
  

  
  

 
විෙශේ දැනුම්ද 

 
ිකොිරෝනා ෛවරසය ඉතාලය  ත ළැපරයා්   

ිකොිරෝනා ෛවරසය ඉතාලය  ත සී ිලස ව්ාපත ිවමි ළවපන බැවි ඉතාල රරය 
විි ඉතාලිය සස්  ිදෙයය් මිරෝොයනයය ලය කර  ත.  ිු තතවය සැලැලලය 
ිගන ළහත කරු ිකිරෙ විෙශේ අවොනය ියොමිකොය  බිෙ ්රයේාව සදහා කය   
කරන ි්ි ි්දි දැනු ිදිිනම.  

- ඉතාලිය ියස් කලාළ අවොනු කලාළ ිලස නු කර  ප බැවි ඉතාලය  ත 
ජවතවන ියස් රන ිකොයසක  ිදෙ සකසාන වල ලකරාර ශ් තහනු කර  ත. ි්් 
තතවය අි ශල ්ස 03 දයවා බල ළැවැත ි . 
 

- ඉතාලය  ත කලාළ හා නගර අතර ග්නා ග්නය සු්පූියි් තහනු කර  ප 
බැවි ත්ි ි්න  ිදෙියි බැහැර ශ්ය අවසර ිනොලැිල. 
 

- ඉතා හදි සහ අත්ාවේ කය තතය ්ත  බය ිවනත  ිදෙයකය යා්ය ිිව 
 තනු ල සඳහා  බ විි ිු ස්ම අමූා  ප ්කආප ළිය පරවා අදාල ඉතාල 
්රයේක අඅෙ ිවත ඉදිළත ිකොය අවසර ලබා ගත   ය.    
 

- ෙරර  ේකූ තවය ිසලියසක 37.5 ය වඩා වැඩනු අනවාපයියි් නවස  ත  ම 
ි්මි ෛවද්  ළිදසක ්ත කය   කත   අතර සස් වය් ඉතාල රරය ් ි 
නිත කරන ලබන ිසන ්  ළිදසක පිබදව අවදානියි ිය ලවා පිළැම්ය 
කය   කල  ය .  
 

- ඉතා හදි කය තතය සදහා  බ ඉතාලියි පයතය යා්ය අදහසක කරිිිනු 
අදාල ්කආප ළිය(පයළත ිදකය) පරවා ඉතාල බලොරිිෙ අවසරය 
අනවාපයියි් ලබා ගත    අතර එ් අවසරය ස්ම අදාත ගවි ිසශවය සහ 
ගවිිතොතිළොිතශ බලොරි ස්ග සුබිෙ ිවමි  විිෙ  ළිදසක ලබා ිගන 
කය   සැලැු කර ගත   ය. 
 

- ඉතාලිය ිය ි ලඅකාවය ළැමිූන ියස් ් ි මිරෝොයන ්ේසකසාන වලය 
ියොමිකොය දන 14 ක ්යතනක නිරෝොන �යාවලයකය ලය කරන ලබද. එෙම 
 බිෙ ියස් ග්ි ්ලද නිරෝොයන ්ේසකසාන වලය ියොම කරන ලබන අතර 
නිරෝෙන �යාවලය අවසානිය ග්ි ්ල නැවත ෙමකරවි ිවත ලබා ිද.  
නිරෝොයන ්ේසකසාන ිවත යා්ය ිළර  බ  ිගන යන මදල බැඅි ගත ැර් 
සඳහා ගවි ිතොතළිතශ ළහැකු සලසා  ත.  



තානාළප කාපයාලය හා මලාි ිකොිි ලප ිරනරාල කාපයාලය තවිරයත වවආතව 
ළවපන අතර  බය අවේ ිකොිි ලප ිතොර ර සදහා ළහත නලොරි  ්ති්ි 
අවේ වසකතර ලබා ගත හැක. 

 
ි ලඅකා තානාළප කාපයාලය 
 
�යා නාගරාරා ි්නවය, ිතවන ිලකු    - (0039) 3 403 581 603 
ල. පේකළරාා ්හතා, ළිවාර නලොර    -  (0039) 3 459 935 732 

්ාෙව වි් ්හතා, ිකොිි ලප අඅෙය  - (0039) 3 499 352 624 
න්ාල රය්හ ි්නවය, ිකොිි ලප අඅෙය  - (0039) 3 483 027 997 
චමිද ෙප්රතන ්හතා, ිකොිි ලප අඅෙය  - (0039) 3 483 028 427 
 
මලාි ිකොිි ලප ිරනරාල කාපයාලය 
 
සද්ාල දසානායක ්හතමය, ළිවාර නලොිා -  (0039) 3 888 016 268  
ච ිකා ිරෝේා ්හතමය, ිකොිි ලප අඅෙය  -  (0039) 3 887 249 016  
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ි ලඅකා තානාළප කාපයාලය 


