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Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Valid period-09.30 a.m. 05 September 2022 - 09.30 a.m. 06 September 2022 
Issued at 09.30 a.m. 05 September 
 

 

For the sea areas extending from Puttalam to Pottuvil via Colombo, 
Galle and Hambanthota. 

 

PLEASE BE AWARE 

 

Strong winds gusting up to (60-70) kmph and 

very rough seas can be expected in the sea 

areas off the coast extending from Puttalam 

to Pottuvil via Colombo, Galle and 

Hambantota due to active Southwest 

Monsoon condition. 

There is a possibility to increase swell waves 
(about 2.5 – 3.0 m) in the above sea areas. 

 
Therefore, it is advised not to venture into 
fishing and naval activities in the above sea 
areas during next 24 hours. 
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නියේදන් අංකෙ : 01          WW/O/22/09/05/01 

වර්ණෙ : රතු 

තද සුළං සහ රළු මුහුද පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීම 
කාලගුණ විදයා දදපාර්තදේන්තතුදේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීදේ මධ්යස්ථානය විසින්ත 
වලංගු කාලෙ - 2022 සැප්තැේබර් මස 05 වන් දින්  යප.ව. 09.30 සිට  සැප්තැේබර් මස 06 වන් දින්  
යප.ව. 09.30 දක්වා, 
2022 සැප්තැේබර් මස 05 වන් දින් යප.ව. 09.30 ට නිකුත් කරන් ලදි. 

 
පුත්තලම සිට දකාළඹ, ගාල්ල, හේබන්තදතාට හරහා දපාතුවිල්  දක්වා වන මුහුදු ප්රදේශ 

සඳහා 

 
සැලකිලිමත් වන්තන! 

  
නිරිතදිග යමෝසම් තත්ත්වෙ සක්රීෙ වීම 

ය ්තුයවන්, පුත්තලම සිට යකාළඹ, ගාල්ල ස  

 ම්බන්යතාට  ර ා යපාතුවිල්  දක්වා යවරළට 
ඔබ්යබන් වන් මුහුදු ප්රයේශවල සුළයේ යේගෙ 

විටින් විට පැ.කි.මී. (60-70) දක්වා වැඩි විෙ අතර 

එම මුහුදු ප්රයේශ ඉතා රළු යේ. 

ඉ ත මුහුදු ප්රයේශවල මුහුදු රළ උස (මීටර්. 
2.5 – 3.0 ක් පමණ) ඉ ළ ොයම් 
 ැකිොවක් ද පවතී.   
එබැවින්ත එම මුහුදු ප්රදේශවල, ඉදිරි පැය 24 තුල, 

ධීවර සහ නාවික කටයුතුවල දනාදයදන දලස 

දැනුේ දදනු ලැදේ. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


