
APA, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਨਿਧਾ  ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਿਪਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਊਰਜਾ ਿੰੂ ਜੋੜਦਰੇ ਆ ਰਹਰੇ 
ਹਾਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਸਖਰ ਦੀਆ ਂ50 ASX-ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਿੀਆਂ ਨਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਰੇ ਇੱਥਰੇ 1800 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦਰੇ 
ਹਿ ਅਤਰੇ ਸਾਡਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜਰੇ ਿਾਲ ਜੁੜਰੇ  ਗੈਸ ਸੰਚਾਰਿ ਿੈਟਿਰਕ ਦਾ ਮਾਲਕਾਿਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਜਸਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਚਾਲਿ ਕਰਦਰੇ 
ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੂੜ੍ੀ ਉਦਯੋਨਗਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜਰੇ ਿਾਲ ਜੁੜਰੇ  ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਰਟ, ਭਰੋਸਰੇਯੋਗ ਅਤਰੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੱਲ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਦਰੇ ਹਾਂ। 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਿੰੂ ਅਸੀਂ ਇਸਦਰੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਭਨਿੱਖ ਿਾਲ ਨਕਿੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦਰੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਿਧਰੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.apa.com.au ਿਰੇਖੋ।

ਿੈਸਟਰਿ ਆਉਟਰ ਨਰੰਗ ਮਰੇਿ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ?ਿੈਸਟਰਿ ਆਉਟਰ ਨਰੰਗ ਮਰੇਿ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ?
ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਕਟੋਰੀਆ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤਰੇ ਕਰੀਬ ਿੀਹ ਲੱਖ ਗਾਹਕ ਕੁਨਕੰਗ, 
ਹੀਨਟੰਗ ਅਤਰੇ ਹਾਟ ਿਾਟਰ (ਗਰਮ ਪਾਣੀ) ਸਮਰੇਤ ਘਰਰੇਲੂ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੈਸ ਦਾ ਇਸਤਰੇਮਾਲ ਕਰਦਰੇ ਹਿ। 
ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪੂਰਰੇ ਨਿਕਟੋਰੀਆ ਨਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾਿਾਂ ਸਮਰੇਤ ਕਰੀਬ 60,000 ਉਦਯੋਨਗਕ ਅਤਰੇ ਿਪਾਰਕ 
ਪ੍ਯੋਗਕਰਤਾਿਾਂ ਲਈ ਿੀ ਇੱਕ ਮਹਤਿਪੂਰਣ ਬਾਲਣ ਹੈ ਅਤਰੇ ਗੈਸ ਸੰਚਾਨਲਤ ਨਬਜਲੀ ਉਤਪਾਦਿ ਨਬਜਲੀ ਦਰੇ 
ਇੱਕ ਭਰੋਸਰੇਯੋਗ ਿੈਟਿਰਕ ਿੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਨਿੱਚ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਭੂਨਮਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਟੋਰੀਆ ਨਿੱਚ, 
ਨਿਕਟੋਰੀਆਈ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਣਾਲੀ (Victorian Transmission System, VTS) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ 
ਅਤਰੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ੰਮਰੇਿਾਰੀ APA ਦੀ ਹੈ ਅਤਰੇ ਇਸ ਨਿੱਚ ਕਰੀਬ 2,267 ਨਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਗੈਸ ਪਾਇਪ-
ਲਾਇਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।    

ਿੈਸਟਰਿ ਆਉਟਰ ਨਰੰਗ ਮਰੇਿ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਪ੍ਸਤਾਨਿਤ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਿਾਲੀ, ਜ਼ਮੀਿ ਨਿੱਚ ਦਫਿਾਈ, ਗੈਸ ਦਾ 
ਸੰਚਾਰ ਕਰਿ ਿਾਲੀ ਪਾਇਪ-ਲਾਇਿ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਬ 5 ਨਕਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਰੇ ਦਰੇ ਪੱਛਮ, ਅਤਰੇ ਸੂਬਰੇ ਦਰੇ 
ਉੱਤਰ ਅਤਰੇ ਪੂਰਬ ਨਿੱਚਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨਿੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਿਿਾਂ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਦਾ 
ਕਿੈਕਸ਼ਿ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਕਰੇ VTS ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਉੱਤਰੇ ਨਧਆਿ ਦਿਰੇਗਾ।

ਇਸ ਗਾਯਬ ਕੜੀ ਉੱਤਰੇ ਨਧਆਿ ਦਰੇਣ ਿਾਲ ਨਬਹਤਰ ਿੈਟਿਰਕ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਦਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਅਸਤ 
ਮੰਗ  ਦੀਆਂ ਨਮਆਦਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿੰੂ ਿਧਾ ਕਰੇ ਅਤਰੇ ਇਹ 
ਯਕੀਿੀ ਬਣਾ ਕਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿਰੇਗਾ ਨਕ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਲੋੜ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਉੱਤਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 
ਮਾਤਰਾਿਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ । ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤਿਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤਰੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਚਾਲਕ 
(Australian Energy Market Operator, AEMO) ਿਰੇ  ਇਹ ਅਿੁਮਾਿ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਨਕ ਜਰੇ 
2022 ਦਰੇ ਅਖੀਰ ਤਕ WORM ਸੰਚਾਲਿ ਕਰਿਾ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਕਟੋਰੀਆ ਨਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ 
ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਿਰੇਗੀ। 

ਿੈਸਟਰਿ ਆਉਟਰ ਨਰੰਗ ਮਰੇਿ ਬਹੁਤ ਠੰਢ ਦਰੇ ਨਦਿਾਂ ਨਿੱਚ ਹੀਨਟੰਗ ਅਤਰੇ ਕੁਨਕੰਗ ਲਈ ਨਿਕਟੋਰੀਆਈ ਘਰਾਂ ਨਿੱਚ 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਰੇਗਾ ਅਤਰੇ ਿਾਲ ਹੀ ਨਬਜਲੀ ਦੀ ਨਿਅਸਤ ਮੰਗ ਦਰੇ ਸਨਮਆਂ ਦੌਰਾਿ ਨਬਜਲੀ ਦਰੇ 
ਉਤਪਾਦਿ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਰੇਗਾ।

ਿੈਸਟਰਿ ਆਉਟਰ ਨਰੰਗ ਮਰੇਿ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਏਗਾ ਨਕ ਸਾਰਰੇ ਨਿਕਟੋਰੀਆਿਾਸੀ ਇੱਕ ਅਨਜਹੀ 
ਭਰੋਸਰੇਯੋਗ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਣਾਲੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਰੇ ਹਿ ਜੋ ਿਰਤਮਾਿ ਅਤਰੇ ਭਨਿੱਖ, 
ਦੋਹਾਂ ਨਿੱਚ ਭਾੲਚਾਰਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦਰੇ ਫਾਇਦਰੇ:ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦਰੇ ਫਾਇਦਰੇ:
• ਗੈਸ ਦੀ ਅਿੁਮਾਨਿਤ ਘਾਟ ਉੱਤਰੇ ਨਧਆਿ ਦਰੇਣਾ
• ਨਬਹਤਰ ਿੈਟਿਰਕ ਪ੍ਦਰਸ਼ਿ ਅਤਰੇ ਪ੍ਤੀਰੋਧ-ਸਮਰੱਥਾ 
• ਨਬਜਲੀ ਦਰੇ ਉਤਪਾਦਿ ਲਈ ਿਧਰੇਰੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ 

ਨਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਨਖਆ ਨਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿਾ।

ਪਾਇਪ-ਲਾਇਿ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਰੇਪਾਇਪ-ਲਾਇਿ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਰੇ
ਲੰਬਾਈ ਕਰੀਬ 51 ਨਕਲੋਮੀਟਰ

ਸਮੱਗਰੀ ਈਪੌਕਸੀ ਦੀ ਪਰਤ ਿਾਲੀ ਉੱਚ ਸਮਰਥਾ 
ਦੀ ਸਟੀਲ ਲਾਈਿ ਪਾਈਪ

ਨਿਆਸ 500 ਨਮਲੀਮੀਟਰ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਰ 750 ਨਮਲੀਮੀਟਰ

ਨਡਜਾਇਿ ਨਸਧਾਂਤ

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਮਆਰ 
(AS) AS2885 ਪਾਇਪ-ਲਾਇਿਾਂ  
ਗੈਸ ਅਤਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਰੇ 
ਿਿੀਿ ਸੰਸਕਰਣ ਮੁਤਾਬਕ

ਅਸਥਾਈ ਨਿਰਮਾਣ 
ਕੋਰੀਡੋਰ

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤਰੇ 30 ਮੀਟਰ, ਿਾਲ ਹੀ, 
ਨਿਰਮਾਣ ਿੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਸਹਾਇਕ ਖਰੇਤਰ

ਈਜ਼ਮੇਂਟ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤਰੇ 15 ਮੀਟਰ

ਿਸੈਟਰਿ ਆਉਟਰਿਸੈਟਰਿ ਆਉਟਰ
ਨਰਗੰ ਮਰੇਿ ਨਰਗੰ ਮਰੇਿ ਪ੍ਜੈੋਕਟਪ੍ਜੈੋਕਟ

ਿਧਰੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:ਿਧਰੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:

• • ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਹਾਟਲਾਇਿ:ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਹਾਟਲਾਇਿ:  1800 951 444

• WORM@apa.com.au

• apa.com.au/worm

@



ਭਾਈਚਾਰਰੇ ਅਤਰੇ ਨਹੱਸਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀਭਾਈਚਾਰਰੇ ਅਤਰੇ ਨਹੱਸਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
2020 — 2022
• ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ, ਸਥਾਿਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤਰੇ ਹੋਰ

ਨਹੱਸਰੇਦਾਰਾਂ ਿਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ
• ਉਸ ਜ਼ਮੀਿ ਦਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਿਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਹ-

ਮਸ਼ਿਰਾ ਨਜੱਥਰੇ ਪਾਇਪ-ਲਾਇਿ ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਉੱਤਰੇ ਸਨਥਤ ਹੋਿਰੇ।

• ਨਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰਰੇ ਿਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ।

ਖਰੇਤਰੀ ਸਰਿਰੇਖਣਖਰੇਤਰੀ ਸਰਿਰੇਖਣ
2020  — ਸ਼ੁਰੂਆਤੀਸ਼ੁਰੂਆਤੀ  2021
ਪਸਦੰੀਦਾ ਪਾਇਪਲਾਇਿ ਰਸਤਰੇ ਦੀ ਕਈੋ ਅਨਤਨਰਕਤ 
ਜਾਚਂ ਕਰਿੀ ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਪਰਨਸਥਤੀ ਨਿਨਗਆਿ 
(ਇੱਕਲੋੌਜੀ), ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਨਿਰਸਾ, ਖਾਸਰੇ ਸਰਿਰੇਖਣ ਅਤਰੇ 
ਹਾਈਡੋ੍ਲੋਜੀ।  

EES ਪ੍ਨਰਿਆ ਅਤਰੇ ਰੈਗੂਲਰੇਟਰੀ ਮਿਜ਼ੂਰੀਆਂਪ੍ਨਰਿਆ ਅਤਰੇ ਰੈਗੂਲਰੇਟਰੀ ਮਿਜ਼ੂਰੀਆਂ 
2020  — ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 2022 

• EES ਨਿਆਪਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ।
• EES ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ।
• EES ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ।
• EES ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਨਰਿਆ।
• ਹੋਰ ਸਾਰ ੀਆਂ ਢੱੁਕਿ ੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ੀ ਅਤਰੇ ਰਾਜ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦ ੀਆਂ ਮਿਜ਼ੂਰ ੀਆਂ ਲੈਣਾ।

ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣਪ੍ੋਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ
Q2 2022  — Q1 2023
Wollert ਉੱਤਰੇ ਪਾਇਪਲਾਇਿ ਅਤਰੇ ਕਮਪਰਰੇਸਰ 
ਸਟਰੇਸ਼ਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਪ੍ਸਤਾਨਿਤ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾਪ੍ਸਤਾਨਿਤ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ

ਨਧਆਿ ਨਦਓ:ਨਧਆਿ ਨਦਓ: ਪ੍ਦਾਿ ਕੀਤੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਨਸਰਫ 
ਸੰਕਰੇਤਕ ਹੈ ਅਤਰੇ ਇਹ ਰਾਜ ਅਤਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 
ਨਿੱਚਕਾਰ ਿਧਰੇਰੀਆਂ ਚਰਚਾਿਾਂ ਅਤਰੇ ਸਨਹਮਤੀ ਤਨਹਤ 
ਹੋਿਰੇਗਾ। 

ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਚੋਣਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਚੋਣ
2018 ਦਰੇ ਅਖੀਰ ਅਤਰੇ 2019 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿੱਚ, APA ਿਰੇ  Plumpton ਅਤਰੇ Wollert ਨਿੱਚਕਾਰ ਪਾਈਪਲਾਈਿ 
ਨਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਉੱਤਰੇ ਨਿਚਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਰੇ 
ਨਿੱਚ ਢੱੁਕਿੀਂਆਂ ਸਥਾਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਰੇ ਨਕ ਭਾਈਚਾਰਰੇ ਦੀਆਂ 
ਸਮੱਨਸਆਿਾਂ ਿੂੰ ਸਮਨਿਆ ਜਾ ਸਕਰੇ ਅਤਰੇ ਇਿ੍ਾਂ ਉੱਤਰੇ ਨਧਆਿ ਨਦੱਤਾ ਜਾਿਰੇ । APA ਿਰੇ  ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਾਇਪਲਾਇਿ 
ਰਸਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ,  ਜੋ ਨਕ ਿਾਤਾਿਰਣ ਮਾਿਤਾਿਾਂ, ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਨਿਰਸਰੇ, ਇਲਾਕਾ, , ਮੌਜੂਦਾ ਅਤਰੇ ਪ੍ਸਤਾਨਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ 
ਕੋਨਰਡੋਰ, ਜਲ ਸਾਧਿਾਂ ਅਤਰੇ ਜ਼ਮੀਿ ਦਰੇ ਇਸਤਰੇਮਾਲ ਿਰਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਦਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉੱਤਰੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। 

ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਾਇਪਲਾਇਿ ਰਸਤਰੇ ਦਾ ਉਦਰੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤਰੇ ਪ੍ਭਾਿਾਂ ਿੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਇਪਲਾਇਿ 
ਇਜ਼ਮੇਂਟਾਂ ਅਤਰੇ Department of Transport ਿਲੋਂ  ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਛਾਣ ਿਜੋਂ   ਰਾਖਿਾਂ ਕੀਤਰੇ ਗਏ ਪ੍ਸਤਾਨਿਤ 
ਆਊਟਰ ਮੈਟੋਪੋਨਲਟਿ ਨਰੰਗ ਯਾਤਾਯਾਤ ਕਨੋਰਡੋਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕਰੇ, ਅਨਜਹਾ  ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। 

APA ਪਾਈਪਲਾਈਿ ਦਰੇ ਰਸਤਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਿ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਿੈਸਟਰਿ ਆਊਟਰ ਨਰੰਗ ਮਰੇਿ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਉਿਲੋਡ 
ਕਰਿ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

APA ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ, ਨਹੱਸਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤਰੇ ਭਾਈਚਾਰਰੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕਰੇ ਪਾਈਪਲਾਈਿ ਦਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਸਤਰੇ ਅਤਰੇ ਉਿ੍ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤਰੇ ਇਸਦਰੇ ਪ੍ਭਾਿਾਂ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਿ੍ਾਂ ਦਰੇ ਸੁਿਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਪਾਈਪਲਾਈਿ ਇਕਸਾਰਤਾ ਿੰੂ 
ਸੋਨਧਤ ਕਰਿ ਅਤਰੇ ਨਡਜ਼ਾਇਿ ਅਤਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਿਚਿਬੱਧਤਾਿਾਂ ਉੱਤਰੇ ਸਨਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਇਿ੍ਾਂ ਸਿੁਾਆਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਜੋ ਨਜੱਥਰੇ ਸੰਭਿ ਹੋਿਰੇ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤਰੇ ਇਸਦਰੇ ਪ੍ਭਾਿ ਿੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਰੇ। 

ਮਿਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਨਰਿਆਮਿਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਨਰਿਆ
APA ਿੂੰ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤਰੇ ਸੰਚਾਲਿ ਦਰੇਣ ਲਈ Pipelines Act 2005 (Vic) ਦਰੇ ਤਨਹਤ ਪਾਈਪਲਾਈਿ  
ਲਾਇਸੇਂਸ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦਰੇ ਪ੍ਭਾਿਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਿ ਨਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿਰੇਗਾ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਬੰਧਿ ਯੋਜਿਾ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਦਸੰਬਰ 2019 ਨਿੱਚ, ਯੋਜਿਾ ਮੰਤਰੀ (Minister for Planning) ਿਰੇ  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਲਆ ਨਕ ਿੈਸਟਰਿ ਆਊਟਰ ਨਰੰਗ 
ਮੈਿ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਭਾਿ ਨਬਆਿ (EES) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Environment Protection and 
Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC Act) ਤਨਹਤ ਕਾਮਿਿੈਲਥ ਦਰੇ ਖਰੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀ ਅਤਰੇ 
ਿਾਤਾਿਰਣ ਨਿਭਾਗ (Department of Agriculture, Water and Environment) (DAWE) ਿੂੰ ਿੀ 
ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਫਰਲ ਜਮ੍ਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ। ਫਰਿਰੀ 2020 ਨਿੱਚ, DAWE ਿਰੇ  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਲਆ ਨਕ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਇੱਕ 
‘ਨਿਯੰਤਨਰਤ ਕਾਰਿਾਈ’ ਹੈ, ਨਜਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾੱਮਿਿੈਲਥ ਅਤਰੇ ਨਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰੇ ਨਿੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖਰੇ ਸਮਿੌਤਰੇ 
ਤਨਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਲਈ EES ਿੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਨਦੱਤਾ ਜਾ ਚੁਨਕਆ ਹੈ ਅਤਰੇ ਪੜ੍ਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 
ਉੱਤਰੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। EES ਿਰੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਉੱਤਰੇ ਸਬਮੀਸ਼ਿ (ਸਿੁਾਅ) ਜਮਾ੍ ਕਰਿ ਲਈ, apa.com.au/worm/
ees ਿਰੇਖੋ।

ਜ਼ਮੀਿ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤਰੇ ਮੁਆਿਜ਼ਾਜ਼ਮੀਿ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤਰੇ ਮੁਆਿਜ਼ਾ
ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ, APA ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਾਈਪਲਾਈਿ  ਰਸਤਰੇ ਦਰੇ ਿਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਿ ਤਕ ਹੁੰਚ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੀ 
ਸਨਹਮਤੀ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਸਤਰੇ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰਰੇ ਕੀਤਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਸੰਦੀਦਾ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਅਤਰੇ ਨਿਆਪਕ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੂੰ ਸਨੂਚਤ ਕਰਿ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਰੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿ।

APA ਿਰੇ  ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਿਾਲ ਸਮਿੌਤਾ ਚਰਚਾਿਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਦੱਤੀਆਂ ਹਿ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਈਪਲਾਈਿ  ਿੰੂ ਸੀਨਮਤ ਕਰਿ ਲਈ ਇਜ਼ਮੇਂਟ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਰੇ। ਇਜ਼ਮੇਂਟ ਨਕਸਰੇ ਜ਼ਮੀਿ ਦਰੇ ਟਾਇਟਲ ਉੱਤਰੇ ਰਨਜਸਟਰਡ ਸਮਿੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਇਪਲਾਇਿ ਿੰੂ ਇਿਸਟਾਲ 
ਕਰਿ ਅਤਰੇ ਇਸਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਿ ਦਰੇ ਪਾਇਪਲਾਇਿ ਦਰੇ ਮਾਨਲਕ ਦਰੇ ਹੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਿਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਜ਼ਮੇਂਟ 
ਦਰੇ ਖਰੇਤਰ ਨਿੱਚ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਉੱਤਰੇ ਲਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਿੰੂ ਿੀ ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਮੇਂਟ ਦਾ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਿੂੰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਣਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਇਜ਼ਮੇਂਟ ਸਮਿੌਤਰੇ ਉੱਤਰੇ ਚਰਚਾਿਾਂ ਬਾਰਰੇ ਢੱੁਕਿੇਂ ਕਾਿੰੂਿੀ ਖਰਚ ਅਤਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਿੀ APA 
ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਿੂੰ ਕਰਰੇਗਾ। 

ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਿ ਪਾਇਿਲਾਇਿ ਦੀ ਨਮਸਾਲ, ਜ਼ਮੀਿ ਨਿੱਚ ਗੱਡਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਰੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਉਸਰੇ ਪਾਇਪਲਾਇਿ ਦੀ ਇਜ਼ਮੇਂਟ
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