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ر ٻیھسوائل مڪینڪس لیبارٽري ۽ ڪراچي ۾ آفیس جي عمارت جي 
 اڏاوت الِء ماحولیاتي ۽ سماجي انتظامي رٿا جو خالصو

سنڌ حكومت صوبي جي مختلف عالئقن ۾ عالمي بئنك جي مالي مدد سان سنڌ 

هن منصوبي تي آبپاشي کاتي (ايس آ . آهييو ريزيليئنس منصوبي (ايس آر پي) جو آغاز ك

كم كيو ويو آهي. عملي  ڊي) ۽ صوبائي ڊزاسٹر مئنيجمينٹ اٿارٹي (پي ڊي ايم اي) ذريعي

بچا جي . سنڌو دريا تي مٹي 1. تي رهيوايس آر پي تحت ڄاڻايل منصوبن  عملدرآمدطور 

کوٽ وارن عالئقن ۾ برساتي پاڻي جي . صوبي جي سوكهڑي يا 2ي بحالي ۽ سڌارا، بندن جِ 

۽ ٻئين  نڊئم 6ننڍن پاڻي جي ذخيرن جي اڏاوت. ايس آر پي جي پهرئين عملدرآمد سال ۾ 

ي هاڻي مكمل ٿيڻ جي تي كم شروع كيو ويو، جيك نننڍن ڊئم 9عملدرآمد سال ۾ 

كراچي سركار ُان کانسوا، ايس آر پي جي ٹئين عملدرآمد سال دوران سنڌ  مرحلي ۾ آهن.

 ۾ سوائل مكينكس ليبارٹري جي ُپراڻي ڍانچي جي ٻيهر اڏاوت جي رٿا جوڙي آهي.

ن پاليسين جون گهرجون پوريون كرڻ، ُانهن کي قومي عالمي بئنك جي رهنما يا نگهبا

بڻائڻ ۽ ننڍن منصوبن جي سرگرمي ال هك اي موجب صوبائي سطح تي الڳو قانون توڙي 

 ايس ايم پي دستاويز تيار كيو ويو آهي. 

جي گنجائش وڌائڻ ال سان الڳاپيل چكاسن سوائل مكينكس ۾ تجويز كيل عمارت 

نن ه. جي صالحيت وڌائينديتجربن ۽ مشاهدن آبپاشي کاتي اندر رٿا جوڙي وئي آهي، جيكا 

ليبارٹري جي اڏاوت ۾ ساڳي زمين تي موجود عمارت کي ڊاهڻ ۽ نئين ننڍي رٿا تحت 

منصوبو آبپاشي کاتي جي عمارت جي حد ۾ اچي ضمني شامل آهي. تجويز كيل اڏڻ عمارت 

بي) تي ٻڌل آهي. رهائشي  -اي) ۽ رهائشي عالئقي (بالڪ –ٿو، جيكو دفتري حصي (بالڪ 

آهي. آبپاشي کاتي جي  لُفٹ ڊگهي ڀت ذريعي ٻن حصن ۾ ورهاي 6۽ دفتري بالڪ  وعالئق

، آهيواقع ۾  5ِجي يونين كائونسل محمود آباد نمبر  عمارت انتظامي طور جمشيد ٹائون

تجويز كيل منصوبو كورنگي كراسنگ روڊ اهو عالئقو كراچي اوڀر ضلعي ۾ اچي ٿو. 

اوور جي سامهون شهيد ملت روڊ تي واقع فال راهه فيصل وچ ۾ ٺهيل محمود آباد ۽ شاه

 آهي.پکڑيل چورس گز تي  791.8ايراضي جي آهي. مجوزه منصوبي جي پالٽ 

اڳيل واي ايس ايم ايف سان درجه بندي سماجي ۽ ماحولياتي ابتدائي منصوبي جي ضمني 

جي حساب منصوبو معيار هو ضمني ، اكئي وئي آهيمشاهداتي فهرست کي كتب آڻيندي 

جنهن تحت ماحولياتي ۽ سماجي انتظامي ، ٿياچي رٿا ۾ درجه بندي وچولي درجي جي سان 

 رٿا (اي ايس ايم پي) ٺاهڻ گهربل هوندي آهي. 
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منصوبو هي ماحولياتي طور حساس عالئقن ۾ نٿو اچي، ۽ منصوبو سماجي ضمني 

جون سرگرميون سوائل مكينكس زمين تي واقع آهي، اڏاوت ۽ بحالي  سركاري موجوده

اڌو وجي كري منصوبي ليبارٹري جي موجوده عمارت اندر مقامي سطح تي كيون وينديون. 

جي نتيجي ۾ اڏاوت جا امكان نه آهن. رٿيل ٿيڻ پيدا آبادكاري جو مسئلو ٻيهر زمين يا 

 ضمنيكري تنهن۾ مقامي سطح جا آهن.  نمنصوبي جي حدجيكي ، اثر عارضي آهنٿيندڙ 

 ي ۽ سماجي اثرن جو كارڻ بڻجندو. منصوبو امكاني طور بنهه گهٹ ماحوليات

ي كرمجموعو پيش اپائن جو هك   منفي اثرن کي گهٹائڻ ال )اي ايس ايم پيهي رٿا (

 تعميراتي كم دوران پيدا ٿيندڙ ماحولياتي ۽ سماجي اثرن کي گهٹائڻ الو، ِجن تي ٿ

دستاويز ادارتي انتظام، نگراني ۽ رپورٹنگ  )اي ايس ايم پي(هي عملدرآمد كيو ويندو، 

لدرآمد عمفظ جي پهلوئن تي تح ماحولياتي ۽ سماجيجڎهن ته  .جو نظم و ضبط مهيا كري ٿو

 كرڻ واري عمل کي قلمبند كرڻ جي طريقه كار ئي واضع كري ٿو. 

 

ي جٹرئفك فضائي گدالڻ، گندگي، آواز جي گدالڻ ۽ ، اڏاوت سان واڳيل مسئال جهڑوڪ

سان گهٹائي سگهجي عمل اي ايس ايم پي ۾ ڏنل اپائن تي مناسب ، ُانهن کي جا اثرانتظام 

ماڻهن جي صحت ۽ حفاظت کي يقيني مالزمت جي دوران كم كندڙ ٿو. اڏاوتي كم دوران 

ي آباديا مزدورن خطرن يا حادثن کي روكڻ ال لڳاتار نگراني، سڀ كجهه بڻايو ويندو، اهو 

جي روكٿام وارن اپائن، صفائي ُسٿرائي وائرس ۾ كورونا آبادي ۽ پورهيتن ، ۾ جاڳرتا

جي انتظامن، هنگامي بچا جي طريقن، رستي تي حفاظت، آمدرفت جي حفاظتي سامان، پيئڻ 

جي فراهمي ذريعي كيو ويندو. كم جي پاڻي جي فراهمي ۽ مزودرن کي كچري جي دٻن 

ال ٿيل استعم، گندگي هٹائڻ جو انتظامجي متوقع مرحلي سان واڳيل مسئلن ۾ عملدرآمد  يا

پاڻي جي گدالڻ، زميني پاڻي جي گدالڻ ۽ كنهن به وقت باهه لڳڻ جو خطرو شامل آهن. هن 

به اهميت كا منصوبي جي ضمني اي ايس ايم پي ۾ تفصيل سان ٻڌايل اپائن تي عمل کانپو

نه هوندي ۽ عالئقي جي طبعي، حياتياتي، سماجي ۽ اقتصادي ماحوليات تي ناكاري اثر 

 رهندا.

ننڍن تجويز كيل عمل جوڳن اي ايس ايم پي جي ، جي مرحلي ۾ درآمدٺيكيدار عمل

پي آ ايس ايس سي روزانو جو كم كندو. ذريعي نگراني جي منصوبن اپائن ۽ نگراني 

نگراني واريون ذميواريون ادا ٺيكيدارن جي گڎ اي ايس ايم پي سان ل ڄاڻايُبنيادن تي 
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جي نگراني واري ُرخن ماحولياتي توڙي سماجي مٿان وري ايس آر پي  -۽ پي ايم ٹيكندو، 

 ذميواري هوندي. 

ٺيكيدار هر مهيني جي آخر ۾ ماهوار عملدرآمد رپورٽ پيش كندو. پروجيكٹ 

كنسلٹنٹ (پي آ ايس ايس سي) هك سائيٹ امپليمينٹيشن سپورٽ اينڈ سپرويئن 

انوائرنمينٹل آفيسر ذريعي اي ايس ايم پي جي تجويزن يا سفارشن تي عملدرآمد ال پابند 

 هوندو.

هزار ُرپيا لڳايو ويو آهي،  59لک  88كروڙ  2هن منصوبي تي مجموعي خرچ جو كاٿو 

هزار ُرپيا  3 9لک 12خرچ جڎهن ته اڏاوت جي مرحلي ۾ اي ايس ايم پي تي عملدرآمد جو 

 آهي. وڻكاري جو خرچ ُان ۾ شامل آهي.


