
ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੇ  
ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਟ੍ਰਾਂ ਸ ਮਰਉਾਂਟਟੇਨ ਪਰਈਪਲਰਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ  
ਤਰੀਕੇ ਨਰਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ  ਜ਼ਰੂਰਤਰਾਂ

1953 ਤਂੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ।



ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ  
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬ੍ਰੋ ਸ਼ਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੋ  ਕਕਉਕਂਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਰਾ ਕਿੱਚ ਸਰਾਡੀ ਕਕਸੇ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਜਰਂਾ 
ਕਂੇਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ।

ਨੁਕਸਰਾਨ ਦੀ ਰਰੋ ਕਥਰਾਮ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਰਂਾ ਅਤੇ ਜਨਤਰਾ ਕਿਚਕਰਾਰ ਸਰਂਾਝੀ ਜੰੁਮੇਿਰਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਕੈਨੇਡਰਾ ਕਿੱਚ, ਟ੍ਰਂਾਸ ਮਰਾਉਟਂਟੇਨ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਪ੍ਣਰਾਲੀ ਨੰੂ ਕੈਨੇਡਰਾ ਊਰਜਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਰਾ ਕਨਯੰਕਤ੍ਤ ਕੀਤਰਾ 
ਜਰਂਾਦਰਾ ਹੈ। ਸਰਾਡੀਆਂ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨਰਂਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਨਯਮ ਸਰਾਡੀ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਦੇ ਕਨਰੰਤਰ ਸੁਰੱਕਿਅਤ 
ਸੰਚਰਾਲਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਰਾਉਦੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਰਾ, ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਿਰਾਤਰਾਿਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਧੇਰੀ 
ਜਰਾਣਕਰਾਰੀ ਲਈ Cer-rec.gc.ca ‘ਤੇ ਜਰਾਓ।

ਇਸ ਤਰੋ ਂ  ਪਕਹਲਰਂਾ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਿੁਦਰਾਈ ਜਰਂਾ ਇਮਰਾਰਤ  
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਰੋ , ਇਹ ਜਰਾਣਨਰਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਕਕ ਕਕਸ  
ਨੰੂ ਕਰਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਰਾਨੰੂ ਕਕਸ ਇਜਰਾਜਤ ਦੀ  
ਜਰੂਰਤ ਹਰੋ  ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹਰੋ  ਜਰਂਾਦਰਾ  
ਹੈ ਤਰਂਾ ਕੀ ਕਰਨਰਾ ਚਰਾਹੀਦਰਾ ਹੈ।  
ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਜਰਾਣਕਰਾਰੀ ਬ੍ਰੋ ਸ਼ਰ ਕਿੱਚ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਸੁਰੱਕਿਆ ਬਰਾਰੇ ਿਧੇਰੀ ਜਰਾਣਕਰਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਰਾਓ:

transmountain.com/pipeline-safety
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ਵੈਲੇਮਾਉਂਟ,  ਬੀਸੀ  ਖ ਵੱਚ  
ਟ੍ ਾਂਸ-ਮਾਉਂ ਟ ਟੇਨ  
ਰਾਈਟ-ਆਫ -ਵੇਅ

ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨਰਂਾ ਪੈਟਰਰੋਲੀਅਮ  
ਨੰੂ ਬਜਰਾਰ ਕਿੱਚ ਪਹੰੁਚਰਾਉਣ  
ਲਈ ਸਭ ਤਰੋ ਂ  ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਅਤੇ  
ਸਭ ਤਰੋ ਂ  ਪ੍ਭਰਾਿੀ ਤਰੀਕਰਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਂਾਸ ਮਰਾਉਟਂਟੇਨ ਕਿਿੇ,  
ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਸੁਰੱਕਿਆ  
ਸਰਾਡੀ ਪਕਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। 

ਸਰਾਡੇ ਸੁਰੱਕਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਰਾਮ ਜਨਤਰਾ, ਿਰਾਤਰਾਿਰਣ ਅਤੇ ਸਰਾਡੇ  
ਕਰਮਚਰਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਿਆ ਦੀ ਰੱਕਿਆ ‘ਤੇ ਕਂੇਕਦ੍ਤ ਹਨ।  
ਅਸੀਂ ਜੰੁਮੇਿਰਾਰ ਕਰਾਰਰੋ ਬਰਾਰੀ ਪ੍ਥਰਾਿਰਂਾ ਨੰੂ ਸ਼ਰਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ  
ਨੈਕਤਕ ਤਰੀਕੇ ਕਿੱਚ ਸਰਾਡੇ ਕਰਾਰਜਰਂਾ ਦਰਾ ਸੰਚਰਾਲਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ  
ਚੰਗੇ ਕਰਾਰਪਰੋ ਰੇਟ ਨਰਾਗਰਕ ਬਣਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਰਂਾ। ਅਸੀਂ  
ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਇਕਸਰਾਰਤਰਾ ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ ਬਣਰਾਉਣ  
ਦੀ ਕਰੋ ਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਰਂਾ ਅਤੇ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਰਾਿਰਂਾ ਨੰੂ  
ਰਰੋ ਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਭਰਾਿਰਂਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤਰੋ ਂ  ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਂੇਕਦ੍ਤ ਹਰਂਾ। 

ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ 
ਸੁਰੱਕਿਆ
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ਮਰਾਰਕਰਰਂਾ ਦੀ ਿਰਤਰੋ ਂ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਦੀ ਅਨੁਮਰਾਨਤ  
ਸਕਥਤੀ, ਅਤੇ ਨਰਾਲ ਹੀ ਕਲਜਰਾਏ ਜਰਂਾਦੇ ਉਤਪਰਾਦ ਦੀ  
ਕਕਸਮ, ਸਥਰਾਨਕ ਿਨ ਕਰਾਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਂਾਸ  
ਮਰਾਉਟਂਟੇਨ ਦੀ 24 ਘੰਕਟੇ ਦੀ ਅਪਰਾਤਕਰਾਲੀਨ ਲਰਾਈਨ  

ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਜਰਾਣਕਰਾਰੀ ਨੰੂ  
ਦਰਸਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਰਂਾਦੀ ਹੈ।
ਕਨਰਧਰਾਰਤ ਿੇਤਰ ਨੰੂ ਪਰਾਈਪ ਦੇ ਕਂੇਦਰ ਤਰੋ ਂ  ਕਨਯੰਕਤ੍ਤ  
ਕੀਤਰਾ ਜਰਂਾਦਰਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਮੀਟਰ ਤਕ ਫੈਲਰਾਇਆ ਜਰਂਾਦਰਾ  
ਹੈ। ਕਨਰਧਰਾਰਤ ਿੇਤਰ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨਰਂਾ ਦੀ ਨਸ਼ਟਤਰਾ ਤਰੋ ਂ   
ਰੱਕਿਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਰਾਉਦਂਰਾ ਹੈ ਜਰੋ  ਜਮੀਨੀ ਗੜਬੜੀ  
ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜਰੋ ਂ ਹਰੋ  ਸਕਦੀ ਹੈ।  

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

ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਰਰਾਈਟ-ਆਫ-ਿੇ ਨਰਾਮਕ ਜਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ 
ਫੈਲਰਾਅ ਦੀ ਪਰਾਲਣਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ,  
ਜਰੋ  ਸਰਾਡੇ ਕਰਮਚਰਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਨਰੀਿਣਰਂਾ, ਰਿਰਿਰਾਿਰਂਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਤਕਰਾਲੀਨ ਸਕਥਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਾਡੀ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ 
ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਆਕਗਆ ਕਦੰਦਰਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਨਯਰਾਮਕਰਂਾ ਦੇ ਤਕਹਤ, ਕਨਰਧਰਾਰਤ ਿੇਤਰ ਕਿੱਚ 
ਸਰਾਰੀਆਂ ਜਮੀਨੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਿਧੀਆਂ ਨੰੂ ਕਕਸੇ ਿੀ 
ਕੰਮ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਰੋ ਂ  ਪਕਹਲਰਂਾ ਟ੍ਰਂਾਸ ਮਰਾਉਟਂਟੇਨ ਤਰੋ ਂ, ਪਰਕਮਟ ਦੇ ਰੂਪ 
ਕਿੱਚ, ਕਲਿਤੀ ਸਕਹਮਤੀ ਦੀ ਲਰੋ ੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕਨਰਧਰਾਰਤ ਿੇਤਰ 
ਦੀ ਹਰੋ ਂਦ ਦਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਰਾ ਹੈ ਕਕ ਜਮੀਨ ਦਰਾ ਕਿਕਰਾਸ 
30-ਮੀਟਰ ਦੇ ਿੇਤਰ ਕਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਰੋ  ਸਕਦਰਾ ਹੈ। ਹਰਾਲਰਂਾਕਕ, ਜਮੀਨ 
ਦੇ ਕਿਕਰਾਸ ‘ਤੇ ਪਰਾਬੰਦੀਆਂ ਰਰਾਈਟ-ਆਫ-ਿੇ ਿੇਤਰ ‘ਤੇ ਲਰਾਗੂ 
ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਕਰਪਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ 
ਗਤੀਕਿਧੀ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਰੋ ਂ  ਘੱਕਟਰੋ  ਘੱਟ ਕਤੰਨ ਕਦਨ ਪਕਹਲਰਂਾ ਆਪਣੇ 
ਸਥਰਾਨਕ ਿਨ ਕਰਾਲ ਸਂੈਟਰ ਨਰਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ ।

ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋ ਨ

  

ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋਵਂੇ ਪਾਿਸਆਂਂ 
ਤਂੋ ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਖੁਦਾਈ

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

0.6 m
(2 ਫੱੁਟ)

0.6 m
(2 ਫੱੁਟ)

ਟ� ਾਂਸ
ਮਾਉ�ਂਟੇਨ

ਇੰਸਪੈਕਟਰ

All work within this range must be verified 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  

ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਅਤੇ 30-ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਰਖਮਟ ਦੀ ਲ਼ੋ ੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
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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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ClickBeforeYouDig.com  

ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਫਤ  
ਸੇਿਰਾ ਹੈ!

ਖਸਰਲੇਿ: ਸ਼ਖਹਰੀ ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਵੇ 
ਲਂੈਡਸਕੇਖਪੰਗ  

ਪ਼੍ੋ ਜੈਕਟ
ਖਸਰਲੇਿ: ਐਡਮੰਟਨ, AB ਖਵੱਚ 

ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਵੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ਼ੋ ਂ  ਕ਼ੋ ਈ ਵੀ ਜਮੀਨੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ ਤ਼ੋ ਂ  ਪਖਹਲਾਂ,  
ਇੱਥ਼ੋ ਂ  ਤਕ ਖਕ ਆਪਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ, ਿੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖਕਸੇ ਵੀ  
ਭੂਮੀਗਤ ਉਪਯ਼ੋ ਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ  
ਸਥਾਨਕ ਵਨ ਕਾਲ ਸਂੈਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ਼ੋ ।

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਂਾਤ ‘ਤੇ  
ਕਕਲੱਕ ਕਰਰੋ  ਅਤੇ ਿਨ ਕਰਾਲ  

ਸੂਚਨਰਾ ਨੰੂ ਪੂਰਰਾ ਕਰਰੋ

ਯ਼ੋ ਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ:

ਿਨ ਕਰਾਲ ਸਂੈਟਰ ਨੰੂ ਜਰਾਣਕਰਾਰੀ ਦੀ ਲਰੋ ੜ ਹਰੋ ਏਗੀ, ਕਜਿਂੇ ਕਕ ਜਮੀਨੀ 
ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਯਰੋਜਨਰਾਬੱਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਕਮਤੀ, ਤੁਹਰਾਡੀਆਂ 
ਯਰੋਜਨਰਾਿਰਂਾ ਦੀ ਸੰਿੇਪ ਜਰਾਣਕਰਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਕੰਨਰਾ ਡੰੂਘਰਾ ਕੰਮ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੋ ਿਰੋ ਗੇ, ਕੰਮ ਦਰਾ ਸਥਰਾਨ ਅਤੇ ਅਿਧੀ। ਿਨ ਕਰਾਲ ਨੰੂ ਕਦੱਕਤੇ 
ਗਏ ਿੇਰਿੇ ਤੁਹਰਾਡੇ ਪ੍ਸਤਰਾਕਿਤ ਕੰਮ ਲਈ ਜਰਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 30-
ਮੀਟਰ ਪਰਕਮਟ ਕਿੱਚ ਸ਼ਰਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਰਾਣਗੇ, ਜੇ ਕਕਸੇ ਪਰਕਮਟ ਦੀ 
ਲਰੋ ੜ ਹਰੋ ਿੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਦਰਾ ਦਰਾਇਰਰਾ ਬਦਲਦਰਾ ਹੈ, ਤਰਂਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਰਾ 
ਚਰਾਹੀਦਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਿਨ ਕਰਾਲ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ 
ਦਰਾਇਰੇ ਦੇ ਨਰਾਲ ਕੀਤੀ ਜਰਾਣੀ ਚਰਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰਾਈਪ ਦੇ 7.5 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਕਸੇ ਿੀ ਪ੍ਿਰਾਨਤ ਕੰਮ 
ਲਈ ਸਰਾਡੀਆਂ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨਰਂਾ ਦੀ ਸੁਰੱਕਿਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਰਾਉਣ 
ਲਈ ਸਰਾਡੇ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਸੁਰੱਕਿਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰਰਂਾ ਕਿੱਚਰੋ ਂ ਇੱਕ 
ਸਰਾਈਟ ਤੇ ਹਰੋ ਣਰਾ ਚਰਾਹੀਦਰਾ ਹੈ। ਸਰਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਰਂਾ ਕਰੋ ਲ ਕਕਸੇ ਿੀ ਕੰਮ 
ਨੰੂ ਰਰੋ ਕਣ ਦਰਾ ਅਕਧਕਰਾਰ ਹੰੁਦਰਾ ਹੈ ਜਰੋ  ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਨੰੂ ਹਰੋ ਣ ਿਰਾਲਰਾ  
ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਰਾ ਪੈਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦਰਾ ਹੈ।

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

ਜੇ ਤੁਹਰਾਡਰਾ ਯਰੋਜਨਰਾਬੱਧ ਕੰਮ ਸਰਾਡੀ 
ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਰਰਾਈਟ-ਆਫ-ਿੇ ਦੇ ਕਬਲਕੁਲ  
ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤਰਂਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਂਾਸ ਮਰਾਉਟਂਟੇਨ ਨੁਮਰਾਇੰਦਰਾ 
ਤੁਹਰਾਡੇ ਪ੍ਸਤਰਾਕਿਤ ਕੰਮ ਬਰਾਰੇ ਚਰਚਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਰਾਨੰੂ ਕਤੰਨ ਕਰਾਰਰੋ ਬਰਾਰੀ ਕਦਨਰਂਾ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਰਾਪਸ ਕਰਾਲ ਕਰੇਗਰਾ, ਅਤੇ ਜੇ  
ਲਰੋ ੜ ਪਿੇ, ਤਰਂਾ ਤੁਹਰਾਡੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸੁਰੱਕਿਅਤ 
ਢੰਗ ਨਰਾਲ ਚਲਰਾਉਣ ਲਈ ਜਰਾਣਕਰਾਰੀ ਦੇਣ 
ਲਈ ਤੁਹਰਾਨੰੂ ਸਰਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਮਲੇਗਰਾ। 



            ਟ੍ਾਂਸ ਮਾਉਟਂਟੇਨ ਦੀ ਖਲਿਤੀ ਸਖਹਮਤੀ ਅਤੇ  
        ਪਰਖਮਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖਕਸਮਾਂ

ਪਾਈਪ ਦੇ ਕਂੇਦਰ ਤ਼ੋ ਂ  30 ਮੀਟਰ  
ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ਼ੋ  

ਜਨਤਰਾ, ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ  
ਿਰਾਤਰਾਿਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਕਿਆ  
ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਰਾਉਣ ਲਈ,  
 ਕਨਰਧਰਾਰਤ ਿੇਤਰ (ਪਰਾਈਪ ਦੇ ਕਂੇਦਰ ਤਰੋ ਂ   
30 ਮੀਟਰ) ਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਸਂੈਟੀਮੀਟਰ ਜਰਂਾ  
ਇਸ ਤਰੋ ਂ  ਿੱਧ ਦੀ ਡੰੂਘਰਾਈ ਤਕ ਕਕਸੇ ਿੀ 
ਜਮੀਨੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗਤੀਕਿਧੀ ਲਈ,  
ਟ੍ਾਂਸ ਮਾਉਟਂਟੇਨ 30 ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਰਖਮਟ
ਦੇ ਰੂਪ ਕਿੱਚ, ਸਰਾਡੀ ਕਲਿਤੀ ਸਕਹਮਤੀ  
ਦੀ ਲਰੋ ੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
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ਜਮੀਨੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਿਧੀਆਂ  
ਕਿੱਚ ਿੁਦਰਾਈ, ਿਰਾਈ, ਕਡ੍ਕਲੰਗ, ਹਲ ਿਰਾਹੁਣਰਾ, 
ਕਲੀਅਕਰੰਗ ਅਤੇ ਗੇ੍ਕਡੰਗ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸੁਧਰਾਰ 
ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟਰਂਾ ਜਰਂਾ ਹਰੋ ਰ ਕਰਾਰਜਰਂਾ ਨਰਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰੋ ਰ 
ਗਤੀਕਿਧੀਆਂ ਸ਼ਰਾਮਲ ਹਰੋ  ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਾਡੀ 
30-ਮੀਟਰ ਦੀ ਪਰਕਮਟ ਪ੍ਕਕਕਰਆ ਦੇ ਜਰੀਏ, 
ਟ੍ਰਂਾਸ ਮਰਾਉਟਂਟੇਨ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਦੇ ਪ੍ਸਤਰਾਕਿਤ  
ਕੰਮ ਦੇ ਕਕਸੇ ਿੀ ਸੰਭਰਾਿੀ ਪ੍ਭਰਾਿ ਦੀ ਪਛਰਾਣ  
ਕਰੇਗਰਾ ਅਤੇ ਕੰਮਰਂਾ ਨੰੂ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਢੰਗ ਨਰਾਲ  
ਪੂਰਰਾ ਕਰਨਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਰਾਨੰੂ 
ਲਰੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਰਂਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਿਰਾ ਦੇਿੇਗਰਾ।
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ਨੇੜਤਾ ਪਰਖਮਟ  
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਰਾਈਟ-ਆਫ-ਿੇ ਦੇ  
ਅੰਦਰ ਸਥਰਾਪਨਰਾਿਰਂਾ ਜਰਂਾ ਕ੍ਰਾਕਸੰਗਰਂਾ ਲਈ  
ਲਰੋ ੜੀਂਦਰਾ ਹੰੁਦਰਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਕਕਕਰਆ ਦੀ ਕਨਰੰਤਰਤਰਾ ਹੈ, ਜਰੋ  ਕਕ ਿਨ ਕਰਾਲ  
ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਬੁਕਨਆਦੀ ਢਰਂਾਚੇ ਦੇ ਸਥਰਾਨ ਬਰਾਰੇ  
ਜਰਾਣਕਰਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨਰਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਰਾਨੰੂ  
ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਰਾ ਪਰਕਮਟ ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਰਾਲ ਸਰਾਈਟ ਅਤੇ  
ਉੱਚਰਾਈ ਦੇ ਕਚੱਤਰ ਪ੍ਦਰਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਰੋ ੜ ਹਰੋ  ਸਕਦੀ ਹੈ।  
ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਰਜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਰੋ ਿੇ, ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਕਕਕਰਆ ਕੀਤੇ  
ਜਰਾਣ ਅਤੇ ਨੇੜਤਰਾ ਪਰਕਮਟ ਜਰਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਰਾਣ ਕਿੱਚ 10  
ਕਰਾਰਰੋ ਬਰਾਰੀ ਕਦਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਿਧੇਰੀ ਜਰਾਣਕਰਾਰੀ ਲਈ ਸਰਾਡੀ 
ਿੈਬਸਰਾਈਟ ਿੇਿਰੋ  transmountain.com/permits

ਹਰਾਲਰਂਾਕਕ ਇਮਰਾਰਤਰਂਾ ਜਰਂਾ ਿੰਕਭਆਂ ਿਰਗੇ, ਸਥਰਾਈ ਜਮੀਨ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 
ਢਰਂਾਕਚਆਂ ਦੀ ਰਰਾਈਟ-ਆਫ-ਿੇ ਦੇ ਿੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ 
ਸੁਧਰਾਰ, ਕਜਿਂੇ ਕਕ ਭੂਮੀਗਤ ਉਪਯਰੋਗਤਰਾਿਰਂਾ, ਸੜਕਰਂਾ, ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਿਿੇਜ 
ਸਰਾਡੀ ਸੁਰੱਕਿਆ ਲਰੋ ੜਰਂਾ ਦੇ ਅਨੁਸਰਾਰ ਸਥਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਿਨ ਕਰਾਲ ਕਟਕਟ  
ਦੀ ਯਰੋਜਨਰਾਬੰਦੀ  
ਅਤੇ ਕਡਜਰਾਈਨ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਰਾਈਟ-ਆਫ-ਿੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਕਸੇ ਿੀ ਸੁਧਰਾਰ ‘ਤੇ 
ਕਿਚਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੋ  ਕਜਸਦੇ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮਂੇ ਦੀ ਲਰੋ ੜ ਹਰੋ  
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਰਂਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਰਾਨੰੂ ਪਕਹਲਰਂਾ ਹੀ ਯਰੋਜਨਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ 
ਕਡਜਰਾਈਨ ਿਨ ਕਰਾਲ ਕਟਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕਸਫਰਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਰਂਾ 
ਤਰਂਾ ਜਰੋ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਰਾਇਆ ਜਰਾ ਸਕੇ ਕਕ ਤੁਹਰਾਡੇ ਕੰਮ 
ਸੁਰੱਕਿਆ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਰਂਾ ਨੰੂ ਪੂਰਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਰਾਡੇ ਨਰਾਲ ਕੰਮ ਕਰਰਂਾਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਰਾਡੀ ਯਰੋਜਨਰਾ ਅਨੁਸਰਾਰ 
ਫੀਡਬੈਕ ਕਦਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਨਰਧਰਾਰਤ ਕਰਰਂਾਗੇ ਕਕ ਕੀ 
ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਨੇੜਤਰਾ (ਕ੍ਰਾਕਸੰਗ) ਇੰਸਟਰਾਲੇਸ਼ਨ ਪਰਕਮਟ 
(ਨੇੜਤਰਾ ਪਰਕਮਟ) ਦੀ ਲਰੋ ੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
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ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਮ਼ੋ ਟਰਾਈਜਡ  
ਉਪਕਰਣ ਕ੍ਾਖਸੰਗਾਂ

ਜਰਂਾ ਤੇ ਕਕਸੇ ਿਰਾਹਨ ਜਰਂਾ ਫੇਰ  
ਹਰੋ ਰ ਮਰੋ ਟਰਰਾਈਜਡ ਉਪਕਰਣ  
ਨਰਾਲ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਨੰੂ ਪਰਾਰ 
ਕਰਦੇ ਸਮਂੇ, ਜਦਰੋ ਂ ਕਕਸੇ ਮੌਜੂਦਰਾ 
 ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਰਾਉਦੇਂ 
ਹਰੋ , ਸਰਾਡੀ ਕਲਿਤੀ ਸਕਹਮਤੀ  
ਦੀ ਲਰੋ ੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਿਰਾਹਨਰਂਾ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀਆਂ ਉਦਰਾਹਰਣਰਂਾ ਕਿੱਚ 
ATVs, ਸਨਰੋਮਰੋ ਬਰਾਈਲਜ, ਡੰਪ ਟਰੱਕ, ਕੰਪੈਕਟਰ, 
ਡਰੋ ਜਰ, ਗੇ੍ਡਰ, ਲਰੋ ਡਰ, ਿੁਦਰਾਈ ਕਰਨ ਿਰਾਲੇ ਯੰਤਰ 
ਅਤੇ ਪਹੀਆ ਜਰਂਾ ਟੈ੍ਕ ਕੀਤੇ ਕਨਰਮਰਾਣ ਿਰਾਹਨ ਅਤੇ 
ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਰਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇ ਕੁਝ ਿਰਾਸ ਸ਼ਰਤਰਂਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਤਰਂਾ 
ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਦੇ ਪਰਾਰ ਿੇਤੀਬਰਾੜੀ ਿਰਾਹਨ ਚਲਰਾਉਣ  
ਿਰਾਲੇ ਕਕਸਰਾਨ ਅਕਜਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
(ਿੇਤੀਬਰਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਿਧੀਆਂ, ਪੰਨਰਾ 10 ਦੇਿਰੋ ।)

ਕਕਸੇ ਿੀ ਪ੍ਸਤਰਾਕਿਤ ਕ੍ਰਾਕਸੰਗ ਤਰੋ ਂ  ਘੱਕਟਰੋ -ਘੱਟ ਕਤੰਨ ਕਰਾਰਰੋ ਬਰਾਰੀ  
ਕਦਨ ਪਕਹਲਰਂਾ ਸੁਰੱਕਿਆ ਮੁਲਰਂਾਕਣ ਦੀ ਪ੍ਕਕਕਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਰਾਨਕ ਿਨ ਕਰਾਲ ਸਂੈਟਰ ਨਰਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ ।  

ਟ੍ਰਂਾਸ ਮਰਾਉਟਂਟੇਨ ਤੁਹਰਾਨੰੂ ਕਬਨਰਂਾ ਕਕਸੇ ਲਰਾਗਤ ਦੇ  
ਪਰਕਮਟ ਦੇ ਰੂਪ ਕਿੱਚ ਕਲਿਤੀ ਸਕਹਮਤੀ ਕਦੰਦਰਾ ਹੈ।  

ਪਰਕਮਟ ਦੇਣ ਬਰਾਰੇ ਕਿਸਕਤ੍ਤ ਜਰਾਣਕਰਾਰੀ ਲਈ ਇਸ  
ਪਤੇ ਤੇ ਜਰਾਓ: transmountain.com/permits

ਹਰ ਕਕਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਕਿਆ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਰਰਾਈਟ-ਆਫ-ਿੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਿਰਾਸ ਗਤੀਕਿਧੀਆਂ ਨੰੂ  
ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ਕਦੰਦੇ ਹਰਂਾ। ਇਹਨਰਂਾ ਕਿੱਚ ਸ਼ਰਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਰਂਾ ਤਕ ਸੀਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ: 
• ਇਮਰਾਰਤਰਂਾ, ਨੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਰਂਾ, ਡੈਕ ਜਰਂਾ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ, ਜਰਂਾ ਹਰੋ ਰ ਢਰਂਾਕਚਆਂ,  
 ਕਜਿਂੇ ਕਕ ਸ਼ੈਡ ਦਰਾ ਕਨਰਮਰਾਣ ਕਰਨਰਾ 

• ਕਕਸੇ ਿੀ ਕਕਸਮ ਦੇ ਸਿੀਕਮੰਗ ਪੂਲਰਂਾ ਜਰਂਾ ਗਰਮ ਟੱਬ ਲਗਰਾਉਣਰਾ 

• ਕਿਸਫਰੋਟਕਰਂਾ ਦੀ ਿਰਤਰੋ ਂ ਕਰਨਰਾ 

• ਰਕਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਨੰੂ ਸਰਾੜਨਰਾ 

• ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਉਪਕਰਣ ਜਰਂਾ ਥਰੋਕ ਸਮਰਾਨ ਨੰੂ ਸਟਰੋਰ ਕਰਨਰਾ 

• ਿੱਡੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਰਂਾ ਰੱੁਿ ਉਗਰਾਉਣਰਾ ਜਰਂਾ ਲਗਰਾਉਣਰਾ - ਸਰਾਡੀ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਂੈਡਸਕੇਕਪੰਗ ਬਰਾਰੇ ਿਧੇਰੀ  
 ਜਰਾਣਕਰਾਰੀ ਲਈ, ਕਕਰਪਰਾ ਕਰਕੇ transmountain.com/landscaping-guidelines  
 ‘ਤੇ ਸਰਾਡੀ ਿੈਬਸਰਾਈਟ ਤੇ ਜਰਾਓ

ਰਰਾਈਟ-ਆਫ-ਿੇ ‘ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦਰਾ ਪਕਰਪੱਕ ਕਿਕਰਾਸ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ  
ਦੇ ਕਤੰਨ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਰਰਾਈਟ-ਆਫ-ਿੇ ਦੇ ਬਰਾਕੀ  
ਹਹੱਕਸਆਂ ‘ਤੇ 1.8 ਮੀਟਰ ਤਰੋ ਂ  ਿੱਧ ਹਰੋ ਣਰਾ ਲਰਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗਤੀਕਿਧੀਆਂ ਜਰੋ   
ਰਰਾਈਟ-ਆਫ-ਿੇ  
‘ਤੇ ਅਨੁਮਤ ਨਹੀ ਂਹਨ 



ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੰੁਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਇਸ ਤ਼ੋ ਂ  ਪਖਹਲਾਂ ਖਕ ਤੁਸੀ ਂਕ਼ੋ ਈ ਜਮੀਨੀ ਗੜਬੜੀ 
ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰ਼ੋ , ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਜੰੁਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਖਕ ਹੇਠ ਖਲਿੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ:  

• ਆਪਣੇ ਸਥਰਾਨਕ ਿਨ ਕਰਾਲ ਸਂੈਟਰ ਨਰਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਰਾਨੰੂ  
 ਆਪਣੀ ਗਤੀਕਿਧੀ ਬਰਾਰੇ ਸੂਕਚਤ ਕਰਰੋ  

• ਸਰਾਡੀ ਆਨ-ਸਰਾਈਟ ਸੁਰੱਕਿਆ ਮੀਕਟੰਗ ਕਿੱਚ ਸ਼ਰਾਮਲ ਹਰੋ ਿਰੋ  

• ਜਦਰੋ ਂ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਨੰੂ ਕਨਸ਼ਰਾਨਬੱਧ ਕੀਤਰਾ ਜਰਂਾਦਰਾ ਹੈ ਤਰਂਾ ਸਰਾਈਟ  
 ‘ਤੇ ਰਹਰੋ  ਅਤੇ ਸਮਝਰੋ  ਕਕ ਕਨਸ਼ਰਾਨਬੱਧ ਕਰਨ ਦਰਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ 

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਰਾਓ ਕਕ ਕਕਸੇ ਿੀ ਨਿਂੇ ਕਰਮਚਰਾਰੀ ਨੰੂ  
 ਜਰੂਰਤਰਂਾ ਬਰਾਰੇ ਸੂਕਚਤ ਕੀਤਰਾ ਕਗਆ ਹੈ 

• 7.5 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਰੋ ਂ  ਪਕਹਲਰਂਾ ਟ੍ਰਂਾਸ  
 ਮਰਂਾਊਟਂਟੇਨ ਨੰੂ ਘੱਕਟਰੋ -ਘੱਟ ਕਤੰਨ ਕਰਾਰਰੋ ਬਰਾਰੀ ਕਦਨਰਂਾ ਦਰਾ ਅਗਰਾਊ ਂ 
 ਨਰੋ ਕਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਰੋ  ਤਰਂਾ ਜਰੋ  ਕਕਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੰੂ ਸਰਾਈਟ  
 ‘ਤੇ ਕਨਰਧਰਾਰਤ ਕੀਤਰਾ ਜਰਾ ਸਕੇ 

• ਟ੍ਰਂਾਸ ਮਰਾਉਟਂਟੇਨ ਦੁਆਰਰਾ ਪ੍ਦਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ  
 ਕਹਦਰਾਇਤਰਂਾ ਦੀ ਪਰਾਲਣਰਾ ਕਰਰੋ  

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਰਾਓ ਕਕ ਪਰਾਈਪ ਦੇ ਕਕਨਰਾਰੇ ਤਰੋ ਂ  0.6 ਮੀਟਰ  
 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਈ ਿੀ ਕੰਮ ਹਰਾਈਡ੍ਰੋ ਿੈਕ ਜਰਂਾ ਹੱਥ ਦੇ ਫੰਦੇ ਨਰਾਲ  
 ਕੀਤਰਾ ਜਰਾਿੇ 

•  ਜੇ ਤੁਹਰਾਡੇ ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟ ਦਰਾ ਦਰਾਇਰਰਾ ਬਦਲ ਜਰਂਾਦਰਾ ਹੈ ਜਰਂਾ ਤੁਹਰਾਡੇ ਪਰਕਮਟ 
ਦੀ ਕਮਆਦ ਿਤਮ ਹਰੋ  ਜਰਂਾਦੀ ਹੈ, ਤਰਂਾ ਕਕਰਪਰਾ ਕਰਕੇ ਬਦਲਰਾਿਰਂਾ ਦੀ 
ਪਛਰਾਣ ਕਰਨ ਿਰਾਲੀ ਜਰਂਾ ਕਟਕਟ ਦਰਾ ਨਿੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਿਰਾਲੀ 
ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਿਨ ਕਰਾਲ ਜਮ੍ਰਂਾ ਕਰਰੋ । ਪਰਕਮਟ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਅਸਲ ਿਨ 
ਕਰਾਲ ਕਟਕਟ ਕਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਦਰਾਇਰੇ ‘ਤੇ ਅਧਰਾਰਤ ਹਨ। 

• ਸਰਾਈਟ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਰਾ ਮੰਨਣਯਰੋਗ ਪਰਕਮਟ ਰੱਿਰੋ

• ਇੱਕ ਟ੍ਰਂਾਸ ਮਰਾਉਟਂਟੇਨ ਨੁਮਰਾਇੰਦਰਾ ਪਰਾਈਪ ਦੇ ਕਂੇਦਰ ਤਰੋ ਂ   
 7.5 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਕਸੇ ਿੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਾਈਟ ਤੇ ਹਰੋ ਿੇ 

• ਪਕਹਲਰਂਾ ਮਨਜੂਰੀ ਨਰਾਲ, ਟ੍ਰਂਾਸ ਮਰਾਉਟਂਟੇਨ ਨੁਮਰਾਇੰਦੇ  
 ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿੱਚ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਦੇ ਕਸਰਫ ਹੱਥਰਂਾ ਦੇ  
 ਸੰਪਰਕ ਕਿੱਚ ਆਉਣ ਤਰੋ ਂ  ਬਰਾਅਦ ਹੀ ਪਰਾਈਪ ਦੇ ਕਂੇਦਰ ਤਰੋ ਂ   
 ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਊਰਜਰਾ-ਸੰਚਰਾਕਲਤ ਉਪਕਰਣ ਦੀ  
 ਆਕਗਆ ਕਦੱਤੀ ਜਰਂਾਦੀ ਹੈ 

• ਹਰਾਈਡ੍ਰੋ ਿੈਕ ਹੱਥਰਂਾ ਨਰਾਲ ਿੁਦਰਾਈ ਕਰਨ ਦਰਾ ਇੱਕ  
 ਸਿੀਕਰਾਰਯਰੋਗ ਕਿਕਲਪ ਹੈ 

• ਪਰਾਈਪ ਦੇ ਕਕਨਰਾਰੇ ਤਰੋ ਂ  0.6 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਈ ਿੀ ਕੰਮ  
 ਹਰਾਈਡ੍ਰੋ ਿੈਕ ਜਰਂਾ ਹੱਥ ਦੇ ਫੰਦੇ ਨਰਾਲ ਕੀਤਰਾ ਜਰਾਣਰਾ ਲਰਾਜਮੀ ਹੈ 

• ਕਰੋ ਈ ਜਮੀਨੀ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ - ਮਕੈਨੀਕਲ ਿੁਦਰਾਈ  
 ਸਮੇਤ - ਕਸੱਧਰਾ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਰਂਾ ਹੇਠਰਂਾ

10
11

30-ਮੀਟਰ ਖਨਰਧਾਰਤ ਿੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮੀਨੀ ਗੜਬੜੀ  
ਗਤੀਖਵਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਇਹ ਹਨ:

ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ  
ਦੇ ਨੇੜੇ  
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

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. 

ਸਾਡੀਆਂ ਜੰੁਮੇਵਾਰੀਆਂਸਾਡੀਆਂ ਜੰੁਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਪ਼੍ੋ ਜੈਕਟ ਲਈ ਵਨ ਕਾਲ ਸੂਚਨਾ  
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ਼ੋ ਂ  ਬਾਅਦ,  
ਟ੍ਾਂਸ ਮਾਉਟਂਟੇਨ ਇਹ ਕਰੇਗਾ:

• ਕਤੰਨ ਕਰਾਰਰੋ ਬਰਾਰੀ ਕਦਨਰਂਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਰਾਬ ਦੇਣਰਾ  

• ਸੂਚਨਰਾ, ਸਥਰਾਨ ਅਤੇ ਸਮਂੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੇ ਪ੍ਸਤਰਾਕਿਤ  
 ਕਰਾਰਜਰਂਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਰਾ 

• ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਨੰੂ ਕਨਸ਼ਰਾਨਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਰਾਡੇ ਨਰਾਲ  
 ਸਰਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਮਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਲਰਾਕਰਾਤ ਤਕਹ ਕਰਨਰਾ,  
 ਟ੍ਰਂਾਸ ਮਰਾਉਟਂਟੇਨ 30 ਮੀਟਰ ਪਰਕਮਟ ਜਰਾਰੀ ਕਰਨਰਾ ਅਤੇ  
 ਲਰੋ ੜ ਅਨੁਸਰਾਰ ਅਗਲੇ ਕਦਮਰਂਾ’ ਤੇ ਚਰਚਰਾ ਕਰਨਰਾ

• ਜਮੀਨੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਕਨਯਰਾਮਕਰਂਾ ਅਤੇ ਲਰੋ ੜਰਂਾ ਨੰੂ ਸਮਝਰਾਉਣ  
 ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਕਿਆ ਮੀਕਟੰਗ ਕਰਨਰਾ 

• ਬੈਕਕਫਲ ਸਮੇਤ, ਸਰਾਡੀ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਦੇ 7.5 ਮੀਟਰ  
 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਕਸੇ ਿੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਾਈਟ ‘ਤੇ ਰਕਹਣਰਾ
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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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ਇਸ ਗੱਲ੍ਹ  ਦਾ ਕ਼ੋ ਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਂਪਂੈਦਾ ਖਕ ਨਸ਼ਟਤਾ ਖਕੰਨੀ  
ਮਮੂਲੀ ਖਦਿਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ  
ਸੰਪਰਕ ਖਵੱਚ ਆਉਦੇਂ ਹ਼ੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀ 24 ਘੰਟਟੇ  
ਦੀ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ:         

1.888.876.6711  

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ  
ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਿੱਚ  
ਆਉਦੇਂ ਹਰੋ

ਇੱਥਰੋ ਂ ਤਕ ਕਕ ਮਮੂਲੀ ਨਸ਼ਟਤਰਾ - ਇੱਕ ਗਰਾਉਜ,  
ਇੱਕ ਡਂੈਟ, ਇੱਕ ਰਗੜ - ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ  
ਦੀ ਢਰਂਾਚਰਾਗਤ ਇਕਸਰਾਰਤਰਾ ਨੰੂ ਪ੍ਭਰਾਕਿਤ  
ਕਰ ਸਕਦਰਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਿੀ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੇ  
ਿਲਰੋ ਂ  ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੋ ਕਸ਼ਸ਼ ਨਰਾ ਕਰਰੋ । 
ਕਕਸੇ ਿੀ ਨਸ਼ਟਤਰਾ ਦੀ ਜਰਂਾਚ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ  
ਯਰੋਗ ਟ੍ਰਂਾਸ ਮਰਾਉਟਂਟੇਨ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਲਰੋ ੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਅਪਰਾਤਕਰਾਲੀਨ ਿੁਦਰਾਈ ਦੇ ਮਰਾਮਲੇ ਕਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਤਕਰਾਲੀਨ 
ਸਥਰਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਰਾਨਕ ਿਨ ਕਰਾਲ ਸਂੈਟਰ ਨੰੂ  
ਸੂਕਚਤ ਕਰਰੋ । 

ਇਸ ਨੰੂ  
ਕਦੇ ਵੀ  
ਨਾ ਢੱਕ਼ੋ !

ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਕਹੰਦੇ ਜਰਂਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲਰੋ ਕ  
ਿਰੋਦਣ ਤਰੋ ਂ  ਪਕਹਲਰਂਾ ਕਕਲੱਕ ਜਰਂਾ ਕਰਾਲ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਜਮੀਨ 
ਗੜਬੜੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਰਾਉਣ ਲਈ ਜੰੁਮੇਿਰਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜਰੋ   
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਕਕ ਤੁਹਰਾਨੰੂ ਆਪਣਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਰਾ  
ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਾਡੀ ਆਕਗਆ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਰਂਾ ਨਹੀਂ। 

ਿਨ ਕਰਾਲ ਸੇਿਰਾਿਰਂਾ ਰਰਾਹੀਂ ਸਰਾਨੰੂ ਪਕਹਲਰਂਾ ਤਰੋ ਂ  ਸੂਕਚਤ  
ਕਰਨ, ਲਰੋ ੜੀਂਦੇ ਪਰਕਮਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਰਂਾ  
ਸਰਾਡੇ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਸੁਰੱਕਿਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰਰਂਾ  
ਦੇ ਕਨਰਦੇਸ਼ਰਂਾ ਦਰਾ ਪਰਾਲਣ ਕਰਨ ਕਿੱਚ ਅਸਫਲਤਰਾ  
ਲਰਾਗੂ ਕਨਯਰਾਮਕਰਂਾ ਦੇ ਅਨੁਸਰਾਰ ਕਿੱਤੀ ਜੁਰਮਰਾਨੇ  
ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰੋ  ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਗੈਰ-ਅਕਧਕਰਾਰਤ ਗਤੀਕਿਧੀਆਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਨਸ਼ਟਤਰਾ ਦਰਾ ਕਰਾਰਨ 
ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਕਿਆ ਅਤੇ ਿਰਾਤਰਾਿਰਣ ਨੰੂ 
ਨਕਰਾਰਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਰਾਲ ਪ੍ਭਰਾਕਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਨ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਨ  
ਜਾਂ ਲ਼ੋ ੜੀਦੇਂ ਪਰਖਮਟ  
ਪ੍ਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ  
ਦੇ ਨਤੀਜੇ
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ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਸੁਰੱਕਿਆ
ਹਰਾਲਰਂਾਕਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਰਾਮਕਲਆਂ ਕਿੱਚ,  
ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਫੈਲਰਾਅ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਰਾਰਿਰਾਈ  
ਅਤੇ ਸਰਾਿਧਰਾਨੀ ਦੀ ਲਰੋ ੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਤਰੋ ਂ  ਇੱਕ ਅਣਇੱਛਤ ਕਨਕਰਾਸੀ  
ਨਰਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਰਾਿੀ ਿਤਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਿਰਾਸ ਸਕਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਤਪਰਾਦ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕਿਸਫਰੋਟਕ ਹਰੋ   
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਰਾਫਰਂਾ ਨੰੂ ਸਰਾਹ ਰਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਨਰਾਲ ਸਰਾਹ ਪ੍ਣਰਾਲੀ  
ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਹੱਸੇ ਕਿੱਚ ਜਲਣ ਹਰੋ  ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਿਤਕਰਆਂ ਬਰਾਰੇ ਿਧੇਰੀ ਜਰਾਣਕਰਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਜਰਾਓ: 

transmountain.com/pipeline-safety 

   
   

   
ਜੇ ਤੁ

ਸੀਂ 

   
   

   
ਜੇ ਤੁਸੀਂ

   
   

   
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਅਵਾਜਾਂ

      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 ਕਰ਼ੋ
• ਦੂਖਜਆਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਰਖਹਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖਦਓ
• ਇਗਖਨਸ਼ਨ ਸਰ਼ੋ ਤਾਂ ਨੰੂ ਿਤਮ ਕਰ਼ੋ  (ਖਬਨਾਂ ਕੰੁਜੀ ਦਰਵਾਜੇ ਖਵੱਚ ਦਾਿਲਾ, ਸੈਲੱ ਫ਼ੋ ਨ ਜਾਂ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ)
• ਵਾਹਨ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਕਰ਼ੋ

• ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂ  
 ਪੈਟਰ਼ੋ ਲੀਅਮ ਗੰਧਕ
• ਸਲਫਰ ਜਾਂ ਸੜੇ ਹ਼ੋ ਏ  
 ਅੰਟਡੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਸੰੁਘਦੇ ਹ਼ੋ

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

• ਖਜਵਂੇ ਖਕ ਗਰਜਣਾ ਜਾਂ  
 ਸਰਨਾਟੇ ਨੰੂ ਸੁਣਦੇ ਹ਼ੋ

          ਿੇਤਰ ਖਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਵੇਸ਼ ਕਰ਼ੋ   
• ਦਰਵਾਜੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਧਾਤੂ ਦੇ  
 ਿੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜਾਓ; ਚੰਖਗਆੜੀਆਂ ਤ਼ੋ ਂ   
 ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਸਤਕ ਖਦਓ 
• ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਾਲਵ ਚਲਾਓ
• ਖਕਸੇ ਵੀ ਤਰਲ ਜਾਂ ਭਾਫ਼ ਨੰੂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ਼ੋ

• ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਚਾਲੂ ਕਰ਼ੋ  ਜਾਂ ਿੇਤਰ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ 
 ਖਨਕਾਸ ਖਟਕਾਣੇ ਜਾਂ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਓ 
• ਖਨਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਕਸੇ ਵੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਬੁਝਾਉਣ  
 ਦੀ ਕ਼ੋ ਖਸ਼ਸ਼ ਕਰ਼ੋ ; ਖਸਿਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਪੇਸੇ਼ਵਰਾਂ  
 ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ਼ੋ

ਇਹ ਨਾ ਕਰ਼ੋ :

ਪੈਦਲ ਅਤੇ

ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਖਵਂੇ ਕਰੀਏ
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ਕਕਸੇ ਅਪਰਾਤਕਰਾਲੀਨ ਸਕਥਤੀ ਦੀ ਅਸੰਭਿ  
ਸਕਥਤੀ ਕਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਰਾਿਰਂਾਗੇ ਕਕ ਸਰਾਰੇ ਪ੍ਭਰਾਕਿਤ  

ਹਹੱਸੇਦਰਾਰਰਂਾ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਕਚਤ ਕੀਤਰਾ ਜਰਾਿੇ। ਅਸੀਂ ਉਕਚਤ ਅਪਰਾਤਕਰਾਲੀਨ ਸੰਚਰਾਰ  
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਰਾਉਣ ਲਈ ਕਕ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਕਿਆ ਉਪਰਾਅ  
ਕੀਤੇ ਜਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਥਰਾਨਕ ਪਕਹਲੇ ਪ੍ਤੀਕਕਕਰਆ ਕਰਨ ਿਰਾਕਲਆਂ ਨਰਾਲ ਕੰਮ ਕਰਰਂਾਗੇ।

ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਅਪਰਾਤਕਰਾਲੀਨ ਸਕਥਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤਰੋ ਂ  ਆਮ ਤਤਕਰਾਲ ਪ੍ਤੀਕਕਕਰਆ  
ਕਰਾਰਿਰਾਈਆਂ ਪਨਰਾਹ-ਸਥਰਾਨ ਜਰਂਾ ਕਨਕਰਾਸੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਕਰੋ ਈ ਿੀ ਕਰਾਰਿਰਾਈ ਕਰਨ ਦਰਾ  

ਫੈਸਲਰਾ ਕਈ ਕਰਾਰਨਰਂਾ ‘ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦਰਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਿੱਚ ਅਪਰਾਤਕਰਾਲ ਦੀ ਸਕਥਤੀ, ਕਨਕਰਾਸੀ ਦੇ  
ਦੌਰਰਾਨ ਸੰਭਰਾਿੀ ਐਕਸਪਰੋਜਰ, ਅਪਰਾਤਕਰਾਲ ਦੀ ਅਨੁਮਰਾਨਤ ਅਿਧੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਤਕਰਾਲ ਪ੍ਤੀਕਕਕਰਆ  

ਕਰਨ ਿਰਾਕਲਆਂ ਅਤੇ/ਜਰਂਾ ਟ੍ਰਂਾਸ ਮਰਾਉਟਂਟੇਨ ਨੁਮਰਾਇੰਕਦਆਂ ਦੀ ਸਲਰਾਹ ਸ਼ਰਾਮਲ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਕਿਆ

                                                    ਸਰਾਡੇ ਮਜਬੂਤ   ਪ੍ਰੋ ਗਰਰਾਮ ਬਰਾਰੇ ਹਰੋ ਰ ਜਰਾਣਰੋ : 

transmountain.com/emergency-management 
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65 ਸਰਾਲਰਂਾ ਤਰੋ ਂ  ਿੱਧ  
ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ  
ਤੱਟ ਤਕ ਤੇਲ ਉਤਪਰਾਦਰਂਾ  
ਦੀ ਆਿਰਾਜਰਾਈ ਲਈ  
ਕੈਨੇਡਰਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ  
ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ  
ਪ੍ਣਰਾਲੀ ਚਲਰਾਉਦੇਂ  
ਆ ਰਹੇ ਹਰਂਾ।

ਟ੍ਾਂਸ ਮਾਉਟਂਟੇਨ ਬਾਰੇ
ਅਸੀਂ ਅਲਬਰਟਰਾ ਅਤੇ ਕਬ੍ਕਟਸ਼ ਕਰੋ ਲੰਬੀਆ ਕਿੱਚ  
1,150 ਕਕਲਰੋ ਮੀਟਰ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਅਤੇ ਿਰਾਕਸ਼ੰਗਟਨ  
ਰਰਾਜ ਕਿੱਚ 111 ਕਕਲਰੋ ਮੀਟਰ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਰਰਾਹੀਂ ਹਰ  
ਰਰੋਜ ਲਗਭਗ 300,000 ਬੈਰਲ ਪੈਟਰਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਰਾਦਰਂਾ  
ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਰਂਾ। 

ਟ੍ਰਂਾਸ ਮਰਾਉਟਂਟੇਨ ਇਸ  
ਿੇਲੇ ਸਰਾਡੀ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ  

ਪ੍ਣਰਾਲੀ ਦਰਾ ਕਿਸਥਰਾਰ ਕਰ ਕਰਹਰਾ  
ਹੈ। ਟ੍ਰਂਾਸ ਮਰਾਉਟਂਟੇਨ ਕਿਸਤਰਾਰ ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟ  
ਲਰਾਜਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੈ੍ਥਕਰੋ ਨਰਾ ਕਰਾਉਟਂੀ  

(ਐਡਮੰਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ), ਅਲਬਰਟਰਾ ਅਤੇ  
ਬਰਨਬੀ, BC ਦੇ ਕਿਚਕਰਾਰ ਸਰਾਡੀ  

ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਦਰਾ ਜੁੜਿਰਂਾ ਹਹੱਸਰਾ ਹੈ।  
ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਾਈਪਲਰਾਈਨ ਪ੍ਣਰਾਲੀ  
ਕਤਆਰ ਕਰੇਗੀ ਕਜਸ ਕਿੱਚ ਪ੍ਣਰਾਲੀ  
ਦੀ ਨਰਾਮਰਾਤਰ ਸਮਰੱਥਰਾ ਪ੍ਤੀ ਕਦਨ  
ਲਗਭਗ 300,000 ਬੈਰਲ ਤਰੋ ਂ   
890,000 ਬੈਰਲ ਤਕ ਹਰੋ ਏਗੀ।

ਿਧੇਰੇ ਕਿਸਕਤ੍ਤ ਨਕਸ਼ੇ ਲਈ,  
ਕਕਰਪਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਰਾਓ 

transmountain.com.

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



transmountain.com 

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. 

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।     #512

ਪਰਈਪਲਰਈਨ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਭਰਗ:
1.888.767.0304 

info@transmountain.com 

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

• BC ਅਤੇ ਿਰਵਸੰਗਟਨ ਰਰਜ:  
    permits_bc@transmountain.com

19 5 3  ਤਂੋ  ਸੁ ਰੱ ਖ ਿ ਆ  ਲ ਈ  ਵ ਚ ਨ ਬੱ ਧ।

ਨਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਇੱਕ 
ਸਾਂਝੀ ਜੁੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ:

ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਐਮਰਜਂੈਸੀ?  

911 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ       

1 . 8 8 8 . 8 7 6 .6 7 1 1

BC 1 ਕਾਲ
1.800.474.6886

ਅਲਬਰਟਾ
ਵਨ-ਕਾਲ

1.800.242.3447


