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પ્રિય વડાિધાન, 

 

યુકે કોપ્રવડ-19 તપાસ - સંદર્ભની શરતોની ર્લામણો  

 

જ્યાર ેતમ ેમારી પ્રનમણૂક કરી, ત્યાર ેતમે મને સંદર્ભની શરતોના મુસદ્દા અંગે જનતાની સલાહ લેવા માટે કહંુ્ હતંુ અને 

તમે 10 માર્ચે મને તે િદાન કયુું હતંુ. 11 માર્ચે મેં તે િપ્રિયા શરૂ કરી અને મેં અને મારી ટીમે હવે અમારં પ્રવશે્લષણ પૂણભ 

કયુું છે. હંુ મારી ર્લામણ કરલે સંદર્ભની શરતોને આ સાથ ેજોડંુ છંુ, જમેાં પરામશભ િપ્રતસાદોના તપાસના પ્રવશે્લષણના 

આધાર ેસુધારો કરવામાં આવ્યો છે.  

 

20,000 થી વધુ વ્યપ્રિઓ અને સંસ્થાઓએ પરામશભનો િપ્રતસાદ આપ્યો હતો. ર્ચાર-અઠવાપ્રડયાના પરામશભ દરપ્રમયાન, 

મેં સમગ્ર યુકેના શહેરોમાં પ્રવપ્રવધ ક્ષેત્રોનું િપ્રતપ્રનપ્રધત્વ કરતા 150 થી વધુ શોકગ્રસ્ત પપ્રરવારો અને સંસ્થાઓ સાથ ે

મીપ્રટંગો કરી હતી. મેં િથમ વાર સાંર્ળયું કે યુકેના કોરોનાવાયરસ રોગર્ચાળાના સંર્ચાલનની સંપણૂભ તપાસ કેટલી 

મહત્વપૂણભ છે. આ િપ્રિયાએ મને સંદર્ભની શરતોના મુસદ્દા અંગે માપ્રહતીિદ અને રર્ચનાત્મક પ્રવવેર્ચન િદાન કયુું હતંુ. તે 

તપાસનો ર્ાગ બનવા માટે લોકોનો જુસ્સો અને મહત્વનો બોધપાઠ શીખવા મળે તેની ખાતરી કરવા માટે મારી સાથ ે

કામ કરવાની તેમની ઈચ્છા દશાભવે છે.  

 

પરામશભમાં એવા ક્ષેત્રો અંગે જાણકારી મળી જમેાં સંદર્ભની શરતોમાં સુધારો કરી શકાય.  મેં બાળકો અને યુવાનો, 

ય.ુકે.ની વસ્તીના માનપ્રસક સ્વાસ્્ય અને સુખાકારી અને િાદેપ્રશક, પ્રવકપ્રસત અને રાષ્ટ્ર ીય સરકાર અને સ્વૈપ્રચ્છક અને 

સમુદાય ક્ષેત્ર વચ્ર્ચેના સહયોગ અંગે ધ્યાન કેપ્રરિત કરવા માટે આકષભક દલીલો સાંર્ળી છે. તેથી હંુ તમને આ મુદ્દાઓનો 

સમાવેશ કરવા સંદર્ભની શરતોને પ્રવસ્તૃત કરવા માટે કહંુ છંુ.  

 

રોગર્ચાળાની અસમાન અસર એ એક એવો પ્રવષય હતો કે જ ેઆ પરામશભના િપ્રતર્ાવોમાં સ્પષ્ટ્ રીતે સામે આવ્યો હતો. 

તેથી હંુ ર્લામણ કરં છંુ કે સંર્પ્રવત અસમાનતાઓને ધ્યાનમાં રાખવા માટે સંદર્ભની શરતો ફરીથી તૈયાર કરવામાં આવ ે

જથેી રોગર્ચાળાની કોઈપણ અસમાન અસરોની તપાસ સમગ્ર તપાસમાં આગળ વધી શકે. આ મહત્વપૂણભ ર્લામણથી 

સુપ્રનપ્રિત થશે કે તપાસ તેના અપ્રર્ગમમાં સમાપ્રવષ્ટ્ હોય. 

 

અંતે, હંુ અમારં ધ્યાન વધુ કેપ્રરિત કરવા માટે અરય કેટલાક ફેરફારોની દરખાસ્ત કરી રહ્ો છંુ. આ ફેરફારો ઘરની સંર્ાળ, 

પ્રનયમનકારી પ્રનયંત્રણ, ઘરલંુે પ્રહંસાના પીપ્રડતો માટે સમથભન અને 111 અને 999 સેવાઓ સપ્રહત NHS સાથેના િથમ 

સંપકભ  સપ્રહત અનેક મુખ્ય ક્ષેત્રો સાથ ેસંબંપ્રધત છે. 

 

હંુ માનું છંુ કે આ ફેરફારો કોપ્રવડ-19 રોગર્ચાળા માટે યુકેની સજ્જતા અને િપ્રતસાદની તપાસ કરવા અને ર્પ્રવષ્ય માટે 

બોધપાઠ લેવા માટે તપાસ તેના હેતુને શ્રેષ્ઠ રીતે પૂણભ કરી શકે છે તે સુપ્રનપ્રિત કરશ.ે 

 

હંુ આશા રાખંુ છંુ કે તમે મારી ર્લામણોનો સંપૂણભ રીતે સ્વીકાર કરશો. આવું કરવાથી તપાસના જાહેર પરામશભમાં ર્ાગ 

લેનારા તમામ લોકોના મહત્વપૂણભ યોગદાનની ઓળખ થશ ેઅને તે ઝડપથી કરવાથી એ સુપ્રનપ્રિત થશ ેકે તપાસ પ્રવલંબ 

પ્રવના તેનુ ંઔપર્ચાપ્રરક કાયભ શરૂ કરી શકશ.ે  

 

આપની સ્નેહાધીન, 
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Enc. સંદર્ભની શરતોના સૂપ્રર્ચત સુધારાઓ 


