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

නිහේදන අංකය : 01          WW/O/21/02/03/01 

වර්ණය : ඇම්බර් 

තද වැසි, තද සුළං සහ රළු මුහුද පිළිබඳව අවවාදාත්මක නිදේදනය 
කාලගුණ විදයා දදපාර්තදම්න්තුදේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීදම් මධ්යස්ාානය විසින් 
2021 පෙබරවාරි  මස 03 වන දින ප.ව.09.00 වන හතක් වලංගු වන පරිදි  
2021 පෙබරවාරි  මස 03 වන දින ප.ව.03.00 ට නිකුත් කරන ලදී. 

 
 

දිවයිනට ගිනික ොණ සහ දකුණු දදසින් වන මුහුදු ප්රදේ  සදහා 

 

 
සැලකිලිමත් වන්න! 

 

  
දිවයිනට ගිනිප ොණ සහ දකුණු හදසි්  

හදසි්  වන මුහුදු ප්රහශයහ  පවිනන ්රියාකා  

වලාකුළු පශධිනය හ ේු හව්  මඩ ළපුව  සිට  

හම්බන්ප ොට හරහා ගාල්ල දක්වා වන මුහුදු 

ප්රහශයවල වැසි හ ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි 

ඇිනහේ.  
 

ඇතැම් සවථානවලට තද වැසි ඇිනවිය  ැකි 

අතර ගිගුරුම් සහිත වැසි සමඟ සුළං හේගය 

ක්ෂණිකව (පැ.කි.මී. 70-80 පමණ) ඉ ළ 

යාමට ඉඩ ඇින හ යි්  එම මුහුදු ප්රහශය 

ක්ෂණිකව රළු වීමට වැඩි  ැකියාවක් පවතී.  

 

ඉ ත මුහුදු ප්රහශය වල ීවවර ස  නාවික 

කටුතු  වල හයදීහම්දී හම් පිලිබදව 

අවධානහය්  කටුතු  කරන හලස ඉල්ලා 

සිටිනු ලැහේ. 
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Heavy showers, Strong Winds and Rough Sea Advisory 
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
At 03.00 p.m. 03 February 2021 for the period until 09.00 p.m. 03 February 2021 
 

 
For the sea area to the south-eastern and southern of the island 

 
PLEASE BE AWARE 
 
Due to the active cloudiness in the sea 

area to the south-eastern and southern of 

Sri Lanka, showers or thundershowers will 

occur in the sea areas extending from 

Batticaloa to Galle via Hambantota.  

The possibility for heavy showers or 

thundershowers and sudden roughness, 

associated with sudden increase of wind 

speed (up to 70-80 kmph) in the above 

given deep sea areas is high. 

Naval and fishing communities are 

requested to be vigilant in this regard in 

the above sea areas. 

 

 

 

 

 

 


