කටුනායක ගුවන් ාටුපල් පිවිසුඹ හා පිටවීඹ සීමා ලිහල
ි ් කරයි
2019 අපරල
් ් මස 21 වන දින සිට ක්රියා ්මක කරන ලද ආරක්ෂක වඩපපිළිවළ
හ් ුවන් බණ්පාරනායක ජා යන් ර ගුවන් ාටුපලට පඩයෙන හා ඉන් පිට ්වන
මගින් හට මහ ් අපහසු ාවයන්ට ප ් වූ බව ශ්රී ලාකා ගුවන් හමුදාව පවසයිග ගුවන්
 ාටුපාල ව වාහන ඇ ුෆ කිරීම ගුවන් හමුදාව විසින් නව ා දඩරම හ් ුවන්
ගුවන්  ාටුපාළ ව
පඩයෙන සහ ඉන් පිටවන මගින් හට සිය ගමන් මලු
ඔසවාගන සඩලකිය යු ු දුරක් පයින් ගමන් කිරීමට සිදුවියග
කස් ව
් ශ්රී ලාකා ගුවන් හමුදාව විසින් ඹ වනවිට ගුවන් ාටුපාල ව
පඩයෙන වාහන සඳහා යඹ ාක් දුරට මාර්ගයන් විවූ කරදීම ුලින් ම ගමන් මෆ
සමග විශාල දුරක් පයින් ගමන් කිරීමට සිදුවූ මගින් හට රමක් දුරට සහනයක් හියවී
ඇ ග ගුවන් ාටුපාළ ටඩක්සි ස්වාව ද ක්රියා ්මක වන බඩවින් මගින් හට සිය වාහන
පිට
ගාල් කර එම කුලිරථ ස්වාවහි සහාය ලබාගන ගුවන් ාටුපාල ව
පඩයණීඹ හඩකියාව ඇ ග ගුවන් ාටුපාළ ව පඩයෙන ඕනෑම මගියකුට වඩඩිදුර
විස් ර දඩනගඩනීමට අවශය නඹ ගුවන්  ාටුපාල නිලධාරියකුගන් හෝ ගුවන් හමුදා
නිලධාරියකුගන් විමසිය හඩකි බව ගුවන් හමුදා මාධය පරකාශක ගපප් කපි ාන් ගිහාන්
සනවිර ්න පවසයිග ඔහු ඹ බව පරකාශ කල් ්රහස්ප ින්දා මමඩයි 09) දින
කාල්ලුපිටිය මාධය මධයස්ථානය් පඩව ි මාධය හමුවකදීයග
පාලීසිය හා රිවිධ හමුදාව විසින් ක්රියා ්මක සෝදිසි මහයුඹ රට පුරා ක්රියා ්මක
වන අ ර පාසල් ව උපරිම ආරක්ෂාව සඩපයීම සඳහා පියවර ගන ි ග මම
මහයුඹවලදී ඔවුන්ග්
රා ිරම සඩලකිල්ලට නාගන පසුගියදා සිදුවූ බෝඹබ
පරහාරයන්ට සඹබන්ධ ඕනෑම පුද්ගලයකු අ ්අපාගුවට ගඩනීමට කටයු ු සිදුකරන ලස
අ ිගරු ජනාධිප ි ුමන් උපදස් ලබාදී ඇ ි බව පාලිස් මාධය පරකාශක පාලිස්
අධිකාරී රුවන් ගුෙස්කර මහ ා පඩවසීයග එවඩනි අ ්අපාගුවට ගඩනීමක්
නාරාච් ෝල් පරද්ශය් දී සිදුකර ඇ ි බව ් එස් අ ්අපාගුවට ග ් පුද්ගලයා
සහකාර අධයාපන අධයක්ෂකවරයකු බව ් ඔහු වඩඩිදුරට ් සඳහන් කළ්යග ඔහුග්
කාර්යාලයද සෝදිසියට ලක් කල අ ර පරීක්ෂෙ කටයු ු සඳහා ලඩප්ටාප් පරිගෙකයක්
ද පාලිස් භාරයට ගන ඇ ග
ආරක්ෂාව පිළිබඳව
හවුරු නාකළ  ාර ුරක් ලද පාලිස් නිලධාරියකු
පිළිබඳව
ම ඉහල නිලධාරින් දඩනුව ් කිරීමට කටයු ු කර
ිබුණිග එම  ාර ර
ු
පිළිබඳව සා ාරක සාවර්ධන අධිකාරිය විසින් යවන ලද අභයන් ර ලිපියක් ඹ දිනවල
සමාජ මාධය ජාලා වල සඩරිසරන බව නිරීක්ෂෙය වී ඇ ග එය හවුරු නාකරන ලද
 ාර ුරක් වුවද රිවිධ හමුදාව සහ පාලීසිය විසින්
සඳහා අවශය ආරක්ෂක පියවර
ගන ඇ ි බවද පාලිස් මාධය පරකාශකවරයා සඳහන් කළ්යග කාන් ාවක් විසින් එම
ලිපිය් ඡායාරපයක් ගන සමාජ මාධය ව
එය මුදාහඩර ඇ ග ඇය බදුල්ල
දිස් රික්කය් කනුපඩලල්ල දළදාඇල පරද්ශය් පදිාචිකාරියක වන අ ර වන ් ස්වා
ස්ථානයක් ව ින් සා ාරක සාවර්ධන අධිකාරිය ව අනුයුක් කර ඇ ග මම සිද්ධිය
සඹබන්ධයන් අපරාධ පරීක්ෂෙ දපාර් ඹන් ව
ු වඩඩිදුර පරීක්ෂෙ පව ්වනු ඇ ග

කාච්චිකේ පල්ලිය් මරාගන මඩරුෙු බෝඹබකරුග් සාහායුරකු සහ ඔහු
සමග සරප සඹබන්ධ ා පඩවඩ ්වූ ව ් දදනකු අ ්අපාගුවට ගන ි ග ඔවුන්
වඩඩිදුර පරීක්ෂෙ කටයු ු සඳහා අපරාධ පරීක්ෂෙ දපාර් ඹන් ු රඳවාගන සිටින
බවද හ ම වඩඩිදුරට ් පඩවසීයග
නාවික හමුදාව විසින් කාළඹ ඩියුක් වීදියහි සිදුකළ සෝදිසි මහයුමක දී නී ි
විරෝධී ලස සකස්කළ රබර් මුද්රා 26 ක් සමඟ පුද්ගලයකු අ ්අපාගුවට ගන ි ග
රාගම නාවික හමුදා මාර්ග බාධකයක දී අෙ නා කා ධාවනය කල ය ුරු පඩදියක්
හ් ුවන් ුවාල ලඩබ එම මුරපාලහි ස්වය කල නාවික හමුදා සබලකු පර ිකාර
සඳහා රෝහල්ග කර ි ග මහිදී නාවික නිලධාරින් විසින් ඔහු සන් කය් ිබු
පිහියක් සහ හල්මටයක් අ ්අපාගුවට ගන ඇ ග මම භාණ්ප රාගම පාලිස්
ස්ථානයට භාරදී ඇ ි අ ර, ඔවුන්
පිළිබඳ වඩඩිදුර පරීක්ෂෙ සිදුකරයිග දඩනට පව ින
හදිසි අවස්ථා රගුලාසි යට ් එවඩනි ක්රියාවන් ඉ ාම ් බරප ළ යනය් ලා සඩලකන
වරදවල් බව නාවික හමුදා මාධය පරකාශක, ලු ිනන් කමාන්පර් ඉසුරු සරියබණ්පාර
මහ ා මම මාධය හමුව අම යන් පඩවසීයග

