
 

 
 

 

 

 

 

 تحقيقي رپورٽ جو خالصو 

تي  ۽ سماجي خطرن جي موضوع  مالي  سان جڙيل  ان  ۽  اثرن  تي  وسيلن  آبي  مقامي  سان  قيام  بجلي گهرن جي  ۽  کاڻين  ۾ ڪوئلي جي  ٿر 

هائڊروڪالوجي ڪنسلٽنگ نالي هڪ اداري تازو ئي هڪ تحقيقي رپورٽ ترتيب ڏني آهي. رپورٽ جي مصنف پال ون ٿر ڪول منصوبن  

ٿيندڙ آبي بحران ۽ مالي توڙ پيدا  ي سماجي خطرن جو تجزيو سرڪاري دستاويزن، کاڻيون کوٽڻ الِء زير زمين پاڻي جي استعمال جي  سان 

شرح، زمين جي سطح تي آبي بخار بڻجڻ جي شرح، نهري پاڻي کي نمڪيات کان پاڪ ڪرڻ ۾ ضايع ٿيندڙ پاڻي جو تخمينو ۽ ان بجلي گهرن 

 ڪيو آهي.   کي هالئڻ الِء گهربل ۽ موجود آبي وسيلن ۾ فرق جي بنياد تي

تحقيقي رپورٽ موجب پاڪستان جي صوبي سنڌ جي عالئقي ٿر ۾ ڪوئلي تي هلندڙ بجلي گهرن ۾ پاڻي جو گهڻو استعمال ٿيڻ سان پاڻي جو  

گهڻو بحران پئدا ٿيندو، جنهن سان سنڌو درياَء جي نهري نظام سان سيراب ٿيندڙ صوبي جي ڪجه عالئقن ۾ آبپاشي، خوراڪ ۽ ٻين فصلن جي  

ر ۽ هارين جي معيشت تي منفي اثر ظاهر ٿيندا. ان سان گڏوگڏ ٿر ۾ ڪوئلي جي کاڻين جي کوٽائي الِء زير زمين پاڻي جي گهڻي استعمال  پئداوا

سان عالئقي جي مقامي ماڻهن جي اڪثريت زير زمين پاڻي جي اڪيلي وسيلي کان محروم ٿي ويندي. رپورٽ ۾ ان ڳاله جو انڪشاف ڪيو  

 منصوبن جي حامي نجي ڪمپنين ۽ سرڪاري ادارن پاران ٿر ۾ زير زمين پاڻي جو ڪاٿو وڌيڪ لڳايو ويو آهي.  ويو آهي ته ڪوئلي جي 

ڪوئلي تي هلندڙ بجلي گهرن جي ڪولنگ سسٽم کي هالئڻ الِء پاڻي جو گهڻو مقدار گهربل هجي ٿو. ڪوئلي جي انهن بجلي گهرن کي پاڻي 

 ي وسيلن کان عالوه زمين جي سطح تي ڪي به آبي وسيال ميسر ناهن.  فراهم ڪرڻ الِء ٿر ۾ لوڻياٺي زير زمين پاڻي ج

کليل کاهي ۾ ٿيندڙ ڪوئلي جي کاڻين جي کوٽائي الِء استعمال ٿيندڙ پاڻي سان ٿر ۾ زير زمين پاڻي جي سطح خطرناڪ حد تائين هيٺ ڪري  

ي گهرن جي پاڻي جي گهرج پوري ڪرڻ مشڪل ٿي  پوندي. زير زمين آبي وسيلن ۾ ان حد تائين کوٽ سبب هڪ پاسي ڪوئلي تي هلندڙ بجل

ايندڙ سالن ۾ ڪوئلي جي منصوبن الِء گهربل ۽   آبي وسيلن کان محروم ٿي ويندا.  ايندڙ نسل زير زمين  پاسي ٿري ماڻهن جا  ٻئي  ته  ويندي 

ندڙ وڌ کان وڌ زير زمين پاڻي ۽ موجود پاڻي جي مقدار ۾ حيران ڪندڙ حد تائين فرق وڌي ويندو. ڪوئلي جي کاڻين جي کوٽائي الِء ڪڍيو وي 

سالن ۾   25ارب ليٽر ساليانو آهي، جيڪو ايندڙ    100سيڪڙو لوڊ تي هلندڙ تمام تجويز ڪيل بجلي گهرن کي گهربل پاڻي جو تازو خسارو   75

 ارب ليٽر ساليانو ٿي ويندو.   150

ج پاڻي  تازي  مان  نظام  نهري  سنڌودرياَء جي  گهرن کي  بجلي  هلندڙ  تي  ۾ ڪوئلي  ته  ٿر  آهن. جڏهن  تجويز هيٺ  منصوبا  ٻه  جا  فراهمي  ي 

سنڌودرياَء جي نهري نظام مان ڪوئلي جي منصوبن الِء فراهم ٿيندڙ تازو پاڻي اڳواٽ ئي آبپاشي الِء مخصوص ڪيل آهي. هڪ تجويز ڪيل  

صوبن کي فراهم ڪيو ويندو. ٻئي  ارب ليٽر ساليانو پاڻي ڪڍي ٿر ۾ موجود ڪوئلي جي من   40منصوبي هيٺ سنڌو درياَء جي نهري نظام مان  

ارب ليٽر ساليانو پاڻي فراهم ڪيو ويندو. جڏهن ته ٻئي   31منصوبي مطابق ڪوئلي جي انهن منصوبن کي ليفٽ بينڪ آئوٽ فال ڊرين مان  

 منصوبا دير ۽ خرچن ۾ واڌ جهڙن مسئلن جو شڪار آهن.  

غير موزون ماحولياتي حالتن کي منهن ڏئي رهيو آهي. ضرورتن کي   سنڌ صوبو جتي زراعت گهڻي ڀاڱي نهري نظام تي دارومدار رکي ٿي، 

ع کان صوبي ۾ سوڪهڙي ۽ لڳ ڀڳ سوڪهڙي جهڙيون حالتون موجود آهن. ٿر۾ ڪوئلي جي  2013ڏسندڙ هڪ تازي اندازي موجب سال  

پيا وڃن جيڪي سوڪهڙي کا گهڻو    منصوبن کي پاڻي جي فراهمي جا اهي منصوبا سنڌو درياَء جي نهري نظام مان انهن ضلعن مان ڪڍيا 

 متاثر آهن. 

رپورٽ ۾ پيش ڪيل تجزئي موجب ڪيپيسٽي چارجز ۽ پاڻي جي کوٽ سبب جيڪڏهن ڪوئلي تي هلندڙ بجلي گهر پنهنجي گنجائش کان گهٽ  

 ڪم ڪن ٿا ته ان حالت ۾ پاڪستان بري طرح سان گردشي قرضن جي ڄار ۾ ڦاسي سگهي ٿو.  

ته، ڪوئلي جي کاڻي  پاڻي صاف ڪرڻ ۽ بخارن جي  مختصر طور تي  پاڻي جي ضرورتن،  آبادي جي  پاڻي جي مقدار، مقامي  ن کي گهربل 

شڪل ۾ ضايع ٿيندڙ پاڻي جي مقدار جهڙي حقيقت ڏسندي، اها ڳاله چٽي آهي ته ٿر جي زير زمين پاڻي جي وسيلن مان ڪوئلي تي پئدا ٿيندڙ  

يقيني فراهمي نٿي ٿي  پئداوار الِء پاڻي جي  سگهي. ٿر ۾ ڪوئلي تي هلندڙ بجلي گهرن کي سنڌو درياَء جي نهري نظام مان    بجلي جي گهڻي 

 تازي پاڻي جي فراهمي جي صورت ۾ آبپاشي ۽ ٻيا مالي توڙي سماجي مسئال پئدا ٿيندا.  

جويز  ٿر ۾ ڪوئلي تي پئدا ٿيندڙ بجلي جي الڳت جي شرح ۽ پئداوار جي شرح کي نئين سري سان ڏسڻ جي ضرورت آهي. جيڪڏهن ٿر ۾ ت 

ڪيل بجلي جي پئداوار ۾ خاطر خواه گهٽتائي نٿي ڪئي وڃي ته ان سان سنڌ صوبي ۾ آبپاشي ۽ خوراڪ توڙي ٻين فصلن جي پئداوار بري  

 طرح متاثر ٿيندي.   

 

 

 


