
 
 

  

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

 

නිහේදන අංකය : 03           WW/TC/21/10/29/03  

වර්ණය : ඇම්බර් 
 

නිරිතදිග  බ ෙංගාල බ ාක්ක මුහුදු ප්රබේශබේ පවතින අඩු පීඩන තත්තත්තවය පිළි ඳ 

අවවාදාත්තමක නිබේදනය 
 

කාලගුණ විදයා බදපාර්තබේන්තුබේ, ස්වභාවික විපත්ත පිළි ඳ  පූර්ව අනුරු ඇඟවීබේ මධ්යස්ථානය විසින්ත 
2021 ඔක්හතෝබර් මස 29 වන දින ප.ව. 04.00 ට නිකුත් කරන ලදී. (ඉදිරි පැය 24 සඳ ා) 
 

හ ාඩබිම් ප්රහේශ ස  දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රබේශ සද ා 
 

සැලකිලිමත්ත වන්තන! 
 

 දිවයින ආසන්තනබේ පැවති අඩු පීඩන කලාපය, බේ වන විට දිවයිබන්ත නැබගනහිර බවරළට ඔබ්බ න්ත 

වන මුහුදු ප්රබේශබේ ස්ථාගතව පවතී. බමම පේධ්තිබේ  ලපෑම බ ්ුබවන්ත, දිවයින වටා වන මුහුදු 

ප්රබේශවල වැසි ස  සුළෙං තත්තත්තවබේ වැඩිවීමක් අබේක්ෂා බකබර්.  

•  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

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

 

 

මුහුදු ප්රබේශ සඳ ා: 
 

සැලකිලිමත්ත වන්තන! 

 

මුලතිේ  සිට  කන්තකසන්තුරය   ර ා පුත්තතලම දක්වා වන 

මුහුදු ප්රබේශවල සුළබේ බේගය විටින්ත විට පැ.කි.මී. (60-

65) පමණ දක්වා වැඩි විය  ැකි අතර එම මුහුදු ප්රබේශ 

විටින්ත විට ඉතා රළු විය  ැක. එම මුහුදු ප්රබේශවල නැවත 

දැනුේ බදනුරු, ධිවර ස  නාවුක කටයුුවල බනාබයබදන 

බලස අවවාද කරනු ලැබබ්.  

පුත්තලම සිට හකාළඹ ස   ාල්ල  ර ා  ම්බනහතාට 
දක්වා වන මුහුදු ප්රහේශවල සුළහේ හේ ය විටින විට 

පැ.කි.මී. (50-55) පමණ දක්වා වැඩි විය  ැක.   
 

ගිගුරුම් සහිත වැසි සම  තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය 

 ැකි අතර එවිට එම මුහුදු ප්රහේශ තාවකාලිකව රළු විය 

 ැක. 

 

බගාඩබිේ ප්රබේශ සඳ ා: 
 

සැලකිලිමත්ත වන්තන! 

ඉදිරි පැය 24 ුල දිවයිබන්ත උුරු පළාබත්තත්ත අනුරාධ්පුර, 

පුත්තතලම ස  ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කවලත්ත වලත්ත ඇතැේ 

ස්ථානවලට මි.මී. 100 ට වැඩි තද වැසි ඇතිවිය  ැක. 

ගිගුරුේ සහිත වැසි සමග ඇතිවිය  ැකි තාවකාලික තද සුළෙං 

වලින්ත ස  අකුණු මඟින්ත සිදු වන අනුරු අවම කර ගැනීමට 

අවශය පියවර ගන්තනා බලස ජනතාවබගන්ත කාරුණිකව ඉල්ලා 

සිටිනු ලැබබ්. 
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Bulletin No: 03        WW/TC/21/10/29/03 

COLOR: Amber 
 

Advisory for the Low-Pressure Area over South-west Bay of Bengal  
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 04.00 p.m. 29th October 2021 (for next 24 hours) 
 

 

 

 
For Land area and sea areas around the Sri Lanka 

 
PLEASE BE AWARE! 
 

The low-pressure area is currently located in the sea area off eastern coast of the island. 
Showery condition is expected to enhance further over the sea areas around the island 
under the influence of this system.  
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For the sea area: 

PLEASE BE AWARE! 
 

Naval and fishing communities are advised not to 
venture into the sea areas off the coast extending from 
Mullaitivu to Puttalam via Kankasanturai until further 
notice. Wind speed can be increased up to (60-65) 
kmph in above sea areas. These sea areas can be very 
rough at times. 
 

Wind speed can be increased up to (50-55) kmph in the 

sea areas extending from Galle to Pottuvil via Matara 

and Hambantota. 

Temporarily strong gusty winds and very rough seas can be 

expected during thundershowers. 

 

 

For the land area: 

PLEASE BE AWARE! 
 

Heavy showers above 100 mm can be expected at some 

places in Northern province and in Puttalam, 

Anuradhapura and Trincomalee districts during next 24 

hours.  

General public is kindly requested to take adequate 

precautions to minimize damages caused by temporary 

localized strong winds and lightning during thundershowers.   

 

 

 


