
வெள்ள அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட களுத்துறை மற்றும் மாத்தறை 

மாெட்டங்களுக்கு உதெி புரிந்த வெளிநாட்டு மருத்துெ நிபுணர்களின் 

பங்களிப்புக்கு வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அறமச்சில் பாராட்டு ெழங்கப்பட்டது. 

 
 

ஐக்கிய இராச்சியம், அவுஸ்திரரலியா, கனடா, ர ார்ரே, ஐக்கிய அமெரிக்கா, 

பிரான்ஸ், பஹ்ரரன் ெற்றும் ரேர்ெனி ஆகிய  ாடுகளின் உலக தெிழ் அரங்கின் 

அங்கத்தேர்களாக உள்ள இலங்கக ேம்சாேளிகயச் ரசர்ந்த பதிரனழு ெருத்துே 

 ிபுணர்களும், உள் ாட்டு ெருத்துேர்களும் சர்ரோதய சிரெதான இயக்கத்துடன் 

ககரகார்த்து ேுகல ொதம் 2 முதல் 6 ஆம் திகதி ேகர களுத்துகை 

ொேட்டத்திலும், ேுகல 7 முதல் 10 ஆம் திகதி ேகர ொத்தகை ொேட்டத்திலும் 

கிராெங்கள் ெற்றும் மேள்ள  ிோரண முகாம்களில் ரசகேயாற்ைியிருந்தனர். 
இந்த பத்து  ாட்களுக்குள் சிறுேர்  ிகலயங்கள் ெற்றும் அனாகத  ிகலயங்ககள 

உள்ளடக்கி அண்ணளோக 780 ர ாயாளர்களுக்கு ெருத்துே, பல் ெற்றும் கண் 

சம்பந்தொன சிகிச்கசகள் ேழங்கப்பட்டிருந்தன. ரெலும் ெருத்துேர்களினால் 300 

ரசாடி மூக்குக்கண்ணாடிகள் ெற்றும் சூரியக்கண்ணாடிகள் ெக்களுக்கு 

பரிசளிக்கப்பட்டிருந்தன. 
 

இலங்ககயில் மேள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுக்கு உதவுேதன் 

மபாருட்டு தங்களுகடய ரசகேககள தன்னார்ேத்துடன் ேழங்கிய சர்ரோதய 

இயக்கத்திற்கும், உலக தெிழ் அரங்கிலிருந்து ேருகக புரிந்த ெருத்துேத் மதாழில் 

புரியும் மதாகுதியினருக்கும் பாராட்டு ேழங்குேதன் மபாருட்டு மேளி ாட்டு 

அலுேல்கள் அகெச்சில் ேுகல 11ஆம் திகதி மசவ்ோய்க்கிழகெயன்று 

 டாத்தப்பட்ட கேபேமொன்ைில் மேளி ாட்டு அலுேல்கள் அகெச்சர் ரேி 
கருணா ாயக்க அேர்களும், சுகாதாரம், ரபாசகண ெற்றும் உள் ாட்டு ெருத்துே 

அகெச்சர் ராேித ரசனாரத்ன,  ிதி ெற்றும் ஊடகத்துகை அகெச்சர் ெங்கள 

செரேரீ, சிகைச்சாகலகள் சீர்திருத்தங்கள், புனர்  ிர்ொணம், ெீள் குடிரயற்ைம் 

ெற்றும் இந்து செய அலுேல்கள் அகெச்சர் டி.எம்.சுோெி ாதன், எதிர்கட்சித் 
தகலேர் ஆர்.சம்பந்தன் ெற்றும் பாராளுென்ை உறுப்பினர் எம்.என்.சுெந்திரன் 

ஆகிரயார்களும் இகணந்து மகாண்டிருந்தனர். 
 

இந்  ிகழ்ேில் அவுஸ்திரரலியா, கனடா, இந்தியா, ெரலசியா, ர ார்ரே, ஐக்கிய 

இராச்சியம், ஐக்கிய அமெரிக்கா, மதன்னாபிரிக்கா ெற்றும் சுேிற் ;சர்லாந்து ஆகிய 

 ாடுகளின் ெற்றும் இராசதந்திர தூதரக பிரதி ிதிகளும் ஐக்கிய அமெரிக்க உதேி 
ேழங்கும் தாபனத்தின் (USAID) பிரதி ிதிகளும் பங்குபற்ைியுள்ளனர். 
 

இந்த  ிகழ்ேில் உகரயாடிய அகெச்சர் கருணா ாயக்க அேர்கள் மேள்ள 

அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுக்கு உதேிககள ேழங்கும் ர ாக்கில் 

உலமகங்கிலுெிருந்து இலங்ககக்கு ேருகக தந்த ெருத்துேர்களின் 

காருண்யத்திற்கும், சமூக ரசகே ெற்றும்  ல்லிணக்க முயற்சிகள், சமூகங்ககள 

ஒன்ைிகணப்பதில் அயராது பணியாற்ைி ேருேதில் எப்ரபாதும் முன்ரனாடியாக 
திகழும் சர்ரோதய சிரெதான இயக்கத்துடன் ககரகார்த்து இலங்ககயிலுள்ள 

சமூகங்களுக்கிகடரய  ட்புைவுப்பாலங்ககளக் கட்டிமயழுப்புேதற்கு உதேிககள 

ேழங்கியகெக்காக தனது பாராட்டுக்ககள மதரிேித்துக் மகாண்டார். 



 

இந்த திட்டத்திற்காக தெது ஆதரேிகன  ீடித்துள்ள ர ார்ரே ெற்றும் 

சுேிட்சலாந்து அரசாங்கங்கள் ெற்றும் யுனிமசப் அகெப்பிற்கும் ; அகெச்சர் தனது 

பாராட்டுக்ககளயும்,  ன்ைிககளயும் மதரிேித்துக் மகாண்டார். ரெலும் அேர் 
ெிகக்குறுகிய அைிேிப்புக் காலத்தினுள், ெருத்துே ென்ைத்தின் ஒழுங்குேிதிகளின் 

பிரகாரம், ெருத்துேர்கள் தெது பணிகய முன்மனடுத்துச் மசல்ேகத இயலச் 
மசய்யக்கூடிய முகையில் இத்திட்டத்திற்கு ேசதி ேழங்கிய சுகாதார அகெச்சர் 
ராேித ரசனாரத்ன ெற்றும் அேரது அகெச்சின் உத்திரயாகத்தர்களுக்கும் 

 ன்ைிககள மதரிேித்தார். 
 

இந்த திட்டம் ஊடாக அரசாங்கம் ெற்றும் இலங்கக ெக்களுடன் ெிக முக்கிய 

பயணத்கத ரெற்மகாள்ள ேழிேகுக்கும் ேககயில் மேளி ாடுகளில் ோழ்கின்ை 

இலங்கக ேம்சாேளியினருக்கு ஊக்குேிப்பு ேழங்குகின்ை உலக தெிழ் அரங்கிற்கு 

தனது  ன்ைிககள அகெச்சர் மதரிேித்தரதாடு, இேர்கள்  ாட்டில் சொதானம், 

 ிகலரபற்று  ிகல ெற்றும் முன்ரனற்ைத்கத ர ாக்கி முன்மனடுத்துச் மசல்ேதில் 

பங்காளர்களாக மதாடர்ந்தும் மசயற்படுேர் என தாம் எதிர்பார்ப்பதாக 
குைிப்பிட்டிருந்தார். 'ஆயிரல் கெல் மகாண்ட பயணம் ஒரு சிைிய படியுடரனரய 

மதாடங்குகின்ைது' எனும் சீன பழமொழிகய  ிகனவுகூர்ந்து ரபசிய அகெச்சர் 
கருணா ாயக்க, இந்த திட்டத்தின் ஊடாக முன்மனடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த 
முக்கியொன படிமுகையானது, மேளி ாட்டிலுள்ள இலங்ககயர்களுடன் 

இகணந்து  ாட்டில்  ிகலயான சொதானம் ெற்றும் மபாருளாதார 
முன்ரனற்ைங்ககள உள்ளடக்கிய பயணத்தின் ெிக முக்கிய படிமுகையாக 
அகெயும் என தான் எதிர்பார்ப்பதாக மதரிேித்தார். 
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