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ڳوٺاڻي سطح جي مڇي تالَء جي انتظاڪاري جو رجسٽر
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پروگرام جو تعارف
سنڌ حڪومت پنهنجي ڇهن سالن جي گھڻ شعباتي منصوبي ( )2021 - 2016جي پروگرام”
ايڪسيلريٽڊ ايڪشن پالن فار ريڊڪشن آف اسٽنٽنگ ۽ مالنيوٽريشن)“ (AAPتي عملدرآمد
ڪري رهي آهي .هن منصوبي جي تحت  2021تائين غذائيت جي ڪمي جي موجوده شرح کي 48
کان  40سيڪڙو تائين کڻي اچڻ آهي .يورپي يونين پنهنجي غذائيت جي يورپين ڪميشن ايڪشن
پالن ) (EU Commission Action Plan on Nutrition 2014تحت سنڌ حڪومت جي
سهڪار ڪري رهيو آهي .جنهن تحت يورپين يونين سنڌ ۾ غذائيت جي بهتري جي پروگرام
)(PINSجي منظوري ڏني .هي پروگرام سنڌ جي ڏهن ضلعن ۾ شروع ڪيو ويو آهي جن ۾ ٺٽو،
سجاول ،ٽنڊو محمد خان ،ٽنڊو الهيار ،مٽياري ،دادو ،ڄامشورو ،قمبر شهدادڪوٽ  ،الڙڪاڻو ۽
شڪارپور شامل آهن .هن پروگرام جي ممڪن نتيجي نمبر  3جنهن جو سڌو تعلق غذائيت يعني
ُ
غذائي حساسيت ) (Nutrition Sensitiveبابت اپائن تي عملدرآمد جي ذميواري رورل سپورٽ
پروگرامز نيٽورڪ جي آهي .سنڌ حڪومت جي واسطيدار ادارن کان عالوه ٻين سهڪاري ادارن ۾
ڪونسل سانتي ،اي سي ايف  ،ايف اي او ،۽ رورل سپورٽ پروگرامز ( اين آر ايس پي ،ٽي آر ڊي پي ۽
ايس آر ايس او) شامل آهن.

پنز )(PINSپروگرام جا مقصد
عام مقصد :
پروگرام جو مقصد سنڌ ۾  5سالن کان گھٽ عمر جي ٻارن  ،حامال ۽ کير پيئاريندڙ مائرن جي غذائي
صورتحال ۾پائيدار بهتري حاصل ڪرڻ آهي .جنهن جو تعلق پائيدار ترقيَء جي عالمي حدف نمبر
ُ
 2بک کي ختم ڪرڻ ) (zero hungerسان آهي .
خاص مقصد :
هن پروگرام جو مقصد سنڌ حڪومت جي استعداد کي وڌائڻ آهي ته جئين گھڻ شعباتي غذائي
پاليسي تي بهتر انداز ۾ سڌي طرح عملدرآمد ڪندي سنڌ جي ڳوٺاڻن عالئقن ۾ واضع طور غذائيت
جي کوٽ ۾ بهتري آڻي سگهجي .

ڳوٺاڻي تنظيم جو پروفائيل
ڳوٺاڻي تنظيم جو پروفائيل
مقامي سهڪاري تنظيم(ايل ايس او) جو نالو:
ڳوٺ جي تنظيم (وي او) جو نالو:
يونين ڪائونسل:
تعلقو.:
ضلعو:
مقامي سهڪاري تنظيم(ايل ايس او)جي دائري ڪار ۾
موجود ڳوٺاڻين تنظيمن جو تعداد:
ڳوٺ جي تنظيم (وي او) جي دائري ۾ موجود 23 – 0
جي گھراڻن جو تعداد:

پروجيڪٽ جو تفصيل
منصوبي جو نالو:
منصوبي جو هنڌ:.
منصوبي جو تفصيل:
منصوبي جي ماپ؛
فائدو وٺندڙ گھرن جو تعداد:

ڊيگھه:

ويڪر:

اونهائي:

مرد:

عورتون:

ٻار:

زميندار جو نالو:
معاهدو ٿيڻ جي تاريخ:
ڪم شروع ٿيڻ جي تاريخ:
ڪم ختم ٿيڻ جي تاريخ:
ُ
منصوبي جي ڪل الڳت :
اداري جو حصو(يورپين يونين جي پنز
پروگرام تحت:
تنظيم جو حصو:
تنظيم جي سالياني سار سنڀال جي رقم؛
بئنڪ جو نالو:
بئنڪ اڪائونٽ نمبر:

ڪيش جي صورت ۾:

مزدوري جي صورت ۾:

ڳوٺاڻي سطح تي مڇي تالَء ٺاهڻ الِء هدايتون











ٽوٽل  20مڇي جي تالئن جي چونڊ ڪئي ويندي (هر ضلعي الِء  2جو تعداد) ،تالَء جي چونڊ عالئقي جي
مناسبت سان ڪئي ويندي ته جيڪر تالَء ٺاهي سگھجي ٿو يا نه،
ڳوٺاڻي سطح جي متحرڪ مڇي تالَء ٺاهڻ جي ڪارڪنن  /ماڻهن جي چونڊ ٻڌايل معيار مطابق ڪيو
ويندو،
گھراڻو سي جو رڪن هجڻ گھرجي ،جيڪو وي او ۽ ايل ايس جو رڪن پڻ هوندو،
ماهيگيري جي اڳواٽ معلومات  /ڄاڻ هجڻ گھرجي،
سماجي تعلقاتن ۽ رابطاڪاري ۾ بهتر هجڻ ضروري آهي،
ماهيگيري کي بطور ڪاروبار ڪرڻ جي خواهش رکندو آهي،
ٻن ڏينهن جي مڇي تالَء جي تياري ۽ انتظام ڪاري جي تربيت ۾ شرڪت،
نامزد  /چونڊيل ايل ايس اوز کي مڇي جي تالَء ٺاهڻ الِء 749,000روپين کي مالي امداد ،گرانٽ ايگريمينٽ
جي ذريعي ڪئي ويندي،
مڇي جي تالَء جي تياري منظور ٿيل ڍانچي (ڊزائن) ،الڳت  /تخميني ۽ هدايتن مطابق ڪرڻ ضروري آهي،
مڇي جي پيداوار جي حاصالت ،سنڀال  /محفوظ (اسٽوريج) ڪرڻ ۽ ان جي تقسيم ۽ وڪرو،

ڳوٺاڻي سطح جي متحرڪ مڇي تالَء ٺاهڻ جي الِء ڪارڪنن جون ذميداريون ۽ ڪردار














مڇي تالَء جي تياري ۽ انتظامڪاري تحت منعقد ڪيل تربيتي ورڪشاپس ۾سکيا الِء شرڪت ڪرڻ،
ڳوٺاڻي سطح تي مڇي تالَء جي تياري الِء لوڪل سپورٽ آرگنائيزيشن (ايل ايس او) سان سهڪار ڪرڻ،
مڇي جي تالِء جي سار سنڀال ۽ انتظام ڪاري ڪرڻ،
گهرائي برقرار رکڻ،
مڇي جي تالَء الِء ِپاڻي جو انتظام ۽ تالَء جي مناسب پاڻي جي ِ
ٻيجاري ،کاڌ خوراڪ ۽ مڇي جي صحت جو مناسب بندوبست ڪرڻ،
تالِء جي حفاظت،
باقائدگي سان معائنو ڪرڻ ته جيئن پاڻي جو وهڪرو ،تالَء جي اونهائي ،ڄار ۽ سولر سسٽم جي سارسنڀال
۽ انتظام ڪاري،
ايل ايس او ،آر ايس پي ،گورنمينٽ جي جوڙايل مڇي فارمز سان رابطاڪاري ڪرڻ،
مهيا ڪيل ڄار جي مدد سان مڇي جي حاصالت ۽ انکي محفوظ ڪرڻ،
مڇي جي پيداوار جي تقسيم،
عملي منصوبي مطابق ڳوٺاڻي سطح جي غريب گھراڻن ۾ مڇي جي مناسب قيمت  /رقم ۾ ورهاست الِء
ايل ايس او سان سهڪار ڪرڻ،
ويجھڙائي ۾ موجود مڇي مارڪيٽ ۾ مڇي جي اضافي پيدوار جي وڪرو ۾ ايل ايس او سان سهڪار
ڪرڻ،
مڇي جي پيداوار ،ورهاست  /تقسيم ۽ وڪرو ڪيل مقدار جو رڪارڊ ٺاهڻ ۽ ان جي سار سنڀال ڪرڻ
۾ ايل ايس او سان سهڪار ڪرڻ،

ڳوٺاڻي تعميراتي منصوبي جون ٺهيل ڪميٽيون ۽ انهن جو ڪردار:
 .1منصوبي جي عمل درآمد ڪاميٽي ( )Project Implementation Committeeجي ميمبرن جا ناال
نالو

عهدو/تنظيم جو نالو

نالو

عهدو/تنظيم جو نالو

 .2منصوبي جي خريداري ڪاميٽي ( )Project Procurement Committeeجي ميمبرن جا ناال
نالو

عهدو/تنظيم جو نالو

نالو

عهدو/تنظيم جو نالو

 .3پروجيڪٽ آڊٽ ڪاميٽي ( )Project Audit Committeeجي ميمبرن جا ناال
نالو

عهدو/تنظيم جو نالو

نالو

عهدو/تنظيم جو نالو

 .4سارسنڀال ڪاميٽي ( )Operation & Maintenance Committeeجي ميمبرن جا ناال
نالو

عهدو/تنظيم جو نالو

نالو

عهدو/تنظيم جو نالو

سامان وصول ڪرڻ جو نوٽ
(Material Received Note- MRN)

سامان وصولي نوٽ )(Material Received Note- MRN
ڳوٺ جي تنظيم جو نالو ......................................... :اسڪيم  /پراجيڪٽ جو نالو ................................ :سامان وصول ڪندڙ جونالو..........................
ايڊريس  .......................................... :سامان جو وصولي (الڳاپيل خاني کي نشان لڳايو) مڪمل طور تي ورتل
نمبر

مٽيريل /سامان ُمهيا ڪندڙ جو نالو

سامان جو تفصيل

يونٽ

گهربل تعداد /
مقدار

وصول ڪيل تعداد
 /مقدار

رد ڪيل تعداد /
مقدار

نامڪمل طور تي ورتل
منظور ڪيل تعداد/
مقدار

يونٽ جي قيمت

قيمت اکرين  ......................................................................................................................ڪُل قيمت (انگن ۾)  ...............................................................وصول ڪندڙ جي صحيح .....................................................
چڪاس ڪندڙ جي صحيح  ........................................................تاريخ  ...................................................داخال ڪندڙ جي صحيح  ............................................................تاريخ .................................................

ڪُل رقم

خوراڪ ۽ نگھداشت جو تفصيل

ايل ايس او ______________

وي او ____________

يو سي ____________________________________

مڇي ٻج رکڻ جي تاريغ _________ جنسون ۽ انهن جو تعداد ____________________________________________
ڀاڻ
تاريغ

قسم

خوارڪ
مقدار

قسم

پاڻي جو معيار
مقدار

pH

Temperature

TDS

)(ºC

)(mg/L

مئل مڇين جو
تعداد

ريمارڪس يا تبصرو

تالَء مان مڇي ڪڍڻ ۽ ورهائڻ جو رڪارڊ

تالَء مان مڇي ڪڍڻ ۽ وڪري جو تفصيل
ايل ايس او ______________
تالء نمبر ___________
تاريغ

جنس

ٻج رکڻ جي تاريغ ______________

وي او ____________

يوسي _______________

جنسون ۽ انهن جو تعداد ___________________________________________________________

سراسري

سراسري

وزن

ڊيگھ

()g

()cm

تعداد

ڪل پيداوار

مڇي ڪڍائڻ

ڪل وڪري

ايل اي سو جو

(ڪلوگرام)

جي مزدوري

جي رقم

خرچ (روپيا)

(روپيا)

(روپيا)

مڇي وڪري جو هنڌ

ريمارڪس يا تبصرو

مڇي تالَء جي رضاڪارن جي حاضري
۽ ادائگي

مڇي تالَء جي رضاڪارن جي حاضري رجسٽر
يونين ڪائونسل سطح جي تنظيم (ايل ايس او) جو نالو .....................................................................................ڳوٺ جي سطح جي تنظيم:
نالو

هنڌ
پيُء  /مڙس جو نالو

ايل ايس او صدر جو نالو:

1

2

3

4

مهينو ___________________________  /سال_______________________________________ :
27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

صحيح  /آڱوٺي جو نشان

ايل ايس او مئنيجر جو نالو:

صحيح  /آڱوٺي جو نشان

28

30 29

31

مڇي جي ورهاست جو رڪارڊ

نالو

پيُء  /مڙس جو نالو

وي او جو نالو

پي ايس سي اسڪور

ڪلوگرام

روپيه

وزيٽر جي راِء ()Visitor’s Remarks
سلسلو
نمبر

تاريخ

وزيٽر جو نالو ،عهدو ۽ اداري جي نالي سميت

تاثرات

Government of Sindh (GoS) through the Planning and Development Department
(PDD) is implementing a six-year multi-sectoral Sindh Accelerated Action Plan
for Reduction of Stunting and Malnutrition (AAP), with the objective of reducing
stunting rate from the existing 48 percent to 40 percent by 2021. The European
Union (EU), under the EU Commission Action Plan on Nutrition 2014, is
supporting GoS in addressing the issue of malnutrition. Therefore, EU Brussels
Office has approved the Programme for Improved Nutrition in Sindh (PINS) to
be implemented in ten districts of Sindh which include Shikarpur, Thatta,
Kambar Shahdadkot, Larkana, Dadu, Jamshoro, Matiari, Sujawal, Tando Allahyar
and Tando Muhammad Khan.
RSPN is leading the PINS Expected Results (ER) 3 component with four partners:
Action Against Hunger, National Rural Support Programme (NRSP), Sindh Rural
Support Organisation (SRSO) and Thardeep Rural Development Programme
(TRDP). This component includes nutrition sensitive interventions i.e. Water
Sanitation and Hygiene (WASH) and Agriculture &Food Security (AFS).

