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டமட

ாட்ைமான பார்டெ

ெிக்டைாரியாெில், மனிதகு
உருொக்கத்தி

ஆடராக்கியம், சுற்றுச்சூழல் ஆகியெற்றுக்கு மாசு மற்றும் கழிவு

ிருந்து ஏற்படும் பாதிப்புகடளத் தடுக்க இயற்ைப்படும் புதிய ெட்ைங்கள் நடைமுடைக்கு ெரும்.

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் ெட்ைம் 2017 (ெட்ைம்)1 ன் டமயத்தில் இருப்பது general environmental duty
(சுற்றுச்சூழலுக்கான வபாது கைடம (GED)).
GED என்பது ஒரு புதிய ெடக அணுகுமுடை ஆகும். மாசு மற்றும் கழிவு உருொக்கத்தி

ிருந்து ஏற்படும்

பாதிப்பின் ெிடளவுகடள அடெ நிகழ்ந்த பின் அெற்டை எதிர்வகாள்ெடத ெிை அடெ நிகழ்ெதற்கு முன்
அெற்டைத் தடுப்பதில் கெனம் வெலுத்துகிைது.
நியாயமாய் நடைமுடைப்படுத்தக்கூடியது என்ை அடிப்படையில் பாதிப்புக்கான ொத்தியக்கூறுகடள
குடைக்கடொ மறுவெயல் புரியடொ, ெட்ைத்தின் கீ ழ் மூன்று கைடமகடள நீங்கள் நிடைடெற்றுெது
இன்ைியடமயாதது.
இந்த ெழிகாட்டுதல் வநைிமுடைகள் அெற்ைில் உள்ள இரண்டு கைடமகள் குைித்து கெனம் வெலுத்துகின்ைன,
அடெ பின்ெருமாறு:

வபாதுொன சுற்றுச்சூழல் கைடம2

மாெடைந்துள்ள நி

‘மாசு மற்றும் கழிவு உருொக்கத்தின் ெிடளொல்

கைடம

மனிதகு

மாெடைந்துள்ள நி

ஆடராக்கியம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல்

ஆகியெற்றுக்கு பாதிப்டப ஏற்படுத்தக்கூடிய எந்த ஒரு
நைெடிக்டகயி

ாெது ஈடுப்பட்டிருக்கும் நபர் பாதிப்பு

அளடெ குடைக்கும் ெிதமாக முடிந்த ெடர நியாயமாய்
நடைமுடைப்படுத்தகூடியடதக் கடைப்பிடிக்க டெண்டும்’
என GED ெ

ியுறுத்துகிைது.

3

த்டதச் ெீ ரடமப்பதற்கான

ம் ஏடதனும் உங்கள் கட்டுப்பாட்டில்

இருந்தால், ‘மாெடைந்த நி

த்தின் ெிடளொக மனிதகு

ஆடராக்கியம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆகியெற்றுக்கு
பாதிப்டப ஏற்படுத்தக்கூடிய ொத்தியக் கூறுகடள
குடைக்க நியாயமாய் நடைமுடைப்படுத்தக்கூடிய
ெழிகாட்டுதல்கடள முடிந்த ெடர
கடைப்பிடிக்கடெண்டும்’.

3

நியாயமாய் நடைமுடைப்படுத்தக்கூடியது

மாசு ஏற்படுத்தும் நிகழ்வு4 ஒன்ைின் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்பிற்கு மறுவெய

ாக டமற்வகாள்ள டெண்டிய

நைெடிக்டகக்காக நடைமுடைப்படுத்தக்கூடிய ெழிகாட்டுதல்கடள முடிந்த ெடர கடைப்பிடிக்கும் கைடம.
இதற்கு என்று ஒரு தனி ெழிக்காட்டுதல் வநைி ெிரித்துடரக்கப்படும்.

1
2

2018 சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு திருத்தச்ெட்ைம் திருத்தத்தின் படி.

பிரிவு 25, 2017 சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் ெட்ைம் (2018 சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு திருத்தச்ெட்ைம் திருத்தத்தின்

படி)
3

பிரிவு 39, 2017 சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் ெட்ைம் (2018 சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு திருத்தச்ெட்ைம் திருத்தத்தின்

படி)
4

பிரிவு 31, 2017 சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் ெட்ைம் (2018 சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு திருத்தச்ெட்ைம் திருத்தத்தின்

படி)

4

நியாயமாய் நடைமுடைப்படுத்தக்கூடியது
நியாயமாய் நடைமுடைப்படுத்தக்கூடியது எது என்படத எப்படி முடிவு வெய்ெது
நியாயமாய் நடைமுடைப்படுத்தக்கூடியடத நடைமுடைப்படுத்துெதன் அர்த்தம்
பாதிப்பிற்கான ொத்தியகூறுகடள மட்டுப்படுத்தடொ குடைக்கடொ நீங்கள் ஏற்ை அளெி

ான

கட்டுப்பாட்டு முடைகடளச் வெயல்படுத்த டெண்டும்.

பாதிப்பிற்கான ொத்தியக் கூறுகடள முடளயிட

டய நீக்கும் அல்

து மாற்று ெடக வெய்யும்

கட்டுப்பாடுகடள மிகுந்த பயன்தரக்கூடியடெ. அதற்கு அடுத்ததாக ெருபடெ வபாைியியல்
அல்

து கட்டுமானக் கட்டுப்பாட்டு முடைகள். இறுதியாக பயிற்ெி மற்றும் களச்

வெயல்பாட்டு நடைமுடைகள். வபரும்பாலும் இந்த அடனத்து கட்டுப்பாட்டு முடைகளின்
க

டெயான கூட்டு டதடெப்பை

ஏற்ை அளெி

ாம்.

ான கட்டுப்பாட்டு முடைகள் என்பதன் அர்த்தம் பாதிப்பிற்கான ொத்தியம் அதிகம்

இருக்கும்டபாது அடத எதிர்வகாண்டு டகயாள்ெதற்கான எதிர்பார்ப்பும் அதிகமிருப்பது. இடத
நீங்கள் எப்படி நடைமுடைப்படுத்துகிைீர்கள் என்ைால் கிடைக்கப்வபறும் வபாருத்தமான உரிய
கட்டுப்பாட்டு முடைகள் அடனத்டதயும் கருத்தில் வகாண்டு ஏற்ைடதச் வெயல்படுத்துெதன்
ொயி

ாக பாதிப்டப நீக்குகிைீர்கள் அல்

து குடைக்கிைீர்கள்.
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ஒரு வபாதுொன பாதிப்பு அல்

து பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூடை நீங்கள் டகயாளும்டபாது நியாயமாய்

நடைமுடைப்படுத்தக்கூடியடத நீங்கள் கடைப்பிடித்திருக்கிைீர்கள் என்படத பின்ெரும் ெடகயில்
வெளிப்படுத்த



ாம்:

பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடள நீக்கடொ எதிர்வகாண்டு ெமாளிக்கடொ கூடிய நன்கு நிட
பயன்தரக்கூடிய நடைமுடைகடள அல்
மற்றும்/அல்



நன்கு நிட

வபற்ை

து கட்டுப்பாட்டு முடைகடள கடைப்பிடிக்கிைீர்கள்;

து
வபற்ை நடைமுடைகள் அல்

து கட்டுப்பாட்டு முடைகள் இல்

ாதிருக்கும் பட்ெத்தில்,

பயன்தரக்கூடிய நடைமுடைகடள நீங்கள் அணுகி ஆராய்ந்து அெற்டைக் கடைப்பிடிக்கிைீர்கள்
என்படதக் காண்பிக்கிைீர்கள்.
சுற்றுச்சூழலுக்கான ஒரு வபாதுொன பாதிப்பு என்பதற்கான உதாரணம் ஓர் எண்வணய் வகாள்க

னில் இருந்து

ெிந்தும் எண்வணய். பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகள் மற்றும் கிடைக்கப்வபறுகின்ை வபாருத்தமான உரிய
கட்டுப்பாட்டு முடைகள் ஆகியெற்ைின் பின்பு
நீங்கள் கருத்தில் வகாண்டு ஆட

ாெிக்க

EPA மற்றும் வதாழில்துடை ஆகியெற்ைி
உங்களுக்கு உதெக்கூடும்:





த்தில் பாதிப்டப நீங்கள் நீக்கடொ குடைக்கடொ பின்ெருெடத

ாம்:

ிருந்து கிடைக்கும் ெழிக்காட்டுதல்கள் பின்ெருெனெற்டைக் காண

வபாதுொன, பயன்தரத்தக்க நடைமுடைகள்
பாதிப்புக்கான ொத்தியக்கூறுகடள மதிப்பாய்வு வெய்ய பின்பற்ை டெண்டிய படிநிட
பாதிப்புக்கான ொத்தியக்கூறுகடள நீக்குெதற்கு அல்

கள்

து எதிர்வகாண்டு டகயாள்ெதற்கான

கட்டுப்பாட்டு முடைகள்.
ெி

சூழல்களில், பாதிப்புக்கான ொத்தியக்கூறுகடளக் கட்டுப்படுத்த கிடைக்கப்வபறும் டெறு வதரிவுகடள

நீங்கள் டமலும் ஆராய டெண்டியிருக்க
கிடைக்கப்வபைாத நிட

அல்

ாம். EPA அல்

து பல்டெறு வதாகுப்பி

இருக்கும் என்ைால், டமலும் ஆட

து வதாழில்துடை ெழிக்காட்டு வநைிகள்
ான அணுகுமுடைகள் பயனளிக்கக் கூடியதாக

ாெடனகடளப் வபைவும்.

பாதிப்புக்கான ொத்தியக்கூறுகடள புரிந்துக்வகாள்ெதும், அெற்டை எதிர்வகாண்டு ெமாளிப்பதற்கான ெரியான
அணுகுமுடைடயக் கடைப்பிடிப்பதும் நீங்கள் எப்டபாதும் நிடைடெற்ை டெண்டிய கைடம ஆகும்.
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மாசு ஏற்படும் நிகழ்வு அல்

து மாெடையும் நி

ம் என ஏடதனும் ஒன்று உங்கள் நைெடிக்டகயின் ெிடளொக

உருொகிைது என்ைால் பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறு அல்

து பாதிப்பின் தாக்கம் அல்

து அளெட்டை
ீ
நீங்கள்

கருத்தில் வகாள்ெது நியாயமாய் நடைமுடைப்படுத்தக்கூடிய ெழிக்காட்டுதல்கடள நிர்ணயம் வெய்ெதில்
முக்கியமாகும்.
நியாயமாய் நடைமுடைப்படுத்தக்கூடிய ெழிக்காட்டுதல்கடள நீங்கள் ெிந்தித்து இருக்குைீர்கள் என்படத
வெளிப்படுத்த, கீ ழ் குைிப்பிைப்பட்டுள்ள ஆறு அம்ெங்கடளக் கருத்தில் வகாள்ளுங்கள்:

1.

முத

ில் நீக்கவும்: பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடள உங்களால் நீக்க முடியுமா?

2.

பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் ொத்தியக்கூறு: பாதிப்பு நிகழும் என்பதற்கான ொத்தியம் என்ன?

3.

பாதிப்புக்கு உள்ளான அளெடு
ீ (பாதிப்பின் ெிடளவு): மனித ஆடராக்கியம் அல்
பாதிப்பு எந்த அளவு கடுடமயானதாக இருக்க

4.

ாம்?

து சுற்றுச்சூழல் மீ ீ்தான

பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகள் குைித்த உங்களின் வதளிந்த அைிவு: உங்களது வெயல்பாடுகளின்
ெிடளொக நிகழும் பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகள் பற்ைி நீங்கள் அைிந்தது என்ன அல்
எடதக் கண்ைைிந்து இருக்கிைீர்கள்?

5.

கிடைக்கப்வபறுதல் மற்றும் உரிய வபாருத்தம்: பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடள கட்டுப்படுத்த
என்ன ெடகயான வதாழில்நுட்பங்கள், வெயல்முடைகள் அல்
கிடைக்கப்வபறுகின்ைன? உங்களது சூழ
வபாருத்தமாக இருக்கின்ைன?

6.

து நீங்கள்

வெ

து உபகரணங்கள்

ில் எந்வதந்த கட்டுப்பாட்டு முடைகள் பயன்பாட்டுக்குப்

ெினங்கள்: பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூடைக் குடைப்பதில் கட்டுப்பாட்டு முடைகள் அதிக

பயன்தரத்கூடியதாக இருக்க ஒப்பிடுடகயில் வெ

ெினங்கள் மீ தான பார்டெ எப்படி இருக்க

டெண்டும்?
பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடள கட்டுப்படுத்த நியாயமாய் நடைமுடைப்படுத்தக்கூடிய
ெழிக்காட்டுதல்கடள நிர்ணயிக்க நீங்கள் பின்ெரும் அம்ெங்கடளக் கெனத்தில் வகாள்ள டெண்டும்.
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1. முத

ில் நீக்கவும்

கட்டுப்பாட்டு முடைகளின் ெரிடெ நிட
பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடள குடைப்பதில் குடைந்த அளவு பயன்தரக்கூடிய கட்டுப்பாட்டு
ெழிமுடைகடளக் காட்டிலும் அதிக அளவு பயன்தரக்கூடிய கட்டுப்பாட்டு ெழிமுடைகடள வபரிதும்
ெிரும்பப்படுகின்ைன.

1.

பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூடை நீக்க தீங்கான நச்சுப்வபாருடள நீக்கவும் - இதுடெ மிக பயன்தரக்கூடிய
கட்டுப்பாட்டு ெழிமுடையாகும்.

2.

தீங்கான நச்சுப்வபாருளிற்கான மாற்று அல்

து அதன் மீ து புை அளெில் வெயல்படுகின்ை வபாைியியல்

கட்டுப்பாட்டு ெழிமுடைகள் பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடள குடைக்கும்.

3.

இறுதியாக, வெயல்படுெதற்கான ெழிமுடைகளும் பயிற்ெிகளும் மற்றும் தனிநபர் பாதுகாப்பு
உபகரணம் (PPE) டபான்ை நிர்ொகக் கட்டுப்பாட்டு முடைகளால் மக்கள் ஒழுங்குமுடைகடள
மாற்ை டெண்டும்.

பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடள எப்படி நீக்க முடியும் என்படதக் கருத்தில் வகாண்டு வதாைங்குங்கள்.
இதற்கு முதல் படியாக பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூைின் ஆதாரமானடத நீக்க டெண்டும். உங்கள்
வெயல்பாடுகடள மறுெடிெடமப்பு வெய்ெதன் மூ

ம் இடதச் ொதிக்க

ாம்.

எடுத்துக்காட்டு: அகமது ஒரு ொகனப் பழுதுபார்ப்புக் கடைடய நிர்ெகிக்கிைார். அகமதின் வெயல்பாடுகளில்
அெர் தினமும் பழுது நீக்கம் வெய்யும் கார்களின் எஞ்ெின் ஆயிட

மாற்றுெது உள்ளைங்கும். இந்த

நைெடிக்டகடய டமற்வகாள்ள, பழுதுபார்ப்புக் கடையானது புதிய (பயன்படுத்தப்பைாத) மற்றும் படழய
(பயன்படுத்திய)

ஆயில்கடள

வெயல்பாட்டுத்

தளத்திட

டய

வகாண்டிருக்கிைது.

டெகரித்து

டெக்கப்பட்டிருக்கும் வகாள்ளளவு அெரது ெழக்கமான ொடிக்டகயாளர்களின் ெண்டிகளுக்குத் டதடெயான
அளொக இருக்கும்.
அகமது மற்றும் அெரது ஊழியர்கள் நாள் முழுதும் புது ஆயிட
வெயல்பாட்டுத் தளத்தில் ஆயில் டெகரிப்டப நீக்குெது அல்

வதாைர்ெழக்கமாகப் பயன்படுத்துொர்கள்.

து டெகரிப்பு அளடெக் குடைப்பது நியாயமாய்

நடைமுடைப்படுத்தக்கூடியது என்று அெர் எண்ணிப் பார்க்கெில்ட
இஞ்ெின் ஆயிட

மட்டுடம அகமது தற்கா

. வெயல்பாட்டுத் தளத்தில் டெஸ்ட்

ிகமாகச் டெமித்து டெக்கிைார். ஒரு டபாக்குெரத்து நிறுெனத்டத

ஈடுபடுத்தி வதாழிற்கூைத்தில் உருொகின்ை டெஸ்ட் ஆயிட

ெட்ைப்படி உரிய இைத்தில் டெக்க அெர்

ஏற்பாடு வெய்திருக்கிைார்.
வெயல்பாட்டுத் தளத்தில் அகமது ஆயிட

டெகரித்து டெக்க டெண்டும் என்பதால், புதிய மற்றும் படழய

ஆயிட

டெகரித்து டெப்பதால் ஏற்பைக்கூடிய பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடள அெரால் நீக்க முடியாது.

எனடெ,

எந்வதந்த

குடைக்க

முடியும்

கட்டுப்பாட்டு
என்படத

முடைகடள
அெர்

வெயல்படுத்தினால்

கருத

டெண்டும்.

பாதிப்பிற்கான

அடெ

ொத்தியக்கூறுகடள

முடிந்தெடர

நியாயமாய்

நடைமுடைப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்க டெண்டும்.

பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடள நீக்குெதற்கான ெழிகடள அடையாளம் காண ெிைந்த ெழிமுடை என்பது
வெயல்பாடுகள் வதாைங்குெதற்கு முன்பு பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடள நீக்குெதற்கான ொய்ப்புகடள
பயன்படுத்த டெண்டும் என்படத வெயல்பாடு ெடிெடமப்பின்டபாது இ
டெத்துக்வகாள்ள டெண்டும்.
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க்குகளில் ஒன்ைாக நீங்கள்

நியாயமாய் நடைமுடைப்படுத்தக்கூடியது
பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் ொத்தியக்கூடை என்னால் நீக்க முடியெில்ட

என்ைால் நான் என்ன வெய்ெது?

நியாயமாய் நடைமுடைப்படுத்தக்கூடியதான ெடகயில் பாதிப்பிற்கான
ொத்தியக்கூறுகடள நீக்க முடியெில்ட

என்ைால் அடத எப்படி குடைக்க

ாம் என்று

நீங்கள் கருத டெண்டும்.
பக்கம் 7 ல் குைிப்பிைப்பட்டுள்ள சூழ

ின் படி, பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடளக்

குடைப்பதற்கு அகமது தனது பழுது நீக்கும் கடையில் ஆயிட

எங்கு எப்படி டெமித்துப்

பயன்படுத்த டெண்டும் என்று ஆராய டெண்டும்.
கட்டுப்பாட்டு முடைகளின் ெரிடெ நிட

கடளக்

கெனத்தில் வகாண்டு அடத உங்கள் தளத்தில்
வெயல்படுத்தவும். கட்டுப்பாட்டு முடைகளின் ெரிடெ
நிட

கடளச் வெயல்படுத்த, கீ ழ்க்காணும் அம்ெங்கடளக்

கெனத்தில் வகாள்ளவும்:

2. பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் ொத்தியக்கூறு

பாதிப்பு நிகழ்ெதற்கான சூழல் அல்

து ொய்ப்பு இருப்பதாக கருதவும். பாதிப்பு நிகழ்ெதற்கான சூழல் அதிகமாக

இருக்கும் பட்ெத்தில் நியாயமாய் நடைமுடைப்படுத்தக்கூடியடெ எடெ எல்

ாம் இருக்கும் என

நிர்ணயிப்பதன் முக்கியத்துெம் அதிகரிக்கின்ைது. நிகழ்ெதற்கான ொத்தியக்கூறு அல்
கீ ழ்க்காணப்படும் அம்ெங்கடள வகாண்டு நீங்கள் புரிந்துக்வகாள்ள






து ொய்ப்பு இருப்பதாக

ாம்:

நச்சுப்வபாருட்கடள உருொக்கும் வெயல்பாடுகள் எவ்ெளவு கா

இடைவெளியில் தளத்தில்

நிகழ்கின்ைன
குைிப்பிட்ை ஒரு நிகழ்வு தளத்தில் முன்னடர நிகழ்ந்து இருக்கிைதா
குைிப்பிட்ை இந்த நிகழ்வு மற்ை வெயல்பாட்டுத் தளங்களில் வபாதுொக நிகழ்ந்து இருக்கிைதா
ெிநிடயாகிப்பாளர்கள் அல்

து உற்பத்தியாளர்கள் தரும் தகெல்கள்

பாதிப்பு நிகழ்ெதற்கான ொத்தியக்கூறு அதிகமிருந்தால், பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடள நீக்குெதிட
குடைப்பதிட

ா நீங்கள் அதிகம் கெனம் வெலுத்த டெண்டும்.
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நியாயமாய் நடைமுடைப்படுத்தக்கூடியது
எடுத்துக்காட்டு: அகமது பணி இைத்டத வபாறுத்தெடர, புதிய மற்றும் படழய எஞ்ெின் ஆயில்கள் மடழநீர்
ெடிகால்ொய் அருடக டெக்கப்பட்டிருக்கிைது. அது ொகன வநரிெல்மிக்க பகுதியாகவும் இருக்கிைது. அங்டக
ெர்ெஸ்
ீ
வெய்யப்படுெதற்காக காத்திருக்கும் கார்கள் நிறுத்தப்பட்டு இருக்கும். ஊழியர்கள் அந்த ொகனங்கடள
அடிக்கடி நகர்த்திக் வகாண்டிருப்பார்கள். டமலும், மடழநீர் ெடிகால்ொடய கைந்து இருக்கும் டெஸ்ட் ஆயில்
டைங்கிற்கு டெஸ்ட் ஆயிட

சுமந்துக் வகாண்டு பணி வெய்யும் ஊழியர் ஒருெர் ஒரு நாளில் ப

முடை

வெல்ொர்.
எஞ்ெின் ஆயில் அதிக ொகன வநரிெல் உள்ள பகுதியில் டெகரித்து டெக்கப்பட்டிருப்பதால், ஆயில் ெிந்திக்
கிைப்பதற்கான ொய்ப்பு அதிகம் என்று அகமதுெிற்குத் வதரியும். காரணம், பழுதான ொகனங்கள் அடிக்கடி
நகர்ெது ஆயில் ெிந்தடொ அல்

து கெிடொ ஏற்படும். ஒரு நாளில் டெஸ்ட் ஆயில் எத்தடன முடை

டகயாளப்படுகிைது என்படத அைிந்துள்ளதன் பின்னணியில் டெஸ்ட் ஆயில் வகாட்டுெதற்கான ொத்தியக்கூறு
அதிகமிருப்பதும் அெருக்குத் வதரியும்.
பாதிப்பு

நிகழ்ெதற்கான

ொய்ப்புகள்

அதிகமாக

உள்ள

வெயல்பாட்டுத்

தளங்கள்

பாதிப்பிற்கான

ொத்தியக்கூறுகடளக் குடைக்க அதிக முயற்ெிகடள டமற்வகாள்ள டெண்டும் - ொகன நகர்வுகடள கெனத்தில்
வகாண்டு ொகனங்களி
குைித்து ஆட
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ிருந்து ஆயில் வகாட்டுெதற்கான ொத்தியக்கூறுகடள நீக்குெது அல்

ாெிக்க டெண்டும்.

து குடைப்பது

நியாயமாய் நடைமுடைப்படுத்தக்கூடியது
3. பாதிப்புக்கு உள்ளான அளெடு
ீ (அல்

பாதிப்பின் அளெட்டை
ீ
(அல்
பரிெீ

து பாதிப்பின் ெிடளவு)

து மனிதர்கள் அல்

து சுற்றுச்சூழல் மீ தான பின்ெிடளவு அல்

து தாக்கத்டத)

ிக்க டெண்டும் பாதிப்பு நிகழ்ெதற்கான ொத்தியக்கூறு அதிகமிருந்தால், பாதிப்பிற்கான

ொத்தியக்கூறுகடள நீக்குெதிட
நீர் ெடிகால் அல்

ா குடைப்பதிட

து அண்டை அய

ா நீங்கள் அதிகம் கெனம் வெலுத்த டெண்டும்.

ார் அருடக உள்ள உணர்வுமயமான சூழல்களில் பாதிப்பின் அளெடு
ீ

கூடுதல் முக்கியத்துெத்டதப் வபறுகிைது. என்ைாலும், சுற்றுச்சூழ
பாதிப்பின் அளெடு
ீ அல்

து கா

ின் மீ து தீங்கான தாக்கத்டத ஏற்படுத்தும்

அளவு எந்த அளவு நிகழ்ந்தாலும் அது ெட்ைத்திற்கு உட்படும். கா

ப்டபாக்கில்

ஏற்படுகின்ை தாக்கங்களும் ("ஒட்டு வமாத்த" தாக்க அளவு) இதில் உள்ளைங்கும். நீங்கள் ஒரு வதாழிற்ொட
அடமப்பில் இருந்தாலும் கூை, மனித ஆடராக்கியம் அல்
ொத்தியக்கூறுகள் காணப்படும் அடனத்து படிநிட

து சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும்

களும் ஆராயப்பை டெண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு: அகமது பணி இைத்டத வபாறுத்த ெடர எஞ்ெின் ஆயில் மடழநீர் ெடிகால்ொய் அருடக டெகரித்து
டெக்கப்பட்டிருக்கிைது. அெரது ஊழியர்கள் அடிக்கடி நைமாடும் பகுதியாக அது உள்ளது. இது சுற்றுச்சூழல்
மற்றும் மனித ஆடராக்கியம் ஆகியெற்ைின் மீ து பாதிப்டப ஏற்படுத்தும் ொத்தியக்கூைாக ெிளங்குகிைது.
எஞ்ெின்

ஆயில்

மாற்ைப்பை

டெண்டும்

என்று

அகமது

ட்ரான்ஸ்மிஷன்களிலும் பயன்படுத்தப்படுெதால் ப
கனமான உட

ெி

ில்

க

க்க

அனுமதிக்கப்பட்ைால்,

அது

காரணம்

ெடகயான நச்சு க

ாகங்கள் மற்றும் டைட்டராகார்பன்கள் இந்த மாசுக் க

ஆயில் மற்றும் அதில் உள்ளைங்கியுள்ள மாசு க
சுற்றுச்சூழ

அைிொர்.

அது

எஞ்ெின்கள்

மற்றும்

டெகடள அது உள்ள ீர்க்கிைது.

டெயில் உள்ளைங்கும். டெஸ்ட் எஞ்ெின்

டெகள் முடையாக டெகரித்து டெக்கப்பைாமல் அது
மனிதர்கள்,

தாெரங்கள்

மற்றும்

மீ ன்கள்

உட்பை,

ங்குகளுக்கு பாதிப்டப ஏற்படுத்தும்.

டெஸ்ட் ஆயில் மடழநீர் ெடிகால்ொயில் க

க்கும் பட்ெத்தில் நீர்ெழிப்பாடதகள் மற்றும் மீ ன்களின் ொழ்வு மீ து

ஏற்படும் பாதிப்பின் அளவு (ெிடளவு) முக்கியத்துெம் ொய்ந்ததாகக் கருதப்படும். டமலும் ஆயில் கெிடொ
ெிந்துெடதா அெரது ஊழியர் அல்

து அெரது பணியிைம் அருடக ொழும் ெமூகத்திற்குப் பாதிப்டப ஏற்படுத்தும்.
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4. பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் ொத்தியக்கூறுகள் பற்ைிய வதளிவு

உங்களது வெயல்பாடுகளால் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மனித ஆடராக்கியம் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும்

ொத்தியக்கூறுகள் பற்ைிய வதளிடெ நீங்கள் வபற்ைிருக்க டெண்டும் மற்றும் அடத நீங்கள் டதடிப் வபை
டெண்டும். அப்பிரச்ெிடனகடள அணுகுெதற்கான ெழிமுடைகடளயும் நீங்கள் அைிந்திருக்க டெண்டும்.
கீ ழ் காண்படெயின் அடிப்படையில் ஒரு வபாறுப்பாளனின் அைிவுத் வதளிவும் வெயல்பாடுகளும் மதிப்பாய்வு
வெய்யப்படும்:



அெர்கள் உண்டமயில் அைிந்துள்ளது, மற்றும்



ஒருெரது சூழ

டெண்டியது.

ில் பாதிப்பு ஏற்படுெதற்கான ொத்தியக்கூறுகள் அெர் உண்டமயில் அைிந்திருக்க

ஒட்டு வமாத்தத்தில் இடெ அடனத்தும் 'அைிொர்ந்த நிட

’ஆகக் கருதப்படும். இடெ வபாறுப்பாளரின்

கைடமகடள ெடரயடை வெய்ய உதவும். இந்த அைிொர்ந்த நிட
வபயர்வபற்ை ஆதார ெளங்களி

ிருந்து டெர்த்த தகெல்கள் என

டயப் வபற்ைிருப்பது என்பது நம்பத்தகுந்த
ாம். ெணிகம் மற்றும் வதாழில்துடை

அடமப்புக்கள், ெீரடமப்பு மற்றும் அரொங்க முகடம நிறுெனங்கள் மற்றும் மற்ை தற்ொர்பு மற்றும்/அல்
ெர்ெடதெ அடமப்புகளில் இருந்து தற்டபாடதய நைப்பு அைிவு வபைப்பை

து

ாம்.

பாதிப்பு உள்ளாெதற்கான ொத்தியக்கூறு குைித்து உங்களுக்குக் கூடுதல் அைிவுத் வதளிவு இருக்கும் பட்ெத்தில்,
பாதிப்பு உண்ைாெதற்கான அபாயத்டதக் கண்டுணர்ந்து அடதத் தெிர்ப்பதற்கான நைெடிக்டகடய உங்களால்
டமற்வகாள்ள முடியும். அடத டபா

, உங்களது நிட

யில் உள்ள மற்ை வபாறுப்பாளர்களிைமிருந்து வதளிந்த

அைிடெப் வபற்றுக் வகாள்ளாமல் இருப்பது, உங்கள் கைடம மற்றும் வபாறுப்டப நீங்கள் ெரிெர
நிடைடெற்ைாதடதச் சுட்டிக்காட்டுெதாக இருக்கும்.
ப

சூழல்களில், வதளிொன, ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ை பயன்தரத்தக்க கட்டுப்பாட்டு முடை அல்

கட்டுப்பாட்டு முடைகள் நம்பிக்டகக்குரிய ெழிகாட்டுதல் வநைிகளில், தர நிர்ணயங்கள் அல்

து வதாகுப்பான
து வதாழில்துடை

நடைமுடைகளில் இருந்தால், உங்களது சூழலுக்கு நியாயமாய் நடைமுடைப்படுத்தக்கூடிய ெழிமுடைகளின்
பிரதிப

ிப்பாக அது இருக்கும்.
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எடுத்துக்காட்டு: பணியிைத்தில் புதிய மற்றும் படழய எஞ்ெின் ஆயிட

ச் டெகரித்து டெப்பதன் காரணமாக

பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடளக் டகயாள கிடைக்கப்வபறும் கட்டுப்பாட்டு முடைகள் பற்ைிய தகெல்கடளத்
டதடிப் வபை டெண்டிய கைடமயும் வபாறுப்பும் அகமதுெிற்கு இருக்கிைது.
வதாழில்துடைக் கழிவுகள் அல்

து டெஸ்ட்களில் உள்ள நச்சுத்தன்டமகள் குைித்து தனக்கு கிடைக்கப்வபற்றுள்ள

வதாழில்துடை ெழிக்காட்டுதல்கடள அகமது ஆராய்கிைார். ஆயில் டபான்ை திரெங்கடளப் பாதுகாப்பாக டெத்து
டகயாளும் முடைகடளயும் ஆராய்கிைார். அெர் பயன்படுத்தும் ஆயில்கள் மீ தான ட
வெயல்படுத்துகிைார். வதாழில்துடை மற்றும் EPA ெிக்டைாரியாெி

பிள்கடளப் படித்து இடதச்

ிருந்தும் ெழிக்காட்டுதல்கடளப் வபறுகிைார்.

அந்த ெழிக்காட்டுதல்களில் EPA ெின் பதிப்பு நூல்களான திரெ டெமிப்பு மற்றும் டகயாளுதல்

ெழிகாட்டுதல்கள் (EPA பதிப்பு 1698) ஆகியன உள்ளைங்கி இருக்கின்ைன.
வதளிொன அைிடெ அகமது ெளர்த்துக் வகாள்ள ெிரும்புகிைார். அெரது வதாழில்துடையில் ஈடுப்பட்டுள்ள
மற்ைெர்களின் வெயல்பாடுகடளயும் புரிந்துவகாள்கிைார். அெரது வதாழில்துடை ெல்லுனர்கள் மற்றும்
வதாழில்துடை ெங்கங்கள் ஆகியடெயிைம் க

ந்துடரயாை அகமது டநரம் ஒதுக்குகிைார். மற்ைெர்கள் என்ன

ெடகயான கட்டுப்பாட்டு ெழிமுடைகடள அடமத்திருக்கிைார்கள் என்படதப் புரிந்து அடெ தனக்கும்
கிடைக்கப்வபற்று அடமய முயற்ெிக்கிைார். ஒட்டு வமாத்தமான இந்த ஆதாரெளங்கள் ஒரு குைிப்பிட்ை டநரத்தின்
அைிொர்ந்த நிட

டய சுட்டிக்காட்டுெதாக இருக்கும்.
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5. கிடைக் கப் பபறுதல் மற் றும் உரிய பபொருத்தம்

பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடள நீக்குெதற்கு அல்

து குடைப்பற்கு எந்வதந்த கட்டுப்பாட்டு முடைகள்

கிடைக்கப்வபறுகின்ைன மற்றும் அடெ எந்த அளவு ஏற்ைதாக இருக்கும் என்படத நீங்கள் ஆராய டெண்டும்.
கட்டுப்பாட்டு உபகாரணத்தின் வெயல்பாட்டு அம்ெங்கடள மட்டும் கெனித்து அடத ொங்குெது என்று மட்டும்
அர்த்தம் வகாள்ளக்கூைாது; வெயல்பாட்டு முடைடய மாற்ைி அடமக்க டெண்டிய டதடெயும் இதில்
உள்ளைங்கும்.
ஒரு நச்சுப் வபாருடள நீக்குெதற்கான அல்

கிடைக்கப்வபறும்:




து குடைப்பதற்கான ெழி, பின்ெரும் சூழல்களில் வபாதுொக

கட்டுப்பாட்டு ெழிமுடை அடமப்டப ொங்குெது அல்
இருக்கும் பட்ெத்தில்; அல்

து தயாரிப்பது ொத்தியமான ஒன்ைாக

து

அது வெயல்பாட்டு முடையாக இருக்கும் பட்ெத்தில், அடத உங்கள் பணிச்சூழ
நடைமுடைப்படுத்துெது ொத்தியமானது.

ஒரு நச்சுப் வபாருடள நீக்குெது அல்

வபாருத்தமாக இருக்கும்:





ஒரு நச்சுப் வபாருள் அல்

ில்

து குடைப்பதற்கான ெழி, பின்ெரும் சூழல்களில் வபாதுொக

து பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூைி

பாதிப்பின் அளடெ நீக்குெது அல்

ிருந்து பாதிப்பு நிகழ்ெடத அல்

து

து குடைப்பது பயனுள்ளதாக இருப்பது

அடனத்து சூழல்கடளயும் கருத்தில் வகாண்டு புதிய மற்றும் அதிக பாதிப்பிற்கான ொத்தியக் கூறுகடள
அைிமுகப்படுத்துெதில்ட
நச்சுப்வபாருள் அல்

து பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறு நிட

ப்வபற்று இருக்கும் பட்ெத்தில் சூழலுக்கு

ஏற்ை நடைமுடைப்படுத்தக்கூடிய கட்டுப்பாட்டு முடையாக இருப்பது.

இந்த அம்ெங்கடள நீங்கள் கருதும்டபாது கட்டுப்பாட்டு முடைகளின் ெரிடெ நிட

டயயும் நீங்கள் கெனத்தில்

வகாள்ள டெண்டும். எடுத்துக்காட்ைாக, பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடளக் கட்டுப்படுத்த நென
ீ
வதாழில்நுட்பம் அல்

து உபகரணங்கள் கிடைக்கப்வபைாதிருக்கும் பட்ெத்தில் (அந்தச் சூழ

ில் உங்களால்

பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடள நீக்க முடியாது). எனடெ வெயல்பாடுகடள டெறு (பாதுகாப்பான) பகுதிக்கு
மாற்ை நீங்கள் ஆட

ாெிக்க

ாம் (வபாைியியல் கட்டுப்பாடுகடள அடமக்க கூடிய) அல்

து பாதிப்பிற்கான

ொத்தியக்கூறுகடள குடைக்கும் (நிர்ொகக் கட்டுப்பாட்டு முடைகள்) ெிைந்த ெழிமுடைகளில் வெயல்பை
உங்கள் ஊழியர்களுக்கு பயிற்ெி அளிப்பது.
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எடுத்துக்காட்டு:

தனது

கிடைக்கப்வபறுகின்ை

வெயல்பாடுகள்

கட்டுப்பாட்டு

குைித்து

தனது

முடைகடள

ெிநிடயாகிப்பாளர்களுைன்

அகமது

அடையாளம்

காண

க

ந்து

முடியும்.

ஆட

ாெித்து

பாதிப்பிற்கான

ொத்தியக்கூறுகடளக் கட்டுப்படுத்தும் ெழிமுடைகள் ெிற்படனக்குக் கிடைக்கப்வபறும் ொய்ப்புக்கடளயும் அெர்
ஆராய

ாம்

அல்

து

நைப்புத்

வதாழில்துடை

வெயல்பாடுகடள அெர் கடைப்பிடிக்க

மற்றும்

EPA

ெழிக்காட்டுதல்களுக்கு

ாம். எடுத்துக்காட்ைாக, ஒழுகுதல் அல்

உட்படுகின்ை

புதிய

து கெிவுகடள தடுக்கும் பல்டெறு

தீர்வுகள் தற்டபாது கிடைக்கப்வபறுகின்ைன. அெற்டைப் பயன்படுத்த அகமது ஆட

ாெிக்க

ாம்.

கட்டுப்பாட்டு முடைகளின் வெயல்பாட்டை அகமது புரிந்துக் வகாண்டு, தனது சூழலுக்கு அக்கட்டுப்பாட்டு
முடைகள் வபாருந்துமா என்று அகமது ஆட

ாெிக்க

ாம். பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடள எதிர்வகாண்டு

டகயாள என்வனன்ன பயன்தரத்தக்க வதரிவுகள் இருக்கின்ைன, வெயல்பாட்டு முடையில் அல்
எத்தடகய

மாற்ைங்கடள

நச்சுப்வபாருட்கள்

உட்புகுத்த

காரணமாக

ெி

டெண்டும்

என்று

ெடகயான

ெிந்திக்க

வதரிவுகள்

டெண்டும்.

வபாருத்தமாக

எடுத்துக்காட்ைாக, வெயல்பாட்டுத் தளத்தில் ஒழுகியுள்ள எஞ்ெின் ஆயி
தன்டமயின் காரணமாக கிடைக்கப் வபறும் ெி
டபாக

அெரது
இல்

து தளத்தில்

தளத்தில்
ாமல்

உள்ள

டபாக

ாம்.

ின் தீப்பிடித்துக் வகாள்ளக்கூடிய

ெடகயான ஸ்பில் கிட்டுகள் வபாருத்தமாக இல்

ாமல்

ாம். ஆயிலுைன் ஒத்துப்டபாகக்கூடிய அளெில் எந்த ெடகயான கிட்டுகள் இருக்கும் என்று அகமது

கண்ைைிய டெண்டும்.
ொகன டமாதல்களுக்கான ொத்தியக்கூறுகடள குடைக்க அகமது குைிப்புப் ப
இந்தக் குைிப்புப் ப

டககள் ஆங்கி

மற்றும்

ாம். என்ைாலும்,

த்தில் மட்டுடம இருந்தால் அெரது குழுெில் உள்ள ஆங்கி

ஊழியர்களுக்கு அது வபாருந்தாமல் டபாக
நிைங்கள்

டககடள டெக்க

ெண்ணங்கடள

ாம். இத்தடகய சூழல்களில் குைிப்புப் ப

அகமது

பயன்படுத்த

ாம்.

எனடெ

ம் வதரியாத

டககளில் குைியீடுகள்,

டெஸ்ட்

ஆயில்

டைங்க்

டெக்கப்பட்டிருக்கும் பகுதியில் ொகனங்கடள நகர்த்தும்டபாது டமாதலுக்கான ொத்தியக்கூறுகடள தெிர்க்கும்.
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6. வெ

ெினங்கள்:

பாதிப்டபக் குடைக்கும் குைிப்பிட்ை தீர்ெின் வெ

ெினத்டத அது எந்த அளடெ பாதிப்டப குடைக்கின்ைடதாடு

ஒப்பிை டெண்டும்.
முக்கியமாக, மிகப் பயன்தரக்கூடிய தீர்வு எப்டபாதும் ெிட
அடத டபா
அல்

கூடுத

, பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடள கட்டுப்படுத்த ெிட

என்று வொல்

ாக இருக்கும் என்று வொல்
ம

முடியாது.

ிொன தீர்வு பயன்தரக்கூடியது

முடியாது.

உதாரணமாக, வபாைியியல் கட்டுப்பாட்டு முடைகடள நிர்மாணிப்பது கூடுதல் வெ

டெ ஏற்படுத்த

ாம்.

ஆனால் பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகள் குைிப்பிைத்தகுந்த அளவு குடையும், குைிப்பாக வெயல்பாட்டுப்
பயிற்ெிமுடை டபான்ை நிர்ொகக் கட்டுப்பாட்டு முடைகள் பயன்தராத டெடளகளில். டமலும், கா

ப்டபாக்கில்,

திைன்மிக்க நிர்ொகக் கட்டுப்பாட்டு முடைகடள (வதாைர் பயிற்ெி மற்றும் டொதடன ஆய்வுகள்)
பராமரிப்பதானது, புதுப்பித்தல் டதடெப்பைாத கட்டுப்பாட்டு முடைகடள ெிை வெ

ெினம் கூை ொய்ப்பு

அதிகம்.
பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடள குடைப்பதற்கான ஆதார ெளங்கள் குைித்து உங்களுக்கு அதிகம்
வதரிந்திருப்பது மட்டுடம எந்த ெடகயிலும் பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடளக் குடைக்காது என்று அைிந்து

நியாயமாய் நடைமுடைப்படுத்தக்கூடிய தரநிர்ணயங்கடளக் கடைப்பிடிப்பது உங்களின் வபாறுப்டப நீங்கள்
உணர்ந்ததாக வெளிக்காட்டும். இதற்கு நீங்கள் ஆட


ாெிக்க டெண்டியது:

கட்டுப்பாட்டு முடை(கடள) நடைமுடைப்படுத்துெதற்கான முதலீட்டுத் வதாடக பாதிப்பிற்கான
ொத்தியக்கூறுகளின் அளடொடு ஒப்பிடுடகயில் ஏற்புடையதாக இல்ட

, எனடெ, கட்டுப்பாட்டு

முடை(கடள) நடைமுடைப்படுத்துெது நியாயமாய் நடைமுடைப்படுத்தக்கூடியதாகக் கருதப்பைாது;
அல்


து

மிக ெிட

அதிகமான கட்டுப்பாட்டு முடை அல்

து ஆதார ெளங்கடளத் தீெிரமாக ஈடுப்படுத்தும்

கட்டுப்பாட்டு முடைப் பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகள் வபருமளவு குடைக்க ெழிெகுக்கும் என்று கூை
முடியாது.
இத்தடகய சூழல்கடளக் கருத்தில் வகாண்டு பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடளக் குடைக்க நீங்கள்
வெயல்பைத் டதடெயில்ட

என்று ஆகாது. ஆனால், ஏற்வகனடெ வெயல்பாட்டில் நம்பிக்டகக்கு உரிய முடை

உள்ளதா என்படதக் கண்ைைிய உதவும் அல்

து நீங்கள் பரிந்துடரக்கும் டெவைாரு கட்டுப்பாட்டு முடை

பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடள திைம்பை நீக்குமா அல்

து குடைக்குமா என்படதக் கண்ைைிய உதவும்.

பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடளக் கட்டுப்படுத்துெதில் ஒடர கட்டுப்பாட்டு ெழிமுடைடயாடு ஒப்பிடுடகயில்
வபரும்பாலும் ஒரு க

டெயான கட்டுப்பாட்டு முடைகடள பயன்படுத்துெது வபாதுொக நிதியியல்

அடிப்படையில் ஏற்புடையதாக இருக்கும். இரு வெயல்பாடுகளிலும் பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகடளக்
கட்டுப்படுத்துெது ஒடர அளொக இருக்கும் என்ை பின்னணிடயாடு.
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எடுத்துக்காட்டு: புதிய மற்றும் கழிவு இயந்திர எண்வணய்கடள தளத்தில் டெமிப்பதன் மூ

ம் ஏற்படும் தீங்கு

ெிடளெிக்கும் பாதிப்புகடளக் டகயாள தனக்குக் கிடைக்கக்கூடிய அடனத்து கட்டுப்பாடுகடளயும் அகமது
அடையாளம் கண்டுள்ளார்.
பாதிப்டபக் கட்டுப்படுத்துெதில் பயனுள்ள ஒரு ெி

கட்டுப்பாடுகடளச் வெயல்படுத்த அதன் நன்டம தீடமகடள

அகமது தீர்மானித்திருக்கிைார். அகமது தனக்குக் கிடைக்கும் ப

கட்டுப்பாடுகள் எளிடமயானடெ, வெ

வு

குடைந்தடெ மற்றும் வெயல்படுத்த எளிதானடெ என்படத அங்கீ கரிக்கிைார். இருப்பினும், அகமது வபைக்கூடிய
ெி

கட்டுப்பாடுகள் ெிட

உயர்ந்தடெ மற்றும் வெயல்படுத்துெதற்கு ெி

கட்டுப்பாடுகடள வெயல்படுத்துெதற்கான வெ

ெளங்கள் தீெிரமானடெ. அந்தக்

ொனது பாதிப்புகடள டமலும் குடைக்க அெர்கள் வபைக்கூடிய

ொத்தியமான நன்டமக்கு ெிகிதாொரமா என்று அகமது ெிந்திப்பார்.
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அகமது இப்டபாது பின்ெருெற்டைக் கருத்தில் வகாள்கிைார்:

1. என்னால் பாதிப்டப நீக்க முடியுமா (நீக்குதல்)?
2. பாதிப்பு நிகழும் என்பதற்கான ொத்தியம் என்ன (ொத்தியக் கூறு)?
3. மனித ஆடராக்கியம் அல் து சுற்றுச்சூழல் மீ ீ்தான பாதிப்பு எந்த அளவு கடுடமயானதாக
இருக்கும் (அளெடு
ீ அல்

து பாதிப்பின் ெிடளவு)?

4. எனது வெயல்பாடுகளின் ெிடளொக நிகழும் பாதிப்பிற்கான ொத்தியக்கூறுகள் பற்ைி நான் அைிந்தது என்ன
அல்

து நான் எடத கண்ைைிய முடியும் (அைிவு)?

5. எந்த ெடகயான வதாழில்நுட்பம், வெயல்முடைகள் அல் து உபகரணங்கள் கிடைக்கின்ைன மற்றும்
ஆபத்டத (கிடைக்கப்வபறுதல் மற்றும் உரிய வபாருத்தம்) கட்டுப்படுத்த ஏற்ைதாக இருக்கும்?

6. கட்டுப்பாட்டு ெிருப்பத் வதரிவுகளின் ெிட

தெிர்க்கப்பைக்கூடிய பாதிப்புைன் எவ்ொறு

ஒப்பிைப்படுகிைது?
தீங்கு ெிடளெிக்கும் பாதிப்டப அகற்ை அல்

து குடைக்க அெர் வெயல்படுத்தும் கட்டுப்பாடுகள் நியாயமாய்

நடைமுடைப்படுத்தக்கூடியது என்பது நடைமுடையில் உள்ளன என்படத நிரூபிக்க அகமது இந்த
ெிந்தடனடயப் பயன்படுத்த

ாம்.

நியாயமாய் நடைமுடைப்படுத்தக்கூடியடெ கா

ப்டபாக்கில் உருொகும்

மனித ஆடராக்கியத்திற்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குைித்த அனுபெ அைிவு நிட
கா

ப்டபாக்கில் டமம்படுகிைது. பாதிப்புகள் குைித்த புதிய அனுபெம் எழுகிைடதாடு புதிய மற்றும் மிகவும்

ஏற்புடைய வதாழில்நுட்பம் மற்றும் நுட்பங்கள் மூ

ம் பாதிப்புகடள ெிைப்பாகக் டகயாள்ெதற்கான புதிய

ொய்ப்புகள் எழுகின்ைன. அடனத்து வதாழில்முடைகளுக்கும் வெயல்பாடுகளுக்கும் அனுபெத்தன்டம
மாறுபடுகிைது அல்

து டமம்படுகிைது.

டகயாள்ெதற்கான புதிய டதர்வுகள் கிடைக்கும் ெடரயிலும், பணி டமற்வகாள்பெர்கள் தங்கள்
வெயல்பாடுகளி

ிருந்து எழும் பாதிப்புகள் மற்றும் நடைமுடையில் இருக்கும் பாதிப்புகடள டகயாள்ெதற்கான

அெர்களின் அணுகுமுடையின் வெயல்திைடன மதிப்பாய்வு வெய்ய டெண்டும்.
உங்கள் வெயல்பாடுகளின் ொத்தியக்கூறுகள் மற்றும் ெிடளவுகள் பற்ைிய உங்கள் புரிதட

யும், மனித

ஆடராக்கியத்திற்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் தீங்கு ெிடளெிக்கும் பாதிப்டபக் குடைக்க நீங்கள் டகயாளும்
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கட்டுப்பாடுகடளயும் நீங்கள் வதாைர்ந்து மதிப்பாய்வு வெய்ய டெண்டும். இவ்ொறு வெய்ெதன் மூ
நியாயமாய் நடைமுடைப்படுத்தக்கூடியது குைித்த உங்களின் தற்டபாடதய புரிதட

ம்,

நீங்கள் வதாைர்ந்து

உறுதிவெய்ய முடியும்.
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நியாயமாய் நடைமுடைப்படுத்தக்கூடியது
கிடைக்கப்வபறும் ஆதார ெளங்கள்
புதிய ெட்ைங்களுக்கு ஏற்ப உங்கள் ெணிகத்டத உருொக்குெது வதாைர்பான கூடுதல் தகெலுக்கு, உங்களுக்கு
உதெ பின்ெரும் ெளங்கடளப் பயன்படுத்த


ாம்:

வதாழிற்துடை ெழிகாட்டி: வபாது சுற்றுச்சூழல் கைடமக்கு இணங்க உங்களுக்கு உதவுதல்

(EPA பதிப்பு வெளியீடு 1741)


சுற்றுச்சூழல் இைர் டம



ஆபத்டத மதிப்பிடுதல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல்: ெணிகத்திற்கான ெழிகாட்டி

(EPA பதிப்பு வெளியீடு 1695)


epa.vic.gov.au/for-business
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ாண்டம

நியாயமாய் நடைமுடைப்படுத்தக்கூடியது

அங்கீ கார அைிக்டக
ெிக்டைாரியாெின் முதன்டம நாட்டு
கடைப்பிடிப்பதில்

அெர்களின் தற்டபாடதய ப
நி

மக்கடளயும், உ

கின்

பழடமயான

ொழ்க்டக

க

ாச்ொரத்டதக்

த்டதயும் EPA ஒப்புக்வகாள்கிைது. நாங்கள் ொழ்கின்ை மற்றும் பணி வெய்கின்ை

ம் மற்றும் நீரின் பாரம்பரிய உரிடமயாளர்கடள நாங்கள் ஏற்றுக்வகாள்கிடைாம், கைந்த கா

நிகழ்கா

த்திலும்

த்திலும் அெர்களின் மூப்பர்களுக்கு எங்கள் மரியாடதடய வெலுத்துகிடைாம்.

நாங்கள் கீ ழ்ெருெற்டை ஒப்புக்வகாள்கிடைாம்:


நி

மும் நீரும் வதால்குடி மக்களுக்கு ஆன்மீ க, க

ாச்ொர மற்றும் வபாருளாதார

முக்கியத்துெம் ொய்ந்தது.


ெிக்டைாரியாெில் உள்ள அடனத்து இைங்களும் வதால்குடி ெிக்டைாரியா மக்களின் பாரம்பரிய
நாட்டில் உள்ளன.



வதால்குடி மக்களின் ஆர்ெமும், டதடெகளும் இ

ட்ெியங்களும் EPA இன்

முக்கிய ெணிகத்திற்கு ஒருங்கிடணந்தடெயாகும்.
ஆயிரமாண்டுகா
அெர்களின் க

சுற்றுச்சூழல் பராமரிப்டப அங்கீ கரித்து மதிப்பதில், ெிக்டைாரியாெின் வதால்குடி மக்களும்

ாச்ொரமும் மாசு மற்றும் கழிவுகளின் தீங்கு ெிடளெிக்கும் ெிடளவுகளி

ஆடராக்கியத்டதயும் சுற்றுச்சூழட

ிருந்து மனித

யும் பாதுகாப்பதற்கான EPA இன் ஒழுங்குமுடை அனுப்புதலுைன்

ஒருங்கிடணந்தடெயாகும். எங்கள் ஒழுங்குமுடைக்கான அணுகுமுடையின் ஒரு பகுதியாக, வதால்குடி
மக்களின் முன்டனாக்குகள் மற்றும் மதிப்புகடள உள்ளைக்கி, க
உள்ளைக்கிய பணிச்சூழட

ாச்ொர ரீதியாக பாதுகாப்பான மற்றும்

க் கட்டிவயழுப்ப நாங்கள் முற்படுகிடைாம்.

அடனத்து ெிக்டைாரிய நாட்ைெர்களும் வதால்குடி மக்களின் க

ாச்ொரப் பாரம்பரியத்டத ஏற்றுக்வகாள்ளவும்,

மதிக்கவும், பாதுகாக்கவும் அெர்கள் ெழிநைத்தும் ெழிகடள பின்பற்ைக் கருத்தில் வகாள்ளுமாறு EPA
ஊக்குெிக்கிைது.
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