
BC 1 Call 
ਕੀ ਹੈਕੀ ਹੈ?

ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਬਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਬਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ 

ਸੀਿਰੇਜ, ਬ੍ਜਲੀ, ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਿਾਿਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾ ਂਤੋਂ 

ਦੂਜੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਬਲਜਾਣ ਲਈ ਿਰਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾ ਂ

ਪਾਈਪਾ ਂਅਤੇ ਕੇ੍ਲਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਿਿਰਕ ਹੈ। ਪੁਿਾਈ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾ,ਂ BC 1 Call ਨੂੰ ਥਾ ਂਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ੍ੇਨਤੀ 

ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਿ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਦੱਬ੍ਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।

BC 1 Call ਪੁਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ  

ਹੇਠਲੇ ੍ੁਬਨਆਦੀ ਢਾਚਂੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਂਬਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਲੰਕ ਹੈ। 
BC 1 Call ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਬਨੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਅਤ ੇਿਪਾਰਕ ਪੁਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸੱਿ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 

ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਿਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
                                      |     @BC1Call

ਡਾਕ ਪਤਾ
BC 1 Call

9768 Third St
Sidney, BC  V8L 3A4

ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ 
ਪਹਹਲਾ ਂ

ਕਹਲੱਕ ਜਾ ਂ
ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆ ਂਬੇਨਤੀਆਂਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆ ਂਬੇਨਤੀਆਂ

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

“ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਸੁਰੱਹਿਆ ਸਾਡੀ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ BC1C 
ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਜਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹਵੱਚ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ 
ਦੀ ਸੁਰੱਹਿਆ ਹਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। 

BC ਕਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

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

Commission) (BCOGC) 
 � ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ੍ੋਰਡ (National Energy 

Board) (NEB)
 � ਿੈਕਨੀਕਲ ਸੇਫ਼ਿੀ BC (Technical Safety BC)
 � WorkSafeBC

BC 1 Call ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇੱਕ ਿਲੰਿੀਅਰ ੍ੋਰਡ ਆਫ਼ 

ਡਾਇਰੈਕਿਰਜ਼ (Board of Directors) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ 

ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਸਾਡੀ ਮੈ੍ਂ ਰਬਸ਼ਪ ਬਿਚੱ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਬਿਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਬਿਚੱ 

ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ੍ੁਬਨਆਦੀ ਢਾਚੇਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਾ ਂ(ਯੂਬਿਲਿੀਜ਼) 

ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਜਨ੍ਾਂ ਬਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਬਦੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ: ਬਮਉਨੀਸਪੈਲਿੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਬਜ਼ਲੇ੍, ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, 

ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ, ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ, ਸੁਧਾਰ/ਿਾਿਰ ਬਜ਼ਲੇ੍ 

ਅਤੇ ਹੋਰ। ਮੈਂ੍ਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖਣ ਲਈ bc1c.ca  
'ਤੇ ਜਾਓ।

ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾ?ਂ



BC1C ਨੂੰ ਹਕਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ

1 ਆਪਣੇ ਪਰਿੋਜੈਕਿ ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਥਾ ਂਪਤਾ  

ਕਰਨ ਦੀ ੍ੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ bc1c.ca 'ਤੇ 

ਜਾਓ ਜਾ ਂ1-800-474-6886 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

2 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਿਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਨਰਧਾਰਤ 

ਕਰ ਬਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, BC 1 Call ਦਾ ਡੈਮੇਜ 

ਪਰਿੀਿੈਨਸ਼ਨ ਏਜੰਿ (Damage Prevention 
Agent) ਬਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਿ ਦੇ 

ਹੇਠਾ ਂਜਾ ਂਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ੍ਰਾ ਂਬਿੱਚੋਂ ਬਕਸ ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਹਨ।

3 ਤਹੁਾਨੂੰ ਤਹੁਾਡ ੇਪਰਿਜੈੋਕਿ ਦੇ ਿਰੇਬਿਆ ਂਅਤ ੇਤਹੁਾਡੇ 

ਖੇਤਰ ਬਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਿਾਲੇ 

ਸਾਡ ੇਮੈ੍ਂ ਰਾ ਂਦੇ ਨਾਿਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਿੀ ਬਮਲੇਗੀ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਬਧਰਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਿੀ ਸਲਾਹ 

ਬਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਜਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਿਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਿੱਚ 

ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।

4 ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆ ਂਮੈ੍ਂ ਰ ਕੰਪਨੀਆ ਂਨੂੰ ਤਹੁਾਡ ੇਪੁਿਾਈ 

ਦੇ ਪਰਿੋਜੈਕਿ ਦਾ ਨੋਬਿਸ ਬਮਲ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ  

3 ਕਾਰੋ੍ਾਰੀ ਬਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾ ਂ

ਡਰਾਇਗੰ ਨਾਲ ਜਿਾ੍ ਦੇਣਗੀਆ,ਂ ਜਾ ਂਪੇਂਿ ਜਾ ਂਝੰਬਡਆ ਂਦੀ 

ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤ ੇਉਸ ਜਗਾ੍ ਤ ੇਬਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਗੀਆ ਂ

ਬਜੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ

ਇਸ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਕਸੇ  ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ 

ਤੁਹਾਡੇ  ਲਈ ਕੋਈ ਿਰਚੇ ਜਾਂ  ਲਾਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਹਵੱਚ ਹਕੰਨਾ ਿਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਠੇਲੀਆ ਂਸਹਲੂਤਾ ਂਦੀ ਗਲੱ ਆਉਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਛੋਿੀ 

ਬਜਹੀ ਘਿਨਾ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ੍ਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬਪਛਲੇ ਬਿਹੜੇ ਬਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਿੀ 

ਓਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਜੰਨੀ ਬਕਸੇ ਉਸਾਰੀ ਿਾਲੀ ਥਾ ਂ

'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ। ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਬਖਆ ਕੰਧ 

੍ਣਾਉਣ, ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਂਿਾੜ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ 

ਯਜੋਨਾ ੍ਣਾ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਆਪਣੀ, ਆਪਣ ੇਪਬਰਿਾਰ, ਗੁਆਢਂੀਆ ਂ

ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਬਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਿਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਪਬਹਲਾ ਂਕਬਲੱਕ, ਕਾਲ ਜਾ ਂਜਾਚਂ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

ਮੈਂਬਰਹਸ਼ਪ 
ਪੁਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਬਖਆ ਦੇ ਬਹਤੱ ਬਿਚੱ, ਅਸੀਂ 

ਜ਼ਮੀਨ ਹਠੇਲੀਆ ਂਸਹਲੂਤਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਿਨ ਕਾਲ (1 Call) 

ਬਸਸਿਮ ਦੇ ਮੈਂ੍ਰ ੍ਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਬਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

BC 1 Call ਦੇ ਮੈ੍ਂ ਰ ੍ਣਨ ਨਾਲ, ਤਸੁੀਂ ਇਕੱ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਫਿੀ ਿੀਮ 

ਦਾ ਬਹੱਸਾ ੍ਣ ਜਾਦੇਂ ਹ ੋਬਜਸ ਨਾਲ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਬਿਅਕਤੀਗਤ 

ਸੱਿ ਲੱਗਣ, ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਬਿੱਚ ਬਿਘਨ ਦੇ 

ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਿ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਭ

� ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ੍ੰਦ ਹੋਣ  
ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਿਾਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਬਖਆ ਬਿੱਚ ਸੁਧਾਰ  
ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ੍ਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਦੇ ਖਰਬਚਆ ਂ 
ਨੂੰ ਘੱਿ ਕਰੋ

� ਪੁਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਬਲਆ ਂਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ 
ਦੀਆ ਂਪਰਿਬਕਬਰਆਿਾ ਂਦਾ ਬਮਆਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ 
ਖਰਬਚਆ ਂਨੂੰ ਘਿਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

� ਯੋਜਨਾ੍ੱਧ ਪੁਿਾਈ ਦੀ ਗਤੀਬਿਧੀ ੍ਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਨੋਬਿਸ

� ਇਸ਼ਬਤਹਾਰ੍ਾਜ਼ੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾ ਂਨੂੰ ਮਜ਼੍ੂਤ   ੍ ਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 
ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਤਬਰਆ ਂ੍ਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂ
ਬਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

� ਪੁਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰ੍ੰਧਾ ਂਨੂੰ ਮਜ਼੍ੂਤ   
ਕਰੋ

� ਸਾਝਂੇ ਿੀਬਚਆ ਂਨੂੰ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੀਆ ਂ
ਸਹੂਲਤਾ ਂਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਲਕਾ ਂਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ

BC 1 Call ਕੋਲ ਹਬ੍ਰਹਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਹਵੱਚ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ 

ਹਨ ਹਜਨ੍ਾ ਂਹਵੱਚ ਹਮਉਂਹਸਪੈਲਟੀਆ,ਂ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਗੈਸ 

ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆ ਂਅਤੇ ਹਸਜੰਾਈ ਅਤੇ ਸਧੁਾਰ ਹਜ਼ਲੇ੍ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਤ ੇਮੈ੍ਂ ਰ ੍ਣਨ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅਪੱ ਕਰਨ 

ਲਈ, bc1c.ca/membership 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਬੁਹਨਆਦੀ ਢਾਚਂੇ ਨੂੰ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ:

� ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ / ਬਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱਿ

� ਿਾਤਾਿਰਣਕ ਦੂਸ਼ਣ

� ਧਮਾਕਾ, ਅੱਗ, ਹੜ੍ ਜਾ ਂਜ਼ਬਹਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦਾ ਬਨਕਲਣਾ

� ਬਰਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ

� ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂਬਿੱਚ ਬਿਘਨ

� ਮੁਕੱਦਮੇ / ਡਾਕਿਰੀ ਖਰਚੇ / ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ

� ਜੁਰਮਾਨੇ / ਜੇਲ ਦੀਆ ਂਸਜ਼ਾਿਾਂ

ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਬਸਰਫ 

ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 

ਬਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਬਧਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ੍ਲਬਕ ਿੈਕਸਦਾਤਾ  

ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਿਰਤਣ ਿਾਬਲਆਂ ਲਈ ਿੀ ਿੱਡੇ ਖਰਚੇ  

ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

BC 1 Call ਨੂੰ 
ਹਕਉਂ ਵਰਤੀਏ?
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