BC 1 Call
ਕੀ ਹੈ?
ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋ ਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ
ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ
ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ
ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਕੇਬਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈ ੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਪੁਟਾਈ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, BC 1 Call ਨੂੰ ਥਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ?

ਕਰਕੇ , ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਦੱਬਿਆ

BC 1 Call ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇੱਕ ਵਲੰ ਟੀਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼

ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ (Board of Directors) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ

BC 1 Call ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ

ਹੇਠਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈ।
BC 1 Call ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ
ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਯੂਟਿਲਟੀਜ਼)
ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹੇ ਠ ਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ: ਮਿਉਨੀਸਪੈਲਟੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ , ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼,
ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ, ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ, ਸੁਧਾਰ/ਵਾਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਅਤੇ ਹੋਰ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖਣ ਲਈ bc1c.ca
'ਤੇ ਜਾਓ।

ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ

www.bc1c.ca
1-800-474-6886

BC 1 CALL ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ
 BC ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (BC Oil and Gas

Commission) (BCOGC)
 ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜ ੀ ਬੋ ਰ ਡ (National Energy

Board) (NEB)
 ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੇਫ਼ਟੀ BC (Technical Safety BC)
 WorkSafeBC

“

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ BC1C
ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।
BC ਕਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

| @BC1Call

ਡਾਕ ਪਤਾ
BC 1 Call
9768 Third St
Sidney, BC V8L 3A4

ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ
ਕਲਿੱਕ ਜਾਂ
ਕਾਲ ਕਰੋ।

BC 1 Call ਨੂੰ
ਕਿਉਂ ਵਰਤੀਏ?
ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੀ
ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ
ਓਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ
'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਧ
ਬਣਾਉਣ, ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਵਾੜ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ
ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਿੱਕ, ਕਾਲ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

BC1C ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ

1
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ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਥਾਂ ਪਤਾ

ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ

ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ bc1c.ca 'ਤੇ

ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਕਾਲ (1 Call)

ਜਾਓ ਜਾਂ 1-800-474-6886 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
BC 1 Call ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ

ਜਦੋਂ ਤੁ ਹ ਾਡਾ ਪੁ ਟ ਾਈ ਦਾ ਖੇ ਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, BC 1 Call ਦਾ ਡੈਮੇਜ

ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ

ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਏਜੰਟ (Damage Prevention

ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Agent) ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ

ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਭ

3

 ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ
ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜਕ
ੈ ਟ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ
ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਟਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ
ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

4

 ਧਮਾਕਾ, ਅੱਗ, ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ
 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ
 ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ

ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੋ ਟਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ
3 ਕਾਰੋ ਬ ਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦ ਰ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਂ

ਡਰਾਇੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਪੇਂਟ ਜਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ
ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

 ਮੁਕੱਦਮੇ / ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ / ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ
 ਜੁਰਮਾਨੇ / ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ
ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਏ ਨੁ ਕ ਸਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ
ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਲਈ
ਜ਼ਿੰ ਮੇ ਵ ਾਰ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਟੈ ਕ ਸਦਾਤਾ
ਅਤੇ ਸਹੂ ਲ ਤ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱ ਡੇ ਖਰਚੇ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
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 ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ
ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
 ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੁਟਾਈ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਨੋ ਟਿਸ

ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਟਾਈ

 ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ / ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱਟ
 ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਦੂਸ਼ਣ

ਸੱਟ ਲੱਗਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ

ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਨੇ ੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ

ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ
ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ:

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ

ਇਸ ਪ੍ਰ ਕਿਰਿ ਆ ਨਾਲ ਜੁ ੜ ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ
ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਲਈ ਕੋ ਈ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ
ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
 ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਕਰੋ
 ਸਾਂਝੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੀਆਂ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
BC 1 Call ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ
ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਿਪੈਲਟੀਆਂ, ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਗੈਸ
ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰਨ
ਲਈ, bc1c.ca/membership 'ਤੇ ਜਾਓ।

