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చైనాక  ఫిబ్రవరి 26, 2020న మాస్క ల , గ్లవ జ ల , ఇతర అత్యవసరమైన వైద్య పరికరాలతో 
కూడిన 15 టన్న ల వైద్య సాయాన్ని భారత ప్రభ త్వుం అుందజేసిుంది. వీటిని భారత 
వాయ సేనక  చ ుందిన సి-17 ప్రత్యేక విమానుం సరఫరా చేసిుంది. ఈ విమానుం ఫిబ్రవరి 26, 
రాత్రి సమయుంలో చైనాలోని వూహాన్ లో ల్యాుండ్  అయిుంది. 
 
చైనాలో కరొనా వైరస్  (కొవిడ్ -19) ప్రబలిన వేళ మాస్క ల , ఇతర వైద్య పరికరాల  సరఫరా 
చేయాలన్న చైనా విజ్ఞప్తి మేరక  ఈ సాయుం అుందిుంచడుం జరిగిుంది. ప్రధాని నరేుంద్ర మోదీ 
ఫిబ్రవరి 8, 2020న చైనా అధ్యక్ష డ  జి జిన్ పిుంగ్ క  లేఖ రాశార . భారత ప్రజల , భారత 
ప్రభ త్వప  సుంఘీభావుం చైనా ప్రజలక , ప్రభ త్వానికి ఉుంట ుందని, ఈ సుంక్షోభ సమయుంలో 
తమ సాయాన్ని బహ మతిగా భావిుంచాలని కోరార . ప్రజారోగ్య అత్యవసరస్థితిగా ప్రపుంచ 
ఆరోగ్య సుంస్థ ప్రకటిుంచిన ఈ ఇన్ఫ క్షన్ న  కట్టడి చేయడుంలో ఈ వైద్య సాయుం 
అుండగా ఉుండగలద . 
 

ర ుండ  దేశాల మధ్య దౌత్య సుంబుంధాల  ఏర్పడి 70 ఏళ్ల  అయినా సుందర్భుంగా స్నేహుం, 
సుంఘీభావానికి గ ర్త గా  చైనా ప్రజలక  భారత ప్రజల  నేడ  ఈ సాయాన్ని పుంపిుంచార . 
 

వూహాన్  న ుంచి తిర గ  ప్రయాణుంలో భారత వాయ సేనక  చ ుందిన ఈ విమానుం 76 ముంది భారత 
జాతీయ ల  ( తరలిుంప  పన ల సమన్వయుం కోసుం వూహాన్ లో ఉన్నమ గ్గ ర  భారత రాయబార 
ఉద్యోగ ల  సహ) మరో 36 ముంది విదేశీ జాతీయ లన  వ నక్కి తీస క వచ్చిుంది. వీరిలో కొుందర  
మన పొర గ దేశాలక  చ ుందిన వార  కూడా ఉన్నార . పొర గ వార  మ ుంద  అన్న ప్రధానముంత్రి 
మోదీ విధానానికి అన గ ణుంగా భారత్ క  వచ్చేుంద క  వీర  మన సాయుం కోరార .  విదేశీయ ల్లో 
23 ముంది బుంగ్లాదేశ్ క  చ ుందిన వార , ఆర గ ర  చైనీయ ల , ఇద్దర  మయన్మార్ , 
మాల్దీవ లక  చ ుందిన పౌర ల  ఇద్దర , దక్షిణాఫ్రికా, అమ రికా, మడగాస్కర్ క  చ ుందిన 
పౌర ల  ఒక్కొక్కర  ఉన్నార . 
  

ఈ రోజ  వచ్చిన విమానుం సహ మొత్తుం 3 విమానాల  ఏర్పాట  చేయడమైనది. జనవరి 31న, 
ఫిబ్రవరి 1న ర ుండ  విమానాల  నడిచాయి. ఈ మూడ  విమానాల ద్వారా చైనాలోని వూహాన్  
న ుంచి 723 ముంది భారతీయ పౌర ల , 43 ముంది విదేశీ జాతీయ లన  తరలిుంచడుం జరిగిుంది. 
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