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٭....صدر جمہوريہ رام ناتھ کوند نے ملک کی ساﻟميت کا دفاع کرنے پر کی حفاظتی عملے کے جوانوں
کی سراہنا//ﻟداخ کے دورے پر سکاوٹس ريجمنٹ کو کيا صدر جمہوريہ کا جھنڈا پيش۔
٭....وزيراعل ٰی محبوبہ مفتی نے ﻟيہہ اور کرگل ميں  56کروڑ روپے کی مجموعی الگت سے کشمير
يونيورسٹی کے دو سيٹالئٹ کيمپسوں کا کيا افتتاح//کيمپسوں مينمارکيٹ کی ڈيمانڈ کے مطابق کورسز
شروع کرانے کی دی ہدايت۔
٭....شوپيان پوﻟيس نے دو مقامی نوجوانوں کی ُپر اسرار ہالکت کے سلسلے ميں کی قاتلوں کی
شناخت//ضلعے ميں حفاظتی عملے نے ايک ملی ٹينٹ کو کيا گرفتار۔
اور
اور دفعہ 370کی منسوخی کی صورت ميں رياست کا وجود خطرے ميں پڑنے A٭....آئين کی دفعہ35
کا نيشنل کانفرنس نے کيا خدشہ ظاہر
President
صدر جمہوريہ رام ناتھ کووند نے آزادی کے بعد مختلف جنگجوں اور آپريشنوں کے دوران جرات
مندانہ بہادری کا مظاہره کرنے پر بھارتی جوانوں کی سراہنا کی ہے۔ انہوننے سبھی فورسز اہلکاروں
پر زور ديا ہے کہ وه ملک کی سا ﻟميت کاہر محاذ پر دفاع کرنے کےﻟئے اپنی کوششيں جاری رکھيں۔
صدر جمہوريہ آج ﻟداخ کے دورے پر ہيں ۔ ملک کے صدر کا عہده سنبھاﻟنے کے بعد دﻟی سے باہريہ اُن
کا پہال دوره ہے۔ ﻟداخ پہنچنے پر فوج کے جوانوں نے ايک رسمی پريڈ کے ذريعے اُن کا استقبال کيا
اور اس موقعے پر رياستی گورنر اين اين ووہرا ،وزير اعل ٰی محبوبہ مفتی،نائب وزيراعل ٰی ڈاکٹر نرمل
سنگھ،فوج کے سربراه جنرل بپن راوت اور سول و فوجی انتظاميہ کے اعل ٰی عہديدار بھی موجود تھے۔
رام ناتھ کووند نے ﻟداخ سکاوٹس ريجمنٹ کو صدر جمہوريہ کا پرچم پيش کيا۔ انہوننے ﻟداخ سکاوٹس
کے اہلکاروں کی يہ کہہ کر زبردست ستائش کی کہ انہوننے ﻟداخ خطے خاص طور سے سياچن گليئشر
ميں اپنے منصبی فرائض جانفشانی کے ساتھ انجام دينے کا بيڑا ُٹھايا ہے۔
صدر جمہوريہ نے ساتھ ہی مہابھودی بين االقوامی ميڈيٹيشن سينٹر ميں ايک بودھ پارک کا افتتاح بھی
کيا۔ اس موقعے پر بچوں نے ايک ثقافتی اور تمدنی پروگرام پيش کيا جبکہ الماؤں نے صدر جمہوريہ
کی کاميابی کےﻟئے دعا کی۔ صدر موصوف نے ميڈيٹيشن سينٹر کے اندر دھرم شاﻟہ ميں بھی حاضری
دی۔
Chief Minister
وزير اعل ٰی محبوبہ مفتی نے آج ﻟداخ خطے ميں56کروڑ روپے کی مجموعی الگت سے معقول سہوﻟيات
سے ﻟيس کشمير يونيورسٹی کے  2سيٹالئٹ کيمپسوں کا افتتاح کيا۔ کرگل ميں سيٹالئٹ کيمپس کا افتتاح

کرتے ہوئے وزير اعل ٰی کو بتايا گيا کہ 29کروڑ روپے کی الگت سے تيار اس کيمپس ميں ابتدائی طور
پر اطالعاتی ٹيکناﻟوجی ،عربک اور باٹنی شعبوں ميں 150طاﻟب علموں کے داخلے کی گنجائش ہوگی۔
اس موقعے پر طاﻟب علموں سے تبادﻟہ خيال کرتے ہوئے وزير اعل ٰی نے کيمپس کےﻟئے ايک بس
فراہم کرنے کا بھی اعالن کيا۔ انہوننے ساتھ ہی کيمپس ميں فارسی ،ايجوکيشن اور ہنر مندی پر مبنی
اور ڈيزل جنريٹر V-Satکچھ ديگر کورس شروع کرانے کے عالوه کيمپس ميں ايک سوﻟر پاور پالنٹ،
سيٹ نصب کرنے کی بھی ہدايت دی۔
وزير اعل ٰی نے ﻟہہ ميں 27کروڑ 40الکھ روپے کی الگت سے يونيورسٹی کے ايک اور سيٹالئٹ کيمپس
کا افتتاح کيا۔ اس موقعے پر انہوننے کيمپس ميں جاب مارکيٹ کی ڈيمانڈ کے مطابق کچھ انڈر گريجويٹ
کورس شروع کرانے کے عالوه ضلع ترقياتی کمشنر کو ہدايت دی کہ کيمپس کےﻟئے پانی کی سپالئی
کا مستقبل بندوبست کيا جائے۔ اُن کے ہمراه قانون ساز کونسل کے چيرمين حاجی عنايت علی ،رياستی
وزراءسيد اﻟطاف بخاری ،نعيم اختر  ،کرگل اور ﻟہہ کے ہل ڈيوﻟپمنٹ کونسلوں کے عہديدار ،کشمير
يونيورسٹی کے وائس چانسلراور ديگر کئی آفيسر بھی تھے۔
دريں اثناءوزير اعل ٰی نے ہل ڈيوﻟپمنٹ کونسل ﻟہہ کو مختلف ترقياتی کاموں کےﻟئے 10کروڑ روپے کا
گرانٹ دينے کا اعالن کيا۔ وه کونسل کے چيف ايگزيکٹيو کونسلر ڈاکٹر سونم داوا کی قيادت ميں
کونسلروں کے ايک وفد سے تبادﻟہ خيال کررہے تھيں۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ يہ رقم عالقے ميں
سياحتی سہوﻟيات بڑھانے کے عالوه سيالب سے بچاؤ کﮯ اقدام پر خرچ کی جائيگی۔
اس موقعے پر خاتون کونسلروں کے ايک وفد نے عالقے ميں شراب اور اس طرح کے ديگر مشروبات
پر پابندی عائد کرنے اور خواتين کےساتھ چھيڑ چھاڑ اور جرائم کے معامالت کے جلد نپٹارے کا مطاﻟبہ
کيا۔ وفد نے ساتھ ہی مقامی کاﻟج کی طاﻟبات کےﻟئے ہوسٹل کی تعمير کی بھی مانگ کی۔ اس کے عالوه
سے مالقات کی۔ وزير  CMبودھ سکاﻟروں ،مقامی کنٹريکٹروں اور مالزمين کے کئی وفود نے بھی
اعل ٰی نے وفود کو يقين داليا کہ اُن کی طرف سے اُبھارے گئے مطاﻟبات پر غور کيا جائے گا۔
اسی دوران وزير اعل ٰی نے اُن کوه پيمانوں کی عزت افزائی کی جنہوننے گذشتہ سال دنيا کی اُونچی
ترين چوٹی مونٹ ايورسٹ کو سر کياتھا ۔ اس موقعے پر ﻟداخ امور کے وزير ژھرنگ دورجے بھی
موجود تھے۔
بعد ميں وزيراعل ٰی نے ﻟيہہ ٹورازم ڈيوﻟپمنٹ اتھارٹی کی ميٹنگ کی صدارت کی جس دوران انہوں نے
عالقے ميں ماحول دوست سياحتی اثاثے قائم کرنے کی ضرورت اُجاگر کی۔انہوں نے عالقے ميں
سياحتی مقامات پر مختلف سہوﻟيات کی تعمير جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدايت دی۔
Shopian
شوپيان پوﻟيس نے ضلعے ميں ُپر اسرار حاﻟت ميں مارے گئے دو مقامی نوجوانوں کے قاتلوں کی
شناخت کی ہے۔ زونل پوﻟيس ہيڈ کوارٹرس کی جانب سے جاری کئے گئے ايک پريس رﻟيز ميں کہا گيا
ہے کہ ارپوره ناگہ بل کے رہنے واﻟے گوہر احمد ڈار نامی جس نوجوان کی گوﻟيوں سے چھلنی الش

برآمد ہو گئی تھی اُس سلسلے ميں پوﻟيس نے ﻟشکر طيبہ کے دو ملی ٹينٹوں ہف کے وسيم شاه اور
اُرپوره کے ناظم ڈار کی شناخت کی ہے جن کی تالش جاری ہے۔
اسی طرح سے شوپيان پوﻟيس نے ہالل احمد ملک نامی کيبل نيٹ ورک کے ماﻟک کی ہالکت کے بارے
ميں بھی ملوث افراد کی شناخت کی ہے ۔اُن کے نام بونہ بازار شوپيان کے زبير احمد ترے اور ملک گنڈ
شوپيان کے عمر نذير بتائے جا رہے ہيں۔ پوﻟيس نے ان افراد کی بھی تالش جاری کی ہے۔
اسی دوران شوپيان پوﻟيس  62 ،آر آراور سی آر پی ايف کی 18ويں بٹاﻟين کی ايک ٹيم نے زينہ پوره
شوپيان سے شاہد احمد وانی نامی ايک ملی ٹينٹ کو گرفتار کيا ہے جو کہ کنی گام عالقے کا رہنے واال
بتايا جاتا ہے۔ گرفتار کئے گئے ملی ٹينٹ کے قبضے سے چينی ساخت کا ايک پستول 9،راؤنڈ ،ايک
ميگزين اور ايک گاڑی ضبط کی گئی ہے۔ اُدھر اننت ناگ کے اچھہ بل عالقے سے آج شبير احمد وانی
نامی ايک سابق پنچ کی الش ُپر اسرار حاﻟت ميں برآمد ہو گئی ہے ،جس کی پيشانی پر زخموں کے
نشان پائے گئے ہيں۔
NC
اور دفعہ 370سے جموں وکشمير کی شناخت قائم Aنيشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ آئين کی دفعہ35
ہے اور ان کے نہ رہنے سے رياست کا وجود خطرے ميں پڑ جائے گا۔ ان باتوں کا اظہار پارٹی صدر
اور ُرکن پارﻟيمان ڈاکٹر فاروق عبد Yنے آج اپنی رہائش گاه پر مختلف اضالع سے آئے ہوئے پارٹی
عہديداروں اور کارکنوں سے تبادﻟہ خيال کرتے ہوئے کيا۔ ا نہوں نے کہا کہ رياست کی پہچان ،تشخص
اور انفراديت کا دفاع کرنا يہاں کے ہر ايک پشتنی باشندے کا فرض ہے اور اس سلسلے ميں ساتھ ہی
Aاتحاد و اتفاق سے کام ﻟينے کی بھی ضرورت ہے۔پارٹی صدر نے رياست کے مختلف حصوں ميں 35
سے متعلق چالئی جا رہی جانکاری مہم پر اطمينان کا اظہار کيا۔
کﮯ دفاع کﮯلئﮯ اﯾک رﯾلی نکالی گئی ۔اس Aاُدھر دمہال ہانجی پوره ميں آج دفعہ35
موقعﮯ پر نيشنل کانفرنس کی سينئر ليﮉر سکينہ اﯾتو نﮯ کﮩا کہ اُن کی
جماعت رﯾاست کی انفرادﯾت اور پﮩچان کی دفاع کﮯلئﮯ کوششيﮟ جاری
رکھﮯ گی۔
HM
وزير داخلہ راج ناتھ سنگھ نے اميد جتائی ہے کہ چين کے ساتھ ڈوکالم معاملے پر پيدا شده کشيدگی کو
کی اﯾک تقرﯾب پر وزﯾر داخلہ نﮯ کﮩا کہ  ITBPجلد ختم کيا جائے گا۔ آج نئی دﻟی ميں
اُنﮩيﮟ اميد ﮨﮯ کہ چين اس معاملﮯ کﮯ حل کﮯ تئيﮟ مثبت روﯾﮯ کا اظﮩار
کرے گا۔ انﮩوں نﮯ کﮩا کہ بھارت تمام ﮨمساﯾہ ممالک کﮯ ساتھ مخاصمت
نﮩيﮟ بلکہ امن چاﮨتا ﮨﮯ۔ راج ناتھ سنگھ نﮯ زور دے کر کﮩا کہ بھارت جارحيت
پسند ملک نﮩيﮟ ﮨﮯ تاﮨم وه اپنی سالمتی پر کوئی سمجھوتہ نﮩيﮟ کرے گا۔

انﮩوں نﮯ کﮩا کہ بھارتی جوان اپنﮯ سرحدوں کا تحفظ کرنﮯ کﮯ لئﮯ پوری
طرح سﮯ مستعد ﮨيﮟ۔
Bukhari
رياستی وزير بشارت بخاری نے کہا ہے کہ آبی کھيلوں سے نہ صرف کھالڑيوں کی ذہنی و جسمانی
نشونما ہوجاتی ہے بلکہ ان سرگرميوں ميں حصہ ﻟينے کی وجہ سے نوجوان نسل ميں آبی ذخائر کی
اہميت کے بارے ميں جانکاری پھيالنے ميں مدد ملتی ہے۔ وزير آج سرينگر ميں ايک نجی سکول کی
طرف سے ساالنہ ڈل تيراک ميلے کو ہری جھنڈی دکھانے کے موقعے پر بول رہے تھے۔ وزير نے اس
طرح کا ايونٹ منعقد کرنے پر سکول انتظاميہ کی سراہنا کی اور کہا کہ غير نصابی سرگرميوں کی
بدوﻟت نوجوانوں ميں موجود صالحيتوں کو اُبھارنے کے ساتھ ساتھ اُن ميں رياست کے قدرتی وسائل
خاص طور سے آبی ذخائر کے بارے ميں جانکاری پھيالنے ميں مدد ملتی ہے۔
Mir Zahoor
جنگالت و ماحوﻟيات کے وزير مملکت مير ظہور احمد نے آج بارہموﻟہ ميں سٹيٹ فارسٹ کارپوريشن ،
فارسٹ پروٹيکشن فورس اور سوئل کنزرويشن محکموں کے افسروں کی ايک ميٹنگ کے دوران ان
محکموں کے کام کاج کا جائزه ﻟيا۔ اس موقعے پر انہوننے رياست ميں جنگالتی سرمائے کے تحفظ پر
زور ديا ۔ انہوننے جنگل اسمگلنگ اور جنگالتی زمين پر تجاوزات کھڑا کرنے پر مکمل روک ﻟگانے کو
يقينی بنانے کی ہدايت دی۔ وزير نے بعد ميں بارہموﻟہ ميں ہی ايک ہائی ٹيک نرسری کا بھی معائينہ کيا۔
Asiea Naqash
مکانات و شہری ترقی کی وزير مملکت آسيہ نقاش نے زمينی سطح پر ﻟوگوں کےﻟئے بہتر خدمات کی
فراہمی ميں ٹھوس نتائج حاصل کرنے کےﻟئے موثر اقدام کرنے پر زور ديا ہے۔ وه آج آثار شريف درگاه
حضرت بل ميں مختلف تعميراتی ايجنسيوں کی طرف سے عمالئے جارہے ترقياتی کاموں کا جائزه ﻟے
رہی تھيں۔ انہوننے افسروں سے تلقين کی کہ وه آثار شريف کو رياست کی سب سے بڑی مذہبی
سياحتی مقامات ميں سے ايک بنانے کےﻟئے ﻟگن کےساتھ کام کريں۔ انہوننے پروجيکٹ کو آنے واﻟے
موسم سرما سے پہلے ہی مکمل کرنے کی ہدايت دی۔
Committee
محکمہ صحت اور طبی تعليم نے گورنمنٹ ميڈيکل کاﻟجوں،گورنمنٹ ڈينٹل کاﻟجوں اور ايسوسيٹ
کی پرائيوﯾﭧ پرﯾکﭩس پر عائد پابندی کﮯ سلسلﮯ ميﮟ  HODsہسپتاﻟوں کے
سرکاری حکمنامﮯ پر من و عن عمل آوری ﯾقينی بنانﮯ کی غرض سﮯ اﯾک
کميﭩی تشکيل دی ﮨﮯ۔
محکمے کے پرنسپل سيکريٹری ڈاکٹر پون کوتوال کميٹی کے چيرمين ہوں گے جبکہ ڈائريکٹر ہيلتھ

سروسز ڈاکٹر سليم اﻟرحمن ،ڈائريکٹر ايڈس کنٹرول سوسائٹی ڈاکٹر مشتاق احمد اور ايڈيشنل
سيکريٹری ہيلتھ نصير احمد کميٹی کے ممبران ہوں گے۔
Veeri
مال محکمے کے وزير عبداﻟرحمن ويری نے رياست ميں کسٹوڈيشن اثاثوں کے تحفظ پر زور ديا
ہے۔وزير نے ان باتوں کا اظہار آج سرينگر ميں مختلف کسٹوڈيشن اثاثوں کے دورے کے دوران کيا۔ اُن
کے ہمراه ايم ايل اے بٹہ ماﻟو نور محمد شيخ ،کسٹوڈين جنرل اعجازاحمدبٹ اور ديگر کئی عہديدار بھی
تھے۔ وزير نے گنڈ ہسی بٹ ،پنزی ناره ،برتھنہ اور ٹينگہ پوره کا دوره کر کے کسٹوڈيشن اثاثوں کی
موجوده ہيئت کے بارے ميں جانکاری طلب کی۔وزير موصوف نے کہا کہ ان اثاثوں کے بہتر رکھ رکھاؤ
کﮯ عالوه متعلقين کو چاﮨيﮯ کہ وه اﯾسﮯ اقدام تالش کرﯾﮟ جن کی وجہ
سﮯ ﯾہ اثاثﮯ آمدنی کﮯ وسائيل بھی بن سکﮯ۔
Nazir Gurezi
اسمبلی کے ڈپٹی سپيکر نذير احمد گريزی نے آج گريز عالقے ميں مواصالتی خدمات کو بہتر کرانے کی
غرض سے بی ايس اين ايل اور ائير ٹيل کے حکام کے ساتھ ايک ميٹنگ منعقد کی۔انہوں نے موبائيل
کمپنيوں کو گريز اور ُتليل عالقوں ميں موبائيل ٹاور نصب کرنے کی ہدايت دی،تاکہ وہاں رہنے واﻟے
ﻟوگوں کو فون رابطے کےﻟئے بہتر نيٹ ورک فراہم ہو سکے۔
Majlis Aza
جموں وکشمير انجمن شرعی شيعان کی جانب سے کل يعنی  22اگست کو خامنہ ای رکھ ارتھ ميں
مجلس حضرت امام محمد تقی ؑ◌ کے يوم شہادت کے موقعے پر ايک مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے۔
Weather
محکمہ موسميات کی پيش گوئی کے مطابق رياست ميناگلے چوبيس گھنٹوں کے دوران کہيں کہيں پر
ہلکی بارش ہونے کاامکان ہے۔
سرينگرميں آج دن کا زياده سے زياده درجہ حرارت31اعشاريہ 5ڈگری سيلشيس جبکہ کل رات کا کم
سے کم درجہ حرارت 16اعشاريہ7ڈگری سيلشيس ريکارڈ کيا گيا۔
جمونميں آج دن کا زياده سے زياده درجہ حرارت34ڈگری سيلشيس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ
حرارت24اعشاريہ 6ڈگری سيلشيس درج کيا گيا۔
ادھر ﻟہہ ميں آج دن کا زياده سے زياده درجہ حرارت 29اعشاريہ3ڈگری سيلشيس جبکہ کل رات کا کم
سے کم درجہ حرارت 16اعشاريہ9ڈگری سيلشيس ريکارڈ کيا گيا۔
ادھر کرگل ميں آج دن کا زياد ه سے زياده درجہ حرارت  28عشاريہ 2ڈگری سيلشيس جبکہ کل رات کا

کم سے کم درجہ حرارت  13عشاريہ1ڈگری سيلشيس ريکارڈ کيا گيا۔

