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ભારતનાાં માનતનય ઉપ રાષ્ટ્રપતત શ્રી જગદીપ ધનખર દ્વારા 11-13 નવેમ્બર 2022 નાાં રોજ કમ્બોડિયાની 
સપળ અને ઉત્પાદક મુલાકાત લેવામાાં આવી હતી. આ મુલાકાત દરતમયાન, તેઓએ 12 નવેમ્બર 2022 
નાાં રોજ ASEAN-ભારત યાદગીરી તિખર સાંમેલનમાાં હાજરી આપી હતી. વર્ષ 2022 ASEAN-ભારત 
સાંબાંધોની 30મી વર્ષગાાંઠ અને ASEAN-ભારત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીનાાં 10 વર્ષ અાંડકત કરે છે. આ તિખર 
સાંમેલન ઐતતહાતસક હતુ કારણ કે તે ASEAN-ભારત સાંબાંધોને વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીની ઉંચાઇ પર 
લઇ ગયુાં હતુાં. વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીનાાં તત્વોની ઉદ્ઘોર્ણા કરતુાં સાંયુક્ત સ્ટેટમેન્ટ જારી કરવામાાં આવ્યુાં 
હતુાં. 
 

2. માાંનતનય ઉપ રાષ્ટ્રપતતએ 13 નવેમ્બર 2022 નાાં રોજ 17માાં એતિયા તિખર સાંમેલનમાાં પણ હાજરી 
આપી હતી. આ તિખર સાંમેલન દરતમયાન, તેઓએ પ્ાાંત અતિમ નેતાઓ સાંચાતલત માંચ તરીકે EAS ની 
અગત્યતા પર પ્કાિ પાડ્યો હતો અને તેન ેવધારે િાહ્ય, નક્કર અને ગતતતિલ બનાવવા માટે તેન ેવધારે 
મજબૂત બનાવવા પર ભાર મૂક્યો હતો. તેઓએ રેખાાંડકત કયુું હતુાં કે નેતવગેિન અને ઓવરફ્લાઇટની 
સ્વતાંત્રતા સાથે મૂક્ત, ખુલ્લા, સમાવેિક અન ેતનયમો-આધાડરત ઇન્િો-પેતસડિકનો પ્ચાર કરવા માટે EAS એક 
મહત્વપૂણષ માંચ છે. ઇન્િો-પેતસડિકમાાં ASEAN કેતન્િયતા તરિની ભારતની કડટબદ્ધતાનુાં પુનઃઉચ્ચારણ કરતા, 
તેઓએ IPOI સાથે AOIP નાાં સાંગમ પર તનમાષણ કરીને સહકાર વધારવા માટે આહ્વાન કયુું હતુાં, અને 
મેડરટાઇમ સુરક્ષા, HARD, અને મેડરટાઇમ સાંસાધનોનાાં ટકાઉ તવકાસમાાં EAS એજન્િાન ેઆગળ લઇ જતી 
ભારતની પ્વૃતિઓ પર પ્કાિ પાડ્યો હતો. માનતનય ઉપ રાષ્ટ્રપતતએ EAS અને ઇન્િો-પેતસડિકની સીમાઓ 
પાર જતી અન્ન અને ઊજાષ સુરક્ષામાાં વધારાને રેખાાંડકત કયાષ હતા, અને 2023 માાં આાંતરરાતષ્ટ્રય બાજરા 
વર્ષમાાં સાંપૂણષ યોગદાન આપવા માટે EAS સભ્યોને આહ્વાન કયુું હતુાં. 
 

3. આ મુલાકાત દરતમયામ, માનતનય ઉપ રાષ્ટ્રપતતએ કમ્બોડિયાનાાં રાજા, વિાપ્ધાન, સાંસદનાાં અધ્યક્ષ સાથે 
મીટટગો પણ કરી હતી. આ તમામ મીટટગોમાાં, કમ્બોડિયાની આગેવાનીએ તેઓનાાં મુશ્કેલીઓનાાં સમયમાાં 
સતહત તેઓનાાં દેિને ભારત દ્વારા કરવામાાં આવેલી સહાયતાની પ્િાંસા કરી હતી. 
 

4. માનતનય ઉપ રાષ્ટ્રપતત અને વિાપ્ધાન હન્સેનની હાજરીમાાં, સાંસ્કૃતત, જૈવવૈતવધ્યતા અને આરોગ્યનાાં 



ક્ષેત્રોમાાં સહકાર સાંબાંતધત ત્રણ એમઓયુ અને એક નાણાકીય વ્યવસ્થાનુાં આદાનપ્દાન કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. 
 

5. કમ્બોડિયામાાં ત્રણ જીલ્લાઓ અને એક સામુદાયીક વસવાટનાાં સ્થળમાાંથી માઇનો દૂર કરવા માટે 426,000 
યુએસ િોલરની સહાયતા અને આ દેિ માટે ITEC માાં 200 થી વધારીને 250 સ્લોટ કરવાની અને ICCR 

તિષ્યવૃતિ 30 થી વધારીને 50 કરવાની જાહેરાત માનતનય ઉપ રાષ્ટ્રપતત દ્વારા કરવામાાં આવી હતી. 
 

6. અવકાિમાાં માનતનય ઉપ રાષ્ટ્રપતત તવયેતનામનાાં વિાપ્ધાનને પણ મળ્યા હતા અને તદ્વપક્ષીય અને 
બહુપક્ષીય મુદ્દાઓની ચચાષ કરી હતી. 
 

7. માનતનય ઉપ રાષ્ટ્રપતતએ તસએમ રીપમાાં તા પ્ોહમ માંડદર અને અાંગકોર વાટ માંડદરની મુલાકાત લીધી 
હતી અને ભારતીય પુરાતત્વ તવભાગ દ્વારા હાથ ધરવામાાં આવી રહેલ આ સાાંસ્કૃતતક વારસા સ્થળો પર 
જીણોદ્ધાર અને સાંરક્ષણનાાં કાયષનુાં તનરીક્ષણ કયુું હતુાં. 
 

8. તેઓએ તા પ્ોહમ માંડદરમાાં નૃત્યાાંગનાઓનાાં ખાંિનુાં ઉદ્ઘાટન કયુું હતુાં. તા પ્ોહમનો જીણોદ્ધાર અને 
સાંરક્ષણ ભારતીય પુરાતત્વ તવભાગ અને APSARA (અાંગકોર અને ડરએમ રીપનાાં પ્ાાંતનાાં રક્ષણ અને 
વ્યવસ્થાપન માટેનુાં પ્ાતધકરણ) ની ભાગીદારી પડરયોજના છે અને તે 2011 થી હાથ ધરવામાાં આવ્યુાં છે. 
ભારત હાલમાાં જીણોદ્ધાર અને સાંરક્ષણ કાયષનો 3જો તબક્કો હાથ ધરી રહ્યો છે. 
 

9. અાંગકોર વાટ માંડદર પડરસર યુનેસ્કો તવશ્વ હેડરટેજ સ્થળ છે. કમ્બોડિયાનાાં સમકાતલન ઇતતહાસનાાં સૌથી 
મુશ્કેલ સમયગાળા પૈકી એક એવા 1986-1993  atવચ્ચેનાાં સમયગાળામાાં 4 તમતલયન યુએસ િોલરનાાં કુલ 
ખચષ પર અાંગકોર વાટનાાં જીણોદ્ધાર અને સાંરક્ષણનુાં કામ ભારત દ્વારા લેવામાાં આવ્યુાં હતુાં. 
 

10. ભારતનાાં માનતનય ઉપ રાષ્ટ્રપતતની આ મુલાકાતે ASEAN સભ્ય રાષ્ટ્રો અને ખાસ કરીન ેકમ્બોડિયા સાથે 
આપણા તનકટનાાં જોિાણોની પુનઃપુતિ કરી હતી. 
 

િનોમ પને્હ 

13 નવમે્બર, 2022 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 

 


