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ഇന്ത്യൻ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ കംബ ാഡിയ സന്ദർശനം (11-13 
നവം ർ 2022) 

നവം ർ 13, 2022 

 
1.  ഹുമാനടെട്ട ഇന്ത്യൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഷ്ട്ശീ ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ 2022 
നവം ർ 11 മുതൽ 13 വടരയുള്ള തിയ്യതികളിൽ കംബ ാഡിയയിൽ 
വിജയകരവും ഫലഷ്ട്പദവുമായ സന്ദർശനം നെത്തി. സന്ദർശന ബവളയിൽ, 

2022 നവം ർ 12-ന് നെന്ന ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ അനുസ്മരണ 
ഉച്ചബകാെിയിൽ അബേഹം പടെെുത്തു. 2022 ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ 
 ന്ധത്തിന്ടെ 30-ാാാം വാർഷികവും ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ നയതഷ്ട്ന്ത് 
പൊളിത്തത്തിന്ടെ 10 മടത്ത വർഷവും അെയാളടെെുത്തുന്നു. 
ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ  ന്ധടത്ത സമഷ്ട്രമായ നയതഷ്ട്ന്ത് പൊളിത്തത്തിബലക്ക് 
ഉയർത്തിയ ഉച്ചബകാെി ചരിഷ്ട്തഷ്ട്പധാനമായിരുന്നു. സമഷ്ട്ര തഷ്ട്ന്ത്പരമായ 
പൊളിത്തത്തിന്ടെ ഘെകങ്ങൾ വയക്തമാക്കുന്ന ഒരു സംയുക്ത 
ഷ്ട്പസ്താവനയും പുെത്തിെക്കി. 

 

2. 2022 നവം ർ 13-ന് നെന്ന 17-ാാമത് കിഴക്കൻ ഏഷയ ഉച്ചബകാെിയിലും 
 ഹുമാനടെട്ട ഉപരാഷ്ട്രപാതി പടെെുത്തു. ബമഖലയിടല ഷ്ട്പധാന 
ബനതാക്കൾ ബഫാെത്തിന് ബനതൃതവം നൽകിയതിനാൽ, ഉച്ചബകാെിയിൽ ഇ എ 
എസ് ന്ടെ ഷ്ട്പാധാനയം അബേഹം എെുത്തുപെയുകയും അത് കൂെുതൽ 
അനുബയാജയവും ഷ്ട്പതിബരാധബശഷിയുള്ളതും ചലനാത്മകവുമാക്കി മാറ്റാൻ 
ശക്തിടെെുത്തുന്നതിനു  ഊന്നൽ നൽകുകായും  ടചയ്തു. നാവിബരഷൻ 
സവാതഷ്ട്ന്ത്യവും ഓവർ ഫ്ലൈറ്ററം ഉപബയാരിച്ച് സവതഷ്ട്ന്ത്വും തുെന്നതും 
ഉൾടക്കാള്ളറന്നതും നിയമങ്ങൾ അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇബന്ത്ാ-പസഫിക്ക് 
ഷ്ട്പവിശയടയ ബഷ്ട്പാത്സാഹിെിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഷ്ട്പധാന പ്ലാറ്റ്ബഫാമാണ് ഇ 
എ എസ് എന്ന് അബേഹം അെിവരയിട്ടറ. ഇൻബഡാ-പസഫിക്കിടല 
ആസിയാൻ ബകഷ്ട്ന്ദീകരണബത്താെുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഷ്ട്പതി ദ്ധത 
ആവർത്തിച്ചറടകാണ്ട്, IPOIയുമായി AOIP യുടെ  ഒത്തുബചരലുകൾ 
ടകട്ടിെെുക്കുന്നതിലൂടെ കൂെുതൽ സഹകരണത്തിന് അബേഹം ആഹവാനം 
ടചയ്തു, സമുഷ്ട്ദ സുരക്ഷ, HARD, സുസ്ഥിര വികസനം എന്നിവയിൽ 
ഇഎഎസ് അജണ്ട മുബന്നാട്ട് ടകാണ്ടുബപാകുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ 
ഷ്ട്പവർത്തനങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി. EAS, ഇൻബഡാ-പസഫിക് 



എന്നിവയ്ക്കെറെബത്തക്ക് വയാപിച്ചറകിെക്കുന്ന വർദ്ധിച്ചറവരുന്ന ഭക്ഷയ-
ഊർജ്ജ സുരക്ഷയ്ക്ക്  ഹുമാനടെട്ട ഉപരാഷ്ട്രപതി അെിവരയിട്ടറ, 
കൂൊടത 2023-ടല മിലലറ്റ് സിന്ടെ അന്ത്ാരാഷ്ട്ര വർഷത്തിബലക്ക് EAS 

അംരങ്ങളറടെ പൂർണ്ണ സംഭാവനയ്ക്ക് ആഹവാനം ടചയ്യറകയും ടചയ്തു. 

 

3. സന്ദർശന ബവളയിൽ,  ഹുമാനടെട്ട ഉപരിഷ്ട്ര പതി കംബ ാഡിയൻ 
രാജാവ്, ഷ്ട്പധാനമഷ്ട്ന്ത്ി, ടസനറ്റ് ഷ്ട്പസിഡന്് എന്നിവരുമായും കൂെിക്കാഴ്ച 
നെത്തി. എലലാ മീറ്റിംരുകളിലും കംബ ാഡിയൻ ബനതൃതവം തങ്ങളറടെ 
ഷ്ട്പയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ രാജയത്തിനു നൽകിയ ഇന്ത്യയുടെ 
പിന്ത്ുണടയ അഭിനന്ദിച്ചറ. 

 

4.  ഹുമാനടെട്ട ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെയും ഷ്ട്പധാനമഷ്ട്ന്ത്ി ഹുൻസന്ടെയും 
സാന്നിധയത്തിൽ സംസ്കാരം, ഫ്ലജവഫ്ലവവിധയം, ആബരാരയം എന്നീ 
ബമഖലകളിടല സഹകരണവുമായി  ന്ധടെട്ട് മൂന്ന് ധാരണാപഷ്ട്തങ്ങളറം 
ഒരു ധനസഹായ ഷ്ട്കമീകരണവും ഫ്ലകമാറ്റം ടചയ്യടെട്ടറ. 

 

5. കംബ ാഡിയയിടല മൂന്ന് ജിലലകളിലും  ഒരു കമയൂണിലും സ്ബഫാെക 
സാധയതയുള്ള ഖനികൾ നീക്കം ടചയ്യറന്നതിനായി 426,000 യുഎസ് 
ബഡാളെിന്ടെ സഹായം  ഹുമാനടെട്ട ഉപരാഷ്ട്രപതി ഷ്ട്പഖയാപിച്ചറ, 
കൂൊടത രാജയത്തിനുള്ള ITEC ബലാട്ടറകൾ 200 ൽ നിന്ന് 250 ആയും ICCR 

സ്ബകാളർഷിെ് 30 ൽ നിന്ന് 50 ആയും ഉയർത്തി. 

 

6. അബത സമയം,  ഹുമാനടെട്ട ഉപരാഷ്ട്രപതി വിയറ്റ്നാം ഷ്ട്പധാനമഷ്ട്ന്ത്ിടയ 
കാണുകയും ഉഭയകക്ഷി,  ഹുമുഖ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ടചയ്യറകയും 
ടചയ്തു. 

 

7.  ഹുമാനടെട്ട ഉപരാഷ്ട്രപതി സീം െീെിടല െ ബഷ്ട്പാം ടെംപിൾ, അബൊർ 
വാട് ടെംപിൾ എന്നി ചരിഷ്ട്ത ഷ്ട്പധാനമായ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും 
ആർക്കിബയാളജിക്കൽ സർബവ ഓഫ് ഇന്ത്യ നെത്തുന്ന ഈ സാംസ്കാരിക 
ഫ്ലപതൃക സ്ഥലങ്ങളിടല പുനരുദ്ധാരണവും സംരക്ഷണ ഷ്ട്പവർത്തനങ്ങളറം 
പരിബശാധിക്കുകയും ടചയ്തു. 

 

8. ൊ ബഷ്ട്പാം ബക്ഷഷ്ട്തത്തിടല നർത്തകരുടെ ഹാൾ അബേഹം ഉദ്ഘാെനം 
ടചയ്തു. ൊ ബഷ്ട്പാം ന്ടെ സംരക്ഷണവും പുനരുദ്ധാരണവും 
ആർക്കിബയാളജിക്കൽ സർബേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും APSARA (അബതാെിറ്റി 
ബഫാർ ടഷ്ട്പാട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് മാബനജ്ടമന്് ഓഫ് അബൊെിന്ടെയും സീം 
െീെിന്ടെയും െീജിയൻ) എന്നിവയുടെ ഒരു പൊളിത്ത പദ്ധതിയാണ്, ഇത് 
2011 മുതൽ നെെിലാക്കുന്നു. ഇന്ത്യ നിലവിൽ പുനരുദ്ധാരണത്തിന്ടെയും 
സംരക്ഷണ ഷ്ട്പവർത്തനത്തിന്ടെയും മൂന്നാം ഘട്ടം ഏടറ്റെുത്തിട്ടറണ്ട്. 

 



9. അബൊർ വാട്ട് ബക്ഷഷ്ട്ത സമുച്ചയം യുടനസ്ബകായുടെ ബലാക ഫ്ലപതൃക 
പട്ടികയിൽ ഇെം ബനെിയിട്ടറണ്ട്. കബപാഡിയയുടെ സമകാലിക 
ചരിഷ്ട്തത്തിടല ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ 1986-1993 
കാലഘട്ടത്തിൽ 4 മിലയൺ യുഎസ് ബഡാളർ ടചലവിൽ ഇന്ത്യ അബൊർ 
വാട്ടിന്ടെ പുനരുദ്ധാരണവും സംരക്ഷണവും ഏടറ്റെുത്തു. 
10.  ഹുമാനടെട്ട ഇന്ത്യൻ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനം ആസിയാൻ 
അംരരാജയങ്ങളറമായി, ഷ്ട്പബതയകിച്ച് കംബ ാഡിയയുമായുള്ള നമ്മുടെ 
അെുത്ത  ന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിച്ചറ. 

 

ബനാം ടപൻ 

നവം ർ 13, 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. 

 


