
 
 

  

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

 

 
නිහේදන අංකය : 12           WW/TC/22/05/10/12 

වර්ණය : රතු 
 

ගිණික ොනදිග ක ෙංගොල ක ොක්  මුහුදු ප්රකශයක  වතිනන “අසනි” සුළි කුණොටුත පිළි ඳ අනතුරු ඇඟවීම 
 

 ොලගුණ විද්යො කද්වොතමේක්තතුකේ, ස්තභොවි  විවත් පිළි ඳ  පූතමත අනතුරු ඇඟවීක් මධ්යස්ාොන  විසිත 
2022 මැයි මස 11 දින ප.ව. 02.30 හතක් වලංගු වන පරිදි  
2022 මැයි මස 10 දින ප.ව. 02.30ට නිකුත් කරන ලදී. 
 

 

 ටහිර -මධ්යම ක ෙංගොල ක ොක්  ආශ්රිේ මුහුදු ප්රකශය සඳාො 
 

සැලකිලිමත් තතන! 

 
 ටහිර මධ්යම ක ෙංගොල ක ොක්  ආශ්රිේත වැතින (“අසනි”) ප්ර ල  සුළි කුණොටුත මැයි 10 තන දින 0830 

වැ  තනවිට උතුරු අක්්ොෙංය 15.0 (N) සා නැකගනහිර කශයොෙංය 83.7 (E) ආසතනක ,  ොවන  සිට කි.මී. 

680 ක් වමණ ඊසොන කද්සිත කක්තරගේ වී වැතිනණි. මම වශධ්ින   ත ඹ  කද්සට ගමත  ර මැයි 11 තන 

දින තන විට සුළි කුණොටුතක්  තට දුතමතල වී   ම  නැතේ උතුරු කද්සට  රත ඊසොන කද්සට ගමත  රමිත 

ත ඹ දිග ක ෙංගොල ක ොක්  මුහුදු ප්රකශය ට කතේට ගමත  රු  ඇේැයි අකකක්්ො ක කතම. 
 

 

 
 

 

Source: RSMC/IMD 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

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

 

 

පද්ධතිහේ ගමන් මාර්ගය පිළිබද අනාවැකිය 
 

Date/Time  
(SLST) (Hrs) 

Position    
(Lat. oN/ Long. oE) 

Maximum wind speed 
(Kmph) 

Category of cyclonic 
disturbance 

10.05.22/1730 15.8/83.7 90-100 gusting to 110 Severe Cyclonic Storm 

10.05.22/2330 16.3/82.8 80-90 gusting to 100 Cyclonic Storm 

11.05.22/0530 16.8/82.9 70-80 gusting to 90 Cyclonic Storm 

11.05.22/1730 17.5/83.6 60-70 gusting to 80 Cyclonic Storm 

12.05.22/0530 18.3/84.7 50-60 gusting to 70 Deep depression 

12.05.22/1730 18.9/85.5 40-50 gusting to 60 Depression 

 
 

අනතුරු ඇඟවී්: 
 

මුහුදු ප්රකශය  සද්ාො: 

ඉ ත මුහුදු ප්රහද්යහේ ඉතා තද වැසි හ ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති හේ. සුළං හේගය පැ.කි.මී. (70-80) පමණ 

වන අතර විටින් විට පැ.කි.මී. 90 දක්වා ඉ ළ යා  ැකි බැවින් විටින් විට එම මුහුදු ප්රහද්යය දල රළු විය 
 ැක. 
සමකයත් උතුරු අක්ෂාංය 0් ත් ස  නැහගනහිර හද්යාංය 75 ස  90 ත් අතර  මුහුදු ප්රහද්යවල සුළහ  

හේගය  විටින් විට පැ.කි.මී. (70-80) දක්වා වැඩිවිය  ැක. 

අු ගමන   ල යුතු ක්රි ොමොතමග: 

 නැතේ ද්ැු ් කද්න තුරු උතුරු අක්්ොෙංය 10ත් 20ත් අේර සා නැකගනහිර කශයොෙංය 82ත් 93ත් 

අේර මොයි්තන මුහුදු ප්රකශය  (10N-20N, 82E-93E)  සා සම  ත් උතුරු අක්්ොෙංය 04 ත් සා 

නැකගනහිර කශයොෙංය 75 සා 90 ත් අේර මුහුදු ප්රකශය ට (00-04N, 75E-90E)   ොත්රො කනො රන 

කලස ධීතර සා නොවි  ප්රජාොතතට ද්ැු ්කද්ු  ලැකේ. 

 

 ද්ැනට කමම මුහුදු ප්රකශය තල ධීතර  ටයුතුතල ක ී  සිිනන පිිසස තාොම කගොඩ බිමට කාෝ ආරක්ෂිේ 

ස්ාොන ක් කතේ වැමිකණන කලසට ද්තතො සිිනු  ලැකේ. 

 

  ොලගුණ විද්යො කද්වොතමේක්තතුත මගිත ක් ස් තධ්ත නිකුත්  රන ිදිිස නිකේද්න පිළි ඳ සි  

අතධ්ොන  ක ොමු  රන කලස ධීතර ාො නොවි  ප්රජාොතකගත ිල්ලො සිිනු  ලැකේ. 
 

මීළඟ නිකේද්න  2022.05.11  දින ව.ත. 02.30ට නිකුත් ක කතම. 
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Bulletin No: 12        WW/TC/22/05/10/12 

COLOR: RED 

Warning for the Cyclonic storm (“Asani”) over Southeast Bay of Bengal 
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Valid until 02.30 p.m. 11th May 2022  
Issued at 02.30 p.m. 10th May 2022 
 

 
 

 

 
For West Central Bay of Bengal Sea areas 

 

PLEASE BE AWARE! 
The  Severe Cyclonic storm (“Asani”) over the West Central Bay of Bengal  lay centered at 
0830hrs on 10th of May near 15.0 N and 83.7E, about 680km northeast of Jaffna. It is very likely 
to move northwest ward and weaken in to a cyclonic storm by 11th May. Thereafter it is likely 
to recurve and move north-northeastwards towards northwest Bay of Bengal. 
 
 

 

Source: RSMC/IMD 
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The forecast track and intensity of the system are given in the following table 

Date/Time  
(SLST) (Hrs) 

Position    
(Lat. oN/ Long. oE) 

Maximum wind speed 
(Kmph) 

Category of cyclonic 
disturbance 

10.05.22/1730 15.8/83.7 90-100 gusting to 110 Severe Cyclonic Storm 

10.05.22/2330 16.3/82.8 80-90 gusting to 100 Cyclonic Storm 

11.05.22/0530 16.8/82.9 70-80 gusting to 90 Cyclonic Storm 

11.05.22/1730 17.5/83.6 60-70 gusting to 80 Cyclonic Storm 

12.05.22/0530 18.3/84.7 50-60 gusting to 70 Deep depression 

12.05.22/1730 18.9/85.5 40-50 gusting to 60 Depression 

 
 
WARNINGS: 
 
 

For Sea Area 

 

Wind speeds can increase up to (70- 80) kmph in sea areas between (Equator - 04 N) and 
between (75E – 90E). 
There can be very heavy showers or thundershowers, strong winds (70-80) kmph gusting up to 

90 kmph associated with high seas over the aforementioned sea areas. 

 

ACTION SUGGESTED:  

 Naval and fishing communities are advised not to venture into the sea area bounded 

by (10N-20N and 82E-93E) and the sea areas bounded by (00-04N, 75E-90E) until further 

notice. 

 Those who are out at aforementioned sea regions are advised to return to coasts or 

moved safer areas immediately. 

 Fishing and naval community are requested to be attentive to future forecasts issued 

by the Department of Meteorology in this regard. 

 
The next bulletin will be issued at 02.30 p.m. on 11th May 2022.  
 


