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ماحولیات ،صحت اور تحفظ ( )EHSکی پالیسی
مارٹن ڈاوٗ مارکر لمٹیڈ اپنے اثاثوں اور مالزمین کی صحت اور تحفظ کے سلسلے میں اپنے تمام کاروباری اَمور پر
ملکی قوانین کے مطابق عمل درآمد کا عزم کرتی ہے اور اس سلسلے میں ماحولیات،صحت اور تحفظ  EHSکے
ملکی اور صوبائی قوانین پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی خواہاں ہے اس کیلئے
ضروری ہے کہ انتظامیہ کے تمام افراد  EHSکے درست اصولوں سے آگاہ ہوں اور یہ مارٹن ڈاوٗ مارکر کے تمام
مالزمین کے لئے ایک ترجیح پو۔
مارٹن ڈاوٗ مارکر کا عزم ہے کہ
✓ تمام وفاقی،صوبائی اور مقامی قوانین اور ضابطوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔
✓ ماحول کی آلودگی کے خاتمے،قدرتی وسائل کے تحفظ اورکوڑا کرکٹ کی صفائی کے زریعے ماحولیات
کو بہتر بنایا جائے اور اس سلسلے میں موجود قوانین پر عمل کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانے کیلئے
 EHSکے مقاصد کو مستقبل بنیادوں پر اختیار کر لیا گیا ہے۔تمام مالزمین کو مناسب تربپث دی جائے گی
اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔
✓ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تمام کنٹریکٹرز ،سب کنٹریکٹرز  ،سپالئرز اور صارفین کی  EHSپالیسی
سے آگاہ ہیں ،اور جانتے ہیں کہ اس پالیسی کا کمپنی کے بزنس کے سلسلے میں اہم کردار ہے۔
✓ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ EHSکے اہداف حاصل کرنے کیلئے تمام ضروری اور مناسب ذرائع حاصل
ہیں۔اور اس سلسلے میں کمپنی ،مالزمین اور ماحولیات کے مفادات کے تحفظ کیلئے جہاں ضروری ہوبہتری
کیلئے اقدامات بھی کئے جائیں ۔
✓ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کمپنی کے تمام افراد کے صحت کا تحفظ اور حادثات سے روک تھام کے
لیے بہتر اقدامات کئے جائے۔
✓ اس بات کو یقینی بنائیں جائے کہ خطرات کو ختم کیا جائے اور  EHSرسک میں کمی الئی جائے ۔
✓ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ EHSکے پالیسی تمام مالزمین  ،سرکاری حکام اور کمپنی کے شریک کار
افراد کو دستیاب ہے۔
✓ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ماحولیات ،صحت اور تحفظ کی کاکردگی میں مستقل بہتری الئی جائے
گی۔
✓ ورکر ز کی مشاورت اور شرکت کے لیےEHSکا خصوصی پلیٹ فارم فراہم کیا جائے۔
✓ بزنس کے سلسلے میں کئے جانے والے فیصلوں میں EHSکے اصولوں کا خیال رکھاجائے۔
✓ جہاں تک ممکن ہو مالزمین کی صحت کا تحفظ کیا جائے۔
✓ کوڑا کرکٹ کو عام مقامات پر پھینکنے کے عمل کو کم سے کم کیا جائے ۔اس سلسلے میں میٹرئیل کے
استعمال میں کمی اور ریسائیکلنگ کی کوشش کی جائے
✓ اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ کوڑے کرکٹ کو موجودہ قوانین  ،ماحولیات کے اصولوں اور بزنس
کے حوالے سے اختیار کیے جانے والے اقدامات کے ذریعے بہترین انداز میں ٹھکانے لگایا جائے۔
✓ اس بات کو یقینی بنانے کیلئے تمام سرگرمیاں جو  EHSکی پالیسی کے تحت جاری ہیں انکا باقاعدگی سے
آڈٹ کرایا جائے۔

MDML/EHS/POL001, REV: 02
Date: 1st July 2018

سید انیس احمد شاہ
مینجنگ ڈائریکٹراینڈ سی ای او

