
புகார பதி செயரதலர மறரறமர குயகளதலர செயலரமகற

புகார சுகுபரபவாினர புகாரஅலரலத ுரதரதுரு ர் சத்ிவகனவ்ுருமர இருரு வவணர ுமர .
புகாரஅலரலத ுரதரதுருளுருஆதாிபரபதறருகன ெகனரறு ர் , மறரறமர புகா ரதகாாினர சபயார
மறரறமர சதகராரபதர துவலர (மனரனனரெலர அலரலதஅனரெலர முவாி) வழஙருபரபர வவணர ுமர .

புகா ருக்ுர குயக ர்வதறருகனசருருமர / ுகலுரசுு.

• புகா ருக்சபறதலர .

• புகாரககரதரதகத ஒபரபுர சுக ர்ளஙரு ர் .

• புககாபர சபறரற இாணர ு (2) வகாஙருளுரு ர் புககாபர பனரசதகரா GCL மனரசமகழயபரபரரர
நரவடுரகுு்ினர சவ்ிபரபகுஉரரபரஆாமரப பதகலவழஙருிமர .

• புககா மதபர்ு செயரவதலர மனர வனறரறமர ுுதரத புகாரஅ்ிதரதவா ருளுரு சதாிவதரதலர .

• புகா ருக்வெகாிதரத, புககாபர சபறரறமனரற (3) மகதஙருளுரு ர் புகாினர மடவலர
மனரசமகழயபரபரரர அகனதரத நரவடுரகுுக்ைமர ுுபரபுதலர.

• புகாரமரபரபரரரதகுுர ுரதபரபுமர வபகத புகா ரதகாருருஅுவுருிமர , அதகவத GCL
வெுாிதரத வதகவயகனஅகனதரத துவலருக்ைமர ொிபகா ரதரத, புககாவெகாிதரத,
புகா ரதகாார (ு ர் ) மதமடசவுதரத புகா ரதகாருரு பதல்ிதரதத.

• புகாரமரபரபரரரதகுுர ுரதபரபுமர வபகத புகா ரதகாருருஅுவுருிமர , அதகவதஜ.ச.எலர
வெுாிதரத வதகவயகனஅகனதரத துவலருக்ைமர ொிபகா ரதரத, புககாவெகாிதரத,
புகா ரதகாா ரு்ினர புகா ரு ர் மதமடசவுதரத புகா ரதகாருரு பதல்ிதரதலர .

• புகா ரதகாருரு தஙரு ர் புககா UKAS, IOAS, ASI வபகனரறஅஙரகுகாஅகமபரபுளுரு
பாிநரதகாுரு வகயரபரப உ ர்்த… GCL இனர செகநரத நகரமகறுக்முகமயகு
செயலரபுதரதவதனர மலமர பாெரசகனதாருருபரபரகவரரரகலர , அலரலத GCL மறரறமர எரரரபரபரரர
மடிுளுரு புகா ரதகாாரஉரனரபகடலரகல எனரறகலர / அலரலத GCL புககாுர குயகணர ர
வததரதலர அதரபரதஇரநரதகலர , இறதுரரரமகு, புககா FSC, Textile Exchange, GOTS யரமர
சதாிவுருலகமர.

புகார படவதரகத GCLஇுரு கழர ுணர ர வழு ர் மலமர ெமாரபரபுருிமர :

Email: - info@gcl-intl.com

Fax: +44 (0) 845 548 9004

HO Address:

GCL International Ltd.,
Level 1, Devonshire House One Mayfair Place London, W1J 8AJ,
United Kingdom.

சதககலநுலர / தபகலர மலமர புகாரஆவணஙரு ர் ககருருமர பரரெதரதலர , ஆவணஙரு ர் GCL
தகலகமஅலவலுதரதலர சபறபரபரரர வததயயரநரத ுகலுரசுுசபகரநரதமர .

புகா ரதகாார தனதஅகரயக்தரகத ாுசயமகு பாகமாிுரு GCL International Ltd வுகாினகலர ,
புகா ரதகாாினர வவாஙரு ர் ாுசயமகுகவுருபரபுமர .

ுுபரப: வமவலுுபரபரரு ர்் ுகலுரசுு FSC நிாலுருகனத, சவவரவவற நிாலரு்ிலர
சவவரவவறுகலுரசுுஇருருலகமர . ுகலுரசுு சதகராரபகனகுதலர வவாஙருளுரு GCL
International Ltd உரனர சதகராரப சுக ர்்ிமர .

mailto:info@gcl-intl.com


வமலரமகறைுபதிசெயரதலர மறரறமர குயகளதலர செயலரமகற

அகனதரதமகறைுுளமர வமலரமகறைரரரக்ாகலர எுதரதபரபா ரவமகு செயரயபரபர
வவணர ுமர , வமலரமகறைரரடனர சத்ிவகனவ்ுருமர உ ர்்ிரரர ுகாணஙருக்ுர ுுபரபர
வவணர ுமர . மகறைரரடனர ஒவரசவகரஉறபரப அலரலதஅமரெதரகதைமர ஆதாிபரபதறருகன
ெகனரறு ர் , மறரறமர வமலரமகறைரரரக்ாினர சபயார மறரறமர சதகராரபதர துவலர (மனரனனரெலர
அலரலதஅனரெலர முவாி) வழஙருபரர வவணர ுமர .

மகறைரரகருர குயகளவதறருகனசருருமர / ுகலுரசுு

•மகறைுசபறதலர .

• மகறைுககரதரதகத ஒபரபுர சுக ர்ளஙரு ர் .

• மகறைரரகரபர சபறரற இாணர ு (2) வகாஙருளுரு ர் மகறைரரகரபர பனரசதகரா ரவதறருகன
GCLமனரசமகழயபரபரரர நரவடுரகுு்ினர சவ்ிபரபகுஉரரபரஆாமரப பதகலவழஙருிமர .

• மகறைரரகரமதபர்ு செயரவதலர மனர வனறரறமர ுுதரத வமலரமகறயா ரு்ிரமர
சதாிவதரதலர .

• வமலரமகறைரரகரவெகாிதரத, வமலரமகறைரரகரபர சபறரறமனரற (3) மகதஙருளுரு ர்
வமலரமகறைரரடனர மடவலர மனரசமகழயபரபரரர அகனதரத நரவடுரகுுக்ைமர
ுுபரபுதலர .

• வமலரமகறைுமரபரபரரரதகுுர ுரதபரபுமர வபகத வமலரமகறைரரரக்ருரு அுவுருிமர,
அதகவத GCL வதகவயகனஅகனதரத துவலருக்ைமர வெுாிதரத ொிபகா ருரகறத,
வமலரமகறைரரகரவெகாிதரதத, வமலரமகறைரரடனர மத ஒரமடகவஎுதரத
வமலரமகறைரரரக்ருரு பதல்ிதரதத.

• வமலரமகறைரரரக்ருரு தஙரு ர் புககாைUKAS, IOAS, ASI வபகனரறஅஙரகுகா
அகமபரபுளுரு பாிநரதகாுரு வகயரபரப உ ர்்த… GCL இனர செகநரத நகரமகறுக்
முகமயகு செயலரபுதரதவதனர மலமர பாெரசகனதாருருபரபரகவரரரகலர , அலரலத GCL
மறரறமர எரரரபரபரரர மடிுளுரு புகா ரதகாாரஉரனரபகடலரகல எனரறகலர / அலரலத GCL
புககாுர குயகணர ரவததரதலர அதரபரத இரநரதகலர , இறதுரரரமகு, வமலரமகறைரரகர FSC,
Textile Exchange, GOTS யரமர சதாிவுருலகமர.

வமலரமகறைுபடவதரகத GCLஇுரு கழர ுணர ர வழு ர் மலமர ெமாரபரபுருிமர :

Email: - info@gcl-intl.com

Fax: +44 (0) 845 548 9004

HO Address:

GCL International Ltd.,
Level 1, Devonshire House One Mayfair Place London, W1J 8AJ,
United Kingdom.

ுுபரப: வமவலுுபரபரரு ர்் ுகலுரசுு FSC நிாலுருகனத, சவவரவவற நிாலரு்ிலர
சவவரவவறுகலுரசுுஇருருலகமர . ுகலுரசுு சதகராரபகனகுதலர வவாஙருளுரு GCL
International Ltd உரனர சதகராரப சுக ர்்ிமர .
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