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අකුණු සහ තද වැසි පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීම
කාලගුණ විදයා දදපාර්තදම්න්තුදේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීදම් මධ්යස්ාාන විසින්

2018 මැයි මස 17 වන දින රාත්රී. 12.30 වන වෙක් වලංගු වන පරිදි
2018 මැයි මස 17 වන දින ප.ව. 06.30 ට නිකුත් කරන ලදී.

උතුර, උතුරුමැද පළාත්වලත් ත්රිකුණාමල සහ මාතද
මහජනතාව සදහා

දිස්ත්රික්කවලත්

විමසිලිමත් වන්න !
ඉහෙ අනතුරු ඇගවීම් ප්රවශවවල ඉදිරි පැය කිහිපය තුල (පැය හයක පමණ කාලයක් සදහා) ගිගිරුම්
සහිෙ වැසි සමග ප්රභල අකුණු සහ ගිගිරුම් ඇතිවීවම් හැකියාව පවතී. සමහර ස්ථානවලට මි.මී. 100 ට
වැඩි තද වැසි බලාවපොවරොත්තු වේ.
ගිගිරුම් සහිෙ වැසි සමග පැ.කි.මී. 70-80 ක පමණ වකටිකාලීන ෙද සුළං ද ඇති විය හැක

අද සවස 06.30 වනවිට තත්ත්ව
උතුර, උතුරුමැද පළාත්වලත් ත්රිකුණාමලය සහ මාෙවද දිස්ත්රික්කවලත් ක්රියාකාී වලාකුළු පශධති වර්ධනය වී
ඇෙ.

අනාවැකි
දමම ක්රි ාකා ව වලාකු ප පධතධ් ඉ ිදි ප පැ කිපයප තුලද ද සක්රි ව පව ඉ   ඇතැ බ බලාදපොදරොත්තු දේ

ආරක්ෂිත පි වර:
අකුණු සහ ගිගුරුම් පවතින අවස්ථාවල පහෙ ආරක්ෂිෙ පියවරයන් අනුගමනය කරන වමන්
කාලගුණ විදයා වදපාර්ෙවම්න්තුව මහජනොවට අවවාද වකවර්.








එළිමහවන් වහෝ ගස් යට වනොසිටිය යුතු අෙර ආරක්ෂිෙ වගොඩනැගිදලක් වහෝ සංවෘෙ
වාහනයක් තුළ රැදී සිටින්න.
කුඹුරු, වත් වතු, ක්රීඩා පිටි වමන්ම ජලාව වැනි විවෘෙ ස්ථන වල රැදී සිටීවමන් වලකින්න.
රැහැන් සහිෙ දුරකථන සහ විදුලියට සම්බන්ධ කරන ලද විදුලි උපකරණ භාවිෙවයන්
වලකින්න.
බයිසිකද, ට්රැක්ටර් සහ වබෝට්ටු වැනි විවෘෙ වාහන භාවිෙවයන් වලකින්න.
ෙද සුළං වහේතුවවන් ගස් හා විදුලි රැහැන් බිම ඇද වැටීමට ඉඩ ඇති බැවින් ඒ පිළිබදව
සැලකිලිමත් වන්න.
හදිසි ෙත්වයකදී ප්රාවශය ය ආපදා කළමනාකරණ මධයස්ථාන නිලධාීන් ව සහය පෙන්න.
Spatial rainfall distribution: Isolated: <25%, A few: 26-50%, Many: 51-75%, Most: 76-100%
Rainfall amount (mm): Fairly Heavy rain: 50 -100, Heavy rain: 100 – 150, Very heavy rain: 150 or more.
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