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                                                     .  

 

તેના અનુસંધાને સર્ચ એન્ડ રેસ્્યુ (SAR)                                                   

                                 . આમાં વિવિધ એજન્સીઓ િચ્ર્ે સંકલન સાથે સમગ્ર-             

        . આ ઝડપી પ્રવતસાદને લીધે પ્રથમ C-17 IAF                 SAR ટીમ સાથે સહાયની વિનંતી 

પ્રાપ્ત થયાના કલાકોમાં તુર્કકયે જિા રિાના થયંુ.  

 

    બાદ ભારત 5 C-17 IAF           250 થી િધુ કમચર્ારીઓ,                 135 ટનથી િધુની 

અન્ય રાહત સામગ્રી તુકીને મોકલી શ્યંુ છે.  

 

                                (NDRF) ની ત્રણ સ્િવનભચર ટીમોનો સમાિેશ થાય છે જેમાં 150        

                                      , વિવશષ્ટ સાધનો,                          . તેમના સાધનો 

ભાંગી પડેલા માળખાં હેઠળ ફસાયેલા લોકોને શોધિા,     , ઍ્સેસ અને બહાર કાઢી શકે છે.  

 

        , ભારતીય સેનાની 30 બેડની સ્િ-           હૉવસ્પટલ સ્થાપિા માટે કમચર્ારીઓ અને સાધનો 

મોકલિામાં આવ્યા છે.                 , અદ્યતન સાધનો,                         99 વિશેષ પ્રવશવિત 

કમચર્ારીઓની ટીમનો સમાિેશ થાય છે. હૉવસ્પટલ સંપૂણચ રીતે કાયચરત ઓપરેશન વથયેટર અને એ્સ-  , િેવન્ટલેટર 

િગેરે જેિી સુવિધાઓ પૂરી પાડશે.  

 

          આપણી ટીમોની તૈનાતી સ્થાવનક સત્તાિાળાઓ સાથે આપણી એમ્બેસી દ્િારા સ્થાવપત અદાના ખાતે કેમ્પ 

ઓફફસના સંકલનથી કરિામાં આિી રહી છે .                                                       

                      મ ઈસ્કેન્ડરનમાં ફફલ્ડ હૉવસ્પટલ ઉભી કરી રહી છે. બે તુકી બોલતા અવધકારીઓ સવહતની 

વિદેશ મંત્રાલયના અવધકારીઓની એક ટીમ બર્ાિ અને રાહત કામગીરીમાં સામેલ ટીમોને મદદ કરિા માટે તુકીયેમા ં

તૈનાત કરિામાં આિી છે.  

 



આપણં દૂતાિાસ અસરગ્રસ્ત પ્રદેશમાં ખાસ કરીને ભૂકંપન ેકારણે સૌથી િધુ પ્રભાવિત તુકીના અદાના, ગાવઝયાંટેપ, 

માલત્યા અને કહરામનમારસ પ્રાંતોમાં ભારતીય નાગફરકોની સુખાકારીની પણ ખાતરી કરી રહ્ું છે. એમ્બેસીએ હેલ્પ 

ડેસ્કની પણ સ્થાપના કરી છે.             , પ્રવતકૂળ હિામાન અને ર્ાલુ બર્ાિ કામગીરી મયાચફદત વિકલ્પો જેિી 

ગંભીર લોવજવસ્ટકલ અિરોધો હોિા છતાં આપણા અવધકારીઓ લગભગ દસ ભારતીય નાગફરકો સુધી પહોંર્ી રહ્ા 

છે જેઓ કવથત રીતે ફસાયેલા છે.                                   ણ        .  

 

સીફરયાના સંદભચમાં દમાસ્કસમાં C130J IAF              6 ટનથી િધુ કટોકટી રાહત સહાય પહોંર્ાડિામાં 

આિી છે.                                        , હાઈડે્રશન માટે પ્રિાહી,   ણ         , સામાન્ય 

ઉપયોગની દિાઓ અને ઈસીજી મશીન,                                                    . આ માલ 

દમાસ્કસ એરપોટચ પર સીફરયાના સ્થાવનક િહીિટ અને પયાચિરણના નાયબ મંત્રી શ્રી મૌતાઝ દોઆજીને સુપરત કરાયો 

હતો.  

 

                                                                     . ઓપરેશન દોસ્ત એ 

પ્રથમ પ્રવતસાદ આપનાર,                                                         વ્ત છે જેનો 

માનિતાિાદી સહાય અને આપવત્ત રાહત (HADR)                               , પણ તેનાથી આગળના 

દેશો માટે ઝડપી અને ઉપલબ્ધ છે.  
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