
தேசிய வீட்டு 
வன்சயல் கட்்டளை 
அறிமுகப்படுதேப்பட்்டது

தேசிய
நிளறதவறறல்

வீட்டு வனமுளறக் கட்்டளைகள் ்பறறி

தேலும் ேகவல்கள் 
நீஙகள் ஏோவது தேலேிக 
ந்டவடிக்ளக ்யடுக்க தவண்டுோ்வன 
உஙகளுக்கு நம்்பிக்ளகயாகத 
்ோியாேிருநோல், அல்லது தேலும் 
தகள்விகள் உஙகளுக்கு இருநோல், 
உஙகைது ோநிலம், ்பிரதேசதேிறகுப 
்்பாருநேோன ேகவல்களுக்காக  
www.ag.gov.au/ndvos க்கு வருளக 
ேரவும் அல்லது உஙகள் உள்ளூர் 
நீேிேனறு்டன ்ோ்டர்பு்காள்ைவும்.

தேசிய வனமுளற கட்்டளைத 
ேிட்்டதேினகீழ் 25 நவம்்பர் 2017 க்கு 
முன விக்த்டாாியாவில் விடுக்கப்பட்்ட 
்சயற்ப்டக்கூடிய எல்லா குடும்்ப 
வனமுளற கட்்டளைகளும் ோனாகதவ 
அஙகீகாிக்கப்படும் என்பேளனக் 
குறிததுக்்காள்வது முக்கியோனோகும்.

நான எனன 
்சயயதவண்டும்? 
க்குமுனனர் டிவிஒ   
விேிக்கப்பட்்டவர்களுக்கு: 
நாடுமுழுவதும் உஙகள் 
்பாதுகாபள்ப உறுேிப்படுததுவேறகு 
எநே தநரதேிலும் உஙகள் டிவிஒ 
ளவ ்வைிப்படுதே நீஙகள் 
முடிவு ்சயயலாம்.

அவுஸேிதரலியாவிலுள்ை எநே்வாரு உள்ளூர் 
நீேிேனறுக்கும் விண்்ணப்பிப்பேன மூலம் 
இளே நீஙகள் ்சயயலாம். உஙகளுக்கான 
கட்்டளைளயப ்பிறப்பிதேது, ோநிலம் 
அல்லது ்பிரதேசதேிலுள்ை ஒரு நீேிேனறோக 
இருக்கதவண்டியேில்ளல.

அவுஸேிதரலியாவின இன்னாரு ோநிலம் 
அல்லது ்பிரதேசதேிறகுப ்பிரயா்ணம் ்சயயதவா 
அல்லது அேனுள் வசிக்கதவா நீஙகள் 
விரும்்பாவிட்்டால், உஙகள் கட்்டளைளய 
்வைியி்ட நீஙகள் விரும்்பாேல் வி்டலாம். 
எநே ோநிலதேில் அல்லது ்பிரதேசதேில் டிவிஓ 
விடுக்கப்பட்்டதோ அஙதக நீஙகள் ்பாதுகாப்பாக 
இருபபீர்கள்.

இல் அல்லது அேறகுப ்பினனர் 
டிவிஓ விடுக்கப்பட்்டவர்களுக்கு: 
உஙகைது டிவிஓ 
ோனாகதவ நாடுபூராவும் 
அஙகீகாிக்கப்பட்டுள்ைது. 
நீஙகள் தேலேிக ந்டவடிக்ளக எதுவும் 
எடுக்க தவண்டியேில்ளல.
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்பாேிபபுக்குள்ைாதனா 
ர் ்பாதுகாபபு
்பாேிபபுக்குள்ைாதனார் ேறறும் அவர்கள் 
குடும்்பதேினருக்கான ்பாதுகாப்பிளன இநேத
தேசிய வீட்டு வன்சயல் கட்்டளைத ேிட்்டம் 
அறிமுகப்படுதேப்பட்்டது.

அவுஸேிதரலியாவின ஏளனய ோநிலம் அல்லது 
்பிரதேசதேில் உஙகள் டிவிஓ நிளறதவறறப்படுவேறகாக 
இனிதேல் நீஙகள் அளேப ்பேிவு்சயவேறகாக 
விண்்ணப்பிக்கத தேளவயில்ளல.

நவம்்பர் 25, 2017 க்கு முனனர் ்காடுக்கப்பட்்ட 
டிவிஓ ஒனறிளன ேறத்பாது நீஙகள் ளவதேிருநோல், 
நீேிேனறுக்கு விண்்ணப்பிதது அேளனத 
தேசியேட்்டதேில் அஙகீகாிக்கப்பட்்டோக 
்காண்டுவரலாம்.

தேசியேட்்டதேில் அஙகீகாிக்கப்பட்்ட டிவிஓ ஒனறிளன 
அது எஙகிருநது விடுக்கப்பட்்டது என்பேளனக் 
கருதேி்லடுக்காது அவுஸேிதரலியா முழுவேிலுமுள்ை
உள்ளூர் நீேிேனறுகள் அேளனத ேிருதேலாம். 

டிவிஓக்கள் எபத்பாது விடுக்கப்பட்்டது என்பளேக் 
கருதேி்லடுக்காது, ேேது ோ நிலம் அல்லது 
்பிரதேசதேில் விடுக்கப்பட்்ட அளனதது டிவிஓக்கைின 
நி்பநேளனகளையும் உள்ளூர் ்்பாலிசார் இனியும் 
நிளறதவறறுவார்கள்.

வீட்டு வன்சயலால்  
துன்பப்பட்்ட ேறறும்  
்பாேிக்கப்பட்்ட குடும்்ப 
அஙகதேவர்களைப  
்பாதுகாப்பேறகான  
ேறத்பாேய ோநில  
ேறறும் ்பிரதேச  
சட்்டஙகள்  
ோறவில்ளல. 

்பினபுலம்
குடும்்ப, வீட்டு வனமுளற 
ஏறறுக்்காள்ைப்ப்டமுடியாேோகும். 
்பாேிக்கப்பட்த்டார் ்பாதுகாபபு முக்கியோனது.

வீட்டு வனமுளறப ்பாேிபபுக்குள்ைாதனாாின 
்பாதுகாப்பிளன தேம்்படுததுவேறகு நாடுமுழுவதும் 
புேிய சட்்டஙகள் அறிமுகப்படுதேப்பட்டுள்ைன.

க்டநே காலதேில், வீட்டு வன்சயல் 
கட்்டளைகள் (டிவிஓ கள்) விடுக்கப்பட்்ட அல்லது 
்பேிவு்சயயப்பட்்ட ோநிலம் அல்லது ்பிரதேசதேில் 
ேட்டும்ோன ்பிரதயாகிக்கப்பட்்டது. 

அது இபத்பாது ோறிவிட்்டது. 

தேசிய வீட்டு வன்சயல் கட்்டளைத 
ேிட்்டம் 25 நவம்்பர் 2017 இல் ஆரம்்பிதேது. 
25 நவம்்பர் 2017 இருநது விடுக்கப்பட்்ட 
அளனதது டிவிஓ களும் ேறத்பாது ோனாகதவ
தேசியாீேியாக அஙகீகாிக்கப்பட்டும், 
நிளறதவறறப்ப்டக்கூடியோகவும் உள்ைது.

நிளறதவறறும் 
டிவிஓ க்கள்
டிவிஓ ஒனறினது நி்பநேளனகளுக்கு நீஙகள் 
்ப்ணியாேல் விட்்டால் அது ஒரு ேண்்டளனக்குாிய 
குறறோகும்.

ோநில அல்லது ்பிரதேச எல்ளலகைால் ஒரு டிவிஓ 
ஒருத்பாதும் ேட்டுப்படுதேப்ப்டாது. விடுக்கப்படும் 
ஒரு டிவிஓ வானது அவுஸேிதரலியா முழுவதும் 
்பிரதயாகிக்கப்படும்.

உஙகள் ோநிலம் அல்லது ்பிரதேசதேில் 
ஒரு டிவிஓ வானது இள்டயீட்டு கட்்டளை, 
குடும்்ப வனமுளற கட்்டளை, வீட்டு வனமுளற 
ஏற்ப்டலா்ேனற எண்்ணதேில் ்்பறப்படும் 
கட்்டளை அல்லது ்பாதுகாபபுக்கான 
கட்்டளை்யன அளைக்கப்ப்டலாம்.

நாம் இபத்பாது அவுஸேிதரலியர்களை  
ேிறம்்ப்ட ்பாதுகாக்க முடியும். 

www.ag.gov.au/ndvos

அகறறுேல் 
ோநில ேறறும் ்பிரதேச
எல்ளலகள்


