QUALITY, ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY POLICY
R&R is committed to exceed customer expectations and ensure their satisfaction by
Repairing and Returning the Electronic products and parts to improve Quality, Health, Safety
and Environmental standards subject to the prevailing rules and regulation, organizational
demand, clients requirements and any applicable legal and other requirements.
We strongly believe that health, safety and Environmental protection, forms an integral part
of the business objectives and managing it is a line responsibility. We are committed to
prevention of all personal injuries & ill health of our employees and other persons working
under the control of Repair & Return ensure client satisfaction.
It is the policy of R&R to maintain a Healthy and safe work – Environment fully harmonious
with its all activities, the Management continually to identify the potential hazards and make
timely steps to improve and eliminate them.
To achieve this, we shall
 Train and motivate employees to continually improve the processes and Work
Method.
 Implement Environmental programs to conserve resources, reduce waste and
prevent pollution.
 Provide conducive work environment to prevent injuries and ill health of the
employees
 Comply with all Legal & Regulatory requirements.
 Anticipate Risk & Opportunities & address them through setting short & long term
objectives,implementation plans & processes.
 Maintain Clear focus on Customer & Interested parties needs & expectations.
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ಗುಣಮಟ್ಟ , ಪರಿಸರ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ನೋತಿ
ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ತಮಮ
ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ,

ಗ್ರಾ ಹಕರ ವಿದ್ಯಯ ತಜ ನತ ಉತಪ ನ್ನ ಗ್ಳ ದ್ಯರಸ್ಥಿ

ಆರೋಗ್ಯ

ಸುರಕ್ಷತೆ 

ಮತ್ತು

ಪರಿಸರ

ಪಾ ಾಣಿತತ

ಹಾಗೂ ಭಾಗ್ಗ್ಳ ಗುಣಮಟ್ಟ
ವಿಯವಾಗಿ 

ಾಲಲ್ಲು ವಲ್ಲಿ ುವವ

ನವಾಣವಳಿಗ್ಳ ಅನ್ವ ವ, ಸಂಸ್ಥಿ ಕ ಬೇಡಿಕೆಗ್ಳು, ಗ್ರಾ ಹಕರ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಗ್ಳು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಬದ್ದ ಾಗಿ 
ಅನ್ವ ವಾಗಗುವ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಗ್ಳನುನ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ಅವರ ಅಪೇಕೆೆ ಗ್ಳಿಗೆ ಮೋರಿದ್ ತೃಪ್ತು ವನುನ
ನೋಡಲು ಬದ್ದ ಾಗಿ ದ್ದ ೋವೆ.
ಅರೋಗ್ಯ , ಸುರಕ್ಷತೆ  ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆವ ನ್ಮಮ ಉದ್ಯ ಮದ್ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ್ಾಗಿ ದ್ ಎಂಬುದ್ಯ ನ್ಮಮ
ಧೃಡ

ವಿಶ್ವವ ಸಾಗಿ ದ್.

ಇದ್ಯ

ಉದ್ಯ ಮದ್

ಹೊಣೆಯಾಿ ದ್.ವಿವಿಧ ಉತಪ ನ್ನ ಗ್ಳ ದ್ಯರಸ್ಥಿ

ದ್ಯ ೋವ

ಹಾಗೂ

ಇದ್ರ

ಸಮಪಪಕ

ನವಪಹಣೆಯೆ

ನ್ಮಮ

ಹಾಗೂ ಹಂದಿುವಿ ಸುವಿಕೆ ಕಾವಪದ್ಲ್ಲಿ ತೊಡಿ ುವವ ಪಾ ತಿ ಒಬಬ

ಉದ್ಯ ೋಿ ವ ವವಕ್ತು ಕ ಹಾನ ಅಥಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯ ವನುನ ತಡೆಗ್ಟ್ಟಟ ವಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದ್ದ ಾಗಿ ದ್ದ ೋವೆ.
ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ತನ್ನ

ಎಲ್ಲಿ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗ್ಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಮ ಲ್ಿ ಉದ್ಯ ೋಿ ಗ್ಳ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ವನುನ

ಸಮರಸಯ ವುಳಳ ಪರಿಸರದ್ಲ್ಲಿ ನವಪಹಸ್ಥಕಂಡು ಹೊೋಗುವುದ್ನುನ
ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ಕೆೆ ಸಂಭಾವಯ

ಅಪಾವಗ್ಳನುನ /ತೊಂದ್ರೆಗ್ಳನುನ

ನೋತಿಯಾಿ ಸ್ಥಕಂಡಿದ್.ನ್ಮಮ

ಗುುವತಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅದ್ನುನ

ಆಡಳಿತವು
ಸುಧಾರಿಸುವ

ಅಥಾಗ ಪೂಣಪಾಗಿ  ನಾಗರಿಸುವ ನರಂತರ ಪಾ ವತನ ದ್ಲ್ಲಿ ತೊಡಿ ುವತು ದ್.
ಇವುಗ್ಳನುನ ಸಧಿಸುವ ನಟಿಟ ನ್ಲ್ಲಿ ,

 ನ್ಮಮ ಉದ್ಯ ೋಿ ಗ್ಳಿಗೆ ಕಾವಪ ಪಾ ಕ್ತಾ ಯೆ ಹಾಗೂ ಕಾವಪ ವೈಖರಿವನುನ ಉತು ಮಪಡಿಸ್ಥಕಳಳ ಲು ನರಂತರ
ಪ್ಾ ೋರಣೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿವನುನ ನೋಡುತೆ ು ೋವೆ

 ಸಂಪನೂಮ ಲ್ಗ್ಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ,ತಾಯ ಜ್ಯ ಗ್ಳನುನ

ಕಡಿಮ್ಮ ಾಣಡುವುದ್ಯ ಹಾಗೂ ಾಣಲ್ಲನ್ಯ

ತಡೆಗ್ಟ್ಟಟ ವ ಪರಿಸರ

ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾವಪಕಾ ಮಗ್ಳನುನ ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಗೊಳಿಸುತೆ ು ೋವೆ

 ಉದ್ಯ ೋಿ ಗ್ಳಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ತಡೆಗ್ಟ್ಟಟ ವಂತಹ ಅನುಕೂಲ್ಕರಾಗದ್ ಪರಿಸರವನುನ ಕೆಲ್ಸ ಸಿ ಳದ್ಲ್ಲಿ
ಒದ್ಿ ಸ್ಥಕಡುತೆ ು ೋವೆ

 ಕಾನೂನು ಬದ್ದ ನವಾಣವಳಿಗ್ಳ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಗ್ಳನುನ ಅನುಸರಿಸುತೆ ು ೋವೆ
 ನರಿೋಕ್ತೆ ತ

ಹಾನ/ಅಪಾವ

ಹಾಗೂ

ನರಿೋಕ್ತೆ ತ

ಅವಕಾಶ್ಗ್ಳನುನ

ತಾತಾೆ ಲ್ಲಕ

ಹಾಗೂ

ಧಿೋರ್ಪಕಾಲ್ಲಕ

ಯೋಜ್ನೆಗ್ಳನುನ ರೂಪ್ತಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಸಂಬೋಧಿಸುತೆ ು ೋವೆ.

 ಗ್ರಾ ಹಕರ ಮತ್ತು ಆಸಕು ಗುಂಪುಗ್ಳ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ  ಹಾಗೂ ನರಿೋಕೆೆ ಗ್ಳ ಕುರಿತ್ತ ಸಪ ಯಟ

ಹಾಗೂ ಕಂದಿಾ ೋಕೃತ

ನವಪಹಣೆ ಾಣಡುತೆ ು ೋವೆ

ನರ್ದಪಶ್ಕುವ
ದಿನಾಂಕ: 5 ಜೂನ್ 2020

ಡಾಕುಯ ಮ್ಮಂಟ್ ಸಂಖ್ಯಯ : IMSP-1

