
Operation Dost 
 February 08, 2023 

 

ఆపరేషన్ దోస్త్ 
ఫిబ్రవరి 08, 2023 
 
భారత్ 2023 ఫిబ్రవరి 6న తుర్కియే మరియు సిరియాను భారీ భూకంపం 
కుదిపేసిన నేపథ్యంలో బాధిత ప్రజలకు సాధ్యమైనంత మేరకు అన్ని 
విధాలా సహాయాన్ని అందించాలని ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ 
ఆదేశించారు.  

దానికి అనుగుణంగా సెర్చి మరియు రెస్క్యూ (ఎస్ఏఆర్) కార్యకలాపాలు 
అలాగే వైద్య సహాయం మొదలైన వాటిపరంగా అవసరమైన తోడ్పాటును 
అందించేందుకు ఆపరేషన్ దోస్త్ ఆవిష్కరించబడింది. వివిధ ఏజెన్సీలతో 
సమన్వయం చేసుకుంటూ ప్రభుత్వ యంత్రాంగమంతా దీనిపై పని చేసింది. 
దీనితో, సహాయం కోసం అభ్యర్ధన అందిన గంటల వ్యవధిలోపే 
ప్రత్యేక ఎస్ఏఆర్ బ ందంతో కూడిన తొలి సీ-17 ఐఏఎఫ్ విమానం 
తుర్కియేకు సత్వరం పంపబడింది.  
 
అప్పటి నుండి తుర్కియేకు భారత్ 250 మంది పైగా బలగాలను, 
స్పెషలైజ్డ్ పరికరాలు మరియు దాదాపు 135 టన్నులపైగా ఇతరత్రా 
సహాయక సామగ్రిని అయిదు సీ-17 ఐఏఎఫ్ విమానాల ద్వారా తుర్కియేకు 
పంపగలిగింది.  
 
150 మంది పైచిలుకు ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన బలగాలతో కూడిన స్వయం 
సమ ద్ధి గల మూడు నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ 
(ఎన్ డీఆర్ఎఫ్) బ ందాలు, డాగ్ స్క్వాడ్ లు, ప్రత్యేక పరికరాలు, 
వాహనాలు మరియు ఇతరత్రా సామగ్రి తుర్కియేకు పంపబడిన వాటిలో 
ఉన్నాయి. కూలిన శిధిలాల కింద చిక్కుబడిపోయిన వారిని కనిపెట్టేందుకు, 
లొకేషన్ ను తెలుసుకునేందుకు, యాక్సెస్ చేసేందుకు మరియు 
వెలికితీసేందుకు సామగ్రి ఉపయోగపడగలదు.  
 
దీనికి తోడు భారత ఆర్మీకి సంబంధించి 30 పడకల స్వయం సమ ద్ధి గల 
క్షేత్ర స్థాయి ఆస్పత్రిని ఏర్పాటు చేసేందుకు బలగాలు మరియు 
పరికరాలు పంపబడ్డాయి. ఇందులో ప్రత్యేకంగా శిక్షణ పొందిన 99 మంది 



బలగాల బ ందం, అత్యవసరమైన ఔషధాలు, అధునాతన పరికరాలు, వాహనాలు 
మరియు అంబులెన్సులు ఉన్నాయి. ఆస్పత్రిలో పూర్తి స్థాయిలో పని 
చేసే ఆపరేషన్ థియేటర్ మరియు ఎక్స్-రే, వెంటిలేటర్లు వంటి 
సదుపాయాలు ఉంటాయి.  
 
అదానాలో క్యాంప్ ఆఫీసు ఏర్పాటు చేసిన మన ఎంబసీ, స్ధానిక 
అధికారులతో సమన్వయం ద్వారా తుర్కియేలో మన బ ందాల 
కార్యకలాపాలకు అవసరమైన తోడ్పాటు అందిస్తోంది. గాజియాన్ టెప్ లో 
సహాయక కార్యకలాపాల్లో ఎన్ డీఆర్ఎఫ్ బ ందాలు తోడ్పాటు 
అందిస్తుండగా, వైద్య బ ందం ఇస్కందరూన్ లో ఫీల్డ్ హాస్పిటల్  
ఏర్పాటు చేస్తోంది. రెస్క్యూ మరియు రిలీఫ్ కార్యకలాపాల్లో 
పాల్గొంటున్న బ ందాలకు సహాయ సహకారాలు అందించడం కోసం విదేశీ 
వ్యవహారాల శాఖకు చెందిన అధికారుల బ ందం తుర్కియేకు పంపబడింది. 
వీరిలో ఇద్దరు తుర్కీ భాష తెలిసిన అధికారులు ఉన్నారు. 
 
తుర్కియేలోని ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో, ముఖ్యంగా భూకంపంతో 
తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న అదానా, గాజియన్ టెప్, మలాత్యా మరియు 
కహ్రామాన్ మారాస్ వంటి ప్రాంతాల్లో ఉన్న భారత్ కు చెందినవారి 
క్షేమాన్ని కూడా మన ఎంబసీ ద ష్టి పెట్టింది. ఎంబసీ ప్రత్యేకంగా 
హెల్ప్ డెస్క్ ఏర్పాటు చేసింది. రహదారులు బాగా లేకపోవడం, 
వాతావరణం అనుకూల వాతావరణం లేకపోవడం, సహాయక కార్యకలాపాలకు 
పరిమితులు ఉండటం లాంటి తీవ్రమైన సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, 
చిక్కుబడిపోయిన దాదాపు పది మంది భారత జాతీయుల చెంతకు మన అధికారులు 
చేరుకుంటున్నారు. గల్లంతయిన మరొకరిని కనుగొనేందుకు ప్రయత్నాలు 
జరుగుతున్నాయి.  
 
ఇక సిరియా విషయానికొస్తే 6 టన్నులు పైగా అత్యవసర ఉపశమన సహాయం 
సీ130జే ఐఏఎఫ్ విమానం ద్వారా డమాస్కస్ కు పంపబడింది. అత్యవసర 
వినియోగానికి కావాల్సిన ఔషధాలు, హైడ్రేషన్ కోసం ద్రవాలు, 
రక్షణాత్మక సామగ్రి, సాధారణ ఔషధాలు మరియు ఈసీజీ మెషిన్, పేషంట్ 
మానిటర్ వంటి వైద్య పరికరాలు మొదలైనవి ఈ కన్సైన్ మెంట్ లో 
ఉన్నాయి. సిరియా లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరియు ఎన్విరాన్ మెంట్ 
డిప్యుటీ మంత్రి శ్రీ మౌతాజ్  దౌజీ ఈ కన్సైన్ మెంట్ ను డమాస్కస్ 
విమానాశ్రయంలో అందుకున్నారు.  
 



ఈ భీతావహ భూకంపం బారిన పడిన వారికి సాధ్యమైనంత వరకూ అన్ని రకాల 
సహాయం అందించేందుకు భారత్ కట్టుబడి ఉంది. తొలుత స్పందించే 
దేశంగాను, భద్రత కల్పించే దేశంగాను, పొరుగు దేశాలకు మాత్రమే 
కాకుండా దూర దేశాలకు కూడా తోడ్పాటు అందించడంలో అత్యంత 
వేగవంతంగా స్పందించగలిగే మానవీయ సహాయ మరియు విపత్తు ఉపశమన 
(హెచ్ఏడీఆర్) సామర్థ్యాలు గల దేశంగాను భారత్ ఉంటోందనడానికి 
ఆపరేషన్ దోస్త్ నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది.  
 

న్యూఢిల్లీ  
ఫిబ్రవరి 08, 2023 

 

  

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 
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