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ﯾہ رﯾﮉﯾو کشمير سرﯾنگر ﮨﮯ اب آپ فاروق احمد سﮯ خبرﯾﮟ سنئﮯ
India, China
بھارت اور چين ،بيجنگ ميں آج اپنے پہلے سٹريٹجک مذاکرات کر رہے ہيں۔ اميد ہے کہ طرفين،
متنازعہ نکات سميت باہمی تشويش اور دلچسپی کے سبھی معامالت پر بات چيت کريں گے۔ وزارت
خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے کہا کہ دونوں ملک دوطرفہ عالقائی اور بين االقومی سطح کے
باہمی دلچسپی کے سبھی معامالت پر بات چيت کريں گے۔

Chief Minister
وائيلو سنگھ پوره اور مغل روڈ ٹنل پروجيکٹوں کيلئے تفصيلی پروجيکٹ رپورٹ يعنی ڈی پی آر تيار
کرنے کا عمل شروع کيا گيا ہے ۔جبکہ دميل کٹره  ،جموں اکھنور اور چنينی سد مہا ديو سڑک
پروجيکٹوں کيلئے ڈی پی آر زير تکمل ہيں اور پروجيکٹوں کی االئنمنٹ کو حمتی شکل دی گئی ہے
ٰ
اعلی محبوبہ مفتی کو کل ان کی صدارت ميں رياست ميں بڑے ترقياتی
۔ان باتوں کی جانکاری وزير
ٰ
اعلی سطح کی ميٹنگ ميں دی گئی
پروجيکٹوں کی پيش رفت کا جائزه لينے کيلئے بالئی گئی ايک
ٰ
اعلی نے تعميراتی کام انجام دينے والی ايجنسيوں پر زور ديا کہ وه کام کی رفتار بڑھائيں اور
۔وزير
مقرره وقت ميں بڑے پروجيکٹوں کی تکميل کو يقينی بنائيں۔

BukhariAltaf
ٰ
اعلی سطحی ميٹنگ ميں محکمہ تعليم کے
تعليم کے وزير سيد الطاف بخاری نے کل جموں ميں ايک
کام کاج کا جائيزه ليا۔ ميٹنگ ميں اساتذه سے متعلق معامالت پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے کے
عالوه سکولوں ميں معياری تعليم کی فراہمی اور تعليمی شعبۂ ميں اصالحات النے کے عمل پر بھی
غور وخوض کيا گيا۔وزير موصوف نے اساتذه سے متعلق معامالت کو ترجيح بنيادوں پر حل کرنے
کے لئے متعلقين کو ہدايت دی۔انہوں نے ايس ايس اے اور رمسا سکيموں کے تحت آنے والے اُساتذه
کی تنخواہوں کو وقت پر واگذار کرنے کی اہميت بھی اُجاگر کی اور محکمہ کو اس ضمن ميں ايک
رپورٹ مرتب کرنے کی ہدايت دی ۔ ميٹنگ ميں تعليم ،کی وزير مملکت پريا سيٹھی بھی موجود تھيں۔

Guest Control

رياستی سرکار نے کل جموں ميں سماجی  ،سرکاری اور نجی تقريبات ميں اشيائے ضروريہ کے غير
منصفانہ استعمال کو روکنے کيلئے گيسٹ کنٹرول آڈر جاری کيا ہے ۔ ايک پريس کانفرنس ميں
خوراک و سپالئيز اور عوامی تقسيم کاری کے وزير چودھر ی ذوالفقار علی نے اس کا اعالن کيا ۔
اس آڈر کے ذريعے اسطرح کی تقريبات کيلئے الؤڑ اسپيکروں ،پٹاخوں اور ايمپلفيرس سے استعمال
پر مکمل پابند عائد کی گئی ہے۔حکمنامے کے تحت شادی بياه کی مختلف تقريبات کيلئے مدعو کئے
جانے والے افراد کی حد مقرر کی گئی ہے جبکہ تقريبات ميں ضيافتوں کی تعداد بھی متعين کی گئی
ہے ۔ وزير نے کہا يہ حکم يکم اپريل2017سے نافذ العمل ہو گا۔

Lal Singh
جنگالت و ماحوليات کے وزير چودھری الل سنگھ نے کہا ہے کہ رياست ميں خوشحالی النے کے
لئے انسانی وسائل کی ترقی الزمی ہے۔بسوہلی حلقہ کے دوره کے دوران وزير موصوف نے کہاکہ
بنی اور بسوہلی ميں سياحت ميں وسيع گنجائش ہے۔ انہوں نے محکمہ جنگالت کو ان عالقوں ميں
سياحت کی فروغ کے لئے اقدامات اُٹھانے کی ہدايت دی۔ وزير نے اس مقصد کے لئے 50الکھ روپے
فراہم کرنے کا اعالن کيا۔ انہوں نے گورنمنٹ ہائی سکول منو کے لئے تعمير کی گئی اضافی عمارت
اورپانچ الکھ روپے کی الگت سے اُتھون اور منو ميں تعمير کی گئی گليوں کا بھی افتتاح کيا۔

Board Meeting
صحت و طبی تعليم کے وزير بالی بھگت  ،جو کہ ضلع ترقياتی بورڈ کشتواڑ کے چيئرمين بھی ہيں کی
صدارت ميں کل بورڈ کی جائيزه ميٹنگ منعقد ہوئی۔ ميٹنگ ميں موجود ضلع ترقياتی کمشنر نے
جانکاری ديتے ہوئے کہا کہ رواں مالی سال کيلئے ضلع کے لئے منظور شده135کروڑ12الکھ روپے
ميں سے ايک سو18کروڑ80الکھ روپے واگذار کئے گئے جس ميں سے اب تک96کروڑ61الکھ
روپے صرف کئے گئے۔ ميٹنگ ميں وزير نے ڈ ی ڈی سی اور پی ايچ ای محکموں کو فارسٹ
کليرنس کيلئے فوری طور معاوضہ ادا کرنے کی ہدايت دی۔ انہوں نے ضلع ترقيا تی کمشنر کو تمام
پروجيکٹوں کی از خود نگرانی کرنے کے احکامات دی۔

Andrabi
حج و اوقاف کے وزير مملکت سيد فاروق احمد اندرابی نے کل ڈورو حلقے ميں ديہی ترقی محکمے
کی جائيزه ميٹنگ ميں اين آر ايل ايم اور سوچھ بھارت مشن کی عمل آوری کا جائيزه ليا ۔ميٹنگ ميں
ضلع کے اے ڈی سی نے وزير موصوف کو ڈورو حلقے ميں عمالئی جا رہی مختلف سکيموں کے

بارے ميں جانکاری دی ۔وزير نے کہا کہ وادی ميں نامساعد حاالت کے چلتے کئی کام مکمل نہيں
کئے گئے اور فيلڈ افسروں کو يہ کام مکمل کرنے کے اقدامات کرنے چاہئيں۔

PriyaSethi
ثقافت اور سياحت کی وزير مملکت پريا سيٹھی نے کہا ہے کہ جموں وکشمير کثير رنگی ثقافت کی
رياست ہے اور حکومت تاريخی اہميت کے مخطوطات کو تحفظ فراہم کرنے کی خواہاں ہے۔ کل کال
کيندر جموں ميں مخطوطات کو تحفظ فراہم کرنے سے متعلق پانچ روزه نمائش اور ورکشاپ کا افتتاح
کرنے کے بعد وزير موصوفہ نے کہا کہ ہماری رياست ميں ثقافت کی گونا گونيت پائی جاتی ہے ،جو
آثار قديمہ نے شسوت آرٹ گيلری اور
تاريخی اہميت کے حامل ہے۔اس ورکشاپ کا اہتمام محکمہ ِ
انٹيک کے اشتراک سے کيا ہے۔

Highway
سرينگر جموں قومی شاہراه پرسينکڑوں مسافر اور مال بردار گاڑياں آج جموں سے وادی کی طرف آ
رہی ہے۔ ٹريفک ذرائع کے مطابق کسی بھی گاڑی کو مخالف سمت ميں چلنے کی اجازت نہيں ہے۔ٍ

Satpal
رياستی قانون ساز اسمبلی کی پبلک انڈر ٹيکنگ کميٹی کا اجالس کل رکن اسمبلی ست پال شرما کی
صدارت ميں منعقد ہوا۔ اجالس ميں اراضی کے حسول کے عمل ،رياست ميں صنعتی پاليسی پر عمل
درآمد ،آئی ٹی پارک ،فوڈ پروسيسنگ يونٹ اور لينڈ بنک کے قيام کے لئے جاری عمل کا تفصيالً
جائيزه ليا گيا۔

