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Time:- 8.00 PM
2022.05.14 දින ප.ල 8.00 දක්ලා ලංගුවේ.
Valid till 8.00 PM on 14th May 2022
ගංලතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිමේදන :
Flood Warning Message
:

අංක 01
Number 01

ලර්ණය - ඇම්බර්
Colour – Amber

කළු ගඟ මරෝණිය - Kalu River Basin
කළු ගඟ වරෝණිවේ ඉශ වශ මධ්යම ධ්ාරා ප්රවේල වමශර ප්රවේලට පසුගිය කාය තුෂ වැෂකියයුතු
ලර්ාපතනයක් ැබී ඇත. තලද, ලාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුල මඟින් කළු ගඟ වරෝණිය තුෂ නඩතුතු කරනු
බන ගංඟා ජ මාපකල ජ මට්ටම් පිටාර මට්ටමට ඟාවලමින් පලතී. ඒ අනුල අද රාත්රිවේදී කළු ගඟ
වරෝණිවේ රතුනපුර වශ ඉන් ඉශෂ ධ්ාරා ප්රවේලටතු, කළු ගවේ අතු ගංඟාලක් ලන කුඩා ගඟ වරෝණිවේ
බුතුසංශ වශ ඉන් ඉශෂ ධ්ාරා ප්රවේලටතු වැෂකිය යුතු ලර්ා තතුලයක් ඇතිවුල වශොතු රතුනපුර
දිව්ත්රික්කවේ පැල්මඩුල්, නිවිතිග, රත්නපුර, කුරුවිට, අයගම සහ ඇපාත ප්රාවේය ය වමකම් වකොට්ඨා
ලටතු, කළුතර දිව්ත්රික්කවේ පාලින්ද නුලර සහ බුත්සංහ ප්රාවේය ය වමකම් වකොට්ඨා ලටතු අයතු කළු
ගඟ වශ එහි අතු ගංඟාල (කුඩා ගඟ, මඟුරු ගඟ) ගංලතුර පිටාර තැන්නට අයතු පශතු බිම් ප්රවේල සැකිය
යුතු මට්ටමේ ගංලතුර තත්ත්ලයක් ඇතිවිය ශැකි බලට අනතුරු අඟලනු ැවේ. වම් තතුලය වම්බන්ධ්වයන් දැඩි
වැකිමකින් කටයුතු කරන වව එම ප්රවේල පදිංචි මශජනතාලවගන් වශ ප්රවේ ශරශා ලැටී ඇති
මාර්ගල (විවේවයන් අතුරු මාර්ගල) ගමන් ගන්නා ලාශන පදලන්නන්වගන් ඉමා සටිනු ැවේ. වම්
වම්බන්ධ්වයන් අලය ියයලර ගන්නා මස පපදා කළමනාකරණ අං ලලින් ඉල්ා සටිනු ැමේ.
A Considerable rainfall as been occurred in most of upstream and middle each areas of Kalu Ganga
basin as of 8.00 pm today. By analyzing the current rainfall situation and river water levels of
Hydrological Stations in Kalu Ganga, there is a possibility of occurring a considerable flood situation
in lowline areas of Kalu Ganga and it’s tributary (specially Kuda Ganga and Maguru Ganga) situated in
Pelmadulla, Nivithigala, Ratnapura, Kuruvita, Ayagama, Elapatha, Bulathsinhala and Palinda
Nuwara D/S Divisions if rainfall continues at night. It is requested to pay high attention in this regards
by the residents in those areas and vehicle drivers running through those areas (specially Minor road).
Disaster Management Authorities are requested to take adequate precautions in this regards.
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