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ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਕੋਈ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਖਚੰ ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। EPA ਨੇ ਤਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਾਜਬ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ, ਤਾਜ਼ਾਪ੍ਣ ਜਾਂ ਸੰ ਪ੍ਰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰ ਟੀ ਨਹੀਂ ਖਦੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਸੰ ਿੇਪ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਖਵਕਟੋਰੀਆ ਖਵੱ ਚ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੰ ਨ ਲਾਗ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮਨੁੱਿੀ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰ ਪ੍ਰਦਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੜੇ ਤੋਂ ਹੁੰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਖਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੰ ਨ 2017 (ਕਾਨੰ ਨ) 1 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਖਵੱ ਚ ਆਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਰਤੱ ਵ (GED) ਹੈ।
GED ਇੱ ਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਹੈ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ਣ ਤੋਂ ਹੁੰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰ
ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਖਿਆਨ ਕੇਂਖਦਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਅਿੀਨ, ਖਤੰ ਨ ਕਰਤੱ ਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ਉਹਨਾਂ ਿਤਖਰਆਂ ਨੰ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਖਜੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ
ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਖਵਹਾਰਕ ਹੈ।
ਇਹ ਸੇਿ ਉਹਨਾਂ ਖਵੱ ਚੋਂ ਦੋ ਕਰਤੱ ਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਖਦਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਹਨ:

ਆਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਰਤੱ ਵ2

ਦਖਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼3

GED ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਖਕ 'ਕੋਈ ਵੀ ਖਵਅਕਤੀ ਜੋ ਖਕਸੇ ਅਖਜਹੀ ਗਤੀਖਵਿੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਖਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ 'ਮਨੁੱਿੀ ਖਸਹਤ ਅਤੇ

ਖਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਖਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਿੀ ਖਸਹਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕੜੇ ਤੋਂ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਿਤਖਰਆਂ ਨੰ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਉੱਤੇ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਿਤਖਰਆਂ ਨੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਿਤਖਰਆਂ ਨੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਜੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ

ਖਵਹਾਰਕ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'।

ਉੱਤੇ ਖਵਹਾਰਕ ਹੈ'।

ਪ੍ਰਦਸ਼ਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ 4 ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ
ਖਵਹਾਰਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱ ਿਰੀ ਸੇਿ ਦਾ ਖਵਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।

1

ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਿ ਕਾਨੰ ਨ 2018 ਦੁਆਰਾ ਸੋਖਿਆ ਖਗਆ ਹੈ।

2

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੰ ਨ 2017 ਦੀ ਿਾਰਾ 25 (ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਿ ਕਾਨੰ ਨ 2018 ਦੁਆਰਾ ਸੋਖਿਆ ਖਗਆ ਹੈ)।

3

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੰ ਨ 2017 ਦੀ ਿਾਰਾ 39 (ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਿ ਕਾਨੰ ਨ 2018 ਦੁਆਰਾ ਸੋਖਿਆ ਖਗਆ ਹੈ)।

4

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੰ ਨ 2017 ਦੀ ਿਾਰਾ 31 (ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਿ ਕਾਨੰ ਨ 2018 ਦੁਆਰਾ ਸੋਖਿਆ ਖਗਆ ਹੈ))।

3

ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਵਹਾਰਕ
ਇਹ ਖਕਵੇਂ ਖਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਖਵਹਾਰਕ ਕੀ ਹੈ
ਜੋ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਵਵਹਾਰਕ ਹ ਉਸ ਨੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਖਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਿਤਰੇ ਨੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ

ਅਨੁਪ੍ਾਤੀ ਕੰ ਟਰੋਲਾਂ ਖਵੱ ਚ ਰੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਖਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ
ਇਮਾਰਤੀ ਕੰ ਟਰੋਲ, ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਖਵੱ ਚ ਖਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਜਗਹਾ ਦੇ ਅਖਭਆਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਇਨਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰ ਟਰੋਲਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਪ੍ਵੇਗੀ।

ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਿਤਰਾ ਖਜੰ ਨਾਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਓਨੀ ਹੀ
ਖਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਦਿਾ ਕੇ ਅਖਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕੰ ਟਰੋਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ
ਨੁਕਸਾਨ ਨੰ ਿਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹਨ।

4

ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਵਹਾਰਕ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਆਮ ਿਤਰੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਖਜੱ ਠ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਖਦਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ
ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਵਹਾਰਕ ਹੈ ਜੇਕਰ:



ਤੁਸੀਂ ਿਤਰੇ ਨੰ ਿਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਖਭਆਸਾਂ ਜਾਂ ਕੰ ਟਰੋਲਾਂ ਨੰ
ਅਪ੍ਣਾਇਆ ਹੈ; ਅਤੇ/ਜਾਂ



ਖਜੱ ਥੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਅਖਭਆਸ ਜਾਂ ਕੰ ਟਰੋਲ ਮੌਜਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਖਦਿਾਉਂਦੇ ਹੋ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਕੰ ਟਰੋਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਣਾਇਆ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਇਕ ਆਮ ਿਤਰਾ ਤੇਲ ਦੇ ਇੱ ਕ ਡੱ ਬੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਡੁੱ ਲਹਣਾ ਹੈ। ਿਤਰੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕੰ ਟਰੋਲਾਂ ਨੰ ਖਿਆਨ
ਖਵੱ ਚ ਰੱ ਿਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰ ਿਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਅਖਜਹੇ ਮਾਮਖਲਆਂ
ਉੱਤੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਜਵੇਂ ਖਕ:

EPA ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਸੇਿ ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਲੱਭਣ ਖਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:



ਆਮ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਖਭਆਸ



ਿਤਖਰਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੜਾਅ



ਿਤਰੇ ਨੰ ਿਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਟਰੋਲ।

ਕੁਝ ਮਾਮਖਲਆਂ ਖਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੰ ਆਪ੍ਣੇ ਿਤਰੇ ਨੰ ਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਖਵਕਲਪ੍ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਜੱ ਥੇ
EPA ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵੱ ਲੋਂ ਸੇਿ ਉਪ੍ਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਖਜੱ ਥੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਰੀ
ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਆਪ੍ਣੇ ਿਤਖਰਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਨੰ ਸਮਝਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਇਹ ਖਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਖਵਹਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਖਵਿੀਆਂ, ਪ੍ਰਦਸ਼ਣ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਾਂ ਦਖਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ
ਿਤਰੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ੱ ਿਰ ਜਾਂ ਪ੍ੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ਰਣ ਹੈ।
ਇਹ ਖਦਿਾਉਣ ਲਈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਖਚਆ ਹੈ ਖਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਖਵਹਾਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਕਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰੋ:

1. ਪਵਹਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਤਰੇ ਨੰ ਿਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
2. ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ: ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ?
3. ਦਰਜਾ (ਨਤੀਜਾ): ਮਨੁੱਿੀ ਖਸਹਤ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖਕੰ ਨਾ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
4. ਖਤਵਰਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਨ: ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਗਤੀਖਵਿੀਆਂ ਦੇ ਿਤਖਰਆਂ ਬਾਰੇ
ਕੀ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

5. ਮੌਜਦਿੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂਪਣ: ਿਤਰੇ ਨੰ ਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਖਕਹੜੀ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ
ਉਪ੍ਲਬਿ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਖਵੱ ਚ ਖਕਹੜੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ?

6. ਲਾਿਤ: ਿਤਰੇ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਖਵੱ ਚ ਖਕੰ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਬ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰ ਖਕੰ ਨੀ
ਕੁ ਲਾਗਤ ਿਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱ ਖਠਆਂ ਖਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਖਕਉਂਖਕ ਇਹ ਖਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਖਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰਨਗੇ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਤਖਰਆਂ ਨੰ ਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਖਵਹਾਰਕ ਹੈ।
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1. ਪਵਹਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ

ਕੂੰ ਟਰੋਲਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੂੰ ਦੀ
ਿਤਰੇ ਨੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਿ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਨੰ ਦਸਰੇ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਖਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਤਖਰਆਂ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਖਵੱ ਚ ਘੱ ਟ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

1. ਿਤਰੇ ਨੰ ਿਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਕਟ ਨੰ ਿਤਮ ਕਰੋ - ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰ ਟਰੋਲ ਹੈ।
2. ਸੰ ਕਟ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਜਾਂ ਭੌਖਤਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰ ਟਰੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਤਖਰਆਂ ਨੰ ਘੱ ਟ ਕਰੋ।
3. ਅੰ ਤ ਖਵੱ ਚ, ਪ੍ਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖਸਿਲਾਈ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰ ਟਰੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਖਵਵਹਾਰ ਨੰ ਬਦਲੋ , ਅਤੇ ਖਨਿੱਜੀ
ਰੱ ਖਿਆਤਮਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ (PPE) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਇਸ ਗੱ ਲ ਉੱਤੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਰੋ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਿਤਖਰਆਂ ਨੰ ਖਕਵੇਂ ਿਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਿਤਰੇ ਦੇ ਸਰੋਤ
ਨੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਖਵਿੀਆਂ ਨੰ ਮੁੜ-ਖਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ- ਅਖਹਮਦ ਗੱ ਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਖਹਮਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਖਵਿੀਆਂ ਖਵੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਕਾਰਾਂ ਖਵੱ ਚ ਇੰ ਜਣ ਦਾ ਤੇਲ
ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਖਜੰ ਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਖਵਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਤੀਖਵਿੀ ਨੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਪ੍ਣੇ ਖਵੱ ਚ ਨਵੇਂ (ਅਣਵਰਤੇ)
ਅਤੇ ਰਖਹੰ ਦ-ਿੰ ਹਦ (ਵਰਤੇ ਗਏ) ਇੰ ਜਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਦੋਵਾਂ ਨੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਉਸ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਖਹਮਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰਾ ਖਦਨ ਬਕਾਇਦਾ ਨਵੇਂ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਖਹਸਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਕ ਤੇਲ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਨੰ
ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖਵੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਨੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਖਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਅਖਹਮਦ ਖਸਰਫ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਇੰ ਜਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ
ਨੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨ ਖਵੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨੰ ਖਲਜਾਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਢੁਕਵੀਂ ਕੜੇ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਨੰ
ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖਜੱ ਥੇ ਇਹ ਕਾਨੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।
ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਅਖਹਮਦ ਨੰ ਤੇਲ ਨੰ ਦੁਕਾਨ ਖਵੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਤਖਰਆਂ ਨੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਖਹਮਦ ਨੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱ ਲ ਉੱਤੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ ਉਹ ਖਕਹੜੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਲਾਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਤਖਰਆਂ ਨੰ ਘੱ ਟ
ਕਰਨਗੇ, ਖਜੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਖਵਹਾਰਕ ਹੈ।

ਿਤਰੇ ਨੰ ਿਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਖਕਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਡਜ਼ਾਈਨ ਦੌਰਾਨ ਿਤਰੇ ਨੰ ਿਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਕਹੜੇ ਮੌਖਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ।
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ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਿਾ?
ਜੇ ਿਤਖਰਆਂ ਨੰ ਿਤਮ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ
ਤੁਸੀਂ ਿਤਖਰਆਂ ਨੰ ਖਕਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪ੍ੰ ਨਾ 7 ਦੇ ਖਦਰਸ਼ ਖਵੱ ਚ, ਅਖਹਮਦ ਇਸ ਗੱ ਲ ਉੱਤੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿਤਖਰਆਂ ਨੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕ ਉਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
ਖਵੱ ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਕੱ ਥੇ ਅਤੇ ਖਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਕੱ ਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰ ਟਰੋਲਾਂ ਦੀ ਦਰਜ਼ਾਬੰ ਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਆਪ੍ਣੀ ਜਗਹਾ ਖਵੱ ਚ ਲਾਗ
ਕਰੋ। ਕੰ ਟਰੋਲਾਂ ਦੀ ਦਰਜ਼ਾਬੰ ਦੀ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖਵਚਾਰ
ਕਰੋ:

2. ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ

ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਖਜੰ ਨੀ ਖਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਖਕ ਵਾਜਬ
ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਵਹਾਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਓਨੀ ਹੀ ਖਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਵਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਨੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ :



ਗਤੀਖਵਿੀ ਜੋ ਿਤਰੇ ਨੰ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਕੰ ਨੀ ਵਾਰ ਵਾਪ੍ਰਦੀ ਹੈ



ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗਹਾ ਖਵੱ ਚ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪ੍ਰੀ ਹੈ



ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਜਗਹਾਵਾਂ ਖਵੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ



ਸਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਖਲਆਂ ਜਾਂ ਖਨਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿੇਰੇ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਿਤਰੇ ਨੰ ਿਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿੇਰੇ ਖਿਆਨ ਕੇਂਦਖਰਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਪ੍ਵੇਗੀ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਅਖਹਮਦ ਦੀ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਖਵੱ ਚ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਇੰ ਜਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਮੋਰੀ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ। ਉਹ ਖਜ਼ਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਵੀ ਹਨ ਖਜੱ ਥੇ ਸਰਖਵਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਿੜਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ
ਅਕਸਰ ਇਸ ਿੇਤਰ ਖਵੱ ਚ ਗੱ ਡੀਆਂ ਨੰ ਖਹਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਦਨ ਖਵੱ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਮੋਰੀ ਤੋਂ ਅੱ ਗੇ ਵਰਤੇ
ਹੋਏ ਟੈਂਕ ਤੱ ਕ ਵਰਖਤਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਖਹਮਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਖਕ ਖਕਉਂਖਕ ਇੰ ਜਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਖਜ਼ਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੱ ਡੀ ਦੀ ਠੋਕਰ ਦੇ
ਸਪ੍ੱ ਸ਼ਟ ਿਤਰੇ ਨੰ ਦੇਿਦੇ ਹੋਏ ਡੁੱ ਲਹਣ ਦੀ ਵਿੇਰੇ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਖਜਸ ਨਾਲ ਡੁੱ ਲਹਣਾ ਜਾਂ ਖਰਸਣਾ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਖਕ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨੰ ਡੁੱ ਲਣ ਦਾ ਿਤਰਾ ਹੈ।
ਵਿੇਰੇ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗਹਾਵਾਂ ਨੰ ਿਤਰੇ ਘਟਾਉਣ ਖਵੱ ਚ ਵਿੇਰੇ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ਵੇਗੀ - ਇਹ ਵੇਿਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਕਰਕੇ ਖਕ ਕੀ ਿਤਰੇ
(ਡੁੱ ਲਹਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱ ਡੀਆਂ ਤੋਂ ਠੋਕਰ) ਨੰ ਿਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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3. ਦਰਜਾ (ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ)

ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਰਜੇ (ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ) ਉੱਤੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੇਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ
ਿਤਰੇ ਨੰ ਿਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿੇਰੇ ਖਿਆਨ ਕੇਂਦਖਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ਵੇਗੀ।
ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਰਜ਼ੇ ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਖਵੱ ਚ ਵਿੇਰੇ ਮਹੱ ਤਵ ਰੱ ਿਦੇ ਹਨ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਜਾਂ ਇਕ
ਿਾੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਖਕ, ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਅਿੀਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਖਵੱ ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਦਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਖਮਆਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਖਵੱ ਚ ਅਖਜਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਖਜਸ ਨੰ "ਸਮਖਹਕ" ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਜੋਂ
ਜਾਖਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਇੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਖਕ ਖਜੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਯੋਖਗਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਖਵੱ ਚ ਹੋ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਮਨੁੱਿੀ ਖਸਹਤ ਮਾਮਲੇ ਨੰ ਸੰ ਭਾਖਵਤ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ੱ ਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਅਖਹਮਦ ਦੀ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਖਵੱ ਚ, ਇੰ ਜਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਮੋਰੀ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਿੇਤਰ
ਖਵੱ ਚ ਹੈ ਖਜੱ ਥੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਕਸਰ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਿੀ ਖਸਹਤ ਲਈ ਿਤਰਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਖਹਮਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਖਕ ਇੰ ਜਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਖਕਉਂਖਕ ਇਹ ਇੰ ਜਣਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਖਮਸ਼ਨਾਂ ਖਵੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ
ਿਤਰਨਾਕ ਦਖਸ਼ਤ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਨੰ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਦਖਸ਼ਤ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਖਵੱ ਚ ਭਾਰੀ ਿਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਵਰਖਤਆ ਹੋਇਆ
ਇੰ ਜਣ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਇਸ ਖਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਖਸ਼ਤ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਨੰ ਅਣਉਖਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਵੱ ਚ ਖਰਸ ਜਾਣ ਦੀ
ਆਖਗਆ ਖਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੱ ਛੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਿਾਂ, ਪ੍ੌਖਦਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ (ਨਤੀਜਾ) ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੱ ਛੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੇ
ਖਵੱ ਚ ਫੈਲਣਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਸਣ ਜਾਂ ਡੁੱ ਲਹਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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4. ਖਤਵਰਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਨ

ਤੁਹਾਨੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਿੀ ਖਸਹਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਖਵਿੀਆਂ ਦੇ ਿਤਖਰਆਂ ਬਾਰੇ ਖਗਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰ
ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਖਕ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਖਕਵੇਂ ਹੱ ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਖਕਸੇ ਖਡਊਟੀ ਿਾਰਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਗਆਨ ਖਵੱ ਚ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:



ਉਹ ਅਸਲ ਖਵੱ ਚ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ



ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਖਵੱ ਚ ਖਕਸੇ ਨੰ ਿਤਖਰਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖਮਲ ਕੇ 'ਖਗਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ' ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਕਸੇ ਕਰਤੱ ਵ ਿਾਰਕ ਦੇ ਕਰਤੱ ਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੰ ਪ੍ਖਰਭਾਖਸ਼ਤ ਕਰਨ ਖਵੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਗਆਨ ਨੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਨਾਮਵਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰ ਵਰਤਣਾ। ਮੌਜਦਾ ਖਗਆਨ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰ ਗਠਨਾਂ, ਅਖਿਖਨਯਮਕ (ਰੈਗਲੇ ਟਰੀ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰ ਭਾਖਵਤ ਿਤਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜੰ ਨਾ ਖਜ਼ਆਦਾ ਖਗਆਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਖਵੱ ਿਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਿੇਰੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਉਸੇ ਸਖਥਤੀ ਖਵੱ ਚ
ਹੋਰ ਖਡਊਟੀ ਿਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਖਗਆਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਖਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਖਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਖਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ੍ਣੇ ਕਰਤੱ ਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਖਲਆਂ ਖਵੱ ਚ, ਖਜੱ ਥੇ ਨਾਮਵਰ ਸੇਿਾਂ, ਖਮਆਰਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਖਵੱ ਚ ਖਨਰਿਾਰਤ ਅਖਭਆਸਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਪ੍ੱ ਸ਼ਟ,
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰ ਟਰੋਲ ਜਾਂ ਕੰ ਟਰੋਲ ਸੈਿੱਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਵਿੀਆ ਪ੍ਰਤੀਖਬੰ ਬ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖਕ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਥਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਵਹਾਰਕ ਕੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਅਖਹਮਦ ਨੰ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਇੰ ਜਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ ਿਤਖਰਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਤਖਰਆਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਕੰ ਟਰੋਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਖਹਮਦ ਕੜੇ ਦੇ ਿਤਰਨਾਕ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਤੇਲ ਨੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਉਸ ਲਈ
ਉਪ੍ਲਬਿ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਉਸ ਵੱ ਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਲੇ ਬਲ ਪ੍ੜਹ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ
ਅਤੇ EPA ਖਵਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਸੇਿ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਿ ਖਵੱ ਚ EPA ਦੀਆਂ ਤਰਲਾਂ ਨੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਾ-ਖਨਰਦੇਸ਼ਾਂ(EPA
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 1698) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ੜਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖਕਉਂਖਕ ਅਖਹਮਦ ਆਪ੍ਣੇ ਵਿਆਨ ਨੰ ਵਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਖਕ ਉਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਕੀ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਅਖਹਮਦ ਆਪ੍ਣੇ ਿੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱ ਢਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਖਕ
ਦਖਜਆਂ ਨੇ ਖਕਹੜੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੋਤ ਖਮਲ ਕੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਖਗਆਨ ਦੀ ਸਖਥਤੀ ਨੰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਦੰ ਦੇ ਹਨ।
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5. ਮੌਜਦਿੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂਪਣ

ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਉੱਤੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਖਕ ਖਕਹੜੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਕ ਿਤਰੇ ਨੰ ਿਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਕ ਿਰੀਦਣ ਲਈ ਕੰ ਟਰੋਲ ਉਪ੍ਕਰਣਾਂ ਨੰ ਦੇਿਣਾ; ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰ ਮ
ਪ੍ਰਖਕਖਰਆ ਖਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਕਸੇ ਿਤਰੇ ਜਾਂ ਿਤਰੇ ਨੰ ਿਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ:



ਕੰ ਟਰੋਲ ਉਪ੍ਾਅ ਨੰ ਿਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰ ਭਵ ਹੈ; ਜਾਂ



ਖਜੱ ਥੇ ਇਹ ਇਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਖਕਖਰਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਖਵੱ ਚ ਲਾਗ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੈ। ਖਕਸੇ ਿਤਰੇ ਜਾਂ

ਿਤਰੇ ਨੰ ਿਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ:



ਖਕਸੇ ਿਤਰੇ ਜਾਂ ਿਤਰੇ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਦਰਜ਼ੇ ਨੰ ਿਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਖਵੱ ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ



ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੰ ਖਿਆਨ ਖਵੱ ਚ ਰੱ ਿਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿੇਰੇ ਿਤਖਰਆਂ ਨੰ ਪ੍ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ



ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਿਤਰੇ ਮੌਜਦ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਵੇਿਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਕ ਖਵਹਾਰਕ ਉਪ੍ਾਅ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਖਲਆਂ ਉੱਤੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਟਰੋਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਿਤਖਰਆਂ ਨੰ ਕੰ ਟਰੋਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਉਪ੍ਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਯਾਨੀ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੇ ਨੰ ਿਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ), ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਸਰਗਰਮੀ ਨੰ ਜਗਹਾ ਦੇ (ਤਕਨੀਕੀ ਕੂੰ ਟਰੋਲਾਂ) ਨਾਲ ਖਕਸੇ ਵੱ ਿਰੇ (ਸੁਰੱਖਿਅਤ) ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਖਲਜਾਣ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੰ ਟਰੋਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖਵਚਾਰ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਮਲੇ ਨੰ ਗਤੀਖਵਿੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਸਿਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਿਤਰੇ (ਪਰਸਾਸਕੀ ਕੂੰ ਟਰੋਲਾਂ) ਨੰ
ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਉਦਾਹਰਣ: ਅਖਹਮਦ ਕੰ ਟਰੋਲ ਦੇ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ ਸਪ੍ਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਗਤੀਖਵਿੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਖਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹਨ। ਉਹ ਿਤਰੇ ਦੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਖਵਕਲਪ੍ਾਂ ਦੀ ਿੋਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਵਕਰੀ ਲਈ ਹਨ, ਜਾਂ
ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ EPA ਦੀ ਸੇਿ ਨੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿ ਕੇ ਅਪ੍ਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਡੁੱ ਲਹਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਵੱ ਿ-ਵੱ ਿ ਹੱ ਲ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹਨ, ਖਜੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਖਹਮਦ ਖਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਖਹਮਦ ਇਸ ਗੱ ਲ ਉੱਤੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਕੰ ਟਰੋਲ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ, ਖਕ ਉਹ ਖਕਵੇਂ ਕੰ ਮ
ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਨੰ ਆਪ੍ਣੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਖਕਖਰਆ ਖਵੱ ਚ ਖਕਹੜੀਆਂ ਵਾਿ-ਘਾਟਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਤਖਰਆਂ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਖਵਕਲਪ੍ ਖਕੰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਿਤਖਰਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਖਵਕਲਪ੍
ਢੁਕਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਉਪ੍ਲਬਿ ਡੁੱ ਲਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਕੱ ਟਾਂ ਡੁੱ ਲਹੇ ਇੰ ਜਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ
ਦੁਕਾਨ ਖਵੱ ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਖਹਮਦ ਨੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪ੍ਵੇਗੀ ਖਕ ਖਕਹੜੀਆਂ ਖਕੱ ਟਾਂ ਤੇਲ ਦੇ
ਅਨੁਕਲ ਸਨ।
ਅਖਹਮਦ ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਿਤਰੇ ਨੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਖਕ, ਜੇ ਸੰ ਕੇਤ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਖਵੱ ਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਖਵੱ ਚ, ਅਖਹਮਦ ਨੰ ਰੰ ਗਾਂ ਅਤੇ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਿੇਤਰ ਖਵੱ ਚ ਗੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਿਤਖਰਆਂ ਨੰ ਸਪ੍ੱ ਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਖਜੱ ਥੇ
ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦਾ ਟੈਂਕ ਸਖਥਤ ਹੈ।

12

ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਵਹਾਰਕ
6. ਲਾਿਤ

ਖਕਸੇ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੱ ਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਿਤਰੇ ਨੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੰ ਇਸ ਨੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖਹਸਾਬ ਨਾਲ
ਖਵਚਾਖਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਹੱ ਤਵਪ੍ਰਣ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਖਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱ ਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਖਹੰ ਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਿਤਰੇ ਨੰ ਕਾਬ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਿ ਸਸਤਾ ਹੱ ਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਕੰ ਟਰੋਲ ਲਗਾਉਣ ਖਵੱ ਚ ਕਾਫੀ ਿਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਖਜੱ ਥੇ ਇਹ ਿਤਖਰਆਂ ਨੰ
ਕਾਫੀ ਘੱ ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਖਜੱ ਥੇ ਖਸਿਲਾਈ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰ ਟਰੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰ ਟਰੋਲਾਂ (ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਬਕਾਇਦਾ ਖਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਆਖਡਟਾਂ) ਨੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਿਣਾ ਇਕ
ਖਨਯੰ ਤਰਣ ਉਪ੍ਾਅ ਤੋਂ ਵੱ ਿ ਿਰਚਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਜਸ ਨੰ ਖਨਯਖਮਤ ਅੱ ਪ੍ਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੰ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਖਵਹਾਰਕ ਖਮਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਵਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਖਕ ਿਤਰੇ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰ ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਿਤਰੇ ਖਵੱ ਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਖਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਕ ਕੀ:


ਕੰ ਟਰੋਲ(ਲਾਂ) ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਖਨਵੇਸ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਿਤਰੇ ਤੋਂ ਵੱ ਿ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੰ ਟਰੋਲ(ਲਾਂ) ਨੰ
ਲਾਗ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰ ਖਨਆ ਜਾਂਦਾ; ਜਾਂ



ਵਿੇਰੇ ਮਖਹੰ ਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਕੰ ਟਰੋਲ(ਲਾਂ) ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਿਤਰੇ ਨੰ ਕਾਬ ਕਰਨ ਖਵੱ ਚ
ਪ੍ਛਾਣਨਯੋਗ ਸੁਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਖਲਆਂ ਨੰ ਖਿਆਨ ਖਵੱ ਚ ਰੱ ਿਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪ੍ਣੇ ਿਤਰੇ ਨੰ ਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਖਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ
ਇਕ ਵੱ ਿਰਾ ਕੰ ਟਰੋਲ ਿਤਰੇ ਨੰ ਿਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਖਵੱ ਚ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਿਤਰੇ ਨੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਰੇ ਦੇ ਕੰ ਟਰੋਲਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਅਕਸਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਿਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਉਪ੍ਾਅ ਨਾਲੋਂ ਖਵੱ ਤੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਵਿੇਰੇ ਖਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਤਰੇ ਨੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ੱ ਿਰ ਨੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਅਖਹਮਦ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਇੰ ਜਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨੰ ਦੁਕਾਨ ਖਵੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਿਤਖਰਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ
ਕੋਲ ਉਪ੍ਲਬਿ ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕੰ ਟਰੋਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਖਹਮਦ ਕੁਝ ਕੰ ਟਰੋਲਾਂ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਖਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਿਤਰੇ ਨੰ ਕਾਬ ਕਰਨ ਖਵੱ ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਅਖਹਮਦ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ਖਕ ਉਸ ਕੋਲ
ਉਪ੍ਲਬਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਸਰਲ, ਲਾਿਤ ਵੱ ਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨੇ ਆਸਾਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਖਕ, ਅਖਹਮਦ ਨੰ ਉਪ੍ਲਬਿ ਕੁਝ ਕੰ ਟਰੋਲ
ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਖਹੰ ਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਖਹਮਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਖਕ ਕੀ ਉਨਹ ਾਂ ਕੰ ਟਰੋਲਾਂ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ,
ਿਤਖਰਆਂ ਨੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਲਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੰ ਭਾਖਵਤ ਲਾਭ ਦੇ ਅਨੁਪ੍ਾਤ ਖਵੱ ਚ ਹੈ।
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ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਵਹਾਰਕ
ਅਖਹਮਦ ਨੇ ਹੁਣ ਖਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ:

1. ਕੀ ਮੈਂ ਿਤਰੇ ਨੰ ਿਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ (ਿਤਮ)?
2. ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ (ਸੰ ਭਾਵਨਾ)?
3. ਮਨੁੱਿੀ ਖਸਹਤ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰ ਨੁਕਸਾਨ ਖਕੰ ਨਾ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਦਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ)?
4. ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਿਤਖਰਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ (ਖਗਆਨ)?
5. ਖਕਹੜੀ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹਨ ਅਤੇ ਿਤਰੇ ਨੰ ਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
(ਮੌਜਦਗੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂਪ੍ਣ)?

6. ਕੰ ਟਰੋਲ ਦੇ ਖਵਕਲਪ੍ਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਖਕਵੇਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਜਸ ਤੋਂ ਬਖਚਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਅਖਹਮਦ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਿਤਰੇ ਨੰ ਿਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜੋ
ਕੰ ਟਰੋਲ ਲਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਵਵਹਾਰਕ ਹਨ।

ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਖਵਹਾਰਕ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਵਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਮਨੁੱਿੀ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਿਤਖਰਆਂ ਬਾਰੇ ਖਗਆਨ ਦੀ ਸਖਥਤੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਿਰਦੀ ਹੈ। ਿਤਖਰਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ
ਖਗਆਨ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਤਖਰਆਂ ਦਾ ਖਬਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਿੇਰੇ ਖਕਫਾਇਤੀ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ
ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਖਜਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਖਗਆਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਿਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ
ਗਤੀਖਵਿੀਆਂ ਲਈ ਵੱ ਿਰਾ ਹੈ।
ਖਡਊਟੀ ਿਾਰਕਾਂ ਨੰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਗਤੀਖਵਿੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਤਖਰਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜਦਾ ਿਤਖਰਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਿ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਦੀ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਖਕਉਂਖਕ ਨਵੇਂ ਖਵਕਲਪ੍ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਗਤੀਖਵਿੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਮਝ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਿੀ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ
ਦੇ ਿਤਰੇ ਨੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜਦ ਕੰ ਟਰੋਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਖਜਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਝ ਨੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਖਵਹਾਰਕ ਕੀ ਹੈ।
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ਉਪ੍ਲਬਿ ਸਰੋਤ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰ ਖਤਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:


ਉਦਯੋਖਗਕ ਸੇਿ: ਆਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਰਤੱ ਵ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਖਹਯੋਗ ਕਰਨਾ
(EPA ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 1741)



ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰ ਿਤਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ



ਿਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਖਨਯੰ ਤਰਣ ਕਰਨਾ: ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ
(EPA ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 1695)



epa.vic.gov.au/for-business
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ਮਾਨਤਾ ਵਬਆਨ
EPA ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇਸ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਦੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਦਾ
ਅਵਭਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਾਤਾਰ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਜਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਾਲੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬਜੁਰਿਾਂ ਦਾ
ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:


ਭਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਵਦਵਾਸੀ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਅਵਧਆਤਵਮਕ, ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਵਿਕ ਮਹੱ ਤਵ ਵਾਲੇ ਹਨ।



ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਵਵੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਿਾਵਾਂ, ਆਵਦਵਾਸੀ ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਿਤ ਹਨ।



ਆਵਦਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਹੱ ਤ, ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ, EPA ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਵਨੈੱਖੜਵੇਂ ਅੂੰ ਿ ਹਨ।

ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਬੂੰਧ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਵੱ ਚ, ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀ, ਆਵਦਵਾਸੀ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਸਵਭਆਚਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਰਦਸਣ ਅਤੇ ਕੜੇ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ EPA ਦੇ
ਰਿਲੇ ਟਰੀ ਹੱ ਕਾਂ ਦਾ ਅਵਨੈੱਖੜਵਾਂ ਅੂੰ ਿ ਹ। ਸਾਡੀ ਰਿਲੇ ਟਰੀ ਪਹੁੂੰ ਚ ਦੇ ਵਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ
ਸਮਾਵੇਸੀ ਕਾਰਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਨਾਉਣ ਵਵੱ ਚ ਸਵਹਯੋਿ ਨਾਲ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਵਦਵਾਸੀ
ਵਦਰਸਟੀਕੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹ।
EPA ਸਾਰੇ ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹ, ਵਜੂੰ ਨਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ
ਆਵਦਵਾਸੀ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਵਵਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਰੱ ਵਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

