
 
 تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيٹرآفس 

   جامعہ مليہ اسالميہ
  نئی دہلی

  2020نومبر  19
  پريس ريليز

  
  
جامعہ ميں آن الئن " جنوبی ايشيائی معيشتوں کے ساته چين کے ارتباطی ارتقاء : ہندوستان چين اقتصادی تعلقات"

   اہتمامليکچر کا 
  

 2020نومبر  18يو جی سی چائنا اسٹڈيز سينٹر ، ايم ايم اے جے اکيڈمی آف انٹرنيشنل اسٹڈيز ، جامعہ مليہ اسالميہ نے 
   جنوبی: ہندوستان چين اقتصادی تعلقات"کو 

  
  کے عنوان سے ايک آن الئن ليکچر کا اہتمام کيا۔" ايشيائی معيشتوں کے ساته چين چين کے ارتباطی ارتقاء 

  
کے پروفيسر ايس کے موہنتی نے ليکچر ديا۔ پروفيسر ) آرآئی ايس(ريسرچ اينڈ انفارميشن سسٹم فار ڈيولپنگ کنٹريز 

   موہنتی وزارت خارجہ کی حکومت ، کے تعاون سے
  

  چلنے والے ايک تهنک ٹينک ميں عالقائيت اور کثيرالجہتی سميت مختلف امور پر کام کرنے کا تجربہ رکهتے ہيں۔
  

، ايم ايم اے جے اکيڈمی آف ) انچارج(گرام کی صدارت پروفيسر ميتهيو جوزف سی ، آفيشيٹنگ ڈائريکٹر اس پرو
    انٹرنيشنل اسٹڈيز نے کی جنہوں نے آج کے بين االقوامی

  
  منظر نامے ميں اس موضوع کی اہميت اور اس کی مطابقت کو واضح کيا۔

  
ن دونوں ملکوں کے نمو کے ماڈل کا موازنہ کرتے ہوئے تيز پروفيسر موہنتی نے ليکچر کی ابتدا ہندوستان اور چي

   رفتار پيشرفت اور ملک گير اصالحات کے کامياب نفاذ اور
  

  تين عوامل خصوصا حکومت کی حمايت ، عمل درآمد اور اس ميں معاشرتی شعبے کی مطابقت کی نشاندہی کی۔
  

ٹ تک رسائی ،ہندوستان چين تجارت اور دونوں ممالک پروفيسر موہنتی نے ہندوستان چين دوطرفہ معاشی امور ، مارکي
  کے لئے آگے کی راه جيسےمعامالت پر روشنی ڈالی۔

   
پروفيسر موہنتی نے چين ميں ايس او ای کے کردار کے بارے ميں بات کی اور درآمد احکامات کے ضابطے اور ان 

    کے تحفظات کے بارے بتايا ۔انہوں نے مختلف تجارتی
  

اقدامات ميں ہندوستان چين کے باہمی رابطوں اور چين کے لئے ہندوستانی مارکيٹ کی باہمی اہميت اور گروہوں اور 
  ہندوستان کے لئے چينی منڈی تک رسائی کی نشاندہی کی۔

  
ليکچر ميں جامعہ مليہ اسالميہ کے طلباء اور اساتذه سميت ملک کے ديگر حصوں سے لوگوں نے آن الئن شرکت کی۔ 

   سوال جواب جواب کا سيشن بهی ہواليکچر کے بعد 
  

   جس کا انهوں نے تسلی بخش جواب ديا۔
  

  احمد عظيم
  ميڈيا کوآرڈينيٹر- پی ار او
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