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 ගංලතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිමේදනය                 ලර්ණය - ඇේබර් 

කළු ගඟ මරෝණිමේ, කුඩා ගඟ උඳ මරෝණිය වශා  න නිමේදන - අංක 01 

දිනය :- 2020/05/27  මේාල :- ඳ.ල. 7.00 
 
කළු ගඟ මරෝණිමේ කුඩා ගඟ උඳ මරෝණිමේ ධාරා ප්රමශ ල  බුණු  ලර්ාඳනනය තන කුකුමේ ගඟ වශ 

කුඩා ගඟ ජ තට් ේ  වබකිය යුතු තට් මින් ඉශෂ යමින් ඳලතී. නල ද, එත උඳ ගංඟාමලහි ලාරිතාර්ග 

මදඳාර්නමේන්තුල තඟින් නඩත්තු කරනු බන මිේකන්ද ජ මිනුේ ව්ථානමේ ජ තට් ේ 

වංවන්දනාත්තකල ඳශන දබක්මේ. 

ජ මිනුේ ව්ථානය සුළු ගංලතුර තට් ත තශ ගංලතුර තට් ත 
2020/05/27 දින ඳ.ල. 7.00   

ඳලතින ජ තට් ත 

මිේකන්ද ජ මිනුේ 

ව්ථානමේ 
6.50 m 8.00 m 6.25 m 

 එමතන්ත මතත ගංඟාමලහි ධාරා ප්රමශල ද අද දින රාත්රිමේත් 150 මි.මී. ඉක්තලා ලබසි බබිය 

ශබකි බල  කාෂගුණ විදයා මදඳාර්නමේන්තුමේ අනතුරු ඇඟවීේ අනුල මඳනී යයි. මතත නත්ලය 

අනුල කළු ගඟ මරෝණිමේ කුඩා ගඟ උඳ මරෝණිය ගංලතුර වේබන්ධමයන් අද දින රාත්රීමේ වශ මශ  දින 

දැඩි අවධානයකින් පසුවිය යුතු ප්රදේශයයන් වයදේයන් දේමමිනන් අනතුරු අඟවනු ලැදේේ. 

ගංලතුර නත්ලයන් වේබන්ධමයන් 

අද රාත්රී වශ මශ  දිනමේ දබි 

අලධානයකින් සිටිය යුතු ප්රමශ 

ුණත්සිංශ, ඳාරින්ද නුලර, මිේනිය, මශොරණ, මදොඩංමගොඩ වශ 

කළුනර ප්රාමශය ය මේකේ මකොට් ා ල කුඩා ගඟ, කළු ගඟ 

ගංලතුර නිේනය  අයත් ඳශත් බිේ ප්රමශ 

 

මේ වේබන්දමයන් අදා ප්රමශල තශජනනාලමගන් වශ ආඳදා කෂතනාකරණය  අදා ආයනන ල 

අලධානය මයොමු විය යුතු බල කාරුණිකල දන්ලා සිටිමු. 

 

ඉංජි. එව්.පී.සී. සුගී්ලර 

ලාරිතාර්ග අධයක් ( ජවිදයා ශා ආඳදා කෂතනාකරණ   

 

වැසිදිය හසුරුවා සිරිලක සසිරිමත් කරමු  
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