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Pavvan K u m a r B a n s a l :

"İKİ ÜLKE DE DEMOKRASİYE
ÖNEM VERİYOR"
İki ülke arasında gerçekleştirilen
ticari ilişkilerin

2008de

3 milyar

dolarlık hacim oluşturduğunu
ancak bunun yeterli olmadığını
kaydeden Şahin, bu rakamın

artırıl

masına yönelik potansiyelin bulun
duğunu belirtti.
iki ülkenin de demokrasiye önem
verdiğini, bağımsız yaşayan halklannın olduğunu, laik ülkelerde
yaşadıklarını anlatan Bansal,
Hindistan da 12 farklı din olduğu
nu vurgulayarak, bunlann hepsinin
aynı ülkede, farklılıkların

bulunduğu

bir ülkede yaşadıklarını söyledi.

T B M M Başkanı Mehmet Ali Şahin, Hin

oluşturulmadığını ifade eden Şahin,

distan Parlamento İşleri ve Su Kaynakları

Bansal'dan, grubun bir an önce kurul

Bakanı Pawan Kumar Bansal ve berabe

masına yardımcı olmasını istedi. Şahin,

rindeki heyet, 21 Ocak'ta T B M M Başkanı

Hindistan Parlamentosu Üst Kanadı

Mehmet Ali Şahini ziyaret etti. Başkanlık

Başkanını, TBMM'ye davet ettiğini, bun

Divan Salonunda gerçekleşen kabulde
konuşan Şahin, dünyada önemli ve etkin
bir ülke olarak gördükleri Hindistan'ın
dinamizm ve gelişimini, büyük ilgiyle

dan olumlu bir cevap beklediğini belirtti.

temenni etti. İki ülke ilişkilerini geliş

verdiğini, bağımsız yaşayan halklarının
olduğunu, laik ülkelerde yaşadıklarını

cim oluşturduğunu ancak bunun yeterli

artırılmasına yönelik potansiyelin bulun
duğunu belirtti.

bulunacağını hatırlatan Şahin, ziyaretin,
iki ülke ilişkilerine ivme kazandırmasını

nakları Bakanı Pawan Kumar Bansal
da iki ülkenin de demokrasiye önem

ilişkilerin 2008'de 3 milyar dolarlık ha

olmadığını kaydeden Şahin, bu rakamın

bat ayında Hindistan'a resmi ziyarette

Hindistan Parlamento İşleri ve Su Kay

İki ülke arasında gerçekleştirilen ticari

takip ettiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül un, Şu

"İki Ülke de Demokrasiye
Önem Veriyor"

Şahin, Türkiye ile Hindistan arasında
ticaret antlaşmasının imzalanmasının,

anlattı. Bansal, Hindistan'da 12 farklı din
olduğunu vurgulayarak, bunlann hepsi
nin aynı ülkede, farklılıkların bulunduğu
bir ülkede yaşadıklarını söyledi.
Hindistan'daki seçimlerin ardından
Hindistan-Türkiye Parlamentolararası

ticari alanda ilişkilerin geliştirilmesine

Dostluk Grubunu kurduklarını ha

eden Şahin, Gül'ün ziyaretinde Türkiye-

ciddi katkı sağlayacağını dile getirdi. Şa

tırlatan Bansal, "Ancak çok yakın bir

Hindistan Parlamentolararası Dostluk

hin, özellikle enerji alanında ortak proje

tarihte kurulduğu için çok aktif olamadı.

Grubu Başkanı ve grubun iki üyesinin

ler gerçekleştirebileceklerini gördüklerini

Cumhurbaşkanı Gül'ün Hindistan ziya

de yer alacağını kaydetti. Hindistan'da,

vurgulayarak, TPAO'nun Hindistan Pet

retinden sonra, inanıyorum ki gruplar

tirmede parlamentoların rolüne işaret

seçimlerin ardından parlamentolarında

rol ve Doğalgaz Şirketiyle Libya'da ortak

arasındaki ilişkiler daha kuvvetli olacak"

Hindistan-Türkiye Dostluk Grubunun

arama faaliyetleri yürüttüğünü hatırlattı.

diye konuştu.

Haber

