
මුල් පිටුව ශ් රී ලංකා ලෝකය ක් රීඩා සංදේශය හඬ පට වීඩියෝ සේයාරූ

7 නොවැම්බර් 2015 යවන්න

‘කරපටි බර වුණිද දුප්පත් ඇතින්නියේ’
රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි
හම්බන්තොට

සූරියවැව කුඩා ඉදිවැවදී ඔක්තෝබර් 14 වෙනි දින මරණයට පත් ඇතින්නගේ
ජීවිත ඉරණම තීන්දු කෙරුණේ අලින්ට පළඳවන ජී.පී.එස් (GPS) කරපටිය නිසා
බව ඒ සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන ලද පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයේ දී හෙළි වී
ඇත.

වන ඇතින්න මියගොස් ඇත්තේ ජී.පී.එස් (GPS) කරපටිය නිසා ගෙල
ප් රදේශයේ හට ගත් තුවාලයෙන් ඇති වූ ආසාදන තත්වයක් නිසා බවයි, පශු
වෛද් ය විජිත පෙරේරා විසින් සිදු කරන ලද පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයේ දී

ප් රධාන පුවත්
වෙනසක් සඳහා සෝභිත
හිමියන්ගේ දායකත්වය 'අති
විශිෂ්ඨයි'
ශ් රී ලංකාවේ සැබෑ වෙනසක් සිදු කිරීම
පිණිස මාදුළුවාවේ සෝභිත හිමියන් ලබා
දුන් දායකත්වය 'අති විශිෂ්ඨ' බව
විපක් ෂනායක ආර ්සම්බන්ධන් පවසයි.

තහනම් උත්තේජන වාර්තා යට
ගැසීමට අල්ලස්

රුවන්පුරේ මැණික් වෙළඳුන්ට අත
දිය හැකි වෙළඳපොළක් - දුනේෂ්

දැක්ම

මියන්මාර මැතිවරණයෙන් පසු 'බල
අරගලයක' ලකුණු

B

ඇ"ළ$ ෙ& '(ෙව*+

http://www.bbc.com/sinhala
http://www.bbc.com/sinhala
http://www.bbc.com/sinhala/sri_lanka
http://www.bbc.com/sinhala/world
http://www.bbc.com/sinhala/sport
http://www.bbc.com/sinhala/sandeshaya
http://www.bbc.com/sinhala/topics/audio
http://www.bbc.com/sinhala/topics/video_
http://www.bbc.com/sinhala/topics/pictures
http://www.bbc.com/sinhala/sri_lanka/2015/11/151106_ug_elephant_gps#share-tools
http://www.bbc.com/sinhala/world/2015/11/151108_myanmar_election_update
http://www.bbc.com/sinhala/sri_lanka/2015/11/151108_sp_sobitha_thero_sambandan
http://www.bbc.com/sinhala/world/2015/11/151108_tr_olympic_anti_doping
http://www.bbc.com/sinhala/sri_lanka/2015/11/151108_smbp_gem_dunesh_gankanda
http://www.bbc.com/
http://search.bbc.co.uk/search?scope=sinhala
http://www.bbc.com/sinhala/sri_lanka/2015/11/151106_ug_elephant_gps#orb-footer


හෙළි වී තිබෙන්නේ.

ප් රදේශවාසියෙකුගෙන් ලද තොරතුරක් අනුව හම්බන්තොට වන ජීවී
කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ට සූරියවැව කුඩා ඉදිවැව ප් රදේශයේ දී මරණයට පත්
ඇතින්න සොයා ගැනීමට හැකි වුණි.

අලි ඇතුන් කරලන GPS කරපටය

GPS කරපටියක ්දමා තිබුණ වන අලියකු මිය ගොස් සිටිය දී හමු වූ ප් රථම
අවස්ථාව මෙයයි.

මිය ගොස් ඇත්තේ වයස අවුරුදු 35 ක් පමණ ඇතින්නක ්බව පවසන වනජීවී
නිලධාරීන් කියා සිටින්නේ එවැනි වන අලියක ුසාමාන් යයෙන් වසර 65 ක
පමණ කාලයක ්ජීවත් වෙන බවයි.

ඉහත කී සූරියවැව ඇතින්නගේ ගෙල ප් රදේශයේ වූ තුවාලයට අමතරව සිරුරේ
කිසිද ුතුවාලයක ්දක්නට නොවූ බවත් වන නිලධාරීහු පවසති.

මරණ පරීක්ෂණයට අනුව ගෙල ප ්රදේශයේ තුවාලය නිසා බැක්ටීරියා හෝ විෂ
බීජ ලේවලට මිශ් ර වීම මගිනුයි ඇතින්නගේ මරණය සිදු වී තිබෙන්නේ.

කරපටි පැලඳවීම

ලියුකේමියාව පැරදවූ ශ් රී ලාංකික
වෛද් යවරයා

ජොන් ලෙනන්ගේ ගිටාරයට
ඩොලර් ලක්ෂ විසිහතරක්

තිලක් මාරපනට එරෙහිව
විශ්වාසභංග යෝජනාවක්

'එදා මම හිටියෙත් විමල් වීරවංශගේ
ස්ථාවරයේ'
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http://www.bbc.com/sinhala/world/2015/11/151107_dr_samarasinghe_interview
http://www.bbc.com/sinhala/arts_entertainment/2015/11/151108_smbp_john_lenon_guitar
http://www.bbc.com/sinhala/sri_lanka/2015/11/151107_ug_marapana_jvp_vijitha
http://www.bbc.com/sinhala/sri_lanka/2015/11/151105_thisara_somawansha_amarasinghe


වන ජීවී නිලධරයෙක් මිය ගිය ඇතින්න අසල

වන අලින්ගේ ගෙලේ GPS කරපටියක් පළඳවනු ලබන්නේ ඔවුන්ගේ හැසිරීම්
රටාව හා සංචරණ ක් රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් විපරමින් සිටීම සඳහායි.

එමෙන්ම රක්ෂිත ප් රදේශ වලට මුදා හරින වන අලින්ටද එම කරපටිය දමනු
ලැබේ.

සූරියවැව ඇතින්න මිය යාමේ සිද්ධිය මගින ්පෙන්නුම් කෙරෙන්නේ එම කරපටි
දැමුණ වන අලින් සම්බන්ධයෙන් අදාළ නිලධාරීන ්නිසි සොයා බැලීමක් සිදු
නොකරන බවයි.

ප් රදේශවාසීන ්පවසන්නේ ඇතින්න, ඇය මිය ගිය ස්ථානයේ දවස් කීපයක් ම
දඟලමින් සිට මිය යන්නට ඇති බවයි.

යුද අපරාධ: 'පරීක්ෂණ 1985 සිට
ආරම්භ විය යුතුයි'

පුනරුත්තාපන නොමැතිව නිදහස්
කරන්න - 'දේශපාලන' සිරකරුවෝ

සාක් ක් රීඩා: ශ් රී ලංකාව
මුහුණදෙන අභියෝග

'හොරා එළියේ සේවකයා හිරේ'

ජනප් රිය පුවත්

B

වෙනසක් සඳහා සෝභිත හිමියන්ගේ

http://www.bbc.com/sinhala/sri_lanka/2015/11/151104_majlis_muslims_rights
http://www.bbc.com/sinhala/sri_lanka/2015/11/151104_smbp_ltte_prisoners
http://www.bbc.com/sinhala/sri_lanka/2015/11/151102_smbp_lanka_saarc_games
http://www.bbc.com/sinhala/sri_lanka/2015/11/151103_thisara_curruption_jvp
http://www.bbc.com/sinhala/sri_lanka/2015/11/151108_sp_sobitha_thero_sambandan


පශු වෛද් ය විජිත පෙරේරා

දැවැන්ත ජීවියා දින කීපයක් දඟලමින් වේදනාවෙන් පසු වූ බවක් පෙනී යන
සාක්ෂ ිදක්නට ඇත.

වසර තුනක කාලයක්

වන අලින්ට ජී.ප.ීඑස්. කරපටි දැමීම ආරම්භ කෙරුණේ 1996 වර්ෂයේ දී උතුරු
මැද පලාතෙන.ි

මේ වන විට වන අලි ඇතුන් විස්සකට අධික ප් රමාණයකට ජී.පී.එස්. කරපටි
දමා ඇති බව වාර්තා වෙයි.

එමෙන්ම උඩවලව ඇත් අතුරු සෙවනින් නිදහස් කර ඇත ිඅලි පැටවුන් පනහක්
පමණ ජී.පී.එස්. කරපටි දමා මුදා හරිනු ලැබ ඇත .
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