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પર્યાવરણ, આરોગ્ર્ અને સલયમતી પોલલસી

ડોર્મર પ્રારે્ટ રે્ટલ કટીંગ ટલૂ્સની સપંરૂ્મ શે્રર્ી વિકસાિે છે, તેન  ંઉત્પાદન કરે છે અને િૈવિક સ્તરે ગ્રાહકોને સપ્લાય કરે છે. અરે્
ગ્રાહકોને અર્ારા ચેનલ ભાગીદારો દ્વારા તેર્ની સર્સ્યાઓના ઉકેલો પહોંચાડીએ છીએ અને લાબંા ગાળાની ભાગીદારી
બનાિિાર્ા,ં એક્સપટામઇઝ શેર કરિાર્ા ંઅને દરેક સર્યે ગ્રાહકો ર્ાટે ઉપલબ્ધ રહિેાર્ા ંર્ાનીએ છીએ. અમયરૂ વચન ફક્ત
વવશ્વસનીર્ બનવયન ું છે.

આ પોલલસી તર્ાર્ કાયમરત પયામિરર્ીય, આરોગ્ય અને સલાર્તી (EHS) પ્રવવૃિઓને લાગ  પડે છે. આર્ા ં ડોર્મર પ્રારે્ટ દ્વારા
બજારર્ા ંપ્રદાન થતી તર્ાર્ આંતરરક કાર્ગીરી તથા બાહ્ય સેિાઓ જેિી કે સેલ્સ અને સવિિસીસ નો પર્ સર્ાિેશ થાય છે અને 
ડોર્મર પ્રારે્ટ સસં્થાઓના તર્ાર્ કર્મચારીઓ, કરાર કરાયેલા કાર્દારો અને મ લાકાતીઓને આિરી લે છે. 

પ�યાવરણ 
ડો�મર પરા�ેટ પયામિર�ન ં  રકષ� કિરા પરવતબદદ છે. 
આ હાંસલ કિરા �ાટે, અ�ારી પાસે પયામિર�ીય અને 
આબોિહા પરિરતમન વયહૂરચના છે જે�ા ંઊજામ અને ક 
દરતી સંસાધનોનો કાયમકષ� ઉપયોગ, પ નઃઉપયોગ, 
રરસાયકલિલંગ અને �ટીરીઅલ રરિકરી તથા પરદૂષ� 
અને અનય પયામિર�ીય ન કસાનને રોિકા �ાટેના કાયમનો 
સ�ાિશે થાય છે. 

આરો�  અને સલયમતી 

ડોર્મર પ્રારે્ટ તદં રસ્ત અને સલાર્ત કાયમસ્થળો પ્રદાન 
કરિા ર્ાટે સતત પ્રયત્નશીલ રહશેે. અરે્ ઇજાઓ અને 
ર્ાદંગીઓ ઘટાડિાન  ંસતત ચાલ  રાખીશ  ંતથા અર્ારા 
કર્મચારીઓને આરોગ્ય અને સ ખાકારી ર્ાટેની 
પ્રવવૃિઓર્ા ંસારે્લ કરીશ .ં 

કયન ૂની પયલન 

ડો�મર પરા�ેટ પયામિર�ીય, આરોગય અને સલા�તીને 
લગતી કાનૂની અને અનય જરૂરરયાતોના પાલન �ાટે 
પદદવતસર નો અલભગ� લેિાન ં સતત ચાલ  રાખશે. 

સતત સ ધયરો 
પર્યાવરણ, આરોગ્ર્ અને સલયમતીનય મદુ્દયઓ સપંણૂાપણે 
ડોમાર પ્રારે્ટની કયમગીરીમય ં સકંલલત છે અને અરે્ 
'સરિય, રહિંર્તિાન અને દૃશ્યર્ાન' EHS નેતતૃ્િ અને 
ર્જબતૂ EHS સસં્કૃવત વિકસાિી સતત સ ધારો હાસંલ 
કરીશ .ં આર્ા ંકાર્દારોનો પરાર્શમ અને ભાગીદારી અને 
જયા ંલાગ  પડે ત્યા ંકાર્દારોના પ્રવતવનવધઓનો સર્ાિેશ 
થશે. ઉ�ેશો અને લક્ષ્યોને સ્થાવનક EHS યોજનાઓર્ા ં
સર્ાિિાર્ા ં આિશે અને તેઓનો અર્લ થાય તેની 
ખાતરી કરિા ર્ાટે શરૂઆતથી અંત સ ધી તેઓન 

ં

 
ર્ોનીટરીંગ કરિાર્ા ંઆિશે. શે્રષ્ઠ પ્રયાસો વિકસાિિાર્ા ં
આિશે અને સર્ગ્ર કંપનીર્ા ં શેર કરિાર્ા ં આિશે.
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ડોર્મર પ્રારે્ટ રે્ટલ કટીંગ ટલૂ્સની સપંરૂ્મ શે્રર્ી વિકસાિે છે, તેન  ંઉત્પાદન કરે છે અને િૈવિક સ્તરે ગ્રાહકોને સપ્લાય કરે છે. અરે્
ગ્રાહકોને અર્ારા ચેનલ ભાગીદારો દ્વારા તેર્ની સર્સ્યાઓના ઉકેલો પહોંચાડીએ છીએ અને લાબંા ગાળાની ભાગીદારી
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વવશ્વસનીર્ બનવયન ું છે.

આ પોલલસી તર્ાર્ કાયમરત પયામિરર્ીય, આરોગ્ય અને સલાર્તી (EHS) પ્રવવૃિઓને લાગ  પડે છે. આર્ા ં ડોર્મર પ્રારે્ટ દ્વારા
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પ� યાવરણ 
ડો�મર પરા� ેટ પયામિર�ન  ં રકષ� કિરા પરવતબદદ છે. 
આ હાંસલ કિરા � ાટે, અ�ારી પાસે પયામિર�ીય અને 
આબોિહા પરિરતમન વય ૂહરચના છે જે�ાં ઊજામ અને ક 

દરતી સંસાધનોનો કાયમકષ� ઉપયોગ, પ નઃઉપયોગ, 
રરસાયકલિલંગ અને � ટીરીઅલ રરિકરી તથા પરદૂષ� 
અને અનય પયામિર�ીય ન કસાનને રોિકા � ાટેના કાયમનો 
સ� ાિેશ થાય છે. 

આઆરરોોગ્ગ્યય  અઅનનેે  સસલલાામમતતીી..

ડોર્મર પ્રારે્ટ તંદ રસ્ત અને સલાર્ત કાયમસ્થળો પ્રદાન 
કરિા ર્ાટે સતત પ્રયત્નશીલ રહશેે. અરે્ ઇજાઓ અને 
ર્ાદંગીઓ ઘટાડિાનં  સતત ચાલ  રાખીશં  તથા અર્ારા 
કર્મચારીઓને આરોગ્ય અન ેસ  ખાકારી ર્ ાટેની 

પ્રવવૃિઓર્ા ંસારે્લ કરીશં . 

કયન ૂની પયલન 

ડો�મર પરા�ેટ પયામિર�ીય, આરોગય અને સલા�તીને 
લગતી કાનૂની અને અનય જરૂરરયાતોના પાલન �ાટે 
પદદવતસર નો અલભગ� લેિાન ં સતત ચાલ  રાખશે. 

સતત સ ધયરો 
પર્યાવરણ, આરોગ્ર્ અને સલયમતીનય મદુ્દયઓ સપંણૂાપણે 
ડોમાર પ્રારે્ટની કયમગીરીમય ં સકંલલત છે અને અરે્ 
'સરિય, રહિંર્તિાન અને દૃશ્યર્ાન' EHS નેતતૃ્િ અને 
ર્જબતૂ EHS સસં્કૃવત વિકસાિી સતત સ ધારો હાસંલ 
કરીશ .ં આર્ા ંકાર્દારોનો પરાર્શમ અને ભાગીદારી અને 
જયા ંલાગ  પડે ત્યા ંકાર્દારોના પ્રવતવનવધઓનો સર્ાિેશ 
થશે. ઉ�ેશો અને લક્ષ્યોને સ્થાવનક EHS યોજનાઓર્ા ં
સર્ાિિાર્ા ં આિશે અને તેઓનો અર્લ થાય તેની 
ખાતરી કરિા ર્ાટે શરૂઆતથી અંત સ ધી તેઓન 
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ડોમમર પ ્રાર ્ ટે ર ્ ટેલ કટીગં ટલૂ ્સની સપં રૂ ્મ શ ્રરે ્ ી વિ કસાિ ે છ ે , તને ં ઉત ્પાદન કરે છ ે અને િ વૈિ ક સ ્તરે ગ ્રાહકોને સપ ્લાય 
કરે છ ે . અર ્ ે ગ ્રાહકોને અર ્ ારા ચનેલ ભાગીદારો દ ્વારા તરે ્ની સર ્સ ્યાઓના ઉકલેો પહોચંાડીએ છીએ અને લા ંબા ગાળાની ભાગીદારી 
બનાિ િ ાર ્ ા ,ં એક ્સપટામઇઝ શરે કરિ ાર ્ ા ં અને દરે ક સર ્યે ગ ્રાહકો ર ્ ાટ ે ઉપલબ ્ધ રહિે ાર ્ ા ં ર ્ ાનીએ છીએ. અમયર ૂ વચન ફક ્ત 
વવશ ્વસનીર ્ બનવયન ું  છ.ે
આ પોલલસી તર ્ ાર ્ કાયમરત પયામિ રર ્ ીય, આરોગ ્ય અને સલાર ્તી (EHS) પ ્રવવ ૃ િ ઓને લાગ  પડે છ ે . આર ્ ા ં ડોર ્મર પ ્રાર ્ ટે 
દ ્વારા બજારર ્ ા ં પ ્રદાન થતી તર ્ ાર ્ આતંરરક કાર ્ગીરી તથા બાહ ્ય સિે ાઓ જિે ી કે સલે ્સ અને સવિ િ સીસ નો પર ્ સર ્ ાિ શે થાય છે 
અને ડોર ્મર પ ્રાર ્ ટે સસં ્થાઓના તર ્ ાર ્ કર ્મચારીઓ, કરાર કરાયલેા કાર ્દારો અને મ લાકાતીઓને આિ રી લે છ ે . 

પર ્યાવરણ 
ડોર ્મર પ ્રાર ્ ટે પયામિ રર ્ન ં રક ્ષર ્ કરિ ા પ ્રવતબદ ્દ છ.ે 
આ હા ંસલ કરિ ા ર ્ ાટ,ે અર ્ ારી પાસે પયામિ રર ્ ીય અને આબોહિ ા 
પરરિતમન વ ્ય ૂહરચના છે જરે ્ ા ં ઊજામ અને ક દરતી સસંાધનોનો 
કાયમક ્ષર ્ ઉપયોગ, પ નઃઉપયોગ, રરસાયકલલિ ગં અને 
ર ્ટીરીઅલ રરકિ રી તથા પ ્રદષૂર ્ અને અન ્ય પયામિ રર ્ ીય ન 
કસાનને રોકિ ા ર ્ ાટનેા કાયમનો સર ્ ાિ શે થાય છે . 

આરોગ ્ર ્ અને સલયમતી 
ડોર ્મર પ ્રાર ્ ટે તદં રસ ્ત અને સલાર ્ત કાયમસ ્થળો પ ્રદાન 
કરિ ા ર ્ ાટ ે સતત પ ્રયત ્નશીલ રહશે.ે અર ્ ે ઇજાઓ અને ર ્ ા 
દંગીઓ ઘટાડિ ાન ં સતત ચાલ  રાખીશ ં તથા અર ્ ારા કર ્મચારીઓને 
આરોગ ્ય અને સ ખાકારી ર ્ ાટનેી પ ્રવવ ૃ િ ઓર ્ ા ં સાર ્ લે કરીશ.ં 

કયન નૂી પયલન 
ડોર ્મર પ ્રાર ્ ટે પયામિ રર ્ ીય, આરોગ ્ય અને સલાર ્તીને લગતી 
કાન નૂી અને અન ્ય જરરૂરયાતોના પાલન ર ્ ાટ ે પદ ્દવતસર નો 
અલભગર ્ લિે ાન ં સતત ચાલ  રાખશ.ે 

સતત સ ધયરો 
પયાાવરણ, આરોગ ્ર ્ અને સલયમતીનય મદુ ્દયઓ સપં ણૂાપણે 
ડોમાર પ ્રાર ્ ટેની કયમગીરીમય ં સકંલલત છે અને અર ્ ે ‘સરિ ય, 
રહિ રં ્તિ ાન અને દ ૃ શ ્યર ્ ાન‘ EHS નતે તૃ ્ િ અને ર ્જબ તૂ 
EHS સસં ્ક ૃ વત વિ કસાિ ી સતત સ ધારો હા સંલ કરીશ .ં આર ્ ા 
ં કાર ્દારોનો પરાર ્શમ અને ભાગીદારી અને જયાં લાગ  પડે 
ત ્યા ં કાર ્દારોના પ ્રવતવનવધઓનો સર ્ ાિ શે થશ.ે ઉદંશેો અને 
લક ્ષ ્યોને સ ્થાવનક EHS યોજનાઓર ્ ા ં સર ્ ાિ િ ાર ્ ા ં આિ શે 
અને તઓેનો અર ્લ થાય તનેી ખાતરી કરિ ા ર ્ ાટ ે શરઆૂતથી અતં 
સ ધી તઓેન . ર ્ ોનીટરીગં કરિ ાર ્ ા ં આિ શ.ે શ ્રષે ્ઠ પ ્રયાસો 
વિ કસાિ િ ાર ્ ા ં આિ શે અને સર ્ગ ્ર કપંનીર ્ ા ં શરે કરિ ાર ્ ા ં 
આિ શ.ે

પર ્યાવરણ, આરોગ ્ર ્ 
અને સલયમતી પોલલસી

Šumperk Czech Republic, 1. 4. 2022

                 Ondřej Balabuch                                                     Eduardo Martin 
    Head of QEHS and Sustainability                                                                        President 

      

પપયયાાર્ર્વવરરણણ,,  આઆરરોોગ્ગ્યય  અઅનને ે સસલલાામમતતીી  પપોો��લલસસીી  

ડોમર્ર �ામેટ મેટલ કટ�ગ �લૂ્સની સ�ંણૂર્ �ેણી િવકસાવે છે, તે�ુ ંઉત્પાદન કર� છે અને વૈિ�ક સ્તર� �ાહકોને સપ્લાય કર� છે. અમે 

�ાહકોને અમારા ચેનલ ભાગીદારો �ારા તેમની સમસ્યાઓના ઉક�લો પહ�ચાડ�એ છ�એ અને લાબંા ગાળાની ભાગીદાર� 

બનાવવામા,ં એક્સપટાર્ઇઝ શેર કરવામા ં અને દર�ક સમયે �ાહકો માટ� ઉપલબ્ધ રહ�વામા ં માનીએ છ�એ. અઅમમાા�� વવચચનન ફફક્ક્તત 

િિવવ��સસનનીીયય બબનનવવાા��ુુ ં ંછછેે. 

આ પો�લસી તમામ કાયર્રત પયાર્વરણીય, આરોગ્ય અને સલામતી (EHS) ��િૃ�ઓને લા� ુ પડ� છે. આમા ં ડોમર્ર �ામેટ �ારા 

બ�રમા ં�દાન થતી તમામ �ત�રક કામગીર� તથા બા� સેવાઓ �વી ક� સેલ્સ અને સિવ�સીસ નો પણ સમાવેશ થાય છે અને 

ડોમર્ર �ામેટ સસં્થાઓના તમામ કમર્ચાર�ઓ, કરાર કરાયેલા કામદારો અને �લુાકાતીઓને આવર� લ ેછે. 

પપયયાાર્ર્વવરરણણ  

ડોમર્ર �ામેટ પયાર્વરણ�ુ ંરક્ષણ કરવા �િતબ� છે. આ 

હાસંલ કરવા માટ�, અમાર� પાસે પયાર્વરણીય અને 

આબોહવા પ�રવતર્ન વ્�હૂરચના છે �મા ં ઊ�ર્ અને 

�ુદરતી સસંાધનોનો કાયર્ક્ષમ ઉપયોગ, �નુઃઉપયોગ, 

�રસાયક�લ�ગ અને મટ�ર�અલ �રકવર� તથા ��ૂષણ અને 

અન્ય પયાર્વરણીય �કુસાનને રોકવા માટ�ના કાયર્નો 

સમાવેશ થાય છે. 

આઆરરોોગ્ગ્યય  અઅનનેે  સસલલાામમતતીી  

ડોમર્ર �ામેટ ત�ુંરસ્ત અને સલામત કાયર્સ્થળો �દાન 

કરવા માટ� સતત �યત્નશીલ રહ�શે. અમે ઇ�ઓ અને 

માદંગીઓ ઘટાડવા�ુ ંસતત ચા� ુરાખી�ુ ંતથા અમારા 

કમર્ચાર�ઓને આરોગ્ય અને �ખુાકાર� માટ�ની 

��િૃ�ઓમા ંસામેલ કર��ુ.ં 

  

  

  

કકાા�� ૂનૂનીી  પપાાલલનન  

ડોમર્ર �ામેટ પયાર્વરણીય, આરોગ્ય અને સલામતીને 

લગતી કા�નૂી અને અન્ય જ��રયાતોના પાલન માટ� 

પ�િતસર નો અ�ભગમ લેવા�ુ ંસતત ચા� ુરાખશે. 

સસતતતત  ��ુધુધાારરોો  

પયાર્વરણ, આરોગ્ય અને સલામતીના ��ુાઓ સ�ંણૂર્પણે 

ડોમર્ર �ામેટની કામગીર�મા ં સકં�લત છે અને અમે 

'સ��ય, �હ�મતવાન અને �ૃશ્યમાન' EHS ને�તૃ્વ અને 

મજ�તૂ EHS સસં્�ૃિત િવકસાવી સતત �ધુારો હાસંલ 

કર��ુ.ં આમા ંકામદારોનો પરામશર્ અને ભાગીદાર� અને 

�યા ંલા� ુપડ� ત્યા ંકામદારોના �િતિનિધઓનો સમાવેશ 

થશે. ઉ�ેશો અને લ�યોને સ્થાિનક EHS યોજનાઓમા ં

સમાવવામા ં આવશે અને તેઓનો અમલ થાય તેની 

ખાતર� કરવા માટ� શ�આતથી �ત �ધુી તેઓ�ુ ં

મોનીટર�ગ કરવામા ંઆવશે. �ેષ્ઠ �યાસો િવકસાવવામા ં

આવશે અને સમ� કંપનીમા ં શેર કરવામા ં આવશે.
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પપયયાાર્ર્વવરરણણ,,  આઆરરોોગ્ગ્યય  અઅનને ે સસલલાામમતતીી  પપોો��લલસસીી  

ડોમર્ર �ામેટ મેટલ કટ�ગ �લૂ્સની સ�ંણૂર્ �ેણી િવકસાવે છે, તે�ુ ંઉત્પાદન કર� છે અને વૈિ�ક સ્તર� �ાહકોને સપ્લાય કર� છે. અમે 

�ાહકોને અમારા ચેનલ ભાગીદારો �ારા તેમની સમસ્યાઓના ઉક�લો પહ�ચાડ�એ છ�એ અને લાબંા ગાળાની ભાગીદાર� 

બનાવવામા,ં એક્સપટાર્ઇઝ શેર કરવામા ં અને દર�ક સમયે �ાહકો માટ� ઉપલબ્ધ રહ�વામા ં માનીએ છ�એ. અઅમમાા�� વવચચનન ફફક્ક્તત 

િિવવ��સસનનીીયય બબનનવવાા��ુુ ં ંછછેે. 

આ પો�લસી તમામ કાયર્રત પયાર્વરણીય, આરોગ્ય અને સલામતી (EHS) ��િૃ�ઓને લા� ુ પડ� છે. આમા ં ડોમર્ર �ામેટ �ારા 

બ�રમા ં�દાન થતી તમામ �ત�રક કામગીર� તથા બા� સેવાઓ �વી ક� સેલ્સ અને સિવ�સીસ નો પણ સમાવેશ થાય છે અને 

ડોમર્ર �ામેટ સસં્થાઓના તમામ કમર્ચાર�ઓ, કરાર કરાયેલા કામદારો અને �લુાકાતીઓને આવર� લ ેછે. 

પપયયાાર્ર્વવરરણણ  

ડોમર્ર �ામેટ પયાર્વરણ�ુ ંરક્ષણ કરવા �િતબ� છે. આ 

હાસંલ કરવા માટ�, અમાર� પાસે પયાર્વરણીય અને 

આબોહવા પ�રવતર્ન વ્�હૂરચના છે �મા ં ઊ�ર્ અને 

�ુદરતી સસંાધનોનો કાયર્ક્ષમ ઉપયોગ, �નુઃઉપયોગ, 

�રસાયક�લ�ગ અને મટ�ર�અલ �રકવર� તથા ��ૂષણ અને 

અન્ય પયાર્વરણીય �કુસાનને રોકવા માટ�ના કાયર્નો 

સમાવેશ થાય છે. 

આઆરરોોગ્ગ્યય  અઅનનેે  સસલલાામમતતીી  

ડોમર્ર �ામેટ ત�ુંરસ્ત અને સલામત કાયર્સ્થળો �દાન 

કરવા માટ� સતત �યત્નશીલ રહ�શે. અમે ઇ�ઓ અને 

માદંગીઓ ઘટાડવા�ુ ંસતત ચા� ુરાખી�ુ ંતથા અમારા 

કમર્ચાર�ઓને આરોગ્ય અને �ખુાકાર� માટ�ની 

��િૃ�ઓમા ંસામેલ કર��ુ.ં 

  

  

  

કકાા�� ૂનૂનીી  પપાાલલનન  

ડોમર્ર �ામેટ પયાર્વરણીય, આરોગ્ય અને સલામતીને 

લગતી કા�નૂી અને અન્ય જ��રયાતોના પાલન માટ� 

પ�િતસર નો અ�ભગમ લેવા�ુ ંસતત ચા� ુરાખશે. 

સસતતતત  ��ુધુધાારરોો  

પયાર્વરણ, આરોગ્ય અને સલામતીના ��ુાઓ સ�ંણૂર્પણે 

ડોમર્ર �ામેટની કામગીર�મા ં સકં�લત છે અને અમે 

'સ��ય, �હ�મતવાન અને �ૃશ્યમાન' EHS ને�તૃ્વ અને 

મજ�તૂ EHS સસં્�ૃિત િવકસાવી સતત �ધુારો હાસંલ 

કર��ુ.ં આમા ંકામદારોનો પરામશર્ અને ભાગીદાર� અને 

�યા ંલા� ુપડ� ત્યા ંકામદારોના �િતિનિધઓનો સમાવેશ 

થશે. ઉ�ેશો અને લ�યોને સ્થાિનક EHS યોજનાઓમા ં

સમાવવામા ં આવશે અને તેઓનો અમલ થાય તેની 

ખાતર� કરવા માટ� શ�આતથી �ત �ધુી તેઓ�ુ ં

મોનીટર�ગ કરવામા ંઆવશે. �ેષ્ઠ �યાસો િવકસાવવામા ં

આવશે અને સમ� કંપનીમા ં શેર કરવામા ં આવશે.

                                                                 

www.dormerpramet.com                                                                                                                                                 

 

 

પર્યાવરણ, આરોગ્ર્ અને સલયમતી પોલલસી

ડોર્મર પ્રારે્ટ રે્ટલ કટીંગ ટલૂ્સની સપંરૂ્મ શે્રર્ી વિકસાિે છે, તેન  ંઉત્પાદન કરે છે અને િૈવિક સ્તરે ગ્રાહકોને સપ્લાય કરે છે. અરે્
ગ્રાહકોને અર્ારા ચેનલ ભાગીદારો દ્વારા તેર્ની સર્સ્યાઓના ઉકેલો પહોંચાડીએ છીએ અને લાબંા ગાળાની ભાગીદારી
બનાિિાર્ા,ં એક્સપટામઇઝ શેર કરિાર્ા ંઅને દરેક સર્યે ગ્રાહકો ર્ાટે ઉપલબ્ધ રહિેાર્ા ંર્ાનીએ છીએ. અમયરૂ વચન ફક્ત
વવશ્વસનીર્ બનવયન ું છે.

આ પોલલસી તર્ાર્ કાયમરત પયામિરર્ીય, આરોગ્ય અને સલાર્તી (EHS) પ્રવવૃિઓને લાગ  પડે છે. આર્ા ં ડોર્મર પ્રારે્ટ દ્વારા
બજારર્ા ંપ્રદાન થતી તર્ાર્ આંતરરક કાર્ગીરી તથા બાહ્ય સેિાઓ જેિી કે સેલ્સ અને સવિિસીસ નો પર્ સર્ાિેશ થાય છે અને 
ડોર્મર પ્રારે્ટ સસં્થાઓના તર્ાર્ કર્મચારીઓ, કરાર કરાયેલા કાર્દારો અને મ લાકાતીઓને આિરી લ ેછે. 

પ�યાવરણ 
ડો�મર પરા�ેટ પયામિર�ન ં  રકષ� કિરા પરવતબદદ છે. 
આ હાંસલ કિરા �ાટે, અ�ારી પાસે પયામિર�ીય અને 
આબોિહા પરિરતમન વયહૂરચના છે જે�ા ંઊજામ અને ક 
દરતી સંસાધનોનો કાયમકષ� ઉપયોગ, પ નઃઉપયોગ, 
રરસાયકલિલંગ અને �ટીરીઅલ રરિકરી તથા પરદૂષ� 
અને અનય પયામિર�ીય ન કસાનને રોિકા �ાટેના કાયમનો 
સ�ાિશે થાય છે. 

આરો�  અને સલયમતી 

ડોર્મર પ્રારે્ટ તદં રસ્ત અને સલાર્ત કાયમસ્થળો પ્રદાન 
કરિા ર્ાટે સતત પ્રયત્નશીલ રહશેે. અરે્ ઇજાઓ અને 
ર્ાદંગીઓ ઘટાડિાન  ંસતત ચાલ  રાખીશ  ંતથા અર્ારા 
કર્મચારીઓને આરોગ્ય અને સ ખાકારી ર્ાટેની 
પ્રવવૃિઓર્ા ંસારે્લ કરીશ .ં 

કયન ૂની પયલન 

ડો�મર પરા�ેટ પયામિર�ીય, આરોગય અને સલા�તીને 
લગતી કાનૂની અને અનય જરૂરરયાતોના પાલન �ાટે 
પદદવતસર નો અલભગ� લેિાન ં સતત ચાલ  રાખશે. 

સતત સ ધયરો 
પર્યાવરણ, આરોગ્ર્ અને સલયમતીનય મદુ્દયઓ સપંણૂાપણે 
ડોમાર પ્રારે્ટની કયમગીરીમય ં સકંલલત છે અને અરે્ 
'સરિય, રહિંર્તિાન અને દૃશ્યર્ાન' EHS નેતતૃ્િ અને 
ર્જબતૂ EHS સસં્કૃવત વિકસાિી સતત સ ધારો હાસંલ 
કરીશ .ં આર્ા ંકાર્દારોનો પરાર્શમ અને ભાગીદારી અને 
જયા ંલાગ  પડે ત્યા ંકાર્દારોના પ્રવતવનવધઓનો સર્ાિેશ 
થશે. ઉ�ેશો અને લક્ષ્યોને સ્થાવનક EHS યોજનાઓર્ા ં
સર્ાિિાર્ા ં આિશે અને તેઓનો અર્લ થાય તેની 
ખાતરી કરિા ર્ાટે શરૂઆતથી અંત સ ધી તેઓન 

ં

 
ર્ોનીટરીંગ કરિાર્ા ંઆિશે. શે્રષ્ઠ પ્રયાસો વિકસાિિાર્ા ં
આિશે અને સર્ગ્ર કંપનીર્ા ં શેર કરિાર્ા ં આિશે.
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પર્યાવરણ, આરોગ્ર્ અને સલયમતી પોલલસી

ડોર્મર પ્રારે્ટ રે્ટલ કટીંગ ટલૂ્સની સપંરૂ્મ શે્રર્ી વિકસાિે છે, તેન  ંઉત્પાદન કરે છે અને િૈવિક સ્તરે ગ્રાહકોને સપ્લાય કરે છે. અરે્
ગ્રાહકોને અર્ારા ચેનલ ભાગીદારો દ્વારા તેર્ની સર્સ્યાઓના ઉકેલો પહોંચાડીએ છીએ અને લાબંા ગાળાની ભાગીદારી
બનાિિાર્ા,ં એક્સપટામઇઝ શેર કરિાર્ા ંઅને દરેક સર્યે ગ્રાહકો ર્ાટે ઉપલબ્ધ રહિેાર્ા ંર્ાનીએ છીએ. અમયરૂ વચન ફક્ત
વવશ્વસનીર્ બનવયન ું છે.

આ પોલલસી તર્ાર્ કાયમરત પયામિરર્ીય, આરોગ્ય અને સલાર્તી (EHS) પ્રવવૃિઓને લાગ  પડે છે. આર્ા ં ડોર્મર પ્રારે્ટ દ્વારા
બજારર્ા ંપ્રદાન થતી તર્ાર્ આંતરરક કાર્ગીરી તથા બાહ્ય સેિાઓ જેિી કે સેલ્સ અને સવિિસીસ નો પર્ સર્ાિેશ થાય છે અને 
ડોર્મર પ્રારે્ટ સસં્થાઓના તર્ાર્ કર્મચારીઓ, કરાર કરાયેલા કાર્દારો અને મ લાકાતીઓને આિરી લે છે. 

પ�યાવરણ 
ડો�મર પરા�ેટ પયામિર�ન ં  રકષ� કિરા પરવતબદદ છે. 
આ હાંસલ કિરા �ાટે, અ�ારી પાસે પયામિર�ીય અને 
આબોિહા પરિરતમન વયહૂરચના છે જે�ા ંઊજામ અને ક 
દરતી સંસાધનોનો કાયમકષ� ઉપયોગ, પ નઃઉપયોગ, 
રરસાયકલિલંગ અને �ટીરીઅલ રરિકરી તથા પરદૂષ� 
અને અનય પયામિર�ીય ન કસાનને રોિકા �ાટેના કાયમનો 
સ�ાિશે થાય છે. 

આરો�  અને સલયમતી 

ડોર્મર પ્રારે્ટ તદં રસ્ત અને સલાર્ત કાયમસ્થળો પ્રદાન 
કરિા ર્ાટે સતત પ્રયત્નશીલ રહશેે. અરે્ ઇજાઓ અને 
ર્ાદંગીઓ ઘટાડિાન  ંસતત ચાલ  રાખીશ  ંતથા અર્ારા 
કર્મચારીઓને આરોગ્ય અને સ ખાકારી ર્ાટેની 
પ્રવવૃિઓર્ા ંસારે્લ કરીશ .ં 

કયન ૂની પયલન 

ડો�મર પરા�ેટ પયામિર�ીય, આરોગય અને સલા�તીને 
લગતી કાનૂની અને અનય જરૂરરયાતોના પાલન �ાટે 
પદદવતસર નો અલભગ� લેિાન ં સતત ચાલ  રાખશે. 

સતત સ ધયરો 
પર્યાવરણ, આરોગ્ર્ અને સલયમતીનય મદુ્દયઓ સપંણૂાપણે 
ડોમાર પ્રારે્ટની કયમગીરીમય ં સકંલલત છે અને અરે્ 
'સરિય, રહિંર્તિાન અને દૃશ્યર્ાન' EHS નેતતૃ્િ અને 
ર્જબતૂ EHS સસં્કૃવત વિકસાિી સતત સ ધારો હાસંલ 
કરીશ .ં આર્ા ંકાર્દારોનો પરાર્શમ અને ભાગીદારી અને 
જયા ંલાગ  પડે ત્યા ંકાર્દારોના પ્રવતવનવધઓનો સર્ાિેશ 
થશે. ઉ�ેશો અને લક્ષ્યોને સ્થાવનક EHS યોજનાઓર્ા ં
સર્ાિિાર્ા ં આિશે અને તેઓનો અર્લ થાય તેની 
ખાતરી કરિા ર્ાટે શરૂઆતથી અંત સ ધી તેઓન 
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ર્ોનીટરીંગ કરિાર્ા ંઆિશે. શે્રષ્ઠ પ્રયાસો વિકસાિિાર્ા ં
આિશે અને સર્ગ્ર કંપનીર્ા ં શેર કરિાર્ા ં આિશે.
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