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िनरी ण सेवा िवभाग 

स ालक र िनरी कह का लािग ाट, तेल, ीज (FOG) व थापन योजनास ी जाँचसूची 
(6/30/2022 पिछ जारी ग रएका सबै अनुमितप का लािग आव क छ)  

अनुमितप को आवेदन पूण र समी ाका लािग तयार भएको मा का लािग िन  कागजातह  उपयु  CitizenServe 
फाइलअ गत PDF ढाँचामा पेश गनुपन छ। प रयोजनाको दायरा र जिटलताका आधारमा अ  कागजातह  पिन मा  
सिक छ। तपाईंलाई कागजात तपाईंको वसायका काय स ालनह को दायराका लािग लागूयो  छैन ज ो लागेमा, 
“लागूयो  छैन” बाकसमा िच  लगाउनुहोस् र िट णी ख मा यो लागूयो  न नुको कारण उपल  गराउनुहोस्।  हो वा 
होइन जवाफ आव क पन ह लाई वणन/  ख ह मा स े त ग रने छ, बायाँितरको मा जवाफ 
िदनुहोस्। CitizenServe अनुमित िदने पोटलमा अपलोड गन सिकने अिधकतम फाइल साइज 25 मेगाबाइट हो - ठूला 
फाइलह लाई ितभाग गनुहोस्। तपाईंलाई CitizenServe पोटलमा आ नो आवेदन पेश गनका लािग भाषा सहायता 
आव क भएमा, कृपया somervillema.,gov/ContactSomerViva माफत सोमरिभल आ वासी मािमला कायालयमा 
स क गनुहोस् वा 311 (617-666-3311) मा कल गनुहोस्।  

FOG व थापन योजनामा पेश गन आव क भएका कागजातह  

समावेश 
ग रएको। 

लागूयो  
छैन 

आव क कागजात िट णी 

  सं थापनको जानकारी कागजात 
(सं थापनको कार र काय स ालन 
ने िदन/समय समावेश गनुहोस्)  

 

   भा ामा योग ने उपकरण 
थापना ग रएका वा थापना गन 
योजनामा रा खएका व ुह को 
सूची  

 

  FOG ानेजमे  िडभाइस (FMD) 
स ी जानकारी 

 (आइडी न र#, थान, बनावट, 
मोडेल, साइज, नयाँ वा िव मान, 
िसफा रस ग रएको सरसफाइको 
आवृि )  
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  FMD सरसफाइ र िड ोजल 
लगह   

 

  औसत दैिनक िनकासी 
गणनाह का लािग अ ादेशमा 
ख  D तािलका हेनुहोस्।1 

 

  FMD को कुनै पिन ममत कागजात  

  ोर ान वा िकचन लेआउटको 
ितिलिप (उपकरणका फोटोह  
ीकाय छन्) 

 

  ढुवानी रिसद/फोहोर िड ोजल 
ािनफे ह को ितिलिप  

 

  ीज िड ोजल/हलरस ी 
जानकारी 

 

 

 
1 https://s3.amazonaws.com/somervillema.gov.if-us-east-1/s3fs-public/fats-oil-grease-fog-management-plan.pdf. िव मान सं थानह का लािग, 
वे वाटरमा औसत दैिनक िनकासी र FOG को अिधकतम िनकासी िमिल ाम ित िलटर (mg/L) मा परी ण र माणीकरण गदा 100mg/L भ ा 
बढी नु ँदैन। EPA िनयमह  (40 CFR 136.3) मा सूचीब  ग रएको कुल रकभर गन यो  ाट र ीजका लािग हाल ीकृत परी ण ारा िनधारण ग रएको 
परी ण 


