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 ගංලතුර අනතුරු ඇඟවීපේ නිපේදන : අංක 02    ලර්ණය - රතු 

 Flood Warning Message   : Number 02  Colour – Red  

 

කළු ගඟ පරෝණිය - Kalu Ganga Basin 
 

කළු ගඟ පරෝණිපේ  මධයම වශ ෙශ ධාරා ප්රපේල ප ොපශෝ වථ්ානලට පේ ලනවිට වාමානයපයන් 

මි.මී.175 කට අධික ලර්ාෙතනයක් ැබී ඇත. එම ලර්ා තත්ත්ලය වශ ලාරිමාර්ග පදොර්තපේන්තුල මඟින් කළු 

ගඟ පරෝණිය තුෂ නඩත්තු කරනු  න ගංඟා   මාෙකල   මටමටේ වි්පණණය අනුල ප ොරණ, aglvw~w, 

ඉංගිරිය, ොලින්ද නුලර, බුත්සං , පදොඩංපගොඩ, මිල්නිය, මදුරාල ස  කළුතර ප්රාපේශීය පණකේ 

පකොටමඨාලට (a#mRnRm 01 sQwQym bln~n) අයත් කළු ගඟ නිේනපේ ෙශත්බිේ ප්රපේල q#nt pvwQn sRU gAvwSr 

ww~w~vy  wvqRrtw~ vr\{ny vQyh#kQ bvw~, ehQ blp$m iqQrQ p#y 24 ik~mv` pvwQnR a#wQ  ලට අනතුරු අඟලනු ැපේ. පේ 

තත්ත්ලපයන් ජීවිත ශා පේෙෂ ආරක්ා කර ගැනීම පිණිව දැඩි වැකිණපන් කටයුතු කරන පව එම 

ප්රපේල ෙදිංචි මශ නතාලපගන් වශ එම ප්රපේ ශරශා ගමන් ගන්නා ලාශන රියදුරන්පගන් ඉණා සිටිනු 

ැපේ. අලය ියයලර ගන්නා පස පෙදා කමමනාකරණ අං ලලින් ඉල්ා සටිනු ැපේ . 
 

A high rainfall exceeding around 175 mm has been occurred in most of  Middle Reach / Downstream 

catchment areas of Kalu River basin. By analyzing the current rainfall situation and river water level of 

Hydrological stations in Kalu River, it is warned that there is a high possibility of further increasing 

current minor flood situation in low line areas of Kalu River Valley situated in Horana, Agalawatta, 

Ingiriya, Painda Nuwara, Bulathsinhala, Dodangoda, Millaniya, Madurawala and Kalutara D/S 

Divisions. The residents of the area and drivers of the vehicles running through those areas are 

requested to pay high attention in this regards in order to save valuable lives and public and private 

properties. The Disaster Management Authorities and District/ Divisional Administrations are 

requested to take necessary precautions in this regards. (Please see attached map  – Attachment 01) 
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