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ஆபரேஷன் ர ோஸ்த் 

பிப்ேவோி 08, 2023  
 
பிப்ேவோி 6, 2023 அன்று துர்கிரே மற்றும் சிோிேோவில் ஏற்பட்ட போோிே நிலநடுக்கத்த த் 

த ோடர்ந்து, போ ிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அதைத்து உ விகதையும் வழங்குமோறு பிே மர்  ிரு 

நரேந் ிே ரமோடி உத் ேவிட்டோர். 

 

இத த் த ோடர்ந்து, ர டல் மற்றும் மீட்பு (SAR) முேற்சிகள் மற்றும் மருத்துவ உ வி 

ஆகிேவற்றின் அடிப்பதடேில் ர தவேோை ஆ ேதவ வழங்க ஆபரேஷன் ர ோஸ்த் 

த ோடங்கப்பட்டது. இது பல்ரவறு ஏதென்சிகைிதடரே ஒருங்கிதைப்புடன் முழு அேசோங்க 

அணுகுமுதறதே உள்ைடக்கிேது. இந்  விதேவோை ப ிலடிேோைது மு ல் C-17 IAF விமோைம் 

ஒரு சிறப்பு SAR குழுவுடன் உ விக் ரகோோிக்தக தபறப்பட்ட சில மைிரநேங்கைில் Türkiye க்கு 

புறப்பட்டது. 

 

அப்ரபோ ிருந்து, இந் ிேோவோல் 5 C-17 IAF விமோைங்கைில் 250 க்கும் ரமற்பட்ட பைிேோைர்கள், 

சிறப்பு உபகேைங்கள் மற்றும் 135 டன்களுக்கும் அ ிகமோை நிவோேைப் தபோருட்கதை 

Türkiye க்கு அனுப்ப முடிந் து. 

 

இ ில் ர சிே ரபோிடர் மீட்புப் பதடேின் (NDRF) மூன்று  ன்ைோர்வக் குழுக்கள் அடங்கும், 

இ ில் 150க்கும் ரமற்பட்ட சிறப்புப் பேிற்சி தபற்ற பைிேோைர்கள், நோய்ப் பதடகள், சிறப்பு 

உபகேைங்கள், வோகைங்கள் மற்றும் தபோருட்கள் ஆகிேதவ அடங்கும். இடிந்  

கட்டதமப்புகைின் கீழ் சிக்கியுள்ை மக்கதைக் கண்டறி ல், இருப்பிடம், அணுகல் மற்றும் 

தவைிரேற்றுவ ற்கு அவர்கைின் உபகேைங்கள் அனும ிக்கிறது. 

 

கூடு லோக, இந் ிே ேோணுவத் ின் 30 படுக்தககள் தகோண்ட சுே-நிதலேோை கை 

மருத்துவமதைதே அதமப்ப ற்கு பைிேோைர்கள் மற்றும் உபகேைங்கள் 

அனுப்பப்பட்டுள்ைை. அத் ிேோவசிே மருந்துகள், ரமம்பட்ட உபகேைங்கள், வோகைங்கள் 

மற்றும் ஆம்புலன்ஸ்கள் ஆகிேவற்றுடன் சிறப்புப் பேிற்சி தபற்ற 99 ரபர் தகோண்ட குழு இ ில் 

அடங்கும். மருத்துவமதைேோைது முழு தசேல்போட்டு ஆபரேஷன்  ிரேட்டர் மற்றும் எக்ஸ்ரே, 

தவன்டிரலட்டர்கள் ரபோன்ற வச ிகதை வழங்கும். 

 

அ ோைோவில் முகோம் அலுவலகத்த  அதமத்துள்ை எங்கள் தூ ேகத் ின் மூலம் துர்கிரேவில் 

எங்கள் குழுக்கைின் நிதலநிறுத் ம் உள்ளூர் அ ிகோோிகளுடன் ஒருங்கிதைக்கப்படுகிறது. 

NDRF குழுக்கள் Gaziantep இல் மீட்பு நடவடிக்தககைில் உ வி தசய்கின்றை, அர  ரநேத் ில் 

மருத்துவ குழு Iskenderun இல் கை மருத்துவமதைதே அதமக்கிறது. தவைிவிவகோே 

அதமச்சின் அ ிகோோிகள் குழு ஒன்று, அவர்கைில் இருவர் துருக்கி தமோழி ரபசும் அ ிகோோிகள், 



மீட்பு மற்றும் நிவோேை நடவடிக்தககைில் ஈடுபட்டுள்ை குழுக்களுக்கு உ வுவ ற்கோக 

துர்கிரேவுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ைைர். 

 

நிலநடுக்கத் ோல் அ ிகம் போ ிக்கப்பட்ட துர்கிரேவின் அடோைோ, கோெிேோன்தடப், மோலத்ேோ 

மற்றும் கஹ்ேோமன்மோேோஸ் மோகோைங்கைில், போ ிக்கப்பட்ட பிேோந் ிேத் ில் உள்ை இந் ிேப் 

பிேதெகைின் நலதையும் எங்கள் தூ ேகம் கண்டறிந்து வருகிறது. தூ ேகம் உ வி தமேம் 

ஒன்தறயும் அதமத்துள்ைது. சோதல நிதலதமகள், சீேற்ற வோைிதல மற்றும் 

நடந்துதகோண்டிருக்கும் மீட்புப் பைிகள் ரபோன்ற கடுதமேோை  ைவோடக் கட்டுப்போடுகள் 

விருப்பங்கதை வேம்புக்குட்படுத்தும் அர  ரவதைேில், சிக்கித்  விக்கும் பத்து இந் ிே 

பிேதெகதை எங்கள் அ ிகோோிகள் அணுகி வருகின்றைர். கோைோமல் ரபோை நோட்டவதேக் 

கண்டுபிடிக்கும் முேற்சியும் நடந்து வருகிறது. 

 

சிோிேோதவப் தபோறுத் வதே, டமோஸ்கஸுக்கு C130J IAF விமோைம் மூலம் 6 டன்களுக்கும் 

அ ிகமோை அவசேகோல நிவோேை உ விகள் வழங்கப்பட்டுள்ைை. அவசேகோல 

பேன்போட்டிற்கோை மருந்துகள், நீரேற்றத் ிற்கோை  ிேவங்கள், போதுகோப்பு கிேர், தபோது 

பேன்போட்டு மருந்துகள் மற்றும் ECG இேந் ிேம், ரநோேோைி கண்கோைிப்பு ரபோன்ற மருத்துவ 

உபகேைங்களும் இந்  சேக்குகைில் அடங்கும். சிோிேோவின் உள்ளூர் நிர்வோகம் மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் துதை அதமச்சர் தெச்.இ. டமோஸ்கஸ் விமோை நிதலேத் ில்  ிரு. Moutaz 

Douaji.  தபற்றுக் தகோண்டோர்.  

 

இந்  பேங்கே நிலநடுக்கத் ோல் போ ிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அதைத்து உ விகதையும் வழங்க 

இந் ிேோ உறு ிபூண்டுள்ைது. ஆபரேஷன் ர ோஸ்த் என்பது இந் ிேோவின் மு ல் 

ப ிலைிப்பவர், நிகே போதுகோப்பு வழங்குநர் மற்றும் மைி ோபிமோை உ வி மற்றும் ரபோிடர் 

நிவோேை (HADR) ப ிலைிப்பு விதேவோைது மற்றும் அண்தட பிேோந் ிேத் ில் உள்ை 

நோடுகளுக்கு மட்டுமல்ல, அ ற்கு அப்போலும் உள்ை நோடுகளுக்கும் கிதடக்கும் சமீபத் ிே 

தவைிப்போடோகும். 

 

பிப்ேவோி 08, 2023 

நியூ தடல்லி  
 

 

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. 
 


