
توآبپاشي کا

-جي بھتريَء جوبئراجنجيسنڌ

سکر بئراج جي بحالي ۽ جدیدیت

(Cofferdam)جي ماحولیاتي ۽ سماجي انتظام جو منصوبو

ضمیمو)(ماحولیاتي ۽ سماجي جائزي جو 

توسنڌ آبپاشي کا



6_________________عالئقوڙیندٿصیرابجوان۽ مقامجوبئراجسکر: 1.1لش
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11____________________________بندوبستجومڊوفرالءِ 3سال: 2.3لش
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15____________________رائیونگڊپائلنگفلوذریعي(barges)بیج: 2.7لش
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94_________________________________صالحونرھولیاس: 5.1لش

مخففات جي فھرست

AF Additional Financing NEQS
National Environmental Quality

Standards



BCM Billion Cubic Meter OHS
Occupational Health and Safety

Specialist

BDL Below Detectable Limit PAK EPA
Pakistan Environmental

Protection Agency

CEAP Construction Environmental Action Plan PCMU
Project Coordination and

Management Unit

CSC Construction Supervision Consultant PMO Project Management Office

Cumec Cubic meters per second (m³/s) POE Panel of Experts

Cusec Cubic feet per second (cf/s) PPE Personal Protective Equipment

ECP Environmental code of Practice RAMSAR
Convention on Wetlands Signed

in Ramsar Iran

EHS Environmental Health and Safety RAP Resettlement Action Plan

EIA Environmental Impact Assessment RCC Reinforced Cement Concrete

EMP Environmental Management Plan RPF Resettlement Policy Framework

ESA Environmental and Social Assessment SAP Social Action Plan

ESIA
Environmental and Social Impact

Assessment
SBIP

Sindh Barrages Improvement

Project

ESMP
Environmental and Social Management

Plan
SEPA

Sindh Environmental Protection

Act

GoS Government of Sindh
Sindh-

EPA

Sindh Environmental Protection

Agency

IEE Initial Environmental Examination SID Sindh Irrigation Department

GRC Grievance Redress Committee SIDA
Sindh Irrigation and Drainage

Authority

GRM Grievance Redress Mechanism SMF Social Management Framework

MEC Monitoring and Evaluation Consultant WBG World Bank Group

MCM Million Cubic Meters WWF World Wide Fund for Nature
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تعارف.1
سال پراٹي سکر بئراج 85منصوبوجدیدیت واروسکر بئراج جي بحالي ۽ 

3.34تھ جیئن . ان منصوبي جو تت آھي

تائین آبپاشي جي پاٹي جي قابل اعتماد فراھمي کي محفوظ بٹائڻ الِء ان جي مفید زندگي کي 

عالميمنصوبووڌایو وڃي. 

(WB)قرضي ضافيا)AF جن جيبئراجيسنڌ’) ذریعي

آبپاشي وارو ادارو سنڌ .رھي آھيتحت (SBIP)بھتريءَ 

(SID) .2017الِء منصوبيمنصوبي جي عملدار ایجنسي آھي

(WB)۽"

"اداري (SEPA)نتظاماماحولیاتي ۽ سماجی

.شامل آھي(ESMP)جومنصوبو

"۽(ESA)""ھي رپورٽ 

"(ESMP)2017 جي اصل رپورٽ کان تبدیلیون

عارضي کيجيبدليکيدروازن 

(Cofferdam) تحت آھي،استعمال

،ویو ھو. ضمیمي ۾ خارجي عنصرن تي غور پڻ شامل آھي

COVID-19 ئي/جنسي ھراسا۽ جنسي استحصال ۽.

بھحاصل نتیجن کي ن

پس منظر1.1

۾ ڀر362جڳھ

0.523تي واقع آھي. سکر شھر (آبادي E27°41'N'51°68ڦاڪڊگھائي
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Command)مان سیراب ٿیندڙ عالئقو. سکر بئراج جي جڳھ جو نقشو ۽ انآھي

Area) ن ھیٺی185سکر بئراج ۾ ڏیکاریل آھي. 1.1تصویر

Up)ڀرمٿین550(Down Stream)ڀر Stream) تي

واقع آھي.

جي ضرورت آھيءَ سکر بئراج جي بھتري
تحقیقاتي 

(Feasibility Study)

)i ( ونگنبئراج جي دروازنii ( ساڄي ۽کاٻي

)iii رائي تجي

)iv کاٻي () ،v (

) vi(جو پراٹو ٿي وڃڻ برقي نظام

وڏي ٻوڏ جي واقعن جي صورت ۾ بئراج کي خطرو ھوندو آھي ۽ انھن واقعن دوران بئراج 

عالئقن کي پاٹي 

ھ اھم تپھتو ان نتیجي تي تحقیقي مطالعو۽ سکر شھر ۾ ٻوڏ ایندي. ینديٿجي فراھمي متاثر

بئراج جي ٻوڏ جي بجليءَ 

) جي موجوده ٻوڏ جي گنجائش مان 0.925,485m3/sگذرڻ جي گنجائش 

1.233,980m3/s

اصل جو اصل دائرو

 1.5بئراج جي کاٻي ۽ ساڄي ٻنھي پاسن مانMCM (واري

ذریعي(Dredging)کي 

0.75MCM (0.75MCM(واھ

4.24MCM3.07گھ مان ی25واري
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MCM0.92مان یگھ7-؛ اترMCM جي

)0.25MCMمان یگھ7

 ،پٿر(آر سي سي آرچز

.پٿر، ونگنجي 

2ان جي اوچائيَء کي ۽ درواز

راج بئسڀنيجي دائري کي نئون

جي دروازن 

.ءَ آھي. دروازن جي بدلي

جي ذریعي دریاَء جي عارضي 

caissonاتي جو استعمالجتي (۽

gates2 ۾ ڏنو ویو آھي. ان

11kV پاور الئینون

ESA2017

۾ افقي گرڊر جي پوئین فالنج 201839

201933جنھن کانپوِء ڊسمبر 

 .33

13-2012اسیمبلي، 

ٿیل

39.11

MS2019سنڌ جي دوران جي سالیاني بندش

دروازن جي (SID)آبپاشيَء واري کاتي 
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انھيجي ۽ انھن جي ساخت جي سالمیت ئني تفصیلي معا

سڀنيمطالعي ۾

ماحولیاتي ۽ سماجي جائزو1.2

۽ 2012سنڌ جي آبپاشي واري کاتي

) ESASMFجي وچ ۾ سکر بئراج جي بحاليَء الِء 2017

ESA

ESMP

SBIP

RPFفریم ورڪ (ري پالیسي

RAP

مواصالتي الءِ 

SMF.2017 ۾ منظور

؛جي انتظام جومنصوبوڊولفن
RAMSAR)مختصطور تي

wetland) پڻ آھي. دریاھھ جي ھن حصي ۾ ڊولفن جي وڏي آبادي آھي. ڊولفن تي تعمیراتي

ESAاثرن جو جائزو ورتو ویو، ۽ ٿیندڙسرگرمین جي

SBIPجي تحفظ ۽ انتظام الِء ڊولفن

(Dolphin Conservation & Menagment Plan)يت.

جو دائروAddendum)(ھن ضمیمھ
. ٿو

ESAجي عالئقي ۾ ماحولیاتي ۽ سماجي بنیادي حالتون، ۽ منصوبي

یز ن دستاوٿو



5

سان صالحجي تیاري دوران ESAاصل سگھجي. ٿو۾ ورجائي نھ 

.""(WWF) جي ڌسن"۽

جي تیاري دوران اضافي صالح ضمیمي سان ھن (SWD)"جنگلي جیوت واري اداري

جي سرگرمین جو تفصیلي بیان ۽ منصوبيدستاویز جو موادموجوده 

2متبادل جو تجزیو باب 

3ESMP

45الِءدستاویزباب 

(Stake Holders)ٿو.
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عالئقوڙیندٿسیرابجوان۽ مقامجوبئراجسکر: 1.1لش

منصوبي جي وضاحت_2

پس منظر2.1

۾ ڏیکاریل آھي. مکیھ 2.1

ٿوچیو وڃي (Bays)حصا آھن، جن کي بیزالڳ 8بئراج جا اٺ 

ھیٺیینٿاٿین گروپ جا (Spans)اسپنن

کي ڏسندي مکیھ بئراج ۾ اسپن ۽ پیئر ساڄي کان کاٻي طرف ڳٹیا ویا آھن.

ڀرساڄي :5کان 1(Span)اسپین-1Bayبي •

وارو حصو آھيجي وچڀتورھائڻ واري 

جو(Pocket)سنڀالیندو

Scouring)ءَ واريٿیلآھي. ھن حصي ۾ جمع 

sluices)7.47m x 18.29m (24.5 ft x

60 ft)ساڄي ورھائڻ واري دیوار ٿو .

1,180)359.66جي زاویھ تي، 95ºبئراج جي محور کان  ft)جي مفاصلي تي،

106.68(350 ft) کانsluices 470(143.26تيft(

و46ft(140.21ھئي. 

56.27m (184.6جي آخر ۾  ft)

 2بيBay 2:
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ع ۾ بئراج ٺھڻ 1932۽ (Spans)اسپین یلپبند : 14کان 6اسپانس 

وھي رھیا ھئا. ھن (واري)

1932صورتحال جي تحقیق 

وئي. ماڊل جي سفارشن جي بنیاد تي، بئراج جو ھي حصو مستقل

.جاسالئیس آھن، ۽ نوان دریاَء 9جادریاھ ۾

 3بي–Bay 3:

: 23کان15اسپانس 
آھيجي وچ ۾ڀت

یٺان چینل جي ھاڀریلسان واريویر جي جاِء تي ان ڳالھھ کي یقیني بٹائي سگھجي تھ 

جا . ھن خلیجٿوٿئي۽ پاٹيَء جي ھیٺئین حصي سان پاٹي ساڄي کیسي ۾ داخل ھیاآھنوڃي ر

Spanع تائین بحاليَء دوران ت1992ع کان 1980دروازا  23

.آھيٿیلسان (60.96m)’200سطحدیوار سان جنھن جي

 7کان 4بيBay 4-7 :

ھي بئراج جو مکیھ حصو آھي. ھن خلیج ۾ مکیھ دریاھھ چینل: تائین59کان 24اسپانس 

ع 1986ا بھ ساڳيَء طرح ِسل ڊیزائن ٺاھي آھي، ۽ ھن حصي ۾ دروازدریاھھ جي 

ھئا.ع ۾ لڳایا ویا 1992کان 

 8بي–Bay 8:

جي وچ ۾ ڀتڀتھي کاٻي پاسي واري ڀرکاٻي : 66کان 60اسپین 

مان وھندو آھي. ھن حصي ۾ ھر ڀر

7.47m (24.5') x 18.29m)60
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1992ع ۽ 1986. ٿو

.ٿيڀرکاٻي ڀتدروازا لڳایا ویا. کاٻي ورھائڻ واري 

وضاحتجيممڊوفریلتجویز_  2.1لش

ٿا

Sluice.جي تبدیلي

.

اھو

ط 

آھي.

2.2.1

دي رٿابن

(Procurement)ءَ خریداري۽ 

مھینن 9

.

:1سال 

.
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14۾ 59کان 46بئراج جي اسپن : 2سال 

8۾ 22کان اسپن 15بئراج اسپن :3سال 

مین دریائي چینل 8۾ 32کان 24

۾ دروازو، سڀني 31

9

، 835۾ 45کان 33بئراج اسپن :4سال 

3413۽ 4033۽ 39

۾ ڏیکاریو ویو آھي.2.4۽ 2.3، 2.2النہسا

ڀر۽ ساڄي ڀرکاٻي 

(Casions)

2.4.
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بندوبستجومڊوفرالءِ 2سال: 2.2لش
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بندوبستجومڊوفرالءِ 3سال: 2.3لش
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بندوبستجومڊوفرالءِ 4سال: 2.4لش
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:جي ڊیزائن جون خاصیتونیم2.2.2

تنھن ھوندي بھ انھن جڳھن الِء ي

جي جي حفاضت Scourین ڀرجي  

Earthen Cofferdam.

(Sheet pile)رفن طڀر ۽ ھیٺئین مٿین ڀربئراج جي ڊیم

(Sheet piles)ڀرھیٺین۽ مٿین ڀرتي ٺاھیا ویندا. 

ذریعي ڳنڍیو ویندو.

Cofferdams فوٽ جي فري بورڊ سان ٺاھیو ویو آھي.4کي

 وڌ ۾ وڌupstream) 200.0تالء جي سطحft

204.0

 191.0جي سطح پاٹي جي ھیٺین ڀروڌ ۾ وڌft

 195.0ھیٺین ڀرft

2.2.2.1

6الئنن سا 

ٿئي ٿيمختلف سان ٺھیل آھي.

slouce)ٿئي ٿي فوٽ171.0

foundation) اپھیحصوجي مٿئین

50.0۽ فوٽ جي 33.0مانفوٽ70پائلز الِء 

24.0ِء الپائلز

(cross-section)-ڏئي ٿو.

۾ ڏیکاریو ویو آھي.2.5ڊیم

کان ڳنڍیو ویندو۽ 

(Sepage)
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شنسیراسجومڊوفرپائلشی: 2.5لش

رائیونگڊپائل  :  Pile Driving Equipment

رائیورڊپائل یلٿنديرائیونگڊپائل نگ

.ویا آھنیکاریاڏ2.6رائیونگڊپائل يویندا. اھیا



15

فریمرائیونگڊپائلنگفلو: 2.6لش

bargesپائل کي 

.ڏیکاریو ویو آھيپائل ڊرائیونگ فری2.7

ڊرائیونگپائلذریعيبیج: 2.7

رائیونگڊپائل نگسائیز جي فلوینٺاونچا پائل جي ضرورتن الِء ھیر70

(Pile Driving Barge)پائل ڊرائیونگ بارج
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16.2m x Wھول جي ڊگھائي • 7.0m x H 1.8m

•Heavy plate steel hulls

Marine Crane
•6-ton knuckleبوم

•15m @ 1پھچton

Adjustable Tower
•2x

•1.65-

•16m H15.3m

•

Head Drill Unit
ڈسلن7•

•15mسوراخ تار

جا سڀ سائزaugersآفاقي •

Hydraulic Winch Package
•1x 7

•1x 4

•4x 2

Piling Capablitiesپائلنگ صالحیتون
•

تائین900mmکان 200mmپائل جو قطر •

پائل مواد جي مختلف قسمن ۾ شامل آھن:•

ٿیلھو
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HDPE



•

Transportable Bargeنقل و حمل واري بیج
16.2m x Wھول جي ڊگھائي • 7.0m x H 1.8m

•LOA 16.2m x W 3.2m x H 1.8m 2جي

.ٿو

2.8لش

ڊرائیوپائلالءِ گھرججيمنصوبي: 2.8

وضاحتوناضافي ونرائیونگڊپائل 

ھٿوڙو    

(Hammer)90

dB99ڏنلdB 7لڳ ڀڳ

جي اجازت نھ ڏني ویندي:
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۾منصوبي•

استعمال نھ ٿیندي.

•(Single acting diesel stroke up

hammers)

ٿوڙيھجي مٿي تي، جنھن سان ٿیلھي•

•

ٿیلھوجیئن ئي 

•

Earthen Coffer dam 2.2.2.1.1

جي بنیادن ۽ کي بئراجارتھین ظوففیردانن

(The connecting earthen cofferdams from

Sheet piles to the barrage span over barrage foundation and

scour protection work will be constructed using Bulk Sand Bags

made of heavy polypropylene fiber) .40x40x24

1,100

واريءَ 

.ءِ 

Silty sandٿیلھا
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ري ٿیلھنھوندي بھ، وڏي ریت واريَء جي 

سگھجي ٿو.

(Up-stream) ھیٺین ڀر۽(Down Stream)

ھجڻکي عام طور تي نھ ٿیلھي۾ ڏیکاریو ویو آھي. ریت واريَء جي 2.9تصویر 

ھربل جي بندن ۾ گٿیلھن

فوٽ کان 35125

28فوٽ ھوندي. 14875

ٿیلھنسان ڀریل ریتفوٽ ھوندي. انھن 65

ھي آھن:

ڀرھیٺینڀر 
126,600111,600(نمبر)(Bulk Sand Bags)بیگزریت

2,813,0002,480,500(cft)(Silty Sand)ٿیلھن

Silty sand b/w two Bag Embankments(cft)1,460,50

1,781,000

(cft)ریت (Silty Sand)4,273,5004,261,500
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مڊوفراوتڏاجيرتيءَ ڌجوشنسیراس: 2.9لش

تعمیر جو طریقو2.2.3

جو طریقومڊوفرپائل شی2.2.3.1

. ندوٽاوریلٿيٹپاڙوھندڊوفرپائل شی

رولنيٹیونٿنھٻپائل جون شی

واري نارييٻوریجاسیلٿڊخاص طور تي یرڍجا شی

ویو یورتي. جیئن تھ ذجي اپ اسڌپلییسن

ر چادر جي واآھي بیال جي 
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یتاريڳسان الوریججي اسنڳد

دورانڻرڊ۽ ان لوڻرڊپائلز جي لوشیکيھڳھن ج.3.2شنسیسوڏبحث الءِ 

الءِ پاسي واري بارج / ویسل جي لنگر الءِ رائیونگڊگھربل پائل 

پاسي ان ئینٺکي بئراج جي ھیپائلزئینٺالِء ھیجي ڊوفر. ویندویو

ائونڊبارج/ویسل رائیونگڊپائل ئيٻالِء ڻرڊسنئون لووڌتان سڌواري ھنوریججي اس

ویندویواس 24 30پائلنگ کي شیوئنویندو یوڪال

اسائونڊ۽ بئراج جي اپ اسڊٽفو1,1000لالِء اڻرینھنڏ

اسائونڊ۽ ویندو. اپ اسیوینھنڏ15وارو آپریشن ڻائنھيٻ

ٽفو100جي ئینپائل جي سنگل الویندو. شییوئي وقت ھپائلنگ جو شی

۽ انھن ڻرٽبیگز جي بندن کي سپورسینبلنٻویندي ئيڻپڌواٽفو200کان 

.

ٿیلھيریتي جي 2.2.3.2

چادر جي ھلھيٿتائین نفو300کان نفو200جي بندن جي جاِء جي ویجھو يءَ 

فوري طور تي شروع جو اوتڏجي اٿیلھنکان پوِء واريَء جي ڻیٿیرل

انھن بندن کي بئراج جي اپ یاي.ویندویو

. بارجین ڪال24ینھنڏ60اسائونڊ۽ اس

ڻرڀبیگ اسپیشل سینیلھاٿکان پوِء واريَء جا ڻرکیلھاٿ

ویندا ۽ انھن جي ارادي یاٺيءَ ٹرسي ذریعي پایلھاٿواريَء جا ریلڀویندا. ریاڀذریعي 

. ویندواھیوٺگھربل بندش جي بندن الِء ھانونٿریلي جي نٻیاجي ویجھو ھنڳج

جي وچ واري جاِء کي نھيٻڻیٿٿیلھننٻ

جي ااسدروازن. ویندوریوڀريڊکي ریتييٹپا

بیگز ۽ ریلڀسان ریتذریعي رزسیویایلڳڻیٿ
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ڌیلایوبندن کي ھسليلس

جي ریتویندو تھ جیئن یویلٿڊیو

ڊوفرسال جي ضرورتن الِء ڙتھ جیئن ایندنڃویارالڀجا سٿیلھن

.يڃویویھرٻ

الِء اوتڏجي اڊوفرجي يءَ 2.10لقرض

کان پوِء بارجس ڻرڀٿیلھيجي ریتييڏیافرضي

ڏوٻیوانھنڏسائیڊوفرذریعي 

يٿنڇرجي رفتاريوھذریعي گھ

ئيجي ذخیري ذریعي پوري يءَ ائيبھ کوا

ياثر پوندا جیري

.ھوندااپیلڳال

عالئقاواراواريءَ ۽يءَ م: 2.10لش

الِء متبادلمزڊوفرعارضي 2.2.4

جي ڊوفرالِء عارضي جي اس

گھرجون آھنل
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.گھرجيڻیٿٺجي حالتن ھیيٹپاڙوھند

گھرجن تھ جیئن ڻھجگھاڊگھڊوفراوتڏا_ 

ريڪبالیڌکان ووسی50جي چینل جو 

.پریشاني جينھنکي بغیر ريوھيڏنھن

ڻیڏريوھيڏنھنڏوٻغیر _ 

.ڻجو ھج

جي ڏوٻوگگھرجي ۽ گڻجي قابل ھئڻرڏوٻھر _ 

ڌینٻ۽ ڻائگیٿسگھجي ائيآسانيَء سان ھڳکان اڻیٿ

جي اسپانسبئراجنیلٿڳڀڳڳجو وقت لڻرڌ

سگھي. يٿخش

یلٿڳالٿئيڏجي اجازت رولنبھتر سیپج _ 

.ڻائجي ضرورتن کي گھڻرڀيٹ

ضرورتن سان گجي گھائي_

ئینٺ۽ ھیگھرجي ۽ بئراج جي اپ اسڻرفائدو حاصل 

ینٻ۽ ڊريڳکان ھنڳيءَ . اھيٿئيڏ

يڏوياھڻکان بچفاصليواري ڪوايڏ

.ڻراپیلڳسان التحر

یوڊوفرروایتي ٺجي حالتن ھیيٹپاڙوھند

سائیز يڏورييڏڻااڇآھي کیوڏھ

الِء اوتڏجي اڊوفرڻرڀروسيڀ۽ ناقابل رٿجي پ

. انھيَء يڃيڏبارجین ذریعي ایتري و
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نھنبھ جیڻائھيکي تڊوفرنڻیٿسال الِء 

نارياوتڏجي اڊوفرنھوندو. اھکیوڏ

ڻرندنبیلٿڻائڌوتيڳکي اڊ۽ گھربل ڻر/پش ڊ

.ڻپ

نارييٻجي شروعات کااوتڏايڊوفر

ینالھنویندي. جیيتي واھن کي سپالِء رونارييٻکاٿکان ڌھننھنتي 

رييڃوایوٹکي یقیني بريجي وھ

وسی50کي ريبھ دریاھھ جي وھاڃڊوفرڃونيڏجي اجازت 

تيڳپري پري تائین اتھ ڻااڇرویڌکان و

.ندوڌو

نھر سال جو ڻریھرٻ۽ ڻائبند کي ھگھيڊھن _ 

.ھوندولڻر

اٿدروازن کي نقصان پھچائي سگھن ڙندرٿپڊاڏویلٿ_ 

یاانھنڏھڳدروازن جي جڙندسان يٹپاڙ۽ وھندنڃاھي بیھي وھنجی

.نڃو

جي جاِء کان ائيي_ 

.ویندویودوران ٹڻ

جي اجازت اوتڏتیزيَء سان اٺجي حالتن ھیيٹپاڙوھندڊوفرپائل 

.آھنیل۽ دریاھھ جي بیاٿینڏ

وٿريرنٿپريڳڊوفربیگ سانبل

کان پوِء. ریت ڻرڀواري سان يآھي سل1,100
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وٿيڃوریوڀڻرڀکان پوِء واريَء ڻیلھيٿجي 

پائل جي بندن جي شییلٿٿسگھجي ريتي ھھڳالِء جڊ

جا فائدا ڊوفر. انھن انٿتحفظ واري ور

اھي ھوند

افائدلنیی

اٿسگھجن رييٹپاڙوھندڊوفریلتجویز ٺھیيٹپاڙوھند. 1

بند یڌکان ووسی50کي ريريبغیر واھھ جي وھ

ڻائکي ھڊتان کان پوِء آسانيَء سان سائیڻیٿ. گھري

.وٿجي يءَ تڳالتیز ۽ گھ. 2

يیوڊريڳجن کي خاص ۽ جي برعڊوفرجي 

ڊوفربیگز سینپائل ۽ بل

ريڻائاجي ضرورت ھوندي آھي جی

.يٿ

يڏجي وڊوفر: روایتي ڻرڻرتبدیل ڻیڏترتیب یھرٻ. 3

یونٿنڃوجيٹباوتونڏڀڳڳآھي تھ اھي ل

سگھي يٿتیزيَء سان اوتڏڊوفریلکیوڏڻر

۽ وٿسگھجي ريانانچيڍیلٿيٿ

سگھجي ائيکان پوِء آسانيَء سان ھڻیٿگھربل 

.وٿ
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الِء ڻرڀبیگز کي : بلسین-ي. 4

ذخیرا اڏجا ويریيڻرڀخاص نھن

.اٿسگھجن رياوتڏالِء بندن جي اڻرڀکي ٿیلھنانھن 

ٿیلھنجي شیڊوفریلچونپائلز سان گشی:لنگ. 5

کان پوِء ڻیٿسال جي وجیٿئيڏجي اجازت ڻریھرٻکي 

سین-يسلڙیندٿڻرڀبیگز کي سیني. اھوٿيڃوایوھ

ڊوفرسال جي ڙ۽ ایندوٿسگھجي ريیھرٻڻحصو پوڏوھ

ڻ.ائءَ يویندو. اھیو

ٽفويڏالِء وڊوفرروایتي :ڻائپیرن جي نشانن کي گھ. 6

واري ائيکووگسان گڻراپرن

يڏ

10کان 8پائلز جي پیرن جو نشان صرف شیوئنیلپراجیجي ابت

تائيیگھھڊگھربل رٽفو

.ایندي

2.311kV:

KV11 پاور الئینون وڇایون ویندیون. پاور الئین ٺاھڻ الِء چار اختیار

)، جنھن2.11

1.5 (i)132SEPCO

ii0.9تائین ۽ (

نٿنڀن
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ھزار پاور واري بجليَء جي تار11تيکاٻي۽ ساڄي: 2.11

11kV ۾ ڏنو ویو آھي. اھو یاد 2.1الئین الِء موجود سڀني اختیارن جو تقابلي تجزیو جدول

سڌارڻ جي تابع آھي.

ھزار 11: 2.1جدول 

پاسي جا اختیارکاٻي 

Aاختیار  Bاختیار  Aاختیار  Bاختیار 

دستیاببجلي

جا 

ذریعا (گرڊ 

132kV سکر 132kV

SEPCO گرڊ

132kV

11

kV حاجنا شاھھ

بجلي جي 

فراھمي)



28

پاور الئین جي 

ڊگھائي (بیراج 

کان مٿین 

ذریعن تائین 

فاصلو)

5 km 1.5 km 5.6 km 0.9 km

پاور الئن سان 

استعمال

2پھریون 

آبادین مان 

گذري ٿو ۽ پوِء 

نیشنل ھاِء وي 

وڃي ٿو ۽ 

پوِء بئراج ڏانھن 

وڃي ٿو.

اھو رستو گرڊ 

روڊ (فوجي روڊ) 

NWپوِء 

جي ساڄي بند تي 

آھي.

قطارن 

آبادي نھ آھي ۽ 

) نھ AEDڊرائیو (

اھا قطار آبادي 

شھر جي وچ 

مان لنگھي ٿي. 

۽

تازي نئین 

ان جي پوري 

صالحیت سان 

.پیو وڃي

شروعاتي 

0.3km رستو

بندر روڊ سان 

رستو پوِء چار 

واھھوارا
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ماحولیاتي ۽ 

سماجي پھلو وڻ، ننڍا 

متاثر ٿیندي

ھيَء سموري 

زمین سنڌ 

کاتي جي 

بھ آبادي نھ آھي ۽ 

) AEDڊرائیو (

ھالئي وئي آھي.

اھو سلسلو 

مان لنگھي ٿو

بجلي جي تار 

بئراج کان گھٹو 

ٿي پري نھ 

، ان کان گذري

اڳ ان جو رخ 

جیل طرف ٿئي 

قطار ۾ موجود 

نھ آھي ۽ 

) AEDڊرائیو (

آھي.

نتیجو ڊگھي ڊگھ ۽  مختصر ڊگھائي

۽

ري ازمین مان گذ

.وئي

طور تي 

جي اندر 

مختصر ڊگھائي 

۽ محدود اثرات 

ٻیو فائدو اھو 
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الئن آھي.

متبادلالءِ الئینپاورھزار11: 2.1جدول

جو تفصیلسگیی۽ بئراج جي پاڪوررریگیولیھییلتجویز 2.4

کي سگیرریگیولیجي ھیئنالوگيڄکیسي ۽ سايٻکا

.وئي آھينيڏجي تجویز ڻریسن

جي رفتار سان ريھنڳجي يڄ۽ سايٻکا

.ڻروڳالڊوفر

آھي تھ ھنڻرسان 

ٽجي سالجي حصن کي گیگیندينڙجونٻجي رینريگین

سان رینزريگیننسان گڻر

.ندي

جا طریقاتائياثر ۽ گھانيام_ 3

جي اصل دائري الِء اثرن جو خالصوپروجی_ 3.1

ESA

وٿجيڏٺانھن اثرن جو خالصو ھیآھي. 

یجاس

•
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ڊریجنگ سرگرمین مان سالد جو انتشار•

دریاَء ۾ ڊریج ٿیل مواد جي جاِء تي اثر•

•

ڊولفن جي آواز ۽ رویي تي پاٹي جي اندر شور جي سطح جو اثر•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

روزگار جي پیداوار•

•
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ٻاھرین عالئقن مان مزدورن جي آمد جا اثر•

•

جي رازداري ۽ رسائي

مزدورن جي صحت ۽ حفاظت جا خطرا•

اثرانيڊوفریلتجویز 3.2

یلیلتجویز

یلتجویز نھن

.اٹ

ائيڊوفرريوٹھاثر گارينااپیلڳڊوفر

رزرو بئراج جي فوري طور تي اپ ولفنڊسآھن. اناپیلڳائي۽ کو

ڊوفروآھي جیرڀتي واقع آھي اھو ساس

.جي اثرن کان حساس آھي

اٹجا گھاضافي یلتجویز

ویو آھي ۽یوشنسیایلٹاڄيٿڙجلندڙ ESA

ڊوفریلآھي. تجویز یلتفصیل سان 

ویو آھي. اھي اثر آھنیوحثینٺویو آھي ۽ ھییو

ھالءُ ڦجو ڊفر_ 

۽ اخراجيٹپاڙرنداپیلڳبارجز ۽ ال_ 

جي اندر شور جي سطح) ۽ يٹجي آواز ۽ رویي تي پاولفنڊتي پائلنگ کان اثر (ولفنڊ_ 

نونویٻ

جو خطرورجي ولفنڊسان ینڏ_ 
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ڊوفر_ 

ڏیڻکي قرضنسائی_  Impact on shoals _

البدلیل دروازن جو نی_ 

ڻرانٿيٹڊفر_ 

خطرا

تائین رسائي cofferdam _

تي زمین جو حصو ESA(Belas)۾ اصل 2017

5تي (Bela)واري بیال

SBIPجمع ٿیڻ سبب بیلن جي حد ھر سال بدلجي ٿي. 

)2017AF(Belas)

RAP.

ئل پاواري عالئقي ۽ شیٺڻبیال کي قرض ويٻتصور جي تجویز ۾ کامڊوفرموجوده 

اٿسگھن يٿطرح سماجي اثر بھ يءَ شامل آھي. اھڻرایریا طور استعمال وریجاس

مقرریداریٺھنرھیا آھن. جريجي وقت استعمال مزمین کي ڙندمھنجی

سروي جي ھBelasآھي، وچريترقيکي ارویو آھي ۽ انھن جي طریقییو

تیار RAPمختصر گھربل ھجي، ھاريبھ آباداھن. جیيڃویوکي شروع 

ویندو.یووڳمطابق الRPFیلیویندو ۽ اپیو

بھ خراب اثر نھ وتي منیلتجویز دورانمرحلن عملیاتيسکر بئراج جي معمولي 

بئراج جي مبحاليَء جا یل۾ آھي، ۽ تجویز مسالن کان 85ڀڳڳپوندو. بئراج ل

بھ اضافي اثر نھ پوندو.وري۽ ان نداموجوده آپریشنل نظام کي تبدیل نھ 
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سپریشنڊیمینجي تعمیراتي سرگرمین مان سیمڊوفر3.2.1

900

1,100Dumping(Sand bags)واريَء جي ٿیلھن ۽ وڏین 

عمل واري عالئقي ۾ معطل ٿیل تالُء ۾ عارضي واڌ جو سبب بٹجي سگھي ٿو. پائل ڊرائیونگ 

جي پس منظر جي سطح کان مٿي لڳ 10.0mg/lکان 5.0جون سرگرمیون عام طور تي

91فوٽ (300ڀڳ 

)TSS (ConcentrationClamshell استعمال

Pilesور تي منتقل ٿیڻ ٿیلھي

Plumeسبب بٹائین. ٿورڙي نتیجي ۾ پیدا ٿیندڙ 

معطل ٿیل تالُء ۽ گندگي جي سطح ۾ اضافو 

Suspended Sedimentواڌارو جو

.

TSS) 10.0کان 5.0لیولmg/L

1,000.0mg/lنقصان پھچائڻ الِء ڏیکاریل آھن (عام طور تي 

)390.0mg/l(ھیٺ آھن.

تي اثر حیاتيءَ Sediment concentrationڊگھي عرصي الِء 

.ٿیونبنجي سگھن 
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تائيگھ

جا طریقا ھي آھنتائيالِء گھڻائکي گھيڱجي ورھااوتڏجي اڊفر

•

Hydraulic Pressur

احتیاط سان رکیا ویندا (اوچائي کان نھ اڇالیا ویندا) تھ ٿیلھادریاھھ جي تري ۾ واريَء جا •

•3.2.3(.

جي واريءَ 

ڦھالَء جي بقایا اثرن جو اندازو لڳایو ویو آھي.

3.2.2

سخط . (Liquid)پاٹیاٺو۽ (Solid)سخط

خاننباورچي

bilge ۽ پاٹي ھوندو آھي. گندوBilge

bilge۽ ٻارڻ، خطرناڪ مواد

رھائش تي سخت اثر انداز ٿیندا.

تائيگھ



(Booms) تیل)
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۽ رکندو ۽ جي باڙ)، 

 ھارجي تھ جیئنڀریندومناسب احتیاط سان ٻیھر ڀرڻ الِء

Spillتينھ. یا وھي  kitsموادجذبٻیو۽

.رکندوموجود

 گندو پاٹي مان(Bilge water)

 جي قدمن سان، مٿینbarges ۽ ان سان الڳاپیل جھازن جي استعمال مان

ان جي

3.2.3Piling۽ ٻین تعمیراتي سرگرمین کان ڊولفن تي اثر

170

(Indus

Dolphin Game Reserve) .بھ چیو ویندو آھيReserve125,000

Indus Dolphin Reserveآھي. ھن عالئقو 3وج

2000کي سال 

ڊولفنن جي آبادي آھي. 1,419۾ ھن ذخیريجي تازي تخمیني مطابق، 2019جیوت کاتي جي 

150ع ۾ ھن ذخیري مان فقط 1975

جي 18WFFمختلف ھنڌن تي ڊولفن جا 

1960رپورٽ موجب سنڌوَء ۾ لڳ ڀڳ 

دوران ھن و

آھي.
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ESA انھن جي رھڻ جي جاِء جي جائزي جي بنیاد تي، سنڌوَء ۾ ڊولفن جي آبادي اصل جي

سجڻ، سکر جي آبپاشي واھن ۾ ڦابئراجن جيتباھ ٿیڻ 

 ،

آلودگيجي جيزراعت 

. ڊولفن 

کي نڊولفن ۽ انھن جي تحفظ کي موجوده خطر

مجموعي اثر اندازي جي جي حل جوعملن منھن ڏیڻ الِء 

) آبادي جي iانھن قدمن ۾ شامل آھن .تحتSBIPمنصوبينتیجي ۾ 

ii جي) خطرن جي تشخیص سروي ۽ تخفیف واري منصوبي

)iiiآبادي

ivنسلن کي ھٿي ڏین. (

vپائیدار فشر (vi ڊولفن (

vii جھنگلي جیوت کاتي جي مدد (

viii تعلیم ۽ آگاھي (

اختیار) ڊولفن جي تحفظ ۽ انتظام جا ixپروگرام، ۽ (

) iتي ٻن طریقن سان اثر انداز ٿي سگھن ٿیون، (تج

ءَ جي آلودگيءَ اڏاوت کان پاٹي

ii پاٹي (

) اھو سندن ماحول بابت معلومات iانجام ڏئي ٿو: (

iiiii
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1m218-228تي dB(173-125جي حد کان ٻاھر وڌندا آھن. ڊولفن جا آواز 

)dB 1تيm پاٹيَء جي اندر شور جي سطح ) جي حد ۾ ھوندا. پائلنگ ۽ الڳاپیل جھازن ذریعي

پیدا ٿئي ٿي 

تائيگھ

امل ش

آھن:

Piling جي

Single Acting Diesel Stroke up

Hammer .(ھٿوڙيWooden cushion یا

Burlap bags کيPiling ھٿوڙيپڻءَ جي

۽ ٻین سامان سان 

Piling30500

(Exclusion

Zone)piling

یاد نديوی)

رھي تھ ڊولفن جي آگاھي ۽ تحفظ جا قدم وسیع ایراضيَء ۾ جاري آھن، ۽ اھو ماھیگیرن 

دارار جي پئي ھمٿائي سگھجي ٿو، جیئن ٻین صنعتن الِء متبادل معیشت جي موقعن ک

)کي 

’ساننرم شروعات ‘
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Pilingٻيوڌایو وڃي تھ جیئن ڊولفن ۽ آھستي آھستيسطح کي 

شروع ٿیڻ کان اڳ پري وڃي ھلي.



تان ڊولفن جي حوصال افزائي الِء عالئقنPingers



غوطاخور 

(Divers).

pilingکي ضلعي جي جھنگلي جیوت کاتي ۽ فشریز کاتي سان فہرستجي ءَ سرگرمي

حصیداري

.ڳایو ویو آھيلاندازو 

جو خطرورجيولفنڊمان ینیٻ۽ نیٻ3.2.4

Barges ۽ ان سان الڳاپیلMotor boatجیPiles ، ٿیلھن واريَء جي(Sand

Bags)

واري پاسي ھوندا ڇو تھ بئراج مٿانھینءَ خطرو ٿي سگھي ٿو. اھي خطرا صرف بئراج جي 

وارا اپاَء ورتا وینداءَ 

 مٿین ڀربئراج جي(Up stream)

.اندرین تع

15

.ویندو
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سائرن الءِ ٻاھر ڊولفن کي تعمیراتي عالئقن مان(Pingers)

Pingers ندوواضعکي .

ESA جدیدیت۾ سکر بئراج جي بحالي ۽

جي مشینري یا سامان ۾ ڊولفن جي ڦاسڻ جي صورت ۾ ڊولفن منصوبيآھي. وئي 

ائڻ الِء ڊولفن کي بچڦاٿل

ویندو.



لڳایو ویو آھي.

جا اثرائيکومان واريَء جيدریاَء 3.2.5

8.54 cubic feet ملین 1.03(یا

جي خاھوجي ضرورت آھي.واريءَ جي 

belaبئراج جي ھیٺاھین تي ۽ ویندو.حاصل 

مواد کي انھي) ۽ 2.10.

واريءَ .ویندوٿیلھنجي واريءَ 

جي ذخیرن جي واريءَ واري

Morphologyجيئي وري انتي اثر نھ پوندو ۽ انNatural

cycle200(واريءَ تمام وڏي دریاُء جيدریاھھ

ملین 1.031.44

ن اسطح تي غیر معمولي اثر پوندا.ھیٺائینجي ءَ واريءَ 
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ءَ جا ذخیرا ھر سال دریاواريءَ کان عالوه، اھي 

َء واريواري

تائيگھ

 َاھي . واريءَ ۾تريجي دریاء

.

 َءَ خارج ٿئي ٿو، تھ ان کي دریاواريَء سان پاٹيجي سرگرمین مان ء

Sediment۽ Silt fences۾ 

traps،رکیا ویندا.

3 َواريء

واريَءجي واريَء جي ٿیلھنسان ڀریل 

واريءَ ٿیلھن جي ضرورت ھوندي تھ

.ویندي

تعمیراتي

لڳایو ویو آھي.جي سرگرمین مان بقایا اثرن جو اندازو

)یٻشوال تي اثر (بیالس ۽ -یوڏکي قرض نسائی3.2.6

bela مان ورتو ویندو ۽barges

ساذریعيbarges۾ ڀرڻ کان پوِء یا سڌو Bulk sand bagsڊیم 

ماخزکنیل

جيھیٺین ڀر 

bargesکنیوریتھیٺائینکي 

ن ۾ عالئقئینمل ساڄي پاسي واري بند جي ھیٺا

) کي 3.22.10ھوندو. 
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RAPRPFمختصر 

ز جي آبي ماحولیات تي اثرانداءَ یاتہ 

ائي واريءَ 

آھي.ریتجي سرگرمین مان 

الدروازن جو نییلٿتبدیل 3.2.7

(Scrap) ٿینديمواد جي وڏي مقدار پیدا .

و سنڌٿیلھاجا واريءَ 

مزدورن جي صحت ۽ حفاظت3.2.8

پیش

ٿیلھي

، محدود جڳھون، ۽ برقي سامان؛ سفر ۽ زوال جا خطرا؛ شور ۽ ڳرڻ

vibrations واریون شیون؛ خطرناڪ مواد جي نمائش؛ ۽ اوزار ۽ مشینري ڳرڻجي نمائش؛

جي استعمال کان برقي خطرن جي نمائش.

پاٹيَء زندگي جي نقصان جو 
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30جون کان 1

نظم کي م

جي 

فوٽ بلند بندر 5

تنھن 

ٿیندو.

Caisson Gate

تائيگھ

ویندایاوڳتائيگھھیٺیان

OHS

OHS پالن

OHSسرگرمین جي تحت عام ھدایتن تي مشتمل ھئڻ گھرجي
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دو منصوبي جو جائزو ورتو وینتہ قدم. 

.ویندودھرایو۽ 

OHS

تي مشتمل ھئڻ گھرجي ۽

-

cخطرا، ۽ (OHSمخصوص 

ي

OHSمنصوبي جو جائزو ورتو ویندو

یدا کي پمنصوبيحالتن کان 

انن بی

جو حصو ھجڻ گھرجي.



تجزیي ۽ عملي جي قابلیت جي جائزي جي بنیاد تي گھربل سرگرمي الِء گھربل آھي. 

اظتي ، حفتربیت

وضاحت

.

وادارھپھچڻ، روشني، تيطریقي

خطري دوران۽ مناسب 



رسائي/ ۾صورتخطري جي 
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مواصالتي وڻ وغیره شامل ھوندا.۽

پاٹي جي ویجھو(Life vests)

پائڻ گھرجي.

ربیتت

انگن اکرن، خطرن جي آگاھي، ۽ ایمرجنسي ردعمل ڳالھیون)جي بنیاد تي۽ روزاني 

پالن

 معلوماتحادثن جي جاچ ۽

رکیو ویندو

(Emergency Response Plan) تي عمل درآمد

.، ایمبولینس، طبي ۽ بچاُء جي سھولتن جي دستیابيباھ وسائڻ

OHS.پالن جي تعمیل کي یقیني بٹائڻ الِء وقف ۽ قابل عملو ھوندو



(First aid)ج



تائین5pmکان 8amصبح قومي مزدور قانونن جي مطابق 

کي درخواست جمع 

منظوري نھ ڏني ویندي.
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اندازو لڳایو ویو آھي.

تائین رسائيمڊوفر3.2.9

وجي 

. ان کان عالوه روڊ برج پھتو ویندو) 

نڊائوءَ 

barges

جو

Slope٪5کان 3٪

ھن پھچڻ واري ریمپ کي چادر جي پائل جي 

.

وارن عال

ماثر/ برقي انيپاور الئن جا ام3.3

جو اندازو لڳایو خرابيءَ 
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.ESMPتہٻیو فصلن یا وٹن جو نقصان، معیشت جو نقصان ۽ 

SpottingPMO ۽

(Consultant)ARAP (

PMO۽

بھرحال،

تي پاور الئینن الِء عام حفاظمرحليکي پاور الئن جي ڊیزائن ۽ تعمیراتي 

ین پاور الئ.عملن جو مشاھدو

جي تفصیلي ڊیزائن واري مرحلي دوران عوام جي صحت ۽ حفاظت جي نقطھ نظر جي نقطي 

A. جي حفاظتسس

؛سرنيسیفالِء سسلیئرنساور

ان کيبجليءَ بھ عنصر 

6.4تیز ھوائن۾، سکر جي انتھائي 

(NESC) (ANSI C2)

تي ٻڌل آھي. 

.٪99-3سان

: (Earthing)نگٿجي ارسس_  2

10Ohms

02

3
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انجنیئرنگ حل کي اپنائڻ جي ضرورت آھي

ردگيارروشني جي _  3

اجازت ڏنل روشني جي شدت جي اندر محفوظ طریقي سان انجام ڏیڻ الء ٺھیل آھي.

Isokeraunic سطح

100

B _

10عوام جي حفاظت کي نظر ۾ رکندي، ڊزائن ۾، 

م2.5آھي ۽ 

2.5جیئن تھ، موجوده وٹن جي اوچائي 

ناھي

سگما مارجن -6.0m3ان خیال ۾، 

جي خراب حالتن ۾محفوظ 99.7٪

.

ین بکي 

قابل اجازتترتیباالقوامي طور تي 
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10.2

NESC

۾ الڳو آھي.

iویندا، جن ۾ (

iiرھواسین کي زخمي ٿي سگھي ٿو؛ (

جي

)iiiتار کي ٿلھي طریقي سان وجھڻ (

1.5

منصوبي

دت محدود آھي.انھن جي ش

PPE ڏنو ویندو، ۽ (

پیشھ ورانھ صحت ۽ حفاظت ۾ ضروري تربیت ڏني ویندي.

ان 

یا الئنن جي ویجھو اڳ 

ڊوائیسز سان رابطي جي نتیجي ۾
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اثرانيجا اممرریگیولیھییلتجویز 3.4

یندو 

2جیئن باب 

۾ بیان 3.2.8

جو خطرو.

SSOW

3.2.8

اثرانياضافي ام3.5

COVID-19 3.5.1      _

COVID-19

CESMPCOVID-19 تخفیف وارو

جي ھدایتن ۾ شامل ھوندا جیئن تھ؛۽ WHOمشق جي ھدایتن، 

•

وڃي ٿوڏنومشورو

COVID

ڏینھن بعد عالمتن جي ختم ٿیڻ کان پوِء 7ڏینھن یا 14جي عالمتن سان رابطي ۾ اچي ٿو 

.گھرایو وڃي ٿو
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•PPE

الِء ھدایتون 

.ٿوڏئي

•

ویندو.

•.

•

•COVID-19

•

سان ڳالھائیندا آھن.Refresher Presentationبابت باقاعده 

•COVID-

19

.جڳھھ تي بحث

قابل اطالق ضابطن ۽ ھدایتن 

.جو وقتي جائزو وٺڻ گھرجي

3.5.2SEA/SH

SEA/SH خطرن

قانوني حوالي سان، صنفي اصولن ۽ عقیدن، ۽ جواب ڏیڻ جي قومي صالحیت تي ٻڌل آھي. 

جو قسم، صالح مشوري الِء عورتن جي بنیادي ڍانچيجي جڳھ، منصوبيان کان عالوه، 

پھچ، غربت جي سطح، منصوبي جي نگراني الِء پھچ ۽ ٻین خطرن جي سطحن کي طئي 
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SEA/SHمنصوبي

SEA/SH

•SEA/SH رویي جي

SEA/SH

•CoCs

•CoCsCoC

PMO ،(Consultant)

بابت، ۽ انھن جي ذمیواري کي SH۽ SEAاس

ھدایتون ڏیڻ

CoCsعوامي جڳھن ۾ •

ٻولي ۾؛

SEA/SH

•SEA/SHGRM جي استعمال بابت معلومات مھیا

SEA جي متاثرین جي مددSEA جي نشانین جي نشاندھي ٿئي

SEA

•

تي منصوبيSH۽ SEAجي خطرن کي سمجھڻ ۽ SH۽ SEAٻارن کي 

جي واقعن SEAسان الڳاپیل منصوبي

SH ۽ الڳاپیل احتساب جي ،
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SEA/SH

تربیتسان الڳاپیل SEA/SHSEA/SHفعال •

تي عملدرآمد واري عالئقي ۾ ۽ منصوبي

سان الڳاپیل مسئلن جو خیال GBVپڻ GRMانھي ڳالھھ کي یقیني بٹائڻ تھ منصوبي الِء 

.تہ

•

•PMO GoSSEA/SH سان الڳاپیل پالیسي ۽WBیل کي یقیني گھرجن جي تعم

بٹائیندو.

•SEA/SH

•

مجموعي اثر جو جائزو_    3.6

2012ESA ڊولفن ۽

HilsaESA 7باب.(

تہ۾3.2

ر کان شوپائلنگ

2017اھي خطرا 
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SBIP

ESIA ۾ ڏنل سفارشن موجب مجموعي اثرن کي منھن ڏیڻ الِء قدم کنیا

پیا وڃن.

ماحولیاتي ۽ سماجي انتظام جو منصوبو__4

4.1ESMPجا مقصد

منصوبوESMPجي منصوبياصل ESMPھي 

منصوبي(Project Menagment Authorities)سنڀالیندڙ عھدیدارن

ادارتي بندوبست4.2

ESA ،جي مطابقESMPSID ۽PMO جو موجوده

تصویرھیٺین (Orgenogram)ڍانچو
Government of

Sindh

Secretary,
Irrigation

Department

Head of PMO
Sindh Barrages

Improvement
Project

Sindh Irrigation
and Drainage

Authority

Water Sector
Improvement

Project

DD
Procurement

DD Technical

Project
Steering

Committee

Chief Engineer
Guddu &
Sukkur
Barrage

Barrage
Maintenance

and
Management

Unit

Project
Coordination

and
Management

Unit
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4.2.1PMO(

جي PMOSIDآھي. ) SIDسنڌ آبپاشي کاتي (

ي تي عملدرآمد جي سرگرمین جي نگرانمنصوبي

.

PMO

(Techinical)(Operational) مالي انتظام، ۽ ،ESMP جي عملدرآمد

PMOجي نگراني شامل آھي. 

•

•

•

•

4.2.2

ESMPکٹي سگھجن.

بیکان منظوري وٺندو. PMO۽ CSC۽ انھن جو جائزو وٺندو ۽ 

الِء 

کان اڳ ماحولیاتي/سماجي پھلوئن ۾ پنھنجي عملي سان رابطي ۽ تربیت جو بھ ذمیوار ھوندو. 
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•(Environmental Co-ordinator)

(Ecologist)ماحولیات جو ماھر•

(Health and Safety Officer)صحت ۽ حفاظت آفیسر•

•(Community Liaison Officer)

(Hummon Resources Officer)انساني وس•

جي شمولیتESMPمعاھدي جي دستاویزن ۾ 4.3

ESMP

ESMP ۾ تجویز

ین الِء معاھدي جي دستاویزن ذریعي جوابده بٹایو ویندو.حوالي سان ذمیوار

PMO) ھیٺیون ماحولیاتي، سماجي، صحت ۽ حفاظتESHS

:

•ESHSپالیسیون

•ESHS جي پھلوئن تي بشمولSEA/SH

•ESHS

•

•ESHSقدمن تي عمل درآمد الِء ادائگیون

•

•ESHS

)MSIP.(

•ESHS ٿي

آھي

حالت ذمیواري
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معاھدي ۾ ھن شرط 

جي شمولیت الء منطق

بیانن جي دستاویزن ۾ شامل  بولڻ وارا PMO

1 .ESHS تي

ماضي جي 

قابلیت جي -اڳ

عمل الِء 

قابلیت جي 

معیار مان 

ESHS جي تعمیل تي

ESMP تي عمل

عزم ۽ صالحیت جو 

اشارو آھي.

ل ٻولي لڳائیندڙ

ماحولیاتي، یا سماجي (بشمول 

(SEA) ۽ جنسي ڏاڍائي جي (

غیر تعمیل سان الڳاپیل سببن 

SH یا صحت یا (

حفاظت جي گھرج یا گذریل 

پنجن سالن ۾ حفاظت."

اعالن  PMO ھن

معلومات 

کي استعمال 

معلومات 

حاصل 

وضاحت 

الِء ان جي 

مناسب 

محنت کي 

انجام ڏیڻ ۾

2

مناسب 

ESHS عملي

جي تجویز 

ESHS مئنیجر

ESHS جي خطرن تي

ESHSٻولي لڳائیندڙ

ESHS

OHS ،آفیسر

ھوندو 

تجویز 

ESHS

مئنیجر جي 

CV جمع

PMO

جائزو وٺندو 

۽ منظور 
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ذمیوار آھي ۽ ھیٺ ڏنل 

ESMP جي تعمیل جو

) iذمیوار آھي (

) iiماحولیاتي آفیسر، (

ماحولیات جو ماھر، 

)iii

(iv)

) OHS) ،آفیسرv (

) viسوشل آفیسر، ۽ (

ESHSمناسب 

سپروائیزر

ESHSجنھن ۾ مناسب 

ٻولي لڳائیندڙ

ESHS مئنیجر جا تفصیل

ESHS مئنیجر کي

بیچلر جي ڊگري یا ماحولیاتي 

انتظام سان الڳاپیل سائنس ۾ 

ESHS خطرن جي نگراني ۽

سالن جو تجربو ھجڻ 10جو 

گھرجي.

3 .ESMP ۾

ڏنل تعمیراتي 

سان الڳاپیل 

اثرن کي منھن 

ڏیڻ الِء 

ESHS

خطرن ۽ اثرن کي منھن 

PMO

(پري تعمیر جي دوران 4.2

(تعمیر 4.3جدول ،ماپون) 

جدول ،ماپون) جي دوران 

(تعمیر جي دوران 4.4

PMO ھن

شرط کي 

دستاویز ۾ 
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قدمن تي عمل  معاھدو ۾ ضروري 

شرطن جي ذریعي 

تخفیف جي قدمن تي 

بٹایو ویندو.

نگراني جا قدم) ۽ اي سي پیز 

جو ضمیمو ڊي) ESA(اصل 

ESMP جي عام وضاحتن ۾

جدولن جو حوالو ھیٺ ڏنل 

معاھدي جي شرطن ۾ مھیا 

•

خطرن کي ESHSالڳاپیل 

۾ ڏنل ESMPمنھن ڏیڻ الِء 

۽ نگراني جي قدمن کي تخفیف

ESA ڏانھن

SIDA

•
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4 .ESHS

نگراني جي 

قدمن تي عمل 

درآمد الِء 

ادائیگیون

ESHS تي عمل درآمد

شامل آھن BOQsتي 

C-

ESMP

OHS

پالن.

ESHS

اقتباس 

PMO ھن

کي شامل 

دستاویز جي 

عام 

وضاحتن ۾

5

جي عملي الِء 

ضابطو اخالق

اخالق تي دستخط 

ESHSمعاھدي جي 

ذمیوارین جي تعمیل 

کي یقیني بٹائي سگھجي

بولیندڙ ضابطا اخالق جمع 

تي الڳو ٿیندو. ضابطا اخالق 

ٻڌائیندو تھ مزدور ھیٺین 

ESHS گھرجن جي تعمیل

•

) PPE'sذاتي حفاظتي سامان (

پائڻ

مقامي برادريَء سان نسل، 

نسل، جنس، مذھب، معذوري، 

رجحان، صنفي جنسي 

سڃاٹپ، سماجي، یا صحت 

جي حیثیت جي لحاظ کان غیر 

تبعیض.

بوليَء جي 

دستاویزن 

سان 

ضابطھ 

اخالق جمع 

پوندو
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مقامي برادري سان رابطي ۾ •

رھڻ دوران احترام وارو 

رویو.

جنسي استحصال ۽ •

•

جنسي ۽/یا جنس جي بنیاد تي 

تشدد.

•

•SEA ،SH ۽GRM تي

رھندڙ مالزمن، مزدورن ۽ 

برادرین الِء آگاھي وڌائڻ، 

رابطي ۽ معلومات جي مھم 

جي ورڇ.

6 .ESHS

خطرن کي 

جي انتظامي 

۾ شامل ٿیڻ گھرجي ان 

ESHSجي سمجھھ 

جي ضرورتن جي 

ESHS

انتظام

) MSIPعمل درآمد منصوبا (

MSIP

جمع 
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عملیون ۽ عمل 

درآمد منصوبا 

)MSIP(

ESHS خطرن کي تعمیراتي سان الڳاپیل •

خطرن کان مزدورن ۽ 

•

پاٹي، ھوا ۽ شور جي اخراج) 

۽ انتظام

•

خطرناڪ مواد جي انتظام •

جو منصوبو محفوظ رکڻ ۽ 

مقامي برادرین تي مزدورن •

جي آمد جي اثرن کي منھن ڏیڻ 

جنسي استحصال ۽ •

جو منصوبو

ایمرجنسي رسپانس پالن ۽ •

دستاویزن 
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ھوندو (موبالئیزیشن کان اڳ) 

سماجي انتظام جو منصوبو 

)C-ESMP مٿي ڏنل (

موجب.4جي شرط 

7

عبوري ادائگي 

ESHS جي ذمیواري

کي انجام ڏیڻ ۾ 

ESHS جي ذمیوارین کي

.ٿیو

PMO ھن

کي عام 

وضاحتن ۾ 

۾دستاویزنشرطون ESHS: 4.1 جدول

تعمیر دوران ماحولیاتي ۽ سماجي انتظام4.4

ماحولیاتي ضابطن جا طریقا4.4.1

ECPs

ECPs

WBG EHSGsامدادجي 

(Good International Industery Practice) جي
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۾ پیش Annex A۽ Annex Dجي ESAاصل ھن ضمیمھ ۾ECPsمطابقت ۾ شامل آھن. 

bidding4.1

4

ECPs.جي فھرست ھیٺ ڏنل آھي

ECP (Waste Menagment)؛: 1

ECP خطرناڪ سامان جو انتظام؛: ٻارڻ ۽ 2

ECP : پاٹي جي وسیلن جو انتظام؛3

ECP 4

ECP 5

•ECP 6: Erosion and Sediment Control

ECP 7(Top soil management)

ECP 8

ECP 9 :Quarry

ECP 10 :(Air Quality Menagment)

ECP : شور ۽ وائبریشن جو انتظام؛11

ECP : نباتات جو تحفظ؛12

ECP : جانورن جو تحفظ؛13

ECP : مڇيَء جو تحفظ؛14

ECP 15

ECP ؛: 16

ECP : ثقافتي ۽ مذھبي مسئال؛17

ECP : مزدورن جي صحت ۽ حفاظت؛18

ECP 19 :.
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•:CEP ڊولفن جو انتظام تعمیراتي اثرن کان 20

4.4.2

تعمیرکان اڳ واري مرحلي ۾ خاص طور تي 

C-ESMPسا (

. مخصوص انتظامي منصوبن سان

 ِمزدورن جي ڀرتي ۽ انتظام الء.

.

ESHSماھرن جي متحرڪ

4.2

حالت ھن شرط جي 

شمولیت الء 

دلیل

حالت جي وضاحت ذمیواري

عمل درآمد نگراني

1

جي ماحولیاتي 

۽ سماجي 

انتظام 

منصوبي جي 

-Cتیاري (

ESMP(

-

مخصوص 

انتظامي 

منصوبا پیش 

ESHS

خطرن کي 

منھن ڏیڻ الِء 

ESMP

گھرجن ۽ 

-Cسماجي انتظام جو منصوبو (

ESMP

C-ESMP

جي C-ESMPوڃي، ۽ 

PMO,

CSC
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MSIP جي

بلي دستاویزن 

۾.

C-ESMP-

پیشھ ورانھ صحت ۽ حفاظت •

جي انتظام جو منصوبو

•

•

انتظام جو منصوبو

خطرناڪ مواد جو انتظام ۽ •

اس

•ESHS جي خطرن الِء تربیتي

، HIV/AIDSمنصوبو بشمول 

صنفي بنیاد تي تشدد.

ایمرجنسي رسپانس پالن•

•

•

ڊیموبالئیزیشن پالن

2 .ESHS

ماھرن کي 

متحرڪ 

ESHS

-Cماھرن کي 

ESMP جي

تیاري الِء 

اڳواٽ اڏاوت 

PMO جي جائزي ۽

ESHSمنظوري الِء ھیٺین 

CVsماھرن جا 

ماحولیاتي آفیسر•

PMO,

CSC
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دوران 

وڃي

•OHSآفیسر

ماحولیات جو ماھر•

سماجي آفیسر•

ESHS ماھرن کي تعمیر جي

موجود ھجڻ گھرجي.

. تعمیراتي 3

مزدورن جي 

ڀرتي

تعمیراتي 

مزدورن الِء 

ڀرتي جو عمل 

بشمول ضابطھ 

اخالق تي 

دستخط

معاوضو ۽ 

سڀئي مزدور ضابطھ اخالق تي 

جو 4.1

6.(

PMO,

CSO

. تعمیراتي 4

سھولتون

ائم 

عالئقن جي 

PMO

PMO
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ضرورت 

پوندي.

4.4.3

منصوبي4.3جي ھیٺ ڏنل ۽ جدول 3جي بنیاد تي باب 

PMOجي مخصوص

مخصوص انتظامي منصوبا -C-ESMPِء جي جائزي ۽ منظوري ال

ا.

اثر

طریقا

ذمیواري

عمل 

درآمد

نگراني

1

اڏاوت مان ترسڻ

دریاھھ جي تري کان •

الِء پائلنگ جون 

ھیٺاھین جي تري ۾ خلل 

دریاھھ جي تري ۾ •

واريَء جا ٿلھا احتیاط 

۾ ECPsھیٺین 

قدمن تي عمل 

19

20

PMO

CSC
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سان رکیا ویندا (اوچائي 

کان نھ اڇالیا ویندا) تھ 

جیئن ھیٺاھین جي تري ۾ 

خ

. بارجز ۽ ان سان 2

الڳاپیل جھازن مان 

اخراج ۽ اخراج

•

خطرن کي منھن ڏیڻ الِء 

ھنگامي تیاري وارو 

منصوبو تیار ۽ الڳو 

سطحن مان ڦاٿل تیل 

تي بوم (تیل جي باھھ)، 

جھازن ۽ •

ٿئي. بارجز تي ریفیولنگ 

۽ساسپلتي

۾ ECPsھیٺین 

ل قدمن تي عم

ECP 3

ECP 4

16

19

20

PMO

CSC
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موادجذبٻیو

.موجود

•

گھرجي.

. ڊولفن تي پائلنگ 3

۽ ٻین تعمیراتي 

سرگرمین جو اثر

•

پائلنگ جي سرگرمین ۾. 

ین ن ۽ ٻ

ECP 20 PMO

CSC
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پائلنگ شروع ٿیڻ کان •

30

500◌ً تقریبا

واري خارجي عالئقي جي 

واري عالئقي ۾ ڏٺو وڃي، 

ویندي جیستائین اھي 

ٿیڻ واري عالئقي ۾ داخل 

ٿیڻ کان پوِء ڊریجنگ 

نھ وڃن.

نرم ’•

‘ شروعات

ڏیڻ الِء پائلنگ آپریشن 
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جي سطح کي تیزيَء سان 

وڌایو وڃي تھ جیئن ڊولفن 

شروع ٿئي،

•

ا پیدتي سڀني پاٹي جي

مطابق ۽ آپریشن کان اڳ 

ویندو.

•

•

تخفیف جي قدمن کي الڳو 

ي ماھر کي ماحولیات ج

پائلنگ سرگرمي جي •
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جھنگلي جیوت کاتي ۽ 

فشریز کاتي سان 

سرگرمین ۾ حصو وٺڻ ۾ 

دلچسپي رکن ٿا.

4

مان ڊولفن جي 

•

تائین محدود ھوندي.

•

15کي 

بھترین بین االقوامي عملن 

جي مطابق

ڊولفن کي تعمیراتي •

عالئقن مان ڀڄڻ الِء پنگر 

پ

•

ڏینھن جي وقت تائین 

محدود ھوندو، ۽ 

۾ ECPsھیٺین 

قدمن تي عمل 

20

PMO

CSC
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جي ضرورت پوندي، 

مناسب رات جي وقت 

روشني ڏني ویندي.

. دریاھن جي تالَء 5

جا اثر

•

سرگرمیون خاص طور 

ویندیون آھن.

•

ٿئي ٿو تھ ان کي دریاھھ ۾ 

عالئقن جي 

سالن جي 3•

۾ECPsھیٺین 

قدمن تي عمل 

ECP 3

ECP 4

ECP 6

PMO

CSC
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ھر سال تالَء سان ڀریل 

ریل جي بیگز کي ٻیھر 

اضافي مقدار جي ٿلھي 

جي بیگز جي ضرورت 

ھجي.

6

اثرانداز سببن جي 

•

ویندو ۽ ضرورت جي 

صورت ۾ بیالس مان 

ویندو.

•

قرض وٺڻ الِء تجویز 

ورتو ویندو ۽ ان کي 

جي PMOانجنیئر ۽ 

ماحولیاتي ۽ سماجي 

ویندو.

PMO

CSC
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. بدلیل دروازن 7 •

کلیل نیالم ذریعي الھور ۽ 

ذریعي ربر صنعتن کي 

ویندو.

ینٺھی ECPs ۾ 

قدمن تي عمل 

ریو :

ECP 1

ECP 2

PMO

CSC

. مزدورن جي 8

حفاظت جا خطرا

•

ورانھ صحت ۽ حفاظت 

)OHS پالن تیار (

OHS پالن ۾ عام

ھدایتن تي مشتمل ھئڻ 

گھرجي سڀني سڃاتل 

سرگرمي جي تحت، 

OHS خطرن ۽ تعمیر

۾ ECPsھیٺین 

قدمن تي عمل 

ECP 16

ECP 18

PMO

CSC
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دوران خطرن، ۽ 

منصوبي جو جائزو ورتو 

آھن

•OHS

جي سرگرمین جي تحت 

سڀني نشاندھي ٿیل خطرن 

الِء عام ھدایتن تي مشتمل 

ھئڻ گھرجي ۽ انھن کي 

خطرن جي انتظام تي 

تعمیر جي دوران متوقع 

OHSمخصوص -

) cخطرا ۽ خطرا، ۽ (
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وارا قدم.

OHS منصوبي جو

جائزو ورتو ویندو ۽ 

تعمیراتي نگران 

PMO

انھن جو بھ جائزو ورتو 

•

خطرن جي تجزیي' کي 

ي نشاندھي خطرن ج

جي خطرن جو تجزیو 
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بیانن جو حصو ھجڻ 

ورتو ویندو ۽ منظور 

OHS ماھرن

شروعات کان اڳ، انھي 

کي یقیني بٹائڻ الء 

تي آھن.

•

رسائي، روشني ۽ مناسب 

بندوبست ھجڻ گھرجي.

•

جي باقاعدي سطح 
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•OHS

انجنیئرن پاران تعمیراتي 

جي باقاعدي معائنو ۽ 

حفاظتي آڊٽ. جیئن تھ 

موجود ھوندا، انھن کي 

OHSانھن جي 

تربیت ڏني ویندي 

حفاظتي حصن جي 

پاٹي جي ویجھو ۽ مٿان •

پائڻ گھرجي.

پیشھ ورانھ صحت جي •

حفاظت تي مزدورن الِء 

باقاعده تربیتي پروگرام 

ڳالھیون). الئف و



81

انگوزي بوائیز، خطرن 

جي آگاھي، ۽ ایمرجنسي 

ریسپانس پالن جي 

استعمال تي خاص ڌیان 

ڏنو ویندو.

حادثن جي جاچ ۽ •

ویجھو گم ٿیل، برقرار 

رکیو ویندو.

ایمرجنسي رسپانس •

پالن تي عمل درآمد الِء 

طبي ۽ بچاُء ایمبولینس، 

جي سھولتن جي دستیابي

•OHS پالن جي تعمیل

کي یقیني بٹائڻ الِء 

عملو ھوندو

آگاھي وڌائڻ وارو مواد •
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حادثن ۽ ویجھي مس جو •

ویندو.

۽ •

. پاور الئینن جا 9

صحت ۽ حفاظت 

OHSجا خطرا، ۽ 

خطرات

عوام کي رسائي •

•

(مسجد ۽ تفریح) ۾ مناسب 

الء

ECP 18 PMO

CSC



83

مزدورن الِء مناسب •

PPE ۽ انھنPPES جي

استعمال ۾ تربیت

•

پیشھ ورانھ صحت جي •

حفاظت تي مزدورن الِء 

باقاعده تربیتي پروگرام 

ڳالھیون).

۾ 9•

ٻیا قدم.
ESHS: 4.3جدول 

4.5

یدار 

۾ ڏنل آھي. 4.4نگراني

CSCاني جي ذمیواري ھوندي.منصوبي تي عملدرآمد جي نگر

تعدد ذمیوار ایجنسي

عمل درآمد نگراني
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ماحولیاتي 

نگراني 

(ڊولفن) تعمیراتي عالئقن جي ویجھو 

انھن جي موجودگي

cofferda

m تعمیر

دوران 

(روزاني)

CSC,

PMO

ھوا جي معیار 

دونھون)

بصري معائنو کي یقیني بٹائڻ 

الء سٺو معیاري سامان استعمال 

قدمن (اسپریلنگ) جاء تي آھن

روزانا CSC,

PMO

بصري معائنو کي یقیني بٹائڻ 

پیو 

وڃي

روزاني CSC,

PMO

مان اخراج

ماھوار CSC,

PMO

شور ۽ 

وائبریشن

جڳھ جي ماپ ماھوار CSC CSC,

PMO

فضول انتظام ماھوار CSC,

PMO

معائنو

ماھوار CSC,

PMO
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اسپیل

مزدور جو 

انتظام

مالزمت جي شرطن ۽ شرطن 

CoCs۽ ٻیون گھرجون

ماھوار CSC,

PMO

جي 

حفاظت

ذاتي حفاظتي سامان جو 

استعمال

دستیابي

ماھوار CSC,

PMO

4.4جدول 

4.6ESMP تعمیل تي

PMOESMP احوال جي عمل درآمد جي صورتحال تي وقتي نگراني

(Reports)

۾ بحث ESA۾ ڏنو ویو آھي. جیئن تھ اصل 4.5احوالن

رورت 

ھجي.

# رپورٽ جو 

عنوان

رپورٽ جو مواد رپورٽ جي 

تیاري جي تعدد

پاران تیار 

رپورٽ
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1 ESHS

رپورٽ

قدمن سان منصوبي جي تعمیل جي 

صورتحال. ان کان عالوه، رپورٽ پڻ 

شامل آھي:

ماحولیاتي واقعا؛•

صحت ۽ حفاظت جا واقعا،•

صحت ۽ حفاظت جي نگراني:•

اھم تعمیل مسئال•

مزدورن جي انتظام ۽ مزدورن جي •

رھائش

•

•

•

•

ماھوار

2 ESMP

رپورٽ

ESMP PMO

3 واقعا  واقعي جي تحقیقاتي رپورٽ سڀني وڏن 

بنیادي سببن جو تجزیو، ۽ ھن واقعي جي 

شروعاتي جاچ 

24رپورٽ 

اندر ڏھن ڏینھن 

تفصیلي جاچ 
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رپورٽ پیش 

ESMP: 4.5جدول 

جي تعمیر ۽ تربیت(Capacity)ظرفیت 4.7

ESMP جون گھرجون

منصوبيواضح طور تي سمجھیون وڃن ٿیون ۽ 

ESAظرفیت وڌائڻ وارو پروگرام اصل 

0.254.6

ھچائڻ جا ماھر انھن پروگرامن کي پCSCOHS۾ ڏنل آھن. 

ذمیوار آھن.

مواد تربیت ڏیندڙ

ESMP عالمي گھرجن؛

جونصحت ۽ حفاظت 

ھدایتون.

ٻئي ۽ بعد ۾ تربیتي 

پروگرامن الِء مواد جاري 

تعمیراتي سرگرمین سان 

الڳاپیل مسئلن سان الڳاپیل 

PMO ،

ESU جو

تربیتي سڀ 

SID۽ 

جو الڳاپیل 

.وتربیتي

PMCانجن/

انجنیئر

CSC جو

ESHS

منصوبي تي 

عملدرآمد جي 

شروعاتي مرحلن 

دوران. تربیت ھر 

ڇھن مھینن کي بار 
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ي سماجالڳاپیل ماحولیاتي ۽ 

مسئال؛ مزدورن جي صحت 

۽ حفاظت

PMO ۽ ،

CSC جا

انجنیئر

CSC ،PMO

جو E&S تي

ضابطھ اخالق

پیشھ ورانھ صحت ۽ 

حفاظت

تعمیراتي 

عملو

ESHS تعمیراتي سرگرمین 

جي شروعات کان 

اڳ ۽ تعمیراتي 

سرگرمین دوران

طور تي (ضروري 

سنڌو دریاھھ ڊولفن جي 

بچاُء/ تحفظ تي تربیت

تعمیراتي 

عملو

PIC WWF تعمیراتي سرگرمین 

جي شروعات کان 

اڳ ۽ تعمیراتي 

عرصي دوران.

: ماحولیاتي ۽ سماجي تربیتي پروگرام4.6جدول 

4.8

ESAاصل 

PMOڏئي سگھن ٿیون. عام پالیسي جي طور تي، 
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ESA ۾

منصوبي

)GRMواري منصوبي

CGRMESPM /SMFدو.وین

منصوبي

PGRM

CGRM الِء سکر ۾PMO

CGRM

AF4.2 ۾ ڏیکاریو ویو

SBIPآھن. ۾ ڏیکاریا ویا4.7

۾ تفصیلي آھي.SMFطریقو 

عھدو پوزیشن

1 PMO-SBIP چیئرمین

2

یا

3 Environment (PMO

4 PICمیمبر جو نمائندو
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5

6 PMO

7 Resettlement (PMO

PMO: 4.7جدول 

طریقوجوازاليجي: 4.2

SEA/SHGRM جي

عالميتي SEA/SH۾ 2020ویو، (Develpo)شروعات ۾ ڊولپ

مسئلن کي SEA/SHجو جائزو ورتو ویندو ۽ ان کي وڌایو ویندو تھ جیئن GRMسکر الِء 

ڍانچو

CLOs

،سروس فراھم inc. GBVصالح مشورو (
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5 _

5.1:ESAالِء صالح

جي تیاري جي شروعاتي منصوبي

ھاريعالئقن ۾ جي سیراب ٿیندڙ2015) ۽ پڻ 2013-2012مرحلن تي (

-طریقا شامل ھئا 

ESA۾ مشاورت 2017جي مسودي ج

i ( جي عالئقي جي چوڌاري

ii (ھاري۾ مان سیراب ٿیندڙ عالئقن) سکر بئراج ،iii (

iv

) vانتظامیا، ٻیلو، زراعت، ماھیگیري، جھنگلي جیوت ۽ ماحولیاتي تحفظ جا ذمیوار آھن، (

WWF) ۽vi

مان سیراب ٿیندڙ عالئقنمشاورت جي پھرین دور ۾، بئراج 

785

148جي معلومات منصوبيویا. 

پاران SBIP۾ 2017

تي سکر ۾ 72017

PMO

ر 2017جوالِء 29
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EIA ۽SIA دستاویزن کي صالح مشوري کان اڳSID

الِء صالحESMPاضافو ۽ :5.2

COVID-19منصوبي

WWF.سان محدود مشاورت ٿي سگھي ٿي

فصیلي الِء تجدیدیت

ESA۽ منظور ٿیل 

ESA جو

ESMPحصو نھ ھئا ۽ ھي 

•WWF ٻڌایو تھ

bargeکي لڳل ٿیلھيجو خیال ھو تھ چادر جي 

حساس ھوندي آھي ۽ اڳتي ھلي ویندي آھي.

•WWF

جي دروازن جي ویجھو ٿیڻ

•

وبيمنص
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واھن
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صالحون: 5.1

منصوبي

)SMF

COVID-19 عالميجي صورتحال جي بنیاد تي ۽

COVID-19

•

ع COVID-19جنھن •



95

PMO رابطيپڻ

•

5.3:

ESA خالصو ۽ESASIDعالمي

SIDwww.sbip.org.pk تي پڻ

SBIP

جي الئبریريَء ذریعي برادرین تائین پھچندیون.


