
INS Kiltan delivers 15 tons of flood relief material to 
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December 30, 2020 

 

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ (ಐಎನ್ ಎಸ್ 'ಕಿಲ್ಟನ್') ಕಾಾಂಬ ೀಡಿಯಾದ ಪರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜನರಿಗೆ 15 ಟನ್ ಪರಿಹಾರ 

ಸಾಮಗ್ರರಗಳನನು ಹ ತ್ ೊಯನುತೊದೆ 

ಡಿಸಾಂಬರ್ 30, 2020 

 

ಭಾರತ ಮತನೊ ಕಾಾಂಬ ೀಡಿಯಾ ನಡನವಿನ ಶತಮಾನಗಳಷ್ನಟ ಹಳೆಯ ನಾಗರಿಕ ಮತನೊ ಸುೀಹ ಸಾಂಬಾಂಧದ ಮತ್ ೊಾಂದನ ಅದನುತ 

ಅಧ್ಾುಯವನನು ಇಾಂದನ ಬರೆಯಲಾಗ್ರದೆ, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ (ಐಎನ್ ಎಸ್ 'ಕಿಲ್ಟನ್') ಮಾಂಗಳವಾರ ಕಾಾಂಬ ೀಡಿಯಾಗೆ 

ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಪರವಾಹ ಪೀಡಿತರಿಗೆ 3,000 ಪರವಾಹ ಪರಿಹಾರ ಕಿಟ್ ಗಳನ ಸೀರಿದಾಂತ್ 15 ಟನ್ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರರಗಳನನು 

ತ್ಗೆದನಕ ಾಂಡನ ಹ ೀಗಲಾಯಿತನ. ಐಎನ್ ಎಸ್ 'ಕಿಲ್ಟನ್' 29 ಡಿಸಾಂಬರ್ 2020 ರಾಂದನ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮಿಷ್ನ್ 

ಸಾಗರ್-III ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಾನೌಕಿಿಲ್ಲಿ ಬಾಂದರನನು ತಲ್ನಪತನ. ಭಾರತದ ಪರಧ್ಾನ ಮಾಂತರ ಶ್ರೀ ನರೆೀಾಂದರ ಮೀದಿಯವರನ 

ಪರದೆೀಶದ (ಸಾಗರ್) ಎಲ್ಿರಿಗ  ಭದರತ್ ಮತನೊ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಅನನಗನಣವಾಗ್ರ ಈ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾಡಲಾಗನತೊದೆ. 

 

ರಾಯಲ್ ಕಾಾಂಬ ೀಡಿಯನ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಪರವಾಗ್ರ, ಕ ಮಡೆ ೀರ್ ಸ ಖ್ಮೆರಾ ಐಎನ್ಎಸ್ 'ಕಿಲ್ಟನ್' ಭೀಟಿಯನನು ಪರೀತಯಿಾಂದ 

ಸಾಿಗತಸಿದರನ ಮತನೊ ಕಾಾಂಬ ೀಡಿಯಾದ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನನು ಒದಗ್ರಸಲ್ನ ಈ ಮಾನವಿೀಯ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಭಾರತ 

ಸಕಾಾರಕೆ ಧನುವಾದಗಳನನು ತಳಿಸಿದರನ. 30 ಡಿಸಾಂಬರ್ 2020 ರಾಂದನ ಭಾರತ ಸಕಾಾರವು ಸಿಹಾನೌಕಿಿಲ್ಲಿ ಬಾಂದರಿನಲ್ಲಿ 

ಆಯೀಜಿಸಿದದ ಸಮಾರಾಂಭದಲ್ಲಿ, ಉಪ ಕಾನನುಲ್ ಮತನೊ ನೆ ಮ್ ಪೆನ್ ನಲ್ಲಿರನವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೀರಿಯ ಎರಡನೆೀ 

ಕಾಯಾದಶ್ಾ (ರಾಜಕಿೀಯ ಮತನೊ ವಾಣಿಜು), ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕ. ಸನಬ್ಾಾ ರಾವ್ ರವರನ 15 ಟನ್ ಪರವಾಹ ಪರಿಹಾರ 

ಸಾಮಗ್ರರಗಳನನು ಕಾಾಂಬ ೀಡಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತನೊ ನವಾಹಣಾ ಸಮಿತಯ ಖಾಯಾಂ ಅಧುಕ್ಷ ಮತನೊ ಪರಧ್ಾನ ಮಾಂತರ 

ಸೈಮ್ಡೆಕ್ ಟೀಕ  ಹನನ್ ಸೀನ್ ರವರ ಸಲ್ಹಗಾರರಾದ ಶ್ರೀಷ್ಠ ಶ್ರೀ. ಹಾುಾಂಗ್ ಸಮ್ಡಯ ನ್ ರವರಿಗೆ ಹಸಾೊಾಂತರಿಸಿದರನ. 

ಕಾಾಂಬ ೀಡಿಯಾದ ರಾಯಲ್ ಸಕಾಾರದ ಪರವಾಗ್ರ ಪರವಾಹ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರರಗಳನನು ಸಿಿೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀಷ್ಠ ಸಾುಮಿಯನನ್ ಎರಡನ 

ದೆೀಶಗಳ ನಡನವಿನ ಸುೀಹ ಸಾಂಬಾಂಧದ ಬಲ್ವಾದ ಸಾಂಬಾಂಧವನನು ನೆನಪಸಿಕ ಾಂಡರನ ಮತನೊ ಕಾಾಂಬ ೀಡಿಯಾದ ಪರವಾಹ ಪೀಡಿತ 

ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದದಕಾೆಗ್ರ ಭಾರತ ಸಕಾಾರಕೆ ಧನುವಾದಗಳನನು ಅಪಾಸಿದರನ. 

 

"ಮಿಷ್ನ್ ಸಾಗರ್" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಾಂಬ ೀಡಿಯಾಗೆ 15 ಟನ್ ಪರವಾಹ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರರಗಳನನು ತಲ್ನಪಸಲ್ನ ಐಎನ್ ಎಸ್ 

'ಕಿಲ್ಟನ್' ಸಿಹಾನೌಕಿಿಲ್ಲಿ ಬಾಂದರಿಗೆ ಭೀಟಿ ನೀಡಿದನದ, ಕಡಲ್ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ರಗಳನನು ಮನಚ್ಚಲ್ನ ಮಾನವಿೀಯ ನೆರವು ಮತನೊ 

ವಿಪತನೊ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರರಗಳನನು ಒದಗ್ರಸನವ ಭಾರತದ ನೀತಗೆ ಅನನಗನಣವಾಗ್ರದೆ. ಭಾರತವು ತನು ನಕಟ ಕಡಲ್ ನೆರೆಯ 

ಕಾಾಂಬ ೀಡಿಯಾದೆ ಾಂದಿಗ್ರನ ತನು ಸಾಂಬಾಂಧಗಳಿಗೆ ಎಷ್ನಟ ಮಹತಿ ನೀಡನತೊದೆ ಎಾಂಬನದನನು ಈ ಮಿಷ್ನ್ ಒತೊಹೀಳನತೊದೆ. 
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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. 

 


