
ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ  
ਪਾਣੀ ਨਿਸਣ ਦੀ ਸਿਨਿਸ

ਹੋਮਓਨਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਡ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਾਪਿਟੀ ‘ਤੇ ਿਾਟਿ ਸਿਨਿਸ ਲੀਕ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਰਕਵਸ ਦੇ ਲੀਿ ਹੋਣ ਦਾ 
ਿੀ ਿਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਵਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕਿੰਮੇਵਾਰੀ 
ਕਿਸਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੱਿ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਇਦਾਦ 'ਤੇ 
ਕਰਸਾਅ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਿਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੀ 
ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੰੂ ਿਾਲ ਿਰਨਾ ਹੈ।

ਿਾਟਿ ਸਿਨਿਸ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ?
ਵਾਟਰ ਸਰਕਵਸ ਇ਼ੱ ਿ ਪਾਈਪ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿੋ ਸਕਹਰ ਦੇ ਹਰੇਿ ਘਰ  
ਕਵ਼ੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੰੁਚਾਉਦਂੀ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸਰਕਵਸ ਨੰੂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਕਵ਼ੱਚ 
ਕਵਚਾਕਰਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ: ਪਕਹਲਾ ਭਾਗ, ਵਾਟਰ ਮੇਨ ਤਂੋ ਪ੍ਾਪਰਟੀ 
ਲਾਈਨ ਵ਼ੱਲ, ਕਿਸਦੀ ਮਾਲਿੀ ਅਤੇ ਪ੍ਬੰਧਨ ਕਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿੀਤਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ; ਦੂਿਾ ਭਾਗ, ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤਂੋ ਘਰ ਵ਼ੱਲ, ਕਿਸਦੀ 
ਕਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿ ਦੀ ਹੈ।

ਭੱਠੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ
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ਿਸਟੀ
ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ

ਵਾਟਰ ਸਰਿਵਸ

ਸਰਿਵਸ ਵਾਲਵ

ਪ�ੋ ਪਰਟੀ ਲਾਈਨ

ਸਾਈਡਵਾਕ
ਗਲੀ

ਿਸਟੀ ਵਾਟਰ ਮੇਨ

ਿਜੰਮੇ
ਵਾਰ

ੀ

ਵਾਟਰ ਸਰਿਵਸ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ

ਿਸਟੀ ਵਾਟਰ ਮੇਨ

ਪ�ੋ ਪਰਟੀ ਲਾਈਨ

ਿਸਟੀ 
ਪਬ

ਿਲਕ

ਹੋਮ
ਓਨ

ਰ
ਿਨੱਜ

ੀ

ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ 
ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿ ਦੀ ਕਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸਿਨਿਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਿਿ ਹੈ? 
ਵਾਟਰ ਸਰਕਵਸ ਲੀਿ ਪਾਈਪ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਿਰਿੇ ਿੰਗਾਲ ਲ਼ੱ ਗਣ 
ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਕਮ਼ੱ ਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹ਼ੱਲਚਲ 
ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿਂੋ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਭੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ੱ ਟਟੇ 
ਵਿਂੋ ਪਾਈਪ ਦੇ ਫੈਲਣ/ ਸੰੁਗੜਨ ਦੇ ਿਾਰਨ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਵ਼ੱਚ ਕਗਰਾਵਟ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਟਰ ਸਰਕਵਸ 
ਕਵ਼ੱਚ ਲੀਿ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਿੇਤ ਦੇ ਸਿਦੀ ਹੈ (ਸਕਹਰ ਦੇ ਵਾਟਰ ਮੇਨ ਅਤੇ 
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਵ਼ੱਚਿਾਰ)।

ਿਾਟਿ ਸਿਨਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਿੱਚ ਘਿ-ਮਾਲਕ 
ਅਤੇ ਸ਼ਨਹਿ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਜੰਮੇਿਾਿੀਆਂ ਹਿ? 
ਿਾਇਦਾਦ ਮਾਲਿ ਘਰ ਤਂੋ ਲੈ ਿੇ ਸਰਕਵਸ ਵਾਲਵ ਤਿ ਵਾਟਰ ਸਰਕਵਸ ਦਾ ਮਾਲਿ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਿਾਂ 
ਨੇੜੇ)। ਸਰਕਵਸ ਵਾਲਵ ਤੇ ਕਸਟੀ ਦੀ ਮਲਿੀਅਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਸਕਹਰ ਦੀ 
ਮਲਿੀਅਤ ਹੈ। ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਸਟੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵਾਟਰ ਸਰਕਵਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਲਈ ਵਾਟਰ ਸਰਕਵਕਸਜ਼  
ਕਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਪ੍ਾਪਿਟੀ ਲਾਈਿਾਂ:
•  ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵ਼ੱਚ, ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਲਾਈਨ ਿਰਬ ਿਾਂ ਫੁ਼ੱ ਟਪਾਥ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਂੋ ਿੁਝ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿਾਨੰੂਨੀ 
ਸਰਵੇਖਣ ਉਦਂੋ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਿਦਂੋ ਇਮਾਰਤ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿ਼ੱ ਥੇ ਹਨ।

•  ਉ਼ੱਪਰ ਕਦ਼ੱ ਤਾ ਕਚ਼ੱ ਤਰ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਵਸ ਵਾਲਵ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰ਼ੱ ਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸਾ ਕਸਟੀ 
ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਸਟੀ ਇਸਦੀ ਮਾਲਿ ਹੈ।

•  ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਿ ਕਨ਼ੱ ਿੀ ਿਾਇਦਾਦ (ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨੰੂ ਛ਼ੱਡ ਿੇ) ਦੀ ਸਰਕਵਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਕਚਆਂ ਲਈ ਕਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
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ਹੋਮਓਨਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਡ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਾਪਿਟੀ ‘ਤੇ ਿਾਟਿ ਸਿਨਿਸ ਲੀਕ

ਜੇ ਮੈਿੰੂ ਸੱ਼ਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਨਕ ਮੇਿੀ ਪ੍ਾਪਿਟੀ ਨਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਂੈ ਕੀ ਕਿਾਂ?

ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ

*ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲ
  ਵਾਲਵ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਗੇਟ ਵਾਲਵ ਇਨਕਿਮੰਗ ਵਾਟਰ ਸਰਿਵਸ

ਬੰਦ 
(ਗੇਟ ਵਾਲਵ)*

ਬੰਦ
(ਬਾਲ ਵਾਲਵ)*

ਨਸਟੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਕਿਂੇ ਕਿਦੀ ਹੈ? 

ਹੇਠ ਕਦ਼ੱ ਟਤੇ ਸੰਿੇਤ ਇਹ ਸੰਿੇਤ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਵਾਟਰ ਸਰਕਵਸ 'ਤੇ ਲੀਿ ਹੈ (ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕਸਟੀ 
ਸਰਕਵਸ ਵਾਲਵ ਦੇ ਕਵ਼ੱਚਿਾਰ)। ਇਨ੍ਾਂ ਕਵ਼ੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੇ 
ਹਨ:
• ਿਦਂੋ ਿੋਈ ਵੀ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਚ਼ੱ ਲ ਰਹੀ ਉਦਂੋ ਵਾਟਰ ਸਰਕਵਸ  

'ਤੇ ਸੋਰ।
• ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਵ਼ੱਚ ਕਗਰਾਵਟ।
• ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ ਿਾਂ ਇ਼ੱ ਿਠਾ ਹੋਣਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੇ ਘਿ ਦੇ ਬਾਹਿ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱ਼ਕ ਹੈ, ਤਾਂ 
311 ਿਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ।

ਕਸਟੀ ਦੋ ਤਰੀਿੀਆਂ ਨਾਲ ਲੀਿਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਿਰਦੀ ਹੈ:
1.  311 ਦੇ ਿਰੀਏ ਨਾਗਕਰਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੀਿ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਟਰ 

ਮੇਨ ਟੁ਼ੱ ਟਣ ਦਾ ਸ਼ੱਿ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦ਼ੱ ਕਸਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਫਰ 
ਲੀਿ ਲੋਿੇਟਰ ਭੇਿੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

2.  ਕਸਟੀ ਯੋਿਨਾਬ਼ੱ ਧ ਸਰਵੇਖਣ: ਿਦਂੋ ਲੀਿ ਲੋਿੇਟਰ 
ਐਮਰਿਂੈਸੀ ਮੇਨ ਟੁ਼ੱ ਟਣ ਕਵ਼ੱਚ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਸਪੁਰਦ ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਕਵ਼ੱਚ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਨਯਕਮਤ 
ਲੀਿ ਖੋਿ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿੋ ਸੰਭਾਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ 
ਕਰਸਾਅ ਨੰੂ ਲ਼ੱ ਭਣ ਲਈ ਕਿਕਰਆਸੀਲ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿੇ।

ਜੇ ਿਾਟਿ ਸਿਨਿਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਾਪਿਟੀ ਿਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ 
ਨਿਸਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱ਼ਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇ਼ੱ ਿ ਲੀਿ ਲੋਿੇਟਰ 
ਿਰਮਚਾਰੀ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਿਰਨ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਿੇ ਘਰ ਿਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ 
ਿਾਂ ਮੇਨ ਸਟ-ਆਫ਼ ਵਾਲਵ ਤਿ ਪਹੰੁਚ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰੇਗਾ। ਕਨ਼ੱ ਿੀ 
ਪ੍ਾਪਰਟੀ 'ਕਵ਼ੱਚ ਲੀਿ ਦਾ ਸਟ-ਆਫ਼ ਵਾਲਵ ' ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ 
ਿਰਿੇ ਪਤਾ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਲੀਿ ਰੁ਼ੱ ਿ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਲੀਿ ਨੰੂ ਠੀਿ ਿਰਨਾ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿ ਦੀ ਕਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 

ਿੇ ਲੀਿ ਵਾਟਰ ਸਰਕਵਸ ਦੇ ਕਨ਼ੱ ਿੀ ਹਹ਼ੱ ਸੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲ਼ੱ ਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਿ ਲੋਿੇਟਰ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਿ ਨੰੂ ਦ਼ੱ ਸ 
ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ' ਤੇ ਲੀਿ ਲਗਭਗ ਕਿ਼ੱ ਥੇ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।
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ਜੇ ਮੇਿੀ ਿਾਟਿ ਸਿਨਿਸ ਨਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?
ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਟਰ ਸਰਕਵਸ ਕਵ਼ੱਚ ਿੋਈ ਲੀਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲਈ ਕਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ:

•  ਿੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੇਿੇਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਿਰਨਾ।

•  ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਦੇ ਕਨਯਮ (ਵਾਟਰ ਯੂਕਟਕਲਟੀ ਬਾਈਲਾਓ) (ਹਵਾਲਾ #40M2006) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਕਵ਼ੱਚ 
ਵਾਟਰ ਸਰਕਵਸ ਦੇ ਹਹ਼ੱ ਸੇ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਕਵ਼ੱਚ ਿਾਇਮ ਰ਼ੱ ਖਣ ਲਈ ਕਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਸਟੀ ਨੰੂ 15 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਰੰਮਤ ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ ਿਾਂ ਇਸ ਦਾ ਿੋਈ ਹ਼ੱਲ ਿ਼ੱ ਢਣ ਦਾ ਆਦੇਸ ਿਾਰੀ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਿਾਟਿ ਸਿਨਿਸ ਲੀਕ ਦੀ ਮੁਿੰਮਤ ਨਕਿਂੇ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਵਾਟਰ ਸਰਕਵਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿੁਝ ਤਰੀਿੇ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
•  ਸਿਨਿਸ ਪੱੁਲ - ਟਂੈ੍ਚ ਰਕਹਤ ਪ੍ਕਿਕਰਆ ਿੋ ਘਰ ਤਂੋ ਸਰਕਵਸ 
ਵਾਲਵ ਤਿ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਵਾਟਰ ਸਰਕਵਸ ਨੰੂ ਘ਼ੱ ਟਟੋ-ਘ਼ੱ ਟ 
ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਕਖ਼ੱਚਦੀ ਹੈ। 

•  ਖੁਦਾਈ  -  ਕਸਟੀ ਦੇ ਸਰਕਵਸ ਵਾਲਵ ਤਂੋ ਘਰ ਤਿ ਟੋਏ 
ਖੁਦਾਈ।

•  ਸਪਾਟ ਦੀ ਮੁਿੰਮਤ - ਹਾਈਡੋ੍ਵੈਿ ਪ੍ਕਿਕਰਆ ਦੀ ਵਰਤਂੋ 
(ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਾਂ ਨੰੂ ਿ਼ੱ ਢਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 
ਵੈਕਿਉਮ ਕਸਸਟਮ) ਸਟੀਿ ਲੀਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਗ੍ਾ 'ਤੇ ਵਾਟਰ 
ਸਰਕਵਸ ਨੰੂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਆਕਗਆ ਕਦੰਦੀ ਹੈ।  

ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਕਿਕਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, 
“ਿਾਟਿ ਸਿਨਿਸ ਲਾਈਿ ਨਿਪੇਅਿ (Water Service 
Line Repair)” ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਖੋਿ ਿਰੋ।

ਿਾਟਿ ਸਿਨਿਸ ਦੀ ਮੁਿੰਮਤ ਦਾ ਨਕੰਿਾ 
ਖਿਚਾ ਆਉਦਂਾ ਹੈ?
ਇ਼ੱ ਿ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਠੇਿੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਰਕਵਸ ਮੁਰੰਮਤ 
ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਬਦਲ 
ਸਿਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਕਿਸੇ ਮੁ਼ੱ ਢਲੇ ਘਰ ਮਾਲਿ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਕਲਸੀ ਦੁਆਰਾ ਿਵਰ 
ਨਹੀਂ ਿੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ। ਗੈਰ-ਯੋਿਨਾਬ਼ੱ ਧ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਦੇ ਕਵ਼ੱ ਤੀ 
ਪ੍ਭਾਵ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਬੀਮਾ ਕਵਿਲਪਾਂ ਦੀ 
ਪੜਚੋਲ ਿਰਨ ਦੀ ਇ਼ੱ ਛਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮੌਿੂਦਾ ਘਰੇਲੂ 
ਬੀਮਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗ਼ੱ ਲ੍ ਿਰੋ।

ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਸਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ 
ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਟਰ ਸਰਕਵਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ੀਟਮਂੈਟ ਪਲਾਂਟ ਤਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 
ਤਿ ਪਾਣੀ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰ ਮੇਨ ਨਾਲ ਿੁੜੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਕਿਉਟਂਕਿ ਪਾਣੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਿਦਂੋ ਵਾਟਰ ਸਰਕਵਸ 
ਕਵ਼ੱਚ ਿੋਈ ਛੇਿ ਿਾਂ ਚੀਰ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਦਂੋ ਤਿ 
ਵਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਿਦਂੋ ਤਿ ਕਸਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਟਰ ਸਰਕਵਸ 
ਵਾਲਵ(ਵਾਂ) ਨੰੂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਿਰਦੀ। ਲੀਿ ਨੰੂ ਹ਼ੱਲ ਿਰਨ ਕਵ਼ੱਚ 
ਅਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਇਦਾਦ, ਗਲੀ ਅਤੇ ਫੁ਼ੱ ਟਪਾਥ ਨੰੂ ਨੁਿਸਾਨ 
ਪਹੰੁਚਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਮੁਰੰਮਤ ਕਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਹੋ ਸਿੇ ਿੀਤੀ ਿਾਣੀ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਹ ਵ਼ੱਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮ਼ੱ ਟੀ 
ਦੀ ਕਿਸਮ (ਕਿਵਂੇ ਬ਼ੱ ਿਰੀ, ਰੇਤਲੀ ਕਮ਼ੱ ਟੀ) ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦੇ 
ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਤੁਰੰਤ ਸਤ੍ਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਦਾ। ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਪਾਣੀ:
•  ਕਮ਼ੱ ਟੀ ਕਵ਼ੱਚ ਸੰਕਤ੍ਪਤ ਹੋ ਿੇ ਆਕਖਰਿਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਮਂੈਟ ਿਾਂ 

ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸਮਂੈਟ ਕਵ਼ੱਚ ਿਾਵੇ। 
• ਸੰਪ ਪੰਪਾਂ ਨੰੂ ਬੇਲੋੜੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣ ਸਿਦਾ ਹੈ 
• ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਾਂ ਿਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਨੀਆਂ ਨੰੂ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ 

ਸਿਦਾ ਹੈ 
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ਆਪਣੀ ਿਾਟਿ ਸਿਨਿਸ ਲੀਕ ਿੰੂ ਠੀਕ ਕਿਿ ਲਈ ਮੈਿੰੂ ਨਕਸ ਿੰੂ ਕਾਲ ਕਿਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?  
ਕਸਟੀ ਕਸਫ਼ਾਕਰਸ ਨਹੀਂ ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਠੇਿੇਦਾਰ ਨੰੂ ਿੰਮ ਿਾਵੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਸਟੀ ਕਿਸੇ ਠੇਿੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਨ਼ੱ ਿੀ ਿਾਇਦਾਦ' ਤੇ ਿੀਤੇ ਕਿਸੇ ਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਦੀ ਹੈ 
ਿਾਂ ਨਾ ਹੀ ਵਰੰਟੀ ਕਦੰਦੀ ਹੈ।  

ਨਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲਗਿੀ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਿ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੇਠ ਨਲਖੀ 
ਪ੍ਨਕਨਿਆ ਦੀ ਨਸਫਾਨਿਸ਼ ਕਿਦੀ ਹੈ:
• ਗੂਗਲ ‘ਤੇ "Water Excavating Contractor 

Calgary" ਦੀ ਖੋਿ ਿਰੋ

ਜਦਂੋ ਨਕਸੇ ਠੇਕੇਦਾਿ ਿੰੂ ਕੰਮ ਨਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਸਟੀ ਸੁਝਾਅ ਨਦੰਦੀ 
ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀ:ਂ
•  ਘ਼ੱ ਟਟੋ-ਘ਼ੱ ਟ ਕਤੰਨ ਅਨੁਮਾਨ ਲਓ
•  ਠੇਿੇਦਾਰ ਤਂੋ ਹਵਾਕਲਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਿਰੋ ਅਤੇ ਿਾਂਚ ਿਰੋ
•  ਠੇਿੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਲਈ ਬੈਟਰ ਕਬਜ਼ਨਸ 
ਕਬਉਰੋ, ਿਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਏਿੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਠੇਕੇਦਾਿ ਇਸ ਲਈ ਨਜੰਮੇਿਾਿ ਹੋਿੇਗਾ:
•  ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਕਮਟ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ
•  ਯੂਕਟਕਲਟੀ ਿੰਪਨੀਆਂ ਤਂੋ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨਾ (ਕਿਵਂੇ ਕਿ 

Alberta One-Call (ਅਲਬਰਟਾ ਵਨ-ਿਾਲ))
•  ਲੀਿ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਿਰਨਾ

ਨਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲਗਿੀ ਿਾਟਿ ਸਿਨਿਨਸਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਲਈ  
ਨਜੰਮੇਿਾਿ ਹੈ:
•  ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਬੰਦ ਿਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਿੀਤੀ ਿਾ ਸਿੇ

ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਸਾਿੰੂ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮਂੇ 
ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਿਿਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੀਕ ਹੇਠਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਿਾ 
ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
•  ਿਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਣਾਲੀ
•  ਿਨਤਿ ਸੁਰ਼ੱ ਕਖਆ
•  ਕਨ਼ੱ ਿੀ ਿਾਂ ਿਨਤਿ ਿਾਇਦਾਦ

ਜਦਂੋ ਮੁਿੰਮਤ ਦੇ ਦੌਿਾਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਸੀ ਂ
ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਸਫਾਨਿਸ਼ ਕਿਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਤੁਸੀ:ਂ
•  ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਰ਼ੱ ਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਿਦਂੋ 
ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇ਼ੱ ਿਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ

•  ਨੁਿਸਾਨ ਤਂੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟਂੈਿੀਆਂ ਨੰੂ 
ਬੰਦ ਿਰੋ

ਅਸਥਾਈ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਿਕਲਪ:
ਿੇ ਮੌਸਮ ਆਕਗਆ ਕਦੰਦਾ ਹੈ (ਜ਼ੀਰੋ ਕਡਗਰੀ ਤਂੋ ਉਪਰ ਦਾ 
ਤਾਪਮਾਨ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤਂੋ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਵਿਲਪ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ
ਿੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਹੋਣ। ਿੇ ਇਹ ਕਵਿਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਿੀਤੀ ਿਾਏਗੀ।  

ਇੱਕ ਿਾਿ ਮੁਿੰਮਤ ਪੂਿੀ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਅਸੀ ਂਨਸਫਾਨਿਸ਼ 
ਕਿਦੇ ਹਾਂ ਨਕ:
•  ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਟਰ ਸਰਕਵਸ ਚਾਲੂ ਿਰਨ ਲਈ ਿੋਈ 18 ਸਾਲ ਿਾਂ 
ਇਸ ਤਂੋ ਵ਼ੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਘਰ ਿਾਂ ਇਮਾਰਤ ਕਵ਼ੱਚ 
ਮੌਿੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•  ਗਰਮ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਵ਼ੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਏਰੇਟਰ ਅਤੇ ਸਿ੍ੀਨਾਂ 
ਨੰੂ ਧੋਵੋ, ਕਫਰ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਬਲੀਚ ਦੇ ਇ਼ੱ ਿ ਭਾਗ ਨੰੂ 9 ਭਾਗ ਪਾਣੀ 
ਦੇ ਘੋਲ ਕਵ਼ੱਚ 10 ਕਮੰਟ ਲਈ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਿਤ ਿਰੋ।

•  ਕਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਕਸਫਾਕਰਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ 
ਕਫਲਟਰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਿਤ ਿਰੋ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਸਨ ਪੁ਼ੱ ਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 311 ਤੇ 
ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ।

ਹੋਮਓਨਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਡ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਾਪਿਟੀ ਤੇ ਿਾਟਿ ਸਿਨਿਸ ਲੀਕ




