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ගංලතුර අනතුරු ඇඟවීම අලසන් කිරීමේ නිමේදනය 

2020.05.20 ලන දින ඳ.ල. 6.00ට නිකුත් කරන දී. 

 

කළු ගඟ, ගං ගඟ හා නිල්ලා ගඟ ආශ්රිත ග ගංලතුර අලදානේ ත ගත්ත්ලය සමනය වීම. 

01. ඉශත ගංඟා ආශ්රිතල 2020.05.19 ලන දින සිට ඳැලති ගංලතුර තත්ත්ලය මේ ලන විට අඩුමලමින් ඳලතී. එමවේ 

වුලත් ඳශත දක්ලා ඇති ජමිනුේ වථ්ානල ජමට්ටේ අලධානය මයොමු කෂයුතු මට්ටමක ඳලතින අතර ඒලාද 

ක්රමමයන් වාමානය තත්ත්ලයට ඳත්ලනු ඇත. 

02. ඉශත වශන් කිසිඳු ධාරා ප්රමේයකට ඳසුගිය ඳැය 24 තුෂ වැකිය යුතු මට්ටමේ ලර්ාඳතනයක් මනොැබුණ 

බැවින් එම ගංඟාල ජ මට්ටේ තලදුරටත් ඉශ යාමක් අමේක්ා මනොමකමර්. 

03. අද ඳවල්රු 6.00 ලන විට ලාරිමාර්ග මදඳාර්තමේන්තුමේ ජවිදයා අංය විසින් ඉශත ගංඟා ආශ්රිතල නඩත්තු 

කරනු බන ජමිනුේ වථ්ානල ජමට්ටේ ඳශත දැක්මේ. 

 

 
ගංඟා මරෝණිය ජමිණුේ ස්ථානය ගංලතුර මට්ටම 

2020.05.21 ලන දින පස්ලරු 

6.00ට පලතින ජමට්ටම 

01. කළු ගඟ රත්නපුර 7.5 m 6.55 m 

02. කළු ගඟ මිල්කන්ද 6.5 m 6.46 m 

03. ගිං ගඟ තලම 4.5 m 2.53 m 

04. ගිං ගඟ බේමේගම 4.0 m 3.51 m 

05. නිල්ලා ගඟ ඳානදුගම 6.0 m 5.18 m  

 

04. 

 

ඉශත දත්ත අනුල එම ගංඟාල ජමට්ටේ අඩුමලමින් ඳලතින බැවින් මමම මදඳාර්තමේන්තුමේ ජවිදයා අංය 

විසින් ඳලත්ලාමගන ආ ගංලතුර පුමරෝකථන මැදිරිමේ රාත්රී මමමශයුේ කටයුතු අද දින ඳවල්රු 6.30 සිට නතර 

කරන නමුත් දිලයිමන් සියළුම ගංඟාල ජමට්ටේ නිරීක්ණය මමම අංය විසින් වාමානය ඳරිදි කරමගන 

යනු ැමේ. එෂමෙන තත්ත්ලයන් පිළිබල ලාරිමාර්ග මදඳාර්තමේන්තුල නිරන්තර විමසිල්මන් ඳසුලන අතර, 

ගංඟාල ජමට්ටේ ඉශයාම වේබන්ධමයන් සුදුසු ඳරිදි කල්මේා ඇතිල දැනුලත් කිරීමට කටයුතු කරනු 

ැමේ. 

 

 

 

ඉංජි. එව්.පී.සී.සුගී්ලර 

ලාරිමාර්ග අධයක් ජජවිදයා ශා ආඳදා කෂමනාකරණ  

වැසිදිය හසුරුවා සිරිලක සසිරිමත් කරමු  
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