
 
 

  

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

 

නිහේදන අංකය : 03           WW/O/21/11/25/03  

වර්ණය : ඇම්බර් 
 

දිවයින ආශ්රිතව වර්ධනය වවමින් පවතින අඩු පීඩන කලාපය පිලිබඳ අවවාදාත්මක නිවේදනය  
ධීවර සහ නාවික ප්රජාව සඳහා  
කාලගුණ විදයා වදපාර්තවේන්ුවේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ  පූර්ව අනුරු ඇඟවීවේ මධයස්ථානය විසින් 
2021 හනාවැම්බර් මස 26 වන දින ප.ව 3.30 හතක් වලංගු වන පරිදි හනාවැම්බර් මස 25 වන දින  

ප.ව 3.30 ට නිකුත් කරන ලදී. 
 

  දිවයින වටා වන ගැඹුරු සහ වනාගැඹුරු මුහුදු ප්රවේශ සඳහා 
 

සැලකිලිමත් වන්න! 
 

නිරිත දිග වබෙංගාල වබාක්ක මුහුදු ප්රවේශවේ පැවති අඩු පීඩන තත්ත්වය තවදුරටත් දිවයිනට 

නැවගනහිර වදසින් ස්ථානගතව පවතී.    

 

 

මුහුවේ තත්වය: 

දිවයින වටා වන ගැඹුරු ස  හනාගැඹුරු මුහුදු ප්රහේශවල විටින් විට වැසි හ ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති 
වන අතර ඇතැම් ස්ථාන වලට තද වැසි ද ඇතිවිය  ැක.  

ත්රිකුණාමලය සිට කන්කසන්ුරය  ස  මන්නාරම  ර ා පුත්තලම දක්වා ස  ගාල්ල සිට  ම්බන්හතාට 

ස  හපාුවිල්  ර ා මඩකළපුව දක්වා වන මුහුදු ප්රහේශවල සුළහේ හේගය විටින් විට පැ.කි.මී. (50-

60) පමණ දක්වා වැඩි විය  ැක.  

ත්රිකුණාමලය සිට කන්කසන්ුරය ස  මන්නාරම  ර ා  පුත්තලම දක්වා ස  ගාල්ල සිට  ම්බන්හතාට 
ස  හපාුවිල්  ර ා මඩකළපුව දක්වා වන මුහුදු ප්රහේශ විටින් විට රළු හේ. 

අනුගමනය කල යුු ක්රියාමාර්ග: 

දිවයින වටා වන ගැඹුරු සහ වනාගැඹුරු මුහුදු ප්රවේශවල යාත්රා කරන නාවික සහ ධීවර ප්රජාවට ඉදිරි 

දින කිහිපය ුළ වේ සේබන්ධවයන් විමසිලිමත් වන වලස උපවදස් වදනු ලැවේ. 
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Bulletin No: 03        WW/O/21/11/25/03 

COLOR: Amber 

Advisory for the developing low-pressure area in the vicinity of the 
island  
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 03.30 p.m. 25th November 2021, valid until 03.30 p.m. 26th November 2021 
 

 
 

 

For the deep and shallow Sea areas around the Island 
 

PLEASE BE AWARE! 
 

The low pressure prevailed over South-west Bay of Bengal still persists to the east of Sri 
Lanka.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sea Condition:  
 

Showers or thundershowers will occur at times in the sea areas around the island. Heavy 

showers may occur at some places. 

Wind speed can be increased up to (50-60) kmph at times in the sea areas extending from 

Trincomalee to Puttalam via Kankasanturai and Mannar and from Galle to Batticaloa via 

Hambantota and Pottuvil.   

The sea areas extending from Trincomalee to Puttalam via Kankasanturai and Mannar and 

from Galle to Batticaloa via Hambantota and Pottuvil can be rough at times. 

Actions Required:  

Naval and fishing communities out at sea over deep and shallow sea areas around the Island 

are advised to be vigilant in this regard during next few days.  


