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             ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම් ඉවත් කිරීමම් නිමේදනය.   Withdrawal of Flood Warnings. 

               මේලාව මෙරවරු  9.00      Time : 9.00 AM 

 

ගං ගඟ මරෝණිමේ ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම ඉවත් කිරීම. 

 

 

 

 පසුගිය පැය 24 තුළ ගිිං ගඟ ද්රෝණියට සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් වාර්තා ද්නාවීම නිසාත්, පසුගිය දිනවල 

එම ගිංඟාද්ේ තවලම හා ලංකාගම ජලමිනුම් ස්ථානවලින් වාර්තා වූ තරමක් ඉහල ජල මට්ටම් ද්ම් වන විට 

සැලකිය යුතු ද්ලස පහල යමින් පවතින නිසාත් එම ගිංඟාද්ේ ගිංවතුර සම්බන්ධද්යන් වූ අවදානම් සහගත 

තත්ත්වය ද්ම් වන විට පහව ද්ගාස් ඇත. එබැවින්, වාරිමාර්ග මදොර්තමම්න්තතුමේ ජලවිදයා හා ආෙදා 

කළමනාකරණ අංශය මගන්ත 2022.07.03 දින මෙරවරු 8.00 ට ගං ගඟ මරෝණියට නිකුත් කරන ලද  ගංවතුර 

අනතුරු ඇඟවීම් නිමේදනය මගන්ත සිදු කරන ලද අනතුරු ඇඟවීම මමමගන්ත ඉවත් කරනු ලැමේ. 

 

 
 

Withdrawal of Flood Warning in Gin River Basin 

 

Significant rainfall has not been reported from Gin River basin during last 24 hours and the high river 

water levels reported in Thawalama and Lankagama (Peripheral river gauge) in that river basin have 

been dropped down considerably. The risk of flooding in that river is now considerably receding. 

Therefore, the Flood Warning issued for the Gin River, by the Hydrology and Disaster 

Management Division of the Irrigation Department on 03.07.2022 at 8.00 am is hereby 

withdrawn. 

 

 

 
 

 

ඉංජි. එස්.පී.සී.සුගීෂ්වර 

වාරිමාර්ග අධයක්ෂ (ජලවිදයා හා ආපදා කළමනාකරණ) 
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