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 ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිමේදනය                වර්ණය - ඇේබර් 

කළු ගඟ මරෝණිමේ, කුඩා ගඟ උප මරෝණිය සඳහා වූ නිමේදන - අංක 01 

දිනය :- 2021/05/13  මේලාව :- ප.ව. 4.00 
 
කළු ගඟ මරෝණිමේ කුඩා ගඟ උප මරෝණිමේ ධාරා ප්රමේශ වලට ලැබුණු වර්ෂාපතනය මත කුකුමේ ගඟ සහ 

කුඩා ගඟ ජල මට්ටේ  සැලකිය යුතු මට්ටමින් ඉහළ යමින් පවතී. තව ද, එම උප ගංඟාමවහි වාරිමාර්ග 

මදපාර්තමේන්තුව මඟින් නඩත්තතු කරනු ලබන මිේලකන්ද ජල මිනුේ ස්ථානමේ ජල මට්ටේ 

සංසන්දනාත්තමකව පහත දැක්මේ. 

ජල මිනුේ ස්ථානය සුළු ගංවතුර මට්ටම මහ ගංවතුර මට්ටම 
2021/05/13 දින ප.ව. 4.00 ට 

පවතින ජල මට්ටම 

මිේලකන්ද ජල මිනුේ 

ස්ථානය 
6.50 m 8.00 m 5.97 m 

 එමමන්ම මමම ගංඟාමවහි ධාරා ප්රමේශවලට මපර දින රාත්රිමේ මි.මී. 150 පමණ සහ අද දින දහවේ කාලමේ 

මි.මී. 75 ක් පමණ වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇති බැවින් කළු ගඟ මරෝණිමේ කුඩා ගඟ උප මරෝණිමේ ඇතිවිය 

හැකි ගංවතුර තත්තවයක් සේබන්ධමයන් අද දින රාත්රීමේ සහ මහට දින පහත දැක්මවන ප්රමේශවල ජනතාවට 

දැඩි අවධානයකින් පසුවන ලෙස ලෙෙඟින් අනතුරු අඟවනු ෙැලේ. 

ගංවතුර තත්තවයන් සේබන්ධමයන් 

අද රාත්රී සහ මහට දිනමේ දැඩි 

අවධානයකින් සිටිය යුතු ප්රමේශ 

බුලත්තසිංහල, පාරින්ද නුවර, මිේලනිය, මහාරණ, මදාඩංමගාඩ සහ 

කළුතර ප්රාමේශීය මේකේ මකාට්ඨාශ වල කුඩා ගඟ, කළු ගඟ ගංවතුර 

නිේනයට අයත්ත පහත්ත බිේ ප්රමේශ 

 

මේ සේබන්ධමයන් අදාල ප්රමේශවල මහජනතාවමේ සහ ආපදා කළමනාකරණයට අදාල ආයතන වල 

අවධානය මයාමු විය යුතු බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමු. 

 

ඉංජි. එස්.පී.සී. සුගීශ්වර 

වාරිමාර්ග අධයක්ෂ ( ජලවිදයා හා ආපදා කළමනාකරණ ) 

 

වැසිදිය හසුරුවා සිරිලක සසිරිමත් කරමු  
kioePiuKfhikg;gLj;jYk; ,yq;ifianrOikA+l;lYk; 

Manage Rain Water --- Make Sri Lanka Prosperous 
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