
 
 

  

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

 

නිහේදන අංකය : 04           WW/TC/21/04/01/04  

වර්ණය : ඇම්බර් 
 

ගිනිහකොණ දිග හබංගාල හබොක්ක මුහුදු ප්රහේශහේ පවතින අඩු පීඩන තත්ත්වය පිළිබඳ 

අවවාදාත්මක නිහේදනය 
 

කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්තුවහේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ  පූර්ව අනවරු ඇඟවීහම් මධ්යස්ාානය විසිතු 
2021 අහප්රේල් මස 01 වන දින ප.ව. 09.30 ට නිකුත් කරන ලදී. 
 

ගිනිහකොණ දිග හබංගාල හබොක්ක මුහුදු ප්රහේශය සද ා 
 

සැලකිලිමත් වතුන! 
 

ගිනිහකොණ දිග හබංගාල හබොක්ක මුහුදු  ප්රහේශය ආශ්රිතව ප ළ වායුහගෝලහේ පවතින කැළඹිලි තත්ත්වය අඩු 

පීඩන තත්ත්වයක් දක්වා වර්ධ්නය වී ඇති අතර ඉදිරි පැය 12 වල එය තවදුරටත් එම ප්රහේශය වල ස්ාානගතව 

පවතිනු ඇත. ඉතුපසු එය උවරු අතුදමතු මුහුදු ප්රහේශයට ගමතු කරනු ඇතැයි බලාහපොහරොත්වහේ .ඉදිරි දින 

කිහිපහේ දී එය ගිනිහකොණ දිග හබංගාල හබොක්ක ආශ්රිත ගැරරු මුහුදු ප්රහේශවල කාලගුණය හකහරහි බලපෑම් 

ඇති කරනු ඇත. 

 

අනුගමනය කල යුව ක්රියාමාර්ග: 
 

 ඉදිරි පැය 48 වල ගිනිහකොන දිග හබංගාල හබොක්ක , උවරු අතුදමතු මුහුද ස  දකුණු අතුදමතු මුහුදු 

ප්රහේශ වල  ධිවර ස  නාවුක කටයුවවල හනොහයහදන හලස අවවාද කරනු ලැහේ. 

 

 දැනට හමම මුහුදු ප්රහේශ වල ීවවර කටයුවවල හයදී සිිනන පිරිස ව ාම හගොඩිමමට හ ෝ ආරක්ෂිත ස්ාානයක් 

හවත පැමිහණන හලසට දතුවා සිිනනු ලැහේ. 
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Advisory for the Low Pressure Area over south-east Bay of Bengal  
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 09.30 p.m. 01 April 2021 
 

 

 

 

For Sea areas of South-east Bay of Bengal  
 

PLEASE BE AWARE! 
 

 The low pressure over south-east Bay of Bengal was intensified in to the well-marked             
low-pressure area. It will persist over the same region during next 12 hours. The system is 
likely to move to north Andaman Sea afterwards. It will affect weather over the deep sea 
areas of the South-east Bay of Bengal during next few days. 
 

 
 

ACTION SUGGESTED:  
 

For the Sea area: 

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

east Bay of Bengal, North Andaman Sea and South Andaman sea areas during next 72 

hours. 

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

safer areas immediately. 


