
 
 

  

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

 

නිහේදන අංකය : 02           WW/TC/21/11/08/01  

වර්ණය : ඇම්බර් 
 

ගිනිහකොණ දිග හබංගාල හබොක්ක මුහුදු ප්රහශයය ශ්රිතව අඩු පීඩන කලාපයක් ඇතිවීම පිලිබදව 

කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්තුවහේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ  පූර්ව අනවරු ඇඟවීහම් මධ්යස්ාානය විසිතු 
2021 හනොවැම්බර් මස 09 වන දින ප.ව 06.00 හතක් වලංගු වන පරිදි හනොවැම්බර් මස 08 වන දින ප.ව 

06.00 ට නිකුත් කරන ලදී. 
 

ගිනිහකොණ දිග හබංගාල හබොක්ක මුහුදු ප්රහශයය ස  දිවිනහතු දකුුදදිග මුහුදු ප්රහශය 
සද ා 

සැලකිලිමත් වතුන! 

 
ඉදිරි පැය 24 වළ ගිණිහකොනදිග හබංගාල හබොක්ක මුහුදු ප්රහශයහ  අඩු  පීඩන කලාපයක් වර්ධ්නය 

වීහම්  ැකියාවක් පවතින අතර එය තවදුරටත් වර්ධ්නය හවමිතු ශ්රී ලංකාහේ උවරු හවරළ හදසට ගමතු 

කරනු ඇතැින අහේක්ෂා හකහර්. හමහි බලපෑම හ ේවහවතු ගිණිහකොනදිග හබංගාල හබොක්ක මුහුදු 

ප්රහශයහ  ස  දිවිනහතු දකුුදදිග මුහුදු ප්රහශයවල තද වැසි සමග විිනතුවිට  මන තද ුළළං(පැ.කි.මි. 

60-70) ඇතිවිය  ැකිින. 

 

අනුගමනය කල යුව ක්රියාමාර්ග: 

 
 නැවත දැනුම්හදන වරු ගිණිහකොනදිග හබංගාල හබොක්ක මුහුදු ප්රහශයහ  ස  දිවිනහතු 

දකුුදදිග මුහුදු ප්රහශයවල (සිතියහම් දක්වා ඇත) ධීවර ස  නාවුක කටයුවවලිතු වැළකී සිිනන 

හලස දැනුම් හදනු ලැහේ. 

 කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්තුවව හමම තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරමිතු සිිනන අතර ඉදිරි දින 

කිහිපය වළ කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්තුවව මගිතු නිකුත් කරන ඉදිරි දැතුවීම් පිළිබඳව 

අවධ්ානහයතු සිිනන හලස ධීවර ස  නාවික ප්රජාාවහගතු ඉ්ලීමමක් හකහර්. 
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Bulletin No: 02        WW/TC/21/11/08/01 

COLOR: Amber 

Formation of the low pressure area in the south-east of Bay of 
Bengal  
 

Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 06.00 p.m. 08th November 2021, valid until 06.00 p.m. 09 November 2021 
 

 

 

 
For Southeast Bay of Bengal Sea Area and Southern Sea Area of the Island.  

 
PLEASE BE AWARE! 
There is a possibility to develop a low-pressure area in the south-east of Bay of Bengal during 

next 24 hours. It is likely to intensify further and expected to move towards North coast of Sri Lanka. 

There can be very heavy showers or thundershowers associated with strong winds up to (60-70)kmph 

over the aforementioned sea area and Southern sea areas of the Island. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTION REQUIRED:   
 

 Naval and fishing communities are advised not to venture the South-East Bay of 

Bengal sea area and Southern sea areas of the Island (mentioned in the map) until 

further notice.  

 Department of Meteorology is closely monitoring the situation and naval and fishing 

community are request to be attentive about future bulletins issued by the 

Department of Meteorology next few days. 


