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ଅପରେସନ ର ୋସ୍ତ 

ରେବୃଆେୀ 08, 2023 

ରେବୃଆେୀ 2023 ରେ ତୁର୍କୀ ଏବଂ ସେିଆିରେ ର ୋଇଥିବୋ ଭୟଙ୍କେ ଭୂମିର୍ମ୍ପ ପରେ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମୋ ୀ ନରିଦକଶ 
ର ଇଥିରେ ରେ ପ୍ରଭୋବତି ରେୋର୍ଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭୋବୟ ସ ୋୟତୋ ରେୋଗୋଇ  ଆିେୋଉ। 

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନରିଦକଶ ଅନୁେୋୟୀ ସନ୍ଧୋନ ଓ ଉଦ୍ଧୋେ ପ୍ରୟୋସ ତଥୋ ଚରି୍ତି୍ସୋ ସ ୋୟତୋ ରେତ୍ରରେ ଆବଶୟର୍ୀୟ ସ ୋୟତୋ ରେୋଗୋଇର ବୋ 
ପୋଇଁ ଅପରେସନ ର ୋସ୍ତ ଆେମ୍ଭ ର୍େୋେୋଇଥିେୋ। ଏଥିରେ ବଭିିନ୍ନ ସଂସ୍ଥୋ ମଧ୍ୟରେ ସମନୱୟ େେୋ ସ ତି ଏର୍ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍କ-ସେର୍ୋେୀ ଆଭିମଖୁ୍ୟରୁ୍ 

ସୋମିେ ର୍େୋେୋଇଛ।ି ତ୍ୱେତି ପ ରେପ ଅନ୍ତଗକତ ସ ୋୟତୋ ଅନୁରେୋଧ ମିଳବିୋେ ର୍ଛି ିଘଣ୍ଟୋ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ-ି17 ଭୋେତୀୟ ବୋୟୁରସନୋ 

ବମିୋନ ଏର୍ ବରିଶଷ ସନ୍ଧୋନ ଓ ଉଦ୍ଧୋେର୍ୋେୀ  ଳରୁ୍ ରନଇ ତୁର୍କୀ ଅଭିମରୁଖ୍ େୋତ୍ରୋ ର୍େଥିିେୋ। 

ତୋ’ପେଠୋେୁ ଭୋେତ 5ଟ ିସ-ି17 ବୋୟୁରସନୋ ବମିୋନରେ ତୁର୍କୀରୁ୍ 250 େୁ ଅଧିର୍ ର୍ମକଚୋେୀ, ବରିଶଷ ଉପର୍େଣ ଏବଂ 135 ଟନେୁ ଅଧିର୍ 
ଅନୟୋନୟ େେିିଫ୍ ସୋମଗ୍ରୀ ପଠୋଇବୋରେ ସେମ ର ୋଇଛ।ି 

ଏଥିରେ ଜୋତୀୟ ବପିେକୟୟ ମୁର୍ୋବେିୋ ବଳ ବୋ ଏନଡଆିେଏେେ ତରିନୋଟ ିସ୍ୱୋବେମୱୀ  ଳ ଅନ୍ତଭକୁ କ୍ତ, ରେଉଥଁିରେ ରୁ୍ରୁ୍େ ସ୍କ୍ୱୋଡ୍, ବରିଶଷ 
ଉପର୍େଣ, ରମୋଟେେୋନ ଏବଂ ଅନୟୋନୟ ସୋମଗ୍ରୀ ସ ତି 150 ଜଣେୁ ଅଧିର୍ ବରିଶଷ ତୋେିମପ୍ରୋପ୍ତ ର୍ମକଚୋେୀ ଅଛନ୍ତ।ି ରସମୋନଙ୍କେ 
ଉପର୍େଣ ଭୁଶୁଡ ିପଡଥିିବୋ ଅଟ୍ଟୋଳରି୍ୋ ତରଳ େସ ିେ ଥିିବୋ ରେୋର୍ଙୁ୍କ ରଖ୍ୋଜବିୋ, ରସମୋନଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତ ିଜୋଣିବୋ ଏବଂ ରସମୋନଙ୍କ ପୋଖ୍ରେ 

ପ ଞ୍ଚ ିରସମୋନଙୁ୍କ ବୋ ୋେ ର୍େବିୋରେ ସୋ ୋେୟ ର୍େଥିୋଏ। 

ଏତଦ୍ ବୟତୀତ ଭୋେତୀୟ ରସନୋେ 30ଟ ିଶେୟୋ ବଶିଷି୍ଟ ସ୍ୱୋବେମୱୀ ରେତ୍ରୀୟ ଡୋକ୍ତେଖ୍ୋନୋ ସ୍ଥୋପନ ପୋଇଁ ର୍ମକଚୋେୀ ଓ ଉପର୍େଣ 
ପଠୋେୋଇଛ।ି ଏଥିରେ ଅତୟୋବଶୟର୍ୀୟ ଔଷଧ, ଉନ୍ନତ ଉପର୍େଣ, ରମୋଟେେୋନ ଏବଂ ଆମୱେୁୋନସ ସରମତ 99 ଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତୋେିମପ୍ରୋପ୍ତ 

ର୍ମକଚୋେୀଙ୍କ ଏର୍  ଳ ଅନ୍ତଭକୁ କ୍ତ। ଏ  ିଡୋକ୍ତେଖ୍ୋନୋ ଏର୍ ସଂପରୂ୍ଣ୍କ ର୍ୋେକୟେମ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟେ ଏବଂ ଏକ୍ସ-ରେ, ରଭଣ୍ଟରିେଟେ ଆ  ି

ସୁବଧିୋ ରେୋଗୋଇବ। 

ତୁର୍କୀରେ ଆମେ  ଳେ ନରିୟୋଜନ ପୋଇଁ ସ୍ଥୋନୀୟ ର୍ର୍ତ୍କୃ ପେଙ୍କ ସ  ଭୋେତୀୟ  ୂତୋବୋସ ମୋଧ୍ୟମରେ ସମନୱୟ େେୋ ର୍େୋେୋଉଛ।ି ଭୋେତୀୟ 
 ୂତୋବୋସ ଅ ୋନୋଠୋରେ ଏର୍ ର୍ୟୋମ୍ପ ଅେିସ୍ ପ୍ରତଷି୍ଠୋ ର୍େଛି।ି ଡୋକ୍ତେୀ  ଳ ଇରସ୍କ୍ରେେନଠୋରେ ରେତ୍ରୀୟ ଡୋକ୍ତେଖ୍ୋନୋ ସ୍ଥୋପନ 
ର୍େୁଥିବୋରବରଳ ଗୋଜଆିରଣ୍ଟପଠୋରେ ଉଦ୍ଧୋେ ର୍ୋେକୟରେ ଏନଡଆିେଏେ  ଳଗୁଡରି୍ ସ ୋୟତୋ ର୍େୁଛନ୍ତ।ି ରବୈର ଶରି୍ ବୟୋପୋେ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟେ 
ଅଧିର୍ୋେୀମୋନଙ୍କ ଏର୍  ଳରୁ୍ ଉଦ୍ଧୋେ ଓ େେିିଫ୍ ର୍ୋେକୟରେ ସୋ ୋେୟ ର୍େବିୋ ପୋଇଁ ତୁର୍କୀରେ ନରିୟୋଜତି ର୍େୋେୋଇଛ।ି ରସମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 

 ୁଇଜଣ ତୁର୍କୀ ଭୋଷୋ ର୍ ୁଥିବୋ ଅଧିର୍ୋେୀ ସୋମେି ଅଛନ୍ତ।ି 

 



ଆମେ  ୂତୋବୋସ ମଧ୍ୟ ଭୂମରି୍ମ୍ପ ପ୍ରଭୋବତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବରିଶଷ ର୍େ ିତୁର୍କୀେ ସବକୋଧିର୍ ପ୍ରଭୋବତି ଅ ୋନୋ, ଗୋଜଆିରଣ୍ଟପ, ମୋେୋଟୟୋ ଏବଂ 

ର୍ୋ େୋମନମୋେସ ପ୍ରର ଶରେ ଭୋେତୀୟ ନୋଗେରି୍ମୋନଙ୍କ ଅବସ୍ଥୋ ବଷିୟରେ ଆର୍ଳନ ର୍େୁଛ।ି  ୂତୋବୋସ ଏର୍ ର େପ ରଡସ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୋପନ 
ର୍େଛି।ି ଗମ୍ଭୀେ େଜଷି୍ଟିକ୍ ପ୍ରତବିନ୍ଧର୍ ରେପେରି୍ ିସଡର୍ ଅବସ୍ଥୋ ଓ ପ୍ରତରୂି୍ଳ ପୋଣପିୋଗ ଜୋେଥିିବୋ ଉଦ୍ଧୋେ ର୍ୋେକୟରୁ୍ ସୀମିତ ର୍େଥିିବୋ ରବରଳ 
ଆମେ ଅଧିର୍ୋେୀମୋରନ େସ ିେ ଥିିବୋ ପ୍ରୋୟ  ଶ ଜଣ ଭୋେତୀୟ ନୋଗେରି୍ଙ୍କ ନରି୍ଟରେ ପ ଞ୍ଚଛିନ୍ତ।ି ଜରଣ ନରିଖ୍ୋଜ ଭୋେତୀୟଙ୍କ ସନ୍ଧୋନ 

ପୋଇଁ ମଧ୍ୟ ଉ ୟମ ଜୋେ ିେ ଛି।ି 

ସେିଆିରୁ୍ ଏର୍ ସ1ି30ରଜ ଭୋେତୀୟ ବୋୟୁରସନୋ ବମିୋନ ଜେଆିରେ 6 ଟନେୁ ଅଧିର୍ ଜେୁେୀର୍ୋଳୀନ େେିିଫ୍ ସ ୋୟତୋ ପ୍ର ୋନ 

ର୍େୋେୋଇଛ।ି ଏ  ିସୋମଗ୍ରୀରେ ଜେୁେୀର୍ୋଳୀନ ବୟବ ୋେ ପୋଇଁ ଔଷଧ,  ୋଇରେସନ୍ ପୋଇଁ ତେଳ ପ ୋଥକ, ସୁେେୋ ରପୋଷୋର୍, ସୋଧୋେଣ 
ବୟବ ୋେ ପୋଇଁ ଔଷଧ ଏବଂ ରମଡରି୍ୋେ ଉପର୍େଣ ରେପେରି୍ ିଇସଜି ିରମସନି୍, ରେୋଗୀ ମନଟିେ ଆ  ିଅନ୍ତଭକୁ କ୍ତ। ସେିଆିେ ସ୍ଥୋନୀୟ 

ପ୍ରଶୋସନ ଓ ପେରିବଶ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ମୋନୟବେ ଶ୍ରୀ ରମୌତୋଜ ର ୋଆଜୀ ଡୋମୋସର୍ସ ବମିୋନବନ୍ଦେରେ ଏ  ିସୋମଗ୍ରୀରୁ୍ ଗ୍ର ଣ ର୍େଥିିରେ। 

ଏ  ିଭୟଙ୍କେ ଭୂମିର୍ମ୍ପରେ ପ୍ରଭୋବତି ରେୋର୍ଙୁ୍କ ଭୋେତ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭୋବୟ ସ ୋୟତୋ ପ୍ର ୋନ ର୍େବିୋରୁ୍ ପ୍ରତଶୁିତବିଦ୍ଧ। ଅପରେସନ ର ୋସ୍ତ ଏ ୋ 
ପ୍ରମୋଣିତ ର୍ରେ ରେ ଭୋେତ ର ଉଛ ିପ୍ରଥମ ପ୍ରତକି୍ରିୟୋଶୀଳ ଓ ରନଟ ସୁେେୋ ପ୍ର ୋନର୍ୋେୀ ର ଶ େୋ ୋେ ମୋନବରି୍ ସ ୋୟତୋ ଓ ବପିେକୟୟ 

ପ୍ରଶମନ (ଏଚଏଡଆିେ) ର୍ୋେକୟ ତ୍ୱେତି ଏବଂ ଏ ୋ ରର୍ବଳ ପରଡୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁର ,ଁ ବୋ ୋେ ର ଶମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପେବ୍ଧ। 

ନୂଆ ଲି୍ଲୀ 

ରେବୃଆେୀ 08, 2023 

 

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. 

 


