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ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਨ ੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨ ੂੰ 15 ਟਨ ਵਜ਼ਨੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਗਰੀ ਨਜਵੇਂ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤ ੇਹੋਰ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਭੇਜੇ।  ਇਹ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੀ -17 ਨਾਮੀ ਨਵਸੇਸ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚਾਇਆ ਨਗਆ, ਜੋ 
26 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨ ੂੰ ਦੇਰ ਸਾਮ ਵੁਹਾਨ (ਚੀਨ) ਪਹੁੂੰਚੀ।  

 

ਇਹ ਮਦਦ ਚੀਨ ਨਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਨਵਡ 19) ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਕ ਅਤ ੇਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਵਰਗ ੇਸਮਾਨ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨਨਰੂੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨ ੂੰ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ 
ਲੋਕਾਾਂ ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਜੁਿੱਟਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਸੀ ਨਜਨਨਪੂੰਗ ਨ ੂੰ ਖ਼ਤ ਨਲਖ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਚੀਨ 
ਨ ੂੰ ਤੋਹਫ ੇਵਜੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਨ ੂੰ ਕਾਬ  ਕਰਨ 'ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਯਤਨਾਾਂ ਨ ੂੰ 
ਮਜ਼ਬ ਤੀ ਦੇਣ ਨਵਚ ਮਦਦ ਨਮਲੇਗੀ, ਨਜਸ ਨ ੂੰ ਨਵਸਵ ਨਸਹਤ ਸੂੰਗਠਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨਸਹਤ ਦੇ ਨਪਛੋਕੜ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਨਆ ਹ।ੈ 
 

ਇਹ ਮਦਦ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਾਂ ਪਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਇਿੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਵੀ ਹ ੈਨਕਉਂਨਕ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ ਇਸ ਸਾਲ ਕ ਟਨੀਤਕ ਸੂੰਬੂੰਧ 
ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰੇਗੂੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦ ੇਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ 76 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਨਰਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਲਆਾਂਦਾ ਨਗਆ (ਨਜਨ੍ਾਾਂ 
ਨਵਚ 3 ਭਾਰਤੀ ਦ ਤਘਰ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਵ ਹਾਨ ਨਵਚ ਨਨਕਾਸੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ) ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਕੁਝ 
ਗੁਆਾਂਢੀ ਦੇਸਾਾਂ ਦੇ ਨਾਗਨਰਕਾਾਂ ਸਮੇਤ 36 ਨਵਦੇਸੀ ਨਾਗਨਰਕ ਵੀ ਸਾਮਲ ਸਨ ਨਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ "ਪਨਹਲਾਾਂ ਗੁਆਾਂਢੀ" ਨੀਤੀ 
ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।  

 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਨਵਦੇਸੀ ਨਾਗਨਰਕਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਬੂੰਗਲਾਦੇਸ ਦੇ 23, ਚੀਨ ਦੇ 6, ਨਮਆਾਂਮਾਰ ਅਤ ੇਮਾਲਦੀਵ ਦੇ 2-2 ਅਤ ੇਦਿੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ 
ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਦੇ 1-1 ਨਾਗਨਰਕ ਸਾਮਲ ਹਨ। 
 

ਅਿੱਜ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸਮੇਤ ਕੁਿੱਲ ਨਤੂੰਨ ਫਲਾਈਟਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਫਲਾਈਟਾਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਅਤ ੇ1 
ਫਰਵਰੀ ਨ ੂੰ ਹੋਈਆਾਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਨਤੂੰਨ ਫਲਾਈਟਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਕੁਲ 723 ਭਾਰਤੀ ਅਤ ੇ43 ਨਵਦੇਸੀ ਨਾਗਨਰਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸੁਰਨਖਅਤ 
ਨਲਆਾਂਦਾ ਨਗਆ ਹ।ੈ 
 

ਨਵੀਂ ਨਦਿੱਲੀ 
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DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on 
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