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પટરચય
િાંમેરાં સલામતીપૂર્વક અને નૈતતકતાથી કામ કરવું એ 
હંમેશાં મૉગ્ગનના નેતૃત્વના ્વર્ગનના કેન્દ્રસ્ાને રહું 
છે, અને મૉર્વનમાં આપણે જે કાંઈ કરીએ છીએ તેમાં આ 
મૂલયો કેનદ્ર્સથાને િોરાં જોઈએ.

આપણે જે રીતે વયાપાર કરીએ છીએ તે અંરેનાં નૈતતક 
િોરણોની જેમ જ આપણા કમ્વચારીઓ, મુલાકાતીઓ, 
ગ્ાિકો અને સમુદાયોની સલામતી મિત્રની છે. નૈતતક 
આચરણનાં ઉચચતમ િોરણો પર આપણને માપરામાં 
આરે છે: આપણે  આપણા સમગ્ રૈશ્વિક વયાપારમાં 
મૉર્વનની આચારસંનિતાનું અષિરરઃ પાલન કરીએ 
અને જેનાથી આપણે મૉર્વનનો નિ્સસો બનરામાં રૌરર 
અનુભરીએ તેરી રીતે કામ કરીએ તે જરૂરી છે.

મૉર્વનની આચારસંનિતા એરા સસદાાંતોનો સમૂિ છે 
જેન ેઆપણા આદર્વ આચરણને ઘડતી નીતતઓ અને 
માર્વદરરંકાનું સમથ્વન મળે છે. આપણી સંનિતા અને 
સંલગ્ન નીતતઓ પ્ાસંતરક એરી દરેક સ્સથતત કે કાનૂનને 
આરરી લેતી નથી; તેને બદલે આપણે મૉર્વનની સંનિતાના 
તમજાજ પ્માણે કામ કરવું જોઈએ અને આપણી જાતને 
પ્શ્નો પૂછરા જોઈએ:

➜  શું િુાં  જે કરી રહ્ો છુ તે યોગય છે ?
➜  શું નનણ્વય લેરા પિેલાં િુાં  અનય લોકો સાથે રાત કરાં ?
➜  મોર્વન ની બિાર ની વયસકત આને કેરી રીતે જોરે ?

મૉર્વનની સંનિતાના સસદાાંતો ચાર ષિેત્ોમાં તરભાજીત થાય 
છે

➜  સલામત રીતે કામ કરવું
➜  નૈતતક રીતે કામ કરવું
➜  આપણા લોકો સાથે નયાયપૂર્વક રત્વન કરવું
➜  આપણા વયાપારનું રષિણ કરવું

િાં મેરાં સલામતીપૂર્વક કામ કરવું
સ્વાસ્થય અને સલામરી પાયાનાં મૂલયો છે

અમે માનીએ છીએ કે મોતની તમામ ઘિનાઓ, ઈજાઓ અને વયારસાતયક 
બીમારીઓ અિકારી રકાય એરી િોય છે. અમારી સાઇિો પરના તમામ 
કમ્વચારીઓ, ઠેકેદારો અને મુલાકાતીઓ દરરોજ ઘરે સલામતી અને કુરળષિેમ 
સાથે પરત ફરે એરા લક્ય માિ ેમૉર્વન પ્તતબદ છે. અમારા સંરઠનમાં 
નનિરત્ નુકસાન થાય એ અમારો ઉદે્શય છે અને આ ઉદે્શયને પૂરો કરરા માિ ે
સલામતીનાં અમારાાં આચરણો અને દેખારમાં સુિારાઓ લારરા માિ ેઅમ ે

અમારી thinkSAFE યોજનાનો અમલ કરીએ છીએ. એક લઘુત્મ િોરણ તરીકે 
અમે ્સરા્સ્થય અને સલામતીના તમામ સંબંતિત કાનૂન, તરનનયમો અને અનય 
લાગુ પડતી કાનૂની આરશયકતાઓનું પાલન કરીએ છીએ અને દરેક ્સથળ પર 
રૈશ્વિક ્સતરનું શ્ેષ્ઠ આચરણ લારરા ઇચછીએ છીએ.  

અમે જે પયા્ગ્વરણમાં રહીએ છીએ રેનું રક્ષણ કરીએ છીએ
પયા્વરરણનું રષિણ કરરા માિ ેઅમ ેપ્તતબદ છીએ. મૉર્વન પોતાના વયાપારી 
નનણ્વયોમાં પયા્વરરણીય અસરનો સમારેર કરે છે, કાય્વષિમતા રિારતી 
યોજનાઓને રેર આપે છે અને પોતાની કામરીરીઓની પયા્વરરણીય અસર 
ઓછી કરરા તથા પોતે જયાં કામ કરે છે એરાં ્સથળો અને સમુદાયોના 
રાતારરણના રષિણ માિ ેઇચછુક િોય છે. તમામ સંબંતિત પયા્વરરણીય 
કાનૂન, તરનનયમો અને લઘુત્મ િારાિોરણો તરીકે અનય લાગુ પડતી કાનૂની 
આરશયકતાઓનું અમ ેપાલન કરીએ છીએ, તથા યોગય િોય તયાં ઉચચ 
િારાિોરણો ્સથાનપત કરીએ છીએ અને રક્ય િોય તયાં સકારાતમક ભૂતમકા 
ભજરરા માિ ેઆતુર િોઈએ છીએ.



િાંમેરાં નીતતમત્ાથી કામ કરીએ છીએ
અમે કાનૂનનું પાલન કરીએ છીએ

મૉર્વન અને તેના કમ્વચારીઓ આપણે જયાં કાય્વરત છીએ એરા તમામ દેરોમાં કાયદાઓ, તરનનયમો અને કરરેરા પ્ણાલીઓને આિીન છે. અમારાં  
રલણ ્સપષ્ટ છે: અમ ેદરેક જગયાએ કાયદાનું પાલન કરીએ છીએ. કાયદાનાં આ ષિેત્ો તરસરષ્ટપણે નોંિરામાં આરે છે:
• સપરા્ગ અંગેનો કાનૂન

અમે તમામ લાગુ પડતા ્સપિા્વ સંબંતિત અને તરવિાસતરરોિી કાયદાઓનું પાલન થાય તે રીતે ્સપિા્વ કરીએ છીએ. આ કાયદાઓ વયાપારની એરી
વયર્સથાઓને પ્તતબંતિત કરે છે જેનાથી મુકત અને નયાયી ્સપિા્વ પર અંકુર આરતો િોય.

• વયાપારનાં નનયંત્રણો
અમે અતિકૃત સત્ારાળાઓ દ્ારા વયાપારનાં નનયંત્ણો અને અંકુરોનું પાલન કરીએ છીએ. જયાં પણ અમે મૉર્વનનાં ઉતપાદનો, સેરાઓ કે
િસૅકનકલ જ્ાન સરિદ પાર મોકલીએ છીએ તયારે અમ ેખાતરી કરીએ છીએ કે નનકાસ લાગુ પડતા કાયદાઓ પ્માણે થાય.

• કરચોરી
વયસકતઓ, સપલાયરો અને ગ્ાિકો સનિત મૉર્વન સાથે જોડાયેલ કોઈ પણ પષિકાર તરફથી અમે ગુનાઇત કરચોરીની પ્વૃસત્મા ંપડતા નથી.

અમે લાંચ-રુશ્વર કે ભ્રષ્ાચાર કરરા ન્ી
અમે અતિકારીઓને લાંચ આપતા નથી અથરા ભ્રષ્ટાચારમા ંસામેલ થતા નથી. કોઈ પણ મૂલય િરારતી ર્સતુ આપરી કે મેળરરી કે જેનાથી 
આપણા વયાપારના આચરણમા ંઅયોગય લાભ પામરાનો આરય િોય તેને લાંચ કિે છે. તેમાં કોઈ રચેટિયાનો ઉપયોર કરરાનો સમારેર થાય છે 
અને રોકડ, ભેિસોરાદો, કશુંક રક્ય બનારરા માિ ેકરાતી ચૂકરણી, લાંચ, તરફદારી, નોકરીની ઑફર, મનોરાંજન કે અનય લાભો જેરી મૂલય િરારતી 
કોઈ પણ ર્સતુનો સમારેર થાય છે. ભ્રષ્ટાચારમા ંલાંચનો સમારેર થાય છે અને તે દરા, છળકપિ, નાણાંની િેરાફેરી, કાિટેલ અને આરી પ્વૃસત્ઓ 
સુિી તર્સતરે છે. ભેિસોરાદો અને આતત્થય, દાન, પ્ાયોજકતા અને સરકારી અતિકારીઓ સાથે કામ કરરા અંરે મૉર્વનના તરસરષ્ટ નનયમો છે.

અમે નહરોના ટકરા્વને ટાળીએ છીએ
જયાં ્સપિા્વતમક રફાદારીઓને કારણે અમારે મૉર્વનનાં નિતોના બદલે કોઈ અંરત, કૌિુાં સબક કે તમત્નાં નિતોની તરફેણ કરરી પડ ેએરી સ્સથતતઓમાં 
અમે પોતાને મૂકારા દેતા નથી. જયાં િકરાર થઈ રકે તયાં અમે પોતાની જાતને પૂછીએ છીએ કે કોને લાભ થઈ રકે છે અને અમારી કાંપની માિ ે
અજાણ િોય એરી કોઈ વયસકત દ્ારા આ ઘિનાને કેરી રીતે જોરામાં આરી રકે છે. જો કોઈ રંકા િોય તો અમે આ બાબતની મેનેજરને જાણ 
કરીએ છીએ અને નનણ્વય લેરાની પ્ટરિયામાંથી પોતાને દૂર કરી દઈએ છીએ.

અમે નૈનરક રીરે વયાપાર અને સપરા્ગ કરીએ છીએ
સપલાયરો, ગ્ાિકો અને ્સપિ્વકો સાથેના અમારા વયરિારોમાં અમે નૈતતકતાપૂર્વકનું આચરણ કરીએ છીએ. ગ્ાિકો અને સપલાયરો સાથે તરવિાસને 
કેનદ્રમા ંરાખીને લાંબા રાળાના સંબંિો તરકસારરા અમ ેઇચછતા િોઈએ છીએ: આમાં અમારા પ્તયાયનમાં પ્ામાણણક રિેવુ ંઅને ચૂકરણીની મંજૂર 
થયેલી રરતોને રળરી રિેરાનો સમારેર થાય છે. બજારમાં અમે નયાતયક રીતે જાિેરાત, માકટેરિંર અને રેચાણ કરીએ છીએ અને ખોિાાં નનરેદનો 
કરતા નથી. અમારે જે ્સપિા્વતમક જાણકારી ન મેળરરી જોઈએ તે રાંચતા નથી, તેનો ઉપયોર કરતા નથી કે તે મેળરરાનો પ્યતન કરતા નથી. અમે 
એ બાબતની ખાતરી કરરા ઇચછતા િોઈએ છીએ કે અમારા સપલાયરો જરાબદારીપૂર્વક કામરીરી કરે, તેમના કામદારો સલામત રિે અને તેમની 
સાથે નયાયોતચત વયરિાર કરરામાં આરે અને સોરસંરની પ્ટરિયા દરતમયાન પયા્વરરણીય અને સામાણજક અસરોને ધયાનમાં લેરામાં આરે. 



આપણા લોકો સાથે નયાયપૂર્વક રત્વન કરવું
અમે સમાન રકો સા્ેના રોજગારમાં માનીએ છીએ

અમે માનીએ છીએ કે દરેક વયસકતને સંપૂણ્વપણે વયસકતરત લાયકાત અને પ્દાનના આિારે જ નોકરી અને બઢતી મળરી જોઈએ. અમે કોઈ વયસકત 
સામે ભેદભાર ચલારી નનિ લઈએ અને અમારા માિ ેતથા અમારી સાથે કામ કરતા બિા લોકો એરી રીતે કામ કરે કે જે નયાયપૂણ્વ અને સમાન તકોની 
અમારી સમજને અનુરૂપ િોય એરી અપેષિા રાખીશુ.ં 

અમે સરામણી, ભેદભા્વ કે રાકરમકીને સાંખી લેરા ન્ી
અમે કામના એરા ્સથળ માિ ેપ્તતબદ છીએ જે કોઈ પણ પ્કારે સતામણી, ભેદભાર કે િાકિમકીથી મુકત િોય અને અમારા લોકોને તથા અમારી 
સાથે કે અમારા માિ ેકામ કરતા લોકોને તેમની પૂણ્વ ષિમતાઓ સાથે કામ કરરામાં મદદ કરે. અમ ેકામ પર હિંસા અથરા હિંસાની િમકીઓને સાંખી 
લઈશું નનિ.

આપણા વયાપારનું રષિણ કરવું
અમે કંપનીની સંપત્તિનું રક્ષણ કરીએ છીએ

આપણે સૌ મૉર્વનની સંપસત્ અને તમલકતોના રષિણ અને સુરષિા માિ ેજરાબદાર છીએ, જેમાં 
આપણાં ્સથળો, મરીનરી, કમપયૂિરો, બૌતદક સંપદા, માનિતી, વયાપારી તકો અને ભંડોળનો 
સમારેર થાય છે. આપણે આપણી ગુપત માનિતીનું રષિણ કરીને મૉર્વનના ભતરષયને સલામત 
કરીએ છીએ; ગુપત માનિતી એિલે એ મૉર્વનની િોય તે અને અનયો દ્ારા આપણા પર જે 
માનિતીની રોપનીયતા જાળરરા માિ ેતરવિાસ મૂકરામાં આવયો િોય તે. આપણા સંરોિન અને 
તરકાસ તથા ઉતપાદનની જાણકારી સાથેના સંબંિમાં તરરેષ સંભાળ લેરામાં આરરી જોઈએ. 

અમે વયાપારની વય્વસસ્ર નોંરો રાખીએ છીએ
મૉર્વનના દેખાર અને સુિારાને આરળ િપારરાની બાબતને સમજરા માિ ેઆપણી નાણાકીય 
નોંિોની ચોકસાઈ અરતયની છે. અમે અમારા બિા વયરિારોની યોગય અને સંપૂણ્વ વયાપારી નોંિો 
જાળરીએ છીએ અને ખાતરી કરીએ છીએ કે અમારા વયાપારમાં પ્માણણકતાથી અને નયાતયક 
રીતે તે પ્તતબબંસબત થાય. અમે દ્સતારેજો, નિસાબ કે નોંિોમાં ખોિા ફેરફારો કરતા નથી, તેમનો 
નાર કરતા નથી, તેમને છુપારતા નથી કે ખોિી માનિતી ઉમેરતા નથી.

અમે જ્વાબદારીપૂ્વ્ગક કરાર કરીએ છીએ
અમે જરાબદાર રીતે કરારો સંપન્ન કરીએ છીએ, જે દરતમયાન ખાતરી કરીએ છીએ કે જોખમ 
અને મળરાપાત્ પુર્સકારનું સંતુલન સાિીને કરાર કરતી રખતે અમ ેપ્તતબદતાઓને પૂરી કરી 
રકીએ. અમે મૉર્વનની કાનૂની નીતત પ્માણે અમારી જરાબદારીના જોખમને સંભાળીએ છીએ.



અનુપ્રયોગ અને પ્રશ્ો

મૉર્વનની સંનિતા મૉર્વન ઍડરાન્સડ મટિટરયલસ પીએલસીના બિા કમ્વચારીઓ અને તેની 
બિુમતીના ્સરામીતરની પેિાકાં પનીઓ તેમજ પરામર્વકો, એજનિો અને ઠેકેદારો કે જેઓ 

આપણા માિે કામ કરે છે તે સૌને લાગુ પડે છે. સંયુકત સાિસોના બિા કમ્વચારીઓ, 
પેિાઠેકેદારો અને સપલાયરો મૉર્વનની સંનિતામાં જણારરામાં આરેલાં સમાન િોરણો જાળરી 

રાખે એરી અમે અપેષિા રાખીએ છીએ. 

જો તમને મૉર્વનની સંનિતાના ઉલલંઘન તરરે કોઈ પ્શ્ન કે ચચંતા િોય તો તમારા મેનેજર, 
તમારા માનર સંસાિન તરભાર કે નીતત અને અનુપાલન તરભારનો સંપક્ક  કરો -  

https://morgan.integrityline.org/ 

જો તમને ગુપતતા તરરે ચચંતા િોય તો કૃપા કરીને મૉર્વનની નીતતમત્ા અને અનુપાલન 
સંબંતિત િૉિલાઇન દ સમ સમાિાન માિે પ કરો -  

https://morgan.integrityline.org/
અથરા ્સથાનનક રીતે ઉપલબિ ફોન નંબરો.

સુરસષિત રીતે અન ેનનતતમત્ાપૂણ્વ કામ કરવું

www.morganadvancedmaterials.com/themorgancode
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