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2020 වන විට ප්රාදේශීය    ද්රවය   ළමනනාළණ  ැලැලැමදේශ  දණුණු  ැා්ෂාා්  ළණ   ළණ ැලීමන ැහාා දේශවනන 
දේශවනන (differenziata) ද්රවය ක්ෂැසැම ිරීමන වලිදියුණු  ිරීමදේශ  දණුණින් Spilamberto  ැා Vignola නැණ වැ 
දේශ ොරි් දේශ ොණට දේශැොැම ද්රවය  ක්ෂැසැම ිරීමදේශ  වල  ිළිවදේශවැ්ෂ කමදේශෙන වැ්ත ඍතුදේශේ සිට ිය ්  ළණනු 
ඇත.විදේශ ේාදේශ ්න Spilamberto නැණදේශේ 2018 වැදේශේ නලයි නැ සිට දේශ ොරි් දේශ ොණට දේශැොැම දේශවනන දේශවනන ද්රවය 
කළතු ිරීමදේශ  ේ ා්ෘති  ක්රි ා් නළ වනු ඇත. 

 

දේශනන ක්රනදේශේ   දු ව දනාැතදේශේී   ක්ෂ ක්ෂ ්රිය ැළ ාදේශේ ැෑෙල ද්රවය ප්රනා   නත නව  තීරු ෙදු ආළෘති 
භාවිතා ිරීමනට ාලිර වනු ඇත. කනගි් ද්රවය දවන ිරීමන ාා ප්රතික්ෂීමළණ   ිරීමන ැහාා ළල්වන ද ට 
"වලිදදේශ ් දේශව්ළණුණ,දඩුදේශව් දේශැවුණ" න  දේශ් නාව  ටදේශ්  ප්රතිැාභ ිමිවවනු ඇත. 

ඉියරි ැති කී්  තුැී   TARI ිමිවළරුව් ාට  Hera දේශවති් ලිිළ ්ෂ නගි් නව දේශැේවා දේශවත නාරුවීදේශ  ැෑන දිය ණළටන 
්ාසුළ  ැලැසීනට තාවළාලිළ ළවු්ටණ  දේශවතට දේශ ොුණවීනට ආණාධනා ළණනු ඇත. දේශනන ්ාරිැරිළ(Ecological) 
තාවළාලිළ ළවු්ටණදේශේී ,ැෑන ්රිශ්රීැළදේශ කු ාට දේශ ොදේශණ් දේශ ොණට ප්රතික්ෂීමළණ  (differenziata) ළට්ටැ ්ෂ 
ැො දේශ නු ඇත.නලතදේශාෝ  තනි තනි ොාලු (Container) දේශව්දේශනොළම ද්රවය   ,ළාෙනිළ ැා වීදුරු ද්රවය  
ැහාා දේශව් ළණ ඇත. ළ  ාසි ැා ප්ැාැමටි්ෂ / ළෑ් ෙලාලණ ිරීමන ැහාා ෙෑේ ැා ළාෙනිළ ැා දේශළො දේශ්ෝැමට් 
ළමාලිර ෙෑේ ැහාා කු ා ළ්දේශට්නණ ්ෂ   දේශනන උ්ළණ  ළට්ටැදේශේ දේශළොටැ්ෂ දේශේ. 

දේශ ොරි් දේශ ොණට ද්රවය ක්රන  ක්රි ා් නළ වීන්  ැන  , නාා නාේැදේශේ ඇති කුු  ළැම ළ්දේශට්නේ ඉව්  ළණනු ැෙන 
දතණ, දේශනන නිවාැ කළතුදේශව් ාලරුු  විට ද්රවය ෙලාලණ ිරීමනට තවදුණට්  දේශනොාලිර වනු ඇත.කෙලවි් දේශනන 
දේශැේව  ආණ භවන ියනදේශේී  සි ලු පුණවලසි ් ැා සි ළුන වයා්ාණ  ැමනාන වැ දේශ ොදේශණ් දේශ ොණට ප්රතිකක්රළණ   
(differenziata) ළට්ටැ ්ෂ ්ාරිැරිළ(Ecological) ළවු්ටණදේශේ් ැො දේශැන සිටීන දති යි් වල ැ්  .Hera  
උ්දේශී ළ ්  ැා තා්ෂාිනළ  ශිල්පී් තාවළාලිළ ළවු්ටණදේශේ  සිටින දතණ නව කළතු ිරීමදේශ  ආළෘති  නිවලණියව 
දනුැනන  ිරීමනට දව ය  සි ලු දේශතොණතුරු  ලන ැලීමනට ාලිර වනු ඇත. දතිවයාප්ත වුා (tension structure Tent) 
ැමනා්න  ළණන ැමනාන  ාා ක  විවෘත දේශේැාව් Hera  දේශවති් කවන ලිිළදේශේ ැහා් වනු ඇත. 

නව ප්රතිකක්රළණ   (differenziata) (recycling procedure) ක්රි ා ්ටි්ාටි  නිණවී ව විැමතණ ිරීමනට ැා දේශතොණතුරු 
්ලාලියලි ිරීමන ැහාා ැ්ධයාව් ්ා්ෂ ැංවිධාන  ළණනු ැලදේශේ.කදේශන්න ාියසි දවැමනාව් ිමී  ැත ුණතු ිළ වණ 
්ිවෙහව වල ැ්  ැටා් ිළටු්ැ ැ් ා ඇත. 

ද්රවය  කළතු ිරීමදේශ  නව දේශැේවා වාසි ැො ැලීමන ැහාා TARI ාා ැමනාවණ ත් ව ්ෂ, ාව් ළාලීන  ළණ ුණතු ෙව 
නතළ තො ැ්න(up to date and regular). කදේශැේ දේශනොනලති න ,Comune di Spilamberto - Ufficio Tributi – Piazza 
Caduti Libertà, 3 – nei seguenti orari: Lunedì/Mercoledì/Venerdì 8.30 – 13.00 / Martedì 8.30 – 10.30 
/Giovedì 8.30 – 13.00 e 15.00 – 18.45.ාුණවීනට ඉාත ැහා් ියන ්ෂ ාා දේශවැාව්ෂ දේශව්ළණවා දේශැන ඔෙ 
ැ ේධ වි  ුණතු .ඕනෑන ්ලාලියලි ිරීමන්ෂ දේශාෝ දේශතොණතුරු ැහාා 059/78.99.46.ඇනතීදේශන්  ඔෙට  ැ ේධ වි   
ාලිර .  

 

 

 

                                                                                                                                               Ti aspettiamo agli incontri! 

                                                                                                                                             L’Amministrazione Comunale 
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ද ොරින් ද ොරට අපද්රව්ය කතු  ිරීමද  වව් ්රමවදද ද  
ප්රදෝජනවව්්  දරොරු ු 

 

මවාර්ු  7 සිට අදප්රේල  4 ව්ැනි ා  ක්ව්ා සෑමව බ ා ා ව්තමව,සව්ස 08:30 ට Spazio Eventi L. Famigli ශාලාදදදී, පහර 
සඳහන් පරිදී සෑමව බ ා ා දිවෝක්මව කක් කක් ප්රදශශෝට පුරව්ැසි හමුව් සඳහා දව්න්තර ඇර. 

දසවසුරා ා උ ෑසව ඔබ ව්ාසෝ තරණා ප්රදශශෝට අනුව් ස්ථාව ගර තර ඇති Hera Infopoint දව්රට පැමිදණන්ව. 

 

INFOPOINT රැස්වී  පව්් ව්ව ස්ථාව 

1. මවාර්ු    7 බ ා ා , Centro storico ප්රදශශද  අෝට  -  මවාර්ු  10 දසවසුරා ා  C.so Umberto 

2. මවාර්ු   14 බ ා ා, Fondobosco ප්රදශශද  අෝට -  මවාර්ු  17 දසවසුරා ා  P.za Leopardi 

3. මවාර්ු   21 බ ා ා, Regioni, S. Pellegrino, Alpini ප්රදශශද  අෝට - මවාර්ු  24 දසවසුරා ා Parco degli Alpini 

4. මවාර්ු   28 බ ා ා, Pace, Ponte Marianna ප්රදශශද  අෝට - මවාර්ු  31 දසවසුරා ා via Amendola/Rosselli 

5. අදප්රේල 4 බ ා ා, San Vito Circolo Rinascita S. Vito ප්රදශශද  අෝට - අදප්රේල 7 දසවසුරා ා via San Vito (Circolo 
Rinascita)  

 

අපද්රව්ය කතු  ිරීමද  වව් ්රමවෝ ිළිබබඳව් සෑමව දරොරු රක්මව දහොිනන් නි ර්ශවෝ ිරීමමවට හා, ව්ැඩිපුර විස්රර ලබාදීමව 
ිළණිස සන්ධ්යාව්න් පහක් සංවිධ්ාවෝ තර ඇර .දමවමව හමුවී ව්ල දී වගර සභාදද සහ Hera  තාර්මිත ශිලපීන්  ඔබදේ  
ප්රශ්ණ ව්ලට  ිළිබු ු සැපීමමවට් ,සැත සහිර තාරණා ඇ් ව  ඒව්ා නිරාතරණෝ  තර ගැනීමවට්  අව්ස්ථාව්  
සැළදසේණු ඇර.Spazio Eventi L. Famigli, in viale Rimembranze n. 19  රණ ස්ථාවද  ිළහිටි ශාලාව්ට සව්ස 8.30 ට 
පැව්ැ් දව්ව හමුවී  ව්ලට පැමිදණව දලස ඉලලා සිටිමු.ඔබදේ ව්ාසස්ථාව ප්රදශශෝට අ ාළ දිවද   පව්් ව්ව 
රැස්වීමවතට සහභාගි වීමවට දවොහැිර ව , ඊළඟට පව්් ව්ව රැස්වීමවට පැමිණිෝ හැිරෝ.රව්  දසවසුරා ා දිවෝන්හි 
උ ෑසව 9.00 සිට  හව්ල 12.30  ක්ව්ා රමව ව්ාසස්ථාවෝ අසළ ිළහිටා ඇති නංගමව කුටිදෝන්  දරොරු ු විමවසිෝ 
හැත.පාරිසරිත තිරසරභාව්ෝ ිළිබබඳ ගැටළු ිළිබබඳ පරිපාලව ආෝරවෝ විසින් ද් මවා් මවත පුව්්  ලිිළෝක්  ක්රිෝා් මවත 
තර ඇර. 
ඔබදේ ප්රදශශෝ  ු ළ සිු  ව්ව සිෝුමමව ක්රිෝාතාරත   ගැව  ැනුව්්  ිරීමමව සඳහා දව් අ අිවිද  ලිෝාපදිං ව ව්න්ව! 

 
 
 

ද ොරින් ද ොරට අපද්රව්ය කතු  ිරීමද  වව් ්රමවදද ද  
ප්රදෝජනවව්්  දරොරු ු 

 

මවාර්ු  7 සිට අදප්රේල  4 ව්ැනි ා  ක්ව්ා සෑමව බ ා ා ව්තමව,සව්ස 08:30 ට Spazio Eventi L. Famigli ශාලාදදදී, පහර 
සඳහන් පරිදී සෑමව බ ා ා දිවෝක්මව කක් කක් ප්රදශශෝට පුරව්ැසි හමුව් සඳහා දව්න්තර ඇර. 

දසවසුරා ා උ ෑසව ඔබ ව්ාසෝ තරණා ප්රදශශෝට අනුව් ස්ථාව ගර තර ඇති Hera Infopoint දව්රට පැමිදණන්ව. 

 

INFOPOINT රැස්වී  පව්් ව්ව ස්ථාව 

1. මවාර්ු    7 බ ා ා , Centro storico ප්රදශශද  අෝට  -  මවාර්ු  10 දසවසුරා ා  C.so Umberto 

2. මවාර්ු   14 බ ා ා, Fondobosco ප්රදශශද  අෝට -  මවාර්ු  17 දසවසුරා ා  P.za Leopardi 

3. මවාර්ු   21 බ ා ා, Regioni, S. Pellegrino, Alpini ප්රදශශද  අෝට - මවාර්ු  24 දසවසුරා ා Parco degli Alpini 

4. මවාර්ු   28 බ ා ා, Pace, Ponte Marianna ප්රදශශද  අෝට - මවාර්ු  31 දසවසුරා ා via Amendola/Rosselli 

5. අදප්රේල 4 බ ා ා, San Vito Circolo Rinascita S. Vito ප්රදශශද  අෝට - අදප්රේල 7 දසවසුරා ා via San Vito (Circolo 
Rinascita)  

 

අපද්රව්ය කතු  ිරීමද  වව් ්රමවෝ ිළිබබඳව් සෑමව දරොරු රක්මව දහොිනන් නි ර්ශවෝ ිරීමමවට හා, ව්ැඩිපුර විස්රර ලබාදීමව 
ිළණිස සන්ධ්යාව්න් පහක් සංවිධ්ාවෝ තර ඇර .දමවමව හමුවී ව්ල දී වගර සභාදද සහ Hera  තාර්මිත ශිලපීන්  ඔබදේ  
ප්රශ්ණ ව්ලට  ිළිබු ු සැපීමමවට් ,සැත සහිර තාරණා ඇ් ව  ඒව්ා නිරාතරණෝ  තර ගැනීමවට්  අව්ස්ථාව්  
සැළදසේණු ඇර.Spazio Eventi L. Famigli, in viale Rimembranze n. 19  රණ ස්ථාවද  ිළහිටි ශාලාව්ට සව්ස 8.30 ට 
පැව්ැ් දව්ව හමුවී  ව්ලට පැමිදණව දලස ඉලලා සිටිමු.ඔබදේ ව්ාසස්ථාව ප්රදශශෝට අ ාළ දිවද   පව්් ව්ව 
රැස්වීමවතට සහභාගි වීමවට දවොහැිර ව , ඊළඟට පව්් ව්ව රැස්වීමවට පැමිණිෝ හැිරෝ.රව්  දසවසුරා ා දිවෝන්හි 
උ ෑසව 9.00 සිට  හව්ල 12.30  ක්ව්ා රමව ව්ාසස්ථාවෝ අසළ ිළහිටා ඇති නංගමව කුටිදෝන්  දරොරු ු විමවසිෝ 
හැත.පාරිසරිත තිරසරභාව්ෝ ිළිබබඳ ගැටළු ිළිබබඳ පරිපාලව ආෝරවෝ විසින් ද් මවා් මවත පුව්්  ලිිළෝක්  ක්රිෝා් මවත 
තර ඇර. 
ඔබදේ ප්රදශශෝ  ු ළ සිු  ව්ව සිෝුමමව ක්රිෝාතාරත   ගැව  ැනුව්්  ිරීමමව සඳහා දව් අ අිවිද  ලිෝාපදිං ව ව්න්ව! 

 
 
 

ද ොරින් ද ොරට අපද්රව්ය කතු  ිරීමද  වව් ්රමවදද ද  
ප්රදෝජනවව්්  දරොරු ු 

 

මවාර්ු  7 සිට අදප්රේල  4 ව්ැනි ා  ක්ව්ා සෑමව බ ා ා ව්තමව,සව්ස 08:30 ට Spazio Eventi L. Famigli ශාලාදදදී, පහර 
සඳහන් පරිදී සෑමව බ ා ා දිවෝක්මව කක් කක් ප්රදශශෝට පුරව්ැසි හමුව් සඳහා දව්න්තර ඇර. 

දසවසුරා ා උ ෑසව ඔබ ව්ාසෝ තරණා ප්රදශශෝට අනුව් ස්ථාව ගර තර ඇති Hera Infopoint දව්රට පැමිදණන්ව. 

 

INFOPOINT රැස්වී  පව්් ව්ව ස්ථාව 

1. මවාර්ු    7 බ ා ා , Centro storico ප්රදශශද  අෝට  -  මවාර්ු  10 දසවසුරා ා  C.so Umberto 

2. මවාර්ු   14 බ ා ා, Fondobosco ප්රදශශද  අෝට -  මවාර්ු  17 දසවසුරා ා  P.za Leopardi 

3. මවාර්ු   21 බ ා ා, Regioni, S. Pellegrino, Alpini ප්රදශශද  අෝට - මවාර්ු  24 දසවසුරා ා Parco degli Alpini 

4. මවාර්ු   28 බ ා ා, Pace, Ponte Marianna ප්රදශශද  අෝට - මවාර්ු  31 දසවසුරා ා via Amendola/Rosselli 

5. අදප්රේල 4 බ ා ා, San Vito Circolo Rinascita S. Vito ප්රදශශද  අෝට - අදප්රේල 7 දසවසුරා ා via San Vito (Circolo 
Rinascita)  

 

අපද්රව්ය කතු  ිරීමද  වව් ්රමවෝ ිළිබබඳව් සෑමව දරොරු රක්මව දහොිනන් නි ර්ශවෝ ිරීමමවට හා, ව්ැඩිපුර විස්රර ලබාදීමව 
ිළණිස සන්ධ්යාව්න් පහක් සංවිධ්ාවෝ තර ඇර .දමවමව හමුවී ව්ල දී වගර සභාදද සහ Hera  තාර්මිත ශිලපීන්  ඔබදේ  
ප්රශ්ණ ව්ලට  ිළිබු ු සැපීමමවට් ,සැත සහිර තාරණා ඇ් ව  ඒව්ා නිරාතරණෝ  තර ගැනීමවට්  අව්ස්ථාව්  
සැළදසේණු ඇර.Spazio Eventi L. Famigli, in viale Rimembranze n. 19  රණ ස්ථාවද  ිළහිටි ශාලාව්ට සව්ස 8.30 ට 
පැව්ැ් දව්ව හමුවී  ව්ලට පැමිදණව දලස ඉලලා සිටිමු.ඔබදේ ව්ාසස්ථාව ප්රදශශෝට අ ාළ දිවද   පව්් ව්ව 
රැස්වීමවතට සහභාගි වීමවට දවොහැිර ව , ඊළඟට පව්් ව්ව රැස්වීමවට පැමිණිෝ හැිරෝ.රව්  දසවසුරා ා දිවෝන්හි 
උ ෑසව 9.00 සිට  හව්ල 12.30  ක්ව්ා රමව ව්ාසස්ථාවෝ අසළ ිළහිටා ඇති නංගමව කුටිදෝන්  දරොරු ු විමවසිෝ 
හැත.පාරිසරිත තිරසරභාව්ෝ ිළිබබඳ ගැටළු ිළිබබඳ පරිපාලව ආෝරවෝ විසින් ද් මවා් මවත පුව්්  ලිිළෝක්  ක්රිෝා් මවත 
තර ඇර. 
ඔබදේ ප්රදශශෝ  ු ළ සිු  ව්ව සිෝුමමව ක්රිෝාතාරත   ගැව  ැනුව්්  ිරීමමව සඳහා දව් අ අිවිද  ලිෝාපදිං ව ව්න්ව! 

 
 
 

ද ොරින් ද ොරට අපද්රව්ය කතු  ිරීමද  වව් ්රමවදද ද  
ප්රදෝජනවව්්  දරොරු ු 

 

මවාර්ු  7 සිට අදප්රේල  4 ව්ැනි ා  ක්ව්ා සෑමව බ ා ා ව්තමව,සව්ස 08:30 ට Spazio Eventi L. Famigli ශාලාදදදී, පහර 
සඳහන් පරිදී සෑමව බ ා ා දිවෝක්මව කක් කක් ප්රදශශෝට පුරව්ැසි හමුව් සඳහා දව්න්තර ඇර. 

දසවසුරා ා උ ෑසව ඔබ ව්ාසෝ තරණා ප්රදශශෝට අනුව් ස්ථාව ගර තර ඇති Hera Infopoint දව්රට පැමිදණන්ව. 

 

INFOPOINT රැස්වී  පව්් ව්ව ස්ථාව 

1. මවාර්ු    7 බ ා ා , Centro storico ප්රදශශද  අෝට  -  මවාර්ු  10 දසවසුරා ා  C.so Umberto 

2. මවාර්ු   14 බ ා ා, Fondobosco ප්රදශශද  අෝට -  මවාර්ු  17 දසවසුරා ා  P.za Leopardi 

3. මවාර්ු   21 බ ා ා, Regioni, S. Pellegrino, Alpini ප්රදශශද  අෝට - මවාර්ු  24 දසවසුරා ා Parco degli Alpini 

4. මවාර්ු   28 බ ා ා, Pace, Ponte Marianna ප්රදශශද  අෝට - මවාර්ු  31 දසවසුරා ා via Amendola/Rosselli 

5. අදප්රේල 4 බ ා ා, San Vito Circolo Rinascita S. Vito ප්රදශශද  අෝට - අදප්රේල 7 දසවසුරා ා via San Vito (Circolo 
Rinascita)  

 

අපද්රව්ය කතු  ිරීමද  වව් ්රමවෝ ිළිබබඳව් සෑමව දරොරු රක්මව දහොිනන් නි ර්ශවෝ ිරීමමවට හා, ව්ැඩිපුර විස්රර ලබාදීමව 
ිළණිස සන්ධ්යාව්න් පහක් සංවිධ්ාවෝ තර ඇර .දමවමව හමුවී ව්ල දී වගර සභාදද සහ Hera  තාර්මිත ශිලපීන්  ඔබදේ  
ප්රශ්ණ ව්ලට  ිළිබු ු සැපීමමවට් ,සැත සහිර තාරණා ඇ් ව  ඒව්ා නිරාතරණෝ  තර ගැනීමවට්  අව්ස්ථාව්  
සැළදසේණු ඇර.Spazio Eventi L. Famigli, in viale Rimembranze n. 19  රණ ස්ථාවද  ිළහිටි ශාලාව්ට සව්ස 8.30 ට 
පැව්ැ් දව්ව හමුවී  ව්ලට පැමිදණව දලස ඉලලා සිටිමු.ඔබදේ ව්ාසස්ථාව ප්රදශශෝට අ ාළ දිවද   පව්් ව්ව 
රැස්වීමවතට සහභාගි වීමවට දවොහැිර ව , ඊළඟට පව්් ව්ව රැස්වීමවට පැමිණිෝ හැිරෝ.රව්  දසවසුරා ා දිවෝන්හි 
උ ෑසව 9.00 සිට  හව්ල 12.30  ක්ව්ා රමව ව්ාසස්ථාවෝ අසළ ිළහිටා ඇති නංගමව කුටිදෝන්  දරොරු ු විමවසිෝ 
හැත.පාරිසරිත තිරසරභාව්ෝ ිළිබබඳ ගැටළු ිළිබබඳ පරිපාලව ආෝරවෝ විසින් ද් මවා් මවත පුව්්  ලිිළෝක්  ක්රිෝා් මවත 
තර ඇර. 
ඔබදේ ප්රදශශෝ  ු ළ සිු  ව්ව සිෝුමමව ක්රිෝාතාරත   ගැව  ැනුව්්  ිරීමමව සඳහා දව් අ අිවිද  ලිෝාපදිං ව ව්න්ව! 

i

i

i

i

28

7

1
14

2

21

3

4

4

5

i


