
 
 

તમારાાં પીવાનાાં પાણી વવશે અગત્યની માવિતી 

 
 

Middlesex Water Company (વમડલસકે્સ વોટર કાંપની) નાાં પાણીમાાં પીવાના પાણી માટ ેમાન્ય ધોરણોથી વધાર ેપ્રમાણમાાં 

પરફ્લોરોઑક્ટનેોઇક ઍવસડનાાં (PFOA) સ્તરો જોવાાં મળયાાં છે અન ેસાવવજવનક અવધસચૂનાની બધી આવશ્યકતા પરૂી કરવામાાં તઓે વનષ્ફળ ગયા 

છે 
 

અમારી વૉટર વસસ્ટમ ેતાજેતરમાાં ન્યૂ જસીનાાં પીવાનાાં પાણીનાાં ધોરણન ાં ઉલ્લાંઘન કય ું છે અન ેઅમારા ગ્રાિકો તરીકે તમારી પાસે જાણવાનો અવધકાર છે કે શ ાં 

ઘટના બની, તમારે શ ાં કરવ ાં જોઈએ અન ેઆ પરરવસ્થવતના સમાધાન માટે અમે શ ાં કરી રહ્યા છીએ.પરફ્લોરોઑક્ટેનૉઇક ઍવસડ (PFOA) માટે પીવાનાાં 

પાણીન ાં ધોરણ જરૂર કરતાાં વધાર ે

 

ઉપર ગય ાં િત ાં.નોરટસની અગત્યતા વવશે તમામ આવશ્યક ભાષા(ઓ)માાં પ્રારાંવભક જાિરે અવધસૂચના આપવામાાં અથવા કાંપનીની સેવા મેળવતા લોકો 

નોરટસની ભાષાાંતર થયેલ નકલ મેળવવા માટે વૉટર વસસ્ટમનો ક્યાાં સાંપકવ કરી શક ેતે જણાવવામાાં અથવા યોગ્ય ભાષામાાં સિાયતાની વવનાંતી કરી શકાય એવી 

વ્યવસ્થા કરવામાાં Middlesex Water Company (વમડલસેક્સ વોટર કાંપની) વનષ્ફળ ગઈ િતી. 

 

સાવવજવનક અવધસૂચના સામગ્રીની ભાષાાંતર થયેલ નકલ મેળવવા અથવા સિાયતા માટે વવનાંતી કરવા માટે 800-549-3802 નાંબર પર અથવા 

info@middlesexwater.com પર અમારો સાંપકવ કરો. 

 

ફૅડરલ અન ેસ્ટેટના વવવનયવમત પીવાના પાણીના દૂષકોની િાજરી માટે અમે વનયવમતપણે વનરીક્ષણ કરીએ છીએ.ન્ય  જસીએ 2020 માાં PFOA માટે 

પ્રમાણભતૂ, અથવા મિત્તમ દૂવષત સ્તર (MCL) અપનાવ્ય ાં અન ે2021 માાં જરૂરી દેખરેખ શરૂ થઈ.PFOA માટે MCL14 ભાગો પ્રવત રિવલયન (ppt) છે 

અન ેતે ચાલી રિેલ વાર્ષવક સરેરાશ (RAA) પર આધારરત છે, જેમાાં મોવનટરરાંગ ડેટાના ચાર સૌથી તાજેતરના વિમાવસકની સરેરાશ છે.સપ્ટેમ્બર 7, 2021 

ના રોજ, અમન ેસૂચના મળી કે 2 ઓગસ્ટ, 2021 ના રોજ એકિ કરવામાાં આવેલ નમૂનાએ દશાવવ્ય ાં િત ાં કે અમારી વસસ્ટમ PFOA MCL કરતાાં વધી ગઈ 

છે.PFOA 36.1 ppt પર શોધી કાઢવામાાં આવ્ય ાં િત ાં, જેના કારણ ેનીચેના વિમાવસક પરરણામોન ેધ્યાનમાાં લીધા વવના RAA એ MCL કરતાાં વધી ગઈ 

િતી. 

 

PFOA શ ાં છે? 

પરફ્લોરોઑક્ટનેોઇક ઍવસડ (PFOA) એ પર- અન ેપોલીફ્લોરોઆલ્કાઈલ સબસ્ટન્સ (PFAS) નામના રસાયણોના જૂથના સભ્ય છે, જેનો ઉપયોગ 

કઠોર રસાયણો અન ેઉચ્ચ તાપમાન સામે પ્રવતકારના આધારે, નોન-સ્ટીક ક કવેર અન ેઅન્ય ઉત્પાદનોમાાં તેમજ અન્ય વ્યાપારી અન ેઔદ્યોવગક ઉપયોગોમાાં 

ઉપયોગમાાં લેવાતા ફ્લોરોપોવલમસવના ઉત્પાદનમાાં પ્રોસેસસાંગ સિાય તરીકે થાય છે.PFOA નો ઉપયોગ અવગ્નશામક અન ેતાલીમ માટે જલીય રફલ્મ-રચના 

ફીણમાાં પણ થાય છે, અન ેતે ઉપભોક્તા ઉત્પાદનોમાાં જોવા મળે છે જેમ કે અપિોલ્સ્ટરી અન ેકાપેટ માટે ડાઘ-પ્રવતરોધક આવરણો, પાણી-પ્રવતરોધક 

આઉટડોર કપડાાં અન ેગ્રીસપૂ્રફ ફૂડ પેકેસજાંગ.પીવાના પાણીમાાં PFOA ના મ ખ્ય સ્િોતોમાાં ઔદ્યોવગક સ વવધાઓમાાંથી રડસ્ચાજવ છે જયાાં તે બનાવવામાાં 

આવ્ય ાં િત ાં અથવા ઉપયોગમાાં લેવાય ાં િત ાં અન ેજલીય રફલ્મ-રચના ફીણ છોડવાનો સમાવેશ થાય છે.PFOA નો ઉપયોગ નોંધપાિ રીતે ઘટ્યો િોવા છતાાં, 

દૂષણ અવનવચચત સમય માટે ચાલ  રિેવાની અપેક્ષા છે કારણ કે તે પયાવવરણમાાં અત્યાંત સ્થાયી છે અન ેપાણીમાાં દ્રાવ્ય અન ેગવતશીલ છે. 

 

આનો અથવ શ ાં છે? 

*જે લોકો સમય જતાાં MCL કરતાાં વધ  PFOA ધરાવત ાં પાણી પીવે છે તેઓ તેમના લોિીના સીરમ કોલેસ્િોલના સ્તરો, લીવર, રકડની, રોગપ્રવતકારક તાંિ 

અથવા પ રુષોમાાં, પ્રજનન પ્રણાલીમાાં સમસ્યા અન ભવી શક ેછે.સમય જતાાં MCL કરતાાં વધ  PFOA ધરાવત ાં પાણી પીવાથી ટેવસ્ટક્ય લર અન ેરકડની 

કેન્સરન ાં જોખમ પણ વધી શક ેછે.સ્િીઓ માટે, સમય જતાાં MCL કરતાાં વધ  PFOA ધરાવત ાં પાણી પીવાથી ગભવ અન/ેઅથવા વશશ માાં વવકાસમાાં વવલાંબ 

થઈ શકે છે.આમાાંની કેટલીક વવકાસલક્ષી અસરો બાળપણ સ ધી ચાલ  રિી શક ેછે. 

 

* ચોક્કસ આરોગ્ય માવિતી માટે, જ ઓ https://www.nj.gov/health/ceohs/documents/pfas_drinking%20water.pdf. 

 

માર ેશ ાં કરવ ાં જોઈએ? 

• જો તમન ેચોક્કસ સ્વાસ્્ય સાંબાંધી સમસ્યા િોય, રોગપ્રવતકારક શવક્ત ગાંભીર રીતે નબળી િોય, એક વશશ  િોય, ગભવવતી િોવ અથવા વૃદ્ધ 

િોવ, તો તમન ેઅન્ય વ્યવક્તઓ કરતાાં વધ  જોખમ િોઈ શક ેછે અન ેઆ પાણી પીવા વવશે તમારા આરોગ્ય સાંભાળ પ્રદાતાઓની સલાિ લેવી જોઈએ. 

• The New Jersey Department of Health (ધી ન્ય  જસી રડપાટવમેન્ટ ઓફ િલે્થ) સલાિ આપ ેછે કે જયારે પીવાના પાણીમાાં 

PFOA વધી જાય ત્યારે વશશ ઓ માટે વશશ  પીણાાં અન ેઅન્ય પીણાાં, જેમ કે જય સ, બોટલના પાણીથી તૈયાર કરવા જોઈએ. 

• સગભાવ, સ્તનપાન કરાવતી અન ેગભવવતી થવાન ાં આયોજન કરતી સ્િીઓ PFOA ના સાંપકવમાાં ઘટાડો કરવા માટે પીવા અન ેરસોઈ માટે 

બોટલના પાણીનો ઉપયોગ કરવાન ાં પસાંદ કરી શક ેછે. 

• અન્ય લોકો PFOA ના સાંપકવમાાં ઘટાડો કરવા માટે પીવા અન ેરસોઈ માટે બોટલના પાણીનો અથવા િોમ વોટર રફલ્ટર કે જે PFOA ના 

સ્તરન ેઘટાડવા માટે પ્રમાવણત છે તનેો ઉપયોગ કરવાન ાં પણ પસાંદ કરી શક ેછે.િોમ વોટર િીટમેન્ટ ઉપકરણો ઉપલબ્ધ છે જે PFOA ના સ્તરન ે

https://www.nj.gov/health/ceohs/documents/pfas_drinking%20water.pdf


ઘટાડી શક ેછે.PFOA ઘટાડવા માટ ેિોમ વોટર રફલ્ટરની અસરકારકતા સાંબાંવધત વધ  ચોક્કસ માવિતી માટે, નેશનલ સેવનટશેન ફાઉન્ડેશન (NSF) 

ઇન્ટરનેશનલ વેબસાઇટની મ લાકાત લો, http://www.nsf.org/. 

• તમારા પાણીને ઉકાળવાથી PFOA દૂર થશે નિીં. 

 

વધ  માવિતી માટે, જ ઓhttps://www.nj.gov/dep/watersupply/pfas/ 

 

શ ાં કરવામાાં આવી રહ્ય ાં છે? 
 

Middlesex Water Company (વમડલસેક્સ વોટર કાંપની) ઘણા વષોથી PFAS ઘટકોના સ્તરન ાં વનરીક્ષણ કરી રિી છે.અમે 2008 થી તમન ેમોકલેલા 

અમારા એન્ય અલ કન્્ય મર કોવન્ફડેન્સ રરપોટવમાાં PFOA શોધ અાંગે જાણ કરી રહ્યા છીએ.ન્યૂ જસીના વનયમનકારી ધોરણો ઘડવાની અપેક્ષાએ, અમે 2019 

માાં િીટમેન્ટ વવકલ્પોન ાં મૂલ્યાાંકન કરવાન ાં શરૂ કય ું.નવા િીટમેન્ટ પ્લાન્ટની રડઝાઈન, જે PFOA સવિત વધારાના સાંયોજનો દૂર કરશે, ત ેપૂણવ થઈ ગઈ અન ે

વનમાવણાધીન છે.નવો િીટમેન્ટ પ્લાન્ટ 2023 ના મધ્યમાાં સેવામાાં આવવાની ધારણા છે. Middlesex Water Company (વમડલસેક્સ વોટર કાંપની) 

(MWC) એ ગ્રાિકોન ેપ્રારાંવભક સૂચના પૂરી પાડી િતી કે જેઓન ેમૂળ રીતે PFOA MCL કરતાાં વધી ગયેલા િીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાાંથી પીવાન ાં પાણી 

આપવામાાં આવત ાં િોવાન ાં ઓળખવામાાં આવ્ય ાં િત ાં.િાઇડ્રોવલક મોડલ્સના ઇનપ ટ્સ અને ધારણાઓના સતત વવચલેષણ અન ેઅપડેટ્સના આધારે, અમે 

વનષ્કષવ પર આવ્યા છીએ કે વધારાના વવસ્તારો PFOA MCL કરતાાં વધ  પાણી પ રવઠાનો અમ ક વિસ્સો મેળવે છે અથવા મેળવી શક ેછે.અમારી વવતરણ 

વ્યવસ્થા એ એક સાંકવલત નેટવકવ છે જયાાં એકાંદર ગ્રાિકની માાંગ અન ેઉપયોગોના આધારે, વવતરણ નેટવકવના વવવવધ વવસ્તારોમાાં વવવવધ સ્િોતના પાણી કોઈ 

પણ રદવસ દરવમયાન ફરે છે.સૂચના વવસ્તારન ાં આ વ્યાપક વવસ્તરણ ખાતરી કરે છે કે તમામ ગ્રાિકોન ેઆ પ રવઠાના કોઈપણ જ્થા સાથે સેવા આપવામાાં 

આવી રિી છે અથવા આપવામાાં આવી શક ેછે તેઓન,ે કોઈપણ સમયે, જાિેર સૂચના પ્રાપ્ત થઈ રિી છે. 

 

તમામ પવબ્લક નોરટરફકેશન (PN) જરૂરરયાતોને પૂરી કરવામાાં વનષ્ફળતાના સાંદભવમાાં, Middlesex Water Company (વમડલસેક્સ વોટર કાંપની) 

ખાતરી કરશે કે તમામ ટેમ્પલેટ્સમાાં જરૂરી ભાષાઓમાાં માવિતી શામલે િોય, અમે અમારી લાગ  ઓપરેરટાંગ પ્રરિયાઓને અપડેટ કરીશ ાં અન ેસમયાાંતર ેઅમારા 

સાંચાર પ્રોટોકોલન ેઅન પાલન માટે મૂલ્યાાંકન કરીશ ાં જેથી જાિરે સૂચના આવશ્યકતાઓ સાથે વતવમાન રિી શકાય. 

 

અસરગ્રસ્ત સમ દાયોની પ્રારાંવભક યાદીમાાં સાઉથ પ્લનેરફલ્ડ અને ક્લાકવના તમામ MWC ગ્રાિકો, એરડસન, મટે ચને અને વ ડવિજના MWC ગ્રાિકોનો એક 

ભાગ અને તમામ રાિવ,ે MWC જ્થાબાંધ કોન્િાક્ટ ગ્રાિકનો સમાવશે થાય છે.સ ધારલે જાિરે સચૂનામાાં િવે સાઉથ પ્લનેરફલ્ડ, ક્લાકવ, એરડસન, મટે ચને, 

વ ડવિજ અને કારટરેટેના તમામ MWC ગ્રાિકોનો સમાવશે થાય છે જેઓ પિલેાાં શરૂઆતમાાં સામલે નિોતા.વધ માાં, અમે અમારા સવેા ક્ષિેમાાં બોલાતી 

અગ્રણી ભાષાઓમાાં વધારાની માવિતી પરૂી પાડીએ છીએ.વધ  માવિતી માટે, કપૃા કરીન ેઅમારા ગ્રાિક સવેા વવભાગનો 800-549-3802 પર સાંપકવ કરો. 

 

*કૃપા કરીને આ માવિતી અન્ય તમામ લોકો સાથે શરે કરો જેઓ આ પાણી પીએ છે, ખાસ કરીન ેજેમન ેઆ નોરટસ સીધી મળી ન િોય (ઉદાિરણ તરીકે, 

એપાટવમેન્ટ, નર્સુંગ િોમ, સ્કૂલ્સ અન ેવ્યવસાયોમાાંના લોકો).તમે આ સૂચનાન ેસાવવજવનક સ્થળે પોસ્ટ કરીન ેઅથવા રૂબરૂ અથવા મેઈલ દ્વારા નકલો 

વવતરરત કરીન ેઆમ કરી શકો છો.* 

આ નોરટસ તમન ેMiddlesex Water Comny (વમડલસેક્સ વૉટર કાંપની) દ્વારા મોકલવામાાં આવી રિી છે.સ્ટેટ વૉટર વસસ્ટમ ID#1225001 

 

વવતરણ તારીખ:નવેમ્બર 8, 2021 (વવસ્તૃત સૂચના) 

પ્રારાંવભક PN વવતરણની તારીખ:ઓક્ટોબર 22, 2021 (પ્રારાંવભક સૂચના) 

 

http://www.nsf.org/
https://www.nj.gov/dep/watersupply/pfas/

