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سرخياں
Headlines
٭........پانتھ چوک اتھواجن ميں حفاظتی عملے اور ملی ٹينٹوں کے درميان جھڑپ ختم2//ملی ٹينٹ
ازجان۔

٭........گلمرگ ميں کيبل کارحادثے ميں ايک ہی کنبے کے 4افراد سميت 7لوگوں کی موت//وزيراعل ٰی
نے کيا افسوس کا اظہار۔

استعمال کرنے پر من  E-Market Place٭........اشياءاور خدمات سرکار کو فروخت کرنے کے لئے
کی بات پروگرام ميں وزيراعظم کا زور۔

٭........عيدالفطر کی تياری کے سلسلے ميں آج دن بھر رہی بازاروں ميں خاصی چہل پہل۔
اور
٭........پاکستان کے بہاولپور مينايک تيل ٹينکر کو پيش آئے حادثے ميں  141افراد جاں بحق۔
سرينگر کے مضافات پانتھہ چوک اتھواجن ميں حفاظتی عملے اور ملی ٹنٹوں کے درميان جھڑپ دو
جنگجووں کے مارے جانے کے ساتھ ختم ہوگئی ہے۔ اس تصادم ميں دو فوجی جوان بھی زخمی ہو
گئے ۔جيسا کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ گذشتہ شام ملی ٹنٹوں نے پانتھہ چوک ميں سرينگر
جموں قومی شاہراه پر ايک سی آر پی ايف گاڑی کو نشانہ بنايا تھا جس ميں سی آر پی ايف کا ايک سب
انسپکٹر جان بحق اور ايک اور اہلکار زخمی ہو گيا تھا۔حملے کے بعد ملی ٹنٹوں نے اتھواجن ميں دلی
پبلک اسکول کی عمارت ميں پناه لی اور رات کے دوران ہی حفاظتی عملے اور ملی ٹنٹوں کے درميان
جھڑپ شروع ہوئی تھی۔دريں اثناءحملے کی ذمہ داری لشکر طيبہ نے قبول کی ہے۔
اسی دوران ملی ٹنٹ حملے ميں کل جان بحق ہوئے سب انسپکٹر کو آج سرينگر ميں خراج عقيدت ادا
کيا گيا۔ ان کے جسد خاکی پر گل دائرے رکھے گئے جس کے بعد اسے اپنے آبائی عالقے گورکھپور
بھيج ديا گيا۔

سياحتی مقام گلمرگ ميں آج بعد دوپہر کيبل کار کو پيش آئے ايک دلدوز حادثے ميں 7افراد جاں بحق
ہوگئے۔تفصيالت کے مطابق يہ واردات اس وقت پيش آئی جب ايک پيڑکيبل کار کے ايک کيبن پر گرآيا
جس کے نتيجے ميں موقعے پر ہی 5لوگ ازجان اور کئی ديگر زخمی ہوگئے۔ پوليس ذرائع نے ہمارے
بارہمولہ نمائندے کو بتايا کہ بعدميں زخميوں ميں سے 2مزيد افراد زخمونکی تاب نہ ال کر چل بسے۔
معلوم ہوا ہے کہ جاں بحق لوگونميں سے دلی کے ايک ہی کنبے کے چار لوگ شامل ہيں  ،جن ميں
ماں ،باپ اور ان کی دو جواں سال بيٹياں شامل ہيں۔

وزير اعظم نريندر مودی نے لوگوں پر زور ديا ہے کہ وه سرکار کو اپنی اشياءاور خدمات فروخت
کا استعمال کرﯾﮟ۔ E-GEM Portalاور  e-marketplaceکرنے کيلئے سرکار کی
آکاشوانی پر آج ملک اور بيرون ملک کﮯ ﮨم وطنوں سﮯ من کی بات
چھوﭨی سرکار اور  E-GEM Portalپروگرام کﮯ ذرﯾعﮯ وزﯾر اعظم نﮯ کﮩا کہ
بﮍی حکمرانی کی اﯾک شاندار مثال ﮨﮯ۔ انﮩوں نﮯ کﮩا کہ اس کا مقصد کم
سﮯ کم قيمت اور زﯾاده سﮯ زﯾاده سﮩوليت آسانی اور شفافيت ﮨﮯ۔

حال ہی ميں منائے گئے يوگا کے بين االقوامی دن کے بارے ميں وزير اعظم نے کہا کہ يوگا اب پوری
دنيا ميں پہنچ گيا ہے اور يہ دنيا کو جوڑنے کا وسيلہ بن گيا ہے۔خالئی سائنس ميں تاريخی کاميابيوں
ارض پر بلکہ خالءميں بھی ¿_کا ذکر کرتے ہوئے نريندر مودی نے کہا کہ بھارتی پرچم نہ صرف کره
سيريز کے ساتھ 30چھوٹے  Cartosat-2اونچائی پر لہرا رہا ہے اور دو دن پہلے ہی اسرو نے
سيٹالئٹ خالءميں پہنچائے ۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بدولت زراعت کے شعبے اور قدرتی آفات سے
نمٹنے ميں کافی مدد ملے گی۔
وزير اعظم نے بھگوان جگن ناتھ کی رتھ ياترا اور عيد الفطر کے موقعے پر عوام کو مبارکباد ديتے
ہوئے کہا کہ بھارت کی طاقت اس کی گونا گونيت ميں ہے۔

گورنر اﯾن اﯾن ووﮨراه نﮯ عيد الفطر کﮯ موقعﮯ پر عوام کو مبرکباد ی کﮯ
اپنﮯ پيغام ميﮟ انﮩوں نﮯ اس اميد کا اظﮩار کيا کہ ﯾہ دن رﯾاست ميﮟ قيام
ی محبوبہ مفتی نﮯ بھی عيد الفطر
امن کی اﯾک نوﯾد لﮯ کر آئﮯ گا۔وزﯾر اعل ٰ
کﮯ موقعﮯ پر رﯾاستی عوام کو مبارکباد دی ﮨﮯ ۔ اپنﮯ پيغام مينانﮩوں نﮯ
اس اميد کا اظﮩار کيا کہ اﯾک مﮩينﮯ کی روزه داری کﮯ بعد اﷲ کی طرف

سﮯ مسرت اور شادمانی کا ﯾہ دن رﯾاست ميﮟ دائمی امن اور رﯾاستی
لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنﮯ۔انﮩوں نﮯ لوگوں سﮯ اپيل
ں اور کمزور لوگوں کو ¿_کی کہ وه عيد کﮯ موقعﮯ پر ﯾتيموں،بيواو
فراموش نہ کرﯾﮟ۔رﯾاست کﮯ وزارتی کونسل ميﮟ شامل تقرﯾباً سبھی
وزراءکﮯ عالوه وزرائﮯ مملکت اور ارکان قانون سازﯾہ نﮯ بھی لوگوں کو عيد
کی مبارکباد دی ﮨﮯ ۔
جن ديگر لوگوں نے عوام کو عيد کی مبارکباد پيش کی ہے ان ميں نائب وزير اعل ٰی ڈاکٹر نرمل سنگھ،
وزيراعل ٰی کے صالحکار پروفيسر اميتاب متو  ،نيشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبدا ،Pکارگذار
صدر عمر عبدا ،Pپرديش کانگرس صدر غالم احمد مير،سی پی آئی ايم کے محمديوسف تاريگامی ،پی
ڈی ايف کے حکيم محمد ياسين ،آئی جی پی کشمير منير احمد خان،مسلم وقف بورڈکے وائس چيرمين
پيرمحمدحسين  ،جمعيت ہمدانيہ کے سربراه موالنا مولوی رياض احمد ہمدانی اورگجر ليڈر شمشير حقلہ
پونچھی شامل ہيں۔

پاکستان ميﮟ بﮩاولپور کﮯ احمد پور شرقيہ عالقﮯ ميﮟ آج صبح اﯾک تيل
ﭨينکر کو پيش آئﮯ حادثﮯ ميﮟ 141افراد کﮯ مارے جانﮯ کی خبر ﮨﮯ۔ حادثﮯ
جھلس گئﮯ جنﮩيﮟ نازک حالت ميﮟ
ميﮟ مزﯾد 40لوگ ُبری طرح سﮯ ُ
اسپتال لﮯ جاﯾا گيا ﮨﮯ۔امدادی اﮨلکاروں کﮯ مطابق مرنﮯ والوں کی تعداد
ميﮟ اضافہ ﮨو سکتا ﮨﮯ۔تفصيالت کﮯ مطابق اﯾک تيل ﭨينکر کﮯ لﮍھک جانﮯ
کﮯ بعد اس ميﮟ تيل کا رساو شروع ﮨوا اور عالقﮯ کﮯ لوگ وﮨاں اﯾندھن
اکﭩھا کرنﮯ کيلئﮯ جمع ﮨو گئﮯ تھﮯ۔ امدادی کارکنوں نﮯ بتاﯾا کہ قومی
شاﮨراه کﮯ نزدﯾک ُپل پکا کﮯ مقام پر درجنوں موﭨر گاڑﯾاں آگ کی لپيﭧ ميﮟ
آگئيﮟ۔ذرائع کﮯ مطابق مرنﮯ والوں کی شناخت ان کا ڈی اﯾن اے نمونہ
حاصل کئﮯ بنا نﮩيﮟ کی جا سکتی۔

پاکستانی فوج نﮯ فائر بندی معاﮨدے کی پھر خالف ورزی کرتﮯ ﮨوئﮯ آج
صبح راجوری ضلعﮯ کﮯ نوشﮩره سيکﭩر ميﮟ کنﭩرول الئن کﮯ نزدﯾک موﭨار
سﮯ گولﮯ داغﮯ اور فائرنگ کی ۔ پاکستانی فوجيوں نﮯ بھارت کی اگلی
دفاعی چوکيوں اور شﮩری عالقوں کو نشانہ بناﯾا جس کا بھارتی جوانوں
نﮯ بھی معقول جواب دﯾا۔
محکمہ دفاع کے ذرائع کے مطابق پاکستانی فوج نے صبح ساڈھے 6بجے کے آس پاس نوشہره
سيکٹر ميں بال جواز گولی باری شروع کر دی جس ميں انہوں نے چھوٹے ،درميانہ اور خودکار
ہتھياروں کا استعمال کيا۔ حاالنکہ اس واقعے ميں بھارت کو کسی طرح کا نقصان پہنچنے کی کوئی
اطالع نہيں ہے۔

رياستی وزير چودھری ذولفقار علی نے آج شوپيان جاکر حال ہی ميں مارے گئے کانسٹيبل سبزار احمد
چک کے گھر والوں کی ڈھارس بندھائی۔ ان کے ہمراه ايم ايل اے شوپيان محمد يوسف بٹ بھی تھے
واضح رہے کہ سبزار احمد حال ہی ميں اچھہ بل ميں ايک ملی ٹنٹ حملے ميں ديگر پانچ اہلکاروں کے
ساتھ جان بحق ہو گئے تھے۔وزير نے متاثره کنبے کو سرکار کی طرف سے ہر ممکنہ مدد کا يقين
دالتے ہوئے وزير اعل ٰی کے سپيشل فنڈ سے ايک الکھ روپے کا چيک موقعے پر ہی پيش کيا۔ انہوں نے
متعلقين کو ہدايت دی کہ وه جان بحق اہلکار کے کسی قريبی وارث کونوکری دينے کيلئے ضوابط کو
جلد سے جلد پورا کريں۔ اس موقعے پر وزير نے کہا کہ رياست ميں پوليس کو جنگی صورتحال کا
سامنا ہے اور سرکار اس جنگ کو جيتنے ميں پوليس کی ہر ممکن مدد کرے گی۔

سندھو سنسکرتی کيندر لہہ ميں لگو اُدھيوگھ بھارتی کا ايک سمينار منعقد ہوا جس ميں خزانے کے
مہمان خصوصی تھے۔اس کے عالوه لداخ امور کے رياستی
مرکزی وزير مملکت ارجن رام ميگوال
ِ
وزير ژھرنگ دورجے ،ہِل ڈيولپمنٹ کونسل لہہ کے چيف ايگزيکيوٹيو کونسلر ڈاکٹر سونم داوا
اورانتظاميہ کے ديگر عہديدار وں کے عالوه لگو اُدھيوگ بھارتی سے وابستہ تقريبا ً دس رياستوں کے
نمائندے بھی موجود تھے۔مرکزی وزير مملکت نے اس موقعے پر موجود صنعتی ممبرونسے کہا کہ وه
سرحدی گاؤں دمجوک اور اس کے گردونواح ميں 2مزيد ديہات کو گود لے کر ان عالقوں ميں رہنے
والے لوگوں اور خانہ بدوشوں کا معيار زندگی بہتر کرنے کے لئے پشمينہ سيکٹرميں انہيں مدد فراہم
کريں۔

ايم ايل اے کولگام محمديوسف تاريگامی نے سرکار کی يہ کہتے ہوئے نقطہ چينی کی ہے کہ اس نے
سماج کے کمزور طبقوں سے وابستہ لوگونکی راحت رسانی کے لئے مختلف سوشل سيکورٹی
اسکيموں کے تحت غير سنجيده رويہ روا رکھا ہے۔ ايک پريس بيان ميں انہوننے کہاہے کہ عمر رسيده
اشخاص  ،بيوائيں  ،جسمانی طور سے ناخيز اور تعميراتی کاموں سے جڑے مزور انتہائی ضرورتمند
ہيں تاہم ايسے ہزاروں مستحقين ،مہينوں سے سرکار ی معاونت سے محروم ہيں۔

اسمبلی کے اسپيکر کويندر گپتا نے آج ايم ايل اے ہوسٹل جموں کا دوره کرکے وہاں ره رہے ارکان کے
 ،باورچی خانے ،رہائشی کوارٹروناور  Messلئے دستياب سہوليات کا جائزه ليا ۔ انہوننے ہوسٹل کے
ڈسپنسری کا معائنہ کيا۔ ان کے ہمراه اسمبلی کے سيکريٹری ايم آر سنگھ بھی تھے۔

ماه رمضان کے متبرک مہينے کے بعد اب عيدالفطر کی آمدآمد ہے اور اب سے کچھ ہی دير بعد رويت
ہالل کميٹی کی طرف سے عيد کی چاند کے بارے ميں اعالن متوقع ہے۔
اس دوران آج دن بھر لوگ عيدالفطر کی تياريوں مينمصروف رہے اور وادی کے تمام بڑے قصبوں
خاص طور سے شہر سرينگر کے بازارونميں خاصی گہما گہمی رہی۔ جہاں لوگ دن بھر گوشت  ،مرغ

فروشوں اور بيکری کی دکانوں کے سامنے لمبی لمبی قطارونميں نظر آئے وہيں والدين بچوں کے لئے
ملبوسات اور کھلونوں کے دکانوں پر بھی خريداری کرتے ہوئے ديکھے گئے۔مختلف بينکوں کے
کﮯ باﮨر بھی زبردست بھيﮍ دکھائی دی۔سرﯾنگر اور دﯾگر کئی مقامات ATMs
پر کچھ دﯾر کﮯ لئﮯ ﭨرﯾفک جام کﮯ مناظر بھی دﯾکھﮯ گئﮯ۔حاالنکہ کئی
عالقوں مينناسازگار صورتحال کی وجہ سﮯ بازارونميﮟ زﯾاده چﮩل پﮩل
نﮩيﮟ تھی ۔ اتھواجن پانتھ چوک ميﮟ آج سيکورﭨی فورسز اور ملی ﭨينﭩوں
کﮯ مابين جھﮍپ کی وجہ سﮯ بازار بند رﮨﮯ جبکہ کاکہ پوره عالقﮯ ميﮟ
بھی آج بازار نﮩيﮟ کھلﮯ۔

وزيراعل ٰی محبوبہ مفتی نے گلمرگ ميں پيش آئے حادثے پر دکھ اور افسوس کااظہا رکيا ہے۔ انہوننے
محکمہ سياحت اور پوليس وديگر متعلقہ ايجنسيوں کو ہدايت دی ہے کہ وه جاں بحق افراد کے لواحقين
کوان کی ميتيں ان کے گھروں تک پہنچانے ميں ہرممکن مدد کريں۔

عيدگاه سرينگرميں نماز عيد صبح 10بجے جبکہ آثار شريف درگاه حضرت بل ميں عيد کی نماز صبح
ساڑھے 10بجے اد ا کی جائے گی۔ زيارت حضرت مير سيد يعقوب صاحب سونہ وار اور زيارت حضرت
علی عالی بلخی صاحب پکھرپوره ميں نماز عيد صبح 10بجے ادا کی جائےگی۔ زيارت حضرت پير
دستگير صاحب ميں صبح ساڑھے 10بجے اور خانقاه معلی حضرت امير کبير مير سيد علی ہمدانی
صاحب ميں دن ميں 11بجے عيد کی نماز ادا کی جائے گی۔ اہم شريف بانڈی پوره ،آثارشريف مکہ ہامہ
بيروه  ،مرکزی جامعہ مسجد سوئيہ بگ بڈگام ،آثار شريف کابہ مرگ  ،آثار شريف شہری کالشپوره
،عيد گاه جديد پلوامہ ،مرکزی عيد گاه کولگام ميں نماز عيد صبح 9بجے ادا کی جائے گی۔جامع مسجد
خور پٹن ميں صبح 8بجے جبکہ عيد گاه پٹن ميں صبح 9بجکر 15منٹ پر  ،مرکزی عيد گاه ددرہامہ
گاندربل ميں صبح ساڑھے 9بجے  ،مرکزی جامع مسجد کپواره ميں صبح 8بج کر 45منٹ پر نماز ادا
کی جائے گی۔
مرکزی امام باڑه بڈگام ميں صبح 11بجے  ،تاريخی امام باڑه حسن آباد سرينگرميں صبح ساڑھے
10بجے جبکہ جڈی بل سرينگرميں عيد کی نماز صبح ساڑھے 9بجے ادا کی جائے گی۔

محکمہ موسميات کی پيش گوئی کے مطابق رياست ميناگلے چوبيس گھنٹوں کے دوران کہيں کہيں پر
گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔
سرينگرميں آج دن کا زياده سے زياده درجہ حرارت اعشاريہ31عشاريہ 4ڈگری سيلشيس جبکہ کل
رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19اعشاريہ6ڈگری سيلشيس ريکارڈ کيا گيا۔
جمونميں آج دن کا زياده سے زياده درجہ حرارت28ڈگری سيلشيس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ
حرارت 26اعشاريہ 9ڈگری سيلشيس درج کيا گيا۔

ادھر لہہ ميں آج دن کا زياده سے زياده درجہ حرارت 29اعشاريہ 6ڈگری سيلشيس جبکہ کل رات کا کم
سے کم درجہ حرارت منف10اعشاريہ 9ڈگری سيلشيس ريکارڈ کيا گيا۔
ادھر کرگل ميں آج دن کا زياد ه سے زياده درجہ حرارت 29اعشاريہ 4ڈگری سيلشيس جبکہ کل رات کا
کم سے کم درجہ حرارت8ڈگری سيلشيس ريکارڈ کيا گيا۔

