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ଭାରତ ସରକାର 26 ଫେବୃଆରୀ 2020 ଫର ମାସ୍କ, ଫ୍ଲାଭସ ୍ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ୍ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ସହତି 

ଚୀନ୍୍ କ ୁ15 ଟନ୍୍ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ୍ କରିଥଫିେ। ଏହ ିସାମଗ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ବାୟୁଫସନ୍ାର C-17 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ୍ ଦ୍ୱାରା 

26 ଫେବୃଆରୀ ବିଳମ୍ବଫର ଚାଇନ୍ାର ୱହୁାନ୍ଫର ପହଞ୍ଚଥିେିା ।  

 

ଚାଇନ୍ାଫର କଫରାନ୍ା ଜୀବାଣ ୁ(ଫକାଭିଡ 19) ବିସ୍ତାର ଏବଂ ମାସ୍କ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଫ ାଗାଣ ପାଇ ଁଚୀନ୍୍ର 

ଅନୁ୍ଫରାଧକ ୁଦୃଷି୍ଟଫର ରଖ ିଏହ ିସହାୟତା ପ୍ରଦାନ୍ କରା ାଇଛି।  ପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ନ୍ଫରନ୍ଦ୍ର ଫମାଦୀ ଫେବୃଆରୀ 8, 2020 

ଫର ରାଷ୍ଟରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗଙୁ୍କ ଚିଠି ଫେଖ ିଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଚୀନ୍୍ର ଫୋକ ତଥା ସରକାରଙ୍କ ସହ 

ଏକତ୍ତ୍ବ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନି୍ତ ଏବଂ ଏହ ିଆବଶୟକତା ଏ ସମୟଫର ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଚୀନ୍୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ୍ କରିଛନି୍ତ 

। ଏସମସ୍ତ ଚକିିତ୍ସା ଫ ାଗାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏହ ିସଂକ୍ରମଣର ବିସ୍ତାରକୁ ନି୍ୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇ ଁଚୀନ୍୍୍ର ପ୍ରୟାସକ ୁବୃଦି୍ଧ କରିବାଫର 

ସାହା ୟ କରିବ  ାହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ୍ ଦ୍ୱାରା ସାବବଜନି୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ୍ ପରିସି୍ଥ୍ତି ଭାବଫର ଫ ାଷଣା 

ଫହାଇଛି । 

 

ପଠା ାଉଥବିା ଏହ ିସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍୍ ଫୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରତର ବନୁ୍ଧତା ଏବଂ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ଅଫଟ  । କାରଣ ଉଭୟ 

ଫଦଶ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବଷବ କୂଟଫନ୍ୈତିକ ସମ୍ପକବ ପ୍ରତିଷ୍ ଠାର 70 ତମ ବାଷିକୀ ପାଳନ୍ କରୁଛି । 

 

ୱହୁାନ୍ରୁ ଫେରିବା ପଫର ଭାରତୀୟ ବାୟୁଫସନ୍ାର ଏହ ିବମିାଫର 76 ଭାରତୀୟ ନ୍ାଗରିକ (ଏମାନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟଫର ୱହୁାନ୍ଫର 

େସି ରହଥିବିା 3 ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ଅଧକିାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିେ ଥଫିେ), 36 ବିଫଦଶୀ ନ୍ାଗରିକଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ 

ଅଣା ାଇଥେିା, ଏମାନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟଫର ଥଫିେ ଭାରତକ ୁସହାୟତା ମାଗିଥବିା କିଛି ପଫ ାଶୀ ଫଦଶର ନ୍ାଗରିକ । ପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଫମାଦୀଙ୍କର ପ୍ରଥଫମ ପଫ ାଶୀ ରାଷ୍ଟର ନ୍ୀତି ଆଧାରଫର ଏମାନ୍ଙୁ୍କ ଅଣା ାଇଥେିା । ଏହ ିବିଫଦଶୀ ନ୍ାଗରିକମାନ୍ଙ୍କ 

ମଧ୍ୟଫର ଥଫିେ, 23 ଜଣ ବାଙ୍ଗୋଫଦଶୀ, ଚୀନ୍ର 6 ଜଣ, ମିଆମଁାର ଓ ମାଳଦ୍ବୀପରୁ 2 ଜଣ ଫେଖାଏ ଁଏବଂ ଦକି୍ଷଣ 

ଆଫି୍ରକା, ଆଫମରିକା ଓ ମାଡଗାସ୍କରର ଜଫଣ ଫେଖାଏ ଁବିଫଦଶୀ । 

 

ଆଜିକୁ ମିଶାଇ ଫମାଟ ତିଫନ୍ାଟି ବିମାନ୍ର ଉଡାଣ ଆଫୟାଜନ୍ କରା ାଇଛି । ପବୂବର ଦୁଇ ଉ ାଣ 31 ଜାନୁ୍ୟାରୀ ଏବଂ 1 

ଫେବୃୟାରୀଫର କରା ାଇଥେିା । ତିଫନ୍ାଟି ଉ ାଣଫର ଫମାଟ 723 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ 43 ବିଫଦଶୀ ନ୍ାଗରିକଙୁ୍କ 

ଚୀନ୍ର ୱହୁାନ୍ରୁ ଅଣା  ାଇଛି ।  

 

ନୂଆ ଦଲି୍ଲୀ  

ଫେବୃୟାରୀ 27, 2020 

 
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. 

 



 


