
 

 
 

 

 
 

 مطالعاتی رپورٹ کا خالصہ 

 

( Centre for Research on Energy and Clean Air-CREAتوانائی اور صاف فضا سے متعلق تحقیق کرنے والے بین االقوامی ادارہ )

بجلی گھروں سے پیدا ھونے والی فضائی آلُودگی پر پہلی بار ایک آزادانہ سے چلنے والے نے عالقہ تھر میں جاری کوئلہ کی کانوں اور کوئلہ 

 مطالعاتی رپورٹ جاری کی ھے۔  

 

 Environment)ای آئی اے ( کے VI( اور ِسکس ) II(، ٹُو )I( نامی تحقیقی ادارہ نے اپنی اِس رپورٹ میں تھر کول بالک َون )CREAکریا )

Impact Assessment-EIA بجلی پر چلنے والے  گر دستاویزات کی روشنی میں عالقہ تھر میں کوئلہ کی کانوں اور کوئلہ  ( رپورٹوں اور دی

 گھروں کے متعدد منصُوبوں کے فضائی آلُودگی اور صحت عامہ پر اثرات سے متعلق درج ذیل انکشافات کئے ھیں۔ 

 

کار(  1 اور  )مرکری(  پارہ  والے  متعدد منصُوبوں سے خارج ھونے  کوئلہ کے  میں  مادوں کے  تھر  کیمیائی  آکسائڈ جیسے زھریلے  ڈائی  بن 

 جنُوبی ایشیائی سظح پربڑے بڑے ھاٹ سپاٹ پیدا ھوں گے۔ 

 

ھالکتیں    29,000سالہ ُمدت میں پیدا ھونے والی فضائی آلُودگی کے اجتماعی اثرات سے    30( تھر میں جاری کوئلے کے اِن منصُوبوں کی  2

 واقع ھوں گی۔ 

 

پیدا ھونیوالی 3 بیطس سے  ذیا  پیدائشیں،  از وقت  قبل  اثرات میں دمہ،  پر مرتب ھونے والے دیگر ُمضر  آلُودگی سے صحت عامہ  ( فضائی 

 ں ُمبتال ھونے والوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ شامل ھے۔  ں، دوروں اور دائمی پلمونری بیماری می ای معذُور

 

خراج ھو گا، جس  اکلوگرام  پارہ )مرکری( کا    14,000( بجلی گھروں سے ساالنہ  9تھر میں کوئلہ کی کانوں اور کوئلہ پر چلنے والے نو )(  4

کا پانچواں حصہ زیر کاشت رقبوں اور ماحولیاتی نظام میں سرائت کرے گا۔ زیر کاشت رقبوں میں پارہ )مرکری( سرائت کرنے سے ُجڑے  

 مقامی باشندے ُمتاثر ھوں گے۔100,000ممکنہ خطرات سے 

 

آلُودگی اور صحت عامہ سے متعلق خطرات کا اندازہ ،    اِس مطالعاتی رپورٹ میں کوئلہ کے منصُوبوں سے تھر میں پیدا ھونے والی فضائی

( دستاویزات  میں درج اعداد و ُشمارکی بُنیاد پر  EIAsکے ایک منصوبہ کی ای آئی اے )   -Iکے دومنصوبوں اور بالک   -IIتھر کول بالک

خطرات سے متعلق اعداد و ُشمار عمُومی کے  کسی بھی منصُوبہ  ( دستاویز میں  EIAsای آئی اے )کہ  ھے  واضح رلگایا گیا ھے۔ یہاں یہ بات  

طور پر کم سے کم درج کئے جاتے ھیں اور یہ بات فرض کر لی جاتی ھے کہ منصُوبہ کی ُمدت میں تمام معیارات اور ضابطوں کی ُمکمل 

 پاسداری کی جائے گی۔  

 

ذمہ دار ماحولیاتی اداروں کی ناکامی کا اِنکشاف  ( دستاویزات تیار کرنے والے  EIAsمطالعاتی رپورٹ میں متذکرہ منصُوبوں کی ای آئی اے )

تین ای آئی اے ) اِن ذمہ دار ماحولیاتی اداروں کی EIAsبھی کیا گیا ھے۔ تھر کول کی  بیانی دراصل  ( دستاویزات میں درج حقائق کی غلط 

ں کی مندرجہ ذیل حقائق کی غلط بیانی  ( دستاویزات میں درج ماحولیاتی ادارو EIAsنااھلی اور مجرمانہ غفلت کی شہادت ھے۔ ای آئی اے )

 قابِل ذکر ھے:  

 

 ( دستاویزات میں عالقہ تھر میں کوئلہ کے متعدد منصُوبوں کے اثرات کا اجتماعی جائزہ نہیں لیا گیا۔ EIAs(  ای آئی اے )1

 

( دستاویزات  EIAsے ای آئی اے )( کوئلہ کے منصُوبوں کے عمُومی ُمضر اثرات میں پارہ )مرکری( کا اخراج شامل ھے۔ تاھم تھر کول ک 2

 میں پارہ )مرکری( کی آلُودگی کو خاطر میں نہیں الیا گیا۔  

 

( کی آلُودگی کے معیارات پر عمل درامد سے  Particulate Matter-PM( دستاویزات میں درج پارٹی کُولیٹ میٹر ) EIAs( اِن ای آئی اے )3

ک پارٹی  دراصل  گئی ھیں۔  بیان کی  معلومات  )متعلق غلط  میٹر  ادارہ صحت  PMُولیٹ  حقائق حکُومت سندھ، عالمی  متعلق  آلُودگی سے  ( کی 

(World Health Organization-WHO( اور آئی ایف سی )IFC کے معیارات کی خالف ورزی ) کی گئی ھے۔ 

 

 


