නිහේදන අංකය : 04
වර්ණය : රතු

WW/O/22/07/01/04

තද සුළං සහ රළු මුහුද පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීම
කාලගුණ විදයා දදපාර්තදේන්තතුදේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීදේ මධ්යස්ථානය විසින්ත

2022 ජුලි මස 02 වන දින ප.ව. 5.30 වන හතක් වලංගු වන පරිදි
2022 ජුලි මස 01 වන දින ප.ව. 5.30 ට නිකුත් කරන ලදි.

පුත්තලම සිට දකාළඹ, ගාල්ල, හේබන්තදතාට හරහා දපාතුවිල් දක්වා වන මුහුදු
ප්රදේශ සඳහා
සැලකිලිමත් වන්තන!
නිරිත දිග හමෝසම් තත්ත්වය සක්රිය වීම
හ ්තුහවන්, පුත්තලම සිට හකාළඹ, ගාල්ල ස
ම්බන්හතාට ර ා හපාතුවිල් දක්වා හවරළට
ඔබ්හබන් වන මුහුදු ප්රහේශවල සුළහේ හේගය
විටින් විට පැ.කි.මී. (60-70) දක්වා වැඩි විය
ැකි අතර එම මුහුදු ප්රහේශ රළු සිට ඉතා රළු
දක්වා හේ.
ඉහතින්ත දක්වා ඇති ප්රදේශවල මුහුදු රළ මීටර්
2.5-3.0 ක් පමණ ( දමය දගාඩබිමට එන රළ
උස දනාදේ ) ඉහළ යාදේ හැකියාවක් පවතී.
දේ දහ්තුදවන්ත පුත්තලම සිට දකාළඹ, ගාල්ල
සහ හරහා මාතර දක්වා ප්රදේශවල මුහුදු රළ
දගාඩබිමට පැමිණීදේ හැකියාවක් ද පවතී.
එබැවින්ත දකාළඹ සිට ගාල්ල හරහා
හේබන්තදතාට දක්වා දවරළට ඔබ්දබන්ත වන
මුහුදු ප්රදේශවල ඉදිරි පැය 24 ක කාලය තුල
ධීවර සහ නාවික කටයුතුවල දනාදයදන දලස
දැනුේ දදනු ලැදබ්.

වර්ෂාපතනය(මි.මී) : තරමක් තද වැසි: 50 -100, තද වැසි: 100 – 150, ඉතා තද වැසි: 150 හ ෝ ඊට වැඩි
මුහුදේ ස්වභාවය : නිසල (0-5)පැ.කි.මී ,සුමට (5-15)පැ.කි.මී, සාමානය ස්වභාවහයන් යුතු (16-28)පැ.කි.මී, මද
රළු (29-37)පැ.කි.මී, තරමක් රළු (38-46)පැ.කි.මී, රළු (47-55)පැ.කි.මී, ඉතා රළු (56-74)පැ.කි.මී, දළ රළු (75102)පැ.කි.මී, ඉතා දළ රළු 103 පැ.කි.මී ට වැඩි.

බහුදින ධිවර යාත්රා සදහා
සැලකිලිමත් වන්තන!
නිරිත දිග දමෝසේ තත්ත්වය සක්රිය වීම දහ්තුදවන්ත, උතුරු අක්්ාංශ (01 – 08) / නැදගනහිර දේශාංශ
(73 – 80) ත් සහ උතුරු අක්්ාංශ (01 – 06) / නැදගනහිර දේශාංශ (80 – 85) ත් අතර මුහුදු ප්රදේශවල
සුළදේ දේගය පැ.කි.මී. (35-45) පවතින අතර විටින්ත විට පැ.කි.මී. (55-65) දක්වා වැඩි විය හැකි
බැවින්ත එම මුහුදු ප්රදේශ රළු දේ.

අනුගමනය කල යුතු ක්රියාමාර්ග:
•

•
•

උතුරු අක්්ාංශ (01 – 08) / නැදගනහිර දේශාංශ (73 – 80) ත් සහ උතුරු අක්්ාංශ (01 – 06)
/ නැදගනහිර දේශාංශ (80 – 85) ත් අතර ගැඹුරු මුහුදු ප්රදේශය තුල (01N - 08 N/73E – 80E,
01N - 06 N/80E – 85E) කටයුතු කරන බහුදින ධිවර සහ නාවුක යාත්රා ඉතා අවධ්ානදයන්ත
කටයුතු කරන දලස අවවාද කරනු ලැදබ්.
දකාළඹ සිට ගාල්ල හරහා හේබන්තදතාට දක්වා දවරළට ඔබ්දබන්ත වන මුහුදු ප්රදේශවල ඉදිරි
පැය 24 ක කාලය තුල ධීවර සහ නාවික කටයුතුවල දනාදයදන දලස දැනුේ දදනු ලැදබ්.
ඉදිරි කාලගුණ අනාවැකි පිළිබඳ ව අවධ්ානදයන්ත පසු වන දලසත් ධීවර හා නාවික ප්රජාදවන්ත
ඉල්ලා සිටිනු ලැදබ්.

වර්ෂාපතනය(මි.මී) : තරමක් තද වැසි: 50 -100, තද වැසි: 100 – 150, ඉතා තද වැසි: 150 හ ෝ ඊට වැඩි
මුහුදේ ස්වභාවය : නිසල (0-5)පැ.කි.මී ,සුමට (5-15)පැ.කි.මී, සාමානය ස්වභාවහයන් යුතු (16-28)පැ.කි.මී, මද
රළු (29-37)පැ.කි.මී, තරමක් රළු (38-46)පැ.කි.මී, රළු (47-55)පැ.කි.මී, ඉතා රළු (56-74)පැ.කි.මී, දළ රළු (75102)පැ.කි.මී, ඉතා දළ රළු 103 පැ.කි.මී ට වැඩි.

