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பயனபபாடு மற்றும் கேள்விேள: 

Morgan சட்டக் க�ொள்��ள அதன் ஊழியர�ள, து்ை நிறுவனங�ள 
மற்றும் நிறுவனததிக்�ொ� வவ்ை கசய்யும் நிபுைர�ள, மு�வர�ள மற்றும் 

ஒப்பநதக்�ொரர�ள அ்னவருக்கும் க்பொருநதும். எங�வ�ொடு கூடடு ஒப்பநதம் 
கசய்துக�ொண்ட அ்னவரி்டமும் இவத வ்பொன்்ற தரநி்ை�ள வழஙகுவ்த நொங�ள 

எதிர்பொரக்�ின்வ்றொம்.

உங��ி்டம் வ�ளவவி�ள அலைது Morgan சட்டதிட்டவவிதி மீ்றல ்பற்்றறிய  த�வல�ள 
இருநதொல, உங�ள வமைொ�ர (அ) மனித வ�தது்்ற (அ) கந்றறிமு்்றயொ�்ர

சம்்பததப்பட்டவர��்  கததொ்டரபு க�ொொள�வும்  - 
https://morgan.integrityline.org/ 

நீங�ள இர�சறியததன்்ம கு்றறிதது �வ்ைப்படு�ி்றீர�ள என்்றொல, மொர�ன் கந்றறிமு்்ற 
மற்றும்  இைஙகுதல ஹஹஹொட்ைன்  மூை  ம்  - 

https://morgan.integrityline.org/ வழியயயொ� அைலது உளநநநொடடு கதததொ்ைவ்பச றி 
எண வழியயயொ� ்பவிரசச்ன கு ் றிதது ்பதிவுகசய்  ையயொொொம்  .

www.morganadvancedmaterials.com/themorgancode
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நொம் கசய்யும் கதொழி்ை 
சரியொன வழியவில கசய்ய 

வவணடும். கதொழில கசய்ய 
அடிப்ப்்டயொனது ்பொது�ொபபு 

மற்றும் ஒழுக்�மொன மு்்றயவில
கசய்வது. இது Morgan-இன் 

்பவிரதொன முன்னுரி்ம ஆகும்".

Pete Raby
Chief Executive Officer
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பபாதுேபாபபபாேவும் நன்னெறி சபார்ந்தும் வவ்ை கசய்தல

பபாதுேபாபபபாேவும் நன்னெறி சபார்ந்தும் வவ்ை கசய்தலபபாதுேபாபபபாேவும் நன்னெறி சபார்ந்தும் வவ்ை கசய்தல



அ்றறிமு�ம்
Morgan த்ை்மயவின் ந்டத்த�ள 
எபவ்பொதும் ்பொது�ொப்பொ�வும், ஒழுக்�மொ�வும் 
கசயல்படுவதுதொன். வமலும் Morgan-இல நொம் 
கசய்யும் அ்னததும் இநத ்பணபு�்� ்மயமொ� 
க�ொணடிருக்� வவணடும்.

எங�ள ்பைியொ�ர�ள, ்பொர்வயொ�ர�ள, 
வொடிக்்�யொ�ர�ள மற்றும் சமூ�ங�ள 
ஆ�ியவற்்றறின் ்பொது�ொபபு மி�வும் 
இன்்றறிய்மயொதது. கந்றறிமு்்ற ந்்டமு்்ற��ின் 
உயரநத தரததிற்கு நி�ரொ� எங�்� 
மதிப்பவிடு�ிவ்றொம். Morgan குழுமததின் 
அங�ததினரொ�ிய நொம் க்பரு்மப்படும் வ்�யவில 
நமது உை� வைி�ததில Morgan-இன் வவிதி�ள 
மற்றும் கந்றறிமு்்ற�்� முழுமனது்டன் 
்பவின்்பற்்றவவணடும். 

Morgan-இன் கந்றறிமு்்ற என்்பது நம்்ம வழி 
ந்டததும் க�ொள்��ள மற்றும் வ�ொட்பொடு��ின் 
கதொகுப்பொகும். நமது க�ொள்��ள மற்றும் 
வ�ொட்பொடு�ள எலைொ வநரங��ிலும் சட்டம் மற்றும் 
எலைொ சூழநி்ை�ளுக்கும் தீரவொ� அ்மயொது. 
எனவவ, நொம், Morgan-இன் கந்றறிமு்்ற�்� 
�ருததிலக�ொணடு ஒவகவொரு கசயல 
கசய்வதற்கு முன்்பொ� சறிநதிக்�வவணடிய்வ 

➜  இநத கசயல கசய்வது சரியொ? 

➜  முடிகவடுப்பதற்கு முன்்பொ� மற்்றவர�ளு்டன் 
நொன் �ைநது ஆவைொசறிக்� வவணடுமொ?

➜  Morgan-இன் கவ�ிவய இருப்பவர�ளுக்கு இது 
எவவொறு வதொன்றும்?

Morgan கந்றறி கு்றறிதத க�ொள்��ள நொன்கு 
்பகுதி�்� க�ொண்டது:

➜  ்பொது�ொப்பொ� வவ்ை கசய்தல

➜  கந்றறிமு்்ற��ின் ்படி வவ்ை கசய்தல

➜  அ்னவருக்கும் சமமொ� வொய்பபு�்� 
வழஙகுதல 

➜  நம்கதொழி்ை ்பொது�ொப்பது

எபவ்பொதும் ்பொது�ொப்பொ� 
்பைிபுரிவது
பபாதுேபாபபு மற்றும் ஆக�பாகேகியம் 
அடிபபடையபானெது 

கதொழிற்சொ்ை சம்மநதப்பட்ட வநொய்�ள, �ொயங�ள, இ்றபபு�ள 
அ்னததும் தவவிரக்�க்கூடியது என்்ப்த நம்பு�ிவ்றொம். 
கதொழிற்சொ்ைக்கு வரும் ஊழியர�ள ஒப்பநத கதொழிைொ�ர�ள, நம் 
த�த்த ்பொரக்�வரும் ்பொர்வயொ�ர�ள அ்னவரும் ்பொது�ொப்பொன 
மு்்றயவிலும் ஆவரொக்�ியமொன நி்ையவிலும் வீடு திரும்்ப 
வவணடும் என்்ப்த Morgan தன் கு்றறிக்வ�ொ�ொ� க�ொணடுள�து. 
“வவி்பததிலைொ த�த்த உருவொக்குவவத” நமது நிறுவனததின் 
கு்றறிக்வ�ொ�ொகும். அநத இைக்்� அ்்டயவவணடி நொம் thinkSAFE 
திட்டததின் வழியொ� ்பொது�ொபபு ந்்டமு்்ற�ள மற்றும் கசயல 
தி்ற்ன வமம்்படுதது�ின்வ்றொம். நொம் சு�ொதொர மற்றும் ்பொது�ொபபு 
கதொ்டரபு்்டய அ்னதது சட்டத்தயும் ்பவின்்பற்்ற வவணடும். 
ஒழுஙகுமு்்ற�ள மற்றும் ்பவி்ற க்பொருநதக்கூடிய சட்டங��ின் 
கு்்றநத்படச வத்வ�்� பூரததிகசய்வது்டன்  உை��வவில சறி்றநத 
திட்டங�்� கசயல்படுதத வவணடும்.

நபாம் ்பாழும் சூழடை நபாம்  
பபாதுேபாகேகிகறபாம்

சுற்றுசசூழ்ை ்பொது�ொக்� நொம் �்ட்மப்படடுளவ�ொம். 
Morgan கசயல்படு�ின்்ற த�ங�ள மற்றும் சமூ�ங��ில 
தனது ந்டவடிக்்���ொல ஏற்்படும் தொக்�த்த கு்்றப்பதற்கு 
கசயலதி்றன் வமம்்படுததும் திட்டங�்� ஊக்குவவிப்பது்டன் அதன் 
வைி� முடிவு�்� எடுக்கும்வ்பொது சுற்றுசூழலின் தொக்�த்த 
மனதிற்க�ொணடு கசயல்படு�ி்றது. நொம் சுற்றுசூழல ்பொது�ொபபு 
கதொ்டரபு்்டய அ்னதது சட்டத்தயும் ்பவி்ற க்பொருநதக்கூடிய 
சட்டங��ின் கு்்றநத்படச வத்வ�்� பூரததிகசய்வது்டன் 
சொததியமொன இ்டததில உயர தரநி்ை�்� நிரையவிதது நலை ஒரு 
எடுததுக்�ொட்டொ� கசயல்ப்டவவணடும்

நொங�ள எங�ள மக்�்� நலை வவிதததிை ந்டதது�ிவ்றொம்
சமமபானெ க்டை்பாயபபவில் நம்பவிகடே :

தனிப்பட்ட தகுதி மற்றும் ்பங��ிபபு ஆ�ியவற்்றறின் வ்பரில மடடுவம அ்னவருக்கும் வவ்ை மற்றும் ்பதவவி உயரவு என்்ப்த  
நொங�ள நம்பு�ிவ்றொம். எநதகவொரு ந்பரு்டனும் ்பொகு்பொடு �ொண்ப்த அனுமதிக்� மொடவ்டொம், எங�ளு்டன் இ்ைநது கசயல்படும் 
அ்னவருக்கும், நியொயததன்்ம மற்றும் சமமொன வொய்ப்்ப க்பொருநதக்கூடிய வ்�யவில கசயல்படு�ிவ்றொம்.

துனபுறுத்தல், பபாகுபபாடு அல்ைது ்ேபாடுடமபபடுதது்தல் ஆேகிய்ற்டற 
நபாஙேள ்பபாறுததுக ்ேபாள்ள மபாடகைபாம்

எங�வ�ொடு ்பைிபுரி்பவர�ள எநத ஒரு வவிதததிலும் துன்புறுததல, மக்�்� ்பொகு்பொடு ்பொரததல அலைது  மிரட்டல, வ்பொன்்ற எநத 
வவிதமொன கசயல�்�யும் கசய்ய அனுமதிப்பதில்ை; அதத்�ய சூழநி்ை்ய ஏற்்படுததியுள�தன் வவி்�வொ�  எங��து 
ஊழியர��ின் முழுதி்ற்ன க்ப்றமுடி�ி்றது. நொங�ள ஒருவ்பொதும் வன்மு்்ற தூணடுத்ை  அனுமதிப்பதில்ை.

எங�ள வைி�த்த ்பொது�ொக்�ிவ்றொம்
நபாஙேள நகிறு்னெத்தகின ்சபாததுகேட்ள 
பபாதுேபாகேகிகறபாம்:

Morgan நிறுவனததின் கசொதது�ள அ்னத்தயும் ்பொது�ொப்பது மற்றும் ்பரொமரிப்பது 
கதொழிற்சொ்ை, எநதிரங�ள, �ைினி�ள, அ்றறிவுசொரநத க்பொருட�ள, த�வல�ள, 
வைி�ம் சம்மநதப்பட்ட வொய்பபு�ள, நிதி�ள ஆ�ிய அ்னததிற்கும் நொங�வ� 
க்பொறுபபு. எங�ள ர�சறிய த�வ்ைப ்பொது�ொப்பதன் மூைம் Morgan எதிர�ொைத்த 
நொங�ள ்பொது�ொக்�ிவ்றொம்; Morgan சம்்பநதப்பட்ட த�வல�ளும் எங�்� நம்்பவி 
அடுததவர�ள கூ்றறிய த�வல�்�யும் ்பொது�ொக்�ிவ்றொம். எங�ள நிறுவனததின் 
ஆரொய்சசறி வமம்்பொடு மற்றும் உற்்பததி எப்படி என்்ப்தப க்பொறுதது சறி்றபபு �வனம் 
எடுக்� வவி்ழ�ிவ்றொம்.

ச�ியபானெ ்ணிே ப்தகிவுேட்ள நபாஙேள 
ட்த்தகிருகேகிகறபாம்: 

Morgan கசயலதி்றன் மற்றும் வழிந்டததும்  முன்வனற்்றத்த புரிநதுக�ொளவதில நமது 
நிதி ்பதிவு��ின் துலலியம் மி�வும் முக்�ியமொனது. எங�ள ்பரிவரதத்ன��ின் 
சரியொன மற்றும் முழு்மயொன வரதத� ்பதிவு�ள மற்றும் �ைக்கு�்� நொங�ள 
்பரொமரிக்�ிவ்றொம், வமலும் இது எங�ள வைி�ததின் வநர்ம்ய  ்பவிரதி்பலிக்�ி்றது. 
ஆவைங�ள, �ைக்கு�ள அலைது ்பதிவு�்� நொங�ள மொற்்றவவொ அழிக்�வவொ 
ம்்றக்�வவொ அலைது தவ்றொ�வவொ கசயல்படுததுவதில்ை. 

நபாஙேள ்பபாறுபபுைன ஒபபந்்தம் ்சயேகிகறபாம்:
நொங�ள க்பொறுபபுைரவு்டன் ஒப்பநதங�்� முடிக்�ிவ்றொம், நொங�ள ஆ்பதது மற்றும் 
கவகுமதி�்� சமநி்ைப்படுதது�ின்்ற அவத சமயததில நொங�ள ்�கயொப்பமி்டக் 
கூடிய �்ட்ம�்� நி்்றவவற்றுவ்த உறுதி்படுததிவ�ொ�ிவ்றொம். Morgan சட்டக் 
க�ொள்�க்கு இைங� எங�ள க்பொறுபபுைர்வ நொங�ள நிரவ�ிக்�ிவ்றொம்.

எபவ்பொதும் வநர்மயொ� ்பைிபுரிவது
நபாம் சடைஙேட்ள ம்தகிகேகிகறபாம்

Morgan மற்றும் அதன் ஊழியர�ள தொங�ள கசயல்படும் உைக�ங�ிலும் உள� ்பை நொடு��ில உள� சட்டங�ள, வவிதிமு்்ற�ள 
மற்றும் வரி ஆடசறி�ளுக்கு உட்படடுள�னர. எங�ள நி்ைப்பொடு கத�ிவொ� உள�து. நொம் எலைொ இ்டங��ிலும் சட்டததிற்குக் 
�ீழப்படி�ிவ்றொம். சட்டததின் மூன்று ்பகுதி�ள முக்�ியமொ� கு்றறிப்பவி்டப்படு�ின்்றன 

 • கபபாடடி சடைம் 
க்பொருநதக்கூடிய அ்னதது வ்பொடடி மற்றும் எதிர நம்்பவிக்்� சட்டங�ளுக்கு இைங�ி கசயல்படுவவொம். இநத சட்டங�ள 
நியொயமற்்ற வைி� வ்பொடடி ந்டப்ப்த த்்ட கசய்�ி்றது.

 • ்ர்த்தே ேடடுபபபாடுேள
அங�ீ�ொரம் க்பற்்ற அதி�ொரி��ொல வழங�ப்படு�ின்்ற 
வரதத� அனுகூைங�ள மற்றும் �டடுப்பொடு�்� நொங�ள �்்டப்பவிடிக்�ிவ்றொம். Morgan தயொரிபபு�ள, வச்வ�ள அலைது 
கதொழிலநுட்ப அ்றறி்வ ஒரு வதசறிய எல்ை தொணடி எஙகு அனுப்பவினொலும், ஏற்றுமதி சட்டததிற்கு உட்படடு நொங�ள 
கசயல்படு�ிவ்றொம்.

 • ்�ி ஏயபபு
Morgan உ்டன் கதொ்டரபு்்டய எநதகவொரு தனிந்பர, சப்�யர மற்றும் வொடிக்்�யொ�ர குற்்றவவியல வரி ஏய்பபு கசய்வதற்கு 
எதுவொ� நொங�ள கசயல்ப்டமொடவ்டொம்.

நபாஙேள டேயூடடு அல்ைது ஊழல் நைபப்தற்கு துடணகபபாேமபாடகைபாம்
நொங�ள அதி�ொரி�ளுக்கு ்�யூடடு க�ொடுப்பது அலைது ஊழலில ஈடு்படுவது   வ்பொன்்ற கசயல�்� கசய்யமொடவ்டொம். ்�யூடடு 
என்்பது எங�ள வைி� ந்டத்தக்கு மு்்றயற்்ற நன்்ம்ய வழஙகும்  வநொக்�தது்டன் க்பறுவவதொ அலைது வொஙகுவவதொ ஆகும். 
வமலும் இது, ்பைம், ்பரிசு, ்பரிவரதத்ன�்� எ�ிதொக்குதல, �ிக்்ஸவ்பக்்ஸ, உதவவி�ள, வவ்ை வொய்பபு, க்பொழுதுவ்பொக்கு 
அலைது ்பவி்ற சலு்��்� வநரமு�மொ�வவொ அலைது இ்்டததர�ர மூைமொ�வவொ  கசய்வ்த உள�்டக்�ியது. ஊழல என்்பது 
்�யூடடு வொஙகுதல, அடுததவ்ர ஏமொற்றுவது, ்பைம் ்�யொளுதை, ்பைம் வமொசடி கசய்வது, தவ்றொன ஒப்பநதம் வ்பொடுவது, 
கூட்டொ� இ்ைநது வவி்ை்ய நிரையம் கசய்தல, வ்பொடடி்ய �டடுப்படுததுதல வ்பொன்்ற கசயல��ொகும். Morgan குழுமததில 
அரசொங� அதி�ொரி�்� ்�யொளுதல, ்பரிசு�ள மற்றும் வவிருநவதொம்்பல, நன்க�ொ்்ட�ள, ்ஸ்பொன்சர்ிப்பர�ள வழஙகுவதில 
கு்றறிப்பவிட்ட வவிதி�ள உள�து.

ேருததுமு�ணபபாடுேட்ள ்த்விர்கேகிகறபாம்
நிரவொ� வ�ொட்பொடு�ள நிமிததமொ� Morgan குழுமததிலுள� தனி ந்பருக்வ�ொ குடும்்பததிற்வ�ொ அலைது நண்பர�ளுக்�ொ�வவொ 
எநத ஒரு கசய்ையும் கசய்ய மொடவ்டொம். ஏவதனும் முரண்பொடு எழுநதொல, வவிவொதிபவ்பொம் யொர இதனொல ்பயன்்டவொர�ள என்று  
மூன்்றொம்ந்பர இ்த எவவொறு எடுததுக்க�ொளவொர   என்்ற வ�ொைததிலும் ்பொரபவ்பொம். ஏவதனும் குழப்பம் ஏற்்பட்டொல எங�ள 
வமைதி�ொரியவி்டம் க�ொணடு கசன்று அவ்ர இதற்கு ஒரு தீரவு �ொை வவி்ழவவொம்

கநர்டமயபானெ ்ர்த்தே ்ேபாளடே
எங�ள வவிநிவயொ�்ஸதர�ள, வொடிக்்�யொ�ர�ள மற்றும் ச� வ்பொடடி நிறுவனங�ளு்டனொன   கதொ்டரபு��ில வநர்ம்ய 
�்்டப்பவிடிக்�ிவ்றொம். வொடிக்்�யொ�ர�ளுக்கும், வவிநிவயொ�்ஸதர�ளுக்கும் இ்்டவய உள�  நம்்பவிக்்�யு்டன் நீண்ட �ொை 
உ்றவு�்� உருவொக்� நொங�ள முயள�ிவ்றொம். சந்தயவில, நொங�ள வவி�ம்்பரப்படுததி, சந்தப்படுததி, தவ்றொன அ்றறிக்்��ள 
கசய்யொமல, நியொயமொன மு்்றயவில வவிற்்ப்ன கசய்�ிவ்றொம். எமது வவிநிவயொ�்ஸதர�ள  க்பொறுப்பொன மு்்றயவில இயஙகுவ்த 
உறுதிப்படுதது�ின்வ்றொம், முற்றும்  அவரதம் கதொழிைொ�ர�ள ்பொது�ொப்பொ�வும் நியொயமொன மு்்றயவில இருப்பவதொடு 
சுற்றுசசூழல மற்றும் சமூ� தொக்�ங�ள வைி� கசயற்்பொடடின் வ்பொது ்பரிசீலிக்�ப்படு�ின்்றன.


