
ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ  
ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

1953 ਤਂੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ।



ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ  
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਕਉਕਂਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਕਸੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕਂੇਦਰਾਂ ਦੇ 
ਨੇੜੇ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲਂੋ ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰਨ 
ਤਂੋ ਪਕਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਕਕ ਕਕਸ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਕਹੜੀਆਂ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋ੍ਸਰ ਕਿੱਚ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸੁਰੱਕਖਆ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਿੇਖੋ: 

transmountain.com/pipeline-safety
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ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ  
ਨੰੂ ਬਜਾਰ ਕਿੱਚ ਪਹੰੁਚਾਉਣ  
ਲਈ ਸਭ ਤਂੋ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਅਤੇ  
ਸਭ ਤਂੋ ਪ੍ਭਾਿੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਟ੍ਾਂਸ ਮਾਉਟਂਟੇਨ ਕਿਖੇ,  
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸੁਰੱਕਖਆ  
ਸਾਡੀ ਪਕਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਜਨਤਾ, ਿਾਤਾਿਰਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ  
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੀ ਰੱਕਖਆ ‘ਤੇ ਕਂੇਕਦ੍ਤ ਹਨ।  
ਅਸੀਂ ਜੰੁਮੇਿਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਥਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ  
ਨੈਕਤਕ ਤਰੀਕੇ ਕਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ 
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਗਰਕ ਬਣਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ  
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ  
ਦੀ ਕੋਕਸਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਨੰੂ  
ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਭਾਿਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤਂੋ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਂੇਕਦ੍ਤ ਹਾਂ। 

ਪਾਈਪਲਾਈਨ 
ਸੁਰੱਕਖਆ

ਵੈਲੇਮਾਉਂਟ,  ਬੀਸੀ  ਖ ਵੱਚ  
ਟ੍ ਾਂਸ-ਮਾਉਂ ਟ ਟੇਨ  
ਰਾਈਟ-ਆਫ -ਵੇਅ



ਮਾਰਕਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ  
ਸਕਥਤੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ  
ਕਕਸਮ, ਸਥਾਨਕ ਿਨ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਟ੍ਾਂਸ  
ਮਾਉਟਂਟੇਨ ਦੀ 24 ਘੰਕਟੇ ਦੀ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਲਾਈਨ  

ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ  
ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਪਾਈਪ ਦੇ ਕਂੇਦਰ ਤਂੋ ਕਨਯੰਕਤ੍ਤ  
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਮੀਟਰ ਤਕ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ  
ਹੈ। ਕਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਨਸਟਤਾ ਤਂੋ  
ਰੱਕਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਜਮੀਨੀ ਗੜਬੜੀ  
ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜਂੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਵੇ ਅਤੇ  
ਖਨਰਧਾਰਤ ਿੇਤਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ

ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਿੇ ਨਾਮਕ ਜਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪਸਟ 
ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ,  
ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਨਰੀਖਣਾਂ, ਰਖਰਖਾਿਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਕਥਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 
ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਆਕਗਆ ਕਦੰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਨਯਾਮਕਾਂ ਦੇ ਤਕਹਤ, ਕਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਕਿੱਚ 
ਸਾਰੀਆਂ ਜਮੀਨੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਿਧੀਆਂ ਨੰੂ ਕਕਸੇ  
ਿੀ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਕਹਲਾਂ ਟ੍ਾਂਸ ਮਾਉਟਂਟੇਨ ਤਂੋ, ਪਰਕਮਟ 
ਦੇ ਰੂਪ ਕਿੱਚ, ਕਲਖਤੀ ਸਕਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕਨਰਧਾਰਤ 
ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਂੋਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਕਕ ਜਮੀਨ ਦਾ 
ਕਿਕਾਸ 30-ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਹਾਲਾਂਕਕ, ਜਮੀਨ ਦੇ ਕਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਿੇ 
ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨੀ 
ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗਤੀਕਿਧੀ ਨੰੂ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਤਂੋ ਘੱਕਟੋ ਘੱਟ ਕਤੰਨ ਕਦਨ 
ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਨ ਕਾਲ ਸਂੈਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋਵਂੇ ਪਾਿਸਆਂ 
ਤਂੋ ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਖੁਦਾਈ

ਓਵਰਟੌਪ ਜਾਂ 0.6 m (2 ਫੱੁਟ) 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ

0.6 m
(2 ਫੱੁਟ)

0.6 m
(2 ਫੱੁਟ)

ਟ ਾਂਸ
ਮਾਉ�ਂਟੇਨ

ਇੰਸਪੈਕਟਰ

All work within this range must be veri�ed by a Trans Mountain inspector and requires a 30 m permit

30 m (100 ਫੱੁਟ) 30 m (100 ਫੱੁਟ)

ਟ� ਾਂਸ ਮਾਉ�ਂਟੇਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਾਈਪ ਦੇ 7.5 m (25 ਫੱੁਟ)
ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

7.5 m (25 ਫੱੁਟ)7.5 m (25 ਫੱੁਟ)

ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੰੂ ਹੱਥ/ਹਾਈਡ� ੋ ਵੈਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ

5 m (17 ਫੱੁਟ) 5 m (17 ਫੱੁਟ)

 ਇਸ ਖਨਰਧਾਰਤ ਿੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ  
ਟ੍ਾਂਸ ਮਾਉਟਂਟੇਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ  

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ 30-ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਰਖਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋ਼ਨ
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Toll-free: 1.866.268.3001
Email: landowners@kindermorgan.com 
Website: kindermorgan.com/pipelinesafety
Twitter: @KM_Canada

Toll-free: 1.866.514.6700
Email: info@transmountain.com 
Website: transmountain.com
Twitter: @TransMtn 

Contact us
If you have any questions about our proposed  
Trans Mountain Expansion Project, please contact:

We welcome and encourage your feedback about our 
Landowner Update newsletter:

What is a pipeline  
‘prescribed area’?
A pipeline ‘prescribed area’ 
extends 30 metres from the centre 
of our pipeline (see diagram 
below). Any ground disturbance 
activity within the prescribed area 
will require a permit from us. 

Call or Click  
Before You Dig

BC One Call: 1.800.474.6886

Alberta One-Call: 1.800.242.3447

clickbeforeyoudig.com

In Washington State: dial 811

callbeforeyoudig.org 

 com

Ground disturbance activities and permits -  
what landowners need to know
Ground disturbance includes any work 
operation or activity, either below or at 
ground level, that disturbs or displaces 
the existing soil or ground cover.

Examples of ground disturbance 
includes, but is not limited to:

• Excavating, digging or trenching
• Drilling, tunneling or auguring
• Blasting
• Topsoil stripping and soil deposi-

tion
• Land clearing, leveling or planting
• Pile driving
• Post pounding
 
We issue approvals for ground 
disturbance, installations and related 
activities under two types of Permits:

1. 30 Metre (100 Foot) Ground 
Disturbance Safety Permit

This permit is required prior to any 
ground disturbance activity within 30 
metres (100 feet) from the centre of 
the pipeline. 

Realtor, political and property devel-
opment signage are examples of items 
that require this type of permit.

2. Proximity (Crossing) Permit 

This permit is an additional require-
ment prior to ground disturbance activ-
ity within the pipeline right-of-way, or 
within 7.5 metres (25 feet) where the 
pipeline is within a road allowance. 

Additional examples of activities that 
require this type of permit includes but 
is not limited to:

• New roads, driveways, trails or 
ditches

• Fences, posts and bollards
• Underground utility installations, 

abandonments and removals
• Plowing to a depth greater than 

300 millimetres (12 inches)
• Vehicle or mobile equipment 

crossings outside of established 
roadways

 
For more information on permits or to 
download a permit application, please 
visit kindermorgan.com/pipelinesafety. 

ਆਪਣੇ ਪ੍ਾਂਤ ‘ਤੇ  
ਕਕਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਨ ਕਾਲ  

ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ:

ਿਨ ਕਾਲ ਸਂੈਟਰ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਕਜਿਂੇ ਕਕ ਜਮੀਨੀ 
ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੁਰੂਆਤ ਦੀ ਕਮਤੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਕੰਨਾ ਡੰੂਘਾ ਕੰਮ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਿੋਗੇ, ਕੰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਿਧੀ। ਿਨ ਕਾਲ ਨੰੂ ਕਦੱਕਤੇ 
ਗਏ ਿੇਰਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਸਤਾਕਿਤ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 30-
ਮੀਟਰ ਪਰਕਮਟ ਕਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਕਕਸੇ ਪਰਕਮਟ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋਿੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਿਨ ਕਾਲ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ 
ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਾਈਪ ਦੇ 7.5 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਕਸੇ ਿੀ ਪ੍ਿਾਨਤ ਕੰਮ 
ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸੁਰੱਕਖਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਕਿੱਚਂੋ ਇੱਕ 
ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕਕਸੇ ਿੀ ਕੰਮ 
ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੰੂ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਇੱਕ 
ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਸਰਲੇਿ: ਖਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਖਵੱਚ ਸ਼ਖਹਰੀ  
ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਵੇ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖਦ੍ਸ਼

ClickBeforeYouDig.com  

ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਫਤ  
ਸੇਿਾ ਹੈ!

ਖਸਰਲੇਿ: ਸ਼ਖਹਰੀ ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਵੇ 
ਲਂੈਡਸਕੇਖਪੰਗ 

 ਪੋ੍ਜੈਕਟ
ਖਸਰਲੇਿ: ਐਡਮੰਟਨ, AB ਖਵੱਚ 

ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਵੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲਂੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਖਹਲਾਂ,  
ਇੱਥਂੋ ਤਕ ਖਕ ਆਪਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ, ਿੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖਕਸੇ ਵੀ  
ਭੂਮੀਗਤ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ  
ਸਥਾਨਕ ਵਨ ਕਾਲ ਸਂੈਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮ ਸਾਡੀ 
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਿੇ ਦੇ ਕਬਲਕੁਲ  
ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਾਂਸ ਮਾਉਟਂਟੇਨ ਨੁਮਾਇੰਦਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਸਤਾਕਿਤ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਤੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਦਨਾਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ  
ਲੋੜ ਪਿੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 
ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਮਲੇਗਾ। 
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ਨੇੜਤਾ ਪਰਖਮਟ  
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਿੇ ਦੇ  
ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਨਾਿਾਂ ਜਾਂ ਕ੍ਾਕਸੰਗਾਂ  
ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਕਕਕਰਆ ਦੀ ਕਨਰੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਿਨ ਕਾਲ  
ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਬੁਕਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ  
ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਪਰਕਮਟ ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਅਤੇ  
ਉੱਚਾਈ ਦੇ ਕਚੱਤਰ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
ਬਸਰਤੇ ਅਰਜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਿੇ, ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਕਕਕਰਆ ਕੀਤੇ  
ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਪਰਕਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿੱਚ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਕਦਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਿੇਖੋ 
transmountain.com/permits

           ਟ੍ਾਂਸ ਮਾਉਟਂਟੇਨ ਦੀ ਖਲਿਤੀ ਸਖਹਮਤੀ ਅਤੇ  
       ਪਰਖਮਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖਕਸਮਾਂ

ਪਾਈਪ ਦੇ ਕਂੇਦਰ ਤਂੋ 30 ਮੀਟਰ  
ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੋ 

ਜਨਤਾ, ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ  
ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ  
ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 
ਕਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ (ਪਾਈਪ ਦੇ ਕਂੇਦਰ ਤਂੋ  
30 ਮੀਟਰ) ਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਸਂੈਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ  
ਇਸ ਤਂੋ ਿੱਧ ਦੀ ਡੰੂਘਾਈ ਤਕ ਕਕਸੇ ਿੀ 
ਜਮੀਨੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗਤੀਕਿਧੀ ਲਈ,  
ਟ੍ਾਂਸ ਮਾਉਟਂਟੇਨ 30 ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਰਖਮਟ
ਦੇ ਰੂਪ ਕਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਲਖਤੀ ਸਕਹਮਤੀ  
ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
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ਜਮੀਨੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਿਧੀਆਂ ਕਿੱਚ ਖੁਦਾਈ,  
ਖਾਈ, ਕਡ੍ਕਲੰਗ, ਹਲ ਿਾਹੁਣਾ, ਕਲੀਅਕਰੰਗ ਅਤੇ  
ਗੇ੍ਕਡੰਗ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸੁਧਾਰ ਪੋ੍ਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ  
ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਗਤੀਕਿਧੀਆਂ ਸਾਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ 30-ਮੀਟਰ ਦੀ ਪਰਕਮਟ  
ਪ੍ਕਕਕਰਆ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਟ੍ਾਂਸ ਮਾਉਟਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ  
ਦੇ ਪ੍ਸਤਾਕਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਕਕਸੇ ਿੀ ਸੰਭਾਿੀ ਪ੍ਭਾਿ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ  
ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 
ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਿੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਖੰਕਭਆਂ ਿਰਗੇ, ਸਥਾਈ ਜਮੀਨ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 
ਢਾਂਕਚਆਂ ਦੀ ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਿੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ 
ਸੁਧਾਰ, ਕਜਿਂੇ ਕਕ ਭੂਮੀਗਤ ਉਪਯੋਗਤਾਿਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਡ੍ਾਈਿਿੇਜ 
ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਿਨ ਕਾਲ ਕਟਕਟ  
ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ  
ਅਤੇ ਕਡਜਾਈਨ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਿੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਕਸੇ ਿੀ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ 
ਕਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਜਸਦੇ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮਂੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ 
ਕਡਜਾਈਨ ਿਨ ਕਾਲ ਕਟਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕਸਫਾਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 
ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 
ਫੀਡਬੈਕ ਕਦਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਕ ਕੀ 
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੇੜਤਾ (ਕ੍ਾਕਸੰਗ) ਇੰਸਟਾਲੇਸਨ ਪਰਕਮਟ 
(ਨੇੜਤਾ ਪਰਕਮਟ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  



ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ  
ਉਪਕਰਣ ਕ੍ਾਖਸੰਗਾਂ

ਜਾਂ ਤੇ ਕਕਸੇ ਿਾਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ  
ਹੋਰ ਮੋਟਰਾਈਜਡ ਉਪਕਰਣ  
ਨਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੰੂ ਪਾਰ 
ਕਰਦੇ ਸਮਂੇ, ਜਦਂੋ ਕਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ 
 ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਦੇਂ 
ਹੋ, ਸਾਡੀ ਕਲਖਤੀ ਸਕਹਮਤੀ  
ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਿਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਿੱਚ 
ATVs, ਸਨੋਮੋਬਾਈਲਜ, ਡੰਪ ਟਰੱਕ, ਕੰਪੈਕਟਰ, 
ਡੋਜਰ, ਗੇ੍ਡਰ, ਲੋਡਰ, ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਯੰਤਰ 
ਅਤੇ ਪਹੀਆ ਜਾਂ ਟੈ੍ਕ ਕੀਤੇ ਕਨਰਮਾਣ ਿਾਹਨ ਅਤੇ 
ਉਪਕਰਣ ਸਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਾਹਨ ਚਲਾਉਣ  
ਿਾਲੇ ਕਕਸਾਨ ਅਕਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਖੇਤੀਬਾੜੀ  
ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਿਧੀਆਂ, ਪੰਨਾ 10 ਦੇਖੋ।)

ਕਕਸੇ ਿੀ ਪ੍ਸਤਾਕਿਤ ਕ੍ਾਕਸੰਗ ਤਂੋ ਘੱਕਟੋ-ਘੱਟ ਕਤੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ  
ਕਦਨ ਪਕਹਲਾਂ ਸੁਰੱਕਖਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਕਕਕਰਆ ਸੁਰੂ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਨ ਕਾਲ ਸਂੈਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

ਟ੍ਾਂਸ ਮਾਉਟਂਟੇਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬਨਾਂ ਕਕਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ  
ਪਰਕਮਟ ਦੇ ਰੂਪ ਕਿੱਚ ਕਲਖਤੀ ਸਕਹਮਤੀ ਕਦੰਦਾ ਹੈ।  

ਪਰਕਮਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਕਤ੍ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ  
ਪਤੇ ਤੇ ਜਾਓ: transmountain.com/permits

ਹਰ ਕਕਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਿੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗਤੀਕਿਧੀਆਂ ਨੰੂ ਆਕਗਆ 
ਨਹੀਂ ਕਦੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਕ ਸੀਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ: 
• ਇਮਾਰਤਾਂ, ਨੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਡੈਕ ਜਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਢਾਂਕਚਆਂ,  
 ਕਜਿਂੇ ਕਕ ਸੈਡ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ 

• ਕਕਸੇ ਿੀ ਕਕਸਮ ਦੇ ਸਿੀਕਮੰਗ ਪੂਲਾਂ ਜਾਂ ਗਰਮ ਟੱਬ ਲਗਾਉਣਾ 

• ਕਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਨਾ 

• ਰਕਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਨੰੂ ਸਾੜਨਾ 

• ਜਲਣਸੀਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਥੋਕ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ 

• ਿੱਡੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਰੱੁਖ ਉਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲਗਾਉਣਾ - ਸਾਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਂੈਡਸਕੇਕਪੰਗ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ  
 ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ transmountain.com/landscaping-guidelines  
 ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ

ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਿੇ ‘ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਪਕਰਪੱਕ ਕਿਕਾਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ  
ਦੇ ਕਤੰਨ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਿੇ ਦੇ ਬਾਕੀ  
ਹਹੱਕਸਆਂ ‘ਤੇ 1.8 ਮੀਟਰ ਤਂੋ ਿੱਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗਤੀਕਿਧੀਆਂ ਜੋ  
ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਿੇ  
‘ਤੇ ਅਨੁਮਤ ਨਹੀ ਂਹਨ 
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ਇਸ ਕਿੱਚ ਨਿੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ  
ਅਸਪਸਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਜਾਂ 
ਫਂੈਸ ਪੋਸਟਾਂ ਸਮੇਤ, ਫੁਕਟੰਗਜ,  
ਫਾਉਟਂਡੇਸਨਾਂ, ਪਾਇਕਲੰਗਜ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ  
ਦੀ ਪਲੇਸਮਂੈਟ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

45 ਸਂੈਟੀਮੀਟਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਿੱਧ ਦੀ ਡੰੂਘਾਈ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਂ  
ਡੰੂਘੀ ਜੁਤਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  
ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੂਆਂ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਲਈ  
ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਕਸੇ ਡੰੂਘੀ ਜੁਤਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ  
ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਨ  
ਕਾਲ ਸਂੈਟਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਸੂਕਚਤ ਕਰੋ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਕਿਧੀ ਕਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ  
ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੰੂ  

ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਕੰਮ ਸਾਮਲ ਹੰੁਦਾ  
ਹੈ ਕਜਸ ਕਿੱਚ ਿਾਹੁਣਾ, ਕਡਸਕਕੰਗ,  

ਹਂੇਗਾ ਫੇਰਨਾ ਅਤੇ ਚਰਾਗਾਹ ਸਾਮਲ ਹੈ। 

45 ਸਂੈਟੀਮੀਟਰ ਤਂੋ ਘੱਟ ਦੀ ਡੰੂਘਾਈ ‘ਤੇ,  
ਆਮ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਗਤੀਖਵਧੀ ਦੀ ਆਖਗਆ  
ਹੈ ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਵੇ ਦੇ ਉੱਟਤੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ  
ਗਤੀਕਿਧੀਆਂ

Spring 2017

Toll-free: 1.866.268.3001
Email: landowners@kindermorgan.com 
Website: kindermorgan.com/pipelinesafety
Twitter: @KM_Canada

Toll-free: 1.866.514.6700
Email: info@transmountain.com 
Website: transmountain.com
Twitter: @TransMtn 

Contact us
If you have any questions about our proposed  
Trans Mountain Expansion Project, please contact:

We welcome and encourage your feedback about our 
Landowner Update newsletter:

What is a pipeline  
‘prescribed area’?
A pipeline ‘prescribed area’ 
extends 30 metres from the centre 
of our pipeline (see diagram 
below). Any ground disturbance 
activity within the prescribed area 
will require a permit from us. 

Call or Click  
Before You Dig

BC One Call: 1.800.474.6886

Alberta One-Call: 1.800.242.3447

clickbeforeyoudig.com

In Washington State: dial 811

callbeforeyoudig.org 

 com

Ground disturbance activities and permits -  
what landowners need to know
Ground disturbance includes any work 
operation or activity, either below or at 
ground level, that disturbs or displaces 
the existing soil or ground cover.

Examples of ground disturbance 
includes, but is not limited to:

• Excavating, digging or trenching
• Drilling, tunneling or auguring
• Blasting
• Topsoil stripping and soil deposi-

tion
• Land clearing, leveling or planting
• Pile driving
• Post pounding
 
We issue approvals for ground 
disturbance, installations and related 
activities under two types of Permits:

1. 30 Metre (100 Foot) Ground 
Disturbance Safety Permit

This permit is required prior to any 
ground disturbance activity within 30 
metres (100 feet) from the centre of 
the pipeline. 

Realtor, political and property devel-
opment signage are examples of items 
that require this type of permit.

2. Proximity (Crossing) Permit 

This permit is an additional require-
ment prior to ground disturbance activ-
ity within the pipeline right-of-way, or 
within 7.5 metres (25 feet) where the 
pipeline is within a road allowance. 

Additional examples of activities that 
require this type of permit includes but 
is not limited to:

• New roads, driveways, trails or 
ditches

• Fences, posts and bollards
• Underground utility installations, 

abandonments and removals
• Plowing to a depth greater than 

300 millimetres (12 inches)
• Vehicle or mobile equipment 

crossings outside of established 
roadways

 
For more information on permits or to 
download a permit application, please 
visit kindermorgan.com/pipelinesafety. 
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ਇੱਥਂੋ ਤਕ ਕਕ ਮਮੂਲੀ ਨਸਟਤਾ - ਇੱਕ ਗਾਉਜ, 
ਇੱਕ ਡਂੈਟ, ਇੱਕ ਰਗੜ - ਪਾਈਪਲਾਈਨ  
ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਕਿਤ  
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਿੀ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੇ  
ਿਲਂੋ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸਸ ਨਾ ਕਰੋ। 
ਕਕਸੇ ਿੀ ਨਸਟਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ  
ਯੋਗ ਟ੍ਾਂਸ ਮਾਉਟਂਟੇਨ ਟੈਕਨੀਸੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਾਨ 
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਿਨ ਕਾਲ ਸਂੈਟਰ ਨੰੂ ਸੂਕਚਤ ਕਰੋ। 

ਇਸ ਨੰੂ  
ਕਦੇ ਵੀ  
ਨਾ ਢੱਕੋ!

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ  
ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ  
ਆਉਦੇਂ ਹੋ

ਇਸ ਗੱਲ੍ਹ  ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਂ 
ਪਂੈਦਾ ਖਕ ਨਸ਼ਟਤਾ ਖਕੰਨੀ ਮਮੂਲੀ ਖਦਿਾਈ  
ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ  
ਸੰਪਰਕ ਖਵੱਚ ਆਉਦੇਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਰੰਤ  
ਸਾਡੀ 24 ਘੰਟਟੇ ਦੀ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ  
ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
1.888.876.6711  

Spring 2017

Toll-free: 1.866.268.3001
Email: landowners@kindermorgan.com 
Website: kindermorgan.com/pipelinesafety
Twitter: @KM_Canada

Toll-free: 1.866.514.6700
Email: info@transmountain.com 
Website: transmountain.com
Twitter: @TransMtn 

Contact us
If you have any questions about our proposed  
Trans Mountain Expansion Project, please contact:

We welcome and encourage your feedback about our 
Landowner Update newsletter:

What is a pipeline  
‘prescribed area’?
A pipeline ‘prescribed area’ 
extends 30 metres from the centre 
of our pipeline (see diagram 
below). Any ground disturbance 
activity within the prescribed area 
will require a permit from us. 

Call or Click  
Before You Dig

BC One Call: 1.800.474.6886

Alberta One-Call: 1.800.242.3447

clickbeforeyoudig.com

In Washington State: dial 811

callbeforeyoudig.org 

 com

Ground disturbance activities and permits -  
what landowners need to know
Ground disturbance includes any work 
operation or activity, either below or at 
ground level, that disturbs or displaces 
the existing soil or ground cover.

Examples of ground disturbance 
includes, but is not limited to:

• Excavating, digging or trenching
• Drilling, tunneling or auguring
• Blasting
• Topsoil stripping and soil deposi-

tion
• Land clearing, leveling or planting
• Pile driving
• Post pounding
 
We issue approvals for ground 
disturbance, installations and related 
activities under two types of Permits:

1. 30 Metre (100 Foot) Ground 
Disturbance Safety Permit

This permit is required prior to any 
ground disturbance activity within 30 
metres (100 feet) from the centre of 
the pipeline. 

Realtor, political and property devel-
opment signage are examples of items 
that require this type of permit.

2. Proximity (Crossing) Permit 

This permit is an additional require-
ment prior to ground disturbance activ-
ity within the pipeline right-of-way, or 
within 7.5 metres (25 feet) where the 
pipeline is within a road allowance. 

Additional examples of activities that 
require this type of permit includes but 
is not limited to:

• New roads, driveways, trails or 
ditches

• Fences, posts and bollards
• Underground utility installations, 

abandonments and removals
• Plowing to a depth greater than 

300 millimetres (12 inches)
• Vehicle or mobile equipment 

crossings outside of established 
roadways

 
For more information on permits or to 
download a permit application, please 
visit kindermorgan.com/pipelinesafety. 

ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਕਹੰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ  
ਖੋਦਣ ਤਂੋ ਪਕਹਲਾਂ ਕਕਲੱਕ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਜਮੀਨ 
ਗੜਬੜੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰੁਮੇਿਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜੋ  
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰੇਗੀ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ  
ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਕਗਆ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਿਨ ਕਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੰੂ ਪਕਹਲਾਂ ਤਂੋ ਸੂਕਚਤ  
ਕਰਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਕਮਟ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ  
ਸਾਡੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸੁਰੱਕਖਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ  
ਦੇ ਕਨਰਦੇਸਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਕਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ  
ਲਾਗੂ ਕਨਯਾਮਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ  
ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਗੈਰ-ਅਕਧਕਾਰਤ ਗਤੀਕਿਧੀਆਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਨਸਟਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਕਖਆ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੰੂ 
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਭਾਕਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਨ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਨ  
ਜਾਂ ਲੋੜੀਦੇਂ ਪਰਖਮਟ  
ਪ੍ਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ  
ਦੇ ਨਤੀਜੇ
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 ਜੇ 

ਤੁਸੀਂ 

    
    

    
 ਜੇ 

ਤੁਸੀਂ

    
    

    
ਜੇ ਤੁ

ਸੀਂ ਅਜੀਬ ਅਵਾਜ਼ਾਂ
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸੁਰੱਕਖਆ
ਹਾਲਾਂਕਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਿੱਚ,  
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਿਾਈ  
ਅਤੇ ਸਾਿਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤਂੋ ਇੱਕ ਅਣਇੱਛਤ ਕਨਕਾਸੀ  
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਿੀ ਖਤਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਕਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਤਪਾਦ ਜਲਣਸੀਲ ਅਤੇ ਕਿਸਫੋਟਕ ਹੋ  
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਫਾਂ ਨੰੂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਪ੍ਣਾਲੀ  
ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਹੱਸੇ ਕਿੱਚ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਖਤਕਰਆਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਜਾਓ: 

transmountain.com/pipeline-safety 

       ਉੱਪਰ ਵੱਲ, ਤੁਰੰਤ ਿੇਤਰ ਿਾਲੀ ਕਰ ਖਦਓ
• ਿੇਤਰ ਖਵੱਚ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਉਪਕਰਣ ਨੰੂ ਛੱਡ ਖਦਓ
• ਟ੍ਾਂਸ ਮਾਉਟਂਟੇਨ ਦੀ 24 ਘੰਟਟੇ ਵਾਲੀ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਲਾਈਨ 1.888.876.6711 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
• ਦੂਖਜਆਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਰਖਹਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖਦਓ
• ਇਗਖਨਸ਼ਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰੂ ਿਤਮ ਕਰੋ (ਖਬਨਾਂ ਕੰੁਜੀ ਦਰਵਾਜੇ਼ ਖਵੱਚ ਦਾਿਲਾ, ਸੈਲੱ ਫੋਨ ਜਾਂ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ)
• ਵਾਹਨ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਕਰੋ

• ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂ  
 ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੰਧਕ
• ਸਲਫਰ ਜਾਂ ਸੜੇ ਹੋਏ  
 ਅੰਟਡੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਸੰੁਘਦੇ ਹੋ

• ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਰਲ  
 ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਲ ਪਾਣੀ 
• ਬੇਜਾਨ ਜਾਂ ਬੇਰੰਗ ਬਨਸਪਤੀ ‘ਤੇ
• ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਤਰੰਗੀ ਚਮਕ ਵੇਿਦੇ ਹੋ

• ਖਜਵਂੇ ਖਕ ਗਰਜਣਾ ਜਾਂ  
 ਸਰਨਾਟੇ ਨੰੂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ

           ਿੇਤਰ ਖਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਵੇਸ਼ ਕਰੋ  

• ਦਰਵਾਜੇ਼ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਧਾਤੂ ਦੇ  
 ਿੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜਾਓ; ਚੰਖਗਆੜੀਆਂ ਤਂੋ  
 ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਸਤਕ ਖਦਓ 

• ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਾਲਵ ਚਲਾਓ
• ਖਕਸੇ ਵੀ ਤਰਲ ਜਾਂ ਭਾਫ਼ ਨੰੂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੋ

• ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਿੇਤਰ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ 
 ਖਨਕਾਸ ਖਟਕਾਣੇ ਜਾਂ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਓ 

• ਖਨਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਕਸੇ ਵੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਬੁਝਾਉਣ  
 ਦੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ; ਖਸਿਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਪੇਸੇ਼ਵਰਾਂ  
 ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ

ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ:

ਪੈਦਲ ਅਤੇ

ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਕਵਂੇ ਕਰੀਏ
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65 ਸਾਲਾਂ ਤਂੋ ਿੱਧ  
ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ  
ਤੱਟ ਤਕ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ  
ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਲਈ  
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ  
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਣਾਲੀ  
ਚਲਾਉਦੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਕਕਸੇ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਕਥਤੀ ਦੀ ਅਸੰਭਿ  
ਸਕਥਤੀ ਕਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਿਾਂਗੇ ਕਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਭਾਕਿਤ  

ਹਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਕਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਅਸੀਂ ਉਕਚਤ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸੰਚਾਰ  
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਕ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਕਖਆ ਉਪਾਅ  
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਪਕਹਲੇ ਪ੍ਤੀਕਕਕਰਆ ਕਰਨ ਿਾਕਲਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਕਥਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤਂੋ ਆਮ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਤੀਕਕਕਰਆ  
ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਪਨਾਹ-ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਨਕਾਸੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦਾ  

ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਿੱਚ ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਸਕਥਤੀ, ਕਨਕਾਸੀ ਦੇ  
ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਿੀ ਐਕਸਪੋਜਰ, ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਅਿਧੀ ਅਤੇ ਅਪਾਤਕਾਲ ਪ੍ਤੀਕਕਕਰਆ  

ਕਰਨ ਿਾਕਲਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟ੍ਾਂਸ ਮਾਉਟਂਟੇਨ ਨੁਮਾਇੰਕਦਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਾਮਲ ਹੈ।

                                              ਸਾਡੇ ਮਜਬੂਤ   ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ: 

transmountain.com/emergency-management 
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ਟ੍ਾਂਸ ਮਾਉਟਂਟੇਨ ਬਾਰੇ
ਅਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਕਬ੍ਕਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਿੱਚ  
1,150 ਕਕਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਿਾਕਸੰਗਟਨ  
ਰਾਜ ਕਿੱਚ 111 ਕਕਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰ  
ਰੋਜ ਲਗਭਗ 300,000 ਬੈਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ  
ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਟ੍ਾਂਸ ਮਾਉਟਂਟੇਨ ਇਸ ਿੇਲੇ ਸਾਡੀ  
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦਾ ਕਿਸਥਾਰ ਕਰ  

ਕਰਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਾਂਸ ਮਾਉਟਂਟੇਨ ਕਿਸਤਾਰ ਪੋ੍ਜੈਕਟ ਲਾਜਮੀ  
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੈ੍ਥਕੋਨਾ ਕਾਉਟਂੀ (ਐਡਮੰਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ), 
ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਬਰਨਬੀ, BC ਦੇ ਕਿਚਕਾਰ  
ਸਾਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਜੁੜਿਾਂ ਹਹੱਸਾ ਹੈ।  
ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਣਾਲੀ ਕਤਆਰ  
ਕਰੇਗੀ ਕਜਸ ਕਿੱਚ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ  

ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਤੀ ਕਦਨ ਲਗਭਗ 300,000  
ਬੈਰਲ ਤਂੋ 890,000 ਬੈਰਲ ਤਕ ਹੋਏਗੀ।

ਿਧੇਰੇ ਕਿਸਕਤ੍ਤ ਨਕਸੇ ਲਈ,  
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ 
transmountain.com.

ਲੇਜਂੇਡ
ਟਰਖਮਨਲ
ਨਵਾਂ ਪੰਪ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਪ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਅਖਕਖਰਆਸ਼ੀਲ ਪੰਪ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਨਵੀ ਂਪਾਈਪਲਾਈਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ
ਮੁੜ-ਖਕਖਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਭਾਗ

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਕਖਆ



ਟ੍ਰਾਂਸ ਮਰਉਾਂਟਟੇਨ ਨੰੂ ਕੈਨੇਡਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਰ ਊਰਜਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਰ ਸੰਘੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਨਯੰਵਤ੍ਤ ਕੀਤਰ  
ਜਰਾਂਦਰ ਹੈ। ਸਰਡੀ ਪਰਈਪਲਰਈਨ ਜਰਾਂ  ਕੇਾਂਦਰਰਾਂ  ਤੇ ਜਰਾਂ  ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਰਾਂ   
ਸੰਗਠਨ ਨੰੂ ਸਰਰੇ ਲਰਗੂ ਵਨਯਰਮਕਰਾਂ  ਦੀ ਪਰਲਣਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਰਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਧੇਰੀ ਜਰਣਕਰਰੀ  
ਲਈ, cer-rec.gc.ca ਤੇ ਜਰਓ।

ਕੁਝ ਫੋਟੋਆ ਾਂCovid-19 ੁਤੋਾਂ ਪਵਹਲਰਾਂ  ਦੀਆਾਂ  ਹਨ।     #511

ਪਰਈਪਲਰਈਨ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਭਰਗ:
1.888.767.0304 

info@transmountain.com 

transmountain.com 

ਟ੍ਰਾਂਸ ਮਰਉਾਂਟਟੇਨ ਪਰਵਮਟ ਟੈਕਨੀਸੀਅਨ 
•  ਅਲਬਰਟਰ:
 permits_ab@transmountain.com

• BC ਅਤੇ ਿਰਵਸੰਗਟਨ ਰਰਜ:  
    permits_bc@transmountain.com

1 9 5 3  ਤਂੋ  ਸੁ ਰੱ ਖ ਿ ਆ  ਲ ਈ  ਵ ਚ ਨ ਬੱ ਧ ।

ਨਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਇੱਕ  
ਸਾਂਝੀ ਜੁੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ:

Spring 2017

Toll-free: 1.866.268.3001
Email: landowners@kindermorgan.com 
Website: kindermorgan.com/pipelinesafety
Twitter: @KM_Canada

Toll-free: 1.866.514.6700
Email: info@transmountain.com 
Website: transmountain.com
Twitter: @TransMtn 

Contact us
If you have any questions about our proposed  
Trans Mountain Expansion Project, please contact:

We welcome and encourage your feedback about our 
Landowner Update newsletter:

What is a pipeline  
‘prescribed area’?
A pipeline ‘prescribed area’ 
extends 30 metres from the centre 
of our pipeline (see diagram 
below). Any ground disturbance 
activity within the prescribed area 
will require a permit from us. 

Call or Click  
Before You Dig

BC One Call: 1.800.474.6886

Alberta One-Call: 1.800.242.3447

clickbeforeyoudig.com

In Washington State: dial 811

callbeforeyoudig.org 

 com

Ground disturbance activities and permits -  
what landowners need to know
Ground disturbance includes any work 
operation or activity, either below or at 
ground level, that disturbs or displaces 
the existing soil or ground cover.

Examples of ground disturbance 
includes, but is not limited to:

• Excavating, digging or trenching
• Drilling, tunneling or auguring
• Blasting
• Topsoil stripping and soil deposi-

tion
• Land clearing, leveling or planting
• Pile driving
• Post pounding
 
We issue approvals for ground 
disturbance, installations and related 
activities under two types of Permits:

1. 30 Metre (100 Foot) Ground 
Disturbance Safety Permit

This permit is required prior to any 
ground disturbance activity within 30 
metres (100 feet) from the centre of 
the pipeline. 

Realtor, political and property devel-
opment signage are examples of items 
that require this type of permit.

2. Proximity (Crossing) Permit 

This permit is an additional require-
ment prior to ground disturbance activ-
ity within the pipeline right-of-way, or 
within 7.5 metres (25 feet) where the 
pipeline is within a road allowance. 

Additional examples of activities that 
require this type of permit includes but 
is not limited to:

• New roads, driveways, trails or 
ditches

• Fences, posts and bollards
• Underground utility installations, 

abandonments and removals
• Plowing to a depth greater than 

300 millimetres (12 inches)
• Vehicle or mobile equipment 

crossings outside of established 
roadways

 
For more information on permits or to 
download a permit application, please 
visit kindermorgan.com/pipelinesafety. 

ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਐਮਰਜਂੈਸੀ?  

911 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ       

1.888.876.6711

BC 1 ਕਾਲ
1.800.474.6886

ਅਲਬਰਟਾ
ਵਨ-ਕਾਲ

1.800.242.3447




