
ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਦੋ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਜ ੋਬਰੋ ਅਤੇ ਐਲਬਰੋ ਿਦੀਆ ਂਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਜਸਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਪਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ ਨੰੂ ਕੱਚਾ ਪਾਣੀ ਦਕਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੀਣ ਲਈ ਉਸਨੰੂ ਸੁਰੱਦਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਜ਼ਆਦਾ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਬਰਫ ਦਪਘਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਨਦੀਆਂ 

ਦਵੱਚ ਜਾਣ ਦਰੌਰਾਨ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਦਸ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਇਹ ਸੁਦਨਸ਼ਦਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਕ ਕੈਲਗਰੀ 24 ਘੰਟੇ, ਿਾਲ ਸਵੱਚ 365 ਸਦਿ, ਸੁਰੱਦਿਅਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 

ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਲਾਂਟ ਦਵੱਚ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆਵਾਂ ਦੀ ਦਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਨਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਦਨਸ਼ਦਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਕ ਭੂਮੀਗਤ ਰੈਜ਼ਰਵਰੌਇਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਦਹਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ 

ਦਰੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਦਨਰੰਤਰ ਦਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਨਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਦਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ (Water intake)
ਬੇਅਰਜਪੌ ਵਾਟਰ ਟੀ੍ਟਿੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (Bearspaw Water Treatment Plant) ਬੋ ਨਦੀ (Bow River) 'ਤੇ ਬੇਅਰਜਪੌ ਰੈਜਰਵੌਇਰ (Bearspaw 
Reservoir) ਤੋਂ ਦਸੱਧਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਕ ਿਲੇਿਿਰੋਰ ਵਾਟਰ ਟੀ੍ਟਿੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (Glenmore Water Treatment Plant) ਿਲੇਿਿਰੋਰ ਰੈਜਰਵੌਇਰ 
(Glenmore Reservoir) ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਦਜਸਨੰੂ ਐਲਬਰੋ ਿਦੀ (Elbow River) ਦੁਆਰਾ ਦਸੰਦਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਪਾਣੀ, ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ  

ਪੰਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ, ਪੱਦਤਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਲਬੇ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਿੁਰਦਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ  

ਦਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਪ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਕ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫੈਦਸਲਟੀ  
(Pre-Treatment Facility) ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹਾਈ ਦਲਫਟ ਪੰਪ ਸਟੇਸ਼ਨ (High Lift Pump Station) ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਨਾਲ ਵਦਹੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ-ਿੁਆਿੀਆ ਂ(Homeowners)  
ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਾਈਡ  
ਵੇਿਟਵੌਟਰ ਟੀ੍ਟਿੈਂਟ ਸਿਿਟਿ

ਿਾਡੀਆਂ ਰਰੋਜਾਿਾ ਦੀਆਂ ਸਕਸਰਆਵਾਂ ਿਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੱਡਾ 
ਪਭ੍ਾਵ ਪਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਇਹ ਿਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ ਸਕ ਹਰ ਕਰੋਈ 
ਆਪਣਾ ਭਾਿ ਕਰੇ! 
ਕੈਲਗਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਚਾਅ, ਨਾ ਦਕ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ।  

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਿਝਦਾਰੀ ਿਾਲ ਇਿ ਤਰਾਂ ਕਰਕੇ: 

· ਟਰੌਇਲੈਟ, ਨਲਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਰਹੈੱਡ ਦਜਹੇ ਵਾਟਰ ਕੁਸ਼ਲ ਦਫਕਸਚਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ

· ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ 

ਤੁਿੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਿੰੂ ਇਿ ਤਰਾਂ ਬਚਾ ਿਕਦੇ ਹਰੋ: 

· ਆਪਣੀ ਦਸੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ 

· ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੰੂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇਕੇ 

· ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਦਵੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਪਰੌਦਦਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 
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ਘਰ-ਸੁਆਮੀਆਂ (Homeowners) ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਾਈਡ ਵੌਟਰ ਟੀ੍ਟਿੈਂਟ ਸਿਿਟਿ (Water Treatment System)
ਪੰਨਾ 1



ਪੀ੍-ਟੀ੍ਟਿੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਸਫਕੇਸ਼ਿ (Pre-treatment and clarification)
ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਵਚੋਂ ਤਲਛਟ, ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਸੂਿਮ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੰੂ ਫੜਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ “ਫਲਰੋਕੁਲੇਸ਼ਿ” ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਪਾਣੀ ਵੱਡੇ ਦਮਕਦਸੰਗ ਟੈਂਕਾਂ ਦਵਚ ਦਾਿਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਦਜਥੇ ਅਲਯੂਦਮਨਮ ਸਲਫੇਟ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਪਰੌਲੀਮਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਵਚਲੇ ਕਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਜਹਨਾਂ ਨੰੂ “ਫਲੌਕ” (floc) ਦਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰੀ ਬਣਾ ਦਦੰਦਾ ਹੈ, ਦਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੈਟਦਲੰਗ ਟੈਂਕ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਨਤੀਜਤਨ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਇਕ ਕਲੈਰੀਫਾਈਡ ਵਾਟਰ ਬੇਦਸਨ (Clarified Water Basin) ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕ ਰੈਜ਼ੀਦਡਊਅਲ 

ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫੈਦਸਲਟੀ (Residuals Treatment Facility) ਦਵੱਚ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਵਚੋਂ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਲਛਟਾਂ ਨੰੂ ਪਦਹਲਾਂ  

ਹੀ ਹਟਾ ਦਦੱਤਾ ਦਗਆ ਹੈ। 

ਰੈਜੀਸਡਊਅਲ ਟੀ੍ਟਿੈਂਟ (Residuals treatment)
ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦਫਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਤੋਂ ਦਸਲਟ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਨੰੂ ਰੈਜ਼ੀਦਡਊਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫੈਦਸਲਟੀ ਦਵੱਚ ਭੇਦਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇਹ ਦਹੱਸਾ ਇੱਕ ਦਵਸ਼ਾਲ ਛਾਨਣੀ 

ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਵੱਚ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਦਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾਂ ਪਾਣੀ ਹਟਾਉਂਦਾ 

ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਨੰੂ ਦਸਟੀ ਲੈਂਡਦਫੱਲਾਂ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਡੀ-ਵਾਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਰੈਜ਼ੀਦਡਊਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫੈਦਸਲਟੀ ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਿੰਚਾਲਿ ਪਭ੍ਾਵ ਿੰੂ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਵਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੈਂਡਦਫਲ 

ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਈਕੋਦਸਸਟਮ (ecosystem) ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਸਾਈਕਦਲੰਗ ਨੇ ਦਸਟੀ ਨੰੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਵਚੋਂ ਕੱਢੇ 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਦੱਤਾ ਹੈ।

ਰਰੋਿਾਣੂਿੁਕਤੀ (Disinfection)
ਕਲੈਦਰਫਾਈਡ ਪਾਣੀ, ਕਲੈਸਰਫਾਈਡ ਵਾਟਰ ਬੇਸਿਿ ਦਵਚ ਦਾਿਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਦਜਥੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ (sodium hypochlorite) (ਕਲੋਰੀਨ) ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਜਹੀ 

ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੈਦਰਫਾਈਡ ਵਾਟਰ ਬੇਦਸਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਜਸ ਨਾਲ ਸੂਿਮ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ  

ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਲੇਿਿਰੋਰ ਵਾਟਰ ਟੀ੍ਟਿੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (Glenmore Water Treatment Plant)
ਫੋਟੋ: ਪਰੌਲ ਫੇਸਕ ੋ(Paul Fesko)
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ਪੰਨਾ 2
ਘਰ-ਸੁਆਮੀਆਂ (Homeowners) ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਾਈਡ ਵੌਟਰ ਟੀ੍ਟਿੈਂਟ ਸਿਿਟਿ (Water Treatment System)



ਸਫਲਟ੍ੇਸ਼ਿ (Filtration)
ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਵਚੋਂ ਦਕਸੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਗੰਦਗੀ, ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਸੂਿਮ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਦਵੱਚ ਦਫਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਤਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਫਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਡਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ 

ਕੋਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਤ ਦੀ ਪਰਤ ਦਵਚੋਂ ਵਗਣ ਦੀ ਆਦਗਆ ਦਦੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਣ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਦਵਚਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਿਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦਵੱਚ ਫਸ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਦਫਲਟਰਾਂ ਨੰੂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕਣਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਦਫਲਟਰ ਨੰੂ ਬੈਕਵਾਦਸੰ਼ਗ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਦੁਆਰਾ ਹਰ 60 - 72 ਘੰਸਟਆਂ ਬਾਅਦ ਿਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 

ਵੱਡਾ ਪੰਪ ਦਫਲਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਦਪੱਛੇ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਫੱਸੇ ਹੋਏ ਕਣਾਂ ਨੰੂ ਦਢੱਲਾ ਕਰ ਦਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਦਡਊਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫੈਦਸਲਟੀ ਦਵਚ 

ਦਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਜਸ ਨਾਲ ਦਫਲਟਰ ਇਕ ਵਾਰ ਦਫਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਔਿਿਾਈਟ ਿਟਰੋਰੇਜ ਭੰਡਾਰ (Onsite storage reservoir)
ਔਨਸਾਈਟ ਭੰਡਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਸਦਥਰ ਉਪਚਾਰ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆਵਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਦਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 

ਮੰਗਾਂ ਨੰੂ ਸੰਤੁਦਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਦਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ (sodium hypochlorite) ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਦਗਆ  

ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਡਸਟ੍ਰੀਦਬਊਸ਼ਨ ਦਸਸਟਮ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਉਪਚਾਦਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਉੱਚ ਸਲਫਟ ਪੰਸਪੰਿ ਅਤੇ ਸਡਿਟੀ੍ਸਬਊਸ਼ਿ (High-lift pumping and distribution)
ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਦਫਲਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦਵਚ ਭੇਦਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਔਫ-ਸਾਈਟ ਪੰਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ 

ਿੁਰਾਕ ਨੰੂ ਪੋਸਟ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਦਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਦਨਸ਼ਦਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਕ ਦਡਸਟ੍ਰੀਦਬਊਸ਼ਨ ਦਸਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ  

ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦਵੱਚ ਪੀਣਯੋਗ ਬਦਣਆ ਰਹੇ।

ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਸ਼ਦਹਰ ਦੇ ਦਡਸਟ੍ਰੀਦਬਊਸ਼ਨ ਦਸਸਟਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਗਲੇਨਮੋਰ ਅਤੇ ਬੇਅਰਜ਼ਪਰੌ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਪੰਪ ਟ੍ਰਾਂਸਦਮਸ਼ਨ ਮੇਨ (transmission mains) ਨਾਮਕ ਵੱਡੇ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰੌਰ 'ਤੇ ਸਦਥਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਰੈਜ਼ਰਵਰੌਇਰਾਂ 

ਅਤੇ ਪੰਪ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦਵੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰੇਡ ਹਨ। ਦਫਰ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੇਨਾਂ ਤੱਕ ਦਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਹਾਈਡਰੈਂਟਾਂ  

ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਿੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੈਦਮਸਟ (chemists), ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਦਜਸਟ (microbiologists) ਅਤੇ ਐਕੁਐਦਟਕ ਬਾਇਓਲੋਦਜਸਟ (aquatic biologists) ਸਟਾਫ਼ ਦੋਨੋ ਉਪਚਾਰ 

ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਵਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੰੂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਦਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਲੇਨਮੋਰ ਅਤੇ ਬੇਅਰਜ਼ਪਰੌ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 

ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ 

ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਅੇਰਜਪ ੌਵਾਟਰ ਟੀ੍ਟਿੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (Bearspaw Water Treatment Plant)
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ਪੰਨਾ 3
ਘਰ-ਸੁਆਮੀਆਂ (Homeowners) ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਾਈਡ ਵੌਟਰ ਟੀ੍ਟਿੈਂਟ ਸਿਿਟਿ (Water Treatment System)



ਵੌਟਰ ਟੀ੍ਟਿੈਂਟ ਪਸ੍ਕਸਰਆ (The Water Treatment Process)

ਿਸਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਿਵਚ� ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਲ�ਦੀ ਹੈ। 
ਐਲਬੋ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਲੇਨਮੋਰ ਟਰੀਟਮ�ਟ ਪਲ�ਟ 
ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬੋ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੀਅਰਜ਼ਪੌ 

ਟਰੀਟਮ�ਟ ਪਲ�ਟ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਪ�ੀ-ਟ�ੀਟਮ�ਟ ਕੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਿਵਚ� 
ਗੰਦਗੀ, ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੰੂ 
ਫੜਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ "ਫਲੋਕੁਲੇਸ਼ਨ" 
ਵਜ� ਜਾਣੀ ਜ�ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਹੀਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੋਰੀਨ ਨੰੂ ਜੋਿੜਆ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੰੂ ਪ�ੀ-ਟ�ੀਟਮ�ਟ 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤ� ਅੱਗੇ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਵੱਡੇ ਿਫਲਟ�ੇਸ਼ਨ ਬੈਡਜ਼ ਿਵਚ� ਕੁਚਲੇ 
ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਪਰਤ ਿਵਚ� ਵਗਦਾ ਹੈ
। ਬਾਕੀ ਕਣ ਿਫਲਟਰ ਿਵਚ ਫਸ ਜ�ਦੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਦਾ 
ਸਰੋਤ

ਬੋ ਨਦੀ

ਐਲਬੋ 
ਨਦੀ

ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਹਟਾਉਣਾ 

ਕਲੋਰੀਨ� ਸ਼ਨ ਤ� ਬਾਅਦ

ਕਲੋਰੀਨ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਿਫਲਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ�ੀ-ਟ�ੀਟਮ�ਟ ਤ� ਠ� ਸ� ਦਾ 
ਉਪਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� 

ਨਦੀ ਿਵਚ ਿਸਫ਼ਰ ਿਨਕਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਨੰੂ ਹਟਾ�ਦੇ ਹੋਏ 
ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ।

ਮਲਬਾ ਤਲ 'ਤੇ 
ਿਗਰ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ 
ਜਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲ�ਟ 

ਿਵੱਚ ਵਹਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਿਫਲਟਰ ਅਤੇ 
ਕੀਟਾਣੂ ਰਿਹਤ ਕਰਨ ਤ� 
ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪੀਣ ਯੋਗ 
ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਿਵਚ 
ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਣੁਵੱਤਾ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵ� ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਣੁਵੱਤਾ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵ�

ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਲਬ ੇਨੰੂ 
ਲ�ਡਿਫਲ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ 

2
ਪ�ੀ-ਟ�ੀਟਮ�ਟ ਅਤੇ 

ਕਲੈਰੀਿਫਕੇਸ਼ਨ

1
ਵਾਟਰਸੈ਼ਡਜ਼

3
ਰੋਗਾਣਮੂਕੁਤੀ

4
ਿਫਲਟ�ਸੇ਼ਨ

ਕਲੈਰੀਫਾਈਡ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੇਸਨ  

ਰੈਜ਼ੀਿਡਊਅਲ ਟ�ੀਟਮ�ਟ

ਿਫਲਟ�ਸੇ਼ਨ ਬਡੈ

ਸਟਰੇੋਜ ਭੰਡਾਰ

5
ਔਨਸਾਈਟ ਸਟਰੇੋਜ 

ਭੰਡਾਰ

6
�ਚ ਿਲਫਟ ਪੰਿਪੰਗ 

ਅਤੇ ਿਡਸਟ�ੀਿਬਊਸ਼ਨ

ਮਲਬ ੇਲਈ ਸਕਰੀਨ

ਫਲੌਕੁਲੇਸ਼ਨ ਟ�ਕ

ਪੰਪ ਸਟਸੇ਼ਨ

ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਿੱਤ ਸਦਿ, ਿਾਲ ਸਵੱਚ 365 ਸਦਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਆਪਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਮੂਦਨਆਂ ਦਾ ਦਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ 

(ਨਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਈ) ਦਵਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਉਪਚਾਰ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ (ਉਪਚਾਰ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆਵਾਂ ਦਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ) ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜਨਤਕ ਦਸਹਤ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ) ਦਵਚ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 

ਦਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਸਦਥਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ 

ਦਨਗਰਾਨੀ ਸਾਈਟਾਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਦਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਇਹ ਸੁਦਨਸ਼ਦਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਕ ਸਾਡਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਨਰਧਾਰਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘੀ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਦਸ਼ਾ 

ਦਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਦਮਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਮਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਣੁਵਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਾਲ ਸਵਚ 365 ਸਦਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
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ਪੰਨਾ 4
ਘਰ-ਸੁਆਮੀਆਂ (Homeowners) ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਾਈਡ ਵੌਟਰ ਟੀ੍ਟਿੈਂਟ ਸਿਿਟਿ (Water Treatment System)


