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Cease Fire
پاکستان غی طرفوں تازه جنگ بندی معاہده گی خالف ورزی گذشتہ رات شماﻟی کشمير گا ضلع
کپواڑه ٹنگ دھر سيکٹر مانہہ کی گئی ہے حفاظتی ذريعاں غے مطاب پاکستانی فوج گی طرفوں ٹنگڈ
ھر سيکٹر گا ٹاڈ اور چانڈی عالقاں مانہہ کل شامل آٹھ بجے بال اشتعال گوﻟی بھاری شروع کردتی
گئی ۔ اور بھارتی فوج نے وی موثئر طريقہ نال اس گوﻟی باری گو پر تودتو ۔ اس گوﻟی باری مانہہ
کسے وی جای نقصان گی کوﺋی خبر نہيں ہے ۔
><><><><><><><
MIRDP
ريلف تے تعمير نو گا رياستی وزير جاويد مصطفےٰ مير نے ايک جاﺋزه ميٹنگ غے دوران مرکزی
تعون آالں منصوبہ جس غے تحت پاکستانی مقبوضہ کشمير گا اتوں اکھﮍا يا ﻟوکاں نانہہ يک مشت
رقم دين گو فيصلو کيو گيو ہے ۔ تفصيل جاﺋزو ﻟيو ۔ ميٹنگ گے دوران وزير موصوف نے ہدايت
جاری کی کہ ان ﻟوکاں گا تمام تر معامالں گی مکمل تفصيل پيش کی جاﺋے کہ کس قدر معاملہ ﻟے
کيا گيا ہيں ۔ اور معامالت مانہہ کے اڈچن پيش آرہی ہيں ۔ اُن نے کہيو کہ ياه رقم براﺋے راست فاﺋده
طريقہ غے تحت منتقل کی جاﺋے گی يعنی ڈی بی ٹی طريقو اپنايو جاﺋے گو۔ تاں جے کسے وی قسم
غی بے ضابطگی باندے نہ آويں ۔
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Haq Khan
رياستی وزير قانون جناب عبداﻟحق خن نے چھتس گﮍھ گا وزيراعلیٰ ڈاکٹر رمن سنگھ نال گذشتہ
روز راﺋے پور مانہہ مالقات کی ۔ دوراں ﻟيڈراں نے کئی معامالں ور سوچ وچار کيو وزيرموصوف
وزيراعلی نانہہ جموں کشمير غا حاالت بارے وی دسيو پاﻟيو ۔ جناب خان نے
نے چھتس گﮍھ گا
ٰ
چھتس گﮍھ رياست مانہہ جموں کشمير گا زير تعليم طاﻟب علماں بارے وی گل کی اور اُن نانہہ اُت
مہيا کرواﺋی جارہی سہوالتاں گو وی جاﺋزو ﻟيو ۔ جناب حق نے کہيو کہ رياست جموں کشمير گا
طاﻟب علم ايک منفی سوچ گا بشکار ہو رہيا ہيں وزير اعلیٰ ڈاکٹر رمن سنگھ نے جناب حق خان
نانہہ يقين دوايو کہ رياست جموں کشمير گا طاﻟب علم اُن غی رياست مانہہ اُں گا مہمان ہيں اور اُن
نانہہ کسے وی قسم گی زيادتی برداشت نہيں کی جاﺋے گی ۔
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Zulfiqar Tribal
درجہ فہرست قبيالں بارے رياستی وزير چوہدری ذوﻟفقار علی نے کہيو ہے کہ درجہ فہرست ذاتاں
گا ﻟوکاں مانہہ شرح تعليم بﮍو کہٹ ہے اور ان قبيالں گا ﻟوکاں گی تعليم بارے زياده توں زياده دھيان
دين گی ﻟوڑ ہے ۔ اُن نے کہيو کہ تعليم گا زيور نال آراستہ ہو گے ہی قبيالں دوجا ﻟوکاں نال موﺋده
نال موﺋدو جوڑ غے چل سکيں ۔ ياه گل وزير موصوف نے نويں دہلی مانہہ ايک تقريب گے دوران
کہی جس گو افتتاح ايس سی ايسٹی اوبی سی ممبران اسمبلی اور ممبران پارﻟيمان گی طرفوں
کروايو گيو تھو ۔ اس ميٹنگ مانہہ بيرونی معامالں گا وزير مملکت جنرل ريٹاﺋرڈ وی کے سنگھ اور
وزير مملکت ڈاکٹر جتيندر سنگھ وی شرکت کی
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Court Videoconfrance
گذشتہ روز جموں غی عدﻟيہ گی تاريخ مانہہ پہلی مرتبہ مقدماں گی سنواﺋی ويڈيو کانفرسنگ غے
ذريعے کرواﺋی گئی ۔ مقدماں گی سنواﺋی غے ذريے جموں کشمير ہاﺋی کورٹ ونگ جومں مانہہ
رياستی چيف جسٹس بدر در نير احمد نے کی ۔ سرينگر ہاﺋی کورٹ ونگ گا  11مقدمہ نانہہ سن گے
چيف جسٹس نے فيصلہ سنايا ۔ سرينگر توں وکيالں نے اس سنواﺋی مانہہ حصو ﻟيو ۔ اور اپنی بحث
عداﻟت گے باندے رکھی ۔ اس طريقہ کار نال مقدماں گی سماعت مانہہ تيزی آوے گی ۔ اور مقدمہ
عداﻟتاں مانہہ طواﻟت نہيں پکﮍ يں گا۔
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Legal Awareness
جموں کشمير سٹيٹ کميشن فار وومن نے عورتاں گا قومی کميشن گا ماتعاون نال گذشتہ روز رام
بن مانہہ ايک بيداری کيمپ گو انعقاد کيو ۔ رياستی کميشن گی چير پرسمن محترمہ يغما احمد مہجو
ر اس موقعہ ور مہمان خصوصی تھيں اور اُن نے ہی اس کيمپ گو افتتاح کيو ۔ اس کيمپ مانہہ
ضلع افسراں عورتاں اور سکوﻟی بچاں نے وی حصو ﻟيو ۔ اس موقعہ ور بوﻟتاں واں محترمہ
مہجور نے تفصيالَ◌َ عورتاں گا آﺋينی اور ديگر قانونی حقوق گی جانکاری دتی اور عورتاں نانہہ
ايک دﻟيرانہ زندگی جين گی صالح دتی اور باندے آگے اُن واسطے بناياگيا قوانين نانہہ جاﺋز طور
ور استعمال کرن واسطے کہيو ۔
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Neet
وزارت صحت نے گذشتہ رو ز ياه گل واضح کر دتی ہے کہ وے اُميدوار جہﮍا کہ بيرون ملک توں
طبی تعليم حاصل کرن گا خواہشمند ايں اُن ننہہ نيٹ ضروری طور عبورکرنو پہ گو ۔ وے طاﻟب علم
جہﮍا کہ قبل ازيں ايم ۔ سی ۔ آﺋی ۔ توں سرٹيفکيٹ حاصل کر چکاں ہيں وے نيٹ گا زمره امتحان
پاس کرنو ضروری نہيں وے گو ۔ اس فيصلہ گو نفاز مئی 2018توں تصور کيو جاﺋے گو۔

