
 

 

 

 
 

2021.01.11 

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

කුරුණෑගල වරෝහලට PCR පරීක්ෂණ රසායනාගාරයක්. 

“වකාිඩ් පාලවනවේ දී මහා සංඝරත්නය, මහජන නිවයෝජිතයින්ව සහ ජනතා 

සහභාගීත්වය ඇි මහජන ක්රියාවලියකට යෑම වැදගත්” -වසෞඛ්ය අමාතයවරිය පවසයි.  

කුරුණෑගල පළාත් මහ වරෝහවේ PCR පරීක්ෂණ රසායනාගාරය ිවෘත කිරීම ඊවේ (10) දින අග්රාමාතය 

මහින්වද රාජපක්ෂ මහතාවේ ප්රධානත්වවයන්ව, වසෞඛ්ය අමාතය පිත්රා වන්වනිආරච්චි මහත්ියවේ සහ වරාය 

නාික කටයතු මාර්ග හා මහාමාර්ග සංවර්ධන අමාතය, ව ාන්වස්ටන්ව ප්රනාන්වදු මහතාවේ සහභාගීත්වවයන්ව  සිදු 

වකරුන අතර, ඊට අදාලව රජවේ වවදය නිලධාරින්වවේ සංගමය ිසින්ව  සංිධානය කර ිබූ උත්සව 

අවස්ථාවකට එක්වවින්ව වසෞඛ්ය අමාතයතුිය වමම අදහස් දක්වන ලදි. 

රුපියේ ලක්ෂ 125 ක ියදින්ව ස්ථාපිත කරන ලද වමම PCR පරීක්ෂණ රසායනාගාරය මගින්ව දිනකට PCR 

පරීක්ෂණ 900 ක් පමණ සිදු කළ හැකි බවත්, කුරුණෑගල සහ වයඹ පලාවතන්ව පිට පළාත්වල ද PCR පරීක්ෂණ 

වේ මගින්ව සිදු කිරීවේ හැකියාව ලැවබන බව රජවේ වවදය නිලධාරීන්වවේ සංගමය පවසයි.   

රුපියේ ලක්ෂ පනස් හතරක් වටිනා පී.සී.ආර් යන්වත්රය කුරුණෑගල නගරාධිපි තුෂාර සංජීව මහතා ිසින්ව 

නගර සභාවේ ිමධයගත අරමුදලින්ව පිරිණමා ිවබ්. රිදීගම රිදී ිහාරවේ ශ්රී බුද්ධරක්ිත හිි, ඇත්කද 

ිහාරවේ ිහාරාධිපි ශ්රී සුමංගල හිි අතුළු කුරුණෑගල ිහාරස්ථානවල මහා සංඝරත්නය, වයාපාරික ප්රජාව 

සහ වයඹ වවදය පීඨය මුදේ හා උපකරණ පරිතයාග කරින්ව වමම  රසායනාගාරය ඉදිකර ඇත. ඊට අදාළ 

සියලු  සේබන්වීකරණයන්ව රජවේ වවදය නිලධාරීන්වවේ සංගමවේ වයඹ පළාත් සේබන්වීකාරක වවදය 

ඉන්වදික රත්නායක මහතා ඇතුළු කුරුණෑගල දිසාවේ රජවේ වවදය නිලධාරීන්වවේ සංගේ එකමුතුව ිසින්ව 

ඉටු කර ඇත. 

වමහිදී අදහස් දැක් වූ වසෞඛ්ය අමාතයතුිය -“සියළු වදනා එකට එක් වූ තැන මහා ශක්ියක් වගාඩනැවගනවා. 

වද්ශපාලන අධිකාරිය, වවදය අංශ, මහා සංඝරත්නය නායකත්වය  වගන ිවබනවා. සුද්දා අවේ රට 

අේලන්වන ඉස්වසේලා ිබුවන්ව වවනම පරිපාලන වුහයක්. මට වත්වරන ිදිහට ඒ පරිපාලනය කවළ් මහා 

සංඝරත්නය මුේ වූ ග්රාමීය වුහයක්. වකාිඩ් වරෝග පාලනයටත් වද්ශපාලන නායකත්වය, වවදය අංශ, මහා 

සංඝරත්නය එකට එකතු වවන්වන ඕනි. වසෞඛ්ය කාර්ය මණ්ඩල වලට නිවරෝධායනය කරන වැඩ ිවබනවා, 

වරෝග ප්රිකාරක වැඩ ිවබනවා එම නිසා දැන්ව වබාවහෝ වවවහසක් වවලා ිවබන්වවන්ව. එම නිසා දැන්ව 

වකාිඩ් පාලනයටත් ජනතාවවේ, මහජන නිවයෝජිතයින්වවේ, මහා සංඝරත්නවේ, වසෞඛ්ය අංශවේ, රාජය 

ආයතනවල, ග්රාමීය කිටුවල, දිස්ික් කිටුවල  සහභාගීත්වය ිවබන  මහජන ක්රියාවලියකට අප යා යුතු 

වවනවා.  එයට වහ්තුව තමයි අද වකාිඩ් පාලනය කරන්වවන්ව රට වහලා වනාවවයි. වවරසය පාලනයට 

ජනතා සහවයෝගය අතයාවශය වවනවා. අද අප සියළු වදනා එකට එකතු ිශාල කාර්යභාරයක් සිදු කරනවා. 

රජවේ වවදය නිලධාරින්වවේ සංගමවේ කුරුණෑගල ශාඛ්ාව පරමාදර්ී කටයුත්තක් සිදු කර ිවබන්වවන්ව.”  

වමම අවසථ්ාවට මහා සංඝරත්නය, කුරුණෑගල නගරාධිපි තුෂාර සංජීව මැිතුමා, වසෞඛ්ය වස්වා අධයක්ෂ 

ජනරාේ වවදය අවස්ල ගුණවර්ධන මහතා, කුරුණෑගල පළාත් මහ වරෝහවේ අධයක්ෂ වවදය ප්රිලා 

ශාන්විලතා මහත්ිය, නිවයෝජය අධයක්ෂ වවදය චන්වදන කැන්වදගමුව මහතා, රජවේ වවදය නිලධාරින්වවේ 

සංගමවේ සභාපි ිවශ්ෂඥ වවදය අනුරුද්ධ පාවදනිය මහතා ඇතුලු රජවේ වවදය නිලධාරීන්වවේ 

සංගමවේ නිලධාරින්ව, වසෞඛ්ය කාර්ය මණ්ඩල එක්ව සිටියහ.  

ිරාජ් අවබ්සිංහ                                                                                         

(මාධය වේකේ)                                                                                          

වසෞඛ්ය අමාතයාංශය 




