ورلڊ بئنڪ جي نمائندن جي سيڊا جي عملدارن سان گڏجاڻِي ۽ فيلڊ جا دورا
سنڌ اريگيشن اينڊ ڊرينيج اٿارٽِي ۾
ورلڊ بئنڪ جي ٽاسڪ ٽيم ليڊر
محمد آزاد جي صدارت ۾ هڪ اهم
گڏجاڻِي ٿي گذري ،جنهن ۾ سيڊا جي
مئنيجنگ ڊائريڪٽر بابر حسين
آفندي ،پراجيڪٽ ڊائريڪٽر جمال
مڱڻ ،جنرل مئنيجر ٽرانزيشن نظير
احمد عيساڻِي ،جنرل مئنيجر آپريشن
جي رام موتواني ،جنرل مئنيجر
فنانس نعيم احمد ميمڻ سميت ايريا
وٽربورڊ جي عملدارن شرڪت ڪئي .ان موقعي تي وسپ جي ڪنسسلٽنٽس ايڊيشنل فنانسنگ
تحت ٿيندڙ ڪمن جي باري ۾ تفصيلي بريفنگ ڏني .ورلڊ بئنڪ جي عملدارن ان موقعي تي سيڊا
عملدارن کي جلد کان جلد ڪم شروع ڪرائڻ ۽ ان کان اڳ جون گهربل ضروري ڪارروايون
کانپوء ورلڊ بئنڪ جي عملدارن کپري ويجهو کوڙي
مڪمل ڪرڻ جي هدايت ڪئي .گڏجاڻي
ِ
ڊسٽري جي آبادگار تنظيم جي ميمبرن سان مالقات ڪئي ۽ کانئن شاخ جي مرمت ،سار سنڀال ۽
آبياني جي وصولي سميت پاڻي جي ورڇ بابت معلومات ورتي .ان موقعي تي آبادگار اڳواڻن ورلڊ
کانپوء پاڻِي جي رسد بهتر ٿي وئي
بئنڪ جي عملدارن کي ڄاڻ ڏني ته شاخ جي بحآلي واري ڪم
ِ
آهي ۽ زراعت تي پڻ ان جا هاڪاري اثر پيا آهن.
مٺڙائو ،ڦليلي ۽ گهوٽڪي فيڊر ڪينال جي بحآلي جا ڪم شروع
سنڌ اريگيشن اينڊ ڊرينيج اٿارٽي طرفان سنڌ واٽر سيڪٽر امپروومينٽ پراجيڪٽ تحت نارا ڪينال
ايريا واٽر بورڊ جي مٺڙائو ڪينال ،ليفٽ بئنڪ ڪينالس ايريا واٽر بورڊ جي ڦليلي ڪينال ۽
گهوٽڪي فيڊر ڪينال جي بحالي جي ڪمن جا ٽينڊر کوليا ويا ،جنهن تحت گهوٽڪي فيڊر ڪينال
جو ٺيڪو ڊيسڪون ڪمپني ،مٺڙائو ڪينال جو ٺيڪو ڊي بلوچ ڪمپني ۽ ڦليلي ڪينال جو ٺيڪو
اسپارڪو ڪمپني حاصل ڪيو .جنهن تحت ٽنهي ڪينالن جي بحالي جي ڪمن جا معاهدا ڄاڻايل
ڪمپنين سان ڪيا ويا آهن .معاهدن تحت ٽنهي ڪينالن جي هائڊرالڪ اسٽرڪچرز جي نئين سر
تعمير ۽ ٻيا ڪم شامل آهن .ان سلسلي ۾ ٽنهي ڪينالن جي بحالي جو ڪم شروع ڪيو ويو آهي.

سيڊا آبادگار ڪميونٽي َء جي ترقي َء ۾ ڪردار

سيڊا آبادگار ڪميونٽي َء جي ترقي ۽ عملي جي ڀرتي ۽ سندن صالحيتن وڌائڻ کي سدائين ترجيح تي رکيو
آهي .هن وقت تائين سيڊا پنهنجي ۽ ايريا واٽر بورڊ جي عملي جون لڳ ڀڳ  80تربيتن جو انتظام ڪري
چڪي آهي ،جن ۾  102( 121مرد ۽ 19
عورتون) مالزم شريڪ ٿي ،پنهنجن
پنهنجن الڳاپيل ڪمن ۽ شعبن جي حوالي
کان پنهنجين صالحيتن ۾ واڌارو آڻي چڪا
آهن .اهڙين تربيتن جو اهتمام حيدرآباد،
ڪراچي ،اسالم آباد توڻي پرڏيهه ۾ ٿيندو
رهيو آهي.
الء 368
جڏهن ته ڪميونٽي َء جي ترقي َء ِ
منجهان  344آبادگار تنظيمن کي پنهنجين پنهنجين شاخن جا انتظام حوالي ڪيا ويا آهن ۽ آبادگار تنظيمون
پنهجين شاخن جا معامال هاڻي پاڻ هالئين ٿيون .سال 2015ع ۾  50ايف اوز جون ٻيهر چونڊون پڻ ٿي
جاء تي نوان عهديدار چونڊجي آيا آهن ۽ پنهنجو الڳاپيل ڪم
چڪيون آهن ۽ پراڻن تنظيمي عهدن جي ِ
ڪري رهيا آهن .اهي ٻيهر چونڊون سيڊا جي متعارف ڪرايل آبپاشي سڌارن جي ڪاميابي َء جي عالمت
آهن .سيڊا ۽ ايريا واٽر جي نگراني َء ۾ ايف اوز جي باڊين جي ٻيهر چونڊن جو سلسلو هلندڙ آهي .انهن
اختيارن جي منتقلي َء واري عمل جا مختلف مرحال آهن جهڙوڪ ايف او جي داخال ۽ جوڙجڪ ،ايف
سان اختيارن جي منتقلي َء وارو معاهدو ،ايف او جي تربيت ۽ ايف او ڏانهن آبپاشي اثاثن جي منتقلي
وغيره .جوڙيل سمورين ايف اوز اهي مرحال پورا ڪيا آهن .ايف جي اهڙي ترقي َء جي ذميواري سيڊا
جي ٽرانزيشن ونگ جي سوشل ڊولپمينٽ سيل مٿان آهن ۽ سيڊا ۽ ايريا واٽر بورڊ جي سطح تي  27مالزم
مخلتف سطحن جي ذميوارين سان ڪموينٽي َء جي ترقي ۽ سندن صالحيتن واڌائڻ تي ڪم ڪري رهيا
آهن.
الء هڪ لڳاتار عمل هلندو رهيو آهي2015 .ع جي
سيڊا پاران ايف اوز ۽ آبادگارن جي صالحيتن وڌائڻ ِ
پڇاڙي َء تائين ڪمپونينٽ ـــ اي 3/جي تربيتي رٿا هيٺ 106 ،ايف اوز جي  1177آبادگارن کي مالياتي
انتظام ،آبياني جي ڪٿ ۽ اوڳاڙي ۽ شاخنع جي انتظامڪاري َء جي موضوعن تي تربيتون ڪرايون ويون
آهن.
الء به جوڳا انتظام ڪيا ويا آهن.
ايف اوز جي ترقي َء جي حوالي کان انهن تائين الڳاپيل ڄاڻ جي فراهمي َء ِ
الء جاڳرتا جو هڪ پوري رٿا تي لڳاتار عمل ٿي رهيو آهي .اهڙي ذميواري سيڊا جي ميڊيا
انهي َء مقصد ِ
الء نيوز ليٽر ڇپائي پڌرو ڪري ٿو ،انهن
۽ ڪميونيڪيشن سيل جي حوالي آهي ،جيڪو آبادگارن تنظيمن ِ
الء مختلف پروگرام ۽ سرگرميون ترتيب ڏئي ٿو ،جهڙوڪ ريڊيو ،ٽي وي ۽ ايف ايم
جي ڄاڻ ۾ واڌاري ِ
الء معلوماتي دورا ۽ ٻيو لکت ۾ آيل مواد شامل آهي.
جا پروگرام ،ڪتابچا ،بروشر ،آبادگار ن ِ

سواء ،ايف اوز ۽ الڳاپيل آبادگارن جي شڪايتن کي وصول ڪرڻ توڻي انهن کي وقتائتي نموني
ان کان
ِ
سيڊا پاران هڪ شڪايتي مرڪز پڻ قائم قائم ڪيل آهي ،جيڪو فعال حالت ۾ پنهنجو گهربل ڪم ڪري
رهيو.
اهڙي َء ريت اهو ڄاڻي سگهبو ته سيڊا ،ايريا واٽر ۽ ايف اوز جي مدد سان سنڌ آبادگارن جي ترقي ،سندن
الء هڪ جامع ۽ گهڻ پروگرم تي اڳتي وٺي وڃڻ ۾
صالحيتن وڌائڻ توڻي سندن مسئلن جي حل ڪرڻ ِ
هڪ ڪامياب سفر ڪري رهي آهي.
ٻيهر آبادڪاري َء جي رٿا
وسپ ۾ ٻيهر آبادڪاري عملي رٿائون ،بحالي َء جي ڪمن سان جڙيل رهيون آهن .امڪان اهي ظاهر ڪيا
ويا هئا ته واهن ۽ شاخن جي بحالي َء دوران آبادي َء کي لڏائڻ ۽ حددخلين هٽائڻ جا مامرا سامهون اچي
سگهن ٿا .ان ئي امڪان هيٺ جامع ٻيهر آبادڪاري عملي رٿا تيار ڪئي ويئي ته بحالي َء جي ڪمن جي
ڪري انساني آباديون ۽ انهن جا ڍانچا متاثر نه ٿين.
انهي َء ڏس ۾  2اهم اسڪيمون شروع ڪيو ويون ،جن جي تفصيل هيٺين َء ريت آهن
نالو :اپر ۽ لوئر نارا ڪنئال جي بحالي ،اهي ٻيهر آبادڪاري َء جا اهي پروجيڪٽ سيڊا نافذ ڪرايا ،جڏهن
ته موٽ ميڪڊونلڊ گروپ انهن ۾ ڪنسلٽنٽ طور ۽ چائنا انٽرنيشنل واٽر ائنڊ اليڪٽرڪ ڪمپني کي انهن
جو ٺيڪو ڏنو ويو.
ٻيهر آبادڪاري َء جي پروجيڪٽن جي پهرئين مرحلي ۾ مقرر ڪيل ڪنسلٽنٽن مختلف الڳاپيل عالئقن جي
پوء ايريا واٽر
واسطيدار تپن مان زمينن جي ملڪيت جو اصلي رڪارڊ هٿ ڪيو .اهڙي نشاندهي َء کان ِ
بورڊ ۽ ڪنسلٽنٽن عالئقن جو دورو ڪيو ۽ زمينن جي مالڪن سان مالقاتون ڪيون ۽ کين ڄاڻ ڏني ته
زمين جي مالڪن کي متاثر ٿيندڙ زمين جي ازالو حڪومتي قانون جي پوئواري َء ۾ ڪيو ويندو.
آء سي ۽ نارا ڪئنال ايريا واٽر بورڊ جي عملي بحالي َء جي ڪمن دوران متاثر ٿيندڙ زمينن جي
پي ِ
مالڪن سان لڳاتار مالقاتون ڪيون ۽ ماڻهن کي وسپ پروجيڪٽ جي تفصيلن ۽ پڻ انهي َء پراجيڪٽ
هيٺ طئه ڪيل شاخن جي بحالي َء جي ڪمن جي باري ۾ ٻڌايو ۽ انهن کي اها خاطري ڏياري ته کين متاثر
الء  27مئي
ٿيندڙ زمينن جو معاوضو جائز نموني ڏنو ويندو .سانگهڙ ۾ آبادڪاري َء جي مسئلي جي حل ِ
2013ع تي سانگهڙ جي ڊسٽرڪٽ ڪائونسل هال ۾ هڪ ورڪشاپ جو اهتمام ڪيو ويو ،جنهن ۾ وسپ
پراجيڪٽ جي اهميت ۽ انهي َء هيٺ ٿيندڙ بحالي َء خاص طرح هيڊ جمڙائو ۽ کپرو ڪئنال جي ڪمن جي
آء سي ڪنسلٽنٽن ۽ سيڊا جي
فائدن تي ڳالهه ٻولهه ڪئي ويئي ،جنهن ۾ ايريا واٽر بورڊ جي عملي ،پي ِ
عملدارن شرڪت ڪئي .انهي َء ورڪشاپ جو مقصد اهو ئي هو ته وسپ پراجيڪٽ جي حصي نارا
الء
ڪئنال 01 ،تي الڳاپيل حصيدارن کي اعمتاد ۾ وٺي سگهجي ،جن کي انهي َء ورڪشاپ ۾ شرڪت ِ
خاص طرح دعوت ڏني ويئي هئي.

آء سي تيار ڪيا ۽ دائريڪٽر ايريا واٽر بورڊ
گهربل زمينن جا تفصيل نارا ڪئنال ايريا واٽر بورڊ ۽ پي ِ
ڏانهن اماڻيا ويا ،جتان اهي منظوري َء ال ِء اسٽنٽ ڪمشنر لئنڊ اڪويزيشن سانگهڙ ڏانهن روانا ڪيا ويا.
سيڊا جي فيلڊ عملي انهي َء تياري ۽ پڻ ضلعي انتظاميا ۾ انهي َء مامري جي مڪمل ٿيڻ ۾ پنهنجو ضروري
ڪردار ادا ڪيو .نارا ڪئنال ايريا واٽر بورڊ متاثر ٿيندڙ زمينن جي معاوضي واري ڪٿيل رقم جو
پوء ضلعي حڪومت  24آڪٽوبر 2013ع
پنجاهه سيڪڙو ضلعي حڪومت وٽ جمع ڪرايو ،جنهن کان ِ
تي مکي ڪامپليڪس ،سانگهڙ جي بحالي َء دوران متاثر ٿيندڙ زمينن جي معاوضي سان الڳاپيل
نوٽيفڪيشن جاري ڪيو ۽ انهي َء سرڪاري گزيٽ رڪارڊ جي حصي بنائڻ پڻ الڳاپيل ڪارروائي
ڪئي .ان دوران جيڪي به شڪايتون سامهون آيون ،انهن کي پڻ چڱي نموني حل ڪيو ويو .ڊسمبر
2013ع تي سرڪاري گزيٽ جاري ڪئي ويئي ،جنهن ۾ زمينن جي معاوضي بابت نوٽيفڪيشن کي شامل
ڪيو ،جنهن جي ڄاڻ هڪ سرڪاري لکپڙهه وسيلي ايڪسيئن باکوڙو کي ڏني ويئي ،جنهن جي بنياد تي
الء رابطو ڪيو ويو ،جتان زمينن حاصل ڪرڻ جو مرحلو
سروي کاتي سان بي فارم جاري ڪرائڻ ِ
شروع ٿي پورو ٿيڻو آهي ۽ اهڙو عمل هلندڙ آهي.
بحالي َء جي ڪم دوران ڪراس ريگيوليٽر ،آر ڊي ـــ  70کپرو ڪئنال تي هڪ مسئلو سامهون آيو .هڪ
کاتيدار اها شڪايت ڪئي ته جنهن زمين تان موڙ ڏيئي بحالي َء جو ڪم ڪيو پيو وڃي ،اها سندس زمين
آهي ،جيڪا بحالي َء جي ڪم جي ڪري متاثر ٿيندي .اهڙو عمل مسئلو سيڊا ۽ وسپ پروجيڪٽ جي
عملدارن ،تر جي ماڻهن سان مشاورت وسيلي حل ڪيو ۽ اها خاطري ڏني ته بحالي َء جي ڪم دوران
ڪنهن سان به ڪا ناانصافي نه ڪئي ويندي.
الء مستقل
ٻيهر آبادڪاري َء جو سمورو عمل ڪاميابي َء سان توڙ تائين رسايو ويو .بحالي َء جي ڪمن ِ
توڻي عارضي بنيادن تي گهربل زمين حاصل ڪئي ويئي ۽ آبادڪاري َء وارو پروجيڪٽ ،آبادي َء توڻي
سواء مڪمل ڪيو ويو.
ان جي روزاني زندگي ۽ وسيلن کي متاثر ڪرڻ کان
ِ
نارا ڪئنال جي ايف او سدرت_ 11ڊسٽري جي ٻيهر چونڊ
الء ٻيهر چونڊ تاريخ
نارا ڪئنال جي ايف او سدرت_ 11ڊسٽري جي انتظامي بورڊ جي ٽئين مدي ِ
15مارچ 2016ع تي ٿي گذري ،جنهن ۾ راجا شاهد محمود چيئرمين ،عمران خان ملڪ وائيس چيئرمين،
مرتضي سيڪريٽري ،ناصر لطيف ڀٽ خزانچي ،ظفر علي بسرا ميمبر ،محمد اڪرم گجر
ملڪ غالم
ٰ
ميمبر ،محمد مشتاق صالحڪاري ميمبر چونڊيا ويا.
گهوٽڪي فيڊر ڪئنال جي ايف اوز جي هڪ ڏينهن جي سکيا
گهوٽڪي فيڊر ڪئنال جي ايف اوز دلوارو ،سعيد خان ،اسالم ،جاڏو ،شير علي ،پنجتنا ۽ جندو مائينرن
جي 35هين هڪ ڏينهن جي ٽريننگ ،سيڊا ۽
گهوٽڪي ايريا واٽر بورڊ جي گڏيل سهڪار
سان ،تنظيمي انتظامڪاري ۽ آبياني جي ڪٿ
۽ اوڳاڙي َء جي موضوع تي ،گهوٽڪي ُء جي

هڪ مقامي هوٽل ۾ تاريخ  14اپريل 2016ع تي ٿي گذري .ٽريننگ جا سهولتڪار مسرور شهواڻي،
ادارتي ماهر ،وقار حسين کوکر ،ادارتي ماهر ،سڄڻ خان گهانگهرو ،مئنيجر ڪسٽمر ريليشن هئا .انهي َء
گڏجاڻي َء ۾ ايف جي  ،45سيڊا جي  ،05ايريا واٽر بورڊ جي  05۽ ڪنسلٽنٽ  ،05ڪل  60نمائندن
شرڪت ڪئي .جڏهن ته انهي َء ٽريننگ جا معائنيڪار جمال الدين مڱڻ ،پراجيڪٽ ڊائريڪٽر وسپ ۽
جئرام موٽواڻي ،جنرل مئنيجر آپريشن هئا.
نارا ڪئنال جي ايف اوز جي هڪ ڏينهن جي ٽريننگ
نارا ڪئنال ايريا واٽر بورڊ جي ايف اوز
ٽنڊو ،کٽياڻ ،ڌاريجو ،باغي ،پراڻ ،پوٺو ۽
ٻڍاني مائينرن جي 36هين هڪ ڏينهن جي
ٽريننگ ،سيڊا ۽ نارا ڪئنال ايريا واٽر بورڊ
جي گڏيل سهڪار سان ،ايف او جي اثرائتي
ڪردار ،آبپاشي سڌارن ۾ عورت جي ڪردار
۽ شاخ هالئڻ ۽ ان جي سار سنڀار لهڻ جي
موضوع تي ،ٽنڊي جام محمد جي هڪ مقامي
هال ۾ تاريخ  21اپريل 2016ع تي ٿي گذري.
ٽريننگ جا سهولتڪار مسرور شهواڻي ،ادارتي ماهر ،سڪندر علي مڱريو ،اسسٽنٽ مئنيجر سوشل
موبالئيزيشن ۽ هدايت ناريجو ،اسسٽنٽ مئنيجر سوشل موبالئيزيشن هئا .انهي َء گڏجاڻي َء ۾ ايف جي ،42
سيڊا جي  ،03ايريا واٽر بورڊ جي  05،ڪل  60نمائندن شرڪت ڪئي .ٽريننگ جي پڄاڻي َء جي
شرڪت ڪندڙن ۾ سرٽيفڪيٽ ورهايا ويا.

اپر نارا ڪئنال جي ايف او لئواري مائينر جي چونڊ
اپر نارا ڪئنال ،چونڊڪي جي سب ڊويزن خيرپور جي ايف لئواري مائينر جي انتظامي بورڊ جي چونڊ
 23فيبروري 2016ع تي رٽرننگ آفيسر نظام الدين شر جي نگراني َء ۾ سيڊا جي طئه ڪيل چونڊ ڪيل
الء هيٺيان
قاعدن جي پوئواري َء ۾ هڪ مقامي هنڌ تي ٿي گذري ،جنهن ۾ لئواري مائينر جي انتظامي بورڊ ِ
عهديدار چونڊيا ويا:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

علي قطب شر ،چيئرمين
غالم حيدر شر ،وائيس چيئر مين
غالم قمبر شر ،سيڪريٽري
حاجي خان شر ،خرانچي
آفتاب حسين شر ،ميمبر
مالڪڏنو شر ،ميمبر

 .7عبدالخالق شر ،صالحڪاري ميمبر.
پوء آبياني ڪٿ ۽ اوڳاڙي ڪميٽي ،شاخ کي هالئڻ ۽ ان جي سار سنڀال جي ڪميٽي ۽
انهي َء چونڊ کان ِ
واٽر الوڪيشن ڪميٽي پڻ ٻيهر جوڙي انهن تي نوان عهديدار کنيا ويا.
انهي َء چونڊ جو معائنيڪار پرويز ٻانڀڻ ،اسسٽنٽ مئنيجر ٽرانزيشن ،سيڊا ۽ ايريا واٽر بورڊ جا عملدار
هئا.

گهوٽڪي فيڊر ڪئنال جون سرگرميون
ايف اوز جي جنرل باڊين جون ٻيهر چونڊون
بخاري مائينر جي ٻيهر چونڊ
گهوٽڪي فيڊر ڪئنال ايريا واٽر بورڊ جي بخاري مائينر جي انتظامي بورڊ جي ٻئين مدي جي چونڊ 29
اپريل 2015ع تي ٿي گذري ،جنهن ۾ هيٺيان عهديدار چونڊيا ويا .الهه وڌايو خان مهر ،چيئرمين ،محمد
حيات ڀنڀرو ،وائيس چيئرمين ،ڏاتار ڏنو مهر ،سيڪريٽري ،سجاول مهر ،خزانچي .غالم عباس ڀٽي،
ميمبر ،ڦوٽو خان ملڪ ،ميمبر .اهڙي چونڊ سيڊا جي سوشل ڊيولپمينٽ سيل ،ٽرانزيشن ونگ جي جي
موبالئزيشن ٽيم ۽ ايريا واٽر بورڊ جي نمائندن جي نگراني َء ۾ ٿي گذري.
ايف اوز جي جنرل باڊين جون ٻيهر چونڊون
سعيد خان مائينر جي ٻيهر چونڊ
گهوٽڪي فيڊر ڪئنال ايريا واٽر بورڊ جي آبادگار تنظيم سعيد خان مائينر جي انتظامي بورڊ جي ٻئين مدي
جي چونڊ  12مارچ 2015ع تي ٿي گذري ،جنهن ۾ هيٺيان عهديدار چونڊيا ويا .بهادر علي ماڪا،
چيئرمين ،عبدالحميد لغاري ،وائيس چيئرمين ،محمد اڪمل لغاري ،سيڪريٽري ،اڪرام علي ماڪا،
خزانچي .فدا حسين جلباڻي ،ميمبر ،عبدالفتاح لغاري ،صالحڪار ميمبر .اهڙي چونڊ سيڊا جي سوشل
ڊيولپمينٽ سيل ،ٽرانزيشن ونگ جي جي موبالئزيشن ٽيم ۽ ايريا واٽر بورڊ جي نمائندن جي نگراني َء ۾ ٿي
گذري.
گهوٽڪي فيڊر ڪئنال جي آبادگار تنظيمن جي جنرل باڊين جون گڏجاڻيون
 تاريخ  6مئي 2105ع تي سعيد پور مائينر جي انتظامي بورڊ آبياني جي اوڳاڙي َء بابت گڏجاڻي ٿي
گذري..
الء بي اين او سي حاصل ڪرڻ بابت
 تاريخ  5مئي 2105ع تي دل وارو مائينر جي ٻيهر چونڊن ِ
گڏجاڻي ٿي گذري..
 تاريخ  5مئي 2105ع تي جاڙي واهه اولڊ جي انتظامي بورڊ جي آبياني جي اوڳاڙي َء بابت
گڏجاڻي ٿي گذري..
 تاريخ  6مئي 2105ع تي باري مائينر جي آبياني جي اوڳاڙي َء بابت گڏجاڻي ٿي گذري..
 تاريخ  20مئي 2105ع تي قادر پور ون جي آبياني جي اوڳاڙي َء بابت گڏجاڻي ٿي گذري..
 تاريخ  19مئي 2105ع تي باڪرو مائينر جي آبياني جي اوڳاڙي َء بابت گڏجاڻي ٿي گذري..
 تاريخ  5مئي 2105ع تي نصير مائينر جي آبياني جي اوڳاڙي َء بابت گڏجاڻي ٿي گذري..








 ايف اوز جي جنرل باڊين جون ٻيهر چونڊون
 بخاري مائينر جي ٻيهر چونڊ
 گهوٽڪي فيڊر ڪئنال ايريا واٽر بورڊ جي بخاري مائينر جي انتظامي بورڊ جي ٻئين مدي جي
چونڊ  29اپريل 2015ع تي ٿي گذري ،جنهن ۾ هيٺيان عهديدار چونڊيا ويا .الهه وڌايو خان مهر،
چيئرمين ،محمد حيات ڀنڀرو ،وائيس چيئرمين ،ڏاتار ڏنو مهر ،سيڪريٽري ،سجاول مهر،
خزانچي .غالم عباس ڀٽي ،ميمبر ،ڦوٽو خان ملڪ ،ميمبر .اهڙي چونڊ سيڊا جي سوشل ڊيولپمينٽ
سيل ،ٽرانزيشن ونگ جي جي موبالئزيشن ٽيم ۽ ايريا واٽر بورڊ جي نمائندن جي نگراني َء ۾ ٿي
گذري.
تاريخ  13مئي 2105ع تي چانڊيا مائينر جي آبياني جي اوڳاڙي َء بابت گڏجاڻي ٿي گذري..
تاريخ  26مئي 2105ع تي پيارو مائينر جي آبياني جي اوڳاڙي َء بابت گڏجاڻي ٿي گذري..
تاريخ 6مئي 2105ع تي جڻاس مائينر جي آبياني جي اوڳاڙي َء بابت گڏجاڻي ٿي گذري..
تاريخ  14مئي 2105ع تي سانگي مائينر جي آبياني جي اوڳاڙي َء بابت گڏجاڻي ٿي گذري..
تاريخ  19مئي 2105ع تي سنگرار مائينر جي آبياني جي اوڳاڙي َء بابت گڏجاڻي ٿي گذري..
تاريخ  21مئي 2105ع تي مهاسرو مائينر جي آبياني جي اوڳاڙي َء بابت گڏجاڻي ٿي گذري..

گهوٽڪي فيڊر ڪئنال جي ايف او مبارڪ پور مائينر جي ٻيهر چونڊ
الء ٻيهر چونڊ
گهوٽڪي فيڊر ڪئنال جي ايف او مبارڪ پور مائينر جي انتظامي بورڊ جي ٽئين مدي ِ
تاريخ  29مارچ 2016ع تي ٿي گذري ،جنهن ۾ هيٺيان عهديدار چونڊيا ويا:
 .1ڪرم خان مهر ،چيئرمين
 .2الهڏنو ،وائيس چيئرمين
 .3عبدالسبحان ،سيڪريٽري
 .4ميانداد ،خزانچي
 .5عبدالحميد ،ميمبر
 .6محمد حسن ،ميمبر
گهوٽڪي فيڊر ڪئنال جي ايف او نئو راجا مائينر جي ٻيهر چونڊ
الء ٻيهر چونڊ تاريخ
گهوٽڪي فيڊر ڪئنال جي ايف او نئو راجا مائينر جي انتظامي بورڊ جي ٻئي مدي ِ
31مارچ 2016ع تي ٿي گذري ،جنهن ۾ هيٺيان عهديدار چونڊيا ويا:
 .1سردار احمد ،چيئرمين
 .2محمد حاصل ،وائيس چيئرمين
 .3عبدالسميع ،سيڪريٽري
 .4عبدالقادر خزانچي
مرتضي ،ميمبر
 .5علي
ٰ
 .6ذوالفقار حسن ،ميمبر
 .7مير حسن ،صالحڪاري ،ميمبر

الء ٽريننگ جو اهتمام
سيڊا ۽ ايريا واٽر بورڊن جي اسٽاف ِ
وسپ هيٺ سيڊا جي انساني وسيلن جي ترقي َء جي شعبي ( )HRDپاران سيڊا ۽ ايريا واٽر بورڊن جي
الء ”مورال ،موٽيويشن ۽ ڪمٽمينٽ ۾ واڌارو“ جي عنوان سان ٻن ڏينهن جي ٽريننگ جو اهتمام
عملي ِ
الء سهولتڪاري
تاريخ  18_17مارچ 2016ع تي نيو سيڊا سيڪريٽريٽ جي هال ۾ ڪيو ويو .ان ٽريننگ ِ
خدمتون ”پاڪستان انسٽيٽيوٽ آف مئنيجمينٽ“ کان حاصل ڪيون ويون ،جنهن جي سکياڪار اها ٽريننگ
منعقد ڪرائي .اها ٽريننگ سيڊا ۽ ايريا واٽر بورڊ جي عملي جي ادارتي صالحيتن ،سمجهه ۽ سچائي َء
جي واڌاري جي مقصد سان منعقد ڪرائي ويئي .انهي َء ٽريننگ ۾ وسپ ،سيڊا جي پراجيڪٽ
ڪوآرڊينيٽر جمال الدين مڱڻ ،سيڊا جي جنرل مئنجر ٽرانزيشن نظير احمد ميمڻ ،جنرل مئنجر ٽرانزيشن
جئرام موٽواڻي ،جنرل مئنيجر فنانس نعميم احمد ميمڻ سميت سيڊا ۽ ايريا واٽر بورڊن مئنيجرن ۽ اسسٽنٽ
مئنيجرن ،سيڊا جي ادارتي ماهرن شرڪت ڪئي.
سکيا کي ادارن سان عملي ۽ عملدارن جي سچائي ،وابستگي َء جي ڪردار ۽ ان جي فرد ۽ اداري تي اثر
جي باري ۾ خاص حصن ۾ ورهايو ويو هو ،جنهن ۾ گروپ ورڪ ،گروپ ڊسڪشنز ۽ شرڪتڪارن
پاران مختلف پريزنٽيشنز وغيره شامل هئا.
انهي َء سکيا جي پڄاڻي َء تي سيڊا جي مئنيجنگ ڊائريڪٽر بابر حسين آفندي شرڪت ڪندڙن ۾
الء وسپ
سرٽيفڪيٽ ورهايا ۽ چيو ته سيڊا ۽ ايريا واٽر بورڊن جي عملي ۽ عملدارن جي صالحيتن وڌائڻ ِ
هيٺ بهتر ڪوششون ورتيون پئي ويون آهن .اسان جي اڳتي به اها ڪوشش رهندي ته پنهنجي آفيسرن ۽
الء وڌ کان وڌ سکيائن جو اهتمام ۽ انتظام ڪريون.
الء انهن ِ
عملي جي صالحيتن کي اجاگر ڪرڻ ِ
سنڌ اريگيشن اينڊ ڊرينيج اٿار ِٽي جي سوشل ڊولپمينٽ سيل طرفان نارا ۽ گهوٽڪي فيڊر ڪينال ايريا واٽر
بورڊ جي سماجي ڀالئي وري شعبي جي عملدارن سان گڏجي نارا ۽ گهوٽڪي فيڊر ڪينال ايريا
واٽر بورڊ جي  13آبادگار تنظيمن گهوٽڪي جي ايف او دلوارو ،سعيد خان ،اسالم ،جادو ،شير
علي ،جروار ،جندو مائنر ،نارا جي

