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હરસ્પોન્સીબલ જ્રે્લરી કધઉન્સીલ  
 

હરસ્પૉન્ન્સબલ જ્રે્લરી કધઉન્ન્સલ (આરજેસી) એક ક્ષબનનફધકધરક સાંગઠન છે જેની સ્થધપનધ ૨૦૦૫મધાં ધનમ્નક્ષલક્ષિત ધ્યેય સધથે 
કરર્ધમધાં આર્ી િતી:  
 

 

આ િોરણ અંગે  
 

આ િોરણ જર્ધબદધર નૈધતક, મધનર્ અધિકધર, સધમધજજક અને પયધાર્રણ આચરણોને વ્યધખ્યધધયત કરે છે, જે સમગ્ર 
િીરધ અને સોનધનધ આભષૂણોની પરુર્ઠધ શ્ ૃાંિલધમધાં RJCનધ સભ્યોને લધગ ુપિે છે.  
 

આ એક ‘જીર્ાંત દસ્તધર્ેજ’ છે અને  RJC તે અમલીકરણ અનભુર્ અને ઉભરતધ સધરધ આચરણોનધ આિધરે િોરણમધાં 
સિુધરો કરર્ધનો અધિકધર િરધરે્ છે. RJCની રે્બસધઇટ પર મકુર્ધમધાં આરે્લ વતૃધાંત અન્ય દરેક વતૃધાંતોને બદલે છે. 
આ દસ્તધર્ેજ પ્રર્તામધન છે તેની ચકધસણી કરર્ધ મધટે કૃપધ કરીને મલુધકધત લો: 
www.responsiblejewellery.com  
 
 

અસ્વીકૃતિ  
 

િોરણ અને અન્ય દસ્તધરે્જો અથર્ધ િોરણમધાં સાંદભા આપર્ધમધાં આરે્લધ મધહિતી સ્ત્રોતોની ચોકસધઇ અથર્ધ સાંપણૂાતધ તરીકે કોઈ 
ગૅરાંટી, ર્ૉરાંટી કે પ્રધતધનધિત્ર્ કરર્ધમધાં આર્ત ુનથી. આ િોરણ સધથેનધ અનપુધલન કોઈપણ લધગ ુથર્ધપધત્ર રધષ્ટ્રીય, રધજ્ય અથર્ધ 
સ્થધધનક સરકધરી અધિકૃત દસ્તધરે્જો, કધયદધઓ, ધનયમનો, ર્ટહકુમ અથર્ધ અહિિંયધ સમધધર્ષ્ટ્ટ બધબતો સાંબાંિી જરૂહરયધતોને ન તો 
તેને બદલર્ધ મધટે, ઉલ્લાંઘન અથર્ધ અન્ય રીતે તેને પહરર્ધતિત કરર્ધનધ ઈરધદધસર આપર્ધમધાં આવ્યધાં છે.   
 

કૃપધ કરીને નોંિ લેશો કે આ િોરણ મધત્ર સધમધન્ય મધગાદશાન પરુુાં પધિે છે અને તેને અહિિં આપર્ધમધાં આરે્લધ ધર્ષય બધબત પરનધ 
સાંપણૂા અને અધિકૃત ધનરે્દન તરીકે ગણર્ધમધાં આર્ર્ધ જોઇએ નિીં.   
 

િોરણ સધથેનધ અનપુધલનો સાંપણૂાત: સ્રૈ્ચ્છછક છે અને તે આરજેસી અને/અથર્ધ તેનધ સભ્યો કે સિી કરનધરધઓ ધર્રૂદ્ કોઈ કધનનૂી 
રીતે લધગ ુકરી શકધય તેર્ધાં અમલ જર્ધબદધરી અથર્ધ અધિકધરોની રચનધ, સ્થધપનધ, અથર્ધ તેને ઓળિી બતધરે્ છે કે ન તો તેર્ો 
કોઈ ઈરધદો િરધરે્ છે. આ િોરણ RJC અને/અથર્ધ તેનધ સભ્ય કે સિી કરનધરધઓનધ કધનનૂી રીતે લધગ ુકરી શકધય તેર્ધ કોઈ 
કધનનૂી અમલ જર્ધબદધરીની રચનધ, સ્થધપનધ કે ઓળિ ક્ષબન-સભ્યોને કરી બતધર્તી નથી. ક્ષબન-સભ્યોને આરજેસી અને/અથર્ધ 
તેનધ સભ્યો કે સિી કરનધરધઓ ધર્રૂદ્ િોરણનુાં અનસુરણ કરર્ધમધાં ધનષ્ટ્ફળ જર્ધ બદલ કધનનૂી પગલધાં લેર્ધનુાં કોઈ કધરણ નથી.  
 
 

પછૂપરછો અથર્ધ પ્રધતભધર્  
 

RJC આ કધયા-પનુ્સ્તકધ પર પ્રધતભધર્ને આર્કધરે છે. કૃપધ કરી હરસ્પૉન્ન્સબલ જ્રે્લરી કધઉન્ન્સલનો ઈ-મેઇલ, ટેક્ષલફોન કે ટપધલ દ્વધરધ 
સાંપકા સધિો:  
 

ઈ-મેઇલ:  info@responsiblejewellery.com   

ટેલીફોન:  +44 (0)20 7836 6376 

 
Responsible Jewellery Council 

સમગ્ર િીરધ  અને સોનધનધ આભષૂણોની પરુર્ઠધ શ્ ૃાંિલધ દરધમયધન, િધણથી છૂટક રે્ચધણ સિુી 
જર્ધબદધર નૈધતક, સધમધજજક અને પયધાર્રણીય વ્યર્િધરો કે જે મધનર્ધધિકધરોનુાં સન્મધન કરતધાં િોય તેને 

આગળ િપધર્ર્ધ. 
 

http://www.responsiblejewellery.com/
mailto:info@responsiblejewellery.com
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First Floor, Dudley House 
34-38 Southampton St 
London WC27HF 
UNITED KINGDOM 
 

હરસ્પૉન્ન્સબલ જ્રે્લરી કધઉન્ન્સલ એ કધઉન્ન્સલ ફૉર હરસ્પૉન્ન્સબલ જ્રે્લરી પે્રક્ટટસીસ ક્ષલધમટેિનુાં વ્યધપધરીક નધમ છે, જે ઈંગ્લેંિ અને 
રે્લ્સમધાં કાંપની ક્રમધાંક 05449042 સધથે નોંિણી થયેલ છે. 
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પશ્ચાદભતૂિકા 

હરસ્પોન્સીબલ જ્રે્લરી કધઉન્સીલ (RJC) એ ક્ષબનનફધકધરક સાંસ્થધ છે જેની સ્થધપનધ જર્ધબદધર નૈધતક, સધમધજીક 

અને પયધાર્રણીય વ્યર્િધરો કે જે સમગ્ર િીરધ અન/ેઅથર્ધ સોનધનધ ઝર્ેરધત પરુર્ઠધ શ્ ૃાંિલધમધાં, િધણથી મધાંિી 
હરટેઇલ સિુી મધનર્ અધિકધરોનો ખ્યધલ રધિ ેતે િતેથુી થઇ છે.  

આ દસ્તધર્ેજમધાં બહુધર્િ હિત િરધર્નધર સધથે મસલત કયધા બધદ ધર્કસધર્ેલધ ધસદ્ધાંતો અને આચરણ સાંહિતધનો 
સમધર્ેશ થધય છે. ધસદ્ધાંતો સૌ પ્રથમ મે-ર006 મધાં પ્રધસધ્િ કરધયધ િતધ. આચરણ સાંહિતધ સીિી જ ધસદ્ધાંતો સધથ ે

જોિધયેલી છે અને િતેપુણૂા અને ચકધસણીિમ િોરણો પરુધ પધિે છે કે જે RJC  સભ્યોને પ્રમધણીત કરી શકધય.  

 વતૃ્ધાંત 1: પ્રથમ આચરણ સાંહિતધ RJC બોિા દ્વધરધ 14 સપ્ટેમ્બર ર006 નધ રોજ ઔપચધહરક રીતે 
સ્ર્ીકધરર્ધમધાં આર્ી િતી.  

 વતૃ્ધાંત ર: આચરણ સાંહિતધને ઓિીટેબીલીટી સિુધરર્ધ મધટે અદ્યતન કરર્ધમધાં આર્ી િતી અને 
RJC  બોિે 14 નર્ેમ્બર 2008 નધ રોજ તેને મધન્ય કરેલ િતી.  

 વતૃ્ધાંત ૩: ર્િધરધનધ બહધુર્િ–હિત િરધર્નધરધઓ સધથે મસલત દ્વધરધ ધર્કસધર્ેલ ર્િધરધનધ 
મધઇનીંગ ધર્ધશષ્ટ્ટ િોરણોને સમધર્ી લેતધ આ વતૃ્ધાંતોને RJC બોિે (તધરીિ ઉમેરર્ધની 2009) નધ 
રોજ મધન્ય કરેલધ િતધ.  

તમધમ મળૂધિરોર્ધળધ સધમધન્ય શબ્દો અને ટુાંકધિરોની વ્યધખ્યધ આ દસ્તધર્ેજનધ અંતે આપેલ શબ્દકોશ 
(ગ્લોસરી)મધાં આપેલ છે.  

 

હતે ુ

આચરણ સાંહિતધ િીરધ અને/અથર્ધ સોનધનધ ઝર્ેરધતની પરુર્ઠધ શ્ ૃાંિલધનધ વ્યર્સધયમધાં જર્ધબદધર નૈધતક, 
મધનર્ અધિકધર, સધમધન્ય અને પયધાર્રણીય વ્યર્િધરની સ્પષ્ટ્ટતધ કરે છે. આચરણ સાંહિતધનધ િતેઓુ છે:  

 RJC સભ્યો મધટે જર્ધબદધર વ્યર્સધધયક વ્યર્િધરો મધટે આંતરરધષ્ટ્રીય િોરણો ઉપર રચધયેલ છે 
તેનધ મધટે સમધન િોરણ પરુૂ પધિવ.ુ  

 સભ્યનધ ધનયાંત્રણની અંદર જ મદુ્દધઓને િલ કરર્ધ મધટે નીધતઓ, કધયાપ્રણધક્ષલઓ અને વ્યર્િધરોની 
સ્થધપનધ અમલ અને જાળર્ણી મધટે ફરજીયધત અપેિધઓ ઉભી કરર્ી.  

 એર્ી જોગર્ધઇ સ્થધધપત કરર્ી કે જે RJC પ્રમધણપત્રની માંજૂરી આપર્ધ મધટે િતેપુણૂા પરુધર્ો પરુો 
પધિર્ધ સ્ર્તાંત્રપણે ઓિીટ થઇ શકે.  
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 સોનધ અન/ેઅથર્ધ િીરધનધ ઝર્ેરધત પરુર્ઠધ શ્ ૃાંિલધ મધટે વ્યર્સધયનધ વ્યર્િધરોમધાં સિુધરધને ર્ેગ 
આપર્ો.  

  

વ્યાપ:  

આચરણ સાંહિતધનો વ્યધપ સસ્ટેઇનેબલ િેર્લપમેન્ટ (ટકધઉ ધર્કધસ)મધટે નીચેનધ તત્ર્ો િરધર્ે છે.  

 વ્યર્સધધયક નૈધતકતધ: નૈધતક વ્યર્સધય વ્યર્િધરો જાળર્ર્ધ.  

 મધનર્ અધિકધર અને સધમધજીક કધમગીરી: મળુભતુ મધનર્ અધિકધરો જાળર્ર્ધ, કધમદધરો અને 
સમુદધય સધથે યોગ્ય રીતે અને મધનથી ર્તાન કરવુાં બહધુર્િ કધયાદળને પ્રોત્સધિન આપવુાં અન ે
સલધમત કધમનુાં ર્ધતધર્રણ પરુૂ પધિવુાં.  

 પયધાર્રણીય કધમગીરી: સ્ત્રોતો અને ઉજાાનધ કધયાિમ ઉપયોગને આગળ ર્િધરર્ધ જૈધર્ક રૈ્ધર્ધ્યનુાં 
રિણ કરવુાં અને પ્રદુષણને ઘટધિવુાં અને ધનર્ધરવ.ુ 

 વ્યર્સ્થધપન વ્યર્સ્થધ: લધગ ુપિતધ કધયદધઓ સધથે પતૂાતધ કરર્ી, અસરો અને લધભોની આકધરણ 
કરર્ી, નીધત અને આયોજન સ્થધધપત કરર્ધ અને કોન્રેકટર, સપ્લધયર અને પધટાનસા સહિત 
વ્યર્સધયનધ જોિમોનુાં વ્યર્સ્થધપન કરવુાં.  

 

િાનક તવકાસ  

આચરણ સાંહિતધની જોગર્ધઇઓ રધષ્ટ્રીય અને આંતરરધષ્ટ્રીય કધયદધમધાં સ્થધધપત આંતરરધષ્ટ્રીય અને 
ઔદ્યોક્ષગક મધનર્ો, અને જર્ધબદધર વ્યર્સધધયક વ્યર્િધરોનધ સાંદભા દ્વધરધ સ્થધધપત થયેલ છે. આચરણ 
સાંહિતધમધાં ઉલ્લેિ કરધયેલ આંતરરધષ્ટ્રીય મધનકોમધાં નીચેનો સમધર્ેશ થધય છે.  

 એલધયન્સ ફોર હરસ્પોન્સીબલ મધઇનીંગ ર્ીઝન એન્િ ધસદ્ધાંતો ફોર આટીસનલ એન્િ સ્મોલ સ્કેલ 
મધઇનીંગ.  

 અરે્રનેસ એન્િ ધપ્રપેિાનેસ ફોર ઇમરજન્સીઝ એટ િ લોકલ લેર્લ (APELL) ફોર મધઇનીંગ.  

 બેઝલ કન્ર્ને્શન ઓન િ કન્રોલ ઓફ રધન્સબધઉન્રી મરુ્મેન્ટસ ઓફ િઝેધિાસ રે્સ્ટ એન્િ િેઇર 
િીસ્પોઝલ્સ.  

 ઇથીકલ રેિીંગ ઇનીશીયેટીર્ -બેઝ કોિ.  

 એટસ્રેકટીર્ ઇન્િસ્રીઝ રધન્સપરન્સી ઇનીશીએટીર્.  
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 ફધયનધન્સીયલ એકશન ટધસ્ક ફોસા સ્ટધન્િિાસ અગેઇન્સ્ટ મની લોન્િરીંગ એન્િ િ ફધયનધન્સ ઓફ 
ટેરરીઝમ.  

 ગ્લોબલ રીપોટીગ ઇનીશીએટીર્.  

 ઇન્ટરનેશનલ કધઉન્સીલ ઓન મધઇનીંગ એન્િ મેટલ્સ સસ્ટેઇનેબલ િેર્લપમેંટ ધસદ્ધાંતો, પોઝીશન 
સ્ટેટમેંટસ એન્િ ગધઇિન્સ િોક્યમુેન્ટસ.  

 ઇન્ટરનેશનલ સધયનધઇિ મેનેજમેંટ કોિ  

 ઇન્ટરનેશનલ િધયમાંિ કધઉન્સીલ રૂલ્સ ફોર ગે્રિીંગ પોલીશ્િ િધયમાંડ્ઝ (2008).  

 ઇન્ટરનેશનલ ફધયનધન્સ કોપોરેશન (IFC) પરફોમાન્સ સ્ટધન્િિા.  

 ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓગેધનઝેશન (ILO) ફાંિધમેન્ટલ રધઇટસ એટ ર્કા (બધળ મજૂરી, બળજબરી 
પરૂ્ાકનધ શ્રમ અને ફહરજયધત શ્રમ અને કધયાસ્થળે ભેદભધર્ અને સાંગઠન અને સધમહુિક સોદધબધજી 
મધટેની સ્ર્તાંત્રતધનુાં સ ાંમેલન).  

 કીમ્બલી પ્રોસેસ સટીફીકેશન સ્કીમ એન્િ ર્લ્િા િીરધ કધઉન્સીલ વ્યર્સ્થધ ઓફ ર્ોરાંટીઝ ફોર 
િધયમાંિ શીપમેંટ્સ.  

 એસએ 8000 ઓન ચધઇલ્િ લેબર, રીમ્યનુરેશન, ર્કીંગ અર્સા, ર્કા પ્લેસ િીસીપ્લીન એન્િ 
ગ્રીર્ન્સી પ્રોસીજર.  

 િ ર્લ્િા જ્રે્લરી કોન્ફેિરેશન (CIBJO) રેગ્યલુેશન ફોર પ્રોિટટ ઇન્ટીગે્રટી એન્િ િીસ્ટલોઝર.  

 યનુધઇટેિ નેશન્સ ગ્લોબલ કોમ્પેટટ. 

 યનુધઇટેિ નેશન્સ યનુીર્સાલ િીકલેરેશન ઓફ હ્યમુન રધઈટસ એન્િ કોર હ્યમુન રધઇટસ કન્ર્ેન્શન.  

 ર્ોલન્ટરી ધપ્રન્સીપલ્સ ઓન સીકયોરીટી એન્િ હ્યમુન રધઇટસ.  

 ર્લ્િા બેંક ગ્રપુ એન્ર્ધયરમેન્ટસ, િલે્થ એન્િ સેફટી ગધઇિલધઇન્સ.  

 ઇન્ટરનેશનલ યનુીયન ફોર િ કન્ઝરે્શન ઓફ નેચર (ICUN) રેિ લીસ્ટ ઓફ થ્રીએટન્િ સ્પેશીઝ.  

   ર્લ્િા િરેીટેજ કન્ર્ને્શન.  

ઔપચધહરક અને પધરદશાક બહધુર્િ હિત િરધર્નધરધ સધથે મસતલ બધદ મધનક ધર્કધસ ધનધિત કરર્ધમધાં 
આવ્યો િતો. એર્ી વ્યહકતઓ અને સાંસ્થધઓ કે જેમણે આ પ્રહક્રયધમધાં ફધળો આપ્યો તેમનધ સમય, કૌશલ્ય 
અને મલુ્યર્ધન સચુનો બદલ િરેિર RJC આભધરી છે.  
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લાગ ુપડે છે    

આચરણ સાંહિતધની રચનધ િીરધ અન/ેઅથર્ધ સોનધની જ્ર્ેલરીની પરુર્ઠધ શ્ ૃાંિલધનધ તમધમ િેત્રોમધાં લધગ ુ
પધિર્ધ મધટે કરર્ધમધાં આર્ી છે, તેમધાં નીચેનધનો સમધર્ેશ થધય છેેઃ  

 સોનધ અને/અથર્ધ િીરધ ઉત્પધદક (સોનધ અને િીરધનધ મધઇનીંગ તેમજ લેબોરેટરીમધાં બનધર્ેલ 
િીરધનધ ઉત્પધદન)  

 સોનધનધ ર્ેપધરી, િજેર અથર્ધ રીફધઇનર  

 િીરધનધ ર્ેપધરી અન/ેઅથર્ધ કટર અને પોલીશર.  

 સોનધ અન/ેઅથર્ધ િીરધનધ ઝર્ેરધતનધ ઉત્પધદક 

 સોનધ અને/અથર્ધ િીરધ િોલસેલસા 

 સોનધ અને/અથર્ધ િીરધ રીટેઇલસા 

 સોનધ અને/અથર્ધ િીરધ પધરખઓુ અને લેબોરેટરીઓ.  

ઉપલી કિધમધાં RJCનધ સભ્યોએ આચરણ સાંહિતધમજુબ તેમનો વ્યર્સધય ચલધર્ર્ો જરૂરી છે. RJC સટીફીકેશન 
વ્યર્સ્થધમધાં આચરણ સાંહિતધસધથે સભ્યોની પકુ્ષ્ટ્ટ મધટે સ્ર્તાંત્ર ચકધસણીની જરૂરત પિશે. ક્ષબન-RJC સભ્યો 
દ્વધરધ આચરણ સાંહિતધ લધગ ુકરર્ી સ્ર્ૈચ્છછક છે.  

આચરણ સાંહિતધની જોગર્ધઇમધાં સાંબાંિીત રેકિાઝ ઓછધમધાં ઓછધ ૩ ર્ષા મધટે (મિત્મ સટીહફકેશન પીરીયિ) 
અથર્ધ લધગ ુ પિતધ કધયદધઓમધાં જરૂરી િોય તેટલો સમય જાળર્ર્ો પિશ.ે નોંિો કે પ્રથમ સટીફીકેશન 
આકધરણી મધટે પધછલધ 12 મહિનધનધ રેકોિાઝ અને પરુધર્ધની જરૂર પિશે.  

આચરણ સાંહિતધઅને તેની જોગર્ધઇઓ ર્તામધન િાંિધકીય વ્યર્િધરોને લધગ ુપિે છે અને તે પધછલી અસરથી 
લધગ ુપિતધ નથી.  

 

આધાિરૂપ દસ્િાવેજોોઃ  

આચરણ સાંહિતધનધ અમલ અને પ્રમધણપત્ર પ્રહક્રયધમધાં મદદ કરર્ધ નીચેનધ દસ્તધર્ેજો આિધરરૂપ મધહિતી પરુી 
પધિે છે:  

 RJC પ્રમધણપત્ર િને્િબકુ (G001_2009) - RJC વ્યર્સ્થધનુાં ધર્િાંગધર્લોકન અને સટીહફકેશન પ્રધપ્ત 
કરર્ધ મધટેની આર્શ્યકતધઓ.  

 ધનયત મધગાદશાન (G002_2009) - આચરણ સાંહિતધનધ દરેક િોરણોમધાં મધગાદશાન.  
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 મલુ્યધાંકન મેન્યઅુલ (T001_2009) - સ્ર્ મલુ્યધાંકન (સભ્યો) અને ચકધસણી મલુ્યધાંકન (ઓિીટસા) 
કેમ પણૂા કરર્ધ તે મધટે સભ્યો અને ઓિીટરોને સચુનધઓ.  

 મલુ્યધાંકન પ્રશ્નો (ટી00ર-ર00૯) - આચરણ સાંહિતધઅને તેની જોગર્ધઇઓ સધમે સભ્યોની 
કધમગીરીની આકધરણી મધટે રચધયેલધ પ્રશ્નોનો સેટ. સભ્યો અને ઓિીટરો એક જ આકધરણી પ્રશ્નોનો 
ઉપયોગ કરે છે.  

 મલુ્યધાંકન ર્કાબકુ (T003_2009) - િતેપુણૂા પરુધર્ધઓ મધટે ર્િધરધની મધગાદધશિકધની સધથે સધથે 
કોષ્ટ્ટકનધ સ્ર્રૂપે બનધયેલધ મલુ્યધાંકન પ્રશ્નો (T002_2008) સધથે સ્ર્ મલુ્યધાંકનની ર્કાબકુ.  

 

સિીક્ષા  

ઓછધમધાં ઓછધ દર ત્રણ ર્ષા કે જરૂરત મજુબ ધસદ્ધાંતો અને આચરણ સાંહિતધની ઔપચધહરક સમીિધની RJC 
જર્ધબદધરી સ્ર્ીકધરે છે. આચરણ સાંહિતધમધાં અદ્યતન ફેરફધરો RJC બોિાની માંજુરી બધદ ઔપચધહરક રીતે પનુેઃ 
જારી કરશે. 

RJC સધમધજીક અને પયધાર્રણીય િોરણો સ્થધધપત કરર્ધ મધટે ISEAL કોિ ઓફ ગિુ પ્રેટટીસ તરફ ર્ચનબધ્િ 
છે અને કોિ સધથે 2012 સિુીમધાં પકુ્ષ્ટ્ટ પ્રધપ્ત કરર્ધનો ઇરધદો િરધર્ે છે.  

આ િોરણો સબાંિ અને પ્રધપ્ત થઇ શકે તેર્ધ છે અને ઉદ્યોગમધાં વ્યર્સધધયક િતેઓુ તરફ પરુત ુાં મધન જાળર્ીને 
અગત્યનધ નૈધતક, સધમધજીક અને પયધાર્રણીય પિકધરોને પિોંચી ર્ળશે.  

RJC તસદ્ાાંિો  

હરસ્પોન્સીબલ જ્રે્લરી કધઉન્સીલનધ સભ્ય તરીકે, અમે અમધરી વ્યર્સધધયક પ્રવધૃત્ઓમધાંથી આધથિક, સધમધજીક 
અને પયધાર્રણીય લધભો મેળર્ર્ધ મધગીએ છીએ કે જેથી અમે ટકધઉ ધર્કધસ (સસ્ટેઇનેબલ િેર્લપમેન્ટ)1 તરફ 
ફધળો આપી શકીએ  

1 ધાંધાકીય નૈતિકિા 

1. અમે અમધરધ વ્યર્સધયોને ઊંચધ નૈધતક િોરણોથી ચલધર્ર્ધ અને ધનષ્ટ્ઠધ, પધરદશાકતધ અને લધગ ુપિતધ 
કધયદધઓ સધથે પકુ્ષ્ટ્ટની િધત્રી સધથે ચલધર્ર્ધ મધગીએ છીએ.  

ર. અમે લધાંચ (બ્રધઇબરી) અને/અથર્ધ રૂશ્વત (કરપ્શન) મધાં પિીશુાં નિીં.  
૩. અમે નધણધની ગેરકધયદે િરેફેર (મની લોન્િરીંગ) કે ત્રધસર્ધદને નધણધ પરુધ પધિર્ધ (ફધયનધન્સીંગ ઓફ 

ટેરરીઝમ) ચલધર્ીશુાં નિીં.  

                                                      
1 કધઉન્ન્સલ તેનધ ટકધઉિમ ધર્કધસ મધટે તેની સમજને ૧૯૮૭ મધાં આયોજજત પયધાર્રણ અને ધર્કધસ પરનધ ર્ૈધશ્વક કધમશન (િ બ્ુાંડ્ટલેંિ કધમશન) મધાં 
વ્યધખ્યધયીત કરતધાં આિધર આપે છે કે: “ ટકધઉિમ ધર્કધસ એર્ો ધર્કધસ છે જે ભધર્ષ્ટ્યની પેઢીઓની તેમની પોતધની જરૂહરયધતોને પરૂી કરર્ધની 
િમતધ સધથે સમધિધન કયધા ધર્નધ ર્તામધનની જરૂહરયધતોને પરૂી કરે છે.” 
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4. અમે કીમ્બલી પ્રોસેસ સટીફીકેશન વ્યર્સ્થધ અને ર્લ્િા િધયમાંિ કધઉન્સીલ ર્ોલન્ટરી વ્યર્સ્થધ ઓફ 
ર્ોરાંટીઝને ર્ળગી રિીશુાં. 

પ. અમે ર્ેચીએ તે પ્રોિટટની સધમગ્રીનધ ગણુિમો સાંપણૂાપણે અને સચોટ રીતે પ્રગટ કરીશુાં.  
6. પ્રોિટટનુાં શીપમેન્ટ થધય તેની ભૌધતક અિાંિતધ અને સલધમતીની િધત્રી મધટેનધ વ્યધજબી પગલધઓ 

અમે લઇશુાં.  
૭. અમે વ્યધપધરી અને િેટધ ગોપનીયતધ જાળર્ીશુાં.  

 

િ િાનવ અતધકાિ અને સાિાજીક કાિગીિી  

 1. અમે યનુધઇટેિ નેશન્સ યધુનર્સાલ િીકલેરેશન ઓફ હ્યમુન રધઇટસ મજુબ વ્યન્ટતનધ પધયધનધ 
મધનર્ અધિકધરો અને ગૌરર્મધાં મધનીએ છીએ અને તે જાળર્ીશુાં.  

 ર.  અમે બધળ મજુરી (ચધઇલ્િ લેબર) ને ચલધર્ી નિીં લઇએ.  
 ૩.  અમે બળપરૂ્ાકનધ, બાંિધયેલધ, કરધરબધ્િ કે કેદી મજુરોનો ઉપયોગ નિીં કરીએ કે કમાચધરીઓ 

અને તેમનધ આધશ્રતોની હિલચધલની સ્ર્તાંત્રતધને ધનયાંધત્રત નિીં કરીએ.  
 4. અમે અમધરી કધમગીરીમધાં આરોગ્ય અને સલધમતીનધ ઉછચ િોરણો મધટે પ્રધતબધ્િ છીએ.  
 પ. અમે કધમદધરોને મટુતપણે સાંગહઠત થતધ અટકધર્ીશુાં નિીં. જ્યધાં કધયદધઓ આર્ી સ્ર્તાંત્રતધને 

પ્રધતબાંિ કરે છે, ત્યધાં અમે ચચધાનધ સમધાંતર મધધ્યમને ટેકો આપશુાં.  
 6. અમે કધમનધ સ્થળે જાધત, ર્ાંશીયતધ, જાત, રધષ્ટ્રીય મળુ, િમા, અપાંગતધ, ક્ષલિંગ, જાધતય મળુ, 

યધુનયનનુાં સભ્પપદ, રધજકીય જોિધણ, દધપત્યજીર્નની કિધ, શધરીહરક દેિધર્, ઉંમર કે અન્ય 
લધગ ુ પિતધ પ્રધતબાંધિત પધયધનધ િોરણોનધ આિધરે ભેદભધર્ રધિીશુાં નિીં અને એર્ી તમધમ 
વ્યહકતઓ કે જેઓ “ફીટ ફોર ર્કા ” છે તેમને સમધન તકો આપર્ધમધાં આર્શે અને તેમની કધમ 
કરર્ધની સમથાતધ સધથે સાંબાંિ ન િોય તેર્ધ પરીબળોનધ આિધરે તેમનધ તરફ ભેદભધર્ રધિર્ધમધાં 
આર્શે નિીં.  

 ૭. અમે કોઇપણ સાંજોગોમધાં શધરીહરક ધશિધ કરીશુાં નિીં અને ઉતધરી પધિતી ર્તાણુાંક, િરેધનગધત, 
ગેરર્તાણ ૂાંક, દબધણ કરવુાં કે કોઇપણ સ્ર્રૂપે કનિગત કરર્ધ પર પ્રધતબાંિ મકુીશુાં.  

 ૮. અમે કધમનધ કલધકોને અને ર્ેતનનધ કધયદધઓને, અને જ્યધાં કધયદધ દ્વધરધ આર્ી કધનનૂી જરૂરતો 
નથી ત્યધાં પ્રર્તામધન ઔદ્યોક્ષગક િોરણોને ર્ળગી રિીશુાં.  

 ૯. અમે જ્યધાં કધમગીરી કરતધ િોઇશ ુત્યધાંનધ સમદુધયને તેમનધ સધમધજજક અને આધથિક કલ્યધણમધાં ફધળો 
આપીને તેમનધ ધર્કધસમધાં મદદ કરશુાં.  

 10. અમે વ્યહકતગત લોકોનધ અધિકધરોને મધન્ય રધિશુાં અને મધન આપીશુાં અને તેમનધ પ્રણધક્ષલગત, 
સધાંસ્કૃધતક અને સધમધજીક ર્ધરસધનુાં મલુ્ય કરશુાં.  

 11. અમે અમધરી દ્રશ્ય િમતધમધાં કધયા કરતધ કધરીગરો અને નધનધ પધયધનધ મધઇનરો જોિે વ્યર્િધર 
કરશુાં અને જર્ધબદધર અને કધયદેસર ઉત્િનન વ્યર્િધરોને આગળ ર્િધરર્ધ બહધુર્િ-હિત 
િરધર્તી પિલે કરીશુાં.  
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 ૩ પયાાવિણીય કાિગીિી  

 1. અમે અમધરો વ્યર્સધય પયધાર્રણીય જર્ધબદધર રીતે ચલધર્ીશુાં  
 ર. અમે નકરધત્મક પયધાર્રણીય અસરો ટધળીને અથર્ધ ઓછધમધાં ઓછી કરીને અમધરી પયધાર્રણીય 

કધમગીરીની વ્યર્સ્થધ કરીશુાં.  
 ૩. અમધરધ સ્ત્રોતો અને ઉજાાનુાં વ્યર્સ્થધપન કરીને અમધરી વ્યર્સધધયક કધમગીરીની કધયાિમતધ 

સધુનધિત કરશુાં.  
 4. અમે જૈધર્ક ર્ૈધર્ધ્ય જાળર્ર્ધ અને જૈધર્ક ર્ૈધર્ધ્ય પર નકધરધત્મક અસરો ઘટધિર્ધનધ મિધર્રધ 

અપનધર્ીશુાં.  
  

 4 વ્યવસ્થાપન વ્યવસ્થા   

 1. અમે લધગ ુપિતધ કધયદધઓની પતૂાતધ કરીશુાં અને RJC આચરણ સાંહિતધને અમધરી કટીબધ્િતધ 
જાિરેમધાં દશધાર્ીશુાં.  

 ર. અમે અમધરધ વ્યર્સધધયક ભધગીદધર તરફનધ જોિમ સહિતનધ જોિમોની આકધરણી કરશુાં અને 
એર્ી વ્યર્સ્થધ સ્થધપીશુાં કે જે નૈધતક, મધનર્ અધિકધર, સધમધજજક અને પયધાર્રણીય વ્યર્સધધયક 
વ્યર્િધરોની વ્યર્સ્થધ કરે અને સિુધરે. 
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આચિણ સાંરહિા જોગવાઇઓ  

1 વ્યર્સધધયક નૈધતકતધ 

1.1 લાાંચ અને સગવડિા િાટેની ચકૂવણીઓોઃ 

1. સભ્યો તેમનધ દ્વધરધ અથર્ધ તેમનધ ર્તી તેમનધ વ્યર્સધધયક ભધગીદધરો દ્વધરધ થતધ તમધમ 
વ્યર્સધધયક વ્યર્િધર અને કધમકધજમધાં લધાંચ ઉપર પ્રધતબાંિ મકુશે. તેઓ કોઇપણ ચકુર્ણુાં, 
ર્સ્તનુધ સ્ર્રૂપમધાં ભેટ, મિમેધનગધત, િચા કે ર્ચનો ઓફર નિીં કરે, સ્ર્ીકધરશે નિીં કે 
સગર્િ નિીં કરે કધરણ કે આથી તેમનધ વ્યધજબી સ્પિધાનધ ધસધ્િધાંતો સધથે સમધિધન થધય છે 
અને કોઇ અન્ય વ્યહકત મધટે કે સધથે િાંિો મેળર્ર્ધનો કે સીિો િાંિો કરર્ધનો પ્રયધસ ઉભો 
થધય છે અથર્ધ િાંિધનધ અથર્ધ સરકધરની ધનણાય લેર્ધની પ્રહકયધનધ મધગામધાં અર્રોિ પેદધ 
થધય છે.  

ર. સભ્યો લધાંચનધ જોિમોન ે ધ્યધનમધાં લેશે કધરણ કે તે કયધાં િેત્રોમધાં ઉંચ ુ જોિમ રિલેુાં છે તે 
ઓળિર્ધ મધટે તેમની સાંસ્થધ (એજન્ટો સહિત) ને લધગ ુ પિશે. સભ્યો કમાચધરીઓ અને 
એજન્ટોનધ વ્યર્િધરોનધ ધનરીિણ મધટે અને આ સમજુધતનધ આિધરે લધાંચને નધબદુ કરર્ધ 
મધટે યોગ્ય પધ્િધત ધર્કસધર્શે.  

૩. સભ્યો તેમની સાંસ્થધની અંદર લધાંચનધ પ્રયધસોની અને ગેરવ્યધજબી ભેટોની ઘટનધઓનો અિરે્ધલ 
આપર્ધની વ્યર્સ્થધ કરશે અને લધાંચ અને લધાંચનધ પ્રયધસ સધમે યોગ્ય પ્રધતબાંિોનો પરેુપરુો 
અમલ કરશે.  

4. સભ્યોએ પોતધનધ કમાચધરીઓને સ્પષ્ટ્ટપણે સાંદેશો આપર્ો જોઇએ કે કોઇપણ કમાચધરીને ક્ષચિંતધ 
વ્યકત કરર્ધ મધટે, અથર્ધ લધાંચ કે સગર્િતધ મધટે નધણધ ચકુર્ર્ધનધ ઇનકધર બદલ, 
કાંપનીને િાંિો ગમુધર્ર્ો પિે તેમને પદછયધુત, દાંિ કે અન્ય પહરણધમો ભોગર્ર્ધ પિે.  

પ. જ્યધાં સભ્યો ફેસીલીટેશન પેમેન્ટ (સગર્િતધ મધટે નધણધ ચકુર્ર્ધ) ને દૂર કરર્ધ સમથા નથી 
બન્યધ ત્યધાં તેઓ તમધમ ચકુર્ધયેલ, ફેસીલીટેશન પેમેન્ટનધ નીરીિણ, અર્લોકન અને સાંપણૂા 
હિસધબ મધટે યોગ્ય અંકુશોનો અમલ કરશે. તેઓ એ સધુનધિત કરર્ધ કધમ કરશે તે તમધમ 
ફેસીલીટેશન પેમેન્ટ નધબદુ કરર્ધનધ અંધતમ ધ્યેય સધથે, આ બિધ મયધાહદત પ્રકધર અને 
અર્કધશનધ છે.  

 

1.2 િની લોન્ડિીંગ (નાણાની ગેિકાયદે હિેફેિ) અને ફાયનાન્સ ઓફ ટેિિીઝિ (ત્રાસવાદ િાટે નાણા પિુા પાડવા) 

1. સભ્યોએ જ્યધાં લધગ ુપિતધ કધયદધઓની જરૂરત છે ત્યધાં અને રધષ્ટ્રીય અને આંતરરધષ્ટ્રીય હિસધબ 
િોરણ મજુબ તમધમ િાંિધકીય વ્યર્િધરોનધ આધથિક હિસધબો જાળર્ર્ધ જોઇએ. આ હિસધબો કધાં તો 
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સ્ર્તાંત્ર રીતે સટીફધઇ થયધ િોર્ધ જોઇએ અને/અથર્ધ કોઇપણ પરૂ્ાગ્રિ કે ર્ગ ધર્નધ ધનયટુત 
પધમેલ િોય તેર્ધ યોગ્ય લધયકધતર્ધળધ ઓિીટર દ્વધરધ ઓિીટ થયધ િોર્ધ જોઇએ.  

2. સભ્યોએ એ બધબત જાણર્ી જોઇએ કે આંતરરધષ્ટ્રીય વ્યર્િધરો એકથી ર્ધ ુ ધનયાંત્રક ન્યધયતાંત્રને 
પધત્ર િોય છે.  

એ. જયધાં લધગ ુપિતધ કધયદધઓનુાં અન્સ્તત્ર્ ન િોય ત્યધાં, સભ્યોએ િેઝીગ્નેટેિ નોન-ફધયનધન્સીયલ 
ક્ષબઝનેસ પ્રોફેશન (DNFBP) િઠેળ હકિંમતી િધતઓુ અને જેમ્સ સ્ટોનનધ િીલરોને લધગ ુપિતી 
ફધયનધન્સીયલ એટશન ટધસ્ક ફોસા (FATF)2 40 રીકમને્િેશન્સ અને 9 િધસ ભલધમણની 
જોગર્ધઇ સધથે સભ્યોએ પતૂાતધ કરર્ી જોઇએ.  

બી. રોકિ અથર્ધ રોકિ જેર્ધ તમધમ વ્યર્િધરો લધગ ુપિતધ કધયદધઓની પતૂાતધ સધથે જ થર્ધ 
જોઇએ. જ્યધાં તે સાંબધ્િ વ્યધખ્યધધયત આધથિક િદથી ઉપર જાય, ત્યધાં સાંબાંધિત ધનયટુત સત્ધ 
સધથે રેકિાઝ રધિર્ધની જરૂરત છે.  

૩. સભ્યોએ િમેંશધ “નો યોર કસ્ટમર” નધ ધસધ્િધાંત મજુબ કધમ કરવુાં જોઇએ જેથી તેઓ જેની સધથે કધમ 
કરે છે તે બિી સાંસ્થધઓ સધથે ઓળિ ધસધ્િ થધય, તેમનધ િાંિધકીય સાંબાંિોની સ્પષ્ટ્ટ સમજણ 
મળે અને સધમધન્ય કે શાંકધસ્પદમધાંથી બિધર આર્તધ વ્યર્િધરનધ પેટનાને ઓળિર્ધ અન ે
પ્રધતભધર્ આપર્ધની વ્યધજબી સમથાતધ મળે.  

                                                      
2 નધણધકીય કધયા ધર્શેષ દળ(એફએટીએફ) – નધણધકીય પ્રણધલીઓનધ ગનુધઇત ઉપયોગનધ પ્રધતરોિ મધટે એક આંતરરધષ્ટ્રીય કધયાનીધત બનધર્ર્ધ મધટે 
અધિષ્ટ્ઠધધપત કરર્ધમધાં આર્ેલુાં સ ાંગઠન.   
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1.3 કીમ્બલી પ્રોસેસ 

1. સભ્યોએ કન્ફલીટટ િધયમાંડ્સ જાણી જોઇને િરીદર્ધ કે ર્ેચર્ધ નિીં અને અન્યોને તેમ કરર્ધમધાં મદદ 
કરર્ી જોઇએ નિી.  

ર. સભ્યો જયધરે રફ િીરધનધ આંતરરધષ્ટ્રીય ર્ેપધર સધથે સાંિોર્ધય ત્યધરે તેમણે કીમ્બલી પ્રોસેસ 
સટીફીકેશન સ્કીમ િઠેળ લધગ ુ કરર્ધમધાં આર્ેલ એ સાંબાંધિત રધષ્ટ્રીય કધયદધઓ મજુબ રફ િીરધ 
એટસપોટા એન્િ ઇમ્પોટા રે્રીહફકેશન વ્યર્સ્થધ અને કાંરોલને લધગ ુકરર્ધ જોઇએ. સભ્યોએ રફ િીરધ 
મધટે કીમ્બલી પ્રોસેસ સટીફીકેશનનધ રેકિાઝ જાળર્ર્ધ જોઇએ. કીમ્બલી પ્રોસેસ સટીહફકેશન સ્ર્તાંત્ર 
રીતે કાંપનીનધ પોતધનધ સ્ર્તાંત્ર ઓિીટર દ્વધરધ ર્ધધષિક િોરણે ઓિીટ અને રીકોન્સધઇલ થર્ધ જોઇએ. 
જો યોગ્ય અધિકૃત સરકધરી એજન્સી દ્વધરધ કિરે્ધમધાં આરે્ તો, આ રેકિાઝ કીમ્બલી પ્રોસેસ સધથે પતૂાતધ 
પરુર્ધર કરર્ધ સમથા િોર્ધ જોઇએ.  

૩. સભ્યો જ્યધરે િીરધની િરીદી અને ર્ેચધણમધાં સાંિોર્ધયેલધ િોય, પછી ભલે તે રફ, પોલીશ્િ કે જ્ર્ેલરીમધાં 
સેટ કરેલધ િોય તે “ર્લ્િા િધયમાંિ કધઉન્સીલ રીઝોલ્યશુન ઓન ઇન્િસ્રી સેલ્ફ રેગ્યલુેશન” નધ 
ધસધ્િધાંતોને સાંપણૂાપણે ર્ળગી રિરે્ધ જોઇએ. સભ્યોને તેમનધ સ્થધને એર્ી વ્યર્સ્થધ િોર્ી જરૂરી છે કે 
જેથી િધયમાંડ્ઝનધ તમધમ બીલો, ચધિ ેરફ, પોલીશ્િ કે જ્રે્લરીમધાં સેટ કરેલધ િોય, િરીદેલધ િોય કે 
ર્ેચેલધ િોય, તેમધાં ર્લ્િા િધયમાંિ કધઉન્સીલ ર્ોરાંટી સ્ટેટમેંટ3 િોવુાં જોઇએ. સભ્યોએ આર્ધ તમધમ 
બીલોનો રેકિાઝ રધિર્ો જોઇએ. સભ્યોએ પોતધનધ સ્થધને એર્ી વ્યર્સ્થધ રધિર્ી જોઇએ કે તેઓ એર્ધ 
સ્ત્રોતોમધાંથી િરીદી ન કરે કે જે તેમનધ ઇન્ર્ોઇસમધાં ર્લ્િા િધયમાંિ કધઉન્સલ ર્ોરાંટી સ્ટેટમેંટ પરુધ ન 
પધિત ુાં િોય.  

4. સભ્યોએ પોતધનધ તમધમ કમાચધરીઓ કે જેઓ િધયમાંડ્ઝ િરીદે છે કે ર્ેચ ે છે તેમને કન્ફલીફટ 
િધયમાંડ્ઝનધ ર્ેપધર પર સરકધરનધ ધનયાંત્રણો અંગે, કીમ્બલી પ્રોસેસ સટીહફકેશન સ્કીમ અને ર્લ્િા 
િધયમાંિ કધઉન્સીલ વ્યર્સ્થધ ઓફ ર્ોરાંટી અંગે જણધર્વુાં જોઇએ.  

 

1.4 પ્રોડક્ટ તસક્યોિીટી (પ્રોડક્ટ સલાિિી) 

1. સભ્યો મધલની ચોરી, નકુશધન કે ફેરબદલો સધમે રિણ મધટે મકધનની અંદર તથધ શીપમેંટ દરમ્યધન 
પ્રોિટટ ધસકયોરીટી પગલધઓ સ્થધધપત કરશે.  

ર. પ્રોિટટ ધસક્યોરીટી પગલધઓ સ્થધધપત કરતી ર્િતે કમાચધરીઓ, મલુધકધતીઓ અને અન્ય સાંબાંધિત 
બીઝનેસ પધટાનરોની સલધમતી અને સિુધકધરીને અગ્રતધ આપર્ધમધાં આર્શે.  

                                                      
3 ધર્શ્વ િીરધ કધઉન્ન્સલ ર્ૉરાંટી ધનર્ેદન – “અહિિં જે િીરધઓને ઇન્ર્ોઇસ કરર્ધમધાં આવ્યધ છે તે સ ાંઘષાનધ ભાંિોળમધાં સધમેલ ન િોય તેમજ સાંયટુત 
રધષ્ટ્રનધ ઠરધર્ો મજુબ કધયા કરતધાં કધયદેસર સ્ત્રોતો પધસેથી િરીદ કરર્ધમધાં આવ્યધાં છે. આ િીરધઓનધ આપધૂતિકતધા દ્વધરધ આપર્ધમધાં આર્ેલી લેક્ષિત 
બધાંયિરી અને/અથર્ધ વ્યન્ટતગત જાણકધરીનધ આિધરે સાંઘષા મટુત િોર્ધની બધાંયિરી આ સધથ ેર્ેચધણકતધા દ્વધરધ આપર્ધમધાં આર્ે છે.    
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1.5 પ્રોડક્ટ ઇન્ટેગ્રીટી (પ્રોડક્ટ સાંકલલિિા) 

1. સાિાન્ય: સભ્યો િમેંશધ િીરધ અને ગોલ્િ જ્રે્લરી પ્રોિટટને લધગ ુ પિતધ સાંબાંધિત વ્યધપધરી િોરણોનધ 
કધયદધઓ અને જ્યધાં તેનુાં અન્સ્તત્ર્ છે ત્યધાં ચોક્કસ રધષ્ટ્રીય અન/ેઅથર્ધ સ્થધધનક ધનયમોની સધથે પતૂાતધ 
કરશે. જ્યધાં કોઇ ચોક્કસ વ્યધપધરી િોરણો કે પ્રોિટટ ઇન્ટીગે્રટી (સાંકલીતતધ) ધનયમનો લધગ ુનથી પિતધ 
ત્યધાં સભ્યો નીચે યધદી આપેલી જરૂરતો મજુબ પતૂાતધ કરશે.  

ર. યોગ્ય પ્રગટીકિણ: સભ્યોએ િીરધ કે સોનધનધ ઝર્ેરધતની ભૌધતક ગણુર્ત્ધ ઉપરની તમધમ સાંબાંધિત 
મધહિતીઓ જેર્ી કે દળ/ર્જન, કટ, કલર, ટલેરીટી કે ફધઇનનેસ યોગ્ય રીતે પ્રગટ કરર્ધનધ તમધમ 
વ્યધજબી પ્રયધસો કરર્ધ જોઇએ.  

૩. ગેિિજુઆિ: સભ્યો કોઇપણ િીરધ, રીટેિ િીરધ, બનધર્ટી કે ધસમ્યલુન્ટ કે કોઇ સોનધનધ પ્રોિટટની ઇન્ટરનેટ 
સહિત, કોઇપણ મધધ્યમમધાં ર્ેચધણ4, જાિરેધત5 કે ધર્તરણમધાં કોઇ અસત્ય, ગેરમધગે દોરત ુાં ધનરે્દન, િોટી 
રજુઆત કે સધમગ્રી6 ચકુી જશે નિીં.  

4. સોનુાં:  

એ. સભ્યો તેમનધ પ્રોિટટમધાં ર્ધપરર્ધમધાં આર્ેલ સોનધની સચોટપણે ફધઇનનેસ (શધુ્િતધ) જાિરે કરશે.  

બી. સાંપણૂાપણે કે આંધશક રીતે સોન ુ િરધર્તધ આટીકલોમધાં ગોલ્િ ટર્ોલીટી મધકા લધગ ુ પધિતી ર્િતે 
સભ્યો લધગ ુપિતધ કધયદધઓ િઠેળ લધગ ુ કરર્ધ મધટે અધિકૃત મધકા લગધર્શે કે જે ર્તામધનમધાં 
જેનધથી તે દધગીનો સાંપણૂાપણ ેકે આંધશક રીતે બનેલો છે તે સોનધની ગણુર્ત્ધ દશધાર્તો િોય. મધકા 
લધગ ુપિતધ કધયદધ કે સાંબાંધિત આંતરરધષ્ટ્રીય િોરણો દ્વધરધ અધિકૃત રીતે લધગ ુકરર્ો જોઇએ.  

૫. ટ્રીટેડ હીિા:  

a. રીટેિ િીરધને ક્યધાં તો “રીટેિ” તરીકે અથર્ધ તો ચોક્કસ રીટમેન્ટનધ ધર્ધશષ્ટ્ટ ઉલ્લેિ સધથે જાિરે કરર્ધ 
જોઇએ. ર્ણાન ઉિીને આંિે ર્ળગે તેવુાં િોવુાં જોઇએ અને “િીરધ” કે “ધસન્થેટીક” જે િોય તે શબ્દની 
તરત જ આગળ િોવુાં જોઇએ. િધસ કરીને.  

 કોઇપણ શબ્દ કે જે રીટમેન્ટ થઇ છે તે છુપધર્ર્ધ મધટે રચધયો િોય અથર્ધ એવુાં દેિધિે કે 
રીટમેન્ટ એ સધમધન્ય પોલીશીંગ પ્રહક્રયધનો ભધગ છે અથર્ધ તો જે ગ્રધિકોને ગમે તે રીતે 
ગેરમધગે દોરે, તેનો ઉપયોગ ન થર્ો જોઇએ. દધિલધ તરીકે રીટેિ િીરધનધ ર્ણાન મધટે 
ઇમ્રવુ્િ (સિુધરેલો) શબ્દ ન ર્ધપરર્ો જોઇએ.  

                                                      
4 ર્ેચધણમધાં ર્ેચર્ધ મધટેનધ પ્રસ્તધર્, ર્ેચર્ધ મધટે ખલુ્લ ુકરર્ધ, એર્ી રીત ેપ્રદશાન કરવુાં કે જે એર્ી ર્ધજબી મધન્યતધ તરફ દોરી જાય કે પ્રદધશિત 
કરર્ધમધાં આર્ેલુાં ઉત્પધદ ર્ેચધણ મધટે મકૂર્ધમધાં આવ્યુાં છે તેનો સમધર્ેશ થધય છે. શાંકધન ેટધળર્ધ મધટે, આમધાં ઉદ્યોગ દ્વધરધ સ્ર્ીકૃત “મેમો” પદ્ધતનો પણ 
સમધવએ્શ કરર્ધમધાં આવ્યો છે, સાંભધર્ત ર્ેચધણ મધટે ગ્રધિકોને પરૂ્ા-વ્યર્સ્થધ કરર્ધમધાં આર્ેલધ સમયગધળધ મધટે સધમધન મોકલર્ધની પદ્ધત. 
5 જાિરેધતમધાં ઉત્પધદનધ ઉપયોગ અથર્ધ ર્ેચધણ મધટે આપર્ધમધાં આર્તધાં પ્રત્યિ કે પરોિ પ્રોત્સધિનનો સમધર્ેશ થધય છે. 
6 પ્રધતધનધિત્ર્મધાં ક્ષચત્રો, ધર્ધર્રણો, અક્ષભવ્યન્ટતઓ, શબ્દો, પદધથાની સધથ ેર્ધજબી રીત ેસાંલગ્નતધ દશધાર્તધ િોઈ શકે તે રીત ેઆપર્ધમધાં આર્ેલધાં ર્ણાનો 
અને સાંજ્ઞધઓનો સમધર્ેશ થધય છે.    



 

15 
 

 રીટમેન્ટથી કોઇ િધસ સાંભધળની જરૂરત ઉભી થધય તો તે જાિરે કરર્ી જોઇએ.  

b. રીટેિ િધયમાંડ્ઝ સધથે પેઢીનધ નધમ, ઉત્પધદકો કે રેિ મધટસા ર્ધપરર્ધનધ નથી,  ધસર્ધય કે આ ધર્ભધગ 
વ્યધખ્યધધયત “રીટેિ” શબ્દ પછી તરત જ સ્પષ્ટ્ટપણે આર્ધ નધમો િોય અથર્ધ તે અન્યથધ ઉિીને 
આંિે ર્ળગે તે રીતે દેિધય અથર્ધ રીટેિ તરીકે અગ્ર રીતે પ્રગટ કરધય.  

6 તસન્થેટીક (બનાવટી) ડાયિાંડ્ઝ  

a. સાંપણૂા કે આંધશક ધસન્થેટીક િધયમાંડ્ઝને િાંમેશધ “લેબોરેટરીમધાં બનધરે્લધ”, “લેબોરેટરીમધાં 
ધર્કસધર્ેલ”, “મધનર્ સજીત” [ઉત્પધદકનુાં નધમ] દ્વધરધ નીધમિત અને/અથર્ધ “ધસન્થેટીક” તરીકે 
જાિરે કરર્ધ જોઇએ અને ર્ણાન િમેંશધ ઉિીને આંિે ર્ળગે તેવુાં િોવ ુજોઇએ અને “િીરધ7” શબ્દની 
તરત પિલેધ િોવુાં જોઇએ. 

b. સભ્યો કોઇ ધસન્થેટીકનધ ર્ણાન મધટે “રીયલ”, “જેન્યઇુન” કે “નેચરલ” શબ્દનધ ઉપયોગ નિીં કરે કે 
એર્ધ કોઇ શબ્દો નિીં ર્ધપરે કે જે એ િકીકત છુપધર્ે કે િીરધ ધસન્થેટીક છે અને જે કોઇપણ રીતે 
ગ્રધિકને ગેરમધગે દોરે.  

૭. હીિા સીમ્યલુન્્સ:  

a. સભ્યોએ િાંમેશધ સીમ્યલુન્ટને ક્યધાં તો મીનરલ (િનીજ) અથર્ધ કમ્પધઉન્િ (સાંયોજન) કે જે તે િોય તે 
રીતે અથર્ધ એક “િીરધ ધસમ્યલુન્ટ” કે “ઇમીટેશન િીરધ” તરીકે ર્ણાર્વુાં જોઇએ. બહુ સ્પષ્ટ્ટ શબ્દ 
“િીરધ” નો ધસમ્યલુન્ટ સધથે ક્યધરેય ઉપયોગ ન કરર્ો જોઇએ. 

b. સભ્યોએ ધસમ્યલુન્ટને ર્ણાર્ર્ધ મધટે “રીયલ” અને “જેન્યઇુન” શબ્દો ન ર્ધપરર્ધ જોઇએ.  

સી. જે ધસમ્યલુન્ટ કુદરતી રીતે ઉદ્ ભર્ેલ િનીજ કે સાંયોજન ન િોય તો સભ્યો ધસમ્યલુન્ટનુાં ર્ણાન કરર્ધ 
“નેચરલ” શબ્દ નિી ર્ધપરે.  

૮. હીિાની ક્વોલીટી - કટ અને પોલીશ્ડ ડાયિાંડ્ઝ:  

a. સભ્યો જ્યધરે િીરધનધ ર્જન, કલર, ટલેરીટી અને કટનુાં ર્ણાન કરે ત્યધરે િાંમેશધ જે તે જ્યરુીસ્િીટશન 
(ન્યધયકીય સત્ધિેત્ર) ને યોગ્ય મધન્ય મધગારેિધઓ મજુબ કરે.  

b. સભ્યો નીચેનધને ર્ણાર્ર્ધ મધટે શબ્દો “ફલોલેસ” કે “પરફેટટ” પણ નિીં ર્ધપરે:  

 જે ફધાંટ, તટૂ, આંતહરક પદધથા, કધબાનનધ સ્પોટ, ર્ધદળો, આંતહરક લેસરીંગ કે અન્ય િોિ કે 
કોઇપણ જાતની અપણૂાતધ કે જે િીરધ ગે્રિીંગમધાં કુશળ વ્યહકત દ્વધરધ પરુતધ પ્રકધશ સધથે, 10 
પધર્રનધ સધરધ ગોઠર્ેલધ મેગ્નીફધયર િઠેળ તપધસર્ધમધાં આર્ે ત્યધરે; અથર્ધ.  

                                                      
7 પૉક્ષલશ્િ િીરધઓનધ ર્ગીકરણ મધટે આંતરરધષ્ટ્રીય િીરધ કધઉન્ન્સલ ધનયમો (૨૦૦૮) 
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 જ્રે્લરીનો કોઇપણ દધગીનો કે જેમધાં એર્ો િીરધ િોય કે જે “ફલોલેસ” કે “પરફેટટ” ની વ્યધખ્યધમધાં 
ન આર્તો િોય.  

c. સભ્યો એર્ધ ગોળ િીરધ કે જેને 32 ફેસેટ ઉપરધાંત િરી ઉપર ટેબલ અને નીચે ઓછધમધાં ઓછધ 24 ફેસેટ 
ન િોય તેનધ મધટે “બ્રીલીયન્ટ”, “બ્રીલીયન્ટ કટ” કે “ફુલ કટ” શબ્દો ર્ણાન મધટે, ઓળિર્ધ મધટે કે 
સાંદભા મધટે નિીં ર્ધપરી શકે.  

 

1.6 એકસ્ટે્રક્ટીવ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ટ્રાન્સપેિન્સી ઇનીશીયેટીવ 

1. મધઇનીંગ ફેસીલીટીર્ધળધ સભ્યો એકસ્રેટટીર્ ઇન્િસ્રીઝ રધન્સપેરન્સી ઇનીશીએટીર્ (EITI) નધ અમલ 
મધટે કટીબધ્િ રિશેે અને તેને ટેકો આપશે.  
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2 મધનર્ અધિકધરો અને સધમધજજક કધમગીરી  

2.1 િાનવ અતધકાિો  

1. સભ્યો િમેશધ યનુધઇટેિ નેશન્સ યધુનર્સાલ િીકલેરેશન ઓફ હ્યમુન રધઇટસ મજુબ મળુભતુ મધનર્ 
અધિકધરો અને વ્યહકતનુાં ગૌરર્ જાળર્શે.  

 

2.2 ૨.૨ બાળ િજુિી અને રકશોિો 

1. સભ્યો ILO કન્ર્ને્શન 138 અને રીકમેન્િેશન 146 મધાં વ્યધખ્યધધયત કરધયેલ એ સાંજોગો ધસર્ધય 
બધળકોને (15 ર્ષાથી નધનધ અથર્ધ જ્યધાં દેશનો કધયદો માંજુરી આપે છે ત્યધાં 14 ર્ષા) રોજગધરીમધાં 
રોકશે નિીં કે ટેકો આપશે નિીં ધસર્ધય કે રધષ્ટ્રીય અન/ેઅથર્ધ સ્થધધનક સરકધર દ્વધરધ માંજુરી મળી 
િોય અથર્ધ તો ગ્લોબલ ઇમ્પેટટમધાં8 દશધાર્ેલી મધગારેિધઓ મજુબ િોય.  

2. જ્યધાં કોઇ બધળકો રોજગધરીમધાં િોર્ધનુાં મધલમુ પિશ,ે સભ્યોએ તેઓ જ્યધાં સિુી બધળક ન રિ ેત્યધાં સિુી 
તેમને શધળધમધાં જર્ધ અને િધજર રિરે્ધ મધટે સમથા બનધર્ર્ધ પરુતો આિધર પરુો પધિશે. ચધઇલ્િ 
લેબર રેમેિીએશન પ્રહક્રયધઓમધાં બધળકનધ સતત કલ્યધણનધ પગલધઓનો સમધર્ેશ થધય છે અને 
બધળકનધ પરીર્ધરની આધથિક િધલતનો ધર્ચધર કરધય છે. લઘતુ્મ ઉંમરની જરૂરતની ધર્રૂધ્િમધાં 
રોજગધરીમધાં જોર્ધ મળેલ બધળકો તબક્કધર્ધર રેમેિીએશન પ્રહક્રયધ દરમ્યધન આંધશક રોજગધરીમધાં રિી 
શકે છે. સભ્યો ઓછધમધાં ઓછધ 12 કલધકનો રધત્રીનધ આરધમનો સમય આપશે, પ્રણધક્ષલગત સધપ્તધહિક 
રજાનધ હદર્સો સહિત, અને એ સધુનધિત કરશે કે ઓર્રટધઇમ પ્રધતબાંધિત છે અને બધળક તે કે તેણી 
જે કધમ કરે છે તે બદલ તેને વ્યધજબી ચકુર્ણુાં કરધય છે.  

૩. સભ્યો ILO રીકમેન્િેશન 146 અને યાંગ પસાન્સ િઠેળ આર્રી લેર્ધયેલધ બધળકો કે જેઓ સ્થધધનક 
ફરજીયધત ધશિણ કધયદધઓ કે શધળધમધાં િધજરી આપર્ધને પધત્ર છે તેમનધ ધશિણને પ્રોત્સધિન આપશે, 
એ સધુનધિત કરર્ધ સહિત કે આર્ો કોઇ બધળક કે હકશોર શધળધનધ કલધકો દરમ્યધન કધમે ન રધખ્યો 
િોય અને દરરોજનધ પરીર્િન (નોકરીનધ સ્થળ અને શધળધ સિુી અને તરફથી) શધળધ અને કધમનો 
સમય હદર્સનધ 10 કલધકથી ર્િતો ન િોય.  

4. સભ્યો બધળક કે હકશોરને એર્ધ કધમમધાં ધર્ગોપીત નિીં કરે કે જે તેનધ પ્રકધરથી અથર્ધ જે સાંજોગોમધાં તે 
ચલધર્ર્ધમધાં આર્ે છે તેનધથી 1૮ ર્ષાથી (અથર્ધ 16 ર્ષા લધગ ુપિતધ કધયદધઓની અધિકૃતતધને 

                                                      
8 લઘતુમ ર્ય મધટે ર્ૈધશ્વક સઘન મધગાદધશિકધઓ: 
ધર્કધસત દેશો  ધર્કધસશીલ દેશો  
િળવુાં કધમ ૧૩ ર્ષા િળવુાં કધમ ૧૨ ર્ષા  
ધનયધમત કધમ  ૧૫ ર્ષા  ધનયધમત કધમ ૧૪ ર્ષા  
જોિમી કધમ  ૧૮ ર્ષા  જોિમી કધમ ૧૮ ર્ષા  
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પધત્ર અને પયધાપ્ત અને ચોક્કસ સચુનધઓની પ્રધચ્પ્ત અથર્ધ પ્રવધૃત્ની જે તે સાંબાંધિત શધિધમધાં 
ર્ોકેશનલ તધલીમને પધત્ર નીચેની વ્યહકતનધ આરોગ્ય સલધમતી કે નૈધતકતધને જોિમધર્ી શકે).  

 

2.3 ફોસ્ડા લેબિ (બલજબિીપવૂાકનો શ્રિ) 

1. સભ્યો ફોસ્િા લેબર (બાંિધયેલધ, કરધર બધ્િ કે કેદી મજુર સહિત) નો ઉપયોગ નિીં કરે કે કમાચધરીઓની 
િરેફેરનધ સ્ર્ધતાંત્ર્યને ધનયાંધત્રત નિીં કરે.  

2. સભ્યો ઓળિ પત્રો જેર્ધ કમાચધરીનધ વ્યહકગત દસ્તધર્ેજોની મળુ નકલ રધિશે નિીં, કે સીિધ કે ભરતી 
એજન્સીઓ દ્વધરધ કોઇ િીપોઝીટ, ભરતી ફી, કે સધિનો કમાચધરીઓ પધસેથી આગોતરધ લેશ ેનિીં.  

 

2.4 ફ્રીડિ ઓફ એસોસીએશન અને કલેક્ટીવ બાગેઇનીંગ (સાંગઠન સ્વિાંત્રિા અને સામરુહક સોદેબાજી) 

1. સભ્યો ફોસ્િા લેબર (બાંિધયેલધ, કરધર બધ્િ કે કેદી મજુર સહિત) નો ઉપયોગ નિીં કરે કે કમાચધરીઓની 
િરેફેરનધ સ્ર્ધતાંત્ર્યને ધનયાંધત્રત નિીં કરે9 

2. સભ્યો ઓળિ પત્રો જેર્ધ કમાચધરીનધ વ્યહકગત દસ્તધર્ેજોની મળુ નકલ રધિશે નિીં, કે સીિધ કે ભરતી 
એજન્સીઓ દ્વધરધ કોઇ િીપોઝીટ, ભરતી ફી, કે સધિનો કમાચધરીઓ પધસેથી આગોતરધ લેશ ેનિીં.  

 

2.5 ભેદભાવ 

1. સભ્યો કધમનધ સ્થળે નોકરીએ રધિર્ધ પગધર, ઓર્રટધઇમ, તધલીમની પિોંચ, પ્રમોશન, બરતરફી કે 
ધનવધૃતને જાધત, ર્ાંધશયતધ, નધત, રધષ્ટ્રીય મળુ, િમા, અપાંગતધ, ક્ષલિંગ, જાધતય મળુ, યધુનયનનુાં 
સભ્યપદ, રધજકીય જોિધણ, દધાંપત્યની કિધ, ગભધાર્સ્થધની ન્સ્થધત, શધહરરીક દેિધર્, એચઆઇર્ી 
અર્સ્થધ કે ઉંમર કે અન્ય કોઇ પ્રધતબાંધિત પધયધનધ આિધરે કોઇ જાતનો ભેદભધર્નો અમલ નિીં 
કરધય અને તેને ર્િોિી કઢધશે અને એ બિી વ્યહકતઓ કે જેઓ “ફીટ ફોર ર્કા ” છે તેમને સમધન તકો 
અપધશે અને તેમનુાં કધમ કરર્ધની તેમની સમથાતધ સધથે સાંબાંિ ન િોય તેર્ધ પરીબળોનધ આિધરે 
તેમની સધથે ભેદભધર્ નિીં રિધય.  

 

2.6 આિોગ્ય અને સલાિિી 

1. સભ્યો લધગ ુ પિતધ કધયદધઓ અને અન્ય સાંબાંધિત ઔદ્યોક્ષગક િોરણો મજુબ તમધમ કમાચધરીઓને 
સલધમત અને આરોગ્યપ્રદ કધમની ન્સ્થધત પરુી પધિશ.ે આ ન્સ્થધતઓમધાં સમધધર્ષ્ટ્ટ છે:  

                                                      
9 નૈધતક વ્યધર્સધધયક પિલે – મળૂભતૂ સાંહિતધ :મધાંથી લિધણ ગ્રિણ કરર્ધમધાં આવ્યુાં 
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a. કધમનધ સ્થળનધ જોિમોને, વ્યધજબી અમલ થઇ શકે તેટલધ, ઓછધમધાં ઓછધ ઘટધિર્ધ  

b. યોગ્ય સલધમતી સધિનો અને ચક્ષલત સધિનો સહિત કમાચધરીઓ અને બિધ મશીનો ર્છચે અંતર.  

c. તમધમ કેમીકલ્સ અને ટલીનીંગ મટીરીયલ્સનધ પરુતધ અને યોગ્ય લેર્લીંગ અને સ્ટોરેજ.  

d. િર્ધજન્ય રજકણો અને રસધયક્ષણક ધમુધિધ નીકળર્ધ સધમે કમાચધરીઓને રિરે્ધની પધ્િધત  

e. યોગ્ય પસાનલ પ્રોટેટટીર્ ઇટર્ીપમેન્ટ (PPE) ઓળિી કધઢર્ધ અને ધર્નધમલુ્યે પરુધ પધિર્ધ અન ે
ચકધસવુાં કે તે ચધલ ુછે, પિરેી શકધય તેમ છે અને ર્તામધનમધાં ર્પરધય છે.  

f. એર્ધ કધમનધ મથકો પરુધ પધિર્ધ કે જે સોંપેલ કધમગીરી કરર્ધ યોગ્ય રીતે રચધયધ િોય, 
પનુરધર્તાન તધણ જેર્ધ વ્યર્સધધયક આરોગ્યનધ જોિમો ઓછધમધાં ઓછધ કરે તેર્ધ િોય છે. 

g. પરુતો પ્રકધશ, િર્ધ ઉજાસ અને િર્ધની ગણુર્ત્ધ, સલધમત અર્ધજનધ સ્તરો અને તધપમધન 

h. ધનયધમત રધબેતધ મજુબનુાં ટલીનીંગ, સલધમત અને પિોંચ િોય તેવુાં પીર્ધ લધયક પીર્ધનુાં પધણી 
પરુૂાં પધિવુાં, અને અનધજનધ સ્ટોરેજ મધટે સેનીટરી ફેસીલીટી અને સ્ર્છછ અને આરોગ્યપ્રદ 
િોર્ધની અને ટોઇલેટની સગર્િ નોકરીએ રધિેલ સ્ટધફની સાંખ્યધ અને નીધતનધ આિધરે 
ગોઠર્ીને કધમનધ સ્થળે િાંમેશધ પરુતી સ્ર્છછતધ જાળર્ર્ી. 

i. સ્થધધનક બધાંિકધમ ધનયમો અનસુધર પરુત ુબધાંિેલ ુઅને જાળરે્લુાં કધમનુાં સ્થળ પરુૂાં પધિીને. 

j.   એ સધુનધિત કરવુાં કે સભ્યો દ્વધરધ કમાચધરીઓને જો સ્થળ ઉપર રિણેધક પરુૂાં પધિર્ધમધાં આરે્ તો, 
આર્ધ રિઠેધણ સલધમતી, રીપેર અને સ્ર્છછતધનધ વ્યધજબી િોરણો જળર્ધય, પરુતી અને 
યોગ્ય સેનીટેશનની, પીર્ધનધ પધણીની અને પરુતધ પધણી પરુર્ઠધની સર્લત પરુી પધિર્ધમધાં 
આર્ે. 

2.  સભ્યો જેઓ િીરધ કટીંગ અને પોલીશીંગમધાં રોકધયેલધ છે તેઓ કોબધલ્ટ ફ્રી િીરધ ઇમ્પે્રગનેટેિ સ્કેસનસનો     
ઉપયોગ કરશે. 

3. સભ્યો કમાચધરીઓને યાંત્રણધ, જેર્ી કે સાંયટુત આરોગ્ય અને સલધમતી સધમધત, પરુી પધિશે કે જેનધ દ્વધરધ 
તેઓ મેનેજમેન્ટ સધથે આરોગ્ય અને સલધમતીનધ મદુ્દધઓ ઉભધ કરી અને ચચધા કરી શકે. 

4.  સભ્યો કમાચધરીઓને ઉપલબ્િ આરોગ્ય અને સલધમતી અંગેની મધહિતી સમજી શકધય તેર્ધ સ્ર્રૂપમધાં અને 
યોગ્ય ભધષધમધાં આપશે. જયધાં તમધમ જોિમી પદધથો ઉપયોગમધાં છે ત્યધાં મરીરીયલ સેસનટી િેટધ શીટ 
(અથર્ધ તેનધ જેર્ી જરૂરી મધહિતી) ની પિોંચ થઇ શકર્ી િોર્ી જોઇએ અને જોિમી પદધથોનધ ઉપયોગ 
સધથે સાંલગ્ન જોિમો તેની સધથે કધમ કરતધ તમધમ કમાચધરીઓને સ્પષ્ટ્ટપણે સાંચધહરત થવુાં જોઇએ.  

5.  સ્થળ િધતે કધમ સાંબાંિી પ્રવધૃત અને કધમગીરીની અર્ધિ દરિધસ્ત તેમધાંથી ઉદ્ ભર્તધ કે તેની સધમે 
જોિધયેલધ અકસ્મધતો અને આરોગ્યને ઇજાઓ ધનર્ધરર્ધ યોગ્ય પ્રહક્રયધ િોર્ી જોઇએ.  
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6.  સ્પષ્ટ્ટપણે ધનશધની કરેલ પ્રધથધમક સધરર્ધરની જોગર્ધઇઓ સહિત સ્થળ ઉપર પરુતી આરોગ્ય અને 
તબીબી સર્લતોને પિોંચ પરુી પધિર્ી જોઇએ, અને ર્ધ ુગાંભીર આરોગ્યની ક્ષચિંતધ િોય તેમને સ્થધધનક 
િોન્સ્પટલ અથર્ધ તક્ષબબી સર્લત ઉપર લઇ જર્ધ પહરર્િન મધટેની પ્રહક્રયધ ધર્કસધર્ર્ી જોઇએ.  

7.  સભ્યો યોગ્ય એલધમ્સા, ર્ોનીંગ િીર્ધઇસ અને ફધયર સેસનટી મીકેનીઝમ સ્થધપશે. આમધાં સમધધર્ષ્ટ્ટ છે ફધયર 
ફધયટીંગ સધિનો, સ્પષ્ટ્ટપણે મધકા કરેલધ અનલોટિ અને અનબ્લોટિ ઇમરજન્સી એટઝીટ અને એસ્કેપ રૂટ, 
અને તમધમ ફેસીલીટીમધાં ઇમરજન્સી લધઇટીંગ  

8. સભ્યો તમધમ ર્ધજબી સાંભધર્ત કટોકટી મધટે કટોકટીની પ્રહક્રયધ અને િધલી કરર્ધનુાં આયોજન 
ગોઠર્શ.ે સભ્યો એ બધબતની િધતરી કરશે કે પ્રહક્રયધઓ અને આયોજનો પિોંચને પધત્ર છે અને સમગ્ર 
ફેસીલીટીમધાં સ્પષ્ટ્ટપણે પ્રદધશિત થધય છે, જળર્ધય છે, ધનયધમતપણે ચકધસધઈ છે (િધલી કરર્ધનધ 
મિધર્રધ કરર્ધ સહિત) અને અર્ધરનર્ધર અદ્યતન કરધય છે. મધઇનીંગ ફેસીલીટીઓ સાંભધર્ત 
અસરગ્રસ્ત સમદુધયો, કધમદધરો અને તેમનધ પ્રધતધનધિઓ અને સાંબાંિકતધા એજન્સીઓ સધથે રિીને 
મધઇનીંગ મધટે અર્ેરનેસ એન્િ ધપ્રપેિાનેસ ફોર ઇમરજન્સીઝ એટ િ લોકલ લેર્લ (APELL) ઉપર 
UNEP દ્વધરધ અપધયેલ મધગાદશાન પ્રમધણે આકન્સ્મક પ્રધતભધર્ યોજનધ ધર્કધસધર્શે અને જાળર્શે.  

 

9.  સભ્યો તધલીમ પરૂી પધિશે જેથી કમાચધરીઓ આ બધબતો અંગે જાગતૃ થધય. ચોક્કસ રોલ આિધહરત 
આરોગ્ય અને સલધમતી જોિમો અને ભય, અને આર્ધ જોિમો સધમે યોગ્ય રિણ મધટેની પધ્િધતઓ, 
પીપીઇનધ યોગ્ય ઉપયોગ અને અકસ્મધત કે કટોકટીની ઘટનધમધાં લેર્ધનધ યોગ્ય પગલધ સહિત. 
તધલીમમધાં સમધધર્ષ્ટ્ટ િશે ધનયટુત થયેલ કમાચધરીઓનધ પ્રધતધનધિઓને પ્રધથધમક સધરર્ધરની તધલીમ 
અને તમધમ કમાચધરીઓ મધટે ફધયર સેફટી અને ઇમરજન્સી પ્રોસીજર. લેર્ધયેલી તધલીમની નોંિ 
રિરે્ી જોઇએ અને નર્ધ અને પનુ: ધનયટુત કમાચધરીઓ મધટે તે પનુરધર્ધતિત થર્ી જોઇએ.  

10. સભ્યો એ સધુનધિત કરશે કે ગાંભીર આરોગ્ય અને સલધમતીની ઘટનધઓ, તેમજ આર્ી ઘટનધઓમધાંથી 
વ્યર્સધયનધ પ્રધતભધર્ો અને પહરણધમો, તપધસનધ પહરણધમો સધથે ઔપચધહરક રીતે દસ્તધરે્જીકરણ 
અને તપધસ થધય જે ધનયધમત આરોગ્ય અને સલધમતી સમીિધઓ અને સિુધરણધ યોજનધઓમધાં 
ગણતરીમધાં લેર્ધય.  

11.  સભ્યોએ એ સધુનધિત કરવુાં જોઇએ કે કમાચધરીઓ અને કોન્રેટટરો એ સમજે કે ધનરાંકુશ જોિમો િોય 
તેર્ી ન્સ્થધતમધાં કધમ કરર્ધનુાં બાંિ કરર્ધ કે ઇનકધર કરર્ધનો તેમને અધિકધર અને જર્ધબદધરી છે અને 
જે લોકો તધત્કધક્ષલક જોિમમધાં િોય તેમને અને મેનેજમેન્ટનધ ધ્યધનમધાં તધત્કધલીક આ પહરન્સ્થધત 
મકુર્ધનો અધિકધર અને જર્ધબદધરી છે.  

1ર. સભ્યો દ્વધરધ અંધતમ ગ્રધિકને ર્ેચર્ધમધાં આરે્લ િીરધ કે સોનધની જ્રે્લરીનધ પ્રોિટટો એ પ્રોિટટ 
આરોગ્ય અને સલધમતી મધટેનધ લધગ ુપિતધ ધનયમોની પતૂાતધ કરતધ િોર્ધ જોઇએ.  
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2.7 તશસ્િ અને ફિીયાદની પ્રરિયા  

1. સભ્યો કોઇપણ સાંજોગોમધાં શધરીહરક ધશિધનો ઉપયોગ નિીં કરે અને સધુનધિત કરશે કે સભ્યો કિક કે 
ઉતધરી પધિતધ ર્િરે્ધર, જાધતય કે શધરીહરક સતધમણી, મધનધસક, શધરીહરક કે શધક્બ્દક ગધળો, દબધણ કે 
િરેધનગધતનો કોઇપણ સાંજોગોમધાં ઉપયોગ નિીં કરે.  

2. સભ્યો સ્પષ્ટ્ટપણે વ્યર્સધયની ધશસ્તની પ્રહક્રયધ અને યોગ્ય ધશસ્ત કધયાપ્રણધક્ષલ અને કમાચધરી ર્િરે્ધર 
ઉપરનધ સાંબાંધિત િોરણો સાંચધહરત કરશે અને તમધમ મેનેજમેન્ટ અને સ્ટધફને સમધન રીતે લધગ ુકરશે.  

3.  સભ્યો ફરીયધદની કધયાપ્રણધક્ષલ અને તપધસની કધયાપ્રણધક્ષલ સ્પષ્ટ્ટપણે પરુી પધિશે અને તમધમ 
કમાચધરીઓને આની સ્પષ્ટ્ટપણે સમજ આપશ.ે કમાચધરીઓની ફરીયધદોનો રેકિાઝ ઉભો કરધશે, 
તપધસની કધયાપ્રણધક્ષલ અને પહરણધમો જાળર્ર્ધમધાં આર્શે.  

 

2.8 કાિના કલાકો 

1. સભ્યો સધમધન્ય કધમનધ કલધકો લધગ ુપધિશે જે લધગ ુપિતધ કધયદધઓ સધથે સસુાંગત િોય. જ્યધાં કોઇ 
ચોક્કસ કધયદધ કે ધનયમનો ન િોય, કધમનધ કલધકો, ધનયધમત િોરણે ILO કન્ર્ેન્શન 1 મજુબ દર 
કધમનધ સપ્તધિ દરધમયધન 48 કલધકથી ર્િશે નિીં. જ્યધાં આ મયધાદધ િધસ સાંજોગોમધાં (દધિલધ તરીકે 
ફલધય-ઇન, ફલધય-આઉટ સધઇટ) ર્િધરર્ધની જરૂર પિે તો તે લધગ ુપિતધ કધયદધઓ સધથે સસુાંગત 
િોર્ી જોઇએ અને એર્ી રીતે આયોજીત કરર્ી જોઇએ કે જેથી સલધમત અને મધનર્તધભરી કધમની 
ન્સ્થધત જળર્ધય.  

2.  જો વ્યધપધરી જરૂહરયધતને કધરણે ઓર્રટધઇમની જરૂરત પિે તો સભ્યો પોતધનધ કમાચધરીઓને લધગ ુપિતધ 
કધયદધઓ મજુબ ઓર્રટધઇમનુાં ર્ળતર આપશ.ે ઓર્રટધઇમ સ્ર્ૈચ્છછક િશે અને િધસ સાંજોગો ધસર્ધય 
(દધિલધ તરીકે ફલધય-ઇન, ફલધય-આઉટ સધઇટ) સપ્તધિનધ ર્ધમુધાં ર્ધ ુ12 કલધક સિુી મયધાહદત િશ.ે  

૩.  સભ્યો કધમદધરોને મેટનીટી અને પેટનીટી (ગભધાર્સ્થધ અને ધપતતૃ્ર્), કમ્પેશનેટ (ર્ળતર) અને પેઇિ 
એન્યઅુલ લીર્ (પગધર સધથેની ર્ધધષિક રજા) સહિત તમધમ કધયદેસર ફરજીયધત રજાઓ આપશ.ે જ્યધાં 
લધગ ુપિતધ કધનનૂો ન િોય, પેઇિ એન્યઅુલ લીર્ ILO  કન્ર્ેન્શન 132 મજુબ આપર્ધમધાં આર્શ.ે  

4. સભ્યો તમધમ કમાચધરીઓને ILO  કન્ર્ેન્શન 14 મજુબ સતત કધમનધ સધત હદર્સોમધાં ઓછધમધાં ઓછો 
એક ધર્રધમનો હદર્સ આપશ.ે જ્યધાં આ મયધાદધ િધસ સાંજોગોમધાં (દધિલધ તરીકે ફલધય-ઇન, ફલધય-
આઉટ સધઇટસ) ર્િધરર્ધની જરૂરત પિે તો તે લધગ ુપિતધ કધયદધઓને સસુાંગત િશે. અથર્ધ જ્યધાં 
સિુી ચોક્કસ કધયદધઓ ન િોય, પ્રર્તામધન ઔદ્યોક્ષગક િોરણો અનસુધર િશે. આ તમધમ ધર્સ્તરણ 
એર્ી રીતે આયોજીત થર્ધ જોઇએ કે જેથી સલધમત અને મધનર્તધભરી કધમની ન્સ્થધત પરુી પધિર્ધમધાં 
આર્ે.  
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2.9 વેિન 

1. સભ્યો દરેક કમાચધરીઓને લધગ ુપિતધ કધયદેસર લઘતુ્મ ર્ેતન ઉપરધાંત સધથે જોિધયેલધ ર્ૈિધધનક 
લધભો અથર્ધ પ્રર્તામધન ઔદ્યોક્ષગક િોરણોમધાં જે ઉંચ ુિોય તે મજુબ ર્ેતન ચકુર્શે.  

2. સભ્યો કમાચધરીઓને ધનયધમત અને અગધઉથી નક્કી કરેલધ િોરણે ચકુર્ણુાં કરશે.  

3.  સભ્યો બેંક રધન્સફર કે રોકિ કે ચેકનધ સ્ર્રૂપમધાં કમાચધરીઓને અનકુુળ રીતે અને સ્થળે ચકૂર્ણ ુ
ચકુર્શે.  

4.  સભ્યો તમધમ પેમેન્ટની સધથે પગધરની સ્લીપ આપશે કે જેમધાં સ્પષ્ટ્ટપણે પગધરનધ દર, લધભો અન ે
લધગ ુપિે ત્યધાં કપધતની ધર્ગતો િશે.  

5. સભ્યો બધકીની તમધમ પ્રહક્રયધને અનસુયધા ધર્નધ ર્ેતનમધાંથી કોઇ કપધત નિીં કરી શકે.  

6. સભ્યો કમાચધરીને સભ્યનધ પોતધનધ વ્યર્સધય કે સ્થળ ઉપરથી કહરયધણુાં િરીદર્ધ દબધણ નિીં કરે.  

 

2.10 સાિાન્ય િોજગાિીની શિિો  

1. ધનયધમત રોજગધરી સાંબાંિોમધાંથી ઉભધ થતધ કધમદધર કે સધમધજીક સલધમતીને લગતધ લધગ ુ પિતધ 
કધનનૂો િઠેળ કમાચધરી તરફની ફરજોને મધત્ર મજુરોનધ કોન્રેટટ, પેટધ-કોન્રેટટ, કે ઘરે કધમ કરર્ધની 
વ્યર્સ્થધને એપ્રેન્ટીસશીપ યોજનધ દ્વધરધ કધમ કરધર્વુાં કે જ્યધાં િરધ િતે ુ કૌશલ્ય પ્રધપ્ત કરર્ધનધ કે 
ધનયધમત રોજગધરી આપર્ધનધ છે, કે રોજગધરીની હફકસ્િ-ટમા કોન્રેટટરનધ ર્િધરધનધ ઉપયોગ દ્વધરધ 
ધનર્ધરર્ધમધાં નિીં આર્ે.  

2. સભ્યો યોગ્ય કમાચધરી રેકિાઝ જાળર્શે જેમધાં સમધધર્ષ્ટ્ટ છે તમધમ નોકરીએ રિધયેલ સ્ટધફ પછી તે 
ફુલટધઇમ, પધટાટધઇમ કે સીઝનલ િોરણે રિધયો િોય તેનો પીસ રેઇટ અને ર્ેતનની ચકૂર્ણી તથધ 
કધમનધ કલધકોની ધર્ગત.  

 

2.11 સામદુાતયક સાિેલગીિી અને તવકાસ 

1. સભ્યો સમદુધયની પિલેનધ આિધરે તેઓ જ્યધાં કધમ કરે છે તે સમદુધયનધ ધર્કધસને આિધર આપશ.ે  

2. મધઇનીંગ સર્લતર્ધળધ સભ્યોની પધસે ર્િલેધમધાં ર્િલેી ઉત્િનન પ્રવધૃત્ઓ, મધઇનીંગ શરૂ થયધ 
પિલેધનુાં બધાંિકધમ, મધઇનીંગ કધમગીરી દરમ્યધન બાંિ થર્ધ અને બાંિ થર્ધ પછીનધ અનસુરણથી 
સમગ્ર પ્રોજેટટનધ આયષુ્ટ્યકધળ દરમ્યધન અસરકતધા સમદુધયો અને હિત િરધર્નધરધઓ સધથે ર્િલેી 
અને ચધલી આર્તી સધમેલગીરી મધટે યોગ્ય કૌશલ્ય સાંશધિનો અને વ્યર્સ્થધ િોર્ી જોઇએ. પ્રોજેટટનધ 
આયષુ્ટ્યકધળમધાં મોટધ મધઇનીંગ ધનણાયોમધાં અસરકતધા સમદુધયોનધ હિત અને ધર્કધસની આકધાંિધઓ 
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ગણતરીમધાં લેર્ી જોઇએ અને દરિધસ્ત મધટે સમદુધયનો વ્યધપક ટેકો િોર્ો જોઇએ. સધમેલગીરી 
સમધધર્ષ્ટ્ટ, સમધન, સધાંસ્કૃધતક રીતે સયુોગ્ય અને સધચી-સસુાંગત રીતે િોર્ી જોઇએ.  

3.  મધઇનીંગ સર્લતર્ધળધ સભ્યો ક્ષબનસ્ર્ૈચ્છછક પનુેઃ સ્થધપનને ટધળશે કે ઓછધમધાં ઓછુાં થર્ધ દેશે. જ્યધાં 
પનુ:સ્થધપન અધનર્ધયા છે, તેનો અમલ ઇન્ટરનેશનલ ફધયનધન્સ કોપોરેશન (IFC) પફોમન્સ સ્ટધન્િિા 
5 સધથે સસુાંગત રીતે થર્ો જોઇએ.  

4. મધઇનીંગ સર્લતર્ધળધ સભ્યોએ એ સધુનધિત કરવુાં જોઇએ કે અસરગ્રસ્ત સમદુધયોને કધમગીરીનધ સ્તરે 
ધર્ર્ધદો ઉપન્સ્થત કરર્ધ અને ઉકેલર્ધ મધટે સધચો-સસુાંગત ફરીયધદ અને તકલીફની વ્યર્સ્થધની 
સર્લત મળી રિ ેછે અને સ્પષ્ટ્ટપણે અસરગ્રસ્ત સમદુધયને ર્ણાર્વુાં જોઇએ. ઉભી કરધયેલી ફરીયધદો, 
તપધસની કધયાપ્રણધક્ષલ અને પહરણધમોનધ રેકિાને જાળર્ર્ધમધાં આર્શ.ે  

 

2.12 તસક્યોિીટીના િાણસોનો ઉપયોગ 

1. સભ્યો એ સધુનધિિંત કરશે કે તેઓ ધસક્યોરીટીનધ મધણસોનો તો જ ઉપયોગ કરશે કે જોિમને િલ કરર્ધ 
મધટે અથર્ધ તો કમાચધરીઓ, કોન્રેટટરો અને સર્લતની મલુધકધતે આર્ેલધ લોકોની વ્યહકતગત 
સલધમતીની િધત્રી મધટે બીજો કોઇ ધર્કલ્પ નથી.  

2.  સભ્યો એ સધુનધિત કરશે કે ધસક્યોરીટીનધ મધણસો તમધમ વ્યહકતઓનધ મધનર્ અધિકધરો અન ે
ગૌરર્ને મધન આપે અને ભય સધમે ઓછધમધાં ઓછુાં સપ્રમધણ બળ ર્ધપરે.  

3. મધઇનીંગ સર્લત સધથેનધ સભ્યો એ સધુનધિત કરશે કે જોિમની આકધરણી કરર્ધમધાં આર્ે અને 
ધસક્યોરીટીનધ મધણસોને ર્ોલન્ટરી ધસદ્ધાંતો ઓન ધસક્યોરીટી એન્િ હ્યમુન રધઇટ્સ (2000) સધથે 
તધલીમ મળે અને તે મજુબ કધમ કરે.  

 

2.13 સ્થાતનક લોકો 

1. મધઇનીંગ સર્લતો સ્થધધનક લોકોનધ અધિકધરોને લધગ ુ પિતધ પ્રધાંધતય, રધષ્ટ્રીય અને આંતરરધષ્ટ્રીય 
કધયદધઓમધાં ર્ણારે્લધ અને વ્યધખ્યધ કરેલ અધિકધરીને અને જમીન અને પધણી સધથેનધ તેમનધ 
જોિધણો સહિત તેમનધ સધમધજીક સધાંસ્કૃધતક, પયધાર્રણીય અને આધથિક હિતોનુાં મધન જાળર્શે.  

2. મધઇનીંગ સર્લતો અસરકતધા સ્થધધનક લોકોને ધર્સ્તતૃ પધયે ટેકો મેળર્ર્ધ અને આ ટેકધનુાં 
દસ્તધર્ેજીકરણ કરશે, લધભો પરુધ પધિર્ધ અને અસરો ઘટધિર્ધ મધટે ભધગીદધરી અને/અથર્ધ કધયાક્રમો 
સહિત.  
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2.14 કસબ અને નાના પાયે િાઇનીંગ 

1. સભ્યો, જ્યધાં તેમનધ કધમગીરીનધ ધર્સ્તધરમધાં ઉદ્ ભરે્ ત્યધાં કસબ અને નધનધ-પધયધનધ મધઇનીંગ (ASM) 
નધ વ્યર્સધયકરણ અને ઔપચધહરકતધ સમથા કરર્ધ બહધુર્િ હિત િરધર્નધરધની પિલેો સહિત 
પિલેોમધાં યોગ્ય િોય તે રીતે મધઇનીંગ સર્લતો સધથે સિભધગી થશે.  

2. જયધાં ASM મધઇનીંગ સર્લત ઉપર કે આસપધસ કધયા કરે છે, ત્યધાં સભ્યો તેમનધ સોશ્યલ એન્િ 
એનર્ધયરમેન્ટલ ઇમ્પટેટ એસેસમેન્ટ અને સમદુધય સધમેલગીરી પ્રહક્રયધનધ ભધગરૂપે તેમની સધથે 
સીિધ જોિધશે. 
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3 પયધાર્રણીય કધમગીરી 

3.1 પયાાવિણીય સિુક્ષા 

1.  સભ્યો જ્યધરે જ્યધરે યોગ્ય લધગે ત્યધરે ત્યધરે તેનધ કધમકધજનધ વ્યર્િધરોની નકુશધનકધરક પયધાર્રણીય 
અસરોને ઓછી કરર્ધ મધટે ધનયાંત્રણ અને કધમકધજની પધ્િધતઓ દધિલ કરશે. 

 

3.2 જોખિી પદાથો 

1.  જીર્ાંત સજીર્ન રચનધઓ, પયધાર્રણીય સધતત્ય, જૈર્સાંચયની સાંભધર્નધ કે ઓઝોન સ્તરનધ િધલી થર્ધની 
પ્રહક્રયધ મધટેની સાંભધર્નધની બધબતે ઉંચી ધર્ષકધરકતધનધ કધરણે આંતરરધષ્ટ્રીય પ્રધતબાંિોને આધિન 
રસધયણો અને જોિમી પદધથોનો સભ્યો રે્પધર અન/ેઅથર્ધ ઉપયોગ કરશે નિી કે તેનુાં ઉત્પધદન કરશે 
નિીં.  

2.  જ્યધાં જ્યધાં ટેકધનકલ રીતે અને આધથિક રીતે નભધર્ી શકધય તેમ િોય ત્યધાં ત્યધાં સભ્યો ઉત્પધદન પ્રહક્રયધઓમધાં 
ઉપયોગમધાં લેર્ધતધ અન્ય જોિમી પદધથો મધટેનધ ધર્કલ્પો કધમમધાં લેશ.ે 

3.  સોનધની પનુેઃ પ્રધચ્પ્તમધાં સધયનધઈિનો ઉપયોગ કરતી િધણકધમની સગર્િો સધથેનધ બિધ જ સભ્યો 
આંતરરધષ્ટ્રીય સધયનધઈિ વ્યર્સ્થધપનની સાંહિતધનુાં પધલન કરશે અને એ ર્ધતની િધતરી કરશે કે RJCમધાં 
જોિધર્ધની તધરીિથી 3 ર્ષોની અંદર લધગ ુપિતધ કધયાસ્થળોને આંતરરધષ્ટ્રીય સધયનધઈિ વ્યર્સ્થધપનનધ 
ધનયમ મજુબ પ્રમધણીત કરર્ધમધાં આરે્. 

 

3.3 નકાિા પદાથો અને સ્ત્રાવ 

1.  લધગ ુપિતધ કધયદધ સધથે સસુાંગત બને તે રીતે સભ્યો નકધમધ પદધથોનો ધનકધલ કરશે. જ્યધાં લધગ ુપિતધ 
કધયદધ અન્સ્તત્ર્ િરધર્તધ ન િોય ત્યધાં પ્રર્તામધન આંતરરધષ્ટ્રીય િોરણો સ્ર્ીકધરર્ધમધાં આર્શ.ે 

2.  ઘટધિો કરર્ો, પનુેઃ પ્રધપ્ત કરર્ો, પનુેઃ ઉપયોગ કરર્ો અને હરસધયકલ કરર્ધ જેર્ધ ધસધ્િધાંતો દ્વધરધ તેમની 
કધમગીરીઓમધાંથી ઉત્પન્ન થતધાં નકધમધ કચરધની મધત્રધ ઘટધડર્ધ મધટે સભ્યો પગલધઓ લેશ.ે બિધ જ 
નકધમધ પદધથાનુાં જર્ધબદધરીપરૂ્ાક વ્યર્સ્થધપન કરર્ધમધાં આર્શે અને કચરધનો ધનકધલ અંગે ધનણાય કરતી 
પ્રહક્રયધમધાં પયધાર્રણ સાંબાંધિત ધર્ચધરણધઓ અને િચા અંગેની ગણનધઓને ધ્યધનમધાં લેર્ધમધાં આર્શ.ે 

3. સભ્યો ઉત્પધદન ઉપજ સધથે સાંબાંધિત િર્ધ, પધણી અને જમીનનધ સ્ત્રધર્ોને ઘટધડર્ધ મધટેનો પ્રયત્ન કરશે. 

4. િધણકધમની સગર્િો સધથેનધ સભ્યો: 

a. ટેઈક્ષલિંગ્સ સધુર્િધઓની રચનધ કરશે, ધનભધર્શે અને દેિરેિ રધિશે અને મધળિધકીય ન્સ્થરતધની 
િધતરી કરર્ધ અને આસપધસનધ પયધાર્રણ અને સ્થધધનક સમદુધયોની સરુિધ મધટે નકધમધ િિકની 
સધુર્િધઓની રચનધ, મધળખ ુબનધર્શે, જાળર્શે અને દેિરેિ રધિશ.ે 
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b. નર્ી સર્લતો ઉપર રીર્રધઈન ટેઈક્ષલિંગ્સ (નદીનધ બધકીનધ અર્શેષોનધ) ધનકધલનો ઉપયોગ કરશે 
નિીં. કોઈપણ મધઈધનિંગ કે િધણકધમની સગર્િો કે જે િધલમધાં રીર્રધઈન ટેઈક્ષલિંગ્સ ધનકધલનો 
ઉપયોગ કરે છે તેનો સભ્યોનધ RJC પ્રમધણીકરણમધાં સમધર્ેશ કરી શકધતો નથી. આ સર્લતોને 
પ્રમધણીકરણમધાંથી બધદ કરર્ધમધાં આર્શે પરાંત ુબિી જ અન્ય સાંબાંધિત COPની   ગર્ધઈઓ લધગ ુ
પિે છે. 

c. જમીન ન્સ્થત િધણકધમની સગર્િો મધટે સબમરીન ટેઈક્ષલિંગ્સ ધનકધલનો ઉપયોગ કરશે નિીં. ધસર્ધય 
કે: 

 ધર્કલ્પોનુાં એક સાંપણુા પયધાર્રણીય અને સધમધજીક ધર્શ્લેષણ િધથ િરર્ધમધાં આવ્યુાં િોય કે જે 
દેિધિત ુિોય કે સબમરીન ટેઈક્ષલિંગ્સ ધનકધલ જમીન આિધહરત ટેઈક્ષલિંગ્સ સગર્િ કરતધ ઓછી 
પયધાર્રણીય અને સધમધજીક અસરો અને જોિમો ઉત્પન્ન કરે છે. 

 તે બધબત ર્ૈજ્ઞધધનક રીતે દશધાર્ી શકધય કે હકનધરધનધ સાંશધિનો ઉપર નોંિપધત્ર ધર્પરીત કે ઉલટી 
અસર પહરણમતી નથી અને  

 સપધટીનધ થમોટલધઈન અને યફુોટીક ધર્ભધગ નીચે દરીયધનધ પધણીમધાં ટેઈક્ષલિંગ્સને છોિર્ધમધાં 
આર્ે. 

d. એધસિ િિકનધ પધણી ધનકધલ અને િધતનુધ ક્ષલિંચીંગમધાંથી ઉદભર્તી સાંભધર્ત અસરોને ઓળિર્ધ 
અને તેનુાં ધનયમન કરર્ધ મધટે િધણકધમનધ નકધમધ પદધથોની ભૌધતક અને ભ-ુરધસધયક્ષણક 
લધિક્ષણકતધઓનો અમલ કરશે. 

3.4 ઉર્જા અને કુદિિી સાંશાધનોનો ઉપયોગ: 

1.  સભ્યો પધણી અને ઉજાા સહિતનધ, પણ તેનધ સિુી મયધાહદત નિી, કુદરતી સાંશધિનોનધ ર્પરધશની 
બધબતમધાં તેમનધ કધમકધજનધ વ્યર્િધરોની કધયાિમતધને ધનધિત કરર્ધ પ્રયત્ન કરશે. 

2. જ્યધાં મધણસો, મધલસધમધન અને સધમગ્રીઓની િરેફેર કે તેમનુાં પહરર્િન એ એક નોંિપધત્ર કધમકધજની 
અસર િોય ત્યધાં સભ્યો એર્ધ વ્યર્િધરો શોિી કધઢર્ધ મધટેનો અને તેનો અમલ કરર્ધનો પ્રયત્ન કરશે કે જે 
અન્શ્મભતૂ બળતણોનધ ઉપયોગને અને ર્ધિન-વ્યર્િધરમધાંથી થતધાં સાંબાંધિત ગ્રીન િધઉસ ગેસ પ્રસરણમધાં 
ઘટધિો કરશે. 

 

3.5 જૈવવૈતવ  િા 

1.  િધણકધમની સગર્િો સધથેનધ સભ્યો ધર્શ્વ ર્ધરસધનધ સ્થળોમધાં સાંશોિન કે િધણકધમ કરશે નિીં અને એ 
ર્ધતની િધતરી કરશે કે તેમની પ્રવધૃતઓ નજીકમધાં આર્ેલધ ધર્શ્વ ર્ધરસધનધ સ્થળો ઉપર પ્રત્યિ રીતે 
નકધરધત્મક રીતની અસર કરતી નથી. 

2.  િધણકધમની સગર્િો સધથેનધ સભ્યો એ ર્ધતની િધતરી દ્વધરધ કધયદેસરનધ સકુ્ષચત રક્ષિત ધર્સ્તધરોનો આદર 
કરશે કે: 
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a. સભ્યો નજીકમધ આર્ેલધ કધયદેસરનધ સકુ્ષચત રક્ષિત ધર્સ્તધરોને શોિી કધઢર્ધ મધટેની એક પ્રહક્રયધ 
િરધર્ે છે. 

b. સભ્યો આ ધર્સ્તધરોને લધગ ુપિધયેલ કોઈપણ ધનયમનો, સમજૂતીઓ કે ર્ચનોનુાં પધલન કરે છે. 

c. સાંશોિન, ધર્કધસ, કધમગીરી અને પણૂધાહધૂતની પ્રવધૃતઓનધ ધનણાય કધયદેસર રીતે સકૂ્ષચત કરધયેલ 
રક્ષિત ધર્સ્તધરોની િધજરી, તેની ઉપરનધ પ્રભધર્ને ધ્યધનમધાં લે છે. 

 

3.  િધણકધમની સગર્િો સધથેનધ સભ્યો તેમનધ કધમકધજની સીમધઓની અંદર મિત્ર્નધ જૈર્ધર્ધર્િતધનધ 
ધર્સ્તધરોને શોિી કધઢશે અને જૈર્ધર્ધર્િતધ ઉપરનધ પ્રભધર્ોની મધત્રધ સધથે અનરુૂપ મધપી શકધય તેર્ધ 
જૈર્ધર્ધર્િતધનધ ફધયદધઓ પરુધ પધિર્ધ મધટેનધ કધયા આયોજનોનો અમલ કરશે. 

4.  િધણકધમની સધુર્િધ સધથેનધ સભ્યો નધબદૂી કે ધર્લીનતધનધ ભય તરીકે ICUN દ્વધરધ નોંિધયેલી જાધતઓનધ 
ધર્લોપન કે નધબદૂી તરફ દોરી જતી િોય અથર્ધ તેર્ી સાંભધર્નધ િરધર્તી િોય તેર્ી પ્રવધૃત સભ્યો િધથ 
ઉપર લેશે કે શરૂ કરશે નિીં. 

5.  િધણકધમની સર્લતો કે સધિનો દ્વધરધ િધરણ કરધયેલ કે અવ્યન્સ્થત કે અર્રોિ પધમેલ જમીનનુાં સધરધ 
વ્યર્િધરની ટેકધનક દ્વધરધ પનુર્ાસન કરર્ધમધાં આર્શ.ે પનુર્ાસનનો િતે ુટકધર્ી શકધય તેર્ી સ્થધધનક 
જૈર્પયધાર્રણ વ્યર્સ્થધની રચનધ કરર્ધનો અથર્ધ િધણકધમની પણુધાહધૂતનધ આયોજનની પ્રહક્રયધમધાં 
મિત્ર્નધ હિતિધરકો સધથેની સધમેલગીરી દ્વધરધ ધર્કસધર્ધયેલ િધણકધમ પછીનો જમીનનો અન્ય ઉપયોગ 
સ્થધપર્ધનો િોર્ો જોઈએ. 
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4 વ્યર્સ્થધપનનધ વ્યર્િધરો 

4.1 કાનનુી સચૂનાપાલન 

1. સભ્યો લધગ ુપિતધ કધયદધથી મધહિતગધર િશે અને તેનુાં પધલન કરશે. 
 

4.2 નીતિ 

1.  સભ્યોએ એર્ી એક નીધતને ગ્રિણ કરર્ી જરૂરી છે કે જેને ર્હરષ્ટ્ઠ વ્યર્સ્થધપન દ્વધરધ મધન્ય કરર્ધમધાં આરે્, 
જે વ્યર્િધરોની આ આચધરસાંહિતધની પ્રધચ્પ્તનુાં સમથાન કરે અને જે નીધતને સધર્ાજધનક રીતે ઉપલબ્િ 
બનધર્ે. 

 

4.3 ધાંધાકીય સાથીઓ - કોન્ટે્રક્ટિો, ગ્રાહકો, સપ્લાયિો અને ભાગીદાિો 

1.  સભ્યો િાંિધકીય નીધતઓ, મધનર્ અધિકધરો, સોનુાં અને િીરધ ઝર્ેરધતની પરુર્ઠધ શ્ ૃાંિલધ    રિલેધ મિત્ર્નધ 
િાંિધકીય સધથીઓનધ સધમધજીક અને પયધાર્રણીય કધમકધજનધ વ્યર્િધરો સધથે સાંબાંધિત જોિમો ઉપર 
ધર્ચધર કરશે કે જે જોિમો આર્ધ િાંિધકીય સાંબાંિોમધાંથી ઉદભર્તધ સભ્યોનધ પોતધનધ વ્યર્િધરોને પ્રભધધર્ત 
કરર્ધની સાંભધર્નધ િરધર્ે છે. આ જોિમ મધપણી ઉપર આિધહરત તેમનધ વ્યર્સધધયક સધથીઓમધાં 
જર્ધબદધર િાંિધકીય વ્યર્િધરોને પ્રભધધર્ત કરર્ધની,   ત્સધિીત કરર્ધની તેમની િમતધને અનરુૂપ સભ્યો 
તેમનધ ઉત્મ પ્રયત્નોનો ઉપયોગ કરશે. 

2.  સભ્યોની સર્લતો એટલે કે સગર્િો ઉપર કધમ કરતધ કોન્રેટટરો અને આ સર્લતોની મલુધકધત લેતધ 
મલુધકધતીઓએ વ્યર્િધરોની આચધરસાંહિતધ સધથે સસુાંગત સભ્યની વ્યર્સ્થધપન અને કધયાકધરી 
વ્યર્સ્થધઓનુાં પધલન કરર્ધનુાં રિશેે. 
 

4.4 પ્રભાવ િાપન 

1.  પયધાર્રણીય અને સધમધજીક પ્રભધર્ મધપન, અને સાંબાંધિત પયધાર્રણીય અને સધમધજીક વ્યર્સ્થધપનનધ 
આયોજનો શોિકધમ અને નર્ી મધઈધનિંગ સર્લતોમધાં રિલેધ અથર્ધ િધલની સર્લતોમધાં રિલેધ કધમકધજોમધાં 
નોંિપધત્ર ફેરફધર મધટેની ધર્ગતોનુાં મધપન પણૂા કરર્ધ મધટે મધઈધનિંગ સર્લતો સધથેનધ સભ્યો અસરગ્રસ્ત 
સમદુધયો અને હિસ્સેદધરો સધથે જોિધશે કે કધમમધાં ભધગ લેશ.ે સધમધજીક અસર મધપ   અને વ્યર્સ્થધપન 
આયોજનોમધાં મધનર્ અધિકધરો, જાધત અને સાંઘષાનો સમધર્ેશ કરર્ો જોઈએ. 

4.5 ખાણકાિ બાંધ કિવાનુાં આયોજન 

1.  મધઈધનિંગ સર્લતો સધથેનધ સભ્યો દરેક મધઈધનિંગ સર્લતનધ સાંબાંિમધાં િધણકધમ બાંિ કરર્ધનધ 
આયોજનની તૈયધરી કરશે અને ધનયધમત રીતે તેની સમીિધ કરશે અને પણૂધાહધૂત અને પનુર્ાસનની 
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જરૂહરયધતોને પિોંચી ર્ળર્ધ મધટેનધ નધણધકીય સાંશધિનો સિીતનધ પરુતધ સાંશધિનો ઉપલબ્િ છે કે નિીં 
તેની િધતરી કરશે. નર્ી સર્લતોને પ્રધરાંભથી એક પણૂધાહધૂત આયોજનની જરૂર પિે છે અને િધલની 
સર્લતોને જેટલુાં શક્ય બને તેટલુાં ર્િલેુાં એક સઘન આયોજન અમલમધાં મકુર્ધની જરૂર પિે છે. 

2.  મધઇધનિંગ સર્લતો િરધર્તધ સભ્યો િધણકધમ પણૂધાહધૂત અને પનુર્ાસન આયોજનોની બધબતમધાં સ્થધધનક 
લોકો, સમદુધયો, ASM કમાચધરીઓ અને ધનયમનકધરો સિીત દરેક   ણકધમ સર્લતનધ સાંબાંિમધાં સ્થધધનક 
હિસ્સેદધરો સધથે ધનયધમત રીતે કધમકધજમધાં જોિધશે. 

4.6 સાિત્યક્ષિિા   ર્જણકાિી આપવી 

1.  મધઈધનિંગ સર્લતો િરધર્તધ સભ્યો ગ્લોબલ હરપોટીંગ ઈનીશીએટીર્ (GRI) અન ેGRI મધઈધનિંગ અને 
મેટલ સેટટર સપ્લીમેન્ટનો ઉપયોગ કરીને તેમની સધતત્યિમ કધમગીરી ઉપર ર્ધધષિક રીતે જાણકધરી કે 
અિરે્ધલ આપશ.ે અિરે્ધલો GRI દ્વધરધ ર્ણાવ્યધ મજુબની બધહ્ય િધતરીઓ િરધર્તધ િોર્ધ જોઈએ. 
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5 શબ્દકોશ 

 

RJC વ્યર્સ્થધ દસ્તધરે્જોમધાં ઉપયોગમધાં લેર્ધયેલ શબ્દો અને મળૂધિરો મધટે નીચેનધ પધહરભધધષક શબ્દોની 
યધદી જોઈ લેર્ધ ધર્નાંતી. 
 

 

એકે્રિીટેશન  

 

ચકધસણી મલુ્યધાંકનોનો અમલ કરર્ધની અને િોરણ સધમે 
સસુાંગતતધનુાં મલુ્યધાંકન કરર્ધની ઓિીટરની િમતધ કે અધિકધરની 
મધન્યતધ. 

AML એક્ન્ટ મની લોન્િ  ગ  

APELL અર્ેરનેસ એન્િ ધપ્રપેિાનેસ ફોર ઈમરજન્સીસ એટ િ લોકલ લેર્લ 
(સ્થધધનક કિધએ કટોકટીઓ મધટેની સભધનતધ અને તૈયધરી) 

લધગ ુપિતો કધયદો   જેમધાં સભ્ય કધમ કરે છે તે દેશ કે દેશોનધ મિત્ર્નધ રધષ્ટ્રીય 
અન/ેઅથર્ધ રધજય અન/ેઅથર્ધ સ્થધધનક કધયદધઓ. 

ASM આટીસનલ એન્િ સ્મોલ સ્કેલ મધઈનીંગ. 

મલૂ્યધાંકન મેન્યઅુલ સ્ર્-મલૂ્યધાંકનો અને ચકધસણી મલૂ્યધાંકનોનો અમલ કેર્ી રીતે કરર્ો 
તેનધ ઉપરની સભ્યો અને ઓિીટરો મધટેની સચૂનધઓ  

મલૂ્યધાંકન પ્રશ્નો 
 

વ્યર્િધરોની આચધરસાંહિતધ અને તેની જોગર્ધઈઓ સધમે સભ્યની 
કધમગીરીનુાં મલૂ્યધાંકન કરર્ધમધટે તૈયધર કરર્ધમધાં આર્ેલ પ્રશ્નોની જોિ 
કે સમિૂ. સભ્યો અને ઓિીટરો એકસરિધ મલૂ્યધાંકન પ્રશ્નોનો ઉપયોગ 
કરે છે. 

મલુ્યધાંકન સધિનો 
 

સ્ર્ મલૂ્યધાંકન કે ચકધસણીનો અમલ કરર્ધ મધટે જરૂરી મધગાદશાન જે 
પરુૂ પધિે છે અન/ેઅથર્ધ તે મધટે જરૂરી મધહિતી અને પરુધર્ધ જે નોંિે 
છે તે દસ્તધર્ેજો કે સોસનટરે્ર. 

મલૂ્યધાંકનકધર 

 

સ્ર્-મલૂ્યધાંકન િધથ િરર્ધ મધટે સભ્ય દ્વધરધ ધનમર્ધમધાં આર્ેલ 
કમાચધરી(ઓ) કે વ્યન્ટત(ઓ). 

ઓિીટર  

 

એક સ્ર્તાંત્ર, ત્રીજા પિની વ્યન્ટત અથર્ધ ચકધસણીનો અમલ કરર્ધ 
મધટે RJCનધ િતે ુપસાંદગી મધપદાંિોનુાં પધલન કરતી અને મધન્ય 
કરધયેલ સાંસ્થધ. 

જૈર્ધર્ધર્િતધ 
 

ર્િધરધની જીર્રચનધ, જમીની, દરીયધઈ અને અન્ય પ્રર્ધિી 
જીર્વ્યર્સ્થધઓ અને જૈર્પયધાર્રણ સાંબાંધિત સાંકુલો કે જેનધ તેઓ 
ભધગ છે, તે સિીતનધ બિધ જ સ્ત્રોતોમધાંથી જીર્ાંત સજીર્ રચનધઓમધાં 
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રિલેી પહરર્તાન િમતધ: આ બધબતમધાં જાધતઓની અંદર, જાધતઓ 
ર્છચે અને જૈર્પયધાર્રણ વ્યર્સ્થધઓની ધર્ધર્િતધનો સમધર્ેશ થધય 
છે. 

લધાંચ નીચેની વ્યન્ટતઓ પધસેથી અથર્ધ તેમને પ્રત્યિ કે પરોિ રીતે 
કોઈપણ અયોગ્ય લધભ રજૂ કરર્ો, ર્ચન આપવુાં કે આપર્ો તેમજ 
તેની મધાંગ કરર્ી કે સ્ર્ીકધર કરર્ો: 

 જાિરે કમાચધરી  

 રધજકીય ઉમેદર્ધર, પિ કે િોદેદધર: અથર્ધ. 

 કોઈપણ િધનગી િેત્રનધ કમાચધરી (કોઈપણ િમતધમધાં 
િધનગી િેત્રનધ ઉપક્રમ મધટે જે આદેશ કરતી િોય કે કધમ 
કરતી િોય તેર્ી કોઈપણ વ્યન્ટત સહિત). 

િાંિધકીય નૈધતક મલૂ્યો  
 

વ્યર્સધયો અને સમધજ ર્છચ ેઅન્સ્તત્ર્ િરધર્તધ નૈધતક િકકો અને 
ફરજો. 

િાંિધકીય સધથીઓ  

 

એક સાંસ્થધ અથર્ધ વ્યર્સધય સાંસ્થધ કે જેની સધથે સાંસ્થધને પ્રત્યિ 
િાંિધકીય સાંબાંિો િોય (અંધતમ ગ્રધિકોને બધદ કરીને પરાંત ુકોન્રેટટરો, 
ગ્રધિકો, સપ્લધયરો અને સાંયકુત સધિસનધ ભધગીદધરોનો સમધર્ેશ 
કરીને) અને જે િીરધ અને સોનધનધ આભષૂણ ઉત્પધદનોનધ ધનષ્ટ્કષાણ, 
ઉત્પધદન કે ર્ેંચધણને પ્રત્યિ રીતે યોગદધન આપતધ િોય તેર્ધ 
ઉત્પધદન કે સેર્ધની િરીદી અન/ેઅથર્ધ ર્ેંચધણ કરે છે. 

 

શાંકધનધ ધનર્ધરણ મધટે આ મદુો કે બધબત એર્ી સાંસ્થધઓ કે જે સિધયક 
ઉત્પધદનો અને સેર્ધઓ પરુી પધિે છે તેર્ી સાંસ્થધઓ કે વ્યન્ટતઓનો 
સમધર્ેશ કરતી નથી, ઉદધ. તરીકે ઉપકરણ, ઓફીસની ચીજો અને 
ઉપયોગી સગર્િો. ર્   તે બેટરીઓ, ન્સ્પ્રિંગો અને તેને મળતી 
આર્તી ર્સ્તઓુ જેર્ી િીરધ અને સોનધની પરુર્ઠધ સધક નો ભધગ ન 
િોય તેર્ધ અલગ ઘટકો પરુી પધિતી સાંસ્થધઓનો પણ સમધર્ેશ કરતી 
નથી. 

પ્રમધણીકરણ મધન્ય કરધયેલ કે અધિકૃત ઓિીટર દ્વધરધ ચકધસણી મલૂ્યધાંકનનધ 
પરીણધમો ઉપર આિધહરત RJC દ્વધરધ એવુાં પ્રમધણીકરણ કે સભ્યે 
વ્યર્િધરોની આચધર સાંહિતધ સધમે સસુાંગતતધની જરૂરી કિધ પ્રધપ્ત 
કરેલ છે. 

પ્રમધણીકરણ સમયગધળો  
 

સમયનો એર્ો ગધ   કે જે દરધમયધન પ્રમધણીકરણ મધન્ય રિ ેછે, જે 
સમય બધદ એક નર્ી ચકધસણી મલૂ્યધાંકન દ્વધરધ પ્રમધણીકરણને રીન્ય ુ
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કરવુાં જરૂરી બને છે. ચકધસણી મલૂ્યધાંકનનધ તધરણોનધ આિધરે 
પ્રમધણીકરણ સમયગધળધઓ એક ર્ષા અથર્ધ ત્રણ ર્ષોનધ 
સમયધર્ધિ મધટેનધ િોય છે. 

પ્રમધણીકરણ ભલધમણ 
અને ટકૂી નોંિ અિરે્ધલ 

 

વ્યર્િધરોની આચધરસાંહિતધ સધમે સભ્યની સમગ્રતયધ કધમગીરી ઉપર 
RJC વ્યર્સ્થધપન ટુકિીને મખુ્ય ઓિીટર તરફથી થતો ટકૂો નોંિ 
અિરે્ધલ અને પ્રમધણીકરણ મધટે અથર્ધ તેની ધર્રૂધ્િની ભલધમણ કે 
અક્ષભપ્રધય. 

પ્રમધણીકરણનો વ્યધપ કે 
કધયાિેત્ર  

 

પ્રમધણીકરણનધ વ્યધપને સભ્ય દ્વધરધ નકકી કરર્ધમધાં આરે્ છે અને તે 
સભ્યનધ કધમકધજ (એટલે કે સર્લતો અને પ્રવધૃતઓ) નધ એર્ધ 
ભધગોને આર્રી લે છે કે જે    ય રીતે િીરધ અન/ેઅથર્ધ સોનધનધ 
આભષૂણની પરુર્ઠધ      ને યોગદધન કરે છે.  

પ્રમધણીત કરધયેલ સભ્ય: 

 

RJC દ્વધરધ પ્રમધણીત કરધયેલ એર્ો સભ્ય કે જેનધ િાંિધકીય કે 
કધમકધજનધ વ્યર્િધરો વ્યર્િધરોની આચધરસાંહિતધ સધથે સસુાંગતતધની 
કિધનુાં પધલન કરર્ધ મધટે ઓિીટર દ્વધરધ ચકધસણી મલૂ્યધાંકન દ્વધરધ 
પ્રસ્થધધપત કરર્ધમધાં આરે્લ છે. 

સીએફટી   ત્રધસર્ધદનધ નધણધનો મકુધબલો કરત ુાં. 
બધળક 15 ર્   કરતધ ઓછી ઉંમર િરધર્તી કોઈપણ વ્યન્ટત, ધસર્ધય કે કધમ 

કે ફરજીયધત શધળધએ જર્ધ મધટે, ર્ધ ુઉંચી ઉમરને સ્થધધનક 
રધષ્ટ્રીય/સ્થધધનક લઘતુ્મ ઉંમર િધરો ઠરધર્ે તો તે હકસ્સધમધાં આ મધટે 
તે ર્ધ ુઉંમર લધગ ુપિશે. જો કે તેમ છતધાં ધર્કસતધ રધષ્ટ્રો સધથે 
સસુાંગત બને તે રીતે સ્થધધનક રધષ્ટ્રીય/સ્થધધનક    ત્મ ર્ેતન 14 
ર્ષાની ઉંમર મજુબ નકકી કરર્ધમધાં આરે્ છે જે મધટે ILO  સમજૂતી 
138 િઠેળનધ અપર્ધદો મજુબ નધની ઉંમર લધગ ુપિશ.ે 

બધળ મજૂરી  
 

િળર્ધ કધયા કે જે તરૂણ વ્યન્ટતનધ ધર્કધસને નકુશધન પણ કરત ુાં નથી 
અને તેની શધળધની િધજરીમધાં પણ અર્રોિ બનતુાં નથી તેર્ધ કધયા 
મધટે ILO  સમજૂતી 138 (નીચી લઘતુ્મ ઉંમર 13 ર્ષા કે જે ધર્કસતધ 
રધષ્ટ્રોમધાં 12 ર્ષા છે) તેમધાં પ્રબાંિ કરધયેલ બધબત ધસર્ધય એક બધળક 
દ્વધરધ થતુાં કોઈપણ કધમ. બધળમજૂરી એ એક એવુાં કધમ છે કે જે બધળકો 
પધસેથી તેમનુાં બધળપણ, તેમની િમતધ અને ગૌરર્ છીનર્ી લે છે 
અને જે તેમનધ સધમધજીક, શધરીહરક અને મધનધસક ધર્કધસ મધટે 
નકુશધનકધરક છે. 

CIBJO  ર્લ્િા જ્ર્લેરી કોન્ફેિરેશન 

આચરણોની 
આચધરસાંહિતધ  
 

સમગ્ર િીરધ અન/ેઅથર્ધ સોનધનધ આભષૂણની પરુર્ઠધ સધાંક  
દરધમયધન બિધ જ RJC સભ્યોને લધગ ુપધિર્ધ પધત્ર ગણુર્ત્ધનધ 
િોરણોનો સમિૂ કે જે જર્ધબદધર નૈધતક મલૂ્યો, મધનર્ અધિકધરો, 
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સધમધજીક અને પયધાર્રણીય વ્યર્િધરોને સ્પષ્ટ્ટ કરે. 
સધમહૂિક સોદધબધજી 
કરર્ધની પ્રહક્રયધ 
 

એક એર્ી પ્રહક્રયધ કે જેનધ દ્વધરધ નોકરીદધતધઓ (અથર્ધ તેમની 
સાંસ્થધઓ) અને કધમદધરોનધ સાંગઠનો (અથર્ધ તેમની ગેરિધજરીમધાં, 
સ્ર્તાંત્ર રીતે ધન    લધ કધમદધરોનધ પ્રધતધનધિઓ) કધમકધજનધ ધનયમો 
અને શરતો અંગે ર્ધટધઘ ટ કે ચચધા કરે. 

સમદુધય શબ્દ સધમધન્ય રીતે નજીકનધ અને આસપધસનધ ધર્સ્તધરોનધ 
ર્સધિતીઓને લધગ ુપિે છે કે જેઓ કાંપનીની પ્રવધૃતઓ દ્વધરધ અમકુ 
રીતે પ્રભધધર્ત થધય છે. આ અસરો લધિક્ષણક રીતે આધથિક અને 
સધમધજજક તેમજ પયધાર્રણ સાંબાંધિત િોઈ શકે છે. 

સમદુધય ધર્કધસ 

 

પ્રહક્રયધ કે જેનધથી લોકો તેમનધ સમદુધયોની તધકધત અને પ્રભધર્ટતધ 
ર્િધરે છે, તેમની જીર્નની ગણુર્ત્ધ સિુધરે છે, ધનણાય કરર્ધની 
પ્રહક્રયધમધાં તેમની સિભધગીદધરીમધાં ર્િધરો કરે છે અને તેમની 
જીંદગીઓ ઉપર ર્ધ ુધર્શધળ લધાંબધ ગધળધનો અંકુશ પ્રધપ્ત કરે છે. તે 
સમદુધયો ર્િે, સમદુધયો કરતધાં સિજે ર્ધ ુપ્રમધણમધાં, તે રીતે સ્થધધનક 
લોકોની જરૂહરયધતો અને અગ્રતધઓનો પિઘો પધિીને કરર્ધમધાં આર્ે 
છે. 

સમદુધય જોિધણ 

 

સમદુધયનધ પ્રસાંગો અને અગ્રતધઓ તેમજ િાંિધની ક્ષચિંતધઓ અને 
જરૂહરયધતોને આર્રી લેતી ધનણાય   પ્રહક્રયધ અને મધહિતી ર્િેંચણીની 
દ્વદ્વમધગી પ્રહક્રયધ. મધત્ર ધ્યધનથી સધાંભળર્ધથી આગળ કે ધર્શેષ રીતે, 
બિધ જ પિકધરોને ધનણાયોનુાં વ્યર્સ્થધપન કરર્ધમધાં સિમ બનધર્ર્ધ 
મધટે કે જે ધનણાયો બિધ જ સાંબાંધિત વ્યન્ટતઓને પ્રભધધર્ત કરર્ધની 
િમતધ િરધર્ે છે તે બધબતે બિધ પિકધરો દ્વધરધ પધરસ્પહરક સમજણ 
અને જર્ધબદધરીપણધની િધતરી કરર્ધનો િતે ુછે. 

 ન્સનલી   િીરધ  
 

કધયદેસરની સરકધરોને નકુશધન પિોંચધિર્ધ કે તોિી પધિર્ધ મધટેનધ 
િતેથુી યધુ્િને નધણધકીય સિધય કરર્ધ મધટે બળર્ધની ચળર્ળો કે 
તેમનધ સધથીઓ દ્વધરધ ઉપયોગમધાં લેર્ધતો રફ િીરો કે જે મજુબ 
સાંયટુત રધષ્ટ્રોની સરુિધ પહરષદનધ (UNSC) ઠરધર્ોમધાં જ્યધાં સિુી તે 
પ્રભધર્મધાં રિ ેત્યધાં સિુી ર્ણાર્ર્ધમધાં આર્ેલ છે અથર્ધ અન્ય આર્ધ જ 
યએુનએસસીનધ ઠરધર્ો કે જેનો ભધર્ષ્ટ્યમધાં સ્ર્ીકધર થઈ શકે છે તેમધાં 
ર્ણાવ્યધ મજુબ અને સાંયટુત રધષ્ટ્રોની સધમધન્ય સભધનધ (UNGA) 
ઠરધર્ 55/56 મધાં સ્ર્ીકધરીને સમજર્ધમધાં આવ્યધ મજુબ અથર્ધ અન્ય 
આર્ધ જ UNGA ઠરધર્ો કે જેનો ભધર્ષ્ટ્યમધાં સ્ર્ીકધર થઈ શકે છે તેમધાં 
ર્ણાવ્યધ મજુબ. 

સસુાંગતતધ  
 

નીધતઓ, વ્યર્સ્થધઓ, પધ્િધતઓ અને પ્રહક્રયધઓ સિીતનધ સભ્યનધ 
િાંિધકીય વ્યર્િધરો એર્ી રીતે કધમ કરે છે કે જે વ્યર્િધરોની આચધર 
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સાંહિતધ સધથે સસુાંગત બન.ે 
સધતત્યપણૂા સિુધરણધ 
 

વ્યર્િધરોની આચધરસાંહિતધ સધમે સિુરી રિલે કધયાિમતધ અને 
વ્યર્સ્થધપન પધ્િધતઓની ગણુર્ત્ધ સિુધરની આગળ ર્િતી કે ચધલ ુ
રિતેી પ્રહક્રયધ. 

કોન્રેટટર  એક વ્યન્ટત, કાંપની કે અન્ય કધનનુી સાંસ્થધ કે જે કધમ અમલમધાં મકેુ છે 
અથર્ધ સભ્ય મધટે સેર્ધઓ મધટે કરધરનધ અનસુાંિધને સેર્ધઓ િધથ 
ઉપર લે છે કે બજાર્ે છે. આ બધબતમધાં પેટધ-કોન્રેટટરોનો સમધર્ેશ 
થધય છે. 

ધનયાંત્રણ કે અંકુશ 

 

એક સભ્ય દ્વધરધ થતો અંકુશ નીચેની બધબતનો બનેલ છે: 

1. ધનયાંધત્રત િાંિો કે સર્લતની ર્ોટીંગ ઈહકર્ટીઓ/મતોનધ 50% કે 
ર્ધ ુ(અથર્ધ સમતલુ્ય) નધ (એકલધ અથર્ધ અન્ય સભ્યો સધથે 
કરધરનધ અનસુાંિધને) અંકુશ અથર્ધ પ્રત્યિ કે પરોિ મધક્ષલકી; 
અન/ેઅથર્ધ. 

2. સાંચધલક માંિળ કે વ્યર્સ્થધપનનધ માંિળનધ કમસે કમ અિિધ 
સભ્યોને દૂર કરર્ધની, ધનમર્ધની કે ધનમણ ૂાંક કરર્ધની પ્રત્યિ કે 
પરોિ (અન્ય સભ્યો સધથે કરધરનધ અનસુાંિધન સિીત) સત્ધ 
(અથર્ધ ધનયાંધત્રત િાંિો કે સર્લતનધ સમતુલ્ય) અને/અથર્ધ. 

3. ધનયાંધત્રત કધમકધજ કે સર્લતનધ રોજીંદધ કે ર્િીર્ટી વ્યર્સ્થધપન 
અથર્ધ. 

4. સાંબાંધિત ન્યધય અધિકધરિેત્રમધાં ઉપરનધ (1) અને (2) મધાં ર્ણાવ્યધ 
મજુબની બધબતને અનરુૂપ ધનયાંત્રણનો કોઈપણ કધયદેસર રીતે 
મધન્ય કરધયેલ ખ્યધલ. 

જો કે ઉપરની બધબત અંકુશ કે ધનયાંત્રણને વ્યધર્સધધયક સાંદભામધાં 
દશધાર્ે છે તો પણ આ જ ધસધ્િધાંતો સમધન રીતે અન્ય સાંસ્થધકીય 
વ્યર્સ્થધઓ કે જેમધાં લધગ ુપિતુાં િોય ત્યધાં વ્યન્ટત કે પરીર્ધર દ્વધરધ 
અંકુશ અને ફે્રન્ચધઈસીઝ, લધઈસન્સીઓનો સમધર્ેશ થધય છે, તેને 
લધગ ુપિશે.  

િધરધત્મક કે 
ઉપચધરધત્મક પગલધ  
 

ફરી ફરીને બનતી બધબતને અટકધર્ર્ધનધ િતેથુી ધર્સાંગતતધનધ 
કધરણને દૂર કરર્ધ મધટે સભ્ય દ્વધરધ અમલમધાં મકૂર્ધમધાં આરે્લ એક 
પગલુાં. 

સિુધરધત્મક પગલધ 
આયોજન 

 

જાત મલૂ્યધાંકન કે ચકધસણી મ ૂ    ન દરધમયધન ઓળિી કધઢર્ધમધાં 
આર્ેલ ધર્સાંગતતધઓનો ઈલધજ કરર્ધ મધટે સભ્યો દ્વધરધ 
ધર્કસધર્ધયેલ નકકી કરેલ સીમધક્ષચન્િો સધથેનધ આયોજનો. 

ભ્રષ્ટ્ટધચધર અંગત લધભ મધટે જર્ધબદધરીમધાં મકેુલ સત્ધનો દુરૂપયોગ. 
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મિત્ર્નુાં ઉલ્લાંઘન 

 

RJC વ્યર્સ્થધની અિાંિીતતધ મધટે મિત્ર્ની િોર્ધનુાં ગણર્ધમધાં આરે્લ 
િોય તેર્ી એક જોગર્ધઈથી ધર્રૂધ્િ. એક મોટી ધર્સાંગતતધ 
પ્રમધણીકરણ િને્િબકુનધ ધર્ભધગ 7.2 મધાં મિત્ર્ની જોગર્ધઈઓને 
ઓળિધર્ર્ધમધાં આરે્ છે. 

મિત્ર્નધ ઉલ્લાંઘનની ઓળિ મધટે સભ્યો અને ઓિીટરોએ તધત્કધક્ષલક 
રીતે RJC વ્યર્સ્થધપન ટુકિીને જાણ કરર્ધની જરૂર પિે છે. જો RJCને 
ઓિીટર દ્વધરધ જાણ કરર્ધમધાં આર્શે તો સભ્ય ધર્રૂધ્િ ધશષ્ટ્તધર્ષયક 
કધયાર્ધિીઓને સ્ર્યાંભ ૂરીતે આગળ ર્િધરર્ધમધાં આર્શ.ે 

િીરો એક કુદરતી િનીજ તત્ર્ કે જે આઈસોમેરીક પધ્િધતમધાં એક 
ઘનધકૃધતનધ બાંિધરણ સધથે ધનધિત આકધર અપધયેલ શધુ્િ કધબાનને 
મળુભતૂ રીતે િરધર્ે છે. મોિસ સ્કેલ ઉપર તેની સખ્તતધ 10 છે. તેનુાં 
અપેક્ષિત ઘનત્ર્ લગભગ 3.52 છે: તે 2.42 નો પ્રત્યધર્તાન કરતો 
ઈન્િેિ િરધર્ે છે અને તે ઘણધ રાંગોમધાં જોર્ધ મળી શકે છે. 

ધશ ત કધમકધજ સાંબાંધિત ર્તાન કે કધમગીરીમધાં સિુધરણધ કે ગણુર્ત્ધ 
ર્િધરર્ધ મધટેનુાં એક સધિન. 

ભેદભધર્  જ્યધાં મધણસો સધથે કેટલધક લિણો જેર્ધ કે જાધત, રાંગ, ક્ષલિંગ, િમા, 
રધજકીય અક્ષભપ્રધય, રધષ્ટ્રીય ર્ાંશપરાંપરધ કે સધમધજીક મળૂનધ કધરણે 
અલગ અલગ રીતે વ્યર્િધર કરર્ધમધાં આર્ે છે કે જે બધબત તક અને 
વ્યર્િધરની સમધનતધની િધતમધાં પહરણમે છે. 

EITI  એટસરેટટીર્ ઈન્િસ્રીઝ રધન્સપરન્સી ઈનીશીએટીર્ (સધર કે તત્ર્ 
સ્ર્રૂપનધ ઉદ્યોગોની પધરદશાકતધનુાં પગલુાં). 

કટોકટી એક અસધમધન્ય ઘટનધ કે જે કમાચધરીઓ, કોન્રેટટરો, મલુધકધતીઓ, 
ગ્રધિકો કે સ્થધધનક સમદુધયોની સલધમતી કે આરોગ્ય મધટે ભય ઉત્પન્ન 
કરી શકે છે અથર્ધ જે ધમલકતો કે પયધાર્રણને નકુશધન સજી શકે છે. 

કમાચધરી એક એર્ી વ્યન્ટત કે જે કધમ કરર્ધનો કરધર કરે છે અથર્ધ 
રોજગધરીનધ કરધર િઠેળ કધમ કરે છે અથર્ધ સેર્ધ કે એપ્રેન્ટીસશીપ 
પછી તે દેિીતી િોય કે ગક્ષભિત િોય, તેનધ િઠેળ કધમ કરે છે અને (જો 
તે દેિીતી રીતે વ્યકત થયેલ િોય તો) પછી તે મૌક્ષિક રીતે િોય કે 
લેક્ષિતમધાં િોય અથર્ધ સભ્યની બધબતે લધગ ુપધિી શકધય તેર્ધ 
કધયદધ દ્વધરધ સ્પષ્ટ્ટ કયધા મજુબ િોય. 

કધમકધજ કે રોજગધરીનો 
સાંબાંિ  

 

નોકરીદધતધઓ અને કમાચધરીઓ ર્છચેનુાં કધયદેસરનુાં જોિધણ કે જે 
વ્યન્ટત જ્યધરે મિનેતધણધનધ બદલધમધાં ચોકકસ ન્સ્થધતઓ િઠેળ કધમ કે 
સેર્ધઓ બજાર્ે છે ત્યધરે અન્સ્તત્ર્મધાં આર્ે છે. 
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એ           િાંિધ કે તેર્ી બધબત કે જે એક અથર્ધ ર્ધ ુફેસીલીટીસ ચલધર્ે છે કે 
જ્યધાં તે એક્ન્ટ  ની મધક્ષલકી કે અંકુશ સભ્ય દ્વધરધ થધય છે. એક્ન્ટ   
સભ્યનો ભધગ કે તેનધ જુદધ જુદધ ભધગોનુાં સાંયોજન રચે છે. 

પયધાર્રણ િર્ધ, પધણી, જમીન, કુદરતી સાંશધિનો, ર્નસ્પધત અને પ્રધણીજગત, 
પશ-ુપ્રધણી, ર્નસ્પધતનધ ધનર્ધસસ્થધનો, જૈર્પયધાર્રણીય વ્યર્સ્થધઓ, 
જૈર્ધર્ધર્િતધ, મનષુ્ટ્યો (કે જેમધાં મધનર્સજીત ર્સ્તઓુ, સધાંસ્કૃધતક 
રીતે મિત્ર્નધ સ્થળો અને સધમધજીક પધસધઓનો સમધર્ેશ થધય છે) 
અને તેમનધ આંતર-વ્યર્િધરો સિીત આસપધસની પરીન્સ્થધત કે જેમધાં 
સર્લત કધમ કરે છે. આ સાંદભામધાં પયધાર્રણ કધમગીરીની અંદરથી 
ર્ૈધશ્વક વ્યર્સ્થધ સિુી ધર્સ્તરે છે. 

કધમની સરળતધની 
ચકુર્ણીઓ  

 

એર્ી કોઈક બધબત કે જેમધાં ચકુર્ણી મેળર્નધર અન્ય રીતે પણ 
કરર્ધ મધટેની ફરજ િરધર્તો િોય તેર્ી કોઈ બધબત મધટે અધિક 
આદરધત્મક વ્યર્િધર મેળર્ર્ધ મધટે કધમની સરળતધની ચકુર્ણીઓ 
ચકુર્ર્ધમધાં આર્ે છે. 

સર્લત સર્લત એ ઈમધરત છે કે જે છે: 

 સભ્યની મધક્ષલકી અને અંકુશ િઠેળ છે અને  

 સ  ય રીતે િીરધ અન/ેઅથર્ધ સોનધનધ આભષૂણની પરુર્ઠધ 
    ને યોગદધન આપે છે. 

મધઈધનિંગ સર્લત પણ જુઓ  

FATF ફધયનધન્શીયલ એટશન ટધસ્ક ફોસા (નધણધકીય પગલધનુાં કધયા દળ) 

 

ત્રધસર્ધદ   નધણધ  
 

જેઓ ત્રધસર્ધદને પ્રોત્સધિન આપે છે, આયોજન કરે છે અથર્ધ તેમધાં 
જોિધય છે તેઓને કોઈપણ પ્રકધરની નધણધકીય મદદ. 

કધમ મધટે યોગ્ય 

 

કધમ મધટે યોગ્યનો અથા થધય છે કે વ્યન્ટત એર્ી ન્સ્થધતમધાં (શધરીહરક, 
મધનધસક અને ભધર્નધત્મક) છે કે જે તેમને તેમની સોંપધયેલી ફરજો 
અસરકધરક રીતે બજાર્ર્ધ દે છે અને એર્ી રીતે બજાર્ર્ધની છૂટ 
આપે છે કે જે તેમની પોતધની કે અન્યોની સરુિધ અને આરોગ્યને 
ભયમધાં ન મકેુ. 

ફરજ પિધયેલ કે પરધણે 
કરધર્લે શ્રમ 

 

કોઈપણ કધમ કે સેર્ધ કે જે સરકધરો, કાંપનીઓ કે વ્યન્ટતઓ દ્વધરધ 
દાંિનધ આગધમીક ભય િઠેળ બળપરૂ્ાક લઈ લેર્ધમધાં આર્ેલ િોય અને 
જે વ્યન્ટતએ કરર્ધ મધટે સ્ર્ૈચ્છછક રીતે ઈછછધ દશધાર્ેલ ન િોય. તે 
એર્ધ કધમ કે સેર્ધનુાં પણ સચૂન કરે છે કે જે દેર્ધની પનુ:ચકુર્ણીનધ 
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મધધ્યમ તરીકે મધાંગર્ધમધાં આર્ે છે. 

ધર્ધશષ્ટ્ટ 
અધિકધર/પરર્ધનો 
આપર્ો 
 

એર્ી વ્યર્સ્થધ કે જેનધથી ત્રીજા પિકધરોને સભ્યનુાં બ્રધન્િ નેમ, 
રેિમધકા કે અન્ય બૌચ્ધ્િક સાંપધત િરધર્તધ ઉત્પધદનો કે સેર્ધઓનધ 
સમગ્ર કે અંશતેઃ ભધગને ઉત્પન્ન કરર્ધનો, બજારમધાં મકૂર્ધનો કે 
ર્ેંચર્ધ સિમ બનધર્ર્ધનધ િતેઓુ મધટે સભ્યનધ અંકુશ િઠેળ ન િોય 
તેર્ધ ત્રીજા પિકધરોને સભ્યનધ બૌચ્ધ્િક સાંપધતનધ અધિકધરોનો 
પરર્ધનો આપર્ધમધાં આર્ે છે. 

સાંગઠનની સ્ર્તાંત્રતધ  વ્યધર્સધધયક િીતોની ઉન્નધત અને રિણ મધટે સ્ર્તાંત્ર રીતે સમિુો 
રચર્ધની અને જોિધર્ધનો કધમદધરો અને નોકરીદધતધનો અધિકધર. 

સોનુાં દુલાભ પીળુ િધતજુન્ય તત્ર્ કે જે રધસધયક્ષણક સાંકેત ’Au’ િરધર્ે છે તે 
સખ્તતધનધ મોિસ સ્કેલ ઉપર ૨.૫-૩ ની ધર્ધશષ્ટ્ટ સખ્તતધ અને અણ ુ
સાંખ્યધ ૭૯ સધથેનુાં એક િધનજ તત્ર્ છે. 

GRI ગ્લોબલ હરપોટીંગ ઈનીશીએટીર્  

જોિમ સાંભધર્ત નકુશધન, ઈજા કે િધધનનો સ્ત્રોત. 

જોિમી પદધથા 
 

એર્ી કોઇપણ સધમગ્રી કે જે મધનર્ આરોગ્ય અન/ેઅથર્ધ પયધાર્રણ 
મધટે ભય રજૂ કરે છે. 

આરોગ્ય શધરીહરક, મધનધસક અને સધમધજીક રીતે સધરધ િોર્ધની ન્સ્થધત અને 
મધત્ર રોગ કે શધરીહરક ધનબાળતધની ગેરિધજરી જ નિીં. 

આરોગ્ય અને સલધમતી  
 

આરોગ્ય અને સલધમતીનધ પગલધઓનો િતે ુકધમનધ સમય દરધમયધન 
તેમધાંથી ઉદભર્તી, તેની સધથે જોિધયેલ કે બનતી વ્યન્ટતગત હિતને 
થતી ઈજા અને અકસ્મધતોને અટકધર્ર્ધનો છે. આ બધબત જ્યધાં સિુી 
ર્ધજબી રીતે શક્ય િોય ત્યધાં સિુી કધમકધજનધ પયધાર્રણમધાં 
સ્ર્ધભધધર્ક િોય તેર્ધ જોિમોનધ કધરણોને ઓછધ કરીને કરર્ધમધાં આર્ે 
છે. 

HIV/Aids હ્યમુન ઈમ્યનુો િેફીશીયન્સી ર્ધયરસ/એટર્ધયિા ઈમ્યનુો િેફીશીયન્સી 
ધસન્રોમ. 

મધનર્ અધિકધરો 
 

કોઈપણ વ્યન્ટતગત રધષ્ટ્રનધ કધયદધઓથી ઉપર બિધ જ લોકોની 
મધક્ષલકી તરીકે મધનર્ધમધાં આર્ેલ સનધતન િક્કો અને સ્ર્તાંત્રતધઓ. 
RJC વ્યર્સ્થધમધાં રિલેધ મધનર્ અધિકધરો િધસ કરીને મધનર્ િક્કોની 
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સધર્ાધત્રક જાિરેધત, કધમ ઉપરનધ પધયધનધ ધસધ્િધાંતો અને િક્કો 
ઉપરની ILO  જાિરેધત અને લધગ ુપધિી શકધય તેર્ધ કધયદધમધાં જોિેલ 
મધનર્ અધિકધરોનો સમધર્ેશ કરે છે. 

સ્થધધનક લોકો  
 

“સ્થધધનક લોકો” અંગે સનધતન રીતે સ્ર્ીકધરર્ધમધાં આર્ેલ કોઈ 
વ્યધખ્યધ નથી. શબ્દનો અિીં ક્ષભન્ન ક્ષભન્ન મધત્રધઓમધાં નીચેની 
લધિક્ષણકતધઓ િરધર્તધ ધર્ધશષ્ટ્ટ સધમધજીક અને સધાંસ્કૃધતક સમિુનુાં 
સચુન કે ઉલ્લેિ કરર્ધ મધટે જાધત સાંબાંધિત ભધર્મધાં ઉપયોગમધાં 
લેર્ધમધાં આરે્ છે. 

 ધર્ધશષ્ટ્ટ સ્થધધનક સધાંસ્કૃધતક સમિુનધ સભ્યો તરીકેની સ્ર્ 
ઓળિ અને અન્યો દ્વધરધ આ ઓળિનો સ્ર્ીકધર કે મધન્યતધ. 

 યોજનધનધ ધર્સ્તધરમધાં આર્ેલ ભૌગોક્ષલક રીતે ધર્ધશષ્ટ્ટ ધનર્ધસ 
સ્થધનો અને ર્ાંશપરાંપરધગત પ્રદેશો સધથેનુાં અને આ પ્રદેશો 
અને ધનર્ધસસ્થધનોમધાં રિલેધ કુદરતી સાંશધિનો સધથેનુાં 
સધમહુિક જોિધણ. 

 પ્રણધક્ષલકધગત સધાંસ્કૃધતક, આધથિક, સધમધજીક અથર્ધ રધજકીય 
સાંસ્થધઓ કે જે સત્ધશીલ સમધજ કે સાંસ્કૃધતની આર્ી 
બધબતોથી અલગ છે, 

 સ્થધધનક ભધષધ, મોટે ભધગે દેશ કે પ્રદેશની સતધર્ધર ભધષધથી 
અલગ. 

ICMM ઈન્ટરનેશનલ કધઉન્ન્સલ ઓન મધઈધનિંગ એન્િ મેટલ્સ. 
IFC ઈન્ટરનેશનલ ફધયનધન્સ કોપોરેશન  

ILO ઈન્ટરનેશનલ લેબર ઓગેનધઈઝેશન  

ISO ઈન્ટરનેશનલ ઓગેનધઇઝેશન ફોર સ્ટધન્િિધાઈઝેશન  

ICUN ઈન્ટરનેશનલ યધુનયન ફોર કન્ઝર્ેશન ઓફ નેચર. 

ઝર્ેરધત RJC વ્યર્સ્થધનધ ઉપયોગ મધટે, હકિંમતી િધતઓુ (સોનધ સિીત) 
અન/ેઅથર્ધ રત્નો (િીરધઓ સિીત) રત્નો ર્િે જિીત, આભષૂણો, 
તેનધ પરુતધ સીધમત નિી તે રીતે બ્રેસલેટ્સ, ધર્િંટીઓ, નેકલેસ, કધનની 
બટુીઓ અને ઘિીયધલોનો સમધર્ેશ કરે છે. 

મિત્ર્નધ જૈર્ 
ધર્ધર્િતધનધ ધર્સ્તધરો  
 

મિત્ર્નધ જૈર્ ધર્ધર્િતધનધ ધર્સ્તધરો એ રક્ષિત ધર્સ્તધરો અને અન્ય 
ર્િીર્ટી પ્રયનુ્ટતઓ દ્વધરધ જીર્ધર્ધર્િતધનધ જતન મધટેનધ 
આંતરરધષ્ટ્રીય મિત્ર્નધ સ્થળો છે. જાધતઓની ર્સ્તીઓને જાળર્ર્ધમધાં 
તેમનધ મિત્ર્ ઉપર તેમનધ મિત્ર્નધ આિધરે તેઓને રધષ્ટ્રીય રીતે 



 

39 
 

ઓળિર્ધમધાં આર્ે છે. 

કીમ્બલી       
    ફ          
(KPCS)  

એક સાંયટુત સરકધર, આંતરરધષ્ટ્રીય િીરધ ઉિોગ અને સભ્ય સમધજનુાં 
કોન્સનલીટટ િીરધઓનધ પ્રર્ધિને અટકધર્ર્ધ મધટેનુાં પગલુાં. 

ક્ષલિ કે મખુ્ય ઓિીટર 

 

એક ક્ષલિ ઓિીટર એ એક સભ્ય મધટેનધ ચકધસણી મલૂ્યધાંકનની 
કધયાિમ અને અસરકધરક િધથ િરર્ધની પ્રહક્રયધ અને પણૂાતધ મધટે 
જર્ધબદધર છે અને તે ઓિીટરની ટુકિીને સાંકલનમધાં રધિી શકે છે. 

કધનનુી સચુનધ પધલન લધગ ુપધિી શકધય તેર્ધ કધયદધની અંદર કધયા કરીને કે તેની સચુનધ 
િઠેળ કધયા કરીન.ે 

મિત્ર્ની કે મખુ્ય 
ધર્સાંગતતધ  
 

નીધતઓ, વ્યર્સ્થધઓ, પધ્િધતઓ અને પ્રહક્રયધઓ સિીતની સભ્યનધ 
કધમકધજનધ વ્યર્િધરો એર્ી રીતે કધમ કરે કે જે વ્યર્િધરોની 
આચધરસાંહિતધ સધથે સસુાંગત ન િોય. મિત્ર્ની ધર્સાંગતતધઓને 
નીચેની ન્સ્થધતઓ પૈકીનધ એક અથર્ધ ર્ધ ુપ્રસાંગ તરીકે સ્પષ્ટ્ટ 
કરર્ધમધાં આરે્ છે: 

 જરૂરી જોગર્ધઈની અમલર્ધરીની સાંપણૂા ગેરિધજરી  

 RJC વ્યર્સ્થધ સધથે સાંબાંધિત કધમકધજનધ જોિમોનુાં વ્યર્સ્થધપન 
કરર્ધ મધટે જરૂરી ધનયાંત્રણોનો સાંપણૂા અભધર્ અથર્ધ સભ્ય મજુબ 
ફેલધયેલ વ્યર્ન્સ્થત િધમી કે ધનષ્ટ્ફળતધ. 

 એક એર્ી ન્સ્થધત કે જ્યધાં સભ્યનધ કધમકધજનધ વ્યર્િધરોએ 
મિત્ર્ની િધરધકીય અથર્ધ ધનયમનકધરી શરતોને શોિી કધઢેલ 
નથી અથર્ધ િધરધકીય કે ધનયમનકધરી જરૂહરયધતોનુાં ધનયમ 
પધલન કરર્ધમધાં આર્તુાં નથી અને/અથર્ધ સચુન પધલન ન 
કરતી ન્સ્થધતમધાં સિુધરો કરર્ધ મધટે અપરુતો પ્રયત્ન કરર્ધમધાં 
આર્ે છે. 

 અપરુતી અમલર્ધરી દશધાર્તધ સાંબાંધિત પનુરધર્ધતિત કે એકિધરી 
બનતી ધર્સાંગતતધઓનો સમિુ. 

 મિત્ર્નધ ઉલ્લાંઘનને સધક્ષબત કરર્ધ મધટેનધ િતેલુિી પરુધર્ધનધ 
સમથાન સધથેનધ કોઈપણ તધરણ કે અર્લોકન અથર્ધ જે કોઈપણ 
મિત્ર્નધ ઉલ્લાંઘનને ટધળર્ધ મધટે સભ્ય કધમકધજનધ વ્યર્િધરો 
િરધર્ે છે કે કેમ તે બધબતે ગાંભીર શાંકધઓ ઉભી કરે છે. 

વ્યર્સ્થધપન પધ્િધત 

 

ઈચ્છછત પરીણધમો પ્રધપ્ત કરર્ધ મધટે અને કધમગીરીમધાં સધતત્યપણૂા 
સિુધરધને આગળ લઈ જર્ધ મધટે, આ કધયો સધચી રીતે, સધતત્યપણૂા 
રીતે અને અસરકધરક રીતે કરર્ધમધાં આરે્ તેની િધતરી મધટે જે 
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સધમિુીક રીતે સધક્ષબતી પરુી પધિે તેવુાં એક પધ્િધતસરનુાં મધળખ ુ
િરધર્ે તેર્ી વ્યર્સ્થધપન પ્રહક્રયધઓ અને દસ્તધર્ેજીકરણ. 

ધનશધની  
 

કોઈપણ ધનશધની, સાંકેત, સધિન, ઈમ્પ્રીન્ટ, સ્ટેમ્પ, બ્રધન્િ, લેબલ, 
ટીકીટ, પત્ર, શબ્દ કે આકૃધત. 

સભ્ય કોઈપણ કધમકધજ કે જે  

 I. િીરધ અન/ેઅથર્ધ સોનધનધ આભષૂણોની પરુર્ઠધ સધાંક મધાં ર્ેપધરી 
કધરણો મધટે સહક્રય રીતે સાંકળધયેલ છે. 

 II. સલધિકધર, મધગાદશક કે કોઈપણ અન્ય આર્ી બધબતથી મટુત 
રધિર્ધમધાં આર્ે છે, અને. 

 III. િાંિધકીય નૈધતક મલૂ્યો ઉપરનધ પ્રર્તામધન RJC ધસધ્િધાંતો અને 
વ્યર્િધરોની આચધરસાંહિતધ પ્રત્યે ર્ચનબધ્િ થધય છે, સધમધજીક 
મધનર્ીય િક્કો, પયધાર્રણીય કધમગીરી અને વ્યર્સ્થધપન 
પધ્િધતઓ ઉપર વ્યર્િધરોની આચધરસાંહિતધ પ્રત્યે ર્ચનબધ્િ 
થધય છે. 

 IV. RJC વ્યર્સ્થધ િઠેળ ઓિીટર દ્વધરધ એક ચકધસણી મલૂ્યધાંકન મધટે 
ર્ચનબધ્િ થધય છે; અને 

 V. ર્ધધષિક RJC રે્પધરી સભ્યપદ ફીની ચકુર્ણી મધટેની જર્ધબદધરી 
લે છે. 

જે  RJCનધ ર્ેપધરી કે િાંિધદધરી સભ્ય બનર્ધ મધટે લધયક છે. 

સભ્ય એક અથર્ધ ર્ધ ુબધબતો અન/ેઅથર્ધ ફેસીક્ષલટીસનો બનેલો 
િોઈ શકે. 

RJC વ્યર્સ્થધનધ દસ્તધરે્જોમધાં, સભ્ય શબ્દ ધર્ધશષ્ટ્ટ રીતે RJC 

િાંિધદધરી સભ્યોનુાં સચૂન કરે છે. 

સભ્ય ચકધસણી અિરે્ધલ 

 

ચકધસણી મલૂ્યધાંકનનધ તધરણો ઉપર લીિ ઓિીટર તરફથી સભ્યને 
એક સાંપણૂા અિરે્ધલ અને RJCનધ વ્યર્િધરોની આચધરસાંહિતધ સધથે 
સભ્યનધ સમેુળનુાં મલૂ્યધાંકન ઉપરનો એક સાંપણૂા અિરે્ધલ. 

િધણકધમની સર્લત  

 

એક સર્લત કે ઈમધરત કે જે જમીનમધાંથી િીરધઓ અથર્ધ સોનધની 
ર્ેંચર્ધલધયક મધત્રધઓ િરધર્તધ િીરધ કે સોનુાં કે િધનજતત્ર્ો બિધર 
કધઢે છે. 

શાંકધનધ ધનર્ધરણ મધટે: 

 િધણનધ આયષુ્ટ્યકધળનધ સમય દરધમયધન શોિકધમથી 
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સોંપણી પરેૂ્નધ તબક્કધઓ સિુી ચકધસણી મલૂ્યધાંકનનધ એક 
ભધગ તરીકે સર્લતોની મલુધકધત લેર્ધમધાં આર્તી નથી. 
િધણનધ આયષુ્ટ્યકધળનધ આ તબક્કધઓમધાં કધમકધજનધ 
વ્યર્િધરોને નીધતઓ, વ્યર્સ્થધઓ, પધ્િધતઓ અને 
પ્રહક્રયધઓની િેસ્કટોપ ઉપરની સમીિધ ર્િે જ્યધાં જરૂરી અને 
યોગ્ય લધગે ત્યધાં દશધાર્ી શકધય છે. 

 જો રીર્રધઈન ટેઈક્ષલિંગ્સ િીસ્પોઝલનો સર્લતમધાં ઉપયોગ 
થતો િોય તો મધઈનીંગ સર્લતને RJC પ્રમધણીકરણમધાંથી 
બધદ કરર્ધમધાં કે બિધર કરર્ધમધાં આરે્ છે. આમ છતધાં, બિી 
જ અન્ય સીઓપી જોગર્ધઈઓ તે સર્લત ઉપર લધગ ુપિે છે 
અને તેને ચકધસણીનધ કધયાિેત્રમધાં સમધર્ી શકધય છે. 

 જો ર્ેચી શકધય તેર્ધ િીરધઓ કે સોનુાં ન િોય જેમ કે જ્યધાં 
સોનુાં એ િધનજ તત્ર્ોનધ જથ્થધમધાં, ઉત્પધદનોની   રહક્રયધ દ્વધરધ 
પ્રહક્રયધમધાં કે નકધમધ પદધથોમધાં એક શોિનુાં તત્ર્ િોય તો 
મધઈધનિંગની સર્લતને પ્રમધણીકરણનધ કધયાિેત્રમધાં 
સમધર્ર્ધમધાં આર્તી નથી. 

 િીરધઓ અન/ેઅથર્ધ સોનુાં સિીત અનેક ર્સ્તઓુ કે 
ઉત્પધદનો ઉત્પન્ન કરતી મધઈધનિંગ સર્લતને જો મધઈધનિંગ 
સર્લત દ્વધરધ ઉત્પન્ન થતી અન્ય ર્સ્તઓુને લધગ ુપિતી 
સમધાંતર પ્રમધણીકરણ વ્યર્સ્થધ િોય કે જેને RJC વ્યર્સ્થધનધ 
સમતલુ્ય તરીકે ટેકનીકલ રીતે િોર્ધનુાં RJC દ્વધરધ મલુ્યધાંકન 
કરર્ધમધાં આરે્ તો આર્ી મધઈધનિંગ સર્લતને પ્રમધણીકરણનધ 
કધયાિેત્રમધાંથી બધદ કરી શકધય છે કે તેની બિધર મકૂી શકધય 
છે. 

મધઈધનિંગની પધૂતિ  
 

વ્યર્િધરોની આચધરસાંહિતધનધ ર્ઝાન 3 મધાં સમધર્ેશ કરર્ધ મધટે 2008 
થી 2009 દરધમયધન ધર્કસધર્ધયેલ ર્િધરધનધ િધણકધમનધ ધર્ધશષ્ટ્ટ 
િોરણો. આ બિધ સભ્યોની િધણકધમની સર્લતને લધગ ુપધિી શકધય 
છે. 

નજીર્ી ધર્સાંગતતધ  
 

નીધતઓ, વ્યર્સ્થધઓ, પધ્િધતઓ અને   રહક્રયધઓ સિીતનધ સભ્યનધ 
કધમકધજનધ વ્યર્િધરોનો એર્ી રીતે અમલ કરર્ધમધાં આર્ે કે જે 
વ્યર્િધરોની આચધરસાંહિતધ સધથે સાંપણૂા રીતે સસુાંગત ન િોય. નજીર્ી 
ધર્સાંગતતધઓને નીચેનધ પૈકીની એક અથર્ધ ર્ધ ુધર્સાંગતતધઓનધ 
પ્રસાંગ તરીકે દશધાર્ર્ધમધાં આર્ે છે. 

 સભ્યનધ િાંિધકીય વ્યર્િધરોની કધમગીરી, ધશ ત અથર્ધ અંકુશનધ 
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છૂટધછર્ધયધ ભાંગધણ કે િધત કે જે RJCનધ વ્યર્િધરોની 
આચધરસાંહિતધની મોટી ધર્સાંગતતધ તરફ દોરી જતી ન િોય: 
અન/ેઅથર્ધ. 

 એક તધરણ કે જે આ સમયનધ ક્ષબિંદુ ઉપર RJCનધ વ્યર્િધરોની 
આચધરસાંહિતધનુાં ર્ધસ્તધર્ક ઉલ્લાંઘન ન િોઈ શકે પરાંત ુતે 
પ્રમધણીકરણનધ સમયગધળધ દરધમયધન સભ્યનધ િાંિધકીય 
વ્યર્િધરોમધાં સાંભધર્ત અપતૂાતધ િોર્ધ તરીકે ગણર્ધમધાં આરે્ છે. 

મની લોન્િરીંગ 

 

પ્રહક્રયધ કે જેનધ દ્વધરધ ગનુધની નધણધકીય ઉપજોને તેમનધ ગેરકધયદે 
મળૂને સાંતધિર્ધ મધટે છુપધર્ર્ધમધાં આર્ે છે. 

NGO નોન ગર્નામેન્ટ ઓગેનધઈઝેશન્સ (ક્ષબન સરકધરી સાંસ્થધઓ) 

ધર્સાંગતતધ  
 

એક એર્ી ન્સ્થધત કે જ્યધાં સભ્યનધ િાંિધકીય કધમકધજો RJCનધ 
કધમકધજોની આચધરસાંહિતધ સધથે સસુાંગત થતધ ન િોય. 

િતેલુિી પરુધર્ધ 
 

િરધઈ કરી શકધય તેર્ી મધહિતી, દસ્તધર્ેજો, અર્લોકનો અન/ેઅથર્ધ 
િકીકતનધ િીસધબો અને જે ગણુધત્મક અથર્ધ જથ્થધત્મક િોઈ શકે છે. 

OECD ઓગેનધઈઝેશન ફોર ઈકોનોધમક કો-ઓપરેશન એન્િ િેર્લપમેન્ટ  

ઓર્રટધઈમ  

 

ધનયધમત સમયપત્રકમધાં કરર્ધમધાં આર્તધ કધમકધજનધ કલધકો 
ઉપરધાંતમધાં કરેલધ કધમનધ કલધકો. 

ભધગીદધરો 
 

િાંિધકીય વ્યર્સ્થધઓ અને/અથર્ધ ર્િીર્ટી યોજનધઓ કે સભ્ય સધથે 
કધમકધજનધ કધયાક્રમોમધાં કોન્રેટટરોને બધદ કરીને સાંયટુત સધિસનધ 
ભધગીદધરો, સિકધરી સાંસ્થધઓ અને અન્ય હિસ્સેદધરો સહિતનધ 
વ્યન્ટતઓ કે સાંસ્થધઓ. 

PPE પસાનલ પ્રોટેટટીર્ ઈટર્ીપમેન્ટ તે રિધત્મક કપિધ અને અન્ય ર્સ્ત્રો 
જેર્ધ કે િધથ-મોજાઓ, રિધત્મક પગરિધ, િલે્મેટ, ગોગલ્સ અને 
કધનનધ પ્લગ્સનુાં સચૂન કરે છે કે જે બિધ જ કધમ સાંબાંધિત 
વ્યર્સધયજન્ય જોિમોથી થતી અસલધમતી સધમે પિરેનધરનુાં રિણ 
કરર્ધ મધટે બનધર્ર્ધમધાં આર્ે છે. 

નીધત ધસધ્િધાંતો અને ઈરધદધઓની ધર્ગત કે િકીકત. 

પ્રદૂષણ તેનધ રધસધયક્ષણક સાંયોજન કે મધત્રધનધ કધરણે પયધાર્રણમધાં એર્ધ 
પદધથાની િધજરી કે જે કુદરતી પ્રહક્રયધઓનધ કધમકધજને અટકધર્ે છે 
અને અધનછછનીય પયધાર્રણ સાંબાંધિત અને આરોગ્યની અસરો ઉત્પન્ન 
કરે છે. 

POP પસીસ્ટન્ટ ઓગેધનક પોલ્યટુન્ટ્સ (એકિધરી રીતે થતધ સેક્ન્દ્રય 
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પ્રદૂષકો) 

હકિંમતી િધત ુ  

 

સોનુાં, પેલેિીયમ, પ્લેટીનમ અને ચધાંદી અને આ િધતઓુ પૈકીની 
કોઈપણ િધત ુઅને કોઈપણ અન્ય િધત ુઅને તેની ધમશ્રિધત ુકે જેને 
હકિંમતી િધત ુતરીકે મિત્ર્નધ ધનયમનો દ્વધરધ દશધાર્ર્ધમધાં આરે્ છે. 

પ્રહક્રયધ પ્રવધૃત કે હક્રયધ િધથ િરર્ધ મધટે નક્કી કરર્ધમધાં આરે્લ રીત. 
પ્રહક્રયધઓને આિધર દ્વધરધ રજૂ કરી શકધય અન્યથધ નિીં.  

જોગર્ધઈ 

 

વ્યર્િધરોની આચધરસાંહિતધમધાં દશધાર્ર્ધમધાં આરે્લ જરૂરીયધત કે 
શરત. 

ગણુર્ત્ધની ધનશધની  
 

ર્સ્તમુધાં હકિંમતી િધતનુી ગણુર્ત્ધ, જથ્થો, નધજુકતધ કે સુાંદરતધ, ર્જન, 
જાિધઈ, મધત્રધ કે પ્રકધર દશધાર્ર્ધ મધટેનુાં ધનશધન કે નોંધ સચૂર્તુાં કે 
તધત્પયા કે અથા સ્પષ્ટ્ટ કરત ુાં ધનશધન. 

પનુર્ાસન િલેલ પધમેલી જમીનને એક સલધમત ન્સ્થર અને સ્ર્-ધર્કધસ કરતી 
ન્સ્થધતમધાં પધછી લઈ આર્  . 

ઉપચધરીકરણ 

 

ઓળિી કઢધયેલ સમસ્યધને કે ધર્સાંગતતધને સિુધરર્ધ મધટે એક 
પધ્િધતસરનધ ફેરફધર કે ઉકેલને અમલમધાં મકૂર્ો. 

ર્ળતર કે મિનેતધણુાં  
 

તેમધાં નોકરીદધતધઓ દ્વધરધ કધમદધરોને ચકુર્ર્ધમધાં આર્તધ રોકિમધાં કે 
અન્ય રીતે ર્ેતનો કે પગધરો અને કોઈપણ અન્ય ફધયદધઓનો 
સમધર્ેશ થધય છે. 

RJC હરસ્પોન્સીબલ જ્રે્લરી કધઉન્ન્સલ. 

RJC ર્ધધષિક સભ્યપદનો 
અિરે્ધલ  

 

RJC વ્યર્સ્થધ િઠેળ સભ્યોની કુલ એ  દર પ્રગધત ઉપર RJC 
વ્યર્સ્થધપન ટુકિી દ્વધરધ તૈયધર કરધયેલ એક અિરે્ધલ. અિરે્ધલ 
ર્ધધષિક રીતે તૈયધર કરર્ધનો છે અને જાિરે રીતે ઉપલબ્િ 
બનધર્ર્ધનો છે. 

RJC સાંયોજક 

 

 ભ્ય દ્વધરધ ધનમર્ધમધાં આર્ેલ એર્ી વ્યન્ટત કે જે સ્ર્-મલૂ્યધાંકન, 
ચકધસણી મલૂ્યધાંકન, કોઈપણ સિુધ  ત્મક કધયા આયોજનો ઉપર 
દેિરેિ રધિે છે અને તે સભ્ય મધટે RJC વ્યર્સ્થધપન ટુકિી સધથે 
સાંપકામધાં રિ ેછે. 

RJC વ્યર્સ્થધપન ટુકિી  
 

RJCનો સ્ટધફ કે જેને સાંસ્થધનધ ર્િીર્ટી કધયોનો અમલ કરર્ધ મધટે 
કધમ ઉપર રધિર્ધમધાં આરે્ છે. 
 

હરસ્પોન્સીબલ જ્રે્લરી 
કધઉન્ન્સલ વ્યર્સ્થધ 

હરસ્પોન્સીબલ જ્રે્લરી કધઉન્ન્સલ એ એક પ્રમધણીકરણની વ્યર્સ્થધ છે 
કે જેનો િતે ુસમગ્ર આભષૂણ પરુર્ઠધની સધાંક  દરધમયધન જર્ધબદધર 
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(RJC વ્યર્સ્થધ) 

 

નૈધતક મલૂ્યો, મધનર્ અધિકધરો, સધમધજીક અને પયધાર્રણ સાંબાંધિત 
વ્યર્િધરોને આગળ ર્િધરર્ધનો કે તેનો ધર્કધસ કરર્ધનો છે. RJC 
વ્યર્સ્થધને વ્યર્િધરોની આચધરસાંહિતધ, મધગાદશાન દસ્તધર્ેજો અને 
મલૂ્યધાંકન સધિનોમધાં સ્પષ્ટ્ટ કરર્ધમધાં આરે્ છે. 

સસુાંગત િક્કો 
 

િક્કોનધ સસુાંગત જોિધણનુાં ર્લણ કે ફરીયધદનધ કધરણની પ્રયનુ્ટત એ 
એક એર્ી બધબત છે કે જે પ્રસાંગોને ઉકેલર્ધ મધટેનુાં એક મધધ્યમ પરુૂાં 
પધિે છે પછી તે તથ્યયટુત મધનર્ અધિકધરો સધથે સાંબાંિ િરધર્તધ 
િોય કે ન િોય કે જે એ રીતે કે જેમધાં મધનર્ અધિકધરોનો આદર અને 
સમથાન કરર્ધમધાં આરે્ છે. 

જોિમ અચોક્કસતધનધ પરીણધમો સધમે અસરુિધ તેનધ બે પધસધઓ છે: અમકુ 
બધબત બનર્ધની સાંભધર્નધ અને જો તે બનર્ધની િોય તો તેનધ 
પરીણધમો. 

જોિમ મલૂ્યધાંકન 

 

પ્રવધૃત કે કધમકધજ દ્વધરધ દશધાર્ેલ જોિમની મધત્રધનુાં પધ્િધતસરનુાં 
મલૂ્યધાંકન. જોિમ સાંબાંધિત ક્રમ આપર્ધ મધટે જોિમ ધર્શ્લેષણનધ 
પરીણધમોનો ઉપયોગ કરર્ધની અને તેમને સ્ર્ીકૃત જોિમ મધપદાંિો કે 
ઉદે્દશો સધથે સરિધર્ર્ધની પ્રહક્રયધ. 

સલધમતી જોિમ, ભય કે ઈજાની સલધમત અને મટુત રિરે્ધની ન્સ્થધત. 

િેત્ર 

 

સોનધ અને િીરધનધ આભષૂણની પરુર્ઠધ સધાંક નધ એક ધર્ધશષ્ટ્ટ ભધગ. 
RJC િધલમધાં તેનધ સભ્યપદમધાં નીચેનધ ધર્ભધગોને ઓળિધર્ે છે: 

 સોનુાં અન/ેઅથર્ધ િીરધનધ ઉત્પધદક. 

 સોનધનો ર્ેપધર કરનધર, િજેર કે ધર્શધુ્િ કરનધર. 

 િીરધનો ર્ેપધર કરનધર અને/અથર્ધ   ર અને પોલીશ કરનધર. 

 સોનુાં અન/ેઅથર્ધ િીરધનધ ઝર્ેરધતનધ ઉત્પધદક. 

 સોનુાં અન/ેઅથર્ધ િીરધનધ આભષૂણનધ જથ્થધબાંિ ધર્કે્રતધ. 

 સોનુાં અન/ેઅથર્ધ િીરધનધ આભષૂણનધ છૂટક ધર્કે્રતધ. 

 િીરધ અન/ેઅથર્ધ સોનધનધ ઉદ્યોગ સધથે સાંબાંધિત સેર્ધ ઉદ્યોગ 
(મધગાદશાકો, સલધિકધરો અને ઓિીટરોને બધદ કરતધાં). 

 ઉપરનધ ધર્ભધગો પૈકીનધ કોઈપણ ધર્ભધગમધાં સાંપણૂાતધ અથર્ધ 
અંશત: રીતે સાંકળધયેલધ ર્ેપધરી સાંગઠન. 

સ્ર્-મલૂ્યધાંકન  

 

તેમનધ સધિસો અને સર્લતોનુાં ર્ણાન કરતધ સભ્યો દ્વધરધ અમલમધાં 
મકુધયેલ મલૂ્યધાંકન અને વ્યર્િધરોની આચધરસાંહિતધની જરૂહરયધતો 
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સધમે તેમની પોતધની કધમગીરીનુાં મલૂ્યધાંકન કરત ુાં મધપન. સભ્યો 
ચકધસણી મલૂ્યધાંકન મધટેની તેમની તૈયધરીનો અંદધજ લગધર્ર્ધ, 
કધમકધજોને સિુધરર્ધ અને ચકધસણી મલૂ્યધાંકન દરધમયધન જરૂરી 
િતેલુિી આિધર શોિી કધઢર્ધ મધટે સ્ર્મલૂ્યધાંકનનો ઉપયોગ કરી શકે 
છે. 

સ્ર્-મલૂ્યધાંકન કધયાપસુ્તક  

 

સ્ર્-મલૂ્યધાંકનનો અમલ કરર્ધ મધટે ઉપયોગ કરર્ધ સભ્યો મધટે તૈયધર 

કરર્ધમધાં આર્ેલ એક કધયાપસુ્તક. 

બનધર્ટ  

 

િીરધની નકલ કે બનધર્ટ એ તેનધ બિધ જ ગણુિમો કે અમકુ 
ગણુિમોની નકલ કરર્ધ મધટે ઉપયોગમધાં લેર્ધયેલ કોઈપણ ઉત્પધદન 
કે પદધથા છે અને તેમધાં એર્ી કોઈપણ સધમગ્રીનો સમધર્ેશ થધય છે કે 
જે આ પધહરભધધષક શબ્દકોશમધાં િીરધની વ્યધખ્યધમધાં ધનહદિષ્ટ્ઠ કરધયેલ 
િોય તેર્ી જરૂરીયધતોનુાં પધલન કરતી નથી. 

SOW વ્યર્સ્થધ ઓફ ર્ોરાંટીસ. 

હિસ્સેદધર  

 

એર્ધ લોકો કે જેઓ એક ચોક્કસ ધનણાયમધાં હિત િરધર્ે છે, વ્યન્ટતઓ 
તરીકે અથર્ધ એક સમિુનધ પ્રધતધનધિઓ તરીકે કે જેમધાં એર્ધ લોકો કે 
જેઓ ધનણાયને પ્રભધધર્ત કરે છે અથર્ધ તેને પ્રભધધર્ત કરી શકે છે. 
તેમજ તેનધથી પ્રભધધર્ત થઈ શકે છે તેનો સમધર્ેશ થધય છે. 
હિસ્સદેધરોમધાં ક્ષબનસરકધરી સાંસ્થધઓ, સરકધરો, શેરિધરકો અને 
કધમદધરો તેમજ સ્થધધનક સમદુધયનધ સભ્યોનો સમધર્ેશ થધય છે. 

ગણુર્ત્ધનુાં િોરણ કે 
પ્રમધણ 

 

એક િતેલુિી વ્યર્િધર, પ્રહક્રયધ કે હક્રયધ કે જેને સાંસ્થધનધ કધમકધજ 
અન/ેઅથર્ધ ઉત્પધદનો અન/ેઅથર્ધ સેર્ધઓની અંતગાત ભધગ તરીકે 
સ્ર્ીકધરર્ધમધાં આર્ે છે. RJC વ્યર્સ્થધ મધટે વ્યર્િધરોની 
આચધરસાંહિતધ એ િીરધ અને/અથર્ધ સોનધનધ આભષૂણની પરુર્ઠધ 
સધાંકળ સધથે સાંબાંધિત ગણુર્ત્ધનુાં િોરણ કે પ્રમધણ છે. 

સકુ્ષચત િાંિધકીય 
સિુધરણધ 
 

એક એર્ી ન્સ્થધત કે જ્યધાં વ્યર્સ્થધઓ, પ્રહક્રયધઓ અને પ્રવધૃતઓ એ 
વ્યર્િધરોની આચધરસાંહિતધની મિત્ર્ની જોગર્ધઈઓ સધથે સસુાંગત 
છે. પરાંત ુજ્યધાં મલુ્યધાંકનકધર કે ઓિીટર એવુાં નક્કી કરે છે કે આ 
િધલની પ્રહક્રયધઓમધાં સિુધરો કરર્ધ મધટેનો અર્કધશ છે. સકુ્ષચત 
િાંિધકીય સિુધરણધને પરૂ્ાગ્રિ ધર્નધ રજૂ કરર્ધમધાં આર્ે છે અને તેની 
અમલર્ધરી ફરજીયધત નથી. પધછળથી થતધ મલૂ્યધાંકનો સકૂ્ષચત 
િાંિધકીય સિુધરણધની અમલર્ધરી ઉપર આિધહરત રિીને કધમગીરી 
અંગેનો ધનણાય લેશે નિીં.  

સપ્લધયર એક િાંિધકીય વ્યન્ટત કે જે સભ્યનધ િીરધ અન/ેઅથર્ધ સોનધની 



 

46 
 

 પ્રોિટટનધ ઉત્પધદન મધટે, તેનધ ઉત્પધદન મધટે તેમધાં ઉપયોગ મધટે 
જરૂરી અંતગાત ભધગ એર્ધ મધલ સધમધન અન/ેઅથર્ધ સેર્ધઓ પરુી 
પધિે છે. 

કૃધત્રમ/બનધર્ટી કૃધત્રમ િીરો એ એર્ો કોઈપણ પદધથા છે કે જેને કૃધત્રમ મધનર્ીય 
િસ્તિેપનધ કધરણે જેર્ધ કે અપ્રધકૃધતક િોર્ધનધ અપર્ધદ સધથે િોર્ધનધ 
કધરણે અંશત: રીતે કે પણૂા રીતે ધનયત આકધર આપર્ધમધાં આરે્લ િોય 
છે કે પનુેઃ ધનયત આકધર આપર્ધમધાં આર્ેલ િોય છે કે જે ઉત્પધદન 
આ પધરીભધધષક શબ્દકોશમધાં િીરો શબ્દની વ્યધખ્યધમધાં ર્ણાર્ધયેલ 
જરૂરીયધતોનુાં પધલન કરે છે. 

બધકીનધ અર્શેષો 
 

ધમશ્રિધત ુઉપરની પ્રહક્રયધ દરધમયધન ઉત્પન્ન થતધ નક્કર િિક અને 
બિધર ર્િતેધ પદધથો. 

ત્રીજો પિ 

 

મલૂ્યધાંકન કરર્ધમધાં આરે્ છે તેર્ી વ્યન્ટત કે સાંસ્થધથી મટુત એર્ી 
વ્યન્ટત કે એકમ અને તે વ્યન્ટત કે સાંસ્થધ સાંબાંિે ઉપયોગ કરનધરનધ 
હિતોથી મટુત એર્ી વ્યન્ટત કે એકમ. 

પ્રહક્રયધ કરધયેલ િીરો 
 

પ્રહક્રયધ કરધયેલ િીરો એ એર્ો કોઈપણ પદધથા કે ઉત્પધદન છે કે જે આ 
પધહરભધધષક શબ્દકોશમધાં સમધર્ેશ કરધયેલ શબ્દ “ધસન્થેટીક” મધાં 
અથર્ધ “િીરો” શબ્દની વ્યધખ્યધમધાં ર્ણાર્ધયેલ જરૂહરયધતોનુાં પધલન 
કરે છે કે જે આ પધહરભધધષક શબ્દકોશમધાં દશધાવ્યધ મજુબ પ્રહક્રયધને 
આધિન રિલે છે. 

પ્રહક્રયધ કે રીટમેન્ટ  

 

પ્રહક્રયધનો અથા થધય છે એર્ી કોઈપણ પ્રહક્રયધ, હક્રયધ કે ગણુર્ત્ધ 
સિુધર બદલધર્, ક  ગ અને પોક્ષલશીંગનધ ભતૂકધળનધ સ્ર્ીકૃત 
વ્યર્િધરોથી અલગ રીતે િીરધનધ કુદરતી બધહ્ય દેિધર્ કે સાંયોજનમધાં 
િસ્તિેપ કરર્ો કે તેમધાં અ   શ્રણ કરવુાં. તેમધાં રાંગ (અને 
રાંગધર્િીનતધ) પ્રહક્રયધ, ફધટ પરુર્ધની, લેસર અને ઈરેિીએશન પ્રહક્રયધ 
અને કોટીંગનો સમધર્ેશ થધય છે. 

UHDR યધુનર્સાલ િીકલરેેશન ઓફ હ્યમુન રધઈટ્સ (મધનર્ અધિકધરોની 
સધર્ાધત્રક જાિરેધત)  

UN યનુધઈટેિ નેશન્સ (સાંયટુત રધષ્ટ્રો) 
UNEP યનુધઈટેિ નેશન્સ એનર્ધયરનમેન્ટ પ્રોગ્રધમ (અમેહરકધનો પયધાર્રણ 

કધક્રામ 

અધનયાંધત્રત જોિમ  

 

સાંભધર્ત નકુશધન, ઈજા કે િધધનનો ઓળિી કધઢેલ સ્ત્રોત કે જે મધન્ય 
કરધયેલ અને/અથર્ધ સ્ર્ીકૃત વ્યર્સ્થધપન, કધયાકધરી કે ટેકધનકલ 
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અંકુશોની ઉણપો કે અભધર્ો િરધર્ે છે. 

ચકધસણી (ઓિીટીંગ)  
 

િતેલુિી આિધરનધ મલુ્યધાંકન દ્વધરધ અધિકૃત ઓિીટર દ્વધરધ મધન્યતધ કે 
સધક્ષબતી કે વ્યર્િધરોની આચધરસાંહિતધ પણૂા કરર્ધમધાં આર્ેલ છે. 
ચકધસણીનધ પરીણધમો પ્રમધણીકરણ ઉપરનધ ધનણાય મધટેનધ આિધર 
તરીકે ઉપયોગમધાં લેર્ધમધાં આર્ે છે. 

ચકધસણી મલૂ્યધાંકન  

 

ચકધસણી મલૂ્યધાંકન નીચેની બધબતોનો સમધર્ેશ કરે છે. 

 સભ્યની સ્ર્-મલૂ્યધાંકન પ્રશ્નધર્ક્ષલ અને અન્ય સાંબાંધિત મધહિતીની 
પ્રધથધમક િેસ્કટોપ સમીિધ. 

 મલુધકધત કરર્ધ મધટે અને મલુ્યધાંકન કરર્ધ મધટે સભ્યની સર્લતો 
અને િાંિધકીય વ્યર્િધરોની પ્રધતધનધિની જોિની પસાંદગી. 

 સર્લતનધ પસાંદ કરધયેલ નમનૂધ ઉપર કધયાસ્થળ ઉપરની 
સમીિધ દ્વધરધ સભ્યનધ સ્ર્-મલૂ્યધાંકનની ચકધસણી. 

ચકધસણી આયોજન 
(ઓિીટ પ્લધન) 

 

ચકધસણી આયોજન કે જેનો “ઓિીટ આયોજન” તરીકે પણ ઉલ્લેિ 
કરર્ધમધાં આરે્ છે. તેને સભ્યનધ િાંિધકીય વ્યર્િધરોમધાંથી કોની 
સમીિધ કરર્ધમધાં આર્શે, કોનધ દ્વધરધ અને ક્યધરે અને કઈ સર્લતોમધાં 
સમીિધ કરર્ધમધાં આર્શે તેની રૂપરેિધ બધાંિર્ધ મધટે ઓિીટર દ્વધરધ 
બનધર્ર્ધમધાં આર્ે છે અને તે કયધ સભ્ય કમાચધરીઓને સમધર્ર્ધ 
જોઈએ તે બધબતે ધનમણ ૂાંક કરે છે. તે ચકધસણીનધ કધયાિેત્રની 
વ્યધખ્યધમધાંથી ધર્કસધર્ર્ધમધાં આરે્ છે. 

ચકધસણી અિરે્ધલો 
 

ચકધસણી પ્રહક્રયધમધાંથી બે પ્રકધરનધ અિરે્ધલો તૈયધર કરધય છે: 

 સભ્યને સભ્ય ચકધસણી અિરે્ધલ. 

 RJC વ્યર્સ્થધપન ટુકિીને પ્રમધણીકરણ ભલધમણ અને ટૂાંકી નોંિ 
અિરે્ધલ. 

ચકધસણીનુાં કધયાિેત્ર 

 

ચકધસણીનધ કધયાિેત્રને ઓિીટરો દ્વધરધ સ્પષ્ટ્ટ કરર્ધમધાં આર્ે છે અને 
તે પ્રમધણીકરણનધ કધયાિેત્રની અંદરથી સર્લતોની પસાંદગી અને જે 
સૌથી ર્ધ ુમિત્ર્ની ગણર્ધમધાં આરે્ છે તેર્ી વ્યર્િધરોની 
આચધરસાંહિતધમધાંથી જોગર્ધઈઓની પસાંદગીનો, સભ્યનધ િાંિધ કે 
કધમકધજનધ પ્રકધર, મધત્રધ અને પ્રભધર્ને ધ્યધનમધાં લઈને સમધર્ેશ 
કરર્ધમધાં આરે્ છે. 

મલુધકધતી એર્ી વ્યન્ટત કે જે સભ્ય સર્લતની મલુધકધત લે છે કે જે વ્યન્ટત તે 
સર્લત ઉપર કમાચધરી કે કોન્રેટટર નથી. 

નકધમો કચરો  ઘન, પ્રર્ધિી કે ર્ધયયુટુત સધમગ્રી કે જેને કધઢી નધિર્ધમધાં આર્ી છે 
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 અથર્ધ ભધર્ષ્ટ્યમધાં ઉપયોગી નથી. નકધમધ કચરધનુાં જો યોગ્ય રીતે 
વ્યર્સ્થધપન ન કરર્ધમધાં આર્ે તો તે પયધાર્રણ ઉપર અસર અને 
પ્રદૂષણ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. આભષૂણ પરુર્ઠધ સધાંક મધાં, નકધમધ 
પદધથાનધ મખુ્ય સ્ર્રૂપો જોિમી પદધથો, િર્ધ અને પધણીનધ સ્ત્રધર્ો 
અને સધમધન્ય કધમકધજ સાંબાંધિત નકધમધ પદધથાનો સમધર્ેશ કરે છે. 

નકધમધ િિક  

 

િધણકધમથી ધમશ્રિધત ુસિુી પિોંચર્ધ દરધમયધન દૂર કરર્ધમધાં આર્તી 
સધમગ્રીઓ. 

WDC ર્લ્િા િીરધ કધઉન્ન્સલ  

WGV ર્લ્િા ગોલ્િ કધઉન્ન્સલ 

કધમદધરો કમાચધરીઓ, કોન્રેટટરો તરીકે ર્ણાર્ધયેલધ વ્યન્ટતઓ. 

કધમકધજનધ કલધકો 
 

એ સમય કે જે દરધમયધન વ્યન્ટતઓને કધમ ઉપર રધિર્ધમધાં આરે્ છે 
તે નોકરીદધતધની વ્યર્સ્થધ મજુબ િોય છે. બધકીનો સમયગધળો એ 
એર્ો સમય છે કે જે દરધમયધન કધમ ઉપર રોકર્ધમધાં આર્ેલ 
વ્યન્ટતઓ નોકરીદધતધની વ્યર્સ્થધ અનસુધર િોતધ નથી. 

ધર્શ્વ ર્ધરસધનધ સ્થળો 
 

1972 નધ ધર્શ્વ ર્ધરસધનધ કરધર િઠેળ સ્થધપર્ધમધાં આર્ેલધ સ્થળો. 

    ર     ત 

 

ઉપર દશધાવ્યધ મજુબ બધળકની ઉમર કરતધ ર્િધરે અને 18 ર્ષાથી 
નીચેની ઉંમર િરધર્તો કોઈપણ કધમદધર. 
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