
                                   ઇ ડ ટીઝ   િલિમટેડ 

સલામતી અન ેઆરો ય નીિત 
ગોદરજે ઇ ડ ટીઝ િલિમટેડ, અમે િનિ તપણે માનીએ છીએ કે અમારા તમામ િહ સેદારોની સલામતી અને આરો ય 

અમારી ટકાઉ ગિત માટે સવ ચ છે. અમે બધા િહ સેદારો, ગોદરજે ઇ ડ ટીઝ િલિમટેડ કમચારીઓ, યવસાિયક 

સહયોગીઓ, ઠેકેદારો, પેટા કો ટાકટરો, િવ ેતાઓ, ટા સપોટરો, ાહકો, મુલાકાતીઓ અને સમાજની સુખાકારી માટે 

સલામત અને વ થ કાય વાતાવરણ દાન કરવા માટે િતબ  છીએ. 

મજબૂત સગંિઠત સં કૃિત: 

સલામતી અને આરો ય સં કૃિતને ઉ ે ત કરવા માટે, અમે અમારી તમામ યવસાિયક યોજનાઓ અને િ યાઓમા ં
સલામતી અને આરો ય આવ યકતાઓન ેએકીકૃત કરીશુ.ં 

અમે કમચારીઓ, કામદારો, બાધંકામ, થાપન, મકાન, લા ટ, મશીનરી, સાધનો અને જૂથની અ ય સંપિ ઓની 
સુધારણા અને સમારકામના સંદભમા ંિવિવધ િનણયોમા ંસલામતી અને આરો ય પિરમાણોના તમામ આવ યક અમલની 
ખાતરી કરીશુ.ં 

અમે ગોદરજે ઇ ડ ટીઝ િલિમટેડ કમચારીઓ અને તમામ િહ સેદારોન ેતાલીમ, િશિ ત અને ો સાિહત કરીશુ ંઅને 
અમારી સલામતી અને આરો ય યવ થાપન કાય મોમાં ભાગ લેવા અને મૂ ય ઉમેરવા માટે અમે સલામતી સંબિંધત 

કામગીરીન ેએકંદર પુર કાર અને મા યતા ો ામ સાથ ેજોડીશું 

સતત સધુારણા: 

અમે િવધયેો અને િ યાઓ સાથે અ તન તકનીકી અને ટકાઉ આયોજનન ેએકીકૃત કરીન ેજોખમ ઘટાડવાનુ ંઅને 
જોખમ સંચાલન ો ામના સતત અમલીકરણની સલામતી અને આરો ય દશનની િનયિમત દેખરખે રાખીશુ.ં 

અમે બા  એજ સીઓ, િન ણાતો, સહભાગી સંગઠનો અને તમામ િહ સેદારો સાથ ેિનિ ત મૂ યાંકન, કાય મ આયોજન 

અને અમલીકરણ માટેની ે  થાઓને સતત સુધારણા તરીકે સહભાગી કરવા માટે સંલ  રહીશુ.ં 

અમે સતત અમારા દશનને વધારવા માટે અમારી સલામતી અન ેઆરો ય યવહારન ેમાપવા, તેનુ ંિનરી ણ અને 
આધારિચ ન કરીશુ.ં 

પાલન: 

અમે સલામતી અને આરો ય કાયદાઓની તમામ સંબંિધત આવ યકતાઓ, દેશ અને રા મા ંલાગુ થતા ંિનયમો અને 
િનયમોની સમયાંતર ેચકાસણી કરવામાં આવે છે, ા ંઆપણે કામ કરીએ છીએ યા ંપહોચંી વળવાનો ય  કરીશુ.ં 

િહ સેદારની જ િરયાતોને સંતોષતી વખતે માનવ અને પયાવરણ માટેનું જોખમ ઓછંુ કરવા માટે અમે અમારા 
ઉ પાદનની રચના, િવકાસ, ઉ પાદન, હે ડલ, સં હ અને િવતરણ કરીશુ.ં 

         "અમારી િ  સં થામા ંમજબૂત સલામતી અને આરો ય સં કૃિત લાવવાની છે." 

આ સલામતી અને આરો ય નીિત બધા ગોદરજે ઇ ડ ટીઝના િલિમટેડ મે યુફે ચિરંગ યુિન સ, સંશોધન અને િવકાસ 

સુિવધાઓ, પાઇલટ લા સ અન ેકચેરીઓન ેલાગુ પડે છે. 

 

 

તારીખ: 23.07.2019                                                                      િનિતન એસ. નાબર  

                                                                                            કાયકારી િનયામક અન ે મુખ 

                                                                                            ગોદરજે ઇ ડ ટીઝ િલિમટેડ 


