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කළු ගඟ මරෝණිය - Kalu River Basin 
 

කළු ගඟ පරෝණිපේ ඉහල ධාරා ප්රපේශපේ සමහර ප්රපේශවලට පම් වනවිට සාමානය වශපයන් මි.මී 100 කට 

අධික වර්ෂාෙතනයක් ලැබී ඇත. එම වර්ෂා තත්තත්තවය සහ වාරිමාර්ග පදොර්තපම්න්ුව මඟින් කළු ගඟ 

පරෝණිය ුළ නඩත්තු කරනු ලබන ගංඟා ජල මාෙකවල ජල මට්ටම් (ඇමුණුම 02), විශ්පේෂණය අනුව ඉදිරි 

ෙැය 3ක කාලය ුළ රත්නපුර, කුරුවිට, කිරිඇල්ල, අයගම සහ ඇලපාත ප්රාපේශීය පේකම් පකාට්ඨාශ වල 

කළු ගඟ පිටාර තැන්නට අයත්ත ෙහත්ත බිම් ප්රපේශවලට සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් 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 පියවර ගන්නා මලස ආපදා කළමනාකරණ අංශ් වලින් ඉල්ලා සිටිනු ලැමේ 

(අවධානපයන් සිටිය යුු ප්රපේශය තවදුරටත්ත විශ්පේෂණය කර ගැනීම සඳහා ඇමුණුම 01 සිතියම බලන්න). 
 

A Considerable rainfall exceeding around 100mm has been occurred in some of Upstream catchment 

areas of Kalu Ganga Basin as of 3.00 AM today. By analyzing the current rainfall situation and river 

water levels of Hydrological Stations in Kalu Ganga (Attachment 02), there is a possibility of 

occurring a minor  flood situation in lowline areas of Kalu Ganga valley situated in Ratnapura, 

Kuruvita, Kiriella, Ayagama and Elapatha 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 (Please 

refer the attachment 01 for further clarifications). 
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වාරිමාර්ග අධයක්ෂ (ජලවිදයා හා ආෙදා කළමනාකරණ) 
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