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තද වැසි සහ තද සුළං පිලිබඳ අවවොදොත්ම

නිකේදනය

කාලගුණ විදයා වදපාර්තවම්න්ුවේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනුරු ඇඟවීවම් මධ්යස්ථානය විසින්
2021 සැප්තැම්බර් මස 27 වන දින ප.ව. 02.00 වන වතක් වලංගු වන පරිදි
2021 සැප්තැම්බර් මස 26 වන දින ප.ව. 02.00 ට නිකුත් කරන ලදී.

ක ොඩබිම් ප්රකේශ සඳහො
සැලකිලිමත් වන්න!
ඉදිරි පැය 24 තුල, නිරිත දි ක ොටකසේ වැසි තත්ත්වය සහ දිවයින හරහො විටින් විට හමන තද සුළං
තවදුරටත් බලොකපොකරොත්තුකේ.
බසේනොහිර, සබර මුව, මධ්යම සහ වයඹ පළොත්වලත් ොල්ල සහ මොතර දිසේික් වලත් විටින් විට වැසි
කහෝ ගිගුරුම් වැසි ඇතිකේ. කමම ප්රකේශ වල ඇතැම් සේථොනවලට මි.මී. 100 ට වැඩි තද වැසි ද ඇතිවිය හැ .
දිවයින හරහො විකශේෂකයන් මධ්යම ඳු රකේ බටහිර බෑවුම් ප්රකේශවලත්, උතුරු, උතුරු-මැද, වයඹ,
දකුණ සහ බසේනොහිර පළොත්වල සුළකේ කේ ය විටින් විට පැ.කි.මී.(50-60) දක්වො වැඩි විය හැ .

විටින් විට හමන තද සුළං වලින් සිදුවන අනතුරු අවම
ජනතොවක න් ොරුණි ව ඉල්ලො සිටිනු ලැකේ.
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Advisory for heavy rain and strong winds
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre
Issued at 02.00 p.m. 26 May 2021, valid until 02.00 p.m. 27 May 2021.

For Land Areas
PLEASE BE AWARE
Showery weather in the southwestern parts of the country and strong gusty winds over the
island is expected to continue next 24hours further.
Heavy showers above 100mm can be expected at some places in the Western, Sabaragamuwa,
Central and North-western provinces and in Galle and Matara districts.
Wind speed can be increased up to (50-60) kmph at times over the island particularly in the
western slope of central hills, Northern, North-Central and North-Western, Southern and
Western provinces.

General public is kindly requested to take adequate precautions to minimize damages caused
by strong gusty winds.
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Threat is over

