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सु र क्षितपणे व नै त िकते ने क ाम करणे

वापर आणि प्रयोग

"आम्ही ज्या पद्धतीने व्यवसाय करत आहोत त्यामध्ये
योग्य पद्धतीने, सुरक्षितपणे आणि नैतिकतेने व्यवसाय
करणे ही मुलभूत गोष्ट आहे. हे Morgan साठी
अग्रणी प्राधान्य आहे".

पेटे रॅबी (Pete Raby)

Morgan ची सं हिता ि Morgan आधुनिक मटेरीअल्स पीएलसीच्या सर्व कम्वचयार् ययांिया तसेच नतच्या
बहुसं ख्य दय्य
ु म कं पन्या तसेच आमच्यासयाठी कयाम करणयार् यया सल्यागयार, एजंट्स आणण कं त्याटदयारयांिया
लयागू होते. आम्ी आमच्या संयुक्त उद्यमयाचे सर्व कम्वचयारी, उप-कं त्याटदयार आणण पुररठयागयार Morgan
संहहतेमध्े िमूद कल्या
ेले सर्व मयािकयांचे पयालि करतील अशी अपेक्या करतो.
Morgan च्या सं हहतेचया भंग होत आहे ययाबयाबत तुम्यालया प्रश्न असतील हकं रया चचतं या असतील,
तर तुमचे र्यरस्ययापक, तुमचया मययािर सं सया िध नरभययाग हकं रया िैनतकतया आणण अिुपया िलया https://morgan.integrityline.org/
शी सपं क्र सयययाधया . जर तुम्यययालया गोिपीयतेबयययाबत चचंतया असेल, तर कृ पयया Morganि ै
नतकतया आणण अिुपया िल हॉटलयययाईिद्यययारे - shttps://morgan.integrityline.org/
हकं रया स्या िनकररत्या उपलब्ध दूरिध्री कर्मययांकययांरर . समस्ेची मययाहहती द्यया .

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer)
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प्रस्तावना

नेहमी सुरक्षितपणे काम करणे

नेहमी नैतिकतेने काम करते

आपल्या लोकांना न्याय्य वागणूक देणे

नेहमी सुरक्षितपणे आणि नैतिकतेने काम करणे आणि Morgan
मध्ये आम्ही जे काही करतो ते नैतिकतेला लक्षात ठे वून, करतो हे
Morgan च्या नेतृत्व वर्तणूकींमध्ये कें द्र स्थानी राहिले आहे.

आरोग्य आणि सुरक्षा मुलभूत गोष्टी आहेत

आम्ही कायद्यांचे पालन करतो

आम्ही रोजगारामधील समान सं धीमध्ये विश्वास ठे वतो

आम्ही कशाप्रकारे व्यवसाय करतो याचे आमचे नैतिक मानक
असल्यामुळे, आमचे कर्मचारी, अभ्यागत, ग्राहक आणि समाजाची
सुरक्षा महत्त्वाची आहे. सर्वोच्च मानके समोर ठे वनू आम्ही नैतिक
पद्धतींचा वापर करत आहोत याचे निरीक्षण के ले जाते: आम्ही आमचा
जागतिक व्यवसाय आणि कामादरम्यान Morgan च्या आचारसं हितेचे
पालन करायला हवे ज्यामुळे आम्हाला आम्ही Morgan चा एक भाग
आहोत त्याबद्दल अभिमान वाटेल.
Morgan ची सं हिता ही धोरणे आणि मार्गदर्शकांनी समर्थित तत्त्वांचा
सं च आहे ज्यामध्ये आपण आपल्या स्वत:ची वर्तणूक कशी ठे वावी
याबाबत माहिती दिलेली आहे. आमची सं हिता आणि त्यासोबतची
धोरणे प्रत्येक स्थिती किंवा सं बं धित कायदा स्पष्ट करत नाही; त्याऐवजी
आम्ही Morgan च्या सं हितेच्या हेतनू ुसार काम करावे आणि स्वत:ला
प्रश्न विचारावा:
➜ हे करणे योग्य आहे का?
➜ निर्णय घेण्यापूर्वी मी इतरांचा सल्ला घ्यायला हवा काय?
➜ हे Morgan बाहेरील कोणाला कसे दिसेल?

Morgan च्या सं हितेची तत्त्वे ही चार क्षेत्रांमध्ये मोडतात
➜ ुरक्षितपणे काम करणे
➜ नैतिकतेने काम करणे
➜ आपल्या लोकांना न्याय्य वागणूक देणे
➜ आपल्या व्यवसायाचे सं रक्षण करणे

आम्ही सर्व मृत्यू, दुखापती आणि व्यावसायिक आजारपणे ही प्रतिबं धात्मक असतात असे मानतो.
सर्व कर्मचारी, कं त्राटदार आणि आमच्या साईटला भेट देणारे अभ्यागत हे सर्व दररोज सुरक्षितपणे
आणि निरोगी घरी जातील यासाठी Morgan वचनबद्ध आहे. आमचे आमच्या सं घटनेमध्ये शून्य
दुखापतीचे ध्येये आहे आणि आम्ही हे उद्दिष्ट्य साध्य करण्यासाठी आमच्या सुरक्षा पद्धती आणि
प्रदर्शनामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आमच्या thinkSAFE कार्यक्रमाचा वापर करतो. आम्ही
किमान मानक आवश्यकता म्हणून सर्व सं बं धित आरोग्य आणि सुरक्षा कायदे, नियमने आणि
इतर लागू होणार्या कायदेशीर आवश्यकतांचे पालन करतो आणि प्रत्येक साईटवर जागतिक उत्तम
पद्धतींचा वापर के ला जाईल याचा प्रयत्न करतो.

आम्ही ज्या पर्यावरणात राहतो त्याचे आम्ही सं रक्षण करतो

आम्ही पर्यावरणाचे सं रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. Morgan त्यांच्या व्यावसायिक
निर्णयांमध्ये पर्यावरणीय प्रभावाला समाविष्ट करते, कार्यक्षमता कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देते आणि
त्यांच्या कार्यांमध्ये पर्यावरणीय प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करते आणि ती जेथे सं चालित के ली
जाते अशा तिच्या साईट्स आणि समुदायांच्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करते. आम्ही
किमान सर्व सं बं धित पर्यावरणीय कायदे, नियमने आणि इतर लागू होणार्या कायदेशीर नियमांचे
पालन करतो, जेथे योग्य असेल तेथे उच्च मानके स्थापित करतो आणि जेथे शक्य असेल तेथे
सकारात्मक भूमिका बजावण्याकडे लक्ष कें द्रीत करतो.

Morgan आणि तिचे कर्मचारी आम्ही जगामध्ये जेथहे ी सं चालन करतो त्या अनेक देशांचे कायदे, नियमने आणि कर मोहीमांना ते अधीन आहेत. आमचे स्थान स्पष्ट आहे: आम्ही
सगळीकडे कायद्याचे पालन करतो. कायद्याची तीन क्षेत्रांची विशेषतेने नोंद घेतली गेली आहे:
• स्पर्धा कायदा
आम्ही लागू होणारे सर्व स्पर्धा आणि एन्टी ट्रस्ट कायद्यांच्या पालनामध्ये स्पर्धा करतो. हा कायद्या व्यवसायिक व्यवस्थेला मुक्त आणि न्याय्य स्पर्धेला मर्यादा घालण्यापासून प्रतिबं ध
करतो.
• व्यापारी नियं त्रणे
आम्ही मान्यताप्राप्त अधिकार्यांद्वारे जारी के लेल्या व्यापारी मं जूरी आणि मर्यादांचे पालन करतो. जेव्हाही Morgan उत्पादने, सेवा किंवा तांत्रिक ज्ञान राष्ट्रीय सीमेपार पाठवतो,
तेव्हा आम्ही सं बं धित कायद्याचे पालन करूनच निर्यात के ली जाईल याची खात्री करतो.
• कर चोरी
आम्ही व्यक्ती, पुरवठागार आणि ग्राहकांसह Morgan शी जोडलेल्या कोणत्याही पक्षाला गुन्हेगारीच्या कर चोरीची सुविधा देत नाही.

आम्ही लाचखोरी किंवा भ्रष्टाचाराला वचनबद्ध राहत नाही

आम्ही अधिकार्यांना लाच देत नाही किंवा भ्रष्टाचारामध्ये सहभागी होत नाही. व्यवसाय चालवताना अयोग्य लाभ घेण्याच्या उद्देशाने कोणतेही मूल्य देणे किंवा प्राप्त करणे म्हणजे
लाचखोरी होय. यामध्ये मध्यस्थांचा वापर करण्याचा समावेश होतो आणि यामध्ये रोख, भेटी, सुविधा दिल्याबद्दलचे पेमेंटस् , दलाली, अनुग्रह, नोकरीची ऑफर, मनोरंजन किंवा इतर
ू , कपट, पैसे पाठवणीकरणे, कार्टेल्स आणि
लांभ अशाप्रकारच्या कोणत्याही मूल्य असलेल्या गोष्टींचा समावेश होतो. भ्रष्ट्राचारामध्ये लाचखोरीचा समावेश होतो आणि ते फसर्वणक
अशा कृ तींपर्यंत विस्तारले जाऊ शकते. Morgan चे भेटी आणि आदरातिथ्य, देणग्या, प्रायोजकत्व आणि शासकिय अधिकार्यांशी व्यवहाराशी सं बं धित विशिष्ट नियम आहेत.

आम्ही स्वारस्यामधील गोंधळ टाळतो

प्रस्तिस्पर्ध्यांच्या निष्ठांमुळे आमच्यासाठी Morgan च्या स्वारस्याविरुद्ध वैयक्तिक, कु टुंब किंवा मित्रांच्या स्वारस्याचे अनुग्रह निर्माण होतील अशा स्थितीमध्ये आम्ही स्वत:ला टाकत
नाही. जेथे गोंधळ अस्तित्त्वात असेल, तेथे कोणाला लाभ होईल आणि आपल्या कं पनीच्या बाहेरील कोणत्याही व्यक्तीद्वारे याकडे कसे पाहले जाऊ शकते हा प्रश्न आम्ही स्वत:ला
विचारतो. जर कोणतीही शं का असेल, तर आम्ही ती समस्या व्यवस्थापकाकडे पाठवतो आणि स्वत:ला निर्णय येण्याच्या प्रक्रियेमधून काढू न टाकतो.

व्यापारी आणि नैतिक स्पर्धा

आम्ही पुरवठागार, ग्राहक आणि स्पर्धकांसोबत परस्पर सं वादामध्ये नैतिकतेने वागतो. ग्राहक आणि पुरवठागारांसोबत, आम्ही विश्वास कें द्रस्थानी ठे वनू दीर्घ काळ टिकणारे सं बं ध
स्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो; यामध्ये आमच्या सं भाषणामध्ये सच्चेपणा राखणे आणि मं जूर पेमेंटच्या अटींवर कायम राहण्याचा समावेश होतो. मार्के टप्लेसमध्ये, आम्ही जाहिरात
करतो, खरेदी आणि विक्री न्याय्यपणे करतो, चुकीची विधाने करत नाही. आम्ही आमच्याकडे नसावी अशी स्पर्धात्मक माहिती वाचत नाही, वापरत नाही किंवा प्राप्त करत नाही.
आमचे पुरवठागार जबाबदारीने वागतील याची आम्ही खात्री करतो, म्हणजेच सोर्सिंग प्रक्रियेदरम्यान त्यांचे कर्मचारी सुरक्षित आहेत आणि त्यांना न्याय्य वागणूक दिली जाते किंवा
नाही आणि पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम लक्षात घेतले जातात.

प्रत्येकाला फक्त वैयक्तिक गुणवत्ता आणि योगदानाच्या आधारावर नियुक्त के ले आणि प्रोत्साहन दिले जावे यावर आम्ही विश्वास ठे वतो. आम्ही कोणत्याही व्यक्तीविरूद्ध भेदभावाला
परवानगी देत नाही आणि जे लोक आमच्यासाठी आणि आमच्यासोबत काम करतात त्यांनी आमच्या न्याय्यपणाच्या आणि समान सं धीच्या तत्त्वासोबत सुसंगत रहावे असे आम्हाला
वाटते.

आम्ही छळवणूक, भेदभाव किंवा गुंडगिरी सहन करत नाही

कोणत्याही स्वरूपातील छळवणूक, भेदभाव किंवा गुंडगिरीपासून मुक्त असेल आणि आमच्या लोकांना आणि जे लोक आमच्यासोबत किंवा आमच्यासाठी काम करतात त्यांना त्यांच्या
जास्तीत जास्त क्षमतेनुसार कार्य करण्यास सक्षम करते अशा कार्यस्थळाशी आम्ही वचनबद्ध आहोत. आम्ही कामाच्या ठिकाणी हिसं ा किंवा हिसं ेच्या धोक्याला सहन करणार नाही.

आमच्या व्यवसायाचे सं रक्षण करणे
आम्ही कं पनीच्या मालमत्तेचे सं रक्षण करतो

आम्ही सर्वजण Morgan ची मालमत्ता आणि सं पत्तीचे सं रक्षण आणि रक्षण करण्यासाठी जबाबदार आहोत ज्यामध्ये
आमच्या साईट्स, मशिनरी, सं गणक, बौद्धिक मालमता, माहिती, व्यवसायिक सं धी आणि निधींचा समावेश होतो.
अम्ही आमच्या गोपनीय माहितीचे सं रक्षण करून Morgan च्या भविष्याचे रक्षण करतो; Morgan शी सं बं धित
माहिती आणि इतरांनी विश्वासाने आम्हाला दिलेल्या माहितीचे रक्षण करतो. आमचे सं शोधन आणि विकास आणि
निर्मिती ज्ञानाच्या सं बं धात आम्ही विशेष निगा राखायला हवी.

आम्ही योग्य व्यवसाय नोंदी ठे वतो

Morgan चे प्रदर्शन आणि सं चालनामधील सुधारणा समजून घेण्यासाठी आमच्या वित्तीय नोंदींमधील अचूकता
महत्त्वाची आहे. आम्ही आमच्या सर्व व्यवहारांच्या योग्य आणि पूर्ण व्यवसायिक नोंदी आणि खाती ठे वतो आणि त्या
आमच्या व्यवसायाला प्रामाणिकपणे आणि न्याय्यपणे प्रदर्शित करतील याची खात्री करतो. आम्ही कागदपत्,रे खाती
किंवा नोंदींमध्ये बदल करत नाही, त्यांना नष्ट करत नाही, लपवत नाही किंवा खोटी दर्शवत नाही.

आम्ही करारांची जबाबदारी घेतो

आम्ही जबाबदार पद्धतीने करार समाप्त करतो, त्याचवेळी आम्ही जोखीम आणि पुरस्कारांचे सं तुलन राखण्यासाठी
आम्ही के लेल्या वचनबद्धता पूर्ण करण्याची खात्री करतो. आम्ही Morgan च्या कायदेशीर धोरणानुसार आमच्या
जबाबदार्यांच्या अनावरणाचे व्यवस्थापन करतो.

