නිවේදන අංකය : 01
වර්ණය : රතු
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ප්රභල අුණු  ිළිබඳවව අනතුු  ඟවීමව නිවේදනය
කා ගුණ විදයා වදපාර්තව න්තුවේ, ස්වභලාවික විපත් ිළිබඳව පූර්ව අනතුු  ඟවීමව මධ්යස්ාානය විසින්
2020 ජූලි මස 18 වන දින ප.ව. 11.00 වන වතක් ව ංගු වන පරිදි
2020 ජුලි මස 18 වන දින ප.ව. 04.00 ට නිුණත් කරන දී.

ව ොඩබි ප්රවශ සවාා
විමසිලිමත් වන්න !
නැව නහිර, උතුු -මැද, මධ්යම ඌව සා සඳර මුව,
පළාත්ව ත් ුණු ණෑ , වවුනියා සා මු තිේ
දිස්ත්රික්කව ත් ගිගුු  සහිත වැසි සම ප්රභල අුණු 
ඟතිීමව වැඩි ාැකියාවක් පවතී.
ඉාත ප්රවශ ව ඟතැ ස්ාාන ව ට මි.මී. 50 ට වැඩි
තරමක් තද වර්ෂාපතනයන්ද ඟති විය ාැක.
ගිගුු  සහිත වැසි ඟති වන විට එම ප්රවශ ව
තාවකාලිකව තද සුළං ඟති විය ාැක. අුණු  මඟින්
සිදුවන අනතුු  අවම කර ැනීමට අව ය ිළයවර න්නා
ව ස ජනතාවව න් කාු ණිකව ඉල් ා සිටිනු ැවේ.

ආරක්ෂිත ිළයවර:
අුණු  සා ගිගුු  පවතින අවස්ාාව පාත ආරක්ෂිත
ිළයවරයන් අනු මනය කරන වමන් කා ගුණ විදයා
වදපාර්තව න්තුව මාජනතාවට අවවාද වකවර්.
 එිබමාවන් වාෝ ස් යට වනොසිටිය යුතු අතර
ආරක්ෂිත ව ොඩනැගිල් ක් වාෝ සංවෘත
වාානයක් තුළ රැදී සිටින්න.
 ුණඹුු , වත් වතු, ක්රීඩා ිළටි වමන්ම ජ ා වැනි
විවෘත ස්ාන ව රැදී සිටීවමන් ව කින්න.
 රැාැන් සහිත දුරකාන සා විදුලියට ස ඳන්ධ් කරන ද විදුලි උපකරණ භලාවිතවයන්
ව කින්න.
 ඳයිසිකල්, ට්රැක්ටර් සා වඳෝට්ටු වැනි විවෘත වාාන භලාවිතවයන් ව කින්න.
 තද සුළං වාේතුවවන් ස් ාා විදුලි රැාැන් බිම ඟද වැටීමට ඉඩ ඟති ඳැවින් ඒ ිළිබඳදව
සැ කිලිමත් වන්න.
 ාදිසි තත්වයකදී ප්රාවශය ය ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ාාන නි ධ්ාීනන් ව සාය පතන්න.
වර්ණය: -රතු

වර්ණය: -ඟ ඳර්
වර්ණය: -වකොළ
අවවාදාත්මක (සූදාන වන්න)
(ඳ පෑමක් නැත)
) 26-50%, Many: 51-75%, Most: 76-100%
Spatial rainfall distribution: Isolated: <25%, A few:

අනතුු  ඟවීමම(ිළයවර න්න)

Rainfall amount (mm): Fairly Heavy rain: 50 -100, Heavy rain: 100 – 150, Very heavy rain: 150 or more.

