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CAO રિશે મારિતી  

 

અનરુ્પાલન સલાહકાર લોકર્પાલનન ુ કાર્ાાલર્ (CAO) વટ ા્  બેન્ક ગ્રૂર્પ ના સભ્ર્ો ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ 

કોર્પોરશેન (IFC), અન ેમલ્ટટલેટેરલ ઇન્વસે્ટમેન્ટ ગેરંટી એજન્સી (MIGA) માટે ની સ્વતંત્ર જવાબદારી પ્રણાલી 

છે. CAO સીધુ ંવટ ા્  બેન્ક ગ્રૂર્પના પ્રમુખન ેઅહેવાલ આર્પ ેછે, અન ેતેનો આદેશ IFC/MIGA ર્પોલ્િત ર્પલ્રર્ોજનાથી 

અસરગ્રસ્ત લોકોની ફલ્રર્ાદો ન ેવાજબી, તટસ્થ અન ેરચનાત્મક રીતે સંબોધન કરવામા ંમદદ કરવાનો અન ે

ર્પલ્રર્ોજનાના સામાલ્જક અન ેર્પર્ાાવરણીર્ ર્પલ્રણામોની અલ્િવલૃ્િ કરવાનો છે. 

 

વધ ુ જાણકારી તથા CAOના અનરુ્પાલન અન ે લ્વવાદ લ્નવારણ ની કામગીરી માટે જુઓ www.cao-

ombudsman.org.   

http://www.cao-ombudsman.org/
http://www.cao-ombudsman.org/
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રૂ્ાંકાક્ષરોની સૂરિ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADB એલ્શર્ન ્ેવલર્પમેન્ટ બેન્ક (Asian Development Bank)  

BIC બેન્ક ઇન્ફોરમશેન સને્ટર (Bank Information Center)  

CAO ઓલ્ફસ ઓફ ધી કોમપ્લાર્ન્સ એ્વાઇસર ઑમ્બડ્સમનૅ (Office of the 

Compliance Advisor Ombudsman) 

CGPL કોસ્ટલ ગજુરાત ર્પાવર લ્લલ્મટે્ (Coastal Gujarat Power Limited) 

CMFRI  સેન્ટરલ મરીન એન્્ લ્ફશરી રીસચા ઇલ્ન્સ્ટટૂટ (Central Marine and Fisheries 

Research Institute) 

IFC ઇન્ટરનશેનલ ફાઇનાન્સ કોર્પોરશેન (International Finance Corporation) 

ICZM ઇન્ટીગ્રટેે્ કોસ્ટલ ઝોન મેનજેમેન્ટ (Integrated Coastal Zone 

Management)  

MIGA મલ્ટટલટેેરલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગેરંટી એજન્સી (Multilateral Investment 

Guarantee Agency) 

MoP લ્મલ્નસ્ટર ી ઓફ ર્પાવર (Ministry of Power) 

MPEDA મલ્રન પ્રો્ક્ટ્સ એક્ટસર્પોટા  ્ ેવલર્પમને્ટ ઓથોલ્રટી (Marine Products Export 

Development Authority)  

PPA ર્પાવર ર્પરચેઝ એગ્રીમેન્ટ (Power Purchase Agreement) 

UMPP અટટર ા મેગા ર્પાવર પ્રોજકે્ટ્સ (Ultra Mega Power Projects) 

VDAC લ્વલજે ્ેવલર્પમેન્ટ  એ્વાઇઝરી કલ્મટી (Village Development Advisory 

Committee) 
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૧. સાર  

એલ્પ્રલ ૨૦૧૬ મા ં ત્રગ્ી ગામના સ્થાલ્નક રહેવાસીઓ અને ત્રગ્ી સીશોર લ્્વેલપ્મન્ટ કલ્મટીના સભ્ર્ો 

(ફલ્રર્ાદીઓ) એ કોસ્ટલ ગજુરાત ર્પાવર લ્લલ્મટે્ પ્રોજકે્ટટ ("સીજીર્પીએલ" (CGPL) અથવા "પ્રોજકે્ટટ"), કે જ ે

IFCના ક્લાઇઅન્ટ છે, સાથ ેજો્ાર્ેલ એક આઉ્ફોલ ચેનલની અસરો અંગે લ્ચંતા વ્ર્ક્ત કરી અન ે તે અંગે 

CAOન ેફલ્રર્ાદ નોધંાવી હતી. મ ે૨૦૧૬ મા ંCAOએ નક્કી કર્ુું કે આ ફલ્રર્ાદ તેના ત્રણેર્ ર્ોગ્ર્તાના ધોરણન ે

અનુસર ેછે અન ેતેથી ફલ્રર્ાદની આકારણી શરૂ કરી.   

આ પ્રોજકે્ટટ સંબંલ્ધત CAOને પ્રાપ્ત થર્ેલ આ બીજી ફલ્રર્ાદ છે. પ્રથમ ફલ્રર્ાદ ૨૦૧૧ મા ંદરજ થઇ હતી અને તે 

IFC ના CGPLમા ંના રોકાણ ન ેલગતી ર્પર્ાાવરણીર્ અન ેસામાલ્જક કામગીરી ની અનરુ્પાલન તર્પાસ માં ર્પલ્રણમી 

હતી. ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ મા ંઆ તર્પાસ ર્પુરી થઇ હતી જનેા તારણો ન ેસંબોધવા માટે IFC દ્વારા લેવાતા ર્પગલાઓ 

નું CAO દ્વારા લ્નલ્રક્ષણ થઇ રહ્ું છે1. CAO એ અત્ર્ાર સુધી માં આ તર્પાસ ન ેલગતા એક અનરુ્પાલન લ્નરીક્ષણ 

અહેવાલ (લ્રર્પોટા) રજૂ કરલે છે.  

આ લ્કસ્સામાં ર્પક્ષો CAOની સુલ્વધાથી લ્વવાદ લ્નવારણ પ્રલ્િર્ામાં િાગ લેવા સહમત નથી થર્ા તેથી આ 

ફલ્રર્ાદ CAOના અનુર્પાલન કાર્ાપ્રણાલી ને સોરં્પવામાં આવશ,ે જ ે IFCની આ પ્રોજકે્ટટની ર્પર્ાાવરણીર્ અન ે

સામાલ્જક ર્ોગ્ર્ ઉદ્યમશીલતા નું મૂટર્ાકંન કરશે. પ્રસ્તુત લ્રર્પોટા  CAOની આકારણી પ્રલ્િર્ાનો સાર આર્પે છે 

જમેા પ્રોજકે્ટટનું વણાન, ફલ્રર્ાદ, ર્પક્ષોના લ્વચારો અને આગામી ર્પગલાંનો સમાવેશ થાર્ છે.  

૨. પૂિટભૂરમકા    

૨.૧ પરરયોજના  

IFC ના પ્રોજકે્ટટ દસ્તાવજેીકરણ મજુબ, CGPL િારતના ગજુરાત રાજ્યમા ંકચ્છ લ્જટલા, મુંદ્રા તાલુકાના ટુન્્ા-

વાંઢ ગામ ખાતે ૪,૦૦૦ મેગાવોટના (૮૦૦ મેગાવોટના ં૫ ર્ુલ્નટ) અટટર ા મેગા કોલસા આધાલ્રત ર્પાવર પ્લાન્ટનુ ં

લ્નમાાણ કરશ,ે માલ્લકી ધરાવશ ેઅન ેસંચાલન કરશ.ે2 CGPL ૨૫ વિાના ગાળામા ં ‘ટેક-ઔર-ર્પ’ે ર્પાવર ર્પરચેઝ 

એગ્રીમેન્ટ ("PPA") દ્વારા તેની વીજળી ર્પલ્િમ અન ેઉત્તર િારતના ર્પાંચ લ્વલ્વધ રાજ્યો (ગજુરાત, મહારાષ્ટ્ર , 

ર્પજંાબ, હલ્રર્ાણા અન ેરાજસ્થાન) ની ઉર્પર્ોગીતા માટે ર્પેદા કરશ ેઅન ેવેચાણ કરશ.ે3 CGPL ટાટા ર્પાવર કંર્પની 

લ્લલ્મટે્ (ટાટા ર્પાવર) દ્વારા પ્રાર્ોલ્જત છે જણે ેCGPL ન ેલ્નમાાણ, માલ્લકી અન ેસંચાલન માટે ૧૦૦ ટકા હસ્તગત 

કરલે છે.  CGPL ટાટા ર્પાવરની સંર્પણૂા માલ્લકીની તાબાની કંર્પની છે. 

IFC દ્વારા સૂચવાર્ેલ છે કે િારતમા ંઆ પ્રોજકે્ટટ ૮૦૦ મગેાવોટ ર્ુલ્નટનો પ્રથમ થમાલ ર્પાવર પ્લાન્ટ થશ ેજ ે

સુર્પરલ્િલ્ટકલ ટેક્નોલોજનો4 ઉર્પર્ોગ કરશ,ે અન ેતેથી, તેનો સમાવેશ દેશના સૌથી વધ ુઊજાા કાર્ાક્ષમ કોલસા 

આધાલ્રત ર્પાવર પ્લાન્ટમા ંથશ,ે જ ેદેશની કોલસા આધાલ્રત વીજ ક્ષેત્રની ઊજાા કાર્ાક્ષમતા અન ેCO2 ઉત્સજાન 

                                                           
1 જુઓ: http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOAuditReportC-I-R6-Y12-F160.pdf   

લ્્સેમ્બર ૧૬, ૨૦૧૬ ના પ્રમાણે. 
2 જુઓ: 

http://ifcextapps.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/651aeb16abd09c1f8525797d006976ba/ecc4cb9da96c0888852576b

a000e2c79?opendocument લ્્સેમ્બર ૧૬, ૨૦૧૬ ના પ્રમાણ.ે 
3 ટાટા ર્પાવર વબેસાઇટ - http://www.tatapower.com/aboutus/coastal-gujarat-power-ltd.aspx લ્્સેમ્બર ૧૬, ૨૦૧૬ ના 

પ્રમાણે. 
4 ટેકનોલોજી અને સાધનો અટટર ા મેગા કોલસા આધાલ્રત વીજ પ્લાન્ટ ખાત ેસ્થાલ્ર્પત વન્સ-થ્રુ પ્રકારના ના સુર્પર-કરીટીકલ વરાળ જનરટેર 

છે, કે જમેાં નાના જનરટેરો ર્પાણી ને ધકેલે છે .ર્પાણી રુ્પનઃર્પલ્રભ્રમણ માટે લ્રએક્ટટર શીતક રં્પર્પ મારફત ેર્પસાર થાર્ છે .ર્પાણી ફી્ ગુણવત્તા 

વધારવા માટે બે વાર બાષ્ર્પીિવક માંથી ર્પસાર થઇ બાષ્િવન ર્પામ ે છે. જુઓ: http://www.power-

technology.com/projects/mundra-ultra-mega-power-plant-gujarat/ જાન્ર્ુઆરી ૧૭, ૨૦૧૭ ના પ્રમાણે. 

http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOAuditReportC-I-R6-Y12-F160.pdf
http://ifcextapps.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/651aeb16abd09c1f8525797d006976ba/ecc4cb9da96c0888852576ba000e2c79?opendocument
http://ifcextapps.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/651aeb16abd09c1f8525797d006976ba/ecc4cb9da96c0888852576ba000e2c79?opendocument
http://www.tatapower.com/aboutus/coastal-gujarat-power-ltd.aspx
http://www.power-technology.com/projects/mundra-ultra-mega-power-plant-gujarat/
http://www.power-technology.com/projects/mundra-ultra-mega-power-plant-gujarat/


 
 

 
 

– 6 – 

ની કામગીરી ના સુધારામા ંફાળો આર્પશ.ે5 IFC સૂચવ ેછે કે િારત ની લ્મલ્નસ્ટર ી ઓફ ર્પાવર (“MoP”) દ્વારા આ 

પ્રોજકે્ટટ CGPLન ેપ્રશુટક આધાલ્રત સ્ર્પધાાત્મક લ્બલ્્ંગ મારફત આર્પવામાં આવ્ર્ો હતો. IFCએ આ પ્રોજકે્ટટ માટે 

$૪૫૦ લ્મલ્લર્નની (૪૫ કરો્ ્ોલર) A લોન જારી કરી છે. 

 

૨.૨ ફરરયાદ   

એલ્પ્રલ ૨૦૧૬ મા,ં CAOન ેર્પાવર પ્લાન્ટની નજીક ત્રગ્ી ગામના સ્થાલ્નક રહેવાસીઓ અને ત્રગ્ી સીશોર 

લ્્વેલપ્મન્ટ કલ્મટીના સભ્ર્ો દ્વારા CGPLની કામગીરી સાથ ેસંબંલ્ધત એક ફલ્રર્ાદ પ્રાપ્ત થઈ. આ ફલ્રર્ાદ થમાલ 

ર્પાવર પ્લાન્ટ ની ર્પાણી લાવતી અન ેલઈ જતી ચેનલની ર્પર્ાાવરણ અન ેસ્થાલ્નક માછીમારોની આજીલ્વકા ર્પર 

થતી અસરો, જમેા ંજળ સંર્પલ્ત્તની મર્ાાલ્દત પ્રાલ્પ્ત, દલ્રર્ાઇ ધોવાણ અન ેમાછલીઓના જથ્થા અન ે કુદરતી 

રહેવાસ ર્પર નુકસાન અંગ ેપ્રશ્નો ઊિા કર ેછે. ફલ્રર્ાદીઓ એ સુરક્ષા દળો ના ઉર્પર્ોગ અન ેસ્થાલ્નક વસ્તી સાથ ે

તેમની લ્િર્ાપ્રલ્તલ્િર્ા અંગે, આઉટફોલ ચેનલ નજીક ર્પલ્રવહન કરતા તેમના ર્પશધુન ની સલામતી તથા 

અર્પલ્રર્પૂણા સામાલ્જક અન ેર્પર્ાાવરણીર્ પ્રલ્તબધ્ધતા અંગ ેર્પણ લ્ચંતા પ્રસ્તુત કરી છે. 

આકારણી માટેની મુલાકાત દરલ્મર્ાન ફલ્રર્ાદ નોધંાવનાર ત્રગ્ી ગામના ૧૨૦ રહેવાસીઓ એ CAO ન ેલ્વનંતી 

કરી કે CGPLન ેફલ્રર્ાદ ર્પત્ર આર્પતી વખતે તેમના નામો અને સહીઓ ગુપ્ત રાખવામાં આવે. 

૩. આકારણી પ્રરક્રયા  

 

૩.૧ પદ્ધરત   

CAOની આકારણી નો હેતુ ફલ્રર્ાદીઓ દ્વારા વ્ર્ક્ત કરલેા મુદ્દાઓ અન ેસમસ્ર્ાઓ ન ેસ્ર્પષ્ટ્ કરવાનો, અન્ર્ 

લ્હસ્સદેારો ર્પલ્રલ્સ્થલ્ત ન ેકેવી રીતે જુવ ેછે તેની જાણકારી મળેવવા નો, અન ેએ નક્કી કરવાનો છે કે ફલ્રર્ાદીઓ 

અન ેપ્રોજકે્ટટ CAOની લ્વવાદ લ્નવારણ પ્રલ્િર્ા ન ેઅનુસરવા માંગ ેછે કે ફલ્રર્ાદ ન ેIFC ની ર્પર્ાાવરણીર્ અન ે

સામાલ્જક કામગીરીના મૂટર્ાંકન માટે CAO અનરુ્પાલન ન ે સોરં્પવી જોઇએ (CAO દ્વારા ફલ્રર્ાદ સાથ ે

વ્ર્વહારની પ્રલ્િર્ા માટે જુઓ ર્પુરવણી A). CAO આકારણી ના તબક્કા દરમ્ર્ાન ફલ્રર્ાદ ની ગુણવત્તા ર્પર મત 

બાંધવા માટે માલ્હતી િેગી નથી કરતંુ.  

આ ફલ્રર્ાદ ના લ્કસ્સામા,ં CAOની આકારણી નીચ ેના ર્પગલાં આવર ેછે:  

 IFC પ્રોજકે્ટટ દસ્તાવજેીકરણ અન ેIFC ક્લાઈન્ટ અન ેફલ્રર્ાદી દ્વારા રજૂ કરલેા દસ્તાવજેોની સમીક્ષા;  

 ત્રગ્ી ગામના અસરગ્રસ્ત સ્થાલ્નક રહેવાસીઓ સાથ ેબેઠકો;  

 CGPL ટીમ સાથ ેબેઠકો;  

 માછીમાર અલ્ધકાર સંઘિા સગંઠન (MASS) ના જનરલ સિેેટરી િરત ર્પટેલ અન ેબેન્ક ઇન્ફોરમશેન સેન્ટર 

(BIC), એક નાગલ્રક સમાજ સંસ્થા, જમેણ ેફલ્રર્ાદ દાખલ કરવા મા ંફલ્રર્ાદી ઓની મદદ કરી છે, ના 

પ્રલ્તલ્નલ્ધઓ સાથ ેબેઠકો; 

 સમુદાર્ના અન્ર્ સભ્ર્ો અન ેત્રગ્ી ગામના સરર્પંચ સાથ ેબેઠક; 

 IFCની ર્પલ્રર્ોજના ટીમ સાથ ેબેઠકો; અન ે

 લ્વલ્વધ સમુદાર્ોના લ્વસ્તારો અન ેપ્રોજકે્ટટ સાઇટ ની મુલાકાત 

 

                                                           
5 જુઓ: 

http://ifcextapps.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/78e3b305216fcdba85257a8b0075079d/eab8e042d643a6ec852576

ba000e2b15?opendocument લ્્સેમ્બર ૧૬, ૨૦૧૬ ના પ્રમાણે. 

 

http://ifcextapps.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/78e3b305216fcdba85257a8b0075079d/eab8e042d643a6ec852576ba000e2b15?opendocument
http://ifcextapps.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/78e3b305216fcdba85257a8b0075079d/eab8e042d643a6ec852576ba000e2b15?opendocument
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૩.૨ સમીક્ષાઓ નો સારાાંશ  

 

આ લ્વિાગ ફલ્રર્ાદી અન ેકંર્પની દ્વારા વ્ર્ક્ત કરલેા મુદ્દાઓ અન ેઅલ્િપ્રાર્ો નો બહોળો સાર આર્પે છે. તે CAO 

દ્વારા ફલ્રર્ાદની ર્ોગ્ર્તા લ્વશ ેમત ધરાવતુ ંનથી. CAOન ેવણાવેલ ર્પક્ષોના અલ્િપ્રાર્ો નીચ ેમજુબ છે. 

 

ફરરયાદીઓનો અરભપ્રાય 

 ફલ્રર્ાદીઓએ સૂચવ્ર્ું કે CAO ર્પાસે ફલ્રર્ાદ લાવવાનું કારણ એ હતંુ કે તેમને CGPL સાથ ેસામ-સામ ે

વાતચીત કરવાની તક મળે; જમેા તેઓ CGPLન ે પ્રત્ર્ક્ષ રીતે પ્રોજકે્ટટના અંગે તેમની લ્ચંતાઓ અન ે

લ્નરાશાઓ જણાવી શકે અને CGPL નો સીધો જવાબ મેળવ.ે ફલ્રર્ાદીઓની દ્રલ્ષ્ટ્એ તેઓ હજુ ર્પણ 

પ્રોજકે્ટટથી અસરગ્રસ્ત છે અને તેઓ માને છે કે CGPL અન ેIFC સ્થાલ્નક રહેવાસીઓને ર્પર્ાાપ્ત મદદ નથી 

કરી રહર્ા. 

 ફલ્રર્ાદીઓએ તેમની આજીલ્વકા ર્પર થતી અસરો અન ેકંર્પની અન ેસમુદાર્ વચ્ચ ેના સંર્પકા  સંબંલ્ધત તમામ 

લ્ચંતાઓ વ્ર્ક્ત કરી છે.  

 આજીલ્વકા ર્પર થતી અસરોમા ંફલ્રર્ાદીઓએ માછીમારીની ઉર્પલલ્ધધ અન ેતેમની પ્રવૃલ્ત્તની લ્નત્ર્તા ને 

લ્ચન્તા ના લ્વિર્ો જણાવ્ર્ા છે. તેઓએ જણાવ્ર્ુ ંછે કે આઉટફોલ ચેનલ ના લ્નમાાણન ેકારણ ેમાછીમારી 

લ્વસ્તારમા ંપ્રવૅશવા ન ેઆ્અસર થઇ છે. જ ેમાગાનો ર્પહેલા તેઓ ઉર્પર્ોગ કરતા તે હવે નાબૂદ થર્ો છે. 

તેઓએ સૂચવ્ર્ુ ંકે તેમન ેઆ અસર ના ર્પલ્રણામ ેતેમની આજીલ્વકા ર્પરનાં નુકશાન નું કોઈ વળતર મળેલ 

નથી.    

o તેઓ એ જણાવ્ર્ું છે કે રાત્ર ે CGPLના સુરક્ષા રક્ષકો દ્વારા થતી સતામણી ના કારણ ેર્પગ્ીર્ા 

માછીમારી (ર્પગર્પાળા થતી ર્પારંર્પલ્રક માછીમારી) માટે માગા નો ઉર્પર્ોગ વધાર ે દુગામ બને છે. 

સમુદાર્ના સભ્ર્ો એ એક ઘટનાનુ ંવણાન કર્ુા જમેા ંસુરક્ષા રક્ષકો એ સાજંના કલાકો દરલ્મર્ાન 

માછીમારી લ્વસ્તાર મા ંપ્રવેશ કરવાનો પ્રર્ાસ કરી રહેલા સમુદાર્ના સભ્ર્ો સાથ ેદુવ્ર્ાવહાર કર્ો. 

ફલ્રર્ાદીઓ ની દૃલ્ષ્ટ્એ માછીમારો ન ેસલામતી લાગવી જરૂરી છે અન ેપ્રવશે ની ગેરંટી હોવી 

જોઈએ.  

o ફલ્રર્ાદીઓના મંત્વ્ર્ પ્રમાણે અગાઉ નો માગા તો્તા સમર્ ેCGPLએ માછીમારી લ્વસ્તાર સુધી 

ર્પહોચંવા માટે માછીમારોન ેસીધો માગા બનાવી આર્પવા માટે વચન આપ્ર્ુ ંહતંુ. હાલમા ંમાછીમારો 

એક માગા નો ઉર્પર્ોગ કરી રહ્ા છે જ ે  મીઠા ના અગર ના કામદારો દ્વારા લ્નર્ંલ્ત્રત છે અન ેઆ 

વર્પરાશ કોઈર્પણ સમર્ ેનકારી શકાર્ છે. સીધા માગા લ્વના આર્પેલો રસ્તો તેમના પ્રવાસન ેલાંબો 

અન ેખચાાળ બનાવ ેછે.  

o આ માછીમારી લ્વસ્તારના વર્પરાશ ર્પર ફલ્રર્ાદી દ્વારા સૂચવાર્ેલ લ્ચંતા નુ ંઅન્ર્ ર્પાસુ ંઆઉટફોલ 

ચેનલ નજીક ર્પલ્રવહન કરતા તેમના ર્પશુધનની સુરક્ષા અન ેસલામતી માટે ર્પણ હતંુ. સલામતી ના 

મુદ્દા ર્પર તેઓ એક ઘટના વણાવે છે જમેા ંએક પ્રાણી ચેનલ મા ંર્પ્ી ગર્ુ ંહતંુ. તેમના મત ેઆ ન થવ ુ

જોઇએ અન ેતેમની અર્પકે્ષા હતી કે CGPL આ બાબતે લ્નવારક ર્પગલા ંલેશ.ે 

o ફલ્રર્ાદીઓ એ સંકેત કર્ો કે અગાઉ ની સુરક્ષા અન ેસલામતી ઘટનાઓ કંર્પની ન ેજણાવવા મા ં

આવી હતી અન ેતેને સંબોધવામા ંર્પણ આવી હતી ર્પરંતુ તેમન ેિર્ છે કે આ ફરીથી સંિલ્વત થઇ 

શકે છે. 

  

 તેમની આજીલ્વકા ની લ્સ્થરતા ના મુદ્દદા ર્પર ફલ્રર્ાદીઓ એ દાવો કર્ો છે કે માછીમારી ના જથ્થા અન ે

ગુણવત્તા ઉર્પર અસર, તેમના મતે, નીચ ેના કારણોસર થઇ છે:  

૧) પ્રોજકે્ટટ ની કૂલ્લંગ લ્સસ્ટમ અન ેઆઉટફોલ ચેનલ થી બહાર આવતા ર્પાણીનુ ંતાર્પમાન:  ફલ્રર્ાદીઓ 

માન ે છે કે આઉટફોલ ચેનલ માંથી લ્વસલ્જાત (લ્્સ્ચાજા) ગરમ ર્પાણી થી માછલી નો નાશ થાર્ છે 
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અન/ેઅથવા તેમન ેદૂર રાખે છે જથેી ફલ્રર્ાદીઓ ની આજીલ્વકા ર્પર અસર થાર્ છે. તેઓ માન ેછે કે CGPL 

માટે શક્ય છે કે તેઓ ચોમાસા ના ૩ મલ્હના માટે લ્્સ્ચાજા રોકી દે જ્યાર ેમાછીમારો ન ેમાછીમારી કરવા 

માટે મજૂંરી નથી;  

૨) ર્પાણી મા ંઓલ્ક્ટસજન ના અિાવ ેમાછલી ના જીવન ચિ ર્પર થતી અસર;  

૩) CGPL નજીક સમુદ્ર લ્કનારાનુ ંધોવાણ:  ફલ્રર્ાદીઓના ર્પલ્રપ્રેક્ષ્ય પ્રમાણ,ે તેઓએ રતેીના ર્પટમા ં્ ર ેલ્જંગની 

અસર, આઉટફોલ ચેનલ અન ેર્પાણીમાં ના રસાર્ણો ને લીધે ધોવાણ જોર્ા છે;  

૪) ઇનલેટ ચેનલ ર્પરં્પ માછલી અન ેમાછલીના ઇં્ા ન ેમારી નાખે છે તેની લ્ચંતા:  તેઓ માન ેછે ઇનલેટ ચેનલ 

ર્પર એક વાર્ર ની જાળી ની સ્થાર્પના કરવાથી ફસાઈ રહેલી માછલીઓ અન ેઇં્ા ની મ્રુત્ર્ ુન ેઅટકાવી 

શકાર્ છે; અન ે 

      ૫) ર્પાણીમા ંછૂટા મૂકવામા ંઆવતા રસાર્ણો જથેી માછલીઓ પ્રદૂલ્િત થાર્ છે.    

 ફલ્રર્ાદીઓ એ જણાવ્ર્ુ છે કે તેઓ ચુંટાર્ેલા સરર્પંચ નો આદર અને સહકાર કર ેછે અને ઇચ્છે છે કે સરર્પચં 

માછીમારો નો કટર્ાણ માટે હજુ વધાર ેપ્રર્ત્નો કર.ે  

 તેઓએ પ્રોજકે્ટટના અસર ના ર્પલ્રણામ ેર્ોગ્ર્ વળતર નો મુદ્દો ઉઠાવ્ર્ો છે. તેમણ ેદાવો કર્ો છે કે CGPL 

દ્વારા સ્થાલ્ર્પત સ્થાલ્નક સલ્મલ્તઓ ની રચના ર્પણ લ્ચતંાજનક છે કે જમેા ં વાસ્તલ્વક માછીમારો નુ ં

પ્રલ્તલ્નલ્ધત્વ નથી અન ેલોકો માત્ર વળતર પ્રાપ્ત કરવાની આશાએ જો્ાર્ા છે. ફલ્રર્ાદીઓ માને છે કે તેમન ે

ર્ોગ્ર્ વળતર મળેલ નથી. તેમણ ેજણાવ્ર્ુ ંછે કે તમામ અસરો સહન કરવા બદલ તેઓ ન ેસરિર કરી 

આર્પવાની જરૂર છે, જમેકે તેમની માછીમારી કરવાની અક્ષમતા. ફલ્રર્ાદીઓ ના મત ેCGPL સાથ ેકામ 

કરતી ગામની સલ્મલ્તઓએ ફલ્રર્ાદીઓએ માન્ર્ માછીમારોના જૂથ સાથ ેવધ ુ વ્ર્ાર્પક પ્રર્ત્ન કરવાની 

જરૂર છે. તેઓ આ રચના મા ંફેરફારની માંગણી કર ેછે.  

 ફલ્રર્ાદીઓએ જણાવ્ર્ુ ંકે જ ેરીતે આઉટફોલ ચેનલમાથંી ર્પાણી વહે છે અન ેમોટા િાલ્્ર્ા સુધી ર્પહોચંે છે, 

તે લ્વસ્તારમા ંબોટ અન ેમાછીમારીના સાધનો નું ર્પાલ્કુંગ અટકાર્ છે. તેમના અલ્િપ્રાર્ે ને CGPLએ 

સમુદાર્ના સભ્ર્ો માટે બોટ ્ોકીગંની જગ્ર્ા આર્પવી જોઇર્,ે કારણ કે આ લ્વસ્તાર ઐલ્તહાલ્સક રીતે 

માછીમારોના સમુદાર્ દ્વારા ઉર્પર્ોગ કરવા મા ંઆવ્ર્ો છે.  

 ફલ્રર્ાદીઓ સ્વીકાર ેછે કે CGPL દ્વારા વૈકલ્ટર્પક માછીમારી કાર્ાિમ માટે અમુક પ્રર્ાસો કરવામા ંઆવ્ર્ા 

છે, ર્પરંતુ તેમની માન્ર્તા છે કે કોઈ જમીન ઉર્પલધધ ન હોવા થી આ પ્રર્ાસો અસરકારક નથી. દા.ત., તેમણ ે

વ્ર્ક્ત કરર્ુ ં કે તેઓ લોબસ્ટર ર્પાલનર્પોિણ કેન્દ્ર, કે જ ેવટ ા્  બેન્કના ઇન્ટીગ્રેટે્ કોસ્ટલ ઝોન મેનજેમેન્ટ 

(ICZM) પ્રોજકે્ટટ નો િાગ છે, ની સ્થાર્પનામાં સમસ્ર્ાઓ ન્ી રહી છે. આઉટફોલ ચેનલ માથંી આવતા 

ઓછા ઓલ્ક્ટસજન સ્તર વાળા ર્પાણી ના લ્હસાબ ે આ ર્ોજનાની વ્ર્વહાલ્રતા ર્પર અસર ર્પ્ે છે. 

ફલ્રર્ાદીઓનુ ંમાનવ ુછે કે ઓલ્ક્ટસજન સ્તર નુ ંલ્વશ્વસનીર્ ર્પરીક્ષણ કરવ ુજરૂરી છે અન ેઅન્ર્ લ્વકટર્પોનો 

લ્વકાસ કરવો જોઈએ.  

 ફલ્રર્ાદીઓએ ચેનલ સંર્પણૂાર્પણ ેબંધ કરવાની અન ેવૈકલ્ટર્પક આજીલ્વકા માટે ઉર્પલધધતા આર્પવાની 

માંગણી કરી છે.  

 ફલ્રર્ાદીઓ હતાશા વ્ર્ક્ત કર ેછે કે કંર્પનીએ ખે્ૂતો માટે ઘણું કર્ુું છે ર્પણ ત્રગ્ીના માછીમાર સમુદાર્, 

જમેના તેઓ લ્હસ્સા છે, માટે ખૂબ ઓછુ કર્ુું છે. ત્રગ્ીના વ્ીલોર્પાલ્જાત માછીમારી સમુદાર્ તરીકે તેમનુ ં

માનવું છે કે તેમની આજીલ્વકા ઉર્પર અસર થવાને કારણે તેમને વધાર ેસહાર્ મળવી જોઇએ.  

  

કાંપનીનો અરભપ્રાય 

 

 CGPLએ આ ફલ્રર્ાદની ર્ોગ્ર્તા લ્વશે પ્રશ્નો ઊિા કર્ાા છે. તેઓ માન ેછે કે આ ફલ્રર્ાદ જૂના આક્ષરે્પોનુ ં

ર્પુનરાવતાન છે અને આ આરોર્પો કોઇ લ્વશ્વસનીર્ ર્પુરાવા વગર વ્ર્લ્ક્તગત લ્હત ધરાવતા અને દે્વિર્પણૂા જૂથો 

દ્વારા કરવામા ંઆવ્ર્ા છે. CGPL લ્ચંલ્તત છે કે CAO એ ફલ્રર્ાદ સ્વીકાર કરીને લ્નરાધાર આરોર્પોને અનલુ્ચત 
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સ્વીકૃલ્ત આર્પી છે. તેથી, CGPL માન ે છે કે CAOએ આ ફલ્રર્ાદ ર્ોગ્ર્ નહોતી માનવી જોઇતી અન ે

ફલ્રર્ાદીઓ સાથે CAOની લ્વવાદ ઉકેલની કાર્ાપ્રણાલીમાં િાગ લેવુ ંતેમના લ્હતમાં નથી.6  

 CGPLએ સૂચવ્ર્ું કે ચેનલની અસરો અંગનેા મદુ્દાઓ CAOની પ્રથમ ફલ્રર્ાદમાં વ્ર્કત કરવામાં આવ્ર્ા હતા 

અને તે મુદ્દાઓ નેશનલ ઇલ્ન્સ્ટટ્યટુ ઓફ ઓશનોગ્રાફી (િારત સરકાર) ના લ્રર્પોટા  દ્વારા અસરકારક રીતે 

સંબોધવામાં આવ્ર્ા છે. 

 CGPL માન ેછે કે તેઓ એલ્શર્ન ્ેવલર્પમેન્ટ બેન્ક (ADB) દ્વારા લાગ ુકરલેા ધોરણો અન ેલ્નતીઓ, અન ે

IFCના લાગ ુર્પ્તા સસ્ટૈનલ્બલ્લટી ફે્રમવકાનુ ં(લ્સ્થરતાનો માળખો) અનરુ્પાલન કર ેછે.  

 આકારણી ચચાા દરલ્મર્ાન CGPLએ જણાવ્ર્ું હતંુ કે સમુદાર્ સાથે સહિાલ્ગતાને વધારવા અને મજબતૂ 

કરવા માટે તેઓ એ એક સુસ્થાલ્ર્પત સમદુાર્ માલ્હતી કેન્દ્રનું લ્નમાાણ કર્ુું છે અને તેઓ ત્રગ્ી ર્પંચાર્ત સાથ ે

લ્નર્લ્મત સંર્પકામાં છે.  

 CGPL માન ેછે કે ર્પગ્ીર્ા (ર્પગર્પાળા થતી ર્પારંર્પલ્રક માછીમારી) માછીમારોન ેમાછીમારી લ્વસ્તારમા ંપ્રવશે 

મળે છે અન ેતે સંદિે CGPLની કોઈ મર્ાાદા અથવા દખલગીરી નથી. તેઓએ સૂચવ્ર્ુ ંકે સમુદાર્ના સભ્ર્ો 

માટે આઉટફોલ ચેનલના ર્પલુ ન ેર્પાર કરવાની રાત્રી સલ્હત કોઈ લ્નર્ંત્રણો નથી. કંર્પની ના મત ેસીધી 

આઉટફોલ ચેનલ મા ંમાછીમારી કરવી અત્ર્ંત ખતરનાક છે અને આની નામજૂંરી ની તરફેણમાં દલીલ કર ે

છે. CGPLએ ર્પણ સૂચવે છે ચેનલ CGPL ની લ્મલકત ર્પર હોવાથી તેઓએ જોખમની શક્યતા ધરાવતી 

પ્રવલૃ્ત્તઓને અટકાવવી જ જોઈએ. 

 આઉટફોલ ચેનલ મા ંર્પ્તા પ્રાણીઓ માટે CGPL જણાવ ે છે કે િૂતકાળમા ંઆ થર્ુ ંહતંુ ર્પરંતુ અમકુ 

પ્રાણીઓ જ ેઊંચા કૂદકા માટે સક્ષમ છે તેઓન ેવા્ દ્વારા બહાર ન રાખી શકાર્. જોકે, આ પ્રકારની 

ઘટનાઓને અટકાવવા એક ખાઈ અને કાટરોધક પ્રબલ્લત લ્સમેન્ટ કોન્િીટં અથવા આર.સી.સી. (RCC) 

સામગ્રીનો ઉર્પર્ોગ કરીને ઊંચી વા્ બાંધવામાં આવી છે. 

 માગાન ેસંબંલ્ધત લ્ચંતાઓ લ્વિ ેCGPL વ્ર્ક્ત કર ેછે કે તેઓએ ત્રગ્ી બંદર સુધી ર્પહોચંવા માટે મોટરગા્ી 

જઈ શકે તેવો એક વૈકલ્ટર્પક માગા આર્પેલ છે. 

 CGPL એ જણાવ્ર્ુ ં કે જ ેવચનો માટે તેઓ સંમત નહોતા થર્ા તે ઉર્પર અર્પેક્ષાઓ હોઈ શકે છે જમે કે 

આઉટફોલ ચેનલ ર્પાસ ે બોટ ના ર્પાલ્કુંગ માટે જગ્ર્ા આર્પવી. તેઓ માન ે છે કે નવા ્ોક્ટસ (ગોદી) 

અન/ેઅથવા વૉફા  (બંદર ર્પરનો ્ક્કો) બનાવવા માટે સરકારની મજૂંરી અન ે ર્ ેલ્જંગ જરૂરી છે.  

 CGPL રક્ષકો દ્વારા સતામણી અંગ ેતેમનો મત એ છે કે સુરક્ષા રક્ષકો માછીમારો સાથ ેદખલબાજી નથી 

કરતા. CGPL સૂચવે છે કે આ પ્લાન્ટ સેન્ટરલ ઇન્્સ્ટર ીર્લ લ્સક્યુલ્રટી ફોસા (સી.આઇ.એસ.એફ.) ની રક્ષણ 

હેઠળ છે જ જનેું લ્નરીક્ષણ િારત સરકારના ગૃહ મંત્રાલર્ દ્વારા થાર્ છે. તેમના ર્પલ્રપ્રેકે્ષ્ય, સુરક્ષા ર્પિલ્ત 

તમામ પ્રવશેની ક્ક ચકાસણીની માગંણી કર ેછે, જ ેસતામણી ન ગણાર્. તેમના મત મજુબ, જ ેર્પણ બનાવો 

માછીમાર સમદુાર્ સાથે ગરેસમજના કારણે બને છે તે સ્થાલ્નક ર્પચંાર્ત સાથે ર્પરામશા કરી ઉકેલવામાં આવ ે

છે. 

 CGPL સૂલ્ચત કર ેછે કે તેઓ લ્વલજે ્ેવટર્પમેન્ટ એ્વાઇઝરી કલ્મટી (VDAC), જનેી રચના ત્રગ્ી ગામના 

રહેવાસીઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, સાથ ેસતત વાતાાલાર્પ કર ેછે. CGPLએ તેની રચનામાં કોઈ િૂલ્મકા 

િજવી ન હતી. છતાર્ VDACના લ્વકાસના ઉદે્દશો ન ેસમથાન આર્પીન ેCGPL તેમની સાથ ેવાતાાલાર્પ કરતા 

અને ગામના લ્વકાસના મુદ્દાઓ ર્પર VDACન ેમદદગાર થતા. 

 CGPLના અલ્િપ્રાર્ ેદૈલ્નક ધોરણ ેઅન ેવાસ્તલ્વક સમર્ મા ંઆઉટફોલ ચેનલ ના અનેક સ્થળોએ ર્પાણી 

ના તાર્પમાનની દેખરખે થાર્ છે. CGPLની માલ્હતી અનુસાર, ર્પાણીનુ ંતાર્પમાન દ્વાર ર્પર લ્્સ્પ્લે (પ્રદલ્શાત) 

થાર્ છે અન ેતેઓ નથી માનતા (કે જ ેિારત સરકારના નશેનલ ઇલ્ન્સ્ટટ્યટુ ઓફ ઓશનોગ્રાફીના 

                                                           
6 ઉર્પર નોધં્ર્ું છે તેમ, જ્યાર ેફલ્રર્ાદીઓ CGPL ને મૂળ ફલ્રર્ાદ આર્પવા તૈર્ાર હતા, તેઓએ ત્રગ્ી ગામના ફલ્રર્ાદ નોધંાવનાર ૧૨૦ 

ફલ્રર્ાદીઓના નામો અન ેસહીઓ ગુપ્ત રાખવાનો લ્નણાર્ લીધો. તેથી, જ્યાર ેCGPL વાકેફ છે કે ફલ્રર્ાદીઓ ત્રગ્ી ગામ અન ેત્રગ્ી 

સીશોર લ્્વેલપ્મન્ટ કલ્મટીના સભ્ર્ોમાંથી છે, તેઓ ને ૧૨૦ ચોક્કસ વ્ર્લ્ક્તઓ કે જમેણે ફલ્રર્ાદ નોધંાવી છે તેમના નામોની ખબર નથી. 
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અભ્ર્ાસ દ્વારા ચકાસવામાં આવેલ છે) કે આની માછલીના જથ્થા ર્પર અસર થાર્ છે. માછલીના જથ્થાની 

ખાતરી માટે CGPL લ્નર્લ્મતર્પણે દલ્રર્ાઈ ર્પાણી અને દલ્રર્ાઈ ઇકોલોજી (ર્પલ્રલ્સ્થલ્તલ્વજ્ઞાન) ની 

ગુણવત્તાનું નીલ્રક્ષણ કર ેછે, અને વધાર ેખાતરી માટે આઉટફોલ ચનેલ ર્પર પ્રાર્ોલ્ગક કેજ-લ્ફલ્શંગ 

(ર્પાજંરામાં માછીમારી) કર ેછે. આ પ્રર્ોગ િારત સરકારના સેન્ટરલ મલ્રન લ્ફશરીઝ રીસચા ઇલ્ન્સ્ટટ્યટૂ 

દ્વારા રચાર્ેલ છે. 

 CGPLએ દાવો કર્ો છે કે ઇનલેટ ચેનલમા ંજ્યા ંર્પાણી આવે છે ત્ર્ા ંએક સ્િીન નાખેલી છે જ ેદર ૧૫ લ્દવસ ે

સાફ કરવામા ં આવે છે. ચેનલના ર્પહોળા લ્વસ્તારમા ં જાળી સ્થાલ્ર્પત કરવી શક્ય નથી. 

લ્ફટટરૈશન(ગાળણલ્િર્ા) કે જ ેઆવતા માછલીના ઇં્ા અટકાવ ેતે શક્ય નથી કારણ કે ઇં્ા નાના હોર્ છે. 

 CGPLના જણાવ્ર્ા અનુસાર, ઓલ્ક્ટસજન નું સ્તર લ્નર્લ્મતર્પણ ે માર્પવામા ં આવ ે છે અને લ્્જ ાટવ્્ 

ઑલ્ક્ટસજન (્ી.ઓ.) ના માર્પ દશાાવે છે કે તે સ્તર માછલી અને અન્ર્ દલ્રર્ાઈ જીવન ન ેમર્ાાલ્દત અથવા 

હાલ્નકારક અસર નથી કરી રહર્ું. તેથી, સીજીર્પીએલ વૈકલ્ટર્પક માછીમારીના પ્રોજકે્ટટની શક્યતા માટે આન ે

કારણ તરીકે નથી જોતંુ. 

 

૪.   આગામી પગલાાં  

ફલ્રર્ાદી અન ેCGPL CAOની સુલ્વધાથી લ્વવાદ લ્નવારણ પ્રલ્િર્ામા ંિાગ લેવા સહમત નથી થર્ા. CAO ના 

લ્વવાદની ર્પતાવટ પ્રલ્િર્ા મા ંમાગાદલ્શાત િાગીદારી ના સ્વૈલ્ચ્છક લ્સિાંતન ેઅનસુરી તથા CAOના ઓર્પરશેનલ 

(કામગીરીર્ુક્ત) માગાદલ્શાકા મજુબ, આ ફલ્રર્ાદ CAOના અનરુ્પાલન કાર્ા ન ેસોરં્પવામા ંઆવશ,ે જ ેIFCની આ 

ર્પલ્રર્ોજના ર્પર્ાાવરણીર્ અન ેસામાલ્જક ર્ોગ્ર્ ઉદ્યમશીલતા નું મૂટર્ાકંન કરશ.ે  
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પુરિણી A. CAO દ્વારા ફરરયાદ સાથે વ્યિિારની પ્રરક્રયા 

 

અનરુ્પાલન સલાહકાર લોકર્પાલનન ુ કાર્ાાલર્ (CAO) વટ ા્  બેન્ક ગ્રૂર્પ ના સભ્ર્ો ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ 

કોર્પોરશેન (IFC), અન ેમલ્ટટલેટેરલ ઇન્વસે્ટમેન્ટ ગેરંટી એજન્સી (MIGA) માટે ની સ્વતંત્ર જવાબદારી પ્રણાલી 

છે. CAO વટ ા્  બેન્ક ગ્રરૂ્પના પ્રમુખન ેઅહેવાલ આર્પે છે, અન ેતેનો આદેશ IFC/MIGA ર્પોલ્િત ર્પલ્રર્ોજનાથી 

અસરગ્રસ્ત લોકોની ફલ્રર્ાદો ન ેવાજબી, તટસ્થ અન ેરચનાત્મક રીતે સંબોધન કરવામા ંમદદ કરવાનો અન ે

ર્પલ્રર્ોજનાના સામાલ્જક અન ેર્પર્ાાવરણીર્ ર્પલ્રણામોની અલ્િવલૃ્િ કરવાનો છે. 

પ્રારંલ્િક આકારણી CAOના લ્વવાદ લ્નવારણ કાર્ા દ્વારા સંચાલ્લત થાર્ છે. CAOની આકારણી નો હેતુ (૧) 

ફલ્રર્ાદી દ્વારા વ્ર્ક્ત કરલેા મુદ્દાઓ અન ેસમસ્ર્ા(ઓ) ન ેસ્ર્પષ્ટ્ કરવાનુ;ં (૨) અન્ર્ લ્હસ્સદેારો ર્પલ્રલ્સ્થલ્ત ન ેકેવી 

રીતે જુવ ેછે તેની જાણકારી મેળવવા નો; અન ે(૩) લ્હસ્સદેારોન ેઉર્પલધધ આશ્રર્ના લ્વકટર્પો સમજવામા મદદ 

કરવા અન ેએ નક્કી કરવા કે તેઓ CAOના લ્વવાદ લ્નવારણ કાર્ા મારફતે એક સહર્ોગી ઉકેલ ન ેઅનસુરવા 

માંગ ેછે, અથવા કેસની સમીક્ષા CAOના અનુર્પાલન લ્િર્ા દ્વારા થવી જોઇર્.ે  

આ દસ્તાવજે CAO ટીમ દ્વારા સાંિળેલા અલ્િપ્રાર્ોનો પ્રારંલ્િક રકેો ા્ છે, અન ેર્પક્ષોની ર્પસંદગી, જ ેછે CAO 

ની લ્વવાદ લ્નવારણ લ્િર્ા અથવા CAO ની અનુર્પાલન લ્િર્ા, તેના ર્પર આધાલ્રત આગામી ર્પગલાંઓની 

સમજાવટ કર ેછે. આ લ્રર્પોટા  ફલ્રર્ાદ ની ગુણવત્તા ર્પર મત બાંધતી નથી. 

 CAOની ઓર્પરશેનલ માગાદલ્શાકાઓ પ્રમાણ,ે7 ફલ્રર્ાદ મળ્ર્ા બાદ નીચનેા ર્પગલાઓ લ્વલ્શષ્ટ્ર્પણ ેઅનુસરવામાં 

આવ ેછે: 

ર્પગલંુ ૧:   ફલ્રર્ાદ મળ્ર્ાની સ્િીકૃરત 

ર્પગલંુ ૨: યોગ્યતા:  CAOના મત હેઠળ મૂટર્ાંકન માટે ફલ્રર્ાદની ર્ોગ્ર્તાનુ ં લ્નધાારણ (કામકાજના ૧૫ 

લ્દવસથી વધાર ેસમર્ નહી).  

ર્પગલંુ ૩: CAO આકારણી: મુદ્દાઓની આકારણી કરવી અને સહિાગીઓને સમજણમાં અને એ નક્કી 

કરવામાં આધાર આર્પવો કે તેઓ CAOની લ્વવાદ ઉકેલ કાર્ાપ્રણાલી ની સહર્ોગી પ્રલ્િર્ા દ્વારા એક 

સહમલ્તજન્ર્ ઉકેલ અનુસરવાનું ર્પસંદ કરશ,ે કે ર્પછી આ ફલ્રર્ાદ ને CAOની અનરુ્પાલન કાર્ાપ્રણાલી 

દ્વારા લ્નર્લં્ત્રત IFC/MIGA ના ર્પર્ાાવરણીર્ અને સામાલ્જક ર્ોગ્ર્ ઉદ્યમશીલતા ના મૂટર્ાંકન માટે 

સોરં્પવી જોઇએ. આવી આકારણી કામકાજના મહત્તમ ૧૨૦ લ્દવસો સુધી નો સમર્ લઇ શકે છે. 

ર્પગલંુ ૪: સમાધાનન ેસાનકૂુળ કરિુાં: જો ર્પક્ષો સહર્ોગી પ્રલ્િર્ા કરવાનું ર્પસંદ કર ેતો CAOની લ્વવાદ ઉકેલની 

કાર્ાપ્રણાલી શરૂ થાર્ છે. લ્વવાદ ઉકેલની પ્રલ્િર્ા સામાન્ર્ રીતે  એક સમજુતી ર્પત્રક અને/અથવા 

ર્પરસ્ર્પર ર્પક્ષો વચ્ચે સંમત લ્નર્મો ર્પર આધાલ્રત હોર્ છે. તેમા સાનકૂુળતા/મધ્ર્સ્થી, સંર્ુક્ત હકીકત 

શોધન અથવા અન્ર્ સમંત ઉકેલના અલ્િગમોનો સમાવશે થઇ શકે છે જ ેસમાધાનની સમજૂતી કે 

અન્ર્ ર્પારસ્ર્પલ્રક રીતે સંમત થર્ેલ અને ર્ોગ્ર્ લક્ષ્યાંક તરફ લઇ જાર્ છે. સમસ્ર્ાનું લ્નવારણ કરવાના 

અલ્િગમનો મુખ્ર્ હેતુ ફલ્રર્ાદમાં ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દાઓ અને મૂટર્ાંકન અથવા સમસ્ર્ા 

લ્નવારણ પ્રલ્િર્ા દરલ્મર્ાન ઓળખવામાં આવેલા ફલ્રર્ાદ સંબંલ્ધત અન્ર્ મહત્વના મુદ્દાઓ એવી 

રીતે હલ કરવાનો છે કે જ ેઅસરગ્રસ્ત ર્પક્ષકારોને સ્વીકાર્ા હોર્8. 

                                                           
7 CAOની િૂલ્મકા અને કામ ર્પર વધુ લ્વગતો અને સંરૂ્પણા ઓર્પરશેનલ માગાદલ્શાકા માટે જુઓ: http://www.cao-

ombudsman.org/documents/CAOOperationalGuidelines_2013.pdf 
8 જ્યાં ર્પક્ષકારો એક સંમત સમર્બારીની અંદર એક સહર્ોગી પ્રલ્િર્ા મારફતે મુદ્દાઓ ઉકેલવા માટે અસમથા થાર્ છે, CAO લ્વવાદ 

ઉકેલ સૌપ્રથમ ર્પક્ષકારો ન ેમ્ાગાઠં તો્વામા ંમદદ કરવાનો પ્રર્ત્ન કરશે. જો આ શક્ય ન હોર્, તો લ્વવાદ ઉકેલ ટીમ ર્પક્ષકારો, 

http://www.cao-ombudsman.org/documents/CAOOperationalGuidelines_2013.pdf
http://www.cao-ombudsman.org/documents/CAOOperationalGuidelines_2013.pdf
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અથિા  

અનુપાલન મૂલ્ટયાાંકન/તપાસ: જો ર્પક્ષો અનુર્પાલનનો લ્વકટર્પ ર્પસદં કર ે તો CAOની અનરુ્પાલન 

કાર્ાપ્રણાલી સંબંલ્ધત ર્પલ્રર્ોજના મા ં IFC/MIGAના સામાલ્જક અને ર્પર્ાાવરણીર્ કાળજી અંગેના 

મૂટર્ાકંનની શરૂઆત કર ેછે. આ પ્રલ્િર્ા IFC/MIGAની ર્પલ્રર્ોજનાને લગતી કામગીરીની અનરુ્પાલન 

તર્પાસ ના ર્ોગ્ર્ છે કે કેમ તે નક્કી કર ેછે. આ મૂટર્ાંકન મહત્તમ ૪૫ કામગીરીના લ્દવસો નો સમર્ 

લઇ શકે છે. જો અનુર્પાલન તર્પાસ ર્ોગ્ર્ છે તેમ નક્કી થાર્ તો CAO અનુર્પાલન IFC/MIGAની 

કામગીરીની ઊં્ાણમાં તર્પાસ કરશે. તર્પાસ નો લ્રર્પોટા  કોઇર્પણ ઓળખેલ અર્પાલનો 

(નોનકોમ્પ્લાર્ન્સ) સાથે અને IFC/MIGAના પ્રલ્તિાવ સલ્હત જાહેર કરવામાં આવશે. 

ર્પગલંુ ૫: રનરીક્ષણ અન ેઅનુિતટન (ફોલો-અપ) 

ર્પગલંુ ૬: સમાપન/કેસ બાંધ 

 

 

 

  

 

                                                           
IFC/MIGAના કમાચારીઓ, વટ ા્ બેન્ક ગ્રૂર્પના પ્રમુખ સંચાલક અન ેબો ા્ , અને જાહેર જનતા સલ્હત, જાણ કરશે કે CAO લ્વવાદ લ્નવારણ 

ફલ્રર્ાદ બંધ કર ેછે અને મૂટર્ાંકન માટે CAO અનુર્પાલનને તબદીલ કર ેછે. 


