ननकासको व्यवथिा ग व छ। ढल ववसभन्न स्थक्रनबाट प्रसोधन

001

बोसो(Fats), तेल(Oils), र Grease

फोहोर पानी
(Wastewater)

यो के हो?

फोहर पानी(ढल) आफ्नो घर वा व्यावसायमा भएको
शौचालय, ससिंक, नह
ु ाउने टव र लग
ु ा धन
ु े मेससनबाट ननकास
हुने पानी हो। यो पानी १४९ नेक रोड स्थित, वेथटफफल्डको
सेनीटरी ढल प्रणालीमा जान्छ अनन सफा गररएपनछ
वेथटफफल्ड खोलामा समससन्छ। ढल सेवा उपलब्ध नभएका
क्षेत्रहरुमा ननस्ज सेस्टटक प्रणाली द्वारा फोहोर पानीको
ननवारण गररन्छ।
फोहोर पानी, सफा गने प्रणालीमा पउाउनु भन् ा पहहले

सेनीटरी सुवरबाट ववसभन्न पाइप र पस््पिंग थटे शनहरुमा
पउाइन्छ।

सेप्टटक प्रणाली सामान्यतया व्यस्ततगत घरबाट माटोको
प्रयोग गरर फोहोर पानीको व्यवथिापन गररने फोहोर
ननवारण प्रणाली हो। यसको प्रयोग ग्रामीण भेगमा अनन
उूलो जग्गामा केस्न्िकृत गररन्छ जहााँ फोहोर ननवारणको
प्रणाली अव्यवहाररक रहन्छ।

ककन महत्वपण
ू ण छ?

अव्यवस्थित फोहोर पानीले साववजननक पानी आपूनतव र

वातावरण प्र वू ित गछव । सानीटरी सुवर र ननस्ज सेस्टटक

प्रणालीमा अवरोध भयो भने ढलको ओवर्व ्लो हुन्छ अनन
त्यसको ममवत वा प्रनतथिापना गनव महाँगो हुन सतछ।

खाना तैयारीको क्रममा प्रसोधन हुने बोसो, तेल र Grease
(F.O.G) ले सुवर पाइपमा अवरोध, ढल पछाडी धकेल्ने वा
रोकावट ग व छ। F.O.G को

स्रोत मसला, सस, सुप, खाना

पकाउने तेल, मतखन, माजवरीन, चरबी, छोटा, ध
ू , मेयोनेज,

गरर माइक्रोबायल पचाउने(microbial digesters), सेहटिंग
टयािंकलाई ववभाजन गरर वेथटफफल्ड खोलामा जानु अनघ
छुटयाइन्छ। व्यवथिापन टलान्ट व्यवस्थित प्रफक्रयालाई नै
धतका पुयावउन सतने खतरनाक रसयान हटाउन चाहह
बनाइएको होइन।

खाद्य थक्रैप, र पकाएको मासक
ु ो तेल हो। F.O.G. का कारण

तपाइको सुवर र फोहोर पानीको प्रणालीलाई

कल्याणकारीको क्षनत अनन कसैको व्यस्ततगत स्पस्त्त र

सुरक्षित राख्न

फोहोर पानी र ढल ओवरफ्लो रुकावटले

लोक

वातावरणलाई हानन गनव सतछ।
F.O.G र घट्टे कुलो सफा राख्नका लागि सुझाव:


फ्रीजरमा भण्डारण गनव एउटा कन्टे नरमा बोसो,
तेल, र तेल डालो, र त्यसपनछ कडा भएपनछ
महहला फ्यातनेमा हाल्नुहोस ्।



तेल लागेको िाल धुनु भन् ा पहहला पेपर टावलले
पछ्
ु नह
ु ोस ्।





क्पोष्ट बबन वा रद्दीटोकरीमा खाद्य थक्रैप
राख्नुहोस ् ।

नगनह
ुव ोस ्।




ननयसमत तेल जाल (interceptors ) कायम राखी
सफा गनह
ुव ोस।



उचचत तेल डडथपोजलको लाभका बारे मा
कमवचारीहरुलाई तासलम ह नुहोस।



ससिंक र डडश धन
ु ेमा "Grease रहहत" चचह्न
लगाउनुहोस ्।




खाना पकाउने फोहोर तेलको ररसाइकल गनह
ुव ोस।
आउटडोर तेल भण्डारण गने कन्टे नरहरु
ढातनुहोस ्।



भान्सा ननकास प्रणालीको ननयसमत सफा
गनह
ुव ोस ्।

नालीमा खातानाक सामाग्री(रिं ग,रसायन, सल्भेंट)
फ्लस नगनह
ुव ोस ्।



नालीमा औिचध फ्लस नगनह
ुव ोस ्।



थ्याप नालीमा फ्लस नगनह
ुव ोस ्।



जसमन मनु नको सद्ध
ु पानी सिंप प्पबाट तपाइको

F.O.G सुल्झाउनका ननस््त रे स्टुरे न्टमा नयााँ व्यवस्थापनको
आचरण:

बोसो, तेल र Grease लाई नालीमा फ्लस

फोहोर प्रणालीमा नसमसाउनुहोस ्।


तपाइको सुवर ननकटमा रुखहरु नरोटनुहोस ्।



हरे क ३-५ बिवमा तपाइको सेस्टटक प्रणाली
ननरीक्षण गरर सफा राख्नुहोस ्।

हामीलाई सम्पकण िनह
ुण ोस
अरु िप जानकारीका लाचगिः
City of Westfield
Water Resources Department
28 Sackett Street
Westfield, MA 01085
413-572-6243

फोहोर पानी व्यवस्थापन टलान्ट

अिवा अनलाइनमा:

वेथटफफल्ड शहरको फोहोर पानी व्यवथिापन टलान्ट सन ्

http://www.cityofwestfield.org/index.aspx?nid=230
http://www.mass.gov/eea/agencies/massdep/water
/wastewater/

१९७२ मा ननमावण गररएको चियो जसले कररब १८,०००
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