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HEADLINES
صدر جمہوريہ رام ناتھ کووند نے فوجداری قانون ميں ترميم سے متعلق  2018کا آرڈی نينس ﴾....
کيا جاری۔

ؒ
ہمدان کانفرنس کا انعقاد //صالحيتوں کو مثبت طور ﴾....
سرينگرميں وقف بورڈ کی طرف سے شاه
پر بروئے کار النے کی نوجوانوں سے وزيراعلیٰ کی تاکيد۔

بارہويں جماعت تک کوچنگ فراہم کرنے والے سبھی ٹيوشن مراکز عبوری طور پر بند کرنے ﴾....
کا سرکار کا فيصلہ ۔
اور
٭....افغانستان ميں خودکش بم حملے کے نتيجے ميں 31افراد ہالک ۔

صدر جمہوريہ رام ناتھ کووند نے فو جداری قانون ميں ترميم سے متعلق 2018کا آرڈی نينس
جاری کرديا ہے جس کی روسے تعزيرات ہند کی متعلقہ دفعہ /شواہد سے متعلق بھارتی ايکٹ
/فوجداری قانون /اور جنسی استحصال سے بچوں کو تحفظ فراہم کرنے سے متعلق ايکٹ /ميں تر
اميم کی گئی ہيں۔
اس سے پہلے کل مرکزی کابينہ نے آبروريزی کی روک تھام کے لئے موثر مزاہم اور خواتين ،
خاص طور سے نواجوان لﮍکيوں ميں سالمتی کا احساس پيدا کرنے کی خاطر مذکوره آرڈی نينس
جاری کئے جانے کی منظور ی دی تھی۔
سال سے کم عمر لﮍکی ،کی آبروريزی کی صورت ميں قصور وار کے لئے کم سے کم سزا کی 16
مدت موجوده 10سال سے بﮍھا کر 20برس کردی گئی ہے۔ اس ميں قيد کی سزا ميں قصور وار کی
باقی مانده زندگی تک توسيع کی گنجائش بھی ہے اور يوں يہ عمر قيد ميں بھی بدل سکتا ہے۔
قانون کے مطابق ايسے جرم کے مرتکب ملزم کے لئے پيشگی ضمانت کی کوئی گنجائش نہيں
ہوگی۔ آبروريزی سے متعلق تمام معامالت کی تحقيقات اور شنوائی کی معياد بھی مقرر کی گئی ہے۔
ايسے سارے معامالت کی تحقيقات الزما ً 2ماه کے اندر مکمل کرنا ہوگی۔
واضح رہے کہ يہ قدم کٹھوعہ اور اُترپرديش کے اُناؤ ضلعے ميں کمسن لﮍکيوں کی آبروريزی کے
پيش نظر اُٹھايا گيا ہے۔

تشدد اور بندوق کی سياست کو الحاصل قرار ديتے ہوئے وزيراعلیٰ محبوبہ مفتی نے رياست کے
نوجوانوں سے پھر اپيل کی ہے کہ وه اپنی صالحيتوں کو مثبت طور پر بروئے کار الئيں اور اپنے
اور رياست کے بہتر اور باعزت مستقبل کے لئے علم اور ہنر مندی کے حصول پر توجہ مرکوز
کريں ۔
ايس کے آئی سی سی سرينگرميں آج مسلم وقف بورڈ کی طرف سے منعقده شاه ہمدان کانفرنس
سے خطاب کرتے ہوئے وزيراعلیٰ نے دنيا خاص طور پر مسلم ممالک ميں تشدد ،تفرقے اور شدت
پسندی سے ہورہی تباہی کا حوالہ ديتے ہوئے علماء ،ايمہ اور اسکالروں پر زور ديا کہ وه
کشميری نوجوانوں کو تشدد کی بھٹی کا ايندھن بننے سے روکنے کے لئے مشفقانہ اور رہنمايانہ
رول ادا کريں۔ انہوننے کہاکہ شاه ہمدان ؒ نے اپنے ايمان  ،علم اور تدبر سے اس سرزمين پر جو
دير پا انقالب پرامن طور پر بپا کيا وه ايک زنده مثال ہے کہ احسن اہداف کو پرامن ذرائع سے
حاصل کرنے کی اسالم ميں ہمارے اسالف کی ايک شاندار روايت ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہاکہ اگر
مسئلہ کشمير ان کے کرسی چھوڑنے سے حل ہوجاتا تو وه ايسا کرنے ميں 2منٹ کا وقت بھی
ضائع نہ کرتيں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔v/o۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انہوننے کہا کہ ان کی زير قيادت سرکار رياستی عوام کے عزت وقار کے معاملے ميں کبھی کوئی
سمجھوتہ نہيں کرے گی اور وه مسلسل رياست کو درپيش مسائل کے حقيقت پسندانہ حل پر زور
ديتی آئی ہيں کيونکہ ايسا کئے بنا خطے ميں استحکام پيدا ہونا مشکل ہے۔
ايک روزه ا س کانفرنس ميں متعدد علماءکرام اور اسکالر شرکت کررہے ہيں۔ اپنے خطبہ استقباليہ
ميں وقف بورڈ کے وائس چيرمين نظام الدين بٹ نے کہا کہ محبوبہ مفتی کی سرپرستی ميناداره
اپنی شاندار روايات اور ميراث سے نئی نسل کو جوڑنے کے لئے کوشاں ہے کيونکہ ايسا لگ رہا
ہمدان جيسے محسنوں کے ورثے سے جﮍ نہ پانا رياست ميں اضطراری کيفيت کی ايک
ؒ
ہے شاه
وجہ ہے۔
کانفرنس کی پہلی نشست مينمفتی رحمت ﷲ قاسمی  ،پروفيسر طيب شاه کاملی  ،پروفيسر
حميدنسيم رفيع آبادی  ،پروفيسر جی اين خاکی اور پروفيسر محمدمعروف شاه نے حضرت شاه
ہمدان عليہ رحمہ کی شخصيت  ،کارناموں اور موجوده دور ميں ان کی افاديت پر مکالے پيش کئے
جبکہ اس نشست سے سرکرده شيعہ عالم اور رياستی وزير عمران رضا انصاری نے بھی خطاب
کيا۔
کبير کی تعليمات پر ہوئے مباحثے ميں نماياں کارکردگی دکھانے والے
بعدميں وزيراعلیٰ نے امير ؒ
6طالب علموں //اختراعی صالحيت رکھنے والے 7دستکاروں //شاہمدان ؒ کا پيغام عام کرنے والے
پانچ ايمہ کی حوصلہ افزائی کی۔
وزيراعظم نے کہا ہے کہ ملک کے ديہی عالقوں ميں آمدنی کے وسيلوناور رہن سہن کے طريقے
ميں تبديلی آرہی ہے اور حقيقی صالحيتوں کو اصل دھارے کے اقتصادی نظام کے ساتھ جوڑنے

کی ضرورت ہے۔انہوں نے نريندر مودی ايپ کے ذريعے بی جے پی کے ارکان پارليمنٹ اور ارکان
اسمبلی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہنرمندی کے فروغ پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت
ہے۔
انہوننے کہاکہ مدرايوجنا سے لوگوں کو مدد مل رہی ہے اور تقريبا ً گياره کروڑ لوگ مذکوره اسکيم
سے پہلے ہی فائده حاصل کرچکے ہيں۔ وزيراعظم نے کہا کہ مختلف شعبوں ميں اپنی مدد آپ
کرنے والے گروپوں ميں خواتين روزگار کے نئے موقعوں کے ساتھ آگے آرہی ہيں۔

ريزروبينک کے گورنر ارجيت پٹيل نے اگلے مالی سال ميں بھارت کی شرح ترقی سات اعشاريہ
چار فيصد رہنے کی اُميدہے۔ وه واشنگٹن ميں بين االقوامی کميٹی سے خطاب کررہے تھے۔ پٹيل
نے کہا کہ سال 18-2017ميں بھارتی معيشت کی کارکردگی اچھی رہی اور اب 19-2018ميں اس
ميں تيزی آنے کی اُميد ہے۔

منايا جارہا ہے۔ ماحولياتی تحفظ کے لئے اپنی حمايت کے اظہار کے  Earth Dayکره ارض يعنی
طور پر دنيا بھرميں يہ دن منايا جاتا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے“پالسٹک سے ہونے و الی
آلودگی ختم کريں”۔
وزيراعظم نے لوگوں پر زور ديا ہے کہ وه آنے والی نسلوں کے لئے ايک بہتر کره ارض کی خاطر
اپنے عہد کا اعاده کريں ۔ ايک ٹويٹ ميں مودی نے عوام سے تاکيد کہ وه آب وہوا کی تبديلی کے
معاملے سے نمٹنے کے لئے متحد ہو کر کام کريں۔

اندارج کے ايک مرکز پر ايک  IDافغانستان کی راجدھانی کابل ميں آج بھيﮍ بھاڑ والے ووٹر
خودکش حملے ميں کم از کم 31افراد ہالک اور  57ديگر زخمی ہوئے ہيں۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے
کہ يہ خودکش بم حملہ آور پيدل چل کرہی وہاں پہنچا تھا اور ا س نے خود کو دھماکے سے اڑا ليا۔
ابھی تک کسی نے بھی اس حملے کی ذمہ داری نہيں لی ہے۔

پاکستانی فوجيوننے آج ايک بار پھر سيز فائر معاہده توڑتے ہوئے پونچھ ضلع ميں حد متارکہ
سے متصل بھارت کے کئی اگلے مارچوں اور کچھ ديہات کو نشانہ بنايا ۔ ذرائع کے مطابق سرحد
پار کے فوجيوننے ضلع کے ِڈگوار سيکٹرميں آج صبح ساڑھے 7بجے کے آس پاس اندھادھند فائر
نگ شروع کی جس کا بھارتی اہلکاروں نے بھی معقول جواب ديا۔ اس واقعے ميں جانی نقصان کی
کوئی اطالع نہيں ہے۔

اسمبلی کے اسپيکر کويندر گپتا نے آج گاندھی نگر گنگيال کے وارڈ نمبر 56ميں عوامی شکايات
کے ازالے ايک کيمپ کے دوران عالقے کے لوگوں کے مطالبات سنے ۔ اس موقعے پر رياستی
سرکار کے بہت سے پروجيکٹوں کا ذکر کرتے ہوئے موصوف نے کہا کہ حکومت عام لوگوں کے
فائده کے لئے کئی ترقياتی اقدامات پر عمل پيرا ہے۔
اسی دوران اسپيکر نے ستواری جمونميں محکمہ آب رسانی کے وزير شام لعل چودھری کے ہمراه
جموں وکشمير سٹيٹ وارٹر ريسورسز ريگوليٹری اتھارٹی کے نوتعمير شده دفتر کا افتتاح کيا۔ اس
موقعے پر وزيرموصوف نے کہا کہ سرکارمالزمين کے لئے بنيادی ڈھانچے کی بہتر سہوليات فراہم
کرنے کے لئے برسرپيکار ہے۔

نيشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبدﷲ نے پارٹی کے مرحوم ليڈر اور رياست کے سابق
وزير حاجی علی محمدنائيک کی پہلی برسی پر انہيں زبردست خراج عقيدت ادا کيا ہے۔ انہوننے کہا
کہ مرحوم ايک نانباز اور عوام دوست شخصيت کے مالک تھے۔

رياستی ہائی کورٹ کی ليگل سروسز کميٹی کی جانب سے آج جموں اور سرينگر دونوں وينگوں
ميں قومی لوک عدالتوں کا انعقاد کيا گيا۔ جموں ہائی کورٹ ميں 2بنچ اور سرينگر ہائی کورٹ ميں
3بنچ قائم کئے گئے تھے ۔ اس دوران کل 13معامالت نپٹائے گئے اور 45الکھ 92ہزار روپے کا
معاوضہ ديا گيا۔
رياست کے ديگر سبھی ضلع اور تحصيل صدر مقامات پر بھی آج لوک عدالتيں منعقد ہوئيں جس
دوران سينکﮍونمعامالت کو باہمی افہام وتفہيم کے ساتھ نپٹايا گيا۔
اسی دوران جوڈيشل اکادمی کمپليکس مومن آباد ميں کشمير صوبے کے انرول ہوچکے نئے
وکالءکے لئے حلف برداری کی ايک تقريب منعقد ہوئی۔ نئے وکالءکو رياست کے قائمقام چيف
سدھاکر نے عہدے کا حلف داليا۔
جسٹس راما لنگم ُ

جموں وکشمير شيعہ ايسوسی ايشن کی جانب سے آج امام باڑه جڈی بل سرينگرميں حضرت امام
عباس کے يوم والدت کے سلسلے ميں ايک تقريب منعقد ہوئی۔ اس موقعے پر
حسين ؑ اور حضرت
ؑ
سرکرده شيعہ ليڈر اور رياستی وزير مولوی رضا انصاری نے ان کی حيات اور سيرت کے بعض
گوشوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہاکہ وه ہميشہ سے ہی حقوق انسانی کے تحفظ کے لئے سيسہ
پالئی ہوئی ديوار کی طرح کھﮍی رہے اور ہميں ان کی تعليمات کے مطابق زندگی گزارنی چاہئے۔
٭........بہی باغ ذالڈگر ميں آج حضرت سيد منصور صاحب ؒ کا عرس عقيدت واحترام سے منايا گيا۔
بﮍی تعدد ميں عقيدتمندوں نے عرس ميں شرکت کی۔

٭....پہاڑی کلچر ل کلب کرناه کی جانب سے آج سرينگرميں منعقده ايک تقريب پر پہاڑی زبان کے
معروف اديب پرويز مانوس کی کتاب“تتی چھاں”جاری کی گئی ۔ رونمائی کی رسم قانون وانصاف
کے وزير عبدالحق خان اور ايم ايل سی ظفر اقبال منہاس نے انجام دی۔ وزير موصوف نے اس
موقعے پر کہاکہ سرکارپہاڑی سميت تمام عالقائی زبانوں کے فروغ کے لئے پرعزم ہے۔
٭........کشمير بزم ادب سنگرامہ کی جانب سے تارزوه سوپورميں آج ادبی مرکز کمراز کے
صدرفاروق رفيع آبادی کی صدارت ميں ايک ادبی کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اس موقعے پر دو شعری
مجموعے بھی جاری کئے گئے۔
اسی دوران کٹھوعہ ميں آبروريزی اور قتل کی شکار کمسن لﮍکی کے والد نے سرکار کی طرف
سے يہ آرڈی نينس جاری ہونے کے بعد ا س اُميد کا اظہار کياہے کہ انہيں انصاف ملے گا۔ انہوننے
کہا کہ سرکار جو کچھ کررہی ہے وه اچھا ہے اور وه انصاف کے لئے پراُميد ہے۔

پونچھ ضلع ميں سرکاری دفاترميں مالزمين کی حاضری يقينی بنانے کے لئے ضلع انتظاميہ کے
مانيٹرنگ سکارڈوننے آج منڈی  ،حويلی  ،چنداک اور ديگر کئی عالقونميں متعدد سرکاری دفاتر کا
اور سب سينٹروں کے عالوه ڈسٹرکٹ الئبری اور  PHCsاچانک معائنہ کيا۔ معائنے کے دوران کئی
184آنگن واڑی مراکز کو مقفل پايا گيا۔ ہمارے پونچھ کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ غير حاضر
عملے کی معطلی کے احکامات کے عالوه ا س سلسلے ميں کئی افسروں کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری
کيا گيا ہے۔
گوجر ليڈر شمشير حقالپونچھی نے سرکار سے مطالبہ کيا ہے کہ خانہ بدوش طبقوں کے لئے جو
موبائيل اسکول قائم کئے گئے ہيں ،انہينان لوگوں کے ساتھ اُوپری عالقونميں ہمہ وقت مو کيا
جائے۔

وزيراعلی ڈاکٹر نرمل سنگھ نے کہا ہے کہ رياست کی موجوده مخلوط سرکار کے تين سالہ
نائب
ٰ
دوراقتدارميں نہ صرف ترقياتی منظرنامہ بدل گيا ہے بلکہ اس دوران انتظاميہ ميں شفافيت اور
جوابدہی بھی يقينی بن گئی۔ آج اکھنور ميں ايک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نائب
وزيراعلیٰ نے لوگوں سے کہا کہ وه اپوزيشن جماعتوں کے پروپگنڈه کے اثرميں نہ آئيں کيونکہ
يہ جماعتيں سرکار کی حصوليابيوں اور ملک کے ہر طبقے ميں وزيراعظم کی مشہوريت کو ديکھ
کر بوکھال گئی ہيں۔ انہوننے کہا کہ سرکار کی طرف سے چالئی جارہی مختلف اسکيموں اور
پروگراموں کی بدولت لوگوں کی سماجی واقتصادی زندگی ميں بدالؤ آرہاہے جو کئی جماعتوں کو
ہضم نہيں ہورہاہے اور وه سماج ميں منفی اور جھوٹ پر مبنی پروپگنڈه پھيال رہے ہيں۔ اس
موقعے پر ارکان قانون سازيہ کے ايل بھگت  ،راجيو شرما اور جيون الل بھی موجود تھے۔

مصطفے مير نے آج گاندربل ضلع کا تفصيلی دوره
امداد بازآبادکاری اور تعمير نو کے وزير جاويد
ٰ
کرکے وہاں جاری کئی ترقياتی پروجيکٹوں کا معائنہ کرکے متعلقہ عمل آوری ايجنسيوں کو ان کی
بروقت تکميل يقينی بنانے کی ہدايت دی۔ وزير نے 200بستروں والے ضلع اسپتال  //سينٹرل
يونيورسٹی کيمپس //انجينئرنگ اينڈ ٹيکنالوجی کالج صفاپوره اور ديگر کئی پروجيکٹوں کا بھی
جائزه ليا۔ ان کے ہمراه سينٹرل يونيورسٹی کے وائس چانسلر  ،ڈپٹی کمشنر گاندربل اور ديگر
متعلقہ محکمہ کے کئی عہديدار بھی تھے۔

رياست کے تعليمی ماحول ميں بہتر النے کے لئے سرکار نے بارہويں جماعت تک ٹيوشن فراہم
کرنے والے سبھی پرائيوٹ کوچنگ مراکز کو عبوری طور پر بند کرنے کا فيصلہ ليا ہے۔ آج
اعلی افسروں اور گورنمنٹ ہائير سکينڈری اسکولوں کے پرنسپلوں
سرينگرميں محکمہ تعليم کے
ٰ
کے ساتھ منعقده ايک ميٹنگ ميں وزيرتعليم سيد محمدالطاف بخاری نے کہاکہ اس فيصلے پر ہر
15روز کے بعد نظرثانی ہوا کرے گی۔ انہوننے کہا کہ تاہم اس حکم نامے کا اطالق ان کوچنگ
مراکز پر نہيں ہوگا جو بارہويں جماعت پاس کرچکے طالب علموں کو مختلف پيشہ ورانہ کورسوں
کی کوچنگ فراہم کرتے ہيں۔
وزيرتعليم نے ايسے تمام اساتذه کی فہرست مرتب کرنے کی ہدايت دی جو مختلف کوچنگ مراکز
ميں بھی کام کرتے ہيں۔ الطاف بخاری نے طالب علموں کی کونسلنگ کی ضرورت اُجاگر کرتے
ہوئے کہاکہ بچوں کےلئے روشن مستقبل اور ان کی حفاظت يقينی بنايا جانا انتہائی ضروری ہے۔
طالبعلموں کو پﮍھائی پر توجہ مرکوزکرنے کی تلقين کرتے ہوئے وزير تعليم نے کہاکہ سماج کے
ہر طبقے کو وادی ميں بال خلل درس وتدريس يقينی بنانے ميں اپنا تعاون دينا چاہئے۔

محکمہ موسميات کی پيش گوئی کے مطابق رياست ميناگلے چوبيس گھنٹوں کے دوران موسم عام
طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔
سرينگرميں آج دن کا زياده سے زياده درجہ حرارت 20عشاريہ 8ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم
درجہ حرارت6عشاريہ5ڈگری سيلشيس ريکارڈ کيا گيا۔
جمونميں آج دن کا زياده سے زياده درجہ حرارت32جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت
14عشاريہ 6ڈگری سيلشيس تھا۔
ادھر لہہ ميں آج دن کا زياده سے زياده درجہ حرارت16عشايہ 7جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ
حرارت 2عشاريہ 4ڈگری سيلشيس درج کيا گيا۔
کرگل ميں آج دن کا زياد ه سے زياده درجہ حرارت14عشاريہ  2جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ
حرارت 1عشايہ 2ڈگری سيلشيس تھا۔

