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కంబో డియాలో భారత ఉప రాష్్టరపతి పరయటన (11-13 నవంబర్ 2022) 
నవంబర్ 13, 2022 
 
1. భారత ఉప రాష్్టరపతి గౌరవనీయ శ్ర ీజగ దీప్ ధన కర్ 2022 నవంబర్ 11-13 తేదీల్లో  కంబో డియాను 
సందర్శంచారు. ఈ పరయటన విజయవంతంగా, ఫల్పరదంగా జర్గ్ంది. పరయటన సందరభంగా 2022 
నవంబర్ 12న ఆయన ఆసియాన-భారత్ (ASEAN-India) స్ాారక సదసుుల్ల పాల్గొ న్ాారు. 2022 
న్ాటికి ఆసియాన-భారత్ సంబంధాల్ు పరా రంభమ ై 30 ఏళ్లో , ఆసియాన-భారత్ వయయహాతాక భాగస్ాామ్యం 
పరా రంభమ ై 10 ఏళ్లో  అవుత ంది. ఆసియాన-భారత్ సంబంధాల్ను సమ్గీ వయయహాతాక భాగస్ాామ్య 
స్ాా యికి చేరచడంల్ల సదసుు కీల్క పాతర పో షించంది. ఈ సందరభంగా సమ్గీ వయయహాతాక 
భాగస్ాామ్ాయనికి సంబంధించన అంశాల్ను వివర్సతూ  ఒక సంయుకూ పరకటనను జారీ చేశారు. 
 
2. గౌరవనీయ ఉప రాష్్టరపతి 2022 నవంబర్ 13న 17వ తూరుు ఆసియా సదసుు (EAS)కు కూడా 
హాజరయాయరు. పరా ంతీయంగా దిగొజ న్ేతల్ స్ారథ్యంల్ల నడిచే వేదికగా EAS పరా ధానయతను ఈ సందరభంగా 
ఆయన పరస్ాూ వించారు. అల్ాగే అనుసరణీయంగా, పటిష్్టంగా, ఉతేూ జకరమ ైనదిగా దీనిా మ్ర్ంత పటిష్్టం 
చేయాల్సున అవసరం ఉందని ఆయన పేరకొన్ాారు. సేాచాాయుత న్ేవిగేష్టన మ్ర్యు ఓవర్ ఫో్యిట్ 
విష్టయంల్ల సరళ్తర, బహిరంగ, సమ్మాళిత, మ్ర్యు నియమ్ాల్ ఆధార్తమ ైనదిగా ఇండో -పసిఫిక్ 
పరా ంతానిా తీర్చదిదేద ందుకు EAS కీల్క వేదిక కాగల్దని ఆయన చెపాురు. ఇండో-పసిఫిక్ ల్ల ఆసియాన  
కేందర బందువుగా కొనస్ాగేందుకు భారత్ కటట్ బడి ఉందని పునరుదాా టించారు. IPOI (ఇండో-పసిఫిక్ 
ఓషియను ఇనీషియిేటివ్)త  AOIP (ఆసియాన అవుట్ ల్ుక్ ఆన ది ఇండో-పసిఫిక్) కల్యిక ఆధారంగా 
పరసుర సహకారానిా మ్ర్ంతగా ప ంచుకోవాల్ని పిల్ుపునిచాచరు. తీర పరా ంత గసతూ , HARD, సమ్ుదర 
వనరుల్ సుసిా ర అభివృదిి  వంటి అంశాల్లో  EAS అజెండాను మ్ుందుకు తీసుకెళ్ో ందుకు భారత్ 
చేపడుతునా కారయకల్ాపాల్ను పరతేయకంగా పరస్ాూ వించారు. EAS మ్ర్యు ఇండో-పసిఫిక్ దాటి ఆహార 
మ్ర్యు ఇంధన భదరత ప రుగుత ండటానిా గౌరవనీయ ఉప రాష్్టరపతి వివర్ంచారు. అల్ాగే 2023ను 
అంతరాా తీయ చరు ధాన్ాయల్ సంవతురంగా జరుపుకోవడంల్ల EAS సభుయల్ు పయర్ూగా త డాుటట 
అందించాల్ని ఆయన కోరారు. 



 
3. ఈ పరయటన సందరభంగా, కంబో డియా రాజు, పరధాని, స న్ేట్ ప రసిడెంట్ ల్త  కూడా గౌరవనీయ ఉప 
రాష్్టరపతి సమ్ావేశమ్యాయరు. తమ్ కష్్టకాల్ాల్లో  సహా అనిా సమ్యాల్లో నత తమ్ దేశానికి భారత్ 
అందిసుూ నా త డాుటటను ఈ సమ్ావేశాల్లో  కంబో డియా న్ేతల్ు కొనియాడారు. 
 
4. గౌరవనీయ ఉప రాష్్టరపతి మ్ర్యు పరధాని హున స న సమ్క్షంల్ల సంసొృతి, జీవవ ైవిధయం మ్ర్యు 
ఆరోగయ రంగాల్కు సంబంధించ మ్ూడు అవగాహన ఒపుందాల్ు (MOUల్ు) అల్ాగే ఒక ఫ ైన్ానిుంగ 
అరేంజ మ ంట్ కుదిరాయి. 
 
5. కంబో డియాల్లని మ్ూడు జిల్ాో ల్ు మ్ర్యు ఒక కమ్ూయన ల్ల డీమ ైనింగ కోసం గౌరవనీయ ఉప 
రాష్్టరపతి 426,000 డాల్రో సహాయానిా పరకటించారు. అల్ాగే కంబో డియాకు సంబంధించన ITEC 
స్ాో ట్ ల్ను 200 నుండి 250కి, ICCR స్ాొల్ర్ షిప్ ల్ను 30 నుండి 50కి ప ంచారు. 
 
6. ఈ పరయటన సందరభంగా గౌరవనీయ ఉప రాష్్టరపతి వియతాాం పరధానిత  కూడా భేటీ అయాయరు. 
దెైాపాక్షిక మ్ర్యు బహుళ్పక్ష అంశాల్ప ై చర్చంచారు. 
 
7. గౌరవనీయ ఉప రాష్్టరపతి సతమ్ రీప్ ల్లని స్ాంసొృతిక వారసతా పరదేశాల్ ైన టా పో ర మ్ ఆల్యం 
మ్ర్యు ఆంకోర్ వాట్ ఆల్యాల్ను సందర్శంచారు. ఆయా స్ాంసొృతిక వారసతా స ైటోల్ల 
ఆర్ొయాల్ాజికల్ సరేా ఆఫ్ ఇండియా నిరాహిసుూ నా పునరుదిరణ మ్ర్యు పర్రక్షణ పనుల్ను 
ఆయన పర్శ్రల్సంచారు. 
 
8. టా పోర మ్ ఆల్యంల్ల హాల్ ఆఫ్ డాయనుర్ు ను ఆయన ఆవిష్టొర్ంచారు. టా పోర మ్ పర్రక్షణ మ్ర్యు 
పునరుదిరణను ఆర్ొయాల్ాజికల్ సరేా ఆఫ్ ఇండియా మ్ర్యు APSARA (అథార్టీ ఫర్ ది పర ర టెక్షన 
అండ్ మేన్ేజ మ ంట్ ఆఫ్ ఆంకోర్ అండ్ ది రీజియన ఆఫ్ సతమ్ రీప్) కల్ససి భాగస్ాామ్య పరా జెకు్ గా 
చేపటా్ యి. 2011 నుండి ఈ పనుల్ు జరుగుతున్ాాయి. భారత్ పరసుూ తం 3వ దశ పునరుదిరణ మ్ర్యు 
పర్రక్షణ పనుల్ు చేపడుత ంది. 
 
9. ఆంకోర్ వాట్ ఆల్య కాంప ో క్ు అన్ేది UNESCO (యున్ సో్ ొ) పరపంచ వారసతా సంపదగా 
పర్గణ ంచబడుత ంద.ి కంబో డియా సమ్కాలీన చర్తరల్ల అతయంత కష్్టకాల్ానిా ఎదురుొంటటనా 
తరుణంల్ల 4 మ్మల్సయన డాల్రో వయయంత  1986-1993 మ్ధయ కాల్ంల్ల ఆంకోర్ వాట్ పునరుదిరణ 
మ్ర్యు పర్రక్షణను భారత్ చేపటి్ంది. 
 



10. ఆసియాన సభయ దేశాల్ు, మ్ుఖ్యంగా కంబో డియాత  పటిష్్టమ ైన సంబంధాల్ను పునరుదాా టించడానికి 
గౌరవనీయ భారత ఉప రాష్్టరపతి పరయటన త డుడింది. 
 
నామ్ పనె్ 
నవంబర్ 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. 


