
پانی بند ہونے کا اطالع نامہ
 

مرمت کے لیے نوٹس
 

تاریخ: _____/________/________    
 

بنام مالک، ایجنٹ یا یہاں کے مکین
 

_______________________________________________________________________________
 

• آپ کی پانی کی سروس الئن میں شگاف ہے!
• آپ کے پاس شگاف کی مرمت کروانے کے لیے الئسنس یافتہ ماسٹر پلمبر کی خدمات حاصل کرنے کے لیے تین دن ہیں

• اگر تین دن کے اندر شگاف کی مرمت نہیں کروائی جاتی، تو ہم آپ کی پانی کی سروس بند کر دیں گے اور آپ سے بند کرنے کی 
1,000$ کی فیس وصول کی جائے گی۔

 
گھر کے مالکان اپنی پانی کی سروس الئن کے مختار اور اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جو ان کے گھر کو گلی میں موجود شہر کے پانی

کے مرکزی نیٹ ورک سے مربوط کرتی ہے۔
 

براه کرم نوٹ کریں کہ الئسنس یافتہ ماسٹر پلمبر کے لیے مرمت کا کام سرانجام دینے سے قبل شعبہ ماحولیاتی تحفظ 
Department of Environmental Protection (DEP))) اور شعبہ نقل و حمل Department of Transportation (DOT))) کے تمام

ضروری پرمٹس حاصل کرنا الزمی ہیں۔  
 

اگر آپ موجوده طور پر اندراج کرده ہیں، تو مرمتی کام آپ کے گھر کی بیمہ پالیسی یا AWR سروس الئن کے حفاظتی پروگرام کے تحت احاطہ
کرده ہو سکتے ہیں۔ (مندرجہ ذیل فہرست کرده اہم فون نمبرز مالحظہ کریں)

 
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نوٹس آپ کو غلطی سے بھیجا گیا تھا – یا کوئی انتہائی غیر معمولی صورت حال درپیش ہے جس کی جانب

آپ ہماری توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں، تو براه کرم DEP کو 718-595-5281 پر کال کریں۔  
 

انسپکٹر (براه کرم پرنٹ کریں): ______________________________
_____________________________________________ :#CSR

 
اپنی سروس الئن کے شہر کے مرکزی پانی کے نیٹ ورک سے کنیکشن کے متعلق اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے،

nyc.gov/dep/watershutoff پر جائیں۔
 

اہم فون نمبرز
AWR سروس الئن کا حفاظتی پروگرام 3570-300-888

DEPعمومی سواالت٭: 5281-595-718
NYC غیر ہنگامی معلومات کی الئن٭: 311

 
٭متّعدد زبانوں میں معاونت فراہم کی جاتی ہے




