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ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම් ඉවත් කිරීමම් නිමේදනය 

                 2022.08.05  වන දින ප.ව. 6.30 ට නිකුත් කරන ලදී. 

 

ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම ඉවත් කිරීම. 

 

 

 

 

 

ඉංජි. එස්.පී.සී.සුගීෂ්වර 

වාරිමාර්ග අධ්යක්ෂ (ජලවිද්යා හා ආපද්ා කළමනාකරණ) 

 

 

වැසිදිය හසුරුවා සිරිලක සසිරිමත් කරමු  
kioePiuKfhikg;gLj;jYk; ,yq;ifianrOikA+l;lYk; 

Manage Rain Water --- Make Sri Lanka Prosperous 

 පසුගිය පැය 24 තුළ දිවයිනේ කිසිඳු ප්රනේශයකිේ සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් වාර්තා නනාවීම නිසාත්, ඉදිරි 

දින සඳහා වූ කාළගුණ විද්යා නද්පාර්තනේේතුනේ කාළගුණ අනාවැකි මගිේ සැලකිය යුතු මට්ටනේ ඉහළ 

වර්ෂාපතනයක් පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමක් නනාමැති නිසාත්, පසුගිය දිනවල දිවයිනේ නිරිත දිග ප්රනේශනේ 

ගංඟාවලිේ වාර්තා වූ තරමක් ඉහල ජල මට්ටේ නේ වන විට සැලකිය යුතු නලස පහල යමිේ පවතින නිසාත් 

එම ගංඟාවල ගංවතුර සේබේධ්නයේ වූ අවද්ානේ සහගත තත්ත්වය නේ වන විට පහව යමිේ පවතී.  

 ඒ අනුව වාරිමාර්ග නද්පාර්තනේේතුනේ ජලවිද්යා හා ආපද්ා කළමනාකරණ අංශය මගිේ නිකුත් කරන ලද් 

පහත සඳහේ ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීේ නිනේද්න මගිේ සිදු කරන ලද් අනතුරු ඇඟවීේ නමමගිේ ඉවත් කරනු 

ලැනේ. 

 

1.  2022.08.01 දින නප.ව. 11.45 ට නිල්වලා ගංඟා නරෝණිය සඳහා නිකුත් කරන ලද් නිනේද්න - අංක 01 

2.  2022.08.01 දින ප.ව. 1.10 ට කළු ගංඟා නරෝණිය සඳහා නිකුත් කරන ලද් නිනේද්න - අංක 01 
 

 

 

ඒ අනුව නමම නද්පාර්තනේේතුනේ ජලවිද්යා හා ආපද්ා කළමනාකරණ අංශය විසිේ පවත්වානගන ආ ගංවතුර 

පුනරෝකථන මැදිරිනේ රාත්රී නමනහයුේ කටයුතු අද් දින පස්වරු 6.30 සිට නතර කරන නමුත් දිවයිනේ සියළුම 

ගංඟාවල ජලමට්ටේ නිරීක්ෂණය නමම අංශය විසිේ සාමානය පරිදි අඛණ්ඩව කරනගන යනු ලැනේ. 

එළනෙන තත්ත්වයේ පිළිබඳව වාරිමාර්ග නද්පාර්තනේේතුව නිරේතර විමසිල්නලේ පසුවන අතර, 

ගංඟාවල ජලමට්ටේ ඉහල යාම සේබේධ්නයේ සුදුසු පරිදි කල්නේලා ඇතිව ද්ැනුේවත් කිරීමට කටයුතු 

කරනු ලැනේ. 
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