اسپراجیکٹ ڈیٹا شیٹ) (PDSکے اُردو ترجمے کی بنیاد انگریزی متن مورخہ  4مئی  2015پر رکھی گئی ہے۔

پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ
پراجیکٹ ڈیٹا شیٹس)(Project Data Sheet - PDSمیں پراجیکٹ یا پروگرام سے متعلق معلومات کا خالصہ بیان کیا گیاہے:
چونکہ PDSجاری پراجیکٹس کے بارے میں ہوتی ہے ،اس لیے اس کے ابتدائی مرحلے میں بعض معلومات شامل نہیں کی جاسکتی
لیکن جب یہ معلومات دستیاب ہوتی ہیں تو انھیں شامل کرلیاجاتاہے۔ مجوزہ پراجیکٹس کے بارے میں مذکورہ معلومات عارضی اور
اشاراتی نوعیت کی ہوتی ہیں۔

 PDSتیار کرنے کی تاریخ

-

 PDSاپ ڈیٹ کرنے کی تاریخ
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پراجیکٹ کا نام

اینگرو فاسٹ ٹریک لیکویفائیڈ گیس ری گیسی فیکیشن پراجیکٹ

قرضدار/سرمایہ کاری میں حصہ دار

اینگروفاسٹ ٹریک  LNGری گیسی فیکیشن

ملک

پاکستان

پراجیکٹ/پروگرام نمبر

48307-001

کیفیت /صورت حال

منظور شدہ

جغرافیائی محل و وقوع/جگہ
کسی بھی ملکی پروگرام یا حکمت عملی تشکیل دینے۔ کسی پراجیکٹ کی مالی معاونت کرنے یا کسی عہدے یا حوالہ دینے سے ایشیائی ترقیاتی بینک کا کسی عالقے
یا جغرافیائی حدود کی قانونی یا دیگر حیثیت کے بارے میں رائے قائم کرنامراد نہیں ہے۔

شعبہ
ذیلی شعبہ

توانائی
روایتی توانائی کی پیداوار

اسٹریٹجک ایجنڈا

ماحول کی پائیدار نمو)(ESG
بشمول معاشی نمو)(IEG

تبدیلی کے محرکات

شراکت داری )(PAR
نجی شعبے کی ترقی )(PSD

صنف کومرکزی دھارے میں النے کی کیٹیگریاں

کیٹگری :1کوئی صنفی عناصر نہیں )(NGE

پراجیکٹ اسپانسرز

اینگرو کارپوریشن

مالیت کاری



مالی معاونت کی قسم
/طریقہ
PS

میزان

منظورشدہ نمبر
7433

منظورشدہ رقم
[ہزار]

فنڈنگ کا ذریعہ
 LIBORکی بنیاد پر قرضے

03333امریکی ڈالر
۔

تحفظ کی کیٹیگریاں



تحفظ کی کیٹیگریوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے مہربانی فرماکر یہ ویب سائٹ
دیکھیںhttp://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories:
ماحول

-

غیر رضاکارانہ نوآباد کاری

-

مقامی لوگ

-



ماحولیاتی اور سماجی مسائل کا خالصہ

ماحولیاتی پہلو
غیر رضاکارانہ آباد کاری
مقامی لوگ
-



اسٹیک ہولڈرز)متعلقہ افراد اور اداروں(سے ابالغ ،ان کی شرکت اور مشاورت

پراجیکٹ کے ڈیزائن کے دوران
۔
پراجیکٹ کے عملدرآمد کے دوران
۔



تفصیل

یہ منصوبہ پورٹ قاسم کراچی میں واقع فاسٹ ٹریک  LNGری گیسی فیکیشن کے مرکز کی تعمیر اور اس کے آپریشن سے متعلق ہے۔
منصوبے کے اجزاء میں jettyاور دیگر سہولیات 24 ،کلو میٹر طویل ہائی پریشر گیس پائپ الئن اور فلوٹنگ سٹوریج و ری گیسی فیکیشن
یونٹ کی لیز شامل ہے۔ منصوبے کا مقام موجودہ اینگرو ووپاک  LPGٹرمینل کے ساتھ ہے۔

 مقاصد اور دائرہ کار
یہ منصوبہ ہائیڈروکاربنز کی بڑھتی ہوئی مقامی طلب کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا اور اس طرح پاکستان میں توانائی کے بحران
میں معاون ثابت ہوگا۔ اندازہ ہے کہ یہ منصوبہ قومی توانائی کے تحفظ کی ترجیحات میں مددگار ہونے کے ساتھ ساتھ ملکی قدرتی گیس کے
انفراسٹرکچر کو بھی مضبوط بنائے گا۔ اس طرح یہ منصوبہ توانائی کی بنیادوں کو ماحولیاتی اعتباد سے محفوظ طریقے کے ذریعے متنوع
بنا کر صاف ایندھن کی درآمد کے ذریعے ملکی توانائی سیکورٹی میں اضافہ کرے گا۔

2



پراجیکٹ کی خصوصیات اور اس کا ملکی/عالقائی حکمت عملی سے تعلق

یہ منصوبہ ماحولیاتی اعتبار سے پائیدار پیداوار ،انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری اور نجی شعبے کی ترقی کے اعتبار سے  ADBکی
اسٹریٹجی 0303ء کے مطابق ہے۔ یہ منصوبہ خاص طور پر توانائی تک رسائی کو بڑھانے پر زور ،موحولیاتی تحفظ اور نجی شعبے کی
سرمایہ کاری کے لحاظ پاکستان کنٹری آپریشنز بزنس پالن ) (2014-16سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہ منصوبہ  ADBکی توانائی پالیسی
) (2009کے عین مطابق ہے جس میں بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے توانائی شعبے میں سرمایہ کاری کی حمایت ایک کلیدی ترجیح کے
طور پر شامل کی گئی ہے۔



ترقیاتی اثرات



پراجیکٹ کے نتائج

نتائج کی تفصیل



نتائج کے حصول کےلیے پیش رفت

کوششوں اور عملدرآمد کی پیش رفت
عملدرآمد کی پیش رفت کی صورت حال
)کوششیں ،سرگرمیاں اور مسائل(

پراجیکٹ کی کوششوں کی تفصیل
 0341تک پاکستان کی پہلی LNGگیسی فیکیشن سہولت اور دیگر
متعلقہ انفراسٹرکچرکی تعمیرجس میں  0ملین ٹن ساالنہ گیس رکھنے کی
صالحیت ہوگی۔

آپریشن/تمعیرات کی صورت حال

ترقیاتی مقاصد کی صورت حال
مادی تبدیلیاں



کاروباری مواقع

پہلی فہرست کی تاریخ

۔

مشاورتی خدمات
پروکیورمنٹ
پروکیورمنٹ اور کنسلٹنسی کے مواقع کے لیے دیکھیں:
http://www.adb.org/projects/46526-001/business-opportunities

نظام االوقات



تصوراتی خاکہ کی وضاحت

۔ 04جوالئی 41

حقائق کی جانچ پڑتال

 ---سے  1ستمبر 0341

انتظامیہ کی جائزہ کمیٹی

 40جنوری 41

منظوری

 01فروری 41

آخری جائزہ مشن



سنگ میل
منظوری نمبر

-



منظوری
-

دستخط
-

موثریت
-

اصل
-

نظرثانی شدہ
۔

رابطے اور تازہ ترین تفصیالت

ADBکا ذمہ دار افسر

)(

ADBکا ذمہ دار محکمہ

پرائیویٹ سیکٹر آپریشنز ڈیپارٹمنٹ

ADBکے ذمہ دار ڈویژن

انفراسٹرکچر فنانس ڈویژن 4

عملدرآمد کرنے والی ایجنسی

-



اختتام

رابطے

پراجیکٹ کی ویب سائٹ

http://www.adb.org/projects/48307-001/main

پراجیکٹ کی دستاویزات کی فہرست

http://www.adb.org/projects/48307-001/documents

4

حقیقتی
۔

