2020.10.26
ප්රධාන කර්තෘ පුවත්පත්,
ප්රවෘත්ි අධයක්ෂ - රූපවාහිනී / ගුවන්විදුලි
සංස්කාරක වවබ් පුවත්,

සබරගමුව විශ්ව විද්යාලයේ (SUSL) වවද්ය පීඨයේ සායනික සහ පරිපාලන යගාඩනැගිල්ල
සඳහා මුල්ගල් තබයි.
සබරගමුව විශ්ව විද්යාලයේ වවද්ය පීඨයේ සංවර්ධනයත් සමග යමරට වවද්ය හිඟය අවම
කිරීමට හැකියාව ලැයබනු ඇති බව යසෞඛ්ය අමාතයවරිය පවසයි.
වෙරට වසෞඛ්ය වස්වා පද්ධිය ශක්ිෙත් කිරීවේ පියවරක් වෙස සබරගමුව ිශ්ව ිද්යාෙවේ වවද්ය
පීඨවේ සායනික සහ පරිපාෙන වගාඩනැගිල්ෙ ඉදිකිරීෙ සද්හා මුල්ගල් තැබීෙ වසෞඛ්ය අොතය පිත්රා
වන්වනිආරච්චි ෙහත්ියවේ සහ අධයාපන අොතය ෙහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් ෙහතාවේ ප්රධානත්වවයන්ව
පසුගියද්ා සිදු වකරුණි.
ශ්රී ෙංකා සබරගමුව ිශ්ව ිද්යාෙය වේ වන ිට පීඨ 08 කින්ව සෙන්විත වන අතර වර්තොනවේ සිසුන්ව
4500 කට ආසන්වන ප්රොණයක් අධයාපනය හද්ාරයි. අලුින්ව පිහිටුවන ෙද් වවද්ය පීඨයට 2019 ජනවාරි
ොසවේ දී සිසුන්ව 70 ක් ඇතුළත් කර වගන ඇත. වේ වසවර් වනාවැේබර් ොසවේ දී සිසුන්ව 100 ක් බඳවා
ගැනීෙට අවේක්ෂා කරයි.
ඉහත උත්සව අවස්ථාවට එක්වවින්ව අද්හස් ද්ැක් වූ වසෞඛ්ය අොතය පිත්රා වන්වනිආරච්චි ෙහත්ිය “රත්නපුර වරෝහෙ ශික්ෂණ වරෝහෙක් බවට පත් වවින්ව දිස්ික්කයට වවද්ය ිද්යාෙයක් ෙැබීෙ ො
ඇතුලු රත්නපුර දිස්ික්කවේ ජනතාව ෙද් භාගයයක්. වෙෙ කාෙ වකවානුව වසෞඛ්ය අොතයාංශයත්
අධයාපන අොතයාංශයත් ඉතා කිට්ටටුවවන්ව වැඩ කළ යුතු කාෙයක්. අවේ රටට වවද්යවරුන්වවේ,
ිවශ්ෂඥ වවද්යවරුන්වවේ, ිවශ්ෂඥ අංශවෙ ිශාෙ හිඟයක් ිවබනවා. වෙෝකය දියුණූවීෙත් සෙග
අළුින්ව ිවශ්ෂඥ අංශ ඇි ිය යුතුයි. ෙංකාවේ ිශාෙ වරෝහේ් ගණනාවක් ෙහ වරෝහල් බවටත්, මූලික
වරෝහල් බවටත් පරිවර්ථනය වවින්ව පවිනවා. වෙෙ වැඩිදියුණුවීෙ සෙග අපට වවද්යවරුන්ව අවශය
වවනවා. සෑෙ වද්යක්ෙ නිවැරදිව කළ යුතුයි, ිය යුතුයි කියො තීන්වදු කරන රජයක වවද්යවරු ඇතුලු
ිවශ්ෂඥ අංශවෙ දියුණුයත් සෙග ිවශ්ෂඥ අංශ ඇතුලු වවද්යවරුන්වවේ හිඟය යේ ෙට්ටෙකට
සපුරාෙන්වනට සබරගමුව ිශ්ව ිද්යාෙයට පුළුවන්ව වවයි කියො ෙෙ ිශ්වාස කරනවා.”
වෙෙ වවද්යපීඨය පුළුල් කිරීවේ අරමුණින්ව සහ පහසුකේ වැඩිදියුණු කිරීෙට රජය ිසින්ව වෙෙ සායනික
සහ පරිපාෙන වගාඩනැගිල්ෙ ඉදිකිරීෙට තීරණය කර ඇි අතර ඒ සඳහා රුපියල් ිලියන 1014 (එක්
ද්හස් ද්හ හතරක්) ආවයෝජනය කිරීෙට නියිතය. ඒ අනුව වෙෙ ඉදිකිරීේ කටයුතු ආරේභ කරන ෙදී.
පළමු අදියර යටවත් ඉදිකරන වෙෙ වගාඩනැගිලි සංකීර්ණය වසර එකහොරක් වැනි වකටි කාෙයක් තුෙ
නිෙ කිරීෙට සැළසුේ කර ඇත.

පරිපුරක සායනික වගාඩනැගිල්ෙ තුෙ වයාධිවේද්, පරවපෝෂවේද්, ක්ුද්ර ජීව ිද්යා, අධිකරණ වවද්ය
ිද්යා, භිෂේවේද්ය, පවුල් වවද්ය ිද්යා, ප්රජා වවද්ය ිද්යා වශවයන්ව නව අධයනාංශ 07 ක් ස්ථාපිත
කිරීෙට ද් නියිතය.එවෙන්වෙ ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ ෙහාචාර්ය සහ සායනික ඒකකයක්, පහසුකේ සහිත
පුස්තකාෙයක්, කාර්ය ෙණ්ඩෙ නවාතැන්ව සහ තවත් වබාවහෝ පහසුකේ වැඩිදියුණු කිරීෙට ද් නියිතය.
ඒ සඳහා ඇෙරිකානු වඩාෙර් ිලියන 50 ක් වසෞදි සංවර්ධන අරමුද්ෙ ෙගින්ව ෙබාදීෙට නියිතය. වෙෙ
වවද්ය පීඨය හරිත සංකල්පයට අනුකූෙව ඉදිවකවරන අතර පරිසර හිතකාමී අපද්රවය කළෙනාකරණ
පද්ධියකින්ව ද් යුක්තය.
වෙෙ අවස්ථාවට සබරගමුව ිශ්ව ිද්යාෙවේ වැඩබෙන කුෙපි ෙහාචාර්ය ඩබ්.වක් අතුෙ සී. ඥානපාෙ
ෙහතා, ිශ්ව ිද්යාෙ වකාිසන්ව සභාවේ සභාපි වයයෂ්ඨ ෙහාචාර්ය සේපත් අෙරතුංග ෙහතා, සබගමුව
පළාත් ආණ්ුකාර ටිකිරි වකාබ්බෑකුව ෙහතා, සබරගමුව ිශ්ව ිද්යාෙවේ වවද්ය පීඨවේ පීඨාධිපිනී
ෙහාචාර්ය එේ.එන්ව ික්රෙරත්න ෙහත්ිය, සබරගමුව වවද්ය පීඨවේ උපවද්ශක ෙහාචාර්ය සරත් ඩී.
ළොබදුසූරිය, වකාළඹ වවද්ය පීඨවේ පීඨාධිපි ෙහාචාර්ය වජිර දිසානායක ඇතුලු පිරිසක් එක්ව
සිටියහ.

ිරාජ් අවබ්සිංහ
(ොධය වල්කේ)
වසෞඛ්ය අොතයාංශය

