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 ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීපේ නිපේදන : අංක 01  වර්ණය - ඇම්බර් 

 Flood Warning Message   : Number 01           Colour – Amber  

 

ගං ගඟ පරෝණිය - Gin Ganga Basin 
 

ගිං ගඟ ද්රෝණිද්ේ ඉහල ධාරා ප්රද්ේශවලට ද්ම් වනවිට සැළකියයුතු වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇත. එම වර්ෂා තත්තත්තවය 

සහ වාරිමාර්ග ද්ෙපාර්තද්ම්න්තතුව මඟින්ත ගිං ගඟ ද්රෝණිය තුළ නඩත්තතු කරනු ලබන ගිංඟා ජල මාපකවල ජල 

මට්ටම් විශ්ද්ේෂණය අනුව ඉදිරි පැය 24 තුළ වැලිවිටිය - දිවිතුර, බද්පද්ගම, පකාටපොල,  හික්කඩුව, නියාගම, 

පනළුව, තවලම, අක්ීමන, නාපගාඩ, ඇල්පිටිය, පබෝපේ පෙෝද්දල සහ ගාල්පල කඩවල්ප සතර ප්රාද්ේශීය ද්ේකම් 

ද්කාට්ඨාශවලට අයත්ත ගිං ගඟ නිම්නද්ේ පහත්තිම් ප්රද්ේශවලට සුළු ගංවතුර තත්තත්තවයක් ඇතිවිය හැකි බවට 

අනතුරු අඟවනු ලැද්ේ. ද්ම් තත්තත්තවය සම්බන්තධද්යන්ත ෙැඩි සැලකිේලකින්ත කටයුතු කරන ද්ලස එම ප්රද්ේශවල 

පදිිංචි මහජනතාවද්ගන්ත සහ ප්රද්ේශ හරහා ගමන්ත ගන්තනා වාහන පෙවන්තනන්තද්ගන්ත ඉේලා සිටිනු ලැද්ේ. ද්ම් 

සම්බන්තධද්යන්ත අවශ්ය ියවර ගන්නා පලස ආෙදා කළමනාකරණ අංශ් වලින් ඉල්පලා සිටිනු ලැපේ. 
 

A Considerable rainfall has been occurred in most of upstream catchment areas of Gin Ganga Basin as 

of 8.00 AM today. By analyzing the current rainfall situation and river water levels of Hydrological 

Stations in Gin Ganga, there is a possibility of occurring a minor flood in low line areas of Gin Ganga 

valley situated in Welivitiya Divithura, Baddegama, Kotapola, Hikkaduwa, Niyagama, Neluwa, 

Tawalama, Akmeemana, Nagoda, Alpitiya, Bope poddala and galle Four Gravets D/S Divisions 

within next 24 hours. 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. 
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