
 
 

  

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

 

නිහේදන අංකය : 03           WW/O/22/03/02/03  

වර්ණය : රතු 

ගිනිහකාණ දිග හ ංගාල හ ාක්ක මුහුදු ප්රදේශයදේ  වතින  ඩු  ීඩන  ලාපව  ිළිබඳ  
ඩතතපදපත්මල නිදේේද   

ලපාගුණ විදයප දේදවපතමේදේ්තතුදේේ, ස්තභපවිල විවත් ිළිබඳ   පූතමත ඩ තුරු ඇඟවීදේ් මධ්යස්ාප   විසිත 

2022 මාර්ු මස 03 දින ප.ව. 2.00 හතක් වලංගු වන පරිදි   
2022 මාර්ු මස 02 දින ප.ව. 2.00ට නිකුත් කරන ලදී. 
 

ගිනිදේලපණ දිග දේඳෙංගපා දේඳපක්ල මුහුදු ප්රදේශය ස ාප 

 

සැාකිලිමත් තත ! 
 

නිරිේ දිග දේඳෙංගපා දේඳපක්ල සා ඊට  පඳද ගිනිදේලපණ දිග දේඳෙංගපා දේඳපක්ල ආශ්රිේ වතින  ඩු  ීඩන  
ලාපව  ඉදිරි වැ  36 තුාදී ීඩන  ඩතවපේ ක් දක්තප ේතදුරටත් තතමධ්   දේතමිත ඳස් පහිරට ඳරත 

ත ඹ දේදසට ගමත ලරමිත ඉදිරි දි  කිහිවදේ  දී (මපතමතු 03, 04 සා 05 දි  තා) ශ්රී ාෙංලපදේේ 

 ැදේග හිර දේතරළ ආසත දේ ත ගමත ලරනු ඇේැයි ඩදේේක්ෂප දේලදේතම.  

 

මුහුදේශ ේත්ත : 

ඉ ත කී මුහුදු ප්රහශයහ  ඉතා තද වැසි හ ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය  ැකි අතර තද සුළං වැ.කි.මී. 
(40-50) සමග විටින් විට  මන වැ.කි.මී. 65 දක්වා ඉතා තද සුළං ද ඇති විය  ැක. 
 

ඩනුගම   ලා යුතු ක්රි පමපතමග: 

 ලතලසතතුර  සිට ත්රිකුණාණපමා  ාරාප ා්ඳතදේේපට දක්තප දේතරළට බ්දේඳත ත  ගැුරරු 

සා දේ පගැුරරු මුහුදු ප්රදේශයතා ඩද රප්රී ලපාදේ  සිට  ැතේ දැනු් දේද  තුරු ධීතර සා  පවිල 

ලටයුතුතා දේ ප දේ දේද  දේාස ඩතතපද ලරනු ාැදේ්. 

 ඉදිරි ලපාගුණ ඩ පතැකි ිළිබඳ  ත ඩතධ්ප දේ ත වසු ත  දේාසත් ධීතර ාප  පවිල ප්රජාපදේතත 

ඉල්ාප සිටිනු ාැදේ්. 
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Bulletin No: 03        WW/O/22/03/02/03 

COLOR: Red 

Advisory for the Low-Pressure area over South-East Bay of Bengal 
 

Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 02.00 p.m. 02nd March 2022, valid until 02.00 p.m. 03rd March 2022 
 

 

 

 

For South East Bay of Bengal Sea Areas  
 

PLEASE BE AWARE! 
 
The low pressure area over the South-West Bay of Bengal and the adjoining South-East Bay 
of Bengal is likely to intensify further in to a depression during next 36 hours and move 
west-northwestward off the east coast of Sri Lanka during the next few days (03rd, 04th and 
05th March). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sea Condition  
 
There can be very heavy showers or thundershowers, strong winds (40-50) kmph gusting up to 65 

kmph associated with rough seas over the aforementioned sea area. 

Actions Required:  

 Naval and fishing communities are advised not to venture into the sea areas off the coast 

extending from Kankasanturai to Hambanthota via Trincomalee from tonight until further 

notice. 

 

 Fishing and naval community are requested to be attentive regarding future 

forecasts issued in this regard. 

 


