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आमही वचनबद्ध आहोत:

आरोगय, सुरक्षा आणण पयषायावरणषाशी
•  आमही कषाययासथळी एक अशी सवयासमषावेशक संसककृ ती जोपषासतो, जी णवणवध लोकषांची आणण 

दकृष्ीकोनषांची कदर करते व तयषांनषा आकर्यात करते आणण आमचे ग्षाहक, ठेकेदषार, पुरवठषादषार आणण 
समुदषायषांपययंत पोहोचते

•  सवषायंचयषा कलयषाणषामधये वषाढ करणयषासषाठी सुरणक्त आणण सुदकृढ कषामषांची णसथती प्रदषान करतो आणण 
कषामषाशी संबंणधत इजषा, आजषारपण, पयषायावरणषास आणण आपलयषा समुदषायषांचयषा हषानीस प्रणतबंध करतो

•  आमचे कषाययासथळ, उतपषादने आणण सेवषा यषांचयषाशी संबंणधत धोके आणण जोखमी दरू करणयषासषाठी 
व्यषावहषाररक आणण प्रभषावी णनयंत्रणे आणतो

•  गंभीर इजषा न होऊ दणेयषाचे ककंवषा आजषारपण दरू ठेवणयषाचे आमचे लक्य सषाधय करणयषासषाठी 
आमही झटतो

•  संसषाधनषांचषा कषाययाक्म उपयोग करतो, प्रदू् णषालषा आळषा घषालतो आणण आमचयषा संचषालनषांचषा, 
उतपषादनषांचषा आणण सेवषांचषा पयषायावरणषावर पडणषारषा नकषारषातमक पररणषाम कमी करतो

समुदषाय/समषाज
•  आमचयषा समुदषायषांची मूलये आणण सषांसककृ णतक वषारसषा यषांचषा आदर करतो
•  एक अमूलय कॉपपोरेट नषागररक महणून रोजगषार तसेच सषामषाणजक आणण आरथयाक लषाभ 

प्रदषान करणयषासषाठी सवयासमषावेशक भषागीदषारीत सक्रिय सहभषाग घेतो

आमची कषायये

आमची HSEC संबंधी वचने पूणया करणयषासषाठी आमही:
•  आरोगय आणण कलयषाणषासषाठी दखेभषाल आणण मदतीचे वषातषावरण उभे करू
•  आमचयषा सवया टीमसचे नेतकृतव करू आणण आमचे कमयाचषारी तसेच आंतररक व बषाह्य भषागधषारक यषांचयषाशी 

सक्रिय रषाहून सललषामसलत करू आणण तयषांचषा सहभषाग णमळवू
•  आमचयषा HSEC जबषाबदषार् यषा आणण उत्तरदषाणयतव सपष्पणे व्यषाखयषाणयत करू, नेमकेपणषाने मषांडू आणण 

सषाधय करू 
•  संबंणधत उक्दिष् ेआणण लक्ये यषांची उभषारणी, णनरीक्ण आणण तयषांचे ररपोरटयंग करतषानषा HSEC 

गतीणवधींनषा व्यवसषायषाचयषा धोरणषात आणण ररसक प्रोफषाइलसमधये गोवून घेऊ
•  नवीन णशकणयषाचयषा वकृत्तीस खतपषाणी घषालत असतषानषा आमही उणचत HSEC मषाणहती आणण प्रणशक्ण 

प्रदषान करू आणण आमचयषा कषाययाक्मतषा व णनणयायक्मतषा णवकणसत करू
•  णनरंतर आमचयषा HSEC कषामणगरीत आणण सषाहषाययक व्यवसथषापन प्रणषालीत सुधषारणषा करू, जोखीम 

णनयंत्रणषाचयषा उपषाययोजनषांची पररणषामकषारकतषा सुणनणचित करणयषासषाठी HSEC धोके आणण संधी 
धयषानषात घेऊन गवहनयानस प्रोग्षाम लषागू करू

•  कषायदणेव्यक आणण व्यवसषायषाचयषा इतर आवशयकतषांचे पषालन करू
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