
 
 
 

िसटी अफ समरिभल, ासाचुसेट्स 
िनरी ण सेवा िवभाग 

KATJANA BALLANTYNE - मेयर 
 

फग (FOG) का बारेमा बार ार सोिधने   

1. FOG को पूरा प के हो?  
 
FOG को पूरा प ाट (Fats) तेल (Oils) र ि ज (Grease) हो। 
 
2. यो नयाँ िनयमन अिहले िकन आउँदै छ? िसटीका ल ह  के-के न्?   

 
वातावरणीय संर ण एजे ी (EPA) को आदेश र ासाचुसेट्स वातावरणीय संर ण िवभाग 
(DEP) का साथमा, समरिभल बोड अफ हे  (BOH) ले हालै प रमाजन ग रएको ाट, तेल र 
ीज (FOG) को पूव-उपचार िनयमह  लागू गरेको छ। वे वाटरमा यी साम ीह को उ  
रको िति यामा यो आदेश िदइएको िथयो। यसका साथै, FOG व थापनका उपयु  

उपायह  अपनाइएन भने िसटीको पुरानो संरचना ढ न स छ।  
 

3. यसले क ो कारका वसायह लाई असर गछ?  
 

भािवत ने िव मान र नयाँ वसायह  दुई वटा वगमा छन् एउटा खा  तयारी 
सं थापनह  र अक  ाट, तेल र ीज उ ादन गन गैर-खा  तयारी सं थापनह ।  

 
4. यो अिनवाय छ?  यिद छ भने, किहलेस ?  

 
खा  तयारी सं थापनले िनरी ण सेवा िवभागबाट काम गन अनुमितप  ा  गनका लािग, 
उनीह ले अनुमित िदने ि याको भागको पमा FOG व थापन योजना उपल  
गराउनुपछ। यो 2023 नवीकरण च मा पेश गनुपछ।   

 
5. के-क ा कदमह  चा नु पन छ?  
 
आ नो Citizen Serve (नाग रक सेवा) खातामा लगइन गनुहोस्, नवीकरण/आवेदनको ि या 
अगािड बढाउनुहोस् र FOG व थापन योजना आवेदन (आवेदन कागजातमा सूचीब  
ग रएका सहयोगी कागजातह सिहत) पेश गनुहोस्। यो यित सिजलो छ!  

 
6. शु  के-कसरी छ? यो के-का लािग योग छ?  
 
शु  हालको नवीकरण लागतमा समावेश छ। यी शु ह  ि याको समयमा योग छन् 
जुन कमचारीह ले आवेदनको समी ा र अनुमोदन गरेबापत िलने गछन्।  
 



 
 
 

 
ािविधकका बारेमा बार ार सोिधने   

 
7. म आफँैले थापना गन स छु िक मैले इजाजतप  ा  र बोलाउनुपछ?  
 
FOG ानेजमे  िडभाइस थापना गनका लािग इजाजतप  ा  रको आव कता 
पछ। यहाँ उनीह को इजाजतप  जाँच गनुहोस्।  
 
8. मसँग भा ाका लािग ङ लेआउट योजना छैन भने, यसका लािग वैक क कागजात 
छ? फोटोह , ेकह , आिद?  
 
फोटो र ेकह  ीकाय छन् तर ेक आवेदकलाई िनरी कह का लािग FOG 
णालीको  पमा मू ा न गन ोर योजना ा  गन िनकै जोड िदइ छ।  

 
 
9. ट्यापह का लािग साइज मह पूण छ  

 
थािपत FOG ानेजमे  िडभाइस (FMD) मा ेक ालन- ित-िमनेट वाहका लािग दुई 
पाउ भ ा कम ीज रटे न मता नुपछ। इ रसे रको मू ा न ग रएको मता 
किह ै पिन ालनमा गत थरता मताको 40% भ ा कम ने छैन। बािहरी 
िडभाइसह का लािग ूनतम साइज 24 घ ाको अविधमा अिधकतम दैिनक वाह (310 
CMR 15.00 योग गरी गणना ग रएको) को बराबर नुपन छ तर किह ै पिन 1,000 
ालनभ ा कम ने छैन। 

 
 
 


