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 ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිමේදන: අංක 01   වර්ණය - ඇම්බර් 

 Flood Warning Message     : Number 01  Colour – Amber  

 

 කළු ගඟ මරෝණිමේ කුඩා ගඟ උප මරෝණිය - Kuda Ganga Sub Basin in Kalu Basin 
 

කළු ගඟ පරෝණිපේ කුඩා ගඟ උෙ පරෝණි ධාරා ප්රපේශවලට ෙසුගිය ෙැය 24 තුළ ලැබී ඇති වර්ෂාෙතනය 
ප ේතු පකාටපගන කුකුපේ ගඟ ස  කුඩා ගඟ ජල මට්ටම් ඉ ළ පගාසේ ඇත. පම් වනවිට කුඩා ගඟ, 
කලවැේලාව ආසන්නපේ පිහිටි මිේලකන්ද ජල මිනුම් සේථානපේ අද ෙසේවරු 02.00 ට ජල මට්ටම 
මීටර් 7.25 දක්වා ඉ ළ පගාසේ ඇත. පම් තත්වය මත කළු ගඟ පරෝණිපේ බුලත්සංහල, බදුරලිය 

පාරින්ද නුවර, මිල්ලනිය, මහාරණ, මදාඩංමගාඩ සහ කළුතර ප්රාමේශීය මල්කේ මකාට්ඨාශ වල කුඩා ගඟ ස  

කළු ගඟ ගංවතුර නිම්නයට අයත් ෙ ත් බිම් ප්රපේශ ඉදිරි ෙැය කිහිෙය තුළ සුළු ගංවතුර තත්ත්වයකට 
ෙත්ීපම් අවධානමක් ඇත. එම ප්රපේශවල පහත්ිේවල පදංචි ජනතාවට ස  පහත්ිේ හරහා වැටී 
ඇති මාර්ග භාවිතා කරන රියදුරන්ට පම් සම්බන්ධපයන් අධි අවධානපයන් ෙසුවන පලස ස  සිදුවිය 
 ැකි අනතුරු වලින් ජීවිත ස  පේෙල ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳ ා අවශය ක්රියාමාර්ග ගන්නා පලස 
ඉේලා සිටිනු ලැපේ. පම් සම්බන්ධපයන් අවශය පියවර ගන්නා මලස ආපදා කළමනාකරණ අංශ 
වලින් ඉල්ලා සටිනු ලැමේ. 

 

It is observed that a considerable rainfall has been occurred at Kuda Ganga Sub Basin in Kalu Ganga 

Basin during last 24 hours. In addition, water level of the river at upstream has risen to a considerable 

level. The water level at Millakanda River Gauging Station situated closed to Kalawellawa has risen 

up to 7.25 m at 2:00 PM today. Owing to this situation, there is a possibility of occurring a minor 

flood situation in lowline areas of Kalu River Basin in Bulathsinhala, Baduraliya, Parinda 

Nuwara, Millaniya, Horana, Dodangoda and Kaluthara DS division areas within next few 

hours. Therefore, public living in those areas and drivers running through roads in those 

lowline areas are requested to be highly vigilant in this regards. Disaster Management Authorities 

are requested to take suitable actions in this regards. 
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