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گورنر اجالس
گورنر اﯾن اﯾن ووﮨرا نﮯ رﯾاستی قانون سازﯾہ کا مشترکہ اجالس 2جنوری
کو جمونميﮟ طلب کيا ﮨﮯ ۔ رﯾاستی آئين کی وفعہ53کﮯ تحت ﺣاصل
اختيارات کو بروئﮯ کار التﮯ ﮨوئﮯ گورنر نﮯ قانون سازاسمبلی اور قانون
سازکونسل کﮯ ارکان سﮯ کﮩا ﮨﮯ کہ وه قانون سازﯾہ کﮯ سينﭩرل ﮨال
ميﮟ اس روز صبح گياره بجﮯ جمع ﮨوجائيﮟ جﮩاں وه دونوناﯾوانوں کﮯ
مشترکہ اجالس سﮯ خطاب کرﯾﮟ گﮯ۔ گورنر کﮯ خطبﮯ کﮯ بعد دونوں
اﯾوانوں کﮯ صدر نشين کی طر ف سﮯ طﮯ کئﮯ گئﮯ وقت کﮯ مطابق الگ
الگ اجالس منعقد ﮨونگﮯ۔

ڈاکﭩر ﺣسيب درابو
ﺍﻳﮏ ﺍﮨﻡ ﭘﻳﺵ ﺭﻓﺕ ﻣﻳں ﺭﻳﺎﺳﺗﯽ ﺳﺭﮐﺎﺭ ﻧﮯ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﺣﮑﻣﻭں ﻣﻳں ﻳﻭﻣﻳہ ﺍُﺟﺭﺕ ﭘﺭ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺯﻣﺭﻭں ﻣﻳں
ﮐﺎﻡ ﮐﺭﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﮐﻳﺟﻭﻝ ﻟﻳﺑﺭﺭﻭں ﺍﻭﺭ ﺩﻳﮕﺭ ﮐﺎﻣﮕﺎﺭﻭں ﮐﯽ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﮐﻭ ﺑﺎﻗﺎﻋﺩﻩ ﺑﻧﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻣﻝ ﮐﻭ ﺣﺗﻣﯽ
ﺷﮑﻝ ﺩی ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﺳﻠﺳﻠﮯ ﻣﻳں ﺑﺎﻗﺎﻋﺩﻩ ﺍﺣﮑﺎﻣﺎﺕ ﺑﮩﺕ ﺟﻠﺩ ﺟﺎﺭی ﮐﺋﮯ ﺟﺎﺋﻳں ﮔﮯ۔ ﺍﻳﮏ ﭨﻭﻳٹ ﻣﻳں
ﻭﺯﻳﺭﺍﻋﻠﯽ ﻣﺣﺑﻭﺑہ ﻣﻔﺗﯽ ﻧﮯ ﮐﻝ ﮐﮩﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺳﺭﮐﺎﺭ 60ﮨﺯﺍﺭﮐﮯ ﻗﺭﻳﺏ ﺍﻳﺳﮯ ﮐﺎﻣﮕﺎﺭﻭں ﮐﻭ ﺑﺎﻗﺎﻋﺩﻩ
ٰ
ﺑﻧﺎﺭﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﻧﮩﻳں ﮔﺫﺍﺭﺍ ﭼﻼﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺑﺎﻗﺎﻋﺩﻩ ﺁﻣﺩﻧﯽ ﮐﯽ ﺳﺧﺕ ﺿﺭﻭﺭﺕ ﮨﮯ ۔ ﺍﻧﮩﻭﻧﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮨﮯ ﮐہ
ﻣﺣﻧﺕ ﺍﻭﺭ ﻟﮕﻥ ﮐﯽ ﮨﻣﻳﺷہ ﮨﯽ ﻗﺩﺭ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﺋﮯ۔ ﺍﻳﮏ ﺳﺭﮐﺎﺭی ﭘﺭﻳﺱ ﻧﻭٹ ﮐﮯ ﻣﻁﺎﺑﻕ ﺳﺭﮐﺎﺭ ﻧﮯ
ﺍﺱ ﺳﻠﺳﻠﮯ ﻣﻳں ﺟﺱ ﻁﺭﻳﻘہ ﮐﺎﺭ ﮐﻭ ﺣﺗﻣﯽ ﺷﮑﻝ ﺩی ﮨﮯ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺗﺣﺕ ﺗﻌﻠﻳﻣﯽ ﺍﻭﺭ ﺗﮑﻧﻳﮑﯽ ﻗﺎﺑﻠﻳﺕ ﻧﻳﺯ
ﮐﺎﻡ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﮯ ﺗﺟﺭﺑﮯ ﺍﻭﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﮐﯽ ﻣﺩﺕ ﮐﯽ ﺑﻧﻳﺎﺩ ﭘﺭ ﺍﻥ ﮐﺎﻣﮕﺎﺭﻭں ﮐﻭ ﮨﻧﺭ ﻣﻧﺩ ﺍﻭﺭ ﻏﻳﺭ ﮨﻧﺭﻣﻧﺩ
ﻭﺯﻳﺭﺍﻋﻠﯽ ﻣﺣﺑﻭﺑہ ﻣﻔﺗﯽ
ﺯﻣﺭﻭں ﻣﻳں ﺗﻘﺳﻳﻡ ﮐﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ۔ ﻭﺯﻳﺭ ﺧﺯﺍﻧہ ڈﺍﮐﭨﺭ ﺣﺳﻳﺏ ﺩﺭﺍﺑﻭ ﻧﮯ ﮐﮩﺎﮨﮯ ﮐہ
ٰ
ﻧﻘﺵ ﺭﺍﻩ ﮐﯽ ﻣﻧﻅﻭﺭی ﺩی ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﺏ ﺩﻭ ﺍﻳﮏ ﺩﻥ
ﮐﯽ ﻣﺩﺍﺧﻠﺕ ﭘﺭ ﺍﺱ ﺳﻠﺳﻠﮯ ﻣﻳں ﮐﺎﺑﻳﻧہ ﻧﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ ِ
ﻣﻳں ﻓﺎﺋﻧﺎﻧﺱ ﻣﺣﮑﻣہ ﺍﻳﺱ ﺁﺭ ﺍﻭ ﺟﺎﺭی ﮐﺭے ﮔﺎ۔

ﭨرﯾفک
ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ً 3ﺭﻭﺯ ﺗﮏ ﺑﻧﺩ ﺭﮨﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺩﺳﺭﻳﻧﮕﺭ ﺟﻣﻭں ﻗﻭﻣﯽ ﺷﺎﮨﺭﺍﻩ ﮐﻭ ﮐﻝ ﺷﺎﻡ ﻳﮑﻁﺭﻓہ ﺁﻣﺩﻭﺭﻓﺕ ﮐﻳﻠﺋﮯ
ﺑﺣﺎﻝ ﮐﻳﺎ ﮔﻳﺎ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﮔﺎڑﻳﻭں ﮐﻭ ﺁﺝ ﺟﻣﻭں ﺳﮯ ﺳﺭﻳﻧﮕﺭ ﺁﻧﮯ ﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﺩی ﮔﺋﯽ ﮨﮯ۔ ﮨﻣﺎﺭے ﮐﻭﻟﮕﺎﻡ
ﮐﮯ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩے ﻧﮯ ﭨﺭﻳﻔﮏ ﺫﺭﺍﻳﻊ ﮐﮯ ﺣﻭﺍﻟﮯ ﺳﮯ ﺧﺑﺭ ﺩی ﮨﮯ ﮐہ ﮔﺎڑﻳﻭں ﮐﻭ ﻧﮕﺭﻭﭨہ ﺻﺑﺢ ﺩﺱ ﺑﺟﮯ

ﺗﮏ ﺍﻭﺭ ﺍُﺩﻫﻣﭘﻭﺭ ﺻﺑﺢ ﮔﻳﺎﺭﻩ ﺑﺟﮯ ﺗﮏ ﮐﺭﺍﺱ ﮐﺭﻧﺎ ﮨﻭﮔﺎ۔ ﺍﺱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﺳﯽ ﺑﻬﯽ ﮔﺎڑﻳﻭں ﮐﻭ ﻣﺧﺎﻟﻑ ﺳﻣﺕ
ﻣﻳں ﭼﻠﻧﮯ ﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﻧﮩﻳں ﮨﻭﮔﯽ۔

پارليمنﭧ اجالس
کل پارليمنﭧ کا سرمائی اجالس شروع ﮨونﮯ سﮯ قبل ﺣکومت نﮯ آج اﯾک
کل جماعتی ميﭩنگ بالئی ﮨﮯ تاکہ پارليمنﭧ کﮯ دونوں اﯾوانوں کا کام کاج
ُ
اﺣسن طرﯾقﮯ سﮯ چالنﮯ کيلئﮯ سبھی جماعتوں کا تعاون طلب کيا
جائﮯ ۔ چوده نشستوں واال پارليمنﭧ کا ﯾہ سرمائی اجالس پانچ جنوری
تک جاری رﮨﮯ گا۔ اس دوران لوک سبھا کی سپيکر سميترا مﮩاجن نﮯ
بھی آج شام مختلف سياسی پارﭨيوں کﮯ سرکرده ليﮉران کی اﯾک ميﭩنگ
طلب کی ﮨﮯ تاکہ پارليمنﭧ کﮯ اﺣسن کام کاج کﮯ ﺣوالﮯ سﮯ تبادلہ خيال
کيا جائﮯ۔ درﯾﮟ اثنا اپوزﯾشن پارﭨيوں کﮯ ليﮉران بھی آج ميﭩنگ کرﯾﮟ گﮯ
تاکہ اجالس کﮯ دوران کئی معامالت پر ﺣکومت کو گھيرنﮯ کيلئﮯ الئحہ
عمل مرتب کيا جائﮯ۔

گورنر مالقات
ڈائرﯾکﭩر انﮉﯾن انسﭩی چيوٹ آف ﭨيکنالوجی جموں ڈاکﭩر منوج سنگھ
گورنﮯ کل راج بھون جموں ميﮟ گورنر اﯾن اﯾن ووﮨرا سﮯ مالقات کی ۔
جس دوران گورنر اور ڈائرﯾکﭩر موصوف نﮯ آئی آئی ﭨی جموں کﮯ کام کاج
کﮯ بارے ميﮟ تبادلہ خيال کيا۔

ﺷﻳﺎﻡ ﭼﻭﺩﻫﺭی
ﺁﺑﭘﺎﺷﯽ ﻭ ﻓﻠڈ ﮐﻧﭨﺭﻭﻝ ﮐﮯ ﻭﺯﻳﺭ ﺷﺎﻡ ﻻﻝ ﭼﻭﺩﻫﺭی ﻧﮯ ﮐﻝ ﻣﮩﺎﺭﺍﺟہ ﮨﺭی ﺳﻧﮕﻬ ﭘﺎﺭک ﺟﻣﻭں ﻣﻳں ﭨﻳﻭﺏ
ﻭﻳﻝ ﮐﺎ ﺍﻓﺗﺗﺎﺡ ﮐﻳﺎ۔ﭨﻳﻭﺏ ﻭﻳﻝ ﺟﮯ ﺍﻳﻧڈ ﮐﮯ ﺍﮐﻧﺎﻣﮏ ﺭی ﮐﻧﺳﭨﺭﻳﮑﺷﻥ ﺍﻳﺟﻧﺳﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺏ ﺳﮯ ﺩﻭ ﮐﺭﻭڑ
ﺭﻭﭘﮯ ﮐﯽ ﻻﮔﺕ ﺳﮯ ﻧﺻﺏ ﮐﻳﺎ ﮔﻳﺎ ﮨﮯ ۔ ﺍﺱ ﻣﻭﻗﻌﮯ ﭘﺭ ﻭﺯﻳﺭ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺷﮩﺭ ﮐﮯ ﺩﻳﮕﺭ ﻋﻼﻗﻭں ﻣﻳں
ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺗﺭﺳﻳﻝ ﻣﻳں ﻣﺯﻳﺩ ﺍﺿﺎﻓہ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﻳﻠﺋﮯ ﭼﻬ ﺍﻭﺭ ﭨﻳﻭﺏ ﻭﻳﻝ ﻧﺻﺏ ﮐﺋﮯ ﺟﺎﺋﻳں ﮔﮯ ۔

چيف سيکرﯾﭩری

چيف سيکرﯾﭩری بی بی وﯾاس نﮯ کل جموں ميﮟ رﯾاستی سطح کی
ﮨائی پاورڈ سﭩيرنگ کميﭩی کی ميﭩنگ کی صدارت کی جس ميﮟ امرت،
جﮯ ﯾو اﯾن ﯾو آر اﯾم اور سمارٹ سﭩی مشن جيسﮯ معامالت زﯾر بحث
اعلی کﮯ پرنسپل
الئﮯ گئﮯ۔پرنسپل سيکرﭨری محکمہ خزانہ ،وزﯾر
ٰ
سيکرﭨری ،کﮯ عالوه کئی دﯾگرمتعلقہ سينئر افسران نﮯ ميﭩنگ ميﮟ
شرکت کی۔چيف سيکرﭨری نﮯ متعلقہ ڈپﭩی کمشنروں اور چيف انجنئيرﯾو
ای ای ڈی کو ﮨداﯾت دی کہ وه سرﯾنگر اور جموں ميﮟ سيورﯾج سکيموں
دور کرﯾﮟ۔
کی عمل آوری کی نگرانی کرﯾﮟ اور درپيش رکاوﭨوں کو ُ

گجرات چناؤ
گجرات اسمبلی انتخابات کﮯ دوسرے اور آخری مرﺣلﮯ کﮯ تحت آج
93اسمبلی ﺣلقوں ميﮟ ووٹ ڈالﮯ جارﮨﮯ ﮨيﮟ ۔ووﭨنگ صبح 8بجﮯ شروع
ﮨوئی اور ﯾہ شام 5بجﮯ تک جاری رﮨﮯ گی۔اﯾک کروڑ 7الکھ خواتين ووﭨران
سميت 2کروڑ 22الکھ سﮯ زائد لوگ ووٹ ڈالنﮯ کﮯ اﮨل ﮨﮯ۔ اس مرﺣلﮯ
ميﮟ 8سو 51اُميدواروں کی سياسی قسمت کا فيصلہ ﮨوگا۔بی جﮯ پی
نﮯ 93اُميدوار جبکہ کانگرﯾس نﮯ91اُميدوار ميدان اتارے ﮨيﮟ۔انتخابات کﮯ
اﺣسن انعقاد کيلئﮯ سيکورﭨی کﮯ کﮍے انتظامات کئﮯ گئﮯ ﮨيﮟ۔ووﭨوں کی
گنتی18دسمبر کو ﮨوگی۔
ﺩﺭﺟہ ﺣﺭﺍﺭﺕ
ﺳﺭﻳﻧﮕﺭ ﻣﻳں ﺭﺍﺕ ﮐﺎ ﮐﻡ ﺳﮯ ﮐﻡ ﺩﺭﺟہ ﺣﺭﺍﺭﺕ
ﻣﻧﻔﯽ ﺍﻳﮏ ﺍﻋﺷﺎﺭﻳہ ﭘﺎﻧﭻ ڈﮔﺭی ﺳﻳﻠﺷﻳﺱ
ﺟﺑﮑہ ﺟﻣﻭں ﻣﻳں ﺭﺍﺕ ﮐﺎ ﮐﻡ ﺳﮯ ﮐﻡ ﺩﺭﺟہ ﺣﺭﺍﺭﺕ
ﺳﺎﺕ ﺍﻋﺷﺎﺭﻳہ ﺍﻳﮏ ڈﮔﺭی ﺳﻳﻠﺷﻳﺱ ﺭﻳﮑﺎﺭڈ ﮐﻳﺎ ﮔﻳﺎ۔

