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Environment, Health & Safety Policy
The management of MG Motor India, strives for excellence in everything we do,
recognizes the impact that our activities may have on the people and the environment.

Safety, Health and protection of the Environment will form an integral part of our
planning and decision making. We will manage our company, wherever we do
business, in an ethical way that strikes an appropriate and well-reasoned balance
between economic, social and environmental needs.

We are committed to:
• Conduct our business with respect and care for the people and environment.
• Continually improve our safety, health and environmental performance.
• Comply, as a minimum, with all applicable legal and other related requirements.
• Promote dialogue with stakeholders about Safety, Health and Environmental

performance.
• Utilize natural resources responsibly.

We shall achieve these by:
• Implementing OHS and Environmental management system.
• Informing and appropriately training all employees, contractors and all interested

parties on Safety, Health and Environmental matters.
• Reducing the EHS impact of our products throughout their lifecycle.
• Providing appropriate resources required to implement the above.
• Setting targets and monitoring effectiveness of EHS performance; sharing results in

the annual report and considering them for individual, departmental and divisional
performance.

• Ensuring that the Environment, Health and Safety policy is reviewed periodically.



રાજીવ છાબા
પ્રમખુ અને મેનેજ િંગ ડિરેક્ટર
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પર્ાાવરણ, આરોગ્ર્ અને સલામતી નીતત
એમજી મોટર ઇન્ડિર્ા નુું સ ુંચાલન તેની બધી  એવી પ્રવતૃતઓ જેની માનવ કે પર્ાાવરણ પર
પ્રતતકૂળ અસર થઇ શકે તેને ઉત્કૃષ્ટ રીતે કરવા સતત કાર્ારત અને કડટબદ્ધ છે. સલામતી,
આરોગ્ર્ અને પર્ાાવરણની સલામતી એ અમારા ર્ો ના અને તનણાર્ શક્ક્ત નો અભિન્ન િાગ છે.
જર્ાું પણ વેપાર કરીશુું , અમારી કુંપની નુું સ ુંચાલન નૈતતક રીતે કરીશુું જેથી આતથિક, સામાજ ક
અને પર્ાાવરણીર્  રૂડરર્ાતો વચ્ચે ર્ોગ્ર્ રીતે સુંતલુન રહ.ે
અમે પ્રતતબદ્ધ છીએ:
• લોકો અને પર્ાાવરણના આદર અને કાળજી સાથે અમારા વ્ર્વસાર્નુું સ ુંચાલન કરવા.
• અમારી સલામતી, આરોગ્ર્ અને પર્ાાવરણીર્ કામગીરીમાું સતત સધુારા માટે.
• ડયનૂતમ તરીકે,બધી લાગુ કાનનૂી અને અડર્ સુંબુંતધત આવશ્ર્કતાઓ નુ પાલન કરવા.
• સલામતી, આરોગ્ર્ અને પર્ાાવરણીર્ કામગીરી તવશે ડહસ્સેદારો સાથે સુંવાદને પ્રોત્સાહન આપવા.
• કુદરતી સુંસાધનો નો  વાબદારીપવૂાક ઉપર્ોગ કરવા.
અમે આ દ્વારા પ્રાપ્ત કરીશુું:
• ઓએચએસ અને ઇએમએસ મેને મેડટ તસસ્ટમ ને અમલ મા મકુીને
• સલામતી, આરોગ્ર્ અને પર્ાાવરણીર્ બાબતો પર બધા કમાચારીઓ, ઠેકેદારો અને તમામ રસ ધરાવતા
પક્ષોને જાણ કરીને અને ર્ોગ્ર્ તાલીમ આપીને.

• અમારા ઉત્પાદનોની તેમના સમગ્ર જીવનચક્ દરમ્ર્ાન સ્વાસ્્ર્, પર્ાાવરણ અને સલામતી પરની
અસરો ઘટાિીને .

• ઉપરોક્ત અમલ માટે  રૂરી સુંસાધનો પરૂા પાિીને.
• ઇએચએસ ની કામગીરી ના લક્ષ્ર્ો નક્કી કરી તેની અસરકારકતાની દેખરેખ રાખીને; વાતષિક

અહવેાલમાું પડરણામો પ્રદતશિત કરીને તેમ વ્ર્ક્ક્તગત, ખાતાકીર્ અને તવિાગીર્ કામગીરી માટે
ધ્ર્ાન માું લઈને.

• પર્ાાવરણ, આરોગ્ર્ અને સલામતી નીતતની સમર્ાુંતરે સમીક્ષા કરવામાું આવે છે તેની ખાતરી કરીને
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राजीव छाबा 
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
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पयाावरण, स्वास््य और संरक्षा  िीनि
एमजी मोटर इंडिया प्रबंधि, अपिी सभी गनिववधधयों जजसमें पयाावरण या मािव पर ककसी भी
संभाववि प्रनिकूल प्रभाव की आशंका हो उसकी निरंिर उत्कृष्टिा के ललए प्रयासरि िथा कटटबध्य हैं
। पयाावरण की सुरक्षा, स्वास््य और संरक्छा हमारी काया योजिा और निणाय लेिे का एक
अलभन्ि टहस्सा है । चाहे हम कही भी वयापार करें, अपिी कंपिी का प्रबंधि एक िैनिक िरीके से
करेंगे जजससे कक आधथाक, सामाजजक और पयाावरण की जरूरि के बीच एक उपयुक्ि और अच्छी
िरह से िका संिुलि बिा रहे ।
निम्ि बबदंओुं के ललए हम प्रनिबद्ध हैं:
• लोगों और पयाावरण के उपयुक्ि सम्माि और देखभाल के साथ अपिे व्यापार का संचालि करेंगे
• अपिी संरक्षा , स्वास््य और पयाावरण के प्रदशाि में लगािार सुधार लाएंगे ।
• सभी लागू कािूिी और अन्य संबंधधि आवश्यकिाओं का निरंिर अिुपालि करेंगे ।
• संरक्षा , स्वास््य और पयाावरण के प्रदशाि के बारे में सभी साझेदारकों के साथ बािचीि को

बढावा देंगे ।
• प्राकृनिक संसाधिों का उधचि िथा जजम्मेदारीपूवाक उपयोग करेंगे ।

हम उपयुाक्ि प्रनिबद्धिाओं को निम्ि उजक्ियों द्वारा प्राप्ि करेंगे:

• OHS और EMS प्रबंधि प्रणाली को लागू करिा।
• संरक्षा , स्वास््य और पयाावरणीय मामलों पर सभी कमाचाररयों, ठेकेदारों और सभी आवश्यक

पक्षों को सूधचि करिा और उधचि प्रलशक्षण देिा।
• अपिे उत्पादों के पूणा जीवि चक्र में EHS के प्रनिकूल प्रभाव को काम से कम करिा
• उपयुाक्ि को कायााजन्वि करिे के ललए आवश्यक उपयुक्ि संसाधि उपलब्ध करािा।
• EHS लक्ष्य निधााररि करिा िथा प्रदशाि को प्रभावशाली रूप से निगरािी करिा, वावषाक

ररपोटा में पररणाम साझी करिा और उन्हें व्यजक्िगि, ववभागीय और मण्िलीये प्रदशाि के ललए
उधचि ववचार में लािा ।

यह सुनिजश्चि करिा कक पयाावरण, स्वास््य और संरक्षा िीनि की समय-समय पर समीक्षा की
जाए ।

मई १२, २०२१


