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ഓപ്പറേഷൻ റ ോസ്ത് 

ഫെബ്രുവരി 08, 2023 

 

2023 ഫെബ്രുവരി 6-ന് തുർക്കിഫെെിലുും സിേിെെിലുും ഉണ്ടോെ വൻ 
ഭൂകമ്പഫെെുടർന്ന്,  ുരന്തരോധിതരോെ ജനങ്ങൾക്ക് സോധയമോെ എലലോ 
സഹോെവുും നൽകണഫമന്ന് ബ്രധോനമബ്ന്തി ബ്രീ നറരബ്ര റമോ ി നിർറേരിച്ചിരുന്നു. 

 

ഇറതെുടർന്ന് ഫസർച്ച് ആൻഡ് ഫേസ്തകയൂ (എസ്തഎആർ) ബ്രമങ്ങൾക്കുും 
ഫമഡിക്കൽ സഹോെെിനുും ആവരയമോെ രിന്തുണ നൽകുന്നതിനോെി ഓപ്പറേഷൻ 
റ ോസ്ത് ആരുംഭിച്ചു. വിവിധ ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള ഏറകോരനറെോഫടെുള്ള 
മുഴുവൻ സർക്കോർ സമീരനവുും ഇതിൽ ഉൾഫപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.ബ് ുത ബ്രതികരണ 
സഹോെ അഭയർത്ഥന ലഭിച്ച് മണിക്കൂേുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ബ്രറതയക എസ്ത എ 
ആർ ടീമുമോെി ആ യഫെ സി-17 ഐ എ എഫ് വിമോനും തുർക്കിെിറലക്ക് 
രുേഫപ്പട്ടിരുന്നു. 

 

അതിനുറരഷും, 5 സി-17 ഐ എ എഫ് വിമോനങ്ങളിൽ 250-ലധികും ഉറ യോഗസ്ഥരുും 
ബ്രറതയക ഉരകരണങ്ങളുും 135 ടണ്ണിലധികും വരുന്ന മറ്റ്  ുരിതോരവോസ 
സോമബ്ഗികളുും തുർക്കിെിറലക്ക് അെയ്ക്ക്കോൻ ഇന്തയക്ക് കഴിഞ്ഞു. 

 

റഡോഗ് സ്തകവോഡുകൾ, ബ്രറതയക ഉരകരണങ്ങൾ, വോഹനങ്ങൾ, സപ്ലൈകൾ 
എന്നിവയ്ക്ഫക്കോപ്പും ബ്രറതയക രരിരീലനും ലഭിച്ച 150-ലധികും റരർ അടങ്ങുന്ന 
റ രീെ  ുരന്ത ബ്രതികരണ റസനെുഫട (എൻ ഡി ആർ എഫ്) മൂന്ന് സവെും സുസ്ഥിര 
ടീമുകൾ ഇതിൽ ഉൾഫപ്പടുന്നു. തകർന്ന ഘടനകൾക്ക് കീഴിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 
ആളുകഫള കഫണ്ടെോനുും സ്ഥലും കഫണ്ടെോനുും അവിറടയ്ക്ക്ക് ബ്രറവരിക്കോനുും 
ആളുകഫള  രുേഫെടുക്കോനുും അവരുഫട ഉരകരണങ്ങൾ സഹോെകമോകുന്നു. 

 

കൂടോഫത, ഇന്തയൻ ആർമിെുഫട 30 കിടക്കകളുള്ള ഒരു സവോബ്രെ െീൽഡ് 
റഹോസ്തരിറ്റൽ സ്ഥോരിക്കോൻ ഉറ യോഗസ്ഥഫരെുും ഉരകരണങ്ങഫളെുും 
അെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരയ മരുന്നുകൾ, അതയോധുനിക ഉരകരണങ്ങൾ, വോഹനങ്ങൾ, 

ആുംരുലൻസുകൾ എന്നിവെുള്ള ബ്രറതയക രരിരീലനും ലഭിച്ച 99 റരരടങ്ങുന്ന 
സുംഘവുും ഇതിൽ ഉൾഫപ്പടുന്നു. രൂർണമോെുും ബ്രവർെനക്ഷമമോെ ഓപ്പറേഷൻ 
തിെറ്റേുും എക്സ്തറേ, ഫവന്േിറലറ്റേുകൾ തുടങ്ങിെ സൗകരയങ്ങളുും 
ആരുരബ്തിെിൽ ഉണ്ടോെിരിക്കുും. 

 

അ ോനെിൽ കയോമ്പ് ഓെീസ്ത സ്ഥോരിച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുഫട എുംരസി മുറേന 
ടർക്കിെിഫല ഞങ്ങളുഫട ടീമുകളുഫട വിനയോസും ബ്രോറ രിക അധികോരികളുമോെി 



ഏറകോരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഫമഡിക്കൽ ടീും ഇസ്തഫകൻഡേുണിൽ െീൽഡ് 
റഹോസ്തരിറ്റൽ സ്ഥോരിക്കുറമ്പോൾ എൻഡിആർഎഫ് ടീമുകൾ ഗോസിെോൻഫടപ്പിഫല 
രക്ഷോബ്രവർെനങ്ങളിൽ സഹോെും നൽകുന്നു. രക്ഷോബ്രവർെനെിലുും 
 ുരിതോരവോസ ബ്രവർെനങ്ങളിലുും ഏർഫപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ടീമുകഫള സഹോെിക്കോൻ 
വിറ രകോരയ മബ്ന്തോലെെിഫല ,  തുർക്കി ഭോഷ സുംസോരിക്കുന്ന രണ്ടു 
ഉറ യോഗസ്ഥരടങ്ങുന്ന ഒരു സുംഘും, തുർക്കിെിൽ വിനയസിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

ഭൂകമ്പും ഏറ്റവുും കൂടുതൽ രോധിച്ച തുർക്കിെിഫല അ ോന, ഗോസിെോൻഫടപ്, 

മലതയ, കഹ്േോമൻമോരോസ്ത ബ്രവിരയകളിൽ, രോധിത റമേലെിഫല ഇന്തയൻ 
രൗരന്മോരുഫട റക്ഷമവുും ഞങ്ങളുഫട എുംരസി രരിറരോധിച്ചുവരികെോണ്. 
എുംരസിെിൽ ഫഹൽപ്പ് ഫഡസ്തക്കുും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റേോഡിന്ഫേ റമോരമോെ 
അവസ്ഥ, റമോരും കോലോവസ്ഥ, തുടങ്ങിെ റലോജിസ്റ്റിക്കൽ തടസ്സങ്ങൾ  നിലവിലുള്ള 
രക്ഷോബ്രവർെനങ്ങൾ   ഗുരുതരമോെി രരിമിതഫപ്പടുെുറമ്പോൾ, 

ഒറ്റഫപ്പട്ടുറരോെതോെി േിറപ്പോർട്ടുഫെയ്ക്ത രറെോളും ഇന്തയൻ രൗരന്മോഫര 
ഞങ്ങളുഫട ഉറ യോഗസ്ഥർ കഫണ്ടെിെിരുന്നു. കോണോതോെ ഒരു സവറ രിഫെ 
കഫണ്ടെോനുള്ള ബ്രമങ്ങളുും തുടരുകെോണ്. 

 

സിേിെഫെ സുംരന്ധിച്ചിടറെോളും, 6 ടണ്ണിലധികും അടിെന്തര  ുരിതോരവോസ 
സഹോെും സി130 ഫജ  IAF വിമോനും വഴി ഡമോസ്തകസിറലക്ക് എെിസിച്ചിരുന്നു. 
െരക്കിൽ അടിെന്തര ഉരറെോഗെിനുള്ള മരുന്നുകൾ, ജലോുംരെിനുള്ള 
ബ് ോവകങ്ങൾ, സുംരക്ഷണ ഉരകരണങ്ങൾ, ഫരോതു ഉരറെോഗെിനുള്ള മരുന്നുകൾ, 

ഇസിജി ഫമഷീൻ, റരഷയന്് റമോണിറ്റർ തുടങ്ങിെ ഫമഡിക്കൽ ഉരകരണങ്ങളുും 
ഉൾഫപ്പടുന്നു. സിേിെെിഫല ബ്രോറ രിക ഭരണ രരിസ്ഥിതി ഫഡരയൂട്ടി മബ്ന്തി 
മൗതോസ്ത  ൗജി  മോസ്തകസ്ത വിമോനെോവളെിൽ വച്ച് ഇ് സവീകരിച്ചു. 

 

ഈ വിനോരകരമോെ ഭൂകമ്പും രോധിച്ചവർക്ക് സോധയമോെ എലലോ രിന്തുണെുും 
നൽകോൻ ഇന്തയ ബ്രതിജ്ഞോരദ്ധമോണ്. ആ യ ബ്രതികരണ വക്തോവ്, സുരക്ഷോ 
 ോതോവ് എന്നീ നിലകളിൽ ഇന്തയെുഫട ഹയുമോനിററ്റേിെൻ അസിസ്റ്റൻസ്ത ആൻഡ് 
ഡിസോസ്റ്റർ േിലീഫ് (എച്ച്എഡിആർ) ബ്രതികരണും അെൽ റമേലെിഫല 
രോജയങ്ങളിൽ മോബ്തമലല, അതിനപ്പുേമുള്ള രോജയങ്ങൾക്കുും റവഗെിലുും 
ലഭയമോകുഫമന്നു ഉേപ്പിക്കുന്ന ഇന്തയെുഫട ഏറ്റവുും രുതിെ ബ്രകടനമോണ് 
ഓപ്പറേഷൻ റ ോസ്ത്. 
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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. 

 


