
 
 

  

වර්ෂාපතනය(මි.මී) : තරමක් තද වැසි: 50 -100, තද වැසි: 100 – 150, ඉතා තද වැසි: 150 හ ෝ ඊට වැඩි 

 

නිහේදන අංකය : 04           WW/O/21/11/10/01  

වර්ණය : රතු 
 

ගිනිහකොණ දිග හ ංගාල හ ොක්ක මුහුදු ප්රහශයය ශ්රිතව පවන න අ ප ඩන න කලාපය ලිබද දව 
කාලගුණ විදයා හදපාර්තහ්තුතුහේ, ස්වභාවික විපත් ලිළි ඳ  පූර්ව අනතුරු ඇඟවීහ් මධ්යස්ාානය විසිතු 
2021 හනොවැ් ර් මස 11 වන දින ප.ව 03.00 හතක් වලංගු වන පරිදි හනොවැ් ර් මස 10 වන දින ප.ව 

03.00 ට නිකුත් කරන ලදී. 
 

නිරිතදිග හ ංගාල හ ොක්ක මුහුදු ප්රහශයය ස  දිවිනන වටාවන මුහුදු ප්රහශය සද ා 
 

සැලකිබදමත් වතුන! 

 
 ගිණිහකොන දිග හ ංගාල හ ොක්ක මුහුදු ප්රහශයහ   පැවන  අ ප ඩන න කලාපය ඉදිරි පැය 36 තුලදී  

ඩන න අවපාතයක් දක්වා තවදුරටත් වර්ධ්නය හවමිතු  ස්නාහිරට  රව වයඹ හදසට ගමතු කර ශ්රී 

ලංකාවට උතුරු හදසිතු,  උතුරු තමිල්නා ප හවරළට ලඟාහේ යැින අහේක්ෂා කරින. හමහි  ලපෑම 

හ ේතුහවතු ඉ ත සඳ තු මුහුදු ප්රහශයහ  ස  දිවිනන වටාවන මුහුදු ප්රහශයවල ඉතා තද වැසි සමග 

විටිතුවිට  මන තද සුළං (පැ.කි.මි. 60-70) ස  රළු මුහුදු ප්රහශය ඇන විය  ැකිින. 

 

අනුගමනය කල යුතු ක්රියාමාර්ග: 
 

 නැවත දැනු්හදන තුරු නිරිතදිග හ ංගාල හ ොක්ක මුහුදු ප්රහශයහ  ස  දිවිනන වටාවන ගැුරරු 

ස  හනොගැුරරු මුහුදු ප්රහශයවල (සින යහ් දක්වා ඇත) ීවවර ස  නාුකක කටයුතුවබදතු වැළී 

සිටින හලස දැනු් හදනු ලැහේ. 

 දැනට හමම මුහුදු ප්රහශයවල ීවවර කටයුතුවල හයදී සිටින ලිරිස ව ාම හගො බිමට හ ෝ 

ශරක්ෂිත ස්ාානයක් හවත පැමිහණන හලසට දතුවා සිටිනු ලැහේ. 

 ීවවර  ා නාුකක ප්රජාව හවත හ් ස් තුදහයතු නිකුත් කරන ඉදිරි නිහේදන ලිබද ඳ 

අවධ්ානහයතු කටයුතු කරන හලස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැහේ. 
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Bulletin No: 04        WW/O/21/11/10/01 

COLOR: RED 

Low pressure area in the south-east Bay of Bengal  
 

Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 03.00 p.m. 10th November 2021, valid until 03.00 p.m. 11th November 2021 
 

 

 

 
For Southwest Bay of Bengal and Sea Areas around the Island.  

 
PLEASE BE AWARE! 
 The low pressure area in the south-east Bay of Bengal is likely to intensify into a depression 
during next 36 hours and move West-Northwestwards towards North Tamil Nadu coast.  
There can be very heavy showers or thundershowers, strong winds up to (60-70)kmph associated with 

rough seas over the aforementioned sea area and the sea areas around the Island. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ACTION REQUIRED:   
 

 Naval and fishing communities are advised not to venture the South-west Bay of 

Bengal sea area and deep and shallow sea areas around the Island (mentioned in 

the map) until further notice. 

 Those who are in aforementioned sea regions are advised to return to coasts or move 

to safer areas as soon as possible. 
 

 Fishing and naval community are requested to be attentive regarding future 

forecasts issued in this regard. 


