නිහේදන අංකය : 07
වර්ණය : රතු

WW/TC/20/12/01/07

ගිනිහකොණ දිග හ ංගාල හ ොක්ක මුහුදු ප්රහශයය ශ්රිතව වර්ධනය වී ඇති
ගැඹුරු පීඩන අවපාතය පිලි ඳ අනතුරු ඇඟවීම
කාලගුණ විදයා හදපාර්තහ්තුතුහේ, ස්වභාවික විපත් පිළි ඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීහ් මධයස්ාානය විසිතු

2020 හදසැ් ර් මස 01 වන දින ප.ව. 04.00 ට නිකුත් කරන ලදී.

දිවයින වටා මුහුදු ප්රහශය ස හගොඩිමම සඳ ා
අවදානහයතු සිටිතුන!
ගිනිහකොණ දිග හ ංගාල හ ොක්ක මුහුදු ප්රහශයය ශ්රිතව පැවති අඩු පීඩන තත්ත්වය අද උහශ 11.30
වන විට ගැඹුරු පීඩන අවපාතයක් වට වර්ධනය වී ත්රිකුණාමලයට ගිනිහකොණ හදසිතු .ම.මී. 460 ක්
දුරිතු ස්ාානගතව ඇත. හමම පශධතිය ඉදිරි පැය 24 තුලදී සුළි කුණාටුවක් දක්වා වර්ධනයව වනු ඇත.
ටහිරට නැඹුරුව වයඹ හදසට ගමතු කර මඩකලපුව ස හේදුරු තුඩුව අතරිතු ශ්රී
ලංකාහේ නැහගනහිර හවරළට දාදා (හදසැ් ර් 02) සවස් කාලහේදී හ ෝ රාත්රී කාලහේදී ඇතුළු හේ
යැයි ලාහපොහරොත්තු හේ.
හමම පශධතිය

Source: RSMC India

දිනය/ හේලාව (/. ලං. ස.
හේ.)(පැය)
2020.12.01/1730
2020.12.01/2330
2020.12.02/0530
2020.12.02/1130
2020.12.02/2330

පුහරෝකාන සුළි හක්තුÜය
ස්ාානය (උතුරු
අක්ෂාංය/නැහගනහිර
හශයාංය)
7.9N/84.6E
8.1N/84.0E
8.3N/83.2E
8.5N/82.4E
8.7N/80.8E

ස මධය ලක්ෂහේ සිට ත්රිකුණාමලයට දුර
වර්ගය
ත්රිකුණාමලයට දුර (.ම.මී)
සුළි කුණාටුව
සුළි කුණාටුව
සුළි කුණාටුව
සුළි කුණාටුව
සුළි කුණාටුව

380
310
220
130
40

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

අනතුරු ඇඟවී්:
මුහුදු ප්රහශයය සද ා:
ඉ ත පශධතිහේ ලපෑම හ ේතුහවතු, හදසැ් ර් 01 සිට හදසැ් ර් 03 දක්වා,

 දිවයින වටා මුහුදු ප්රහශයවල සුළහේ හේගය ක්ෂණිකව පැ..ම.මී. (80-100) පමණ ඉ ළ යාමට
ඉඩ ඇති හ යිතු එම මුහුදු ප්රහශයය විටිතු විට ඉතා රළු හ ෝ දළ රළු විය

ැක.

 හමම පශධතිය නැහගනහිර හවරළට ඇතුළුවන කාලහේදී මුහුදු රළ, උද් රළ මට්ටමට වඩා
මීටර් 1ක් පමණ ඉ ල යාහ් ැ.මයාවක් පවතී.

හගොඩිමම ප්රහශය සද ා:
සුළං සද ා අනතුරු ඇඟවීම
පළාත

හදසැ.01

හදසැ.02

හදසැ.03

උතුර

විටිතු විට පැ..ම.මි.(50-60)
පමණ දක්වා වන තද සුළං

විටිතු විට පැ..ම.මි.(80100) පමණ දක්වා වන
ඉතා තද ප්ර ාරාත්මක සුළං

විටිතු විට පැ..ම.මි.(80-100)
පමණ දක්වා වන ඉතා තද
ප්ර ාරාත්මක සුළං

උතුරු-මැද

විටිතු විට පැ..ම.මි.(40-50)
පමණ දක්වා වන තද සුළං

විටිතු විට පැ..ම.මි.(80100) පමණ දක්වා වන
ඉතා තද ප්ර ාරාත්මක සුළං

විටිතු විට පැ..ම.මි.(80-100)
පමණ දක්වා වන ඉතා තද
ප්ර ාරාත්මක සුළං

නැහගනහිර

විටිතු විට පැ..ම.මි.(50-60)
පමණ දක්වා වන තද සුළං

විටිතු විට පැ..ම.මි.(80100) පමණ දක්වා වන
ඉතා තද ප්ර ාරාත්මක සුළං

විටිතු විට පැ..ම.මි.(80-100)
පමණ දක්වා වන ඉතා තද
ප්ර ාරාත්මක සුළං

වයඹ

විටිතු විට පැ..ම.මි.(50-60)
පමණ දක්වා වන තද සුළං

විටිතු විට පැ..ම.මි.(80100) පමණ දක්වා වන
ඉතා තද ප්ර ාරාත්මක සුළං

විටිතු විට පැ..ම.මි.(80-100)
පමණ දක්වා වන ඉතා තද
ප්ර ාරාත්මක සුළං

විටිතු විට පැ..ම.මි.(50-60)
පමණ දක්වා වන තද සුළං

විටිතු විට පැ..ම.මි.(80100) පමණ දක්වා වන
ඉතා තද ප්ර ාරාත්මක සුළං

විටිතු විට පැ..ම.මි.(80-100)
පමණ දක්වා වන ඉතා තද
ප්ර ාරාත්මක සුළං

මධයම

විටිතු විට පැ..ම.මි.(50-60)
පමණ දක්වා වන තද සුළං

විටිතු විට පැ..ම.මි.(80100) පමණ දක්වා වන
ඉතා තද ප්ර ාරාත්මක සුළං

විටිතු විට පැ..ම.මි.(80-100)
පමණ දක්වා වන ඉතා තද
ප්ර ාරාත්මක සුළං

ස රගමුව

විටිතු විට පැ..ම.මි.(50-60)
පමණ දක්වා වන තද සුළං

විටිතු විට පැ..ම.මි.(80100) පමණ දක්වා වන
ඉතා තද ප්ර ාරාත්මක සුළං

විටිතු විට පැ..ම.මි.(80-100)
පමණ දක්වා වන ඉතා තද
ප්ර ාරාත්මක සුළං

හසසු පළාත්

විටිතු විට පැ..ම.මි.(40-50)
පමණ දක්වා වන තද සුළං

විටිතු විට පැ..ම.මි.(60-70)
පමණ දක්වා වන තද සුළං

විටිතු විට පැ..ම.මි.(60-70)
පමණ දක්වා වන තද සුළං

ස්නාහිර

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

වැසි සද ා අනතුරු ඇඟවීම
පළාත

උතුර

හදසැ.01

හදසැ.02

හදසැ.03

හ ොහ ෝ ස්ාානවල නිරතුතර
වැසි;
ඇතැ් ස්ාානවලට මි.මී. 200 ට
වැඩි ඉතා තද වැසි;

හ ොහ ෝ ස්ාානවල විටිතු විට
වැසි;
ඇතැ් ස්ාානවලට මි.මී. 100 ට
වැඩි තද වැසි;

තැනිතු තැන වැසි

හ ොහ ෝ ස්ාානවල නිරතුතර
වැසි;
ඇතැ් ස්ාානවලට මි.මී. 200 ට
වැඩි ඉතා තද වැසි;

හ ොහ ෝ ස්ාානවල විටිතු විට
වැසි;
ඇතැ් ස්ාානවලට මි.මී. 100 ට
වැඩි තද වැසි;

විටිතු විට වැසි
ඇතැ් ස්ාානවලට
මි.මී. 100 ට වැඩි තද
වැසි;

හ ොහ ෝ ස්ාානවල නිරතුතර
වැසි;
ඇතැ් ස්ාානවලට මි.මී. 200 ට
වැඩි ඉතා තද වැසි;

හ ොහ ෝ ස්ාානවල විටිතු විට
වැසි;
ඇතැ් ස්ාානවලට මි.මී. 100 ට
වැඩි තද වැසි;

හ ොහ ෝ ස්ාානවල නිරතුතර
වැසි;
ඇතැ් ස්ාානවලට මි.මී. 200 ට
වැඩි ඉතා තදවැසි;

හ ොහ ෝ ස්ාානවල නිරතුතර
වැසි;
ඇතැ් ස්ාානවලට මි.මී. 200 ට
වැඩි ඉතා තදවැසි;

තැනිතු තැන වැසි
ඇතැ් ස්ාානවලට මි.මී. 50 ට
වැඩි වැසි;

තැනිතු තැන වැසි
ඇතැ් ස්ාානවලට මි.මී. 50 ට
වැඩි වැසි;

හ ොහ ෝ ස්ාානවල විටිතු විට
වැසි;
ඇතැ් ස්ාානවලට මි.මී. 100 ට
වැඩි තද වැසි;

හ ොහ ෝ ස්ාානවල නිරතුතර
වැසි;
ඇතැ් ස්ාානවලට මි.මී. 200 ට
වැඩි ඉතා තදවැසි;

විටිතු විට වැසි

උතුරු-මැද

නැහගනහිර

වයඹ

තැනිතු තැන වැසි

දකුණු

හසසු පළාත්

අවදාන් රහිත

තැනිතු තැන වැසි

තැනිතු තැන වැසි

අඩු අවදාන්

තරමක් අවදාන්

අධි අවදාන්

අනුගමනය කල යුතු ක්රියාමාර්ග:



නැවත දැනු් හදන තුරු දිවයින වටා මුහුදු ප්රහශයවල ීවවර ස නාුකක කටයුතුවලිතු වැළී
සිටින හලස දැනු් හදනු ලැහේ.
දැනට හමම මුහුදු ප්රහශය වල ීවවර කටයුතුවල හයදී සිටින පිරිස ැ.ම ඉක්මණිතු හගොඩිමමට
හ ෝ ශරක්ෂිත ස්ාානයක් හවත පැමිහණන හලසට දතුවා සිටිනු ලැහේ.

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

හගොඩිමම ප්රහශයය සද ා:



හදසැ් ර් 01 සිට හදසැ් ර් 03 දක්වා ඇතිවිය ැ.ම අය පත් කාලගුණික තත්වය පිළි ද
විමසිලිමත්වන හලස ජනතාවහගතු ඉල්ලා සිටිනු ලැහේ.
දිසි තත්වයකදී ප්රාහශය ය ශපදා කළමනාකරණ මධයස්ාාන නිලධාීනතු හේ ස ය පතතුන.



කාලගුණ විදයා හදපාර්තහ්තුතුව මගිතු හ් ස් තුධව නිකුත් කරන ඉදිරි නිහේදන පිලි ඳ
අවධානය හයොමුකරන හලස ඉල්ලා සිටිනු ලැහේ.

මිළඟ නිහේදනය 2020.12.01 දින ප.ව. 10.00 ට නිකුත් හකහර්.

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

Bulletin No: 07
COLOR: Red

WW/TC/20/12/01/07

Warning for the deep depression in the south-east Bay of Bengal
sea area
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre
Issued at 04.00 p.m. 01st December 2020

For the land and the sea areas around the island
PLEASE BE AWARE!
The depression area in the south-east Bay of Bengal has concentrated into a deep depression
and lay centered 460 km southeast to Trincomalee at 1130hrs today (01st December). The
system is very likely to intensify into a cyclonic storm during the next 24 hours.
The system is very likely to move west-northwestwards and cross eastern coast of Sri Lanka
between Batticaloa and Point-Pedro around Wednesday (02nd December) evening/night.

Source: RSMC India
Forecast position and approximate distance to the center location from Trincomalee
Date/Time (SLST) (Hrs)
Position (Lat/Lon)
Category
Distance (km)
2020.12.01/1730
7.9N/84.6E
Cyclonic Storm
380
2020.12.01/2330
8.1N/84.0E
Cyclonic Storm
310
2020.12.02/0530
8.3N/83.2E
Cyclonic Storm
220
2020.12.02/1130
8.5N/82.4E
Cyclonic Storm
130
1

2020.12.02/2330

8.7N/80.8E

Cyclonic Storm

40

WARNINGS:
For Sea Area
Under the influence of aforementioned system, from 01 st December to 03rd December;



The sea area around the island will be very rough to high as the wind speed can be
increased up to (80-100) kmph at times.
Storm surge of about 1 meter height above the astronomical tide is likely to inundate
low lying areas of east Sri Lanka coast during landfall.

For Land Area
Advisory for wind
Province

01st Dec.

02nd Dec.

03rd Dec.

Northern

Strong gusty winds
(50-60) kmph at times

Very strong gusty winds
(80-100) kmph at times

Very strong gusty winds
(80-100) kmph at times

North-Central

Strong gusty winds
(40-50) kmph at times

Very strong gusty winds
(80-100) kmph at times

Very strong gusty winds
(80-100) kmph at times

Eastern

Strong gusty winds
(50-60) kmph at times

Very strong gusty winds
(80-100) kmph at times

Very strong gusty winds
(80-100) kmph at times

North-Western

Strong gusty winds
(50-60) kmph at times

Very strong gusty winds
(80-100) kmph at times

Very strong gusty winds
(80-100) kmph at times

Western

Strong gusty winds
(50-60) kmph at times

Very strong gusty winds
(80-100)kmph at times

Very strong gusty winds
(80-100)kmph at times

Central

Strong gusty winds
(50-60) kmph at times

Very strong gusty winds
(80-100) kmph at times

Very strong gusty winds
(80-100) kmph at times

Sabaragamuwa

Strong gusty winds
(50-60) kmph at times

Very strong gusty winds
(80-100) kmph at times

Very strong gusty winds
(80-100) kmph at times

Other Provinces

Strong gusty winds
(40-50) kmph at times

Strong gusty winds
(60-70) kmph at times

Strong gusty winds
(60-70) kmph at times
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Advisory for rainfall
01st Dec.

Province

Northern

Showers at several palces.

Showers at several palces.

North-Central

Showers at times; heavy
rainfall above 100mm at
some places

Eastern

North-Western

Southern

Showers at several places

Showers at several places

Other Provinces

Showers at several places

No risk

Low risk

02nd Dec.
Intermittent showers at
many places; very heavy
rainfall above 200 mm at
some places

03rd Dec.
Showers at times in many
places; heavy rainfall above
100 mm at some places

Intermittent showers at
many places; very heavy
rainfall above 200 mm at
some places

Showers at times in many
places; heavy rainfall above
100 mm at some places

Intermittent showers at
many places; very heavy
rainfall above 200 mm at
some places

Showers at times in many
places; heavy rainfall above
100 mm at some places

Intermittent showers at
many places; very heavy
rainfall above 200 mm at
some places

Intermittent showers at many
places; very heavy rainfall
above 200 mm at some places

Showers at several places;
above 50mm at some places

Showers at several places;
above 50mm at some places

Showers at times in many
places; heavy rainfall above
100 mm at some places

Showers at times in many
places; very heavy rainfall
above 150 mm at some places

Moderate risk

High risk

ACTION SUGGESTED:
For the Sea area:



Naval and fishing communities are are warned not to venture to the sea areas
around the island until further notice.
Those who are out at aforementioned sea regions are advised to return to coasts or
moved safer areas as soon as possible.

For the Land area:




General public is requested to be vigilant regarding impending extreme weather
situation.
For emergency assistance contact the local disaster management authorities.
Requested to be attentive about future advisories issued by the Department of
Meteorology in this regard.

The next bulletin will be issued at 10.00 p.m. at 01st December 2020.
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