
 
 

















 
 

 

2020.03.10 පැය 0545 
ප්රලත්ති  ධධයක්ෂ   ර්තෘත  

මශ්තමයාණනි   මශ්තමියණි 


හශහරොයින් වමග වැරරරුහලකු ධ්තධඩංගුලට - ගල්කිව්ව හරොට්ඨාව 

ක්ෂණිර ප්රි ාාර කරරය 

01. 2020.03.09 ලන දින වලව 6.30 ට ඳමණ ගල්කිවව් ශන්දිය අවදී ගල්කිව්ව ක ොට්ඨාව 
ක්ණි  ප්රතිචාාර ක  ක  නිධාරීන්  ණ්ඩායමක් විසින් ද කතොරතුරක් මත ලැටලීමක් 
සිදු ර හශහරොයින් ග්රෑම 02 ක්ෂ වන්ත ක  තබාකගන සිටි වැ  රුකලකු අත්අඩංගුලට 
කගන ගල්කිව්ව කඳොලිව් ව්ථානය කලත ඉදිරිඳත්  ර ඇත.  



 ධ්තධඩංගුලට ග්ත වැරරරු ලයව ධවුරුදු 42ක්ෂ වූ විශාර පාර  ගල්කිව්ව ප්රහශහ  

පදංචිරරුහලකි. වැ  රු 2020.03.10 ලන අද දින ගල්කිව්ව ගරු මකශේව්ත්රාත් 
අධි රණය කලත ඉදිරිඳත් කිරීමට නියමිතය. ගල්කිව්ව කඳොලිසිය ලැඩිදුර විමර්න 
ඳලත්ලාකගන යනු බයි.



මනුය ාාෘනයක්ෂ  - මීගමුල 
02. 2020.03.09 ලන දින රාත්රි 9.30 ට ඳමණ මීගමුල කඳොලිව ්ලවකේ කඳරියමුල් ප්රකශක දී 

පිහිටි කශෝටය ට ඳැමිණි 06 කදකනකුකගන් යුත් පිරිවක් විසින් එම කශෝටය තුෂ 
මත්ඳැන් ඳානය කිරීමට උත්වාශ කිරීකේදී කශෝටල් හිමි රු වශ කවේල යන් එයට විරුශධ 
වී ඇත. ඳසුල ඳැමිණි පිරිව කශෝටල් හිමි රු ශා කවේල යන් වමඟ ආරවුක් ඇතිච  රකගන 
ඇත. ආරවු අතරතුර එම පිරිව විසින් කශෝටල් හිමි රුට ශා කවේල යන්ට තිචයුණු 
ආයුධයකින් ඳශරදී ඳෂා කගොව් ඇත. ඳශර ෑමට ක්ව කලෂවැල් හිමි රු ඇතුළු 
කවේල යන් සිවු කදකනකු බරඳත තුලා බා ප්රථි ාර වශා මීගමුල කරෝශට ඇතුත් 
කිරීකේදී එක් කවේල යකු මියකගොව් ඇත.  



මරණරරු ලයව ධවුරුදු 36 ක්ෂ වූ ගහන්ලැල්හපො  රැකිරාල ලිපිනහ  පදංචිරරුහලකි. 
කමම අඳරාධය සිදු  ෂ වැ  රුලන් අත්අඩංගුලට ගැනීම වශා මීගමුල කඳොලීසිය ලැඩිදුර 
විමර්න ඳලත්ලාකගන යනු බයි.


ලන ධලි ප්රශාරයකින් රාන්ෘාලක්ෂ මියයාමක්ෂ  - මැදලච්චිය 
03. 2020.03.09 ලන දින උදෑවන 10.30 ට ඳමණ මැදලච්චිය කඳොලිව ්ලවකේ තුාකලල්ලිය 

ප්රකශක දී රනලරා මල්  ැඩීම වශා  ැයට කගොව් සිටි අඹු වැමි යුල කගන් 
 ාන්තාල ලන අලි ප්රශාරය ට ක්ල මියකගොව් ඇත.  





 
 

මරණරාරිය ලයව ධවුරුදු 55ක්ෂ වූ මැදගම  පරවන්ගවල්ැල ලිපිනහ  පදංචිරාරියකි. මෘත 
රීරය වේබන්ධකයන් මරණ ඳරීක්ණය සිදු ර ඥාතීන්ට භාරදී ඇත. මැදලච්චිය 
කඳොලීසිය ලැඩිදුර විමර්න ඳලත්ලාකගන යනු බයි.


මාරර රිය ධනතුරක්ෂ  -ෘංගම 
04. 2020.03.09 ලන දින වලව 3.20 ට ඳමණ තංගම කඳොලිව ් ලවකේ තලතුකගොඩ 

කශෝ න්දර මාර්ගක  කරෝව්වුඩ් කටරව් කඳකදකවහිදී තලතුකගොඩ දිාලට ධාලනයව 
කමෝටර් රථයක් දකුණු ඳව අතුරු මාර්ගයට ශැරවීමට යාකේදී ඊට පිටුඳසින් ඳැමිණි තලත් 
කමෝටර් රථයක් ඉශත කමෝටර් රථයට ඉවව්ර කිරීමට උත්වාශ  ර ඇත. එම අලවථ්ාකේදී 
කශෝ න්දර කදවට ධාලනයව යතුරු ඳැදියක් එහි ඳැදි රුට ඳානය  රගත කනොශැකිල 
ඉශත කමෝටර් රථ කදක හිම මුහුණට මුහුණ ගැටී අනතුරක් සිදුල ඇත. අනතුරින් බරඳත 
තුලා ැබූ යතුරු ඳැදි රු ජයලර්ධනපුර කරෝශට ඇතුත් කිරීකමන් අනතුරුල 
මියකගොව් ඇත.  



මරණරරු ලයව ධවුරුදු 19ක්ෂ වූ මාදහල  හරෝට්හට් ලිපිනහ  පදංචිරරුහලකි. මෘත 
රීරය ජයලර්ධනපුර කරෝශකල් මෘත රීරාගාරක  තැන්ඳත්  ර ඇත. අනතුර 
වේබන්ධකයන් කමෝටර් රථ කදක හිම රියදුරන් අත්අඩංගුලට කගන ඇත. තංගම 
කඳොලීසිය ලැඩිදුර විමර්න ඳලත්ලාකගන යනු බයි.



මාරර රිය ධනතුරක්ෂ  -හනොහරොච්හාෝය 
05. 2020.03.09 ලන දින උදෑවන 11.30 ට ඳමණ කනොකරොච්කාෝය කඳොලිව් ලවකේ 

නාරක් ල්ලිය ක්විජය බාගාරය මාර්ගක   කතෝලි  කශලව්ථානය අවදී 
නාරක් ල්ලිය දිාලට ධාලනයව යතුරු ඳැදියක් ඳදි  පුශගයකුකේ ගැටී අනතුරක් සිදුල 
ඇත. අනතුරින් බරඳත තුලා ැබූ පුශගයා පුත්තම කරෝශට ඇතුත්  ර ප්රථි ාර 
බමින් සිටියදී මියකගොව් ඇත. 



මරණරරු ලයව ධවුරුදු 73ක්ෂ වූ නාරක්ෂරල්ලිය  හනොහරොච්හාෝය ලිපිනහ  

පදංචිරරුහලකි. මෘත රීරය පුත්තම කරෝශකල් මෘත රීරාගාරක  තැන්ඳත්  ර ඇත. 
අනතුර වේබන්ධකයන් යතුරු ඳැදි රු අත්අඩංගුලට කගන ඇත. කනොකරොච්කාෝය 
කඳොලීසිය ලැඩිදුර විමර්න ඳලත්ලාකගන යනු බයි.



ශදසි ගින්නක්ෂ - කිරිබ්තහගොඩ 
06. 2020.03.09 ලන දින දශලල් 12.30 ට ඳමණ කිරිබත්කගොඩ කඳොලිව් ලවකේ නුලර ඳාර, 

කිරිබත්කගොඩ ලිපිනක  පිහිටි නිලව   ශදසි ගින්නක්ෂ ශටකගන ඇතිච බලට කිරිබත්කගොඩ 
කඳොලිසියට ද ඳණිවිඩයක් මත ලශාම ක්රියාත්ම ව කඳොලීසිය, ක ොෂඹ මශ නගර වභා 
ගිනි නිලන ක  ක  නිධාරීන්කේ වශාය ඇතිචල ගින්න මැඩඳලත්ලා ඇත. 



ගින්න ඇතිච වීමට කශේතුල කමකතක් අනාලරණය වී කනොමැතිච අතර, ජීවිත ශානි සිදුල 
කනොමැත. සිදුව අාභය කමකතක් තක්කවේරු  ර කනොමැත. කඳොලිසිය ලැඩිදුර විමර්න 
ඳලත්ලාකගන යනු බයි.





හපොලිව ්මාධය හරොට්ඨාවය 

හපොලිව ්මව්ථානය 
හරොෂඹ 01. 


