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6 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರಂದು ಟರ್ಕಿಯೆ ಮತ್ು್ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಾರಿೇ ಭ ಕಂಪದ ನಂತ್ರ, ಪರಧಾನಮಂತ್ರರ ಶ್ರೇ 

ನರೇಂದರ ಮೇದಿ ಅವರು ಸಂತ್ರಸ್ ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಿ ಸಹಾಯವನುು ನೇಡುವಂತೆ ನದೇಿಶ್ಸಿದದರು. 

 

ಇದರ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ು್ ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ (SAR) ಪರಯತ್ುಗಳು ಮತ್ು್ ವೈದಯರ್ಕೇಯ ಸಹಾಯದ 

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬಂಬ್ಲ್ವನುು ಒದಗಿಸಲ್ು ಆಪರೇಷನ್ ದ ೇಸ್ತ  ಅನುು ಪಾರರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಇದು ವಿವಿಧ್ 

ಏಜೆನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನವಯದ ಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಿ-ಸಕಾಿರದ ವಿಧಾನವನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದ. ಈ ತ್ವರಿತ್ 

ಪರತ್ರರ್ಕರಯೆಯು ವಿಶೇಷ SAR ತ್ಂಡದ ಂದಿಗೆ ಮದಲ್ C-17 IAF ವಿಮಾನವು ಸಹಾಯಕಾಾಗಿ ವಿನಂತ್ರಯನುು 

ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ಗಂಟೆಗಳ ಳಗೆ ಟರ್ಕಿಯೆಗೆ ತೆರಳಲ್ು ಕಾರರ್ವಾಯಿತ್ು. 

 

ಅಂದಿನಂದ, ಭಾರತ್ವು 5 C-17 IAF ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ 250 ಕ ಾ ಹೆಚ್ುು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಿಶೇಷ ಉಪಕರರ್ಗಳು ಮತ್ು್ 

135 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚ್ುು ಮತ್್ದ ಇತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗಿರಗಳನುು ಟರ್ಕಿಯೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ು ಸಮರ್ಿವಾಗಿದ. 

 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಾವನದಳಗಳು, ವಿಶೇಷ ಉಪಕರರ್ಗಳು, ವಾಹನಗಳು ಮತ್ು್ ಸರಬ್ರಾಜುಗಳ ಜೆ ತೆಗೆ 150 ಕ ಾ ಹೆಚ್ುು 

ವಿಶೇಷ ತ್ರಬೇತ್ರ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನುು ಹೆ ಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಪತ್ು್ ನವಿಹಣಾ ಪಡೆಯ (NDRF) ಮ ರು 

ಸವಯಂ-ಸಮರ್ಿ ತ್ಂಡಗಳು ಸೇರಿವ. ಅವರ ಉಪಕರರ್ಗಳು ಕುಸಿದ ರಚ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಕಾಬಿದದ ಜನರನುು 

ಪತೆ್ಹಚ್ುಲ್ು, ಸಥಳ, ಪರವೇಶ ಮತ್ು್ ಹೆ ರತೆಗೆಯಲ್ು ಅನುಮತ್ರಸುತ್್ದ. 

 

ಹೆಚ್ುುವರಿಯಾಗಿ, ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೇನೆಯ 30 ಬಡ್ ಸಲ್ಫ  ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಸಪತೆರಯನುು ಸಾಥಪಿಸಲ್ು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ು್ 

ಸಲ್ಕರಣೆಗಳನುು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ. ಇದು 99 ವಿಶೇಷ ತ್ರಬೇತ್ರ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದ, ಅಗತ್ಯ 

ಔಷಧ್ಗಳು, ಸುಧಾರಿತ್ ಉಪಕರರ್ಗಳು, ವಾಹನಗಳು ಮತ್ು್ ಆಂಬ್ುಯಲೆನ್ ಗಳು. ಆಸಪತೆರಯು ಸಂಪೂರ್ಿ ರ್ಕರಯಾತ್ಮಕ 

ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೆೇಟರ್ ಮತ್ು್ ಎಕ್ಸ -ರೇ, ವಂಟಿಲೆೇಟರ್ಗಳು ಇತ್ಾಯದಿ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುು ಒದಗಿಸುತ್್ದ. 

 

ತ್ುರ್ಕಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ತ್ಂಡಗಳ ನಯೇಜನೆಯನುು ನಮಮ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಮ ಲ್ಕ ಸಥಳಿೇಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಂದಿಗೆ ಸಮನವಯಗೆ ಳಿಸಲಾಗುತ್ರ್ದ, ಇದು ಅದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ಬಿರ ಕಚೇರಿಯನುು ಸಾಥಪಿಸಿದ. ವೈದಯರ್ಕೇಯ 

ತ್ಂಡವು ಇಸಾಂಡರುನ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಫ  ಆಸಪತೆರಯನುು ಸಾಥಪಿಸುತ್ರ್ರುವಾಗ NDRF ತ್ಂಡಗಳು ಗಾಜಿಯಾಂಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ 

ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಾಿಚ್ರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನುು ನೇಡುತ್ರ್ವ. ವಿದೇಶ್ಾಂಗ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ತ್ಂಡ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಟರ್ಕಿಷ್ ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ು್ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಾಿಚ್ರಣೆಗಳಲ್ಲಿ 

ತೆ ಡಗಿರುವ ತ್ಂಡಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ು ಟರ್ಕಿಯೆಗೆ ನಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ. 

 

ನಮಮ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಪಿೇಡಿತ್ ಪರದೇಶದ ಅದರಲ್ ಿ ನದಿಿಷಟವಾಗಿ ಭ ಕಂಪದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ುು 

ಹಾನಗೆ ಳಗಾದ ತ್ುರ್ಕಿಯೆಯ ಅದಾನ, ಗಜಿಯಾಂಟೆಪ್, ಮಲ್ತ್ಯ ಮತ್ು್ ಕಹರಮನಮರಸ್ತ ಪಾರಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ರೇಯ 

ಪರಜೆಗಳ ಯೇಗಕ್ಷೇಮವನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ ಳುುತ್ರ್ದ. ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸಹ ಸಹಾಯ ಕೇಂದರವನುು ಸಾಥಪಿಸಿದ. 

ರಸ್ ಪರಿಸಿಥತ್ರಗಳು, ಪರತ್ರಕ ಲ್ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ು್ ನಡೆಯುತ್ರ್ರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಾಿಚ್ರಣೆಗಳಂತ್ಹ ಗಂಭಿೇರವಾದ 



ವಯವಸಾಥಪನಾ ನಬ್ಿಂಧ್ಗಳು ಆಯೆಾಗಳನುು ಮಿತ್ರಗೆ ಳಿಸುತ್ರ್ರುವಾಗ, ನಮಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿರ್ಕಾಬಿದಿದರುವ ಹತ್ು್ 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಪರಜೆಗಳನುು ತ್ಲ್ುಪುತ್ರ್ದಾದರ. ನಾಪತೆ್ಯಾಗಿರುವ ಪರಜೆಯನುು ಪತೆ್ ಹಚ್ುುವ ಪರಯತ್ುವೂ 

ಮುಂದುವರಿದಿದ. 

 

ಸಿರಿಯಾಕಾ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಡಮಾಸಾಸ್ತಗೆ C130J IAF ವಿಮಾನದ ಮ ಲ್ಕ 6 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚ್ುು ತ್ುತ್ುಿ 

ಪರಿಹಾರ ಸಹಾಯವನುು ತ್ಲ್ುಪಿಸಲಾಗಿದ. ರವಾನೆಯು ತ್ುತ್ುಿ ಬ್ಳಕಗಾಗಿ ಔಷಧ್ಗಳು, ಜಲ್ಸಂಚ್ಯನಕಾಾಗಿ ದರವಗಳು, 

ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧ್ನಗಳು, ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಳಕಯ ಔಷಧ್ಗಳು ಮತ್ು್ ಇಸಿಜಿ ಯಂತ್ರ, ರ ೇಗಿಯ ಮಾನಟರ್ ಮುಂತ್ಾದ 

ವೈದಯರ್ಕೇಯ ಉಪಕರರ್ಗಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದ. ಡಮಾಸಾಸ್ತ ವಿಮಾನ ನಲಾದರ್ದಲ್ಲಿ ರವಾನೆಯನುು ಸಿರಿಯಾದ 

ಸಥಳಿೇಯ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ು್ ಪರಿಸರದ ಉಪ ಮಂತ್ರರ ಶ್ರೇ ಮೌತ್ಾಜ್ ಡೌಜಿ ಅವರು ಸಿವೇಕರಿಸಿದರು. 

 

ಈ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಭ ಕಂಪದಿಂದ ಹಾನಗೆ ಳಗಾದವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲಾಿ ಬಂಬ್ಲ್ವನುು ನೇಡಲ್ು ಭಾರತ್ 

ಬ್ದಧವಾಗಿದ. ಆಪರೇಷನ್ ದ ೇಸ್ತ  ಭಾರತ್ದ ಇತ್ರ್ೇಚಿನ ಅಭಿವಯರ್ಕ್ಯಾಗಿದುದ, ಮದಲ್ ಪರತ್ರಸಪಂದಕ, ನವವಳ ಭದರತ್ಾ 

ಪೂರೈಕದಾರ ಮತ್ು್ ಮಾನವಿೇಯ ನೆರವು ಮತ್ು್ ವಿಪತ್ು್ ಪರಿಹಾರ (ಎಚ್ಎಡಿಆರ್) ಪರತ್ರರ್ಕರಯೆಯು ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ 

ಮತ್ು್ ನೆರಯ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಿದ ಹೆ ರಗಿನ ದೇಶಗಳಿಗ  ಲ್ಭಯವಿದ. 

 

ಫೆಬ್ರವರಿ 08, 2023 

ನವ ದಹಲ್ಲ 
 

 

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. 
 


