නිහේදන අංකය : 01
වර්ණය : ඇම්බර්

ගිනික ොණ දිග ක ෙංගොල ක ොක්
පිලි දව

WW/TC/21/11/07/01

මුහුදු ප්රකේශය ආශ්රිතව අඩු පීඩන

ොලගුණ විදයො කදපොර්තකේන්තුකේ, ස්වභොවි

ලොපයක් ඇතිවීම

විපත් පිළි ඳ පූර්ව අනුරු ඇඟවීකේ මධ්යස්ථොනය විසින්ත

2021 හනාවැම්බර් මස 08 වන දින ප.ව 09.00 හතක් වලංගු වන පරිදි හනාවැම්බර් මස 07 වන දින
ප.ව 09.00 ට නිකුත් කරන ලදී.

ගිනික ොණ දිග ක ෙංගොල ක ොක්

මුහුදු ප්රකේශය සදහො

සැලකිලිමත් වන්තන!
ඉදිරි පැය 24 ුළ ගිනික ොන දිග ක ෙංගොල ක ොක් මුහුදු ප්රකේශකේ අඩු පීඩන ලොපයක් වර්ධ්නය
වීකේ හැකියොවක් පවතී. එය තවදුරටත් වර්ධ්නය කවමින්ත ශ්රී ලෙං ොකේ උුරු කවරළ කදසට ගමන්ත රනු
ඇතැයි අකේක්ෂො ක කර්.

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

අනුගමනය

ල යුු ක්රියොමොර්ග:

ගිණික ොනදිග ක ෙංගොල ක ොක් මුහුදු ප්රකේශකේ(04N-08N සහ 86E-92E) තද වැසි සමග විටින්තවිට
හමන තද සුළෙං(පැ.කි.මි. 60-70) අකේක්ෂො රන ැවින්ත කහට හවස් ොලකේ සිට නැවත දැනුේකදන
ුරු ඉහත මුහුදු ප්රකේශකේ ධීවර සහ නොවු
ටයුුවලින්ත වැළකී සිටින කලස දැනුේ කදනු ලැකේ.
ොලගුණ විදයො කදපොර්තකේන්තුව කමම තත්ත්වය නිරීක්ෂණය රමින්ත සිටින අතර ඉදිරි දින කිහිපය
ුළ ොලගුණ විදයො කදපොර්තකේන්තුව මගින්ත නිකුත් රන ඉදිරි දැන්තවීේ පිළි ඳව අවධ්ොනකයන්ත
සිටින කලස ධීවර සහ නොවි ප්රජොවකගන්ත ඉල්ලීමක් ක කර්.

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

Bulletin No: 01
COLOR: Amber

WW/LO/21/11/07/01

Formation of the low pressure area in the south-east of Bay of
Bengal
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre
Issued at 09.00 p.m. 07th November 2021, valid until 09.00 p.m. 08 November 2021

For Southeast Bay of Bengal Sea Area
PLEASE BE AWARE!
There is a possibility to develop a low-pressure area in the south-east of Bay of Bengal (BOB)
during next 24 hours. It is likely to intensify further and expected to move towards North coast of
Sri Lanka.
Winds:
Due to the influence of the low-pressure area which is about to form in the Southeast BOB. Heavy
showers and sudden increase of wind speed (60-70) kmph are expected over the sea area 04-08N

and 86-92E.
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ACTION REQUIRED:
Naval and fishing communities are advised not to venture the South-East Bay of Bengal sea
area (04-08N and 86-92E) from tomorrow (08) evening, until further notice. Since there can
be very heavy showers or thundershowers associated with strong winds up to (60-70)kmph
over the aforementioned sea area.
Department of Meteorology is closely monitoring the situation and naval and fishing
community request to be attentive about future bulletins issued by the Department of
Meteorology next few days.
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