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ભારત સરકાર ે26 ફેબ્રુઆરી 2020 નાાં રોજ ચીનને માસ્ક, ગ્લોવ્ઝ અને અન્ય આપાત્તકાલલન તબીબી સાધનો 
ધરાવતી 15 ટન તબીબી સહાયતા પ્રદાન કરી હતી. આ પૂરવઠાઓન ેભારતીય એર ફોસસની સી-17 લવશેષ 
ફ્લાઇટ દ્વારા 26 ફેબ્રુઆરી 2020 ની મોડી સાાંજે ચીનનાાં વુહાનમાાં પહોંચાડવામાાં આવ્યા હતા. 
 

આ સહાયતા ચીનમાાં કોરોના વાઇરસ (કોલવડ 19) મહામારી ફેલાવાનાાં સાંદભસમાાં અને માસ્ક તથા તબીબી 
સાધનો જેવા પૂરવઠાઓ પ્રદાન કરવા માટે ચીનની લવનાંતી પર પ્રદાન કરવામાાં આવી છે. વડાપ્રધાન નરેન્ર 
મોદીએ 8 ફેબ્રુઆરી 2020 નાાં રોજ રાષ્ટ્રપલત શી લઝનપપગન ેલખયુાં હતુાં જેમાાં ભારતનાાં લોકો અને ભારત 
સરકારની ચીનનાાં લોકો અને સરકાર તરફનો ઐક્ય ભાવ અલભવ્યક્ત કયો હતો અને જરૂરરયાતનાાં આ સમયમાાં 
ચીનને ભેંટ તરીક ેસહાયતા પણ અપસણ કરી હતી. તબીબી પૂરવઠાઓ લવશ્વ આરોગ્ય સાંસ્થા દ્વારા જાહેર 
આરોગ્ય આપાત્તકાલલન તરીકે ઘોલષત કરવામાાં આવેલા આ ચેપનાાં ફેલાવાને લનયાંલિત કરવાનાાં ચીનનાાં પ્રયાસોમાાં 
વધારો કરવામાાં મદદ કરશે. 
 

બન્ને દેશો આ વષે રાજદ્વારી સાંબાંધોની સ્થાપનાની 70 વષસગાાંઠ પણ ઉજવે છે તે સાથે આજે મોકલવામાાં 
આવી રહેલી સહાયતા ભારતનાાં લોકોની ચીનનાાં લોકો તરફની મૈિી અને એકતાને પણ અાંરકત કર ેછે. 
 

વુહાનથી પરત ફરતી વખતે ભારતીય એર ફોસસની આ ફ્લાઇટથી 76 ભારતીય નાગરરકો (લવરેચનનુાં સાંકલન કરવા 
વુહાનમાાં સ્થળ પર હતા તેવા 3 ભારતીય એલચીનાાં અલધકારીઓ સલહત) અને 36 લવદેશી નાગરરકોને પણ 
પરત લાવવામાાં આવ્યા હતા જેમાાં કેટલાક આપણા પાડોશી દેશોનાાં નાગરરકો પણ હતા જેઓએ વડાપ્રધાન 
નરેન્ર મોદીની પાડોશીઓને પ્રાથલમકતા નીલતનાાં અનુપાલનમાાં ભારત આવવા માટે સહાયતા માાંગી હતી. લવદેશી 
નાગરરકોમાાં બાાંગ્લાદેશનાાં 23 નાગરરકો, ચીનનાાં 6 નાગરરકો, મ્યાનમાર અન ેમાલદીલ પ્રત્યેકનાાં 2 નાગરરકો અને 
સાઉથ આરિકા, યુએસએ અન ેમાડાગાસ્કરનાાં પ્રત્યેકનાાં 1 નાગરરકનો સમાવેશ થતો હતો. 
આજ રોજની એક ફ્લાઇટ સલહત કુલ િણ ફ્લાઇટનુાં આયોજન કરવામાાં આવ્યુાં છે. અગાઉની બે ફ્લાઇટ 31 
જાન્યુઆરી અન ે1 ફેબ્રુઆરીનાાં રોજની હતી. આ િણ ફ્લાઇટમાાં કુલ 723 નાગરરકો અન ે43 લવદેશી નાગરરકોનુાં 
ચીનનાાં વુહાનમાાંથી લવરેચન કરવામાાં આવ્યુાં છે. 
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