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                 2021.06.04 දින පෙ.ව. 1.00  ට නිකුත් කල ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීපේ නිපේදනය දීර්ඝ කිරීම. 
 

 2021.06.06 දින පෙ.ව.1.00  දක්වා වලංගුපේ. 

 Valid till 1.00 AM  on 06th June 2021 

 

 ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීපේ නිපේදන : අංක 03    වර්ණය - රතු 

 Flood Warning Message   : Number 03  Colour – Red  

 

කළු ගඟ පරෝණිය - Kalu Ganga Basin 
 

කළු ගඟ පරෝණිය සඳහා 2021.06.04 දින පෙ.ව. 1.00ට නිකුත් කල  ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීපේ නිපේදනය 

2021.06.06 දින පෙ.ව. 1.00 දක්වා  තවදුරටත් වලංගු පේ.  ඒ අනුව ධාරා ප්රපේශපේ ෙවතින වර්ෂාෙතන තත්ත්වය 

සහ වාරිමාර්ග පදොර්තපේන්තතුව මඟින්ත කළු ගඟ පරෝණිය තුළ නඩත්තු කරනු ලබන ගංඟා ජල මාෙකවල ජල 

මට්ටේ විශ්පේෂණය අනුව ප ොරණ, අගලවත්ත, ඉංගිරිය, ෙොලින්ද නුවර, බුලත්සං ල, පදොඩංපගොඩ, මිල්ලනිය, 

මදුරොවල ස  කළුතර ප්රාපේශීය පේකේ පකාට්ඨාශවලට (ඇමුණුම 01 සිතියම) අයත් කළු ගඟ නිේනපේ ෙහත්ිේ 

ප්රපේශවල දැනට ෙවතින ගංවතුර තත්ත්වය ඉදිරි ෙැය 24ද  ඉක්මවා ෙවතිනු ඇති බවට අනතුරු අඟවනු ලැපේ. 

පේ තත්ත්වපයන්ත ජීවිත හා පේෙළ ආරක්ෂා කර ගැනීම පිණිස දැඩි සැලකිේපලන්ත කටයුතු කරන පලස එම 

ප්රපේශවල ෙදිංචි මහජනතාවපගන්ත සහ එම ප්රපේශ හරහා ගමන්ත ගන්තනා වාහන රියදුරන්තපගන්ත ඉේලා සිටිනු ලැපේ. 

අවශ්ය පියවර ගන්නො පලස ආෙදො කළමනොකරණ අංශ් වලින් ඉල්ලො සටිනු ලැපේ . 
 

The flood warning issued at 1.00 a.m. on 4th June 2021 for Kalu ganga basin is valid until 1.00 a.m. on 

6th June 2021. Accordingly  the current rainfall situation to the catchment and river water level of 

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

current 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) 

 

 
ඉංජි. එස්.පී.සී. සුගීශ්්වර 

වාරිමාර්ග අධයක්ෂ (ජලවිදයා හා ආෙදා කළමනාකරණ) 
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Managing Rain Water --- Make Sri Lanka Prosperous 

DI/Hydro/103(v)  2021/06/05 

Time : 1.00 AM 
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 Attachment 01 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


