
ప్రధాన మంత్రర ప్రత్యే క జపాన్ రాయబార,ి డా. అశ్వని కుమార్ టోక్యే ప్ర్ేటన 

సెప్ెెంబర్ 19, 2013 

భార్త్ మరయిు జపాన్, వారి మధ్ే జర్ుగుతునన సివిల్ నయేక్లియర్ సహక్ార్ ఒప్పందము 

గూరిి న చర్ిలను తవరతిగత్రన ముగంిచాలని ప్రత్రజఞ చయశాయి.  ఈ రోజు ప్రధాన మంత్రర ప్రత్యేక 

రాయబార,ి డా. అశ్వని కుమార్ త్ో జరిగని భేట ీలో, జపాన్ విదయశీ మంత్రర ఫుమియో క్లషీద, 

రంెడు దయశాల ప్రజల సమర్ధన త్ో, ప్ెై ఒప్పందము తవర్లో ప్ూరిి అవుతుందనన నమమక్ానిన 

వేకిం చయశార్ు. 

 

విదయశీ మంత్రర ఫుమియో క్లషదీ త్ో సమావశే్ము, రాబోయి ే జపాన్ చకరవరిి భార్త్ యాతర 

మరయిు జపాన్ ప్రధాన మంత్రర శింజో అబ ే వారిిక శిఖర్ సమావశే్ము క్ొర్కు భార్త్ రాక 

నేప్ధ్ేములో రంెడు దయశ్ముల మధ్ే వూేహాతమక మరయిు పరా ప్ంచిక భాగస్ావమేమును 

ఉననత స్ాా యి సమీక్ష చయయుటకు అవక్ాశ్ం కల్పపంచింది.  ఇదదర్ు నేతలు భార్త్ జపాన్ ల 

మధ్ే గల ప్రత్యేక బహుముఖ బంధానినమరంిత బలోపే్తం చయయుటకు తమ సమర్ధన వేకిం 

చయశార్ు.  ఆసయిా ఖండ నిర్ంతర్ అభివృదిధక్ల రెండు దయశాల మధ్ే ఆరిధక సంబంధాలు మరంిత 

గటటె  ప్డాలని రంెడు ప్క్షాలు అభిపరా యప్డాా ర్ు.  ఈ సందర్బంగా, ద్ైవపాక్షకి కరెన్సీ స్ావప్ 

ఏరాపటుని యూ ఎస్ డాలర్ 50 బిల్పయన్ కు ప్ంెచుతూ తీసుకునన ఇటీవల్ప నిర్ణయం, ఢిలి్ల-

ముంబయి ఫ్ెరయిట్ క్ారిరడోర్ మరయిు ఢిలి్ల-ముంబయి పారశిార మిక క్ారిరడోర్ నిర్ంతర్ ప్ురోగత్ర 

మరయిు భార్త్ లో హ -ైసీపడ్ రెైలు ప్రవేశ్ప్టెటె  విషయం మీద చర్ిలను, రంెడు ప్క్షాలు 

స్ావగత్రంచాయి.  ద్ైవపాక్షిక ర్క్షణ మరయిు భదరత సహక్ార్ ర్ంగాలలో, ప్రత్యే క్లంచి మారీట ైమ్ 



సెకయేరటిట, యాంట-ీప్ెైర్సీ మరయిు క్ౌంటర్-ట ర్రరజిం ర్ంగములలో ప్ురోగత్రని డా. కుమార్ 

ఉటంక్లంచార్ు.   

 

నినన జపాన్ ప్రధాన మంత్రర శింజో అబే ని కల్పసని తర్ువాత, ఉననత స్ాా యి సమావశే్ములు 

క్ొనస్ాగిసయి  డా. కుమార్ జపాన్ విదయశీ శాఖ డ్టై్ కమిటీ ఛ్ైర్మన్ కతుీయుక్ల కవ  ైనేతృతవం 

లోని జాప్న్సస్ పారిియమెంటర ి బృందానిన కల్పశార్ు.  ఆగషుె  2013 లో ఢిలి్ల, ముంబయి 

మరయిు బంెగళూర్ు లో ప్ర్ేటటంచిన ఈ పారి్మెంట్ సభుేలు, డా. కుమార్ భార్త్ లో వారిని 

స్ావగత్రంచిన విధానము మరియు వారకి్ల జరిగని ఏరాపటిని ప్రశ్ంసంిచార్ు మరియు భార్త్ 

యాతర ఒక శిక్షణ అనుభవముగా మిగిల్పనదని చ్పాపర్ు.  మౌల్పక సదుపాయాల ర్ంగములో 

డి ఎఫ స ిమరియు డ ిఎ ంఐ స ి అనుభవాలని చయసి మరినిన జాప్న్సస్ కంప్ెన్సలు భార్త్ లోక్ల 

రావాల్పీన పరా ముఖాేనిన డా. కుమార్ నొక్లి చప్ాపర్ు.  ఈ సందర్బంగా, రంెడు దయశాల 

కంప్ెన్సలకు లాభించయ ద్వైపాక్షకి స్ోషల్ సకెయేరిటట ఒప్పందమును వగేిర్ము చయయవలసిన 

అవసరానిన రెండు ప్క్షాలు వేకిం చయశాయి. 

 

భార్త్   జపాన్ ల మధ్ే ఉననత స్ాా యి వారి్లాపాలను మెర్ుగుప్ర్చటానిక్ల మరయిు 

రానునన జపాన్ చకరవరిి మరియు ప్రధాన మంత్రర అబ ేయాతరల ఏరాపటుి  చయడటానిక్ల ప్రధాన 

మంత్రర ప్రత్యేక రాయబారిగా నియమింప్బడా డా. కుమార్ ఈ రోజు తన మూడు రోజుల టోక్యే 

ప్ర్ేటన ముగంిచార్ు. 

 


