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අංශ මQG පැRSTලJ 1යවuෙV 
නH හැC ඉJමPG 76ඥ වරෙයD  

අමතා උපෙද< ලබා ගත යu2Z . %
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ආකෘ6 පÇය 
(AUTODICHIARAZIONE)

⚠ අෙනD/ ඒ rාGත වලට /පළා/ වලට  ගමG C8මට ඔබ ෙ^  
rෙoශෙයG බැහැරව යාමට අවසර ඇ/ෙ/ _Cයා කටයu2 වලට  
සහ ෛවදc r6කාර ලබා ගැ7ෙH අවශcතාවය මත පමS . 
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⚠ එය [රnෙHjඔබ සාවදc ෙතාර2p සඳහG කළ ෙහා/ එය   
දඬuවH ලැwය හැC බරපතළ වරදJ බව මතක තබා යu2ය .

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020.pdf

