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2021.11.28 දින ප.ව 11.30 දක්වා වලංගු වේ.
Valid till 23.30 PM on 2021.11.28
ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිමේදන :
Flood Warning Message
:

මහ ඔය අංක 01
Maha Oya No 01

වර්ණය - ඇම්බර්
Colour – Amber

මහ ඔය මරෝණිය - Maha Oya Basin
මහ ඔය වරෝණිවේ ඉහල ධාරා ප්රවේශවලට පසුගිය පැය 24 තුළ ලැබී ඇති වර්ෂාපතනය වහේතු ව ාටවෙන මහ
ඔය ෙංඟාවේ ඉහළ ප්රවේශවල ජල මට්ටම් පැලකිය යුතු වලස ඉහල වොසේ ඇත. වම් තත්වය සහ වාරිමාර්ෙ
වදපාර්තවම්න්තතුවේ ජලවිදයා හා ආපදා ළමනා රණ අංශවේ ෙණනය කිරීම් අනුව ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ මහ
ඔය වරෝණිවේ පහළ ප්රවේශවල විවශේෂවයන්ත ගිරිඋල්ල ප්රාවේශීය වල් ම් ව ාට්ඨාශවේ මරඳමගොල්ල, නොඋල්ල,
දිවුලමදණිය සහ වැලිහිඳ යන ග්රාම නිලධාරී ව ාට්ඨාශවල පහත් බිම් ප්රවේශවලට සුළු ෙංවතුර තත්ත්වයක් ඇති
වීවම් සහ මීෙමුව කුරුණෑෙල මාර්ෙය ගිරිඋල්ල නෙරය අසලදී මහ ඔය පිටාර ජලවයන්ත යටවීවම් අවධානමක්
පවතී. මීට අමතරව මහ ඔය වරෝණිවේ අලේව, මීරිගම, පන්නල, මවන්නප්පුව, මීගමුව, කටොන සහ දංමකොටුව
යන ප්රවේශීය වල් ම් ව ාට්ඨාශවල පහත් බිම් ප්රවේශවලටද සුළු ෙංවතුර තත්වයක් ඇතිවීවම් අවධානමක් පවතී.
වම් සම්බන්තධවයන්ත අවශය ක්රියාමාර්ෙ ෙන්තනා වලස එම ප්රවේශවල පදිංචි මහජනතොවමගන් සහ පහත් බිේ හරහො
වැටී ඇති මොර්ග භොවිතො කරන රියදුරන්මගන් ඉල්ලා සිටිනු ලැවේ. වම් සම්බන්තධවයන්ත අවශ්ය පියවර ගන්නො
මලස ආපදො කළමනොකරණ අංශ් වලින් ඉල්ලො සිටිනු ලැමේ.
Owing to the rainfall situation occurred in Maha Oya River Basin within last 24 hours, the river water levels at
the upstream areas have been risen considerably. Therefore, there is a considerable probability of occurring a
Minor Flood in lowline areas in the river basin specially in Marandagolla, Nalla, Diwuldeniya and Welihinda
villages in Giriulla DS division areas within next few hours. There is a threat of inundating Negombo
Kurunegala road closed to Giriulla town. In addition, there is a possibility of occurring a Minor Flood situation
in lowline areas of the Maha Oya River Basin situated in Alawwa, Mirigama, Pannala, Wennappuwa,
Negombo, Katana and Dankotuwa DS divisions. The public living these areas and vehicle drivers running
through these areas are requested to be highly vigilant in these regards. Disaster Management Authorities are
requested to take suitable actions in these regards.
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