
Page 1 of 1 
 

 

2019،  اکتوبر    30 
 
 

پابندیاں؟ کی بینک ورلڈ  
 کا بات اس بھی میں ماضی دوڑ کی لگانے تختیاں افتتاحی کی نام اپنے محض پر منصوبوں ترقیاتی

 کمی کی فنڈز یا پہنچا تک مراحل کے تکمیل اپنی منصوبہ ٓایا کہ تھی لگتی عجیب بغیر رکھے لحاظ

 نظر کا کیفیت ہی ایسی بھی ٓاج رہا، تکمیل زیِر تک برسوں کئی سے وجہ کی استعمال غلط کے ُان یا

 اپنے صرف نہ جو ہیں موجود بھی ادارے ایسے طرف دوسری ہے، بنتا سبب کا سواالت بعض ٓانا

 استعمال جگہ درست مطابق کے قانون کا ُان بلکہ ہیں مانگتے حساب کا پائی پائی کی پیسوں دئیے

 جانے دی کو الہور کارپویشن پولیٹن میٹرو نے بینک ورلڈ کہ ہے وجہ یہی۔ ہیں بناتے یقینی بھی

 ترقیاتی درجنوں سے جس ہیں لئے روک فنڈز اپنے پر استعمال قانون خالِف کے گرانٹ والی

 بندر کی اسکیموں افسر کارپوریشن برعکس کے قانون کے بینک ورلڈ۔ ہیں گئی ہو ٹھپ اسکیمیں

 لگایا اعتراض پر اسکیموں ترقیاتی17 نے بینک ورلڈ سے وجہ کی جس رہے مصروف میں بانٹ

 میٹروپولیٹن گئیں؟ بنائی کیوں اسکیمیں ترقیاتی نئی بجائے کے بحالی کی اسکیموں پرانی کہ ہے

 گاہوں رہائش کی افسروں سرکاری بجائے کے ٓافسز پبلک برعکس کے قانون فنڈز نے کارپوریشن

 پر معیار کے اسکیموں ترقیاتی سابقہ والی پہنچنے کو تکمیل نے بینک ورلڈ جبکہ دیئے کر خرچ پر

 بلکہ ہوتی نہیں ختم یہیں داستان یہ کی استعمال غلط کے فنڈز ترقیاتی۔ ہیں اٹھائے اعتراضات بھی

 وصول حصہ اپنا اپنا دار حصہ کئی تو ہے ہوتا شروع منصوبہ ترقیاتی بڑا یا چھوٹا کوئی بھی جب

 مطابق کے قانون کا فنڈز ملکی غیر و ملکی کہ ہے کی امر ِاس ضرورت۔ ہیں جاتے پہنچ کرنے

 سے ایمانداری پوری جو جائیں دی تشکیل ٹیمیں مانیٹرنگ ایسی کیلئے بنانے یقینی استعمال درست

 اور سکیں پہنچ تک مراحل کے تکمیل اپنی بالتاخیر منصوبے ایسے تاکہ رکھیں حساب کا پائی پائی

۔سکیں ہو مستفید سے ُان عوام  
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