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ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ  ਕੰਬਡੋੀਆ ਦਾ ਦਰੌਾ (11-13 ਨਵਬੰਰ 2022) 

13 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 

1. ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ 11-13 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦਾ ਸਫਲ ਅਤ ੇਲਾਹੇਵੰਦ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ 

ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੰੂ ਹੋਏ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਵੱਚ ਵਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ 

ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ੇਗੰਢ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਹ।ੈ ਇਹ ਵਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਇਵਤਹਾਸਕ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ 

ਸਦਕਾ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧ ਵਵਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਹ ੋਗਏ. ਵਵਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਤੱਤਾਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸਾਾਂਝਾ 

ਵਬਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

2. ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੰੂ ਹੋਏ 17ਵੇਂ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਵੱਚ ਵੀ ਵਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਪਰਮ ੱਖ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵੱਚ EAS ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਹੋਰ ਅਨ ਕੂਲ, 

ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਵਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਰੇਖਾਾਂਵਕਤ ਕੀਤਾ ਵਕ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 

ਓਵਰਫਲਾਈਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਵਹਤ ਮ ਕਤ, ਖ ੱਲਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਨਯਮ  ਅਧਾਰਤ ਵਹੰਦ-ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਏਐਸ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹ।ੈ ਵਹੰਦ-ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਪਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ  ਦ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ IPOI ਅਤ ੇ

AOIP ਦੀ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮ ੰਦਰੀ ਸ ਰੱਵਖਆ, HARD ਅਤੇ ਸਮ ੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੇ ਵਟਕਾਊ ਵਵਕਾਸ ਵਵੱਚ 

EAS ਏਜੰਡੇ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਲਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ EAS ਅਤੇ ਵਹੰਦ-ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 

ਬਾਹਰ ਵਧ ਰਹੀ ਖ ਰਾਕ ਅਤ ੇਊਰਜਾ ਸ ਰੱਵਖਆ ਨੰੂ ਰੇਖਾਾਂਵਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ2023 ਵਵੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਰਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ EAS ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪੂਰੇ ਹ ੰਗਾਰੇ 

ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 

3. ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਵਟੰਗਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ। ਸਾਰੀਆਾਂ 

ਮੀਵਟੰਗਾਾਂ ਵਵੱਚ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਨੇ ਮ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਮੇਤ ਕੰਬੋਡੀਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

4. ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੰਸੇਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਵੱਚ ਸੱਵਭਆਚਾਰ, ਜੈਵ ਵਵਵਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਵਤੰਨ ਸਮਝੌਵਤਆਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਵੱਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

5. ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਵੱਚ ਵਤੰਨ ਵਜ਼ਵਲ੍ਆਾਂ ਅਤ ੇਇੱਕ ਕਵਮਊਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ 426,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ 

ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ITEC ਸਲਾਟ 200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 250 ਅਤੇ ICCR ਵਜ਼ੀਵਿਆਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ 30 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰ ਵਦੱਤੀ। 

6. ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮ ਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦ ਵੱਲੇ ਅਤ ੇਬਹ ਪੱਖੀ ਮ ੱਵਦਆਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 

ਕੀਤੀ। 

7. ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੀਮ ਰੀਪ ਵਵੱਚ ਤਾ ਪਰੋਹਮ ਮੰਵਦਰ ਅਤੇ ਅੰਗਕੋਰ ਵਾਟ ਮੰਵਦਰ ਨਾਮ ਦੀਆਾਂ ਵਵਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ

ਭਾਰਤੀ ਪ ਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦ ਆਰਾ ਇਹਨਾਾਂ ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਵਵਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮ ਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। 

8. ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਤਾ ਪਰੋਹਮ ਮੰਵਦਰ ਵਵਖੇ ਹਾਲ ਆਿ ਡਾਾਂਸਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਤਾ ਪਰੋਹਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪ ਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ 

APSARA (ਅੰਗਕੋਰ ਅਤੇ ਸੀਮ ਰੀਪ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ ਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ) ਦਾ ਸਾਾਂਝਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਹ,ੈ ਜੋ 2011 ਤੋਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾਵੜ੍ਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਲੀ ਅਤ ੇਸੰਭਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ.ੈ  



9. ਅੰਗਕੋਰ ਵਾਟ ਟੈਂਪਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਆਲਮੀ ਵਵਰਾਸਤ ਹ।ੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਇਵਤਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1986-1993 ਤੱਕ ਕ ੱਲ 40 ਲਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅੰਗਕੋਰ ਵਾਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 

10. ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸਦਕਾ ਆਸੀਆਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ 

ਹੋਈ। 

 

ਨੋਮ ਪੇਨ 

13 ਅਕਤੂਬਰ, 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. 

 


