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Advisory for the Low Pressure area over Andaman Sea
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre
Issued at 04.00 p.m. 30th November 2021

For the deep Sea areas of South and South-east Bay of Bengal.
PLEASE BE AWARE!


A low pressure area has formed and lay over South Thailand and Neighborhood. It is
likely to concentrate in to a depression by the 2nd of December over Southeast and
Adjoining East Central Bay of Bengal. During subsequent 24 hours, it will intensify into a
cyclonic storm. The system is likely to move Northwestwards intensify further and reach North
Andra Pradesh Odisha coast around 4th of December.

ACTION SUGGESTED:
For the Sea area:



Naval and fishing communities are advised not to venture into the deep sea areas of
South-east Bay of Bengal, South/North 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.
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අන්දමන් මුහුදු ප්රහශයහ පවිනන අු  ීඩනන කාාපය ිළිබබ අවවාදා්මමක නිහේදනය
කාාගුණ විදයා හදපාර්තහම්න්වහේ, ස්වභාවික විප්ම ිළිබබ

පූර්ව අනවරු ඇඟවීහම් මධ්යස්ාානය විසින්

2021 හනොවැම්බර් මස 30 වන දින ප.ව 04.00 ට නිකු්ම කරන ාදී.

දකුණු ස ගිනිහකොණ දිග හබංගාා හබොක්ක මුහුදු ප්රහශය සද ා
සැාකිලිම්ම වන්න!
දකුණු තායිාන්ත මුහුදු ප්රහශයය ශ්රිතව අු  ීඩනන කාාපයක් නිර්මාණය වී ඇත. හමය හදසැම්බර්
02වනදා වනවිට ීඩනන අවපාතයක් දක්වා වර්ධ්නය වී ගිනිහකොණ ස මධ්යම-නැහගනහිර
හබංගාාහබොක්ක මුහුදු ප්රහශයහ ස්ාානගතවිය ැකියි. පුවව ළහෙන පැය 24 වා ය
ුවලිකුණාටුවක් දක්වා වර්ධ්නය හවමින් වයෙ හදසට ගමන් කර හදසැම්බර් 04 වනදා වනවිට
ඉන්දියාහේ උවරු ශන්ද්රා ප්රහශය් හවරළට ාඟා හේ යයි අහකක්ෂා කරු  ාැහ..

අු ගමනය කා යුව ක්රියාමාර්ග:


ඉදිරි පැය 72 වා ගිනිහකොන දිග හබංගාා හබොක්ක , උවරු/දකුණු අන්දමන් මුහුදු
ප්රහශයයන්හි ගැුරරු මුහුදු ප්රහශයවා ිවවර ස නාුකක කටයුවවා හනොහයහදන හාස අවවාද
කරු  ාැහ..



දැනට හමම මුහුදු ප්රහශය වා ීවවර කටයුවවා හයදී සිිනන ිළරිස ව ාම හගොනිමමට හ ෝ
ශරක්ෂිත ස්ාානයක් හවත පැමිහණන හාසට දන්වා සිිනු  ාැහ..

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

