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Head lines
٭ ....اگلے تين برسوں کے دوران رياست کے ايک الکھ 24ہزار ُاميدواروں کو مختلف ہنروں کی تربيت دينے اور انہيں
روزگار دالنے کاجے کے ايس آر ايل ايم کا منصوبہ ۔
٭....کم کرايہ والی ايئر الئن ايئر ايشياءنے سرينگر سے کيا پروازوں کا سلسلہ شروع۔ وزير اعلٰی محبوبہ مفتی نے
اسے سياحتی صنعت اور مقامی لوگوں کےلئے اہم قدم ديا ديا قرار۔
٭ُ....اتر پرديش ميں اسمبلی انتخابات کا تيسرا مرحلہ اختتام پذير //چوتھے اور پانچويں مرحلے کے چناؤ کﮯلئﮯ
مﮩم عروج پر۔
٭ ....آئی ٹی آئی  ،آئی آئی ايم اور يونيورسٹيوں ميں خالی پڑی اساميوں کو جلد از جلد ُپر کرنے کی ضرورت پر
پارليمانی قائمہ کميٹی کا زور۔
Himayat
کو اگلﮯ تين برسوں کﮯ دوران اﯾک الکھ ) ( JKSRLMجموں وکشمير سٹيٹ رورل الئيولی ہوڈ مشن
24ﮨزار اميدواروں کو تربيت دﯾنﮯ اور ان کی پليسنگ کا کام سونپا گيا ﮨﮯ اور اس عمل
پر 16ارب روپﮯ سﮯ زائد کا خرچہ آنﮯ کا اندازه ﮨﮯ ۔ ﯾہ جانکاری نئی دلی ميﮟ حماﯾت
پروگرام کﮯ تحت نيشنل انسﭩی چيوٹ آف رورل ڈﯾولپمنﭧ اﯾنﮉ پنچاﯾتی راج حيدر آباد
کﮯ اشتراک سﮯ منعقده اﯾک ورکشاپ کﮯ دوران دی گئی۔اس دو روزه ورکشاپ کی
اختتامی تقرﯾب سﮯ آج رﯾاست کﮯ دﯾﮩی ترقی کﮯ وزﯾر عبدالحق خان نﮯ خطاب کيا ۔
انﮩوں نﮯ پروجيکﭩوں کی عمل آوری اﯾجنسيوں سﮯ کﮩا کہ وه سامنﮯ آکر نوجوانوں کی
مدد کرﯾﮟ تاکہ وه مختلف شعبوں ميﮟ اپنی صالحيتوں کو نکھار سکيﮟ ۔ انﮩوں نﮯ کﮩا کہ
نوجوانوں کو ﭨرﯾننگ دﯾنﮯ کا عمل اس سال مارچ کﮯ پﮩلﮯ ﮨفتﮯ سﮯ شروع
ﮨوگا۔ورکشاپ ميﮟ ملک کی نامور پروجيکﭧ عمل آوری اﯾجنسيوں کﮯ نمائندوں نﮯ
شرکت کی ۔
Air Lines
نے آج سے سرينگر سے اپنی پروازوں کا سلسلہ شروع کيا ۔ يہ ائر  Air Asiaکم کراﯾہ والی ائر الئن کيرئر
الئن روزانہ صبح اور شام کے وقت دلی اور سرينگر کے درميان پروازيں چاليا کرے گی ۔ وزير اعلٰی محبوبہ مفتی نے
سرينگر کے بين االقوامی اڈے پر ائر الئنز کی پہلی پرواز کا خير مقدم کيا جبکہ انہوں نے ايک اور پرواز کو دلی کے
لئے روانہ کيا ۔ يہ ائر الئن آنے والے دنوں ميں سرينگر کو ملک کے کئی ديگر مقامات کے ساتھ ہوائی رابطے کے
ذريعے جوڑنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اس موقعے پر وزير اعلٰی نے کہا کہ ان پروازوں کی بدولت سياحوں کے ساتھ
ساتھ عام لوگوں کو بھی فائده حاصل ہوگا۔واضح رہے کہ وزير اعلٰی صبح اور شام کے وقت سرينگر آنے اور جانے
والی پروازوں ميں اضافہ کرنے کی وکالت کرتی آرہی ہيں ۔ انہوں نے رياست ميں شروع کئے جارہے اس طرح کے
کسی بھی پروجيکٹ ميں مقامی نوجوانوں کو روزگار دالنے کی ضرورت پر بھی زور ديا ہے ۔ اس موقعے پر مختلف
محکموں کے اعلٰی افسران بھی موجود تھے ۔

Jatindar Singh
وز ير اعظم کے دفتر ميں وزيز مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ نے جموں ميں منعقد کئے جارہے سات روزه نويں ٹرائبل
يوتھ ايکسچينج پروگرام کا افتتاح کيا ۔اس موقعے پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پروگراموں کی
بدولت مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو ايک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خيال کرنے اور ُان کی ثقافت
کے بارے ميں جانکاری حاصل کرنے کا موقعہ دستياب ہوتاہے ۔ انہوں نے شرکاءپر زور دياکہ وه مختلف امور کے
بارے ميں جانکاری حاصل کرکے امن اور بين االقوامی افہام و تفہيم کے سفارتکار بن جائيں انہوں نے کہا کہ حکومت
نوجوانوں کو مکمل طور سے بااختيار کرنے کی طرف خصوصی توجہ دے رہی ہے ۔ واضح رہے کہ اس پروگرام ميں
مہاراشٹرا  ،تلنگانہ  ،اڑيشہ اور جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والے 220قبائلی نوجوان شرکت کررہے ہيں۔ تقريب پر
ارکان پارليمان شمشير سنگھ منہاس اور جگل کشور شرمابھی موجودتھے۔
Nayeem Akhter
تعميرات عامہ کے وزير نعيم اختر نے کليدی نوعيت کے پروجيکٹوں کو ميعاد بند مدت کے اندر مکمل کرنے کيلئے جديد
ٹيکنالوجی کو بروئے کار النے کی ضرورت پر زور ديا ہے ۔ سرينگر ميں آر اينڈ بی محکمہ کی ايک جائزه ميٹنگ سے
خطاب کرتے ہوئے وزير موصوف نے جاری پروجيکٹوں کو مکمل کرنے کے اہداف مقرر کئے تاہم انہوں نے کہا کہ
کاموں کے معيار پر کوئی سمجھوتہ نہيں کيا جانا چاہئے ۔ انہوں نے نبارڈ اور سی آر ايف کے تحت عمالئے جارہے
پروجيکٹوں کے کام ميں سرعت النے کی ہدايت دی ۔انہيں بتايا گيا کہ اس کے لئے رواں مالی سال کے دوران بالترتيب
ايک ارب  3کروڑ اور 66کروڑ روپے مختص رکھے گئے ہيں۔ انہوں نے کہا اہم سڑک پروجيکٹوں ُ ،پلوں اور ٹنلوں کی
تعمير کی طرف حکومت خصوصی توجہ دے رہی ہے ۔
Veeri
مال  ،امداد اور باز آبادی کار ی کے وزير عبدالرحمان وير ی نے آج اننت ناگ ميں افسروں کی ايک ميٹنگ کے دوران
متعلقہ محکموں کے کام کاج کا جائزه ليا ۔ اس موقعے پر ضلع ترقياتی کمشنر اننت ناگ نے وزير موصوف کو مختلف
امور کے بارے ميں جانکاری دی ۔ وزير کو مختلف ترقياتی پروجيکٹوں کيلئے حصول اراضی کی صورت حال کے بارے
ميں بھی جانکاری دی گئی ۔ وزير نے اس موقعے پر اعالن کيا کہ بجبہاڑه ميں ايک ہفتے کے اندر اندر ايک نيا سب
ڈويژن قائم کيا جائے گا ۔ انہوں نے متعلقہ افسروں پر زور ديا کہ وه اپنے کام کاج ميں مزيد شفافيت اور جوابدہی الکر
لوگوں کی راحت رسانی کريں ۔
دريں اثنا اننت نا گ کے ہمارے نمائندے تصدق رشيد نے ضلع ميں عمالئے جارہے مختلف ترقياتی پروجيکٹوں کے
حوالے سے ہميں يہ رپورٹ دی
Sham Lal
پی اﯾچ ای اور آبپاشی کﮯ وزﯾر شام الل چودھری نﮯ کﮩا ﮨﮯ کہ ُان کﮯ محکموں کا
بنيادی مقصد ﯾہ ﮨﮯ کہ رﯾاست ميﮟ لوگوں کو پينﮯ کﮯ لئﮯ صاف پانی مﮩيا ﮨوسکﮯ اور
حکومت اس حوالﮯ سﮯ اﯾک جامعہ الئحہ عمل اختيا رکررﮨی ﮨﮯ ۔ بخشی نگر جموں
ميﮟ ڈﯾﮍھ کروڑ روپﮯ کی الگت سﮯ تعمير ﮨونﮯ والﮯ اﯾک ﭨيوب وﯾل کا افتتاح کرنﮯ کﮯ
بعد تقرﯾب سﮯ خطاب کرتﮯ ﮨوئﮯ وزﯾر موصوف نﮯ کﮩا کہ جموں ميﮟ پانی کی سپالئی
کو مستحکم بنانﮯ کيلئﮯ 19نئی واﭨر سپالئی سکيميﮟ تعمير کی جارﮨی ﮨيﮟ ۔

UP
ُاتر پرديش ميں اسمبلی انتخابات کے تيسرے مرحلے ميں 12ضلعوں کی 69نشستوں کےلئے آج ووٹ ڈالے گئے۔ ان
حلقوں ميں دن کے  5بجے تک 62فيصد پولنگ درج کی گئی تھی۔ آج کے مرحلے ميں رائے دہندگان نے
ُ826اميدواروں کی سياسی قسمت کا فيصلہ ووٹنگ مشينوں ميں بند کيا۔ آج 2کروڑ 41الکھ ووٹر ووٹ دينے کے مجاز
تھے۔ دريں اثناءرياست ميں چوتھے اور پانچويں مرحلے کی پولنگ کےلئے چناؤ مہم اپنے عروج پر ہے اور مختلف
سياسی پارٹيوں کے ليڈر ائے دہندگان کو اپنی اپنی طرف راغب کرنے کےلئے چناؤ جلسوں اور ريليوں کا انعقاد کررہے
ہيں۔
Vacancies
انسانی وسائل کے فروغ سے متعلق پارليمانی قائمہ کميٹی نے آئی ٹی آئی  ،آئی آئی ايم اور يونيورسٹيوں ميں تدريسی
عملے کی شديد قلت پرتشويش کا اظہار کيا ہے ۔ کميٹی نے سرکار سے کہا ہے کہ خالی عہدوں کو ُپر کرنے اور تدريسی
پيشے کو اور زياده ُپر کشش بنانے کيلئے اقدامات کئے جائيں ۔ ايک رپورٹ ميں پارليمانی کميٹی نے اعلٰی تعليم کے
محکمے سے کہا ہے کہ خالی اساميوں کو ُپر کرنے کے عمل ميں تيزی الئی جائے ۔ ان ميں رياستی اور پرائيوٹ
يونيورسٹياں بھی شامل ہيں ۔ 31ارکان پر مشتمل کميٹی نے يہ رائے ظاہر کی ہے کہ معياری تعليم کيلئے مناسب اور
باصالحيت تدريسی عملے کا ہونا ايک پيشگی ضرورت ہے ۔ انسانی وسائل کے فروغ کی وزارت نے پچھلے سال دسمبر
ميں پارليمنٹ کو مطلع کيا تھا کہ مختلف مرکزی يونيورسٹيوں ميں پروفيسروں کے ايک ہزار310عہدے خالی پڑے ہيں۔
CVC
رياستی حکومت نے جموں وکشمير اسٹيٹ ويجی لينس کميشن کيلئے نئے چيف ويجی لينس کمشنر اور ويجی کمشنروں
کے عہدوں کے لئے انتظامی سکريٹريوں سے نامزدگياں طلب کی ہيں ۔ انتظامی سکريٹری اپنی نامزدگياں 6مارچ تک
داخل کراسکتے ہيں ۔
NC
ں سﮯ اپيل کی ﮨﮯ کہ وه ¿_نيشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبد bنے بھارت اور پاکستان کے رہنماو
اپنﮯ تمام حل طلب مسائل بات چيت اور نيک نيتی کﮯ ساتھ حل کرنﮯ ميﮟ پﮩل کرﯾﮟ ۔
اﯾک بيان ميﮟ انﮩوں نﮯ کﮩا کہ جنگ و جدل اور لﮍائی جھگﮍے سﮯ تباﮨی کﮯ سوا کچھ
بھی حاصل نﮩيﮟ ﮨوتا ﮨﮯ ۔ انﮩوں نﮯ الزام لگاﯾا ﮨﮯ کہ موجوده مخلوط سرکار بقول ُان کﮯ
غلط پاليسيوں اور غير موثر حکمرانی سﮯ عوامی اعتماد کھوچکی ﮨﮯ ۔ انﮩوں نﮯ کﮩا
کہ رﯾاست کﮯ عوام اس وقت اقتصادی بدحالی اور سياسی انتشار کﮯ شکار ﮨيﮟ۔
Budgam
ضلع بڈگام ميں رواں مالی سال کے دوران اب تک مختلف بينکوں نے ترجيحی سيکٹر کے تحت ايک ارب 20کروڑ
روپے جبکہ غير ترجيحی سيکٹر کے تحت ايک ارب 48کروڑ روپے کے قرضے واگذار کئے ہيں ۔ يہ جانکاری بڈگام
ميں ضلع ترقياتی کمشنر کی صدارت ميں منعقد ه ايک جائزه ميٹنگ کے دوران دی گئی جس ميں مختلف محکموں اور
بينکوں کے کام کاج کا جائزه لياگيا ۔ اس موقعے پر پردھان منتری جن دھن يوجنا  ،پردھان منتری مدرا يوجنا  ،پردھان
 Bandiporaمنتری فصل بيمہ يوجنا اور سٹينڈ اپ انڈيا جيسی سکيموں پر ہورہی پيش رفت کو زير بحث الياگيا۔
ضلع بانڈ ی پوره ميں رواں مالی سال کے دوران جنوری مہينے کے آخر تک مختلف ترقياتی پروجيکٹوں پر 28کروڑ
روپے صرف کئے جاچکے ہيں ۔ يہ جانکاری بانڈی پوره کے ضلع ترقياتی کمشنر کی صدارت ميں منعقده ايک جائزه
ميٹنگ کے دوران دی گئی ۔ ميٹنگ ميں بتايا گيا کہ ضلع ميں ايم جی نريگا کے تحت 12کروڑ 39الکھ روپے اور آر ايم
ايس اے کے تحت 2کروڑ 56الکھ روپے صرف کئے جاچکے ہيں ۔ ترقياتی کمشنر وں نے افسروں پر زور ديا کہ وه
پروجيکٹوں کو مقرره مدت کے اندر مکمل کرنے کيلئے کام ميں سرعت الئيں ۔

Poonchi
سرکرده گجر ليڈر شمشير ہکلہ پونچھی نے وزير اعلٰی سے اپيل کی ہے کہ وه رياستی خواتين کميشن اور قانون ساز
کونسل ميں گوجر بکروال طبقے سے تعلق رکھنے والے خواتين کو بھی نمائندگی ديں ۔ ايک بيان ميں انہوں نے کہا کہ
گجر اور بکروال طبقے ميں خواتين کی شرح خواندگی بہت ہی کم ہے اور اس ميں اضافہ کرنے کيلئے حکومت کو جامعہ
اقدامات کرنے چاہيں ۔
Highway
سرينگر جموں قومی شاہراه پر رات کے دوران رام بن ضلع ميں بارشوں کی وجہ سے مختلف مقامات پر شاہراه پر تازه
پتھر گر آئے تھے جس کی وجہ سے قومی شاہراه پر چار گھنٹوں تک ٹريفک کی نقل وحمل متاثر رہی ۔ ہمارے نمائندے
خورشيد پڈرو نے بتايا کہ شاہراه پر پتھروں کو ہٹانے کے دن کے دس بجے قاضی گنڈ سے گاڑيوں کو ٹنل پار کرنے
کی اجازت دی گئی ۔ نمائندے نے بتايا کہ ٹريفک حکام کے شيڈول کے مطابق آج گاڑيوں کو سرينگر سے جموں جانے
کی اجازت دی گئی تھی ۔ ٹريفک پوليس کے مطابق کل اگر موسم سازگار رہا تو ُاس صورت ميں گاڑيوں کو جموں سے
سرينگر آنے کی اجازت ہوگی ۔
محکمہ موسميات کی پيش گوئی کے مطابق رياست ميناگلے چوبيس گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے
درميانہ درجے کی بارش يا برفباری ہونے کا امکان ہے۔
سرينگرميں آج دن کا زياده سے زياده درجہ حرارت11اعشاريہ 8ڈگری سيلشيس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ
حرارت 4اعشاريہ7ڈگری سيلشيس ريکارڈ کيا گيا۔
جمونميں آج دن کا زياده سے زياده درجہ حرارت28اعشاريہ 6ڈگری سيلشيس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت
16اعشاريہ  6ڈگری سيلشيس درج کيا گيا۔
ادھر لہہ ميں آج دن کا زياده سے زياده درجہ حرارت 11اعشاريہ 7ڈگری سيلشيس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ
حرارت صفر اعشاريہ 3ڈگری سيلشيس ريکارڈ کيا گيا۔

