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 2021.07.11 දින පෙ.ව 4.00 දක්වා වලංගුපේ. 

 Valid till 4.00 AM on 11th July 2021 

 

 ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිමේදන : අංක 01    වර්ණය - ඇම්බර් 

 Flood Warning Message   : Number 01  Colour – Amber  

 

ගං ගඟ මරෝණිය - Gin Ganga Basin 
 

ගං ගඟ පරෝණිපේ ඉහල ධාරා ප්රපේශපේ පබාපහෝ ප්රපේශවලට පම් වනවිට සාමානය වශපයන් මි.මී. 150 කට අධික 

වර්ෂාෙතනයක් ලැබී ඇත. එම වර්ෂා තත්තත්තවය සහ වාරිමාර්ග පදොර්තපම්න්ුව මඟින් ගං ගඟ පරෝණිය ුළ 

නඩත්තු කරනු ලබන ගංඟා ජල මාෙකවල ජල මට්ටම් විශ්පේෂණය අනුව ඉදිරි ෙැය 24 ක කාලය ුළ වැලිවිටිය 

- දිවිතුර, බද්මද්ගම, මකොටම ොල, නියොගම, මනළුව, තවලම, අක්මීමන, නොමගොඩ, ඇල්පිටිය සහ මබෝමේ 

ම ෝද්දල ප්රාපේශීය පේකම් පකාට්ඨාශවලට අයත්ත ගං ගඟ නිම්නපේ ෙහත්තිම් ප්රපේශවලට සුළු ගංවතුර 

තත්තත්තවයක්ම ඇතිවිය හැකි බවට අනුරු අඟවනු ලැපේ. පම් තත්තත්තවය සම්බන්ධපයන් දැඩි සැලකිේලකින් කටයුු 

කරන පලස එම ප්රපේශවල ෙදිංචි මහජනතාවපගන් සහ ප්රපේශ හරහා ගමන් ගන්නා වාහන ෙදවන්නන්පගන් 

ඉේලා සිටිනු ලැපේ. පම් සම්බන්ධපයන් අවශ්ය ියවර ගන්නො මලස ආ දො කළමනොකරණ අංශ් වලින් ඉල්පලො 

සිටිනු ලැමේ (අවධානපයන් සිටිය යුු ප්රපේශය තවදුරටත්ත විශ්පේෂණය කර ගැනීම සඳහා ඇමුණුම 01 සිතියම 

බලන්න). 
 

A Considerable rainfall exceeding around 150 mm has been occurred in most of Upstream catchment 

areas of Gin Ganga Basin as of 4.00 AM today. By analyzing the current rainfall situation and river water 

levels of Hydrological Stations in Gin Ganga, there is a possibility of occurring a Minor flood situation 

in lowline areas of Gin Ganga valley situated in Welivitiya Divithura, Baddegama, Kotapola, 

Niyagama, Neluwa, Tawalama, Akmeemana, Nagoda, Elpitiya and Bope poddala D/S Divisions 

within next 24 hours. It is requested to pay high attention in this regards by the residents in those area 

and vehicle drivers running through those areas Disaster Management Authorities are requested to 

take adequate precautions in this regards (Please refer the attachment 02 for further clarifications). 
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