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ગર્ાહક િશક્ષણ 

 

પર્િશક્ષક તાલીમ િનયમસગંર્હ 
 

                                       િશક્ષણ માગર્દશર્ક માટે તાલીમ િનયમ સગંર્હ 

 
 
 

: લખેક : 
ડો. નીરજા તલેાપર્ોલ ુ

 
: સહપર્ાધ્ યાપક : 

સસંાધન  યવ  થાપન અને ગર્ાહક િવ ાન 
આચાયર્ એન.જી. રંગા કૃિષ યિુનવિસર્ટી 

રા ન્ દર્નગર, હૈદરાબાદ 

 
 
 

: સપંાદક : 
ી ભવંરલાલ, આઇ.એ.એસ. 

સિચવ, ગર્ાહકોની બાબતો, 
અ  અને નાગિરક પરુવઠા િવભાગ, આંધર્ પર્દેશ અન ે

અધ્ યક્ષ, ગર્ાહક મડંળો પરની રા  ટર્ીય સિમિત 
 
 
 
 
 
 

ગર્ાહકોની બાબતો, અ  અને નાગિરક પરુવઠા િવભાગ                     
આંધર્પર્દેશ સરકાર. 
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ગર્ાહક િશક્ષણમા ં પર્િશક્ષકોને તાલીમ આપવા માટે તાલીમ પિુ  તકાઓના િનમાર્ણની 
કામગીરી સ પવા બદલ હુ ં ી ભવંરલાલ, આઇએએસ, સિચવ, ગર્ાહક બાબતો, અ  અને નાગિરક 
પરુવઠા િવભાગ, આંધર્પર્દેશ અને અધ્ યક્ષ, ગર્ાહક મડંળ અંગેની રા  ટર્ીય સિમિતની અત્ યતં આભારી 
.ં સસુગંત અને સબંિંધત િવષયવ  તઓુનો સમાવેશ કરવા માટે તેમની રચનાત્ મક િટપ્ પણી અને 

મ ૂ  યવાન સચૂનો મને અત્ યતં મદદ પ થયા છે. તેમના સક્ષમ માગર્દશર્ન હઠેળ કાયર્ કરવાનો મારા 
માટે આહલાદક અનભુવ ર ો,  બદલ  હુ ં તેમની આભારી .ં મને આ કાયર્મા ંશકય તમામ 
સહાય પરૂી પાડવા બદલ હુ ં મારા સહકમર્ચારી િમતર્ ી એલ.એન.વી. પર્સાદ, સપુિરન્ ટેન્ ડેન્ ટ, 
ગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગ, અન્ ન અને નાગિરક પરુવઠાનો અત્ યતં આભારી .ં  
 

ડો. ટી. નીરજા 

આવિૃત-૨૦૦૬ 
સવર્ હક ગર્ાહકોની બાબતો, અન્ ન અને નાગિરક પરુવઠા અને આંધર્પર્દેશને અધીન 

પર્કાશકઃ કિમશનર, ગર્ાહકોની બાબતો, અ  અને નાગિરક પરુવઠા િવભાગ, આંધર્પર્દેશ સરકાર. 
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અનકુર્મિણકા 
 

પર્  તાવનાઃ 
 

૧. ગર્ાહક મડંળો મારફત ગર્ાહક િશક્ષણ 
 

ર. ગર્ાહક િશક્ષણના અધ્ યાપન માટેના િવ  તતૃ કે્ષતર્ો 
 

૩. ગર્ાહક િશક્ષણ માટેના િવષયવ  ત ુ
 

૪. ગર્ાહક િશક્ષણના અધ્ યાપન માટેની પ િતઓ 
 

પ. ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ 
 

૬. સલામતીનો અિધકાર 
 

૭. માિહતીનો અિધકાર 
 

૮. પસદંગીનો અિધકાર 
 

૯. સનુાવણીનો અિધકાર 
 

૧૦. િનવારણનો અિધકાર 
 

૧૧. ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકાર 
 

૧ર. મળૂભતૂ જ િરયાતોનો અિધકાર 
 

૧૩. આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણનો અિધકાર 
 

૧૪. ગર્ાહકની જવાબદારીઓ 
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પર્  તાવના 
 

 ગર્ાહક િશક્ષણ સમાજ પર્ત્ યે પોતાનુ ંયોગદાન િવ  તતૃ બનાવવાનુ ંધ્ યાન કેિન્ દર્ત કરવા માટે 
જોરશોરથી પર્યાસ કરી રહયુ ં છે. ગર્ાહક િશક્ષણ  પધાર્ત્ મક વેપાર પર્ણાલીઓ માટેની તકો પરૂી 
પાડવા માટેના ગર્ાહક િશક્ષણનુ ંમાતર્ સં  કરણ કરીને મ ૂ  યવિૃ  િસ  કરવા માટે છે એટલુ ંજ નિહ; 
પરંત ુધધંાકીય સાહસોના ધ્ યેયન ેÕÕગર્ાહક પર્થમÕÕ તરીકેના ઢાચંામા ંપણ ઢાળવા માગે છે. મખુ્ યત્ વે 
ગર્ાહકને ઉ ેજન આપવા માટે આિથર્ક અને પાિરિ  થિતક સસંાધનોનો ઇ  ટતમ ઉપયોગ ગર્ાહક 
િશક્ષણના યોગદાનને સમજવામા ંિનણાર્યક પિરબળ તરીકે કામ કરે છે.  

 

 તમે ભલે િવ ાન, િવનયન અથવા વાિણજય િવષયના િશક્ષક હોવ – તમે તમારી રોિજંદી 
શૈક્ષિણક િજંદગીથી કંટાળેલા હોઇ શકો અને ગર્ાહક િશક્ષણમા ંતજ તા કેળવવામા ં  યાવસાિયક 
બનવામા ં રસ ધરાવતા હોઇ શકો. તમે અધ્ યાપનના કોઇપણ કે્ષતર્માથંી હોવ – આ તાલીમ 
િનયમસગંર્હ તમને, શોષણયકુત હોય તે પર્કારની અને ખાસ કરીને િનરક્ષર અને ગરીબ ગર્ાહકોને 
નાણાના મ ૂ  યથી વિંચત રાખતી બજાર યિુકતઓથી સભંાળવામા ંગર્ાહક િશક્ષણના િવ કોશની મ 
તમારી જાતને સવાર્ંગી રીતે સજજ બનાવવાની શકયતા શોધવામા ંમદદ પ થશે.  

 

 િશક્ષક માગર્દશર્ક જાણકારી આપવામા ંઅને નાની વયના િવ ાથીર્ઓમા ં ÕÕશાણા ગર્ાહકÕÕની 
ટેવો કેળવવામા ંધરી પ ભિૂમકા ભજવે છે. કોઇપણ પર્કારના િશક્ષણને હમેંશા ગભંીરતાથી લવેાનુ ં
હોય છે. એક વખત તમે િવ ાથીર્ઓને આ ાન આપવામા ં પર્ગિત કરો કે તરત જ તમારે 
િવ ાથીર્ઓને આ િશક્ષણની ગભંીરતાથી અને આપેલી બજાર પિરિ  થિતમાનંી પર્ણાલીઓથી જાણકાર 
બનાવવાનુ ંશ  કરવાનુ ંછે. ધીમે ધીમે તેમને સકં  પનાઓની સમજ આવશે.  થાિનક હાટ/બજારો/ 
ગર્ાહક ફોરમોની મલુાકાતોથી તેમને આનદં મળશે, મા,ં ગર્ાહકવાદનુ ંઆંતરદશર્ન શીખતી વખતે 
ઓર વધારો થશે. તેઓ તેમની આ કામગીરીમા ંઊંડાણપવૂર્ક ખ ૂપંી જશે અને તમને એવો ખ્ યાલ 
આવશે કે આ એક એવુ ંકે્ષતર્ છે નાથી િવ ાથીર્ઓની બિુ પર્િતભા ખીલી ઉઠશે. 
 
 

 ગર્ાહક િશક્ષણના કે્ષતર્મા ં િશક્ષક માગર્દશર્કોને પર્ોત્ સાહનના ાન- આધાિરત આદશર્ નમનૂો 
ગર્ાહક િશક્ષણના  થાયીત્ વ માટેનો મહત્ વનો મુ ો બને છે. િશક્ષક માગર્દશર્કોએ તેમજ ગર્ાહક 
મડંળોના િવ ાથીર્ સભ્ યોએ લેવાના પર્ારંિભક પગલાને ઔપચાિરકતાઓ અને કાયર્રીિતઓ પણૂર્ 
કરવામા ંતમામ મધ્ ય  થીઓનો સકારાત્ મક રીતે સમાવેશ કરીને ગર્ાહકવાદ પર હકારાત્ મક અસર 
ઊભી કરવા માટે દરેક પર્કરણાના અંતે પર્વિૃતઓના પે યોગ્ ય રીતે ઘડી કાઢવામા ંઆ  યા છે. 
ઉદાહરણ તરીકે, ભેળસેળયકુત હોવાની શકંા ધરાવતી કોઇ ખા  પર્ોડકટનો નમનૂો ખોરાક ભેળસેળ 
પિરક્ષણ કીટની મદદથી લેતી વખતે કાયદા અનસુાર કેટલીક કાયર્રીિતઓનુ ંપાલન કરવાનુ ંહોય 
છે.  
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 આ પુ  તકની ગર્ાહક િશક્ષણના િવ  તતૃ કે્ષતર્ો, ગર્ાહક સરુક્ષા અને ગર્ાહક અિધકારોના 
કાયદાની જોગવાઇની સાથોસાથ શોષણયકુત વેપારપર્થાઓમાથંી રક્ષણ આપવાની જોગવાઇ કરવા 
માટે વેપાર અને સેવાઓના િનયમન પરની માિહતીનુ ં વૈિવધ્ યસભર વણર્ન કરવામા ંઆ  યુ ં છે. 
માગર્દશર્ક િશક્ષકોને પિરસવંાદો, કાયર્શાળાઓમા ં સહભાગી બનાવીને  થાિનક હાટ/ગર્ામીણ 
બજારોમા,ં તેમને મલુાકાત લેતા કરીને, તાલીમ કાયર્કર્મોનુ ં  આયોજન કરીને, નેતતૃ્ વ પર્િતભાઓ 
શોધીને ઉ જેન આપવા માટેના કાયર્કર્મો યોજીને, નવતર પર્યોગોને પ િતસર પર્ોત્ સાહન આપીને, 
ાન  યવ  થાપનની જાણકારી આપીને, કામગીરીની ે  ઠ નીિતમ ાયકુત મડંળ સં  કૃિતનુ ં િનમાર્ણ 

કરીને, માિહતીના આદાનપર્દાન માટેની પયાર્પ્ ત તકો પરૂી પાડીને,  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનોની 
મદદ મેળવીને, સામદુાિયક  તરે જીવનની ગણુવ ા સધુારવામા ં હરણફાળ ભરીને અને ગર્ાહક 
િશક્ષણના પર્સારમા ં  વસહાય જૂથોનો સમાવેશ કરીને, ગિૃહણીઓને ÕÕશાણી ખરીદીÕÕ, ÕÕઘરેલ ુ
ઉપકરણોÕÕની સલામતી અને જ િરયાત આધાિરત ગર્ાહક જાગિૃતનુ ં િનમાર્ણ કરવાની ટેકિનકો પર 
તાલીમ આપીને તેમની ક્ષમતાઓની વિૃ  કરી શકાય.  

 

 ગર્ાહક િશક્ષણ દૈિનક જીવનની પિરિ  થ્ તઓમા ં િશક્ષણ અને મહાવરા કૌશ  યોની િનરંતર 
પર્િકર્યા હોવાથી, પર્  તતુ પુ  તકથી અધ્ યાપન પ તીઓ અને પર્ત્ યક્ષ અનભુવોના મહત્ વ પર ઝલક 
આપવામા ંઆવી છે. અસરકારક રીતે ગર્ાહક િશક્ષણ અધ્ યાપન એ ખરેખર, ખાસ કરીને, ગર્ાહક 
િશક્ષણનો કયારેય સપંકર્ ન હોય અથવા કોઇ જ તાલીમ ન લીધેલી હોય તેવા િશક્ષકો કોઇ જ 
તાલીમ ન લીધેલી હોય તેવા િશક્ષકો માટે અત્ યતં કિઠન કામગીરી છે. એક તરફ ગર્ાહક િશક્ષણના 
િવિવધ પર્વાહો અને બીજી બાજુએ િવિવધ િવ ાશાખાકીય પર્કારના િવષયોને કારણે ગર્ાહક િશક્ષણ 
માટેની અધ્ યાપન પ િતઓ અત્ યતં મહત્ વ ધરાવે છે. બીજુ,ં ગર્ાહક િશક્ષણ એ ાનનુ ં માતર્ 
હ  તાક્ષરણ નથી; પરંત ુગર્ાહક િશક્ષણ સાથર્ક રીતે આપવામા ંગર્ાહક  સમાજના સામાિજક-આિથર્ક 
માળખામા ંજીવતો તે મહત્ વની બાબત સમજવામા ંસબંિંધત કૌશ  યોનો િવકાસ પણ છે. એવી જ 
રીતે, કે્ષતર્ીય અનભુવોના સા શીકરણ અને અનભુવાત્ મક આંતરસઝૂને ઉ ેજન આપે તેવી ગર્ાહક 
પર્વિૃતઓ ગર્ાહક િશક્ષણનુ ંઅિભ  અંગ બનવી જોઇએ.  

 

 મડંળ-પર્વિૃતઓ માટેની ે  ઠ કાયર્પર્ણાલીઓ આધાિરત સવર્ગર્ાહી માગર્િદશકાઓ ઘડવામા ં
ગર્ાહક મડંળોની કામગીરીના અને અહવેાલના મ ૂ  યાકંન માટેના સુ  યાખ્ યાિયત ધોરણો રા  ટર્ીય અને 
આંતરરા  ટર્ીય માપદંડો લાબંાગાળાએ મદદ પ પરુવાર થશે. તેનાથી, િવ ાથીર્ઓ સામાિજક ઓિડટ 
કરવા માટે અને લેબલ પર મિુદર્ત માિહતી, ગેરંટી/વોરંટી કાડર્ અને િવ ાપનો વા જાહરે કરેલા 
ધોરણો અને વેપાર/ધધંા ારા ઠરાવેલા ધોરણોનુ ંઅનપુાલન થાય તેવ ુપગેરુ રાખવા માટે સક્ષમ 
બનશે. વેપાર પર્થાઓ અને ગર્ાહક તકરારોના િનવારણમા ં તેના યોગદાનને પર્વતર્માન ધધંાકીય 
પયાર્વરણનુ ં સમગર્ િચતર્ પ ૂ  ં પાડવા માટે અને ગર્ાહક અિધકારોના સલામતી પગલા માટે 
અપનાવવા માટેના પગલાઓની પયાર્પ્ તતા માટે સમાચારપિતર્કા/ચોપાિનયા અથવા અહવેાલના 
 વ પમા ંછપાવીને સતત અ તન રાખી શકાય.    
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 આ સિંક્ષપ્ ત પરંત ુ અત્ યતં મહત્ વપણૂર્ પુ  તક આધિુનક સમાજમા ંગર્ાહકોએ અનભુવવી 
પડતી મુ  કેલીઓ પર પર્કાશ ફેંકીને િન  ઠુર વેપારીઓ તેમજ ગેરવાજબી વેપાર પર્થા ારા થતા 
શોષણમાથંી જનતાને બચાવવા માટેના શકય તમામ ઉકેલો આપવામા ંહમેંશા મદદ પ થતુ ંરહશેે. 
 
 આ પુ  તકની િવષયવ  તનુે મઠારવા માટે સહષર્ સહાય કરનાર પર્ો. કે.વેંકટ રે ી, પવૂર્ હડે 
ઓફ િડપાટર્ મેન્ ટ ઓફ ઇંગ્ લીશ અને િપર્ન્ સીપાલ, ીકૃ  ણદેવરાય યિુનવિસર્ટી, અનથંપરુ-નો આભાર 
માનુ ંતેટલો ઓછો છે. 
 
 આ હતે ુ માટે સાિહત્ યસામગર્ીનુ ં એકતર્ીકરણ કરીને પર્કરણો લખવામા,ં કાયર્શાળાઓ, 
ચચાર્સતર્ો, બેઠકો અને અન્ ય પરામશર્ કાયર્કર્મોમા ંકાયર્ન ધ  લખીને તેનુ ંસપંાદન કયાર્ બાદ સપંણૂર્ 
સધુારા કરવાની સમગર્ પર્િકર્યામા ંઅંગત રસ લઇને િન  ઠાસભર પર્યાસો રેડવા બદલ ડો. ટી.નીરજા, 
એસોિસયેટ પર્ોફેસર, સસંાધન  યવ  થાપન અને ગર્ાહક િવ ાન િવભાગ, કોલેજ ઓફ હોમ સાયન્ સ 
આંગર્ાઉ (ANGRAU), ગર્ાહકોની બાબતોના ડેપ્ યટુી ડાઇરેકટર તરીકેની ફરજો બજાવે છે તેમનો 
અત્ યતં ઋણી  ંઅને હાિદર્ક આભારની લાગણી  યકત ક  .ં આ તમામ સામગર્ીનુ ંવપરાશકતાર્ 
સાનકુૂળ પધ્ ધિતથી થયેલ પર્  તિુત તેની લેખનશિકતની એક અનન્ ય શૈલી છે.   
 

                             ી ભવંરલાલ, 
     સિચવ, ગર્ાહકોની બાબતો, અ  અને નાગિરક પરુવઠા િવભાગ, 
      આંધર્ પર્દેશ અને અધ્ યક્ષ, ગર્ાહક મડંળો પરની રા  ટર્ીય સિમિત 
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ગર્ાહક મડંળો મારફત ગર્ાહક િશક્ષણ                              એકમ-૧ 
                            

                        
         
 ગર્ાહક િશક્ષણ ÕÕસામાિજક જ િરયાતો અને અધ્ યેતાની  યિકતગત જ િરયાતો પર્ત્ યે પોતાની 
સબં તાÕÕ જાળવીને હતેપુણૂર્ બનવુ ંજોઇએ. િશક્ષણ પર હમેંશા પિરવતર્નના બળોનો પર્ભાવ રહયો 
છે. પિરવતર્નના આ બળોનુ ં સામાન્ ય રીતે અભ્ યાસકર્મ મારફતે િવતરણ કરી શકાય. સારો 
અભ્ યાસકર્મ કયારેય  થાયી નથી રહતેો એ હિકકતને કારણ ે તે સતત બદલાતો રહ ે છે અને 
અધ્ યેતા કારણે તે સતત બદલાતો રહ ેછે અને અધ્ યેતા માટે યોગ્ ય હોય તેવા તમામ િવષય તેમા ં
અપનાવવામા ંઆવે છે. 
 
 ગર્ાહક િશક્ષણ હવે શાળા-અભ્ યાસકર્મના બારણે ટકોરા દઇ રહયુ ં છે. તમામ પર્બુ  લોકોને 
તેની જ િરયાત સમજાઇ છે. િશક્ષણિવ ોએ પણ આવા િવષયને શાળા અભ્ યાસકર્મમા ંયોગ્ ય  થાન 
મળવુ ંજોઇએ એવુ ંસમજવાનુ ંશ  કયુર્ં છે. તેમ છતા,ં ગર્ાહક િશક્ષણના નામે શાળેય અભ્ યાસકર્મમા ં
ખરેખર શુ ંમકૂવુ ંજોઇએ તે બાબતને નકકર બનાવવામા ંકોઇ જ સિુવચારી અને ગભંીર પર્યોગ 
કરવામા ંઆ  યો નથી. 
 
 ઐિતહાિસક સદંભર્મા ંભારતમા ંગર્ાહક આંદોલન ઘણી જૂની ઘટના ગણાય. વષ ના વષ  
કાટંાળી કેડી પર સફર કરીને આખરે સન ૧૯૮૬મા ંજયારે ભારતની સસંદે ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ 
પસાર કય  ત્ યારે આખરે તે પોતાના સીમાિચ ન સધુી પહ ચ્ યુ.ં વખતોવખત સધુારા કરીને 
અિધિનયમનો  યાપ વધ ુ િવ  તારવામા ંઆ  યો. હવે, સમગર્ દેશમા ંગર્ાહક જાગિૃતની લહરે ફરી 
વળી છે. શાળાએ જતા ં િવ ાથીર્વગર્ને બાકાત ન રાખતા ભારતીય સમાજના દરેક વગર્ને આ નવી 
લહરેનો લાભ મળવો જોઇએ.  
 
 ગર્ાહક િશક્ષણ વય, જાિત અને વગર્ને ધ્ યાનમા ંલીધા વગર સમાજના દરેક  યિકતગત 
સભ્ યને ઉપલબ્ ધ કરાવવુ ંજોઇએ.  
 
 
 
 



 

Training Manual for Teacher-Guide 

8
ગર્ાહક િશક્ષણ : 
 

 નવી પેઢીની બદલાતી જ િરયાતોને 

 દેશની બદલાયેલી આિથર્ક અને ઔ ોિગક પિરિ  થિતને 

 આકર્મક બજાર  યહુો અને ગેરમાગેર્ દોરતા િવ ાપનોને 
 

        ધ્ યાનમા ંલેતા અિનવાયર્પણે જ રી છે.  
 

શાળેય અભ્ યાસકર્મમા ં યોગ્ ય  વ પમા ં ગર્ાહક િશક્ષણથી દેશના 
એવા ભાિવ નાગિરકો માટે જીવનની વધ ુસારી ગણુવ ા સિુનિ ત 
થશે કે મને ÕÕખરાબ પર્ોડકટોÕÕ અને ÕÕખરાબ સેવાઓÕÕ સામે રક્ષણ 
આપવા માટે પરૂતા િશિક્ષત બનાવવાના છે.  

 

ગર્ાહક િશક્ષણ માટેની જ િરયાત : 
 ગર્ાહક િશક્ષણ, - 
 

 ગર્ાહકોને સમાજમા ંનાગિરક તરીકેની ભિૂમકાઓ શોધવાની તક પરૂી પાડે છે. 
 ગર્ાહકો અને કાયર્કરોને સમાજના સિકર્ય અને જવાબદાર સભ્ યો બનવાની તક આપે છે. 
 ઉત્ પાદન કરીને પરુવઠો પરૂો પાડતી  યિકતઓ અને ખરીદી કરતી  યિકતઓ વચ્ ચેના સબંધંો 

સમજવામા ંિવ ાથીર્ઓને મદદ પ થવાની તક પરૂી પાડે છે. 
 
 બાળકો પોતાના જન્ મની સાથે જ ગર્ાહક બને છે. નવજાત િશશ ુહોિ  પટલ સેવાઓ, કપડા, 
પારણુ ંઅને પોતાને જ િરયાત પડતી હોય તેવી બીજી ચીજવ  તઓુનો ઉપયોગ કરે છે. ઉમર મ 
મોટી થતી જાય તેમ, િવ ાથીર્ દૂધ, પાણી, હવા િવ.નો વપરાશ કરે છે અને રમકડા, સાયકલો િવ. 
વી ચીજવ  તઓુનો ઉપયોગ કરે છે. એક અથર્મા,ં અજન્ મા બાળકો પણ ગર્ાહક બનેલા ગણાય 

કારણ કે તેમની માતાઓ ારા થતા ચીજવ  ત ુઅને સેવાઓના વપરાશથી તેમને પર્િતકૂળ અસર 
થતી હોય છે. તેથી, િવ ાથીર્વગર્ને હાિનકારક ÕÕસેવાઓÕÕ અને ÕÕપર્ોડકટોÕÕથી બચાવવા જ રી છે. 
િવ ાથીર્વગર્ પર્ોડકટો અને સેવાઓનો ઉપભોગ કરવામા ંયોગ્ ય પર્કારની પસદંગી કરવામા ંપરૂતો 
પિરપકવ ન હોવાથી આ બાબત તેમના માટે વધ ુઅગત્ યની બને છે. વળી, તેમને યોગ્ ય પસદંગી 
કરવા માટે જ રી જાણકારી નથી હોતી અને તેઓ પોતાના શોષણની િવ ધ્ ધ લડત આપવા માટે 
પરૂતા પખુ્ ત નથી હોતા. ભતૂકાળ સાથે તલુના કરતા, આજના બાળકો પાસે વાપરવા માટે ખબૂ 
પૈસો છે અને તેઓ પણ પિરવાર ારા થતી ખરીદીને અસર તળે આવે છે.   
 

ગર્ાહક િશક્ષણ િવ ાથીર્વગર્ને ઉ રજીિવતા, િવકાસ અને સરુક્ષાના 
અિધકારોથી માિહતગાર રહવેામા ંમદદ કરે છે.  
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 સઘંરા  ટર્ (UN) માગર્દિશર્કામા ં ભાર દશાર્  યા મજુબ, હાિનકારક બજાર પર્થાઓ અને 
જોખમી પેદાશો પર્ત્ યે સૌથી વધ ુસવેંદનશીલ હોય તેવા તમામ જૂથો સધુી ગર્ાહક િશક્ષણ પહ ચવુ ં
જોઇએ.  
 
તેમના માટે ગર્ાહક િશક્ષણ પોતાના  શોષણની  િવ ધ્ ધ લડત આપવા માટેના ાન અને કૌશ  ય 
સિુનિ ત કરી શકે છે. છે  લા  કેટલાક વષ થી ટેકનોલોજીમા ંઅભતૂપવૂર્ પિરવતર્નો આ  યા છે. 
ખરીદીની નવી નવી પધ્ ધિતઓ ઝડપથી િવકસતી જાય છે. ઇન્ ટરનેટ ારા ખરીદી એક પર્થા બની 
ચકૂી છે. ઇલેકટર્ોિનક પધ્ ધિતથી કરવામા ંઆવતી ચકૂવણીઓએ રોકડ ચકૂવણીનુ ં  થાન લીધુ ં છે. 
બદલાયેલા સજંોગોમા,ં નાણાકીય  યવ  થાપનના પાઠ ખબૂ નાની ઉમરે શીખવા પડે છે. 
 

િવવરણ :  

 તા.૧૬મી િડસેમ્ બર, ૧૯૯૩ના રોજ નવી િદ  હી ખાતે, ગીચ જનસખં ્ યા ધરાવતા નવ દેશોની 
ÕÕસવર્ને માટે િશક્ષણÕÕની િશખર પિરષદે િનરક્ષરતા નાબદૂ કરીને િશક્ષણને વધ ુ અથર્પણૂર્ 
બનાવવાનો સકં  પ અપના  યો. આ સદંભર્મા ંગર્ાહક િશક્ષણ સમયસરની અને તાકીદની બાબત છે. 
Õસવર્ને માટે િશક્ષણÕ હઠેળ યોજાયેલા એક કાયર્કર્મમા,ં આયોજકોએ એવા િશક્ષણ માટેની તાતી 
જ િરયાત દશાર્વી કે નાથી લોકોને પોતાના પિરવારમા,ં સમાજમા,ં કાયર્  થળે અથવા િવશાળ 
જનસમદુાયમા ંપોતાના જીવનની ગણુવ ાની સધુારણા કરવા માટે જ રી એવુ ંપાયાનુ ં ાન અને 
જીવન કૌશ  યો પરૂા પાડી શકાય. ગર્ાહક િશક્ષણ િવ ાથીર્વગર્ને એવી ÕÕઆવ  યક જાણકારી અને 
કૌશ  યોÕÕ પરૂા પાડી શકે છે કે નાથી તેઓ ગર્ાહકો તરીકે કામ કરતા હોય ત્ યારે તેમના જીવનની 
ગણુવ ા પર મહત્ વની અસર પડતી હોય છે. આ દર્િ  ટિબંદુથી, ગર્ાહક િશક્ષણ ÕÕસવર્ને માટે િશક્ષણÕÕ 
કાયર્કર્મો હઠેળ અપનાવવાના  યહુોમા ંઅગેર્સર  થાનને પાતર્ છે.  
 

 તા.૯મી એિપર્લ, ૧૯૮૫ના રોજ સઘંરા  ટર્ો (યનુાઇટેડ નેશન્ સ)એ અપનાવેલી ગર્ાહક સરુક્ષા 
માટેની માગર્દિશર્કામા ંપણ જણાવવામા ંઆ  યુ ંછે : 
 

 ÕÕસરકારે સબંિંધત લોકોની સાં  કૃિતક પરંપરાઓને ધ્ યાનમા ંરાખીને સામાન્ ય ગર્ાહક િશક્ષણ 
અને માિહતી કાયર્કર્મો ઘડવા જોઇએ અથવા તે ઘડવાને પર્ોત્ સાહન આપવુ ં જોઇએ. આવા 
કાયર્કર્મોનો ધ્ યેય  માલ અને સેવાઓની જાણકારીયકુત પસદંગી કરવામા ંસક્ષમ અને પોતાના હકો 
અને જવાબદારીઓથી સજાગ એવા ગણુદોષપારખ ુ ગર્ાહક તરીકે વતર્વામા ં લોકોને પર્ોત્ સાહન 
આપવાનો છે.ÕÕ 
 

ગર્ાહક િશક્ષણનુ ંમહત્ વઃ 
પર્થમ તબકકામા ં
 ગર્ાહક િશક્ષણ િવ ાથીર્ઓને ગર્ાહક સમ  યાઓની તજવીજ કરવામા ંપાયાની જાણકારી પરૂી 
પાડે છે. િવ ાથીર્ તાિકર્ક િનણર્યો લઇને િવવેકબિુ યકુત ખરીદકતાર્ બને છે અને આવી રીતે તે 
િવ ાપન અથવા સમજાવટનો િશકાર બની જતો નથી. 
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બીજા તબકકામા ં
 ટેકનોલોજીમા ંથયેલા િવકાસથી બજાર જુદા જુદા માલ અને સેવાઓથી ઉભરાયુ ંછે. તેથી, 
િવ ાથીર્ પર્ોડકટનો િનણર્ય કરવા માટેની પાયાની જાણકારી અને કૌશ  યો ધરાવતો હોય તે મહત્ વનુ ં
છે. ગર્ાહક િશક્ષણ િવ ાથીર્વગર્ને આ જાણકારી પરૂી પાડવામા ંમદદ પ થાય છે.  
 

તર્ીજા તબકકામા ં
 શાળાએ જતા િવ ાથીર્ઓ મોટે ભાગે તેમના માતાિપતા પર િનભર્ર હોય છે. તેથી, તેઓ 
પોતાના માતા-િપતાના નાણાનો ે  ઠ ઉપયોગ કરે તે મહત્ વનુ ં છે. ગર્ાહક િશક્ષણ િવ ાથીર્વગર્ને 
જવાબદાર નાગિરકો બનાવવામા ંમદદ પ થાય છે. ઉપલબ્ ધ માલ અને સેવાઓમા ંઅનેકગણો 
વધારો થવાથી ખરીદી વધ ુમુ  કેલ બને છે. ચીજવ  તઓુ ખરીદવા માટેનુ ંબા  દબાણ સતત વધનેુ 
વધ ુઆધિુનક અને પર્િતકાર કરવા માટે કિઠન બનતુ ંજાય છે.  
 

 આવતીકાલના ગર્ાહકો પોતાની ખરીદીની ટેવોમા ં પોતાના માતા-િપતા કરતા પણ વધ ુ
િવવેકબિુ  યકુત બનવાનુ ંશીખે પોતાના હકો અને જવાબદારીઓ િવશે વધ ુજાણકાર બને એવુ ં
માતર્ શાળાઓમા ંજ શકય બને 
 

 ગર્ાહક િશક્ષણની સૌથી વધ ુજ ર પડતી હોય તેવા લોકો સધુી ગર્ાહક િશક્ષણ પહ ચવ ુજોઇએ 
તે સમયની માગ છે.  
 

ચોથા તબકકામા ં
 ગર્ાહક િશક્ષણ િવ ાથીર્ઓને જોખમી ઔષધો અને એવી પર્ોડકટોના ÕÕસામિૂહક ગજંÕÕથી વાકેફ 
કરી શકે છે. સજાગ િવ ાથીર્ ગર્ાહકો રા  ટર્ગૌરવની વિૃતનુ ંજતન કરવામા ંમદદ પ બનીને રા  ટર્ના ં
આંખ અને કાન બની શકે.  
 
 એવુ ંકહવેાય છે કે ગર્ાહક િશક્ષણ  યિકતની ÕÕગર્ાહક આંખÕÕ ખોલવામા ંમદદ કરે છે. 
 

 ÕÕગર્ાહક આંખÕÕની સકં  પનાનો અથર્ એવો થાય કે સમુાિહતગાર ગર્ાહક પોતાના 
 યિકતગત િહત, સમજાના િહત અને સમગર્ રા  ટર્ન ેદર્િ  ટમા ંરાખીન ેસમાલોચનાત્ મક 
અને િવ લેષણાત્ મક મ ૂ  યાકંન કયાર્ પછી જ પર્ોડકટ ખરીદે છે. 
 
પાચંમા તબકકામા ં
 ગર્ાહક િશક્ષણ િવ ાથીર્ને ગર્ાહક તરીકેના પોતાના અિધકારો અને ફરજો જાણવામા ંમદદ પ 
થાય છે.  
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 િવ ાથીર્, ગર્ાહક િશક્ષણના માધ્ યમથી, દેશના જુદા જુદા અિધિનયમો/કાયદાઓ હઠેળ 
જોગવાઇ કરેલા અિધકારો અને ફરજોથી માિહતગાર બને છે.  
 
 આનાથી િવ ાથીર્ઓને સમાજમા ંપોતાની ભિૂમકા શોધવાની તક મળે છે.  
 

છ ા તબકકામા ં
 ગર્ાહક િશક્ષણ િવ ાથીર્ઓને Õગર્ાહક કોને કહવેાયÕ અને કાયદાઓ/અિધિનયમોએ ગર્ાહકની 
 યાખ્ યા કઇ રીતે કરી છે તે બાબત પણ સામાન્ ય શબ્ દોથી સમજાવે છે.  

 
 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬થી ÕÕગર્ાહકÕÕની  યાખ્ યા કરી છે : ÕÕગર્ાહક એટલ ેએવી 
 યિકત  વપરાશ માટે કોઇ માલ ખરીદતી હોય કે ના માટે તેણે ચકૂવણી કરેલી હોય અથવા 
ચકૂવવાનુ ં વચન આપ્ યુ ં હોય અથવા અંશતઃ ચકૂવણીનુ ં વચન આપ્ યુ ં હોય અથવા િવલિંબત 
ચકૂવણીની કોઇ પ િત હઠેળ ચકૂવણી કરેલી હોય.ÕÕ ગર્ાહકનો અથર્ એવો પણ થાય છે કે જયારે 
માલનો વપરાશ માિલકીની મજૂંરીથી થતો હોય ત્ યારે, વપ્ રાશ માટે ખરીદવામા ંઆવતા માલ 
બદલ ણે ચકૂવણી કરેલી હોય અથવા ચકૂવવાનુ ંવચન આપ્ યુ ં હોય અથવા અંશતઃ ચકૂવણી 
કરેલી હોય અને અંશતઃ ચકૂવણીનુ ંવચન આપ્ યુ ંહોય અથવા િવલિંબત ચકૂવણીની કોઇ પ િત 
વાિણિજયક હઠેળ ચકૂવણી કરેલી હોય તે  યિકત િસવાયનો આવા માલનો વપરાશકતાર્. તેમ છતા,ં 
ફેરવેચાણ માટે અથવા કોઇ હતે ુમાટે આવો માલ મેળવતી  યિકતનો ગર્ાહકમા ંસમાવેશ થતો નથી. 
જો કે ગર્ાહકની  યાખ્ યા એ કાનનૂી સમજ હોવા છતા ંગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬થી ÕÕગર્ાહકો 
કોને ગણવાÕÕÕ તે બાબત સમજાવવામા ંઆવી છે.  
 

સાતમા તબકકામા ં
 ગર્ાહક િશક્ષણથી િવ ાથીર્ને આદશર્ ગર્ાહક બનવામા ંમદદ કરે છે. આદશર્ ગર્ાહક પોતાને 
જ રી હોય તે જ વ  ત ુ ખરીદે છે. અને આવેશમા ંઆવીને કામ કરતો નથી; પોતાની જાતને 
છેતરાતા અટકાવે છે; માિહતગાર ગર્ાહક તરીકે વતેર્ છે અને માન્ યતાપર્ાપ્ ત  ટોરમાથંી જ ખરીદી કરે 
છે.  
 

ગર્ાહક િશક્ષણની  યાખ્ યા : 
       ગર્ાહક િશક્ષણ એટલ ે જુદા ં જુદા ંલોકો માટે જુદી જુદી વ  તઓુ. આથી ગર્ાહક િશક્ષણની 
સવર્  વીકૃત હોય તેવી કોઇ એક જ  યાખ્ યા ન હોઇ શકે. 
 
 એક િશક્ષણિવ  ગર્ાહક િશક્ષણને ÕÕગર્ાહકોને બજારમા ં પોતાની ભિૂમકા અસરકારક રીતે 
ભજવવામા ંમદદ કરે તેવા કૌશ  યોના અને ાનના િવકાસÕÕ તરીકે સમજાવે છે. આમ, ગર્ાહક 
િશક્ષણ ÕÕલોકોને જિટલ, ટેકનોલોિજકલ સમાજમા ં જવાબદાર ગર્ાહકો તરીકે કામગીરી કરવામા ં
સજજ બનાવતી હોય તેવી; બજારમા ંમકકમ િનણર્ય કરવાની કાયર્રીિત િવકસાવતી હોય તેવી; 
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પોતાના હકો અને જવાબદારીઓ નકકી કરી આપતી હોય તેવી અને સમાજ, અથર્તતંર્ અને 
પયાર્વરણ પર ગર્ાહકના િનણર્યની સિંચત અસરની સમજ આપતી હોય તેવી પર્િકર્યા છે.ÕÕ બીજા 
શબ્ દોમા ંકહીએ તો ÕÕગર્ાહક િશક્ષણનો ધ્ યેય લોકોને ાની અને જાગતૃ ગર્ાહકો બનાવવામા ં િશક્ષણ 
આપવાનો અને પોતાની જ િરયાતોમા ંસજાગ અને મકુત રીતે પર્ોડકટની પસદંગી કરવામા ંસક્ષમ 
બનાવવાનો છે. આમા,ં ગર્ાહકોની જ િરયાતો અને ઇચ્ છાઓને અનકૂુળ બને તેવી તદુંર  ત, 
અસરકારક અને કરકસરયકુત  પધાર્ તરફ લઇ જવાની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે.ÕÕ 
 
 ગર્ાહક િશક્ષણની િવિવધ  યાખ્ યાઓને ધ્યાનમા ંલેતા એક વાત  પ  ટ થાય છે કે Ð  
 
 ગર્ાહક િશક્ષણથી  યિકતને પર્બુ  ગર્ાહક બનવા માટેનુ ં ાન, અિભગમ અને કૌશ  યો મળે છે. 
 ગર્ાહક િશક્ષણથી િવ ાથીર્ઓને નૈિતકતા અને પયાર્વરણીય િવવેકબિુ  ધરાવતી પર્ોડકટો અને 

સેવાઓનો ઉપયોગ કરવાના સં  કાર મળે છે.  
 િવ ાથીર્ઓને પર્ોડકટ અને સેવાઓનો ઉપયોગ કરતી વખતે પોતાના હકો અને જવાબદારીઓ 

જાણવામા ંતે મદદ પ થાય છે.  
 તેનાથી આપણામા ંએવી સમજ િવકસે છે કે ઉપયોગ/વપરાશ (Consumption)મા ંમાલ અને 

સેવા બ ેનો સમાવેશ થાય છે.       
       આવી રીતે - 
 

 ગર્ાહક િશક્ષણથી આપણા સમાજના વધ ુસારા ભાિવ પર્ત્ યે સં  કરણ કરતી આલોચનાત્ મક 
જાગિૃત અને જીવન કૌશ  યો િવકસે છે. 
 

ગર્ાહક િશક્ષણના ઉ ેશો : 
 ગર્ાહક િશક્ષણના ઉ ેશો નીચે મજુબ છે :- 
 િવ ાથીર્ઓ સમુાિહતગાર ગર્ાહક તરીકેનુ ંવતર્ન કરી શકે. 
 સમાજના કાય  અને તેમા ંપોતાની ભિૂમકા િવશે તેમનામા ંસમજ લાવવી.  
 ખાસ કરીને અભાવ કે અછતના સમયગાળા દરિમયાન િવ ાથીર્ઓ જવાબદાર ગર્ાહકો તરીકે 

વતર્ન કરે તે હતેથુી તેમનામા ં  વ  થ અિભગમ િવકસાવવામા ંમદદ કરવી.  
 શોષણ િવ ધ્ ધ લડત આપવાના કૌશ  યો િવકસાવવામા ંઅને જ રી હોય તો જુદાજુદા ગર્ાહક 

ફોરમમા ં કેસો દાખલ કરાવવામા ંતેમને મદદ કરવી. 
 

પર્ાથિમક ધારણાઓ : 
 

 શાળાઓમા ંગર્ાહક િશક્ષણ દાખલ કરતી વખતે નીચનેી પર્ાથિમક ધારણાઓને ધ્ યાનમા ંલઇ 
શકાય : 
 

 ગર્ાહક િશક્ષણના પર્કારને જ ધ્યાનમા ંલઇને તેને િવ માન અભ્ યાસકર્મના પિરિશ  ટ તરીકે નિહ 
પરંત ુિશક્ષણમા ંએક નવતર પર્યોગ કે પહલે તરીકે ગણવુ ંજોઇએ.  
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 ગર્ાહક િશક્ષણ માતર્ ાન જ નથી આપતુ ંપણ યોગ્ ય વલણો અને કૌશ  યો િવકસાવે છે.  
 ગર્ાહક િશક્ષણમાથંી મળતા િવચારો િવ ાથીર્ને પોતાના જીવનની ગણુવ ા સધુારવામા ંમદદ પ 

થાય છે.  
 ગર્ાહક િશક્ષણથી માલ અને સેવાઓની િકંમત, ઉપલભ્ યતા અને ગણુવ ા િવશે સમાલોચનાત્ મક 

જાગિૃત કેળવાય છે. 
 ગર્ાહક િશક્ષણ િવ ાથીર્ને આત્ મિવ ાસપવૂર્ક વતર્વામા ં અને તેમનો અવાજ સભંળાય તેવુ ં

સિુનિ ત કરવામા ંમદદ પ થાય છે.  
 ગર્ાહક િશક્ષણ ÕÕગર્ાહક આંખÕÕ ખોલવામા ંમદદ પ થાય છે ના થકી એક સમુાિહતગાર ગર્ાહક 

એક  યિકતગત ગર્ાહક તરીકે કોઇ પર્ોડકટને પર્થમ પોતાના આલોચનાત્ મક અને િવ લેષણાત્ મક 
દર્િ  ટકોણથી અને ત્ યાર બાદ િવશાળ સમદુાયના િહતની દર્િ  ટથી જુએ છે.  
  

 

::::::::::::::::::::::::::::::: 
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ગર્ાહક િશક્ષણના અધ્ યાપન માટેના િવ  તતૃ કે્ષતર્ો                 એકમ-ર 

                                   
 
 ગર્ાહક િશક્ષણનો જુદા જુદા લોકો માટે જુદી જુદી વ  ત ુએવો અથર્ થતો હોવાથી તેનુ ં
િવષયવ  ત,ુ અિભગમો અને અધ્ યાપન પ િતઓ પણ દરેક  યિકતની સમજ અનસુાર જુદી જુદી 
હોય. એવા કેટલાય િવષયો છે  ગર્ાહક િશક્ષણ સાથે સદુર્ઢ સપંકર્ ધરાવે છે. શાળેય અભ્ યાસકર્મની 
મયાર્િદત ગર્હણક્ષમતાને ધ્ યાનમા ંલઇને તે તમામ િવષય શીખવવા મુ  કેલ બને. 
 
 તેમ છતા,ં અભ્ યાસકર્મ ચલાવવા માટે જુદા જુદા અિભગમો અપનાવવા પડશે. ફે આુરી, 
૧૯૯૭મા,ં ગર્ાહક િશક્ષણ માટેની રા  ટર્ીય કાયર્શાળા (National Workshop)મા ં ગર્ાહક કાયર્કરો , 
િશક્ષણિવ ો અભ્ યાસકર્મ આયોજકો, િશક્ષકો, રાજય શૈક્ષિણક સશંોધન અને તાલીમ પિરષદોના 
પર્િતિનિધઓ, કેિન્ દર્ય માધ્ યિમક િશક્ષણ બોડર્ (CSE)ના સભ્ યો સિહત શાળા િશક્ષણ બોડર્ના સભ્ યોએ 
અને શાળાઓમા ં અપનાવવાના અભ્ યાસકર્મનો ઢાચંો બના  યો. તેમણે ગર્ાહક િશક્ષણના 
અભ્ યાસકર્મમા ંનીચેના િવ  તતૃ કે્ષતર્ો સચૂ  યા :- 
 

૧. ગર્ાહક વતર્ણકૂ :  
 આપણામાથંી મોટા ભાગના લોકો એવુ ંમાને છે કે પોતે શાણા અને સમુાિહતગાર ગર્ાહકો છે. 
પરંત ુખરેખર તો આપણી વતર્ણકૂ પર ઘણા ંબધા બા  પિરબળોનો પર્ભાવ હોય છે. આપણે કોઇ 
ચોકકસ પર્ોડકટ ખરીદીએ છીએ કારણ કે તે આપણા પડોશી પાસે હોય છે અથવા ટેકિનકલ 
જાણકારી ન ધરાવતી  યિકતએ તે પર્ોડકટની ભલામણ કરેલી હોય તેથી ખરીદીએ છીએ તેમા ં
સહજે પણ આ યર્ નથી. અતાિકર્ક વતર્ણકૂ છે કે કોઇ પર્ોડકટનો વપરાશ અથવા ઉપયોગ આપણા 
 યિકતત્ વનુ ંિવ  તરણ કરે છે અને તે આપણી સામાિજક તેમજ સાં  કૃિતક ઓળખનો ભાગ છે.  

 

ર. ગર્ાહક પસદંગી : 
 ગર્ાહક ઘણી વખત િકંમત અને ગણુવ ાના પાસા જોયા વગર જ માલ અને સેવાઓ ખરીદે 
છે. કેટલીક વખત એવુ ંપણ બનતુ ંહોય છે કે આકષર્ક િકંમતના કારણ ેગણુવ ાને અવગણવામા ં
આવે છે. ગર્ાહક પસદંગીમા,ં પર્ોડકટની ગણુવ ા, જથ્ થા અને િકંમતના  સદંભર્મા ં તેની િવશે 
જાણકારી એકતર્ કરવામા ંમદદ પ થતા ંકૌશ  યનો એક સિૂચતાથર્ રહલેો છે.  યવહારમા,ં વાતચીત 
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કરવાનુ ં અથવા વાટાઘાટ કરવાનુ ં કૌશ  ય પર્ોડકટની વાજબી િકંમત નકકી કરવા માટે પણ 
જ રી છે.  
 

૩. બજાર : 
 બજાર એક એવુ ં  થળ છે જયા ંઉત્ પાદકો પોતાની પર્ોડકટ વેચે છે અને ગર્ાહકો તે પર્ોડકટ 
ખરીદે છે. બીજા શબ્ દોમા ંકહીએ તો, બજાર   યવ  થા એ ઉત્ પાદકો અને ગર્ાહકો વચ્ ચેની એક કડી 
છે. બજારનુ ંપયાર્વરણ  વચ્ છ અને તદુંર  ત રાખવા માટે બનેંની ફરજ બને છે.  
 

૪. નાણા : 
 નાણુ ં દુલર્ભ સસંાધન છે. તેથી તેનો શાણપણપવૂર્ક ઉપયોગ થાય તે અત્ યતં જ રી છે. 
ગર્ાહકે તે જાણી લેવુ ંજોઇએ કે કોઇપણ પર્કારની ખરીદીઓ પછીના તબકકે ચકૂવણી કરવાની છે. 
ગર્ાહકને પોતાના પિરવારનુ ંઅંદાજપતર્ તૈયાર કરવાની પરૂતી જાણકારી હોવી જોઇએ.  
 

પ. ગર્ાહક સરુક્ષા : 
 ઘણા બધા િશિક્ષત ગર્ાહકો પણ પોતાના અિધકારો અને જવાબદારીઓથી માિહતગાર નથી 
હોતા. કોઇ પર્ોડકટ કે સેવાઓ પોતાના સતંોષ મજુબની ન હોય અથવા દુકાનદારો ારા પોતાને 
છેતરવામા ંઆવે તો કયા ંજવુ ંઅને શુ ંકરવુ ંતેની તેમને કોઇ જ જાણકારી હોતી નથી. ગર્ાહક સરુક્ષા 
અિધિનયમ, ૧૯૮૬ના કારણે ગર્ાહક સરુક્ષાનો  પાય વધ ુ િવશાળ બનાવવામા ંઆ  યો છે, મા ં
ગર્ાહક અિધકારોની  પ  ટ  યાખ્ યા કરવામા ંઆવી છે. વળી, અનેક સરકારી અને િબનસરકારી 
સગંઠનોએ ગર્ાહક ફિરયાદોમા ંતપાસ કરવાના હતેથુી ગર્ાહક સેલ ખો  યા છે. તેમ છતા ંહજુ પણ 
ઘણા ગર્ાહકોને તેમના ંસપંકર્ કયા ંઅને કઇ રીતે કરવો તે પણ ખબર નથી હોતી.  
 

૬. આરોગ્ ય : 
 ગર્ાહકોનુ ંઆરોગ્ ય ઘણા બધા પિરબળ પર આધાર રાખે છે. જયારે આરોગ્ યના પાસાઓંનો 
બીજા િવષયોમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવતો હોય તયારે મખુ્ યત્ વે નીચેના કારણોસર તેઓ અહીં 
સમાવેશ કરવો ઉિચત છે : 
 

(ક) ખા  તેમજ વપરાશની અન્ ય ચીજવ  તઓુ આરોગ્ ય પર નકારાત્ મક અથવા હકારાત્ મક 
અસર ધરાવતી હોય છે.  
 

(ખ) એવી સેંકડો ગર્ાહક પેદાશો છે  ભેળસેળયકુત હોય છે અને તેનો ઉપયોગ હાિનકારક હોય 
છે. આવી પર્ોડકટનુ ંપરીક્ષણ કયા ંથઇ શકે અને સબંિંધત સ ાિધકારીઓને તેનો વળતો િરપોટર્ 
કરવાની જાણકારી ગર્ાહક પાસે હોવી જોઇએ. જાહરે િવતરણ  યવ  થા (PDS) ગર્ાહક િશક્ષણના આ 
કે્ષતર્ સાથે ઘિન  ઠ રીતે સકંળાયેલી છે.  
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૭. પયાર્વરણ :  

 પર્દૂષણ અને બગાડ વી કેટલીક વૈિ ક સમ  યાઓ માટે ઉત્ પાદકો અને ગર્ાહકો બનંે 
પોતપોતાની રીતે જવાબદાર છે. એક બાજુ ઉત્ પાદનની પર્કિરયાઓ અને બીજી બાજુ વપરાશની 
રીત અને તેનુ ંપર્માણ આવી સમ  યાઓને પેદા કરે છે અથવા તેમા ંવધારો કરે છે છે. સમિુચત 
ગર્ાહક િશક્ષણ મારફત સિુનિ ત થતા ંપયાર્વરણ સાનકૂુળ િવકાસ અને સમજદારીપવૂકર્ના સલામત 
વપરાશના િસ ાતંોને ધ્ યાનમા ંરાખીને થતા ંઉત્ પાદનથી પર્દૂષણ અને બગાડ જો સપંણૂર્ દૂર ન થઇ 
શકે તેમ હોય તો પણ તેમા ંઅવ  યપણે ઘટાડો થશે.  
 
 ઉપર જણાવેલા િવ  તતૃ કે્ષતર્ો માતર્ સચૂક છે. હજુ પણ ઘણા ક્ષેતર્ોને આમા ંઉમેરી શકાશે. 
એક વખત સપંણૂર્ િવ  તતૃ િવષયો સપંણૂર્પણે નકકી થયા પછી એકમો અને પેટાએકમોનુ ં
િવષયવ  ત ુઘડી શકાય. દરેક િવ  તતૃ િવષય હઠેળ આવરી લઇ શકાય તેવા િવષયવ  તનુી ચચાર્ 
હવે પછીના એકમમા ંકરેલી છે.  
 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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ગર્ાહક િશક્ષણ માટેના િવષયવ  ત ુ                                એકમ-૩ 

                         
 
 શાળાઓમા ંગર્ાહક િશક્ષણ આપવા માટેના િવ  તતૃ િવષયો નીચે પર્માણે છે :- 
 

૧. ગર્ાહક વતર્ણકૂ 
ર. ગર્ાહક પસદંગી 
૩. બજાર 
૪. નાણા 
પ. ગર્ાહક સરુક્ષા 
૬. આરોગ્ ય 
૭. પયાર્વરણ 

 
 િશક્ષણના િવિવધ તબકકા માટેના ચોકકસ ઉ ેશો, િવષયવ  તઓુ અને પર્વિૃતઓ નીચે નકકી 
કરીને દશાર્વેલી છે :- 
 

૧. ગર્ાહક વતર્ણકૂ 

િનિ ત ઉ ેશો :- 
ધોરણ ૧ થી પ ધોરણ ૬ થી ૮ ધોરણ ૯ - ૧૦ 

૧. િવ ાથીર્ને ÕÕગર્ાહકÕÕના ખ ્ યાલ િવશે 
ભાિવ નાગિરક તરીકેની સમજ 
આપવી. 
ર. િવ ાથીર્ને દુલર્ભ સાધનો અન ે
અમયાર્િદત જ િરયાતો િવશ ે સમજ 
આપવી. 
૩. િવ ાથીર્ને જતન અથવા 
સરંક્ષણના મ ૂ  યો સમજાવવા. 
૪. પિરવાર, િમતર્વતુર્ળ અને શાળામા ં
ગર્ાહક જાગિૃતની સમજન ે ઉ જેન 
આપવુ.ં 
પ. િવ ાથીર્મા ંઆદશર્ ગર્ાહકનુ ંવલણ 
િવકસાવવુ.ં 

૧. િવ ાથીર્વગર્ને દેશમાનંી િવિવધ 
પિરિ  થિતઓમા ં તેમણે આપનાવવા 
લાયક િવિવધ ગર્ાહકવતર્ણકૂ પ િતઓ 
િવશ ેવાકેફ કરવા. 
ર. રા  ટર્ીય  તરે સાધનોના અભાવ 
અને અમયાર્િદત જ િરયાતો િવશે 
િવ ાથીર્ઓમા ંસમજ િવકસાવવી. 
૩. માલ અને સવેાઓની ખરીદી 
કરતી વખતે િનણર્ય કરવાના કૌશ  યો 
તેમનામા ંિવકસાવવા. 
૪. િવ ાથીર્વગર્ને સગંિઠત ગર્ાહક 
પર્િતકારની શિકતઓ િવશે સમજ 
આપવી.  
 

૧. ગર્ાહકવતર્ણકૂ સખં્ યાબધં પિરબળો 
પર આધાિરત છે એવી સમજ 
આપવી. 
ર. િવ ાથીર્ઓને જ િરયાત અને 
કંજૂસાઇ વચ્ ચનેો તફાવત સમજાવવો. 
૩. પયાર્વરણમા ંવધતા ંજતા આરોગ્ ય 
જોખમો સબંધંી સમજ આપવી. 
૪. િવ ાથીર્મા ં ભારતમા ં ગર્ાહક 
આંદોલન િવશે સમજ િવકસાવવી. 
૫. રા  ટર્ીય અથર્તતંર્મા ં ગર્ાહકની 
ભિૂમકા િવશે િવ ાથીર્ને માિહતગાર 
બનાવવો. 
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 પ. ગર્ાહક િહતોનુ ં રક્ષણ કરવા 

માટે ઉપલબ્ ધ  યવ  થાતતંર્ની 
મલૂવણી કરવા માટે તેમને સક્ષમ 
બનાવવા. 

૬. િવ ાથીર્ને સરકાર અને  વિૈચ્ છક 
સં  થાઓ ારા ગર્ાહક સરુક્ષાના 
પગલાઓં વચ્ ચનેો તફાવત 
સમજાવવો. 
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િવષયવ  ત ુ:- 
ધોરણ ૧ થી પ ધોરણ ૬ થી ૮ ધોરણ ૯ - ૧૦ 

૧. ગર્ાહકની  યાખ્ યા-માલ અને સવેા 
ખરીદતી અને જાહરે ઉપયોિગતાઓનો 
તેમજ પર્ાકૃિતક સસંાધનોનો ઉપયોગ 
કરતી હોય તેવી  યિકત. 
ર. સજાગ, જવાબદાર અન ેપયાર્વરણ 
સાનકૂુળ હોય; ખરેખર જ િરયાત હોય 
ત ્ યારે જ ખરીદી કરે; પોતાની જાતને 
છેતરાતા અટકાવ ે અને પોતાના 
અિધકારો અને ફરજો િવશે જાણે તેન ે
આદશર્ ગર્ાહક કહવેાય. 
૩. બાળક- એક ગર્ાહક તરીકે 

 ગર્ાહક- એક નાગિરક તરીકે. 
૪. અમયાર્િદત સસંાધનો અન ે
અમયાર્િદત જ િરયાતો. સસંાધન 
સરંક્ષણ. 
પ. ગર્ાહક અને કુટંુબ, િનકટનુ ંવતુર્ળ 
અને શાળા વી સામાિજક સં  થાઓ/ 
એકમોની ભિૂમકા. 
 

 

૧. યુ  અન ેશાિંતકાળમા ંવપરાશની 
પ િતના અનસુધંાનમા ંગર્ાહક વતર્ણકૂ 
ચીજવ  તઓુની અછતના સમયે 
કૃિતર્મ તગંીને ઊભી કરવાને બદલ ે
બીજા લોકો માટે ભોગ આપવો.  
ર. બજારની અસરો – સમાચાર 
માધ્ યમોની ભિૂમકા, વેચાણ ઉ જેન 
પર્વિૃત, વપરાશની વતર્ણકૂ(ÕÕવેચાણÕÕ, 
ÕÕભટેÕÕ વગેરેથી ન હોય તેવી.) 
૩. મયાર્િદત રા  ટર્ીય સસંાધનો, 
અમયાર્િદત જ િરયાતો, સામાિજક 
અસમતલુાઓ (પર્ાદેિશક 
અસમતલુાઓ, ગર્ામીણ િવરુધ્ ધ શહરેી, 
લૈંિગક અન ે આિથર્ક અસમાનતાઓ. 
સસંાધનોનો બિુ પવૂર્કનો ઉપયોગ, 
પર્થમ અિનવાયર્ જ િરયાતો પિરપણૂર્ 
કરવી અન ે ત્ યારબાદ છે  લે 
સખુસગવડો પિરપણૂર્ કરવી. અને 
તેના આધારે કરવામા ંઆવતી ગર્ાહક 
વતર્ણકૂ. 
૪. ગર્ાહક સમ  યાઓ અને ગર્ાહક 
ઉપાયો – લબેલ,સલામતી પગલાઓં, 
ગણુવ ા િચ નો અને 
પર્માણનિચ નો, પેકેિજંગ-ગર્ાહક 
સગંઠનો- ગર્ાહકોના િહતોનુ ં રક્ષણ 
કરવામા ંતેમની ભિૂમકા.

૧. વતર્ણકૂલક્ષી પ િતને અસર કરતા 
પિરબળો- ટેવ, િકંમત પર્ોડકટનો 
દેખાવ, લાગણી વગેરે 
ર. ગર્ાહકવાદ અન ેગર્ાહક આંદોલન 
વચ્ ચેનો તફાવત, 
૩. ગર્ાહક આંદોલનનુ ંઐિતહાિસક 
પિરપર્ે  ય. 
૪. રા  ટર્ીય અન ેવિૈ ક  તરે 
સસંાધનોનુ ંસરંક્ષણ 
 

૫. રાસાયિણક ખાતરો, જતંનુાશક 
દવાઓ, ઔષધો અને પિરરક્ષક 
ઔષધોના ઉપયોગના સબંધંના 
ગર્ાહક આરોગ્ ય અને ખા ચીજ 
ભળેસેળ 

૬. ગર્ાહક સરુક્ષા માટેના ઉપાયો- 
 યિકતગત અને સામિૂહક પગલાઓં. 
૭. સરકારી એજન્ સીઓ અને  વૈિચ્ છક 
ગર્ાહક સગંઠનો ારા લવેામા ંઆવતા 
ગર્ાહક સરુક્ષા પગલા-ં સિંક્ષપ્ ત વણર્ન 
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પર્વિૃતઓ : 

ધોરણ ૧ થી પ ધોરણ ૬ થી ૮ ધોરણ ૯ - ૧૦ 

૧. િવ ાથીર્ઓ સામાન્ ય રીતે વાપરતા 
હોય તેવી ચીજવ  તઓુ એટલ ે કે 
લખેનસામગર્ીની વ  તઓુ, નોટબકુ, 
રબર, પેિન્ સલ, ટોફી, ચીપ વી 
ખાવાની ચીવજ  તઓુ પર  કેર્પબકુ 
તૈયાર કરવી. 
ર. પીવાનુ ં પાણી, વીજળી, કાગળ 
વગેરે વા સસંાધનોના સરંક્ષણના 
મુ ાઓ ઉપર બિુ કસોટી અને જૂથ 
ચચાર્ઓ ગોઠવવી.  
૩. સસંાધનોના સરંક્ષણ માટે સામિૂહક 
પર્વિૃતઓ ગોઠવવી(નાિટકા ભજવવી 
અને સમહૂગાન). 
૪. જકં ડના વપરાશન ે િન ત ્સાહી 
બનાવવા માટે િશક્ષકે િવ ાથીર્ઓની 
મદદથી તેમના લચંબોકસનુ ંિનરીક્ષણ 
કરવુ.ં 

૧. જાહરેાતો અને ગર્ાહક િનણર્યો ઉપર 
તેના પર્ભાવ િવશે સમહૂચચાર્ 
ગોઠવવી.  
૨. જાહરેાતો અને બીજા ગર્ાહક પર્ ોને 
લગતા વતર્માનપતર્ અને સામિયકની 
ન ધો પર બલુિેટનબોડર્ તૈયાર કરવુ.ં 
૩. આસપાસમા ં આવેલા ગર્ાહક 
સગંઠનોની મલુાકાત લવેી અને 
ગર્ાહકોને થતી છેતરિપડંીના સમયે 
તેઓ ગર્ાહકના બચાવ માટે કઇ રીતે 
કામ કરે છે તનેી ચચાર્ ગોઠવવી.  
૪. શાળાઓમા ં  ગર્ાહક મડંળોની 
 થાપના અને પુ  તકની દુકાન, 
કેન ્ િટન અને અન્ ય વેચાણ પર્વિૃતઓ 
પર દેખરેખિનયમન કરવા વી 
ગર્ાહક સબંધંી પર્વિૃતઓનુ ંઆયોજન. 
૫. ગર્ાહકોને લગતા પર્ ો અને 
રા  ટર્ીય સં  થાનોના સરંક્ષણના 
િવષયો પર પો  ટર  પધાર્ અને 
વકતતૃ્ વ  પધાર્ ગોઠવવી. 

૧. ગર્ાહક ફોરમોની મલુાકાત લેવી – 
ગર્ાહક કેસોની કાયર્વાહીઓનુ ં
અવલોકન કરવુ.ં 
૨. પર્ોડકટની િકંમત, તેનુ ં પેકેિજંગ, 
ગણુવ ા િચ નો, લબેલ, ઉત્ પાદન 
અને તનેી આવરદા મુ ત પરૂી 
થવાની તારીખ, ગેરેંટી, વેચાણ 
પછીની સેવાઓની ઉપલભ્ યતા અને 
આવી બાબતો પર દુકાનદારને પર્ ો 
પછૂવામા ં આવ ે ત્ યારે તનેુ ં વતર્ન 
વગેરેનુ ં િવ લષેણ કરવા માટે 
બજારમોજણીઓ ગોઠવવી.  
૩. ખોરાક ભળેસળેની ચકાસણી માટે 
સરળ પિરક્ષણો હાથ ધરવા.  
૪. આંતરરાજય સસંાધનો- પાણી, 
વીજળી, પિરવહન વગેરેના િહ  સા 
પર ચચાર્ઓ ગોઠવવી.  
૫. ખરીદવેચાણની ચાલાકીભરી 
યિુકતઓ અને ગર્ાહકોને લગતા અન્ ય 
પર્ ો પર શરેી નાટકો ગોઠવવા. 
૬. કૃિતર્મ ગર્ાહક ફોરમનુ ં આયોજન 
કરવુ.ં 
૭. ગર્ાહક સરુક્ષા ઉપાયો પર પર્ો કટ 
તૈયાર કરવો. 
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ર. ગર્ાહક પસદંગી 
િવિશ  ટ ઉ ેશો : 

ધોરણ ૧ થી પ ધોરણ ૬ થી ૮ ધોરણ ૯ - ૧૦ 

૧. િવ ાથીર્ઓને ગર્ાહક પસદંગીના 
અથર્ િવશે માિહતગાર કરવા.  
૨. પિરવારની ક  પના િવશ ે
િવ ાથીર્ઓને સમજ આપવી.  
૩. િવ ાથીર્ઓમા ંપર્ોડકટની ગણુવ ા, 
િકંમત અને તેની સલામતી િવશે 
જાગિૃતનુ ંિનમાર્ણ કરવુ.ં 
૪. માલ અને સેવાઓની પસદંગીમા ં
તેમનામા ંકૌશ  યોનો િવકાસ કરવો. 

૧. િવ ાથીર્ઓને ખરીદી કરતી વખતે 
પસદંગી અને  પધાર્ િવશેની જાણકારી 
આપવી. 
૨. િવ ાથીર્ઓને સારી ખરાબ પર્ોડકટો 
વચ્ ચેનો ભદે પારખવામા ં સક્ષમ 
બનાવવો. 
૩. માલ ખરીદવા માટે ગર્ાહક 
સહાયનો ઉપયોગ કરવાના કૌશ  યો 
િવ ાથીર્મા ંિવકસાવવા. 
૪. જાહરેાતોની ભિૂમકાની સમજ 
આપવી. 

૧. િવ ાથીર્ઓને બજારમા ંપર્વતર્માન 
ગેરરીિતઓ િવશે માિહતગાર કરવા. 
૨. િવ ાથીર્ઓને ગર્ાહકોએ અનભુવવી 
પડતી િવિવધ સમ  યાઓ િવશે સમજ 
આપવી.  
૩. ગર્ાહક સમ  યાઓ નકકી કરવામા ં
િવ ાથીર્ઓને મદદ પ થવુ.ં 
 
૪. ઉત્ પાદકો અને િવ ાપનકારોની 
ચાલાકીભરી યિુકતઓ અન ે
 યહૂરચનાઓ િવશ ે િવ ાથીર્ઓને 
સમજ આપવી. 
૫. િવ ાથીર્ઓમા ંગર્ાહક સમ  યાઓનો 
ઉકેલ લાવવાના કૌશ  યો 
િવકસાવવા. 
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િવષયવ  ત ુ:- 

ધોરણ ૧ થી પ ધોરણ ૬ થી ૮ ધોરણ ૯ - ૧૦ 

૧. ગર્ાહક પસદંગી કરવી – બજારમા ં
 પધાર્ત્ મક િકમંતે મળતી પર્ોડકટો 
અને સવેાઓની િવિવધતા અને તેની 
ઉપલભ્ યતા. 
૨. અભાવ – જ િરયાતો, સવલતો 
અને સખુસિુવધાઓનો અથર્. 
૩. ગણુવ ા, સલામતી અને િકંમતનો 
અથર્ અન ેતેમની વચ્ ચેનો સબંધં. 
૪. જ િરયાત આધાિરત હોય અને 
જાહરેાત આધાિરત ન હોય તેવી 
ખરીદીઓ. 

૧.માલની પસદંગીને પર્િતકળૂ અસર 
કરતા પિરબળો- િવ ાપન, આકષર્ક 
પેકેિજંગ, વળતર વગેરેની ભિૂમકા, 
જ િરયાત અનસુાર ખરીદી કરવાનુ ં
મહત્ વ. 
૨.પર્ોડકટની ગણુવ ા નકકી કરતા 
પિરબળો– આરોગ્ ય, સલામતી, 
પયાર્વરણ સાનકુૂળતા અને 
વનાશવતંતા (બાયોિડગર્િબલીટી). 

૩.ગર્ાહક સાધનોનો અથર્ અને તેનુ ં
મહત્ વ– લબેલ, પકેેિજંગ અને 
માનકિચ ન, કાયદાની ભિૂમકા. 
૪.જાહરેાતો- ભિૂમકા, જ િરયાતો, 
તેના પર્કાર અને ગણુદોષ. 

૧.બજારમા ં થતી સામાન્ ય 
ગેરરીિતઓ- ભળેસેળ, િકમતમા ં
ઘાલમલે, ખોટાલબેલ, ખોટંુવજન 
દશાર્વવુ ંવગેરે. 
૨.સામાન્ ય ગર્ાહક સમ  યાઓ- 
કાળાબજાર, નકલખોરી, સગંર્હખોરી, 
વધ ુ િકંમત વસલૂવી, િકંમતની રસીદ 
ન કાઢી આપવી વગેરે. 
૩.ગર્ાહકોની સમ  યાઓમા ં ઉમેરો 
કરતા પિરબળો– ગર્ાહકની 
ઉદાસીનતા, અ ાન, િનરક્ષરતા, 
ગરીબી અને પર્િતકારની વિૃતનો 
અભાવ. 
૪.ઉપર જણાવેલી સમ  યાઓનો 
ઉકેલ- દુકાનનો બિહ  કાર,  યિકતગત 
રીત ે અને સામિૂહક રીત ે લડત 
આપવી, બદમાશ વેપારી પર ગર્ાહક 
સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ હઠેળ 
કાનનૂી કાયર્વાહી કરવી.  
૫.મફત ભટે, એક્ષચને્ જ ઓફર, 
વળતરથી થતા વેચાણ વગેરેના 
 વ પમા ં ઉત ્પાદકો અને 
િવ ાપનકારો ારા આચરવામા ં
આવતી યિુકતઓ અને તેમની 
 યહુરચના. 
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પર્વિૃતઓ:- 

ધોરણ ૧ થી પ ધોરણ ૬ થી ૮ ધોરણ ૯ - ૧૦ 

૧.જ િરયાતો, સવલતો, સખુ 
સિુવધાઓની યાદી બનાવવી. 
૨.સલામત અને િબનસલામત 
ચીજવ  તઓુ- રમકડાઓં, ખા ચીજો 
વગેરે વી વ  તઓુ પર વગર્ખડંમા ં
ચચાર્ ગોઠવવી. 
૩. ગર્ાહકની પર્ાથિમક જ િરયાતો પર 
પો  ટર ચચાર્ ગોઠવવી. 
૪. માલની ગણુવ ા અને સાચી 
તેમજ ભર્ામક જાહરેાતો પર વગર્ચચાર્ 
ગોઠવવી. 

૧.બજારમા ંમળતી િવિવધ પર્ોડકટોની 
િકંમત સિહતની યાદી બનાવવી. 
૨.ગર્ાહક સહાય પરની વગર્ચચાર્. 
૩. AGMARK, ISI, FPO, WOOL 

MARK વા જુદા જુદા 
પર્માણનિચ નો અને તેના અથર્ 
બલુિેટનબોડર્ પર પર્દિશર્ત કરવા. 
૪. િવિવધ ગર્ાહક ઉપાયો પર  કેર્પ 
બકુ તયૈાર કરાવવી. 
૫.ગેરમાગેર્ દોરતી જાહરેાતો શોધીને/ 
નકકી કરીન ે તેની પર સિંક્ષપ્ ત 
અહવેાલ તૈયાર કરવો. 
૬.કચરામાથંી ઉપયોગી ચીજવ  તઓુ 
બનાવવી. 
૭.રોિજદંા વપરાશની ચીજવ  તઓુનુ ં
વનાશવતં અને િબન વનાશવતં 

વ  તઓુ તરીકે વગીર્કરણ કરવુ.ં 
િબન વનાશવતં ચીજવ  તઓુ માટેના 
િવક  પો સચૂવવા. 
૮. રોિજંદા જીવનમા ં વપરાતી 
સલામત અને િબનસલામત 
ચીજવ  તઓુ પર વગર્ચચાર્- ઉદાહરણ 
તરીકે – રેપરના આવરણમા ંવચેાતી 
ખા ચીજો અન ેખુ  લી ખા ચીજો. 
 

૧.પર્વર્તમાન ગેરરીિતઓ પર મોજણી, 
વગર્ચચાર્ અને અહવેાલ તૈયાર કરવો. 
૨.ગર્ાહક સમ  યાઓ અન ે તેના ઉકેલો 
પર કેસ  ટડી તૈયાર કરવા. 
૩. િવ ાપનોનુ ં િવષયવ  ત ુઅને તનેી 
અસરોનુ ં સમાલોચનાત્ મક િવ લષેણ 
અને વગર્ચચાર્. 
૪.ઉત્ પાદકો અને િવ ાપનકારો ારા 
વાપરવામા ં આવતી ચાલાકીભરી 
યિુકતઓ અને  યહૂરચનાઓ પર 
ચચાર્. 
૫.ગર્ાહક સમ  યાઓ અન ેતેના ઉકેલો 
િવશ ે લેખ ધરાવતા બલેુિટનબોડર્ 
તૈયાર કરવા. 
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૩. બજાર 

િવિશ  ટ ઉ ેશો : 
ધોરણ ૧ થી પ ધોરણ ૬ થી ૮ ધોરણ ૯ - ૧૦ 

૧.િવ ાથીર્ઓને બજારનો અથર્ સરળ 
ભાષામા ંસમજાવવો. 
૨.િવ ાથીર્ને જ િરયાતો અને ઇચ્ છાઓ 
વચ્ ચેનો ભદે પારખવા સક્ષમ 
બનાવવા.૩. સારાખરીદકતાર્ તરીકેના 
કૌશ  યો અને સારા બજારની સમજ 
િવકસાવવી. 

૧.િવ ાથીર્ને બજારના િવિવધ ઘટકો 
િવશ ેસમજ આપવી. 
૨.િવ ાથીર્ને બજારની પર્િકર્યાઓ િવશે 
માિહતગાર કરવા. 
૩.માલ અને સેવા વચ્ ચેનો તફાવત 
 પ  ટ કરાવવો.  
૪.તલુનાત્ મક પરીક્ષણ િવશે જાગિૃત 
અને જાણકારીનુ ંિનમાર્ણ કરવુ.ં 

૧.િવ ાથીર્ને ગર્ાહકોની બજાર તરફથી 
રાખવામા ં આવતી અપેક્ષાઓ િવશે 
માિહતગાર કરવા.  
૨.િવ ાથીર્ને િવિવધ પર્કારના બજારો 
િવશ ેસમજ આપવી. 
૩.બજારમા ં પર્વતર્માન ગેરરીિતઓ 
િવશ ેિવ ાથીર્ન ેમાિહતગાર કરવો. 
૪.િવ ાથીર્ને ÕÕકાળાબજારÕÕ િવશે 
માિહતગાર કરીન ે આવા બજારોમા ં
આપવામા ં આવતી લાલચોનો 
પર્િતકાર કરવા માટેના અિભગમો 
િવકસાવવાની જ િરયાત અંગે તેમન ે
જાણકારી આપવી.  
૫.િવ ાથીર્વગર્ને તમેના પોતાના 
અિધકારો અને િહતોનુ ંરક્ષણ કઇ રીત ે
કરવુ ંતે િવશેની માિહતી આપવી. 
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િવષયવ  ત ુ: 

ધોરણ ૧ થી પ ધોરણ ૬ થી ૮ ધોરણ ૯ - ૧૦ 

૧.બજારનો સરળ અથર્ (િવ ાથીર્ની 
અડોશપડોશમા ં સામાન્ ય રીતે જોવા 
મળતા બજાર તરીકે). 
૨.બજારમા ં કામ કરતા પિરબળો- 
ખરીદકતાર્ અન ે િવકેર્તા- તેમના 
સબંધંો. 
૩.શાણો ખરીદદાર-નાણાનુ ંસાચુ ંમ ૂ  ય 
મેળવવુ,ં ચીજવ  ત ુ સૌથી ઓછી 
િકંમતે કયા ંમળે છે તે શોધી કાઢવુ,ં 
પર્ોડકટની ગણુવ ાને મહત્ વ આપવુ.ં 
૪. માનવીની સૌથી અગત્ યની 
જ િરયાતો- રોટી, કપડા ઔર મકાન. 
 

૧.બજારનો ખ્ યાલ- ખરીદનાર, 
વેચનાર, માલ અને સવેાઓ. 
૨.માલ અને સવેાઓ વચ્ ચેનો 
તફાવત. 
૩.યોગ્ ય વ  ત ુખરીદવી. 
૪.બજારમા ંઆચરણમા ંમકૂવાની અને 
અનસુરવાની નીિતઓ અન ે મ ૂ  યો 
એટલ ેકે બજારમા ંશુ ંકરવુ ંઅને શુ ંન 
કરવુ ંતનેી જાણકારી. 
૫.ગર્ાહક જાગિૃતનો પર્સાર કરતી હોય 
તેવી સં  થાની જાણકારી. 
૬.બજારની હ  તક્ષપે પર્થા, દાખલા 
તરીકે– સપુરબજાર અન ે સહકારી 
બજાર ઊભુ ંકરવુ.ં 
૭. િકંમતો અન ેપર્ોડકટની જાહરેાત. 

૧.ગર્ાહકની બજાર તરફથી અપકે્ષા- 
સલામતી, ટકાઉક્ષમતા, કાયર્ક્ષમતા, 
 પધાર્ત્ મક િકમંત, ગણુવ ા, ગેરંટી 
અને વોરંટી. 
૨.બજારના અમકુ અગત્ યના પર્કારો- 
જથ્ થાબધં બજાર, ટક દુકાનો, 
સહકારી દુકાનો, િવિવધ ચીજવ  ત ુ
વેચતી દુકાનો, િડપાટર્મેન્ ટલ  ટોર- 
સિંક્ષપ્ ત વણર્ન. 
૩.ફિરયાદો દાખલ કરવી – 
અનસુરવાના િવિવધ પગલા. 
૪.ગર્ાહક સરુક્ષાનો ખ્ યાલ ( નુ ં
િવગતવાર વણર્ન એકમ-પમા ંઆપેલુ ં
છે.) 
૫.િજ  લા ગર્ાહક ફોરમોના સરનામા. 
૬.ગેરવાજબી વેપારપર્થા. 
૭.ભળેસેળના ખ્ યાલની સમજ. 
૮.ઉદારીકરણ અને વૈ ીકરણ. 
૯.ખરીદનાર અન ેવેચનારની 
સામાિજક જવાબદારીઓ  
૧૦.માનકિચ નો અન ેપર્ોડકટની 
ગણુવ ા. 
૧૧.કાળાબજાર (િસનમેા િથયટેર, 
રેલવે અને એરલાઈન્ સની િટકીટબારી 
વા  થળે કાળાબજારના િવિવધ 

દર્  યો, સગંર્હખોરીથી પર્ોડકટની અછત 
ઊભી કરવી. 
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પર્વિૃતઓ : 

ધોરણ ૧ થી પ ધોરણ ૬ થી ૮ ધોરણ ૯ - ૧૦ 

૧.શાળા કેિન્ ટનની મલુાકાત અન ેતેની 
પર્વિૃતઓનુ ંઅવલોકન 

૨.બજારોના ફોટોગર્ાફનો સગંર્હ; 
તોલમાપ અન ેતર્ાજવાના ફોટોગર્ાફનો 
સગંર્હ. 
૩.જ િરયાતો, સવલત અને સખુ 
સિુવધા હઠેળ આવી શકે તેવી 
ચીજવ  તઓુના િચતર્ોનો સગંર્હ. 

૧.બજારના િવિવધ પાસાઓ પર 
વકત  યો અન ેચચાર્ ગોઠવવી. 
૨.િજ  લા ગર્ાહક ફોરમની મલુાકાત. 
૩.બજારો પર મોજણી હાથ 
ધરવી.૪.બજાર િવશેની વાતો 
ધરાવતા લખે, સમાચારોનો સગંર્હ 
કરવો.  

૧.પિરક્ષણ પર્યોગશાળાઓ અને 
ગર્ાહકમડંળોની મલુાકાત. 
૨.મચં પર હા  યનાટક અન ેનાટકો 
ભજવવા.  
૩.બજારમા ંપર્વતર્માન ચલણ 
દશાર્વતા વતર્માનપતર્ોના લખે 
પર્દિશર્ત કરવા. 
૪.વકતતૃ્ વનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
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૪. નાણા 
િવિશ  ટ ઉ ેશો : 

ધોરણ ૧ થી પ ધોરણ ૬ થી ૮ ધોરણ ૯ - ૧૦ 

૧.િવ ાથીર્ને ગર્ાહકો પાસે ઉપલબ્ ધ 
એવા મખુ્ ય સસંાધન તરીકે નાણાના 
ખ્ યાલથી પરીિચત કરવા. 
૨.તેમને નાણા-િવિનમય અને 
નાણાના બચત કાયર્ની સમજ 
આપવી. 
૩.શાણી ખરીદી કઇ રીતે કરવી તનેી 
સમજ આપવી. 
૪.રોકડ અન ે ઉધાર ખરીદીઓ 
વચ્ ચેનો તફાવત સમજાવવો. 
૫.િવ ાથીર્વગર્મા ં બચતના પાયાના 
કૌશ  યનુ ંિનમાણર્ કરવુ.ં 

૧.િવ ાથીર્ઓને નાણાનો ખ્ યાલ એક 
મયાર્િદત  તર્ોત તરીકે અને તેના 
િવિવધ ઉપયોગો િવશે પિરિચત 
કરવા. 
ર.ખરીદીના િવિવધ પર્કારો િવશે 
સમજ આપીને તફાવત દશાર્વવો. 
૩.પિરવારનુ ં અંદાજપતર્ તૈયાર 
કરવામા ંકૌશ  ય િવકસાવવુ.ં 
૪.િવ ાથીર્ વગર્ને બચતના મ ૂ  યોની 
કદર કરતા શીખવવુ.ં 
 

૧.િવ ાથીર્ને – પિરવાર, શાળા અને 
રા  ટર્ીય  તરે અંદાજપતર્ તયૈાર 
કરવાના મ ૂ  યો િવશે સમજ આપવી.  
ર.િવ ાથીર્ને બચત અને મડૂીરોકાણ 
િવશનેો તફાવત સમજાવવો.  
૩.પિરવાર અંદાજપતર્મા ં ગાવાની 
અસરોનુ ંમ ૂ  યાકંન સમજાવવુ.ં  
૪.િવ ાથીર્ઓને સબસીડીના ખ્ યાલથી 
પિરિચત કરવા.  
પ.િવ ાથીર્ઓને કેર્િડટકાડર્ના ઉપયોગ 
થી પિરિચત કરવા.  
૬.બચત કરવાના અને મડૂીરોકાણ 
કરવાના કૌશ  યો િવશ ે લોકોને 
સમજાવવા.  
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િવષયવ  ત ુ: 

ધોરણ ૧ થી પ ધોરણ ૬ થી ૮ ધોરણ ૯ - ૧૦ 

૧.નાણાનો અથર્- સસંાધન તરીકે નાણુ ં
ર.નાણાના કાય - સસંાધન, માધ્ યમ, 
પર્માણભતૂ ધોરણ અને દુકાન 

૩.રોકડ અન ે ઉધારથી થતી ખરીદી. 
ખરીદીની સારી ટેવો કેળવવી. 
૪.બચત– તેના અથર્ અન ેકાય   

૧.નાણા અન ે તેના ઘટકો– ચલણી 
નોટો અને િસકકાઓ. 
મયાર્િદત નાણુ-ં તેના ઉપયોગો. 
તમામ જ િરયાતો સતંોષવામા ં
મુ  કેલી. 
ર.ખરીદીના િવિવધ પર્કારઃ રોકડ, 
ઉધાર અને હપ્ તા ખરીદી  
૩.પિરવાર અંદાજપતર્, તેના ઘટકો 
અને મહત ્વ- આવક, ખચર્ અને 
બચત. 
૪.બચતના િવિવધ  વ પો. 
 

૧.ખરીદીઓના િવિવધ  વ પો- રોકડ 
ખરીદી, હપ્ તા ખરીદી અને કેર્િડટ 
કાડર્થી થતી ખરીદી.           
ર.સમતોલ અંદાજપતર્ તૈયાર 
કરવામા ંલીધલેા પગલા.ં 
૩.બચત અન ે મડૂીરોકાણ- તેના 
પર્કારો અને ગણુદોષો.  
૪. ગાવાનો અથર્- પિરવાર 
અંદાજપતર્ પર તેની અસર.  
પ.સબિસડી અને દેવ ુ–ં અથર્ અને 
અસર.૬.બચત ખાતા, ચાલ ુ ખાતા 
અને બાધંી મદુતના ખાતા હઠેળ 
બને્ કોમા ં બચત અને મડૂીરોકાણો, 
બીજા પર્કારના મડૂીરોકાણોમા ંબચતનુ ં
િવ  તરણ અન ેબેન્ કના મડૂી રોકાણોની 
સરખામણીમા ંતેમાથંી મળતા વળતર 
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પર્વિૃતઓ : 

ધોરણ ૧ થી પ ધોરણ ૬ થી ૮ ધોરણ ૯ - ૧૦ 

૧.ઘરમા ં પસૈો કેટલો વપરાય છે તે 
અંગે વગર્ચચાર્. 
ર.રોકડ અન ે ઉધાર ખરીદીના 
લાભાલાભ િવશે વગર્ચચાર્. તારણો 
કાઢવા. 
૩.ઘરમા ં ગ  લા બને્ ક/દાબડા બને્ ક 
રાખીન ે બચતના કૌશ  યો 
િવકસાવવા. 
૪.બચતના મહત્ વ સબંધંી હા  યનાટક 

૧.પોતાના પિરવારે અગાઉના મિહને 
પોતાના નાણાનો ઉપયોગ કઇ રીત ે
કય  છે ત ે બાબતની વગર્ચચાર્ના 
લાભાલાભ. 
ર.બચતના િવિવધ પર્કારો અને 
બચતના લાભાલાભ િવશે વગર્ચચાર્ 
૩.કેસ  ટડી પર બલુેિટનબોડર્ તૈયાર 
કરવા (દા.ત. કોઇ પિરવારે કાર હપ્ તા 
પધ્ ધિતથી ખરીદી પરંત ુ આખરે તે 
ખબૂ મ ઘી સાિબત થઇ)૪.કોઇ 
કલાસ િપકિનક અથવા શાળાના કોઇ 
કાયર્કર્મ પર અનમુાિનત અંદાજપતર્ 
તેના િવવરણ સિહત તયૈાર કરવુ.ં 

૧.વગર્ચચાર્ના હતેથુી બલેુિટન બોડર્ 
પર પિરવાર અને રા  ટર્ીય અંદાજપતર્ 
તૈયાર કરવુ.ં 
ર.બચત અને મડૂીરોકાણના િવિવધ 
 વ પો પર પર્ો કટ તયૈાર કરવા. 
૩. ગાવો, સબિસડી અન ે પિરવાર 
અંદાજપતર્ પર થતી તનેી અસરો 
િવશ ેચચાર્. 
૪. ગાવો, સબિસડી અન ે રા  ટર્ીય 
દેવા અંગે નામાિંકત અથર્શા  તર્ીઓ 
ારા વાતાર્લાપ.  
પ.ÕÕમાથાદીઠ ફીÕÕ (કેપીટેશન ફી – 
તેના લાભાલાભ) િવશે ચચાર્. 
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૫. ગર્ાહક સરુક્ષા 
િવિશ  ટ ઉ ેશો : 

ધોરણ ૧ થી પ ધોરણ ૬ થી ૮ ધોરણ ૯ - ૧૦ 

૧.બજારમા ંથતી સભંિવત ગેરરીિતઓ 
અને આવી પિર  થિતઓમા ં સાવધ 
રહવેાની જ િરયાત પર િવ ાથીર્ઓને 
સજાગ કરવા. 
ર.િવ ાથીર્ઓને મહત્ વની  યિકતઓને 
અહવેાલ આપવાના સભંિવત ફાયદા 
જણાવવા. 
૩.ઉપચારાત્ મક ઉકેલોનો કૌશ  યો 
તેનામા ંિવકસાવવા. 

૧.િવ ાથીર્ને ગર્ાહક તરીકેના તેના 
અિધકારોની સમજ આપવી. 
ર.િવ ાથીર્ને ગર્ાહક તરીકેની તેની 
ફરજો સમજાવવી. 
૩.િવ ાથીર્ને ગર્ાહક સરુક્ષા અને ગર્ાહક 
સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ િવશે 
માિહતગાર કરવા.  

૧.િવ ાથીર્ઓને ગર્ાહક સરુક્ષાની 
સકં  પના િવશ ેમાિહતગાર કરવા.  
ર.િવ ાથીર્ઓન ે ગર્ાહક સરુક્ષા 
અિધિનયમ, ૧૯૮૬ની મહત્ વની 
લાક્ષિણકતાઓ િવશ ે માિહતગાર 
કરવા. 
૩.ગર્ાહકોને મદદ કરવાના હતેથુી 
સસંદે પસાર કરેલા મહત્ વના કેટલાક 
અિધિનયમો િવશે માિહતગાર કરવા. 
૪.િવ ાથીર્ઓમા ં ફિરયાદો દાખલ 
કરવાના કૌશ  યો/ગર્ાહક ફોરમમા ં
ફિરયાદો ફાઇલ કરવામા ં મદદ 
લવેાના કૌશ  યો િવકસાવવા.  
પ.િવ ાથીર્ઓને નાગિરક અિધકાર 
પતર્ િવશે સમજ આપવી. 
૬.ગર્ાહકોના અિધકારોને સલામત 
રાખતા હોય તેવા જુદા જુદા 
કાયદાઓ પર્ત્ યે િવ ાથીર્ઓમા ં
હકારાત્ મક અિભગમ િવકસાવવો અન ે
તેમને ગર્ાહકોએ અદા કરવાની ફરજો 
િવશ ેપણ કેળવણી આપવી.  

 



 

Training Manual for Teacher-Guide 

31
િવષયવ  ત ુ: 

ધોરણ ૧ થી પ ધોરણ ૬ થી ૮ ધોરણ ૯ - ૧૦ 

૧.બજારમા ં થતી ગેરરીિતઓ અને 
સારી પર્ણાલીઓ. 
ર.ઉપચારાત્ મક પગલા િવશે માિહતી. 

૧.ગર્ાહકના અિધકારોઃ 
(૧)સલામતીનો અિધકાર 

(ર)માિહતગાર થવાનો અિધકાર 

(૩)પસદંગીનો અિધકાર 

(૪)સનુાવણીનો અિધકાર 

(૫)ફિરયાદ િનવારણનો અિધકાર 

(૬)ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકાર 

(૭)આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણનો અિધકાર
(૮)પર્ાથિમક જ િરયાતોના સતંોષનો 
અિધકાર – સિંક્ષપ્ ત વણર્ન 
 

ર.ફિરયાદ િનવારણની પ િતઓઃ 
િનવારણ એજન્ સીઓના નામસરનામા 
અને માિહતી. 
 

૩.ગર્ાહકની ફરજોઃ 
(૧)સલામત પર્ોડકટ ખરીદવાની ફરજ 

(ર)માિહતી મળેવવાની ફરજ 

(૩)પસદંગી કરવાની ફરજ 

(૪)શોષણ િવ  અવાજ ઉઠાવવાની 
ફરજ 

(૫)ફિરયાદ માડંવાની ફરજ 

(૬)ગર્ાહક િશક્ષણ મળેવવાની ફરજ 

૧.ગર્ાહક સરુક્ષા સબંધંી કાયદાઓ, 
ગર્ાહક સહાય અને ગર્ાહક િહતોના 
રક્ષણ માટે તમામ પર્કારના િનવારણ. 
ર.ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ની 
મખુ્ ય લાક્ષિણકતાઓ – 

(ક)ગર્ાહકોના જાનમાલને જોખમમા ં
મકૂતા માલના વચેાણ સામ ેરક્ષણ; 
(ખ)માલની ગણુવ ા; જથ્ થા, ધોરણો 
અને િકંમત િવશનેી માિહતી. 
(ગ)  પધાર્ત્ મક િકંમતે િવિવધ માલની 
સલુભ્ યતા 
(ઘ)ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓ અને 
શોષણ િવ  િનવારણ 

૩.ગર્ાહકોને મદદ પ થતા કેટલાક 
મહત્ વના અિધિનયમોઃ 
(ક)ખોરાક ભેળસળે િનવારણ 
અિધિનયમ, ૧૯૫૪(  જાહરે આરોગ્ ય 
ની સરુક્ષા માટે ખોરાક ભળેસેળ 
િનવારણન ેલગતો છે.) 
(ખ)ઇજારાશાહી અન ે િનયિંતર્ત વેપાર 
પર્થા અિધિનયમ, ૧૯૬૯(  િવિવધ 
વેપારપર્થાઓ તમેજ સરકાર/ 
િબનસરકારી સં  થાઓ ારા પરૂી 
પાડવામા ંઆવતી સવેાઓન ે લગતો 
પણ છે – ગેરરીિતઓ આ અિધિનયમ 
હઠેળ આવે છે.) 
(ગ)ઔષધો અને સ દયર્ પર્સાધન 
અિધિનયમ, ૧૯૪૦(  ઔષધો અને 
સ દયર્ પર્સાધનની બનાવટોના 
ઉત્ પાદન, પરુવઠા અને િવતરણન ે
લગતો છે.) 
(ઘ)તોલમાપ ધોરણ અિધિનયમ, 
૧૯૭૬( નાથી વેપાર-વાિણજયમા ં
વજન અને માપનુ ંિનયમન થાય છે.) 

૪.નાગિરક અિધકારપતર્ઃ ગર્ાહકો માટે 
લખાયેલો એક પિવતર્ દ  તાવેજ, મા ં
ગર્ાહકોની જ િરયાતને ધ્ યાનમા ં
લવેામા ંઆવે છે. સેવા પરૂી પાડનાર 
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સારી ગણુવ ાની સવેાઓ આપવા 
માટે તેમણે લીધેલા પગલા જણાવે 
છે. તે ÕÕવચનો િવ  કામગીરીÕÕને 
લગતો દ  તાવજે છે. 
૫.ગર્ાહક કાયદાઓન ેમાન આપવાની 
અને કાયદા અનસુાર ફરજો 
બજાવવાની ટેવનો િવકાસ; 
છેતરિપંડીના િક  સામા ં િજ  લા ગર્ાહક 
ફોરમ, રાજય આયોગ અન ે રા  ટર્ીય 
આયોગમા ંકેસ દાખલ કરવા.  

 



 

Training Manual for Teacher-Guide 

33
પર્વિૃતઓ : 

ધોરણ ૧ થી પ ધોરણ ૬ થી ૮ ધોરણ ૯ - ૧૦ 

૧.વડીલોન ેઅહવેાલ આપવો. 
ર.નાની ભિૂમકા ભજવવી. 

૧.સતૂર્ લખેન, પો  ટર બનાવવાની 
પર્વિૃત 

ર.જનસમદુાયમા ં પાર  પિરક 
પર્િતિકર્યા અને ભિૂમકા ભજવવી 
૩.ચચાર્ અન ેનાટક 

૧.કેસનુ ંિરપોટર્ંગ કરવ.ુ 
ર.ચચાર્, વકતતૃ્ વ અને સતૂર્ લખેન 

૩.નાટક, અદાલતના કૃિતર્મ સતર્ો અને 
વકતતૃ્ વ 

૪.સતૂર્ લખેન 
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૬. આરોગ્ ય 

િવિશ  ટ ઉ ેશો : 
ધોરણ ૧ થી પ ધોરણ ૬ થી ૮ ધોરણ ૯ - ૧૦ 

૧.િવ ાથીર્મા ં  યિકતગત  વા  થય 
અને  વચ્ છતાની ટેવ િવકસાવવી. 
ર.િવ ાથીર્ન ે  વા  થ્ યપર્દ અને પોષક 
આહાર માટેની જ િરયાત િવશે સજાગ 
બનાવવો.  
૩.આરોગ્ યની સમ  યાઓના િક  સામા,ં 
યોગ્ ય  યિકત અને યોગ્ ય સં  થાનો 
સપંકર્ કરવા માટેની જ િરયાતથી 
િવ ાથીર્ને માિહતગાર કરવો. 
૪.પોતાની અન ે સમાજની આરોગ્ ય 
કાળજીની પર્વિૃતઓમા ંતેન ેસહભાગી 
બનાવવામા ંમદદ કરવી.  

૧.સારા આરોગ્ ય માટે પોષક 
આહારની જ િરયાત માટે િવ ાથીર્મા ં
જાગિૃત લાવવી.  
૨.વાસી ખોરાક/જકં ડની હાિનકારક 
અસરોથી તેને સજાગ કરવો. 
૩.આસપાસમા ંઆવેલી કેટલીક મોટી 
હોિ  પટલો અને તેની તજ તા િવશે 
જાણકારી આપવી. 
૪.પોતાની અન ે સમાજની આરોગ્ ય 
કાળજીની પર્વિૃતઓમા ંતેન ેસહભાગી 
બનાવીન ે પર્વિૃતઓનો પર્સાર 
કરવામા ંમદદ કરવી.  

૧.િવ ાથીર્ને પર્બુ  ગર્ાહક તરીકે 
પર્દૂષણના પર્કારો, તેની ભિૂમકાથી 
સજાગ બનાવવો. 
૨.  વા  થ્ યપર્દ અન ે પોષક આહારની 
જ િરયાત િવશ ે િવ ાથીર્ને સાવધ 
બનાવવો.  
૩.આરોગ્ ય સમ  યાના િક  સામા ંયોગ્ ય 
 યિકત અન ે યોગ્ ય સં  થાનો સપંકર્ 
કરવાની જ િરયાત અન ે જવાબદારી 
િવશ ેિવ ાથીર્ન ેમાિહતગાર કરવો. 
૪.પોતાની અન ે સમાજની આરોગ્ ય 
કાળજીની પર્વિૃતઓમા ં િવ ાથીર્ને 
સહભાગી બનાવીને આવી 
પર્વિૃતઓમા ંતનેે સાકંળવો.  
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િવષયવ  ત ુ: 

ધોરણ ૧ થી પ ધોરણ ૬ થી ૮ ધોરણ ૯ - ૧૦ 

૧.  યિકતગત  વા  થ્ ય અન ે
 વચ્ છતાની ટેવો (શુ ંકરવુ ંઅન ેશુ ંન 
કરવુ)ં 
ર.  થાિનક ધોરણે મળતી ખા ચીજોનુ ં
સયંોજન. ઋત ુ પર્માણેના ફળ અને 
શાકભાજીની ઉપલભ્ યતા  

૩.આરોગ્ યની સમ  યાના િક  સામા ં
વડીલો અથવા મહત્ વની  યિકતન ે
જાણ કરવી. 
૪.પિરવાર અને શાળામા ં  વચ્ છતા 
કાયર્કર્મોમા ંસહભાિગતા. 

૧.ખોરાક લેતી વખતે પોષક આહાર, 
ફણગાવલેા કઠોળ, સતંિુલત આહાર, 
 વચ્ છતાપાલનની ટેવ િવકસાવવી. 
ર.પાચનતતંર્ન ે બગાડતા તેમ જ 
પેટની સમ  યાઓ ઊભી કરતા જકં 
ડ/પેક કરેલા ડની હાિનકારક 
અસરો. 
૩.તબીબી સં  થાઓ, એજન્ સીઓ, 
દવાખાનાઓ અને મહત્ વના કેટલાક 
તબીબી િન  ણાતો િવશેની માિહતી 
અને આકિ  મતાના િક  સામા ં તમેનો 
સપંકર્ . 
૪.દવાઓનો ઉપયોગ, સાવચેતીઓ, 
દૂિષત પાણી, ખોરાક અન ે હવાની 
હાિનકારક અસરો, 
પ.પર્દૂષણ, ભળેસેળ, ખોરાકની 
િવષજન્ ય અસરો. 
 

૧.પર્દૂષણના  તર્ોતઃ હવા, પાણી, 
અવાજ, પર્બુ  ગર્ાહકની ભિૂમકા. 
ઉપાય પર્િકર્યામા ં મદદ કરતી 
એજન્ સીઓ. 
ર.પોષક આહારઃ િબનખચાર્ળ પોષક 
વાનગીઓ અને આરોગ્ ય. 
૩.આરોગ્ ય સવેાતતંર્ બદેરકારીયકુત 
આરોગ્ ય સેવાઓ િવ  સરુક્ષા. 
૪.તબીબી તતંર્મા ં બદેરકારીની 
 યાખ્ યા, દદ ના અિધકારો અને 
જવાબદારીઓ. 
પ.જતંનુાશક દવાઓ અન ેરાસાયિણક 
ખાતરોની હાિનકારક અસરો. 
આરોગ્ યના સબંધંમા ંકાનનૂી, તબીબી 
અને ગર્ાહક પિરપર્ે  ય 

૬.સપંકર્ સાધી શકાય તેવી તબીબી 
સં  થાઓ િવશનેી માિહતી 
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પર્વિૃતઓ : 

ધોરણ ૧ થી પ ધોરણ ૬ થી ૮ ધોરણ ૯ - ૧૦ 

૧.િશક્ષકો અન ેિવ ાથીર્ઓ ારા ટીફીન 
ચકાસણી અને તેની પર ચચાર્ 
ર.  વચ્ છતા િવશ ે જાગિૃત િનમાર્ણ 
કરતા િચતર્ો દોરવા 

૧.સારી ટેવોની યાદી તૈયાર કરવી- 
સારી ટેવો કેળવવાથી થતા અનભુવો 
અને સફળતા પર ચચાર્ 
ર.યોગ અને ધ્ યાનિશિબરનુ ંઆયોજન 
૩.આરોગ્ ય મેળાનુ ંઆયોજન 

 

૧.આરોગ ્ ય મળેાનુ ંઆયોજન 
ર.મોટા આરોગ્ ય જોખમો, િવિવધ 
સમ  યાઓના ઉકેલ િવશે ભિૂમકા 
ભજવવી, હા  ય નાટક ભજવવુ ં
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૭. પયાર્વરણ 

િવિશ  ટ ઉ ેશો : 
ધોરણ ૧ થી પ ધોરણ ૬ થી ૮ ધોરણ ૯ - ૧૦ 

૧.િવ ાથીર્ઓને ગર્ાહક તરીકે તેમના 
આસપાસના પયાર્વરણથી પરીિચત 
કરવા. 
ર.ઉપલબ્ ધ સસંાધનોના જતનની ટેવ 
િવ ાથીર્ઓમા ંિવકસાવવી. 
૩.િવ ાથીર્ને પિરિ  થિત સાનકુૂળ 
પર્ોડકટોથી માિહતગાર કરવા. 

૧.િવ ાથીર્ઓને સજાગ ગર્ાહક તરીકે 
પયાર્વરણ સરંક્ષણ અને જતન િવશે 
જાણકારી આપવી. 
ર.િવ ાથીર્ઓન ે પયાર્વરણને લગતી 
સામાિજક જવાબદારીઓ િવશે 
જાણકારી આપવી. 
૩.િવ ાથીર્ઓમા ં પયાર્વરણના જતન 
અને સરંક્ષણ માટે સહભાગી બનવાની 
અને પોતાના િનકટના વતુર્ળને પર્ેરણા 
આપવાની ક્ષમણા ઊભી કરવી.  

૧.િવ ાથીર્ને પયાર્વરણનુ ં સરંક્ષણ 
કરવાની તેની જવાબદારીથી 
માિહતગાર કરવો. 
ર.િવ ાથીર્ને િવકસતા જતા બજારન ે
લીધે પયાર્વરણને અસર કરતા 
પિરબળો નકકી કરવામા ંમદદ કરવી. 
૩.િવ ાથીર્ને પયાર્વરણના સરંક્ષણ 
માટેની જ િરયાતો અન ે પધ્ ધિતઓ 
િવશ ેજાગતૃ બનાવવો.  
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િવષયવ  ત ુ: 

ધોરણ ૧ થી પ ધોરણ ૬ થી ૮ ધોરણ ૯ - ૧૦ 

૧.િવ ાથીર્નુ ં િનકટનુ ં પયાર્વરણ અને 
તેનો સાચો ઉપયોગ કરવાની 
પધ્ ધિત. બગાડયકુત વપરાશ 
ટાળવો. 
 
ર.કચરાની પનુઃપર્િકર્યા, સસંાધનો 
અને સરંક્ષણ. 
 
૩.ઇકો-માકર્ (ECO-MARK) િવશેની 
માિહતી. 

૧.િનકટના પયાર્વરણનુ ં જતન અને 
સરંક્ષણ. 
ર.યોગ્ ય ગર્ાહક પયાર્વરણ માટેની 
ઉપયોિગતા સેવાઓ. 
૩.પયાર્વરણના સરંક્ષણ અન ેજતનની 
પર્િકર્યામા ં પડોશીઓને પર્રેણા 
આપવી. 

૧.પયાર્વરણ અન ેગર્ાહકનો પિરપર્ે  ય 

ર.પયાર્વરણને અસર કરતા પિરબળો 
ગીચ બજારો, બાધંકામ િનયમોનો 
ભગં, િબન વનાશવતં પર્ોડકટ, 
અ  થાયી બજારના જોખમો, 
વાહનોમાથંી હાિનકારક ઉત્ સ ન 
૩.પયાર્વરણ સરંક્ષણની જ િરયાતો 
અને લવેાના જ રી પગલા.  થાિનક 
સં  થાઓ, જાહરે સ ામડંળોની 
ભિૂમકા. પ્ લાિ  ટકના વપરાશના 
જોખમો અંગે જાગિૃત િનમાર્ણ. 
૪.પયાર્વરણ સરંક્ષણમા ં સમાચાર 
માધ્ યમોની ભિૂમકા. તતંર્ીને 
પતર્લ.ેખન, પયાર્વરણ પર્દૂિષત થયુ ં
હોય તેવી પિર  થિતમા ંપગલા સબંધંી 
કોલમ િવ. હરીત ગર્ાહક પયાર્વરણ 
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પર્વિૃતઓ : 

ધોરણ ૧ થી પ ધોરણ ૬ થી ૮ ધોરણ ૯ - ૧૦ 

૧.પિરિ  થિતસાનકુૂળ પર્ોડકટો 
ઓળખવી. 
ર.જન્ મિદન ઉત્ સવમા ં
પિરિ  થિતસાનકુળૂ પર્ોડકટોની ભટે 
આપવી. 
૩.પોલીથીન બગેના વપરાશની 
હાિનકારક અસરો પર વગર્-ચચાર્ 

૧.પયાર્વરણિદન ઉજવવો. 
ર.પયાર્વરણ સરંક્ષણનો ધ્ યેય િસ  
કરી શકાય તવેી ચીજવ  તઓુ સબંધંી 
ચચાર્. 
૩.પોલીથીન બગે વાપરવા માટેની 
પર્િત ા વગર્ખડંમા ંલેવી. 

૧.ચચાર્, પિરસવંાદ, લખે વાચન, 
સતૂર્લખેનનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
ર.કચરા તરીકે ફેંકાયેલા કાગળોની 
પનુઃપર્િકર્યાન ે લગતી પર્વિૃતઓ 
ગોઠવવી. 
૩.રોપાઓ વાવવા. 
૪.પો  ટર અને િચતર્  પધાર્ઓ યોજવી. 
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ગર્ાહક િશક્ષણના અધ્ યાપન માટેની પ િતઓ                    એકમ-૪ 

                        
 

 િશક્ષકે ગર્ાહક િશક્ષણમા ં અસરકારક બનવાના હતેથુી સમિુચત અધ્ યાપન પ િત પસદં 
કરવાની હોય છે. ગર્ાહક િશક્ષણના જુદા જુદા ધ્ યેયો અને િવષયના બહુિવધિવ ાશાખાકીય પર્કારોને 
કારણે ગર્ાહક િશક્ષણની અધ્ યાપન પર્ણાલી િનણાર્યક મહત્ વ ધરાવે છે. ગર્ાહક િશક્ષણ માતર્ ાનનુ ં
હ  તાતંરણ નથી પરંત ુગર્ાહકો મા ંપોતાની ભિૂમકા ભજવતા હોય તે સમાજના કૌશ  યો અને 
સમજનો િવકાસ છે. કોઇ  યિકત િશક્ષકને  સાભંળીને, પુ  તક વાચંીને અથવા િસ ાતં જાણીને કે 
વતર્નના અમકુ િનયમો ગોખીને જ માિહતગાર ગર્ાહક ન બની શકે. ગર્ાહક િશક્ષણ ાનની િનરંતર 
પર્િકર્યા અને દૈિનક જીવન પિરિ  થિતઓમા ંઆચરણમા ંલેવાના કૌશ  યો છે.  
 
 પર્વિૃતઓ ગર્ાહક િશક્ષણનુ ંઆવ  યક અંગ છે. પર્વિૃતઓ અનભુવોને આત્ મસાત ્કરવા માટે 
અને અનભુવજન્ ય પર્માણ માટે સારી ગણાય પરંત ુ માતર્ પર્વિૃતઓ પરૂતી ન ગણાય. ગર્ાહક 
િશક્ષણમા ંઆ ઉપરાતં સકં  પનાનુ ંઘડતર કરવાનુ ંહોય છે. જવાબદાર ગર્ાહક તરીકેના વતર્નનો 
અથર્ એવો પણ થાય કે નકકર િસ ાતંોથી માગર્દિશર્ત બનવુ.ં ગર્ાહકો પાસે સમાજના સામાિજક-
આિથર્ક માળખાની  પ  ટ સમજ હોવી જોઇએ. 
 
 વળી, અિભગમ પણ નકકી કરવાનો રહ ે છે. ગર્ાહક િશક્ષણ ધધંા િવરોધી બને એવુ ંજ રી 
નથી. અમેિરકન ગર્ાહક આંદોલનકતાર્ રા  ફ નેડરના મતં  ય અનસુાર ગર્ાહક િશક્ષણને  સરંક્ષણાત્ મક 
અને િવધેયાત્ મક િશક્ષણ તરીકે જોવુ ંજોઇએ.  
 
 ÕÕસરંક્ષણાત્ મક પાસ ુિવ ાથીર્ઓને ખતરો િનવારવાનુ ંપોતાના જ વતર્નનુ ંિવ લેષણ કરવાનુ ં
અને રોિજંદા ગર્ાહક  યવહારોમા ંઅસરકારક રીતે કામ લેવાનુ ંશીખવે છે. િવધેયાત્ મક પાસાઓથી 
િવ ાથીર્ઓ પોતાની જાતને જવાબદાર ગર્ાહક નાગિરકો તરીકે ગણવા તેમજ બજારમા ં  કોઇ 
િવક  પો હોઇ અથવા હોવા જોઇતા િવક  પો માટે સક્ષમ બને છે.ÕÕ 
 
 ગર્ાહક િશક્ષણનુ ં કેન્ દર્િબંદુ અન્ ય પર્ત્ યેના વતર્ન અને સમ  યાઓના ઉકેલની ટેકિનકો છે. 
વણ કૌશ  યો, મનોમથંન, િવધેયાત્ મક દર્િ  ટકોણ, તાલીમ, ભિૂમકા, સમહૂકાયર્, સદંભર્ અને સશંોધન 

કૌશ  યો િશક્ષણની પર્િકર્યાનો ભાગ બને છે. આનો અથર્ એવો થાય કે પરંપરાગત  યાખ્ યાનની પછી  



 

Training Manual for Teacher-Guide 

41
 
પણ ગર્ાહક િશક્ષણના અધ્ યાપનની એવી અનેક પ િતઓ છે ઘણી વધ ુઅસરકારક અને રસપર્દ છે. 
સૌથી વધ ુવખત વપરાતી પ િતઓ નીચે જણાવવામા ંઆવી છે:- 
 

અધ્ યાપન પ િતઓ: 
પર્ ો અન ેિવશષે કાય : 
 પર્ ો િવ ાથીર્ઓએ માિહતીની સમજ મેળવી કે કેમ અથવા માિહતીને માતર્ વાચંી કે સાભંળી 
તેની કસોટી પે કામ કરે છે. 
 
 પર્ ોનો ઉપયોગ સાપંર્ત ાન અને સમજ નકકી કરવાના સાધન તરીકે કરવો જોઇએ; 
અથવા તો તેમની પોતાની વતર્ણકૂ અને અિભગમોથી પોતાની જાતને પર્િતિબંિબત કરવા માગેના 
ઉિ પક તરીકે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. 
 
 ઉદાહરણ તરીકે, િવ ાથીર્ઓને વોકમેન કે સીડી પ્ લેયર વી મ ઘી વ  ત ુખરીદતી વખતે 
ગર્ાહકે અનભુવવી પડતી સમ  યાઓનો પિરચય આપતા પાઠનો એક ભાગ મળે છે. આવા પર્ ો 
ઉ ભવે : શુ ંઆ વ  ત ુસારી ગણુવ ાની છે ? શુ ંતેની િકંમત યોગ્ ય છે ? પછી િવ ાથીર્ને મળતી 
ચોકકસ કામગીરીમા ંવોકમેન/સીડી પ્ લેયર ખરીદવાનુ ંકોઇ આયોજન કરવાની ક  પના કરવાનો 
સમાવેશ થાય. તમે કયા પાસા શોધી કાઢો છો? તે કામગીરી બાદ, આવી પર્ોડકટો પર કઇ રીતે  
પિરક્ષણ કરી શકાય અને ગર્ાહક સગંઠનોએ શા માટે પિરક્ષણ કરવુ ંજોઇએ અને આવી પર્ોડકટ 
સેવાઓ િવશે પિરક્ષણ શા માટે કરવા જોઇએ તે સમજાવી શકાય.  
 
પર્ો કટ કાયર્ : 
 પસદં કરેલા િવષય પર અભ્ યાસ કરતા અથવા મોજણી હાથ ધરતા હોય તે િવ ાથીર્ઓના 
જૂથની પર્વિૃત તરીકે આની  યાખ્ યા કરી શકાય. 
 
 િશક્ષક માગર્દશર્ક, સલાહકાર અથવા સકંલનકતાર્ તરીકે કામ કરી શકે. િવ ાથીર્ઓ ઓછે-
વ ે અંશે  વતતંર્ રીતે કામ કરીને પોતાની જાતે અનભુવ મેળવે છે. પર્ો કટમા ં ત્ વિરત પર્ત્ યક્ષ 
ઉપયોગનો ફાયદો રહલેો છે.  
 
 પસદં કરેલો િવષય િવ ાથીર્વગર્ને પર્ત્ યક્ષ રીતે  પશર્તો હોવો જોઇએ (દા.ત. િફર્જ અથવા 
વોિશંગ મશીનને બદલે સાયકલ, બટૂ,  કૂલ બેગ, ઠંડા પીણા િવ.) પર્ો કટ હાથ ધરવા માટેના 
કેટલાક કારણો  પ  ટ રીતે નકકી હોવા જોઇએ. િવષય િવ  તતૃ અને િવશાળ હોવાને બદલે સીિમત 
અને કેિન્ દર્ત હોવો જોઇએ. (ઉદાહરણ તરીકે, જો િવષય િવ ાપનને લગતો હોય તો બટૂ અથવા 
િજન્ સ પેન્ ટ વી કોઇ િનિ ત પર્ોડકટ િવશે કામ કરવુ.ં) અનવુતીર્ કાયર્વાહી (follow-up) પણ હાથ  
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ધરવી જોઇએ. અહવેાલ અને અન્ ય પિરણામોને પર્દશર્નમા ંસાથે મકૂી શકાય. 
 
 પર્ો કટ કાયર્મા ંખાસ કરીને, િવ ાથીર્ઓને તેમના પર્ો કટ અનભુવોમાથંી તેમના પોતાના 
િન  કષર્ કાઢવાની/તારણો રજૂ કરવામા ંિશક્ષકો તરફથી િવિશ  ટ કૌશ  યોની જ ર પડે છે.  
 
 ગર્ાહક િશક્ષણના આંતરિવ ાશાખાકીય પર્કારને ધ્ યાનમા ં રાખીને, પર્ો કટ કાયર્ િશક્ષકોને 
જુદી જુદી િવ ાશાખાઓમાથંી એકિતર્ત કરીને એક િવશાળ જૂથામા ંલાવવાની એક આદશર્ પધ્ ધિત 
છે.  
 
પર્ોડકટ ચકાસણી અને મ ૂ  યાકંન : 
 ગર્ાહક ારા થતી ખરીદી ઉપર જાહરેાત ારા તેમજ પેકેિજંગ, સામાિજક દબાણ,  યિકતગત 
મ ૂ  યો અને બીજી ઘણી બધી રીતે પર્ભાવ પડતો હોય છે. 
 
 પર્ોડકટની ચકાસણીથી આવા પર્ભાવો અને પર્ોડકટનુ ંમ ૂ  યાકંન કરવા માટેના વધ ુતાિકર્ક 
અિભગમ માટેનુ ંજ િરયાત પર્ત્ યે િવ ાથીર્ઓની જાગિૃતઓ વધે છે. 
 
 આવી કોઇ પર્વિૃતમા ંઅમકુ જાણીતી પર્ોડકટને મકૂીને તેનુ ંમ ૂ  યાકંન કરવાના હતેથુી તેની 
સાથોસાથ િવક  પો મકૂવા સહલેા છે. તેમ છતા ંસ  તી પર્ોડકટને વળગી રહવેાનુ ંયાદ રાખવુ ંખબૂ 
મહત્ વનુ ં છે. સરખામણીમા ંવધ ુસહલેી બનશે અને તેમાથંી મળતો પાઠ વધ ુઅસરકારક બનશે. 
ઉદાહરણ તરીકે બર્ાન્ ડનુ ં નામ પાવીને િવ ાથીર્ઓને કોઇ પીણુ ં પીવા દો. આવા તલુનાત્ મક 
પરીક્ષણથી જાહરેાત પર્ત્ યે અને િનકટના વતુર્ળોથી પર્ોડકટ પર પડતા ંપર્ભાવો પર્ત્ યે િવ ાથીર્ઓની 
જાગિૃત વધે છે.  
 
ભિૂમકા ભજવવી : 
 કોઇ ભિૂમકા ભજવવી તે ગર્ાહક િશક્ષણમા ંઅિતસફળ ટેકિનક છે અને ગર્ાહક િશક્ષણનુ ંએક 
મ ૂ  યવાન સાધન બની શકે તેમ છે. વગર્ખડંમા ંગર્ાહક સમ  યાઓ ઊભી કરીને તેની તપાસણી કરી 
શકાય. આમાનંા સહગાગીઓને કોઇ પિરિ  થિત રજૂ કરીને તેમને ભજવવાની ભિૂમકાનુ ંસિંક્ષપ્ ત 
વણર્ન આપવામા ંઆવે છે. સહભાગીઓએ ભજવવાની ભિૂમકા કોઇ પણ પવૂર્તૈયારી વગર ભજવે છે 
અને તેમને વધ ુપડતા ંઅિભનય વગર પણ તેમની ભિૂમકાનો આનદં માણવા માટે પર્ોત્ સાિહત 
કરવામા ંઆવે છે. ોતાઓ િવવેચક તરીકેની ભિૂમકાઓ ભજવે છે. ોતાગણના સભ્ યો  મુ ા પર 
ચચાર્ થતી હોય તે મુ ાઓ ન ધીને પોતાના પર્ત્ યાઘાતો દશાર્વે છે. તેમને દરેક ભિૂમકા તેમની જાતે 
ભજવવાની ક  પના કરવા માટે અને આપેલી પરીિ  થિતમા ંતેઓ કઇ રીતે પર્ત્ યાઘાત આપશે તેવો 
િવચાર કરવાનુ ંપર્ોત્ સાહન આપવામા ંઆવે છે. સતર્ના અંત ે ોતાગણના સભ્ યોને તેમના મતં  યો 
રજૂ કરવા માટે આમતંર્ણ આપવામા ંઆવે છે.  
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 ભિૂમકા ભજવવામા ં સપંણૂર્ આયોજનની જ ર પડે છે અને િશક્ષકે શોધવામા ં આવતા 
િવષયવ  ત ુપર અગાઉથી માગર્દશર્ન પ ૂ  પાડવુ ંજોઇએ. 
 
 ભિૂમકા ભજવવા માટે ઘણી વખત ખરીદનાર અને વેચનાર વચ્ ચે  લેવડદેવડમા ં થતી 
ફિરયાદોનો ઉપયોગ કરવામા ં આવે છે. ખામીયકુત પર્ોડકટ િવશેની ફિરયાદોના સબંધંમા ં
સહભાગીઓને ગર્ાહક તરીકેના પોતાના હકો િવશે માિહતી મળે છે તેટલુ ં જ નહીં પરંત ુ તેઓ 
પોતાના કેસમા ંદલીલ કરતા પણ શીખે છે. 
 
રમતો : 
 કેટલીક ગર્ાહક રમતો પણ રજૂ કરી શકાય. આમા ં ફાયદો એ છે કે િવ ાથીર્ વગર્ રમતા ં
રમતા ંશીખે છે. આવી રમતો ખાસ કરીને ૧ર વષર્ની ઉંમર સધુીના બાળકો માટે અનકૂુળ પડે છે. 
આનો ગેરફાયદો એ છે કે તેમા ંએક સમયે િવ ાથીર્વગર્નુ ંમાતર્ નાનુ ંજૂથ રમી શકે.  
 
દર્ ય ા  ય : 
 દર્  ય ા  યથી કોઇ ચોકકસ બાબતની ચચાર્ માટે અથવા તેની પર્  તાવના માટે આધાર પરૂો 
પાડી શકાય. ગર્ાહક સગંઠનોએ અથવા બીજી સં  થાઓએ તૈયાર કરેલા તમામ પર્કારના દર્  ય ા  ય,  
ટેલીિવઝન કાયર્કર્મો,  લાઇડ શો અથવા િફ  મોનો ઉપયોગ િશક્ષક પોતાના મનમા ંસમગર્ ઉ ેશ રાખ ે
ત્ યા ંસધુી કરી શકાય.  
 
ગર્ાહક િશક્ષણમા ંકોમ્ પ્ યટુર : 
 કોમ્ પ્ યટુર ગર્ાહક િશક્ષણનુ ંઅિભન્ ન અંગ બન્ યુ ં છે. રમતો ઉપરાતં, પયાર્વરણ, આરોગ્ ય 
વગેરે વા િવષયવ  ત ુ પર બીજા કાયર્કર્મો તૈયાર થયેલા છે. ફલોપી અથવા સીડી રોમથી, 
િવ ાથીર્ઓ પર્ ોનો જવાબ આપીને સમ  યા િવશેની જાણકારી મેળવી શકે છે. 
 
ઇન્ ટરનેટ : 
 ખબૂ જ નજીકના ભિવ  યમા ંઇન્ ટરનેટ ગર્ાહક િશક્ષણમા ંમહત્ વની ભિૂમકા ભજવશે.  વીડીશ 
ગર્ાહક એજન્ સીએ ખોરાક, અન્ ય સગવડ વગેરે વા પર્ ો સાથે  વિનભર્ર કઇ રીતે બનવુ ંતે િવશેની 
પુ  કળ માિહતી ધરાવતુ ંમોટી વયના િવ ાથીર્ઓ માટેનુ ંસામિયક શ  કયુર્ં છે. 
 
 યનુાઇટેડ  ટેટસનુ ં ગર્ાહક સગંઠન રમતો, ઉખાણા ં અને પાર  પિરક પર્િતિકર્યા ધરાવતા 
પર્ો કટ સાથેનુ ંબાળસામિયક Õિઝલોન્ સÕÕ શ  કયુર્ છે. તેને ÕÕજુિનયર નેટÕÕ કહવેામા ંઆવે છે અને તે 
યનુાઇટેડ  ટેટ્સના િવશાળ િવ ાથીર્વગર્ના સામિયકોમા ં વેપારીકરણ વગરના િવષયવ  તવુાળી 
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 સરુિક્ષત ઓનલાઇન સેવા છે. 

  
 ડેન્ માકર્મા ં ÕÕયગં કન્ ઝયમુર ઓન ધ ઇન્ ટરનેટÕÕ નામના એક પર્ો કટનુ ં િનમાર્ણ કરવામ ં
આ  યુ ંછે. નેશનલ કન્ ઝયમુન  એજન્ સીએ પર  પર વાતાર્લાપ ધરાવતી કથા ેણી તૈયાર કરેલી છે 
મા ંકન્ ઝયમુર એજન્ સી િવશેની માિહતી અને ઇન્ ટરનેટ પરની આને લગતી બીજી સાઇટો શોધવા 

માટે િવ ાથીર્ઓને ÕÕફરજÕÕ પાડવામા ંઆવે છે.  
  

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬                                  એકમ-૫ 
 

                       
 

 સાપંર્ત સમયમા ંગર્ાહક સરુક્ષાનુ ંમહત્ વ ન ધપાતર્ રીતે વધ્ યુ ં છે. ગર્ાહક સરુક્ષાના િવકાસ 
અને તેની જ િરયાતના મહત્ વમા ં િવ  અથર્તતંર્ના વધતા જતા ંઆંતરઅવલબંન અને ઘણી બધી 
વેપારપર્ણાલીઓના આંતરરા  ટર્ીય લક્ષણનો મોટો ફાળો છે. ગર્ાહક સરુક્ષા નીિતના િવકાસના 
ઇિતહાસમા ં ૧૫મી માચર્, ૧૯૬૨ ઐિતહાિસક િદવસ ગણાય. યનુાઇટેડ  ટેટ્સ ઓફ અમેિરકાના 
તત્ કાલીન પર્મખુ જહોન એ. કેનેડીએ યનુાઇટેડ  ટેટ્સ ક ગેર્સમા ંઉ ઘોષણા કરી કે તમામ ગર્ાહકોને 
તેમના અિધકારો હોય છે. ૯મી એિપર્લ, ૧૯૮૫ બીજી મહત્ વની તારીખ છે. તે િદવસે સઘંરા  ટર્ોની 
સાધારણ સભાએ ગર્ાહક સરુક્ષા માટેની સામાન્ ય માગર્દિશર્કાઓ અપનાવી. 
 
 આ માગર્દિશર્કાઓ હઠેળ આવરી લીધેલા િવષયો નીચ ેપર્માણે છે :- 
 
(૧) શારીિરક સલામતી. 
(ર) ગર્ાહકના આિથર્ક િહતની સરુક્ષા અને ઉ ેજન. 
(૩) ગર્ાહકને પરૂા પાડવામા ંઆવતા માલ અને સેવાઓની સલામતી અને ગણુવ ા માટેના ધોરણો. 
(૪) ગર્ાહકને પરૂા પાડવામા ંઆવતા માલ અને સેવાઓ માટેની િવતરણ સવલતો. 
(૫) તકરાર િનવારણ માટે ગર્ાહકોને સક્ષમ બનાવતા પગલા.ં 
(૬) ચોકકસ ક્ષતેર્ો (આહાર, પાણી અને ઔષધો)ને લગતા પગલા;ં અને 
(૭) ગર્ાહક િશક્ષણ અને માિહતી કાયર્કર્મ. 
 
 સઘંરા  ટર્ સગંઠન(UNO)ના ઠરાવ અનસુાર, આપણી સસંદે સન ્ ૧૯૮૬મા ં ગર્ાહક સરુક્ષા 
અિધિનયમ પસાર કય . ત ેઅિધિનયમને તારીખ ૨૪/૧૨/૧૯૮૬ના રોજ ભારતના રા  ટર્પિતની 
અનમુિત મળી. આ જ કારણસર ર૪મી િડસેમ્ બર ÕÕરા  ટર્ીય ગર્ાહક િદનÕÕ તરીકે દર વષેર્ ઉજવવામા ં
આવે છે. અિધિનયમના ઉ ેશો અને કારણોના િનવેદનમા,ં એવો  પ  ટ રીતે ભાર મકૂવામા ંઆ  યો 
છે કે આ િવધેયકથી ગર્ાહકોના િહતોના વધ ુસારા રક્ષણ માટેની જોગવાઇ કરવા ધાયુર્ં છે. આ 
અિધિનયમ ગર્ાહકોના નીચે જણા  યા મજુબના અિધકારોને ઉ ેજન અને સરુક્ષા આપવા માટે છે :- 
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(૧) જાનમાલને જોખમી હોય તેવા માલના ખરીદવેચાણની સામે સરુક્ષા મેળવવાનો અિધકાર. 
(ર) ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓની સામે ગર્ાહકને રક્ષણ આપવા માટે માલના જથ્ થા,ં ક્ષમતા, 

શુ તા, ધોરણ અને િકંમત િવશે માિહતગાર થવાનો અિધકાર. 
(૩)  પધાર્ત્ મક િકંમતોએ િવિવધ પર્કારનો માલ સરળતાથી મળી શકે તે માટે શકય હોય ત્ યા ં

ખાતરી મેળવવાનો અિધકાર. 
(૪) ગર્ાહકોના િહતોને યોગ્ ય ફોરમમા ંપરૂતી િવચારણા કરવામા ંઆવશે એવી ખાતરી મેળવવાનો 

અને સનુાવણીનો અિધકાર. 
(૫) ગેરવાજબી વેપારપર્થા સામે તરકારનુ ંિનવારણ મેળવવાનો અથવા ગર્ાહકોના િનદર્યી શોષણ 

િવરુ  િનવારણ મેળવવાનો અિધકાર; અને   
(૬)  ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકાર.  
 

િતર્-  તરીય અધર્-ન્ યાિયક તતંર્ : 
 

 ગર્ાહક તકરારોના અસરકારક િનકાલ માટે ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમથી િતર્-  તરીય અધર્-
ન્ યાિયક તતંર્ની જોગવાઇ કરી છે, મા ંદરેક િજ  લા માટે િજ  લા ફોરમ, દરેક રાજય માટે રાજય 
આયોગ અને સવ ચ્ ચ  તરે રા  ટર્ીય આયોગનો સમાવેશ થાય છે. તેમની પર્ાદેિશક હકૂમત અને 
નાણાકીય મયાર્દાને  પ  ટ રીતે અલગ રાખવામા ંઆવી છે. 
 
 િજ  લા ફોરમ પર્મખુ અને બે સભ્ યો ( મા ંએક મિહલા)થી બનેલુ ંછે. િજ  લા ફોરમનો દરેક 
સભ્ ય પાચં વષર્ની મુ ત સધુી અથવા પોતે ૬૫ વષર્નો થાય – તે બેમાથંી  વહલેુ ંહોય ત્ યા ંસધુી 
પોતાનો હો ો ધરાવશે અને ફેરિનમણકૂને પાતર્ ગણાશે.  નાતકની પદવી સભ્ ય બનવા માટેની 
લઘતુમ શૈક્ષિણક લાયકાત છે. િજ  લા ફોરમના પર્મખુ તરીકે િનવ ૃ્  િજ  લા ન્ યાયાધીશ હોય છે. 
રાજય આયોગના અધ્ યક્ષપદે હાઇકોટર્ના િનવતૃ ન્ યાયાધીશ હોય છે. રા  ટર્ીય આયોગના અધ્ યક્ષપદે 
સપુર્ીમકોટર્ના િનવ ૃ  ન્ યાયાધીશ હોય છે. િજ  લા ફોરમ .ર૦ લાખ સધુીના દાવામા,ં જયારે રાજય 
આયોગ .૧ કરોડ સધુીના દાવામા ંઅને રા  ટર્ીય આયોગ .૧ કરોડથી ઉપરના દાવામા ં ન્ યાય 
િનણર્ય કરી શકે છે. આ તમામ ન્ યાયિનણર્ય કરતી સં  થાઓ સમક્ષની કાયર્વાહીઓનુ ં િનયમન 
કુદરતી ન્ યાયના િસ ાતંો અનસુાર કરવામા ંઆવે છે. નવી િદ  હી ખાતે આવેલા રા  ટર્ીય આયોગ 
ઉપરાતં, સમગર્ દેશમા ંહાલ ૫૭૧ િજ  લા ફોરમ અને ૩૫ રાજય આયોગ કાયર્રત છે. આંધર્પર્દેશ 
રાજયમા,ં હાલ ૨૯ િજ  લા ગર્ાહક ફોરમ અને ૧ રાજય આયોગ કાયર્રત છે. દાખલ કરવામા ંઆવતી 
ફિરયાદોની સાથે ઠરાવવામા ંઆવે તેટલી રકમની ફી અને ઠરાવવામા ંઆવે તે રીતે ચકૂવી શકાય 
તેમ જોડવાની હોય છે.  
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ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદો : 
 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમથી રા  ટર્ીય, રાજય અને િજ  લા  તરે ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદોની 
 થાપના માટેની જોગવાઇ કરી છે. આ પિરષદોનો ઉ ેશ ગર્ાહકોના અિધકારોને ઉ જેન આપવા 
માટેની અને સરુક્ષા પરૂી પાડવા માટેની નીિતઓને અપનાવવા માટે/સમીક્ષા કરવા માટે સબંિંધત 
સરકારોને મદદ કરવાનો છે, આ ગર્ાહક પિરષદોની રચના િવ  તતૃ છે. (ગર્ાહક અિધકારો/ગર્ાહક 
સરુક્ષા સાથે સબંધં ધરાવતા,ં રસ ધરાવતા િવિવધ જૂથોનુ ં પર્િતિનિધત્ વ કરતા સગંઠનો અને 
નાગિરકો આ પિરષદોના સભ્ યો તરીકે હોય છે). ગર્ાહક પિરષદો વધ ુસારા પર્િતભાવ અને તેના 
થકી ગર્ાહક સરુક્ષા અથવા ગર્ાહક અિધકારોના કે્ષતર્મા ં નીિતની સમીક્ષા માટે જાહરે-ખાનગી 
ભાગીદારીના ધોરણ ેરચવાની હોય છે. આ પિરષદોનો મખુ્ ય ઉ ેશ સમાજમા ંગર્ાહકોના અિધકારો 
અને િહતોને ઉ ેજન અને રક્ષણ આપવાનુ ંછે.  
 
 
અિધિનયમની મહત્ વની ખાિસયતો : 
 

(૧) આ અિધિનયમ કેન્ દર્ સરકારે ચોકકસ રીતે મિુકત ન આપેલી હોય તો તેવા તમામ માલ અને 
સેવાઓને લાગ ુપડે છે. 

(ર) તે તમામ કે્ષતર્ો એટલે કે ખાનગી, જાહરે અને સહકારી કે્ષતર્ોને આવરી લે છે. 
(૩) અિધિનયમની જોગવાઇઓ ક્ષિતપરૂક પર્કારની છે.  
(૪) તેનાથી ન્ યાયિનણર્યિવષયક કાયર્વાહીની જોગવાઇ કરી છે  સરળ, ઝડપી અને િબનખચાર્ળ     
     છે.(તેનાથી રા  ટર્ીય, રાજય અને િજ  લા  તરે ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદો માટેની પણ જોગવાઇઓ    
     કરી છે).  
(૫) આ અિધિનયમની જોગવાઇઓ તત્ સમયે અમલમા ં હોય તેવા બીજા કોઇપણ કાયદાની 

જોગવાઇઓ ઉપરાતંની છે અને આ અિધિનયમની જોગવાઇઓનુ ંબીજા કોઇપણ કાયદાની 
જોગવાઇઓના કારણે અ  પીકરણ થશે નિહં. 
 

 
માલ અને સવેાઓ : 
  કલમ રની પેટા-કલમ(૧)ના ખડં(દ)મા ં જોવા મળે છે. તે મજુબ ÕÕસેવાÕÕની  યાખ્ યા 
અનસુાર બેિન્ કંગ, નાણા, વીમા, પિરવહન, પર્િકર્યા, વીજળી અથવા અન્ ય ઊજાર્નો પરુવઠો, આવાસ 
અથવા ભોજન, ગહૃિનમાર્ણ અને બાધંામ, મનોરંજન, આનદંપર્મોદ, સમાચાર અથવા અન્ ય માિહતી 
પરૂી પાડવાના સબંધંમા,ં સવલતોની જોગવાઇ સિહત દેરક િવગતવણર્નની સેવાનો સમાવેશ થાય 
છે. સવ ચ્ ચ અદાલતના જણા  યા અનસુાર, તેમા ં ડોકટરો, નસ , નિસર્ંગ હોમ અને વકીલોની 
સેવાઓને પણ આવરી લેવામા ંઆવી છે. ભારત વા િવકસતા દેશમા ંÕÕસેવાÕÕની  યાખ્ યાનો  યાપ 
સતત વધતો જાય છે.  
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  ગર્ાહક ફિરયાદ નીચેની  યિકતઓ ારા થઇ શકે :- 
 

 ગર્ાહક 
 એક ગર્ાહક અથવા સમાન િહત ધરાવતા હોય તેવા િક  સામા ંએકથી વધ ુગર્ાહકો. 
 કોઇપણ  વૈિચ્ છક સગંઠન. 
 કેન્ દર્ સરકાર - 
 રાજય સરકાર અથવા સઘંરાજય ક્ષતેર્નુ ંવહીવટી તતંર્. 
 

 ફિરયાદમા ંએવુ ંિનવેદન હોવુ ંજોઇએ કે – 
 

  કોઇ વેપારીએ અપનાવેલી કોઇ ગેરવાજબી પર્થાના પિરણામે  યિકતને કોઇ ખોટ અથવા 
નકુસાન વેઠવુ ંપડયુ ંછે. ફિરયાદમા ંઉ  લેખેલો માલ એક અથવા તેથી વધ ુખામીઓ ધરાવે છે.  

 ફિરયાદમા ંઉ  લેખેલી સેવાઓ કોઇપણ રીતે ઊણપો ધરાવે છે. 
 ફિરયાદમા ંઉ  લેખેલા માલ માટે વેપારીએ - 

(૧) તત્ સમયે અમલમા ંહોય તેવા કાયદાથી અથવા તે હઠેળ નકકી કરેલી હોય;  અથવા 
(ર) માલ પર પર્દિશર્ત કરેલી હોય;  અથવા 
(૩) આવો માલ ધરાવતા કોઇ પેકેટ પર દશાર્વેલી હોય તે િકંમત કરતા પણ વધ ુિકંમત      
     લીધેલી છે 

           તેવુ ંજણાવવુ ંજોઇએ. 
 
ગર્ાહક ફિરયાદમા ંપરૂી પાડવાની માિહતી : 
 

ક. ફિરયાદનુ ંનામ, િવગતવણર્ન અને સરનામુ.ં 
 

ખ. િવ ના પક્ષકાર અથવા પક્ષકારોના નામ, િવગતો અને સરનામુ.ં 
 

ગ. ફિરયાદ કયારે અને કયા ંઉપિ  થત થઇ તેન ેલગતી હકીકતો. 
 

ઘ. આકે્ષપોના સમર્થનમા ંકોઇ દ  તાવેજો હોય તો તે. 
 

ચ. ફિરયાદી માગતો હોય તે દાદ. 
 

છ. ફિરયાદીએ પોતાની ફિરયાદની નકલ - 
     ફોરમ 

     પર્મખુ 

     પરુુષ સભ્ ય 

     મિહલા સભ્ ય 

     િવ ના પક્ષકારને 
 

       આપવી જોઇએ. 
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જ. એવી જ રીતે તમામ દ  તાવેજોની નકલો પણ આપવાની હોય છે.  
 

ઝ. ફિરયાદની સાથોસાથ ફિરયાદીએ સોગદંનામુ ં પણ ફાઇલ કરવાનુ ં હોય છે. સોગદંનામાની 
એટલી જ નકલો ફિરયાદની નકલોની સાથે જ આપવાની હોય છે. 

 

ટ. જો ફિરયાદી કોઇ રિજ  ટડર્ ગર્ાહક સગંઠન વતી ફિરયાદ ન ધાવવા ઇચ્ છતો હોય તો તે 
મતલબનો અિધકૃિતપતર્ જોડવાનો રહશેે. 
 

સમયમયાર્દા : ફિરયાદ રજૂ કરવામા ં આ  યે તેની ગર્ાહયતાનો િનણર્ય સામાન્ ય રીતે 
ર૧(એકવીસ) િદવસની અંદર કરવાનો રહશેે. એક વખત ફિરયાદ  વીકારવામા ંઆવે તે પછી 
િવ ના પક્ષકાર/પક્ષકારોને ૩૦(તર્ીસ) િદવસની મદુતની અંદર અથવા િજ  લા ફોરમ ારા 
આપવામા ંઆવે તેવી ૧પ(પદંર) િદવસથી વધ ુન હોય તેટલી લબંાવેલી મદુતની અંદર પોતાનો 
બચાવ રજૂ કરવા ફરમાવતી નોિટસ સદરહ ુફિરયાદની નકલ સિહત ર૧(એકવીસ) િદવસની અંદર 
મોકલી આપવી જોઇએ. દરેક ફિરયાદની સનુાવણી શકય તેટલી ઝડપે કરવાની રહશેે અને િવ ના 
પક્ષકારને આવી નોિટસ મ યાની તારીખથી ૩(તર્ણ) મિહનાની અંદર તેનો િનકાલ કરવાના શકય 
તમામ પર્યાસો કરવામા ંઆવશે. પરૂતા ંકારણો દશાર્વવામા ંઆવે અને આવા કારણોની લિેખત ન ધ 
કરેલી હોય તે િસવાય િજ  લા ફોરમ સામાન્ ય રીતે સનુાવણીની કોઇ મલુતવી મજૂંર રાખી શકશે 
નિહ. એવી વધ ુજોગવાઇ કરી છે કે એવી રીતે િનિદર્  ટ કરેલી મદુત પછી િનકાલ કરવામા ંઆવતી 
ફિરયાદના િક  સામા;ં િજ  લા ફોરમ આવી ફિરયાદનો િનકાલ કરતી વખતે તેમા ં િવલબં માટેના 
કારણોની લેિખત ન ધ કરશે. 
 
 રા  ટર્ીય આયોગ, રાજય આયોગ અને િજ  લા ફોરમોએ િવ ના પક્ષકારોને નોિટસ મ યાની 
તારીખથી તર્ણ મિહનાની મદુતની અંદર શકય હોય તેટલે સધુી ફિરયાદનો િનણર્ય કરવાનો રહશેે. 
ચીજવ  તઓુના િક  સામા,ં ચીજવ  તનુા પિરક્ષણ અથવા પથૃ્ થક્કરણની જ ર પડે તો તેવી 
સમયમયાર્દા પાચં મિહનાની અંદરની છે.  
 
 િજ  લા ફોરમોએ કરેલા હુકમની િવ ની અપીલ આવો હકુમ થયાના ૩૦(તર્ીસ) િદવસની 
અંદર રાજય આયોગ સમક્ષ અને રાજય આયોગે કરેલા હકુમ િવ ની અપીલ રા  ટર્ીય આયોગને 
આવો હકુમ થયાના ૩૦(તર્ીસ) િદવસની અંદર કરી શકાશે. રા  ટર્ીય આયોગે કરેલા હકુમની િવ ની 
અપીલ આવો હકુમ થયાના ૩૦(તર્ીસ) િદવસની અંદર સપુર્ીમકોટર્ને કરી શકાશે. રા  ટર્ીય આયોગના 
હુકમ અનસુાર કોઇ રકમ ભરવા માટે ફરમાવવામા ંઆ  યુ ંહોય તેવી  યિકત સદરહુ રકમના પ૦% 
(પચાસ ટકા) અથવા .૫૦,૦૦૦/-(પચાસ હજાર) – તે બેમાથંી ઓછી હોય તે રકમ ઠરાવેલી 
રીતે જમા ન કારવે તો સપુર્ીમકોટર્ ારા કોઇ જ અપીલ હાથ  ધરી શકાશે નિહ. એવી જ રીતે, 
રા  ટર્ીય આયોગ અને રાજય આયોગનેકરવાની અપીલના િક  સામા ંતેની નીચેની તકરાર િનવારણ 
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સં  થાએ હકુમ કયાર્ મજુબની .૩૫,૦૦૦ (પાતંર્ીસ હજાર) અને .રપ,૦૦૦/(પચીસ 
હજાર) અથવા તેની અધીર્ રકમ જમા કરાવવાની આવ  યકતા છે.  
 
 આ અિધિનયમની જોગવાઇઓને અમલમા ં લાવવાના  હતેથુી રા  ટર્ીય આયોગને જ રી 
જણાય તેમ ઉિચત િવિનયમો કરવાની સ ા આ અિધિનયમની કલમ ૩૦-ક હઠેળ આપવામા ંઆવી 
છે. રાજય સરકાર, િનકાલબાકી કેસો અને તેની સાથે સકંળાયેલી બીજી બાતો અથવા સબંિંધત 
અન્ ય સજંોગોને આધારે એક જ િજ  લામા ંજ રી જણાય ત્ યારે એકથી વધ ુિજ  લા ફોરમની  થાપના 
કરી શકશે. ઉપર જણા  યા મજુબની આ અિધિનયમની જોગવાઇઓ કેસોના દરેક તબકકે ઝડપી 
િનકાલ માટે પરૂતી હોય તેનાથી પણ વધ ુછે.  
 
ગર્ાહકને મળવાપાતર્ દાદ : 
 અિધિનયમ હઠેળ ગર્ાહકને મળવાપાતર્ દાદ નીચે મજુબ છે :-  
 

 માલમાથંી ખામી દૂર કરાવવી. 
 માલ બદલી આપવો. 
 ચકૂવેલી િકંમત પરત આપવી. 
 વેઠેલા નકુસાન અથવા ઇજા બદલ વળતર આપવુ.ં 
 
  ફિરયાદી અથવા િવ ના પક્ષકાર અથવા સાક્ષીઓને સોગદંનામા, દ  તાવેજો અથવા રેકડર્ 
પર ઉપલબ્ ધ સામગર્ીના આધારે તપાસવાની જ ર પડતી નથી. ફિરયાદનો િનકાલ એટલે કે તેની 
પરના હુકમો ઉપલબ્ ધ દ  તાવેજી સામગર્ીને આધારે કરી શકાય. 
 
 કરવામા ંઆવતી પછૂપરછ સિંક્ષપ્ ત પર્કારની પછૂપરછ હોય છે. 
 સાક્ષીઓની તપાસણી ખરેખર જ રી જણાય તેવા જ િક  સાઓમા,ં ઉદાહરણ તરીકે તબીબી 

બેદરકારીના િક  સાઓમા ં માતર્ ફોરમ સબંિંધત પક્ષકારને કેસના સાક્ષીઓ તપાસવાની ટ 
આપી શકશે. 

 પક્ષકારો ભૌિતક લાક્ષિણકતાઓની ખરાઇ કરીને તેનો અહવેાલ/મતં  ય આપવા માટે કિમશનરો 
તરીકે એડવોકેટ અથવા ટેકિનકલ  યિકતઓની િનમણકૂ કરવા માટે અરજી કરી શકશે.  

 
 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ માતર્ ગર્ાહકોના િહતોની સરુક્ષા કરે છે એટલુ ં જ નિહ; પરંત ુ
ગર્ાહકોને લાભ પણ અપાવે છે જયારે ખોરાક ભળેસેળ િનવારણ અિધિનયમ અથવા તોલમાપ 
અિધિનયમ હઠેળ વેપારી પર કાનનૂી કાયર્વાહીને ગર્ાહકને કોઇપણ લાભ અપા  યા વગર સજા 
કરવામા ંઆવે છે. 
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ગર્ાહક સરુક્ષા (સધુારા) અિધિનયમ, ૨૦૦૨ની ઝલક : 
 

 ગર્ાહકના મતૃ્ યનુા િક  સામા,ં મખુ્ ય અિધિનયમની કલમ ર હઠેળના નવા પેટા-ખડં(૧)થી, 
ગર્ાહકનો કાનનૂી વારસદાર અથવા પર્િતિનિધ કેસ ચલાવી શકશે.  

  વાિણજિયક હતે ુ માટે સેવા મેળવતી હોય તેવી  યિકતને ÕÕગર્ાહકÕÕના પર્કારમાથંી બાકાત 
રાખવાની જોગવાઇ, તેમ છતા,ં ÕÕવાિણજિયક હતેÕુÕમા,ં  યિકતએ   યિકતએ  વરોજગારના 
સાધન ારા માતર્ અને માતર્ પોતાની આજીિવકા કમાવાના હતેથુી જ ખરીદેલા અને ઉપયોગમા ં
લીધેલા કોઇ માલનો ઉપયોગનો અને મેળવેલી સેવાનો સમાવેશ થતો નથી.  

 મખુ્ ય અિધિનયમની કલમ ર હઠેળના ખડં(દ) પછી નવા ખડં(દદ)ના  વ પમા ંÕÕભળતા/નકલી 
માલ અને સેવાઓÕÕ. 

 મખુ્ ય અિધિનયમ હઠેળ ઠરાવેલા ગર્ાહક અિધકારોને િજ  લાની અંદર ઉ ેજન અને સરુક્ષા 
આપવાના હતેથુી ÕÕિજ  લા કલેકટરÕÕની અધ્ યક્ષતા હઠેળ ÕÕિજ  લા ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદÕÕની 
 થાપના – નવી કલમો ૮-ક, અને ૮-ખ દાખલ કરવા ધાયુર્ં છે.  

 સભ્ યો માટેની શૈક્ષિણક લાયકાતો અને તેમની ગેરલાયકાતોની પણ જોગવાઇ છે.  
 સભ્ યની બીજા પાચં વષર્ની મદુત સધુી અથવા તે પાસંઠ વષર્નો થાય – તે બેમાથંી  વહલે ુ

હોય ત્ યા ંસધુી તેની ફેરિનમણકૂ. 
 ફિરયાદો  રીતે થઇ શકશે તે રીતોના સબંધંમા ંકલમ ૧રને બદલ ેનવી કલમ મકૂવી. 
 સનુાવણી મલુતવી રાખવાના સબંધંમા ંજોગવાઇઓ – ÕÕસામાન્ ય રીતે કોઇ કેસની સનુાવણી 

મલુતવી રાખી શકાશે નિહÕÕ. મખુ્ ય અિધિનયમની કલમ ૧૩ હઠેળ નવા પેટા-ખડં(૩-ક)નો 
પરંતકુ. 

 ÕÕવચગાળાનો હકુમÕÕ કરવાની સ ા – કલમ ૧૩નો નવો પેટા-ખડં (૩-ખ) 

 ÕÕિશક્ષાત્ મક હોય તેવુ ંનકુસાનÕÕ અપાવવાની સ ા – કલમ ૧૪ની પેટા કલમ(૧)ના ખડં(ઘ)નો 
નવો પરંતકુ. 

 ગેરમાગેર્ દોરતી જાહરેખબરની અસરને િનમ ૂર્ળ કરવાના હતેથુી િવ ના પક્ષકારને ખચેર્ 
ÕÕસધુારાત્ મક િવ ાપનÕÕ બહાર પાડવાની સ ા – કલમ ૧૪ની પેટા કલમ(૧) હઠેળ નવો 
ખડં(થગ) 

 રાજય આયોગના પર્મખુ ારા એક અથવા તેથી વધ ુ સભ્ યો ધરાવતી રાજય આયોગની 
બેંચ(ખડંપીઠ)ની રચના થઇ શકશે.  

 ફિરયાદીએ અરજી કયેર્ અથવા આપમેળે કોઇ િજ  લા ફોરમ સમક્ષની કોઇ પણ અિનિણર્ત 
ફિરયાદને ન્ યાયના િહતમા ંરાજયની અંદરના બીજા કોઇ િજ  લા ફોરમમા ંતબદીલ કરવા માટે 
રાજય આયોગને અિધકૃત કરતી નવી કલમ ૧૭(ક) દાખલ કરવા બાબત. 
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 રા  ટર્ીય આયોગની ખડંપીઠ(બેન્ ચ)ની રચના. 
 જયારે કેસના રેકડર્ પરથી કોઇ દેખીતી ભલૂ જણાય તેવા િક  સામા ંપોતાના હકુમનુ ંપનુિવર્લોકન 

કરવાની રા  ટર્ીય આયોગની સ ા. 
 િજ  લા ફોરમ, રાજય આયોગ અથવા રા  ટર્ીય આયોગના હકુમ સબંધંી જોગવાઇ. 
 ફોજદારી કાયર્રીિત અિધિનયમમા ં કંઇપણ મજકૂર હોય તેમ છતા,ં ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ 

હઠેળના તમામ ગનુાની ઇન્ સાફી કાયર્વાહી સિંક્ષપ્ ત રીતે ચલાવી શકાશે. િજ  લા ફોરમ, રાજય 
આયોગ અથવા રા  ટર્ીય આયોગને ગનુાઓની ઇન્ સાફી કાયર્વાહી માટે પર્થમ વગર્ના 
જયિુડશીયલ મેિજ  ટેર્ટની સ ા રહશેે. 

 નોિટસની બજવણી માટેની કાયર્રીિતના સબંધંમા ંનવી કલમ ર૮-ક 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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સલામતીનો અિધકાર                                            એકમ-૬ 
 

   
  
 

ધ્ યેય : િવ ાથીર્ઓને પર્ોડકટ અને સેવાઓના સલામતી પાસાઓનુ ં ટેકિનકલ દર્િ  ટએ મ ૂ  યાકંન 
કરવા માટે અને ખરીદીનો શાણપણયકુત િનણર્ય લેવા માટે સક્ષમ બનાવવા. 
 

ઉ ેશો : આ એકમનો ઉ ેશ, િવ ાથીર્ઓ સમક્ષ પર્ત્ યક્ષ પિરિ  થિતઓ પર્ગટ કરીને, તેમને, - 
 

 સલામતીના અિધકારની સકં  પના સમજવા માટે સક્ષમ બનાવવાનો છે. 
 માલ અને સેવાની સલામતી સિુનિ ત કરવા માટે સરકાર અને અન્ ય સં  થાઓ ારા લેવાતા 

પગલાની જાણકારી મેળવવા સક્ષમ બનાવવાનો છે.  
 ખોરાક, ઔષધ અને પર્ોડકટના સદંભર્મા ંસલામતીની સમજ કેળવવા સક્ષમ બનાવવાનો છે. 
 ગર્ાહકોને સરુક્ષા આપવા માટે અિ  તત્ વ ધરાવતા કાનનૂી ઢાચંાની અને સલામતીનો અિધકાર 

કઇ રીતે વાપરવો તે બાતની સમજ મેળવવા સક્ષમ બનાવવાનો છે. 
 

અધ્ યયનના પિરણામો : 
      િવ ાથીર્ઓ તરફથી નીચેની ટેવો કેળવવાની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે :- 
  

 ખરીદી કરતી વખતે પર્ોડકટ અને સેવાઓના સલામતી ધોરણો ચકાસવા. 
 માલ અને સેવાઓના સલામતી પાસા સમજવા માટે સચૂના/િનયમાવલી વાચંવી. 
 પર્ોડકટના સલામત ઉપયોગ અને િનકાલ િવશે વેપારીઓને પછૂપરછ કરવી. 
 કોઇ પર્ોડકટ અસલામત જણાય ત્ યારે વેપારીઓને તે બાબતે પર્ ો પછૂવા. 
 માલ અને સેવાઓના સલામતી પાસા અને સરુક્ષા પર તેમને અને જાહરે જનતાને કાયદા અને 

િવિનયમો અનસુાર િશક્ષણ આપવુ.ં 
 તેમને અસલામત જણાતી કોઇ પર્ોડકટ અથવા સેવાઓ િવશે અન્ યને િશક્ષણ આપવુ.ં 
 

સલામતીના અિધકારનો અથર્ : 
      સલામતીનો અિધકાર એટલ ે આરોગ્ ય અથવા જીવનને જોખમ પ હોય તેવી પર્ોડકટ, 
ઉત્ પાદનપર્િકર્યા અને સેવાઓ સામે સરુિક્ષત થવાનો અિધકાર, તેમા,ં ગર્ાહકોના લાબંા ગાળાના િહત 
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અને તાત્ કાિલક જ િરયાતોના િવષયોનો સમાવેશ થાય છે. માલ ખરીદતી વખતે અથવા 
સેવાઓ મેળવતી વખતે - 
  

 ગર્ાહકને પોતાની માલિમલકત અથવા પોતાની  યિકતને થતા નકુસાનની િવ  રક્ષણ 
મેળવવાનો અિધકાર છે. 

 પર્ોડકટ અથવા સેવાની િન  ફળતાને લીધે, ગર્ાહકને કોઇ શારીિરક જોખમ, આરોગ્ યનો ખતરો ન 
થવો જોઇએ અથવા તેનાથી ગર્ાહક મુ  કેલીમા ંમકૂાવો ન જોઇએ.  

 

સકં  પનાઓ : 
 
 

સલામતી ધોરણો 
પર્માણન ્િચ નો 
ઝેરી દર્  યો 
યાિંતર્ક જોખમો 
િવ તુને લગતા જોખમો 
 ફોટક જોખમો 
રાસાયિણક જોખમો 
િવક જોખમો 

િકરણોત્ સગર્ જોખમો 
પર્ોડકટની સલામતી 
સલામત ખરીદી 
સલામત ઔષધો 
 

સિૂચત પર્વિૃતઓ : 
    િશક્ષકોએ – 
 

 ÕÕસલામતીના અિધકારÕÕનુ ંવાચન કરીને ગર્ાહકોમા ંચચાર્ કરવી. 
 સલામત અને િબનસલામત પર્ોડકટની ખાિસયતો સમજાવવી. 
 પર્ોડકટના સલામતી ધોરણો સમજાવવા. 
 પર્ોડકટ ચકાસણી પર્યોગશાળાઓ માટેની જ િરયાતની ચચાર્ કરવી. 
 Õગર્ાહક સલામતીÕ માટેના ÕÕકાયદાઓÕÕ સમજાવવા. 
 ગર્ાહકો, ખાસ કરીને િવ ાથીર્વગર્ને િબનસલામત પર્ોડકટથી કઇ રીતે સરુિક્ષત રાખી શકાય તેની 

ચચાર્ કરવી. 
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બજાર મોજણી : 
 

 િવ ાથીર્ઓના નાના નાના જૂથ બનાવીને તેમને ગામની  બજાર, અઠવાિડયે ભરાતી બજાર 
અથવા રિવવારી બજાર, સપુર માકેર્ટ, ઇલેકિટર્ક  ટોર, ખેતીને લગતી ચીજવ  તઓુનો  ટોર,  
દવાની દુકાન અને તેની વા બીજા  થાિનક  ટોરની મલુાકાત લેવા જણાવવુ.ં 
  

 િવ ાથીર્ઓએ - 
 

 ઉપયોગ માટે ત ન િબનસલામત જણાતી હોય તેવી બજારમા ંમળતી કોઇ પણ પાચં પર્ોડકટ 
નકકી કરવી. 

 સલામત અને િબનસલામત પર્ોડકટની યાદી બનાવવી અને શા માટે તે પર્ોડકટ સલામત અને 
િબનસલામત છે તે સમજાવવુ.ં 

 કોઇ િબનસલામત પર્ોડકટને ઉપયોગ માટે સલામત બનાવવા માટેની સચૂનાઓની યાદી 
બનાવવી. 

 પોતાના સમગર્ તારણોનો અહવેાલ બનાવવો અને વગર્મા ંતેની ચચાર્ કરવી. 
(૧) પર્ોડકટો ઉપર માનક પર્માણન ્િચ નો િવ ાથીર્ઓ પાસે ઓળખાવવા અને તે િવશે ભીંતપતર્ક 

તૈયાર કરીને ગર્ાહકમડંળમા ંપર્દિશર્ત કરવુ.ં 
(ર) િવ ાથીર્ઓને “Best before”નુ ંપર્ોડકટ લબેલ સમજાવવુ.ં પર્ોડકટની સલામતી સિુનિ ત 

કરવા માટે લેબલ પર જ રી હોય તે પર્કારની િવગતોની ચચાર્ હાથ ધરવી. 
(૩) િવ તુ ઉપકરણોની સાથોસાથ આપવામા ંઆવતા સચૂના િનયમસગંર્હો એકિતર્ત કરીને તેની 

ચચાર્ કરવી. ઉત્ પાદક ારા પર્ોડકટ સલામતીને લગતી આપવામા ંઆવતી સચૂનાઓની ચચાર્ 
કરવી.  

(૪) િવ ાથીર્ઓને કોઇ એક પર્ોડકટ પસદં કરવા જણાવવુ ંઅને ઉત્ પાદકે આપવી જ રી હોય 
તેવી સલામતી સચૂનાઓની યાદી તૈયાર કરવી. 

 
    

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



 

Training Manual for Teacher-Guide 

56
 
 

માિહતીનો અિધકાર                                            એકમ-૭ 
 

   
  
 

ધ્ યેય :  
 િવ ાથીર્ઓને માિહતીનુ ં મહત્ વ સમજાવવુ ંઅને શાણપણયકુત િનણર્ય લેવા માટે ઉિચત 
માિહતી મેળવી લેવાના કૌશ  યો િવકસાવવા. 
 

ઉ ેશો :  
 આ એકમનો ઉ ેશ, િવ ાથીર્ઓને પર્ત્ યક્ષ તાલીમ આપીને તેમને, -   
 

 માિહતગાર થવા માટેનો અિધકાર. 
 ગર્ાહક માિહતીના  તર્ોત.  
 શાણપણયકુત પસદંગી કરવા માટે માિહતીનુ ંમહત્ વ. 
 સમાજના ક  યાણ માટે પોતાનો અિધકાર કઇ રીતે વાપરવો તે સમજવા માટે સક્ષમ 

બનાવવાનો છે.  
 

અધ્ યયન પિરણામો : 
      િવ ાથીર્ઓ તરફથી નીચે મજુબની અપેક્ષાઓ રાખવામા ંઆવે છે :- 
  

 શાણપણયકુત પસદંગી કરવા માટે માિહતીના િવિવધ  તર્ોત શોધી કાઢવા. 
 માલ અને સેવાઓ સબંધંી માિહતી મેળવવાની ટેવ પાડવી. 
 માિહતીના ખરાપણાનુ ંઅને યોગ્ યતાનુ ંમ ૂ  યાકંન કરવુ.ં 
 ખરીદી કરતી વખતે શાણપણયકુત અને જવાબદારીયકુત વતર્ન કરવુ.ં 
 

અથર્ : 
      માિહતગાર થવાનો અિધકાર એટલે પોતાની જાણ સિહત પસદંગી અથવા િનણર્ય કરવા માટે 
જ રી માિહતીની હકીકતો પોતાને પરૂી પાડવામા ંઆવે તેવો અિધકાર. ગર્ાહકો શાણપણયકુત અને 
જવાબદારીપવૂર્ક વતર્ન કરવા સક્ષમ બને તે હતેથુી તેમને પરૂતી માિહતી પરૂી પાડવી જોઇએ. વધ ુ
 પ  ટ રીતે કહીએ તો ગર્ાહકોને નીચેના અિધકારો હોવા જોઇએ :- 
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 તેઓ  પર્ોડકટ ખરીદવાના હોય તેને લગતી િવગતવાર માિહતી મેળવવાનો અિધકાર. 
 વેચાણ માટે મકૂવામા ંઆવતા માલ અથવા સેવાની ગણુવ ા, જથ્ થો, ક્ષમતા, શુ તા, બધંારણ 

અને તેની િકંમતો સબંધંી માિહતી મેળવવાનો અિધકાર. 
 અ  પ  ટ પર્ચાર ારા ગેરમાગેર્ ન દોરાવવાનો અિધકાર. 
 કોઇ ગર્ાહક પર્ોડકટની ખરાબ અસરો હોય તો તે જાણવાનો અિધકાર. 
 પર્ોડકટ અને સેવાઓના સબંધંમા ંશાણપણયકુત પસદંગી કરવા માટે તમામ પર્કારની માિહતી 

મેળવવાનો અિધકાર. 
 નાગિરકોના જીવનને સીધી રીતે પર્િતકૂળ અસર કરતા હોય તેવા પર્ ોમા ંપડવાનો અિધકાર. 
 સરકારની ક  યાણકારી યોજનાઓમા ંપર્વેશનો અિધકાર. 

 
 આ અિધકારો ગર્ાહકોને મકુત અને બૌિ ક િનણર્યો લેવામા ંમદદ કરી શકે છે અને તેમને 
છેતરામણી અને ગેરમાગેર્ દોરતી માિહતીથી બચાવી શકે છે. 
 

લેબલ-માિહતીનો  તર્ોત : 
 આદશર્ લેબલમા ંનીચેની માિહતી હોવી જોઇએ :- 
 

 પર્ોડકટનુ ંનામ 

 ઉત્ પાદકનુ ંનામ સરનામુ ં
 પર્ોડકટમા ંિમિ ત તત્ વો અને તેનુ ંપર્માણ 

 પર્ોડકટનુ ંવજન/જથ્ થો (ચોખ્ ખુ ંવજન, ભેજયકુત વજન) 

 બેચ નબંર 

 ઉત્ પાદનનો મિહનો અને વષર્ 
 પોષણને લગતી માિહતી 
 પર્ોડકટમા ંઉમેરેલા દર્  યો – તેના નામ અને પર્માણ 

 ઉત્ પાદનમા ંવાપરેલી પર્િકર્યાને લગતી ટેકિનક 

 કોઇ ચતેવણી હોય તો તે 

 અથર્પણૂર્ આરોગ્ ય દાવા 
 

સકં  પના : 
માિહતીના  તર્ોત 
પર્ચાર માધ્ યમ 
નાગિરક અિધકારપતર્ 

લેબલ 
તત્ વો 
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પોષણને લગતી માિહતી 
પર્ોડકટમા ંઉમેરેલા દર્  યો 
પર્િકર્યા ટેકિનક 
તોલમાપને લગતી માિહતી 
 

સિૂચત પર્વિૃતઓ : 
          િશક્ષકોએ – 
 

 ગર્ાહકના ÕÕમાિહતી અિધકારÕÕનુ ંવાચન કરીને ચચાર્ કરવી. 
 માિહતીના  તર્ોત સમજાવવા 
 લેબલમા ંહોવી જોઇએ તે માિહતીની િવગતવાર ચચાર્ કરવી 
 તોલમાપને લગતા સાધનો પરની માિહતીની ચચાર્ કરવી 
 માિહતીના ગેરમાગેર્ દોરતા  તર્ોત સમજાવવા 
 સમાજના ક  યાણ માટે માિહતીનો ઉપયોગ કરવા પેર્રણા આપવી  
 માિહતીના અને ખોટી માિહતીના  તર્ોત તરીકે જાહરેાતોની ચચાર્ કરવી 
 િવ ાથીર્ઓને જાહરેાતો જોવા અને તેમા ંકયા પર્કારની માિહતી આપવામા ંઆવે છે તે શોધી 

કાઢવા જણાવવુ ં
 િવ ાથીર્ઓને  થાિનક સપુર બજારની મલુાકાત લઇ જવા અને તેમને ત્ યા ં ઉપલબ્ ધ થતી 

માિહતી શોધી કાઢવા જણાવવુ.ં 
 
 િવ ાથીર્ઓએ - 
 

 લેબલ જોવા અને તેમાથંી ઉપલબ્ ધ માિહતી શોધી કાઢવી. 
 કોઇ એકાદ પર્ોડકટ પર ઇિચ્ છત માિહતી ધરાવત ુ ંલેબલ તૈયાર કરવુ.ં 
 ઉપલબ્ ધ માિહતીનો ઉપયોગ કરીને ખરીદીની યાદી તૈયાર કરવી. 
 લેબલમા ંહોવી જોઇએ તેવી માિહતીનુ ંવણર્ન કરતુ ંપો  ટર બનાવવુ.ં 
 ગેરમાગેર્ દોરતી માિહતી આપવામા ંવેપારીઓને ગેરવાજબી વેપાર પર્થાઓ સમજાવવી.   
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પસદંગીનો અિધકાર                                            એકમ-૮ 
 

   
  
 

ધ્ યેય :  
 િવ ાથીર્ઓને પસદંગીનો અિધકાર વાપરવા અને શાણા ગર્ાહક બનવા સક્ષમ બનાવવા. 
 

ઉ ેશો :  
 આ એકમનો ઉ ેશ િવ ાથીર્ઓને, -  
 

 ÕÕપસદંગીનો અિધકારÕÕ 
 િનયિંતર્ત વેપારપર્થાઓ.  
 ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓ. 
 પસદંગીનો અિધકાર સિુનિ ત કરવા માટેના કાનનૂી પગલા િવશે સમજ આપવાનો છે. .  
 

અધ્ યયનના પિરણામો : 
      િવ ાથીર્ઓ તરફથી નીચે મજુબની અપેક્ષાઓ રાખવામા ંઆવે છે :- 
  

 ગેરવાજબી અને િનયિંતર્ત વેપારપર્થાઓ ઓળખવી. 
 ગર્ાહકોના િહતનુ ંરક્ષણ કરવા માટેના કાનનૂી ઉપાયો સમજવા ÕÕપસદંગીનો અિધકારÕÕ વાપરવો. 
 કરકસરયકુત ખરીદી કરવી. 
 ઇિચ્ છત માલ અને સેવા પસદં કરવાની આવડત િવકસાવવી. 
 િવક  પોને મહત્ વ આપવાના કૌશ  યો િવકસાવવા. 
 

અથર્ : 
      પસદંગીનો અિધકાર એટલે  પધાર્ત્ મક િકમંતે િવિવધ પર્કારના માલની શકય બને ત્ યા ંસધુી 
ખાતરી મેળવવાનો અિધકાર. બીજા શબ્ દોમા ંકહીએ તો, ગર્ાહકને ગણુવ ા અને િકંમતના સદંભર્મા ં
ઉપલબ્ ધ હોય તેવી સખં્ યાબધં પર્ોડકટમાથંી પોતાની પસદંગીની પર્ોડકટ નકકી કરીને ખરીદવાનો 
અિધકાર છે. દુકાનદાર ગર્ાહકને કોઇ ચોકકસ બર્ાન્ ડની કે કોઇ ચોકકસ પર્કારની પર્ોડકટ ખરીદવા 
માટે દબાણ કરી શકે નિહ અથવા ગર્ાહક પર એવો પર્ભાવ પાડી શકે નિહ. એવી જ રીતે વેચાણ 
માટેની કોઇ ચાલાકીભરી યિુકત મારફત વ  ત ુખરીદવા માટે ગર્ાહક પર દબાણ ન કરવુ ંજોઇએ. 
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 ગર્ાહકની પસદંગી પર પર્ભાવ પાડતા પિરબળો નીચે મજુબ છે :- 
 

 આરોગ્ ય  
 સલામતી 
 ગણુવ ા 
 સામાિજક પિરબળ 

 કાનનૂી પિરબળ 

 આિથર્ક પિરબળ 

 પયાર્વરણીય પિરબળ 

 ગર્ાહક મ ૂ  યો 
 બોલીઓ અને શરતો 
 લોકો માટે મ ૂ  ય 

  થાિનક પર્ોડકટો 
 

સકં  પનાઓ : 
 

િનયિંતર્ત પસદંગી 
ઇજારાશાહી યકુત વેપારપર્થા 
િનયિંતર્ત વેપારપર્થા 
ઇજારાશાહી 
ગેરવાજબી વેપારપર્થા 
િકંમત િનધાર્રણ 
વોરંટી 
ગેરંટી 
કૃિતર્મ અછત 
વૈકિ  પક માલ 
ભેળસેળ કરેલી પર્ોડકટ 
ભળતા ઔષધો 
નકલી પર્ોડકટ 
પસદંગીને અસર કરતા પિરબળો 
ગર્ાહક મ ૂ  યો 
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સિૂચત પર્વિૃતઓ :  

 િશક્ષકે નીચેના મુ ાઓની ચચાર્ કરીને િવષયની પર્  તાવના આપવી :- 
 

 િકંમતની સામે માલ અને સેવાઓની ગણુવ ાને સમતોલ રાખવી. 
 ખચર્ની સરખામણી કરવી 
 પર્ોડકટની સલામતી 
 આરોગ્ યને લગતા પાસા પર તેની અસર 

 પયાર્વરણ પર થતી અસર 

 પર્ોડકટની િવ સનીયતા 
 ભેળસેળયકુત, ભળતી અને નકલી પર્ોડકટ શોધી કાઢવી 
 કાનનૂી પગલા 
 ગર્ાહક પસદંગીને અસર કરતા પિરબળો 
(૧) િવ ાથીર્ઓને  થાિનક બજાર લઇ જવા અને તેમને બજારમા ં મળતા ં માલનુ ંઅવલોકન 
કરાવવુ.ં શાણી પસદંગી કરવા માટે જ રી માિહતી એકતર્ કરવાનુ ંસૌથી ે  ઠ સાધન બજાર મોજણી 
છે. વૈકિ  પક માલ અને સેવાઓ પર તેની િકંમતની વધઘટ સિહતની માિહતી િવ ાથીર્ઓ પાસે 
એકતર્ કરાવવી. 
 

(ર) વગર્મા ંચચાર્ કરીન ે િવ ાથીર્ને મિહનામા ંજ ર પડતી હોય તેવી દસ મખુ્ ય ચીજવ  તઓુ 
નકકી કરવી. જ રી જથ્ થો નકકી કરવો. પોતાની યાદી સાથે િવ ાથીર્ઓ પાચં  ટોરની મલુાકાત 
લઇને દરેક  ટોર ખાતે દરેક આઇટમની િકંમત ન ધી લેશે. કઇ દુકાન સૌથી વધ ુસ  તી છે અને કઇ 
દુકાન સૌથી વધ ુમ ઘી છે તે બાબત િવ ાથીર્ઓને નકકી કરવા દેવી. 
 

(૩) માલના િવશાળ વૈિવધ્ યની ઉપલબ્ ધતાના ફાયદા અને ગેરફાયદા શોધી કાઢવા માટે 
િવ ાથીર્ઓને જણાવવુ.ં 
 

(૪) િવિવધ પર્કારના માલ ઉપલભ્ ય થવાથી તે પિરબળની લોકોની ખરીદીની ટેવ ઉપર અસર 
પડતી હોય તેની ચચાર્ કરવી. 
 

(૫) માલની પસદંગીના મહત્ વ પર સતૂર્ો લખવા માટે િવ ાથીર્ઓને જણાવવુ.ં 
 

(૬) િવ ાપનનો પર્ભાવ ખરીદી વતર્ણકૂ પર પડતો હોય છે તે સમજાવવાના હતેથુી કેટલાક 
ગર્ાહકોની બ  મલુાકાત લેવા માટે િવ ાથીર્ઓને જણાવવુ.ં 
 

(૭) ગર્ાહક મ ૂ  યોની ચચાર્ કરવી અને િવ ાથીર્ઓને પોતાના િમતર્ માટે ભેટ ખરીદતી વખતે ખાસ 
તેઓ કઇ વ  ત ુશોધતા હોય છે તેની ન ધ કરવા જણાવવુ.ં 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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સનુાવણીનો અિધકાર                                            એકમ-૯ 
 

   
  
 

ધ્ યેય :  
 િવ ાથીર્ઓને સગંિઠત થવાનુ ં મહત્ વ અને પોતની ÕÕસનુાવણીનો અિધકારÕÕ વાપરવાનુ ં
મહત્ વ સમજાવવુ.ં 
 

ઉ ેશો :  
 આ એકમનો હતે,ુ િવ ાથીર્ઓને, -  
 

 ગર્ાહકોને પોતાના િહતનુ ંપર્િતિનિધત ્ વ કરવા માટે ઉપલબ્ ધ હોય તેવા જુદા જુદા મચં િવશે 
સમજાવવાનો છે. 

 પોતાના અિધકારો માટે લડત આપવાના હતેથુી સામિૂહક પગલા માટેની જ િરયાત િવશે ખ્ યાલ 
આપવાનો છે.  

 સમાજના ક  યાણમા ંપોતાની ભિૂમકાની સમજ આપવાનો છે. 
 

અધ્ યયનના પિરણામો : 
      િવ ાથીર્ઓ તરફથી નીચે મજુબની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે :- 
  

 િનણર્યકતાર્ મડંળોમા ંપોતાના મતં  યો દશાર્વવા. 
 પોતાની જાતને અને બીજાને રક્ષણ આપવા માટે પર્િતિકર્યા આપવી અને અવાજ ઉઠાવવો. 
 સામાિજક હતે ુમાટે સગંિઠત બનવ ુ(અિભયાન ઉઠાવવો). 
 

અથર્ : 
      સનુાવણીનો અિધકાર એટલે આિથર્ક અને બીજી નીિતઓના ઘડતર અને અમલમા ંસપંણૂર્ 
અને સહાનભુિૂતપણૂર્ ધ્ યાન કેિન્ દર્ત કરવાના હતેથુી ગર્ાહકોના િહતોને સમથર્ન આપવાનો અિધકાર, 
તેમા ંસરકાર અને નીિત ઘડતા બીજા મડંળોમા ં તેમજ પર્ોડકટ અને સેવાઓ શ  થાય અથવા 
 થાપવામા ં આવે તે પહલેા ં તેના િવકાસમા ં રજૂઆત કરવાના અિધકારનો સમાવેશ થાય છે. 
ગર્ાહકોના ક  યાણ માટે  યિકતને કહી સભંળાવાનો અિધકાર છે. તે જુદા જુદા ફોરમોમા ંપોતાના 
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મતં  ય  યકત કરી શકે છે. ગર્ાહકને એવી ખાતરી આપવામા ંઆવે છે કે તેના િહતો પર્ત્ યે 
પરૂત ુ ંધ્ યાન આપવામા ંઆવશે. ગર્ાહકો િનણર્યકતાર્ સં  થાઓમા ંપોતાના મતં  યો  યકત કરી શકે છે. 
 

ગર્ાહકોનો અવાજ : 
 ગર્ાહકોના સનુાવણીના અિધકારને રક્ષણ આપવા માટે ગર્ાહક સહભાિગતા માટે જ રી ફોરમ 
પરંુૂ પાડવાની જ રી છે. ગર્ાહકોને માલ અને સેવા પરૂી પાડતા હોય તેવા ઉત્ પાદકો, વેપારીઓ, 
સિવર્સ પર્ોવાઇડસર્, જાહરે  અને ખાનગી સાહસો ગર્ાહકોના ક  યાણ માટે કામ કરવાની જવાબદારી 
ધરાવે છે. તેમણે ગર્ાહકોને  કંઇ કહવે ુ ં હોય તે કહી સભંળાવવાની તક પરૂી પાડવી જ રી છે. 
ગર્ાહકોના, આખરી વપરાશકતાર્ઓના ક  યાણ માટે તેમના સચૂનને ધ્ યાનમા ંલેવાની જ ર પડે છે. 
 
 ઉત્ પાદન એકમો ગર્ાહક સેવા કેન્ દર્ો ચલાવી શકે. ગર્ાહકોને ઉત્ પાદન થયેલા માલની િડઝાઇન 

અને કામગીરી સબંધંી પોતાનો અિભપર્ાય  યકત કરવા માટેની તક આપવી જોઇએ. ઘણી 
કંપનીઓ પોતાના ગર્ાહકોની સભંાળ રાખતી હોય છે. તેઓ ગર્ાહકોના અિભપર્ાયો લે છે. ગર્ાહકો 
તરફથી મળતા પર્િતભાવ ગર્ાહકોને  વીકાયર્ બને તેવા માલ સાથે બજારમા ંઆવવાના િનવેશ 
તરીકે હતે ુસારી શકે.  

 ગર્ાહકોને સેવા પરૂી પાડતી સં  થાઓ ગર્ાહક તકરાર િનવારણ સેલ ધરાવી શકે. ગર્ાહકોની 
ફિરયાદો પર સમયસર ધ્ યાન આપી શકાય. આ  મોટા ભાગના જાહરે અને ખાનગી સાહસો 
ગર્ાહક તકરાર િનવારણ સેલ ધરાવતા હોય છે. 

 ગર્ાહકોને મહત્ વના પર્ ો પર પોતાના મતં  યો દશાર્વવા માટે સરકાર પાસે જવાની જ ર 
પડતી હોય છે. સરકારની નીિતઓ લોકો માટે બનેલી હોય છે. તેથી, લોકોની સહભાિગતા 
સૌથી વધ ુમહત્ વની છે. પરામશર્ અને સહભાિગતા  એવી બે પ િતઓ છે. મા ંગર્ાહકનો 
અવાજ સાભંળી શકાય છે. પરામશર્નો અથર્ એવો થાય છે કે સરકાર લોકોના િન  ણાત મતં યો  
મેળવવા માટે લોકોનો સપંકર્ કરે. િનણર્યકતાર્ પર્િકર્યામા ંભાગ લેવા માટે લોકોને આમતંર્ણ 
આપવામા આવે તે સહભાિગતા છે. લોકો નીિતઓ ઘડવા માટે અન ેઅમલ કરવા માટે 
રચાયેલી જુદી જુદી સિમિતઓના સભ્ યો બને છે.  

 

સકં  પના : 
સનુાવણીનો અિધકાર 
ગર્ાહક િહતો 
ગર્ાહકનો અવાજ 
ગર્ાહક પર્િતિનિધત્ વ 
ગર્ાહક સહભાિગતા  
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ગર્ાહક આંદોલન ગર્ાહક પરામશર્ 
ગર્ાહક બિહ  કાર 
ગર્ાહક સગંઠન 

 

સિૂચત પર્વિૃતઓ : 
 િશક્ષકોએ, - 
 

 ગર્ાહક િહતોનુ ંરક્ષણ કરવા માટે ગર્ાહક સગંઠનોની રચના કઇ રીતે થાય છે તે ચચાર્ કરવી. 
 કોઇ ચોકકસ પર્  પર ગર્ાહકોને કઇ રીતે સગંિઠત કરવા તે સમજાવવુ.ં  
 સરકારી નીિતમા ંગર્ાહકો કઇ રીતે પોતાનુ ંયોગદાન આપી શકે તેનુ ંવણર્ન કરવુ.ં 
 ગર્ામ,સમાજ, પર્ાદેિશક, રા  ટર્ીય અને આંતરરા  ટર્ીય  તરે ગર્ાહકનો અવાજ કઇ રીતે સાભંળી 

શકાય તેની ચચાર્ કરવી. 
 

   િવ ાથીર્ઓએ, - 
 

 પાણીનો ઓછો પરુવઠો, પરીક્ષા દરિમયાન વીજભાર િવતરણ, શાકભાજીના ભાવમા ંઅસાધારણ 
ભાવવધારો વી કોઇ એક સમ  યા પસદં કરવી.  

 સમ  યાનો અભ્ યાસ કરવો. 
સમ  યા િવશેની હકીકતો શોધી કાઢવી. 
હકીકતોને ચકાસવી.  

 સગંિઠત થવુ.ં 
બીજાને સમ  યા સમજાવવી. 
સામિૂહક રીતે અવાજ ઉઠાવવાની જ િરયાત િવશે વાત કરવી. 

 પગલાનુ ંકર્મબ  આયોજન કરવુ.ં 
 બંશે શ  કરવી. 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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ફિરયાદ િનવારણનો  અિધકાર                                  એકમ-૧૦ 
 

   
  
 

ધ્ યેય :  
 િવ ાથીર્ઓને પોતે ખરીદેલા માલ અથવા સેવા સાથે કોઇ સમ  યા ઊભી થાય ત્ યારે તેનુ ં
િનવારણ મેળવવા માટે પેર્રણા આપવી. 
 

ઉ ેશો :  
 આ એકમના અભ્ યાસથી િવ ાથીર્ઓ, -  
 

 વેપારીએ છેતરિપંડી કરી હોય તેવા િક  સામા ંમળતા રક્ષણ િવશે. 
 ગર્ાહકોને ઉપલબ્ ધ ઉપચારના પર્કારો િવશે.  
 િનવારણ મેળવવા માટેની જ િરયાત િવશે 

                                          સમજી શકશે. 
 

અધ્ યયન પિરણામો : 
      િવ ાથીર્ઓ તરફથી નીચે મજુબની અપેક્ષાઓ રાખવામા ંઆવે છે :- 
  

 ÕÕફિરયાદ િનવારણના અિધકારÕÕની સકં  પનાની સમજ મેળવવી. 
 ગર્ાહક તકરાર િનવારણ ફોરમના માળખા અને તેની કામગીરી િવશેની સમજ મેળવવી. 
 ફિરયાદનુ ંિનવારણ મેળવવા માટે પેર્િરત થવુ ંઅને સાથી ગર્ાહકોને પેર્રણા આપવી. 
 

અથર્ : 
      િનવારણ કરવુ ંએટલ ે ÕÕવ  તનેુ યોગ્ ય િ  થિતમા ંમકૂવીÕÕ જયારે ગર્ાહકોએ ના માટે પૈસા 
ચકૂ  યા હોય તે માલ અથવા સેવાઓમા ં સમ  યાઓ હોય તયારે તેમને િનવારણ મેળવવાનો 
અિધકાર છે. ગર્ાહકને પોતાની સાચી ફિરયાદની યોગ્ ય પતાવટ અથવા ઉકેલ માટેનો અિધકાર છે. 
કોઇ પર્ોડકટ અથવા સેવાની કામગીરી અથવા ગણુવ ા અપેક્ષાથી ઊણી ઊતરતી હોય તો ગર્ાહક 
ફિરયાદ માડંી શકે છે. ગર્ાહકોએ ગેરવાજબી વેપારપર્થાની અથવા િન  ઠૂર શોષણની િવ  ફિરયાદ 
માડંી શકે છે. 
 
 તકરારનો ઉકેલ લાવવાના અિધકાર કોઇ ગેરવાજબી વેપારપર્થાની િવ  અથવા ગર્ાહકોના 
િન  ઠુર શોષણની િવ  િનવારણ મેળવવા માટે ગર્ાહકો માટેની તક પરૂી પાડે છે. સાચી હોય તેવી 
તકરારની વાજબી પતાવટ માટેના અિધકારની પણ તેનાથી જોગવાઇ કરી છે. ક્ષિતયકુત માલ 
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અથવા સેવાઓ માટે આ અિધકારથી વળતરની ખાતરી મળે છે. િનવારણ એ ફિરયાદો 
સાભંળવાની કુદરતી અનવુતીર્ કાયર્વાહી અને ગર્ાહક તેમજ વેપારીને  વીકાયર્ હોય તે રીતેની 
પતાવટ છે. ગર્ાહકોને શોષણ તેમજ ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓથી બચાવવા માટેના અને 
િબનખચાર્ળ, સલુભ્ ય અને ઝડપી ઉપાય પરૂો પાડવાના ધ્ યેયથી ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ 
અિધિનયિમત કરવામા ંઆ  યો હતો. ગર્ાહકોને પોતાની ફિરયાદની પતાવટનો અિધકાર વાપરવા 
માટે કાયદા હઠેળ ઘણા ંબધા પગલાઓની જોગવાઇ કરેલી છે.  
 

સકં  પના : 
 ઉકેલ/િનવારણ 
 ગર્ાહક ફોરમ 

 ફિરયાદ 
 ગર્ાહક શોષણ 
 ગર્ાહક તકરાર 
 ખામીયકુત માલ અને સેવાઓ 
 ગર્ાહકની જવાબદારીઓ 
 માલની િકંમત પરત મેળવવી/માલ બદલી આપવો/તેની રસીદ મેળવવી 

  ગર્ાહક કાયદાઓ 
  કાનનૂી રક્ષણ 
  પરુાવો 
 

સિૂચત પર્વિૃતઓ : 
      િશક્ષકોએ, - 
 િજ  લા ગર્ાહક ફોરમોની મલુાકાત લેવાનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
 ગર્ાહક તકરાર િનવારણ ફોરમના માળખા અને તેની કામગીરી પર પર્વચન ગોઠવવુ.ં 
 ÕÕગર્ાહક સરુક્ષા કાયદાÕÕ પર પર્વચન ગોઠવવુ.ં 
 કૃિતર્મ ગર્ાહક ફોરમનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
 

  િવ ાથીર્ઓએ, - 
 તરકારનો ઉકેલ લાવવાની જ િરયાત પર સરઘસનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
 વેપારીઓએ ગર્ાહકોને છેતયાર્ હોય તેવા િક  સા શોધીને વગર્મા ંરજૂ કરવા અને તેના ઉપાયોની     
    ચચાર્ કરવી. 
  થાિનક વતર્માનપતર્ોમા ંપર્િસ  થયેલા ગર્ાહક કેસો એકતર્ કરવા અને તેનો સગંર્હ કરવો. 
 કોઇપણ  થાિનક ગેરવાજબી વેપારપર્થાની િવ  કેસ દાખલ કરવા માટે ફિરયાદનો મસુ ો  
 તૈયાર કરવો. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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ગર્ાહક િશક્ષણનો  અિધકાર                                       એકમ-૧૧ 
 

   
  
 

ધ્ યેય :  
 િવ ાથીર્ઓને ગર્ાહક િશક્ષણનુ ં મહત્ વ અને પોતાના સાથી ગર્ાહકોને જાણકારી આપવામા ં
તેમની ભિૂમકા સમજાવવી.  
 

ઉ ેશો :  
 આ એકમના અભ્ યાસથી િવ ાથીર્ઓ, -  
 

 ગર્ાહક િશક્ષણનુ ંમહત્ વ 

 ગર્ાહક િશક્ષણના પર્સારનુ ંમહત્ વ  
 સાથી ગર્ાહકોને જાણકારી આપવામા ં  યિકતની ભિૂમકા 
 
 

                                                  સમજાવવામા ંસક્ષમ બનશે. 

અધ્ યયન પિરણામો : 
      િવ ાથીર્ઓ તરફથી નીચે મજુબની અપેક્ષાઓ રાખવામા ંઆવે છે :- 
  

 ગર્ાહકોને િશક્ષણ આપવામા ંસિકર્ય ભિૂમકા  વીકારવી. 
 ગર્ાહક શોષણના બનાવોનુ ંિવ લેષણ કરીને સમયસર પગલા લેવા. 
 ગર્ાહક સાનકુૂળ િનણર્યોમા ંકૌશ  યો, મ ૂ  યો અને અિભગમો િવકસાવીને તેમા ંયોગદાન આપવુ.ં 
 

અથર્ : 
      ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકાર એટલે સમગર્ જીવન દરિમયાન માિહતગાર ગર્ાહક બનવા માટેની 
જાણકારી અને કૌશ  યો પર્ાપ્ ત કરવાનો અિધકાર. ગર્ાહક િશક્ષણના અિધકારમા ંગર્ાહક િનણર્યોને  
પર્િતકૂળ અસર કરતા ંહોય તેવા પિરબળોને કાબમૂા ં લેવા માટેના પગલા લેવા માટે જ રી ાન 
અને કૌશ  યોના અિધકારનો સમાવેશ થાય છે. ગર્ાહક િશક્ષણ નાગિરકોનુ ંબૌિ ક ગર્ાહકો તરીકે 
િનમાર્ણ કરવા માટે જ રી ાન પરંુૂ પાડે છે. િવશાળ અથર્મા ંજોઇએ તો, ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકાર 
એટલે ગર્ાહકની પસદંગીઓને પર્િતકૂળ અસર કરી શકે તેવા તેના પયાર્વરણ સાથે સબંધં ધરાવતા 
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તમામ િવકાસને જાણીને તેનાથી માિહતગાર થવુ.ં ગર્ાહક િશક્ષણ ઘણા બધા ં  તર્ોત ધરાવે છે 
અને તે િશક્ષણની િવિવધ પ િતઓથી સમાજના િવિવધ વયજૂથોને અને વગ ને આપવામા ંઆવે 
છે. સાપંર્ત સમયમા ંગર્ાહક સશિકતકરણની એક તાતી જ િરયાત યવુાપેઢીને ગર્ાહક િશક્ષણના મખુ્ ય 
પર્વાહમા ંલઇ આવવાને લગતી છે. 
 

 ગર્ાહક િશક્ષણનો અથર્ એવો પણ થઇ શકે કે આધિુનક ઔ ોિગક અથર્તતંર્ની આિથર્ક અને 
સામાિજક શકયતાઓને વધ ુસપંણૂર્ રીતે સાકાર કરવામા ંખરીદીવિૃતની પરીિચત સઝૂ િવકસાવવાનુ ં
કોઇપણ તત્ વ. સમાજમા ંપિરપકવ ગર્ાહકની ભિૂમકા ધારણ કરવા માટે લોકોને તૈયાર કરવાની 
પ િતની સધુારણા કરવા માટેનુ ંતે એક સગંિઠત આંદોલન છે.  
 

ગર્ાહક િશક્ષણનો ધ્ યેય : 
    ગર્ાહક િશક્ષણનો ધ્ યેય, - 
 

 ગર્ાહક જાગિૃતની વિૃ  કરવાની છે. 
 િવ ાસનુ ંિનમાર્ણ કરવાનો છે. 
 નકકર િનણર્યો કરવામા ંમદદ કરવાનો છે. 
 બજાર અથર્તતંર્મા ંગર્ાહકની ભિૂમકાને સાકાર કરવાનો છે. 
 ગર્ાહકોને પોતાના અિધકારો વાપરવાના મદદ કરતા ંકાનનૂીતતંર્ને સમજવાનો છે.  
 ગર્ાહકને શાણા ખરીદદાર બનાવવામા ંમદદ કરવાનો છે. 
 ગર્ાહકને સસંાધનોના વધ ુસારા  યવ  થાપક બનાવવાનો છે. 
 ગર્ાહકને વધ ુસારા ગર્ાહક નાગિરક બનાવવાનો છે.    
 

સકં  પના : 
 ગર્ાહક િશક્ષણ 
 ગર્ાહક શોષણ 
 ગર્ાહક માિહતી 
 ાન 
 કૌશ  યો 
 અ ાન 
 ગર્ાહક મ ૂ  યો 
 અિભગમ 

 

સિૂચત પર્વિૃતઓ : 
 ગર્ાહક િશક્ષણ માટેની જ િરયાત અને દરેક  યિકતની ભિૂમકા િવશે ચચાર્ કરવી. 
 ગર્ાહકનુ ંશોષણ થતુ ંહોય તેવી અમકુ પિરિ  થિતઓની યાદી બનાવવા માટે િવ ાથીર્ઓને  
    જણાવવુ.ં        
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 તોલમાપમા ંથતા ંગર્ાહક શોષણના િક  સામા ં ગર્ાહકને કઇ રીતે િશક્ષણ આપવુ ંતે િવષયમા ં
    િવ ાથીર્ઓને માગર્દશર્ન આપવુ.ં 
 ÕÕગેરમાગેર્ દોરતી જાહરેાતોÕÕના િવષય પર ગર્ાહક િશક્ષણનુ ં આયોજન કરવા માટે 
 િવ ાથીર્ઓને જણાવવુ.ં 
 ગેરમાગેર્ દોરતી જાહરેાતો પર લોકોને િશક્ષણ આપવા માટે નાટક ભજવવાનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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મળૂભતૂ જ િરયાતોનો  અિધકાર                                એકમ-૧ર 
 

   
  
 

ધ્ યેય :  
 સામાન્ ય નાગિરકોને તેમના મળૂભતૂ અિધકારો સિુનિ ત કરવા માટે લેવાના પગલા િવશે 
સમજ મેળવવા, મ ૂ  યાકંન કરવા અને તેમા ંપોતાનુ ંયોગદાન આપવા માટે િવ ાથીર્ઓને સક્ષમ 
બનાવવા.  
 

ઉ ેશો :  
 આ એકમનો ઉ ેશ િવ ાથીર્ઓને, -  
 

 ગર્ાહકોની જ િરયાતો અને અભાવોનો ભેદ પારખવા માટે સક્ષમ બનાવવાનો છે.  
 ઉ મ જીવન માટે આવ  યક માલ અને સેવાઓ ઓળખવા માટે સક્ષમ બનાવવાનો છે.  
 મળૂભતૂ જ િરયાતો સતંોષવા માટે ગર્ાહક અિધકારો સમજવા સક્ષમ બનાવવાનો છે. 
 િવિવધ બજારની અથર્  યવ  થા અને પાિરવાિરક જીવન પર તેની અસર સમજવા માટે સક્ષમ 

બનાવવાનો છે.  
 
 

અધ્ યયનના પિરણામો : 
      િવ ાથીર્ઓ તરફથી નીચે મજુબની અપેક્ષાઓ રાખવામા ંઆવે છે :- 
  

 ÕÕપર્ાથિમક જ િરયાતોના અિધકારÕÕની સકં  પના સમજવી. 
 બજારમા ંચાવી પ અને મહત્ વની  યિકતઓને ઓળખવી. 
 જુદા જુદા પર્કારની અથર્  યવ  થાઓની જાણકારી મેળવવી. 
 પાિરવાિરક જીવન પર સામાિજક અને આિથર્ક પિરબળોની અસર સમજવી. 
 

અથર્ : 
      મળૂભતૂ જ િરયાતોના અિધકારમા ંજીવન ટકાવી રાખવા માટે ખાતરી આપતા હોય તેવા 
પર્ાથિમક પર્કારના માલ અને સેવાઓની જોગવાઇનો સમાવેશ થાય છે. તેમા ંઉ મ જીવન તરફ 
દોરી જતા ંપરૂતા ંઆધાર, વ  તર્ો, આ ય, આરોગ્ ય સભંાળ, િશક્ષણ અને  વચ્ છતાનો સમાવેશ થાય 
છે. મળૂભતૂ  જ િરયાતોની ખાતરીનો અિધકાર જુદા જુદા સમાજ અને જુદા જુદા દેશો માટે જુદો 
જુદો અથર્ ધરાવે છે. િવકાસશીલ િવ મા,ં ગર્ાહકની મળૂભતૂ જ િરયાતોનુ ંઅથર્ઘટન પરૂતા ંખોરાક, 
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કપડા ં અને આ ય તરીકે કરવામા ં આવે છે. જયારે િવકિ  ત દેશોમા ં ગર્ાહકની મળૂભતૂ 
જ િરયાતોનુ ંઅથર્ઘટન ગર્ાહકમાલની વાજબી ગણુવ ા અથવા ત્ વિરત, સિુનિ ત અને જવાબદાર 
સેવા તરીકે થતુ ંહોય છે. 
 

િવ  તતૃ અથર્મા ંજોઇએ તો, - 
 દરેક ગર્ાહકને પોતાના ગરીમાયકુત જીવનની ખાતરી આપતી હોય તેવી પર્ાથિમક જ િરયાતો 

અને સેવાઓનો અિધકાર છે. 
 તેમા ંપરૂતા ંખોરાક, કપડા, આ ય, આરોગ્ ય સભંાળ, પીવાના પાણી, િશક્ષણ, સભંાળ, ઊજાર્ 

અને વાહન  યવહારોનો સમાવેશ થાય છે.  
 
   
 

સકં  પના : 
મળૂભતૂ જ િરયાતો 
મળૂભતૂ જ િરયાતો/સવલતો/સખુસિુવધાઓના ંઅભાવ 
કુટંુબની આવક 

ઉ મ જીવન 
ક  યાણ કાયર્કર્મો 
બજાર/વેપારીઓ/ઉત્ પાદકો/માલ/સેવા/સેવા પરૂી પાડનાર  યિકતઓ 
નાણુ ં– આવ  યક માલ/ઇિચ્ છત માલ 
ખરીદશિકત 
કુટંુબની ખરીદશિકત પર અસર કરતા ંપિરબળો 
સામાિજક દરજજો 
 

સિૂચત પર્વિૃતઓ : 
 

  િશક્ષકોએ, - 
 

 જ િરયાતો અને સવલતો વચ્ ચેનો 
 સવલતો અને સખુસિુવધાઓ વચ્ ચેનો 
 આવ  યક માલ અને ઇિચ્ છત માલ વચ્ ચનેો  
      તફાવત દશાર્વીને ચચાર્ કરવી. 
 

 પિરવારની માલ અને સેવાની પસદંગી પર અસર કરતા પિરબળોની ચચાર્ કરવી. 
 માલ અને સેવાઓ પરૂી પાડનારા તેમજ બજારમા ંથતા  યવહારો િવશે સમજાવવુ.ં 
 કુટંુબની ખરીદશિકતને અસર કરતા ંહોય તેવા પિરબળોની ચચાર્ કરવી. 
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 મળૂભતૂ જ િરયાતો પરૂી પાડવામા ંસરકાર અન ે  યિકતની ભિૂમકા િવશે ચચાર્ કરવી. 
 

 િવ ાથીર્ઓએ, - 
 

 પોતાની જ િરયાતો, સવલતો અને સખુસિુવધાઓ નકકી કરવી. 
 કુટંુબની મળૂભતૂ જ િરયાતોની યાદી બનાવવી. 
 આવ  યક માલ અને સેવાઓની યાદી બનાવવી. 
 એક કુટંુબને જ ર પડે તેવા, આવ  યક ન હોય પણ ઇિચ્ છત હોય તેવા માલ અને સેવાઓની 

યાદી બનાવવી.  
 ઉપર જણાવેલી યાદી મજુબના માલ અને સેવાઓના પર્ોવાઇડસર્ નકકી કરવા. 
 માલની પસદંગીને અસર કરતા ંહોય તેવા બજાર પરીબળોની ચચાર્ કરવી. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણનો  અિધકાર                             એકમ-૧૩ 
 

   
  
 

ધ્ યેય :  
 િવ ાથીર્ઓને ગર્ાહક તરીકે પયાર્વરણનુ ંસરંક્ષણ કરવાની તેમની ભિૂમકા અને આરોગ્ યપર્દ 
પયાર્વરણમા ંજીવવાના પોતાના અિધકાર િવશે િશક્ષણ આપવુ.ં  
 

ઉ ેશો :  
 આ એકમના અભ્ યાસથી િવ ાથીર્ઓ, -  
 

 આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણનુ ંમહત્ વ 

 પયાર્વરણને અસર કરતા ંપિરબળો 
 પયાર્વરણનુ ંસરંક્ષણ કરવા માટે પોતાની જવાબદારી                         

સમજવા માટે સક્ષમ બનશે. 
 

અધ્ યયનના પિરણામો : 
      િવ ાથીર્ઓ તરફથી નીચે મજુબની અપેક્ષાઓ રાખવામા ંઆવે છે :- 
  

(૧) પિરિ  થિત સાનકૂુળ વલણ િવકસાવવુ.ં 
(ર) પયાર્વરણને હાિનકારક અસર ન કરતી હોય તેવી ટેવો કેળવવી. 
(૩) પિરિ  થિતને સાનકૂુળ ન હોય તેવી પર્ોડકટના ઉત્ પાદન અને તેના વપરાશને નાિહંમત કરવુ.ં 
 

અથર્ : 
 આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણનો અિધકાર એટલે જીવનની ગણુવ ામા ં વિૃ  કરતા હોય તેવા 
ભૌિતક પયાર્વરણની જોગવાઇ. તેમા,ં  યિકતનો પોતાનો અંકુશ ન હોય તેવા પયાર્વરણીય 
જોખમોની સામેના રક્ષણનો સમાવેશ થાય છે. તેનાથી વતર્માન અને ભાિવ પેઢીના પયાર્વરણને 
રક્ષણ આપવાની અને તેની સધુારણા કરવાની જ િરયાત જાણવા મળે છે. આરોગ્ યપર્દ 
પયાર્વરણના અિધકારનો તમામ અિધકારોમા ંએવો સિૂચતાથર્ છે કે તે અિધકાર માનવીને જીવનના 
દરેક પાસામા ંમળતો હોય છે. પાણી, હવા, જમીન અને ધ્ વિનના પર્દૂષણની કોઇપણ માઠી અસર 
વગર  વા  થ્ યપર્દ જીવનશૈલી તરફ દોરી જતો આ અિધકાર છે. આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણમા ંવૈિ ક 
અને  થાિનક પયાર્વરણીય પિરિ  થિતઓનો સમાવેશ થાય છે. ઓઝોનક્ષય, વૈિ ક ઉ  ણતામાન અને 
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ઝેરી કચરામા ંથતો વધારો. પર્દૂિષત ભગૂભર્જળ પરુવઠા અથવા  થાિનક  તરે ઝેરી વાયઓુ 
ધરાવતી હવાને કારણે આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણના અિધકારનુ ં ઉ  લઘંન થાય છે. તા તરમા ં જ 
ગર્ાહકો માટેના  વા  થ્ યપર્દ પયાર્વરણની જાણકારીએ િનરંતર િવકાસ અને વિૃ  અનેકગણી રીતે થઇ 
હોવાને લીધે અનેકગણો વધારો થયો હોય તેવી પર્ાકૃિતક આપિ ની ઘટનાઓ સધુી પર્ગિત કરી છે. 
ગર્ાહકો હવે સલામત અને કુદરતી પયાર્વરણના અિધકારની માગંણી કરી રહયા છે. 
  

 ગર્ાહકોને ભયજનક કે જોખમી  ન હોય તેવા અને ગરીમાયકુત જીવન તેમજ સખુાકારીયકુત 
જીવનને સિુનિ ત કરતા ંહોય તેવા પયાર્વરણમા ંજીવવાનો અને કામ કરવાનો અિધકાર છે. 
 

 તેમને પયાર્વરણીય જોખમોની સામે અથવા હવા, પાણી, જમીન વગેરેના પર્દુષણની માઠી 
અસરોની સામે રક્ષણ મળવુ ંજોઇએ. 

 

સકં  પના : 
 

 આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણીય સરંક્ષણ 

 પયાર્વરણીય સાનકુૂળ પર્ોડકટ 

 પનુઃપર્િકર્યા કરેલી પર્ોડકટ 

 કુદરતી આપિત 

 કચરા િનકાલ 

 વ  તીવધારો 
 વૈિ ક ઉ  ણતામાન 

 ઓઝોન  તરનો ક્ષય 

 ગર્ીન હાઉસ અસર 
 

સિૂચત પર્વિૃતઓ : 
 

(૧) િશક્ષકે આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણની જ િરયાત અન ે પયાર્વરણની ગણુવ ાને અસર કરતા 
પિરબળો પર ચચાર્ શ  કરવી. 

(ર) િશક્ષકે ÕÕલોકોની પર્વિૃતઓ અન ેપયાર્વરણીય ગણુવ ાÕÕ વચ્ ચેની કડી િવશે િવ ાથીર્ઓ સાથે 
ચચાર્ કરવી. 

(૩) પયાર્વરણ સાનકૂુળ પર્વિૃતઓ ન ધવા માટે િવ ાથીર્ઓને જણાવવુ.ં 
(૪) પિરિ  થિત સાનકૂુળ પર્ોડકટો અને ઇકો-માકર્ની ચચાર્ કરવી. 
(૫) આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણ સિુનિ ત કરવા માટે  યિકતએ લેવાના પગલા િવશે ચચાર્ કરવી. 
(૬) ÕÕિવકાસકીય પર્વિૃતઓ અને પયાર્વરણ પર તેની અસરÕÕ પર વકતતૃ્ વનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
(૭) પયાર્વરણની સરુક્ષા માટેની જ િરયાત પર એક પર્દશર્ન ગોઠવવુ.ં 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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ગર્ાહકની જવાબદારીઓ                                     એકમ-૧૪ 
 

   
  
 

ધ્ યેય :  
 ગર્ાહક આંદોલનને સગંીન બનાવવા માટે જવાબદાર ગર્ાહક બનવા માટેની અને જવાબદાર 
ગર્ાહક તરીકેના ગણુો કેળવવા માટેની જ િરયાત સમજવા માટે િવ ાથીર્ઓને સક્ષમ બનાવવા.  
 

ઉ ેશો :  
 આ એકમનો ઉ ેશ, િવ ાથીર્ઓને નીચેની બાબતોમા ંસક્ષમ બનાવવાનો છે :-  
 
 
 
 

 બજારમા ંસાવધ અને જાગતૃ બનવુ.ં 
 ચાલાકીયકુત અને ભર્ામક જાહરેખબરો ઓળખી કાઢવી. 
 પર્ોડકટ અથવા સેવાઓની ઉપયોિગતા અને તેની સાથે સકંળાયેલી ગેરંટી અને વોરંટીની 

ઝીણવટપવૂર્ક ચકાસણી કરવી. 
 પર્ોડકટ અને સેવાઓના સબંિંધત ગણુદોષની તલુનાને આધારે પસદંગી કરવી. 
 નાણાનુ ંપરેૂપુ  ંમ ૂ  ય સિુનિ ત કરવા માટે માલ અને સેવાઓની ગણુવ ામા ં ÕÕકોઇ બાધંછોડ 

નિહÕÕ એવુ ંવલણ અપનાવવુ.ં 
 વેપાર અને ઉ ોગો ારા થતા કોઇપણ પર્કારના શોષણ અથવા ગર્ાહકોના કોઇપણ અિધકારોના 

ભગંની સામે અવાજ ઉઠાવીને િવરોધ ન ધાવવો. 
 બગાડ થતો અટકાવવાના હતેથુી પયાર્વરણીય અવનિત પર્ત્ યે સવેંદનશીલ બનવુ ંઅને પર્ાકૃિતક 

સસંાધનોન ુસરંક્ષણ/જતન સિુનિ ત કરવુ.ં 
 ગર્ાહક આંદોલનને સગંીન બનાવવા માટે સાથ આપવા અને સાથે મળીને કામ કરવા તત્ પર 

રહવેુ.ં 
 

 માલ અને સેવાઓની ખરીદી પર પોતે ખચેર્લા નાણા માટેનુ ં મ ૂ  ય સિુનિ ત કરે અને 
પોતાના હકો અને જવાબદારીઓ િવશે અન્ ય સાથી- ગર્ાહકોને માિહતગાર કરે તે જવાબદાર ગર્ાહક 
ગણાય. 
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 જવાબદાર ગર્ાહકના પગલા અથવા પસદંગીઓથી અન્ ય સાથી ગર્ાહકોના અિધકારો 
અને જવાબદારીઓને પર્િતકૂળ અસર થતી નથી. બીજા શબ્ દોમા ં કહીએ તો, જવાબદાર ગર્ાહકે 
ટૂંકાગાળાનો આનદં અથવા લાભ મેળવવા માટે  વાથીર્ રીતે વતર્વુ ંન જોઇએ.  
 

ટૂંકમા,ં ગર્ાહકોની જવાબદારીઓમા ંનીચેના ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે :- 
 

 પોતાની વપરાશપર્ણાલીઓને અંકુશમા ંરાખવા માટે  યિકતની ક્ષમતા અને આવડતની ઓળખ. 
 પયાર્વરણ-સાનકુૂળ જીવન-શૈલી એટલે કે ÕÕગર્ીન કન્ ઝયમુર લાઇફ  ટાઇલÕÕ તરીકે ઓળખાતી 

જીવનશૈલી બનાવવી. 
 પોતાના પગલા અને ખરીદી િનણર્યો માટેની જવાબદારીની જાગિૃત 

 તાિકર્ક િવચારો માટેની ક્ષમતા 
 ઉ ોગો અને ધધંાની પર્વિૃતઓ પર તકેદારી રાખવી. 
 પર્ોડકટના ધોરણો અને ગણુવ ાનો આગર્હ રાખવો.  

 

ગર્ાહક નાગિરક : 
 ગર્ાહક એ નાગિરક છે. ગર્ાહક તરીકેની પર્વિૃતઓ અને પાર  પિરકતાઓનો  યાપ પોતાના 
ઘરથી શ  થઇને બજાર સધુી િવ  તરેલો હોય છે. પરંત ુનાગિરક તરીકે, તેની પર્વિૃતનુ ંકે્ષતર્, તે પોતે 
અંગત વપરાશ માટે બજારમાથંી પોતાને ઘરે શુ ંલઇ જઇ શકે છે તેટલા પરૂત ુ ંનિહ પરંત ુ તે 
પોતાના સમાજ અને પયાર્વરણને બદલામા ંશુ ંઆપી શકે છે તેને પણ આવરી લેવા માટે િવ  તરતુ ં
હોય છે. આમા ંમાતર્ તેના પગલા કે કાયર્નો જ નિહ પરંત ુઅમકુ  થાિપત અથવા  વીકૃત રીતે કાયર્ 
ન કરવાના િનણર્યનો પણ સમાવેશ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, બજારની ચીજવ  તઓુના ગર્ાહક 
તરીકે, તે કચરા િનકાલની અંશતઃ જવાબદારી લતેો હોય છે. પર્ાકૃિતક સસંાધનોના વપરાશદર 
તરીકે તે તનેુ ંજતન કરવાની કાળજી ઓછી લે છે. નાગિરક તરીકે જવાબદારી ધારણ કરવા અને 
ત નસુાર કામ કરવા માટેની ગર્ાહકની જવાબદારી છે. 
 

 ગર્ાહક જાગતૃ અને સાવધ નાગિરક તરીકેની જવાબદારી ધારણ કરે ત્ યારે જ સમાજ પર્ત્ યેની 
ગર્ાહકની જવાબદારી પિરપણૂર્ થતી હોય છે. પયર્વારણ ત ન નાજુક હોય છે અને દરેક પેઢીએ  
તેનો કાળજીપવૂર્ક ઉછેર કરવાનો હોય છે તે બાબત સપંણૂર્પણે ખ્ યાલમા ંરાખીને જ ગર્ાહકે વતર્ન 
કરવુ ંજોઇએ. એવી જ રીત,ે પર્ાકૃિતક સસંાધનો અને રા  ટર્ીય સસંાધનોની સાથે સસંાધનોનુ ંસવંધર્ન 
પણ તેની મહત્ વની જવાબદારી છે. આમ કરીને, ભાિવ પેઢીઓને લાભ આપી શકાય. વૈિ ક 
નાગિરક તરીકેની ગર્ાહકની જવાબદારીમા ંમાતર્ પયાર્વરણનુ ંજતન કરવા માટે િવચાર કરવાનો 
અને તે માટે કામ કરવા પરૂતો જ નિહ પરંત ુપયાર્વરણને થયેલા નકુસાન વાળી આપવાનો પણ 
સમાવેશ થાય છે.  
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 જવાબદાર ગર્ાહક એવી  યિકત છે , પસદંગી કરવાના પોતાના અિધકારના 
સિૂચતાથર્ની પણૂર્ જાગિૃતથી પોતાની િવવકેબિુ નો ઉપયોગ  કરતો હોય અન્ ય ગર્ાહકો પર્ત્ યે તેમજ 
પોતાની ખરીદીના િનણર્યો માટે પયાર્વરણ પર્ત્ યે જવાબદાર હોય.  
 

જવાબદાર ગર્ાહક : 
 અસરકારક ગર્ાહક બનવા માટે અને પોતાના િહતોને વધ ુસરુિક્ષત બનાવીને યોગ્ ય પસદંગી 
કરવા માટે, ગર્ાહક જાણકાર અને સ  મ હોવજો જોઇએ. ગર્ાહકના હ તક્ષેપથી બજારને અસર થઇ 
શકે છે. તેથી, ગર્ાહકે જવાબદારીપવૂર્ક વતર્વુ ંજોઇએ. ગર્ાહકે – 

 

 બજારમા ં સજાગ બનવુ ં જોઇએ અને ઉપલબ્ ધ માલ અને સેવાઓ િવશે પછૂપરછ કરવી 
જોઇએ. 

 તોલમાપના ખરાપણા િવશે હમેંશા ચકાસણી કરવી જોઇએ. 
 ઉત્ પાદનની તારીખ અને પર્ોડકટનો ઉપયોગ કરવાની મદુત પરૂતી થતી હોય તે તારીખ 

બાબતે જાગતૃ રહવે ુ ંજોઇએ. 
 લેબલમા ંજણાવેલી િકંમત અને તત્ વોનુ ંઝીણવટપવૂર્ક અવલોકન કરવુ ંજોઇએ. 
 ISI,  AGMARK,  ECO-mark વા માનકિચ નો તપાસવા જોઇએ. 
 ખરીદી કરતા પહલેા ગેરંટી અને વોરંટીની શરતો જોવી જોઇએ. 
 બજારમા/ંલેવડદેવડમા ંનાણાનં ુ ંમ ૂ  ય મેળવતી વખતે ગર્ાહક અિધકારોની ટીકા કરવાને બદલે 

તેને સમથર્ન આપવુ ંજોઇએ. 
 પર્ ો કયારે અને કેવા પછૂવા તે જાણવુ ંજોઇએ. 

 

 ગર્ાહક જવાબદારીઓ : 
 

 જવાબદાર ગર્ાહકે ગર્ાહક સરુક્ષામા ંસિકર્ય ભાગ લેવો જોઇએ.  ÕÕકન્ ઝયમુર ઇન્ ટરનેશનલÕÕ  
ગર્ાહક સગંઠનોની િવ   તરીય સં  થા છે તેણે નીચે મજુબની ગર્ાહક જવાબદારીઓ નકકી કરી 
છે :- 

 

મહત્ વની જાગિૃત : 
 

 ઉપયોગમા ંલેવાતા માલ અને સેવાઓ િવશે જાગતૃ બનવુ ંઅને તે િવશે પર્ ો પછૂવા. 
 પર્ોડકટ અને સેવાઓ િવશે અિતશયોિકત ધરાવતા દાવાઓ કરીને ચાલાકીયકુત અને ભર્ામક 

િવ ાપનોના પર્લોભનમા ંઆવવાને બદલે પર્ોડકટ અથવા સેવાઓની ઉપયોિગતા અને તેની 
સાથે સકંળાયેલી ગેરંટી અને વોરંટીની ઝીણવટપવૂર્ક ચકાસણી કરવી. 

 પર્ોડકટની અને તેની ખરીદી પછીની સેવાઓ ચકાસવી. 
 પર્ોડકટ અને સેવાઓના સબંિંધત ગણુદોષની તલુનાને આધારે જો પસદંગી મળતી હોય તો 

તેવી રીતે પસદંગી કરવી. 
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 પોતે ચકૂવેલા નાણાનુ ં પરેૂપ ૂ  ં વળતર સિુનિ ત કરવા માટે માલ અને સેવાઓની 

બાબતમા ંÕÕકોઇ જ બાધંછોડ નિહÕÕ એવુ ંવલણ અપનાવવુ.ં 
 

પગલા લેવા માટે તયૈાર રહવે ુ ં: 
 માલ અને સેવાઓની ગણુવ ાના સબંધંમા ં વેપાર અથવા ધધંા ારા થતા કોઇ પર્કારના 

શોષણની િવ  અને ગર્ાહક અિધકારોના કોઇપણ ભગંની િવ  અવાજ ઉઠાવવા માટે ગર્ાહકે 
પોતાની વાજબી અને ન્ યાયી માગણીઓનો અમલ કરાવવા માટેના પગલા લેવા માટે તૈયાર 
રહવે ુ ંજોઇએ. 

 

સામાિજક જવાબદારી : 
 પોતાના વપરાશની અન્ ય નાગિરકો પર પડતી અસર િવશે, ખાસ કરીને,  થાિનક, રા  ટર્ીય 
અથવા આંતરરા  ટર્ીય પયાર્વરણમા ંવિંચત જૂથોના સબંધંમા ંકાળજી લેવી. 
 

પયાર્વરણીય જાગિૃત : 
 બગાડ થતો અટકાવવાના હતેથી પયાર્રવણીય અવનિત અને પર્દૂષણ પર્ત્ યે સવેંદનશીલ 
બનવુ ંઅને પર્ાકૃિતક સસંાધનોનુ ંસરંક્ષણ સિુનિ ત કરવુ.ં 
 

સઘંભાવના : 
 િવિવધ પર્કારની ગર્ાહક સમ  યાઓ પર નેટવિકર્ંગ, અિભયાન અને સમથર્ન કાયર્કર્મો મારફત 
ગર્ાહક આંદોલન અને ગર્ાહક સરુક્ષા સગંીન બનાવવા માટે સગંઠનોમા ંજોડાઇને સાથે કામ કરવ;ુ 
 

ગર્ાહક અિધકારો અને તનેી સાથે સકંળાયલેી જવાબદારીઓ : 
 િવ ાથીર્વગર્ને જવાબદાર ગર્ાહકો બનાવવાનો મખુ્ ય મદુર્ાલેખ છે. યવુા માનસમા ં ગર્ાહક 
જવાબદારી  પ  ટ બનાવવા માટે દરેક અિધકારોના સદંભર્મા ંચચાર્ કરવામા ંઆવી છે. 
 

 ગર્ાહકો પોતાના હકો વાપરવાની અને િશકાર ન બનવાની જવાબદારી ધરાવે છે. સલંગ્ ન 
ગર્ાહક જવાબદારીઓ ઉઠાવવામા ંઆવે તો જ આ અિધકારોનુ ંમ ૂ  ય રહ.ે વધ ુ  પ  ટ રીતે કહીએ તો, 
પોતાના અિધકારો વાપરતી વખતે, ગર્ાહકોની જવાબદારીઓ ખદુ ગર્ાહકોની અપેક્ષા બનતી હોય છે. 
 

 દરેક અિધકારને ધ્ યાનમા ંરાખીને ચોકકસ જવાબદારીઓની નીચે મજુબ યાદી બનાવેલી 
છે:- 
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સલામતીના અિધકાર સાથ ેસકંળાયલેી જવાબદારીઓ : 
 ગર્ાહકને પોતાના આરોગ્ ય અથવા જીવન પર્ત્ યે જોખમ પ હોય તેવી પર્ોડકટ, ઉત્ પાદન, 
પર્િકર્યાઓ અને સેવાઓની સામે સરુિક્ષત બનવાનો અિધકાર છે. આ અિધકાર વાપરવા માટે, 
ગર્ાહકની જવાબદારીઓ નીચે મજુબ છે :- 
 

 વાજબી સાવચેતી અને કાળજીથી પર્ોડકટનો ઉપયોગ કરવો અને તેની ખામીઓની જાણ 
કરવી. 

 પર્ોડકટનુ ંલેબલ કાળજીપવૂર્ક વાચંવુ ંઅને પર્ોડકટનો ઉપયોગ તેના હતે ુમજુબ કરવો. 
 સચૂનાઓ વાચંીને તેને કાળજીપવૂર્ક અનસુરવી. 
 ચેતવણીને લગતા કોઇ લબેલ હોય તો તે વાચંવા. 
 વેચનારને પર્ોડકટની સલામતી ખાિસયતો/ગણુધમ  િવશે પર્ ો પછૂવા. 
 ખરીદી કરતા પહલેા સલામતીના લક્ષણો માટે વેપારીને પછૂપરછ કરીને ચકાસણી કરવી. 
 પર્ોડકટ વાપરતી વખતે સામાન્ ય સાવચેતીઓ માટેની અંગત જવાબદારી ઉઠાવવી. 
 પર્ોડકટ સલામતી ધોરણો પિરપણૂર્ ન કરતી હોય ત્યારે ટક વેપારીઓ, ઉત્ પાદકો, ઉ ોગ 

અને સરકારની એજન્ સીને જાણ કરવી. 
 તમામ ગર્ાહકો માટે સલામતીની સધુારણા માટે પર્યાસોને સમથર્ન આપવુ.ં 

 

માિહતીના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓ : 
 ગર્ાહકને માિહતીયકુત પસદંગી અથવા િનણર્ય કરવા માટે જ રી તમામ માિહતી પરૂી 
પાડવી જોઇએ. ગર્ાહકો શાણપણપવૂર્ક અને જવાબદારીપવૂર્ક વતીર્ શકે તે હતેથુી તેમને પરૂતી 
માિહતી આપવી જોઇએ. તેમને િવ ાપન, લેબલ, પેકેજમા ંસકંળાયેલી અથવા બીજી કોઇ રીતે 
ગેરમાગેર્ દોરતા અથવા અ  પ  ટ પર્ચારસાિહત્ યથી પણ બચાવવા જોઇએ. ગર્ાહકોની એ જવાબદારી 
છે કે –  
 

 ઉપલબ્ ધ માિહતીનો ઉપયોગ કરીને નકકર પસદંગીઓ કરવી. 
 પર્ોડકટ અને સેવાઓ િવશે ચોકકસ માિહતી શોધી કાઢવી. 
 િવ ાપનો અને પર્ોત્ સાહન આપતા દાવાઓ વાચંવા. 
 જયારે માિહતી ઉપલબ્ ધ ન થાય અથવા  પ  ટ ન હોય ત્ યારે પર્ોડકટ અને સેવાઓ િવશે 

વેચનારને પર્ ો પછૂવા.  
 તમામ ગર્ાહકોને ઉપયોગી માિહતી પરૂી પાડવા માટે ગભંીર પર્યાસો કરતા 

દુકાનદારને/વેચનારને સહાય કરવી. 
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પસદંગીના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓ : 
 ગર્ાહકને જુદી જુદી પર્ોડકટ અને સેવાઓ  પધાર્ત્ મક િકંમતે સલુભ બનવી જોઇએ. ગર્ાહકને 
િવક  પ મળવો જોઇએ. પોતાને નીચે દશાર્  યા મજુબના િવક  પો મળે તે જોવાની ગર્ાહકની ફરજ છેઃ 
 

 શાણપણયકુત  ખરીદી કરવાનો અિધકાર વાપરવો.  
 અમકુ પર્ોડકટ અને સેવાઓ ખરીદવા માટે પોતાની  યિકતગત પેર્રણાઓ સમજવી. 
 સમજાવટપવૂર્કની વેચાણ યિુકતઓ ઓળખવી. 
 િકંમત અને ગણુવ ા બ ે  માટે પર્ોડકટની સરખામણી કરવી. 
 િનણર્યપર્િકર્યામા ં  વણતંર્ િનણર્ય વાપરવો. 
 ટેવને કારણે ખરીદી કરવાનુ ંટાળો. 
 કાળજીપવૂર્ક પસદંગી કરો. 
 ખરીદનારના મતં  ય મજુબ વાજબી અને નીચી િકંમતે  વીકારપાતર્ ગણુવ ા ધરાવતી હોય 

તેવી ે  ઠ પર્ોડકટ અથવા સેવા મેળવવાનો પર્યત્ ન  કરવામા ંતલુનાત્ મક ખરીદીની પર્થા 
અપનાવો. 

 િનણર્યપર્િકર્યામા ંસમય અને અન્ ય સસંાધનોના ભોગને ધ્ યાનમા ંલો. 
 પર્ોડકટ અને સેવાઓ સતંોષકારક થાય ત્ યારે ખરીદવાનુ ંશ  કરો. 
 પસદંગીના પાિરિ  થિતક પિરણામો નકકી કરો. 
 વેચનાર સાથે લેવડદેવડ કરવામા ંપર્માિણક બનો. 
 ગર્ાહક અિધકારોને સમથર્ન આપતા હોય તેવા વેપારીઓ પાસેથી ખરીદી કરો. 

 

સનુાવણીના અિધકાર સાથ ેસકંળાયલેી જવાબદારીઓ : 
 આિથર્ક અને અન્ ય નીિતઓના ઘડતર અને તેની અમલ બજવણીમા ં સપંણૂર્ અને 
સહાનભુિૂતપણૂર્ િવચારણા મેળવવાના હતેથુી ગર્ાહકોના િહતોને સમથર્ન કરવાનો ગર્ાહકનો અિધકાર 
છે. તેમા,ં પર્ોડકટ અને સેવાઓનુ ંઉત્ પાદન અથવા  થાપના થાય તે પહલેા તેવી પર્ોડકટ અને 
સેવાઓના િવકાસમા ંતેમજ સરકારી અને નીિતઓ ઘડતી બીજી સં  થાઓમા ંરજૂઆતનો અિધકાર 
છે. ગર્ાહકે નકકર સચૂનો આપવની જવાબદારી ઉઠાવવી જોઇએ. તેણે, - 
 

 માિહતગાર બનવુ ંજોઇએ અને તમામ પર્કારના ગર્ાહકોને પર્િતકૂળ અસર કરતા પર્ ો િવશે 
અવાજ ઉઠાવવો જોઇએ. 

 ગર્ાહક સમ  યાઓ િવશે ઉકેલ શોધવા જોઇએ. 
 બજારમા ંઆચરવામા ંઆવતી ખોટી પર્થાઓ દુર  ત કરવી જોઇએ. 
 અન્ ય લોકોના ગર્ાહક અિધકારોને સમથર્ન આપવામા ંમદદ કરવી જોઇએ. 
 ઉ ોગો અને સરકારની િનણર્યપર્િકર્યામા ંઅસરકારક રીતે સહભાગી બનવામા ંગર્ાહકોની ક્ષમતા 

વધારવાના પર્યાસોમા ંસહાય કરવી. 
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િનવારણના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓ : 
 માલ અથવા અસતંોષકારક સેવાઓ ખોટી રીતે રજૂ કરવા બદલ વળતર મેળવવા માટેનો 
ગર્ાહકનો અિધકાર છે. વેપારી અથવા ઉત્ પાદકે છેતરિપંડી કરેલી હોય તેવા િક  સામા ં િનવારણ 
મેળવવાની જવાબદારી ગર્ાહકની છે. ગર્ાહકે સમયસર પગલા ભરવા જોઇએ. વેપારી ગર્ાહકની વાત 
હળવાશથી લે તેવુ ંન થવા દેવુ ંજોઇએ. જવાબદાર ગર્ાહકે, - 
 

 િનવારણ મેળવવા માટે કયા ંઅને કઇ રીતે જવુ ંતે જાણકારી મેળવી લેવી જોઇએ. 
 તમામ ગર્ાહક અિધકારોઓને સમથર્ન આપતા શીખવુ ંજોઇએ. 
 બજાર િવશે અને તેમા ંગર્ાહકની ભિૂમકા િવશે વધ ુજાણકાર બનવુ ંજોઇએ. 
 ગર્ાહક િહતોને કઇ રીતે રક્ષણ અને સહાય આપવી તે શીખવુ ંજોઇએ. 
 િશિક્ષત ગર્ાહક બનવુ ંજોઇએ. 
 ગર્ાહક માિહતી અને િશક્ષણ તમામ ગર્ાહકોને સલુભ બને તેવા પર્યાસોને સમથર્ન આપવુ ં

જોઇએ. 
 

મળૂભતૂ જ િરયાતોના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓ : 
 ગર્ાહકને પોતાનુ ંજીવન ટકાવવાની એટલ ેકે પરૂતા ખોરાક, કપડા, આ ય, આરોગ્ યકાળજી, 
િશક્ષણ અને  વચ્ છતા મેળવવા માટેની ખાતરી આપતા માલ અને સેવાઓનો અિધકાર છે. જયારે 
બીજી બાજુ, ગર્ાહકની એ જવાબદારી છે કે - 
 

  ઉ મ જીવનની ખાતરી આપે તેવા માલ અને સેવાઓથી માિહતગાર રહવે ુ.ં 
 ઉપલબ્ ધ માલ અને સેવાઓની ગણુવ ા િવશે ાન મેળવવુ.ં 
 િવિવધ પર્કારના માલ અને સેવાઓની ઉપલભ્ યતા પર માિહતી એકિતર્ત કરવી. 
 ઝડપી, સિુનિ ત અને જવાબદાર સેવાઓનો આગર્હ રાખવો. 
 યોગ્ ય  વા  થયપર્દ પિરિ  થિતનો આગર્હ રાખવો. 

 

આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણના અિધકાર સાથે સકંળાયલેી જવાબદારીઓ : 
 ગર્ાહકને જીવનની ગણુવ ામા ં વિૃ  કરે તેવા ભૌિતક પયાર્વરણનો અિધકાર છે. તેમા,ં 
 યિકતનો પોતાનો અંકુશ ન હોય તેવા પયાર્વરણીય જોખમોની સામેના રક્ષણનો સમાવેશ થાય છે. 
તેનાથી વતર્માન અને ભાિવ પેઢીઓ માટેના પયાર્વરણનુ ંરક્ષણ કરવાની અને સધુારણા કરવાની 
જ િરયાતની જાણકારી મળે છે. જવાબદાર ગર્ાહકે પોતાના કોઇ પગલાની માઠી અસર પયાર્વરણને 
ન થાય તે જોવુ ંગર્ાહકની જવાબદારી બને છે કે, - 
 

 પયાર્વરણીય પર્ ો િવશે માિહતગાર  થવુ.ં 
 વૈકિ  પક પર્ોડકટ/સેવાઓની પસદંગીની પયાર્વરણીય અસરો જાણવી. 
 પયાર્વરણ પર પર્ોડકટની અસરો ચકાસવા  માટે પર્ોડકટની ચકાસણી કરવી. 
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 વાજબી અને પયાર્વરણીય રીતે નકકર વપરાશ પસદંગીઓ કરવી. 
 આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણીય નીિતઓ અમલમા ંમકૂતા હોય તેવા વેપારીઓને સહાય કરવી. 
 પયાર્વરણને હાિનકારક હોય તેવી ગર્ાહક પર્ોડકટોનો ઉપયોગ બધં કરાવવાના અને પયાર્વરણ 

સાનકૂુળ માલની ઉપલભ્ યતા વઘારવાના પર્યાસો કરવા. 
 

 જવાબદાર ગર્ાહકે ગર્ાહક સરુક્ષામા ં હકારાત્ મક અને સમયસર પગલા લેવામા ં પોતાની 
ભિૂમકા સમજવી જોઇએ. જવાબદાર ગર્ાહકે આલોચનાત્ મક રીતે િવચારણા કરીને પોતાની 
પર્વિૃતઓથી માિહતગાર બનીને પયાર્વરણીય િહતસબંધંથી કામ કરવુ ંજોઇએ અને માનવજાતની 
સખુાકારી માટે સાથી ગર્ાહકોને સગંિઠત બનાવવાની જવાબદારી પોતાને ખભે ઉઠાવવી જોઇએ.  
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