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સંદભ�: િફલ પોટ્સ�/UST િડિલવરી પ્રિતબંધ પ્રિક્રયાનંુ લાલ રંગમાં ટેિગં◌ંગ 

િપ્રય પેટ� ોિલયમ ભૂગભ� સંગ્રહ ટાંકાઓના માિલકો અને િવતરકો: 

જુલાઈ 1, 2004 ના રોજ, રડે ટેગ ઑથોિરટી પેટ� ોિલયમ ભૂગભ� સંગ્રહ ટાંકા કાયદા (TN UST Act) મા ંઉમેરવામા ંઆવી હતી. 2005 ની 
ફેડરલ ઍનજ� પૉિલસી ધારાએ પણ રા�ોને િડિલવરી પ્રિતબંધ કાય�ક્રમની ફરજ પાડી હતી, પિરણામે; ભૂગભ� સંગ્રહ ટાંકાઓનો િવભાગ 
િવકસ્યો હતો અને કાયદાઓનંુ પાલન કરવા માટેની એક પ્રિક્રયાનો અમલ કય� હતો. જુલાઈ 1, 2008 ના રોજ, TN UNC ધારામા ંથયેલા 
સુધારાઓ એ બાબતને સરળ કર ેછે કે ઈં◌ંધણને એક UST મા ંનીચેના �ારા મૂકી શકાય કે કેમ: 

 વાિષ�ક પ્રમાણપત્રને દૂર કરીને: 

 રશીદના ઉપયોગમાં બદલાવ કરવો કે જ ેઈંધણ િડિલવરી સાથ ેબંધાયેલ ન હોય; અને 

 ઈંધણ િડિલવરીને રડે ટેગની અને િવભાગની વેબસાઇટ ઉપર નોધંણીની હાજરી કે ગેરહાજરી સાથ ેજોડીને  

રડે ટેગ સાથે ચાલ ુ(રહેલ િવભાગ દરકે ભરવાના પોટ�  પર રડે ટેગ લગાવો), વાિષ�ક ટાંકાની ફી, જોડાયેલ િવલંિબત દંડો 
ચુકવવામા ંિનષ્ફળતા માટે ફેસીલીટીના બધા USTs, અને એવા ઉલ્લઘંનો માટે કે જ ેએક અંિતમ ઓડ�રમા ંપરીણમે. કૃપા 
કરીને સલાહ મેળવો T.C.A. § 68-215-106 દશા�વે છે: 

(c) કોઇપણ પેટ� ોિલયમ ભૂગભ� સંગ્રહ ટાંકા માટે કે જનેા માટે કોઇપણ વાિષ�ક ફી અથવા દંડો ચૂકવવામા ંઆવ્યો નથી 
ત્યાર ેબાકી હોય અથવા આ ભાગ કે જ ેઅંિતમ બનેલ છે તેના અનુસંધાનમાં આપવામાં આવેલ એક ઓડ�ર �ારા 
જોવામા ંઆવેલ િનયમોની જ�િરયાતોના ઉલ્લઘંનમા ંહોય ત્યાર,ે કિમ�ર નીચેના પૈકીના કોઈ એક અથવા વધ ુ
પગલાઓ લઇ શકે છે: 

 

(1) એક િડસ્પેન્સરને નોિટસ લગાવવી;  

(2) િફલ પોટ�ને એક ટેગ લગાવવી; અથવા 

(3) િવભાગની વેબસાઇટ ઉપર નોિટસ આપવી. 

(d) આવા ટેગ કે નોિટસને દૂર કરવી એ વગ� C દુરાચરણ બનશે. 

(e) કોઇપણ વ્યિ� માટે મૂકવંુ ગરેકાનૂની છે, અથવા 
 

પેટ� ોિલયમ પદાથ�ને એક પેટ� ોિલયમ ભૂગભ� સંગ્રહ ટાંકામા ંમૂકવાનંુ અથવા એવા એક ટાંકામાંથી પેટ� ોિલયમનંુ િવતરણ કરવાનંુ કે જ ે
ટાંકો એક ભૌિતક નોિટસ ધરાવતો હતો અથવા િડસ્પને્સર અથવા િફલ પોટ�  ઉપર ટેગ મૂકાયેલ હતી અથવા પેટા કલમ (c) ના અનુસંધાને 
િવભાગની વેબસાઇટ ઉપર એક નોિટસ મૂકાયેલ હતી તે અંગેનંુ કારણ. 

િડિલવરી કરશો નહીનંી યાદી https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks.html ઉપર મૂકવામાં 
આવેલ છે, અને રડે ટેગ(સ) દૂર કરવાની અિધકૃતતા બધા સુધારાઓ પૂણ� કરવામા ંઆવે નહી ંત્યા ંસુધી આપવામા ંઆવશે નહી.ં કૃપા કરીને 
સલાહ મેળવો, મે 11, 2010 ના રોજ, T.C.A. § 68-215-114 ને �ા ંરડે ટેગ્સ લગાવવામા ંઆવેલ છે ત્યા ંઅમુક સંજોગોમા ંટાકંાઓને કાયમી 
બંધ કરવાનો આદેશ આપવાની કિમ�રને �મતા આપવા માટે સુધારવામાં આવ્યો હતો. સુધારાને 
https://publications.tnsosfiles.com/acts/106/pub/pc0903.pdf in Section 4 ઉપર જોઈ શકાય છે. 

સાદર, 

 
સ્ટેન્લી આર. બોય્ડ, િડરકે્ટર 

અહી ંદાખલ કરો 

ભરશો નહી ં

0000012 

િડિલવર કરશો નહી ં
કોઇપણ િડિલવરી T.C.S નું ઉલ્લંઘન કર ેછે 68-2015-
106(e) 

િડિલવરી $10,000, T.C.A. સુધીના દંડમાં પિરણમી 
શકે છે 68-215-121 

અનઅિધકૃત ટેગન ેદૂર કરવાની િક્રયા એ વગ� C 
દુરાચરણ છે. 

UST ના િડવીઝનનો (615) 532-0945 ઉપર સંપક�  કરો. 

https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks.html
https://publications.tnsosfiles.com/acts/106/pub/pc0903.pdf%20in%20Section%204

