
ਸੰਭਾਲ - ਕੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਕਮਰ੍ਸ਼ਲ ਕਕਚਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੰਭਾਕਲਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ੀਸ 
ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਹੋਣਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

 • ਚਰਬੀ, ਤੇਲ, ਕਚਕਨਾਈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ (ਇੱਕਠੇ ਕਮਲਾ ਕੇ) ਦੀ ਡੂੰ ਘਾਈ 
ਗ੍ੀਸ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਦੀ ਕੁਲ ਤਰਲ ਗਕਹਰਾਈ ਦ ੇ25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 • ਕਕਸੇ ਵੇਸਟ ਮੈਨਜਮੰਟ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ੀਸ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ 
ਪੰਪ ਕਰਵਾਉ: 

 • ਜਦੋਂ ਚਰਬੀ, ਤੇਲ, ਕਚਕਨਾਈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਕੁੱ ਲ ਤਰਲ ਗਕਹਰਾਈ ਦੇ 
25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ 

 • ਹਰ 90 ਕਦਨ ਬਾਅਦ (ਜੋ ਵੀ ਪਕਹਲਾਂ ਹੋਵੇ)

 • ਐਨਜਾਈਮਜ ਜਾਂ ਐਸੇ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਗ੍ੀਸ ਨੰੂ ਗ੍ੀਸ 
ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਕਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਕਵੱਚ ਜਾਣ ਦੇਵੇ। 

 • ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਦੇ ਕਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹਾਕਜਰ ਰੱਖੋ। 

 • ਉਸ ਜਗਹ ‘ਤੇ ਅਕਜਹਾ ਕਵਅਕਤੀ ਰੱਖੋ ਜੋ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਗ੍ੀਸ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ 
ਨੰੂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ।  

ਕਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ-ਕਰਨਾ
ਕਮਰ੍੍ਸ਼ਲ ਕਕਚਨ ਜੋ  ਕਨਯਮਾਂ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੰੂ $300 ਦੁਬਾਰਾ- 
ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ, $150 ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰ੍੍ਸ਼ਲ ਕਕਚਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ੀਸ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਨੰੂ ਸਥਾਕਪਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਯਮਾਂ 
ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ  ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ:  604-432-6200
www.metrovancouver.org  

   ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ: ‘grease trap regulation ’ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰੋ 
  ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਈਕਜੰਗ ਟੂਲ: ‘grease interceptor sizing’ ਤੇ ਖੋਜ   
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ਚਰਬੀ, ਤੇਲ,  
ਚਚਕਨਾਈ
ਅਤੇ
ਕਮਰ੍ਸ਼ਲ ਚਕਚਨ
ਤੁਹਾਡ ੇਗੀ੍ਸ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਦੀ 

ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ

SERVICES AND SOLUTIONS FOR A LIVABLE REGION

ਚਲਕਚਵਡ ਵੇਸਟਰ



ਚਰਬੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਚਕਨਾਈ ਸਾਡੇ 
ਸੀਵਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਡੀ ਸਮੱਚਸਆ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਅਤੇ ਪਕਾਉਣ ਵੇਲੇ 
ਚਰਬੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕਚਕਨਾਈ ਨੰੂ ਨਾਲੀ ਕਵਚ ਪਾਉਂਦੇ 
ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੰੂ ਪਲੱਗ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਕਵਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੀਵਰਾਂ 
ਨੰੂ ਠੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੀਵਰਾਂ ਕਵੱਚ ਗ੍ੀਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ 
ਵਗਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ 
ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰਾਂ ਕਵਚੋਂ ਗ੍ੀਸ ਕਢਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 
ਮੈਟ੍ੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.7 

ਕਮਲੀਅਨ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸੀਵਰਾਂ ਕਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕਜਆਦਾ ਗ੍ੀਸ ਕਮਰ੍੍ਸ਼ਲ 
ਕਕਚਨਾਂ ਤੋਂ ਆਂਉਦੀ ਹੈ ਕਜੱਥੇ ਗ੍ੀਸ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰਾਂ 
ਦੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ 
ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰੀਸ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਇੱਕ ਗ੍ੀਸ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ (ਜਾਂ ਗ੍ੀਸ ਟਰੈਪ) 
ਅਕਜਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਚਰਬੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕਚਕਨਾਈ ਨੰੂ 
ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੀਵਰ 
ਕਸਸਟਮ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਕਮਰ੍੍ਸ਼ਲ ਕਕਚਨ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਵਚ 
ਚਰਬੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕਚਕਨਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, 
ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਗ੍ੀਸ 
ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਕਪਤ ਅਤੇ 
ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਣ।

ਗੀ੍ਸ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਨੰੂ ਸਥਾਚਪਤ 
ਕਰਨਾ 
ਇਕ ਗ੍ੀਸ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਨੰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਗ੍ੀਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਨਾਲ ਜੁਕੜਆ 
ਹੋਇਆ 

 • ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ- ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ 
ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਰਬੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ 
ਕਚਕਨਾਈ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ

 • ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਕਬੰਦੂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਕਕ  
ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਕਵਚੋਂ ਕਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਦੀ 
ਕੁਵਾਲਟੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ  

 • ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ – ਤਾਕਕ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਸ ਨੰੂ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ੇ 











ਸਾਡੇ ਸੀਵਰਾਂ ਤੋਂ ਚਰਬੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਚਕਨਾਈ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੀ

ਗ੍ੀਸ ਸੀਵਰ ਕਵੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਗ੍ੀਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸੀਵਰ ਨੰੂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ 

ਸੀਵਰ ਭਰ ਕੇ ਵਗਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕਚਕਨਾਈ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕਚਰਾ ਕਸੰਕ ਕਵੱਚ 
ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਗ੍ੀਸ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਗ੍ੀਸ ਦਾ 
ਭਕਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਚਰਬੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਚਕਨਾਈ ਸੀਵਰ ਚਵਚ ਚਕਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਗੀ੍ਸ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ:
ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਕਪਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਕਲਆ ਹੋਇਆ - ਗ੍ੀਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਨੰੂ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਹਟਾਉਣਯੋਗ ਢੱਕਣ

ਚਸੰਕ ਚਵਚੋਂ ਸੀਵਰ ਵਲਬੈਫਲ

ਗੀ੍ਸ

ਸੌਚਲਡ

ਸੀਵਰ 
ਮੈਨਹੋਲ ਕਵਰ

ਗੀ੍ਸ 
ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ 
(ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ)

ਸੀਵਰ ਓਵਰਫਲੋ

ਨਮੂਨਾ ਚਬੰਦੂ 

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ


