
 
 

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

මුහුදේ ස්වභාවය : නිසල (0-5)පැ.කි.මී ,සුමට (5-15)පැ.කි.මී, සාමානය ස්වභාවහයන් යුතු (16-28)පැ.කි.මී, මද 
රළු (29-37)පැ.කි.මී, තරමක් රළු (38-46)පැ.කි.මී, රළු (47-55)පැ.කි.මී, ඉතා රළු (56-74)පැ.කි.මී, දළ රළු (75-

102)පැ.කි.මී, ඉතා දළ රළු 103 පැ.කි.මී ට වැඩි. 

 

FISHERMEN ADVISORY FOR STRONG WINDS AND ROUGH SEAS  
 

Issued by Marine Forecasting Division, National Meteorological Centre 
Issued at 03.00 p.m. on 29 March 2021  
 

 

For Bay of Bengal, Arabian Sea and South Indian Ocean 

 
Due to the low-level atmospheric disturbance in the South west and South east Bay of 

Bengal and Arabian Sea, the possibility for heavy showers or thundershowers and sudden 

roughness, associated with sudden increase of wind speed (50-60 kmph up to 70kmph) is 

high. 

Naval and fishing communities (particularly multiday boats) to be vigilant in this regard. 
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ධීවර ජනතාව සඳහා  තද සුළං සහ රළු මුහුද පිළිබඳව අවවාදාත්මක නිදේදනය 
කාලගුණ විදයා දදපාර්තදේන්තුදේ, සමුද්රීය කාලගුණ විදයා අංශය විසින්ත 
2021 මාර්තු මස 29 වන දින ප.ව. 03.00 ට නිකුත් කරන ලදී.   

 
දබංගාල දබාක්ක මුහුදු ප්රදේශය,අරාබි මුහුද සහ දකුණු ඉන්තියානු සාගරය සඳහා 

 

 

නිරිත දිග ස  ගිනිහකාණ දිග හ ෙංගාල හ ාක්ක මුහුදු ප්රහේශ ස  අරාබි මුහුදු ප්රහේශය ආශ්රිතව ප ල 

වායුහගෝලහේ පවතින කැළඹිලි තත්ත්වයන් හ ්තුහවන් එම මුහුදු ප්රහේශවල  තද වැසි ඇතිවිය  ැකි 

අතර සුළෙං හේගය ක්ෂණිකව (පැ.කි.මී. 50-60 සිට 70 පමණ දක්වා) ඉ ළ යාමට ඉඩ ඇති හ යින් එම 

මුහුදු ප්රහේශය ක්ෂණිකව රළු වීමට වැඩි  ැකියාවක් පවතී. 

ධීවර හා නාවික ප්රජාව (විදශ්ෂදයන්තම බහුින ධිවර යාත්රාවලට) දේ පිලිබදව ඉතා අවධානදයන්ත 

කටයුු කරන දලස ඉල්ලා සිටිනු ලැදේ. 

 

 

 


