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C.M
ٰ
اعلی محبوبہ مفتی نے باغبانی شعبے کو رياستی معيشت کی ريڈھ کی ہڈی قرار ديتے ہوئے
وزير
¿_اعتماد ظاہر کيا ہے کہ اس شعبے ميں رياست کی سماجی و اقتصادی صورتحال ميں نماياں بدالو
ٰ
اعلی کل
سرينگر ميں زياده پيداوار دينے والے سيب کے SKICCالنے کی گنجائش موجودہے ۔ وزير
پودوں کو متعارف کرنے کی سکيم کا باقاعده افتتاح کرنے کے بعد ميوه اُگانے والوں اور ترقی پسند
کسانوں کے اجتماع سے خطاب کررہی تھيں ۔ انہوں نے کہا کہ سرکار اس اہم شعبے کو ترغيبات
فراہم کرنے اور ميوه اُگانے والوں کی تشويش کو دور کرنے کيلئے متعدد قدم اُٹھا رہی ہے۔
ٰ
وزيراعلی نے کہا کہ سکيم کے تحت نئے عمده کوالٹی کے پودے لگانے کيلئے سرکار باغ مالکان کو
50فيصد سبسڈی فراہم کريگی جبکہ جبلی پوره اننت ناگ اور اگلر پلوامہ ميں ميگا منڈياں
سٹور قائم کئے جائيں گے ۔ انہوں نے اعالن کيا کہ رياست ميں جراثيم ُکش ادويات ميں مالوٹ CAاور
کرنے يا نقلی ادويات فروخت کرنے ميں ملوث پائے جانے والوں کے خالف حکومت پبلک سيفٹی
ايکٹ لگائے گی۔

Snowcap
جنگالت ،پشو و بھيڑ پالن  ،امداد باہمی اور ماہی پروری کے وزير مملکت مير ظہور احمد نے کل
ستواری ميں جموں ملک پالنٹ کا دوره کر کے وہاں کام کاج کا جائيزه ليا۔ انہوں نے ليبارٹری کا
معائنہ کر کے متعلقہ حکام کو دودھ و دودھ سے بنی مصنوعات کے معيار کی جانچ بہتر طور کرنے
کے لئے کہا تا کہ صارفين کو معياری دودھ اور دودھ سے بنی مصنوعات دستياب رکھی جاسکيں۔اس
موقعے پر بتايا گيا کہ سال 17-2016کے دوران پالنٹ نے قريبا ً 30الکھ روپے کا منافع حاصل کيا
ہے۔جے کے ايم پی سی ايل کی انتظاميہ اور افسران کے ساتھ تبادلہ خيال کرتے ہوئے وزير نے وليج
ليول کواپريٹوز اور جے کے ايم پی سی ايل کے مابين قريبی تعلق قائم کرنے پر زور ديا تا کہ زياده
سے زياده کواپريٹوز ادارے کو اپنا دودھ فروخت کرنے کی جانب راغب ہوسکيں۔

Div.Com
صوبائی کمشنر کشمير بصير احمد خان نے کل سرينگر ميں الؤڈا آفيسران کی ايک ميٹنگ کی صدارت
کے دوران الؤڈا کے تحت جاری ترقياتی کاموں کی پيش رفت کا جائزه ليا۔ميٹنگ کے دوران جھيل ڈل

اور نگين کے تحفظ،رکھ رکھاؤاوربازی آبادکاری منصوبے کی عمل آوری پر تفصيلی تبادلہ خيال کيا
گيا۔ صوبائی کمشنر نے آفيسران پر ترقياتی کاموں کی مقرره وقت ميں تکميل کو يقينی بنانے پر
زورديتے ہوئے آفيسران کو ترقياتی کاموں مينسرعت النے کی ہدايت دی۔انہوننے الؤڈا کو ضرورت
پڑنے پر ہر ممکن تعاؤن فراہم کرنے کی يقين دہانی دی۔ميٹنگ ميں وی سی الؤڈا ،کلکٹر الؤڈا
اورالؤڈا کے ديگر آفيسران بھی موجود تھے۔

UP-Election
اتر پرديش ميں اسمبلی انتخابات کے تيسرے مرحلے کے تحت آج 12اضالع کی 69نشستوں کيلئے
ووٹ ڈالے جا رہے ہيں ۔ ووٹنگ صبح سات بجے شروع ہوئی اور يہ شام سات بجے تک جاری رہے
گی۔ تقريباَ◌َ 2کروڑ 41الکھ ووٹران 8سو 26اُميدواروں کی سياسی قسمت کا فيصلہ کريں گے جن
کيلئے 16ہزار6سو81پولنگ مراکز اور 25ہزار 6سو سات پولنگ سٹيشن قائم کئے گئے ہيں۔ بال
خلل ووٹنگ يقينی بنانے کيلئے سالمتی کے معقول انتظامات کئے گئے ہيں۔

Kathua
رياستی کلچرل اکاڈمی کا کٹھوعہ دفتر کل تقريبا ً  22سال کے عرصے کے بعد دوبار کھال۔ تفصيالت
ديتے ہوئے اکاڈمی کے سيکرٹری ڈاکٹرعزيز حاجنی نے کہا کہ مقامی انتظامی کی مدد سے اکاڈمی
اس دفتر کو سيکورٹی بندوبست سے خالی کرانے ميں کامياب ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اکاڈمی اس دفتر
ميں وقتا ً فوقتا ً مختلف سرگرميوں کا اہتما م کرے گی۔

Bandipora Meeting
ضلع بانڈی پوره ميں رواں مالی سال کے لئے واگذار1ارب37کروڑ61الکھ روپے ميں سے جنوری
کے آخر تک 28کروڑ9الکھ روپے مختلف شعبوں کے تحت خرچ کئے گئے جن ميں شعبہ
صحت،تعليم،آر اينڈ بی،پی ايچ ای ،پاور،ديہی ترقی،آبپاشی اورديگر شعبہ جات شامل ہيں۔اس بات کی
جانکاری کل بانڈی پوره ميں ضلع ترقياتی کمشنر کی صدارت ميں آفيسروں کی ايک ميٹنگ ميں کيا
گيا جس مينساالنہ منصوبے کے تحت حصوليابيوں کا جائےزه ليا گيا۔

National Highway

سرينگر جموں قومی شاہراه گاڑيوں کی آمدورفت کيلئے فی الحال بند ہے۔ اگرچہ گاڑيوں کو آج
سرينگر سے جموں جانے کی اجازت دی گئی تھی تاہم ايس ايس پی نيشنل ہائے وے سنجے بھگت
نے ہمارے نمائندے خورشيد پڑرو کو بتايا کہ رام بن ضلع ميں بارشوں کی وجہ سے قومی شاہراه پر
پتھر گرآئے ہيں جن کو ہٹانے کيلئے کام جاری ہے۔انہوں نے کہا شاہراه پر سے پتھروں کو ہٹانے
کے بعد اور موسم سازگار رہنے کی صورت ميں گاڑيوں کو قاضی گنڈ سے جموں جانے کی اجازت
دی جائے گی۔

Rain fall
وادی کے مختلف عالقوں ميں کل شام سے وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے۔ سرينگر ميں صبح
ساڑھے آٹھ بجے تک 12اعشاريہ 7ملی ميٹر بارش ريکارڈ کی گئی ہے۔

Temperatue
سرينگر ميں رات کا کم سے کم درجہ حرارات 4اعشاريہ 7ڈگری سلشيس جبکہ جموں ميں رات کا کم
سے کم درجہ حرارت 16اعشاريہ6ڈگری سلشيس ريکارڈ کيا گيا۔

