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आम्ही वचनबद्ध आहोत:

ना-हानी हीच आमची आकांक्षा

आरोग्य, सुरक्षा आणि पर्यावरणाशी
•	
आम्ही कार्यस्थळी एक अशी सर्वसमावेशक संस्कृ ती जोपासतो, जी विविध लोकांची आणि
दृष्टीकोनांची कदर करते व त्यांना आकर्षित करते आणि आमचे ग्राहक, ठे केदार, पुरवठादार आणि
समुदायांपर्यंत पोहोचते
•	सर्वांच्या कल्याणामध्ये वाढ करण्यासाठी सुरक्षित आणि सुदढृ कामांची स्थिती प्रदान करतो आणि
कामाशी संबंधित इजा, आजारपण, पर्यावरणास आणि आपल्या समुदायांच्या हानीस प्रतिबंध करतो
•	आमचे कार्यस्थळ, उत्पादने आणि सेवा यांच्याशी संबंधित धोके आणि जोखमी दूर करण्यासाठी
व्यावहारिक आणि प्रभावी नियंत्रणे आणतो
•	गंभीर इजा न होऊ देण्याचे किं वा आजारपण दूर ठे वण्याचे आमचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी
आम्ही झटतो
•	संसाधनांचा कार्यक्षम उपयोग करतो, प्रदूषणाला आळा घालतो आणि आमच्या संचालनांचा,
उत्पादनांचा आणि सेवांचा पर्यावरणावर पडणारा नकारात्मक परिणाम कमी करतो

समुदाय/समाज
•	
आमच्या समुदायांची मूल्ये आणि सांस्कृ तिक वारसा यांचा आदर करतो
•	
एक अमूल्य कॉर्पोरे ट नागरिक म्हणून रोजगार तसेच सामाजिक आणि आर्थिक लाभ
प्रदान करण्यासाठी सर्वसमावेशक भागीदारीत सक्रिय सहभाग घेतो

आमची कार्ये
आमची HSEC संबंधी वचने पूर्ण करण्यासाठी आम्ही:
•	
आरोग्य आणि कल्याणासाठी देखभाल आणि मदतीचे वातावरण उभे करू
•	
आमच्या सर्व टीम्सचे नेतृत्व करू आणि आमचे कर्मचारी तसेच आंतरिक व बाह्य भागधारक यांच्याशी
सक्रिय राहून सल्लामसलत करू आणि त्यांचा सहभाग मिळवू
•	
आमच्या HSEC जबाबदार्या आणि उत्तरदायित्व स्पष्टपणे व्याख्यायित करू, नेमके पणाने मांडू आणि
साध्य करू
•	
संबंधित उद्दिष्टे आणि लक्ष्ये यांची उभारणी, निरीक्षण आणि त्यांचे रिपोर्टिंग करताना HSEC
गतीविधींना व्यवसायाच्या धोरणात आणि रिस्क प्रोफाइल्समध्ये गोवून घेऊ
•	
नवीन शिकण्याच्या वृत्तीस खतपाणी घालत असताना आम्ही उचित HSEC माहिती आणि प्रशिक्षण
प्रदान करू आणि आमच्या कार्यक्षमता व निर्णयक्षमता विकसित करू
•	
निरं तर आमच्या HSEC कामगिरीत आणि साहाय्यक व्यवस्थापन प्रणालीत सुधारणा करू, जोखीम
नियंत्रणाच्या उपाययोजनांची परिणामकारकता सुनिश्चित करण्यासाठी HSEC धोके आणि संधी
ध्यानात घेऊन गव्हर्नन्स प्रोग्राम लागू करू
•	
कायदेविषयक आणि व्यवसायाच्या इतर आवश्यकतांचे पालन करू
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