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کراچی (اسٹاف رپورٹر)واٹر کمیشن کے سربراه جسٹس (ر)امیرہانی مسلم نےحکمت عملی کے بغیر فندز کے

اجراءپرشدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس میں کہا ہےکہ محکمہ فنانس پیسہ ایسے جاری کردیتا ہے جیسے

آسمان سے برس رہے ہوں‘آپ کو اندازه ہے جو پیسہ آپ آگےدیتے ہو وه عوام کا پیسہ ہے،آپ اپنے سیکریٹری خزانہ

کو بولیں کہ کوئی مکینزم بنائے، جو پیسہ آپ جاری کر رہے ہیں اس کا ایک پیسہ عوام کی سہولت کے لئے نہیں لگ

رہا،محکموں کو پیسہ ملتا ہے مگر پھر بھی روتے رہتے ہیں، مکینزم نہ ہونے کی وجہ سے کام نہ ہونے پر لوگوں کو

پکڑنا بہت مشکل ہےجبکہ ٹریٹمنٹ پالنٹس کی تنصیب سے متعلق غیر حاضرچھ سے زائد فیکٹری مالکان کے خالف

وارنٹ گرفتاری بھی جاری کردیئے ہیں۔ تفصیالت کے مطابق بدھ کو واٹر کمیشن کے روبروه صنعتوں میں ٹریٹمنٹ

پالنٹس کی تنصیب سے متعلق سماعت ہوئی جہاں مختلف کمپنیز کے نمائندوں کی عدم پیشی پر کمیشن نے برہمی کا

اظہار کیا‘ کمیشن نے پیش نہ ہونے والی کمپنیوں کے

مالکان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے متعلقہ پولیس کو حکم دیاہےکہ مالکان کوگرفتارکرکے کمیشن کے سامنے

پیش کریں۔مالکان میں میں قلندری آئل ملز، پاکستان آئل ملز ، کوہسار انڈسٹریز، ایچ ایم کیبلز سمیت مختلف کمپنیاں شامل

ہیں جبکہ واٹر کمیشن کے روبرو ایڈیشنل سیکریٹری فنانس نےسندھ کی اسکیموں، آر او پالنٹس، اسپتالوں کا

فنڈزاورحکمت عملی نہ ہونے کا اعتراف کیاجس پر کمیشن کے سربراه نےریمارکس میں کہا کہ آپ لوگوں کے فنڈز کا

آڈٹ نہ ہونے سے اندازه ہے کہ عوام کا کتناپیسہ لوٹا جارہا ہے‘پورے سندھ میں کروڑوں اربوں کا فنڈز نکاال جاتا ہے

لیکن لگایا کچھ نہیں جاتا‘فنڈز کے غلط استعمال سے لوگوں کو پکڑنا بھی مشکل ہے ،آپ لوگوں کے پاس فنڈز کا کوئی

مکینزم ہی نہیں،جو تنخواہیں مالزمین کو جاری کی جاتی ہیں اس کا بھی کوئی مکینزم نہیں‘پیسے جس مقصد کے لئے
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جاری کیے جاتے ہے بعد میں اس کو دیکھنا تک گواره نہیں کرتے،فنڈز کے متعلق آپ لوگوں نے کوئی مکینزم نہ بنایا تو

کرپشن رکنے والی نہیں‘آپ اپنے سیکریٹری خزانہ کو بولیں کہ کوئی مکینزم بنائے، جو پیسہ آپ جاری کر رہے ہیں

اس کا ایک پیسہ عوام کی سہولت کے لئے نہیں لگ رہا،محکموں کو پیسہ ملتا ہے مگر پھر بھی روتے رہتے ہیں‘کمیشن

نے سیکریٹری خزانہ کو فنڈز کے متعلق مکینزم بنانے کا حکم دیا جبکہ کمیشن کا کہنا تھا کہ جو فنڈز جاری کیے جائے

اس پر نظر ثانی کی جائے،پیسہ عوام کی امانت ہے اس کا استعمال ایمانداری سے کیا جائے‘ کمیشن میں کراچی شہر

سے کچرا نہ اٹھانے کے معاملہ پر چینی کمپنی کی جانب سے چیئرمین کے پیش ہونے کے متعلق کمیشن کو آگاه کردیا

گیا ، درخواست میں کہا گیا کہ سالڈ ویسٹ بورڈ کے چیئرمین 17ستمبر کو کمیشن میں پیش ہوجائیں گے۔کمیشن نے مزید

کارروائی آج تک ملتوی کردی۔


