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 ගංලතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිමේදනය               ලර්ණය - ඇේබර් 

නිල්ලා ගංඟා මරෝණිය ය හ ා  න නිමේදන - අංක 01 

දිනය :- 2020/05/27  මේාල :- ඳ.ල.  9.00 
 
නිල්වලා ගංඟා ද්රෝණියේද්  ධාරා ප්රද්ශ  වල  ලබුණු  ව්ෂාාතනන  තන නිල්වලා ගඟ ජල තට් ම්  සබලකි  

යුතු තට් මින් ඉහළ  මින් තවතී. නව ද, එත ගංඟාද්වහි වාරිතා්ෂග ද්දතා්ෂනද්ම්න්තුව තඟින් නඩත්තු කරනු 

ලබන තානදුගත ජල මිනුම් ස්ථානද්  ජල තට් ම් සංසන්දනාත්තකව තහන දබක්ද්ේ. 

ජ මිනුේ හ්ථානය සුළු ගංලතුර මට්ටම ම  ගංලතුර මට්ටම 
2020/05/27 දින ඳ.ල. 9.00 ට 

ඳලතින ජ මට්ටම 

තානදුගත ජල මිනුම් 

ස්ථාන  
6.00 m 7.50 m 5.81 m 

 එද්තන්ත ද්තත ගංඟාද්වහි ධාරා ප්රද්ශ වල ද අද දින රාත්රිද් ත් මි.මී. 150 ඉක්තවා වබසි ලබබි  හබකි බව  

කාළගුණ විදයා ද්දතා්ෂනද්ම්න්තුද්ේ අනතු ඇ ඇඟම්ම් අනුව ද්ත ය  .. ද්තත නත්ව  අනුව නිල්වලා ගංඟා 

ද්රෝණියේද්  ගංවතුර සම්බන්ධද් න් අද දින රාත්රීද්  සහ ද්හ  දින දැඩි අලධානයකින් ඳසුවිය යුතු ප්රමශයන් 

ලමයන් මමමඟින් අනතුරු අඟලනු ැමේ. 

අකුරැස්ස - කඹු ඇපිටි  සහ අකුරැස්ස - සි ඹලාද්ගොඩ තා්ෂගවල අකුරැස්ස නගර  ආසන්නද්  ඇති සතත්තු 

තාලම් අසලින් ජලද් න්   ම්ද්ම් අවධානතක් ඇති බබවින් ඒ හරහා ගතන් ගන්නා වාහන විද් ේාද් න් 

විතසිලිතත් වි  යුතු බව දන්වා සිටිමි. 

ද්ම් සම්බන්ධද් න් අදාල ප්රද්ශ වල තහජනනාවද්  සහ ආතදා කළතනාකරණ   අදාල ආ නන වල 

අවධාන  ද් ොමු වි  යුතු බව කා ඇණියේකව දන්වා සිටිමු. 

 

ඉංජි. එහ්.පී.සී. සුගී්ලර 

වාරිතා්ෂග අධයක්ා   ජලවිදයා හා ආතදා කළතනාකරණ   

 

 

වැසිදිය හසුරුවා සිරිලක සසිරිමත් කරමු  
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