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જવાબદાર આભષૂણ સમિમિ 

જવાબદાર આભષૂણ સમિમિ  

 

ડરતપૉસ્સસબલ જ્રે્લરી કાઉસ્સસલ (આરજેસી) એક ક્ષબનનફાકારક સાંર્ઠન છે જેની તથાપના ૨૦૦૫માાં ધનમ્નક્ષલક્ષિિ ધ્યેય સાથે 

કરર્ામાાં આર્ી હિી:  

 

 
 

આ મલૂ્ાાંકન કા ય્-પસુ્સ્િકા મવશે 

 

આરજેસી મલૂયાાંકન કાયગ-પસુ્તિકા સભ્યો દ્વારા ઉપયોર્ માટે િૈયાર કરર્ામાાં આરે્લાાં કોષ્ટક રૈ્લીના મલૂયાાંકન 

પ્રશ્નો(ટી002_2008) સાથે, ર્ાતિધર્ક પરુાર્ા પર ર્ધારાના પે્રરકો અને માર્ગદર્ગન સડહિ સભ્યોને પરૂા પાિે છે. કાયગ-પસુ્તિકા 

સભ્યોને, િેમના વ્યર્સાયના એ ભાર્ની ઓળિ દ્વારા પ્રમાણીકરણની િકો ધર્ર્ે વ્યાખ્યા કરર્ા માટે પણ પે્રરે છે જે સડિય 

રીિે હીરા અને/અથર્ા તર્ણગ આભષૂણ પરુર્ઠા શ્ રાંિલામાાં ફાળો આપે છે.    
 

આ એક “જીર્ાંિ દતિાર્ેજ” છે અને આરજેસી આ પડરચય પસુ્તિકાને અમલીકરણના ધસદ્ાાંિો અને ઉભરિી સારી પદ્ધિઓ પર 

આધાડરિ પનુરાર્િગનના આરક્ષિિ હક્ક ધરારે્ છે. આરજેસીની રે્બસાઇટ પર પે્રધષિ કરર્ામાાં આરે્લી આવ રધિ અસય બધી જ 

આવરધિનુાં તથાન ધારણ કરે છે. આ દતિારે્જ પ્રર્િગમાન છે િે ચકાસર્ા માટે, કરપા કરી મલુાકાિ લો: 
www.responsiblejewellery.com  

 

અસ્વીકૃમિ 

મલૂયાાંકન કાયગ-પસુ્તિકા (હરે્ પછી અહીં “કાયગ-પસુ્તિકા”) ની ચોકસાઈ અથર્ા સાંપણૂગિા અને અસય દતિારે્જો અથર્ા કાયગ-

પસુ્તિકામાાં સાંદક્ષભિિ માડહિી સ્ત્રોિો માટેની કોઈ રૅ્રાંટી, ર્ૉરાંટી કે પ્રધિધનધધત્ર્ કરર્ામાાં આર્િી નથી. આ કાયગ-પસુ્તિકા સાથેના 

અનપુાલન કોઈપણ લાગ ુ થર્ાપાત્ર રાષ્રીય, રાજ્ય અથર્ા તથાધનક સરકારી અધધકરિ દતિારે્જો, કાયદાઓ, ધનયમનો, 

ર્ટહકુમ અથર્ા અડહિંયા સમાધર્ષ્ટ બાબિો સાંબાંધી જરૂડરયાિોને ન િો િેને બદલર્ા માટે, ઉલલાંઘન અથર્ા અસય રીિે િેને 

પડરર્ધિિિ કરર્ાના ઈરાદાસર આપર્ામાાં આવ્યાાં છે.   

ક્ષબન-સભ્યો દ્વારા કાયગ-પસુ્તિકા સાથેના અનપુાલનો સાંપણૂગિ: તરૈ્ચ્છછક છે અને િે આરજેસી અને/અથર્ા િેના સભ્યો કે સહી 

કરનારાઓ ધર્રૂદ્ કોઈ કાનનૂી રીિે લાગ ુકરી ર્કાય િેર્ાાં અમલ જર્ાબદારી અથર્ા અધધકારોની રચના, તથાપના, અથર્ા 

િેને ઓળિી બિારે્ છે કે ન િો િેર્ો કોઈ ઈરાદો ધરારે્ છે. કાયગ-પસુ્તિકા આરજેસી અને/અથર્ા િેનાાં સભ્યો કે સહી 

કરનારાઓના કાનનૂી રીિે લાગ ુકરી ર્કાય િેર્ા કોઈ કાનનૂી અમલ જર્ાબદારીની રચના, તથાપના કે ઓળિ ક્ષબન-સભ્યોને 

કરી બિાર્િી નથી. ક્ષબન-સભ્યોને આરજેસી અને/અથર્ા િેના સભ્યો કે સહી કરનારાઓ ધર્રૂદ્ કાયગ-પસુ્તિકાનુાં અનસુરણ 

કરર્ામાાં ધનષ્ફળ જર્ા બદલ કાનનૂી પર્લાાં લેર્ાનુાં કોઈ કારણ નથી.  

પછૂપરછ અથવા પ્રમિક્રિ્ા 

સમગ્ર હીરા  અને સોનાના આભષૂણોની પરુર્ઠા શ્ રાંિલા દરધમયાન, િાણથી છૂટક રે્ચાણ સધુી 
જર્ાબદાર નૈધિક, સામાજજક અને પયાગર્રણીય વ્યર્હારો કે જે માનર્ાધધકારોનુાં સમ્માન કરિાાં 

હોય િેને આર્ળ ધપાર્ર્ા.  
 

http://www.responsiblejewellery.com/
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આરજેસી આ કાયગ-પસુ્તિકા પર પ્રધિભાર્ને આર્કારે છે. કરપા કરી ડરતપૉસ્સસબલ જ્રે્લરી કાઉસ્સસલનો ઈ-મેઇલ, ટેક્ષલફોન કે 

ટપાલ દ્વારા સાંપકગ સાધો:  

 

ઈ-મેઇલ:  info@responsiblejewellery.com   

ટેલીફોન:  +44 (0)20 7836 6376 

 

ડરતપૉસ્સસબલ જ્રે્લરી કાઉસ્સસલ 

પહલેો માળ ,િિલી હાઉસ 

34-38 સાઉથેમ્પટન તરીટ  

લાંિન  WC27HF 

યનુાઈટેિ ડકિંર્િમ  

 

ડરતપૉસ્સસબલ જ્રે્લરી કાઉસ્સસલ એ કાઉસ્સસલ ફૉર ડરતપૉસ્સસબલ જ્રે્લરી પે્રક્ટટસસ ક્ષલધમટેિનુાં વ્યાપારીક નામ છે, જે ઈંગ્લેંિ 

અને રે્લસમાાં કાંપની િમાાંક 05449042 સાથે નોંધણી થયેલ છે. 

mailto:info@responsiblejewellery.com


મવભાગ 1 સભ્્ની િાક્રિિી  

ભાગ 1.1 સભ્્ની સાંપકય મવગિો 

સભ્્નુાં નાિ   

સભ્્પદ ન્્ા્ામિકરણ (ફૉરિ)   હીરા રે્પાર, કડટિંર્ અથર્ા પૉક્ષલધર્િંર્  

 સોનુાં ડરફાઈધનિંર્, હજેજિંર્ અથર્ા રે્પાર   

 આભષૂણ ઉત્પાદન અથર્ા જથ્થાબાંધ  

 ઉત્પાદક  

 છૂટક  

 સેર્ા ઉદ્યોર્ 

મખુ્્ કા્ાયલ્   સરનામુાં  

શિરે  

રાજ્્/પ્રાાંિ   

દેશ  

ટેલલફોન નાંબર  

ફેક્સ નાંબર   

ઈ-િેઇલ એડે્રસ(લાગ ુપડત ુાં િો્ િો)   

આરજેસીના મનયકુ્િ કરવાિાાં આવેલા 
સા્ં ોજકનુાં નાિ  

નાિ  

િોદ્દો  

સરનામુાં  

 

ટેલલફોન નાંબર  

ફેક્સ નાંબર   

ઈ-િેઇલ એડે્રસ(લાગ ુપડત ુાં િો્ િો)  

સ્વ-મલૂ્ાાંકન પણૂય કરિી વ્્સ્ક્િ(ઓ)ના 
નાિ અને િોદ્દા 

 

* નોંિ: કોઈ પ્રશ્ન અથવા અનવુિયનની 
ઘટનાિાાં વ્્સ્ક્િ 1 દેખરેખ અને આરજેસી 
િાટે મનયકુ્િ થ્ેલી િોવી જોઇએ.  

વ્્સ્ક્િ નાિ િોદ્દો સાંપકય  (ફોન અથવા ઈ-
િેઇલ)  

1      

2    

3      

4    

5    

6      

અન્્ િાક્રિિી અથવા ક્રટપ્પણીઓ  
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ભાગ 1.2 પ્રિાણીકરણની િક   

કરપા કરી પ્રમાણીકરણની િક ઊભી કરિી સધુર્ધાઓ સાથે સાંલગ્ન હોય િેર્ી ધર્ર્િોની સકૂ્ષચ િૈયાર કરો. પ્રમાણીકરણની િકમાાં સમાધર્ષ્ટ કરર્ાની સધુર્ધાઓમાાં િે બધા જ પડરસરોનો સમારે્ર્ થયેલો હોર્ો 

જોઇએ જે સભ્યોના ધનયાંત્રણમાાં છે અથર્ા િેમની માક્ષલકીના છે અને આભષૂણોમાાં ઉપયોર્ માટેની સાંભાર્ના ધરાર્િાાં હીરા અને/અથર્ા સોના સાથે સમાધર્ષ્ટ છે.   

સમુવિા  નાિ  સ્થળ  (સરનામુાં/શિરે/દેશ) કિયચારીઓની (E) અને  

કોન્રાક્ટસય (C)ની સાંખ્્ા  

વ્્ાપારનુાં મવવરણ  પ્રવમૃિઓનુાં મવવરણ (સાઈટ પરના વ્્ાપાર ભાગીદારો અને 

કોન્રાકટસય મવશેની િાક્રિિી, અને ગિ સ્વમલૂ્ાાંકનથી લઈને 

અત્્ાર સિુીના િાલીકો/લીઝ અને બદલાવોની મવગિો 

સાિેલ કરો) 

  E C   

  E C   

  E C   

  E C   

  E C   
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સભ્યોએ આ ધર્ભાર્માાં આપર્ામાાં આરે્લા મલૂયાાંકન પ્રશ્નોને પણૂગ કરર્ાના રહરેે્ અને આચરણ સાંડહિામાાં રહલેી જોર્ર્ાઈઓની સામે સભ્યોના 

રે્પારના પ્રદર્ગન કેર્ા રહ ેછે િે દર્ાગર્િા પ્રધિભાર્ો, પરુાર્ાઓ અને ધનષ્કષો આપર્ાના રહ ેછે.  

મલૂયાાંકન પ્રશ્નો ધનમ્નક્ષલક્ષિિ આચરણોની સાંડહિાને આર્રી લે છે:   

વ્્ાપાર નીમિશાસ્ત્ર  

1.1 લાાંચ અને સગવડિાપણૂય ચકૂવણીઓ  

1.2 િની લોન્ડક્રરિંગ અને આિાંકવાદને નાણાાં સિા્ પરૂી પાડવી   

1.3 ક્રકમ્બલે પ્રક્રિ્ા  

1.4 ઉત્પાદ સરુક્ષા  

1.5 ઉત્પાદ અખાંક્રડિિા  

1.6  સત્વ સ્વરૂપના ઉદ્યોગોિાાં પારદમશિિાની પિલે  

િાનવામિકાર અને સાિાજજક પ્રદશયન  

2.1 િાનવ અમિકારો  

2.2 બાળ શ્રમિક અને યવુાઓ  

2.3 બળજબરીપવૂયકનો શ્રિ  

2.4 સાંગઠન અને સામકૂ્રિક સોદાબાજીની સ્વિાંત્રિા 
2.5 ભેદભાવ  

2.6 સ્વાસ્્્ અને સરુક્ષા  

2.7 અનશુાસન અને ફક્રર્ાદ પ્રક્રિ્ાઓ  

2.8 કાિના કલાકો  

2.9 વળિર  

2.10 રોજગારની સાિાન્્ શરિો  

2.11 સમદુા્ની સાિેલગીરી અને મવકાસ  

2.12 સરુક્ષા કિયચારીઓનો ઉપ્ોગ  

2.13  સ્થામનક પ્રજા  

2.14  કસબ અને લઘ-ુસ્િરની ખનન પ્રવમૃિ  

પ્ાયવરણી્ પ્રદશયન  

3.1 પ્ાયવરણી્ સાંરક્ષણ  

3.2 જોખિી પદાથો  

3.3 કચરો અને સ્ત્રાવો  

3.4 ઊજાય અને કુદરિી સાંસાિનોનો ઉપ્ોગ  

3.5 જૈમવક મવમવિિા  

વ્્વસ્થાપન પદ્ધમિઓ  

4.1 કાનનૂી સાંિમિ  

4.2 નીમિ  

4.3 વ્્ાપાર ભાગીદારો – કોન્રાકટસય, ગ્રાિકો. સપ્લા્સય અને ભાગીદારો  
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4.4 પ્રભાવનુાં મલૂ્ાાંકન  

4.5 ખાણ બાંિ કરવાનુાં આ્ોજન  

4.6 સાિત્્િા અિવેાલ  

આ કા ય્-પસુ્સ્િકાને પણૂય કરવા િાટેની અમિક્રરક્િ સચૂનાઓ િાટે કૃપા કરી મલૂ્ાાંકન મનદેમશકા જુઓ.  
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આચરણ સાંક્રિિાની 
જોગવાઇઓ  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

1.1 લાાંચ અને સગવડિાપણૂય ચકૂવણીઓ  

સભ્યો, િેમના દ્વારા અથર્ા 
િેમના ર્િી વ્યાપાર 
ભાર્ીદારો દ્વારા કરર્ામાાં 
આર્િી િમામ વ્યાપારી 
કાયો અને લેર્િ-દેર્િના 
વ્યર્ર્હારોમાાં લાાંચને 
પ્રધિબાંધધિ કરરે્. િેઓ એર્ી 
કોઈ ચકૂર્ણી, ભેટ-સોર્ાદો, 
આધિથ્ય, િચાગઓ કે 
ર્ચનોને એર્ી રીિે પ્રતિાર્, 
તર્ીકરધિ કે ઉિેજન નહીં આપે 
કે જેનાથી તર્તથ હડરફાઈના 
ધસદ્ાાંિોની સાથે સમાધાન 
થત ુાં હોય અથર્ા કોઈ વ્યસ્ટિ 
સાથે કે િેના માટે સીધા 
રે્પાર મેળર્ર્ા માટે કે િેને 
જાળર્ી રાિર્ાની રચના 
થિી હોય; રે્પારના િમને કે 
સરકારની ધનણગય લેર્ાની 
પ્રડિયાને પ્રભાધર્િ કરર્ા 

1. પકુ્ષ્ટ કરો કે સભ્ય કોઈપણ 
તર્રૂપની લાાંચ 
સામેલર્ીરીમાાં પ્રધિબાંધધિ 
કરિી પ્રણાલીઓ ધરાર્િાાં 
હોય અને એ સધુનધિિ કરો કે 
આ પ્રણાક્ષલઓની 
કમગચારીઓને જાણ કરર્ામાાં 
આર્ી હોય અને િેમના દ્વારા 
િેમજ િેમના ર્િી વ્યર્હારો 
કરિાાં અસયો દ્વારા 
સમજર્ામાાં આર્ી હોય. 

 નીધિ અને પ્રડિયાઓ 

 સાંલગ્ન કાયગ 
ધર્ર્રણો  

 પ્રધર્િણ સામગ્રીઓ 
અને રેકોર્ડ ગસ  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

2. એ નક્કી કરો કે શુાં આ 
પ્રણાલીઓમાાં સયાયી 
હડરફાઈના ધસદ્ાાંિોને 
સમાધાન કરાર્ી ર્કે અથર્ા 
ધાંધાને પ્રાપ્િ કરી લેર્ાના કે 
ફરી ર્રૂ કરર્ાના, અથર્ા 
કોઈ વ્યસ્ટિને સીધા કારોબાર 
આપર્ાના પ્રયાસની રચના 

 પ્રધર્િણ સામગ્રીઓ 
અને રેકોર્ડ ગસ 

 મેનેજસગ, િરીદારો, 
કોંરાક્ટટિંર્ 
કમગચારીઓ અને 
અસય સાંલગ્ન 
કમગચારી ર્ર્ગ સાથે 
મલૂાકાિો.   

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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આચરણ સાંક્રિિાની 
જોગવાઇઓ  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

માટે કરર્ામાાં આર્િી હોય.   

 

કરે અથર્ા કારોબારના િમને 
અથર્ા સરકારની ધનણગય 
પ્રડિયાને પ્રભાધર્િ કરી ર્કે 
િેર્ી કોઈપણ સર્ર્િિાભરી 
ચકુર્ણીની પ્રતતધુિ, તર્ીકરધિ 
અથર્ા કરર્ામાાં આર્િા 
અનગુ્રહ, ર્તત ુતર્રૂપમાાં 
ઉપહારો, આધિથ્ય, િચાગઓ કે 
ર્ાયદાઓને ધનયાંધત્રિ કરિાાં 
પર્લાઓનો સમાધર્ષ્ટ 
કરર્ામાાં આવ્યાાં છે.    

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

સભ્યો લાાંચના જોિમોને 
પોિાના સાંર્ઠનને (એજસટો 
સડહિ) લાગ ુપિિાાં હોય િે 
રીિે ક્યા ધર્તિારોમાાં ઉછચ 
જોિમો રહલેા છે િે રીિે 
ધ્યાનમાાં લેરે્. કમગચારીઓ 
અને એજસટોની ર્િગણકૂના 
સાંચાલન માટે અને આ સમજ 
પર લાાંચને િિમ કરર્ા માટે 
સભ્યો યોગ્ય પદ્ધિઓ 

3. પકુ્ષ્ટ કરો કે લાાંચના 
જોિમને કારોબાર દ્વારા 
ધ્યાન પર લેર્ામાાં આવ્યો છે 
અને એ કે ઉછચ જોિમ 
િરીકે ધ્યાન પર લેર્ામાાં 
આરે્લાાં કોઈપણ ધર્તિારોને 
ઓળિી કાઢર્ામાાં આવ્યાાં છે. 

 જોિમ મલૂયાાંકન 
કાયગર્ાહીઓ  

 જોિમ મલૂયાાંકન 
રેકોર્ડ ગસ (એટલે કે 
જોિમ પત્રક)  

 જોિમ વ્યર્તથાપન 
કાયગ યોજના  

 દેર્ની અંદર 
જોિમનુાં મલૂયાાંકન 
િાસ કરીને જ્યાાં 
લાાંચ-રૂશ્વિ હોર્ાનુાં 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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આચરણ સાંક્રિિાની 
જોગવાઇઓ  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

ધર્કધસિ કરરે્.  જ્ઞાિ હોય  

 પ્રધર્િણ સામગ્રીઓ 
અને રેકોર્ડ ગસ 

ધર્ર્િો:  

 

4. િાિરી કરો કે લાાંચની 
નાબદૂી માટે કમગચારીઓ અને 
એજસટોની ચાલચલર્િ પર 
દેિરેિ રાિર્ાની પ્રણાલીને 
તથાન આપર્ામાાં આવ્યુાં હોય. 

 દેર્ની અંદર 
જોિમનુાં મલૂયાાંકન 
િાસ કરીને જ્યાાં 
લાાંચ-રૂશ્વિ હોર્ાનુાં 
જ્ઞાિ હોય  

 સર્ર્િભરી 
ચકુર્ણીઓ, લાાંચ-
રૂશ્વિના પ્રયાસો અને 
લાગ ૂપાિર્ામાાં 
આરે્લી માંજૂરીઓ 
માટે રેકોિીંર્ અને 
સાંચાલન પ્રણાલી   

    

સભ્યો પોિાના સાંર્ઠનની 
અંદર લાાંચના બનાર્ો 
અથર્ા અયોગ્ય ભેટ-
સોર્ાદોની ઘટનાના અહરે્ાલ 
આપરે્ અને લાાંચ લેર્ા કે 
આપર્ાના િમામ પ્રકારો 
માટે યોગ્ય પ્રધિબાંધો લાગ ૂ

5. નક્કી કરો કે શુાં કારોબાર 
લાાંચના પ્રયાસો કે અયોગ્ય 
ઉપહારોના બનાર્ના 
અહરે્ાલ નોંધાર્ર્ા માટે 
કમગચારી અને ઠેકેદારોને 
પ્રોત્સાડહિ કરે છે, અને એ કે, 

લાાંચ અને બધા જ પ્રકારના 

 સર્ર્િભરી 
ચકુર્ણીઓ, લાાંચ-
રૂશ્વિના પ્રયાસો અને 
લાગ ૂપાિર્ામાાં 
આરે્લી માંજૂરીઓ 
માટે રેકોિીંર્ અને 
સાંચાલન પ્રણાલી 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો                                                                                                                                                               
લાાંચ અને સગવડિાપણૂય ચકૂવણીઓ  

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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આચરણ સાંક્રિિાની 
જોગવાઇઓ  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

કરરે્.  લાાંચના પ્રયાસોના પ્રત્યેક 
અહરે્ાલના પ્રધિભાર્માાં, 
યોગ્ય િપાસ અને અનરુ્ામી 
પ્રધિબાંધો લાગ ુકરર્ામાાં 
આરે્ છે.    

 છેલલાાં નાણાકીય 
ઑડિટ અહરે્ાલ અને 
ઑડિટરની 
યોગ્યિાઓ  

 પ્રધર્િણ સામગ્રીઓ 
અને રેકોર્ડ ગસ 

 સાંચાલકો, િરીદારો, 
કોસરાક્ટટિંર્ 
કમગચારીઓ અને 
અસય સાંલગ્ન 
કમગચારી ર્ર્ગની 
સાથે મલૂાકાિો  

  સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

કારણ:  

સભ્યો િેમના કમગચારીઓને 
તપષ્ટ સાંચાર કરરે્ કે 
કોઈપણ કમગચારીને ક્ષચિંિા 
વ્યટિ કરિાાં, કે લાાંચ આપર્ા 
કે સર્ર્િભરી ચકુર્ણીનો 
ઈનકાર ઉદ્યમ દ્વારા કારોબાર 
િોર્ામાાં પડરણમરે્ િો પણ 
િેઓને બરિરફ, દાંિ કે અસય 
પ્રધિકૂળ પડરણામો નહીં 
ભોર્ર્ર્ા પિે.   

6. િાિરી કરો કે જે કમગચારીઓ 
લાાંચમાાં કે સર્ર્િિાભરી 
ચકુર્ણીમાાં સહભાર્ી થર્ાનો 
ઈનકાર કરે છે િેઓને 
કારોબાર દ્વારા આધાર પરૂો 
પાિર્ામાાં આરે્ છે, અને એ કે 
કમગચારીઓ એ બાબિથી 
અર્ર્િ છે કે ક્ષચિંિા વ્યટિ 
કરિાાં, કે લાાંચ આપર્ા કે 
સર્ર્િભરી ચકુર્ણીનો 

 સાંચાલકો, િરીદારો, 
કોસરાક્ટટિંર્ 
કમગચારીઓ અને 
અસય સાંલગ્ન 
કમગચારી ર્ર્ગની 
સાથે મલૂાકાિો 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો                                                                                                                                                               
લાાંચ અને સગવડિાપણૂય ચકૂવણીઓ  

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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આચરણ સાંક્રિિાની 
જોગવાઇઓ  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

ઈનકાર ઉદ્યમ દ્વારા કારોબાર 
િોર્ામાાં પડરણમરે્ િો પણ 
િેઓને બરિરફ, દાંિ કે અસય 
પ્રધિકૂળ પડરણામો નહીં 
ભોર્ર્ર્ા પિે.   

ધર્ર્િો:  

 

જ્યાાં સભ્યો હજુપણ 
સર્ર્િભરી ચકુર્નીઓને 
િિમ કરર્ા સિમ નથી 
થયા, ત્યાાં િેની દેિરેિ 
માટેના, િેના પર ધ્યાન 
આપર્ાના અને ચકુર્ણીઓ 
માટેના પણૂગ ડહસાબોના યોગ્ય 
ધનયાંત્રણોનો અમલ કરરે્. 
િેઓ એ સધુનધિિ કરર્ા માટે 
કાયગ કરરે્ કે િેઓ ધસધમિ 
લિણ અને િકો ધરાર્િાાં 
હોર્ાાં છિાાં, સર્ર્િિાભરી 
ચકુર્ણીને િિમ કરર્ાના 
અંધિમ ઉદે્દર્ ધરારે્ છે.  

7. િાિરી કરો કે સાંર્ઠન દ્વારા 
બધી જ સર્ર્િભરી 
ચકુર્ણીઓને િિમ કરર્ાના 
પ્રયાસો કરર્ામાાં આરે્ છે, 

અને એ કે જ્યાાં િે ઉત્પન્ન 
થાય છે, ત્યાાં િેની દેિરેિ 
માટેના, િેના પર ધ્યાન 
આપર્ાના અને ચકુર્ણીઓ 
માટેના પણૂગ ડહસાબોના યોગ્ય 
ધનયાંત્રણોનો અમલ કરર્ામાાં 
આરે્ છે. 

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 પ્રધર્િણ સામગ્રીઓ 
અને રેકોર્ડ ગસ  

 કાનનૂી જરૂડરયાિો 
પરની તપષ્ટ માડહિી 
અને િેને અદ્યિન 
બનાર્ર્ાની પ્રણાલી  

 નીધિ અને  
કાયગર્ાહીઓ  

 સાંલગ્ન કાયગ ધર્ર્રણ  

 પ્રધર્િણ સામગ્રીઓ 
અને રેકોર્ડ ગસ 

 સર્ર્િભરી 
ચકુર્ણીઓ, લાાંચ-
રૂશ્વિના પ્રયાસો અને 
લાગ ૂપાિર્ામાાં 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો                                                                                                                                                               
લાાંચ અને સગવડિાપણૂય ચકૂવણીઓ  

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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આચરણ સાંક્રિિાની 
જોગવાઇઓ  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

આરે્લી માંજૂરીઓ 
માટે રેકોિીંર્ અને 
સાંચાલન પ્રણાલી 
 

 



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  િની લૉંડક્રરિંગ અને આિાંકવાદના નાણાાંની વ્્વસ્થા  

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

1.2 િની લૉંડક્રરિંગ અને આિાંકવાદના નાણાાંની વ્્વસ્થા  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  િની લૉંડક્રરિંગ અને આિાંકવાદના નાણાાંની વ્્વસ્થા  

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

સભ્યોએ બધા જ સાંલગ્ન 
વ્યાપારી વ્યર્હારોનો લાગ ુ
થર્ાપાત્ર કાયદાઓ, અને 
રાષ્રીય િેમજ જ્યાાં યોગ્ય 
જણાય ત્યાાં આિરરાષ્રીય 
ડહસાબી ધોરણો મજુબ 
નાણાકીય ડહસાબોની 
જાળર્ણી કરર્ાની રહરેે્. આ 
ડહસાબોને તર્િાંત્રપણે 
પ્રમાક્ષણિ કરર્ાના રહરેે્ 
અને/અથર્ા કોઈપણ 
જાિના પરૂ્ગગ્રહ કે પ્રભાર્ 
ધર્ના ધનયટુિ કરર્ામાાં 
આરે્લા યોગ્યિા પ્રાપ્િ 
ઑડિટર પાસેથી યોગ્ય રીિે 
ઑડિટ કરાર્ર્ાના રહરેે્.  

 

8. નક્કી કરો કે કારોબારમાાં 
બધા જ સાંલગ્ન વ્યાપારી 
વ્યર્હારોનો લાગ ુથર્ાપાત્ર 
કાયદાઓ, અને રાષ્રીય 
િેમજ જ્યાાં યોગ્ય જણાય ત્યાાં 
આિરરાષ્રીય ડહસાબી 
ધોરણો મજુબ નાણાકીય 
ડહસાબોની જાળર્ણી કરર્ામાાં 
આર્િી હોય. 

 કાનનૂી જરૂડરયાિો 
પરની તપષ્ટ માડહિી 
અને િેને અદ્યિન 
બનાર્ર્ાની પ્રણાલી  

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 સાંલગ્ન કાયગ ધર્ર્રણ  

 છેલલાાં નાણાકીય 
ઑડિટ અહરે્ાલ અને 
ઑડિટરની 
યોગ્યિાઓ  

 ગ્રાહકની ઓળિની 
પ્રડિયાઓ  

 સિામાંિળ સાથે 
કોઈપણ પ્રકારના 
પત્રવ્યર્હાર સડહિ,  
નાણાકીય 
વ્યર્હારોનુાં સાંચાલન 
અને નોંધ પ્રણાલી  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

9. નક્કી કરો કે શુાં નાણાકીય 
ડહસાબોને ર્ાધષિક તર્િાંત્ર 
પ્રમાક્ષણિ અને/અથર્ા 

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 છેલલાાં નાણાકીય 

 દતિાર્ેજીકરણ    મખુ્ય 
કાયાગલય  

 સમાનરુૂપિા  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  િની લૉંડક્રરિંગ અને આિાંકવાદના નાણાાંની વ્્વસ્થા  

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

ઑડિટ કરર્ામાાં આરે્ છે. ઑડિટ અહરે્ાલ અને 
ઑડિટરની 
યોગ્યિાઓ  

 પ્રધર્િણ સામગ્રીઓ 
અને નોંધો 

 સાંચાલકો, િરીદારો, 
કોસરાક્ટટિંર્ 
કમગચારીઓ અને 
અસય સાંલગ્ન 
કમગચારી ર્ર્ગની 
સાથે મલૂાકાિો 

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

10. િાિરી કરો કે ઑડિટ્સ 
યોગ્ય રીિે પાત્રિા ધરાર્િા 
ઑડિટસગ દ્વારા હાથ ધરર્ામાાં 
આર્તુાં હોય, અને પસાંદર્ીની 
પ્રડિયા એર્ાાં ઑડિટરની 
ધનમણકૂ કરે જે કોઈપણ 
પરૂ્ગગ્રહ કે પ્રભાર્થી મટુિ 
હોય. 

 છેલલાાં નાણાકીય 
ઑડિટ અહરે્ાલ અને 
ઑડિટરની 
યોગ્યિાઓ  

 ઑડિટર પસાંદર્ી 
પ્રડિયા અને રેકોર્ડ ગસ 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  િની લૉંડક્રરિંગ અને આિાંકવાદના નાણાાંની વ્્વસ્થા  

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

ધર્ર્િો:  

 

સભ્યોને એ જાણ હોર્ી 
જોઇએ કે આંિરરાષ્રીય 
વ્યર્હારો એક કરિાાં ર્ધ ુ
ધનયાંત્રક કાયગિેત્રને આધીન 
રહરેે્.  

જ્યાાં આ લાગ ુથર્ાપાત્ર 
કાયદાઓ ધર્દ્યમાન નથી 
ત્યાાં, સભ્યોએ ફાયનાસ્સસઅલ 
એટર્ન ટાતક ફોસગ 
(એફએટીએફ)માાં આપર્ામાાં 
આરે્લી 40 ભલામણો અને 

11. નક્કી કરો કે શુાં પ્રત્યેક 
વ્યર્હાર સાથે ઉદ્ભધર્િ 
ધર્ધર્ધ કાયગિેત્રને, અને િેની 
સાથે જોિાયેલી ધનયાંત્રક 
જરૂડરયાિોને ઓળિી ર્કે 
એર્ી કોઈ પ્રણાલી છે.   

 કાનનૂી જરૂડરયાિો 
પરની તપષ્ટ માડહિી 
અને િેને અદ્યિન 
બનાર્ર્ાની પ્રણાલી  

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 સાંલગ્ન કાયગ ધર્ર્રણ  

 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  િની લૉંડક્રરિંગ અને આિાંકવાદના નાણાાંની વ્્વસ્થા  

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

િેક્ષિગ્નેટેિ નૉન-
ફાયનાસ્સસઅલ ક્ષબિનેસ 
પ્રૉફેર્સસ (ડિએનએફબીપી) 
ને લાગ ુથિી 8 િાસ 
ભલામણોની જોર્ર્ાઈઓ 
એટલે કે ડકિંમિી ધાતઓુ અને 
રત્નોના ધર્િેિાઓ માટેની 
જોર્ર્ાઈઓનુાં પાલન 
કરર્ાનુાં રહરેે્.  

 

રોકિ અને રોકિ સમાન 
વ્યર્હારો હમેંર્ા લાગ ુ
થર્ાપાત્ર કાયદાઓને 
સસુ ાંર્િ રહીને તથાન લેિાાં 
હોય છે. જ્યાાં િે વ્યાખ્યાધયિ 
સાંલગ્ન નાણાકીય 
સીમારેિાથી ઉપર જણાય િો 
ધનયટુિ સિામાંિળ સમિ 
લઈ જર્ામાાં આરે્  

12. િાિરી કરો કે કારોબાર 
આંિરરાષ્રીય વ્યર્હારો 
સાંબાંધધિ સાંલગ્ન કાયદાઓનુાં 
પાલન કરે છે, અથર્ા, જ્યાાં 
આ લાગ ુથર્ાપાત્ર કાયદાઓ 
ધર્દ્યમાન નથી ત્યાાં, 
ફાયનાસ્સસઅલ એટર્ન ટાતક 
ફોસગ (એફએટીએફ)માાં 
આપર્ામાાં આરે્લી 40 
ભલામણો અને િેક્ષિગ્નેટેિ 
નૉન-ફાયનાસ્સસઅલ ક્ષબિનેસ 
પ્રૉફેર્સસ (ડિએનએફબીપી) 
ને લાગ ુથિી 8 િાસ 
ભલામણોની જોર્ર્ાઈઓ 
એટલે કે ડકિંમિી ધાતઓુ અને 
રત્નોના ધર્િેિાઓ માટેની 
જોર્ર્ાઈઓનુાં પાલન 
કરર્ામાાં આરે્ છે. 

 એફએટીએફની ૪૦ 
ભલામણો અને 
િેક્ષિગ્નેટેિ નૉન-
ફાયનાસ્સસઅલ 
ક્ષબિનેસ પ્રૉફેર્સસ 
(ડિએનએફબીપી) ને 
લાગ ુથિી ૮ િાસ 
ભલામણોની 
જોર્ર્ાઈઓ એટલે કે 
ડકિંમિી ધાતઓુ અને 
રત્નોના ધર્િેિાઓ 
માટેની જોર્ર્ાઈઓ 

  નાણાકીય ઑડિટ 
અહરે્ાલ અને 
ઑડિટરની 
યોગ્યિાઓ 

 સાંચાલકો, િરીદારો, 
કોસરાક્ટટિંર્ 
કમગચારીઓ અને 
અસય સાંલગ્ન 
કમગચારી ર્ર્ગની 
સાથે મલૂાકાિો 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  િની લૉંડક્રરિંગ અને આિાંકવાદના નાણાાંની વ્્વસ્થા  

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

13. િાિરી કરો કે રોકિ અને 
રોકિ સમાન વ્યર્હારો 
હમેંર્ા લાગ ુથર્ાપાત્ર 
કાયદાઓને સસુ ાંર્િ રહીને 
તથાન લેિાાં હોય અને જો 
વ્યાખ્યાધયિ સાંલગ્ન 
નાણાકીય સીમારેિાથી ઉપર 
જણાય િો ધનયટુિ સિામાંિળ 
સમિ લઈ જર્ામાાં આરે્. 

 નાણાકીય ઑડિટ 
અહરે્ાલ અને 
ઑડિટરની 
યોગ્યિાઓ  

 રોકિ અને રોકિ 
સમાન વ્યર્હારોની 
નોંધ  

  ધનયટુિ સિામાંિળ 
સાથેના 
પત્રવ્્ર્હારની નોંધ  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

સભ્યોએ “િમારાાં ગ્રાહકને 
જાણો”ના ધસદ્ાાંિો મજુબ કાયગ 
કરવુાં જોઇએ જેથી િેઓ જે 
િમામ સાંર્ઠનોની સાથે કામ 
કરી રહ્યા છે િેની ઓળિ 
તથાધપિ થઈ ર્કે, િેમના 
વ્યાપારી સાંબાંધોની તપષ્ટ 
સમજ ઊભી થઈ ર્કે અને 

14. નક્કી કરો કે શુાં બધા જ 
સપ્લાયસગ અને ગ્રાહકોની 
ઓળિને ચકાસર્ાની, અને 
અસામાસય વ્યર્હારોની 
દેિરેિ માટેની પ્રણાલી છે. 

 ગ્રાહકની ઓળિ 
માટેની કાયગર્ાહી  

 સાંચાલકો, િરીદારો, 
કોસરાક્ટટિંર્ 
કમગચારીઓ અને 
અસય સાંલગ્ન 
કમગચારી ર્ર્ગની 
સાથે મલૂાકાિો 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  િની લૉંડક્રરિંગ અને આિાંકવાદના નાણાાંની વ્્વસ્થા  

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
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અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

અસામાસય કે સાંડદગ્ધ 
વ્યર્હાર પ્રણાલીઓ સમિ 
પ્રધિડિયા આપર્ાની ર્ાજબી 
યોગ્યિા ધરાર્િા હોય.  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

15. િાિરી કરો કે આ વ્યસ્ટિઓ 
અને સાંર્ઠનો સાથે વ્યાપારી 
સાંબાંધો માટેની તપષ્ટ સમજ 
હોય અને એ કે કામર્ીરી 
ઓળિ માટેની અને 
અસામાસય કે સાંડદગ્ધ 
વ્યર્હાર પ્રણાલીઓ સમિ 
પ્રધિડિયા આપર્ાની ર્ાજબી 
યોગ્યિા ધરાર્િી હોય. 

 સાંચાલકો, િરીદારો, 
કોસરાક્ટટિંર્ 
કમગચારીઓ અને 
અસય સાંલગ્ન 
કમગચારી ર્ર્ગની 
સાથે મલૂાકાિો 

 ગ્રાહકોની 
સમીિાઓની નોંધ  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

 



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  ક્રકમ્બલે પ્રક્રિ્ા  

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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(રેક્રટિંગ)  

1.3 ક્રકમ્બલે પ્રક્રિ્ા 

સભ્યોએ જાણી જોઈને 
ધર્સાંર્િ હીરાઓની િરીદી કે 
રે્ચાણ ન કરવુાં જોઇએ કે 
અસય લોકોને િેમ કરર્ામાાં 
સહાય કરર્ી જોઇએ.   

16. નક્કી કરો કે શુાં એર્ી કોઈ 
પદ્ધિઓ કે વ્યર્તથાઓ 
રાિર્ામાાં આર્ી છે જે યોગ્ય 
ડકમ્બલે પ્રડિયાના 
દતિાર્ેજીકરણ ધસર્ાય, 

કમગચારીઓ અથર્ા એજસટો 
દ્વારા કાચા હીરાઓના રે્ચાણ 
કે િરીદને રોકી ર્કે. 
પદ્ધિઓ અને વ્યર્તથાઓ 
ડકમ્બલે પ્રડિયા અને સાંલગ્ન 
રાષ્રીય કાયદાઓનુાં પાલન 
કરિાાં હોર્ા જોઇએ. િેમાાં 
ડકમ્બલે પ્રડિયાનો અમલ ન 
કરિાાં હોય િેર્ાાં દેર્ો અને 
ધર્તિારોમાાં અથર્ા આર્ા 
ધર્તિારોમાાંથી ધનયાગિ કરિાાં 
સરકારી સલાહકારોને આધીન 
રહીને ડકમ્બલે પ્રડિયાની 
સમાનરુૂપિામાાં ન હોય િેર્ાાં 
ધર્સાંર્િ હીરાઓની િરીદીને 

 નીધિ અને કાયગર્ાહી  

 સાંલગ્ન કાયગ ધર્ર્રણ  

 હીરાઓના 
ર્ીપમેસટના 
ઇસર્ોઈસસ અને 
પ્રમાણપત્રો માટે 
રેકોડિિંર્ અને 
સાંચાલન પ્રણાલી  

 નમનૂારૂપ ઇસર્ોઈસસ 
અને પ્રમાણપત્રો  

 હીરાઓના િરીદ 
અને રે્ચાણમાાં 
સામેલ કામદારોની 
સકૂ્ષચ  

 હીરાના 
પરૂર્ઠાકારોની 
પસાંદર્ી પ્રડિયા  

 હીરાઓની હરેફેરના 
સાંબાંધમાાં ભૌધિક 
ધનયાંત્રણો  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  ક્રકમ્બલે પ્રક્રિ્ા  

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  

 

Page 22 of 144 

પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

રોકર્ાનો સમાર્ેર્ થાય છે.  છેલલાાં કેપી ઑડિટ 
અને ઓડિટરોની 
યોગ્યિાઓ  

 પ્રધર્િણ સામગ્રીઓ 
અને રેકોર્ડ ગસ  

 સાંચાલકો, િરીદારો, 
કોસરાક્ટટિંર્ 
કમગચારીઓ અને 
અસય સાંલગ્ન 
કમગચારી ર્ર્ગની 
સાથે મલૂાકાિો 

સભ્યો, જ્યાાં કાચા હીરાના 
આંિરરાષ્રીય કારોબારમાાં 
સામેલ હોય ત્યાાં િેમણે 
ડકમબલે પ્રડિયા પ્રમાણીકરણ 
યોજના અને સાંલગ્ન રાષ્રીય 
કાયદામાાં નક્કી કરર્ામાાં 
આરે્લાાં કાચા હીરાના ધનકાસ 
અને આયાિ ચકાસણી 
પ્રણાલી અને ધનયાંત્રણોને 
લાગ ૂકરર્ાના રહરેે્.   

સભ્યોએ કાચા હીરાઓ માટે 

17. નક્કી કરો કે શુાં કાચા હીરાના 
કારોબાર રેકોર્ડ ગસના સમાધાન 
માટેની સિિ ઑડિટ પ્રડિયા 
છે એટલે કે ડકમ્બલે પ્રડિયા 
પ્રમાણપત્રો (અંદર અને 
બહાર). એ સધુનધિિ કરો કે 
ઓડિટ્સ ર્ાધષિક ધોરણે જ 
અને તર્િાંત્ર ઑડિટસગ દ્વારા 
હાથ ધરર્ામાાં આરે્.    

 હીરાઓના 
ર્ીપમેસટના 
ઇસર્ોઈસસ અને 
પ્રમાણપત્રો માટે 
રેકોડિિંર્ અને 
સાંચાલન પ્રણાલી  

 પ્રધર્િણ સામગ્રીઓ 
અને રેકોર્ડ ગસ  

 સાંચાલકો, િરીદારો, 
કોસરાક્ટટિંર્ 
કમગચારીઓ અને 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

ડકમ્બલે પ્રડિયાના 
પ્રમાણપત્રોના રેકોર્ડ ગસ 
સાચર્ી રાિર્ા પિરે્.  

ડકમ્બલે પ્રડિયાના 
પ્રમાણપત્રોને ર્ાધષિક ધોરણે 
કાંપનીના તર્િાંત્ર ઓડિટરો 
દ્વારા ઑડિટ કરાર્ર્ાના 
િેમજ િેનો મેળ સધાર્ાનો 
રહરેે્. જો અધધકરિ સરકારી 
એજસસીઓ દ્વારા પછૂર્ામાાં 
આરે્ િો, આ રેકોર્ડ ગસ ડકમ્બલે 
પ્રડિયા સાથે અનપુાલન 
ધરાર્િાાં હોર્ા જોઇએ.  

અસય સાંલગ્ન 
કમગચારી ર્ર્ગની 
સાથે મલૂાકાિો  

 છેલલાાં કેપી ઑડિટ 
અહરે્ાલ અને 
અસરે્ષકની 
યોગ્યિાઓ  

 

ધર્ર્િો:  

 

 18. નક્કી કરો કે આ રેકોર્ડ ગસ 
ડકમ્બલે પ્રડિયા સાથેના 
અનપુાલનને સાક્ષબિ કરર્ા 
માટે પરૂિાાં છે. 

 હીરાઓના 
ર્ીપમેસટના 
ઇસર્ોઈસસ અને 
પ્રમાણપત્રો માટે 
રેકોડિિંર્ અને 
સાંચાલન પ્રણાલી  

 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  
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અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

કારણ:  

સભ્યો, જ્યાાં કાચા, પૉલીશ્િ 
અથર્ા આભષૂણોમાાં જિેલાાં 
હીરાઓના િરીદ અને 
રે્ચાણમાાં સામેલ હોય, િેમણે 
“ર્લિગ િાયમાંિ કાઉસ્સસલ 
ડરિોલયરુ્ન ઑન ઈંડ્સ્ટતરીિ 
સેલફ-રેગ્યલેુર્ન”ના ધસદ્ાાંિોને 
ર્ળર્ી રહવે ુાં પિરે્. સભ્યોએ 
એક એર્ી પ્રણાલી તથાનબદ્ 
કરર્ાની જરૂર પિરે્ જેમાાં 
હીરાઓના િમામ 
ઇસર્ોઈસસ, પછી િે કાચા, 
પૉલીશ્િ કે િરે્રાિમાાં જિેલાાં 
ભલે હોય, રે્ચાણ કે િરીદ 
કરેલાાં હોય,  ર્લિગ િાયમાંિ 
કાઉસ્સસલનુાં ર્ૉરાંટી ધનરે્દન 
ધરાર્િાાં હોય. સભ્યો એ આ 

19. નક્કી કરો કે શુાં ત્યાાં રેકોર્ડ ગસને 
જાળર્ી રાિર્ા, કાચા, 
પૉક્ષલશ્િ કે િરે્રાિોમાાં જિેલા 
હીરાઓને યોગ્ય ર્ૉરાંટીઓની 
ધર્શ્વ હીરા પડરષદ પ્રણાલી 
ધર્ના િરીદ અથર્ા રે્ચાણને 
રોકર્ાની કોઈ વ્યર્તથાઓ કે 
પદ્ધિઓને તથાનબદ્ 
કરર્ામાાં આર્ી છે.    

 છેલલાાં કેપી 
ઑડિટ અહરે્ાલ 
અને ઓડિટરની 
યોગ્યિાઓ 

 WDC SoWના 
રેકોર્ડ ગસ  

 હીરાઓના 
ર્ીપમેસટના 
ઇસર્ોઈસસ અને 
પ્રમાણપત્રો માટે 
રેકોડિિંર્ અને 
સાંચાલન 
પ્રણાલી  

 સાંચાલકો, 
િરીદારો, 
કોસરાક્ટટિંર્ 
કમગચારીઓ 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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(રેક્રટિંગ)  

પ્રકારના િમામ ઇસર્ોઈસસ 
સાચર્ી રાિર્ા પડ્સ્ટરે્. સભ્યો 
પાસે એર્ી પ્રણાલી તથાનબદ્ 
કરેલી હોર્ી જોઇએ કે િેઓ 
િેઓ એર્ાાં સ્ત્રોિો પાસેથી 
િરીદી ન કરે જે િેમને 
ઈસર્ોઈસસ પર ર્લિગ િાયમાંિ 
કાઉસ્સસલનુાં ર્ૉરાંટી ધનરે્દન 
ઉપલબ્ધ કરાર્િી ન હોય.   

અને અસય 
સાંલગ્ન કમગચારી 
ર્ર્ગની સાથે 
મલૂાકાિો 

 હીરાઓની 
િરીદીના 
ઇસર્ોઈસસ  

સભ્યો દ્વારા િે બધા જ 
કમગચારીઓને ધર્સાંર્િ 
હીરાઓના કારોબાર પરના 
સરકારી પ્રધિબાંધો, ડકમ્બલે 
પ્રડિયા પ્રમાણીકરણ યોજના 
અને ર્લિગ િાયમાંિ કાઉસ્સસલ 
ધસતટમ ઑફ ર્ૉરાંટીિ ધર્ર્ે 
જનાર્રે્ જેઓ હીરાઓની 
િરીદ અને રે્ચાણ કરે છે.  

20. નક્કી કરો કે શુાં ત્યાાં 
હીરાઓના િરીદ અને 
રે્ચાણમાાં કાયગરિ 
કમગચારીઓના ધર્િણ માટેની 
કોઈ પ્રણાલી તથાનબદ્ 
કરર્ામાાં આર્ી છે. 
કમગચારીઓ ડકમ્બલે 
પદ્ધિઓના પ્રમાણપત્ર 
એનાયિ કરર્ાની યોજના 
અને ધર્સાંર્િ હીરાઓના 
કારોબાર પર સરકારી 
પ્રધિબાંધો િેમજ ર્ૉરાંટીઓની 

 પ્રધર્િણ સામગ્રીઓ 
અને રેકોર્ડ ગસ  

 સાંચાલકો, િરીદારો, 
કોસરાક્ટટિંર્ 
કમગચારીઓ અને 
અસય સાંલગ્ન 
કમગચારી ર્ર્ગની 
સાથે મલૂાકાિો 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

િબલયિુીસી વ્યર્તથાની 
સાંિોષકારક સમજ ધરાર્ે છે 
કે કેમ િે ચકાસો. 

 

 



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો   ઉત્પાદની સરુક્ષા  

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  

 

Page 27 of 144 

પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  
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અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

1.4 ઉત્પાદ અને સાિગ્રીઓની સરુક્ષા 

સભ્યોએ ઉત્પાદોને જ્યારે િે 
તથળ પર હોય કે િેના 
પડરર્હન થઈ રહ્ુાં હોય િે 
દરધમયાન, ચોરી, નકુસાન 
અથર્ા અરે્જીકરણથી 
સલામિી આપર્ાના ઉત્પાદ 
સરુિા માટેના પર્લાાંની 
અધધતથાપના કરરે્.  

21. િાિરી કરો કે સભ્યોએ 
ઉત્પાદોને જ્યારે િે તથળ પર 
હોય કે િેના પડરર્હન થઈ 
રહ્ુાં હોય િે દરધમયાન, ચોરી, 
નકુસાન અથર્ા 
અરે્જીકરણથી સલામિી 
આપર્ાના ઉત્પાદ સરુિા 
માટેના પર્લાાંનો અમલ કયો 
છે. 

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ સડહિ 
ગણુર્િા 
અને/અથર્ા સરુિા 
પ્રણાલીઓની 
તથાનબદ્િા  

 સાંલગ્ન કાયગ ધર્ર્રણ  

 વ્યર્તથાપન સાથે 
મલૂાકાિો  

 ઉત્પાદના ધર્પમેસટ 
અને/અથર્ા 
સાંબાંધધિ સરુિાના 
ભાંર્( એટલે કે ચેિાાં, 
ચોરી ર્ર્ેરે) ની 
ક્ષબન-સાંિોષકારક 
ભૌધિક અિાંડિિિા 
પર કેસરીિ ઘટનાના 
અહરે્ાલ  

 ર્ીમાના પ્રીધમયમ 
(એટલે કે સરુિા 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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બનાર્ોના કારણે 
દાર્ા રજૂ કરર્ાના 
ર્ધિા(સમયાાંિરે)  
બનાર્ો) 

ઉત્પાદ સલામિીના 
પર્લાઓનો અમલ કરિાાં 
હોય ત્યારે કમગચારીઓ, 
મલુાકાિીઓ અને અસય 
સાંલગ્ન વ્યાર્સાધયક 
ભાર્ીદારોની સરુિા અને 
િેમકુર્ળિાને અક્ષગ્રમિા 
આપર્ામાાં આર્રે્.  

22. િાિરી કરો કે સભ્ય દ્વારા 
કમગચારીઓ, આ સધુર્ધાઓમાાં 
કામ કરિાાં ઠેકેદારો, 
સધુર્ધાની મલુાકાિે આર્િાાં 
મલુાકાિીઓ સડહિના 
મલુાકાિીઓ, અને અસર 
ધરાર્િાાં અસય ડહતસેદારો, 
ઉત્પાદની જ્યારે િે 
પડરસરમાાં હોય અને હરેફેર 
દરધમયાન િેની ચોરી, 
નકુસાની કે અરે્જીકરણને 
અટકાર્ર્ાના ર્ાજબી 
સાર્ચેિીરૂપ ઉત્પાદ 
સલામિીના પર્લાઓનો 
અમલ કરિાાં હોય ત્યારે 
િેમની સરુિાને અક્ષગ્રમિા 
આપી રહ્યા હોય. 

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 વ્યવ્તથાપન સાથે 
મલૂાકાિો  

 કમગચારીઓ, 
કોસરાટટસગ, સધુર્ધામાાં 
આર્િાાં ગ્રાહકો 
સડહિના 
મલુાકાિીઓ, અને 
અસય અસર પામિાાં 
ડહતસેદારોની સરુિા 
અને િેમકુર્ળિા 
સાંબાંધી જોિમના 
મલૂયાાંકન અને 
ધનયાંત્રણો,    

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

1.5 ઉત્પાદની અખાંક્રડિિા  

સામાસય: સભ્યોએ હરહમેર્ 
સાંલગ્ન વ્યાપાર ધોરણો, 
કાયદાનુાં અને, જ્યાાં િે 
ધર્દ્યમાન છે, હીરા અને 
સોનાના િરે્રાિના 
ઉત્પાદઓને લાગ ુપિિાાં 
ચોટટસ રાષ્રીય અને/અથર્ા 
તથાધનક કાયદાઓનુાં પાલન 
કરવુાં જોઇરે્. જ્યાાં લાગ ુ
થર્ાપાત્ર ધોરણો કે ઉત્પાદ 
અિાંડિિિા ધનયમનો નથી, 
ત્યાાં સભ્યોએ નીચે આપર્ામાાં 
સકૂ્ષચબદ્ જરૂડરયાિોન ુાં પાલન 
કરર્ાનુાં રહરેે્.   

 

23. નક્કી કરો કે કારોબાર દ્વારા 
સાંલગ્ન તથાધનક, રાષ્રીય અને 
રૈ્ધશ્વક વ્યાપારીક ધોરણો અને 
િેનાાં હીરા અને તર્ણાગલાંકાર 
ઉત્પાદનોને ધર્રે્ષરૂપથી લાગ ુ
પિિાાં હોય િેર્ાાં કાયદાઓની 
ઓળિ અને િેનુાં પાલન 
કરર્ામાાં આર્તુાં હોય. 

 કાનનૂી અને અસય 
જરૂડરયાિોનુાં 
અદ્યિન પત્રક 
અથર્ા યાદી      
(િેટાબેિ)  

 લર્ાજમો કે કાનનૂી 
પેઢી મારફિ 
વ્યાપાર પદ્ધિઓ 
સાંબાંધી કાનનૂી 
સલાહ સધુીની 
પહોંચ  

 સામધયક પાલન 
મલૂયાાંકન 
આકારણીઓ  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

24. િાિરી કરો કે કારોબારમાાં 
જ્યાાં લાગ ુથર્ાપાત્ર તથાધનક 
કાયદાઓ નથી ત્યાાં આચરણ 
સાંડહિા ‘ઉત્પાદની 
અિાંડિિિા’ની જોર્ર્ાઈઓને 
તર્ીકારર્ામાાં આર્િી હોય. 

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓમાાં 
CIBJO ધનયમનોનુાં 
અમલીકરણ   

 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

  સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

યોગ્ય ખલુાસા: સભ્યોએ હીરા 
કે સોનાના આભષૂણોના 
ભૌધિક લિણો પરની િમામ 
સાંલગ્ન માડહિી જેર્ી કે 
જથ્થો/ર્જન, કાપ, રાંર્, 
તપષ્ટિા/લાર્ણ્યના યોગ્ય 
ખલુાસાના િમામ ર્ાજબી 
પ્રયાસ કરર્ા જોઇએ.  

25. િાિરી કરો કે સોનુાં, હીરાઓ 
અને સોના અને/અથર્ા 
હીરાના આભષૂણોની િરીદી કે 
રે્ચાણ યોગ્ય ઉત્પાદ પર 
લાગ ુપિિી માડહિી સડહિના 
ખલુાસાઓ ધરાર્િા હોય, જેમ 
કે:  

 જથ્થો/ર્જન  

 કાપ  

 રાંર્ 

 તપષ્ટિા/લાર્ણ્ય. 

 ઉત્પાદને જાહરે 
કરિાાં ધનર્ેદનો  

 સોના, પ્રડિયા 
કરર્ામાાં આરે્લાાં 
હીરાઓ, કરધત્રમ 
હીરાઓ, હીરાના 
પ્રારૂપો, અને 
હીરાની ગણુર્િા 
માટે નોંધ કરર્ામાાં 
આરે્લી યાદી    

 સાંચાલકો, 
િરીદારો, 
કોસરાક્ટટિંર્ 
કમગચારીઓ અને 
અસય સાંલગ્ન 
કમગચારી ર્ર્ગની 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

સાથે મલૂાકાિો 
 રે્ચાણ સામગ્રીના 

ધર્કાસ માટે 
માંજૂરીની પ્રડિયા  

 કાનનૂી સલાહ   

રે્રરજૂઆિ: સભ્યો કોઈપણ 
હીરા, પ્રડિયા કરેલા હીરા, 
કરધત્રમ અથર્ા નકલી હીરા, કે 
સોનાના કોઈ ઉત્પાદના 
રે્ચાણ, જાહરેાિ કરર્ામાાં 
અથર્ા ધર્િરણમાાં કોઈ 
અસત્યપણૂગ, રે્રમારે્ 
દોરનારી અથર્ા ભ્રામક 
ધનર્ેદન, રજૂઆિ કે ર્તતિુ: 
કાઢી નાાંિેલી માડહિી 
ઈંટરનેટ સડહિ કોઈપણ 
માધ્યમમાાં નહીં આપે.   

26. નક્કી કરો કે હીરા અને/અથર્ા 
સોનાના ઉત્પાદનોના રે્ચાણ, 

ધર્જ્ઞાપન અથર્ા ધર્િરણ માટે 
ઉપયોર્માાં લેર્ાિી માડહિી 
રે્રમારે્ દોરનાર, અસત્યપણૂગ 
કે ભ્રામક ન હોય અથર્ા એ કે 
ર્તતિુ: માડહિી કાઢી 
નાાંિર્ામાાં આર્ી ન હોય. 

2   દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

સોનુાં: 

a. સભ્યો િેમના ઉત્પાદોમાાં 
ઉપયોર્માાં લેર્ાયેલા 
સોનાની શદુ્િાનો 
ચોક્કસપણે ખલુાસો 
કરરે્.   

b. જ્યારે સોનાની બનેલી 
કોઈ ર્તતનેુ સોનાની 
ગણુર્િાના સાંપણૂગ કે 
ભાર્ માટે ધનર્ાનની 
અરજી કરો ત્યારે, સભ્ય 
કાયદેસર લાગ ુપિત ુાં એ 
જ ધનર્ાન લર્ાર્િાર્રે્ 
જે  ધનર્ાન લર્ાર્ર્ાની 
અધધકરિિા ધરાર્ત ુાં હોય 
અને ચોટટસપણે 
સોનાની ગણુર્િા 
દર્ાગર્ત ુાં હોય. ધનર્ાન 
લાગ ુપિિાાં કાયદા 
મજુબ અધધકરિ રીિે 
અથર્ા સાંલગ્ન 
આંિરરાષ્રીય ધોરણો 

27. િાિરી કરો કે સોનાના 
ઉત્પાદનો માટે સોનાની શદુ્િા 
ચોક્કસપણે પ્રર્ટ કરર્ામાાં 
આર્ી હોય. 

 ઉત્પાદનને જાહરે 
કરિાાં ધનર્ેદન  

 સોનાના સ્ત્રોિો અને 
ઉત્પાદનો માટેની 
યાદીના રેકોર્ડ ગસ   

 સોનાના સ્ત્રોિો અને 
ઉત્પાદનો માટે 
રેકોર્ડ ગસ  

 ઉત્પાદનને જાહરે 
કરિાાં ધનર્ેદન  

 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

28. િાિરી કરો કે સોનાના 
ઉત્પાદનો પર જ્યારે સોનાની 
ગણુર્િાનુાં ધનર્ાન 
લર્ાર્ર્ામાાં આરે્ ત્યારે, િે 
ધનર્ાન લર્ાર્ર્ાની 
અધધકરિિા ધરાર્ત ુાં હોય અને 
ચોટટસપણે સોનાની ગણુર્િા 
દર્ાગર્ત ુાં હોય. 

 ઉત્પાદનને જાહરે 
કરિાાં ધનર્ેદન  

 સોનાના સ્ત્રોિો અને 
ઉત્પાદનો માટેની 
યાદીના રેકોર્ડ ગસ   

 સાંચાલકો, 
િરીદારો, 
કોસરાક્ટટિંર્ 
કમગચારીઓ અને 
અસય સાંલગ્ન 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો   ઉત્પાદની અખાંક્રડિિા   

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  

 

Page 33 of 144 

પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

મજુબ લાર્રે્.  

 

કમગચારી ર્ર્ગની 
સાથે મલૂાકાિો 

 સોનાના સ્ત્રોિો અને 
ઉત્પાદનો માટેની 
યાદીના રેકોર્ડ ગસ   

 ઉત્પાદનને જાહરે 
કરિાાં ધનર્ેદન  

 

ધર્ર્િો:  

 

પ્રડિયા કરર્ામાાં આરે્લા 
હીરાઓ  

a. પ્રડિયા કરર્ામાાં આરે્લા 
હીરાનો ખલુાસો હમેંર્ા 
“પ્રડિયા કરેલા” િરીકે 
અથર્ા ચોટટસ પ્રકારની 
પ્રડિયાના સાંદભગ સાથે 
થર્ો જોઇએ. જે ધર્ર્રણ 
આપર્ામાાં આરે્ િે 
એટલુાં જ સતુપષ્ટ અને 
બરાબર “હીરા” કે 
“ધસિંથેડટક” ર્બ્દ(દો)ની 
આર્ળ, જે રીિનો 
ડકતસો હોય િે મજુબ 
મકુાવ ુાં જોઇએ. િાસ 

29. િાિરી કરો કે પ્રડિયા કરર્ામાાં 
આરે્લા હીરાઓને યોગ્ય રીિે 
જાહરે કરર્ામાાં આવ્યાાં હોય 
જેમ કે, “હીરા” ર્બ્દની આર્ળ 
હમેંર્ા “પ્રડિયા કરેલા” ર્બ્દ 
હોર્ો, પ્રડિયાના પ્રકાર અને 
અસય કોઈ ધર્રે્ષ સાંભાળની 
જરૂર હોય િો િેનો સમાર્ેર્ 
થર્ો જરૂરી છે. િાિરી કરો કે 
પ્રડિયા પ્રાપ્િ હીરાના 
ઉત્પાદનોની માડહિી રે્રમારે્ 
દોરનારી અથર્ા ઉત્પાદને 
િોટી રીિે પ્રતતિુ કરનારી ન 
હોય.   

 પ્રડિયા કરર્ામાાં 
આરે્લા હીરાઓની 
ઓળિ અને 
ઉત્પાદની  
રજૂઆિની 
કાયગર્ાહીઓ  

 ઉત્પાદના ધનરે્દનો 
અને જાહરેાિો 

 યોગ્યિા ધરાર્િાાં 
તર્િાંત્ર મલૂયાાંકનો 

 કાયગર્ાહીઓની 
િપાસ/પડરિણ   

 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો   ઉત્પાદની અખાંક્રડિિા   

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

કરીને:   

 કોઈપણ ર્બ્દ કે જે 
પ્રડિયાને છુપાર્ર્ા માટે 
રચર્ામાાં આવ્યો હોય કે 
પ્રડિયા કરર્ામાાં આર્ી 
છે, અથર્ા એવુાં 
જિાર્ર્ા માટે કે પ્રડિયા 
સામાસય પોક્ષલર્ીંર્નો 
ભાર્ છે અથર્ા િે 
કોઈપણ રીિે ગ્રાહકને 
રે્રમારે્ દોરિી હોય, 
િેનો ઉપયોર્ ન કરર્ો 
જોઇએ. દા.િ., 
“સધુારેલ” ર્બ્દનો 
ઉપયોર્ પ્રડિયા પ્રાપ્િ 
હીરા માટે ન કરર્ો 
જોઇએ.    

 કોઈપણ ધર્રે્ષ 
સાંભાળની જરૂડરયાિ કે 
જે પ્રડિયા દ્વારા રચર્ામાાં 
આર્ી છે િેનો ખલુાસો 



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો   ઉત્પાદની અખાંક્રડિિા   

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

કરર્ો જોઇએ.  

 

b. પ્રડિયા પ્રાપ્િ હીરાઓના 
સાંદભગમાાં પેઢીઓ, ઉત્પાદક 
અથર્ા રેિમાટસગના નામનો 
ઉપયોર્ ન કરર્ો જોઇએ, 
ધસર્ાય કે આર્ા નામ 
“પ્રડિયા પ્રાપ્િ” ર્બ્દની 
પાછળ તપષ્ટ રીિે આ 
ધર્ભાર્માાં ર્ણગવ્યા પ્રમાણે 

30. િાિરી કરો કે “પ્રડિયા પ્રાપ્િ 
હીરો” ર્બ્દ પ્રડિયા પ્રાપ્િ 
હીરાઓના ર્ણગન માટે 
ઉપયોર્માાં લેર્ાિાાં પેઢીઓ, 

ઉત્પાદક અથર્ા રેિમાટસગના 
નામના કોઈપણ ઉપયોર્ સાથે 
તપષ્ટ રીિે જોિર્ામાાં આવ્યો 
હોય. 

 પ્રડિયા કરર્ામાાં 
આરે્લા હીરાઓની 
ઓળિ અને 
ઉત્પાદની  
રજૂઆિની 
કાયગર્ાહીઓ  

 ઉત્પાદની માડહિી  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો   ઉત્પાદની અખાંક્રડિિા   

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

આર્િાાં હોય અથર્ા અસય 
કોઈ રીિે એટલી જ 
સતુપષ્ટિાથી અને આર્ર્ી 
રીિે પ્રડિયા પ્રાપ્િ િરીકે 
ખલુાસો કરર્ામાાં આવ્યો 
હોય.  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

કારણ:  

ધસસથેડટક હીરાઓ  

a. સાંપણૂગ કે અંર્િ કરધત્રમ 
હીરાઓને હમેંર્ા 
“પ્રયોર્ર્ાળામાાં ધનધમિિ”, 
પ્રયોર્ર્ાળામાાં 
ઉર્ાિર્ામાાં આરે્લ”, 
“માનર્ સજિિ”, 
“[ઉત્પાદકનુાં નામ] 
રક્ષચિ”, અને/અથર્ા 
“કરધત્રમ”િરીકે જાહરે કરર્ા 
જોઇએ અને િે ધર્ર્રણ 
એટલુાં જ સતુપષ્ટ હોવુાં 
જોઇએ જેટલુાં િેના 
પછીનો ર્બ્દ “હીરા” હોય 

31. િાિરી કરો કે કરધત્રમ હીરાઓ 
(સાંપણૂગ કે અંર્િ) ને યોગ્ય 
રીિે જાહરે કરર્ામાાં આરે્ અને 
હમેંર્ા “હીરા” ર્બ્દની આર્ળ 
આ મજુબના ર્બ્દોનો ઉપયોર્ 
થયેલો હોય:  

 કરધત્રમ કે ધસસથેડટક  

 પ્રયોર્ર્ાળામાાં રક્ષચિ 
કે ઉર્ાિેલો 

 માનર્-સજિિ 

 [ઉત્પાદકનુાં નામ] 

રક્ષચિ/ધનધમિિ 

 

િાિરી કરો કે જ્યારે 

ધસસથેડટક ડહરાનુાં 

 કરધત્રમ હીરાઓની 
ઓળિ અને 
ઉત્પાદની  
રજૂઆિની 
કાયગર્ાહીઓ  

 ઉત્પાદની માડહિી 
 ઉત્પાદના ધનરે્દનો 

અને જાહરેાિો 
 
 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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(રેક્રટિંગ)  

છે.   પ્રધિધનધધત્ર્ કરર્ામાાં 

આરે્ ત્યારે ર્બ્દોના 

ઉપયોર્માાં 

ધનમ્નક્ષલક્ષિિનો સમારે્ર્ 

િો થાય પરાંત ુિેના સધુી 

ધસધમિ ન રહિેાાં િેના 

પ્રધિબાંધ માટેની કોઈ 

અસરકારક પ્રડિયાઓ કે 

પ્રણાલીઓ હોય:  

 કુદરિી 
 ર્ાતિધર્ક  

 સાચા. 

b. સભ્યો કોઈપણ કરધત્રમનુાં 
ર્ણગન કરર્ા માટે  
“સાચાાં”, 
“ર્ાતિધર્ક”અથર્ા 
“કુદરિી” ર્બ્દોનો 
અથર્ા કોઈપણ ર્બ્દ 
જે ગ્રાહકોને રે્રમારે્ 
દોરી ર્કે િેર્ા ર્બ્દોનો 

32. િાિરી કરો કે ધસસથેડટક 
ડહરાના ઉત્પાદો તપષ્ટ રીિે 
ઓળિી ર્કાય િેર્ા અને 
ઉત્પાદ ધનર્ેદનો દ્વારા ‘કુદરિી’ 
અથર્ા ‘િાણમાાંથી પ્રાપ્િ 
કરર્ામાાં આરે્લા’ ડહરા 
ઉત્પાદોથી અલર્ િારર્ી 
ર્કાય િેર્ા હોય, અને એર્ાાં 
ર્બ્દોનો પ્રયોર્ કરર્ામાાં ન 

 કરધત્રમ હીરાઓની 
ઓળિ અને 
ઉત્પાદની  
રજૂઆિની 
કાયગર્ાહીઓ 

 ઉત્પાદની માડહિી 
 ઉત્પાદના ધનરે્દનો 

અને જાહરેાિો 
 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  
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ઉપયોર્ નહીં કરે.  આરે્ જે ઉપભોટિાઓને 
કોઇપણ રીિે રે્રમારે્ દોરી 
જાય. 

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

કારણ:  

િોટાાં હીરા 

a. સભ્યોએ હમેંર્ા 
નકલીનો ખલુાસો 
ધમનરલ અથર્ા 
સાંયોજજિ િરીકે કે 
જે િે હોય છે 
અથર્ા “નકલી 
હીરા” કે “ઈધમટેર્ન 
હીરા” િરીકે કરર્ો 
જોઇએ.  "હીરા" 
જેર્ાાં અયોગ્ય 
ર્બ્દનો ઉપયોર્ 
ક્યારેય નકલી 
સાથે ન કરર્ો 
જોઇએ.  

b. સભ્યો કોઈપણ 
નકલીનુાં ર્ણગન 

33. િાિરી કરો કે િોટાાં ડહરાને 
યોગ્ય રીિે જાહરે કરર્ામાાં 
આવ્યાાં હોય અને ‘ડહરા’ 
ર્બ્દની આર્ળ હમેંર્ા આ 
મજુબના ર્બ્દોનો ઉપયોર્ 
કરર્ામાાં આરે્:   

 િોટાાં 
 ઇધમટેર્ન  

િાિરી કરો કે જ્યારે 

િોટાાં ડહરાનુાં પ્રધિધનધધત્ર્ 

કરર્ામાાં આરે્ ત્યારે 

ર્બ્દોના ઉપયોર્માાં 

ધનમ્નક્ષલક્ષિિનો સમારે્ર્ 

િો થાય પરાંત ુિેના સધુી 

ધસધમિ ન રહિેાાં િેના 

ચોક્કસપણે પ્રધિબાંધ 

માટેની કોઈ અસરકારક 

 નકલી હીરાઓની 
ઓળિ અને 
ઉત્પાદની  
રજૂઆિની 
કાયગર્ાહીઓ 

 

 ઉત્પાદના ધનરે્દનો 
અને જાહરેાિો 
 

 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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કરર્ા માટે “સાચા” 
અને “ર્ાતિધર્ક” 
ર્બ્દનો ઉપયોર્ 
નહીં કરે.  

c. સભ્યો કોઈપણ 
નકલીના ર્ણગન માટે 
“કુદરિી” ર્બ્દનો ઉપયોર્ 
નહીં કરે જો િે નકલી 
કુદરિી રીિે બનેલુાં ધમનરલ 
કે સાંયોજન ન હોય.  

પ્રડિયાઓ કે પ્રણાલીઓ 

હોય:  

 

 ર્ાતિધર્ક 

 સાચા 
 કુદરિી રીિે ઉત્પન્ન 

થિાાં કે ધમધિિ 

હીરાની ગણુર્િા – કાપેલા 
અને પૉલીશ્િ હીરાઓ  

a. સભ્યો જ્યારે હીરાન ુાં 
ર્જન, રાંર્ તપષ્ટિા 
અથર્ા કાપનુાં ર્નગન 
કરી રહ્યા હોય ત્યારે 
હમેંર્ા િેને કોઈ ચોક્કસ 
કાયગિેત્રની માસય 
કરર્ામાાં આરે્લી 
માર્ગદધર્િકાઓ મજુબ 
યોગ્ય રીિે કરરે્.  

 

34. નક્કી કરો કે શુાં કારોબાર કટ 
અને ઘસેલાાં (પોક્ષલશ્િ) 
હીરાઓના ધર્ર્રણને લાગ ુ
પિિી માર્ગદધર્િકાઓ સાથે 
નીચે મજુબની બાબિોમાાં 
અનપુાક્ષલિ થાય છે અને 
ઓળિ ઊભી કરે છે:  

 ર્જન 

 રાંર્ 

 તપષ્ટિા અથર્ા  

 કાપ (કટ) 

 કાનનૂી અને અસય 
જરૂડરયાિોનુાં 
અદ્યિન પત્રક 
અથર્ા યાદી      
(િેટાબેિ)  

 લર્ાજમો કે કાનનૂી 
પેઢી મારફિ 
વ્યાપાર પદ્ધિઓ 
સાંબાંધી કાનનૂી 
સલાહ સધુીની 
પહોંચ  

 ઉત્પાદના ધનરે્દનો 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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અને જાહરેાિો 
 

 

 

b. સભ્યો “દોષરડહિ” 
અથર્ા “સાંપણૂગ” 
ર્બ્દનો ઉપયોર્ 
ધનમ્નના ર્ણગન માટે 
નહીં કરે:  

 કોઈપણ હીરો જે દોષ, 
ધિરાિો, સમાધર્ષ્ટિાઓ, 
કાબગનના ભાર્, છાાંય, 
આંિડરક ક્ષલસોટાઓ, 
અથર્ા િાઘ, અથર્ા 
હીરાના ગે્રડિિંર્માાં કુર્લ 
વ્યસ્ટિ દ્વારા પયાગપ્િ 
રૂપ સાથે, ૧૦ના પાર્ર 
ધરાર્િાાં ધર્તત રિીકરણ 
હઠેળ જોર્ામાાં આરે્ 
ત્યારે અશદુ્ધદ્ઓ જાહરે 
કરિો હોય; અથર્ા    

 આભષૂણની કોઈપણ 
ર્તત ુજે એર્ો કોઈપણ 
હીરો ધરાર્િી હોય કે 

35. િાિરી કરો કે જ્યારે ડહરા 
ઉત્પાદોને “દોષરડહિ” અથર્ા 
“સાંપણૂગ” ર્બ્દના ઉપયોર્ને 
ચોક્કસપણે પ્રધિબાંધધિ કરિી 
અસરકારક પ્રડિયાઓ અથર્ા 
પ્રણાલીઓ હોય જેને જ્યારે  
૧૦ના પાર્ર ધરાર્િાાં 
ધર્તત રિીકરણ હઠેળ જોર્ામાાં 
આરે્ ત્યારે, ધનમ્નક્ષલક્ષિિ 
અશદુ્ધદ્ઓનુાં પ્રધિધનધત્ર્ 
ધરાર્િા હોય:  

 દોષ 

 ધિરાિો 
 સમાધર્ષ્ટિાઓ 

 કાબગનના ભાર્ 

 ર્ાદળછાયા  

 આંિડરક ક્ષલસોટાઓ 

 િાઘ 

 હીરાઓ અનેહીરાના 
ઉત્પાદનોની ની 
ઓળિ અને 
ઉત્પાદની  
રજૂઆિની 
કાયગર્ાહીઓ  

 

 ઉત્પાદના ધનરે્દનો 
અને જાહરેાિો 
 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો   ઉત્પાદની અખાંક્રડિિા   

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

જે “દોષરડહિ” અથર્ા 
“સાંપણૂગ”ની વ્યાખ્યામાાં 
બાંધ ન બેસિો હોય.  

 

c. સભ્યો ર્ોળ ડહરા 
ધસર્ાય કોઈપણ હીરાના 
ર્ણગન, ઓળિ અથર્ા 
સાંદભગ આપર્ા માટે 
“િેજતર્ી”, “િેજતર્ી કટ” 
અથર્ા “પણૂગ કટ 
ર્બ્દોના ઉપયોર્ નહીં 
કરે જે મેિલા ઉપર મેજ 
ર્િા ૩૨ પાસાઓ, િેની 
નીચે ઓછામાાં ઓછાાં 
૨૪ પાસાઓ ધરાર્િો 
હોય.   

36. િાિરી કરો કે આ પ્રડિયાઓ કે 
પ્રણાલીઓ િાસ કરીને ર્ોળ 
ડહરા માટે “િેજતર્ી”, “િેજતર્ી 
કટ” અથર્ા “પણૂગ કટ ર્બ્દોના 
ઉપયોર્ની પરર્ાનર્ી આપે 
જે મેિલા ઉપર મેજ ર્િા ૩૨ 
પાસાઓ, િેની નીચે ઓછામાાં 
ઓછાાં ૨૪ પાસાઓ ધરાર્ે છે. 

 પ્રડિયા કરર્ામાાં 
આરે્લા હીરાઓની 
ઓળિ અને 
ઉત્પાદની  
રજૂઆિની 
કાયગર્ાહીઓ 

 ઉત્પાદના ધનરે્દનો 
અને જાહરેાિો 
 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

 

 



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  સત્વ સ્વરૂપ ઉદ્યોગોની પારદશયક પિલે 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

1.6 સત્વ સ્વરૂપ ઉદ્યોગોની પારદશયક પિલે 

િાણકામ પ્રવ રધિઓની 
સર્ર્િો ધરાર્િાાં સભ્યો સાર 
તર્રૂપના ઉદ્યોર્ોની 
પારદધર્િિાની પહલે 
(ઈઆઈટીઆઈ)ના 
અમલીકરણની પ્રધિબદ્િા 
ધરાર્રે્.  

37. ચકાસી જુઓ કે િાણકામ 
પ્રવ રધિઓની સર્ર્િો 
ધરાર્િાાં સભ્યો સાર 
તર્રૂપના ઉદ્યોર્ોની 
પારદધર્િિાની પહલે 
(ઈઆઈટીઆઈ)ના 
અમલીકરણની પ્રધિબદ્િા 
ધરાર્ે છે અને િેને ટેકો આપે 
છે.   

 નીધિઓ અને 
કાયગર્ાહીઓ 

 EITI ધસદ્ાાંિો અને 
માપદાંિોને આધાર 
આપિી જાહરેાિો  

 EITI તર્-મલૂયાાંકન  

 આંિરરાશ્રીય કિાનુાં 
કાંપની તર્-મલૂયાાંકન 
પત્રક  

 EITIના આંિરરાષ્રીય 
વ્યર્તથાપનમાાં 
ર્ાધષિક યોર્દાન   

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  િાનવ અમિકારો 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

2.1 િાનવ અમિકારો  

સભ્યો સાંયટુિ રાષ્રસાંઘના 
માનર્ાધધકાર સાંબાંધી રૈ્ધશ્વક 
જાહરેનામાના મજુબ,  હમેંર્ા 
મળૂભિૂ માનર્ાધધકારો અને 
વ્યસ્ટિર્િ ર્ૌરર્નુાં સસમાન 
કરરે્.  

38. નક્કી કરો કે શુાં કારોબાર 
િેના વ્યર્હારમાાં લાગ ુ
થર્ાપાત્ર સાંયટુિ રાષ્રસાંઘના 
માનર્ાધધકાર સાંબાંધી રૈ્ધશ્વક 
જાહરેનામાના લેિોની 
ઓળિ ધરાર્ે છે, િેના 
ધર્ર્ેની જાણકારી ધરાર્ે છે 
અને િેની સાથે અનપુાલન 
ધરાર્ે છે, જેથી બધો ર્િિ 
મળૂભિૂ માનર્ાધધકારો અને 
વ્યસ્ટિર્િ ર્ૌરર્નુાં સસમાન 
સધુનધિિ કરર્ામાાં આરે્.   

 સાંયટુિ રાષ્રની 
માનર્ અધધકારોના 
રૈ્ધશ્વક જાહરેનામા 
સધુીની પહોંચ   

 પ્રધર્િણ રેકોર્ડ ગસ  

 બેઠટની મખુ્ય 
બાબિો  

 વ્યસ્ટિર્િ 
ફાઈલો/વ્યડકર્િ 
રેકોર્ડ ગસ  

 ઘટના/CAR 

અહરે્ાલો 
 માનર્ અધધકારો 

સાથે સાંબાંધધિ 
સભ્યો સામે 
પર્લાઓનુાં 
ધનરૂપણ  

 માનર્ સાંર્ાધન 
ધર્ભાર્ સાથે 
મલૂાકાિો  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  બાળ શ્રમિકો અને યવુા લોકો 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

સ્વ-મલૂ્ાાંકન   પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

2.2 બાળ શ્રમિકો અને યવુા લોકો  

સભ્યો (૧૫ ર્ષગ કરિાાં નાના, 
અથર્ા ૧૪ ર્ષગ કે જ્યાાં 
દેર્નો કાયદો માંજૂરી આપે 
છે) આઈએલઓ કસર્ેંર્ન 
૧૩૮ની જોર્ર્ાઈઓ અને 
ભલામણ ૧૪૬ મજુબ 
રોજર્ાર આપર્ામાાં આવ્યો 
હોય િેર્ાાં સાંજોર્ો ઉપરાાંિ 
બાળકોને રોજર્ાર પર રાિરે્ 
નહીં કે સહકાર આપરે્ નહીં 
ધસર્ાય કે રાષ્રીય 
અને/અથર્ા તથાધનક 
સરકારો દ્વારા માસય કરર્ામાાં 
આવ્યુાં હોય અથર્ા માસયિા 
પ્રાપ્િ એપે્રક્સટસ યોજના 
હઠેળ, રૈ્ધશ્વક પડરદરશ્યની 
માર્ગદધર્િકા સાથે નક્કી 
કરર્ામાાં આવ્યુાં હોય.       

 

39. નક્કી કરો કે શુાં ત્યાાં 
બાળકોની રોજર્ારી (૧૫ 
ર્ષગ કરિાાં નાના, અથર્ા ૧૪ 
ર્ષગ કે જ્યાાં દેર્નો કાયદો 
માંજૂરી આપે છે) આપર્ા, કે 
િેને ટેકો આપર્ાને રોકર્ાની 
કોઈ નીધિ અને/અથર્ા 
પ્રણાલી છે. 

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 સાંલગ્ન કાયગ 
ધર્ર્રણ  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

40. િાિરી કરો કે ત્યાાં ભરિી 
પહલેાાં ઉમરની ચકાસણી 
કરર્ા માટેની કોઈ અસરકારક 
પદ્ધિ, દતિારે્જી પરુાર્ાઓની 
નકલોને  ફાઈલ પર જાળર્ણી 
માટેની, અને સાંભધર્િ 
અસાંર્ધિઓની િપાસ સડહિ 
બાળકોના રોજર્ારને 

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 તથળ મલુાકાિો 
અને અર્લોકન 

 વ્યર્તથાપન, 
કામદારો, લેબર 
કોસરાટટસગ, અને 
વ્યર્તથાપન અને 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  બાળ શ્રમિકો અને યવુા લોકો 
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

સ્વ-મલૂ્ાાંકન   પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

અટકાર્િી પ્રડિયાઓના 
આધાર સાથેની અસરકારક 
પ્રણાલીઓ, અભ્યાસો અને 
ઠેકેદારો સાથેના લેક્ષિિ કરારો 
છે.  

 

નોંિ લેશો કે આ જોગવાઈ એવી 
પક્રરસ્સ્થમિને લાગ ુનથી થિી જ્્ાાં 
બાળકો(15વષય કરિાાં નાના, અથવા 
14 વષય કે જ્્ાાં દેશનો કા્દો 
િાંજૂરી આપે છે)ની અગાઉના 
મલૂ્ાાંકન દરમિ્ાન પિલેાથી 
ઓળખ કરવાિાાં આવી િો્ અને 
સભ્્ જોગવાઈઓ 2.2.2, 2.2.3 
અને 2.2.4 સાથે ખાિરી આપિાાં 
િો્. 

અસય ડહતસેદારો 
સાથે મલૂાકાિો   

 ભરિીના રેકોર્ડ ગસ  

 ઉંમરના પરુાર્ાઓ  

 વ્યર્તથાપન અને 
કોસરાટટસગ સાથે 
મલૂાકાિો  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

જ્યાાં કારોબારની અંદર 
બાળકો કામ કરિાાં મળી 
આરે્, સભ્યો ત્યાાં િેમને 
ર્ાળમાાં હાજરી આપર્ા અને 
જ્યાાં સધુી િે બાળક છે ત્યાાં 

41. જ્યાાં કારોબારની અંદર 
બાળકો કામ કરિાાં મળી 
આરે્, ત્યાાં નક્કી કરો કે શુાં 
ત્યાાં કામ પર ધનયટુિ દરેક 
બાળક અને િેના પડરર્ારના 

 કમગચારીઓની 
ઉંમરના પરુાર્ાઓ  

 રોતટસગ અને કામના 
કલાકો અને 
ભથ્થાઓના રેકોર્ડ ગસ  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/
રે્પાર 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  બાળ શ્રમિકો અને યવુા લોકો 
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

સ્વ-મલૂ્ાાંકન   પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

સધુી ર્ાળામાાં રહરે્ા પરૂિો 
આધાર ઉપલબ્ધ કરાર્રે્. 
બાળ િધમક ઉપાય 
પ્રડિયાઓમાાં ધનરાંિર 
કલયાણની િાિરી અને કામ 
પર ધનયટુિ દરેક બાળકના 
ધનરાંિર કલયાણની િાિરીનો 
સમાર્ેર્ થાય છે અને 
બાળકના પડરર્ારની 
નાણાકીય પડરસ્તથધિનુાં ધ્યાન 
રાિર્ામાાં આરે્ છે.  કામ પર 
રાિર્ામાાં આરે્લા બાળકો 
માટે લઘિુમ ર્ય 
જરૂડરયાિોનુાં ધ્યાન રાિિાાં 
િેર્ા બાળકોને ઉપાય 
પ્રડિયાના િબક્કામાાં અલપ 
રોજર્ાર પર રાિર્ામાાં આરે્ 
િેનુાં ધ્યાન રાિે. સભ્યોએ 
સાપ્િાડહક રજા સડહિ 
રાધત્રના સમયે ઓછામાાં 
ઓછો 12 કલાકનો આરામ 
માટેનો સમય ઉપલબ્ધ 

ધનરાંિર કલયાણની િાિરી 
આપે કે કામના લીધે થઈને 
િેમના ધર્િણને કોઈ 
અિચણ નહીં થાય, અને એ 
કે સાંર્ડઠિ રૈ્િક્ષણક 
કાયગિમને ટેકો આપર્ામાાં 
આર્રે્ િેર્ી અસરકારક 
ઉપાય પ્રડિયા છે. િાિરી 
કરો કે કામ પર રાિર્ામાાં 
આરે્લા કોઈપણ બાળ 
કામદારને િેમના કામ માટે 
યોગ્ય ચકુર્ણી કરર્ામાાં 
આરે્ છે, ઓછામાાં ઓછો ૧૨ 
કલાકનો આરામનો સમય, 

અને સાપ્િાડહક આરામના 
ડદર્સો આપર્ામાાં આરે્ છે 
અને િેઓ ઓર્રટાઈમ િો 
નથી કરી રહ્યા.   

 લેબર કોસરાકટસગની 
નીધિઓ 
અને/અથર્ા 
કોંરાટટસ  

 તથળ મલુાકાિો અને 

અર્લોકન 

 

 કોઈ નહી  

 

એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  બાળ શ્રમિકો અને યવુા લોકો 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  

 

Page 47 of 144 

પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

સ્વ-મલૂ્ાાંકન   પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

કરાર્ર્ાનો રહરેે્; અને એ 
સધુનધિિ કરરે્ કે િેમના 
ઓર્રટાઈમ કામ કરર્ા પર 
પ્રધિબાંધ હોય અને બાળ 
કામદારને િેમના કામ માટે 
યોગ્ય ચકુર્ણી કરર્ામાાં 
આરે્.   

સભ્યો આઈએલઓની 
ભલામણ 146 અંિર્ગિ 
આર્રી લેર્ામાાં આરે્લા 
તથાધનક ફરજજયાિ ધર્િણ 
અંરે્ના કાયદા અથર્ા 
ર્ાળામાાં હાજરી આપર્ાને 
આધીન બાળકો િેમજ યરુ્ા 
લોક માટેના ધર્િણને 
પ્રોત્સાહન આપરે્ અને એ 
સધુનધિિ કરર્ા માટે કે આવુાં 
એકપણ બાળક અથર્ા 
યરુ્ાનને ર્ાળાના સમય 
દરધમયાન રોજર્ાર પર 
રાિર્ામાાં ન આરે્, અને 

42. િાિરી કરો કે જ્યાાં નાના 
લોકોને કામ પર રાિર્ામાાં 
આવ્યાાં છે, ત્યાાં િેઓને લાગ ુ
થર્ાપાત્ર કાયદાની 
જરૂડરયાિો મજુબ રોજર્ાર 
આપર્ામાાં આવ્યો હોય, 

અથર્ા જો આર્ો કોઈ કાયદો 
અસ્તિત્ર્ ધરાર્િો ન હોય 
િો, આઈએલઓ કસર્ેંર્ન 
138ની જોર્ર્ાઈઓ અને 
ભલામણ 146 મજુબ 
રોજર્ાર આપર્ામાાં આવ્યો 
હોય.   

 વ્યર્તથાપન, 
કામદારો, લેબર 
કોસરાટટસગ, અને 
વ્યર્તથાપન અને 
અસય ડહતસેદારો 
સાથે મલૂાકાિો   

 જ્યાાં લાગ ુપિત ુાં 
હોય ત્યાાં, રૈ્િક્ષણક 
કાયગિમો માટે 
અંદાજપધત્રિ 
ભાંિોળો માટેના 
પરુાર્ાઓ  

 સામદુાધયક ધર્કાસ 
કાયગિમોમાાં 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

સ્વ-મલૂ્ાાંકન   પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

દૈધનક પડરર્હન (ર્ાળાએથી 
કામ પર અને અને કામથી 
ર્ાળાએ જર્ાના) સાંયટુિ 
કલાક રોજના 10 કલાકથી 
ર્ધે નહીં િેર્ા માધ્યમોનો 
સમાર્ેર્ કરરે્   

યોર્દાન  

સભ્યો બાળકો કે યરુ્ા લોકોને 
એર્ાાં કામ પર નહીં લર્ાિે કે 
જે િેનાાં લિણ કે 
સાંજોર્ોર્ર્ાિ જે રીિે હાથ 
ધરર્ામાાં આરે્ છે િે 18 
ર્ષગથી નાની ર્યના(કે લાગ ુ
પિિાાં કાયદાઓ હઠેળ અને 
સિિ પડરસ્તથધિઓમાાં 
પ્રયાપ્િ સચૂનાઓને અધીન 
અથર્ા ર્ૉકેર્નાલ િાલીમ 
હઠેળ પ્રવ રધિની 
સાંલગ્નર્ાિામાાં 16થી 
નીચેના) ર્યના લોકોના 
તર્ાતથ્ય, સરુિા અથર્ા 

43. નક્કી કરો કે શુાં જોિમી કાયગ 
ધર્તિારો અને પ્રવ રધિઓ 
ઓળિી કાઢર્ામાાં આવ્યાાં છે, 

એ કે કામદારોને િેમની 
ર્યને અનરુૂપ કાયગ 
આપર્ામાાં આવ્યાાં છે અને એ 
કે “જોિમી કાયો”માાં 18 
ર્ષગથી નાની (કે સિિ 
પડરસ્તથધિઓમાાં 16થી 
નીચેના) ર્યના લોકોને 
રાિર્ામાાં ન આવ્યાાં હોય. 

 ધનયાંત્રક જરૂડરયાિો  

 વ્યસ્ટિર્િ રેકોર્ડ ગસ – 

ઉંમરના પરુાર્ા 
 રોતટસગ અને કામના 

કલાકો અને 
ભથ્થાઓના રેકોર્ડ ગસ  

 લેબર કોસરાકટસગની 
નીધિઓ 
અને/અથર્ા 
કોંરાટટસ  

 જોિમી કાયગ 
સાંબાંધધિ ચોક્કસ 
દતિાર્ેજો  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  બાળ શ્રમિકો અને યવુા લોકો 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

સ્વ-મલૂ્ાાંકન   પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

નૈધિકિાને સાંકટમાાં મકેૂ.   



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  બળજબરીપવૂયકનુાં શ્રિ 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

2.3 બળજબરીપવૂયકનુાં શ્રિ (બેગારી)  

સભ્યો બળજબરીપરૂ્ગક 
િધમકો નહીં રાિે અને 
(બાંધાયેલ, કરારબદ્ અથર્ા 
કારાર્ાસમાાં રાિલેા િધમકો 
સડહિ) ન િો કમગચારીઓની 
મટુિ હરેફેરના તર્ાિાંત્ર્યને 
પ્રધિબાંધધિ કરે.    

44. િાિરી કરો કે વ્યાપાર 
ફોતિગ લેબલ (બળજબરી 
પરૂ્ગક કામે રિાિા મજૂરો) 
ઉપયોર્ ન કરિો 
હોય(બાંધાયેલ, કરારબદ્ કે 
જેલ િધમક સડહિ) અથર્ા 
કમગચારીઓના ધર્ચરણની 
તર્િાંત્રિાને અર્રોધર્ામાાં 
ન આર્િી હોય. 

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 સાંલગ્ન કાયગ ધર્ર્રણ  

 કમગચારીઓના 
અનબુાંધ  

 કમગચારીઓના 
દતિાર્ેજી રેકોર્ડ ગસ 
અસલ નથી િેની 
િાિરી માટે   

 આર્ાસ અને અસય 
સેર્ાઓ માટે  લોન 
અને/અથર્ા 
ધાજજ િંર્ રેકોર્ડ ગસ 

 રે્િન ચકુર્ણી 
પ્રડિયાઓ અને 
રેકોર્ડ ગસ  

 અજ્ઞાિ રૂપે ભય, 
ડહિંસા અથર્ા 
નીધિઓના ભાંર્ 
બદલના અસય 
બનાર્ોના 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  બળજબરીપવૂયકનુાં શ્રિ 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

અહરે્ાલની 
પદ્ધિઓ  

 લેબર કૉંરાટટસગ અને 
સરુિા પેઢીઓની 
નીધિ અને/અથર્ા 
કોંરાટટ્સ  

સભ્યો કામદારોના 
વ્યસ્ટિર્િ દતિારે્જોની 
અસલ નકલો રાિરે્ નહીં, 
જેમ કે, ઓળિપત્રો અને ન 
િો કોઈ પ્રકારની અનામિ, 
ધનયસુ્ટિ શલુક, કે ઉપકરણ 
પેર્ર્ી કમગચારીઓ પાસેથી 
સીધી કે ધનમણકૂ કરિી 
એજસસીઓ પાસેથી 
ર્સલૂર્ામાાં આર્રે્.  

45. િાિરી કરો કે કારોબારમાાં 
કામદારોના રોજર્ારના 
સમય દરધમયાન ધર્ધર્ષ્ટ 
કાનનૂી જરૂડરયાિ 
ધસર્ાયના અસલ 
વ્યસ્ટિર્િ દતિારે્જો રાિી 
લેર્ામાાં ન આર્િાાં હોય 
(જેમ કે પાસપોર્ડગસ કે 
ઓળિની અસય સિાર્ાર 
સાક્ષબિીઓ), અને ન િો 
કોઈ પ્રકારની અનામિ, 
ધનયસુ્ટિ શલુક, કે ઉપકરણ 
પેર્ર્ી કમગચારીઓ પાસેથી 
સીધી કે ધનમણકૂ કરિી 
એજસસીઓ પાસેથી 
ર્સલૂર્ામાાં આર્િી હોય. 

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 કમગચારીઓના 
દતિાર્ેજી રેકોર્ડ ગસ 
અસલ નથી િેની 
િાિરી માટે   

 કામદારો સાથે 
ચચાગઓ  

  વ્યર્તથાપન, 
કામદારો, લેબર 
કોસરાટટસગ, અને 
વ્યર્તથાપન અને 
અસય ડહતસેદારો 
સાથે મલૂાકાિો   

 તથળ મલુાકાિો અને  

અર્લોકનો, 
કોઈપણ ઓન-

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  બળજબરીપવૂયકનુાં શ્રિ 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

સાઈટ કામદાર 
આર્ાસ સડહિ.  

 તથાનાાંિર 
કામદારોની 
ધનમણકૂ પ્રડિયાઓ  

 તથાનાાંિર 
કામદારોની સાથે 
ચચાગઓ  

 એજસસી 
સમીિાઓના 
રેકોર્ડ ગસ  

 



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  સાંગઠન અને સામકૂ્રિક સોદાબાજીની સ્વિાંત્રિા 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  

 

Page 53 of 144 

પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

2.4 સાંગઠન અને સામકૂ્રિક સોદાબાજીની સ્વિાંત્રિા 

સભ્યો કામદારોને મટુિ રીિે 
સાંર્ડઠિ થર્ાથી રોકરે્ નહીં. 
જ્યાાં કાયદો આર્ી 
તર્િાંત્રિાનો પ્રધિબાંધ ધરાર્ે 
છે, સભ્યો તર્િાંત્ર અને મટુિ 
સાંર્ઠન અને સોદાબાજી 
માટેની સમાાંિર વ્યર્તથાના 
આધાર પરૂાાં પાિરે્.  

46. નક્કી કરો કે શુાં 
કમગચારીઓને તર્િાંત્ર અને 
મટુિ સાંર્ઠન અને 
સોદાબાજી માટે યધુનયનો 
મારફિ મટુિ રીિે અથર્ા 
સમાાંિર રીિે સાંર્ડઠિ 
થર્ાની તર્િાંત્રિા અને 
પ્રકારો ઉપલબ્ધ છે.   

 કાયગબળના પરામર્ગ 
માટે તથાનબદ્ 
પ્રડિયાઓ  

 રોજર્ારના પ્રકાર 
અને કરાર મજુબ 
કામદારોની યાદી  

 વ્યર્તથાપન, 
કામદારો અને 
યધુનયન 
પ્રધિધનધધઓ સાથે 
મલૂાકાિો  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

સભ્યો સામડૂહક સોદાબાજીને 
રોકરે્ નહીં અને જ્યાાં આર્ા 
સોદાબાજીના કરારો ધર્દ્યમાન 
છે ત્યાાં સામડૂહક સોદાબાજીના 
કરારોને ર્ળર્ી રહરેે્.   

47. નક્કી કરો કે શુાં કામદારોને 
સામડૂહક સોદાબાજી અને 
સામડૂહક સોદાબાજીના 
કરારોમાાં સહભાર્ી 
બનર્ાની તર્િાંત્રિા અને 
પ્રકારો ઉપલબ્ધ કરર્ામાાં 
આવ્યાાં છે. 

 ર્ાટાધાટ 
અને/અથર્ા 
અસરમાાં હોય િેર્ા 
સામડૂહક કરાર/રો 

 વ્યર્તથાપન, 
કામદારો અને 
યધુનયન 
પ્રધિધનધધઓ સાથે 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  સાંગઠન અને સામકૂ્રિક સોદાબાજીની સ્વિાંત્રિા 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

મલૂાકાિો  સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

કારણ:  

48. જ્યાાં સામડૂહક કરારો 
અસ્તિત્ર્ ધરાર્ે છે, િાિરી 
કરો કે િેને ર્ળર્ી 
રહરે્ામાાં આર્િાાં હોય.   

 ફડરયાદ પ્રડિયાઓના 
રેકોર્ડ ગસ  

 વ્યર્તથાપન, 
કામદારો અને 
યધુનયન 
પ્રધિધનધધઓ સાથે 
મલૂાકાિો 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

 



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો   ભેદભાવ 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 

સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 

વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 

(રેક્રટિંગ)  

2.5  ભેદભાવ  

સભ્યો કામની જગ્યાએ કામે 
રાિર્ા, ર્ળિર, 
ઓર્રટાઈમ, િાલીમની 
પહોંચ, બઢિી, બરિાતિર્ી 
અથર્ા જાધિ, ર્ાંર્, જ્ઞાધિ, 
રાષ્રીયિા, ધમગ, ધર્કલાાંર્િા, 
ક્ષલિંર્, જાધિય અક્ષભપે્રરણ, 
સાંર્ઠનની સદતયિા, 
રાજડકય જોિાણ, લગ્ન 
સાંબાંધ, ર્ભાગર્તથા, ભૌધિક 
દેિાર્, એચઆઈર્ી, અથર્ા 
ર્ય કે અસય કોઈપણ લાગ ુ
પિિા પ્રધિબાંધનાત્મક 
આધારો પર આધાડરિ 
ધનવ રધિ,  કોઈપણ પ્રકારના 
ભેદભાર્ કે અસય 
પદ્ધિઓનો અભ્યાસ નહીં 
કરે કે જે એર્ાાં િમામ 
વ્યસ્ટિઓ કે જે “કામ માટે 

49. નક્કી કરો કે કાયગતથળે 
ભેદભાર્ થિો રોકર્ાની 
પ્રણાલી હોય અને એક 
એર્ી પદ્ધિ હોય જે એ 
સધુનધિિ કરે કે િમામ 
વ્યસ્ટિઓ કે જેઓ કામ 
કરર્ા માટે સિમ છે 
િેમને સમાન િકો 
આપર્ામાાં આરે્ અને 
િેમના કાયગને 
ધનભાર્ર્ાની િેમની 
યોગ્યિા સાથે સાંબાંધ 
ધરાર્િા ન હોય િેર્ા 
પડરબળોના આધારે 
િેમની સાથે ભેદભાર્ 
રાિર્ામાાં ન આરે્. 

 નીધિ અને કાયગર્ાહીઓ  

 સાંલગ્ન કાયગ ધર્ર્રણો 
 ક્ષલિંર્(અને અસય 

સાંલગ્ન રૈ્ધર્ધ્યસભર 
મદુ્દાઓ), ભધૂમકા અને 
રે્િન મજુબ 
કામદારોની યાદી  

 તથળ મલુાકાિો અને 

અર્લોકનો 
 વ્યર્તથાપન, લક્ષિિ 

પસાંદર્ીના કામદારો 
અને કોસરાટટસગ સાથે 
મલૂાકાિો  

 િાલીમ અને જાગરધિ 
અંરે્ના કાયગિમોના 
રેકોર્ડ ગસ  

 ભેદભાર્ અને કનિર્િ 
સાથે સાંકળાયેલી 
ફડરયાદોને 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો   ભેદભાવ 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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યોગ્ય છે” િેમને સમાન િકો 
આપિાાં હોય અને િેઓની 
સાથે એર્ા કોઈ પડરબળોના 
લીધે ભેદભાર્ કરર્ામાાં ન 
આરે્ કે જે િેમના કાયગના 
ધનભાર્ માટે અસાંબાંધધિ 
હોય.  

ર્ોપધનયિાથી 
ઉઠાર્ર્ા અંરે્ની 
પ્રડિયા 

50. િાિરી કરો કે 
પ્રણાલીઓને 
કમગચારીઓ સધુી 
સાંચાડરિ કરર્ામાાં 
આર્િી હોય અને 
િેમના દ્વારા સમજર્ામાાં 
આર્િી હોય, િેમજ 
િેનો અસરકારક રીિે 
અમલ કરર્ામાાં આર્િો 
હોય. 

 તથળ મલુાકાિો અને 

અર્લોકનો 
 વ્યર્તથાપન, લક્ષિિ 

પસાંદર્ીના કામદારો 
અને કોસરાટટસગ સાથે 
મલૂાકાિ  

 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો   સ્વાસ્્્ અને સરુક્ષા 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  

 

પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

2.6 સ્વાસ્્્ અને સરુક્ષા 

સભ્યો િમામ કમગચારીઓ 
માટે લાગ ુથર્ાપાત્ર 
કાયદાઓ અને અસય 
સાંબાંધધિ ઉદ્યોર્ના ધધરણો 
મજુબ સરુક્ષિિ અને 
તર્ાતથ્યપ્રદ કામની 
પડરસ્તથધિઓ ઉપલબ્ધ 
કરાર્રે્. આ પડરસ્તથધિઓમાાં 
સમાધર્ષ્ટ છે:    

 

51. િાિરી કરો કે કાયગતથળનુાં 
ર્ાિાર્રણ લાગ ુથર્ાપાત્ર 
કાયદાઓ અને ઉદ્યોર્ના 
ધોરણો મજુબ એ રીિનુાં 
હોય કે િે કાયગ સાંબાંધી 
પ્રવ રધિઓને હાથ ધરર્ી 
સલામિ હોય. નક્કી કરો કે 
કેર્ી રીિે અસરકારક 
પ્રણાલીઓ અને ધનયાંત્રણો 
એ સધુનધિિ કરે છે કે 
કાયગતથળની આસપાસના 
ર્ાિાર્રણ (રસાયક્ષણક 
સાંસર્ગ, અર્ાજ, હર્ાનુાં 
િાપમાન, હર્ાની ગણુર્િા, 
પ્રકાર્, હર્ાની અર્રજર્ર, 

ર્ર્ેરે) સાંબાંધી કાનનૂી 
જરૂડરયાિોને ર્ળર્ી રહી 
ર્કાય. 

 તથળ મલુાકાિો અને 
કાયગતથળનુાં ધનરીિણ  

 વ્યર્તથાપન, કામદારો, 
કોંરાટટસગ અને ડહતસેદારો 
સાથે મલૂાકાિો  

 નીધિ અને કાયગર્ાહીઓ  

 તર્ાતથ્ય અને સરુિા, 
આપાિકાલ, અને 
પ્રાથધમક ઉપચાર 
કમગચારીઓ માટે સાંલગ્ન 
કાયગ ધર્ર્રણો  

 કામ પરના િમામ 
કમગચારીઓના તર્ાતથ્ય 
અને સરુિા માટે, 
યોગ્યિા પ્રાપ્િ 
જર્ાબદાર ર્ડરષ્ઠ 
સાંચાલકો   

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો   સ્વાસ્્્ અને સરુક્ષા 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  

 

પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

a. ર્ક્ય હોય ત્યાાં સધુી 
ર્ાજબી રીિે, કાયગતથળના 
જોિમોને ઓળિી 
ર્કર્ાના અને િેને 
ઘટાિર્ાની અસરકારક 
પદ્ધિઓ.  

52. નક્કી કરો કે શુાં ત્યાાં, ર્ક્ય 
હોય ત્યાાં સધુી ર્ાજબી રીિે, 

કાયગતથળના જોિમોને 
ઓળિી ર્કર્ાના અને િેને 
ઘટાિર્ાની અસરકારક 
પદ્ધિઓ છે. 

 જોિમના મલૂયાાંકનો  

 તથળ મલુાકાિો અને 
કાયગતથળનુાં ધનરીિણ  

 વ્યર્તથાપન, કામદારો, 
કોંરાટટસગ અને ડહતસેદારો 
સાથે મલૂાકાિો  

 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  

b. કમગચારીઓ અને 
મોબાઈલ ઉપકરણો સડહિ 
બધા જ સાંયાંત્રો ર્છચે 
યોગ્ય સરુિારિકો અને 
અલર્િા.   

53. િાિરી કરો કે પયાગપ્િ અને 
યોગ્ય મર્ીન સરુિા રિકો 
અને અલર્િાના પર્લાાં 
તથાધપિ થયેલા હોય અને 
િેનો સાચી રીિે ર્પરાર્ 
કરર્ામાાં આર્િો હોય.   

 નીધિઓ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 મર્ીન ર્ાર્ડ ગસ  

 પરમીટ પ્રડિયાઓ 
સડહિ એકાકી પદ્ધિઓ  

 ધનરીિણો અને ઑડિટ્સ  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  

 

પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

ધર્ર્િો:  

 

c. સફાઈ સામગ્રીઓ 
સડહિના રસાયણોની 
ઓળિ અને િેને પયાગપ્િ 
લેબલ અને સાંગ્રહ.  

54. િાિરી કરો કે સફાઈ 
સામગ્રીઓ સડહિના 
રસાયણોની ઓળિ 
કરર્ામાાં આર્ી હોય, અને 
િેને પયાગપ્િ લેબલ 
લર્ાર્ર્ામાાં આવ્યાાં હોય 
અને સાંગ્રહ કરર્ામાાં આવ્યો 
હોય.   

 િમામ જોિમી પદાથો 
પ્રદધર્િિ કરર્ા  

 િમામ કાંટેનસગ પર 
તપષ્ટ ધનર્ાન અને 
લેબલો  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  

d. રસાયક્ષણક સાંસર્ગ, 
હર્ાજસય કણો અને 

55. નક્કી કરો કે કાયગતથળને 
પયાગપ્િ રીિે બાાંધકામ અને 

 રજ/ ધમુાિોના 
ઉત્સિનની પ્રણાલીઓ  

 દતિાર્ેજીકરણ    મખુ્ય કાયાગલય   સમાનરુૂપિા  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  

 

પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

રસાયક્ષણક ધમૂાિાથી 
કામદારોની સરુિાની 
પદ્ધિઓ.  

િેની જાળર્ણી એર્ી 
પ્રણાલીઓ અને ધનયાંત્રણો 
ર્ોઠર્ીને એર્ી િાિરી સાથે  
કરર્ામાાં આર્િી હોય કે 
કામદારો રસાયક્ષણક સાંસર્ગ, 
હર્ાજસય કણો અને 
રસાયક્ષણક ધમૂાિાથી 
સરુક્ષિિ હોય. 

 માતટસ અને રેતપીરેટસગ 
(જેમ જરૂર હોય િે રીિે)  

 રજ દમન ધનયાંત્રણો  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  

e. પસગનલ પ્રોટેક્ટટર્ 
ઈટર્ીપમેંટ (પીપીઈ)ની 
ઓળિ અને િેને ધર્ના 
મલૂયે ઉપલબ્ધ કરાર્ર્ા 
અને એ કે િે પ્રર્િગમાન, 

યોગ્ય રીિે ઉપયોર્માાં 
લેર્ાત ુાં હોય અને 
પહરેર્ામાાં આર્તુાં હોય   

56. િાિરી કરો કે કમગચારીઓ 
અને તથળ પરના ઠેકેદારો 
માટે મળૂભિૂ પીપીઈ ધર્ના 
મલૂયે ઉપલબ્ધ હોય, અને 
એ કે િે પ્રર્િગમાન, યોગ્ય 
રીિે ઉપયોર્માાં લેર્ાત ુાં 
હોય અને પહરેર્ામાાં આર્તુાં 
હોય. 

 હાથમોજાાં, સરુિાત્મક 
પર્રિાાં, ર્ોર્લસ, 
હલેમેટ્સ,િર્ણ સરુિા 
ર્ર્ેરે.  

 PPE પાલન આકારણીઓ  

 PPE સાંગ્રહ સધુર્ધાઓ  

 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

   મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  

 

પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

f. કાયગતથળોની રચના,  કાયગ 
કરર્ા માટે સિમ હોય િે 
રીિ,ે અને સરુિાના યોગ્ય 
પર્લાઓ દ્વારા, િાસ 
કરીને પનુરાર્ધિિિ િાણ 
જેર્ાાં વ્યર્ાસાધયક 
તર્ાતથ્ય જોિમને ઘટાિે િે 
રીિે ઉપલબ્ધ કરાર્ર્ી.  

57. િાિરી કરો કે િમામ 
કાયગતથળોની રચના,  કાયગ 
કરર્ા માટે સિમ હોય િે 
રીિ,ે અને સરુિાના યોગ્ય 
પર્લાઓ દ્વારા, િાસ કરીને 
પનુરાર્ધિિિ િાણ જેર્ાાં 
વ્યર્ાસાધયક તર્ાતથ્ય 
જોિમોને ઘટાિર્ા સાંબાંધી 
કરર્ામાાં આર્ી હોય. 

 કાયગતથળના રચના 
કોડ્સ્ટસ અને સમીિાઓ  

 ક્ષલફ્ટીંર્ ડિર્ાઈસસ, 
િમ-દિિા સેટ-અપ 
માટેની પયાગપ્િ જગ્યા 
અને જરૂડરયાિ મજુબના 
તટોરેજ સડહિ સરુિાના 
પર્લાઓ   

 વ્યર્ાસાધયક ક્ષબમારીઓ 
િાસ કરીને પનુરાર્ધિિિ 
િનાર્ અને ઈજાઓના 
રેકોર્ડ ગસ  

 હાઉસડકપીંર્ િપાસ 
સડહિ તથળ મલુાકાિો 
અને કાયગતથળના 
ધનરીિણો  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  

g. પયાગપ્િ પ્રકાર્, હર્ાની 
અર્રજર્ર અને હર્ાની 
ગણુર્િા; અર્ાજના 
સરુક્ષિિ તિર અને 
િપમાન.  

58. નક્કી કરો કે શુાં કાયગતથળનુાં 
િાપમાન, અર્ાજ, પ્રકાર્, 

તર્છછિા અને હર્ાની 
અર્રજર્રના તિરો 
આપર્ામાાં આરે્લા કામને 
સલામિીપરૂ્ગક કરી ર્કાય 

 માંજૂરીઓ બનાર્ર્ી 
અથર્ા ધનયમનકારના 
પ્રમાણીકરણ  

 હાઉસડકપીંર્ િપાસ 
સડહિ તથળ મલુાકાિો 
અને કાયગતથળના 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  

 

પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

િેર્ા છે કે નહીં(કામર્ીરીની 
જરૂડરયાિો આપર્ામાાં 
આર્ી હોય). 

ધનરીિણો  

 રજ અને ધમૂાિાને 
ધનક્ષ્િય બનાર્ર્ા 
અને/અથર્ા ઉત્સિનની 
સધુર્ધાઓ  

 યોગ્ય હોય િે રીિે, 
પિાદભધૂમમાાં અને કાયગ 
પરનો પ્રકાર્  

 કારર્ર, ઉષ્ણિા આપિાાં 
અને ઠાંિક માટેના 
ઉપકરણો  

 ધનયમનકારી જરૂડરયાિો 
સાથે ઓળિ કરિી, 
પહોંચિી અને િપાસના 
અનપુાલનની 
પ્રણાલીઓ 

 કોઈ નહી  

 

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  

h. ધનયધમિ દૈધનક સફાઈ 
હાથ ધરીને, બધો ર્િિ 
કાયગતથળ પર તર્છછિાની 
પયાગપ્િ જાળર્ણી કરર્ી,  
સરુક્ષિિ અને પહોંચિમ્ય 
પીર્ાનુાં પાણી અને 

59. િાિરી કરો કે સાંપણૂગ 
કાયગદળને ધનમ્નક્ષલક્ષિિ 
બાબિો ઉપલબ્ધ કરાર્ીને 
તર્છછિાના યોગ્ય ધોરણો 
સધુીની પહોંચ ઊભી 
કરર્ામાાં આર્ી હોય:  

 સફાઈ પ્રથા  

 તથળ મલુાકાિો અને 
કાયગતથળના ધનરીિણો  

 સામાસય તનાન 
સધુર્ધાઓ  

 રસોઈઘર અને િોરાકના 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો   સ્વાસ્્્ અને સરુક્ષા 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  

 

પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

િોરાકને સલામિ સાંગ્રહ 
કરર્ા માટે સફાઈની 
સધુર્ધાઓ ઉપલબ્ધ 
કરાર્ર્ી, અને સાફ અને 
સારી રીિે જાળર્ર્ામાાં 
આરે્લા બાથરૂમ સડહિ 
તર્છછિા માટેની 
સધુર્ધાઓ, અને એ કે આ 
કામ પર રાિર્ામાાં 
આરે્લા કમગચારીઓની 
સાંખ્યા અને જાધિ માટે 
પયાગપ્િ હોય.  

 એક ધનયધમિ અને 
અસરકારક સફાઈની 
અમલર્ારી  

 પીર્ાનુાં તર્છછ પાણી 
અને બધા 
કમગચારીઓને સલુભ 
થાય િે રીિે િોરાકને 
સલામિ સાંગ્રહ 
કરર્ાના પયાગપ્િ 
માધ્યમો; અને 

 ધર્ધધપરૂ્ગક તનાન અને 
સાફ અને સારી રીિે 
જાળર્ર્ામાાં આરે્લા 
બાથરૂમ સડહિ 
તર્છછિા માટેની 
સધુર્ધાઓ, અને એ કે 
આ કામ પર 
રાિર્ામાાં આરે્લા 
કમગચારીઓની સાંખ્યા 
અને જાધિ માટે 
પયાગપ્િ હોય. 

સાંગ્રહની સધુર્ધાઓ  

 કામના તથળોમાાં 
પીર્ાલાયક પાણી   

 કોઈ નહી  

 

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો   સ્વાસ્્્ અને સરુક્ષા 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  

 

પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

i. તથાધનક ઈમારિ અને 
વ્યાર્સાધયક તર્ાતથ્ય અને 
સરુિાના ધનયમનોને 
અનરુૂપ પયાગપ્િ બાાંધકામ 
સાથેના અને 
જાળર્ણીપરૂ્ગકના 
કાયગતથળ ઉપલબ્ધ 
કરાર્ર્ા.  

60. નક્કી કરો કે કાયગતથળોને 
તથાધનક ઈમારિ અને 
વ્યાર્સાધયક તર્ાતથ્ય અને 
સરુિાના ધનયમનોને 
પહોંચી ર્ળે િેમ પયાગપ્િ 
રીિે બાાંધર્ામાાં આવ્યાાં 
હોય. 

 માંજૂરીઓ બનાર્ર્ી 
અથર્ા ધનયમનકારના 
પ્રમાણીકરણ  

 તથળ મલુાકાિો અને 
કાયગતથળના ધનરીિણો  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  

j. િાિરી કરો કે જો સભ્યો 
દ્વારા તથળ પર 
કમગચારીઓને આર્ાસની 
સધુર્ધા ઉપલબ્ધ કરર્ામાાં 
આર્ી હોય િો આર્ાાં 
આર્ાસોની જાળર્ણી 
સરુિાના ધોરણો મજુબની  
સલામિ, સાફ અને 
તર્ાતથ્યપ્રદ સ્તથધિમાાં 
હોય; પીર્ાલાયક પાણી, 

61. િાિરી કરો કે તથળ પર 
કમગચારીઓને આપર્ામાાં 
આર્િાાં ઘરો તર્ીકારી 
ર્કાય િેર્ી સલામિ, સાફ 
અને તર્ાતથ્યપ્રદ સ્તથધિમાાં 
હોય, પીર્ાલાયક પાણી, 
પયાગપ્િ અને યોગ્ય સફાઈ 
સધુર્ધાઓ અને પયાગપ્િ 
પાર્ર સપ્લાય ધરાર્િાાં 
હોય.    

 માંજૂરીઓ બનાર્ર્ી 
અથર્ા ધનયમનકારના 
પ્રમાણીકરણ  

 તથળ મલુાકાિો અને 
કાયગતથળના ધનરીિણો 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો   સ્વાસ્્્ અને સરુક્ષા 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  

 

પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

પયાગપ્િ અને યોગ્ય સફાઈ 
સધુર્ધાઓ અને પયાગપ્િ 
પાર્ર સપ્લાય ધરાર્િાાં 
હોય.    

ધર્ર્િો:  

 

જે સભ્યો હીરાઓને કાપર્ા 
અને પોક્ષલર્ કરર્ામાાં 
રોકાયેલા હોય િેઓ કોબાલટ-
મટુિ હીરાથી વ્યાપ્િ તકાફગનો 
ઉપયોર્ કરે.   

62. હીરાઓને કાપર્ાની અને 
ઘસર્ામાાં રોકાયેલી 
પ્રડિયાઓ માટે, સધુનધિિ 
કરો કે કૉબાલટ-મટુિ 
ડહરાથી વ્યાપ્િ તકાફગનો 
ઉપયોર્ કરર્ામાાં આરે્. 

 સામગ્રીની ધર્ર્િોના 
સરુિા પત્રકો  

 નીધિ અને કાયગર્ાહીઓ  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  

સભ્યો કમગચારીઓ માટે 
તર્ાતથ્ય અને સરુિાના 
પ્રશ્નોની વ્યર્તથાપન સાથે 
ચચાગ કરર્ા, સમીિા કરર્ા 
અને પ્રબાંધ માટે સાંયટુિ 

63. નક્કી કરો કે શુાં ત્યાાં 
કમગચારીઓ માટે તર્ાતથ્ય 
અને સરુિાના પ્રશ્નોની ચચાગ 
કરર્ા, સમીિા કરર્ા અને 
પ્રબાંધ માટેની, અથર્ા, રેિ 

 વ્યર્તથાપન, કામદારો 
કોસરાટટસગ અને 
ડહતસેદારો સાથે 
મલૂાકાિો.  

 કમગચારી અને 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 તથળ મલુાકાિો અને 
કાયગતથળના ધનરીિણો 

 સાઈટ પરના જોિમી પદાથો 
માટે સામગ્રી સરુિા ધર્ર્િ 
પત્રકો  

 મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  
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નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  

 

પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

તર્ાતથ્ય સધમધિની રચના કરે  યધુનયન મારફિ અથર્ા 
એક તર્ાતથ્ય અને સરુિા 
સધમધિ મારફિ સાંચાલકો 
સાથે મદુ્દાઓને ઉઠાર્ર્ા 
અંરે્ કોઈ ઔપચાડરક 
પ્રડિયા છે. 

વ્યવ્તથાપનની 
સહભાર્ીિા દર્ાગર્િાાં 
તર્ાતથ્ય અને સરુિા 
સધમધિની બેઠકના મખુ્ય 
મદુ્દાઓ(અથર્ા સમાન)  

 

 કોઈ નહી  

 

મૉંરીયલ ધર્ષ્ટાચારમાાં 
ર્ણગવ્યા મજુબ ઓિોન 
અર્િયકારક પદાથો 
સાંબાંધધિ રેકોર્ડ ગસ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  

સભ્યો તર્ાતથ્ય અને સરુિા 
ધર્ર્ેની માડહિી કમગચારીઓને 
િેઓ સમજી ર્કે િેર્ી અને 
યોગ્ય ભાષામાાં ઉપલબ્ધ 
કરાર્રે્ માડહિીમાાં 
પ્રર્િગમાન સામગ્રીઓની 
સરુિા ધર્ર્િોના પત્રકના 
(અથર્ા સમાન જરૂરી 
માડહિી), અને સામર્ીઓ 
એર્ી જગ્યાએ ઉપલબ્ધ હોર્ી 
જોઇએ જ્યાાં જોિમી પદાથો 
ઉપયોર્માાં લેર્ાિાાં હોય,  
અને જોિમોની માડહિી બધા 
જ કમગચારીઓને આપર્ામાાં 
આરે્ જે િેની સાથે કાયગરિ 

64. નક્કી કરો કે કમગચારીઓ 
કાયગતથળના ચોક્કસ 
પ્રકારના જોિમોથી અને 
આ પ્રકારના જોિમોની 
સામે લેર્ાનાર સાર્ચેિીના 
પર્લાઓથી અર્ર્િ છે. 

 વ્યર્તથાપન, કામદારો 
કોસરાટટસગ અને 
ડહતસેદારો સાથે 
મલૂાકાિો.  

 કાયગતથળનુાં ધનરીિણ  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  

65. નક્કી કરો કે શુાં િિરાઓ 
અને જોિમોની માડહિી 
બધા જ કમગચારીઓને 
યોગ્ય ભાષામાાં ઉપલબ્ધ 

 વ્યર્તથાપન, કામદારો 
કોસરાટટસગ અને 
ડહતસેદારો સાથે 
મલૂાકાિો.  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો   સ્વાસ્્્ અને સરુક્ષા 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  

 

પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

હોય.  છે. િાિરી કરો કે િે 
પ્રત્યાયનમાાં ધનમ્ન 
બાબિોનો સમારે્ર્ 
કરર્ામાાં આવ્યો હોય:  

 જોિમોના પ્રબાંધનના 
સાંબાંધમાાં તપષ્ટ 
જર્ાબદારીઓ 

 માડહિીમાાં પ્રર્િગમાન 
સામગ્રીઓની સરુિા 
ધર્ર્િોના પત્રકના 
સમાર્ેર્ થાય 
છે(અથર્ા સમાન 
જરૂરી માડહિી), અને 
એ કે આ કામના તથળે 
ઉપલબ્ધ હોય. 

 યોગ્ય ભાષામાાં પ્રાપ્ય 
પ્રડિયાઓ  

 કાયગતથળમાાં પોતટસગ  

 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  

અકતમાિો, ઈજા અને 
માાંદર્ીને િાળી ર્કર્ા, 
કાયગતથળના ર્ાિાર્રણમાાં 
બધી જ પ્રવ રધિઓને આર્રી 
લેર્ા માટે કાયગ સાંબાંધી 
પ્રવ રધિઓના લિણો સાથે 

66. નક્કી કરો કે ત્યાાં, 
અકતમાિો, ઈજા અને 
માાંદર્ીને િાળી ર્કર્ા, 
કાયગતથળના ર્ાિાર્રણમાાં 
બધી જ પ્રવ રધિઓને આર્રી 
લેર્ા માટે કાયગ સાંબાંધી 
પ્રવ રધિઓના લિણો સાથે 

 તથળ મલુાકાિો અને 
કાયગતથળના ધનરીિણો  

 વ્યર્તથાપન, કામદારો 
કોસરાટટસગ અને 
ડહતસેદારો સાથે 
મલૂાકાિો.  

 નીધિઓ અને 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  

 

પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

અનરુૂપ અસરકારક 
પ્રડિયાઓ અને પ્રણાલીઓને 
તથાનબદ્ કરર્ામાાં આરે્.  

અનરુૂપ અસરકારક 
પ્રડિયાઓ અને 
પ્રણાલીઓને તથાન 
આપર્ામાાં આવ્યુાં હોય.   

કાયગર્ાહીઓ  

 તર્ાતથ્ય અને સરુિા, 
આકસ્તમક ઘટનાઓ, 
અને પ્રાથધમક ઉપચાર 
કમગચારીઓ માટેના 
સાંલગ્ન કાયોનુાં ધર્ર્રણ  

 કામ પરના િમામ 
કમગચારીઓના તર્ાતથ્ય 
અને સરુિા માટે, યોગ્ય 
લાયકાિ ધરાર્િાાં 
જર્ાબદાર ર્ડરષ્ઠ 
અધધકારીઓ  

 જોિમ આકારણીઓ 
અને ધનયાંત્રણો  

  સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  

સભ્યો તથળ પર પયાગપ્િ 
તર્ાતથ્ય અને િબીબી 
સધુર્ધાઓ ઉપલબ્ધ 
કરાર્રે્,જેમાાં તપષ્ટ રીિે 
અંડકિ કરેલા પ્રાથધમક 
ઉપચારની જોર્ર્ાઈઓ અને 
ર્ધ ુર્ાંભીર તર્ાતથ્ય સાંબાંધી 

67. નક્કી કરો કે શુાં ત્યાાં તપષ્ટ 
રીિે ઓળિી ર્કાય િેર્ી 
અને પરૂિી પ્રાથધમક 
સારર્ારની જોર્ર્ાઈઓ 
અને ઉપકરણો છે. 

 યોગ્ય લાયકાિ 
ધરાર્િાાં પ્રાથધમક 
ઉપચાર કમગચારીઓ  

 પ્રાથધમક ઉપચાર 
ઉપકરણો  

 અનપુાલન આકારણીઓ  

 પધૂિિની પ્રડિયા  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 
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નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  

 

પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

બાબિો માટે તથાધનક 
હોસ્તપટલો કે િબીબી 
સધુર્ધાઓ સધુી પડરર્હનની 
ધર્કધસિ પ્રડિયાઓનો 
સમાર્ેર્ કરર્ામાાં આર્ર્ે.  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

નથી  

કારણ:  

68. નક્કી કરો કે શુાં ત્યાાં એર્ી 
કોઈ ધર્ર્િર્ાર માડહિી છે 
જેનાથી કમગચારી િબીબી 
સધુર્ધાઓનો તથળ પર કે 
તથળ બહાર રહીને િેનો 
તરુાંિ ઉપયોર્ કેર્ી રીિે 
કરી ર્કે િેની જાણકારી 
પ્રાપ્િ થિી હોય. 

 નીધિઓ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 નજીકની િબીબી 
સધુર્ધાઓના નટર્ા અને 
તથળો  

 વ્યર્તથાપન, કામદારો 
કોસરાટટસગ અને 
ડહતસેદારો સાથે 
મલૂાકાિો.  

 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  

સભ્યો  એલામગ અને 
અસ્ગ્નર્ામકો સડહિ પરૂિાાં, 
યોગ્ય અને કાયગરિ 
સલામિીના ઉપકરણો 
યથાતથાને તથાધપિ કરરે્.  

69. િાિરી કરો કે એલામગ અને 
અસ્ગ્નર્ામકો સડહિ પરૂિાાં, 
યોગ્ય અને કાયગરિ 
સલામિીના ઉપકરણો 
યથાતથાને રાિર્ામાાં 

 તથળ મલુાકાિો અને 
કાયગતથળના ધનરીિણો  

 અસ્ગ્ન સરુિા અનપુાલન 
ઑડિટ્સ 

 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો   સ્વાસ્્્ અને સરુક્ષા 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  

 

પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

િેમાાં અસ્ગ્નર્ામક ઉપકરણો; 
તપષ્ટ રીિે અંડકિ કરેલા, 
ખલુલાાં અને ક્ષબન-અર્રોધક 
આપાિકાલીન બહાર જર્ાના 
માર્ો; અને આપાિકાલીન 
પ્રકાર્ની વ્યર્તથા બધી જ 
સધુર્ધાઓમાાં રાિર્ાનો 
સમાર્ેર્ થાય છે.  

આવ્યાાં હોય, જે કાયગદળ 
દ્વારા સમજાય િેર્ી 
સચૂનાઓ ધરાર્િાાં હોય.    

 કોઈ નહી  

 

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  

સભ્યો આપાિકાલીન 
પ્રડિયાઓની તથાપના કરરે્ 
અને બધા જ પ્રકારની 
આપાિકાલીન સ્તથધિઓમાાં 
જગ્યાને િાલી કરી ર્કાય 
િેર્ી વ્યર્તથા ઊભી કરરે્. 
સભ્યો એ બાબિની િાિરી 
કરરે્ કે િેમની સમગ્ર 
સધુર્ધાઓમાાં આ પ્રડિયાઓ 
અને યોજનાઓ પહોંચી 
ર્કાય િેર્ી હોય અથર્ા 
તપષ્ટ રીિે ધનદેધર્િ કરર્ામાાં 

70. નક્કી કરો કે શુાં ત્યાાં પરૂિાાં 
અને યોગ્ય આપાિકાલીન 
બહાર નીકળર્ાના માર્ો 
મકૂર્ામાાં આવ્યાાં હોય, અને 
િેને તપષ્ટ ક્ષચદ્ધિિ કરર્ામાાં 
આવ્યાાં હોય અને િે ખલૂલાાં 
અને અર્રોધ ન ધરાર્િાાં 
હોય. 

 આપાિકાલીન 
પ્રધિભાર્ યોજનાઓ  

 તથળ મલુાકાિો અને 
કાયગતથળના ધનરીિણો  

 વ્યર્તથાપન, 
કામદારો કોસરાટટસગ 
અને ડહતસેદારો સાથે 
મલૂાકાિો.  

 ડ્રીલસ અને 
આપાિકાલીન 
અભ્યાસોના પડરણામો 

 િાલીમ, જાગરધિ 
કાયગિમો અને 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો   સ્વાસ્્્ અને સરુક્ષા 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  

 

પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

આર્ી હોય, િેની જાળર્ણી 
થિી હોય, ધનયધમિ રીિે 
ચકાસર્ામાાં આર્િી હોય 
(જગ્યાને િાલી કરર્ાની 
કર્ાયિો સડહિ)  અને 
સમયાાંિરે િેને અદ્યિન 
બનાર્ર્ામાાં આરે્. િાણકામ 
માટે, કટોકટી પ્રધિભાર્ 
યોજનાઓ સાંભધર્િ અસર 
પામેલા સમદુાયો, કામદારો 
અને િેમના પ્રધિધનધધઓ 
અને એપીઈએલએલ 
માર્ગદધર્િકાઓમાાં ર્ણગન 
કરર્ામાાં આવ્યુાં છે િે 
મજુબની સાંલગ્ન 
એજસસીઓની સાથે મળીને 
ધર્કધસિ કરર્ામાાં આર્ર્ે  

 

અભ્યાસના રેકોર્ડ ગસ 

71. િાિરી કરો કે બધા જ 
પ્રકારના વ્યાજબી 
પરૂ્ાગભાસી કટોકટીપણૂગ 
દરશ્યોની પ્રધિડિયા માટે 
તથળાાંિર અને 
આપાિકાલીન પ્રધિડિયારૂપ 
પ્રડિયાઓ ઉપલબ્ધ હોય, 
અને એ કે આ યોજનાઓ 
બધા જ કમગચારીઓની 
પહોંચમાાં, આર્ર્ી રીિે 
પ્રદધર્િિ, સમજી ર્કાય 
િેર્ી, ધનયધમિ ચકાસણી 
(કર્ાયિો હાથ ધરર્ામાાં 
આવ્યાાં સડહિ) થિી હોય 
િેર્ી અને અદ્યિન હોય.   

 આપાિકાલીન 
પ્રધિભાર્ યોજનાઓ  

 તથળ મલુાકાિો અને 
કાયગતથળના ધનરીિણો  

 વ્યર્તથાપન, 
કામદારો કોસરાટટસગ 
અને ડહતસીદારો સાથે 
મલૂાકાિો.  

 ડ્રીલસ અને 
આપાિકાલીન 
અભ્યાસોના પડરણામો 

 િાલીમ, જાગરધિ 
કાયગિમો અને 
અભ્યાસના રેકોર્ડ ગસ 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  

72. િાણકામની પ્રવ રધિ 
ધરાર્િાાં સભ્યો માટે, 

કટોકટી પ્રધિભાર્ 
યોજનાઓ સાંભધર્િ અસર 
પામેલા સમદુાયો, કામદારો 
અને િેમના પ્રધિધનધધઓ 

 િનનમાાં કાયગ ધર્રે્ષ 
સાંબાંધૈિ 
આપાિકાલીન બનાર્ો 
માટે િત્કાળ પ્રધિભાર્ 
યોજનાઓ  

 આપાિકાલીન 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો   સ્વાસ્્્ અને સરુક્ષા 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  

 

પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

અને એપીઈએલએલ 
માર્ગદધર્િકાઓમાાં ર્ણગન 
કરર્ામાાં આવ્યુાં છે િે 
મજુબની સાંલગ્ન 
એજસસીઓની સાથે મળીને 
ધર્કધસિ કરર્ામાાં અને 
જાળર્ર્ામાાં આર્ી હોય, િે 
ચકાસો. 

યોજનાઓ APELL 

જરૂડરયાિો મજુબ 
િૈયાર કરર્ામાાં આર્ી 
છે િેના પરુાર્ાઓ  

 તથળ મલુાકાિો અને 
કાયગતથળના ધનરીિણો  

 વ્યર્તથાપન, 
કામદારો કોસરાટટસગ 
અને ડહતસીદારો સાથે 
મલૂાકાિો.  

 સાંભધર્િ અસરગ્રતિ 
સમદૂાયો,કામદારો 
અને િેમના 
પ્રધિધનધધઓ,અને 
સાંલગ્ન એજસસીઓ 
(જેમ કે તથાધનક 
આપાિકાલીન 
પ્રધિભાર્ 
સેર્ાઓ,પોલીસ 
અને/અથર્ા તથાધનક 
સરકારો) સાથેના 
સાંચાર અને 

 કોઈ નહી  

 

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો   સ્વાસ્્્ અને સરુક્ષા 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  

 

પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

સાંયોજનના રેકોર્ડ ગસ  

 ડ્રીલસ અને 
આપાિકાલીન 
અભ્યાસોના પડરણામો 

 િાલીમ, જાગરધિ 
કાયગિમો અને 
અભ્યાસના રેકોર્ડ ગસ  

સભ્યો િાલીમ ઉપલબ્ધ 
કરાર્રે્ જેથી કમગચારીઓ આ 
બાબિો પ્રત્યે જાગરિ બને:  

ચોક્કસ ભધૂમકા-સાંબાંધધિ 
તર્ાતથ્ય અને સરુિા જોિમો 
અને ભ્ય; અને આર્ાાં 
જોિમોથી રિણ માટે યોગ્ય 
સાંરિણ માટેની પદ્ધિઓ 
સડહિ પીપીઈનો યોગ્ય 
ઉપયોર્ અને અકતમાિના કે 
આપાિકાલના બનાર્ોમાાં 
યોગ્ય પર્લાાં લેર્ાાં. 
િાલીમમાાં ધનયટુિ કરર્ામાાં 
આરે્લાાં કમગચારી 

73. િાિરી કરો કે બધા જ 
કમગચારીઓને રોજર્ારની 
ર્રૂઆિમાાં (વ્યાપારની 
સાથે કે જ્યારે પનુ:સોંપણી 
કરર્ામાાં આરે્) યોગ્ય 
તિરની િાલીમ આપર્ામાાં 
આરે્ અને એ કે િાલીમના 
રેકોર્ડ ગસને જાળર્ર્ામાાં 
આવ્યાાં હોય. િાિરી કરો કે 
િાલીમમાાં આ બાબિોનો 
સમાર્રે્ કરર્ામાાં આવ્યો 
હોય:  

 જોિમી પદાથગન ુાં 
યોગ્ય સાંચાલન 

 સામગ્રી સરુિા 

 િાલીમ અને જાગરધિ 
કાયગિમોના રેકોર્ડ ગસ  

 યોગ્યિાઓ અને 
તપધાગત્મકિાઓ  

 પ્રર્િગનો અને ઓપ 
િાલીમ કાયગિમો  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો   સ્વાસ્્્ અને સરુક્ષા 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  

 

પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

પ્રધિધનધધઓને પ્રાથધમક 
ઉપચારની િાલીમ અને 
અસ્ગ્નર્ામકની યોગ્ય િાલીમ 
અને બધા જ કમગચારીઓ 
માટે આપાિકાલીન 
પ્રડિયાઓનો સમારે્ર્ થાય 
છે. જે િાલીમ આપર્ામાાં 
આરે્ િેનો રેકોિગ રાિર્ો 
જોઇએ અને નર્ા િેમજ પનુ: 
સોંપર્ામાાં આર્િાાં 
કમગચારીઓ માટે પનુરાર્િગન 
થવુાં જોઇએ.  

ધર્ર્િોના પત્રકોનો 
ઉપયોર્ 

 પીપીઈનો યોગ્ય 
ઉપયોર્  

 અસ્ગ્ન સરુિા અને 
તથળાાંિર પ્રડિયાઓ 

 મખુ્ય જર્ાબદારીઓ 
ધરાર્િાાં ધર્રે્ષ 
િાલીમ કમગચારીઓ 
(એટલે કે ર્ૉિંસ, 

ઘટના/આપાિકાલીન 
પ્રધિભાર્ સાંકલનકારો, 
ર્ર્ેરે) સડહિ 
અકતમાિની 
ઘટનાઓમાાં 
આપાિકાલીન 
પ્રધિભાર્ 

 ધર્ધર્ષ્ટ કાયગ સાંબાંધી 
જોિમો અને આ 
જોિમોને િાળર્ાના 
સાર્ચેિીરૂપ 
પર્લાઓ. 



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો   સ્વાસ્્્ અને સરુક્ષા 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  

 

પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

74. િાિરી કરો કે કારોબારના 
લિણો અને માપ માટે 
પ્રાથધમક સારર્ારમાાં પરૂિી 
સાંખ્યામાાં કમગચારીઓને 
િાલીમબદ્ કરર્ામાાં આવ્યાાં 
હોય. 

 પ્રાથધમક ઉપચારોની 
જોર્ર્ાઈઓ અને 
ઉપકરણો  

 તથળ મલુાકાિો અને 
કાયગતથળના ધનરીિણો.   

 ધનયાંત્રક જરૂડરયાિો 
અથર્ા માર્ગદધર્િકાઓ 
પર આધાડરિ પ્રાથધમક 
ઉપચાર યોગ્યિાઓ 

 સધુનધિિ કરો કે િમામ 
પ્રાથધમક ઉપચારો 
પ્રર્િગમાન હોય.  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  

સભ્યો એ ર્ાિની િાિરી 
કરરે્ કે ર્ાંભીર તર્ાતથ્ય અને 
સરુિાના બનાર્ો, િેમજ 
રે્પારી પ્રધિભાર્ો અને આર્ાાં 
બનાર્ોના પડરણામોને 
ઔપચાડરક રીિે 
દતિારે્જીકરિ કરર્ામાાં આરે્ 
અને , તર્ાતથ્ય અને સરુિાના 
ધનયધમિ સમીિાઓ અને 

75. નક્કી કરો કે શુાં ત્યાાં ર્ાંભીર 
પ્રકારના વ્યાર્સાધયક 
અકતમાિો, ઘટનાઓ 
(નજીકથી ચકૂી જર્ાયા હોય 
િેના સડહિના), 

વ્યાર્સાધયક ક્ષબમારીઓ, 

અને/અથર્ા કટોકટીઓના 
ઔપચાડરક રેકોડિિંર્ અને 
િપાસ માટેની કોઇ પ્રડિયા 
કે પ્રણાલી છે. 

 નીધિ અને કાયગર્ાહીઓ  

 તથળ મલુાકાિો અને 
કાયગતથળના ધનરીિણો.   

 વ્યર્તથાપન, કામદારો 
કોસરાટટસગ અને 
ડહતસીદારો સાથે 
મલૂાકાિો.  

 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો   સ્વાસ્્્ અને સરુક્ષા 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  

 

પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

સધુારાની યોજનાઓની સાથે 
િપાસના પડરણામો સાથે 
િપાસ કરર્ામાાં આરે્.  

 

ધર્ર્િો:  

 

76. િાિરી કરો કે ઘટનાઓની 
િપાસોમાાંથી મળી આર્િાાં 
પડરણામો અસરકારક 
પ્રધિકારક ડિયાઓમાાં અને 
સધુારના પર્લાઓના 
અમલીકરણમાાં પડરણમે 
અને એ કે સમયાાંિરે િેની 
સમીિા થિી રહ.ે 

 સાંચાલન ર્લણો અને 
આકારણીઓ  

 પ્રધિકારક અને ધનર્ારક 
પર્લાાં યોજના  

 બનાર્ોના ર્લણો પર 
આધાડરિ સમીિાઓના 
પરુાર્ા  

 ઘટના િપાસ અહરે્ાલો  

 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  

સભ્યો એ ર્ાિની િાિરી 
કરરે્ કે કમગચારીઓ અને 
કોંરાટટસગ એ સમજે છે કે 
િેઓ ર્ાંભીર નકુસાન 
પહોંચાિી ર્કે િેર્ી કે 
ધનયાંત્રણ બહારની 
પડરસ્તથધિઓમાાં કામને 

77.  નક્કી કરો કે શુાં કમગચારીઓ 
એ સમજે છે કે િેઓ ર્ાંભીર 
નકુસાન પહોંચાિી ર્કે િેર્ી 
કે ધનયાંત્રણ બહારની 
પડરસ્તથધિઓમાાં કામને 
થાંભાર્ી ર્કે છે, અને એ કે 
િેઓ આ પડરસ્તથધિઓ ધર્રે્ 

 નીધિ અને કાયગર્ાહીઓ  

 તથળ મલુાકાિો અને 
કાયગતથળના ધનરીિણો.   

 વ્યર્તથાપન, કામદારો 
કોસરાટટસગ અને 
ડહતસીદારો સાથે 
મલૂાકાિો.  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો   સ્વાસ્્્ અને સરુક્ષા 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  

 

પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

થાંભાર્ી દેર્ાનો અધધકાર 
અને જર્ાબદારી ધરાર્ે છે, 

અને આ પડરસ્તથધિઓ ધર્રે્ 
અધિ જોિમ ધરાર્િા અને 
સાંચાલકોના ધ્યાન પર 
લાર્ર્ાની જર્ાબદારી ધરારે્ 
છે. 

અધિ જોિમ ધરાર્િા અને 
સાંચાલકોના ધ્યાન પર 
લાર્ર્ાની જર્ાબદારી 
ધરાર્ે છે. 

 િાલીમી કાયગિમો    કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

નથી  

કારણ:  

હીરા અને સોનાના 
આભષૂણોના ઉત્પાદો સભ્યો 
દ્વારા અંધિમ 
ર્પરાર્કિાગઓને ર્ેંચર્ામાાં 
આરે્ છે િે ઉત્પાદનને લાગ ુ
થર્ા પાત્ર તર્ાતથ્ય અને 
સલામિીના ધનયમનો 
મજુબના હોય.  

 

78. હીરા અને સોનાના 
આભષૂણોના જે ઉત્પાદો 
અંધિમ ર્પરાર્કિાગઓને 
ર્ેંચર્ામાાં આરે્ છે (એટલે 
કે છુટક ઉપભોટિાઓ) િે 
ઉત્પાદનને લાગ ુથર્ા પાત્ર 
તર્ાતથ્ય અને સલામિીના 
ધનયમનો મજુબના હોય િે 
સધુનધિિ કરિી અસરકારક 
પ્રણાલી ર્ોઠર્ર્ામાાં આર્ી 
હોય િેવુાં દર્ાગર્ો. 

 ઉત્પાદ તર્ાતથ્ય અને 
સરુિા કાનનૂ પાલન 
પત્રક  

 ઉત્પાદ માડહિી  

 વ્યર્તથાપન સાથે 
મલૂાકાિો.  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર 

નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  મશસ્િ અને ફક્રર્ાદની કા ય્વાિી   
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મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

2.7 મશસ્િ અને ફક્રર્ાદની કા ય્વાિી   

કોઈપણ સાંજોર્ોમાાં સભ્યો 
ર્ારીડરક ધર્િાનો ઉપયોર્ 
નહીં કરે અને સધુનધિિ કરરે્ 
કે કમગચારીઓ સાથે કામના 
તથળે કોઈપણ સાંજોર્ોમાાં 
કઠોર અથર્ા ઉિરિી કિાના 
વ્યર્હારો; જાધિય અથર્ા 
ર્ારીડરક કનિર્િ; 

માનધસક,ર્ારીડરક કે મૌક્ષિક 
દુવ્યગર્હાર ન થાય.  

 

79. સધુનધિિ કરો કે કારોબાર 
ર્ારીડરક ધર્િાનો ઉપયોર્ 
ન કરિો હોય. 

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 સભ્યો અને 
કમગચારીઓ સાથે 
મલૂાકાિો  

 અહરે્ાલો, સીએઆર 
અહરે્ાલો ર્રે્રે 
સડહિ ર્ારીડરક 
ધર્િાના રેકોર્ડ ગસ 

 ભિૂકાળ, ર્િગમાન 
અને ભધર્ષ્યની 
કાનનૂી કાયગર્ાહીઓ 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

80. િાિરી કરો કે કારોબાર 
િેના કમગચારીઓને કઠોર 
અથર્ા ઉિરિી કિાના 
વ્યર્હારો; જાધિય અથર્ા 
ર્ારીડરક કનિર્િ; 

માનધસક,ર્ારીડરક કે 
મૌક્ષિક દુવ્યગર્હાર; કામના 
તથળે કોઈપણ સાંજોર્ોમાાં 

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 સભ્યો અને 
કમગચારીઓ સાથે 
મલૂાકાિો  

 અહરે્ાલો, સીએઆર 
અહરે્ાલો ર્રે્રે 
સડહિ ર્ારીડરક 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  
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સખ્િાઈ કે ધમકીને 
આધીન રહરે્ા પર 
પ્રધિબાંધ ફરમારે્.   

ધર્િાના રેકોર્ડ ગસ 

 ભિૂકાળ, ર્િગમાન 
અને ભધર્ષ્યની 
કાનનૂી કાયગર્ાહીઓ 

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

સભ્યો કારોબારની ધર્ષ્ટાચાર 
પ્રડિયાને, અને યોગ્ય 
ધર્ષ્ટાચાર પ્રડિયાઓ અને 
કમગચારીઓના વ્યર્હાર 
સાંબાંધધિ ધોરણો  તપષ્ટ રીિે 
પ્રસાડરિ કરરે્ અને બધા જ 
સાંચાલકો અને કમગચારીઓને 
સમાન રૂપે લાગ ુ

 

81. િાિરી કરો કે કારોબાર 
બધા જ કમગચારીઓને 
કારોબારની ધર્ષ્ટાચાર 
પ્રડિયા અને યોગ્ય 
અનરુ્ાસન પ્રડિયાઓ 
સાંબાંધધિ ધોરણો અને 
કમગચારીના વ્યર્હાર ધર્રે્ 
તપષ્ટ પ્રત્યાયન કરે, અને 
એ કે પ્રડિયા અને ધોરણો 
બધા જ સાંચાલકો અને 
કમગચારીઓને સમાન રૂપે 
લાગ ુપિરે્. 

 કમગચારીઓ અને 
માનર્ સાંસાધન 
ધર્ભાર્ સાથે 
મલૂાકાિો  

 બનાર્ો/સીએઆર 
અહરે્ાલો  

 બેઠકના મખુ્ય મદુ્દાઓ  

 ભિૂકાળ, ર્િગમાન 
અને ભધર્ષ્યની 
કાનનૂી કાયગર્ાહીઓ 

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

સભ્યો તપષ્ટ ફડરયાદ 
પ્રડિયાઓ અને િપાસ 
પ્રડિયાઓ ઉપલબ્ધ કરાર્ર્ે 

82. િાિરી કરો કે ફડરયાદ 
પ્રડિયાઓ અને િપાસ 
પ્રડિયાઓ તપષ્ટ હોય, અને 

 હતિાિડરિ િાલીમ 
પત્રક  

 િાલીમ રેકોર્ડ ગસ  

 દતિાર્ેજીકરણ    મખુ્ય 
કાયાગલય  

 સમાનરુૂપિા  
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મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

અને િેને બધા જ 
કમગચારીઓને તપષ્ટ રીિે 
ર્ણગર્ર્ે. કમગચારીઓ દ્વારા 
ઉઠાર્ામાાં આરે્લી 
ફડરયાદોની નોંધ અને, 
િપાસ પ્રડિયાઓ અને 
પડરણામોને જાળર્ર્ામાાં 
આર્રે્.   

એ કે િે બધા જ 
કમગચારીઓને તપષ્ટપણે 
ર્ણગર્ામાાં આર્ી હોય. 

 આંિડરક મેમો  

 િમામ વ્યર્તથાપન 
અને કમગચારી ર્ર્ગને 
ધર્તિ અને ધોરણોની 
ધર્તત રિ ઉપલબ્ધિા   

 બેઠકના મખુ્ય મદુ્દાઓ  

 

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

83. કમગચારીઓ દ્વારા 
ઉઠાર્ર્ામાાં આરે્લી 
ફડરયાદો, િપાસ પ્રડિયાઓ 
અને પડરણામોને 
જાળર્ર્ામાાં આર્િાાં હોય 
િે ચકાસો. 

 વ્યર્તથાપન(એચઆ
ર ધર્ભાર્ સડહિ) 
અને કમગચારી ર્ર્ગ 
સાથે મલૂાકાિો  

 બેઠકના મખુ્ય મદુ્દાઓ  

 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

 



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  કાિના કલાકો 
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મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
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અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

2.8 કાિના કલાકો 

સભ્યો લાગ ુથર્પાત્ર 
કાયદાઓ મજુબના સામાસય 
કામના કલાકોનુાં પાલન 
કરરે્.  જ્યાાં કોઈ ચોક્કસ 
કાયદાઓ અને ધનયમનો 
અસ્તિત્ર્ ધરાર્િાાં નથી, 
કામના કલાકો આઈએલઓ 
કસર્ેંર્ન 1 પ્રમાણે, 
ધનયધમિપને પ્રધિ કામના 
સપ્િાહ મહિમ 48 કલાકથી 
ર્ધરે્ નહીં. જ્યાાં ધર્ધર્ષ્ટ 
ડકતસાઓમાાં આ સીમા 
ર્ધારર્ાની જરૂર પિે 
છે(દાિલા િરીકે ફ્લાય-ઈન, 
ફ્લાય-આઉટ તથળો પર), િો 
િે લાગ ુથર્ાપાત્ર કાયદાઓ 
મજુબ હરે્ અને િે એર્ી રીિે 
આયોજજિ થર્ા જોઇએ કે એ 
સરુક્ષિિ અને માનર્ીયપણે  
કામના સાંજોર્ોનુાં ધનમાગણ કરે.  

84. િાિરી કરો કે કારોબાર લાગ ુ
થર્ાપાત્ર કાયદાઓ મજુબના 
સામાસય કામના કલાકો લાગ ુ
કરે. જ્યાાં કોઈ ચોક્કસ 
કાયદાઓ અને ધનયમનો 
અસ્તિત્ર્ ધરાર્િાાં નથી, 
િાિરી કરો કે કામના કલાકો, 
ધનયધમિ ધોરણે, કામના 
સપ્િાહ દરધમયાન ૪૮ 
કલાકથી ર્ધે નહીં. 

 કમગચારીઓ અને 
માનર્ સાંસાધન 
ધર્ભાર્ અને જ્યાાં 
જરૂરી હોય ત્યાાં પે-
રોલ ધર્ભાર્ો સાથે 
મલૂાકાિો  

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 જ્યાાં લાગ ુથત ુાં હોય 
ત્યાાં, રોતટસગ અને 
સમય પત્રકો  

 કાયદાઓની પહોંચ  

 થાકના કારણે બનિી 
ઘટનાઓની નોંધ  

 અંદાજપત્રો  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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આચરણો ની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

જો વ્યાપારની જરૂડરયાિો 
માટે ર્ધારાના કામના 
કલાકોની જરૂર પિે િો, 
સભ્યો િેમના કમગચારીઓને 
લાગ ુપિિા કાયદાઓ મજુબ 
ઓર્રટાઈમનુાં ર્ળિર 
ચકુર્ી આપરે્. ઓર્રટાઈમ 
તરૈ્ચ્છછક રહરેે્ અને ધર્ધર્ષ્ટ 
સાંજોર્ો ધસર્ાય (દા.િ. 
ફ્લાય-ઈન, ફ્લાય-આઉટ 
કામના તથળો) અઠર્ાડિયાના 
મહિમ 12 કલાક સધુી 
સીધમિ રહરેે્.  

85. િાિરી કરો કે કારોબાર દ્વારા 
ર્ધારાના કલાકોના કામ માટે 
(કારોબારની જરૂડરયાિોના 
આધારે) િેનાાં કમગચારીઓને 
લાગ ુથર્ાપાત્ર કાયદાઓ 
અને િેત્રીય ધનયમનો મજુબ 
ર્ળિર ચકૂર્ી આપર્ામાાં 
આરે્ 

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 કમગચારીઓ સાથે 
મલૂાકાિ  

 જ્યાાં લાગ ુપિત ુાં હોય 
ત્યાાં માનર્ સાંસાધન 
અને પેરોલ ધર્ભાર્ો 
સાથે મલૂાકાિ  

 નાણાકીય રેકોર્ડ ગસ  

 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

86. િાિરી કરો કે ઓર્રટાઈમ 
તરૈ્ચ્છછક હોય અને િાસ 
સાંજોર્ો ધસર્ાય (દા.િ. 
ફ્લાય-ઈન, ફ્લાય-આઉટ 
તથળો પર), િે સપ્િાહના 
મહિમ ૧૨ કલાક માટે 
સીધમિ હોય.   

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

(એટલે કે 
“અધનયધમિ” નુાં 
િાત્પયગ શુાં છે) 

 કમગચારીઓ સાથે 
મલૂાકાિો  

 જ્યાાં લાગ ુપિત ુાં હોય 
ત્યાાં માનર્ સાંસાધન 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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આચરણો ની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

અને પેરોલ ધર્ભાર્ો 
સાથે મલૂાકાિો 

 જો લાગ ુપિત ુાં હોય 
િો અર્ાઉના 
સમયપત્રકની ધર્ર્િો  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

સભ્યો િેમના કમગચારીઓને 
માત રત્ર્ અને ધપત રત્ર્, 

ર્ળિરરૂપી, અને ચકૂર્ણી 
પાત્ર ર્ાધષિક રજાઓ સડહિ 
કાયદામાાં ફરજજયાિ કરાયેલી 
રજાઓ ઉપલબ્ધ કરાર્રે્. 
જ્યાાં લાગ ુથર્ાપાત્ર કાયદાનુાં 
અસ્તિત્ર્ ન હોય ત્યાાં, 
ચકૂર્ણી પાત્ર રજાઓ 
આઈએલઓ કસર્ેંર્ન ૧૩૨ 
મજુબ ઉપલબ્ધ કરર્ામાાં 
આર્રે્  

87. િાિરી કરો કે કારોબાર દ્વારા 
કમગચારીઓને માત રત્ર્ અને 
ધપત રત્ર્, ર્ળિરરૂપી, અને 
ચકૂર્ણી પાત્ર ર્ાધષિક રજાઓ 
સડહિ કાયદામાાં ફરજજયાિ 
કરાયેલી રજાઓ ઉપલબ્ધ 
કરાર્િો હોય. જ્યાાં લાગ ુ
થર્ાપાત્ર કાયદાનુાં અસ્તિત્ર્ 
ન હોય ત્યાાં, ચકૂર્ણી પાત્ર 
રજાઓ આઈએલઓ કસર્ેંર્ન 
૧૩૨ મજુબ ઉપલબ્ધ 
કરર્ામાાં આરે્. 

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 માનર્ 
સાંસાધનો/વ્યસ્ટિર્િ 
રેકોર્ડ ગસ  

 કમગચારીઓ સાથે 
મલૂાકાિો  

 જ્યાાં લાગ ુપિત ુાં હોય 
ત્યાાં માનર્ સાંસાધન 
અને પેરોલ ધર્ભાર્ો 
સાથે મલૂાકાિો 
 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

સભ્યો િેમના કમગચારીઓને 
સાપ્િાડહક આરામ 
આઈએલઓ કસર્ેંર્ન ૧૪ 
મજુબ(સિિ સાિ કામના 

88. િાિરી કરો કે યોગ્ય 
સાપ્િાડહક આરામ 
આઈએલઓ કસર્ેંર્ન ૧૪ 
મજુબ(સિિ સાિ કામના 

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 સભ્યો, કમગચારીઓ 
અને એચઆર 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   
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આચરણો ની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

ડદર્સો બાદ ઓછામાાં ઓછો 
એક આરામનો ડદર્સ) 
આપર્ામાાં આરે્. જ્યાાં લાગ ુ
થર્ાપાત્ર કોઈ ચોક્કસ કાયદા 
અસ્તિત્ર્ ધરાર્િાાં નથી ત્યાાં 
સભ્ય હાલના ધોરણો મજુબ 
અનસુરરે્. જ્યાાં આમ થવુાં 
ર્ક્ય નથી (દા.િ. ફ્લાય-
ઈન, ફ્લાય-આઉટ તથળો 
પર) ત્યાાં રજાની ફાળર્ણી 
સાંલગ્ન કાયદાઓ મજુબની 
રહરેે્ અને િેને એ રીિે 
આયોજજિ કરર્ામાાં આરે્ કે 
જેથી કામનુાં સરુક્ષિિ અને 
માનર્ીય ર્ાિાર્રણ ઊભુાં 
થાય.  

ડદર્સો બાદ ઓછામાાં ઓછો 
એક આરામનો ડદર્સ) 
આપર્ામાાં આરે્. જ્યાાં લાગ ુ
થર્ાપાત્ર કોઈ ચોક્કસ કાયદા 
અસ્તિત્ર્ ધરાર્િાાં નથી ત્યાાં 
સભ્ય હાલના ધોરણો મજુબ 
અનસુરરે્. જ્યાાં આમ થવુાં 
ર્ક્ય નથી (દા.િ. ફ્લાય-
ઈન, ફ્લાય-આઉટ તથળો 
પર) ત્યાાં રજાની ફાળર્ણી 
સાંલગ્ન કાયદાઓ મજુબની 
રહરેે્ અને િેને એ રીિે 
આયોજજિ કરર્ામાાં આર્ર્ે કે 
કામનુાં સરુક્ષિિ અને 
માનર્ીય ર્ાિાર્રણ ઊભુાં 
થાય. એ સધુનધિિ કરો કે 
સિિ સાિ ડદર્સના કામ 
પછી લઘિુમ એક ડદર્સના 
આરામના ડદર્સની બધી 
સીમાઓ પાર થઈ ન જાય 
િેનુાં આયોજન કરર્ામાાં 
આવ્યુાં હોય જેથી એક 

મલૂાકાિો સાથે 
મલૂાકાિો  

 જો લાગ ુપિત ુાં હોય 
િો અર્ાઉના 
સમયપત્રકની ધર્ર્િો 

 થાકના કારણે બનિા 
બનાર્ોના રેકોર્ડ ગસ  

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  કાિના કલાકો 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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આચરણો ની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

સરુક્ષિિ અને માનર્ીય 
ર્ાિાર્રણ ઊભુાં થાય.   



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  વળિર 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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આચરણો ની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

2.9  વળિર 

સભ્યો િમામ કમગચારીઓને 
લાગ ુથર્ાપાત્ર કાયદેસરના 
લઘિુમ રે્િન અથર્ા 
પ્રર્િગમાન ઉદ્યોર્ રે્િનોની 
િેણીમાાં રહીને ઉછચિાના 
આધારે ચકુર્ણી કરરે્.  

89. િાિરી કરો કે કમગચારીઓને 
લાગ ુથર્ાપાત્ર કાયદેસરના 
લઘિુમ રે્િન અથર્ા 
પ્રર્િગમાન ઉદ્યોર્ રે્િનોની 
િેણીમાાં રહીને ઉછચિાના 
આધારે ચકુર્ણી કરર્ામાાં 
આર્િી હોય. 

 કમગચારીઓ સાથે 
મલૂાકાિો  

 પેરોલ ધર્ભાર્ 
સાથે મલૂાકાિો  

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 નાણાકીય રેકોર્ડ ગસ  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

સભ્યો કમગચારીઓને 
ધનયધમિપણે અને 
પરૂ્ગધનધાગડરિ ધોરણે ચકુર્ણી 
કરરે્.  

90. કારોબાર કમગચારીઓને 
ધનયધમિપણે અને 
પરૂ્ગધનધાગડરિ ધોરણે ચકુર્ણી 
કરે િે સધુનધિિ કરો. 

 નાણાકીય/ડહસાબી 
વ્યર્તથાપન 
પ્રણાલી  

 કમગચારીઓ સાથે 
મલૂાકાિો  

 પેરોલ ધર્ભાર્ 
સાથે મલૂાકાિો  

 નીધિ અને 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  વળિર 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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આચરણો ની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

કાયગર્ાહીઓ  

 નાણાકીય રેકોર્ડ ગસ ( 
ર્ક્ય હોય િો 
કમગચારીની પર્ાર 
ક્ષચઠ્ઠીઓ સડહિ)  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

કારણ:  

સભ્યો ચકુર્ણી બેંક 
રાસસફરથી અથર્ા રોકિેથી 
કે ચેક દ્વારા અને 
કમગચારીઓને સલુભ પિે 
િેર્ા તથાને ઉપલબ્ધ કરરે્.  

91. એ સધુનધિિ કરો કે કારોબાર 
દ્વારા ચકુર્ણી બેંક 
રાસસફરથી અથર્ા રોકિેથી 
કે ચેક દ્વારા અને 
કમગચારીઓને સલુભ પિે 
િેર્ા તથાને ઉપલબ્ધ 
કરર્ામાાં આરે્. 

 નાણાકીય/ડહસાબી 
વ્યર્તથાપન 
પ્રણાલી  

 સભ્યો અને 
કમગચારીઓ સાથે 
મલૂાકાિો  

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 નાણાકીય રેકોર્ડ ગસ 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

સભ્યો બધી જ ચકુર્ણીઓ 
પર્ાર ક્ષચટ્ઠી સાથ ેઆપરે્ 
જેમાાં રે્િન દરો, લાભો અને 

92. િાિરી કરો કે બધી જ 
ચકુર્ણીઓ પર્ાર ક્ષચટ્ઠી સાથે 
આપર્ામાાં આરે્ જેમાાં રે્િન 

 કમગચારીઓ અને 
પેરોલ ધર્ભાર્ 
સાથે મલૂાકાિો  

 દતિાર્ેજીકરણ    મખુ્ય 
કાયાગલય  

 સમાનરુૂપિા  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  વળિર 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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આચરણો ની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

જ્યાાં લાગ ુપિત ુાં હોય ત્યાાં 
કપાિની ધર્ર્િો દર્ાગર્ર્ામાાં 
આર્ી હરે્.  

દરો, લાભો અને જ્યાાં લાગ ુ
પિત ુાં હોય ત્યાાં કપાિની 
ધર્ર્િો દર્ાગર્િી હોય.  

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 રે્િન દરો, લાભો 
અને જ્યાાં લાગ ુ
પિિાાં હોય ત્યાાં 
કપાિની તપષ્ટિા 
કરિી રે્િન ક્ષચટ્ઠી  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

સભ્યો ધનધાગડરિ પ્રડિયા 
અનસુયાગ ધસર્ાય રે્િનોમાાંથી 
કપાિ નડહિં કરે.  

93. િાિરી કરો કે જો 
રે્િનોમાાંથી કપાિ કરર્ાની 
જરૂર પિે િો ધનધાગડરિ 
પ્રડિયા અનસુરર્ામાાં આરે્. 

 નાણાકીય/ડહસાબી 
વ્યર્તથાપન 
પ્રણાલી  

 કમગચારીઓ સાથે 
મલૂાકાિો  

 માનર્ સાંર્ાધનો 
અને પેરોલ 
ધર્ભાર્ો સાથે 
મલૂાકાિો,  જ્યાાં 
લાગ ુપિિાાં હોય 

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  વળિર 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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આચરણો ની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

 કાયદાઓ અથર્ા 
અસય જરૂડરયાિો કે 
જ્યાાંથી “કરર્ાની 
પ્રડિયાઓ” ઉદભરે્ 
છે.  

 

સભ્યો કમગચારીઓને કારોબાર 
કે િેની સધુર્ધાઓમાાંથી 
કડરયાણુાં િરીદર્ાની ફરજ 
નડહિં પાિે.  

94. િાિરી કરો કે કમગચારીઓને 
કારોબાર કે િેની 
સધુર્ધાઓમાાંથી કડરયાણુાં 
િરીદર્ાની ફરજ પાિર્ામાાં 
ન આરે્. 

 કમગચારીઓ સાથે 
મલૂાકાિો,  

 માનર્ સાંર્ાધનો 
અને પેરોલ 
ધર્ભાર્ો સાથે 
મલૂાકાિો,  જ્યાાં 
લાગ ુપિિાાં હોય 

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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આચરણો ની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  
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અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

2.10  રોજગારની સાિાન્્ શરિો 

કામદારોની િમ અથર્ા 
સામાજજક સરુિા સાંબાંધી 
જર્ાબદારીને લાગ ુપિિાાં 
કાયદા અને અભ્યાસ દ્વારા 
તથાધપિ માસયિા પ્રાપ્િ 
રોજર્ાર સાંબાંધો મજૂરોના 
માત્ર – કરારો, પેટા-કરારો, 
ઘર-કામ વ્યર્તથાઓ, 

એપે્રસટીસર્ીપ યોજનાઓ  
અથર્ા રોજર્ારના કોઈ 
મયાગડદિ સમય-સત્રના 
કરારના ર્ધ ુપિિા 
ઉપયોર્ની હાજરીના 
ઉપયોર્ મારફિ ટાળર્ામાાં 
ન આર્િી હોય. 

95. િાિરી કરો કે કારોબાર માટે 
કરર્ામાાં આર્િાાં દરેક કાયગને 
લાગ ુપિિાાં કાયદા અને 
અભ્યાસ દ્વારા તથાધપિ 
માસયિા પ્રાપ્િ રોજર્ાર 
સાંબાંધો અંિર્ગિ હાથ 
ધરર્ામાાં આરે્ છે, અને 
કામદારોને િમ અથર્ા 
સામાજજક સરુિા સાંબાંધી 
જર્ાબદારીનો સમારે્ર્ કરે 
છે. 

 માસયિા પ્રાપ્િ 
રોજર્ાર સાંબાંધો  

 રોજર્ાર 
અનબુાંધનો  

 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

96. િાિરી કરો કે કામદારોની 
િમ અથર્ા સામાજજક સરુિા 
સાંબાંધી જર્ાબદારીને 
મજૂરોના માત્ર – કરારો, પેટા-
કરારો, ઘર-કામ વ્યર્તથાઓ, 

એપે્રસટીસર્ીપ યોજનાઓ 
અથર્ા રોજર્ારના કોઈ 
મયાગડદિ સમય-સત્રના 

 િમ અથર્ા 
સામાજજક સરુિા 
સાંબાંધી લાગ ુપિિાાં 
કાયદાઓ અંિર્ગિ 
ધનયધમિ રોજર્ાર 
સાંબાંધોમાાંથી ઊભી 
થિી કમગચારીઓની 
જર્ાબદારીઓ  
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સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

કરારના ર્ધ ુપિિા 
ઉપયોર્ની હાજરીના 
ઉપયોર્ મારફિ ટાળર્ામાાં 
ન આર્િી હોય. 

સભ્યો કમગચારીઓના યોગ્ય 
રેકોર્ડ ગસની જાળર્ણી કરરે્ 
જેમાાં રુ્કિાઓના દર અને 
રે્િનની ચકુર્ણી િેમજ 
કામના કલાકોનો, રોજર્ારમાાં 
રહલેાાં બધા જ કમગચારીઓ, 

ચાહ ેપણૂગકાલીન, અંર્કાલીન 
કે મૌસમી આધારે હોય, 

િેમના રેકોિગનો સમાર્ેર્ 
થાય છે.  

97. િાિરી કરો કે કમગચારીઓના 
યોગ્ય રેકોર્ડ ગસની જાળર્ણી 
કરર્ામાાં આર્િી હોય. 
(આમાાં રુ્કિાઓના દર અને 
રે્િનની ચકુર્ણી િેમજ 
કામના કલાકોનો, રોજર્ારમાાં 
રહલેાાં બધા જ કમગચારીઓ, 

ચાહ ેપણૂગકાલીન, અંર્કાલીન 
કે મૌસમી આધારે હોય, 

િેમના રેકોિગ સામેલ છે). 

 કમગચારીઓના 
રેકોર્ડ ગસ  

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 એચઆર ધર્ભાર્ 
સાથે મલૂાકાિો  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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આચરણો ની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

2.11  સમદુા્ની સાિેલગીરી અને મવકાસ 

સભ્યો સમદુાય પહલેના 
આધારથી જ્યાાં કાયગરિ છે 
ત્યાાં સમદુાયના ધર્કાસને ટેકો 
આપરે્.   

98. નક્કી કરો કે શુાં કારોબાર 
જ્યાાં સમદુાયની પહલેના 
આધારથી કાયગરિ છે ત્યાાં 
સમદુાયના ધર્કાસને ટેકો 
આપે છે.   

 સમદુાય 
વ્યર્તથાપન 
યોજના  

 વ્યર્તથાપન સાથે 
મલૂાકાિો  

 સમદુાયો સાથે 
મલૂાકાિો ( જો 
ર્ક્ય હોય િો) 

 બેઠકના મખુ્ય 
મદુ્દાઓ, આંિડરક 
મેમો ર્ર્ેરે 

 સમદુાયના 
સહયોર્ની પહલેના 
રેકોર્ડ ગસ  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

િાણકામની સધુર્ધાઓ 
ધરાર્િા સભ્યો સમગ્ર 
પડરયોજનાના જીર્નચિ 
દરધમયાન અસરગ્રતિ 
સમદુાયો અને ડહતસેદારોની 

99. નક્કી કરો કે શુાં િાણકામની 
સધુર્ધા સમગ્ર પડરયોજનાના 
જીર્નચિ દરધમયાન 
અસરગ્રતિ સમદુાયો અને 
ડહતસેદારોની પહલેાની અને 

 િાલીમમાાં 
ધર્શ્લેષણ અને 
સાંસાધન 
વ્યર્તથાપન 
યોજનાઓની 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  
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પહલેાની અને સિિ ચાલી 
રહલેી સામેલર્ીરી માટે 
યોગ્ય કૌર્લયો, સાંસાધનો 
અને અમલીકરિ પ્રણાલીઓ 
ધરાર્િાાં હરે્. જ્યારે િાણ 
પડરયોજનાનો ધર્કાસ 
કરર્ામાાં આરે્ ત્યારે 
અસરગ્રતિ સમદુાયોના 
ધર્ચારો અને આકાાંિાઓને 
ધ્યાન પર લેર્ાની પદ્ધિનો 
સમાર્ેર્ કરર્ામાાં આર્રે્. 
મખુ્ય િાણકામની 
દરિાતિોને સામેલર્ીરીની 
પ્રડિયાના ઉપયોર્ દ્વારા 
માંર્ાર્ર્ામાાં આર્રે્ જે 
સાંકક્ષલિ, સયાયી, સાાંતકરધિક 
રીિે યોગ્ય અને અધધકારોની 
સાથે સસુ ાંર્િિાનો વ્યાપક 
આધાર ધરાર્િી હરે્. આ 
પ્રણાલીઓમાાં જ્યારે િાણ 
પડરયોજનાનો ધર્કાસ 

સિિ ચાલી રહલેી 
સામેલર્ીરી માટે યોગ્ય 
કૌર્લયો, સાંસાધનો અને 
અમલીકરિ પ્રણાલીઓ ધરારે્ 
છે.   

 

નોંધ કરો કે આ જોર્ર્ાઈ 
પિાદર્િી અસરથી, એટલે કે, 
પ્રારાંક્ષભક પ્રમાણપત્ર પહલેાાંના ૧૨ 
મડહના અર્ાઉ લાગ ુનથી પિિી. 

જરૂડરયાિ હોય છે  

 િનન 
પડરયોજનાઓ માટે 
સમદુાય 
વ્યર્તથાપન 
યોજના  

 વ્યર્તથાપન સાથે 
મલૂાકાિો  

 સમદુાયો સાથે 
મલૂાકાિો  

 અસરગ્રતિ 
સમદુાયો સાથે 
પ્રત્યાયનના રેકોર્ડ ગસ  

 

નોંધ લો કે િાણના 
જીર્નચિના ધપ્રકધમર્સિ 
િબક્કાથી સાંર્ોધનમાાં  
સર્લિોની ચકાસણી 
આકારણીના ભાર્રૂપે 
મલુાકાિ લેર્ામાાં 
આર્િી નથી. િાણના 
જીર્નચિના આ 

 કોઈ નહી  

 

એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  સમદુા્ની સાિેલગીરી અને મવકાસ 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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આચરણો ની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

કરર્ામાાં આરે્ ત્યારે 
અસરગ્રતિ સમદુાયોના 
ધર્ચારો અને આકાાંિાઓને 
ધ્યાન પર લેર્ાની પદ્ધિનો 
સમાર્ેર્ કરર્ામાાં આર્રે્.   

િબક્કાઓમાાં વ્યાપાર 
પદ્ધિઓને, જ્યાાં જરૂરી 
અને યોગ્ય હોય ત્યાાં, 
નીધિઓ, પ્રણાલીઓ, 
પ્રડિયાઓ, અને 
પદ્ધિઓની િેતકટોપ 
સમીિા દ્વારા જોઈ 
ર્કાય છે.  

100. આ પ્રણાલીઓમાાં જ્યારે િાણ 
પડરયોજનાનો ધર્કાસ કરર્ામાાં 
આરે્ ત્યારે અસરગ્રતિ 
સમદુાયોના ધર્ચારો અને 
આકાાંિાઓને ધ્યાન પર 
લેર્ાની પદ્ધિનો સમારે્ર્ 
કરર્ામાાં આવ્યો છે િે ચકાસો.   

 

નોંધ કરો કે આ જોર્ર્ાઈ 
પિાદર્િી અસરથી, એટલે કે, 
પ્રારાંક્ષભક પ્રમાણપત્ર પહલેાાંના ૧૨ 
મડહના અર્ાઉ લાગ ુનથી પિિી. 

 પડરયોજનાના 
ધનણગય લેર્ા માટે 
પ્રડિયાઓ અને 
માપદાંિ 

 વ્યર્તથાપન સાથે 
મલૂાકાિો  

 સમદુાય સાથે 
મલૂાકાિો   

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  સમદુા્ની સાિેલગીરી અને મવકાસ 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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આચરણો ની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

101.  મખુ્ય િાણકામની 
દરિાતિોને સામેલર્ીરીની 
પ્રડિયાના ઉપયોર્ દ્વારા 
માંર્ાર્ર્ામાાં આરે્ છે જે 
સાંકક્ષલિ, સયાયી, સાાંતકરધિક 
રીિે યોગ્ય અને અધધકારોની 
સાથે સસુ ાંર્િિાનો વ્યાપક 
આધાર ધરાર્ે છે િે ચકાસો.   

 

નોંધ કરો કે આ જોર્ર્ાઈ 
પિાદર્િી અસરથી, એટલે કે, 

પ્રારાંક્ષભક પ્રમાણપત્ર પહલેાાંના ૧૨ 
મડહના અર્ાઉ લાગ ુનથી પિિી. 

 િાણ 
પડરયોજનાઓ માટે 
સમદુાય 
વ્યર્તથાપન 
યોજના  

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 વ્યર્તથાપન સાથે 
મલૂાકાિો  

 સમદુાય સાથે 
મલૂાકાિો   

 અસરગ્રતિ 
સમદુાયો સાથેના 
પ્રત્યાયનના રેકોર્ડ ગસ  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

િાણકામની સધુર્ધા ધરાર્િા 
સભ્યો ક્ષબનતર્ૈચ્છછક 
પનુર્ગસનની અર્ર્ણના 
કરરે્ અથર્ા ક્ષબનતર્ૈચ્છછક 
પનુર્ગસનને સયનૂિમ 
બનાર્ર્ે. જ્યાાં િેની 
અર્ર્ણના ર્ક્ય નથી, ત્યાાં 
િેને આંિરરાષ્રીય નાણાકીય 

102. નક્કી કરો કે િાણકામની 
સધુર્ધા સાથે સભ્યો કેર્ી રીિે 
ક્ષબનતરૈ્ચ્છછક પનુર્ગસનની 
અર્ર્ણના કરે છે, અને જ્યાાં 
િેની અર્ર્ણના ર્ક્ય નથી, 
હદને ઘટાિર્ામાાં આર્ી છે 
અને િેને આંિરરાષ્રીય 
નાણાકીય ધનર્મ 

 ક્ષબનતર્ૈચ્છછક 
પનુર્ગસન સાંબાંધી 
નીધિઓ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 સમદુાય 
વ્યર્તથાપન 
યોજનાઓ 

 સમદુાય સાથે 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  સમદુા્ની સાિેલગીરી અને મવકાસ 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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આચરણો ની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

ધનર્મ (આઈએફસી)ના 
કાયગદેિાર્ ધોરણ ૫ મજુબ 
(ર્ળિર સડહિ) હાથ 
ધરર્ામાાં આર્રે્.  

(આઈએફસી)ના કાયગદેિાર્ 
ધોરણ ૫ મજુબ (ર્ળિર 
સડહિ) હાથ ધરર્ામાાં આવ્યાાં 
છે.  

  

નોંધ કરો કે આ જોર્ર્ાઈ 
પિાદર્િી અસરથી, એટલે કે, 

પ્રારાંક્ષભક પ્રમાણપત્ર પહલેાાંના ૧૨ 
મડહના અર્ાઉ લાગ ુનથી પિિી. 

મલૂાકાિો   

 અસરગ્રતિ 
સમદુાયો સાથેના 
પ્રત્યાયનના રેકોર્ડ ગસ 

 આંિરરાષ્રીય 
નાણાકીય ધનર્મ 
(આઈએફસી) 
કાયગપ્રદર્ગન ધોરણ 
5 સાથે 
અનપુાલનના 
રેકોર્ડ ગસ  

  સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

કારણ:  

િાણકામની સધુર્ધા ધરાર્િાાં 
સભ્યોએ એ સધુનધિિ 
કરર્ાનુાં રહરેે્ કે અસરગ્રતિ 
સમદુાયોને સમજાય અને 
િેમની પહોંચમાાં હોય િેર્ી 
ફડરયાદો કરર્ા અને 
ધર્ર્ાસદોના ઉકેલ માટેની 
એક ફડરયાદ ધનર્ારણ પદ્ધિ 
કામર્ીરીના તિરે રાિર્ામાાં 
આરે્ અને િેનુાં તપષ્ટ ર્ણગન 
અસરગ્રતિ સમદુાયોને 

103. સધુનધિિ કરો કે િાણકામની 
સધુર્ધાઓ સાથે સભ્યો 
ફડરયાદોના ધનર્ારણ માટેની 
અને િેની સાથે કાયગ પાર 
પાિર્ાની એક પ્રણાલી ધરાર્ે 
છે, અને એ કે આ પ્રણાલી 
અસરગ્રતિ સમદુાયોને 
સમજાય છે અને િેમની 
પહોંચમાાં છે.   

 ફડરયાદો સાંબાંધી 
નીધિઓ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 ફડરયાદ ઉઠાર્ર્ી, 
િપાસ પ્રડિયાઓ 
અને ર્િગમાન 
પડરણામો અને 
પકુ્ષ્ટ કરર્ી કે િેની 
જાળર્ણી થાય છે 
િેના રેકોર્ડ ગસ  

 સમદુાય સાથે 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  સમદુા્ની સાિેલગીરી અને મવકાસ 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  

 

Page 98 of 144 

આચરણો ની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

કરર્ામાાં આરે્. ફડરયાદ 
ઉઠાર્ર્ી, િપાસ પ્રડિયાઓ 
અને ર્િગમાન પડરણામો અને 
પકુ્ષ્ટની જાળર્ણી કરર્ામાાં 
આર્રે્.     

મલૂાકાિો   

 અસરગ્રતિ 
સમદુાયો સાથેના 
પ્રત્યાયનના રેકોર્ડ ગસ 

 

ધર્ર્િો:  

 

 



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  સરુક્ષા કિીઓનો ઉપ્ોગ 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

2.12  સરુક્ષા મલૂાકાિોનો ઉપ્ોગ 

સભ્યો સર્સ્ત્ર સરુિા 
કમગચારીઓનો ઉપયોર્ માત્ર 
ત્યારે જ કરરે્ જ્યારે 
જોિમના સાંચાલન માટે કોઈ 
તર્ીકાયગ ધર્કલપ રહિેો નથી 
અથર્ા િો કમગચારીઓ, 

ઠેકેદારો અને સર્લિમાાં 
આર્િાાં મલુાકાિીઓની 
વ્યસ્ટિર્િ સરુિા માટે 
કરર્ામાાં આરે્ છે.  

104. નક્કી કરો કે કારોબાર સર્સ્ત્ર 
સરુિા કમગચારીઓની 
જરૂડરયાિના મલૂયાાંકન માટે 
આકરી પ્રણાલીનો ઉપયોર્ 
કરે છે અને એ કે સર્સ્ત્ર 
સરુિા કમગચારીઓનો 
ઉપયોર્ માત્ર ત્યારે જ 
કરર્ામાાં આરે્ છે જ્યારે 
જોિમના સાંચાલન માટે કોઈ 
તર્ીકાયગ ધર્કલપ રહિેો નથી 
અથર્ા િો કમગચારીઓ, 

ઠેકેદારો અને મલુાકાિીઓની 
વ્યસ્ટિર્િ સરુિા માટે 
કરર્ામાાં આરે્ છે. 

 વ્યર્તથાપન અને 
કામદારો સાથેના 
મલૂાકાિો  

 સરુિા વ્યર્તથાપન 
પ્રણાલી/આયોજન
/કાયગિમ સડહિ 
નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 બેઠકના મખુ્ય 
મદુ્દાઓ, આંિડરક 
મેમો ર્ર્ેરે 

 બનાર્ો/સીએઆર 
અહરે્ાલો  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

સભ્યો એ બાબિ સધુનધિિ 
કરરે્ કે િમામ સર્સ્ત્ર 
કમગચારીઓ માનર્ાધધકારો 
અને િમામ લોકોના ર્ૌરર્નુાં 
સમ્માન કરે અને ભયના 
પ્રમાણમાાં બળનો લઘિુમ 

105. સધુનધિિ કરો કે બધા જ 
સર્સ્ત્ર કમગચારીઓ 
માનર્ાધધકાર અને િમામ 
લોકોના ર્ૌરર્નુાં સમ્માન કરે 
અને ભયના પ્રમાણમાાં 
બળનો લઘિુમ ઉપયોર્ કરે. 

 સાંચાલકો, કામદારો, 
સરુિા કમગચારીઓ 
અને ડહતસેદારો 
સાથેની મલૂાકાિો  

 સરુિા વ્યર્તથાપન 
પ્રણાલી/આયોજન

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

ઉપયોર્ કરે. /કાયગિમ સડહિ 
નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 બેઠકના મખુ્ય 
મદુ્દાઓ, આંિડરક 
મેમો ર્ર્ેરે 

 બનાર્ો/સીએઆર 
અહરે્ાલો 

 કોઈ નહી  

 

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

િાણકામની સધુર્ધા ધરાર્િાાં 
સભ્યો એ સધુનધિિ કરરે્ કે 
સરુિાના જોિમોની 
આકારણીઓ હાથ ધરર્ામાાં 
આરે્ અને એ કે ચાલ ુરહિેાાં 
અર્ાાંધિ કે ઘષગણની 
પડરસ્તથધિઓમાાં સરુિા 
કમગચારીઓ સરુિા અને 
માનર્ાધધકારો પરના 
તરૈ્ચ્છછક ધસદ્ાાંિો (૨૦૦૦)માાં 
વ્યાખ્યાધયિ ધોરણો અને 
ધસદ્ાાંિોને અનરુૂપ િાલીમ  

106. સધુનધિિ કરો કે સરુિાના 
જોિમોની આકારણીઓ 
િાણકામની સધુર્ધા ધરાર્િાાં 
સભ્યો દ્વારા હાથ ધરર્ામાાં 
આરે્. 

 જોિમની 
આકારણીઓ  

 સરુિા કાયગર્ાહીઓ 
અને ધર્ષ્ટાચાર  

 આચરણોની સાંડહિા 
અને હાજરમાાં 
ઉપલબ્ધ સરુિા 
અને માનર્ 
અધધકારો (2000) 
પરના તરૈ્ચ્છછક 
ધસદ્ાાંિો  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો  જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

પ્રાપ્િ  કરે અને કામ કરે.   107. સધુનધિિ કરો કે િાણકામની 
સધુર્ધા ધરાર્િાાં સભ્ય માટે 
કામ કરિાાં સરુિા કમી એ 
સધુનધિિ કરર્ા માટે યોગ્ય 
િાલીમ પ્રાપ્િ કરે કે િેઓ 
સરુિા અને માનર્ાધધકારો 
પરના તરૈ્ચ્છછક ધસદ્ાાંિો 
(૨૦૦૦)માાં વ્યાખ્યાધયિ 
ધોરણો અને ધસદ્ાાંિોને 
અનરુૂપ કામ કરી રહ્યા છે. 

 સરુિા કમગચારીઓ 
અને િાલીમ 
સાંયોજક.એચઆર 
(જ્યાાં લાગ ુપિિાાં 
હોય) સાથેના 
મલૂાકાિો  

 હતિાિડરિ િાલીમ 
ઉપસ્તથધિ  

 િાલીમ પત્રક  

 આચરણોની સાંડહિા 
અને હાજરમાાં 
ઉપલબ્ધ સરુિા 
અને માનર્ 
અધધકારો (2000) 
પરના તરૈ્ચ્છછક 
ધસદ્ાાંિો 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

2.13  સ્થામનક લોકો  

િાણકામની સધુર્ધાઓ 
તથાધનક પ્રજાના કલાત્મક 
અને લાગ ુપિિા પ્રાાંિીય, 
રાષ્રીય અને આંિર રાષ્રીય 
કાયદાઓમાાં વ્યાખ્યાધયિ 
હકોને અને િેમના સામાજીક, 
સાાંતકરધિક, પયાગર્રણીય અને 
આધથિક ડહિ, િેમના જમીન 
અને પાણીના સાંપકગ સડહિને 
માન આપરે્ 

108. િાણકામની સધુર્ધા ધરાર્િાાં 
સભ્યો લાગ ુથર્ાપાત્ર 
કાયદાઓમાાં વ્યાખ્યાધયિ 
દેર્ી લોકોના અધધકારોનુાં 
સમ્માન કરિાાં હોય િે 
ચકાસો. અસરગ્રતિ દેર્ી 
લોકોના, જમીનો અમે પાણી 
સાથેના જોિાણો સડહિ, 

સામાજજક, સાાંતકરધિક, 

પયાગર્રણીય અને આધથિક 
ડહિોને સમજર્ામાાં આર્િાાં 
હોય અને સમ્માન અપાત ુાં 
હોય િે ચકાસો. 

 તથાધનક પ્રજાના 
લાગ ુપિિા 
કાયદાઓ 

 નીધિઓ  અને 

કાયગર્ાહીઓ 

 સમદુાય સાથે 

મલૂાકાિો  
 અસરગ્રતિ તથાધનક 

પ્રજા સાથે 
ર્ાિચીિના રેકોિગ  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

િાણકામની સધુર્ધાઓ 
અસરગ્રતિ તથાધનક પ્રજાનો 
વ્યાપક પ્રમાણમાાં ટેકો  
મેળર્ર્ા કરાર્ે અને આ ટેકો 
મેળર્ર્ા ભાર્ીદારી 
અને/અથર્ા લાભો અને 
અસરો ઓછી કરર્ાના પરૂા 

109. િાણકામની સધુર્ધા ધરાર્િાાં 
સભ્યો િાણકામની કામર્ીરી 
માટે અસરગ્રતિ તથાધનક 
લોકો પાસેથી ઔપચાડરક 
રીિે દતિારે્જીકરિ વ્યાપક 
આધાડરિ આધાર પ્રાપ્િ 
કરર્ા માાંરે્ છે િે ચકાસો. 

 ર્ાિચીિની નીધિ  

અને કાયગર્ાહીઓ  

 પ્રત્યાયન સાંચાલન 
આયોજન 

 વ્યાપક પ્રમાણમાાં 
ટેકાના રેકોિગસ 

 સામદુાધયક 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  સ્થામનક લોકો 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

પિિા કાયગિમો દતિાર્ેજીિ 
કરાર્ ે

સધુનધિિ કરો કે આ 
દતિાર્ેજીકરણમાાં અસરગ્રતિ 
દેર્ી લોકોને ફાયદાઓ 
ઉપલબ્ધ કરારે્ અને લાભ 
અપાર્ી ર્કે િેર્ી અસરો 
માટે કોઈ ભાર્ીદારીઓ 
અને/અથર્ા કાયગિમોનો 
સમાર્ેર્ કરિાાં હોય.   

ભાર્ીદારી કાયગિમ 

અને પહલે  
 સમદુાય સાથે 

મલૂાકાિો  (જો ર્ક્ય 

હોય િો) 
 અસરગ્રતિ તથાધનક 

પ્રજા સાથે 
ર્ાિચીિના રેકોિગસ 

  સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

કારણ:  

 



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  લઘ-ુસ્િરી્ ખાણકાિ અને કસબ 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

2.14  લઘ-ુસ્િરી્ ખાણકાિ અને કસબ 

િાણકામ સધુર્ધાના સભ્યો, 
યોગ્ય હરે્ િે મજુબ 
પ્રારાંભમાાં, ધર્ધર્ધ ડહતસો 
ધરાર્નાર સડહિ પહલે કરરે્ 
જે કારીર્ીરી અને નાના-
પાયાના િાણકામનુાં 
વ્યર્સાયીકરણ અને 
અઓપચાડરકિા સડિય કરરે્ 
(એએસએમ), કે જે િેમના 
કાયગના ધર્તિારમાાં બને છે. 

110. કારીર્રી અને નાના પાયે 
િાણકામ સધુર્ધાઓ ધરાર્િાાં 
સભ્યો પોિાનાાં કામના 
ધર્તિારોમાાં, કારીર્રી અને 
નાના-પાયાના િાણકામમાાં 
વ્યાર્સાયીકરણ અને 
ઔપચાડરકિાને કાયગરિ 
બનાર્ર્ાની પહલે માટે, 

િેમને યોગ્ય લારે્ િે રીિે, 
ભાર્ લેિાાં હોય િે ચકાસો. 

 ધર્ધર્ધ ડહતસો 
ધરાર્નાર માટે 

િોદકામ સધુર્ધા 
પાસેથી ભાંિોળ 

અથર્ા અસય ટેકો. 
 િાણ કામની  

સધુર્ધાના કામદારો 
સાથેના મલૂાકાિો  

 એએસએમ 
કામદારો સાથે 
મલૂાકાિો  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

જ્યાાં એએસએમ િાણકામ 
સધુર્ધા પર અથર્ા ફરિે 
કાયગ કરે છે, સભ્યો િેમની 
સાથે સીધી રીિે િેમના 
સામાજજક અને પયાગર્રણીય 
અસર મલૂર્ણી અને 
સમદુાધયક સામેલર્ીરી 
પ્રડિયાઓ સાથે જોિાયેલા 

111. કારીર્રી અને નાના પાયાના 
િાણીયા સાથેની િાણકામ 
સધુર્ધાઓ ધરાર્િાાં સભ્યો 
િેમની (સભ્યો)રાહિ પર 
કામર્ીરી સાંભાળિા હોય, 

િેમને સામાજજક અને 
પયાગર્રણીય અસર 
આકારણી (સોશ્યલ એંિ 

 બેઠકના મખુ્ય 

મદુ્દાઓમાાં  િોદકામ 

સધુર્ધા એક હાજર 

હોર્ાનો સમારે્ર્ 

થાય છે. 

 સભ્યો અને 

એએસએમ 

કારીર્રો સાથે 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  લઘ-ુસ્િરી્ ખાણકાિ અને કસબ 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

હોય છે એસર્ાયનગમેસટલ ઈમ્પેટટ 
એસેસમેસટ – એસઈઆઈએ) 
અને સામદુાધયક 
સામેલર્ીરીની પ્રડિયાઓમાાં 
સામેલ કરિાાં હોય િે ચકાસો.   

મલૂાકાિો  
 એસઈઆઈએ અંરે્ 

ર્ાિચીિ અને  
સમદુાધયક 
સામેલર્ીરી 
પ્રડિયાઓના રેકોિગ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  પ્ાયવરણી્ સાંરક્ષણ 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

3.1  પ્ાયવરણી્ સાંરક્ષણ 

 સભ્યો જયારે યોગ્ય હરે્ 
ત્યારે, પ્રબાંધક અને 
કામર્ીરીની પ્રણાલીઓનો 
િેના વ્યાપાર પ્રયાસોના 
હાધનકારક અસરોને ઓછી 
કરર્ા માટે પડરક્ષચિ કરરે્. 

 

112. નક્કી કરો કે શુાં કારોબાર એર્ી 
કોઇ યોગ્ય પ્રબાંધક અને 
કામર્ીરીની પ્રણાલીઓનો 
પડરચય કરાવ્યો છે જે:  

 િેના કારોબારના 
અભ્યાસમાાંથી પડરણમિી 
હાધનકારક પયાગર્રણીય 
અસરોની ઓળિ આપિી 
હોય અને આકારણી 
કરિી હોય 

 ઉક્ષચિ પયાગર્રણીય 
ધર્ચારોના પડરબળોને 
નર્ાાં ઘટનાક્ર્મ, પ્રડિયાઓ 
અને કારોબારના 
ધસદ્ાાંિોનેમાાં લઈ જિી 
હોય.  

 સભ્યોના કારોબારના 
લિણ અને માપ સાથે 
અનરુૂપ નોંધપાત્ર 
હાધનકારક પયાગર્રણીય 

 પયાગર્રણીય 

અસરોની આકારણી 
 પયાગર્રણીય 

વ્યર્તથાપન 

વ્યર્તથા (ઉદા. 
ISO14001 ) 

 નર્ા ધર્કાસ 

ડિિાઇન, અને 

િરીદીમાાં 
પયાગર્રણીય  

પડરબળો 
 નીધિ અને 

કાયગર્ાહીઓ  

 તથળની મલુાકાિ 
અને કાયગતથળના 
ધનરીિણો  

 સાંચાલક, 
િરીદદાર, 
કોસરાટટના 
કમગચારી અને અસય 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  પ્ાયવરણી્ સાંરક્ષણ 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

અસરોને સાંચાક્ષલિ અને 
ઘટાિિી હોય. 

સાંબાંધધિ તટાફ સાથે 
મલૂાકાિો . 

 પ્રડિયા સધુાર 
સચૂન યોજનાઓ 

 િાલીમ અને 
જાણકારીના 
કાયગિમના રેકોિગસ 

 પયાગર્રણીય 
દેિરેિ કાયગિમ 
અને રેકોિગ  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  જોખિી િત્વો 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

3.2  જોખિી િત્વો 

સભ્યો રસાયણો અને 
જોિમકારક પદાથો કે જે 
િેની જીર્િાંત્ર માટે ઉછચ 
િેરી િત્ર્ને કારણે 
આંિરરાષ્રીય પ્રધિબાંધો 
ધર્ષયક, પયાગર્રણીય 
અિર્િા, જૈધર્ક સાંચય માટે 
સાંભધર્િ અથર્ા ઓિોન 
તિર અર્િય માટે સાંભધર્િ 
છે િેન ુાં ઉત્પાદન, રે્પાર 
અને/અથર્ા ઉપયોર્ કરરે્ 
નડહ 

113. િાિરી કરો કે કારોબાર દ્વારા 
ઉછચ િેરી િત્ર્ો, 
પયાગર્રણીય અસર, 

જૈધર્કસાંગ્રહ અથર્ા ઓિોન 
પરિના અપિય માટેની 
સાંભાર્નાના કારણસર 
પ્રધિબાંધધિ કરર્ામાાં 
આરે્લા(તથાધનક અથર્ા 
આંિરરાષ્રીય તિરે) 
રસાયણો અથર્ા જોિમકારક 
પદાથોનુાં ઉત્પાદન, રે્પાર 
અને/અથર્ા ઉપયોર્ 
કરર્ામાાં ન આર્િો હોય. 

 તથળની મલુાકાિ 

અને કાયગતથળની 
આકારણી  

 તથળ પરના  
જોિમકારક પદાથો 
માટે ર્િગમાન 

સામગ્રી સલામિી 
ધર્ર્િ પત્રક 

 મોંરીયલ 

ધર્ષ્ટાચારમ ાં 

વ્ય ખ્ય યયત  ઓિોન 

તિર અર્િય પદાથો 
સાંબધધિ રેકોિગિ. 

 જોિમકારક 
પદાથોના ઉપયોર્ 
માટે જોિમ 
આકારણી  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

સભ્યો અસય જોિમકારક 

પદાથગની જગ્યાએ ધર્કલપોનો 
ઉત્પાદન પ્રડિયામાાં ઉપયોર્ 

114. િાિરી કરો કે જ્યાાં િકનીકી 
અને આધથિક રીિે અંકુરનિમ 
હોય ત્યાાં ઉત્પાદન પ્રડિયામાાં 

 ઓછા જોિમકારક 

પદાથોના ધર્કલપો ની 
આકારણી 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

કરરે્ જ્યાાં િકનીકીરીિે અને 

આધથિક રીિ ેપોસાય ર્કે. 

ઉપયોર્માાં લેર્ાિાાં હોય 
િેર્ાાં જોિમી પદાથોને 
કારોબાર દ્વારા ઓછાાં જોિમી 
હોય િેર્ાાં ધર્કલપો સાથે 
બદલી નાાંિર્ામાાં આર્િાાં 
હોય. 

 જોિમની આકારણી 
 જગ્યાની મલુાકાિ 

અને કામના તથળની 
મલૂર્ણી 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

સભ્યો સોનાની ર્સલૂાિમાાં 
સાયનાઈિનો ઉપયોર્ 

આંિરરાષ્રીય સાઈનાઈિ 

સાંચાલન સાંડહિાનુાં પાલન 

કરી કરરે્ અને સધુનધિિ કરરે્ 

કે લાગ ુકરેલ જગ્યા  
આંિરરાષ્રીય સાઈનાઈિ 

સાંચાલન  સાંડહિાથી  
આરજેસી જોિાર્ર્ાની 
િારીિથી ૩ ર્ષગ ની અંદર 

પ્રમાક્ષણિ થયેલ ુહોવુાં જોઈએ. 

115. િાણકામની સધુર્ધાઓ 
સાથેના સભ્યો કે જેઓ 
સોનાની પનુ:પ્રાચ્પ્િ માટે 
સાયનાઈિનો ઉપયોર્ કરિાાં 
હોય િેમના માટે, નક્કી કરો 
કે શુાં લાગ ુપિત ુાં તથળ(ળો) 
આરજેસીમાાં જોિાયાના ત્રણ 
ર્ષગની અંદર પ્રમાક્ષણિ અને 
આંિરરાષ્રીય સાયનાઈિ 
સાંચાલન સાંડહિા (૨૦૦૫) ને 
અનરુૂપ છે.    

 આંિર રાષ્રીય 

સાઈનાઈિ 

વ્યર્તથાપન  કોિ 

સસુાંર્િિા ઓડિટ 

અને સડટિડફકેસન, જો 
લાગ ુહોય િો. 

 જગ્યાની મલુાકાિ 

અને કામના તથળની 
મલૂર્ણી 

 વ્યર્તથાપન , 
કારીર્રો, કોસરાકટરો 
અને ડહતસેદારો સાથે 
મલૂાકાિો  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

 પ્રડિયાઓ અને 

યોજનાઓ 
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

3.3 કચરો અને સ્ત્રાવો 

સભ્યો લાગ ુપિિા કાયદાને 
આધારે કચરાના પદાથોનો 
ધનકાલ કરરે્.જયાાં લાગ ુ
પિિા કાયદાઓ નથી, 
પ્રચક્ષલિ આંિરરાષ્રીય 
પ્રમાણોનો અમલ કરર્ામાાં 
આર્રે્. 

116. નક્કી કરો કે કચરો(જોિમી 
અને સામાસય) લાગ ુપિિાાં 
કાયદાની જરૂડરયાિો મજુબ 
ધનકાલ કરર્ામાાં આરે્, અને 
એ કે ધનયમનોને સસમિુ 
રાિર્ા માટેની પ્રણાલીઓ 
હોય. જ્યાાં લાગ ુપિિાાં 
કાયદા અસ્તિત્ર્ ન 
ધરાર્િાાં હોય, નક્કી કરો કે 
શુાં સભ્યએ કચરાના 
પ્રબાંધન અને ધનકાલના 
સાંબાંધમાાં પ્રર્િગમાન 
આંિરરાષ્રીય ધોરણોની 
ઓળિ કરી છે અને િેને 
અપનાવ્યા છે.   

 પોલીસી અને 

પ્રડિયા કે જે 

કચરાના સાંચાલનનુાં 
ધનયમન કરે છે. 

 કાયદાકીય 

અનપુાલન પત્રક 

 કચરાનો ઓિીટ 

રીપોટગ  
 કચરાનો ઉપયોર્ 

અને ધનકાલના 
રેકોિગિ 

 જગ્યાની મલુાકાિ 

અને કામના 
તથળની મલૂર્ણી 

 વ્યર્તથાપન  સાથે 

મલૂાકાિો . 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી   

(=જડટલ ભાંર્)  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

સભ્યો િેમના કામના 
ઘટાિર્ાના, પનુઃપ્રાપ્િ 
કરર્ાના, ફરી ઉપયોર્ 
કરર્ાના ને ડરસાયકલ 
કરર્ાના ધસદ્ાાંિોને આધારે 
કચરાની માત્રા ઘટાિર્ા માટે 
પર્લાાં લેરે્. બધો કચરો 
જર્ાબદારી પરૂ્ગક સાંચાક્ષલિ 
કરર્ામાાં આર્રે્ અને 
કચરાનો ધનકાલના ધનણગય 
લેર્ાની પ્રડિયામાાં 
પયાગર્રણીય ધર્ચારણાઓ 
િેમજ િચાગની ધર્ચારણાઓ 

117. નક્કી કરો કે શુાં કારોબાર આ 
ધસદ્ાાંિોના ઉપયોર્ દ્વારા 
ઉત્પાદન સાંબાંધધિ પડરણામ 
તર્રૂપ કચરો પેદા કરિી 
(જોિમી અને/અથર્ા 
સામાસય) સામગ્રીઓ અને 
પ્રડિયાઓને અર્ર્ણર્ા માાંરે્ 
છે, અથર્ા જ્યાાં અર્ર્ણના 
ર્ક્ય નથી, ત્યાાં િેના 
ઉપયોર્ને ઘટાિે છે:   

 ઘટાિો 
 પનુ:પ્રાચ્પ્િ 

 પનુ:ઉપયોર્   

 ડરસાઇકલ 

 કચરાનુાં સાંચાલન 

આયોજન (ઘટાિર્ા 
સડહિ) 

 કચરાનુાં સાંચાલન 

આયોજન 

 કચરાના ઘટાિાના 
લક્ષ્યો 

 કચરાના તિરો ઘટે 

છે િે દર્ાગર્િા 
રેકોિગિ. 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
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ધ્યાનમાાં લેર્ામાાં આર્રે્ 118. િાિરી કરો કે કચરાના 
ધનકાલના ધનણગયની 
પ્રડિયાઓ પયાગર્રણીય 
અસરોને ધ્યાન પર લે 
અને માત્ર િચગને નહીં. 

 કચરાના ધનકાલ 

માટે ઉપલચ્બ્ધ 

પોલીસી 
 જોિમની આકારણી  
 િચાગના લાભની 

આકારણી 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

ઉત્પાદન આઉટપટુ સાંબાંધી 
હર્ા, પાણી અને જમીનમાાં 
ઉત્સિન ઘટાિર્ા સભ્યો 
સલાહ લે છે.  

119. નક્કી કરો કે કારોબાર 
ઉત્પાદનના પડરણામ 
તર્રૂપ નીકળિાાં કચરાના 
હર્ા, પાણી અને જમીનમાાં 
ઉત્સિનને ઘટાિર્ાના 
પ્રયત્ન કરિો હોય. 

 કચરાના તિરો ઘટે 

છે િે દર્ાગર્િા 
રેકોિગિ. 

 કચરાનુાં સાંચાલન 

આયોજન 

 કચરાના ઘટાિાના 
લક્ષ્યો 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
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અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

િાણકામ સધુર્ધાના સભ્યો આ 

મજુબનુાં કરરે્: 

a.  માળિાકીય સ્તથરિા 
સધુનધિિ કરર્ા અર્ધર્ષ્ટ 
પદાથો સધુર્ધાઓ અને 
કચરો િિકો સધુર્ધા અને  
આજુબાજુનુાં પયાગર્રણ 
અને તથાધનક સમદુાયોનુાં 
રિણ કરર્ા ડિિાઇન, 
બાાંધકામ, જાળર્ણી અને 
દેિરેિ કરરે્. 

120. જ્યારે િાણકામની સધુર્ધા 
ધરાર્િાાં સભ્યો અર્ધર્ષ્ટ 
પદાથોની સધુર્ધાઓ અને 
કચરાના પત્થરોની 
સધુર્ધાઓની રચના, દેિરેિ 
અને જાળર્ણી કરિાાં હોય, 

ત્યારે આ માળિાકીય સ્તથરિા 
સધુનધિિ કરર્ા માટે, અને 
આસપાસના ર્ાિાર્રણ િેમજ 
તથાધનક સમદુાયોના રિણ 
માટે કરર્ામાાં આરે્ છે, િે 
ચકાસો.  

 

 જીઓટેકધનકલ 

િીિાઈન અને 

ધનરીિણ રીપોટગ  
 અર્ધર્ષ્ટ ધનકાલના 

જોિમની આકારણી 
 સામાજજક  અને 

પયાગર્ણીય 

અસરોની આકારણી 
 પયાગર્રણીય 

ડરપોટગની પડરસ્તથિી 
 ધનષ્ણાિ અને 

રૈ્જ્ઞાધનક અભ્યાસ 

 અર્ધર્ષ્ટ પદાથો 
સધુર્ધાઓ અને 

કચરો િિકો 
સધુર્ધાઓનુાં 
ધનરીિણ 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

 121. ધનયાંત્રણોની દેિરેિ ચાલી 
રહલેી માળિાકીય સ્તથરિા 
અને આસપાસના 
ર્ાિાર્રણ િેમજ તથાધનક 
સમદુાયોના રિણ માટે 
કરર્ામાાં આરે્ છે, િે 
ચકાસો. 

 જીઓટેકધનકલ 

િીિાઈન અને 

ધનરીિણ અહરે્ાલ 

 અંધિમ કચરાના 
ધનકાલના જોિમની 
આકારણી 

 સામાજજક  અને 

પયાગર્રણીય અસરોની 
આકારણી 

 પયાગર્રણીય ડરપોટગની 
પડરસ્તથિી 

 ધનષ્ણાિ અને 

રૈ્જ્ઞાધનક અભ્યાસ 

 અંધિમ કચરાના 
પદાથો સધુર્ધાઓ 
અને કચરો િિકો 
સધુર્ધાઓનુાં ધનરીિણ 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

b.  નર્ી સધુર્ધાઓ પર 
નદીના અંધિમ કચરાના 
પદાથોના ધનકાલનો  
ઉપયોર્ થિો નથી. 

122. િાણકામની સધુર્ધાઓ   

     સાથેના સભ્યો કોઈપણ નર્ી      

     સધુર્ધાઓ માટે અંધિમ 
કચરાના  

 પોલીસી અને 

પ્રડિયાઓ 

 અંધિમ કચરાના 
પદાથોની સધુર્ધાનુાં 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   
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(રેક્રટિંગ)  

કોઈપણ િાણકામ સધુર્ધા 
કે જે નદીના અંધિમ 
કચરાના પદાથોના 
ધનકાલનો  ઉપયોર્ કરે છે 
િે આરજેસી 
સટીડફકેર્નના સભ્યોમાાં 
સામેલ થિી નથી. આ 
સધુર્ધાઓને સટીડફકેર્ન 
માાંથી બાકાિ કરર્ામાાં 
આરે્ છે, પરાંત ુબાકી બધા 
સીઓપી જોર્ર્ાઈઓ 
લાગ ુથાય છે. 

     પદાથોનો ધનકાલ નદીઓમાાં ન  

     કરિાાં હોય િે ચકાસો.  

  

હાલમાાં જે િાણકામની સધુર્ધાઓ 
અર્ધનષ્ટ પદાથોના નદીજસય 
ધનકાલનો ઉપયોર્ કરિાાં હોય 
િેમને સભ્યોના આરજેસી 
પ્રમાણપત્રમાાં સામેલ કરી ર્કારે્ 
નહીં. આ સધુર્ધાઓને 
પ્રમાણપત્રમાાંથી બહાર રાિર્ામાાં 
આર્રે્, પરાંત ુઅસય બધી જ 
સાંલગ્ન સીઓપી જોર્ર્ાઈઓ લાગ ુ
પિરે્.  

ધનરીિણ 

 ઓપરેટીંર્ 

લાયસસસ અને 

પરર્ાનાની સમીિા 
 કારીર્રો અને બાહ્ય 

ડહતસેદારો સાથે 
મલૂાકાિો 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

c.  જમીન આધાડરિ 
િાણકામ સધુર્ધા માટે 
સબમરીન અંધિમ 
કચરાના ધનકાલનો 
ઉપયોર્ કરર્ો નડહ, 
ધસર્ાય કે, 

 એક સાંપણૂગ પયાગર્રણીય 

અને સામાજજક 

123. પ્રર્િગમાન જમીન આધાડરિ 
િાણકામની સધુર્ધાઓ ધરાર્િાાં 
સભ્યો દડરયાઈ અર્ધનષ્ટ પદાથોના 
ધનકાલનો અભ્યાસ ન ધરાર્િાાં 
હોય િે ચકાસો, ધસર્ાય કે:  

 એક ધર્ર્િર્ાર 
આકારણી એમ દર્ાગરે્ 
કે દડરયાઈ અર્ધનષ્ટ 
પદાથોનો ધનકાલ અને 

 અંધિમ કચરાના 
પદાથોના ધનકાલના 
જોિમની આકારણી 

 સામાજજક  અને 

પયાગર્ણીય 

અસરોની આકારણી 
 પયાગર્રણીય 

ડરપોટગની પડરસ્તથિી 
 ધનષ્ણાિ અને 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  કચરો અને સ્ત્રાવો 
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

ધર્શ્લેષણ હાથ ધરર્ામાાં 
આર્ી હોય કે જે દર્ાગરે્ 
છે કે સબમરીન અંધિમ 
કચરાના ધનકાલ જમીન 

આધાડરિ અંધિમ 
કચરાના ધનકાલ સધુર્ધા 
કરિા ઓછી  
પયાગર્રણીય અને 

સામાજીક અસરો પેદા કરે 

છે,  

 અને િે રૈ્જ્ઞાધનક રીિ ે

દર્ાગર્ાત ુહોય કે 

દડરયાડકનારાના સ્રોિો 
પર નોંધપાત્ર પ્રધિકૂળ 
અસર નથી, અને 

 અંધિમ કચરાના પદાથો 
દડરયાના પાણીમાાં  
થમોટલાઈન અને 
ઈથોટીક િોનની 
સપાટીની નીચ ે
છોિર્ામાાં આરે્ 

પયાગર્રણીય અને 
સામાજજક અસરો 
જમીન આધાડરિ 
અર્ધનષ્ટ સધુર્ધાઓ 
કરિાાં ઓછો જોિમી 
છે.  

 રૈ્જ્ઞાધનક અભ્યાસો 
દર્ાગરે્ કે દડરયા 
ડકનારાના સાંસાધનો 
પર કોઈ નોંધપાત્ર 
પ્રધિકૂળ અસરો પિિી 
નથી, અને    

 અર્ધનષ્ટોને જમીની 
થમોટલાઈન અને 
યફુોટીક િોનથી નીચે 
મટુિ કરર્ામાાં આર્િાાં 
હોય. 

રૈ્જ્ઞાધનક અભ્યાસ 

 જગ્યાની મલુાકાિ 

અને કામના 
તથળની મલૂર્ણી 

 પડરણામોની દેિરેિ 

 

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

d.  િાણના કચરાનો  ભૌધિક 
અને જજયોકેમકલ 
લાિક્ષણકિા ધસદ્ કરર્ી કે 
જેથી એધસિ િિક ધનકાલ 
અને ધાતનુી 
બનાર્ટમાાંથી ઉભી થિી 
સાંભધર્િ અસરોને 
ઓળિર્ી અને િેનુાં 
સાંચાલન કરવુાં 

124.  િાણકામની સધુર્ધાઓ 
સાથેના સભ્યોએ 
િાણકામના કચરાના 
સાંગ્રહ અને/અથર્ા 
ધનકાલ માટે સાંભધર્િ 
અસરોને ઓળિી કાઢર્ા 
અને સાંચાલન માટે 
િાણકામના કચરાની 
લાિક્ષણકિા ધસદ્ કરી 
હોય િે ચકાસો. આમાાં 
એધસિ િિકોમાાંથી 
ધનકાસી અને ધાતનુા 
ધનિાલનનો સમારે્ર્ 
થાય છે.   

 કચરાની સકૂ્ષચ 

 જમીન અને કચરાનુાં  
ધર્શ્લેષણ 

 જમીન, પાણીની 
સપાટી અને ભજૂળના 
પડરણામનુાં અર્લોકન 

 અંધિમ કચરાના 
પદાથોની સધુર્ધા અને 

કચરા િિકોની 
સધુર્ધાનુાં ધનડરિણ 

 અંધિમ કચરાના 
પદાથોના ધનકાલના 
જોિમની આકારણી 

 બનાર્ટ અને 

સપાટીના ધોર્ાણના 
પડરણામોનુાં અર્લોકન 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

3.4 ઊજાય અને કુદરિી સાંસાિનોનો ઉપ્ોગ  

સભ્યો િેમના વ્યર્સાધયક 
ઓપરેર્નની કાયગિમિા 
કુદરિી સ્ત્રોિોનુાં સેર્નના 
સાંદભગમાાં પાણી અને ર્સ્ટિ 
સડહિ, પરાંત ુમયાગડદિ નહી, 
સધુનધિિ કરરે્ 

125. નક્કી કરો કે શુાં કારોબાર 
દ્વારા ઉપયોર્ કરર્ામાાં 
આરે્લાાં ઊજાગ અને 
કુદરિી સાંસાધનો 
(પાણીનો સમારે્ર્ કરીને 
પરાંત ુિેના સધુી સીધમિ 
ન રહિેાાં) ને ઓળિી 
કાઢયા છે અને 
પડરમાક્ષણિ કયાગ છે, અને 
િેના કારોબારને 
સાંચાક્ષલિ કરર્ાના 
પ્રારાંક્ષભક પર્લાાંની 
ર્ોઠર્ણ કરી છે જેથી આ 
સાંસાધનોનો અસરકારક 
ઉપયોર્ થઈ ર્કે. 

 પયાગર્રણીય 

વ્યર્તથાપન  પ્રણાલી  
અથર્ા કાયગિમ 

ર્સ્ટિ/કુદરિી સ્ત્રોિો 
સાંબાંધધિ ધર્ધર્ષ્ટ 

લક્ષ્યો અને ધર્ર્ેષણો 
સડહિ 

 ર્સ્ટિ/કુદરિી સ્ત્રોિો 
ઓડિટ રીપોટગ  

 જગ્યાની મલુાકાિ 

અને કાયગતથળનુાં 
ધનરીિણ 

 વ્યર્તથાપન  અને 

કમગચારી ર્ર્ગ સાથે 

મલૂાકાિો. 
 મિૂી અને માનર્ 

સાંર્ાધન (સિમ 

તટાફના કાયગન ુાં ર્ણગન 

સડહિ) ઊજાગ / કુદરિી 
સ્ત્રોિોના પડરયોજના  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
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અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

માટે ફાળર્ર્ા 
 તથાધનક/રાષ્રીય ઉજાગ 

ડરપોટીંર્ અને ઘટાિો 
યોજનાઓ/ કાયગિમમાાં 
સહભાર્. 

જયાાં લોકો, સામાન અને 
સામગ્રીનુાં પડરર્હન નોંધપાત્ર 
વ્યપાર અસર છે, સભ્યો 
પ્રાયાસો ઓળિર્ા અને 
અમલ કરર્ા કે જે અસ્શ્મભિૂ 
ઈંધણ અને પડરર્હન સાથે 
સાંકળાયેલ ગ્રીન હાઉસ રે્સ 
ઉત્સિનનો ઉપયોર્ ઘટાિે 
છે. 

126. નક્કી કરો કે કેર્ી રીિે 
સભ્યોએ પોિાના 
કારોબારના અભ્યાસમાાંથી 
લોકો, ર્તતઓુ અને 
સામગ્રીઓના પડરર્હન 
સડહિ અસ્શ્મભિૂ ઈંધણના 
ઉપયોર્ અને ગ્રીનહાઉસ 
રે્સના ઉત્સિનમાાં ઘટાિો 
કરિાાં અભ્યાસોને ઓળિી 
કાઢયા અને અમલ કયો છે.   

 જોિમની આકારણી 
 ગ્રીન હાઉસ રે્સમાાં 

ઘટાિો અને 

પયાગર્રણીય સાંચાલન 

પ્રણાલીના ઘટાિાના 
આયોજન અથર્ા 
કાયગિમ ર્સ્ટિ/કુદરિી 
સ્ત્રોિો સાંબાંધધિ 

ધર્ધર્ષ્ટ લક્ષ્યો અને 

ધર્ર્ેષણો સડહિ 

 ર્સ્ટિ/કુદરિી સ્ત્રોિો 
ઓડિટ રીપોટગ  

 જગ્યાની મલુાકાિ 

અને કાયગતથળનુાં 
ધનરીિણ 

 વ્યર્તથાપન  અને 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  ઊજાય અને કુદરિી સાંસાિનોનો ઉપ્ોગ 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

કમગચારી ર્ર્ગ સાથે 

મલૂાકાિો . 



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  જૈવમવમવિિા 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

3.5 જૈમવકવૈમવધ્્િા  

િાણકામ સધુર્ધાના સભ્યો 
ધર્શ્વ સાાંતકરધિક તથળોમાાં 
ર્ોધિોળ અને સરુાંર્ કરરે્ 
નડહ અને સધુનધિિ કરરે્ કે 
િેમની પ્રવ રધિઓ સીધી રીિે 
સાંર્લગ્ન ધર્શ્વ સાાંતકરધિક 
તથળો પર કોઈ નકારાત્મક 
અસરો કરરે્ નડહ. 

127. ચકાસો કે  િાણકામની 
સધુર્ધાઓ સાથેના સભ્યો 
રૈ્ધશ્વક ર્ારસાના તથળોમાાં 
ર્ોધિોળ અથર્ા 
િાણાકામની પ્રવ રધિઓ 
હાથ ન ધરી હોય, ન િો 
ર્ોધિોળ અથર્ા 
િાણકામની પ્રવ રધિઓને 
અિીને આરે્લાાં રૈ્ધશ્વક 
ર્ારસાના તથળો પર કોઈ 
નકારાત્મક અસરો ધરાર્ે 
છે.  

 

નોંધ કરો કે આ જોર્ર્ાઈઓ રૈ્ધશ્વક 
ર્ારસા અને રક્ષિિ ધર્તિારનો 
દરજ્જો આપર્ામાાં આવ્યો િે 
પહલેાાંથી પોિાની કામર્ીરી 
બજાર્ી રહલેી િાણકામની 
સધુર્ધાઓને પિાદર્િી અસરોથી 
લાગ ુપિિી નથી. 

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 નજીકની ધર્શ્વ 

સાાંતકરધિક તથળોની 
યાદી સડહિ લાગ ુ

કાયદાઓનુાં રજીતટર 

 વ્યર્તથાપન  સાથે 

મલૂાકાિો  
 સમદુાય સાથે 

મલૂાકાિો (જો ર્ક્ય 

હોય િો) 
 

નોંધ કરો કે િાણ 
જીર્નચિ ધપ્ર-કધમર્સિ 
િબક્કા માટે સાંર્ોધન 
સર્લિો ચકાસણી 
આકારણી ભાર્ િરીકે 
મલુાકાિ કરર્ામાાં 
આર્િી નથી. િાણ 
જીર્નચિના આ 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  જૈવમવમવિિા 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

િબ્બકાઓમાાં વ્યાપાર 
પ્રયાસોમાાં પરૂાર્ા આપી 
ર્કાય છે, જયાાં જરૂરી 
અને યોગ્ય, િેતકટોપ 
સમીિાની નીધિ, 
પ્રણાલી, પદ્ધિઓ અને 
પ્રડિયાઓ 

િાણકામ સધુર્ધાના સભ્યો 
કાયદેસર ધનયટુિ સાંરક્ષિિ 

ધર્તિારોનો આદર િે સધુનધિિ 

કરીન ેકરે છે કે: 

a. સભ્યોને નજીકના 
કાયદેસર ધનયટુિ સાંરક્ષિિ 
ધર્તિારો ઓળિર્ા માટે 
પ્રણાલી હોય છે. 

128. નક્કી કરો કે િાણકામ 
સધુર્ધાઓ ધરાર્િાાં સભ્યો 
કેર્ી રીિે નજીકના 
કાયદેસરના રક્ષિિ િરીકે 
નક્કી કરર્ામાાં આરે્લા 
ધર્તિારોને ઓળિી ર્કે છે 
અને િેના ધર્રે્ની જાણકારી 
પ્રાપ્િ કરી ર્કે છે.  

 

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 નજીકની ધર્શ્વ 

સાાંતકરધિક તથળોની 
યાદી સડહિ લાગ ુ

કાયદાઓનુાં પત્રક  
 વ્યર્તથાપન  સાથે 

મલૂાકાિો  
 સમદુાય સાથે 

મલૂાકાિો (જો 
ર્ક્ય હોય િો) 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  જૈવમવમવિિા 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

િાણકામ સધુર્ધાના સભ્યો 
કાયદેસર ધનયટુિ સાંરક્ષિિ 

ધર્તિારોનો આદર િે સધુનધિિ 

કરીન ેકરે છે કે: 

b.  સભ્યો  આ ધર્તિારોમાાં 
કારણભિૂ કરાર અથર્ા 
જર્ાબદારીઓના કોઈપણ 
ધનયમનોનુાં અનપુાલન 
કરે. 

129. ચકાસો કે િાણકામ સધુર્ધાઓ 
ધરાર્િાાં સભ્યો કાયદેસરના 
રક્ષિિ િરીકે નક્કી કરર્ામાાં 
આરે્લા ધર્તિારોના સાંબાંધમાાં 
આપર્ામાાં આરે્લાાં લાગ ુ
પિિાાં કાયદાઓ, કરારો અને 
જર્ાબદારીઓનુાં પાલન કરે 
છે.  

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 નજીકની ધર્શ્વ 

સાાંતકરધિક તથળોની 
યાદી સડહિ લાગ ુ

કાયદાઓનુાં પત્રક  
 વ્યર્તથાપન  સાથે 

મલૂાકાિો  
 સમદુાય સાથે 

મલૂાકાિો (જો ર્ક્ય 
હોય િો) 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

િાણકામ સધુર્ધાના સભ્યો 
કાયદેસર ધનયટુિ સાંરક્ષિિ 

ધર્તિારોનો આદર િે સધુનધિિ 

કરીન ેકરે છે કે: 

c.  કાયદેસર ધનયટુિ સાંરક્ષિિ 
ધર્તિારો ની હાજરી અને 
િેમની ઉપરની અસરોને 
ધ્યાનમાાં લઈ સાંર્ોધન, 
ધર્કાસ, પ્રડિયા અને સમાપન 

130. નક્કી કરો કે િાણકામ 
સધુર્ધાઓ ધરાર્િાાં સભ્યો 
કાયદેસરના રક્ષિિ િરીકે 
નક્કી કરર્ામાાં આરે્લા 
ધર્તિારો પર કેર્ી રીિે 
ર્ાતિધર્ક અને સાંભધર્િ 
ર્ોધિોળ, ધર્કાસ અને 
કામર્ીરી અને િાણકામ બાંધ 
કરર્ાની પ્રવ રધિઓનુાં ધ્યાન 

 નીધિ અને 
કાયગર્ાહીઓ  

 નજીકની ધર્શ્વ 

સાાંતકરધિક તથળોની 
યાદી સડહિ લાગ ુ

કાયદાઓનુાં પત્રક  
 વ્યર્તથાપન  સાથે 

મલૂાકાિો  
 સમદુાય સાથે 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  

 

Page 125 of 144 

પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

પ્રવ રધિની પ્રડિયાના ધનણગયો 
લેર્ા. 

રાિે છે અને પહોંચ ધરાર્ે 
છે.  

મલૂાકાિો (જો ર્ક્ય 
હોય િો) 

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

િાણકામ સધુર્ધાના સભ્યો 
ચાર્ીરૂપ જૈધર્કરૈ્ધર્ધ્યિા 
ધર્તિારોને િેમના ઓપરેડટિંર્ 
સીમાઓ અંદર ઓળિર્ા 
અને જૈધર્કરૈ્ધર્ધ્યિા અસરો 
ના તિરો સાથે સસુ ાંર્િ માપી 
ર્કાય િેર્ી જૈધર્કરૈ્ધર્ધ્યિા 
લાભો આપર્ા માટે કાયગ 
યોજનાઓનો અમલ.  

131. નક્કી કરો કે 
િાણકામ સધુર્ધાઓ 
ધરાર્િાાં સભ્યો કેર્ી 
રીિે 
જૈધર્કરૈ્ધર્ધ્યિાની 
મખુ્ય બાબિોને 
નક્કી કરે છે અને 
અસરોને રોકર્ાના 
પર્લાઓનો અમલ 
કરે છે  અને માપી 
ર્કય િેર્ાાં, સમિોલ 
જૈધર્કરૈ્ધર્ધ્યિા 
માટેના લાભો આપી 
ર્કે છે. 

 ચાર્ીરૂપ 

જૈધર્કરૈ્ધર્ધ્યિા 
ધર્તિારોની યાદી 
અથર્ા રજજતટર 

 આધારરૂપ અંધિમ 
કચરાના આકારણી 

 અસરો ઘટાિર્ા 
માટેના ધનયમનો 
જૈધર્કરૈ્ધર્ધ્યિા 
ઓફસેટો ધર્ચારણા 
સડહિ 

જૈધર્કરૈ્ધર્ધ્યિા 
સાંચાલન આયોજન. 

 જૈધર્કરૈ્ધર્ધ્યિા 
જોિમ આકારણી 

 તથળની મલુાકાિ અને 

કાયગતથળનુાં ધનરીિણ 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

 વ્યર્તથાપન  અને 

કામદારો   સાથે 

મલૂાકાિો . 
આઇયસુીએન દ્વારા લપુ્િ 
પ્રજાધિઓની યાદી કે જેને 
અટકાર્ી દેર્ાની ધમકી 
આપી હોય િેમને કે િેમના 
જેર્ાને િાણકામ સધુર્ધાના 
સભ્યો હાથ ધરરે્ નડહ 

 

132. નક્કી કરો કે 
િાણકામ સધુર્ધાઓ 
ધરાર્િાાં સભ્યો એ 
સધુનધિિ કરે કે 
ર્ોધિોળ, ધર્કાસ, 
કામર્ીરીઓ કે 
િાણકામ બાંધ 
કરર્ાની પ્રવ રધિઓ 
આઈયસુીએન રેિ 
યાદી દ્વારા સકૂ્ષચબદ્ 
કરર્ામાાં આરે્લી 
પ્રજાધિઓની કે 
ધર્લચુ્પ્િઓ માટેના 
જોિમમાાં ન 
પડરણમિી હોય. 

 આઇયસુીએન દ્વારા 
લપુ્િ પ્રજાધિઓની 
આકારણી 

 આધારરૂપ 

જૈધર્કરૈ્ધર્ધ્યિા 
આકારણી 

 અસરો ઘટાિર્ા 
માટેના ધનયમનો 
જૈધર્કરૈ્ધર્ધ્યિા 
ઓફસેટો ધર્ચારણા 
સડહિ 

જૈધર્કરૈ્ધર્ધ્યિા 
સાંચાલન આયોજન 

 જૈધર્કરૈ્ધર્ધ્યિા 
જોિમ આકારણી 

 વ્યર્તથાપન  અને 

કામદારો   સાથે 

મલૂાકાિો 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

િાણકામ સધુર્ધા દ્વારા 
ર્હચેાયેલ અથર્ા કબજો 
કરાયેલ જમીન સારાાં 
અભ્યાસ િકનીકી અપનાર્ી 
પનુર્ગસન કરરે્. આ 
પનુર્ગસન હતે ુમાટે ટકાઉ 
મળૂ પયાગર્રણ વ્યર્તથા 
તથાધપિ હોર્ી જોઈએ, પોતટ-
િાણકામ કરેલ જમીનના 
ઉપયોર્ો ધર્કધસિ ચાર્ીરૂપ 
ડહતસેદારો સાથે જોિાણ 
મારફિે આ િાણ સમાપન 
આયોજન પ્રડિયા સાથે 
સસુ ાંર્િ હોર્ા જોઈએ. 

133. ચકાસો કે િાણકામ 
સધુર્ધાઓ ધરાર્િાાં સભ્યો 
માસય કરર્ામાાં આરે્લી 
પનુર્ગસનના િેષ્ઠ 
અભ્યાસોને અપનાર્િાાં 
હોય.   

 િાણ સમાપન અને 

પનુર્ગસન યોજનાઓ 

 પનુર્ગસન ધોરણો અને 
પદ્ધિઓ  

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

134. નક્કી કરો કે િાણકામ 
સધુર્ધાઓ ધરાર્િાાં સભ્યો 
કેર્ી રીિે િાણકામ પછી 
િાણકામની કામર્ીરીને 
બાંધ કરર્ાના આયોજન 
દરમ્યાન જમીનના 
ઉપયોર્ને તથાધપિ કરે છે. 
ચકાસો કે બાંધ કરર્ાના 
આયોજનમાાં મખુ્ય 

 િાણ સમાપન અને 

પનુર્ગસન યોજનાઓ 

 પરામર્ગ બેઠકના 
મખુ્ય મદુ્દાઓ  
અને/અથર્ા આપેલ 

પ્રવ રધિ કે જે તથાધનક 

સમદુાય સાથે 

ધનયધમિ ઉદ્ભરે્ છે. 

 તથળ મલુાકાિ અને 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

ડહતસેદારોને સામેલ 
કરર્ામાાં આરે્ અને એક 
ર્િિ જેર્ી િાણની 
કામર્ીરીને અટકાર્ી 
દેર્ામાાં આરે્ ત્યારે 
સાિત્યપણૂગ તથાધનક 
પડરસ્તથધિ િાંત્રને 
અધધષ્ઠાધપિ કરર્ા િરફ 
ધ્યાન આપર્ામાાં આવ્યુાં 
હોય.   

કાયગ  તથળનુાં ધનરીિણ 

 વ્યર્તથાપન  અને 

કામદારો   સાથે 

મલૂાકાિો . 
 સમદુાય સાથે 

મલૂાકાિો (જો ર્ક્ય 

હોય િો) 
 અસરગ્રતિ સમદુાય 

સાથે ર્ાિચીિનો 
રેકોિગિ. 

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  
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મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

4.1 કાનનૂી સાંિમિ  

સભ્યો લાગ ુપિિા 
કાયદાઓથી જાણકાર હોર્ા 
જોઈએ અને િેન ુઅનપુાલન 
કરિા હોર્ા જોઈએ. 

135. િાિરી કરો કે 
કારોબાર િેનાાં 
કારોબાર 
ચાલચલર્િ, 

માનર્ાધધકારો,સામા
જજક અને 
પયાગર્રણીય દેિાર્ 
સાંબાંધી લાગ ુપિિાાં 
કાયદાઓની 
અર્ર્િ હોય અને 
િેનુાં પાલન કરિો 
હોય. લાગ ુપિિાાં 
કાયદાઓમાાં સામેલ 
છે પરાંત ુિેનાાં સધુી 
સીધમિ નથી િેર્ી 
બાબિોમાાં:  

 લાાંચ અને 
સર્ર્િિાભરી 
ચકુર્ણીઓ;  

 મની લૉિડરિંર્ અને 

 કાયદેસર સસુાંર્િ 

રજીતટર 

 કાયેદસર સસુાંર્િ 

ઓડિટ 

 કાનનૂી માડહિી 
સ્ત્રોિોની 
ઉમેદર્ારીઓ 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  
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મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
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અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

આિાંકર્ાદનુાં 
ફાયનાસસ;  

 ભ્રષ્ટાચાર, દાણચોરી, 
ઉચાપિ, છેિરપીંિી, 
મોટા પાયે લબાિી, 
ભાર્ો બદલર્ા અને 
કરચોરી;   

 વ્યાપારના ધસદ્ાાંિો 
અને ગ્રાહકના 
અધધકારો;  

 માનર્ાધધકારો;  

 બાળ મજૂરી;  

 વ્યાર્સાધયક તર્ાતથ્ય 
અને સરુિા 
સડહિની રોજર્ારની 
ર્રિો  

 પયાગર્રણીય 
સાંચાલન;  

 સમદુાય અને 
સામાજજક અસર;  

 ઉપભોટિાના 
તર્ાતથ્યની 



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  કાનનૂી સાંિમિ 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

સલામિી અને 
પયાગર્રણીય 
ઉત્પાદોની માડહિી;  

 તપધાગ કાયદાઓ.  

 

 



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  નીમિ   

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

4.2 નીમિ 

સભ્યો એ અનભુર્ી 
મેનેજમેસટ દ્વારા તર્ીકરિ 
પોલીસી અપનાર્ર્ી જોઈએ, 
આર્ી કોિની પે્રક્ટટસને ટેકો 
આપર્ો જોઈએ અને 
પોલીસીને જાહરેમાાં ઉપલબ્ધ 
બનાર્ર્ી જોઈએ 

136. િાિરી કરો કે કારોબાર 
દ્વારા િેનાાં કારોબારને 
સયુોગ્ય લિણ, માપ અને 
અસરો ધરાર્િાાં 
અભ્યાસની નીધિ ધર્કધસિ 
કરી હોય જે આચરણોની 
સાંડહિાની ઉપલચ્બ્ધને ટેકો 
આપિી હોય. 

 નીધિ દતિાર્ેજીકરણ   દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

137. િાિરી કરો કે નીધિ 
લોકોને ઉપલબ્ધ કરર્ામાાં 
આર્ી હોય. 

 વ્યર્તથાપન , 
કામદાર, કોસરાટટસગ  
અને ડહતસેદારો સાથે 
મલૂાકાિો  

 રે્બસાઈટ અથર્ા 
અસય  જાહરે 

ફોરમમાાં ઉપલબ્ધ. 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  નીમિ   

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

  સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

કારણ:  

 



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  વ્્ાવસામ્ક ભાગીદારો 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

4.3 વ્્ાવસામ્ક ભાગીદારો  

સભ્યો વ્યપાર, નૈધિકિા, 
માનર્ અધધકારો, સામાજીક 
અને પયાગર્રણીય નોંધપાત્ર 
સોના અથર્ા હીરાના ઘરેણા 
પરૂર્ઠાની સાાંકળના વ્યાપાર 
સહભાર્ીઓની  વ્યપાર 
પે્રટટીસ સાંબાંધધિ જોિમો 
ધ્યાનમાાં લે છે, કે જેને 
સભ્યોની પોિાધન પે્રક્ટટસ કે 
જે આર્ા વ્્પાડરક સાંબાંધોથી 
ઉભી થાય છે િેના સાંભધર્િ 
અસરો હોય છે. આ 
જોિમોના આકારણીને 
આધારે, સભ્યો િેમના િેષ્ઠ 
પ્રયાસો, િેમની અસર 
કરર્ાની િમિા સાથે 
અનરુૂપ, જર્ાબદાર રે્પાર 
પ્રથા િેમના વ્યપાડરક 
સહભાર્ીઓ ર્છચે પ્રોત્સાડહિ 

138. ચકાસો કે સભ્યએ િે 
કારોબારના ભાર્ીદારોને 
ઓળિી કાઢયા હોય જેઓ 
સભ્યોને નોંધપાત્ર 
જોિમોની રચના કરી 
ર્કર્ાનુાં સામથ્યગ ધરારે્ છે. 

 વ્યાપાડરક 

ભાર્ીદારોની યાદી 
 જોિમની આકારણી 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

139. નક્કી કરો કે શુાં સભ્યએ 
આ નોંધપાત્ર કારોબારી 
ભાર્ીદારો સાથે જોિાયેલા 
જોિમને સમજર્ા માટે 
જોિમની આકારણી હાથ 
ધરી હિી. 

 જોિમની આકારણી   દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  
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મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

કરે છે.   સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

કારણ:  

140. નક્કી કરો કે સાંલગ્ન 
કારોબાર કેર્ી રીિે 
કારોબારી ભાર્ીદારોને 
આચરણોની સાંડહિા સાથે 
અનરુૂપ અભ્યાસોને 
તથાધપિ કરર્ામાાં અને 
જાળર્ી રાિર્ા માટે 
પ્રોત્સાડહિ કરે છે. 

 સભ્યો અને િેમના 
વ્યાપાડરક ભાર્ીદારો 
ર્છચેની ર્ાિચીિના 
રેકોિગિ. 

 કરારને લર્િા 
દતિાર્ેજો 

 િાલીમના રેકોિગિ 

 સધુર્ધા પર કામ કરિા 
વ્યાપાડરક ભાર્ીદારો 
સાથે ચચાગ 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

સભ્યોની  સધુર્ધા પર કામ 
કરિા કોસરાટટરો અને આ 
સધુર્ધાના મલુાકાિીઓએ 

141. ચકાસો કે સધુર્ધાઓ પર 
કાયગરિ સાંલગ્ન કારોબારી 
ભાર્ીદારો (ઠેકેદારો), 

 તથળ પર કોસરાટટસગ 
સાથે મલૂાકાિો  

 કાયગતથળનુાં ધનરીિણ 

 દતિાર્ેજીકરણ    મખુ્ય 
કાયાગલય  

 સમાનરુૂપિા  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  વ્્ાવસામ્ક ભાગીદારો 
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મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

સારી પે્રક્ટટસના કોિ સાથે 
સાંબાંધધિ સભ્યોના મેનેજમેસટ 
અને ઓપરેટીંર્ ધસતટમનુાં 
અનપુાલન કરવુાં જોઇએ. 

સધુર્ધાની મલુાકાિે 
આર્િાાં મલુાકાિીઓ, 

સભ્યોના પ્રમાણપત્રોની 
િકો સાથે સાંબાંધ ધરાર્િી 
આચરણો ની સાંડહિાને 
પહોંચી ર્ળર્ા માટે 
કારોબારની તથાધપિ 
સાંચાલન નીધિઓ, 

પ્રડિયાઓ અને 
પ્રણાલીઓથી અર્ર્િ હોય 
અને િેને અનસુરિાાં હોય .   

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  અસરનુાં મલૂ્ાાંકન   

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

4.4 અસરનુાં મલૂ્ાાંકન   

િાણકામના સભ્યો 
અસરકારક સમદુાય અને 
ડહતસેદારો સાથે પયાગર્રણીય 
અને સામાજીક અસરોની 
આકારણી માટે, અને 
સાંર્ોધન અને નર્ી િાણકામ 
સધુર્ધાઓ અથર્ા  હાલની 
સધુર્ધા પર કાયોમાાં 
નોંધપાત્ર પડરર્િગનો માટે 
સાંબાંધધિ પયાગર્રણીય અને 
સામાજીક મેનેજમેસટ 
યોજનાઓ રોકાયેલ હરે્. 
સામાજીક અસર આકારણી 
અને મેનેજમેસટ યોજનાઓમાાં 
માનર્ અધધકાર ક્ષલિંર્, જાધિ, 
અને સાંઘષગ આકારણીનો 
સમાર્ેર્ થર્ો જોઈએ. 

142. નક્કી કરો કે 
િાણકામ સધુર્ધાઓ 
ધરાર્િાાં સભ્યો 
ર્ોધિોળની 
પ્રવ રધિઓ, નર્ી 
િાણકામની 
સધુર્ધાઓ અથર્ા 
પ્રર્િગમાન 
સધુર્ધાઓ પર 
કામર્ીરીના 
નોંધપાત્ર ફેરફારોથી 
અસર પામેલાાં 
સમદુાયો અને 
ડહતસેદારોનો સાંપકગ 
કેર્ી રીિે કરે છે 
અને િેમને સામેલ 
કરે છે. િાિરી કરો 
કે સામાજજક અસર 
આકારણીઓની 
િકોમાાં 

 પયાગર્રણીય 

અને સામાજજક 

અસરોની 
આકારણી માટે 

નીધિ  અને 

કાયગર્ાહીઓ 

 સામાજજક 

અસર 

આકારણી જેમાાં 
માનર્ 

અધધકાર ક્ષલિંર્, 

જાધિ, અને 

સાંઘષગનો 
સમાર્ેર્ થાય 

છે. 

 િાણકામની 
પડરયોજનાઓ  
માટે સમદુાય 

વ્યર્તથાપન  
યોજના 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  અસરનુાં મલૂ્ાાંકન   

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

માનર્ાધધકારો, 
લૈંક્ષર્ક અને 
સાંઘષગની 
આકારણીનો 
સમાર્ેર્ કરર્ામાાં 
આરે્.  

  

આ જોર્ર્ાઈઓ ૨૦૧૦ પહલેાાં ર્રૂ 
કરર્ામાાં આરે્લી પ્રર્િગમાન 
સધુર્ધાઓના અસર આકારણી માટે 
પિાદર્િી અસરથી લાગ ુપિિી 
નથી. 

 પયાગર્રણીય અને 

સામાજજક 

વ્યર્તથાપન  
યોજનાઓ 

 વ્યર્તથાપન  સાથે 

મલૂાકાિો. 
 સમદુાય સાથે 

મલૂાકાિો . 
 અસરગ્રતિ સમદુાય 

સાથેની ર્ાિચીિનો 
રેકોિગ  

 



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  ખાણ બાંિ કરવાનુાં આ્ોજન 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

4.5 ખાણ બાંિ કરવાનુાં આ્ોજન  

િાણકામ સધુર્ધાના સભ્યો  
દરેક િાણકામની સધુર્ધા 
સાથે સાંબાંધધિ િાણના 
સમાપનનુાં આયોજન 
બનાર્ર્ે અને ધનયધમિ રીિે 
િેની સમીિા કરરે્, અને 
સધુનધિિ કરરે્ કે પયાગપ્િ 
સાંસાધનો , નાણાકીય સ્ત્રોિ 
સડહિ સમાપન કરર્ા અને 
પનુર્ગસન જરૂડરયાિો માટે 
ઉપલબ્ધ છે. નર્ી 
સધુર્ધાઓને ર્રૂઆિમાાં જ 
સમાપન યોજનાની 
જરૂડરયાિ હોય છે અને 
ર્િગમાન  સધુર્ધામાાં બને 
એટલુાં જલદી વ્યાપક યોજના 
પ્રમાણ ેથર્ી જોઈએ. 

143. ચકાસો કે નર્ી અને 
સકૂ્ષચિ િાણકામ પ્રવ રધિઓ 
સડહિ િાણકામ સધુર્ધાઓ 
ધરાર્િાાં સભ્યો, દરેક 
સધુર્ધા માટે એક િાણકામ 
પ્રવ રધિને બાંધ કરર્ાના 
આયોજનને ધર્કધસિ કરે 
અને િેને જાળર્ી રાિે. 
િાિરી કરો કે દરેક 
આયોજનમાાં બાંધ કરર્ા 
માટેના વ્યાખ્યાધયિ ઉદે્દર્ો 
સામેલ કરર્ામાાં આવ્યાાં 
હોય.   

અદ્યિન િાણ 

સમાપન અને 

પનુર્ગસન યોજના 
 સમાપન નીધિ અને 

કાયગર્ાહી  
 લાગ ુપિિા 

કાયદાનસુાર 

સમાપન માપદાંિ 

અને નાણાકીય 

જોર્ર્ાઈઓની 
તથાપના. 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  

144. િાિરી કરો કે યોજનામાાં 
બાંધ કરર્ાના ઉદે્દર્ોની 
ઉપલચ્બ્ધ માટેની િમિા 
અને સાંસાધનોને સામેલ 
કરર્ામાાં આવ્યાાં હોય. 

 અદ્યિન િાણ 

સમાપન અને 

પનુર્ગસન યોજના  
 સમાપન િચગનો 

અંદાજ (સાંભાર્નાઓ 

આધાડરિ અથર્ા 
પરૂ્ગધનધાગડરિ 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  ખાણ બાંિ કરવાનુાં આ્ોજન 

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

 સમાપન માટેની 
નાણાકીય જોર્ર્ાઈ 

  સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

કારણ:  

િાણકામની સધુર્ધાના સભ્યો 
તથાધનક ડહતસેદાઓ સાથે 
ધનયધમિ રીિે દરેક 
િાણકામની સધુર્ધા, તથાધનક 
પ્રજા, સમદુાયો, એએસએમ, 
કમગચારીઓ અને 
ધનયમનકારો સડહિ સાથે 
િાણ સમાપન અને 
પનુર્સગન યોજનાઓ ધર્ષે 
રોકાયેલા રહરેે્. 

145. ચકાસો કે િાણકામ 
સધુર્ધાઓ ધરાર્િાાં સભ્યો, 
દરેક સધુર્ધા સાંબાંધમાાં, 
િાણને બાંધ કરર્ાના અને 
પનુર્ગસન યોજનાઓ અને 
કામદારો માટે, હમેંર્ા 
તથાધનક ડહતસેદારોને 
સામેલ કરિાાં હોય. 
ડહતસેદારોમાાં એએસએમ, 

દેર્ી લોકો અને કામદારો, 
યોગ્ય હોય િે રીિે સડહિ 
સમદુાયોનો સમારે્ર્ થાય 
છે.   

 પરામર્ગ બેઠકના 
મખુ્ય મદુ્દાઓ  
અને/અથર્ા આપેલ 

પ્રવ રધિ કે જે તથાધનક 

સમદુાય સાથે 

ધનયધમિ ઉદ્ભરે્ છે. 

 િાણ સમાપન અને 

પનુર્ગસન યોજના 
 સમદુાય સાથે 

મલૂાકાિો (જો ર્ક્ય 

હોય િો) 
 અસરગ્રતિ સમદુાય 

સાથે ર્ાિચીિનો 
રેકોિગિ. 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  સાિત્્િા અિવેાલ લેખન   

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

4.6 સાિત્્િા અિવેાલ લેખન   

િાણકામની સધુર્ધાના સભ્યો 
તથાધનક ડહતસેદાઓ સાથે 
ધનયધમિ રીિે દરેક 
િાણકામની સધુર્ધા, તથાધનક 
પ્રજા, સમદુાયો, એએસએમ, 
કમગચારીઓ અને 
ધનયમનકારો સડહિ સાથે 
િાણ સમાપન અને 
પનુર્સગન યોજનાઓ ધર્ષે 
રોકાયેલા રહરેે્. 

146. ચકાસો કે િાણકામ 
સધુર્ધાઓ ધરાર્િાાં 
સભ્યો ર્ાધષિક ધોરણે 
રૈ્ધશ્વક 
અહરે્ાલલેિન 
પહલે (જીઆરઆઈ) 
ની  માર્ગદધર્િકાઓ 
અને જીઆરઆઈ 
િાણકામ અને 
ધાતઓુના િેત્રના 
પરૂકો દ્વારા િાણના 
કાયગદેિાર્નો એક 
સાિત્યિા અહરે્ાલ 
િૈયાર કરે અને િેને 
પ્રકાધર્િ કરે. 
િાિરી કરો કે 
કાંપની જીઆરઆઈ 
અંિર્ગિ વ્યાખ્યા 
કરર્ામાાં આર્ી છે 
િે મજુબ એક બાહ્ય 

 ર્ાધષિક સાિત્યિાનો 
પ્રદર્ગન ડરપોટગ  (કાર્ળ 

પર અથર્ા 
ઈલેટરોધનક રીિે), કે જે 

બાહ્ય રીિે સધુનધિિ 

હોય 

 બાહ્ય ડરપોટીંર્ માટે 

નીધિ અને 

કાયગર્ાહીઓ 

 લાગ ુગ્લોબલ 

ડરપોટીંર્ ઈધનશ્યેટીર્ 

(જીઆરઆઈ) અને 

જીઆરઆઈ િાણકામ  
અને ધાત ુિેત્ર 

પરુર્ણી પ્રદર્ગન સચૂક 

રેકોિગ  
 સાિત્યિાના પ્રદર્ગનુાં 

માપન અને દેિરેિ 

માટેની પદ્ધિઓ 

 દતિાર્ેજીકરણ  

 અર્લોકન 

 પ્રમાણપત્ર  

 કોઈ નહી  

 

  મખુ્ય 
કાયાગલય  

 

ધર્ભાર્ીય/રે્પાર 
એકમ  

 સધુર્ધા  

 કોઈ નહી  

ધર્ર્િો:  

 

 સમાનરુૂપિા  

 ર્ૌણ એનસી   

 મખુ્ય એનસી  

 લાગ ુથર્ાપાત્ર નથી  

કારણ:  



ધર્ભાર્ 2 – મલૂયાાંકન પ્રશ્નો  સાિત્્િા અિવેાલ લેખન   

નાિ(સભ્્, સમુવિા અથવા અન્્ સાંદભય)  િારીખ:  
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પદ્ધમિની જોગવાઈઓની 
સાંક્રિિા  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  પરુાવાના પ્રકારો  િારણોના આિારિાાં 
વાસ્િમવક પરુાવા 

અવલોકનો અને િારણો જવાબદારી  પ્રદશયન પ્રમિસાદ 
(રેક્રટિંગ)  

આંકન ધનરે્દન 
પ્રકાધર્િ કરે.   



ધર્ભાર્ 3 – અમિક્રરક્િ મનષ્કષો અને સલૂચિ વ્્ાપાર સિુારાઓ  
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કરપા કરી ધનમ્નક્ષલક્ષિિ ધર્ર્િો યોગ્ય હોય િે રીિે આપો:  

કૃપા કરી સ્વ-મલૂ્ાાંકન દરમિ્ાન કોઈ વિારાના મનષ્કષો કરવાિાાં આવ્્ા િો્ િો િેની નોંિ કરો.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

સભ્્ોના વ્્ાપારિાાં વષય 2008-2010 િાાં કોઈ આ્ોજજિ બદલાવ આવ્્ા િો્ િો કૃપા કરી િેની મવગિો ઉપલબ્િ કરો.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

કૃપા કરી સલૂચિ કરવાિાાં આવેલા વ્્ાપાર સિુારાઓની મવગિો ઉપલબ્િ કરો. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ધર્ભાર્ 4 – ચકાસણી આકારણી િાટે અરજી  
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તર્-મલૂયાાંકનના પડરણામો પર આધાડરિ, સભ્ય(યો) દ્વારા અહીં આપર્ામાાં આરે્લી માડહિીની ચકાસણી માટે માસયિા પ્રાપ્િ ઓડિટર(કો) 

પાસેથી ચકાસણી આકારણીની ધર્નાંિી કરે છે. આ ધર્નાંિી ધનમ્ન બાબિોને તર્ીકારિા કરર્ામાાં આરે્ છે:  

 ઉપલબ્ધ કરર્ામાાં આરે્લી માડહિી તર્-મલૂયાાંકન િૈયાર કરનાર સભ્ય(યો)ની જાણકારીમાાં િરી અને સચોટ છે.   

 જો ઓળિ કરર્ામાાં આર્ી હોય િો, િમામ જડટલ ભાંર્ોને આરજેસી વ્યર્તથાપન ટીમના ધ્યાન પર લાર્ર્ામાાં આવ્યાાં છે અને 

િધિ સધુારર્ામાાં આર્ી છે.  

 ઓળિી કાઢર્ામાાં આરે્લી િમામ મખુ્ય અને ર્ૌણ ક્ષબન-સમારૂપિાઓના સાંબોધન માટે એક પ્રધિકારક કાયગ યોજના તથાધપિ 

કરર્ામાાં આર્ી છે. પ્રધિકારક કાયગ યોજના પ્રધિકારક અને ધનર્ારક ડિયાઓની ધર્ર્િો આપે છે, અને િેના અમલીકરણ માટેના 

ઉપાયો, સાંસાધનો અને સમયર્ાળો ધનધિિ કરે છે.  

 મલૂયાાંકન કાયગ-પસુ્તિકામાાં આપર્ામાાં આરે્લી માડહિી, પ્રધિકારક કાયગ યોજના(જો લાગ ુથર્ાપાત્ર હોય િો) અને િેની સાથેના 

દતિાર્ેજો ચકાસણીની હદો અધધષ્ઠાધપિ કરર્ા માટે ઓડિટરો દ્વારા અધધકરિ છે.   

 

અમિકૃિ વ્્સ્ક્િ:   

િોદ્દો:  

સભ્્નુાં નાિ:  

સિી:  

િારીખ:    

 

 

 

 

જ્યારે તર્-મલૂયાાંકન પણૂગ થાય, ત્યારે િેને સભ્ય દ્વારા રોકર્ામાાં આરે્લા માસયિા પ્રાપ્િ ઓડિટર(કો)ને મોકલવુાં જોઇએ.   

િિારા સ્વ-મલૂ્ાાંકન આરજેસી વ્્વસ્થાપન ટીિને ન િોકલશો. 
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