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सयाइटको सयारयांश

आपतकयालीि प्रनतक्क्ररया र हटयाउिे कयार्यक्रमले 
राष्ट्रिय सुरक्ा घटनाहरू सहहत रासायष्नक, जषै्िक र रेहियोधर्मी 

ष्िज्ञप्ति र ठूलो स्तरको राष्ट्रिय आपतकालीन स्थिष्तर्ा प्रष्तहरिया गर्छ। 
EPA ले र्ानि स्ास्थ्य र िातािरणको रक्ा गन्छ जरुरी हुँदा हटाउने काय्छरिर्र्ा प्रत्यक् 
रुपर्ा िा सम्ाष्ित रुपर्ा जजम्िेार पक्द्ारा संचालन गरेको कारिाहीको काया्छन्वयनद्ारा 
रोटो अिधधको सफाइ सञ्ालन गर्छ।.
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परिचय
550 सोमरभिल एिेन्यूमया अवस्थित 2.8 एकर कन् ेपयाक्य  सयाइट, सोमरभिल शहरको स्याममत्वमया रहकेो छ र रसले 
ठयूलो बलक्फल्ड, बच्याहरूको खेल मैदयाि, र स्प्यास प्याड सक्हत धरैे प्ररोग हुिे मिोरनजियात्मक पररसर समयावेश गछ्य। 
हयाल सम्यूण्य बलक्फल्ड क्ते् सव्यसयाधयारणको लयामग बन्द गररएको छ र खेल मैदयािको एउटया अशं मयात् खरुल्या छ। पयाक्य  
सघि जिसंख्या िएको क्ते्मया छ र रसलयाई शहरले 1937 मया शरुरू गरेको करद्यारया सम्त्त्त प्रयाप्त िगदया्यसम्म पक्हले 
औद्ोमगक उदे्श्यको लयामग प्ररोग गररएको थिरो।

सफया गिने रोजियाको नववरण छलफल गि्य र शहरवयासीहरूको करु िै प्रश्न वया सरोकयारलयाई सम्ोधि गि्यको लयामग 
बुधवरार, मराच्क 24 मरा सराझँ 6:30 बजे एउटया िररु्यवल सयाव्यजनिक बठैक हुिेछ। िप जयािकयारीको लयामग वया 
बठैकमया उपस्थित हुि दतया्य गि्यको लयामग, कृपरया रहया ँजयािरुहोस:् 
somervillema.gov/conwayfield

पृष्ठभमूम
2017 मया शहरले, एलि अदयालतमया पखया्यल कयारम गि्य असफल िएको अिरुसन्याि गदया्य रसको ठेकेदयार मयाफ्य त 
वयातयावरणीर मयूल्याकंि कयार्य आरम्भ गरयो। िमयूियाले पोललक्ोररिेटेड बयाइफेनिल्स (PCBs) को मयाथिल्ो स्तर र 
म्यासयाररुसेटस्को आकस्मिक रोजिया (MCP) सफयाई मयापदण्ड िन्दया मयाथि बलक्फल्डमया उप-सतहमया ििने सयामग्ीको 
रूपमया प्ररोग गररएको ठयूलो मयात्याको निमया्यण र ित्याएको िरुप्रोको खरुलयासया गरयो। शहरले कन् ेपयाक्य मया मयाटोको िमयूिया 
प्रदश्यि गि्य प्रदूषणको प्रकृनत र सीमया पररियानषत गि्यको लयामग म्यासयाररुसेटस् परया्यवरण संरक्ण नवियाग (MassDEP) 
र परयामश्यदयातयासँग 2017 र 2019 भित् ममलेर कयाम गरयो।

E PA  रो संलग्नतरा
अनप्रल 9, 2019 मया, MassDEP ले सयाइटको मयाटो सफया गि्य EPA को सहरोग अिरुरोध गरयो। त्यसपलछ, EPA र 
शहरले सयावधयािीपयूव्यक समन्र गररएको ममभरित कयार्य दृनटिकोण अन्तग्यत EPA ले सफयाई कयार्यमया 3 ममललरि डलर 
खर्य गिने र शहरले बयाकँी कयार्य (कम्ीमया 3 ममललरि डलरको खर्य गिने अिरुमयाि) सम्यादि गिने अपेक्या सक्हत 
सयाइटको सफयाईलयाई सम्ोधि गि्यको लयामग सहमनत जियारो। सफयाईमया प्रनत ममललरि (ppm) 50 ियाग िन्दया बढी 
मयाटो, थससया र अन् सम्भयानवत अन् खतरियाक पदयाि्यहरूद्यारया दूनषत मयाटो लयाई PCB ले उत्खिि गरेर दनुषत रिोत 

जयारी रयाख्रुहोस् >
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हटयाउिे करु रया समयावेश गछ्य  र करु िै पनि अवशेषमया परया्यप्त आवरण सयामग्ी प्रदयाि गरेर प्रत्यक् सम्क्य को  खतरयालयाई हटयाउिेछ। 

अरको चरणहरू / रे अपेक्रा गर्ने
EPA ले सयाइटको तरयारी (उदयाहरणको लयामग : रूख / विस्पनत हटयाउिे, उपरोमगतयाहरू बन्द गिने र / वया हटयाउिे, पहँुर सडकहरू निमया्यण गिने आक्द); हटयाउिे गनतनवथधहरू 
(उदयाहरणको लयामग, PCB द्यारया 50 ppm िन्दया बढी दूनषत मयाटोको उत्खिि, ढरुवयािी, र नवथियापि गिने) सक्हत समग् सफयाई र सयाइटको परुिब्यहयाली गिने अपेक्या गछ्य।

शहरले EPA अिरुमोदिको लयामग कयाम र क्डजयाईिको रोजियाहरू नवकयास गरेको छ र 2021 को वसन्तमया सफयाईकया गनतनवथधहरू सञ्यालि गि्य ठेकेदयारहरूलयाई ियाडयामया 
ललिको लयामग उिीहरूको बोलपत् प्रक्क्ररया गरररहछे।

जब सयाइट कयार्य शरुरू हुनछ, सफयाई गनतनवथधहरूलयाई निम्यािरुसयार रयार (4) वटया ररणहरूमया नवियाजजत गररिेछ:

• ररण 1 ले दूनषत मयाटोलयाई हटयाउिे र सयाइट िन्दया बयाक्हर नवथियापि गि्य सक्म पयाि्य सयाइट तरयार पयािने करु रयामया ध्याि केन्द्रित गछ्य। रो कयार्यमया निम् करु रयाहरू 
समयावेश हुिेछि् : हयाल बन्द गररएको खेल मैदयािको क्ेत्बयाट दूनषत मयाटो हटयाउिे र रयाम्ो तररकयाले नवथियापि गिने र सोमरभिल एिे. बयाट खेल मैदयाि मयाफ्य त 
पहँुर सडक निमया्यण गिने; ट्रकले सयाइटको सीमया बयाक्हर प्रदूषण िफैलयाएको करु रया सरुनिक्स्रत गि्य गैर-प्रदनुषत क्ेत् थियापिया गिने; सयाइट बयार िपे्; र कयामको ट्रेलर 
रयाख्े। रो कयाम EPA को निरीक्णमया शहरद्यारया संरयाललत हुिेछ।

• ररण 2 ले 50 ppm वया बढी PCBs िएकया सबै सयाइटकया मयाटोहरू हटयाउिे करु रयामया ध्याि केन्द्रित गछ्य। री जल्ोबल्ो ठयाउँहरू नवभिन्न ररणकया िमयूिया र 
नवशे्षण मयाफ्य त पक्हल्ै पक्हरयाि गररएको छ। री उत्खििमया फेरर मयाटो िि्यको लयामग 50 ppm िन्दया तल सघितया रहेको मैदयािको बयाकँी ियागहरूबयाट 
मयाटो उत्खिि् गररएको मयाटो हुिेछ। री क्ेत्हरू अन्न्तम रेिणीमया ल्याइएपलछ, नतिीहरू जजरोटेक्सयाइल कपडयाले ढयाक्किेछि्। EPA ले रो कयाम गिनेछ।

• EPA सफयाई कयार्यको आफिो ियागको अन्त्यको िजजकै हँुदया र अन्न्तम क्ते् निमया्यणको लयामग सयाइट तरयार गिने शहरमया केन्द्रित हँुदया ररण 3 सरुरु हुिछे। रो कयार्यमया 
क्फल्डलयाई परुि:-ग्के्डगं गिने (पक्हले उत्खिि गररएकया क्ते्हरू अवरोध िगरेर) र सयाइटको उपरोमगतयाहरू र िरया ँरूखहरूको थियापियाको लयामग क्फल्डको पररथध तरयार 
गिरु्य समयावशे छ। रो कयाम EPA को निगरयािीमया शहरद्यारया संरयाललत हुिेछ।

• ररण 4 ले सयाव्यजनिक प्ररोगको लयामग सयाइटको परुिथिया्यपियामया ध्याि केन्द्रित गिनेछ र निम् करु रयाहरू समयावेश गछ्य : जल निकयासी र थसंिेक्टक टफ्य  तहको 
थियापिया; मम्यत र दभक्ण र दभक्ण पयूववी सयाइटकया क्कियारहरूमया रोके् पखया्यलहरू प्रनतथियापि गिने; बलक्फल्डको लयामग सबै आवश्यक सरुनवधयाहरू र िप-
सरुनवधयाहरू (ब्लिर गिने र पछयाक्ड रोके्हरू) थियापिया गिने; िरया ँस्प्यास गिने प्याडको थियापिया गिने सक्हत खेलको मैदयाि परुिर्वकयास गिने; र करु िै पनि बयाकँी दूनषत 
मयाटोको उत्रत नवथियापि गिने। रो कयाम EPA को थसममत निगरयािीमया (उत्रत निधया्यररत गररए बमोजजम) शहर द्यारया संरयाललत गररिेछ।

नवस्ततृ रोजिया जयारी रहँदया मयाथिको गनतनवथधहरूको समर र क्रम पररवत्यि हुि सकछ। 

La EPA comenzará la limpieza de Conway Park a la brevedad para eliminar los contaminantes del suelo. Para obtener información 
en español, visite: somervillema.gov/conwayfield

A EPA começará a limpeza do Conway Park em breve para remover os contaminantes do solo. Para informações em português, 
visite: somervillema.gov/conwayfield

EPA ले मयाटोको दूनषत पदयाि्यहरू हटयाउि रयाडैँ िै कन् ेपयाक्य को सफयाई सरुरु गिनेछ । िेपयालीमया जयािकयारीको लयामग कृपरया रहया ँजयािरुहोस ्: 
somervillema.gov/conwayfield

EPA pral kòmanse netwayaj Conway Park byento pou retire sòl kontaminan yo. Pou jwenn enfòmasyon an Kreyòl Ayisyen, tanpri vizite:  
somervillema.gov/conwayfield

http://somervillema.gov/conwayfield
http://somervillema.gov/conwayfield

