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 ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිමේදනය               වර්ණය - ඇේබර් 

නිල්වලා ගංඟා මරෝණිය සඳහා වූ නිමේදන - අංක 01 

දිනය :- 2021/05/13  මේලාව :- ප.ව.  5.00 
 
නිල්වලා ගංඟා ද්රෝණිද්ේ ධාරා ප්රද්ේශ වලට ලැබුණු වර්ෂාපතනය මත නිල්වලා ගඟ ජල මට්ටම්  සැලකිය 

යුතු මට්ටමින් ඉහළ යමින් පවතී. තව ද, එම ගංඟාද්වහි වාරිමාර්ග ද්දපාර්තද්ම්න්තුව මඟින් නඩත්තතු කරනු 

ලබන පානදුගම ජල මිනුම් ස්ථානද්ේ ජල මට්ටම් සංසන්දනාත්තමකව පහත දැක්ද්ේ. 

ජල මිනුේ ස්ථානය සුළු ගංවතුර මට්ටම මහ ගංවතුර මට්ටම 
2021/05/13 දින ප.ව. 5.00 ට 

පවතින ජල මට්ටම 

පානදුගම ජල මිනුම් 

ස්ථානය 
6.00 m 7.50 m 5.82 m 

 එද්මන්ම ද්මම ගංඟාද්වහි ධාරා ප්රද්ේශවලට ද්ම් වන විට මි.මී. 150 ඉක්මවා වැසි ලැබී ඇති අතර තව 

දුරටත්ත රාත්රී කාළද්ේද වැසි ඇතිවිය හැකි බවට කාළගුණ විදයා ද්දපාර්තද්ම්න්තුද්ේ අනතුරු ඇඟවීම් අනුව 

ද්පනී යයි. . ද්මම තත්තවය අනුව නිල්වලා ගංඟා ද්රෝණිද්ේ ගංවතුර සම්බන්ධද්යන් ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ 

පහත සඳහන් ප්රද්ේශ වල ජනතාව  දැඩි අවධානයකින් පසුවිය යුතු බවට මමමඟින් අනතුරු අඟවනු ලැමේ. 

පිටබැේදර, අකුරැස්ස, කේූව, මාලිිම්බඩ, කඹුරුපිටිය, තිහද්ගාඩ, අතුරලය යන ප්රද්ේශ වලට සුළු ගං වතුර 

තත්තවයක් ඇතිවීය හැකිය. එබැවින් ප්රද්ේශවල පහත්ත බිම් වල පදංචි  ජනතාවට හා මාර්ග භාවිතා 

කරන්නන්ට දැඩි අවධානද්යන් පසුවන ද්ලසත්ත ආරක්ෂා වීම සඳහා අවශය පියවර ගන්නා ද්ලසත්ත ඉල්ලා 

සිටිනු ලැද්ේ. එද්ස්ම, අකුරැස්ස - කඹුරුපිටිය සහ අකුරැස්ස - සියඹලාද්ගාඩ මාර්ගවල අකුරැස්ස නගරය 

ආසන්නද්ේ ඇති සපත්තතු පාලම් අසලන් ජලද්යන් යටවීද්ම් අවධානමක් ඇති බැවින් ඒ හරහා ගමන් ගන්නා 

වාහන විද්ශ්ෂද්යන් විමසිලමත්ත විය යුතු බව දන්වා සිටිනු ලැද්ේ. 

ද්ම් සම්බන්ධද්යන් අදාල ප්රද්ේශවල මහජනතාවද්ේ සහ ආපදා කළමනාකරණයට අදාල ආයතන වල 

අවධානය ද්යාමු විය යුතු බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමු. 

 

ඉංජි. එස්.පී.සී. සුගීශ්වර 

වාරිමාර්ග අධයක්ෂ ( ජලවිදයා හා ආපදා කළමනාකරණ ) 

 

වැසිදිය හසුරුවා සිරිලක සසිරිමත් කරමු  
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