
 

 
 

 

Industry guidance: 
supporting you to meet the 
general environmental duty 

ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਿਰਦੇਸ਼: 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਆਮ ਗ ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਗਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪਰਕਾਸ਼ਿ 1741 ਅਪਰੈਲ 2019 / Translated publication: 1784            ਤਿੱਥ ਸ਼ੀਟ 

 

1  ੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਇਕ ਿਵਾਂ ਕਾਿ ਿੰ ਿੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਰੁ  ਹੋਵੇਿਾ। ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਏਿਾ ਗਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 
 ਾਣ ਵਾਲੇ ਖਤਗਰਆਂ ਦੀ ਗ ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ।  ਿਰਲ ਇਿਵੋਰਿਮੈਂਟ ਗਡਊਟੀ ( ੀ ਈ ਡੀ) ਸਾਰੇ ਗਵਕਟੋਰੀਆਂ ਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਲਾਿ  ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।  ੀ ਈ 
ਡੀ ਦੇ ਅਧੀਿ ਸਾਿ ਿੰ  ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਤੇ ਕ ੜੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਸਹਤ ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਖਤਗਰਆਂ ਿ ਿੰ  ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ 
ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ੀ ਈ ਡੀ ਇਿਵੋਰਿਮੈਂਟ ਪਰੋਟਕੈਸ਼ਿ ਐਕਟ 2017 (ਐਕਟ) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਗਵਿੱਚ ਸਗਹਯੋਿ ਗਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਵਪਾਰਾਂ ਿਾਲ ਕਿੰ ਮ ਕਰਾਂਿੇ ਤਾਂ  ੋ ਉਿਹ ਾਂ ਿ ਿੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਗ ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿ ਿੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਿ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿ ਿੰ  ਸਮਝਣ ਗਵਿੱਚ ਮਦਦ ਗਮਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ 
ਅਿਵਾਈ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਗਹਯੋਿ ਪਰਦਾਿ ਕਰਾਂਿੇ। 

 ੀ ਈ ਡੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਵਾਸਤੇ, ਵਪਾਰਾਂ ਿ ਿੰ  ਲੋੜ ਹੋਵੇਿੀ: 

• ਗਵਹਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਣ ਦੀ 
• ਚਿੰ ਿੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰ ਮ ਦੇ ਅਗਿਆਸ ਵਰਤਣ ਦੀ। 

 

ਜੀ ਈ ਡੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
 ੀ ਈ ਡੀ ਦੇ ਅਧੀਿ ਬਹੁਤੇ ਵਪਾਰਾਂ ਿ ਿੰ  ਕਝੁ ਵੀ ਵਿੱਖਰਾ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਿੀ। ਬਹੁਤੇ ਪਗਹਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰ ਿੇ ਪਰਬਿੰਧਕੀ ਅਗਿਆਸਾਂ ਿ ਿੰ  ਅਪਣਾ ਰਹੇ 
ਹਿ  ੋ ਉਹਿਾਂ ਿ ਿੰ   ੀ ਈ ਡੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਗਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਇਹਿਾਂ ਅਗਿਆਸਾਂ ਗਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ: 

• ਗਕਿੱ ਤਾ ਗਸਹਤ ਤੇ ਸੁਰਿੱ ਗਖਆ ਗ ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿ ਿੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਿਾ 
• ਉਦਯੋਿ ਦੇ ਮਾਪਦਿੰਡਾਂ ਿ ਿੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਿਾ 
• ਉਦਯੋਿ ਦੇ ਚਿੰ ਿੇ ਪਰਬਿੰਧਕੀ ਅਗਿਆਸਾਂ ਿ ਿੰ  ਵਰਤਣਾ 
• ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਾਲ ਸਬਿੰ ਗਧਤ ਹਰੋ ਕਾਿ ਿੰ ਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਾ। 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖਤਗਰਆਂ ਿ ਿੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ  ੀ ਈ ਡੀ ਇਹ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਕ ਤੁਹਾਿ ਿੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ੇਕਰ 
ਤੁਹਾਿ ਿੰ  ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਿਹੀਂ ਹੈ ਗਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿ ਿੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿ ਿੰ  ਕੀ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,  ੀ ਈ ਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ੀ ਈ ਡੀ ਤੁਹਾਿ ਿੰ  
ਅਤੇ ਸਾਿ ਿੰ  ਖਤਗਰਆਂ ਿ ਿੰ  ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਹਿਾਂ ਿ ਿੰ  ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਢਾਂਚਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

  ੋ ਵਪਾਰ ਠੀਕ ਕਿੰ ਮ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਐਕਟ (ਕਾਿ ਿੰ ਿ) ਉਹਿਾਂ ਦੀਆਂ ਗ ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿ ਿੰ  ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਿਾਂ ਿ ਿੰ  ਲਿੱ ਿਣ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ 
ਿ ਿੰ  ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਿ ਿੰ  ਸਾਧਿ ਵੀ ਗਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ 
ਗਕਸੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜੀ ਈ ਡੀ ਕੀ ਹੈ? 

 

 

ਪਗਰਿਾਸ਼ਾ: “ਇਕ ਇਿਸਾਿ  ੋ ਪਰਦ ਸ਼ਿ  ਾਂ ਕ ੜੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਗ ਹੀ ਗਕਗਰਆ 
ਕਰ ਗਰਹਾ ਹੈ  ੋ ਇਿਸਾਿੀ ਗਸਹਤ  ਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿ ਿੰ  ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁਿੰ ਚਾਉਣ 
ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਹਾਰਕ ਤਰੌ ਤੇ ਗ ਿੰ ਿਹ ਾਂ ਵੀ ਵਾ ਬ ਹੋ ਸਕੇ 
ਇਹਿਾਂ ਖਤਗਰਆਂ ਿ ਿੰ  ਘਟਾਵੇ”। 
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ਅਿਲੇਰੀ  ਾਣਕਾਰੀ 

ਸਾਿ ਿੰ  ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ:  www.epa.vic.gov.au 

1300 372 842 (1300 EPA VIC)  
 

ਉਦਯੋਿੀ ਗਦਸ਼ਾ-ਗਿਰਦੇਸ਼: 
www.epa.vic.gov.au/business-and-
industry/guidelines 

  

ਿਵੇਂ ਕਾਿ ਿੰ ਿਾਂ ਵਿੱਲ ਤਬਦੀਲੀ: 
www.epa.vic.gov.au/newlaws 

 

ਿਵੇਂ ਕਾਿ ਿੰ ਿਾਂ ਿ ਿੰ  ਸਮਝਣਾ: 
engagement@epa.vic.gov.au 

ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਜਬ ਦਾ ਅਰਥ ਅਗ ਹੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧ ਕਰਿ ਲਈ 
ਗਿਿਰਾਿੀ ਕਰਿੀ ਹੈ  ੋ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। 

ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿੁਕਸਾਿ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਿੁਕਸਾਿ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਅਸਰ ਿਾਲ ਸਬਿੰ ਗਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਿਾਂ ਿਾਲ ਵੀ ਸਬਿੰ ਗਧਤ ਹ:ੈ 

• ਗਕਹੜੀਆਂ ਗਿਿਰਾਿੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਿ 

• ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲਾਿਤ ਹ ੈ

• ਵਪਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ  ਾਣਦੇ ਹਿ, ਇਸ ਿ ਿੰ  
‘ ਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ’ ਗਕਹਾ  ਾਂਦਾ ਹ ੈ

• ਇਸ ਦੀ ਗਿਿਰਾਿੀ ਲਈ ਉਹਿਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਗਵਕਲਪ ਹਿ। 

http://epa.vic.gov.au/
http://www.epa.vic.gov.au/newlaws
mailto:engagement@epa.vic.gov.au
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ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਾ 
 ਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗਕ ਵਪਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਸਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਿੁਕਸਾਿ ਬਾਰੇ  ਾਂ ਿੁਕਸਾਿ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰ ੇਕੀ  ਾਣਦੇ 
ਹਿ  ਾਂ ਉਹਿਾਂ ਿ ਿੰ  ਕੀ  ਾਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗਕ ਉਹ ਉਹਿਾਂ ਖਤਗਰਆਂ ਿ ਿੰ  ਖਤਮ ਕਰਿ  ਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 
ਗਿਿਰਾਿੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ  ਾਣਦੇ ਹਿ। 

 ੀ ਈ ਡੀ ਦੇ ਅਧੀਿ ਤੁਹਾਿ ਿੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਗਤਗਵਧੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਿਾਂ ਿ ਿੰ  ਗਕਵੇਂ 
ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਇਹ  ਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿ ਿੰ  ਿਰੋਸੇਮਿੰਦ, ਗਵਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਿ ਵਸੀਗਲਆਂ ਿ ਿੰ  ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਿੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ  ਾਣਕਾਰੀ ਇਹਿਾਂ 
ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿ ਤੋਂ 
• ਪਰਬਿੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏ ਿੰ ਸੀਆਂ ਤੋਂ 
• ਸੁਤਿੰਤਰ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 

ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:  

• ਿਤੀਗਵਧੀਆਂ ਿ ਿੰ  ਸੁਰਿੱ ਗਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਕਰਿ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇ  ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 

• ਚੀ ਾਂ ਿੇ ਣ ਵਾਗਲਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਯਮਾਵਲੀਆਂ ਅਤੇ  ਾਣਕਾਰੀ 
• ਸੁਰਿੱ ਗਖਆ ਡੈਟਾ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਗਲਿੰ ਿ 

• ਉਤਪਾਦਾਂ ਿ ਿੰ  ਸੁਰਿੱ ਗਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਗਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦੇਸ਼ 

• ਉਪਕਰਣ ਿ ਿੰ  ਗਕਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਸਖਲਾਈ 

• ਿਤੀਗਵਧੀਆਂ ਗਵਿੱਚ ਗਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਗਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਦੇ ਪਰਬਿੰਧ 

• ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਦਸਤਾਵੇ , ਗਿਯਮਾਵਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਵਾਈ 

ਈ ਪੀ ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਗਰਟੀਆਂ (Sustainability Victoria ਅਤੇ WorkSafe ਸਮੇਤ) ਕੋਲੋਂ  ਪਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

• ਿਾਈਡਾਂ ਅਤੇ ਤਕਿੀਕੀ ਿੋਟ 

• ਅਿੁਸਰਿ ਅਤੇ ਲਾਿ  ਕਰਿ ਦੇ ਿਤੀਗ ਆਂ ਉਪਰ ਫੈਸਲੇ 

• ਸਲਾਹ (ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਿ ਿੰ  ਗਦਿੱਤੀ ਖਾਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਮੇਤ)। 

ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਵਿੱਚ ਇਹਿਾਂ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ: 

• Standards Australia  

• ਯ ਿੀਵਗਰਸਟੀਆਂ 

• ਇਿਵਾਰਿਮੈਂਟਲ ਇਿੰ  ੀਿੀਅਰ । 

ਿਵੀਂ ਤਕਿੀਕ, ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਗਵਕਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ  ਾਂ ਗਕਸ ੇਿਵੇਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ,  ਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲੇਿੀ। 
 

ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਿੇਂ ਵਹਿੱ ਸਾ ਪਾ ਸਕਦ ੇਹਾਂ 
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ਖਤਗਰਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਗਿਿਰਾਿੀ ਕਰਿ ਗਵਿੱਚ ਵਪਾਰਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਿਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਕਿੰ ਮ ਕਰਕੇ ਿਾਈਡਾਂ 
ਦਾ ਗਵਕਾਸ ਕਰਾਂਿੇ। 

ਇਸ ਗਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

• ਮਹਿੱ ਤਵਪ ਰਣ ਗਸਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਿੱ ਗਦਆਂ ਬਾਰੇ 
 ਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿੀ 

• ਅਗ ਹੀਆਂ ਪਗਹਲ ਕਦਮੀਆਂ ਿ ਿੰ  ਸਗਹਯੋਿ ਦੇਣਾ ਗ ਿੱਥੇ 
ਵਪਾਰ ਿ ਿੰ  ਕਾਿ ਿੰ ਿਾਂ ਤੇ ਗਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗਸਿੱ ਗਖਅਤ ਕਰਿ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

• ਵਪਾਰਾਂ ਿ ਿੰ  ਗਸਿੱ ਗਖਅਤ ਕਰਿਾ  ਦੋਂ ਉਦਯੋਿ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਗਵਿੱਚ ਿਿੰਿੀਰਤਾ ਿਾਲ  ਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਲਣ 
ਕਰਿ ਤੋਂ ਿਾਕਾਮ ਰਗਹਿੰ ਦੇ ਹਿ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਿ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿ ਿਾਲ ਵੀ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ।

 

 

 

ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧ ਗਕਵੇਂ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰ ੇਅਿਲੇਰੀ  ਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ ੇ

 
epa.vic.gov.au/business-and-industry/how-to-manage-your-environmental-impact 

 
 

http://www.epa.vic.gov.au/business-and-industry/how-to-manage-your-environmental-impact
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