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કોવિડ-19ના મૂળ અગં ેહુ દ્િારા યોજાયલેા િવૈવિક અભ્યાસ અગં ેમીડડયાના 

સિાલો પર સત્તાિાર પ્રિક્તાનો જિાબ 
એવપ્રલ 01, 2021 

 

કોવિડ-19ના ઉદભિ અગં ેહુ (વિવિ આરોગ્ય સસં્થા) દ્િારા યોજિામા ંઆિલેો િવૈવિક અભ્યાસ જાહરે થયો છે ત ેવિશ ે

મીડડયાના પ્રવનોના જિાબમા ંસત્તાિાર પ્રિક્તાએ જણાવયુ ં:  

"અમે કોવિડ-19ના ઉદભિ અંગ ેતાજેતરમાં ડરવલઝ થયેલો હુ દ્િારા આયોવજત િૈવવિક અભ્યાસ જોયો છે.  
 

2. આ અહેિાલ કોવિડ-19 મહામારીના ઉદભિન ેસ્થાવપત કરિામાં પ્રથમ પગલા ંતરીક ેમહત્ત્િનો છે. તેણે આ બીમારી 

ક્યાંથી પેદા થઈ ત ેઅંગે ચાર માગગ દશાગવયા છે, પરંતુ તેણ ેસમગ્ર વિસ્તારમાં બીજા તબક્કાના અભ્યાસની જરૂડરયાત પર ભાર 

મૂક્યો છે. આ અહેિાલમાં એ બાબત પર ભાર મૂકાયો છે કે નક્કર તારણ સુધી પહોંચિા માટે િધાર ેડેટા અને અભ્યાસની જરૂર 

છે. 
 

3. અહીં એ બાબતની નોંધ કરિી જરૂરી છે કે ડડરેક્ટર જનરલ ઓફ હુએ આ અભ્યાસ કરનાર ટીમ પાસેથી કાચી માવહતી 

મેળિિામાં વિલંબ અને મુશ્કેલીઓનો મુદ્દો અલગથી ઉઠાવયો હતો. અમે ડડરેક્ટર જનરલની અપકે્ષાને સંપૂણગ ટેકો આપીએ 

છીએ કે ભવિષ્યમાં થનારા સામુવહક અભ્યાસમાં િધારે સમયસર અને વિસ્તૃત ડેટા શેરરગનો સમાિેશ કરિામાં આિશે. આ 

અંગે અમે િધારાના વમશન લાગ ુકરિા માટેની તેમની તૈયારીને પણ આિકારીએ છીએ. 
 

4. અમે હુના અહેિાલને ફોલો અપ કરિા અથિા િધારે અભ્યાસ કરિા માટે તેમની અપેક્ષાઓને અિાજ આપિામાં બીજા 

વહતધારકો સાથે જોડાઈએ છીએ, જેમાં હુ દ્િારા સૌથી શરૂઆતમાં જોિા મળલેા માનિ કસે તથા ક્લસ્ટરની સમજણન ે

તમામ વહતધારકો દ્િારા સૌથી િધુ સહકાર આપિામાં આિશે. 
 

5.અમે એક સંપણૂગ અને વનષ્ણાતની આગેિાની હેઠળના વમકેવનઝમની જરૂડરયાત પર ભાર મકૂીએ છીએ જે તમામ વહતધારકો 

સાથે સહકારમાં કોવિડ-19ના મૂળની તપાસ કરશે. અમ ેશવક્ત િધારિા અન ેિૈવવિક આરોગ્ય સુરક્ષા સુધારિા માટે હુ સાથે 

કામ કરિાનું ચાલુ રાખીશું જેથી િતગમાન અહેિાલ અને િધાર ેઅભ્યાસ પ્રોટોકોલ વિકસાિિા જરૂરી ઇનપુટ પૂરા પાડશ ેઅને 

તેનાથી નોલેજ બેઝ વિકસશે તથા વજનોવમક સિેલન્સ કશુળતાનો વિકાસ થશ ેજેનાથી િાઈરસના મ્યુટેશન પર નજર રાખી 

શકાય અન ેઆગામી િૈવવિક રોગચાળાનો સડિય રીતે પ્રવતસાદ આપી શકાય.” 

 

નિી ડદલ્હી 

એવપ્રલ 01, 2021 

 

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. 

 



 


