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INS ਕਿਲਟਨ ਨੇ ਿੰਬਡੋੀਆ ਪਹ ਚੰਾਈ 15 ਟਨ ਹੜ੍ਹ  ਰਾਹਤ ਸਮਗੱਰੀ  

30 ਦਸੰਬਰ, 2020 

 
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਿੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਪ ਰਾਣੇ ਸਕਭਆਚਾਰਿ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਾਂ ਕ ੱਚ ਅੱਜ ਇੱਿ ਹੋਰ ਸ ਨਕਹਰਾ ਅਕਧਆਇ ਕਸਰਕਜਆ 

ਕਗਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਮ ੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ "INS ਕਿਲਟਨ" ਨੇ ਿੰਬੋਡੀਆ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹ  ਪਰਭਾ ਤ ਲੋਿਾਾਂ ਲਈ 15 ਟਨ ਹੜ੍ਹ  

ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹ ੰਚਾਈ, ਕਜਸ ਕ ੱਚ 3,000 ਹੜ੍ਹ  ਰਾਹਤ ਕਿਟਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਕਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ 

ਖੇਤਰ ਕ ੱਚ ਸਾਕਰਆਾਂ ਲਈ ਸ ਰੱਕਖਆ ਅਤੇ ਕ ਿਾਸ (SAGAR) ਦੇ ਫਲਸਫ ੇਅਨ ਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮ ੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਸ਼ਨ ਸਾਗਰ - 

III ਤਕਹਤ INS ਕਿਲਟਨ 29 ਨ ੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ ਕਸੰਹਾਨ ਿ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪ ੱਕਜਆ। 
 

ਰਾਇਲ ਿੰਬੋਡੀਆਈ ਨੇ ੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਿੋਮੋਡੋਰ ਸੋਖੇਮੇਰਾ ਨੇ INS ਕਿਲਟਨ ਦੇ ਪ ੱਜਣ ਦਾ ਕਨੱਘਾ ਸ ਾਗਤ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ 

ਸਰਿਾਰ ਨ ੰ ਿੰਬੋਡੀਆਈ ਲੋਿਾਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਿਾਰਜ ਲਈ ਧੰਨ ਾਦ ਕਦੱਤਾ। 30 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨ  ੰ

ਭਾਰਤ ਸਰਿਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਸੰਹਾਨ ਿ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਿ ਸਮਾਰੋਹ ਕ ੱਚ ਨੋਮ ਪੇਨ ਕ ਖੇ ਭਾਰਤੀ  ਦ ਤਾ ਾਸ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਦ ਤ ਸ਼ਰੀ 

ਬੀ. ਸ ੱਬਾ ਰਾਓ ਸੈਿੇਂਡ ਸੈਿਟਰੀ (ਕਸਆਸੀ ਅਤੇ  ਣਜ) ਨੇ 15 ਟਨ ਹੜ੍ਹ  ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਮੇਟੀ ਆਫ ਕਡਜ਼ਾਸਟਰ 

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਉਪ -ਪਰਧਾਨ ਅਤੇ ਿੰਬੋਡੀਆਈ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੈਮਡੇਿ ਟੈਿੋ ਹ ਨ ਸੇਨ ਦੇ ਸਲਾਹਿਾਰ ਮਹਾਮਕਹਮ ਸ਼ਰੀ 

ਹੈਂਗ ਸਮੋਯ ਨ ਨ ੰ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨ ੰ ਸ ੀਿਾਰ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਮਕਹਮ ਸਮੋਯ ਨ ਨੇ ਦੋ ਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਕ ਚਾਲੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬ ਤ ਬੰਧਨ 

ਨ ੰ ਚੇਤੇ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਿਾਰ  ੱਲੋਂ  ਿੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹ  ਪਰਭਾਕ ਤ ਲੋਿਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਦੇ ਇਸਦ ੇ ਕਦਆਲ  ਿਦਮ ਲਈ 

ਧੰਨ ਾਦ ਿੀਤਾ। 
 

“ਕਮਸ਼ਨ ਸਾਗਰ” ਤਕਹਤ ਿੰਬੋਡੀਆ ਨ ੰ 15 ਟਨ ਹੜ੍ਹ  ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹ ੰਚਾਉਣ ਲਈ INS ਕਿਲਟਨ ਦਾ ਕਸੰਹਾਨ ਿ ਬੰਦਰਗਾਹ 

ਦਾ ਦੌਰਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੰ ਭਾਰਤ  ੱਲੋਂ  ਮਨ ੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਬਪਤਾ ਰਾਹਤ (HADR) ਸਹਾਇਤਾ ਪਹ ੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਭਾਰਤ  ੱਲੋਂ  ਆਪਮ ੇਨੇੜ੍ਲੇ ਸਮ ੰਦਰੀ ਗ ਆਾਂਢੀ ਿੰਬੋਡੀਆ ਨ ੰ ਕਦਤੱੇ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨ ੰ ਉਜਾਗਰ ਿਰਦਾ ਹੈ। 
 

30 ਦਸੰਬਰ, 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. 

 

 


