
 
 

  

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

 

නිහේදන අංකය : 05           WW/TC/21/12/04/05  

වර්ණය : ඇම්බර් 
 

මධ්යම හබංගාල හබොක්ක මුහුදු ප්රහශයහ  පවිනන අු  ීඩනන කලාපය ිළිබබ  

අවවාදාත්මක නිහේදනය 
 

කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්තුවහේ, ස්වභාවික විපත් ිළිබබ   පූර්ව අනවරු ඇඟවීහම් මධ්යස්ාානය විසිතු 
2021 හදසැම්බර් මස 04 වන දින ප.ව 5.30 ට නිකුත් කරන ලදී. 
 

මධ්යම හබංගාල හබොක්ක ගැඹුරු මුහුදු ප්රහශය සද ා 

 
සැලකිලිමත් වතුන! 

 
බටහිර-මධ්යම හබංගාල හබොක්ක ශ්රිතව පැවින “හ ෝවඩ්” සුිබ කුණාටුව උවරු අක්ෂාංය 17.1° ස  

නැහගනහිර හශයාංය 84.7° ශසතුනව මධ්යගතව පවී. එය ක්රමහයතු දුර්වලහවමිතු උවරට බරව 

වයඹ හදසට ගමතු කර හදසැම්බර් 05 වනදා මධ්ය නය වනවිට ඉතුදියාහේ ඔඩිෂා හවරළට ලඟාහේ 

යයි අහේක්ෂා කරනු ලැහේ. හමම මුහුදු ප්රහශය වල පැ.කි.මි. (60-70)  ඉතා තද සුළං පවිනන අතර ස  

විටිතු විට පැ.කි.මි. 80 පමණ දක්වා වැඩිවිය  ැකි අතර හමම මුහුදු ප්රහශය ඉතා රු  හේ.  

 

ධිවරයිතු  සද ා අවවාදාත්මක නිහේදනය : 

 
 ඉදිරි පැය 24 වල බටහිර-මධ්යම හබංගාල හබොක්ක මුහුදු ප්රහශයයතුහි ධිවර ස  නාුකක 

කටයුවවල හනොහයහදන හලස අවවාද කරනු ලැහේ. 

 

 දැනට හමම මුහුදු ප්රහශය වල ීවවර කටයුවවල හයදී සිටින ිළරිස ව ාම හගොනිමමට හ ෝ 

ශරක්ෂිත ස්ාානයක් හවත පැමිහණන හලසට දතුවා සිටිනු ලැහේ. 
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Advisory for the Low-Pressure area over Central Bay of Bengal 
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 05.30 p.m. 04th December 2021 
 

 

 

 
For the deep-Sea areas of Central Bay of Bengal. 

 
PLEASE BE AWARE! 
 

The cyclone ‘JAWAD’ (pronounced as Jowad) over West-Central Bay of Bengal lay 

centered at Lat. 17.1°N and Long. 84.7°E.  It is likely to weaken gradually and move north-

northwestwards and reach Odisha coast around 5th December noon. Very strong winds of 

(60-70) kmph gusting up to 80 kmph with very rough seas will be expected these sea areas. 

 
 
FISHERMAN ADVISORY: 
 

 Naval and fishing communities are advised not to venture into the deep-sea areas of 

West-central Bay of Bengal during next 24 hours. 
 

 Those who are out at Sea over these regions are advised to return to coasts or moved 

safer areas immediately. 


