
િ�ય, 
  

ગયા અઠવા	ડયે RJC ના ભારત Outreach સેિમનાર મા ં�ુ�ચ બદલ આપનો આભાર. �ગ�લશ મા ં

 લાઇ"સની નકલ અને %જુરાતીમા ંનીચે ક'-પોઈ)ટ નો સાર આપેલ છે. 
  

    આર,સી સ-ો થી ક' પોઇ)ટ નીચે /જુબ હતા:- 

 

- આર,સી 2014 મા ંભારત પર વ1 ુ2યાન ક34)5ત કરવાની યોજના ધરાવે છે , અને વ1 ુતાલીમ અને 

બેઠક તકો સાથે એિ�લ અને 8ુલાઈ મા ંઆવશે. આર,સી ભારતમા ંનવા સ9યો: ુ વાગત , અને 

2014 ;તમા ં/early 2015 મા ંભારતમા ંઆધા	રત એક આર,સી ટ'મ સ9ય ભરતી કર' રહ' છે. 

 

- એક ' આર,સી ભારત ફોરમ ' આર,સી બોડ= સાથે એક ઉ?ચ  તર જોડાણ ફોરમ તર'ક3 નીમવામા ં

આવશે. આર,સી રસ સમીકરણો શોધી રહ' છે - વ1 ુમા	હતી માટ3 	ફયોના Aલેુમાનને ( 

fiona.solomon @responsiblejewellery.com ) સપંક=  કરો. 
 

- 2013 કોડ ઑફ પે્કટ'સ ( સીઓપી ) મા ંમાનવ અિધકાર (Human Rights) અને ઉEવ થાન દાવા 

(Provenance Claim) પર ભારતીય ઉFોગ માટ3 મહGવHણૂ= નવી જોગવાઈઓ છે. આ જોગવાઈઓ 

ના પાલન માટ3 ખાસ Kકુતીઓ પણ િવકસાવવામા ંઆવી છે. 
 

- ઉEવ થાન દાવાઓ (Provenance Claim) જોગવાઈ સ9ય કયા દાવાઓ કર' શક3 છે તે જણાવશે 

નહ', અથવા સ9યે દાવાઓ કરવાજ એ જ�ુર' નથી. પરંL ુ, સ9ય હ'રા , સોના અથવા Mલે	ટનમ Nપુ 

મેટOસ ના /ળૂ ,સોસ= અથવા િસQાતંો િવશે દાવાઓ કર' શક3 , તે પછ' આ દાવાઓ 2013 સીઓપી 

મા આર,સી ઓ	ડટ હ3ઠળ તપાસાશે . 

 

- ઉEવ થાન દાવાઓ(Provenance Claim)  જોગવાઈ Rાહકો માટ3 ' Sૃિ-મ /Uુત ' �કારની ખાતર' 

Hરૂ' પાડવા માટ3 સભંિવત સાધન છે. 

 

- 2014 દરિમયાન, આર,સી 2009 અથવા 2013 સીઓપી સામે �માણપ-ો અને ફર'થી �માણપ-ો 

 વીકારશે . 2015 થી, મા- 2013 સીઓપી યોVય કહ3વાશે . 2014 મા ંWર' તમેજ , 2009 સીઓપી 

સામે બધા �મા�ણત , પોતાની Hણૂ= �માણપ- સમયગાળા (દા.ત. 3 વષ=) Aધૂી ચાલશે. 



- 2014 BPP - આર,સી ઓ	ડટમા ંતેમજ  2014 મા ંજોડાયેલા  આર,સી સ9યો માટ3, 2014 

દરિમયાન 2009 સીઓપીનો ઉપયોગ કરાશે. આ વષ� દરમીયાન, આર,સી 2013 સીઓપી ના 

અપડ3ટ માટ3 BPP સાથે સહયોગ કરશે. 
 

- આર,સી ઓનલાઇન તાલીમ કાય=Zમ ( તેમના અ�ભગમ િવશે અ)ય સ9યો પાસેથી Aનુાવણી ) વ1 ુ 

પીઅર શીખવાની(Peer Learning) તકો, અને મે 2014 મા ંસમિપ[ત તાલીમ કોઓ	ડ\નેટર િવ તરણ 

શ] કરવામા ંઆવશે. 
  

જો તમોને કોઇ �^ો અથવા 	ટMપણીઓ હોય તો અમાર' સાથ ેસપંક=  કરો. અમ ેફર'થી આપનો આભાર 

માનીએ છ'એ અને એિ�લ મા ંતમોને પાછામળ'_ુ.ં 
  

`ેaઠ _ભેુ?છાઓ , 	ફયોના 

 


