
 
 

ਤੁਹਾਡ ੇਪੀਣ ਦ ੇਪਾਣੀ ਬਾਰ ੇਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 
 

Middlesex Water Company (ਮਮਡਲਸਕੈਸ ਵਾਟਰ ਕੰਪਨੀ) ਦੇ ਪਰਫਲੂਰਓੋਕਟਨੋੈਇਕ ਐਮਸਡ (ਪੀਐਫਓਏ) 

ਦੇ ਪੱਧਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਮਆਰਾਾਂ ਤੋਂ ਮ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਾਂ ਜਨਤਕ ਸਚੂਨਾ ਼ਿਰਰੂਤਾਾਂ ਪਰੂੀਆਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹ ੈ
 

ਸਾਡੇ ਵਾਟਰ ਮਸਸਟਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਮਵੱਚ ਮਨਊ ਜਰਸੀ ਦ ੇਪਾਣੀ ਦ ੇਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਮਆਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨ 

ਦਾ ਅਮਧਕਾਰ ਹੈ ਮਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਿਤੀ ਨੰੂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ।  ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮਵੱਚ 

ਪਰਫਲੂਰੋਓਕਟੈਨੋਇਕ ਐਮਸਡ (ਪੀਐਫਓਏ) ਦਾ ਮਮਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਮਗਆ ਸੀ, 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Middlesex Water Company (ਮਮਡਲਸੈਕਸ ਵਾਟਰ ਕੰਪਨੀ) ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰ ੇਜਾਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਮਵੱਚ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਕ ਸੇਵਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਵਅਕਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਅਨੁਵਾਮਦਤ ਨਕਲ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਮਸਸਟਮ ਦ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 

ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਸਮੱਗਰੀਆਾਂ ਦੀ ਇਕੱ ਅਨੁਵਾਮਦਕ ਨਕਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 800-549-3802 ਜਾਾਂ 

info@middlesexwater.com ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

 

ਅਸੀਂ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮਨਯਮੰਤਰਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮਵੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਮਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ। ਮਨਊ ਜਰਸੀ ਨੇ 2020 

ਮਵੱਚ PFOA ਲਈ ਇੱਕ ਮਮਆਰੀ, ਜਾਾਂ ਅਮਧਕਤਮ ਦੂਮਸ਼ਤ ਪੱਧਰ (MCL), ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ 2021 ਮਵੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ। PFOA ਲਈ 

MCL 14 ਮਹੱਸੇ ਪਰਤੀ ਮਟਰਲੀਅਨ (ppt) ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ (RAA) 'ਤੇ ਆਧਾਮਰਤ ਹੈ, ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਮਨਗਰਾਨੀ ਡਟੇਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾ਼ਿਾ 

ਮਤਮਾਹੀ ਔਸਤ ਹਨ। 7 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੰੂ, ਸਾਨੰੂ ਨੋਮਟਸ ਮਮਮਲਆ ਮਕ 2 ਅਗਸਤ 2021 ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਨਮੂਨੇ ਨੇ ਮਦਖਾਇਆ ਮਕ ਸਾਡਾ ਮਸਸਟਮ 

PFOA MCL ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। PFOA ਨੰੂ 36.1 ppt 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਮਗਆ ਸੀ, ਮਜਸ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਮਲਖ ੇਮਤਮਾਹੀ ਨਤੀਮਜਆਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਮਬਨਾਾਂ RAA, 

MCL ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਗਆ ਸੀ। 

 

PFOA ਕੀ ਹ?ੈ 

ਪਰਫਲੂਓਰੋਕਟਾਨੋਇਕ ਐਮਸਡ (PFOA) ਰਸਾਇਣਾਾਂ ਦ ੇਸਮੂਹ ਦਾ ਇਕੱ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਮਜਸਨੰੂ ਪਰ- ਅਤੇ ਪੌਲੀਫਲੂਰੋਆਲਕਾਇਲ ਪਦਾਰਿ (PFAS) ਮਕਹਾ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਜਸ ਨੰੂ ਨਾਨ-ਸਮਟਕ ਕੱੁਕਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਮਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲੋਰੋਪੋਲੀਮਰਾਾਂ ਦ ੇਮਨਰਮਾਣ ਮਵੱਚ ਇੱਕ ਪਰੋਸਮੈਸੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 

ਵਰਮਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਮਗਕ ਉਪਯਗੋਾਾਂ ਮਵੱਚ, ਕਠੋਰ ਰਸਾਇਣਾਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨਾਾਂ ਪਰਤੀ ਇਸ ਦੇ ਪਰਤੀਰਧੋ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ। 

PFOA ਨੰੂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਮਸਖਲਾਈ ਲਈ ਜਲਮਈ ਮਫਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੋਮ ਮਵੱਚ ਵੀ ਵਰਮਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਦ ੇਉਤਪਾਦਾਾਂ 

ਮਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਅਪਹੋਲਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੇਟਾਾਂ ਲਈ ਦਾਗ-ਰੋਧਕ ਕੋਮਟੰਗ, ਪਾਣੀ-ਰੋਧਕ ਬਾਹਰੀ ਕੱਪੜ,ੇ ਅਤੇ ਗਰੀਸਪਰੂਫ ਭੋਜਨ ਪਕੇੈਮਜੰਗ। ਪੀਣ 

ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮਵੱਚ PFOA ਦੇ ਮੱੁਖ ਸਰੋਤਾਾਂ ਮਵੱਚ ਉਦਯਮੋਗਕ ਸੁਮਵਧਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਮਡਸਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਮਜੱਿ ੇਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਾਂ ਵਰਮਤਆ ਮਗਆ ਸੀ ਅਤੇ 

ਜਲਮਈ ਮਫਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਮੋ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਮਕ PFOA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਗਦੰਗੀ ਦ ੇਅਣਮਮੱਿ ੇਸਮੇਂ ਲਈ 

ਜਾਰੀ ਰਮਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮ਼ਿਆਦਾ ਸਮਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਵੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। 

 

ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 

*ਜੋ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ MCLਤੋਂ ਵੱਧ PFOA ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦ ੇਸੀਰਮ ਕੋਲੇਸਟਰ ੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਮਜਗਰ, ਗਰੁਦ,ੇ ਇਮਮਊਨ ਮਸਸਟਮ, ਜਾਾਂ, 

ਮਰਦਾਾਂ ਮਵੱਚ, ਪਰਜਨਨ ਪਰਣਾਲੀ ਮਵੱਚ ਸਮੱਮਸਆਵਾਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ MCL ਤੋਂ ਵੱਧ PFOA ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ 

ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਾਂ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਦ ੇਨਾਲ MCL ਤੋਂ ਵੱਧ PFOA ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਭਰਣੂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਮਸ਼ਸ਼ੂ ਦ ੇਮਵਕਾਸ ਮਵੱਚ 

ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਭਾਵ ਬਚਪਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਮਹ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

* ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖ ੋhttps://www.nj.gov/health/ceohs/documents/pfas_drinking%20water.pdf. 

 

ਮਨੂੈੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਾਸ ਮਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਚੰਤਾਵਾਾਂ ਹਨ, ਇਮਮਊਨ ਮਸਸਟਮ ਨਾਲ ਗਭੰੀਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ, ਮਸ਼ਸ਼ੂ ਹੈ, ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਜਾਾਂ ਬ਼ੁਿਰਗ ਹੋ, ਤਾਾਂ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਮਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ।  

• ਮਨਊ ਜਰਸੀ ਮਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਿ ਸਲਾਹ ਮਦੰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਜਦੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮਵੱਚ PFOA ਵੱਧ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮਸ਼ਸ਼ੂਆਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਸ਼ੂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਿ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਜੂਸ, ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

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


• ਗਰਭਵਤੀ, ਨਰਮਸੰਗ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਮਵਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ PFOA ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

• ਹੋਰ ਲੋਕ PFOA ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ 

ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦ ੇਮਫਲਟਰ ਦੀ ਜੋ PFOA ਦ ੇਪੱਧਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮਾਮਣਤ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮਡਵਾਈਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ PFOA ਦ ੇ

ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। PFOA ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦ ੇਮਫਲਟਰਾਾਂ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ 

ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (NSF) ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, http://www.nsf.org/ 'ਤੇ ਜਾਓ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਉਬਾਲਣ ਨਾਲ PFOA ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖ ੋhttps://www.nj.gov/dep/watersupply/pfas/ 

 

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਮਰਹਾ ਹੈ? 
 

ਮਮਡਲਸੈਕਸ ਵਾਟਰ ਕੰਪਨੀ ਕਈ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ PFAS ਮਮਸ਼ਰਣਾਾਂ ਦੇ ਪਧੱਰਾਾਂ ਦੀ ਮਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2008 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ 

ਖਪਤਕਾਰ ਮਵਸ਼ਵਾਸ ਮਰਪਰੋਟ ਮਵੱਚ PFOA ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ।  ਮਨਊ ਜਰਸੀ ਦ ੇਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਵੱਚ, ਅਸੀਂ 

2019 ਮਵੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਵਕਲਪਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਕੱ ਨਵੇਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਾਂਟ ਦਾ ਮਡ਼ਿਾਇਨ, ਜੋ PFOA ਸਮੇਤ ਵਾਧ ੂਮਮਸ਼ਰਣਾਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾ 

ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰੂਾ ਹੋ ਮਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਾਂਟ ਦ ੇ2023 ਦੇ ਅੱਧ ਮਵੱਚ ਸਰਮਵਸ ਮਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਮਡਲਸੈਕਸ 

ਵਾਟਰ ਕੰਪਨੀ (MWC) ਨੇ ਉਹਨਾਾਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੂਚਨਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅਸਲ ਮਵੱਚ PFOA MCL ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਾਂਟ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈਡਰ ਮੌਲਕ ਮਾਡਲਾਾਂ ਦ ੇਇਨਪੁਟਸ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦ ੇ

ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸੱਟਾ ਕੱਮਢਆ ਹੈ ਮਕ ਵਾਧ ੂਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੱਸਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਜਸ ਮਵੱਚ 

PFOA MCL ਮ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਪਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਏਕੀਮਿਤ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਮਜੱਿੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਦਨ ਵੰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ 

ਮਵੱਚ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ, ਸਮੱੁਚੀ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮੰਗਾਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਹ ਮਵਆਪਕ ਮਵਸਤਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ 

ਹੈ ਮਕ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਮਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਮਵੱਚ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਮਟਸ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

 

ਸਾਰੀਆਾਂ ਪਬਮਲਕ ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ (PN) ਲੋੜਾਾਂ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦ ੇਸਬੰਧ ਮਵੱਚ, ਮਮਡਲਸੈਕਸ ਵਾਟਰ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਮਕ ਸਾਰੇ 

ਟੈਂਪਲੇਟਾਾਂ ਮਵੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਮਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਲਾਗੂ ਓਪਰੇਮਟਗੰ ਪਰਮਕਮਰਆਵਾਾਂ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਾਂਗ ੇਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਬਮਲਕ 

ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ ਲੋੜਾਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਾਮਮਯਕ ਰਮਹਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਰ ਪਰੋਟੋਕਲੋ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਾਾਂਗੇ।   

 

ਪਰਭਾਮਵਤ ਭਾਈਚਾਮਰਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੁਆੂਤੀ ਸੂਚੀ ਮਵਚੱ ਦਖੱਣੀ ਪਲੇਨਫੀਲਡ ਅਤ ੇਕਲਾਰਕ ਦ ੇਸਾਰ ੇMWC ਗਾਹਕ, ਐਡੀਸਨ, ਮਟੂੇਚਨੇ, ਅਤ ੇਵੁਡੱਮਬਰਜ ਮਵਚੱ 

MWC ਗਾਹਕਾਾਂ ਦਾ ਇਕੱ ਮਹਸੱਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਰਾਹਵ,ੇ ਇਕੱ MWC ਿਕੋ ਕਟੰਰਕੈਟ ਗਾਹਕ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਸ਼ੰਮੋਧਤ ਪਬਮਲਕ ਨੋਟੀਮਫਕਸ਼ੇਨ ਮਵਚੱ ਹਣੁ ਦਖੱਣੀ 

ਪਲੇਨਫੀਲਡ, ਕਲਾਰਕ, ਐਡੀਸਨ, ਮਟੂੇਚੇਨ, ਵੁਡੱਮਬਰਜ ਅਤ ੇਕਾਰਟਰਟੇ ਦ ੇਸਾਰ ੇMWC ਗਾਹਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜ ੋਪਮਹਲਾਾਂ ਸ਼ਰੁ ੂਮਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਖਤੇਰ ਮਵਚੱ ਬਲੋੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਪਰਮੁਖੱ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਮਵਚੱ ਵਾਧ ੂਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

ਲਈ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਡ ੇਗਾਹਕ ਸਵੇਾ ਮਵਭਾਗ ਨੂ ੰ800-549-3802 'ਤ ੇਸਪੰਰਕ ਕਰ।ੋ  

 

*ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਾਰ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰ ੋਜੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਨੋਮਟਸ ਮਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ 

ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਨਰਮਸੰਗ ਹੋਮ, ਸਕੂਲਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਮਵਚਲੇ ਲੋਕ)। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੋਮਟਸ ਨੰੂ ਮਕਸੇ ਜਨਤਕ ਸਿਾਨ 'ਤੇ 

ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂ ਹੱਿ ਜਾਾਂ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਪੀਆਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਅਮਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।* 

ਇਹ ਨੋਮਟਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਮਡਲਸੈਕਸ ਵਾਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਮਜਆ ਜਾ ਮਰਹਾ ਹੈ। State Water System (ਰਾਜ ਜਲ ਪਰਣਾਲੀ) ID#1225001  

 

ਵੰਡਣ ਦੀ ਮਮਤੀ: 8 ਨਵੰਬਰ 2021 (ਮਵਸਮਤਰਤ ਸੂਚਨਾ) 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ PN ਵੰਡਣ ਦੀ ਮਮਤੀ: 22 ਅਕਤੂਬਰ 2021 (ਮਵਸਮਤਰਤ ਸੂਚਨਾ) 

 

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

