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Head lines
٭ ....مرکز نے پردھان منتری آواس يوجنا کے تحت جموں و کشمير کے شہری عالقوں ميں مزيد 4ہزار 9سو مکان
تعمير کرنے کو دی منظوری۔
٭ ....رياست ميں توانائی کے شعبے ميں بہتری کےلئے شمسی توانائی کے وسائل کو بڑے پيمانے پر بروئے کار النے
کی وزير اعلٰی کی ہدايت۔
٭ ....سرينگر جموں قومی شاہراه آج رہی چٹانيں کھسکنے کی وجہ سے بند۔ ٹريفک کی بحالی کےلئے کوششيں جاری۔
٭ ....بھارت نے ُاسکے خالف دہشت گردی پھيالنے ميں ملوث حافظ سعيد کےخالف موثر اور مکمل کارروائی پر ديا
زور۔
Housing Ministeri
مرکزی سرکار نے آج پردھان منتری آواس يوجنا کے تحت شہری عالقوں کے غريب لوگوں کےلئے مزيد 90ہزار سے
94رہائشی يونٹ فراہم کئے جانے کی منظوری دی ہے۔ مکانات اور شہری ترقی کی مرکزی وزارت نے آج مختلف
رياستوں کےلئے اس اسکيم کے تحت مکان تعمير کرنے کی منظوری ديتے ہوئے جمونو کشمير رياست کےلئے اس
طرح کے 4ہزار 9سو مکان تعمير کرنے کی منظوری دی ہے۔ يہ رہائشی يونٹ رياست کے کل 24شہروں اور قصبوں
ميں قائم کئے جائيں گے۔
CM
وزير اعلٰی محبوبہ مفتی نے سائنس و ٹيکنالوجی محکمے سے کہا ہے کہ وه رياست کی توانائی کی ضروريات کو
تقويت بخشنے کےلئے شمسی توانائی کے وسائل کو بڑے پيمانے پر بروئے کار الئيں۔ جموں ميں آج جموں اينڈکشمير
انرجی ڈيولپمنٹ ايجنسی اور سائنس اينڈ ٹيکنالوجی و انوويشن کونسل کی ميٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے وزير اعلٰی
نے کہا کہ رياست جموں کشمير ميں شمسی اور ہوائی توانائی کو فروغ دينے کے کافی وسائل موجود ہيں اور ايسا
کرنے سے رياست ميں توانائی کی قلت پر کافی حد تک قابو پايا جاسکتا ہے۔ محبوبہ مفتی نے متعلقہ محکمے سے کہا
ہے کہ وه اس حوالے سے پروجيکٹ تيار کرکے اس بات کو يقينی بنائيں کہ يہ پروجيکٹ زمينی سطح پر عمالئے
جائيں۔ سماجی بہبود اور سائنس و ٹيکنالوجی کے وزير سجاد غنی لون بھی اس ميٹنگ ميں موجود تھے۔ سائنس و
ٹيکنالوجی اور انويشن کونسل کے کام کاج کے حوالے سے ميٹنگ ميں بتايا گيا کہ کونسل کا بنيادی مقصد يہ ہے کہ
سائنس کے شعبے ميں کئے جارہے تجربات اور تحقيق کے مشاہدوں کو عام لوگوں تک پہنچايا جاسکے۔ ميٹنگ ميں
ساتھ ايک مفاہمت نامے پر بھی دستخط کئے ہيں۔ مزيد بتايا گيا کہ محکمے نے انڈين انسٹی چيوٹس آف انٹگريٹيو کے
اس موقعے پر فائنانشل کمشنر منصوبہ بندی و ترقی اور وزير اعلٰی کے پرنسپل سيکريٹری بی بی وياس اور مختلف
محکموں کے کئی اعلٰی افسران بھی موجود تھے۔
Nayeem Akhter
تعميرات عامہ کے وزير نعيم اختر نے آج شيخ پوره بڈگام ميں پنڈت کالونی کا دوره کيا اور وہاں مہاشيو راتری کے
سلسلے ميں کئے جارہے انتظامات کا جائزه ليا ۔ اس دوران وزير موصوف نے کالونی ميں تعمير ہورہے اضافی بالکوں
کی پيش رفت کا جائزه ليا۔ انہيں بتاياگياکہ 30کروڑ روپے کی الگت سے 96نئے فليٹ تعمير کئے جارہے ہيں ۔ نعيم اختر
نے وہاں کئی پنڈت کنبوں کے ساتھ بات چيت کی اور ُان کے مسائل کے بارے ميں جانکاری حاصل کی ۔ وزير نے انہيں
تمام مسائل حل کرنے کا يقين داليا ۔
دريں اثنا بڈگام اور بارہمولہ اضالع ميں مہاشيو راتری کے سلسلے ميں کئے جارہے انتظامات کا ضلع ترقياتی کمشنروں
کی صدارت ميں منعقد ه الگ الگ ميٹنگوں کے دوران جائزه ليا گيا ۔متعلقہ ضلع ترقياتی کمشنروں نے افسروں کو

ہدايات ديں کہ وه پنڈت آبادی والے عالقوں ميں ندرو  ،اخروٹ  ،مچھلی اور ديگر اشياءضروريہ وافر مقدار ميں دستياب
رکھيں ۔ انہوں نے بجلی اور پانی کی بال خلل سپالئی کو يقينی بنانے کی بھی ہدايات ديں ۔
Budgam
بڈگام کے ضلع ترقياتی کمشنر نے آج افسروں کی ايک ميٹنگ کے دوران آنے والے مہاشيوراتری تہوار کے سلسلے
ميں کئے جارہے انتظامات کا جائزه ليا۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدايات ديں کہ وه شيخ پوره اور ديگر عالقوں ميں
مچھلی  ،اخروٹ اور مرغ وغيره دستياب رکھيں ۔ انہوں نے کہا کہ پنڈت آبادی والے عالقوں ميں بجلی اور پانی کی بال
خلل سپالئی کو بھی يقينی بنايا جانا چاہئے ۔
Vikas Sarop
ُامور خارجہ کی وزارت ميں ترجمان وکاس سوروپ نے کہا ہے کہ جماعت الداعوٰی کے سربراه حافظ سعيد دنيا بھر ميں
دہشت گرد قرار ديا گيا شخص ہے ،جو ممبئی دہشت گردانہ حملوں سميت متعدد دہشت گردانہ کارروائيوں ميں ملوث ہے۔
ايک سوال کے جواب ميں سوروپ نے کہا کہ حافظ سعيد نے پاکستان کے ميں لشکر طيبہ ،جماعت الدعوٰی اور ديگر
گروپوں کے ذريعہ دہشت گردی پھيال رکھی ہے۔ وکاس سوروپ نے کہاکہ سعيد کو جلد از جلد کيفر کردار تک پہنچانے
کی ضرورت ہے۔ جماعت الدعوٰی ممنوعہ تنظيموں لشکر طيبہ کا فرنٹ ہے ،جو بھارت ميں کئی دہشت گردانہ حملوں
ميں ملوث ہے ،جن ميں 26نومبر 2008کا ممبئی دہشت گردانہ حملہ بھی شامل ہے۔
Hamid Ansari
نائب صدر جمہوريہ حامد انصاری نے روانڈز ميں مقيم بھارتی افراد کو يقين داليا ہے کہ بھارت ُاس ملک ميں ايک الگ
ميں بھارتی برادری سے  kigaliہائی کمشنر دفتر کھولے جانے کے مطالبے کو جلد ہی پورا کرے گا۔ روانڈا کی راجدھانی
خطاب کرتے ہوئے انہوننے کہا کہ بھارت ،دونوں ملکوں کے درميان ايک براه راست پرواز بھی شروع کرے گا۔ نائب
صدر جمہوريہ روانڈا اور يوگانڈا کے پانچ دن کے دورے پر ہيں۔ روانڈا حکومت کی طرف سے حامد انصاری کا پر
جوش خير مقدم کيا گيا۔
NC
نيشنل کانفرنس کے کشمير کے صوبائی صدر ناصر اسلم وانی نے پارٹی کارکنوں اور عہديداروں پر زور ديا ہے کہ
رياست ميں بقول ان کے بڑھتی سياسی افراتفری اور انتظامی ابتری کے چلتے وه پارٹی کے عوام دوست ايجنڈے کو
ُاجاگر کرکے عوام کو اسی پارٹی کے جھنڈے تلے متحد ہونے کی ناگزير يت سے واقف کرائيں ۔ وه سرينگر ميں پارٹی
کے صوبائی عہديداروں کے اجالس سے خطاب کررہے تھے جس ميں متعدد ممبران قانون سازيہ نے بھی شرکت کی ۔
اجالس ميں 24فروری کو پارٹی کے قائد اور سابق جنرل سکريٹری شيخ نذير احمد کی برسی کے سلسلے ميں پروگرام
کو بھی حتمی شکل دی گئی ۔
BJP
عوامی شکايات جاننے اور عوام تک پارٹی کے پروگرام کو پہنچانے کے سلسلے ميں پرديش بھارتيہ جنتا پارٹی نے
وادی کشمير ميں جن سمپرک ياترا شروع کی ہے۔ پارٹی پريس نوٹ کے مطابق پرديش بی جے پی کے ترجمان خالد
جہانگير نے گاندربل ضلع ميں ُگلن کنگن اور تولہ مولہ مقامات پر لوگوں سے بات چيت کی اور انہيں وزير اعظم نريندر
مودی کی طرف سے ملکی اور رياستی سطح پر شروع کی گئی عوام دوست سکيموں کے بارے ميں جانکاری دی اور
ان سے استفاده کرنے کے بارے ميں بتايا۔

HIGHWAY
سرينگر جموں قومی شاہراه پر رام بن ضلعے ميں کئی مقامات پر بارشوں کے باعث چٹانيں اور پسياں گرآنے کی وجہ
سے شاہراه کو آمد ورفت کےلئے بند کيا گيا۔ تفصيالت کے مطابق پسيوں کو ہٹانے کےلئے مشينوں کو کام پر لگايا گيا
ہے۔ شعبہ خبر نے جب آئی جی پی ٹريفک جگجيت سنگھ نے شاہراه کی صورتحال کے بارے ميں بات کی تو انہوں نے
کہا۔۔۔
Traffic
دريں اثناءابھی ابھی ہمارے کولگام کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ جواہر ٹنل کے آر پار تازه برفباری شروع ہوگئی
ہے۔ انہوننے آئی جی پی ٹريفک کے حوالے سے خبر دی ہے کہ کل بھی شاہراه پر ٹريفک کی آمد و رفت معطل رہے
گی۔
Lal Singh
جنگالت اور ماحوليات کے وزير چودھر ی الل سنگھ نے کہا ہے کہ رياست کے منفرد ثقافتی ورثے  ،زبانوں اور
موسيقی کی بدولت اسے پورے برصغير ميں ايک خصوصی شناخت حاصل ہے ۔ جموں ميں ايک نوجوان ايکو پريشر
ريسٹ کی عزت افزائی کرنے کے سلسلے ميں منعقده تقريب سے خطاب کرتے ہوئے وزير موصوف نے کہا کہ ہميں
اپنے ثقافتی ورثے اور مادری زبان کو تحفظ دينے کيلئے ہر ممکن اقدامات کرنے چاہيں ۔ انہوں نے طلباءپر زور ديا کہ
وه رياست کی قديم روايات کو فروغ دينے کے ساتھ ساتھ سماجی و ثقافتی ترقی کو يقينی بنانے ميں اپنا بھر پور رول
ادا کريں ۔
Kohli
پشو و بھيﮍ پالن کﮯ وزﯾر عبدالغنی کوﮨلی نﮯ جموں سﮯ کسانوں کﮯ اﯾک گروپ کو
جھنﮉ ی دکھا کر ﮨماچل پردﯾش کﮯ لئﮯ روانہ کيا ۔جﮩاں وه پشو پالن اور مرغ پالن کی
جدﯾد ﭨيکنالوجی کﮯ بارے ميﮟ جانکاری حاصل کرﯾنگﮯ ۔ اس موقعﮯ پر کسانوں کﮯ
ساتھ بات کرتﮯ ﮨوئﮯ وزﯾر موصوف نﮯ ُان پر زور دﯾا کہ وه اس دورے سﮯ فائده اﭨھاکر
اپنﮯ آپ کو متعلقہ سيکﭩروں کﮯ جدﯾد تقاضوں کﮯ بارے ميﮟ روشناس کرائيﮟ ۔ انﮩوں
نﮯ کﮩا کہ مخلوط سرکار رﯾاست کﮯ کسانوں کﮯ معيار زندگی ميﮟ بﮩتری النﮯ کيلئﮯ ُپر
عزم ﮨﮯ ۔
Report
پﮩاڑی ضلع شوپيان ميﮟ اس وقت کئی تعميراتی پروجيکﭩوں پر کروڑوں روپﮯ کی الگت
سﮯ کام ﮨورﮨاﮨﮯ جن ميﮟ کئی ُپل  ،ميگافروٹ منﮉی اور سو بستروں واال ضلع اسپتال
شامل ﮨﮯ ۔ اﯾک رپورٹ کﮯ ساتھ شوپيان سﮯ جاں نثار احمد
Police Public Mela
جموں ميں 26فروری کو منعقد ہونے والی 28ويں پوليس پبلک ميلے کے سلسلے مينکئے جارہے انتظامات کا
ﮨيﮉ کوارﭨرس وی کﮯ سنگھ کی صدارت ميﮟ منعقده اﯾک ميﭩنگ کﮯ دوران جائز ه ADGP
ليا گيا۔ اس موقعﮯ پر بتاﯾا گيا کہ ميلﮯ کﮯ سلسلﮯ ميﮟ تمام انتظامات کو حتمی شکل
نے پوليس پبلک ميلے کی اہميت کی  ADGPدی گئی ﮨﮯ اور اس ميﮟ  40سﭩال لگائﮯ جائيﮟ گﮯ۔
کو ايک جگہ ملنے اور بات چيت کرنے کا دستياب ہوتا ہے۔ ُاجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بدولت پوليس اور عوام
انہوں نے کہا کہ ميلے کے بارے ميں زياده سے زياده بيداری پيدا کی جانی چاہيئے۔

Highway
سرينگر جموں قومی شاہراه پر واقع رام بن ضلع ميں بارشوں کے باعث متعدد مقامات پر چٹانيں اور پسياں گر آنے کی
وجہ سے آمد ورفت کے لئے آج بند کردياگيا ۔ کولگام کے ہمارے نمائندے نے بتايا کہ نيشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈيا
کی جانب سے رام بن سے بانہال تک شاہراه کے بيٹر ی چشمہ  ،ڈگڈول  ،سيری  ،پنتھال اور ديگر جگہوں پر پتھروں
کمپنی نﮯ نصف درجن مشينوں کو کام پر لگاﯾا تھا ۔ ﭨرﯾفک ) (H.C.Cاور پسيوں کو ہٹانے کے لئے
پوليس کﮯ انسپکﭩر جنرل جگجيت کمار نﮯ بتاﯾا کہ شاﮨراه پر قرﯾب 60فيصد صافی کﮯ
کام کو مکمل کياگيا ۔ تاﮨم لگاتار بارشوں کی وجہ سﮯ کام کرنﮯ اور دوباره گر آئی
پسيوں کو ﮨﭩانﮯ کﮯ کام ميﮟ بھی مشکالت پيش آگئيﮟ اور ﯾﮩی وجہ ه ےکہ محکمہ کو
آج شاﮨراه آمد ورفت کيلئﮯ بند کرنا پﮍا ۔ انﮩوں نﮯ کﮩا کہ کل کﮯ ﭨرﯾفک کﮯ بارے ميﮟ دﯾر
رات فيصلہ ليا جائﮯ گا۔
Avalanch
ڈوﯾژنل کمشنر کشمير کﮯ دفتر سﮯ جاری پرﯾس بيان ميﮟ کﮩاگيا ﮨﮯ کہ اگلﮯ
24گھنﭩوں کﮯ دوران کپواره اور بانﮉی پوره ضلعوں کﮯ باالئی عالقوں ميﮟ درميانہ درجﮯ
کﮯ تودے گر آنﮯ کا خطره ﮨﮯ ۔ ان ضلعوں ميﮟ رﮨنﮯ والﮯ لوگوں سﮯ کﮩاگيا ﮨﮯ کہ وه
تودے گر آنﮯ والﮯ عالقوں ميﮟ جانﮯ سﮯ احتراض کرﯾﮟ ۔
Ruggbi
گلمرگ ميﮟ تيسری قومی سنو رگبی 7چمپئن شپ 2017آج اختتام پذﯾر ﮨوئی۔ اس
چمپئن شپ ميﮟ ملک کی 10رﯾاستوں سﮯ تعلق رکھنﮯ والی ﭨيموں نﮯ شرکت کی۔
مردوں کﮯ فائنل مقابلﮯ ميﮟ جموں کشمير نﮯ بﮩار کی ﭨيم کو  0-17جبکہ خواتين کﮯ
زمرے ميﮟ جموں کشمير نﮯ راجستھان کو 0-10سﮯ شکست دی۔
Weather
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 امکان ہے۔
سرينگرميں آج دن کا زياده سے زياده درجہ حرارت10ڈگری سيلشيس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ
حرارت5اعشاريہ8ڈگری سيلشيس ريکارڈ کيا گيا۔
جمونميں آج دن کا زياده سے زياده درجہ حرارت24اعشاريہ 1ڈگری سيلشيس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت
15اعشاريہ 6ڈگری سيلشيس درج کيا گيا۔
ادھر لہہ ميں آج دن کا زياده سے زياده درجہ حرارت 7ڈگری سيلشيس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت
منفی3اعشاريہ صفر ڈگری سيلشيس ريکارڈ کيا گيا۔
ادھر کرگل ميں آج دن کا زياد ه سے زياده درجہ حرارت 2اعشاريہ 4ڈگری سيلشيس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ
حرارت منفی2اعشاريہ  7ڈگری سيلشيس ريکارڈ کيا گيا۔

