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ക ോവിഡ് -19 ന്റെ ഉത്ഭവറെക്കുെിച്ച് അടുെിറട പുെെിെക്കിയ 

ക ോ ോക ോഗ്യ സംഘടന വിളിച്ചുകേർെ ആകഗ്ോള പഠനറെക്കുെിച്ചുള്ള 

മോധ്യമ കേോദ്യങ്ങൾക്ക് ഔകദ്യോഗ്ി  വക്തോവ് നൽ ിയ പ്പതി  ണം 
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ക ോവിഡ് -19 ന്റെ ഉത്ഭവറെക്കുെിച്ച് അടുെിറട പുെെിെക്കിയ 

ക ോ ോക ോഗ്യ സംഘടന വിളിച്ചുകേർെ ആകഗ്ോള പഠനറെക്കുെിച്ചുള്ള 

മോധ്യമ കേോദ്യങ്ങൾക്ക് O കദ്യോഗ്ി  വക്തോവ് ഇപ്പ ോ ം പ്പതി  ിച്ചു: 
 

" ക ോവിഡ് -19 ന്റെ ഉത്ഭവറെക്കുെിച്ച് അടുെിറട പുെെിെക്കിയ 

ക ോ ോക ോഗ്യ സംഘടന വിളിച്ചുകേർെ ആകഗ്ോള പഠനം നമ്മൾ 

നി ീക്ഷിക്കു യുണ്ടോയി.  
 

2.ക ോവിഡ് -19 പോൻറെമിക്കിന്റെ ഉത്ഭവം സ്ഥോപിക്കുന്നതിനുള്ള 

പ്പധ്ോനമോയോ  ആദ്യ ഘട്ടറെ െികപോർട്ട് പ്പതിനിധ്ീ  ിക്കുന്നു. ക ോഗ്െിന്റെ 

ആവിർഭോവറെക്കുെിച്ച് നോല് വഴി ൾ ഇത് പട്ടി റപടുെിയിട്ടുണ്ട്, 
 ൂടോറത  കമഖ യി ുടനീളം ഉള്ള അടുെ ഘട്ട പഠനങ്ങളുറട 

ആവശ്യ തറയക്കുെിച്ചും  ഇത് ഊന്നിപെയുന്നു.  ൂടുതൽ നിഗ്മനങ്ങളിൽ 

എെികച്ച ോൻ  ൂടുതൽ െോറ്റയുറടയും പഠനങ്ങളുറടയും 

ആവശ്യ തറയക്കുെിച്ചും െികപോർട്ടിൽ പെയുന്നുണ്ട് . 
 

3. പഠനം നടെുന്ന ടീമിനോയി അസംസ് ൃത െോറ്റ  ഭയമോ ുന്നതിറ   

 ോ തോമസവും ബുദ്ധിമുട്ടു ളും സംബന്ധിച്ച വിഷയവും  ക ോ ോക ോഗ്യ 

സംഘടനയുറട െയെക്ടർ ജനെൽ പ്പകതയ ം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് 

പ്ശ്ദ്ധികക്കണ്ടതോണ്. ഭോവിയിറ  സഹ  ണ പഠനങ്ങളിൽ  ൂടുതൽ 

സമകയോേിതവും സമപ്ഗ്വുമോയ െോറ്റ പങ്കുവയ്ക്ക്കൽ ഉൾറപടുറമന്ന 

െയെക്ടർ ജനെ ിന്റെ പ്പതീക്ഷറയ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമോയി പിന്തുണയ്ക്ക്കുന്നു. 



ഇതുമോയി ബന്ധറപട്ട്, അധ്ി  ദ്ൗതയങ്ങൾ വിനയസിക്കോനുള്ള അകേഹെിന്റെ 

സന്നദ്ധതറയയും ഞങ്ങൾ സവോഗ്തം റേയ്യുന്നു. 
 

4. ഈ നിർണോയ  വിഷയെിൽ ക ോ ോക ോഗ്യ സംഘടനയുറട 

മുൻ ോ ങ്ങളിറ   മനുഷയ ക സു റളയും ക്ലസ്റ്റെു റളയും  ുെിച്ചുള്ള ധ്ോ ണ 

ഉൾറപറട, ക ോ ോക ോഗ്യസംഘടനയുറട െികപോർട്ട് അറ െങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള 

പഠനങ്ങളിൽ തങ്ങളുറട  പ്പതീക്ഷ ൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ മറ്റ് 
പങ്കോളി ളുമോയി കേ ുന്നു,ഇതിനോയി  ബന്ധറപട്ട എ െോവ ുറടയും 

പൂർണ്ണമോയ സഹ  ണം  ഭിക്കുന്നതോയി ിക്കും . 

5.എ െോ പങ്കോളി ളുമോയും സഹ  ിച്ച് ക ോവിഡ് -19 ന്റെ 

ഉത്ഭവറെക്കുെിച്ച് കവഗ്െിൽ അകനവഷിക്കുന്ന സമപ്ഗ്വും വിദ്ഗ്ദ്ദ്ധ ുറട 

കനതൃതവെി ുള്ളതുമോയ ഒ ു സംവിധ്ോനെിന്റെ ആവശ്യ ത ഞങ്ങൾ 

പങ്കിടുന്നു.വിഭവകശ്ഷി  ശ്ക്തിറപടുെുന്നതിനും ആകഗ്ോള ആക ോഗ്യ സു ക്ഷ 

റമച്ചറപടുെുന്നതിനുമോയി ക ോ ോക ോഗ്യ സംഘടനയുമോയി ഞങ്ങൾ 

തുടർന്നും പ്പവർെിക്കും, അതി ൂറട  കപ്പോകട്ടോകക്കോളു ൾ 

വി സിപിക്കുന്നതിനും വവെസ് മയൂകട്ടഷനു ൾ  റണ്ടെുന്നതിനുള്ള   

ജീകനോമിക് നി ീക്ഷണെിന് സഹോയിക്കുന്ന സൗ  യങ്ങൾ 

വി സിപിക്കുന്നതിനും സജീവമോയി  അടുെ ആകഗ്ോള പ ർച്ചവയോധ്ികയോട് 

പ്പതി  ിക്കുന്നതിനുള്ള വവജ്ഞോനി  അടിെെ നിർമിക്കുന്നതിനും 

നി വിറ  െികപോർട്ടും  ൂടുതൽ പഠനങ്ങളും മൂ യവെോയ ഇൻപുട്ടു ൾ 

നൽ ുന്നതോണ്. ". 

 
നയൂ െൽഹി  
01 ഏപ്പിൽ, 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. 

 

 


