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T: +91 22 4085 1595
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Surat, 395 007 India

T: +91 26 1613 0600
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to GIA Client Agreement

મુખપૃષ્ઠ પાના જીઆઇએ ક્લાયન્ટ એગ્રીમેન્ટ
This Client Agreement (the " ") consists of (i) the Cover Pages below, (ii) the attached Client Agreement Terms and Conditions (the " "), (iii)Agreement Terms and Conditions
the GIA policies, procedures, guidelines, and codes referenced in the attached Terms and Conditions, and (iv) the Declaration for Purposes of Export of Cut and Polished
Diamonds for Grading attached as .Exhibit A

આ કરાર માં (૧) નીચેના મુખપૃષ્ઠના પાનાં (૨) આ સાથે બીડેલ કરારના નિયમો અને શરતો (નિયમો અને શરતો) (૩) જીઆઇએ નીતિઓ, પ્રક્રિયાઓ, જેનો આ સાથે સામેલ નિયમો અને શરતોમાં સંદર્ભ આપેલ છે
(૪) કટ અને પોલીશ કરેલ હીરાઓની નિકાસ ના હેતુની જાહેરાત .એકઝીબીટ – એ
This Agreement is entered into by the undersigned client (" " or the " ") and GIA India Laboratory Private Limited, a corporation organized under the laws of India ("you Client

") with a place of business at 10th Floor, Trade Centre, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai, 400 098, India.GIA

આ કરાર નીચે સહી કરનાર ક્લાયન્ટ ("તમો" અથવા "ક્લાયન્ટ" ) અને જીઆઇએ ઇન્ડિયા લેબોરેટરી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ભારત ના કાયદા હેઠળ સંગઠિત કરવામાં આવેલ કોર્પોરેશન છે ("જીઆઇએ") જેનો ભારતમાં ધંધાનું
સ્થળ 10 મા માળ, વેપાર કેન્દ્ર, બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ, બાંદરા (પૂર્વ), મુંબઈ -400098 ખાતે છે.
If you deliver or ship Articles to the GIA take-in window in Dubai, this Agreement shall be between you and GIA, and not with GIA's local business unit in Dubai.

જો તમો સામાનની જીઆઇએ ટેક ઇન વિન્ડો દુબઈ ખાતે ડિલિવરી આપો અથવા સોંપણી કરો તો આ એગ્રીમેન્ટ તમો અને જીઆઇએ વચ્ચે થયેલ છે તેમ ગણાશે, અને તે જીઆઇએ કે જે દુબઈ ખાતે વ્યવસાય એકમ
થયેલ છે તે ગણાશે નહિ.
If you deliver or ship Articles to a GIA LabDirect Program Participant (as defined in the Terms and Conditions) located in India or Dubai for forwarding to GIA or any of its
affiliates, then this Agreement will be between you and GIA for purposes of those Articles and the related Services.

જો તમે જીઆઇએ અથવા તેના સહભાગીઓને સામાન ફોર્વર્ડ કરવા માટે ભારત અથવા દુબઇમાં સ્થિત જીઆઇએ લેબ ડાયરેક્ટ પ્રોગ્રામ પાર્ટીસિપન્ટને (શરતો અને શરતોમાં જેની વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે તે
મુજબ) એ સામાનની ડિલિવરી અથવા સોંપણી કરશો તો ઉપરોક્ત સામાન અને તેની સંબંધિત સેવાઓના હેતુ માટે આ કરાર તમારા અને જીઆઇએ ની વચ્ચે કરવામાં આવેલ છે તેમ માનવામાં આવશે.
Key Provisions. You acknowledge and agree to the following:

મુખ્ય જોગવાઇઓ : તમે નીચે જણાવેલ બાબતો સ્વીકારો છો અને તે અંગે સંમત થાવ છો:
Law Enforcement Requests and Competing Ownership Claims. Section 7 (Law Enforcement Requests and Competing Claims) includes terms and conditions pursuant to
which GIA may not return to you an Article that was submitted by you to GIA, including without limitation because law enforcement has requested that GIA retain
possession of the Article or because someone else claims to own the Article.

કાયદાના અમલ માટેની વિનંતીઓ અને હરીફ માલિકીની માંગણીઓ કલમ ૭ (કાયદાના અમલ માટેની વિનંતીઓ અને હરીફ માલિકીની માંગણીઓ) માં જીઆઇએ દ્વારા તમોને તમોએ જીઆઇએ ને સોંપેલ કોઈ
સામાન કયા સંજોગોમાં પાછો આપવામાં આવશે નહિ તેના નિયમો અને શરતોનો કોઈ પણ મર્યાદા સિવાય સમાવેશ થાય છે કારણકે કાયદાના અમલકર્તાએ જીઆઇએ સામાનનો કબજો પોતાની પાસે રાખશે કારણકે
કોઈ અન્ય વ્યક્તિએ પોતે માલની માલિકી ધરાવતા હોવાનો દાવો કરેલ છે.
Dispute Resolution. This Agreement contains an Arbitration Provision in Section 24 (Arbitration) of the Terms and Conditions, which affects your rights under this
Agreement.

વિવાદોનું સમાધાન: આ કરારમાં નિયમો અને શરતોની કલમ 24 (આર્બિટ્રેશન) હેઠળ લવાદ ની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે, જેનાથી આ કરાર હેઠળ તમારા હકકોને અસર પહોચે છે.
Limits on GIA's Liability. The Terms and Conditions include provisions that limit GIA's liability and affect your ability to collect damages from GIA, including without
limitation Section 13 (Limitations on GIA's Liability; Insurance).

જીઆઇએ ની જવાબદારી ઉપર મર્યાદા. આ નિયમો અને શરતોમાં જીઆઇએ ની જવાબદારી મર્યાદિત કરવાની જોગવાઈનો સમાવેશ થાય છે અને જેના કારણે જીઆઇએ પાસેથી મર્યાદા વિના નુકસાની
મેળવવાની તમારી ક્ષમતાને અસર પહોચે છે. કલમ 13 (જીઆઇએ ની જવાબદારી ઉપરની મર્યાદા; વીમો).

GIA may provide copies of this Agreement to its affiliates, including without limitation any company that owns or controls GIA, directly or indirectly, and any company that is
owned or controlled, directly or indirectly, by GIA or by a company that owns or controls GIA.

જીઆઇએ આ કરારની નકલ તેની સંલગ્ન સંસ્થાઓ અને કોઈ પણ મર્યાદા સિવાય કોઈ પણ કંપની જેનું નિયંત્રણ જીઆઇએ ધરાવે છે તેને પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે આપી શકશે અને જીઆઇએ ના દ્વારા પ્રત્યક્ષ કે
પરોક્ષ રીતે નિયંત્રિત કોઈ પણ કંપનીને પણ આપી શકશે.

The undersigned is the Client or is a duly authorized officer, principal or representative of the Client with the right to bind the Client by this Agreement and has affixed his/her
signature as of the date set forth below (the "Effective Date").

નીચે સહી કરનાર ક્લાયન્ટ અથવા ક્લાયન્ટના અધિકૃત અધિકારી, પ્રિન્સિપાલ અથવા પ્રતિનિધિ છે અને તેઓ આ કરાર દ્વારા ક્લાયન્ટને બંધનકર્તા બનાવવા માટે અધિકૃત છે અને તેમણે તેમની / તેણીની સહી નીચે
કરલ છે. (કરાર અમલમાં આવ્યાની તારીખ).
By signing this Agreement, you represent that you have read this Agreement, that you understand and agree to the terms in this Agreement and that this Agreement affects
your legal rights.

આ કરાર ઉપર સહી કરીને તમે જાહેર કરો છો કે તમે આ કરાર વાંચેલ છે, તમોને આ કરારની સમજણ આપવામાં આવેલ છે અને તમો આ કરારની શરતો સાથે સંમત થાવ છો તેમજ આ કરાર તમારા કાયદેસરના હકકોને
અસરકર્તા છે.
You promise, represent and warrant during the term of this Agreement that the information in  and in the Know Your Customer/Client information, materials andExhibit A
documents that you provide to GIA from time to time are complete and accurate, including without limitation the information, materials and documents you provide to GIA via
the GIA Client Portal and in emails you send to GIA. If requested by GIA, you agree to provide to GIA written evidence verifying the information in  and in the KnowExhibit A
Your Customer/Client information, materials and documents. You agree that GIA may provide the information to the Responsible Jewellery Council (RJC) upon request by the
RJC and to others as specified in the Terms and Conditions.

તમો વચન આપો છો, રજૂઆત કરો છો અને સમર્થન કરીને જાહેર કરો છો કે આ કરારની મુદત દરમ્યાન  અને વખતો વખત જીઆઇએ ને આપવામાં આવેલ તમારા ગ્રાહકને ઓળખો / ક્લાયન્ટની માહિતી,એકજીબીટ A
કાગળો અને દસ્તાવેજ સંપૂર્ણ અને ખરા છે, તમો જીઆઇએ ને જીઆઇએ ક્લાયન્ટ પોર્ટલ દ્વારા અને ઈમેલ દ્વારા તમે મોકલો છો. જો જીઆઇએ દ્વારા વિનતિ કરવામાં આવે તો તમે જીઆઇએ ને એકજીબીટ – A
માં તેમજ તમારા ગ્રાહકને ઓળખો / ક્લાયન્ટ વિષેની માહિતી, કાગળો અને દસ્તાવેજો માં જીઆઇએ ને આપેલ માહિતી નો પુરાવો આપવા સંમત થાઓ છો. તમે સંમત થાઓ છો કે જીઆઇએ જવાબદાર જ્વેલરી
કાઉન્સીલ (RJC) ને તેમની વિનંતી હેઠળ અને અન્ય લોકોને નિયમો અને શરતોમાં નિર્દિષ્ટ કર્યા મુજબ આપી શકશે.
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You agree to promptly update (i) the address and other contact information below if the information changes and (ii) the information you provided to GIA via the GIA Client
Portal if that information changes during the term of this Agreement. Your failure to promptly update that information may result in Articles being lost or shipped to the
wrong address.

તમો (i) નીચે જણાવેલ સરનામા અને સંપર્કની વિગતો માં જો કોઈ ફેરફાર થાય અને (ii) તમોએ ક્લાયન્ટ પોર્ટલ જીઆઇએ મારફત આપેલ માહિતીમાં જો કોઈ ફેરફાર થાય તો તેને અદ્યતન બનાવવા સંમત થાવ છો.

Company Name: Sample Client Agreement Account Trading Name (if
different): Sample

કંપનીનું નામ Sample Client Agreement Account ટ્રેડીંગ/વેપારી નામ (જો
અલગ હોય તો)

Sample

Street Address: 12345 Main St Postal Address:

સરનામું 12345 Main St ટપાલનું સરનામું
City, State/Province,
Postal Code: Carlsbad, California 92008 Country: United States

શહેર, રાજ્ય અને
પોસ્ટલ કોડ

Carlsbad, California 92008 દેશ United States

Phone: 1234567890 Fax: 0987654321

ફોન 1234567890 ફેકસ 0987654321

Email Address: ઈમેઈલ એડ્રેસ

Signature: \sign_here_anchor_1\ Print Name: \full_name_anchor_1\

સહી પ્રિન્ટનું નામ

GIA Office Use Only

Recieved by: Date: \date_signed_anchor_1\ Entered By: Date: Client #: 300300007472

The World's Foremost Authority in Gemology™ | Ensuring the Public Trust through Nonprofit Service since 1931™

રત્નવિદ્યામાં વિશ્વની અગ્રણી અધિકારી ટીએમ | 1931™ થી નોનપ્રોફિટ સેવાઓ મારફતે પબ્લિક ટ્રસ્ટને ખાતરી કરવી

GIA , Gemological Institute of America  and the logo above are registered trademarks and service marks of Gemological Institute of America, Inc.® ®

જીઆઇએ , જીમેલોજિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ અમેરિકા  અને ઉપરોક્ત લોગો જીમેલોજિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ અમેરિકા, ઇન્ક ના રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડ માર્ક અને સર્વિસ માર્ક છે.® ®

[End of the Cover Pages]

[આવરણ પૃષ્ઠ નો અંત]
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Client Agreement Terms and Conditions

કરારના નિયમો અને શરતો
1. Applicability of this Agreement; Termination of Prior Agreements. This Agreement applies to all Articles (as defined below) delivered on the Effective Date of this

Agreement and at any time thereafter by or for you to GIA, and to all Services (as defined below), including without limitation Services for those Articles that may be
performed by GIA after the Effective Date of this Agreement until such time as this Agreement is modified or replaced with a new agreement as mutually agreed by the
parties or until this Agreement is terminated by either party.

1. આ કરાર લાગુ પાડવા અને અગાઉના કરારોનો અંત લાવવા વિષે. : આ કરાર મર્યાદા વિના આ કરારના અમલની તારીખે અને ત્યારબાદ ગમે તે સમયે તમારા દ્વારા અથવા તમારા માટે જીઆઇએ ને સોંપવામાં આવેલ
(નીચે જેની સમજૂતી આપવામાં આવી છે) તમામ સામાન અને અમલની તારીખ બાદ જીઆઇએ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ સેવાઓને જલાગુ પડે છે અને તે જ્યાં સુધી આ કરારમાં સુધારો કરવામાં ન આવે અથવા
તેની જગ્યાએ પક્ષકારો વચ્ચે સમજૂતી મારફત નવો કરાર કરવામાં ન આવે અથવા આ કરારનો કોઈ એક પક્ષકાર દ્વારા અંત લાવવા માં ન આવે ત્યાં સુધી લાગુ લાગુ પડે છે.
Any and all prior client agreements are hereby terminated, provided that the prior agreement(s) will continue to apply to Articles submitted by you to GIA prior to the
Effective Date of this Agreement.

કોઈ પણ અને અગાઉના તમામ કરાર આથી રદ કરવામાં આવે છે, જોકે અગાઉના કરાર તમારા દ્વારા જીઆઇએ ને આ કરાર અમલ માં આવ્યાની તારીખ પહેલા પૂરા પાડવામાં આવેલ સામાન સંબંધે લાગુ પડશે.
With respect to Articles and Services (as those terms are defined below), only GIA will have liability to you under this Agreement related to those Articles and Services and
no GIA affiliate will have any liability or obligation to you whatsoever with respect to those Articles and Services.

સામાન અને સેવાઓ (આ શબ્દોની નીચે આપેલ વ્યાકયા મુજબ) સંદર્ભે, આ કરાર હેઠળ ઉપરોક્ત સામાન અને સેવાઓ અંગે માત્ર જીઆઇએ ની જ તમારા પ્રત્યે જવાબદારી રહેશે અને જીઆઇએ કોઈ પણ
સંલગ્ન સંસ્થા ની તમારા પ્રત્યે કોઈ પણ પ્રકારની જવાબદારી ઉપરોક્ત સામાન અને સેવાઓ સંબંધે રહેશે નહીં.

2. Definitions. For purposes of this Agreement the following terms shall have the meaning indicated. Words and expressions which are defined in the Cover Pages to this
Agreement and used in this Agreement shall have the meanings assigned thereto in the Cover Pages.

2. વ્યાખ્યાઓ: આ કરારના હેતુ માટે નીચે જણાવેલ શબ્દોનો અર્થ નીચે જણાવ્યા મુજબ રહેશે. આ કરારના આવરણ પૃષ્ઠ માં જેમની વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે તે શબ્દો અને સમજૂતીઓ અને જેમનો આ
કરારમાં ઉપયોગ કરવામાં આવેલ છે તેવા શબ્દોનો અર્થ આવરણ પૃષ્ઠ માં આપેલ અર્થ પ્રમાણે રહેશે.
" " means any diamond, gem material or other article of any kind delivered by or for you to GIA.Article

"સામાન" એટ્લે કોઈ પણ હીરો, કીમતી મણિ અથવા ખનીજ પદાર્થ, અથવા કોઈ પણ સામાન જે તમારા દ્વારા અથવા તમારા માટે જીઆઇએ ને સોંપવામાં આવેલ છે.
" " and " " includes you and any of your Affiliates that submit Articles to or request Reports or Services from GIA under your unique GIA client number. The termClient you
" " means any person, corporation or other business entity (i) which owns or controls, directly or indirectly, at least fifty percent (50%) of the outstanding stock,Affiliate
equity interests, profits, distribution rights, or voting rights of Client (" ") or (ii) which Client or Client's Owner owns or controls, directly or indirectly, atClient's Owner
least fifty percent (50%) of the outstanding stock, equity interests, profits or voting rights; but in a country where the local law does not permit foreign equity participation of
at least fifty percent (50%), then an Affiliate includes any corporation or business entity in which Client or Client's Owner owns or controls, or is owned or controlled by,
directly or indirectly, the maximum percentage of outstanding stock, equity interests, profits distribution rights, or voting rights permitted by local law.

"ક્લાયન્ટ" અને "તમે" માં તમે અને જેઓ તમારા ખાસ યુનિક જીઆઇએ ક્લાયન્ટ નંબર હેઠળ માલની સોંપણી કરે છે અથવા રિપોર્ટની માગણી કરે છે અથવા જીઆઇએ પાસેથી સેવાની માગણી કરે છે તે તમારી
સંલગ્ન સંસ્થા નો સમાવેશ થાય છે. "સંલગ્ન" શબ્દનો અર્થ કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોર્પોરેશન અથવા અન્ય ધંધાકીય સંસ્થા કે જે (i) ક્લાયન્ટ ની શેરમૂડી, શેર હિતો, નફો, વિતરણના હક્કો અથવા મતદાનના હક્કોના
ન્યૂનતમ પચાસ ટકા (50%) ઉપર પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે નિયંત્રણ ધરાવે છે અથવા (ii) ક્લાયન્ટ અથવા ક્લાયન્ટના માલિક પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે શેરમૂડી, શેર હિતો, નફો, અથવા મતદાનના હકોના
ન્યૂનતમ પચાસ ટકા (50%) ઉપર નિયંત્રણ ધરાવે છે. પરંતુ જે દેશમાં સ્થાનિક કાયદા અનુસાર ન્યૂનતમ પચાસ ટકા (20%) વિદેશી મૂડી ની પરવાનગી આપતો ન હોય તો ક્લાયન્ટ અથવા ક્લાયન્ટના માલિક
પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે શેરમૂડી, શેર હિતો, નફો, અથવા મતદાનના હકોના મહતમ ટકા ઉપર નિયંત્રણ ધરાવતો હોય.
" " means the GIA online web portal made available by GIA via the Internet to prospective clients and to clients (including you). The features andGIA Client Portal
functions of the GIA Client Portal will be determined by GIA in its sole discretion and might, among other things, enable prospective clients and clients to provide
information to GIA, obtain information with respect to GIA Services, and communicate with GIA customer service representatives.

"જીઆઇએ ક્લાયન્ટ પોર્ટલ" એટલે જીઆઇએ ઓનલાઈન વેબ પોર્ટલ જે જીઆઇએ ઇન્ટરનેટ દ્વારા સંભવિત ક્લાયન્ટ અને તમારા સહિતના ક્લાયન્ટને ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ છે. જીઆઇએ ક્લાયન્ટ
પોર્ટલ ના ફીચર અને કાર્યો જીઆઇએ દ્વારા તેમની સંપૂર્ણ મુનસફી ના આધારે નક્કી કરવામાં આવશે અને તે, અન્ય વસ્તુઓ ઉપરાંત, સંભવિત ક્લાયન્ટ અને ક્લાયન્ટને જીઆઇએ ને માહિતી પૂરી પાડવામાં
સક્ષમ બનાવશે, જીઆઇએ સેવાઓ વિષે માહિતી મેળવવા માં અને ગ્રાહક સેવા પ્રતિનિધિઓએ સાથે સંદેશવ્યવહાર કરવામાં મદદરૂપ થશે.
" " means any laser inscription by GIA on an Article and "Inscribe" and "Inscribing" means GIA applying an Inscription to an Article.Inscription

"અભિલેખ" (અભિલેખ) એટલે જીઆઇએ દ્વારા સામાન ઉપર કરવામાં આવેલ અને લેસર અભિલેખ અને "અક્ષર કોતરવા" અને "કોતરણી" એટલે જીઆઇએ દ્વારા અભિલેખ કરેલ કોતરણી.
" " means a business entity that has an arrangement with GIA pursuant to which such entity collects Articles from GIA clients in one orLabDirect Program Participant
more countries or regions and consolidates such Articles into single shipments to GIA for the performance of Services.

"લેબડાયરેક્ટ પ્રોગ્રામમાં ભાગ લેનાર" એટલે ધંધાકીય સંસ્થા જેણે જીઆઇએ સાથે કરેલ વ્યવસ્થા જે હેઠળ તે એક અથવા વધુ દેશોમાંથી અથવા પ્રદેશોમાથી જીઆઇએ ક્લાયન્ટ પાસેથી સામાન મેળવે છે અને
આવા સામાનને એકજ જીઆઇએ ને મોકલવામાં આવતા શિપમેંટમાં સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે સંકલિત કરે છે.
" " means any receipt issued to you by GIA for an Article.Receipt

"રસીદ" એટલે તમને જીઆઇએ દ્વારા કોઈ સામાન માટે જારી કરવામાં આવેલ કોઈ પણ રસીદ.
" " means any type of grading report, identification report, or any other report that (i) describes an Article, (ii) includes the Service Results for that Article, and (iii) isReport
made available by GIA on Report Check. For clarity, the term "Report" shall not mean or include any printed version of the Service Results for an Article.

"રિપોર્ટ" એટલે કોઈ પણ પ્રકારનો ગ્રેડિંગ રિપોર્ટ, ઓળખ રિપોર્ટ, અથવા અન્ય કોઈ પણ રિપોર્ટ કે જે (i) જે સામાનનું વર્ણન કરે ચ્હે (ii) તેમાં જે તે સામાનના સેવા ના પરિણામો નો સમાવેશ થાય છે, અને
(iii) જે જીઆઇએ દ્વારા રિપોર્ટ ચેક વખતે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવે છે. જોકે અહી એ સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે કે "રિપોર્ટ" શબ્દના અર્થમાં કોઈ પણ સામાનની સેવા ના પરિણામોના પ્રિંટેડ / મુદ્રિત આવ્રુતિ નો
સમાવેશ થતો નથી.
" " means the online platform made available by GIA to view Reports for Articles (including the Service Results associated with the Article that is the subjectReport Check
of the Report) at  (or such other or replacement URL as specified by GIA from time to time).https://www.gia.edu/report-check-landing

"રિપોર્ટ ચેક" એટલે જીઆઇએ દ્વારા સામાનના રિપોર્ટ તપાસવા માટે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ (જેમાં સામાન સાથે જોડાયેલ સેવા પરિણામ કે જે રિપોર્ટ નો વિષયવસ્તુ છે તેનો સમાવેશ
થાય છે) જે વેબ એડ્રેસ  (અથવા કોઈ ફેરબદલી URL વખતો વખત જીઆઇએ દ્વારા નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવી હોય).https://www.gia.edu/report-check-landing
" " means any services performed by GIA, including, without limitation, grading, testing, analyzing, sorting, examining, packaging or sealing, and laser InscribingServices
Articles, issuing Receipts, providing Service Results, making Reports available via Report Check, providing access to and use of the GIA Client Portal, and providing
information, instructions, and other services via the GIA Client Portal.

"સેવા" એટલે જીઆઇએ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ કોઈ પણ સેવા જેમાં, કોઈ મર્યાદા સિવાય, ગ્રેડિંગ, ટેસ્ટિંગ, એનાલાઈજિંગ, સોર્ટિંગ, તપસ કરવી, પેકિંગ અથવા સીલિંગ કરવું અને લેસર દ્વારા સામાન ઉપર
અભિલેખ કરવું, રસીદો આપવી, સેવા પરિણામો આપવા રિપોર્ટ ચેક દ્વારા રિપોર્ટ ઉપલબ્ધ કરવા, જીઆઇએ ક્લાયન્ટ પોર્ટલ નો ઉપયોગ કરવા પરવાનગી આપવી, જીઆઇએ ક્લાયન્ટ પોર્ટલ મારફત માહિતી,
સૂચનાઓ, અને અન્ય સેવા વિગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
" " means the results of the grading, testing, analyzing, sorting, and examining Services performed by GIA with respect to an Article in whatever form orService Results
format such results are made available or provided (e.g., printed documents, cards, labels, electronically, etc.).

" " એટલે સામાન સંબંધે કોઈ પણ ફોર્મમાં ગ્રેડિંગ, ટેસ્ટિંગ, એનાલાઇજિંગ, સોર્ટિંગ, અને જીઆઇએ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ સેવા ની ચકાસણી (દા.ત. મુદ્રિત દસ્તાવેજો, કાર્ડ, લેબલ,સેવા પરિણામ
ઈલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપના દસ્તાવેજો વિ.)
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3. GIA's Reliance on this Agreement; Documentation from You. You acknowledge and agree that by GIA's accepting delivery of an Article and by GIA performing
Services on that Article, all for a relatively small fee compared with the present and potential value of that Article, GIA is and will be acting in reliance on and in
consideration of the terms and conditions set forth in this Agreement, including without limitation the terms in this Agreement that limit GIA's liability.

3. જીઆઇએ નો આ કરાર ઉપર વિશ્વાસ તમોએ પૂરા પાડેલ દસ્તાવેજોના આધારે છે. તમો સ્વીકારો છો અને સંમત થાઓ છો કે જીઆઇએ દ્વારા સામાન ની ડિલિવરી સ્વીકારવાથી અને જીઆઇએ દ્વારા સદર
સામાન સંબંધે સેવા આપવાથી સામાનની હાલની અને સંભવિત કિમત ના અવેજમાં જીઆઇએ આ કરાર અને તેમાં જણાવેલ નિયમો અને શરતોને આધીન વિશ્વાસ રાખશે, જીઆઇએ સુધી જવાબદારી મર્યાદિત
હોવા અંગે કોઈ મર્યાદા વગરની શરતોનો સમાવેશ થાય છે.
You agree to provide to GIA data (including personal data), information and documents that are requested by GIA for GIA to (i) perform its obligations under this
Agreement, (ii) exercise its rights under this Agreement, (iii) comply with the requirements of the Responsible Jewellery Council (RJC), including without limitation the
RJC's know your customer requirements, and (iv) comply with requests from law enforcement, governmental agencies, courts, and applicable trade organizations. Except for
certain information that is required by law, your decision to provide any personal data to GIA is voluntary. GIA may require you to provide data, information and documents
via the GIA Client Portal and to update data, information and documents from time to time. Your failure to update the information as requested by GIA may result in a
suspension of Services or a suspension of GIA's performance of its obligations under this Agreement until such time as the updated data, information, and documents are
provided.

તમો જીઆઇએ ને ડેટા, વ્યક્તિગત માહિતી સહિત, અને જીઆઇએ દ્વારા માગવામાં આવેલ દસ્તાવેજો જીઆઇએ ને (i) આ કરાર હેઠળ તેમની જવાબદારી પૂરી કરવા માટે (ii) આ કરાર હેઠળ તેમના હકકોનો
ઉપયોગ કરવા માટે (iii) જવાબદાર જ્વેલરી કાઉન્સીલ (RJC) જે મર્યાદા વિના તમારા ગ્રાહકની જરૂરિયાત વિષે માહિતી મેળવી શકશે. અને (iv) કાયદાનો અમલ કરનાર અધિકારીઓ, સરકારી વિભાગો, કોર્ટ અને
લાગુ પડતાં વેપારી સંઘો. કાયદા દ્વારા કોઈ માહિતી આપવી જરૂરી હોય તે સિવાય, તમારો જીઆઇએ ને કોઈ પણ વ્યક્તિગત માહિતી / ડેટા પૂરી પાડવા અંગેનો નિર્ણય સ્વૈચ્છિક છે. જીઆઇએ તમોને ડેટા,
માહિતી, અને દસ્તાવેજો જીઆઇએ ક્લાયન્ટ પોર્ટલ દ્વારા રજૂ કરવા માટે જણાવી શકશે અને ઉપરોકત માહિતી વખતો વખત તાજી કરવા જણાવી શકશે. જીઆઇએ દ્વારા માગવામાં આવેલ માહિતી, ડેટા, અને
દસ્તાવેજો વખતો વખત ક્લાયન્ટ પોર્ટલ મારફત તાજા કરશો. જીઆઇએ દ્વારા માગવામાં આવેલ માહિતી અપડેટ કરવામાં નિષ્ફળતા ના કારણે સર્વિસિસ સસ્પેન્ડ કરી શકશે અને જીઆઇએ ના આ કરાર
હેઠળની જવાબદારીઑ જ્યાં સુધી નવીનતમ ડેટા, માહિતી અને દસ્તાવેજો પૂરા પાડવામાં આવે ત્યાં સુધી સ્થગિત કરી શકશે.

4. Submitting Articles to GIA; Requested Services.

4. જીઆઇએ ને સામાન પૂરો પાડવો, માગેલ સેવા પૂરી પદવી.

4.1 Submitting Articles. At the time you submit or deliver Articles to GIA, you agree to comply with GIA's then current policies and procedures regarding the submission
and delivery of Articles to GIA, including without limitation submitting Articles in plain, unmarked parcel paper. You may only submit or deliver Articles to GIA that
you own or that you are contemplating to purchase, and you agree that you will not submit or deliver to GIA any other diamonds, gem material or other articles of any
kind. You will not include on any parcel paper, your name, address, phone number, branding, trademarks, website address, email addresses, or any other information
that may be used to identify you or to identify that an Article is from you. In addition, the parcel paper shall not include any grading information about the Article (e.g.,
color, clarity or cut information), except that the parcel paper may include the shape and weight of the Article and your internal reference number that does not identify
you. At the time you deliver or ship an Article to GIA, you will specify the Services and the format of the Service Results that you desire with respect to that Article,
subject to GIA providing Service Results in such format. GIA's policies and procedures regarding the submission and delivery of Articles are available on GIA's
website at  or a copy will be provided by GIA upon your written request and those policies and procedures are incorporatedhttp://www.giaindia.in/submitting-stones/
into these Terms and Conditions by this reference. You hereby acknowledge and agree that you have (i) been provided a copy of or access to those policies and
procedures, (ii) read and understand the policies and procedures, and (iii) agree to be bound by the policies and procedures.

4.1. સામાનની સોંપણી. જે સમયે તમો જીઆઇએ ને સામાનની સોંપણી કરો ત્યારે તમે જીઆઇએ ની વખતો વખત જીઆઇએ ને સામાન ની સોંપણી અંગે નીતિઓ અને પ્રક્રિયાઓનું પાલન કરવા બંધાયેલ હોવા
અંગે સંમત થાવ છો જેમાં કોઈ મર્યાદા વગર સામાનની કોરા, ચિન્હ કર્યા વિનાના પાર્સલ પેપરમાં સોંપણી કરવાનો સમાવેશ થાય છે. તમે માત્ર તે જ સામાનની સોંપણી અથવા ડિલિવરી જીઆઇએ ને
આપી શકશો જેની તમો માલિકી ધરાવો છો અથવા ખરીદવાની વિચારણા કરો છો અને તમે સંમત થાવ છો કે તમો જીઆઇએ ને અન્ય કોઈ પણ હીરા, કીમતી ખનીજ પદાર્થ, મણિ અથવા કોઈ અન્ય જાતનો
સામાન આપશો નહિ. તમે કોઈ પણ અન્ય પાર્સલ પેપર, તમારું નામ, સરનામું, ફોન નંબર, બ્રાન્ડિંગ, ટ્રેડ માર્ક, વેબ સાઇટ એડ્રેસ, ઈમેઈલ એડ્રેસ, અથવા અન્ય કોઈ પણ માહિતી જેનો ઉપયોગ તમારી
ઓળખ આપવા માટે કરશો નહિ અથવા સામાન તમારી પાસેથી આવેલ છે તેવી ઓળખ થાય તેમ કરશો નહિ. વધુમાં, પાર્સલ પેપર ઉપર સામાનના ગ્રેડિંગની કોઈ માહિતી આપવામાં આવશે નહિ (દા.ત.
કલર, શુદ્ધતા, અથવા કટ અંગેની માહિતી), સિવાયકે પાર્સલ પેપર ઉપર સામાનના આકાર અને વજન અંગેની માહિતી તેમજ તમારો આંતરિક સંદર્ભ ક્રમાંક જે તમારી ઓળખ આપતો ન હોય તે દર્શાવી
શકશે. જે સમયે તમો સામાનની ડિલિવરી અથવા શિપમેંટ જીઆઇએ ને કરો, તમે સેવા અને સેવા પરિણામના ફોર્મેટ જે તમે સદર સામાન સંબંધે ઈચ્છો છો તેની સ્પષ્ટતા સેવા પરિણામ જીઆઇએ ની વેબ
સાઇટ  ઉપર પ્રકાશિત અથવા તમારી વિનંતીના અનુસંધાને તમોને સદર પ્રક્રિયા અને નીતિઓ અંગેની પૂરી પાડવામાં આવેલ નકલ મુજબ નીતિhttp://www.giaindia.india.in/submitting-stones/
અને નમૂના ને આધીન રહીને કરશો. તમો આથી પહોંચ આપો છો કે (i) તમોને ઉપરોક્ત નીતિ અને પ્રક્રિયાની નકલ પૂરી પાડવામાં આવી છે અથવા એક્સેસ આપવામાં આવી છે (ii) તમોએ નીતિઓ અને
પ્રક્રિયાઓ વાંચી છે, અને (iii) ઉપરોક્ત નીતિઓ અને પ્રક્રિયાઓ થી બંધાવા સંમત થાવ છો.

4.2 Client Number and Password. GIA or a GIA affiliated laboratory may provide to you a user name/identification, password and/or unique client number to enable you
to access and use the GIA Client Portal, to request Services, and to supply information to GIA related to this Agreement (collectively, that user name/ID, password
and/or client number, the " "). You are solely responsible for maintaining the confidentiality and security of your Password. You agree not to reveal yourPassword
Password to anyone other than (i) your employees that have been authorized by you to request Services from GIA or (ii) to otherwise exercise your rights under this
Agreement. You are solely responsible and liable for all activities that occur on or through your Password whether or not authorized by you. You agree to immediately
notify GIA of any unauthorized use of your Password or any other breach of security. GIA shall not be responsible for any losses arising out of the authorized or
unauthorized use of your Password and GIA may rely on instructions given to GIA when your Password is presented to GIA in connection with a request. This Section
4.2 shall survive the termination of this Agreement.

4.2 ક્લાયન્ટ નંબર અને પાસવર્ડ. જીઆઇએ અથવા જીઆઇએ તેની સંલગ્ન લેબોરેટરી તમોને જીઆઇએ ક્લાયન્ટ પોર્ટલ વાપરવાની પરવાનગી મેળવવા અથવા તેનો ઉપયોગ કરવા, સેવા માટે વિનંતી કરવા,
અને જીઆઇએ ને આ કરાર સંબંધે માહિતી પૂરી પાડવા માહિતી પૂરી પાડવા યુઝર નેઇમ / આઇડેનટિફિકેશન, પાસવર્ડ અને / અથવા યુનિક ક્લાયન્ટ નંબર આપી શકશે (સંયુક્ત રૂપે, તે યુઝર નેઇમ, / આઈડી,
પાસવર્ડ અને / અથવા ક્લાયન્ટ નંબર, "પાસવર્ડ" કહેવામા આવશે). તમારૂ પાસવર્ડ ખાનગી રાખવા અને તેને સલામત રાખવા તમે સંપૂર્ણપણે જવાબદાર છો. તમે તમારું પાસવર્ડ (i) તમારા કર્મચારીઓ
જેમને તમોએ જીઆઇએ પાસેથી સેવા પ્રાપ્ત કરવા માટે અધિકૃત કર્યા હોય અથવા (ii) આ કરારમાં તમારા હક્કોનો ઉપયોગ કરવાનો હોય તે સિવાય કોઈને પણ જાહેર નહીં કરવા માટે સંમત થાવ છો. તમો
તમારા પાસવર્ડ મારફતે થનારી તમામ પ્રવૃતિઓ માટે, તમોએ અધિકૃત કરેલ હોય કે ન હોય, સંપૂર્ણપણે જવાબદાર છો. તમો તમારા પાસવર્ડ નો અનાધિકૃત ઉપયોગ થવાની સ્થિતિમાં જીઆઇએ ને તરત જ
જાણ કરવા સંમત થાવ છો. તમારા પાસવર્ડનાં અધિકૃત અથવા અનધિકૃત ઉપયોગ ના કારણે થયેલ નુકસાન માટે જીઆઇએ જવાબદાર ગણાશે નહીં અને જીઆઇએ તમારી વિનંતી સંબંધે જીઆઇએ ને રજૂ
કરેલ પાસવર્ડના સંજોગોમાં જીઆઇએ ને આપેલ સૂચનાઓ ઉપર વિશ્વાસ મૂકશે. આ કલમ 4.2 આ કરારના અંત બાદ પણ જીવંત રહેશે.

4.3 Requesting Services via Your Authorized Representatives. Subject to your complying with GIA's then-current policies and procedures, you may designate
(including via the GIA Client Portal) one or more of your or your Affiliates' employees, agents, contractors, couriers (collectively, " ") asAuthorized Representatives
authorized to (i) submit or deliver Articles to GIA on your behalf, (ii) request Services from GIA on your behalf, and/or (iii) sign Receipts for and take delivery of
Articles being returned to you by GIA on your behalf (collectively, the " "). All acts or omissions of the Authorized Representatives shall be deemed toDelegated Acts
be your acts and omissions whether or not authorized by you, and you agree that you remain responsible and liable for the acts or omissions of the Authorized
Representatives. GIA's policies and procedures regarding Authorized Representatives are available on GIA's website at 

 or a copy will be provided by GIA upon your written request, and those policieshttps://www.gia.edu/gia-faq-analysis-grading-add-remove-authorized-representative
and procedures are incorporated into these Terms and Conditions by this reference. You hereby acknowledge and agree that you have (i) been provided a copy of or
access to those policies and procedures, (ii) read and understand the policies and procedures, and (iii) agree to be bound by the policies and procedures.

4.3 તમારા અધિકૃત પ્રતિનિધિ મારફત સેવા વિનંતી રિકવેસ્ટ આપવા અંગે: જીઆઇએ ના વખતો વખત અમલમાં હોય તે નીતિઓ અને પ્રક્રિયાઓને આધીન રહીને, તમો (જીઆઇએ પોર્ટલ મારફત સહિત)
તમારા અથવા તમારા સંલગ્ન સંસ્થાના એક અથવા વધુ કર્મચારીઓ, એજન્ટો, કોન્ટ્રાક્ટટરો, કુરિયરોને (સંયુક્ત રીતે "અધિકૃત પ્રતિનિધિઓ" તરીકે (i) તમારા સામાન ની સોંપણી અથવા ડિલિવરી
જીઆઇએ ને તમારા વતી આપવા માટે (ii) તમારા વતી જીઆઇએ પાસેથી સેવા મેળવવા માટે અને / અથવા (iii) રસીદો ઉપર સહી કરવા અને તમોને જીઆઇએ દ્વારા પરત કરેલ સામાનની ડિલિવરી લેવા
માટે તમારા વતી અધિકૃત કરી શકશો. (સંયુક્ત રીતે "સોંપણી કરેલ કર્યો). તમારા અધિકૃત પ્રતિનિધિ દ્વારા કરવામાં આવેલ તમામ કાર્યો અને કાર્ય લોપ, તમે મંજૂર કરેલ હોય કે નામંજૂર કરેલ હોય, તમારા
દ્વારા કરવામાં આવેલ છે તેમ માનવામાં આવશે, અને તમો સંમત થાવ છો કે તમારા અધિકૃત પ્રતિનિધિ દ્વારા જીઆઇએ ની નીતિઓ અને પ્રક્રિયાઓ સંબંધે કરવામાં આવેલ કાર્યો અને કાર્યલોપ માટે તમો
જવાબદાર રહેશો. આ નીતિઓ અને પ્રક્રિયાઓ  વેબ સાઇટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે અથવા તેનીhttps://www.gia.edu/gia-faq-analysis-grading-add-remove-authorized-representative
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નકલ તમારી લેખિત વિનંતી સંદર્ભે તમોને પૂરી પાડવામાં આવેલ છે. તમો આથી પહોંચ આપો છો કે (i) તમોને ઉપરોક્ત નીતિ અને પ્રક્રિયાની નકલ પૂરી પાડવામાં આવી છે અથવા એક્સેસ આપવામાં આવી
છે (ii) તમોએ નીતિઓ અને પ્રક્રિયાઓ વાંચી છે, અને (iii) ઉપરોક્ત નીતિઓ અને પ્રક્રિયાઓ થી બંધાવા સંમત થાવ છો.
You agree to provide GIA with a list of Authorized Representatives, which list shall act as an authorization from you for those individuals to perform the Delegated
Acts on your behalf.

તમો જીઆઇએ ને તમારા અધિકૃત પ્રતિનિધિઓની યાદી સુપ્રતકરવા સંમત થાવ છો. આ યાદી દ્વારા તમે ઉપરોક્ત વ્યક્તિઓને તમારા વતી સોંપેલ કાર્યો કરવા માટે અધિકૃત કર્યા છે તેમ માનવમાં આવશે.
You agree to cause each Affiliate and each Authorized Representatives to comply with and be bound by the terms and conditions in this Agreement. You agree that
you will be responsible and liable for (i) the acts and omissions of your Affiliates and (ii) the prices and other amounts due for all Services requested by an Affiliate or
any Authorized Representatives.

તમો તમારા દરેક સંલગ્ન વ્યક્તિ / સંસ્થા અને દરેક અધિકૃત પ્રતિનિધિને આ કરારના નિયમો અંને શરતોનું પાલન કરે તે સુનિશ્ચિત કરવા સંમત થાવ છો. તમો સંમત થાવ છો કે તમો (i) તમારા સંલગ્ન
વ્યક્તિઓ / સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલ કૃત્યો અથવા લોપ અને (ii) તમારા સંલગ્ન વ્યક્તિ / સંસ્થા અને કોઈ પણ અધિકૃત પ્રતિનિધિ દ્વારા વિનંતી કરાયેલ સેવા માટેની કિમત અને અન્ય રકમો
ચુકવવા તમો જવાબદાર બનશો.
You may not authorize anyone other than your Affiliates and your Authorized Representatives to use your Password to submit Articles to GIA.

                        .

4.4 GIA's Right to Refuse Articles and to Stop Providing Services. GIA may, in its discretion, elect to suspend or permanently stop accepting Articles from you and to
suspend or permanently stop providing Services to you, including without limitation if (a) GIA believes, in GIA's sole discretion, that (i) you are in breach of this
Agreement, (ii) you are conducting your business in a manner that is fraudulent, corrupt, deceptive, misleading, harmful to the gem or jewelry industry, harmful to the
public, or inconsistent with GIA's mission to ensure the public trust in gems and jewelry, or (iii) you are abusive, disrespectful or rude to GIA personnel; or (b) GIA is
prohibited from providing Services to you as a result of sanctions or other restrictions imposed by any governmental authority, domestic or foreign. In each case of (a)
and (b), if GIA has any Articles submitted by you, GIA will, unless otherwise prohibited by applicable law or unless otherwise specified in this Agreement, return the
Articles to you subject to and as described in this Agreement.

4.4 જીઆઇએ નો સામાન સ્વીકારવા અને સેવા પૂરી પાડવા સંબંધે ઇનકાર કરવાનો અધિકાર: જીઆઇએ, તેની મુનસફી અનુસાર, કોઈ મર્યાદા વિના, તમારી પાસેથી સામાન સ્વીકારવાનું અને સેવા પૂરી પાડવાનું
સ્થગિત કરી શકશે અથવા કાયમી ધોરણે બંધ કરી શકશે જો (એ) જીઆઇએ ના તેની સંપૂર્ણ મુનસફી આધારિત મંતવ્ય મુજબ લાગે કે (i) તમોએ કરારનો ભંગ કરેલ છે (ii) તમો તમારો ધંધો છેતરપિંડી, ભ્રષ્ટ,
છેતરામણિ રીતે, જેમ અને જ્વેલરી ઉધ્યોગને હાનિ પહોચે તે રીતે ચલાવો છો, જનતાને હાનિ થાય છે તે રીતે ચલાવો છો, અથવા જીઆઇએ ના જેમ અને જ્વેલરી માં વિશ્વાસ જળવાય તે માટેના મિશન
સાથે અસંગત રીતે ચલાવો છો, અથવા (iii) તમે કર્મચારીઓ સાથે અભદ્ર, અપમાનજનક અથવા અસભ્ય વર્તન કરો છો અથવા (બી) જીઆઇએ ઉપર તમોને સેવા પૂરી પાડવા સામે દેશની અથવા વિદેશની
કોઈ સરકારના સતાધિકારીઓ દ્વારા પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવેલ હોય. (એ) અને (બી) ના દરેક કિસ્સામાં જીઆઇએ પાસે જો તમોએ સોંપેલ સામાન પડેલ હોય તો તે, સિવાયકે અમલમાં હોય તે કાયદા હેઠળ
પ્રતિબંધિત હોય, તે સામાન આ કરાર અને તેમાં દર્શાવેલ શરતોને આધીન રહીને પરત કરશે.

5. Services Performed by GIA; Reports; Treated and Irradiated Articles.

5. જીઆઇએ દ્વારા પૂર્ણ થયેલ સેવાઓ; અહેવાલો; મરામત કરેલ અને ચમકાવેલ સામાન વિષે.

5.1 Performance of Services. Subject to the terms and conditions in this Agreement, GIA will use commercially reasonable efforts to perform the Services requested by
you. From time to time, GIA may (i) offer new Services, new Reports and new ways to provide Service Results and (ii) discontinue, modify and change certain
Services, Reports and how Service Results are provided.

5.1 સેવાઓ પરિપૂર્ણ કરવા અંગે આ કરારમાં શરતો અને નિયમોને આધીન, જીઆઇએ તમારા દ્વારા વિનંતી કરેલ સેવાઓને પૂર્ણ કરવા માટે વ્યવસાયિક રીતે વાજબી પ્રયાસો કરવામાં આવશે. સમયાંતરે
જીઆઇએ દ્વારા (i) નવી સેવાઓ, નવા રિપોર્ટ્સ અને સેવાનાં પરિણામો મેળવવા રસ્તાઓ સૂચવવામાં આવશે અને (ii) અમુક સેવાઓ, અહેવાલો અને સેવાનાં પરિણામો મેળવવા માટેના રસ્તાઓ માં
ફેરફાર અથવા સમાંપ્ત કરવામાં આવશે.

5.2 Limitations on Services. You acknowledge and agree as follows:

5.2 સેવાઓ પરની મર્યાદાઓ. તમે સ્વીકારો છો અને નીચે પ્રમાણે સંમત છો:
(i) any Report and Service Results provided or made available to you in connection with the Services is not a guarantee, valuation, or appraisal of any Article, and

you may not refer to any GIA Report or Service Results as such,

(i) સેવાઓના અનુસંધાનમાં ઉપલબ્ધ અથવા આપેલ કોઈપણ રિપોર્ટ તે સેવાના પરિણામોની બાહેંધરી, મૂલ્યાંકન અથવા આંકણી નથી, અને આ બાબતમાં તમે કોઈ જીઆઇએ રિપોર્ટ અથવા સેવાના
પરિણામોનો દાખલો ટાંકી શકતા નથી,

(ii) GIA does not give valuations or appraisals of Articles in connection with the performance of the Services,

(ii) જીઆઇએ સેવાઓની કામગીરી સાથે સંકળાયેલા સામાનનું મૂલ્યાંકન અથવા આંકણી આપતું નથી,
(iii) a Report and the Service Results contain a description of the results of the Services performed by GIA on an Article using the techniques, equipment and

knowledge used or applied by GIA at the time the Services were performed, which techniques, equipment and knowledge may be different from the techniques,
equipment and knowledge used by GIA at any other time,

(iii) સમયે સામાન વિષે રિપોર્ટ અને સેવાના પરિણામોમાં જીઆઇએ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી અથવા લાગુ પાડવામાં આવતી તકનીકો, સાધનસામગ્રી અને જ્ઞાનનો ઉપયોગ જીઆઇએ દ્વારા
કરવામાં આવતી સેવાઓના પરિણામોનું વર્ણન હોય છે, અને તે જીઆઇએ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી તકનીકો, સાધનો અને જ્ઞાનથી અલગ હોઈ શકે છે,

(iv) the results of the Services performed by GIA on an Article may differ from the results of similar services performed on the same Article by others depending
upon when, how, and by whom the services were performed, the then-current state of the technology and knowledge used for the services, and may differ in the
future as a result of changes and improvements in techniques and equipment,

(iv) સામાન પર જીઆઇએ દ્વારા કરવામાં આવતી સેવાઓનાં પરિણામ અન્ય લોકો દ્વારા આ જ સામાન પર કરવામાં આવતી સમાન સેવાઓના પરિણામથી અલગ પડી શકે છે અને જે તે સમયે કયા
પ્રમાણેની અને કોના દ્વારા અને કરવામાં આવેલ હતી તેના ઉપર આધાર રાખે છે અને તે સમયની ટેકનોલોજી અને સેવાઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલ જ્ઞાન ઉપર નિર્ભર કરે છે અને ભવિષ્યમાં
તકનીકો અને સાધન-સામગ્રીમાં ફેરફારો અને સુધારાઓના કારણે જુદા પરિણામ મળી શકે છે,

(v) GIA shall be under no obligation to modify or update a GIA Report or Service Results once the Report has been made available on Report Check or the Service
Results are otherwise provided to you, in each case notwithstanding any varying report from another service provider, change in technology or methods used by
GIA to perform Services, new Services offered by GIA, or varying a Report or how Service Results are provided for the same or a similar Article provided by
GIA in the past or in the future,

(v) રિપોર્ટ તપાસણી અથવા સેવાનાં પરિણામો પર રિપોર્ટ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવે તે પછી જીઆઇએ રિપોર્ટ અથવા સેવાનાં પરિણામોને સંશોધિત કરવા અથવા નવીનતમ કરવા માટે જીઆઇએ
જવાબદાર રહેશે નહીં કોઈ પણ કેસમાં અન્ય સર્વિસ પ્રોવાઇડર તરફથી કોઈ અલગ અહેવાલ હોવા છતાં,અને સેવા પુરી પાડવા માટે જીઆઇએ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી ટેક્નોલોજી અથવા
પદ્ધતિ અથવા જીઆઇએ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલી નવી સેવાઓ, અથવા રિપોર્ટમાં ફેરફાર અથવા તે સામાન કે એના જેવા અન્ય સામાન ઉપર ભૂતકાળમાં અને ભવિષ્યમાં સેવાના પરિણામો
કેવી રીતે પૂરા પાડવામાં આવે છે તેના વિષે કોઈ જવાબદારી જીઆઇએ ની રહેશે નહીં,

(vi) the color and resolution of the image on Reports and any electronic delivery of Service Results will depend on your hardware and software and the image of the
Article may not be used to assess the Article except in connection with the information contained in the Report or the Service Results, and

(vi) રિપોર્ટ્સ પરની છબીનો રંગ અને રીઝોલ્યુશન અને સેવા પરિણામોની કોઈપણ ઇલેક્ટ્રોનિક વિતરણ તમારા હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર પર આધારિત છે અને સામાનની છબીનો ઉપયોગ તેના મૂલ્યાંકન
અથવા આંકણી માટે ના કરી શકાય સિવાય કે અહેવાલમાં આપેલ માહિતી અને સેવાના પરિણામોની જાણકારી આપેલ હોય અને,

(vii) access to and use of the GIA Client Portal and Report Check are provided by GIA on an "as available" basis.

(vii) જીઆઇએ ના ક્લાયન્ટ પોર્ટલ અને રિપોર્ટ ચેકનો ઉપયોગ ઉપલબ્ધ હશે એ પ્રમાણે કરી શકાશે અને તે ઉપલભ્ય હશે તે ધોરણે જીઆઇએ દ્વારા આપવામાં આવે છે.
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5.3 Estimated Completion Dates; Inability to Perform Services. Any quote by GIA as to a particular completion date or delivery date is a non-binding estimate only.
GIA will not be liable to you if GIA does not offer or is not able to perform the Services because of the nature of the Article or the nature of the Service requested for
an Article (e.g., GIA does not provide the requested Service for the specific Article), in which case you will not be obligated to pay for the unperformed Services. In
addition, GIA will not be liable to you for delays due to Customs, duties, backlogs, or any instrument failure for instruments used by GIA to perform a Service.

5.3 અંદાજિત સમાપ્તિ તારીખો; સેવાઓને પૂર્ણ કરવામાં અક્ષમતા. કોઈ ચોક્કસ સમાપ્તિ તારીખ અથવા ડિલિવરીની તારીખ તરીકે જીઆઇએ દ્વારાઆપેલ કોઈ પણ તારીખ બિન-બંધનકર્તા અને અંદાજિત
છે. જીઆઇએ તમને જવાબદાર રહેશે નહીં જો સામાનનો પ્રકાર અથવા સેવાની પ્રકૃતિ (દા.ત., જીઆઇએ) ચોક્કસ સામાન માટે વિનંતિ કરેલી સેવા પૂરી પાડી શકવામાં અસમર્થ છે, તો જીઆઇએ તે
સેવાઓને પ્રદાન કરતી નથી અથવા સેવા આપતી નથી ), જે કિસ્સામાં તમે સેવાઓ માટે ચૂકવણી કરવા જવાબદાર રહેશો નહિ. વધુમાં, જીઆઇએ કસ્ટમ, ડ્યૂટી , બેકલોગ્સ અથવા જીઆઇએ દ્વારા
ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા સાધનોની નિષ્ફળતાને કારણે, સેવામાં થયેલ વિલંબ માટે તમને જવાબદાર રહેશે નહીં.

5.4 Subcontracting by GIA; Shipment of Articles to GIA Affiliated Laboratories. GIA may subcontract the performance of the Services and other performance under
this Agreement to a GIA affiliated laboratory and has your authorization to ship or transfer Articles accordingly. Without limiting the foregoing, you acknowledge that
(i) GIA may ship Articles to one or more of its affiliates in connection with resolving competing claim issues under Section 7 (Law Enforcement Requests and
Competing Claims) and (ii) the GIA affiliated laboratory may hold those Articles pending resolution of the competing claims, all as more particularly described in
Section 7. In addition, GIA's affiliated laboratories may exercise the rights of GIA under this Agreement to the same extent as GIA may exercise such rights.

5.4 જીઆઇએ દ્વારા પેટા – ઠેકો આપવો; જીઆઇએ સંલગ્ન લેબોરેટરીઝ માટે સામાન મોકલવું શિપમેન્ટ. જીઆઇએ દ્વારા સેવાઓ પૂર્ણ કરવાના હેતુ થી અને તેના અનુસંધાનમાં આ કરાર હેઠળ જીઆઇએ થી
જોડાયેલી પ્રયોગશાળા માટે વહાણ અથવા સ્થાનાંતરિત લેખો માટે તમારી અધિકૃતતા છે. તમે ઉપરોક્ત મર્યાદા વિના સ્વીકારો છો કે (i) કલમ 7 (લો એન્ફોર્સમેન્ટ વિનંતીઓ અને સ્પર્ધા દાવાઓ) ના
અનુસંધાનમાં થયેલ દાવાઓના ઉકેલ માટે જીઆઇએ દ્વારા એક અથવા તેનાથી વધુ આનુષંગિક સ્થળ ઉપર સામાનને મોકલવા માટે અધિકૃત કરો છો, જીઆઇએ અને (ii) જીઆઇએ સંલગ્ન લેબોરેટરીઝ
કલમ-7 માં ઉલ્લેખ કરેલ છે તે પ્રમાણે સ્પર્ધાત્મક દાવાઓનું રીઝોલ્યુશન ના થાય ત્યાં સુધી સામાનને પોતાની પાસે રાખી શકે છે સુધી ભરાયેલી લેબોરેટરી હેઠળના સ્પર્ધાત્મક દાવાઓના મુદ્દાના ઉકેલ
સાથે જોડાણમાં તેના એક અથવા વધુ આનુષંગિકોને લેખો મોકલી શકે છે. , જે તમામ વધુ ખાસ કરીને કલમ 7 માં વર્ણવે છે. વધુમાં, જીઆઇએ ની સંલગ્ન પ્રયોગશાળાઓ આ કરારમાં ઉલ્લેખ થયેલ હકોનો
જીઆઇએ સમાન હદે ઉપયોગ કરી શકે છે.

5.5 GIA Inscription Services and Other Inscriptions.

5.5 જીઆઇએ અભિલેખન સેવાઓ અને અન્ય અભિલેખો.

5.5.1 GIA Inscriptions. If you request GIA to include an Inscription on an Article, then you represent and warrant to GIA that you have the right to have GIA Inscribe
any requested trademark, service mark, logo, words, characters, or other symbols comprising that Inscription on the Article. Notwithstanding the foregoing, GIA
may refuse to include an Inscription on an Article as requested by you, including without limitation if GIA believes in its discretion that the Inscription would be
fraudulent, counterfeit, misleading or deceptive, infringe a third party's rights or violate any laws or other legal requirements.

5.5.1 જીઆઇએ અભિલેખો. જો તમો જીઆઇએ ને કોઈ સામાન ઉપર અભિલેખનો સમાવેશ કરવા વિનંતી કરશો, તો તમો જીઆઇએ સમક્ષ રજૂઆત કરો છો અને જાહેર કરો છો કે જીઆઇએ ઉપરોક્ત
સામાન ઉપર તમોએ માગેલ ટ્રેડ માર્ક, સર્વિસ માર્ક, લોગો, શબ્દો, કેરેક્ટર્સ, અથવા અન્ય પ્રતિક ઉપરોક્ત સામાન ઉપર લગાડવા માટે તમોને અધિકાર છે. આગળ જણાવ્યા છતાં , જો જીઆઇએ
ને મર્યાદા વગર, તેની મુનસફી અનુસાર, એમ લાગે કે અભિલેખ એ કપટપૂર્ણ, નકલી, ભ્રામક અથવા ભ્રામક છે, અથવા ત્રીજા પક્ષના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરશે અથવા કોઈપણ કાયદાનું ઉલ્લંઘન
કરશે અથવા અન્ય કાનૂની જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન કરશે, જીઆઇએ તમારા દ્વારા વિનંતી કરેલ સામાન ઉપર પર અભિલેખનો સમાવેશ કરવાનો ઇન્કાર કરી શકે છે.

5.5.2 Inscription Removal. If GIA concludes, in its sole discretion, that an inscription on an Article submitted by you is fraudulent, counterfeit, misleading or
deceptive, infringes a third party's rights or violates any laws or other legal requirements, then GIA may, in its discretion, (i) return the Article to you without
performing any Services with respect to that Article, (ii) remove or obscure that inscription from the Article, and/or (iii) Inscribe on that Article the GIA Report
number. You agree that you will pay GIA's then current price for removal of the inscription and/or Inscribing the Article as noted in (ii) and/or (iii) above.

5.5.2 અભિલેખ દૂર કરવા વિષે. જો જીઆઇએ તેની સંપૂર્ણ મુનસફી ના આધારે એવા નિષ્કર્ષ ઉપર પહોચે, કે તમારા દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ સામાન ઉપર કરવામાં આવેલ અભિલેખ છેતરપિંડી ભર્યું,
નકલી, ગેરમાર્ગે દોરનાર અથવા ભ્રામક છે , તૃતીય પક્ષના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરે છે અથવા કોઈપણ કાયદા અથવા અન્ય કાનૂની જરૂરિયાતોનું ઉલ્લંઘન કરે છે, તો જીઆઇએ તેના વિવેકબુદ્ધિથી,
(i) તે સામાન સંબંધે કોઈ પણ સેવાઓ આપ્યા વિના સામાન તમોને પરત આપી શકશે (ii) સામાન પરથી તે અભિલેખને દૂર કરી શકશે અથવા અસ્પષ્ટ કરી શકશે, અને / અથવા (iii) તે સામાન ઉપર
જીઆઇએ રિપોર્ટ નંબર પર લખી શકશે. તમે સંમત થાઓ છો કે ઉપરના (iii) માં નોંધ્યા પ્રમાણે અભિલેખો દૂર કરવા માટે અને / અથવા સામાન ઉપર અભિલેખ લખવા માટે તમે જીઆઇએ (ii) અને
/ અથવા (iii) માં જણાવેલ ની જે તે વખતે અમલમાં હોય તે કિંમત ચૂકવશો.

5.5.3 Inscription Information in Reports. A Report and the Service Results for an Article may or may not, in GIA's discretion, include a summary or description of
any GIA Inscriptions or other pre-existing inscriptions or markings included on an Article, including without limitation that the inscription was pre-existing.

5.5.3 રિપોર્ટ્સમાં સામેલ અભિલેખ વિષે માહિતી. સામાન માટે રિપોર્ટ અને સર્વિસ પરિણામોમાં, જીઆઇએ ની મુનસફી અનુસાર, કોઈ પણ અભિલેખ અથવા અન્ય પૂર્વ અસ્તિત્વમાં રહેલા અભિલેખ
અથવા નિશાનોનો સાર અથવા વર્ણન સામેલ કરી શકશે જેમાં કોઈ મર્યાદા વગર પહેલાથી અસ્તિત્વમાં રહેલ અભિલેખનો પણ સમાવેશ થાય છે.

5.5.4 Limits on Inscriptions. You acknowledge and agree that any GIA Inscriptions and any other pre-existing inscriptions or markings do not guarantee the
identification, quality, origin or source of an Article. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement or otherwise, any trademark, service mark, logo,
words, characters, or other symbols of any GIA Inscription or other pre-existing inscriptions or markings (other than a GIA Report number, or a GIA trademark,
service mark, or logo) are solely determined by and attributable to you and are neither attributable to nor an indication of any determination by GIA.

5.5.4 અભિલેખ પર મર્યાદાઓ. તમે સ્વીકારો છો અને સંમત છો કે કોઈ પણ જીઆઇએ અભિલેખ અને કોઈપણ અન્ય પૂર્વ અસ્તિત્વમાં રહેલા અભિલેખ અથવા નિશાનો લેખની ઓળખ, ગુણવત્તા, મૂળ
અથવા સ્રોતની બાંયધરી આપતા નથી. આ કરારમાં અથવા તેનાથી વિપરીત કંઇપણ હોવા છતાં, કોઈપણ ટ્રેડમાર્ક, સેવા ચિહ્ન, લોગો, શબ્દો, અક્ષરો અથવા અન્ય જીઆઇએ અભિલેખ અથવા
અન્ય પૂર્વ અસ્તિત્વમાં રહેલા અભિલેખ અથવા નિશાનીઓના અન્ય પ્રતીકો (જીઆઇએ રિપોર્ટ નંબર, અથવા જીઆઇએ ટ્રેડમાર્ક સિવાય , સેવા ચિહ્ન, અથવા લોગો) સંપૂર્ણપણે તમારા દ્વારા
નિર્ધારિત અને તમારી માલિકીના છે અને જીઆઇએ દ્વારા નિર્ધારિત કરવામાં આવેલ નથી કે તેમની માલિકીના નથી.

5.6 Requests for an Incorrect Report. If you request a Report or certain Service Results for an Article and GIA does not provide that Report or those Service Results for
that type of an Article, then GIA may, unless contrary written instructions have been provided by you, make available on Report Check the appropriate Report or
provide to you the appropriate Service Results for that Article and you agree to pay the price associated with that Report and those Service Results. In addition, if it is
GIA's policy to make available on Report Check a Report for a particular Article or type of Article (e.g., an Article that GIA believes has been treated or is laboratory
grown or unstable), then GIA will make available on Report Check that Report even if you did not request that Report and you agree to pay the price associated with
that Report.

5.6 ખોટા રિપોર્ટ માટેની વિનંતીઓ. જો તમે કોઈ માલ માટે કોઈ રિપોર્ટ અથવા ચોક્કસ સેવા પરિણામો માટે વિનંતી કરો છો અને જીઆઇએ તે રિપોર્ટ અથવા તે પ્રકારનાં લેખ માટે તે સેવા પરિણામો પ્રદાન
કરતા નથી, તો પછી જીઆઇએ, જ્યાં સુધી વિપરીત લેખિત સૂચનાઓ તમારા દ્વારા પ્રદાન કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી, રિપોર્ટ પર ચેક ના આધારે રિપોર્ટ ઉપલબ્ધ બનાવશે અને તે સામાન માટે યોગ્ય
રિપોર્ટ અથવા તમને યોગ્ય સેવા પરિણામો પ્રદાન કરો અને તમે તે રિપોર્ટ અને તે સર્વિસ પરિણામો સાથે સંકળાયેલી કિંમત ચૂકવવા માટે સંમત છો. વધુમાં, જો તે રિપોર્ટ પર ઉપલબ્ધ કરાવવા માટેની
જીઆઇએ ની નીતિ છે, તો કોઈ ચોક્કસ લેખ અથવા લેખના પ્રકાર માટે અહેવાલ તપાસો (દા.ત., કલમ કે જે જીઆઇએ માને છે કે તે માનવામાં આવે છે અથવા તે લેબોરેટરી માં ઉત્પન્ન કરેલ અથવા
અસ્થિર છે), તો જીઆઇએ રિપોર્ટ ચેક પર ઉપલબ્ધ થશે, અને તમો તે રિપોર્ટ રિપોર્ટ માટે વિનંતી ન કરી હોય પરંતુ તમે તે રિપોર્ટ સાથે સંકળાયેલ કિંમત ચૂકવવા માટે સંમત થાઓ છો.

5.7 Access to Reports.

5.7.1 General. With respect to Reports for Articles that were submitted to GIA (including without limitation any Articles submitted by or for you prior to the date of
this Agreement), GIA and its affiliates may make publicly available information from those Reports, including without limitation via Report Check. You agree
that GIA and its affiliates may publish Service Results for Articles submitted by or for you. GIA may also, in its sole discretion, elect to remove and stop making
available information in one or more Reports via (or elect not to include a Report on) Report Check. GIA and its affiliates shall not have any obligation or
liability to you in connection with GIA's and its affiliates' exercise of rights under this Section 5.7.1, including without limitation disabling access to a Report on
Report Check.

5.7.1 સામાન્ય. જીઆઇએ (આ કરારની તારીખથી પહેલાં અથવા તમારા માટે સોંપણી કરેલ કોઈ પણ સામાન સહિત), જીઆઇએ ને સુપરત કરવામાં આવેલા સામાનના રિપોર્ટ્સને ધ્યાનમાં રાખીને,
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જીઆઇએ અને તેના સંલગ્ન વ્યક્તિઓ રિપોર્ટ ચેક દ્વારા મર્યાદા વગર, તે રિપોર્ટ્સમાંથી સાર્વજનિક રૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી મેળવી શકે છે. તમે સંમત થાઓ છો કે જીઆઇએ અને તેની સંલગ્ન
વ્યક્તિઓ તમારા દ્વારા અથવા તમારા દ્વારા સબમિટ કરાયેલા સામાન માટે સેવાના પરિણામો પ્રકાશિત કરી શકે છે. જીઆઇએ પણ, તેની સંપૂર્ણ મુનસફીના આધારે રિપોર્ટ ચેક દ્વારા એક અથવા
વધુ રિપોર્ટ્સમાં (અથવા રિપોર્ટ પર શામેલ ન કરવાનું પસંદ કરી શકો) ઉપલબ્ધ માહિતી બનાવવાનું દૂર કરવા અને રોકવા માટે પસંદ કરે છે. જીઆઇએ અને તેના સંલગ્ન વ્યક્તિઓ આ વિભાગ
5.7.1 હેઠળના જીઆઇએ અને તેના આનુષંગિકોના અધિકારોના સંબંધમાં તમારી તરફ કોઈ જવાબદારી રહેશે નહીં, જેમાં રિપોર્ટ ચેક પરની રિપોર્ટની ઍક્સેસને અક્ષમ કરવાની મર્યાદા નો સમાવેશ
થાય છે.

5.7.2 Disclaimer. IF GIA MAKES AVAILABLE TO YOU A COPY OF THE SERVICE RESULTS, A REPORT OR A SUMMARY OF SERVICE RESULTS,
THEN YOU ACKNOWLEDGE THAT (A) THE COPY OR SUMMARY IS NOT A GIA REPORT AND (B) THE INFORMATION CONTAINED IN THE
COPY OR SUMMARY REPRESENTS THE INFORMATION DESCRIBED IN THE ORIGINAL SERVICE RESULTS AND GIA REPORT AS OF THE
DATE SET FORTH ON THE SERVICE RESULTS OR GIA REPORT. A COPY OR SUMMARY OF A REPORT OR SERVICE RESULTS IS NOT A
GUARANTEE, VALIDATION, OR WARRANTY OF ANY KIND REGARDING THE ARTICLE OR THE SERVICE RESULTS, INCLUDING WITHOUT
LIMITATION THE ARTICLE'S THEN-CURRENT QUALITY OR CHARACTERISTICS. ALL OF THE LIMITATIONS INCLUDED ON THE ORIGINAL
GIA REPORT APPLY.

5.7.2 અસ્વીકૃતિ. જો જીઆઇએ તમને સેવાના પરિણામોની નકલ, સેવાના અહેવાલનો અહેવાલ અથવા સારાંશ આપે, તો તમે સ્વીકારો છો કે (એ) નકલ અથવા સારાંશ એ જીઆઇએ અહેવાલ નથી અને
(બી) નકલ અથવા સારાંશમાં સમાવિષ્ટ માહિતી સેવાની પરીણામો અને જીઆઇએ નો અહેવાલ આપેલ માહિતીનો અહેવાલ સેવાના પરિણામો અથવા જીઆઇએ તારીખ પર તારીખ સેટ ફોર્મેંટ તરીકે
પ્રસ્તુત કરે છે. અહેવાલ અથવા સેવાના પરિણામોની કૉપિ અથવા સમજૂતી કોઈ લેખ અથવા સેવાના પરિણામોની કોઈ પણ પ્રકારની બાહેંધરી, પ્રમાણપત્રો અથવા વૉરંટી નથી, જેમાં મર્યાદા
સિવાય લેખ-ગુણવત્તા અથવા પાત્રતા શામેલ છે. મૂળ જીઆઇએ રિપોર્ટમાં સમાવેશ કરેલ તમામ મર્યાદાઓ લાગુ પડે છે.

5.8 Treated Articles; Breaches of Ethics.

5.8 મરામત કરેલ સામાન; નીતિમતાનો ભંગ.

5.8.1 Testing and Inscription of Articles. You agree that GIA may test each Article to determine if the Article is natural, laboratory grown, unstable, or whether it has
been treated, even if you did not request that testing as a part of the Services. You further agree that GIA may, in its discretion, remove, obscure or add an
Inscription on any Article that GIA reasonably believes to be unstable, laboratory grown or treated based on the results of GIA's testing, even if you did not
request the Inscription as a part of the Services. You agree to pay for the Inscription added by GIA. If GIA reasonably believes that an Article is unstable,
laboratory grown or treated, then you agree that GIA may state on the applicable Report and Service Results that the Article is unstable, or laboratory grown or
that it has been treated or such other designation authorized or specified by any governmental authority.

5.8.1 સામાનનું પરીક્ષણ અને અભિલેખ. તમે સંમત થાઓ છો કે જીઆઇએ દરેક સામાનની તપાસ કરી શકે છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે કે જો સામાન કુદરતી, લેબોરેટરી માં ઉત્પન્ન કરેલ, કે અસ્થાયી છે,
અથવા તે મરામત કરેલ છે, પછી ભલે તમે સેવાઓના ભાગરૂપે તે પરીક્ષણની વિનંતી ન કરી હોય. તમે આગળ સ્વીકારો છો કે જીઆઇએ, કોઈ પણ સામાન ઉપર , તેની મુનસફાઈને આધીન રહીને,
સામાન ઉપરના અભિલેખને દૂર અથવા અસ્પષ્ટ બનાવી શકે છે અથવા અભિલેખ ઉમેરી શકે છે, જો જીઆઇએ એ જીઆઇએ ના પરીક્ષણના પરિણામોના આધારે અસ્થિર, લેબોરેટરી માં ઉત્પન્ન
કરેલ અથવા ભ્રષ્ટતા હોવાનું માનવામાં આવે છે, પછી ભલે તમે સેવા માટે કોઈ વિનંતી ન કરી હોય. તમે જીઆઇએ દ્વારા ઉમેરાયેલા અભિલેખ માટે ચૂકવણી કરવા માટે સંમત છો. જો જીઆઇએ
વાજબી રીતે માનતા હોય કે કોઈ સામાન અસ્થાયી, લેબોરેટરી માં ઉત્પન્ન કરેલ અથવા સમારકામ કરેલ છે, તો તમે સંમત થાવ છો કે જીઆઇએ લાગુ પડતા અહેવાલ અને સેવા પરિણામ (રિપોર્ટ અને
સર્વિસ રીઝલ્ટ) માં સામાન અસ્થાયી, લેબોરેટરી માં ઉત્પન્ન કરેલ હોવા અંગે કે સામાન સમારકામ કરેલ હોવા અંગે અથવા સરકારી અધિકારી દ્વારા નિર્ધારિત કરેલ હોય તો પ્રકારનું (ડેઝીનેશન)
હોવા અંગે જણાવી શકશે.
In addition, if you submit an Article to GIA and you do not disclose to GIA in writing at the time of submission that the Article is laboratory grown or unstable or
that it has been treated, then GIA may, in its discretion, charge you GIA's then-current fees in accordance with GIA's then-current fee structure/schedule for
testing the Article to determine if it is unstable, laboratory grown or treated. You agree to pay all those fees. GIA may change the fees or the method for
determining those fees from time to time in its discretion. Upon your request, GIA will provide to you the then-current fees and fee schedule for that testing.

વધુમાં, જો તમે જીઆઇએ ને કોઈ સામાનની સોંપણી કરો છો અને તમે સોંપણી સમયે લેખિતમાં જીઆઇએ ને પ્રગટ નથી કરતા કે સામાન લેબોરેટરી માં ઉત્પન્ન કરેલ અથવા અસ્થાયી છે અથવા તેને
મરામત કરવામાં આવ્યો છે, તો પછી જીઆઇએ, તેની મુનસફી મુજબ, તમને જીઆઇએ ત્યારે ચૂકવવા પાત્ર ફી ચાર્જ કરી શકશે - તે અસ્થાયી , લેબોરેટરી માં ઉત્પન્ન કરેલ અથવા મરામત થયેલ છે
તે નક્કી કરવા માટે સામાનના પરીક્ષણ માટે જીઆઇએ તત્કાલીન ફી માળખું / શેડ્યૂલ અનુસાર વર્તમાન ફી. તમે તે ફી ચૂકવવા માટે સહમત છો. જીઆઇએ તેની મુનસફીમાં ફી અથવા સમય સમય
પર તે ફી નક્કી કરવા માટેની પદ્ધતિ બદલી શકે છે. તમારી વિનંતી પર, જીઆઇએ તમને તે ચકાસણી માટે તત્કાલીન ફી અને ફી શેડ્યૂલ આપશે.

5.8.2 Failure to Disclose; Ethics Breach.

5.8.2 પ્રકટ કરવામાં નિષ્ફળતા; નીતિમતા નો ભંગ.
(i) If you submit an Article to GIA and do not disclose to GIA in writing at the time of submission that the Article is unstable, laboratory grown or that it has

been treated and GIA subsequently reasonably suspects or detects that an Article is unstable, laboratory grown or has been treated, or

(i) જો તમે જીઆઇએ ને કોઈ સામાનની સોંપણી કરો છો અને સોંપણીના સમયે લેખિતમાં જીઆઇએ ને પ્રગટ નથી કરતા કે સામાન અસ્થાયી, લેબોરેટરી માં ઉત્પન્ન કરેલ છે અથવા તેને મરામત
કરવામાં આવ્યો છે અને તે પછીથી જીઆઇએ ને પાછળથી વ્યાજબી રીતે શંકા છે અથવા તેને જણાય છે કે સામાન અસ્થાયી છે, લેબોરેટરી માં ઉત્પન્ન કરેલ અથવા મરામત કરવામાં આવેલો
છે, અથવા

(ii) If you breach, are alleged to have breached, or GIA reasonably suspects that you have breached any ethical standards or other policies of the World
Federation of Diamond Bourses (the " "), the International Diamond Manufacturers Association (" "), any other trade organization, GIA, or anyWFDB IDMA
applicable governmental agency (collectively, " "); orInterested Parties

(ii) જો તમે નીતિમતાનો ભંગ કરો છો, તેનો ભંગ કર્યો હોવાનો આક્ષેપ છે, અથવા જીઆઇએ ને વાજબીપણે શંકા છે કે તમે ડાયમંડ બૉર્સ ("ડબ્લ્યુએફડીબી"), ઇન્ટરનેશનલ ડાયમંડ
મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિયેશન ("આઈડીએમએ") ના વર્લ્ડ ફેડરેશન ઓફ કોઈ પણ નૈતિક ધોરણો અથવા અન્ય નીતિઓનો ભંગ કર્યો છે.), કોઈપણ અન્ય વેપાર સંગઠન, જીઆઇએ, અથવા
કોઈપણ લાગુ સરકારી એજન્સી (એકંદરે, "રુચિપ્રદ પક્ષો"); અથવા

(iii) If (1) GIA becomes aware of matters of interest to the diamond and gem industry, and other matters related to the mission of GIA, both now and in the
future, or (2) GIA reasonably suspects that you have altered the Service Results in any format provided by GIA (collectively (i) – (iii) the " "), thenMatters
GIA may, in its discretion, undertake one or more of the following with respect to the Matters: (a) notify the Interested Parties as well as law enforcement
agencies, and any local bourses (which agencies and bourses are also Interested Parties), and provide any related information, data and documents,
including without limitation, the names and contact information of individuals that have submitted Articles to or communicated with GIA on your behalf
(collectively, the "Information") in GIA's possession, (b) make public, via GIA's website or otherwise, your name and address as well as the names of your
owners, members, and shareholders, including without limitation the fact that GIA will no longer be providing Services to you or those other persons, (c)
retain and/or turn over the Article at the request of the agency or organization for further investigation, and (d) immediately suspend or terminate this
Agreement.

(iii) જો (1) જીઆઇએ હીરાની અને મણિ ઉદ્યોગને લગતા મુદ્દાઓ અંગે પરિચિત થાય છે, અને જીઆઇએ ના હેતુ સાથે સંબંધિત અન્ય બાબતો, બંને હવે અને ભવિષ્યમાં, અથવા (2) જીઆઇએ
વાજબી રીતે શંકા છે કે તમે સેવામાં ફેરફાર કર્યો છે જીઆઇએ (સામૂહિક (i) - (iii) "બાબતો") દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ કોઈપણ સ્વરૂપમાં પરિણામો, પછી જીઆઇએ, તેની મુનસફી
પ્રમાણે ,આ બાબતોના સંદર્ભમાં નીચેનામાંથી એક અથવા વધુ વિકલ્પ હાથ ધરી શકે છે: (એ) રસ ધરાવતા પક્ષો તેમજ કાયદાના અમલીકરણ એજન્સીઓ અને કોઈપણ સ્થાનિક શેર બજાર,
(જેમાં એજન્સીઓ અને શેરબજારો પણ રસ ધરાવતા પક્ષ હોય છે ને સૂચિત કરી શકે છે. , અને કોઈપણ સંબંધિત માહિતી, માહિતી અને દસ્તાવેજો સહિત,જેમાં મર્યાદા વિના વ્યક્તિઓના
નામો અને સંપર્કની માહિતીનો સમાવેશ થાય છે જે જીઆઇએ ના કબજામાં તમારા વતી (સામૂહિક રીતે, "માહિતી") સામાન અથવા જીઆઇએ સાથે વ્યવહાર કરેલ છે, (બી) તમામ માહિતીને
જીઆઇએ ની વેબસાઇટ અથવા બીજી કોઈ પણ રીતે સાર્વજનિક કરી શકે છે જેમાં તમારું નામ અને સરનામું તેમજ તમારા માલિકો, સભ્યો અને શેરહોલ્ડરોના નામો, મર્યાદા વગર એવી
હકીકત કે જીઆઇએ તે તમને અથવા અહીં જણાવેલ અન્ય અન્ય વ્યક્તિઓ માટે સેવાઓ પૂરી પાડશે નહીં, (સી) સામાનને પોતાની પાસે રાખી શકશે અને / અથવા વધુ તપાસ માટે એજન્સી
અથવા સંગઠનની વિનંતી પર સામાનને તેમને સુપૂર્ત કરી શકશે અને (ડી) તરત જ આ કરારને સ્થગિત અથવા સમાપ્ત કરશે.
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In such an event, your only recourse is with the government or trade organization in receipt of the notification and/or Article.

આવા સંજોગમાં, તમારો એક માત્ર આશ્રય છે સરકાર અથવા ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન જેને સૂચના અને / અથવા સામાન પ્રાપ્ત થયેલ છે.
You hereby consent to and authorize GIA to provide to the Interested Parties the Information, and consent to and authorize the Interested Parties to provide the
Information to their member organizations.

આથી તમે જીઆઇએ ને રસ ધરાવતા પક્ષોને માહિતી પૂરી પાડવા અને અધિકૃત પક્ષકારોને તેમના સભ્ય સંગઠનોને માહિતી પૂરી પાડવા માટે સંમતિ આપો છો તેમજ અધિકૃત કરો.
You agree that, unless consented to by GIA in writing in each instance, (i) any decisions or conclusions of WFDB, IDMA or trade organizations shall not be
binding on GIA, (ii) to the maximum extent permitted by applicable law, you will not reference, introduce into evidence or assert any of those decisions or
conclusions in any arbitration or dispute resolution related to this Agreement and (iii) no arbitrator or court shall be bound by any such decision or conclusion and
you will not make any arguments or take any position to the contrary. You further agree that GIA is not beholden to any trade organization and that GIA is
independent of trade organizations dealing with diamonds and other gems.

તમે સંમત થાઓ છો કે,કોઈ પણ કિસ્સામાં જ્યાં સુધી લેખિતમાં જીઆઇએ ની સંમતિ ન આપવામાં આવે ત્યાં સુધી (i) ડબલ્યુએફડીબી, આઈડીએમએ અથવા ટ્રેડ સંગઠનોના કોઈપણ નિર્ણયો
અથવા તારણો જીઆઇએ ને બંધનકર્તા રહેશે નહિ (ii) લાગુ પડતા કાયદાની મંજૂરીની મહત્તમ મર્યાદા સુધી તમે આ કરારના સંદર્ભમાં કોઈ દાખલો, અથવા આ કરારને પુરાવા તરીકે અથવા આ
સમજૂતીથી સંબંધિત કોઈપણ નિર્ણય અથવા તારણને લવાદ અથવા વિવાદના સંદર્ભમાં કોઈ લવાદની કાર્યવાહીમાં રજુ કરશો નહીં અને (iii) કોઈ આર્બિટ્રેશન અથવા કોર્ટ કોઈ પણ નિર્ણય અથવા
નિષ્કર્ષથી બંધનકર્તા રહેશે નહીં અને તમે તેની વિરુદ્ધ દલીલો કરી શકશો નહીં અથવા વિરોધ કરશો નહીં વધુમાં તમે સહમત છો કે જીઆઇએ કોઈપણ વેપાર સંગઠનને આધીન નથી અને તે જીઆઇએ
હીરાની અને અન્ય રત્નો સાથે વ્યવહાર કરતી વેપાર સંગઠનોથી સ્વતંત્ર છે.

5.8.3 Disclaimer. You acknowledge that, (a) the testing techniques and the technology used by GIA for testing Articles to determine if they are laboratory
grown, have been treated and the like are subject to change, evolving and include certain subjective elements, and (b) the ways in which an Article
might be laboratory grown or treated are changing and dynamic and are becoming more sophisticated. As a result, you further acknowledge that it
might not be possible in all cases to determine whether an Article is unstable, laboratory grown or has been treated using GIA's then-current techniques
and technology and GIA makes no representations or warranties to you in this regard. GIA shall not have any liability to you or any third party for (i)
GIA's failure to detect whether an Article has been treated, or (ii) GIA's inaccurate determination that an Article was treated, natural, laboratory
grown, unstable or undetermined. This Section 5.8.3 shall apply to the maximum extent permitted by applicable law.

5.8.3 ડિસક્લેમર. તમે સ્વીકારો છો કે, (એ) જીઆઇએ દ્વારા સામાનના પરીક્ષણ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલ ચકાસણી તકનીકો અને સામાન લેબોરેટરી માં ઉત્પન્ન કરેલ છે કે મરામત કરેલ છે તેની
ચકાસણી માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલ તકનીક ફેરફારને આધીન છે જેમાં વિકાસ અને ચોક્કસ વ્યક્તિલક્ષી તત્વોનો સમાવેશ થયેલ છે. અને (બી) જે રીતે સામાન લેબોરેટરી માં ઉત્પન્ન કરેલ રીતે
ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે કે મરામત કરવામાં આવે છે તે પ્રક્રિયા બદલાતી રહે છે અને ગતિશીલ છે અને વધુ વ્યવહારદક્ષ બની રહી છે. પરિણામે, તમે આગળ સ્વીકારો છો કે તમામ કેસોમાં તે નક્કી
કરવું શક્ય નથી કે કોઈ માલ અસ્થાયી કે લેબોરેટરી માં ઉત્પન્ન કરેલ છે અથવા જીઆઇએ ની તત્કાલીન તકનીકો અને તકનીકીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અથવા જીઆઇએ આ સંબંધમાં કોઈ
પ્રતિનિધિત્વ અથવા વોરંટી આપતું નથી. જીઆઇએ ની તમારી તરફ અથવા કોઈ તૃતીય પક્ષ સામે કોઈ જવાબદારી રહેશે નહીં જો : (i) જીઆઇએ નો સામાન મરામત કરવામાં આવેલ છે કે કેમ તે
જાણવામાં નિષ્ફળ જવું અથવા (ii) જીઆઇએ નું સામાન કુદરતી, લેબોરેટરી માં ઉત્પન્ન કરેલ, અસ્થાયી અથવા અનિર્ધારિત હોવા અંગે અચોક્કસ નિર્ણય કરવું આ કલમ 5.8.3 લાગુ પડતા
કાયદાની મંજૂરીની મહત્તમ મર્યાદા સુધી લાગુ પડશે.

5.9 Irradiated Articles. You acknowledge that (i) certain governmental regulatory agencies, committees, boards and entities regulate, license, and set standards for the
handling of irradiated Articles and that GIA endeavors to comply with all those regulations and (ii) GIA may in connection with the receipt of Articles and the
performance of the Services test Articles for such purposes. If GIA determines that an Article has a level of radioactivity in excess of the applicable standards, GIA will
notify you of that fact and GIA will follow GIA's then-current procedures for handling irradiated Articles, including without limitation endeavoring to comply with the
requirements of the applicable regulatory bodies. YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT (I) GIA MAY NOT BE PERMITTED TO RETURN TO YOU AN
ARTICLE IF THE ARTICLE HAS A LEVEL OF RADIOACTIVITY IN EXCESS OF THE APPLICABLE STANDARDS, (II) GIA MAY BE OBLIGATED TO
TRANSFER THE ARTICLE TO AN ENTITY AUTHORIZED TO RECEIVE IRRADIATED ARTICLES, AND (III) GIA WILL HAVE NO FURTHER
RESPONSIBILITY OR LIABILITY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THAT ARTICLE.

5.9 ચમકાવેલ સામાન: તમે સ્વીકારો છો કે (i) કેટલાક સરકારી નિયમનકારી એજન્સીઓ, સમિતિઓ, બોર્ડ્સ અને કંપનીઓ નિયમન, લાયસન્સ, અને કિરણોત્સર્ગી અસરવાળા સામાનના વ્યવહાર માટે ધોરણો
નક્કી કરે છે અને તે જીઆઇએ તે તમામ નિયમોનું તમો પાલન કરો છો અને (ii) જીઆઇએ સામાનની અને સેવાની કામગીરીની અને સામાનની આવા હેતુઓ માટે ચકાસણી કરી શકે છે. જો જીઆઇએ
નિષ્કર્ષ ઉપર પહોચે કે સામાન માન્ય ધોરણો કરતાં વધુ કિરણોત્સર્ગી સ્તર ધરાવે છે, તો જીઆઇએ તમને તે હકીકત વિશે સૂચિત કરશે અને જીઆઇએ ની તે પછીની વર્તમાન પદ્ધતિઓનું પાલન કરશે,
જેમાં કિરણોત્સર્ગી અસર વાળા સામાનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેમાં મર્યાદા વગર, લાગુ પડતી નિયમનકારી સંસ્થાઓ દ્વારા નિર્ધારિત જરૂરિયાતોનું પાલન કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. તમો
સ્વીકારો છો અને સંમત થાવ છો કે (I) જો સામાનમાં લાગુ પડતાં ધોરણથી વધુ માત્રા માં રેડિયોએક્ટિવિટી ધરાવતી કોઈ વસ્તુ હોય તો, જીઆઇએ ને તમોને તે સામાન પરત આપવાની પરવાનગી આપવામાં
આવે નહીં તે શક્ય છે (II) જીઆઇએ ને રેડિયોએક્ટિવિટી ધરાવતો સામાન તે માટે અધિકૃત સંસ્થાને તબદીલ કરવાની ફરજ પડી શકે છે અને (III) જીઆઇએ તે સામાનના સંબંધમાં જે કોઈ અન્ય જવાબદારી
રહશે નહીં.

5.10 Rough and Partial Rough. YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT GIA MAY NOT BE PERMITTED TO PROVIDE SERVICES FOR A ROUGH
DIAMOND IF YOU DID NOT SEND THE ARTICLE TO GIA OR TO A GIA LABDIRECT PROGRAM PARTICIPANT WITH THE REQUIRED KIMBERLEY
PROCESS DOCUMENTATION AND/OR YOU DID NOT FOLLOW THE REQUIRED KIMBERLEY PROCESS IN RELATION TO THE ARTICLE.

5.10 રફ એન્ડ આંશિક રફ. તમે સ્વીકારો છો અને સંમત થાવ છો કે જો તમો સામાન જીઆઇએ ને અથવા કોઈ જીઆઇએ લેબ ડાયરેક્ટ પ્રોગ્રામ માં ભાગ લેનાર અને જરૂરી કિમબરલી પ્રોસેસ ડૉક્યુમેન્ટ
ધરાવનાર ને સામાન મોકલ્યો હોય અથવા તમોએ સામાન સંબંધે જરૂરી કિમબરલી પ્રક્રિયાનું પાલન કર્યું ન હોય તો તમોને રફ હીરા પરત કરવા જીઆઇએ ને સેવાઓ પૂરી પાડવાની પરવાનગી નહીં મળવાની
શક્યતા છે.

5.11 Blocked Articles. You acknowledge and agree that if, after you have submitted an Article to GIA it is determined that you are a sanctioned person or entity pursuant to
United States sanctions, or other applicable sanctions laws or regulations, GIA may not return the Article to you unless it is released by the applicable governmental
agency.

5.11 રોકી રાખવામાં આવેલ સામાન: તમે સ્વીકારો છો કે તમે જીઆઇએ ને સામાનની સોંપણી કર્યા પછી જો એવું નક્કી થાય કે યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ પ્રતિબંધો બાદ તમેં જેની સામે
પ્રતિબંધો જાહેર કરવામાં આવેલ હોય તેવા વ્યક્તિ અથવા એકમ છો, જીઆઇએ તમોને લાગુ પડતી સરકારી એજન્સી દ્વારા જ્યાં સુધી તે સામાન મુક્ત કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તમને સામાન પરત કરશે
નહિ.

6. Return of Articles by GIA; Exceptions.

6. જીઆઇએ દ્વારા સામાન પરત આપવા અંગે ; અપવાદો.

6.1 Return of Articles and Posting of Reports on Report Check. Subject to and unless otherwise provided in this Agreement, upon completion of the Services GIA will
(i) return to you the Articles submitted by you to GIA, (ii) provide to you the applicable Service Results, if any, and (iii) if applicable, make available on Report Check
the Reports for those Articles. You hereby authorize GIA to deliver each such Article to any person presenting the Receipt for that Article, unless written notice to the
contrary has been received by GIA prior to the delivery. GIA will use the same means to deliver or return the Articles to you as the means used by you to deliver or
submit Articles to GIA and you agree that GIA may return to you all Articles you delivered to GIA using the same carrier used by you to ship the Articles to GIA. For
clarity, if the carrier you use to ship Articles to GIA is not a GIA approved carrier, then GIA will use one of GIA's then-current approved Carriers for return shipment
to you. GIA's approved Carriers as of the Effective Date are listed below in Section 6.4. GIA may make partial shipment of Articles to you. Unless otherwise specified
by you in writing at the time Articles are submitted to GIA, GIA will return Articles to the then-current address that you have provided to GIA. Notwithstanding
anything to the contrary, GIA is entitled to withhold/retain Articles and not post Reports on Report Check until GIA has received payment from you of all applicable
fees payable to GIA.

6.1 સામાન પરત આપવા અંગે અને રિપોર્ટ ચેક ઉપર રિપોર્ટ ની નોંધ કરવા અંગે. આ કરારમાં પૂરા પાડવામાં આવેલ અને જ્યાં સુધી અન્યથા આ કરાર પૂરા પાડવામાં ન આવે ત્યાં સુધી, સેવાઓ પૂરી થયા પછી
જીઆઇએ (i) તમને જીઆઇએ તમોએ સોંપેલ સામાન તમોને પરત કરશે, (ii) તમને લાગુ સેવા પરિણામો, જો કોઈ હોય તો, અને (iii) જો લાગુ હોય, સામાન સંબંધ રિપોર્ટ પૂરા પાડશે તમે આ દ્વારા
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જીઆઇએ ને તે સામાનની રસીદ પ્રસ્તુત કરનારા કોઈ પણ વ્યક્તિને સદર સામાન આપવા માટે અધિકૃત કરો, સિવાય કે જીઆઇએ ને આ વિપરીત લેખિત નોટિસ મળી હોય. જીઆઇએ એ તમને જીઆઇએ
ને સામાન વિતરિત કરવા અથવા સોંપણી કરવા અથવા તમોને પરત કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા તેજ સાધન નો ઉપયોગ કરશે જે સાધનનો ઉપયોગ તમોએ સામાનની ડિલિવરી આપવા અથવા સોંપણી કરવા
માટે કર્યો હોય. તમે સંમત થાવ છો કે જીઆઇએ એ જ કૅરિઅરનો ઉપયોગ કરીને તમે જે જીઆઇએ ને વિતરિત કરી છે તે બધા સામાન પરત કરવા માટે કરી શકશે અને તે કૅરિયર મારફત તમોને સામાન આંશિક
અથવા સંપૂર્ણ શિપમેન્ટ કરી શકે છે. સ્પષ્ટતા માટે, જો તમે જીઆઇએ ને સામાન પહોચાડવા માટે જે માલવાહકનો ઉપયોગ કરો છો તે માન્ય માલવાહક નથી, તો જીઆઇએ તેના જે તે સમયે માન્ય
માલવાહક પૈકી માલવાહક નો ઉપયોગ તમને સામાન પરત પહોચાડવા માટે કરશ. જીઆઇએ ના અમલની તારીખે માન્ય માંલ્વાહાકની યાદી નીચે કલમ 6.4 માં આપવામાં આવેલ છે. જ્યાં સુધી સામાનની
સોંપણી વખતે તમારા દ્વારા લેખિતમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો ન હોય ત્યાં સુધી જીઆઇએ તમોને જે તે સમયે જીઆઇએ ને જણાવેલ સરનામે સામાન પરત મોકલી શકશે. કોઈપણ વિપરીત મજકૂર હોવા
છતાં, જ્યાં સુધી જીઆઇએ ને ચૂકવવાપાત્ર તમામ લાગુ પડતા ફીમાંથી તમારા તરફથી ચુકવણી પ્રાપ્ત થઈ છે ત્યાં સુધી જીઆઇએ સામાન રોકવા / અટકાવી રાખવા અને રિપોર્ટ ચેક પરના અહેવાલોને
પોસ્ટ ન કરવાના હકદાર છે.

6.2 Exceptions. You acknowledge and agree that in certain circumstances GIA is not obligated to and may not return Articles to you as provided in this Agreement,
including without limitation in Section 5.8 (Treated Articles; Breaches of Ethics), Section 5.9 (Irradiated Articles), Section 6.1 (Return of Articles and Posting of
Reports on Report Check), and Section 7 (Law Enforcement Requests and Competing Claims).

6.2 અપવાદો તમે સ્વીકારો છો અને સંમત થાઓ છો કે અમુક સંજોગોમાં જીઆઇએ, આ કરારમાં પૂરા પાડવામાં આવેલ સમાન, જેમ કે કલમ 5.8 (મરામત કરેલ સામાન, નીતિમતા નો ભંગ), કલમ 5.9
(કિરણોત્સર્ગી અસર વાળો સામાન), કલમ 6.1 (સામાન પરત આપવા અંગે અને રિપોર્ટ ચેક ઉપર રિપોર્ટ ની નોંધ કરવા અંગે.), અને કલમ 7 (કાયદાના અમલીકરણ માટેની વિનંતીઓ અને સ્પર્ધાત્મક
દાવા), તમોને પરત કરવા માટે બંધાયેલા નથી.

6.3 Compliance with Laws by GIA. GIA will not be in breach of this Agreement in connection with GIA's compliance with any law, regulation, rule or court order
regarding an Article or the Services, including without limitation GIA's compliance with any request from law enforcement.

6.3 જીઆઇએ દ્વારા કાયદાનું પાલન. જીઆઇએ ને જો સામાન સંબંધે લાગુ પડતાં કોઈ પણ કાયદા અથવા નિયમના પાલન માટે કાયદાના અમલીકરણ માટેની કોઈ વિનંતી અન્વયે કોઈ કૃત્ય કરવું પડે તો તેને
મર્યાદા વિના આ કાયદાના ઉલ્લંઘન તરીકે ગણવામાં આવશે નહીં.

6.4 Insurance for Return Shipment to You; Release. You agree that GIA may insure Articles during the return shipment to you for the same value declared by you in
shipping said Articles to GIA, if that insurance is available through the applicable Carrier. Notwithstanding the foregoing, if the amount of the insurance is not included
in the documentation received by GIA from the applicable Carrier at the time the Article is received by GIA, then GIA may, in GIA's sole discretion, elect to not
purchase insurance or purchase insurance for an amount determined by GIA for return shipments of Articles to you, unless you instruct GIA in writing to purchase the
insurance at the time the Articles are submitted by you. If GIA purchases insurance, you agree to reimburse GIA for the cost of such insurance and you agree that the
insured value specified by GIA is not an estimate or appraisal by GIA of the value of the Article and you will not assert or argue that it is. You agree that GIA shall not
have liability to you in connection with the loss of or damage to the Articles during the return shipment to you. You agree that GIA will only insure parcels to a
maximum of US $25,000 and those parcels may include more than one Article. Notwithstanding anything to the contrary, GIA may, with your prior written consent,
use an account number with the Carrier for return shipment to you that is different from the account number used by you with that Carrier when you shipped the
Article(s) to GIA. You further agree to pay and reimburse GIA for all costs of shipment and insurance to and from GIA as well as Customs duties incurred in the
country or region where you are located, if any. You agree that GIA shall not be responsible or liable for loss of or damage to any Article if shipped in accordance with
this Section 6 (Return of Articles by GIA; Exceptions) or with your express written instructions, including without limitation, in the case of shipments being returned at
your request using your Malca Amit, Brinks, FedEx, United States Postal Service, or United Parcel Service (each a "Carrier") account or while using your Carrier
mailing labels. GIA is hereby released of all liability for lost, damaged or stolen packages in transit to GIA or from GIA. All claims for loss or damage during transit to
GIA shall be filed by you against the Carrier and with respect to claims for loss or damage during transit from GIA to you, GIA will file the claim against the Carrier.
No Carrier shall be deemed an agent of GIA.

6.4 શિપમેંટ પરત ફરવાના સંજોગોમાં વીમો અને મુક્તિ : તમે સંમત થાઓ છો કે જીઆઇએ તમોને તમોએ શિપમેન્ટમાં જણાવેલ હોય તેજ મૂલ્ય માટે જીઆઇએ તમોને પાછા મોકલેલ સામાનનો વીમો આપી શકે
છે, જો ઉપરોક્ત ઇન્શ્યોરન્સ કેરિયર દ્વારા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવ્યો હોય. ઉપરોક્ત ગમે તે મજકૂર હોવા છતાં, જો વીમાની રકમનો સમાવેશ જીઆઇએ દ્વારા લાગુ પડતાં કેરિયર પાસેથી સામાન સ્વીકારતી
વખતે પ્રાપ્ત થયેલા દસ્તાવેજોમાં કરવામાં આવ્યો ન હોય તો જીઆઇએ તેની સંપૂર્ણ મુનસફીમાં સામાન પરત કરતી વખતે જીઆઇએ ની નક્કી કરેલ રકમનો વીમો નહીં ખરીદવા માટે નિર્ણય કરી શકશે,
સિવાયકે જો તમોએ વીમો ખરીદવા માટેની લેખિત સૂચના તમારા દ્વારા સામાનની સોંપણી કરતી વખતે આપી હોય. જો જીઆઇએ વીમો ખરીદે, તો તમો જીઆઇએ ને વીમાના ખર્ચ માટે ચુકવણી કરવા
સંમત થાવ છો અને તમો સંમત થાવ છો કે જીઆઇએ દ્વારા નિર્ધારિત વિમાની કિમંત જીઆઇએ દ્વારા સામાનની કિમત તરીકે અંદાજિત અથવા આકારણી કરેલ નથી અને તમો તે કિમત અંદાજિત અને
આકારણી કરેલ હોવાનો દાવો કરશો નહીં. તમો સંમત થાવ છો કે સામાન તમોને પરત કરવામાં આવતો હોય તે દરમ્યાન સમાનને પહોચેલ કોઈ નુકસાન કે હાનિ બદલ જીઆઇએ ની કોઈ જવાબદારી રહેશે
નહીં. તમો સંમત થાવ છો કે જીઆઇએ પાર્સલ મહતમ યુએસ ડોલર 25,000 સુધી ના મૂલ્ય માટે વીમો કરાવશે અને તે પાર્સલ માં એક થી વધુ સામાન મૂકી શકશે. અગાઉ કોઈ પણ વિપરીત મજકૂર હોવા
છતાં, જીઆઇએ કદાચ તમારી પૂર્વા સંમતિ સાથે તમને પાછા પરત લેવા માટે કેરીઅર સાથે એક એકાઉન્ટ નંબરનો ઉપયોગ કરી શકશે જે જ્યારે તમે લેખ જીઆઇએ ને મોકલ્યો ત્યારે તે કૅરિઅર સાથે તમારા
દ્વારા વપરાતા એકાઉન્ટ નંબરથી અલગ હશે. તમો વધુમાં જીઆઇએ ને જીઆઇએ સ્થળે અને ત્યાંથી શિપમેંટ ની ચુકવણી અને વીમા પેટેના તમામ ખર્ચની ચુકવણી કરવા સંમત થાવ છો. તમો જ્યાં રહેતા
હોય તે દેશ અથવા પ્રદેશ ની કસ્ટમ ડ્યૂટિ ની ચુકવણી કરવા સંમત થાય છે. તમો સંમત થાવ છો કે તમોને સામાન પરત કરવાની સ્થિતિમાં જીઆઇએ આ કલમ 6 મુજબ (જીઆઇએ દ્વારા સામાન પરત
કરવા બાબત: આપવાદ), અથવા તમારી સ્પષ્ટ લેખિત સૂચના અનુસાર, મર્યાદા વગર, તમારા કેરિયર મલકા અમિત, બ્રિંક્સ, ફેડએક્સ, યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ પોસ્ટલ સર્વિસ એકાઉન્ટ (દરેક કેરિયર) દ્વારા
તમારા કેરિયર મેલિંગ લેબલ નો ઉપયોગ કરીને શિપમેંટ કરેલ કોઈ સામાન ને પહોચેલ નુકસાન બદલ ગણાશે નહીં. જીઆઇએ ને આથી જીઆઇએ તરફ અથવા તરફથી ટ્રાનજિટ માં નુકસાની થયેલ, ગુમ થયેલ,
અથવા ચોરી થયેલ પેકેજ માટે જવાબદારી માંથી મુક્ત કરવામાં આવે છે. ટ્રાનજિટ દરમ્યાન પહોચેલ નુકસાન ના તમામ દાવા તમારા દ્વારા તમારા કેરિયર સામે દાખલ કરવામાં આવશે. કોઈ પણ કેરીએરને
જીઆઇએ ના એજન્ટ ગણવામાં આવશે નહીં.

6.5 Confiscation of Articles. You agree that you assume the risk, along with any associated costs, if any Article is confiscated or otherwise held by or disposed of by
applicable governmental authorities (including but not limited to Customs authorities) of the country or region where you are located due to (i) your failure to provide
the required permission, license or certification, (ii) your failure to pay the applicable Customs duty for the entry of Articles to the country or region, or (iii) any other
reason, other than reasons attributable to the intentional acts of GIA.

6.5 સામાનની જપ્તી તમે સંમત થાઓ છો કે (i) જરૂરી પરવાનગી, લાયસન્સ અથવા સર્ટિફિકેશન આપવાની તમારી નિષ્ફળતા (ii) દેશ અથવા પ્રદેશમાં લેખોના પ્રવેશ માટે લાગુ પડતી કસ્ટમ ડ્યુટી ચૂકવવાની
તમારી નિષ્ફળતા, અથવા (iii) કોઈ અન્ય કારણોસર, અન્ય કારણો સિવાય, જીઆઇએ ના ઇરાદાપૂર્વકનાં કાર્યો ના કારણે જો કોઈ દેશ અથવા પ્રદેશ જ્યાં તમે સ્થિત થયેલ હોવ ત્યાં સુધી કોઈ પણ કલમ
જપ્ત કરવામાં આવે અથવા અન્યથા લાગુ સરકારી સત્તાવાળાઓ (જેમાં કસ્ટમ્સ અધિકારીઓને શામેલ છે પણ તેમાં મર્યાદિત નથી) દ્વારા અથવા તેનો નિકાલ કરવામાં આવે તો તે સંજોગોમાં તમે કોઈ પણ
સંકળાયેલ ખર્ચા સાથે આ જોખમ ધારણ કરો છો.

6.6 Failure to Retrieve Articles. Notwithstanding anything to the contrary, if you deliver or ship an Article to GIA and you fail to retrieve the Article from GIA within
ninety (90) days after you are notified that the Article is ready for your retrieval, then GIA may, at your cost and expense, ship the Article to you at your last known
address provided to GIA by you. If you have already paid for the Services, then GIA will, where applicable, (a) include the Service Results with the Article and (b)
make available a Report via Report Check. If you have not paid for the Services, then GIA may return the Article without the Service Results or a corresponding
Report being available on Report Check and upon receipt of payment from you, GIA will provide to you the applicable Service Results and if applicable make the
Report available via Report Check. If (i) the Article is returned to GIA as undeliverable, (ii) you instruct GIA not to return an Article to you, (iii) you refuse delivery or
return of the Article, or (iv) you inform GIA that you will not be retrieving the Article from GIA, then, except as otherwise specified or prohibited under applicable
law, you hereby assign all right, title, and interest in that Article to GIA without GIA having to pay any consideration for that Article. If any Article is so assigned to
GIA, then GIA may sell, gift or otherwise dispose of the Article as determined by GIA in its sole discretion or GIA may retain the Article for use by GIA in furtherance
of GIA's mission, including in connection with GIA's education and research activities. You represent and warrant to GIA that you are the sole and exclusive owner of
any such Articles and that you have the right to assign ownership of the Articles to GIA as described in this Section 6.6. Notwithstanding anything to the contrary, with
respect to any Article under this Section for which you have not paid the Service fees and that GIA ships back to you, GIA is not required to insure the Article during
the return shipment to you even if you insured the Article during shipment to GIA.

6.6 સામાન પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે નિષ્ફળતા. અગાઉ કઈ પણ જણાવેલ હોય તેનાથી વિપરીત હોવા છતાં, જો તમે જીઆઇએ ના સામાનનું વિતરણ વિતરિત કરો છો અથવા જહાજ કરો છો અને તમે જીઆઇએ
થી નેવું (90) દિવસની અંદર સૂચિત કરવામાં આવે છે કે આ સામાન તમારી પુનઃપ્રાપ્તિ માટે તૈયાર છે, તો પછી જીઆઇએ તમારી કિંમત અને ખર્ચ પર, તમારા છેલ્લા જાણીતા સરનામાં પર તમારા દ્વારા
જીઆઇએ ને પ્રદાન કરાયેલ સામાન તમને મોકલી આપવામાં આવશે. જો તમે સેવા માટે ચુકવણી કરી હશે, તો જીઆઇએ જ્યાં લાગુ પડતું હોય ત્યાં (a) સામાન સાથે સેવા પરિણામનો સમાવેશ કરી તમને
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પૂરું પડશે, અને (b) રિપોર્ટ ચેક દ્વારા રિપોર્ટ ઉપલબ્ધ કરશે. જો તમે સેવા માટે ચુકવણી કરી ન હોય તો જીઆઇએ તમોને સામાન સેવા પરિણામ વિના અથવા સર્વિસ ચેકના આધારે પૂરું પાડવામાં આવનાર
રિપોર્ટ વગર પરત કરશે. અને તમારા તરફે ચુકવણી થયેથી જીઆઇએ તમોને લાગ પડતું સેવા પરિણામ રિપોર્ટ ચેક મારફત પૂરું પડશે જો (i) સામાન જીઆઇએ ને ડિલિવરી થવા પાત્ર નહીં હોવાના કારણે
પરત મોકલેલ હોય, (ii) તમોએ જીઆઇએ ને સામાન તમોને પાછો નહીં મોકલવાની સૂચના આપી હોય (iii) તમોને પાછો મોકલેલ સામાનની ડિલિવરી લેવા તમોએ ઇનકાર કરેલ હોય અથવા (iv) તમોએ
જીઆઇએ ને જાણ કરેલ છે કે તમો સામાન પરત લેવા માગતા નથી, તો, સિવાય કે અન્ય રીતે સ્પષ્ટ કરેલ હોય અથવા લાગુ પડતાં કાયદા દ્વારા પ્રતિબંધિત હોય, તમોએ તે સામાનના તમામ હક્કો, માલિકી,
અને હિત જીઆઇએ ને કોઈ પણ અવેજ લીધા વિના સુપ્રત કરેલ છે. જો કોઈ પણ સામાન આ રીતે જીઆઇએ ને સોંપવામાં આવેલ હોય તો જીઆઇએ તેને વેચી શકશે, ભેટરૂપે નિકાલ કરી શકશે અથવા
જીઆઇએ દ્વારા નક્કી કર્યા મુજબ તેમની મુનસફી પ્રમાણે તેનો નિકાલ કરવામાં આવશે અથવા જીઆઇએ પોતાની પાસે રાખી શકશે જીઆઇએ ના હેતુની પ્રાપ્તિ માટે તેનો ઉપયોગ કરી શકશે જેમાં
શિક્ષણ અને સંશોધન પ્રવૃતિઓ નો સમાવેશ થાય છે. તમો જાહેર કરો છો કે તમો આ સામાનના એક માત્ર માલિક છો અને તમોને આ સામાનની માલિકીની જીઆઇએ સોંપણી કરવાનો આ કલમ 6.6 હેઠળ
અધિકાર છે. આ મજકુરથી કંઈ પણ વિપરીત હોવા છતાં, આ વિભાગ હેઠળ કોઈ પણ સામાન જે માટે તમોએ સેવા ફી (સર્વિસ ફી) ચૂકવેલ નથી અને જે જીઆઇએ તમોને પરત મોકલે છે, તમોએ તે સામાન
તમોએ જીઆઇએ ને મોકલતી વખતે તેનો વીમો કરાવેલ હોય તો પણ જીઆઇએ તે સામાન તમોને પરત મોકલતી સમયે તે સામાનનો વીમો કરવા માટે બંધાયેલા નથી.

6.7 Certain GIA Packaging. If GIA packages Articles in packaging or containers intended to be tamper resistant, GIA does not represent or warrant that the
packaging/containers will prevent persons from circumventing the tamper resistant features, including without limitation for purposes of replacing the Article in the
container with an inferior or different article. GIA will not be liable to you or any third party if any package or container is tampered with by a third party, including
without limitation replacing the Article in the package or container with a different article. It shall be your responsibility to confirm that the Article corresponds to the
Report accompanying or applicable to the Article.

6.7 ચોક્કસ. જીઆઇએ પેકેજીંગ જો જીઆઇએ સામાન છેડછાડ પ્રતિકારક કન્ટેનર માં સામાન પેક કરવાનું આયોજન કરતાં હોય તો તમે જાહેર કરો છો કે આ કન્ટેનર છેડછાડ પ્ર્તિકારકતા લક્ષણોને
અવરોધવાથી અટકાવી શકતા નથી, જેમાં મર્યાદા વગર કન્ટેનર્સ માં મુકેલ સામાન બદલવાનો સમાવેશ થાય છે. જો કોઈ તૃતીય પક્ષ જો કન્ટેનર અથવા પેકેજ સાથે ચેડાં કરવામાં આવે, તો જીઆઇએ તમારા
પ્રત્યે અથવા કોઈપણ તૃતીય પક્ષ પ્રત્યે જવાબદાર ગણાશે નહીં જેમાં કોઈ અલગ લેખ સાથેના પેકેજ અથવા કન્ટેનરમાં આર્ટિકલ બદલ્યા વગર મર્યાદા શામેલ છે. તે પુષ્ટિ કરવાની તમારી જવાબદારી
રહેશે કે સામાન તેની સાથે સમાવિષ્ટ અથવા લાગુ પડતા અહેવાલને અનુરૂપ છે.

7. Law Enforcement Requests and Competing Claims.

7. કાયદાના અમલીકરણ માટેની વિનંતીઓ અને સ્પર્ધાત્મક દાવાઓ.

7.1 Acknowledgements.

7.1 સ્વીકૃતિઓ.
You acknowledge that in connection with the performance of certain Services, GIA may prepare a plotting diagram with the characteristics of (i) Articles submitted by
you and/or (ii) articles submitted by other GIA clients.

તમે સ્વીકારો છો કે અમુક સેવાઓની કામગીરી સાથેના સંબંધમાં (i) તમે સબમિટ કરેલા સામાન અને / અથવા (ii) અન્ય જીઆઇએ ક્લાયંટ્સ દ્વારા સબમિટ કરવામાં આવતા સામાનની લાક્ષણિકતાઓ અંગે
જીઆઇએ આ સામાનની આલેખન આકૃતિ તૈયાર કરી શકે છે.
You further acknowledge that, from time to time, (a) domestic and/or international law enforcement agencies might notify GIA that an article was stolen or is of other
interest to the law enforcement agency, or (b) you or a third party (including without limitation an insurance company) might notify GIA that an article owned by you
or the third party was stolen or lost. Any person providing that notice to GIA is called a " ". For the avoidance of doubt, you may be a Reporting PartyReporting Party
with respect to an article submitted to GIA by another GIA client.

વધુમાં તમે સમંત થાઓ છો કે, સમયાંતરે, (એ) સ્થાનિક અને / અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું અમલીકરણ એજન્સીઓ એમ સૂચિત કરે છે કે કોઈ સામાન ચોરી થઈ ગયો છે અથવા કાયદાના અમલીકરણ
એજન્સી દ્વારા તે સામાનની બાબતમાં નોંધ લીધેલ છે, અથવા (બી) તમે અથવા તૃતીય પક્ષ જેમાં મર્યાદા વગર વીમા કંપનીનો સમાવેશ થાય છે) જીઆઇએ ને સૂચિત કરી શકે છે કે જે તમારા અથવા ત્રીજા
પક્ષની માલિકીનું કોઈ સામાન ચોરાઈ ગયો છે અથવા ખોવાય ગયો છે જીઆઇએ ને તે નોટિસ આપનાર કોઈપણ વ્યક્તિને "રિપોર્ટિંગ પાર્ટી" કહેવામાં આવે છે. શંકાના નિવારણ માટે, તમે જીઆઇએ ને
અન્ય જીઆઇએ ક્લાયન્ટ દ્વારા મોકલેલા સામાનના રિપોર્ટિંગ પાર્ટી હોઈ શકો છો.
When GIA is notified that an article is of interest to law enforcement, lost, stolen, or owned by a third party and GIA subsequently receives an article that has
substantially similar characteristics to the characteristics in a previous plotting diagram, then there is a " " and the terms and conditions in thisCompeting Claim
Section 7 will apply.

જ્યારે જીઆઇએ ને સૂચિત કરવામાં આવે છે કોઈ સામાન કાયદાની અમલીકરણ એજેંસી દ્વારા નોંધ લીધેલ હોય,, ચોરાઇ, અથવા તૃતીય પક્ષના માલિકીની છે અને જીઆઇએ ને ત્યારબાદ કોઈ સામાન
પ્રાપ્ત થાય છે જે અગાઉ તૈયાર કરેલ સામાનની લાક્ષણિકતાઓ અંગે આસામાનન આકૃતિ સાથે નોંધપાત્ર સરખી લાક્ષણિકતાઓ ધરાવે છે,તો તેવા કિસ્સામાં "સ્પર્ધાત્મક દાવા "અને આ કલમ 7 ના
નિયમો અને શરતો લાગુ પડશે.
GIA may cooperate with law enforcement agencies at any time and in any way with respect to a Competing Claim. If law enforcement makes a request of GIA with
respect to a Competing Claim (including without limitation a request for GIA to provide the applicable article to the agency), then GIA may, in its sole discretion,
comply with the request. The request and GIA's compliance with the request will take precedence over any other provisions in this Section 7. In addition, GIA may, in
its sole discretion and at any time, affirmatively notify law enforcement agencies about a Competing Claim.

જીઆઇએ કોઈ પણ સમયે કાયદા અમલીકરણ સત્તાધિકારીઓ સાથે સ્પર્ધાત્મક દાવાના સંદર્ભમાં કોઈ પણ રીતે સહકાર કરી શકે છે. જો કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ દ્વારા એવી વિનંતી કરવામાં આવે
જીઆઇએ કે સ્પર્ધાત્મક દાવાને લગતા (સામાનને એજન્સીને ઉપલબ્ધ કરાવા ), તો પછી જીઆઇએ, તેની મુનસફી પ્રમાણે, વિનંતિને સાથ-સહકાર આપી શકે છે. વિનંતિ અને જીઆઇએ ની અરજી
સાથેના પાલનની આ જોગવાઈને કલમ 7 ની અન્ય કોઈપણ જોગવાઈઓ પર પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. વધુમાં, જીઆઇએ તેના સંપૂર્ણ સત્તાનો અને કોઈ પણ સમયે, સ્પર્ધાત્મક દાવા વિશે કાયદાનો
અમલ એજન્સીઓને હકારાત્મક રીતે સૂચિત કરી શકે છે.
Any article described above that (i) is received by GIA, (ii) is the subject of a Competing Claim, and (iii) was previously graded by GIA is a " ". ARelevant Article
Relevant Article might be an Article submitted by you to GIA or an article submitted to GIA by another GIA client.

ઉપર જણાવેલા કોઈપણ સામાન (i) જીઆઇએ દ્વારા મેળવવામાં આવેલ હોય , (ii) સ્પર્ધાત્મક દાવોનો વિષય હોય અને (iii) અગાઉ જીઆઇએ દ્વારા ક્રમિક રીતે દર્શાવવામાં આવેલ હોય તે "સંબંધિત
સામાન " છે. આ સંબંધિત સામાન તમારા દ્વારા જીઆઇએ ને મોકલેલા અથવા અન્ય જીઆઇએ ક્લાયન્ટ દ્વારા જીઆઇએ ને મોકલેલા સામાન હોઈ શકે છે.
Any GIA client who submits a Relevant Article to GIA for grading or other Services is the " " for purposes of a Competing Claim and the processSubmitting Client
described in this Section 7. You may be a Submitting Client and the Articles you submit to GIA may be subject to a Competing Claim.

કોઈપણ જીઆઇએ ક્લાયન્ટ જે ગ્રેડિંગ અથવા અન્ય સેવાઓ માટે જીઆઇએ ને સંબંધિત સામાન મોકલે છે તે સ્પર્ધાત્મક દાવા અને આ વિભાગ 7 માં વર્ણવેલ પ્રક્રિયા માટે " મોકલનાર ક્લાયન્ટ " છે.
તમે એક મોકલનાર ક્લાયન્ટ હોઈ શકો છો અને તમે જે સામાન જીઆઇએ ને મોકલો છો તે એક સ્પર્ધાત્મક દાવાને પાત્ર હોઈ શકે છે.
GIA will not flag in GIA's system (a) articles that you have sold on consignment or "memo" (as that term is commonly used in the trade), (b) articles you voluntarily
delivered to a third party without receiving payment for the article, or (c) articles where there is a dispute between the parties to a transaction regarding the article.

(એ) જે સામાન તમે મોકલાવી દીધો છે તે અથવા "મેમો" દ્વારા વેચવામાં આવેલા હોય તે (જેમ કે વેપારમાં સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાય છે) , (b) સામાન જે તમે સ્વૈચ્છિક રૂપે તૃતીય પક્ષને આપેલ છે
અને તે સામાન માટે ચુકવણી પ્રાપ્ત કરેલ નથી , અથવા (સી) એવા સામાન કે જેના વિષે સામાન સંબંધિત વ્યવહારમાં પક્ષો વચ્ચેનો વિવાદ હશે તે જીઆઇએ સામાન જીઆઇએ ની સિસ્ટમમાં અલગ
જણાશે નહીં.
You, as a Submitting Client and/or a Reporting Party, agree to the entirety of the Competing Claims process as discussed in further detail in this Section 7 (Law
Enforcement Requests and Competing Claims).

તમે, એક મોકલનાર ક્લાયન્ટ અને / અથવા રિપોર્ટિંગ પાર્ટી તરીકે, આ વિભાગ 7 (કાયદા અમલીકરણ વિનંતીઓ અને સ્પર્ધાત્મક દાવાઓ) માં વધુ વિગતમાં ચર્ચા કર્યા મુજબ સ્પર્ધાત્મક દાવા
પ્રક્રિયાને પૂર્ણ કરવા માટે સહમત છો.

7.2 Competing Claims as to Articles Submitted by You.

SAMPLE
 

સેમ્
પલ
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7.2 તમારા દ્વારા મોકલાયેલા સામાનની વિરુદ્ધના સ્પર્ધાત્મક દાવાઓ.
If GIA receives an Article from you and through GIA's internal processes, GIA determines that your Article has substantially similar characteristics as an article that is
the subject of a notice from a law enforcement agency or from a Reporting Party (i.e., there is or might be a Competing Claim), then GIA may, and is hereby
authorized by you to, hold your Article for a reasonable period of time. GIA may also inform the applicable law enforcement agency and the Reporting Party that GIA
has received an article (i.e., your Article) with characteristics that are substantially similar to the characteristics of the article that is the subject of the notice from the
law enforcement agency or from the Reporting Party.

જો જીઆઇએ તમારી પાસેથી અને જીઆઇએ ની આંતરિક પ્રક્રિયાઓ દ્વારા એવો સામાન પ્રાપ્ત કરે છે જેમાં નોંધપાત્ર રીતે સરખી લાક્ષણિકતાઓ છે કે જે કાયદા અમલીકરણ સત્તાધિકારી અથવા
રિપોર્ટિંગ પાર્ટી તરફથી નોટિસનો વિષય છે , અને જો જીઆઇએ ને જણાય છે કે તમારા સામાનમાં નોંધપાત્ર રીતે સરખી લાક્ષણિકતાઓ છે કે જે કાયદા અમલીકરણ સત્તાધિકારી / કાયદાનો અમલ
કરાવનારા અધિકારીઓએ અથવા રિપોર્ટિંગ પાર્ટી તરફથી નોટિસનો વિષય છે (એટલે કે, એક સ્પર્ધાત્મક દાવા), તો પછી જીઆઇએ વાજબી સમય માટે તમારા સામાનને પોતાની પાસે રાખી શકે છે, અને
આના માટે તમારા દ્વારા અધિકૃત છે, જીઆઇએ કાયદા અમલીકરણ સત્તાધિકારી /કાયદાનો અમલ કરાવનારા અધિકારીઓને અને રિપોર્ટિંગ પાર્ટીને પણ જાણ કરી શકે છે કે જીઆઇએ એ એવી
લાક્ષણિકતાઓ વાળો સામાન (એટલે કે, તમારો સામાન) પ્રાપ્ત કરેલ છે, જે સામાનની લાક્ષણિકતાઓ મહદઅંશે કાયદા અમલીકરણ સત્તાધિકારી અથવા રિપોર્ટિંગ પાર્ટી તરફથી નોટિસનો વિષય છે.
GIA may, in GIA's sole discretion, decide to transport and hold your Article at the location where your Article was initially submitted or delivered to GIA, or at any
other GIA affiliated laboratory location.

જીઆઇએ, જીઆઇએ ની મુનસફી દ્વારા , તમારા સામાનને જ્યાં તમારો સામાન શરૂઆતમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અથવા જીઆઇએ ને અથવા કોઈપણ અન્ય જીઆઇએ સંલગ્ન લેબોરેટરી સ્થાન પર
મોકલવામાં આવ્યો હતો, ત્યાં સ્થાનાંતરિત કરવા અને રાખી મુકવા માટે નક્કી કરી શકે છે.
GIA may comply with any and all (a) requests from a law enforcement agency from any country, with or without a subpoena or other similar order, and (b) orders or
directives from any court. In either case of (a) or (b), you also authorize GIA to provide to any law enforcement agency and any court any of your information. This
includes, without limitation, your name, email address, physical address, phone number and any information you provided to GIA in connection with this Agreement
(including without limitation the Know Your Customer/Client information, including information about your owners, members and shareholders) (collectively, the "

"), and any other information requested by GIA (the " "). In addition, you agree that GIA may, at any time with or without aClient Information Other Information
request from a law enforcement agency or a court order or directive, provide to a court and/or to a law enforcement agency your Article and your Client Information
and the Other Information.

જીઆઇએ કોઈ પણ દેશના કાયદા અમલીકરણ સત્તાધિકારી તરફથી કોઈ પણ અને તમામ (એ) અરજીઓનું પાલન કરી શકે છે, કોઈ આદેશ અથવા અન્ય સમાન હુકમ સાથે અથવા વગર અને (b) કોઈપણ
કોર્ટના આદેશો અથવા નિર્દેશોનું પાલન કરી શકે છે. (એ) અથવા (બી) બંને કિસ્સામાં, તમે કોઈપણ કાયદા અમલીકરણ સત્તાધિકારી અને કોઈ પણ કોર્ટને તમારી કોઈ પણ માહિતી પૂરી પાડવા માટે
જીઆઇએ ને અધિકૃત કરો છો. આ કરારમાં તમારા નામ, ઇમેઇલ સરનામું, રહેઠાણના સરનામાં, ફોન નંબર અને કોઈપણ માહિતી કે જે તમે આ કરારના સંબંધમાં જીઆઇએ ને પૂરા પાડ્યા હતા (જેમાં તમારા
માલિકો, સભ્યો અને શેરધારકો વિશેની માહિતી સહિત, તમારા ગ્રાહક / ક્લાયન્ટની માહિતીને જાણ કરવા સહિત) નો સમાવેશ થાય છે. ) (સામૂહિક રીતે, "ક્લાયન્ટ માહિતી"), અને જીઆઇએ દ્વારા
વિનંતી કરાયેલ કોઈપણ અન્ય માહિતીનો ("અન્ય માહિતી") સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, તમે જીઆઇએ ને કાયદા અમલીકરણ સત્તાધિકારી અથવા અદાલતના આદેશ અથવા નિર્દેશો સાથેની કોઈપણ વિનંતી
સાથે અથવા વિના, કોર્ટ અને / અથવા કાયદા અમલીકરણ સત્તાધિકારી ને તમારા સામાન અને તમારી ક્લાયન્ટ માહિતી અને અન્ય માહિતી આપવા માટે સંમત થાઓ છો.
If requested by GIA, you will provide to GIA the Other Information and you will obtain the written consent of any relevant third party to provide the Other Information
to GIA and for GIA to provide that Other Information to a court and to law enforcement agencies and to other parties involved in the Competing Claim. You agree that
GIA may also, at its sole discretion, share your Client Information, as well as the Other Information, with any other parties involved in the Competing Claim.

જો જીઆઇએ દ્વારા વિનંતી કરવામાં આવે, તો તમે જીઆઇએ ને બીજી માહિતી પૂરી પાડવા બંધાયેલ છો અને અન્ય કોઈ માહિતીને જીઆઇએ અને જીઆઇએ ને આપવા અને અન્ય માહિતીને કોર્ટમાં
અને કાયદા અમલીકરણ સત્તાધિકારીઓ અને સ્પર્ધાત્મક દાવામાં સામેલ અન્ય પક્ષોને પુરી પાડવા માટે કોઈ પણ સંબંધિત તૃતીય પક્ષની લેખિત સંમતિ મેળવવા તમે બંધાયેલ છો. તમે સંમત થાઓ છો કે
જીઆઇએ પણ, પોતાની મુનસુફીથી , તમારા ક્લાઈન્ટની માહિતી, તેમજ અન્ય માહિતી, સ્પર્ધાત્મક દાવા સાથે સંકળાયેલા કોઈપણ અન્ય પક્ષોને માહિતગાર કરી શકે છે.
GIA may require you or the Reporting Party to obtain a court order or directive from law enforcement regarding the disposition or return of your Article. You hereby
acknowledge and agree that GIA may also obtain a court order or directive from law enforcement, with respect to GIA's disposition or return of your Article.

જીઆઇએ તમને અથવા રિપોર્ટિંગ પાર્ટીને તમારા સામાનનો નિકાલ કરવા અથવા પરત કરવા અંગે અદાલતનો હુકમ અથવા કાયદા અમલીકરણ સત્તાધિકારીનો નિર્દેશ મેળવવા માટે ફરજ પાડી શકે છે . તમે
આથી સ્વીકારો છો અને સંમત થાઓ છો કે જીઆઇએ પણ જીઆઇએ તમારા સામાનનો નિકાલ કરવા અથવા પરત કરવા અંગે અદાલતનો હુકમ અથવા કાયદા અમલીકરણ એજન્સીનો નિર્દેશ મેળવી શકે છે.
If a law enforcement agency informs GIA in writing that the agency has terminated its investigation with respect to your Article, and/or that the agency does not intend
to seize your Article (the " ") and if a Reporting Party has claimed an ownership interest in your Article, then GIA may continue to hold your ArticleAgency Notice
until the ownership of your Article has been determined and the provisions of this Section 7 shall apply. If no Reporting Party has a Competing Claim with respect to
your Article at the time of an Agency Notice, then GIA will return your Article to you, subject to any contrary terms in this Agreement.

જો કાયદા અમલીકરણ સત્તાધિકારી લિખિતમાં જીઆઇએ ને જાણ કરે કે એજન્સીએ તમારા સામાનના સંદર્ભમાં તેની તપાસને સમાપ્ત કરી છે અને / અથવા તે એજન્સી તમારા સામાનને પોતાની પાસે
રાખવાની ઈચ્છા ધરાવતી નથી ("એજન્સી સૂચના") અને જો કોઈ રિપોર્ટિંગ પાર્ટીએ તમારા સામાનમાં માલિકીનો દાવો કર્યો હોય, તો તેવા કિસ્સામાં તમારા સામાનની માલિકી નક્કી ન થઈ જાય ત્યાં
સુધી જીઆઇએ તમારા સામાનને પોતાની પાસે રાખી શકે છે અને આ કિસ્સામાં કલમ 7 ની જોગવાઈઓ લાગુ થશે. જો એજન્સી નોટીસના સમયે, કોઈ રિપોર્ટિંગ પાર્ટી દ્વારા તમારા સામાનના સંદર્ભમાં
સ્પર્ધાત્મક દાવો રજુ કરેલ નહીં હોય, તો પછી આ કરારમાં શરતોને આધારે જીઆઇએ તમારા સામાનને પરત આપશે.
With respect to an Article you submitted to GIA for which there is a Competing Claim, GIA shall use reasonable efforts to (i) notify you and any other interested
party(ies) of which GIA is aware of the Competing Claim with respect to your Article and (ii) notify you where GIA has received an Agency Notice (each notice from
GIA to you is a " ").GIA Notice

તમોએ જીઆઇએ ને સુપ્રત કરેલા સામાનના સંદર્ભમાં જો કોઈ સ્પર્ધાત્મક દાવા હશે તો જીઆઇએ એ (i) તમને અને અન્ય કોઈ રસ ધરાવનાર પક્ષોને કે જેને જીઆઇએ તમારા સામાનના સંદર્ભમાં
સ્પર્ધાત્મક દાવા હોવાની માહિતી છે તેને સૂચિત કરવા માટે વાજબી પ્રયત્નો કરશે. અને (ii) તમને સૂચિત કરવામાં આવશે કે જીઆઇએ ને એજન્સી નોટિસ મળી છે (જીઆઇએ થી તમને મળેલ પ્રત્યેક
નોટિસ " જીઆઇએ નોટિસ" છે).

7.3 Competing Claims Where You Have Reported an Article as Lost or Stolen.

7.3 સ્પર્ધાત્મક દાવા જ્યાં તમે સામાન ખોવાઈ ગયેલ અથવા ચોરાઇ ગયેલ છે એવો અહેવાલ આપ્યો છે.
You may, as the owner of an article, notify GIA that your article has been lost or stolen (the " "). GIA will only accept an Owner Notice from you if youOwner Notice
are the owner of the article. You may not submit an Owner Notice on behalf of a third party, including without limitation any customer or other person.

તમે, કોઈ સામાનના માલિક તરીકે, જીઆઇએ ને સૂચવી શકો છો કે તમારો સામાન ખોવાઇ ગયો છે અથવા ચોરાઇ ગયો છે ("માલિકની સૂચના"). જો તમે આ સામાનના માલિક છો, તો જ જીઆઇએ તમારા
તરફથી મળેલ નોટિસ માલિકની નોટિસ તરીકે સ્વીકારશે. તમે તૃતીય પક્ષ કે જેમાં કોઈપણ ગ્રાહક અથવા અન્ય વ્યક્તિનો સમાવેશ થાય છે તેના વતી કોઈ માલિકીની નોટિસ મોકલી શકતા નથી.
In addition, GIA may, in its sole discretion, elect not to flag an article as lost or stolen.

વધુમાં, જીઆઇએ, તેની સંપૂર્ણ મુનસુફીથી , સામાનને ખોવાઈ ગયેલ અથવા ચોરાઇ ગયેલ અંકિત ન કરવાનું પસંદ કરી શકે છે.
One of the following items must accompany your Owner Notice or the signed version of the Acknowledgment (as defined below): a contemporaneous (1) police or law
enforcement agency report on the theft of the article, or (2) copy of a pending lawsuit or action evidencing or alleging your claim of ownership in the article, if
applicable. Where applicable, certified English translations of the foregoing must also be submitted to GIA. GIA will not flag the article in GIA's system without the
foregoing and GIA may elect not to flag the article in GIA's system if you do not provide other documentation or information required by GIA. In addition, if
applicable, you must provide any insurance loss claim report for the article with your Owner Notice or the signed version of the Acknowledgment.

નીચેની વસ્તુઓ માંની એક તમારી માલિકીની નોટિસ અથવા સહી કરેલ સ્વીકૃતિની (નીચે દર્શાવ્યા મુજબ) સાથે હોવા જરૂરી છે: (1) સામાનની ચોરીના કિસ્સામાં સમકાલીન પોલીસ અથવા કાયદાનું પાલન
કરાવતી સત્તાધિકારીનો અહેવાલ, અથવા (2) જો લાગુ પડતું હોય તો ચાલુ મુકદ્દમાની કોપી અથવા, આ સામાનમાં માલિકીના તમારા દાવાના પુરાવા અથવા આક્ષેપ કરેલ હોય તે કાર્યવાહીની કોપી. જ્યાં
લાગુ પડતું હોય ત્યાં, આગળના પ્રમાણિત અંગ્રેજી અનુવાદો પણ જીઆઇએ માં રજૂ કરવામાં આવશ્યક છે. જીઆઇએ ઉપરોક્ત વગર જીઆઇએ ની સિસ્ટમમાં સામાનને અંકિત કરશે નહીં અને જો
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જીઆઇએ દ્વારા જરૂરી અન્ય દસ્તાવેજો અથવા માહિતી પૂરી પડાશે નહીં તો જીઆઇએ સિસ્ટમમાં સામાનને અંકિત ન કરવાનું પસંદ કરી શકે છે. વધુમાં, જો લાગુ પડતું હોય તો, તમારે તમારા માલિકીની
નોટિસ અથવા સહી કરેલ સ્વીકૃતિની સાથે સામાન માટે વીમા નુકસાન દાવા રિપોર્ટ પણ રજૂ કરવો પડશે.
For GIA to flag an article for you in GIA's system, you, and, where applicable, an authorized representative of your insurance company, must sign GIA's
" " within ninety (90) days after the date the Acknowledgment is provided by GIA to you. You agree that you will not submit an Owner Notice toAcknowledgment
GIA with respect to articles that (i) you have sold on consignment or memo, (ii) you voluntarily delivered to a third party without receiving payment for the article, or
(iii) are the subject of a dispute between you and a third party related to a transaction for the article.

જીઆઇએ માટે જીઆઇએ ની સિસ્ટમમાં તમારા સામાનને અંકિત કરવા માટે, તમારે, અને, જ્યાં લાગુ પડતું હોય, તમારી વીમા કંપનીના અધિકૃત પ્રતિનિધિએ જીઆઇએ ની "સ્વીકૃતિ" ને જે તારીખે તમને
સ્વીકૃતિ માટે જીઆઇએ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હોય તે તારીખથી નેવું (90) દિવસની અંદર સહી કરવી જરૂરી છે. તમે સંમત થાઓ છો કે તમે સામાનના સંદર્ભમાં જીઆઇએ ને માલિકની નોટિસ
સબમિટ નહીં કરી શકશો જો (i) તમે માલ મોકલી દીધો છે અથવા મેમો પર વેચાણ કર્યું છે, (ii) તમે સ્વૈચ્છિક રૂપે સામાન માટે ચુકવણી મેળવ્યા વિના સામાન તૃતીય પક્ષને પહોંચાડ્યા છે, અથવા (iii) તમારા
અને ત્રીજા પક્ષ વચ્ચે વિવાદનો વિષય સામાન માટેના વ્યવહાર સાથે સંબંધિત છે.
With limited exception, GIA only accepts Acknowledgements and GIA will only flag an article in GIA's system if GIA receives the proposed Acknowledgement,
including all required documentation, within twelve (12) months of the article being lost or stolen.

અમુક સંજોગો સિવાયના કિસ્સામાં , જો જીઆઇએ ને સામાન ખોવાઇ ગયા અથવા ચોરાઇ ગયા પછીના બાર (12) મહિનામાં, તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો સહિતની અરજી કરવામાં આવેલ હશે તો જ
જીઆઇએ અરજી સ્વીકાર કરશે અને જીઆઇએ પોતાની સિસ્ટમમાં અંકિત કરશે.
Most articles will not remain flagged in GIA's system indefinitely. Rather most articles will remain flagged for a reasonable period of time, generally not more than ten
(10) years and the flagging and unflagging of articles will be managed by GIA according to GIA's internal processes at GIA's sole discretion.

મોટા ભાગના સામાન જીઆઇએ ની સિસ્ટમમાં અનિશ્ચિત સમય મર્યાદા માટે અંકિત રહેશે નહીં. મોટાભાગના સામાન વાજબી સમયગાળા માટે અંકિત કરવામાં આવશે, સામાન્ય રીતે દસ (10) વર્ષ કરતાં
વધુ સમય માટે અંકિત કરવામાં નહીં આવે અને સામાનને અંકિત કરવાની અને ન કરવાની જીઆઇએ ની સંપૂર્ણ મૂનસફીથી જીઆઇએ ની આંતરિક પ્રક્રિયાઓ અનુસાર જીઆઇએ દ્વારા સંચાલિત કરવામાં
આવશે.
If you, as the Reporting Party, fail to timely submit to GIA any documentation or information required by GIA, including without limitation any information or
documentation described in this Section 7, then (i) GIA may reject your Owner Notice and your Acknowledgment, GIA may elect to not flag the article in its system,
GIA may elect to remove any flag from its system for the applicable article, and GIA will have no obligations or liability with respect to the applicable article, even if
GIA receives an article that appears to be substantially similar to the article identified in your Owner Notice and/or your Acknowledgment and (ii) GIA may, without
liability, return the article to the Submitting Client.

જો તમે, રિપોર્ટિંગ પાર્ટી તરીકે, સમયસર જીઆઇએ ને આ વિભાગ 7 માં વર્ણવેલ કોઈપણ માહિતી અથવા દસ્તાવેજીકરણ સહિત મર્યાદા વગર, જીઆઇએ દ્વારા જરૂરી કોઈ પણ દસ્તાવેજ અથવા
માહિતી સમયસર સબમિટ કરવામાં નિષ્ફળ રહેશો, તો પછી (i) જીઆઇએ તમારા માલિક નોટિસ અને તમારી સ્વીકૃતિને નામંજૂર કરી શકે છે , જીઆઇએ તેની સિસ્ટમમાં સામાનને અંકિત ન કરવાનું પસંદ
કરી શકે છે, જીઆઇએ લાગુ પડતા અંકિત કરેલ સામાનને તેની સિસ્ટમમાંથી દૂર કરવા માટે પસંદ કરી શકે છે, અને જીઆઇએ લાગુ પડતા સામાનને લગતી કોઈ ફરજ અથવા જવાબદારી ધરાવશે નહીં, પછી
ભલે જીઆઇએ એવો સામાન પ્રાપ્ત કરે જે તમારા માલિક નોટિસ અને / અથવા તમારી સ્વીકૃતિમાં ઓળખાયેલ સામાન સાથે નોંધપાત્ર રીતે મળતો આવતો હોય અને (ii) જીઆઇએu, જવાબદારી વિના,
સામાનને સબમિટીંગ ક્લાયંટને પરત કરી શકે છે.

7.4 Settlement or Commencement of an Action. Within sixty (60) days of (i) the date of a GIA Notice that your Article is subject to a Competing Claim or (ii) the date
that GIA has notified you that GIA has received from a third party an article with substantially similar characteristics to an article in your Acknowledgement, you must
either:

7.4 કાર્યવાહીનું સમાધાન અથવા પ્રારંભ (i) તમારા સામાનના સ્પર્ધાત્મક દાવાની જીઆઇએ નોટિસ જે તારીખે આપવામાં આવેલ હોય તે તારીખથી અથવા (ii) તારીખ કે જે જીઆઇએ એ તમને સૂચિત કરેલા
છે કે જીઆઇએ ત્રીજા પક્ષ તરફથી તમારા સ્વીકૃતિમા જણાવેલ સામાનને નોંધપાત્ર રીતે સમાન લાક્ષણિકતાઓ ધરાવતા એક સામાન પ્રાપ્ત થયો છે તે તારીખથી સાઠ (60) દિવસની અંદર., તમારે કાં તો:
(a) settle the Competing Claim with the other interested parties, provide to GIA a copy of the written settlement agreement signed by all interested parties, including

where applicable the insurance company, and that settlement agreement must identify the party to whom GIA should deliver the Relevant Article; or

(a) અન્ય હિત ધરાવતા પક્ષો સાથેના સ્પર્ધાત્મક દાવાની પતાવટ કરવાની રહેશે , જીઆઇએ ને તમામ રસ ધરાવતા પક્ષો દ્વારા હસ્તાક્ષર કરેલ લેખિત પતાવટ સમજૂતીની કોપી પુરી પાડવાની રહેશે ,
જેમાં વીમા કંપની જ્યાં લાગુ પડતી હોય ત્યાં તેનો પણ સમાવેશ થાય છે, અને તે પતાવટ સમજૂતીમાં તે પક્ષની ઓળખ આપવાની રહેશે કે જેને જીઆઇએ દ્વારા સંબંધિત સામાન પહોંચાડવાનો રહેશે
; અથવા

(b) commence an action naming all the other interested parties (e.g., the Reporting Party(ies) and Submitting Client) seeking a determination as to the ownership of
the Relevant Article.

(b) અન્ય તમામ રસ ધરાવતા પક્ષો (દા.ત., રિપોર્ટિંગ પાર્ટી (ઓ) અને મોકલનાર ક્લાયન્ટ) ના નામ આપવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવાની રહેશે તેમજ સંબંધિત સામાનની માલિકીનો નિર્ણય કરવાનો રહેશે.
You agree that you will not name gia as a party to any action RELATED TO A COMPETING CLAIM.

તમે સ્વીકારો છો કે તમે સ્પર્ધાત્મક દાવા સાથે સંકળાયેલી કોઈ પણ કાર્યવાહી માટે જીઆઇએ ને પક્ષ તરીકેનું નામ નહીં આપો.
GIA may, in its sole discretion, extend this sixty (60) day period.

જીઆઇએ, તેના સંપૂર્ણ સત્તાથી, આ સાઠ (60) દિવસનો સમયગાળો લંબાવી શકશે.
YOUR Failure to do either of the foregoing within the allotted sixty (60) days completely and irrevocably waives any and all claims or actions against GIA with
respect to the ; and GIA MAY, IN GIA'S SOLE DISCRETION, (I) COMMENCE LEGAL ACTION BY APPLYING TO A COURT FORRELEVANT ARTICLE
AN ORDER OR DIRECTION AS APPROPRIATE IN THE CIRCUMSTANCES, OR (II) return the RELEVANT ARTICLE TO THE SUBMITTING CLIENT,
THE REPORTING PARTY, OR AN INTERESTED PARTY THAT CLAIMS TO OWN THE ARTICLE.

જો તમે ઉપરોક્ત જણાવેલ કાર્યવાહી સાઠ (60) દિવસોમાં પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ થશો તો જણાવેલ સામાનના સંદર્ભમાં જીઆઇએ વિરુદ્ધ કોઈપણ અને તમામ દાવાઓ અથવા કાર્યવાહી પૂર્ણપણે
અને બદલી ન શકાય તે રીતે રદ થશે ; અને જીઆઇએ એ , જીઆઇએ ની એકમાત્ર મુનસફીથી , (I) સંજોગોમાં યોગ્ય જણાય એ ઓર્ડર અથવા આદેશ લાગુ પાડવા માટે અદાલતમાં કાનૂની કાર્યવાહી
શરુ કરી શકે છે , અથવા (II) મોકલનાર ક્લાયન્ટ, રિપોર્ટિંગ પાર્ટી, અથવા દાવામાં રસ ધરાવતી પાર્ટીને સંબંધિત સામાન પરત કરી શકે છે.

7.5 GIA Initiated Legal Actions. GIA may, in its discretion, choose to commence an action in an appropriate court of law, seeking to deposit any Relevant Article that is
the subject of a Competing Claim (including without limitation Articles submitted by you) with the court and you agree that you and the other interested parties shall
resolve the ownership dispute in that court. Should GIA commence an action, GIA shall be entitled to reimbursement of reasonable costs and fees incurred by GIA
(including without limitation reasonable attorneys' fees) for prosecuting and participating in the action from either, both or all of the parties in interest, jointly and
severally, without regard to which party is the prevailing party, upon written request from GIA.

7.5 જીઆઇએ કાનૂની કાર્યવાહીની શરૂઆત કરી શકે છે. જીઆઇએ, તેના વિવેકબુદ્ધિથી યોગ્ય અદાલતમાં કોઈ કાર્યવાહી કરવાનું પસંદ કરી શકે છે, જેમાં સ્પર્ધાત્મક દાવા સાથે સંબંધિત કોઈપણ સામાનને
અદાલતમાં જમા કરાવી શકે છે (તમારા દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલ સામાન સહિત) અને તમે સંમત થાઓ છો કે તમે અને અન્ય હિત ધરાવતા પક્ષો તે કોર્ટમાં માલિકી વિવાદ ઉકેલશો . જો જીઆઇએ એ
કાર્યવાહી શરૂ કરે તો , જીઆઇએ સંયુક્ત અથવા અલગ પક્ષ રૂપે, બન્ને અથવા તમામ પક્ષોના હિતમાં કાર્યવાહી કરવા અને ભાગ લેવા માટે, જીઆઇએ (જે વાજબી એટર્નીની ફી વગર) સહિતના વાજબી
ખર્ચ અને ફીની ભરપાઈ માટે હકદાર રહેશે, પછી ભલે તે પ્રવર્તમાન પક્ષ હોય તે બાબતને ધ્યાનમાં લીધા વગર . જેની જીઆઇએ તરફથી લેખિત વિનંતિ કરેલ છે.

7.6 When Actions are Commenced. Further, you agree that GIA may use your alleged ownership of the Relevant Article that is the subject of a Competing Claim as an
affirmative and complete defense to GIA to any action regarding GIA's holding, return or other disposition of the Relevant Article, whether or not GIA commenced the
action. Once GIA tenders, or offers to tender, the Relevant Article to the court, you shall not oppose GIA's request for GIA's dismissal from the action.

7.6 કાર્યવાહી ક્યારે શરૂ થાય છે; વધુમાં, તમે સંમત થાઓ છો કે જીઆઇએ તમારી સંબંધિત કથિત સામાન કે જે હકારાત્મક અને સંપૂર્ણ બચાવ તરીકે સ્પર્ધાત્મક દાવાનો વિષય છે તેની માલિકીનો યોગ્ય ઉપયોગ
કરી શકે છે જેમાં જીઆઇએ ના પકડી રાખવાનો , પરત આપવાનો અથવા અન્ય રીતે નિકાલ કરવાનો સમાવેશ થાય છે, પછી ભલે જીઆઇએ કાર્યવાહી શરૂ કરે કે નહીં. એકવાર જીઆઇએ કોર્ટમાં સંબંધિત
સામાનને ,રજૂ કરે , અથવા રજૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ કરે , તો તમે જીઆઇએ ની કાર્યવાહીમાં બરતરફી માટે જીઆઇએ ની વિનંતીનો વિરોધ કરશો નહીં.
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7.7 Additional Terms.

7.7 વધારાની શરતો.
Upon the completion of the Competing Claims process described in this Section 7, GIA will provide the Relevant Article to the interested party designated by the court
or by the settlement agreement between the interested parties.

આ કલમ 7 માં વર્ણવેલ સ્પર્ધાત્મક દાવા પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા પછી, જીઆઇએ સંબંધિત સામાનને કોર્ટ દ્વારા નક્કી કરેલા રસ ધરાવતા પક્ષને અથવા હિત ધરાવતા પક્ષો વચ્ચેના પતાવટ કરાર દ્વારા
નક્કી કરેલા પક્ષને આપશે.
Upon the refusal or unwillingness of the persons in interest with respect to the Relevant Article to participate in the Competing Claims process described in this Section
7, their withdrawal from participation in that process, or GIA's inability to contact a Reporting Party or a Submitting Client at his/her/its address set forth in the
Acknowledgement or in GIA's client database, then GIA reserves the right to provide the Relevant Article to either the Reporting Party or the Submitting Client that
has continued to participate in that process.

આ કલમ 7 માં વર્ણવવામાં આવેલી સ્પર્ધાત્મક દાવા પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા માટે સંબંધિત સામાનના સંદર્ભમાં રસ ધરાવતા વ્યક્તિઓના ઇનકાર અથવા અનિચ્છા પર, તે પ્રક્રિયામાંથી ભાગ પાછો લેતા ,
અથવા રિપોર્ટિંગ પાર્ટી અથવા મોકલનાર ક્લાયન્ટનો સ્વીકૃતિમાં અથવા જીઆઇએ ના ક્લાયન્ટ ડેટાબેસમાં દર્શાવેલ તેના / તેણીના સરનામાં પર સંપર્ક કરવા માટે જીઆઇએ ની અક્ષમતા હોય તો . પછી,
જીઆઇએ એ રિપોર્ટિંગ પાર્ટી અથવા મોકલનાર ક્લાયન્ટ કે જે તે પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા રહે તેઓને સંબંધિત સામાન આપવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે.
For clarity and without limiting any other rights of GIA under this Agreement, if you do not comply with the terms of this Section 7 (Law Enforcement Requests and
Competing Claims) or any documents proposed by GIA and signed by you with respect to a Competing Claim, then you agree that (i) GIA may terminate this
Agreement and refuse to accept Articles from you and to perform Services for you, and (ii) the terms in Section 24 (Arbitration) will apply to GIA's exercise of GIA's
right to refuse to accept Articles or perform Services or to terminate this Agreement.

સ્પષ્ટતા માટે અને આ કરાર હેઠળ જીઆઇએ ના અન્ય કોઈ અધિકારોને મર્યાદિત કર્યા વિના, જો તમે આ વિભાગ 7 (કાયદા અમલીકરણ વિનંતીઓ અને સ્પર્ધાત્મક દાવાઓ)ની શરતોનું પાલન નથી કરતા
અથવા જીઆઇએ દ્વારા પ્રસ્તાવિત કોઈપણ દસ્તાવેજો અને કોઈ સ્પર્ધાત્મક દાવાના સંબંધમાં તમારા દ્વારા હસ્તાક્ષરિત નથી , તો તમે સંમત થાઓ છો કે (i) જીઆઇએ આ કરારને સમાપ્ત કરી શકે છે
અને તમારી પાસેથી સામાન સ્વીકારવા અને તમારા માટે સેવાઓ કરવા માટે ઇન્કાર કરી શકે છે, અને (ii) કલમ 24 માં દર્શાવેલ શરતો (આર્બિટ્રેશન) જીઆઇએ ની જીઆઇએ ના સામાનનો અસ્વીકાર
કરવા અથવા સેવાઓને નકારવા અથવા આ કરારને સમાપ્ત કરવાના અધિકારના ઉપયોગ માટે લાગુ પડશે.
YOU ACKNOWLEDGE THAT GIA MAKES NO REPRESENTATIONS, WARRANTIES OR GUARANTEES THAT GIA WILL BE ABLE TO DETECT OR
IDENTIFY A STOLEN OR LOST ARTICLE. In no event shall GIA be liable for any damages, direct, indirect OR OTHERWISE, for FAILING TO DETECT OR
FAILING TO identify a lost or stolen ARTICLE, OR FOR HOLDING AN ARTICLE DURING THIS PROCESS. iN ADDITION, GIA WILL HAVE NO
LIABILITY TO YOU IN CONNECTION WITH GIA'S COMPLIANCE WITH ANY REQUEST FROM A LAW ENFORCEMENT AGENCY, COURT ORDER OR
DIRECTIVE, OR OTHERWISE IN CONNECTION WITH GIA'S PERFORMANCE UNDER THIS SECTION 7.

તમે સ્વીકારો છે કે જીઆઇએ કોઈ રજુઆત , વૉરંટીઝ અથવા ગેરંટી આપતું નથી કે જીઆઇએ એક ચોરાયેલ અથવા ખોવાયેલ વસ્તુને શોધવા અથવા ઓળખવા માટે સમર્થ હશે. કોઈ પણ કિસ્સામાં
જીઆઇએ પ્રત્યક્ષ, પરોક્ષ અથવા અન્યથા,કોઈ પણ નુકશાન માટે , કોઈ ખોવાયેલા અથવા ચોરાયેલા સામાનની ઓળખાણના નિરાકરણ અથવા નિષ્ફળ થવા બદલ અથવા આ પ્રક્રિયા દરમિયાન સામાન
પોતાની પાસે રાખવા માટે જવાબદાર રહેશે નહીં . વધારામાં, જીઆઇએ ના સંબંધમાં , કાયદા અમલીકરણ સત્તાધિકારી , કોર્ટના હુકમ અથવા આદેશ અથવા આ વિભાગ હેઠળના જીઆઇએ ના પ્રભાવ
સાથેના સંબંધમાં જીઆઇએ નો કોઈ પણ આદેશના પાલન કરાવવાની તેમની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહીં.
PRIOR TO GIA RELEASING ANY ARTICLE THAT IS THE SUBJECT OF A COMPETING CLAIM, THE REPORTING PARTY(IES), THE SUBMITTING
CLIENT AND ANY OTHER INTERESTED PARTY MUST EXECUTE A RELEASE AND INDEMNITY AGREEMENT WITH GIA RELEASING AND
INDEMNIFYING GIA. IF YOU AND/OR THE REPORTING PARTY FOR WHATEVER REASON DO NOT EXECUTE THE RELEASE AND INDEMNITY
AGREEMENT BUT HOWEVER INSIST GIA RELEASE ANY ARTICLE SUBJECT TO A COMPETING CLAIM, SUCH ACTION WILL BE CONSIDERED AS
A WAIVER BY YOU AND THE REPORTING PARTY OF ANY POSSIBLE LIABILITY CLAIM AGAINST GIA.

જીઆઇએ, કોઈ પણ સામાન કે જે સ્પર્ધાત્મક દાવાના વિષય છે તેને મુક્ત કરતા પહેલા , રિપોર્ટિંગ પાર્ટી (ઓ), મોકલનાર ક્લાયન્ટ અને અન્ય કોઈ રસ ધરાવતી વ્યક્તિએ જીઆઇએ સાથે મુક્ત અને
જીઆઇએ સાથે નુકસાની કરારનો અમલ કરવો જોઈએ . જો તમે અને / અથવા રિપોર્ટિંગ પક્ષ કોઈ પણ કારણસર મુક્ત અને નુકસાની કરારનો અમલ નહીં કરો પરંતુ આગ્રહ રાખો છો કે જીઆઇએ
સ્પર્ધાત્મક દાવાનો વિષયવસ્તુ હોય તેવો કોઈ સામાનને મુક્ત કરે , તો તે ક્રિયા તમારા અને કોઈ સંભવિત રિપોર્ટિંગ પાર્ટી દ્વારા જતું કરવામાં આવેલ છે તેમ માનવામાં આવશે.
YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD GIA AND THE GIA INDEMNITEES HARMLESS AS PROVIDED IN SECTION 11 (INDEMNITY BY YOU) WITH
RESPECT TO COMPETING CLAIMS.

તમે સ્પર્ધાત્મક ના દાવાઓના સંદર્ભમાં કલમ 11માં જણાવ્યા મુજબ (તમારા દ્વારા નુકસાન) જીઆઇએ ને નુકસાની પુરી પાડવા અને કબજો આપવા અને જીઆઇએ ક્ષતિપૂર્તિ કરવા અને નુકસાની પુરી
પાડવા સહમત છો.

This Section 7 (Law Enforcement Requests and Competing Claims) shall survive the termination of this Agreement.

આ વિભાગ 7 (કાયદાના અમલીકરણ માટેની વિનંતીઓ અને સ્પર્ધાત્મક દાવાઓ) આ કરારની સમાપ્તિ સુધી અસ્તિત્વમાં રહેશે.
8. Personal Data.

8. વ્યક્તિગત ડેટા.
For the purpose of maintaining the business relationship and for any other purpose reasonably related to the performance of this Agreement, you acknowledge and
agree that GIA will process, collect, use, disclose, access, transfer, store, maintain and otherwise process (collectively, " " or " ") personal data aboutprocess processing
you and your Authorized Representatives as set forth in the fair processing notice which has been made available to you (and which you will make available to your
Authorised Representatives) under separate cover (" "). Except for certain information that is required by law, your decision to provide anyClient Privacy Notice
personal data to GIA is voluntary. You hereby confirm that you have (i) been provided a copy of or access to the Client Privacy Notice, (ii) made the Client Privacy
Notice available to your Authorised Representatives; and (iii) read the Client Privacy Notice. With respect to any personal information you disclose, submit, provide
access, or otherwise cause to be submitted to GIA, including without limitation about an Authorized Representative or any other third party, you represent and warrant
that you have the right to provide that information to GIA for processing in accordance with the Client Privacy Notice and other purposes reasonably related to the
performance of this Agreement, and that you have provided any required notice and obtained any required permissions from your Authorized Representative and those
third parties to the provision of that information to GIA. Unless otherwise provided under applicable data privacy laws, GIA will process business contact information
related to Authorised Representatives (including name, business telephone number, business email, job title) (" ") for the purpose of providing the Services and toBCI
manage the general relationship between the parties. For those purposes, GIA is acting as an independent data controller, as that term (or any similar term) is defined
under applicable law. BCI will be processed in the United States, which may not be deemed to have the same level of data protection as your home country. Upon your
request, and where required by applicable law, GIA will execute an appropriate data transfer agreement with you. This Section shall survive the termination of this
Agreement.

તમે સ્વીકારો છો અને સંમત છો કે વ્યવસાય સંબંધો જાળવવાના હેતુ માટે અને આ કરારના પાલન માટે વ્યાજબી રૂપે કોઈપણ અન્ય હેતુ માટે, જીઆઇએ તમારા અને તમારા અધિકૃત પ્રતિનિધિઓ વિશેની
વ્યક્તિગત માહિતી જે નિષ્પક્ષ પ્રક્રિયા નોટિસમાં દર્શાવાઈ છે તેના પર પ્રક્રિયા કરશે, એકત્રિત, ઉપયોગ, જાહેર કરશે, વાપરવા માટે મંજુરી આપવા (ઍક્સેસ), તબદીલ (ટ્રાન્સફર), સંગ્રહ (સ્ટોર),
જાળવવા અને કોઈ અન્ય પ્રક્રિયા (એકંદરે, "પ્રક્રિયા "અથવા" પ્રોસેસિંગ ") કરી શકે છે , અને જે અલગ કવર હેઠળ તમારા માટે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે (અને જે તમે તમારા અધિકૃત પ્રતિનિધિઓને
ઉપલબ્ધ કરાવી શકો છો) (" ક્લાઈન્ટ ગોપનીયતા સૂચના" ). કાયદા દ્વારા કોઈ માહિતી આપવી જરૂરી હોય તે સિવાય, તમારો જીઆઇએ ને કોઈ પણ વ્યક્તિગત માહિતી / ડેટા પૂરી પાડવા અંગેનો નિર્ણય
સ્વૈચ્છિક છે. તમે અહીં ખાતરી આપો છો કે તમને (i) ક્લાઈન્ટ ગોપનીયતા સૂચના કૉપિ અથવા ઍક્સેસ આપવામાં આવી છે, (ii) તમારા અધિકૃત પ્રતિનિધિઓ માટે ક્લાઈન્ટ ગોપનીયતા સૂચના ઉપલબ્ધ
કરાવેલી છે; અને (iii) તમે ક્લાઈન્ટ ગોપનીયતા સૂચના વાંચી છે . કોઈ અધિકૃત પ્રતિનિધિ અથવા અન્ય કોઇ તૃતીય પક્ષ / ત્રાહિત વ્યક્તિ વિશેની મર્યાદા વગર, કોઈપણ વ્યક્તિગત માહિતીને તમે પ્રગટ
કરો, સબમિટ કરો, ઍક્સેસ પ્રદાન કરો અથવા અન્યથા જીઆઇએ ને સબમિટ કરો છો તેમાં તમે પ્રતિનિધિત્વ કરો છો અને ખાતરી આપો છો કે તમને તે માહિતી પૂરી પાડવાનો અધિકાર છે અને તે ક્લાઈન્ટ
ગોપનીયતા સૂચના અને અન્ય હેતુઓ અનુસાર પ્રક્રિયા કરવા માટે જીઆઇએ આ કરારની કામગીરી સાથે વ્યાજબી રીતે સંબંધિત છે, અને તે કે તમે જીઆઇએ ને જરૂરી નોટિસ પ્રદાન કરી છે અને તમારા
અધિકૃત પ્રતિનિધિ અને તે તૃતીય પક્ષની તે માહિતીની જોગવાઇને માટે જરૂરી પરવાનગીઓ મેળવી છે. જ્યાં સુધી લાગુ પડતા ડેટા ગોપનીયતા કાયદા હેઠળ અન્યથા પ્રદાન કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી,
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સેવાઓ પૂરી પાડવાના હેતુ માટે અને પક્ષો વચ્ચે સામાન્ય સંબંધ જાળવવા માટે જીઆઇએ દ્વારા અધિકૃત પ્રતિનિધિ (નામ, વ્યવસાય ટેલિફોન નંબર, વ્યવસાય ઇમેઇલ, જોબ શીર્ષક) ("બીસીઆઇ"
સહિત) સાથે સંબંધિત વ્યવસાયિક સંપર્ક માહિતી પર પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે. તે હેતુઓ માટે, જીઆઇએ એક સ્વતંત્ર માહિતી નિયંત્રક તરીકે કાર્ય કરે છે, કારણ કે તે શબ્દ લાગુ પડતા કાયદા હેઠળ
વ્યાખ્યાયિત છે. બીસીઆઇ પર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે, જ્યાં તમારા પોતાના ગૃહ દેશની જેમ સમાન ડેટા રક્ષણ ન પણ આપવામાં આવતું હોય. તમારી વિનંતિ પર, અને જ્યાં લાગુ
પડતા કાયદા દ્વારા આવશ્યકતા હોય, જીઆઇએ તમારી સાથે યોગ્ય ડેટા ટ્રાન્સફર કરારનો અમલ કરશે. આ વિભાગ આ કરારની સમાપ્તિ સુધી અસ્તિત્વમાં રહેશે.

9. Prices; Payment for Services.

9. કિંમતો; સેવાઓ માટે ચૂકવણી.

  9.1 GIA Prices. Unless otherwise indicated by GIA in writing, all prices are listed in Indian Rupee. GIA's current business practice is to publish GIA's prices on its
laboratory website. You agree to pay to GIA the prices in Rupee, unless otherwise advised by GIA in GIA's sole discretion, plus any applicable local taxes that are
required to be charged. GIA reviews its pricing on a periodic basis for consistency between its Rupee prices and other local currency prices and will from time to time
make adjustments, as required, to adjust its prices based on exchange rate fluctuations and / or other operational and business factors.

9.1 જીઆઇએ ની કિંમતો. જ્યાં સુધી લેખિતમાં જીઆઇએ દ્વારા સૂચવાય નહિં ત્યાં સુધી, તમામ ભાવો ભારતીય રૂપિયોમાં સૂચિબદ્ધ છે. જીઆઇએ નો વર્તમાન વ્યવસાય જીઆઇએ તેની પ્રયોગશાળાની
વેબસાઇટ પર કિંમતોને પ્રકાશિત કરવાનો છે. તમે જીઆઇએ ને રૂપિયામાં કિંમત અને કોઈપણ લાગુ થતા સ્થાનિક ટેક્સ, ચૂકવવા માટે સંમત થાઓ છો, સિવાય કે જીઆઇએ દ્વારા જીઆઇએ ની સંપૂર્ણ
મનસુફીના આધારે ફેરફાર કરવાનું સૂચવવામાં આવે. જીઆઇએ તેની કિંમતને તેના રૃપિયાના ભાવ અને અન્ય સ્થાનિક ચલણના ભાવોની વચ્ચે સુસંગતતા માટે સમયાંતરે તેની સમીક્ષા કરશે અને વિનિમય
દરના વધઘટ અને / અથવા અન્ય ઓપરેશનલ અને કારોબાર પરિબળોના આધારે તેની કિંમતને સમાયોજિત કરવા માટે, જરૂરીયાત મુજબ, ગોઠવણ કરશે.

9.2 Price Changes. GIA may change its prices for Services, Service Results, and Reports from time to time.

9.2 કિમતમાં ફેરફારો જીઆઇએ તેની સેવાઓ, સેવાના પરિણામો અને સમય-સમય પરના અહેવાલો માટેની કિંમતમાં ફેરફાર કરી શકે છે.
9.3 Payments. You agree to pay GIA the then-current GIA prices for Services either (1) at the time Articles are delivered to GIA, or (2) at the time Articles are returned

(e.g., after Services have been performed), in each case, as specified by GIA. Alternatively, if GIA has granted you credit terms, then GIA will invoice you following
performance of Services, and you agree to pay all invoiced amounts pursuant to the payment terms specified in the invoice. GIA may change those credit terms in
GIA's discretion upon notice to you. You agree that if you instruct GIA to ship an Article to any third party, then GIA will charge you the shipping and insurance fees,
and you agree to pay those fees. You agree to apply for foreign exchange if required by applicable local law to assure that all payments may be made in the currency
specified by GIA.

9.3 ચુકવણીઓ. તમે જીઆઇએ ને તે સમયના વર્તમાન જીઆઇએ ના દરે ચૂકવણી માટે સંમત છો (1) જ્યારે સામાન જીઆઇએ ને વિતરિત કરવામાં આવે છે, અથવા (2) જ્યારે સામાન પરત કરવામાં આવે તે
સમયે (દા.ત., સેવા પુરી પાડ્યા પછી) દરેક કિસ્સામાં, જીઆઇએ દ્વારા સ્પષ્ટ કરેલ હોય એ રીતે. વૈકલ્પિક રૂપે, જો જીઆઇએ એ તમારા માટે ઉધાર /ધિરાણની શરતો મંજૂર કરેલ હોય, તો પછી જીઆઇએ
તમને સેવા પુરી પાડ્યા બાદ ઇન્વૉઇસ કરશે, અને તમે ઇનવોઇસમાં ઉલ્લેખિત ચુકવણીની શરતોને આધારે તમામ રકમ ચૂકવવા માટે સહમત છો. જીઆઇએ તમને નોટિસ આપીને જીઆઇએ ના વિવેકબુદ્ધિ
દ્વારા તે ધિરાણની શરતો બદલી શકે છે. તમે સંમત થાઓ છો કે જો તમે જીઆઇએ ને કોઈપણ ત્રીજા પક્ષને સામાન મોકલવા માટે કહો છો તો, જીઆઇએ તમારી પાસેથી શિપિંગ અને વીમા ફી વસૂલ કરશે,
અને તમે તે ફી ચૂકવવા માટે સંમત છો. લાગુ પડતા સ્થાનિક કાયદા દ્વારા જો જરૂરી હોય તો તમે વિદેશી મુદ્રા વિનિમય કરવા માટે સંમત થાવ છો અને તમામ ચૂકવણી જીઆઇએ દ્વારા નિર્દિષ્ટ કરેલા
ચલણમાં થશે.

9.4 LabDirect Program Participants. If you submit Articles to a GIA LabDirect Program Participant for submission to GIA for the performance of Services, then GIA
will invoice the price due for those Services to the GIA LabDirect Program Participant and the GIA LabDirect Program Participant will pay those prices. In such event,
you agree to pay the GIA LabDirect Program Participant the prices for the Services as agreed between you and the GIA LabDirect Program Participant.

9.4 લેબ ડાયરેક્ટ કાર્યક્રમ સહભાગીઓ. જો તમે જીઆઇએ લેબ ડાયરેક્ટ પ્રોગ્રામ પાર્ટિસિપન્ટને સેવાઓની કામગીરી માટે જીઆઇએ ને રજૂ કરવા માટે સામાનની સોંપણી કરો છો, તો પછી જીઆઇએ તે
સેવાઓ માટેની કિંમતોનું ઈન્વોઈસ જીઆઇએ લેબ ડાયરેક્ટ પ્રોગ્રામ પાર્ટિસિપન્ટને આપશે અને જીઆઇએ લેબ ડાયરેક્ટ પ્રોગ્રામ પાર્ટિસિપન્ટ તે ભાવ ચૂકવશે. આવા કિસ્સામાં, તમે અને જીઆઇએ
લેબ ડાયરેક્ટ પ્રોગ્રામ પાર્ટિસિપન્ટ વચ્ચે સંમત થયા મુજબ સેવાઓ માટે તમે જીઆઇએ લેબ ડાયરેક્ટ પ્રોગ્રામ પાર્ટિસિપન્ટને ભાવ ચૂકવવા માટે સંમત થાવ છો.

9.5 Failure to Timely Pay. If you fail to timely pay any amounts owed to GIA under this Agreement and if you provided to GIA a credit card number, then you hereby
authorize GIA to charge the credit card those amounts that you have failed to timely pay. In addition, if you fail to timely pay GIA, GIA may in its discretion and
notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, withhold/retain Articles, Service Results, and/or access to Reports until GIA has received payment from
you of all applicable fees.

9.5 સમયસર ચુકવણી કરવામાં નિષ્ફળતા. જો તમે આ કરાર હેઠળ જીઆઇએ ને બાકી રહેલ કોઇ પણ રકમ માટે સમયસર ચુકવણી નહી કરો તો અને જો તમે ક્રેડિટ કાર્ડ નંબર જીઆઇએ ને પૂરો પાડ્યો હોય, તો
તમે અહીંથી જીઆઇએ ને જે રકમ તમે સમયસર ચુકવણી કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છો તે રકમ ક્રેડિટ કાર્ડમાંથી મેળવવા માટે અધિકૃત કરો છો . વધુમાં, જો તમે સમયસર જીઆઇએ ને ચૂકવણી કરવામાં નિષ્ફળ
ગયા હોવ તો, જીઆઇએ તેના મનસુફીથી અને આ કરારમાં કંઈપણ વિપરીત હોવા છતાં, જ્યાં સુધી જીઆઇએ ને લાગુ પડતા બધા તરફથી ચુકવણી પ્રાપ્ત થાય નહીં ત્યાં સુધી, તે સામાન રોકી શકે / જાળવી
શકે, સેવાના પરિણામો અને / અથવા રિપોર્ટ્સની ઍક્સેસ રોકી શકે છે.

9.6 Prices do not Include Taxes or other Amounts. GIA's prices are exclusive of transportation, insurance costs, duties, tariffs and taxes including without limitation
stamp duties, value added taxes (VAT) and use, sales, property (ad valorem), goods and services taxes (GST), and other taxes. You agree to pay all transportation,
insurance costs, duties, tariffs and taxes, including any and all taxes levied on account any payments under this Agreement. In the event withholding tax is required to
be made, you shall remit the withholding tax to the appropriate tax authorities, and send to GIA the best available evidence of the payment of that withholding tax.

9.6 કિંમતોમાં કર અથવા અન્ય ખર્ચ શામેલ નથી. જીઆઇએ ની કિંમત ઉપરાંત પરિવહન, વીમા ખર્ચ, કર, પ્રશુલ્ક અને કરવેરા જેમાં મર્યાદા વિના સ્ટેમ્પ ડ્યુટી, વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ (વેટ) અને ઉપયોગ, વેચાણ,
મિલકત , માલ અને સેવા કર (જીએસટી) અને અન્ય કર સહિતના તમામ ખર્ચ અલગથી રહેશે. તમે આ કરાર હેઠળના કોઈપણ ચુકવણીને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈપણ પરિવહન, વીમા ખર્ચ, ડ્યુટીસ, ટેરિફ અને
કર સહિત ચૂકવણી કરવા માટે સંમત છો. જે કિસ્સામાં વિથહોલ્ડિંગ ટેક્સ આવશ્યક હશે, તમારે સક્ષમ ટેક્સ ઓથોરિટી ને વિથહોલ્ડિંગ ટેક્સ ચૂકવવો પડશે, અને તે વિથહોલ્ડિંગ ટેક્સ ની ચુકવણીનો યોગ્ય
ઉપલબ્ધ પુરાવો જીઆઇએ ને મોકલવાનો રહેશે.

9.7 Payment of Stamp Duty/Tax. If applicable law requires this Agreement to be stamped and/or the payment of a stamp duty or stamp tax, then you will (i) obtain the
stamp, (ii) pay any applicable stamp duty or stamp tax, and (iii) if requested by GIA, provide to GIA a stamped copy of this Agreement. If you breach the foregoing,
then you will indemnify GIA and reimburse GIA for any and all costs, expenses, penalties and other amounts paid by GIA for GIA to obtain the stamp and pay the
stamp duty/tax, including any penalty levied for your failure to timely pay the stamp duty/tax.

9.7 સ્ટેમ્પ ડ્યુટી / કર ચુકવણી. જો લાગુ પડતા કાયદા પ્રમાણે જો આ કરારને સ્ટેમ્પ અને / અથવા સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અથવા સ્ટેમ્પ ટેક્સની ચૂકવણી કરવાની જરૂર હોય, તો તમે (i) સ્ટેમ્પ મેળવશો, (ii) કોઈપણ
લાગુ પડતી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અથવા સ્ટેમ્પ વેરો ચૂકવશો અને (iii) જો જીઆઇએ દ્વારા વિનંતી કરવામાં આવે, જીઆઇએ ને આ કરારની સ્ટેમ્પવાળી નકલ પૂરી પાડશો. જો તમે ઉપરોક્ત જોગવાઈનું ઉલ્લંઘન
કરશો, તો તમારે જીઆઇએ ને નુકસાન ભરપાઈ કરવાનું રહેશે અને જીઆઇએ ને સ્ટેમ્પ મેળવવા અને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી / વેરો ચૂકવવા માટે જીઆઇએ દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલી કોઈપણ અને તમામ ખર્ચાઓ,
દંડ અને અન્ય રકમ માટે વળતર ચૂકવવાનું રહેશે, જેમાં તમારી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી / ટેક્સ સમયસર ન ચૂકવવાને કારણે વસૂલવામાં આવેલા દંડનો સમાવેશ થાય છે.

9.8 Estimates. In certain cases, GIA may provide an estimate of the price for a Service. Any estimate of the price for a Service is only an estimate and is based on the
exchange rate in effect at the time of the estimate. The price payable by you for Services will be the actual price determined after the Services have been performed by
GIA and the applicable exchange rate has been applied. If you paid for Services (1) prior to Articles being delivered to GIA or (2) at the time Articles are delivered to
GIA, then you agree to pay the estimated prices. If the estimated price paid by you is less than the actual price, you agree to pay the difference. If the estimated price
paid by you was greater than the actual price, then you will be entitled to a refund or a credit.

9.8 અંદાજિત કિમત. અમુક કિસ્સાઓમાં, જીઆઇએ સેવા માટેની કિંમતનો અંદાજ આપી શકે છે. સેવાની કિંમતનો કોઈ પણ અંદાજ માત્ર એક અંદાજ છે અને અંદાજ તે સમયના વિનિમય દર પર આધારિત છે.
સેવાઓ માટે આપના દ્વારા ચૂકવાતી કિંમત જયારે જીઆઇએ દ્વારા સેવા પુરી પાડવામાં આવે તે સમયે વાસ્તવિક કિંમત નક્કી કરવામાં આવશે અને તે સમય પ્રમાણે વિનિમય દર લાગુ કરવામાં આવશે . જો
તમે જીઆઇએ ને મોકલાવેલા સામનો વિતરિત કર્યા પહેલાં અથવા (2) જીઆઇએ ને સામનો વિતરિત કરતી વખતે સેવાઓ માટે ચૂકવણી કરી હોય, તો તમે અંદાજિત ભાવો ચૂકવવા માટે સંમત થાઓ છો. જો
તમારા દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલ અંદાજિત કિંમત વાસ્તવિક કિંમત કરતાં ઓછી હોય, તો તમે તફાવત ચૂકવવા માટે સંમત છો. જો તમારા દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલ અંદાજિત કિંમત વાસ્તવિક કિંમત કરતા વધારે
હોય તો તમે વધારાની રકમ પરત મેળવવા અથવા તેની ક્રેડીટ નોટ (નોંધ) માટે હકદાર રહેશો.

9.9 Obligation to Pay. Notwithstanding anything to the contrary, you agree that you are solely and fully responsible for (i) all amounts and fees charged for the Services
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performed for Articles you submitted to GIA, including without limitation using your Password, (ii) paying to GIA the balance of your account for those amounts and
fees, (iii) payment of late fees of 1.5% per month (or, if applicable, the maximum amount permitted by law, whichever is less) on all amounts not paid when due from
the due date until paid in full, and (iv) reimbursing GIA for all collections-related costs and expenses incurred by GIA collecting past due amounts from you, including
without limitation reasonable attorneys' fees and collection agency fees.

9.9 ચૂકવવાની ફરજ. કંઇપણ વિપરીત હોવા છતાં, તમે સંમત થાઓ છો કે (i), તમે જીઆઇએ ને સુપરત કરેલ સામાનો માટે કરવામાં આવતી સેવાઓ માટે ચાર્જ કરવામાં આવેલી બધી જ રકમ અને ફી, મર્યાદા
વગર તમારા પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને, (ii) તમારા ખાતામાં બાકી રહેલ રકમ અને ફી માટે જીઆઇએ ને તે રકમ અને ફી માટેના તમારા ખાતામાંથી ચૂકવણી કરવા સહિત, (iii) જો નિયત તારીખ સુધીમાં
ચૂકવણી ન થાય તો જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ ચૂકવણી ન થાય ત્યાં સુધી દર મહિને 1.5% જેટલી રકમ વિલંબ ફીના પેટે ચૂકવવા (અથવા, જો લાગુ હોય તો, કાયદા દ્વારા મંજૂર કરેલી મહત્તમ રકમ, જે ઓછું હોય
તો) અને (iv) જીઆઇએ ના બધા સંગ્રહો-સંબંધિત ખર્ચાઓ અને જીઆઇએ દ્વારા કરવામાં આવેલા ખર્ચાઓ માટે તમારી પાસેથી પાછલી બાકીની રકમ, મર્યાદિત વાજબી એટર્નીની ફી અને કલેક્શન
એજન્સી ફી સહિત તમામ ખર્ચાઓ ભરપાઈ કરવા તમે સંપૂર્ણપણે અને પૂરેપૂરી રીતે જવાબદાર છો.

This Section 9 (Prices; Payment for Services) shall survive the termination of this Agreement.

આ વિભાગ 9 (કિંમતો; સેવાઓ માટેની ચુકવણી) આ કરારની સમાપ્તિ સુધી અસ્તિત્વમાં રહેશે.
10. Warranties by You; Compliance with Laws; No Gifts. You represent, warrant and promise to GIA as follows.

10. તમારા તરફથી વૉરંટીઝ; કાયદા સાથે પાલન; કોઈ ઉપહારો નહી . તમે પ્રતિનિધિત્વથી નીચે પ્રમાણે જીઆઇએ ને, ખાતરી અને વચન આપો છો.

10.1 General Warranties. You are an entity validly existing under applicable laws or a natural person, in each case with all necessary right, title, license and authority
under the laws of the countries and regions in which you conduct business, to enter into this Agreement and to perform all of your obligations hereunder and that your
performance of all your obligations hereunder does not violate any applicable law, statute, regulation or ordinance.

10.1 સામાન્ય વૉરંટીઝ. તમે દરેક કરારમાં કાયદેસર રીતે લાગુ પડતા કાયદાઓ હેઠળ માન્યતાપૂર્વક એક સંસ્થા તરીકે અથવા એક કુદરતી વ્યક્તિ તરીકે અસ્તિત્વમાં છો, જે દેશો અને પ્રદેશો જેમાં તમે વ્યવસાય કરો
છો તે દેશો અને પ્રદેશોના કાયદા હેઠળ તમે તમામ જરૂરી અધિકાર, શીર્ષક, લાઇસન્સ અને સત્તા સાથે આ કરારમાં પ્રવેશી શકો છો અને અહીં નીચે જણાવેલ તમારી તમામ જવાબદારી પૂરી કરી શકો છો
અને તમારી બધી જવાબદારીઓ નીચે પ્રમાણે છે તે કોઈપણ લાગુ પડતા કાયદા, કાનૂન, નિયમન અથવા વટહુકમનું ઉલ્લંઘન કરતું નથી.

10.2 Kimberley Process and System of Warranties. You hereby represent, warrant and covenant under penalty of perjury that you are aware of The Kimberley Process
laws and regulations in the countries in which you conduct business and that you are and will, during the term of this Agreement, continue to be in full compliance with
those laws and regulations. The Kimberley Process seeks to control the export and import of rough diamonds across international borders, requiring rough diamonds
mined after January 1, 2003, among other things, to be shipped in tamper resistant containers accompanied by "Kimberley Process Certificates."

10.2 કિમ્બર્લી પ્રક્રિયા અને વૉરંટીઝ સિસ્ટમ, તમે અહિંયા પ્રતિનિધિત્વ કરો, વૉરંટ કરો અને ખોટી જુબાનીના દંડમાં કરાર કરો કે જે દેશોમાં તમે વ્યવસાય કરો છો તે દેશોના કિમ્બર્લી પ્રોસેસ કાયદાઓ અને
નિયમનોથી તમે પરિચિત છો અને આ કરારના ગાળા દરમિયાન, તે કાયદાઓ અને નિયમોનું સંપૂર્ણ પાલન કરશો કિમ્બર્લી પ્રક્રિયા, આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પર રફ હીરાની નિકાસ અને આયાત પર અંકુશ
રાખવા માગે છે, જેના પ્રમાણે 1 જાન્યુઆરી, 2003 પછી ખોદકામ કરેલા હીરાને " કિમ્બર્લી પ્રોસેસ સર્ટિફિકેટ્સ" સાથે પ્રતિરોધક કન્ટેનરમાં મોકલવામાં આવશે.
The System of Warranties is a voluntary system which requires participating buyers and sellers of rough, polished and mounted diamonds (i) to make the following
affirmative statement on all invoices for diamonds, (ii) to maintain certain records regarding that statement and (iii) to audit the flow of warranties made to and by
sellers;

વોરન્ટીઝની પદ્ધતિ એક સ્વૈચ્છિક પદ્ધતિ છે જેના પ્રમાણે રફ, પોલિશ્ડ અને માઉન્ટેડ હીરાના ભાગ લેનાર ખરીદદારો અને વેચાણકર્તાઓએ (i) હીરા માટેના તમામ ભરતીયા ઉપર નીચેના હકારાત્મક
નિવેદન કરવા (ii) તે નિવેદન સંબંધિત અહેવાલ જાળવી રાખવા અને (iii) વેચાણકર્તાઓ દ્વારા આપવામાં આવતી વૉરંટીઓના ઑડિટ કરાવવા જરૂરી છે;

"The diamonds herein invoiced have been purchased from legitimate sources not involved in funding conflict and in compliance with United Nations Resolutions.
The undersigned hereby guarantees that these diamonds are conflict free, based on personal knowledge and/or written guarantees provided by the supplier of
these diamonds."

"જે હીરાઓ બાબતે ભરતિયું બનાવેલ છે તે હીરા કાયદેસર સ્ત્રોતોમાંથી ખરીદવામાં આવ્યા છે જેના ભંડોળ વિષે કોઈ સંઘર્ષ નથી અને તેમાં યુનાઈટેડ નેશન્સ રિઝોલ્યુશન્સનું પાલન કરેલ છે. નીચે
હસ્તાક્ષર દ્વારા આ બાહેંધરી આપવામાં આવે છે કે આ હીરા વિષે કોઈ સંઘર્ષ નથી , જે આ હીરા પુરા પાડનારના વ્યક્તિગત જ્ઞાન અને / અથવા લિખિત ગેરંટી પર આધારિત છે."

If you are a member of the gem and jewelry industry, then you represent, warrant and covenant under penalty of perjury that you are and will be in full compliance
with the requirements of the System of Warranties during the term of this Agreement.

જો તમે મણિ અને જ્વેલરી ઉદ્યોગના સભ્ય છો, તો તમે પ્રતિનિધિત્વ કરો છો , સમર્થન કરો છો અને ખોટી જુબાનીની દંડ હેઠળ કરાર કરો છો કે તમે આ કરારની મુદત દરમિયાન તમારી સામેની વૉરંટીઝની
જરૂરિયાતોનું પૂર્ણ પાલન કરશો.

10.3 Compliance with Laws. You agree to comply with all laws and regulations applicable to you individually, and your business. Without limiting the foregoing, you
agree to comply with (i) all laws and regulations of the countries or regions where you conduct business and where you are otherwise registered, incorporated and/or
located, (ii) all laws and regulations that govern the operation, sale, trading, export, import, exit and entry of Articles and jewelry products to/from any territory or
country, including without limitation the Prevention of Corruption Act, 1988, Prevention of Money Laundering Act, 2002, Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967,
Foreign Contributions Regulation Act, 2010, the United States Foreign Corrupt Practice Act, and all similar laws in any country that are applicable to you and your
business, (iii) all laws and regulations that require certain segments of the gem and jewelry industry, including and without limitation dealers in precious metals, stones
or jewels, to establish and maintain anti-money laundering programs, including without limitation the Bank Secrecy Act, as amended by section 352 of the USA
PATRIOT Act, and (iv) all foreign currency exchange laws and regulations. It shall be your responsibility to ensure that all packaging and handling of the Articles is in
compliance with applicable law.

10.3 કાયદાઓનું પાલન. તમે વ્યક્તિગત રૂપે, અને તમારા વ્યવસાયને લાગુ પડતા તમામ કાયદાઓ અને નિયમોનું પાલન કરવા માટે સંમત થાઓ છો. ઉપરોક્ત મર્યાદા વિના, તમે (i) દેશો અથવા પ્રદેશો જ્યાં તમે
વ્યવસાય કરો છો અને જ્યાં તમે અન્યથા રજિસ્ટર્ડ, સામેલ અને / અથવા સ્થિત થયેલ છો તે તમામ દેશો અથવા પ્રદેશોના કાયદા અને નિયમોનું પાલન કરવા માટે સંમત થાઓ છો, (ii) સામાન અને
દાગીનાનું વેચાણ, નિકાસ, આયાત,દેશ અથવા તેના વિભાગ માં લઇ જવા કે બહાર લઇ જવાની તમામ પ્રક્રિયા ,ને નિયંત્રિત કરતા તમામ કાયદાઓ અને નિયમો , ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1988,
પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002, ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ 1967,ફોરેન કન્ટ્રીબ્યુશન રેગ્યુલેશન એક્ટ, 2010, યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ફોરેન કરપ્ટ પ્રેક્ટીસીસ એક્ટ અને કોઈ
પણ દેશમાં તમોને અને તમારા ધંધાને લાગુ તમામ સમાન કાયદા, (iii) બધા કાયદાઓ અને નિયમો કે જે મણિ અને દાગીના ઉદ્યોગના ચોક્કસ વિભાગ માટે જરૂરી છે, જેમાં મર્યાદા વિના કિંમતી ધાતુઓ,
પથ્થરો અથવા ઝવેરાતના વિતરિત ડીલરો અને યુ.એસ.એ. પેટ્રીયોટ એક્ટની કલમ 352 દ્વારા સુધારિત કરાયેલા, મર્યાદા વિના સહિત બેંક ગુપ્તતા ધારાને આધારે એન્ટી મની લોન્ડરિંગ પ્રોગ્રામ્સ
સ્થાપિત કરવા અને જાળવી રાખવા માટે, અને (iv) તમામ વિદેશી ચલણના વિનિમય કાયદાનો અને નિયમો સહિતના તમામ નું પાલન કરવા સંમત થાઓ છો . આ સુનિશ્ચિત કરવાની તમારી જવાબદારી
રહેશે કે સામાનોના તમામ પેકેજિંગ અને હેન્ડલિંગ લાગુ પડતા કાયદાના પાલન પ્રમાણે છે.

10.4 End Use Certification. You hereby certify that each of your Articles is not destined for shipment, sale, or transfer to (i) any territory or country targeted by any Other
Sanctions or India Sanctions, (ii) any individual or entity targeted by Other Sanctions or India Sanctions, nor (iii) any end-use prohibited by Other Sanctions or India
Sanctions. In addition, you hereby further certify that each of your Articles will not be provided to GIA under this Agreement, or otherwise shipped, sold, transferred or
used, in a manner or for a purpose such that GIA will be in violation of any Other Sanctions or India Sanctions. The term " " means allOther Sanctions
sanctions-related laws, executive orders, regulations, and other provisions, including without limitation sanctions with respect to the specifically designated persons and
business, administered and enforced by any government or governmental entity. The term " " means the prohibitions on import and export and certainIndia Sanctions
other restrictions as set out in the ‘Foreign Trade Policy' issued by the Government of India from time to time and related laws, orders and regulations issued by the
Government of India and Directorate General of Foreign Trade.

10.4 એન્ડ યુઝ સર્ટિફિકેશન. તમે આથી પ્રમાણિત છો કે તમારા કોઈ પણ સામાન શિપમેન્ટ, વેચાણ અથવા સ્થાનાંતરણ (i) અન્ય પ્રતિબંધો અથવા ભારત પ્રતિબંધો દ્વારા લક્ષિત કોઈપણ પ્રદેશ અથવા દેશને
(Ii) અન્ય પ્રતિબંધો અથવા ભારત પ્રતિબંધો દ્વારા લક્ષિત કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા સંસ્થા (iii) અન્ય પ્રતિબંધો અથવા ભારત પ્રતિબંધો દ્વારા પ્રતિબંધિત કોઈપણ અંતિમ વપરાશ માટે નિર્ધારિત નથી.
વધુમાં, તમે પ્રમાણિત કરો છો કે તમારા કોઈ પણ સામાન આ કરાર હેઠળ, અથવા અન્યથા મોકલેલ, વેચાણ કરેલ , સ્થાનાંતરિત અથવા ઉપયોગમાં લેવાયેલા હેતુસર, જીઆઇએ ને પૂરા પાડવામાં આવશે નહીં
કે જેથી જીઆઇએ કોઈપણ અન્ય પ્રતિબંધો અથવા ભારત પ્રતિબંધોનું ઉલ્લંઘન કરશે. શબ્દપ્રયોગ "અન્ય પ્રતિબંધો" એટલે કોઈ પણ સરકાર અથવા સરકારી ખાતા દ્વારા જેનો વહીવટ અને અમલ
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કરાવવામાં આવતો હોય તે, કોઈ મર્યાદા વિના, ખાસ નિર્ધારિત વ્યક્તિઓ કે ધંધા ના સંબંધે પ્રતિબંધો સંબંધી કાયદા, વહીવટી હુકમો, નીતિનિયમો, અને અન્ય જોગવાઈઓ. "ભારત પ્રતિબંધો " શબ્દનો
અર્થ એ છે કે આયાત અને નિકાસ પરના પ્રતિબંધો અને ભારત સરકાર દ્વારા સમયાંતરે સંબંધિત 'વિદેશ વેપાર નીતિ' દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા અન્ય કેટલાક પ્રતિબંધો અને ભારત સરકાર અને વિદેશી
વેપાર ડિરેક્ટોરેટ જનરલ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા સંબંધિત કાયદા, આદેશો અને નિયમનો.

10.5 Complete Reports. If you share or provide any Service Results, including without limitation Service Results downloaded or printed from Report Check with or to any
third party, you agree to provide a correct and complete copy of such Service Results (including all front and back pages in their entirety) to that third party.

10.5 પૂર્ણ રિપોર્ટ્સ જો તમે કોઈપણ સેવા પરિણામોને શેર કરો અથવા પુરા પાડો છો, જેમાં મર્યાદા વિના , કોઈપણ થર્ડ પાર્ટી દ્વારા અથવા થર્ડ પાર્ટીના રિપોર્ટ દ્વારા સેવા પરિણામો ડાઉનલોડેડ અથવા
છાપેલ હોય , તો તમે આવા સર્વિસ પરિણામોની ખરી અને સંપૂર્ણ કોપી થર્ડ પાર્ટી ને પૂરી પાડવા સંમત છો( તમામ આગળ અને પાછળના સંપૂર્ણ પૃષ્ઠો સહિત).

10.6 Use of Reports in Connection with Volume Sales. You will not use the Service Results or a Report for any Article other than the Article described in the
corresponding Service Results or Report.

10.6 જથ્થામાં કરેલ વેચાણના સંદર્ભમાં રિપોર્ટ્સનો ઉપયોગ. તમે અનુરૂપ સેવા પરિણામો અથવા રિપોર્ટમાં વર્ણવેલ સામાન સિવાયના અન્ય કોઇ પણ સામાન માટે સેવા પરિણામો અથવા રિપોર્ટનો ઉપયોગ
કરશો નહીં.

10.7 No Improper Payments or Kickbacks. You agree that you will not, directly or indirectly, make, offer or agree to make or offer on behalf of GIA, any GIA affiliate,
or otherwise, anything of value, including but not limited to, any loan, gift, property, offer of employment, discount, donation or other payment, directly or indirectly,
whether in cash or cash equivalent, to, or for the benefit of, or at the direction of, any candidate, committee, political party, political function or government or
government subdivision, or any individual elected, appointed or otherwise designated as an employee or officer thereof, for the purposes of influencing any act or
decision of that entity or individual or inducing that entity or individual to do or omit to do anything in order to obtain or retain business or other benefits in violation of
any applicable laws, including the United States Foreign Corrupt Practices Act, the UK Bribery Act, and any similar laws of jurisdictions applicable to you. In addition,
you agree that you will not, directly or indirectly, make, offer or agree to make or offer to any employee or agent of GIA anything of value, including but not limited to
any loan, gift, property, offer of employment, discount or other payment, directly or indirectly, whether in cash or cash equivalent.

10.7 અયોગ્ય ચુકવણીઓ અથવા લાંચ રૂશ્વત. તમે સંમત થાઓ છો કે તમે સીધી કે આડકતરી રીતે, પ્રસ્તાવ અથવા જીઆઇએ તરફથી પ્રસ્તાવ કરવા સંમત થશો નહીં , કોઈ જીઆઇએ સંલગ્ન અથવા અન્યથા,
કોઈ પણ મૂલ્યની કંઈપણ વસ્તુ જેમ કે લોન, ભેટ, મિલકત, રોજગાર ઓફર, ડિસ્કાઉન્ટ, દાન અથવા અન્ય ચુકવણી સુધી મર્યાદિત નહીં, સીધી કે આડકતરી રીતે રોકડ અથવા રોકડ સમકક્ષ ,કોઈ પણ
ઉમેદવાર, સમિતિ, રાજકીય પક્ષ, રાજકીય કાર્ય અથવા સરકારી અથવા સરકારી પેટાવિભાગના માર્ગદર્શનમાં, કે તેનાથી અથવા તેના લાભ માટે, અથવા તેના માટે, રોકડ અથવા રોકડ સમકક્ષ, અથવા કોઈ
વ્યક્તિ કે જે વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિના કોઈ પણ કૃત્ય અથવા નિર્ણયને પ્રભાવિત કરવાના હેતુઓ માટે, નિયુક્ત અથવા અન્ય કોઇને નિયુક્ત કરવા માટે અથવા તે વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિને ધંધો મેળવવા માટે
કંઈપણ કરવા અથવા છોડી દેવા માટે અથવા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ફોરેન કરપ્ટ પ્રેક્ટિસિસ એક્ટ અને યુકે બ્રિબેરી એક્ટ અને તમને લાગુ પડતા ન્યાયક્ષેત્રના સમાન કાયદા સહિત કોઈપણ લાગુ કાયદાના
ઉલ્લંઘનમાં અન્ય લાભો પ્રાપ્ત કરવા સંમત થશો નહીં. વધુમાં, તમે સંમત થાઓ છો કે તમે સીધી અથવા આડકતરી રીતે, કોઈ પણ કર્મચારી અથવા જીઆઇએ ના મૂલ્યના એજન્ટને કઈ પણ આપવા માટે
ઑફર કરશો નહીં અથવા ઓફર કરવા સંમત થશો નહીં , જેમાં કોઈપણ લોન, ભેટ, મિલકત, રોજગારની ઓફર, ડિસ્કાઉન્ટ અથવા અન્ય ચુકવણી, સીધી કે આડકતરી રીતે, રોકડ અથવા રોકડ સમકક્ષનો
સમાવેશ થાય છે.

10.8 Notification of any Solicitation. You agree that you will immediately notify GIA if you are approached by any person claiming to be an employee, ex-employee or
having any relation with any GIA staff, other than through official means, with respect to the Services being provided by GIA. You further agree you may be called
upon in any internal investigation being undertaken by GIA to give a statement with respect to the Services provided by GIA.

10.8 કોઈપણ ભલામણ અંગેની જાહેરાત. તમે સંમત થાઓ છો કે જીઆઇએ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવતી સેવાઓના સંદર્ભમાં જો કોઈ કર્મચારી, ભૂતપૂર્વ કર્મચારી અથવા કોઇ જીઆઇએ કર્મચારી સાથે કોઈ
સંબંધ હોવાનો, ઔપચારિક માધ્યમ સિવાયના અન્ય કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા તમને સંપર્ક કરવામાં આવશે તો તમે જીઆઇએ ને તાત્કાલિક સૂચિત કરશો . તમે વધુ સહમત છો કે જીઆઇએ દ્વારા પૂરા પાડવામાં
આવતી સેવાઓના સંદર્ભમાં નિવેદન આપવા માટે જીઆઇએ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી કોઈપણ આંતરિક તપાસમાં તમને બોલાવવામાં આવી શકે છે.

11. Indemnity by You.

11. તમારા દ્વારા ક્ષતિપૂર્તિ.
To the maximum extent permitted by applicable law, you agree to indemnify and hold harmless GIA and its affiliates and each of their respective employees, directors,
officers, members of the board of governors and board of directors, and agents (the " ") from and against any and all losses, damages, liabilities,GIA Indemnitees
settlement amounts, cost, and expense (including without limitation reasonable attorneys' fees) (collectively, " ") incurred by or suffered by the GIADamages
Indemnitees arising out of, related to or resulting from any of the following and notwithstanding any negligence, sole or separate, simple or gross, by any GIA
Indemnitee:

લાગુ પડતા કાયદા દ્વારા મંજૂર મહત્તમ મર્યાદા માટે, તમે જીઆઇએ અને તેના આનુષંગિકો અને તેમના દરેક સંબંધિત કર્મચારીઓ, ડિરેક્ટરો, અધિકારીઓ, બોર્ડ ઓફ ગવર્નર્સ અને બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ
અને એજન્ટો ને જીઆઇએ ક્ષતિપૂર્તિ માટે હક્કદાર" ) જીઆઇએ દ્વારા ભોગવવામાં અથવા દ્વારા સહન કરવામાં આવેલ કોઈ પણ અને તમામ નુકસાન, નુકસાની, જવાબદારીઓ, પતાવટની રકમ, કિંમત
અને ખર્ચ (મર્યાદા વિના વાજબી એટર્નીની ફી સહિત) (સામૂહિક રીતે, "નુકસાની") માટે નુકસાન ભરપાઈ કરવા માટે સંમત છો. ક્ષતિપૂર્તિ માટે હક્કદાર, જેમાં કોઈ પણ જીઆઇએ ક્ષતિપૂર્તિ માટે
હક્કદાર દ્વારા, નીચેનામાંથી કોઈપણ સંબંધિત અથવા પરિણામે સંબંધિત નુકસાની કોઈ પણ બેદરકારી, એકમાત્ર અથવા અલગ, સરળ અથવા ગંભીર હોઈ શકે , કે જે નીચે પ્રમાણે છે:
(i) your failure to comply with any applicable law or regulation,

(i) કોઈપણ લાગુ પડતા કાયદા અથવા નિયમનનું પાલન કરવામાં તમારી નિષ્ફળતા,
(ii) your performance under this Agreement and any breach of this Agreement by you, including without limitation your breach of any representation or warranty in

this Agreement,

(ii) આ કરાર હેઠળ તમારી કામગીરી અને તમારા દ્વારા આ કરારના કોઈપણ ભાગનું ઉલ્લંઘન,જેમાં મર્યાદા વિના આ કરારમાં તમારા કોઈપણ પ્રતિનિધિત્વ અથવા વૉરંટીના ઉલ્લંઘનનો સમાવેશ થાય છે,
(iii) all uses of your Password, whether or not authorized by you,

(iii) તમારા પાસવર્ડના બધા ઉપયોગો, તમારા દ્વારા અધિકૃત હોય કે નહીં,
(iv) the Matters under Section 5.8.2 (Failure to Disclose; Ethics Breach) related or with respect to any Article submitted or delivered to GIA by you that is, or is

alleged to be, unstable, laboratory grown, or treated, including without limitation, (a) from the results of any notification and from the delivery of any information
or Article to the government or trade organization and (b) Claims brought by any Article owner, purchaser, downstream purchaser, or any other person with
respect to any such Article when you did not disclose to GIA in writing at the time of submission or delivery that the Article was unstable, laboratory grown, or
treated,

(iv) કલમ 5.8.2 (પ્રગટ કરવાની નિષ્ફળતા; નીતિમતાનો ભંગ) સંબંધિત બાબતો અથવા તમારા દ્વારા જીઆઇએ ને સબમિટ અથવા ડિલિવરી કરાયેલ કોઈપણ સામાનના સંદર્ભમાં, અથવા , જેમાં
મર્યાદા વિના અસ્થિર, લેબોરેટરી માં ઉત્પન્ન કરેલ અથવા મરામત કરેલ હોવાનો આરોપ હોય , (એ) કોઈપણ સૂચનાના પરિણામો અને સરકાર અથવા વેપાર સંગઠનને કોઈપણ માહિતી અથવા
સામાનની પહોંચમાંથી અને (બી) કોઈપણ સામાનના માલિક, ખરીદનાર, ડાઉનસ્ટ્રીમ ખરીદનાર, અથવા કોઈપણ અન્ય કોઈ વ્યક્તિના આ સામાન ને લગતા દાવાઓ જ્યારે તમે સોંપણી અથવા
ડિલિવરી સમયે લેખિતમાં જીઆઇએ ને જાહેર ન કર્યું હોય કે આ સામાન અસ્થાયી, લેબોરેટરી માં ઉત્પન્ન કરેલ, અથવા મરામત કરાયેલ છે,

(v) Damages arising out of Section 6.6 (Failure to Retrieve Articles),

(v) વિભાગ 6.6 માંથી ઊભી થતી નુકસાની (સામાન પુનઃપ્રાપ્ત કરવાની નિષ્ફળતા),
(vi) Competing Claims, including without limitation (a) any actions taken by GIA pursuant to any requests from applicable law enforcement agencies, court orders or

directives, and GIA's return, holding or other disposition of a Relevant Article that is the subject of a Competing Claim, (b) GIA commencing legal action by
applying to a court for an order or direction as appropriate in the circumstances or return of a Relevant Article that is subject to Competing Claims as
contemplated by Section 7 (Law Enforcement Requests and Competing Claims), and (c) reasonable attorneys' fees incurred by GIA whether or not a suit, action
or claim is filed and whether or not GIA is named as a party to any such suit, action or claim,

(vi) સ્પર્ધાત્મક દાવા, મર્યાદા વિના જેમાં (એ ) લાગુ પડતી લો એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્સીઓ, અદાલતનાં આદેશો અથવા નિર્દેશો જીઆઇએ અનુસાર કરવામાં આવતી કાર્યવાહી , અને જીઆઇએ નું
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વળતર, કબજામાં રાખવા અથવા સામાન સંબંધિત અન્ય કોઈ સ્પર્ધાત્મક દાવાને પાત્ર હોય, (બી) જીઆઇએ યોગ્ય સંજોગોમાં અથવા યોગ્ય દિશામાં અદાલતમાં અરજી કરીને કાયદાકીય કાર્યવાહી
શરૂ કરીને અથવા સંબંધિત સામાનની કલમ 7 (લો એન્ફોર્સમેન્ટ વિનંતીઓ અને સ્પર્ધાત્મક દાવાઓ) દ્વારા ધ્યાનમાં લેવામાં આવતા સ્પર્ધાત્મક દાવાને પાત્ર હોય. , અને (સી) જીઆઇએ દ્વારા
વસુલ કરવામાં આવતી વાજબી વકીલ ફી, પછી દાવો, કાર્યવાહી અથવા દાવા દાખલ કરવામાં આવે હોય કે નહીં અને જીઆઇએ નું કોઈ પણ પ્રકારના દાવો, કાર્ય અથવા દાવા માટે પક્ષ તરીકે નામ
આપવામાં આવ્યું હોય કે નહીં,

(vii) personal injury resulting from exposure to a radioactive Article submitted by you to GIA,

(vii) તમારા દ્વારા જીઆઇએ ને રજૂ કરાયેલ કિરણોત્સર્ગી સામાન સાથે સંપર્કના પરિણામે થઇ હોય તેવી વ્યક્તિગત ઈજા,
(viii) an Article actually or allegedly infringes, violates or misappropriates any third party's intellectual property or proprietary right(s),

(viii) કોઈ સામાન ખરેખર અથવા કથિત રૂપે કોઈપણ તૃતીય પક્ષની બૌદ્ધિક મિલકત અથવા માલિકીના અધિકાર (ઓ) નું ઉલ્લંઘન કરે તો,
(ix) any error in or omission from or in the Service Results, a Report, the issuance or use of Service Results or a Report, and/or an Inscription, including, without

limitation any error in or omission from or in the Service Results or a Report caused by a GIA Indemnitee or others,

(ix) સેવા પરિણામોમાં અથવા તેનાથી કોઈપણ ભૂલ અથવા તેમાં ઘટાડો, રિપોર્ટ, ફાળવણી અથવા સેવા પરિણામોનો ઉપયોગ અથવા રિપોર્ટ, અને / અથવા શિલાલેખ, મર્યાદા વિના, સેવા પરિણામોમાં
અથવા જીઆઇએ બાહેંધરી અથવા અન્ય લોકો દ્વારા થયેલી રિપોર્ટમાં કોઈ ભૂલ અથવા તેમાં ઘટાડો,

(x) your deceptive or misleading actions or statements,

(x) તમારી ભ્રામક અથવા છેતરામણી ક્રિયાઓ અથવા નિવેદનો,
(xi) any agreement or dispute you have with any customer of yours, and

(xi) આપના કોઈ ગ્રાહક સાથે કોઈ કરાર અથવા વિવાદ હોય, અને
(xii) acts of GIA that are permitted or authorized by this Agreement, including without limitation, the results of the notifications and the delivery of Articles to a

governmental agency or trade organization under Section 5.10 (Rough and Partial Rough).

(xii) આ કરાર દ્વારા માન્ય અથવા અધિકૃત કરાયેલા જીઆઇએ ના કૃત્યો, જેમાં મર્યાદા વગર, કલમ 5.10 (રફ અને આંશિક રફ) હેઠળ સરકારી એજન્સી અથવા ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશનને સૂચનોનાં
પરિણામ અને સામાનના વિતરણ, નો સમાવેશ થાય છે.

You further agree that if any of the foregoing items results in a third party claim, suit, action or proceeding against a GIA Indemnitee (collectively, " "), then youClaims
will (i) defend the GIA Indemnitees in connection with the Claim with counsel selected by GIA and (ii) pay the Damages awarded to or the settlement amount paid to
the third party bringing the Claim. For clarity, paying that award of Damages or settlement amounts is in addition to indemnifying and holding harmless the GIA
Indemnitees against the Damages suffered by or incurred by the GIA Indemnitees.

વધુમાં તમે સંમત થાઓ છો કે જો કોઈ ઉપરોક્ત વસ્તુઓ ત્રીજા પક્ષના દાવા , કેસ , કાર્યવાહી અથવા (સામૂહિક રીતે, "દાવા") જીઆઇએ ની સામે ક્ષતીપુતીની કાર્યવાહીનું કારણ બને તો તમે (i) દાવાને
લગતા સંબંધમાં જીઆઇએ દ્વારા પસંદ કરાયેલ સલાહકાર દ્વારા જીઆઇએ ક્ષતીપુર્તીની કાર્યવાહીનો બચાવ કરશો. અને (ii) દાવાને લાવનાર ત્રીજા પક્ષને ચૂકવવામાં આવેલી નુક્સાનીની રકમ અથવા
પતાવટની રકમ તમારે ભરપાઇ કરવી પડશે . સ્પષ્ટતા માટે, નુકસાની કે પતાવટની રકમ ભરવી એ જીઆઇએ ઈન્ડેમનીટી દ્વારા થતા અથવા તેના દ્વારા થયેલા નુકસાનો સામે જીઆઇએ ક્ષતિપૂર્તિ માટે
હક્કદારને પહોંચેલ નુકસાન અને ભોગવેલ નુકસાન ઉપરાંત છે.

This Section 11 (Indemnity by You) will survive the termination of this Agreement.

આ વિભાગ 11 (તમારા દ્વારા નુકસાન ભરપાઈ) આ કરારની સમાપ્તિ સુધી અસ્તિત્વમાં રહેશે.
12. No Warranties by GIA.

12. જીઆઇએ દ્વારા કોઈ વૉરંટી નથી.

12.1 You acknowledge and agree that GIA makes no representation or warranty whatsoever regarding any Article, the Services, Service Results, Reports, Report Check, the
ability to access a Report via Report Check, the information included in or excluded from Service Results or a Report, any GIA Inscription or any other pre-existing
inscription or markings on an Article.

12.1 આપ સ્વીકારો છો અને સંમત થાઓ છો કે જીઆઇએ કોઈપણ સામાન, સેવાઓ, સેવા પરિણામો, રિપોર્ટ્સ, રિપોર્ટ ચેક, રિપોર્ટ ચેક દ્વારા રિપોર્ટની પહોંચની ક્ષમતા, સેવા પરિણામ અથવા રિપોર્ટમાં
શામેલ અથવા બહાર પાડવામાં આવેલી માહિતી સહિતની કોઈ માટે પ્રતિનિધિત્વ અથવા વોરંટી નથી. કોઈપણ જીઆઇએ શિલાલેખ અથવા કોઈ અન્ય પૂર્વ અસ્તિત્વમાં રહેલા અભિલેખ અથવા કલમ પર
નિશાનો માટે પણ નહીં.

12.2 GIA SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL EXPRESS, IMPLIED AND STATUTORY WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED
WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, AND NON-INFRINGEMENT AND ANY WARRANTY ARISING
FROM COURSE OF PERFORMANCE OF USAGE OF TRADE.

12.2 જીઆઇએ ચોક્કસપણે સ્પષ્ટ, ગર્ભિત અને વૈધાનિક વૉરંટીઝ અસ્વીકારે છે કે જેમાં તમામ ઉદ્દેશ્ય માટેની યોગ્યતા માટે લાગુ વૉરંટી,વેપાર માટેની યોગ્યતા અને બિન-ઉલ્લંઘન માટે લાગુ વૉરંટી, વેપારના
ઉપયોગની કામગીરીના રિવાજમાંથી આવતી કોઈ વૉરંટીનો સમાવેશ થાય છે.

12.3 YOU AGREE THAT (A) NO INFORMATION INCLUDED ON GIA'S WEBSITE OR IN GIA'S INFORMATIONAL OR PROMOTIONAL MATERIALS OR
COMMUNICATED VERBALLY BY GIA SHALL BE DEEMED A REPRESENTATION OR WARRANTY BY GIA AND (B) YOU HAVE NOT RELIED ON
THAT INFORMATION.

12.3 આપ સ્વીકારો છો કે (એ) જીઆઇએ ની વેબસાઈટ પર અથવા જીઆઇએ ની માહિતી અથવા પ્રમોશનલ સામગ્રી અથવા જીઆઇએ દ્વારા મૌખિક રીતે જણાવેલ કોઈ માહિતી જીઆઇએ દ્વારા
પ્રતિનિધિત્વ અથવા વૉરંટી માનવાની નથી, અને (બી) તમે તે માહિતી પર આધાર રાખ્યો નથી.

12.4 THE DISCLAIMERS SET FORTH IN THIS SECTION 12 (NO WARRANTIES BY GIA) SHALL APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. You acknowledge and agree that you have not entered into this Agreement in reliance upon any warranty or representation by any person or
entity.

12.4 આ ખંડ 12 (જીઆઇએ દ્વારા કોઈ વૉરંટી નથી) માં આપેલ અસ્વીકૃતિઓ લાગુ પડતા કાયદાની મંજૂરીની મહત્તમ મર્યાદામાં લાગુ પડશે. તમે સ્વીકારો છો અને સંમત છો કે તમે કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા
સંસ્થા દ્વારા કોઈપણ વૉરંટી અથવા પ્રતિનિધિત્વ પર નિર્ભર રહીને આ કરારમાં દાખલ થયા નથી.

13. Limitations on GIA's Liability; Insurance.

13. જીઆઇએ ની જવાબદારી પર મર્યાદાઓ; વીમા.

13.1 Insurance. GIA shall maintain (or cause to be maintained on its behalf) a standard form jewelers block insurance policy (or substantially similar insurance that is
available in the jurisdiction where GIA operates) to insure an Article against loss or damage while in GIA's possession. You agree that the liability of GIA and its
employees and agents for any loss of, mis-delivery of, or damage to an Article, even if caused by or resulting from the negligence or other fault of GIA or any of its
employees or agents, shall be limited to the amount paid to GIA by its insurance carrier and subsequently paid by GIA to you, if any. In any event, GIA and its
employees and agents shall not be personally liable for any such loss of, mis-delivery of, or damage to any Article, even if this limited remedy fails in its essential
purpose. This Section 13.1 shall not operate in a way that limits GIA's liability for GIA's acts or omissions for which liability may not be limited under applicable law.

13.1 વીમા. જીઆઇએ એ જયારે જીઆઇએ ના કબજામાં સામાન હોય ત્યારે નુકશાનથી બચવા અથવા નુકસાન સામે સામાનનો વીમો લેવા માટે જીઆઇએ પ્રમાણભૂત ફોર્મ જવેલર્સ બ્લૉક વીમા પૉલિસી
(અથવા નોંધપાત્ર રીતે સમાન વીમો જ્યાં જીઆઇએ વ્યવસાય કરે છે તે અધિકારક્ષેત્રમાં ઉપલબ્ધ છે) મેળવશે. તમે સંમત થાઓ છો કે જીઆઇએ અને તેના કર્મચારીઓ અને એજન્ટો દ્વારા કોઈપણ
નુકસાન , ગેર-વિતરણ અથવા સામાનને અન્ય કોઈ નુકસાન થાય તો તે માટે તેમની જવાબદારી, ભલે તે જીઆઇએ અથવા તેના કોઈપણ કર્મચારીઓ અથવા એજન્ટોના દોષિત અથવા અન્ય ખામીને કારણે
અથવા પરિણામે હોય તો પણ , તેના વીમા કેરિયર દ્વારા જીઆઇએ ને ચૂકવવામાં આવેલી રકમ સુધી મર્યાદિત રહેશે અને જે ત્યાર બાદ તમને જીઆઇએ દ્વારા ચૂકવવામાં આવશે, કોઈ પણ કિસ્સામાં,
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જીઆઇએ અને તેના કર્મચારીઓ અને એજન્ટો કોઈ પણ સામાન , ગેર-વિતરણ, અથવા અન્ય કોઈ નુકસાન માટે , તેઓ વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર રહેશે નહીં, પછી ભલે તે મર્યાદિત ઉપાય તેના આવશ્યક
હેતુમાં નિષ્ફળ રહે. આ વિભાગ 13.1 એ એવી રીતે કામ નહીં કરે કે જે જીઆઇએ ના અધિનિયમો અથવા અવગણના માટેની જીઆઇએ ની જવાબદારીને મર્યાદિત કરે , જેના માટે જવાબદારી લાગુ પડતા
કાયદા હેઠળ મર્યાદિત ન હોઈ શકે.

13.2 Value of Articles. For purposes of this Agreement, the value of Articles that are lost or damaged while in GIA's possession will be the greater of the actual cash value
or GIA's obligations under statute, under civil law, under regulatory rules, or following the findings of any alternative dispute resolution binding on GIA's insurer to
pay civil compensation or damages. In the event that GIA loses or damages an Article, you agree to provide complete and accurate documentation and receipts to GIA
with respect to the actual cash value of the Article. You acknowledge and agree that notwithstanding anything to the contrary, the actual value of an Article may be less
than the amount of insurance purchased by you to cover loss or damage during transit to or from GIA, including without limitation because the Article is unstable,
laboratory grown, treated, or otherwise not the type of Article you believed the Article to be.

13.2 સામાનનું મૂલ્ય. આ કરારના હેતુઓ માટે, જ્યારે જીઆઇએ ના કબજામાં સામાન હોય અને તે ખોવાઈ જાય અથવા ક્ષતિગ્રસ્ત થાય તો તેનું મૂલ્ય વાસ્તવિક મહત્તમ રોકડ મૂલ્ય અથવા કાયદા હેઠળ,
નિયમનકારી નિયમો હેઠળ, અથવા કોઈપણ વૈકલ્પિક વિવાદના તારણોને આધારે જીઆઇએ ની જે જવાબદારી હોય તે પ્રમાણે જીઆઇએ 'વીમાદાતાને દીવાની વળતર અથવા નુકસાની ચૂકવવા માટે બંધન
કર્તા રહેશે. જે કિસ્સામાં જીઆઇએ સામાન ગુમાવે છે અથવા નુકસાની કરે છે, તમે સામાનની વાસ્તવિક રોકડ મૂલ્યના સંદર્ભમાં જીઆઇએ ને પૂર્ણ અને સચોટ દસ્તાવેજીકરણ અને રસીદો આપવા માટે
સંમત છો. તમે સ્વીકારો અને સંમત થાઓ છો કે વિપરીત કંઈપણ હોવા છતાં, સામાનની વાસ્તવિક કિંમત મર્યાદા વગર, સહિત અથવા જીઆઇએ ના માલની હેરફેર દરમિયાન નુકસાન અથવા નુકસાનને
આવરી લેવા માટે તમે ખરીદેલ વીમાની રકમ કરતા ઓછી હોઇ શકે છે કારણ કે સામાન અસ્થિર છે, લેબોરેટરી માં ઉત્પન્ન કરેલ, તેની મરામત કરેલી છે અથવા અન્યથા તમે માનો છો એ પ્રકારનો આ સામાન
ન પણ હોય.

13.3 No Liability for Fragile Articles and Related Issues. GIA will not have any liability to you for damage to Articles in GIA's possession that have inherent or pre
existing characteristics (or vices) that alter or extend during normal processing. This includes without limitation Articles without culets and/or with pointed corners.
GIA will notify you if damage occurs to an Article or an inherent or pre existing characteristics have altered, and are recognized while the Article is in GIA's
possession as a result of any of the foregoing.

13.3 નાજુક સામાનો અને સંબંધિત મુદ્દાઓ માટે કોઈ જવાબદારી નથી. જીઆઇએ ની જીઆઇએ ના કબજામાં રહેલા એવા સામાનોના નુકસાન માટે તમારા તરફ કોઈ જવાબદારી રહેશે નહીં જેની સહજ અથવા
પૂર્વ અસ્તિત્વમાં રહેલ લાક્ષણિકતાઓ સામાન્ય પ્રક્રિયાની અંદર બદલાતી અથવા વિસ્તરતિ રહે છે. આમાં મર્યાદા વિનાના કુલેટ અને / અથવા અણીદાર ખૂણા વગરના સામનોનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે
કોઈપણ સામાન જીઆઇએ ના કબજામાં હોય ત્યારે જો કોઈ સામાનને નુકસાન થયું હોય અથવા કોઈ અંતર્ગત અથવા પૂર્વ અસ્તિત્વમાં રહેલા લાક્ષણિકતાઓ બદલાઈ ગયા હોય તો અને જો તેની જાણ માં
આવે તો જીઆઇએ તમને સૂચિત કરશે.

13.4 Liability for Errors in Reports, Infringement, or Radioactive Articles. GIA AND ITS EMPLOYEES AND AGENTS SHALL NOT BE LIABLE FOR (i) ANY
LIABILITY, CLAIM, SUIT, ACTION, OR DEMAND FOR PERSONAL INJURY RESULTING FROM EXPOSURE TO A RADIOACTIVE ARTICLE
SUBMITTED TO GIA, EVEN IF THE LOSS, DAMAGE, LIABILITY, OR EXPENSE RELATED THERETO WAS CAUSED BY OR RESULTED FROM THE
NEGLIGENCE OR OTHER FAULT OF GIA OR ANY OF ITS EMPLOYEES OR AGENTS; (ii) ANY THIRD PARTY CLAIM, SUIT, ACTION, OR DEMAND
ALLEGING THAT AN ARTICLE INFRINGES A THIRD PARTY'S PATENT(S), COPYRIGHT(S), TRADEMARK(S), OR OTHER INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHT(S); OR (iii) ANY ERROR IN OR OMISSION FROM OR IN A REPORT OR ANY SERVICE RESULTS, THE AVAILABILITY, ABILITY
TO ACCESS, OR USE OF A REPORT, AND/OR AN INSCRIPTION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION ANY ERROR IN OR OMISSION FROM OR IN
ANY SERVICE RESULTS OR A REPORT CAUSED BY GIA, ITS EMPLOYEES OR AGENTS, OR OTHERS. THIS SECTION 13.4 SHALL NOT OPERATE IN
A WAY THAT LIMITS GIA'S LIABILITY FOR GIA'S ACTS OR OMISSIONS FOR WHICH LIABILITY MAY NOT BE LIMITED UNDER APPLICABLE
LAW.

13.4 રિપોર્ટ્સ, શરતોના ઉલ્લંઘન અથવા રેડિયોએક્ટિવ સામાનોમાં ભૂલો માટે જવાબદારી. જીઆઇએ અને તેના કર્મચારીઓ અને એજન્ટો અમુક ભૂલો માટે જવાબદાર નથી જેમ કે (i) કોઈપણ જવાબદારી,
દાવા, કેસ, ક્રિયા અથવા વ્યકિતગત ઇજા કે જે રેડિયોએક્ટિવ સામાન, જીઆઇએ ને સુપરત કરવાના પરિણામે હોય, ભલે તે નુકશાન, હાનિ, જવાબદારી, અથવા ખર્ચ સંબંધિત અથવા તેના કર્મચારીઓ
અથવા એજન્ટોના કોઈ પણ જીઆઇએ ના દોષિત અથવા અન્ય ભૂલના કારણે થઈ હોય; (ii) કોઈપણ તૃતીય પક્ષ દાવા, કેસ, એક્શન લાવે, અથવા માંગ કરે કે જે કોઈ સામાન તૃતીય પક્ષના પેટન્ટ (ઓ),
કૉપિરાઇટ (ઓ), ટ્રેડમાર્ક (ઓ), અથવા અન્ય બૌદ્ધિક મિલકત અધિકાર (ઓ) ના ઉલ્લંઘન કરતું હોય; અથવા (iii) રિપોર્ટ અથવા કોઈપણ સેવાના પરિણામો, ઉપલબ્ધતા, પહોંચની સંભાવના, અથવા
રિપોર્ટનો ઉપયોગ, અને / અથવા કોઈ પણ સંમતિ વિના, કોઈપણ મર્યાદા વિના અથવા કોઈપણ પ્રકારની ભૂલ અથવા સહિત, જીઆઇએ તેના કર્મચારીઓ અથવા એજન્ટો, અથવા અન્ય લોકો દ્વારા થઇ
હોય તો પણ તેઓ જવાબદાર નથી. આ વિભાગ 13.4 તે રીતે કામ કરતું નથી કે જે જવાબદારીઓ લાગુ પડતા કાયદા હેઠળ મર્યાદિત ન થતી હોય તે જીઆઇએ ની જવાબદારીઓને જીઆઇએ માટેની
કાર્યવાહી ને મર્યાદિત કરે.

13.5 Limitations of Liability. YOU AGREE THAT GIA AND ITS EMPLOYEES AND AGENTS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, INDIRECT,
CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, EXEMPLARY, PUNITIVE, STATUTORY, OR SPECIAL DAMAGES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WITH
RESPECT TO OR ARISING UNDER OR RELATED TO THIS AGREEMENT, THE SERVICES, SERVICE RESULTS OR A REPORT, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF THOSE DAMAGES. EXCEPT FOR GIA'S OBLIGATION TO PAY YOU THE INSURANCE PROCEEDS REFERENCED ABOVE, IN
NO EVENT SHALL THE TOTAL, CUMULATIVE LIABILITY OF GIA EXCEED THE PRICE OF THE SERVICES PROVIDED BY GIA UNDER THIS
AGREEMENT TO YOU FOR WHICH LIABILITY ARISES.

13.5 જવાબદારીની મર્યાદાઓ. તમે સ્વીકારો છો કે જીઆઇએ અને તેના કર્મચારીઓ અને એજન્ટો કોઈપણ ગુમાવેલ નફો, અપ્રત્યક્ષ, પરિણામી, આકસ્મિક, ઉદાહરણકીય, શિક્ષાત્મક, કાયદાકીય, અથવા
વિશિષ્ટ નુકસાની માટે, મર્યાદા વિના, કે જે આ કરાર, સેવા, સેવા પરિણામ અથવા રિપોર્ટ સાથે સંબંધિત હોય અને જો તે ક્ષતિઓના સંભાવનાની સલાહ આપેલી હોય તો તેઓ જવાબદાર રહેશે નહીં.
જીઆઇએ ની ઉપર જણાવેલ વીમા આવક ચૂકવવાની જવાબદારીઓ સિવાય, કોઈ ઘટનામાં, જીઆઇએ ની આ કરારમાં તમારા માટેની કુલ, સંલગ્ન જવાબદારીઓ જીઆઇએ દ્વારા આપવામાં આવતી
સેવાઓની કિંમત કરતાં વધુ હોઈ શકે નહીં.

13.6 Application. The disclaimers and limitations on liability in this Agreement, including without limitation, the disclaimers and limitations in this Section 13 (Limitations
on GIA's Liability; Insurance) (i) shall apply to any claims and causes of action, under any theory of liability, whether in contract, tort (including without limitation
negligence), indemnity, or otherwise; and (ii) shall be deemed to apply notwithstanding the failure of the essential purpose of any limited remedy set forth in this
Agreement.

13.6 જોગવાઈઓ લાગુ પડવા વિષે. આ કરારમાં જવાબદારીઓ ની અસ્વીકૃતિ અને મર્યાદાઓ જે મર્યાદા વિના,જે આ કલમ 13 ની અસ્વીકૃતિ અને મર્યાદાઓ છે (જીઆઇએ ની જવાબદારી પરની મર્યાદાઓ;
વીમો) (i) આ અસ્વીકૃતિ અને મર્યાદાઓ જવાબદારીના કોઈપણ સિદ્ધાંત હેઠળ, કોઈપણ દાવા અને ક્રિયાના કારણો પર લાગુ થશે, પછી ભલે તે કરાર, અપકૃત્ય (મર્યાદા વગરની બેદરકારી સહિત),
ક્ષતિપૂર્તિ, અથવા અન્યથા કઈ પણ હોય; અને (ii) આ કરારમાં દર્શાવેલ કોઈપણ મર્યાદિત ઉપાયના આવશ્યક હેતુની નિષ્ફળતા હોવા છતાં પણ લાગુ કરવા માટે માનવામાં આવશે.

13.7 No Indemnity by GIA. You agree that GIA is not obligated to defend, indemnify, or hold you harmless in connection with any third party claims, suits, or actions
brought against you, including without limitation claims brought by any Article owner, purchaser, or downstream purchaser.

13.7 જીઆઇએ દ્વારા કોઈ ક્ષતિપૂર્તિ નથી. તમે સંમત થાઓ છો કે જીઆઇએ કોઈપણ સામાનના માલિક, ખરીદનાર અથવા ડાઉનસ્ટ્રીમ ખરીદનાર દ્વારા લાવવામાં આવેલ મર્યાદાનાં દાવાઓ સહિત, તમારા
વિરુદ્ધ લાવવામાં આવેલા કોઈપણ તૃતીય પક્ષના દાવાઓ, કેસ અથવા ક્રિયાઓના સંબંધમાં તમારો બચાવ કરવા, ક્ષતિપૂર્તિ કરવા અથવા હાનિ થી બચાવ કરવા માટે જવાબદાર નથી.

13.8 Basis Of the Bargain. The parties have fully considered the foregoing allocation of risk and the remedies set forth in this Agreement and find that allocation and those
remedies to be reasonable, and agree that the foregoing limitation and the other limitations in this Agreement are an essential basis of the bargain between the parties.

13.8 સોદાનો આધાર. પક્ષોએ આ કરારમાં પૂર્વવર્તી જોખમ અને તેના ઉપાયોને સંપૂર્ણ રીતે ધ્યાનમાં લીધા છે અને તેઓ જાણે છે કે તેની ફાળવણી અને તેના ઉપાય વાજબી છે અને તેઓ સંમત છે કે આ કરારમાં
આગળની મર્યાદા અને આ કરારની અન્ય મર્યાદાઓ તેમની વચ્ચેના કરારમાં બાર્ગેઇનનો/સોદાનો આધાર છે.
This Section 13 shall not operate in a way that limits GIA's liability for GIA's acts or omissions for which liability may not be limited under applicable law. This
Section 13 (Limitations on GIA's Liability; Insurance) will survive the termination of this Agreement.

આ વિભાગ 13 એ એવી રીતે કામ નહીં કરે કે જે જીઆઇએ ના કૃત્યો અથવા ક્ષતિઓ માટેની જીઆઇએ ની જવાબદારીને મર્યાદિત કરે છે, જેના માટે જવાબદારી લાગુ પડતા કાયદા હેઠળ મર્યાદિત ન હોઈ
શકે. આ વિભાગ 13 (જીઆઇએ ની જવાબદારી પરની મર્યાદાઓ; વીમા) આ કરારની સમાપ્તિ સુધી અસ્તિત્વમાં રહેશે.

14. No Licenses. The provision of the Services by GIA does not convey any license, expressly or by implication, estoppel or otherwise, under any GIA patent, copyright,
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trademark, or other intellectual property right. GIA expressly reserves all its intellectual property rights. You agree not to misuse, in the judgment of GIA, any trade name,
trademark, or service mark of GIA or the Gemological Institute of America. Although GIA is not hereby authorizing or licensing any use of any trade name, trademark, or
service mark, GIA shall not consider misuse to include "fair use" in advertising, e.g., stating that you sell gems that have been graded by GIA and that the Reports for such
gems describe the gems' characteristics, so long as that advertising is not deceptive, misleading, does not violate any applicable law, and does not violate the terms and
conditions of GIA's then current Usage Guidelines as set forth on GIA's website at  and those Usage Guidelines arehttps://www.gia.edu/Copyrights-Trademarks#using
incorporated into these Terms and Conditions by this reference. Misuse includes, without limitation, advertising, publicity, or promotion which implies, in any way, that you,
your gems, products, or services are sold, sponsored, endorsed, or approved by GIA, or which expresses or implies that a GIA Report or any Service Result is anything other
than an independent description of certain characteristics of a specific Article. You hereby acknowledge and agree that you have (i) been provided a copy of or access to the
Usage Guidelines, (ii) read and understand the Usage Guidelines, and (iii) agree to be bound by the Usage Guidelines.

14. સેવાની જોગવાઇઓને પરવાનો નથી. જીઆઇએ દ્વારા સેવાઓની જોગવાઈ કોઈ પણ જીઆઇએ પેટન્ટ, કૉપિરાઇટ, ટ્રેડમાર્ક અથવા અન્ય બૌદ્ધિક મિલકત અધિકાર હેઠળ, કોઈ પણ લાઇસન્સ, સ્પષ્ટપણે
અથવા ગર્ભિત રીતે, એસ્ટોપેલ અથવા અન્યથા દ્વારા વ્યક્ત કરતું નથી. જીઆઇએ સ્પષ્ટપણે તેના તમામ બૌદ્ધિક મિલકત અધિકારો અનામત રાખે છે. તમે જીઆઇએ અથવા જીઆઇએ ના, કોઈપણ વેપાર
નામ, ટ્રેડમાર્ક, અથવા જીઆઇએ ના સેવા ચિહ્ન અથવા જીઆઇએ ના ચુકાદામાં દુરુપયોગ ન કરવા સંમત છો. જીઆઇએ કોઈ પણ વેપાર નામ, ટ્રેડમાર્ક અથવા સેવા માર્કનો કોઈ અધિકૃત ઉપયોગ કરી શકતા
નથી અથવા લાઇસન્સ આપી શકતા નથી, તેમ છતાં, જીઆઇએ દ્વારા જાહેરાતમાં તેના "વાજબી ઉપયોગ" નો સમાવેશ કરવાને દુરુપયોગ નહીં ગણાય, દા.ત, તમે જણાવો છે કે રત્નોને જીઆઇએ દ્વારા વર્ગીકૃત
કરવામાં આવ્યા છે અને તે આવા રત્નો માટેના અહેવાલો રત્નોની લાક્ષણિકતાઓ વર્ણવે છે, જ્યાં સુધી તે જાહેરાત ભ્રામક નથી, તે કોઈ લાગુ કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરતું નથી, અને જીઆઇએ ની વેબસાઈટ પર
દર્શાવેલ માર્ગદર્શિકા  જીઆઇએ ના નિયમો અને શરતોનું ઉલ્લંઘન કરતું નથી,અને તે વપરાશની માર્ગદર્શિકા આ સંદર્ભ દ્વારા આ નિયમોhttps://www.gia.edu/Copyrights-Trademarks#using
અને શરતોમાં સામેલ કરાયેલ છે. દુરુપયોગમાં મર્યાદા વિના, જાહેરાત, પ્રચાર અથવા પ્રમોશન વગર, જે કોઈપણ રીતે, તમારા રત્નો, ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓનું વેચાણ, પ્રાયોજિત, સમર્થન, અથવા જીઆઇએ
દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે છે, અથવા જે દર્શાવે છે કે સૂચવે છે કે જીઆઇએ રિપોર્ટ અથવા કોઈ પણ સેવા પરિણામ ચોક્કસ સામાનની ચોક્કસ લાક્ષણિકતાઓના સ્વતંત્ર વર્ણન સિવાયના કાંઇ છે. તમે આથી
સ્વીકારો છો અને સંમત થાઓ છો કે તમારી પાસે (i) ઉપયોગની માર્ગદર્શિકાની નકલ અથવા ઍક્સેસ આપવામાં આવી છે, (ii) તમે ઉપયોગ દિશાનિર્દેશો વાંચ્યાં અને સમજયા છો, અને (iii) ઉપભોક્તા
માર્ગદર્શિકા દ્વારા બાધ્ય થવા માટે સંમત છો.

15. GIA's Mission and Licenses. You understand that GIA's mission is to ensure the public trust in gems and jewelry worldwide through, among other things, gemological
services and research. Therefore, you agree that GIA may (i) include the results of the Services in its research database, (ii) use those results for research and other purposes
related to GIA's mission, and (iii) photograph Articles and use those photographs for GIA's purposes related to GIA's mission. You hereby waive any intellectual property
claims, suits, or actions, if any, you may have against GIA in the results of the Services or those photographs. Except as otherwise permitted in this Agreement, if GIA
publishes any information relating to you, then GIA will only do so in a manner that does not identify you, unless you specifically agree otherwise, including without
limitation Section 5.8 (Treated Articles; Breaches of Ethics). This Section 15 shall survive the termination of this Agreement.

15. જીઆઇએ ના હેતુ અને પરવાના. તમે સમજો છો કે જીઆઇએ નું મિશન અન્ય ચીજો, જીમેલોજિકલ સેવાઓ અને સંશોધન દ્વારા વિશ્વભરમાં રત્નો અને જ્વેલરીમાં પબ્લીકનો વિશ્વાસ સુનિશ્ચિત કરવાનું છે.
તેથી, તમે સ્વીકારો છો કે જીઆઇએ (i) સેવાઓના પરિણામો તેના સંશોધન ડેટાબેઝમાં શામેલ કરે છે, (ii) જીઆઇએ ના મિશનથી સંબંધિત સંશોધન અને અન્ય હેતુઓ માટે તે પરિણામોનો ઉપયોગ કરે છે , અને
(iii) સામાનના ફોટોગ્રાફ પાડે છે અને જીઆઇએ ના હેતુઓ માટે તે ફોટોગ્રાફનો ઉપયોગ કરે છે. તમે અહીંથી જીઆઇએ ના મિશન સાથે સંબંધિત કોઈપણ બૌદ્ધિક સંપદા દાવા, સુટ્સ, અથવા ક્રિયાઓ, જો કોઈ
હોય તો, તમે સેવાઓનાં પરિણામો અથવા તે ફોટોગ્રાફ્સ સામે જીઆઇએ નો ત્યાગ કરો છો. આ કરારમાં અન્યથા મંજૂરી સિવાય, જો જીઆઇએ તમારી સાથે સંબંધિત કોઈ માહિતી પ્રકાશિત કરે છે, તો પછી
જીઆઇએ એ એવી રીતે કરશે કે કોઈ તમને ઓળખી ન શકે, સિવાય કે તમે કોઈ પણ મર્યાદા વગર, અન્યથા સંમત થાઓ, સિવાય કે વિભાગ 5.8 (મરામત કરેલા સામાન,એથિક્સનો ભંગ ). આ વિભાગ 15 આ
કરારની સમાપ્તિ સુધી અસ્તિત્વમાં રહેશે.

16. Business Ethics. You agree that you have reviewed the GIA Client Code of Conduct (the " ") that currently applies to all GIA clients, which is posted on GIA's websiteCode
at . GIA may revise the Code and will post updates to the Code to GIA's website at https://www.gia.edu/doc/client-code-of-conduct.pdf

. In all transactions with GIA and in all interactions with GIA personnel, you agree to comply fully with all provisions ofhttps://www.gia.edu/doc/client-code-of-conduct.pdf
the then current version of the Code as in effect from time to time and to conduct business in accordance with the values enunciated therein. The Code is incorporated into
these Terms and Conditions by this reference. You hereby acknowledge and agree that you have (i) been provided a copy of or access to the Code, (ii) read and understand
the Code, and (iii) agree to be bound by the Code.

16. વ્યાપારી નીતિમતા તમે સંમત થાઓ છો કે તમે જીઆઇએ ગ્રાહક / ક્લાયન્ટ આચાર સંહિતા ની સમીક્ષા કરી છે જે હાલમાં તમામ જીઆઇએ ક્લાયન્ટ્સને લાગુ પડે છે, જે જીઆઇએ ની વેબસાઈટ પર 
 પર પોસ્ટ કરવામાં આવે છે. જીઆઇએ કોડને સુધારી શકે છે અને કોડના અપડેટ્સને જીઆઇએ ની વેબસાઇટ પર https://www.gia.edu/doc/client-code-of-conduct.pdf
 પર પોસ્ટ કરશે. જીઆઇએ સાથેના તમામ વ્યવહારો અને જીઆઇએ કર્મચારીઓ સાથેની તમામ ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓમાં, તમે સમયાંતરે કોડનાhttps://www.gia.edu/doc/client-code-of-conduct.pdf

તત્કાલીન વર્તમાન સંસ્કરણની તમામ જોગવાઈઓ સાથે સંપૂર્ણપણે પાલન કરવા અને તેમાં જણાવેલ મૂલ્યો અનુસાર વ્યવસાય કરવા માટે સંમત થાઓ છો. કોડને આ સંદર્ભ દ્વારા આ નિયમો અને શરતોમાં
સામેલ કરવામાં આવે છે. તમે આથી સ્વીકારો છો અને સંમત થાઓ છો કે તમારી પાસે (i) કોડની કોપી અથવા ઍક્સેસ આપવામાં આવી છે, (ii) તમે કોડ વાંચી અને સમજી લીધો છે, અને (iii) તમે કોડ દ્વારા
બંધાયેલા હોવા સંમત થયા છો.

17. Statute of Limitations. To the extent permitted by applicable law, notwithstanding any longer statute of limitations period provided under applicable law, no cause of
action, claim, or suit relating to this Agreement, an Article or any Service or the relationship of the parties under this Agreement, whether sounding in contract, tort, or
otherwise, may be brought or commenced more than twelve (12) months after the date the action, claim, or suit accrued. The foregoing shall not apply if applicable law
precludes the shortening of the applicable statute of limitations period as described above.

17. સમયમર્યાદાઓના કાયદા. લાગુ કાયદા દ્વારા મંજૂરીની મર્યાદા સુધી, લાગુ પડતા કાયદા હેઠળ આપવામાં આવેલી મર્યાદાઓના કાનૂન હોવા છતાં, આ કરાર હેઠળ કોઈ સામાન અથવા કોઈપણ સેવા અથવા પક્ષોના
સંબંધોથી સંબંધિત કોઈ કાર્યવાહી, કેસ અથવા દાવોનું કારણ, કરારમાં, અપકૃત્ય કે અન્યથા તેનાથી સંબંધિત કોઈ કાર્યવાહીમાં, કાર્યવાહી અથવા દાવોનું કારણ જે તારીખે ઉત્તપન્ન થયું હોય તે તારીખથી બાર (12)
મહિના કરતાં વધુ સમય પછી લાવી અથવા શરૂ કરી શકાય નહીં .જો લાગુ કાયદા, કાયદાની ઉપર જણાવેલ મર્યાદાઓના લાગુ કાનૂનને ઓછું ન કરે તો ઉપરોક્ત જણાવેલ લાગુ નહીં પડે.

18. Attorneys' Fees. Should GIA retain attorneys to (i) recover any amounts due under this Agreement, whether or not a suit, claim or action is filed, or (ii) represent GIA in
connection with any legal proceeding involving an Article, Report or the Services and whether or not GIA is a party to that proceeding and you are a party to the proceeding,
then you agree to pay GIA, in addition to any other amounts due, GIA's reasonable attorneys' fees, costs, and other expenses incurred by GIA.

18. એટર્ની / વકીલ ફી. (i) આ કરાર હેઠળના કોઈપણ રકમને પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે, પછી ભલે તે કોઈ દાવો, કેસ કે કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ હોય કે નહી, અથવા (ii) કોઈ સામાન, રિપોર્ટ અથવા સેવાઓ અને કોઈ
પણ કાનૂની કાર્યવાહીના સંબંધમાં કાર્યવાહી કરવા માટે જીઆઇએ નું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે જીઆઇએ એ વકીલોને રાખવા જોઈએ પછી ભલે જીઆઇએ એ કાર્યવાહી માટે એક પક્ષ છે અને તમે પણ
કાર્યવાહી માટે પક્ષ છો, તો પછી તમે જીઆઇએ ને, કોઈપણ અન્ય રકમ ઉપરાંત, જીઆઇએ ની વાજબી વકીલ ફી, ખર્ચ અને જીઆઇએ દ્વારા થયેલા અન્ય ખર્ચાઓ ચૂકવવા માટે સંમત છો.

19. Reports and Invoice Terms; and Purchase Orders. You agree that the terms and conditions included in any Receipt issued by GIA to you and in GIA's invoice/packing
slip for Services are incorporated into this Agreement by this reference. The terms in this Agreement supersede any inconsistent terms in any Receipt, invoice, packing slip
or any Report. Any inconsistent or additional terms included in your purchase order(s) or other document(s) shall be of no force or effect unless expressly assented to in a
writing signed by an authorized representative of GIA.

19. રિપોર્ટ્સ અને ભરતીયાની શરતો; અને ખરીદી માટેના ઓર્ડર. તમે સંમત થાઓ છો કે જીઆઇએ દ્વારા તમને આપવામાં આવેલા કોઈપણ રસીદ અને સેવાઓ માટે જીઆઇએ ના ઇન્વૉઇસ / પેકિંગ સ્લિપમાં આ
શરતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ કરારની શરતો કોઈપણ રસીદ, ઈન્વોઈસ, પેકિંગ સ્લિપ અથવા કોઈપણ રિપોર્ટમાં કોઈપણ અસંગત શરતોને રદ કરે છે. જ્યાં સુધી જીઆઇએ ના અધિકૃત પ્રતિનિધિ દ્વારા
હસ્તાક્ષરિત લેખિતમાં સ્પષ્ટપણે મંજૂરી આપવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી તમારી ખરીદી ઑર્ડર (ઓ) અથવા અન્ય દસ્તાવેજ (ઓ) માં શામેલ કોઈપણ અસંગત અથવા અતિરિક્ત શરતોને કોઈ બળ અથવા અસર
નહીં હોય.

20. Amendment; Waiver; Severability. Except as expressly provided otherwise in these Terms and Conditions, this Agreement may be amended only by an amendment that is
executed by the authorized representatives of both parties as provided in Section 25 of this Agreement. No provision of this Agreement will be considered waived by either
party, and no breach excused by either party, unless the waiver or consent is in a written amendment signed on behalf of the party against whom the waiver is asserted. No
waiver of a breach of this Agreement will constitute consent to, waiver of, or excuse of any other, different, or subsequent breach by either party. If any part of this
Agreement or any part of a provision of this Agreement is found invalid or unenforceable, that part will be amended to achieve as nearly as possible the same economic
effect as the original provision and the remainder of this Agreement will remain in full force. This Agreement shall not be modified, supplemented, qualified, or interpreted
by any trade usage or prior course of dealing without GIA's written consent. No representation, promise or condition not expressly provided in writing and signed by
authorized representatives of you and GIA shall be binding on either party.
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20. સુધારો; માફી; વિચ્છેદ. આ નિયમો અને શરતોમાં અન્યથા સ્પષ્ટપણે પ્રદાન કરાયેલ હોય તે સિવાય, આ કરાર ને ફક્ત આ કરારના વિભાગ 25 માં પૂરા પાડવામાં આવેલ બંને પક્ષના અધિકૃત પ્રતિનિધિઓ દ્વારા
કરેલા સુધારા દ્વારા સુધારી શકાય છે. આ કરારની કોઈ જોગવાઈને કોઈ પક્ષ દ્વારા માફ કરવામાં આવશે નહીં, અને કોઈ પક્ષ દ્વારા કોઈ ભંગ માફ કરવામાંનહીં આવે, જ્યાં સુધી માફી અથવા સંમતિ લેખિત
સુધારામાં હોય કે જેની સામે પક્ષ દ્વારા સહી કરવામાં આવે છે. આ કરારના ભંગની કોઈ માફીને કોઈપણ પક્ષ દ્વારા કોઈ અન્ય, ભિન્ન, અથવા અનુગામી ભંગ માટે સંમતિ અથવા માફી સમજી શકાશે નહીં. જો
આ કરારનો કોઈ ભાગ અથવા આ કરારની જોગવાઈનો કોઈ ભાગ અયોગ્ય અથવા અમલ કરી શકાય તેવો ન હોય તો, તો તે ભાગને શક્ય તેટલું અને તેવી રીતે સુધારી શકાય કે જેથી તેની મૂળ આર્થિક જોગવાઈ
તરીકેની અસર અને આ કરારનો બાકીના ભાગનું બળ સંપૂર્ણ રહેશે. આ કરારને કોઈપણ વ્યવસાયના રિવાજ અથવા જીઆઇએ ની લેખિત સંમતિ વિના વ્યવહાર કરવાના પહેલા સુધારવામાં, પૂરક, ગુણવત્તાવાળું
અથવા અર્થઘટન કરવામાં આવશે નહીં. કોઈ પ્રતિનિધિત્વ, વચન અથવા શરત જે સ્પષ્ટપણે લેખિતમાં આપવામાં આવી નથી અને આપના અને અધિકૃત પ્રતિનિધિઓ દ્વારા સહી થયેલ નથી અને તે જીઆઇએ
કોઈ પક્ષ પર બંધનકર્તા રહેશે નહીં.

21. Term and Termination. This Agreement is effective on the Effective Date and shall terminate on the date you enter into a subsequent Client Agreement or upon earlier
termination pursuant to the terms in this Agreement. Either party may terminate this Agreement upon thirty (30) days prior written notice, provided that this Agreement shall
apply to any Services being provided as of the date of that notice and any Services requested after the date of that notice if the parties have not entered into a new Client
Agreement. In addition, GIA may terminate this Agreement upon notice to you if you breach any provision of this Agreement and do not cure the breach within fourteen (14)
days after receipt of the notice or such other reasonable cure period specified by GIA. Subject to the other terms and conditions in this Agreement, including without
limitation, Sections 5.8 (Treated Articles; Breaches of Ethics), 5.9 (Irradiated Articles), 7 (Law Enforcement Requests and Competing Claims) of this Agreement, upon
termination of this Agreement, GIA shall return to you any of your Articles in GIA's possession within a reasonable period of time. In GIA's sole discretion, GIA will
determine whether to complete any Services requested by you or authorized by this Agreement on those Articles prior to returning the Articles to you. Your obligations to
defend, indemnify and hold harmless the GIA Indemnitees as provided in this Agreement and your payment obligations for Services rendered under this Agreement, shall
survive termination of this Agreement. In addition, the terms and conditions in this Agreement that are expressed to survive or which by their nature should survive the
termination of this Agreement shall survive the termination of this Agreement. The parties acknowledge and agree that a court order shall not be required to give effect to
any termination of this Agreement.

21. મુદત અને સમાપ્તિ. આ કરાર અસરકારક તારીખથી અસરકારક છે અને તમે તે પછીના કરારમાં દાખલ થતા તે તારીખે આ કરાર સમાપ્ત થાય છે અથવા આ કરારમાં જણાવેલ શરતોના આધારે અગાઉ પણ સમાપ્ત
થઇ શકે છે. કોઈ પણ પક્ષ આ કરારને ત્રીસ (30) દિવસ પહેલાં લેખિત નોટિસ આપીને સમાપ્ત કરી શકે છે, આ કરાર તે નોટિસની તારીખથી પ્રદાન કરવામાં આવતી કોઈપણ સેવાઓ પર લાગુ થશે અને કોઈ પણ
સેવાઓ કે જેના માટે નોટિસની તારીખ પછી વિનંતી કરવામાં આવી હોય અને જો પક્ષોએ નવા ક્લાયન્ટ કરારમાં પ્રવેશ કર્યો ના હોય તો તે સેવાઓ પર લાગુ થશે. વધુમાં, જો તમે આ કરારની કોઈ જોગવાઈનો
ભંગ કરો છો અને નોટિસ પ્રાપ્ત થયા પછી ચૌદ (14) દિવસની અંદર અથવા જીઆઇએ દ્વારા નિર્દિષ્ટ અન્ય વાજબી ઉપાયના સમયગાળા દરમિયાન ભંગનો ઇલાજ ન કરો તો, તમને આ નોટિસ આપતા આ
કરાર સમાપ્ત કરી શકે છે. આ કરારની સમાપ્તિ પર, આ કરારમાં, મર્યાદા વગર, આ કરારના 5.8 (મરામત કરાયેલ સામાન; એથિક્સનો ભંગ ), 5.9 (કિરણોત્સર્ગી સામાન ), 7 (લો એન્ફોર્સમેન્ટ વિનંતીઓ અને
સ્પર્ધાત્મક દાવા) સહિત આ કરારમાં અન્ય નિયમો અને શરતોને આધીન, જીઆઇએ તમારા કોઈ પણ સામાનને વાજબી સમયગાળાની અંદર જીઆઇએ ના કબજામાં પરત કરશે. જીઆઇએ ની સંપૂર્ણ મનસુફીથી,
જીઆઇએ તે નિર્ધારિત કરશે કે તમારા દ્વારા વિનંતી કરાયેલ અથવા આ કરાર દ્વારા અધિકૃત કોઈ પણ સેવાઓને સામાનો પરત આપતા પહેલાં પૂર્ણ કરવી કે નહીં. આ કરારમાં પૂરા પાડવામાં આવેલ જીઆઇએ
ક્ષતિપૂર્તિનો કરવાની, ક્ષતિપૂર્તિના હક્ક્દારને નુકસાન પહોચે નહિ તેની ખાતરી કરવાની અને તેની જાળવણી કરવા માટેની તમારી જવાબદારી અને આ કરાર હેઠળ આપેલ સેવાઓ માટે તમારી ચૂકવણીની
જવાબદારી, આ કરારની સમાપ્તિ પછી પણ ચાલુ રહેશે. વધુમાં, આ કરારમાં ઉલ્લેખ થયેલ શરતો આ કરારની સમાપ્તિ પછી પણ અસ્તિત્વમાં રહેશે અને કરારની સમાપ્તિ પછી પણ તેને પુરી કરવાની રહેશે. પક્ષો
સ્વીકારે અને સંમત થાય છે કે આ કરાર ને સમાપ્ત કરવા માટે કોર્ટના આદેશની જરૂર રહેશે નહીં.

22. Governing Law. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of India, and subject to the arbitration clause below, the appropriate courts
of law in Mumbai alone shall be the courts of competent jurisdiction. The parties agree that the applicability of the United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods (1980) in its entirety is specifically excluded from application to this Agreement. This Section 22 shall survive the termination of this
Agreement.

22. કરાર સંબંધે નિયમનના કાયદા. આ કરાર ભારતના કાયદા અનુસાર સંચાલિત અને અર્થઘટિત કરવામાં આવશે અને તે નીચે જણાવેલ લવાદની કલમને આધિન રહેશે, કાયદાની યોગ્ય અદાલતોમાં એકલા મુંબઇની
સક્ષમ અધિકારક્ષેત્રની અદાલતો હશે. બંને પક્ષો સંમત છે કે યુનાઇટેડ નેશન્સ કન્વેન્શન ઓન કોન્ટ્રાક્ટ્સ ઓન ગૂડ્સના ઇન્ટરનેશનલ સેલ ઓફ ગૂડ્સ (1980)ની એપ્લિકેશનને આ કરારમાંથી સમગ્રતયા
બાકાત રાખવામાં આવે છે. આ વિભાગ 22 આ કરારની સમાપ્તિ સુધી અસ્તિત્વમાં રહેશે.

23. English Language. This Agreement is prepared in the English language and the English language version of this Agreement shall control over any translation of this
Agreement into any other language. All proceedings related to this Agreement shall be conducted in the English language.

23. અંગ્રેજી ભાષા. આ કરાર અંગ્રેજી ભાષામાં તૈયાર કરવામાં આવેલું છે અને આ કરારના અંગ્રેજી ભાષાના સંસ્કરણ આ કરારના અન્ય કોઈ ભાષામાં કોઈપણ અનુવાદને નિયંત્રિત કરશે. આ કરાર સંબંધિત તમામ
કાર્યવાહી અંગ્રેજી ભાષામાં હાથ ધરવામાં આવશે.

24. Arbitration.

24. લવાદ.

24.1 If any dispute arises between any of the parties hereto or inter se the parties, during the subsistence of this Agreement or thereafter, in connection with the validity,
interpretation, implementation or alleged breach of any provision of this Agreement or regarding any question, including without limitation the question as to whether
the termination of this Agreement by one party hereto has been legitimate, the disputing parties hereto shall endeavour to settle such dispute amicably. The attempt to
bring about an amicable settlement is considered to have failed as soon as one of the parties hereto, after reasonable attempts which attempt shall continue for not less
than 15 [fifteen] days, gives 7 [seven] days' notice thereof to the other party in writing.

24.1 જો આ કરારના નિર્વાહ દરમ્યાન અથવા ત્યાર પછી, માન્યતા, અર્થઘટન, અમલીકરણ અથવા આ કરારની કોઈપણ જોગવાઈના કથિત ઉલ્લંઘન અથવા કોઈ પણ પ્રશ્ન સંબંધી વિવાદ ઉભો થાય અને એક
પક્ષ દ્વારા આ કરારની સમાપ્તિ માટે કાયદેસર રીતે પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો તેવા સંજોગોમાં બંને પક્ષો આવા વિવાદને અંદરોઅંદર સમાધાનકારક રીતે પતાવટ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. જો કોઈ પણ એક પક્ષ
દ્વારા 7 (સાત) દિવસની લેખિત નોટિસ આપ્યા પછી અથવા 15 (પંદર ) દિવસ સુધી પ્રયત્ન કર્યા પછી પણ કોઈ પરિણામ નહિ આવે તો સુખદ રીતે પતાવટ કરવાના પ્રયાસોને નિષ્ફળ માનવામાં આવશે.

24.2 All disputes, differences or claims arising out of or in connection with this Agreement including, without limitation, any question regarding its existence, validity,
construction, performance, termination or alleged violation shall be resolved by binding arbitration. The venue for such arbitration shall be Mumbai and all proceedings
shall be conducted in the English language. Any arbitration requested under this Agreement shall be heard and determined by a panel of three (3) persons. Each party
shall have the right to designate one (1) member of the panel. The two selected members shall select the third member of the panel. All disputes submitted to arbitration
shall be conducted in accordance with the then effective rules of conciliation and arbitration of The Arbitration and Conciliation Act, 1996 (including any amendment
thereto or re-enactment thereof), which rules, except as otherwise specifically provided, are deemed to be incorporated by reference into this Section. A party seeking
to commence arbitration under this Section shall first serve a written notice (an " "), specifying the matter or matters to be so submitted toArbitration Notice
arbitration, on the other parties hereto. All claims and counterclaims shall, to the extent such claims or counterclaims are known at the time any arbitration is
commenced, be consolidated and determined in the same arbitration proceeding. Deposits to cover the costs of arbitration shall be shared equally by the parties thereto.
The award rendered by the arbitrator or arbitrators shall, in addition to dealing with the merits of the case, fix the costs of the arbitration and decide which of the parties
shall bear such costs or in what proportions such costs shall be borne by the parties hereto. The award rendered by the arbitrator or arbitrators shall be final and
conclusive on all parties to this Agreement, whether or not such parties have taken part in the arbitration, and shall be subject to forced execution in any court of
competent jurisdiction.

24.2 આ કરારના સંબંધમાં અને તેના અસ્તિત્વ, માન્યતા, લખાણ, કામગીરી, સમાપ્તિ અથવા કથિત ઉલ્લંઘન સંબંધિત કોઈપણ પ્રશ્નના અનુસંધાનમાં કોઈ પણ જાતનો વિવાદ ઉભો થાય તો માન્ય લવાદ દ્વારા
ઉકેલવામાં આવશે. આવા લવાદની કાર્યવાહીનું સ્થળ મુંબઇ રહેશે અને તમામ કાર્યવાહી અંગ્રેજી ભાષામાં હાથ ધરવામાં આવશે.આ કરાર હેઠળ વિનંતી કરેલ કોઈપણ આર્બિટ્રેશનને ત્રણ (3) વ્યક્તિઓના
પેનલ દ્વારા સાંભળવામાં અને નક્કી કરવામાં આવશે.દરેક પક્ષ પાસે પેનલના એક (1) સભ્યને નિયુક્ત કરવાનો અધિકાર હશે. બે પસંદ કરેલા સભ્યો પેનલના ત્રીજા સભ્યની પસંદગી કરશે. આર્બિટ્રેશનને
સુપરત કરેલા તમામ વિવાદો, આર્બિટ્રેશન અને સમાધાન અધિનિયમ, 1996 (તેનામાં કોઈપણ સુધારા અથવા તેના પુનઃ-અધિનિયમ સહિત) માં દર્શાવેલ સમાધાન અને આર્બિટ્રેશનના અસરકારક નિયમો
અનુસાર હાથ ધરવામાં આવશે. જે અન્યથા વિશેષરૂપે પૂરા પાડવામાં આવેલ હોય તે સિવાય, જે નિયમોને આ વિભાગમાં સંદર્ભ દ્વારા સામેલ કરવામાં આવેલા છે, તેમને માનવામાં આવશે. આ વિભાગ હેઠળ
આર્બિટ્રેશન શરૂ કરવા માંગતા પક્ષ પ્રથમ અન્ય પક્ષોને લેખિત નોટિસ ("લવાદ નોટિસ") આપશે, જેમાં જે બાબત અથવા અન્ય બાબતોને લગતા વિવાદો કે જે લવાદને સુપરત કરવાના છે તે જણાવેલ
હશે. તમામ દાવાઓ અને પ્રતિદાવાઓ, જે કોઈ પણ આર્બિટ્રેશન શરૂ થવાના સમયે જાણ માં હોય, તો આવા તમામ દાવા અથવા પ્રતિદાવાઓ, તે જ આર્બિટ્રેશન કાર્યવાહીમાં એકીકૃત અને નિર્ધારિત
કરવામાં આવશે. આર્બિટ્રેશનના ખર્ચને આવરી લેનાર થાપણો બંને પક્ષો દ્વારા સમાન રીતે શેર કરવામાં આવશે. આર્બિટ્રેટર અથવા આર્બિટ્રેટર દ્વારા પ્રસ્તુત કરેલ ઠરાવ, કેસની ગુણવત્તા નક્કી કરવા
ઉપરાંત, આર્બિટ્રેશનના ખર્ચને નક્કી કરશે અને તે નક્કી કરશે કે આવા ખર્ચાઓ ક્યાં પક્ષ ને ભોગવવા અને આવા ખર્ચાઓ બંને પક્ષોએ ક્યાં પ્રમાણ માં ભોગવવા પડશે. આર્બિટ્રેટર અથવા
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આર્બિટ્રેટરો દ્વારા પ્રસ્તુત કરેલ ઠરાવ, આ કરારમાં તમામ પક્ષો માટે અંતિમ અને નિર્ણાયક રહેશે, પછી ભલે તે પક્ષો આર્બિટ્રેશનમાં ભાગ લે કે નહીં, અને તે ઠરાવનો સક્ષમ અધિકારક્ષેત્રની કોઈ પણ
અદાલત દ્વારા અમલ કરાવી શકાશે.

24.3 All disputes submitted to arbitration under this Agreement shall be governed by the governing law specified above. Notwithstanding anything contained in this
Agreement, GIA at its discretion may not submit to arbitration any dispute regarding (i) amounts owed to GIA under this Agreement or (ii) infringement or
misappropriation of GIA's intellectual property rights. The arbitrator(s) may not award punitive damages or other damages precluded in this Agreement. The
arbitrator(s) may issue injunctions, specific performance, or temporary restraining orders consistent with the governing law set forth above. Each party shall
communicate with the arbitrators only in the presence of the other party or by writing delivered to the arbitrators and to the other party. Unless otherwise agreed by the
parties in writing, the award shall be made promptly by the panel. Unless otherwise agreed by the parties in writing, the decision and award by the panel shall be
reasoned, explain the basis of the decision and be in writing. Any failure to render the award within the foregoing time period shall not affect the validity of such
award. All arbitration proceedings undertaken pursuant to this Agreement and any awards or decisions resulting therefrom shall be deemed to be confidential between
the parties thereto. To the extent either party maintains in good faith that any documents submitted or testimony introduced in connection with such arbitration contains
confidential information or trade secrets, the parties shall negotiate in good faith in an effort to reach agreement regarding terms and conditions for keeping such
materials and testimony confidential. If the parties are unable to agree upon such terms, the arbitrator(s) shall have the right to impose appropriate restrictions to
maintain the confidentiality of any confidential information or trade secrets in connection with the arbitration. Although a Dispute has been submitted to arbitration as
provided in this Section, the arbitration of such Dispute shall not prohibit either party from seeking injunctive or other equitable relief from a court of competent
jurisdiction.

24.3 આ કરાર હેઠળ લવાદને સુપરત કરાયેલા તમામ વિવાદો ઉપર જણાવેલ આર્બિટ્રેશન કાયદા દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવશે. આ કરારમાં કંઇપણ હોવા છતાં પણ, જીઆઇએ તેની મુનસફી પર (i) આ કરાર
હેઠળની જીઆઇએ તરફ બાકી રહેતી રકમ માટે અથવા (ii) જીઆઇએ ના બૌદ્ધિક મિલ્કત હકોના ઉલ્લંઘન અથવા ગેરરીતિના સંબંધમાં કોઈ પણ વિવાદને આર્બિટ્રેશનને સબમિટ ન પણ કરે. લવાદ આ
કરારમાં જે સમાવિષ્ટ ના હોય તેવી શિક્ષાત્મક નુકસાની અથવા અન્ય નુકસાની આપવાનો ઠરાવ નહીં કરી શકે. લવાદ ઉપર જણાવેલા લાગુ પડતા કાયદાની સાથે સુસંગત મનાઈ હુકમ, કરારનું ચોક્કસ પાલન,
અથવા કામચલાઉ મનાઈ હુકમ કરી શકે છે. દરેક પક્ષ ફક્ત અન્ય પક્ષની હાજરીમાં આર્બિટ્રેટરને રજુઆત કરી શકશે અથવા આર્બિટ્રેટરને લેખિતમાં રજુઆત કરી શકશે અને જેની કોપી અન્ય પક્ષને
આપવાની રહેશે. પેનલ દ્વારા ઠરાવ તરત જ આપવાનો રહેશે, સિવાય કે બંને પક્ષો લેખિતમાં સંમત થાય. પેનલ દ્વારા આપેલા નિર્ણય અને ઠરાવના કારણો આપવા જરૂરી છે તેમજ નિર્ણયના આધારની
સમજૂતી પણ લેખિતમાં આપવાની રહેશે, સિવાય કે બંને પક્ષો લેખિતમાં સંમત થાય. નક્કી કરેલા સમયગાળામાં ઠરાવ આપવાની નિષ્ફળતા આવા ઠરાવની કાયદેસરતાને અસર કરશે નહીં. આ કરારને લગતી
આર્બિટ્રેશનની તમામ કાર્યવાહી તેમજ તેના પરિણામે આપેલા કોઈપણ ઠરાવ અથવા નિર્ણયો બંને પક્ષકારો વચ્ચે ગોપનીય હોવાનું માનવામાં આવશે. કોઇપણ પક્ષ માટે એટલી હદ સુધી સદભાવના
જાળવી રાખવી જરૂરી છે કે આવા આર્બિટ્રેશનના સંબંધમાં રજૂ કરેલા કોઈ પણ દસ્તાવેજો અથવા જુબાનીમાં આપેલ ગોપનીય માહિતી અથવા વેપારના રહસ્યોની ગોપનીયતા જાળવાઈ રહે તે રીતે
વાટાઘાટો કરશે અને સમાધાન લાવવાનો પ્રયત્ન કરશે. જો પક્ષો આ પ્રકારની શરતો પર સંમત થવામાં અસમર્થ હોય, તો આર્બિટ્રેટર (ઓ) આર્બિટ્રેશન સાથેના સંબંધમાં કોઈ પણ ગોપનીય માહિતી
અથવા વેપારના રહસ્યોની ગુપ્તતા જાળવવા માટે યોગ્ય પ્રતિબંધો લાદવાનો અધિકાર ધરાવશે. આ વિભાગમાં આપવામાં આવેલ વિવાદને આર્બિટ્રેશન સામે રજૂ કરવામાં આવ્યો હોવા છતાં, આવા
વિવાદના આર્બિટ્રેટર કોઈ પણ પક્ષને સક્ષમ અધિકારક્ષેત્રની અદાલતમાંથી કામચલાઉ અથવા અન્ય ન્યાયપૂર્ણ રાહત મેળવવા માટે પ્રતિબંધિત નહીં કરે.

24.4 The arbitrators shall not consolidate more than one person's or entity's claims, and shall not otherwise preside over any form of a class or representative proceeding or
claims (such as a class action, consolidated action or private attorney general action) unless both You and GIA specifically agree to do so following initiation of the
arbitration in a writing signed by authorized representatives of each party. You may not be a class representative, class member, or otherwise participate in a class,
consolidated, or representative proceeding.

24.4 આર્બિટ્રેટર્સ એક કરતાં વધુ વ્યક્તિ અથવા સંસ્થાના દાવાને એકીકૃત નહીં કરી શકે, અને કોઈપણ વર્ગ અથવા પ્રતિનિધિની કાર્યવાહી અથવા દાવા (જેમ કે વર્ગ કાર્યવાહી એકત્રિત કાર્યવાહી અથવા
ખાનગી વકીલ દ્વારા સામાન્ય કાર્યવાહી) માટે અધ્યક્ષ નહીં બની શકે, સિવાય કે તમે અને જીઆઇએ બંને, દરેક પક્ષના અધિકૃત પ્રતિનિધિઓ દ્વારા હસ્તાક્ષરિત લેખિત સંમતી દ્વારા આર્બિટ્રેશનને
નીચેની કાર્યવાહી પ્રારંભ કરવા માટે સંમત થાઓ. તમે ક્લાસના પ્રતિનિધિ, ક્લાસ મેમ્બર, અથવા અન્ય કોઈ વર્ગ, એકીકૃત અથવા પ્રતિનિધિ કાર્યવાહીમાં ભાગ લઈ શકશો નહીં.

This Section 24 (Arbitration) shall survive the termination of this Agreement.

આ કલમ 24 (લવાદ) આ કરારની સમાપ્તિ સુધી અસ્તિત્વમાં રહેશે.
25. Entire Agreement; Facsimile/PDF Signatures. This Agreement supersedes all previous and contemporaneous agreements, representations, discussion, and understandings

between you and GIA regarding the matters described in this Agreement, including without limitation any inconsistent or contrary terms or conditions in the terms of use for
the GIA Client Portal or any GIA website. This Agreement, any form or document required or permitted by this Agreement, any amendment to this Agreement, or any
signature page for any of the foregoing, may each be executed in as many counterparts as necessary or convenient, including both counterparts that are executed on paper
and counterparts that are electronic records and are executed electronically. Each counterpart of such document, when so executed, shall be deemed an original but all such
counterparts shall constitute one and the same document. A manually or electronically executed counterpart of this Agreement, any form or document required or permitted
by this Agreement, any amendment to this Agreement, or any signature page for any of the foregoing, may be delivered by any means, including without limitation by
electronic means, via website or portal, or by facsimile, telecopy or other electronic imaging. Any counterpart may converted from paper to electronic form, or from
electronic form to paper, at the discretion of the party receiving such counterpart, and such converted counterpart shall be deemed an original. GIA Policies and Terms of
Use may be incorporated into any of the foregoing documents by reference and may be made available via a website or online portal or delivered to you in hard copy. This
Agreement shall be deemed drafted by both parties and any interpretation of this Agreement or any terms thereof will not be interpreted against one party as the drafting
party.

25. સંપૂર્ણ કરાર; પ્રતિકૃતિ / પીડીએફ સહીઓ. આ કરાર, આ કરારમાં વર્ણવેલ બાબતો વિશે તમારા અને જીઆઇએ વચ્ચેના અગાઉના અને સમકાલીન કરારો, રજૂઆતો, ચર્ચા અને સમજૂતીઓ ઉપર માન્ય રહેશે છે,
જેમાં મર્યાદા વિના કોઈપણ જીઆઇએ ક્લાયન્ટ પોર્ટલ અથવા કોઈપણ જીઆઇએ વેબસાઇટ ના ઉપયોગની શરતોમાં કોઈ વિસંગત અથવા વિપરીત નિયમો અથવા શરતોનો સમાવેશ થાય છે. આ કરાર, આ કરાર
દ્વારા જરૂરી અથવા મંજૂર કરેલા કોઈપણ નમુનો અથવા દસ્તાવેજ, આ કરારના કોઈપણ સુધારા, અથવા આગળના કોઈ પણ હસ્તાક્ષર માટેના પૃષ્ઠ, દરેક માટે જરૂરી અથવા અનુકૂળ હોય એટલી કોપી બનાવવામાં
આવશે, જેમાં બંને નકલ એટલે કે કાગળ પર બનાવેલ કોપી તેમજ ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ દ્વારા બનાવેલ કોપી કે જે ઇલેક્ટ્રોનિકલી ચલાવવામાં આવે છે તેનો સમાવેશ થાય છે. આવા દસ્તાવેજની દરેક કોપી, જ્યારે તે
અમલમાં મુકાય છે, ત્યારે તે મૂળ માનવામાં આવશે. પરંતુ આવી તમામ કોપી એક અને એક જ દસ્તાવેજ રજૂ કરશે. આ કરાર, આ કરાર દ્વારા જરૂરી અથવા મંજૂર કોઈપણ ફોર્મ અથવા દસ્તાવેજ, આ કરારમાં
કોઈપણ સુધારો, અથવા આગળના માટે કોઈ હસ્તાક્ષર પૃષ્ઠની, મેન્યુઅલી અથવા ઇલેક્ટ્રોનિકલી અમલ કરાયેલ કોપી, ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મર્યાદા વિના, વેબસાઇટ અથવા પોર્ટલ મારફતે, અથવા
પ્રતિકૃતિ દ્વારા, ટેલિકોપી અથવા અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક ઇમેજિંગના કોઈપણ માધ્યમથી વિતરિત થઈ શકે છે. કોઈપણ કોપી કાગળમાંથી ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાં અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મથી કાગળમાં રૂપાંતરિત થઈ શકે
છે, જેનો નિર્ણય આવી કોપી પ્રાપ્ત કરનાર પક્ષ કરશે, અને આવી રૂપાંતરિત કોપીને મૂળ નકલ માનવામાં આવશે. જીઆઇએ નીતિઓ અને શરતો અથવા ઉપયોગ કોઈપણ આગળના દસ્તાવેજોમાં સંદર્ભ દ્વારા
શામેલ કરી શકાય છે અને કદાચ તે વેબસાઇટ અથવા ઑનલાઇન પોર્ટલ મારફતે ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય છે અથવા તમને હાર્ડ કોપીમાં પહોંચાડવામાં આવે છે. આ કરારનો મુસદ્દો બંને પક્ષો દ્વારા તૈયાર કરવામાં
આવશે અને આ કરાર અથવા તેની કોઈ પણ શરતનું અર્થઘટન એક પાર્ટી વિરુદ્ધ મુસદો ઘડનાર પક્ષકાર તરીકે કરવામાં આવશે નહીં.

26. Notices. Any notice required or permitted by this Agreement shall be in writing and shall be delivered as follows, with notice deemed given as indicated: (i) by personal
delivery, when actually delivered; (ii) by overnight courier, upon written verification of receipt; or (iii) by certified or registered mail, return receipt requested, upon
verification of receipt. Notice shall be sent to the address set forth on the first page of this Agreement for GIA, and to your then-current address on file with GIA, or at any
other address as the party may designate by reasonable advance written notice to the other party hereto.

26. નોટિસ. આ કરાર દ્વારા જરૂરી અથવા મંજૂર કોઈપણ નોટિસ લેખિતમાં આપવાની રહેશે અને નીચે પ્રમાણે વિતરિત કરવામાં આવશે, અને આ મુજબ આપવામાં આવેલ નોટિસ માન્ય રહેશે: (i) વ્યક્તિગત વિતરણ
દ્વારા, જે સમયે ખરેખર પહોંચાડવામાં આવેલ હશે; (ii) રાતોરાત કુરિયર દ્વારા, રસીદની લેખિત ચકાસણીથી; અથવા (iii) પ્રમાણિત અથવા રજિસ્ટર્ડ મેઈલ દ્વારા, રસીદની ચકાસણી વખતે જયારે વિનંતી કરવામાં
આવેલી રસીદ પરત આવે ત્યારે. જીઆઇએ માટે આ કરારના પહેલા પૃષ્ઠ પર દર્શાવેલ સરનામાં પર, અને જીઆઇએ સાથે ફાઇલમાં દર્શાવેલા તમારા વર્તમાન સરનામાં પર, અથવા અન્ય કોઈ પણ સરનામાં કે જે
પક્ષ દ્વારા અન્ય પક્ષને અગાઉથી લેખિત નોટિસ દ્વારા જણાવેલ હશે, તેના પર નોટિસ મોકલવામાં આવશે.

27. Assignment; Successors. You may not assign this Agreement to any third party without the prior written consent of GIA. To the extent permitted by applicable law, GIA
may assign this Agreement, including without limitation to its affiliates. This Agreement shall bind and inure to the benefit of the successors and assigns of GIA.

27. સોંપણી; ઉત્તરાધિકારી જીઆઇએ ની પૂર્વ લેખિત સંમતિ વિના તમે આ કરારને કોઈ પણ તૃતીય પક્ષને સોંપી શકશો નહીં. લાગુ પડતા કાયદા દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલી હદ સુધી, જીઆઇએ મર્યાદા વગર તેના
આનુષંગિકોને, આ કરાર સોંપી શકે છે. આ કરાર જીઆઇએ ના ઉત્તરાધિકારી અને સોંપેલાના લાભો માટે બંધનકર્તા અને અનિવાર્ય રહેશે.

28. Force Majeure. GIA shall not be liable for non-performance or delays, under any circumstances, which occur due to any causes beyond its reasonable control, including
without limitation, flood, fire, strikes, earthquake, other weather related events, acts of terrorism or government actions.
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28. દૈવી આપતી. જીઆઇએ કોઈ પણ સંજોગોમાં, કરારનું પાલન ન કરી શકવા અથવા વિલંબ માટે જવાબદાર રહેશે નહીં, જયારે કોઈપણ વાજબી કારણોથી, કોઈપણ મર્યાદા વિના ખાસ કરીને તેવી પરિસ્થિઓ જે તેના
નિયંત્રણમાં ના હોય જેમકે, પૂર, અગ્નિ, હડતાલ, ભૂકંપ, અન્ય હવામાન સંબંધિત ઘટનાઓ, આતંકવાદના કાર્યો અથવા સરકારી કાર્યો સહિતના કોઈપણ કારણોને કારણે હોય.

29. No Beneficiaries. Nothing in this Agreement, express or implied, is intended to or shall confer on any person or entity other than you, GIA and GIA's affiliates any rights
(including third party beneficiary rights), remedies, obligations or liabilities under or by reason of this Agreement.

29. કોઈ અન્ય લાભાર્થીઓ રહેશે નહીં. આ કરારમાંનું કઈ પણ, સ્પષ્ટ અથવા ગર્ભિત, તમારા સિવાયના કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા સંસ્થાને જીઆઇએ અને જીઆઇએ ના આનુષંગિકોને આ કરારના કારણે કે તે હેઠળ
કોઈ પણ અધિકારો (તૃતીય પક્ષ લાભાર્થી અધિકારો સહિત), ઉપાયો, જવાબદારીઓ આપતું નથી.

[End of Client Agreement Terms and Conditions]

[કરારના નિયમો અને શરતોની સમાપ્તિ]
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Exhibit A

એક્સહિબિટ A
DECLARATION FOR PURPOSES OF EXPORT OF CUT AND POLISHED DIAMONDS FOR GRADING

કાપેલા અને ગ્રેડિંગ માટે ચકચકિત – પોલીશ કરેલા હીરાના નિકાસ માટેનો એકરાર
Client hereby declares that it is a gems and jewellery exporter of cut and polished diamonds, and that it holds Importer Exporter Code (IEC) Number _________________.

ક્લાયંટ દ્વારા એકરાર કરવામાં આવે છે કે તે કાપેલા અને પોલિશ્ડ હીરાના રત્ન અને જ્વેલરી નિકાસકાર છે, અને તે _________________ ઈમ્પોર્ટર એક્સપોર્ટર કોડ (આઈઈસી) નંબર ધરાવે છે.
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