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ਓਪਰਸੇ਼ਨ ਦੋਸਤ 

8 ਫਰਵਰੀ, 2023 

6 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨ ੂੰ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿੱਡੇ ਭ ਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਵਰੂੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 

ਪਰਭਾਵਵਤ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹਰ ਸੂੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦਿੱਤੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ (SAR) ਯਤਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਵਿੱਚ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ ਦੇ 

ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪ ਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਹੁੂੰਗਾਰੇ ਸਦਕਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵਮਲਣ ਦੇ ਕੁਝ 

ਘੂੰਵਟਆਾਂ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ SAR ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਪਵਹਲੇ C-17 IAF ਜਹਾਜ਼ ਨ ੂੰ ਤੁਰਕੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 5 C-17 IAF ਜਹਾਜ਼ਾਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨ ੂੰ 250 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣ 

ਅਤੇ 135 ਟਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਸਮਿੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਡਜ਼ਾਸਟਰ ਵਰਸਪਾਾਂਸ ਫੋਰਸ (ਐਨਡੀਆਰਐਫ) ਦੀਆਾਂ ਵਤੂੰਨ ਸਵੈ-ਵਨਰਭਰ ਟੀਮਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 

ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੁਿੱਵਤਆਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ, ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣ, 

ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਢਵਹ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁਿੱਕ ੇਢਾਾਂਵਚਆਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਫਸ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਪਤਾ 

ਲਗਾਉਣ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢਣ ਵਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਿੱਟ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ 30 ਵਬਸਤਵਰਆਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵੈ-ਵਨਰਭਰ ਫੀਲਡ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਵਿੱਚ 99 ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਜ਼ਰ ਰੀ 

ਦਵਾਈਆਾਂ, ਉੱਨਤ ਉਪਕਰਨ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਐਂਬ ਲੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 

ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਐਕਸਰੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਵਦ ਵਰਗੀਆਾਂ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਤੁਰਕੀਏ ਵਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਾਂ ਟੀਮਾਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦ ਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੇ ਅਡਾਨਾ ਵਵਖੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। NDRF ਟੀਮਾਾਂ ਗਾਜ਼ੀਅਨਟੇਪ ਵਵਖ ੇਬਚਾਅ 

ਕਾਰਜਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਇਸਕੇਂਡਰੁਨ ਵਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਵਪਤ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਵਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤੁਰਕੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ, ਨ ੂੰ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟੀਮਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਰਕੀਏ ਵਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

ਹੈ। 

 



ਸਾਡਾ ਦ ਤਾਵਾਸ ਪਰਭਾਵਵਤ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅਡਾਨਾ, ਗਾਜ਼ੀਅਨਟੇਪ, 

ਮਾਲਵਤਆ ਅਤੇ ਕਾਹਰਾਮਨਮਾਰਸ ਪਰਾਾਂਤਾਾਂ ਵਵਿੱਚ, ਦੀ ਖੈਰੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭ ਚਾਲ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ 

ਵਿੱਧ ਪਰਭਾਵਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦ ਤਾਵਾਸ ਨੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਸੜਕਾਾਂ ਦੀ ਸਵਥਤੀ, ਖਰਾਬ 

ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਿੱਡੀਆਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਸਾਡੇ 

ਅਵਧਕਾਰੀ ਕਵਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸ ੇਹੋਏ ਲਗਭਗ 10 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਨਾਗਵਰਰਾਾਂ ਦੀ 

ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। 

ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਵਵਿੱਚ ਦਵਮਸ਼ਕ ਨ ੂੰ C130J IAF ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ 6 ਟਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਸਮਿੱਗਰੀ ਪਹੁੂੰਚਾਈ 

ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਪ ਵਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਾਂ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਸੁਰਿੱਵਖਆਤਮਕ 

ਗੀਅਰ, ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ ਵਜਵੇਂ ਈਸੀਜੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਮਾਨੀਟਰ ਆਵਦ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ। ਇਹ ਖੇਪ ਸ਼ਰੀ ਦਵਮਸ਼ਕ ਹਵਾਈ ਅਿੱਡੇ 'ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪ ਮੂੰਤਰੀ 

ਮਹਾਮਵਹਮ ਮੋਤਾਜ਼ ਦ ਆਜੀ ਨ ੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। 

ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭ ਚਾਲ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਵਤ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹਰ ਸੂੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ 

ਦੋਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਨਰੋਲ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁਿੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ (HADR) 

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਗੁਆਾਂਢੀ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੌਰਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

8 ਫਰਵਰੀ, 2023 

ਨਵੀਂ ਵਦਿੱਲੀ 

 

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. 

 


