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வயிபடு1741 ஏப்பல் 2019         தகயல் தாள் 

புதின சட்டப்பூர்ய கட்டமநப்பு 1 ஆம் தததி ஜூம 2020 அன்று வதாடங்கவுள்து. இந்தக் கட்டமநப்பு, சுற்றுப்புச் சூமலுக்கு இடர்கம யிமயிக்கும் ஒவ்வயாருயரும் அதற்கா வாறுப்ம ஏற்மத 

உறுதிப்டுத்தும். வாது சுகாதாபக் கடமநனாது (GED) Victoria இல் உள் அமயருக்கும் வாருந்தும். GED இன்டி, நாசுாடு நற்றும் குப்மகள் பநாக நக்கின் ஆதபாக்கினத்திற்கும் சுற்றுப்புச் 

சூமலுக்கும் ாம் யிமயிக்கக்கூடின இடர்கமப் ற்ி புாிந்துவகாண்டு அமதக் குமக்க தயண்டும். சுற்றுப்புச் சூமல் ாதுகாப்புச் சட்டம் 2017 (சட்டம்) இன் குிக்தகாம GED ஆதாிக்கிது. 

யணிகங்களுடன் ாங்கள் ஒன்ிமணந்து வசனல்ட்டு, அயர்கது கடமநமன எவ்யாறு ிமதயற்றுயது என்மத அயர்கள் புாிந்துவகாள் உதவுதயாம். ாங்கள் யமிகாட்டுதமபெம் ஆதாசமமனபெம் 

ி ஆதபமயபெம் யமங்குதயாம்.  

GED உடன் இணங்குயதற்கு, யணிகங்கள் இயற்மச் வசய்னதயண்டும்: 

 மடபம பனற்சிகம தநற்வகாள்ளுதல்

 சுற்றுப்புச் சூமல் சார்ந்த ல் வசனல்பமகம தநற்வகாள்ளுதல்.

GED இன் கீழ் இனங்குதல் 

வரும்ாா யணிகங்கள் GED இன் கீழ் யித்தினாசநாக எமதபெம் வசய்ன தயண்டினதில்ம. அயற்ில் , GED உடன் இணங்குயதற்கு உதயக்கூடின ல் தநாண்மநச் வசனல்பமகம ஏற்கதய 

ின்ற்ி யருகின். இந்தச் வசனல்பமகள் ின்யருயயற்ம உள்டக்கிபெள்: 

 வதாமில்பம சார்ந்த சுகாதாபம் நற்றும் ாதுகாப்ிற்கா வாறுப்புகம ிமதயற்றுயது

 வதாமில்தும சார்ந்த தபிமகமக் கமடிடிப்து

 வதாமில்தும சார்ந்த சிந்த தநாண்மந வசனல்பமகம தநற்வகாள்யது

 சுற்றுப்புச் சூமல் வதாடர்ா ி சட்டங்கமப் ின்ற்றுயது. 

GED ஆது, சுற்றுச்சூமலுக்குத் தீங்கு யிமயிக்கக்கூடின எந்தயித இடர்கமபெம் குமக்கும் யமகனில் உங்கள் யணிகத்மத ீங்கள் ிர்யகிக்க தயண்டுவந வதியாகக் கூிபெள்து.  

சுற்றுச்சூமமப் ாதுகாக்க ீங்கள் என் வசய்கிீர்கள் என்து வதியாகத் வதாினயில்ம எில், அதற்கு GED உதய படிபெம். GED ஆது, இடர்கமப் புாிந்துவகாள்யதற்கும் அயற்மக் 

குமக்கக்கூடின டிிமகம தநற்வகாள்யதற்கும், ாம் ின்ற்க்கூடின வதியா கட்டமநப்ம உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் யமங்கிபெள்து. 

சாினாயற்மச் வசய்னாத யணிகங்களுக்கா கடமநகம, சட்டம் வதியாக யமங்கிபெள்து. அத்துடன் அதுதான் யணிகங்கமக் கண்டிந்து அயற்மச் சட்டத்திற்கு இணங்க மயப்தற்கா 

கருயிமனபெம் யமங்கிபெள்து. இது அமயரும் வசனல்டக்கூடின ஒரு தத்மத உருயாக்குகிது. 

GED என்ால் என்? 

 

 

 

யிக்கம்: "நாசுாடு நற்றும் குப்ம பநாக நித ஆதபாக்கினத்திற்தகா சுற்றுப்புச் சூமலுக்தகா தீங்கு 

யிமயிக்கக்கூடின இடர்கம அதிகப்டுத்தும் யமகனிா வசனல்ாடுகம தநற்வகாள்ளும் ர், 

மடபமனில் வசனல்டுத்தக்கூடின யமகனில் அந்த இடர்கமக் குமக்க தயண்டும்.”

கூடு ல்  கவலுக்கு

எங்கறளத் த ொடர்புதகொள்ளவும்:  www.epa.vic.gov.au

1300 372 842 (1300 EPA VIC) 

த ொழில்துறற சொர்ந்  வழிகொட்டு ல்களுக்கு: 

www.epa.vic.gov.au/business-and-industry/guidelines 

பு ிய சட்டங்கறளப்  ின் ற்றுவ ற்கு:

www.epa.vic.gov.au/newlaws 

பு ிய சட்டங்கறளப் புரிந்துதகொள்ள:

engagement@epa.vic.gov.au 

மடபமனில் வசனல்டுத்தக்கூடினமய என்து, இடருக்கு ிகபா, அமத ிர்யகிப்தற்கா 

கட்டுப்ாடுகமச் வசனல்டுத்துயதாகும்.  

இது, சுற்ப்புச் சூமலில் யிமயிக்கப்டுகின் தீங்கு நற்றும் சாத்தினபள் தாக்கத்மத ஏற்டுத்தக்கூடின 

தீங்கிற்குத் வதாடர்புமடனதாகும். தநலும் இது ின்யருயயற்ிற்குத் வதாடர்புமடனதாகும்:: 

 என்வன் கட்டுப்ாடுகள் உள் 

 அயற்ிற்கு ஆகும் வசவு

 யமக்கநாக இடமபப் ற்ி யணிகங்கள் அிந்துள்மயதன ‘அிவுிம’ எ

அமமக்கப்டுகிது 

 அமதக் கட்டுப்டுத்துயதற்கு அயர்கிடம் உள் யமிகள்.
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வாது சுகாதாபக் கடமநபெடன் ீங்கள் இணங்குயதற்கு ஆதபயிக்கிதாம் 
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அிவுிமமனப் ற்ி புாிந்து வகாள்ளுதல்
அிவுிமனாது, யணிகங்களுக்குத் வதாிந்த அல்து வதாிந்துவகாள் தயண்டின நித ஆதபாக்கினம் நற்றும் சுற்றுச்சூமலுக்கு யிமயிக்கப்டும் தீங்கு அல்து தீங்கு ஏற்டக்கூடின 

சாத்தினங்கமப் ற்ி யிக்குகிது. அத்துடன் அந்த இடர்கம ஒமிப்தற்கா அல்து குமப்தற்கா கட்டுப்ாடுகமப் ற்ி அயர்கள் அிந்துள்யற்மபெம் இது யிக்குகிது.  

GED இன் கீழ் உங்கது வசனல்ாடுகள் ஏற்டுத்தக்கூடின இடர்கமப் ற்ிபெம் அயற்ம எவ்யாறு குமப்து என்து ற்ிபெம் ீங்கள் அிந்திருக்க தயண்டும்.  

இந்தத் தகயமப் வ, ீங்கள் ம்கநா, ம்ிக்மகக்குாின ஆயணங்கமப் னன்டுத்த தயண்டும். இந்தத் தகயம இயற்ின் பம் வாம்: 

 உங்கது யணிகம் நற்றும் வதாமில்தும

 கட்டுப்ாட்டார்கள் நற்றும் அபசு பகமநகள்

 திப்ட்ட ிறுயங்கள்.

யணிகம் நற்றும் வதாமில்தும சார்ந்த தகயலில், இமய இருக்காம்:  

 வசனல்ாடுகமப் ாதுகாப்ாக தநற்வகாள் யணிகம் சார்ந்த ஆயணங்கமபெம் மடபமகமபெம் வற்ிருத்தல் 

 யமங்குர் நற்றும் ஒப்ந்ததாபர்கிடநிருந்து யமிபமகமபெம் தகயமபெம் வற்ிருத்தல் 

 ாதுகாப்ிற்கா தபவுத் தாமபெம் திமபெம் வற்ிருத்தல் 

 தனாாிப்புகமப் ாதுகாப்ாகப் னன்டுத்துயதற்கா தனாாிப்ார்கின் யமிபமகமப் வற்ிருத்தல் 

 உகபணங்கம எவ்யாறு னன்டுத்துயது என்து குித்த னிற்சிமனப் வற்ிருத்தல் 

 வசனல்ாடுகில் ங்தகற்யர்களுக்கு இமடதனனா ஒப்ந்த ஏற்ாடுகமப் வற்ிருத்தல்

 ஆயணங்கள், யமிபமகள், யமிகாட்டுதல்கள் ஆகினயற்ம வதாமில்தும அமநப்புகிடநிருந்தும் பன்ணி குழுநங்கிடநிருந்தும் வற்ிருத்தல். 

EPA நற்றும் ி அபசு அதிகாாிகிடநிருந்து (சஸ்மடிலிட்டி யிக்தடாாினா நற்றும் ஒர்க்தசஃப் உட்ட) வப்ட்ட கட்டுப்ாட்டார் நற்றும் அபசு பகமநகள் குித்த தகயலில் இமய இருக்காம்: 

 யமிகாட்டுதல்கள் நற்றும் வதாமில்நுட்க் குிப்புகள் 

 உடன்ாடு குித்த தீர்நாங்கள் நற்றும் அநாக்க படிவுகள்

 ஆதாசம (குிப்ிட்ட பமனில் உங்கள் யணிகத்திற்கு யமங்கப்டும் ஆதாசம உட்ட). 

திப்ட்ட ிறுயங்கின் தகயலில் இதுதான் ிறுயங்கிலிருந்து வப்ட்ட அிக்மககமபெம் வகாண்டிருக்காம்: 

 ஸ்டாண்டர்டுஸ் ஆஸ்திதபலினா 

 ல்கமக்கமகங்கள்

 சுற்றுச்சூமல் சார்ந்த வாினார்கள்.

அிவுிமனாது, புதின வதாமில்நுட்ம், அமநப்புகள் ஆகினமய யரும்தாதும் வசனல்ாடுகள் தநம்டும்தாதும் நாறும் அல்து புதின இடர் ஏற்டும்தாது நாறும். 

தகயமத் வதாினப்டுத்துயதற்கு ாங்கள் உதவும் யிதம் 
இடர்கமக் அமடனாம் கண்டு அயற்மக் கட்டுப்டுத்த யணிகங்களுக்கு உதவுயதற்கா 

யமிகாட்டுதம தநம்டுத்துயதற்கு வதாமில்துமபெடன் இமணந்து வசனல்டுதயாம்.  

இது ின்யருயயற்மக் வகாண்டிருக்காம்:  

 ஆதபாக்கினம் நற்றும் சுற்றுச்சூமல் சார்ந்த பக்கின சிக்கல்கள் ற்ின தகயம

யமங்குயது 

 சட்ட யிதிபமகள் ற்ி யணிகம் அிந்துவகாள்யதற்கு உதயக்கூடின 

யமிகாட்டுதமத் வதாடங்குயமத ஆதாிப்து 

 தநாசநாகவும் வதாடர்ந்து சட்டத்திற்கு இணங்காநல் வசனல்டும் வதாமில்தும

உறுப்ிர்களுக்கு யணிகங்கள் சார்ந்த விபமகமக் கற்ிப்து 

உங்கது வதாமில் சங்கத்மதபெம் ீங்கள் வதாடர்புவகாள்ாம்.

சுற்றுச்சூழலில் நீங்கள் ஏற் டுத் க்கூடிய  ொக்கத்ற  எவ்வொறு நிர்வகிப் து என் து  ற்றிய கூடு ல்  கவலுக்கு, இந்  இறணப் ிற்குச் தசன்று 
 ொர்க்கவும் 

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

