીભયય અનધકયય વાંઘા વાંગઠન

MIGA

ભલટીરેટયર ઈન્લેસ્ટભેન્ટ ગેયાંટી એજવી
ાં

PPA

યલય ય ેઝ એગ્રીભેન્ટ

SEIA

વનળમર એન્ડ એન્લયમનાભન્ે ્ર ઈમ્બ્ેક્ટ અવેવભેન્ટ

SIA

વનળમર ઈમ્બ્ેક્ટ અવેવભેન્ટ

1. ટય મ
ઑટપવ ઑપ ધ કમ્બ્્રયમન્વ એડલયઈઝય ઓમ્બ્ડ્વભેન (CAO) એ નલશ્વ ફેન્ક ગ્રુનય ઈન્ટયનેળનર પયમનયન્વ
કોયે ળન (IFC) અને ભલટીરેટયર ઈન્લેસ્ટભેન્ટ ગેયાંટી એજવી
ાં (MIGA) ભયટે સ્લતાંત્ર આશ્રમ વ્મલસ્થય છે .
CAO વીધય નલશ્વ ફેન્ક ગ્રુનય પ્રમુખને જાણ કયે છે . IFC/MIGA દ્વયયય વભનથિત પ્રજેક્્વ દ્વયયય અવયગ્રસ્ત
ુ ૂણા અને ય નયત્ભક યીતે તથય આ પ્રજેક્્વનય વયભયજીક અને મયાલયણીમ ટયણયભભયાં
રકને ન્મયમી, શેત
વ ૃદ્ધિ થયમ તે યીતે પટયમયદનુ ાં નનલયયણ કયલયભયાં ભદદ કયલી પયજજમયત છે .
અવયગ્રસ્ત વમુદયમની પટયમયદ અંગે CAOન પ્રથભ પ્રનતવયદ એ તેની નલલયદ નનલયયણ ટીભ દ્વયયય કયલયભયાં
આલતુ ાં સ્સ્થનતનુ ાં મ ૂલમયાંકન છે . આ મ ૂલમયાંકનન શેત ુ ફેલડ છે : પ્રથભ પટયમયદીઓ, ફશય સ્થયનનક વમુદયમ,
કાંની અને અન્મ વાંફનાં ધત ળેયધયયકને પટયમયદ ય તેભનય દ્રષ્ષ્ટકણને વયાંબલય અને તેભની યવેથી
ળીખવુ,ાં અને વશકયયી પ્રટિમય દ્વયયય ચ િંતયઓનુ ાં વભયધયન કયલય ભયટેન અલકયળ છે કે કેભ તે તયવવુ.ાં ફીજુ ાં
એ કે, આ મ ૂલમયાંકનન શેત ુ CAOની નલનલધ ભ ૂનભકયઓ, તેનય નનણામ અને તેની ભમયાદયઓ ક્યાં યશેરી છે તે
વભજાલલયન છે , જેભયાં નલલયદ નનલયયણ પ્રટિમયભયાં વયભેર થવુ ાં કે નશીં તે ભયટે પટયમયદીઓ અને વાંફનાં ધત
સ્ટેકશલડવા દ્વયયય સ ૂચ ત નનણામ રઈ ળકયમ તેલ શેત ુ શમ છે .
આ દસ્તયલેજ એ CAO ટીભ દ્વયયય વયાંબલયભયાં આલેરય ભતની નોંધ છે અને CAOની પ્રટિમયભયાં આગયભી
ગરયાંઓની વભજૂતી છે . આ મ ૂલમયાંકન અશેલયર પટયમયદ અથલય કાંનીનય પ્રનતવયદભયાં ઉઠયલલયભયાં આલેરય
ફધય મુદ્દયઓનુ ાં વલયાંગી ચ ત્ર યજૂ કયલય ભયટેની વ્મલસ્થય  ૂયી યડત નથી. CAO પટયમયદની રયમકયત ય
કઈ નનણામ રેતય નથી.

2. પટયમયદ
જુરયઈ 2011ભયાં, CAOને ભયછીભયય અનધકયય વાંઘા વાંગઠન ((MASS – ભયછીભયયનય અનધકયય ભયટે વાંઘા
કયતુ ાં વાંગઠન)નયાં

યય વભ્મ તયપથી પટયમયદ ભી. આ વમ ૂશ ગુજયયત, બયયતનયાં કચ્છ જજલરયભયાં મુદ્રાં ય અને

અંજાયનય નલસ્તયયભયાં ભયછીભયય વમુદયમ અને તેભનય ટશતનુ ાં પ્રનતનનનધત્લ કયે છે .
પટયમયદભયાં સ્થયાંતયી ભયછીભયય-ગણનય સ્થયનનક વમુદયમ ય પ્રજેક્ટની મયાલયણીમ અને વયભયજીક અવય
નલળેની ઘણી ચ િંતયઓ વ્મક્ત કયે છે . ભયછીભયય વમુદયમ ત્રયગડી ફાંદયભયાં (ભયછીભયયીનુ ાં રુાં) યશે છે અને ત્મયાં
ભયછીભયયી કયે છે જે ભયછીભયયીની વીઝન દયનભમયન લાનય આઠથી નલ ભટશનય ભયટે પ્રજેક્ટની એકદભ
ફશયય આલેર છે ). પટયમયદભયાં મયાલયણીમ અને વયભયજીક અવયનય મ ૂલમયાંકનની ગુણલત્તય અને કાંનીની
વમુદયમ યયભળા પ્રવ ૃનત્તઓ, IFCનય દે ખયલનય ધયણ વયથે પ્રજેક્ટ કેટર લગી યશે છે , તેભજ યયષ્રીમ
કયન ૂન વયથેનય તેનય અનુયરન ય પ્રશ્ન ઉઠયલલયભયાં આવ્મય છે . આખયે , ભયછીભયય ગણ ભયને છે કે જ્મયયે
મુન્દ્રય કયાંઠયભયાં લધયયે વયભયન્મ યીતે ઔદ્યચગક નલકયવની અવયનય વાંદબાભયાં પ્રજેક્ટને જલયભયાં આલે ત્મયયે તે
છે લટે વભગ્રણે તેભની પ્રવ ૃનત્તઓને ખવેડલયનુ ાં જખભ ઊભુ ાં કયે છે , આભ મ ૂભ ૂત યીતે તેભની આજીનલકયને
જખભભયાં મ ૂકે છે . પટયમયદ CAOની લેફવયઈટ ય વાં ૂણાણે મ ૂકલયભયાં આલી છે .
3. પ્રજેક્ટ
કસ્ટર ગુજયયત યલય ચરનભટેડ (“CGPL” અથલય “કાંની”) ગુજયયતનય કચ્છ જજલરય, બયયતભયાં મુદ્રાં યનય ટા
નવટી ખયતે 4,000 ભેગયલૉટ (800 ભેગયલૉટનય પ્રત્મેક 5 યુનન્વ)નય 'અલરય ભેગય' સુયટિટટકર ટેકનરજી
આધયટયત યલય ્રયાંટનુ ાં નનભયાણ કયળે, ભયચરકી ધયયલળે અને વાં યરન કયળે ("પ્રજેક્ટ"). CGPLની
પ્રયમજકતય ટયટય યલય કાંની ચરનભટેડ ("ટયટય યલય") કયે છે જે CGPLનય 100 ટકયની ભયચરકી ધયયલે છે .
ભે 2011ભયાં CGPLએ યુનનટ 1 ખયતે સ્ટીભ ડરઈંગ પ્રવેવની વપ  ૂણયાહનુ તની જાશેયયત કયી. ફયકીનય
યુનન્વ પ્રત્મેક

યય

યય ભટશનયનય િનભક અંતયયર ય ળરૂ કયલયભયાં આલળે.

પ્રજેક્ટન કુર ખ ા આળયે US$4.14 અફજ થલયન અંદયજ છે . IFCએ આ પ્રજેક્ટભયાં તેની તયની 450
નભચરઅન ડૉરયની મ ૂડીનુ ાં યકયણ કયુાં છે જેને IFCએ લગા A પ્રજેક્ટ તયીકે લગીકૃત કમો છે , જે દળયાલે છે કે
IFC ભયને છે કે તેની વાંબનલતણે નલયીત વયભયજીક અને મયાલયણીમ અવય છે જે નલનલધ અથલય
અપ્રનતલતી શઈ ળકે છે 1.
4. પ્રજેક્ટ વાંદબા
બયયતની બ ૃશદ ઊજાા વ્ય ૂશય નયનય વાંદબાભયાં પ્રજેક્ટ નલકવયલલયભયાં આલી યહ્ય છે જેભયાં 8-9 ટકયન નલકયવ
દય જાલી યયખલય ભયટે 2017 સુધી લીજી નનભયાણ ક્ષભતયભયાં 160,000 ભેગયલૉટ(MW)ન લધયય જરૂયી

1

IFC’s Summary of Proposed Investment:
http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/EAB8E042D643A6EC852576BA000E2B15

છે . CGPL એ ઘણયાં ભટય લીજી પ્રજેક્ટ ૈકીન એક છે જેને દે ળભયાં ઉત્તેજન આલયભયાં આલી યહ્ુાં છે .
યયષ્રીમ પ્રયથનભકતય પ્રજેક્ટ તયીકે બયયત અને ગુજયયતની યયષ્રીમ અને યયજ્મ વયકયય એ પ્રજેક્ટનય સ્થને
વાંદ કયુાં અને પ્રજેક્ટનય નનભયાણ ય દે ખયે ખ યયખલયનુ ાં

યલુ યયખે છે . પ્રજેક્ટ બયયતભયાં પ્રથભ 800

ભેગયલૉટ યુનનટન સુયટિટટકર ટેકનરજી થભાર ્રયાંટ સ્થયનત કયળે અને બયલ આધયટયત સ્ધયાત્ભક
ચફટડિંગ દ્વયયય બયયતનય ઊજાા ભાંત્રયરમ દ્વયયય તે ટયટય યલયને પયલલયભયાં આવ્મ શત. પ્રજેક્ટન આળમ 25
લાનય રયાંફય ગયયનય ટેક-ઑય-ે યલય ય ેઝ એગ્રીભેન્ટ ("PPA") દ્વયયય નિભ અને ઉત્તય બયયતનય
નલસ્તયયનય યાં

નલનલધ યયજ્મનય લયયળ ભયટે લે યણ કયલય લીજી ેદય કયલયન છે .

5. મ ૂલમયાંકન
CAO ટીભે ઑગસ્ટ 15-19, ઑક્ટફય 8 અને ઑક્ટૉફય 17-23, 2011 દયનભમયન ત્રણ લખત વયઈટની
મુરયકયત રીધી શતી જેભયાં વયઈટ ય તેભજ નજીકનય નલસ્તયયભયાં પટયમયદીઓ અને અન્મ ભયછીભયય ગણ
વયથે તેભજ કાંનીનય પ્રનતનનનધઓ વયથે ફેઠક મજલયભયાં આલી શતી. વ્ટેમ્બ્ફય 1, 2011નયાં યજ ટદલશીભયાં ફે
MASSનય પ્રનતનનનધઓ વયથે લધયયયની ફેઠક મજાઈ શતી.

મુદ્દયઓન વયય
સ્થયનનક ભયછીભયય ગણ ભયટે ચ િંતયન લધુ વાંલેદનળીર મુદ્દ એ ભટય દટયમય ટકનયયય ય આજીનલકયનય
ટકયઉણયન છે જે તેભની યાં યયગત પ્રવ ૃનત્તઓ ય લધયયે કડ જભયલી યહ્ય છે , શયરભયાં મુદ્રાં ય કયાંઠય ય
CGPL ્રયાંટ પ્રજેક્ટનય નલકયવ દ્વયયય તેભ થયુ ાં છે .
તેભનય ભયછીભયયીનયાં યયાં અથલય ફાંદયની આવયવ આ પ્રજેક્્વ લધયયે પ્રભયણભયાં ફની યહ્યય છે ત્મયયે
ભયછીભયય ગણ જે પ્રકયયે તેભની આજીનલકય જખભયઈ યશી છે તે અંગે નલનલધ પ્રકયયે ચ િંતય વ્મક્ત કયે છે , જેભયાં
એક લાથી ફીજા લાભયાં તેભને ફાંદય ય જલય દે લયભયાં ન આલે; ઔદ્યચગકયણ તેભની ભયછરીઓની
ગુણલત્તય અને પ્રભયણ ય અવય કયળે અને ઔદ્યચગક પ્રદૂ ણ દ્વયયય તેભનય સ્લયસ્્મ ય નકયયયત્ભક અવય
ડી ળકે છે તેન ણ વભયલેળ થયમ છે .
કાંની વભજે છે કે ભટય દટયમયટકનયયયનુ ાં ઔદ્યચગકીકયણ ફાંદય અને તેભનય લયયળકતયાઓ ય લધયયે
દફયણ મ ૂકે છે . શેરેથી, ત્રયગડી ફાંદયન ઉમગ કયતય કુટુાંફની વાંખ્મય પ્રત્મેક ભયછીભયયીની વીઝન વયથે
લધે છે .

કાંનીએ જણયવ્યુ ાં છે કે અન્મ ઉદ્યગ દ્વયયય દટયમય કયાંઠયનયાં અન્મ બયગભયાંથી ભયછીભયય ગણને

નલસ્થયનત કયલયનુ ાં આ ટયણયભ છે અને ફશય દટયમય કયાંઠયભયાં ટકયઉ યીતે ભયછીભયય ગણની આજીનલકયનુ ાં
યક્ષણ કયલયનય કઈણ પ્રમત્નભયાં અન્મ ઔદ્યચગક ખેરયડીઓ અને યયજ્મ વયકયયને વયભેર કયલયની જરૂય
ડળે. CGPLએ આલય વ્મયક પ્રમયવભયાં તે ભ ૂનભકય બજલલય ઈચ્છળે તેભ જણયવ્યુ ાં છે .

પટયમયદભયાં વ્મક્ત કયયમેરી અને મ ૂલમયાંકન દયનભમયન CAO વયથે લશેં લયભયાં આલેરી

ક્કવ ચ િંતયઓ

ફયાંધકયભની પ્રવ ૃનત્તઓ દયનભમયન શયરભયાં અનુબલયમેરી અવય અને ઑયે ળન્વભયાંથી થતી વાંબનલત બયનલ
અવય એભ ફાંને વયથે વાંફનાં ધત છે . કેટરીક અવય કડકણે પ્રજેક્ટ પ્રત્મે સ્થયનનક શમ છે , અન્મ ફશય
ઔદ્યચગક નલકયવનય વાંદબાભયાં જલયભયાં આલી શમ તે પ્રભયણે અને ખયવ કયીને ડળનય અદયણી યલય ્રયાંટ
વયથેનય તેનય વાંફધ
ાં ભયાં પ્રજેક્ટ વયથે જડયમેરી શમ છે . આ નલનલધ યવયઓન ની ે લયયયપયતી વયયયાંળ
આલયભયાં આલળે.
યયાંની શોં :
ભયછીભયયગણે જણયવ્યુ ાં શતુ ાં કે નલલયદન
ગટડમયઓ (ગયય

ેનરનય ફયાંધકયભથી

યરતય ભયછીભયય) ભયટેન યસ્ત કયઈ ગમ છે . ગટડમયઓ ગયભડેથી (મુખ્મત્લે

ત્રયગડી) કયાંઠય સુધી ભયછીભયયી કયલય ભયટે
આઉટફ્ર

યલીરૂ મુદ્દ એ છે કે પ્રજેક્ટ આઉટફ્ર

યરીને જામ છે અને ભયછરીઓ કડીને યછય આલે છે . કાંનીએ

ેનરની આવયવ યસ્ત ફયાંધ્મ છે જેનય કયયણે ગટડમયઓને લધુ 3.8 ટકરભીટય

યરવુ ાં ડે છે

(અથલય ફશયયની એક ખે દીઠ કુર 7.6 ટકરભીટય).
કાંની વાંભત થયમ છે કે પ્રજેક્ટની લયડથી ફાંદય સુધી અને ફાંદયથી યછય આલલયનય ભયછીભયયનય પ્રલયવનય
વભમભયાં લધયય થમ છે . કાંની જણયલે છે કે તેને ગયભલયવીઓ તયપથી ભયટશતી ભી છે કે ફાંદયનય મ ૂ
લયયળકતયાઓ મુખ્મત્લે ત્રયગડી ગયભનય છે . CGPL નોંધે છે કે વયાં

(ગયભનય ચટાં ૂ યમેરય લડયાં) વયથેનય

યયભળાનય આધયયે આ કુટુાંફને નલયીત અવય (જેભ કે લધયયયનય પ્રલયવ) ભયટે પ્રત્મેકને રૂ. 1 રયખનુ ાં
લતય (આળયે $2000) આલયભયાં આવ્યુ ાં છે . પટયમયદીઓ જણયલે છે કે અન્મ ગયભભયાંથી કેટરયાંક
ટયલયયએ ેઢીઓ સુધી ફાંદયન વભયન યીતે ઉમગ કમો છે . કાંનીએ જણયવ્યુ ાં શતુ ાં કે લધુ અભ્મયવ
લતયભયાં કઈણ ખયધ ડી શલયનુ ાં ફતયલે; ત તેઓ લતયભયાં ડેરી આલી કઈણ ખયધને બયલય ભયટે
તૈમયય છે .
વમુદ્રી જીલન અને કડયમેરી ભયછે રીઓ ય અવય:
્રયાંટની ઓન કૂચરિંગ નવસ્ટભ નલળે તથય ્રયાંટની આઉટપૉર

ન
ે ર (્રયાંટભયાંથી ફશયય લહ્યય ફયદ)ભયાંથી

ફશયય આલતુ ાં યણી ઊં ય તયભયનનુ ાં શળે અને તેથી તે વમુદ્રી જીલનને અવય કયળે અને ભયછરીની
લસ્તીભયાં રયાંફય ગયે ઘટયડ કયળે તે શકીકત અંગે વમુદયમભયાં વ્મયક ચ િંતય છે . કાંની મયાલયણીમ ભાંજૂયી
ધયયલે છે જે વયત ટડગ્રીનય લધયયયની શદ સ્થયનત કયે છે અને દરીર કયે છે કે ્રયાંટ અને આઉટપૉર
ેનરની ય નય નલસ્ત ૃત ભડેચરિંગ અભ્મયવ ય આધયટયત શતયાં જે આગયશી કયે છે કે આઉટપૉર

ેનર

શી અને રયાંફી શલયને કયયણે યણીનય તયભયનન લધયય 5 ટડગ્રીની ભમયાદયભયાં શલયની અેક્ષય છે .
પટયમયદીઓએ લધુ ચ િંતય વ્મક્ત કયી છે કે દટયમય કયાંઠય ય ભેંગ્રલ જગરન
ાં
નયળ કયલયથી વમુદ્રી જીલન
ય પ્રનતકૂ અવય ડળે. ભેંગ્રલ ય પ્રજેક્ટની અવય અંગે ક્ષકયય અવાંભત થયમ છે : કાંની નોંધે છે કે

ફયાંધકયભન નલસ્તયય ભેંગ્રલ વ ૃક્ષ નલનયન છે , અને એલય લૈજ્ઞયનનક અભ્મયવને

ીંધે છે જેભયાં પ્રજેક્ટનય

ઑયે ળન્વથી ભેંગ્રલ ય કઈ નકયયયત્ભક અવય થલયની ધયયણય નથી. જ કે, પટયમયદીઓ નોંધે છે કે આ
નલસ્તયયભયાં અન્મ ઔદ્યચગક નલકયવનય તેભનય ભ ૂતકયનય અનુબલ વયભે આ નલયધયબયવ ફતયલે છે .
ફ્રયમ એળ
જ્મયયે કરવયને ફાંદયથી ્રયાંટ તયપ ખવેડલયભયાં આલી યહ્ય શમ ત્મયયે ્રયાંટનય કન્લેમય ફેલટભયાંથી ઉડતી
કરવયની યયખ અંગે વમુદયમએ તેભની ચ િંતય વ્મક્ત કયી શતી. કન્લેમય ફેલટ ડળનય અદયણી યલય ્રયાંટ
વયથે લશેં યમેર છે . તેઓ દરીર કયે છે કે યયખ શેરેથી અદયણી ્રયાંટભયાંથી ઊડી યશી છે અને તે 'સ ૂકી'
ભયછરીને અવય કયે છે (એલી ભયછરી કે જેને કયી કયલય ભયટે તયભયાં ગઠલલયભયાં આલે છે અથલય
રટકયલલયભયાં આલે છે ) તેભજ કેટરીક કૃન ેદયળને ણ અવય કયે છે - ખયવ કયીને કચ્છનય

ક્કવ પ.

કાંની ભયને છે કે ફ્રયમ એળથી સ ૂકી ભયછરીને અવય થળે નશીં, કયયણ કે તેઓ ફાંધ કન્લેમય ફેલટનય
ઉમગ, ઓછી યયખ ધયયલતય ઈન્ડનેનળમયથી આમયત કયે રય કરવયનય ઉમગ, લધુ ઉમગ ભયટે ેદય
થમેરી યયખનય એકત્રીકયણ અને 275 ભીટય ઊં ી ચ ભની વટશત તેનય વભગ્ર નનમભન દયનભમયન યયખ અને
કરવયની યજને વભયલલય ભયટેનય ટેકનનકર ઉયમ રયગુ કયળે.
તયજા યણીન સ્ત્રત:
જ્મયયે તેઓ ભયછીભયયીની વીઝન ભયટે આલે છે ત્મયયે યશીળ ફાંદય ય નયનુ ાં નછદ્ર કયે છે . આ નછદ્રભયાંથી ફશયય
આલતુ ાં યણી યાં યયગત યીતે ફધય યશીળની યણીની જરૂટયમયત  ૂયી કયલય ભયટે લયયતુ ાં આવ્યુ ાં છે દયખરય તયીકે અન્મ ઉયયાંત, ીલયનુ ાં યણી, વપયઈ, સ્નયન અને ભયછરીઓને ધલય ભયટે. વમુદયમનય ભત
પ્રભયણે, આ નછદ્રભયાંથી આલતુ ાં યણી "ભીઠુાં" શમ છે અને તેભને ડય છે કે આઉટુટ

ેનરભયાં યણીની

ખયયયળનય ટયણયભે તે પ્રદૂ નત થળે, અને તેઓ ધયયે છે કે એક લખત યલય ્રયાંટ કયમાયત થયમ ત્મયયફયદ
ક્ષયય લધળે. પટયમયદીઓ જણયલે છે કે તેભન પ્રયણીન સ્ત્રત ચફરકુર ઉમગ રયમક યહ્ય નથી કયયણ કે
કાંનીએ કયભગીયી ળરૂ કયી છે .
કેટરયાંક સ્થયનનક ભયછીભયયજનએ નકયયયત્ભક અવય ઓછી કયલય, ટેંકભયાં તયજુ ાં યણી  ૂરુાં યડલય અને
તફીફી કયજી જેલય રયબ  ૂયય યડલય ભયટેનય કાંનીનય પ્રમયવ અંગે વાંત વ્મક્ત કમો શત. આ
ભયછીભયયગણ આલી પ્રવ ૃનત્તઓ કઈ યીતે સુધયયલી તેનય નલળે
યવ ધયયલે છે . અન્મ રક આ પ્રવ ૃનત્તઓને

યા કયલય ભયટે કાંનીને વયભેર કયલયભયાં ફહુ

ેટયટીનય એક સ્લરૂ તયીકે જુએ છે જે તેભનય ભતે તેભને

ચબખયયીઓભયાં પેયલે છે , જેને તેઓ સ્લ-નનબાયતય અને અત્માંત ગટયભયનય ઈનતશયવથી નલયધયબયવી ગણયલે છે .

વયભયજીક અવયનુ ાં મ ૂલમયાંકન/"પ્રજેક્ટથી અવયગ્રસ્ત રક"
પટયમયદીઓ દરીર કયે છે કે વયભયજીક અને મયાલયણીમ અવય મ ૂલમયાંકન (SEIA)થી સ્થયાંતયક ભયછીભયય
વમુદયમની પ્રજેક્ટથી અવયગ્રસ્ત રક તયીકે  ૂયતી ઓખ થઈ નથી જેનયથી તેભનય ભતે આ વમુદયમ
ય જખભ અને નલયીત અવય લધી છે . કાંની જણયલે છે કે પ્રજેક્ટભયાં ટયટય યલય વયભેર થયુ ાં તે શેરયાં
SEIA કયલયભયાં આવ્યુ ાં શતુ ાં અને એલ દ્રઢ ભત વ્મક્ત કયે છે કે તેભણે SEIAભયાં જણયલેરી ફધી જરૂટયમયત
 ૂયી કયી છે . તેઓ સ્લીકયયે છે કે એ ળક્ છે કે પ્રજેક્ટથી અવયગ્રસ્ત કેટરયાંક રક ય આ મ ૂલમયાંકનભયાં
 ૂયતુ ાં ધ્મયન અયયુ ાં ન શમ તેભ ફની ળકે છે અને સ ૂ લે છે કે ત્રયગડી ફાંદયનય ભયછીભયયનુ ાં વલેક્ષણ કયીને
આ સ્સ્થનત સુધયયી ળકયમ છે , જેનય આધયયે કઈણ લધયયયનય અવયગ્રસ્ત રકને અરગથી લતય આી
ળકયમ.
કયન ૂની રીરી ઝાંડી નલળે ભયટશતી જાશેય કયલી
પટયમયદીઓનય ભતે, પ્રજેક્ટ નલળે વયલાજનનક યીતે ઉરડધ ભયટશતીન અબયલ છે , દયખરય તયીકે તેની
કૂચરિંગ નવસ્ટભ ભયટે મયાલયણીમ રયમવન્વ નલળે. લધુભયાં, પટયમયદીઓએ દરીર કયી શતી કે કાંની ફધયાં
જરૂયી રયમવન્વ ધયયલતી નથી અને કસ્ટર યે ગ્યુરેળન ઝનનુ ાં ઉલરાંઘન કયે છે . કાંની તયની લયતભયાં
અડગ છે કે તે ફધી કયન ૂની રીરી ઝાંડી ધયયલે છે અને પટયમયદીઓ વયથે જે તે રયમવન્વની નકર લશેં લય
ભયટે CAOને તે  ૂયી યડલયની તૈમયયી ફતયલી છે . પ્રજેક્ટ ટડઝયઈનની વાંદગીઓ ભયટે વાંદબા અને શેત ુ ય
ઝીણલટ ૂલાક નલગત આલય ભયટે ભયટે પટયમયદીઓ વયથેની ફેઠકભયાં આ રયમવન્વ વભજાલલય અને અન્મ
કઈણ પ્રશ્નનયાં જલયફ આલય એ કાંનીની વાંદગી શતી.
વાંફનાં ધત સુનલધયઓ અને વાં મી અવયનુ ાં મ ૂલમયાંકન
પટયમયદીઓની દરીર એલી છે કે મુદ્રાં ય ટા જેની ભયચરકી અને વાં યરન યવેનય અદયણી ્રયાંટને શસ્તક છે
અને વભનિત યે લલે રયઈન ફાંને પ્રજેક્ટની સુનલધય વયથે વાંકયમેરય છે . આભ ણ તેઓ ભયને છે કે
ફયાંધકયભની મયાલયણીમ અને વયભયજીક અવય ભયટે કાંનીની થડીક જલયફદયયી યશેરી છે . લધુભયાં
પટયમયદીઓ એલ દ્રઢ ભત વ્મક્ત કયે છે કે વાં મી અવય મ ૂલમયાંકન પ્રજેક્ટ શેરયાં કયવુ ાં જઈતુ ાં શતુ,ાં
કાંની જણયલે છે કે ફાંદય અને યે લલે રયઈનનય ભયચરક તયીકે આ સુનલધયઓ ભયટે વાંફનાં ધત રીરી ઝાંડી
ભેલલી એ મુદ્રાં ય ટા સ્ેનળમર ઈકનનભક ઝનની જલયફદયયી છે . કાંની નોંધે છે કે વયકયયની જલયફદયયી
શેઠનય પ્રત્મેક નલય નલકયવ પ્રજેક્ટ ભયટે નનમયભક અને યલયનગી પ્રટિમયનય બયગરૂે વાં મી અવયનય
મ ૂલમયાંકન કયલયભયાં આલે છે .

6. નનષ્કા અને આગયભી ગરયાં
સ્થયનનક વમુદયમ અને કાંની ફાંને ભયટે નલલયદ નનલયયણ પ્રટિમય સ્લૈચ્ચ્છક છે . CAOની નલલયદ નનલયયણ ટીભ
વયથે શ્રેણીફિ ફેઠક અને

યાઓ ફયદ, પટયમયદીઓએ વશયમક પ્રટિમયની નલરુિભયાં નનણામ રીધ છે અને

નલનાંતી કયી છે કે પ્રજેક્ટભયાં તેનય યકયણનયાં IFC દ્વયયય નનમભનનુ ાં ઑટડટ મગ્મ છે કે કેભ તેન ુ ાં મ ૂલમયાંકન
કયલય ભયટે પટયમયદ CAOનયાં અનુયરન કયમાને આલયભયાં આલે.
CAOનુ ાં એવુ ાં મ ૂલમયાંકન છે કે ભયછીભયયગણની ઘણી ચ િંતયઓનુ ાં વભયધયન કયલય ભયટે આ કેવભયાં વશયમક
પ્રટિમય ભદદરૂ ફની ળકી શત. ખયવ કયીને, કાંની અને ત્રયગડી ફાંદયનય લયયળકતયાઓ એ ઓખલય
ભયટે વયથે કયભ કયી ળકે છે ફાંદયનય લયયળકતયાઓભયાંથી કને  ૂયતુ ાં લતય આલયભયાં આવ્યુ ાં ન શઈ ળકે
અને લધયયયની ભદદ કે લતયની જરૂય શઈ ળકે છે . કાંની અને ભયછીભયય ગણ લચ્ ે ખુલર વાંલયદ
ભયછીભયય વમુદયમ ભયટે સ્લયસ્્મ વેલયઓ અથલય સ્કૂચરિંગની જગલયઈ જેલય રયબ લધયયલયભયાં વભયનતયથી
ભદદ કયી ળકે છે .
ભયટશતીની લશેં ણીથી રઈને યયસ્ટયક વાંભત સ્લતાંત્ર નનષ્ણયાંત દ્વયયય કાંની દસ્તયલેજીકયણની વભીક્ષયથી
વશબયગી નનમભન સુધીનય નલલયદ નનલયયણનય વયધન એ એલય અચબગભનય પ્રકયય છે જેન ઉમગ
ક્ષકયયને વાંયક્ુ તણે આ ચ િંતયઓનુ ાં વભયધયન કયલયભયાં ભદદ કયલય ભયટે થઈ ળકે છે . આ વયધન ભયધ્મભ
તથય વમુદ્રી જીલ અને તેભનય ભયછરીનય જ્થય ય ્રયાંટની કયભગીયીની રયાંફય ગયયની અવય નલળે
ભયછીભયય ગણ દ્વયયય વ્મક્ત કયલયભયાં આલેરી ચ િંતયઓનુ ાં વભયધયન કયલયભયાં ભદદરૂ ફની ળકે છે .
છે લટે, ફાંને ક્ષકયય વભજે છે કે શય મુદ્રાં ય ટકનયયયનય ભયછીભયય ગણની આજીનલકય ય ઊભુ ાં થમેલ ુાં આંનળક
જખભ ટકનયયયનય ફશય ઔદ્યચગકીકયણભયાં ટયટય યલય નવલયમનય સ્ત્રતભયાંથી ઉદબલે છે અને આભ એકરી
કાંની તથય વમુદયમ દ્વયયય તેન ુ ાં નનલયયણ કયી ન ળકયમ. મુદ્રાં ય ટકનયયે અન્મ ઔદ્યચગક ખેરયડીઓ અને યયજ્મ
વયકયયને વભયલત નલળય પ્રમયવ ટકયઉ ઉયમનુ ાં નનભયાણ કયલયથી ભયાંડીને ભયછીભયય વમુદયમની
આજીનલકયને વરયભત કયલય સુધી ભદદ કયી ળકે છે .
મ ૂલમયાંકન ટયણયભ અને આગયભી ગરયાંઓ
પટયમયદીઓની નલનાંતી ય અને CAOની કયમાળીર ભયગાદનળિકયઓ વયથેનય અનુવધ
ાં યનભયાં CAOની નલલયદ
નનલયયણ ટીભ આ કેવભયાં તેભનય વભયલેળને વભય્ત કયળે અને CAOનય અનુયરન કયમાને તે યલયનય કયળે
જેથી પ્રજેક્ટભયાં તેનય યકયણનુ ાં IFC દ્વયયય નનમભનની તયવની ખયતયી છે કે કેભ તેન ુ ાં મ ૂલમયાંકન કયી ળકયમ.
CAOની અનુયરનનયાં મ ૂલમયાંકન અને તયવ IFCની કયમાલયશીઓ ય ધ્મયન કેષ્ન્દ્રત કયે છે -IFCનયાં
ગ્રયશકની કાંની ય નશીં-અને IFCએ તેનય તયનય નનમભ અને નલનધઓનુ ાં યરન કયુાં છે કે નશીં. ફધય
મ ૂલમયાંકન અશેલયર વયલાજનનક દસ્તયલેજ છે . જ CAOને એલ ુયયલ ભે કે IFC/MIGAની જગલયઈઓ
પ્રજેક્ટનય સ્તય ય  ૂયતય યક્ષણ  ૂયય યડલયભયાં નનષ્પ ગઈ છે ; નીનતઓને મગ્મ યીતે રયગુ કયલયભયાં

આલી નથી; અથલય બનલષ્મભયાં વાંબનલતણે મયાલયણીમ અને વયભયજીક ટયણયભ શઈ ળકે છે ત કેવભયાં
 ૂયી તયવ થળે.
જ્મયાં CAO IFCની  ૂયી તયવ કયલયનુ ાં

યલુ યયખે ત્મયાં, કયમયારમ IFC નલળેનય તયયણ વયથેન વયલાજનનક

ઑટડટ ટયટા જાયી કયે છે . ત્મયયફયદ CAOનય તયયણન પ્રનતવયદ આલ એ IFCની જલયફદયયી છે . ઑટડટ
અને IFCન પ્રનતવયદ ફાંને નલ યયણય ભયટે નલશ્વ ફેંક ગ્રુનય પ્રમુખને યજૂ કયલયભયાં આવ્મય છે અને તેભનય
તયપથી રીરી ઝાંડી ભલય ય વયલાજનનક યીતે જાશેય કયલયભયાં આલે છે .

ટયનળષ્ટ I: CAO પ્રટિમય
CAOન પટયમયદ પ્રનતવયદ
CAOની ઑયે ળનર ભયગાદનળિકયઓ પ્રભયણે એક લખત પટયમયદ ભળ્મય ફયદ ની ેનય ગરયાંઓ નલનળષ્ટણે
અનુવયલયભયાં આલે છે :
ગલુાં 1:
ગલુાં 2:

પટયમયદ ભળ્મયન સ્લીકયય
મગ્મતય: CAOનય ભત શેઠ મ ૂલમયાંકન ભયટે પટયમયદની મગ્મતયનુ ાં નનધયાયણ (કયભકયજનય 15
ટદલવથી લધયયે વભમ નશીં).

ગલુાં 3:

નલલયદ નનલયયણ મ ૂલમયાંકન : પટયમયદભયાં ઉઠયલેરય મુદ્દયઓનય વશકયયી નનલયયણ ભયટે તકનુ ાં
મ ૂલમયાંકન (કયભકયજનય 120 ટદલવથી લધયયે નશીં). જ મ ૂલમયાંકન નનધયાટયત કયે કે વશકયયી
નનલયયણ ળક્ નથી, ત CAO ઓમ્બ્ફ્વભેન IFC/MIGAનય વયભયજીક અને મયાલયણીમ
દે ખયલનય અનુયરન મ ૂલમયાંકન ભયટે CAO અનુયરનને જાણ કયળે.

ગલુાં 4:

ૂ કયવુ:ાં જ CAO ઓમ્બ્ફ્વભેન પ્રટિમય
વભયધયનને વયનુક

યલુ યશે ત આ તફક્કયભયાં

ૂ તય/રલયદી, વાંયક્ુ ત શકીકત ળધન અથલય અન્મ વાંભનત વધયમેર નનલયયણ પ્રટિમય
વયનુક
દ્વયયય આગયભી ગરયઓનય અભરીકયણન વભયલેળ થયમ છે જે વભયધનની વભજૂતી કે
અન્મ યયસ્ટયક યીતે વાંભત થમેર અને મગ્મ રક્ષમયાંક તયપ રઈ જામ છે . વભસ્મયનુ ાં
નનલયયણ કયલયનય અચબગભન મુખ્મ શેત ુ પટયમયદભયાં ઉઠયલલયભયાં આલેરય મુદ્દયઓ અને
મ ૂલમયાંકન અથલય વભસ્મય નનલયયણ પ્રટિમય દયનભમયન ઓખલયભયાં આલેરય પટયમયદ
વાંફનાં ધત અન્મ ભશત્લનય મુદ્દયઓ એલી યીતે શર કયલયન છે જે ક્ષકયયને સ્લીકયમા શમ.
અનુયરન મ ૂલમયાંકન/ઑટડટ: જ કઈણ ક્ષકયય નલલયદ નનલયયણ પ્રટિમય કયલય ભયટે
વાંભત ન થયમ ત CAO અનુયરન IFC/MIGAનય પ્રજેક્ટનય ખરેરની અનુયરન તયવ
મગ્મ છે કેભ તે નનધયાટયત કયલય ભયટે વાંફનાં ધત પ્રજેક્ટની IFC/MIGA દ્વયયય વયભયજીક અને
મયાલયણીમ કયજી અંગેનય મ ૂલમયાંકનની ળરૂઆત કયળે.
ગલુાં 5:

નનમભન અને અનુલતાન

ગલુાં 6:

નનષ્કા અને કેવ ફાંધ કયલ

ટયનળષ્ટ II: ક્ષેત્ર મુરયકયતનુ ાં વભમત્રક
પ્રથભ મુરયકયત: ઓગસ્ટ 16-19, 2011
ની ેનયની વયથે ફેઠક:
1. CGPL, કચ્છ અને ટયટય યલય, મુફ
ાં ઈ તયપથી શદ્દય ધયયક
2. MASS શદ્દય ધયયક
3. MASS વરયશકયય જ એનથરી (ફેન્ક ઈન્પભેળન વેન્ટય) અને ળયચરની યયાંદેટયમય (વાંળધક)
4. પ્રજેક્ટ દ્વયયય અવયગ્રસ્ત ગયભલયવીઓ અને MASSનયાં વભ્મ
તયયીખ

વભમ

ઑગસ્ટ
2011

16 વલયય

ઑગસ્ટ
2011

ઑગસ્ટ
2011

ઑગસ્ટ
2011

ફેઠક/પ્રવાંગ


CGPL/ટયટય યલયનય અનધકયયીઓ વયથે ફેઠક



ફય



ગયભલયવીઓની મુરયકયત (ત્રયગડી અને ભડલય)



ભડી ફય



પ્રજેક્ટ વયઈટની મુરયકયત



MASS વયથેની ફેઠક



MASS વયથે લયાંડી ગયભની મુરયકયત (ડળનય ગયભભયાંથી

17 વલયય


ભડી વલયય



અને ફય



વયાંજ

18 લશેરી વલયય


વલયય

વમુદયમની શયજય)


MASS વયથેની ફેઠક



ટયટય યલય વયથે વલયયન નયસ્ત



MASS વયથેની ફેઠક



પ્રજેક્ટ વયઈટ અને ત્રયગડી ફાંદયની મુરયકયત



ફય



ભયાંડલી ગયભની મુરયકયત



વયાંજ



MASS વયથેની ફેઠક



CGPL/ટયટય યલય વયથેની નનષ્કયવન મુરયકયત



MASS વયથેની નનષ્કયવન મુરયકયત

19 વલયય

ફીજી મુરયકયત: ઑક્ટૉફય 8, 2011
ઑગસ્ટ 2011ભયાં જ્મયયે CAO પ્રનતનનનધઓએ કચ્છની મુરયકયત રીધી ત્મયયે ભયછીભયયીની વીઝનની ળરૂઆત
થઈ ન શતી. આ મુરયકયતન શેત ુ ભયછીભયય ગણની લયસ્તનલકતયઓ અને પટયમયદ નલળે જાણલય ભયટે તેભને
પ્રત્મક્ષ ભલયન શત.
તયયીખ

વભમ

ફેઠક/પ્રવાંગ

ઑક્ટૉફય 8, ટદલવન વભમ
2011



ફાંદય ય જીલતય રગબગ 20 ભયછીભયય

ત્રીજી મુરયકયત: ઑક્ટૉફય 20-21, 2011
તયયીખ

વભમ

ફેઠક/પ્રવાંગ

ઑક્ટૉફય

વલયય



ટયટય પ્રજેક્ટ વયઈટની મુરયકયત (કચ્છ જજલર)



કાંની સ્ટયપ વયથે મુરયકયત



ફાંદયભયાં જીલતય ભયછીભયય/ભટશરયઓ વયથે મુરયકયત (આળયે

20, 2011


ફય

15 ુરૂ અને 20 સ્ત્રીઓ)
ઑક્ટૉફય

ટદલવન વભમ



સ્થયનનક MASS વભ્મ વયથે ફેઠક



MASS વયથેની ફેઠક (આળયે 30 જેટરયાં ભયછીભયય, અને
કેટરયાંક NGO પ્રનતનનનધઓ).

21, 2011


વયાંજ



કાંની પ્રનતનનનધઓ વયથેની ફેઠક

