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දිවයිනට ගිනිහකොණ හදසින් පවතින අඩු පීඩන කලාපය පිළිබඳ අවවාදාත්මක
නිහේදනය
කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්න්වහේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනවරු ඇඟවීහම් මධ්යස්ාානය විසින්

2021 හදසැම්බර් මස 16 වන දින හප.ව 10.30 ට නිකුත් කරන ලදී.

දිවයිනට ගිනිහකොණ වන හදසින් ගැඹුරු මුහුදු ප්රහශ සද ා
සැලකිලිමත් වන්න!
ශ්රී ලංකාවට දකු ද හදසින් පැවති ප ව වාගෝහගෝය ය කැවලිලි තත්ත්වය, අඩු පීඩන කලාපයක් දක්වා
වර්ධ්නයවී ඇති අතර හම් වන විට එය දිවයිනට ගිනිහකොණ දි ාහවන් ස්ාානගතව ඇත.
හමම මුහුදු ප්රහශ වල වැසි හ ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි සමඟ පැ.කි.මි. (40-50) පමණ තද සුවං පවතින
අතර ස සුවහේ හේගය විටින් විට පැ.කි.මි. (60-70) දක්වා වැඩිවිය ැක.

ධිවරයින් සද ා අවවාදාත්මක නිහේදනය :


සමකයත් උවරු අක්ෂාං 08ත් ස නැහගනහිර හශ ාං 83ත් 90ත් අතර වන මුහුදු ප්රහශ වල
නැවත දැනුම් හදන වරු ධීවර ස නාවික කටගෝව වල හනොහයහදන හලස දැනුම් හදනු ලැහේ.



දැනට හමම මුහුදු ප්රහශ වල ධීවර කටගෝවවල හයදී සිටින පිරිස ව ාම හගොඩබිමට හ ෝ
ආරක්ෂිත ස්ාානයක් හවත පැමිහණන හලසට දන්වා සිටිනු ලැහේ.

වර්ෂාපතනය(මි.මී) : තරමක් තද වැසි: 50 -100, තද වැසි: 100 – 150, ඉතා තද වැසි: 150 හ ෝ ඊට වැඩි
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Advisory for the Low-Pressure area to the South-east of Sri Lanka
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre
Issued at 10.30 a.m. 16th December 2021

For deep sea areas to the South-east of Sri Lanka.
PLEASE BE AWARE!
The low-level atmospheric disturbance over South of Sri Lanka has intensify into a lowpressure area and currently located in the south-east to the island.
Showers or thundershowers with wind speed of (40-50) kmph gusting up to (60-70) kmph can
be expected these sea areas.

ACTION SUGGESTED:


The fishing and naval communities are advised not to venture the sea areas between
the equator and 08N (latitudes) and 83E to 90E (longitudes east) until further notice.



Those who are out at sea over these regions are advised to return to coasts or moved
safer areas.
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