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වේාල : ප.ල. 11.55
2022-05-25 දින ඳ.ල 11.55 දක්ලා ලංගුවේ (Valid till 11.55 PM on 2022/5/25)
ගංලතුර අනතුරු ඇඟවීවේ නිවේදන :
Flood Warning Message
:

අංක 01
Number 01

ලර්ණය - ඇම්බර්
Colour – Amber

කළු ගඟ වරෝණිය (කුඩා ගඟ උප වරෝණිය) - Kalu River Basin (Kuda Ganga Sub Basin)
කළු ගඟ වරෝණිවේ වමශර ප්රවේලට වැෂකියයුතු ලර්ාඳතනයක් ැබී ඇත. එම ලර්ා තත්ත්ලය වශ
ලාරිමාර්ග වදඳාර්තවම්න්තුල මඟින් කළු ගඟ වරෝණිය තුෂ නඩත්තු කර ල බන ගංඟා  මාඳකල 
මට්ටම් වි්වේණය අ ලල ඉදිරි ඳැය 3 – 6 ක කාය තුෂ පාලින්ද නුලර, වශ බුත්සංහ ප්රාවේශීය වේකම්
වකොට්ඨා ල කුඩා ගඟ පිටාර තැන්නට අයත් ඳශත් බිම් ප්රවේලට සුළු ගංලතුර තත්ත්ලයක් ඇතිවිය ශැකි
බලට අනතුරු අඟල ල ැවේ. වම් තත්ත්ලය වම්බන්ධවයන් වැකිේකින් කටයුතු කරන වව එම ප්රවේල
ඳදිංචි මශ නතාලවගන් වශ ප්රවේ ශරශා ගමන් ගන්නා ලාශන ඳදලන්නන්වගන් ඉේා සිටි ල ැවේ. වම්
වම්බන්ධවයන් අලය ියයලර ගන්නා ව පපදා කමනනාකරණ අං ලලින් ඉල්ා සටිනු ැවේ.
එවවේම ඉදිරි ඳැය කිහිඳය තුෂ ඳශත වශන් කර ඇති මාර්ගල ඇතැම් ව්ථාන වයන් යටවිය ශැකිය.
බුත්සංහ - වනෝල්කාල පාර, ලරකාවගොඩ - කමලැල්ාල පාර, නාළියද්ද - දබ පාර හ තලත් ඇතැේ පටු
නාර්ග
A considerable rainfall has been occurred in some catchment areas of Kalu Ganga Basin (Kalu Ganga
Sub Basin) as of 10.00 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 minor in low line areas of
Kuda Ganga valley situated in Palinda Nuwara and Bulathsinhala D/S Divisions. 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.
Some locations of following roads may be inundated within next few hours.
Bulathsinhala – Molkawa Road, Warakagoda – Kalawellawa Road, Naliyadda – Dabala Road
and some other minor roads.

ඉංජි. එ ් . පී.සී. සුගී් ල ර
ලාරිමාර්ග අධයක් ( විදයා ශා දඳදා කෂමනාකරණ )
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