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 پريس ريليز
 

کے موضوع پرپينل مباحثہ’ہندوستان ميں چينی زبان کی تدريس کے مضمرات      
 

ايم ايم اے جے اکادمی برائے بين االقوامی مطالعات کے زير اہتمام يوجی سی چين مطالعات مرکز جامعہ مليہ اسالميہ نے 
ہندوستان ميں چينی زبان کی تدريس کے: ٠٢٠٢قومی تعليمی پاليسی    

ايک پينل مباحثہ منعقد کيا۔ بجے  ٠٠:٣ء کو بوقت ١٢٠٢فروری  ٩١کے موضوع پر مورخہ ’ مضمرات  
 

اجالس کی صدارت سفير ٹی سی اے رنگ چاری نے۔ اپنے صدارتی خطبے ميں انهوں نے ہندوستان ميں چينی مطالعات 
کی اہميت کو اجاگر کيا۔انهوں نے اس بات کو بهی نشان دہی کی کہ ہندوستانی دانش گاہوں ميں چينی زبان اور چين کے 

وں گی۔متعلق تدريس سے چين کے بارے ميں بہتر معلومات فراہم ہ  
 

اجالس کے پہلے مقرر پريہ درشی مکهرجی جو چين مطالعات کے جواہر لعل نہرو يونيورسٹی ميں پروفيسر ہيں انهو ں 
نے اپنی تقرير ميں ہندوستان جيسے کثير لسانی اور کثير تہذيبی و ثقافتی بوقلمونی پس منظر والے ملک ميں قومی تعليمی 

کے نوجوانوں کے ليے فعال اور امکانات سے بهرپور بازار پيدا کرنے کے  پاليسی کے رول کو واضح کرتے ہوئے يہاں
 امکانات پر بات چيت کی۔

اجالس کے دوسری مقرر محترمہ ممتا رانی اگروال ايڈيشنل سيکريٹری ايسوسی ايشن آف انڈين يونيورسٹيز نے قومی 
ے ہندوستان ميں مساوی اور جامع تعليمی نظام تعليمی پاليسی کے مختلف پہلوؤں پر مبسوط گفتگو کی۔عالوه ازيں انهوں ن

 کے نفاذ کے تصور پر بهی تفصيلی گفتگو کی۔
 

اس موقع پر تيسر ے اہم مقرر پروفيسر اوجيت بنرجی جو وشو بهارتی يونيورسٹی ميں چينی مطالعات کے پروفيسر ہيں 
کيا کہ کس طرح صرف زبان سے  انهوں نے اپنی تقرير ميں چينی زبان کی اہميت کو اجاگر کيااور يہ بهی واضح

شناسائی کی وجہ سے نصف چين کو بہتر انداز ميں سمجها جاسکتاہے اور چين کے دوسرے نصف کو منظم انداز ميں 
 سمجهنے کے ليے چين کی تہذيب و ثقافت اور اس کے معاشرے کی ساخت اور بناوٹ کو سمجهنا ضروری ہے۔

 
ه لوگوں نے شرکت کی۔اس کے بعد چينی زبان ميں نيٹ امتحان مباحثے ميں ملک کے طول وعرض سے سو سے زياد

سميت چين کی تہذيبی شناخت کے مختلف پہلوؤں اور نکات پر خوب سير حاصل گفتگو ہوئی اور ہندوستان ميں چينی 
زبان سيکهنے والے طلبا اور اسکاللر وں کے ليے روزگار پيداکرنے کے سلسلے ميں نجی اور سرکاری رول پر بهی 

چيت ہوئی۔بات   
 

پروفيسر اجے درشن بيہرا آفے شيئٹنگ ڈائريکٹر،ايم ايم اے جے،اکادی برائے بين االقوامی مطالعات نے شکريے کی 
رسم اد اکی۔انهوں نے ہندوستان ميں لينگويج پروگرام اور ايريا اسٹڈيز کے ساته ساته مالزمت کے بہتراور واضح تصور 

لوم و فنون کے پروگراموں کو مزيد موزوں بنانے کی طرف توجہ مبذول کی ضرورت پر زورديتے ہوئے اس نوع کے ع
 کرائی۔
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