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تعارف۔1
سال پرانا  حکومت 85سکھر بیراج، ایک :سکھر بیراج کی بحالی اور جدید کاری کا منصوبہ

ملین ہیکٹر تک 3.34سندھ کا ایک ایسا منصوبہ ہے جو اس کی مفید زندگی کو بڑھا کر 
آبپاشی کے پانی کی قابل اعتماد فراہمی کو محفوظ بناتا ہے۔ یہ منصوبہ صوبہ سندھ میں 

بیراجسندھ سکھر اور روہڑی شہروں کے قریب واقع ہے۔ عالمی بینک اس منصوبے کو 
) کے ذریعے فنڈ فراہم کر رہا AF(یقرضیاضاف) کے تحت SBIPامپروومنٹ پروجیکٹ' (

ہے۔ آبپاشی ایجنسی اس منصوبے کو نافذ کرنے والی ایجنسی ہے۔ اس منصوبے کے لیے 
میں ایک جامع ماحولیاتی اور سماجی جائزه لیا گیا، جسے عالمی بینک اور دوسری 2017

نے منظور کیا۔ اس میں انوائرمینٹل اینڈ سوشل مینجمنٹ ) SEPA(نسی ماحولیاتی تحفظ ایج
) شامل ہے۔ESMPپالن (

کی اصل رپورٹ پر عمل 2017نے شامل نہیں کیا تھا اور ESA ESMPاس رپورٹ کو 
اہم تبدیلی گیٹ کی تبدیلی کے کاموں کو شروع کرنے کے لیے عارضی درآمد نہیں کیا گیا تھا۔ 

میمہ ضاستعمال ہے، جس کا کام کے اصل دائره کار میں تصور نہیں کیا گیا تھا۔کوفرڈیم کا 
میں بیرونی عوامل پر غور بھی شامل ہے جو اصل تشخیص میں شامل نہیں تھے، جیسے کہ 

COVID-19) اور جنسی استحصال اور بدسلوکیSEA) جنسی ہراسانی/(SH۔(
(گڈو بیراج پر) کے تحت جاری کاموں سے سیکھے گئے اسباق کو بھی SBIPآخر میں، 

اس ضمیمہ میں شامل کیا گیا ہے۔
پس منظر1.1

کلومیٹر کے 362سکھر بیراج کراچی سے دریائے سندھ کے جنوبی کنارے تک مقام:
0.523پر واقع ہے۔ سکھر شہر (آبادی N'41°27اور عرض بلد E'51° 68فاصلے پر 

ملین) بیراج کے بائیں کنارے پر واقع ہے اور روہڑی شہر بیراج کے دائیں کنارے پر ہے۔ 
میں دکھایا گیا ہے۔ 1.1سکھر بیراج کے محل وقوع اور اس کے کمانڈ ایریا کا نقشہ تصویر 

 ً 550بیراج سے تقریباً یکوٹڑکلومیٹر نیچے اور 18سکھر بیراج گڈو بیراج سے تقریبا
کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔

سکھر بیراج میں بہتری کی ضرورت ہے۔ کئی دہائیوں کی فعال زندگی کے بعد، سندھ میں 
مطالعے یقاتیتحقسکھر بیراج نے سیکیورٹی کے اہم مسائل کو جنم دیا ہے۔ سکھر بیراج کے 

(Feasibility Study) کی ہے جیسے (نے کئی مسائل کی نشاندہیiگیٹ بیراجوں کے (
) دائیں اور بائیں نہروں کے iiذریعے سیالبی نکاسی کی خاطر خواه صالحیت، (گیٹ کے

) پرانے v، (یصفائ) بائیں جانب iv، (یترائکینھرون) دائیں کنارے کی iiiسامنے رکاوٹ (
) مقامی بنیادوں پر ڈھانچے کی مرمت۔ واقعات کے دوران بیراج viآالت اور برقی نظام اور (
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کی ناکامی تباه کن ہونے کا خدشہ ہے، جس سے سکھر میں سیالب اور بیراج کے تمام آبپاشی 
مطالعےیقاتیتحق.آئے گاالبیسںیاور سکھر شھر معالقوں کو پانی کی فراہمی متاثر ہوگی۔ 

نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اہم دیکھ بھال، دیکھ بھال اور بہتری کے کاموں کی ضرورت تھی، 
بشمول اہم ساختی مرمت، جدا کرنا، گیٹ لفٹ ڈھانچہ کو اپ گریڈ کرنا اور بجلی کے تاروں 

) کی موجوده 25,485m3/sملین کیوسک (0.9کے نظام؛ بیراج کی سیالبی گنجائش کو 
) تک بڑھانے کی بھی ضرورت 33,980m3/sملین کیوسک (1.2سیالبی صالحیت کو 

ہے۔
منصوبے کا اصل دائره کار؛ اصل منصوبے کی طرف سے تجویز کرده اہم مداخلتیں ہیں:

        • ً ) MCMملین کیوبک میٹر (1.5بیراج کے بائیں اور دائیں اطراف سے تقریبا
0.75) اور گہرائی (تقریباً 0.75MCMنکالنا اور دائیں کنارے کی نہر (تقریباً تیر

MCMکو نکالنا۔ (
 ً4.24دائیں کنارے کی نہر سے تقریباMCMکلومیٹر رائس کینال 25نکالنا (تیر

؛ اور 0.92MCMکلومیٹر لمبائی سے 7؛ شمال مغربی نہر کی 3.07MCMسے 
)۔0.25MCMکلومیٹر لمبائی سے 7دادو کینال کی 

کی بئراجمحراب، پتھر کی دیواریں، ٹھوس دیواریں، وغیره) (RCC)سول ورکس (• 
ساخت کو بڑھانے اور بائیں اور دائیں تقسیم کرنے والی دیواروں کو بلند کرنے کے 

لیے۔
فٹ بڑھانے کے لیے 2دروازے کے کام کو بہتر بنانے اور اس کی اونچائی کو • 

کام۔(Mechanical work)مکینیکل
کام ییشن کے لئے برققابل اعتماد آپر

پروجیکٹ کے دائره کار کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا تھا۔ کام کے تازه ترین دائره کار میں اب تمام 
بیراجوں اور نہروں کو ریگولیٹر گیٹس (مرمت اور بحالی کے بجائے) تبدیل کرنا شامل ہے۔ 

پر وقتدروازوں کی تبدیلی کے لیے خشک حاالت میں کام کرنا ضروری ہے تاکہ کام کو
ر کے ذریعے دریا کا کامکافر ڈیم کی تعمیعارضیمکمل کیا جا سکے، جہاں بھی ممکن ہو

کا استعمال جہاں کافر ڈیم کا استعمال نہ ہو۔ گیٹس(Cassion gates)اور کیسن کیا جائے
میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے 2ممکن ہے)۔ مجوزه کارروائی کی تفصیلی وضاحت باب 

کی دو پاور الئنیں KV11قریبی گرڈ اسٹیشن تک سپالئی کرنے کے لیےعالوه بیراج کو
بھی تعمیر کی جائیں گی۔

ESA 2017کام کا اصل دائره کار اور ؛کام کے دائره کار میں تبدیلی کے لیے دلیل
ہے ۔تجرباتی مطالعہ پر مبنی
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حصے میں شگاف میں افقی گرڈر کے پچھلے 39کا واقعہ، جس میں گیٹ 2018تاہم، جون 
میں گیٹ ہوسٹنگ سسٹم کی لہرائی 33میں گیٹ 2019پڑنا شامل ہے، اس کے بعد دسمبر 

اسمبلی میں شگاف پڑنے کا واقعہ، بحالی کے کاموں پر نظرثانی کی ضرورت کو اجاگر 
ل ان شناخت شده مسائکے دوران کئے گئے معائنے میں شناخت کی گئی۔13-2012کرتا ہے۔ 

کی ساالنہ بندش کے دوران گیٹ 2019ٹھیک کیا گیا، اس کے بعد جنوری کو فوری طور پر
لمبی ایم ایس پلیٹ کی 11mکو مضبوط کیا گیا (بیک فلینج کی پوری لمبائی میں اضافی 39

نے دروازوں اور ان کی ساختی سالمیت کا تفصیلی معائنہ کرنے SIDبولٹنگ کے ذریعے)۔
کے لیے متعدد بین االقوامی اور قومی مشیروں کو شامل کیا ہے۔

ان مطالعات میں بیراج کے تمام دروازوں کو تبدیل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
ماحولیاتی اور سماجی جائزه:1.2

کے 2017اور 2012محکمہ آبپاشی نے جائزه؛منصوبے کا اصل ماحولیاتی اور سماجی 
) SMFاور سوشل مینجمنٹ فریم ورک (ESAدرمیان سکھر بیراج کی تعمیر نو کے لیے 

کی بحالی کے عمل سے وابستہ تمام ممکنہ اثرات کا مناسب سکھر بئراجنے ESAتیار کیا۔ 
کی SBIPتیار کیا۔) ESMPجائزه لیا اور ایک ماحولیاتی اور سماجی انتظامی منصوبہ (

کو SMFتیاری کے دوران سکھر بیراج کے لیے زمین کا حصول یا تصفیہ ممکن نہیں تھا۔ 
سیٹلمنٹ پالیسی سمیت کسی بھی غیر متوقع زمین کے حصول کے لیے سیٹلمنٹ ایکشن پالنز 

)RAP کی تیاری کی رہنمائی کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور مواصالتی حکمت عملی کے (
پر عمل درآمد کے دوران جاری مشاورت کی حمایت کرنے کے لیے عالمی بینک منصوبے

میں منظوری دی تھی۔2017نے دسمبر 
گڈو اور سکھر بیراجوں کے درمیان دریائے سندھ کو قومی سطح ۔ڈولفن مینجمنٹ پروجیکٹ

ویٹ لینڈپر ڈالفن کے لیے مختص کیا گیا ہے اور یہ بین االقوامی اہمیت کی رامسر
(RAMSAR wetland) کے اس حصے میں ڈالفن کی بڑی آبادی ہے۔ ء بھی ہے۔ دریا

کم کرنے کے میںESAsڈولفنز پر تعمیراتی سرگرمیوں کے اثرات کا جائزه لیا گیا ہے، اور 
کے تحت SBIPاقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ ڈولفن کے تحفظ اور انتظامی منصوبے کو 

دینے کے لیے نافذ کیا جا رہا ہے۔تحفظ کی جاری سرگرمیوں کو تقویت

اس ضمیمہ کا دائره کار
ضمیمہ میں صرف اضافی کاموں کی تفصیل، ان کاموں سے وابستہ خطرات، اور ماحولیاتی 

اور سماجی انتظام کے منصوبے کا احاطہ کیا گیا ہے۔
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ریگولیٹری فریم ورک، پراجیکٹ کے عالقے میں ماحولیاتی اور سماجی بنیادی حاالت، اور 
ESA میں کام کے اصل دائره کار کے لیے پیش کرده اثرات کا جائزه وہی رہتا ہے، اس لیے

اس دستاویز میں دہرایا نہیں جاتا۔
کی تیاری اور انکشاف کے دوران اسٹیک ہولڈرز سے تفصیلی مشاورت کی ESAاصل 
گئی۔

کے ساتھ اس ضمیمہ (SWD)اور سندھ وائلڈ الئف ڈیپارٹمنٹ(WWF)ورلڈ وائلڈ الئف فنڈ 
کی تیاری کے دوران اضافی مشاورت کی گئی۔

مجوزه اضافی پروجیکٹ کی سرگرمیوں کی تفصیلی وضاحت : موجوده دستاویز کا مواد
میں دیا گیا ہے۔ مجوزه سرگرمیوں کے ممکنہ منفی اثرات باب 2اور متبادالت کا تجزیہ باب 

میں 4، بشمول تنظیم کے انتظام اور شرائط، دستاویز ESMPsمیں بیان کیے گئے ہیں۔ 3
اضافی اسٹیک ہولڈر مشاورت کی اس اضافے کے لیے کی گئی 5بیان کیے گئے ہیں۔ باب 

وضاحت کرتا ہے۔

کا مقام اور اس کا سیراب عالقہبئراج : سکھر 1.1شکل 
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کی تفصیلمنصوبی -2
پس منظر2.1

میں دکھایا گیا ہے۔ مرکزی 2.1بیراج کا ڈھانچہ شکل ۔ :بیراج کی ساخت کی تفصیل
اسپن کےہیں، ہر ایک میںکہتے (Bay)بیراج کے آٹھ الگ الگ حصے ہیں، جنہیں بیس 

ھر اسپن میں عمودی لفٹ گیٹ شامل ہے۔ نیچے پانی کے بھاؤ کو ۔ہوتے ہیںگروپس کئی 
سیدھے طرف سے الٹے (Pairs)اور پیئرس (Spans)دیکھتے ھئے بئراج میں اسپنس

طرف گنتی کیا گیا ہے۔
سے دائیں تقسیم ۔ یہ مخالف کنارے دائیں طرف: 5سے 1اسپین _Bay-1:1-خلیج

کرنے والی دیوار کا درمیانی حصہ ہے۔ یہ دائیں جیب دائیں کنارے کی نہر کے بہاؤ کو 
کنٹرول کرتی ہے اس لیے دائیں جیب سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے۔ اس حصے میں 
اسکورنگ سالئسز بھی شامل ہیں تاکہ مجموعے کو گھمانے میں سہولت فراہم کی جاسکے۔ 

سٹیل کے دروازے سے 7.47m x 18.29m (24.5 ft x 60 ft)اسپن ہر اسکورنگ سالئس
350(106.68فٹ) 470میٹر (143.26بہاؤ کو کنٹرول کرتی ہے۔ اسی تقسیم کی دیوار 

فٹ) کے 1,180(359.66کے زاویے پر، 95ºپر، بجر محور سے sluicesفٹ) سے 
فٹ') کے مزید فاصلے پر، زنده دیوار اپ 46میٹر (140.21فاصلے پر بنائی گئی تھی۔ 

فٹ) ہے، جو دائیں 56.27m)184.6اسٹریم ایک آبدوز وارپ ہے جس کی کریسٹ لیول 
۔یجیب کو اپروچ/ٹیل چینل سے الگ کرتی ہے۔ دائیں کنارے کی نہر کی لچکدار رسائ

کنارا بند اسپین اور درمیانی تک:14سے 6اسپین_Bay-2:2-خلیج
یہا رہبتیرںینھریطرف والیدھیکے سایگکہایدمیں بیراج بننے کے بعد، 1932؛
میں ہندوستان کی پونا لیبارٹری میں کی گئیں۔ ماڈل 1932۔ اس صورتحال کی تحقیقات ںیہ

ٹکڑوں پر مشتمل تھا، اور نئے 9بیراج کا یہ حصہ تلچھٹ کے کی سفارشات کی بنیاد پر، 
دریا کے تربیتی کام بنائے گئے تھے۔

:3-خلیج
Bay-3_۔ یہ مرکزی بینک جزیرے واال کئنال لیٹتک:23سے 15اسپین

اور بیرونی بینک کی دیوار کے درمیان واقع ہے۔ چینل کا مقصد ثانوی بہاؤ کو کاؤنٹر ٹاپ 
کی جگہ پر رکھنا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ بھری ہوئی ندی چینل کے 

پانی کے ساتھ دائیں جیب میں داخل ہو۔ اس خلیج کے دروازے تیرنیچے جاری رہے اور 
ایک 23تک تزئین و آرائش کے دوران تبدیل کیے گئے تھے۔ اسپین 1992سے 1980

) مستقل طور پر بند ہے۔60.96m' (200کنکریٹ کی دیوار ہے جس کی سطح 
Bay 4 to 7خلیج :7سے 4خلیج 
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۔ اس یہ بیراج کا اہم حصہ ہے۔ مرکزی ندی نالہ: تک پھیال ہوا ہے59سے سپینا 24
خلیج میں دریائی وادیاں بھی اسی طرح کی عمده ڈیزائن کی حامل ہیں اور اس حصے میں 

تک دروازے نصب کیے گئے تھے۔1992سے 1986
۔ یہ بائیں دیوار اور بائیں دیوار طرف : بائیں66سے 60سپین ا Bay-8 _:8-خلیج  

حصہ ہے۔ بیراج کے کنٹرول کا یہ حصہ بائیں طرف بہتا ہے۔ اس سیکشن کے درمیان کا 
') اسٹیل ڈور کے ساتھ اسپن کو 7.47m (24.5') x 18.29m)60میں ہر اسکورنگ سالئس 

کے درمیان پرانے دروازوں کی جگہ نئے دروازے 1992اور 1986کنٹرول کرتی ہے۔ 
لگائے گئے۔ خوراک کی تقسیم کی دیوار بائیں کنارے کو مرکزی دریا سے الگ کرتی ہے۔

مجوزه کوفرم ورک کی تفصیل۔:2.2
رده کام ہیں، جن کے لیے اپ اسٹریم اور ڈاون اپ ڈیٹ کے دائره کار میں درج ذیل تجویز ک

بنانے کی ضرورت ہے۔میڈاسٹریم کوفر

بیک چینل کی تبدیلی اور خصوصی ندی نالے کی سالئس۔• 

بیراج فاؤنڈیشن کا معائنہ اور مرمت• 
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واضح رہے کہ اس ضمیمہ میں تجویز کرده کوفرڈیم ڈیزائن، طریقہ کار اور پروگرام کا نفاذ 
کے ذریعہ مزید ترقی اور بہتری سے مشروط ہے۔ٹھیکیدار 

دروازے کی تبدیلی کی اسکیم۔:2.2.1
دروازے کی تبدیلی کا کام چار سال کی مدت میں کیا جائے گا۔ پہال سال منصوبہ بندی اور 
خریداری پر مشتمل ہوتا ہے، جب کہ اگلے تین سالوں میں، کم بہاؤ کے موسم میں ہر سال 

کی تبدیلی کا کام انجام دیا جائے گا۔ ہر سال انجام پانے والے کام تقریباً نو ماه تک دروازے 
ذیل میں بیان کیے گئے ہیں۔

اور ٹھیکیدار کے عمل (Procurment)کی تعمیر کے لیے پروکیورمنٹ میکافرڈ: 1سال 
درآمد کے طریقہ کار کو حتمی شکل دینا

سلوس گیٹس کو فاؤنڈیشن مین ریور چینل14تک پھیلے ہوئے 59سے 46بیراج کے : 2سال 
کے معائنہ/مرمت کے ساتھ تبدیل کرنا۔

ٹیل چینل سلوس گیٹس کی تبدیلی تمام آٹھ 8میں 22سے اسپین 15بیراج اسپین : 3سال 
مین ریور 8میں 32سے 24اسپین میں فاؤنڈیشن معائنہ/مرمت کے ساتھ، اور بیراج اسپین 

یٹ کی تبدیلی کے جاری کام کو چھوڑ کر۔ تمام میں گ3چینل سلوس گیٹس کی تبدیلی، اسپین 
اسپینز میں فاؤنڈیشن کے معائنہ/مرمت کے ساتھ۔9

، 35مین ریور چینل سلوس گیٹس کی تبدیلی، اسپین 8میں 45سے 33بیراج اسپین :4سال 
گیٹس کی 34اور 33میں حال ہی میں تبدیل کیے گئے گیٹ کو چھوڑ کر اور 40اور 39

اسپین میں فاؤنڈیشن کے معائنہ/مرمت کے ساتھ۔13جاری کام، تمام تبدیلی کے لیے
میں دکھایا گیا ہے۔2.4اور 2.3، 2.2ساالنہ کوفرڈیم کا انتظام تصویر 

کے استعمال caissonنہر کے نیچے ریگولیٹر گیٹس کو بائیں اور دائیں دروازوں کے ساتھ 
کے ساتھ تبدیل کرنے کی تجویز ہے۔

دیکھیں۔2.4سیکشن 
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کا بندوبستCofferdamکے لیے 2: سال 2.2شکل 
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انتظاماتCofferdamکے لیے3: سال 2.3کل ش
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کا انتظامCofferdamکے لیے4: سال 2.4شکل 
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2.2.2Cofferdam:ڈیزائن کی خصوصیات
کا انتخاب کیا۔Cofferdamجہاں بھی ممکن ہوا 

کے تحفظ کے کام کے scourتاہم، ان مقامات کے مطابق بیراج کی دیکھ بھال اور 
کی سفارش کی گئی تھی۔(Earthen Cofferdam)لیے صرف ارتھن کوفرڈم 

اس کا مطلب ہے کہ شیٹ پائل کوفرڈم بیراج کے اوپر اور نیچے کی طرف بنایا جائے 
Sheetگا۔ اوپری ڈھکن اور نچلے ڈھکنے والے  Piles دونوں اطراف سے مٹی

کے ساتھ جوڑے جائیں گے۔
فٹ فری بورڈ کے ساتھ بنائے جاتے ہیں۔4کوفرڈیمز 

فٹ سے اوپر200.0گراؤنڈ پول لیول زیاده سے زیاده اپ اسٹریم
 204.0صطح یاوپر کیکمیکافر ڈاوپر کی سطح
 فٹ191.0سطح کی چےینزیاده سے زیاده پانی کی سطح
 فٹ195.0کوفرڈیم کے اوپرڈاؤن اسٹریم

Sheet pile cofferdamsشیٹ پائل کوفرڈیمز2.2.2.1
شیٹ پائل کوفرڈیم شیٹ پائل (Down stream)اور ڈاون اسٹریم(Up stream)اپ اسٹریم 

فٹ کا فاصلہ ہے۔6کی جڑواں الئنوں سے بنے ہیں جن کے درمیان 
کی سطح مختلف ہوتی ہے، لیکن کم از کم کی وجہ سے دریا کے بیڈ (Siltation)سلٹیشن
کے اوپری (Sluice foundation)فٹ، جو کہ دریائے سالئس فاؤنڈیشن171.0بیڈ لیول 

حصے کے برابر ہے، شیٹ پائل کے ڈیزائن میں استعمال ہوتا ہے۔
فٹ کی کل فری 33.0فٹ کے ساتھ 70کی کل لمبائی Sheet Pilesاس سے اپ اسٹریم 

فٹ کے ساتھ 50.0نچائی ملتی ہے اور ڈاون اسٹریم شیٹ پائل کی کل لمبائی اسٹینڈنگ او
فٹ کی فری اسٹینڈنگ اونچائی ملتی ہے۔24.0

(Cross section)اپ اسٹریم اور ڈاون اسٹریم شیٹ پائلز کوفرڈم کے ذریعے کراس سیکشن
ساختی کو سب سے اوپر ایکSheet Pilesمیں دکھایا گیا ہے۔ جڑواں 2.5کو شکل 

ریت کے مواد سے بھرا جائے گا۔(Silty)کنکشن کے ذریعے جوڑا جائے گا اور ریتیلی 
کنٹرول کے لیے اضافی طاقت Sepageیہ مطلوبہ آزادانہ اونچائی کے ساتھ ساتھ ایک بہتر

کو قابل بنائے گا۔
Sheet Piles میں ہوگی 2کے ساتھ زیاده سے زیاده لمبائی والے کوفرڈیم کی ضرورت سال

بیراج اسپین کو الگ کیا جائے گا، جس کی ضرورت ہے:14جب گیٹ کی تبدیلی کے لیے 
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70 فٹ اونچی اپ اسٹریمTwin Sheet Piles ،1,050 فٹ کی لمبائی کے لیے اور
Sheet pilesفٹ چوڑی 2، (فٹ کی لمبائی کے لیےSheet piles210سنگل 

تعداد)۔1,150کی 
1,050 فٹ اونچی ڈاؤن اسٹریم ٹوئن 52فٹ کی لمبائی پرSheet piles 210اور

1,150فٹ چوڑے شیٹ کے ڈھیروں کے sheet pile)2فٹ کی لمبائی پر سنگل 
نمبر)۔

Sheet piles دوباره استعمال کی اجازت دیتے ہوئے، اسٹیکنگ کی%90کے
کے لیے ہوں گی۔1,200Sheet pilesفٹ لمبے 52فٹ اور 72ضروریات 
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کا کراس سیکشنCofferdam: شیٹ پائل 2.5شکل 
پائل ڈرائیونگ کا سامان
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ماونٹڈ پائل bargeپراجیکٹ میں فلوٹنگ پائل ڈرائیونگ فریم استعمال کرنے والے 
پائل ڈرائیونگ فریم کے اجزاء کو ڈرائیورز کا استعمال کیا جائے گا۔ اس طرح کے 

میں دکھایا گیا ہے۔2.6شکل 

: فلوٹنگ پائل ڈرائیونگ فریم2.6شکل 

Piles کو بارجز کے ذریعے فلوٹنگ پائل ڈرائیونگ فریم تک پہنچایا جاتا ہے۔ تصویر
پائل ڈرائیونگ فریم اور پائل ٹرانسپورٹیشن بارج کے کام کو ظاہر کرتی ہے۔2.7

: بارج کے ذریعے فلوٹنگ پائل ڈرائیونگ فریم2.7شکل 

کی ضروریات کے لیے درج ذیل سائز کے فلوٹنگ pilesمیٹر اونچے 70پروجیکٹ میں 
پائل ڈرائیونگ فریم کی ضرورت ہوگی۔
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Barge پائل ڈرائیونگ 

ہیوی پلیٹ سٹیل کے ہولز

16.2ہل کی لمبائی  m x W 7.0m x H 1.8m

میرین کرین

 6-ton knuckle boom
 15m reach @ 1 ton

ترتیب دینی والی ٹاور

ایکس ہائیڈرولک ریم2ٹاور کے ریک کے لیے 

ٹن ڈراپ ہتھوڑا1.65
سے اوپر15.3mسے اوپر، ڈیک 16m Hپانی کی الئن •

پلوں کے نیچے سے گزرنے کے لیے نیچے کیا جا سکتا ہے۔

ہیڈ ڈرل یونٹ

(اسٹافا)سلنڈر 7ڈرل یونٹ 

15m ڈرل سٹرنگ

یونیورسل اوجرز کے تمام سائز

ہائیڈرولک ونچ پیکیج

ٹن لفٹنگ ونچ1x 7ٹاور کے لیے 
 •1x 4ٹن ہتھوڑا ونچ
•4x 2ٹن اینکر ونچز

ڈھیر لگانے کی صالحیتیں۔

ہتھوڑا، ڈرلنگ، واٹر جیٹنگ اور سکرونگ کے ذریعے تنصیب

•pile ملی میٹر900ملی میٹر سے 200کا قطر
کے مواد بشمول:pileمختلف قسم کے •
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pilesتارپین اور عالج شده سخت لکڑی کے سمندری 
-HDPE پالسٹک ٹیوب کے ساتھ بازو والے اسٹیل کےpiles
pilesکنکریٹ کے سمندری -
(Pile wrapping)پائل ریپنگ•

bargeنقل و حمل کے قابل 
16.2لمبائی ہل کی m x W 7.0m x H 1.8m

اوپر کی وضاحتوں کی طرح ایک پائل ڈرائیونگ فریم دکھاتا ہے۔:      2.8شکل 

: بارج کے ذریعے فلوٹنگ پائل ڈرائیونگ فریم2.7شکل 

پائل ڈرائیونگ فریم کی اضافی ضروریات

کا شور کافی اثر رکھتا ہے، ہتھوڑے کے اثر (Pile driving frame)پائل ڈرائیونگ فریم
پیدا ہوتی ہے۔ (Vibration)سے زیاده سے زیاده جب ہتھوڑا زمین میں ڈاال جائے تو کمپن 

منٹ کے لیے 7ہے، جو تقریباً 90dBاس طرح کے شور کی عام قابل اجازت حد مسلسل 
یاب خصوصی کی اجازت دیتی ہے۔ اس آالت کے ساتھ دست99dBزیاده سے زیاده 
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میں استعمال کرنے کے لیے اپنایا جائے گا، اور تصدیق شده زیاده یمنصوبخصوصیات کو 
سے زیاده شور والے آالت کی اجازت نہیں ہوگی:

 کم ہیڈ روم والے ہائیڈرولک ہتھوڑے میں آواز کو کم کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے
میں استعمال نہیں کیا جائے گا۔یمنصوباور 

 سنگل ایکٹنگ ڈیزل اسٹروک اپ ہتھوڑے(Simgle acting diesel stroke up
hammers) میں استعمال کیے جائیں گے۔یمنصوبشور کرتے ہیں اور کم

Pilesاوپر لکڑی کے کشن کے(Wooden cushion)یا برلیپ بیگ(Burlap
bags)استعمال کیے جائیں گے، جس سے ہتھوڑے کے اثر سے شور بہت کم ہوگا۔

کی جگہ پر دریا کے بیڈ کا نسبتاً معتدل طبقہ بھی شور کو کم کرنے میں اپنا یمنصوب
کچھ میٹر مٹی میں دھنستا ہے۔pileحصہ ڈالے گا جیسے ہی 

 ہتھوڑے اور دیگر آالت کے ساتھ ساؤنڈ شیلڈنگ(Sound Shelding) کا استعمال
کیا جائے گا۔

(Earthen Cofferdams)مٹی کے کوفرڈیمز:2.2.2.1.1
کو بیراج (Earthen cofferdams)سے جڑنے والے مٹی کے کوفرڈیمز pileشیٹ کے 

کی بنیاد پر بیراج کے اسپین تک اور اسکور پروٹیکشن کا کام بھاری پولی پروپیلین فائبر 
انچ کا 40x40x24بلک سینڈ بیگز کا استعمال کرتے ہوئے تعمیر کیا جائے گا۔ سے بنے 

 ً کلو گرام ریت 1,100ایک بڑا بیگ تعمیر میں استعمال کیا جائے گا، جس کا وزن تقریبا
بھرنے کے بعد ہوگا، تاکہ بہتے ہوئے پانی میں استحکام اور نقل مکانی کو روکا جاسکے۔

اور دائیں کنارے پر نیچے کی طرف گاد کے ذخائر (bela)بیلہ بیگز اپ اسٹریم بائیں جانب 
کے استعمال کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ ریت کے (Silty sand)پر دستیاب سلٹی ریت 

تھیلوں کا دوباره استعمال ممکن نہیں ہوگا کیونکہ گیٹ کی تبدیلی کے کام کی تکمیل کے بعد 
کے تھیلوں (bulk sand)تاہم، بلک ریت پشتے ہٹانے کے دوران یہ ٹوٹ/ پھٹ جائیں گے۔

میں بھری ہوئی سلٹی ریت کو دوباره استعمال کیا جا سکتا ہے۔
میں دکھایا گیا ہے۔ ہو سکتا 2.9اپ اسٹریم اور ڈاون اسٹریم کوفرڈیمز کا کراس سیکشن شکل 

شمار میں اتنا باقاعده نہ ہو جتنا کہ اعداد و (stacking)ہے ریت کے تھیلوں کا اسٹیکنگ
دکھایا گیا ہے لیکن ریت کے ان بڑے تھیلوں کو نیچے کرنے اور پھینکنے سے دو پشتے 
ملیں گے جو پانی کی حالت میں سلٹی ریت سے بھر جائیں گے، جس سے ریت کے تھیلوں 

کے دو پشتوں میں مطلوبہ سیلنگ ہو گی۔
148فٹ سے 125چوڑائی فٹ اونچے اپ اسٹریم کوفرڈیم کی بنیاد کی 35تکمیل کے بعد، 

فٹ اونچے ڈاون اسٹریم کوفرڈیم کی بنیاد کی 28فٹ ہوگی۔ 75فٹ اور اوپر کی چوڑائی 
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فٹ ہوگی۔ ان ریت سے بھرے تھیلوں 65چوڑائی ایک جیسی ہوگی اور اوپر کی چوڑائی 
اور مٹی کے کوفرڈیموں کی تعمیر میں شامل مقدار یہ ہیں:

Upstream Downstream

Bulk Sand Bags (numbers) 126,600 111,600

Silty Sand in Bags (cft) 2,813,000 2,480,500

Silty Sand b/w two Bag Embankments (cft) 1,460,500 1,781,000

Total Silty Sand in Bags (cft) 4,273,500
4,261,500
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کا کراس سیکشن(Earthen Embankment cofferdam): مٹی کے پشتے کوفرڈیم 2.9شکل 
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تعمیر کا طریقہ کار:2.2.3
شیٹ پائل کوفرڈم کا طریقہ کار:2.2.3.1

شیٹ پائل کوفرڈم بہتے پانی میں ایک مضبوط اور تیزی سے تعمیر شده رکاوٹ فراہم کرے 
کی دو الئنیں اضافی طاقت فراہم کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پانی Sheet pilesگا۔

کے اخراج پر موثر کنٹرول ہوتا ہے۔
Sheet piles کوcasion پلیٹ فارم کے لنگر خانے کے اوپر کی طرف بائیں کنارے

bela میں محفوظ کیا جائے گا۔ جیسا کہ جگاجمع کرنے والےمیں خاص طور پر تیار کرده
کے Sheet pilesکی کوئی ماحولیاتی اہمیت نہیں ہے، لہذا؛ belaکر کیا گیا ہے کہ ذ

ذخیره سے کوئی ماحولیاتی اثرات وابستہ نہیں ہیں۔ زمین سرکاری ملکیت ہے؛ زمین کے 
دیکھیں۔ اس مقام کا استعمال ضروری پائل ڈرائیونگ 3.2استعمال پر بحث کے لیے سیکشن 

Sheetکے لنگر انداز ہونے کے لیے، (barge/vessels)بارج/ویسل  pile کی لوڈنگ
کے دوران، اپ اسٹریم سائیڈ پر کام کے لیے کیا جائے گا۔ (unloading)اور ان لوڈنگ 

Sheetکوفرڈم کے کاموں کے لیے ڈاون اسٹریم کی طرف،  piles کو بیراج کے نیچے کی
کرنے کے لیے بیراج کے دوسرے طرف ان کے اسٹوریج والے مقام سے براه راست لوڈ

پائل ڈرائیونگ بارج/ویسل ڈاون اسٹریم میں منتقل کیا جائے گا۔
 ً Sheetفٹ کی لمبائی میں جڑواں1,1000بیراج کے اوپر اور نیچے دونوں طرف تقریبا

Piles گھنٹے کام کیا جائے گا۔ ہٹانے کا عمل 24دنوں میں مکمل کرنے کے لیے 30کو
Sheetں میں مکمل ہو جائے گا۔ اپ اسٹریم اور ڈاون اسٹریم دنو15تقریباً  piles کے کام

فٹ تک 200فٹ سے 100کی سنگل الئن کی Sheet Pilesایک ساتھ کیے جائیں گے۔ 
کو سہارا دینے اور (Embankment)کے تھیلوں کے پشتےbulk sandتوسیع بھی دو 

ائے گی۔ان پشتوں کی تعمیر میں آسانی کے لیے کی ج
کا طریقہ کار(Earthen Cofferdam)ریت کے تھیلے/مٹی کے کوفرڈیم :2.2.3.2

Sheet Pilesریت کے تھیلوں کے پشتے کی تعمیر مٹی کے پشتوں کے مقام کے قریب 
فٹ تک مکمل ہونے کے فوراً بعد شروع کر دی 300فٹ سے 200کی ایک الئن کی تقریباً 

جائے گی۔
گھنٹے کام کرے گا تاکہ 24استعمال کیے جائیں گے، جن میں سے ہر ایک bargesتین 

دنوں میں تعمیر کیا جا 60بیراج کے اوپر اور نیچے کی طرف ان پشتوں کو بیک وقت 
میں ریت کے خالی تھیلوں کو رکھنے کے بعد ریت کے تھیلوں کو bargesسکے۔ 

ھرا جائے گا۔ بھرے ہوئے خصوصی ریت کے تھیلے بھرنے والی مشینوں کے ذریعے ب
ریت کے تھیلوں کو رسیوں کے ذریعے پانی میں اتارا جائے گا اور ان کے مطلوبہ مقامات 
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کے قریب چھوڑا جائے گا، جس سے ریت کے دو تھیلوں کے پشتے کے لیے ایک مطلوبہ 
پشتے کی شکل بنائی جائے گی۔

و کے درمیان کی جگہ کدو متوازی ریت کے تھیلوں کے پشتے کی تکمیل کے بعد، دونوں 
ڈال کر پُر کیا جائے گا۔silty sandپانی کی دستیاب حالتوں میں 

گیٹ کی تبدیلی کے کام کی تکمیل کے بعد، ریت سے بھرے تھیلے اور ریتیلے گاد کے 
پشتے کو بارج پر نصب ایکسویٹر کے ذریعے ہٹایا جائے گا، کھدائی شده مواد کو بارجز میں 

واپس منتقل کیا جائے گا جہاں سے مواد اٹھایا گیا تھا۔ اگلے سال کی رکھ کر اس جگہ پر 
ضروریات کے لیے کوفرڈیمز کی تعمیر میں دوباره استعمال کے لیے ریت کے تھیلوں کے 

تمام پھٹے ہوئے ٹکڑوں کو ہٹانے کے لیے پھینکے گئے مواد کو چھان لیا جائے گا۔
) کو مٹی کے کوفرڈیم کی تعمیر کے 2.10: دریا میں گاد کے ذخائر (شکل ادھار کا مواد

لیے ادھار کے مواد کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ ریت کے بڑے تھیلوں میں بھرنے 
کے عالقوں Belaکے ذریعے مواد کوفرڈیم سائٹ پر منتقل کیا جائے گا۔ bargesکے بعد 

و جمع ہریت میں کے ذریعے کم بہاؤ کی رفتار کے نتیجےBelaمیں سیالب کے دوران، 
جاتی ہے۔ ان عالقوں میں کسی بھی کھدائی کو چند سالوں میں دریا کی طرف سے ان ساالنہ 
گاد کے ذخائر کے ذریعے بھر دیا جائے گا، اور اس وجہ سے قرضے کے مواد سے منسلک 

ماحولیاتی اور سماجی اثرات محدود ہوں گے۔

والے عالقےکا مواد ادھار لینے Silty sand: 2.10شکل 
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عارضی کوفرڈیمز کے متبادل:2.2.4
میں گیٹ کی تبدیلی اور فاؤنڈیشن کے معائنہ کے کاموں کے لیے عارضی کوفرڈیمز منصوبے

تقاضے ہیں:challengingکی تعمیر کے لیے 
بہتے پانی کے حاالت میں تعمیر ہونا چاہیے۔
 ریا دتعمیر کے ہر سال کے لیے، کوفرڈیمز کی لمبائی اتنی کم سے کم ہونی چاہیے کہ

سے زیاده بالک نہ ہو، جس سے دریا کا بہاؤ معمول کے مطابق %50چینل کا کے اہم 
ہو اور بیراجوں میں سے کوئی غیر متوقع بڑا بہاؤ بغیر کسی پریشانی کے ہو۔

یر متوقع بڑے بہاؤ کو برداشت کرنے غیر سیالب کی مدت کے دوران کسی بھی غ
کے لیے مضبوط تعمیر کا ہونا ضروری ہے۔

 ہر سیالبی موسم کے بعد تیزی سے تعمیر کرنے کے قابل ہونے کے ساتھ ساتھ سیالب
کا موسم شروع ہونے سے پہلے آسانی کے ساتھ ہٹانے کے قابل ہونا چاہیے، جس 

ھلگ بیراجوں میں خشک حاالت سے گیٹ کی تبدیلی اور دیگر سرگرمیوں کو الگ ت
میں مکمل کرنے کے لیے زیاده سے زیاده کام کرنے کا وقت تقریباً نو ماه ہوتا ہے۔ 

پھیال ہوا
 الگ تھلگ جگہوں سے مسلسل پانی نکالنے کی ضروریات کو کم کرتے ہوئے، ان

کنٹرول کی اجازت دیتا ہے۔seepageکے جسم کے ذریعے ایک بہتر 
راتی مواد کے لیے کھدائی کی کم از کم ضروریات کے ساتھ مطلوبہ خصوصی تعمی

ماحولیاتی فائده ہونا چاہیے اور بیراج کے اوپر اور نیچے کی طرف موجود ریتلی 
کی کھدائي کٹے ہوئے مواد کے ذخائر کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ اس طرح، 

ے انے والجگہوں سے بھاری ڈمپروں اور دیگر تعمیراتی مشینری کے بڑے شور مچ
فاصلوں سے بچنا، اس طرح کی بڑی مشینری کی نقل و حرکت سے منسلک شور 

اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنا۔
بہتے پانی کے حاالت میں روایتی کوفرڈیموں کی تعمیر پر غور کیا گیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک 
مشکل کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے بڑی مقدار میں مواد جیسے بڑے سائز کے پتھر اور 
بھرنے والے مواد شامل ہوتے ہیں۔ دریا کے وسط میں مطلوبہ کوفرڈیم کی تعمیر کے لیے 

bargesبڑی مقدار کی نقل و حرکت، مختصر وقت میں عملی نہیں سمجھی کے ذریعے اتنی
جاتی۔

اس سال کے لیے کام مکمل کرنے کے بعد، ایسے کوفرڈیمز کو فوری طور پر ہٹانا اگر 
ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہوگا۔ اس طرح کے کوفرڈیموں کی تعمیر میں دریا کے ایک 
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شده پشتے کو مطلوبہ ڈمپنگکنارے سے مٹیریل کو ڈمپنگ/پش کرنا اور تعمیر 
(Dumping)کو مزید آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرنا بھی شامل ہے۔

 میں ان روایتی کوفرڈیمز کے استعمال کے لیے، بائیں کنارے پر کسی جگہ منصوبے
سے شروع ہونے والی اس طرح کی تعمیر بائیں کنارے کی نہروں کو سپالئی کو 

عمیر کے ذریعے نہر کے بہاؤ کو یقینی بنایا جاتا روک دے گی۔ اگر عارضی پل کی ت
ہے جس سے نہروں میں ضروری بہاؤ ممکن ہو سکے، تو کوفرڈیم کا مسلسل پشتہ 

فیصد سے زیاده روک دے گا، کیونکہ کام بہت دور تک آگے 50دریا کے بہاؤ کو 
بڑھے گا۔

دود وقت میںہر سال اس طویل پشتے کو ہٹانا اور تعمیر نو کا کام تین ماه کے مح
حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا۔

 پشتوں میں استعمال ہونے والے بڑے پتھر کام کرنے والے دروازوں کو نقصان پہنچا
سکتے ہیں اگر یہ بے گھر ہو جائیں اور بہتے پانی کے ساتھ کام کرنے والے دروازوں 

کے مقام پر منتقل ہو جائیں۔
 کے خصوصی مواد کے لیے اور کان ماحولیاتی انحطاط کا تعلق کانوں میں اس طرح

سے کام کی جگہ تک مواد کی منتقلی کے دوران کیا جائے گا۔
اس کے مقابلے میں شیٹ پائل کوفرڈیم بہتے ہوئے پانی کے حاالت میں تیزی سے تعمیر کی 

اجازت دیتے ہیں اور دریا کے بیڈ والے عالقوں میں تعمیر کے لیے تجویز کیے گئے ہیں۔
کلوگرام وزنی نرم اثر 1,100کوفرڈم سلٹی ریت سے بھرنے کے بعد تقریباً بلک سینڈ بیگ 

والے تھیلے کی شکل میں بھاری پتھروں کا متبادل فراہم کرتا ہے۔ ریت کے تھیلوں کو بارج 
میں رکھنے کے بعد ریت بھرنے والی مشین کے ذریعے ریت سے بھرا جا سکتا ہے اور 

م کے اوپر، تعمیر شده شیٹ کے ڈھیر کے پشتے مضبوط بنیادوں کے فرش اور حفاظتی کا
کے پیچھے، معاون ڈمپنگ کے لیے مقام تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ان کوفرڈیمز کے فوائد یہ 

ہوں گے:
تکنیکی فوائد

مجوزه کوفرڈیمز بہتے پانی میں تعمیر کیے جاسکتے : بہتے پانی کے نیچے تعمیر. 1
سے زیاده روکے۔ کم %50یا مین دریا کے بہاؤ کو ہیں بغیر نہر کے بہاؤ میں خلل ڈالے 

سے کم وقت میں کام مکمل ہونے کے بعد ڈیم کو سائٹ سے آسانی سے ہٹا کر مجموعی طور 
پر ماحولیاتی اثرات کو کم کیا جاتا ہے۔

روایتی مٹی کے کوفرڈیموں کے برعکس جن میں تیز اور کم الگت کی تعمیر: .2
یراتی سامان کی ضرورت ہوتی ہے، شیٹ پائل اور بلک ریت خصوصی اور ہیوی ڈیوٹی تعم
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کے تھیلوں کو صرف معیاری تعمیراتی سامان کی ضرورت ہوتی ہے جو تعمیراتی وقت اور 
الگت کو کم کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔

ے روایتی کوفرڈیمز کدوباره ترتیب دینے، تبدیل کرنے اور ختم کرنے میں آسان: . 3
اور معاشی اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ وه تقریباً مستقل ڈھانچے بن جاتے بڑے ماحولیاتی 

ہیں جنہیں ختم کرنا مشکل اور مہنگا ہوتا ہے۔ منتخب کوفرڈیمز کے لیے، تعمیر تیزی سے 
کی جا سکتی ہے اور تعمیر کے دوران مکمل شده ڈھانچے میں مناسب ترمیم کی جا سکتی 

بعد اسے آسانی سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ہے اور مطلوبہ کاموں کی تکمیل کے 

ماحولیاتی فوائد
وں بلک ریت کے تھیل: کام کے عالقوں میں دستیاب سلٹی ریت کے مواد کا استعمال. 4

کو بھرنے کے لیے کسی خاص مواد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بیراج کے قریب سلٹی 
تعمال بھرنے کے لیے اسریت کے بڑے ذخائر کو پشتے کی تعمیر کے لیے ان تھیلوں کو 

کیا جا سکتا ہے۔
pilesشیٹ کے :کرنے کا عمل(Recycling)کو دباره استعمال تعمیراتی مواد .5

Sheetکے ساتھ منتخب شده کوفرڈیم  piles ،کو دوباره استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے
جو ایک بار سال کے کام کی تکمیل کے بعد ہٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح، بلک ریت کے 

کو بھرنے میں استعمال ہونے والے سلٹی ریت کے مواد کا (Bulk sand begs)تھیلوں 
کوفرڈیم مواد کے کیا جا سکتا ہے اور اگلے سال کے کام میںRecycleایک بڑا حصہ بھی 

طور پر دوباره استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح، ادھار کے مواد کی ضروریات کو کم 
سے کم کرنا۔

روایتی کوفرڈیمز کی تعمیر کے لیے، کو کم کرنا:(Foot print)فوٹ پرنٹ .6
استحکام کے لیے ایک بڑے فوٹ پرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو آبی ماحول میں خلل 

کے ساتھ ساتھ کان کے مواد کے لیے بھاری مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے ڈالنے
میں تجویز کرده جڑواں یمنصوبنتیجے میں منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس، 

sheet piles فٹ، چوڑائی مطلوبہ لمبائی میں ہوگی، جس کے نتیجے 10سے 8میں صرف
میں ماحولیاتی اثرات کم ہوں گے۔

پاور الئن کے کام کی تفصیل11kVمجوزه : 2.3
بیراج پر بجلی کی فراہمی کو بڑھانے کے لیے قریب ترین گرڈ اسٹیشن سے سکھر بیراج 

کی دو پاور الئنیں بچھائی جائیں گی۔ پاور الئن کی KV11میں موجوده ٹرانسفارمرز تک
قابل اریاختمیں سے دو دیکھیں)، جن 2.11تعمیر کے لیے چار ممکنہ اختیارات ہیں (شکل 
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سیپکو گرڈ اسٹیشن سے بیراج کے دائیں کنارے 132(i)عمل پائے جاتے ہیں۔ وه ہیں 
) ہجنہ شاه ایکسپریس فیڈر سے بیراج کے بائیں کنارے iiکلومیٹر لمبی الئن اور (1.5تک 
ور اکلومیٹر لمبی الئن۔ اس سرگرمی میں شامل مجوزه کام چھوٹے پیمانے پر ہیں0.9تک 

ان میں بنیادی طور پر کھمبوں/ٹاوروں کی تعمیر اور بجلی کی الئنوں کی تاریں شامل ہیں۔

پاور الئن کے اختیارات11kV: دائیں اور بائیں کنارے پر 2.11شکل 
11kV میں دیا گیا ہے۔ 2.1الئن کے لیے تمام دستیاب اختیارات کا تقابلی تجزیہ جدول

واضح رہے کہ بجلی کی الئنوں کا ڈیزائن عملدرآمد کے دوران ٹھیکیدار کی طرف سے مزید 
ترقی اور تطہیر سے مشروط ہے۔

پاور الئن کے متبادل11kV: 2.1جدول 
پیرامیٹر دائیں بینک کے اختیارات کنارے کے اختیاراتبائیں 

Aاختیار  Bاختیار Aاختیار  Bاختیار

دستیاب بجلی 
کے ذرائع 
(گرڈ اسٹیشن)

132kV سکھر
ٹاؤن شپ گرڈ 

اسٹیشن

کے وی 132
سیپکو 

(SEPCO) گرڈ
اسٹیشن

کے وی 132
روہڑی گرڈ 

اسٹیشن

روہڑی گرڈ 
11اسٹیشن سے 

kV حجنا شاه
ایکسپریس فیڈر 
(سکھر سینٹرل 
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جیل کو بجلی 
فراہم کرتا ہے)

مجوزه پاور 
الئن کی لمبائی 
(بیراج سے 
اوپر کے 
ذریعہ کا 

فاصلہ)

5 km 1.5 km 5.6 km 0.9 km

مجوزه پاور 
الئن کے ساتھ 
زمین کا 

استعمال

کلومیٹر 2پہال 
پرہجوم بستیوں 
سے گزرتا ہے 
اور پھر قومی 
شاہراه کو عبور 
کر کے دادو 
کینال کے بائیں 
کنارے میں جاتا 
ہے اور کنارے 
کے پیچھے 
بیراج تک جاتا 

ہے۔

یہ راستہ گرڈ 
اسٹیشن سے ایک 
سڑک (ملٹری 
روڈ) کو عبور 
کرتا ہے اور پھر 

NW نہر کے
دائیں پشتے پر 
سڑک کے ساتھ 

واقع ہے۔
صف بندی کے 
ساتھ کوئی بستیاں 
نہیں ہیں اور 

کی طرف حکومت 
سے انسداد 
تجاوزات مہم 

)AED نہیں (
چالئی گئی ہے۔

آبادی والے 
روہڑی شہر 
کے وسط سے 
گزرتی ہے۔ 
گرڈ سٹیشن کو 
اس کی پوری 
صالحیت کے 
ساتھ استعمال 
کیا جا رہا ہے 
اور موٹروے 
کے لیے حالیہ 
نئے کنکشن 

کے لیے۔

0.3ابتدائی 
کلومیٹر کا 
راستہ بندر روڈ 
کے ساتھ واقع 

ستہ پھر ہے۔ را
بائیں کنارے کی 
چار نہروں کو 
عبور کرتا ہے۔ 
نارا، کے ایف 
ایسٹ، روہڑی 
اور کے ایف 

ویسٹ کینال۔

ماحولیاتی اور 
سماجی پہلو

کچھ بالغ 
درخت، چھوٹے 
کاروبار، اور 
پولیس چیک 

یہ پوری زمین 
حکومت 

سندھ/محکمہ 
آبپاشی کی ملکیت 
ہے، اور سیدھ میں 

صف بندی 
روہڑی شہر 
سے گزرتی 

ہے۔

بجلی کی الئن 
بیراج سے زیاده 
دور نہیں 
گزرتی ہے، اس 
سے پہلے کہ یہ 
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پوسٹ متاثر 
ہوں گے۔

کوئی بستیاں نہیں 
ہیں اور حکومت 
کی طرف سے 
کوئی اینٹی 
انکروچمنٹ مہم 

)AED نہیں (
چالئی گئی ہے۔

ی طرف جیل ک
مڑتی ہے۔ صف 
بندی کے ساتھ 
کوئی بستیاں 
واقع نہیں ہیں 
اور حکومت کی 
طرف سے 
انسداد تجاوزات 

) AEDمہم (
نہیں چالئی گئی 

ہے
نتیجہ طویل طوالت 

اور ممکنہ 
اثرات کی وجہ 
سے مسترد کر 

دیا گیا۔

کم لمبائی اور 
سرکاری زمین 
سے گزرنے کی 
وجہ سے تجویز 

کرده۔

تکنیکی طور پر 
ممکن نہیں 
کیونکہ گرڈ 
اسٹیشن کے 
اندر مزید 
توسیع ممکن 

نہیں ہے۔

کم لمبائی اور 
محدود اثرات 
کی وجہ سے 
تجویز کرده۔ اس 
آپشن کا ایک 
اور فائده یہ ہے 
کہ یہ کم سے کم 
لوڈ شیڈنگ کے 
ساتھ ایک وقف 

شده الئن ہے۔
تفصیلمجوزه ہیڈ ریگولیٹر ورکس اور بیراج کے پاکٹ گیٹس کی : 2.4

بائیں جیب اور دائیں جیب کے گیٹس کے ساتھ ساتھ کینال ہیڈ ریگولیٹر گیٹس کو کیسز کے 
استعمال سے تبدیل کرنے کی تجویز ہے۔

کوفرڈیمز کو سخت فرش اور تیز بہاؤ کی رفتار کے ساتھ بائیں اور دائیں جیبوں کی محدود 
جگہوں پر عمل درآمد کے لیے غیر عملی سمجھا جاتا تھا۔

Caisson Gate کے ساتھ کام کرنا ممکنہ طور پر ایک وقت میں چار دروازوں تک محدود
ہو گا، گینٹری کرینوں کے دو جوڑے گیٹ کے اجزاء کو گیٹ سالٹ میں کم کرنے کے لیے 
استعمال کریں گے اور پھر چاروں دروازوں میں سے ہر ایک کے ساتھ بیک وقت دستیاب 

یں گے۔تین گینٹری کرینوں کے ساتھ کام کر
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ممکنہ اثرات اور تخفیف کے اقدامات_3
پروجیکٹ کے اصل دائره کار کے لیے اثرات کا خالصہ:3.1

میں دیا گیا ہے۔ ان ESAپروجیکٹ کے اصل دائره کار کے ممکنہ اثرات پر تفصیلی تجزیہ 
اثرات کا خالصہ ذیل میں دیا گیا ہے:

تعمیراتی مرحلے کے دوران ماحولیاتی اثرات:
آبی اور بینتھک رہائش گاه پر ڈریجنگ کا اثر• 
کا انتشارsedimentکھدائی کی سرگرمیوں سے • 
کی جگہ کا اثرکھدائی دریا میں • 
ڈریجرز اور متعلقہ برتنوں سے اخراج اور اخراج• 
ڈولفنز کی آواز اور رویے پر پانی کے اندر شور کی سطح کا اثر• 
تعمیراتی گاڑیوں سے ڈولفن کے ٹکرانے کا خطره•
کی سرگرمیوں کے اثراتکھدائی شده مواد بیراج میں •
دائیں کنارے کی نہروں میں کھدائی کی سرگرمیوں کے اثرات•
تعمیراتی عالقوں میں ڈولفن، کچھوؤں اور دیگر آبی حیوانات کے پھنسنے کا خطره• 
ی شده مواد کی جگہ کا اثرخشک دریا کے کناروں پر کھدائ
تبدیل شده مکینیکل اور برقی حصوں کو ضائع کرنا• 
تعمیراتی کاموں سے مٹی اور پانی کی آلودگی کا ممکنہ خطره•
تعمیرات اور ٹریفک سے ہوا اور شور کی آلودگی• 
ٹھوس فضلہ اور فضلہ کے اخراج سے آلودگی کا خطره
 سرگرمیوں کے اثراتقرض لینے اور کھدائی کی

تعمیر کے دوران سماجی اثرات:
زمین کا حصول اور دوباره آبادکاری• 
بیراج سے آبپاشی کے اخراج پر اثر•
بیراج پر ٹریفک پر اثر•
روزگار کی تخلیق•
بڑھتی ہوئی ٹریفک کی وجہ سے حفاظتی خطرات، خاص طور پر بچوں اور • 

بوڑھوں کے لیے
باہر کے عالقوں سے مزدوروں کی آمد کے اثرات•
 ،کمیونٹیز اور کارکنوں کے درمیان ممکنہ ثقافتی تنازعات اور صحت کے اثرات

بشمول خواتین کی رازداری اور رسائی
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کارکنوں کی صحت اور حفاظت کے خطرات• 
کاموں سے ممکنہ اثراتCofferdamمجوزه :3.2

بیراج کے موجوده نقشوں اور مجوزه کاموں تک محدود ہیں، اور مجوزه اضافی سرگرمیاں 
کسی اضافی زمین کے حصول کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا، مجوزه سرگرمیوں کے زیاده تر 

اثرات عارضی نوعیت کے ہیں اور تعمیراتی مدت تک محدود ہیں۔
pilesکوفرڈیم کی تعمیر سے منسلک منفی اثرات زیاده تر کوفرڈیم کی تعمیر کے لیے 

لگانے اور کھدائی کی سرگرمیوں سے متعلق ہیں۔ انڈس ڈولفن ریزرو بیراج کے فوراً اوپر 
کی طرف واقع ہے جو کوفرڈیم کے تعمیراتی کاموں کے اثرات سے سب سے زیاده حساس 

رسیپٹر ہے۔
مجوزه اضافی کاموں کے زیاده تر متوقع ماحولیاتی اور سماجی اثرات اور خطرات ان اثرات 

میں ESAخطرات سے ملتے جلتے ہیں جن پر اوپر سیکشن میں بحث کی گئی ہے اور اور
تفصیل کے ساتھ احاطہ کیا گیا ہے۔ مجوزه کوفرڈیم کے کاموں سے مخصوص اضافی اثرات 
کا اندازه ضمیمہ میں کیا گیا ہے اور مندرجہ ذیل حصوں میں ان پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ 

یہ اثرات ہیں:
کا انتشارsedimentتعمیراتی کاموں سے کوفرڈم کے•
بجروں اور اس سے وابستہ جہازوں سے اخراج •
•pile لگانے سے ڈولفن پر اثر (ڈولفنز کی آواز اور رویے پر پانی کے اندر شور

کی سطح) اور دیگر تعمیراتی سرگرمیاں
تعمیراتی گاڑیوں سے ڈولفن کے ٹکرانے کا خطره•
کی کھدائی کی وجہ سے دریا sedimentکوفرڈیم کی تعمیر میں استعمال کے لیے •

کی شکل پر اثر
ھجوم  پر اثرات-ںیسائٹس ل•
بدلے گیٹس کو ٹھکانے لگانا•
کوفرڈیم کی تعمیر اور پانی پر کام کرنے کے دوران کارکنوں کی صحت اور حفاظت •

کے خطرات
کوفرڈیم تک رسائی•

کے مطابق، اس وقت اسکواٹر تین بیلوں پر زمین کے کچھ حصوں ESAمیں اصل 2017
کو کاشت کاری کے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے (سال کے مخصوص اوقات میں 
جب زمین نکلتی ہے)۔ اس وقت، بائیں اور بیرونی بیلہ پر کوئی رہائشی ڈھانچہ نہیں تھا، 

کے کٹاؤ یا دریا کے ذریعہ مزید گاد جمع اسکواٹرز رہائش پذیر تھے۔ دریا5درمیانی بیلہ پر 
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سوشل مینجمنٹ فریم ورک SBIPہونے کی وجہ سے بیلوں کی حد ہر سال مختلف ہوتی ہے۔ 
ڈیزائن میں تین بیلوں کو ہٹانا شامل تھا اس AFایڈیشنل فنانسنگ) کے مطابق، اصل 2017(

ھا۔مرحلے میں گرا دیا گیا تتیار کیا گیا۔ ہٹانے کو ڈیزائن کے اگلے RAPطرح، ایک ابتدائی 
موجوده کوفرڈم تصور کی تجویز میں بائیں بیلہ کو بطور قرض لینے کے عالقے اور شیٹ 
پائل اسٹوریج ایریا کا استعمال شامل ہے۔ اس طرح سماجی اثرات ہو سکتے ہیں اگر اسکواٹر 

اپنا اور وهکام کے وقت زمین کا استعمال کر رہے ہوں۔ جب ٹھیکیدار کا تقرر کیا جاتا ہے
طریقہ کار تیار کر لیتے ہیں، بیلوں کا سروے کیا جانا چاہیے۔ اگر کسی بھی آبادکاری کی 

کے مطابق RPFتیار کیا جائے گا اور اپ ڈیٹ شده RAPضرورت ہو تو، ایک مختصر 
الگو کیا جائے گا۔

ر اثسکھر بیراج کے معمول کے آپریشنل مراحل کے دوران مجوزه کاموں کا کوئی منفی 
سالوں سے کام کر رہا ہے، اور بحالی کے مجوزه کام بیراج 85نہیں پڑے گا۔ بیراج تقریباً 

کے موجوده آپریشنل نظام کو تبدیل نہیں کریں گے اور اس وجہ سے کوئی اضافی اثرات پیدا 
نہیں ہوں گے۔

کا پھیالؤتیرکوفرڈم کی تعمیراتی سرگرمیوں سے : 3.2.1
کی pilesملی میٹر قطر تک ڈرلنگ)، 900لگانا (pileکوفرڈیم کی تعمیر کے لیے 

 ً کلوگرام) ایکشن 1,100تنصیب، اور بڑے بڑے ریت کے تھیلوں (ہر ایک کا وزن تقریبا
چالنے کی pileمیں عارضی اضافہ کا سبب بن سکتا ہے۔ تیریھئیبھتایریا میں معطل 

) ارتکاز پیدا کر TSS(تیرکی کل معطل شده 10.0mg/lسے 5.0سرگرمیاں عام طور پر 
میٹر) کے اندر پس منظر کی 91فٹ (300کو چالئے جانے کے تقریباً pileسکتی ہیں جو 

سے جڑی pileکو نکالنے کے لیے کلیم شیل کا استعمال pilesسطح سے اوپر ہے۔ 
کے کالم کے ذریعے عمودی طور پر منتقل کرنے کی اجازت دیتا ہے جب تک کو پانی تیر

کہ کشش ثقل کی قوتیں اسے اپنے وزن کے نیچے گرنے کا سبب نہ بنیں۔ توقع کی جاتی ہے 
تیرکا پلم۔ معلق تیرکہ چند گھنٹوں کے اندر پانی کے کالم سے باہر نکلنے والے چھوٹے 

اور گندگی کی سطح میں اضافہ، بعض حاالت میں، پانی کے کالم میں روشنی کے داخلے کو 
کم کرکے اور جسمانی خلل کے ذریعہ جانوروں اور پودوں پر منفی اثرات مرتب کرسکتا 

میں اضافہ فلٹر پالنے والے جانداروں کو متاثر کر سکتا ہے۔تیرہے۔ معلق 
) مچھلیوں 10.0mg/Lسے 5.0کی سطح (TSSے متوقع چالنے یا ہٹانے کے لیpileتاہم، 

390.0) اور بینتھک کمیونٹیز (1,000.0mg/lکو نقصان پہنچانے والے (عام طور پر 
mg/lسے کم ہے۔ (
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کا زیاده ارتکاز دریا کے بائیوٹا کو متاثر کرے گا، بشمول وه تیرلمبے عرصے تک 
بنتی ہیں۔مچھلیاں جو انڈس ڈولفن کے لیے دعا کی بنیاد 

تخفیف
کے پھیالؤ کو کم کرنے کے لیے تخفیف کے اقدامات کے دباؤ تیرکوفرڈیم کی تعمیر سے 

یہ ہیں:
لگانے کی pileدریا کے نچلے حصے کے نیچے ابتدائی چند میٹر کے لیے •

تیرسرگرمیاں کم از کم ہائیڈرولک پریشر کے ساتھ کی جائیں گی تاکہ نیچے کی 
کم سے کم کیا جا سکے۔میں خلل کوکے دباؤ 

دریا کے نچلے حصے میں ریت کے تھیلوں کو احتیاط سے رکھا جائے گا (اونچائی •
میں خلل کو کم کیا جاسکے۔کے دباؤ تیرسے نہیں پھینکا جائے گا) تاکہ نیچے کی 

ڈولفن کے تحفظ کے جاری اقدامات اور اضافی مجوزه تخفیف کے اقدامات (سیکشن •
دیکھیں)3.2.3

مندرجہ باال تخفیف کے اقدامات کے ساتھ، کوفرڈم کی تعمیراتی سرگرمیوں سے 
کے پھیالؤ کے بقایا اثرات کو کم سے کم سمجھا گیا ہے۔کے دباؤ تیر

سے اخراج بارجز اور اس سے منسلک جہازوں :3.2.2
ٹھوس اور مائع فضلہ بارج اور متعلقہ برتنوں سے پیدا کیا جائے گا۔ ٹھوس فضلہ بنیادی طور 
پر برتن کے باورچی خانے سے نکلے گا، اور مائع فضلہ بنیادی طور پر بلج پانی ہے۔ ٹھوس 
فضلہ اور بلج پانی کو جمع کیا جانا چاہئے اور مناسب عالج کے بعد مناسب طریقے سے 

کرنا چاہئے۔ ایندھن کے حادثاتی طور پر پھیلنے، مضر صحت مواد اور بلج پانی کے ضائع
ذریعے ان سرگرمیوں سے آبی آلودگی کا خطره ہے۔ آلودگی کے اس طرح کے واقعات ڈولفن 

اور مچھلیوں کی رہائش گاه کو سنجیدگی سے متاثر کریں گے۔
تخفیف

انتہائی احتیاط کرے گا اور ان ٹھیکیدار اس طرح کے خطرات کو روکنے کے لیے • 
خطرات سے نمٹنے کے لیے ہنگامی تیاری کا منصوبہ تیار کرے گا اور اس پر عمل 
درآمد کرے گا۔ ٹھیکیدار بوم (تیل کی باڑ)، جاذب اور سکیمرز کو سائٹ پر دستیاب 
کرے گا اور پانی کی سطح سے گرے ہوئے تیل کو بازیافت کرنے کے لیے تربیت 

بنائے گا۔یافتہ اہلکار 
ٹھیکیدار بجروں اور کشتیوں کو مناسب دیکھ بھال کے ساتھ ایندھن بھرے گا تاکہ • 

گہون جیبہرنے واللیدباره تکسی بھی طرح کے اخراج سے بچا جا سکے۔ بارجز پر 
پر سپل کٹس اور دیگر جاذب مواد دستیاب کریں۔
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رے سے جمع کٹھیکیدار بجروں اور کشتیوں سے بلج کے پانی کو مناسب طریقے
گا، ٹریٹ کرے گا اور ٹھکانے لگائے گا۔

مندرجہ باال تخفیف کے اقدامات کے ساتھ، بارجز اور اس سے منسلک جہازوں کے استعمال 
سے اخراج اور اخراج کے بقایا اثرات کو کم سے کم سمجھا گیا ہے۔

پائلنگ اور دیگر تعمیراتی سرگرمیوں سے ڈولفن پر اثرات: 3.2.3
کلومیٹر کا حصہ، انڈس 170دو آبپاشی بیراجوں گڈو اور سکھر کے درمیان دریائے سندھ کا 

ڈولفن کے لیے ایک قومی محفوظ عالقہ کے طور پر نامزد کیا گیا ہے اور اسے انڈس ڈولفن 
ہیکٹر ہے اور اس 125,000گیم ریزرو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ریزرو کا کل رقبہ 

میں بین 2000کلومیٹر بفر زون ہے۔ اس انڈس ڈولفن ریزرو کو 3ں پر کا سیالبی میدانو
2019بھی قرار دیا گیا تھا۔ (RAMSAR wetland)االقوامی اہمیت کی رامسر ویٹ لینڈ 

ڈولفنز 1,419میں سندھ کے محکمہ جنگلی حیات کے حالیہ تخمینے کے مطابق، ریزرو میں 
ڈالفن ریکارڈ کی گئی تھیں جو 150ے صرف میں اس ریزرو س1975کی آبادی ہے۔ جبکہ 

کہ اب تک کی گئی تحفظ کی کوششوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ گڈو بیراج سے سکھر بیراج 
سے زائد بڑے اسکول موجود ہیں۔ نوٹ کرنے 18کے درمیان مختلف مقامات پر ڈولفن کے 

ہیں۔ گڈو بیراج ڈالفن 1960کی رپورٹ کے مطابق دریائے سندھ میں تقریباً WFFکے لیے، 
کی بحالی کے کاموں کے دوران اب تک ڈولفن سے کوئی ہالکت یا تصادم ریکارڈ نہیں کیا 

گیا ہے۔
کے جائزے کی بنیاد پر، انڈس میں ڈولفن کی آبادی فی الحال بیراجوں کے ذریعہ ESAاصل 

رہائش گاه کے ٹکڑے ہونے، سکھر کے آبپاشی کے راستوں میں پھنس جانے، سردیوں میں 
، شکار کے اڈوں کی کمی کے خطرے میں ہے۔ , تیرکی چیبدریا میں کم بہاؤ، دریا کے 

زرعی واپسی کے بہاؤ اور میونسپل فضلہ سے آلودگی، ماہی گیری کے آالت میں الجھنا اور 
اس کے تیل کا غیر قانونی شکار۔ ڈولفن کنزرویشن اینڈ منیجمنٹ پالن کے مطابق کارروائیوں 

فظ کو درپیش موجوده خطرات کا ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے جو ڈولفن اور ان کے تح
کے تحت کیے گئے مجموعی اثرات کی SBIPسے نمٹنے کے لیے پیرنٹ پروجیکٹ، 

) ہر سال تیز بہاؤ اور iتشخیص کے نتیجے میں تجویز کیا گیا تھا۔ ان اقدامات میں شامل ہیں 
کم بہاؤ کے موسم دونوں کا احاطہ کرنے والے دو سالوں کے لئے آبادی کی صورتحال کے 

) خطرے کی تشخیص کے سروے اور تخفیف کا منصوبہ تیار iiرے میں تفصیلی سروے، (با
) دریا کے پھیالؤ میں ماہی گیری کے زون کی سفارش کرنا جو افزائش میں مدد iiiکرنا، (

) ڈولفن کی تحقیق، تحفظ اور انتظام پر الئن سرکاری ایجنسیوں ivفراہم کرتے ہیں۔ آبادی، (
) پائیدار ماہی گیری کے انتظام کے منصوبے vستعداد کار میں اضافہ، (اور یونیورسٹیوں کی ا
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) محکمہ vii) ڈولفن کے تحفظ اور انتظام میں مقامی کمیونٹیز کو شامل کرنا، (viکی ترقی، (
جنگلی حیات کی معاونت نہروں میں پھنسے ڈولفن کو بچانے کے لیے ریسکیو یونٹس قائم 

) کراچی میں ایک بین االقوامی ورکشاپ ixپروگرام، اور () تعلیم اور آگاہی کےviiiکرنا، (
کا انعقاد کرنا تاکہ ڈولفن کے تحفظ اور انتظام کے اختیارات کو سیکھا جا سکے۔

) تعمیرات سے iمجوزه تعمیراتی سرگرمیاں ڈولفنز پر دو طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہیں، (
معیار کو متاثر کر سکتا ہے (پانی کےپانی کی آلودگی کا خطره ڈولفن کے رہائش گاه کے 

) iiمعیار پر ممکنہ اثرات اور خطرات کا اوپر کے حصے میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے) اور (
سے پیدا ہونے والی وائبریشن کا ڈولفنز کی آواز اور رویے pilesپانی کے اندر شور اور 

) یہ ان کے ماحول کے iکرتی ہے: (پر اہم اثر پڑ سکتا ہے۔ ڈولفنز کے لیے، آواز تین اہم کام 
) اسے مواصالت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور iiبارے میں معلومات فراہم کرتی ہے، (

)iii یہ شکار کی دور دراز سے پتہ لگانے کے قابل بناتا ہے۔ ڈولفن کی طرف سے پیدا (
نز کی ہیں۔ ڈولفہونے والی آوازیں اکثر انسانی کان تک سنائی دینے والی حد سے باہر ہوتی

پر 1m(228-218پر ڈی بی) اور کلکس کے لیے 1m(173-125آوازیں سیٹیوں کے لیے 
اور اس سے منسلک pileڈی بی) کی حد میں ہوں گی۔ پانی کے اندر شور کی سطح جو 

برتنوں سے پیدا ہوتی ہے ڈولفن کی آواز اور طرز عمل کو متاثر کر سکتی ہے۔
تخفیف

Piles کی سطح کو کم کرنے اور ڈولفن پر اثرات کو کم کرنے کے لیے تخفیف سے شور
کے اقدامات میں شامل ہیں:

کی سرگرمیوں میں وائبریٹری ہتھوڑے یا ہائیڈرولک ہتھوڑے استعمال Pilesٹھیکیدار • 
کرے گا جو کم شور پیدا کرتے ہیں (سنگل ایکٹنگ ڈیزل اسٹروک اپ ہیمر)۔ ہتھوڑے 

کے اوپر لکڑی کے کشن یا برلیپ pilesکے اثر سے شور کو مزید کم کرنے کے لیے 
نگ گر آالت کے ساتھ ساؤنڈ شیلڈبیگ استعمال کیے جائیں گے۔ ٹھیکیدار ہتھوڑے اور دی

کا بھی استعمال کرے گا۔
Pile میٹر کے رداس کے اخراج 500منٹ تک تقریباً 30لگانے کے آغاز سے کم از کم

والے زون کی نگرانی کرنا۔ اگر ڈولفنز کو خارج کرنے والے عالقے میں دیکھا جاتا ہے، 
ے گی جب تک کہ وه عالقے سے لگانے کے کام میں اس وقت تک تاخیر ہو جائpileتو 

باہر نہ نکل جائیں۔ اگر ڈریجنگ شروع ہونے کے بعد ڈولفنز خارج ہونے والے عالقے 
لگانے کا کام بند ہو جائے گا۔pileمیں داخل ہو جائیں، تو ان کے نکلنے تک 

 اس بات کو یقینی بنائیں کہ خارج ہونے والے عالقوں میں ماہی گیری شروع نہیں کی گئی
(یہ بات نوٹ کرتے ہوئے کہ وسیع عالقے میں ڈولفن کی آگاہی اور تحفظ کے اقدامات ہے 
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جاری ہیں، اور ماہی گیروں کے لیے متبادل ذریعہ معاش کے مواقع کی حوصلہ افزائی 
کی جا سکتی ہے، جیسے کہ دیگر صنعتوں کو جالوں کی پیداوار اور فروخت)

Pile لگانے کا کام ایک 'سافٹ اسٹارٹ' کو اپنائے گا۔ کم توانائی کا استعمال کرتے ہوئے
لگانے کی کارروائیوں کا pileڈولفنز کو عالقہ چھوڑنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے 

شروع ہونے سے پہلے ڈولفنز اور دیگر سیٹاسین کو خوفزده کرنے کے pileآغاز کرنا، 
ستہ آہستہ بڑھانا،لیے آواز کی سطح کو آہ

 ٹھیکیدار مینوفیکچرر کی ہدایات کے مطابق پانی سے چلنے والے تمام پالنٹ کی باقاعدگی
سے خدمت کرے گا اور آپریشن سے پہلے روزانہ معائنہ کیا جائے گا۔

،ٹھیکیدار کام کی جگہوں سے ڈولفن کی حوصلہ شکنی کے لیے پنگر استعمال کرے گا
 تخفیف کے اقدامات کو نافذ کرنے اور ڈالفن پر اثرات کی نگرانی ٹھیکیدار مندرجہ باال

کے لیے ایک قابل ماہر ماحولیات کی خدمات حاصل کرے گا۔ ماہر ماحولیات کی مدد کے 
لیے امدادی عملے بشمول غوطہ خوروں کا بھی ٹھیکیدار کے ذریعے انتظام کیا جائے گا۔

pileجنگلی حیات اور ماہی پروری کے لگانے کی سرگرمیوں کا شیڈول ضلعی محکمہ
محکمے کے ساتھ شیئر کریں، جو نگرانی کی سرگرمیوں میں حصہ لینے میں دلچسپی 

رکھتے ہیں۔
مندرجہ باال تخفیف کے اقدامات کے ساتھ، ڈولفن پر پانی کے اندر شور کی آلودگی کے بقایا 

اثرات کو کم سے کم سمجھا گیا ہے۔
کشتیوں سے ڈولفن کے ٹکرانے کا خطرهاور جہازوںبحری: 3.2.4
piles لیے ، ریت کے تھیلوں اور کارکنوں کی نقل و حمل کےbarges اور متعلقہ موٹر

بوٹ ٹریفک کی نقل و حرکت سے ڈولفن سے ٹکرانے کا خطره ہو سکتا ہے۔ یہ خطرات 
صرف بیراج کے اوپر کی طرف ہوں گے کیونکہ کوئی ڈولفن بیراج کے نیچے کی طرف 

واقع نہیں ہے۔

تخفیف
تصادم کے خطرے سے بچنے کے لیے درج ذیل تخفیف کے اقدامات کیے جائیں گے۔

 بیراج کے اپ اسٹریم پر کشتیوں کی نقل و حرکت صرف کوفرڈیم سائٹس اور دیگر
دھارے میں تعمیراتی مقامات تک محدود ہوگی۔
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 شمالی امریکہ میں چلنے والے بہترین بین االقوامی طریقوں کے مطابق موٹر بوٹ
کلومیٹر فی گھنٹہ کے اندر محدود کریں۔15کی رفتار 

 تعمیراتی عالقوں سے ڈولفن کی حوصلہ شکنی کے لیے پنگرز کا استعمال کیا جائے
ے گی۔ جائگا۔ کشتیوں پر پنگرز لگائے جائیں گے۔ ایک اخراج زون کی وضاحت کی 

واضح رہے کہ گڈو کے کاموں کے دوران ڈولفن کو ایکسکلوزن زون میں ریکارڈ 
کیا گیا ہے یہاں تک کہ پنگرز بھی موجود ہیں۔ وه عالقے جہاں ڈولفن کثرت سے 
دیکھے گئے ہیں ان کی نقشہ سازی کی جانی چاہیے اور ان کی قریب سے نگرانی 

کی جانی چاہیے۔
ESAالی اور جدید کاری کے لیے ڈولفن ریسکیو یونٹ کی تجویز میں سکھر بیراج کی بح

دی گئی ہے۔ اگر ڈولفن پروجیکٹ کی مشینری یا آالت میں پھنس جاتی ہے تو ڈولفن ریسکیو 
یونٹ کو فوری طور پر مطلع کیا جائے گا تاکہ پھنسے ہوئے ڈولفن کو بچانے کے لیے 

ینی بنایا سہولیات کی دستیابی کو یقمناسب اقدامات کیے جائیں۔ کنٹریکٹر کو ڈولفن ریسکیو
جائے گا۔

مندرجہ باال تخفیف کے اقدامات کے ساتھ، ڈولفن کے تصادم کے خطرے کے ساتھ بقایا اثرات 
کو کم سے کم سمجھا گیا ہے۔

کی کھدائی سے اثراتتیردریا کے کنارے : 3.2.5
ملین کیوبک فٹ 8.54کی تعمیر کے لیے Earthen cofferdam)(مٹی کے کوفرڈیموں

کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مواد کھدائی کے کے تیرملین مکعب میٹر) دریا کی 1.03(یا 
ذریعے خشک دریا کے کنارے والے عالقوں سے حاصل کیا جائے گا۔ بیراج کے نیچے اور 
بیرونی کنارے بیلہ کے قریب دریا کے خشک کنارے مواد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال 

یک کریں۔ چونکہدیکھیں) اور ان مواد کو ریت کے تھیلوں میں پ2.10کیے جائیں گے (شکل 
کو ہٹانے کے لیے کی جائے گی، اس لیے کھدائی کی سرگرمیوں سے تیرکھدائی خشک 

کے ذخائر کی کھدائی سے دریا کی شکلیات اور کٹاؤ/ تیرپیدا ہونے کا خطره کم ہے۔ تیر
بڑھنے کے قدرتی چکر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تیز بہاؤ کے موسم کے دوران دریا بہت 

ملین کیوبک میٹر 1.03) لے جاتا ہے، تیرملین ٹن سے زیاده 200کا بوجھ (تیرزیاده 
کے ارتکاز اور بہأو دریا کی شکلتیرکو ہٹانے سے تیرملین ٹن کے برابر) 1.44(تقریباً 

پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ مزید یہ کہ گاد کے ان ذخائر کو دریا کے ذریعے ساالنہ 
وجہ سے قرضے کے مواد سے وابستہ کوئی منفی اثرات نہیں ہوں بھر دیا جاتا ہے، اور اس 

گے۔
تخفیف
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 کو ہٹانے کے لیے۔ یہ تیرکھدائی خشک ندیوں میں کی جائے گی اور صرف خشک
سرگرمیاں بنیادی طور پر کم بہاؤ کے موسم میں کی جائیں گی۔

 کا پانی خارج ہوتا ہے، تو اسے کھدائی تیراگر کھدائی کی سرگرمیوں سے کوئی
کے جال لگا کر رکھا جائے گا تاکہ دریا تیرکے عالقوں کے ارد گرد گاد کی باڑ، 
میں گاد کی منتقلی کو روکا جا سکے۔

 سال کی مدت میں تعمیر کیے جائیں گے، اور اس لیے ٹھیکیدار ہر سال 3کوفرڈیمز
عمال کرے گا۔ مزید ریت کے تھیلوں سے بھرے ریت کے تھیلوں کو دوباره استتیر

کی کھدائی کی جائے گی۔تیرکی ضرورت پڑنے پر صرف اضافی مقدار میں 
 تعمیراتی معاہدوں کے بعد "موقع تالش" کے طریقہ کار پر عمل کیا جائے گا۔ مندرجہ

باال تخفیف کے اقدامات کے ساتھ، کھدائی کی سرگرمیوں کے بقایا اثرات کو کم سے 
ا ہے۔کم سمجھا گی

اور جزیرے) پر اثراتshoals)belas-سائٹس ادھار لیں:3.2.6
اپ اسٹریم کوفرڈیم کے لیے، مواد بائیں کنارے بیلہ سے ادھار لیا جائے گا اور اسے 

barges کے ذریعے، ریت کے تھیلوں میں بھرنے کے بعد یا براه راست بارجس کے
ذریعے کوفر ڈیم کی جگہ پر منتقل کیا جائے گا۔ ادھار کے مواد کی ایک چھوٹی سی رقم 
درمیانی جزیرے کے قریب حاصل کی جائے گی۔ یہ تمام نقل و حمل بائیں بند دیوار کے اندر 

وفرڈیم کے لیے، مواد کو بہاوے گاد کے ذخائر سے والے عالقوں میں ہوگی۔ ڈاون سٹریم ک
کے ذریعے کوفر ڈیم کی جگہ پر منتقل کیا bargesادھار لیا جائے گا، اور اسی طرح 

جائے گا۔ یہ تمام نقل و حمل دائیں طرف کے پشتے کے نیچے والے عالقوں میں ہو گی۔ 
ں قرض لینے کی سرگرمیوکے مطابق، جب حتمی طریقہ کار تیار ہو جائے گا تو 3.2سیکشن 

) کمیونٹی کے استعمال کے لیے۔ 2.10کے لیے مجوزه عالقوں کا سروے کیا جائے گا (شکل 
اگر کسی بھی آبادکاری کی ضرورت ہو تو، ان عالقوں میں کام شروع کرنے سے پہلے ایک 

کے مطابق الگو کیا جائے گا۔RPFتیار کیا جائے گا اور اپ ڈیٹ شده RAPمختصر 
جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، مجوزه ادھار کی سرگرمیاں دریا کی آبی ماحولیات کو متاثر نہیں 

کو ہٹانے کے لیے کی جائے گی، اور کھدائی کی تیرکریں گی کیونکہ کھدائی خشک 
پیدا ہونے کا خطره کم ہے۔تیرسرگرمیوں سے 

کو ٹھکانے لگانادروازوںتبدیل شده :3.2.7
کی ایک بڑی مقدار پیدا کےسامانکی تبدیلی کی وجہ سے اسکریپ دروازوںںیمنصوبےم

کرے گا۔ سندھ کے محکمہ آبپاشی کے پاس اس کے بیراج کی بحالی کے کاموں سے پیدا 
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ہونے والے اسکریپ مواد کی نیالمی اور فروخت کے لیے ایک معیاری آپریٹنگ طریقہ کار 
المی کے ذریعے الہور اور کراچی کی سٹیل موجود ہے۔ تمام اسکریپ میٹریل کو کھلی نی

انڈسٹریز کو فروخت کیا جائے گا۔ اسی طرح ربڑ کا سامان نیالمی کے ذریعے ربڑ کی 
صنعتوں کو فروخت کیا جائے گا۔ ریت کے تھیلوں کو دریائے سندھ یا اس کی نہروں میں 

ڈمپ کیا ے مطابقٹھکانے نہیں لگایا جائے گا اور ٹھیکیدار کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پالن ک
جائے گا۔ ان میں سے کسی بھی فضلہ کو سائٹ پر ٹھکانے نہیں لگایا جائے گا۔

کارکنوں کی صحت اور حفاظت: 3.2.8
کوفرڈیم کی تعمیر یا کوفرڈیم کے اندر کام کرنے سے وابستہ پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت 
کے خطرات میں بھاری سامان کے استعمال سے جسمانی خطرات کا سامنا کرنا شامل ہے، 

کا خراب ہونا اور pilesبشمول کرین؛ اونچائی پر کام کرنا، پانی پر کام کرنا، شیٹ کے 
اور برقی آالت؛ سفر اور زوال کے خطرات؛ شور اور کمپن کی نمائش؛ گرنا، محدود جگہیں،

گرنے والی اشیاء؛ خطرناک مواد کی نمائش؛ اور آالت اور مشینری کے استعمال سے برقی 
خطرات کی نمائش۔

اس کے عالوه، اگر کوفرڈیم کی خالف ورزی ہوتی ہے تو یہ متعدد کارکنوں کی جان کے 
ا۔ یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ کوفرڈیم پانی سے بھری ہوئی جگہ کو ضیاع کا ایک اہم خطره ہوگ

تنہائی کا ایک نقطہ فراہم کرتا ہے۔ پانی سے بھری جگہ میں کام کرنا بہت زیاده خطره ہے 
اور ناکامی اور اسی طرح جانی نقصان کے امکانات کو کم کرنے کے لیے مناسب تخفیف 

معیارات کو پورا یمہارتڈیزائن کلیدی کے اقدامات کی ضرورت ہے۔ ٹھیکیدار کا کوفرڈم
تفصیالت میں دیے جائیں گے۔ یمہارتکرنے کی بنیاد پر تیار کیا جائے گا جو کام کے لیے 

ستمبر 30جون سے 1کوفرڈیم کو سیالب کے موسم کے دوران استعمال نہیں کیا جائے گا (
سطح کے خطرے کا تک سمجھا جاتا ہے) اور ٹھیکیدار کو اس مدت سے باہر سیالب کی 

انتظام کرنے کی ضرورت ہوگی۔
کوفرڈیم کی تعمیراتی سرگرمیاں اور مواد کا ذخیره بائیں بندر کی دیوار کے دریا کے کنارے 

فٹ اونچی 5ہوگا۔ کمیونٹی ہاؤسنگ اور عالقے بندر روڈ کے اس پار موجود ہیں، جو اس 
قے کے اندر صرف کنٹرول شده بند دیوار کے متوازی ہیں۔ بندر کی دیوار اور سڑک اس عال

رسائی کے ساتھ قریبی برادریوں کو مکمل طور پر الگ کرتی ہے۔ لہذا، کوفرڈیم کی 
سرگرمیوں کی وجہ سے کمیونٹی کی صحت اور حفاظت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

کرنے کا sheet pilesبند کی دیوار عام تعمیراتی شور کو بھی کم کر دے گی اور چونکہ 
ریا کے بیچ میں ہو گا اس لیے ان آس پاس کے عالقوں میں شور کا کم سے کم اثر پڑے کام د

گا۔
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Caisson Gate ،کا استعمال کرتے ہوئے گیٹ کی تبدیلی کے کاموں کے مقابلے میں
Cofferdamتعمیر کو محدود مدت میں مکمل کرنے کے لیے ایک بڑی ورک فورس کی

اور آالت کی ضرورت ہوگی۔ کوفرڈیم کے اندر خشک عالقوں میں گیٹ کی تبدیلی اور 
فاؤنڈیشن کے معائنہ/مرمت میں بھی نسبتاً بڑی ورک فورس شامل ہوگی۔

تخفیف
ے اقدامات کو الگو کیا جائے گا:مندرجہ ذیل تخفیف ک

) ٹھیکیدار پیشہ ورانہ صحت اور حفاظتOHS پالن تیار کرے گا، اس کی منظوری (
پالن میں ہر کام کی سرگرمیوں OHSحاصل کرے گا اور اس پر عمل درآمد کرے گا۔ 

OHSکے تحت تمام شناخت شده خطرات، اور تعمیر کے دوران سائٹ کے مخصوص 
یز کرده کنٹرول اور حفاظتی کے خطرے اور خطرات، اور ٹھیکیدار کی طرف سے تجو

اقدامات کے لیے عمومی رہنمائی ہونی چاہیے۔ منصوبے کا جائزه لیا جائے گا اور اگر 
تعمیراتی طریقہ کار میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو اسے اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔

OHSمیں ہر کام کی سرگرمیوں کے تحت تمام شناخت شده خطرات کے لیے پالن
) aہونی چاہیے اور انہیں تین مجرد عنوانات میں پیش کیا جانا چاہیے، (عمومی رہنمائی 

) متوقع سائٹ کے لیے bشناخت شده خطرے کے انتظام پر ٹھیکیدار کے معیارات، (
طرف سے کیٹھیکیدار ) cخطره اور تعمیر کے دوران خطرات، اور (OHSمخصوص 

تجویز کرده کنٹرول اور روک تھام کے اقدامات۔
OHSپالن کا جائزه کنسٹرکشن سپرویژن کنسلٹنٹ اور ورلڈ بینک کرے گا۔
 نئے کوفرڈم کی تعمیراتی جگہ پر جاب ہیزرڈ تجزیہ کریں تاکہ ممکنہ خطرات کی

نشاندہی کی جا سکے جو مجوزه کاموں یا کام کے حاالت سے پروجیکٹ کے کارکنوں 
نافذ کریں۔ کام کے خطرے کو پیدا ہو سکتے ہیں اور ضروری کنٹرول کے اقدامات کو 

کا تجزیہ ٹھیکیدار کے طریقہ کار کے بیانات کا حصہ ہونا چاہیے۔
 ٹھیکیدار کام کے لیے ایک پرمٹ سسٹم تیار کرے گا، جو جاب ہیزرڈ کے تجزیہ اور

زیر بحث سرگرمی کے لیے درکار عملے کے لیے قابلیت کے جائزے پر مبنی ہے۔ 
کی ضرورت ہو سکتی ہے (بشمول تربیت، کارکنوں کے لیے صالحیت کی تعمیر 

حفاظتی بریفنگ وغیره)۔ پرمٹ ٹو ورک سسٹم بہترین پریکٹس گائیڈنس پر عمل کرے 
گا۔

 کوفرڈیمز کو ڈیزائن کے مطابق بنایا جانا چاہیے اور ان میں رسائی، روشنی، وینٹیلیشن
اور ہنگامی طور پر مناسب طریقے سے باہر نکلنے کا انتظام ہونا چاہیے۔
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 کوفرڈیم کے حوالے سے ایک ہنگامی منصوبہ تیار کیا جائے گا۔ اس میں دریائے سندھ
کی نگرانی، ہنگامی مےیسمیں پانی کی سطح کی نگرانی، کوفرڈیم کے اندر 

رسائی/انخراج کا طریقہ کار، مواصالتی درخت وغیره شامل ہوں گے۔
 معائنہتعمیراتی نگران کنسلٹنٹس کے ذریعہ سائٹ کا باقاعده
تمام کارکنوں کو پانی کے قریب اور اوپر کام کرتے وقت الئف واسکٹ پہننی چاہیے۔
 پیشہ ورانہ صحت کی حفاظت پر کارکنوں کے لیے باقاعده تربیتی پروگرام (ماہانہ تربیت

بوائے، خطرے سے آگاہی، اور روزانہ ٹول باکس بات چیت)۔ الئف واسکٹ، رنگ 
کے استعمال پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی۔اور ایمرجنسی رسپانس پالن

 حادثوں کی تحقیقات اور رپورٹنگ بشمول حادثات اور قریب قریب گمشدگیوں کا مکمل
ریکارڈ برقرار رکھا جائے گا۔

 ایمرجنسی رسپانس پالن پر عمل درآمد کے لیے جگہ پر فائر فائٹنگ، ایمبولینس، طبی
اور ریسکیو سہولیات کی دستیابی

یداروں کے پاس ٹھیکOHS پالن کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے وقف اور اہل عملہ
ہوگا۔

 ،کام کی جگہوں پر بیداری پیدا کرنے والے مواد کا استعمال کیا جائے گا، بشمول پوسٹرز
اشارے، کتابچے اور دیگر۔

ں گی۔ یکام کی جگہوں اور کیمپوں میں ابتدائی طبی امداد کی سہولیات دستیاب کرائی جائ
ٹھیکیدار اہل فرسٹ ایڈر کو شامل کریں گے۔

 بجے تک چھ دن کے 5بجے سے شام 8ٹھیکیدار قومی لیبر قوانین کے مطابق، صبح
کام کے ہفتے کی بنیاد پر اپنے کاموں کو مکمل کرنے کا منصوبہ بنائے گا۔ اگر کوفرڈیم 

کرنے کی ضرورت ہوکی تعمیر میں اضافی کام کے اوقات، یا ہفتے کے آخر میں کام 
اور اس ضرورت کے لیے، ٹھیکیدار درخواستوں کی مکمل وجوہات بتاتے ہوئے، توسیع 
شده گھنٹے کام کرنے کی اجازت کے لیے انجینئر کو درخواست جمع کرائے گا۔ عمارت 

کے کاموں کے لیے ایسی درخواستوں کی منظوری نہیں دی جائے گی۔
اذ کے ساتھ، کارکنوں کی صحت اور حفاظت پر بقایا مندرجہ باال تخفیف کے اقدامات کے نف

اثرات کو کم سے کم سمجھا گیا ہے۔
کوفرڈیم تک رسائی: 3.2.9

مجوزه کوفر ڈیم سائٹس تک بیراج پر سڑک کے ذریعے اور سڑک کے پل (سیڑھیوں کا 
استعمال کرتے ہوئے) اور دریا کے ذریعے (بجوں کا استعمال کرتے ہوئے) تک رسائی 

کی جائے گی۔ روڈ برج سے معلق سیڑھیوں اور گیٹ ڈیک پر گینٹری کرینز سے حاصل 
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معلق سٹیل کیج کے ذریعے رسائی کے عالوه، ہلکی گاڑیوں کے لیے اضافی رسائی اور 
کوفرڈیم کے اندر الگ تھلگ کام والے عالقوں میں کم مقدار میں مواد کی نقل و حمل کے 

لیے بھی رسائی کی جائے گی۔
چونکہ کوفرڈیم دریا کے بیچ میں ہیں، اس لیے بارجز کا استعمال مواد، سازوسامان، کارکنوں 
اور ہلکی گاڑیوں کی نقل و حمل کے لیے بیراج کے نیچے کی طرف بائیں کنارے سے 
نیچے کی طرف کوفرڈیم تک کیا جائے گا۔ الگ تھلگ عالقے کے اندر تک رسائی مٹی کے 

ڈھلوان کے ساتھ %5سے %3یگ کے پشتے کے ذریعے کسی ایک طرف یا بلک سینڈ ب
sheetمٹی کے رسائی ریمپ کی تعمیر کے ذریعے کی جائے گی۔ یہ رسائی ریمپ  piles

سے ملحق ہوگا۔ صرف ہلکی گاڑیوں کو ہی اس ریمپ کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، 
لے ۔ اوپر واجو ریور سالئس فاؤنڈیشن سے نیچے کی طرف سے اوپر کی طرف گزرتی ہے

عالقوں تک یہ رسائی، اس عالقے کے اندر الگ تھلگ کسی بھی بیراج کے اسپین کے 
ذریعے یا تو موجوده گیٹ کو ہٹا دیا گیا ہے، یا نئے نصب شده گیٹ کو اوپر کیا گیا ہے۔

پاور الئن/الیکٹریکل ورکس کے ممکنہ اثرات:3.3
زمین کے حصول اور آباد کاری کی کوئی پاور الئن کے لیے مجوزه ترجیحی آپشن کے ساتھ 

توقع نہیں ہے۔ تاہم، ایک بار جب بجلی کی الئنوں کی درست سیدھ اور ٹاورز/کھمبوں کی 
کو اس بات کا اندازه لگانے کے لیے اپ ڈیٹ ESMPنشان دہی کا تعین ہو جاتا ہے، تو ایک 

کیا جائے گا کہ آیا سٹرنگ سرگرمی کی وجہ سے فصلوں یا درختوں کے نقصانات، روزی 
روٹی کے نقصان اور دیگر کی وجہ سے کوئی ماحولیاتی اور سماجی اثرات مرتب ہوں گے۔ 

ہوں کوئی اثراتاگر ٹاورز/کھمبوں کی حتمی سیدھ اور اسپاٹنگ کی بنیاد پر اس طرح کے
کے ذریعے ایک مختصر آبادکاری ایکشن (Consultants)اور کنسلٹنٹس PMOگے، تو 

) تیار کیا جائے گا جس کا بینک کے ذریعے جائزه لیا جائے گا اور اسے ARAPپالن (
کے ذریعے شروع ہونے سے پہلے الگو کیا جائے گا۔ پاور PMOصاف کیا جائے گا اور 

ے سول ورکس۔ تاہم، پاور الئن کے ڈیزائن اور تعمیراتی مرحلے کے ڈسٹری بیوشن الئن ک
دوران کچھ آپریشن کے مرحلے کے صحت اور حفاظت کے خطرات کو کم کیا جائے گا۔ 
پاور الئنوں کے لیے پاکستان اور عالمی سطح پر مشاہده کیے جانے والے عام حفاظتی 

ر الئن کے تفصیلی ڈیزائن کے طریقوں کو بھی پاور الئن کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ پاو
مرحلے کے دوران عوامی صحت اور حفاظت کے نقطہ نظر سے جن پہلوؤں پر غور کیا 

جانا ہے وه حسب ذیل ہیں:
Aسسٹم سیفٹی .
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a(وری : سسٹم کی حفاظت کے لیے یہ ضرٹاور کلیئرنس کے لیے سسٹم سیفٹی کنڈکٹر
بھی عنصر پر ڈیزائن میں غور کیا جائے۔ہے کہ بجلی کی فراہمی میں خلل ڈالنے والے کسی 

ٹاور ٹانگوں اور ٹرسس سے کنڈکٹر کی کلیئرنس بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے، ڈیزائن 
میٹر کی کلیئرنس کو اپنانا ہوگا۔ یہ نیشنل 6.4میں، سکھر کی تیز ہوا کے حاالت میں کم از کم 

ریات پر مبنی ہے۔ اس ) کی کم از کم ضروNESC)(ANSI C2الیکٹرک سیفٹی کوڈ (
-3کلیئرنس کے ساتھ، منفی موسمی حاالت میں زیاده سے زیاده اوور وولٹیج کی وجہ سے 

امکان ہے۔%99سگما مارجن کے سوئچنگ اضافے کو برداشت کرنے کا 
b (سسٹم کی ارتھنگ(Earthing): ہر ٹاور ارتھنگ سسٹم سے منسلک ہوتا ہے۔ یہ

سے کم سطح پر رکھنا ہے۔ اس مقصد کے لیے، 10Ohamsٹاور فوٹنگز کی مزاحمت کو 
) ارتھ الیکٹروڈز 02یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ تانبے سے ملبوس سٹیل کی سالخوں کے دو (

میٹر کی گہرائی تک دھنسا دیا جائے اور ایسی 3کو عمودی طور پر زمین میں کم از کم 
یا کوئی اور قابل عمل انجینئرنگجگہوں پر جہاں مطلوبہ مزاحمت حاصل نہ ہو سکے کیا گیا

حل اپنانے کی ضرورت ہے۔
c (:ٹاور جیومیٹری، کلیئرنس اور سسٹم کی موصلیت کو بجلی کی بجلی کی کارکردگی

اجازت کی شدت کے اندر محفوظ طریقے سے انجام دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس 
سطح پر غور کیا جانا Isokeraunicسلسلے میں، ٹاور فٹنگ مزاحمت اور عالقے کی 

کلومیٹر فی سال 100چاہیے۔ بجلی گرنے کی وجہ سے منظور شده سطح ایک ٹرپ آؤٹ/ 
ہے۔

Bپبلک سیفٹی .
a (10: عوامی تحفظ کے پیش نظر، ڈیزائن میں، اسے پبلک سیفٹی کے عمومی پہلو

ہے اپنانے کی ضرورتمیٹر چوڑے کوریڈور کو تمام رکاوٹوں سے پاک رکھنے کی پالیسی 
2.5میٹر کی اونچائی سے زیاده درخت لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس طرح، 2.5اور 

میٹر سے زیاده اونچائی والے موجوده درختوں کو الئنوں کے نیچے رہنے کی اجازت ہے۔ 
راہداری کے اندر کسی رہائشی یا دیگر عوامی عمارتوں کی اجازت نہیں ہے۔ ٹاورز کی 

اس صورت میں بڑھائی جا سکتی ہے جب پاور الئن ملٹری روڈ کراس کر رہی ہو۔اونچائی 
b (:سوئچنگ سرج کی وجہ سے اوور وولٹیج کی بنیاد پر کنڈکٹر ٹو گراؤنڈ کلیئرنس

6.0mکنڈکٹر کو گراؤنڈ کلیئرنس کا کام کرنا ضروری ہے۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے، 
کت کرنے والی اشیاء کے لیے محفوظ کلیئرنس کی اونچائی کے ساتھ الئن کے نیچے حر

-3فیصد امکان کے ساتھ 99.7فراہم کرنے کی ضرورت ہے، منفی ماحول کے حاالت میں 
سگما مارجن کے سوئچنگ اضافے کو برداشت کرنا۔ اسے زمینی سطح پر زیاده سے زیاده 
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ر قابل طور پوولٹیج گریڈینٹ اور کسی شخص میں زیاده سے زیاده کرنٹ کو بین االقوامی 
اجازت اقدار سے کم رکھنا چاہیے۔ اس طرح، گراؤنڈ کلیئرنس کے لیے کل کنڈکٹر کسی بھی 

میٹر سے کم نہیں ہو گا خاص طور پر جب پاور الئن ملٹری روڈ کراس کر 10.2طرح سے 
) کا ہے، جو فی NESCرہی ہو۔ قبول کرده مخصوص معیار نیشنل الیکٹریکل سیفٹی کوڈ (

ئے متحده میں الگو ہے۔الحال ریاستہا
خطرات کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن کے مرحلے میں تخفیف کے اقدامات اور مناسب 

) ٹاور کی غیر محفوظ تعمیر جس کے iتعمیراتی طریقہ کار وضع کیا جائے گا، بشمول (
نتیجے میں عالقے کے کارکنوں اور رہائشیوں کو چوٹیں پہنچ سکتی ہیں۔ ٹاور گرنے، کیبلز 

) تار کو ڈھیال کرنے سے کیبل iiiے کارکنان، دیگر وغیره کو زخمی کرنا، اور (گرنے س
زمین کو چھونے اور دیگر رکاوٹوں کا سبب بن سکتی ہے جو نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔

کلومیٹر پاور الئنوں کی تعمیر سے منسلک کارکنوں کی صحت اور حفاظت اور کمیونٹی 1.5
خطرات منصوبے کے دیگر تعمیراتی کاموں کی طرح ہیں، کی صحت اور حفاظت پر ممکنہ 

حاالنکہ ان کی وسعت محدود ہے۔ ٹھیکیدار کی طرف سے تعمیراتی کارکنوں کو مناسب ذاتی 
تحفظ کا سامان (پی پی ای) دیا جائے گا، اور پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت میں ضروری 

ی بیوشن ے لیے یا الئیو پاور ڈسٹرتربیت فراہم کی جائے گی۔ الئیو پاور الئنوں سے نمٹنے ک
الئنوں کو غیر فعال کرنے اور مناسب طریقے سے گراؤنڈ کرنے کے لیے صرف تربیت 
یافتہ کارکنوں کا استعمال کیا جائے گا، اس سے پہلے کہ الئنوں پر یا اس کے قریب کام کیا 
جائے۔ بجلی کی الئنوں کے لیے مخصوص کمیونٹی کی صحت اور حفاظت کے خطرات 
ہائی وولٹیج بجلی کے ساتھ براه راست رابطے سے یا ایسے اوزاروں، گاڑیوں، سیڑھیوں، 
یا ہائی وولٹیج بجلی کے ساتھ رابطے میں آنے والے دیگر آالت کے رابطے سے برقی جھٹکا 
لگنے کے نتیجے میں ہو سکتے ہیں۔ مقامی کمیونٹیز کو تعمیراتی عالقوں میں داخل ہونے 

سب رکاوٹوں اور نشانیوں کے ساتھ تعمیر کو محفوظ بنا کر ان سے روکنے کے لیے منا
خطرات کو کم کیا جائے گا۔

مجوزه ہیڈ ریگولیٹر ورکس کے ممکنہ اثرات3.4
طریقہ کار کے ذریعے کی جائے گی جیسا کہ casionکینال ہیڈ ریگولیٹر گیٹس کی تبدیلی 

میں زیر بحث ہے۔ بنیادی اضافی خطرات کارکنوں کی صحت اور حفاظت کے لیے 2باب 
ہیں، اور ان میں اونچائی پر کام کرنا، پانی پر کام کرنا، محدود جگہیں، گرنے والی اشیاء 

طرح وسیع پیمانے پر میں بیان کیا گیا ہے) کی3.2.8وغیره شامل ہیں۔ کوفرڈیم (سیکشن 
مشابہ سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر پانی سے بھری جگہ میں کارکنوں کی جان کے نقصان 

میں درج تخفیف کے اقدامات سمیت ان خطرات 3.2.8اور خالف ورزی کا خطره۔ سیکشن 
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) تیار کیا SSOWکو کم کرنے کے لیے ٹھیکیدار کے ذریعے کام کا ایک محفوظ نظام (
جائے گا۔

اضافی ممکنہ اثرات:3.5
3.5.1COVID-19 :

COVID-19 تعمیراتی کارکنوں اور عوام کے ارکان کے لیے صحت کا ایک اہم خطره ہے۔
تخفیف کا منصوبہ COVID-19کے حصے کے طور پر ایک CESMPٹھیکیدار اپنے 

تیار کرے گا۔ اس میں مقامی اور قومی تقاضوں، بہترین پریکٹس کے رہنما خطوط، ڈبلیو ایچ 
او اور ورلڈ بینک کے رہنما خطوط پر عمل کرنا چاہیے اور اس میں ایسے اقدامات شامل 

ہوں گے جیسے؛
انچ۔ اگر کیمپوں / کام کے عالقوں میں داخل ہونے والے لوگوں کے درجہ حرارت کی ج

درجہ حرارت غیر معمولی پایا جاتا ہے تو داخلہ روک دیا جاتا ہے اور انہیں ڈاکٹر سے 
مشوره کرنے کا مشوره دیا جاتا ہے اور غیر رہائشی اہلکاروں کو قرنطینہ میں واپس بھیج 

کی عالمات ظاہر کرنے والے COVIDدیا جاتا ہے۔ رہائشی عملہ اور کوئی بھی شخص جو 
دن کے 7دن یا 14ے ساتھ رابطے میں آتا ہے عالمات ختم ہونے کے بعد کسی دوسرے ک

لیے قرنطینہ میں رہتا ہے (جو بھی سب سے طویل ہو)۔
 ٹھیکیدار، نگرانی کا عملہ اور مزدورPPE (ماسک اور دستانے) پہنیں اور ہر کام

ھیں۔ ککی جگہ پر لوگوں کی کم از کم تعداد ان کے درمیان زیاده سے زیاده فاصلہ ر
 تمام عملے کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے کہ وه ہاتھ اور کام کرنے والی سطحوں

کو کثرت سے دھوئیں اور جراثیم کش کریں۔ پانی، ہینڈ سینیٹائزر وغیره کی متعلقہ 
سپالئی ٹھیکیدار فراہم کرے گا۔

آمنے سامنے مالقاتوں کو کم سے کم رکھا جائے، ہاتھ مالنا منع ہے۔
اور دفاتر کو باقاعدگی سے جراثیم سے پاک کیا جائے (دن میں کئی بار یا گاڑیوں

مختلف کیمپ انچارجز کی ہدایت کے مطابق)۔
COVID-19 ٹرانسمیشن کو کم سے کم کرنے کے لیے ڈرائیونگ کے رہنما خطوط

۔وغیره) تیار کیے جائیں گے (جیسے گاڑیوں میں مناسب جگہ، وینٹیلیشن 
ملے سے وائرس، اس کی روک تھام اور اس کی عالمات کے کنٹریکٹرز اپنے ع

بارے میں باقاعده ریفریشر پریزنٹیشنز کے ساتھ ٹول باکس میں گفتگو کریں گے۔
 یہ سفارش کی جاتی ہے کہ اضافی مزدوروں سےCOVID-19 کے خطرے کے

بارے میں مقامی کمیونٹیز سے مشاورت کی جائے، اور کیمپ کے مجوزه مقام جیسی 
چیزوں پر بحث کی جائے۔اہم 
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 قابل اطالق ضوابط اور رہنما خطوط کے وقتاً فوقتاً جائزے ٹھیکیدار کی طرف سے
مناسب طریقے سے اپ ڈیٹ کرده تخفیف کے اقدامات کے ساتھ کئے جائیں۔

3.5.2SEA/SH :
SEA/SH خطرات کو کم سمجھا جاتا ہے۔ خطرے کی تشخیص ملک اور قانونی سیاق و

سباق، صنفی اصولوں اور عقائد، اور جواب دینے کی قومی صالحیت پر مبنی ہے۔ اس کے 
عالوه، کئی پراجیکٹ مخصوص عوامل بشمول پراجیکٹ لوکیشن، انفراسٹرکچر کی قسم، 

ی پراجیکٹ کی نگرانی کے لیے رسائمشاورت کے لیے خواتین کی رسائی، غربت کی سطح،
SEA/SHاور دیگر کو خطرے کی سطح کا تعین کرنے کے لیے غور کیا گیا ہے۔ اگرچہ 

کو روکنے کے لیے فعال اقدامات کیے جائیں SEA/SHخطرات کو کم سمجھا جاتا ہے، 
گے۔ یہ تخفیف کے اقدامات درج ذیل ہیں:

مت کے معاہدوں میں تمام مالزمین اور تعمیراتی کارکنوں کے مالزSEA/SH رویے
کی ذمہ داریوں پر شقوں کی شمولیت جس کا مقصد کام کی جگہ اور تعمیراتی عالقوں 

کو روکنے اور روکنے کے لیے اقدامات کو مضبوط بنانا ہے۔SEA/SHمیں 
) ٹھیکیداروں اور ذیلی ٹھیکیداروں کے لیے کوڈ آف کنڈکٹCoCsکی تیاری؛ (
CoCs کا اردو میں ترجمہ کرنا اورCoC کو پھیالنا اور اس کی خالف ورزی کے

نتائج (انتباہات، جرمانے، برطرفی اور قانونی کارروائیاں) تمام مالزمین اور کارکنوں 
کو؛

PMO کنسلٹنٹس، کنٹریکٹر، سب کنٹریکٹر اور سروس پرووائیڈرز کے عملے کی ،
بارے میں آگاه کیا جا سکے، اور ان کی کےSHاور SEAآگاہی ٹریننگ تاکہ انہیں 

روک تھام کے لیے ان کی ذمہ داریاں۔
 ٹھیکیدار کے کام کے کیمپوں اور رہنے والے عالقوں میں عوامی جگہوں پر

CoCs کی پوسٹنگ، اور گاؤں کے معلوماتی مراکز اور ملحقہ/ پڑوسی برادریوں
کے عوامی مقامات پر اردو زبان میں؛

ر مشکوک حاالت اوSEA/SHکی عالمات کی وضاحت کے لیے آگاہی؛
SEA/SH کے کیسز کی رپورٹ کرنے کے لیےGRM کے استعمال کے بارے میں

کی عالمات کی SEAکے متاثرین کی مدد کریں، اگر SEAمعلومات فراہم کریں، 
کے بارے میں شکایت کرنے کے لیے ان سے SEAنشاندہی ہو جائے/کوئی شکار 

رابطہ کرے؛
ٹیز، خاص طور پر کمزور گروپوں بشمول خواتین، اور مرد اور خواتین کے کمیون

کی روک تھام پر پروجیکٹ SHاور SEAکے خطرات اور SHاور SEAبچوں کو 
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کے نفاذ میں شامل فریقین کے کردار اور ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے آگاہی، 
، اور متعلقہ SHکے واقعات کی رپورٹنگ کے عمل/ SEAپروجیکٹ سے متعلقہ 

احتسابی ڈھانچے؛
 صحت عامہ اور حفاظت کے خطرات سے متعلق ٹھیکیداروں کی ذمہ داریوں اور

کی روک تھام پر ان خطرات (جیسے SEA/SHصالحیت کو مضبوط بنائیں اور 
سیکورٹی ایجنسیاں، کیٹرنگ، ٹرانسپورٹ، یا کوئی دوسری خدمات) کی نگرانی کے 

صالحیت کو یقینی بنائیں اور ان کو مربوط کرکے بولیلیے ٹھیکیدار کی نگرانی کی 
کی دستاویزات میں اقدامات/شقات؛

SEA/SH سے بچاؤ کے لیے فعال اقدامات کیے جائیں گے، جیسے کہSEA/SH
سے متعلق ٹریننگ تاکہ پراجیکٹ کے نفاذ کے عالقے میں کارکنوں اور مقامی آبادی 

ینی بنایا جائے کہ پروجیکٹ کے لیے کو حساس بنایا جا سکے اور اس بات کو یق
GRM بھیGBVسے متعلقہ مسائل، اگر کوئی ہو، کا خیال رکھے گا۔

 ٹھیکیدار اپنے ہنر مند عملے کو مالزمت دے گا اور جہاں تک ممکن ہو مقامی آبادی
سے غیر ہنر مند تعمیراتی مزدوروں کو الگو کرے گا تاکہ کمیونٹیز میں باہر کے 

کم سے کم کیا جا سکے۔لوگوں کی آمد کو 
PMO GoS ایکٹ اورSEA/SH سے متعلق پالیسی اورWB کی ضروریات کی

تعمیل کو یقینی بنائے گا۔
 پراجیکٹ کی تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ ایجنسیSEA/SH کی روک تھام کے اقدامات

کی نگرانی کا بھی احاطہ کرے گی۔
 کی دستاویزی اور پراجیکٹ کی پروگریس رپورٹس میں روک تھام اور ردعمل

رپورٹنگ۔
مجموعی اثرات کی تشخیص:3.6

ڈولفنز ESAمیں کی گئی تھی۔ موجوده 2012ایک مجموعی اثرات کی تشخیص اصل میں 
)۔7باب ESAسے متعلق اہم پہلوؤں کا خالصہ کرتا ہے (اصل (Hilsa)اور ہلسا

میں بیان کیا گیا ہے، کوفرڈیم کے استعمال کی نئی تجویز ڈولفن 3.2جیسا کہ اوپر سیکشن 
کے اصل اندازے سے زیاده ہیں، 2017کی رہائشی آبادی کو خطرات الحق ہے۔ یہ خطرات 

کے شور کی وجہ سے۔(Sheet Pilling)بنیادی طور پر شیٹ پِلنگ 
کی تعمیر شامل (Divide wall)گڈو بیراج پر کام کے اصل دائره کار میں ایک تقسیم دیوار 

Sheetتھی جس میں  pile ہات وجومہارتی کرنے کا کام شامل تھا، لیکن اس چیز کو بعد میں
کی بنا پر منسوخ کر دیا گیا۔ اس لیے گڈو میں ڈولفن پر ممکنہ اثرات اصل اندازے سے کافی 
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لگانے کے کام شامل ہیں، Sheet Pileاگرچہ سکھر میں کوفرڈیم کی تجویز میںکم ہیں۔ 
کا مجموعی اثر SBIPکی منسوخی پر غور کیا جائے تو، Sheet Pileجب گڈو بیراج پر 

میں دی گئی سفارشات کے ESIAگڈو بیراج جیسا کہ اصل میں متوقع تھا۔ویسا ہی ہے
مطابق مجموعی اثرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

ماحولیاتی اور سماجی انتظام کا منصوبہ4

4.1ESMP کے مقاصد:
کا ایک ضمیمہ ہو گا اور پراجیکٹ مینجمنٹ حکام ESMPکے منصوبےاصل ESMPیہ 

کی سرگرمیوں سے وابستہ اثرات کو منظم کرنے کے لیے منصوبےکی طرف سے مجوزه 
ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔

اداره جاتی انتظامات:4.2
ESA ،کے مطابقESMP کے نفاذ کے لیےSID اورPMO تصویر ڈہانچہ کا موجوده

میں دکھایا گیا ہے۔4.1
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 Financial

DD Technical

Project
Steering

Committee

Chief Engineer
Guddu &
Sukkur
Barrage

Barrage
Maintenance

and
Management

Unit

Project
Coordination

and
Management

Unit
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کے نفاذ کے لیے مجوزه اداره جاتی ڈھانچہESMP: 4.1شکل 
)PMOپروجیکٹ مینجمنٹ آفس (:4.2.1

کے SID، جو پہلے ہی PMO) اس منصوبے کا حامی ہے۔ SIDسندھ کا محکمہ آبپاشی (
پر عمل درآمد کی تمام سرگرمیوں کی نگرانی منصوبےسکریٹری کے تحت قائم کیا گیا تھا، 

کے نفاذ کے تمام پہلوؤں کے لیے ذمہ دار ہو گا، بشمول منصوبےPMOاور تعاون کرے گا۔ 
نے درج ذیل PMOکے نفاذ کی نگرانی۔ ESMPتکنیکی، آپریشنل، مالیاتی انتظام، اور 

ماحولیاتی اور سماجی عملہ کو شامل کیا ہے۔
Deputy Director Environmentیکٹر ماحولیات،ڈپٹی ڈائر• 
Deputy Director Ecologyڈپٹی ڈائریکٹر ایکولوجی•
Deputy Director Resettlementڈپٹی ڈائریکٹر ری سیٹلمنٹ•
Deputy Director Socialڈپٹی ڈائریکٹر سوشل •
Deputy Director Communicationsڈپٹی ڈائریکٹر کمیونیکیشنز۔•

ٹھیکیدار:4.2.2
کو الگو کرنے کے لیے درج ESMPٹھیکیداروں سے یہ بھی ضروری ہے کہ وه فیلڈ میں 

ذیل ماحولیاتی عملے کو مقرر کریں، خاص طور پر تخفیف کے اقدامات۔
ٹھیکیدار صحت، حفاظت، ماحولیات اور سماجی مسائل کے حوالے سے مختلف منصوبے 

سے ان کا جائزه لے کر منظوری حاصل کرے گا۔ کسی PMOاور CSCتیار کرے گا اور 
بھی مشورے کے لیے بینک ان منصوبوں کا بھی جائزه لے گا۔ ٹھیکیدار سائٹ پر جسمانی 

ماحولیاتی/سماجی پہلوؤں میں بات چیت اور کام شروع کرنے سے پہلے اپنے عملے کو 
تربیت دینے کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ ٹھیکیدار کی ماحولیاتی ٹیم میں درج ذیل اہلکاروں کی 

مناسب تعداد درکار ہے:
Envoronmental coordinatorماحولیاتی کوآرڈینیٹر• 
Ecologistماہر ماحولیات•
& Healthہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر• Sefty Officer
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Community Laision Officerکمیونٹی لیزن آفیسر• 
Humman Resources Officerہیومن ریسورس آفیسر• 

کی شمولیتESMPمعاہده دستاویزات میں : 4.3
کے مضمرات سے پوری طرح آگاه کرنے اور تعمیل کو یقینی بنانے ESMPٹھیکیداروں کو 

میں ESMPتفصیالت میں یمہارتکے لیے ذمہ دار بنانے کے لیے، ٹینڈر دستاویزات میں 
ی کے ماحولیاتی اور سماجمنصوبےتجویز کرده تخفیف کے اقدامات کی تعمیل شامل ہوگی۔ 

کنٹریکٹ دستاویزات کے ذریعے جوابده اجزاء سے متعلق ذمہ داریوں کے لیے ٹھیکیدار کو
بنایا جائے گا۔

PMO) بولی کے دستاویزات میں درج ذیل ماحولیاتی، سماجی، صحت اور حفاظتESHS (
شرائط شامل کرے گا:

•ESHSپالیسیاں
•SEA/SH سمیتESHSپہلوؤں پر ٹھیکیدار کی ماضی کی کارکردگی
عملہESHSٹھیکیدار کے ساتھ •
عمیراتی اثرات سے نمٹنے کے لیے تخفیف کے اقداماتت•
•ESHSاقدامات کے نفاذ کے لیے ادائیگیاں
ٹھیکیدار کے عملے کا ضابطہ اخالق•
•ESHS خطرات کو منظم کرنے کے لیے انتظامی حکمت عملی اور نفاذ کے منصوبے
)MSIP(

کی ذمہ داری کو انجام دینے میں ناکامی ہوئی ہو۔ESHSایک عبوری ادائیگی روکنا جہاں 

میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔4.1مندرجہ باال شرائط میں سے ہر ایک کو جدول 
حالت معاہدے میں اس شرط 

کو شامل کرنے کا 
جواز

بولی کے دستاویزات میں 
شامل کی جانے والی 

تفصیالت

ذمہ داری
بولی 

لگانے 
والے

PMO
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1 .ESHS پر
ٹھیکیدار کی 
ماضی کی 

کارکردگی 
پری 

کوالیفیکیشن 
کے عمل کے 
لیے اہلیت کے 
معیار میں 
سے ایک ہے۔

ESHS کی تعمیل پر
ٹھیکیدار کی ماضی کی 

ESMPکارکردگی 
کے نفاذ کے لیے 
ٹھیکیدار کے عزم اور 

اہلیت کا مظہر ہے۔

بولی دینے واال "کسی بھی 
سول ورک کے معاہدوں کا 
اعالن کرے گا جو معطل یا 
ختم کر دیا گیا ہے اور/یا کسی 
آجر کی طرف سے کسی 
ماحولیاتی، یا سماجی (بشمول 
جنسی استحصال اور بدسلوکی 

(SEA) اور جنسی ہراسانی
کی عدم تعمیل سے متعلق 
وجوہات کی بنا پر کارکردگی 

۔ ئی ہےکی حفاظت طلب کی گ
)SH یا صحت یا حفاظت کے (

تقاضے یا پچھلے پانچ سالوں 
میں تحفظ۔"

اعالن 
کرنے کے 
لیے بولی 
لگانے واال

PMO اس
معلومات کا 

استعمال 
اپنی 

مستعدی 
سے انجام 
دینے میں 

مزید 
معلومات یا 

وضاحتیں 
حاصل 

کرنے کے 
لیے کرتا 

ہے۔

. ٹھیکیدار 2
اپنی ٹیم میں 

ESHS کا
مناسب عملہ 
تجویز کرے 

گا۔

. ٹھیکیدار اپنی ٹیم 2
کا مناسب ESHSمیں 

عملہ تجویز کرے گا۔

ESHSبولی دہنده مناسب 
عملہ تجویز کرے گا، جس 

ESHSمیں کم از کم ایک 
مینیجر، ایک ماحولیاتی افسر، 

آفیسر، اور مناسب OHSایک 
ESHS سائٹ سپروائزرز

کے ساتھ ایک سماجی افسر 
ہوگا (ہر سائٹ پر ایک شامل 

سپروائزر)
بولی لگانے واال مجوزه 

ESHS مینیجر کی تفصیالت
فراہم کرے گا، بشمول تعلیمی 

قابلیت اور کام کا تجربہ۔
ESHS مینیجر کے پاس

انجینئرنگ میں کم از کم بیچلر 

بولی دہنده 
مجوزه 
ESHS

مینیجر کا 
CV جمع

کرائے گا۔

PMO
جائزه لے گا 

اور 
منظوری 

دے گا۔
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ڈگری یا ماحولیاتی انتظام سے 
متعلق سائنس میں ماسٹر 
ڈگری ہونی چاہیے۔ ماہر کے 

پن بجلی کے منصوبوں پاس 
خطرات ESHSسے متعلق 

کی نگرانی اور انتظام پر کام 
سال کا تجربہ 10کرنے کا 

ہونا چاہیے۔
3 .ESMP

میں دیے گئے 
تعمیرات سے 
متعلقہ اثرات 
کو دور کرنے 
کے لیے 
تخفیف کے 
اقدامات کو 

نافذ کریں۔

ESHS کے ممکنہ
خطرات اور اثرات 
سے نمٹنے کے لیے 
تخفیف کے اقدامات کو 
بولی کے دستاویزات 
میں شامل کیا جانا 
چاہیے۔ ٹھیکیدار کو 
معاہدے میں ضروری 
شرائط کے ذریعے 

ت تخفیف کے اقداما
کے نفاذ کے لیے ذمہ 

دار بنایا جائے گا۔

(پری 4.2پی ایم او ٹیبل 
کنسٹرکشن کے دوران 

(تعمیر 4.3اقدامات)، ٹیبل 
4.4کے دوران اقدامات)، ٹیبل 

(تعمیر کے دوران نگرانی 
ESMPکے اقدامات) اور 

کا ESA(اصل ECPsکے 
ضمیمہ) بولی کے دستاویز 
کی عمومی تفصیالت میں 

۔ ، اور ان شامل کرے گا
جدولوں کا حوالہ مندرجہ ذیل 
معاہدے کی شرائط میں فراہم 

کیا جائے گا:
ٹھیکیدار تعمیراتی کاموں • 

خطرات ESHSسے وابستہ 
ESMPسے نمٹنے کے لیے 

میں دیے گئے تخفیف اور 
نگرانی کے اقدامات کو نافذ 
کرے گا۔ کنسلٹنٹ مزید 
رہنمائی کے لیے پروجیکٹ 

سے رجوع کرے ESAکے 

PMO اس
شرط کو 
بولی کے 
دستاویز میں 
شامل کرے 

گا۔
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کی ویب سائٹ SIDAگا، جو 
پر دستیاب ہے۔

ٹھیکیدار ورلڈ بینک گروپ • 
کے عمومی ماحولیاتی صحت 
اور حفاظتی رہنما خطوط اور 
ماحولیاتی ضابطہ اخالق کی 

تعمیل کرے گا۔
4 .ESHS

تخفیف اور 
نگرانی کے 
اقدامات کے 
نفاذ کے لیے 

ادائیگیاں

ESHS کے نفاذ پر
BOQs بولی کے

دستاویزات میں شامل 
ہیں۔

(بشمول C-ESMPبجٹ 
OHS پالنز) اور نگرانی کے

منصوبوں کی تیاری اور نفاذ 
کے لیے مختص کیا جائے گا۔

بولی دہنده 
ESHS

مینجمنٹ 
کے لیے 
حوالہ دے 

گا۔

او پی ایم 
اسے بولی 
کے دستاویز 
کی عمومی 

وضاحتوں 
میں شامل 

کرے گا۔
. ٹھیکیدار 5

کے عملے 
کے لیے 
ضابطہ اخالق

کنٹریکٹر کے ذریعہ 
رکھے گئے تمام 
کارکنوں کو کنٹریکٹ 

کی ذمہ ESHSکی 
داریوں کی تعمیل کو 
یقینی بنانے کے لیے 
ضابطہ اخالق پر 

دستخط کرنے چاہئیں۔

بولی دینے واال ضابطہ اخالق 
جمع کرائے گا جو ٹھیکیدار 
کے مالزمین اور ذیلی 
ٹھیکیداروں پر الگو ہوگا۔ 
ضابطہ اخالق یہ بتائے گا کہ 

کے درج ذیل ESHSکارکنان 
تقاضوں کی تعمیل کریں گے۔

کام کی جگہ پر ہر وقت ذاتی • 
) پہنناPPE'sحفاظتی سامان (

مقامی کمیونٹی کے ساتھ نسل، 
سل، جنس، مذہب، معذوری، ن

جنسی رجحان، صنفی 
شناخت، سماجی، یا صحت کی 
حیثیت کے لحاظ سے غیر 

امتیازی سلوک۔

بولی دہنده 
بولی کے 
دستاویزات 
کے ساتھ 

ضابطہ 
اخالق جمع 

کرائے گا۔
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مقامی کمیونٹی کے ساتھ • 
بات چیت کے دوران احترام کا 

رویہ۔
جنسی استحصال اور • 

بدسلوکی اور جنسی ہراساں 
کرنے کی ممانعت۔

جنسی اور/یا جنس پر مبنی • 
کی ممانعت تشدد سمیت تشدد 

کریں۔
جائیداد کا تحفظ اور تجویز • 

کننده کا استعمال
مالزمین، کارکنوں اور • 

SEA ،SH اورGRM پر
تعمیراتی جگہوں کے ارد گرد 
رہنے والے کمیونٹیز کے لیے 
بیداری، مواصالت اور 

معلوماتی مہمات کا پھیالؤ۔
. ای ایس ایچ 6

ایس رسک کو 
منظم کرنے 
کے لیے 
ٹھیکیدار کی 

انتظامی 
حکمت عملی 
اور نفاذ کے 

منصوبے 
)MSIP(

ٹھیکیدار کی تجویز 
میں پروجیکٹ کی 

ESHS کی ضروریات
کے ESHSاور 

خطرات سے نمٹنے 
کے لیے مجوزه 
حکمت عملیوں کے 
بارے میں اس کی 
سمجھ شامل ہونی 

چاہیے۔

بولی دہنده مندرجہ ذیل اہم 
ESHS خطرات کو سنبھالنے

کے لیے انتظامی حکمت 
عملی اور نفاذ کے منصوبے 

)MSIPجمع کرائے گا۔ (
تعمیراتی خطرات سے • 

کارکنوں اور کمیونٹی کے 
تحفظ کے لیے حکمت عملی

آلودگی کی روک تھام • 
(گندے پانی، ہوا اور شور کے 

اخراج) اور انتظام
ناسب طریقے کچرے کو م• 

سے جمع کرنے اور ٹھکانے 

بولی دہنده 
بولی کے 
دستاویزات 
کے ساتھ 

MSIP
جمع 

کرائے گا۔
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لگانے کے لیے ویسٹ 
مینجمنٹ پالن

خطرناک مواد کے انتظام کی 
منصوبہ بندی محفوظ اسٹوریج 

اور ہینڈلنگ
مقامی کمیونٹیز پر • 

مزدوروں کی آمد کے اثرات 
سے نمٹنے کے لیے حکمت 

عملی۔
جنسی استحصال اور • 

بدسلوکی/جنسی طور پر 
تھام ہراساں کرنے کی روک

اور جوابی کارروائی کا 
منصوبہ

ایمرجنسی رسپانس پالن اور • 
قبل از وقت وارننگ سسٹم

ٹھیکیدار کو بعد میں 
(موبالئزیشن سے پہلے) 
کنٹریکٹرز انوائرمنٹ اینڈ 

-Cسوشل مینجمنٹ پالن (
ESMP کو مندرجہ باال (

حکمت عملیوں اور اس جدول 
کے مطابق جمع 4کی شرط 

ہوگی۔کروانے کی ضرورت 
. عبوری 7

ادائیگی روکنا
ایک عبوری ادائیگی 

ESHSروکنا جہاں 
کی ذمہ داری انجام 
دینے میں ناکامی ہوئی 

ہو۔

ٹھیکیدار/بولی دہنده کی 
کارکردگی اور وابستگی کو 
یقینی بنانے کے لیے، اگر 

کی ذمہ ESHSٹھیکیدار 
داریوں کو انجام دینے/ نافذ 

پی ایم او 
اسے عام 

وضاحتوں 
میں شامل 

کرے گا۔
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کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو 
ادائیگی روک لی جائے۔

تعمیر کے دوران ماحولیاتی اور سماجی انتظام:4.4
ماحولیات کے ضابطے۔: 4.4.1
ECPs بہترین آپریٹنگ طریقوں اور ماحولیاتی انتظام کے رہنما خطوط فراہم کریں گے جن

کی پیروی ٹھیکیداروں کے ذریعہ تمام ماحولیاتی مسائل کے پائیدار انتظام کے لئے کی جائے 
ہائیڈرو پاور پراجیکٹس کی تعمیر کے تجربات کی بنیاد پر تیار کیے گئے ECPsگی۔ یہ 

میں ورلڈ بینک کی مالی اعانت سے چلنے والے ہائیڈرو پاور ہیں، جن میں پاکستان 
ECPsاور گڈ انٹرنیشنل انڈسٹری پریکٹس کے مطابق ہیں۔ WBG EHSGsپروجیکٹس اور 

میں پیش کیے گئے ہیں، اور Annex Aاور Annex Dکے ESAاس ضمیمہ میں اصل 
) میں شامل کیا 4کا آئٹم 4.1ان کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے بولی کے دستاویزات (ٹیبل 

جائے گا۔
کی فہرست ذیل میں دی گئی ہے۔ECPsپروجیکٹ کے لیے تیار کرده 

ECP1 :ویسٹ مینجمنٹ؛
ECP2:ایندھن اور خطرناک سامان کا انتظام؛
ECP3:آبی وسائل کا انتظام؛
ECP4:نکاسی آب کا انتظام؛
ECP5:مٹی کے معیار کا انتظام؛
ECP6: اور کٹاؤSedimentکنٹرول؛کا
ECP7:مٹی کا سب سے اوپر انتظام؛
ECP8 :ٹپوگرافی(Topography)لینڈ سکیپنگ۔اور
ECP9: کان(Quarry)کے عالقوں کی ترقی اور آپریشن؛
ECP10:ایئر کوالٹی مینجمنٹ؛Air Quality Menagment
ECP11 :شور اور وائبریشن مینجمنٹ؛
ECP12نباتات کا تحفظ؛ :
ECP13 :حیوانات کا تحفظ؛
ECP14:مچھلی کا تحفظ؛
ECP15 :روڈ ٹرانسپورٹ اور روڈ ٹریفک مینجمنٹ؛
ECP16 :لیبر انفلکس مینجمنٹ اور کنسٹرکشن کیمپ مینجمنٹ؛
ECP17:ثقافتی اور مذہبی مسائل؛
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ECP18:ورکرز کی صحت اور حفاظت؛
ECP19 :ڈریجنگ مینجمنٹ۔
ECP20:تعمیراتی اثرات سے ڈولفنز کا انتظام
پری تعمیراتی مرحلے میں تخفیف کے منصوبے:4.4.2

تعمیر سے پہلے کے مرحلے میں بنیادی طور پر ٹھیکیدار کو متحرک کرنا اور کنٹریکٹر 
ویزات کو حتمی شکل دینا شامل ہے:کی طرف سے درج ذیل شرائط/دستا

 سماجی انتظامی منصوبہ (ٹھیکیدار کا ماحولیاتی اورC-ESMP سائٹ کے (
مخصوص انتظامی منصوبوں کے ساتھ؛

 لیبر مینجمنٹ کے طریقہ کار کو لیبر کی خدمات حاصل کرنے اور ان کے انتظام کے
لیے عمل کیا جائے گا۔

ESHSماہرین کو متحرک کرنا
گیا ہے۔میں تفصیل سے بیان کیا4.2مندرجہ باال شرائط میں سے ہر ایک کو جدول 

کی شرائطESHS: تعمیر سے پہلے کے مرحلے میں 4.2جدول 
حالت اس شرط کو 

شامل کرنے کا 
جواز

حالت کی تفصیل ذمہ داری
عمل درآمد نگرانی

. ٹھیکیدار 1
کے 

ماحولیاتی اور 
سماجی 
انتظامی 

منصوبے کی 
-Cتیاری (

ESMP(

ٹھیکیدار 
ESMP کے

تقاضوں اور 
بولی کے 

دستاویزات 
میں تجویز 

MSIPکرده 
کے بعد 

ESHS کے
خطرات سے 
نمٹنے کے 
لیے سائٹ کے 

لیے 
مخصوص 

ٹھیکیدار کو منظوری کے لیے 
جمع کرانا ہے اور اس کے بعد 
اپنا ماحولیات اور سماجی 

) C-ESMPانتظامی منصوبہ (
نافذ کرنا ہے۔

اتی کاموں کے آغاز سے تعمیر
جمع کرایا C-ESMPپہلے 

کی C-ESMPجائے، اور 
منظوری تک پروجیکٹ کے 
تحت کوئی تعمیراتی سرگرمیاں 

نہیں کی جائیں گی۔
C-ESMP میں درج ذیل سائٹ

کے مخصوص انتظامی 
منصوبے شامل ہوں گے:

ٹھیکیدار PMO,
CSC
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انتظامی 
منصوبے پیش 

کرے گا۔

پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت 
کے انتظام کا منصوبہ

نصوبہکچرے کے انتظام کا م• 
گندے پانی کے اخراج کے • 

انتظام کا منصوبہ
مؤثر مواد کا انتظام اور اسپل • 

کنٹرول پالن
 •ESHS کے خطرات کے لیے

تربیتی منصوبہ بشمول 
HIV/AIDS جنسی استحصال ،

اور بدسلوکی، اور صنفی بنیاد پر 
تشدد۔

ایمرجنسی رسپانس پالن• 
شکایات کے ازالے کا طریقہ • 

کار
تکمیل کے بعد کام کی • 

ڈیموبالئزیشن کا منصوبہ
2 .ESHS

ماہرین کو 
متحرک کرنا

ESHS
-Cماہرین کو 

ESMP کی
تیاری کے 
لیے قبل از 
تعمیر کے 

دوران 
متحرک کیا 

جانا چاہیے۔

کے جائزے اور PMOٹھیکیدار 
منظوری کے لیے درج ذیل 

ESHS ماہرین کےCVs جمع
متحرک کرے کرے گا اور انہیں

گا۔
ماحولیاتی افسر• 
 •OHSآفیسر
ماہر ماحولیات• 
سوشل آفیسر• 

ESHS ماہرین کو تعمیراتی
مدت کے دوران سائٹ پر موجود 

رہنا چاہیے۔

ٹھیکیدار PMO,
CSC
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. تعمیراتی 3
مزدوروں کی 

خدمات 
حاصل کرنا

تعمیراتی 
کارکنوں کی 
بھرتی کا 
طریقہ کار 
بشمول ضابطہ 
اخالق پر 

دستخط

طریقہ کار میں مالزمت کی 
شرائط و ضوابط شامل ہوں گے، 
بشمول کام کے اوقات، اجرت، 
اوور ٹائم، معاوضہ اور فوائد، 
چھٹیاں، چھٹیاں وغیره۔ طریقہ 
کار ہراساں کرنے، ڈرانے اور/یا 
استحصال کو روکنے اور ان 
سے نمٹنے کے لیے اقدامات 

طے کرے گا۔
رتمام کارکنان ضابطہ اخالق پ

کا 4.1دستخط کریں گے (ٹیبل 
دیکھیں)۔6آئٹم 

ٹھیکیدار PMO,
CSO

. تعمیراتی 4
کیمپ اور 
اسٹوریج کی 

سہولیات

ٹھیکیدار کو 
کیمپ لگانے 
اور ذخیره 
کرنے والے 
عالقوں کی 

ضرورت 
ہوگی۔

ٹھیکیدار مناسب سہولیات کے 
ساتھ پی ایم او کی طرف سے 
منظور شده جگہوں کے اندر 

اسٹوریج کی سہولیات کیمپ اور 
قائم کرے گا۔

ٹھیکیدار PMO

تعمیراتی مرحلے میں تخفیف کے منصوبے:4.4.3
کے تحت شامل 3تعمیراتی مرحلے کے اثرات کے لیے تفصیلی تخفیف کے منصوبے باب 

میں پیش کیے گئے 4.3تفصیلی اثرات کی تشخیص کی بنیاد پر تیار کیے گئے ہیں اور جدول 
ہیں۔ یہ منصوبے منصوبے کے لیے مخصوص ہیں، اور جس حد تک ممکن ہو، سائٹ کے 

-Cکے جائزے اور منظوری کے لیے PMOلیے مخصوص ہیں۔ تاہم، ٹھیکیداروں کو
ESMP کے حصے کے طور پر سائٹ کے لیے مخصوص انتظامی منصوبے تیار کرنے

کی ضرورت ہوگی۔

کے اثرات اور خطراتESHS: تعمیراتی اور تخفیف کے اقدامات میں 4.3جدول 
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اثرات تخفیف کے اقدامات تخفیف کے عمومی 
اقدامات

ذمہ داری
عمل 
درآمد

نگرانی

. کوفرڈیم 1
کی تعمیر 
سے تلچھٹ 

کی بازی

دریا کے نچلے حصے • 
کے نیچے ابتدائی چند میٹر 
کے لیے ڈھیر لگانے کی 
سرگرمیاں کم از کم 
ہائیڈرولک پریشر کے ساتھ 
کی جائیں گی تاکہ نیچے 
کی تلچھٹ میں خلل کو کم 

سے کم کیا جا سکے۔
دریا کے نچلے حصے • 

میں ریت کے تھیلوں کو 
احتیاط سے رکھا جائے گا 
(اونچائی سے نہیں پھینکا 
جائے گا) تاکہ نیچے کی 
تلچھٹ میں خلل کو کم کیا 

جاسکے۔

ECPsمندرجہ ذیل 
میں اقدامات کو نافذ 

کریں۔
19ای سی پی 
20ای سی پی 

ٹھیکیدار PMO
CSC

. بارجز 2
اور متعلقہ 

جہازوں 
سے اخراج 

اور اخراج

ٹھیکیدار اس طرح کے • 
خطرات کو روکنے کے 
لیے انتہائی احتیاط کرے گا 
اور ان خطرات سے نمٹنے 
کے لیے ہنگامی تیاری کا 
منصوبہ تیار کرے گا اور 
اس پر عمل درآمد کرے گا۔ 
ٹھیکیدار پانی کی سطحوں 
سے گرے ہوئے تیل کو 
بازیافت کرنے کے لیے 

میں ECPsدرج ذیل 
اقدامات کو نافذ 

کریں:

ECP 3
ECP 4
ECP 16
ECP 19
ECP 20

ٹھیکیدار PMO
CSC
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تربیت یافتہ اہلکاروں کے 
ی بوم (تیل کساتھ سائٹ پر 

باڑ)، جذب کرنے والے 
اور سکیمرز دستیاب 

کرائے گا۔
ٹھیکیدار بجروں اور • 

کشتیوں کو مناسب دیکھ 
بھال کے ساتھ ایندھن 
بھرے گا تاکہ کسی بھی 
طرح کے اخراج سے بچا 
جا سکے۔ بارجز پر ری 
فیولنگ پوائنٹس پر سپل 
کٹس اور دیگر جاذب مواد 

دستیاب کریں۔
اور ٹھیکیدار بجروں 

کشتیوں سے بلج کے پانی 
کو مناسب طریقے سے 
جمع کرے گا، ٹریٹ کرے 

گا اور ٹھکانے لگائے گا۔
. ڈھیر 3

لگانے اور 
دیگر 

تعمیراتی 
سرگرمیوں 

سے ڈولفن 
پر اثرات

ٹھیکیدار ڈھیروں کی • 
سرگرمیوں میں وائبریٹری 
ہتھوڑے یا ہائیڈرولک 
ہتھوڑے استعمال کرے گا 
جو کم شور پیدا کرتے ہیں 
(سنگل ایکٹنگ ڈیزل 
اسٹروک اپ ہیمر)۔ 
ہتھوڑے کے اثر سے شور 
کو مزید کم کرنے کے لیے 
ڈھیروں کے اوپر لکڑی 
کے کشن یا برلیپ بیگ 

ECP 20 Contra
ctor

PMO
CSC
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استعمال کیے جائیں گے۔ 
دار ہتھوڑے اور دیگر ٹھیکی

آالت کے ساتھ ساؤنڈ 
شیلڈنگ کا بھی استعمال 

کرے گا۔
ڈھیر لگانے کے آغاز • 

منٹ تک 30سے کم از کم 
میٹر کے رداس 500تقریباً 

کے اخراج والے زون کی 
نگرانی کرنا۔ اگر ڈولفنز کو 
خارج کرنے والے عالقے 
میں دیکھا جاتا ہے، تو 
ڈھیر لگانے کے کام میں 

تک تاخیر ہو اس وقت
جائے گی جب تک کہ وه 
عالقے سے باہر نہ نکل 
جائیں۔ اگر ڈریجنگ شروع 
ہونے کے بعد ڈولفنز خارج 
ہونے والے عالقے میں 
داخل ہو جائیں، تو ان کے 
نکلنے تک ڈھیر لگانے کا 

کام بند ہو جائے گا۔
ڈھیر لگانے کا کام ایک • 

'سافٹ اسٹارٹ' کو اپنائے 
تعمالگا۔ کم توانائی کا اس

کرتے ہوئے ڈالفنز کو 
عالقہ چھوڑنے کی اجازت 
دینے کے لیے ڈھیر لگانے 
کے کام شروع کرنا، ڈھیر 
لگانے شروع ہونے سے 



61

پہلے ڈولفنز اور دیگر 
سیٹاسین کو خوفزده کرنے 
کے لیے آواز کی سطح کو 

آہستہ آہستہ بڑھانا،
ٹھیکیدار مینوفیکچرر کی • 

ہدایات کے مطابق پانی سے 
ے تمام پالنٹ کی چلنے وال

باقاعدگی سے خدمت کرے 
گا اور آپریشن سے پہلے 
روزانہ معائنہ کیا جائے گا۔

ٹھیکیدار کام کی جگہوں • 
سے ڈولفن کو بھگانے کے 
لیے پنگرز کا استعمال 

کرے گا،
ٹھیکیدار مندرجہ باال • 

تخفیف کے اقدامات کو نافذ 
کرنے اور ڈالفن پر اثرات 
کی نگرانی کے لیے ایک 

بل ماہر ماحولیات کی قا
خدمات حاصل کرے گا۔

ڈھیر لگانے کی • 
سرگرمیوں کا شیڈول 
ضلعی محکمہ جنگلی حیات 
اور ماہی پروری کے 
محکمہ کے ساتھ شیئر 
کریں، جو نگرانی کی 
سرگرمیوں میں حصہ لینے 

میں دلچسپی رکھتے ہیں۔
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. بارجز 4
اور کشتیوں 
سے ڈولفن 

کے 
رانے کا ٹک

خطره

بیراج کے اپ اسٹریم پر • 
کشتیوں کی نقل و حرکت 
صرف کوفرڈیم سائٹس اور 
دیگر دھارے میں تعمیراتی 

سائٹس تک محدود ہوگی۔
شمالی امریکہ میں چلنے • 

والے بہترین بین االقوامی 
طریقوں کے مطابق موٹر 

کلومیٹر 15بوٹ کی رفتار 
فی گھنٹہ کے اندر محدود 

کریں
تعمیراتی عالقوں سے • 

ڈولفن کو بھگانے کے لیے 
پنگرز بھی استعمال کیے 

جائیں گے۔
کشتیوں کا استعمال دن • 

کے وقت تک محدود رہے 
گا، اور اگر انہیں رات کے 
وقت استعمال کرنے کی 
ضرورت ہو تو رات کے 
وقت مناسب روشنی فراہم 

کی جائے گی۔

میں ECPsدرج ذیل 
اقدامات کو نافذ 

کریں:
20سی پی ای

ٹھیکیدار PMO
CSC

. دریا کے 5
کنارے 

تلچھٹ کی 
کھدائی سے 

اثرات

کھدائی خشک ندیوں میں • 
کی جائے گی اور صرف 
خشک تلچھٹ کو ہٹانے 
کے لیے۔ یہ سرگرمیاں 
بنیادی طور پر کم بہاؤ کے 

موسم میں کی جائیں گی۔
اگر کھدائی کی • 

سرگرمیوں سے کوئی 

میں ECPsدرج ذیل 
اقدامات کو نافذ 

کریں:

ECP 3
ECP 4
ECP 6

ٹھیکیدار PMO
CSC
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ہوتاتلچھٹ کا پانی خارج 
ہے، تو اسے کھدائی کے 
عالقوں کے ارد گرد گاد 
کی باڑ، تلچھٹ کے جال 
لگا کر رکھا جائے گا تاکہ 
دریا میں گاد کی منتقلی کو 

روکا جا سکے۔
سال کی مدت 3کوفرڈیمز • 

میں تعمیر کیے جائیں گے، 
اور اس لیے ٹھیکیدار ہر 
سال تلچھٹ سے بھرے 
ریت کے تھیلوں کو دوباره 

ے گا۔ مزید استعمال کر
ریت کے تھیلوں کی 
ضرورت پڑنے پر صرف 
اضافی مقدار میں تلچھٹ 

کی کھدائی کی جائے گی۔
. بورو 6

سائٹس کے 
مقام کی 
وجہ سے 
بیلہ اور 
جزیرے پر 

اثرات۔

ضرورت پڑنے پر دریا • 
بستروں سے کے خشک 

اور چھوٹی مقدار میں 
بیالس سے ادھار کا مواد 

نکاال جائے گا۔
ٹھیکیدار کی طرف سے • 

قرض لینے کے لیے تجویز 
کرده سائٹس کا انجینئر اور 

PMO کے ماحولیاتی اور
سماجی عملے کے ذریعے 
جائزه لیا جائے گا اور ان 
کی منظوری دی جائے گی۔

ٹھیکیدار PMO
CSC



64

. تبدیل 7
شده 

دروازوں 
کو ضائع 

کرنا

تمام اسکریپ مواد کو • 
کھلی نیالمی کے ذریعے 
الہور اور کراچی میں سٹیل 
کی صنعتوں کو فروخت کیا 
جائے گا۔ اسی طرح ربڑ کا 
سامان نیالمی کے ذریعے 
ربڑ کی صنعتوں کو 
فروخت کیا جائے گا۔ ان 
میں سے کسی بھی فضلہ 
کو سائٹ پر ٹھکانے نہیں 

گا۔لگایا جائے 

ECPsمندرجہ ذیل 
میں اقدامات کو نافذ 

کریں۔
:
ECP 1
ECP 2

ٹھیکیدار PMO
CSC

. کارکنوں 8
کی حفاظت 

کے 
خطرات

ٹھیکیدار پیشہ ورانہ • 
صحت اور حفاظت 

)OHS پالن تیار کرے (
گا، منظوری حاصل کرے 
گا اور اس پر عمل درآمد 

پالن میں OHSکرے گا۔ 
ہر کام کی سرگرمی کے 
تحت تمام شناخت شده 
خطرات، تعمیر کے دوران 
سائٹ کے مخصوص 

OHS کے خطرات اور
خطرات، اور ٹھیکیدار کی 
طرف سے تجویز کرده 
کنٹرول اور حفاظتی 
اقدامات کے لیے عمومی 
رہنمائی ہونی چاہیے۔ 
منصوبے کا جائزه لیا جائے 
گا اور اگر تعمیراتی طریقہ 

میں کوئی تبدیلی ہوئی کار

میں ECPsدرج ذیل 
اقدامات کو نافذ 

کریں:

ECP 16
ECP 18

ٹھیکیدار PMO
CSC
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ہے تو اسے اپ ڈیٹ کیا 
جائے گا۔

 •OHS پالن میں ہر کام
کی سرگرمیوں کے تحت 
تمام شناخت شده خطرات 
کے لیے عمومی رہنمائی 
ہونی چاہیے اور انہیں تین 
مجرد عنوانات میں پیش کیا 

) شناخت aجانا چاہیے، (
شده خطرے کے انتظام پر 

) bٹھیکیدار کے معیارات، (
وقع سائٹ کے لیے مت

خطره OHSمخصوص 
اور تعمیر کے دوران 

) کنٹریکٹر cخطرات، اور (
کی طرف سے تجویز کرده 
کنٹرول اور روک تھام کے 

اقدامات۔
OHS پالن کا جائزه لیا

جائے گا اور کنسٹرکشن 
سپرویژن کنسلٹنٹ اور 

PMO کے ذریعے اس کی
منظوری دی جائے گی۔ 
عالمی بینک کسی بھی 

لیے ان کا مشورے کے 
بھی جائزه لے گا۔

نئے کوفرڈم کی تعمیراتی • 
سائٹ پر 'جاب کے خطرے 
کا تجزیہ' کریں تاکہ ممکنہ 
خطرات کی نشاندہی کی جا 
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سکے جو مجوزه کاموں یا 
کام کے حاالت سے 
پروجیکٹ کے کارکنوں کو 
پیدا ہو سکتے ہیں اور 
ضروری کنٹرول کے 
اقدامات کو نافذ کریں۔ کام 

تجزیہ کے خطرے کا 
ٹھیکیدار کے طریقہ کار 
کے بیانات کا حصہ ہونا 
چاہیے، جس کا جائزه لیا 
جائے گا اور نگرانی 

OHSکنسلٹنٹس کے 
ماہرین کے ذریعے منظور 
کیا جائے گا۔ ماہرین 
تعمیرات کے آغاز سے قبل 
تعمیراتی مقامات کا دوره 
بھی کریں گے، تاکہ یہ 
یقینی بنایا جا سکے کہ 

ت موجود کنٹرول کے اقداما
ہیں۔

کوفرڈیمز کو ڈیزائن کے • 
مطابق بنایا جانا چاہیے اور 
ان تک رسائی، روشنی اور 
ہنگامی طور پر مناسب 
راستے سے نکلنے کا 

انتظام ہونا چاہیے۔
کوفرڈیم کے اندر پانی کی • 

سطح کی باقاعدگی سے 
نگرانی کی جائے گی۔
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 •OHS ماہرین اور سائٹ
انجینئرز دونوں کی طرف 
سے تعمیراتی نگرانی کی 
ٹیم کے ذریعہ سائٹ کا 
باقاعده معائنہ اور حفاظتی 
آڈٹ۔ چونکہ سائٹ انجینئرز 
ہر وقت ورک سائٹس پر 
موجود رہیں گے، اس لیے 

ٹیم OHSانہیں ان کی 
تعمیراتی کاموں کے 
حفاظتی پہلوؤں کی نگرانی 

کے لیے تربیت دے گی۔
تمام کارکنوں کو پانی کے • 

قریب اور اوپر کام کرتے 
وقت الئف واسکٹ پہننی 

چاہیے۔
پیشہ ورانہ صحت کی • 

حفاظت پر کارکنوں کے 
لیے باقاعده تربیتی پروگرام 
(ماہانہ تربیت اور روزانہ 
ٹول باکس بات چیت)۔ الئف 
واسکٹ، رنگ بوائے، 
خطرے سے آگاہی، اور 
ایمرجنسی رسپانس پالن 

ستعمال پر خصوصی کے ا
توجہ مرکوز کی جائے گی۔

حادثوں کی تحقیقات اور • 
رپورٹنگ بشمول حادثات 
اور قریب قریب گمشدگیوں 
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کا مکمل ریکارڈ برقرار 
رکھا جائے گا۔

ایمرجنسی رسپانس پالن • 
پر عمل درآمد کے لیے 
جگہ پر فائر فائٹنگ، 
ایمبولینس، طبی اور 
ریسکیو سہولیات کی 

دستیابی
کیداروں کے پاس ٹھی• 

OHS پالن کی تعمیل کو
یقینی بنانے کے لیے وقف 

اور اہل عملہ ہوگا۔
کام کی جگہوں پر بیداری • 

پیدا کرنے واال مواد 
استعمال کیا جائے گا، 
بشمول پوسٹرز، اشارے، 

کتابچے اور دیگر
حادثات اور قریب سے • 

ہونے والی یادوں کا مکمل 
ریکارڈ رکھا جائے گا۔

کام کی جگہوں اور کیمپوں 
میں ابتدائی طبی امداد کی 
سہولیات فراہم کی جائیں 
گی۔ ٹھیکیدار اہل فرسٹ 

ایڈر کو شامل کریں گے۔
. پاور 9

الئنوں سے 
اثرات؛ 

کمیونٹی کی 
صحت اور 

عوام کو رسائی کنٹرول • 
کے ذریعے تعمیراتی 
مقامات سے روک دیا 

جائے گا۔

ECP 18 ٹھیکیدار PMO
CSC
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مانیٹرنگ پالن4.5
منصوبے کے نفاذ کے دوران تجویز کرده مانیٹرنگ پالن کو یقینی بنانے کے لیے ٹھیکیدار 

میں نگرانی کے اشارے اور تعدد 4.4کی جانب سے تخفیف کے اقدامات کی تعمیل کو ٹیبل 
پالن کے نفاذ کی نگرانی کے لیے ذمہ دار ہو گا۔CSCکے ساتھ دیا گیا ہے۔ 

رات کی نگرانی کا منصوبہ: اث4.4جدول 
پیرامیٹر نگرانی کے ذرائع تعدد ذمہ دار ایجنسی

عمل درآمد نگرانی
ماحولیاتی 

نگرانی 
(ڈالفنز)

ڈولفن یا کچھوے کے پھنسنے یا 
تعمیراتی عالقوں کے قریب ان 
کی موجودگی کے مشاہدے کے 

لیے فیلڈ تحقیقات

کوفرڈیم کی 
تعمیر کے 

دوران 
(روزانہ)

ٹھیکیدار CSC,
PMO

حفاظت کے 
خطرات، 

OHSاور 
کے 

خطرات

تعمیراتی کارکنوں اور 
مقامی کمیونٹی کے درمیان 
تعامل کو کم سے کم کرنے 
کے لیے تعمیراتی کیمپ 
(مسجد اور تفریح) میں 

مناسب سہولیات کا قیام
کارکنوں کے لیے مناسب • 

PPE اور انPPES کے
استعمال کی تربیت

تربیت یافتہ کارکن الئیو 
تاروں کے ساتھ کام کرتے 

وقت شامل ہوں گے۔
پیشہ ورانہ صحت کی 
حفاظت پر کارکنوں کے 
لیے باقاعده تربیتی پروگرام 
(ماہانہ تربیت اور روزانہ 

ٹول باکس بات چیت)۔
میں 9اس جدول کے آئٹم 

دیگر اقدامات۔
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ہوا کا معیار 
(دھول، 
دھواں)

اچھے معیاری آالت کے 
استعمال کو یقینی بنانے کے 
لیے بصری معائنہ، اور دھول 
دبانے کے اقدامات (چھڑکاؤ) 

موجود ہیں۔

روزانہ  ٹھیکیدار CSC,
PMO

دھول دبانے کے کام کے 
منصوبے پر عمل درآمد کو 
یقینی بنانے کے لیے بصری 

معائنہ

روزانہ ٹھیکیدار CSC,
PMO

پالنٹ اور 
آالت سے 

اخراج

بصری معائنہ ماہانہ ٹھیکیدار CSC,
PMO

شور اور کمپن جگہ کی پیمائش ماہانہ CSC CSC,
PMO

ویسٹ 
مینجمنٹ

بصری معائنہ کہ ٹھوس فضلہ 
کو مخصوص جگہوں پر 

ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔

ماہانہ ٹھیکیدار CSC,
PMO

ہائیڈرو کاربن 
اور کیمیکل 
سٹوریج سے 

پھیلنا

لیک اور اسپل کے لیے بصری 
معائنہ

ماہانہ ٹھیکیدار CSC,
PMO

لیبر مینجمنٹ مالزمت کی شرائط و ضوابط 
پر ریکارڈ، بشمول کام کے 
گھنٹے، اجرت، اوور ٹائم، 
معاوضہ اور فوائد، چھٹیاں، 

اور دیگر CoCsپتے، 
ضروریات

ماہانہ ٹھیکیدار CSC,
PMO

کارکنوں کی 
حفاظت

ذاتی حفاظتی سامان کا استعمال
ڈوبنے کے لیے ریسکیو آالت 

کی دستیابی

ماہانہ ٹھیکیدار CSC,
PMO



71

4.6:ESMPتعمیل پر رپورٹنگ
PMO اور اس کے ٹھیکیدارESMP نگرانی کی ً ً فوقتا کے نفاذ کی صورتحال پر وقتا

رپورٹیں تیار کریں گے اور ان کے جائزے اور رائے کے لیے عالمی بینک کو پیش کی 
میں دی گئی ہیں۔ جیسا کہ 4.5جائیں گی۔ ان رپورٹس اور ان کے مواد کی تفصیالت جدول 

ٹی ماحولیاتی میں بحث کی گئی ہے، ضرورت کے مطابق بیرونی تھرڈ پارESAاصل 
نگرانی اور آڈٹ کیے جائیں گے۔

نگرانی اور تعمیل کی رپورٹسESMP: 4.5جدول 
# رپورٹ کا 

عنوان
رپورٹ کے مشموالت رپورٹ کی 

تیاری کی 
فریکوئنسی

رپورٹ 
تیار کی 

جائے گی۔
1 ESHS

مانیٹرنگ 
رپورٹ

ماحولیاتی اور سماجی تخفیف اور نگرانی 
پروجیکٹ کی کے اقدامات کے ساتھ 

تعمیل کی حیثیت۔ اس کے عالوه، رپورٹ 
میں یہ بھی شامل ہے:

ماحولیاتی واقعات؛• 
صحت اور حفاظت کے واقعات،• 
صحت اور حفاظت کی نگرانی:• 

تعمیل کے اہم مسائل
لیبر مینجمنٹ اور ورکرز کی رہائش• 
تربیت کا انعقاد کیا گیا اور کارکنوں نے • 

حصہ لیا۔
ایاتکارکن کی شک• 
کمیونٹی کی شکایات• 
موقع تالش کریں (اگر کوئی ہے)• 

ماہانہ ٹھیکیدار

2 ESMP
مانیٹرنگ 

رپورٹ

ESMP کی ضروریات کے ساتھ
مجموعی پروجیکٹ کی تعمیل کی حیثیت

سہ ماہی PMO

3 واقعہ کی 
رپورٹس

تمام بڑے واقعات کے لیے واقعے کی 
تحقیقاتی رپورٹس جس میں واقعے کی 
تفصیالت، بنیادی وجوہات کا تجزیہ، اور 

ابتدائی تحقیقاتی
24رپورٹ 
گھنٹے میں۔

ٹھیکیدار
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مستقبل میں اس واقعے کی تکرار سے 
نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات شامل 

ہیں۔

دس دن میں 
تفصیلی 
تحقیقاتی 
رپورٹ

صالحیت کی تعمیر اور تربیت:4.7
کی ESMPماحولیاتی اور سماجی تربیت اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرے گی کہ 

کے تمام عملے ان کی پیروی کریں۔ منصوبےضروریات واضح طور پر سمجھی جائیں اور 
میں شامل ہے، اور صالحیت کی تعمیر کے لیے ESAصالحیت سازی کا پروگرام اصل 

USD 0.25 کے تحت آنے والے اضافی تربیتی پروگرام ملین مختص کیے گئے ہیں۔ ضمیمہ
ماہرین ان OHSاور ٹھیکیدار کے ماحولیاتی اورCSCمیں دیے گئے ہیں۔ 4.6جدول 

پروگراموں کی فراہمی کے ذمہ دار ہیں۔
: ماحولیاتی اور سماجی تربیتی پروگرام4.6جدول 

مشموالت امیدوار ٹرینر شیڈول
پروجیکٹ کے ماحولیاتی 
اور سماجی اثرات اور 

کی ESMPٹھیکیدار کی 
ضروریات؛ ورلڈ بینک 
گروپ ماحولیاتی صحت 
اور حفاظت کے رہنما 

خطوط۔
دوسرے اور اس کے بعد 
کے تربیتی پروگراموں 
کے مواد میں جاری 
تعمیراتی سرگرمیوں سے 
وابستہ مسائل سے متعلق 
موضوعات کا احاطہ کیا 

جائے گا۔

PMO ،
ESU کا تمام

تکنیکی 
عملہ، اور 

SID کا
متعلقہ 

تکنیکی 
عملہ۔

PMCانجین/
ئر کے سائٹ 

انجینئرز

CSC کاESHS
عملہ

منصوبے کے نفاذ 
کے ابتدائی مراحل 
کے دوران۔ تربیت ہر 
چھ ماه بعد دہرائی 

جائے گی۔

جاری تعمیراتی کاموں سے 
منسلک ماحولیاتی اور 

ٹھیکیدار، 
PMO اور ،
CSC کے

CSC ،PMO کا
E&S عملہ

ماہانہ بنیاد پر
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سماجی مسائل؛ کارکنوں 
صحت اور حفاظتکی 

سائٹ 
انجینئرز

ضابطہ اخالق
پیشہ ورانہ صحت اور 

حفاظت

تعمیراتی 
عملہ

ESHSٹھیکیدار 
عملہ

تعمیراتی سرگرمیوں 
کے آغاز سے پہلے 
اور تعمیراتی 
سرگرمیوں کے 

دوران
(ضرورت کے 

جائے۔)مطابق دہرایا
دریائے سندھ ڈولفن 

ریسکیو/تحفظ پر تربیت
تعمیراتی 

عملہ
WWF انڈس

ریور ڈولفن 
ریسکیو ٹیم کے 

PICتعاون سے 

تعمیراتی سرگرمیوں 
کے آغاز سے پہلے 
اور تعمیراتی مدت 

کے دوران۔
شکایات:4.8

کے مطابق، شکایات حقیقی یا سمجھی جانے والی پریشانیاں ہیں جو شکایات کی ESAاصل 
اثرات کو کم کرنے کے اقدامات PMOوجہ بن سکتی ہیں۔ ایک عمومی پالیسی کے طور پر، 

اور کمیونٹی رابطہ کی سرگرمیوں کے نفاذ کے ذریعے شکایات کی روک تھام کے لیے فعال 
ے سے پہلے ممکنہ مسائل کا اندازه لگاتی ہیں اور ان طور پر کام کرے گا جو شکایات بنن

کے لیے، ایک پراجیکٹمنصوبےمیں بیان کیا گیا ہے، اصل ESAکو حل کرتی ہیں۔ جیسا کہ 
) قائم کیا گیا ہے اور اسی کو سکھر پروجیکٹ GRMلیول شکایات کے ازالے کا طریقہ کار (

) CGRMے ازالے کا طریقہ کار (کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ کمیونٹی شکایات ک
کے نفاذ سے متعلق منصوبےدونوں کے ساتھ ساتھ ESMP/SMFگڈو اور سکھر کے 

شکایات کے ازالے کا طریقہ (Procurment)شکایات کا ازالہ کرتا ہے، جبکہ پروکیورمنٹ
کے CGRM) خاص طور پر خریداری سے متعلق مسائل کو حل کرتا ہے۔ PGRMکار (

میں ایک شکایت سیل قائم کیا گیا ہے، جس کی صدارت ڈپٹی PMOیں لیے، سکھر م
پروجیکٹ ڈائریکٹر کرتے ہیں۔ اگر کوئی شکایت مقامی طور پر حل نہیں ہوتی ہے تو اسے 

مجوزه CGRMکراچی میں قائم شکایات کے ازالے کی کمیٹی تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ 
AF میں دکھایا گیا ہے 4.2کا بھی احاطہ کرے گا۔ شکایات کے ازالے کا طریقہ کار شکل



74

شکایات کے ازالے کا SBIPمیں دکھایا گیا ہے۔ 4.7اور شکایت سیل کے ارکان کو جدول 
میں تفصیلی ہے۔SMFطریقہ کار 

شکایت سیلPMO: 4.7جدول 
عہده پوزیشن S No.

PMO-SBIPڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر،  چیئرمین 1
ایگزیکٹو انجینئر (گڈو بیراج)

یا
ایگزیکٹو انجینئر (سکھر بیراج)

رکن 2

PMOڈپٹی ڈائریکٹر (ماحولیات)  رکن 3
PICکا نمائنده رکن 4

ٹھیکیدار کا نمائنده رکن 5
PMOٹیکنیکل آفیسر  رکن 6

PMOڈپٹی ڈائریکٹر (ری سیٹلمنٹ)  سیکرٹری 7

شکایات کے ازالے کا طریقہ کار: 4.2شکل 
SEA/SH پر تازه ترین رہنما خطوط تیار کیے گئے ہیں جب سے یہGRM پروجیکٹ کے

پر عالمی بینک کے رہنما خطوط کو نوٹ SEA/SHمیں 2020آغاز پر تیار کیا گیا تھا، 
کرتے ہوئے
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کے مسائل کی اطالع دینے SEA/SHکا جائزه لیا جائے گا اور GRMسکھر کے لیے 
کے لیے ایک طریقہ کار شامل کرنے کے لیے اسے بڑھایا جائے گا۔ اس میں گمنام طور پر 

.incکا استعمال، مقامی کمیونٹی گروپس (CLOsرپورٹ کرنے کے طریقے، صنفی ماہر 
GBV سروس فراہم کننده) کے ساتھ مشاورت، خفیہ ڈیٹا اکٹھا کرنا وغیره جیسے پہلو شامل

ہوں گے۔

اسٹیک ہولڈر کی مشاورت اور انکشاف-5
5.1ESA کے لیے مشاورت:

کی تیاری کے ابتدائیمنصوبےمنصوبے کی تیاری کے دوران وسیع مشاورت کی گئی۔ 
کے دوران کینال کمانڈ 2015) میں ابتدائی مشاورت کی گئی اور 2013-2012مراحل (

کے مقاصد اور مجوزه ماحولیاتی جائزے منصوبےایریاز میں کاشتکار کمیونٹیز کے ساتھ 
کے مطالعہ کے حوالہ جات کا اشتراک کرنے کے لیے۔ مشاورت میں متعدد طریقے شامل 

کے طور پر گھریلو سطح کے انٹرویوز، گاؤں کے حساب سے مالقاتیں، فوکس مثال -تھے 
کے مسودے کے ESAاور ورکشاپس۔ (Focus Group Discussions)گروپ ڈسکشنز 

میں کیا گیا۔ جن شرکاء سے 2017نتائج کو شیئر کرنے کے لیے مشاورت کا دوسرا دور 
گرد کی آبادی اور کمیونٹی کے کے عالقے کے ارد منصوبے) iمشوره کیا گیا ان میں (

) پراجیکٹ ایریا میں آباد iii) سکھر بیراج کے کمانڈ ایریا میں کسان، (iiنمائندے شامل ہیں۔ (
) ضلعی اور صوبائی حکومت کے حکام جو ضلعی انتظامیہ، جنگالت، زراعت، ivافراد، (
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) تحفظ فراہم کرنے والے vماہی گیری، جنگلی حیات اور ماحولیاتی تحفظ کے ذمہ دار ہیں، (
) کمیونٹی پر مبنی تنظیمیں۔viاور (WWFادارے جیسے 

لوگوں سے بیراج کمانڈ ایریاز میں گاؤں وار 785مشاورت کے پہلے دور کے دوران، 
کے ذریعے مشاورت ںیمالقاتاور بیراج سائٹ کے آس پاس کی کمیونٹیز کے ساتھ ںیمالقات

ماہرین کے ساتھ بھی شیئر کی گئی ہیں جنہوں نے 148کی گئی۔ پروجیکٹ کی معلومات 
کے زیر اہتمام ڈولفن کے تحفظ اور انتظام پر بین االقوامی سیمینار SBIPمیں 2017مئی 

میں حصہ لیا تھا۔
مشاورت کا دوسرا دور سکھر میں عوامی مشاورت اور ڈاؤن اسٹریم کوٹری بیراج اور 

PMOکو سکھر میں 2017اگست 7کراچی میں مشاورتی ورکشاپس کے ذریعے کیا گیا۔ 
کو 2017جوالئی 29آفس میں عوامی مشاورت کی گئی۔ پیشگی نوٹس اخباری اشتہارات (

ور دعوتی خطوط کے ذریعے دیے گئے تھے۔ ڈیزائن اانگریزی اور سندھی روزناموں میں)
کی SIDدستاویزات کو مشاورت سے پہلے SIAاور EIAکنسلٹنٹس کے ذریعہ تیار کرده 
ویب سائٹ پر ظاہر کیا گیا ہے۔

کے لیے مشاورتESMPضمیمہ اور :5.2
COVID-19 کے ظہور میں موروثی حدود اور مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ پروجیکٹ

کے ایجنڈے کو مربوط کرنے میں مشکالت کی وجہ سے، عام لوگوں سے مشاورت ممکنہ 
کے ساتھ (WWF)ایف اور ڈبلیو ڈبلیو (SW)طور پر خطرناک تھی اور سندھ وائلڈ الئف
صرف محدود مشاورت کی جا سکتی تھی۔

رز کو بتایا گیا کہ سکھر بیراج کی بحالی اور جدید کاری کے منصوبے کے لیے اسٹیک ہولڈ
اور ایک انڈس ڈولفن مینجمنٹ پالن پہلے سے موجود ESAایک تفصیلی اور منظور شده 

ہے اور مجوزه گیٹس کی ہنگامی تبدیلی اس منصوبے کا حصہ ہے۔ کوفرڈیم اور پاور الئن 
کوفرڈیم کی تعمیر سے وابستہ متوقع ESMPکا حصہ نہیں تھے اور یہ ESAاصل 

ماحولیاتی اور سماجی اثرات کو کم کرنے کے لیے جاری ہے۔
ڈبلیو ڈبلیو ایف(WWF) نے اطالع دی کہ ڈولفن کا گروپ بیراج اور نہر کے

کو نصب بارجز Sheet Pileریگولیٹرز کے قریب دیکھا گیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ 
ت ڈولفن کے ٹکرانے کا خطره ہوتا ہے۔ البتہ؛ تجربے کی کے ذریعے منتقل کرتے وق

بنیاد پر، انڈس ڈولفن اس قسم کی پانی کی نقل و حرکت کے لیے حساس ہے اور دور 
ہو جائے گی۔

ڈبلیو ڈبلیو ایف(WWF) نے یہ بھی بتایا کہ وه ڈولفن اینٹی ڈیپریڈیشن پنگر کو انسٹال
کرنے کے لیے غیر ملکی فنانسرز کے تعاون سے منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اینٹی 
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ڈیپریڈیشن پنگر معیاری ڈیٹرنٹ پنگرز سے زیاده بلند ہے، ایک بے ترتیب غیر متوقع 
ا ہونے پر ڈولفن کو چونکآواز پیدا کرتا ہے جو بیراج اور نہر کے دروازوں کے قریب

دیتا ہے۔
 سکھر میں محکمہ جنگلی حیات سندھ کا خیال تھا کہ اس منصوبے سے عالقے کی

حیاتیاتی تنوع پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ ان کا ماننا ہے کہ ڈولفن ایک انتہائی 
کے لیے مشینری کے استعمال کی وجہ سے کسی قسم یکہدائحساس نوع تھی اور 

نی محسوس ہونے پر فوراً عالقے سے نکل جاتی تھی۔ گڈو تک اس کا کافی کی پریشا
مسکن تھا۔ پراجیکٹ کی تکمیل پر یہ بیراج کی جگہ پر واپس آجائے گا جہاں پانی 
کے زیاده کھلے اور گہرے حصے اسے پہلے موجود پانی سے بہتر رہائش فراہم 

یہدائکے والی نہروں کو کریں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بیراج سے نکلن
کے دوران بند کیا جانا چاہیے تاکہ ان نہروں میں ڈولفن کے بہنے اور پھنسنے سے 

بچا جا سکے۔

WWFکے ساتھ مشاورت
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پراجیکٹ کے نفاذ کے دوران پراجیکٹ کے لیے تیار کرده سوشل مینجمنٹ فریم ورک 
)SMF مشاورت اور کمیونیکیشن میٹرکس) کے ایک حصے کے طور پر شامل

(Communication Matrix) کے بعد مشاورت کی جائے گی۔ آمنے سامنے مشاورت
کی صورتحال اور عالمی بینک کی طرف سے عوامی مشاورت COVID-19عالقے میں 
سے متعلق رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے کی جائے گی۔ ٹیم COVID-19سے متعلق 

ی اور انعقاد کے دوران درج ذیل امور کو ذہن میں رکھے گی۔مشاورت کی منصوبہ بند
 اگر چھوٹی میٹنگز کی اجازت ہو تو چھوٹے گروپ سیشنز(Group Sessions)

میں مشاورت کریں؛
COVID-19 کے کیسز بڑھنے کی صورت میں، ٹیم مواصالت کے ذرائع کو متنوع

انحصار کرے گی۔بنائے گی اور سوشل میڈیا اور آن الئن چینلز پر زیاده 
PMO مواصالت کے روایتی چینلز کو بھی استعمال کرے گا کیونکہ یہ متعلقہ

معلومات کو متعلقہ فریقوں تک پہنچانے میں بھی انتہائی مؤثر ثابت ہوں گے، اور 
انہیں اپنی رائے اور تجاویز فراہم کرنے کی اجازت دیں گے۔

پر اس بات کی وضاحت مشغولیت کے مجوزه چینلز میں سے ہر ایک واضح طور
کرے گا کہ اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے رائے اور تجاویز کیسے فراہم کی جائیں 

گی۔
انکشاف:5.3

ESA کا خالصہ اورESA رپورٹس پہلے ہیSID اور ویب سائٹ اور ورلڈ بینک کی
کی ویب سائٹ SIDبیرونی ویب سائٹ پر ظاہر کر دی گئی ہیں۔ اس ضمیمہ کو 

www.sbip.org.pkپر بھی ظاہر کیا جائے گا جو سندھ بیراجز امپروومنٹ پروجیکٹ



79

(SBIP) کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دستاویزات کی ہارڈ کاپیاں سکھر بیراج کی الئبریری
کے ذریعے کمیونٹیز کو دستیاب کرائی جائیں گی۔

ضمیمہ انگریزی، اردو اور سندھی میں ظاہر کیا جائے گا۔


