
INS Kiltan delivers 15 tons of flood  relief material 

to Cambodia 
December 30, 2020 

______________________________________________________________________ 

આઈએનએસ કિલ્ટન િબંોકિયા ન ે૧૫ ટન જેટલી પરુ રાહત સામગ્રી પહોંચાિી. 
30 કિસેમ્બર, 2020 

 

જ્યારે ભારતીય નૌિાદળના ભારતીય નૌિા શિપ "આઈએનએસ કિલ્ટન" દ્વારા િંબોકિયામાં પૂરગ્રસ્ત લોિો માટે 3000 રાહત િીટ 
સહીત 15 ટન જેટલી પૂર રાહત સામગ્રી  પહોંચાિવામાં આવી  ત્યારે ભારત અન ેિંબોકિયા વચ્ચનેા વર્ષો જુના સાંસ્િૃશતિ અન ે
મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધોમાં આજે એિ નવો ગૌરવપરૂ્ણ અધ્યાય  લખાયો હતો. 29 કિસેમ્બર 2020 ના રોજ ભારતીય નૌિા શિપ 
"આઈએનએસ કિલ્ટન" ભારતીય નૌિાદળના શમિન સાગર- III હેઠળ િંબોકિયામા ં શસહાનુિશવલે બંદર ે પહોંચ્યંુ. આ શમિન  
ભારતના વિા પ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના શવઝન ફોર સાગર - આ શવસ્તારમા ંસૌન ેમાટે સુરક્ષા અન ેશવિાસ - અનુસાર િાયણરત છે.  
 

રોયલ િંબોકિયન નેવી વતી, િોમોિોર સોખેમેરાએ આઈએનએસ કિલ્ટનની મુલાિાતનુ ંહાર્દદિ સ્વાગત િરવામાં આવયંુ હતુ ંઅને 
ભારત સરિાર નો િંબોકિયાના લોિોને રાહત આપવાના આ માનવતાવાદી  વલર્  બદલ આભાર માન્દ્યો હતો. 30 કિસેંબર 2020 
ના રોજ શસહનૌિશવલ ેબંદર ખાતે યોજાયેલ એિ સમારોહમા ંભારત સરિાર વતી શ્રી બી. સુબ્બા રાવ, ચાજણ  િી અફેસણ અને  સેિન્દ્િ  
સેકે્રટરી (પોલ અને  િોમ),  એમ્બસેી ઇશન્દ્િયા, ફ્નોમ પેન્દ્હે 15 ટન પૂર રાહત સામગ્રી  શ્રી હેંગ સેમોએન, આપશિ પ્રબંધન માટે ની 
રાષ્ટ્રીય સશમશત ના િાયમી ઉપપ્રમુખ અને િમ્બોિીયાના પ્રધાનમંત્રી શ્રી સેમ્િેિ ટેિો હુન સેન ના સલાહિાર ન ે આપી હતી. 
િંબોકિયાની રોયલ સરિાર વતી પૂર રાહત સામગ્રી ન ેસ્વીિારતી વખતે, શ્રી સાશમયોનેએ બંન ેદેિો  વચ્ચેના  શમત્રતાના મજબૂત 
સબંધો ન ે યાદ િયાણ  હતા અને િંબોકિયાના પૂરગ્રસ્ત લોિોની મદદ બદલ ભારત સરિાર નો આભાર માન્દ્યો હતો. 
 
"શમિન સાગર" અંતગણત િંબોકિયામા ં 15 ટન પૂર રાહત સામગ્રી પહોંચાિવા માટે આઈ.એન.એસ. કિલ્ટનની શસહાનૌિશવલ ે
બંદરની મુલાિાત  એ  મૈત્રીપૂર્ણ શવદેિી દેિોન ેભારતની માનવતાવાદી સહાયતા અને આપશિ રાહત (એચ.િી.આર.) સહાય નો 
એિ ભાગ છે અન ે િંબોકિયા જેવા નજીિ ના દકરયાઇ પાિોિી દેિ ન ે ભારત જે  રીતે  મહત્વ આપ ે છે તે  દિાણવ ે છે. 
 
30 કિસમે્બર, 2020 

 

 

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. 

 
 



 


