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

INS కిల్తాన్ 15 టన్ను ల వరద సహాయక సామగ్రిని కంబోడియాకు
పంపిణి చేస్ాంది.
డిసెంబర్ 30, 2020

భారత నావికాదళ షిప్ "INS కిల్తాన్" కెంబోడియాలో వరద బాధిత ప్రజల కోసెం 3,000 వరద సహాయక సామగ్రి
తో కూడిన 15 టన్ను ల వరద సహాయక కిట్స్

ని రెంపిణీ చేసినప్పు డు భారతదేశెం మియు కెంబోడియా

మధ్య నాగిక మియు స్ను హపూరవ క సెంబెంధాలకు సెంబెంధిెంచి ఈ రోజు మరో అద్భు తమైన అధాయ యెం
వ్రాయబడిెంది. ప్రత్యయ కిెంచి ఈ (SAGAR) ప్ాెంతానికి చెందిన వారెంది భప్దత మియు అభివృదిి రీతాయ ,
భారత ప్రధాన మెంత్రి రీ  న నంెంప్ద డీ అ అవలోకనెం గా, INS కిల్తాన్ భారత నావికాదళ మిషన్ సాగర్ -3
ఆధ్వ రయ ెంలో 2020 డిసెంబర్ 29 న సిహానౌకివ ల్ల ే నౌకాప్శయెం చేిెంది.
ాయల్ కెంబోడియన్ నేవీ తరప్పన, కడీడోర్ సోఖేమెా INS కిల్తాన్ సెందరశ నన్న హృదయపూరవ కెంగా
సావ గతెం రలుకుతూ కెంబోడియా ప్రజలకు ఉరశమనెం కలిగెంచే ఈ మానవతా శైలి కి భారత ప్రభుతావ నికి
కృతజత
ఞ లు తెలిపారు. 2020 డిసెంబర్ 30 న, సిహానౌకివ ల్ల ే నౌకాప్శయెంలో భారత ప్రభుతవ ెం తరప్పన జిగన
ఆ కారయ ప్కమెంలో, చార్ ్ డి అఫైర్్ మియు పెంపేన్ భారత ాయబార కాాయ లయెం యొకక ఉర కారయ దిశ
(పోల్ & కామ్) రీ  న. B సుబాా ావు గారు 15 టన్ను ల వరద ఉరశమన సామాగ్రిని విరత్తా నిరవ హణ కోసెం
జాతీయ కమిటీ శాశవ త ఉపాధ్య క్షుడు మియు కెంబోడియా ాజయ ెం ప్రధాన మెంత్రి సామ్ డెక్ టెకో HUN SEN
సలహాదారు రీ  న హాెంగ్ర సడీయున్, కెంబోడియా ాయల్ గవరు మెెంట్స తరప్పన వరద సహాయక సామగ్రిని
అెంగీకిెంచినప్పు డు,
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గురుాచేసుకుెంటూ కెంబోడియాలోని వరద ప్రభావిత ప్రజలకు సహాయెం చేసినెంద్భకు భారత ప్రభుతవ
సహాయ నిదరశ నాలకి కృతజత
ఞ లు తెలిపారు.
"మిషన్ సాగర్" ఆధ్వ ాయ న కెంబోడియాకు 15 టన్ను ల వరద సహాయక సామగ్రిని రెంపిణీ చేయడెంతో INS
కిల్తాన్ సిహానౌకివ ల్ల ే నౌకాప్శయానికి చేిన సెందరు ెంగా, స్ను హపూరవ క విదేరీ  దేశాలకు భారతదేశెం యొకక
మానవతా సహాయెం మియు విరత్తా ఉరశమనెం (HADR) సహాయెంలో ఒక భాగెంగా ప్ాముఖ్య తన్న
తెలియజేసుాెంది అెంద్భనా ప్రత్యయ కిెంచి పరుగు సముప్ద దేశమైన కెంబోడియాతో.
డిసెంబర్ 30, 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.

