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නාක ක රජාාව ඳ ා වන නිහේදනය

කාලගුණ ක දයා හදපාර්තහම්තුවහේ, ්වභාක ක ක පත් පිළිබඳ පූර්ව අනවරු ඇඟවීහම් මධ්ය ්ාානය ක සිතු

2021 හනොවැම්බර් ම 18 වන දින හප .ව.11.00 හතක් වලංගු වන පරිදි හනොවැම්බර් ම 17 වන දින හප.ව.
11.00 ට නිකුත් කරන ලදී.

බ ්නාහිර-මධ්යම හබංගාල හබොක්ක, නිරිත දිග මධ්යම හබංගාල හබොක්ක, නැහගනහිරමධ්යම හබංගාල හබොක්ක, ගිනිහකොණ දිග හබංගාල හබොක්ක මුහුදු රහශ
අරාි  මුහුද
ඳ ා
ැලකිලිමත් වතුන!
ගිනිහකොණ දිග හබංගාල හබොක්ක

උවරු අතුදමතු මුහුදු රහශ ය ආශ්රිතව පවතින අඩු පීඩන කලාපය
බටහිර හද ට බරව ගමතු කර 2021 හනොවැම්බර් ම 18 වන දින දකුණු අතුද්රා රහශ ්
උවරු තමිල්නාඩු

හවරළට ඔබ්හබතු බ ්නාහිර-මධ්යම හබංගාල හබොක්ක
රහශ යට ගමතු කිීමමට ැකියාවක් පවී.

නිරිත දිග මධ්යම හබංගාල හබොක්ක

අරාි  මුහුදු රහශ ය

නැහගනහිර-මධ්යම අරාි  මුහුහශ පවතින අඩු පීඩන කලාපය බටහිර හද ට බරව වයඹ හද ට ගමතු
කර ඉදිරි පැය 48 වළ හ ොදිතු වර්ධ්නය වූ ව අඩු පීඩන තත්ත්වයක් බවට පත්වීමට ඉඩ ඇත.

මුහුහශ තත්වය:
ඉ ත කී මුහුදු රහශ හ
දිවිනන වටා වන මුහුදු රහශ වල ඉතා තද වැසි හ ෝ ගිගුරුම් හිත වැසි
ඇති ක ය ැකි අතර තද සුළං (40-50) මග ක ටිතු ක ට මන පැ.කි.මී. 60 දක්වා ඉතා තද සුළං ද ඇති
ක ය ැක.
අනුගමනය කල යුව රියාමාර්ග:
දැනට බ ්නාහිර-මධ්යම හබංගාල හබොක්ක, නිරිත දිග මධ්යම හබංගාල හබොක්ක, නැහගනහිර-මධ්යම හබංගාල
හබොක්ක, ගිනිහකොණ දිග හබංගාල හබොක්ක මුහුදු රහශ (0 N-16N; 80E-95E)
අරාි  මුහුද (08N-18N;
70E-77E) ආශ්රිත මුහුදු රහශ වල සිටින වරවර
නාක ක රජාාවට හම් ම්බතුධ්හයතු ක මසිලිමත් වන හල
දැනුම් හදනු ලැහබ්.
වර්ෂාපතනය(මි.මී) : තරමක් තද වැසි: 50 -100, තද වැසි: 100 – 150, ඉතා තද වැසි: 150 හ ෝ ඊට වැඩි

Bulletin No: 01
COLOR: Amber

WW/O/21/11/17/01

Advisory for naval and fishing communities in the deep sea areas
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre
Issued at 11.00 a.m. 17th November 2021, valid until 11.00 a.m. 18th November 2021

For West-Central Bay of Bengal, South-West Bay of Bengal, South-

East Bay of Bengal, East-Central Bay of Bengal and Arabian Sea
PLEASE BE AWARE!
Bay of Bengal
The low pressure area located over south-east Bay of Bengal and adjoining north Andaman Sea is
likely to move westwards and reach west-central and adjoining south-west Bay of Bengal off south
Andra Pradesh and adjoining north Tamil Nadu coasts on 18th November 2021.

Arabian Sea
The low pressure over east-central Arabian Sea is likely to move west-northwestwards and become
more marked during next 48 hours.

Sea Condition
There can be very heavy showers or thundershowers, strong winds (40-50) kmph gusting up to 60
kmph associated with rough seas over the aforementioned sea area and the sea areas around the
Island.
Actions Required:
Naval and fishing communities out at sea over West-Central Bay of Bengal, South-West Bay of
Bengal, South-East Bay of Bengal, East-Central Bay of Bengal (07N-16N; 80E-95E) and Arabian Sea
(08N-18N; 70E-77E) are advised to be vigilant in this regards.
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