నాణ్య త, పర్యయ వరణ్ం, ఆరోగ్య ం & భద్రత (QEHS) విధానం
భారతదేశంలో ఆంధ్ర పేపర్ లిమిటెడ్ (APL) పల్ప్ , పేపర్ మరియు పేపర్ బోర్డుల ధ్పముఖ తయారీదార్డలలో ఒకటి. మా పనితీర్డ ను నిరంతరం
ూ
మెర్డగు పర్డస్తూ, ి
స్థ ర
ర న వృద్ధని
ి సాధంచుటకు మా యందు ఆసక్తగల
వినియోగదార్డలు, వాటాదార్డలు, ఉద్యో గులు మరియు ఇతర ఆసక్త ూ గల
వర్గాల అవసర్గలను తీరచ డంలో, విలువలను జోడంచటకు, నాణ్ో త, పర్గో వరణ్ం, ఆరోగో ం మరియు భధ్రత విధానాలలో అత్యో న తన
ధ్ామాణికాలను ాటించుటకు APL లో మేము పూరి ూగా కట్టుబడ ఉనాన ము.
వినియోగదార్డలకు నాణ్ో న ఉత్ త్యూలు మరియు సేవలను అంద్ధంచడానిక్త మరియు స్థిర
ర న వృద్ధని
ి సాధంచుటకు తగి విలువలను
జోడంచుట అ గా (ఎ) ఉత్ త్యూలు మరియు సేవలను బారో తాయుతన పరతి
ద దాా ర్గ సేకరణ్, (బి) ఉత్ త్యూలు మరియు ధ్కయ విధ్కయాలలో
అత్యో న త నాణ్ో త ధ్ామాణాలను ాటించుట (ి) సమర ివంతన సరఫర్గ విధానాలను ాటించుటకు APL కట్టుబడ ఉంద్ధ.
APL వాో ార్గనిక్త పునాద్ధ అయి స్థిర
ర న పరత్య
ి ల దాా ర్గ మా ఉత్ త్యూల రూపకల్ , తయారీ, పంపిణీ, వినియోగం మరియు వాటి జీవిత కాల
రృక్ రం దాా ర్గ పర్గో వరణ్ పరిరక్షణ్కు మేము ఈ విరముగా ధ్పయతిన సాూము. ఎ) మా ఉత్ త్యూలు, సేవలు మరియు కారో కలాాలను తగి
ధ్శరతో
ి
సమీక్షంచడం దాా ర్గ పర్గో వరణ్ ధ్పభావానిన నివారించడం మరియు తగి ాంచడం (బి) మేము పనిచేసే ధ్పదేశం యొకక పరిసర్గల
ధ్పయోజ ం కొరకు మా వ ర్డలు, సౌకర్గో లు మరియు సంబంధత వాో ార కారో కలాాలను బారో తాయుతంగా నిరా హంచడానిక్త మేము కట్టుబడ
ఉనాన ము.
ఉద్యో గులు మరియు అనిన స్థసారయిలలోని వాటాదార్డలంరరి చుర్డకై సహకారం మరియు భాగసాా మో ంతో పని వాతావరణానిన మెర్డగుపరచడం
దాా ర్గ కార్గో లయంలో ఉ న పు్ డు ఉద్యో గులంరరికీ ఎట్టవంటి గాయాలు మరియు అనారోగో ం రరిచేరకుండా సురక్షతన
మరియు
ఆరోగో కరన పని పరిిత్య
ర లను అంద్ధంచడానిక్త మరియు నిరా హంచడానిక్త: (ఎ) ఆరోగో ం మరియు భధ్రతా ధ్పమాదాలను తగి ాంచడానిక్త
సహేత్యకన మరియు ఆచరణాతమ క చరో లను అమలు చేయడం దాా ర్గ సురక్షతన మరియు ఆరోగో కరన పని వాతావరణ్ం కోసం కృషి
చేయడానిక్త (బి) అతో వసర పరిిత్య
ర లను సమీక్షంచడం మరియు ధ్పతిస్ ంద్ధంచడానిక్త APL కట్టుబడ ఉంద్ధ.
మా QEHS లక్ష్యో లను కొ సాగించడానిక్త, మేము వీటిక్త కట్టుబడ ఉనాన ము:

నాణ్ో త కొరకు దీర ఘకాలిక లక్ష్యో లను ఏర్గ్ ట్ట చేసుకొని వాటిని సమీక్షంచడం

అధునాత సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలను ఉపయోగించి మెర్డగై ధ్పధ్క్తయలతో మా ఉత్ త్యూలు మరియు సేవల నాణ్ో తను నిరంతరం
మెర్డగుపరచడం మరియు పు ర్డతా్ రక వ ర్డలను ఉపయోగించి కొతూ ఉత్ త్యూలను పరిచయం చేయడం

మా ఉత్ త్యూలు మరియు సేవల దాా ర్గ మా వినియోగదార్డలంరరి అవసర్గలను మరియు ఆకాంక్షలను అందుకొనుటకు
ధ్పయతిన ంచడం

నాణ్ో తపై నిరంతర నిబరత
ి యొకక అవసరం గురించి సంస ర అంతటా సమాచార్గనిన చేరవేయడం

కాలుష్యో నిన నివారించడానిక్త వ ర్డలు మరియు సాంకేతిక పరిజ్ఞానానిన అంద్ధంచడం మరియు సహజ వ ర్డల వినియోగం తగి ాంచడం,
పు ర్గవర ూ ం చేయడం, పు రిా నియోగం చేయడం దాా ర్గ పర్గో వరణానిన రక్షంచడం

వరి ూంచే అనిన చటాులు, నియంధ్తణ్ మరియు ఇతర అవసర్గలకు అనుగుణ్ంగా ఉండడం

EHS పనితీర్డ నివేద్ధకను ారరరశ కముగ ఆసక్త ూ గల వర్గాలకు అందుబాట్టలొ ఉంచడం

వృతిూ పరన ధ్పమాదాలను తొలగించడం, ధ్పమదావకాశాలను తగి ాంచడం దాా ర్గ పని సంబంధత గాయాలు మరియు అనారోగో
నివారణ్కు సురక్షతన మరియు ఆరోగో కరన పని పరిిత్య
ర లను అంద్ధచడం.

ముడపదార్గిలు మరియు ఉత్ త్యూల వినియోగము, నిరా హణ్, నిలా మరియు రవాణాకు సంబంధంచి వృతిూ పరన ఆరోగో
సమసో లను నివారించుటకు సరియై మరియు నిర్ధ ిశంచబడ భధ్రతా విధానాలను సమర ివంతముగ అమలు పరచడం.

పని ధ్పదేశంలొ ధ్పతి ఒకక రి ఆరోగో ం మరియు భధ్రతను నిర్గిరించడానిక్త తగి సమాచారం, శక్షణ్, స్తచ లను సమకూర్డచ ట మరియు
పరో వేక్షణ్

పని ధ్పదేశంలో సురక్షతముగా పనులు నిరా హంచుటకు తగి సౌకర్గో లను, ఏర్గ్ టను
ల
కలి్ ంచడం మరియు వాటి వినియోగానిన
పరో వేక్షంచడం

సమర రవంతన సమాచార వో వస ర దాా ర్గ ఉద్యో గులలో భధ్రతా మార ారరశ కాలపై అవగాహ ను కలి్ ంచడం మరియు సురక్షతన
పరతి
ి లో పనిచేయడానిక్త ధ్ోతస హస్తూ వారిని జవాబుదారీగా చేయడం

భధ్రతకు సంబంధంచి నియమ నిబంర లను చటబ
ు రం
ి గ అమలు పర్డస్తూ వాటికనుగుణ్ంగా ద్ధదుదబాట్ట చరో లు తీసుకొ డం

పని ధ్పదేశంలో ఉద్యో గుల ధ్పవర ూ , ధ్కమశక్షణ్ మరియు జవాబుదారీగా ఉంచుటకై నిర్ధ ిశంచబడ చటభ
ు రన
ి
చరో లను అమలు
చేయడం

సరియై శక్షణ్ మరియు ఉద్యో గుల ఒడంబడక దాా ర్గ మా వ వ ర్డల నైపుణ్ో ము మరియు సామర్గరో నిన మెర్డగుపరచడం
QEHS ఆచరణ్ లో నిరంతర అభివృద్ధక్త
ి మేము వాో ార సంబంధత లోట్టాట్టలను మరియు అవకాశాలను గురి ూంచే పరి త్యలను ఏర్గ్ ట్ట చేసాూము.
నిర్ధ దశంచబడ
లక్ష్యో లను మరియు నిరా హణ్ యొకక సామర్గరో నిన తరచు తనిఖీ ధ్పధ్క్తయ దాా ర్గ లోట్టాట్టలను సమీక్షసాూము. APL
మార ారరశ కాలతో నిరంతరంగా ముందుకు సాగుతూ - నాణ్ో త, పర్గో వరణ్, ఆరోగో ం మరియు భధ్రతల పనితీర్డను మెర్డగుపరచడం మా భవిష్ో త్
వాో ార విజయానిక్త మూలాధారం.
ఈ విధా ం సంస ర లొ పనిచేయుచు న ఉద్యో గులంరరికీ వరి ూంచబడుత్యంద్ధ మరియు దాని తరపు
ూ
ఇతర ఆసక్తగల
వర్గాలకు అందుబాట్టలో ఉంచబడుత్యంద్ధ.

English version is authenticated

పనిచేసే వో కుూ లంరరిక్త, ధ్పజలకు మరియు

