ਫ਼ਾਇਰਬਾਅ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਲ ਿਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿੀ
I.

ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਲ ਿਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿੀ ਦਾ ਮੰਤਵ
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਮੰਤਵ ਫ਼ਾਇਰਬਾਅ ਸਸਟੀ ("ਸਸਟੀ") ਦੀ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਸੀ
("ਪਾਲਸੀ") ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸਲਸੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਸਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਜਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਵਿੱਚ ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਫੈਸਸਲਆਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਮਢ
ਿੱ ਲੇ ਉਦੇਸ਼
ਹਨ: ਜਲ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਨੋਸਟਸ ਦੀਆਾਂ ਜਰੂਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਬੰਦ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਭਗਤਾਨ ਪਰਬੰਧ ਸਵਕਲਪਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਗਾਹਕਾਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾਾਂ
ਸਬਿੱਲਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰਸਮੀ ਸਵਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸਾਾਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ /ਰਸਹਣ ਵਾਸਲਆਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਸਟਸ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰਿੱਸਖਆ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ l 16900-116926 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਾਂ ਪਲ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 15-1.1 ਤੋਂ 15-1.11 ਸਵਚ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਸਤਆਰ
ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਸਮਊਸ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੋ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਸਰਫ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ
'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਵਚ ਵਪਾਰਕ ਜਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਵਚ ਸ਼ਸਹਰ ਦਆਰਾ
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

II.

ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਆਰੀ ਿਮਾਾਂ ਿੀਮਾ
ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਬਲ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸਮਤੀ ਤਿੱਕ ਜਾਾਂ
ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਦਨ ਤਿੱਕ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੰਦਾ ਤਾਾਂ ਉਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮੰਸਨਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਿੱਕ ਗਰਾਹਕ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਦਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭਗਤਾਨ ਬਾਰੇ
ਸਲਖਤੀ ਨੋਸਟਸ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਠ (60) ਸਦਨਾਾਂ ਲਈ ਭਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਸਿੱਤ (7) ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਸਦਨ ਪਸਹਲਾਾਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਲਖਤੀ ਨੋ ਸਟਸ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸੂ ਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਸਕਸੇ ਭਗਤਾਨ ਦੀ ਸਵਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ
ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਸਵਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸੈਕਸ਼ਨ IV ਸਵਿੱਚ ਦਿੱਸਸਆ ਸਗਆ ਹੈ, ਸ਼ਸਹਰ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੂੰ
ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਪੰਜ (5) ਸਦਨ ਪਸਹਲਾਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਲਖਤ ਨੋ ਸਟਸ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨੋਸਟਸ ਉਸ ਸਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਸਜਥੇ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਸਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਉਸ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਜਗ੍ਾ 'ਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਰਸਹੰਦਾ ਸਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਸਬਸਲੰ ਗ ਪਤੇ 'ਤੇ ਇਕ ਨੋ ਸਟਸ ਵੀ ਭੇਸਜਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਸਥਤੀ ਸਵਿੱਚ, ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਿੱਥੇ ਭੇਸਜਆ ਸਗਆ ਨੋ ਸਟਸ,
"ਸਨਵਾਸੀ" ਨੂੰ ਸੰਬੋਸਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਸਟੀ ਯਸਟਸਲਟੀ ਸਵਭਾਗ ਨੂੰ (559) 659-2043 (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟੇ ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ਿੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 8:00
ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ) ਤੇ ਕਾਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਕਸੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਸਟੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ
ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਕਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

III.

ਸਲਖਤ ਨੋਸਟਿ

ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਤਸਹਤ ਸਾਰੇ ਸਲਖਤ ਨੋਸਟਸਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:

IV.

•

ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ

•

ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ

•

ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਗਤਾਨ ਜਾਾਂ ਭਗਤਾਨ ਦੀ ਸਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਤੀ

•

ਬਕਾਇਆ ਚਾਰਜਾਾਂ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਆਦ ਸਵਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ
ਪਰਸਕਸਰਆ (ਦੇਖੋ ਭਾਗ IV)

•

ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਜਸ ਦਆਰਾ ਗਾਹਕ ਸਥਗਤ ਭਗਤਾਨ ਜਾਾਂ ਭਗਤਾਨ ਦੀ ਸਵਵਸਥਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ (ਭਾਗ IV ਵੇਖੋ)

•

ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਜਸ ਦਆਰਾ ਗਾਹਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭਗਤਾਨ ਜਾਾਂ ਭਗਤਾਨ ਦੀ ਸਵਵਸਥਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਭਾਗ IV)

•

ਸਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ (ਦੇਖੋ ਭਾਗ V)

ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁ ਗਤਾਨ ਜਾਾਂ ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੀਆਾਂ ਹੋਰ ਸਵਵਿਥਾਵਾਾਂ
ਅਸਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ
ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹੀਆਾਂ ਸਸਥਤੀਆਾਂ ਸਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮਲਤਵੀ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਭਗਤਾਨ ਦੀ ਸਵਵਸਥਾ
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਾਇਰਬਾਅ ਸਸਟੀ ਹੇਠ ਸਲਸਖਆਾਂ ਸਵਿੱਚੋਂ ਸਕਸੇ ਇਿੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁ ਗਤਾਨ- ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਹਿੱਤ ਇਕ-ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ;
ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੀ ਸਵਵਿਥਾ - ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਆਦ ਸਵਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਦਿੱਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ, ਦੋ-ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ, ਜਾਾਂ ਮਾਸਸਕ ਸਕਸ਼ਤਾਾਂ ਸਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਕਲਪ ਗਾਹਕਾਾਂ ਲਈ ਪਰਤੀ ਬਾਰਾਾਂ (12) ਮਹੀਸਨਆਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਸਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਗਾਹਕ ਸ਼ਸਹਰ ਦਆਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਸਵਚ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ
ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ, ਜਦੋਂ ਸਕ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਮਲਤਵੀ ਭਗਤਾਨ ਜਾਾਂ ਭਗਤਾਨ ਦੀ ਸਵਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇਿੱਕ
ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਸਲੰ ਗ-ਚਿੱਕਰ ਰਾਹੀ ਾਂ ਬਕਾਇਆ ਭਗਤਾਨ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੋਵਾਾਂ'
ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਲ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਸੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਾਂ ਭਗਤਾਨ ਦੀ ਸਵਵਸਥਾ ਸਵਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ' ਤੇ
ਸਿੱਠ (60) ਲੇ ਟ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ II ਅਤੇ III ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਭਸਵਿੱਖ ਸਵਚ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ

V.

ਸੂਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਪੀਲਾਾਂ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਾਹਕ ਆਪਣੇ ਸਬਿੱਲ, ਜਾਾਂ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋ ਸਟਸ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸਜਹੀਆਾਂ ਅਪੀਲਾਾਂ ਸਲਖਤੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਸਟੀ ਕਲਰਕ ਨੂੰ 1133 "ਪੀ" ਸਟਰੀਟ, ਫਾਇਰਬਾਅ, ਸੀਏ
93622 'ਤੇ ਭੇਜੀਆਾਂ ਜਾਣ। ਸਬਿੱਲਾਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਸ ਸਬਲ ਦੀ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਜਸ ਉਿੱਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਣ
ਦੀ ਸਮਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ (5) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਲੇ ਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਪੀਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਕਸੇ ਇਕ ਬਕਾਇਆ
ਸਬਿੱਲ ਜਾਾਂ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋ ਸਟਸ ਤਿੱਕ ਸੀਸਮਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਸਟੀ ਸਟਾਫ ਸਲਖਤੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਬਾਰੇ
ਸਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਤਿੱਥਾਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਾਂ 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰਾ
ਅਤੇ ਸਮੀਸਖਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਟੀ ਵਿੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਸਚਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਿੱਕ ਅਪੀਲ ਲੰ ਸਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਸਵਚ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਐਪਰ, ਸਬਸਲੰ ਗ ਸਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜਾਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ
ਸਬਸਲੰ ਗ ਚਿੱਕਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਾਂ ਅਪੀਲ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਮਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਤਰੰਤ
ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਾਂ, ਜਾਾਂ ਸਵਕਲਪਕ ਭਗਤਾਨ ਸਵਵਸਥਾ ਦੀਆਾਂ ਅਸਜਹੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਾਂ ਸਜਵੇਂ
ਸਕ ਸਧਰਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਸਸਹਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵ।ੇ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਾਂ ਸਦਨਾਾਂ ਦੀ ਸੰਸਖਆ ਨਹੀ ਾਂ ਸਗਣਦੀ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਸਵਚ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਸਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

VI.

ਸਰਕੁ ਨੈਕਸ਼ਨ ਿਰਸਵਿ ਫ਼ੀਿ
ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨਸਾਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਬਿੱਲ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਸਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਸਹਣ
ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਸਦਿੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ
ਾਂ ਪਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 15- l.16 (ਬੀ) ਅਨਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਬਿੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰਮਾਨੇ
ਸਮਊਸ
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰਮਾਸਨਆਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
1) ਸੰਚਾਲਨ ਘੰਸਟਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ, ਪੰਜਾਹ ਡਾਲਰ ($50.00);
2) ਉਪਯੋਸਗਤਾ ਖਰਸਚਆਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਨ ਸਹਤ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਚੈਿੱਕਾਾਂ ਤੇ ਪਿੱਚੀ ਡਾਲਰ ($25.00)
ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਅਤੇ
3) ਇਸ ਧਾਰਾ ਸਵਚ ਸਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹੋਰ ਫੀਸਾਾਂ ਜਾਾਂ ਖਰਸਚਆਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਾਹਕ ਸਕਸੇ
ਵੀ ਸ਼ਸਨਿੱ ਚਰਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਛਿੱ ਟੀ ਜਾਾਂ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਦਪਸਹਰ 1:00
ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸਜਹੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਉਸ
ਨੂੰ ਇਕ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਡਾਲਰ ($150.00) ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

VII.

ਇਕ ਸਵਅਕਤੀ ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਸਰਹਾਇਸ਼ ਸਵਚ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕਰਾਏਦਾਰ/ਸਨਵਾਿੀ
ਸਸਟੀ ਵਿੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ ਕਿੱਟਣ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਦਸ (10) ਸਦਨ ਪਸਹਲਾਾਂ ਇਕ ਸਲਖਤ ਨੋ ਸਟਸ ਰਾਹੀ ਾਂ
ਸਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ/ਸਨਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰਕਸੰਗਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਸਚਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਲਖਤੀ
ਨੋਸਟਸ ਸਕਰਾਏਦਾਰ / ਸਨਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਸਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੇ
ਸਬਨਾਾਂ ਸਸਟੀ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੇ ਰਸਹਣ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਕ ਉਹ ਉਸ ਪਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਖਰਸਚਆਾਂ ਦੀ ਸਵਿੱਤੀ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ, ਸਕਰਾਏਦਾਰ
/ ਸਨਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਕਰਾਏ / ਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਿੱਚ ਸਕਰਾਏਨਾਮੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਧਰਾਾਂ ਦਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ) ।

