
सुर क्षितपणे व  नै ततकते नेकाम करणे

Code
organTHE

वापर आणि प्रयोग

Morgan ची सं हिता ि Morgan आधनुिक मटेरीअल्स पीएलसीच्या सर्व कम्वचयार् ययािंया तसेच नतच्या 
बहुसं ख्य दयु्यम कं पन्या तसेच आमच्यासयाठी कयाम करणयार् यया सल्यागयार, एजं टस् आणण कं त्याटदयारयािंया 

लयागू होते. आम्ी आमच्या सं यकु्त उद्यमयाचे सर्व कम्वचयारी, उप-कं त्याटदयार आणण पुररठयागयार Morgan 
सं हहतेमध्े िमूद क लेेल्या सर्व मयािकयाचंे पयालि करतील अशी अपेक्या करतो. 

Morgan च्या सं हहतचेया भं ग होत आह ेययाबयाबत तमु्यालया प्रश्न असतील हकं रया चचतंया असतील, 
तर तुमचे र्यरस्ययापक, तुमचया  मययािर सं सया िध नरभययाग हक ंरया  िैनतकतया  आणण अिुपया िलया  -  

https://morgan.integrityline.org/ 

शी संपक्र सयययाधया  . जर तुम्यययालया  गोिपीयतेबयययाबत चचंतया  असेल, तर कृ पयया  Morgan ि ै
नतकतया  आणण अिुपया  िल हॉटलयययाईिद्यययारे - shttps://morgan.integrityline.org/ 

हक ंरया  स्या िनकररत्या  उपलब्ध  दूरिध्री कर्मययांकययांरर . समस्ेची मययाहहती द्यया .
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"आम्ी ज्या पद्धतीि ेव्यरसयाय करत आहोत त्यामध् े
योग्य पद्धतीि,े सुरणक्तपण ेआणण िैनतकतेिे व्यरसयाय 

करण ेही  मुलभूत गोष्ट आह.े ह ेMorgan सयाठी 
अग्रणी प्रयाधयान् आह"े.

पेटे रॅबी (Pete Raby)
मुख्य कयाय्वकयारी अधधकयारी (Chief Executive Officer)
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प्रस्यारिया
िेहमी सुरणक्तपण ेआणण िैनतकतिेे कयाम करण ेआणण Morgan 
मध् ेआम्ी जे कािी करतो ते नैततकतेला लक्ात ठेवून, करतो ह े
Morgan च्या िेतृत्व रत्वणकूीमंध् ेकें द्र स्यािी रयाहहले आह.े

आम्ी कशयाप्रकयारे व्यरसयाय करतो ययाचे आमचे िैनतक मयािक 
असल्यामुळे, आमचे कम्वचयारी, अभ्यागत, ग्रयाहक आणण समयाजयाची 
सुरक्या महत्तयाची आह.े सरवोच्च मयािके समोर ठेरिू आम्ी िैनतक 
पद्धतीचंया रयापर करत आहोत ययाचे निरीक्ण केले जयाते: आम्ी आमचया 
जयागनतक व्यरसयाय आणण कयामयादरम्याि Morgan च्या आचयारसंहहतचेे 
पयालि करयायलया हरे ज्यामुळे आम्यालया आम्ी Morgan चया एक भयाग 
आहोत त्याबद्दल अणभमयाि रयाटेल. 

Morgan ची संहहतया ही धोरण ेआणण मयाग्वदश्वकयािंी समर्थित तत्तयाचंया 
संच आह ेज्यामध् ेआपण आपल्या स्वत:ची रत्वणकू कशी ठेरयारी 
ययाबयाबत मयाहहती हदलेली आह.े आमची संहहतया आणण त्यासोबतची 
धोरण ेप्रते्क स्स्ती हकंरया संबंधधत कयायदया स्पष्ट करत ियाही; त्याऐरजी 
आम्ी Morgan च्या संहहतचे्या हतेिूुसयार कयाम करयारे आणण स्वत:लया 
प्रश्न नरचयारयारया:

➜  हे करण ेयोग्य आह ेकया?
➜  निण्वय घेण्यापूरवी मी इतरयाचंया सल्या घ्यायलया हरया कयाय?
➜  हे Morgan बयाहरेील कोणयालया कसे हदसेल?

Morgan च्या संहहतचेी तत्त ेही चयार क्ते्यामंध् ेमोडतयात

➜  ुरणक्तपणे कयाम करणे
➜  िैनतकतिेे कयाम करणे
➜  आपल्या लोकयािंया न्याय्य रयागणकू देणे
➜  आपल्या व्यरसयाययाचे संरक्ण करणे

िेहमी सुरणक्तपण ेकयाम करणे
आरोग्य आणि सुरक्ा मलुभतू गोष्ी आिेत

आम्ी सर्व मृतू्, दखुयापती आणण व्ययारसयाययक आजयारपणे ही प्रनतबंधयात्मक असतयात असे मयाितो. 
सर्व कम्वचयारी, कंत्याटदयार आणण आमच्या सयाईटलया भेट देणयारे अभ्यागत हे सर्व दररोज सुरणक्तपणे 
आणण निरोगी घरी जयातील ययासयाठी Morgan  रचिबद्ध आह.े आमचे आमच्या संघटिेमध् ेशून् 
दखुयापतीचे ध्येे आह ेआणण आम्ी ह ेउद्द्दष्ट्य सयाध् करण्यासयाठी आमच्या सुरक्या पद्धती आणण 

प्रदश्वियामध् ेसुधयारणया करण्यासयाठी आमच्या thinkSAFE कयाय्वक्रमयाचया रयापर करतो. आम्ी 
हकमयाि मयािक आरश्यकतया म्णूि सर्व संबंधधत आरोग्य आणण सुरक्या कयायदे, नियमि ेआणण 
इतर लयागू होणयायया्व कयायदेशीर आरश्यकतयाचें पयालि करतो आणण प्रते्क सयाईटरर जयागनतक उत्तम 
पद्धतीचंया रयापर केलया जयाईल ययाचया प्रयत्न करतो. 

 

आम्ी ज्ा पयायावरिात राितो त्ाचे आम्ी संरक्ि करतो
आम्ी पयया्वररणयाचे संरक्ण करण्यासयाठी रचिबद्ध आहोत. Morgan  त्याचं्या व्ययारसयाययक 
निण्वययामंध् ेपयया्वररणीय प्रभयारयालया समयानरष्ट करत,े कयाय्वक्मतया कयाय्वक्रमयािंया प्रोत्याहि देत ेआणण 
त्याचं्या कयाययाांमध् ेपयया्वररणीय प्रभयार कमी करण्याचया प्रयत्न करत ेआणण ती जेथि ेसंचयाललत केली 
जयात ेअशया नतच्या सयाईटस् आणण समुदयाययाचं्या पयया्वररणयाचे रक्ण करण्याचया प्रयत्न करत.े आम्ी 
हकमयाि सर्व संबंधधत पयया्वररणीय कयायदे, नियमि ेआणण इतर लयागू होणयार् यया कयायदेशीर नियमयाचें 
पयालि करतो, जेथि ेयोग्य असेल तेथि ेउच्च मयािके स्यानपत करतो आणण जेथि ेशक्य असेल तेथि े
सकयारयात्मक भूममकया बजयारण्याकडे लक् कें द्रीत करतो.

आपल्या लोकयािंया न्याय्य रयागणकू देणे
आम्ी रोजगारामधील समान संधीमधे् तवश्ास ठेवतो

प्रते्कयालया फक्त रैयक्क्तक गुणरत्तया आणण योगदयाियाच्या आधयारयारर नियकु्त केले आणण प्रोत्याहि हदले जयारे ययारर आम्ी नरश्यास ठेरतो. आम्ी कोणत्याही व्यक्तीनररूद्ध भेदभयारयालया 
पररयािगी देत ियाही आणण ज ेलोक आमच्यासयाठी आणण आमच्यासोबत कयाम करतयात त्यािंी आमच्या न्याय्यपणयाच्या आणण समयाि संधीच्या तत्तयासोबत सुसंगत रहयारे असे आम्यालया 
रयाटत.े  

आम्ी छळविकू, भेदभाव हकंवा गंुडगगरी सिन करत नािी
कोणत्याही स्वरूपयातील छळरणकू, भेदभयार हकंरया गुं डमगरीपयासूि मुक्त असेल आणण आमच्या लोकयािंया आणण ज ेलोक आमच्यासोबत हकंरया आमच्यासयाठी कयाम करतयात त्यािंया त्याचं्या 
जयास्ीत जयास् क्मतेिुसयार कयाय्व करण्यास सक्म करत ेअशया कयाय्वस्ळयाशी आम्ी रचिबद्ध आहोत. आम्ी कयामयाच्या हठकयाणी हहसंया हकंरया हहसेंच्या धोक्ययालया सहि करणयार ियाही.

आमच्या व्यरसयाययाचे संरक्ण करणे
आम्ी कंपनीच्ा मालमते्चे संरक्ि करतो

आम्ी सर्वजण Morgan ची मयालमत्तया आणण संपत्तीचे संरक्ण आणण रक्ण करण्यासयाठी जबयाबदयार आहोत ज्यामध् े
आमच्या सयाईटस्, मणशिरी, संगणक, बौमद्धक मयालमतया, मयाहहती, व्यरसयाययक संधी आणण निधीचंया समयारेश होतो. 
अम्ी आमच्या गोपिीय मयाहहतीचे संरक्ण करूि Morgan च्या भनरष्याचे रक्ण करतो; Morgan शी संबंधधत 
मयाहहती आणण इतरयािंी नरश्यासयाि ेआम्यालया हदलेल्या मयाहहतीचे रक्ण करतो. आमचे संशोधि आणण नरकयास आणण 
निर्मती ज्याियाच्या संबंधयात आम्ी नरशेष निगया रयाखयायलया हरी. 

आम्ी योग्य व्यवसाय नोदंी ठेवतो
Morgan चे प्रदश्वि आणण संचयालियामधील सुधयारणया समजिू घेण्यासयाठी आमच्या नरत्तीय िोदंीमंधील अचूकतया 
महत्तयाची आह.े आम्ी आमच्या सर्व व्यरहयारयाचं्या योग्य आणण पूण्व व्यरसयाययक िोदंी आणण खयाती ठेरतो आणण त्या 
आमच्या व्यरसयाययालया प्रयामयाणणकपण ेआणण न्याय्यपण ेप्रदर्शत करतील ययाची खयात्ी करतो. आम्ी कयागदपत्,े खयाती 
हकंरया िोदंीमंध् ेबदल करत ियाही, त्यािंया िष्ट करत ियाही, लपरत ियाही हकंरया खोटी दश्वरत ियाही.

आम्ी कराराचंी जबाबदारी घेतो
आम्ी जबयाबदयार पद्धतीिे करयार समयाप्त करतो, त्याचरेळी आम्ी जोखीम आणण पुरस्यारयाचें संतलुि रयाखण्यासयाठी 
आम्ी केलेल्या रचिबद्धतया पूण्व करण्याची खयात्ी करतो. आम्ी Morgan च्या कयायदेशीर धोरणयािुसयार आमच्या 
जबयाबदयार् ययाचं्या अियाररणयाचे व्यरस्यापि करतो.

िेहमी िैनतकतिेे कयाम करते
आम्ी कायदाचें पालन करतो

Morgan  आणण नतचे कम्वचयारी आम्ी जगयामध् ेजेथिहेी संचयालि करतो त्या अिेक देशयाचें कयायदे, नियमि ेआणण कर मोहीमयािंया त ेअधीि आहते. आमचे स्याि स्पष्ट आह:े आम्ी 
सगळीकडे कयायद्ययाचे पयालि करतो. कयायद्ययाची तीि क्ते्याचंी नरशेषतिेे िोदं घेतली गेली आहे:

 • स्पधाया कायदा  
आम्ी लयागू होणयारे सर्व स्पधया्व आणण एन्ी ट्रस्ट कयायद्ययाचं्या पयालियामध् ेस्पधया्व करतो. हया कयायद्यया व्यरसयाययक व्यरस्लेया मुक्त आणण न्याय्य स्पधधेलया मयया्वदया घयालण्यापयासूि प्रनतबंध 
करतो.

 • व्यापारी तनयंत्रिे
आम्ी मयान्तयाप्रयाप्त अधधकयार् ययादं्यारे जयारी केलेल्या व्ययापयारी मंजरूी आणण मयया्वदयाचें पयालि करतो. जवे्याही Morgan  उत्यादि,े सेरया हकंरया तयामंत्क ज्याि रयाष्ट्रीय सीमेपयार पयाठरतो, 
तवे्या आम्ी संबंधधत कयायद्ययाचे पयालि करूिच नियया्वत केली जयाईल ययाची खयात्ी करतो. 

 • कर चोरी
आम्ी व्यक्ती, पुररठयागयार आणण ग्रयाहकयासंह Morgan शी जोडलेल्या कोणत्याही पक्यालया गुने्गयारीच्या कर चोरीची सुनरधया देत ियाही.

आम्ी लाचखोरी हकंवा भ्रष्ाचाराला वचनबद्ध राित नािी
आम्ी अधधकयार् ययािंया लयाच देत ियाही हकंरया भ्रष्टयाचयारयामध् ेसहभयागी होत ियाही. व्यरसयाय चयालरतयािया अयोग्य लयाभ घेण्याच्या उदे्दशयािे कोणतहेी मूल् देण ेहकंरया प्रयाप्त करण ेम्णज े
लयाचखोरी होय. ययामध् ेमध्स्याचंया रयापर करण्याचया समयारेश होतो आणण ययामध् ेरोख, भेटी, सुनरधया हदल्याबद्दलचे पेमेंटस्, दलयाली, अिुग्रह, िोकरीची ऑफर, मिोरंजि हकंरया इतर 
लयाभं अशयाप्रकयारच्या कोणत्याही मूल् असलेल्या गोष्टीचंया समयारेश होतो. भ्रष्ट्रयाचयारयामध् ेलयाचखोरीचया समयारेश होतो आणण त ेफसर्वणकू, कपट, पैसे पयाठरणीकरणे, कयाटधेल्स आणण 
अशया कृतीपंयांत नरस्यारले जयाऊ शकते. Morgan चे भेटी आणण आदरयानतथ्य, देणग्यया, प्रयायोजकत्व आणण शयासहकय अधधकयार् ययाशंी व्यरहयारयाशी संबंधधत नरणशष्ट नियम आहते.

आम्ी स्ारस्ामधील गोधंळ टाळतो
प्रस्स्स्पध्याांच्या निषयामंुळे आमच्यासयाठी Morgan च्या स्वयारस्यानररुद्ध रैयक्क्तक, कुटंुब हकंरया ममत्याचं्या स्वयारस्याचे अिुग्रह निमया्वण होतील अशया स्स्तीमध् ेआम्ी स्वत:लया टयाकत 
ियाही. जथेि ेगोधंळ अस्स्त्तयात असेल, तेथि े कोणयालया लयाभ  होईल आणण आपल्या कंपिीच्या बयाहरेील कोणत्याही व्यक्तीद्यारे ययाकडे कसे पयाहले जयाऊ शकते हया प्रश्न आम्ी स्वत:लया 
नरचयारतो. जर कोणतीही शंकया असेल, तर आम्ी ती समस्या व्यरस्यापकयाकडे पयाठरतो आणण स्वत:लया निण्वय येण्याच्या प्रहक्रयेमधिू कयाढूि टयाकतो.

व्यापारी आणि नैततक स्पधाया
आम्ी पुररठयागयार, ग्रयाहक आणण स्पध्वकयासंोबत परस्पर संरयादयामध् ेिैनतकतिेे रयागतो. ग्रयाहक आणण पुररठयागयारयासंोबत, आम्ी नरश्यास कें द्रस्यािी ठेरिू दीघ्व कयाळ हटकणयारे संबंध 
स्यानपत करण्याचया प्रयत्न करतो; ययामध् ेआमच्या संभयाषणयामध् ेसच्चेपणया रयाखण ेआणण मंजरू पेमेंटच्या अटीरंर कयायम रयाहण्याचया समयारेश होतो. मयाकधे टप्सेमध्,े आम्ी जयाहहरयात 
करतो, खरेदी आणण नरक्री न्याय्यपणे करतो, चुकीची नरधयािे करत ियाही. आम्ी आमच्याकडे िसयारी अशी स्पधया्वत्मक मयाहहती रयाचत ियाही, रयापरत ियाही हकंरया प्रयाप्त करत ियाही. 
आमचे पुररठयागयार जबयाबदयारीिे रयागतील ययाची आम्ी खयात्ी करतो, म्णजचे सोर्सग प्रहक्रयेदरम्याि त्याचें कम्वचयारी सुरणक्त आहते आणण त्यािंया न्याय्य रयागणूक हदली जयाते हकंरया 
ियाही आणण पयया्वररणीय आणण सयामयाजजक पररणयाम लक्यात घेतले जयातयात. 




