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ગર્ાહક િશક્ષણ 

 

               ગર્ાહક મડંળો 
          િશક્ષક સદંભર્ પુ  તક  
       ભાગ-ર (એકમ ૧૫ થી ૨૮) 

 
 
 

: 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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    એકમ-૧૫ 

ગર્ાહક જવાબદારીઓઃ 
 

માળખુ:ં 
૧૫.૦ અધ્ યયનના ઉ ેશો. 
૧૫.૧ પર્ા  તાિવક. 
૧૫.૨ ગર્ાહક નાગિરક. 
૧૫.૩ જવાબદાર ગર્ાહક. 
૧૫.૪ ગર્ાહક જવાબદારીઓ.  
૧૫.૫ ગર્ાહક અિધકારો અને સકંળાયેલી જવાબદારીઓ. 
 ૧૫.૫.૧ સલામતીના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓ 

 ૧૫.૫.ર માિહતીના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓ 

 ૧૫.૫.૩ પસદંગીના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓ 

 ૧૫.૫.૪ સનુાવણીના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓ 

 ૧૫.૫.૫ િનવારણના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓ 

 ૧૫.૫.૬ ગર્ાહક િશક્ષણના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓ 

 ૧૫.૫.૭ મળૂભતૂ જ િરયાતોના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓ  
૧૫.૫.૮. આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓ 

૧૫.૬ મહત્ વની સકં  પનાઓ  
૧૫.૭ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૧૫.૦ અધ્ યયનના ઉ ેશોઃ 
 આ એકમના અભ્ યાસથી િવ ાથીર્ઓ, -  

 જવાબદાર ગર્ાહકો માટેની જ િરયાત સમજવા સક્ષમ બનશે.  
 ગર્ાહકની જવાબદારીઓ સમજવા સક્ષમ બનશે.  
 જવાબદાર ગર્ાહક બનવા માટે પેર્િરત બનવા સક્ષમ બનશે.  

 

૧૫.૧ પર્ા  તાિવકઃ 
  ગર્ાહક માલ અથવા સેવાઓની ખરીદી પર પોતે ખચેર્લા નાણા માટેનુ ંમ ૂ  ય સિુનિ ત કરે 
અને અન્ ય સાથી ગર્ાહકોને તેમના અિધકારો અને જવાબદારીઓથી માિહતગાર બનાવે તેને 
જવાબદાર ગર્ાહક કહવેાય. જવાબદાર ગર્ાહકના પગલાઓ અથવા પસદંગીઓથી અન્ ય સાથી 
ગર્ાહકોના અિધકારો અને જવાબદારીઓને પર્િતકૂળ અસર થતી નથી. બીજા શબ્ દોમા ંકહીએ તો, 
કોઇ જવાબદાર ગર્ાહકે ટૂંકા ગાળાનો આનદં અથવા લાભ મેળવવા માટે  વાથીર્ રીતે વતર્વુ ંન 
જોઇએ.  
 

 ટૂંકમા,ં ગર્ાહકની જવાબદારીઓમા ંનીચેના ઘટકોનો સમાવેશ થાય છેઃ- 
 

 પોતાની વપરાશ પર્ણાલીઓને િનયતંર્ણમા ંરાખવા માટેની પોતાની ક્ષમતા અને શિકતઓ 
ઓળખવી.  

 પયાર્વરણ-સાનકૂુળ જીવનશૈલી અથવા તો ÕÕગર્ીન કન્ ઝયમુર લાઇફ  ટાઇલÕÕ તરીકે 
ઓળખાતી જીવનશૈલીનુ ંિનમાર્ણ કરવુ.ં  

 પોતાના પગલા અને ખરીદી-િનણર્યો માટેની 
જવાબદારીની જાગિૃત. 

 તાિકર્ક િવચારો માટેની ક્ષમતા. 
 ઉ ોગો અને ધધંાઓની પર્વિૃ ઓ પર પર્હરી તરીકે કામ 

કરવુ.ં  
 પર્ોડકટના ધોરણો અને તેની ગણુવ ાનો આગર્હ રાખવો.  

 

૧૫.૨ ગર્ાહક નાગિરકઃ 
 ગર્ાહક એક નાગિરક છે. ગર્ાહક તરીકે, તેની પર્વિૃ ઓ 
અને પાર  પિરકતાઓની ેણી તેના ઘરથી શ  થઇને બજાર સધુીની  યાપેલી હોય છે. પરંત ુ
નાગિરક તરીકે, તેની પર્વિૃ નુ ંકે્ષતર્ તે પોતાના  અંગત વપરાશ માટે બજારમાથંી પોતાના ઘરે શુ ં
લઇને જાય છે તેટલા પરૂત ુ ં જ નિહ; પરંત ુબદલામા ંતે પોતે સમાજને અને પયાર્વરણને શુ ંઆપી 
શકે છે તેને પણ આવરી લેવા સધુી િવ  તરત ુ ંહોય છે. 
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 આમા ંમાતર્ િકર્યાનો જ નહીં પરંત ુઅમકુ  થાિપત અથવા  વીકૃત રીતે વતર્ન નહીં 
કરવાના િનણર્યનો પણ સમાવેશ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે બજારની ચીજવ  તઓુના વપરાશકતાર્ 
તરીકે તેણે કચરાના િનકાલની આંિશક જવાબદારી લેવાની હોય છે. પર્ાકૃિતક સસંાધનોના 
વપરાશકતાર્ તરીકે  
તેનુ ંજતન કરવાની તે ઓછી કાળજી રાખે છે. 
 
 નાગિરક તરીકે જવાબદારી ધરાવવાની અને તે અનસુાર વતર્વાની 
ગર્ાહકની જવાબદારી હોય છે.  
 
 જયારે ગર્ાહક જાગતૃ અને સાવચતે નાગિરક તરીકે પોતાની 
જવાબદારી ધારણ કરે ત્ યારે જ સમાજ પર્ત્ યનેી તેની જવાબદારી પિરપણૂર્ 
થાય. પયાર્વરણ અત્ યતં નાજુક હોય છે અને પયાર્વરણની માવજત દરેક 
પેઢીએ ખબૂ સભંાળપવૂર્ક કરવાની હોય છે. એવી જ રીતે પર્ાકૃિતક સસંાધનો અને રા  ટર્ીય 
સસંાધનોનુ ંજતન તેની મોટી જવાબદારી છે. 
 
 આમ કરવાથી ભાિવ પેઢીઓને ઘણોબધો લાભ થઇ શકે. વૈિ ક નાગિરક તરીકેની ગર્ાહકની 
જવાબદારીમા,ં માતર્ પયાર્વરણની માવજત માટેની જ નહીં પરંત ુ તેને નકુસાન થયેલુ ં હોય તે 
વાળી આપવા માટેની િવચારસરણી અને વતર્નનો સમાવેશ થાય છે. 
 

૧૫.૩ જવાબદાર ગર્ાહકઃ 
 

  અસરકારક ગર્ાહક બનવા માટે અને પોતાના િહતોને આગળ ધપાવવા માટેની યોગ્ ય ગર્ાહક 
પસદંગી કરવા માટે  યિકત જાણકાર અને સક્ષમ હોવી જોઇએ. બજાર પર ગર્ાહક હ  તક્ષેપની 
ઘણીબધી અસર હોય છે. તેથી, ગર્ાહકે જવાબદારીપવૂર્ક વતર્ન કરવુ ંજોઇએ. 
 

 ગર્ાહકે,-   

 બજારમા ંસજાગ રહવે ુ ંજોઇએ. 
 હમેંશા તોલમાપની ખરાઇ કરવી જોઇએ. 
 ઉત્ પાદનની તારીખ અને વ  તનુા ઉપયોગની મદુત પરૂી થતી 

તારીખ િવશે સાવધ રહવે ુ ંજોઇએ. 
 િકંમતના લેબલ અને પર્ોડકટમાનંા તત્ વોની જાણકારી આપતા ં

સમગર્ લેબલનુ ંઝીણવટપવૂર્ક અવલોકન કરવુ ંજોઇએ. 
 ISI, AGmark, ECOmark વા માનકિચ નો ચકાસવા જોઇએ.  
 ખરીદી કરતા ં પહલેા ં વોરંટી અને ગેરંટીની બોલીઓ અને 

શરતો જોવી જોઇએ. 
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 બજારમા ં થતી લેવડ-દેવડ દરિમયાન પોતાના નાણાનુ ંમ ૂ  ય મેળવતી વખતે પોતાના 

ગર્ાહક અિધકારોની િનંદા કરવાને બદલે અિધકારોને સમથર્ન આપવુ ંજોઇએ.  
 પર્ ો કેવા અને કયારે પછૂવા તેની જાણકારી મેળવવી જોઇએ. 
 

૧૫.૪ ગર્ાહક જવાબદારીઓઃ 
 જવાબદાર ગર્ાહકે ગર્ાહક સરુક્ષામા ંસિકર્ય ભાગ લેવો જોઇએ. ગર્ાહક સગંઠનોની િવ  તરીય 
સં  થા Ð કન્ ઝયમુર ઇન્ ટરનેશનલ ારા નીચેની ગર્ાહક જવાબદારીઓ નકકી કરવામા ંઆવી છેઃ-  
 

િવવકેબિુ યકુત જાગિૃતઃ- 
 

 જાગતૃ ગર્ાહકે,- 

 વાપરવામા ંઆવતા માલ અને સેવાઓ પર્ત્ યે જાગતૃ બનીને પર્ ો પછૂવાના હોય છે.  
 પર્ોડકટ અને સેવાઓ લગતા અિતશયોિકતભયાર્ દાવાઓના ચાલાકીયકુત અને ભર્ામક 

િવ ાપનોથી લલચાઇ જવાને બદલે પર્ોડકટ અથવા સેવાઓની ઉપયોિગતા અને તેની સાથે 
સકંળાયેલી ગેરંટી અને વોરંટીની ઝીણવટપવૂર્ક ચકાસણી કરવી જોઇએ. 

 પર્ોડકટ અથવા સેવાઓની ચકાસણી હાથ ધરવી જોઇએ. 
 પર્ોડકટ અને સેવામા ં પસદંગી મળતી હોય ત્ યા ં તેના સબંિંધત ગણુદોષોની સરખામણીને 

આધારે પસદંગી કરવી જોઇએ. 
 પર્ોડકટ અને સેવામા ં પસદંગી મળતી હોય ત્ યા ં તેના સબંિંધત ગણુદોષોની સરખામણીને 

આધારે પસદંગી કરવી જોઇએ. 
 પોતે ચકૂવેલા નાણાનુ ંપરેૂપ ૂ  મ ૂ  ય સિુનિ ત કરવા માટે માલ અને સેવાઓની ÕÕગણુવ ામા ં

કોઇ જ બાધંછોડ નિહÕÕનુ ંવલણ અપનાવવાનુ ંહોય છે. 
 માલ અને સેવાઓની ગણુવ ાના સબંધંમા ંથતા વેપાર અને ઉ ોગ ારા કરવામા ંઆવતા 

કોઇપણ  વ પના શોષણની િવરુ  અવાજ ઉઠાવવો જોઇએ અને પોતાની ન્ યાયી અને વાજબી 
માગણીઓનો અમલ કરાવવા માટે સજજ બનવાનુ ંછે.  

 

સામાિજક જવાબદારી 
 જવાબદાર દરેક ગર્ાહકે,-  
 બીજા નાગિરકો, ખાસ કરીને  થાિનક, રા  ટર્ીય અથવા આંતરરા  ટર્ીય પયાર્વરણમા ંવિંચત 

જૂથોના સબંધંમા ંચીજવ  તઓની વપરાશના સબંધંમા ંકાળજી રાખવી જોઇએ.  
 

પયાર્વરણીય જાગિૃત 

 જવાબદાર ગર્ાહકે,- 
 

 પર્ાકૃિતક સસંાધનોનો બગાડ થતો અટકાવવા અને પર્ાકૃિતક સસંાધનોનુ ંજતન સિુનિ ત 
કરવાના હતેથુી પયાર્વરણીય અવનિત અને પર્દૂષણ પર્ત્ યે જાગતૃ બનવુ ંજોઇએ.  
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સઘંભાવના 
 જવાબદાર ગર્ાહકે,- 
 

 ગર્ાહકોને લગતી િવિવધ સમ  યાઓ પર નેટવિકર્ંગ અને બંેશ અને સમથર્ન કાયર્કર્મો 
મારફત ગર્ાહક આંદોલનને અને ગર્ાહક સરુક્ષા પગલાઓને સદુર્ઢ બનાવવા માટે 
સગંઠનોમા ંજોડાઇને સહકારથી કામ કરવા માટે સજજ બનવાનુ ંછે.  

 

૧૫.૫ ગર્ાહક અિધકારો અન ેતનેી સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓઃ 
 બાળકોને જવાબદાર ગર્ાહકો બનાવવા અત્ યતં મહત્ વની બાબત છે. બાળમાનસમા ંઅમકુ 
બાબતો  પ  ટ કરવા માટે ગર્ાહક જવાબદારીઓની ચચાર્ દરેક અિધકારના અનસુધંાનમા ંકરવામા ં
આવી છે.  
 
 ગર્ાહક પોતાના અિધકારો વાપરવાની અને પોતાને િશકાર ન બનવા દેવાની જવાબદારીઓ 
ધરાવે છે. સકંળાયેલી જવાબદારીઓનુ ંવહન થાય તો જ આ અિધકારોનુ ંમ ૂ  ય જળવાય. વધ ુ
 પ  ટ રીતે કહીએ તો, ગર્ાહક જવાબદારીઓ ગર્ાહક અિધકારો વાપરતી વખતે ગર્ાહકો તરફથી 
રાખવામા ંઆવતી અપેક્ષાઓ છે. આ  અિધકારો બજારમા ંવાપરવાની જ ર પડતી હોય છે. 

 
૧૫.૫.૧ સલામતીના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓઃ 
  આરોગ્ ય અથવા જીવનને જોખમ પ હોય તેવી પર્ોડકટો, ઉત્ પાદન પર્િકર્યા અને એવી 
સેવાઓની સામ ેસરુિક્ષત થવાનો અિધકાર ગર્ાહકને રહલેો છે. આ અિધકાર વાપરવા માટે ગર્ાહકની 
નીચેની જવાબદારીઓ છેઃ- 
 વાજબી સાવચેતી અને કાળજી રાખીને પર્ોડકટનો ઉપયોગ કરવો અને તેમાનંી ખામીઓ  
   જણાવવી. 
 પર્ોડકટ પરના લેબલ કાળજીપવૂર્ક વાચંવા અને તેના િનિ ત કરેલા હતે ુમાટે જ તેનો ઉપયોગ  
    કરવો. 
 સચૂના માગર્દિશર્કા વાચંીને કાળજીપવૂર્ક તેને અનસુરવુ.ં 
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 લેબલ પર કોઇ ચેતવણી હોય તો ત ે વાચંવી. 
 પર્ોડકટની સલામતી ખાિસયતો િવશે દુકાનદારને પર્ ો પછૂવા. 
 ખરીદી કરતા પહલેા સલામતી ગણુધમ  માટે વેપારીની ચકાસણી કરવી. 
 પર્ોડકટનો ઉપયોગ કરતી વખતે સામાન્ ય સાવચેતીઓ માટેની અંગત જવાબદારીઓ ઉઠાવવી. 
 કોઇ પર્ોડકટ સલામતી ધોરણો સતંોષતી ન હોય ત્ યારે ટક િવકેર્તાઓ, ઉત્ પાદકો, ઉ ોગ અને  
    સરકારની એજન્ સીને જાણ કરવી. 
 તમામ ગર્ાહકો માટે સલામતી સધુારણા માટેના પર્યાસોને સમથર્ન આપવુ.ં 
 
૧૫.૫.૨ માિહતીના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓઃ 

જાણકારી સિહતની પસદંગી અથવા િનણર્ય કરવા માટે જ રી હકીકતો ગર્ાહકને પરૂી પાડવી 
જોઇએ અને તેને શાણપણપવૂર્ક અને જવાબદારીપવૂર્ક વતર્વા માટે પરૂતી માિહતી આપવી જોઇએ. 
િવ ાપન, લેબલ, પેકેજ અથવા અન્ ય કોઇ સાધનોમા ં સમાિવ  ટ ભર્ામક અને અ  પ  ટ પર્ચાર-
સામગર્ીથી પણ તેને બચાવવો જોઇએ. 
 
ગર્ાહકની નીચેની જવાબદારી બને છેઃ-  
 ઉપલબ્ ધ માિહતીનો ઉપયોગ કરીને નકકર પસદંગીઓ કરવી. 
 પર્ોડકટ અને સેવાઓ િવશે ચોકકસ માિહતી મેળવવી. 
 

 િવ ાપનો અને પર્ોત્ સાહન દાવાઓ કાળજીપવૂર્ક વાચંવા 
 કોઇ માિહતી ઉપલબ્ ધ ન થાય અથવા  પ  ટ ન થાય ત્ યારે 

પર્ોડકટ અન ેસેવાઓ િવશે દુકાનદારને પર્ ો પછૂવા. 
 તમામ ગર્ાહકોને ઉપયોગી માિહતી પરૂી પાડવાનો ગભંીર પર્યાસ 

કરતા હોય તેવા દુકાનદારોને મદદ કરવી. 
 
૧૫.૫.૩ પસદંગીના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓઃ 
  ગર્ાહકને  પધાર્ત્ મક િકંમતે િવિવધ પર્કારની પર્ોડકટો અને સેવાઓ સલુભ થવી જોઇએ. 
ગર્ાહકને િવક  પ મળવો જોઇએ. પોતાને િવક  પ મળેલો છે તે જોવાની ગર્ાહકની ફરજ છે.  
 

 ગર્ાહકની નીચેની જવાબદારીઓ છેઃ- 
 શાણી ખરીદી કરવા માટે અિધકારનો ઉપયોગ કરવો. 
 ચોકકસ પર્ોડકટો અને સેવાઓ ખરીદવા માટે પોતાની  યિકતગત પેર્રણા સમજવી. 
 સમજાવટથી વેચાણ કરવાની ટેકિનકો ઓળખવી. 
 િકંમત અને ગણુવ ા બ ે રીતે પર્ોડકટની સરખામણી કરવી. 
 િનણર્ય લેવામા ં  વતતંર્તા વાપરવી. 
 ટેવ ારા થતી ખરીદી િનવારવી. 
 કાળજીપવૂર્ક પસદંગી કરવી. 
 ખરીદનારના અિભપર્ાય મજુબ વાજબી અને નીચી િકંમતે  વીકાયર્ ગણુવ ા ધરાવતી હોય તેવી  
    ઉ મ પર્ોડકટ અથવા સેવા મેળવવા માટેના પર્યાસમા ંતલુનાત્ મક ખરીદીનો મહાવરો રાખવો.  
 િનણર્ય લેવામા ંસમય અને અન્ ય સસંાધનોનુ ંમ ૂ  ય ધ્ યાનમા ંલેવુ.ં 
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 પર્ોડકટ અને સેવાઓ સતંોષકારક હોય ત્ યારે જ તે ખરીદવાનુ ંચાલ ુરાખવુ.ં 
 પર્ોડકટ અને સેવાઓ સતંોષકારક ન હોય ત્યારે તે ખરીદવાનુ ંબધં રાખવુ.ં 
 પોતાની પસદંગીઓના પાિરિ  થિતક પિરણામો નકકી કરવા. 
 વેચનારની સાથેના  યવહારમા ંપર્ામાિણક બનવુ.ં 
 તમામ ગર્ાહકો માટે પસદંગીમા ંસલુભતા વધારવાના હતેથુી વેચનાર અને સરકારો સાથે  
    િવિનમય કરવા. 

 
 
૧૫.૫.૪ સનુાવણીના અિધકાર સાથે સકંળાયલેી જવાબદારીઓઃ 

આિથર્ક અને બીજી નીિતઓના ઘડતર અને તેની અમલ બજવણીમા ં સપંણૂર્ અને 
સહાનભુિૂતપણૂર્ િવચારણા મેળવવાના હતેથુી ગર્ાહકના િહતોને સમથર્ન આપવાનો ગર્ાહકનો અિધકાર 
છે. તેમા ંસરકારી અને બીજી િનણર્યકતાર્ સં  થાઓમા ંતેમજ કોઇ પર્ોડકટ અથવા સેવાઓનુ ંઉત્ પાદન 
અથવા  થાપના કરવામા ં આવે તે પહલેા તેના િવકાસમા ં પર્િતિનિધત્ વના અથવા રજૂઆતના 
અિધકારનો સમાવેશ થાય છે. 

 
 ગર્ાહકે નકકર સચૂનો આપવાની જવાબદારી ઉઠાવવી જોઇએ. તેણે,- 
 
 
 તમામ પર્કારના ગર્ાહકોને પર્િતકૂળ અસર કરતા હોય તેવા મુ ાઓથી માિહતગાર બનીને બોલવુ ં
જોઇએ.  
 ગર્ાહક સમ  યાઓના ઉપાયો શોધી કાઢવા જોઇએ.  
 બજારમા ંખોટી પર્થાઓને દુર ત કરવા માટે એવી કોઇ ખોટી પર્થા ચાલતી હોય તો શોધવી 
જોઇએ.  
 અન્ ય લોકોના ગર્ાહક અિધકારોને સમથર્ન આપવામા ંસહાય કરવી જોઇએ. 
 ઉ ોગ અને સરકારને િનણર્યમા ં અસરકારક રીતે સહભાગી બનવા માટે ગર્ાહકોની ક્ષમતા 
વધારવાના હતેથુી થતા પર્યાસોને ટેકો આપવો જોઇએ. 
 
૧૫.૫.૫ િનવારણ મેળવવાના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓઃ 
  હલકી જાતના માલ અથવા અસતંોષકારક સેવાઓ આપવા બદલ વળતર મળેવવાનો 
ગર્ાહકનો અિધકાર છે. વેપારી અથવા ઉત્ પાદકે છેતરિપંડી કરેલી હોય તેવા િક  સામા ં િનવારણ 
મેળવવાની જવાબદારી ગર્ાહકની છે. ગર્ાહકે સમયસર પગલા લેવા જોઇએ. તેણે વેપારીની બધી 
વાત ચલાવી ન લેવી જોઇએ. 
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 જવાબદાર ગર્ાહકે, - 
 િનવારણ મેળવવા માટે કયા ંઅને કઇ રીતે સપંકર્ કરવો તે જાણવુ ંજોઇએ. 
 જયારે કોઇ ખામી સજાર્ય, જયારે કોઇ સલામતી સમ  યા દેખીતી રીતે જણાય અને પર્ોડકટ  
    અથવા સેવાઓની ગણુવ ા ઊતરતી કક્ષાની હોય ત્ યારે તેણે અવાજ ઉઠાવવો જોઇએ. 
 વેચનારને યોગ્ ય રીતે ફિરયાદ કરવી જોઇએ અથવા તેને યોગ્ ય રીતે પર્શસંાના શબ્ દો કહવેા  
    જોઇએ. 
 િનવારણના બીજા  વ પોનો ઉપયોગ કરતા પહલેા વેચનાર પાસેથી જ સીધી ખાતરી મેળવવી  
    જોઇએ. 
 ઉપલબ્ ધ હોય એવા સજંોગોમા ંઅનૌપચાિરક તકરાર િનવારણતતંર્નો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. 
 તર્ાિહત પક્ષકારની ફિરયાદની તજવીજ કરવા માટેની કાયર્વાહી ઉપલબ્ ધ હોય ત્યારે તેનો  
    ઉપયોગ કરવો જોઇએ. 
 િનવારણ મેળવવા માટે કાનનૂી તતંર્નો ઉપયોગ યોગ્ ય સમયે કરવો જોઇએ.  
 તમામ ગર્ાહકો માટે િનવારણ  યવ  થાતતંર્મા ંિવ  તતૃ પર્વેશ સલુભ બને તેવા પર્યાસોને સમથર્ન  
    આપવુ ંજોઇએ. 
 
૧૫.૫.૬ ગર્ાહક િશક્ષણના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓઃ 
 ગર્ાહકને સમગર્ જીવન દરિમયાન માિહતગાર રહવેા માટે જવાબદાર રહવેા માટે જાણકારી 
અને કૌશ  યો મેળવવાનો અિધકાર છે. ગર્ાહક િશક્ષણના અિધકારમા,ં ગર્ાહક િનણર્યને પર્િતકૂળ અસર 
કરતા હોય તેવા પિરબળોને અસર કરવા માટેના પગલા લેવા માટે જ રી જાણકારી અને કૌશ  યોના 
અિધકારનો સમાવેશ થાય છે. 
 
 જવાબદાર ગર્ાહકે,- 
 બજારમા ંપોતાના નાણાનુ ંમ ૂ  ય કઇ રીતે મેળવવુ ંતે િવશે વધ ુમાિહતગાર બનવુ ંજોઇએ.  
 તમામ ગર્ાહક અિધકારો પર્ત્ યે સમથર્ન આપતા શીખવુ ંજોઇએ. 
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  બજાર અને તેમા ંગર્ાહકની ભિૂમકા િવશે વધ ુજાણકાર બનવુ ંજોઇએ. 
  ગર્ાહક િહતને રક્ષણ અને સહાય કઇ રીતે આપવી તે શીખવુ ંજોઇએ. 
 િશિક્ષત ગર્ાહક બનવુ ંજોઇએ. 
 વધનેુ વધ ુગર્ાહક માિહતી મેળવવાના અને તમામને શૈક્ષિણક કાયર્કર્મો સલુભ બન ેતેવા  
    પર્યાસોમા ંસહકાર આપવો જોઇએ.   
 
૧૫.૫.૭ મળૂભતૂ જ િરયાતોના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓઃ 
 પોતાનુ ંજીવન ટકાવી રાખવાની ખાતરી આપતા હોય તેવા મળૂભતૂ માલ અને સેવાઓનો 
ગર્ાહકને અિધકાર છે. ગર્ાહકને પરૂતા ખોરાક, કપડા, આ ય, આરોગ્ ય સભંાળ, િશક્ષણ અને 
 વચ્ છતાનો અિધકાર છે. 

 
 જયારે બીજી તરફ ગર્ાહકની પણ એ જવાબદારી છે કે,- 

 સારી સેવાઓની અપેક્ષા રાખવી અને માગણી મકૂવી. 
 યોગ્ ય જણાય ત્યારે સિવર્સ પર્ોવાઇડરને પર્શસંાના શબ્ દો કહવેા. 
 ઉપલબ્ ધ આરોગ્ ય સેવાઓ િવશે પચૃ્ છા કરવી. 
 યોગ્ ય  વચ્ છતાલક્ષી િ  થિતઓની માગણી કરવી. 
 
૧૫.૫.૮ આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણના અિધકાર 
સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓઃ 
 જીવનની ગણુવ ામા ં વિૃ  કરે તેવા ભૌિતક 
પયાર્વરણનો ગર્ાહકને અિધકાર છે. તેમા,ં  યિકતનો ની 
પર કોઇ કાબ ૂ ન હોય તેવા પયાર્વરણીય જોખમોની 
સામેના રક્ષણનો સમાવેશ થાય છે. 
 

 જવાબદાર ગર્ાહકે,- 
 પયાર્વરણીય પર્ ો િવશે માિહતગાર બનવુ ંજોઇએ. 
 પર્ોડકટ/સેવાની વૈકિ  પક પસદંગીઓની પયાર્વરણીય 
અસરો જાણવી જોઇએ. 
 પયાર્વરણન ેથતી અસરો માટે પર્ોડકટની સરખામણી કરવી જોઇએ. 
 વપરાશ પસદંગીઓ વાજબી અને પયાર્વરણની દર્િ  ટએ સગંીન હોય તે રીતે કરવી જોઇએ. 
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 તદુંર  ત પયાર્વરણીય નીિતઓને અનસુરતા હોય તેવા વેચાણકતાર્ઓને સહકાર 
આપવો જોઇએ. 
 પયાર્વરણન ેહાિનકારક હોય તેવી ગર્ાહક પર્ોડકટોનો વપરાશ બધં કરાવવામા ંઅને પયાર્વરણ-

સાનકૂુળ માલની ઉપલભ્ યતા વધારવામા ંસહકાર આપવો જોઇએ.   
 
 જવાબદાર ગર્ાહકે ગર્ાહક સરુક્ષામા ં સમયસર હકારાત્ મક રીતે વતર્વામા ં પોતાની ભિૂમકા 
સમજવી જોઇએ; પોતાની પર્વિૃ ઓ િવશે વાકેફ હોવો જોઇએ, પયાર્વરણની િફકર રાખીને કામ કરતો 
હોવો જોઇએ અને સમ  ત માનવજાિતના ક  યાણ માટે સાથી ગર્ાહકોને સગંિઠત કરવાની જવાબદારી 
પોતાના ખભે ઉઠાવતો હોવો જોઇએ. 
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૧૫.૬ મહત્ વની સકં  પનાઓઃ 
 વપરાશ  
 ગર્ાહક પસદંગી  
 ગર્ીન કન્ ઝયમુર  
 બજાર  
 ગર્ાહકની જવાબદારીઓ  
 

૧૫.૭ સિૂચત પર્વિૃ ઓઃ 
 િવ ાથીર્ઓને  ટેશનરીની દુકાને લઇ જઇને તેમની ખરીદી વતર્ણકૂનુ ં અવલોકન કરવુ.ં 

ત્ યારબાદ, તેમની િકર્યાઓ, વતર્ણકૂ અને શુ ંકરવુ ંજોઇએ અન ેશુ ંન કરવુ ંજોઇએ તેની ચચાર્ 
હાથ ધરવી.   

 િવ ાથીર્ઓને પયાર્વરણ અને નકુસાન/પયાર્વરણીય 
અવનિત તરફ દોરી જતી શાળામાનંા 
પયાર્વરણ/શાળાની અડોશપડોશમા ં રહલેી 
ખાિસયતોની કાળજીપવૂર્ક અવલોકન કરવા જણાવવુ ં
અને પયાર્વરણ સધુારા માટેના સચૂનો આપતા લેખ, 
સામિયક/વતર્માનપતર્ માટે લખવા જણાવવુ.ં   

 જુદી જુદી ચીજવ  તઓુ અને સેવાને લગતા 
લેબલ/માિહતી, ચોપાિનયાઓ લાવીને તેમાથંી માિહતી 
કઇ રીતે મેળવવી તે તેમને દશાર્વવુ.ં   

 િવ ાથીર્ઓને પોતાનામાથંી તર્ણથી ચાર  યિકતઓનુ ં જૂથ બનાવવાનુ ં કહીને િવ ાથીર્ઓ 
ારા અનભુવવી પડતી સામાન્ ય સમ  યા સામે લડત આપવા માટેની યોજના તૈયાર 
કરાવવી.  

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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             એકમ-૧૬ 

િનયિંતર્ત અને ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓ 

 

માળખુ:ં 
૧૬.૦ અધ્ યયનના ઉ ેશો. 
૧૬.૧ પર્ા  તાિવક. 
૧૬.૨ િનયિંતર્ત વેપારપર્થાઓ  
 ૧૬.ર.૧. િનયિંતર્ત વેપારપર્થાના ઉદાહરણો.  
  ૧૬.૨.૧.૧ િકંમત િનધાર્રણ 
  ૧૬.૨.૧.૨ િવિશ  ટ (અનન્ ય) સોદાઓ 

  ૧૬.૨.૧.૩ પર્ાદેિશક િનયતંર્ણ 

  ૧૬.૨.૧.૪ બધંણીયકુત વેચાણ 

  ૧૬.૨.૧.૫ પરુવઠો અટકાવવો 
  ૧૬.૨.૧.૬ ેણીબ  ચીજવ  ત ુખરીદવાનો આગર્હ ( લ-લાઇન ફોિસર્ંગ) 

૧૬.૩ ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓ 

 ૧૬.૩.૧  ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓના ઉદાહરણો 
 ૧૬.૩.૨  વળતરયકુત (િડ  કાઉન્ ટ) વેચાણ 
 ૧૬.૩.૩  મડૂીરોકાણ પર ઊંચા વળતરના સબંધંમા ંગેરમાગેર્ દોરતી અને ખોટી  
               જાહરેાત 
 ૧૬.૩.૪ રોગોની સારવારના ખોટા દાવા બાબત 
 ૧૬.૩.૫ વોરંટીના સમયગાળા દરિમયાન મશીન દુર  ત કરવાની િન  ફળતા 
 ૧૬.૩.૬  શૈક્ષિણક સેવાની ગણુવ ાના સબંધંમા ંગેરમાગેર્ દોરતી ખોટી જાહરેાત 
૧૬.૪ ઇજારાશાહી િનયિંતર્ત વેપારપર્થાઆયોગ (MRTP) 

૧૬.૫ મહત્ વની સકં  પનાઓ  
૧૬.૬ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૧૬.૦ અધ્ યયનના ઉ ેશોઃ 
 આ એકમના અભ્ યાસથી, િવ ાથીર્ઓ, -  

 િનયિંતર્ત વેપારપર્થાઓ 

 ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓ 

 િનયિંતર્ત અને ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓને િનયતંર્ણમા ંરાખવા માટે ગર્ાહકના અિધકારો અને 
જવાબદારીઓ િવશે સમજ કેળવવા સક્ષમ બનશે.  
 

૧૬.૧ પર્ા  તાિવકઃ 
 તગડો નફો રળી લેવા માટે અથવા રાતોરાત પૈસાદાર બનવા માટે વેપારીઓ, ધધંાથીર્ઓ, 
માિલકો, ઉત્ પાદકો અને િવકેર્તાઓ ારા ગર્ાહકોના િહતને ભોગે તમામ પર્કારના ઉપાયો અને 
ગેરરીિતની પધ્ ધિતઓ અજમાવવામા ંઆવતી હોય છે. આવી રીતે, માલનુ ં વેચાણ આરોગ્ ય અને 
િજંદગીને હાિનકારક બને છે. ઉતરતી કક્ષાની ગણુવ ા, ભેળસેળ, ખરા તોલ મજુબ જથ્ થો ન પરૂો 
પાડવો, આકરી િકંમત વી ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓ આચરીને ગર્ાહકને છેતરવાની પર્વિૃ  
આપણા સમાજમા ં લીફાલી છે. ભારતમા ંઅ ાન, િનરક્ષરતા અને નબળી આિથર્ક િ  થિતને કારણે 
ગર્ાહક બહ ુજ બરૂી રીતે ફસાયેલો છે. 
 

 
 

 

૧૬.૨ િનયિંતર્ત વેપારપર્થાઓઃ 
 ગર્ાહક સરુક્ષા(સધુારા) અિધિનયમ, ૧૯૯૩થી ÕÕિનયિંતર્ત વેપારપર્થાÕÕએ શબ્ દની  યાખ્ યા 
કરવાના હતેથુી સન ૧૯૮૬ના મખુ્ ય અિધિનમમા ં નવી કલમ દાખલ કરેલી છે. નવી કલમથી 
િનયિંતર્ત વેપારપર્થાને પોતાની મયાર્દાની અંદર આવરી લઇને ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમના  યાપને 
િવશાળ બના  યો છે. ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ હઠેળની  યાખ્ યા અનસુાર, િનયિંતર્ત 
વેપારપર્થા એટલે કોઇપણ રીતે  પધાર્ને અટકાવતી, િવકૃત કરતી અથવા િનયિંતર્ત અસરો 
ધરાવતી હોય અથવા ધરાવી શકે તેવી અને ખાસ કરીને, -  
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(૧) ઉત્ પાદનના પર્વાહમા ં મડૂી અથવા સસંાધનોના આવરાને અવરોધવાનો ઇરાદો 

ધરાવતી હોય તેવી; અથવા  

(ર) ગર્ાહકો પર ગેરવાજબી િકંમતો અથવા િનયતંર્ણો નાખવામા ંઆવે તેવી રીતે માલ અથવા 
સેવાઓના સબંધંમા ંતેની િકંમતોમા ંઅથવા તેની િડલીવરીની શરતોમા ંઘાલમેલ કરવાનો 
ઇરાદો હોય તેવી અથવા બજારમા ંપરુવઠાના પર્વાહને અસર કરવાનો ઇરાદો ધરાવતી હોય 
તેવી વેપારપર્થા. િનયિંતર્ત વેપારપર્થા માટેની સૌથી વધ ુલાયક  યાખ્ યા એ છે કે તેનાથી 
 પધાર્ પર અમકુ વા  તિવક અથવા સભંિવત અસર થતી હોવી જોઇએ. િકંમત-િનધાર્રણ, 
સામિૂહક બિહ  કાર, અનન્ ય સોદા, સિહયારી બોલી, પર્ાદેિશક િનયતંર્ણ, િકંમતમા ં ભેદભાવ, 
બધંણીયકુત (tie-up) વેચાણો, અને ફેરવેચાણ િકંમત જાળવણી િવ. િનયિંતર્ત 
વેપારપર્થાઓના ઉદાહરણ છે. 

 
 

િનયિંતર્ત વેપારપર્થાના ઉદાહરણોઃ 
 િનયિંતર્ત વેપારપર્થાના કેટલાક ઉદાહરણો નીચે આપેલા છેઃ-  
 

૧૬.૨.૧.૧ િકંમત િનધાર્રણઃ- િનયિંતર્ત વેપારની આ એક એવી સામાન્ ય પર્થા છે મા ંવેપારી, 

સઘં અથવા સગંઠનના આદેશથી પોતાના માલની િકંમત નકકી કરે છે. િકંમતિનધાર્રણનો મખુ્ ય હતે ુ
 પધાર્ ઘટાડીને માલનુ ંઊંચ ુવલણ જાળવી રાખવાનો હોય છે. બજારને આવી રીતે િનયતંર્ણમા ં
લેવાનો પર્યાસ િનયિંતર્ત વેપારપર્થા કહવેાય. 
 
 

૧૬.૨.૧.૨ િવિશ  ટ સોદાઓઃ- આ એક એવી ગોઠવણ અથવા પર્થા છે ના ારા, ઉત્ પાદક, 

િનમાર્તા અથવા પરુવઠાદાર પોતાના વેપારીને માતર્ અને માતર્ પોતાની જ પર્ોડકટનો સોદો કરવાની 
ફરજ પાડે છે પણ પરંત ુ પોતાના હરીફની પર્ોડકટ માટે વેપારીને જણાવતો નથી.  
 
 આ ÕÕઅનન્ યÕÕ અથવા ÕÕિવિશ  ટÕÕ કરારો છે. જો તેનાથી  પધાર્ને નકુસાન ન થતુ ં હોય, 
 પધાર્ િનયિંતર્ત ન થતી હોય અથવા િવકૃત ન થતી હોય તો પણ  પધાર્ન ુ ંમાતર્ િનયમન થતુ ંહોય 
તો તે આપમેળે જ ગેરકાયદે ન ગણાય. તેમ છતા,ં િવિશ  ટ કરારથી પોતાની કોઇ પર્ોડકટ થકી 
બજારને અવરોધીને  પધાર્ અટકાવવામા ંઆવતી હોય તો તે િનયિંતર્ત વેપારપર્થાની સમકક્ષ જ 
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ગણાય.  

૧૬.૨.૧.૩ પર્ાદેિશક િનયતંર્ણઃ- જયારે કોઇ ઉત્ પાદક અથવા પરુવઠાદાર પોતfના વેપારીને 

પોતાની પર્ોડકટ ફાળવેલા (પોતે નકકી કરેલા) િવ  તાર અથવા બજારમા ંવેચવાની ફરજ પાડે તો 
આવી પર્થા પર્ાદેિશક િનયતંર્ણને લીધે િનયિંતર્ત વેપારપર્થા જ ગણાય. પર્ોડકટની ઘટાડેલી િકંમતો 
અથવા સમાન િવતરણના કારણસર તેને વાજબી ઠરાવી શકાય તેમ હોવા છતા,ં અમકુ અન્ ય 
િક  સાઓમા ં તેને વાજબી ગણાવી શકાય નિહ. ખાસ કરીન,ે આવા પર્ાદેિશક િનયતંર્ણની પાછળનો 
હતે ુ  પધાર્ને ન  ટ કરવાનો હોય અથવા કોઇ ચોકકસ બર્ાન્ ડની પર્ોડકટ માટે ઇજારો ઊભો કરવાનો 
હોય ત્ યારે તેને વાજબી ઠરાવી શકાય નિહ.  
 

૧૬.૨.૧.૪ બધંણીયકુત વચેાણ(Tie-up Sales) :- ÕÕબધંનયકુત વેચાણÕÕ અથવા 

ÕÕબધંણીયકુત ગોઠવણોÕÕને એવી  યવ  થા અથવા કરાર તરીકે સમજી શકાય કે નાથી ખરીદનારને 
એક અથવા તેથી વધ ુચીજવ  ત ુઅથવા સેવાઓ ખરીદવાની ફરજ પાડવામા ંઆવે છે.  
 
 સામાન્ ય રીતે, એક વ  ત ુ ખરીદવાની પવૂર્શરત પે 
બીજી વ  ત ુખરીદવી પડે ત્ યારે બધંણીયકુત (Tie-up Sale) 
વેચાણ કહવેાય. આવી રીતે ખરીદનારને ની જ ર જ ન 
હોય તેવો પોતાનો માલ ખરીદવા માટે વેપારી ફરજ પાડતો 
હોય છે. આ બાબત વેપારીઓ ારા ગર્ાહકોનુ ંમાતર્ અને માતર્ 
શોષણ જ છે અને  પધાર્ રોકવા પાછળ તેનાથી ભાગ્ યે જ કોઇ 
હતે ુસરતો હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, કોઇ ગર્ાહક પિેન્ સલનુ ં
બોકસ ખરીદવા માગતો હોય પરંત ુવેપારી એવી શરત લાદે 
કે પેિન્ સલનુ ંબોકસ ખરીદવા માટે ગર્ાહકે તેની પાસેથી કલર 
પેિન્ સલનો સેટ ખરીદવો પડશે. આવી  
 
ગોઠવણની અસરથી એવુ ંપિરણામ આવ ેકે ખરીદનારને કોઇ ચોકકસ સમયે પોતાને િબનજ રી હોય 
તેવો માલ અથવા સેવા ખરીદવાની પણ જ ર પડે. 
 
 આવા િક  સામા,ં ખરીદનાર મકુત બજારમા ં  પધાર્ને આિથર્ક નકુસાનમા ં પિરણમતી 
પર્ોડકટોની  પધાર્ઓમા ંપોતાની મકુત પસદંગીને જતી કરે છે. આવા બધંણીયકુત વેચાણોથી  પધાર્ 
રોકવા પાછળનો કોઇ હતે ુભાગ્ યે જ સરે છે.  
 

૧૬.૨.૧.૫ પરુવઠો અટકાવવોઃ- જયારે કોઇ પરુવઠાદાર પોતાનો  પરુવઠો વેપારીઓ ારા 

લઘતુમ ફેરવેચાણ િકંમતથી ઓછી િકંમતે વચેાણ થવાનો સભંવ છે એમ માનીને પરુવઠો અટકાવી 
દે ત્ યારે તે બાબતને િનયિંતર્ત વેપારપર્થાની  યાખ્ યાથી આવરી લેવામા ં આવે છે. અતેર્ એ 
ઉ  લેખનીય છે કે િનયિંતર્ત વેપારપર્થા જાળવણી અિધિનયમ (MRTP Act) ની કલમ ૪૦થી, કોઇ 
જથ્ થાબધં િવકેર્તા અથવા ટક િવકેર્તા િનધાર્િરત લઘતુમ િકંમતથી ઓછી િકંમતે પોતાની પર્ોડકટનુ ં
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વેચાણ કરે છે અથવા તેમ કરવાનો સભંવ છે તેમ માનીને પરુવઠાદાર ારા કોઇ માલનો 
પરુવઠો અટકાવવા પર પર્િતબધં મકૂયો છે.  
 

૧૬.૨.૧.૬ ેણીબ  ચીજવ  ત ુખરીદવાનો આગર્હ ( લ-લાઇન ફોિસર્ંગ) :- 

 જયારે કોઇ ગર્ાહકને માતર્ મખુ્ ય પર્ોડકટ જ નહીં પણ વેપારી ારા વેચવામા ંઆવતી અથવા 
બનાવવામા ંઆવતી અન્ ય આનષુિંગક પર્ોડકટો ખરીદવા માટે પણ દબાણ કરવામા ંઆવે ત્ યારે તેને 
લ-લાઇન ફોિસર્ંગ એટલે કે ેણીબ  ચીજવ  ત ુ ખરીદવાનો આગર્હ કહવેાય. આ બાબત 
બધંણીયકુત વેચાણોનુ ંએક િવશાળ પ છે. 
 
 આવી પર્થા ગેરવાજબી ગણાય કારણ કે તેનાથી ગર્ાહકો મકુત અને ખુ  લા બજારમા ંમળતી 
 પધાર્ત્ મક બર્ાન્ ડમાથંી ઉ મ માલ પસદં કરવાના પોતાના અિધકારથી વિંચત રહ ેછે.  

 

૧૬.૩ ગેરવાજબી વપેારપર્થાઓઃ 
 સન ૧૯૮૬નો ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ પસાર કરવાના લોકસભાનો મળૂભતૂ ઉ ેશ ખધંા 
વેપારીઓ ારા આચરવામા ંઆવતી ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓ સામે ગર્ાહકોના અિધકારોને સરુિક્ષત 
કરવાનો છે. તેથી, ÕÕગેરવાજબી વેપારપર્થાÕÕ એ શબ્ દપર્યોગની  યાખ્ યા જાણવી મહત્ વની બાબત 
બને છે. સન ૧૯૯૩ના સધુારા અિધિનયમથી તેને  વતતંર્  તર્ોત બનાવવાના ઉ ેશથી આ 
શબ્ દપર્યોગની સપંણૂર્  યાખ્ યા આમજે કરી છે.  
 
 અિધિનયમ અનસુાર, ÕÕગેરવાજબી વેપારપર્થાÕÕ એટલે એવી વેપારપર્થા કે  કોઇ માલના 
વેચાણ, વપરાશ અથવા પરુવઠાને ઉ જેન આપવા માટે અથવા કોઇ સેવા પરૂી પાડવાને ઉ જેન 
આપવા માટે અપનાવવામા ંઆવતી હોય તેવી વેપારપર્થા. 
 
 પોતાના વેચાણો અથવા સેવાઓને ઉ ેજન આપવામા ં વેપારીઓ ારા અપનાવવામા ં
આવતી હોય તેવી કોઇપણ ગેરવાજબી પધ્ ધિત/પર્ણાલી અથવા છેતરિપંડીયકુત પર્થા ગેરવાજબી 
વેપારપર્થા બને છે. 
 
 તેમા ંનીચેની બાબતોનો સમાવેશ થાય છેઃ- 

(૧) વેચવાના માલના ધોરણ, ગણુવ ા , જથ્ થા, બધંારણ, શૈલી અથવા નમનૂાને લગતી ખોટી 
રજૂઆત. 

(ર) ભાડે લીધેલી સેવાના ધોરણ, ગણુવ ા અથવા કક્ષાના સબંધંમા ંખોટી રજૂઆત. 
(૩) ફરીથી બનાવેલા, અગાઉ વપરાયેલા, નવેસરથી ઓપ આપેલા, ફરીથી દુર  ત કરેલા અથવા 

જૂના માલને નવા માલ તરીકે દશાર્વતી ખોટી રજૂઆત. 
(૪) કોઇ માલ અથવા સેવાઓના પરુ  કતાર્, મજુંરી, કામગીરી, ગણુધમ , ઉપસાધનો અથવા આવા 

અથવા સેવાઓના ઉપયોગો અથવા લાભોના સબંધંમા ંખોટી રજૂઆત. 
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(૫) વેચનાર અથવા પરુવઠાદાર પોતે ખરેખર ધરાવતો ન હોય એવી  પોન્ સરશીપ અથવા 

મજૂંરી અથવા જોડાણ પોતે ધરાવે છે એવી ખોટી રજૂઆત. 
 
(૬) કોઇ માલ અથવા સેવાઓની જ િરયાત અથવા ઉપયોિગતાના સબંધંમા ંખોટી અથવા ગેરમાગેર્ 

દોરતી રજૂઆત 

(૭) કોઇ પર્ોડકટ અથવા કોઇ માલની કામગીરી, કાયર્ક્ષમતા અથવા આવરદાના સબંધંમા ંપરૂતા 
અથવા યોગ્ય પિરક્ષણના આધાર વગરની વોરંટી અથવા ગેરંટી લોકોને આપવી. 

(૮) કોઇ માલ અથવા સેવાઓ અથવા પર્ોડકટની ગેરંટી અથવા વોરંટીના સબંધંમા ંઅથવા કોઇ 
વાજબી આધાર વગર કોઇ ચીજવ  ત ુ બદલી આપવા, તેનો િનભાવ કરવા અથવા તેને 
મરામત કરી આપવાને લગતી ખોટી રજૂઆત કરવી. 

(૯) પર્ોડકટ માલ/ અથવા સેવાઓ સામાન્ ય રીતે  િકંમતે વેચવામા ંઆવતી હોય તેની િકંમતના 
સબંધંમા ંલોકોને ગેરમાગેર્ દોરવા. 

(૧૦) બીજી  યિકતના વેપારને પર્િતકૂળ અસર કરવાના હતેથુી આવી કોઇ બીજી  યિકતનો માલ 
સેવા અથવા વેપાર ઉતરતી ગણુવ ાનો છે તેવુ ં ગેરવાજબી રીતે સચૂવીને ખોટી અથવા 
ગેરમાગેર્ દોરતી હકીકતો આપવી. 

(૧૧)  માલ અથવા સેવાઓ સોદાબાજીની િકંમતે વેચાણથી અથવા પરુવઠાથી  પરૂો પાડવાનો 
ઉ ેશ ન હોય તેવા માલ અથવા સેવાઓનુ ંવેચાણ અથવા તે પરૂી પાડવા માટે સોદાબાજીની 
િકંમત માટે કોઇ પણ  વ પમા ંકોઇ પણ િવ ાપન પર્િસ  કરવાની ટ આપવી. 

(૧ર)  ચીજવ  તનુી સાથે કોઇ ભેટ અથવા બીજી વ  તનુી િકંમત વેપારીએ વસલૂ કરેલી રકમથી 
પણૂર્તઃ અથવા અંશતઃ રીતે આવરી લીધેલી હોય ત્ યારે ભેટમા ં મળતી ચીજવ  ત ુ મફત 
આપવામા ંઆવે છે તેવી ખોટી છાપ ઉભી કરવાના ઇરાદાથી ભેટ અથવા બીજી વ  તઓુ 
આપવા દેવી.  

(૧૩) કોઇ પર્ોડકટના વેચાણ, ઉપયોગ અથવા પરુવઠાને અથવા ધધંાકીય િહતને સીધી અથવા 
આડકતરી રીતે ઉ ેજન આપવાના હતેથુી કોઇ  પધાર્, લોટરી અથવા તકદીરની અથવા 
કૌશ  યોની રમતના આયોજનની ટ આપવી. 

(૧૪) કોઇ માલ તેની કામગીરી, બનાવટ, તેમાનંા તત્ વો, િડઝાઇન,રચના અથવા તેના પેકેિજંગના 
સબંધંમા ંસક્ષમ સ ાિધકારીએ ઠરાવેલા ધોરણોનુ ંપાલન ન કરતો હોવાની જાણ હોવા છતા ં
અથવા એવુ ંમાનવાને કારણ હોવા છતા ંએવા માલનુ ં વેચાણ અથવા પરુવઠો ચાલ ુરહવેા 
દેવો; અને  

(૧૫) કોઇ માલ અથવા તેના વા બીજા માલની િકંમતમા ંવધારો કરવાના ઉ ેશથી સગંર્હખોરી 
થવા દેવી એટલે કે એવા માલનો સગંર્હ કરવો અથવા તેનો નાશ કરવો અથવા તે વેચવાનો 
ઇન્ કાર કરવો.  
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 આ એક આવકારદાયક ફેરફાર છે. કારણ કે, મફત ભટે આપવાની અથવા પરુ  કાર, 
ઇનામ વગેરે આપવા માટેની સખં્ યાબધં  કીમની જાહરેાત કરતા ધધંાકીય સમદુાય આવી યોજના 
(Scheme) પરૂી થયા પછી તેનુ ંપિરણામ બહાર નહીં પાડીને ગર્ાહકોને ખબૂ જ હાલાકીમા ંમકૂતા 
હોવાનુ ંહવે સામાન્ ય થઇ ગયુ ંછે. 
 
 હવે, ગેરવાજબી વેપારપર્થાની  યાખ્ યા કરતા ઉમેરેલી નવી કલમમા ંઉમેરેલા  પ  ટીકરણ 
હઠેળ એવો  પ  ટ આદેશ છે કે આવી યોજના (Scheme) ની જાહરેાત પર્િસ  કરેલી હોય તે જ 
વતર્માનપતર્મા ંતેના પિરણામ વાજબી સમયમયાર્દામા ંપર્િસ  કરવા જોઇશે.  
 

૧૬.૩.૧ ગેરવાજબી વેપારપર્થાના ઉદાહરણોઃ-  
 અિધિનયમ હઠેળ ગેરવાજબી વેપારપર્થાની  યાખ્ યામા ં વેપારીઓ ારા અપનાવવામા ં
અથવા અનસુરવામા ંઆવતી લગભગ તમામ પર્કારની ગેરવાજબી પર્થાઓને આવરી લીધેલી છે. 
ગેરવાજબી વેપારપર્થાના કેટલાક ઉદાહરણો નીચે જણા  યા છેઃ-  
 

૧૬.૩.૧.૧ વળતરયકુત વેચાણ (Discount Sales):  

 વેચાણ માટે મકેૂલા માલની ગણુવ ા અને વેચાણની મુ ત જણા  યા વગર ખરાઇ ન થઇ 
શકે તવેી બજાર િકંમતો આપીને નાખી દેવાના ભાવે વેચાણની જાહરેાત કરવી તે જાહરે િહત માટે 
પવૂર્ગર્હયકુત ગણાશે અને ગેરવાજબી વેપારપર્થા ગણાશે.  
 
 એવી જ રીતે,  માલ પર વળતર (Discount) આપવાનુ ં હોય તે માલની ચોકકસ 
ગણુવ ા જણા  યા વગર પ૦ ટકા િકંમતે વળતર વેચાણની જાહરેાત ગેરવાજબી વેપારપર્થા ગણાશે.  
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૧૬.૩.૧.ર મડૂીરોકાણ પર ઊંચા વળતરના સબંધંમા ં ગેરમાગેર્ દોરતી અન ે ખોટી 
જાહરેાતઃ 

 અમકુ પેઢીઓ અથવા સં  થાઓ ારા નીલગીરીના વકૃ્ષો અથવા અન્ ય વિૃ ઓ પર આવી 
યોજનાના ગર્ાહકો/સભ્ યોએ કરેલા મડૂીરોકાણ પર તર્ણગણા વળતરની બાયંધરીની અથવા ઊંચા 
વળતર, કરમકુત આવક વગેરે કોઇપણ વા  તિવક આધાર વગર ખાતરીની જાહરેાત ગેરવાજબી 
વેપારપર્થા ગણાશે. જયારે નાણાકીય કંપનીઓ ભાિવ મડૂીરોકાણ પર વળતરના દરની ગણતરી કયાર્ 
વગર થાપણો પર  યાજના ઊંચા દર આપે ત્ યારે તે ગેરવાજબી વેપારપર્થા ગણાશે.  
 

૧૬.૩.૧.૩ રોગોની સારવારના ખોટા દાવા બાબતઃ  
 કોઇ ઓછા જાણીતા ડોકટરે પોતે સફેદ દાગ મટાડવા માટે ૧૦૦ ટકા સફળ સારવાર 
આપેલી અને તે િવ િવખ્ યાત ચમર્રોગ િન  ણાત છે એવી ખોટી રજૂઆત કરીને આમ જનતાને 
ગેરમાગેર્ દોરેલી. િનયિંતર્ત વેપારપર્થા જાળવણી આયોગે તેને ગેરવાજબી વેપારપર્થા ઠરાવેલી.  
 

૧૬.૩.૧.૪ વોરંટીના સમયગાળા દરિમયાન મશીન દુર  ત કરવાની િન  ફળતાઃ 
 મશીનના પર્િતવાદી િવકેર્તાએ ગર્ાહકને મશીનની ખરીદી કરતી વખતે મશીનની સતંોષકારક 
કામગીરી માટે એક વષર્ની ગેરંટી  આપેલી પણ ખરીદી કયાર્ પછી થોડા જ મિહનાઓની અંદર 
મશીન બગડી ગયુ.ં મશીનને યોગ્ ય રીતે દુર  ત કરી આપવામા ં અથવા તેના ભાગ બદલી 
આપવામા ંિવકેર્તા/પરુવઠેદારની િન  ફળતા ગેરવાજબી વેપારપર્થા ગણાય. 
 

૧૬.૩.૧.પ શૈક્ષિણક સેવાની ગણુવ ાના સબંધંમા ંગેરમાગેર્ દોરતી ખોટી જાહરેાતઃ 
 િશક્ષણના કે્ષતર્મા,ં ચાલાક  યિકતઓ/સં  થાઓ એનાયત કરવામા ંઆવતી પદવીઓ, એક 
જ બેઠકમા ંપરીક્ષાઓ અન ેઅમાન્ ય પદવીઓ િવ.ના સબંધંમા ં ગેરમાગેર્ દોરતી જાહરેાત પર્િસ  
કરીને ગમાર જનતાને મખૂર્ બનાવવાનો પર્યત્ ન કરતી હોય છે. આવી તમામ જાહરેાતો ગેરવાજબી 
વેપારપર્થાની મયાર્દાની અંદર આવશે.  
 
 અમેિરકન/િવદેશી યિુનવિસર્ટીઓની સમકક્ષ અને આવી કોઇ યિુનવિસર્ટીએ માન્ યતા આપેલુ ં
િશક્ષણ આપવા સબંધંી અને નોકરીઓ મળવાની ખોટી બાયંધરીની જાહરેાતો મારફત ખોટી રજૂઆત 
કરવી ગેરવાજબી વેપારપર્થા ગણાશે.  
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૧૬.૪ ઇજારાશાહી િનયિંતર્ત વેપારપર્થા આયોગ (MRTP): 

ઇજારાશાહી તપાસ આયોગને જાહરે િહતને બાધક હોય તેવી ઇજારાશાહી િનયિંતર્ત અને 
ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓના સબંધંમા ંમળેલી ફિરયાદોની તપાસ કરવા માટેની એક કાયમી સં  થા 
 થાપવા માટેની જ િરયાત જણાઇ. અિધિનયમથી તેની જોગવાઇઓના અમલીકરણ માટેના એક 
બેવડા તતંર્ એટલે કે કેન્ દર્ સરકાર અને ઇજારાશાહી િનયિંતર્ત વેપારપર્થા આયોગની ત નસુાર 
જોગવાઇ કરી છે.  

 
 
 
આયોગને િવશાળ હકૂમત અને સ ાઓ આપવામા ંઆવી છે. આયોગને નીચેની સ ાઓ 

છેઃ- 
 

(૧) ઇજારાશાહી અથવા િનયિંતર્ત વેપારપર્થામા ંતપાસ યોજવાની; 
(ર) કિથત ઇજારાશાહી અથવા િનયિંતર્ત વેપારપર્થાના િક  સામા ંપર્ાથિમક તપાસ કરવા માટે 

મહાિનયામકને ફરમાવવાની;   

(૩) કોઇ સાક્ષીને બોલાવવાની અને તેને હાજર રહવેાની ફરજ પાડવાની અને સોગદંનામા પર 
તેને ચકાસવાની; 

(૪)  સોગદંનામા પર પરુાવો મેળવવાની;  

(૫)  કોઇ પેઢી, અદાલત અથવા કચેરી પાસેથી કોઇ જાહરે રેકડર્ માગવાની; 
(૬) સાક્ષીઓની તપાસણી માટે કોઇ કિમશન કાઢવાની, 

 

 કેન્ દર્ સરકાર અથવા કોઇ રાજય સરકાર, વેપારીઓ અથવા વેપારીઓના વગર્ અથવા 
ગર્ાહકો પોતાને થયેલ નકુસાન અથવા હાિન બદલ વળતરની વસલૂાત કરવા માટેના હુકમો માટે 
આયોગને અરજી કરી શકશે. અતેર્ એ ન ધનીય છે કે આવી દાદથી નકુસાન અથવા હાિનના 
વળતરની જોગવાઇ કરી છે. વધમુા,ં આ અિધિનયમથી જોગવાઇ કરેલી આ દાદ વળતરની 
વસલૂાત માટેનો દાવો માડંવાના હકની ઉપરાતંની છે. તેથી, રિજ  ટર થયેલ ગર્ાહક સગંઠન પણ 
આયોગ તરફથી વળતર માગી શકે છે અથવા તેના ારા તપાસ કરાવી શકે છે.  
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૧૬.૫ મહત્ વની સકં  પનાઓઃ 
 વેપાર 
 િનયિંતર્ત વેપારપર્થાઓ 
 ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓ  

 ઇજારાશાહી િનયિંતર્ત વેપારપર્થા આયોગ (MRTP) 

 

૧૬.૬ સિૂચત પર્વિૃ ઓઃ 
 િવ ાથીર્ઓએ,- 

 ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓને લગતી જાહરેાતો એકતર્ કરવી  
  થાિનક બજારમા ં િનયિંતર્ત અને ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓ 

ઓળખવી 
  થાિનક બજારમા ં િનયિંતર્ત અન ે ગેરવાજબી 

વેપારપર્થાઓની બાિરકાઇપવૂર્ક ચકાસણી કરવી. 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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              એકમ-૧૭ 

સેવાઓમા ંઊણપ અને ગર્ાહક સરુક્ષાઃ 
 

માળખુ:ં 
૧૭.૦ અધ્ યયનના ઉ ેશો. 
૧૭.૧ પર્ા  તાિવક. 
૧૭.૨ સેવાઓમા ંઊણપ 

 ૧૭.ર.૧ તબીબી સેવાઓ 

 ૧૭.ર.૨ પિરવહન સેવાઓ 

 ૧૭.ર.૩ વીમા સેવાઓ 

 ૧૭.ર.૪ ટેલીફોન સેવાઓ  
 ૧૭.ર.૫ કુિરયર સેવાઓ 

 ૧૭.ર.૬ ટપાલ સેવાઓ 

 ૧૭.ર.૭ િશક્ષણ સેવાઓ 

 ૧૭.ર.૮ ગહૃિનમાર્ણ સેવાઓ 

 ૧૭.ર.૯ બેિન્ કંગ સેવાઓ  
 ૧૭.ર.૧૦ કમર્ચારી ભિવ  યિનિધ 

૧૭.૩ મહત્ વની સકં  પનાઓ 

૧૭.૪ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૧૭.૦ અધ્ યયનના ઉ ેશોઃ 
 આ એકમના અભ્ યાસથી, િવ ાથીર્ઓ, -  

 પોતે વાપરતા હોય તેવી સેવાઓ ઓળખી શકશે.  
 સરકારના િવભાગો ારા પરૂી પાડવામા ંઆવતી સેવાઓ ઓળખી શકશે.  
 સેવાઓમા ંઊણપના િક  સામા ંકરવાની કાયાર્વાહીનો પર્કાર સમજી શકશે.  
 સેવાઓમા ંઊણપના િક  સામા ંલેવાના પગલા અંગે સાથી-ગર્ાહકોને માગર્દશર્ન આપી શકશે.  

 

૧૭.૧ પર્ા  તાિવકઃ 
 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમનો મખુ્ ય હતે ુખામીયકુત માલ અને સેવાઓમા ંઊણપના સબંધંમા ં
ગર્ાહકોને વળતર આપવાનો છે. ÕÕસેવાÕÕ એટલે મહત્વના વપરાશકતાર્ઓને ઉપલબ્ ધ કરાવવામા ં
આવતી કોઇપણ પર્કારની સેવા. 
 
 સેવાઓમા,ં બેિન્ કંગ, નાણા, વીમો, પિરવહન, પર્િકર્યા, 
વીજળી અથવા અન્ ય પર્કારની ઊજાર્ના પરુવઠા, આવાસ 
અને ભોજન અથવા તે બ ે, ગહૃિનમાર્ણ, મનોરંજન, 
આનદંપર્મોદ અથવા સમાચાર અથવા અન્ ય માિહતી પરૂી 
પાડવી િવ.ના સબંધંમા ં સવલતોની જોગવાઇનો સમાવેશ 
થાય છે. પણ તેમા,ં મફત પરૂી પાડવામા ંઆવતી હોય તેવી 
કોઇ સેવા અથવા અંગત સેવાના કરાર હઠેળ પરૂી પાડવામા ં
આવતી હોય તેવી કોઇ સેવાનો સમાવેશ થતો નથી. ÕÕસેવાÕÕ એ શબ્ દ  સદંભર્ અથવા અથર્મા ં
વાપરવામા ંઆવેલ તેના આધારે િવિવધ પર્કારના અથર્ ધરાવે છે. સેવા એટલે એક  યિકતએ બીજી 
 યિકતને પરૂી પાડવાની ફરજ અથવા મ- મા ંફરજ એટલે પોતાની ઇચ્ છાથી આદેશોને વશ 
થવા માટે બધંાવુ.ં અને મ એટલ ેઅન્ યના િનયતંર્ણમા ંકામ કરવુ.ં  
 
 આવી રીતે, સેવા એ વા  તિવક ઉપયોગકતાર્ પરૂતી જ નથી હોતી. પરંત ુસેવાનો ઉપયોગ 
કરવા સક્ષમ એવા ગર્ાહકો સધુી તેનો  યાપ હોય છે. કલમ ઘણી િવશાળ છે અને તે તમામ અથવા 
સભંિવત કોઇપણ ઉપયોગકતાર્ને આવરી લે છે. ઉદાહરણ તરીકે માતર્ માલનો વા  તિવક ખરીદનાર 
જ નહીં પરંત ુમાલ ખરીદવાનો સભંવ હોય તેવી  યિકતઓ પણ સેવાઓની ગર્ાહક છે.     
 
 

૧૭.૨ સેવાઓમા ંઊણપઃ 
 માલમા ંકોઇ ખામી હોય અથવા સેવાઓમા ંકોઇ ઊણપ હોય ત્ યારે જ આ અિધિનયમ હઠેળ 
ફિરયાદ કરી શકાય. ÕÕઊણપÕÕ એટલે તત્ સમયે અમલમા ંહોય તેવા કોઇ કાયદાથી અથવા તેની 
િનભાવવી જ રી હોય તેવી કામગીરીની અથવા કોઇ સેવાના સબંધંમા ં કરાર અનસુાર અથવા 
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અન્ યથા કોઇ  યિકતએ હાથ ધરેલી કામગીરીની ગણુવ ા, પર્કાર અને તેની રીતમા ંકોઇ ખામી, 
અપણૂર્તા, િૂટ અથવા અપરૂતાપણુ.ં 
  
 સેવાઓમા ંઊણપ એટલે સામાન્ ય રીતે કાયદા અનસુાર અથવા કરાર હઠેળની કોઇ સેવાના 
સબંધંમા ં કામગીરીની ગણુવ ા, પર્કાર અથવા તેની રીતમા ં કોઇ ખામી, અપણૂર્તા અથવા િૂટ. 
તેની  યાખ્ યા ઘણી િવશાળ અને સવર્ગર્ાહી છે. તેમા ંગણુવ ાની અપણૂર્તાને આવરી લીધેલી છે. 
સેવાના પર્કાર અને તેની રીત – (ક) તત્સમયે અમલમા ંહોય તેવા કોઇ કાયદાથી અથવા તેની 
હઠેળ િનભાવવી જ રી હોય છે; અથવા (ખ) કોઇ  યિકતએ  પ  ટ અથવા ગિભર્ત કરાર હઠેળ સેવા 
આપવાની કામગીરી હાથ ધરેલી હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, દૂરસચંાર િવભાગ ારા ટેલીફોન 
સેવાઓ માટે આકરંુ િબલ ફટકારવુ;ં તબીબી  યવસાયીઓ ારા બેદરકારીયકુત તબીબી સારવાર, 
ભલૂભરેલુ ં િનદાન, આરિક્ષત કમ્ પાટર્ મેન્ ટમા ંઅનિધકૃત  યિકતઓના પર્વેશના િનયતંર્ણમા ં રેલવે 
તતંર્ની િન  ફળતા િવ. વા િક  સાઓ સેવાઓમાનંી ઊણપ છે.  
 
 િબનકાયર્ક્ષમતા, વાજબી કાળજીનો અભાવ, શુ બિુ નો 
અભાવ, લાસરીયાપણુ,ં ઉતાવળ અથવા ચકૂ સેવાઓ પરૂી 
પાડવામા ંઊણપ નકકી કરવા માટેના પિરબળો હોઇ શકે. અતેર્ એ 
ન ધનીય છે કે કોઇ પર્વિૃ  અિધિનયમથી  યાખ્ યાિયત કયાર્ 
મજુબની ÕÕસેવાÕÕ હોય ત્યારે જ ઊણપનો પર્  ઊભો થઇ શકશે. 
તેથી કોઇ પર્વિૃ  સેવા ન હોય તો અિધિનયમ હઠેળ સેવામા ં
ઊણપ તરીકેનો આકે્ષપ ન કરી શકાય. સેવા પરૂી પાડવા માટે 
િવ ના પક્ષકારના સપંણૂર્ રીતે કાબ ૂબહારના કારણોને લીધે સેવા પરૂી પાડવાની અક્ષમતા સેવાની 
ઊણપ બનતી નથી. ÕÕસેવામાનંી ઊણપÕÕમા ં સેવાનુ ંએવુ ંઇરાદાપવૂર્કનુ ંઅપાલન હોય છે કે ને 
અન્ યથા એવા જ પર્કારના સજંોગોમા ંબીજી કોઇ  યિકત તે સેવા બજાવી શકી હોત અથવા એવી 
 યિકતએ સેવા પરૂી પાડવાનો ઇન્ કાર ન કય  હોત. સેવાની ઊણપની વધ ુસારી સમજ માટે નીચે 
કેટલાક ઉદાહરણો ટાકેંલા છેઃ-  
 

૧૭.ર.૧ તબીબી સેવાઓઃ 
 અધર્તબીબી, િનદાનને લગતી અને શ  તર્િકર્યા સહીતની તબીબી સેવાઓ ÕÕસેવાÕÕના 
કાયર્ક્ષેતર્ હઠેળ આવે છે. ભલૂભરેલુ ં િનદાન સવેામા ં ઊણપની બરાબર ગણાય. એવી જ રીતે, 
ઓપરેશનમા,ં દવાઓની ભલામણ કરવામા,ં નિસર્ંગ હોમ અને હોિ  પટલ ચલાવવામા ંઅને પોષક 
આહાર તેમ જ અન્ ય સવલતો પરૂી ન પાડવી િવ. તબીબી સેવાઓમા ંઊણપ બરાબર ગણાય. 
નામદાર સપુર્ીમ કોટર્મા ંએક એવો કેસ હતો કે દદ ની શ  તર્િકર્યા કરનાર તબીબી  યવસાયી ારા 
નસબધંીનુ ંઓપરેશન કરતી વખતે દદ ના પેડુમા ંજ ટુવાલ રહી ગયેલો. મહુર્મના પેડુમા ંટુવાલ રહી 
જવાથી દદ નુ ંઆખરે મોત નીપજતા નામદાર સપુર્ીમ કોટેર્ તબીબી  યવસાયીની બેદરકારી હોવાનુ ં
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ઠરાવલેુ.ં નામદાર સપુર્ીમ કોટેર્ એવુ ંઠરા  યુ ં છે કે હોમીયોપથી મેડીસીન એન્ ડ સ રીનો ડીપ્ લોમા ં
હો  ડર (ડીએચએમએસ) હોમીયોપથીમા ંપેર્િકટસ કરવા કાનનૂી રીતે ફરજથી બધંાયેલો છે, અને તેણે 
એલોપથી વી િચિકત્ સાના અન્ ય ક્ષેતર્મા ં પેર્િકટસ ન કરવી 
જોઇએ. ચોકકસ િચિકત્ સા પધ્ ધિતની જાણકારી ન ધરાવતી 
 યિકત તે પધ્ ધિતની પેર્િકટસ કરે તે માતર્ કૌશ  યનો ઢ ગ કે 
દંભ જ ગણાય. સભંાળની ફરજ તરીકે દાવાપાતર્ બેદરકારી 
બરાબર ગણાય.     
 

 

૧૭.૨.૨ પિરવહન સેવાઓઃ 
 એરલાઇન્ સ, રેલવે, બસો, ટેકસીઓ, ટર્કો અને ઓટો ારા માલ અથવા મસુાફરની હરેફેર આ 
અિધિનયમ હઠેળ સેવા ગણાય. હકીકતમા,ં પિરવહનને અિધિનયમ હઠેળની સેવાની  યાખ્ યામા ં
સમાવશે કય  છે. આવી રીતે સદરહ ેસેવાઓના સબંધંમા ંકોઇપણ પર્કારની ઊણપ સેવાની ઊણપ 
ગણાશે. આરિક્ષત કમ્ પાટર્ મેન્ ટમા ંઅનિધકૃત  યિકતઓને દાખલ થતી અટકાવવામા ં રેલવે તતંર્ની 
િન  ફળતાને રા  ટર્ીય આયોગે સેવામાનંી ઊણપ તરીકે ઠરાવેલી. એવી જ રીતે, આરક્ષણની 
પર્િતક્ષાયાદીમાનંા મસુાફરોને અવગણીને રેલવેતતંર્ અમકુ બથર્ ફાળવે તે બાબત સેવામા ંઊણપ 
ગણાય.  
 
 એરવે તતંર્ ારા કોઇ  યિકતને ÕÕકન્ ફમર્ÕÕ િટકીટ 
કાઢી આપવામા ંઆવે ત્ યારે તે  યિકત ફલાઇટના સમયે 
પોતે હાજરીનો અહવેાલ આપે ત્ યારે તેને સીટ પરૂી 
પાડવામા ં િન  ફળતા એરવે તતંર્ના પકે્ષ બેદરકારી 
ગણાય. અને તેથી, આ બાબત સેવાઓમા ં ઊણપનો 
 પ  ટ કેસ બને છે. તેવી જ રીતે, ઉ યન દરિમયાન 
હવાઇ મસુાફરોને પરૂા પાડવામા ંઆવતા ભોજનમાનંી 
કોઇ ખામી સેવામાનંી ઊણપ જ ગણાશે.  
 
 િવમાન ારા મસુાફરી કરતી  યિકતઓ ગર્ાહકો છે. તેથી, તેમનો સામાન ગતં  ય  થાને 
પહ ચાડવામા ંન આવે અથવા આવો સામાન મસુાફર જયાથંી ચડયો હોય તે  થળે આકિ  મક રીતે 
મોકલવામા ંઆવે અને તેની િડલીવરી કેટલાક િદવસો પછી કરવામા ંઆવે તો તે બાબત એર-વે 
સ ાવાળાઓના પકે્ષ બેદરકારી જ ગણાય. આથી તે સેવાની ઊણપનો િક  સો બનશે.  
 
 
 ઉ યનમા ં િવલબં દરિમયાન એર-વે સ ાતતંર્ મસુાફરોને રાહ જોવાની િવનતંી કરે પણ 
ફિરયાદી મસુાફર મોકો જોઇને કોઇ કારણસર બહાર નીકળી જાય તે દરિમયાન ફલાઇટ ઉપડવાની 
જાહરેાત કરીને ફિરયાદ મસુાફરને લીધા વગર જ િવમાન ઉપડી જાય તો તે િક  સો સેવાની ઊણપ 
ન ગણાય.  
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 કોઇ વિર  ઠ નાગિરક આરિક્ષત િટકીટ ધરાવતા હોય ત્ યારે અનિધકૃત  યિકતઓએ 
તે સીટનો કબજો લઇ લેવાને કારણે તેમને બથર્ ન મળવી તે રેલવેના પક્ષે સેવાઓમા ંઊણપનો 
 પ  ટ કેસ બને છે.  

 
૧૭.૨.૩ વીમા સેવાઓઃ 
 વીમા કંપનીઓ કોઇ નકુસાન બદલ ક્ષિતપિૂતર્ 
કરી આપવામા ં અથવા વાજબી સમયમયાર્દાની અંદર 
વીમા પોલીસી હઠેળ દાવાની પતાવટ કરવામા ં િન  ફળ 
જાય અથવા કોઇ નોમીનીને રકમ ચકૂવવામા ં િન  ફળ 
જાય ત્ યારે વીમા કંપનીએ સેવામા ંઊણપ દશાર્વી ગણાય. 
 
 વીમા પોલીસી હઠેળની સેવાની જ િરયાત 
આકિ  મકતા ઊભી થાય પછી જ એટલે કે વીમેદારના 
મતૃ્ યનુી પોલીસી પાકતી વખતે જ ઉપિ  થત થાય. જયારે 
દાવાની ચકૂવણી કરવામા ંઆવે તે રકમ સપંણૂર્ રીતે અને આખરી પતાવટના  વ પમા ંમળી જાય 
તો તે બાબત સેવામાનંી ઊણપ નિહ ગણાય અને ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ હઠેળ વીમા કંપનીઓની 
સામે કોઇ જ દાદ ન આપી શકાય. એક મહત્ વના ચકુાદામા,ં નામદાર સપુર્ીમકોટેર્ એવુ ંઠરાવેલુ ં કે 
વીમા એજન્ ટને એલ.આઇ.સી.ની વતી િપર્િમયમ  વીકારવા માટે  પ  ટ કે ગિભર્ત રીતે કોઇ જ 
સ ાિધકાર નથી અને એજન્ ટને કરવામા ંઆવેલી આવી કોઇપણ ચકૂવણીને વીમો ઉતારી આપનાર 
સં  થા પર્ત્ યે કરેલી ચકૂવણી તરીકે ગણી શકાય નિહ. માિલક  અને એલ.આઇ.સી. વચ્ ચે થયેલા 
કબલૂાતનામા હઠેળ માિલક ારા ચકૂવવાપાતર્ થતુ ં િપર્િમયમ કમર્ચારીના પગારમાથંી દર મિહને 
કપાત કરીને એલ.આઇ.સી.ને મોકલી આપવાનુ ંહોય છે. માિલકે કમર્ચારીના પગારમાથંી િપર્િમયમ 
વસલૂ કરેલુ ંહોવા છતા ંએલ.આઇ.સી.મા ંતે રકમ ભરેલી નિહ તેમ છતા,ં કમર્ચારીનુ ંમતૃ્ ય ુથયે વીમો 
ચકૂવવા માટે એલ.આઇ.સી. જવાબદાર ગણાશે. અક  માતના સમયે ડર્ાઇવર માન્ ય ડર્ાઇિવંગ 
લાઇસન્ સ ધરાવતો ન હતો એવા કારણસર વીમા કંપનીએ વીમાનો દાવો ચકૂવવામા ં કરેલા 
ઇન્ કારને વીમા કંપનીના પકે્ષ  સેવામાનંી કોઇ ઊણપ અથવા બેદરકારી તરીકે ગણી શકાય નિહ. 
વીમા કંપનીઓએ વાજબી સમયમયાર્દાની અંદર એટલે કે તર્ણ(૩) મિહનાની મદુતની અંદર 
વીમાના દાવાની પતાવટ અથવા તેનો ઇન્ કાર કરવાનો હોય છે. તર્ણ મિહના પછીનો િવલબં સેવામા ં
ઊણપની બરાબર ગણાય. અમકુ િક  સાઓમા,ં વીમેદાર  યિકતનુ ંમતૃ્ ય ુથયે તેના કાનનૂી વારસદારો 
વીમાની રકમ માટે લડતા હોય છે. વીમાપોલીસી ધારકનો કાનનૂી વારસદાર અથવા પર્િતિનિધ કોને 
ગણવો તેને લગતી કોઇ તકરાર ઉ ભવે તો, વીમા કંપની, સક્ષમ કોટર્માથંી વારસાઇ પર્માણપતર્ 
લાવીને રજૂ કરવાનો આગર્હ રાખ ે તો તે વાજબી ગણા. તેમ છતા,ં કાનનૂી વારસદારો અથવા 
પર્િતિનિધઓને લગતી કોઇ જ તકરાર ન હોય તો વીમા કંપની વારસાઇ પર્માણપતર્ રજૂ કરવાનો 
આગર્હ રાખી શકે નિહ. જો વીમા કંપની આવા િક  સામા ંઆવો આગર્હ રાખે તો તે સેવામાનંી ઊણપ 
ગણાય. 
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૧૭.૨.૪ િશક્ષણ સેવાઓઃ   
 ખાનગી શૈક્ષિણક સં  થાઓ, િડમ્ ડ યિુનવિસર્ટીઓ 
અને  વ-પરુ  કૃત શૈક્ષિણક અભ્ યાસકર્મો ારા આપવામા ં
આવતા િશક્ષણની કામગીરીને સેવા તરીકે જોવામા ં
આવે છે કોઇ શૈક્ષિણક સં  થા અથવા યિુનવિસર્ટી એવી 
કોઇ િૂટથી િવ ાથીર્ઓન ે હાલાકી થાય ત્ યારે તેઓ 
સેવાઓમા ં ઊણપના આધાર પર આવી સં  થાઓની 
સામે દાદ માગી શકે છે. આવી રીતે, પરીક્ષાના 
ભલૂભરેલા અથવા ખોટા હોય તેવા પિરણામો બહાર 
પાડવા, પદવી પર્માણપતર્ કાઢી આપવામા ંગેરવાજબી 
િવલબંથી અને કોઇ પણ વાજબી કારણ વગર િવલબં કરવો, સક્ષમ સ ાિધકારીએ ઘડેલા િનયમો 
અને િવિનયમોનુ ં ઉ  લઘંન કરીને અભ્ યાસકર્મમા ં િવ ાથીર્ઓને પર્વેશ આપવો િવ. બાબતોને 
સેવાઓમા ંઊણપ તરીકે ઠરાવવામા ંઆવી છે. 
 
 તેમ છતા,ં પરીક્ષાઓના સચંાલનમા,ં ઉ રવહીઓની ચકાસણીમા,ં તેના પરીણામો જાહરે 
કરવામા ંઅને ત્ યારબાદ, સબંિંધત ઉમેદવારની અરજી પરથી ગણુની ફેરચકાસણી હાથ ધરવામા ં
અિધિનયમથી ઠરા  યા મજુબની પિરિ  થિતમા ં કોઇ સેવાઓ ભાડે રાખવાની ગોઠવણ ન હોવાના 
કારણે યિુનવિસર્ટી અથવા બોડર્ને જવાબદાર ઠરાવી શકાય નહીં.    
 

૧૭.ર.૫ ગહૃ િનમાર્ણ સેવાઓઃ 
 મખુ્ ય અિધિનયમમા ં સન ૧૯૯૩ દરિમયાન 
સધુારો દાખલ કરવામા ં આ  યો ત્ યા ં સધુી, મકાન 
બાધંકામના અિધિનયમની ÕÕસેવાÕÕની  યાખ્ યાની અંદર 
એક સેવા તરીકે સમાવેશ કરવામા ં નહોતો આ  યો. 
લખનૌ િવકાસ સ ામડંળ િવ. એમ.કે. ગપુ્ તાના કેસમા ં
નામદાર સપુર્ીમ કોટેર્ આપેલા સીમાિચ ન પ ચકુાદાને 
કારણે, સસંદે, ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ હઠેળ ગહૃ 
િનમાર્ણ બાધંકામને સેવા તરીકે આવરી લીધેલ છે. 
આવી રીતે, ગહૃિનમાર્ણ બોડર્ બાધંકામ માટે નબળી 
ગણુવ ાની માલસામગર્ી વાપરે અથવા વચેાણ કે 
ફાળવણીની યોજના અથવા કરાર હઠેળ વચન આપ્ યા મજુબ ર  તા, શાળા, િલફટ અથવા બગીચા 
િવ. વી પાયાની સખુાકારી ન પરૂી પાડે તો તે સેવામાનંી ઊણપ ગણાય. પરેૂપરૂી રકમની ચકૂવણી 
કયાર્ પછી પણ ફલેટ/મકાનનો કબજો સ પવામા ંથતો િવલબં સેવામા ંઊણપ ગણાય. એવી જ રીતે, 
મકાનનો કોઇ િબ  ડર મકાન બાધંકામમા ંહલકી કક્ષાની માલસામગર્ી વાપરે અથવા મકાનની િ  થિત 
િવશે ખોટી રજૂઆત કરે ત્ યારે એ બાબત પણ સેવાની ઊણપ ગણાશે. કોઇ ચોકકસ હતે ુમાટે તૈયાર 
કરેલી  કોઇ યોજના હઠેળ િનમાર્ણ કરેલી સાઇટની ફાળવણી સેવાની  યાખ્ યાની અંદર આવશે. 
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૧૭.૨.૬ કુિરયર સેવાઓઃ 
 કુિરયર સેવાઓ અથવા કંપનીઓની સામે થતી 
સૌથી વધ ુસામાન્ ય ફિરયાદ તેઓ સમય મયાર્દાની અંદર 
પાસર્લની િડલીવરી કરતા નથી અથવા પાસર્લની 
અંદરની વ  તઓુ ગમુ થવાને લગતી હોય છે. આવી રીતે, 
જયારે કુિરયરે મોકલનાર ગર્ાહકની સચૂનાઓ મજુબ 
ઠરાવેલી સમય મયાર્દાની અંદર સબંિંધત સરનામે 
પહ ચાડવા માટે પાસર્લ  વીકાયુર્ં હોય અને તે બદલ ચા  પણ  વીકારેલા હોય પણ એવી રીતે 
ઠરાવેલા સમયની અંદર પાસર્લની િડલીવરી ન કરે તો તેને સેવામા ંઊણપ તરીકે ઠરાવેલી છે. એવી 
જ રીતે, કોઇ દ  તાવેજ અથવા પાસર્લમાથંી કોઇ વ  તઓુ ગમુ થવાની બાબત કુિરયરના પક્ષે 
સેવામાનંી ઊણપ ગણાશે. તેમ છતા ંમાલની સ પણી લેવા માટે કન્ સાઇની (માલ ણે  વીકારવાનો 
છે તે)ની િન  ફળતા બાબતે કન્ સાઇનર (માલ ણે મોક  યો તે)ને જાણ કરવી કુિરયર માટે કાયદા 
હઠેળ કોઇજ જવાબદારી બનતી નથી.  
    

૧૭.૨.૭ ટપાલ સેવાઓઃ    

 ટપાલ િવભાગ ારા પરૂી પાડવામા ંઆવતી કોઇ સેવામા ંઊણપ હોય તો ગર્ાહક  અિધિનયમ 
હઠેળ કેસ ફાઇલ કરીને યોગ્ ય દાદ મેળવી શકે છે. પો  ટ ઓિફસ માગર્દિશર્કાની જોગવાઇ હઠેળની 
જવાબદારીમાથંી મિુકત અથવા તેની સામે રક્ષણ મેળવવા માટેનો દાવો કરી શકે તેવા અમકુ કારણો 
હોવા છતા,ં ટપાલખાતાને તેના કમર્ચારીઓની બેદરકારી બદલ જવાબદાર ઠરાવી શકાય છે. આવી 
રીતે, મની-ઓડર્રની િડલીવરી ખોટી  યિકતને કરવી 
તે સેવાની ઊણપ ગણાય.  
 
 એવી જ રીતે, ટપાલ કચેરીના કારકૂને 
આમતંર્ણપિતર્કાઓની સાથે ચા  વસલૂ કરેલો હોય 
અને તે આમતંર્ણપિતર્કાઓ ટપાલમા ં મોકલવાની 
િન  ફળતા ટપાલખાતાના પકે્ષ સેવાની ઊણપ બરાબર 
ગણાય. ટપાલ કમર્ચારીની ઘોર બેદરકારીને લીધ,ે 
પતર્ મોકલનારને જ પરત મળે તો તે સેવાની ઊણપ 
ગણાય. રિજ  ટડર્ ટપાલ ગમૂ થઇ જવા બદલ ટપાલ 
તતંર્ની સામે વળતરનો દાવો  
 
 
ઇિન્ ડયન પો  ટ ઓિફસ અિધિનયમની કલમ-૬ને ધ્ યાનમા ં લેતા ટકી શકે નિહ. જવાબદારી 
ઠરાવવાના હતેથુી ટપાલ ારા કોઇ ચીજવ  ત ુકે દાગીનો મોકલવા દરિમયાન તેના ગમૂ થવા બદલ 
અથવા ખોટા સરનામે પહ ચવા બદલ અથવા િવલબં કે નકુસાન બદલ કોઇ ચોકકસ ટપાલ 
કમર્ચારીનુ ંઠગાઇયકુત કૃત્ ય અથવા ઇરાદાપવૂર્કનુ ંકૃત્ ય હોવુ ંજોઇએ.  
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૧૭.૨.૮ ટેલીફોન સેવાઓઃ 
 ટેલીફોન સેવાઓનો ગિભર્ત રીત ે ÕÕસમાચાર 
અથવા માિહતીનુ ંવહનÕÕ એવા શીષર્ક હઠેળની  યાખ્ યામા ં
સમાવેશ કય  છે. આથી તેને લગતી કોઇ ઊણપ 
અિધિનયમ હઠેળની સેવામા ં ઊણપ બનશે.  ટેલીફોન 
સેવાઓને લગતી ઊણપની સૌથી સામાન્ ય ફિરયાદ વધ ુ
પડતા િબલીંગ, કોઇપણ જાણ કયાર્ વગર ટેલીફોન જોડાણ 
કાપી નાખવુ,ં ટેલીફોન િડરેકટરી મફત પરૂી પાડવાનો 
ઇન્ કાર, અને ટેલીફોનના ખોટા િશફટીંગને લગતી હોય છે. 

 
 

૧૭.૨.૯ બેિન્ કંગ સેવાઓઃ 
 બેન્ ક પોતાના પકે્ષ સેવાઓની ઊણપ બદલ કસરૂવાર ઠરતી હોય તેવી અનેક ઘટનાઓ 
હોય છે. તેમા ંડર્ાફટના નાણા આપવાનો ખોટો ઇન્ કાર કરવો, ચેક લેવો પણ તેને જમા ન કરવો 
બેન્ કના લોકરમાથંી મ ૂ  યવાન ચીજવ  તઓુ ગમુ થવી વગેરે વી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. 
 

 રકમની વસલૂાત માટે માતર્ બેન્ ક દાવાઓ 
દાખલ કરવાથી બેિન્ કંગ સેવાઓમાનંી ઊણપના પર્ ોની 
તજવીજ કરવા માટે રા  ટર્ીય આયોગ પર પણૂર્ દબાણ ન 
થઇ શકે. આમ, કરાર અનસુાર બેન્ ક રકમની ચકૂવણી ન 
કરે અને તેના કારણે ચકૂવણીમા ંકોઇ પાિરણાિમક કસરૂ 
સજાર્ય તો બેન્ કની સેવાઓમા ંઊણપની ફિરયાદ કરવા 
માટેનો ખાતેદાર માટે આધાર બની શકે. નામદાર સપુર્ીમ 
કોટેર્ એક કેસમા ંએવુ ંઠરાવેલુ ં કે, બેન્ ક ારા  આપવામા ં
આવતી સેવાને અિધિનયમ હઠેળ સેવાની  યાખ્ યામા ં
આવરી લીધેલી હોવા છતા ં પણ ગેરકાયદે હડતાળને લીધે પોતના થાપણદારોને સેવા પરૂી 
પાડવામા ંબેન્ કની િન  ફળતાને અિધિનયમ હઠેળ ÕÕઊણપÕÕ એ શબ્ દની  યાખ્ યા હઠેળ સમાવેલી 
નથી. ખાસ કરીન ેબેન્ કના પકે્ષ થયેલી કોઇપણ બેદરકારી વગર જ ગર્ાહકને  કોઇ નકુસાન અથવા 
હાિન થવાથી ગર્ાહક આ અિધિનયમ હઠેળનુ ંવળતર મેળવવાનો દાવો કરવા હકદાર બનતો નથી. 
કોઇ બેન્ ક િડમાન્ ડ ડર્ાફટ વટાવી આપવા માટે એવા કારણસર ઇન્ કાર કરે કે ફિરયાદીની યોગ્ ય રીતે 
કોઇ ઓળખ થતી નથી, તો, ફિરયાદીએ તે બેન્ કમા ંપોતાનુ ંખાત ુ ંમાતર્ દસ િદવસ પહલેા જ બધં 
કરા  યુ ં હોવાથી આવો ઇન્ કાર મન  વી ગણાય. બેન્ કે પરૂી પાડેલી સેવામા ં ઊણપ હતી એવી 
ફિરયાદીની તકરારને સમથર્ન આપતી વખતે, રા  ટર્ીય આયોગે એવુ ંઠરાવેલુ ં કે અરજદાર પાચંસો 
િપયાના નજીવા વળતરને હકદાર બને. તેમ છતા,ં જયારે બેન્ કે, િવગતવણર્ન સાથેની ઓળખ અને 
સહી લગભગ મળતી આવતી હોવાને કારણે ચેક વટાવી આપવા માટે તેની અસિલયત િવશે બેન્ કને 
શકંાનુ ંકારણ ન મળતા શુ બિુ થી ચકુવણી કરેલી ત્ યારે બેન્ કને સેવામા ંઊણપ બદલ જવાબદાર 
ઠરાવી શકાય નિહ. ગર્ાહકને કોઇ પર્કારની જાણ કયાર્ વગર તેની કેર્િડટ ફેિસિલટી  થિગત કરી દેવી 
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તે બેિન્ કંગ સેવાઓ પરૂી પાડવામા ં ઊણપ ગણાય. મજૂંર કરેલી જમા રકમ થવા શાખ વપરાઇ 
ન હોય અથવા ર  ન થઇ હોય ત્ યારે કોઇ પણ વાજબી કારણ વગર ગર્ાહકનો ચેક નકારવો તે પણ 
સેવામાનંી ઊણપ ગણાય. 
 

૧૭.૨.૧૦ કમર્ચારી ભિવ  યિનિધઃ 
 તા તરમા ં જ, ભારતની નામદાર સપુર્ીમ કોટેર્ 
એક એવો ચકુાદો આપ્ યો છે,  મા,ં એવુ ં ઠરાવવામા ં
આ  યુ ં છે કે કમર્ચારી ભિવ  યિનિધ યોજનાનો સભ્ ય 
ÕÕગર્ાહકÕÕ હોવાથી અને સબંિંધત યોજના હઠેળ 
ભિવ  યિનિધ કિમશનર ારા અદા કરવામા ં આવતી 
ફરજો અિધિનયમ હઠેળ ÕÕસેવાÕÕ  હોવાથી આવી 
યોજનાનો સભ્ ય ભિવ  યિનિધ કિમશનર િવરુ  ગર્ાહક 
સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ની જોગવાઇઓ લાગ ુ કરી 
શકશે. િરિજયોનલ પર્ોિવડન્ ટ ફંડ કિમશનર િવ. એસ.કે. 
જોષીના કેસમા,ં નામદાર સપુર્ીમ કોટર્ની િવચારણા માટે 
ઉ ભવેલો પર્  એવો હતો કે કમર્ચારી ભિવ  યિનિધના 
સભ્ યને ભિવ  યિનિધની ચકૂવણીમા ં િરિજયોનલ પર્ોિવડન્ ટ ફંડ કિમશનરે કરેલો િવલબં સેવામા ં
ઊણપ બરાબર ગણાય કે કેમ, નામદાર સપુર્ીમ કોટેર્ પર્  તતુ પર્ નો જવાબ હકારમા ંએવા આધારે 
આપેલો કે –  
 

 અિધિનયમ હઠેળની ÕÕસેવાÕÕની  યાખ્ યામા ંઅવેજ બદલ સેવાઓ ભાડે રાખતી હોય તે 
 યિકતઓને જ નિહ પરંત ુ  આવી સેવાઓ ના માટે ભાડે રાખેલી હોય તે લાભ મેળવનાર 
લાભાથીર્ઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. ચા  કેન્ દર્ સરકાર ારા ચકૂવવામા ંઆવે છે અને વહીવટી 
ચા નો કોઇપણ િહ  સો કમર્ચારી ભરતો ન હોવા છતા ં પણ યોજના ચલાવવામા ં ભિવ  યિનિધ 
કિમશનરની સેવાઓ, ÕÕગર્ાહકÕÕની  યાખ્ યામા ંવપરાયેલા શબ્ દ ÕÕલાભાથીર્ÕÕના અથર્ની અંદર લાભાથીર્ 
તરીકે ને ગણવાનો છે તે કમર્ચારીઓના લાભ માટે કેન્ દર્ સરકારે આપેલા અવેજ બદલ લીધેલી 
હોવાનુ ંગણાશે.  
 

 ઉપર ટાકેંલા અમકુ એવા કે્ષતર્ો છે મા ંસેવામાનંી ઊણપો ધ્ યાનમા ંઆવતી હોય છે.  અમકુ 
એવા પણ કે્ષતર્ો છે મા ં તેની સેવાની ઊણપ દેખાય આવે છે. અતેર્ એ ઉ  લેખનીય છે કે, ગેસ 
િસિલન્ ડર સેવાઓ, ચીટ ફંડ સેવાઓ અને સમાચાર/માિહતી માધ્ યમો તેમજ વતર્માનપતર્ોના 
મતં  યોને પણ આ અિધિનયમ હઠેળ ÕÕસેવામાનંી ઊણપÕÕ ની  યાખ્ યા હઠેળ આવરી લેવામા ંઆવેલ 
છે. 
 નજીકના ભિવ  યમા ંવધનેુ વધ ુસેવાઓને આ અિધિનયમ હઠેળ આવરી લેવાનો સભંવ છે 
અને આવી સેવાઓમા ંઊણપો વધવાની પણ સભંાવના રહલેી છે. 
 

 િવ ના પક્ષકાર અથવા પર્િતવાદીઓ ારા રજૂ કરવામા ંઆવતા વાજબી કારણનો િસ ાતં 
એ છે કે ગર્ાહકે માલ અથવા યથાપર્સગં, સેવાઓ માટે પોતે ચકૂવેલા નાણાનુ ંમ ૂ  ય ગર્ાહકને મળવુ ં
જોઇએ.  
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૧૭.૩ મહત્ વની સકં  પનાઓઃ 
 

 કમર્ચારી ભિવ  યિનિધ 

 ઉણપ 

 સેવાઓ  

 તબીબી બદેરકારી  

 વીમા પોલીસી  

 વીમો  

 કાનનૂી વારસદારો  

 
 

૧૭.૪ સિૂચત પર્વિૃ ઓઃ 
 

 સેવાઓ પરૂી પાડતી અમકુ સં  થાઓના કામગીરી િસધ્ ધાતંો િવશે િવ ાથીર્ઓને સમજાવીને 
સેવાઓમાનંી ઊણપ તેમને નકકી કરવાનુ ંકહો.  

 

 સેવાઓમા ં ઊણપ જણાય તેવા િક  સામા ં ગર્ાહકે શુ ં કરવુ ં જોઇએ તે િવશે િવ ાથીર્ઓને 
પેર્ઝન્ ટેશન આપવાનુ ંકહો. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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   એકમ-૧૮ 

ખોરાક ભેળસેળ 

 

માળખુ:ં 
૧૮.૦ અધ્ યયન ઉ ેશો. 
૧૮.૧ પર્ા  તાિવક. 
૧૮.૨ િવિવધ પર્કારના ખોરાકોમા ંથતી ભળેસળે 

 ૧૮.ર.૧ દૂધ 

 ૧૮.ર.૨  આરોગ્ ય અસરો 
 ૧૮.ર.૩ દૂધની પર્ોડકટો 
 ૧૮.ર.૪ આરોગ્ ય અસરો 
 ૧૮.ર.૫ ધાન્ ય અને ધાન્ ય પેદાશો 
 ૧૭.ર.૬ આરોગ્ ય અસરો 
 ૧૮.ર.૭ કઠોળ અને કઠોળની બનાવટો 
 ૧૮.ર.૮ આરોગ્ ય અસરો 
 ૧૮.ર.૯ ખા તેલ અને ફેટ (ચરબી) 

 ૧૮.ર.૧૦ આરોગ્ ય અસરો 
 ૧૮.ર.૧૧ મરીમસાલા 
 ૧૮.ર.૧ર આરોગ્ ય અસરો 
 ૧૮.ર.૧૩ ચા 
 ૧૮.ર.૧૪ આરોગ્ ય અસરો 

૧૮.ર.૧૫ મીઠાઇઓ 
 ૧૮.ર.૧૬ આરોગ્ ય અસરો 
 ૧૮.ર.૧૭ ફળો અને શાકભાજીઓ 
 ૧૮.ર.૧૮ આરોગ્ ય અસરો 
   

૧૮.૩ ખા ચીજોને લાગતો ચેપ 

 ૧૮.૩.૧ સ ૂ  મ િવક ચેપ 

 ૧૮.૩.૨  રાસાયિણક ચેપ 
  ૧૮.૩.૨.૧ ઉધઇનાશક દવાઓ 
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  ૧૮.૩.૨.૨ ગજન્ ય ઝેર (માઇકોટોિકસન) 
  ૧૮.૩.૨.૩ પશિુચિકત્ સામા ંવપરાતી દવાઓ 
  ૧૮.૩.૩ ભારે ધાતઓુ  
 

૧૮.૪ ભેળસેળ શોધી કાઢવા માટેના પિરક્ષણો 
 ૧૮.૪.૧ સરળ પિરક્ષણો 
 ૧૮.૪.૨ રાસાયિણક પિરક્ષણો 

૧૮.૪.૩ પર્યોગશાળા પિરક્ષણો 
૧૮.૫ ખોરાક ભળેસેળ િનવારણ અિધિનયમ, ૧૯૫૪  
૧૮.૬ ખોરાક ભળેસેળને પહ ચી વળવાના ઉપાયો  
૧૮.૭ મહત્ વની સકં  પનાઓ  
૧૮.૮ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૧૮.૦ અધ્ યયન ઉ ેશોઃ 
 આ એકમના અભ્ યાસથી, િવ ાથીર્ઓ, -  

 િવિવધ પર્કારના ખોરાકમા ંથતી ભેળસેળ અને ચેપના પર્કારો િવશે અને આરોગ્ ય પર તેની 
અસર િવશે સમજી શકશે.  

 ખોરાક ભેળસેળ શોધી કાઢવાની પધ્ ધિતઓ સમજી શકશે.  
 ખોરાક ભેળસેળથી ગર્ાહકને સરુક્ષા આપવાના કાનનૂી ઉપાયો સમજી શકશે.  

 
 

૧૮.૧ પર્ા  તાિવકઃ 
 

 આપણા જીવન માટે ખોરાક સૌથી વધ ુઅિનવાયર્ અને આવ  યક છે. એવી જ રીતે ખોરાકમા ં
ભેળસેળ હોય અથવા તે ચોકકસ ધોરણો ધરાવતો ન હોય તો તે આપણા માટે ખબૂ જોખમી બને છે.  
 
 ખોરાકના પર્કાર, તેમાનંા દર્  યો અને ગણુવ ાને પર્િતકૂળ રીતે અસર કરે તેવુ ં તેમા ં
ઇરાદાપવૂર્કનુ ંઉમેરણ અથવા તેનો િવક  પ હોય ત્ યારે ભેળસેળ થઇ ગણાય તેવુ ંનથી. પરંત,ુ વિૃ , 
લણણી, કાપણી સગંર્હ, પર્િકર્યા, હરેફેર અને િવતરણના તબકકા દરિમયાન આકિ  મક રીતે દૂિષત 
થાય ત્યારે પણ ભેળસેળ થઇ ગણાય. 
 

 
 કમનસીબે ગર્ાહકો ગરીબીના કારણે અથવા યોગ્ ય િશક્ષણના અભાવના કારણે ખા પેદાશોની 
ગણુવ ા િવશે  પોતે જ િચંિતત નથી હોતા. આ જ અ ાનના કારણે તેમને ભયાનક આરોગ્ ય 
જોખમો સહન કરવાના હોય છે. ખોરાક અને આરોગ્ ય વચ્ ચેની કડી િદનપર્િતિદન વધનેુ વધ ુસબળ 
બનતી હોવાથી સમગર્ િવ મા ંખોરાક સલામતી પર્ત્યે  સૌથી વધ ુધ્ યાન આપવામા ંઆવી રહયુ ંછે.  
 
 ખોરાક સલામતી એટલે ખોરાકને આરોગ્ ય પર્ત્ યે તી  અથવા કાયમી ધોરણે હાિનકારક 
બનાવે તેવા દૂષકો, ભેળસેળ માટે વપરાતા પદાથ , કુદરતી રીતે પેદા થતા ઝેર અથવા બીજા કોઇ 
પદાથ નો અભાવ અથવા તેનુ ં  વીકાયર્ અને સલામત પર્માણ. આથી, શાણા ગર્ાહકે ભેળસેળમા ં
વપરાતા પદાથ , તે શોધી કાઢવાની પર્િકર્યા અને આવી ભેળસેળની સામે મકકમ રીતે િવરોધ 
કરવા માટે ગર્ાહકોને આપવામા ંઆવતા િવિવધ પર્કારના કાનનૂી રક્ષણના સબંધંમા ંજાણકારી 
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ધરાવવી જોઇએ.  

 કોઇ ચોકકસ ખોરાકમા ં શકય ભેળસેળ અને ભેળસેળમા ં વપરાતા સભંિવત પદાથ  પર 
ગર્ાહક જાગિૃત ખોરાક ભેળસેળમા ંમહત્ વનુ ંપાસુ ંબને છે. નરી આંખ ેશોધી શકાય એવા ભળેસેળમા ં
વપરાતા અમકુ પદાથ મા ં ધાન્ ય અને ધાન્ ય પેદાશોમા ં કાકંરી, માટી અને જીવાતં, લાલ 
ચણાદાળમા ં કેસર દાળ, તેલી કઠોળોને િદવેલ તેલનુ ં અથવા ખનીજ તેલનુ ં મોણ ચડાવવુ,ં 
સરસવના બીજમા ંદા ડી(પીળા ધતરૂા)ના બીજ િવ.નો સમાવેશ થાય છે.  
 
 
૧૮.૨  િવિવધ પર્કારના ખોરાકોમા ંથતી ભેળસળેઃ  

 િવિવધ પર્કારની ખા  ચીજવ  તઓુમા ંભેળસેળ માટે વપરાતા જુદા જુદા પર્કારના પદાથ ની 
ચચાર્ નીચ ેકરવામા ંઆવી છેઃ- 
 

૧૮.૨.૧ દૂધઃ દૂધ એ ભારતમા ંસૌથી વધ ુભેળસળે કરવામા ંઆવતી ચીજ છે. દૂધની ભેળસેળમા ં

પાણીનુ ં ઉમેરણ, ફેટ કાઢી લેવી, કાજંી ઉમેરવી, મલાઇ કાઢી લીધેલા દૂધ પાવડરનો ઉમેરો, 
સોિડયમ બાયકાબ નેટ, સોિડયમ કાબ નેટ વા અિકર્યક રસાયણ ઉમેરવા વગેરેનો સમાવેશ થાય 
છે. અમકુ િક  સાઓમા ંતો યિુરયા ખાતર, એમોિનયમ સ  ફેટનો ઉમેરો અને ખાડંનો ઉમેરો પણ થતો 
હોવાનુ ંજાણમા ંઆવેલ છે.  
 
 દૂષકોના પર્કારમા ં DDT વા જતંનુાશકોના અવિશ  ટ ભાગ, ઓિકસટેટર્ાસાયકિલન, 
પેિનિસિલન અને  ટેર્પ્ ટોમાયસીન વી પશ ુિચિકત્ સામા ંવપરાતી દવાઓનો સમાવેશ થાય છે.  
  
 અમકુ િક  સાઓમા ંતો દૂધને ફાટી જતુ ંઅટકાવવા માટે અથવા દૂધ સામાન્ ય તાપમાને 
સામાન્ ય િ  થિતમા ંજળવાઇ રહ ે તે માટે ન્ ટામાયસીન પણ ઉમેરવામા ંઆવતુ ં હોય છે. છે  લા 
કેટલાક વષ થી બજારમા ંÕÕિસન્ થેટીક દૂધÕÕ મળતુ ંહોવાના અખબારી અહવેાલો મ યા છે.  
 
૧૮.૨.૨ આરોગ્ ય અસરોઃ  
 દૂધનુ ંસૌથી વધ ુસેવન બાળકો કરતા હોય છે. અને દૂધને સપંણૂર્ આહાર ગણુવ ામા ંઆવે 
છે. હાડકાના િવકાસ માટે કેિ   યમની જ ર પડતી હોવાથી દૂધને કેિ   યમનો મહત્ વના  તર્ોત 
ગણવામા ંઆવે છે. ઉપરની તમામ િવચારણાઓ દૂધ શુ   વ પમા ંઉપલબ્ ધ થાય તેવી ધારણાના 
આધારે કરેલી છે. દૂધમા ંમોટેપાયે કરવામા ંઆવતી ભેળસેળનો પર્કાર એવો હોય છે કે દૂધમા ં
જણાવેલા ઉપરના તમામ ગણુધમ  નાશ પામીને ખરેખર તો આરોગ્ ય પરનુ ં જોખમ બને છે. 
ભેળસેળયકુત દૂધનુ ં સેવન કરતા બાળકો કુપોષણ અને અ  પપોષણનો ભોગ બને છે અને આની 
અસરો પાછલી જીંદગીમા ં જોવા મળે છે. ઓિકસટેર્ટાસાયકલીન એક એવુ ં જીવાણનુાશક છે  
બાળકોન ેસારવારલક્ષી હતેઓુ માટે પણ આપવાનુ ંનથી હોત ુ.ં ઓિકસટેર્ટાસાયકલીનથી કેિ  શયમના 
ચયાપચયમા ં િવકે્ષપ પડે છે અને આ રીતે હાડકાના િવકાસમા ંઅસરો થવાની સભંાવના રહલેી છે. 
દૂધમા ં રહલેા જીવાણનુાશક દર્  યથી સવેંદનશીલ  યિકતઓમા ંઅ િચ અથવા િવકાર જણાય છે. 
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આવા દૂિષત દૂધના સતત સેવનથી આંતરડામા ં રહલેા સ ૂ  મજીવો જીવાણનુાશના 
પર્િતરોધક બને છે. જીવાણનુાશક દર્  યોના બાકી વધતા િહ  સાથી દહીંની બનાવટ વી આથવેલી 
દૂધ બનાવટોને માઠી અસર થાય છે. 
 
૧૮.૨.૩  દૂધની પર્ોડકટોઃ દૂધમાથંી અનેક દૂધપેદાશો તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. દૂધનો માવો 

િવિવધ પર્કારની મીઠાઇઓમા ંવપરાતી સૌથી વધ ુવપરાતી િમ  ક પર્ોડકટ છે. માવામા ંસામાન્ ય રીતે 
 ટાચર્ એટલે કે કાજંી અને સોિડયમ બાયકાબ નેટ અને સોિડયમ કાબ નેટ વા દૂધમા ં ભેળસેળ 
કરવાના અન્ ય તમામ પદાથ  વપરાય છે.  
 
 માવામા ંસ ૂ  મ િવક ચેપ પણ િચંતાનુ ંએક બીજુ ં
કારણ છે. દૂધની બનાવટોમા ંથતી ભેળસેળમા ંશીખડંમા ં
કાજંી, સે  યલુોઝ, દહીંમા ં સેકરીન, રોઝ િમ  કમા ં
રહોડાિમન, માખણમા ં દેંલા બટેટા િવ.નો સમાવેશ થાય 
છે. 
 
 ચાદંીના વરખને બદલે એ  યિુમિનયમનો વરખ 
નાખંવામા ં આવતા રંગનુ ં પરવાનગીપાતર્ હોય તેનાથી 
પણ વધ ુપર્માણ િવ. દૂધની બનાવટોની ભેળસેળનો બીજો 
પર્કાર છે. 
 

૧૮.૨.૪ આરોગ્ ય અસરોઃ 
 ઘણી બધી મીઠાઇઓ બનાવવામા ં મખુ્ ય સામગર્ી તરીકે વપરાતા માવામાથંી દૂધની 
બનાવટોના સેવનના પિરણામે થતા ઘણા બધા ખોરાકજન્ ય રોગો થતા હોવાનુ ંખ્ યાલમા ંઆ  યુ ંછે. 
આવા રોગો મોટે ભાગે માવામા ંરહલેા ÕÕ  ટેિફલોકોકસ ઓિરયસÕÕ (Staphyloccoccus aureus) 
ના સ ૂ મ િવક ચેપને લીધે થાય છે. ખોરાકના ફેિરયાઓ  આ ચેપનો મોટો  તર્ોત બને છે અને 
ત્ યારબાદ માવાની અયોગ્ ય રીતે થતી હરેફેર અને સગંર્હથી તે આરોગ્ યને જોખમ પ બને છે.  
 
૧૮.૨.૫ ધાન્ ય અને ધાન્ ય પેદાશોઃ  ધાન્ યોમા ંમળી આવતી ભેળસેળના પર્કારમા ંબાહય 

ચીજવ  તઓુ એટલે કે રેતી, બીજા અખા  રજકણો, મોટા પર્માણમા ંજીવજતંઓુ, સડી ગયેલા અનાજ 
િવ.નો સમાવેશ થાય છે. મેંદો અથવા આટો બનાવવામા ંઘઉં  વપરાતા હોય તેમા ંજીવાતં અથવા 
ધનેડા હોય છે અને તેમાનં ુ ંનિતર્લ દર્  ય (gluten content) ગના ચેપને કારણે ઓ  ંહોય છે અને 
તેના કારણે બધંાતી કણક અત્યતં હલકી ગણુવ ાની હોય છે. સોજીમા ંપણ લોખડંની કતરણની 
ભેળસેળ કરવામા ંઆવતી હોય છે.  
 
૧૮.૨.૬ આરોગ્ ય અસરોઃ 
 રેતી ભૌિતક રીતે દૂષક હોય તો તે દાતંને નકુસાન કરે છે જયારે ગનો ચેપ લાગી ગયેલા 
ઘઉંમાથંી બનાવેલો આટો ગર્ાહકોમા ંઆહારજન્ ય રોગોમા ંપિરણમે છે.  
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૧૮.૨.૭ કઠોળ અને કઠોળની બનાવટોઃ ભારતના મોટાભાગના િહ  સામા ંઉગતી લાગંની દાળ 
(Lathyrus Satuis) એક ઝેરી કઠોળ છે અને મોટા ભાગના રાજયોમા ંલાગંની દાળ માનવ વપરાશ 
માટે વેચાણમા ંમકૂવાનો પર્િતબધં છે. આ કઠોળ દેખીતી રીતે તવેુરદાળ વુ ંજ લાગતુ ંહોય છે અને 
તેનો લોટ બનાવવાથી બગંાળી ચણાના લોટમા ંઆસાનીથી ભળી જતો હોવાથી લાગંની દાળ (કેસરી 
દાળ)ની બગંાળી ચણાદાળમા ંભેળસેળ કરવામા ંઆવતી હોય છે. 
 
 કઠોળ, બગંાળી ચણાનો લોટ, મઠની દાળમા ંપીળો રંગ ઉમેરવો, િદવેલ તેલથી કઠોળને 
મોણ કરવુ,ં મેગ્ નેિશયમ િસિલકેટનુ ંઉમેરણ િવ. કઠોળ અને તેની બનાવટોમા ંથતી ભેળસેળનો બીજો 
એક પર્કાર છે.  

 
 

 
૧૮.૨.૮ આરોગ્ ય અસરોઃ 
 લાગંની દાળના વધ ુપર્માણમા ંલાબંા ગાળાની વપરાશથી ગર્ાહકોમા ંસકુતાન (lathyrism) 
નામનો રોગ થાય છે.  
 
૧૮.૨.૯ ખા તેલ અન ેફેટ (ચરબી): ભેળસેળની સૌથી વધ ુસભંાવના ખા તેલમા ંરહતેી હોય 
છે. ભારતમા ંરસોઇમા ંવઘારના માધ્ યમ તરીકે અથવા તો મોટા ભાગની રસોઇના માધ્ યમ તરીકે 
સીંગતેલ, કોપરેલ અને સરસવ તેલનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે.  
 
 સીંગતેલમા ં જોવા મળેલા ભેળસેળના પદાથ મા ં દીવેલના તેલ, ખનીજ તેલ અને 
સોયાબીન, કપાિસયા, પામોલીન, સરિસયાના બીયાના તેલ વગેરે વા અનેક સ  તા ખા તેલોનો 
સમાવેશ થાય છે. સરસવના તેલમા ંદા ડી(પીળા ધતરૂા)નુ ં તેલ, િસન્ થેટીક, એિલસોિથઓસાઇનેટ 
ની ભેળસેળ કરવામા ંઆવે છે. અને ભેળસેળમા ંવપરાતા સ  તા તેલમા ંતલના તેલ, અળસીના 
તેલ, સરિસયાના તેલ, સીંગતેલ અને દીવેલ તેલનો સમાવેશ થાય છે. સરસવના તેલમા ંઅમકુ 
વખત રંગની ભેળસેળ પણ જોવા મળતી હોય છે. કોપરેલ તેલનો ઉપયોગ દીવેલ તેલ, ખનીજતેલ 
અને પામોલીન તેલમા ંભેળસેળ માટે કરવામા ંઆવતો હોય છે. ÕÕવન  પિતÕÕ વા તેલની ભેળસેળ 
દીવેલ, ખજૂરી િવ. વા પર્િતબિંધત તેલમા ંકરવામા ંઆવતો હોય છે. ઘીમા ંવન  પિત, પર્ાણીની 
ચરબી, કૃિતર્મ સગુધંની ભેળસેળ કરવામા ંઆવે છે અને કયારેક તો કૃિતર્મ રંગ પણ ઉમરેવામા ં
આવતો હોવાનુ ંધ્ યાનમા ંઆ  યુ ંછે.  
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૧૮.૨.૧૦ આરોગ્ ય અસરોઃ 
 દા ડી(પીળા) ધતરૂાના તેલની ભેળસેળ ધરાવતા ખા તેલો આહારમા ં લેવાથી જળોદર 
(dropsy) નામનો રોગ ફાટી નીકળતો હોવાના અનેક બનાવો બનતા હોય છે. આ ભેળસેળને લીધે 
અનેક લોકો મતૃ્ ય ુ પામ્ યા છે. આવી ભેળસેળ િનવારવા માટે સરકારે ટક તેલોના વેચાણ પર 
પર્િતબધં મકેૂલ છે. આહારમા ં િદવેલ તેલ લેવાથી ચરબીમા ં દર્ા  ય વીટામીનો નાશ પામીને 
ઊણપજન્ ય રોગો થાય છે.  
 

૧૮.૨.૧૧ મરીમસાલાઃ દૂધ પછી સૌથી વધ ુભેળસેળ કરવામા ંઆવતી હોય તો તેમા ંમરીમસાલા 
ભેળસેળની બાબતમા ંબીજુ ં  થાન ધરાવે છે. વરાળનુ ં િન  યદંન કરીને એલચી કે લિવંગમાથંી તેલ 
કાઢી લવાની પર્થા વષ  પરુાણી છે. મસાલાઓમા ંસૌથી વધ ુભેળસેળ પીસેલી હળદરમા ંકરવામા ં
આવતી હોય છે.  
 
 મસાલામા ંભેળસેળ કરવા માટે વપરાતા પદાથ મા ં ટેરટર્ાિઝન, મેટાિનલ યલો, લીડ કર્ોમેટ 
વા કૃિતર્મ રંગો અને તે ઉપરાતં મકાઇ કે જુવારની કાજંી, બટેટા અને સાબદુાણા વી સ  તી 

ખેતપેદાશોની સમગર્ ેણીનો સમાવેશ થાય છે.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૧૮.૨.૧૨ આરોગ્ ય અસરોઃ 
 મરીમસાલામા ંથતી ભેળસેળથી આરોગ્ ય જોખમ ઊભુ ંનથી થતુ ંપણ ગર્ાહક પોતે ચકૂવેલા 
નાણા બદલ છેતરાય છે. આહારમા ંલેવાતા મરીમસાલાનો જથ્ થો એટલો ઓછો હોય તે કોઇ ચોકકસ 
ભેળસેળના દર્  ય વાપરવાનો અવકાશ મયાર્િદત હોય છે. આથી ખોરાક સલામતીની િચંતા ઓછી 
હોય છે. 
 
૧૮.૨.૧૩ ચાઃ  ચા અને કોફીમા ંચાની ભકૂીમા ં ભેળસેળનુ ંપર્માણ વધ ુ હોય છે. ચામા ંજણાઇ 
આવતા ભેળસેળ કરવા માટેના પદાથ મા ં કાજુની ફોતરી, કાળા ચણાની ફોતરી, ચાની નકામી 
ફોતરી, િસન્ થેિટક રંગો, લોઢાનો વહરે િવ.નો સમાવેશ થાય છે. મશીનરીના કાયમી ઉયોગને લીધે 
થતા નકુસાનને લીધે લોઢાનો વહરે ચાની પ ી પર પર્વેશે છે.  
 
૧૮.૨.૧૪ આરોગ્ ય અસરોઃ 
  એવા કોઇ તી  આહારજન્ ય રોગો ન ધાયા હોવાના િક  સા નથી પરંત ુશરીરમા ંકૃિતર્મ રંગ 
જવાથી આરોગ્ ય પર લાબંાગાળાની અસરો થઇ શકે છે.  
 
૧૮.૨.૧૫ મીઠાઇઓઃ બાળકો મીઠાઇના મોટા ગર્ાહક ગણાય છે. અને તેમને આકષર્વા માટે 
મોટાભાગની મીઠાઇઓમા ંવધ ુપડતા રંગોનો ઉપયોગ થાય છે. રહોડામીન, ઓરેન્ જ, મેટાનીલ યલો 
વા પર્િતબિંધત રંગો પણ મીઠાઇમા ંનાખવામા ંઆવતા હોય છે. મીઠાઇમા ં સેકરીન એક એવો 

પદાથર્ છે કે નો ઉપયોગ ભેળસેળ કરવા માટે મોટાપાયે થાય છે.  
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૧૮.૨.૧૬ આરોગ્ ય અસરોઃ 
 આહારમા ંમયાર્દા કરતા પણ વધ ુ પર્માણમા ં રંગના સેવનથી રંગના આધારે જુદા જુદા 
પર્કારની આરોગ્ ય અસરો થવાની સભંાવના છે. ઉદાહરણ તરીકે, એિરથર્ોસીન (erythrosine) 
શરીરમા ં વધ ુ પર્માણમા ં પર્વેશવાથી બાળકોમા ંઅ  પગલ ગર્િંથતા (erythrosine) થઇ શકે છે. 

પોન્ સીઓ ૪આર (ponceau 4R) શરીરમા ંવધ ુપર્માણમા ંપર્વેશવાથી બાળકોમા ંજીભ ઉપર ચાદંા 
પડી શકે છે.  
 
૧૮.૨.૧૭ ફળો અને શાકભાજીઃ ખોરાકમા ં ભેળસેળ કરવામા ંઆવતા નવા  વ પોમા ં કાપેલા 
ફળો પર રંગોના ઉમેરણ કરવામા ંઆવતુ ંહોવાનુ ંધ્ યાન પર આ  યુ ંછે. ભારતમા ંકાચા કૃિતર્મ રીતે 
પકવવા પર પર્િતબધં છે. લીલા વટાણાને ÕÕમેલેશીટ્ ગર્ીનÕÕ નામના રસાયણથી રંગવામા ંઆવતા 
હોય છે. 
 
૧૮.૨.૧૮ આરોગ્ ય અસરોઃ 
 આહારમા ં રંગના સેવનની એક સલામત મયાર્દા હોય છે નાથી વધ ુપર્માણમા ં લેવાતો 
દરેક રંગ જુદા જુદા પર્કારની િવષજન્ ય અસરો ધરાવે છે. આ બાબતને ધ્ યાનમા ંલઇને, તમામ 
પર્કારના ખોરાકમા ંકૃિતર્મ (િસન્ થેિટક) રંગ ઉમેરવાની પરવાનગી નથી. કૃિતર્મ રીતે ફળો પકવવાથી 
થતી ઝેરી અસરો કેિ   યમ કાબાર્ઇડમા ંરહલેી ઝેરી અશિુ ઓને લીધે થતી હોય છે.  

 
૧૮.૩ ખા ચીજને લાગતો ચેપઃ 
 ખોરાકમા/ંખા ચીજોમા ં ભળેસેળ ઉપરાતં, ખા ચીજોમા ં
આવતો ચેપ અથવા સડો એક એવી સમ  યા છે નાથી ગર્ાહકોના 
આરોગ્ યને ખબૂ જ માઠી અસર થાય છે.  
 
 
 
 
 

૧૮.૩.૧ સ ૂ  મ િવક ચેપઃ ખોરાકને લાગતો સ ૂ  મ િવક ચેપ ખોરાક સલામતીને જતંનુાશક 
દવાઓ, પશિુચિકત્ સામા ંવપરાતી દવાઓના અવિશ  ટ ભાગ અથવા ભારે ધાતઓુ વા રાસાયિણક 
પર્દૂષકો કરતા પણ વધ ુગભંીર જોખમો સ ર્ છે. 
 
 રાસાયિણક પર્દૂષકોમા ં જતંનુાશક/ઉધઇનાશક દવાઓનો વધતો િહ  સો િચંતાના મોટા 
કારણ પ છે. એવી જ રીતે, ડીડીટી, આ  ડર્ીન, ડાઇ-આ  ડર્ીન િવ. વા જતંનુાશકો/ઉધઇનાશકો વા 
સેિન્ દર્ય કલોિરન ધરાવતા રસાયણો ખોરાક સલામતી માટે ગભંીર ખતરા પ છે. આ જતંનુાશકોનો 
કૃિષ ઉપયોગ કરવા પર પર્િતબધં મકૂવામા ંઆ  યો છે. દૂધ અને દૂધની બનાવટો અન્ ય કોઇપણ 
ખા ચીજની તલુનામા ંવધ ુચેપની અથવા દૂિષત થવાની સભંાવના ધરાવે છે. તેમ છતા,ં ભારતમા ં
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ખોરાકને લાગતા સ ૂ  મ િવક ચેપનુ ંમહત્ વ સમજવાનુ ં હજુ બાકી છે. આઇસિકર્મ, દૂધ, દૂધની 
બનાવટો, મીઠાઇઓ, મરઘા-બતકાનુ ંમાસં, માછલી, ઝીંગા િવ. વા અલગ અલગ ખોરાકો પર 
ઘણાબધા અભ્ યાસો થયેલા છે. મા,ં સ ૂ  મ િવક ચેપના પર્માણનો અભ્ યાસ કરેલ છે અને તેમાનંા 
ઘણા બધા ખોરાકોમા ંએક અથવા તેથી વધ ુિવકૃિતજનક સેિન્ દર્યોની હાજરી જણાયેલ છે. 
 

૧૮.૩.૨ રાસાયિણક ચપેઃ 
૧૮.૩.ર.૧ ઉધઇનાશક દવાઓના અવિશ  ટ ભાગઃ 
 રાસાયિણક પર્દૂષકોમા ં જતંનુાશક/ઉધઇનાશક દવાઓનો વધતો (શેષ રહતેો) િહ  સો 
િચંતાના મોટા કારણ પ છે. એવી જ રીતે ડીડીટી, આ  ડર્ીન, ડાઇ-આ  ડર્ીન િવ. વા 
જતંનુાશકો/ઉધઇનાશકો વા સેિન્ દર્ય કલોિરન ધરાવતા રસાયણો, ખોરાક સલામતી માટે ગભંીર 
ખતરા પ છે. આ જતંનુાશકોનો કૃિષમા ંઉપયોગ કરવા પર પર્િતબધં મકૂવામા ંઆ  યો છે તેમ છતા,ં 
તેનો ઉપયોગ જાહરે આરોગ્ ય કાયર્કર્મોમા ંહજુ ચાલ ુજ છે. દૂધ અને દૂધની બનાવટો અન્ ય કોઇપણ 
ખા ચીજની તલુનામા ંવધ ુચેપની અથવા દૂિષત થવાની સભંાવના ધરાવે છે.  
 
૧૮.૩.૨.૨ ગજન્ ય ઝેર (Mycotoxin): 

 ગજન્ ય ઝેર (Mycotoxin) અમકુ પર્કારની ગ ખોરાકમા ંહોવાને લીધે પેદા થતુ ંઝેર છે  
આરોગ્ ય અને આિથર્ક સિૂચતાથ  ધરાવે છે. આફલાટોિકસન, ઓકરાટોિકસન, િડઓિકઝનેવાિલનોલ, 
પેટયિુલન, ફયમુોિનઝીન અને એરગોટ આ  કાલોઇડ િવ. િવિવધ ખોરાકોમા ંજણાઇ આવેલા મહત્ વના 
કેટલાક ગજન્ ય ઝેર છે.  
 
 
 
૧૮.૩.૨.૩ પશિુચિકત્ સામા ંવપરાતી દવાઓઃ 
 ખોરાકમા ં પશિુચિકત્ સામા ં વપરાતી દવાના અવિશ  ટ ભાગની હાજરી જણાઇ આવવાની 
સમ  યા તા તરમા ંબનતી ઘટના છે. પશ ુરોગોની સારવાર માટે વપરાતા જીવાણનુાશકો અથવા 
પશખુાણમા ંવપરાતા ઉમેરણ દર્  યો અને વધ ુદૂધના ઉત્ પાદન માટે વપરાતા હોમ ન્ સ દૂધમા ંજણાઇ 
આવેલી બે પર્કારની દવા છે.  
 
૧૮.૩.૩ ભારે ધાતઓુઃ 
 સીસ,ુ કેડિમયમ, પારો અને સોમલ (આસેર્િનક) – આ ચાર ઝેરી ધાતઓુ ખોરાકમા ંચેપ 
તરીકે પર્વેશી શકે છે.  

 

૧૮.૪ ભેળસળે શોધી કાઢવા માટેના પિરક્ષણોઃ 
 સરળ પિરક્ષણો, રાસાયિણક પિરક્ષણો અને પર્યોગશાળા પિરક્ષણોનો ઉપયોગ કરીને 
ભેળસેળ શોધી શકાય છે. આ પિરક્ષણો માટે નીચેના કો  ટકથી િવ  તતૃ કાયર્રીિત આપવામા ંઆવી 
છે;  
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સરળ પિરક્ષણઃ  

ચીજનુ ંનામ ભેળસેળમા ંવપરાતો પદાથર્ પિરક્ષણની કાયર્રીિત 

ચાની ભકૂી લોઢાની કતરણ કાગળ પર થોડી ચાની ભકૂી મકૂો. તનેી નીચ ેલોહ 
ચુબંક મકૂીને આમતેમ ઘસો. લોઢાનો વહરે ચુબંકને 
ચ ટી જશે.  

ચાની પ ી   લાકડાનો વહરે અને કૃિતર્મ રંગ ભીના બ્ લોિટંગ પેપરની ઉપર ચાની પ ી મકૂો. 
ભેળસેળયકુત ચાની પ ી તરત જ રંગ છોડી દેશે.   

મરચાનંી ભકૂી લાકડાનો વહરે અને રંગ પાણી ભરેલા પ્ યાલામા ં મરચાની ભકૂી છાટંો. 
લાકડાનો વહરે સપાટી પર તરશે અને ઉમરેેલા 
રંગથી પાણી રંગીન બનશે.  

ધાણા લાકડાનો વહરે પાણીના પ્ યાલામા ં ધાણાની ભકૂી નાખંો. લાકડાનો 
વહરે પાણીની સપાટી પર તરશે.  

અનાજ, ખાડં, અન ે
કઠોળ  

અસેિન્દર્ય પદાથર્મા ં નાની 
કાકંરી, રેતી અને માટીનો 
સમાવેશ થાય છે જયારે સેિન્ દર્ય 
પદાથર્મા ં ભ ૂસં,ુ ફોતરા,ં 
તણખલા,ં બહારના ખા  
બીયારણોનો સમાવેશ થાય છે.  

ભૌિતક પિરક્ષણ ારા સરળતાથી શોધી શકાય છે. 
એટલ ેકે નરી આંખ ેદેખાઇ આવે છે.   

મોટી એલચી  નાની એલચી  મોટી એલચીન ેતનેી સપાટી પર કોઇ સળ હોતી નથી. 
જયારે નાની એલચીને ફાટ અને સળ હોય છે.   

ટે  કમ પાઉડર  -  સીંગને ઘસતાની સાથે તે હાથ સાથે ચ ટી જાય છે. 
મા ંઆવ  યક તેલની ગરેહાજરી જણાય છે.  

કોફી  ચીકોરી  ઠંડા પાણીમા ં થોડી કોફી નાખંીને હલાવો, કોફી 
પાણીની સપાટી પર તરશ ે જયારે ચીકોરી પાણીના 
તિળયે બેસી જશે અને પાણી બદામી લાલ રંગનુ ંથઇ 
જશે.   

આંબીલાના ઠિળયાનો ભકૂો  પાણીમા ં થોડી કોફી નાખંીને હલાવો, આંબીલાના 
ઠિળયાનો ભકૂો પાણીમા ંનીચે બેસી જશે જયારે શુ  
કોફી ગ્ લાસના પાણીની ઉપર તરતી રહશે.ે   

લાલ ચણાદાળ  કેસરી દાળ  કેસરી દાળ ફાચર વા આકારની ખાિસયત ધરાવ ેછે 
અને તેથી લાલ ચણાદાળથી તેને સરળતાપવૂર્ક 
અલગ રીતે પારખી શકાય છે.   

મરી  પપયૈાના બીજ  પાણીના પ્ યાલામા ં પપૈયાના બીજ નાખંો. પપૈયાના 
બીજ મરીની સરખામણીમા ંસુવંાળા અને ગોળ હોય છે 
અને પાણીના પ્ યાલામા ંનાખંવામા ંઆ  યે તરતા રહ ે
છે.   

દૂધ  િડટ ન્ ટ  દૂધ અને પાણી માપી શકાય તેવી જારમા ં સરખા 
િહ  સામા ં લઇ અને બરાબર હલાવીને તેનુ ં િમ ણ 
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કરો. દૂધમાથંી પરપોટા ઊઠે તો દૂધમા ં ભેળસેળ છે 
એવુ ંજાણી શકાય.  

મીઠું  રેતી, કાકંરી, પથ્ થરો  એક ચમચી મીઠંુ બીકરમા ંલઇને પાણી ઉમેરો અન ે
બરાબર હલાવો.   

ખાડં  ગર્ીટ (રેતીની કણી)  પાણીના પ્ યાલામા ં ખાડંને હલાવીને ઓગાળો. ખાડં 
ઓગળી જશે જયારે કાકંરી ઓગળશે નહીં.  

હીંગ  
 

રાળ અથવા ગુદંર  હીંગને પાણીમા ંિમિ ત કરો. શુ  હીંગ પાણીમા ંરંગીન 
 વ પમા ંદૂધ વુ ંસફેદ દર્ાવણ બની ઓગળી જશે.  

 માટી અને નાની કાકંરી  હીંગને પાણીના પ્ યાલામા ંનાખંતાની સાથ ેમાટી અન ે
કાકંરી પાણીના તળીયે બસેી જશે.  

સાબદુાણા  રેતી, શખંજી   સાબદુાણાને તપાવો. મ મા મકૂવાથી ત ે કઠણ અને 
કણીદાર લાગે છે. જયારે શુ  સાબદુાણા સળગવાથી 
ઓગળી જાય છે અન ેભાગ્ યે જ તેની કોઇ રાખ રહતેી 
હોય છે.  

હળદર  લાકડાનો વહરે  પાણીના પ્ યાલામા ં હળદર નાખંો. લાકડાનો વહરે 
પાણી ઉપર તરે છે  

રવો  લોઢાની કતરણ  રવા ઉપર લોહચુબંક મકૂતાની સાથે લોઢાની કતરણ 
ચુબંકને ચ ટી જશે.  

ઘઉંનો લોટ  ભ ૂસં ુઅથવા ફોતરી.  ઘઉંના લોટન ેપાણીના પ્ યાલામા ંનાખંો. ભ ૂસં ુપાણીની 
સપાટી પર તરત ુ ંરહશેે.  

રાઇ  દા ડી (પીળા ધતરુાના બીજ)  દા ડીના બીજ ગોળ અને લીસા હોય છે અને િબલોરી 
કાચ હઠેળ જોવાથી તનેે સરળતાથી પારખી શકાય છે.  

કોપરેલ   ખનીજતેલ  કોપરેલને થીજાવવાથી આનુ ંપિરક્ષણ કરી શકાય છે. 
કોપરેલ તેલ થીજી જશ ે જયારે ખનીજતેલ પર્વાહી 
 વ પમા ંજ રહશેે.  

 

૧૮.૪.૨ રાસાયિણક પિરક્ષણ  
 

ચીજનુ ંનામ ભેળસેળમા ંવપરાતો પદાથર્ પિરક્ષણની કાયર્રીિત 

કોપરેલ દીવેલ તેલ  એક મીલીિલટર કોપરેલ તેલ લો અને દસ 
મીલીિલટર િસડીફાઇડ પેટર્ોલીયમ ઇથર લો. અને તેનુ ં
બરાબર દર્ાવણ બનાવો. આમા ં એ  યિુમિનયમ 
મોલીબ્ ડનેટમાથંી તૈયાર થાય છે તે સાદંર્ (કન્ સન્ ટેર્ટેડ) 
હાઇડર્ોકલોિરક એિસડ ઉમરેો. જો કોપરેલ તેલમા ં
ભેળસેળ હોય તો પાતર્ના તિળયે વાદળા ં વી રચના 
દેખાશે.   

રસોઇનુ ંતેલ  દા ડીનુ ંતેલ  નમનૂામા ં સાદંર્ નાઇિટર્ક એિસડ ઉમેરીને પાતર્ન ે
બરાબર હલાવો. એિસડના  તર પર દેખાતો લાલાશ 
પડતો બદામી રંગ દા ડીના તેલની હાજરી સચૂવે છે. 



 

Teachers’ Reference Book Part-II 

44
ઘી  વન  પિત  કસનળીમા ંપાચં મીલીિલટરનો એક નમનૂો લો. તેમા ં

પાચં મીલીિલટર હાઇડર્ોકલોિરક એિસડ અને તેમા ંર 
ટકા વન  પિત તેલનુ ં ૦.૪ મીલીિલટર દર્ાવણ લો 
અથવા સગુર િકર્  ટલ (ખાડંના  ફિટક) નાખંો. 
પ્ યાલાને છલોછલ ભરીને બે િમિનટ સધુી હલાવો. 
દર્ાવણમા ં ગલુાબી અથવા લાલ રંગ થવાથી ઘીમા ં
વન  પિતની હાજરી જણાય છે.  

માખણ  મીઠા બટેટા, બટેટા  પાચં મીલીિલટર માખણ લઇને તનેે ગરમ કરીન ે
ઓગળી જાય તે પછી ઠડું પડવા દો અન ે તમેા ં
એમોિનયા ઉમરેો. જો માખણમા ંભેળસેળ હશે તો તેનો 
રંગ તરત જ બદલાઇને વાદળી થઇ જશે.  

મધ  ખાડં, ચાસણી  પાચં મીલીિલટર મધ અને પાચં મીલીિલટર ઇથર લઇન ે
બરાબર િમ ણ બનાવો. ઇથરનુ ં  તર અલગ થાય ત્ યારે 
તેમા ંબ ેથી તર્ણ મીલીિલટર (resarsinal) ઉમરેો. િમ ણ 
લાલ રંગનુ ંથઇ જશ.ે  

લાલ ચણાદાળ  કેસરી દાળ  નમનૂામા ં પાચં મીલીિલટર હાઇડર્ોકલોિરક એિસડ 
ઉમરેીને િમ ણ તૈયાર કરો અન ે પદંર િમિનટ સધુી 
રહવેા દો. જો િમ ણમા ંગલુાબી રંગ જણાય તો ત ેએવુ ં
સચૂવે છે કે લાલ ચણાદાળમા ંભળેસેળ છે.  

કઠોળ  મેટાનીલ યલો  નમનૂામા ં મીઠાવા ં પાણી અને હાઇડર્ોકલોરાઇડ 
ઉમરેવાથી દર્ાવણ લાલ રંગનુ ંજણાય છે.  

લીડ કર્ોમેટ  નમનૂામા ં પાચં મીલીિલટર પાણી અન ે ચારથી પાચં 
ટીપા હાઇડર્ોકલોિરક એિસડના નાખંો. જો ભળેસેળ હશ ેતો 
લાલ રંગ જણાશે  

ઘઉંનો લોટ   ચોકનો ભકૂો  નમનૂાની ચકાસણી કરવા માટે દસ મીલી. કાબર્ન 
ટેર્ટાકલોરાઇડ ઉમેરો. ધળૂ માટી વગેરે દર્ાવણના તિળયે 
બસેી જશે.  

લાલ મરચુ ં કૃિતર્મ રંગ  મરચાનંી ઉપર પર્વાહી પરેેફીનમા ંબોળેલુ ંસતુરાઉ કપડુ ં
ઘસો અથવા એક ચમચી મરચુ ંસળગાવો. જો ભળેસેળ 
હશે તો રાખ ઉપરથી ખ્ યાલ આવશ.ે  

હળદર  મેટાનીલ યલો  નમનૂામા ં સાદંર્ હાઇડર્ોકલોિરક એિસડના કેટલાક ટીપા 
ઉમરેો. તરત જ જાબંલી રંગ દેખાશ ે  પાણીમા ં
ઓળગવાથી અદર્  ય થઇ જશ.ે આ શુ  હળદરની 
ખાિસયત છે. જો રંગ ટકી રહ ે તો મટેાનીલ યલોની 
હાજરી સચૂવે છે.   

દૂધ  કાજંી  પ મીલીિલટરનો નમનૂો લો, ગરમ કરીને તેન ે ઠંડો 
પડવા દો. ત્યારબાદ તમેા,ં આયોડીનના ર થી ૩ ટીપા 
નાખંો. જો દૂધમા ં કાજંીની ભળેસળે હોય તો વાદળી 
રંગનુ ંજણાશ.ે  
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૧૮.૪.૩ પર્યોગશાળાના પિરક્ષણો  

ચીજનુ ંનામ ભેળસેળમા ંવપરાતો પદાથર્ પિરક્ષણની કાયર્રીિત 

હળદર  જુવારનો લોટ, ઘઉંનો લોટ  ચપટીભર હળદરનુ ં િનરીક્ષણ માઇકર્ો  કોપ હઠેળ કરો. 
કણના ખણૂાઓનુ ં ખાસ િનરીક્ષણ કરો. હળદરમા ં
ભેળસેળ હશે તો કણ સફેદ અને નરમ જણાશે.  

દૂધ  પાણી  લેકટોમીટરથી દૂધના િનિ ત ગરુુત્ વનુ ં માપન કરો. 
સામાન્ ય દૂધનુ ં ગરુુત્ વ મ ૂ  ય ૧.૦૩૦ અને ૧.૦૩૪ 
વચ્ ચનેુ ંહોય છે.  

 

૧૮.૫ ખોરાક ભેળસળે િનવારણ અિધિનયમ, ૧૯૫૪ 

 ખા ચીજોમા ં ભેળસેળ િનવારણ માટે અને ખા  ચીજવ  તઓુ સાથે સકંળાયેલા જુદા જુદા 
પર્કારના અધમ કૃત્ યો રોકવા માટે એક સવર્ગર્ાહી કાયદાની જોગવાઇ કરવાના હતેથુી સસંદે ખોરાક 
ભેળસેળ િનવારણ અિધિનયમ, ૧૯૫૪ પસાર કરેલો. આ અિધિનયમથી ખોરાકના ધોરણો માટે એક 
કેિન્ દર્ય સિમિતની રચના કરવાની અને કેિન્ દર્ય અ  પર્યોગશાળા  થાપવાની પણ જોગવાઇ કરી છે. 
અિધિનયમની જોગવાઇઓનો અમલ કરાવવાના હતેથુી, ખોરાક ભેળસેળ િનવારણ િનયમો, ૧૯૫૫ 
પણ ઘડવામા ંઆ  યા છે. આ િનયમોથી, ખોરાકની ગણુવ ાના ધોરણો જાહરે પથૃક્કાર (public 
analysis)ની અને અ  િનરીક્ષકો (food inspector)ની ફરજો, નમનૂો સીલ કરીને રવાના કરવાની 
કાયર્રીિત, ખોરાકમા ં રંગને લગતી સામગર્ીનો ઉપયોગ, ખોરાકના પેિકંગ અને લબેિલંગ, વેચાણ 
પરવાનાઓનુ ં િનયમન, િપર્ઝવેર્િટવના ઉપયોગ, ઝેરી ધાત ુ દૂષકો પર પર્િતબધં, આટો બનાવતી 
એજન્ સીઓ, જતંનુાશકો અને ઉધઇનાશકો, અમકુ ખા ચીજોને/ખોરાકને ચળકાટ આપવા બાબત 
િવ  તતૃ િવગતો આપેલી છે.  
 
 અિધિનયમ અનસુાર ખા ચીજ નીચે મજુબના સજંોગોમા ંભેળસેળ કરેલી હોવાનુ ંગણાશે:- 
 
 વેપારી ારા વેચાતી ખા ચીજ ખરીદકતાર્એ માગ્ યા મજુબની અથવા તેણે ધાયાર્ મજુબના 

પર્કારની, તેવુ ંતત્ વ અથવા ગણુવ ા ન ધરાવતી હોય;  
 ખા ચીજમા ંતેની ગણુવ ાને પર્િતકૂળ અસર કરત ુ ંકોઇ દર્  ય હોય અથવા તેની પર્કૃિ , દર્  ય 

અથવા ગણુવ ાએ હાિનકારક રીતે અસર કરે તેવી પર્િકર્યા કરેલી હોય;  
 ખા ચીજની પર્કૃિ , તત્ વ અથવા ગણુવ ાને હાિનકારક અસર કરવાના હતેથુી ખા ચીજમા ં

સપંણૂર્તઃ અથવા અંશતઃ હલકી કક્ષાનો અથવા સ  તો પદાથર્ વાપરેલો હોય;  
 ખા ચીજનુ ં કોઇ ઘટક દર્  ય એવી રીતે કાઢી લેવામા ંઆવે કે થી તેના પર્કાર, તત્ વ 

અથવા ગણુવ ાને હાિનકારક અસર થાય;  
 ખા ચીજને અ  વચ્ છ િ  થિતમા ં તૈયાર કરેલ હોય, પેક કરેલ હોય અથવા રાખેલ હોય કે 

નાથી તે દૂિષત થાય અથવા આરોગ્ યને હાિનકારક બની જાય;  
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 જો ખા ચીજ સપંણૂર્ અથવા અંશતઃ રીતે કોઇ ગદંા, દુગર્ંધ કોહવાઇ ગયેલા, સડી ગયેલા 
અથવા રોગી પશ ુઅથવા મારતા, એવા વન  પિત દર્  યથી બનેલી અથવા ખા ચીજને 
જતંનુો ચેપ લાગેલો હોય અથવા માનવવપરાશ માટે અન્ યથા અયોગ્ ય હોય;  

 જો ખા ચીજમા ંકોઇ ઝેરી તત્ વ હોય અથવા આરોગ્ યને હાિનકારક હોય તેવુ ંકોઇ ઘટક તેમા ં
હોય;  

 જો ખા ચીજમા ંકોઇપણ પર્િતબિંધત રંગદર્  ય અથવા િપર્ઝવેર્િટવ હોય અથવા પરવાનગી 
આપેલુ ંરંગદર્  ય અથવા િપર્ઝવેર્િટવ ઠરાવેલી મયાર્દાઓથી વધ ુમાતર્ામા ંહોય 
 

                                                                         તો ખા ચીજ ભેળસેળયકુત 
હોવાનુ ંગણાશે. 
 

નીચેના સજંોગોમા ંખોરાક ખોટી બર્ાન્ ડ ધરાવતો હોવાનુ ંગણાશે:  
 જો આવો ખોરાક બીજી કોઇ ખા ચીજની નકલ હોય, અથવા તેની અવેજીમા ંહોય અથવા 

છેતરામણી રીતે બીજી ખા ચીજની મળતો આવતો હોય અથવા તેની સાચી ખાિસયતો કે 
ગણુધમ  સચૂવવા માટે સહલેાયથી ન દેખાય તે રીતે લેબલ લગાવેલુ ંહોય;  

 ખા ચીજ કોઇ ચોકકસ  થળ અથવા કોઇ દેશની બનાવટ(પર્ોડકટ) હોવાનુ ંખોટંુ િનવેદન 
કરેલુ ંહોય;  

 બીજી કોઇ ખા ચીજના નામે તે વેચાતી હોય;  
 

 ચીજવ  તનેુ થયેલુ ંકોઇ નકુસાન પાવવા અથવા તેનુ ંમ ૂ  ય હોય તેનાથી વધ ુદશાર્વવાના 
હતેથુી તેની પર રંગ એવી રંગ ચડાવેલો હોય, સગુધં કે  વાદ ઉમેરેલો હોય, તેને પાવડર કે 
પોલીશ કરેલી હોય;   

 લેબલ પર અથવા અન્ યથા ખોટા દાવાદ કરેલ  હોય;  
 ખા ચીજના ઉત્ પાદક ારા સીલ કરેલા અથવા પેક કરેલા  વ પમા ં વેચાતી હોય ત્ યારે 

દરેક પેકેજની િવષયવ  ત ુસહલેાઇથી જોઇ ન શકાય તેવી રીતે અને સાચી રીતે તેની ઉપર 
જણાવેલી ન હોય;  

 ખા ચીજ ધરાવતુ ંપેકેજ લેબલ િનવેદન િડઝાઇન અથવા સાધન વા તેના િવષયવ  તનુા 
સબંધંમા ંકોઇપણ રીતે ગેરમાગેર્ દોરત ુ ંહોય તે રીતે છેતરામણુ ં હોય;  

 ખા ચીજ ધરાવતુ ં પેકેજ અથવા તેની ઉપરનુ ં લેબલ તે ચીજના ઉત્ પાદક તરીકે કોઇ 
કા  પિનક  યિકત અથવા કંપનીનુ ંનામ ધરાવત ુ ંહોય;  

 આવી ખા ચીજ તેના આહારિવષયક ગણુધમ ને લગતી ઠરાવેલી માિહતીને લગતુ ંલેબલ 
તેની પર ન હોય તો ખાસ આહારિવષયક ઉપયોગો માટે હોય તે રીતે તેને અિભપેર્ત 
કરવામા ંઆવતી હોય અથવા રજૂ કરવામા ંઆવતી હોય;  
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 લેબલ પર એવી કોઇ જાહરેાત કયાર્ વગર જ અથવા આ અિધિનયમ અને તેની હઠેળ કરેલા 
િનયમોનુ ં ઉ  લઘંન કરીને આવી ખા ચીજમા ં કૃિતર્મ સગુધં, રંગ અથવા રાસાયિણક 
િપર્ઝવેર્િટવ ઉમેરેલા હોય;  

 આ તેનુ ંલેબલ અિધિનયમ અને તેની હઠેળ કરેલા િનયમોની આવ  યકતા અનસુાર ન હોય 
 

૧૮.૬ ખોરાક ભેળસળેને પહ ચી વળવાના ઉપાયોઃ 
 નીચેના પગલાઓ લઇને ખોરાક ભેળસેળની સમ યા ઉકેલી શકાય છેઃ- 
 સામિૂહક જનજાગિૃત. 
 ગણુવ ાયકુત પર્ોડકટ બજારો. 
 દરેક િજ  લામા ંપર્ોડકટોની ચકાસણી માટે પર્યોગશાળાઓ થાપવી. 
 ખોરાક ભેળસેળ માટે કડક સજા.  
 
 
 ખોરાક ભેળસેળની  સામે લડત આપવા માટે લોકોની સિકર્ય સહભાિગતા.  
 

 ખોરાક ભેળસેળ મોટંુ જાહરે જોખમ છે. તેનાથી લોકોનુ ં ચૈતન્ ય હણાય છે. ખોરાકની 
સલામતી ખોરાકની ગણુવ ાની પર્ાથિમક જ િરયાત છે.  
 

 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમથી ગર્ાહકોને ખોરાક ભેળસેળ સામે લડત આપવાની સ ા મળે છે. 
આ અિધિનયમ અનસુાર, ભારતમા ં માનવવપરાશ માટે વેચાતો હોય તેવો કોઇ પણ ખોરાક 
અિધિનયમ હઠેળ ઠરાવેલા િનયમો, િવિનયમો અને ધોરણો અનસુાર હોવો જ રી છે.  
 
 ખોરાક ભેળસેળની સમ  યાને લોકો, સરકારી અને િબનસરકારી સં  થાઓ અને ખાનગી 
કે્ષતર્ોના સયંકુત પર્યાસોથી જ પહ ચી વળી શકાય. 
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૧૮.૭ મહત્ વની સકં  પનાઓઃ 
 ભેળસેળ  
 ચેપ  
 ભેળસેળમા ંવપરાતા પદાથ   
 સ ૂ  મ િવક ચેપ  
 ધાતઓુથી ખોરાકને લગતો ચેપ  
 ઉધઇનાશક/જતંનુાશક દવાઓની અસર  
 ગજન્ ય ઝેર  
 પશિુચિકત્ સામા ંવપરાતી દવાઓની અસર  

 

૧૮.૮ સિૂચત પર્વિૃ ઓઃ 
 ખોરાક ચકાસણી પર્યોગશાળાની મલુાકાત ગોઠવો  
 તમારી શાળાની પર્યોગશાળામા ં ઉપલબ્ ધ હોય તેવી સવલતો/સાધનોની મદદથી 

ભેળસેળયકુત િનદર્શન આપવા માટે તમારા િવ ાથીર્ઓને તાલીમ આપો.  
 

 

 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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        એકમ-૧૯ 

ભળતી અને નકલી પર્ોડકટો 
 

માળખુ:ં 
૧૯.૦ અધ્ યયન ઉ ેશો. 
૧૯.૧ પર્ા  તાિવક. 
૧૯.૨  યાખ્ યાઓ 

 ૧૯.ર.૧ ભેળસેળયકુત ઔષધો 
 ૧૯.ર.૨  ભળતા ઔષધો 
 ૧૯.ર.૩ ખોટી બર્ાન્ ડ ધરાવતા ઔષધો 
 ૧૯.ર.૪ નકલી ઔષધો   

૧૯.૩ બર્ાન્ ડની નકલ 
૧૯.૪ ભળતી અને નકલી પર્ોડકટો માટેના કારણો  
૧૯.૫ ગર્ાહક જવાબદારીઓ  
૧૯.૬ ગર્ાહક ફિરયાદ િનવારણ માટેની કાયર્રીિત  
૧૯.૭ મહત્ વની સકં  પનાઓ  
૧૯.૮ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૧૯.૦ અધ્ યયન ઉ ેશોઃ 
 આ એકમના અભ્ યાસથી, િવ ાથીર્ઓને, -  

 ભળતી અને નકલી પર્ોડકટો ઓળખી કાઢવામા ં 
 ભળતી અને નકલી પર્ોડકટોની સામે ગર્ાહકોમા ંજાગિૃત લાવવામા ં 

કેળવવાનો ઉ ેશ ધરાવે છે.  

 

૧૯.૧ પર્ા  તાિવકઃ 
 ટેકનોલોજીમા ં િવકાસની સાથે, નકલી, ભળતી અને બનાવટી પર્ોડકટોનુ ં ઉત્ પાદન સરળ 
બન્ યુ ંછે. બનાવટી પર્ોડકટો ઓળખવી કયારેક અત્ યતં મુ  કેલ બની જાય છે. નકલમા ંએટલી બધી 
ચોકસાઇ હોય છે કે કયારેક તો ઉત્ પાદક પોતે જ પારખી ન શકે. ભળતી અને નકલી પર્ોડકટોની 
સમ  યા ઔષધો, પર્સાધનીય બનાવટો, ઇલેિકટર્કલ માલસામાન, િડટરજન્ ટ અને ખા ચીજોમા ંવધ ુ
પર્વતેર્ છે. સલામત અને અસલી પર્ોડકટોની ઉપલભ્ યતાના અભાવે ગર્ાહકને િચંતાનુ ંકારણ ઊભુ ં
થાય છે. પૈસાદાર બનવા માટે કંઈપણ કરવા તૈયાર હોય તેવા ખધંા લોકો બજારમા ંભળતી અને 
નકલી પર્ોડકટો ઘસુાડવા માટે ચાલાકીપવૂર્ક ઘાલમેલ કરતા હોય છે. ભળતા ઔષધોની સમ  યા 
વધ ુગભંીર બની છે. તે લોકોના આરોગ્ ય સાથે સકંળાયેલી સમ  યા છે.   

 

 
 

૧૯.૨  યાખ્ યાઓઃ 
 ભેળસેળયકુત ઔષધો, ભળતા ઔષધો અને ખોટી બર્ાન્ ડ ધરાવતા ઔષધોની  યાખ્ યા 
ઔષધો અને સ દયર્ પર્સાધનીય બનાવટો બાબતના અિધિનયમમા ંઆપેલી છે.   

 

૧૯.૨.૧ ભેળસેળયકુત ઔષધોઃ 
 ભેળસેળયકુત ઔષધોનુ ંઉત્ પાદન સામાન્ ય રીતે પરવાનેદાર ઉત્ પાદકો ારા બેદરકારીથી 
અને િનયમોના અપાલનથી અથવા ઔષધ-ઉત્ પાદનનો પરવાનો ધરાવતા ન હોય તેવા ઉત્ પાદકો 
ારા જાણીબઝૂીને કરવામા ંઆવતુ ંહોય છે. પિરણામે, ભેળસેળયકુત ઔષધો ગદંા, સડેલા અથવા 
કોહવાયેલા દર્  યોમાથંી બનાવવામા ંઆવતા હોય છે, અથવા આરોગ્ યને હાિનકારક બનાવે તેવી 
અ  વચ્ છ/િબનઆરોગ્ યપર્દ િ  થિતઓ હઠેળ બનાવવામા ંઆવતા હોય છે. અમકુ વખત ઔષધોના 
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સગંર્હ માટે વપરાતા પાતર્ોમા ં ઝેરી દર્  યો, પર્િતબિંધત રંગો, જોખમી દર્  યો અને એવા તત્ વોને 
પિરણામે ઔષધોમા ંભેળસેળ થતી હોય છે.  
 

૧૯.૨.ર નકલી (ભળતા) ઔષધોઃ 
 નકલી(ભળતા) ઔષધોનુ ંઉત્ પાદન ગનેુગાર (ભલે પછી તે પરવાનેદાર હોય કે ન હોય) 
ારા ખોટો લાભ મેળવવાના ઇરાદાથી ગનુાિહત માનસનુ ંઅથવા ઠગાઇયકુત કૃત્ યનુ ંપિરણામ છે. 
પિરણામે, નકલી (ભળતા) ઔષધો એવા જ બીજા ઔષધનુ ંનામ ધરાવતા હોય છે અથવા બીજા 
કોઇ ઔષધની નકલ કરેલી હોય છે અથવા કા  પિનક/બનાવટી કંપનીનુ ંલેબલ ધરાવતા હોય છે  
 
 
 
અથવા તેમા ંસપંણૂર્તઃ અથવા અંશતઃ રીતે િનરથર્ક હોય તેવી બીજી જ કોઇ સામગર્ી વાપરેલી હોય 
છે અથવા તેની પર ખોટા ઉત્ પાદકનુ ંનામ હોય છે.    
 

૧૯.૨.૩ ખોટી બર્ાન્ ડ ધરાવતા (misbranded) ઔષધઃ 
 ખોટી બર્ાન્ ડ ધરાવત ુ ંઔષધ ભળતા અથવા ભેળસેળયકુત ઔષધ ટલુ ંહાિનકારક નથી 
હોત ુ ંપરંત ુગર્ાહક આવા િક  સામા ંખોટા દેખાવના કારણે આકષાર્ય છે અથવા છેતરાય છે. ખોટી 
બર્ાન્ ડ ધરાવત ુ ં(misbranded) ઔષધ એટલે  ઔષધનુ ંઉત્ પાદન કરતી પેઢીએ રંગનુ ંપડ ચડાવીને 
અથવા તેને ચમકાવીને ઔષધને થયેલુ ં નકુસાન પાવીને બનાવેલુ ંહોય એવુ ંઔષધ અથવા નુ ં
લેબલ ઠરાવેલા ધોરણો અનસુાર કરેલુ ંન હોય તેવુ ંઔષધ. 
 

૧૯.૨.૪ નકલી/બનાવટી ઔષધઃ 
 ઔષધ અને સ દયર્ પર્સાધનીય બનાવટો બાબતના અિધિનયમ હઠેળ ÕÕનકલી ઔષધÕÕની 
 યાખ્ યા નથી કરેલી પરંત ુ િવ  આરોગ્ ય સં  થા (WHO) ના ખતમા,ં ÕÕનકલી ઔષધÕÕની  યાખ્ યા 

ÕÕબર્ાન્ ડ ધરાવતી અને વગર્ ધરાવતી એમ બ ે પર્ોડકટ માટે ઓળખ કરવાના અથવા તેના  તર્ોતના 
સબંધંમા ં ઇરાદાપવૂર્ક અને છેતરામણી રીતે ખોટંુ લેબલ લગાવેલુ ં હોય તેવુ ં ઔષધÕÕ તમામ 
 યવહારુ હતે ુમાટે ÕÕનકલી ઔષધÕÕ એ શબ્ દને બદલે ÕÕભળતુ ંઔષધÕÕ એ શબ્ દ વાપરી શકાશે.  

 

૧૯.૩ બર્ાન્ ડની નકલઃ 
 આ એક અિત સામાન્ ય સમ  યા છે. ગર્ાહકોને ગેરમાગેર્ 
દોરવા માટે િવખ્ યાત બર્ાન્ ડ નામનુ ંઅનકુરણ કરવામા ંઆવતુ ં
હોય છે. અમકુ ખા ચીજવ  તઓુ, ઇલેિકટર્કલ સામાન અને 
ઔષધોમા ંઆ સમ  યા વધ ુસામાન્ ય છે. ઉતાવળમા ંખરીદી 
કરતો ગર્ાહક બર્ાન્ ડની નકલને  પ  ટ રીતે પારખતો નથી.  
 

૧૯.૪ ભળતી અને નકલી પર્ોડકટો માટેના કારણોઃ 
૧. ભળતી અથવા નકલી પર્ોડકટોનો વેપાર વધ ુનફો રળી આપે છે.  
ર. છાપકામ ટેકનોલોજીમા ંથયેલા સધુારાઓને કારણ ેસપંણૂર્ નકલ કરવાનુ ંશકય બન્ યુ ંછે.  
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૩. નાના પાયાના ઉ ોગોની  થાપના.  
૪. આરોપીઓ િવ  અદાલતી કાયર્વાહીમા ંથતો અિતશય િવલબં અને અપરૂતી સજા.  
૫. સલંગ્ ન ઉ ોગો અને  યવસાયો, ખાસ કરીને તબીબી  યવસાયમા ંઊંટવૈદો પર િનયતંર્ણનો   
    અભાવ.  
૬. ઔષધો અને પર્ોડકટોની આંતર-રાજય અવરજવરમા ંઅપરૂતા િનયતંર્ણો. 
૭. આબકારી, વેચાણ વેરા િવ. વા કરવેરા ટાળવા માટે સમાતંર બજાર.  
૮. કાયદાની અમલબજવણી એજન્ સીઓમા ંસકંલનનો અભાવ.  
૯. ઔષધોને લગતી કેન્ દર્ીકૃત માિહતી અને ન ધણીનો અભાવ.   
 
 

૧૦. ઉત્ પાદન દરિમયાન વપરાતી અયોગ્ ય ટેકિનક. 
૧૧. િનયતંર્ણ માટે પરૂતી સાધનસામગર્ી અથવા ટેકિનકલ  ટાફનો અભાવ. 
 

૧૯.૫ ગર્ાહક જવાબદારીઓઃ 
 મખુ્ ય જવાબદારી ગર્ાહકના શીરે છે. ગર્ાહકોએ પર્ોડકટો ખરીદતી વખતે નીચે બાબતોના 
સબંધંમા ંસાવધ અને સજાગ રહવેાનુ ંહોય છે:- 
(૧) પર્ોડકટનુ ંકાળજીપવૂર્ક અવલોકન કરવુ;ં 
(ર) પર્ોડકટનુ ંલેબલ વાચંવુ ં 
(૩) બર્ાન્ ડ નામ અને  યાપારિચ ન (trademark)નુ ંઅવલોકન કરવુ.ં  
(૪) ખોટી બર્ાન્ ડનામ ધરાવતી અથવા નકલી પર્ોડકટ માલમૂ પડે તેવા િક  સામા ંગર્ાહક ફોરમ, 

અથવા સબંિંધત સ ાિધકારી સમક્ષ ફિરયાદ કરવી.  
(પ) પર્ોડકટોની ખરીદીમા ં ચતેવણી સબંધંી િવષયવ  ત ુ ધરાવતા પો  ટરો તમામ દુકાનોએ 

લગાવેલા છે કે કેમ તે જોવુ.ં  
(૬) પર્ોડકટ ખરીદતી વખતે બીલનો આગર્હ રાખવો. ઔષધની અસિલયત િવશે તકરાર થાય તેવા 

િક  સામા ંિબલના કારણે વેપારીની જવાબદારી નકકી થાય છે.   
(૭) પરવાનો ધરાવતી દવાની દુકાનેથી જ ઔષધો ખરીદવા. પરવાનો ન ધરાવતા વેપારીઓ 

પોતે િનયમો અને િવિનયમો અનસુરતા ન હોવાથી ટક વેપારીઓ અથવા લોકોને આકષર્ક 
પર્ોત્ સાહનો આપીને ભળતા ઔષધો વેચવા માટે લલચાવે છે.   

(૮) ખરીદેલા ઔષધ િવશે શકંા  પદ િક  સામા ંડોકટર પાસે ચકાસણી કરાવવી.  
(૯) ઔષધનો ઉપયોગ થયા પછી તમામ ખાલી પાતર્ોનો તરત જ નાશ કરવો. આવી રીતે 

કરવાથી ગમાર વેપારીઓ ારા બીજા ઔષધો સાથે પાતર્ોની પનુઃપર્િકર્યા અટકશે. આવી 
પનુઃપર્િકર્યાથી લોકોના આરોગ્ યને જોખમ ઊભુ ંથતુ ંહોય છે.  

(૧૦) ઔષધના  લેબલ પર ÕÕફીઝી  યન સેમ્ પલÕÕ અથવા ÕÕગવન્ મેર્ન્ ટ સેમ્ પલÕÕ લખેલુ ંહોય તો તે 
ઔષધ વેચાણ માટે ન હોવાથી તેને ન  વીકારવુ.ં  
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(૧૧) ફામાર્િસ  ટ જયારે ઔષધ આપતો હોય ત્ યારે તેના સગંર્હની પધ્ ધિતનુ ંઅવલોકન કરવુ.ં 

ત્ યારબાદ ઔષધના સગંર્હ માટે તેના લેબલ પરની સચૂનાઓ સાથે તેની પધ્ ધિતની ચકાસણી 
કરવી.  

(૧ર) સાવધ ગર્ાહકોનુ ંજૂથ બનાવીને બજારમા ંિનરીક્ષણ કરવુ.ં  
(૧૩) સાથી ગર્ાહકોને આ િવશે કેળવણી આપવી.  
 ભારત સરકાર અમકુ એવા ઔષધો અથવા સ દયર્ પર્સાધનીય બનાવટો કે ની વપરાશથી 
માનવ અથવા પર્ાણીને કોઇ જોખમ ઊભુ ંથવાનો સભંવ હોય તેના ઉત્ પાદન, વેચાણ અને િવતરણ 
પર જાહરે િહતને ધ્ યાનમા ંલઇને ઔષધ અને સ દયર્પર્સાધનીય બનાવટો બાબતના અિધિનયમની 
કલમ ૨૬-ક હઠેળ વખતોવખત પર્િતબધં મકૂતી હોય છે.  
 

૧૯.૬ ગર્ાહક ફિરયાદ િનવારણની કાયર્રીિતઃ 
 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬થી ગર્ાહકોને ભળતી અને નકલી પર્ોડકટો િવ  ફિરયાદ 
માડંવાની સ ા મળે છે. ગર્ાહકો યોગ્ ય ગર્ાહક ફોરમમા ંપણ ફિરયાદ ન ધાવી શકે છે.  
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૧૯.૭ મહત્ વની સકં  પનાઓઃ 
 ભળતા ઔષધો 
 નકલી ઔષધો  
 ભેળસેળયકુત ઔષધો  
 ખોટી બર્ાન્ ડ ધરાવતા ઔષધો 

 
 
 

૧૯.૮ સિૂચત પર્વિૃ ઓઃ 
 ભળતા ઔષધો એકતર્ કરીને િવ ાથીર્ઓને બતાવો 
 ખોટંુ બર્ાન્ ડનામ ધરાવતી અને નકલી પર્ોડકટો એકતર્ કરવા 

માટે િવ ાથીર્ઓને જણાવો.  
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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   એકમ-૨૦ 

પર્ોડકટના ધોરણો 
 

માળખુ:ં 
૨૦.૦ અધ્ યયન ઉ ેશો. 
૨૦.૧ પર્ા  તાિવક. 
૨૦.૨ ભારતીય માનક બ્ યરૂો (Bureau of Indian Standards)  

 ૨૦.ર.૧  ભારતીય માનક બ્ યરૂો (BIS)ની પર્વિૃ ઓ 

 ૨૦.ર.૨ ભારતીય માનક બ્ યરૂો (BIS)  અને ગર્ાહક કાળજી 

૨૦.૩  ISI િચહનના સકેંતાથર્  
૨૦.૪ ભારતીય માનક બ્ યરૂો (BIS) અને ગર્ાહક કાળજી 
૨૦.૫ પર્માણન ્િચહનો 
૨૦.૬ મહત્ વની સકં  પનાઓ  
૨૦.૭ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૨૦.૦ અધ્ યયન ઉ ેશોઃ 
 આ એકમના અભ્ યાસથી, િવ ાથીર્ઓ, -  

 પર્ોડકટના ધોરણોની જ િરયાત સમજી શકશે.  
 પર્ોડકટની સલામતી સિુનિ ત કરવામા ંભારતીય માનક બ્ યરૂો (BIS)ની ભિૂમકા સમજી 

શકશે.  
 િવિવધ પર્ોડકટો માટેના પર્માણન ્િચહનો સમજી શકશે.  

 

૨૦.૧ પર્ા  તાિવકઃ 
 ભારતીય બજાર આ  જુદી જુદી ખાિસયતો, જુદા જુદા બર્ાન્ ડ નામ અને િવિવધ િકંમતો 
ધરાવતી સમાન પર્કારની પર્ોડકટોથી ઊભરાઇ રહયુ ં છે.  યાપક પર્ચાર, આકષર્ક િવ ાપનો, 
આકષર્ક ઓફરો અને વેચાણની ચાલાકીયકુત પર્યિુકતઓથી ગર્ાહક ગ ૂચંવાયો છે. પર્ોડકટ ખરીદતા 
પહલેા કયા પિરબળ િવચારણામા ં લેવાના હોય તે બાબતે ગર્ાહક મોટાભાગે જાણતો હોતો નથી. 
લાબંાગાળે પોતાને સતંોષ આપી શકે તેવી ગણુવ ાયકુત પર્ોડકટ પસદં કરવાની બાબત ગર્ાહક 
માટે પડકાર પ બની છે.  

 

ઉત્ પાદકો અને વેપારીઓમા ં થતી  પધાર્ને લીધે, 
િવશાળ પર્માણમા ં િવિવધ પર્કારનો માલ બજારમા ંઠલવાતો 
હોય છે. જયારે બીજી બાજુ, ઉત્ પાદકો અને વેપારીઓનુ ંએક 
કે્ષતર્ માલની ગણુવ ામા ં ચાલાકીપવૂર્ક ઘાલમેલ કરીને 
ઉતરતા ધોરણોયકુત અને નકલી માલ બજારમા ં મકેૂ છે. 
નકલ એવી રીતે કરેલી હોય છે કે સામાન્ ય ગર્ાહકને અસલી 
અને નકલી માલનો ભેદ જ ન પારખી શકે. ઉતરતા 
ધોરણવાળી પર્ોડકટથી આરોગ્ ય જોખમો, સલામતી 
સમ  યાઓ અને એવી બીજી સમ  યાઓ ઊભી થતી હોય છે. 

 
આવા સજંોગોમા ં ગર્ાહકોના િહતોનુ ં રક્ષણ કરવા માટે, પર્ોડકટની ગણુવ ાની ખાતરી 

આપવા માટે, િવિવધ દેશોમા ં માનકીકરણ માટેના સગંઠનો પર્ોડકટના ધોરણો તૈયાર કરવામા ં
મહત્ વનો ભાગ ભજવી રહયા છે. ભારતમા ંભારતીય માનક બ્ યરૂો (Bureau of Indian Stnadards – 

BIS) પર્ોડકટના ધોરણો ઘડવાની કામગીરી કરે છે. આ માનક ધોરણોથી પર્ોડકટની ગણુવ ા 
જણાવવામા ંઆવે છે. 
 

૨૦.૨ ભારતીય માનક બ્ યરુો (Bureau of Indian Standards): 
 પર્માણભતૂ ઔ ોિગક િવકાસ અને  ગર્ાહક સરુક્ષાની ભિૂમકાને ઓળખીને, ભારતીય માનક 
સં  થા ISIની  થાપના તા.૬/૧/૧૯૪૭ના રોજ કરવામા ં આવી. ત્ યારબાદ એટલે કે 
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તા.૧/૪/૧૯૮૭થી તેનુ ં પાતંર વૈધાિનક સં  થામા ં કરીને ભારતીય માનક બ્ યરૂો (BIS) 

એવુ ંનામાિભધાન કરવામા ંઆ  યુ.ં 
 
 

૨૦.૨.૧ ભારતીય માનક બ્ યરૂો (BIS)ની પર્વિૃ ઓઃ 
 બ્ યરૂોની મખુ્ ય પર્વિૃ ઓમા,ં -  
(૧) િવિવધ પર્ોડકટો માટેના ધોરણો ઘડવાનો; અને  
(ર) સલામતી અને ગણુવ ાને પર્િતક તરીકે ISI િચહનને ઉ ેજન   
                                                      આપવાનો સમાવેશ થાય છે.   
 
પોતાની પર્ોડકટો પર ISI િચહનનો ઉપયોગ કરવા માટે કોઇપણ ઉત્ પાદકને ટ આપતા પહલેા,ં 
ભારતીય માનક બ્ યરૂો (BIS) એવુ ંસિુનિ ત કરે છે કે ઉત્ પાદક એવી પર્ોડકટના ઉત્ પાદન માટેનુ ંઅને 
સબંિંધત ભારતીય ધોરણો અનસુાર પર્ોડકટની ચકાસણી માટેનુ ંસપંણૂર્ આંતરમાળખુ ંધરાવતો હોય. 
પર્ોડકટ સબંિંધત ધોરણો પિરપણૂર્ કરે છે કે કેમ તે જોવા માટે પર્ોડકટનુ ંપિરક્ષણ કરવામા ંઆવે છે.  
(૩) પિરક્ષણ પર્યોગશાળાઓ ચલાવવી; 
(૪) ધોરણોના અમલીકરણમા ંઉત્ પાદકોને પર્ોત્ સાહન આપવુ;ં  
(૫) ધોરણોનુ ંિનયમન  
(૬) ધોરણ  થાપનમા ંતાલીમ પરૂી પાડવી  
(૭) ફેકટરીઓમા ંઆકિ  મક મલુાકાતો યોજવી.  
(૮) બજારમાથંી નમનૂા મેળવીને તેનુ ંમ ૂ  યાકંન કરવુ.ં  
(૯) ગર્ાહકો તરફથી પર્િતભાવો મેળવવા  
(૧૦) ઉત્ પાદકો બ્ યરૂો ારા ઇચ્ છનીય પિરક્ષણ અને તપાસણીની યોજનાઓ અનસુરે છે કે તેની 

ચકાસણી કરવી.  
 

૨૦.૨.૨ ધોરણ  થાપન યોજનાઓઃ 
 ધોરણ  થાપન માટે બે પર્કારની યોજના છેઃ- 

(૧) ફરિજયાત પર્માણીકરણ 

(ર)  વૈિચ્ છક પર્માણીકરણ 

 ગર્ાહકોના આરોગ્ ય અને સલામતીને પરૂત ુ ંમહત્ વ આપીને, િવશાળ સખં્ યાના લોકો ારા 
વપરાશમા ં લેવાની ચીજવ  તઓુને કેટલાક અિધિનયમો અને સરકારી આદેશો મારફત ફરિજયાત 
પર્માણીકરણના કાયર્ક્ષેતર્ હઠેળ લાવવામા ંઆવી છે. સલામતી આવ  યકતા માટે પર્માિણત થયેલી 
પર્થમ વ  ત ુએલપીજી િસિલન્ ડર હતી. કેટલીક ખા પર્ોડકટોને ફરિજયાત પર્માણીકરણના કાયર્ક્ષેતર્ 
હઠેળ લાવવામા ંઆવી છે.  
 
  વૈિચ્ છક પર્માણીકરણ યોજનામા,ં કાયદા અનસુાર ISI પર્માણનિચહન જ રી ન હોવા છતા ં
પોતાની પર્ોડકટ પર ISI પર્માણનિચહન હોવાના મહત્વ તેમ જ લાભને સમજીને બ્ યરૂોનો સપંકર્ 
કરતા ઉ ોગોનો સમાવેશ થાય છે.  
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૨૦.૩ ISI િચહનના સકેંતાથર્ઃ 
 પર્ોડકટ પરનુ ંISI િચહન એવી ખાતરી આપે છે કે પર્ોડકટ, -  
(૧) જ રી ગણુવ ા ધરાવે છે; 
(ર) ઉપયોગમા ંસલામત છે; 
(૩) સલામત કામગીરી ખાતરી આપે છે; 
(૪) નકલખોરી ધરાવતી નથી; 
(પ) ભેળસેળયકુત નથી; 
(૬) ભારતીય માનક બ્ યરૂોએ પિરક્ષણ કરેલુ ંછે.  
 
 

૨૦.૪ ભારતીય માનક બ્ યરૂો (BIS)  અને ગર્ાહક કાળજીઃ 
 ગર્ાહક ફિરયાદોનો ઉકેલ  (BIS) પર્માણનિચહન યોજનાઓનુ ંએક મહત્ વનુ ંપાસ ુછે. જો કોઇ 
ગર્ાહકને ISI િચહન ધરાવતી કોઇ પર્ોડકટથી સતંોષ ન થાય 
તો તે/તેણી પોતાની ફિરયાદની સાથે (BIS)ની પર્ાદેિશક 
અથવા શાખા કચેરીનો સપંકર્ કરી શકે છે. પોતાની ફિરયાદમા,ં 
ગર્ાહકે પર્ોડકટનુ ંનામ, તેનો પર્કાર, ઉત્ પાદકનુ ંનામ, પર્ોડકટનો 
િસિરયલ નબંર અથવા બેચ નબંર, ખીરદીની િવગતો અને 
ફિરયાદનો પર્કાર િવ. િવગતો આપવનાની હોય છે. ફિરયાદ 
મ યા પછી, (BIS) ફિરયાદમા ંતપાસ કરે છે અને ફિરયાદ 
હઠેળની પર્ોડકટ ઠરાવેલી આવ  યકતાઓ પિરપણૂર્ કરે છે કે કેમ તેનુ ં િવ લેષણ કરે છે. પર્ોડકટની 
ગણુવ ા ઉતરતી કક્ષાની હોવાનુ ં સાિબત થાય તો આવી ખામીયકુત પર્ોડકટને ઉત્ પાદક ારા 
કોઇપણ ખચર્/િકંમત લીધા વગર બદલી આપવામા ંએવુ ં સિુનિ ત કરે છે. આ િસવાય, BIS 
પર્ોડકટની આ પર્કારની ખામીઓ માટેના કારણોનુ ં િવ લષેણ થાય તેવુ ંપણ સિુનિ ત કરે છે અને 
સધુારણાત્ મક પગલા અનસુરવા માટે ઉત્ પાદકને સલાહ આપવામા ં આવે છે થી કરીને આ 
પર્કારની ખામીઓ ભિવ  યમા ં િનવારી શકાય.  
 
 
૨૦.૫ પર્માણનિચહનોઃ 
પર્ોડકટ પરનુ ંપર્માણન ્ િચ ન એવો િનદેર્શ કરે છે કે સબંિંધત પર્ોડકટનુ ંપિરક્ષણ કરેલુ ં છે અને 
સલામત સાિબત થયેલ છે. પર્માણન ્ િચ નો ઘણાબધા છે. તેમાનંા અમકુ િચ નો નીચે જણા  યા 
મજુબના છે :- 
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પર્માણન ્િચહન આકૃિત પર્ોડકટ 

બ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન 
 ટાન્ ડડર્ 

 

 

ઇલેકિટર્કલ, ઇલેકટર્ોિનક, કાપડ, રસાયણ, જતંનુાશક, 
િસમેન્ ટ અને કોિન્ કર્ટ પર્ોડકટ, ચ માને લગતા 
ઉપકરણો, વાહનના ભાગ, પીણા, ખોરાક િવ.  
 

FPO – ટ પર્ોડકટ ઓડર્ર  

 

જામ, ફળના રસ,  કવોશ, બોટલમા ંઅને કેનમા ં
પેક કરેલા ફળ અને શાકભાજી, અથાણા, સપૂ, 
સકૂવેલા શાકભાજી 

AGMark  

 
 

વન  પિત તેલ, ઘી, મલાઇ, માખણ, ચોખા, ગોળ, 
મગફળી, ફળો, કઠોળ, મરીમસાલા, વન્ યપેદાશો 

ECO-Mark 
(ECO-labelling Scheme) 

 
 

 

સાબ ુ અને િડટરજન્ ટ, કાગળ, લિૂબર્કેટીંગ તેલ, 
પેકેજીંગ સામગર્ી, રંગ અને પાવડર, બેટરી, સ દયર્ 
પર્સાધન, ડ એિડિટવ, વડૂ સબ  ટીટયટુ, કાપડ, 
અિગ્ નશામકો, ચામડા અને પ્ લાિ  ટક માલ 
 

MPO 
(Meat Product Order) 

 

 
 

માસં, બકરાનુ ંમાસં, કેનમા ં પેક કરેલા સોસ, હમે 
િવ.  

Wool Mark  

 
 

ઊની કાપડ અને ઊની વ  તર્ો 

Hall Mark  

 
 

સોના-ચાદંીના ઘરેણા અને તેને લગતી પેદાશો 

HACCP 
(Haazard Analysis & 

Critical Control Point) 

 

 
 

પર્િકર્યા કરેલી ખા  પેદાશો 

ISO 
(International 

Organization for 
Standardization) 

 

 
 

ગણુવ ાયકુત  યવ  થાપન તતંર્ માટે ISO-9000 ેણી 
પયાર્વરણ  યવ  થાપન પધ્ ધિત માટે ISO 14000 
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૨૦.૬ મહત્ વની સકં  પનાઓ 
 પર્ોડકટની સલામતી 
 પર્ોડકટના ધોરણો 
 ધોરણ  થાપન 
 પિરક્ષણ પર્યોગશાળા 
 
 
 
 

૨૦.૭ સિૂચત પર્વિૃ ઓઃ 
 િવિવધ પર્ોડકટો પર પર્માણનિચહન એકતર્ કરીને િવ ાથીર્ઓને બતાવવા  
 પર્ોડકટો પર પર્માણનિચહન માટેની જ િરયાતની ચચાર્ કરો.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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    એકમ-૨૧ 

ગેરંટી અને વોરંટી 
 

માળખુ:ં 
૨૧.૦ અધ્ યયન ઉ ેશો. 
૨૧.૧ પર્ા  તાિવક. 
૨૧.૨ અથર્ અને  યાખ્ યા 
 ૨૧.ર.૧  ગેરંટી 
 ૨૧.ર.૨ શરત 
 ૨૧.૨.૩ વોરંટી 
૨૧.૩ સામાન્ ય િસ ાતંો 
૨૧.૪ ગર્ાહક સાથે છેતરપીંડી 
૨૧.૫ ગર્ાહક જવાબદારીઓ 

૨૧.૬ મહત્ વની સકં  પનાઓ  
૨૧.૭ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૨૧.૦ અધ્ યયન ઉ ેશોઃ 
 આ એકમનો ઉ ેશ, -  

 િવ ાથીર્ઓને ગેરંટી અને વોરંટી િવશેની સમજ આપવાનો છે.  
 ગેરંટી અને વોરંટી માટેનો દાવો કરવા માટે અને પોતાના િહતોની સરુક્ષા કરવા માટે ગર્ાહકે 

કેટલા સાવચેત રહવે ુ ંતે બાબતે િવ ાથીર્ઓને સમજ આપવાનો છે.  
 

૨૧.૧ પર્ા  તાિવકઃ 
 ગર્ાહકને કોઇ પર્ોડકટ પોતાના નાણાના બદલામા ંમળતી હોય છે. બજારમા ંએવુ ંબનતુ ંહોય 
છે કે પર્ોડકટ ખરીદવાની ઇચ્ છા ધરાવતો ગર્ાહક બજારમા ં નાણા સાથે પર્વેશ કરે છે. પર્ોડકટ 
વેચનાર પાસે રહલેી હોય છે. વેચનાર પર્ોડકટનો ભાવ નકકી કરે છે અને વેચાણ માટે મકેૂ છે. 
જયારે ગર્ાહક પર્ોડકટ ખરીદવા માગતો હોય ત્ યારે તે વેચનારને 
પર્ોડકટની િકંમત ચકૂવવા માટે જવાબદાર બને છે. વેચાણ માટે 
પર્ોડકટ મકૂતો વેચનાર પોતાને પર્ોડકટની િકંમત મળે ત્ યારે 
પર્ોડકટ વેચવા માટે તૈયાર થતો હોય છે. આ કાયર્વાહી દરિમયાન 
ગર્ાહક અને વેચનાર વચ્ ચે એક પર્કારનો કરાર થતો હોય છે. 
વેચનાર પોતાને પર્ોડકટના બદલામા ંનાણા મળે ત્ યારે પર્ોડકટનુ ં
હ  તાતંરણ કરવા માટે તૈયાર થતો હોય છે. એવી જ રીતે ગર્ાહક 
પોતાના નાણાનુ ંહ  તાતંરણ કરવા માટે તૈયાર થતો હોય છે અને 
પર્ોડકટના બદલામા ં વેચનારે નકકી કરેલી િકમંત મજુબ નાણા 
ચકૂવવા સહમત થતો હોય છે.  
 
 તેથી, માલ અને સેવાઓની ખરીદી એ નાણાની ચકૂવણી માટેના િવિનમયમા ંકંઇક મેળવવા 
માટે થતુ ં કબલૂાતનામુ ંઅથવા કરાર છે. કાયદેસર અને માન્ ય કરારના તમામ િસ ાતંો માલ 
અથવા સેવાઓના કોઇ પણ વેચાણને લાગ ુપડે છે. માલ અથવા સેવાઓનુ ંકોઇ પણ વેચાણ મકુત 
રીતે અને કોઇ પણ પર્કારના દબાણ વગર સહમત થતી હોય તેવી, કાનનૂી રીતે સક્ષમ એવી બે 
 યિકતઓ વચ્ ચે અવેજ (નાણા) બદલ થતુ ંહોવુ ંજોઇએ. કોઇ વેચાણ કરવામા ંઆવે ત્ યારે  તમામ 
વેચાણોને કરારના િસ ાતંો લાગ ુ પડે છે. માલ અથવા સેવાઓનુ ં વેચાણ કરવા માટેના 
કરારનામાના ભગં બદલ થતા નકુસાન અથવા તો ખામીયકુત માલ અથવા સેવાઓ પરૂી પાડવા 
બદલ થતા કોઇ નકુસાનનો િનણર્ય ભારતના કરાર અિધિનયમ અનસુાર કરવામા ંઆવે છે. 
 
 ÕÕગેરંટીÕÕ અથવા ÕÕગેરંટી માટેનો કરારÕÕ કરાર અિધિનયમ હઠેળ ઉ ભવે છે. ગર્ાહકને પોતે 
ખરીદેલી પર્ોડકટ બદલ ગેરંટી મળે છે. ગેરંટી એ મોટા ભાગે ઉત્ પાદક વતી વેચનારે આપેલુ ંવચન 
છે. ગર્ાહક અને વેચનાર વચ્ ચે કરાર થાય છે.  
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 માલની ખરીદીઓ અને વેચાણનો માલ વેચાણ અિધિનયમ હઠેળ આવરી લેવામા ં
આ  યા છે. માલ વેચાણ અિધિનયમથી એવી જોગવાઇ કરી છે કે માલના તમામ વેચાણ અને 
ગર્ાહકોએ કરેલી તમામ ખરીદીને સલામતી અને ગણુવ ાના અમકુ પર્ાથિમક ધોરણોથી આવરી 
લેવામા ંઆવે છે. જયારે કોઇ માલનુ ં વેચાણ થાય ત્ યારે ગર્ાહકને પર્ોડકટની ગણુવ ાની ખાતરી 
આપવામા ંઆવે છે. માલનુ ંવેચાણ ચોકકસ શરતો અને વોરંટીઓ હઠેળ થાય છે. આ શરતો અને 
વોરંટીઓ પર્ોડકટને વધ ુ  પધાર્ત્ મક બનાવવા માટે ઉત્ પાદકો અથવા વેચનાર ારા રજૂ કરવામા ં
આવતી હોય છે. ઉત્ પાદક અથવા વેચનાર વોરંટીમા ંજણાવેલી બોલીઓ અને શરતોને કબલૂ થવા 
બધંાયેલો છે.  
 

૨૧.૨ અથર્ અન ે  યાખ્ યાઃ 
 

૨૧.૨.૧ ગેરંટીઃ- ગેરંટી તર્ાિહત પક્ષકાર પોતાનુ ં વચન પાળવામા ં અથવા જવાબદારી અદા 

કરવામા ં િન  ફળ જાય ત્ યારે એવુ ંવચન પાળવાનો અથવા તેની જવાબદારી અદા કરવા માટેનો 
એક પર્કારનો કરાર છે.  
 
 ગેરંટી આપતી  યિકતને ÕÕજામીનÕÕ કહવેાય. ની ખામી અથવા કસરૂના સબંધંમા ં ગેરંટી 
આપવામા ંઆવે તેને ÕÕમખુ્ ય ઋણી અથવા મખુ્ ય કરજદારÕÕ કહવેાય અને ગેરંટી ને આપવામા ં
આવે તેને ÕÕલેણદાર (કેર્િડટર)ÕÕ કહવેાય.  
 

ગેરંટી લેિખત અથવા મૌિખક હોઇ શકે. મખુ્ ય ઋણીના લાભ માટે કરેલુ ં કંઇ પણ અથવા 
આપેલુ ંકોઇ વચન ગેરંટી આપવા માટેની ખાતરીનુ ંપરૂત ુ ંઅવેજ ગણી શકાય. 
 

૨૧.૨.૨ શરતઃ- શરત કરારના મખુ્ ય હતેનેુ આવ  યક એવુ ંબધંન છે કે ના ભગં બદલ કરારના 

પાલનના ઇન્ કાર તરીકે ગણવાનો અિધકાર મળે છે.  
 

૨૧.૨.૩ વોરંટીઃ- વોરંટી કરારના મખુ્ ય હતેનેુ સહાયક એવી શરત છે કે ના ભગં બદલ 

નકુસાનનો દાવો ઉ ભવે છે પરંત ુતેનાથી માલ નકારવાનો અિધકાર મળતો નથી અને તેને કરારના 
ઇન્ કાર તરીકે ગણવામા ંઆવે છે.  
 
 શરતના ભગંથી નારાજ પક્ષકારન ેનકુસાન બદલ દાવો માડંવાનો અને કરારનો ઇન્ કાર 
કરવાનો અિધકાર મળે છે. વોરંટીના ભગંથી માતર્ નકુસાન બદલ દાવો માડંવાનો અિધકાર મળે છે.  
કરારનો ઇન્ કાર થઇ શકતો નથી.  
 
 પર્ોડકટ િન  ફળ જાય તેવા િક  સામા ંઅથવા તેની કામગીરી ખોરંભે પડે તેવા િક  સામા ં
ગર્ાહકના િહતની સરુક્ષા માટે વોરંટી ઘડવામા ં આવે છે જયારે મુ તના સબંધંમા ં પર્ોડકટના 
ટકાઉપણા માટે ગેરંટી આપવામા ંઆવે છે.  
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 વોરંટી ગિભર્ત અથવા લેિખત હોઇ શકે. માલની યોગ્ યતાના સબંધંમા ં સિૂચત અથર્મા ં
વોરંટીઓ હોય છે. જયારે પર્ોડકટને વધ ુ  પધાર્ત્ મક બનાવવા માટે ઉત્ પાદક અથવા વેચનાર ારા 
લેિખત વોરંટી આપવામા ં આવતી હોય છે;  સિૂચતાથર્ ધરાવતી શરતો અને વોરંટીઓની 
ઉપરાતંમા ંહોય છે.  
  

 

૨૧.૩ સામાન્ ય િસ ાતંોઃ 
 ગર્ાહકે ગેરંટી, વોરંટી અને બોલીઓ અને શરતોની કાળજીપવૂર્ક ચકાસણી કરવી જોઇએ.  
 

૧) ગેરંટીમા ંગેરંટીનો પર્કાર અને તેનુ ંપર્માણ  પ  ટ અને સહલેાઇથી જણાઇ આવે તે રીતે પર્ગટ 
થવી જોઇએ. 

ર) કઇ પર્ોડકટ અથવા પર્ોડકટના કયા ભાગ માટે ગેરંટી આપવામા ંઆવે છે તેની કાળજીપવૂર્ક 
ચકાસણી કરવી જોઇએ.  

૩) મકુરર પર્ોડકટ અથવા તેના ભાગની કઇ ખાિસયતો 
અથવા ગણુધમ  ગેરંટી હઠેળ સમાવેલા અથવા 
ગેરંટીમાથંી બાકાત રાખેલા છે તેની કાળજીપવૂર્ક 
ચકાસણી કરવી જોઇએ.  

૪) ગેરંટીનો સમયગાળો  પ  ટ રીતે જણાવેલો હોવો 
જોઇએ.  

પ) ગેરંટી હઠેળ દાવેદારની જવાબદારીઓ  પ  ટ રીતે 
િનિદર્  ટ કરેલી હોવી જોઇએ. 

૬) ગેરંટી આપનારની જવાબદારીઓ એટલે કે તે પર્ોડકટ દુર  ત કરી આપશે, તેના નાણા પરત 
આપશે અથવા પર્ોડકટ બદલી આપશે િવ. વી બાબતો  પ  ટ થયેલી હોવી જોઇએ.  

૭) ગેરંટી આપનારની ઓળખ  પ  ટ રીતે જણાવેલી હોવી જોઇએ. કારણ કે, ગેરંટી આપનાર 
વેચાણકતાર્ અથવા ઉત્ પાદક હોઇ શકે છે. 

૮) ગેરંટીનો સમયગાળો િનિદર્  ટ કરેલો હોવો જોઇએ. 
૯) વોરંટીના િક  સામા ંવોરંટી પણૂર્  છે કે આંિશક તે જણાવેલુ ંહોવુ ંજોઇએ.  
 
 સપંણૂર્ વોરંટીનો અથર્ એવો થાય છે કે વેચનાર અથવા ઉત્ પાદક પર્ોડકટમાનંી કોઇ ખામીને 
વોરંટીમા ં જણાવેલી સમયમયાર્દાની અંદર કોઇ પણ પર્કારનો ચા  લીધા વગર દુર  ત કરી 
આપવાની અથવા પર્ોડકટ બદલી આપવાની બાહંધેરી આપે છે.  
 
 વોરંટી ઉપરાતં વેચનાર અથવા ઉત્ પાદક ારા ÕÕસેવા કરારÕÕ વેચી શકાય છે. પરંત ુ તેને 
વોરંટી ઉપર લાદી શકાતો નથી અથવા વોરંટીની સાથે જોડી શકાતો નથી.  
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૨૧.૪ ગર્ાહક સાથે છેતરપીંડીઃ 
 ગેરંટી અને વોરંટીની શરતો ઠરાવવામા ં ગર્ાહકને છેતરવાની પર્થા અિત સામાન્ ય છે. 
સામાન્ ય રીતે બોલીઓ અને શરતો અત્ યતં ઝીણા અક્ષરોમા ંઅને સામાન્ ય કે બોલચાલમા ંવપરાતી 
ન હોય તેવી ભાષામા ંછાપવામા ંઆવે છે.  
 
 વેચનારે પોતાના ગેરંટી કે વોરંટી કાડર્ પર પોતાનો કાયદેસરનો િસકકો લગાવીને 
ફરિજયાતપણ ેસહી કરવાની હોય છે. ગર્ાહક આ બાબતે વાકેફ ન હોવાથી વેચનાર તેને ઘણી વખત 
ગેરમાગેર્ દોરે છે. 
 

૨૧.૫ ગર્ાહક જવાબદારીઓઃ 
 ગર્ાહકે વધ ુસજાગ બનવુ ંજોઇએ. તેણે, - 
૧) બોલીઓ અને શરતો  પ  ટ રીતે વાચંવી જોઇએ.  
ર) સમજમા ંન આવતી હોય તેવી શરતો અંગે ખલુાસા મેળવવા જોઇએ.  
૩) ગેરંટીનો સમયગાળો જાણી લેવો જોઇએ.  
૪) વોરંટીની શરતો જાણવી જોઇએ.  
પ) પણૂર્ અને આંિશક વચનો જાણવા જોઇએ. 
૬) જ ર પડે તેવા િક  સામા ંદાવો કઇ રીતે કરવો તે જાણી લેવુ ંજોઇએ.  
૭) વોરંટીમા ંતારીખ અને વોરંટી આપનારની સહી અને િસકકો છે કે કેમ તે જાણવુ ંજોઇએ.  
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૨૧.૬ મહત્ વની સકં  પનાઓઃ 
 

 ભારતનો કરાર અિધિનયમ  

 માલ વેચાણ અિધિનયમ  

 ગેરંટી  

 શરત  

 વોરંટી  

 મખુ્ ય ઋણી/કરજદાર  

 જામીન  

 લેણદાર  

 ગિભર્ત વોરંટી  

 લેિખત વોરંટી  

 

૨૧.૭ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 

 ગેરંટી કાડર્ અને વોરંટી કાડર્ મેળવીને િવ ાથીર્ઓને બતાવવુ.ં  

 િનિદર્  ટ વોરંટીની ચચાર્ કરો.  

 વોરંટી અને ગેરંટીનો દાવો કરવાના અનસુધંાનમા ંગર્ાહકની જવાબદારીઓની ચચાર્ કરો.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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          એકમ-૨ર 

બર્ાિન્ ડગં, પેકેિજગં અને લેબિલગં 

 

માળખુ:ં 
૨ર.૦ અધ્ યયન ઉ ેશો. 
૨ર.૧ પર્ા  તાિવક. 
૨ર.૨  યાખ્ યા 
 ૨ર.ર.૧  બર્ાન્ ડ નામ 

 ૨ર.ર.૨ લેબલ 
 ૨ર.૨.૩ પેકેજ  
 ૨૨.૨.૪ ટેર્ડમાકર્  
૨ર.૩ પહલેેથી પેક કરેલા માલ અને ગેરવાજબી વેપારપર્થા 
૨ર.૪ પહલેેથી પેક કરેલી ચીજવ  તઓુને લગતા કાયદા 
૨ર.૫ લેબલ પર કરવાની જાહરેાત 

૨ર.૬ મહત્ વની સકં  પનાઓ  
૨ર.૭ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૨૨.૦ અધ્ યયન ઉ ેશોઃ 
 આ એકમના અભ્ યાસથી, િવ ાથીર્ઓ, -  

 ÕÕબર્ાન્ ડ નામÕÕ, ÕÕલેબલÕÕ અને ÕÕપેકેિજગંÕÕ િવશે સમજી શકશે.  
 નકલી પર્ોડકટો ઓળખી શકશે.  
 ચીજવ  તઓુ કાળજીપવૂર્ક ખરીદી શકશે.  
 ખોટા માલ અંગે સાથી ગર્ાહકોને કેળવણી આપી શકશે.  
 

૨૨.૧ પર્ા  તાિવકઃ 
 છે  લા દાયકાઓ દરિમયાન, અગાઉથી પેક કરેલી 
ચીજવ  તઓુને ન ધપાતર્ રીતે મહત્ વ મળતુ ંરહયુ ંછે કારણ કે તેની 
હરેફેર અને વેચાણમા ં સરળતા અને સગુમતા રહતેી હોય છે. 
ઉત્ પાદન, જાળવણી અને પેિકંગમા ં ટેકનોલોિજકલ સધુારાઓ તેમ 
જ ખરીદી પર્ણાલીઓમા ં બદલાતા વલણથી વધનેુ વધ ુ
ચીજવ  તઓુ પેક કરેલા પમા ં વેચાણ માટે મકૂાઇ રહી છે. આ 
પર્કારના િવકાસને એક સમયે પર્ોત્ સાહન આપવામા ં આવે છે. 
કારણ કે ગર્ાહકોને તે અનકૂુળ હોવાનુ ં જણાત ુ ં હોય છે. આકષર્ક 
દેખાવ, હરેફેરમા ં સરળતા અને ઇિચ્ છત જથ્ થા, ગણુવ ા અને 
િકંમતની ચીજવ  ત ુપસદં કરવામા ંસવલતને કારણે ગર્ાહકો પણ 
પેક કરેલો માલ ખરીદવાનુ ંપસદં કરતા હોય છે. તેમ છતા,ં અગાઉ પેક કરેલા માલના િક  સામા,ં 
ખરીદનારની હાજરીમા ંતેનો તોલ કે માપ કરવુ ંશકય નથી પણ ગર્ાહકને રક્ષણ આપવાના હતેથુી 
ખાસ કાનનૂી જોગવાઇઓ કરવામા ંઆવી છે.  

 
 

 આ સદંભર્મા,ં વેચાણયિુકતઓથી પોતાની જાતને સરુક્ષા આપવા માગતા ગર્ાહક પાસે 
પેકેિજંગ, લેબિલંગ અને બર્ાિન્ ડગં સબંધંી પાયાની જાણકારી હોવી જ રી છે. ખરીદી કરતી વખતે, 
ગર્ાહકે સલામતી,  વા  થ્ય, પયાર્વરણ સાનકૂુળતા, ગણુવ ા અને એવી અન્ ય લાક્ષિણકતાઓ 
ચકાસવી જ રી છે. ગર્ાહક, સમય, નાણા અને રસના અભાવે જોખમ ઘટાડવા માગતો હોય છે. 
ગર્ાહક પસદંગી કરતા પહલેા માલ વચ્ ચેનો તફાવત પારખવા માટેના અસરકારક ઉપાયો શોધશે. 
તેથી, વેપારી ગર્ાહકની આંખોમા ંસં  થાિપત છાપ જાળવવા માટે પોતાની પર્ોડકટને ÕÕબર્ાન્ ડÕÕથી અને 
પર્ોડકટને િડલીવરીના િવિવધ તબકકાઓમાથંી સલામત રીતે લઇ જવા માટે ÕÕપેકેિજંગÕÕના 
માધ્ યમથી ઉ ેજન આપતો હોય છે. ◌ોપારી લેબલના  વ પમા ંપર્ોડકટનુ ં િવગતવણર્ન આપીને 
તેની ÕÕઓળખÕÕ આપતો હોય છે.  
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૨૨.૨  યાખ્ યાઃ 

૨ર.ર.૧ બર્ાન્ ડ નામઃ- બર્ાન્ ડ નામ એ વેચનાર અથવા વેચનારના જૂથના માલ અથવા 

સેવાઓની ઓળખ કરાવવાના હતેથુી અન ેબીજાના માલ અથવા સેવાઓથી પોતાનો માલ અથવા 
સેવા અલગ પાડવાના હતેથુી માલ અને સેવાને આપેલુ ંનામ, િનશાની, િચ ન અથવા િડઝાઇન 
અથવા તેનુ ંસયંોજન છે.  
 
 બર્ાન્ ડ નામ ગર્ાહકને એ જ પર્કારની પર્ોડકટોની સરખામણીમા ં બીજી કોઇ પર્ોડકટને 
ઓળખવામા,ં પર્ોડકટની ગણુવ ાનો કયાસ કાઢવામા ંઅને એવી બીજી બાબતોમા ંમદદ પ થાય છે. 
 
 ઉદાહરણ તરીકેઃ ચોકલેટ માટે ÕÕકેડબરીÕÕ િબ  કીટ માટે ÕÕિબર્ટાનીયાÕÕ તેમજ ÕÕહોિલર્કસÕÕ, 
બોનર્િવટા િવ. 
 

૨ર.ર.૨ લેબલઃ- લેબલને પાતર્/ખોખા (કન્ ટેનર) અથવા તેના પેકેજ પર િલિખત, મિુદર્ત અથવા 

િચતર્ાિંકત બાબતની રજૂઆત તરીકે  યાખ્ યાિયત કરવામા ં આવે છે. લેબલ એ પર્ોડકટ સાથે 
લગાવેલુ ંએવુ ંસાદંુ પતાકડુ ં છે કે મા ંબર્ાન્ ડ નામ, અન્ ય પુ  કળ માિહતી અથવા સપંણૂર્ રીતે 
િન પણ કરતા િચતર્ાકંન હોય છે  પેકેજનો ભાગ બને છે. સારા લેબલથી ગર્ાહકને યોગ્ ય િનણર્ય 
લેવામા ંમદદ મળે છે. 
 

૨ર.૨.૩ પેકેજઃ- પેકેજ એક એવુ ંઆવરણ અથવા પાતર્ છે મા ંપર્ોડકટને બધં કરવામા,ં 

રાખવામા ંઅથવા સીલ કરવામા ંઆવે છે. તેથી, પેકેિજંગમા ંપર્ોડકટના ખોખા/પાતર્ (કન્ ટેઇનર) 
અથવા તેના આવરણ (રેપર)ની િડઝાઇન અને બનાવટની પર્વિૃતઓનો સમાવેશ થાય છે. 
 

૨૨.૨.૪ ટેર્ડમાકર્ ઃ- ટેર્ડમાકર્ (  યાપારિચ ન) એ બર્ાન્ ડનુ ંકાનનૂી િવવરણ છે.  યાપાર િચ ન એવી 

બર્ાન્ ડ છે ને કાનનૂી રક્ષણ હોય છે.  યાપારિચ ન (ટેર્ડમાકર્)ને ÕÕબર્ાન્ ડ અથવા બર્ાન્ ડનો એવો ભાગ 
છે ને કાનનૂી રક્ષણ આપવામા ંઆવે છે કારણે તેનો સવુાગં અને અનન્ ય ઉપયોગ કરવાનો હોય 
છે.ÕÕ તેવી  રીતે  યાખ્ યાિયત કરવામા ંઆવે છે. તમામ  યાપારિચ ન બર્ાન્ ડ હોય છે અને તેમા ં
બર્ાન્ ડ નામ અને િચતર્ાકૃિતવાળી િડઝાઇનનો સમાવેશ થાય છે.  

 

૨ર.૩ પહલેેથી પેક કરેલા માલ અને ગેરવાજબી વેપારપર્થાઃ 
 પહલેેથી પેક કરેલા  વ પમા ં માલના ઉત્ પાદન અને વેચાણથી અમકુ  વ પમા ં
વેચાણયિુકતઓમા ંવધારો થવાનો સભંવ છે. પહલેેથી પેક કરેલા માલના િક  સામા ંઆચરવામા ં
આવતી અમકુ સામાન્ ય ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓ નીચે મજુબ છે:- 
 

 પેકેજના િવષયવ  ત ુિવશે લેબલ પર અપરૂતી માિહતી  

 છેતરામણુ ંપેકેિજંગ  

 પેકેજનુ ંકદ દશાર્વવા માટે ગેરમાગેર્ દોરતા સતૂર્ો  

 ઓ  ંવજન  
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 નગંની િકંમતની ગણતરીમા ંિ ધા ઊભી કરવી  

 પેકેજના જથ્ થામા ંઘટ  

 જાહરે કરેલી વેચાણિકંમત કરતા વધ ુચા ની વસલૂાત  
 
૨૨.૪ પહલેેથી પોક કરેલી ચીજવ  તઓુને લાગતા કાયદાઃ 
 દરેક પેકેજ પરનુ ં લેબલ સરુિક્ષત રીતે લગાવેલુ ંહોવુ ંજોઇએ. લેબલમા ંનીચેની માિહતી 
હોવી જોઇએ; 
 

(ક) ઉત્ પાદકનુ ંનામ અને સરનામ ુઅને જયારે ઉત્ પાદક પોતે પેકર ન હોય ત્ યારે, ઉત્ પાદક અને 
પેકર - બન્ નેના નામ અને સરનામા 
 

(ખ) પેકેજમા ંસમાિવ  ટ ચીજવ  તનુુ ંસામાન્ ય નામ અથવા તેનો સામાન્ ય વગર્  
 

(ગ) પેકેજમાનંી ચીજવ  તનુા તોલમાપના પર્માણભતૂ એકમના સદંભર્મા ંચોખ્ ખુ ંવજન અથવા 
ચીજવ  ત ુસખં્ યામા ં(નગંમા)ં પેક કરેલી અથવા વેચાતી હોય તો પેકેજમાનંી ચીજવ  તનુી સખં્ યા 
 

(ઘ) ચીજવ  તનુુ ંઉત્ પાદન અથવા પેિકંગ થયુ ંહોય તે મિહનો અને વષર્  
 

(ચ) બેચ નબંર જણાવવો જોઇશે.  
 

(છ) પેકેજની ટક વેચાણ િકંમત  
 

(જ) કદ, રંગ અને દેખાવના સબંધંમા ંપર્ોડકટનુ ંચોકકસ િચતર્ 
 

(ઝ)પર્િકર્યાપ િતની સાથોસાથ વાપરેલી કાચી સામગર્ીનુ ંવણર્ન 
 

(ટ) ગેરઉપયોગની સામેની ચેતવણીઓ સિહત ઉપયોગ માટેની સચૂનાઓ 
 

(ઠ) કોઇ સભંિવત પર્િતકૂળ અસર હોય તો તે  
 

(ડ) આદશર્ સગંર્હ િ  થિતઓ અંગેની સચૂનાઓ 
 

(ઢ) બર્ાન્ ડ નામ 
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૨૨.૬ મહત્ વની સકં  પનાઓઃ  

 લેબલ   

 બર્ાન્ ડનામ  

 ટેર્ડમાકર્  

 પેકેિજંગ   

 પહલેેથી પેક કરેલી ચીજવ  તઓુ   
 

 

૨૨.૭ સિૂચત પર્વિૃ ઓઃ 
 લેબલ બતાવીને તેની પર ઉપલભ્ ય માિહતી િવશે ચચાર્ કરો.   

 અમકુ પર્ોડકટોના બર્ાન્ ડનામ બતાવી આપવા માટે િવ ાથીર્ઓને કહો.  

  િવિવધ પર્ોડકટોના લેબલો એકિતર્ત કરીને તેનો ચાટર્ બનાવવા માટે િવ ાથીર્ઓને કહો.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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              એકમ-૨૩ 

પર્ોડકટ પિરક્ષણ અને સલામતી ધોરણો 
 

માળખુ:ં 
૨૩.૦ અધ્ યયન ઉ ેશો. 
૨૩.૧ પર્ા  તાિવક. 
૨૩.૨ પર્ોડકટ પિરક્ષણ 
૨૩.૩ ગર્ાહક જવાબદારીઓ  
૨૩.૪ પર્ોડકટના ધોરણો  
૨૩.પ પર્ોડકટના ધોરણોના પર્કાર  
 ૨૩.૫.૧ િવગતવણર્ન ધોરણો  
 ૨૩.૫.૨ કામગીરી ધોરણો 
૨૩.૬ મહત્ વની સકં  પનાઓ  
૨૩.૭ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૨૩.૦ અધ્ યયન ઉ ેશોઃ 
 પર્ોડકટ સલામતી માટેની જ િરયાત સમજવી  
 પર્ોડકટ સલામતીમા ંપર્ોડકટ પિરક્ષણનુ ંમહત્ વ સમજવુ ં 
 પર્ોડકટ ધોરણોના િવિવધ પર્કારો ઓળખીને સમજવા  

 

૨૩.૧ પર્ા  તાિવકઃ 
 બજાર આ  િવિવધ પર્કારના માલથી ઊભરાઇ રહયુ ં છે અને ગર્ાહકો પોતાની પસદંગી, 
પોતાના નાણાના મ ૂ  ય માટેની યોગ્ ય પસદંગી અંગ. િ ધાયકુત પિરિ  થિતમા છે. ગર્ાહક સમક્ષ રજૂ 
કરવામા ંઆવતી પર્ોડકટોની ેણી વૈિવધ્ ય, રોમાચં અને મ ૂઝંવણયકુત હોય છે. આથી, ગર્ાહકો 
આખરી વપરાશકતાર્ (end user) તરીકે પર્ોડકટમાથંી શુ ંઅપેક્ષા રાખવી અથવા તેમની તરફથી શુ ં
અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે તે સમજી શકતા નથી. ખરીદીના તબકકે પર્ોડકટની ગણુવ ા, સલામતી 
અથવા મ ૂ  યનો અંદાજ કાઢવો ગર્ાહકો માટે અત્ યતં મુ  કેલ બનતુ ંજાય છે અને પર્ોડકટ સલામતી 
પોતાને માટે મહત્ વની હોવાથી અને નાણા તેમ જ સબંિંધત અસરોના સદંભર્મા ંસલામતી સધુારણા 
માટે નાણાની ચકૂવણી કરનાર આખરે તેઓ પોતે હોવાથી તેઓ વધ ુ પરેશાન છે. આવી 
પિરિ  થિતમા,ં પર્ોડકટ પિરક્ષણ અને પર્ોડકટ ધોરણો યોગ્ ય પસદંગી કરવામા ંમદદ પ થાય છે.  
 

૨૩.૨ પર્ોડકટ પિરક્ષણઃ 
 પર્ોડકટ પિરક્ષણ એવી પર્વિૃ  છે મા,ં પર્ોડકટના ગણુધમ  આંકીને તેની કામગીરી, 
સલામતી, ગણુવ ા નકકી કરવાની અને  થાિપત ધોરણો સાથે તેના પાલનની જ ર પડે છે.  
 
 જયારે ગર્ાહક કોઇ પર્ોડકટ પસદં કરે ત્ યારે 
તેઓ તે  વીકારવા માટે પર્ોડકટની ચકાસણી કરે છે. 
આ બાબત અન્ ય તલુનાપાતર્ પર્ોડકટોની ઉપર 
પર્ોડકટના સબંધંમા ંગર્ાહકની  યિકતગત પસદંગીઓ 
દશાર્વે છે. સલામતીના સદંભર્મા ં મહત્ વની અસર 
ધરાવતા હોય તેવી સલામતી અને ગણુવતા 
ખાિસયતોનુ ં તેઓ મ ૂ  યાકંન કરતા નથી. રોિજંદી 
પર્ોડકટોના જોખમો અંગે જાહરે જાગિૃત વધતી જાય 
છે. પર્ોડકટના ઉપયોગને લીધે ઇજા અને/અથવા મતૃ્ યનુા િક  સા સખં્ યાબધં કારક પિરબળો ધરાવે 
છે. કેટલીક પર્ોડકટો પોતે આપોઆપ જોખમો ધરાવે છે : મ કે – ચપ્ પાથી ચીરો પડે છે; 
મોટરવાહનો અથડાય છે; િદવાસળીથી દાઝી જવાય છે. અન્ ય ગર્ાહક પર્ોડકટો એવા જોખમો ધરાવે 
છે  દેખીતા ન હોય – કદાચ પા પણ હોય. ઉદાહરણ તરીકે, ગર્ાહકો માટે એ જાણવુ ંલગભગ 
અશકય હોય છે કે કોઇ સાધનસામગર્ી અથવા પર્ોડકટનુ ંઉત્ પાદન જ ખામીયકુત રીતે થયેલુ ંહોય.  
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 ઉત્ પાદકો ારા પર્ોડકટના પિરક્ષણ સલામત પર્ોડકટના િડઝાઇિનંગ, િવકાસ અને 
વેચાણમા ંમદદ પ થાય છે. ઉત્ પાદકના  થળે પિરક્ષણ કરવા જ રી એવા બે(ર) સલામતી પાસા 
નીચ ેમજુબ છે.:- 
 
 

૧. ઇજાની ઘટનાઓ મળૂ  થાનેથી જ બનતી અટકાવવી  

ર. ઇજાની ઘટનાઓ બને ત્ યારે તેની તી તા ઘટાડવી. 
 પિરક્ષણ પિરણામો અને િનવારક ઉપાયો પર્ોડકટની સાથે જણાવીને પર્િસ  કરવા જોઇએ. 
ગર્ાહકો પણ સલામતી માટે પર્ોડકટ પિરક્ષણની જવાબદારી ધરાવે છે.  
 
 

૨૩.૩ ગર્ાહક જવાબદારીઓઃ  

 ખરીદી કરતા પહલેા સલામતી ખાિસયતો માટે પર્ોડકટની ચકાસણી કરવી.  

 ખરીદી કરતા પહલેા પર્ોડકટની સલામતી ખાિસયતો અથવા ગણુધમ  િવશે વેચનારને પર્ ો 
પછૂવા.  

 પર્ોડકટનુ ંલેબલ, તેને લગતુ ંસચૂના સાિહત્ ય અને 
સાવચતેી સચૂનાઓ કાળજીપવૂર્ક વાચંવી. 

 પર્ોડકટનો  હતે ુહોય તે માટે જ તેનો ઉપયોગ 
કરવો અને ઉપયોગ કરતી વખતે વાજબી કાળજી 
અને સાવચતેી રાખવી.  

 પર્ોડકટનો ઉપયોગ કરતી વખતે સામાન્ ય 
સાવચતેીઓ માટે અંગત જવાબદારી ઉઠાવવી.   

 પર્ોડકટ સલામણીપવૂર્ક કામગીરી ન કરતી હોય 
ત્ યારે સબંિંધત એજન્ સને તેની જાણ કરવી.   

 સભંિવત ખામીઓ શોધીને યોગ્ ય એજન્ સીને તેની જાણ કરવી.   

 તમામ ગર્ાહકો માટે સલામતીની સધુારણા માટેના પર્યાસોમા ંસહકાર આપવો.  
 

િવગતવણર્ન અને કામગીરી ધોરણો પણ પર્ોડકટ સલામતીમા ંમદદ કરે છે.  
 
 

૨૩.૪ પર્ોડકટના ધોરણોઃ 
 પર્ોડકટના ધોરણો માિહતીના પર્વાહકને સહાય પ થઇને, ટેકનોલોજીના હ  તાતંરણને ચુ  ત 
બનાવીને અને ઉત્ પાદન તેમ જ સલામતીમા ં કાયર્ક્ષમતાને ઉ ેજન આપીને મહત્ વના સામાિજક 
લાભો પેદા કરે છે. ધોરણો સાધનસામગર્ીના ઉત્ પાદન, િડઝાઇન,  થાપન, સલામતી અથવા 
પર્ોડકટની કામગીરીની લાક્ષિણકતાઓના ટેકિનકલ સચૂનાઓ છે. પર્ોડકટના ધોરણો ઠરાવતી હોય 
તેવી જાણકાર  યિકતઓને નજીક લાવીને એવી સં  થા ારા પર્ોડકટના ધોરણો ઘટાડવામા ંઆવે છે.  
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૨૩.૫ પર્ોડકટના ધોરણોના પર્કારઃ 
 પર્ોડકટના અમકુ પર્કારના ધોરણો નકકી કરવામા ંઆ  યા છે. ધોરણોના િવગતવણર્નથી 
ચોકકસ સાધનસામગર્ી, િડઝાઇન, ઉત્ પાદન પર્િકર્યાઓ, કામગીરીની કક્ષા અને પિરક્ષણ પધ્ ધિતઓ 
ઠરાવવામા ંઆવે છે.  
 

 

૨૩.૫.૧ િવગતવણર્ન ધોરણો:  
 આ ધોરણો તલુનાનુ ંએવા ગણુાત્ મક અને માતર્ાત્ મક માપન છે કે નાથી કોઇ બાબત 
ટેકિનકલ રીત અને ચોકસાઇપવૂર્ક કઇ રીતે કામ કરશે તે િનિદર્  ટ કરવામા ંઆવે છે. બ્લેડનુ ંકદ, 
ચોકકસ ધાતઓુ/પ્ લા  ટીક, વજન િવગેરે વી બાબતો તેમા ંિનિદર્  ટ કરવામા ંઆવે છે.  
 
 

૨૩.૫.૨ કામગીરીના ધોરણોઃ 
 આ ધોરણો સરખામણીના એવા માતર્ાત્ મક અને ગણુાત્ મક પર્માણ છે કે નાથી પર્માણ, 
ક્ષમતા, ઊજાર્વપરાશ, મોટર રેટીંગ અને અન્ ય કામગીરી ખાિસયતો વા હતેલુક્ષી રીતે માપેલા 
એકમોના પિરણામોના સદંભર્મા ંમાપદંડો ઠરાવવામા ંઆવે છે. વેચનાર  યિકત િવગતવણર્ન ધોરણો 
કરતા કામગીરી ધોરણોને વધ ુપસદં કરે છે કારણ કે કામગીરી ધોરણોમા ંઓછા ચુ  ત હોય છે અને 
તેનાથી  પધાર્ત્ મક અને કાયર્સાધક િડઝાઇનને પર્ોત્ સાહન મળે છે. આ ધોરણો સપંણૂર્ ધોરણો હોઇ 
શકે. જયારે કોઇ પર્ોડકટ તનેી જ િરયાતો પિરપણૂર્ ન કરતી હોય  ત્ યારે પર્ોડકટના વપરાશકતાર્ 
અથવા તેના ઉપયોગના સબંધંમા ંઅમકુ શરતો હોય ત્ યારે આકિ  મકતાઓ માટે ટ આપતા યોગ્ ય 
હોય તેવા શરતી ધોરણો પર તેનુ ં વેચાણ કરી શકાય નહીં. ધોરણોના ંસદંભર્મા ં િવિવધ પર્કારના 
બીજા શબ્ દો પણ પર્યોજાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, પર્ોડકટની સલામતી સબંધંમા ંબનાવેલા ધોરણોનો 
ઉ  લેખ ÕÕસલામતી ધોરણોÕÕ તરીકે કરી શકાય. િડઝાઇન ધોરણોથી સામાન્ ય રીતે જુદા જુદા પર્કારના 
આંતિરક પિરબળોના સદંભર્ આવ  યકતાઓ જણાવવામા ં આવે છે. જયારે કામગીરી ધોરણો 
પર્ોડકટના ખરેખર ઉપયોગને લગત પાિરણાિમક જ િરયાતોના સબંધંમા હોય છે. િનયતંર્ક હતેઓુ 
માટે સરકારના સ ામડંળો ારા અપનાવવામા ંઆવતા ધોરણોને ફરિજયાત ધોરણો કહવેાય છે. 
જયારે ખાનગીક્ષેતર્ના ધોરણોને મરિજયાત ધોરણો તરીકે ગણવામા ંઆવે છે.  
 
 આવી રીતે, ચોકકસ જ િરયાતો માટે પર્ોડકટોની યોગ્ યતા િવશે ચોકકસ માિહતી આપવામા ં
આવે ત્ યારે ધોરણોથી સક્ષમ  યિકતગત વપરાશ િનણર્યોને ઉ ેજન મળે છે. ધોરણોથી સલામતીને 
ઉ ેજન મળે છે અને તેનાથી આરોગ્ ય અને માલિમલકતને ઇજાના જોખમો ઘટે છે કારણ કે 
ધોરણોથી પર્ોડકટની સલામતીના  વીકાયર્ પર્માણને ઉ ેજન મળે છે.  
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૨૩.૬ મહત્ વની સકં  પનાઓઃ 
 પર્ોડકટ સલામતી  

 પર્ોડકટ પિરક્ષણ  

 પર્ોડકટના ધોરણો  

 િવગતવણર્ન ધોરણો  

 કામગીરી ધોરણો  
 
 
 
 

૨૩.૭ સિૂચત પર્વિૃતઓઃ 
 િવ ાથીર્ઓને,  

(ક) ઇલેકર્ટીક ઇ  તર્ી  

(ખ) પખંા  

(ગ) ઇલેકટર્ીક વોટર િહટર  
 

                                  માટે કયા પર્કારના 
સલામતી ધોરણો જ રી છે તે ન ધવાનુ ંકહો.  
 

 સલામતી ધોરણોને ઉ ેજન આપવામા ંગર્ાહકની જવાબદારીઓ િવશે િવ ાથીર્ઓ સાથે ચચાર્ 
કરો.  
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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   એકમ-ર૪ 
તોલ અન ેમાપ 
 

માળખ:ુ 
૨૪.૦ અધ્ યયન ઉ ેશો  
૨૪.૧ પર્ા  તાિવક  
૨૪.૨ તોલમાપ િનયામક કચેરીના ધ્ યેય  
૨૪.૩ કાનનૂી તોલમાપ િવભાગ  
 ૨૪.૩.૧ પર્વિૃ ઓ 
૨૪.૪ તોલમાપના પર્માણભતૂ એકમો  
૨૪.૫ તોલમાપના ઉપયોગકતાર્ની ન ધણી  
 ૨૪.૫.૧ ન ધણી માટેની કાયર્રીિત 

 ૨૪.૫.૨ ન ધણી ન કરાવવા બદલ સજા  
૨૪.૬ તોલ અને માપના ઉત્ પાદન, મરામત અથવા વેચાણ  
૨૪.૭ રેકડર્ અને રિજ  ટરો િનભાવવા બાબત.  
૨૪.૮ લાઇસન્ સ મોકફૂ રાખવા અને રદ કરવા બાબત.  
૨૪.૯ તોલમાપની ખરાઇ અને તેની પર  ટેમ્ પ લગાવવા બાબત.  
૨૪.૧૦ ગર્ાહકોના અિધકારો  
૨૪.૧૧ ગર્ાહકોએ ફિરયાદ કરવા બાબત  
૨૪.૧૨ મહત્ વની સકં  પનાઓ  
૨૪.૧૩ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૨૪.૦ અધ્ યયન ઉ ેશોઃ 
 િવષયની જાણકારી લીધા બાદ, િવ ાથીર્ઓ,- 
 

 પર્માણભતૂ તોલમાપ  

 સાચા તોલમાપ સિુનિ ત કરવામા ંસરકારના પર્યાસો  
 પોતાના િહતને સલામત રાખવામા ંગર્ાહકની ભિૂમકા  

                                                    િવશે સમજ કેળવી શકશે.  
 

૨૪.૧ પર્ા  તાિવકઃ 
 ÕÕતોલ અન ેમાપÕÕ એટલે તોલમાપના ધોરણો બાબતના અિધિનયમ, ૧૯૭૬ હઠેળ િનિદર્  ટ 
કરેલા તોલ અને માપ. ÕÕતોલ અથવા માપÕÕનુ ંસાધન એટલે કોઇ વ  ત,ુ સાધન, ઉપકરણ અથવા 
તેનુ ંકોઇ સયંોજન અને તેમા,ં આવી કોઇ વ  ત,ુ સાધન, ઉપકરણ અથવા યિુકતની સાથે જોડાયેલા 
ઉપકરણ, સહાયક ભાગ અથવા ભાગનો સમાવેશ થાય છે. તોલ અને માપ જુદા જુદા પર્કારના હોય 
છે. વેપારીઓ અને વેપાર વાિણજયના ડીલરો ારા તોલમાપના સાધનો વાપરવામા ંઆવતા હોય 
છે. તોલમાપમા ં માનકીકરણની પ િત  વતતંર્તા પછી દેશમા ં અમલમા ં મકેૂલો એક મહત્ વનો 
સધુારો છે. મેિટર્ક િસ  ટમ પર આધાિરત તોલમાપના એક પ ધોરણો દેશમા ં  થાપવામા ંઆ  યા.  
 

 
 
 

૨૪.૨ તોલમાપ િનયામક કચેરીનો ધ્ યેયઃ  
 સરકારનો મખુ્ ય ધ્ યેય તોલમાપ અને વેપારીઓ/ડીલરો ારા વપરાતા તોલમાપના 
સાધનોની ચોકસાઇ સિુનિ ત કરવાનો અને ગર્ાહકોને તેમના નાણાનુ ં મ ૂ  ય મેળવવામા ં તેમના 
િહતોની સરુક્ષા કરવાનો છે.  
 
 

૨૪.૩ કાનનૂી તોલમાપ િવભાગઃ 
 કાનનૂી તોલમાપ િવભાગ રાજયમા ંતોલમાપને લગતા અને તોલમાપના સાધનોને લગતા 
જુદા જુદા કાયદાઓની અમલબજવણી કરે છે. કાનનૂી તોલમાપ િવભાગ પેક કરેલા  વ પમા ં
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વેચાતી ચીજવ  તઓુનુ ં િનમયન પણ કરે છે અને એવુ ં સિુનિ ત કરે છે કે પેક કરેલી 
ચીજવ  તઓુ ગર્ાહકોને ચોકકસ અને ઉપયોગી માિહતી આપવા માટેની ઠરાવેલી જાહરેાત પેિકંગ પર 
ધરાવતી હોય.  
 

 કાનનૂી તોલમાપ કચેરીનો કાયર્પાલક કમર્ચારીગણ ચીજવ  તઓુના ઓછા તોલ અથવા 
ઓછા માપથી અથવા વધ ુ પડતી િકંમતમાથંી ગર્ાહકોને વેપારીઓ ારા થતી છેતરપીંડીથી 
બચાવવા માટે તમામ દુકાનો, વેપાર અને વાિણજયની સં  થાઓ, વાજબી ભાવની દુકાનો, િજ  લા 
કક્ષાના  ટોિક  ટ, માકેર્ટ યાડર્, બજારો િવ.નુ ંિનરીક્ષણ તેમજ આકિ  મક ચકાસણી હાથ ધરે છે.  
 

 
 

૨૪.૩.૧ પર્વિૃ ઓઃ 
 કાનનૂી તોલમાપ િવભાગ નીચેની પર્વિૃ ઓ હાથ ધરે છેઃ- 

૧. તોલમાપ, તોલમાપના સાધનોની ખરાઇ અને તેની પર મહોર લગાવવી. 
ર. વેપારીઓ ખરાઇ કરેલા તોલમાપનો ઉપયોગ યોગ્ ય રીતે કરે છે કે કેમ તેનુ ંસમયાતંરે િનરીક્ષણ 

કરવુ ંઅને કાયદાના કોઇ ઉ  લઘંન બદલ કેસો ન ધવા 
૩(ક) ઉત્ પાદકના નામ અને સરનામા 
 (ખ) ચીજવ  તનુા નામ 

 (ગ) ચોખ્ ખુ ંવજન અથવા માપ  
 (ઘ) પેિકંગની તારીખ  
 (ચ) મહ મ ટક િકંમત (તમામ કરવેરા સિહત)ના  વ પમા ંવેચાણિકંમતનો 

 એકરાર સિુનિ ત કરવા માટે પેક થયેલી ચીજવ  તનુી ચકાસણી કરવી અને ઉપરની કોઇ 
બાબતનો એકરાર ન કરવા બદલ કેસ ન ધવા.  

૪. પેક થયેલી ચીજવ  તઓુ મહ મ ટક િકંમતથી વધ ુ િકંમતે વેચવામા ં નથી આવતી તેવુ ં
તપાસવા માટે આકિ  મક િનરીક્ષણો હાથ ધરવા. 

પ. વેપારીઓ ચીજવ  તઓુ આપવામા ંઓછા તોલમાપનો ઉપયોગ કરે છે કે કેમ તે ચકાસવા માટે 
આકિ  મક િનરીક્ષણો હાથ ધરવા.  
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૬. વેપારીઓ ખેડૂતો પાસેથી કરાર અનસુારના જથ્ થાને તેના માટે ચકૂવણી થયેલ 

નાણાથી વધ ુચીજવ  તઓુ પડાવીને છેતરે છે કે કેમ તે ચકાસવા માટે આકિ  મક િનરીક્ષણો હાથ 
ધરવા.  

૭. ભેળસેળ નાથવા માટે પેટર્ોલ અને ડીઝલના ખરીદવેચાણને લગતા િનયતંર્ણ હકુમોનુ ં
અમલીકરણ.  

૮. ખા તેલોના ફરિજયાત પેકેિજંગનુ ંઅમલીકરણ. 
 

૨૪.૪ તોલમાપના પર્માણભતૂ એકમોઃ 
 ભારતીય અંકોના આંતરરા  ટર્ીય  વ પનુ ંએકમ અંકોનુ ંમળૂ એકમ ગણાશે.  
 

 કેન્ દર્ સરકાર, તોલમાપના મળૂ એકમોના સબંધંમા ંતોલમાપ િવષય પર કેન્ દર્ીય અિધવેશન 
અથવા આંતરરા  ટર્ીય કાનનૂી તોલમાપ િવ ાન સં  થાએ વખતોવખત ભલામણ કરે તેવા પરૂક, 
 વીકારેલા અથવા અન્ ય એકમો અથવા પર્માણભતૂ િચ નો અથવા  યાખ્ યાઓ િનિદર્  ટ કરી શકશે.  

 

 ઉપર િનિદર્  ટ કયાર્ મજુબ દળના મળૂ એકમ અને માપના મળૂ એકમ અને કેન્ દર્ સરકારે કોઇ 
પરૂક અને અન્ ય એકમ ઠરા  યા હોય તો તે તોલમાપના પર્માણભતૂ એકમો ગણાશે.  
 

 કેન્ દર્ સરકાર, આંતરરા  ટર્ીય કાનનૂી તોલમાપ સં  થાએ કરેલી ભલામણો અનસુાર કોઇ 
તોલમાપના સબંધંમા ંભૌિતક ગણુધમ , લક્ષણો, રચનાલક્ષી િવગતો, સામગર્ી સાધનો, કામગીરી, 
ક્ષમતાઓ, પિરક્ષણ પધ્ ધિતઓ અથવા કાયર્રીિત ઠરાવી શકશે.  
 

 પર્માણભતૂ વજન, માપ અથવા અંક િસવાયના કોઇપણ વજન, માપ અથવા અંકનો 
પર્માણભતૂ વજન, માપ અથવા અંક તરીકે ઉપયોગ કરી શકાશે નિહ. 
 

 પર્માણભતૂ હોય તે િસવાયના કોઇ વજનીયા, માપીયા કે અંક બનાવી શકાશે નિહ. 
 

 કોઇ તોલ, માપ કે અન્ ય માલ ઉપર તોલ અને માપના ધોરણો બાબતના અિધિનયમ, 
૧૯૭૬ હઠેળ  થાપવામા ં આવેલા તોલ, માપ કે અંકના પર્માણભતૂ એકમ અનસુાર હોય તે 
િસવાયના કોતરણીયકુત કોઇ પણ લખાણ અથવા િનશાનીઓ અથવા તોલમાપ કે વજનને લગતી 
અન્ ય બાબતો હોવી જોઇશે નિહ. 
 

૨૪.૫ તોલમાપના ઉપયોગકતાર્ઓની ન ધણીઃ 
 લેવડદેવડ અથવા ઔ ોિગક ઉત્ પાદન અથવા ઔ ોિગક સરુક્ષા માટે તોલ/માપનો 
ઉપયોગ કરતી પણ ફેરી કરતા ફેરીયાઓ િસવાયની  યિકતઓએ કાનનૂી તોલમાપ િવભાગમા ં
પોતાના નામજોગ ન ધણી કરાવવાની રહશેે.  
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૨૪.૫.૧ ન ધણી માટેની કાયર્રીિતઃ 
 કોઇપણ લેવડદેવડ અથવા કોઇ ઔ ોિગક ઉત્ પાદન અથવા ઔ ોિગક સરુક્ષાના હતેસુર 
કોઇ તોલ અથવા માપનો ઉપયોગ શ  કરવા અથવા ચાલ ુ રાખવાનો ઇરાદો ધરાવતી દરેક 
 યિકતએ, ન ધણીના હતે ુમાટે િનભાવવામા ંઆવતા રિજ  ટરમા ંપોતાના નામનો સમાવેશ કરાવવા 
માટે િનયતંર્ક ી, કાનનૂી તોલમાપ િવભાગ અથવા તેણે અિધકૃત કરેલી  યિકતને અરજી કરવી 
જોઇશે.  
 
 પોતાને અરજી મ યે, િનયતંર્ક ી, કાનનૂી તોલમાપ િવભાગ અથવા તેણે અિધકૃત કરેલી 

 યિકત આવા વપરાશકતાર્ઓના રિજ  ટરમા ં સબંિંધત  યિકતના નામનો સમાવેશ કરીને 
અરજદારને તે મતલબનુ ંપર્માણપતર્ કાઢી આપવુ ંજોઇશે.  

 
 આવુ ંપર્માણપતર્ તેમા ંિનિદર્  ટ કરેલી મદુત પરૂત ુ ંમાન્ ય ગણાશે અને આ પર્માણપતર્ કાનનૂી 

તોલમાપ િવભાગ ારા ઠરાવવામા ં આવે તેટલી મદુત સધુી અને તટેલી ફી ભયેર્ 
વખતોવખત તાજુ કરી શકાશે.  

 
૨૪.૫.૨ ન ધણી ન કરાવવા બદલ સજાઃ 
 કાનનૂી તોલમાપ િવભાગે કાઢી આપેલા પર્માણપતર્મા ં ઠરાવેલી મદુત વીતી ગયા પછી 
ન ધણી કરા  યા વગર અથવા પર્માણપતર્ ફરી તાજુ કરા  યા વગર કોઇપણ લેવડદેવડ અથવા 
ઔ ોિગક ઉત્ પાદન અથવા ઔ ોિગક સરુક્ષામા ં કોઇપણ તોલમાપનો અથવા એવા તોલમાપના 
સાધનોનો ઉપયોગ કરતી  યિકત પાચંસો િપયા સધુીના દંડની અને બીજા અથવા ત્ યાર પછીના 
ગનુા માટે છ મિહના સધુીની કેદની અથવા તે બ  ેિશક્ષાને પાતર્ થશે.  

 
 

૨૪.૬ તોલ અથવા માપના ઉત્ પાદન, મરામત અથવા વચેાણઃ 
 

 કોઇપણ તોલ અથવા માપના ઉત્ પાદન, મરામત અથવા વેચાણ કરવા માગતી અથવા એવા 
તોલમાપ, મરામત અથવા વેચાણ માટે મકૂવા, રજૂ કરવા અથવા ધરાવવા માગતી કોઇપણ 
 યિકત પાસે િનયતંર્ક ી, કાનનૂી માપતોલ િવભાગ-એ તોલ અને માપના ધોરણો 

(અમલબજવણી)બાબતના અિધિનયમ, ૧૯૮૫ હઠેળ આવી  યિકતને એમ કરવાની અિધકૃિત 
આપવા માટે કાઢી આપેલુ ંમાન્ ય લાઇસન્ સ હોવુ ંજોઇશે.   

 આવુ ંલાઇસન્ સ તેમા ંજણાવેલી માન્ યતા મદુત પરૂી ન થાય ત્ યા ંસધુી અમલી રહશેે.  

 ઠરાવેલા નમનૂામા ંઆવા લાઇસન્ સની માન્ યતા મદુત પરૂી થતા પહલેાના ઓછામા ંઓછા 
એક મિહના અગાઉ અરજી સાદર કરીને તેની માન્ યતા મદુત પરૂી થયા પછી ફરીથી તાજુ ં
કરી શકાશે.  
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૨૪.૭ રેકડર્ અને રિજ  ટરો િનભાવવા બાબતઃ 
 કોઇપણ લવેડદેવડમા ંઅથવા ઔ ોિગક ઉત્ પાદન અથવા ઔ ોિગક સરુક્ષા માટે વજનીયા 
અથવા માપીયા બનાવનાર, ઉત્ પાદક, તેનુ ંસમારકામ કરનાર અથવા તેનો િવકેર્તા અથવા આવા 
તોલ માપનો ઉપયોગ કરતી દરેક  યિકતઓ કાનનૂી તોલમાપ િનરીક્ષક ારા ઠરાવવામા ંઆવે 
તેવી રીતે રેકડર્ અને રિજ  ટર િનભાવવા જોઇશે અને તેણે આવા રેકડર્ અથવા રિજ  ટર 
ઇન્  પેકશનના હતેસુર મગાવવામા ંઆવે ત્ યારે કાનનૂી તોલમાપ િનરીક્ષકની સમક્ષ રજૂ કરવા 
જોઇશે.  
 

૨૪.૮ લાઇસન્ સ મોકફૂ રાખવા અને રદ કરવા બાબતઃ 
 િનયામક ી, કાનનૂી નોલમાપ િવભાગ, જો પોતાને એમ માનવાને વાજબી કારણ હોય કે 
તોલમાપના ધોરણો (અમલબજવણી) બાબતના અિધિનયમ, ૧૯૮૫ હઠેળ કાઢી આપેલા, ફરીથી 
◌ાજુ કરી આપેલા અથવા ચાલ ુરાખલેા લાઇસન્ સના ધારકે લાઇસન્ સ કાઢી આપવાની અથવા તે 
તાજુ કરી આપવાની અથવા ચાલ ુરાખવાની અરજીમા ંઅથવા તેના સબંધંમા ંએવુ ંકોઇ િનવેદન 
કરેલુ ંછે કે  મહત્ વની કોઇ બાબતમા ંખોટંુ હોય અથવા આ અિધિનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા 
િનયમોની કોઇ જોગવાઇનુ ંઉ  લઘંન કરેલુ ંછે તો, આવા લાઇસન્ સના ધારક િવ ની તપાસ અથવા 
ઇન્ સાફી કાયર્વાહી પણૂર્ ન થાય ત્ યા ંસધુી એવુ ંલાઇસન્ સ મોકૂફ રાખી શકશેઃ 
 

 પરંત ુ લાઇસન્ સના ધારકને સિૂચત કાયર્વાહીની િવ  કારણો દશાર્વવાની વાજબી તક 
આપેલ હોય તે િસવાય આવુ ંકોઇ લાઇસન્ સ મોકૂફ રાખી શકાશે નિહઃ 
 

 વધમુા,ં લાઇસન્ સની મોકૂફીની તારીખથી તર્ણ(૩) મિહનાની મદુતની અંદર આવી તપાસ 
અથવા ઇન્ સાફી કાયર્વાહી પણૂર્ ન થાય તો આવી લાઇસન્ સ મોકૂફી ઉપયુર્કત મદુત પરૂી થયે પાછી 
ખેંચેલી હોય તેમ ગણાશે.  
 

 િનયામક ી, કાનનૂી તોલમાપ િવભાગ, પોતે યોગ્ ય ગણે તેવી તપાસ કયાર્ પછી પોતાને 
ખાતરી થાય કે લાઇસન્ સના ધારકે ખોટંુ િનવેદન કરેલુ ંછે અથવા કોઇ કાયદા અથવા તે હઠેળના 
િનયમોનુ ં ઉ  લઘંન કરેલુ ં છે, તો તે, સિૂચત કાયર્વાહીની સામે કારણો દશાર્વવાની વાજબી તક 
આપીને આવુ ંલાઇસન્ સ મોકૂફ કરી શકશે.  
 

૨૪.૯ તોલમાપની ખરાઇ અને તનેી પર  ટેમ્ પ લગાવવા બાબતઃ 
 

 કોઇપણ સજંોગોમા ંકોઇપણ તોલ માટેના વજનીયા અથવા માપીયા પોતાના કબજા, ક  ટડી 
અથવા િનયતંર્ણ ધરાવતી અને આવા તોલ અથવા માપ કોઇ લેવડદેવડ અથવા ઔ ોિગક 
સરુક્ષા અથવા ઔ ોિગક ઉત્ પાદન માટે વપરાઇ રહયા છે અથવા તેમા ંઉપયોગમા ંલવેાનો 
ઇરાદો ધરાવે છે અથવા ઉપયોગમા ંલવેાનો સભંવ છે એવુ ંજણાવતી દરેક  યિકતએ આવા 
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તોલમાપ આવા ઉપયોગમા ં લેતા પહલેા ઠરાવેલી ફી ભરીને િનયતંર્ક ી, કાનનૂી 
તોલમાપ િવભાગ અથવા તેણે અિધકૃત કેરલી  યિકત પાસેથી તેની ખરાઇ કરાવી લેવી 
જોઇશે.  

 દરેક તોલમાપ પર્માણપતર્મા ંઠરાવેલા સમયાતંરે ફેરખરાઇ કરાવવાના રહશેે.  

 કાનનૂી તોલમાપ િનરીક્ષક પોતાની સમક્ષ રજૂ કરેલા દેરક તોલ અને માપની ખરાઇ કરીને 
સદરહ ુતોલમાપ અિધિનયમ હઠેળ  થાપેલા ધોરણોને અનુ પ છે તેવી પોતાને ખાતરી થયે 
તેની પર પોતાનો  ટેમ્ પ લગાવશે.   

 તોલમાપની ખરાઇ થયા પછી કાનનૂી તોલમાપ િનરીક્ષક પોતે ખરાઇ કરેલા  ટેમ્ પ મારેલા 
તોલ અથવા માપની િવગતો જણાવતુ ંઠરવોલા નમનૂામા ંપર્માણપતર્ કાઢી આપશે.   

 કાનનૂી તોલમાપ િનરીક્ષકે કાઢી આપેલુ ંદરેક પર્માણપતર્ કોઇ લેવડદેવડ અથવા ઔ ોિગક 
ઉત્ પાદન અથવા સરુક્ષા માટે જયા ં ઉપયોગમા ં લેવામા ંઆવતા હોય તે  થળે સહલેાઇથી 
દેખાઇ આવે એવી જગાએ પર્દિશર્ત કરવાનુ ંરહશેે.  

 

૨૪.૧૦ ગર્ાહકોના અિધકારઃ   
 ગર્ાહકો ચીજવ  તનુા તોલમાપના પર્માણમા ંનાણા ચકૂવે છે. તેથી તે નીચે મજુબના અિધકારો વાપરી 
શકેઃ- 
 

 ચીજવ  તનુા પેિકંગ, તોલ, માપ અને સીલ વગેરેને લગતી માિહતીનો અિધકાર. 
 ઠરાવેલા ધોરણો, તોલમાપ અને અંક ધરાવતી હોય તેવી જ ચીજવ  તઓુ/માલ ખરીદવાનો 

અિધકાર. 
 ખરીદી કરતા પહલેા ખરા પેકેજ, સીલ, તોલ અથવા માપ માટે કોઇ ચીજવ  તનેુ તપાસવાનો 

અિધકાર. 
 પર્માણીકરણની ચકાસણીના હતે ુમાટે દરેક સદંભર્ માનક, ગૌણ ધોરણ અને કામગીરી ધોરણ 

જાણવાનો અિધકાર.  
 ગર્ાહકોના ઉપર જણાવેલા િહતના સબંધંમા ંઅિધિનયમની જોગવાઇઓનુ ંઉ  લઘંન કરતી હોય 

તેવી કોઇ  યિકત અથવા કંપની સામે અદાલતી કાયર્વાહી માડંવાનો અિધકાર.  
 બાળકોના આહાર, િબિ  કટ, બેર્ડ, કોફી અને ચા, દૂધ પાઉડર િવ. વી અમકુ ચીજવ  તઓુ માતર્ 

ધોરણસરના પેકેજમા ંખરીદવાનો અિધકાર. 
 

૨૪.૧૧ ગર્ાહક ારા ફિરયાદ કરવા બાબતઃ 
 ચીજવ  તઓુ અને માલ વેચવા માટે ડીલરો/વેપારીઓ ારા વપરાતા તોલમાપ અથવા 

તોલમાપ માટે વપરાતા સાધનો ચકાસવાનો કોઇ પણ ગર્ાહકને અિધકાર છે. જયારે તેને 
વેપારી/ડીલર ારા આપવામા ંઆવતા જથ્ થા કે પર્માણ િવશે શકંા થાય ત્ યારે તે તોલ-માપ 
અથવા તોલ-માપમા ંવપરાતા સાધનની ચકાસણી કરી શકે છે. 
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 ગર્ાહક તોલ, માપ, તોલમાપમા ં વપરાતા સાધનો પર કાનનૂી તોલમાપ િવભાગે લગાવેલા 

સીલ/મહોર તેમજ િવભાગે કાઢી આપેલુ ંપર્માણપતર્ની ખરાઇ કરીને સિુનિ ત કરી શકશે કે 
તોલમાપને પર્માણનની માન્ યતા મુ તથી આવરી લીધેલા છે. તેણે એવી પણ ખાતરી કરવી 
જોઇએ કે સીલ/  ટેમ્ પ તોડયા વગરના છે. અને વેપારી અથવા ડીલરે તેની સાથે કોઇ ચેડા કયાર્ 
નથી.  

 સીલ કે  ટેમ્ પ સાથે કોઇ ચડેા થયાનુ ં ધ્ યાનમા ંઆવે તો ગર્ાહકે, ના હવાલા હઠેળ દુકાન 
અથવા સં  થા આવતી હોય તે કાનનૂી તોલમાપ િનરીક્ષકની સમક્ષ તરત જ લેિખત ફિરયાદ 
કરવી જોઇએ અથવા િજ  લા મખુ્ યમથકે િજ  લા કાનનૂી તોલમાપ િનરીક્ષકની સમક્ષ 
સીલ/  ટેમ્ પ સાથે થયેલા ચેડા, માન્ યતા મુ ત પરૂી થયા પછી પણ તેની ન ધણી ન થઇ હોય 
તે બાબતમા ંલેિખત ફિરયાદ કરવી જોઇએ.  

 ગર્ાહક આવી બાબતમા ં તાત્ કાિલક પગલા લેવા માટે િજ  લા  તરે નાગિરક પરુવઠા 
સ ાિધકારીઓને ફિરયાદ કરી શકે છે.  
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૨૪.૧૨ મહત્ વની સકં  પનાઓઃ 
 વજન  

 માપ  

 પર્માણભતૂ એકમ  

 ન ધણી   

 લાઇસન્ સ રદ કરવા બાબત  

 િશક્ષા  

 

૨૪.૧૩ સિૂચત પર્વિૃ ઓઃ 
  થાિનક બજારની મલુાકાત લેવાનુ ં આયોજન કરીને િવ ાથીર્ઓને તોલમાપનુ ં અવલોકન 

કરવાનુ ંજણાવો.   
 

 જૂથ ચચાર્નુ ંઆયોજન કરો.  
 

 

 

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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 એકમ-ર૫ 
 િવ ાપન 
 

માળખ:ુ 
૨પ.૦ અધ્ યયન ઉ ેશો  
૨૫.૧ પર્ા  તાિવક  
૨૫.૨  યાખ્ યા અને અથર્ 
૨૫.૩ ભર્ામક અને ગેરમાગેર્ દોરતા િવ ાપન 

 ૨૫.૩.૧ છેતરામણી અને ગેરમાગેર્ દોરતી સામાન્ ય પર્થાઓ 
૨૫.૪ ગર્ાહકો માટે કાનનૂી રક્ષણ 

૨૫.૫ ગેરકાનનૂી પર્થાઓ 

૨૫.૬ ભારતીય િવ ાપન ધોરણ પિરષદ (Advertising Standards Counsel of India) 
૨૫.૭ મહત્ વની સકં  પનાઓ  
૨૫.૮ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૨૫.૦ અધ્ યયન ઉ ેશોઃ 
 આ એકમના અભ્ યાસથી, િવ ાથીર્ઓ, -  
 

 િવ ાપનની સકં  પના અને તેના કાય  સમજી શકશે.  

 ગેરમાગેર્ દોરતા િવ ાપનો સમજી શકશે.  

 ગર્ાહક સરુક્ષા માટે ઉપલબ્ ધ કાનનૂી ઉપાયો સમજી શકશે.  

 પોતાના િહતોને સલામત રાખવામા ંગર્ાહકોની ભિૂમકા સમજી શકશે.     

 

૨૫.૧ પર્ા  તાિવકઃ 
 િવ ાપન એ વેપારીઓનુ ંએવુ ંઆખરી હિથયાર છે નાથી ગર્ાહકોનુ ંવલણ અને વપરાશ 
પધ્ ધિત બદલી શકાય છે. િવ ાપનનો મખુ્ ય ધ્ યેય કંપનીની પર્ોડકટનુ ંવેપણ વધારવાનો હોય છે. 
િવ ાપનો મખુ્ ય ધ્ યેય ગર્ાહકોને આકષર્વાનો હોય છે. ચોકકસ ચીજવ  તનુુ ં િવ ાપન કરીને 
ઉત્ પાદક તે પર્ોડકટ ગર્ાહકોના માનસમા ંદાખલ કરાવીને િવ ાસનુ ં િનમાર્ણ કરાવી શકે છે.  આ  
માનવજીવનના તમામ ક્ષતેર્ોમા ં િવ ાપન પર્વતર્માન છે. તે સૌથી વધ ુઆકષર્ક, ભપકાદાર અને 
દર્ ય હોય તેવુ ંસચંારનુ ંમાધ્ યમ છે. 
 

 
 
 
 

૨૫.૨ અથર્ અને  યાખ્ યાઃ 
 ÕÕએડવટાર્ઇિઝગંÕÕ એ શબ્ દ લેિટન શબ્ દ ÕÕએડવટાર્ઇિઝગંÕÕમાથંી ઉ ભ  યો છે, નો અથર્  
ÕÕની તરફ વળવુÕંÕ એવો થાય છે. આ શબ્ દનો શબ્ દકોશ મજુબ ÕÕજાહરે જનતાના ધ્ યાન પર 
લાવવુÕંÕ અથવા ÕÕજાહરે ઘોષણા કરવીÕÕ એવો અથર્ થાય છે.  
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    ઉત્ પાદકો અથવા વેપારીઓ ારા િવ ાપનનો ઉપયોગ,- 
 

 પર્ોડકટ િવશે જાણકારી આપવા માટે કરવામા ંઆવે છે. 
 ગર્ાહકને પેર્રવા માટે કરવામા ંઆવે છે. 
 સમ  યાઓના વધ ુસારા ઉકેલના સચૂન માટે કરવામા ંઆવે છે.  
 પર્ોડકટ માટેની જ િરયાત ઊભી કરવા માટે કરવામા ંઆવે છે.  
 ગર્ાહકોની માનિસકતા સાથે રમત કરવામા ંઆવે છે. 
 વેચાણ વધારવા માટે કરવામા ંઆવે છે. 
 િજ ાસા ઊભી કરવા માટે કરવામા ંઆવે છે.  

 

 િવ ાપનમા ં સામિયકો, વતર્માનપતર્ો, લઘ ુ ચલિચતર્ો, ભીંતપતર્ો, પતર્ો, ભેટ, કેલેન્ ડર, 
ટેલીિવઝન, બિક્ષસની ચીવજ  તઓુ, પિરપતર્ો, દુકાનના પાિટયા અને એવી અન્ ય બાબતો વા 
માધ્ યમોના ઉપયોગનો સમાવેશ થાય છે. 
 

૨૫.૩ ભર્ામક અન ેગેરમાગેર્ દોરતા િવ ાપનઃ 
 ખોટંુ િનવેદન ધરાવતી જાહરેાત ઠગાઇ ગણાય છે. 
જયારે કોઇ જાહરેાત કોઇ ોતાગણની પર્ત્ યક્ષિન  ઠ પર્િકર્યામા ં
દાખલ કરવામા ંઆવે અને તે પર્ત્ યક્ષિન  ઠ પર્િકર્યા 
 
 પિરિ  થિતની વા  તિવકતાથી અલગ હોય 
 

 ગર્ાહકની ખરીદી વતર્ણકૂને પર્િતકૂળ અસર કરતી હોય ત્ યારે  
                                                  ઠગાઇ 

સકં  પનાત્ મક રીતે અિ  તત્ વમા ંઆવે છે. 
 
 ગેરમાગેર્ દોરતા િવ ાપન 

 જયારે કોઇ વ  તઓુની ઇરાદાપવૂર્ક ચકૂ કરવામા ંઆવે 
અથવા ખરીદનારની વતર્ણકૂને અન્ યથા અસર કરે અથવા 
ખોટા દાવા કરવામા ંઆવે ત્ યારે તેવુ ંિવ ાપન ગેરમાગેર્ દોરત ુ ંિવ ાપન બને છે.  
 

૨૫.૩.૧ છેતરામણી અને ગેરમાગેર્ દોરતી સામાન્ ય પર્થાઓઃ 
 

 હકીકતોનુ ંખોટંુ અને ગેરમાગેર્ દોરત ુ ંિન પણ. 
 નુ ંઅિ  તત્ વ જ  ન હોય તેવો લાભ દશાર્વવો. 
 જ રી માિહતીની ઇરાદાપવૂર્ક ચકૂ કરવી. 
 સાં  કૃિતક અવનિત ઊભી કરવી. 
  પધર્કોની ખુ  લી ટીકા કરવી.  
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 ગર્ાહકોના માનસમા ંભય પેદા કરવો. 
 હાિનકારક પર્ોડકટો અને સેવાઓ માટે જાહરેાત કરવી.  
 ગર્ાહકોના માનસમા ંિ ધાઓ પેદા કરવી. 
 અફવાઓ ફેલાવવી.  

 
 

૨૫.૪ ગર્ાહકો માટે કાનનૂી રક્ષણઃ 
 ગર્ાહકોની સરુક્ષા માટે અમલમા ંહોય તેવા કાયદા નીચે મજુબ છેઃ- 

 ઇજારાશાહી અને િનયિંતર્ત વેપારપર્થા અિધિનયમ, ૧૯૬૩  

 વેપાર અને વાિણજય િચહન અિધિનયમ, ૧૯૫૮  

 ખોરાક ભેળસેળ િનવારણ િનયમો, ૧૯૫૫  

 તોલમાપના ધોરણો બાબતના િનયમો  

 ઔષધ અને જાદુઇ ઉપચાર અિધિનયમ  

 ભારતીય િવ ાપન ધોરણ પિરષદ  
 
 

૨૫.૫ ગેરકાનનૂી પર્થાઓઃ  
 નીચેના કોઇ પણ િનવેદન મૌિખક રીતે અથવા લિેખતમા ંઅથવા દર્  ય િન પણથી કરવામા ં
આવે તેને ગેરકાનનૂી ગણાય છેઃ- 
 

ક) માલ અથવા સેવા કોઇ ચોકકસ ધોરણ, ગણુવ ા, કક્ષા, શૈલી અથવા આદશર્ પિરિ  થિત 
ધરાવતી હોવાની ખોટી રજૂઆત કરવી. 

ખ) ફરીથી બનાવેલા, અગાઉ વપરાયેલા, નવેસરથી ઓપ આપેલા, ફરીથી દુર  ત કરેલા અથવા 
જૂના માલને નવા માલ તરીકે દશાર્વતી ખોટી રજૂઆત. 

ગ) વેચનાર અથવા પરુવઠાદાર પોતે ખરેખર ધરાવતો ન હોય એવી  પોન્ સરશીપ અથવા મજૂંરી 
અથવા જોડાણ પોતે ધરાવે છે એવી ખોટી રજૂઆત. 

ઘ) કોઇ પર્ોડકટ અથવા કોઇ માલની કામગીરી, કાયર્ક્ષમતા અથવા આવરદાના સબંધંમા ંપરૂતા 
અથવા યોગ્ ય પિરક્ષણના આધાર વગરની વોરંટી અથવા ગેરંટી લોકોને આપવી.  

ચ) પર્ોડકટ/માલ અથવા સેવાઓ સામાન્ ય રીતે  િકંમતે વેંચવામા ંઆવતી હોય તેની િકંમતના 
સબંધંમા ંલોકોને ગેરમાગેર્ દોરવા.  

છ)  માલ અથવા સેવાઓ સોદાબાજીની િકંમતે વેચાણથી અથવા પરુવઠાથી પરૂો પાડવાનો ઉ ેશ 
ન હોય તેવા માલ અથવા સેવાઓનુ ંસોદાબાજીની િકંમતે વેચાણ અથવા તે પરૂી પાડવા માટે 
કોઇ પણ  વ પમા ંકોઇ પણ િવ ાપન પર્િસ  કરવાની ટ આપવી.  

જ) વેપારીએ ભર્ામક હોય અથવા િનંદા  પદ અથવા અિશ  ટ હોય તેવા અથવા ભારતમા ંલોકોની 
નાજુક લાગણી દુભાય તેવા કોઇ  યાપાર િચ નનો ઉપયોગ ન કરવો જોઇએ.  

ઝ) ચમત્ કાિરક સારવારો ગેરકાનનૂી પર્થા ગણાશે. 
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ટ) ની સારવાર ખરેખર શકય જ ન હોય તેવા રોગની સારવારનો દાવો કરવો.  
 

૨૫.૬ ભારતીય િવ ાપન ધોરણ પિરષદ (ASCI): 

 ભારતીય િવ ાપન ધોરણ પિરષદ િવ ાપનકારો, િવ ાપન એજન્ સીઓ, વતર્માનપતર્ો અને 
િવ ાપનમા ં સકંળાયેલા અન્ ય માધ્ યમો ારા  થપાયેલી એક સં  થા છે. પિરષદે  વ-િનયમન 
માટેની આચારસિંહતા ઘડેલી છે. આ આચારસિંહતા નીચેના ચાર મળૂભતૂ િસ ાતંો પર આધાિરત 
છેઃ- 
(ક) િવ ાપન સાચા અને પર્ામાિણક હોવા જોઇએ અને ગેરમાગેર્ 
દોરતા હોવા ન જોઇએ. 
(ખ) જાહરે ગિરમાના સામાન્ ય રીતે  વીકૃત િસ ાતંોની ટીકા ન 
કરતા હોવા જોઇએ.  
(ગ)  પધાર્મા ંવાજબીપણાનુ ંએવી રીતે પાલન કરતા હોવા જોઇએ 

કે બજારમા ં પસદંગીઓની બાબતમા ં ગર્ાહકને માિહતગાર 
થવાની જ િરયાત સિુનિ ત થાય અને ધધંામા ંસામાન્ ય રીતે 
 વીકૃત  પધાર્ત્ મક વતર્ણકૂના િનયમોનુ ંપાલન કરવામા ંઆવે. 

(ઘ) સમાજને અથવા  યિકતઓને જોખમ પ ગણાતી હોય તેવી પર્ોડકટના ઉ ેજન માટે િ ધાયકુત 
રીતે િવ ાપનનો ઉપયોગ ન કરવો જોઇએ. 

 
 જો દરેક િવ ાપનકારો િવ ાપન પિરષદે ઘડેલી આચારસિંહતાને અનસુરે તો િવ ાપનો પર 
દેખરેખ રાખવા માટે બીજી કોઇપણ એજન્ સીની જ િરયાત જ ન રહ.ે િવ ાપન પિરષદ ફિરયાદો 
 વીકારવા માટેનુ ં ઘણુ ં જ સિકર્ય સેલ ધરાવે છે મા ં નાગિરકો લેિખત આપીને િવ ાપનના 
િવરુ મા ંફિરયાદો કરી શકે છે. જો ફિરયાદ સેલનો એવો અિભપર્ાય થાય કે કોઇ ફિરયાદ િવ ાપન 
પિરષદની આચારસિંહતાનુ ંઉ  લઘંન કરે છે, તો, િવ ાપન પિરષદ આવી ગનુાિહત જાહરેાત પાછી 
ખેંચવાનુ ંઅથવા તેમા ંફેરફાર કરવાનુ ંિવ ાપનકતાર્ને જણાવી શકશે.   
 
 તેમ છતા,ં આવી પર્િકર્યામા ંથતા કોઇ િવલબંથી આવા પગલાનો હતે ુમાય  જાય છે. એવુ ં
કહવેાય છે કે કોઇ િવ ાપનથી કોઇ પર્ોડકટ માટે તર્ણ મિહનાની અંદર ૯૦ % સધુીના પર્માણમા ં
જાગિૃત પેદા કરી શકાય છે. તેથી, ની િવ  ફિરયાદ હોય તેવા િવ ાપનની િવ  લેવાના 
પગલા એટલા ઝડપી એટલ ે કે આવા િવ ાપનના એક અઠવાિડયા અથવા પખવાિડયાની અંદર 
લેવાવા જોઇએ. અથવા તો સધુારણાત્ મક િવ ાપન બહાર પાડવા માટે પણ િવ ાપનકારને કહી 
શકાય. હકીકતમા,ં િનયિંતર્ત વેપારપર્થા જાળવણી અિધિનયમ (MRTP Act)થી આવી 
સધુારણાત્ મક જાહરેાતોની જોગવાઇ કરી છે.  
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ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમથી પણ સધુારણાત્ મક િવ ાપનો પર્િસધ્ ધ કરવા માટે 
િવ ાપનકારોને આદેશ આપવા માટે ગર્ાહક અદાલતોને સ ા આપવામા ંઆવી છે. વચગાળાના 
હુકમો બહાર પાડવાની નવી જોગવાઇઓ પણ ખોટા અને ગેરમાગેર્ દોરતા િવ ાપનોના સબંધંમા ં
મદદ પ થાય છે.   
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૨૫.૭ મહત્ વની સકં  પનાઓઃ 
 ભર્ામક િવ ાપન  
 ગેરમાગેર્ દોરતા િવ ાપન  
 ખરીદી વતર્ણકૂ  
 દર્  ય સચંારમાધ્ યમ  

 
 
 

૨૫.૮ સિૂચત પર્વિૃ ઓઃ 
 કેટલીક જાહરેાતો એકતર્ કરીને તેની સત્ યતા િવશે િવ ાથીર્ઓ 

સાથે ચચાર્ કરો.   
 સાચી અને ભર્ામક જાહરેાતો એકતર્ કરાવીને વગર્મા ંિવ ાથીર્ઓ 

સમક્ષ રજૂ કરો.  
 

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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        એકમ-ર૬ 
નાગિરક અિધકારપતર્ 
 

માળખ:ુ 
૨૬.૦ અધ્ યયન ઉ ેશો  
૨૬.૧ પર્ા  તાિવક  
૨૬.૨ ઉ ેશો 
૨૬.૩ સરકારના િવભાગોની સેવાઓ  
૨૬.૪ મકુતતા, પારદિશર્તા અને ઉપલભ્ યતા  
૨૬.૫ જવાબદારી 
૨૬.૬ નાગિરક/ગર્ાહકોને મળતા લાભ 
૨૬.૭ મહત્ વની સકં  પનાઓ  
૨૬.૮ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૨૬.૦ અધ્ યયન ઉ ેશોઃ 
 આ એકમના અભ્ યાસથી, િવ ાથીર્ઓ, -  
 

 નાગિરક અિધકારપતર્નુ ંમહત્ વ સમજી શકશે.   

 માિહતીના  તર્ોત તરીકે નાગિરક અિધકારપતર્ની જ િરયાત સમજી શકશે.  

 નાગિરક ગર્ાહકની ભિૂમકા અને જવાબદારી સમજી શકશે.  

 

૨૬.૧ પર્ા  તાિવકઃ 
 પોતાની જ િરયાતોને કાયર્ક્ષમ રીતે અન ે વાજબી િકંમતે પોતાને પરૂી પાડવાના હતેથુી 
તમામ જાહરે સેવાઓ માટે  યિકત ારા ચકૂવણી કરવામા ંઆવે છે. આવી સેવાઓ માટે નાણા 
ચકૂવેલા હોય ત્યારે નાગિરકોને માિહતી મેળવવાનો દરેકને અિધકાર છે. નાગિરકોને જ રી માિહતી 
પરૂી પાડવા માટેની સરકારના તમામ િવભાગોની ફરજ બને છે. Õનાગિરક અિધકારપતર્ÕÕ તરીકે 
ઓળખાતો દ  તાવેજ પર્ગટ કરવાની દરેક િવભાગની ફરજ છે. લોકોને માિહતગાર થવાનો અને 
પોતાની રીતે પસદંગીનો અિધકાર છે. નાગિરકોમા ંિવ ાસન ુિનમાર્ણ કરવાનો અને જાહરે સેવકોની 
પર્િતભામા ંવધારો કરવાનો આ નાગિરક અિધકારપતર્નો ઉ ેશ છે.  
 

 પોતાના િહતસબંધંને લગતા પર્ ો અંગે નાગિરકોને સગંિઠત કરીને જાહરે મતં  યનુ ંિનમાર્ણ 
કરવાના હતેથુી અને સ ાિધકારીઓ નાગિરકોની જ િરયાતોની કદર કરે તે હતેથુી ગર્ાહક નાગિરકને 
સગંિઠત પર્યાસોની જ ર પડે છે. સરકાર અને સરકારીતતંર્ને લોકો માટે કામ કરતા કરવા માટે 
નાગિરક અિધકારપતર્ અિનવાયર્ છે.  
 

 
 

 ટૂંકમા,ં નાગિરક અિધકારપતર્ જાહરેસેવાના વપરાશકતાર્ઓના દર્િ  ટિબંદુનો સમચુ્ ચય છે. 
નાગિરર અિધકારપતર્ને તમામ જાહરે સેવાઓના પર્િતભાવની એક શુ  ક અને બીબાઢાળ પધ્ ધિત 
ઠોકી બેસાડતા સતૂર્ તરીકે સમજવાને બદલે, દરેક સેવાને સૌથી વધ ુઉિચત હોય તે રીતે કામગીરી 
ધોરણો ઊંચા લઇ જવાના હતેથુી નવતરવિૃ  અને નવા િવચારોના ઓજાર તરીકે ગણવાનો છે. 
તેમા ંનાગિરકોને વધ ુસ ા આપવાનો ઉ ેશ છે. તે વધ ુરાજય પગલાઓ માટેનો બચાવ નથી.  
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૨૬.૨ ઉ ેશોઃ 
 નાગિરક અિધકારપતર્નો મખુ્ ય ઉ ેશ જાહરે જનતા સાથે આંતરસપંકર્ ધરાવતી જાહરે 
ઉપયોિગતાઓ, િવિવધ સિવર્સ પર્ોવાઇડરો અને અન્ ય સરકારી સં  થાઓ માટે એક આચારસિંહતા 
બનાવીને અમલમા ંમકૂવાનો છે. સરકારીતતંર્ તમામ  તરે કામ કરે તેવી રીતે પિરવતર્ન લાવવાની 
પધ્ ધિતઓ શોધી કાઢવાનો તેનો ઉ ેશ છે. નાગિરક અિધકારપતર્નો અિભગમ માતર્ સૈધ્ ધાિંતક નથી. 
નાગિરકોને સચુારુ સેવા, નાગિરકોની જ િરયાત પર્ત્ યે વધ ુપર્િતભાવ ધરાવતા સં  થાકીય ઢાચંો ઘડી 
કાઢીને અપનાવવા માટે સરકારીતતંર્ અને નાગિરકોનુ ં િનમાર્ણ કરીને તેમને પર્ોત્ સાહન આપવાના 
સદંભર્મા ંતે  યવહારુ છે. તેના મખુ્ ય તત્ વો નીચે પર્માણ ેછેઃ- 
 
 
 

ગણુવ ાઃ જાહરે સેવાઓની ગણુવ ામા ંસધુારણા માટે નવો  થાયી કાયર્કર્મઃ 
 

પસદંગીઃ  પધાર્કરતા સિવર્સ પર્ોવાઇડરો વચ્ ચે જયારે પણ શકય બને ત્ યારે ગણુવ ા સધુારણા 
માટેની ઉ મ પેર્રણા છે.   

 

મ ૂ  યઃ કરદાતા તરીકે નાગિરકને એવી અપેક્ષા રાખવાનો અિધકાર છે કે જાહરે સેવાઓ થકી વેરા 
િબલની અંદર જ નાણાનુ ંએવી રીતે મ ૂ  ય મળે કે  રા  ટર્ને પોસાય.  

 

જવાબદારીઃ િનિદર્  ટ કરેલા ધોરણો અનસુાર કામગીરી માટે  યિકતઓ અને સગંઠનોને જવાબદાર 
ઠરાવીને કોઇ િૂટ હોય તો તેનો ઉકેલ મકકમતાપવૂર્ક અને ઉદાહરણીય રીતે લાવવામા ંઆવે છે.  

 
પારદિશર્તાઃ સિવર્સ પર્ોવાઇડરો સબંિંધત ઉપલબ્ ધ માિહતી લોકોને આપે તેટલુ ંજ નિહ પરંત ુખાસ 
કરીને િનયમો અને કાયર્રીિતઓ, અને ફિરયાદ િનવારણના સબંધંમા ં એવી માિહતી લોકોને 
સરળતાથી ઉપલબ્ ધ કરાવે.  

 

૨૬.૩ સરકારના િવભાગોની સેવાઓઃ 
 િવિવધ  તરે કામ કરતા સરકારની તમામ સં  થાઓ – ભલે પછી તે કેન્ દર્ સરકાર, રાજય 
સરકાર, િજ  લા વહીવટીતતંર્,  થાિનક નગરપાિલકા સં  થાઓ અથવા લોકો સાથે સબંધં ધરાવતી 
પચંાયતો તેમ જ લોકોને િવિવધ પર્કારની સેવાઓ પરૂી પાડતી િવિવધ જાહરે ઉપયોિગતાઓ અને 
અન્ ય સં  થાઓએ,- 
 

 સેવાઓના વપરાશકતાર્ઓ સાથે શકય હોય તેટલે સધુી 
િવચારિવિનમય કરીને તેમની અનકુૂળતાને અનુ પ થાય 
તે રીતે સેવાઓ પરૂી પાડવામા ંલાગતો ઓછામા ંઓછો 
અને મહ મ વાજબી સમય અથવા સમયાતંરનો િનદેર્શ 
કરતા પોતાની િવિવધ સેવાઓ માટેના ધોરણો ઘડીને 
 થાપવાના રહશેે.  
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 આવા ધોરણો  યાપક રીતે પર્દિશર્ત કરવા જોઇશે અને પર્િસ  કરવા જોઇશે અને જાહરે 
જનતા તરફથી માગણી થયે તેને સરળતાથી સમજી શકાય તેવી  થાિનક ભાષાઓમા ંસત્ વરે 
ઉપલબ્ ધ કરાવવા જોઇશે.   

 પર્દિશર્ત કરેલા ધોરણોનુ ંચુ  તપણે પાલન થવુ ંજોઇએ અને આવા ધોરણોનુ ંપાલન સિુનિ ત 
કરવા માટે સબંિંધત અિધકારીને જવાબદાર ઠરાવવો જોઇએ.   

 યોગ્ ય ખલુાસા અથવા વાજબી કારણ વગર સેવાઓ સતંોષકારક ન જણાય અથવા ધોરણોનુ ં
પાલન કરવામા ંન આવે તો ફિરયાદોના જવાબ માટે  પ  ટ રીતે પર્િતભાવ સમય જણાવતી 
યોગ્ ય રીતે જાહરે કરેલી ફિરયાદ િનવારણ કાયર્પર્ણાલી હોવી જોઇએ કે મા ં સબંિંધત 
અિધકારીનો સરળતાપવૂર્ક સપંકર્ કરી શકાય.   

 

 જ ર પડયે કઇ માિહતી માટે કોનો સપંકર્ કરવો જોઇએ તે સબંધંી માિહતીમા ંપારદિશર્તા અને 
સલુભતા હોવી જોઇએ.  

 

 નાગિરકોને ચારેબાજુ ધકકા ખાવા પડે તેને બદલે શકય હોય તયા ંસધુી ÕÕએક બારી પધ્ ધિતÕÕ 
– Single window system હોવી જોઇએ.   

 

૨૬.૪ મકુતતા, પારદિશર્તા અને ઉપલભ્ યતાઃ 
 માિહતીની ઉપલભ્ યતા અને સલુભતાના સબંધંમા ંએવુ ંમાનવામા ંઆવે છે કે જાહરે સેવાઓ 
કઇ રીતે ચાલે છે તે િવશે કોઇ જ ગપુ્ તતા ન હોવી જોઇએ. જયારે બીજી બાજુ, જાહરે જનતાએ એ 
જાણવુ ંજોઇએ કે :- 
 

 સરળતાથી સમજી શકાય તેવા અને ઉપલબ્ ધ થઇ શકે તેવા ચોપાિનયાઓ મારફત આવી 
સેવાઓ ઉપલબ્ ધ  કરાવવામા ંજાહરે સ ામડંળો કયા િનયમો અને કાયર્રીિત અનસુરે છે. આ 
બાબત પણ  પ  ટપણ ેદેખાઇ આવે તે રીતે પર્દિશર્ત કરવી જોઇએ. 
 

 સરળતાથી સમજી શકાય તેવા અને ઉપલબ્ ધ થઇ શકે તેવા ચોપાિનયાઓ મારફત આવી 
સેવાઓ ઉપલબ્ ધ કરાવવામા ંજાહરે સ ામડંળો કયા િનયમો અને કાયર્રીિત અનસુરે છે આ બાબત 
પણ  પ  ટપણે દેખાઇ આવે તે રીતે પર્દિશર્ત કરવી જોઇએ.  
 

 ચા  લેવાતા હોય તેવા તમામ પર્સગંોમા ંઆવા ચા   પ  ટ રીતે અને કોઇ િ ધા ઊભી ન થાય 
તે રીતે જણાવવુ ંજોઇએ. 
 

 આવી સેવાઓનો હવાલો ધરાવતી  યિકતઓના નામ, હો ા, ટેલીફોન નબંર િવ. તેમજ જાહરે 
જનતા તેમનો સપંકર્ કરી શકે તે સમય  પ  ટ રીતે જણાવવો જોઇએ.  
 

 લ  યાકં કેટલે અંશે િસ  થયેલા છે તેની માિહતી પણ પર્દિશર્ત કરવી જોઇએ. 
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 જાહરે સેવકો અનામી ન હોવા જોઇએ (એટલે કે તેનુ ંનામ ગપુ્ ત રાખવાનુ ંન હોય); િસવાય કે 
તેમની સલામતીને કોઇ ખતરો હોય. જાહરે જનતા સાથે સીધા જ સપંકર્મા ં આવીને પોતાની 
કામગીરી કરતી તમામ  યિકતઓએ પોતાના નામના િબ  લા લગાવવા જોઇએ અને ટેલીફોન પર 
જવાબ આપતી વખતે તેમજ પર્ત્ યતુર પે પતર્ લખતી વખતે પતર્ોમા ંપોતાનુ ંનામ જણાવવુ ંજોઇએ.  
 

  પર્કારની સેવાઓ ચોકકસ   થળથી પરૂી પાડવામા ંઆવતી હોય તેને લગતી સપંણૂર્ અને 
ચોકકસ માિહતી ચોપાિનયાના  વ પમા ંસરળ ભાષામા ંતરત જ ઉપલભ્ ય હોય તે જાણવી જોઇએ. 
 

 ભતૂકાળમા ં િસ  કરેલા પિરણામો િવશે સપંણૂર્ રીતે ચકાસણી કરેલી માિહતી અને કામગીરી 
સધુારણાના પર્યત્ નોને લગતી માિહતી સિહત આવી સેવાઓ પરૂી પાડવાની સમયમયાર્દા જાણવી 
જોઇએ.  
 

૨૬.૫ જવાબદારીઃ 
 તેથી, નાગિરકોને, તેમની ફિરયાદ પર પગલા લેવાય અને િૂટઓ બદલ જવાબદારીઓ 
નકકી કરવાની માતર્ અપેક્ષા રાખવાનો જ નિહ પરંત ુપોતાની ફિરયાદ પર કરેલી કાયર્વાહી િવશે 
માિહતી મેળવવાનો પણ અિધકાર હોવો જોઇએ. અને ત્ યાર બાદ જ સરકારી તતંર્મા ંજવાબદારી 
અને પારદિશર્તા આવે.   
 

 જવાબદારીનો િવ  તતૃ અથર્ એવો પણ થાય કે શકય તેટલી હતેલુક્ષી રીતે આંકેલી કામગીરી 
માટે  યિકતઓ અને સં  થાઓ – બ ેને જવાબદાર ઠરાવવા. જવાબદારી સરકારના તમામ  તરોને 
એટલે કે કેન્ દર્, રાજય, િજ  લા,  થાિનક સં  થાઓ, પચંાયતો અને નાગિરકોને જાહરે સેવાઓ પરૂી 
પાડતી બીજી એજન્ સીઓને સરખી રીતે લાગ ુપડે છે.   

 

૨૬.૬ નાગિરક/ગર્ાહકોને મળતા લાભઃ 
 જો નાગિરક અિધકારપતર્ વા  તિવકતા બને તોઃ-  

 પહલેો લાભ એ થશે કે સામાન્ ય નાગિરકન ે એવો િવ ાસ આવશે કે પોતાની વાત 
સાભંળવામા ંઆવશે.   

 સામન્ ય નાગિરક જાણશે કે ઠરાવેલા લઘતુમ ધોરણો ધરાવતી સચુારુ અને કાયર્ક્ષમ સેવાની 
પોતાના હકની એ અપેક્ષા રાખી શકશે અને એવી સેવા માગી શકશે.  

 પોતાને પરૂી પાડવામા ંઆવતી સેવામા ં કંઇ ખોટંુ થઇ રહયુ ંહોય તો, નાગિરકને, પોતાની 
ફિરયાદોના િનવારણ માટે શુ ંકરવુ ંઅને કોનો સપંકર્ કરવો તે બાબત તેના ખ્ યાલમા ંઆવશે 
અને સિવશેષ, પોતાના ફિરયાદના ઉકેલ માટે હાફંળાફાફળા થઇને વધ ુસમય સધુી પગના 
તળીયા ઘસવા નિહ પડે તેનો તેને ખ્ યાલ રહશેે.   

 વધ ુમહત્ વની વાત એ છે કે નાગિરક પોતાની ઉદાસીનતા, િનિ  કર્યતા અને ડર ફગાવીને 
ગેરવહીવટ, િબનકાયર્ક્ષમતા તેમ જ ભર્  ટ પર્ણાલીઓની સામે અવાજ ઉઠાવવા સક્ષમ બનશે 
અને આવી રીતે તે એક ગણનાપાતર્ બળ બનશે.   
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૨૬.૭ મહત્ વની સકં  પનાઓઃ 
 નાગિરક અિધકારપતર્  

 મકુતતા  

 પારદિશર્તા  

 જવાબદારી  

 
 
 

 

૨૬.૮ સિૂચત પર્વિૃ ઓઃ 
 કોઇપણ િવભાગનો નાગિરક અિધકારપતર્ મેળવીને િવ ાથીર્ઓ સાથે તેની ચચાર્ કરો.  

 િવ ાથીર્ઓને જૂથમા ંવહેંચીને કોઇ એક િવભાગ પસદં કરવાનુ ંકહો અને ગર્ાહકો અપેક્ષા 
રાખતા હોય તે સેવાઓની યાદી બનાવવાનુ ંકહો. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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  એકમ-ર૭ 
ગર્ાહક સગંઠન 
 

માળખ:ુ 
૨૭.૦ અધ્ યયન ઉ ેશો  
૨૭.૧ પર્ા  તાિવક  
૨૭.૨ ગર્ાહક સગંઠનના કાય   
 ૨૭.૨.૧ િશક્ષણ  
 ૨૭.૨.ર સશંોધન  
 ૨૭.૨.૩ તકરારો અને ફિરયાદો 
 ૨૭.૨.૪ તકેદારી  
 ૨૭.૨.૫ પરામશર્ 
 ૨૭.૨.૬ પર્કાશન અને પર્ચાર  
 ૨૭.૨.૭ ગર્થંાલય  
 ૨૭.૨.૮ જાહરેસભા 
૨૭.૩ સગંઠનનો ઢાચંો  

૨૭.૩.૧ ઉ ેશો 
 ૨૭.૩.ર સં  થાનુ ંપર્િતક 

 ૨૭.૩.૩ ન ધણી 
 ૨૭.૩.૪ સભ્ યો   
 ૨૭.૩.૫ કારોબારી સિમિત 

 ૨૭.૩.૬ પદાિધકારીઓ  
 ૨૭.૩.૭  વયસેંવકો 
૨૭.૪ સં  થાકીય આવ  યકતાઓ  
૨૭.૫  થાયીત્ વ ક્ષમતા 
 ૨૭.૫.૧ યિુકતઓ  
 ૨૭.૫.૨  યહુરચનાઓ  
૨૭.૬ મહત્ વની સકં  પનાઓ  
૨૭.૭ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૨૭.૦ અધ્ યયન ઉ ેશોઃ 
 આ એકમનો અભ્ યાસ કયાર્ પછી, િવ ાથીર્ઓ, -  
 

 ગર્ાહક આંદોલનને આગળ ધપાવવા માટે ગર્ાહક સગંઠનનુ ંમહત્ વ સમજવુ ંજોઇએ.  

 ગર્ાહક સગંઠનના ઉ ેશોની રચના કરવા માટે, ગર્ાહક સગંઠન શ  કરવાના કૌશ  યો 
િવકસાવવા માટે સક્ષમ બનવુ ંજોઇએ.  

 સગંઠનના  થાયીત્ વ માટે સચૂનો કરવા સક્ષમ બનવુ ંજોઇએ.  
 

૨૭.૧ પર્ા  તાિવકઃ 
  ગર્ાહક સરુક્ષા નાગિરકો સરકારનો સયંકુત પર્યાસ બનવો જોઇએ. આ આંદોલનની સફળતા 
તમામ પર્કારના શોષણની િવ  મકકમ પર્િતકારનુ ં િનમાર્ણ કરવાની ક્ષમતા પર જ આધાિરત છે. 
ગર્ાહકો સિહયારો પર્િતકાર કરે તો જ ગર્ાહક સરુક્ષા શકય બને. એકાદ ગર્ાહક માટે પોતાના અિધકારો 
માટે લડત આપવી અત્ યતં મુ  કેલ બની જાય છે. તમામ પર્કારના શોષણોની િવરુ  સિહયારો 
પર્િતકાર પરૂો પાડવા માટે સગંિઠત થવા માટે ગર્ાહક સગંઠન આદશર્ ઢાચંો છે. 
 

 ગર્ાહક સગંઠન ગર્ાહકોના અિધકારો અને િહતના રક્ષણ માટે ગર્ાહકોએ  વૈિચ્ છક રીતે રચેલુ ં
સગંઠન છે. માતર્ કાયદાઓ ગર્ાહક સરુક્ષાની ખાતરી ન આપી શકે. કાયદા ઉપરાતં, ગર્ાહકોએ 
ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓ સામે લડવા માટે પોતાના સગંઠનો  થાપવા જોઇએ.   
 

 આ ગર્ાહક સગંઠનો િનિ ત કાય  કરવા માટે  થાપવામા ંઆવે છે. ગર્ાહક સગંઠનની સામાન્ ય 
કામગીરી નીચે સમજા  યા મજુબ છેઃ- 

 
 

૨૭.૨ ગર્ાહક સગંઠનના કાય ઃ 
 

ગર્ાહક સગંઠનનો મખુ્ ય હતે ુગર્ાહકના અિધકારોની સરુક્ષા કરવાનો અને બજારમા ંસામાિજક 
ન્ યાય અને વાજબીપણાને ઉ જેન આપવાનો છે. 
 

 દરેક કે્ષતર્માનંા ગર્ાહકોને પોતપોતાની િવિશ  ટ સમ  યાઓ હોય છે. ગર્ાહકની  થાિનક 
સમ  યા શોધી કાઢીને પરામશર્, િશક્ષણ અને માિહતી સેવાઓ મારફત તેનો ઉકેલ લાવવાનો પર્યાસ 
ગર્ાહક સગંઠન માટે મહત્ વનો િવષય છે.  
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 દેશનો દરેક નાગિરક ગર્ાહક હોવાથી ગર્ાહકોના અિધકારો અને તેમના િહતોની સરુક્ષા ગર્ાહક 
સગંઠનનો મખુ્ ય ધ્ યેય છે. 
 
 તેથી, ગર્ાહક સગંઠને અત્ યતં મહત્ વની ભિૂમકા ભજવવાની છે. ગર્ાહક સગંઠને કરવાની 
મહત્ વની કામગીરીઓ નીચે મજુબ છે.  
 

  થાિનક ગર્ાહકોને િશક્ષણ અને માિહતી પરૂી પાડવી.  
 ગર્ાહક સમ  યાઓ પર સશંોધન હાથ ધરીને તેના ઉકેલ શોધવા. 
 ગર્ાહકો સાથે કામ કરવુ ંઅને તેમની સમ  યાઓ ઉકેલવામા ંતેમને મદદ કરવી. 
 તકરારના િક  સામા ંસલાહ અને માગર્દશર્ન પરુૂ પાડવુ.ં 
 જાહરે િહતના કાયર્કર્મોનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
 
 ગર્ાહક સગંઠને વધ ુકાયર્લક્ષી અને સફળ બનવા માટે નીસચનેા કે્ષતર્ોના સબંધંમા ંપર્વિૃ ઓ 
હાથ ધરવી જોઇએઃ- 
 

૨૭.૨.૧ િશક્ષણઃ  
 દરેક ગર્ાહકને ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકાર છે. આ એવુ ં િશક્ષણ છે કે નાથી ગર્ાહકો 
માિહતગાર ગર્ાહકો તરીકે વતર્વા સક્ષમ બનશ.ે ભારતીય ગર્ાહકોની એક સમ  યામા ં તેમનુ ંઅ ાન 
છે. મોટાભાગના ગર્ાહકો ઉદાસીન હોય છે કારણ કે તેમને તેમના અિધકારોની જાણકારી નથી હોતી. 
તેથી, તેઓ જયારે પણ છેતરાય અથવા શોષણનો ભોગ બને ત્ યારે તેમની પાસે પર્િતકારક્ષમતા 
નથી હોતી અને ચપૂચાપ સહન કરતા રહ ેછે. આ જ કરાણસર દરેક ગર્ાહકને િશક્ષણ આપવુ ંજોઇએ. 
ગર્ાહક િશક્ષણના મખુ્ ય ઉ ેશોઃ 
 

 કૌશ  યો િવકસાવવા માટે  
 ાન આપવા માટે છે, અને  
 સમજ િવકસાવવા માટે છે.  

 

ગર્ાહક િશક્ષણમા ં ચોકકસ મુ ાઓ એટલે કે આરોગ્ ય, 
 વચ્ છતા, પોષણ, ખોરાક અને પર્ોડકટ સલામતી, ઔષધીય  
બનાવટો, મળૂભતૂ જ િરયાતો, પયાર્વરણીય સમ  યાઓ, બજારમા ં
થતી ઘાલમેલ, નાણા, કામદારના અિધકારો, અનૈિતક િવ ાપન 
પર્ણાલીઓ, સં  કૃિત અને જીવનશૈલી િવ.ને કેન્ દર્મા ં રાખવા જોઇએ. ગર્ાહક િશક્ષણ શાળા અને 
કોલેજોના િવ ાથીર્ઓ, મિહલા જૂથો, યવુા જૂથો અને ધાિમર્ક સગંઠનો સિહત તમામ વગર્ના લોકોને 
આપવુ ંજોઇએ. ગર્ાહક િશક્ષણ ચચાર્સતર્ો, કાયર્શાળાઓ, પર્દશર્નો, નાટકો તેમ જ િફ  મ શો અને અન્ ય 
બેંશ માફરત આપી શકાય. સગંઠન ગર્ાહક િહત, ગણુવ ા અને ગર્ાહકમાલ માટેના પર્માણન 

િચ નોને લગતા પુ  તકો અને સામિયકો, ચાટર્ , ભીંતપતર્ો િવ.ના પર્દશર્ન પણ ગોઠવી શકે. ગર્ાહક 
િશક્ષણથી,સગંઠન સજાગ, િચંિતત અન ેપર્િતબ  નાગિરકોની એક નવી પેઢી તૈયાર કરી શકે.  
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૨૭.૨.ર સશંોધનઃ 
 મોટાભાગની ગર્ાહક સમ  યાઓ સશંોધન અભ્ યાસો અને મોજણીઓ હાથ ધરીને ઉકેલી શકાય 
છે. સગંઠને, શ આતમા,ં સમાજને કયા પર્કારના ગર્ાહક િશક્ષણની કેટલા  તર અને કેટલા પર્માણમા ં
જ ર છે તે શોધી કાઢવા માટે સશંોધન હાથ ધરવુ ં જોઇએ. બજારમા ં થતી ગેરરીિતઓ અને 
ખા ચીજોમા ંથતી ભેળસેળ બાબતે પણ સશંોધન હાથ ધરવાની જ ર પડે છે. આવા પિરક્ષણના 
પિરણામો  થાિનક અખબારોમા ંપર્ગટ કરીને લોકોને તેમની સમસ ્યાઓથી વાકેફ કરી શકાય.  
 

૨૭.૨.૩ તકરારો અને ફિરયાદોઃ 
 ગર્ાહકોને સામાન્ ય રીતે નબળી ગણુવ ાની પર્ોડકટો અને સેવાઓ, ખોરાક ભેળસેળ, 
અ  વચ્ છ િ  થિતઓ, વીજ અને પાણી પરુવઠાનો અભાવ િવ. વા ઘણા બધા ગર્ાહક પર્ ો અંગે 
પુ  કળ ફિરયાદો હોય છે. ફિરયાદો ટપાલ , ટેલીફોન ારા અથવા બ મા ં મેળવી શકાય. આવા 
ગર્ાહકોને યોગ્ ય સલાહ અને માગર્દશર્નની જ ર હોય છે થી તેમની તકરારોનો ઉકેલ લાવી શકાય. 
ગર્ાહક સગંઠનો ગર્ાહકોના િહતમા ંકેસો ફાઇલ કરાવી શકે છે.  
 

૨૭.૨.૪ તકેદારીઃ 
 ભારતમા,ં ટપાલ સેવાઓ, ટેલીફોન, વીજ પરુવઠો અને જાહરે િવતરણ પધ્ ધિત વી અનેક 
સેવાઓનુ ં સચંાલન સરકારની એજન્ સીઓ ારા કરવામા ં આવે છે. કમનસીબે, સરકારીતતંર્ને 
ગર્ાહકસાનકૂુળ બનાવવા માટેના પરૂતા પગલાઓમા ંહજુ સધુી કોઇ એકસતૂર્ી પર્યાસો થયા હોવાનુ ં
જણાત ુ ંનથી. જુદા જુદા કારણોસર આવી સેવાઓ તેના અિભગમમા ં  યિકતભાવ વગરની બનવાનો 
ઝોક ધરાવે છે. તેથી, મોટાભાગની ગર્ાહક ફિરયાદો જાહરે ઉપયોિગતા સેવાઓને લગતી હોય છે. 
સગંઠનના અમકુ  વયસેંવકો, ખાસ કરીન ે યવુા જૂથો આવી સેવાઓ પરૂી પાડવા પરબ નજર 
રાખવા માટે તકેદારી જૂથોની રચના કરી શકે. તકેદારી જૂથના સભ્ યો માલની િડલીવરી ગર્ાહકો સધુી 
કરવાની જવાબદારી ઉઠાવી શકે.  
 

૨૭.૨.૫ પરામશર્ઃ 
 િવિવધ અિધિનયમો હઠેળની કાનનૂી જોગવાઇઓથી સપેુરે પિરિચત હોય તેવા સગંઠનના 
અમકુ સભ્ યો આવી સલહાની જ િરયાત ધરાવતા ગર્ાહકોને સહાય અને કાનનૂી સલાહ પરૂી પાડી 
શકે. વધમુા,ં  થાિનક સરકારે લાદેલા હોય તેવા અમકુ કાયદાના અમલીકરણ પર પણ તેઓ દેખરેખ 
રાખી શકે. જાહરે િહતના કેસો હાથ ધરીને આવી કાનનૂી સહાય અને પર્િતિનિધત્ વની જ િરયાત 
ધરાવતા સમદુાયનુ ંપર્િતિનિધત્ વ કરી શકે.  

 

૨૭.૨.૬ પર્કાશન અને પર્ચારઃ 
 એવુ ંકહવેાય છે કે ÕÕકલમ તલવાર કરતા પણ વધ ુબળવાન છે.ÕÕ પર્કાશન િવભાગ વગરની 
કોઇપણ સં  થા અધરૂી ગણાય. સમયાતંરે પર્િસધ્ ધ થતી સમાચારપિતર્કા અથવા સામિયક ગર્ાહક 
આંદોનકતાર્ઓ અને ગર્ાહક જનતા વચ્ ચેના સપંકર્ન ુ ંમાધ્ યમ બની શકે. સામિયકના કોલમોમા ંગર્ાહક 
આંદોલનકતાર્ઓ પોતાના િવચારો અને માિહતી ગર્ાહકો સધુી પહ ચાડી શકે. ગર્ાહકો પણ પોતાના 
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કે્ષતર્મા ં અનભુવવા પડતા અવરોધો અને સમ  યાઓ અંગે ગર્ાહક આંદોલનકતાર્ઓને 
માિહતગાર કરીને પોતાનુ ંયોગદાન આપી શકે.   
 
 ÕÕગર્ાહક સમાચારપિતર્કાÕÕ ગર્ાહક આંદોલનનુ ં અિભ  અંગ છે. સમાચારપિતર્કા મારફત 
સબંિંધત સં  થા ગર્ાહકોને અ તન ફેરફારો, જારેસભાઓની સચૂનાઓ, ગર્ાહક કેસોને લગતા શકવતીર્ 
ચકુાદાઓ િવ.ને લગતી માિહતી આપી શકે.   
 
 લેખન અને સપંાદનના િવષયમા ંઉત્ સાહ ધરાવતા સભ્ યો આ શાખાનો હવાલો સભંાળી શકે. 
આવી સમાચારપિતર્કાનુ ંનજીવી િકંમતે વેચાણ કરી શકાય કે થી તેમાથંી મળતી િકંમતથી મદુર્ણ 
અને પર્કાશન ખચર્ વળી રહ.ે 
 
 સમાચારપિતર્કાઓ પર્ગટ કરવા ઉપરાતં, સગંઠન માિહતીના પર્સાર માટે સારા માધ્ યમ પે 
ગરજ સારી શકે તેવી ભીંતપતર્ો, ચાટર્ , િવડીયો િફ  મ, કેસેટ અને  લાઇડ વી દર્  ય- ા  ય સામગર્ીનુ ં
પણ િનમાર્ણ કરી શકે.  
 

૨૭.૨.૭ ગર્થંાલયઃ 
 કોઇ સગંઠન ગર્થંાલય િનભાવતુ ં હોય તો તે તે પણ એક સારંુ માિહતી કેન્ દર્ બની શકે. 
અખબારી ન ધો સિહત પુ  તકો, સામિયકો, સશંોધન  અહવેાલો અને ચોપાિનયાની િવશાળ ેણી 
ગર્ાહકોની સદંભર્ જ િરયાતો સતંોષી શકે. સગંઠનના સભ્ યો માટે બેઠકના  થળ તરીકે ગર્થંાલયની 
જગાનો પણ પર્ાસિંગક રીતે ઉપયોગ કરી શકાય. ગર્ાહક પર્ ોને લગતા િવવરણને પર્દિશર્ત કરવા 
માટે કોઇ સગંઠન પાસે કોઇ ચોકકસ જગા ન હોય તો સગંઠનની ઘણી બધી પર્વિૃ ઓ ધ્ યાન બહાર 
થઇ શકે છે. ચાટર્ , ભીંતપતર્ો િવ. રજૂ કરવા માટે ગર્થંાલય એક આદશર્  થળ છે. સભ્ યોને આપવાની 
સચૂનાઓ પણ તેમની જાણકારીના હતેસુર નોિટસબોડર્ પર મકૂી શકાય.  
 

૨૭.૨.૮ જાહરેસભાઓ/બેઠકોઃ 
 ગર્ાહક સગંઠનનુ ંબીજુ ંએક મહત્ વનુ ંકાયર્ જાહરે સભા યોજવાનુ ં છે. ઘણી બધી  યિકતઓ 
ારા ચચાર્મા ંલેવાતી ભાગીદારી ગર્ાહકવાદની િહમાયત કરવા માટેનુ ંએક અસરકારક સાધન બની 
શકે. આવી બેઠકો/સભાઓથી સગંઠન પર લોકશાહીયકુત િસ ાતંોથી કામગીરી કરવાનો એક પર્ભાવ 
ઊભો થશે. જયારે ગર્ાહકો સાથે મળીને પોતાના િહતોને લગતી સમ  યાઓ પર ચચાર્ કરે ત્ યારે સમગર્ 
પર્િકર્યા એક લોકશાહી પર્િકર્યા બને છે. મોટાભાગની ગર્ાહક સમ  યાઓ ગર્ાહકના પકે્ષ ભય અને 
ઉદાસીનતાને ઉ ભવતી હોય છે. તેમ છતા,ં જયારે ગર્ાહક િહંમત કરીને સૌની પહલેા અવાજ 
ઉઠાવવાનુ ંશ  કરે ત્ યારે બીજા તેને અનસુરતા હોય છે. આમ, આવો અવાજ ેણીબ  પર્ત્ યાઘાત 
બને છે અને ગર્ાહક ચળવળ આવી મકુત ચચાર્ઓથી સગંીન બને છે. અકળાયેલા અને રોષે 
ભરાયેલા ગર્ાહકોને જાહરે બેઠકોમા ંથતી ચચાર્થી શાતં પાડી શકાય, માલ અને સેવાના પરુવઠેદારોને 
તેમજ સામેના પક્ષકારોના સભ્ યોને જાહરે બેઠકમા ંઆમતંર્ણ આપીને ગર્ાહકોને બ  મળવાની તક 
પણ પરૂી પાડી શકાય. 

 
 



 

Teachers’ Reference Book Part-II 

104
૨૭.૩ : ગર્ાહક સગંઠન  થાપવા માટે પર્થમ પગલુ ંતેના ઉ ેશો નકકી કરવાનુ ંછે. સગંઠનના 
ઉ ેશો  થાિનક જ િરયાતોને ધ્ યાનમા ંલઇને ઘડી શકાય. ગર્ાહક સગંઠનના સામાન્ ય ઉ ેશોની યાદી 
નીચ ેમજુબ છે. ધ્ યેયના આધારે, સગંઠન પોતાના ઉ ેશો ઘડી શકે છેઃ-  

 
 

 
 

૨૭.૩.૧ ઉ ેશો: 
 ગર્ાહકોમા ંતેમના અિધકારો, જવાબદારીઓ અને ક્ષમતાઓ અંગે જાગિૃતિનમાર્ણ કરવુ.ં 
 ગર્ાહક તકરારો, માગર્દશર્ન, િશક્ષણ અને સશંોધન હાથ ધરવુ.ં  
 ગર્ાહકોને સાચા તોલમાપ, ગણુવ ા અને સલામતીના ધોરણો સિુનિ ત થાય તેવા પગલા ંલેવા. 
 ાન અને માિહતી એકતર્ કરીને ગર્ાહકોમા ંતેનો પર્સાર કરવો. 
 જાહરે િહતના િવષયો પર જાહરે ચચાર્ શ  કરીને લોકોના િવચારો િવશે સ ાિધકારીઓને વાકેફ 

કરવા. 
 અન્ યથા અસગંિઠત હોય તેવી  યિકતઓ માટે જાહરે ફોરમની જોગવાઇ કરવી.  
 ગર્ાહક સરુક્ષા પર્વિૃતઓને ઉ ેજન આપવુ.ં 
 પગલા કાયર્કર્મો મારફત ગર્ાહક પર્િતકાર ઊભો કરવો.  
 કાનનૂી કાયર્વાહી, િવધાનસભ્ યો/સસંદસભ્ યોના સાવર્જિનક, િશક્ષણ, વહીવટીતતંર્ સમક્ષ િહમાયત 

વા પગલા લઇને ગર્ાહક પગલાનુ ંપાલન કરાવવુ.ં 
 પોતાની સમ  યાનુ ંિનવારણ મેળવવા માગતા લોકોને ગર્ાહકોના અિધકારોને લગતી બાબતો પર 

સરકારી, અધર્-સરકારી અને જાહરે સ ામડંળો સમક્ષ પર્િતિનિધત્ વ પ ૂ  ંપાડીને મદદ કરવી.  
 ગર્ાહકો માટેની પર્ોડકટો અને સેવાઓનુ ં પરીક્ષણ અને મ ૂ  યાકંન હાથ ધરવુ ં અને આવા 

પરીક્ષણ/મ ૂ  યાકંનમા ંમદદ કરવી/તેમા ંઉ જેન આપવુ.ં 
 એક સબળ  વાય  ગર્ાહક ચળવળને પર્ોત્ સાહન આપવુ,ં ઉ ેજન આપવુ ંઅને તેની સભંાળ માટે 

મદદ આપવી. 
 ગર્ાહકો માટેની પર્ોડકટો અને સેવાઓની ગણુવ ા, કામગીરી અને સલામતીના મ ૂ  યાકંનના 

અહવેાલ આપવા માટે, અિભપર્ાય આપવા માટે અને તેમા ંમદદ કરવા માટે ગર્ાહક ફોરમોનુ ં
સચંાલન કરવુ.ં 
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 ગર્ાહકોના ક  યાણ માટે કામ કરતી હોય તેવી રા  ટર્ીય અને પર્ાદેિશક સં  થાઓ ધરાવતા 

એવા ફોરમની જોગવાઇ કરવી કે  પોતાની સમ  યાઓની ચચાર્ કરીને શકય ઉકેલો શોધી શકે.  
 ગર્ાહક સશંોધનો હાથ ધરવા, યોજવા, પરુ  કરણ કરવુ ંઅથવા તેમા ંસહાય આપવી.   
 સમાચારપિતર્કાઓ, સાયિમકો, પિુ  તકાઓ અને એવી અન્ ય સામગર્ીનુ ં મદુર્ણ અને પર્કાશન 

કરાવીને તેનો પર્સાર કરવો.  
 ગર્થંાલયો અને પર્યોગશાળાઓ  થાપવી અને તેનો િનભાવ કરવો.   
 શાળાઓ, કોલેજો અને યિુનવિસર્ટીઓમા ંગર્ાહક િશક્ષણ દાખલ કરવા માટેના પર્યાસો કરવા. 
 
 

૨૭.૩.૨ સં  થાનુ ંપર્િતક:  
એક વખત સં  થાની  થાપના થાય અને તેનુ ંનામ નકકી થાય કે તરત જ તેણે તરત જ 

પોતાના માટે કોઇ પર્િતક અથવા િચહન િવચારીને તે અપનાવવુ ંજોઇએ. સં  થાનુ ંપર્િતક અથવા 
િચહન સં  થાને આગવી ઓળખ ધરાવવામા ંમદદ પ બને છે. ખાસ તો, િનરક્ષર લોકો પણ િચહન કે 
પર્િતક ઓળખી શકે છે. પર્િતક અથવા િબ  લા પર િચહન ધરાવતો  વયસેંવકોને જૂથમા ંઓળખવા 
સરળ બને છે. તેનાથી પોિતકાપણાની ભાવનાને ઉ ેજન મળે છે, અને સગંઠનના ધ્ યેયો અને 
ઉ ેશોની  મિૃત પે તે કામ કરે છે.   
 

 સં  થાની  થાપના થયા પછી તેનુ ંનામ નકકી કે તરત જ પોતાના માટે િચહન અથવા 
પર્િતક અપનાવવાના પાસઓ િવશે પણ િવચારણા કરવી જોઇએ. સં  થાનો મદુર્ાલેખ એવુ ં િચહન 
અથવા િવિશ  ટ ઓળખ છે  સગંઠનનુ ંપર્િતિનિધત્ વ કરે છે અથવા સં  થાની અિ  મતાનો િનદેર્શ કરે 
છે.  
 

૨૭.૩.૩ ન ધણીઃ  
 સં  થાના ઉ ેશો અને મદુર્ાલેખ નકકી કરવામા ંઆવે કે તરત જ તેની ન ધણી જ રી બને છે. 
થી કરીને તે એક કાનનૂી અિ  તત્ વ બને. સગંઠનની ન ધણી કરવામા ંઆવે તો તે વધ ુઅસરકારક 

રીતે કામગીરી કરી શકે. નાગિરકોને ન ધણી થયેલા સગંઠનમા ંવધ ુ િવ ાસ પડે છે કે કારણ કે 
ન ધણીપર્ાપ્ ત સગંઠનના િહસાબો ઓિડટ કરવામા ંઆવતા હોય છે.  
 

 સગંઠનની ન ધણીના અનેક લાભ છે :  
 

 નાગિરકોને ન ધણી થયેલા સગંઠનમા ંવધ ુિવ ાસ પડે છે કે કારણ કે ન ધણીપર્ાપ્ ત સગંઠનના 
િહસાબો ઓિડટ કરવામા ંઆવતા હોય છે.  

 ન ધણીપર્ાપ્ ત સગંઠનને કાનનૂી ઓળખ મળે છે કારણત કે તે અમકુ િશ  તના િનયમોને અધીન 
હોય છે.  

 ન ધણીપર્ાપ્ ત સગંઠનને ગર્ાહક ફોરમમા ંપોતાના ં કેસનુ ંપર્િતિનિધત્ વ કરવાનો કાયદા હઠેળ 
અિધકાર મળે છે.   

 ન ધણીપર્ાપ્ ત હોય તે જ સગંઠનો સરકાર અને અન્ ય  વૈિચ્ છક સં  થાઓએ આપેલી નાણાકીય 
સહાયનો ઉપયોગ કરી શકે છે.  
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ગર્ાહક સગંઠન કંપની અિધિનયમ, ૧૯૫૬ અથવા મડંળી રિજ  ટેર્શન અિધિનયમ, ૧૮૬૦ 

હઠેળ ન ધણી કરાવી શકે છે. નફાના હતે ુમાટે ચાલતા હોય તે જ સગંઠનોની ન ધણી સામાન્ ય રીતે 
કંપની અિધિનયમ હઠેળ કરવામા ંઆવે છે. સાિહત્ ય, િવ ાન અથવા લિલત કલાઓ અથા સખાવતી 
હતેઓુ માટે રચાયેલી સં  થાઓની ન ધણી કરાવવા માટે મડંળી રિજ ટેર્શન અિધિનયમ, ૧૮૬૦થી  
જોગવાઇ કરી છે. ગર્ાહક સગંઠન ગર્ાહકોના ઉ ેશને આગળ ધપાવવાના અને તેમના િહતોની સરુક્ષા 
માટે રચાયલેો ગર્ાહક સઘં હોવાથી તેની ન ધણી મડંળી રજી  ટેર્શન અિધિનયમ હઠેળ કરાવી શકાય 
છે. સં  થાના ઉ ેશપતર્મા ંસં  થાના સચંાલકમડંળના સભ્ યોના નામ, સરનામા અને  યવસાય સિહત 
સં  થાનુ ંનામ અને તેના ઉ ેશો હોય છે. સં  થાના ઉ ેશપતર્ની સાથે સં  થાના િનયમો અન ેિવિનયમો 
પણ રજૂ કરવાના રહશેે. ઠરાવેલી ફીની ચકૂવણી થશે, રિજ  ટર્ાર સબંિંધત અિધિનયમ હઠેળ મડંળી 
રિજ  ટર કયાર્ન ુ ંપર્માણપતર્ કાઢી આપે છે. અિધિનયમ હઠેળ ન ધાયલી સં  થાને મડંળી રિજ  ટેર્શન 
અિધિનયમની તમામ જોગવાઇ લાગ ુપડશે.  
 

૨૭.૩.૪ સભ્ યોઃ 
 સભ્ યપદ ફીની ચકૂવણીના પર્કારના આધારે, સભ્ યો તર્ણ પર્કારમા ં વગીર્કૃત થાય છે. 
સામાન્ ય સભ્ યો, સં  થાગત સભ્ યો –  વાિષર્ક ફી ચકૂવે છે. અને એક વખત આજીવન ફી ભરીને 
બનતા આજીવન સભ્ યો. સં  થામા ંસભ્ યપદની ન ધણી સમયે નજીવી ફી લઇ શકાય અથવા માિસક 
અથવા વાિષર્ક એવા સમયાતંરે પણ ફી લઇ શકાય. .૧/- એવી નાની સરખી ફી પણ લઇ શકાય 
તમામ સભ્ યોમા ંસભ્ યપદ ફીની સમાનતા હોવી જોઇએ કારણ કે સં  થાના તમામ સભ્ યો સરખા છે. 
ફી લેવાથી  યિકત જવાબદાર, િચંિતત અન ેપર્િતબ  બને છે. વળી, સગંઠનના ઉ ેશોને પાર પાડવા 
માટે ફંડની જ ર પણ પડતી હોય છે.  
 

૨૭.૩.૫ કારોબારી સિમિતઃ   
 દરેક ગર્ાહક સગંઠન અસરકારક કામગીરી માટે કારોબારી સિમિત ધરાવે છે. કારોબારી 
સિમિત સામન્ ય રીતે તર્ણથી વધ ુસભ્ યોથી બનતી હોય છે. તેઓ પોતાનો હો ો તર્ણ વષર્ની મદુત 
સધુી ધરાવી શકે. સગંઠનનો દરેક સભ્ ય સગંઠનના કોઇપણ હો ા પર ચ ૂટંાવા માટે અથવા ફરીથી 
ચ ૂટંાવા માટે લાયક છે; પરંત ુતે સતત છ થી (૬થી) ઓછા નિહ તેટલા મિહનાઓથી સભ્ ય તરીકે 
હોવો જોઇએ. કારોબારી સભ્ યોએ ઓિડટ થયેલો વાિષર્ક અહવેાલ રિજ  ટર્ારને સાદર કરવાનો રહશેે.   
 

૨૭.૩.૬ પદાિધકારીઓઃ 
 ગર્ાહક સગંઠનમા ંપર્મખુ, ઉપપર્મખુ, મતંર્ી, સહમતંર્ી, ખજાનચી અને અધ્ યક્ષ વા ઘણાબધા 
પદાિધકારીઓ હોય છે.  
 

૨૭.૩.૭  વયસેંવકોઃ 
 સગંઠનમા ં િવિવધ કાય  કરવા માટે અમકુ  વયસેંવકોની પણ જ ર પડે છે. શભુ હતેથુી 
રચાયેલુ ંકોઇપણ સગંઠન લોકોને તેમા ંજોડાવા માટે આકષેર્ છે. સગંઠનના અમકુ સભ્ યો પોતાની 
સેવાઓ આપીને  વયસેંવકો તરીકે કામ કરી શકે.  
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૨૭.૪ સં  થાકીય આવ  યકતાઓઃ 
 પોતાની કામગીરી કરવા માટે સગંઠનને મકાન, ફંડ, રાચરચીલુ,ં પાયાની સાધનસામગર્ી 
અને માનવબળની જ ર પડે છે.  

 

 પર્થમ તબકકામા,ં સં  થાને, - 
 

 ફંડ  

 મકાન  

 ખરુશી, ટેબલ, ટેલીફોન, કોમ્ પ્ યટુર અને એવી ઘણી બધી સાધનસામગર્ીની અને  

 માનવબળ, પદાિધકારીઓ,  વયસેંવકોની  

જ ર પડે છે.  

 

૨૭.૫  થાયીત્ વ ક્ષમતાઃ 
 ગર્ાહક સગંઠનને  યવહા  અને અસરકારક બનાવવા માટે તેના સભ્ યો સિકર્ય અને સજાગ 
હોવા જ રી છે. પર્ાથિમક જ િરયાતો અને ફંડની પણ ખાતરી હોવી જોઇએ. સગંઠનની  થાપના માટે 
ણે તકલીફો વેઠીને પહલે કરેલી હોય તેવા ગર્ાહક કાયર્કરોએ એવુ ં સિુનિ ત કરવુ ં જોઇએ કે 

સગંઠન ટકે અને તેનો િવકાસ થાય અને ટૂંકા ગાળામા ંબધં ન પડે. આ હતે ુમાટે, કેટલીક યિુકતઓ 
અને  યહુરચનાઓ ઘડી કાઢવાની રહ.ે  
 

૨૭.૫.૧ યિુકતઓઃ 
 તે હમંેશા િબન-રાજકીય સગંઠન હોવુ ંજોઇએ. 
 સભ્ યો પોતે  ઉપદેશ આપતા હોય તે પર્માણે પોતે આચરણ કરતા હોવા જોઇએ. 
 જો કોઇ ભલૂ દેખાઇ આવે તો તે કબલૂ કરવાની વિૃ  હોવી જોઇએ.  
 સગંઠને એવી ખાતરી કરવી જોઇએ કે તેમા ંકોઇ  યિકતની િવ ધ્ ધની બાબત નથી. 
 કોઇ પણ સજંોગોમા ંિહંસાનો આ ય ન લેવામા ંઆવે, કે ન તો તેમને કોઇ ટીકા, િવલબં અથવા 

સીધો સપંકર્ કરવામા ંઅણઆવડત બદલ સહન કરવુ ંપડે. 
 ગર્ાહક કાયર્કરો સમયપાલનના આગર્હી, ચતરુ અન ે ધૈયર્વાન હોવા જોઇએ પણ પોતાના િવશે 

પર્ચાર ટાળતા હોવા જોઇએ. 
 ગર્ાહક કાયર્કરમા ંપિરણામોને પહ ચી વળવાની તત્ પરતા હોય તે મહત્ વની બાબત છે. 
 ગર્ાહક કાયર્કરોએ એવી કાળજી રાખવી જોઇએ કે સગંઠનના ધ્ યેયો અને લ  યાકંો વા  તિવક અને 

સાચા હોય. 
 

૨૭.૫.ર  યહુરચનાઓઃ 
 ગર્ાહક િશક્ષણ પર ભાર મકૂવાની બાબત મહત્ વની છે. 
 ગર્ાહકોના મનમા ંન્ યાયી, િસ ાતંિન  ઠ અને િવ સનીય છાપ ઊભી થાય તે જ રી છે.  
 તમામ પર્કારના અન્ યાયોની િવ ધ્ ધ એક સબળ જાહરે અિભપર્ાય ઊભો કરવો જોઇએ. 
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 સમ  યાનો ઉકેલ આણવામા ં સરકારના સબંિંધત િવભાગના અિધકારીઓની મદદ માગવી 
જોઇએ. 

 ભલૂો િનવારવા માટે હમેંશા આયોજન કરીને તેની કર્મબ  કાયર્વાહીને અનસુરવુ ંજોઇએ.  
 તેમને એવો ખ્ યાલ હોવો જોઇએ તે હમેંશા સપંણૂર્ માિહતી શકય નથી. 
 રોજ-બ-રોજની તમામ પર્વિૃ ઓનુ ં રેકડર્ અને મળેલી દરેક િવનતંી અથવા ફિરયાદની નકલ 

રાખવી જોઇએ. 
 હમેંશા ફિરયાદની અસિલયતની ખાતરી કરવી જોઇએ અને હાથ ધરવાની કાયર્વાહી માટે 

વાજબી સમયમયાર્દા આપવી જોઇએ. 
 

  ગર્ાહક ચળવળ એક એવી ચળવળ છે કે મા ં િવશાળ સખં્ યાના લોકોનો સમાવેશ થાય છે 
અને ચળવળની સફળતા તમામ લોકો પોતાના અિધકારો અને જવાબદારીઓથી કેટલે અંશે વાકેફ 
છે તેની પર આધાર રાખે છે. આથી, ગર્ાહક સગંઠનોના કાયર્કરો ચળવળ શ  કરે તે પછી તેમણે 
ÕÕરાજય ગર્ાહક મહાસઘંÕÕ સાથે અને કોલકાતા િ  થત ÕÕભારતીય ગર્ાહક સગંઠન મહાસઘંÕÕ (CICO) 
નામના ગર્ાહક સગંઠનની રા  ટર્ીય સં  થા પાસે જોડાણ કરવાનો પર્યત્ ન કરવો જોઇએ. વધમુા,ં 
 થાિનક ગર્ાહક સગંઠનોએ લડંન િ  થત ÕÕઇન્ ટરનેશનલ ઓગેર્નાઇઝેશન ઓફ કન્ ઝયમુર યિુનયનÕÕ 

(IOCU)  -  હવે ÕÕકન્ ઝયમુસર્ ઇન્ ટરનેશનલÕÕ  (CI) તરીકે ઓળખાય છે તેના અિ  તત્ વથી પણ 
વાકેફ હોવા જોઇએ.  
 
  સગંઠનો મારફત અનભુવો અને માિહતીનુ ંઆદાનપર્દાન ભારતમા ંગર્ાહક ચળવળને સદુર્ઢ 
બનાવવામા ંલાબંાગાળે મદદ પ થશે.  
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૨૭.૬ મહત્ વની સકં  પનાઓઃ 
 તકરારો/ફિરયાદો  

 સલાહ  

  થાયીત્ વ ક્ષમતા  

 તકેદારી  

 ઉ ેશો  

 મદુર્ાલેખ  

 પર્િતક  

  વયસેંવકો  

 કારોબારી સભ્ યો  

  યહુરચનાઓ  

 યિુકતઓ  

 

૨૭.૬ સિૂચત પર્વિૃ ઓઃ 
 િવ ાથીર્ઓને  થાિનક ગર્ાહક સગંઠનની મલુાકાતે લઇ જાઓ.  

 િવ ાથીર્ઓને ગર્ાહક સગંઠનની રચના કરવાનુ ંકહો.  

 ગર્ાહક સગંઠનના ઉ ેશો પર તેમને કામ કરવાનુ ંકહો.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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    એકમ-ર૮ 
ઇન્ ટરનટે િબઝનસે 

 

માળખ:ુ 
૨૮.૦ અધ્ યયન ઉ ેશો  
૨૮.૧ પર્ા  તાિવક  
૨૮.૨ ઈ-િબઝનેસ અને ઈ-કોમસર્ 
૨૮.૩ ઈ-માકેર્ટીંગના લાભ 

૨૮.૩.૧ ગર્ાહકોને થતા લાભ 

 ૨૮.૩.ર વેપારીઓને થતા લાભ 

૨૮.૪ ઈ-માકેર્ટીંગની મયાર્દાઓ  
૨૮.૫ મહત્ વની સકં  પનાઓ  
૨૮.૬ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૨૮.૦ અધ્ યયન ઉ ેશોઃ 
 આ એકમના ધ્ યેય ઈ–િબઝનેસ અને ઈ- કોમસર્ની સકં  પનાનો પિરચય આપવાનો છે. આ 
એકમના અભ્ યાસથી, િવ ાથીર્ઓ,- 

 ઈ-માકેર્ટીંગ અને ઈ-િબઝનેસની સકં  પના સમજી શકશે.  

 ગર્ાહકોને ઈ-િબઝનેસથી થતા લાભ અને ગેરલાભ સમજી શકશે.  

  
 

૨૮.૧ પર્ા  તાિવકઃ 
 

 ઇન્ ટરનેટની સરંચના ખરખેરખ તો િવકેિન્ દર્ત કોમ્ પ્ યટુરો વચ્ ચે ડેટાની આપ-લે માટે કરવામા ં
આવેલી અને ત્ યારબાદ આકિ  મક રીતે વ  ડર્ વાઇડ વેબ (www)ની કર્ાિંતમા ંપિરણમી. વેબ પર 
પર્ચારપર્િસિધ્ ધથી ગર્ાહકો અને માલના ઉત્ પાદકો એમ બ ેને સરખી રીતે આ ટેકનોલોજી અપનાવવી 
સરળ બની છે. યાહ,ૂ ગગૂલ અને એઓએલ (AOL) વા સચર્-એિન્ જનથી ગર્ાહકો પર્ોડકટ િવશેની 
માિહતી મેળવી શકે છે અને બહ ુજ ઓછા પર્યાસો કરીને અમકુવાર ખરીદીઓ પણ કરે છે. એવી જ 
રીતે, વેબ પર પર્ચારપર્િસિધ્ ધનો ખચર્ બીજી રીતોની સરખામણીમા ંઘણો ઓછો હોવાથી, ઉત્ પાદકો 
ઇન્ ટરનેટ મારફત પોતાની પર્ોડકટની વધ ુમાિહતી આપી શકે છે.  
 
 ઇન્ ટરનેટથી ઉ ોગ, વેપાર અને વાિણજય સબંધંી 
શકયતાઓ અને સભંિવતતાઓના ાર ખ ૂ  યા છે. 
કંપનીઓએ કમર્ચારીઓની ઉત્ પાદકતા વધારવા માટે 
ઈન્ ટરનેટની ક્ષમતા સમજવાનુ ંશ  કયુર્ં છે.  પધર્ક તરીકે 
ટકી રહવેા માટે દરેક િબઝનેસ પાસે પરૂતી માિહતી હોવી 
જોઇએ. ગર્ાહકો, િવકેર્તાઓ, કમર્ચારીઓ અને 
પરુવઠાદારોને જોડીને ઇન્ ટરનેટર વૈ ીકરણના આ 
યગુમા ંખબૂ મહત્ વનુ ં છે. ટે  કો, બજાજ, ઓટો, માઇકો, 
ફોડર્ મોટસર્ અને ટીવીએસ સ ૂ કી વી પેઢીઓ ઇન્ ટરનેટ 
મારફત પરુવઠેદારો (સપ્ લાયરો) અને ગર્ાહકોનુ ંસકંલન 
કરવાની િદશામા ંઆગળ વધી રહયા છે.  
 
 

૨૮.૨ ઈ-િબઝનેસ અને ઈ-કોમસર્ઃ 
 ઇન્ ટરનેટ મારફત કરવામા ંઆવતા ધધંાને ÕÕઈ-િબઝનેસÕÕ કહવેામા ંઆવે છે. છે  લા અમકુ 
વષ  દરિમયાન, ઇન્ ટરનેટને એટલી હદે પર્ચડં વેગ મ યો છે કે કોઇપણ ધધંા માટે માતર્ ઝડપી 
વિૃ ના અને નફાકારકતા માટે જ નિહ પરંત ુ  પધાર્મા ંટકી રહવેા માટે પણ આ માધ્ યમનો ઉપયોગ 
કરવો જ રી બન્ યુ ંછે.  
 



 

Teachers’ Reference Book Part-II 

112
 ÕÕઈ-કોમસર્ÕÕ એ શબ્ દ સામાન્ ય રીતે ખરીદવેચાણ અને ભરિતયા (invoicing), 
ચકૂવણીની અિધકૃિત અને બહાલી તેમ જ અન્ ય નાણાકીય લેવડદેવડ વા ધધંાના  યવહારો સાથે 
સકંળાયેલો છે.  
 
 ÕÕઈ-કોમસર્ÕÕ એ શબ્ દમા ં સેવાઓ, વીમો અને એવી બીજી બાબતોનો સમાવેશ કરીને 
ધધંાકીય િવકાસ, માકર્ટીંગ, કાચા માલ અને અંગભતૂ ભાગોની ખરીદી, ઉત્ પાદન, સમગર્ પર્ો કટ 
સચંાલન, પધ્ ધિતનો સમન્ વય, વેચાણને લગતા  યવહાર વી ધધંાકીય શૃખંલાને સમાતંર 
પર્વિૃ ઓનો સમાવેશ થાય છે.  
 
 

૨૮.૩ ઈ-માકેર્ટીંગથી થતા લાભઃ 
 

૨૮.૩.૧ ગર્ાહકોને થતા લાભ 
(૧) લેવડદેવડમા ંકરકસર  

 (ર) વેપાર ચલાવવામા ંકોઇ સીમા કે હદ નિહ  
 (૩)  પર્િતભાવમા ંઝડપ  
 (૪) િવશાળ સખં્ યામા ંસપ્ લાયરોને કારણે  પધાર્  
 (પ) ગર્ાહકને સમગર્ િવ માથંી પર્ોડકટો મળે તેથી  થાિનક શોિપંગ 

સેન્ ટરમા ંહોય    
             તેનાથી અનેક ગણી ઓફર મળે.    
 (૬) ઉ મ િકંમતે મળે  
 (૭) આકિ  મક પિરિ  થિતઓમા ંત્ વિરત સરળ ખરીદી  
 (૮) ખરીદી, નાણા, લીઝ, વેરા સલાહ અને બીજી સેવાઓ માટે એક જ  થળે મળતી 

     સવલતો. 
 

૨૮.૩.૨ વેપારીઓને થતા લાભઃ 
(૧) િવશાળ બજાર મળે  
(ર) માકેર્િટંગ અને માકેર્ટ પર્મોશનનો ખચર્ ઘટે   
(૩) ઝડપી પર્િતભાવ  
(૪) પારદશર્ક પર્િકર્યા  
(૫) ટક વેચાણની સરખામણીમા ંઈ-કોમસર્ વેબસાઇટ બનાવવાનો ખચર્ ઓછો હોય છે.  

 

૨૮.૪ ઈ-માકેર્ િટગંની મયાર્દાઓઃ 
(૧) ગર્ાહકોને િવ ાસ ન બસેે.  
(ર) ગર્ાહકોને સરુક્ષાની ખાતરી થતી નથી.  
(૩) ગર્ાહક િહતોની સલામતી માટે કોઇ જ કાયદા નથી. 
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 ઈ-કોમસર્થી સમગર્ િવ મા ંધધંાનુ ં િચતર્ બદલાયુ ંછે તેમા ંશકંાને  થાન નથી. એક વેપારી 
ઘણાબધા ગર્ાહકો સધુી પહ ચી શકે છે. કંપનીની સફળતા પોતે ગર્ાહકો સાથે કેટલી અસરકારક રીતે 
પર્િતિકર્યા કરે છે તેના આધારે આંકવામા ંઆવે છે. પરંત ુભારતીય સદંભર્મા ંગર્ાહકોના ક  યાણ માટે 
હજુ ઘણુ ંબધુ ંકરવાનુ ંબાકી છે.   
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૨૮.૫ મહત્ વની સકં  પનાઃ 
 ઇન્ ટરનેટ  
 વ  ડર્ વાઇડ વેબ  
 ઈ-કોમસર્  
 ઈ-િબઝનેસ  
 ઈ-માકેર્િટંગ  

 
 
 

૨૮.૬ સિૂચત પર્વિૃ ઓઃ 
 ÕÕસિચર્ંગ  ૂઇન્ ટરનેટ માકેર્ટÕÕ એ િવષય પર િવ ાથીર્ઓને િનદશર્ન આપો.  
 ઈન્ ટરનેટ માકેર્િટંગના લાભાલાભની ચચાર્ કરો.  
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