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મ સ્ક, ગ્લોવ્ઝ અન ેઆપ ત્તક વલન તબીબી સ ધનો ધર વતી આશર ે15 ટન તબીબી સહ યત  સ થે ભ રતીય 
એર ફોસસની વવશેષ ફ્લ ઇટ 26 ફેબ્રુઆરી 2020 ન ાં રોજ ચીનન ાં વુહ ન તરફ જવ  રવ ન  થયુાં હતુાં. 
 

આ સહ યત  ચીનમ ાં કોરોન  વ ઇરસ (કોવવડ 19) મહ મ રી ફેલ વ ન ાં સાંદભસમ ાં અને મ સ્ક તથ  તબીબી 
સ ધનો જેવ  પૂરવઠ ઓ પ્રદ ન કરવ  મ ટે ચીનની વવનાંતી પર પ્રદ ન કરવ મ ાં આવી છે. વડ પ્રધ ન નરેન્દ્ર 
મોદીએ 8 ફેબ્રુઆરી 2020 ન ાં રોજ ર ષ્ટ્રપવત શી વઝનપપગન ેલખયુાં હતુાં જેમ ાં ભ રતન ાં લોકો અને ભ રત 
સરક રની ચીનન ાં લોકો અને સરક ર તરફનો ઐક્ય ભ વ અવભવ્યક્ત કયો હતો અને જરૂરરય તન ાં આ સમયમ ાં 
ચીનને ભેંટ તરીક ેસહ યત  પણ અપસણ કરી હતી. તબીબી પૂરવઠ ઓ વવશ્વ આરોગ્ય સાંસ્થ  દ્વ ર  જાહેર 
આરોગ્ય આપ ત્તક વલન તરીકે ઘોવષત કરવ મ ાં આવેલ  આ ચેપન ાં ફેલ વ ને વનયાંવિત કરવ ન ાં ચીનન ાં પ્રય સોમ ાં 
વધ રો કરવ મ ાં મદદ કરશે. 
 

બન્દ્ને દેશો આ વષે ર જદ્વ રી સાંબાંધોની સ્થ પન ની 70 વષસગ ાંઠ પણ ઉજવે છે તે સ થે આજે મોકલવ મ ાં 
આવી રહેલી સહ યત  ભ રતન ાં લોકોની ચીનન ાં લોકો તરફની મૈિી અને એકત ને પણ અાંરકત કર ેછે. 
 

ભ રતીય એર ફોસસની આ ફ્લ ઇટ વડ પ્રધ ન નરેન્દ્ર મોદીની પ ડોશીઓન ેપ્ર થવમકત ની નીવતન ાં અનુપ લનમ ાં 
ભ રત આવવ મ ાં સહ યત ની મદદ મ ાંગી છે તેવ  કેટલ ક ભ રતીયો અને વવદેશી ન ગરરકોન ેપ ડોશી દેશોમ ાંથી 
ભ રતમ ાં પ છ  લ વશે 
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