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ايؾيبئي تشليبتي ثئٌڪ
هتبحش گِش (ڏعْ )DP
هتبحش هبڻِْ (ڏعْ )DP
اػلي اًتظبهي آفيغش (چيف ايگضيڪيْٽْ آفيغش)
ٰ
ڊپٽي ڪوؾٌش (ملغ رْ صهيي صبفل ّاسّ آفيغش)
ثي گِش هبڻِْ  /ڏتڙيل هبڻِْ (ڏعْ  AH۽ )AP
)LAC
ملغ رْ سّيٌيْ آفيغش (ڏعْ
اًتظبهي اداسّ( .ريٌڪْ ُْلڊًگ ڪوپٌي لويٽيڊ )GHCL
هبصْليبتي احشى رْ ربئضّ
هبصْل ري صفبظت ڪشڻ ّاسّ اداسّ
هبصْليبتي ۽ عوبري ؽؼجْ ()PMU
ػْستي (ريٌڊس /رٌظ) ثبثت ػولي هٌقْثْ
ُْ GENCOلڊًگ ڪوپٌي لويٽيڊ GENCO Holding Company
ثزلي َء ري پيذاّاس ّاسي ڪوپٌي ( Iڄبم ؽْسّ فْثْ عٌڌ)
ثزلي ري پيذاّاس ّاسي ڪوپٌي ( IIگڊّ -فْثْ عٌڌ)
رٌشل هئٌيزش (ٿشهل) (خبڪْ ۽ تشلي) QHCL
اٌُزي رْ تذاسڪ ڪشڻ ّاسي ڪويٽي
(هٌقْثي تي) ػول ڪشائڻ ّاسي ايزٌغي ( )JPCL / GENCOI
افلي سُبڪْ
غشثت ۽ عوبد رْ ؽشّػبتي ربئضّ
رجشي آثبدڪبسي
ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽيڊ
اػلي) ( )GHCL - PEPCO
هئٌيزٌگ ڊائشيڪٽش (هٌتظن
ٰ
صهيي ري صقْل ّاسّ لبًْى 1894ع (اڄ تبئيي تشهين ؽذٍ)
صهيي صبفل ڪشڻ ّاسّ ملؼي آفيغش
صهيي رْ صقْل ۽ آثبدڪبسي (احش)
صهيي ري صقْل ۽ آثبدڪبسي َء رْ هٌقْثْ
اًتظبم ۽ ڄبڻ  /اهالع رْ ًظبم
هيگب ّاٽ (ثزلي ري هبپ َُّ /ڪ رْ ايڪْ)
پبڻي ۽ ثزلي َء ري ّصاست
پبڪغتبى اليڪٽشڪ پبّس ڪوپٌي
پشّگشام هئٌيزويٌٽ يًْٽ )(PEPCO / GHCL
پبّس عيڪٽش ۽ آثبدڪبسي رْ هٌقْثْ
آثبدڪبسي ّاسي ٌُڌ رْ ربئضّ يب پڙتبل (احبحي ري فِشعت ،آثبدي ،فالس هؾْسّ)
عوبري ّظيفي رْ هٌقْثْ
اػالًيل صفبظتي پبليغي
ٿشهل پبّس اعٽيؾي
پبڻي َء ۽ ثزلي َء ري تشلي رْ ثباختيبس اداسّ

ُي صهيي ري صقْل ۽ آثبدڪبسي َء ّاسي هٌقْثي رْ دعتبّيضي آُي .اى ۾ ريڪي ثَ ڳبلِيْى ثيبى
ڪيْى ّيْى آُي ،مشّسي ًبُي تَ اُي ايؾيبئي تشليبتي ثئٌڪ ري ڊائشيڪٽشى ّاسي ثْسڊ يب ػولي ري خيبلي
عبى هؾبثِت سکٌذيْى ُزيُ .ي ؽشّػبتي ِلغن رْ دعتبّيض آُي.
الء هبليبتي عِبئتب فشاُن
الء ڪْ پشّگشام يب صڪو ِ
ت ػولي ري تيبسي ڪٌِي ثَ هٌقْثي ِ
ڪٌِي ثَ هلڪ ِ
ربء ري چًْڊ ۽ همشسي ثبثت ثئٌڪ هشفبى
ڪشڻ ،يب ُي دعتبّيض ۾ ڄبڻبيل ربگشافيبئي ػالئمْ ،يب ڪب خبؿ ِ
ربء ري لبًًْي يب ڪٌِي ٻي صيخيت ثبثت
صْالْ ًَ ڏًْ ّيْ آُي .ايؾيبئي تشليبتي ثئٌڪ ري ڄبڻبيل ايشامي َء يب ِ
ساء ڏيڻ رْ ڪْ ثَ اداسّ ًبُي.
ِ

اططالحي جي ّضبحت  /سوجِبڻي
هتبثر هبڻِْ ۽ گِر رْ هطلت اُُي عڀ هبڻِْ ريڪي صهيي ري صقْل ،ٻئي ٌُڌ آثبد ٿيڻ ،يب ڪوبئي ۽ هلڪيت،
هطلت ڪْ هبڻِْ ،گِش ،ڪبسّثبسي اداسى يب ػْاهي يب خبًگي اداسى کي پِتل ًمقبى عججبى
هتبحش ٿيب ُزي .اى ڪشي هتبحش هبڻِي  APs۽ هتبحش گِشى  AHs۾ ُي ؽبهل آُي (  )Iاُي
هبڻِْ ري ري پيذاّاس ڏيڻ ّاسي صهيي يب پيذاّاسي هلڪيت ،ريئي تَ ّڻ ۽ فقل هتبحش ٿيب ُزي
( )IIاُي هبڻِْ ري رْى اڏاّتْى هتبحش ٿيْى ُزي ،هخبل هْس (گِش ،دّڪبى ،ٽيْة ّيل،
هغزذّى ۽ لجشعتبى ّغيشٍ) )III ( .اُي هبڻِْ ري رْ ڪبسّثبس هتبحش ٿيْ ُزي ۽ اُي هبڻِْ
ري کي ُي هٌقْثي ري ڪشي ،ڪبسّثبس هبى صبفل ٿيٌذڙ ڪوبئي ۾ ًمقبى پيْ ُزي.
( )IVاُي هبڻِْ ري رْ ڪن يب سّصگبس ،هٌقْثي ري پًْذڙ احشى عججبى ختن ٿي ّيْ ُزي.
( )Vاُي هبڻِْ ري ري پٌٌِزي ّعيلي ،هلڪيت ۽ عڪْى ۽ آسام تبئيي سعبئي ختن ٿي ّئي
ُزي.
هؼبّضْ رْ هطلت ،هبڻِي ري اًِي ّعيلي ۽ هلڪيت ري هبلي يب رٌظ ري فْست ۾ اُْ هؼبّمْ
الء صبفل ڪيب ّيب ُزي يب اُى هٌقْثي ري ڪشي هتبحش ٿيب ُزي.
ريڪي ڪٌِي هٌقْثي ِ
اُْ هؼبّمْ هبسڪيٽ ري تبصى اگِي هطبثك ُئڻ گِشري.
پْء ڪٌِي ثَ هبڻِْ َء ري هؼبّمي ثبثت
آخري تبريخ رْ هطلت اُب تبسيخ رٌِي ري لٌگِي ّڃڻ کبى ِ
دػْي کي تغلين ًَ ڪيْ ّيٌذّ .هطلت تَ اًِي ۾ اُي هبڻِْ ًَ ًُْذا ،ريڪي هتبحش هبڻِي ۽
ٰ
هتبحش گِشى ّاسي فِشعت ۾ ؽبهل ًُْذاُ .ي هٌقْثي ثبثت اُڙي تبسيخ هٌقْثي کي تبصّ
پْء همشس ڪئي
( )Up to dateڪشڻ ّلتُ ،ش ُڪ ثي گِش ٿيل فشد عبى عڌّ ڳبلِبئڻ کبى ِ
ّيٌذي.
هؼٌي ۾ ثي گِش هبڻِْ اُي آُي ،ريڪي هجؼي يب رغوبًي هْس تي
ثي گِر هبڻِْ رجشي آثبدڪبسي ّاسي
ٰ
ڏتڙري ّيب ُزي (لڏڻ ،سُبئؾي صهيي رْ ًمقبى ّڻ يب ارِْ ّڃبئڻ) ۽  /يب هؼبؽي هْس تي
ڏتڙيل (صهيي ّڃڻ ،هلڪيتّ ،عيلي يب هلڪيت تبئيي سعبئي آهذًي رب ّعيال ۽ گزس عفش ري
عبهبى رْ ًمقبى ٿيْ ُزي )I ( .صهيي رْ رجشي صقْل يب (  )IIصهيي ري اعتؼوبل يب پبسڪي
۽ لبًًْي هْس هليل صهيي ۽ ٻيي ّعيلي تي سعبئي َء ۾ رجشي سڪبّٽْى پْڻ ڪشي ٿيْ ُزي.
هؼبشي ثي گِري  /درثذري -رْ هطلت آُي صهيي ۽ ٻي هلڪيت تي سعبئي يب اختيبس ۽ آهذًي ري ّعيلي ،گزس عفش
اػلي اختيبس ّاسى پبساى اعتؼوبل ڪيل
ري رسيؼي رْ ًمقبى ،رٌِي رْ ڪبسڻ (  )Iصهيي رْ
ٰ
هلڪي لبًْى هْرت صهيي رْ رجشي صقْل ،يب صهيي ري ڪتت آڻڻ ۾ لبًًْي هْس تي لبئن
خبؿ ايشامي يب چشاگبُي تبئيي سعبئي يب اًِي ري اعتؼوبل تي رجشي سڪبّٽ پْڻ.
حذ دخلي ڪرڻ ّارا رْ هطلت اُي هبڻِْ ريڪي پٌٌِزي لبًًْي صهيي کبى ّڌيڪ اُڙي صهيي تي لبثل
ُزي ريڪب ػبم هْس تي کيي ڪٌِي ثَ ارْسي ۾ هليل ًَ ُزي يب ڪٌِي هذد ري ػيْك کيي
ڏًي ّئي ُزي يب عٌذى گزس عفش رْ آهذًي يب هتبحش گِشى ري ػيْك کيي هلي ُزي .اى رْ
داسّهذاس عٌذى ًمقبى ري لغن ،دائشي تي آُي اُب صهيي ريڪب کيي عٌذى عوبري ۽ هؼبؽي
الء ڏًي ّئي ُزي.
ثٌيبد لبئن ڪشڻ ِ
سٌذ اُڙى اپبئي رْ دائشّ ،ري ۾ هؼبّمي هْس تي سّڪ سلن يب رٌظ ،ثذليل ليوت ،آهذًي ري
ٻيِش ثضبلي ۽ هذد ،لڏپالڻ ۾ هذد آهذًي يب ڪوبئي ري ّعيلي ري ثضبلي ريڪب هتبحش گِشى ري
ػيْمي هْس هلي ُزي ،رٌِي رْ هذاس ٿيل ًمقبى ري لغن ۽ دائشي تي آُي ،ريڪْ کيي
الء ادا ڪيْ ّڃي.
عٌذى عوبري ۽ هؼبي ثٌيبد ري ثضبلي ِ
ًمظبى جي فِرست رْ هطلت هتبحش ٿيل يب ّڃبيل هلڪيت ري ثٌيبدي سڪبسڊ هْس رْڙيل ،هلڪيت ري
ڪٿيل هلَِ ري فِشعت.
زهيي جْ حظْل رْ هطلت آُي ( 1894ع ري صهيي ري صقْل ّاسي لبًْى هْرت) ڪٌِي ثَ عشڪبسي
اػلي اختيبس اعتؼوبل ڪٌذي ڪٌِي ثَ ؽخـ کبى رجشي هْس عوْسي
ايزٌغي پبساى ڏًل
ٰ
پْء ڪٌِي ػْاهي
صهيي يب اى رْ ڪْ صقْ ّستْ ّڃي ،ريڪب عٌذط لجني ۾ ُزي .ريڪب ِ
الء ڪٌِي اداسي ري هبلڪي يب لجني ۾ ڪٌِي هْچبسي يب هٌبعت هؼبّمي ري
همقذ ِ
ػيْك ڏًي ّڃي.
ثبهمظذ ڳبلِيْى اُْ ػول آُي ،ريڪْ (  )iهٌقْثْ رْڙڻ ري ؽشّع ۾ ؽشّع ڪيْ ّڃي ٿْ ۽ هٌقْثي ري
عوْسي ّلت تبئيي ربسي سکيْ ّڃي ٿْ (  )iiرٌِي ۾ هٌقْثي عبى اُڙّ الڳبپيل ۽ هٌبعت
اظِبس ّلت عش ڪيْ ّڃي ،ريڪْ ڏتڙري ّيل يب هتبحش هبڻِْ عوزِي عگِي )iii ( .اُْ ػول
اُڙي هبصْل ۾ ڪيْ ّڃي رٌِي ۾ اًِي هبڻِي کي ًَ ُيغبيْ ّڃي ًَ ئي اًِي تي ڪْ رجش

ڪيْ ّڃي )iv ( .اى ۾ ػْستي کي ثَ ؽبهل ڪيْ ّڃي ۽ اًِي رْ سامپْ صبفل ڪيْ ّڃي.
اى ري تيبسي ڪشڻ ۾ الچبس ۽ ُيڻي گشُّي ري مشّست ري پْسائي رْ خيبل سکيْ ّڃي.
غير حمذار رْ هطلت اُي هبڻِْ ريڪي اُب صهيي اعتؼوبل ڪٌذا ُزي ،رٌِي تي عٌذى ڪْ هڃيل صك يب
دػْي ًَ ُزي .اًِي ۾ اُڙا هبڻِْ ثَ ؽبهل آُي ريڪي ڪٌِي اربصت يب اختيبس يب اهذاد کبى
ٰ
عْاء خبًگي يب عشڪبسي صهيي ڪتت آڻيٌذا ُزيُ .ي هبڻِْ اُُي آُي ريڪي ڪٌِي لبًًْي
ِ
عْاء اُڙي صهيي تي ٿيل اڏاّتي تي لبثل ُزي .ايؾيبئي تشليبتي ثئٌڪ ري
اختيبس يب صك کبى
ِ
پبليغي َء ۾ اُْ چٽي هشس ڄبڻبيل آُي تَ اُڙى هبڻِي کي ثَ هؼبّمي ۽ ثضبلي َء کبى هضشّم ًَ
ڪيْ ّڃي.
طجؼي طْر ڏتڙجڻ رْ هطلت ،صهيي ري رجشي صقْ ري ًتيزي ۾ هبڻِي ري لڏپالڻ يب عٌذى گِشى رْ
ًمقبى (  )iiصهيي ري اعتؼوبل يب صهيي تي سعبئي يب اختيبس ،يب هضفْظ ايشامي يب چشاگبَُ
تبئيي پِچ ۾ رجشي سڪبّٽْى ُزڻ.
غريت رْ هطلت اُي هبڻِْ ريڪي عشڪبسي هْس ڄبڻبيل غشثت ري لْهي ليڪ کبى ُيٺ صًذگي
ثغش ڪٌذا ُزي( .سّصاًْ  2350ڪئلشيض رْ صقْل) يب (ُش هبڻِْ  1942سّپيَ هبُْاس
آهذًي) (رْى 2012ع)
لڏپالڻ جْ هؼبّضْ رْ هطلت ،ثبصاس ري تبصي اگَِ تي ًمقبى ؽذٍ هلڪيت رْ اگَِ ڪٿڻ رْ هشيمْ ۽
ّعيال ،ريڪْ يب تَ ثبصاس ري اگَِ کي ًضديڪ ُزي .ريڪْ ڪٌِي احبحي ري هؼبّمي
عْاء سّڪ سلن يب رٌغي
هْس ،ڏيتي ليتي يب گِبٽي ري فْست ۾ ڪب ثَ ڪٽْتي ڪشڻ کبى
ِ
يب هٌبعت ؽيي ري فْست ۾ ادا ڪيْ ّڃي.
ثحبلي ّاري ايراضي َء جْ جبئسّ -رْ هطلتً ،مقبى ري تفقيلي فِشعت .ريڪب همشس ٌُڌ تي خبڪي ري ۽ صذى
رب تفقيلي ًؾبى ُڻڻ ،هتبحش گِشى ۽ ڪٽٌجي ثبثت عوبري ،هؼبؽي اًگ اکش گڏ ڪشڻ ۽ ڀبئيْاس
ڌسيي ري ڳبلِيي ري تفقيلي ڄبڻ ڏيڻ عبى هڪول ڪئي ّڃي ٿي.
فظل جي ثٽي کڻٌذڙ رْ هطلت ثٽئي تي صهيي ڪبُيٌذس يب ُبسي ۽ اُْ هبڻِْ ريڪْ فقل هبى هئي ڪيل صقْ
کڻڻ ّاسي ؽشه تي اُب صهيي کيڙيٌذّ ُزي ريڪب عٌذط پٌٌِزي ًَ ُزي.
 200يب اًِي کبى ّڌيڪ هبڻِْ ريڪي گِڻي ۾ گِڻْ هتبحش ٿيب ُزي .اًِي ري
خبص اثر رْ هطلت،
ّفف ُي سيت آُي )i ( ،ريڪي رغوبًي هْس تي پٌٌِزي گِشى هبى ڏتڙري ّيب ُزي)ii ( ،
ري ري ڪوبئي يب آهذًي ّاسي هلڪيت کي  10عيڪڙّ يب اى کبى ّڌيڪ ًمقبى سعيْ ُزي
يب عٌذى ڪوبئي ّاسي ػول ۾ گِبٽْ پيْ ُزي.
لجضي ّارا رْ هطلت ،اُي هبڻِْ ريڪي صهيي رب هبلڪ ًَ ُزي ،پش صهيي تي عٌذى لجنْ ُزي ۽ اُي
الء اعتؼوبل ڪٌذا ُزي .ريئي
اُب صهيي ،سُبئؼ ،تزبستي ،صسػي يب ڪٌِي ٻئي هؼبؽي همقذ ِ
تَ اُي ػبم هْس تي صهيي ري هؼبّمي رب صمذاس ًَ ًُْذا آُي ،پش ريڪڏُي اُي هبڻِْ
الچبس يب ُيڻب ُزي تَ ڪڏُي اًِي کي ثَ اهذاد ڏًي ّيٌذي آُي .ثِشصبل اڏاّتيّ ،ڻي ،فقل يب
ڪي ٻيي احبحي کي پِتل ًمقبى ڪشي اُي هبڻِْ هؼبّمي رب صمذاس ًُْذا آُي.
الچبر شخض  /هبڻِْرْ هطلت ،اُْ هبڻِْ رٌِي کي ثي ّارجي ًمقبى پِتْ ُزي يب کيظ اُڙّ ًمقبى
پِچڻ رْ اًذيؾْ ُزي.
 )iگِش ري ػْست
ًظر اًذاز ڪيل هبڻِْرْ هطلت اُي هبڻِْ ريڪي لڏپالڻ هبى ڀْڳيٌذا ُزي ،اى ۾ (
عشثشاَُ ۽ عٌذط عٌڀبل ُيٺ هبڻِْ )ii ( .غشيت گِش (اى ري عوزِبڻي اڳْاٽ ڏًي ّئي آُي)
( )iiiثي صهيي هبڻِْ )v ( .پْڙُب هبڻِْ ري ري هذد رْ ڪْ ّعيلْ ًَ ُزي )vi ( .اُْگِش
رٌِي رْ صفبظتي هذّ همشس ٿيل ُزيً )vii ( .غلي ٿْسائي ّاسا هبڻًِْ )viii ( .ظش اًذاص ڪيل
ُبسي (ري ّٽ پٌذ ايڪڙ يب اى کبى ثَ گِٽ صهيي ُزي).

اًتظبهي هؼبهلي جْ تفظيل
زهيي حبطل ڪرڻ جْ همظذ  600 :هيگبّاٽ ثزلي پيذا ڪشڻ ّاسي ڪْئلي ري ٻبسڻ تي ُلڻ ّاسّ عخت
الء
گشهي عِڻ ّاسي هٌقْثي ري تؼويش ري هذ ۾ اػالًيل صفبظتي پبليغي َء هْرت سر ّاسّ تال َء تؼويش ڪشڻ ِ
ّڌيڪ صهيي ري گِشد آُي ،ريڪب ڀشّاسى صهيي ري خبًگي هبلڪي کبى صبفل ڪئي پئي ّڃي.
اطل ٌُڌ ۽ زهيي جْ هؼيبر  :ڄبم ؽْسي ۾ تؼويش ٿيٌذڙ ڪْئلي تي ُلڻ ّاسّ ثزلي َء پيذا ڪشڻ ّاسي هٌقْثي ۾
الء  100ايڪڙ (ُ 40.5يڪٽش) صهيي خشيذ ڪئي پئي
اػالًيل صفبظتي پبليغي َء هْرت گڏيل سر ّاسّ تال َء ٺبُڻ ِ
ّڃي .اُب صهيي ّيَِ هْڙُْ رجل تؼلمْ ڪْٽڙي ،ملغ ڄبم ؽْسي ۾ آُي .صهيي ڄبم ؽْسي ۾ تؼويش ڪيل ثزلي
ُبء ّي کبى ُڪ ڪلْهيٽش ري پٌڌ تي ،اّلَِ هشف آُي .صهيي ري
پيذا ڪشڻ ّاسي پالًٽ عبى گڏّگڏ ۽ اًڊط ِ
عْاء عوْسي صهيي گِڻْ ڪشي ّيشاى ۽ غيش آثبد
سڪبسڊ ۽ ڀبئيْاسى ري هؾبُذي هْرت ڇِي ايڪڙى کبى
ِ
پْء آثبدگبسى اُب صهيي
آُي .ڇَِ ايڪڙ آثبد ٿيٌذڙ صهيي تي ثَ فمو عبًؤى ۽ ٻبرِشي ري پْر ٿيٌذي ُئي ،پش ِ
پْکڻ ثَ ڇڏي ڏًي ڇبڪبڻ تَ اى هبى اپشاعْ گِٽ ٿيٌذّ ُْ يب گزسيل ٻي ڏُبڪي ۾ آيل عْڪِڙي ري ڪشي
لڳبتبس فقل ئي ڪًَْ ٿي ٿيب .صهيي تي ًَ ڪي اڏاّتْى ٿيْى هلي ًَ ڪْ فقل پْکيل آُي ًَ ،ڪْ ّڻ آُي ًَ
الء ّڌيڪ صهيي
ئي ڪب گزساى ري هؾغْلي يب ڪشت ٿيٌذي ڏعڻ ۾ اچي ٿي .ريڪڏُي سر رْ ثٌذّثغت ڪشڻ ِ
گِشثل آُي تَ گِشثل صهيي صبفل ڪشڻ کبى اڳي ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽيڊ ،هٌقْثي کي مشّست پٽبًذس
ًئْى عٌئْى ڪٌذي ۽ ايؾيبئي تشليبتي ثئٌڪ اى تي ّسي غْس ّيچبس ڪشي ،اى ري هٌظْسي ڏيٌذي.
الء صهيي ري صقْل ۽ آثبدڪبسي ري
ايراضي جي هبلڪي ۽ ڏتڙيل هبڻِْ  :ڄبڻبيل سر ّاسي تال َء ري تؼويش ِ
ًتيزي ۾ پًْذڙ احشى ري هؼبّمي هْس هتبحش هبڻِي عبى ڳبلِيي رسيؼي هئي ڪيل هؼبّمْ گِٽ ۾ ثبصاس ري
تبصي اگَِ پٽبًذس ًُْذّ .اُب صهيي ڳبلِيي رسيؼي هئي ڪيل هلَِ تي  18صهيٌذاسى (هتبحش هبڻِي) کبى ّستي پئي
ّڃي ،ري ري گِشى ري ڀبتيي رْ اًگ  106آُي .صهيي ري صقْل ۽ آثبدڪبسي ري ُي هٌقْثي ۾ خبؿ
ڳبلَِ اُب آُي رْ صهيي ري صقْل ۽ آثبدڪبسي َء رب پًْذڙ احش ”غيش اُن“ آُي .خبؿ ڪشي اى فْست ۾ رْ
صهيي ّيشاى ۽ غيش پيذاّاسي آُي ،رٌِي عبى ثي گِش ٿيل هبڻِي تي ڪْ احش ڪًَْ ٿْ پْي .صميمت ۾ هؼبّمي
ّاسي سلن هبى کيي فبػذّ ئي سعٌذّ.
ػْرتي تي پًْذڙ هتْلغ اثر  :صهيي ري صقْل ۽ سر ّاسّ تال ُء تؼويش ڪشڻ هبى هشدى تْڙي ػْستي تي
ڪٌِي ثَ لغن رب ًبڪبسي احش پْڻ رْ ڪْ ثَ اًذيؾْ ڪًِْي.
طالح هشْرّ ۽ ڄبڻ جي پکيڙ  :صهيٌذاسى ري اڪخشيت عبى غيش سعوي گڏربڻيْى ڪيْى ّيْى آُي .اُي ”ڄبم
الء
الء ڳبلِيي ّعيلي هئي ڪيل ليوت تي صهيي ڏيڻ ِ
ؽْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽيڊ“ کي سر ّاسّ تال ُء تؼويش ڪشڻ ِ
ثلڪل تيبس آُي .عٌذى اُب ثَ گزاسػ آُي تَ کيي ًْڪشي رب هْلؼب ثَ ڏًب ّڃي .ثِشصبل ڊعٽشڪٽ سّيٌيْ آفيغش
کبى صهيي ري ًئيي سڪبسڊ هْرت هليل ۽ عشّي ۽ آثبدڪبسي ّاسي کبتي ري تقذيك ٿيل عٌذّى هلي ّڃڻ کبى
پْء عبڻي سعوي ڳبلَِ ٻْلَِ ڪئي ّيٌذي ،رٌِي ۾ اًِي عبى صهيي ري اگَِ ۽ کيي ًْڪشيْى ڏيڻ ّاسي ڳبلَِ
ِ
هئي ڪئي ّيٌذي ۽ اى عبڳي گڏربڻي َء ۾ عٌذى ڪي اًذيؾب ًُْذا تَ اُي گڏيل هْس هئي ڪيل هشيمي عبى چڱي
هشس ختن ڪيب ّيٌذا.
صهيي ري صقْل ّاسّ ڪن ” :ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽيڊ“ ڄبم ؽْسي ملغ ري ڊپٽي ڪوؾٌش کبى صهيي رْ
تقذيك ٿيل سڪبسڊ صبفل ڪشي ّستْ آُي .اى فِشعت ۾ ڄبڻبيل صهيي رب اڪخش هبلڪ فْت ٿي ّيب آُي .اًِي
ري صميمي ّاسحي کي لبًًْي هْس صهيي ّڪشّ ڪشڻ ۽ اى رْ هؼبّمْ ّٺڻ کبى اڳ لئٌڊ سّيٌيْ ّاسي کبتي کبى
صهيي ري ّساحت ّاسي صك رب عشٽيفڪيٽ صبفل ڪشڻب پًْذا .ريئي ئي صهيي رب کبتب ثذالئي عٌذى ًبلي ڪيب ّيب
تَ ”ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽڊ“ عبڻي صهيي ري ليوت هئي ڪشڻ ثبثت ڳبلِيْى ڪٌذي ۽ ”هشمي َء عبى
ّڪشّ ڪٌذڙ ۽ هشمي َء عبى خشيذ ڪٌذڙ“ ري ثٌيبد تي ۽ ملؼي ري سّيٌيْ آفيغش ري ڪْؽؼ عبى صهيي
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خشيذ ڪٌذي .ثِشصبل آصهبئؾي هْس تي ”صهيي ري صقْل ۽ آثبدڪبسي ّاسي هٌقْثي“ ري
پبڪغتبًي سّپيي ري ثزيٽ ٺبُي ّئي آُي .اُب ثزيٽ ليوت هئي ڪشڻ ّاسيي ڳبلِيي رْ ػول هڪول ٿيڻ کبى
پْء ”ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽيڊ“ ۽  GENCOگڏري ًئيي عٌئيي تيبس ڪٌذا” .ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي
ِ
لويٽڊ“ هتفك ليوت يب هؼبّمْ صهيي ري سرغٽشي ڪشائڻ ۽ لجنْ ّٺڻ کبى اڳ ئي هتبحش هبڻِي کي ادا ڪشي
الء اُي دعتبّيض هِيب ڪيب ّيٌذا ،ري ۾ هتبحش هبڻِي
ڇڏيٌذيً .گشاًي ڪشڻ ّاسي ڪٌِي ٽيي ڌس کي پٌٌِزي ڪن ِ
عبى هئي ٿيل ڳبلِيْى ۽ اًِي هطبثك پئغي ري ادائگي ڄبڻبئي ّئي ُزي .صهيي تي تؼويشاتي ڪن ؽشّع ٿيڻ کبى
الء مشّسي هذت ري اًذاصي ّاسي رذّل تيبس ڪئي ّيٌذي.
اڳ ُي هٌقْثي تي ػول ڪشڻ ِ

” Iهٌقْثي رْ تفقيل“
 .1ثزلي َء ۽ ٻبسڻ ري ٻيي ؽيي (تيل ،گئظ ّغيشٍ) ري عخت کْٽ هؼبؽي تشلي ۾ عخت ثگبڙ پيذا ڪشي ڇڏيْ
الء هلڪ کي عِڻ
آُي ،رٌِي ري ًتيزي ۾ پبڪغتبى ۾ ڏاڍي تؾْيؼ پکڙري ّئي آُي 1 .اًِي َء کْٽ ري خبتوي ِ
۽ ڀبڙڻ رْڳي پبّس ري ثٌيبد ري عخت مشّست آُي .اًِي َء علغلي ۾ هلڪ لْڊ ؽيڊًگ کي گِٽبئڻ ۽ گِٽ خشچ
عپالء رب عِڻ ۽ ڀبڙڻ رْڳب
تي ثزلي پيذا ڪشڻ ّاسي ُش لغن ري هْلؼي ري تالػ ۾ آُي ،پش هلڪ ّٽ پبّس
ِ
ڪي ٿْسائي هْلؼب هْرْد آُي.
الء ثٌيبدي هْس گئظ ئي هکيَ ٻبسڻ سُي آُي1996 .ع ۾ گئظ ري ٻبسڻ تي پيذا
 .2پبّس /ثزلي ري هٌقْثي ِ
ٿيٌذڙ ثزلي ،پبڻي َء تي پيذا ٿيٌذڙ ثزلي کبى اڳتي ًڪشي ّئي ۽ ثزلي پيذا ڪشڻ ري هکيَ ّعيلي رْ سّپ ّٺي
الء ٻبسڻ هْس ڪن ۾ ايٌذڙ گئظ رْ صقْ گِٽزڻ لڳْ آُي .ريڪْ 56.24%
ّئي2006 .ع کبى ثزلي پيذا ڪشڻ ِ
هبى گِٽزي 2011ع ۾ ّڃي  44.88%تي پِتْ آُي .رڏُي تَ (پبڻي)  HFOرْ ٻبسڻ ري ّعيلي هْس صقْ،
عبڳئي ّلت ۾  42.68%کبى ّڌي  54.10%ٿي ّيْ آُي .ثِشصبل ريئي تَ ٻبسڻ رب اُي هلڪي رسيؼب خبلي ٿيٌذا
الء ٻبُشاى گِشايل هِبًگي تيل ري اعتؼوبل رْ
الء تيل تي پيذا ٿيٌذڙ ثزلي پيذا ڪشڻ ِ
ٿب ّڃي .اُب کْٽ ڀشڻ ِ
ًِّْاس ّڌي ّيْ آُي ،رٌِي عبى ليوت ۾ ّاڌاسّ آيْ آُي ۽ رٌِي ڪشي هؼبؽي ۽ هبليبتي هيذاى ۾ تؾْيؼ پيذا ٿي
آُي .ڪْئلي تي پيذا ٿيٌذڙ ثزلي ّاسا هٌقْثب ًِبيت عغتب ۽ هضفْظ عوزِيب ّڃي ٿب ،ريڪي ڪيتشى ئي هلڪي ۾
اػلي فالصيت ّاسى هٌقْثي ۽ ٻبُش گِشايل
ثزلي پيذا ڪشڻ ّاسي ػول رْ ثٌيبد آُي .ثزلي پيذا ڪشڻ رب
ٰ
هِبًگي تيل ري اعتؼوبل ۾ تجذيلي آڻڻ عبى پبڪغتبى ثزلي هِيب ڪشڻ ۾ اػتجبس رْڳْ ّاڌاسّ آڻي عگٌِذّ .عبڳئي
ّلت ُي ّلت ري تيل ّاسي ڳشي عخت ۽ هِبًگي ٻبسڻ ري همبثلي ۾ ثزلي پيذا ڪشڻ ري الڳت ۽ پڻ گشيي گئظ
ُبؤط ()GHGري ًيڪبل ۾ گِٽتبئي اچي ّيٌذي .ڄبم ؽْسي ۾ ڪن ڪٌذڙ هْرْدٍ ٿشهل پبّس اعٽيؾي (  )TPS۾
ڊاء آڪغبئيڊ پيذا ٿئي ٿي .رڏُي
ڳشي ٻبسڻ ّاسّ تيل اعتؼوبل ڪيْ ّڃي ٿْ ،رٌِي هبى  930 g/kWheڪبسثبى ِ
ڊاء آڪغبئيڊ پيذا ٿيٌذي.
تَ ڪْئلي تي ُلٌذڙ ثزلي ّاسي سٿيل خبؿ هٌقْثي هبى  750 g/kWheڪبسثبى ِ
ڊاء آڪغبئيڊ پيذا ٿئي ٿي.
عبڳئي ّلت ُي ّلت هؼبّى يًْٽ پڻ گِٽ فالصيت ّاسا آُي ،ري هبى پڻ ڪبسثبى ِ
ُ .3ي هٌقْثي عبى ڪْئلي تي ُلٌذڙ عخت گشهي ثشداؽت ڪشڻ ّاسّ ثزلي پيذا ڪشڻ ّاسا يًْٽ لبئن ڪيب
الء اُْئي ثِتشيي عبئٌغي رسيؼْ هْرْد آُي .اُْ عبئٌغي هشيمْ  Technologyاعتؼوبل ۾ آڻڻ
ّيٌذا .پبڪغتبى ِ
عبى ُي ّلت لبئن تيل ري ٻبسڻ تي ثزلي پيذا ڪشڻ ۽ گِٽ گشهي ثشداؽت ڪشڻ ّاسي ڪْئلي تي ثزلي پيذا
ڪشڻ ّاسي ٽيڪٌبالري ريڪب ػبم هْس تي اعتؼوبل ڪئي ّڃي ٿيُ .ي هبى پًْذڙ هبصْليبتي احش پڻ گِٽزي
ّيٌذاُ .ي هٌقْثْ ريڪْ ُي ٌُڌ تي لبئن ٿيٌذڙ ڪيتشى هشصلي ّاسي عشڪبسي هٌقْثي رْ پِشيْى ڏاڪْ آُي،
 )i( 2رٌِي عبى عخت گشهي ثشداؽت ڪشڻ ّاسا ثزلي پيذا ڪشڻ ّاسا يًْٽ 3ري ۾ خبؿ لغن رْ ٻبُشاى گِشايل
ڪْئلْ ۽ رڏُي ثَ هِيب ٿيْ تَ ڏيِي پْسّ ڪْئلْ ٻبسڻ هْس ڪن آًذّ ّيٌذّ ،رٌِي عبى  600هيگبّاٽ ثزلي پيذا
ڪئي ّيٌذي ۽ اى عبى هْرْدٍ ڄبم ؽْسّ ٿشهل پبّس اعٽيؾي (  )TPSري فالصيت ۾ ّاڌاسّ ايٌذُّ )ii ( 4 .ي
هٌقْثي ۾ پٌزي عبلي تبئيي ڪن ڪشڻ ۽ عبس عٌڀبل ري موبًت (  )iiiهِيب ڪئي ّئي آُيُ .ي هٌقْثي ۾
ربء ( )Site۾
ڊاء آڪغبئيڊ ري اخشاد تي مبثطْ سکڻ ّاسا اّصاس ُئي ۽ هٌقْثي ّاسي ِ
هْرْد يًْٽي ۾ ڪبسثبى ِ
عڌاسا آڻي هبصْليبتي هؼيبس کي لْهي ۽ ثيي االلْاهي هْس تي تغلين ڪيل عطش تبئيي آڻڻ ّاسي ڳبلَِ ثَ ؽبهل آُي
( )ivهبلي ۽ ٌُشي عِبئتب ۽ عکيب ڏيڻ ّعيلي ”ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽڊ“ ۽ ُْ GENCOلڊًگ ڪوپٌي َء ري
فالصيت ۾ ّاڌاسّ آًذّ ّيٌذًّْ )v ( .ڪشي ڪشڻ ّاسى کي عکيب ڏئي ثَ ٌُشي اعڪْل ري ًقبة ۾ اُي
الء تؼلين کي
ڳبلِيْى عيکبسڻ ّعيلي ڪْئلي تي ُلٌذڙ ثزلي پيذا ڪشڻ ّاسى هٌقْثي رْ ڪبسٌُّْاس ُالئڻ ِ
اصاًغْاء ًمقبًڪبس ڦْڳ ُڪ ٌُڌ گڏ ڪشڻ ّاسي عِْلت ۽ ڪبلًْي ّاسي ڪٌي پبڻي َء ري
صّس ّٺبيْ ّيٌذّ،
ِ
ًيڪبل رْ ثٌذّثغت ڪيْ ّيٌذّ .عبڳئي ّلت ڪي ڪچشّ دفي ڪشڻ رْ ثٌذّثغت ۽ ٌُّذڙ ًبليي ۽ هْرْد يًْٽي
600
الء ٻبڦ ّاسي تال ُء ري تؼويش ڪئي ّيٌذي .ثٌيبدي تٌقيجبت کي تشلي ڏيبسڻ ّاسّ ػول عشڪبس ري
ِ
الء هذدگبس ٿيٌذّ.
هيگبّاٽ ثزلي پيذا ڪشڻ ّاسّ ُڪڙّ ٻيْ يًْٽ لبئن ڪشڻ ّاسي هٌقْثي ِ
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.2
.3

.4

ايؾيبئي تشليبتي ثئٌڪ 2013ع ”ايؾيب ري تشلي رْ هٌظشًبهْ“ 2013 .هٌيال.
عشڪبس رْ  600هيگبّاٽ ثزلي پيذا ڪشڻ ّاسّ گِڻي گشهي ثشداؽت ڪشي عگِڻ ّاسّ يًْٽ لبئن ڪشڻ ۽ هْرْدٍ يًْٽي کي ڪْئلي تي ُلڻ
ّاسى يًْٽي ۾ ثذالئڻ ّاسّ هٌقْثْ.
 A CDTAڪبسثبى تي مبثطْ سکڻ ۽ گڏ ڪشڻ (ّ )CSSاسي فٌڊ ري هذد عبى پبڪغتبى ۾ ڪبسثبى تي مبثطْ سکڻ ۽ اى کي گڏ ڪشڻ الءِ ڪْ
Technology
اهڪبًي فيقلْ ڪشڻ ۽ اى ڏط ۾ ڪْ عبئٌغي رسيؼْ ڳْلي لِڻ ّاسّ هٌقْثْ تيبس ڪيْ پيْ ّڃي .رڏُي اُڙّ عبئٌغي ّعيلْ
تزبستي ثٌيبد تي هيغش ٿي ّڃي تَ (  )CSSعبى هٿبڇشي تبى لٌگٌِذڙ گشم ُْا ري ًيڪبل ّاسي ًبلي ۾ ؽبهل ڪشڻ ّاسي ڳبلَِ ثَ هٌقْثي ري
خبڪي ۾ ؽبهل ڪئي ّئي آُي.
عٌڌ فْثي ۾ ايٌذڙ پٌزي عبلي اًذس اعتؼوبل رْڳْ ڪْئلْ هلڻ رْ اهڪبى آُي.

.II

صبفل ڪيل صهيي ري ّعؼت (دائشّ) ۽ ثضبلي

 .4ثضبليّ ،اڌاسي ،تجذيلي ۽ ّاڌاسّ ڪشڻ ّاسا عوْسا ڪنً ،وجش ّاس ڄبم ؽْسّ ٿشهل پبّس اعٽيؾي (  )TPS۽
گڊّ ۾ لبئن ٿشهل پبّس اعٽيؾي  TPSري هْرْدٍ صذى اًذس ،صبفل ڪيل صهيي تي عشاًزبم ڏًب ّيٌذا .اًِي تشليبتي
الء ّڌيڪ صهيي ري گِشد ًبُي.
ڪوي ِ
 .5ثِشصبل هْرْدٍ يًْٽي 3 ،۽  4کي ڪْئلي تي ُالئڻ ّاسى يًْٽي ۽ ڄبم ؽْسّ ٿشهل پبّس اعٽيؾي ( )TPS
الء گڏيل سر ّاسي تال َء ري تؼويش خبهش صهيي ري
ّاسي ًئيي يًْٽ هبى پيذا ٿيٌذڙ سر صفبظت عبى گڏ ڪشڻ ِ
 )TPSعبى لڳ اتش هشف عْ ايڪڙ ( 40.5
مشّست آُي .اًِي َء ڪشي ڄبم ؽْسّ ٿشهل پبّس اعٽيؾي (
ُيڪٽش) صهيي ري ُڪڙي ٽڪشي ري چًْڊ ڪئي ّئي آُي ،ريڪْ ڳبلِيي رسيؼي هئي ڪيل اگَِ تي خشيذ
ڪيْ پيْ ّڃي.

سر ّاسي تال َء  Ash Pondري گْگل تبى ّستل تقْيش

 .6ڄبڻبيل صهيي ديَِ هْڙُْ رجل ،تؼلمْ ڪْٽڙي ملغ ڄبم ؽْسي ۾ آُي ،رٌِي رب هتبحش گِشى ّاسا  18هبلڪ
آُي ،اًِي گِشى ۾  106ڀبتي آُي .عڄي صهيي غيش پيذاّاسي ۽ ّيشاى آُي ،رتي گزس عفش ۽ سُبئؼ رب ڪي
ظبُشي ًؾبى هْرْد ًبُي .تٌِي ڪشي  TPSڄبهؾْسّ ٿشهل پبّس اعٽيؾي (سر ّاسي تال َء) کي (ة) دسري
ّاسي آثبدڪبسي عوزِي عگِزي ٿْ .اى ڪشي صهيي ري صقْل ۽ آثبدڪبسي ّاسي هٌقْثي ري احشى ري
اُويت کي ’غيش اُن‘ خيبل ڪيْ ّڃي.
الء خريذ ڪيل زهيي جي ايراضي ۽ هتبثر ٿيل زهيٌذار ()DPs
جذّل  : 1ڄبهشْرّ ٿرهل پبّر اسٽيشي (ِ )TPS
صهيي رْ هؼيبس

داخال ري تبسيخ

صهيي ري ڪل
ايشامي ايڪڙى ۾

خشيذرڻ ّاسي
صهيي ايڪڙى ۾

صهيٌذاسى رْ اًگ

هبپيل زهيي

 2هئي 1985ع

53-27

39-13

15

اڻ هبپيل زهيي

 29آگسٽ 2007ع

67-20

60-27

3

100-07

100-00

18

جولي

ملؼي ري لئٌڊ سّيٌيْ کبتْ ملغ صيذسآثبد ري ربسي ڪيل  6عيپٽوجش  2012تي هليل
 .7لئٌڊ سّيٌيْ ّاسي کبتي ري ڏًل (رذّل  )1صهيي رْ سڪبسڊ مويوْ رب اًگ اکش پشاڻيي داخالئي (  1985۽
 )2007تي ٻڌل آُي .رڏُي هبڻِي کبى اًِي اًگي ري تقذيك ڪئي ّئي تَ خجش پئي تَ عشڪبس ري ربسي ڪيل
پْء عٌذى اّالد صهيي ري ّاسحي ّاسي
ڪبغزى ۾ ڄبڻبيل صهيٌذاسى هبًبڪخش فْت ٿي چڪب آُي .عٌذى ُهئي کبى ِ
ّسڇ اى ڪشي ڪبًَ ڪئي رْ صهيي رْ گِڻْ ڪشي هؼبؽي لذس (هلَِ) ڪًَْ ُْ .۽ صهيي گِڻْ ڪشي غيش
الء ّاسحي ري عٌذ صبفل ڪشڻي آُي .کيي هبلي
پيذاّاسي ُئي .پش ُي ّلت کيي صهيي ّڪشّ ڪشڻ ّاسي صك ِ
الء ّاسحي ري عڏ صبفل ڪشي سُيب آُي .ڪي اهالػي پٽبًذس هٌزِبئي
فبػذّ پًْذي ڏعي اُي ُبڻي پٌٌِزي صك ِ
ڪيتشى ئي اُْ ڪن ؽشّع ڪشي ڇڏيْ آُي ۽ اًِي َء ڏط ۾ لئٌڊ سّيٌيْ ّاسي کبتي عبى لَِ ّچڙ ۾ آُي.
الء ٻڌايْ ّڃي
 .8عڄي صهيي ّيشاى آُي ،رٌِي تي ڪيتشائي ڪشڙ ،ڪبًڊيشا ۽ ٻيب رٌِگلي ٻْٽب ڄبّا ثيٺب آُي ،ري ِ
ٿْ تَ هبل ري چشڻ کبى ثَ ڪڙا آُي ۽ ًَ ئي ٻبسڻ ّاسي ڪبٺ هْس ڪتت اچي عگِي ٿب .ڄبڻبيل صهيي رب رولي ڇَِ
الء ڏًل ُشى رب ًؾبى آُي .پش چيْ ّڃي ٿْ تَ صهيٌذاسى اٽڪل ٻَ
( )6ايڪڙ اُڙا آُي ،ري تي هبمي ۾ ڪيل پْر ِ
ڏُبڪب کي اڳ اى تي پْکي ڪشڻ ڇڏي ڏًي .ڇبڪبڻ تَ گِٽ اپشاعْ صبفل ٿيڻ ۽ عْڪِڙي ري عججبى لڳبتبس فقل
ًَ ٿيڻ ري ڪشي صهيٌذاس کيتي ڪشڻ ّاسي ڪن کي هؼبؽي هْس تي اربيْ عوزٌِذا ُئب .اُي فمو ثبساًي هٌذ ۾ هختلف
هشيمي عبى پٌٌِزي ٻٌي ۾ عبًؤى ۽ ٻبرِشي پْکڻ ري ڪْؽؼ ڪٌذا ُئب .پش اڪخش ڪشي هٌذ ري ّچ ڌاسي ئي فقل
عڪي ّيٌذّ ُْ .ريڪڏُي پچي ّيٌذّ ُْ تَ توبم گِٽ اپت ڏيٌذّ ُْ.
الء اى صهيي رْ ثِتشيي اعتؼوبل اُْ آُي تَ اُي ڪٌِي خْاُؾوٌذ خشيذاس کي
 .9اى ڪبسڻي ڪشي صهيٌذاسى ِ
الء
اُب صهيي ّڪڻي ڏيي تَ ريئي اى هبى ڪزَِ سلن کيي هلي ّڃي .اى ڪشي اًِي ڪْ ثَ تشليبتي ڪن ڪشڻ ِ
الء ”ڄبهؾْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽڊ“ پبساى صهيي خشيذ ڪشڻ
ٿشهل پبّس اعٽيؾي  TPSڄبم ؽْسي ري صذ ّڌائڻ ِ
ّاسي آڇ ري آريبى ڪئي آُي .صميمت ۾ اُْ ”خْاُؼ هٌذ خشيذاس“ ۽ ”خْاُؾوٌذ ّڪشّ ڪٌذڙ“ ّاسّ هؼبهلْ
آُي ًَ ،ڪي صهيي رْ رجشي صقْل .ڇبڪبڻ تَ ”ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽڊ“ اُب صهيي عڌّ صهيٌذاسى کبى،
عبڻي ڳبلِيي رسيؼي هئي ڪيل هلَِ تي خشيذ ڪشڻ ۽ اًِي ٺبَُ ري ملؼي ري لئٌڊ سّيٌيْ کبتي ّٽ داخال
سکبئڻ ري سٿبثٌذي ڪشي سُي آُي .اُْ هٌقْثْ صهيٌذاسى يب عٌذى ثشادسيي تي ڪْ ثَ ُبڃيڪبس احش ّرِڻ رْ
ڪبسڻ ًَ ٿيٌذّ ًَ .ئي اى عبى عٌذى گزس عفش رب رسيؼب هتبحش ٿيٌذا ۽ ًَ ئي عٌذى ٻي صهيي تبئيي سعبئي يب صك ۾
ثزبء اى ري صهيٌذاس اى کي اُڙّ هْلؼْ ٿب عوزِي رٌِي هبى اُي ُي غيش پيذاّاسي
سڪبّٽ پيذا ڪئي ّيٌذي.
ِ
صهيي هبى ڪزَِ ڪوبئي پبڻ کي فبػذّ ڏئي عگِي ٿب .هٌقْثي ري ًگشاًي ڪشڻ ّاسي ٽيي غيش ربًجذاس ڌس
اُڙا دعتبّيض صبفل ڪشڻ چبُيٌذي ،ري ۾ ڏتڙيل (ثي گِش ٿيل) هبڻِي عبى ٿيل ڳبلِيي ري ًتيزي رْ ۽ اى پٽبًذس
ڏتڙيل هبڻِي کي صهيي ري ليوت يب هؼبّمْ ادا ڪشڻ رْ رڪش ڏيکبسيل ُزي.
الء ّڌيڪ صهيي ري گِشد پْي تَ اػالًيل صفبظتي پبليغي
 .10ريڪڏُي هغتمجل ۾ سر رْ ثٌذّثغت ڪشڻ ِ
 ARPپبساى هٌقْثي ري
 2009۾ ڄبڻبيل ڳبلِيي پٽبًذس ”صهيي صبفل ڪشڻ ۽ آثبدڪبسي ّاسّ هٌقْثْ“
هغْدي کي ّسي ًئْى عٌئْى ڪيْ ّيٌذّ( .ڏعْ  LARPري هغْدي رْ  Xڀبڱْ)

 IIIڄبڻ (اطالع) جْ اظِبر ،طالح هشْرّ ۽ ڀبئيْاري
الء تؼويشاتي ڪن
2012 .11ع ۾ ڄبهؾْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽڊ ،ٿشهل پبّس پشّريڪٽ ري ّاڌاسي ۽ تشلي َء ِ
الء ،صهيٌذاسى ري اڪخشيت کبى صهيي خشيذ ڪشڻ خبهش غيش سعوي ڳبلِيْى ڪشڻ ري پِلڪبسي ڪئي.
ڪشائڻ ِ
الء
تؼويش ري اًِي ڪوي ۾ اُب سر ،ريڪب ڪْئلي تي ُلٌذڙ پالًٽ هبى پيذا ٿيٌذي ،اى کي صفبظت عبى گڏ ڪشڻ ِ
سر ّاسي تال َء (  )Ash Pondري تؼويش ثَ ؽبهل آُي ،رٌِي ري ًتيزي ۾ اُي صهيٌذاس ليوت رْ ڳبلِبئي،
هبسڪيٽ ّاسي اگَِ تي ۽ ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽڊ پبساى اّليت ري ثٌيبد تي کيي ًْڪشيي رب هْلؼب ڏيڻ تي
عْاء
الء سامپْ ڏيکبسي سُيب آُي .اى کبى
ِ
پٌٌِزي صهيي ”ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽڊ“ کي ّڪشّ ڪشي ڏيڻ ِ
اًِي صّس ڏئي عٌذى ڪْ عيبعي ًوبئٌذّ ريڪْ صهيي رْ هلَِ همشس ڪشڻ ّاسيي ڳبلِيي ّاسيي گڏربڻيي ۾ کيي هذد
الء ؽبهل ُزي ،ري گزاسػ ثَ ڪئي آُي .ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي کيي صهيي ري هئي ڪيل ليوت ادا
ڪشڻ ِ
ڪشڻ ،ڳبلِيي ّاسيي گڏربڻيي ۾ عٌذى پغٌذ ري ڪٌِي همبهي عيبعي اڳْاڻ کي ؽبهل ڪشڻ ۽ هٌقْثي تي تؼويشاتي
ڪن ۽ اى ري لبئن ڪشڻ ّاسي ّلت ۾ ڪي اُڙيْى اهڪبًي ًْڪشيْى ڏيڻ ،ري رب اُي اُل ًُْذا ،ري غيش
سعوي خبهشي ڪبئي آُي.
 .12صهيي ري صقْل ۽ آثبدڪبسي ّاسي هٌقْثي رْ ُي هغْدّ افل ۾ عيپٽوجش 2012ع ۾ تيبس ڪيْ ّيْ ُْ.
رْالء -آگغٽ 2013ع ۾ اى کي ّسي ًئْى عٌئْى ڪيْ ّيُْ .ي هغْدي ۾  100ايڪڙ صهيي اچي ّڃي ٿي ،ريڪب
ِ
الء صبفل ڪئي ّيٌذي .سّيٌيْ کبتي ري
ُي هٌقْثي ري صقي هْس سر ّاسي تال َء (  )Ash Pondري تؼويش ِ
اختيبسي ّاسى  18صهيٌذاسى ري ڄبڻبيل صهيي ري لبًًْي هبلڪي هْس عڃبڻپ ڪئي .اًِي هبلڪي هبى اڪخش ّفبت
ڪشي ّيب آُي ۽ اًِي ري لبًًْي ّاسحي هبى گِي اڃب تبئيي صهيي رب کبتب پٌٌِزي ًبلي ًبُي ڪشايب .ڄبم ؽْسّ پبّس
ڪوپٌي صهيي ري لبًًْي ّاسحي عبى ڳبلِيْى ڪيْى ۽ کيي ُي هٌقْثي ري هغْدي رْى تشروْ ڪيل تفقيلي
ڪبپيْى فشاُن ڪيْى( .اى ري ڪبپي مويوْ  3هْس ؽبهل آُي) صهيي ري لبًًْي ّاسحي ري ًوبئٌذى کي ثَ صهيي
رب کبتب ّاسحي ري ًبلي ڪشائڻ رْ چيْ ّيْ آُي تَ ريئي صميمي هبلڪي ري عڃبڻپ ٿي عگِي .هتبحش هبڻِي اُْ
ػول صهيي ّاسّ سڪبسڊ ًئْى ڪشائڻ عبى ؽشّع ڪيْ ۽ فيجشّسي2013ع ۾ کيي ّاسحي ري عٌذ )(Certificate
ڏًي ّئي (مويوي  3ڪبپي ؽبهل آُي) تْلغ اُب آُي تَ عيپٽوجش 2013ع ري ّچ ڌاسي هبلڪي رْ سڪبسڊ ٺِي
ّيٌذّ.
الء ريتشّ رلذ ٿي عگِيْ صهيي ري فْتي
 .13ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي صهيٌذاسى عبى پڪْ فيقلْ ڪشڻ ِ
صهيٌذاسى ري لبًًْي ّاسحي کي سّيٌيْ کبتي ّاسى کبى صهيي ري ّاسحي رْى سعوي عٌذّى هليْى تَ صهيٌذاسى عبى
الء ڳبلِيْى ڪشڻ خبهش گڏربڻيْى ڪْٺبئيٌذي ،اى علغلي ۾ ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي
صهيي ري ليوت هئي ڪشڻ ِ
پبساى کيي ُش هوڪي هذد ري آڇ ڪئي ّئي آُي.
رْالء 2013ع ۾ هتبحش هبڻِي ري لبًًْي ّاسحي عبى ڳبلِيْى ڪيْى ّيْى( .اًِي ري ًبلي ري فِشعت 4
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ِ
مويوي ۾ ڏًي ّئي آُي) .ملغ ري سّيٌيْ آفيغشى ري ثيبى هْرت اُي هتبحش هبڻِْ /صهيٌذاس ُي ّلت صهيي رب
کبتب پٌٌِزي ًبلي ڪشائڻ ۽ ًئْى سڪبسڊ سکبئڻ ّاسي ڪن ۾ هؾغْل آُي .هتبحش هبڻِْ ڳبلِبيل اگَِ تي پٌٌِزي
صهيي ّڪڻڻ تي سمبهٌذ آُي( .اُي ڳبلِيْى هتبحش هبڻِي ۽ اًتظبهي اداسي ري ّچ ۾ ٿيٌذيْى) رٌِي هبًکيي آهذًي
رْ هغتمل ّعيلْ هخبل هْس ًٌڎّ ڪبسّثبس ڪشڻ ،يب فْثي ۾ ڪٌِي ٻئي ٌُڌ تي پيذاّاسي صهيي خشيذ ڪشڻ،
هلي ّيٌذّ .هتبحش هبڻِي کي اُب ثَ تْلغ آُي تَ ُي هٌقْثي ري ُي ػالئمي ۾ ،عخت مشّست ُئڻ ڪشي ،کيي
الء همبهي هبڻِي ،خبؿ ڪشي
سّصگبس رب هْلؼب هلٌذا .اًِي اُب ثَ گِش ڪئي آُي تَ هٌقْثي ري ڪن ڪبس ِ
هتبحش هبڻِي کي اّليت ڏًي ّڃي.
الء ثلڪل ؽفبف هشيمي عبى صهيي ري هبلڪي عبى
 .15ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي ري ٽين ليوت هئي ڪشڻ ِ
ّڌيڪ گڏربڻيْى ڪٌذيْى .ري ۾ صهيٌذاس ۽  /يب عٌذى همشس ڪيل ثباختيبس ػيْمي ڪْ همبهي عيبعي اڳْاڻ،
صهيٌذاسى ري پغٌذ رْ ُڪ ڪيل ۽ ڊپٽي ڪوؾٌش ري آفيظ رْ ڪْ ًوبئٌذّ ،اعغٽٌٽ ڪوؾٌش يب هختيبسڪبس
ڪْ غيش ربًجذاس هجقش ،فالصڪبس يب هيڊيب رْ ًوبئٌذّ ؽشيڪ ًُْذا .ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي صهيٌذاسى ۽
عٌذى ًوبئٌذى کي عٌذى خيبلي ري اظِبس رْ ُڪزِڙّ هْلؼْ ڏيٌذي ۽ عبڳي ڳبلَِ صهيي رْ اگَِ هئي ڪشڻ
ّاسيي ڳبلِيي ۾ ۽ ٻيي اهڪبًي هْلؼي ري فشاُوي ،رِڙّڪ ًْڪشي رْ هْلؼْ ڏيڻ ري گزاسػ ڪشڻ ۾ ثَ سّا
سکي ّيٌذي .عبڳي هشس ،عبڳي گڏربڻي /گڏربڻيي ۾ ،ريڪڏُي هتبحش هبڻِي کي اٌُذ دسپيؼ ُزي تَ اُي اهويٌبى
رْڳي هشيمي عبى ختن ڪيب ّيٌذا.
 .16هئي ڪيل فيقلي ري داخال سعوي هؼبُذي هْس اعٽئوپ پيپش تي سکي ّيٌذي ۽ اى تي ڌسيي رب ًوبئٌذا
فضيضْى ڪٌذا ۽ همبهي عيبعي اڳْاڻ يب ّڪيل ۽ غيش ربًجذاس هجقش ؽبُذى هْس فضيضْى ڪٌذا ۽ ڊپٽي
ڪوؾٌش ري آفيظ رْ ڪْ ًوبئٌذّ اعغٽٌٽ ڪوؾٌش يب هختيبسڪبس اًتي تقذيمي دعتخو ڪٌذّ .ٻئي ڌسيْى ڪيل
الء ٻڌل سٌُذيْى.
فيقلي خبؿ ڪشي سلن ري ثشّلت ادائگي ۽ ًْڪشيْى ڏيڻ ّاسى فيقلي تي ػول ڪشائڻ ِ

 IVلبًًْي ڍاًچْ  /تبڃي پيٽْ
(الف) زهيي جي حظْل ّارّ لبًْى 1894ع ()LAA

 .17پبڪغتبى ۾ صهيي صبفل ڪشڻ ّاسي سائذ لبًْى کي ”صهيي ري صقْل ّاسّ لبًْى“  1894چئزي ٿْ.
رٌِي ۾ لڳبتبس تشهيوْى ڪيْى ّيْى آُي .اُْ لبًْى ( )LAAصهيي ري صقْل ّاسي ڪن کي ثبمبثطي ثٌبئي ٿْ ۽
اػلي اختيبس ري دائشي ۾ ُزڻ ّاسي صبفل صك هْرتّ ،فبلي يب فْثبئي عشڪبس کي ػْاهي همقذى خبهش يب
ٰ
الء خبًگي صهيي صبفل ڪشڻ ري الئك ثڻبئي ٿْ .صهيي رْ صقْل فْثبئي رهيذاسي آُي ،۽ ُش فْثي
ڪوپٌيي ِ
رب اُي لبػذا لبًْى ػول ۾ آڻڻ رب پٌٌِزب خبؿ هْس هشيمب آُي .اًِي َء لبًْى رْ ّاعطْ ػْاهي همقذى ۽ ڪوپٌيي
الء خبًگي صهيي يب ڪب ٻي غيش هتضشڪ هلڪيت صبفل ڪشڻ ّاسى هغئلي عبى آُي.
ِ
 .18صهيي ري صقْل ّاسي لبًْى ري هختقش عوزِبڻي ۽ اًِي َء لبًْى ري هختلف صقي رْى خبؿ ڳبلِيْى
الء صهيي ري صقْل رْ صك اى ّلت پيذا ٿئي ٿْ ،رڏُي صهيي ري
رذّل  2۾ ڏًيْى ّيْى آُي .ػْاهي همقذى ِ
الء صهيي يب ڪب ٻي هلڪيت
صقْل ّاسي لبًْى ري عيڪؾي ًوجش  4کي ػول ۾ آًذّ ّڃي .تشليبتي هٌقْثي ِ
الء ”صهيي ري صقْل ّاسّ لبًْى“ ( ُ )LAAڪڙّ خبؿ تشتيت
صبفل ڪشڻ ۽ اى رْ هؼبّمْ ادا ڪشڻ ِ
ّاسّ هشيمْ اختيبس ڪشي ٿْ .اى لبًْى ۾ ڪيتشى ئي لبًًْي ؽمي تي ػول ڪشڻ رْ ؽشه سکيل آُي ،ري رْ
ّاعطْ ،عشڪبسي پڌسًبهي ،صهيي ري هبپ ۽ صقْل ،هؼبّمْ ڏيڻ ،اًؼبهي ري ّسڇ عبى گڏّگڏ تڪشاسى ري
فيقلي ،ڏًڊى ۽ سلوي ۾ ڪبٽ ڪشڻ عبى آُي .صهيي ري پڙتبل ّاسيْى ڳبلِيْى هتبحش هبڻِي تي پڌسيْى ڪشڻ
مشّسي آُي.
جذّل ٻي – پبڪستبى جي زهيي جي حظْل ّاري لبًْى 1894ع (ترهين شذٍ) جْى هکيَ ڳبلِيْى
صهيي ري صقْل ّاسي لبًْى  LAAرْى هکيَ ڳبلِيْى
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ػْاهي همقذى ري پْسائي الءِ گِشثل صهيي رْ سعوي پڌسًبهْ ()Notification
هتبحش هبڻِي ري صهيي ري پکيڙ ري ّسي پڙتبل ڪشائڻ ۽ اى تي ّسي غْس ڪشڻ ثبثت هتبحش هبڻِي کي
ؽڪبيت ڪشڻ رْ صك ڏيڻ.
گْسًويٌٽ پبساى ّڌيڪ صهيي صبفل ڪشڻ ّاسي هشمي َء ري اظِبس رْ ّڌيڪ اظِبس
لئٌڊ ڪوؾٌش ،صهيي صبفل ڪشڻ ّاسي ڪليڪٽش (  )LACکي صهيي صبفل ڪشڻ رْ صڪن صبفل ُذايت
ڏيٌذّ
لئٌڊ ڪليڪٽش ( )LACگِشثل صهيي ري هبپ ڪٌذّ .اى ري صذثٌذي ڪٌذّ ۽ اى الءِ هٌقْثْ رْڙيٌذّ
گْسًويٌٽ ري ريڪب صهيي لجني ۾ ّٺڻ ري هشمي ُزي ،اى ري هٿبڇشي  /ڏتڙيل هبڻِي کي صهيي لجني ۾
دػْي ُزي تَ
ّٺڻ ّاسّ آفيغش ( ًْ )LACٽيظ ربسي ڪٌذّ .ريڪڏُي ڪي هبڻِي ري هؼبّمي تي ڪب
ٰ
دػْي همشس ّلت تي عٌذط آڏّ پيؼ ڪٌذا.
اُي هبڻِْ اُڙي
ٰ
ُي لبًْى صهيي رْ لجني ۾ ّٺڻ ّاسي آفيغش کي لجني ۾ ّستل صهيي ري ايشامي َء تي يب اى ري ڪٌِي صقي تي
آثبد ،صهيي ري هبلڪي ۾ ڀبئيْاس يب ًٌڎي ڀبئيْاس ،گشّي ري دػْيذاس يب ُبسي ّغيشٍ رب ثيبى سڪبسڊ ڪشڻ رْ اختيبس
ڏي ٿْ.
دػْي ري ربچ
ُي لبًْى صهيي رْ لجنْ ّٺڻ ّاسي ڪليڪٽش کي ايشامي َء ري هبپ ،صهيي ري هلَِ (لذس) ۽
ٰ
ڪشڻ ۽ پْءِ آخشي عٌذ ڏيڻ الءِ ثباختيبس ثٌبئي ٿْ .اى عٌذ ۾ صهيي رْ ثبصاس رْ تبصّ اگَِ ۽ هؼبّمي سلن ڄبڻبيل
ًُْذي.
صهيي رْ لجنْ ّٺڻ ّاسّ آفيغش رڏُي ُي لبًْى ري ؽك
 11هْرت صمذاسي َء ّاسي عٌذ ڏئي ڇڏيٌذّ ۽ اى کبى پْءِ
ئي اُْ صهيي رْ لجنْ ّٺٌذّ ،پْءِ اُب صهيي ثغيش ُش لغن ري سًڊڪ سّڪ ري ،لطؼي هْس عشڪبس ري صْالي
ٿي ّيٌذي.
ٌُگبهي لجنْ رڏُي هؼبّمي ري ادائگي کبى اڳ صهيي رْ لجنْ ّستْ ّڃي
صمذاسي ّاسي عٌذ تي ثي اهويٌبًي ّاسي فْست ۾ هتبحش هبڻِْ (  )LACلجنْ ّٺٌذڙ آفيغش کي ڪيظ
فيقلي الءِ ڪْسٽ کي سّاًْ ڪشڻ ري گزاسػ ڪٌذا .اى عبى عشڪبس رْ صهيي تي لجني ّاسّ هؼبهلْ
هتبحش ًَ ٿيٌذّ.
لجني ۾ ّستل صهيي ري هبلڪي رْ صمذاسي ّاسي عٌذ ۾ ڄبڻبيل هؼبّمْ هبسڪيٽ ري اگَِ تي هئي ڪيْ
ّيٌذّ ۽ اى ۾  15%ػْاهي همقذى الءِ صهيي تي لجني ري فطشي ًْػيت ّاسي خيبل کبى روغ ڪيْ ّيٌذّ.
اى رْ الڳبپْ هؼبّمي ري سلن هئي ڪشڻ ۽ صهيي ري لجني الءِ امبفي ّيبد عبى آُي
صهيي رْ لجنْ ّٺڻ ّاسي آفيغش کي اختيبس ٿي ڏي تَ ڪٌِي ثَ صهيي الءِ سّڪ هؼبّمْ ادا ڪشڻ ثزبءِ ،
ري ثَ هتبحش هبڻِي کي ٻي صهيي ّٺڻ ۾ دلچغپي ُزي يب صهيي ري ثذلي صهيي ّٺڻ چبُيٌذا ُزي ،تي عبى اُڙّ
هؼبُذّ ڪشڻ رْ اختيبس ڏي ٿي.

الء) جب لبًْى 1963ع
(ة) سٌڌ ۾ زهيي جي حظْل (ڪومٌيي ِ
الء صهيي ري صقْل ّاسى لبػذى ري رْڙ رڪ ثَ
 .19اى کبى ّڌيڪ عٌڌ فْثي ري عشڪبس ڪوپٌيي ِ
الء صهيي صبفل ڪشڻ ّاسي لبًْى ري ّمبصت ڪئي ّڃي .رذّل ًوجش  3۾ اُى رب
ڪئي آُي تَ ريئي ڪوپٌيي ِ
هکيَ ًمطب ڄبڻبيب ّيب آُي ۽ اًِي ري ُيٺ ڏًل پئشاگشاف ۾ اًِي ري ّمبصت ڪئي ّئي آُي.
الء) ّاسى لبػذى 1963ع ري ّمبصت
رذّلذ ( )3عٌڌ ۾ صهيي صبفل ڪشڻ (ڪوپٌيي ِ
الء) ّاسى لبػذى رب هکيَ ًمطب
لبػذّ ًوجش
عٌڌ ري صهيي صبفل ڪشڻ (ڪوپٌيي ِ
الء صهيي صبفل ڪشڻ ّاسي ڪويٽي ري رْڙرڪ ڪشڻي
)1( 3
صهيي ري هٌبعجت ۽ هلَِ ڪٿڻ ِ
آُي.
صهيي صبفل ڪشڻ ّاسي ڪوپٌي کي صهيي ري هبلڪي عبى صهيي ري هلَِ تي ڳبلِيْى
)ii( )1( 4
ڪشڻ رْ صك صبفل ًُْذّ.
پيشڪش ( 5Aاػتراع /شڪبيتْى دّر ڪرڻ) ّاري اطويٌبى جْڳي رپْرٽ ّطْل ٿيڻ
)i( )4( 4
پْء زهيي حبطل ڪرڻ ّاري لبًْى ( ً )6مطْ سٌذ هبلڪي /حمذاري ّاري سٌذ جبري
کبى ِ
ڪئي ّيٌذي
الء زهيي جي رّاجي (ػبم) حظْل تي زهيي حبطل ڪرڻ ّاري لبًْى (  )LAAجْ
9
ڪومٌيي ِ
ً 17مطْ (زهيي جْ ٌُگبهي حظْل) الڳْ ًَ ٿيٌذّ.
صْالْ  :عٌڌ رْ صهيي ري صقْل (ڪوپٌيي الءِ ) ّاسّ لبًْى 1963

 .20هٿي ثيبى ڪيل لبػذا ،ايؾيبئي تشليبتي ثئٌڪ ري اػالًيل صفبظت ّاسي پبليغي َء عبى هطبثمت سکي ٿبُ .يٺ
اًِي لبػذى ري ّمبصت ڏري ٿي.
ثزبء ُڪ ڪويٽي لبئن ڪئي ّيٌذي.
الء ڪٌِي ُڪ آفيغش
()i
ِ
صهيي ري هٌبعجت ۽ هلَِ رْ ڪبٿْ لڳبئڻ ِ
صهيي ري هبلڪي عبى صهيي ري ليوت هي ڪشڻ رْ اختيبس فمو هؼبّمي ري ڇٌڊ ڇبڻ ڪشڻ ّاسي
()ii
ثزبء ،ڪوپٌي َء کي ًُْذّ.
ُڪ آفيغش
ِ
صهيي صبفل ڪشڻ ّاسي لبًْى ري ؽك  5Aهْرت ،ؽك  6پٽبًذس صهيي رْ لجنْ ّٺڻ ّاسّ صك هلڻ
()iii
کبى اڳ ؽڪبيتي /اػتشامي رْ صك ڏئي ٿْ.
ُي ؽك ۾ صهيي صبفل ڪشڻ ّاسي لبًْى ري ؽڪ ( 5Aؽڪبيتي /اػتشامي رْ صك ۽ اًِي رْ
()iv
الء صهيي ري ػبم
اهويٌبى رْڳْ ادساڪ) کي ًظشاًذاص ڪشي  LAAري لبػذي  17هطبثك ڪوپٌيي ِ
صقْل ري پٺڀشائي ڪشي ٿي.

(ث) ايشيبئي ترليبتي ثئٌڪ جي ججري آثبدڪبري َء ثبثت پبليسي َء جب اطْل
 .21ايؾيبئي تشليبتي ثئٌڪ ري اػالًيل صفبظتي پبليغي  )ADB SPS 2009( 2009۾ رجشي آثبدڪبسي َء ثبثت
 )4۾ ثيبى ڪيب ّيب آُي .ريڪڏُي
پبليغي َء رب افْل ۽ همقذ ثيبى ڪيب ّيب آُي .ريڪي ُيٺ ڏًل رذّل (
ثزبء خبًگي صهيي صبفل ڪئي ّڃي ،اى فْست ۾ صهيي صبفل ڪشڻ ۽ آثبدڪبسي ّاسّ
عشڪبسي صهيي
ِ
هٌقْثْ رْڙڻ مشّسي آُي.
جذّل  : 4ايشيبئي ترليبتي ثئٌڪ جي ججري آثبدڪبري هتؼلك اػالًيل حفبظتي پبليسي 2009ع
الء
همظذ :رتي ثَ هوڪي ُزي اتي رجشي آثبدڪبسي کبى پبعْ ڪشڻ ،رجشي آثبدڪبسي ّاسّ ػول گِٽبئڻ ِ
هٌقْثي ۽ اى ري خبڪي ۾ ًْاى سعتب ڳْلڻ -ڏتڙيل  /ثي گِش ڪيل هبڻِي ري گزس عفش ري ّعيلي کي فضيش
هشيمي عبى ،هٌقْثي کبى اڳ ّاسي عطش تي آڻڻّ ،ڌائڻ يب گِٽ ۾ گِٽ عبڳي عطش تي سکڻ ۽ ڏتڙيل  /ثي گِش
ڪيل ۽ ٻيي الچبس هبڻِي ري صًذگي َء رْ هؼيبس ّڌائڻ
دائرّ ۽ اڳرائي  )i ( :صهيي ري رجشي صقْل يب (  )iiصهيي ري اعتؼوبل يب هلڪيت لبًًْي هْس لبئن ڪيل
چشاگبُي ۽ هضفْظ ڪيل صهيي تبئيي سعبئي ۾ رجشي سڪبّٽي ري ًتيزي ۾ رجشي آثبدڪبسي َء ثبثت صفبظت
ڳبلِيي ۾ هجؼي دسثذسي (سُبئؾي صهيي رْ ًمقبى يب ارِْ ّڃڻ) ۽ هؼبؽي هْس ڏتڙرڻ (صهيي هلڪيت ّڃڻ-
هلڪيت ،آهذًي ري ّعيلي ۽ گزس عفش ري رسيؼي تي هبلڪي رْ ًَ سُڻ رْ اصالْ ڪشي ٿْ.

پبليسي َء ّارا اطْل
الء هٌقْثي رْ تڪڙّ
 1هبمي ،صبل يب هغتمجل ۾ رجشي آثبدڪبسي ري احشى ۽ اًذيؾي ري ًؾبًذُي ڪشڻ ِ
تزضيْ ڪيْ ّڃي .ڏتڙيل هبڻِي ري سامپي عبى يب پڙتبل رسيؼي آثبدڪبسي ري هٌقْثي ري دائشي رْ تؼيي
ڪيْ ّڃي ،اى ۾ رٌظ (  )Genderري ڇٌڊڇبڻ ،خبؿ ڪشي آثبدڪبسي ري احشى ۽ اًذيؾي عبى الڳبپيل
ڳبلِيي رْ تزضيْ پڻ ؽبهل ڪيْ ّڃي.
ثبهؼٌي ڳبلِيْى ڪيْى ّڃي.
عبى
تٌظيوي
عشڪبسي
غيش
ّاسيي
سکڻ
 .2ڏتڙيل هبڻِي ،هيضثبى ثشادسيي ۽ الڳبپْ
ٰ
عوْسى ڏتڙيل هبڻِي کي عٌذى صمي ۽ آثبدڪبسي َء ري عڀٌي هْلؼي ثبثت ڄبڻبيْ ّڃي .اًِي کي هٌقْثَ ثٌذي
ڪشڻ ،اى تي ػول ڪشڻً ،گشاًي ڪشڻ ۽ آثبدڪبسي تي ايٌذڙ خشچ رْ ڪبٿْ لڳبئڻ ۾عٌذى ڀبئيْاسي ري
خبهشي ڪشائي ّڃي .الچبس يب ُيڻي هبڻِي ري گشُّي ،خبؿ ڪشي اُُي ريڪي غشثت ري ليڪ کبى
ُيٺ صًذگي گزاسيٌذا ُزي ،تي تي خبؿ ڌيبى ڏًْ ّڃي .اًِي ۾ ثي صهيي ۽ پْڙُب هبڻِْ ،ػْستْى ۽ ٻبس ؽبهل
آُي .خبؿ صفبظت ّاسي دائشي ۾ افلْڪب ،ري ۾ اُڙا هبڻِْ ثَ ؽبهل آُي ري کي ڪٌِي خبؿ لبًْى
هْرت ،ڪٿي ثَ سُڻ رْ صك صبفل ًَ ُزي ،ري کي ثشادسي رب ڪي صك صبفل ُزي ،اًِي کي ثَ عبڻي
ڳبلِبئڻ ري خبهشي ڏًي ّڃي.
ڏتڙيل هبڻِي ري اًذيؾي ۽ ؽڪبيتي ري ّفْلي ۽ اًِي کي ختن ڪشڻ ۽ هئي ڪشڻ ۽ اٌُذ ختن ڪشڻ ّاسّ
عشؽتْ لبئن ڪيْ ّڃي .ڏتڙيل هبڻِي ۽ اًِي ري هيضثبى آثبدي َء ري عوبري ۽ تِزيجي اداسى ري اهذاد ڪئي
ّڃي .رٌِي ٌُڌ ثَ آثبدڪبسي َء ري ًتيزي ۾ پيذا ٿيٌذڙ اًذيؾب ۽ احش عخت هٌزِبئيٌذڙ ۽ صغبط يب رزثبتي
ًْػيت رب ُزي ،اُتي آثبدڪبسي ۽ هؼبّمي ّاسي هؼبهلي ۾ عوبري هشصلي کي اڳيبى آًذّ ّڃي .ڏتڙيل هبڻِي
ري گزس عفش ري ّعيلي کي (  )iريڪڏُي هبڻِي رب هؼبؽي ّعيال صهيي عبى ڳٌڎيل ُزي ،اُتي صهيي عبى
الڳبپْ سکٌذڙ صڪوت ػولي ،رتي ثَ هوڪي ُزي اتي ،ريڪڏُي صهيي ري ًمقبى عبى گزس عفش ري ّعيلي
کي ڪْ ًمقبى ًٿْ سعي ،تَ آثبدڪبسي ّاسي ٌُڌ تي تبصي ليوت ري ثٌيبد تي هؼبّمْ ادا ڪشڻ هلڪيت
الء آهبدٍ ڪشڻ )iii ( .ريڪب ثَ هلڪيت
ري ثذليُ ،ڪ ريتشي يب ّڌيڪ ليوت ّاسي هلڪيت لجْل ڪشڻ ِ
الء آهبدٍ ڪشڻ .رتي ثَ هوڪي ُزي
ثضبل ًَ ٿي عگِي ،اى ري ثذلي هؼبّمي ري پْسي ليوت لجْل ڪشڻ ِ
اُتي ًفؼي ۾ ڀبئيْاسي ّاسيي سٿبئي رسيؼي ّڌيڪ آهذًي ۽ خذهتْى هِيب ڪشڻ رسيؼي تشلي ّٺبئي ّڃي يب گِٽ
۾ گِٽ اُُي ثضبل ڪيب ّڃي.
 .3ڏتڙيل هبڻِي کي گِشثل هجؼي يب هؼبؽي هذد فشاُن ڪئي ّڃي .رٌِي ۾ ُيٺيْى ڳبلِيْى اچي ّڃي ٿيْى)i ( .
الء لجْلڻ رْڳي هضفْظ هذد ڏيڻ ،لڏي ّڃڻ ّاسي ٌُڌ
ريڪڏُي هؼبهلْ لڏپالڻ رْ آُي تَ ٻي ٌُڌ لڏي ّڃڻ ِ
تي ثِتش گِشى ري فشاُوي ،رتي پيذاّاس ۽ ڪن ڪبس رب ًغجتب ً ثِتش هْلؼب ُزي .آثبد ٿيٌذڙ هبڻِي ري عٌذى
هيضثبى ثشادسيي ۾ هؼبؽي ۽ عوبري تڪويل ۽ عگَِ صبفل ٿيڻ ۽ هيضثبى ثشادسيي کي هٌقْثي رب فبئذا ڏيڻ.
( )iiػجْسي اهذاد ۽ تشليبتي ڪوي ۾ هذد ڏيڻ ،ريئي تَ صهيي کي عڌاسڻ يب تشلي ڏيبسڻ ،لشك رْى عِْلتْى،
الء خذهتْى
ًْڪشي ۽ عکيب ّٺڻ رب هْلؼب ۽ (  )iiiمشّست آُش ثٌيبدي ؽِشي هْافالتي ڍاًچْ ۽ ثشادسي َء ِ
فشاُن ڪشڻ.
 .4ڏتڙيل غشيت هبڻِي ۽ الچبس ُ /يڻي گشُّي ،اُى ۾ ػْستْى ثَ اچي ّڃي ٿيْى ري صًذگي َء رْ هؼيبس گِٽ ۾
گِٽ همشس لْهي هؼيبسى هطبثك ثلٌذ ڪشڻ ،ٻِشاڙي َء ّاسى ػالئمي ۾ اًِي کي صهيي ۽ ٻيي ّعيلي تي لبًًْي ۽
ثشداؽت رْڳي سعبئي هِيب ڪئي ّڃي .ؽِشي ػالئمي ۾ اًِي کي آهذًي رب هٌبعت رسيؼب ۽ هٌبعت لبًًْي ۽
ثشداؽت رْڳي سُبئؼ هِيب ڪئي ّڃي.
الء ؽفبف ،هٌبعت ۽ هٌقفبڻْ هشيمْ تيبس
 .5ريڪڏُي صهيي ڳبلِيي ّاسي ػول رسيؼي صبفل ڪئي ّڃي تَ اى ِ
ڪيْ ّڃي تَ ريئي اُي هبڻِْ ريڪي ڳبلِيي رسيؼي فيقلي تي سعڻ ّاسي ػول ۾ ؽشيڪ سُيب ُزي ،تي کي
خبهشي ُزي تَ عٌذى آهذًي ۽ گزساى ري ّعيلي رْ هؼيبس عبڳيْ ئي لبئن سٌُذّ يب اى ۾ ّڌيڪ عڌاسّ آًذّ
ّيٌذّ.
 .6ري ثي گِش هبڻِي ّٽ صهيي ري هبلڪي رْى عٌذّى يب صهيي تي ڪي ٻيب لبًًْي صك صبفل ًَ ُزي ،تي کي
عْاء ٻيي احبحي ري ًمقبى ري هؼبّمي رب
الء هذد ۽ صهيي کبى
ِ
اخطشي ڪشائي ّڃي تَ اُي پڻ آثبدڪبسي ِ
صمذاس آُي.
 .7آثبدڪبسي َء رْ اُڙّ هٌقْثْ تيبس ڪيْ ّڃي ،رٌِي ۾ ثي گِش ٿيل هبڻِي ري صمذاسي ،آهذًي ،گزس ري
ّعيلي ري ثضبلي ري صڪوت ػولي ،اداسى رْ اًتظبم ۽ ًگشاًي ڪشڻ ۽ سپْسٽْى ڏيڻ ري عشؽتي ،ثزيٽ ۽
هٌقْثي تي ػول ڪشڻ ري ّلت ري رذّل رْ تفقيل عبى رڪش ڪيْ ّيْ ُزي.
ربء
 .8آثبدڪبسي ّاسي هٌقْثي رْ هغْدّ ڳبلِيي ڪشڻ ّاسي ػول ري دعتبّيضى عويت ڪٌِي پِچڻ رْڳي ِ
تي ،هٌقْثي تي ايٌذڙ خشچ رْ ڪبٿْ لڳبئڻ کبى اڳ ئي ثي گِش ٿيل هبڻِي ۽ عٌذى ًوبئٌذى آڏّ پڌسّ ڪيْ
ّڃي ۽ کيي ُڪڙّ فبسم ۽ عٌذى عوزَِ ۾ ايٌذڙ صثبى /صثبًي ۾ هٌقْثي رْ هغْدّ فشاُن ڪيْ ّڃي.
آثبدڪبسي َء ّاسّ هٌقْثْ ڏتڙيل هبڻِي آڏّ پڌسّ ڪيْ ّڃي.
 .9رجْسي آثبدڪبسي کي تشليبتي هٌقْثي يب پشّگشام رْ صقْ ڪشي ڄبتْ ّڃي ۽ اى تي ائيي ئي ػول ڪيْ
ّڃي .اى تي ايٌذڙ خشچ ۽ صبفل ٿيٌذڙ فبئذا ۽ آثبدڪبسي تي ايٌذڙ خشچ ثَ ؽبهل آُي .رجشي آثبدڪبسي ري
پًْذڙ خبؿ احشى عويت ،ڪٌِي هٌقْثي تي ڪن ڪشڻ تي ،رجشي آثبدڪبسي َء کي هٌقْثي رْ اُڙّ
صقْ عوزِيْ ّڃي ريڪْ رذا ڪن ڪٌذّ ُزي.

 .10هجؼي ۽ هؼبؽي دسثذسي کبى اڳ ئي هؼبّمْ ادا ڪيْ ّڃي ۽ آثبدڪبسي َء ۾ هبڻِي ري عوْسى صمي
ري ادائگي ڪئي ّڃي .آثبدڪبسي َء ّاسي هٌقْثي تي ڪن ري ،هٌقْثي تي ػول ڪشڻ ّاسّ عوْسّ ّلت
ڳْڙُي ًگشاًي ڪئي ّڃي.
 .11آثبدڪبسي ري ًتيزي ۽ ثي گِش ٿيل هبڻِي ري صًذگي َء تي پًْذڙ احشى تي ًظش سکي ّڃي ۽ اًِي رْ
الء
تزضيْ پڻ ڪيْ ّڃي .اُْ ثَ ڏٺْ ّڃي تَ آثبدڪبسي َء ّاسي هٌقْثي رب همقذ صبفل ثَ ٿيب آُي ،اى ِ
ثٌيبدي صبلتي ۽ آثبدڪبسي ري ًگشاًي هبى صبفل ًتيزي کي آڏّ سکيْ ّڃيً .گشاًي ّاسيي سپْسٽي کي پڌسّ
ڪيْ ّڃي.
صْالْ :ايؾيبئي تشليبتي ثئٌڪ ري اػالًيل صفبظتي پبليغي 2009ع

(د) زهيي حبطل ڪرڻ ّاري لبًْى ( 1894)LAAع ۽ ايشيبئي ترليبتي ثئٌڪ جي پبليسي جي
اطْلي ۽ ػول جي ڀيٽ
 .22صهيي ري صقْل ري لبًْى  LAA۽ ايؾيبئي تشليبتي ثئٌڪ  ADBري  LARري آثبدڪبسي ري هکيَ
پبعي هتؼلك ،اػالًيل صفبظتي پبليغي َء (  )SPSري اُن افْلي ري رذّل  5۾ پيؼ ڪئي ّڃي ٿي .ائيي ڪشڻ رْ
همقذ اُْ آُي تَ اًِي ڳبلِيي ري ًؾبًذُي ڪئي ّڃي تَ ڪِڙيي ڳبلِيي ۾ ٻٌِي ري ڪن ري هشيمي ۾
ربء تي فشق يب خبل آُي .ايؾيبئي تشليبتي
ُڪزِڙائي آُي ۽ اى کبى ثَ ّڌيڪ اُن اُْ تَ ڄبتْ ّڃي تَ ڪِڙي ِ
ثئٌڪ ري پبليغي َء رب هکيَ افْل ُي آُي.
سٿبثٌذي ّاسي ؽشّػبتي ڏاڪي تي هٌقْثي کي ؽفبف سکڻ مشّسي آُي.
.i
ثبهؼٌي ڳبلِيْى ؽشّع ڪيْى ّڃي ۽ اٌُزي رْ تذاسڪ ڪشڻ ّاسّ عشؽتْ لبئن ڪيْ ّڃي.
.ii
ٰ
گزساى ري عطش کي گِٽ ۾ گِٽ اى عطش ي سکيْ ّڃي ،رتي اُي هٌقْثْ ؽشّع ڪشڻ کبى اڳ ُئب.
.iii
هتبحش ٿيل الچبسُ /يڻي گشُّي ري گزساى ۾ تشلي آًذي ّڃي.
لڏڻ تي ايٌذڙ هڪول خشچ ريتشّ هؼبّمْ تشت ادا ڪيْ ّڃي .هطلت تَ اُْ هؼبّمْ هجؼي ۽ هؼبؽي
.iv
هْس تي هبڻِي ري ثي گِش ٿيڻ کبًبڳي ادا ڪيْ ّڃي.
ڏتڙيل  /ثي گِش ڪيل هبڻِي کي هٌبعت هذد ڏًي ّڃي.
.v
اُب خبهشي ڪئي ّڃي تَ اُڙا ثي گِش هبڻِْ ،ري کي ،رٌِي صهيي تي اُي ڪن ڪٌذا ُزي ،اى تي
.vi
عْاء ڪي ثَ ٻيي احبحي ري
ڪْ ثَ لبًًْي صك صبفل ًَ ُزي ،اُي پڻ آثبدڪبسي ۾ اهذاد ۽ صهيي کبى
ِ
هؼبّمي رب صمذاس آُي ۽-
عشڪبس پبساى ڏًل صهيي ري صقْل ۽ آثبدڪبسي ّايش لبًْى ري صوبيت کي پڌسّ ڪيْ ّڃي.
.vii
جذّل  5؛ زهيي جي حظْل ّاري لبًْى 1894ع ۽ ايشيبئي ترليبتي ثئٌڪ جي اػالًيل حفبظتي پبليسي ۾ فرق
ختن ڪرڻ ّارى لذهي جي ڀيٽ ()LAA Versus SPS
ّڇْٽي /فشق ختن ڪشڻ ّاسّ لذم ۽ مشّستْى
پبڪغتبى رْ صهيي ري صقْل ّ 1894اسّ لبًْى
()ADB’s SPS

فمو صهيي رْى عٌذّى سکڻ ّاسى هبلڪي يب سعوي صك سکڻ عٌذ ري ًَ ُزڻ کي آثبدڪبسي ۽ ثضبلي ري اهذاد ۾ سڪبّٽ ًَ
عوزِيْ ّڃي .ري هبڻِي ّٽ صهيي ري هبلڪي رْى عٌذّى ًَ
ّاسا هؼبّمي رب اُل تغلين ڪيب ّڃي.
ُزي (هخبل هْس ري ّٽ صهيي رْ لجنْ ُزي يب ريڪي غيش
سعوي هْس صهيي تي آثبد ُزي) اًِي کي پڻ عٌذى صهيي کبى عْاءِ
۽ ٻيي احبحي ري ًمقبى ّاسي خيبل کبى آثبدڪبسي الءِ اهذاد ۽
هؼبّمي رْ صمذاس عوزِيْ ّڃي.
فمو عشڪبسي سڪبسڊ ۾ داخل صهيي ري هبلڪي ،ثٽئي تي ڪن عشڪبسي سڪبسڊ ۾ صهيي ري صمذاسي ري داخال ّاسي ؽشه
ڪٌذڙ ُبسيي ۽ همبهيذاسى کي فقل ري ًمقبى ري هؼبّمي ري لطغ ًظش ،عوْسى هتبحش ُبسيي ۽ ٻٽئي کڻٌذڙ فقل ري
ًمقبى ري هؼبّمي رب صمذاس آُي.
رْ صمذاس عوزِيْ ّيٌذّ
ّڻي ري ًمقبى رْ هؼبّمْ ،الڳبپيل صسػي ۽ ٻيلي کبتي ري ّڻي ري ًمقبى رْ هؼبّمّْ ،ڻ ري پيذاّاسي ڄوبس ۽ ڪبٺ
رْ همذاس آڏّ سکي ،ثبصاس ري اگَِ تي هئي ڪيْ ّيٌذّ .اى رْ
همشس ڪيل هذي خبسد اگَِ تي ڏًْ ّيٌذّ.
هذاس ّڻ ري لغن تي آُي.
ايؾيبئي ثئٌڪ ري اػالًيل صفبظتي پبليغي  2009۾ تفقيلي
ڳبلِيي ّعيلي خشيذاسي َء الءِ صهيي ري صقْل ۽ ٻيِش
آثبدڪبسي ّاسي لبًْى ري مشّست ًبُي .پيذاّاس ڪشڻ ّاسا هْس ڄبڻبيل آُي تَ عِْلتي پٽبًذس صهيي ري صقْل ۽ ٻيِش
ُذايتْى ڏيڻ ۽ هؼبُذي تي دعتخو ڪشڻ ڪشي صبمش ًُْذا .آثبدڪبسي رْ لبًْى تيبس ڪيْ ّڃي
صهيي رْ هلَِ ڪٿڻ رْ ثٌيبد ،صهيي ري ٻئي هبلڪ کي ڏيڻ رٌِي ّلت هؼبّمي رْ فيقلْ ڪيْ ّيٌذّ ،تَ اُْ لڏپالڻ تي
اػلي اختيبس ّٽ سڪبسڊ ۾ داخل اگَِ تي ًُْذّ ،رٌِي آيل خشچ صهيي ري پڙتبل ،اًتظبهي ايزٌغي ( ،)AEخشچ رْ
ّاسي
ٰ
کي  3عبل اڳ ،صهيي صبفل ڪشڻ ّاسي لبًْى ۾ ؽبهل ڪيْ ڪبٿْ ڪشڻ ّاسى ري هذد عبى ڪٌذي.
ّيْ آُي .تزضيي ڪيل هؼبّمي کبى ّ 15%ڌيڪ صهيي ري
صقْل تي الصهي الڳت هْس ڏًْ ّيٌذّ .ثِشصبل تبصي ڳبلَِ
اُب آُي تَ گزسيل ُڪ عبل کبى عشاعشي ليوت ،صهيي رْ
لجنْ ّٺڻ ري ؽشّػبت ڪشڻ کبى اڳ ادا ڪئي ّڃي ٿي.
فْثي پڻ هؼبّمي ري ڇٌڊڇبڻ ڪشڻ رْى ُذايتْى ربسي
ڪيْى آُي تَ ريئي اُب خبهشي ڪئي ّڃي تَ ثي گِش ڪيل
هبڻِي کي ثبصاس ري اگَِ تي هؼبّمْ ادا ڪيْ ٿْ ّڃي.
LAA
اڏاّت ري ُهلَِ ڪٿڻ رْ ثٌيبد عشڪبسي اگَِ تي آُي،
رٌِي ۾ ڪل ليوت هبى ٿيل ًمقبًزْ هلَِ ۽ صفبظت ّاسي
عبهبًزي ليوت هْس  50%ڪبٽيب ّيٌذا.

ADB’s SPS
تؼويش ٿيل اڏاّتي ري هلَِ رْ ڪبٿْ ،ثبصاس ري تبصي اگَِ
هْرت ڪيْ ّيٌذّ ،رٌِي ۾ اڏاّتي ري تؼويش ري تبصى
خشچي تي غْس ڪيْ ّيٌذّ ۽ ًمقبى ري ڪب ثَ ليوت ڪبًَ

ڪبٽي ّيٌذي.
صهيي صبفل ڪشڻ ۽ هؼبّمي ري سلن ادا ڪشڻ ري ڏط اهڪبًي هْس تي ثي گِش ٿيٌذڙ هبڻِي کي هتْلغ احشى ،عٌذ
ثبثت آخشي فيقلي ،۽ هؼبّمي ري ادائگي ثبثت اهالع ڏيڻ
۾ ڪيل فيقال عشڪبس گضيٽ ۾ ؽبيغ ڪيب ّيٌذا ۽ هٌبعت
الءِ ڳبلِيْى اڳتي ّڌايْى ّڃي .اى هؼبهلي عبى الڳْ ٿيٌذڙ
ربيي الءِ پڌسا ڪيب ّيٌذا ،تَ ريئي هتبحش هبڻِي کي چڱي
صهيي ري صقْل ۽ ٻيِش آثبدڪبسي ّاسي هٌقْثي
هشس ڄبڻ ڏًي ّڃي.
( )AARPرْ افل ۽ ًئْى عٌئْى ڪيل هغْدّ پڌسّ ڪيْ
ّڃي.
آهذًي ۽ گزس ري ّعيلي ري ثضبليزي لذهي رْ ڪْ ثَ رڪش ايؾيبئي تشليبتي ثئٌڪ لڏپالڻ ّاسي ػول ري ّلت اهذاد ۽
گزساى ري ثضبلي ري مشّست تي صّس ڏي ٿي .اى ۾
ڪًِْي .الچبسُ /يڻي هبڻِي ري گشُّي الءِ ڪْ ثَ خبؿ
ّظيفْ ًبُيً .فؼي ۾ صقيذاسي ّاسى هْلؼي ري تزضيي ري ػجْسي ّلت ري خشچي ري ادائگي ۽ گزساى ري ثضبلي رْ
ڪب ثَ مشّست ًبُي ،ري ثَ ثي گِش ٿيل هبڻِي ّٽ عٌذّى ثٌذّثغت ثَ ڪيل آُي .ػْستي عويت غشيت ۽ الچبسُ /يڻي
هبڻِي تي خبؿ ڌيبى ڏيڻ الصهي آُيُ .ڪڙّ سٌُوب افْل
ًَ ُزي ،اًِي رْ ثضبلي ّاسي اهذاد تي ڪْ صك ڪًَْ
اُْ ثَ آُي تَ ثي گِش ٿيل هبڻِْ گزس عفش ري تغلين ڪيل
ًُْذّ.
گِٽ ۾ گِٽ هؼيبس کي سعڻ رْڳب ٿي ّڃي .ٻِشاڙي َء ۾ ثي
گِش ڪيل هبڻِي کي لڏي ّڃڻ ّاسي ٌُڌ صهيي ۽ ّعيلي تي
لبًًْي هبلڪي ڏًي ّڃي تَ ريئي گزساى ري تغلين ڪيل
گِٽ ۾ گِٽ عطش صبفل ڪشي ّٺي .ؽِشي ػالئمي ۾ گزس
ري هٌبعت ّعيلي ۽ ثشداؽت رْڳي هٌبعت گِش ري لبًًْي
هبلڪي رْ ثٌذّثغت ڪيْ ّڃي .ثٌب عٌذ ّاسى ثي گِش
ڪيل هبڻِي رْ ثَ اُْ صك آُي.
ٻيِش آثبدڪبسي َء ّاسّ هٌقْثْ تيبس ڪشي پڌسّ ڪيْ
صهيي ري صقْل ۽ ٻيِش آثبدڪبسي َء رْ هٌقْثْ تيبس
ّڃي.
ڪشي پڌسّ ڪيْ ّڃي .اُڙّ هٌقْثْ تيبس ڪشڻ ثبثت
ڪٌِي لبًْى يب پبليغي َء ري مشّست ًبُي.
اُڙّ اًتظبم ڪيْ ّڃي رْ اُْ ػبم هْس تي سعبئي ٿي
صهيي صبفل ڪشڻ ّاسي ػبم ػول ۾ (هبڻِي ري) اٌُزي
رْ تذاسڪ ڪيْ ّڃي ٿْ يب اًِي ري ػذالت ۾ اپيل تي اُْ عگِڻ رْڳْ ُزي ۽ ػول ڪشڻ ّاسي عوْسي ّلت ۾
دعتيبة ُزي.
فيقلْ ڪيْ ّڃي ٿْ.
هجؼي هْس تي (هبڻِي کي) ثي گِش ڪشڻ کبى اڳ پْسّ
فمو هؼبّمْ ادا ڪيْ ّڃي ٿْ ،پش ٻيِش آثبدڪبسي َء رْ
هؼبّمْ ۽ عوْسا ّظيفب ادا ڪيب ّڃي.
ڪْ ثَ ڀتْ ًَ ڏًْ ّيٌذّ( .هبڻِي کي) ثي گِش ڪشڻ تي
هؼبّمي ري ادائگي ري خبهشي َء رْ ڪْ ثَ ثٌذّثغت/
عشؽتْ ًبُي.
ًگشاًي ڪشڻ رْى سپْسٽْى تيبس ڪيْى ّڃي ۽ پڻ پڌسيْى
ًگشاًي ڪشڻ رْى سپْسٽْى تيبس ڪشڻ ۽ پڌسيْى ڪشڻ
ڪيْى ّڃي.
ري ڪب ثَ مشّست ًبُي.
گڏيل آثبدڪبسي ۽ افلْڪي هبڻِي الءِ هٌقْثْ تيبس ڪيْ
ڏتڙيل /ثي گِش ڪيل الچبسُ /يڻي هبڻِي ۽ لجيالئي گشُّي
ّڃي.
ري اهذاد ڪشڻزْ ڪْ خبؿ ثٌذّثغت ڪًِْي.

(ر) سٌذّى ،هذد ۽ فبػذا (الڀ)
(الف) سٌذّى
عٌذَى (لبًًْي صمي) کي
 .23ڏتڙيل هبڻِي ري گزساى ۾ ّاڌاسّ آڻڻ ۽ عٌذى ڏر عْس گِٽبئڻ ِ
الء هؼبّمي ثبثت َ
ڀلي ّڌايْ ّڃي ،پش ڪٌِي ثَ فْست ۾ ”صهيي ري صقْل ۽ ٻيِش آثبدڪبسي ّاسي هٌقْثي (  )LARP۾ اى کي
عٌذَى رْ هختقش رڪش رذّل  6۾ ڏًل آُي.
گِٽبيْ يب ڪٽيْ ًَ ّڃي .هؼبّمي ۽ ثضبلي ّاسيي َ

سٌذَى جْ هرڪس ()PSRP( )Matrix
جذّل  : 6هؼبّضي جي الئمي ۽ َ
ًمقبى ڪيل احبحب
غيشآثبد /تشڪ ڪيل
صهييّ ،يشاى صهيي/
چشاگبُي عويت

تفقيلي رڪش
ڪٌِي احش يب صّس ري
لطغ ًظش ،صهيي رب
ًمقبى

ڏتڙيل هبڻِْ
صهيي رب هبلڪ

هؼبّمي رْى عٌذّى
 صهيي ري ڳبلِبيل/
گڏيل هْس تي هئي ڪيل
ليوتي (ثبصاس ري تبصي
اگَِ کبى گِٽ) ڪٌِي ثَ
هبصقْل (  )Taxes۽
هبلڪي ثذالئڻ ري في
کبًغْاء ادائگي.
ڪٽڻ
ِ
(هبسڪيٽ ري

اگَِ هطبثك ،سّڪ
هؼبّمْ ثغيش لڏپالڻ ري
خشچ هضقْؿ کبى آصاد
يب سرغٽش ڪشائڻ يب
ثذالئڻ ّاسي خشچ ڪبٽڻ
ري.

(ة) الئمي
 .24صهيي ري ليوت  /هؼبّمْ ّفْل ڪشڻ رب اُي ثي گِش هبڻِْ صمذاس آُي ،صهيي رب اُڙا هبلڪ ري ّٽ
لبًًْي عٌذ ُزي يب کيي صهيي تي سّايتي صك صبفل ُزي ،ريڪي ػبسمي هْس يب هغتمل لجني ري ثٌيبد تي
الء هؼبّمي تي هضذّد هبڻِي کي صك
صهيي ّڪڻي ڏيي .اى علغلي ۾ ٻبُشاى ايٌذڙ هبڻِي ري لْڌ کبى ثچڻ ِ
الء هؼبّمْ ادا ڪشڻ ري آخشي
صبفل ًُْذّ ۽ اُْ هؼبّمْ همشس ڪيل تبسيخ تبئيي ڏًْ ّيٌذُّ .ي هٌقْثي ِ
الء ڳبلِيْى
تبسيخ اى ڏيٌِي همشس ڪئي ّيٌذي ،رٌِي ڏيٌِي صهيي ري ليوت هي ڪشڻ ۽ سامي ًبهْى ڪشڻ ِ
ًْ 30هجش 2012ع
ڪشڻ ّاسي همقذ عبى سعوي گڏربڻي ڪْٺبئي ّيٌذي .ريڪب عشڪبسي اػالى هْرت
پْء صهيي ري اعتؼوبل
ًُْذي .هؼبّمْ ادا ڪشڻ ري آخشي تبسيخ رْ اػالى اى گڏربڻي َء ۾ ڪيْ ّيٌذّ .اى کبى ِ
الء ڪْ هؼبّمْ ثَ ادا ڪيْ ّيٌذّ.
۾ ڪب تجذيلي يب ڪب ثَ
دػْي لجْل ًَ ڪئي ّيٌذي ًَ ،اًِي ِ
ٰ

 .VIزهيي جي حظْل ۽ ٻيِر آثبدڪبري ّاري هٌظْثي ( )LARPجي ثجيٽ
الء ٿيب آُي.
 .25اًڊط ؽبُشاَُ عبى گڏُ ،ي ػالئمي ۾ ڪي ٿْسا ئي صهيي رب عْدا ،گِش اڏڻ ۽ تزبستي همقذى ِ
ُي عبل ۾ ٿيل ڄبڻبيل عْدى ۽ تپيذاسى ۽ ڊپٽي ڪوؾٌش ري آفيظ ري ػولي عبى ڪيل ڳبلِيي ري ثٌيبد تي ڄبم
ؽْسي ملغ ۾ صهيي ري ّڪشي رْ اگَِ ري صذ ،پبڪغتبًي سّپيي  0.3کبى  0.5هليي سّپيَ في ايڪڙ آُي.
صهيي ري اگَِ رْ داسّهذاس صهيي ري هجؼي صبلتٌُ ،ڌ ۽ اًڊط ؽبُشاَُ کبى هفبفلي تي آُي .پشي پٌڌ ّاسي،
ربثلْ ۽ ًبُوْاس صهيي ري اگَِ ري صذ في ايڪڙ  0.3کبى  0.5هليي پبڪغتبًي سّپيي کبى گِٽ آُي .رڏُي تَ
ًغجتب ً عٌئيي ۽ سعتي کي ّيزِي ،خبؿ ڪشي اًڊط ؽبُشاَُ کي ّيزِي صهيي رْ اگَِ في ايڪڙ  0.6کبى 0.8
هليي سپيب آُي ،پش خجش آُي تَ فمو ُڪ ايڪڙ صهيي رْ ُڪڙّ ًٌڎّ ٽڪشّ ،ريڪْ ڪٌِي فٌؼتڪبس اى تي
ُلڪي فٌؼت رْ يًْٽ لڳبئڻ ّاسي خيبل کبى  2.5هليي سّپيب في ايڪڙ ري اگَِ تي خشچ ڪيْ آُي .پش اى کي
سّاري اگَِ عوزِي ًَ ٿْ عگِزي.
 .26ريئي تَ ريڪب صهيي خشيذ ڪئي پئي ّڃي ،اُب ًغجتب ً ثِتش ۽ سعتي کبى ُڪ ڪلْهيٽش ري هفبفلي تي
الء آصهبئؾي هْس تي لڳ ڀڳ  0.6هليي سپيب في
آُي .اى ڪشي ثزيٽ ّاسي همقذ ُيٺ ُي هٌقْثي ( ِ )LARP
ايڪڙ اگَِ تي صهيي خشيذ ڪئي پئي ّڃي( .ڏعْ مويوْ  .)7آخشي اگَِ ،صهيي ري هبلڪي عبًڳبلِيٌزسيؼي ۽
ڊپٽي ڪوؾٌش ملغ ري صهيي صبفل ّاسي ڪليڪٽش ري هٌظْسي عبى هئي ڪيْ ّيٌذّ .رٌِي کي ڳبلِيي
رسيؼي هئي ڪيل اگَِ تجذيل ڪشڻ ۽ اى کي للڪبسڻ ( )Challengesرْ اختيبس صبفل ًُْذّ آُي.
 .27صهيي صبفل ڪشڻ ۽ آثبدڪبسي ّاسي ُي هٌقْثي ري ڪن تي ،صهيي ري ليوت ،صهيي رْ کبتْ ثذالئڻ
ّاسي في ۽ هضقْل (  )10%۽ اتفبلي خشچ عويت ايٌذڙ خشچ لڳ ڀڳ پبڪغتبًي سّپيي ۾  75.00هليي ( 0.79
هليي آهشيڪي ڊالش) آُي.
 .28صهيي صبفل ڪشڻ ۽ آثبدڪبسي ّاسّ ُي هٌقْثْ ،رٌِي کي ًئْى عٌئْى ڪشڻزي فْستّ ،ڌيڪ
الء پيؼ ڪيْ ّيٌذّ .ڄبم ؽْسّ پبّس
خشچ اچي عگٌِذّ ،اى رْ تخويٌْ ايؾيبئي تشليبتي ثئٌڪ کي هٌظْسي ِ
الء گڏربڻيْى ڪشڻ کبًبڳ ئي ثچبئيُ ،ٿيڪي
ڪوپٌي لويٽڊ اُب سلن ،صهيي ري هبلڪي عبى ڳبلِيْى ڪشڻ ِ
ڪشي سکٌذي .اى رْ هطلت آُي تَ رڏُي تبصّ ڪيل اُْ هٌقْثْ ،ايؾيبئي تشليبتي ثئٌڪ هٌظْس ڪٌذي ،تٌِي
ّلت اُْ ڪن ڪشڻ ۾ ايٌذّ .ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي ّٽ ،صهيي رْ هجؼي لجنْ ّٺڻ کبى اڳي ثي گِش ڪيل
الء ايتشي سلن هْرْد ًُْذي.
هبڻِي کي صهيي ري ليوت ادا ڪشڻ ِ
الء زهيي جي حظْل ۽ آثبدڪبري ّاري هٌظْثي LARP
جذّل  : 7ڄبم شْرّ ٿرهل پبّر اسٽيشي (ِ )TPS
جي ثجيٽ
رلن
اگَِ
يًْٽ تؼذاد
هٌظْثي  LARPجْ ڪن
ًوجر
1
2
3
4
5

ڳبلِيي رسيؼي اگَِ هي ڪيل اگَِ هبسڪيٽ ري تبصي اگَِ ايڪڙ
هْرت
کبتْ هٽبئڻ ري في ۽ هضقْل ًوجش  1رْ 10%
اتفبلي خشچ ًوجش  1رْ 15%
هٌظْثي ( )LARPجي جولي ثجيٽ (پبڪستبًي رّپيي
۾)
هٌظْثي  LARPجولي ثجيٽ (آهريڪي ڊالرى ۾)

(پبڪستبًي
رپيَ)

100

60,000,000 600000

-

-

6,000,000
9,000,000
75,000,000

-

-

792,812

 VIIادارى جْ اًتظبم  /ثٌذّثست
الء رٌيڪْ ُْلڊًگ ڪوپٌي
 .29پبّس اعٽيؾي ري ثضبلي ّاسي هٌقْثي ( )PRSPري اداساتي ُگِشري ري پْسائي ِ
لويٽڊ ( )GHCLالُْس ۾ هٌقْثي رْ اًتظبم ُالئڻ ّاسّ يًْٽ (  )PMUلبئن ڪٌذي ،رٌِي رْ عشثشاَُ ”ٿشهل
ڊصائيي ۽ ڊّلپويٌٽ رْ ( )GM D&D۽ ريڪْ  I۽ ريڪْ  II۾ هٌقْثي ػول ڪشائڻ ّاسّ رٌشل هئٌيزش ًُْذُّ .ي
هقْثي  LARP۽ پبّس اعٽيؾي سيِجلٽيؾي پشّگشام ري عوبري ثِجْدي َء ۽ هٌقْثي کي ػول ۾ آڻڻ ّاسي ڪن
اػلي اًتظبهي ػولذاس ( )CEOsعٌذط هذدگبس ًُْذا.
ڪبسيي
ٰ
 .30هٌقْثي ري اًتظبم ُالئڻ ّاسّ يًْٽ  PMUسّيٌيْ آفيغشى ري تقذيك ٿيل اًگي اکشى کي ڪوپيْٽش
 )MISاًِي ڳبلَِ ري خبهشي
رسيؼي هضفْظ ڪشي سکڻ رْ ثٌذّثغت ڪٌذّ .اًتظبهي اهالػتي اعٽيؾي (
ڪشائيٌذي تَ صهيي ري صقْل ۽ آثبدڪبسي ّاسي هٌقْثي (  )LARPري تيبسي َء ۽ اى تي ػول ڪشائڻ رْ
تفقيل هٌقْثي ري ڄبڻبيل همقذ پٽبًذس ۽ سعبئي رْڳْ ُزي .اهالػتي پڌسائي تي ڏاڪي ثَ ڏاڪي ػول ڪيْ
ّيٌذّ ۽ هٌقْثي رْ اًتظبهي يًْٽ (  )PMUايؾيبئي تشليبتي ثئٌڪ (  )ADBري اهالػتي مشّستي رْ پْسائْ
ڪٌذّ( ،کيي اهالػبت فشاُن ڪٌذّ).

 VIIIهٌظْثي تي ػولي ڪن ڪرڻ ّاري ّلت ّاري جذّل
الء ًبُي،
الء عِْلت ڏيڻ ّاسي گِشد ري پْسائي ِ
 .31ڄبڻبيل صهيي ،ثزلي پيذا ڪشڻ ّاسّ پالًٽ تؼويش ڪشڻ ِ
ربء تي لبئن ڪيْ ّيٌذّ ،ريڪب صهيي اڳيئي ڄبم ؽْسّ پبّس
ڇبڪبڻ تَ ثزلي پيذا ڪشڻ ّاسّ افلي پالًٽ اى ِ
ڪوپٌي لويٽيڊ ( )JPCLري هلڪيت آُي .اى صهيي ري مشّست  2016۾ هٌقْثي ري ؽشّػبت ڪشڻ کبى اڳ
پًْذي .اى ڪشي اُڙي لغن ري ٻيي هٌقْثي ري هخبل کبى ُٽي ڪشي ُي ّلت صهيي رْ صقْل ڪْ ايڏّ
ًبصڪ هؼبهلْ ڪًِْي.
ُ .32يٺ صهيي ري صقْل ۽ آثبدڪبسي َء ّاسي هٌقْثي ري سٿبثٌذي ۽ اى تي ػولي ڪوي هشف اؽبسّ ڏيٌذڙ
رذّل ڏري ٿي.
رذّل  8هٌقْثي ري صميمي ّلت ڏيکبسڻ ّاسي ُي َء رذّل کي ًئْى ڪشي ،صهيي ري صقْل ۽ آثبدڪبسي
ّاسّ هٌقْثْ (ً )LARPئْى ڪشي ،اى ۾ ؽبهل ڪئي ّيٌذي.
الء زهيي جي حظْل ۽ آثبدڪبري ّارّ
جذّل  : 8ڄبم شْرّ ٿرهل پبّر اسٽيشي ( ( )TPSرر ّارّ تال ُءء) ِ
هٌظْثْ  LARPتيبر ڪرڻ ۽ اى تي ڪن ڪرڻ جي جذّل
زهيي حبطل ڪرڻ ۽ آثبدڪبري ّاري هٌظْثي تي ڪن  /همظذ
شرّع ڪرڻ جب هِيٌب
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ڄبهؾْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽڊ ۽ ايؾيبئي تشليبتي ثئٌڪ ري هذدگبسى
(هؾيشى) پبساى سر ّاسي تال َء الءِ ربءِ ري چًْڊ
صهيي الءِ ڄبم ؽْسي ري ڊپٽي ڪوؾٌش کي دسخْاعت
ڊپٽي ڪوؾٌش پبساى افْلي هٌظْسي
سّيٌيْ کبتي کبى صهيي رْ هْرْد سڪبسڊ ّفْل ڪشڻ
ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽڊ پبساى صهيي ري هبلڪي عبى ساثطْ
سّيٌيْ کبتي پبساى صهيي ري پڙتبل ۽ سڪبسڊ ري چڪبط
ثضبلي ّاسي کبتي پبساى صهيي ري پڙتبل  /تقذيك
سّيٌيْ کبتي پبساى تبصّ ۽ ًظشحبًي ڪيل سڪبسڊ هِيب ڪشڻ
صهيي ري صقْل ۽ آثبدڪبسي ّاسي هٌقْثي ري (  )LARPري هغْدي
ري تيبسي ۽ ايؾيبئي تشليبتي ثئٌڪ پبساى اى ري هٌظْسي
ُبسيي هشفبى ،هشي ّيل صهيٌذاسى ري ّاسحي ّاسيي عٌذى رْ صقْل
ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽڊ (  )JPCLپبساى صهيي ري ليوت هئي ڪشڻ
الءِ صهيي ري هبلڪي عبى عڌيْى ڳبلِيْى
ملؼي ري صهيي صبفل ڪشڻ ّاسي ڪليڪٽش کبى هئي ٿيل ليوت ري
هٌظْسي رْ صقْل
صهيي ري صقْل ۽ آثبدڪبسي ّاسي هٌقْثي (  )LARPهٌقْثي کي
ًئْى عٌئْى ڪشڻ ۽ اى ري ايؾيبئي تشليبتي ثئٌڪ کبى هٌظْسي ّٺڻ
ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽڊ ( )JPCLپبساى صهيي خشيذ ڪشڻ ۽ لجنْ ّٺڻ
ّاسّ ڪن
صهيي رْ لجنْ ّٺڻ ّاسي ڪليڪٽش  LACهشفبى هؼبّمي ري ادائگي
ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽڊ  JPCLپبساى صهيي رْ هجؼي لجنْ ّٺڻ
ڄبهؾْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽڊ (  )JPCL۽ ريٌڪْ  GENCOپبساى داخلي
ًگشاًي

 IXاٌُزي رْ تذاسڪ ڪشڻ ّاسّ عشؽتْ
 .33صهيي صبفل ڪشڻ ۽ آثبدڪبسي َءري ُي هٌقْثي عبى الڳبپيل اهڪبًي عوبري هغئلي ۽ اًِي ۾ گِٽتبئي
آڻڻ ّاسيي ڪْؽؾي رْ صهيي ري صقْل ۽ آثبدڪبسي ري ُي هٌقْثي ۾ ثٌذّثغت ڪيْ ّيْ آُي .ثِشصبل اُْ
اهڪبى ثَ آُي تَ صهيي ري صقْل ۽ آثبدڪبسي (  )LARري ُي هٌقْثي هبى پيذا ٿيٌذڙ يب اڳْاٽ ًظش ًَ ايٌذڙ
هغئلي رْ تذاسڪ ڪشڻ ّاسيي ڪْؽؾي هبى ڪْ ؽخـ يب گشَُّ هطوؼي ًَ ُزي.
 .34صهيي ري صقْل ۽ آثبدڪبسي ّاسي ُي هٌقْثي (  )LARPتي ّلت عش ۽ عْل هشيمي عبى ػول ڪشڻ
۽ صهيي ري صقْل ۽ آثبدڪبسي (  )LARتي ّلت عش ۽ عْل هشيمي عبى ػول ڪشڻ ۽ صهيي ري صقْل ۽
الء
آثبدڪبسي ( )LARعبى ڳٌڎيل ،ڏتڙيل هبڻِي ( )DPsري هغئلي ،ؽڪبيتي ۽ ڳڻتي َء رْ ثشّلت تذاسڪ ڪشڻ ِ
تڪليفي رْ فضيش تذاسڪ ڪشڻ ّاسّ عشؽتْ ،هٌقْثي رْ اًتظبم ُالئڻ ّاسي يًْٽ (  )PMU۽ ڳْٺ ري
عطش ( )VLٻٌِي ربيي تي رْڙيْ ّيْ آُي .اٌُزي رْ تذاسڪ ڪشڻ ّاسّ اُْ ٻٽْ عشؽتْ ڳْٺ ّاسي عطش تي
لبئن هٌقْثي هبى هتبحش ٿيل هبڻِي ري ڪبهيٽي (  )PARC۽ اٌُزي رْ تذاسڪ ڪشڻ ّاسي ڪبهيٽي ( )GRC
عبى رْڙيْ ّيٌذّ.

 .53اٌُزي رْ تذاسڪ ڪشڻ ّاسي ڪويٽي ،هتبحش /ڏتڙيل هبڻِي کي ،هٌقْثي هبى هتبحش ٿيل هبڻِي ري
ربء تي اًِي کي صل
ڪويٽي (  )PARC۾ پٌٌِزب ڏر ۽ اػتشاك ثيبى ڪشڻ رْ هْلؼْ فشاُن ڪٌذي .اى ئي ِ
الء اًِي تي هڪول ڌيبى ڏًْ ّيٌذّ .اٌُزي رْ تذاسڪ ڪشڻ ّاسي ڪويٽي  GRMثي گِش /هتبحش ٿيل
ڪشڻ ِ
هبڻِي رب ثيبى ڪيل ڏکي ،هغئلي ۽ ؽڪبيتي ري ربچ ڪشڻ ۽ اًِي رْ تڪڙّ ۽ ؽفبف ۽ ثي داؽ صل فشاُن
ڪٌذي.
 .36عوْسيْى ؽڪبيتْى ،ثشادسي  Communityرْى ؽڪبيتْى داخل ڪشڻ ّاسي سرغٽش (  )CCR۾
هٌقْثي رْ اًتظبهي يًْٽ (  )PMU۾ داخل ڪيْى ّيٌذيْى ،رٌِي ۾ ؽڪبيت ڪشڻ ّاسي رْ ًبلْ ۽ ائڊسيظ
(عشًبهْى) تبسيخ ،ؽڪبيت رْ ثيبى ۽ کٌيل لذهي ري داخال ري داخال سکي ّيٌذي.
 GRCري
 .37هٌقْثي ري اًتظبهي يًْٽ  PMUرْڙيل ،ؽڪبيتي رْ تذاسڪ ڪشڻ ّاسي ڪويٽي
رْڙرڪ ُيٺ ڏري ٿي.
ػِذّ
ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽڊ رْ چيف
اًزٌيئش
ايگضيڪيْٽْ اًزٌيئش MMS
تضقيلذاس  /هختيبسڪبس
هٌقْثي هبى هتبحش هبڻِي ري ڪويٽي رْ
چيئشهيي

حيثيت
ارالط ڪْٺبئيٌذڙ
هشڪضي هبڻِْ /
هيوجش
هيوجش
هيوجش

شؼجْ /ائڊريس
ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽڊ ڄبم
ؽْسّ
ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽيڊ ڄبم
ؽْسّ
ثبرْڙ  /اّسڪضئي ايزٌغي
الڳبپيل ڳْٺ

ڳْٺبڻي عطش تي رْڙيل ،اٌُزي رْ تذاسڪ ڪشڻ ّاسي ڪويٽي ( )GRCري رْڙرڪ ُيٺ ڄبڻبئزي ٿي.
 SDO .iالڳبپيل ايزٌي َء رْ عت اًزٌيئش
 .iiتپيذاس  /پٽْاسي
 / PAPC .iiiرشڳي رْ چيئشپشعي
عوبري صفبظت ّاسي هشڪضي ًمطي رْ ٺيڪيذاس
.iv
ثشادسي ( )Communityري ڏکي ۽ ؽڪبيتي رْ تذاسڪ ڪشڻ رْ هشيمْ:
لذم (  )1عڀ کبى پِشيي ڳْٺبڻي عطش تي همبهي هبڻِي خبؿ ڪبسي ّڏڙى ري ؽوْليت عبى ؽڪبيت رْ ًجيشّ
ڪيْ ّيٌذّ.
لذم (  )2ريڪڏُي هغئلْ اڻ ًجشيل سُزي ّڃي تَ ڳْٺبڻي عطش تي ،اٌُذ ختن ڪشڻ ّاسي ڪويٽي (  )GRCعبى
الء ڳْٺبڻي عطش ري (  )VLتي اٌُزي رْ تذاسڪ ڪشڻ ّاسي ڪويٽي ( )GRC
ؽڪبيت ڪئي ّيٌذي .اى ِ
پْء
اُي
.
ّيٌذي
ڪشائي
داخال
ري
تڪليفي
يب
ؽڪبيتْى
۾
)
CCR
(
سرغٽش
ّاسي
ڳْٺبڻي عطش ري ؽڪبيتي
ِ
عتي ڏيٌِي ري اًذس هغئلْ هئي ڪٌذا.
لذم (  )3ريڪڏُي هغئلْ اڃب ثَ صل ًَ ٿيْ ُزي تَ هٌقْثي ري اًتظبهي يًْٽ (  )PMUري عطش تي لبئن اٌُزي
الء هٌقْثي ري اًتظبهي يًْٽ
رْ تذاسڪ ڪشڻ ّاسي ڪبهيٽي ( ّ )GRCٽ ؽڪبيت ڪئي ّيٌذي .اى ِ
 PMUري ثشادسي ري ؽڪبيت ّاسي سرغٽش (  )CCR۾ ؽڪبيت دسد ڪشائي ّيٌذي .ريڪي اى هغئلي يب
ؽڪبيت رْ تذاسڪ عتي ڏيٌِي اًذس ڪٌذا .ڪويٽي  GRCرْ فيقلْ الصهي هْس صهيي ري صقْل ۽
آثبدڪبسي ري هٌقْثي  LARP۽ ايؾيبئي تشليبتي ثئٌڪ ري صفبظتي پبليغيي هطبثك ُزڻ گِشري.
لذم ( )4ريڪڏُي اڃب ثَ هغئلْ اڻ ًجشيل سُزي ّڃي تَ هٌقْثي ري اًتظبهي يًْٽ (  )PMUري هٌقْثي ثٌذي
ّاسي ڊائشيڪٽش ري هؼشفت اُْ ڪيظ اڳتي ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽڊ (  )JPCLري چيف اًزٌيئش ڏي
هْڪليْ ّڃي .رتي عتي ڏيٌِي اًذس فيقلْ ڪيْ ّيٌذّ.
لذم (  )5ريڪڏُي اٌُزي  /ؽڪبيتي کي ختن ڪشڻ ّاسّ اُْ عشؽتْ ثي گِش /هتبحش هبڻِي کي هطوؼي ًَ ڪشي
عگِي تَ هتبحش /ثي گِش ٿيل هبڻِْ ڊپٽي ڪوؾٌش ري آفيظ ۾ تْرَِ ڇڪبئڻ ّاسي دسخْاعت Reference
داخل ڪشائيٌذا ،رتي ڳبلِيي رسيؼي ڏُي ڏيٌِي اًذس هغئلْ /هغئال هئي ڪيب ّيٌذا.

 Xزهيي جي حظْل ۽ آثبدڪبري جي هٌظْثي ( )LARPکي ًئْى سٌئْى  Updateڪرڻ
ُ .39ي هٌقْثْ (  )LARPڳبلِيي رسيؼي افل  100ايڪڙ صهيي ري ليوت هئي ڪيل هؼبهلي (ثزيٽ ،هتبحش
الء ًئْى عٌئْى (  )Updateڪيْ ّيٌذّ .صهيي ري
هبڻِْ ،صهيي ري هبلڪي عويت) ري ًتيزي تي سّؽٌي ّرِڻ ِ
صقْل ۽ آثبدڪبسي َء ّاسّ ُي ًئْى عٌئْى ڪيل هٌقْثْ ،ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽڊ تيبس ڪٌذي ۽ صهيي
رْ لجنْ ّٺڻ کبى اڳ ،ايؾيبئي تشليبتي ثئٌڪ اى تي ٻيِش غْس ڪشي اى ري هٌظْسي ڏيٌذي.

الء ّڌيڪ صهيي (لڳ
 .40ريتْڻيڪ اى ڳبلَِ کي اڻ ٿيڻي عوزِيْ ٿْ ّڃي تَ هغتمجل ۾ سر رْ اًتظبم ڪشڻ ِ
ڀڳ ّيڪ  200ايڪڙ تبئيي) ري مشّست پًْذي .ريڪڏُي يميٌي هْس تي ّڌيڪ صهيي گِشثل ًُْذي تَ صهيي
ري صقْل ۽ آثبدڪبسي رْ ُي هٌقْثْ (  )LARPاػالًيل صفبظتي پبليغي  2009۾ ڪيل ثٌذّثغت پٽبًذس اڃب
ثَ ّسي ًئْى عٌئْى (  )Updateڪيْ ّيٌذّ .هٌقْثي ري اُب ًْاڻ ّعيغ هْس تي هبڻِي تي پيل احشى ري لغن ۽
دائشي رْ تذاسڪ ڪشڻ ثبثت ًُْذي .عبڳئي ّلت ائيي ثَ ٿي عگِي ٿْ تَ صهيي ري صقْل ۽ آثبدڪبسي ري
الء
ُي هٌقْثي (  )LARPرْى ؽمْى ّڌيڪ صهيي صبفل ڪشڻ  Additionalثبثت ُزي .هتبحش ٿيل گِشى ِ
هؼبّمي ري صمذاسي ّاسيْى ًذّىً ،ئْى ڪيل هٌقْثي (  )LARP۾ ڪٌِي ثَ فْست ۾ صهيي ري صقْل ۽
آثبدڪبسي ري ُي افلي هٌقْثي ( )LARP۾ ڄبڻبيل هؼبّمي کبى گِٽ ًَ ُئڻ گِشري.

ً XIگراًي ڪرڻ – اطالع  /رپْرٽْى ڏيڻ
الء صهيي ري خشيذ /صقْل
الء سر ّاسّ تال ُء تؼويش ڪشڻ ِ
 .41ڄبم ؽْسي ّاسي ٿشهل پبّس اعٽيؾي ( ِ )TPS
هؾغْلي ،پشاڻْ ڪن ًجيڻ ّاًگي ًُْذي ،اًڪشي صهيي ري خشيذ /صقْل ۽ ليوت /هؼبّمي ري ادائگي َء ري
الء ًُْذّ ،ريغتبئيي اى ڪن ري ،اهويٌبى رْڳي تؼويل ٿي ّڃي .هٌقْثي
ًگشاًي ّاسّ ڪن فمو ڪزَِ هِيٌي ِ
رْ اًتظبهي يًْٽ (  )PMUرٌيڪْ ُْلڊًگ ڪوپٌي لويٽيڊ ۽ ايؾيبئي تشليبتي ثئٌڪ (  )ADBکي اُڙي سپْسٽ
پيؼ ڪٌذّ ،رٌِي ۾ اُب خبهشي ڏيبسي ّيٌذي تَ عوْسيْى ادائگيْى ڪيًْْيْى آُي ۽ صهيي ري صقْل ۽
آثبدڪبسي َء ّاسّ ُي هٌقْثْ (  )LARPػول ۾ آڻڻ ري علغلي ۾ ڪْ ثَ هغئلْ دسپيؼ ًبُي .صهيٌزْ هجؼي
پْء صل ڪيْ ّيٌذّ .صهيي رْ لجنْ
لجنْ ّٺڻ ّاسّ هؼبهلْ ،اًذسًّي ًگشاًي ّاسي سپْسٽي پيؼ ڪشڻ کبى ِ
ّ )ADBٽ ،عٌذى
ّٺڻ عبى الڳبپْ سکڻ ّاسيْى ڪي ثَ اڻ ٽش ؽڪبيتْى يب هغئال ،ايؾيبئي تشليبتي ثئٌڪ (
الء پيؼ ڪيب ّيٌذا.
سٌُوبئي ۽ تذاسڪ ّاسا لذم کڻڻ ِ

سّاًي ًوجش DC/OS/1394/2012
آفيظ آف دي
ڊپٽي ڪوؾٌش
ڄبم ؽْسّ
تبسيخ 7/9/2012

خذهت جٌبة چيف ايگسيڪيْٽْ آفيسر
ڄبم شْرّ پبّر ڪومٌي لويٽيڊ (GENCO-I )JPCL
ڄبهشْرّ
الء زهيي جي ضرّرت
همظذ  :ڄبم شْرّ پبّر ڪومٌي لويٽڊ ۾ تْسيغ ِ
حْالْ  :اُّبى رْ خو ًوجش  CEOJ/MMMM/9728-31تبسيخ 18-07-2012
هٿي ڄبڻبيل اُّبى ري خو ري صْالي عبى تؼلمي ڪْٽڙي ري هختيبسڪبس کي ،ڄبهؾْسّ پبّس ڪوپٌي
الء ُذايتْى ربسي ڪيْى ّيْى ُيْى.
الء  100ايڪڙ صهيٌزي ًؾبًذُي ڪشڻ ِ
لويٽيڊ ري تْعيغ ِ
ڪْٽڙي ري هختيبسڪبس ري هْڪليل خو ًوجش  Mukh/675تبسيخ  6-9-2012۽ اى ري تبػيذ ۾
اعغٽٌٽ ڪوؾٌش ڪْٽڙي ري هْڪليل خو ًوجش  AC/1471تبسيخ  7-9-2012۾ ڄبڻبيْ ّيْ آُي تَ هٿي ڄبڻبيل
هؼبهلي ري علغلي ۾ ُڪ ٽيڪٌيڪل ۽ پڙتبل ۽ ثضبلي ّاسي کبتي ري ُڪ گڏيل ٽين هؼشفت صهيي ري پڙتبل
ڪشائي ّئي آُي .هڪبى پْساڇ ّٽ ۽ اڻ پڙتبل ٿيل صهيي رْ ُڪڙّ ( 60-27عٺ ايڪڙ عتبّيَِ ُگٌِٽب) هبپ
رْ ٽڪشّ ديَِ هْڙُْ رجل ري عشّي ًوجشى  30 ،28 ،27 ،08 ،07۽  31ري ( 39-13اّڻيتبليَِ ايڪڙ تيشُي
الء
ُگٌِٽب) ري ايشامي ري ًؾبًذُي ڪشي ڳْلي ّئي آُي .ريڪب ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽيڊ ري تْعيغ ِ
ثلڪل هٌبعت آُي .هختيبسڪبس ّڌيڪ ڄبڻبيْ آُي تَ سڪبسڊ ري ڪيل تقذيك ڏيکبسي ٿي تَ سڪبسڊ ري
داخال ًوجش  6تبسيخ  VF-VII-A ،2-5-1985ديَِ هْڙُْ هْرت 39-13 ،ايڪڙ صهيي سثڏًْ ّلذ گل خبى ۽ ٻيي
 14کبتيذاسى ري ًبلي داخل ڪيل آُي .رڏُي تَ سڪبسڊ ري داخال ًوجش  68تبسيخ VF-VII-B ،29-8-1987
هْرت  60-27ايڪڙ هبپ ّاسّ ٽڪشّ هبُش ّلذ لبدس ثخؼ ،ػشط ّلذ لبدس ثخؼ ۽ هغوبت ساگَِ ٻبئي ثٌت
لبدس ثخؼ ري ًبلي داخل آُي.
الء هٌبعت ُزي تَ
هٿي ڪيل رڪش هْرت ريڪڏُي ڄبڻبيل صهيي ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي ري تْعيغ ِ
اُّبى هِشثبًي ڪشي هٿي ڄبڻبيل کبتيذاسى عبى عٌذى سمب پٽبًذس خبًگي هشس عبى لجْليت ًبهْ ڪشيْ .۽ اى
الء اُْ لجْليت ًبهْ پيؼ ڪشي ڏيْ ،يب ريڪڏُي اُّبى پغٌذ ڪشيْ تَ هٿيي
هؼبهلي ري علغلي ۾ ّڌيڪ لذم کڻڻ ِ
کبتيذاسى کبى ّڪشي ري سرغٽش ڪيل ڪْؽؼ  Registered sale deedهْرت ،صهيي خشيذ ڪشي ّٺْ ،يب
اُّبى ريڪْ هٌبعت عوزِْ اُْ هشيمْ اختيبس ڪشيْ.

آفيظ آف دي
هختيبسڪبس ،تؼلمْ ڪْٽڙي
ًوجش  2012- 675 / MUKHڪْٽڙي ،تبسيخ 6-9-2012
ثخذهت رٌبة ڊپٽي ڪوؾٌش
ڄبم ؽْسّ
هؼشفت اعغٽٌٽ ڪوؾٌش ،ڪْٽڙي
الء صهيي ري مشّست
همقذ  :ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽيڊ ري تْعيغ ِ
ػشك ٿْ سکزي تَ پڙتبل ۽ ثضبلي ّاسي کبتي ري صهيي ري سڪبسڊ ري ڊائشيڪٽش فبصت عٌڌ ،صيذسآثبد
هشفبى همشس ڪيل عشّي ري تپيذاسى ري ٽين عبى گڏ ،ثيٽ ري تپيذاس ،ڄبم ؽْسّ پبّس ڪوپٌي لويٽڊ ري تْعيغ
الء  100ايڪڙ ايشامي رْ صهيي رْ ُڪ ٽڪش هڪبى پْساڇ ،ديَِ هْڙُْ رجل ،تؼلمْ ڪْٽڙي ۾
ّاسي ڪن ِ
رْ تؼيي ڪيْ آُي .گڏيل ٽين ري ڏًل سپْسٽ ۽ ثڊا ري عپشّائيضًگ تپيذاس ري ڏًل سپْسٽ هْرت ديَِ هْڙُْ
رجل ،تؼلمْ ڪْٽڙي ري عشّي ًوجشى  30 ،29 ،28 ،8 ،7۽  31ري پڙتبل ًَ ڪيل  60-27ايڪڙى ري
الء ًؾبًذُي ڪيل صهيي ۾ اچي ّڃي ٿب.
ايشامي ۽  39-13ايڪڙ ايشامي َء رْ ُڪڙّ ٻيْ ٽڪشّ ڄبڻبيل همقذ ِ
ُيٺ کبتيذاسى رْ تفقيل ڄبڻبئزي ٿْ.
ضرّرت ّاري
ڪُءل
سرّي ًوجر
داخال ًوجر
کبتيذار جْ ًبلْ
سير
ايراضي
ايراضي
يل
ًوجر
39-13
53-27
7, 8, 27,
ًوجش 06-E
 01سثڏًْ ّلذ گل خبى ۽ ٻيب 14
28, 29 30
تبسيخ 2-5-1985
ڄڻب
 31۽
VII-A
67-20
67-20
اڻ هبپيل
ًوجش 67 E
 1 02هبُش ّلذ لبدس ثخؼ
 2ػشط ّلذ لبدس ثخؼ
 3هغوبت ساگَِ ٻبئي ثٌت
لبدس ثخؼ
100-00
ڪل ايشامي
الء
الء صڪن ًبهْ صبفل ڪشڻ ِ
ّاعطيذاس فْٽْ ڪبپيي عبى گڏ ،افل ٌُڌ رْ خبڪُْ ،ي ّعيلي ّڌيڪ لذم کڻڻ ِ
پيؼ ڪزي ٿْ .يب ٻيْ ڪْ لذم ريڪْ هٌبعت خيبل ڪيْ ّڃي.

دعتخو
هختيبسڪبس تؼلمْ ڪْٽڙي

زثبى جي چئي خْثيي  /طالحيتي جْ تؼبرف

 30هٌٽ

 - 1پشائوشي اعڪْل ۾ عکيب ڏيڻ ري صْالي عبى صثبى ري  4خْثيي رْ تؼبسف ڪشائڻ
 - 2هْرْدٍ عطش تي ؽبگشدى ري چئي فالصيتٌکي ّڌائڻ خبهشً ،قبة ۾ اعتؼوبل ۾ ايٌذڙ هختلف هِبستي/
هشيمي رْ هظبُشّ ڪشڻ
 - 3پشائوشي اعڪْل ري عطش تي ،گِشد پٽبًذس چئٌي فالصيتي رْى خْثيْى ثيبى ڪشڻ
عبهبى  /هذدگبس ؽيْى  :چبسفالصيتْى ثيبى ڪشڻ ّاسّ پڌسًبهْى ،اڇْ ثْسڊ ۽ هبسڪش
طريمْ  :ثضج هجبصخْ ،گشّپ ري عکيب
خالطْ
 سعْسط پشعي  RPعْال پڇڻ عبى ثضج ري ؽشّػبت ڪٌذّ.
 پشائوشي اعڪْل ري عطش تي ،صثبى ري ڪِڙيي ًِبيت اُن ڳبلِيي تي ڌيبى هشڪْص سکيْ ّڃي.
 اُْ  /اُب ٻبسى /صقْ ّٺٌذڙى رب ڏًل رْاة ،اڇي ثْسڊ تي دسد ڪٌذّ ۽ ثضج اڳتي ّڌائيٌذّ ريغتبئيي اُْ
صثبى ري چئي خْثيي تبئيي سعي ّڃي
پْء سعْسط پشعي صقْ ّٺڻ ّاسى رب چبس گشّپ ٺبُيٌذّ ۽ اًِي کي اڀيبط ڪشڻ ۽ ُڪ ٻئي عبى
 اى کبى ِ
الء ،صثبى رْى چبس خْثيْى ثيبى ڪشڻ ّاسا پڌسًبهب ّسُبئي ڏيٌذّ.
هليل ڄبڻ ًّڊڻ ِ
پْء صبفل ڪيل ڄبڻ ثبثت عْال پڇٌذّ /پڇٌذي.
 اُْ  /اُب ِ
 اُْ  /اُب پٌٌِزْ سايْ ڏيٌذّ /ڏيٌذي ۽ ثضج رْ خبتوْ ڪٌذّ /ڪٌذي.

