ગુણવ ા નીિત િનવેદન
સી લા ટ™ માને છે કે તમામ વૃિ ઓમાં ગુણવ ાના ધોરણોની ળવણી અમારી સફળતા અને િત ાની
ચાવી છે .કં પની એક એવી સેવા પૂરી પાડવા ની વૃિ માં િતબ છે કે જે અમારા ાહકોની જ િરયાતો
અને અપે ાઓને પૂણ કરે છે અને જે જ રી થાિનક અને આંતરરા ીય િનયમોની જ િરયાતો સાથે મળે છે .
આ િતબ તા હાંસલ કરવા માટે ,ISO / TS 16949 : 2009 ની જ િરયાતોને પૂણ કરતી એક દ તાવે
ગુણવ ાની મેનજ
ે મે ટ િસ ટમની થાપના કરવામાં આવી છે જેમાં મેનિે જં ગ િડરે ટર ી ાહકોના સંતોષ
માટે માપી શકાય તેવા હેતઓ
ુ
અને કં પનીની મહ વાકાં ા ન ી કરવા માટે જવાબદાર છે .
કં પની નીચે મુજબ ની ખાતરી કરવા માંગે છે :
-

તે િશિ ત અને સ મ કમચારીઓ હં મશ
ે ા ાહકોની જ િરયાતો અને અપે ાઓ પર યાન આપે
છે .
ાહકને િકં મત સાથે અનુકૂળ મૂ યવાન સેવા અને વ તુ ની ગુણવ ા આપવામાં આવે છે
કમચારીઓ, હેર જનતા અને ાહક સલામતી તરફ સુસંગત અિભગમ છે
તે વૈધાિનક અને િનયમનકારી આવ યકતાઓનું હં મશ
ે ાં પાલન કરવામાં આવે છે
િ યા ખચ ઓછું થાય તે પણ યાન રાખવામાં આવે છે

યવસાયમાં કાયરત િ યાઓની ેણીબ સંડોવતા ોજે ટ પૂણ કરવા માટે એક તપાસની ાિ ની
િ યા િસ ટમ ચલાવે છે. િ યાઓની કામગીરીના યો ય સૂચકાંકોનો ઉપયોગ કં પનીની મતા અને
મતામાં સંભિવત સુધારાઓને ઓળખવા માટે થાય છે.
તમામ કમચારીઓ ારા અનુસરવામાં આવેલા અ ય દ તાવેજો સાથે િ યાઓ અને યવહારને ગુણવ ા
મે યુઅલમાં વણવવામાં આવે છે કે ઉ ે શ પુરાવા ફ દશાવવા માટે આપવામાં આ યા છે કે િસ ટમ
ળવવા માં આવે છે અને તે િ યાઓ અસરકારક રીતે ચલાવવામાં આવી રહી છે .
કં પની સતત ગુણવ ા સંચાલન ણાલીની અસરકારકતામાં સુધારો કરે છે અને હેતુઓને મેનજ
ે મે ટ
સમ મૂ યાંકન માટે મોકલાય છે, જેના પર આ નીિત સતત સુયો યતા માટે તપાસવામાં આવે છે.તમામ
કમચારીઓને આ નીિત તથા તેને લગતા ઉ ે શોથી વાકે ફ કરવામાં આવે છે તથા તેના અમલીકરણ માટે
િતબ કરવામાં આવે છે.
આ િસ ટમ ચાલુ ચકાસણી વૃિ ઓ ારા યો ય તાલીમ અને સંકળાયેલા લોકોની તાલીમ સાથે ળવવામાં
આવે છે અને માંગવામાં આવેલી સમ સુધારણાને િસ ટમના િનયિમત સંચાલન સમી ાના ભાગ પે
િનરી ણ કરવામાં આવે છે .
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