आँधी पानी (Stormwater)
के हो यो ?

वर्ाा वा हिउ पग्लेर जमीनमा नसोचीइकन बग्दा सति भन्दा
माथि आँधी पानीको बिाव(Runoff ) िुन्छ यानकी पानी सति
भन्दा माथि बग्छ। सति भन्दा माथि बग्ने पानी(Runoff )

ड्राइव वे, लन, साइडवाकको-मैला, रसायन, माटो र अरु प्रदर्
ु ण
हटपेर बग्छ। (Runoff ) आँधीको ससवर सभत्र बगेर पोखरी,

नाला, नहद ससमसार वा अन्य पानीको ननकायमा समससन्छ।
आँधी ससवर (Storm Sewers ) भनेको Runoff भएको पानीलाई
कटाउन लगाइएको पाइप िो जुन खोला, नहद, ससमसार वा
अन्य पानीको ननकायमा जोडेर प्रदर्
ु ण कम गररन्छ।

Storm water व्यवस्िापनले runoff को मात्रा कम गना प्रदर्
ु ण

दे खख टाढा राखेर सफा, अपवाि िुने पानी सुरक्षित तवरले Storm
Sewers पठाइन्छ जसले अरु पानीको मल
ू संग जोडडन्छ।

यो ककन महत्वपूर्ण छ?

अननयसमत तररकाले व्यवस्िापन
गररएको storm water ले पहिरो जाने, सबै

कुरो बगाउने र पानीको नालालाई प्रदषु र्त पाछा । यसले रुख

षवरुवा, माछा, जनवार अनन माननसलाई नकारात्मक असर पाछा ।
मलजल, घर पालव
ु ा जनवारको मैला, घरबाट ननस्कने रसायन,
सवारीको तेल, एन्न्ट फ्रिज, सेडडमेन्ट, र ढल सबैले जीवनको
ब्यालेन्समा धक्का पय
ु ााउछ।

यो कानुनन व्यवस्था हो: शुद्ध पानीको ननयम, NPDES
कायाक्रम, ससमसारको सुरिा र व्यवस्िापनको ननयम(310

Stormwater शुल्क

गनण हुने:

छानाबाट ससधै जसमनमा बग्न जोडडने पाइपलाई कालो पत्र

व्यवस्थापन प्रणालीको सध
ु ार र ममात

गररएको िेत्र र घाँस माथि नराखी जोड्नाले runoff को मात्रा
कम गने अनन पानी जमीनमा सोथचने

गनाको ननन्म्त तय गररएको छ। यी

िुन्छ।

प्रणालीिरु शिरलाई संनघय कानुनको

भसू मबाट ननकासलएको माटोको िप्र
ु ोलाई छोप्नाले त्यसलाई

मापदण्ड अनुरुप संयक्
ु त राज्य

िावाले उडाउने, बगाएर नन्जकको पानीको ननकायमा जानबाट
बन्न्चत गने

र प्रदषु र्त िुनबाट पनन जोगाउछ।

रसायनलाई उचित ठाउँ मा फ्याक्ने: प्रयोग गरे को तेल र अरु
सवारीका तरल पदािालाई ररसाइकल गनि
ुा ोस। खतराजनक

पदािा जस्तै पेन्ट, तरल, न्क्लनरलाई जनत सक्दो िोरै मात्रामा
प्रयोग गनि
ुा ोस ् अनन प्रयोग गरे पनछ चि
ु ावट भएको ठाउँ तरु
ु न्त
सफा गरर सुरक्षित स्िानमा फ्याक्नुिोस। गैर-षवर्ाक्त,

बायोडीग्रेडब
े ल, ररसाइकल िुने सामाग्रीिरुको प्रयोग चाहिएको
अवस्िामा मात्र प्रयोग गनि
ुा ोस।

पानी िाली रिनु नपने अनन फ्रकरा नलाग्ने दे शी बबरुवा र

घाँसको प्रयोग गनि
ुा ोस ् जसले गदाा मल र फ्रकरा माने दबाइको
कम प्रयोग िुन्छ।

गनण नहुन:े

घर पालव
ु ा जनवारको मैला नालामा नाफाल्नि
ु ोस। लोकको

स्वास््यको खतारा नबढाउनुिोस, त्यसलाई हटपेर फ्लस गनि
ुा ोस।
तपाइको करे सामा धेरै पानी निाल्नुिोस। ससतल समयमा पानी
लगाउनुिोस तर ड्रेनमा बग्ने गरर नलगाउनुिोस।

क्लोररन समससएको पुल(pool)को पानी ड्रेनमा नसमसाउनुिोस।
यसको लाथग शिरको प्रदषु र्त पानी शुरिा हदपाटा मेन्टसंग
सम्पका राखी उथचत स्िानमा डडस्पोजल गनि
ुा ोस।

वातावरण सरु िा एजेन्सी(USEPA ),

रान्स्िय प्रदर्
ु ण ननयन्त्रण र उन्मल
ु न प्रणाली(NPDES )

नगरपासलकाको छुटै ससवर प्रणालीको मयाादा सभत्र रिनु पछा ।

पूवाणधारहरुको तथ्याङ्क

वेस्टफ्रफल्डमा ७२० भन्दा धेरै न्स्िट(जम्मा २५० माइल भन्दा
लामो लम्बाई) ११७ ससधा स्िोम ससवर, र ३०० बाहिर ननकास

िुने पाप जसले stromwater षवसभन्न पानीका ननकायमा

फयाक्छ। शिरको पूवााधार हदने बढ
ु ो िुदै छ, र धेरै जसो िाम्रा
ससवर र स्िोम ससवरिरु १०० वर्ा भन्दा पुराना छन ्। जमीन

मुननका ड्रेनका बाटािरुका पूवााधारिरुलाई पुनननामााण गना धेरै
खचा लाग्ने अनन कहठन िुन्छ, त्यसैले

stromwater शुल्क यस खचामा टे वा पुयााउन
राखखएको िो।

हामीलाई सम्पकण गनह
ुण ोस

stromwater व्यवस्िापन प्रणाली सम्बन्न्ध िप जानकारीका
लाथग सम्पका:

City of Westfield
Department of Public Works
59 Court Street
Westfield, MA 01085

भखार ननमााण गररएको िेत्र वा करे साको मैलालाई पानीले

413-642-9397.

नछे प्नुिोस। यसो गनुा भन्दा त्यसलाई बढानि
ुा ोस र उथचत

स्िानमा फ्याक्नुिोस।

CMR 10.00) र पानीको शुद्धता व्यवस्िाषपका सहटा फ्रफकेसन

पानी पना आटे को छ भने, कुनै पनन फ्रकरा मने दबाइ वा मल

(314 CMR 9.00), वेस्टफ्रफल्ड शिरका न्स्िट र साइड वाक

नलगाउनुिोस। अिवा ननदे शन अनुसार कन्म्त मात्रामा

Ordinance Ch. 16-7, 16-109, and 16-110.

लगाउनि
ु ोस।

वेस्टकिल्ड शहरको stormwater शुल्क

Or go Online:
www.cityofwestfield.org/index.aspx?nid=233
http://www.mass.gov/eea/agencies/massdep/water/w
astewater/stormwater.html#8
www.epa.gov/npdes/stormwater

