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RAIL COACH FACTORY, KAPURTHALA 
 

 

ਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਫੰਧਨ ਰਣਾਲੀ ਨੀਤੀ 
 

 

“ਅਸੀਂ ਰਲ ਕਚ ਪਕਟਰੀ , ਕੂਰਥਲਾ ਕ੍ਰਵਿੱਚ ਫਦਲਵੇਂ ਕਾਰਫਾਰ ਦ ਰਸੰਗ , ਕ੍ਰ ਿੱਸਦਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਭੀਦਾਾਂ , ਉਤਾਦਕਤਾ ਕ੍ਰਵਿੱਚ 

ਸੁਧਾਰ, ਰਲਵ ਕਚਾਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰਿੱਕ੍ਰਿਆ ਕ੍ਰਵਸਸਤਾਵਾਾਂ ਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਫੰਧਨ ਰਣਾਲੀ ਕ੍ਰਵਿੱਚ 

ਕ੍ਰਨਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਚਨਫਿੱਧ  ਾਾਂ। ਸਾਡੀ ਵਚਨਫਿੱਧਤਾ ਕ੍ਰਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤ  ਰ ਜਰੂਰਤਾਾਂ ਦੀ ਾਲਣਾ , ਕਾਰਜ ਦਰਾਨ 

ਅਸਪਲਤਾ ਦੀ ਰਕਥਾਭ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਤਾਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਟਕਾਊ ਵਰਤੋਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਿੱਕ੍ਰਿਆ, ਸੁਰਿੱਕ੍ਰਿਅਤ ਅਤ ਕ੍ਰਸ ਤਭੰਦ ਕੰਭ ਦੀਆਾਂ 

ਸਕ੍ਰਥਤੀਆਾਂ ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰਕਿੱਤਾਭੁਿੀ ਿਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤ ਕ੍ਰਸ ਤ ਅਤ ਸੁਰਿੱਕ੍ਰਿਆ ਦ ਜਿਭਾਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਾਂ ਅਤ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ 

ਰਤੀਕ੍ਰਨਧੀਆਾਂ ਦੀ ਬਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤ ਭਸਵਕ੍ਰਰਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਭਲ   ।”  

एकीकृत प्रफंधन प्रणारी नीतत 
 

“हभ येर कोच पैक्ट्री , कऩूयथरा भें हभाये एकीकृत प्रफंधन प्रणारी भें तनयंतय सुधाय , व्मावसातमक 
संदबभ, हहतधायकों की अऩेऺाओं , उत्ऩादकता भें सुधाय , येरवे कोचों की गुणवत्ता औय तकनीकी 
सुयऺा सुववधाओं के अनुरूऩ सुधाय के तरए प्रततफद्ध हैं। हभायी प्रततफद्धता भें रागू कानूनी औय 
अन्म आवश्मकताओं का अनुऩारन कयना , संचारन के दौयान ववपरता की योकथाभ , प्राकृततक 
संसाधनों का स्थामी उऩमोग , ऩमाभवयण की यऺा कयना , सुयक्षऺत औय स्वस्थ कामभ की क्षस्थतत 
प्रदान कयना , व्मावसातमक खतयों को दयू कयना औय स्वास््म औय सुयऺा जोक्षखभों को श्रतभकों 
औय उनके प्रतततनतधओं की बागीदायी औय ऩयाभर्भ से कभ कयना र्ातभर है।  

 

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM POLICY 
 

 “We at Rail Coach Factory, Kapurthala are committed to continual improvement in our 

Integrated Management System in line with changing business context, expectations of 

stakeholders, improving productivity, quality & technical safety features of railway 

coaches. Our commitment also encompasses complying with applicable legal and other 

requirements, ensuring failure prevention during operation, sustainable use of natural 

resources, protecting the environment, providing safe and healthy working conditions, 

eliminating occupational hazards and reducing health and safety risks by consultations 

and participation of workers and their representatives.” 

 

      GENERAL MANAGER  


