ਤੁ ਹਾਡੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮਮਡਲਸੈਕਸ ਵਾਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਰਫਲੂ ਰੋਓਕਟੈਨੋਇਕ ਐਮਸਡ (Perfluorooctanoic Acid, PFOA)
ਉਪਰੋਕਤ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਮਆਰ
ਸਾਡੇ ਵਾਟਰ ਮਸਸਟਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਮਵੱਚ ਮਨਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਮਆਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਵਜੋਂ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨ
ਦਾ ਅਮਿਕਾਰ ਹੈ ਮਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਿਤੀ ਨੂ ੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮਵੱਚ
ਪਰਫਲੂ ਰੋਓਕਟੈਨੋਇਕ ਐਮਸਡ (PFOA) ਦਾ ਮਮਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਮਗਆ ਸੀ।
ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਸਮੱਗਰੀਆਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੁ ਵਾਮਦਕ 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 ਦੁ ਆਰਾ ਮਨਯੰਮਤਰ ਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮਵੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਮਨਯਮਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਮਨਊ ਜਰਸੀ ਨੇ
2020 ਮਵੱਚ PFOA ਲਈ ਇੱਕ ਮਮਆਰੀ, ਜਾਾਂ ਅਮਿਕਤਮ ਦੂ ਮ਼ਿਤ ਪੱਿਰ (maximum contaminant level, MCL), ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ 2021
ਮਵੱਚ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਮਨਗਰਾਨੀ ਼ਿੁਰੂ ਕੀਤੀ। PFOA ਲਈ MCL 14 ਮਹੱਸੇ ਪਰਤੀ ਮਟਰ ਲੀਅਨ (ppt) ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ (running annual
average, RAA) 'ਤੇ ਆਿਾਮਰਤ ਹੈ, ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਮਨਗਰਾਨੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜਾ ਮਤਮਾਹੀ ਔਸਤ ਹਨ। ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਅਨੁ ਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਮਗਆ ਸੀ,
10 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂ ੰ, ਸਾਨੂ ੰ ਨੋ ਮਟਸ ਮਮਮਲਆ ਮਕ 3 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂ ੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਨੇ ਮਦਖਾਇਆ ਮਕ ਸਾਡਾ ਮਸਸਟਮ PFOA MCL ਤੋਂ
ਵੱਿ ਹੈ। PFOA 27.7 ppt 'ਤੇ ਮਮਮਲਆ ਸੀ, ਮਜਸ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ (RAA) MCL ਤੋਂ ਵੱਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਿ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਕ
ਵੈੈੱਲਫੀਲਡ ਨੂ ੰ 9ਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬੰਦ ਕਰ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਕ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਾਂ ਖੂਹਾਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੂ ੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ
ਜਨਤਕ ਨੋ ਮਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਾਈ ਇਲਾਜ ਸਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਊਿ ਪਲੇ ਨਫੀਲਡ ਫੈਮਸਮਲਟੀ ਮਵਖੇ MCL ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੀ।
PFOA ਕੀ ਹੈ?
ਪਰਫਲੂ ਓਰੋਕਟਾਨੋ ਇਕ ਐਮਸਡ (PFOA) ਰਸਾਇਣਾਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਮਜਸਨੂ ੰ ਪਰ- ਅਤੇ ਪੌਲੀਫਲੂ ਰੋਆਲਕਾਇਲ ਪਦਾਰਿ (polyfluoroalkyl
substances, PFAS) ਮਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਜਸ ਨੂ ੰ ਨਾਨ-ਸਮਟਕ ਕੁ ੱਕਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਮਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲੋ ਰੋਪੋਲੀਮਰਾਾਂ ਦੇ ਮਨਰਮਾਣ ਮਵੱਚ
ਇੱਕ ਪਰੋਸੈਮਸੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵਰਮਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਮਗਕ ਉਪਯੋਗਾਾਂ ਮਵੱਚ, ਕਠੋ ਰ ਰਸਾਇਣਾਾਂ ਅਤੇ ਉੈੱਚ ਤਾਪਮਾਨਾਾਂ ਪਰਤੀ
ਇਸ ਦੇ ਪਰਤੀਰੋਿ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ। PFOA ਨੂ ੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਮਸਖਲਾਈ ਲਈ ਜਲਮਈ ਮਫਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੋਮ ਮਵੱਚ ਵੀ ਵਰਮਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਮਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਅਪਹੋਲਸਟਰ ੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੇਟਾਾਂ ਲਈ ਦਾਗ-ਰੋਿਕ ਕੋਮਟੰਗ, ਪਾਣੀ-ਰੋਿਕ ਬਾਹਰੀ ਕੱਪੜੇ, ਅਤੇ
ਗਰੀਸਪਰੂਫ ਭੋਜਨ ਪੈਕਮੇ ਜੰਗ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮਵੱਚ PFOA ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਾਂ ਮਵੱਚ ਉਦਯੋਮਗਕ ਸੁਮਵਿਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਮਡਸਚਾਰਜ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ ਮਜੱਿੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਾਂ
ਵਰਮਤਆ ਮਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਮਈ ਮਫਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਮ ਨੂ ੰ ਛੱਡਣਾ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਮਕ PFOA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਵੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਦਗੀ
ਦੇ ਅਣਮਮੱਿੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਮਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜਆਦਾ ਸਮਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਵੱਚ ਘੁਲਣ਼ਿੀਲ
ਅਤੇ ਗਤੀ਼ਿੀਲ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

*ਜੋ ਲੋ ਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ MCLਤੋਂ ਵੱਿ PFOA ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੀਰਮ ਕੋਲੇਸਟਰ ੋਲ ਦੇ ਪੱਿਰ, ਮਜਗਰ, ਗੁਰਦੇ, ਇਮਮਊਨ ਮਸਸਟਮ, ਜਾਾਂ,

ਮਰਦਾਾਂ ਮਵੱਚ, ਪਰਜਨਨ ਪਰਣਾਲੀ ਮਵੱਚ ਸਮੱਮਸਆਵਾਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ MCL ਤੋਂ ਵੱਿ PFOA ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਟੈਸਟੀਕੂ ਲਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ
ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂ ੰ ਵਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਾਂ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ MCL ਤੋਂ ਵੱਿ PFOA ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਮ਼ਿ਼ਿੂ ਦੇ ਮਵਕਾਸ ਮਵੱਚ
ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਕੁ ਝ ਮਵਕਾਸ ਸੰਬੰਿੀ ਪਰਭਾਵ ਬਚਪਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਮਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
* ਮਵ਼ਿੇ਼ਿ ਮਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ https://www.nj.gov/health/ceohs/documents/pfas_drinking%20water.pdf.
ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
•

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਖਾਸ ਮਸਹਤ ਸੰਬੰਿੀ ਮਚੰਤਾਵਾਾਂ ਹਨ, ਇਮਮਊਨ ਮਸਸਟਮ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ, ਮ਼ਿ਼ਿੂ ਹੈ, ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਜਾਾਂ ਬਜੁਰਗ ਹੋ, ਤਾਾਂ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹੋਰ ਮਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਿ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।

•

ਮਨਊ ਜਰਸੀ ਮਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਿ ਸਲਾਹ ਮਦੰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਜਦੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮਵੱਚ PFOA ਵੱਿ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮ਼ਿ਼ਿੂਆਾਂ ਲਈ ਮ਼ਿ਼ਿੂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਿ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਜੂਸ, ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਗਰਭਵਤੀ, ਨਰਮਸੰਗ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਵਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ PFOA ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।

•

ਹੋਰ ਲੋ ਕ PFOA ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ
ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਫਲਟਰ ਦੀ ਜੋ PFOA ਦੇ ਪੱਿਰ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮਾਮਣਤ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਵਾਟਰ ਟਰ ੀਟਮੈਂਟ ਮਡਵਾਈਸ ਉਪਲਬਿ ਹਨ ਜੋ PFOA ਦੇ
ਪੱਿਰ ਨੂ ੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। PFOA ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਫਲਟਰਾਾਂ ਦੀ ਪਰਭਾਵ਼ਿੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨੈ ਼ਿਨਲ
ਸੈਨੀਟੇ਼ਿਨ ਫਾਊਂਡੇ਼ਿਨ (National Sanitation Foundation, NSF) ਇੰਟਰਨੈ ਼ਿਨਲ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ, http://www.nsf.org/ 'ਤੇ ਜਾਓ।

•

ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂ ੰ ਉਬਾਲਣ ਨਾਲ PFOA ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ https://www.nj.gov/dep/watersupply/pfas/
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਮਰਹਾ ਹੈ?
ਮਮਡਲਸੈਕਸ ਵਾਟਰ ਨੇ ਵੈੈੱਲਫੀਲਡ ਨੂ ੰ ਬੰਦ ਕਰ ਮਦੱਤਾ ਜੋ 9 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ, ਨਵੇਂ PFOA ਮਮਆਰ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਾਂ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਉੈੱਪਰ ਦੀ ਜਾਾਂਚ
ਕਰ ਮਰਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਵਕਲਮਪਕ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਮਆਰਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ
ਬੁਮਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਮਵੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਮਵੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਅੱਪਗਰੇਡਾਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂ ੰ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਭਾਮਵਤ ਖੂਹਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ
ਮਦੱਤੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮਿਤੀਆਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਕੰਪਨੀ ਵੈੈੱਲਫੀਲਡ ਨੂ ੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੱਖਣੀ
ਪਲੇ ਨਫੀਲਡ ਸਹੂਲਤ ਮਵੱਚ ਮਵੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੁਿਾਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ, ਮਜਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਮੱਿ-2023 ਮਵੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ
www.middlesexwater.com 'ਤੇ ਹਰ ਮਤੰਨ ਮਹੀਮਨਆਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਪਡੇਟ ਮਦੱਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਰਮਹਣਗੇ। ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ
ਸੇਵਾ ਮਵਭਾਗ ਨੂ ੰ 800-549-3802 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

*ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇਹ ਨੋ ਮਟਸ ਮਸੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ

ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਨਰਮਸੰਗ ਹੋਮ, ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਮਵਚਲੇ ਲੋ ਕ)। ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਨੋ ਮਟਸ ਨੂ ੰ ਮਕਸੇ ਜਨਤਕ ਸਿਾਨ 'ਤੇ
ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂ ਹੱਿ ਜਾਾਂ ਡਾਕ ਦੁ ਆਰਾ ਕਾਪੀਆਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਅਮਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।*
ਇਹ ਨੋ ਮਟਸ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਮਮਡਲਸੈਕਸ ਵਾਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁ ਆਰਾ ਭੇਮਜਆ ਜਾ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਜਲ ਪਰਣਾਲੀ ID#1225001

ਵੰਡਣ ਦੀ ਮਮਤੀ: 1/22/2022

