මේ දිනවල දිවයිනට බලපා ඇති අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයට බලපෑ මබන්ගාල
මබාක්මකහි වර්ධනය වූ "ටිට්ලි"සුළි කුණාටුව මේ වනවිට දිවයිමනන් වයඹ මදසට වන්නට
ඉන්දියාමේ අන්ද්රා පරමද් ුුහුු  තියය මදසට ගුන් කයිනන් පවතින බව අද ඔකක් 10)
දහවල් මදාළහට කාලගුණ විදයා මදපාර්තමේන්තුව නිකුත්කළ නවතු වාර්තාමවන්
දැක්මේ.
පසුගිය සතිය පුයා පැවති අධික වර්ෂාව මහ්තුමවන් දිවයිමන් පරමද් ිහහිපයක ගංවතුය,
දැඩි සුළං සහ නාය යෑේ ඇති විය. මේ මහ්තුමවන් ආපදාවන්ට ලක්වූ පරමද් වල
පිඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීු සඳහා යුද්ධ හුුදා සහ නාවික හුුදා සහන
කණ්ඩායේ යුහුසුෆව ක්රියාත්ුක වන ලද.
මේ වනවිට නාවික හුුදාව කෆතය දිස්තරික්කමය්, ුතුගු, වලල්ලාවිට සහ බුලත්සිංහල
යන පරමද් වලද, ගාල්ල දිස්තරික්කමය් මනෆව, නාමගාඩ, තවලු, හිනිු ු, අවිත්තාව සහ
වක්වැල්ල යන පරමද් වලද, ුාතය දිස්තරික්කමය් කටුමපාත හා අකුරැස්ස යන පරමද්
වලද, මකාළඹ දිස්තරික්කමය් වත්තල පරමද් මය්ද සිය සහන කණ්ඩායේ 14 ක් සුග ඩිංගි
මබෝට්ටු 11 ක් සහ හදිසි ුුදවාගැනීමේ යාතරා 02 සහන සැලසීමේ මුමහයුේ සඳහා
මයාදවා ඇත.
තවද, ගාල්ල දිස්තරික්කමය් අවිත්තාව පාලු අසල කුණර මයාඩු තකතු විු මහ්තුමවන්
ජලය බැස යාු අවහියවී ඒ ආ රිත පරමද් ය ජලමයන් යට වීමේ අවධානුකට ලක්ව
තිබිණි. තබැවින් ජලය බැස යාු කඩිනේ ිහරීු සඳහා නාවික හුුදා සහන සැලසීමේ
කණ්ඩායුක් තු ස්ථානය මවත මයදවීුට නාවික හුුදාව කටයු තු කයන ලද. සහන
කණ්ඩායේ ඒ සඳහා ක්ෂණිකව ක්රියාත්ුක වී ජලය බැස යාු කඩිනේ ිහරීුට කටයුතු
කයන ලද.
මේ අතය පසුගිය ඉරිදා ඔකක් 07) බිංගිරිය පරාමද් ිය මල්කේ මකාට්සාසමය් මකාළුුමන්
කමයහි බැේු බිඳියාු අවධානුක් ඇති බව සැලවීමුන් අනතුරුව තු පරමද් මය්
මස්වමය් නියුතු යුද්ධ හුුදා භටපිරිස් යුහුසුෆව ක්රියාත්ුක වී අව ය පියවය ගන්නා ලද.
තහිද භටපිරිස් විසින් බිඳිගිය බැේමේ වැලිමකාට්ට අතුයා බැේමේ ආයක්ෂාව තහවුරු
ිහරීුට සුත්විය.
යුද්ධ හුුදා සහ නාවික හුුදා සහන කණ්ඩායේ තක්ව ආපදාවන්ට ලක්වූ ජනතාව
ආයක්ෂිත ස්ථාන කයා මයාුු ිහරීු, ගංවතුයට මගාු රු වූවන්ට පිස ආහාය, ජලය හා
අමනකුත් අව යතා සැපයීු, කැඩී ගිය වැේ බැින නැවත පිළිසකය ිහරීු, අවහිය වූ
පාලු මබෝක්කු ුද්ධ පවිතර ිහරීු, අවහිය වූ ුාර්ග ගුනාගුනයට සුු සු පරිදි නැවත
සකස් ිහරීු සහ අමනකුත් ආපදා සහන මස්වා සැපයීු සිු කයනු ලබයි.
ඊමය් ඔකක් 09) සවස වනවිට අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය මහ්තුමවන් පුද්ගලයන්
71,000 කට වැඩි පිරිසක් පීඩාවට පත්ව තිමේ. කෆතය, යත්නපුය, කෑගල්ල සහ ගාල්ල
දිස්තරික්කවල ුයණ 9 ක් වාර්තා වී ඇත. මේ මහ්තුමවන් පුද්ගලයින් 17 මදමනකු තුවාල
ලබා ඇති අතය 2000 කට අධික නිවාස පරුාණයකට හානි සිු වී ඇත.
දිවයිමන් නිරිතදිග මකාටමසහි පවත්නා වැසි තත්ත්වය මහට සිට අඩු වනු ඇතැයි
අමප්ක්ෂා කයන බව කාලගුණ විදයා මදපාර්තමේන්තුව පවසයි.
බස්නාහිය, ුධයු, දකුණ සහ සබයගුු පළාත්වල විටින් විට වැසි මහෝ ගිගුරුේ සහිත
වැසි
අමප්ක්ෂා
මකමර්.
දකුණර සහ ඌව පළාත්වල ඇතැේ ස්ථානවල ද කෆතය සහ යත්නපුය දිස්තරික්කවල ද
විටින් විට වැසි අමප්ක්ෂා කළ හැිහ අතය බස්නාහිය, දකුණ, ුධයු සහ සබයගුු
පළාත්වලට පැයට ිහමලෝ මීටර් 50 ක පුණ තද සුළං බලපෑ හැිහ බවද පැවමස්.

අකුණර ුඟින් සිු විය හැිහ අනතුරු අවු කය ගැනීු සඳහා අව ය කටයුතු සිු කයන
මලසට කාලගුණ විදයා මදපාර්තමේන්තුව මපාු  ුහජනතාවමගන් ඉල්ලා සිටී.

