
 

આચાર સહંિતા 

નવેમ્બર 2013 

 

 

 

 

 

 



 આરજેસી આચાર સહંિતા (સીઓપી) 2 

દસ્તાવજે સદંર્ભઃ S001_2013 – આરજેસી આચાર સહંિતા - ગજુરાતી અનવુાદ 

 
ર્ાષાતંર: LanguageNoBar 

 
પ્રફુ રીડ: LanguageNoBar 

 
તારીખ: હડસેમ્બર 2013 

 
આરજેસી પ્રમાણીકરણ પ્રણાલીની સત્તાવાર ર્ાષા અંગે્રજી છે. સસં્કરણોની વચ્ચે અસગંતતાના હકસ્સામા,ં સદંર્ભ 
મળૂભતૂ સત્તાવાર ર્ાષાના સસં્કરણ મજુબ કરવો જોઇએ. સત્તાવાર ર્ાષાના સસં્કરણ માટે કૃપા 
કરી www.responsiblejewellery.com નો સદંર્ભ લો. 
 

 

Document Reference:  S001_2013 – RJC Code of Practices – Gujarati Translation 

 

Translated by: LanguageNoBar 

 

Proof Read by: LanguageNoBar 

 

Date Released: December 2013 
 
The official language of the RJC Certification system is English. In the case of inconsistency between versions, 
reference should default to the official language version. Please refer to www.responsiblejewellery.com for 
the official languageversion.

http://www.responsiblejewellery.com/
http://www.responsiblejewellery.com/


 આરજેસી આચાર સહંિતા (સીઓપી) 3 

હરસ્પોન્સસબલ જ્વેલરી કાઉન્સસલ 

હરસ્પોન્સસબલ જ્વેલરી કાઉન્સસલ (આરજેસી) નોન-પ્રોહફટ સસં્થા છે, જેની સ્થાપના 2005મા ંકરવામા ંઆવી િતી.  
 

 

આ માનક વિશે 

આ માનક િીરા અને/અથવા સ્વણભ અને/અથવા પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુના ઝવેરાતની પરુવઠા શ ૃખંલામા ંતમામ આરજેસી 
સભ્યોને લાગ ુપડતી, જવાબદાર નૈતતક, માનવ અતધકારો, સામાજજક અને પયાભવરણીય પદ્ધતતઓને વ્યાખ્યાતયત કરે છે.   

 

આ એક “જીવતં દસ્તાવેજ” છે અન ેઆરજેસી આ માનકોને અમલીકરણના અનરુ્વો અને ઉર્રતી સારી પદ્ધતતઓ પર 
આધાહરત પનુરાવતભનના આરક્ષિત િક્ક ધરાવે છે. આરજેસીની વેબસાઇટ પર પોસ્ટ કરવામા ંઆવેલી આવતૃત્ત અસય બધી જ 
આવતૃત્તનુ ંસ્થાન ધારણ કરે છે. આ દસ્તાવજે િાલનો છે કે કેમ તે ચકાસવા માટે, કૃપા કરી મલુાકાત લો:  
www.responsiblejewellery.com 
 

જાહરે ઇનકાર  
માનક અને અસય દસ્તાવેજો અથવા માનકમા ંઉલેલ્ખ કરાયેલી માહિતીના સ્ત્રોતોની ચોકસાઈ અથવા સપંણૂભતા માટેની કોઈ 
ગૅરંટી, વૉરંટી કે પ્રતતતનતધત્વ કરવામા ંઆવતુ ં નથી. આ માનક સાથેના અનપુાલનનો ઇરાદો કોઈ પણ લાગ ુથવા પાત્ર 
રાષ્ટ્રીય, રાજ્ય અથવા સ્થાતનક સરકારી તનયમો, તનયમનો, વટહકુમોની જરૂહરયાતો અથવા અિીં સામેલ કરેલી બાબતો 
સબંધંી જરૂહરયાતોને ન તો તેને બદલવાનો, ઉલ્લઘંન કરવાનો અથવા અસય રીતે તેને પહરવતતિત કરવાનો નથી.  

 

કૃપા કરી નોંધ લેશો કે આ માનક માત્ર સામાસય માગભદશભન આપે છે અને તેને અિીં સામેલ કરેલી તવષય બાબત અંગે સપંણૂભ 
અને અતધકૃત તનવેદન તરીકે માનવુ ંજોઇએ નિીં.  
 
 

ક્ષબન-સભ્યો દ્વારા માનક સાથેના અનપુાલનો સપંણૂભત: સ્વૈચ્ચ્છક છે અને તે આરજેસી અન/ેઅથવા તેના સભ્યો કે સિી 
કરનારાઓ તવરૂદ્ધ કોઈ કાનનૂી રીતે લાગ ુકરી શકાય તેવી જવાબદારી અથવા અતધકારોની રચના, સ્થાપના, અથવા તેને 
સ્વીકારવાનો કોઈ ઈરાદો ધરાવતા નથી. આ માનક આરજેસી અન/ેઅથવા તેના સભ્યો કે સિી કરનારાઓ પર કાનનૂી રીતે 
લાગ ુ કરી શકાય તેવી કોઇ જવાબદારીની રચના, સ્થાપના કે સ્વીકાર ક્ષબન-સભ્યોને કરી બતાવતી નથી. ક્ષબન-સભ્યોને 
આરજેસી અન/ેઅથવા તેના સભ્યો કે સિી કરનારાઓ તવરૂદ્ધ આ માનકનુ ંઅનપુાલન કરવામા ં તનષ્ટ્ફળ જવા બદલ કાનનૂી 
પગલા ંલેવાનુ ંકોઈ કારણ નથી.  

 

પછૂપરછ અથિા પ્રવિક્રિયા 
આરજેસી આ માનક પરની પછૂપરછો અને પ્રતતર્ાવને આવકારે છે: 

 

ઈમેઇલ:  info@responsiblejewellery.com 

ટેલીફોન સપંકો:  http://www.responsiblejewellery.com/contact-us/ 

 

હરસ્પોન્સસબલ જ્વેલરી કાઉન્સસલ એ ઈંગ્લેસડ અને વેલ્સ ખાતે નોંધાયેલી અને 05449042 નબંર ધરાવતી કાઉન્સસલ ફોર 
હરસ્પોન્સસબલ જ્વેલરી પે્રક્ટીસીસ ક્ષલતમટેડનુ ંવ્યાવસાતયક નામ છે.  

અમારો દૃષ્ટિકોણ િૈવિક સ્િરે ઉચ્ચ કક્ષાના ઝિેરાિ અને ઘક્રિયાળ ઉદ્યોગમાાં વિિાસને પ્રોત્સાક્રહિ કરે 
એિી એક જિાબદાર વિિ-વ્યાપી પરૂિઠા શ્ ૃાંખલાની રચના કરિાનો છે.  

http://www.responsiblejewellery.com/
mailto:info@responsiblejewellery.com
http://www.responsiblejewellery.com/contact-us/
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A. બેકગ્રાઉન્િ (પિૂવભવૂમકા) 

હરસ્પોન્સસબલ જ્વેલરી કાઉન્સસલ (આરજેસી) એક નોન-પ્રોહફટ સસં્થા છે, જેની સ્થાપના જવાબદાર નૈતતક, સામાજજક અન ે
પયાભવરણીય પદ્ધતતઓને પ્રોત્સાિન પરંુુ પાડવા માટે કરવામા ંઆવી છે, જે િીરા, સોના અને પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુની 
ખાણથી લઈને છૂટક તવતરણ સધુીની સમગ્ર પરુવઠા શ ૃખંલામા,ં માનવ અતધકારોનુ ં સસમાન કરે છે. 2012મા,ં આરજેસી 
સાતત્યપણૂભ માનકો માટેના વૈતિક સગંઠન આઇએસઈએએલ અલાયસઝ, નુ ંસપંણૂભ સદસ્ય બસ્ુ ંિત ુ.ં  

આરજેસીની પ્રમાણીકરણ પ્રહિયા આરજેસી સભ્યોની વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીઓ અને કારોબાર  રીતર્ાતોમા ંસધુારામા ંપહરણમી 
છે, જે તેમના પોતાના સામાજજક અને પયાભવરણીય કાયભદેખાવમા ંસધુારા તરફ લઈ જાય છે, અને હિસ્સેદારોને એ વાતની 
ખાતરી પરૂી પાડે છે કે જવાબદાર કારોબારી પદ્ધતતઓ અનસુરવામા ંઆવે છે. આ પહરણામો સવભસામાસય રીતે ઝવેરાત 
પરુવઠા શ ૃખંલા અંદર જોવા મળતી સામાજજક, માનવ અતધકારો, નતૈતકતા અને પયાભવરણીય પહરન્સ્થતતઓ પર લાર્કારી 
અસર ધરાવશે, જે કામદારો, સમદુાયો, કારોબારના ર્ાગીદારો, પયાભવરણ અને વ્યાપક હિસ્સેદારો માટે િકારાત્મક અસરો 
પરૂી પાડશે. આ અસરો આરજેસીના પ્રમાક્ષણત સભ્યોની સતત વદૃ્ધદ્ધ મારફતે વધતી રિશેે, જેને આરજેસી પ્રમાણીકરણના 
‘આદશભ નમનૂા’ દ્વારા આધાર પરૂો પાડવામા ં આવશે, જે અસય પરુવઠા શ ૃખંલાના સિર્ાગીઓને જવાબદાર પદ્ધતતઓનુ ં
તનદશભન અને પ્રોત્સાિન આપશે.   

પ્રતશિણ અન ેમાગભદશભન દ્વારા, આરજેસી ઝવેરાત પરુવઠા શ ૃખંલામા ંશક્ય તેટલા વધારે કારોબારોને વ્યવિાર સહંિતાની 
તવરૂદ્ધ પ્રમાણીકરણ િાસંલ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરશે અને આધાર પરૂો પાડશે, પછી ત ેકારોબારો માટે પ્રમાણીકરણ પિલેા ં
ર્લે ગમે તે પહરન્સ્થતતઓ ઉદર્વી િોય. આ અક્ષર્ગમ તે તકભને આધારે છે કે સાતત્યપણૂભ સધુારાને પ્રોત્સાિન આપતા 
આંતરરાષ્ટ્રીય માનકોની વ્યાપક સ્વીકૃતી મારફત ે ઝવેરાત પરુવઠા શૃખંલામા ં સામાજજક, માનવ અતધકારો, નૈતતકતા અને 
પયાભવરણીય પહરન્સ્થતતઓમા ંએકંદર િકારાત્મક પહરવતભન માટે મિત્તમ તકો સાકાર કરી શકાય છે. ના વચન પર આધાહરત 
છે. એટલા માટે વ્યવિાર સહંિતાની જરૂહરયાતોને મિત્તમ તરીકે નિીં પરંત ુ સ્નૂતમ ધોરણો તરીકે જોવા જોઇએ અને 
સભ્યોને સતત કાયભદેખાવને સધુારવાના માગો શોધવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામા ંઆવે છે.  

B. હતે ુ

વ્યવિાર સહંિતા આરજેસીનુ ં માનક છે જે િીરા, સોના અન/ેઅથવા પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુની ઝવેરાત શ ૃખંલામા ં
જવાબદાર નૈતતકતા, માનવ અતધકારો, સામાજજક, અને પયાભવરણીય પદ્ધતતઓની વ્યાખ્યા કરે છે. વ્યવિાર સહંિતાનો િતે:ુ  

 આરજેસી સભ્યો માટે સામાસય ધોરણ પરૂા ંપાડવાનો છે, જે જવાબદાર કારોબારી પદ્ધતતઓ માટેના આંતરરાષ્ટ્રીય 
ધોરણોની રચના કરે.  

 સભ્યોના તનયતં્રણ િઠેળના પ્રશ્નોના સચંાલન માટે નીતતઓ, કાયભતવતધઓ અને રીતર્ાતોની રચના, અમલ અને 
જાળવણી માટે ફરજજયાત અપિેાઓ સ્થાપવી. 

 એવી જોગવાઇઓની સ્થાપના કરવી જેને આરજેસી પ્રમાણપત્ર આપવા તટસ્થ પરુાવા પરૂા પાડવા માટે સ્વતતં્રપણે 
અસવેતષત (ઓહડટ) કરી શકાય.  

 િીરા, સોના અને પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુની ઝવેરાત શ ૃખંલા માટેની કારોબારી પદ્ધતતઓના સધુારાને આગળ 
ધપાવવા.  

 

http://www.responsiblejewellery.com/monitoring-and-evaluation/
http://www.responsiblejewellery.com/monitoring-and-evaluation/
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C. કાયવકે્ષત્ર 

આરજેસીની વ્યવિાર સહંિતા એવા માનકો છે જે આરજેસી વાક્ષણજ્જ્યક સભ્યોને લાગ ુ િોય, જેની સામે આરજેસી દ્વારા 
અતધકૃત ઓહડટરો (ઓહડટસભ) દ્વારા સ્વતતં્ર ખરાઈ દ્વારા સભ્યોને પ્રમાક્ષણત કરવામા ંઆવે છે. આરજેસી સભ્યો અને છેવટે 
સમગ્રપણે ઝવેરાત પરુવઠા શ ૃખંલા માટે વ્યવિાર સહંિતાના ંકાયભિેત્રની વ્યાખ્યા નીચેના મખુ્ય ઘટકો દ્વારા કરવામા ંઆવે છે:  

 સામાસય જરૂહરયાતો: કારોબાર ર્ાગીદારોના કાનનૂી અને તનયમનકારી અનપુાલન, અિવેાલ લેખન અને જવાબદાર 
કારોબારી પદ્ધતતઓના પ્રોત્સાિનમા ંસધુારો કરવો  

 જવાબદાર પરુવઠા શ ૃખંલા અને માનવ અતધકારો:  માનવ અતધકારો, સમદુાયના તવકાસ, ભ્રષ્ટ્ટાચારા તવરોધી 
પ્રયાસો, અને સ્ત્રોતના ંજોખમોના ંસચંાલન માટે િીરા, સોના અને પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુના પરુવઠા શ ૃખંલામા ં
ઉદ્યમશીલતાના ઉપયોગમા ંવધારો કરવો.  

 શ્રમ અતધકારો અન ે કાયભ ન્સ્થતતઓ: આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ સતંધઓના અનપુાલન સ્તરમા ં વધારો કરવો અને 
આભષૂણોની પરુવઠા શ ૃખંલામા ંજવાબદાર કાયભ ન્સ્થતતઓનુ ંઅમલીકરણ કરવુ.ં  

 આરોગ્ય, સલામતી અન ેપયાભવરણ: આરોગ્ય, સલામતી અને પયાભવરણ વ્યવસ્થાપન માટે જવાબદાર પદ્ધતતઓના 
અમલીકરણને સતુનતિત કરવુ.ં  

 સોના, િીરા અને પ્લેહટનમ જૂથની ધાતનુા ંઉત્પાદનો:  િીરા, સોના અને પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુના ંઉત્પાદનો તવશે, 
ગ્રાિકોને સહિત, માહિતી માટે ઉક્ષચત સ્પષ્ટ્ટતા અને તનયતં્રણોનો ઉપયોગ સતુનતિત કરવો.  

 જવાબદાર ખનન:  ઝવેરાત ઉત્પાદનો માટે િીરા, સોના અને પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુના પરુવઠાના પ્રારંર્ ક્ષબસદુ 
તરીકે, વધારવા માટે જવાબદાર શોધ અને ખનન પદ્ધતતઓનો અમલ વધારવો 

D. સ્સ્થવિ અને અસરકારક િારીખ  

આ આરજેસી વ્યવિાર સહંિતાની 2013 ની આવતૃત્ત છે, જેને આરજેસી બૉડભ દ્વારા 12 નવેમ્બર 2013ના રોજ માસયતા 
આપવામા ંઆવી િતી અને પ્રકાશનની તારીખથી લાગ ુપડતા છે. બૉડભ દ્વારા પ્રથમ વ્યવિાર સહંિતાનો ઔપચાહરક સ્વીકાર 
2008મા ંકરવામા ંઆવ્યો િતો. વધારાના ખનન-તનહદિષ્ટ્ટ માનકોને સામેલ કરવા માટે એક તવસ્તતૃ્ત આવતૃત્તને આરજેસી બૉડભ 
દ્વારા 2009મા ંમાસય કરવામા ંઆવી િતી. 2013ની આવતૃત્ત એ પ્રથમ ઔપચાહરક પનુરાવતભનનુ ંપહરણામ છે, અન ેતવકસતા 
માનકો અને હિસ્સેદારોના પ્રતતર્ાવનો સમાવેશ કરે છે.   

આરજેસીએ પ્રમાણીકરણની પ્રહિયામા ં જતા આયોજન કાયભને અને સભ્યની વ્યન્ક્તગત પ્રમાણીકરણની સમયમયાભદાની 
સરં્તવત અસરને સ્વીકારવા માટે વ્યવિાર સહંિતાની 2009ની આવતૃત્ત અને 2013ની આવતૃત્ત વચ્ચેના સિંમણના 
સમયગાળાને મજૂંરી આપી છે. 2009 ની વ્યવિાર સહંિતાની સામ ેતેમના પ્રમાણીકરણ સમયગાળાના બાકી રિતેા સમય માટે 
િજુ પણ અસરકારક રિશેે અને સમયગાળાની સમાચ્પ્ત સધુી પનુ:પ્રમાણીકરણની જરૂર નિીં રિ.ે 

તારીખ પ્રમાણે નવા પ્રમાણીકરણો અને પનુ:પ્રમાણીકરણો 

1 જાન્યઆુરી 2014થી 31 િીસેમ્બર, 2014 આરજેસી 2009 અથવા 2013ની વ્યવિાર સહંિતાની સામે 
નવા પ્રમાણીકરણો અને પનુ:પ્રમાણીકરણો સ્વીકારશ.ે જે 
સભ્યો 1 જાસ્આુરી, 2014 પછી જોડાયા િોય તેમણે માત્ર 
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2013ની વ્યવિાર સહંિતાનો જ ઉપયોગ કરવો જોઇએ. 
પ્રત્યેક સભ્યના ંપ્રમાણીકરણ માટે ઉપયોગમા ંલેવાયેલી 
સીઓપી આવતૃત્તની આરજેસીની વૅબસાઇટ પર નોંધ 
લેવામા ંઆવશે.  

1 જાસ્આુરી, 2015 થી  આરજેસી માત્ર 2013 ની વ્યવિાર સહંિતાનાની સામે નવા 
પ્રમાણીકરણો અને પનુ:પ્રમાણીકરણો સ્વીકારશ.ે  

 

E. માનકોનો વિકાસ  

આ માનકના તવકાસને હિસ્સેદારોની ઔપચાહરક અને પારદશી પરામશભ પ્રહિયાઓ અન ેજાિરે હટપ્પણીના સમયગાળાઓ 
દ્વારા, આરજેસીના બહતુવધ-હિસ્સેદાર માનકોની સતમતત દ્વારા દેખરેખ તનણાભયક માનક પરની સવભસમંતત સાથે વ્યક્ત કરવામા ં
આવ્યો છે. આરજેસી આ માનકમા ંપોતાનુ ંયોગદાન આપ્્ુ ંિોય એવી ઘણી વ્યન્ક્તઓ અને સગંઠનોના સમય, તજજ્ઞતા અને 
મલૂ્યવાન તનવેશ માટે હૃદયપવૂભક આર્ારી છે. આરજેસી સામાજજક અન ેપયાભવરણીય માનકો (P005_2010)ના સયુોજન માટે 
આઇએસઈએએલની સારી વ્યવિાર સહંિતા સાથે અનકુલૂન સ્થાપીને માનકોના તવકાસના કાયભને િાથ ધરે છે. આરજેસીના 
માનકોની તવકાસ પ્રહિયાઓ પરની વધ ુ માહિતી નીચેના સ્થળ પરથી મેળવી શકાય છે: 
www.responsiblejewellery.com/standards-development/ 

માનકોની એકસતૂ્રતા એ આરજેસીનો મખુ્ય ઉદે્દશ્ય છે. વ્યવિાર સહંિતાના તવકાસમા ંસદંક્ષર્િત સબંતંધત પિલેોનો સદંર્ભ આ 
દસ્તાવેજના અંતમા ંઅને માનકોના માગભદશભનમા ંઆપવામા ંઆવ્યો છે.   

F. અનપુ્રયોગ  

આરજેસીના વાક્ષણજ્જ્યક સભ્યો માટે જરૂરી છે કે તેઓ પોતાના કારોબારોનુ ં સચંાલન વ્યવિાર સહંિતા મજુબ કરે. ક્ષબન-
આરજેસી સભ્યો દ્વારા વ્યવિાર સહંિતાનો અનપુ્રયોગ સ્વૈચ્ચ્છક છે.  

વ્યવિાર સહંિતાની સરંચના નીચેની તમામ પ્રકારોની સતુવધાઓ અને કારોબારી પ્રવતૃત્તઓના આંતરરાષ્ટ્રીય અનપુ્રયોગ માટે 
કરવામા ંઆવી છે:  

 સશંોધન અને ખનન  

 િીરા અન/ેઅથવા સોના અન/ેઅથવા પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુનુ ંસશંોધન અને/અથવા તવકાસ  

 િીરા અન/ેઅથવા સોના અન/ેઅથવા પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુનુ ંખનન 

 િીરાની પરુવઠા શ ૃખંલા  

 કૃતત્રમ, અથવા પ્રયોગશાળામા ંબનાવવામા ંઆવતા ંિીરાઓનુ ંઉત્પાદન;  

 િીરાની લ-ેવેચ અને જથ્થાબધં વેચાણ; 

 િીરાનુ ંકહટિંગ અને પોક્ષલતશિંગ; 

 હકિંમતી ધાતઓુની પરુવઠા શ ૃખંલા 
 સોના અન/ેઅથવા પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુનુ ંશદુ્ધદ્ધકરણ અને એલોતયિંગ; 

 સોના અન/ેઅથવા પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુનો વેપાર અથવા નકુશાન તનવારણ; 

 ઝવેરાત ઉત્પાદન  

http://www.responsiblejewellery.com/standards-development/
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 િીરા અન/ેઅથવા સોના અને/અથવા પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુનુ ં ઉત્પાદન અને/અથવા જથ્થાબધં 
વેપાર; 

 ઝવેરાતનુ ંછૂટક વેચાણ  

 િીરા અને/અથવા સોના અને/અથવા પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુનુ ં ઇંટરનેટનો ઉપયોગ કરીને વેચાણ 
સહિત છૂટક વેચાણ; 

 સેવા ઉદ્યોગો 
 િીરા અને/અથવા સોના અને/અથવા પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુના સેવા ઉદ્યોગો, જેમ કે રત્નજ્ઞાનકરણ 

પ્રયોગશાળાઓ, પરીખો અને સરુક્ષિત પહરવિન ઉપલબ્ધકતાભઓ.  

 

આરજેસીનુ ં સભ્યપદ પરામશભકારો, સલાિકારો અને ઓહડટરો માટે મકુ્ત નથી, અને વ્યવિાર સહંિતાના અનપુ્રયોગનો 
અવકાશ આ પ્રવતૃત્તઓને સામલે કરતી નથી.  

 

વ્યવિાર સહંિતામા ંજોગવાઇઓના ંઅમલીકરણ માટે તટસ્થ પરુાવાઓ તરીકે ઉપયોગમા ંલેવાયેલા રેકોર્ડ ભસને ઓછામા ંઓછા ં
3 વષભ માટે રાખવાના રિશેે (મિત્તમ પ્રમાણીકરણ સમયગાળો) અથવા લાગ ુપડતા કાયદા દ્વારા જરૂરી િોય તે મજુબ લાબંા 
સમય સધુી રાખવા પડશે. એ નોંધ લેશો કે પ્રથમ પ્રમાણીકરણ ઓહડટ, રેકોર્ડ ભસ અને ગત 12 મહિનાઓના પરુાવાની જરૂર 
પડશ.ે વ્યવિાર સહંિતાની જરૂહરયાત વતભમાન કારોબારી પદ્ધતતઓ સાથે સબંધં ધરાવે છે અને પાછલી તારીખથી લાગ ુપડતી 
નથી.  

 

G. પ્રમાણીકરણનો અિકાશ  

કારોબારના કયા ર્ાગો આરજેસીની સાથ ેસભ્ય તરીકે જોડાશે અન ેપ્રમાણીકરણ મેળવશે તે અંગેની પસદંગી વ્યન્ક્તગત 
કારોબારી તનણભય છે. જો કે, એક વખત સભ્ય તરીકે જોડાઈ ગયા પછી, આરજેસી સ્પષ્ટ્ટ તનયમો ધરાવે છે કે દરેક સભ્યના 
પ્રમાણીકરણ અવકાશમા ંતઓે માક્ષલકી ધરાવે છે ત ેઅથવા તેમના તનયતં્રણમા ંિોય તે તમામ; અને જે િીરા અને/અથવા 
સોના અને/અથવા પ્લેહટનમ જૂથ ધાતઓુના આભષૂણોની પરુવઠા શ ૃખંલામા ં સહિયપણે યોગદાન આપે છે તે બધી જ 
સતુવધાઓનો સમાવેશ થિો જ જોઇએ. સભ્યોના પ્રમાણીકરણ અવકાશ માટેના આરજેસીના તનયમો પરના વધારાના 
માગભદશભનને આરજેસી આકારણી માગભદતશિકામા ંસમાવવામા ંઆવ્યા છે.    

પ્રમાણીકરણ આપતા પિલેા, દરેક સભ્યના પ્રમાણીકરણ અવકાશની ઓહડટરો દ્વારા સમીિા કરવામા ં આવે છે, ઓહડટ 
અિવેાલમા ં દસ્તાવેજીકરણ કરવામા ં આવે છે અને આરજેસી દ્વારા તપાસવામા ં આવે છે. દરેક સભ્યના પ્રમાણીકરણ 
અવકાશને ત્યારબાદ આરજેસીની વૅબસાઇટ પર પ્રકાતશત કરવામા ંઆવે છે. હિસ્સેદારો જો એવુ ં માનતા િોય કે તેમની 
ઉપેિા કરવામા ંઆવે છે અથવા તેમની ખોટી રીતે રજૂઆત કરવામા ંછે તો તેમને આરજેસીનો સપંકભ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત 
કરવામા ં આવે છે. આ ક્ષચિંતાઓની તપાસ માટે આરજેસી ફહરયાદોની કાયભપ્રણાલીનો ઉપયોગ કરશે (વધ ુ માહિતી માટે 
તવર્ાગ L જુઓ).  

H. પ્રમાણીકરણનાાં પગલાાં 

આરજેસી સભ્યના પ્રમાણીકરણ માટેના ંપગલા ંનીચે મજુબ છે:  

 સભ્ય સ્વતતં્ર ત્રાહિત પિ દ્વારા ઓહડટની તયૈારી માટે, વ્યવિાર સહંિતાને સસુગંત એક સ્વ-મલૂ્યાકંન િાથ ધરાશે.  

 સભ્ય એક આરજેસી અતધકૃત ઓહડટર પાસેથી પ્રમાણીકરણ ઓહડટની તવનતંી કરે છે. અતધકૃત ઓહડટરો 
ISO17011ને સસુગંત આંતહરક વ્યવસ્થા ધરાવતા િોવા જોઇએ, સલંગ્ન અનરુ્વ ધરાવતા િોવા જોઇએ અન ેતેમણે 
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આરજેસીની વ્યવિાર સહંિતા પર ફરજજયાત પ્રતશિણ પણૂભ કરેલ િોવા જોઇએ.  

 પ્રમાણીકરણ ઓહડટ દરતમયાન, ઓહડટર ખરાઈ કરશે કે સભ્ય વ્યવિાર સહંિતાની પષુ્ષ્ટ્ટ કરતી િોય તેવી પ્રણાલીઓ 
ધરાવે છે. ક્ષબન-અનકુલૂનની નોંધ કરવામા ંઆવશે અને સભ્યોને તેનુ ંતનવારણ કરવાનુ ંસચૂવવામા ંઆવશે. ગરં્ીર 
ર્ગં સભ્ય માટે તશસ્તર્ગંની કાયભવાિીમા ંપહરણમશે.  

 ઓહડટ અિવેાલના આધારે, આરજેસી સભ્યને 3 વષભ માટે (માત્ર ગૌણ ક્ષબન-અનકુલૂનો સાથે અથવા કોઈ જ નહિિં) 
અથવા 1 વષભ માટે (કોઇપણ મખુ્ય ક્ષબન-અનકુલૂનો, ઓહડટર સાથે સમંતત સાધવામા ંઆવેલ સધુારાત્મક કાયભ 
યોજનાઓને આતધન) સભ્ય પ્રમાણીકરણ આપી શકે છે. સપંણૂભતા અને સ્પષ્ટ્ટતા માટે આરજેસી બધા જ ઓહડટ 
અિવેાલોની સમીિા કરે છે અને જ્યા ં જરૂર િોય ત્યા ં પ્રમાણીકરણ આપતા પિલેા ંઓહડટરની સાથે અનવુતભન 
(ફોલો-અપ) કરે છે.  

 પ્રમાણીકરણના 1 વષભના સમય બાદ, સભ્ય પ્રમાણીકરણને હરસ્ ુકરવા માટે સધુારાત્મક પગલા ંદશાભવતા માટે એક 
પનુ:પ્રમાણીકરણ ઓહડટ જરૂરી છે.  

 3 વષભના પ્રમાણીકરણ સમયગાળા માટે, પ્રમાણીકરણ સમયગાળામા ંપ્રણાલીઓ અસરકારક રીતે કામ કરી રિી છે 
કે કેમ તેની ખરાઈ કરવા માટે 12-24 મહિનાઓની અંદર પ્રમાક્ષણત સભ્યની મધ્ય-સત્ર સમીિા િાથ ધરવામા ંઆવે 
એ અંગે ઓહડટર તનણભય લઈ શકે છે. તે માટેના માપદંડ આરજેસી આકારણી માગભદતશિકામા ંઆપવામા ંઆવ્યા ંછે.  

 3 વષભના પ્રમાણીકરણ સમયગાળા પછી, સભ્ય પ્રમાણીકરણને હરસ્ ુકરવા માટે અને પ્રહિયાના પનુ:પ્રારંર્ માટે 
એક પનુ: પ્રમાણીકરણ ઓહડટ જરૂરી છે.  

I. સહાયક દસ્િાિેજો  

વ્યવિાર સહંિતાના અમલીકરણ અને પ્રમાણીકરણની પ્રહિયાને મદદરૂપ બનવા માટે નીચેના દસ્તાવેજો સિાયક માહિતી પરૂી 
પાડે છે:  

 આરજેસી પ્રમાણીકરણ િસેડબકુ (G001_2013) –આરજેસી સભ્ય પ્રમાણીકરણનુ ં તનરીિણ અને તેને િાસંલ કરવા 
માટેના ંજરૂરી પગલા;ં    

 માનકોનુ ંમાગભદશભન (G002_2013) – વ્યવિાર સહંિતામા ંઆપવામા ંઆવેલ દરેક જોગવાઈ પર માગભદશભન; 

 આકારણી માગભદતશિકા (T001_2013) – સ્વ-આકારણી (સભ્યો) અને પ્રમાણીકરણ અસવેષણો (ઓહડટરો) કેવી રીત ે
પણૂભ કરવા તેના પર સભ્યો અને ઓહડટરો માટેની સચૂનાઓ.  

 આકારણી કાયભપનુ્સ્તકા (T003_2013) – સ્વ-આકારણી અન ે પ્રમાણીકરણ અસવેષણો માટે ઉપયોગમા ં લઈ શકાય 
એવી કાયભપનુ્સ્તકા, જેમા ં મલૂ્યાકંનના પ્રશ્નો અને એક્સેલ સ્પે્રડશીટમા ં તટસ્થ પરુાવાના ઉદાિરણો સામેલ િોય. 
જોખમની આકારણી અને માનવ અતધકારોની ઉદ્યમશીલતા માટેની અસય આધારભતૂ ટુલહકટ્સ પણ ઉપલબ્ધ છે.  

J. અસરોની માપણી 

આરજેસીનો તનરીિણ અને મલૂ્યાકંન (એમએસડઈ) કાયભિમ આરજેસી પ્રમાણીકરણની અસરની આકારણી માટે તૈયાર 
કરવામા ંઆવ્યો છે. અસરો એ સામાજજક, પયાભવરણીય અથવા આતથિક પહરન્સ્થતતમા ંલાબંા ગાળાના ફેરફારો િોય છે, જે 
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આરજેસી વ્યવિાર સહંિતા જેવા માનક દ્વારા સબંોધાવા માગે છે. આરજેસીનો એમએસડઈ  કાયભિમ તે લાબંા ગાળાની અસરો 
પર કેવી રીતે યોગદાન આપે છે તે સમજવા માટે ટૂંકા અને લાબંા ગાળાના ફેરફારોને માપવાનુ ંલક્ષ્ય ધરાવે છે. આ િતે્ર ે
આરજેસીનુ ંકાયભ આઇએસઈએએલ અસરોની સહંિતા પ્રત્યેની તેની પ્રતતબદ્ધતાના સદંર્ભમા ંછે. વાતષિક અસરોના અિવેાલના 
પ્રકાશનોની શરૂઆત 2014 થી કરવામા ં આવશે અને આ કાયભમા ં આરજેસી તેના ં હિસ્સેદારની સામેલગીરી અને મતંવ્યો 
આવકારે છે.   

K. સમીક્ષા  

આ માનકો સસુગંત અને પ્રાચ્પ્તયોગ્ય છે અને તે ઉદ્યોગના કારોબારી ઉદે્દશ્યોના સદંર્ભમા ંમખુ્ય નૈતતકતાપણૂભ, સામાજજક અને 
પયાભવરણીય પડકારોને સબંોધે છે તે સતુનતિત કરવા માટે આરજેસી હિસ્સેદારો અને સભ્યોની સાથે કાયભ કરવાનુ ંચાલુ ંરાખશે 
કે. 

L. આરજેસી ફક્રરયાદ વ્યિસ્થા 

આરજેસી ઓછામા ંઓછા દર પાચં વષે અથવા જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે તસદ્ધાતંો અન ેવ્યવિાર સહંિતાની ઔપચાહરક સમીિા 
િાથ ધરે છે. સામાજજક અન ે પયાભવરણીય માનકો ઘડવા માટે આઇએસઈએએલની સારી પદ્ધતતઓની સહંિતાને સસુગંત 
વ્યવિાર સહંિતાને અદ્યતન બનાવવામા ંઆવે છે. આરજેસી બૉડભ દ્વારા મજૂંરી બાદ સધુારાને ઔપચાહરક રીતે પનુ: જારી 
કરવામા ંઆવે છે.   

આરજેસી પ્રમાણીકરણને સરં્તવત ક્ષબન-સસુગંત અથવા આરજેસીની પોતાની કાયભનીતતઓ અન ે પ્રહિયાઓને લગતી 
ફહરયાદોનુ ં સયાયી, સમયસર અને તટસ્થ ઉકેલ સતુનતિત કરવાનુ ંઆરજેસી લક્ષ્ય ધરાવે છે. આરજેસીની ફહરયાદો સબંધંી 
કાયભપદ્ધતતને સિાયક સપંણૂભ દસ્તાવેજીકરણને અહિિંથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે www.responsiblejewellery.com 

મોિા અક્ષરોમાાં આપિામાાં આિેલા બધા જ સામાન્ય શબ્દો અને મીિાક્ષરોની વ્યાખ્યા આ દસ્િાિેજના અંિે શબ્દાિલીમાાં 
આપિામાાં આિી છે. ઓક્રિિયોગ્ય (ઓક્રિિ કરી શકાય એિી) જોગિાઈઓને નીચે િમબદ્ધ કરિામાાં આિી છે.  

http://www.responsiblejewellery.com/contact-us/rjc-complaints-mechanism/
http://www.responsiblejewellery.com/
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આરજેસી વ્યિહાર સાંક્રહિા (સીઓપી)   

સામાન્ય જરૂક્રરયાિો (જોગિાઈઓ 1-4)  

1.   કાનનૂી પાલન 

   1.1     સભ્યો એવી પ્રણાલી ધરાવતા િશે જે લાગ ુથવાપાત્ર કાયદાની સર્ાનતાની જાળવણી કરશે અને તેનુ ં અનપુાલન 
સતુનતિત કરશે.  

 

2. નીવિ અને અમલ 

  2.1  સભ્યો એવી નીતત/ઓનો સ્વીકાર કરશે જે જવાબદાર કારોબારી પદ્ધતતઓ માટેની સભ્યની કહટબદ્ધતાને 
દસ્તાવેજીકરણ કરે છે, જેને વહરષ્ટ્ઠ વ્યવસ્થાપકમડંળનુ ં સમથભન પ્રાપ્ત છે, જેને કમભચારીઓને સચંાહરત કરવામા ં
આવશે અને તે જાિરેમા ંઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવશે.  

 

  2.2   વહરષ્ટ્ઠ વ્યવસ્થાપકમડંળ, નીતતને િાસંલ કરવા માટે, અને કોઈ ચકૂ રિી ગઈ િોય તો તેના તનવારણ માટે 
સધુારાઓના અમલીકરણમા ંસભ્યોની કારોબારી પદ્ધતતઓની આકારણી માટે, ઓછામા ંઓછ ંવાતષિક ધોરણે, સમીિા 
િાથ ધરશે. 

 

3. અહિેાલ લેખન   

  3.1 સભ્યો ઓછામા ંઓછ ંવાતષિક ધોરણે હિસ્સેદારો સાથે આરજેસી વ્યવિાર સહંિતા સાથે સસુગંત તેમની કારોબારી 
પદ્ધતતઓ તવશે સચંાર સ્થાતપત કરશે.  

 

  3.2 ખનન સતુવધાઓ સાથેના સભ્યો વૈતિક અિવેાલ પિલે (જીઆરઆઇ)ની માગભદતશિકાઓ અને જીઆરઆઇ ખનન અને 
ધાતઓુના િેત્રની ગૌણ અથવા તલુનાત્મક અિવેાલ લેખન માગભદતશિકાઓનો ઉપયોગ કરીન ેતેમની સાતત્યતાપણૂભ 
કાયભદિતા પર વાતષિક ધોરણે અિવેાલ આપશે. આ અિવેાલો બાહ્ય ખાતરી ધરાવતા િશ.ે  

 

4. નાણાકીય ક્રહસાબો 

  4.1 સભ્યો રાષ્ટ્રીય અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય હિસાબી માનકોને સસુગંત લેવડ-દેવડના તમામ કારોબારી વ્યવિારોના     

નાણાકીય હિસાબોની જાળવણી કરશે.  

 

  4.2 સભ્યો લાયકાત ધરાવતા સ્વતતં્ર એકાઉસટસટ દ્વારા, વાતષિક ધોરણે નાણાકીય ઓહડટ કરાવશે, અથવા જ્યા ં
પરવાનગી િોય તેવા કાયભિતે્રોમા ંનાણાકીય સમીિા િાથ ધરશે.  

 

જિાબદાર પરુિઠા શ ૃાંખલાઓ અને માનિ અવધકારો (જોગિાઈઓ 5-12)  

5. કારોબાર ભાગીદારો 

  5.1 સભ્યો, તેમના નોંધપાત્ર કારોબાર ર્ાગીદારોની વચ્ચે જવાબદાર કારોબાર પદ્ધતતઓને પ્રોત્સાહિત કરવા તેમની 
પ્રર્ાતવત કરવાની િમતાને અનરુૂપ, તેમના શ્રેષ્ટ્ઠ પ્રયત્નોનો ઉપયોગ કરશે.   
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  5.2 સભ્યોની સતુવધાઓ પર કાયભરત ઠેકેદારો અને આ સતુવધાઓ પર આવતા મલુાકાતીઓને સભ્યની નીતતઓ, 
પ્રણાલીઓ અને વ્યવિાર સહંિતાને સસુગંત િોય તેવી પ્રહિયાઓનુ ંપાલન કરવાનુ ંરિશેે.  

 

6. માનિ અવધકારો 

  6.1     સભ્યો માનવ અતધકારોનુ ં સસમાન કરશે અને કારોબાર અને માનવ અતધકારો પરના ્એુનના માગભદશભક 
તસદ્ધાતંોન ુ ં તેમના કદ અને પહરન્સ્થતતઓને અનરુૂપ ધ્યાન રાખશે, જેમા ંલઘતુમ રીતે નીચેની બાબતોનો સમાવેશ 
થાય છે:  

 

a. માનવ અતધકારોનુ ંસસમાન રાખવા માટે નીતત પ્રતતબદ્ધતા;  
 

b. તેઓ માનવ અતધકારો પર તેમની અસરન ેકેવી રીત ેધ્યાનમા ંલે છે તનેી ઓળખ, અટકાયત, શમન અને સમીિા 
માટે માનવ અતધકાર કતભવ્યપરાયણ (ડય ુહડક્ષલજસસ) પ્રહિયા;  
 

c. જ્યા ંસભ્યોએ એ ઓળખી કાઢ્ુ ંિોય કે તેમણે પ્રતતકળૂ માનવ અતધકારોની અસરો સજ્યાભ છે અથવા તેમા ંયોગદાન 
આપ્્ુ ંછે, ત્યા ંતેઓ તે અસરોના તનવારણ માટે કાયદેસરની પ્રહિયાઓ પરૂી પાડશે અથવા તેમા ંસિકાર આપશે. 

 

  6.2     સભ્યો, જો િીરા, સોના અથવા પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુમા ંપ્રત્યિ રીતે, ઘષભણથી અસરગ્રસ્ત તવસ્તારોમા ંકાયભરત 
િોય અથવા ત્યાથંી પ્રાચ્પ્ત મેળવી રહ્યા િોય તો, પ્રતતકળૂ માનવ અતધકારોની અસરોના ઉચ્ચ જોખમોની આકારણી 
માટે માનવ અતધકારો પ્રત્યેની કતભવ્યપરાયણતા (ડય ુહડક્ષલજસસ) પ્રહિયાનો ઉપયોગ કરશે.        

 

7. કુશળ કામદાર અને નાના પાયે ખનન પ્રાપ્તિ 

  7.1   સભ્યોના તનયતં્રણ િઠેળ ન િોય એવા એએસએમ ઉત્પાદકો પાસેથી િીરા, સોના અન/ેઅથવા પ્લેહટનમ જૂથની 
ધાતઓુની સીધી પ્રાચ્પ્ત કરતા સભ્યોઃ 

 

a. તનયતમતપણે બળપવૂભક કરાવવામા ંઆવતા ંશ્રમ, બાળ-મજૂરીના વરવા પ્રકારો, અસરુક્ષિત કામની પહરન્સ્થતતઓ, 
અતનયતંત્રત પારાના ઉપયોગ અને અસય નોંધપાત્ર પયાભવરણીય અસરોના જોખમોની આકારણી કરશે અને  

 

b. િકારાત્મક રીતે પદ્ધતતઓને પ્રર્ાતવત કરવા અને જોખમોને ઘટાડવા અથવા તનવારવા અને પ્રતતકળૂ માનવ 
અતધકારો અને પયાભવરણીય અસરોના ઉપચાર ઉપલબ્ધ કરાવશે અથવા સિકાર આપશે.  

 

8. સામદુાવયક વિકાસ  

  8.1 સભ્યો સમદુાતયક પિલે મારફતે તેઓ જ્યા ંકામ કરી રહ્યા ંછે તે સમદુાયોના તવકાસ માટે સિકાર આપશે.  

 

9. લાાંચ અને સગિિ માિેની ચકૂિણીઓ 

  9.1 સભ્યો એવી નીતત/ઓની સ્થાપના કરશે જે:  

 

a. સભ્યો અન ે સભ્યો વતી કામ કરતા ં એજસટો દ્વારા િાથ ધરવામા ં આવતી તમામ કારોબાર પદ્ધતતઓ અન ે
વ્યવિારોમા ંલાચં પર પ્રતતબધં ફરમાવશે.  
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b. શકંાસ્પદ લાચં, લાચંમા ં ર્ાગીદારીનો ઇનકાર, અથવા સતુવધાજનક ચકૂવણી પ્રતતબતંધત િોય ત્યા ં સતુવધાજનક 
ચકૂવણીના ઇસકારને લગતી ક્ષચિંતાઓને સારા ઇરાદા સાથે ઓળખવા બદલ કમભચારીઓને કોઇ દંડ કે તવપહરત 
પહરણામો સામ ેરિણ આપશ,ે ર્લે તે પગલાઓંને કારણે સાિસે કારોબાર ગમુાવવો પડે. 
 

c. ત્રાહિત પિ સાથે ર્ેટ-સોગાદોના પ્રસ્તાવ અને/અથવા સ્વીકારના સબંધંમા ં કમભચારીઓ દ્વારા અનસુરવામા ં
આવનાર માપદંડ અને મજૂંરી પ્રહિયાઓ સ્થાપશે.  

 

  9.2 સભ્યો તેમના સગંઠનમા ંલાચંના જોખમના સચંાલન માટે પ્રણાલી ગોઠવશે. આ પ્રણાલીમા ંસામેલ િશે:  

 

a. સભ્યોના કારોબારના એ ર્ાગોની ઓળખ અને દેખરેખ કે જે લાચંની સિર્ાક્ષગતામા ંઉચ્ચ જોખમો ધરાવતા ંિોય.  

 

b. નીતતઓ અને કાયભવાિીઓ અંગે સલંગ્ન વ્યવસ્થાપકો અન ેકમભચારીઓને તાલીમ આપવી.  

 

c. સભ્યોની નીતત મજુબ, રે્ટ-સોગાદના પત્રકમા ં ત્રીજા પિને આપવામા ં આવતી અને તેમની તરફથી આવતી 
સલંગ્ન ર્ેટ-સોગાદોની નોંધ.  

 

d. તેમના પોતાના સગંઠનની અંદર શકંાસ્પદ લાચંની કોઇપણ ઘટનાઓની તપાસ.  

 

e. લાચં અને લાચંના પ્રયાસો માટેના પ્રતતબધંો.   

 

  9.3    જ્યા ંલાગ ુપડતા કાયદા દ્વારા સલુર્તા માટેની ચકુવણીઓને મજૂંરી આપવામા ંઆવી િોય ત્યા ંસભ્યો:  

 

a. બધી જ સતુવધાજનક ચકુવણીઓને નાબદૂ કરવાના અથવા સમય રિતેા ં સતુવધાજનક ચકુવણીઓના કદ અને 
આવતભનને ઘટાડવાના પગલા ંર્રશે.  

 

b. ખાતરી કરશે કે સતુવધાજનક ચકુવણીઓ મયાભહદત પ્રકાર અને અવકાશની િોય.  

 

c. સભ્ય દ્વારા કે તેમના પિે કરવામા ંઆવેલ સતુવધાજનક ચકુવણી માટે તનયતં્રણોનો અમલ કરશે, તેના પર દેખરેખ 
રાખશે અને તેનો સપંણૂભ હિસાબ રાખશે.  

10. નાણાાંની હરેફેર  ) મની લૉંિક્રરિંગ (અને આિાંકિાદને નાણાાં પરૂા પાિિા 

  10.1 સભ્યો કારોબાર ર્ાગીદારો કે જેઓ આપતૂતિકારો અથવા િીરા, સોના અને પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુ અથવા      આ 
ધાતઓુના ઝવેરાતના ઉત્પાદનોના ગ્રાિકો માટે તમારા ગ્રાિકને જાણો તસદ્ધાતંને લાગ ુ કરશે, જેમા ં નીચેનો પણ 
સમાવેશ થાય છે:  

 

a.  ઓળખ સ્થાતપત કરવી, અન ે જ્યા ં જોખમની આકારણી અથવા લાગ ુ પડતા કાયદા દ્વારા કારણભતૂ િોય ત્યા ં
લાર્કારક માક્ષલકી અને આપતૂતિકાર અથવા ગ્રાિક માટેના તસદ્ધાતંો સ્થાતપત કરવા 
 

b.  તેમના કારોબારના પ્રકાર તવશેની સમજણ જાળવી રાખવી; 
 

c. અસામાસય અથવા શકંાસ્પદ પ્રવતૃત્ત માટે વ્યવિારો પર દેખરેખ રાખવી અને નાણાનંી િરેફેર કરવી 
અથવાઆતકંવાદને નાણા ંપરૂા પાડવાની વ્યવસ્થાની શકંાનો સલંગ્ન તન્કુ્ત સત્તામડંળને અિવેાલ આપવો . 



 આરજેસી આચાર સહંિતા (સીઓપી)

 13 
 

  10.2   સભ્યો એવા તમામ રોકડ અથવા રોકડ જેવા લેવડ-દેવડના વ્યવિારોની નોંધોની જાળવણી કરશે જે લાગ ુપડતા 
કાયદા િઠેળ સસુગંત વ્યાખ્યાતયત શરૂઆત ઉપરાતં ઉદર્વ્યા િોય અને, જ્યા ંજરૂર જણાય ત્યા ં તન્કુ્ત કરવામા ં
આવેલ અતધકૃત સત્તામડંળ સમિ આનો અિવેાલ આપશે. જ્યા ંકોઈ લાગ ુપડતા કાયદો અન્સ્તત્વ ન ધરાવતો િોય 
ત્યા,ં સભ્ય 15000 ્રુો/ડોલસભની સમકિ અથવા તેથી ઉપરના બધા જ રોકડ વ્યવિારોની દેખરેખ રાખશે અને 
તેની નોંધ જાળવશ,ે જ્યા ંવ્યવિારો એક જ સચંાલનમા ંિાથ ધરવામા ંઆવ્યા ંિોય અથવા ઘણા ંબધા સચંાલનમા ં
દેખાય તેને જોડવાના રિશે.ે   

 

11. સલામિી 

11.1   સભ્યો સલામતીના જોખમોની આકારણી કરશે અને એવા પગલા ં સ્થાપશે જે ઉત્પાદનોની ચોરી, નકુસાન અથવા 
સ્થળની અંદર અન ે તનકાસ દરતમયાન ઉત્પાદનોની અદલા-બદલીની સામે સલામતી પરૂી પાડે. ઉત્પાદનોની 
સલામતીના પગલા ંકમભચારીઓ, ઠેકેદારો, મલુાકાતીઓ, સલંગ્ન કારોબાર ર્ાગીદારો દ્વારા કાયભરત કરવામા ંઆવેલ 
વ્યન્ક્તઓની સલામતીને અક્ષગ્રમતા આપશે.   

 

  11.2    સભ્યો એ સતુનતિત કરશે કે બધા જ સલામતી રિકો માનવ અતધકારો અને તમામ લોકોની ગહરમાનુ ંસસમાન કરે 
અને જ્યારે ખબૂ જ જરૂરી િોય માત્ર ત્યારે જ બળનો પ્રયોગ કરે અને ધમકી માટે સ્નુતમ પ્રમાણ જાળવે.  

 

  11.3     ખનન સતુવધાઓ સાથેના સભ્યો એ સતુનતિત કરશે કે સરુિા કમીઓ સલામતી અને માનવ અતધકારો(2000) પરના 
સ્વૈચ્ચ્છક તસદ્ધાતંો પર અને તે અંતગભત કામગીરી કરવાની તાલીમ પ્રાપ્ત કરે. કોઇ પણ કસબ અને લધ-ુસ્તરીય 
ખનન (એએસએમ)ના માનવ અતધકારોને ખાનગી સરુિા કમીઓની તાલીમમા ં તનતિતપણે સબંોધવામા ંઆવવા 
જોઇએ.   

 

  11.4  સભ્યો કે જેમનો કારોબાર ઝવેરાતની પરુવઠા શ ૃખંલાને સરુિા પરૂી પાડવાનો છે તેઓ ખાનગી સરુિા સેવા 
ઉપલબ્ધકતાભ (આઇસીઓસી) માટેની આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવિાર સહંિતાના િસ્તાિરકતાભ રિશેે.  

 

12. ઉદભવિિ દાિાઓ 

 12.1   ઉદર્તવત દાવા(ઓ) કરતી િોય એવી વ્યન્ક્તઓ એવી વ્યવસ્થાઓ અમલી કરતી િોવી જોઇએ જે સતુનતિત કરે કે 
આ ઉદર્તવત દાવા(ઓ) માસય છે અને પરુાવા દ્વારા આધારભતૂ છે. આ પ્રણાલીમા ંસામલે િશે:  

 

a. પરુાવા્કુ્ત માપદંડ અથવા જરૂહરયાતો કે જે ઉદર્તવત દાવા(ઓ) સાથે સસુગંત િોય;  

 

b. નોંધ જાળવવા માટે અને માપદંડ અથવા જરૂહરયાતો પરૂી થાય છે એ અંગે ખરાઇ કરવા માટેની પ્રહિયાઓ;  

 

c. ઉદર્તવત દાવા(ઓ) દ્વારા તનયતંત્રત સામગ્રીઓની અખહંડતતાને જાળવી રાખવા માટેના તનયતં્રણો;  
 

d. જે કમભચારીઓ ઉત્પાદન પછૂપરછને પ્રતતર્ાવ આપવા માટે જવાબદાર િોય તેઓ ઉદર્તવત દાવા(ઓ)ને સમજી 
શકે અને તેનુ ંસચોટ વણભન કરી શકે તેની સતુનતિતતા માટેની તાલીમ;  

 

e. રસ ધરાવતા પિકારોને ઉદર્તવત દાવા(ઓ)ની સચ્ચાઈ તવશે પોતાની ક્ષચિંતા વ્યક્ત કરવાની મજૂંરી માટે, 
કારોબારના પ્રકાર, ક્દ અને અસરને અનરુૂપ એક ફહરયાદો અને ફહરયાદ વ્યવસ્થા. 
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શ્રમ અવધકારો અને કામની સ્સ્થવિઓ (જોગિાઈઓ 13-20)  

13. રોજગારીની સામાન્ય શરિો 

  13.1   સભ્યોએ એ સતુનતિત કરવાનુ ં રિશેે કે કમભચારીઓ વેતન, કામના કલાકો અને રોજગારની અસય પહરન્સ્થતતઓના 
સબંધંમા ંતેમના વતભમાન રોજગારની શરતોને સમજે છે.  

 

  13.2   સભ્યો માત્ર મજૂર-કરાર વ્યવસ્થાઓ, ખોટી એપ્રેંહટસતશપ યોજનાઓ, વધ ુપડતા ંસળંગ ટંુકા-ગાળાના રોજગાર કરારો, 
અન/ેઅથવા પેટા-કરારો અથવા ઘરેથી કામ કરવાની વ્યવસ્થાઓ મારફત લાગ ુ પડતા કાયદા િઠેળ શ્રમ અને 
સામાજજક સરુિા સબંતંધત જવાબદારીઓ કમભચારીને પહરપણૂભ કરવાનુ ંટાળશે નિીં.  

 

  13.2   સભ્યો, ફૂલ ટાઇમ, પાટભટાઇમ અથવા મૌસમી આધાર પર િોય તે સહિતના બધા જ કમભચારીઓ માટે છૂટક કામના 
વળતર અને વેતન ચકુવણીઓ તેમજ કામના કલાકો સહિત ઉક્ષચત કમભચારી રેકોર્ડ ભસ જાળવશે. 

 

14. કામના કલાકો 

  14.1    સભ્યો કામના કલાકો માટે લાગ ુપડતા કાયદાનુ ંપાલન કરશે. સભ્ય સચંાલન કરતા િોય એવા િેત્રમા ંલાગ ુકાયદા 
દ્વારા ઉચ્ચ મયાભદા નક્કી કરવામા ંન આવી િોય ત્યા ંસધુી ઓવર-ટાઇમ તસવાય સામાસય કામનુ ંઅઠવાહડ્ુ ં48 
કલાક કરતા વધવુ ંન જોઇએ.  

 

  14.2      જો કારોબારની જરૂહરયાત માટે ઓવર-ટાઇમ જરૂરી િોય તો, સભ્યએ ખાતરી આપવી જોઇશે કે:   

 

a. સભ્ય દ્વારા ઓવર-ટાઇમ કાયભ અંગે સ્વૈચ્ચ્છક ઓવર-ટાઇમ વ્યવસ્થા િઠેળ તવનતંી કરવામા ં આવી િોય. જરૂરી 
ઓવર-ટાઇમને માત્ર ત્યારે જ મજૂંરી આપવામા ંઆવી િોય કે જ્યા ં તે લાગ ુપડતા કાયદા િઠેળ મયાભદા અથવા 
સામહુિક સોદાબાજી કરારો િઠેળ મજૂંર કરવામા ંઆવ્યા િોય.  

 

b. લાગ ુકાયદા દ્વારા વ્યાખ્યાતયત અથવા સામહૂિક સોદાબાજી કરાર િઠેળ મજૂંર કરવામા ંઆવ્્ુ ંન િોય ત્યા ંસધુી 
સામાસય અઠવાહડયાના ં કાયભ અને ઓવર-ટાઇમ કલાકોનો સરવાળો એક અઠવાહડયામા ં 60 કલાકથી વધવો ન 
જોઇએ  

 

  14.3      સભ્યો બધા જ કમભચારીઓને આઇએલઓ કસવેંશન 14 અનસુાર કામના સળંગ સાત હદવસમા ંઓછામા ંઓછા ંએક 
તવરામ હદવસ ઉપલબ્ધ થવો જોઇએ. આ મયાભદાથી વધનુો કામનો સમય માત્ર સામહૂિક સોદાબાજી કરાર અથવા 
લાગ ુપડતા કાયદા િઠેળ મજૂંર કરવામા ંઆવશે જે પયાભપ્ત તવરામના સમયગાળા સહિત સરેરાશ કામના સમયને 
મજૂંરી આપે છે.   

 

  14.4    સભ્યો કમભચારીઓને પ્રસતૂત અને તપતતૃ્વ, વળતર અને સવેતન વાતષિક રજા સહિત ફરજજયાત તમામ જાિરે રજાઓ 
અને રજા ઉપલબ્ધ કરાવશ.ે જ્યા ંલાગ ુથવા પાત્ર કાયદા પ્રવતભતા ન િોય ત્યા,ં સવેતન વાતષિક રજા આઇએલઓ 
કસવેંશન 132 અનસુાર ઉપલબ્ધ કરાવશે.   
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15. િળિર 

  15.1   સભ્યો કમભચારીઓને લાગ ુપડતા કાયદેસર લઘતુમ વેતન વત્તા સકંળાયેલ વૈધાતનક લાર્, અથવા પ્રવતભમાન ઉદ્યોગ 
માનકો પર આધાહરત સામાસય અઠવાહડક કાયભ માટે, ઓવરટાઇમને સામલે કયાભ તવના, વેતન ચકુવશે. કાયભદેખાવ-
સબંતંધત આધારો પર ચકુવવામા ંઆવતા ંવેતનો સામાસય કામના અઠવાહડયા માટેના કાયદેસરના લઘતુમ વેતન 
કરતા ંઓછા ંિોવા જોઇએ નિીં.  

 

  15.2      સભ્યો ઓવરટાઇમ કામની ર્રપાઈ ઓછામા ંઓછા લાગ ુપડતા કાયદા દ્વારા નક્કી કરવામા ંઆવેલ સમાન દરો 
પર અથવા સામહૂિક સોદાબાજી વ્યવસ્થા મજુબ, અથવા ઓછામા ંઓછા પ્રવતભમાન ઉદ્યોગ માનકો સમાન જ્યા ં
તપ્રતમયમ દર અતનયતંત્રત િોય તે મજુબ રિશેે.  

 

  15.3      સભ્યો એવા કમભચારીઓને વેતનની ચકૂવણીઓ કરશે જે:  

 

a. તનયતમત અને પવૂભ-તનધાભહરત આધાર પર િશે, અને તવલકં્ષબત કે સ્થક્ષગત નિીં િોય;  

 

b. બેંક તબદીલી દ્વારા અથવા રોકડમા ંઅથવા ચેકના સ્વરૂપે, કમભચારીને સલુર્ િોય તેવા સ્થળે અને તે રીત,ે અને 
વાઉચસભ, કુપનો કે પ્રોતમસરી નોટ્સના સ્વરૂપે નિીં ચકુવે. 
 

c. વેતન ક્ષચઠ્ઠી સાથે કે જે સ્પષ્ટ્ટપણે વેતન દરો, લાર્ો અને જ્યા ંલાગ ુપડતા િોય ત્યા ંપાતોની તવગતો દશાભવતી 
િોય.  

 

  15.4    સભ્યો વેતનમાથંી માત્ર ત્યારે જ કપાતો કરશે જ્યા:ં 
 

a. કપાતો તનક્ષણિત િોય અને પણૂભ દસ્તાવેજ સાથે ગણતરીબદ્ધ રીતે કમભચારીઓને સ્પષ્ટ્ટપણે સચંાહરત કરવામા ંઆવી 
િોય; 

 

b. રોજગારદાતા દ્વારા નક્કી કરવામા ંઆવેલ કપાતો કમભચારી દ્વારા મેળવવામા ંઆવતા લઘતુમ વેતનો કરતા ઓછા 
વેતનમા ંન પહરણમવા જોઇએ;   

 

c. તશસ્તના િતેઓૂ માટે કોઇ પણ કપાતો સામહૂિક સોદાબાજી કરાર અથવા લાગ ુપડતા કાયદાઓ િઠેળ અસયથા મજૂંર 
કરવામા ંઆવલે દ્વારા સચંાક્ષલત કરવામા ંઆવશે.  

 

  15.5    સભ્યો કમભચારીઓને સભ્યોના પોતાના કારોબાર અથવા સતુવધાઓમાથંી જોગવાઈઓની ખરીદી માટે ફરજ નિીં પાડે.  

 

  15.6  જે સભ્યો વેતન એડવાન્સસસ અથવા તધરાણોઉપલબ્ધ કરાવશે તેમણે વ્યાજ અને પનુચુભકવણીની શરતો પારદશી 
 અને વાજબી િોય, અને કમભચારીઓ માટે ભ્રામક ન િોય તેની ખાતરી કરવી પડશે.   

 

16. વશસ્િ અને ફક્રરયાદની પ્રક્રિયાઓ 

  16.1      સભ્યોએ એ સતુનતિત કરવુ ંપડશે કે કમભચારીઓ શારીહરક દંડ, તનષ્ટ્ઠુર અથવા નાલેશીર્રી વ્યવિાર, જાતીય અથવા 
શારીહરક સતામણી, માનતસક, શારીહરક અથવા શાષ્બ્દક ગાળાગાળી, સખ્તાઈ અથવા ધાકધમકી અથવા પોતાની, 
પહરવારની અને સિકમી પ્રત્યે આની માટેની ધમકીને આધીન નિીં િોય.  
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16.2      સભ્યોએ કારોબારની તશસ્ત સબંધંી પ્રહિયા, અને તશસ્તતાની ઉક્ષચત પ્રહિયાઓ સબંતંધત માનકો અને કમભચારી 
સાથેના વ્યવિારને સ્પષ્ટ્ટપણે સચંાહરત કરવાની રિશેે, અને વ્યવસ્થાપન અને કમભચારીગણ સાથે સમાન રૂપે લાગ ુ
કરવાના રિશે.ે    

 

16.3      સભ્યો ફહરયાદ વ્યવસ્થા અને તપાસની પ્રહિયાઓન ેસ્પષ્ટ્ટ રીતે ઉપલબ્ધ કરાવશે અને આને સ્પષ્ટ્ટપણે બધા જ 
કમભચારીઓને વણભવશે.  

 

a. વ્યન્ક્તગત રીત ેકાયભરત કમભચારીઓ અથવા અસય કામદારો સાથે કાયભરત િોય તો તે કોઈપણ દંડ અથવા પ્રતતકાર 
તવના ફહરયાદ દાખલ કરવા માટે મકુ્ત િશે.  

 

b. ફહરયાદ પ્રહિયાઓને એવી રીતે સરંક્ષચત કરવામા ંઆવશે કે તે અસરકારક રીતે કાયભ કરે અને સમયસર પહરણામો 
મેળવી આપ.ે  

 

c. કમભચારીઓ દ્વારા કરવામા ંઆવેલી ફહરયાદો, તપાસ પ્રહિયાઓ અને પહરણામોની નોંધને જાળવવાની રિશેે. 
 

17. બાળ મજૂરી  

 17.1  આઇએલઓ કસવેંશન 138મા ંઅન ેર્લામણ 146મા ંવ્યાખ્યા કયાભ મજુબ, સભ્યો બાળ મજૂરોને રાખશે નિીં અથવા 
તેને ટેકો આપશે નિીં, જે કામ માટે નીચેની લઘતુમ ઉમરો સયુોજજત કરે છે:   

 

a. મળૂભતૂ સ્નૂતમ કામ માટેની વય 15 વષભની છે, જેથી બાળકને ફરજજયાત તશિણ પરંુુ કરાવી શકાય.   

 

b. જે સભ્યો તવકતસત દેશોમા ંકામગીરી ચલાવી રહ્યા ંછે કે જ્યા ંફરજજયાત તશિણ 15 વષભ કરતા ંપિલેા ંપણૂભ થઈ જાય 
છે, લાગ ુપડતા કાયદાને આધીન સ્નુતમ કામની વય 14 વષભને પરવાનગી આપી શકે છે, પરંત ુસભ્યના પ્રથમ 
પ્રમાણીકરણ સમયગાળાની પણૂભતા સધુીમા ંસતુવધાઓમા ંસ્નૂતમ કામની વય 15 વષભની િાસંલ કરી લવેી જોઇએ.  

 

  17.2   આઇએલઓ કસવેંશન 182 અને ર્લામણ 190મા ંવ્યાખ્યાતયત કયાભ મજુબ, સભ્યો બાળ મજૂરોના ખરાબમા ંખરાબ 
સ્વરૂપોમા ંજોડાશે નિીં અથવા તેને ટેકો નિીં આપે, જેમા ંસમાવેશ થાય છે:  

 

a. જોખમી બાળ મજૂરી, જે સ્વર્ાવગત અથવા સજંોગોથી 18 વષભથી નાના વ્યન્ક્તઓના આરોગ્ય, સલામતી અથવા 
નૈતતકતાને સકંટમા ંમકૂવાની શક્યતા ધરાવે છે. જ્યા ંલાગ ુપડતા કાયદા દ્વારા મજૂંરી આપવામા ંઆવી છે અને 
જોખમોની આકારણી અને સીઓપી 21.3 આરોગ્ય અને સલામતી િઠેળ તનયતં્રણોના અમલીકરણ દ્વારા ટેકો 
આપવામા ં આવ્યો છે, ત્યા ં કામની સ્નૂતમ વય 16 ને એ શરતે પરવાનગી આપવામા ં આવી છે કે સબંતંધત 
બાળકોના આરોગ્ય, સલામતી અને નૈતતકતાને સપંણૂભપણે સરુક્ષિત કરવામા ંઆવશે, અને એ કે બાળકોને પ્રવતૃત્તની 
સલંગ્ન શાખામા ંપરૂતી તનહદિષ્ટ્ટ સચૂના અથવા વ્યાવસાતયક તાલીમ પ્રાપ્ત કરાવવામા ંઆવી છે.  

 

b. ઋણ બધંન, બાળ તસ્કરી, ફરજજયાત બાળ મજૂરી અને સશસ્ત્ર ઘષભણમા ંબાળકોના ઉપયોગ સહિત બધા જ પ્રકારની 
બાળ ગલુામી અને ગલુામીને સમાન પદ્ધતતઓ.  

 

  17.3 મા ંઆપ્્ુ ં િોવા છતા ંપણ, જ્યા ં સતુવધાઓમા ંબાળ મજૂરી મળી આવશે ત્યા,ં સભ્યોએ દસ્તાવેજીત બાળ મજૂરી 
ઉપાય પ્રહિયાઓ તવકતસત કરવાની રિશેે જેમા ં બાળકના સતત કલ્યાણ માટેના ં પગલાઓનો અને બાળકના 
પહરવારની નાણાકીય ન્સ્થતતને ધ્યાન પર લેવાનો સમાવેશ થાય છે. ઉપાયોમા ંસમાવેશ થાય છે:   
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a. બાળ મજૂરીમા ંરોકવામા ંઆવેલ કોઇપણ બાળકને તાત્કાક્ષલક પાછો ખેંચી લેવુ.ં  

 

b. િજુ પણ ફરજજયાત તશિણ કાયદાઓને અથવા શાળામા ં િાજરી આપવાને આધીન ન િોય તેવા બાળક માટે, 
વૈકચ્લ્પક આવકના સાધન અને/અથવા વ્ચાવસાતયક તાલીમ તકો શોધવી, જેમા ં માફકસર અને સ્વીકાયભ 
રોજગારનો સમાવેશ કરી શકાય.   

 

c. િજુ પણ ફરજજયાત તશિણ કાયદાઓને અથવા શાળામા ંિાજરી આપવાને આધીન િોય તેવા બાળક માટે, બાળક 
શાળાએ જત ુ ંથાય અને ફરજજયાત તશિણની પણૂભતા સધુી શાળામા ંજ રિ ેતેના માટે પરુતો ટેકો આપવો.  

 

d. ક્ષબન-અનકુલૂનના મળૂભતૂ કારણોને ઓળખવા અને કોઇ પણ પનુ:આવતભનને ટાળવા માટે તનયતં્રણોના અમલ માટે 
બાળ મજૂરીને ટાળવાના સભ્યના અક્ષર્ગમની પદ્ધતતસરની સમીિા.  

 

18. િેઠ 

  18.1  આઇએલઓ કસવેંશન 29મા ંવ્યાખ્યાતયત મજુબ, સભ્યો બતંધત, કરારબદ્ધ અથવા અનૈચ્ચ્છક પરૂી રાખવામા ંઆવેલ 
મજૂર સહિત વેઠનો ઉપયોગ કરશે નિીં.  

 

  18.2     સભ્ય નિીં કરે:  

 

a. ન તો કાયભસ્થળ પર અને ન તો સ્થળ પરના રિઠેાણ તવસ્તારમા ં કમભચારીઓની િરવા-ફરવાની સ્વતતં્રતાને 
ગેરવ્યાજબી રીતે પ્રતતબતંધત કરશે.  

b. કમભચારીના વ્યન્ક્તગત દસ્તાવજેો, જેમ કે ઓળખ પત્રોની મળૂ નકલો પોતાની પાસે નિીં રાખે.   

c. કોઇ પણ પ્રકારની થાપણો, ર્રતી શલૂ્ક, અથવા ઉપકરણ પેશગીની કમભચારીઓ પાસેથી પ્રત્યિ અથવા ર્રતી 
એજસસી મારફત જરૂહરયાત ઊર્ી નિીં કરે.  

d. વાજબી સચૂના આપ્યા બાદ અથવા જે રીતે લાગ ુપડતા કાયદા દ્વારા પ્રસ્થાતપત કરવામા ંઆવ્્ુ ં િોય તે મજુબ 
કમભચારીઓને તેમના રોજગારને છોડી દેવાથી અટકાવશે નિીં.   

 

  18.3    સભ્યો, અને સભ્યોને મજૂરો પરૂા પાડત ુ ંકોઇ પણ એકમ, માનવ તસ્કરીમા ંજોડાશે નિીં અથવા તેને ટેકો નિીં આપે. 
માનવ તસ્કરીના જોખમો માટે સભ્યો ર્રતી એજસસીઝની સાથેના સબંધંોની દેખરેખ રાખશે.  

 

19. સાંગઠનનુાં સ્િાિાંત્ર્ય અને સામકૂ્રહક સોદાબાજી  

19.1   સભ્યો દ્વારા કોઇ પણ પ્રકારની અડચણ અથવા નકારાત્મક પહરણામો તવના, પોતાની પસદંગીના શ્રતમક સગંઠનમા ં
મકુ્તપણે જોડાવાના કમભચારીઓના અતધકારનુ ંસભ્યો સસમાન કરશે.  

 

19.2   સભ્યો કમભચારીના સામહૂિક સોદાબાજીના અતધકારનુ ં સસમાન કરશે, અને સામહૂિક સોદાબાજીના કરારોનુ ં અિરશ: 
પાલન કરશે, જ્યા ં આવા કરારો પ્રવતભતા િોય. સભ્યો, લાગ ુ પડતા કાયદાને આધીન, તવિાસપવૂભક કોઇ પણ 
પ્રકારની સામહૂિક સોદાબાજીમા સિર્ાગી બનશે.   

 

 19.3   જ્યા ંલાગ ુપડતા કાયદાઓ સગંઠનના સ્વાતતં્ર્ય અને સામહૂિક સોદાબાજીને પ્રતતબતંધત કરતા ંિોય ત્યા,ં સભ્યો લાગ ુ
પડતા કાયદા િઠેળ કમભચારીઓ માટેના સગંઠનના વૈકચ્લ્પક માધ્યમોને અવરોધશે નિીં.  
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20. બબન-ભેદભાિ  

  20.1       કાયભસ્થળ પર સભ્યો મિનેતાણા, ઓવરટાઇમ, તાલીમની પિોંચ, બઢતી, જાતત પર આધાહરત સમાચ્પ્ત અથવા 
તનવતૃત્ત, વશંીયતા, જાતત, રાષ્ટ્રીય મળૂ, ધમભ, તવકલાગંતા, લૈંક્ષગકતા, જાતતય અક્ષર્મખુતા, ્તુનયનનુ ં સભ્યપદ, 
રાજકીય જોડાણ, વૈવાહિક દરજ્જો, ગર્ભવસ્થા ન્સ્થતત, શારીહરક દેખાવ, એચઆઇવી ન્સ્થતત, અથવા વય, અથવા 
અસય કોઇ લાગ ુપડતા પ્રતતબતંધત આધારના સદંર્ભમા ંકોઇ પણ સ્વરૂપમા ંએ રીતે રે્દર્ાવ નિીં ધરાવે અથવા 
જત ુ ંનિીં કરે કે "કાયભ માટે સિમ છે" એવી તમામ વ્યન્ક્તઓને સમાન તકો પ્રદાન કરવામા ંઆવે અન ેતેમના 
કામને તનર્ાવવા માટે તેમની િમતાથી સબંતંધત ન િોય તેવા પહરબળોના આધારે તેમની સામે ર્ેદર્ાવ રાખવામા ં
ન આવે.  

 

આરોગ્ય, સલામિી અને પયાવિરણ (જોગિાઈઓ 21-25)  

21. આરોગ્ય અને સલામિી 

  21.1 સભ્યો એ બાબતને સતુનતિત કરશે કે બધા કમભચારીઓ અને સાઇટ પરના ઠેકેદારોને લાગ ુપડતા કાયદા અને અસય 
સલંગ્ન ઉદ્યોગ માનકોથી સસુગંત કામ કરવા માટેની સલામત અને આરોગ્યપ્રદ પહરન્સ્થતતઓ ઉપલબ્ધ કરવામા ં
આવ.ે  

 

  21.2 સભ્યો કાયભસ્થળ ઉપલબ્ધ કરાવશે અને તેની જાળવણી રાખશે, અને જ્યા ંસ્થળ પરના રિઠેાણો ઉપલબ્ધ કરવામા ં
આવ્યા ંિોય, તે:  

 

a. સલામત અને સલુર્ પીવાના પાણી; 
 

b. ખોરાકના વપરાશ અને સગં્રિ માટે આરોગ્ય તવષયક સતુવધાઓ;  

 

c. કાયભરત કમભચારીઓની સખં્યા અને ક્ષલિંગ સાથે અનરુૂપ સ્વચ્છ અને આરોગ્યપ્રદ સિાવા-ધોવા અન ે શૌચાલયની 
સતુવધા; 
 

d. અન્ગ્ન-સરુિા ઉપકરણ અને એલામ્સભ ;  
 

e. સ્પષ્ટ્ટ તનશાન કરેલ, તાળા વગરના અને ક્ષબન-અવરોધક આપાતકાલીન તનકાસી અન ે સકંટ સમયે બિાર 
નીકળવાના માગભ; 
 

f. પયાભપ્ત વીજ પરુવઠો અને આપાતકાલીન લાઇહટિંગની સલુર્તા ધરાવતા ંિોવા જોઇએ. 

 

21.3 સભ્યો કાયભસ્થળના ં જોખમોની આકારણી કરશે અને અકસ્માતના ં જોખમોને અને કમભચારીઓ અને સ્થળ પરના 
ઠેકેદારોને ઈજાના સ્નૂતમ બનાવવા માટે તનયતં્રણોનો અમલ કરશે. જોખમની આકારણીમા ંસભ્યની પ્રવતૃત્તઓ અને 
ઉત્પાદો સાથે જોડાયેલા જોખમોને ધ્યાનમા ં લેવાની રિશેે, જેમા ં જ્યા ં સસુગંત િશે ત્યા ં સમાવેશ થશે: યતં્રો અને 
મોબાઇલ ઉપકરણોનો ઉપયોગ; સગં્રિ અન ેસફાઈની સામગ્રીઓ સહિત રસાયણોની સરં્ાળ; અતતશય ગદંા ધમૂાડા, 
િવામા ં રિલેી કણો, અવાજ અને તાપમાનના ં સ્તરનો સસંગભ અને/અથવા અપયાભપ્ત પ્રકાશ અને િવા-ઉજાસ; 
પનુરાવતતિત તાણ પ્રવતૃત્તઓ; 18 વષભથી નીચેની વય અને સગર્ાભ માતાઓ; અને સામાસય આરોગ્યરિા અને 
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િાઉસહકપીંગ પ્રશ્નો.  

 

21.4 સભ્યો કમભચારીઓ અને સ્થળ પરના ઠેકેદારોને સં્ કુ્ત આરોગ્ય અને સરુિા સતમતત જેવી રચના ઉપલબ્ધ કરાવશે, 
જેના દ્વારા તેઓ વ્યવસ્થાપક મડંળ સાથે આરોગ્ય અને સરુિા અંગેના પ્રશ્નો ઉઠાવશે અને તેની રચના કરશે.  

 

21.5  સભ્યો કમભચારીઓ અન ે સ્થળ પરના ઠેકેદારોને સમજાય તેવા સ્વરૂપમા ંઅને ઉક્ષચત ર્ાષામા ંઆરોગ્ય અને સરુિા 
તવશેની તાલીમ અને માહિતી આપશે. આમા ંસમાવેશ થાય છે:  

 

a. તનહદિષ્ટ્ટ ભતૂમકા-સબંતંધત આરોગ્ય અને સરુિા જોખમો અને તનયતં્રણો; 
 

b. અકસ્માત અથવા આપાતકાલીન ઘટનામા ંઉક્ષચત પગલા ંર્રશે; 

 

c. અન્ગ્ન સરુિા અને આપાતકાલીન પ્રહિયાઓમા ંયોગ્ય તાલીમ; 

 

d. તન્કુ્ત કમભચારી પ્રતતતનતધઓને પ્રાથતમક ઉપચાર તાલીમ; 

 

e. કમભચારી અને ઠેકેદાર સર્ાનતા કે તેઓ અતનયતંત્રત જોખમો ધરાવતી પહરન્સ્થતતઓમા ંકામ બધં કરવાની અથવા 
કામ કરવાની ના પાડવાના અતધકાર અને જવાબદારી ધરાવે છે, અને તાત્કાક્ષલક આ પહરન્સ્થતત અંગે તનકટવતી 
જોખમ અને સચંાલકમડંળના ધ્યાન પર લાવશે.   

 

21.6 સભ્યો એ સતુનતિત કરશે કે અંગત રિણાત્મક ઉપકરણ (પીપીઈ) તવનામલૂ્યે ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવ્યા ં િોય અને 
ખરાઈ કરશે કે તે વતભમાન િોય, યોગ્ય રીતે પિરેવામા ંઆવ્યા ંિોય અને સાચી રીતે ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવે.  

 

21.7  સભ્યો સ્થળ પર પરૂતી આરોગ્ય અને તબીબી સતુવધાઓની સલુર્તા ઉપલબ્ધ કરાવશે, જેમા ંસ્પષ્ટ્ટ રીતે અંહકત 
કરવામા ંઆવલે પ્રાથતમક ઉપચાર જોગવાઈઓ અને પ્રતશક્ષિત પ્રાથતમક સારવાર વ્યન્ક્ત સામેલ િશે, અને ત્યા ંતબીબી 
આપાતકાલીન પહરન્સ્થતતના હકસ્સામા ંસ્થાતનક તબીબી સતુવધા સધુીના પહરવિનની યોગ્ય પ્રહિયા સ્થાનબદ્ધ કરાશે.   

 

21.8 સભ્યો બધી જ સરં્તવત આપાતકાલીન ન્સ્થતતઓ માટે આપાતકાલીન પ્રહિયાઓ અને તે જગ્યા ખાલી કરવાની 
યોજનાઓ સ્થાતપત કરશે, જે સલુર્ અને સ્પષ્ટ્ટ રીતે તનદેતશત, તનયતમત તપાસ કરવામા ંઆવેલી (ખાલી કરવાની 
કવાયત અભ્યાસ સહિત), અને સમયાતંરે અદ્યતન બનાવવામા ંઆવશે.  

 

21.9 સભ્ય આરોગ્ય અને સરુિા ઘટનાઓની તપાસ કરશે અને સધુારા માટેની તકોને ઓળખવા માટે સબંતંધત જોખમોના ં
તનયતં્રણોની સમીિાઓમા ંપહરણામોને દશાભવશે.  

 

21.10  જે સભ્યો િીરાના કહટિંગ અને પોક્ષલતશિંગમા ંજોડાયેલા છે તઓે કોબાલ્ટ-મકુ્ત િીરા-ફળદ્રપુ સ્કાઇફ્સનો ઉપયોગ  કરશે.   

 

22. પયાવિરણીય વ્યિસ્થાપન  

22.1    સભ્યો પયાભવરણીય જોખમો, પયાભવરણીય અસરો અને પયાભવરણીય કાયભદેખાવના સધુારા માટેની તકોને ઓળખશે.  

 

22.2 સભ્યો ઓળખી કાઢવામા ંઆવેલ પયાભવરણીય જોખમો અને નોંધપાત્ર પયાભવરણીય અસરોને સ્નૂતમ કરવા અને 
શમન માટે, અને પયાભવરણીય કાયભદેખાવને સધુારવા માટે તનયતં્રણોનો અમલ અને સમીિા કરશે. 
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22.3 સભ્યો સલંગ્ન કમભચારીઓ અને સ્થળ પરના ઠેકેદારોને સમજી શકાય તેવા ંસ્વરૂપમા ંઅને યોગ્ય ર્ાષામા ંપયાભવરણીય 
જોખમો અને તનયતં્રણો તવશે તાલીમ અને માહિતી પરૂી પાડશે.  

 

23. જોખમી પદાથો 

23.1 સભ્યો સતુવધાઓ પરના ં જોખમી પદાથોની એક સકૂ્ષચની જાળવણી કરશે. સરુિા તવગતોના પત્રકો (અથવા તેની 
સમકિ) જ્યા ંઆ બધા જોખમી પદાથોનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો િોય ત્યા ંસલુર્ િશે અને તેની સાથે જોડાયેલા જોખમો 
તવશે તેની સાથ ેકાયભ કરી રિલેા ંકમભચારીઓ અને સ્થળ પરના ઠેકેદારોને સ્પષ્ટ્ટ રીતે સચંાહરત કરવામા ંઆવશે.  

 

23.2 સભ્યો આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતતબધંોને આધીન રસાયણો અને જોખમી પદાથોના તેમની સજીવો પ્રત્યેના ઉચ્ચ તવષિમતા, 
પયાભવરણીય દૃઢતા, અથવા જૈવ સચંય માટેની સરં્ાવના, અપહરવતભનીય પાહરન્સ્થતતક અસરો, અથવા ઓઝોન 
સ્તરના અવિયના કારણે ઉત્પાદન, વેપાર અને/અથવા ઉપયોગ નિીં કરી શકે.  

 

23.3 સભ્યો જ્યા ં તકનીકી અને આતથિક રીતે પોષાય ત્યા ં કારોબારી પ્રહિયાઓમા ં ઉપયોગમા ં લેવાતા ં અસય જોખમી 
પદાથોના તવકલ્પો લાગ ુકરશે.  

 

24. કચરો અને ઉત્સર્જનો 

24.1 સભ્યો તમેના કારોબારની પ્રહિયાઓમા ં િવા, પાણી અને જમીનને અસરકતાભ નોંધપાત્ર કચરાઓ અન ે ઉત્સર્જનોને 
ઓળખી કાઢશે.   

 

24.2 સભ્યો ઓળખી કાઢવામા ંઆવેલ કચરાઓ અને ઉત્સર્જનોનુ ંનીચેના પગલાઓ દ્વારા જવાબદારીપવૂભક સચંાલન કરશે:  

 

a. ખચભની બાબતોની સાથ-ેસાથે પયાભવરણીય અસરોની બાબતોને ધ્યાનમા ંલઈને; 
 

b. જ્યા ં લાગ ુ પડતા િોય ત્યા ં પયાભવરનીય અસરને ઘટાડવા માટે ઘટાડા, પનુપ્રાભચ્પ્ત, પનુવભપરાશ અને પનુ: 
ઉપયોગમા ંલઈ શકાય તેવુ ંબનાવવના તસદ્ધાતંોને લાગ ુકરીને ; 

 

c. લાગ ુપડતા કાયદાના અનપુાલનમા ંકચરાઓ અને ઉત્સર્જનોના તવસર્જન અને તનકાલ કરીને, અથવા જ્યા ંલાગ ુ
પડતા કાયદો ન પ્રવતભતો િોય ત્યા,ં પ્રવતભમાન આંતરરાષ્ટ્રીય માનકોનો સ્વીકાર કરીન;ે 

 

d. પયાભવરણીય કાયભદેખાવમા ંસધુારાઓ લાવવા માટે કચરાઓ અને ઉત્સર્જનોના વલણનુ ંસચંાલન કરીને 

 

25. પ્રાકવૃિક સાંસાધનોનો ઉપયોગ 

25.1 સભ્યો તેમના કારોબારની કામગીરીઓમા ંઊજાભ અને પાણીના વપરાશ પર દેખરેખ રાખશે અને ઊજાભ અને પાણીની 
કાયભિમતાની પિલેોને સ્થાનબદ્ધ કરશે.   

 

25.2 સભ્યો તેમના કારોબારની પ્રહિયાઓમા ંઉપયોગમા ંલેવાતા ંઅસય નોંધપાત્ર પ્રાકૃતતક સસંાધનોને ઓળખી કાઢશે અને 
તેના કાયભિમ ઉપયોગને સતુનતિત બનાવશે.  
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હીરા, સોનુાં અને તલેક્રિનમ જૂથની ધાતનુી ઉત્પાદનો (જોગિાઈઓ 26-28) 

26. ઉત્પાદન પ્રકિીકરણ  

26.1 સભ્યો કોઇ પણ અસત્યપણૂભ, ગેરમાગે દોરનારંુ અથવા ભ્રામક પ્રતતતનતધત્વ નિીં કરે, અથવા િીરા, કૃતત્રમ અથવા દંર્ી, 
અને/અથવા કોઇ પણ સોના અને/અથવા પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુના ઝવેરાત ઉત્પાદનોના ં વેચાણ, જાિરેાત કે 
માકેહટિંગમા ંકોઈ સામગ્રીનો લોપ નિીં કરે.    

 

26.2 લાગ ુ પડતા કાયદાની સસુગંતતામા ં િીરાઓ, કૃતત્રમ અથવા દંર્ી, સોનુ ં અને/અથવા પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુની 
ર્ૌતતક લાિક્ષણકતાઓ પરની માહિતી જાિરે કરવાની રિશેે. લાગ ુપડતા કાયદા સાથે પ્રવતભતા ઘષભણ તસવાય, ર્ૌતતક 
લાિક્ષણકતાઓ તવશેની સલંગ્ન જાિરેાતને ટેકો આપવા માટે સભ્યો નીચેની જરૂહરયાતોને લાગ ુકરશે.   

 

a. પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુ: સોનુ ં અથવા પ્લેહટનમ જૂથની ધાતનુી શદુ્ધતાને સચોટતાથી જાિરે કરવાની રિશેે. 
તવષયવસ્ત ુઅથવા શદુ્ધતાનુ ંતવવરણ “સોનુ”ં શબ્દ જેટલુ ંજ, અથવા પ્લેહટનમ જૂથની ધાત,ુ અથવા ટૂંકાિર જેટલુ ં
જ સસુ્પષ્ટ્ટ રિશેે, અને ઉપયોગમા ંલેવાયેલ કોઇ પણ ગણુવત્તા તનશાનીઓનો ઉપયોગ લાગ ુપડતા કાયદા અથવા 
ઉદ્યોગના માનકોને સસુગંત િોય તે રીતે લાગ ુકરવાની રિશેે.   

 

b. સશંોતધત િીરા: સશંોતધત િીરાઓને “સશંોતધત” તરીકે અથવા ચોક્ક્સ સશંોધનના તનહદિષ્ટ્ટ સદંર્ભ સાથે જાિરે 
કરવાના રિશે.ે તેનુ ં તવવરણ “િીરા” શબ્દ(દો) જેટલુ ં સસુ્પષ્ટ્ટ રિશેે. કોઇ પણ તવતશષ્ટ્ટ સરં્ાળ જરૂહરયાત જે 
સશંોધન દ્વારા રચવામા ંઆવી િોય તે જાિરે કરવાની રિશેે.  

c. કૃતત્રમ િીરાઓ: સપંણૂભ અથવા આંતશક કૃતત્રમ િીરાઓને “પ્રયોગશાળામા ં રક્ષચત”, “પ્રયોગશાળામા ં તવકસાવવામા ં
આવેલ”, અન/ેઅથવા “કૃતત્રમ” તરીકે જાિરે કરવાના રિશેે અને તેનુ ં તવવરણ “િીરા” શબ્દ જેટલુ ંજ સસુ્પષ્ટ્ટ 
રિશે.ે 
 

d. આર્ાસી: આર્ાસી કે જે િીરાનો દેખાવ ઊર્ો કરે છે તેને તે જે ખનીજ અથવા સં્ કુ્ત પદાથભન ુ ંબનેલુ ંછે તે મજુબ 
જાિરે કરવાનુ ંરિશેે.  

 

e. િીરાની ગણુવત્તા – પૉક્ષલશ્ડ િીરા: જ્યારે િીરા અને કૃતત્રમના વજન, રંગ, શદુ્ધતા અથવા કાપનુ ંવણભન કરવામા ં
આવી રહ્ુ ંિોય, ત્યારે તે ચોક્કસ કાયભિેત્રને યોગ્ય િોય તેવી માસય માગભદતશિકાને સસુગંત રિશેે.   

 

f. ઉત્પાદનના આરોગ્ય અને સલામતીની માહિતી: સભ્યો દ્વારા છેવાડાના ગ્રાિકને વેચવામા ંઆવતા ં િીરા, કૃતત્રમ, 
સોનુ ંઅને/અથવા પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુના ન્સ્થતત અને સલામતી અંગેની કોઇ પણ સલંગ્ન માહિતી જાિરે 
કરવાની રિશે.ે    

 

27. ક્રકમ્બલે પ્રક્રિયા પ્રમાણીકરણ યોજના અને વિિ હીરા પક્રરષદ િૉરાંિીની પ્રણાલી  

27.1 સભ્યો જાણી જોઈને તવવાદાસ્પદ િીરાઓ ખરીદશે કે વેચશે નિીં અથવા અસયોને આમ કરવામા ંમદદ નિીં કરે.  

 

27.2 સભ્યો, જ્યા ંકાચા િીરાના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની સાથે સલંગ્ન િોય, ત્યા ંતેમણે હકમ્બલે પ્રહિયા પ્રમાણીકરણ યોજના 
અને સબંતંધત રાષ્ટ્રીય કાયદાઓ મજુબ કાચા િીરાના આયાત અને તનકાસની ખરાઈની પ્રણાલી અને તનયતં્રણો લાગ ુ
કરવાના રિશેે.  
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27.3 સભ્યો, જ્યા ં િીરાની ખરીદી અને વેચાણમા ં સામેલ િોય, પછી તે કાચા, પૉક્ષલશ્ડ અથવા આભષૂણોમા ં સયુોજજત 
કરવામા ંઆવ્યા ં િોય, ત્યા ં તેઓ તવિ િીરા પહરષદ વૉરંટીની પ્રણાલીને અપનાવશે અને સતુનતિત કરશે કે બધા 
સકંળાયેલા ઇનવૉઇસ નીચેના િકારાત્મક તનવેદનો અથવા સમકિ શબ્દો ધરાવે છે જે સમાન વૉરંટી પરૂી પાડે છે.  

 

“અહિિં ઇનવોઇસ કરવામા ંઆવેલ િીરાની ખરીદી કાયદેસરના સ્ત્રોતમાથંી ખરીદવામા ંઆવ્યા ંછે જે ઘષભણના ર્ડંોળમા ં
સામેલ નથી અને સં્ કુ્ત રાષ્ટ્રોના ઠરાવ સાથે અનકુલૂનમા ંછે. વેચાણકતાભ આથી બાયંધરી આપે છે કે આ િીરા, વ્યન્ક્તગત 
જ્ઞાન અને/અથવા આ િીરાના આપતૂતિકાર દ્વારા આપવામા ંઆવેલ લેક્ષખત બાયંધરીના આધારે, તવવાદરહિત છે.”   

 

 27.4 સભ્યો તમામ હકમ્બલે પ્રહિયા પ્રમાણપત્રો અને વૉરંટીની પ્રણાલીના પ્રાપ્ત અને આપવામા ંઆવેલ ઇનવોઇસની નોંધ 
રાખશે, અને તેનુ ંવાતષિક ધોરણે આરજેસી ઓહડટના ર્ાગરૂપે અથવા પ્રમાણીકરણના સમયગાળા દરતમયાન આરજેસી 
દ્વારા અતધકૃત કરવામા ંઆવેલ ઓહડટર દ્વારા, અથવા એક અલગ સ્વતતં્ર ઓહડટર દ્વારા, કારોબારના સજંોગોને જેમ 
અનકુળૂ િોય તે રીતે ઓહડટ કરાવશે અથવા સમેુળ સાધશે. જો અતધકૃત સરકારી સસં્થા દ્વારા પછૂવામા ંઆવે તો, આ 
નોંધો હકમ્બલે પ્રહિયા સાથે સસુગંતતાને સાક્ષબત કરવા સમથભ િોવા જોઇએ.   

 

 27.5 સભ્યો લક્ષિત વ્યન્ક્તઓ, એકમો અથવા સગંઠનો સાથે િીરાને સામેલ કરતા ંલેવડ-દેવડના વ્યવિારોને પ્રતતબતંધત 
કરતા ં િોય તેવા ં લાગ ુ પડતા આંતરરાષ્ટ્રીય અને રાષ્ટ્રીય પ્રતતબધંો તવશેની સર્ાનતા જાળવતા અને તેની સાથે 
સસુગંતતા ધરાવતા િશે.  

 

27.6 સભ્યો જે િીરાની ખરીદ અથવા વેચાણ કરે છે તેવા તમામ કમભચારીઓને િીરા, તવવાદાસ્પદ િીરાના વેપાર પર 
સરકારી પ્રતતબધંો, હકમ્બલે પ્રહકયા પ્રમાણીકરણ યોજના અન ેતવિ િીરા પહરષદ વૉરંટીની પ્રણાલી તવશે જણાવશે.   

 

28. િગીકરણ અને મલૂયાાંકન  

28.1 જે સભ્યો સ્વતતં્ર િીરાના ંવગીકરણ અિવેાલ તૈયાર કરતા ંિોય તેઓ એ ઓળખ કરશે કે શુ ંકૃતત્રમ અન/ેઅથવા અસય 
સારવારોની તપાસ મલૂ્યાકંનનો ર્ાગ છે કે કેમ.  

 

28.2 જે સભ્યો છેવાડાના ગ્રાિકો માટે સ્વતતં્ર મલૂ્યાકંન અિવેાલો તૈયાર કરે છે તેઓએ એ વપરાશકતાભન ુ ંનામ કે જેને આ 
અિવેાલ આપવામા ંઆવી રહ્યો છે અને મલૂ્યાકંન માટેના િતેનૂ ુ ંતનવેદન સામેલ કરવુ ંપડશે.  

  

28.3 જે સભ્યો છેવાડાના ગ્રાિકોને િીરા વગીકરણ અિવેાલ અથવા મલૂ્યાકંન અિવેાલ રજૂ કરી રહ્યા છે જે વાજબીપણે 
સ્વતતં્ર એવો અથભ ધરાવી શકે છે તેમા ંવગીકરણકતાભ અથવા મલૂ્યાકંનકાર દ્વારા ઝવેરાત ઉત્પાદનના વેચાણમા ંસલંગ્ન 
હિત ધરાવતા ંિોય તે જાિરે કરશે.   

 

28.4 સભ્યો િીરા, કૃતત્રમ, સોનુ ં અને/અથવા પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુના ઝવેરાત ઉત્પાદનોની વેચાણ હકિંમતની 
આકષભકતા તવશે છેવાડાના ગ્રાિકોને ગેરમાગે દોરવાની વ્્િૂરચના તરીકે વધારીને બતાવેલા ર્ાવવાળા સ્વતતં્ર 
મલૂ્યાકંન અિવેાલોનો ઉપયોગ નિીં કરે.  
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જિાબદાર ખનન (જોગિાઈઓ 29-40) 

29. સારસ્િરૂપના ઉદ્યોગોની પારદશી પહલે  

29.1 ખનન િેત્રમા ંરિલેા ંસભ્યો સારસ્વરૂપના ઉદ્યોગોની પારદશી પિલે (ઈઆઇટીઆઇ) પ્રત્યે પ્રતતબદ્ધ રિશેે અને તેના 
અમલીકરણન ેટેકો આપશે.  

 

30. સામદુાવયક સામેલગીરી  

30.1 ખનન િેત્રમા ં રિલેા ં સભ્યો અસરગ્રસ્ત સમદુાયો અને અસય સલંગ્ન હિસ્સેદારો સાથે પ્રારંક્ષર્ક અને ચાલ ુ રિતેી 
સામેલગીરીન ેસ્થાનબદ્ધ કરશે જેઓ: 

 

a. ઉક્ષચત કૌશલ્ય અને સસંાધનોને લાગ ુકરે; 

 

b. સમગ્ર પહરયોજનાના જીવનચિમા,ં શોધ પ્રવતૃત્તઓથી શરૂ કરીને, ખનનની શરૂઆત થાય તે પિલેાનંા તનમાભણ, 
ખાણની કામગીરી દરતમયાનથી, પણૂભતા અને પણૂભતા પવૂભના સચંાલન સધુી લાગ ુકરે;   

 

c. પહરયોજનાના જોખમો, અસરો, અને તવકાસના તબક્કઓના સદંર્ભમા ં અસરગ્રસ્ત સમદુાયો અને અસય સલંગ્ન 
હિસ્સેદારોને ઓળખી કાઢે;  

 

d. પહરયોજનાથી સલંગ્ન માહિતીના ં તવસ્તરણ માટે અન ેસકંક્ષલત, સયાયપણૂભ, સાસં્કૃતતક રીતે યોગ્ય અને અતધકાર-
સસુગંત રીતે પ્રતતર્ાવોની પ્રાચ્પ્ત માટે અસરકારક સચંારના પગલા ંસ્થાતપત કરે;    

 

e. સમુાહિતગાર પરામશભ દ્વારા, પહરયોજનાના ંજીવનચિમા ંપ્રમખુ ખનન તનણભયોમા ંઅસરગ્રસ્ત સમદુાયોના ંહિત અને 
તવકાસ મિત્વાકાિંાઓને ધ્યાન પર લે, અને દરખાસ્તો માટે સમદુાયોના તવસ્તતૃ ટેકાની અપેિા રાખે.  

 

30.2 ખનન િેત્રમા ં રિલેા ં સભ્યો એ બાબતને સતુનતિત કરશે કે અસરગ્રસ્ત સમદુાયો કામગીરીઓના સ્તરે તવવાદો અંગે 
અવાજ ઉઠાવવા અને તેના સમાધાન માટે અને અસરગ્રસ્ત સમદુાયો માટે તેમની ઉપલબ્ધતા સચંાહરત કરી શકે તે 
માટે અતધકાર-સસુગંત ફહરયાદ કાયભપદ્ધતતઓ ધરાવતા ં િોય. કરવામા ંઆવેલી ફહરયાદો, તપાસની પ્રહિયાઓ અને 
પહરણામોની જાળવણી કરવામા ંઆવશે.   

 

31. સ્થાવનક લોકો અને મકુ્િ પિૂવ-સમુાક્રહિગાર સાંમવિ 

31.1 ખનન િેત્રમા ં રિલેા ં સભ્યો પ્રાતંીય, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓમા ં સસુ્પષ્ટ્ટ કરવામા ં આવેલ અને 
વ્યાખ્યાતયત સ્થાતનક લોકોના અતધકારો અને તેમના સામાજીક, સાસં્કૃતતક, પયાભવરણીય અન ેઆતથિક હિતો, જળાશયો 
અને જમીનો સાથે તેમના જોડાણો સહિતનુ ંસસમાન કરશે.  

 

31.2  ખનન િેત્રમા ં રિલેા ં સભ્યો અસરગ્રસ્ત લોકોના વ્યાપક ટેકાને પ્રાપ્ત કરવા અન ે આ ટેકાને ઔપચાહરક રીત ે
 દસ્તાવેજીકરણ કરવા, ર્ાગીદારીઓ અન/ેઅથવા લાર્ો ઉપલબ્ધ કરાવવા અને અસરોને ઘટાડવા સહિતના 
 પ્રયાસો કરશે.   

 

31.2      નવી ખનન સતુવધાઓ માટે, અથવા પ્રવતભમાન સતુવધાઓમા ંનોંધપાત્ર ફેરફારો કરવા, કે જે નીચે ઓળખી કાઢવામા ં
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આવેલ કોઇ પણ સજંોગો સાથે સકંળાયેલા િોય: 

 

 પરંપરાગત માક્ષલકીને આધીન અથવા રૂહઢગત ઉપયોગ િઠેળ જમીનો અને કુદરતી સસંાધનો પર અસરો;  
 

 સ્થાતનક લોકોનુ ં પરંપરાગત માક્ષલકીને આધીન અથવા રૂહઢગત ઉપયોગ િઠેળ જમીનો અને કુદરતી સસંાધનો 
પરથી સ્થાનાતંરણ;  

 સ્થાતનક લોકોના ંજીવન માટેની ઓળખ અને/અથવા સાસં્કૃતતક, ઔપચાહરક, અથવા આધ્યાજત્મક પાસાઓ માટે 
આવશ્યક િોય તેવા જહટલ સાસં્કૃતતક પાસાઓ પર નોંધપાત્ર અસરો; અથવા 
 

 જ્ઞાન, નવીકરણો અથવા વાક્ષણજ્જ્યક િતેઓૂ માટે સ્થાતનક લોકોની પદ્ધતતઓ સહિત, સાસં્કૃતતક વારસાનો ઉપયોગ; 

ખનન િેત્રમા ંકાયભરત સભ્યો, આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય તનગમ (આઇએફસી) કાયભદેખાવ માનક 7મા ંવણભવ્યા મજુબ: 

 

a. તવિાસપવૂભકની વાટાઘાટો પર આધાહરત આંતરરાષ્ટ્રીય ઓળખ પ્રાપ્ત માનવ અતધકારોનુ ંસસમાન કરીને તેમની 
પરંપરાગત તનણભય લેવાની પ્રહિયાઓની સાથે સાતત્ય ધરાવવાના પ્રયાસો સાથેની પ્રહિયા દ્વારા, આયોજન અને 
મજૂંરીના તબક્કાઓ દરતમયાન અસરગ્રસ્ત સ્થાતનક લોકોની મકુ્ત, પવૂભ અને સમુાહિતગાર સમંતત પ્રાપ્ત કરવા 
કાયભ કરશ;ે અન ે  

 

b. સભ્ય અને અસરગ્રસ્ત સ્થાતનક લોકો, અને સલંગ્ન સરકારી સત્તામડંળોની વચ્ચે પરસ્પર સ્વીકૃત પ્રહિયાને અને 
વાટાઘાટોના ંપહરણામ તરીકે પિકારો વચ્ચેના કરારોના પરુાવાના દસ્તાવેજ તૈયાર કરશે.  

 

32. અસરોની આકારણી 

32.1 ખનન િેત્રમા ંકાયભરત સભ્યો આયોજન અને નવી ખનન સતુવધાઓની મજૂંરી અથવા પ્રવતભમાન સતુવધાઓમાનંોંધપાત્ર 
ફેરફારો દરતમયાન, પયાભવરણીય અને સામાજજક અસર, અને સકંળાયેલી પયાભવરણીય અને સામાજજક  વ્યવસ્થાપન 
યોજનાઓની આકારણી પણૂભ કરશે.  

 

32.2 અસરોની આકારણી સવભગ્રાિી, પ્રકૃતતને અને પહરયોજનાના માપને યોગ્ય રિશેે અને સામહૂિક રીતે નીચેની 
આકારણીઓને આવરી લેશે:  

 

 આધારરેખાની પહરન્સ્થતતઓ,  

 

 અને જ્યા ંલાગ ુપડતા િોય ત્યા,ં સરંચનાના તવકલ્પોને કે, જે નકારાત્મક અસરોને ઘટાડે, અને  

 

 માનવ અતધકારો, શ્રમ અને રોજગાર, ક્ષલિંગ, આરોગ્ય અને ઘષભણ સબંતધત અસરો સહિત, પયાભવરણીય અને 
સામાજજક અસરો.    

 

32.3 અસરોની આકારણીમા ંઅસરગ્રસ્ત સમદુાયો અને હિસ્સેદારો અને યોગ્ય તવષય તનષ્ટ્ણાત તજજ્ઞોનો સમાવેશ થતો િશે.   

 

33. કુશળ કામદાર અને નાના પાયે ખનન 

33.1 ખનન િેત્રમા ંકાયભરત સભ્યો, જ્યા ંકુશળ કામદાર અને નાના પાયે ખનન(એએસએમ) સભ્યના ંતનયતં્રણ િઠેળ તેમના 
પોતાના કાયભિતે્રમા ંન િોય:   
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a. સભ્યના સમદુાયની સામેલગીરીના અક્ષર્ગમો (30)ના અન ેસામાજજક અને પયાભવરણીય અસરોની આકારણીઓ 
(32)ના ર્ાગરૂપે એએસએમ સાથે પ્રત્યિ રીતે સામેલ થશે; 

 

b. બહતુવધ-હિસ્સેદારોની પિલે સહિતની પિલેોમા ં સિર્ાગી બનશે, જે એએસએમના વ્યાવસાતયકરણ અન ે
ઔપચાહરકરણન,ે પહરન્સ્થતતને અનકુળૂ આવે તે રીતે સિમ બનાવશે.   

 

34. પનુિવસન 

34.1  ખનન િેત્રમા ં કાયભરત સભ્યો ક્ષબનસ્વૈચ્ચ્છક પનુવભસનને ટાળશે. જ્યા ં પનુવભસન ટાળી શકાય તેમ ન િોય, ત્યા ં
 આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય તનગમ(આઇએફસી) કાયભદેખાવ માનક 5ને સસુગંત િોય તે રીતે, પ્રતતકળૂ અસરોને 
 ઘટાડવા માટેના સરં્ાળપવૂભક આયોજન અને અમલીકરણ માટેના સ્નૂતમ અને યોગ્ય પગલા ંર્રશે.  

 

35. આપાિકાલીન પ્રવિભાિ 

35.1 ખનન િેત્રમા ં કાયભરત સભ્યો સરં્તવત અસરગ્રસ્ત સમદુાયો, કામદારો અન ે તેમના ં પ્રતતતનતધઓ અન ે સલંગ્ન 
એજસસીઓના સિયોગમા,ં ્એુનઈપી દ્વારા ખનન માટેની સ્થાતનક સ્તર પર કટોકટીઓ માટેની સર્ાનતા અને તૈયારી 
(એપીઈએલએલ) પર આપવામા ંઆવેલ માગભદશભન અસવયે આપાતકાલીન પ્રતતર્ાવ યોજનાઓ તવકતસત કરશે અને 
તેની જાળવણી કરશે.  

 

36. જૈિવિવિધિા 
 

36.1 ખનન િેત્રમા ંકાયભરત સભ્યો તવિ સાસં્કૃતતક વારસાના સ્થળો પર શોધ અથવા ખનન નિીં કરે અને એ સતુનતિત કરશે 
કે તેમની પ્રવતૃત્તઓ પ્રત્યિ રીતે તવિ સાસં્કૃતતક વારસાના સ્થળોને અડીને નકારાત્મક અસરો ઉર્ી ન કરે.   

 

36.2 ખનન િેત્રમા ંકાયભરત સભ્યો કાયદેસર તન્કુ્ત કરવામા ંઆવેલ રક્ષિત તવસ્તારોનુ ંએ ખાતરી કરીને સસમાન કરશે કે: 

 

a.  સભ્યો કાયદેસર તન્કુ્ત કરવામા ંઆવેલ રક્ષિત તવસ્તારોને ઓળખવાની પ્રહિયા ધરાવે છે. 

 

b. સભ્યો આ તવસ્તારો માટે જવાબદાર કોઇ પણ તનયમો, કરારો કે વચનોનુ ંપાલન કરે છે. 

 

c. શોધ, તવકાસ, કામગીરી અને સમાચ્પ્તની પ્રવતૃત્તઓ સાથે આગળ વધવાના તનણભયોને કાયદેસર તન્કુ્ત કરવામા ં
આવેલ રક્ષિત તવસ્તારોની િાજરીમા,ં અને તેના પરની અસરો સાથે લેવામા ંઆવે. 

 

36.3 ખનન િેત્રમા ંકાયભરત સભ્યો તેમની કામગીરીઓ દ્વારા અસરગ્રસ્ત મખુ્ય જૈવતવતવધતા ધરાવતા ંતવસ્તારોની ઓળખ 
સ્થાતપત કરશે અને : 

 

a. જૈવતવતવધતા અને પાહરન્સ્થતતક સેવાઓ પર અસરોને ટાળવા, પનુવભસન અથવા સરર્ર કરવા ઘટાડાની 
પ્રહિયાના િમનો ઉપયોગ કરશે; 

 

b. માપણી યોગ્ય જૈવતવતવધતા લાર્ોને તવતહરત કરવા કે જે ઓછામા ંઓછા ંપ્રતતકળૂ અસરોના ંસ્તર સાથે અનકુળૂ 
િોય અને આદશભ રીતે ચોખ્ખી િકારાત્મક અસરો ઉપલબ્ધ કરાવતી િોય, કાયભ યોજનાઓનો અમલ કરશે; 

 

c. જહટલ વસાિતોના તવસ્તારોમા,ં સતુનતિત કરશે કે જેના માટે વસાિતને તન્નુ્ક્ત આપવામા ંઆવી છે તેના માટેના 
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માપદંડો પર કે તે માપદંડોને આધાર આપતી પાહરન્સ્થકતતં્રની પ્રહિયાઓ પર કોઈ પ્રતતકળૂ અસરો ન થાય.   

 

36.4  ખનન િેત્રમા ંકાયભરત સભ્યો એ સતુનતિત કરવા માટે તનયતં્રણોનો અમલ કરશે કે તેમની કામગીરીઓ આ્સુીએન 
 દ્વારા લપુ્તતાના આરે થવાની તૈયારી માટેની બનાવવામા ંઆવેલ યાદીની પ્રજાતતઓના નોંધપાત્ર ઘટાડા તરફ ન 
 લઈ જાય, અથવા તેમના અન્સ્તત્વને આધારભતૂ જહટલ વસાિતો પર પ્રતતકળૂ અસર ઉર્ી ન કરે.  

 

36.5  ખનન િેત્રમા ંકાયભરત સભ્યો, જ્યારે દહરયાના ઉંડા તવસ્તારોમા ંશોધ અથવા ખનન પ્રવતૃત્તઓ િાથ ધરી રહ્યા ંિોય 
 ત્યારે, તેઓ એ સતુનતિત કરશે કે તેમા ં તેમની પ્રવતૃત્તઓ સરં્તવત અસરોના પરૂત ુ ં વૈજ્ઞાતનક જ્ઞાન િોય, અને તે 
 પ્રતતકળૂ અસરોને ઘટાડવા માટે તનયતં્રણોનો અમલ કરી શકાય.     

 

37. અશદુ્ધદ્ધઓ અને ખરાબ ખિક 

37.1  ખનન િેત્રમા ં કાયભરત સભ્યો ખાણ અશદુ્ધદ્ધઓ અને ખરાબ પથ્થરોની ર્ૌતતક અને ભરૂસાયણ લાિક્ષણકતાઓની 
 તપાસ િાથ ધરશે.  

 

37.2  ખનન િેત્રમા ંકાયભરત સભ્યો નીચેની બાબતો માટે તમામ અશદુ્ધદ્ધઓ અને ખરાબ ખડક સતુવધાઓ અને આધારભતૂ 
 માળખાઓની સરંચના, તનમાભણ, જાળવણી, સચંાલન, સમાચ્પ્ત કરશ:ે  

 

a. માળખાકીય ન્સ્થરતા સતુનતિત કરવા, અન,ે જ્યા ંલાગ ુપડતા િોય, સ્ત્રાવ તનયતંત્રત કરવા;  

 

b. ખાણની કામગીરી અને સમાચ્પ્ત-પિાત દરતમયાન એતસડીકરણ, ધાતઓુનુ ં ધોવાણ, દૂષણોની સમાચ્પ્ત અથવા 
દૂષણો સહિત ભતૂમગત જળના ં દૂષણની પ્રતતકળૂ અસરોથી આસપાસના ં પયાભવરણ અને સ્થાતનક સમદુાયોને 
સરંક્ષિત કરવા;   

c. જો અસરો ઓળખવામા ંઆવ ેતો યોગ્ય શમન અથવા ઉપચારનો અમલ કરવા. 
 

37.3 ખનન િેત્રમા ંકાયભરત સભ્યો અશદુ્ધદ્ધઓ અથવા ખરાબ ખડકો નદી દ્વારા તનકાલનો ઉપયોગ નિીં કરે.   

 

37.4  ખનન િેત્રમા ંકાયભરત સભ્યો જમીન-આધાહરત ખનન સતુવધાઓમાથંી અશદુ્ધદ્ધઓ અથવા ખરાબ ખડકોના તનકાલ 
 માટે દહરયાઈ અથવા તળાવનો ઉપયોગ નિીં કરે, તસવાય કે:  

 

a. વૈજ્ઞાતનક રીતે માસય તવગતોના ઉપયોગ દ્વારા, તવકલ્પોના એક સપંણૂભ પયાભવરણીય અને સામાજજક તવશ્લેષણ િાથ 
ધરવામા ંઆવ્યો િોય જે એ દશાભવે કે અશદુ્ધદ્ધઓ અને ખરાબ પથ્થરોના દહરયાઈ અથવા તળાવ દ્વારા કરવામા ં
આવતા ં તનકાલ જમીન-આધાહરત અશદુ્ધદ્ધઓની સતુવધાઓ કરતા ંઓછા ંપયાભવરણીય અને સામાજજક અસર અન ે
જોખમો ધરાવતી િોય, અન ે  

 

b. વૈજ્ઞાતનક રીતે એ દશાભવી શકાય કે દહરયાકાઠંા અથવા દહરયાઈ પ્રજાતતઓ અને વસાિતો પર નોંધપાત્ર પ્રતતકળૂ 
અસર નથી કરતી, અન ે

 

c. ત્યા,ં સકં્ષચત અસરો સહિત, અને શમનની યોજના માટે બનાવવામા ંઆવેલી જોગવાઈઓ માટે લાબંા-ગાળાના 
અસર સચંાલન િોય.  
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38. સાયનાઇિ 

38.1 ખનન િેત્રમા ંકાયભરત સોનાની પનુ:પ્રાચ્પ્ત માટે સાયનાઇડનો ઉપયોગ કરતા ંસભ્યો સતુનતિત કરશે કે લાગ ુપડતા 
સ્થળો આંતરરાષ્ટ્રીય સાયનાઇડ વ્યવસ્થાપન કોડ માટે પ્રમાક્ષણત િોય.  

 

39. પારો  ) મર્ક્ુવરી ( 

39.1  ખનન િેત્રમા ંકાયભરત સભ્યો જ્યા ંપારો વેચાણપાત્ર ઉત્પાદનો, પેટા-પેદાશો અથવા ઉત્સર્જનોનો સમાવેશ થાય છે ત્યા ં
જવાબદાર વ્યવસ્થાપન પદ્ધતતઓ અપનાવશે જે ઓછામા ંઓછી તનયતં્રણ માટેના લાગ ુપડતા કાયદાનુ ંપાલન કરતા ં
િોય અને જ્યા ંશક્યતા િોય, તકનીકી અન ેપયાભવરણીય બાબતોને ધ્યાનમા ંલઈને શ્રેષ્ટ્ઠ ઉપલબ્ધ તકનીકો અથવા 
શ્રેષ્ટ્ઠ પયાભવરણીય પદ્ધતતઓના ઉપયોગ દ્વારા પારાના ઉત્સર્જનને ઘટાડશે.  

 

39.2 ખનન િેત્રમા ં કાયભરત સભ્યો કે જેઓ કુશળ કામદાર અને નાના પાયે ખનન અને પ્રહિયાત્મક પ્રવતૃત્તઓમા ંપારાનો 
ઉપયોગ કરતા ંિોય તેઓ પારા અને પારાના ંસયંોજનને અને આ પ્રકારના ખનન અને પ્રહિયાઓમાથંી, પયાભવરણમા ં
ઉત્સજર્જત પારાના તનયતં્રણ, શમન અને જ્યા ંશક્ય િોય ત્યા ંતેને ખતમ કરવાના પગલા ંલેશે. સભ્યો સમગ્ર કાચી 
ધાતનુા એકીકરણ, એકીકરણ અથવા પ્રહિયા કરેલા એકીકરણને ખલૂ્લામા ં બાળશે નિીં અને એકીકરણને રિણેાકં 
તવસ્તારોમા ંબાળશે નિીં; અને પથ્થરો, કાચી ધાત ુઅથવા અશદુ્ધદ્ધઓ કે જેમા ં પારાને ઉમેરવામા ંઆવ્યા ં િોય તેમા ં
પ્રથમ પારાને દૂર કયાભ વગર સાયનાઇડ ગાળણને બાળશે નિીં.  

 

40. ખાણ પનુિવસન અને સમાપ્તિ 

40.1 ખનન િેત્રમા ંકાયભરત સભ્યો દરેક ખાણ સતુવધાના સબંધંમા ંખાણ પનુવભસન અને સમાચ્પ્ત યોજનનાની સમીિા કરશે. 
નવી સતુવધાઓને શરૂઆતથી જ સમાચ્પ્ત યોજનાની જરૂર રિ ે છે અને પ્રવતભમાન નવી સતુવધાઓએ શક્ય તેટલા ં
વિલેા ંએક સવભગ્રાિી યોજના સ્થાનબદ્ધ કરવાની જરૂર રિ ેછે.  

 

40.2 ખનન િેત્રમા ંકાયભરત સભ્યો દરેક ખાણ સતુવધાઓના સદંર્ભમા ંસ્થાતનક લોકો, સમદુાયો, એએસએમ, કમભચારીઓ અન ે
તનયતં્રકો સહિત સ્થાતનક હિસ્સેદારો સાથે ખાણની સમાચ્પ્ત અને પનુવભસન યોજના માટે સામેલ થવુ ંજોઇએ.  

 

40.3 ખનન િેત્રમા ંકાયભરત સભ્યો દરેક ખાણ સતુવધા માટે ખાણ પનુવભસન અને સમાચ્પ્ત યોજનાના ંઅમલીકરણ માટેના 
ખચભના અંદાજ કાઢશે અને સમાચ્પ્તની જરૂહરયાતોને પિોંચી વળવા માટેના પયાભપ્ત સસંાધનોની ઉપલબ્ધતાની ખાતરી 
માટેની નાણાકીય જોગવાઈઓને સ્થાનબદ્ધ કરશે.  

 

40.4 ખનન િેત્રમા ં કાયભરત સભ્યો ખાણ સમાચ્પ્તની આયોજન પ્રહિયામા ં સાતત્યપણૂભ મળૂ પાહરન્સ્થતતતતં્ર, અથવા અસય 
ખાણ-પિાતના તવકતસત ઉપયોગોને મખુ્ય હિસ્સેદારોની સાથે સામેલગીરી દ્વારા સ્થાતપત કરવા માટે, ખાણ સતુવધાઓ 
દ્વારા ખલેલ અથવા કબજો ધરાવતા ંપયાભવરણના પનુવભસન માટે તકનીકોનો ઉપયોગ કરશે.  
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મહત્ત્િના સાંદભો 

 

આરજેસી વ્યવિાર સહંિતા જવાબદાર કાયભપદ્ધતતના માનકોની ઓળખ, સસુગંતતા અને ઉચીત િોય ત્યા ંઅસય પિલેો સાથે 
અનકુલૂન સાધવાનો િતે ુધરાવે છે. વ્યવિાર સહંિતાના તવકાસમા ંજે આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોનો સદંર્ભ ટાકંવામા ંઆવ્યો છે 
તેમા ંનીચેનાનો સમાવેશ થાય છેઃ   

 એલાયસસ ફોર હરસ્પોસસીબલ માઇતનિંગ તવઝન અને તપ્રસસીપલ્સ ફોર હરસ્પોસસીબલ આહટિસનલ એસડ સ્મોલ સ્કેલ 
માઇતનિંગ; 

 સ્થાતનક સ્તરે માઇતનિંગ માટે અવેરનેસ એસડ તપ્રપેડભનેસ ફોર ઇમર્જસસીસ )એપીઈએલએલ); 
 જોખમી કચરો અને તેમના તનકાલના રાસસબાઉસરી ઝબંેશના ંતનયતં્રણ પર બેઝલ કસવેસશન; 
 નૈતતક વ્યાપાર પ્રયત્ન-બેઝ કોડ; 
 ધાત ુકાઢતા ઉદ્યોગોમા ંપારદશભકતાનો પ્રયત્ન; 
 યોગ્ય શ્રમ સગંઠન વ્યવિાર સહંિતા અને પાલન માપદંડો; 
 નાણાનંી િરેફેર અને આતકંવાદ તધરાણ તવરુદ્ધ ફાઇનાન્સસયલ એકશન ટાસ્ક ફોસભ )એફએટીએફ( ; 
 વૈતિક અિવેાલ પ્રયત્ન; 
 ખાનગી સલામતી સેવા પરૂી પાડનારાઓ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવિાર સહંિતા (આઈસીઓસી);  
 માઇતનિંગ અને ધાતઓુના ટકાઉ તવકાસ તસદ્ધાતંો પરની આંતરરાષ્ટ્રીય સતમતત  ,ન્સ્થતત અિવેાલો અને માગભદશભન 

દસ્તાવેજો; 
 આંતરરાષ્ટ્રીય સાઇનાઇડ મેનજેમેનેટ કૉડ; 
 ગે્રહડિંગ પોલીશ્ડ ડાઇમડં્સ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ડાયમડં કાઉન્સસલ (2010); 
 ઇસટરનેશનલ ફાઇનાસસ કોપોરેશન )આઇએફસી (કામગીરી ધોરણો (2012); 
 કાયભમા ંઇસટરનશેનલ લેબર ઓગેનાઇઝેશન )આઇએલઓ (કામ કરવાના સ્થળે મળૂભતૂ અતધકારો )બાળ મજૂરી ,

વેઠ અને ફરજજયાત મજૂરી અને કાયભસ્થળે રે્દર્ાવ (અને સગંઠન અને સામહૂિક સોદાબાજી( ; 
 હકમ્બલી પ્રોસેસ સહટિહફકેશન સ્કીમ અને િીરાના તશપમેસટ માટે વલ્ડભ ડાયમડં કાઉન્સસલ તસસ્ટમ ઓફ વોરંટીઝ; 
 બહરુાષ્ટ્રીય સાિસો સામે ઓઈસીડી માગભદતશિકાઓ (2011); 
 તકરારોથી અસરગ્રસ્ત અને ઊંચા જોખમવાળા તવસ્તારોમાથંી ખતનજોની જવાબદાર પરુવઠા શ ૃખંલા માટે ઓઈસીડી 

ડય ૂહડક્ષલજસસ માગભદશભન  (2010) અને સોના પરનુ ંસચ્પ્લમેસટ (2012); 
 સોતશયલ એકાઉસટેક્ષબલીટી ઇસટરનેશનલ SA8000:2008;  
 પેદાશની તવિસનીયતા અને સ્પષ્ટ્ટતા માટેના વલ્ડભ જ્વેલરી કોસફેડરેશન )સીઆઇબીજીઓ (તનયમનો ; 
 મળૂ વસ્તીના િક્કો પર ્નુાઇટેડ નેશસસ હડક્લેરેશન; 
 ્નુાઇટેડ નેશસસ ગ્લોબલ કોમ્પેક્ટ; 
 કારોબાર અને માનવ અતધકારો પર ્નુાઇટેડ નેશસસના માગભદશભક તસદ્ધાતંો; 
 ખાસ કરીને મહિલો અને બાળકો સહિત વ્યન્ક્તઓની તનિંદનીય િરેફેર કરનારાઓને રોકવા  ,દબાવી દે વા અને તશિા 

કરવા ્નુાઇટેડ નેશસસ પ્રોટોકોલ; 
 આતથિક  ,સામાજજક અને સાસં્કૃતતક િક્કો પરની આંતરરાષ્ટ્રીય કવનસટ  (આઈસીઈએસસીઆર)  ,અને બાળકના 

અતધકારો પરનુ ંકસવેસશન )સીઆરસી ) સહિત ્નુાઇટેડ નેશસસ હડક્લેરેશન ઓફ હ્મુન રાઇટ્સ એસડ કોર હ્મુન 
રાઇટ્સ કસવેસશન  (આઈસીસીપીઆર);  
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 મળૂ વસ્તીના િક્કો પરનુ ં્નુાઇટેડ નેશસસ હડક્લેરેશન; 
 સલામતી અને માનવ અતધકારો પરના સ્વૈચ્ચ્છક તસદ્ધાતંો; 
 જોખમમા ંમકૂાયેલી જાતોનુ ંઇસટરનેશનલ ્તુનયન ફોર ધ કંઝવેશન ઓફ નેચર )આઈ્સુીએન ) રેડ ક્ષલસ્ટ; 
 વલ્ડભ િહેરટેજ કસવેસશન. 
 

 

1       પાક્રરભાવષક શબ્દકોષ 

 

કૃપા કરીને આરજેસી વ્યવિાર સહંિતા અને સમતથિત દસ્તાવેજોમા ંવપરાયેલા શબ્દો અને ટૂંકા શબ્દો માટે નીચે જણાવેલ 
પાહરર્ાતષક શબ્દકોષ જુઓ: 

ઓળખપત્ર પ્રમાણીકરણ ઓહડટ્સ િાથ ધરવા અન ે માનકોનુ ં મલૂ્યાકંન કરવા 
ઓહડટરની િમતાન ેમાસયતા. 

એપીઇએલએલ સ્થાતનક સ્તરે આપાતકાલીનની જાગતૃતા અને કટોકટી સજ્જતા 
લાગ ુપડતો કાયદો સભ્ય કામ કરે છે તે દેશ અથવા દેશોના આંતરરાષ્ટ્રીય અન/ેઅથવા 

રાષ્ટ્રીય અન/ેઅથવા રાજ્ય અને/અથવા સ્થાતનક કાયદાઓ. તેમા ં
કાયદાઓ, તનયમનો અને કાનનૂી નીતતઓનો સમાવેશ થઇ શકે છે, પરંત ુ
મયાભહદત નથી. જ્યારે લાગ ુપડતા કાયદા અને આરજેસી વ્યવિાર સહંિતા 
વચ્ચે જ્યારે ઘષભણ ઊર્ો થાય છે ત્યારે લાગ ુપડતો કાયદો અગ્રતા ધરાવે 
છે.  

મલૂ્યાકંન અિવેાલ  ઓળખ, તમશ્રણ અને ઝવેરાત ચીજની ગણુવત્તા પરના આધારે નાણાકીય 
મલૂ્યનુ ંદસ્તાવેજજત મતંવ્ય. 

એએસએમ કુશળ કામદાર અને નાના પાયે ખનન  
કુશળ કામદાર અને નાના 
પાયે ખનન 

એક્સપ્લોરેશન, ઉત્ખનન, પ્રહિયા અને પહરવિનના તવતશષ્ટ્ટ સરળ સ્વરૂપ 
સાથેની ઔપચાહરક કે ક્ષબનઔપચાહરક કામગીરીઓ. એએસએમ સામાસય 
રીતે ઓછી મડૂીની જરૂર પડે છે અને તીવ્ર શ્રમપ્રધાન ટેકનોલોજીનો 
ઉપયોગ કરે છે. એએસએમમા ં વ્યન્ક્તગત ધોરણે તેમ જ પાહરવાહરક 
જૂથમા ં કામ કરનારાઓ, ર્ાગીદારીમા ં અથવા સિકારી સસં્થાના સભ્ય, 

અસય પ્રકારના કાનનૂી સગંઠનો અને સો કે િજારો ખાણીયાઓને ધરાવતા 
સાિસોનો સમાવેશ કરી શકે છે. [સ્ત્રોત:  ઘષભણગ્રસ્ત અને ઊંચા જોખમવાળા 
તવસ્તારોમાથંી ખતનજોની જવાબદાર પરુવઠા શ ૃખંલા માટે ઓઈસીડી ડય ૂ
હડલીજસસ માગભદશભન અને સોના પરનુ ંસચ્પ્લમેસટ]. 

આકારણી માગભદતશિકા સ્વ મલૂ્યાકંન અને ચકાસણી મલૂ્યાકંનો કેવી રીતે િાથ ધરવા તે અંગેની 
સભ્યો અને ઓડીટરો માટેની સચૂનાઓ. 

આકારણીકતાભ સ્વ મલૂ્યાકંન માટે સભ્ય દ્વારા તન્કુ્ત કરાયેલા કમભચારી(ઓ) અથવા 
વ્યન્ક્ત(ઓ). 

ઓહડટ આરજેસી માનક પર સભ્યની  રીતર્ાતોની સમાનરુૂપતાને સમથભન 
આપવાના િતે ુમાટે સ્વતતં્ર ત્રાહિતપિ આરજેસી માસય સસં્થા દ્વારા િાથ 
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ધરાયેલ મલૂ્યાકંન.   

ઓહડટના પ્રકારમા ંપ્રમાણીકરણ ઓહડટ્સ, મધ્ય ગાળાની સમીિાઓ અને 
પનુઃપ્રમાણીકરણ ઓહડટોનો સમાવેશ થાય છે.  

ઓહડટ યોજના કોના દ્વારા અન ેક્યારે, તેમજ કઇ સતુવધામા ંસભ્યની કારોબાર રીતર્ાતની 
સમીિા કરવામા ંઆવશે તેની રૂપરેખા ઓહડટર દ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવ ે
છે, અને કયા સભ્ય કમભચારીને સામેલ કરવો જોઇએ તેની તનમણકૂ કરે છે. 

તેની રચના ખરાઈ અવકાશની વ્યાખ્યા પરથી કરવામા ંઆવી છે. 

ઓહડટ અવકાશ ઓહડટના અવકાશની ઓહડટરો દ્વારા વ્યાખ્યાતયત કરવામા ંઆવે છે અન ે
તેમા ં પ્રમાણીકરણ અવકાશમાથંી સતુવધાઓ અને કારોબાર પ્રવતૃત્તઓની 
પસદંગી અન ેસભ્યના કારોબારના સ્વર્ાવ, પ્રમાણ અને અસરને ધ્યાનમા ં
લેતા વ્યવિાર સહંિતામાથંી સૌથી વધ ુસસુગંત ગણવામા ંઆવે છે તેવી 
જોગવાઇઓની પસદંગીનો સમાવેશ થાય છે. 

ઓહડટ અિવેાલો ઓહડટર દ્વારા બનાવાયેલા અને સભ્યો અન ે આરજેસીને રજૂ કરવામા ં
આવેલા ઓહડટ અિવેાલો. વધ ુમાહિતી આરજેસી મલૂ્યાકંન મેસ્અુલમા ં
સામેલ કરવામા ંઆવી છે.  

ઓહડટર સ્વતતં્ર, ત્રાહિત વ્યન્ક્ત અથવા સસં્થાઓ કે જે આરજેસીના ઉદે્દશ પસદંગી 
માપદંડોન ે સતંોષતા િોય અને ખરાઈ િાથ ધરવા માટેની માસયતા 
ધરાવતા િોય.  

જૈવવૈતવધ્યતા સ્થળચર, જળચર અને અસય જલીય તનવસનતતં્ર સહિત તમામ સ્ત્રોત અન ે
તેઓ જેનો હિસ્સો છે તે પહરન્સ્થતતકીય સકુંલોના સજીવોમા ંતવતવધતા, જેમા ં
જાતતની અંદર તવતવધતા, જાતતઓની વચ્ચે તવતવધતા અને તનવસનતતં્રની 
તવતવધતાનો સમાવેશ થાય છે. 

  

લાચં અનકુ્ષચત લાર્ની દરખાસ્ત કરવી, વચન આપવુ ં અથવા આપવુ ં તેમજ 
માગણી કરવી અથવા સ્વીકાર કરવો, ચાિ ે તે સીધી રીતે િોય કે 
આડકતરી રીત,ે કોઇને િોય કે કોઇની પાસથેી િોયઃ: 

 જાિરે અતધકારી; 
 રાજકીય ઉમેદવાર, પિ અથવા અતધકારી અથવા 
 ખાનગી િેત્રનો કોઇ પણ કમભચારી (જે વ્યન્ક્ત કોઇ પણ મયાભદામા ં

ખાનગી િેત્ર માટે તનદેશો આપે છે અથવા કામ કરે છે તે 
સહિતની વ્યન્ક્ત). 

કારોબાર પ્રવતૃત્તઓ િીરાઓ, સોનુ ંઅને /અથવા પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુના ંઝવેરાત પરુવઠા 
શ ૃખંલામા ં કામના દેખાવને લગતા કાયભ, ભતૂમકા, કામગીરી અથવા સેવા 
જેનુ ં તનયતં્રણ સભ્ય દ્વારા થાય છે. સભ્યની સતુવધા ખાતે કારોબારને 
લગતી પ્રવતૃત્તઓ િાથ ધરાતી િોય કે ન િોય.  

કારોબાર ર્ાગીદારો જે તે સસં્થા કે કારોબાર સાિસ કે જેની સાથે જે તે સાિસ સીધો કારોબાર 
સાથે સબંધ ધરાવત ુ િોય અને તે એવી પદેાશ અથવા સેવાની ખરીદી 
અન/ેઅથવા વેચાણ કરત ુ ં િોય જે િીરા, સોનુ ં અને/પ્લેહટનમ જૂથની 
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ધાતનુા ઝવેરાત પેદાશોના ઉત્ખનન, ઉત્પાદન અને વેચાણમા ં સીધુ ં
યોગદાન આપતા િોય. શકંા દૂર કરવા માટે, તેમા ં કોસરેક્ટરો, એજસટો, 
ગ્રાિકો, સપ્લાયરો અને સં્ કુ્ત સાિસના ર્ાગીદારોનો સમાવેશ થાય છે. 

તેમા ંએવા સાિસોનો સમાવેશ થાય છે કે જે વ્યવિાર સહંિતાના તવર્ાગો 
સબંતંધત સેવાઓ પરૂી પાડતા િોય જેમ કે સલામતી પરૂી પાડનારાઓ 
અને ર્રતી અજસસીઓ, અથવા જોખમ મલૂ્યાકંન મારફતે અને ડય ૂ
હડલીજસસની શરતે લાગ ુપડતા કાયદા િઠેળના ંસાિસો. તે ઉપર્ોક્તાઓ 
અથવા સાિસો કે જે સામાસય ટેકો આપતી આ પેદાશો અને સેવાઓ પરૂી 
પાડતા િોય, ઉદાિરણ કરીકે ઓહફસ સાધનો અને ઉપયોગીતા પરૂી પાડતા 
િોય તેનો સમાવેશ થતો નથી.  

પ્રમાણીકરણ  માસય ઓહડટર દ્વારા પ્રમાણીકરણ ઓહડટના પહરણામોને આધારે 
આરજેસીનુ ં તે સાક્ષ્યાકંન કે, સભ્યએ વ્યવિાર સહંિતા અંતગભત 
સમાનરુૂપતા જરૂરી સ્તર પ્રાપ્ત કરી લીધુ ંછે. 

પ્રમાણીકરણ ઓહડટ પ્રમાણીકરણ ઓહડટમા ંનીચનેાનો સમાવેશ થાય છે: 

 સભ્યની સ્વ મલૂ્યાકંન પ્રશ્નાવક્ષલ અને અસય સબંતધત માહિતીની 
પ્રાથતમક ડેસ્કટોપ સમીિા;   

 મલુાકાત કરવામા ંઆવનારી અને મલૂ્યાકંન િાથ ધરાનારી સભ્યની 
સવલતો અને કારોબારની પ્રવતૃત્તઓના નમનૂારૂપ સેટની પસદંગી; 

 સવલતોના પસદં કરાયેલા નમનૂા ખાતે ઓન સાઇટ સમીિા મારફતે 
સભ્યના સ્વ મલૂ્યાકંનની ચકાસણી. 

પ્રમાણીકરણનો ગાળો એવો સમયગાળો કે જ્યા ં સધુી પ્રમાણીકરણ માસય િોય, ત્યાર બાદ 
પ્રમાણીકરણને નવા પ્રમાણીકરણ ઓહડટ મારફતે હરસ્ ુકરાવવાની રિશેે. 
પ્રમાણીકરણનો ગાળો પ્રમાણીકરણ ઓહડટના તારણોના આધારે એક 
વષભથી ત્રણ વષભ સધુીનો િોય છે.  

પ્રમાણીકરણ અવકાશ પ્રત્યેક સભ્યના પ્રમાણીકરણ અવકાશમા ં તે સાિસો, સવલતો અને 
કારોબારની પ્રવતૃત્તઓનો, કે જે િીરા, સોનુ ં અને/અથવા પ્લેહટનમ જૂથની 
ધાત ુપરુવઠા શ ૃખંલામા ંસહિય રીતે યોગદાન આપતા િોય તેનો સભ્યના 
અંકુશ િઠેળ સમાવેશ કરવો આવશ્યક છે.  

પ્રમાક્ષણત સભ્ય એવો સભ્ય કે જેને આરજેસી દ્વારા તેના કારોબારના આચરણો, વ્યવિાર 
સહંિતા સાથે સમાનરુૂપતા જરૂરી ધોરણને પહરપણૂભ કરવા માટે ઓહડટર 
દ્વારા ચકાસણી મારફતે માલમૂ પડયા િોય.  

બાળક/બાળકો 18 વષભથી નીચેની પ્રત્યેક વ્યન્ક્ત તસવાય, બાળકને લાગ ુ પડતા કાયદા 
િઠેળ, અગાઉથી બહમુતી પ્રાપ્ત કરી લેવામા ંઆવી છે. [સ્ત્રોતઃ બાળકના 
અતધકાર પરનુ ંકસવેસશન (સીઆરસી).] 
 

બાળ મજૂરની વ્યાખ્યા પણ જુઓ. 

બાળ મજૂરી 
 

એવુ ં કામ કે જે બાળકને તેમના બાળપણ, તેમની િમતા અને તેમની 
પ્રતતષ્ટ્ઠાથી વકં્ષચત રાખત ુ ંિોય અને જે શારીહરક અને માનતસક તવકાસ માટે 
નકુસાનકારક િોય.  
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તે એવા કાયો તરફ તનદેશ કરે છે: 

 જે માનતસક રીતે, શારીહરક રીત,ે સામાજજક રીતે અથવા નતૈતક રીતે 
જોખમી િોય અને બાળકોને નકુસાનકારક િોય; અન ે 

 જેના દ્વારા તેમની શાળાકીય પ્રવતૃત્તમા ંતવિેપ પડતો િોય:  

 શાળામા ંિાજરી આપવાની તકથી તેમને વકં્ષચત રાખત ુ ંિોય;  

 અપહરપક્વ રીતે તેમને શાળા છોડી દેવા માટે ફરજ પડાતી િોય; 

અથવા  
 વધ ુપડતા લાબંા કામ અને સખત કામ સાથે શાળામા ંિાજરી આપવા 

માટે તેમને પ્રયત્ન કરવાની જરૂર પડતી િોય. 

[સ્ત્રોત:  આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ સગંઠન ‘બાળ મજૂર શુ ંછે’, 

 http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm]. 
 

જોખમી બાળ મજૂરી અને બાળ મજૂરીના સૌથી ખરાબ સ્વરૂપોની 
વ્યાખ્યાઓ પણ જુઓ. 

વ્યવિાર સહંિતા (સીઓપી) ધોરણોનો સેટ કે જે જવાબદાર નૈતતક, માનવ અતધકારો, સામાજજક અન ે
પયાભવરણીય આચરણો કે જે દરેક આરજેસી સભ્યોને િીરા, સોનુ ં અને 
પ્લેહટનમ જૂથની ધાતનુા ઝવેરાત પરુવઠા શ ૃખંલામા ંલાગ ુપડતા િોય.   

સામહૂિક સોદાબાજી 

 

એવી પ્રહિયા કે જેના દ્વારા રોજગારી પરૂી પાડનારાઓ (અથવા તેમની 
સસં્થાઓ) અન ે કામદારોના સગંઠનો (અથવા તેમની ગેરિાજરીમા ં મકુ્ત 
રીતે તન્કુ્ત કરાયેલા કામદારોના પ્રતતતનતધઓ) કાયભની શરતો અને 
તનયમો લાગ ુપડતા કાયદા અનસુાર વાટાઘાટ કરે છે.  

સામહૂિક સોદાબાજી કરાર કાયદેસરનો લાગ ુ પડતો કંપનીના સચંાલન અને તેના કમભચારીઓ 
વચ્ચેનો લેક્ષખત કરાર, કે જેનુ ં પ્રતતતનતધત્વ મજદૂર ્તુનયન અથવા 
સમકિ દ્વારા કરાઇ િોય, જે કાયભની શરતો અને તનયમો નક્કી કરતો િોય. 

સામહૂિક સોદાબાજી કરારો લાગ ુ પડતા કાયદાનુ ં પાલન કરતા િોય તે 
આવશ્યક છે.  

સમદુાય આ શબ્દ સામાસય રીતે, જે કંપનીની પ્રવતૃત્તઓથી માઠી અસર પામેલા 
નજીકના અને આસપાસના રિીશોને લાગ ુપડે છે; આ અસરો આતથિક અન ે
સામાજજક તેમજ પયાભવરણીય િોઇ શકે છે.  

સામદુાતયક તવકાસ એવી પ્રહિયા કે જેના દ્વારા લોકો તેમના સમદુાયોની મજબતૂાઇ અને 
અસરકારકતામા ંવધારો કરે છે, તેમના જીવનની ગણુવત્તામા ંસધુારો કરતી 
િોય, તનણભયો લેવામા ંતેમની ર્ાગીદારીમા ંવધારો કરતી િોય અને તેમના 
જીવન પર લાબંા ગાળે અંકુશ પ્રાપ્ત કરતી િોય. આવુ ંસમદુાયોને બદલે 
સ્થાતનક પ્રજાની જરૂહરયાતો અને અક્ષગ્રમતાઓનુ ં પ્રતતક્ષબિંબ પાડીને કરી 
શકાય છે.    

સામદુાતયક સામેલગીરી સામદુાતયક મદુ્દાઓ અને અક્ષગ્રમતાઓ તેમજ કારોબારની જરૂહરયાતોની 
ક્ષચિંતાઓને આવરી લેતી બેતરફી માહિતીની આપલે અને તનણભય લેવાની 
પ્રહિયા. ફક્ત સારં્ળવાને બદલે અરસપરસની સમજૂતી અને દરેક 
પિકારોની જવાબદારીપણૂભતાની ખાતરી કરવી જેથી દરેકને સબંતંધત 

http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
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અસર થવાની શક્યતા છે તેવા તનણભયોનુ ંસચંાલન કરવામા ંસગુમતા રિ.ે   

ઘષભણ સશસ્ત્ર આિમણ, વ્યાપક રીતે ફેલાયેલી હિિંસા અને/અથવા માનવ 
અતધકારોનો વ્યાપક દુરુપયોગ. 

ઘષભણથી અસરગ્રસ્ત 
તવસ્તારો  

એવો તવસ્તાર કે જ્યા ંસતત ઘષભણ થતો રિતેો િોય. આ તવસ્તાર પ્રદેશ, 

દેશ, દેશમાનંો તવસ્તાર અથવા એવો તવસ્તાર કે જે એક અથવા વધ ુદેશની 
સરિદોને વટાવતો િોય તેવો િોઇ શકે છે. જો તે ઘષભણ અસરગ્રસ્ત 
તવસ્તારમા ં ન્સ્થત િોય તો, કામગીરીઓ ઘષભણમા ં સામેલ િોય તે જરૂરી 
નથી.  

ઘષભણ િીરો  બળવાખોર ચળવળો અને તેમના સિયોગીઓ દ્વારા સબંતંધત ્નુાઇટેડ 
નેશસસ સલામતી કાઉન્સસલ (્એુનએસસી)મા ં વણભવવામા ંઆવેલ છે તે 
રીતે કાયદેસરની સરકાર પર દબાણ લાવવા માટે ઘષભણના ઉદે્દશથી 
તધરાણ કરવા માટે ઉપયોગમા ં લેવાતા કાચા િીરા, જો કે તે ર્તવષ્ટ્યમા ં
ગ્રિણ કરવામા ંઆવનારા અસય ્એુનએસસી ઠરાવોમા ંઅસરમા ંછે અને 
તેને ર્તવષ્ટ્યમા ં શક્યતઃ ગ્રિણ કરવામા ં આવનારા ્નુાઇટેડ નેશસસ 
સામાસય સર્ા ઠરાવ (્એુનજીએ) ઠરાવ 55/56 અને સમાન પ્રકારના 
્એુનજીએ ઠરાવોમા ં સ્વીકૃતત્ત આપી િોવાનુ ં મનાય છે.[સ્ત્રોતઃ હકમ્બલી 
પ્રોસેસ સટીહફકેશન સ્કીમ]. 

સસુગંતતા નીતતઓ, વ્યવસ્થાઓ, કાયભપ્રણાક્ષલઓ અન ે પ્રહિયાઓ સહિતની સભ્યના 
કારોબાર આચરણો કે જે વ્યવિાર સહંિતાને સમથભન આપતા િોય તે રીતે 
કામગીરી કરતા િોય. 

સતત સધુારો  વ્યવિાર સહંિતા િઠેળ દેખાવ અને સચંાલન વ્યવસ્થામા ંતવસ્તરણની ચાલ ુ
રિતેી પ્રહિયા. 

ઠેકેદાર  

 

જે તે વ્યન્ક્ત, કંપની અથવા અસય કાનનૂી સાિસ કે જે સભ્ય માટે સેવાના 
કરાર અનસુાર કામ િાથ ધરે છે અથવા સેવા આપે છે. તેમા ં પટેા 
ઠેકેદારોનો સમાવેશ થાય છે.  

અંકુશ  
(અંકુતશત) 

સભ્ય દ્વારા અંકુશ જેમા ંનીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: 

1. અંકુતશત કારોબાર અથવા સવલતમા ંઇક્વીટી/અતધકારો (અથવા 
સમકિ)મા ં50 ટકા કે તેથી વધનુો સીધી કે આડકતરી માક્ષલકી અથવા 
અંકુશ (અસય સભ્યો સાથે એકલા કરેલા કરાર અનસુારનો) 
અન/ેઅથવા; 

2. બોડભ ઓફ હડરેક્ટસભ અથવા સચંાલન (અથવા અંકુતશત કારોબાર 
અથવા સવલત સમકિ)ના ઓછામા ંઓછા અધાભ ર્ાગના સભ્યોને 
દૂર કરવાનો, નોતમનેટ કે તન્કુ્ત કરવાનો સીધો કે આડકતરો (અસય 
સભ્યો સાથેના કરાર અનસુાર સહિત) અતધકાર; અન/ેઅથવા 

3. કાયભસ્થળના ધોરણોની સ્થાપના અને તેમના ઉપયોગો લાગ ુપાડીને 
અંકુતશત કારોબાર પ્રવતૃત્તઓ અથવા સવલતનુ ંદૈતનક અથવા 
કારોબારી સચંાલન; અથવા 

4. ઉપરોક્ત સબંતંધત સયાયિેત્રમા ં(1)થી (2)મા ંવણભવવામા ંઆવેલા 
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‘અંકુશ’ સમાતંરના ખ્યાલનો કાયદેસર સ્વીકૃત્ત ખ્યાલ  
5. ઉપરોક્ત ‘અંકુશ’ને કંપની સદર્ભમા ંવ્યાખ્યાતયત કરતા િોવા છતા,ં 

અસય સસં્થાહકય ગોઠવણીઓમા ંસમાન શબ્દ લાગ ુપડશે, જેમા ં
ફે્રસચાઈઝી, પરવાનેદારો અને વ્યન્ક્તગત અથવા પહરવાર દ્વારાનો 
કારોબાર, જ્યા ંલાગ ુપડત ુ ંિોય ત્યા.ં  

સધુારાત્મક પગલા ં ફરી વાર ન થાય તે રોકવાના િતેથુી ક્ષબન-સમાનરુૂપતાનુ ં કારણ નાબદૂ 
કરવા માટે સભ્ય દ્વારા અમલી બનાવાયેલ પગલુ.ં  

સધુારાત્મક પગલા ં
યોજનાઓ 

સ્વ મલૂ્યાકંન અથવા પ્રમાણના ઓહડટ દરતમયાન ઓળખી કાઢવામા ં
આવેલી ક્ષબન સમાનરુૂપતા પર ધ્યાન કેષ્સિત કરવા માટે સભ્યો દ્વારા 
તવકસાવવામા ંઆવેલ તસદ્ધદ્ધઓ સાથે યોજનાઓ.   

ભ્રષ્ટ્ટાચાર ખાનગી લાર્ માટે સોંપવામા ંઆવેલી સત્તાનો દુરુપયોગ. 
ગરં્ીર ર્ગં આરજેસી વ્યવિાર સહંિતની પ્રામાક્ષણકતા માટે અગત્યની મનાય છે તેવી 

જોગવાઇની મોટી ક્ષબન-સમાનરુૂપતા. અગત્યની જોગવાઇઓને પ્રમાક્ષણત 
િસેડબકુની કલમ 7.2મા ંઓળખી કાઢવામા ંઆવી છે.  
ગરં્ીર ર્ગંની ઓળખમા ંસભ્યોએ ઓહડટરોએ આરજેસી સચંાલન ટીમન ે
તાત્કાક્ષલક જાણ કરવાની જરૂહરયાત રિ ેછે. જો આરજેસીને ઓહડટર દ્વારા 
જાણ કરવામા ં આવી િોય. તો સભ્ય તવરુદ્ધ તશસ્તતાની કાયભવાિી 
આપોઆપ શરૂ થઇ જાય છે.    

જહટલ તનવાસસ્થાન જોખમી તનવાસ તવસ્તારો જૈતવક વૈતવધ્યતા સાથેના તવસ્તારો છો, જેમા (i) 

ગરં્ીર રીત ે જોખમી અને/અથવા જોખમી પ્રજાતતઓનુ ં નોંધપાત્ર 
મિત્ત્વતાવાળં તનવસાસ્થાન; (ii) ચોક્કસ રોગ મળી આવતો િોય 
અન/ેઅથવા મયાભહદત કિાની પ્રજાતતઓનુ ં નોંધપાત્ર મિત્ત્વતાવાળં 
તનવાસસ્થાન; (iii) સ્થળાતંર કરતી પ્રજાતતઓ અન/ેઅથવા તવચરતી 
પ્રજાતતઓનુ ંવૈતિક નોંધપાત્ર ધ્યાનને ટેકો આપતુ ંતનવાસસ્થાન; (iv), ઊંચુ ં
જોખમ ધરાવતા અને /અથવા તવતશષ્ટ્ટ જીવસષૃ્ષ્ટ્ટઓ; અન/ેઅથવા (v) 

ચાવીરૂપ તવકાસાત્મક પ્રહિયાઓ સાથે સલંગ્ન તવસ્તારો.  
* જોખમી પ્રજાતતઓના કુદરતી સરંિણ માટેના આંતરરરાષ્ટ્રીય સઘંની 
(આઈ્સુીએન)રેડ યાદીમા ં આપેલ છે તે અનસુાર. જહટલ વસવાટનુ ં
તનધાભરણ અસય યાદીઓ અનસુાર નીચે પ્રમાણે છે:  

(i)આઈ્સુીએન માગભદશભનને સખત રીતે વળગી રિતેા દેશોમા ં અતત 
જોખમી અથવા જોખમી તરીકે રાષ્ટ્રીય/પ્રાદેતશક સ્તરે પ્રજાતતની યાદી 
આપવામા ં આવી િોય,જહટલ વસવાટ તનધાભરણ પ્રોજેક્ટથી પ્રોજેક્ટના 
ધોરણે સિમ વ્યાવસાતયકો સાથે મળીને કરવામા ંઆવશે; અને (ii) રાષ્ટ્રીય 
કે પ્રાદેતશક રીતે સમાતવષ્ટ્ટ પ્રજાતતઓના સ્તરીકરણના ઉદાિરણો 
આઈ્સુીએનમા ં િોય તેની સાથે સારી રીતે મળતી આવતી ન િોય 
(ઉદાિરણ તરીકે કેટલાક દેશો વધ ુ સામાસય રીતે પ્રજાતતઓને “રક્ષિત” 

અથવા “તનયતંત્રત” રીતે સમાતવષ્ટ્ટ કરે છે), યાદીના યથાથભ તનરૂપણ અન ે
િતે ુ માટે મલૂ્યાકંન િાથ ધરવામા ંઆવશે. આ હકસ્સામા ં જહટલ વસવાટ 
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તનધાભરણ આ પ્રકારના ંમલૂ્યાકંન પર આધાહરત રિશેે.  

[સ્ત્રોત:  આઈએફસી  દેખાવ માપદંડ 6, ફકરો 16]. 

િીરો એક પ્રાકૃતતક ખતનજ જે શદુ્ધ કાબભન ધરાવે છે અને તત્રસમલબંાિ 
પ્રણાલીમા ં સ્ફહટહકય ઘનીય માળખુ ં ધરાવે છે. મોિ સ્કેલમા ં તેની 
સખતાઈ 10 છે, તેનુ ં તવતશષ્ટ્ટ ગરુુત્વાકષભણ લગર્ગ 3.52 છે, તેનો 
વહિર્વનાકં 2.42 છે અને તે ઘણા રંગોમા ંમળી આવે છે. 

 

િીરાનો વગીકરણ અિવેાલ  િીરાના િાજર લિણોના વગીકરણ પરના અિવેાલ સામાસય રીતે કટ, રંગ, 

તવશદુ્ધદ્ધ અને કેરેટના વજન પર િોય છે. જો નાણાકીય મલૂ્ય પરના 
મતંવ્યને ઉમેરવામા ં આવે તો િીરાના ં વગીકરણ અિવેાલને મલૂ્યાકંન 
અિવેાલ તરીકે પણ ગણવામા ંઆવે છે.  

તશસ્ત કાયભ સબંતંધત વતભણકૂ અથવા કામગીરીને મઠારવાનો અથવા સધુારવી 
તેવો અથભ થાય છે.   

ર્ેદર્ાવ 

 

ચોક્કસ પ્રકારની લાિક્ષણકતાઓને કારણે લોકો સાથે અલગ પ્રકારે વતભન 
કરવામા ં આવ ે છે-જેમ જાતત. માનવવશં, જ્ઞાતત, રાષ્ટ્રીય મળૂ, ધમભ, 
તવકલાગંતા, કે ક્ષલિંગ, લૈંક્ષગક લાિક્ષણકતા, સઘં સભ્યપદ, રાજકીય જોડાણ, 

વૈવાહિક દરજ્જો, શારીહરક દેખાવ, એચઆઈવી દરજ્જો, અથવા વય, 

અથવા અસય લાગ ુપડતા પ્રતતબતંધત ધોરણો-કે જે તક અને સારવારની 
સમાનતાની અસમાનતામા ંપહરણમતા િોય. 

ઇઆઇટીઆઇ ઉત્ખનન કરતા ઉદ્યોગોમા ંપારદશભકતાનો પ્રયત્ન 

કટોકટી અસાધારણ બનાવો કે જે કમભચારીની સલામતી અથવા તદુંરસ્તી, 
કોસરાક્ટરો, મલુાકાતીઓ, ગ્રાિકો અથવા સ્થાતનક સમદુાયો અથવા જે 
તમલકતો અથવા પયાભવરણના નકુસાનમા ંપહરણમતા િોય. 

કમભચારી જે તે વ્યન્ક્ત કે જે રોજગારીના કરાર િઠેળ અથવા એપ્રેસટીસશીપમા ંકામ 
કરવાનો કરાર કયો િોય, જેમા ંઅક્ષર્વ્યન્ક્ત થતી િોય અથવા ગક્ષર્િત િોય 
અને (જો તે વ્યક્ત કરાત ુ ંિોય) ચાિ ેસભ્ય સાથે લાગ ુપડતા કાયદા દ્વારા 
સ્પષ્ટ્ટ કરાયેલ િોય કે મૌક્ષખક કે લેક્ષખતમા ં િોય. તેમા ં કોઇ પણ સ્તરના 
કાયમી, િગંામી, પણૂભકાલીન, અસ્થાયી, ઘર કામ અન/ેઅથવા મૌસમી 
કમભચારીઓનો સમાવેશ થાય છે. 

રોજગારી સબંધં રોજગારી પરૂી પાડનારાઓ અને કમભચારી વચ્ચેની કાનનૂી કડી જે જ્યારે 
કોઇ વ્યન્ક્ત મિનેતાણાના વળતરની શરત િઠેળ કામ કરે અથવા સેવા 
આપે ત્યારે અન્સ્તત્વમા ંઆવે છે.  

સાિસ જે તે કારોબાર કે તેના જેવા જ કે જે એક અથવા વધ ુસતુવધામા ંકામગીરી 
કરતા િોય અને જ્યા ં સભ્ય દ્વારા તે સાિસની માક્ષલકી કે અંકુશ િોય. 

સાિસમા ંસભ્યનો હિસ્સો કે આખા ર્ાગનો સમાવેશ થઇ શકે છે.  

પયાભવરણ સતુવધાની આસપાસનુ ં પયાભવરણ, કે જેમા ં િવા, પાણી, જમીન, કુદરતી 
સ્ત્રોતો, વનસ્પતત, પ્રાણીજીવન, વસવાટ, ઇકોતસસ્ટમ્સ, જૈતવક વૈતવધ્યતા, 
માનવીઓ (માનવસજર્જત પદાથો, સાસં્કૃતતક િષ્ષ્ટ્ટએ મિત્ત્વ ધરાવતા 
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સ્થળો અને સામાજજક પાસા સહિત) અને તમેની પ્રતતહિયા. આ સદંર્ભમા ં
પયાભવરણ કામગીરીમાથંી વૈતિક વ્યવસ્થા સધુી તવસ્તરે છે.  

સતુવધા ચકૂવણીઓ  

 

ચકૂવણી પ્રાપ્ત કરનારને િજુ પણ કઇંક કરવાની જરૂર છે તેના માટેની 
પસદંગી્કુ્ત સારવાર મેળવવા માટે સતુવધા ચકૂવણી કરવામા ંઆવે છે.  

સતુવધા સતુવધા કોઇ સ્થળ (સાઇટ) કે પહરસર છે જેઃ 
 સભ્યના અંકુશ િઠેળ િોય; અન ે

 િીરા, સોનુ ંઅને /અથવા પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુ ઝવેરાત પરુવઠા 
શ ૃખંલામા ંસહિય રીતે યોગદાન આપતા િોય.  

ખનન સતુવધા અને પ્રમાણીકરણ અવકાશ-ખનન િેત્ર પણ જુઓ.  

આંતકવાદનુ ંતધરાણ જે લોકો આતકંવાદને પ્રોત્સાિન આપતા િોય, યોજના કરતા િોય અથવા 
વ્યસ્ત િોય તેમને કોઇ પણ પ્રકારનો નાણાકીય ટેકો.  

કાયભ માટે યોગ્ય (ફીટ) “કાયભ માટે ફીટ”નો અથભ એવો થાય છે કે જે વ્યન્ક્ત (શારીહરક, માનતસક 
અને લાગણી્કુ્ત) પહરન્સ્થતત તેમને સોંપેલી ફરજ અસરકારક રીત ેઅન ે
પોતાની જાત માટે અથવા અસયોની સલામતી અને આરોગ્ય માટે જોખમી 
ન િોય તે રીતે પણૂભ કરતી િોય. 

વેઠ  

 

દરેક કાયભ અથવા સેવા કે જે, જે તે વ્યન્ક્ત પાસેથી દંડની ધમકી િઠેળ 
બળજબરીપવૂભક કરાવવામા ંઆવ્્ુ ંિોય અને જેના માટે ઉપરોક્ત વ્યન્ક્તએ 
તેની/તેણીની જાતે દરખાસ્ત કરી ન િોય [સ્ત્રોત: આઈએલઓ કસવેસશન 

29]. તેમા ંઋણની પરત ચકૂવણીના િતે ુમાટે માગં કરવામા ંઆવી િોય 
તેવા કાયભ કે સવેાનો સમાવેશ થાય છે.  

ફે્રસચાઇક્ષઝિંગ/પરવાનો 
આપવો 

એવી ગોઠવણી કે જેમા ંસભ્યના બ્રાસડ નામ, રેડમાકભ અથવા અસય બૌદ્ધદ્ધક 
સપંતત્તનો સમાવેશ થતો િોય તેવી પેદાશ, માકેટ અથવા દરેકનુ ંવેચાણ કે 
થોડી પેદાશો અથવા વેચાણ કરવાની ત્રીજા પિકારોને સવલત આપવાના 
િતે ુ માટે સભ્યના અંકુશ િઠેળ ન િોય તેવા સભ્ય બૌદ્ધદ્ધક અતધકારોનો 
ત્રીજા પિકારોને પરવાનો આપવામા ંઆવ્યો િોય.  
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મકુ્ત પવૂભ અને માહિતગાર 
સમંતત (એફપીઆઈસી) 

એફપીઆઈસીની સનાતન રીતે કોઇ સ્વીકૃત્ત વ્યાખ્યા નથી. આરજેસી 
વ્યવિાર સહંિતા માટે એફપીઆઈસી યોગ્ય સામેલગીરી પ્રહિયા પર તવસ્તરે 
છે અને સભ્યો અને અસરગ્રસ્ત સ્થાતનક પ્રજા વચ્ચે સારા તવિાસની 
વાટાઘાટ મારફતે સ્થાતપત થયેલી િોવી જોઇએ. એફપીઆઈસીમા ંકરારની 
આવશ્યક રીતે જરૂહરયાત રિતેી નથી અને જ્યારે સમ્દુાયમા ં જે તે 
વ્યન્ક્ત અથવા જૂથો ચોક્કસ રીતે અસમંત થતા િોય ત્યારે પ્રાપ્ત કરી 
શકાય છે. [સ્ત્રોતઃ  આઈએફસી  દેખાવ માપદંડ 7 (2012)] 

 

સ્થાતનક પ્રજા અને ખનન પરનુ ં Iસીએમએમ ન્સ્થતત અિવેાલ નોંધે છે કે 
એફપીઆઈસી પ્રહિયા અને ઉત્પાદન એમ બને્નનો સમાવેશ કરે છે. આ 
પ્રહિયા દ્વારા સ્થાતનક પ્રજા એવા લોકો છે જે: (i) જબરદસ્તી ધાકધમકી 
અથવા િતત તવના મકુ્તપણે તનણભયો લેવામા ં મકુ્ત િોય; (ii) મિત્ત્વના 
તનણભયો લેવામા ં આવે અને અસર થાય તે પિલેા પ્રોજેક્ટના તનણભયો 
કરવામા ંસામેલ થવા માટે પરૂતો સમય આપવામા ંઆવ્યો િોય; અન ે(iii) 

પ્રોજેક્ટ્સ અને તેની સરં્તવત અસરો અને ફાયદાઓ તવશે સપંણૂભ 
માહિતગાર. ઉત્પાદન એટલે સ્થાતનક પ્રજા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વીકૃત્ત 
અતધકારોને સસુગંત િોય અને સારા તવિાસની વાટાઘાટ પર આધાહરત 
િોય તેનુ ંસસમાન કરતા તેમની પરંપરાગત તનણભય લેવાની પ્રહિયા સાથે 
સસુગંત રિવેા માટે મથતી િોય તેવી પ્રહિયા મારફતે પોતાની સમંતત 
આપી શકે અથવા તો મોકુફ રાખી શકે. [સ્ત્રોત:  સ્થાતનક પ્રજા અને ખનન 
પરનુ ંIસીએમએમ ન્સ્થતત અિવેાલ, 2013] 

સગંઠનની સ્વતતં્રતા  
 

ર્ેદર્ાવ તવનાના દરેક કામદારોને સ્થાતપત કરવાનો અને સબંતંધત 
સસં્થાના તનયમોની શરતે પવૂભ સત્તાની પસદંગી કયાભ તવના તેમની પોતાની 
સસં્થામા ંજોડાવવાનો અતધકાર છે. [સ્ત્રોત:  આઇએલઓ કસવેસશન ન.ં 87નો 
અનચુ્છેદ 2]. 

સોનુ ં રાસાયક્ષણક સકેંત ‘Au’ વાળં તવરલ પીળં ધાત્વીય તત્ત્વ. સખતાઇના 
મોિના આંક પર 2.5થી 3ની તવતશષ્ટ્ટ સખતાઈ અને પરમાણુ ં િમાકં 79 

સાથેની ધાત.ુ  

જીઆરઆઇ વૈતિક અિવેાલ પિલે 

જોખમ સરં્તવત નકુસાન, ઇજા અથવા અપાયકારકનો સ્ત્રોત. 

જોખમી પદાથભ કોઇ પણ સામગ્રી કે જે માનવ આરોગ્ય અને/અથવા પયાભવરણ સામે 
જોખમ ઊભુ ંકરત ુ ંિોય. 

જોખમી બાળ મજૂરી પોતાના પ્રકાર કે સજંોગો અનસુાર જે તે કાયભ િાથ ધરવામા ંઆવતુ ંિોય, 

જે શક્યતઃ આરોગ્ય, સરુિા અને બાળકોની નૈતતકતાને નકુસાન કરત ુ ંિોય  

[સ્ત્રોત: આઈએલઓ કસવેસશન 182]. 

આઈએલઓ ર્લામણ 190 નોંધે છે કે જે તે કાયભ જોખમી બાળ મજૂરી માટે 
છે કે નિીં તે નક્કી કરતી વખતે નીચેની બાબતને ધ્યાનમા ંરાખવી જરૂરી 
છે.: 
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(a) જે કાયભ બાળકોને શારીહરક, મનોવૈજ્ઞાતનક અથવા લૈક્ષગિંક દુરુપયોગ 
સામે ખલુ્લા પાડત ુ ંિોય; 

(b) જમીનની નીચેનુ,ં પાણીની નીચેનુ ંજોખમી ઊંચાઇએ અથવા બતંધયાર 
જગ્યામા ંકરાત ુ ંકાયભ; 
(c) જોખમી યતં્રસામગ્રી, ઉપકરણ અને સાધન, અથવા કે જેમા ં પ્રત્યિ 
સ્પશભ અથવા ર્ારે વજનના ંવિનનો સમાવેશ થતો િોય; 

(d)ક્ષબનતદુંરસ્ત પયાભવરણમા ંકાયભ, કે જે ઉદાિરણ તરીકે બાળકોને જોખમી 
પદાથો, એજસટસ અને પ્રહિયાઓ અથવા તાપમાન સામે ખલુ્લુ ંમકુત ુ ંિોય, 

તેમજ ધ્વતનનુ ંસ્તર અથવા સ્પદંનો તેમના આરોગ્યને નકુસાનકતાભ િોય; 

(e) ચોક્કસ મશુ્કેલ પહરન્સ્થતતઓ િઠેળ કાયભ જેમ કે લાબંા કલાકો સધુી 
કાયભ અથવા રાતત્ર દરતમયાન કાયભ અથવા એવુ ં કાયભ કે જ્યા ં બાળક 
અકારણસર રોજગાર પરૂી પાડનારાના પહરસરમા ંબધંનમા ંિોય. 

રાષ્ટ્રીય કાયદાઓ અને તનયમનો સબંતંધત બાળકોનુ ંઆરોગ્ય, સરુિા અને 
નૈતતકતાની શરતે 16 વષભથી માસય રોજગારી અથવા કાયભ સપંણૂભ સરુક્ષિત 
છે, અને બાળકોએ પ્રવતૃત્તની સબંતંધત શાખામા ંપરૂતી ખાસ સચુના અથવા 
વ્યવસાયલિી તાલીમ મેળવી છે તેની સિમ સત્તા કામદારોની અને 
રોજગાર પરૂી પાડનારાઓની સબંતંધત સસં્થા, માસય રોજગારી સાથે 
મસલત કયાભ બાદ છૂટ આપી શકે છે. [સ્ત્રોતઃ આઈએલઓ ર્લામણ 190]. 

આરોગ્ય શારીહરક, માનતસક અને સામાજજક સખુાકારીની ન્સ્થતત અને ફક્ત રોગ 
અથવા નબળાઇ જ નિીં.  

માનવ અતધકારો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વીકૃત્ત ધોરણોને આધારે રે્દર્ાવ તવના દરેક વ્યન્ક્તઓને 
સબંતંધત સાતવિતત્રત અતધકારો. આરજેસી સ્નૂતમ એટલુ ં સમજે છે કે 
માનવ અતધકારો એટલે કે જે, કાયભસ્થળે મળૂભતૂ તસદ્ધાતંો અને અતધકારો 
અને લાગ ુ પડતા કાયદા પર આઈએલઓ જાિરેનામુ,ં માનવ અતધકારો 
પરના આંતરરાષ્ટ્રીય ખરડામા ંસ્પષ્ટ્ટ કરવામા ંઆવ્યા છે.  

માનવો તસ્કરી ધમકીથી અથવા બળનો ઉપયોગ કરીને અથવા ધાકધમકીના અસય 
સ્વરૂપ,ે અપિરણ દ્વારા, છેતરતપિંડીથી, છેતરીને સત્તાના દુરુપયોગ દ્વારા 
અથવા નકુસાન થવાની ન્સ્થતતના, અથવા ચકૂવણી કરીને કે મેળવીને 
અથવા અસય વ્યહકત પર અંકુશ ધરાવતા વ્યન્ક્તની સમંતતથી, શોષણના 
િતેથુી વ્યન્ક્તઓની ર્રતી કરવી, વિન કરવુ,ં આશ્રય આપવો અથવા 
વ્યન્ક્તને પરત કરવી. શોષણમા ં અસયોની વેશ્યાગીરીન ુ શોષણ અથવા 
જાતતય શોષણના અસય સ્વરૂપો, બળજબરીપવૂભકની મજૂરી અથવા સેવાઓ, 

ગલુામી અથવા ગલુામી જેવા સમાન આચરણો, ગલુામી અથવા અંગ 
તવચ્છેદનનો સમાવેશ થાય છે. [સ્ત્રોત:  ખાસ કરીને મહિલા અને બાળકોમા ં
ગેરકાયદે િરેફેરને રોકવાનુ,ં દબાવવાનુ ં અને સજા કરવાનુ ં ્એુન 
પ્રોટોકોલ]. 

ગેરકાયદે સશસ્ત્ર જૂથ સશત્ર જૂથમા ંજાિરે અથવા ખાનગી સલામતી દળ કે જે ખાણ સ્થળ વિન 
માગભ અને /અથવા પોઇસટ કે જ્યા ંખતનજોનો વેપાર થતો િોય તે પોઇસટ 
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પર તેનો ગેરકાયદે અંકુશ ધરાવતા િોય, અન/ેઅથવા ખાણ સ્થળોએ, 
અથવા ખાણના પ્રવેશના સ્થળે, વાિનવ્યવિારના માગે, અથવા જ્યા ં
ખતનજોનો વેપાર થતો િોય તેવા પોઇસટ પર ગેરકાયદે કર અથવા 
ધાકધમકીથી નાણા ંઅથવા ખતનજો એકત્ર કરતા િોય, અન/ે અથવા 
મધ્યસ્થીઓ, તનકાસ કંપનીઓ અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારીઓ પાસેથી 
ધાકધમકીથી ગેરકાયદે કર ઉધરાવતા િોય; અન/ેઅથવા અથડામણમા ં
વ્યસ્ત અથવા ર્ાગીદારી િોય તેમનો સમાવેશ થાય છે. ગેરકાયદે પ્રવતૃત્ત 
એટલે કે જે દેશની સાવભર્ૌતમકતાનુ ંઅથવા તેના કાયદાઓ અને 
તનયમનોનુ ંઅથવા આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનુ ંઉલ્લઘંન કરતા તેવો થાય છે. 
ગેરકાયદે સશસ્ત્ર જૂથોને “સીધા કે આડકતરા ટેકા”નો અથભ એવો થતો 
નથી કે તેને કાયદેસર સમથભનના સ્વરૂપની જરૂર િોય, તેમા ંકાયદેસરના 
કરો, ફી, અન/ેઅથવા જે દેશમા ંકંપનીઓ કામકાજ કરે છે તેને રોયલ્ટી 
ચકૂવે છે તેનો સમાવેશ થાય છે. [સદંર્ો: ઘષભણ ત્રસ્ત અન ેઊંચા 
જોખમવાળા તવસ્તારોમાથંી ખતનજોની જવાબદાર પરુવઠા શ ૃખંલા માટે 
ઓઈસીડી ડય ૂહડલીજસસ માગભદશભન (2010);કુદરતી સશંાધનોનુ ંગેરકાયદે 
શોષણ અને કોંગોના ડેમોિેટીક હરપજ્બ્લકની સપંતત્તના સ્વરૂપના અસય 
સ્વરૂપો પરની ્એુન પેનલ, પત્ર 12 એતપ્રલ, 2001].  

અસર અસરનુ ં માપ, ચાિ ેમાઠંુ િોય કે ફાયદાકારક જે સભ્ય, લોકોની આરોગ્ય 
સરુિા, પયાભવરણ અથવા નીચેનામાથંી પહરણમતા સમદુાયને લાગ ુ પડે 
છે: 

 સસં્થાની કામગીરીઓ, અથવા 
 બનાવ અથવા આકન્સ્મક ઘટના, અથવા  

 બાહ્ય ફેરફાર (લાગ ુપડતા કાયદામા ંફેરફાર સહિત). 

અસર મલૂ્યાકંન  મોટા તનણભયો લેવામા ં આવે તે પિલેા અન ે વચનો આપવામા ં આવે તે 
પિલેા બાયોહફઝીકલ, સામાજજક અને તવકાસ દરખાસ્તોની અસય સબંતંધત 
અસરોને ઓળખી કાઢવાની, આગાિી કરવાની, મલૂ્યાકંન કરવાની અને 
ટાળવાની પ્રહિયા. 

સ્થાતનક પ્રજા “સ્થાવનક પ્રજા”ની સાવભતત્રક રીતે સ્વીકૃત કોઇ વ્યાખ્યા નથી. શબ્દ 
“સ્થાતનક પ્રજા”નો અિીં તવતવધ પ્રમાણમા ંનીચેની લાિક્ષણકતાઓ ધરાવતા 
સામાજજક અને સાસં્કૃતતક જૂથને અલગ પાડવા માટે વ્યાપક રીતે 
ઉપયોગમા ંલેવાયો છે: 

 અલગ સ્થાતનક સાસં્કૃતતક જૂથના સભ્યો તરીકે સ્વ-ઓળખ અને 
તેની ઓળખની અસયો દ્વારા સ્વીકૃતત્ત; 

 પ્રોજેક્ટ તવસ્તારોમા ંર્ૌગોક્ષલક રીતે અલગ વસવાટો અથવા 
પ્રાચીન પ્રદેશ સાથે અને આ વસવાટોમા ંઅને પ્રદેશોમા ંકુદરતી 
સશંાધનોમા ંસામહૂિક જોડાણ; 

 અગ્રણી સમાજ અથવા સસં્કૃતતથી સ્વતતં્ર િોય તેવી પ્રચક્ષલત 
સાસં્કૃતતક, આતથિક, સામાજજક અથવા રાજકીય સસં્થાઓ; 
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 અલગ ર્ાષા અથવા બોલી, ઘણી વખત તેઓ જ્યા ંરિ ેછે તે દેશ 
અથવા પ્રદેશની સત્તાવાર ર્ાષા અથવા ર્ાષાઓથી અલગ િોય 
છે.  

[સ્ત્તોત: આંતરરાષ્ટ્રીય નાણા તનગમ (આઇએફસી)દેખાવ માપદંડ 7]. 

અસ્વૈચ્ચ્છક પનુઃવસવાટ પનુઃવસવાટમા ં શારીહરક તવસ્થાપન (આશ્રય ગમુાવવો કે પનુઃસ્થાપન) 

અને આતથિક તવસ્થાપન (પ્રોજેક્ટ સબંતંધત જમીન સપંાદન અને/અથવા 
જમીન વપરાશ પર તનયતં્રણના પહરણામે તમલકતોનુ ં નકુસાન અથવા 
તમલકત ઉપર્ોગ કે જે આવક સ્ત્રોતોના નકુસાનમા ંઅને ગજુરાનના િતેનુા 
નકુસાનમા ંપહરણમે) એ બને્નનો સમાવેશ થાય છે. અસ્વૈચ્ચ્છક પનુઃવસવાટ 
ત્યારે બને છે જ્યારે અસરગ્રસ્ત વ્યન્ક્તઓ અથવા સમદુાયો પાસે જમીન 
સપંાદન સામે ના પાડવાનો અતધકાર િોતો નથી અથવા જમીન વપરાશ 
પર તનયતં્રણો િોતા નથી તેમજ જે શારીહરક કે આતથિક તવસ્થાપનમા ં
પહરણમે છે. આવુ ં નીચેના હકસ્સાઓમા ં બને છે (i) કાયદેસરની જપ્તી 
અથવા જમીન વપરાશ પર િગંામી કે કાયમી તનયતં્રણો અન ે (ii) 

વાટાઘાટથી કરેલી પતાવટો કે જેમા ંગ્રાિકો જપ્તીનો આશરો લઇ શકે છે 
અથવા વેચાણકતાભ સાથે વાટાઘાટો તનષ્ટ્ફળ જાય તો જમીન વપરાશ પર 
કાયદેસરના તનયતં્રણો લાદી શકવામા ં તનષ્ટ્ફળ જાય. [સ્ત્રોતઃ આંતરરાષ્ટ્રીય 
નાણા ંતનગમ (આઈએફસી) કામગીરી ધોરણો 5]. 

આઇસીએમએમ  ખાણ અને ધાતઓુ પરની આંતરરાષ્ટ્રીય સતમતત  
આઇએફસી  આંતરરાષ્ટ્રીય નાણા ંતનગમ  
આઇએલઓ  આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ સગંઠન 

આઇએસઓ  સમાનીકરણ માટેનુ ંઆંતરરાષ્ટ્રીય સગંઠન 

આઇ્સુીએન  કુદરતના બચાવ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સઘં 

ઝવેરાત શણગાર કે જેમા ંસોનુ ંઅને/અથવા પ્લેહટનમ જુથની ધાતઓુનો સમાવેશ 
થાય છે અન/ેઅથવા િીરામા ંિોય છે અને/અથવા બનાવટી િીરામા ંજડીત 
િોય છે. ઝવેરાતમા ંબ્રેસલેટ્સ, વીંટીઓ, નેકલેસ, એહરિંગ્સ અને ઘહડયાળોનો 
સમાવેશ થાય છે પરંત ુ તે આટલા સધુી મયાભહદત નથી. (સરળતા માટે 
શબ્દ ‘િીરા, સોનુ ંઅને /અથવા પ્લેહટનમ જુથની ધાતઓુ ઝવેરાત પરુવઠા 
શ ૃખંલામા ંિીરો અને બનાવટી િીરાઓ એમ બને્નનો સમાવેશ થાય છે.) 

ઝવેરાત ઉત્પાદ અંશતઃપણૂભ અથવા પણૂભ ઝવેરાત અથવા ઝવેરાતના ઘટકો. શકંાના ં
તનવારણ માટે તેમા ં િીરાઓ અને હકિંમતી ધાતઓુ એલોયઝ કે જેને િજુ 
જડવામા ં આવ્યા નથી કે ઝવેરાતમા ં ઉપયોગમા ં લેવામા ં આવ્યા નથી 
તેનો સમાવેશ થાય છે.  

અગત્યના જૈતવક વૈતવધ્યતા 
તવસ્તારો 

અગત્યના જૈતવક વૈતવધ્યતા તવસ્તારો (કેબીએએસ) એ જૈતવક વૈતવધ્યતા 
સરંિણ માટેની વૈતિક મિત્ત્વતા ધરાવતી રાષ્ટ્રીય ધોરણે મેપ કરેલી 
સાઇટ છે, જેની પસદંગી વૈતિક તનયત શરતો અને નકુસાન થવાની 
સરં્ાવના અને પદ્ધતતસરના સરંિણ આયોજનમા ંખોટ ન પરૂી શકાય તેવા 
બિોળા પ્રમાણમા ંવપરાતા માળખાને આધારે પસદંગી કરવામા ંઆવી છે. 
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[સ્ત્રોતઃ આઇએફસી દેખાવ માપદંડ 6, માગભદશભન નોંધ]. કેબીએએસ 
જોખમી વસવાટના તવસ્તારોન ેસમાવે છે. 

હકમ્બલી પ્રહિયા 
પ્રમાણીકરણ યોજના 
(કેપીસીએસ) 

ઘષભણ િીરાઓના પ્રવાિને ખાળવાનો સરકાર, આંતરરાષ્ટ્રીય િીરા ઉદ્યોગ 
અને નાગહરક સમાજનો એક સં્ કુ્ત પ્રયત્ન છે. 

તમારા ગ્રાિકને જાણો 
(કેવાયસી) 

નાણાનંી િરેફેર અને આતકંવાદને અપાતા તધરાણને નાથવા માટેના 
સ્થાતપત તસદ્ધાતંો. કેવાયસી તસદ્ધાતંોમા ંકારોબારોને તેઓ જેમની સાથ ેકામ 
કરે છે તેની ઓળખ પ્રસ્થાતપત કરવાની જરૂર રિ ે છે, તેમને તેમના 
કારોબાર સબંધંની સ્પષ્ટ્ટ સમજણ ધરાવવાની અને ઓળખી શકવાની 
વાજબી િમતા અને સામાસય અથવા શકંાસ્પદ દેખાતી વ્યવિારની 
પદ્ધતતઓ સામે પ્રતતહિયા આપવાની જરૂર છે. 

મખુ્ય ઓહડટર મખુ્ય ઓહડટર સભ્યના પ્રમાણપત્ર ઓહડટના કાયભિમ અને અસરકારક 
કાયભવાિી અને પણૂભતા માટે જવાબદાર છે અને ઓહડટરોની ટીમ સાથે 
સકંલન સાધી શકે છે. 

કાનનૂી અનપુાલન લાગ ુપડતા કાયદાની મયાભદામા ંરિીને અથવા તેના માગભદશભન િઠેળ કાયભ 
કરવુ.ં 

મોટી ક્ષબન-સસુગંતતા સભ્યની નીતતઓ, વ્યવસ્થાઓ, કાયભપ્રણાક્ષલઓ અને પ્રહિયાઓ સહિતના 
કારોબારના આચરણો એવી રીતે બજાવવામા ંઆવે કે જે વ્યવિાર સહંિતા 
સાથે સમતથિત ન િોય. મોટા ક્ષબન અનસુરણને નીચેની એક કે વધ ુ
પહરન્સ્થતતઓના ંસર્જન તરીકે વ્યાખ્યાતયત કરવામા ંઆવ્યા છે: 

 આવશ્યક જોગવાઇના અમલની સપંણૂભ ગેરિાજરી; 
 જ્યારે વ્યાપક પ્રમાણમા ંપદ્ધતતસરની તનષ્ટ્ફળતા થઇ િોય અથવા 

સપંણૂભ અંકુશના અર્ાવમા ંસભ્યએ આરજેસી વ્યવિાર સહંિતાને 
સબતંધત કારોબાર જોખમોનુ ંસચંાલન કરવાની જરૂર રિ ેછે; 

 એવી ન્સ્થતત કે જેમા ંસભ્યે વ્યવિાર સહંિતાન ેસબંતંધત કાયદાકીય 
અથવા તનયમનકારી જરૂહરયાતોને ઓળખી કાઢી ન િોય અથવા આ 
પ્રકારની કાયદાકીય અથવા તનયમનકારી જરૂહરયાતોના ક્ષબન 
અનસુરણની જાણ િોય અન:ે 

o  ન્સ્થતતના ક્ષબન અનસુરણને સધુારવાના અપરૂતા પ્રયત્નો 
િોય અને/અથવા  

o આ પહરન્સ્થતત કામદારો, સમદુાય અથવા પયાભવરણને 
નજીકના ંર્તવષ્ટ્યમા ંનોંધપાત્ર જોખમમા ંપહરણમે તેવી િોય.; 

 જૂથ સબંતધત, પનુરાવતતિત અથવા સતત નજીવુ ંક્ષબન અનસુરણ કે જે 
અપરૂતા અમલીકરણનો સકેંત આપતુ ંિોય;; 

 ગરં્ીર ઉલ્લઘંન સાક્ષબત કરવા માટે વાસ્તતવક પરૂાવા સાથે સમતથિત 
િોય અથવા કોઇ પણ ગરં્ીર ઉલ્લઘંન દૂર કરવા માટે સભ્ય કારોબાર 
આચરણો ધરાવે છે કે કેમ તે અંગે ગરં્ીર શકંાઓ ઊર્ી કરતા િોય 
તેવુ ંકોઇ પણ તારણ અથવા તનરીિણ.  
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સચંાલન વ્યવસ્થા ઇચ્છીત પહરણામો િાસંલ કરવા માટે અને કામગીરીમા ંસતત સધુારાઓ 
આગળ ધપાવવા માટે કાયો સચોટ રીતે, સાતત્યતાપવૂભક અને અસરકારક 
રીતે િાથ ધરવામા ંઆવ્યા છે કે કેમ તેની ખાતરી કરવા માટે પદ્ધતતસરના ં
માળખાને સામહૂિક રીતે સાક્ષબત કરતી સચંાલન પ્રહિયાઓ અને 
દસ્તાવેજીકરણ. 

તનશાની કોઇપણ તનશાની, સકેંત, ઉપકરણ, છાપ, તસક્કા, બ્રાસડ, લબેલ, હટકીટ, પત્ર, 

શબ્દ અથવા આકૃતત. 

સભ્ય કોઇ પણ કારોબાર કે જે: 

i. િીરા, સોનુ ંઅને/અથવા પ્લેહટનમ જૂથની ધાત ુપરુવઠા શ ૃખંલામા ં
વેપારના િતે ુમાટે સહિય રીતે સામેલ િોય; અન ે

ii. કે જે કસસલટસટ, સલાિકાર અથવા કોઇ પણ અસય સમાન 
સાિસ; અન ે  

iii. પ્રવતભમાન આરજેસી વ્યવિાર સહંિતા પરત્વે પ્રતતબદ્ધ િોય; અન ે 

iv. આરજેસી વ્યવિાર સહંિતા તવરુદ્ધ પ્રમાણીકરણ ઓહડટ પરત્વે 
પ્રતતબદ્ધ િોય; અન ે

v. આરજેસીના વાતષિક સભ્યપદ ફીની ચકૂવણીની જવાબદારી લેતો 
િોય;  

તે આરજેસી વ્યાપારી સભ્ય બનવા માટે લાયક છે.  

સભ્યમા ંએક અથવા વધ ુસાિસો અન/ેઅથવા સવલતોનો સમાવેશ થઇ 
શકે છે.  

આરજેસી ધોરણો દસ્તાવેજોમા ંશબ્દ ‘સભ્ય’નો અથભ ખાસ કરીને આરજેસી 
વ્યાપારી સભ્યો એવો થાય છે.  

વચગાળાની સમીિા સભ્ય આરજેસી વ્યવિાર સહંિતાની ખાતરી આપવાનુ ંસતત રાખે છે તેવી 
ખાતરી અપાવવા માટે આરજેસી માસય ઓહડટર દ્વારા પ્રમાણીકરણ 
ઓહડટની સામાસય રીતે િાથ ધરવામા ં આવતા 12-24 મહિનાઓમા ં
કરવામા ંઆવતી સ્વતતં્ર સમીિા. 

ખનન સતુવધા એવી સવલત કે પથૃ્વીમાથંી િીરાઓ, સોનુ ં અથવા પ્લેહટનમ જૂથની 
ધાતઓુ અથવા સોનુ ંઅને પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુના ંવેચાણયોગ્ય જથ્થા 
ધરાવતા ખતનજોનુ ંઉત્ખનન કરે છે.  

 

ખનન િેત્ર પથૃ્વીમાથંી વ્યાપારી િતેઓુ માટે િીરાઓ, સોનુ ંઅથવા પ્લેહટનમ જૂથની 
ધાતઓુ અથવા સોનુ ંઅને પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુના ંવેચાણયોગ્ય જથ્થા 
ધરાવતા ખતનજોની તપાસ અને ઉત્ખનન અને પ્રાથતમક પ્રહિયા.   

ગૌણ ક્ષબન-સસુગંતતા વ્યવિાર સહંિતા સાથ ેસપંણૂભપણે સમાનરુૂપ ન થાય તે રીતેની નીતતઓ, 

વ્યવસ્થાઓ, કાયભપ્રણાક્ષલ અને પ્રહિયાઓ સહિતના સભ્યના કારોબાર 
આચરણો. ગૌણ ક્ષબન-સમાનરુૂપતા નીચે આપેલી એક અથવા વધ ુ
સજાભયેલી પહરન્સ્થતતઓ તરીકે વ્યાખ્યાતયત કરવામા ંઆવી છેઃ 
 સભ્યના કારોબાર આચરણોમાથંી કામગીરી, તશસ્ત અથવા અંકુશમાથંી 

કોઇ પણ એકમા ંસિજે ભલૂ, જે આરજેસી વ્યવિાર સહંિતાની મોટી 
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ક્ષબન સમાનરુૂપતામા ંન પહરણમતી િોય.;  

 એવી ઘટના કે જેમા ંવ્યવિાર સહંિતા સબંતંધત કાયદાકીય અથવા 
તનયમનકારી જરૂહરયાતોની ક્ષબન સમાનરુૂપતાની સભ્યની જાણમા ંિોય 
અને પાલન નિી કરતી શરતોને સધુારવા માટે પરૂતા પ્રયત્નો કયાભ 
િોય અને ક્ષબન અનસુરણ કામદારો, સમદુાય અથવા પયાભવરણ માટે 
તનકટવતી નોંધપાત્ર જોખમમા ંપહરણમતુ ંન િોય; 

 એવી ઘટના કે જેમા ંસભ્યે કાયદાકીય અથવા તનયમનકારી 
જરૂહરયાતોને ઓળખી કાઢી ન િોય અને ક્ષબન અનસુરણ કામદારો, 
સમદુાય અથવા પયાભવરણ માટે તનકટવતી નોંધપાત્ર જોખમમા ં
પહરણમતી ન િોય; 

 આ સમયે ખરેખર આરજેસી વ્યવિાર સહંિતાનુ ંઉલ્લઘંન કરતા ન 
િોય તેવુ ંતારણ, પરંત ુપ્રમાણીકરણ સમયગાળા દરતમયાન સભ્યના 
કારોબારના આચરણોમા ંસરં્તવત અપણૂભતા િોવાનુ ંમાનવામા ંઆવે.. 

નાણાનંી િરેફેર એવી પ્રહિયા કે જેના દ્વારા ગનુાકીય નાણાકીય પ્રહિયાને તેમના ગેરકાયદે 
સ્ત્રોતને છૂપાવવા અસય રીતે દશાભવવામા ંઆવે છે.   

એનજીઓ ક્ષબન સરકારી સસં્થાઓ 

ક્ષબન-સસુગંતતા એવી ઘટના કે જ્યા ં સભ્યના કારોબાર આચરણો આરજેસી વ્યવિાર 
સહંિતાની ખાતરી આપતા ન િોય.   

વૈકચ્લ્પક પરૂાવો  ચકાસણી કરી શકાય તેવી સિમ માહિતી, રેકોડભઝ, તનહરિણો અન/ેઅથવા 
િકીકતોના તનવેદન અને જે ગણુાત્મક કે જથ્થાત્મક િોય. 

ઓઇસીડી  આતથિક સિકાર અને તવકાસ માટેની સગંઠન 

ઓવરટાઇમ સપ્તાિના સામાસય કલાકો કરતા વધ ુ કાયભના કલાકો અને જે સ્વૈચ્ચ્છક 
િોવા જોઇએ.  

ર્ાગીદારો જેઓ વ્યાપારી કરારો અન/ેઅથવા પ્રોજેક્ટના અમલમા ંઅથવા સભ્ય(ભ્યો) 
સાથે કાયભના કાયભિમમા ં િોય તેવા સં્ કુ્ત સાિસ ર્ાગીદારો, સરકારી 
એજસસીઓ અને અસય હિસ્સેદારો અને કોસરાક્ટરો તસવાય કે સહિત વ્યન્ક્ત 
કે સગંઠન. 

અંગત રિણાત્મક સાધન 
(પીપીઈ) 

રિણાત્મક વસ્ત્રો અને અસય વસ્ત્રોનો સદંર્ભ ટાકેં છે જેમ કે મોજા, 

રિણાત્મક પગરખા,ં િલે્મેટ, ગોગલ્સ અન ે ઇયર પ્લગ, દરેકની રચના 
પિરેનારને કાયભ સબંતંધત વ્યાવસાતયક જોખમ સામે રિણ મળી રિ ે તે 
રીતે કરવામા ંઆવી છે.  

પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુ હકિંમતી ધાત્વીય તત્ત્વો કે જે સમાન પ્રકારના ર્ૌતતક અને રાસાયક્ષણક 
ગણુધમો ધરાવતા િોય અને સમાન ખતનજ તનિેપનમા ંસાથે જ બનવાનુ ં
વલણ ધરાવતા િોય. આ માનક િઠેળ આવરી લેવાયેલી પ્લેહટનમ જૂથની 
ધાતઓુ છે:  

- રોક્રિયમ:  રાસાયક્ષણક સકેંત ‘Rh’, પરમાણ ુિમાકં 45;  

- પેલોક્રિયમઃ રાસાયક્ષણક સકેંત ‘Pd’, પરમાણ ુિમાકં 46; 

- પ્લેહટનમઃ રાસાયક્ષણક સકેંત ‘Pt’, પરમાણ ુિમાકં 78; 
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નીતત તસદ્ધાતંો અને ઇરાદાઓનુ ંતનવેદન. 

પ્રદૂષણ પયાભવરણમા ં તવતશષ્ટ્ટ પ્રકારના પદાથો કે જે તેના રાસાયક્ષણક તમશ્રણ 
અથવા જથ્થાને કારણે કુદરતી પ્રહિયાની કામગીરીને રોકે છે અને 
અતનચ્ચ્છત પયાભવરણ અને આરોગ્યની અસરો પેદા કરે છે.  

હકિંમતી ધાત ુ સોનુ ંઅને પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુ માટેનો સામહૂિક શબ્દ.  

કાયભવાિી કોઇ પણ પ્રવતૃત્ત કે પ્રહિયા િાથ ધરવા માટે તનહદિષ્ટ્ટ રીતર્ાત. 

કાયભપ્રણાલીઓનુ ંદસ્તાવેજીકરણ કરી શકાય છે અને ન પણ કરી શકાય. 

ઉદર્તવત દાવાઓ િીરાઓ, બનાવટી, સોનુ ં અને/અથવા પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુ કે જે 
વેચાણ દ્વારા ઓફર કરવામા ંઆવ ેછે, ચાિ ેતે ફક્ત સામગ્રીમા ંજ િોય કે 
ઝવેરાતમા ં જડેલા િોય તેને સબંતંધત વણભન અથવા સકેંતોના વપરાશ 
મારફતેના દસ્તાવેજી દાવા અને ખાસ કરીને તેમના નીચનેાને સબંતંધત છે: 

મળૂ સ્થાન– સામગ્રીનુ ંર્ૌગોક્ષલક મળૂસ્થાન, ઉદાદાિરણ તરીકે દેશ, ખાણ 
અથવા ખનનની સવલત(તો)ની કોપોરેટ માક્ષલકી; અન/ે અથવા 
સ્ત્રોિ– સ્ત્રોતનો પ્રકાર, ઉદાિરણ તરીકે હરસાયકલ્ડ, ખાણમાથંી કાઢેલ, 

આટીસ્નલી ખાણમાથંી કાઢેલ અથવા ઉત્પાદનની તારીખ; અન/ેઅથવા 
વ્યિહાર- વ્યવિાર સહંિતાને સબંતંધત પરુવઠા શ ૃખંલામા ં લાગ ુ પાડેલા 
તનહદિષ્ટ્ટ આચરણો, જેમા ંઉત્ખનનમા ંલાગ ુપડતા ધોરણો, પ્રોસેતસિંગ અથવા 
ઉત્પાદન, ઘષભણ મકુ્ત દરજ્જો અથવા સ્ત્રોતો પરત્વે ડય ૂ હડલીજસસનો 
સમાવેશ થાય છે પરંત ુતેના સધુી મયાભહદત નથી. 

જોગવાઇ આચરણોની સહંિતામા ંદશાભવેલ જરૂહરયાત. 

ગણુવત્તા તનશાની ગણુવત્તા, સુદંરતા,વજન, જાડાઇ, પ્રમાણનો સકેંત આપતી અથવા સકેંત 
આપતી િોવાનો અથભ દશાભવતી િોય તવેી તનશાની અથવા જે ત ે
આટીકલમા ંહકિંમતી ધાતનુો પ્રકાર. 

પનુઃપ્રમાણીકરણ ઓહડટ સભ્યની પ્રમાણીકરણને હરસ્ ુ કરવા માટે પ્રમાણીકરણના ગાળાના અંતે 
િાથ ધરવામા ંઆવતુ ંપ્રમાણીકરણ ઓહડટ. 

પનુઃવસવાટ અવ્યવન્સ્થત જમીનને સરુક્ષિત, ન્સ્થર અને સ્વ-ટકાઉ ન્સ્થતતમા ં પરત 
કરવી. 

ઉપચાર ઓળખી કઢાયલેી સમસ્યા અથવા ક્ષબન-સમાનરૂપતાને સધુારવા માટે 
પદ્ધતતસરના ફેરફાર અથવા ઉકેલ અન્સ્તત્વમા ંલાવવા. 

વળતર વેતન અને પગારનો અને અથવા રોજગાર પરૂી પાડનારાઓ દ્વારા 
કામદારોને ચકૂવવામા ંઆવતા રોકડમા ંઅસય લાર્ોનો સમાવેશ થાય છે. 

આરજેસી હરસ્પોન્સસબલ જ્વેલરી કાઉન્સસલ 

આરજેસી સકંલનકાર 

 

સભ્ય દ્વારા તન્કુ્ત કરેલી વ્યન્ક્ત કે જે સ્વ-મલૂ્યાકંન, પ્રમાણીકરણ ઓહડટ, 

કોઇ પણ સધુારાત્મક યોજનાઓનુ ં સકંલન અને એકંદરે દેખરેખ કરે છે 
અને તે સભ્ય માટે આરજેસી સચંાલન ટીમ સાથે કડી તરીકેની ભતૂમકા 
બજાવે છે. 

આરજેસી સચંાલન ટીમ આરજેસી કમભચારીઓ કે જેમને સસં્થાની કારોબારી કામગીરીઓ િાથ 
ધરવા માટે રોજગારી પર રાખવામા ંઆવ્યા િોય. 
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અતધકારો-સસુગંત અતધકાર-સસુગંત સામેલગીરી િષ્ષ્ટ્ટકોણ અથવા ફહરયાદ પદ્ધતત કે જે 
સમસ્યાઓના ઉકેલ લાવવાનો માગભ પરૂો પાડે છે-ચાિ ે પ્રત્યિ માનવ 
અતધકારોના મદુ્દાઓને તે માનવ અતધકારોનુ ંસસમાન અને સમથભનની રીતે 
લાગતા વળગતા િોય કે ન િોય.   

જોખમ જોખમ બે પહરમાણો ધરાવે છે: કારોબાર, હિસ્સેદારો અથવા પયાભવરણ પર 
સરં્તવત તવપહરત અસરોની શક્યતા અને જો આવુ ં થાય તો તેના 
પહરણામો. 

જોખમ સચંાલન કોઇ પણ પ્રવતૃત્ત અથવા કામગીરી દ્વારા સામે આવતા જોખમની માત્રાનુ ં
પદ્ધતતસરનુ ં મલૂ્યાકંન. િમાકં અન/ેઅથવા તેમને સ્વીકાયભ જોખમ શરતો 
અથવા લક્ષ્યાકંો સાથે તલુના કરવા માટે જોખમ પથૃક્કરણના પહરણામો 
ઉપયોગ કરવાની પ્રહિયા. 

સરુિા ર્ય, જોખમો અથવા ઇજાથી સરુક્ષિત અને મકુ્ત રિવેાની ન્સ્થતત. 

સ્વ મલૂ્યાકંન  પોતાના સાિસો અને સવલતોનુ ંવણભન કરીને અને આચરણોની સહંિતાની 
જરૂહરયાતો સામે પોતાની કામગીરીનુ ં મલૂ્યાકંન કરીને સભ્યો દ્વારા િાથ 
ધરવામા ં આવેલી આકારણી. પ્રમાણીકરણ ઓહડટ, આચરણોમા ં સધુારો 
કરવા અને પ્રમાણીકરણ ઓહડટ દરતમયાન જરૂરી વૈકચ્લ્પક પરૂાવાઓને 
ઓળખી કાઢવા માટે સભ્યો પોતાની તૈયારી માપવા માટે સ્વ મલૂ્યાકંનનો 
ઉપયોગ કરી શકે છે.  

સ્વ મલૂ્યાકંન વકભબકુ સ્વ મલૂ્યાકંન િાથ ધરવા ઉપયોગમા ંલેવા માટે રચવામા ંઆવેલી વકભબકુ.  

દંર્ી (ખોટંુ) ખોટો િીરો એ કોઇ પણ પદાથભ અથવા પેદાશ છે જેનો ઉપયોગ િીરાની 
અથવા તેના કેટલાક કે દરેક ગણુધમોની નકલ કરવા માટે થાય છે અને 
આમા ંપાહરર્ાતષક શબ્દોમા ંિીરાની તનહદિષ્ટ્ટ વ્યાખ્યાને પહરપણૂભ ન કરતા 
િોય તેવી કોઇ સામગ્રીનો સમાવેશ થતો નથી. 

એસઓડબ્લ્્ ુ બાયંધરીની વ્યવસ્થા  
હિસ્સેદાર જે તનણભય પર પ્રર્ાવ પાડી શકે તેવા લોકો અથવા પ્રર્ાતવત કરી શકે 

તેમજ તેના દ્વારા અસર પામેલા સહિતના વ્યન્ક્તગત અથવા જૂથના 
પ્રતતનતધ એમ બેમાથંી ગમે તે એક ચોક્કસ તનણભયમા ંરસ ધરાવતા િોય 
તે. હિસ્સેદારીમા ં ક્ષબન સરકારી સસં્થાઓ, સરકાર, શેરધારકો અને કામદારો 
તેમજ સ્થાતનક સમદુાયના સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે.  

માનક સસં્થાના કારોબાર અન/ેઅથવા પેદાશ અને/અથવા સેવાઓની 
અખહંડતતામા ંઆંતહરક ર્ાગ તરીકે સ્વીકારી લેવામા ંઆવ્યા િોય તેવા 
આચાર, કાયભપ્રણાલી અન ે પ્રહિયા. આ દસ્તાવેજોમા ં આરજેસી વ્યવિાર 
સહંિતા િીરો, સોનુ ંઅને/અથવા પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુ ઝવેરાત પરુવઠા 
શ ૃખંલાને સબતંધત ધોરણ છે. 

સચૂવેલા કારોબાર સધુારા  વ્યવિાર સહંિતાની સબતંધત જોગવાઇઓ સાથે વ્યવસ્થાઓ, કાયભપ્રણાલી 
અને પ્રવતૃત્તઓ સાથે સમાનરૂપ િોય તેવો સજંોગ, પરંત ુ મલૂ્યાકંનકાર 
અથવા ઓહડટર પ્રવતભમાન પ્રહિયાઓમા ંસધુારાનો અવકાશ છે તેવ ુનક્કી 
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કરે છે. સચૂન કરાયેલા કારોબાર સધુારાઓ પવૂભગ્રિ તવના આપવામા ંઆવે 
છે અને તેનુ ંઅમલીકરણ ફરજજયાત િોત ુનથી. પહરણામ સ્વરૂપે મલૂ્યાકંન 
સચૂન કરાયેલા કારોબાર સધુારાઓના અમલીકરણને આધારે તનણભય લેશે 
નિી. 

સપ્લાયર (પરુવઠો પરૂો 
પાડનાર) 

જેને કોઇ પણ કારોબાર સાિસ માલ અને/અથવા આંતહરક સેવા પરૂી પાડે 
છે અને સભ્યના િીરા, સોનુ ં અને /અથવા પ્લેહટનમ જૂથની ધાતઓુ 
પેદાશોમા ંઅને ઉત્પાદન માટે ઉપયોગ થાય છે.  

સશં્લેતષત સશં્લેતષત િીરો એ કોઇ પણ પદાથભ અથવા પેદાશ છે કે જે માનવીના 
કૃતત્રમ િસ્તિેપને કારણે અંશતઃ કે સપંણૂભપણે હિસ્ટલાઇઝ્ડ અથવા 
હરસાયકલ્ડ િોય, તેમજ આ પાહરર્ાતષક શબ્દકોષમા ં દશાભવેલ શબ્દ 
“િીરા”ની વ્યાખ્યામા ંતનહદિષ્ટ્ટ જરૂહરયાતોને પહરપણૂભ કરતી િોય. 

કચરણો (ટેઇલીંગ્સ) ભતૂળનો ખડક અને નકુસાનકારક પ્રવાિી કે જે ઓરની પ્રહિયા કરતા પેદા 
થાય છે. 

ત્રાહિત પિ જેનુ ંમલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવી રહ્ુ ં િોય તેવી વ્યન્ક્ત કે સસં્થા જે, જે ત ે
વ્યન્ક્ત કે સગંઠનથી સ્વતતં્ર િોય અને ત ે વ્યન્ક્ત અથવા સગંઠનમા ં
હિતોનો વપરાશકતાભ. 

સારવાર કરેલો િીરો સારવાર કરેલો િીરો એ કોઇ પણ પદાથભ કે પેદાશ છે જે શબ્દ “િીરો”ની 
વ્યાખ્યામા ં તનહદિષ્ટ્ટ જરૂહરયાતોને પહરપણૂભ કરતો િોય અથવા પાહરર્ાતષક 
શબ્દકોષમા ં વ્યાખ્યાતયત કરાયેલી “સારવાર”ની શરતે આ પાહરર્ાતષક 
શબ્દકોષમા ંશબ્દ “બનાવટી” તરીકે સમાવાયલે િોય. 

સારવાર સારવાર એટલ ેકોઇ પણ પ્રહિયા, સારવાર અથવા તવસ્તહરત ફેરફાર, જેમા ં
ઐતતિાતસક રીતે સ્વીકારેલ કહટિંગ અને પોક્ષલતશિંગના આચરણો તસવાય 
િીરાના કુદરતી દેખાવ અથવા તમશ્રણમા ં િસ્તિેપ અને/અથવા ભ્રષ્ટ્ટ 
કરવામા ંઆવ્યો િોય. તેમા ંકલર (અને કલરતવિીન) સારવાર, ફાટં પરુણ 
અને લેસર અને તેજસ્વીતા સારવાર અને કોહટિંગનો સમાવેશ થાય છે.  

્એુનઇપી  ્નુાઇટેડ નેશસસ પયાભવરણ કાયભિમ 

ક્ષબનઅંકુતશત જોખમ  ઓળખી કાઢેલા સરં્વતઃ જોખમ, ઇજા અથવા નકુસાન (એટલે કે જોખમ) 

કે જેમા ં સ્વીકૃત્ત અને/અથવા મજૂંર કરાયેલ સચંાલન, કામગીરી્કુ્ત 
અથવા ટેકતનકલ અંકુશનો અર્ાવ િોય છે.  

મલુાકાતી જે તે વ્યન્ક્ત કે જે સભ્યની સવલતની મલુાકાત લે છે, જે કમભચારી કે તે 
સવલતનો કોસરાક્ટર નથી.  

કચરો નક્કર, પ્રવાિી અથવા ગેસ્કુ્ત સામગ્રી કે જેને કાઢી નાખવામા ં આવી 
િોય અથવા અન્સ્તત્વમા ં ન િોય. ર્ગંારનુ ં જો યોગ્ય રીતે સચંાલન 
કરવામા ંન આવે તો તેનાથી પ્રદૂષણ થાય છે અને પયાભવરણ પર અસર 
પડી શકે છે. ઝવેરાત શ ૃખંલામા ંર્ગંારના મખુ્ય સ્વરૂપોમા ંપદાથો, િવા, 
અને પાણી સ્ત્રાવ અને સામાસય કામગીરી્કુ્ત ર્ગંારનો સમાવેશ થાય છે.  

ખરાબ ખડક ઓરમા ંપ્રવેશવા માટે ખનન દરતમયાન દૂર કરવામા ંઆવેલી સામગ્રી. 
ડબ્લ્્ડુીસી વલ્ડભ ડાયમડં કાઉન્સસલ 
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કામદારો જે વ્યન્ક્તઓને કમભચારી, કોસરાક્ટસભ તરીકે વ્યાખ્યાતયત કરવામા ં આવી 
િોય તે. 

કામદારોનુ ંસગંઠન કામદારોના હિતના પ્રોત્સાિન આપવા અને બચાવના ઉદે્દશથી 
વ્યાવસાતયક િતે ુમાટે રચવામા ંઆવેલુ ંકામદારોનુ ંસ્વૈચ્ચ્છક સગંઠન. 

કામકાજના કલાકો 
 

રોજગાર પરૂો પાડનારની વ્યવસ્થા ખાતે જે સમય દરતમયાન વ્યન્ક્તઓને 
રોજગારીએ રાખવામા ંઆવી િોય તે. બાકીનો ગાળો એવો સમય છે જેમા ં
વ્યન્ક્તઓને રોજગારી પરૂી પાડનારાની વ્યવસ્થા ખાતે રોજગારીએ 
રાખવામા ંઆવતા નથી.   

વૈતિક ઐતતિાતસક સ્થળો 1972ના વતૈિક ઐતતિાતસક કસવેસશન િઠેળ સ્થાતપત કરાયેલ સ્થળો.   
ડબ્લ્્એુફસીએલ  બાળમજૂરીના સૌથી ખરાબ સ્વરૂપો 
બાળ મજૂરીના સૌથી ખરાબ 
સ્વરૂપો 

આઇએલઓ કસવેસશન 182 બાળ મજૂરીના સૌથી ખરાબ સ્વરૂપોની 
વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે આપે છે: 

 ગલુામીના દરેક સ્વરૂપો — બાળકોની ગેરકાયદેસર િરેફેર, ઋણ 
બધંન, બળજબરી અન ેવેઠ અને સશસ્ત્ર ઘષભણમા ંબાળકોનો ઉપયોગ. 

 વેશ્યાગીરી, અશ્લીલ હફલ્મના તનમાભણ અથવા અશ્લીલતાના િતે ુમાટે 
બાળકોનો ઉપયોગ, તેમની પ્રાચ્પ્ત અથવા પરૂા પાડવા 

 ગેરકાયદેસર પ્રવતૃત્તઓમા ંખાસ કરીને ઉત્પાદન અને રગ્સની 
ગેરકાયદે િરેફેરમા ંબાળકોનો ઉપયોગ, તેમની પ્રાચ્પ્ત અથવા પરૂા 
પાડવા. 

 જે કાયભ તેના પ્રકાર અથવા જે સજંોગો િઠેળ િાથ ધરવામા ંઆવ્્ુ ં
િોય તે સરં્તવતપણે આરોગ્ય, સરુિા અથવા નૈતતકતા સામે જોખમ 
ઊભુ ંકરત ુ ંિોય. 

 

 

 


