
  

  
  

 
විශ ේෂ දැනුම්දීමයි 

ශ ොශ ෝනො වෛ සයිඉතොලියිතුළිපැති යොම 

උතුරුිඉතොලිශේිශ ොම්දබොර්ඩිිපළොතිශේන්ද්රි  ිගනිමින්ද්ිඉතොලියිතු ිිපැති යනි

ශ ොශ ෝනොිවෛ සයිශහේතුශෛන්ද්ිඋද්ගතෛිඇතිිහදිසිිතත්ෛයිසැ කිල් ටිශගනි

ඉතොලිශේි ශෛශසනි ශ්රීි  ොාංකි යන්ද්ශේි ආ ේෂොෛි තහවුරුි කිරීමි සදහොි පහති

ක්රියොමොර්ඩගිශ ශ හිිඔබශේිවිශ ේෂිඅෛධොනයිශයොමුිශ ොටිඒිඅනුෛි ටයුතුි  නි

ශමන්ද්ි ොරුණි ෛිදැනුම්දිශදනුි ැශේ. 

1. තොනොපතිි  ොර්ඩයො යි සහි මි ොන්ද්ි ශ ොන්ද්සියු ර්ඩි ශෙන ොල්ි  ොර්ඩයො යි විසින්ද්ි

ක්රියොත්ම ි  නුි බනිහදිසිිඇමතුම්දිශසේෛයිදැනටිපැයි24ිපු ොමික්රියොත්ම ිෛනි

අත ිශ්රීි ොාංකීයිප්රෙොශේිඅෛ යතොෛයන්ද්ටිප්රතිචො ිදැේීමිසඳහොිඋප ො  ි වුළුෛේි

දික්රියොත්ම ිශේ.ි 

 
ශ්රීි ාං ොිතොනොපතිි ොර්ඩයො ය,ශ ෝමයි: 
 

ප්රියොිනොග ොෙොිශමනවිය, ශතෛන ශල් ම්දි- (0039) 3 403 581 603 
මොධෛ වික්රම මහතො, ශ ොන්ද්සියු ර්ඩිඅාං ය- (0039) 3 499 352 624 
නිමොලිිෙයමහිශමනවිය, ශ ොන්ද්සියු ර්ඩිඅාං යි- (0039) 3 483 027 997 
චමින්ද්දිධර්ඩම ත්න මහතො, ශ ොන්ද්සියු ර්ඩිඅාං යි- (0039) 3 483 028 427 

කාංචනොිදිසිල්ෛොිමහත්මිය,ිතොනොපතිිඅාං යි-ි(0039)ි3ි483ි026ි752ි  

 

මි ොන්ද්ිශ ොන්ද්සියු ර්ඩිශෙන ොල්ි ොර්ඩයො යි: 

 

සදමොලිිදිසොනොය ිමහත්මිය,ිපරිෛො ිනි ධොරීි-ි(0039)ි3ි888ි016ි268ි 

චතුරි ොිශ ෝෂණීිමහත්මිය,ිශ ොන්ද්සියු ර්ඩිඅාං යි-ි(0039)ි3ි887ි249ි016 

 

2. පෛතිනි තත්ෛයි සැ කිල් ටි ශගනි ඉතොලියි තු ි ගමන්ද්ි බිමන්ද්ි හැකිි පමණි සීමොි

කිරීමටි ටයුතුි  නිශ සත්ිදැනටිශ ොශ ෝනොිවෛ සිආසොදිතයන්ද්ිෛැිිපිරිසේි

සිටිනි උතුරුි ඉතොලි ප්රශද් ෛ ි ගමන්ද්ි කිරීශමන්ද්ි හැකිතොේි ෛැළකීි සිටිනි ශ සත්ි

 ොරුණි ෛිදැනුම්දිශදනුි ැශේ. 

 



3. ශ ොශ ෝනොිවෛ සයිපැතිරීමිෛැළැේීමිසදහොි ඉතොලිිශසෞඛ්යිබ ධොරින්ද්ිවිසින්ද්ි

නිකත්ි  ිඇතිිවිශ ේෂිශසෞඛ්ය උපශදසේිපිළිපදිනිශ සිඉල් ොිසිටිනිඅත ,ිනිකත්ි

  නි දිඋපශදසේිශමයටිඅමුණොිඇත. 
 

4. පෛත්නොිතත්ෛයිපිළිබදෛිඉතොලිි ෙයිමගින්ද්ිවිටින්ද්ිවිටිනිකත්ි  නුි බනිවිශ ේෂි

නිශේදනිසම්දබන්ද්ධෛිඅෛධොනශයන්ද්ිසිටිනිශ සදිදැනුම්දිශදනිඅත ිනි ිශතො තුරුි

මතිපමණේිපදනම්දෛි ටයුතුි  නිශ සිඉල් ොිසිටිමු. 
 

5. ශ ොන්ද්සියු ර්ඩි ශසේෛොෛන්ද්ි සදහොි තොනොපතිි  ොර්ඩයො යි හොි මි ොන්ද්ි ශ ොන්ද්සියු ර්ඩි

ශෙන ොල්ි ොර්ඩයො යිවිෛෘතෛ පෛතිනිඅත ිහදිසිිශ ොන්ද්සියු ර්ඩිශසේෛොිසදහොිපහති

නි ධොරීන්ද්ිඅමතන්ද්න. 

 
ශ්රීි ාං ොිතොනොපතිි ොර්ඩයො ය,ශ ෝමයි: 
 

ප්රියොිනොග ොෙොිශමනවිය, ශතෛන ශල් ම්දි- (0039) 3 403 581 603 
නිමොලිිෙයමහිශමනවිය, ශ ොන්ද්සියු ර්ඩිඅාං යි- (0039) 3 483 027 997 
චමින්ද්දිධර්ඩම ත්න මහතො, ශ ොන්ද්සියු ර්ඩිඅාං යි- (0039) 3 483 028 427 
 

මි ොන්ද්ිශ ොන්ද්සියු ර්ඩිශෙන ොල්ි ොර්ඩයො යි: 

 

සදමොලිිදිසොනොය ිමහත්මිය,ිපරිෛො ිනි ධොරීි-ි(0039)ි3ි888ි016ි268ි 

චතුරි ොිශ ෝෂණීිමහත්මිය,ිශ ොන්ද්සියු ර්ඩිඅාං යි-ි(0039)ි3ි887ි249ි016 

6. ඉතොලිි ෙයිමගින්ද්ිපහතිදැේශෛනිප්රශද් ිෛ ටිඅදොළිහදිසිිදැනුම්දීම්දිහොිශතො තුරුි

 බොිගැනීමිසදහොිගොසේතුිවි හිතිදු  ථනිමොර්ඩගිවිෛෘති  ිඇත.ිඑමිදු  ථනි

අාං ිපහතිදැේශේ. 

 
PIEDMONT: 800 333 444 

AOSTA VALLEY: 800 122 121 

LOMBARDY: 800 894 545 

SOUTH TYROL: 800 751 751 

VENETO: 800 462 340 

FRIULI-VENEZIA GIULIA: 800 500 300 

TUSCANY: 800 556 060 

UMBRIA: 800 636 363 

BRANDS: 800 936 677 

 

7. මීටිඅමත ෛිඉතොලිිශසෞඛ්යිඅමොතයොාං ශේිමහෙනිඋපශයෝගීතොිඅාං ි1500ිහොි

හදිසිිඇමතුම්දිඅාං ි112ිසක්රීයෛිපෛතී.ි 

 
ශ්රී  ාං ොිතොනොපතිි ොර්ඩයො ය,ිශ ෝමය,ිඉතොලිය. 


