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                      ગર્ાહકનો ઉ ભવ  
 પર્ાગૈિતહાિસક યગુમા ંમાનવીની ખોરાક અને 
અન્ ય જ િરયાતો કુદરત ારા પરૂી પાડવામા ંઆવતી 
હતી. સમયાતંરે, માનવીએ કુદરતમાથંી મળતી કાચી 
સામગર્ીમાથંી ખોરાક તૈયાર કરવાનુ ં અને 
ચીજવ  તઓુ બનાવવાનુ ં શ  કયુર્. માનવી પોતાના 
માટે અને પોતાના િનકટના આિ તોના વપરાશ માટે 
ઉત્ પાદન કરતો. સમય વીતતા,ં માનવીની 
જ િરયાતોમા ંવધારો થતો રહયો. ધીમે ધીમે તેમને 
એવો ખ્ યાલ આ  યો કે પોતાને જ રી હોય તેવી 
તમામ વ  તઓુ પોતાની જાતે બનાવવા માટે સક્ષમ 
નથી. આનાથી સમહૂજીવનનો અને િવિનમયપર્થાનો 
આરંભ થયો. 
 
 ઔ ોિગક કર્ાિંતથી લોકોની જીવનશૈલીમા ં
અભતૂપવૂર્ પિરવતર્નો આ  યા. િવ ાન અને 
ટેકનોલોજીની ઝડપી પર્ગિત અને ઉત્ પાદનના 
પાિરણાિમક યાિંતર્કીકરણથી માલનુ ં જથ્ થાબધં 
ઉત્ પાદન શ  થયુ.ં પિરણામે, ઉત્ પાદન થયેલા 
માલના બજારની જ ર પડી અને સાથોસાથ ઉત્ પાદક 
અને ગર્ાહક વચ્ ચ ે એક  પ  ટ ભેદરેખા આંકવામા ં
આવી. 
 
 માલના ધોરણોનો અને માલના વેચાણો માટે 
તોલમાપના ધોરણોનો ઉ ભવ આ પર્િકર્યામા ં એક 
તાિકર્ક પિરણામ પે હતો. માલની પસદંગી, આવ  યક 
ચીજવ  તઓુની ઉપલભ્ યતા અને નફો બનાવવા વા 
પર્ ો તરત જ મહત્ વના બન્ યા.ં ઔ ોગીકરણથી 
અનેક ચીજવ  તઓુમા ંઉમેરો થયો. નાથી બજારના 
ચહરેામા ંઅને ગર્ાહક પયાર્વરણમા ંસપંણૂર્ પિરવતર્ન 
આ  યુ.ં   
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 બજારોમા ં ગર્ાહકોને પોતાની પસદંગી મજુબનો િવશાળ િવિવધતા 
ધરાવતો માલ મળવા લાગ્ યો. એ જ સમયે, ગર્ાહકો  પધાર્ કરતા ંઉત્ પાદકો 
અને િવકેર્તાઓની વેચાણ ઉ ેજનની દબાણ અને સમજાવટની તમામ 
પર્કારની પ િત હઠેળ આ  યા.ં આવી રીતે,  પોતાના અંગત ઉપયોગ અથવા 
વપરાશ માટે બજારમાથંી વ  ત ુખરીદતી અથવા સેવાઓ મેળવતી  યિકત 
તરીકે ને વણર્વી શકાય તે ગર્ાહકની સકં  પના અિ  તત્ વમા ંઆવી છે.  
 
  
 
 
 

   

ગર્ાહકને માલ અને સેવાઓ ખરીદતી અને જાહરે ઉપયોિગતાઓનો ઉપયોગ કરતી 
તેમજ હવા અને પાણી વા કુદરતી સસંાધનોનો ઉપયોગ કરતી  યિકત તરીકે 
 યાખ્ યાિયત કરવામા ંઆવે છે.                    

                        
 પોતાની અંગત જ િરયાતોને સતંોષવા માટે માલ અને 

સેવાઓ ખરીદે તેને ગર્ાહક કહવેાય.  

 ઉત્ પાદનના હતે ુમાટે અથવા ફેરવેચાણ માટે માલ ખરીદે 
તે ખરીદકતાર્ઓ ગર્ાહક નથી. 
 

 ગર્ાહકો િવિવધ પર્કારના માલ ખરીદે છે. ગર્ાહકો 
ચકૂવણી કરીને  પર્કારની સેવાઓ ભાડે રાખે તેમા ં
પિરવહન, સચંાર, બેિન્ કંગ, વીમો, ગહૃિનમાર્ણ, તબીબી સારવાર, િશક્ષણ અને તાલીમ, વીજ અને 
પાણીપરુવઠા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.  
 

ભારતીય ગર્ાહકની પરેખા : 
 ગર્ાહકોને સમગર્ દર્િ  ટએ નીચેના ધોરણોના આધારે વગીર્કૃત કરી શકાય :- 
 
૧) ઉંમર (બાળકો, ત ણ, પખુ્ ત અને વિર  ઠ નાગિરકો) 
 

ર) જાિત (પરુુષ,  તર્ી) 
 

૩) સામાિજક-સાં  કૃિતક દરજજો (િશિક્ષત- અિશિક્ષત, રોજગારયકુત, બેકાર, કુશળ-િબનકુશળ, 
શહરેી-ગર્ામીણ વગેરે) 

 

A consumer 
is defined as a person 
who buys goods 
and services and makes 
use of public 
utilities as well as natural 
resources like 
air and water. 
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૪) આિથર્ક દરજજો (સમૃ , ગરીબ, મધ્ યમવગર્)  

  િવકાસશીલ દેશ તરીકે ભારતને વપરાશ પધ્ ધિત પર અસર કરતી આવક, ગરીબી, 
િનરક્ષરતા અને વ  તીિવ  ફોટ વી અનેક િવસગંતતા ધરાવતા દેશ તરીકે િચતર્ણ કરવામા ંઆવે 
છે.    

 ભારતના ગર્ાહકો સામાિજક અને આિથર્ક પાસા અને આિથર્ક દરજજો તે બનેંના સદંભર્મા ં
બધંારણની રીતે અત્ યતં િવષમ પિરિ  થિતમા ંછે.  

 ભારત નીચા જીવનધોરણની અને કૂદકેને ભસૂકે વધતી જતી વ  તીની સમ  યાથી પીડાય છે. 
ભારતની આશરે પ૦% રા  ટર્ીય આવક કૃિષ અને તેને સલંગ્ ન પર્વિૃતઓમાથંી મળે છે, જયારે 
૭૦% થી પણ વધ ુવ  તી પોતાના જીવનિનવાર્હ માટે જમીન ઉપર નભે છે. 

 ભારતીય ગર્ાહકો મોટેભાગે ગરીબ, િનરક્ષર, અ ાન, ઉદાસીન અને હમેંશા છેવાડાના  થાને હોય 
છે.  

 વ  તીનો એક નાનો એવો વગર્ િવ મા ંસૌથી વધ ુ િશ  ટ ગર્ાહકની સરખામણી કરતા ંપોતાના 
દેખાવ અને વતર્નમા ં ખબૂ આધિુનક જણાય છે. જયારે મોટાભાગની વ  તી હજુ પણ 
પરંપરાવાદની ટોચ પર રહ ેછે. શહરેી વગર્નો મધ્ યમ અથવા ઉચ્ ચ મધ્ યમવગર્ હોય તેવી ૧૦ 
ટકા વ  તી બે છેડાની વચ્ ચે જીવે છે.  

 

ગર્ાહકની ખરીદી વતર્ણકૂ : 
 ગર્ાહકની ખરીદી વતર્ણકૂ પર ઘણા બધા પિરબળોની અસર હોય છે. આ પિરબળોમા ંઆવક, 
ઉંમર, જાિત, કુટંુબનુ ં કદ, સામાિજક દરજજો, નોકરીનો દરજજો, ગિતશીલતાની ટેવો, શૈક્ષિણક 
દરજજો અને પયાર્વરણનો સમાવેશ થાય છે.  
 
 િકમંત, ઉપલભ્ યતા, ઋત,ુ માગં, પયાર્વરણ, ટેવ અને શોખ ખરીદીના િનણર્યને પર્િતકૂળ 
અસર કરતા હોય તેવા આંતિરક અને બા  પિરબળો છે.  

 

   આધિુનક યગુની બજારમા ં િવ ાપન એ એક સૌથી 
મોટંુ પિરબળ છે. વેપારીઓ પોતાની પર્ોડકટ અને સેવાઓને 
સારા જીવન માટે સૌથી વધ ુઆવ  યક ચીજ તરીકે દશાર્વીને 
પોતાની પર્ોડકટ અને સેવાઓનુ ં િવ ાપન કરવામા ં મોટી 
રકમનુ ંનાણુ ંખચેર્ છે.  
 
 ગર્ાહક જ િરયાતોમા ં જીવન, સવલત અને 
સખુસિુવધાઓની જ િરયાતોનો સમાવેશ થાય છે, નો કોઇ અંત નથી. પોતાના સતંોષ માટે 
ઉપલબ્ ધ સસંાધનો કરતા જ િરયાતો હમેંશા વધ ુહોય છે. તેથી અમકુ પર્કારની અથર્  યવ  થા જ રી 
છે.   
 
 



 

Consumer Movement 

6
    

 ગર્ાહક ખરીદી કરવા ધારેલો માલ ઓછામા ંઓછી િકમંતે િબનજ રી ખચર્નો કોઇ 
વધારો કયાર્ વગર મેળવે તે કાયર્ક્ષમ ગર્ાહક છે.                    

 
 
 ગર્ાહક ઘણી વખત પોતાને  જ ર છે તેની ધ ૂધંળી ક  પના લઇને બજારમા ંઆવતો 
હોવાના કારણે ઘણો બધો બગાડ થાય છે. જ િરયાતનો અભ્ યાસ ન કરવાથી, િવિવધ પર્કારના 
માલની ઇચ્ છિનયતાની આગોતરી સરખામણી ન કરવાથી ઘણી બધી અિનણાર્યકતા ઊભી થાય છે. 
અ ાન, બેદરકાર, અિવચારી,  વાથીર્ ગર્ાહકો જ ઊંચી િકમંતના વેચાણ માટે જવાબદાર બને છે.  

 

 ગર્ાહકોએ આયોજન કરવામા,ં માિહતીના િવિવધ 
 તર્ોતોનો અભ્ યાસ કરવામા,ં પોતાના માટે િવચાર 
કરવામા,ં િવિવધ પાિરવાિરક જ િરયાતો પર ભાર 
મકૂવામા ં અને આ કામમા ં કૌશ  યો લાવવા માટે 
િનણાર્યક મ ૂ  યોમા ં સમય આપવો જોઇએ જ િરયાતો 
અને અભાવને અલગ રાખવા જોઇએ અને સસંાધનોના 
ે  ઠ ઉપયોગ માટે આ ખચર્ને સમતોલ રાખવુ ંજોઇએ.  

 
 ગર્ાહકો નવા િવચારો અને િવકાસના  તર્ોતો સાથે સપંકર્ જાળવીને પોતાની પર્વિૃતની 
સધુારણા કરવા માટે પોતે પહલે કરીને માગર્દશર્ન મેળવી શકે તેઓ ખરીદીનો િનણર્ય કરતા પહલેા 
િવ સનીય અને સક્ષમ  તર્ોત તરફથી માગર્દશર્ન મેળવી શકે.  
 

ખરીદીના તબકકા : 
 ખરીદીનો આધિુનક અિભગમ નીચેના તર્ણ અલગ અલગ પણ આંતરસકંિલત તબકકાઓથી 
બને છે:-  
 
 ખરીદી પહલેાનો સમય 

 બજાર પસદંગી 
 અનવુતીર્ જાણકારી (follow up) 
 

 ખરીદી પહલેાના સમયમા ંપસદંગી કરવાનો 
એટલે કે સતંોષ માટે પહલેી કઇ ચીજ જ રી છે અને 
કઇ રીતે ખરીદવી તેનો સમાવેશ થાય છે. એક 
વખત માલ ખરીદવામા ં આવે તે પછી તેમાથંી 
પરેૂપરૂો અપેિક્ષત લાભ ન મળે ત્ યા ં સધુી તે 
િબનઉપયોગી રહતેી હોય છે.  

 

An efficient consumer 
is one who gets goods 
desired 
at minimum cost to 
himself 
and at the same time 
does 
not unnecessarily 
increase 
cost of providing them. 
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 ખરીદી પહલેાનો સમય Ð માિહતી એકતર્ કરવી 
 બજાર પસદંગી Ð પર્ોડકટની સરખામણી કરવી અને પસદંગી કરવી 
 અનવુતીર્ જાણકારી Ð પર્ોડકટને ઉપયોગમા ંમકૂવી અને તેની ઉપયોિગતામા ં

વધારો કરવો. 
 

 
 
 
 અનવુતીર્ કાયર્વાહીમા ં પરૂત ુ ં ધ્ યાન આપવાથી પર્ોડકટની ઉપયોિગતા વધે છે. ભાિવ 
ખરીદીની સધુારણા માટેનો આધાર મળે છે.  
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જવાબદાર ગર્ાહક Ð 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
આવક અને વપરાશની સમતલુા જાળવે છે.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
                                                                       બિુ નો ઉપયોગ કરીને ખરીદી 
                                                        

                                                                                                  માગર્દિશર્કા અને સચૂનોનો ઉપયોગ કરે છે. 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

         સાચા દુકાનદારો/દુકાનોને આ ય આપે છે.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
                                                                            છેતરાય ત્ યારે ફિરયાદ કરે છે. 
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શબ્ દપર્યોગો : 
 

જ િરયાતોઃ  

 કંઇક ઉપયોગ કરવાની અથવા કોઇક વ  ત ુધરાવવાની 
ઇચ્ છાઓ. જીવનની આપણી મળૂભતૂ જ િરયાતોમાથંી 
જ િરયાતનો ઉ ભવ થાય છે. જ િરયાતો આિથર્ક પર્યાસો ારા 
સતંોષવાનો છેડો છે. 
 

ઉપયોિગતા : 
 ચીજવ  તનુી સતંોષ આપતી ક્ષમતા ધરાવતી જ િરયાત. 
 

વપરાશ : 
 માનવજ િરયાતનો સતંોષ. 
 

માગ : 
 ઇચ્ છાનુ ં સમથર્ન ધરાવતી આકાકં્ષા અને વ  ત ુ માટે 
ચકૂવવાની ક્ષમતા. 
 
 

 વાધ્ યાય : 
(૧) ગર્ાહક કોણ છે ? 
(ર) ગર્ાહકની ખરીદી વતર્ણકૂ પર પર્ભાવ પાડતા પિરબળો 
દશાર્વો. 
(૩) જવાબદાર ગર્ાહકના ગણુધમ  જણાવો. 
 

અધ્ યયનના પિરણામો : 
 િવ ાથીર્ઓ તરફથી, - 

(૧) ખરીદીની સારી વતર્ણકૂ કેળવવાની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે 
છે. 
(ર) ખરીદીનો િનણર્ય કરતા પહલેા ંમાિહતી એકતર્ કરવાની ટેવ 
પાડવાની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે    

     છે. 
(૩) જવાબદાર ગર્ાહકના ગણુો િવકસાવવાની અપેક્ષા રાખવામા ં
આવે છે.  
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ગર્ાહક આંદોલનનો ઈિતહાસ : 
 ગર્ાહકોને સગંિઠત કરીને ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓની સામે લડત આપવી તે કોઇ નવી 
ઘટના નથી. ૧૮મી સદીના મધ્ યભાગમા ં દર્િ  ટપાત કરતા,ં ઇંગ્લેન્ ડમા ંગર્ાહકોના એક વગર્ કાપડ 
ઉ ોગ ારા કરવામા ંઆવતા ંમજૂરોના શોષણની સામે િવરોધ કરવા સગંિઠત થયો અને તેમણે 
આવી ખામીયકુત કંપનીએ ઉત્ પાદન કરેલા કાપડ ખરીદવાના બિહ  કારનુ ંએલાન કયુર્ 

 
 ૧૯મી સદીના ઉતરાધર્મા,ં યનુાઇટેડ િકંગ્ ડમ, અમેિરકા 
અને યરુોપમા ંગર્ાહકોએ વચેિટયાઓને અને નફાખોરીને નાથવા 
માટે ગર્ાહક મડંળો રચવાના ટાછવાયા પર્યાસો કરેલા. ગર્ાહક 
મડંળો અનૌપચાિરક ગર્ાહક સહકારી સં  થાઓ વી હતી મા ં
ઉત્ પાદકો પાસેથી સીધો માલ ખરીદીને ગણુવ ાની ખાતરી 
આપવા માટે, ભેળસેળ િનવારવા માટે અને વાજબી િકંમત 
સિુનિ ત કરવા માટે તે માલ ગર્ાહકોને 
પરૂો પાડવામા ંઆવતો. 
 
 ગર્ાહકોની સરુક્ષાનો ધ્ યેય 
ધરાવતા કાયદા માતર્ આધિુનક યગુ 
પરૂતા સીિમત નથી. ઇ.સ. પવૂેર્ ૨૦૦મા ં
ભારતમા ંખોરાક ભળેસેળની સામે કાયદા 
હતા. મનનુા કાયદા (મનુ  મિૃત)  

કેટલીક સદીઓ પર્ાચીન છે તેમા ંઅપર્ામાિણક વેપારીને કરવાની િશક્ષાઓનો ઉ  લેખ છે. ગર્ીકો પણ 
ખોરાકની ભેળસેળ પર પર્િતબધં મકૂતા કાયદા ધરાવતા હતા. પર્ાચીન ઇિજપ્ તમા ંમાસંની હરેફેરના 

લગતા કાયદા હતા અને સરકારના ખા  િનરીક્ષકો ારા િનરીક્ષણ 
કરવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં 
 
 પર્થમ ગર્ાહક કાયદો મેસેચ્ યએુટ્સમા ં સન ૧૭૮૪મા ં
અિધિનયિમત કરવામા ં આ  યો અને ત્ યારબાદ સન ૧૭૯૦મા ં
તોલમાપને લગતો કાયદો અિધિનયિમત કરવામા ંઆ  યો. યનુાઇટેડ 
િકંગ્ ડમમા ં વેપારિચ ન અિધિનયમ સન ૧૮૫૨મા ં પસાર કરવામા ં
આ  યો અને સન ૧૮૭૮મા ંપર્થમ વખત તોલમાપ અિધિનયમ પસાર 
કરવામા ંઆ  યો.  
 
 જાણીતો માલવેચાણ અિધિનયમ સન ૧૮૯૩મા ં અમલમા ં

આ  યો. ભેળસેળયકુત ખોરાક અને ખોટા તોલમાપની સામે કેટલાકં પર્િતબધંો હજારો વષર્ પરુાણા છે 
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 જૂના કરાર (Old testament), હમરુાબીના કાયદામા ં અને ભારતના પર્ાચીન કાયદઓમા ં

જોવા મળે છે.  
 
 યરુોિપયન ગર્ાહક સરુક્ષા કાયદાઓ ૧૫મી અને ૧૬મી સદીમા ંશ  થયા અને તે દમનના 
િસ ાતંો પર આધાિરત હતા. મધ્ યયગુના મોટાભાગના સમયગાળા દરિમયાન કેથોિલક ચચર્ના 
નૈિતક િનયમોથી, વેપારી મહાજનોએ ઘડેલા પોતાના િવિનયમોથી અને વ  તઓુને લગતી ગર્ાહકોની 
પોતાની જાણકારીથી કેટલેક અંશે ગર્ાહકોને સરુક્ષા મળતી. 
 
 કર્મશઃ યરુોિપયન રાજાઓએ વેપારના િવકાસને પર્ોત્ સાહન 
આપવાના પોતાના પર્યાસોમા ં વેચનારની તરફેણ કરતા હોય 
તેવા કાનનૂી િસ ાતંોમા ંથતા ં ફેરફાર પર દેખરેખ રાખતા થયા.ં 
બજારનો મખુ્ ય િનયમ એવો બન્ યો કે ÕÕખરીદનાર સાવધ રહÕેÕ. 
 
 ÕÕખરીદનાર સાવધ રહÕેÕના િસ ાતં આધાિરત માગ અને 
પરુવઠાની પિરિ  થિતઓ અને ગર્ાહકો વતી સરકારનો મયાર્િદત 
હ  તકે્ષપ ૧૯મી સદીના છે  લા દાયકાઓમા ંઝડપથી બદલાતો રહયો. 
 

કન્ ઝયમુર ઇન્ ટરનેશનલનો ઉ ભવ : 
 ગર્ાહક આંદોલન આકાર લેવાની સાથે, યનુાઇટેડ િકંગ્ ડમ, યનુાઇટેડ  ટેટ્સ ઓફ અમેિરકા, 
નેધરલેન્ ડ, ઓ  ટેર્િલયા, ફર્ાન્ સ, આઇસલને્ ડ, ઓિ  ટર્યા, ઇઝરાયેલ, િ  વડન, ન્ યઝુીલેન્ ડ, ડેન્ માકર્ અને 
નોવેર્ના ગર્ાહકજૂથો ÕÕઇન્ ટરનેશનલ ઓફ કન્ ઝયમુસર્ યિુનયન (IOCU) નામની એક નવી ÕÕસામાિજક 
સં  થાÕÕ રચવા માટે હગે ખાતે એિપર્લ, ૧૯૬૦મા ંએકિતર્ત થયા. 
 

ભારતમા ંગર્ાહક આંદોલન : 
 ભારતનો ઇિતહાસ જોતા જણાય છે કે િબર્ટીશ શાસન પહલેા જુદા જુદા રાજાઓ અને 
રાજવશંોના શાસન અને જુદા જુદા સમયગાળામા ંઅપર્માિણક, અન્ યાયી વેપારીઓ અને ઉત્ પાદકોને 
દંડ કરવાના કાયદાઓ હતા. મનનુા કાયદા અને ચાણકયના ÕÕઅથર્શા  તર્ÕÕમા ં પણ અપર્માિણક 
વેપારીઓને આપવાના દંડનો ઉ  લેખ છે. 
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 િબર્ટીશરોએ ઇંગ્ લેન્ ડમા ં અનસુરવામા ં આવતા માલ વેચાણ 
અિધિનયમ, તોલમાપ અિધિનયમ વા કાયદા ભારતમા ંદાખલ કયાર્. 
 
 દિક્ષણ ભારતમા ં ી તગંતુરૂી પર્કાસમ, સી.રાજગોપાલાચારી 
વા અગર્ણી  વાતં ય સેનાનીઓએ સન ૧૯૪૦મા ં ગર્ાહકોને 

વચેટીયાઓથી બચાવવા માટેના કેટલાક સગંિઠત પર્યાસો કરેલા. 
તેમણે ટક ધોરણે આવ  યક ચીજવ  તઓુ માટે ગર્ાહક સહકારી ભડંાર 
શ  કરેલા,  સમયાતંરે ગર્ાહક આંદોલનના પમા ંપિરણમીને ગર્ાહક 

સહકારી સં  થાની સકં  પના બનીને દેશના િવવધ ભાગોમા ંપર્સયુર્ં. 
 
 આ , મુબંઇમા ંમુબંઇ ગર્ાહક પચંાયત વા ગર્ાહક સગંઠનો આવ  યક ચીજવ  તઓુ મેળવીને 
પોતાના ગર્ાહકો સધુી િવતરણનુ ંઆયોજન કરીને ગર્ાહક ક  યાણનો આ અિભગમ ચલાવી રહયા છે.  
 
 ભારતમા ંગર્ાહક આંદોલનનો ઉ ભવ અને િવકાસ અન્ ય જગાએ થયેલા ગર્ાહક આંદોલનો 
વી ઘણી બધી સામ્ યતાઓ ધરાવે છે. Ð ને મહત્ વના તર્ણ તબકકાઓમા ંવહેંચી શકાય. પર્થમ 

તબકકો સન ૧૯૬૦નો - મા ંમાલ અને સેવાઓની ગણુાવ ા પર ગર્ાહકોને માિહતી આપવા અને 
િશક્ષણ આપવા અને રોિજંદા વપરાશના માલ પર સબળ પિરક્ષણો હાથ ધરવા માટે ÕÕકન્ ઝયમુર 
ગાઇડન્ સ સોસાયટી ઓફ ઇિન્ ડયા(મુબંઇ)ÕÕ વા સગંઠનો રચવામા ંઆ  યા. બીજો તબકકો એટલે કે 
સન ૧૯૭૦-૧૯૮૦ના સમયગાળા દરિમયાન, આવ  યક ચીજવ  તઓુના પરુવઠામા ંઅછત અને 
જાહરે િવતરણ પધ્ ધિત (PDS)ની અસતંોષકારક કામગીરીને લીધે આંદોલનકતાર્ઓને સબંિંધત 
સ ાિધકારીઓ સમક્ષ પોતાની ફિરયાદોને વાચા આપવા માટે પોતપોતાના નગરો અને  થાિનક 
િવ  તારોમા ંગર્ાહક સગંઠનો રચવાની ફરજ પડી.  
 
 ૧૯૭૦થી ૧૯૮૦ વચ્ ચે રચાયેલા અમકુ સગંઠનો મખુ્ યત્ વે ગાવો, ખોરાક ભેળસેળ અને 
જાહરે િવતરણ પધ્ ધિત સાથે સબંધં ધરાવતા હતા. આ સગંઠનો બજારમા ં  વૈિચ્ છક તકેદારી જૂથો 
તરીકે અત્ યતં ઉપયોગી પરુવાર થયા. 
 
 ૧૯૮૧થી ૧૯૯૦ સધુીના સમયગાળાને આવરી લેતો િવકાસનો તર્ીજો તબકકો ભારતમા ંખાસ 
કરીને, ૧૯૮૬ પછી ગર્ાહક આંદોલનના િવ  તરણ અને એકતર્ીકરણનો અથર્ સચૂવે છે. ગર્ાહક સરુક્ષા 
અિધિનયમ, ૧૯૮૬ના અિધિનયમનથી દેશમા ં ગર્ાહક સગંઠનોની સખં્ યામા ં અનેકગણો ઉછાળો 
આ  યો. 
 
 ગર્ાહક આંદોલનમા ંમદદ કરતા હોય તેવા રસપર્દ િવકાસમા ંગર્ાહક િશક્ષણના કે્ષતર્મા ંથતા 
િવકાસ અને ધધંાકીય સગંઠનોમા ં થયેલા અમકુ ન ધપાતર્ પિરવતર્નનો સમાવેશ થાય છે. 
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શાળાઓ/કોલેજોમા ં િવિવધ તબકકે ચાલતા અભ્ યાસકર્મોમા ં ગર્ાહક સરુક્ષાનો સમાવેશ 
કરવામા ંઆ  યો છે. યિુનવિસર્ટીઓમા ંપણૂર્ િવકિસત અભ્ યાસકર્મો દાખલ કરવામા ંઆ  યા છે.  
 
 અનેક મોટા સગંઠનોએ સં  થા-અંતગર્ત ફિરયાદ િનવારણ  યવ  થાતતંર્  થાપ્ યા છે. 
ભારતીય જીવન વીમા િનગમ (LIC)એ પર્ાદેિશક અને કેિન્ દર્ય  તરે દાવા સમીક્ષા સિમિતઓ 
 થાપેલી છે. પેટર્ોલીયમ કંપનીઓ, રેલવે, બેન્ ક, આવકવેરા િવભાગે પણ જાહરે ફિરયાદ સેલ 
 થાપવાનુ ંશ  કયુર્ં છે.  

 
 રા  ટર્ીયકૃત બેન્ કો દર મિહનાની ૧૫મી તારીખે ÕÕગર્ાહક ફિરયાદ િદનÕÕ તરીકે મનાવે છે, 
મા,ં નારાજ ગર્ાહકો પોતાના નગર, શહરે કે ઝોનમા ંઆવેલી કચરેીઓના ઉચ્ ચ કક્ષાના મેનેજરોને 

મળી શકે છે. વીસથી પણ વધ ુ વષર્થી કામ કરતી ÕÕકાઉિન્ સલ ઓફ ફેર િબઝનેસ પેર્કિટસÕÕ 
 યિકતગત ગર્ાહક અથવા ગર્ાહકોના જૂથો તરફથી ધધંા સામેની ફિરયાદોના િનવારણમા ં મદદ 
કરવાનો પર્યત્ ન કરે છે.  
 

 
 
 ÕÕફેડરેશન ઓફ ઇિન્ ડયન ચેમ્ બસર્ ઓફ કોમસર્ એન્ ડ ઇન્ ડ  ટર્ીઝ (FICCI)” એ ÕÕકન્ ઝયમુર 
િબઝનેસ ફોરમÕÕની  થાપના કરી છે  દર તર્ણ મિહને એકવખત દેશના જુદા જુદા શહરેોમા ંબેઠક 
યો  છે. દેશમાનંા તમામ  ટોક એકસચેન્ જોએ પણ દેશમા ં આવા સેલ  થાપ્ યા છે. 
ÕÕએડવટાર્ઇઝમેન્ ટ  ટાન્ ડડર્ કાઉિન્ સલ ઓફ ઈિન્ ડયા (ASCI)  ÕÕકન્ફેડરેશન ઓફ ઇિન્ ડયન ઇન્ ડ  ટર્ીઝ 
(CII)ÕÕ અને િફકકીએ પોતાની પર્વિૃતઓ માટેની આચાર સિંહતા તૈયાર કરી છે.  
 
 સરકારની નીિતકતાર્ સં  થાઓ (િનયતંર્ક તતંર્)મા ં અને મોટા ધધંાકીય સગંઠનોની 
સલાહકાર/ક  યાણ સિમિતઓમા ંઅને સેવા કે્ષતર્ોમા ંગર્ાહક સગંઠનોને આપેલુ ંપર્િતિનિધત્ વ એ ગર્ાહક 
આંદોલનની બીજી એક મહત્ વની િસિ  છે. 
 
 
 કેન્ દર્ીય અને રાજય ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદો, ખોરાક ભેળસેળ િનવારણ, અ  અને નાગિરક 
પરુવઠાના િનયતંર્ક િવભાગો, ભારતીય માનક બ્ યરુો (BIS) અને AGMARK વી ગણુવ ા 
િનયતંર્ણ સં  થાઓ, પેટર્ોિલયમ પેદાશ િવભાગ, રેલવે કમર્ચારી ક  યાણ સિમિત, ઇિન્ ડયન એરલાઇન 
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સેવાઓ માટે પર્ાદેિશક  સલાહકાર સિમિતઓ Ð આ તમામ સં  થાઓમા ં િવિવધ ગર્ાહક 
સગંઠનોના પર્િતિનિધઓ છે.  
 
 આવી રીતે, ગર્ાહકોને નીિત-ઘડતર પાસાઓમા ં સહભાગી બનવાની તક મળે છે. એવુ ં
જણાય છે કે એવો સમય આવી ગયો છે કે ભારતમા ંગર્ાહકને ÕÕબજારના રાજાÕÕ બનવાની આશા 
રાખી શકશે. 
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 વાધ્ યાય : 
(૧) પર્થમ કાયદો વષર્ .............................મા ં અિધિનયિમત 
કરવામા ંઆ  યો હતો. 
 

(ર) માલ વેચાણ અિધિનયમ સન ......................મા ંઅમલમા ં
આ  યો છે. 
 

(૩) CI નુ ંપ ૂ  નામ આપો : .................................. 
 

(૪) ભારતમા ંગર્ાહક આંદોલન િવશે સમજાવો. 
 

અધ્ યયન પિરણામો : 
  

 િવ ાથીર્ઓ તરફથી, - 
 

૧. ગેરવાજબી વેપાર પર્થાઓની સામે લડત આપવા માટે 
સગંિઠત થવાની જ િરયાત સમજવાની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે 
છે. 
 

ર. વેપારીઓને ચાલાકીભરી યિુકતઓ સામે અવાજ ઉઠાવવાની 
ટેવ કેળવવાની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે. 
 

૩. ગર્ાહક આંદોલનની પહલે કરવાની, તેનુ ંનેતતૃ્ વ લેવાની અને 
સગંિઠત બનવાની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે.   
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ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬નો પિરચય 

 
 

 ગર્ાહક સરુક્ષા નીિતના િવકાસના ઇિતહાસમા ં ૧૫મી 
માચર્, ૧૯૬૨ ઐિતહાિસક િદવસ ગણાય. યનુાઇટેડ  ટેટ્સ 
ઓફ અમેિરકાના તત્ કાલીન પર્મખુ જહોન એફ કેનેડીએ 
યનુાઇટેડ  ટેટ્સ ક ગેર્સમા ંઘોષણા કરી કે તમામ ગર્ાહકોને 
તેમના અિધકારો હોય છે. ૯મી એિપર્લ, ૧૯૮૫ બીજી 
મહત્ વની તારીખ છે. તે િદવસે સઘંરા  ટર્ોની સાધારણ સભાએ 
ગર્ાહક સરુક્ષા માટેની સામાન્ ય માગર્દિશર્કાઓ અપનાવી. 
 

 સઘંરા  ટર્ સગંઠન (UNO)ના ઠરાવ અનસુાર, આપણી 
સસંદે સન ૧૯૮૬મા ંગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ પસાર કય . 
તે અિધિનયમને ૨૪/૧૨/૧૯૮૬ના રોજ ભારતના 
રા  ટર્પિતની બહાલી મળી. આ જ કારણસર દર વષેર્ ર૪મી 
િડસેમ્ બરને ÕÕરા  ટર્ીય ગર્ાહક િદનÕÕ તરીકે ઉજવવામા ંઆવે 
છે.  
 
 આ અિધિનયમ ગર્ાહકોના નીચે જણા  યા મજુબના 
અિધકારોને ઉ ેજન અને સરુક્ષા આપવા માટે છેઃ- 
 
 (૧)  જાનમાલને જોખમી હોય તેવા માલના 
ખરીદવેચાણની સામે સરુક્ષા મેળવવાનો અિધકાર. 
 
(ર) ગેરવાજબી વેપારપર્થા 
ઓની સામે ગર્ાહકને રક્ષણ 
આપવા માટે માલના જથ્ થા, 
ક્ષમતા, શુ તા, ધોરણ અને 
િકંમત િવશે માિહતગાર થવાનો 
અિધકાર. 
 
(૩) િવિવધ પર્કારનો માલ 
 પધાર્ત્ મક િકંમતોએ સરળતાથી 
મળી શકે તે માટે શકય હોય ત્ યા ં

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

મેળવવાનો અને સનુાવણીનો અિધકાર. 
 

 (૫) ગેરવાજબી વેપારપર્થા સામે તકરારનુ ં િનવારણ મેળવવાનો અથવા ગર્ાહકોના િનદર્યી 
શોષણ િવ ધ્ ધ િનવારણ મેળવવાનો અિધકાર; અને 
 
(૬) ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકાર.  
 
 

િતર્-  તરીય અધર્-ન્ યાિયક તતંર્ઃ 
 ગર્ાહક તકરારોના અસરકારક િનકાલ માટે ગર્ાહક સરુક્ષા 
અિધિનયમથી િતર્-  તરીય અધર્ન્ યાિયક તતંર્ની જોગવાઇ કરી છે, 
મા ં દરેક િજ  લા માટે િજ  લા ફોરમ, દરેક રાજય માટે રાજય 

આયોગ અને સવ ચ્ ચ  તરે રા  ટર્ીય આયોગનો સમાવેશ થાય છે. 
તેમની પર્ાદેિશક હકૂમત અને નાણાકીય મયાર્દાને  પ  ટ રીતે અલગ રાખવામા ંઆવી છે. 
 
 

 િનવ ૃ  િજ  લા ન્ યાયાધીશ િજ  લા ફોરમના પર્મખુપદે હોય છે. રાજય આયોગના અધ્ યક્ષપદે 
હાઇકોટર્ના િનવ ૃ  ન્યાયાધીશ હોય છે. રા  ટર્ીય આયોગના અધ્ યક્ષપદે સપુર્ીમકોટર્ના િનવ ૃ  
ન્યાયાધીશ હોય છે. િજ  લા ફોરમ .૨૦ લાખ સધુીના દાવામા,ં જયારે રાજય આયોગ .૧ કરોડ 
સધુીના દાવામા ંઅને રા  ટર્ીય આયોગ .૧ કરોડથી ઉપરના દાવામા ંન્ યાયિનણર્ય કરી શકે છે.  

 

ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદોઃ 
 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમથી રા  ટર્ીય, રાજય અને િજ  લા  તરે ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદોની 
 થાપના માટેની જોગવાઇ કરી છે. આ પિરષદોનો ઉ ેશ ગર્ાહકોના અિધકારોને ઉ જેન આપવા 
માટેની અને સરુક્ષા પરૂી પાડવા માટેની નીિતઓને અપનાવવા માટે/સમીક્ષા કરવા માટે સબંિંધત 
સરકારોને મદદ કરવાનો છે.  

 

 ગર્ાહક અિધકારો/ગર્ાહક સરુક્ષા સાથે સબંધં ધરાવતા, રસ ધરાવતા િવિવધ જૂથોનુ ં
પર્િતિનિધત્ વ કરતા સગંઠનો અને નાગિરકો આ પિરષદોના સભ્ યો તરીકે હોય છે. આ પિરષદોનો 
મખુ્ ય ઉ ેશ સમાજમા ંગર્ાહકોના અિધકારો અને િહતોને ઉ જેન અને રક્ષણ આપવાનો છે.  
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અિધિનયમની મહત્ વની ખાિસયતોઃ   
 
 આ અિધિનયમ કેન્ દર્ સરકારે  ચોકકસ રીતે મિુકત ન આપેલી હોય તો તેવા તમામ માલ અને 

સેવાઓને લાગ ુપડે છે. 
 તે તમામ કે્ષતર્ો એટલે કે ખાનગી, જાહરે અને સહકારી કે્ષતર્ોને આવરી લે છે. 

 
 અિધિનયમની જોગવાઇઓ ક્ષિતપરૂક પર્કારની છે. 
 તેનાથી ન્ યાયિનણર્યિવષયક કાયર્વાહીની જોગવાઇ કરી છે  સરળ, ઝડપી અને િબનખચાર્ળ 

છે. 
 તેનાથી રા  ટર્ીય, રાજય અને િજ  લા  રે ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદો માટેની પણ જોગવાઇઓ કરી 

છે. 
 આ અિધિનયમની જોગવાઇઓ તત્ સમયે અમલમા ં હોય તેવા બીજા કોઇપણ કાયદાની 

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

 

 

માલ અને સવેાઓઃ 
 માલ એટલે વાદયોગ્ ય દાવા અને નાણા િસવાયની કોઇપણ પર્કારની જગંમ િમલકત, સેવા 
એટલે બેિન્ કંગ, નાણા, વીમા, પિરવહન, પર્િકર્યા, વીજળી અથવા અન્ ય ઊજાર્નો પરુવઠો, આવાસ 
અથવા ભોજન,  ગહૃિનમાર્ણ અને બાધંકામ, મનોરંજન, આનદંપર્મોદ, સમાચાર અથવા અન્ ય 
માિહતી પરૂી પાડવાને લગતી સવલતોની જોગવાઇ સિહત દરેક િવગતવણર્નની સેવાનો સમાવેશ 
થાય છે અને તેમા ંડોકટરો, નસ , નિસર્ંગ હોમ અને વકીલોની સેવાઓને પણ આવરી લેવામા ંઆવી 
છે.  
 

 
 



 

Consumer Movement 

21
 
 
    

ગર્ાહક ફિરયાદ નીચેની  યિકતઓ ારા થઇ શકે :- 
 ગર્ાહક 

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

 

 ફિરયાદમા ંએવુ ંિનવેદન હોવુ ંજોઇએ કે - 

 કોઇ વેપારીએ અપનાવેલી કોઇ ગેરવાજબી પર્થાના પિરણામે  યિકતને કોઇ ખોટ અથવા 
નકુસાન વેઠવુ ંપડયુ ંછે. 

 ફિરયાદમા ંઉ  લેખેલો માલ એક અથવા તેથી વધ ુખામીઓ ધરાવે છે. 
 ફિરયાદમા ંઉ  લેખેલી સેવાઓ કોઇપણ રીતે ઊણપો ધરાવે છે. 
 ફિરયાદમા ંઉ  લેખેલા માલ માટે વેપારીએ – 

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

   તેવુ ંજણાવવુ ંજોઇએ.  
 

ગર્ાહક ફિરયાદમા ંપરૂી પાડવાની માિહતીઃ 
(ક) ફિરયાદનુ ંનામ, િવગતવણર્ન અને સરનામુ.ં 
(ખ) િવ ના પક્ષકાર અથવા પક્ષકારોના નામ, િવગતો અને સરનામુ.ં 
(ગ) ફિરયાદ કયારે અને કયા ંઉપિ  થત થઇ તેને લગતી હકીકતો.  

(ઘ) આકે્ષપોના સમથર્નમા ંકોઇ દ  તાવેજો હોય તો તે.  

(ચ) ફિરયાદી માગતો હોય તે દાદ. 
(છ) ફિરયાદીએ પોતાની ફિરયાદની નકલ - 
   ફોરમ 

 પર્મખુ 
 પુ ષ સભ્ ય 
  મિહલા સભ્ ય 
  િવ ના પક્ષકારને 
                       આપવી જોઇએ. 

 
(જ) એવી જ રીતે તમામ દ  તાવેજોની નકલો પણ આપવાની હોય છે.  
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(ઝ) ફિરયાદની સાથોસાથ ફિરયાદીએ સોગદંનામુ ં પણ ફાઇલ કરવાનુ ં હોય છે. 
સોગદંનામાની 

એટલી જ નકલો ફિરયાદની નકલોની સાથે જ આપવાની હોય છે. 
(ટ) જો ફિરયાદી કોઇ રિજ  ટડર્ ગર્ાહક સગંઠન વતી ફિરયાદ ન ધાવવા ઇચ્ છતો હોય તો તે 

મતલબનો અિધકૃિતપતર્ જોડવાનો રહશેે.  
       
 ગર્ાહકને મળવાપાતર્ દાદઃ 
 

અિધિનયમ હઠેળ ગર્ાહકને મળવાપાતર્ દાદ નીચે મજુબ છે :- 
 માલમાથંી ખામી દૂર કરાવવી. 
 માલ બદલી આપવો. 
 ચકૂવેલી િકમંત પરત આપવી. 
 વેઠેલા નકુસાન અથવા ઇજા બદલ વળતર આપવુ.ં                    

 

 
 

 ફિરયાદી અથવા િવ ના પક્ષકાર અથવા સાક્ષીઓને સોગદંનામા, દ તાવેજો અથવા રેકડર્ 
પર ઉપલબ્ ધ સામગર્ીના આધારે તપાસવાની જ ર પડતી નથી. ફિરયાદનો િનકાલ એટલે કે તેની 
પરના હુકમો ઉપલબ્ ધ દ  તાવેજી સામગર્ીને આધારે કરી શકાય. 
 

 કરવામા ંઆવતી પછૂપરછ સિંક્ષપ્ ત પર્કારની પછૂપરછ હોય છે. 
 સાક્ષીઓને તપાસવા ખરેખર જ રી જણાય તેવા જ િક  સાઓમા,ં ઉદાહરણ તરીકે તબીબી 

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

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

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

૧. ફિરયાદ કોણ કરી શકે ? 

ર. ફિરયાદ કયા ંદાખલ કરવી ? 

૩. ફિરયાદમા ંહોવી જોઇએ તે િવગતો જણાવો. 
 
 

નીચેના જોડકા ંજોડો : 
ભાગ-કમા ં ન ધેલા અધર્ન્ યાિયકતતંર્ને ભાગ-ખ હઠેળ ન ધેલા તેના 
પર્મખુ સાથે જોડો. 

 
 
 

અધ્ યયનના પિરણામો : 
િવ ાથીર્ઓ તરફથી, -  

(૧) ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમના અમલીકરણમા ં તેમની ભિૂમકાનુ ં
મહત્વ સમજવાની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે.  

 

(ર) અિધિનયમ હઠેળ કરેલી જોગવાઇઓનુ ં મહત્ વ સમજવાની 
અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે.  
 
 

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

 

ભાગ-ક ભાગ-ખ 

િજ  લા ફોરમ           (      ) ક. િનવ ૃ  હાઇકોટર્ ન્યાયાધીશ 

રાજય આયોગ         (      ) ખ. િનવ ૃ  સપુર્ીમકોટર્ ન્યાયાધીશ 

રા  ટર્ીય આયોગ        (      ) ગ. િનવ ૃ  િજ  લા ન્યાયાધીશ 
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ગર્ાહક અિધકારો 
 ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓ અન ે છેતરામણી 
વેપારપર્ણાલીઓથી થતુ ં ગર્ાહક શોષણ એ કોઇ નવી ઘટના 
નથી. ગર્ાહકને માલ અને સેવાઓ પરૂી પાડવામા ં રોકાયેલા 
વેપારીઓ અને િવિવધ સગંઠનો સાથે રોજબરોજના પોતાના 
 યવહારોના િવશાળ પર્માણમા ંસમ  યાઓ સહન કરવી પડતી 
હોય છે. કેટલાય સમયથી વેપારીઓ અને ઉત્ પાદકો ગણુવ ા, 
િકંમત અને ઉપલભ્ યતાના સબંધંમા ં ગર્ાહકોના િહતોને 
અવગણતા રહયા છે. 
 
 ભારતીય ગર્ાહકો પરંપરાગત અને 

સાં  કૃિતક રીતે સમિન્ વત એવી િચર  થાયી જીવનશૈલીઓ ધરાવવાની િવિશ  ટ 
પિરિ  થિતમા ં છે. તેમને િવ ાપન, પેકેિજંગ, ગેરમાગેર્ દોરતા લેબલીંગ વગેરે 
વા બજાર િહતોના ચાલાકીયકુત અને છેતરિપંડીયકુત ટેકનોલોજીસભર 

પર્યાસોના આકર્મણથી બચાવવા જ રી છે.  
 
 ભારતમા,ં સરકારે, અછત, ગેરવાજબી િકંમતો, ભેળસેળ અને એવી 
બીજી પર્થાઓને નાથવા માટે જુદા જુદા ગર્ાહક સરુક્ષા કાયદાઓ પસાર કયાર્ 
છે. ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬નુ ં અિધિનયમન ગર્ાહક કાનનૂમા ં એક 
મહત્વનુ ંસીમાિચ ન હતુ.ં 
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 પર્થમ વખત ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ ગર્ાહક અિધકારોને કાનનૂી અિધકારો તરીકે વણર્વે છે.  
 
 ગર્ાહક અિધકારો એવા અિધકારો છે કે ની જોગવાઇ ગર્ાહકોના િહતોનુ ંરક્ષણ કરવા માટે 
અને યોગ્ ય િકંમતે વાજબી ગણુવ ાનો માલ અને સેવાઓ તેમને મળે તેવુ ંસિુનિ ત કરવા માટે 
કાયદાથી કરવામા ંઆવે છે. કાનનૂી સદંભર્મા,ં અધીકારોની જોગવાઇથી ગર્ાહક િહતોની સરુક્ષાનો 
એવો પણ અથર્ થાય કે વેચનાર, ઉત્ પાદકો અને સિવર્સ પર્ોવાઇડરો પર કેટલીક ફરજો નાખવી. 
તેથી આ અિધકારો અને ફરજોના ભગંથી કાનનૂી કાયર્વાહી અથવા સજા થઇ શકે છે.  
 

ગર્ાહક અિધકારોઃ 
 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમથી ગર્ાહકોને નીચનેા અિધકારોની સકં  પના કરી છે. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

  સલામતીનો અિધકાર  માિહતગાર થવાનો અિધકાર 

 
 

  

 

 

પસદંગીનો અિધકાર  સનુાવણીનો અિધકાર 
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ફિરયાદ િનવારણનો 
અિધકાર 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકાર 

 

 

મળૂભતૂ જ િરયાતો 
સતંોષવાનો અિધકાર 

 આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણનો 
અિધકાર 

                                            
 
    આ અિધકારોની િવગતવાર ચચાર્ હવે પછીના એકમોમા ંકરવામા ંઆવી છે.  
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સલામતીનો અિધકારઃ 
 ટેકનોલોજીને લગતી પર્ગિતને લીધે બજારમા ં િવશાળ 
પર્માણમા ંિવિવધ પર્કારની પર્ોડકટ અને સેવાઓ ઉપલબ્ ધ થઇ 
રહી છે. આમાનંી અમકુ પર્ોડકટોના ઉપયોગમા ં ટેકિનકલ 
ાનની જ ર પડે છે. ગર્ાહકોને આવી પર્ોડકટ અને સેવાઓના 

સલામત ઉપયોગની માિહતી ન પણ હોય. પર્ોડકટો અને 
સેવાઓના સલામતી પાસા ચકાસવા માટે તેમનામા ં ટેકિનકલ 
ાનનો અભાવ પણ હોય છે. તેથી ગર્ાહકોની દર્િ  ટએ પર્ોડકટની 

સલામતી અત્ યતં  મહત્ વની બાબત છે.  
 
 ગર્ાહક સુર્ક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬થી સલામતીના 
અિધકારને એક ગર્ાહક અિધકાર તરીકે કાનનૂી બનાવવામા ં
આ  યો છે. 
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સલામતીનો અિધકાર એટલ ે જાનમાલને જોખમી હોય તેવી પર્ોડકટ, ઉત્ પાદન 
પર્િકર્યા અને સેવાઓની સામે સરુિક્ષત થવાનો અિધકાર.  

 

  

 માલ ખરીદવામા ંઆવે અથવા સેવા મેળવવામા ંઆવે ત્યારે, - 
 

 ગર્ાહકને પોતાની િમલકત અને  યિકતને થતા નકુસાનની સામે રક્ષણ મેળવવાનો અિધકાર છે. 
 પર્ોડકટ અથવા સેવાથી ગર્ાહકને કોઇ શારીિરક જોખમ, આરોગ્ ય ખતરો ઊભો ન થવો જોઇએ. 

અથવા તેની િન  ફળતાને કારણે ગર્ાહક કોઇ જ મુ  કેલીમા ંમકૂાવો ન જોઇએ. 
 પર્ોડકટ અથવા સેવાથી ગર્ાહકને તેની ગણુવ ા અને સલામતીના સદંભર્મા ં સતંોષ થવો 

જોઇએ. 
 

સલામતી કોણે સિુનિ ત કરવી જોઇએઃ 
 

 સરકાર      વપેારી       ઉત્ પાદક       ગર્ાહક 

 

સરકારે, - 

 માલ અને સેવાઓની સલામતી અને ગણુવ ા સિુનિ ત કરવા માટે પગલા અને ધોરણો 
 થાપવા જોઇએ. 

 આવ  યક માલ અને સેવાઓના પરીક્ષણ અને પર્માણન માટેની સવલતોની જોગવાઇ કરવી 
જોઇએ. 

 ઉત્ પાદકો ખામીયકુત અથવા જોખમી પર્ોડકટ બદલ વળતર ચકૂવે તેવુ ંસિુનિ ત કરવા માટેની 
નીિતઓ ઘડવી જોઇએ. 

 ઉત્ પાદકો પર્ોડકટના કોઇ જોખમ િવશે ગર્ાહકોને યોગ્ ય રીતે માિહતી આપે તેવુ ંસિુનિ ત કરવુ ં
જોઇએ. 
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ઉત્ પાદકે, - 
 

 એવુ ં સિુનિ ત કરવુ ં જોઇએ કે માલ અને સેવાઓ અયોગ્ ય હરેફેર અથવા સગંર્હથી 
િબનસલામત ન બને. 

 સચૂના પિુ  તકા પરૂી પાડવી જોઇએ. 
 શકય હોય ત્ યા ંસમજી શકાય તેવા પર્િતકો /િચ નોથી સલામતી માિહતી આપવી જોઇએ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

વેપારીએ, - 
 

 ગર્ાહકોને સલામતીને લગતી માિહતી જણાવવી જોઇએ. 
 માલના યોગ્ ય ઉપયોગ િવશે ગર્ાહકને જણાવવુ ંજોઇએ. 
 માલના ઉપયોગમા ં સકંળાયેલા જોખમોથી ગર્ાહકને 

માિહતગાર કરવો જોઇએ. 
 માલના ઉપયોગનુ ંિનદશર્ન કરવુ ંજોઇએ. 
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ગર્ાહકે, - 

 ખરીદી કરતી વખતે પર્ોડકટના સલામતી ધોરણો ચકાસવા જોઇએ. 
 માલ અને સેવાઓના સલામતી પાસા સમજવા માટે સચૂના પિુ  તકાઓ વાચંવી જોઇએ. 
 પર્ોડકટના સલામત ઉપયોગ અને સલામત િનકાલ િવશે વેપારીને પછૂપરછ કરવી જોઇએ. 
 િબનસલામત પર્ોડકટ જણાય ત્ યારે વેપારીને પછૂવુ ંજોઇએ.  

 
 

સલામતી માટેના ધોરણોઃ 
 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 અન ે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. 
 

પર્માણન િચ નોઃ 
 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 

 
  



 

Consumer Movement 

34
 
 જો કોઇ પર્ોડકટ ગભંીર રીતે ખામીયકુત જણાય અને /અથવા તેનો યોગ્ ય રીતે ઉપયોગ 
કરવામા ંઆવે છે તો પણ મહત્ વના અને ગભંીર જોખમો કરતી હોવાનુ ંજણાય તો િવતરકોએ તેવી 
પર્ોડકટ પાછી ખેંચી લેવી જોઇએ, બદલી આપવી જોઇએ અથવા તેમા ંસધુારો કરી આપવો જોઇએ 
અથવા તેના બદલ ેબીજી કોઇ પર્ોડકટ આપવી જોઇએ. વાજબી સમયમયાર્દાની અંદર આમ કરવુ ં
શકય ન બને તો ગર્ાહકને પરૂત ુ ંવળતર આપવુ ંજોઇએ. 
 
 પર્ોડકટનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે ત્ યારે જીવનને જોખમ પ હોય તેવા ક્ષિતયકુત માલ 
અથવા અન્ય માલની સામે ગર્ાહક તેનુ ંિનવારણ માગી શકે છે. 
  
શબ્ દો : 
 

પર્માણન િચ ન : 
 પર્ોડકટ ઉપરનુ ંમાનક અથવા પર્માણન િચ ન પર્ોડકટનો ઉપયોગ કરવામા ંસલામતીની 
ગેરંટીનો િનદેર્શ કરે છે તે એવી હકીકતની ખાતરી છે કે પર્ોડકટ અમકુ પર્માણભતૂ પરીક્ષણમાથંી 
પસાર થયેલી છે અને તે જોખમોની સામે સલામતી સિુનિ ત કરે છે.  
 
 

સલામત પર્ોડકટો : 
 આરોગ્ ય જોખમો અને સલામતીની સમ  યાઓ ન કરતી હોય તેવી પર્માણભતૂ પર્ોડકટો.  
 
 

ખોરાક સલામતી : 
 કુદરતી રીતે ઝરે બનતા હોય તેવા ભેળસેળમા ંવપરાતા પદાથ નો અથવા ખોરાકને 
આરોગ્ ય પર્ત્ યે તી  રીતે અથવા કાયમી ધોરણે હાિન કરે તેવા બીજા કોઇપણ પદાથ ની ગેરહાજરી 
અથવા તેનુ ં  વીકાયર્ અને સલામત પર્માણ 

  

ખોરાકની ભેળસેળ : 
 કોઇ ખા ચીજની ગણુવ ા હલકી હોય અથવા ખા ચીજમા ંઆરોગ્ યને હાિનકારક હોય તેવા 
દર્  યો ઉમેરેલા હોય અથવા પોષક હોય તેવા દર્  યો તેમાથંી દૂર કયાર્ હોય ત્ યારે આવી ખા ચીજ 
ભેળસેળયકુત હોવાનુ ંગણાય. 
 

ભેળસળેયકુત ઔષધો : 
 ભેળસેળયકુત ઔષધો ગદંા અથવા સડેલા અથવા કોહવાયેલા દર્  યોથી બનેલા હોય છે 
અથવા આરોગ્ યને હાિનકારક બનાવે તેવી અ  વચ્ છ િબનઆરોગ્ યપર્દ  િ  થિતઓ હઠેળ બનાવવામા ં
આવે તેને ભેળસેળયકુત ઔષધો કહવેાય. 
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નકલી (ભળતા)ં ઔષધો : 
 નકલી અથવા ભળતુ ંઔષધ બીજા કોઇ ઔષધને આપેલુ ંનામ ધરાવતુ ંહોય છે અથવા 
તેમા ંબીજા ઔષધની નકલ થતી હોય છે અથવા તેની પર બનાવટી કંપનીનુ ં લેબલ હોય છે 
અથવા તેમા ંબીજા નકામા પદાથર્ પણૂર્તઃ અથવા અંશતઃ રીતે વાપરેલા હોય છે અથવા તે ઔષધ 
ખોટા ઉત્ પાદકનુ ંનામ ધરાવતુ ંહોય છે.  
 

ખોટી બર્ાન્ ડ ધરાવત ુ ં(Misbranded) ઔષધ : 
 ખોટી બર્ાન્ ડ ધરાવતુ ંડર્ગ એટલ ેઔષધ બનાવતી પેઢીએ રંગનુ ંપડ ચડાવીને અથવા તેને 
ચમકાવીને ઔષધને થયેલુ ંનકુસાન પાવીને બનાવેલ હોય એવુ ંઔષધ અથવા નુ ં લેબલ 
ઠરાવેલા ધોરણો અનસુાર કરેલુ ંન હોય તેવુ ંઔષધ. 
 

નકલી ઔષધ/બનાવટી ઔષધ : 
 બર્ાન્ ડ ધરાવતી અને વગર્ ધરાવતી એમ બનેં પર્ોડકટ માટે ઓળખ કરવાના અથવા તેના 
 તર્ોતના સબંધંમા ંઇરાદાપવૂર્ક અને છેતરામણી રીતે ખોટંુ લેબલ લગાવેલુ ંહોય તેવુ ંઔષધ. 
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 વાધ્ યાયઃ                                                                          
(૧) ગર્ાહકોનો સલામતીનો અિધકાર શુ ંછે ? 
(ર) ગર્ાહકોની સલામતી સિુનિ ત કરવામા ંસરકારની શુ ંભિૂમકા 
છે ? 

(૩) પોતાના સલામતીના અિધકારનુ ંરક્ષણ કરવા માટે ગર્ાહકે શુ ં
કરવુ ંજોઇએ ? 

(૪) પર્માણન િચ ન શુ ંછે ? 
 

િવ ાથીર્ પર્વિૃતઓઃ 
પર્કૃિત કર્માકંઃ૧ – બજાર મોજણીઃ 
 

 પાચં િવ ાથીર્ઓનુ ંજૂથ બનાવવુ.ં 
 દરેક જૂથ નીચે જણાવેલી દુકાનો પૈકીની કોઇ એક દુકાનની 

મલુાકાત લઇ શકે. 
- સપુર માકેર્ટ 
- મેિડકલ  ટોર 
- કૃિષ િવષયક પર્ોડકટો વેચતા ં  ટોર 
- ઇલિેકટર્કલ  ટોર 

 

નીચેની બાબતોનુ ંઅવલોકન કરો. 
૧. પર્ોડકટનુ ંપેકેિજંગ 
ર. પર્ોડકટના સલામત ઉપયોગ માટે આપેલી સચૂનાઓ 
૩. પર્ોડકટના માનક િચ ન 
૪. પર્ોડકટનુ ંબર્ાન્ ડ નામ 
પ. પર્ોડકટની સગંર્હ પ િત 
 

 પેક કરવાની અને સગંર્હ કરવાની પ િતને લીધે વપરાશ 
માટે અસલામત હોય તેવી પર્ોડકટની યાદી બનાવો. 
- AGMark  
- FPO 

-  
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  િચ ન ધરાવતી પર્ોડકટની યાદી બનાવો.  
 ખોટી બર્ાન્ ડ ધરાવતી પર્ોડકટની યાદી બનાવો. 
 પર્ોડકટના સલામત ઉપયોગ માટે ગર્ાહકને આપવામા ંઆવતી િનયમ 

પિુ  તકાઓનો સગંર્હ કરવો. 
 મોજણી પણૂર્ થયે િવ ાથીર્ઓએ પોતાના તારણોનો અહવેાલ આપીને 

વગર્મા ંચચાર્ કરવી જોઇએ. 
 

પર્કૃિત કર્માકંઃર– ખા ચીજો વેચાતી હોય ત ે  થળની મલુાકાત. 
 

 પાચં િવ ાથીર્ઓનુ ંજૂથ બનાવો. 
 નીચે પૈકી કોઇ એક  થળની મલુાકાત લો.  
- ખા ચીજો વેચતા ફેિરયાઓ. 
- ફા  ટ ડનુ ંવેચાણ થતુ ંહોય તેવુ ંકોઇ  થળ. 
- નાનુ ંરે  ટોરા.ં 
- મીઠાઇની દુકાન 
 
 નીચેની પર્વિૃતઓનુ ંઅવલોકન કરો. 
- ખા ચીજ કઇ રીતે બનાવવામા ંઆવે છે. 
- તેની પીરસવાની રીત. 
-  વચ્ છતા કેટલી જાળવવામા ંઆવે છે. 

 
ખા ચીજો બનાવતી વખતે 
  વચ્ છ વાતાવરણમા ંબનાવવામા ંઆવે છે.   હા/ના 

 
ખા ચીજ બનાવતી  યિકત, - 

  વ  થ અને  વચ્ છ છે.      હા/ના 
  વચ્ છ વ  તર્ો પહરેેલા છે.      હા/ના 
 તદુંર  ત છે.       હા/ના 
 ખા ચીજની હરેફેર  વચ્ છતાપવૂર્ક કરે છે.   હા/ના 
 રસોઇ બનાવતા પહલેા ંહાથ  વચ્ છ કરેલા ંછે.   હા/ના 
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પીરસતી વખતે          
 
 ખોરાક પીરસતી વખતે ચમચાનંો ઉપયોગ થાય છે. હા/ના 
 ખોરાક પીરસતી  યિકતએ હાથમોજંા પહરેેલા છે.  હા/ના 
 પાણીનો પ્ યાલો  વચ્ છ છે.    હા/ના 

 
 

પીરસતી હોય તેવી  યિકત 

  વ  થ અને  વચ્ છ છે.     હા/ના 
  વચ્ છ વ  તર્ો પહરેેલા છે.            હા/ના 
 તદુંર  ત છે.      હા/ના 
  વા  થયપર્દ પ િતથી ખા ચીજની હરેફેર કરે છે.  હા/ના 
 પીરસતા પહલેા હાથ  વચ્ છ કરેલા છે.   હા/ના 
 
 

 વચ્ છતા 
 ખોરાક વેચાતો હોય તે  થળ  વચ્ છ છે.   હા/ના 
 દુકાનને દરરોજ  વચ્ છ રાખવામા ંઆવે છે.   હા/ના 
 પીરસવાની થાળીઓ અને પ્ યાલા પાઉડરથી   હા/ના 

 વચ્ છ કરવામા ંઆવે છે.  
 એંઠવાડનો િનકાલ બધં કચરાપેટીમા ંકરવામા ંઆવે છે. હા/ના 
 ખા ચીજની હરેફેર કરતી  યિકત અને સાફસફૂી કરતી   હા/ના 

વ ્ યિકત અલગ અલગ છે. 
 
 

પર્કૃિત કર્માકંઃ૩ – નાટક 
 

 પર્વિૃત કર્માકંઃર ના અવલોકનના આધારે લોકોને કેળવણી આપવા 
માટે નીચેના મુ ાઓને ધ્ યાનમા ંલઇને નાટકનુ ંઆયોજન કરવુ.ં  
 ખા ચીજો વેચાતી હોય તે  થળે  વચ્ છતાનુ ંમહત્ વ. 
 ખા ચીજની હરેફેર કરવાની અયોગ્ ય પ િતની માઠી અસરો. 
 ખા ચીજો વેચાતી હોય તે  થળે જાહરે આરોગ્ ય પર િબન  વા  થ્યપર્દ 

િ  થિતઓની અસર. 
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પર્કૃિત કર્માકંઃ૪ – દર્  ય સાધનોનુ ંિનમાર્ણ  
 

 પર્માણન િચ નો પર ચાટર્ તૈયાર કરવા. 
 ગર્ાહકોના સલામતીના અિધકાર પર ભીંતપતર્ તૈયાર કરવુ.ં 

 
 

અધ્ યયનના પિરણામોઃ 
િવ ાથીર્ઓ તરફથી નીચેની ટેવ કેળવવાની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છેઃ 

(૧) પર્માણન િચ ન ધરાવતો જ માલ ખરીદવો. 
(ર) ખરીદી કરતી વખતે પર્ોડકટ અને સેવાઓના સલામતી ધોરણો 
ચકાસવા. 
(૩) માલ અને સેવાઓના સલામતી પાસા સમજવા માટે િનયમ પિુ  તકાઓ 
વાચંવી. 
(૪) પર્ોડકટના સલામત ઉપયોગ અને િનકાલ િવશે વેપારીને પછૂપરછ 
કરવી. 
(૫) અસલામત પર્ોડકટ જણાય ત્ યારે વેપારીને તે બાબતે પર્  પછૂવા. 
(૬) માલ અને સેવાઓના સલામતી પાસા પર અને કાયદા તેમજ 
િવિનયમો અનસુાર ગર્ાહક સરુક્ષા િવશે પોતે િશક્ષણ લેવુ ં અને લોકોને 
િશક્ષણ આપવુ.ં 
(૭) કોઇ પર્ોડકટ અથવા સેવા પોતાને અસલામત જણાય ત્ યારે બીજાને તે 
બાબતે કેળવણી આપવી.  
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માિહતીનો અિધકાર 

 
 

       ગર્ાહકોને, - 
 શુ ંખરીદવુ ં
 કયાથંી ખરીદવુ ં
 કઇ રીતે ખરીદવુ ં

                                            
              તેનો 

ડહાપણયકુત િનણર્ય લવેા માટે માલની િકંમત જથ્ થો, તેમાનંા 
તત્ વો, માલના ઉત્ પાદક અને સિવર્સ પર્ોવાઇડર િવશે ચોકકસ 
અને પરૂતી માિહતી મેળવવાનો અિધકાર છે. 
 
 ગર્ાહકને ચોકકસ અને પરૂતી માિહતીની જ ર હોય છે. 
ઉત્ પાદકો અને વેપારીઓ વેચાણ માટે  માલ અને સેવાઓ 
વેચાણ કરતા હોય તેને લગતી પરૂતી માિહતી પરૂી પાડવાની 
તેમની ફરજ છે. 
 

 માિહતી આપવામા ંન આવે તો ગર્ાહકો માગંણી કરી 
શકે છે. ગર્ાહકોને માતર્ તમામ ગર્ાહકમાલ અને સેવાઓ 
િવશેની ચોકકસ અને પરૂતી માિહતી મેળવવાનો જ અિધકાર 
હોય છે એટલુ ંજ નિહ પરંત ુતે િવશેના િવકાસ માટે પણ કોઇ 
જાહરે સ ામડંળ પાસેથી માિહતી મેળવવાનો અિધકાર હોય 
છે.  માિહતીનો અિધકાર જીવન, િવકાસ અને સામાિજક 
ન્ યાયના અિધકારનો એક આવ  યક ભાગ છે. જાહરે િહતને 
લગતી બાબતો પર પર્માણભતૂ માિહતીના અભાવથી અથર્પણૂર્ 
ચચાર્ િનરથર્ક ઠરે છે.  
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 ઉત્ પાદક/વેપારીની ગર્ાહક  ચીજવ  ત ુખરીદવાનો હોય તેને લગતી ચોકકસ અને જ રી 
માિહતી પરૂી પાડવાની ફરજ છે.  
 

 
 

ચીજવ  ત ુ ખરીદતી વખતે સબંિંધત ચીજવ  ત ુ કયારે, કયા ં અને કોના ારા 
બનાવવામા ંઆવી છે, તેમા ંશુ ંછે, તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે, સગંર્હ કરતી વખતે 
અને એવી અન્ ય બાબતોને લગતી અનસુરવી પડે તેવી કોઇ સાવચેતી હોય તો 
તેને લગતી માિહતી ગર્ાહક પાસે હોવી જોઇએ.  

 

  
   
 જાહરે જનતાને જ રી હોય તેવી માિહતી પરૂી પાડવાની જાહરે સં  થાઓની ફરજ છે. 
 
 

     જાહરે જનતાને પોતાની ફિરયાદો અંગે લીધેલા િનણર્યો માટેના કારણો િવશેની 
તેમજ લીધેલા પગલા િવશેની માિહતી મેળવવાનો અિધકાર છે. 

 

  

 માિહતીના અિધકારથી દેશની િનણર્યકતાર્ પર્િકર્યામા ંલોકસહભાિગતા સિુનિ ત થાય છે  
લોકશાહીમા ંએક આવ  યક તત્ વ છે.  
 
 સમાજનુ ંશાસન અને સચંાલન લોકો માટે પારદશર્ક હોવુ ંજોઇએ. િવકાસ એજન્ સીઓ અને 
લોકો વચ્ ચે માિહતીની અવરજવર િ માગીર્ હોવી જોઇએ. માિહતી મેળવવાના અભાવથી જાહરે અને 
ખાનગી સગંઠનો પાસે ઉપલબ્ ધ હોય તેવી હકીકતો અને આંકડાઓ પર જ ની પર્વિૃતઓ આધાર 
રાખતી હોય તેવા ગર્ાહક જૂથોની અસરકારકતામા ંગભંીરતાપવૂર્ક મયાર્િદત બની જાય છે.  
 
 માિહતગાર થવાનો અિધકાર એટલે પોતાની જાણથી પસદંગી અથવા િનણર્ય કરવા માટે 
જ રી માિહતીઓ પોતાને મેળવવાનો અિધકાર. ગર્ાહકોને શાણપણપવૂર્ક અને જવાબદારીપવૂર્ક 
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વતર્વા માટે  સક્ષમ બનાવતી પરૂતી માિહતી પરૂી પાડવી જોઇએ. 
 

ગર્ાહકોને, -  
 

 પોતે  પર્ોડકટ ખરીદવાના હોય તેને લગતી િવગતવાર માિહતી મેળવવાનો હક છે. 
 બજારમા ંવેચાણ માટે મકૂાયેલા માલ અથવા સેવાઓની ગણુવ ા, ક્ષમતા, પર્માણ, શુ તા, 

બધંારણ અને તેની િકંમતોને લગતી માિહતી મેળવવાનો અિધકાર છે. 
 અ  પ  ટ પર્ચારથી ગેરમાગેર્ ન દોરવાનો અિધકાર છે.  
 ગર્ાહક પર્ોડકટની કોઇ િવપરીત અસર હોય તો તે જાણવાનો અિધકાર છે.  
 પર્ોડકટ અને સેવાઓના સબંધંમા ંશાણપણયકુત પસદંગી કરવા માટે તમામ પર્કારની માિહતી 

મેળવવાનો અિધકાર છે.  
 નાગિરકોના જીવનને સીધી રીતે પર્િતકૂળ અસર કરતા ંપર્ ોમા ંભાગ લેવાનો અિધકાર છે.  
 સરકારની ક  યાણકારી યોજનાઓમા ંપર્વેશ મેળવવાનો અિધકાર છે.  
 

 

આ અિધકાર ગર્ાહકોને મકુત અને બૌિ ક િનણર્યો લેવામા ં મદદ કરે છે અને 
છેતરામણી તેમજ ગેરમાગેર્ દોરતી માિહતીની સામે તેમને રક્ષણ આપી શકે છે. 

 

  
 
 
 
 

માિહતીના  તર્ોતઃ 
 ગર્ાહકો િવિવધ  તર્ોતોમાથંી માિહતી મેળવી શકે છે. પર્ોડકટ અથવા સેવાના પર્કારના આધારે 
માિહતીનો  તર્ોત અલગ અલગ હોય છે. માિહતીના મખુ્ ય  તર્ોતો નીચે મજુબ છે:-  

 લેબલ 

 િવ ાપન 

 મદુર્ણ માધ્ યમ 

 વીજાણ ુપર્ચાર માધ્ યમ 

 સં  થાનો નાગિરક અિધકારપતર્ 

 જાહરે ખાનગી ઉપકર્મોના સરકારી રેકડર્ 
 

 
 
 

લેબલઃ 
 લેબલ એ પર્ોડકટની બર્ાન્ ડ નામ ધરાવતુ,ં પુ  કળ પર્માણમા ં માિહતી ધરાવત ુ ં અથવા 
પેકેજનુ ં સિચતર્ વણર્ન કરત ુ ં પર્ોડકટની પર લગાવેલુ ં સાદુ પતાકડુ ં છે. લેબલ પરની માિહતી 
ગર્ાહકને પોતાની જાણ સિહતની પસદંગી કરવામા ંમદદ પ બને છે.  
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આદશર્ લેબલમા ંનીચેની માિહતી હોવી જોઇએ. 
 

 પર્ોડકટનુ ંનામ  
 ઉત્ પાદકનુ ંનામ અને સરનામુ ં
 તેમાનંા તત્ વોનુ ંપર્માણ 
 જથ્ થો (ચોખ્ ખુ ંવજન, ભેજયકુત વજન) 
 બેચ નબંર 
ઉત્ પાદનનો મિહનો અને વષર્ 
 પોષણને લગતી માિહતી 
 તેમા ંઉમેરેલા દર્  યોના નામ અને તેનો જથ્ થો 
 સગંર્હની આદશર્ પિરિ  થિત 
 ઉપયોગમા ંલીધેલી પર્િકર્યા ટેકિનક 
 લેબલ પરની ચેતવણીઓ 
 આરોગ્ યને લગતા અથર્પણૂર્ દાવા  
 
 લેબલ પરની માિહતીથી ગર્ાહક ગેરમાગેર્ ન દોરાવો જોઇએ. લેબલ પર એવુ ંકોઇ િનવેદન, 
દાવો, િડઝાઇન, યિુકત, કા  પિનક  નામ અથવા ટૂંકાક્ષર ન હોવા જોઇએ કે  ખોટા હોય અથવા 
ગેરમાગેર્ દોરતા હોય.  
 

િવ ાપન, મદુર્ણ અન ેવીજાણ ુમાધ્ યમોઃ 
 બજારમા ં મકૂવામા ં આવતી નવી પર્ોડકટને લગતી  
માિહતીના પર્સાર માટે ઉત્ પાદક નીચે મજુબના િવિવધ પર્કારના 
માધ્ યમોનો ઉપયોગ કરી શકે :- 
 
 િવ ાપન 
 મદુર્ણ; અને 

 વીજાણ ુમાધ્ યમ 
 
 િવ ાપન પર્ોડકટનો પિરચય આપવા માટેનુ ં એક 

શિકતશાળી માધ્ યમ છે. ઉત્ પાદકો અથવા વેપારીઓ  પધાર્ત્ મક બજારમા ંપોતાની પર્ોડકટ સબંધંી 
માિહતી આપવા માટે મદુર્ણ અને વીજાણ ુમાધ્ યમનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. ગર્ાહકને પર્ોડકટ િવશે 
સતત માિહતી મળતી રહવેી જોઇએ. આ  ઉત્ પાદકો, વેપારીઓ નવી પર્ોડકટોના ઉ ેજન માટે અને 
બજારમા ં તેની ઉપલભ્ યતા અને પસદંગી િવશે ગર્ાહકને માિહતગાર રાખવા માટે િવ ાપનને એક 
જ િરયાત તરીકે ગણે છે.  
 

કુલ વજનઃ ૧૭પ ગર્ામ 
પેિકંગઃ ૧૧/૦૬ 
મ. .િક.ં: .૨૭.૦૦ 
તમામ વેરા સિહત 
પેકેિજંગની તારીખથી છ(૬) 
મિહનામા ંઉપયોગ કરવા માટે ે  ઠ  
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 જયારે બીજી તરફ, આકર્મક િવ ાપનોથી પર્ોડકટને વધ ુ કાયર્ક્ષમ, ભપકાદાર અથવા 
ઉપયોગ કરવા માટે વધ ુ સગુમ હોય તે રીતે ઉ ેજન આપીને નવી નવી પર્ોડકટોને ગર્ાહકની 
િજંદગીમા ંધકેલે છે. ઉત્ પાદકો અને વેપારીઓએ તેમ ન કરવુ ંજોઇએ. તેમ છતા,ં અમકુવાર તેઓ 
ગેરમાગેર્ દોરતી માિહતી આપતા હોય છે. ખરેખર તો ગર્ાહકને માગર્દશર્ન આપવુ ં જોઇએ. 
િવ ાપનકારો પર અમકુ િનયમન હોવુ ંજોઇએ. 
 

ભારતીય િવ ાપન ધોરણ પિરષદઃ (Advertizing standard council of India) 

 ભારતીય િવ ાપન ધોરણ પિરષદ િવ ાપનકારો, િવ ાપન એજન્ સીઓ, વતર્માનપતર્ો, 
સામિયકો અને િવ ાપનમા ંસકંળાયેલા અન્ ય લોકોથી  થપાયેલી સં  થા છે. પિરષદે િનયમો ઘડેલા 
છે ના ારા િવ ાપનકારો પોતાની જાતે જ પોતાનુ ંિનયમન કરે છે. પિરષદ એવુ ંમાને છે કે :- 
 
 િવ ાપનમા ં જવાબદારીનુ ંતત્ વ હોવુ ંજોઇએ. તે તમામ સબંિંધત પક્ષકારોના લાભ માટે હોવી 
જોઇએ. 
 િવ ાપનો ારા થતી રજૂઆત અને દાવાઓની સત્ યતા અને પર્માિણકતા સિુનિ ત કરવા માટે 
અને ભર્ામક જાહરેાતોની સામે સલામતી પગલા માટે આચારસિંહતા ઘડેલી છે. આ િનયમો 
વતર્માનપતર્ો/સામિયકોમાનંા િવ ાપનોને લાગ ુપડે છે. એટલુ ંજ નિહ પરંત ુ  ટેલીિવઝન, રેિડયો, 
િસનેમા અથવા હોિડર્ંગો અને દુકાનોના  ભીંતપતર્ો  અને પર્ોડકટના લબેલો પર દેખાતા િવ ાપનોને 
લાગ ુપડે છે.  
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િવ ાપનથી ગેરમાગેર્ દોરતી માિહતી ન આપવી જોઇએ.  

 ગર્ાહકોને પર્ોડકટને લગતા સલામતી પાસા, પોષણમ ૂ  ય, નાણામ ૂ  ય અને એવી અન્ ય 
બાબતોના સબંધંમા ંસાચી માિહતી આપવી જોઇએ. 
 
 

સરકારી દફતર અન ેનાગિરક અિધકારપતર્. 
 દરેક નાગિરકને કોઇપણ જાહરે સ ામડંળ તરફથી માિહતી મેળવવાની  વતતંર્તા રહશેે. 
દરેક જાહરે સ ામડંળ પોતાની કામગીરીલક્ષી જ િરયાતો અનસુાર પોતાનુ ં દફતર િનભાવવાની 
અને કોઇપણ નાગિરકને તેના સબંધંમા ંમાિહતી સલુભ કરાવવાની પોતાની ફરજને અધીન રહશેે. 
અસરગર્  ત  યિકતઓને પોતાના િનણર્યો માટેના કારણો આપવાની અને જયારે મહત્વની નીિતઓ 
અથવા િનણર્યો જાહરે કરવામા ં આવે ત્ યારે તેવા િવ લેષણ પર્ગટ કરવાની પણ સબંિંધત 
અિધકારીની ફરજ રહશેે.  
 
 જાહરે જનતાને સેવા પરૂી પાડતા હોય તેવા જાહરે ઉપકર્મો (undertakings) પોતાનો 
નાગિરક અિધકારપતર્ ારા ગર્ાહકો માિહતી જોઇ શકે/મેળવી શકે તેવી  યવ  થા કરવા બધંાયેલા 
છે. 
 
 નાગિરક અિધકારપતર્ એ લિેખત દ  તાવેજ છે અન ેધોરણો, સલુભ્ યતા અને પારદિશર્તા 
િવશે સેવા પરૂી પાડનાર ારા થતી જાહરેાત છે. ગર્ાહક સેવાઓ ઉપલબ્ ધ કરવામા,ં િકંમતની અને 
તેના ધોરણોની િવગતોમા ંઅનસુરવામા ંઆવતા િનયમો અને કાયર્રીિતના સબંધંમા ંમાિહતી મેળવી 
શકે છે. 
 
 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.  
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 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. 
 
 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 પર્ત ્ 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.  
 
 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.   
 

વા  તિવક માિહતીઃ 
 ગર્ાહકને શાણપણયકુત પસદંગી કરવા માટે વા  તિવક માિહતી આપવી જોઇએ. ગર્ાહકોને 
કોઇપણ ગર્ાહક પર્ોડકટના યોગ્ ય ઉપયોગ અને તેની સાથે સકંળાયેલા જોખમો િવશેની માિહતી 
મેળવવાનો અિધકાર છે.  
 

માિહતીનો મકુત પર્વાહઃ 
 ગર્ાહકોને લગતા પર્ ોના સબંધંમા ંમાિહતીનો પર્વાહ મકુત હોવો જોઇએ. યોગ્ ય પર્કારની 
માિહતીથી  ગર્ાહક શાણપણપવૂર્ક અને જવાબદારીપવૂર્ક વતીર્ શકે છે. 
 
 



 

Consumer Movement 

48
 
 

યોગ્ ય માિહતીઃ 
 ગર્ાહકોને યોગ્ ય માિહતીથી સક્ષમ બનાવવા જોઇએ. ગર્ાહકો પોતાનો કોઇ િનણર્ય કે પસદંગી 
કરતા પહલેા કોઇ પર્ોડકટ અથવા સેવા િવશેની તમામ માિહતી પોતાને મળે એવો આગર્હ રાખી 
શકે.  
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શબ્ દોઃ 
બર્ાન્ ડ નામઃ બર્ાન્ ડ નામ એ વેચનાર અથવા વેચનારના જૂથના માલ 
અથવા સેવાઓની ઓળખ કરાવવાના હતેથુી અને 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. 
 

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. 
 

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. 
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ટેર્ડમાકર્ (  યાપારિચ ન): 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.  
 

પહલેેથી જ પેક કરેલી ચીજવ  તઓુ: (Pre-packed commodities)   
 ખરીદીના સમયે ખરીદનારની હાજરીમા ં તેનુ ં તોલમાપ શકય ન 
હોય તેવી, પેક કરેલા  વ પમા ંમળતી હોય તેવી ચીજવ  તઓુ. 
 

િવ ાપનઃ આ શબ્ દનો અથર્ ÕÕજાહરે જાણકારી આપવીÕÕ અથવા ÕÕજાહરે 
પર્ચાર કરવોÕÕ એવો થાય છે. િવ ાપનનો ઉપયોગ ઉત્ પાદકો અથવા 
િવકેર્તાઓ ારા પર્ોડકટની માિહતી આપવા માટે કરવામા ંઆવતો હોય છે. 
 

ગેરમાગેર્ દોરતા િવ ાપનોઃ જયારે કોઇ બાબતની ઇરાદાપવૂકર્ ચકૂ 
કરેલી હોય અથવા ગર્ાહકના વતર્નને અન્ યથા પર્િતકૂળ રીતે અસર કરે 
અથવા ખોટો દાવો કરવામા ંઆવે ત્ યારે કોઇ િવ ાપન ગેરમાગેર્ દોરત ુ ં
હોવાનુ ંગણાય. 
 

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



 

Consumer Movement 

51
 
 

 વાધ્ યાયઃ 
૧. ÕÕમાિહતીનો અિધકારÕÕ એટલે શુ ં? 

ર.  ગર્ાહકોને ÕÕમાિહતીના અિધકારÕÕના મળતા લાભની યાદી બનાવો. 

૩. ÕÕલેબલÕÕની  યાખ્ યા આપો. 
 

િવ ાથીર્ પર્વિૃતઓઃ 
પર્વિૃત કર્માકંઃ૧ – લેબલનુ ંિનરીક્ષણ 
 

 પાચં િવ ાથીર્ઓનુ ંજૂથ બનાવો. 
 નીચે પૈકીની કોઇપણ એક પર્ોડકટ પરના લબેલ એકઠા કરો. 

 

 ખા ચીજ પર્ોડકટ 
 રાસાયિણક ખાતર 
 જતંનુાશક દવા 
 િવ તુ ઉપકરણ 
 તૈયાર કપડા 
 

 લેબલમા ંઆપેલી માિહતીની યાદી ન ધો 
 દરેક માિહતી ગર્ાહકોને કઇ રીતે ઉપયોગી બને છે તેનુ ંિવ લેષણ કરો. 
 લેબલ પર આવેલ ન હોય અને ગર્ાહકને તે અત્ યતં જ રી હોય તેવી 

બીજી કોઇપણ માિહતી સચૂવો. 
 

પર્વિૃત કર્માકંઃ ર – લેબલની િડઝાઇન 
 

 પર્વિૃત કર્માકંઃ૧મા ં કરેલા તમારા તારણોને આધારે પર્વિૃત કર્માકંઃ૧મા ં
તમે હાથ ધરેલી પર્ોડકટ માટેની લેબલની િડઝાઇન બનાવો. 

 

પર્વિૃત કર્માકંઃ ૩ – ખરીદીની યાદી બનાવો 
  

 નવુ ં શૈક્ષિણક વષર્ શ  થાય ત્ યારે તેમા ં તમને જ ર પડતી 
ચીજવ  તઓુની યાદી બનાવો ( મા ં પેન, પેિન્ સલ, નોટબકુ, 
પાઠયપુ  તકો, કંપાસ, ચાટર્ , ટાકંણી એવી બધી વ  તઓુનો સમાવેશ 
કરવો.) 

 જુદી જુદી બર્ાન્ ડની પર્ોડકટ નકકી કરવી. 
 દરેક બર્ાન્ ડની પર્ોડકટને લગતી માિહતી એકતર્ કરવી. 
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 િવિવધ ઉત્ પાદકો ારા પરૂી પાડવામા ંઆવતી માિહતીને  
 લગતા તમારા અવલોકનો રજૂ કરવા. 
 આપેલી માિહતીના આધારે  ચીજવ  ત ુ તમે પસદં કરવાના હોવ 

તેની યાદી બનાવવી. 
 

પર્વિૃત કર્માકંઃ ૪ – દર્  ય સાધનો તૈયાર કરવા બાબત. 
 

 લેબલમા ંહોવી જોઇએ તે માિહતીનુ ંવણર્ન કરત ુ ંભીંતપતર્ બનાવો. 
 તમારી શાળાના માિહતી ચોપાિનયાની િડઝાઇન તૈયાર કરાવો. 

 

પર્વિૃત કર્માકંઃ ૫ – િવ ાપન ારા માિહતી. 
 

 કોઇ પણ એક િવ ાપન પસદં કરો. 
 િવ ાપનમા ંઆપેલી માિહતીનુ ંઅવલોકન કરો. 
 િવ ાપનમા ંઆપેલી માિહતીની યાદી બનાવો. 
 તમ ેપસદં કરેલી પર્ોડકટ વાપરતા હોય તેવા કોઇ પણ પાચં સભ્ યો 

નકકી કરવા. 
 િવ ાપનમા ં આપેલી માિહતીના ખરાપણાનંા સબંધંમા ં વપરાશકતાર્  

ઓના અિભપર્ાય એકતર્ કરો. 
 આ અવલોકનો વગર્મા ંરજૂ કરીને કઇ માિહતી કમી કરવી અને કઇ 

માિહતીનો સમાવેશ કરવો તેની ચચાર્ કરવી. 
 

 

અધ્ યયનના પિરણામોઃ 
િવ ાથીર્ઓ તરફથી, - 

(૧) ખરીદી કરતી વખતે શાણપણયકુત અને જવાબદારીપવૂકર્ વતર્વા માટે 
માલ અને સેવાઓને  લગતી માિહતી મેળવવાની ટેવ કેળવવાની 
અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે. 

(ર) શાણપણયકુત પસદંગી કરવા માટે માિહતીના િવિવધ પર્કારના  તર્ોત 
શોધી કાઢવાની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે.  

(૩) માિહતીના ખરાપણા ં અને ઔિચત્ યનુ ં મ ૂ  યાકંન કરવાની અપેક્ષા 
રાખવામા ંઆવે છે.  
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પસદંગીનો અિધકારઃ 
 ગર્ાહકને પસદં કરવાનો અને પોતાની પસદંગીની પર્ોડકટ ખરીદવાનો અિધકાર છે. 

 

ગર્ાહકને, - 

 િવિવધ પર્કારનો માલ િવશાળ ેણીમા ંઉપલબ્ ધ થવો જોઇએ. 
 પોતાની પસદંગીની પર્ોડકટ નકકી કરવાની તક આપવી જોઇએ. 
 બજારમા ંજયા ંપસદંગી ઉપલબ્ ધ ન થાય તો ગર્ાહકને  પર્ોડકટ મળતી હોય તે વેચનારની 
િકંમતે નકકી કરવાની તક મળતી નથી.  
 
 વેપારીને ગર્ાહકની પસદંગી િનયિંતર્ત કરવાનો કોઇ અિધકાર નથી. 
 વેપારીએ માલની િવિવધતા રજૂ કરવાની હોય છે. 
 વેપારીએ ગર્ાહકને તેનો ઇિચ્ છત માલ પસદં કરવા માટે તક આપવી પડે છે. 
 

 શાણા ગર્ાહકે પોતાના હાથમા ંરહલેા નાણા વાપરવાનો એવી રીતે પર્યત્ ન કરવો જોઇએ 
કે થી તેને તેમાથંી મહ મ સતંોષ મળે. આમા ંપસદંગી વાપરવાનો સમાવેશ થાય છે. બીજા 
શબ્ દોમા ંકહીએ તો, બજારમા ંમાલની એટલા પર્માણમા ંિવિવધતા હોવી જોઇએ કે ગર્ાહકને તેમાથંી 
પોતાની પર્ોડકટ પસદં કરવાનો િવક  પ મળે. 
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 પસદંગી કરવાનો અિધકાર એટલે ગર્ાહકને, બજારમા ં િવિવધ િકંમતોએ મળતી િવિવધ 
પર્કારની પર્ોડકટોમાથંી પોતાની પસદંગીની પર્ોડકટ નકકી કરીને ખરીદવાનો અિધકાર છે.  
 
 વેપારી/દુકાનદાર કોઇ બર્ાન્ ડની અથવા કોઇ ચોકકસ પર્કારની પર્ોડકટ ખરીદવા માટે ગર્ાહક પર 
દબાણ કરી શકે નિહ અથવા તેની પર એવી ફરજ પાડી શકે નહીં. 
 

 ચાલાકીપવૂર્ક વેચાણ કરવાની કોઇ યિુકતનો ઉપયોગ કરીને વ  ત ુખરીદવા માટે ગર્ાહક પર 
દબાણ ન કરવુ ંજોઇએ. 
 
 દુકાનદારો, તેમને મળવાનો નફો ધ્ યાન રાખીને, ગર્ાહક સમક્ષ પર્ોડકટની  સમગર્ ેણી રજૂ 
કરતા જ નથી. આનાથી ગર્ાહકના મનમા ંએવી છાપ એવી ઊભી થાય છે કે પોતે ખરીદવાની 
પર્ોડકટનુ ંવૈિવધ્ ય અિ  તત્ વ  ધરવાત ુ ંજ નથી અથવા બજારમા ંઉપલબ્ ધ જ નથી. 
 
 તેથી, ગર્ાહક પોતાને ઉપલબ્ ધ પસદંગીઓથી વધ ુ સારી રીતે માિહતગાર બનવા માટે 
બજારમા ંસજાગ રહીને પછૂપરછ કરે તે જ રી છે.  
 
 બજારમા ંમાતર્ એક જ િવકેર્તા હોય તો તેને ÕÕઇજારાશાહીÕÕ બજાર કહવેાય. સીધી  પધાર્ના 
અભાવનો ફાયદો ઉઠાવીને, ઇજારદારો બજારનુ ં િવભાજન કરીને જુદી જુદી િકંમતો વસલૂ કરે છે. 
બજારમા ંએક જ ઉત્ પાદક હોવાને લીધે ઇજારદાર ઉત્ પાદન અને િકંમત પર િનયતંર્ણ રાખી શકે છે. 
 
 પસદંગીનો અિધકાર એ એક જ હતે ુમાટે ઉપલબ્ ધ હોય તેવી િવિવધ પર્કારની પર્ોડકટોમાથંી 
પોતાને સૌથી વધ ુઅનકૂુળ હોય તેવી પર્ોડકટ પસદંગી કરવાની એક પર્કારની  વતતંર્તા છે.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પસદંગી િનયિંતર્ત કરવામા ંઆવે ત્ યારે શુ ંબન ેછે ? 

 જયારે બજારમા ં  પધાર્ત્ મક િકંમતે માલની િવિવધતા ન હોય ત્ યારે ગર્ાહકને  પર્ોડકટ 
મળતી હોય તે ખરીદવા િસવાય બીજો કોઇ િવક  પ કે પસદંગી રહતેી નથી. આવી પિરિ  થિતમા ં
વેપારીઓ, -  
  

 મન ફાવે તેવી િકંમત નકકી કરે છે. 
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 કૃિતર્મ અછત ઊભી કરીને િકંમતોમા ંવધારો કરે છે. 
 માલ પહ ચાડવાની/પરૂો પાડવાની શરતોમા ંઘાલમેલ કરે છે. 
 બજારમા ંઆવતા માલના પર્વાહને પર્િતકૂળ અસર કરે છે. 
 
 બજારમા ંઊભી થતી આ પર્કારની પિરિ  થિત િનયિંતર્ત વેપારપર્થાનુ ંએક પ છે. 

 

િનયિંતર્ત વેપારપર્થાના ઉદાહરણોઃ 
 િનયિંતર્ત વેપારપર્થાના કેટલાક ઉદાહરણો નીચે આપેલા છે.  
 

િ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. 
 

િ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 સfદો 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 
ગણાય. 
 

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 કરીને, 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.  
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બધંનયકુત વેચાણ (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 પેિન્ 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 આવે 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.  
 

પરુવઠો અટકાવવોઃ- જયારે કોઇ પરુવઠાદાર પોતાનો  પરુવઠો વેપારીઓ ારા લઘતુમ 
ફેરવેચાણ િકંમતથી ઓછી િકંમતે વેચાણ 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 ં વેચાણ કરે છે 
અથવા તેમ કરવાનો સભંવ છે તેમ માનીને પરુવઠાદાર ારા કોઇ માલનો પરુવઠો અટકાવવા પર 
પર્િતબધં મકૂયો છે.  
 

ે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.  
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 વાધ્ યાય 
િવ ાથીર્ પર્વિૃ ઓ 
 

પર્વિૃ  કર્માકં-૧ – બજારની મોજણી 
 

 પાચં િવ ાથીર્ઓનુ ંજૂથ બનાવો 
 દરેક જૂથને નીચે પૈકીની કોઇ એક પર્ોડકટ પસદં કરવાનુ ંકહો. 

- ટથૂપે  ટ 
- શેમ્ પ ૂ
- જામ 
- સાબ ુ
- કપડા ધોવાનો પાઉડર 
- અથાણુ ં

 દરેક પર્ોડકટ માટે મળતી હોય તેવી િવિવધ બર્ાન્ ડ શોધી કાઢવી. 
 વગર્મા ંતેના તારણો રજૂ કરવા.  

 

પર્વિૃ  કર્માકં-૨ – િકમંત મ ૂ  યાકંન (િનધાર્રણ) 
 

 તમારી જ િરયાત મજુબની દસ પર્ાથિમક ચીજવ  ત ુનકકી કરો.  
 તમારી જ િરયાત મજુબનો તેનો જથ્ થો નકકી કરો. 
 ચીજવજ  તઓુની યાદી લઇને પાચં  ટોરની મલુાકાત લો અને દરેક 

વ  ત ુમાટેની િકંમત ન ધી લો. 
 સૌથી સ  તો  ટોર અને સૌથી મ ઘો  ટોર નકકી કરો.  
 

પર્વિૃ  કર્માકં-૩ –  
 

 માલની િવશાળ િવિવધતા ઉપલબ્ ધ થવાના ફાયદા અને ગેરફાયદાની 
યાદી બનાવો. 
 

પર્વિૃ  કર્માકં-૪ – ગર્ાહક મ ૂ  યો 
 

 પર્વિૃ  કર્માકં-રમા ંતમે ન ધેલી દસ વ  તઓુની યાદી લો. 
 યાદીમાનંી દરેક ચીજ તમે ખરીદતા હો ત્ યારે તેની ખરીદીને લગતા ં

પિરબળો ન ધો. 
 ઉદાહરણ તરીકેઃ પેન –  સરસ ટાકં 

           આકષર્ક રંગ 

     હરેફેર કરવા માટે સરળ 

     લખાણ માટે સરળ 
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 વગર્મા ંઅહવેાલ રજૂ કરીને તેની ચચાર્ કરવી. 
 

 

પર્વિૃ  કર્માકં-૫ – દર્ ય સાધનો તયૈાર કરવા. 
 

 સમાન પર્ોડકટની અવેજી પર્ોડકટ માટે તપાસ કરવાના મહત્ વ ઉપર 
ગર્ામીણ ગર્ાહકોને િશક્ષણ આપવા માટે અને કરકસરયકુત ખરીદી 
કરવા માટે તેના િકંમત મ ૂ  યાકંનનુ ંમહત્ વ સમજાવવા માટે ÕÕફલેશ 
કાડર્  ટોરીÕÕ તૈયાર કરો.  

 

અધ્ યયન પિરણામોઃ 
િવ ાથીર્ઓ તરફથી,- 
૧) ગેરવાજબી અને િનયિંતર્ત વેપારપર્થાઓ ઓળખી કાઢવાની અપેક્ષા 
રાખવામા ંઆવે છે. 
ર) ગર્ાહકોના િહતોના રક્ષણ માટે કાનનૂી ઉપાયો સમજવાની અપેક્ષા 
રાખવામા ંઆવે છે.  
૩) પસદંગીનો અિધકાર વાપરવાની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે.  
૪) કરકસરયકુત ખરીદી કરવાની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે.  
પ) ઇિચ્ છત માલ અને સેવાઓ પસદં કરવાની ક્ષમતા િવકસાવવાની 
અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે. 
૬) િવક  પોને મહત્ વ આપવાના કૌશ  યો િવકસાવવાની અપેક્ષા રાખવામા ં
આવે છે. 
 

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

 



 

Consumer Movement 

60



 

Consumer Movement 

61
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

સનુાવણીનો અિધકાર 

 
 

 ÕÕસનુાવણીનો અિધકારÕÕ  એટલ ે આિથર્ક અને 
બીજી નીિતઓના ઘડતર અને તેની અમલ બજવણીમા ં
સપંણૂર્ અને સહાનભુિૂતયકુત િવચારણા મેળવવાના હતેથુી 
ગર્ાહકોના િહતોને સમથર્ન આપવાનો અિધકાર. તેમા,ં કોઇ 
પર્ોડકટ અને સેવાઓ શ  થાય અથવા  થાપવામા ંઆવે 
તે પહલેા જ સરકારી અને અન્ ય નીિતિવષયક 
સં  થાઓમા ંપર્િતિનિધત્ વના અિધકારનો સમાવેશ થાય છે.  
 
 ગર્ાહકોના ક  યાણ માટે,  યિકતને પોતાની વાત 
કહી સભંળાવવાનો અિધકાર છે. ગર્ાહક પોતાના મતં  યો 
િવિવધ ફોરમ સમક્ષ રજૂ કરી શકે છે. ગર્ાહકને એવી 
ખાતરી હોય છે કે તેના િહત પર્ત્ યે પરૂત ુ ંધ્ યાન આપવામા ં
આવશે. ગર્ાહકો પોતાના મતં  યો િનણર્યકતાર્ સં  થાઓમા ં
રજૂ કરી શકે છે.  
 
 ગર્ાહકોને પોતાની વાત કહી સભંળાવવા માટે 
યોગ્ય ફોરમની જોગવાઇ કરવી જોઇએ. ગર્ાહકને એવી 
ખાતરી હોય છે કે આિથર્ક અને બીજી નીિતઓના ઘડતર 
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અને અમલ બજવણી તેના મતં  યોને ધ્ યાનમા ં લેવામા ંઆવે છે.  
 

ગર્ાહક અવાજ માટેનુ ંફોરમઃ 
 ગર્ાહકોને માલ અન ેસેવા પરૂી પાડતા હોય તેવા ઉત્ પાદકો, વેપારીઓ, સિવર્સ પર્ોવાઇડરો, 
જાહરે અને ખાનગી સાહસો ગર્ાહકોના ક  યાણ માટે કામ કરવાની જવાબદારી ધરાવે છે.  
 
 ગર્ાહકોને પોતાની વાત રજૂ કરવા માટેની તક પરૂી પાડવા માટેની તેમને જ ર પડતી હોય 
છે. ગર્ાહકોના ક  યાણ માટે છેવાડાના વપરાશદાર તરફથી મળતા સચૂનો ધ્ યાનમા ંલેવાવા જોઇએ. 
 

ગર્ાહક સવેા કેન્ દર્ોઃ ઉત્ પાદક એકમો ગર્ાહક સેવા કેન્ દર્ો ધરાવી શકે. ગર્ાહકને ઉત્ પાિદત થયેલા 
માલની  િડઝાઇન અને કાય  િવશે પોતાના અિભપર્ાયો રજૂ કરવા માટેની તક આપવી જોઇએ. 
 
 

 
 

 ઘણી કંપનીઓ પોતાના ગર્ાહકો માટે કાળજી રાખતા હોય છે. તેઓ ગર્ાહકોના અિભપર્ાયો 
 વીકારે છે. ગર્ાહકો તરફથી મળતા પર્િતભાવ ગર્ાહકોને  વીકાયર્ હોય તેવા માલ સાથે બજારમા ં
આવવાના અંતિનર્વેશનો હતે ુપરૂો પાડે છે.  
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ગર્ાહકને રજૂઆત માટેનો મચંઃ 
 ગર્ાહકને રજૂઆત માટે િવિવધ મચંો  થાપવામા ંઆ  યા છે. તેમાનંા અમકુ મચં નીચે મજુબ 
છે. 
ગર્ાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ 

 િજ  લા, રાજય અને રા  ટર્ીય  તરે ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદો. 
 િજ  લા, રાજય અને રા  ટર્ીય  તરે સલાહકાર સિમિતઓ. 
 જાહરે ઉપયોિગતા િવભાગોના ફિરયાદ/તકરાર િનવારણ સેલ. 
 ગર્ાહક સેવા કેન્ દર્ો. 

 
 

સગંિઠત બનવાની જ િરયાતઃ 
 પોતાની વાત/રજૂઆતને કહી સભંળાવવા માટે ગર્ાહકોએ સગંિઠત બનવાની જ ર પડતી 
હોય છે. ગર્ાહક સગંઠનો પોતાનો અવાજ સામિૂહક રીતે ઊંચો કરી શકે છે. તેઓ, - 
 
 જાહરે મચં  થાપીને તેની સેવાઓ પરૂી પાડી શકે. 
 જાહરેિહતના મુ્ ાઓ હાથ ધરી શકે. 
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 જાહરેિહતના િવષયોને લગતી જાહરે ચચાર્ઓ હાથ ધરી શકે. 
 ગર્ાહક પર્ોડકટોની સલામતીનો આગર્હ રાખી શકે.  
 પર્ચાર માધ્ યમો ારા લોકોને સગંિઠત કરી શકે. 
 ગર્ાહક િહતના િવિવધ િવષય પર ચચાર્ માટે ગર્ાહક ફોરમોને સગંિઠત કરી શકે.  
 

 ગર્ાહકને પોતાની વાત કહી સભંળાવવાનો અિધકાર  યોગ્ ય ફોરમો સમક્ષ પોતાનો 
અિભપર્ાય, અવલોકનો અને ફિરયાદો રજૂ કરવા માટે ગર્ાહકના િહતને લગતો છે તે તેને સલુભ 
બનવો જોઇએ. જયારે પણ ગર્ાહકને કોઇ ફિરયાદ હોય ત્ યારે તેને કહી સભંળાવવાનો અિધકાર છે 
અને પોતાના િહતને યોગ્ ય ફોરમ સમક્ષ પરૂત ુ ંધ્ યાન આપવામા ંઆવશે એવી ખાતરી મેળવવાનો 
અિધકાર છે.  
 
 આવી ફિરયાદોના ઉકેલ માટે અને ગર્ાહકોના િહતોના વાજબી, કરકસરયકુત અને ઝડપી 
રાહ ે રક્ષણ અંગે તેમને ખાતરી મળે તે હતેથુી ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમથી એક અધર્ન્ યાિયક 
 યવ  થાતતંર્ ગોઠ  યુ ંછે.  
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 વાધ્ યાય 

૧. ગર્ાહકોનો ÕÕસનુાવણીનો અિધકારÕÕ સમજાવો. 
ર. ગર્ાહકોને પોતાની રજૂઆત માટેના ઉપલબ્ ધ મચંની યાદી બનાવો. 
 

િવ ાથીર્ પર્વિૃ ઓ, 
પર્વિૃ  કર્માકંઃ૧ – િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ (DCIC)ની 
મલુાકાત 
 

 તમારા િજ  લામા ંિજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ની મલુાકાત લો. 
 માિહતી સગંઠક (Informatin Organizer) સાથે િવચારોનુ ંઆદાનપર્દાન 

કરો. 
 ગર્ાહક પરામશર્ કઇ રીતે કરવામા ંઆવે છે તે જાણો. 
 ગર્ાહક તકરારોની પતાવટમા ં અનસુરવામા ં આવતા પગલા ં શોધી 

કાઢો.  
  
પર્વિૃ  કર્માકંઃર  
 

 ચાર જૂથો બનાવો. 
 નીચે પૈકીની કોઇ એક ગર્ાહક સમ  યા નકકી કરોઃ- 
  પાણીનો ઓછો પરુવઠો 
  પિરક્ષા દરિમયાન વીજળી કાપ 

  શાકભાજીના ભાવમા ંઅસાધારણ વધારો. 
  સવારના સમયે ટર્ાિફક જામ. 
 
 સમ  યાનો અભ્ યાસ કરો. 
 સગંિઠત બનો, બીજાઓને આ સમ  યા સમજાવો, સગંિઠત થઇને 

અવાજ ઉઠાવવા માટેની જ િરયાત જણાવો. 
 કાયર્વાહીના કર્મનુ ંઆયોજન કરો. 
 બેંશ ગોઠવો. 

 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ૩ – કે્ષતર્ીય મલુાકાત 
 

 કોઇપણ ગર્ાહક સગંઠનના ગર્ાહક સેવા કેન્ દર્ની મલુાકાત લો. 
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પર્વિૃ  કર્માકંઃ૪ – અિતિથ  યાખ્ યાન 

 ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદ ારા અિતિથ  યાખ્ યાનનુ ં આયોજન કરો. 
પિરષદની ફરજો અને પિરષદમા ંસમ  યાની રજૂઆત માટેનો  યાપ 
તેની પાસેથી જાણો. 

 

અધ્ યયનના પિરણામોઃ 
 

િવ ાથીર્ઓ તરફથી,- 
૧. િનણર્યકતાર્ સં  થાઓમા ં પોતાના અિભપર્ાયો જણાવવાની અપેક્ષા 
રાખવામા ંઆવે છે. 
ર. પોતાના અને બીજાના ગર્ાહકિહતની સરુક્ષા માટે પર્ત્ યાઘાત આપીને 
બોલવાની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે. 
૩. સામાિજક હતે ુમાટે સગંિઠત બનવાની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે. 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::: 
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ફિરયાદ િનવારણનો અિધકાર 

 
 

 િનવારણ એટલે ÕÕબાબતને યોગ્ ય િ  થિતમા ં
લાવવીÕÕ જયારે કોઇ ગર્ાહકે પોતે ના માટે નાણા 
ચકૂવેલા હોય તે માલ અથવા સેવામા ંકોઇ સમ  યા 
હોય ત્ યારે તેને િનવારણ મેળવવાનો અિધકાર છે. 
માલ અથવા સેવાની કામગીરી અથવા ગણુવ ા 
અપેક્ષામા ં ઊણી ઉતરતી હોય તો સબંિંધત ગર્ાહક 
ફિરયાદ માડંી શકે છે. તે ગર્ાહક કોઇ ગેરવાજબી 
વેપારપર્થા અથવા ગર્ાહકશોષણ િવ  પણ ફિરયાદ 
કરી શકે છે.  
 
 િનવારણનો અિધકાર એટલ ે ગેરવાજબી 
વેપારપર્થાઓ સામે તકરારનો ઉકેલ મેળવવાનો 
અિધકાર.  
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િનવારણ મેળવવાનો અિધકારઃ 
 ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓ અથવા ગર્ાહકોના શોષણની સામે િનવારણ મેળવવા માટે ગર્ાહક માટે 

તક પરૂી પાડે છે. 
 મા ંતથ્ ય હોય તેવી તકરારોની વાજબી પતાવટનો અિધકાર આપે છે. 
 ખામીયકુત માલ અથવા સેવાઓ માટે વળતર સિુનિ ત કરે છે. 

ફિરયાદનુ ં િનવારણ એ ફિરયાદોની સનુાવણીની પછીની પર્ાકૃિતક કાયર્વાહી અને ગર્ાહક 
તેમજ વેચનારને  વીકાયર્ હોય તે રીત ેપતાવટ કરવાની કાયર્વાહી છે. 
 

િનવારણ એજન્ સીઓઃ 
 શોષણાત્ મક અને ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓથી ગર્ાહકને બચાવવાના ધ્ યેયથી અને 
િબનખચાર્ળ, સરળતાથી સલુભ અને ઝડપી ઉકેલ પરૂો પાડવાના ધ્ યેયથી ગર્ાહક સરુક્ષા 
અિધિનયમ, ૧૯૮૬ અિધિનયિમત કરવામા ં આ  યો હતો. ગર્ાહકો પોતાનો િનવારણનો અિધકાર 
વાપરી શકે તે હતેથુી આ કાયદા હઠેળ િવિવધ ઉપાયોની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે.  
 

આ અિધિનયમથી િતર્-  તરીય અધર્ન્ યાિયક િનવારણતતંર્ની  થાપનાની િવચારણા કરવામા ં
આવી છેઃ- 

(૧) િજ  લા ફોરમ 
(ર) રાજય આયોગ 
(૩) રા  ટર્ીય આયોગ 

 

ગર્ાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ, - 

 નારાજ થયેલા ગર્ાહકોને યોગ્ ય ફોરમ સધુી પહ ચાડવામા ંમદદ કરે છે. 
 આ િતર્-  તરીય સં  થાઓ કુદરતી ન્ યાયના િસ ાતંોનુ ંપાલન કરશે. 
 આ ફોરમોને િવિશ  ટ પર્કારની દાદ આપવા માટેની સ ા આપવામા ંઆવી છે. 
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 આ ફોરમો યોગ્ ય જણાય ત્ યા ંવળતર અપાવી શકે છે.  
 િતર્-  તરીય સં  થાએ આપેલા આદેશોનુ ંપાલન ન કરવા બદલ દંડ કરવામા ંઆવે છે.  
 આ િતર્-  તરીય સં  થાઓમા ં તમામ જાહરે અને ખાનગી ધધંાઓ અને સેવાકે્ષતર્ોને આવરી 

લેવામા ંઆ  યા છે – મા,ં બેિન્ કંગ, નાણા, વીમો, પિરવહન, વીજળી, દૂરસચંાર, મનોરંજન 
અને એવા બીજા કે્ષતર્ોનો સમાવેશ થાય છે. 

 આ િતર્-  તરીય સં થાઓની હકૂમત ગર્ાહકોના ઉ મ િહતમા ંિવ  તારવામા ંઆવી છે. 
 
િજ  લા ફોરમઃ- 

 રાજય સરકારને દરેક િજ  લામા ં િજ  લા ગર્ાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ  થાપવાની સ ા 
આપવામા ંઆવી છે. િજ  લા ફોરમ િતર્-  તરીય અધર્ન્ યાિયક તતંર્ની અિધકર્મ ેણીમા ંસૌથી નીચેની 
સં  થા છે.  
 

દરેક િજ  લા ફોરમ, - 
 

 પર્મખુ; અને 

 બીજા બે સભ્ યોથી 
                 બનતુ ંહોય છે. 

 
 પર્મખુ િજ  લા ન્યાયાધીશ બનવા માટે લાયક હોવો જોઇએ અથવા તે િજ  લા ન્યાયાધીશ 
તરીકે રહી ચકેૂલો હોવો જોઇએ. બીજા બ ેસભ્ યો ક્ષમતા, પર્ામાિણકતા અને સેવાભાવ ધરાવતી 
 યિકતઓ હોવા જોઇએ. તેઓ અથર્શા  તર્, કાયદો, વાિણજય, નામુ,ં ઉ ોગ, જાહરે બાબતો અથવા 
વહીવટને લગતી પરૂતી જાણકારી અથવા અનભુવ અને આ કે્ષતર્ો સબંધંી સમ  યાઓની તજવીજ 
કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા હોવા જોઇએ. 
 
 િજ  લા ફોરમને  માલ, સેવા અને કોઇ વળતર માગેંલુ ંહોય તેનુ ંમ ૂ  ય .વીસ લાખથી 
વધ ુન હોય તેવી ફિરયાદો હાથ ધરવાની હકૂમત હોય છે.  
 

ફિરયાદ દાખલ કરવા બાબતઃ- 

 ને કોઇ માલ વેચવામા ંઅથવા સ પવામા ંઅથવા સ પવાની કે વેચવાની કબલૂાત થઇ 
હોય અથવા ને કોઇ સેવા પરૂી પાડવામા ંઆવી હોય અથવા સેવા પરૂી પાડવાની કબલૂાત થઇ 
હોય તેવા ÕÕગર્ાહકÕÕ ારા ફિરયાદ  દાખલ થઇ શકશે. ફિરયાદ દાખલ કરવાના હતે ુમાટે ગર્ાહકે 
ખરેખર માલ ખરીદેલો હોય અથવા માલની સ પણી  વીકારેલી હોય અથવા ખરેખર સેવાઓ 
લીધેલી હોય તે જ રી નથી.  
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 કોઇ માલ ખરીદવા માટે અથવા માલની સ પણી  વીકારવા માટે અથવા કોઇ સેવાઓ 
મેળવવા માટે કોઇ કબલૂાત અથવા કરાર થયા ંહોય તેટલુ ંજ પરૂત ુ ંછે. 
 
 
 
 ને માલ વેચવામા ંઅથવા સ પવામા ંઆ  યો હોય અથવા 
માલ વેચવાની કે સ પવાની કબલૂાત થઇ હોય અથવા ને સેવા પરૂી 
પાડેલી હોય અથવા સેવા પરૂી પાડવાની કબલૂાત થઇ હોય તે ગર્ાહક 
કોઇ માન્ ય ગર્ાહક સગંઠનનો સભ્ ય હોય કે ન હોય તો પણ માન્ ય 
ગર્ાહક સગંઠન ારા પણ ફિરયાદ દાખલ કરી શકશે. જયારે કોઇ 
ગર્ાહક સસંાધનોના અભાવે અથવા જાણકારીના અભાવે ગર્ાહક 
ફોરમમા ંસપંકર્ કરી શકે એવી િ  થિતમા ંન હોય તયારે કોઇ માન્ ય ગર્ાહક સગંઠન આવા તમામ 
ગર્ાહકો વતી ફિરયાદ દાખલ કરી શકશે.  
 
 સમાન િહત ધરાવતા અસખં્ ય ગર્ાહકો હોય ત્ યારે સામિૂહક પગલાથી એકાદ કે તેથી વધ ુ
ગર્ાહકો આવી રીતે સમાન િહત ધરાવતા તમામ ગર્ાહકો વતી અથવા તેમના લાભ માટે ગર્ાહક 
ફોરમની પરવાનગીથી ÕÕસામિૂહક કાયર્વાહી (Class Action)ÕÕ ફિરયાદ ન ધાવી શકે છે.  
 
 કેન્ દર્ સરકાર અથવા રાજય સરકાર પણ યોગ્ ય ગર્ાહક ફોરમ સમક્ષ ફિરયાદ દાખલ કરી શકે 
છે.  
 

ફિરયાદનુ ંિવષયવ  તઃુ- 

 સામાન્ ય રીતે ગર્ાહક ફોરમમા ંદાખલ કરેલી ફિરયાદમા,ં માલમા ંહોય તેવી કિથત ખામી 
અથવા સેવામા ંરહલેી કિથત ઊણપને લગતી તમામ માિહતી હોવી જોઇએ. તે ઉપરાતં, તેમા ં–  
 

૧) ફિરયાદીનુ ંનામ સરનામુ ંઅને અન્ ય માિહતી હોવી જોઇએ. 
ર) િવ ના પક્ષકાર અથવા પર્િતવાદીનુ ંનામ સરનામુ ંઅને િવગતવણર્ન ખાતરી કરી શકાય તેટલા 
પર્માણમા ંઆપેલુ ંહોવુ ંજોઇએ.  
૩) ખામી અથવા ઊણપના પર્કાર,  થળ, સમય વગેરે સિહત ફિરયાદને લગતી હકીકતો; અને 
૪) ફિરયાદી માગતો હોય તે દાદની િવગત 

                                            હોવી જોઇએ.  
 

દરેક ફિરયાદની સાથે તેમા ંકરેલા આકે્ષપોના સમથર્નમા ંદ  તાવેજો જોડેલા હોવા જોઇએ.  
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ફિરયાદ દાખલ કરવાની કાયર્રીિતઃ- 

 ફિરયાદ દાખલ કરતી વખતે અનસુરવાની કાયર્રીિત ઘણી અનૌપચાિરક છે, - 
 ગર્ાહકે પોતે અથવા તેનો અિધકૃત એજન્ ટ બ મા ંઅથવા ટપાલ ારા દાખલ કરી શકે છે. 
 ફિરયાદમા ંફિરયાદી અથવા યથાપર્સગં, તેના અિધકૃત એજન્ ટની સહી હોવી જોઇએ. 
 સન ૨૦૦રના સધુારા અિધિનયમ પહલેા કોઇ કોટર્ ફી ચકૂવવાની જ િરયાત નહોતી. 
 તેમ છતા,ં સન ૨૦૦૨ના સધુારા અિધિનયમથી એવી જોગવાઇ કરી છે કે દરેક ફિરયાદની સાથે 

ઠરાવેલી હોય તેટલી ફી જોડેલી હોવી જોઇએ. 
 સન ૨૦૦૨ના સધુારા અિધિનયમથી દાખલ કરેલો એક મહત્ વનો ફેરફાર એ છે કે સામાન્ ય રીતે 

ફિરયાદની ગર્ા તા આવી ફિરયાદ મ યાની તારીખથી એકવીસ(ર૧) િદવસની અંદર નકકી 
કરવાની રહશેે. 

 

ફિરયાદ દાખલ કરવા માટેની મદુત મયાર્દાઃ- 

 િજ  લા ફોરમ, રાજય આયોગ અથવા રા  ટર્ીય આયોગ સમક્ષ ફિરયાદ દાખલ કરવા માટેની 
મદુત મયાર્દા દાવાનુ ંકારણ ઉપિ  થત થતુ ંહોય તે તારીખથી બે વષર્ની છે. 
 

રાજય આયોગઃ- 

 ÕÕરાજય ગર્ાહક તકરાર િનવારણ આયોગÕÕ એ નામે ઓળખાત ુ ં રાજય આયોગ આ 
અિધિનયમ હઠેળ  થાપેલા િતર્-  તરીય અધર્ન્ યાિયક તતંર્મા ંઅિધકર્મ ણેીમા ંબીજુ ં  થાન ધરાવે છે. 
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રચનાઃ- 

 દરેક રાજય આયોગ એક પર્મખુ અને બીજા બે સભ્ યોનુ ંબનેલુ ંહોય છે.  
 

 પર્મખુ, હાઇકોટર્ના જજ હોય અથવા તે તરીકે રહી ચકેૂલી હોય તેવી  યિકત હોવી જોઇએ. 
 

 
 
 આયોગના બીજા બે સભ્ યો ક્ષમતા, પર્માિણકતા અને સેવાભાવ ધરાવતી  યિકત હોવી 
જોઇશે. તેઓ અથર્શા  તર્, કાયદો, વાિણજય, નામ,ુ ઉ ોગ, જાહરે બાબતો અથવા વહીવટને લગતી 
પરૂતી જાણકારી અથવા અનભુવ અને આ કે્ષતર્ો સબંધંી  સમ  યાઓની તજવીજ કરવાની ક્ષમતા 
ધરાવતા હોવા જોઇએ. આ બમેાથંી ઓછામા ંઓછો એક સભ્ ય મિહલા હોવો જોઇશે.  
 

રાજય આયોગની હકમૂતઃ- 

 અિધિનયમની બીજી જોગવાઇઓને અધીન રહીને, રાજય આયોગને, કોઇ માલ અથવા 
સેવાઓ અને કોઇ વળતર માગેલુ ંહોય તેનુ ંમ ૂ  ય વીસ લાખ િપયાથી વધ ુહોય પણ િપયા ૧ 
કરોડથી વધારે ન હોય તેવા િક  સામા ંફિરયાદો હાથ ધરવાની હકૂમત રહશેે.  
 

રા  ટર્ીય આયોગઃ- 

 થાપનાઃ 
 અિધિનયમ હઠેળ  થાપેલા િતર્-  તરીય અધર્ન્ યાિયક તતંર્મા ં રા  ટર્ીય આયોગ એ સવ ચ્ ચ 
ગર્ાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ છે. 
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રચનાઃ 
 રા  ટર્ીય આયોગ, - 
 ૧) અધ્ યક્ષ; અને 
ર) બીજા ચાર સભ્ યોથી 
   બનતુ ંહોય છે, મની િનમણકૂ કેન્ દર્ સરકાર ારા કરવામા ંઆવે છે. અધ્ યક્ષ 
સપુર્ીમકોટર્ના િનવ ૃ  ન્ યાયાધીશ અથવા સેવારત ન ્યાયાધીશ હોવા જોઇએ અને તેમની િનમણકૂ 
ભારતના મખુ્ ય ન્ યાયમિૂતર્ સાથે િવચારિવિનમય કરીને કરવાની રહશેે.  
 

માડંી શકાય તેવી ફિરયાદોઃ 
 ગર્ાહક જુદા જુદા પર્કારની ફિરયાદો માટે િનવારણ માગી શકે છે. જો, - 
 વેપારીએ ગેરવાજબી અથવા િનયિંતર્ત વેપારપર્થા અપનાવેલી હોય,  
 ખરીદેલો માલ ખામીયકુત હોય, 
 કોઇ સેવા ખામીયકુત અથવા અન્ ય કોઇ ઊણપ ધરાવતી હોય,  
 વેપારી િનધાર્િરત િકંમતથી વધ ુ િકંમત વસલૂ કરતો હોય અથવા માલ અથવા પેકેજ પર 

દશાર્વેલી િકંમત અથવા ભાવસિૂચ પર દશાર્વેલી િકંમતથી વધ ુિકંમત વસલૂ કરતો હોય, 
 જીવન અને સલામતીને જોખમી હોય તેવો માલ વેચાણ માટે મકૂવામા ંઆવતો હોય, 
 જીવને જોખમી હોય  તેવી સેવાઓ વેચાણ માટે મકૂવામા ંઆવતી હોય, 
 તો, ગર્ાહક, યોગ્ ય ગર્ાહક ફોરમમા ંઅિધકાર માડંી શકે છે.  
 

ગર્ાહકને મળવાપાતર્ ઉપચારોઃ- 

 તથ્ ય હોય તેવી ફિરયાદના િક  સામા,ં ગર્ાહક ફોરમ, વેપારીને, - 
 માલની ખામી દુર કરવાનો આદેશ આપી શકે છે. 
 આ જ પર્કારની ખામી વગરનો માલ આપીને ખામીવાળો માલ પરત લેવાનો આદેશ આપી શકે 

છે. 
 ગર્ાહકે ચકૂવેલી િકંમત અથવા ચા  પરત આપવા માટે આદેશ કરી શકે છે. 
 વળતર આપવાનો આદેશ કરી શકે છે. 
 સેવાઓમાનંી ખામીઓ અથવા ઊણપો દૂર કરવાનો આદેશ આપી શકે છે. 
 ગેરવાજબી વેપારપર્થા બધં કરવાનો આદેશ આપી શકે છે. 
 જોખમી માલ વેચાણમા ંન મકૂવાનો આદેશ કરી શકે છે.  
 

 આ અિધકારને અસરકારક રીતે વાપરવા માટે િવિવધ કાયદાઓ અને તતંર્ની જોગવાઇ 
કરવામા ંઆવી છે.  
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ગર્ાહકે તથ્ ય હોય તેવી જ ફિરયાદો કરવી જોઇએ. િનવારણ મેળવવાની જવાબદારી 
ગર્ાહકની છે.                     

    
     ગર્ાહકે પોતે અથવા ગર્ાહકોના ક  યાણ માટે કામ કરતા સગંઠનો ગર્ાહનોનુ ંશોષણ કરતા ખધંા 
વેપારીઓની સામે ફિરયાદો ન ધાવવા માટે આગળ આવવુ ંજોઇએ.   
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 વાધ્ યાયઃ 
૧. ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ હઠેળ  થપાયેલા ગર્ાહક તકરાર 
િનવારણ ફોરમોના નામ આપો. 
ર. ફરીયાદ કોણ ન ધાવી શકે ? 
૩. ફરીયાદમા ંકઇ કઇ િવગતો હોવી જોઇએ ? 
૪. રાજય અને રા  ટર્ીય આયોગની હકૂમત જણાવો. 
 

િવ ાથીર્ પર્વિૃ ઓ, - 
 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ૧ – કે્ષતર્ીય મલુાકાત 
 

 િજ  લા ગર્ાહક તકરાર િનવારણ ફોરમની મલુાકાત લો. 
 ફોરમની કાયર્વાહીનુ ંઅવલોકન કરો. 

 

પર્વિૃ  કર્માકંઃર – કૃિતર્મ ગર્ાહક અદાલત 

૧. પર્મખુ 
ર. સભ્ ય 
૩. મિહલા સભ્ ય 
૪. ગર્ાહક 
પ. િવ ના પક્ષકાર 
                  તરીકે કામ કરવા માટે પાચં સભ્ યો નકકી કરો. 
 

 અદાલતનુ ંદર્  ય ગોઠવો. 
 પર્મખુ અને સભ્ યોને હો ાનસુાર ખરુશીમા ંબેસાડવા, 
 ગર્ાહકે ફિરયાદ કરવી. 
 િવ ના પક્ષકારે િટપ્ પણી કરવી. 
 પર્મખેુ ફેંસલો આપવો. 

 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ૩ – ગર્ાહક તકરારોનુ ંિવ લેષણ 
 

 કોઇપણ ગર્ાહક તકરાર એકતર્ કરો. 
 વગર્મા ંતેની ચચાર્ કરો. 
 સભંિવત/શકય ઉપચાર સચૂવો. 
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પર્વિૃ  કર્માકંઃ૪ – વતર્માનપતર્ની અખબારી ન ધો એકતર્ કરવી.  
 
 

 ફોરમમા ં િનણર્ય આપેલી અને દૈિનક વતર્માનપતર્ોમા ંપર્િસ  થયેલી 
ગર્ાહક તકરારો એકતર્ કરો. 
 

અધ્ યયનના પિરણામોઃ 
િવ ાથીર્ઓ તરફથી, - 

 ÕÕિનવારણના અિધકારÕÕની સકં  પના સમજવાની અપેક્ષા રાખવામા ં
આવે છે. 

 ગર્ાહક તકરાર ફોરમોના માળખા અને કામગીરી સમજવાની અપેક્ષા 
રાખવામા ંઆવે છે. 

 િનવારણ મેળવવા માટે  પોતે પર્ેિરત બનીને બીજાને પેર્િરત કરવાની 
અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે.  

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકાર 

 
 
 
 

 ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકાર એટલે સમગર્ 
જીવન દરિમયાન માિહતગાર બનવા માટેની 
જાણકારી અને કૌશ  યો મેળવવાનો અિધકાર. ગર્ાહક 
િશક્ષણ બૌિ ક ગર્ાહક તરીકે નાગિરકોનો િવકાસ 
કરવા માટે જ રી ાન પ ૂ  પાડે છે. 
 
 વધ ુ િવ  તતૃ અથર્મા ં કહીએ તો, ગર્ાહક 
િશક્ષણનો અિધકાર એ ગર્ાહકની પસદંગીઓને 
પર્િતકૂળ અસર થવાનો સભંવ હોય તેવા 
પયાર્વરણને લગતા તમામ િવકાસને જાણવાનો 
અને તેનાથી સાવચતે રહવેાનો ગર્ાહકનો અિધકાર. 
ગર્ાહક િશક્ષણ ઘણા બધા  તર્ોત ધરાવે છે અને 
િશક્ષણની જુદી જુદી પ ધિતઓ ારા સમાજના 
િવિવધ વયજૂથ અને િવિવધ વગ ને  પશેર્ છે. 
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 ગર્ાહક િશક્ષણના મખુ્ ય પર્વાહમા ંયવુાપેઢીની પહલેવિૃ  એ આ  ગર્ાહક સશિકતકરણની એક 
તાતી જ િરયાત છે. ખરીદીવિૃ ની પિરિચત સઝૂથી શ  કરીને આધિુનક ઔ ોિગક અથર્તતંર્ની 
આિથર્ક અને સામાિજક શકયતાઓને સપંણૂર્ સાકાર કરવાના સધુીની પર્િકર્યા વચ્ ચેનુ ંકોઇપણ તત્ વ 
એટલે ગર્ાહક િશક્ષણ. તે સમાજની અંદર પિરપકવ ગર્ાહકની ભિૂમકા ધારણ કરવા માટે લોકોને 
તૈયાર કરવાની પ િત સધુારવા માટેની સગંિઠત ચળવળ છે.  

 
 ગર્ાહક િશક્ષણના અિધકારમા ંગર્ાહક િનણર્યોને અસર કરતા હોય તેવા 
પિરબળો પર્ત્ યે પગલા લેવા માટે જ રી ાન અને કૌશ  યોના અિધકારનો 
સમાવેશ થાય છે. 
 
 
 
 
 
 

 
ગર્ાહક િશક્ષણનો ધ્ યેયઃ- 

 ગર્ાહક િશક્ષણનો ધ્ યેય, - 
 ગર્ાહક જાગિૃત વધારવાનો છે.  
 આત્ મિવ ાસ વધારવાનો છે. 
 નકકર િનણર્યો લેવામા ંમદદ કરવાનો છે.  
 બજાર અથર્તતંર્મા ંગર્ાહકની ભિૂમકાનો ખ્ યાલ આપવાનો છે. 
 ગર્ાહકોને પોતાના અિધકારો વાપરવામા ંમદદ કરે તેવી  યવ  થા સમજવાનો છે. 
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 ગર્ાહકને શાણા ખરીદકતાર્ બનવામા ં મદદ કરવાનો છે.  
 સસંાધનોના વધ ુસારા  યવ  થાપક બનવામા ંગર્ાહકને મદદ કરવાનો છે.  
 ગર્ાહકને વધ ુસારા ગર્ાહક નાગિરક બનવામા ંમદદ કરવાનો છે. 

 
 પર્થમ તબકકામા,ં ગર્ાહક િશક્ષણથી ગર્ાહક સમ  યાઓ હાથ ધરવાની પાયાની જાણકારી મળે 
છે. 
 બાળક બૌિ ક િનણર્યો લઇને કોઠાસઝૂ ધરાવતુ ંખરીદકતાર્ બને છે અને આવી રીતે તે 
િવ ાપન અથવા સમજાવટનો િશકાર બનતુ ંઅટકે છે. 
 
 બીજુ,ં ટેકનોલોજીને લગતા િવકાસના કારણ ેબજારમા ંિવિવધ પર્કારના માલ અને સેવાઓનો 
ગજં ખડકાયો છે. તેથી ગર્ાહક પર્ોડકટ િવશ ે િનણર્ય કરવા માટેની પાયાની જાણકારી અને કૌશ  યો 
ધરાવતો હોય તે અત્ યતં મહત્ વની બાબત છે. ગર્ાહક િશક્ષણ પર્ોડકટ િવશેનો િનણર્ય કરવાની 
જાણકારી અને કૌશ  યો પરૂા ંપાડે છે. 
 
 તર્ીજુ,ં ગર્ાહક િશક્ષણ ગર્ાહકોને જવાબદાર નાગિરકના ઢાચંામા ંઢાળવામા ંમદદ પ થાય છે. 
સખં્ યાબધં માલ અને સેવાઓ ઉપલબ્ ધ થવાથી ખરીદી વધ ુમુ  કેલ બને છે. ચીજવ  તઓુ ખરીદવા 
માટેના બાહય દબાણો સતત વધનેુ વધ ુઆધિુનક બનતા જાય છે અને તેને ખાળવા ખબૂ મુ  કેલ 
છે. ગર્ાહક પોતાની ખરીદીની ટેવોમા ંવધ ુકોઠાસઝૂ ધરાવતો થાય, પોતાના હકો અને જવાબદારીઓ 
િવશે વધ ુ જાણકારી ધરાવતો થાય તે માતર્ને માતર્ ગર્ાહક િશક્ષણથી જ શકય બને અને 
જ િરયાતમદં લોકો સધુી ગર્ાહક િશક્ષણ પહ ચે તે જ રી છે.  
 
 ચોથુ,ં ÕÕગર્ાહક દર્િ  ટÕÕના ખ્ યાલનો એવો અથર્ થાય છે કે સમુાિહતગાર ગર્ાહક પોતાના 
 યિકતગત િહતની દર્િ  ટએ અને સમાજ તેમજ રા  ટર્ના િવશાળ િહતની દર્િ  ટએ િનણાર્યક અને 
િવ લષેણાત્ મક મ ૂ  યાકંન કયાર્ પછી જ પર્ોડકટ ખરીદે. 
 
 પાચંમુ,ં ગર્ાહક િશક્ષણ બાળકને ગર્ાહક તરીકેના પોતાના અિધકારો અને ફરજો જણાવવામા ં
મદદ પ થાય છે. દેશના િવિવધ અિધિનયમો/કાયદાઓ હઠેળ જોગવાઇ કરેલા હોય તેવા અિધકારો 
અને ફરજોના ગર્ાહક િશક્ષણ મારફત ગર્ાહક જાગતૃ બને છે.  
 
 છ ,ં ગર્ાહક િશક્ષણ  યિકતને આદશર્ ગર્ાહક બનવામા ં મદદ પ થાય છે. આદશર્ ગર્ાહક 
પોતાને ખરેખર જ રી હોય તે જ ચીજવ  ત ુખરીદે છે અને તે કોઇ દબાણ હઠેળ ખરીદી કરતો હોતો 
નથી. આદશર્ ગર્ાહક પોતાની જાતને છેતરાતા અટકાવ ે છે. તે પયાર્વરણ સાનકૂુળ ગર્ાહક તરીકે 
વતર્ન કરે છે અને માન્ ય હોય તેવા  ટોરમાથંી જ ખરીદી કરે છે.  
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ગર્ાહક િશક્ષણની  યાખ્ યાઃ 
 જુદા જુદા લોકોને જુદી જુદી વ  તઓુ એટલે ગર્ાહક િશક્ષણ. િશક્ષણિવ ની િવભાવના મજુબ 
ગર્ાહક િશક્ષણ એટલ ે ÕÕગર્ાહકને બજારમા ંપોતાની ભિૂમકા અસરકારક રીતે ભજવવામા ંમદદ કરે 
તેવા કૌશ  યો અને ાનનો િવકાસÕÕ. આમ, ગર્ાહક િશક્ષણ એવી પર્િકર્યા છે કે નાથી લોકો જિટલ, 
ટેકનોલોિજકલ સમાજમા ંજવાબદાર ગર્ાહકો તરીકે કામ કરવા માટે સસુજજ બને છે. ગર્ાહક િશક્ષણ 
એક એવી પર્િકર્યા છે કે નાથી બજારમા ં િનણર્ય પર્િકર્યાઓનો સગંીન િવકાસ થાય છે, લોકોને 
પોતાના અિધકારો અને જવાબદારીઓ ઓળખવા મળે છે. તેમજ સમાજ, અથર્તતંર્ અને પયાર્વરણ 
પર ગર્ાહક િનણર્યની સિંચત અસર સમજવામા ંમદદ પ થાય છે. 
 
 

  
 બીજા શબ્ દોમા ંકહીએ તો ÕÕગર્ાહક િશક્ષણનો ધ ્ યેય લોકોને સસુગંત 
મકુત અને કોઇપણ દબાણ વગર પર્ોડકટ પસદં કરવાની ક્ષમતા અને 
પોતાની જ િરયાત પર્ત્ યે સભાન બનાવીને જાણકાર અને બૌિ ક ગર્ાહકો 
બનવામા ં લોકોને કેળવણી આપવાનો છે. ના થકી આખરે ગર્ાહકોની 
જ િરયાતો અને ઇચ્ છાઓને અનુ પ બને તેવી  વ  થ, અસરકારક અને 
આિથર્ક  પધાર્ની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છેÕÕ. 
 

 પર્થમ તો, ગર્ાહક િશક્ષણ  યિકતને પર્બુ  બનવા માટેની જાણકારી, 
અિભગમ અને કૌશ  યો પરૂા પાડે છે. 

 બીજુ,ં તેનાથી નૈિતક અને પયાર્વરણીય િવવેકબિુ થી પર્ોડકટો અને સેવાઓની વપરાશ કરવા 
માટે િવ ાથીર્ઓનુ ંસં  કરણ થાય છે. 

 તર્ીજુ,ં પર્ોડકટો અને સેવાઓનો વપરાશ કરતી વખતે િવ ાથીર્ઓને પોતાના અિધકારો અને 
ફરજો જાણવામા ંમદદ પ થાય છે. 

 ચોથુ,ં તેનાથી િવ ાથીર્ઓને એવી પણ સમજ આવે છે કે કોઇ વપરાશ કે ઉપયોગ માલ પરૂતો 
જ મયાર્િદત નથી હોતો પરંત ુસેવાઓ પણ વપરાશનો એક ભાગ છે.  
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 બીજા શબ્ દોમા ં કહીએ તો, ગર્ાહક િશક્ષણની આવ  યક જાગિૃત અને જીવન 
કૌશ  યોનો િવકાસ થાય છે. નુ ંઆપણા સમાજના ંવધ ુસારા ભાિવના િનમાર્ણમા ંસં  કરણ થાય છે.  
 

 

 
 
 

ગર્ાહક િશક્ષણમા ંનીચેની બાબતો કેન્ દર્  થાને હોવી જોઇએઃ- 
 

 આરોગ્ ય, પોષણ, આહારજન્ ય રોગો અને ખોરાક ભેળસેળનુ ંિનવારણ. 
 પર્ોડકટના જોખમો. 
 પર્ોડકટની લેબલ પર્િકર્યા. 
 સબંિંધત, િનવારણ મેળવવાની પ િત અને ગર્ાહક સરુક્ષા માટેની એજન્ સીઓ અને સં  થાઓ. 
 તોલમાપ, િકંમત, ગણુવ ા, િવ સનીયતાની િ  થિત અને પાયાની જ િરયાતોની ઉપલભ્ યતાને 

લગતી માિહતી, અને 

 પર્દૂષણ અને પયાર્વરણ. 
 

 
 
 
 
 

અિધકારના લાભઃ- 

    અિધકારોથી નીચેની બાબતોને ઉ ેજન મળે છેઃ- 
 

 સમગર્ જીવન દરિમયાન માિહતગાર  ગર્ાહક બનવા માટે ાન અને કૌશ  યો પર્ાપ્ ત કરવા. 
 િનણાર્યક િવચારસરણી 
 જીવન કૌશ  યો. 
 ગર્ાહકોનુ ંઅ ાન  મોટે ભાગે તેમના શોષણ બદલ જવાબદાર બને છે તેને લગતી સમજમા ં

સધુારણા. 
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 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમથી ગર્ાહક િશક્ષણના અિધકારની જોગવાઇ કરી છે. તેથી, 
ગર્ાહકોને તેમના અિધકારથી માિહતગાર કરવાની સરકારની ફરજ બને છે. 
 
 ગર્ાહક િશક્ષણ ગર્ાહકને છેતરિપંડીયકુત અને ભર્ામક માિહતીઓ તેમજ અન્ ય પર્થાઓથી 
પોતાની જાતને બચાવવામા ંમદદ પ થાય છે. 
 
 ગર્ાહક િશક્ષણ માલની િકંમત અને તેની ગણુવ ા િવશે પર્ ો પછૂવાની તકેદારી અને ક્ષમતા 
પરૂી પાડે છે. ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકાર બીજા ગર્ાહક અિધકારોના ઉપયોગ કરવા માટેનુ ંમહત્ વનુ ં
સાધન છે. તેથી ગર્ાહક િશક્ષણના અિધકારને પરૂત ુ ંમહત્ વ આપવુ ંજોઇએ.  
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 વાધ્ યાય 
૧. ગર્ાહક િશક્ષણ શુ ંછે ? 
ર. ગર્ાહક િશક્ષણના ધ્ યેય અને ઉ ેશો સમજાવો. 
૩. ગર્ાહક િશક્ષણના લાભની યાદી બનાવો.  
૪. ગર્ાહક િશક્ષણ શા માટે આવ  યક છે ? 
 

 
 

િવ ાથીર્ પર્વિૃ ઓ, - 
 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ૧ – ગર્ાહક શોષણ 

 ગર્ાહકનુ ં શોષણ થતુ ં હોય તેવી પિરિ  થિતઓની યાદી 
બનાવો. 

 

પર્વિૃ  કર્માકંઃર – શકૈ્ષિણક કાયર્કર્મ 
 

 વગર્ને ચાર જૂથમા ંવહેંચો. 
 દરેક જૂથને નીચે પૈકીનો કોઇ પણ એક િવષય પસદં 

કરવાનુ ંકહો. 
- ગેરમાગેર્ દોરતા િવ ાપનો 
- ખોટા તોલમાપ 
- વળતર (િડ  કાઉન્ ટ) ધરાવતા વેચાણ 
- ખોરાક ભેળસેળ 

 તમારા િશક્ષકની મદદથી શૈક્ષિણક કાયર્કર્મનુ ં આયોજન 
કરો. 

 વગર્મા ંિનદર્શન રાખો. 
 

 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ૩ – દર્ ય  સાધનો 
 

 ગર્ાહક િશક્ષણના  ઉ ેશો પર ફલીપચાટર્ તૈયાર કરવો.  
 ગર્ાહક િશક્ષણના મહત્ વ પર ભીંતપતર્ તૈયાર કરો. 
 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ૪ – ચચાર્ 
 

 શાળાઓમા ં ÕÕગર્ાહક મડંળોના ફાયદા અને ગેરફાયદાÕÕ પર 
ચચાર્નુ ંઆયોજન કરો. 
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   અધ્ યયનના પિરણામઃ 
 િવ ાથીર્ઓ તરફથી નીચનેી ટેવો કેળવવાની અપેક્ષા રાખવામા ં
આવે છેઃ- 
૧) ગર્ાહકોને િશક્ષણ આપવામા ંસિકર્ય ભાગ લેવો. 
ર) ગર્ાહક શોષણના બનાવોનુ ંિવ લષેણ કરીને સમયસર પગલા ંલેવા. 
૩) પયાર્વરણ સાનકુૂળ િનણર્યોમા ં કૌશ  યો, મ ૂ  ય અને વલણો 
િવકસાવીને યોગદાન આપવુ.ં 
૪) બજારમા ંપોતાની યોગ્ ય રીતે ભિૂમકા ભજવવા માટે તી  સઝૂ અને 

જીવન કૌશ  યો િવકસાવવા. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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મળૂભતૂ જ િરયાતોનો અિધકારઃ 
 

 મળૂભતૂ જ િરયાતોના અિધકારથી ગર્ાહકોને જ રી મળૂભતૂ માલ અને સેવાઓ સિુનિ ત 
થાય છે નાથી જીવનની ખાતરી મળે છે. તેમા ંપરૂતા ંખોરાક, વ  તર્ો, આ ય, આરોગ્ ય સભંાળ, 
ઉ મ જીવન જીવવા માટે િશક્ષણ અને  વચ્ છતાનો સમાવેશ થાય છે. મળૂભતૂ જ િરયાતોના 
સતંોષનો અિધકાર જુદા જુદા સમાજ અને જુદા જુદા દેશો માટે જુદો જુદો અથર્ ધરાવે છે. 
 

 
 
 િવકસતા િવ ના દેશોમા,ં ગર્ાહકની મળૂભતૂ જ િરયાતોનુ ંઅથર્ઘટન પરૂતા ખોરાક, કપડા ં
અને આ ય તરીકે કરવામા ંઆવશે જયારે અમેિરકા કે યરુોપ ખડંના િક  સામા ંગર્ાહકની મળૂભતૂ 
જ િરયાતોનુ ં અથર્ઘટન વાજબી ગણુવ ાવાળા ગર્ાહક માલ અથવા ઝડપી, સિુનિ ત અને 
જવાબદાર સેવાઓ તરીકે કરવામા ંઆવશે. િવ  તતૃ અથર્મા ંકહીએ તો, 
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  દરેક ગર્ાહકને ગિરમાયકુત જીવનની ખાતરી આપે તેવી મળૂભતૂ જ િરયાતો અને 

સેવાઓનો અિધકાર છે. 
  મળૂભતૂ જ િરયાતોમા ંપરૂતો ખોરાક, વ  તર્ો, આ ય, આરોગ્ ય સભંાળ, પીવાના પાણી, િશક્ષણ, 

 વચ્ છતા, ઊજાર્ અને પિરવહનનો સમાવેશ થાય છે.  
 
 ટૂંકમા ં કહીએ તો, ગર્ાહકને ગિરમાયકુત જીવનની ખાતરી મળવી જોઇએ. પોતાનુ ંજીવન 
ઉ મ રીતે જીવવા માટે જ રી  હોય તેવી ચીજવ  તઓુ અને સેવાઓ તેને સલુભ બનવી જોઇએ. 
ગર્ાહક, - 
 
 પરૂતો, સારો અને ભેળસેળ વગરનો ખોરાક ધરાવતો જોઇએ. 
 વ  તર્ો ધરાવતો હોવો જોઇએ. 
 આ ય ધરાવતો હોવો જોઇએ. 
 જીવવા માટે આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણ ધરાવતો હોવો જોઇએ.  
 નીચેની સેવાઓ તેને સલુભ હોવી જોઇએ:- 

     પિરવહન 
     તબીબી સારવાર 
     સરુક્ષા 
     િશક્ષણ 
     પીવાનુ ંપાણી 
     વીજળી 
     સચંાર 
      વચ્ છતા 
     ઇંધણ 

 જાહરે અને ખાનગી બનેં સં  થાઓના સિવર્સ પર્ોવાઇડરોની  
 ઉત્ પાદકોની 
 બજાર સાથે સકંળાયેલા વેપારીઓની 
 બજાર સાથે સકંળાયેલી મધ્ ય  થ  યિકતઓની 
                 ફરજ છે કે ગર્ાહકોની મળૂભતૂ જ િરયાતોના 
અિધકારની સરુક્ષા થાય તેવી ખાતરી કરવી.  
 

સિવર્સ પર્ોવાઇડરોની ફરજો. 
 જાહરે કે ખાનગી કોઇપણ સિવર્સ પર્ોવાઇડરો તરફથી વપરાશકતાર્ઓની જ િરયાતોને પહ ચી 
વળવાની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે. તેઓ એટલા સભાન હોવા જોઇએ કે ગર્ાહકો સેવાઓ મેળવવા 
માટે  પૈસા ખચેર્ છે તેનો તેમને સપંણૂર્ સતંોષ મળે. 
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 ગર્ાહક સતંોષને ટોચઅગર્તા આપવી જોઇએ. 
 સિવર્સ પર્ોવાઇડરો સજાગ હોવા જોઇએ. 
 તેમણે ગર્ાહકોના આરોગ્ ય અને સલામતી સિુનિ ત કરવી જોઇએ. 
 ગર્ાહકોને મળતો પરુવઠો સતત અને અિવરત હોવો જોઇએ. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

મળૂભતૂ જ િરયાતોનો અમલ કરાવવાના ઉપાયો. 
નીચે પૈકીના ઉપચારો અપનાવી શકાયઃ- 
 

 સલામતી ધોરણો, ખોરાકના માપદંડો અને આહાર જ િરયાતો સિહત સલામતી ઉપાયો, તેનુ ં 
અસરકારક દેખરેખિનયમન, િનરીક્ષણ અને મ ૂ  યાકંન  યવ  થાતતંર્. 
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 ખોરાક અને કૃિષ સગંઠન (Food and Agricultural Organization – FAO),  િવ  

આરોગ્ ય સં  થા  (WHO)  CODEX એિલમેન્ ટેિરયસના આહાર ધોરણો અથવા સામાન્ ય રીતે 
 વીકૃત એવા આંતરરા  ટર્ીય આહાર ધોરણો અપનાવવા. 

 સકંિલત રા  ટર્ીય ઔષધનીિતઓ મારફત ઔષિધય બનાવટોની ગણુવ ાની સધુારણા કરવી 
અને તેના યોગ્ ય ઉપયોગ અપનાવવા. 

 િવ  આરોગ્ ય સં  થા (WHO)ની સબંિંધત કામગીરી અને તેની ભલામણોને િવચારણામા ંલઇને 
િવતરણ લાયસન્ સ  યવ  થાઓ, ન ધણીપર્થા અને ઔષધીય બનાવટોને લગતી િવ સનીય 
માિહતીની ઉપલભ્ યતાને લગતી રા  ટર્ીય ઔષધ નીિતઓ િવકસાવવી. 

 પીવાના પાણીના પરુવઠા, િવતરણ અને ગણુવ ાની સધુારણા માટેની રા  ટર્ીય નીિતઓ ઘડવી, 
િનભાવવી અને તેને સદુર્ઢ બનાવવી. 

 

 હકીકતમા,ં ઉ મ અને  વ  થ જીવન મેળવવાનો દરેક નાગિરકનો અિધકાર છે. સરકારે 
પોતાના લોકોની મળૂભતૂ જ િરયાતોને સિુનિ ત કરવા માટેના યોગ્ ય પગલા લેવા જોઇએ. ક  યાણ 
કાયર્કર્મોનો ધ્ યેય એવો હોવો જોઇએ કે નાગિરકોને તેમની મળૂભતૂ જ િરયાતો અનસુાર જોગવાઇ 
થઇ શકે.  
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 વાધ્ યાયઃ 
૧. મળૂભતૂ જ િરયાતો એટલ ેશુ ં? 
ર. મધ્ યમ આવક ધરાવતા પિરવારને જ ર પડતી હોય તેવી 
સેવાઓની યાદી બનાવો. 
૩. લોકોને મળૂભતૂ જ િરયાતો સિુનિ ત કરવામા ં સરકારની 
ભિૂમકાનુ ંવણર્ન કરો.  
 

િવ ાથીર્ પર્વિૃ ઓ, - 
 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ૧ –  
 

 સલામતી જ િરયાતો, સવલતો અને સખુસિુવધાઓ માટે 
જ રી હોય તેમજ આરામદાયક જીવન જીવવા માટે જ રી 
હોય તેવા માલ અને સેવાઓની યાદી બનાવો. 

 ઉપરની યાદીમાથંી નીચેની બાબતોનો ભેદ દશાર્વો. 
- આવ  યક માલ અને સેવાઓ 

    - આવ  યક ન હોય પણ ઇિચ્ છત હોય તેવા માલ અને 
સેવાઓ. 
 

પર્વિૃ  કર્માકંઃર – સિવર્સ પર્ોવાઇડરો  
 

 

 ઉપરની બનેં યાદીઓમાથંી તેના સિવર્સ પર્ોવાઇડરો નકકી 
કરવા. 

 આરામદાયક જીવન જીવવા માટે સિવર્સ પર્ોવાઇડરો 
તરફથી તમારી  અપેક્ષાઓ હોય તેવી યાદી બનાવો. 

 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ૩ – જૂથ ચચાર્  
 

 સમય િવતવાની સાથે માનવીની મળૂભતૂ જ િરયાતો કઇ 
રીતે બદલાય છે તે અંગે જૂથમા ંચચાર્ કરો. 

 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ૪ – િનબધં લેખન  
 

 ÕÕિવ ાન અને ટેકનોલોજીમા ંથયેલો િવકાસ અને માનવીની 
મળૂભતૂ જ િરયાતો પર તેની અસરÕÕ તે િવષય પર િનબધં 
લેખન  પધાર્નુ ંઆયોજન કરો.  
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અધ્ યયન પિરણામોઃ 
િવ ાથીર્ઓ તરફથી નીચે મજુબની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છેઃ- 
૧) ÕÕમળૂભતૂ જ િરયાતોના અિધકારÕÕની િવભાવના સમજવી. 
ર) બજાર સાથે સકંળાયેલી ચાવી પ  યિકતઓને ઓળખવી 
૩) જુદા જુદા પર્કારના અથર્તતંર્ો િવશેની જાણકારી મેળવવી. 
૪) કુટંુબના જીવન પર સામાિજક અને આિથર્ક પિરબળોની અસર 
િવશેની સમજ મેળવવી.  
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આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણનો અિધકાર 

 
 આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણ એટલે જીવનની ગણુવ ામા ંવિૃ  થાય તેવા ભૌિતક પયાર્વરણનો 
અિધકાર તેમા ંમાનવીનુ ંજીવન પર કોઇ િનયતંર્ણ ન હોય તેવા પયાર્વરણીય જોખમોની સામેની 
સરુક્ષાનો સમાવેશ થાય છે. 
 
 તેનાથી સાપંર્ત અને ભાિવ પેઢીઓ માટેના પયાર્વરણની સરુક્ષા કરવાની અને તેની 
સધુારણા કરવાની જ િરયાતનો પિરચય મળે છે.  
 

 
 
 હકીકતમા ંઆરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણના અિધકારમા ંમાનવીને તેના જીવનના દરેક પાસામા ં
હોવા જોઇએ તેવા તમામ અિધકારોનો સિૂચતાથર્ રહલેો છે. પાણી, હવા, જમીન અને 
ધ્ વિનપર્દૂષણના જોખમ વગરના આરોગ્ યપર્દ જીવન જીવવાનો લગતો આ અિધકાર છે. આરોગ્ યપર્દ 
પયાર્વરણમા ંવૈિ ક અને  થાિનક પયાર્વરણીય પિરિ  થિતઓનો સમાવેશ થાય છે. 
 
 પર્દૂિષત ભપૂ ૃ  ઠ જળપરુવઠો અથવા  થાિનક ધોરણે ઝેરી વાયઓુ ધરાવતી હવાને કારણે 
ઓઝોન ક્ષય, વૈિ ક ઉ  ણતામાન (Global Warming) અને ઝરેી કચરામા ં થતો સતત વધારો 
આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણના અિધકારના ઉ  લઘંન સમાન છે.  
 
 તા તરમા ંગર્ાહકો માટેના આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણના અ  થાયી િવકાસ અને િનરંકુશ વિૃ ને 
લીધે કુદરતી આપિ ઓની ઘટનાઓમા ંસતત વધારો થતો રહયો છે. ગર્ાહકો હવે સલામત અને 
કુદરતી જીવનની માગણી કરી રહયા છે. 
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 ગર્ાહકોને ભયજનક અથવા જોખમી ન હોય તેવા પણ ઉ મ અને સખુદાયી જીવન જીવી શકાય 

તેવા પયાર્વરણમા ંજીવવાનો અને કામ કરવાનો અિધકાર છે. 
 તેમને પયાર્વરણીય જોખમો અથવા હવા, જમીન અને પાણીના પર્દૂષણની માઠી અસરોની સામે 

સરુક્ષા મળવી જોઇએ.  

 
 
 

ગર્ાહકની જવાબદારી. 
 આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણનુ ં િનમાર્ણ કરવુ ં તે ગર્ાહકની 
જવાબદારી છે. ગર્ાહકોની વપરાશ પધ્ ધિતથી માલના ઉત્ પાદન પર  
અસર પડી શકે છે. અમકુ ચોકકસ  વગર્ના ગર્ાહકો પર્ાકૃિતક 
સસંાધનોનો  રીતે બગાડયકુત વપરાશ કરતા હોય છે તેનાથી 
ચોકકસ કે્ષતર્ોના પર્ાકૃિતક પયાર્વરણ પર નકારાત્ મક અસર હોય છે. 
ઉદાહરણ તરીકે, શહરેી િવ  તારોમા ંલાકડાનંો ઉપયોગ િનવર્નીકરણ 
સાથે સીધો સબંધં ધરાવે છે.  
 
 ઉ ોગો અને શહરેી ગર્ાહકો ારા ઊજાર્નો અિતશય ઉપયોગ પવર્તીય િવ  તારોમા ંમોટા પાયે 
બધંો બાધંવાના કારણ પ બને છે. 
  
 િબન વનાશવતં ગર્ાહક પર્ોડકટોનો વપરાશ ઘટાડવો, તેનો ફેરઉપયોગ કરવો, તેની પનુઃ 
પર્િકર્યા કરવી અને શકય હોય તો તેનો વપરાશ િનવારવો ખબૂ જ રી છે. જવાબદાર ગર્ાહકે 
પયાર્વરણ સાનકુૂળ હોય તેવી પર્ોડકટો તરફ વળવુ ં જોઇએ. ગર્ાહકે માનવી અને પયાર્વરણના 
આંતરઅવલબંનનો આદર કરવો જોઇએ અને પર્ાકૃિતક સસંાધનો પર્ત્ યે શોષણાત્ મક અથવા 
બગાડયકુત વલણ ન ધરાવવુ ંજોઇએ. 
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અિધકારનો ઉપયોગ કઇ રીતે કરવો 
 ગર્ાહકોએ િબન વનાશવતં ગર્ાહક પર્ોડકટોનો ઉપયોગ  યિકતગત અને સામિૂહક રીતે બધં 

કરવો જોઇએ. 
 બગાડયકુત વપરાશ ઘટાડવો જોઇએ. 
 પર્ાકૃિતક સસંાધનોનુ ંજતન કરવુ ંજોઇએ. 
 પનુઃ પર્િકર્યા થઇ શકે તેવી પર્ોડકટોના ઉત્ પાદનને ઉ ેજન આપવુ ંજોઇએ. 

 

શબ્ દોઃ 
 પર્દુષણ   
 પર્દૂષકો 
 વનાશવતં પર્ોડકટો 
 િબન વનાશવતં પર્ોડકટો 
 ગર્ીન હાઉસ ઇફેકટ 

 ઓઝોન  તર 
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 વાધ્ યાયઃ 
૧. પયાર્વરણ એટલ ેશુ ં? 

ર. ગર્ાહકોના આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણના અિધકાર િવશે સમજાવો. 
૩. પયાર્વરણની અવનિતમા ંફાળો આપતા પિરબળોની યાદી બનાવો. 
 

િવ ાથીર્ પર્વિૃ ઓ  
 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ૧ – પિરિ  થિત સાનકુૂળ પર્ોડકટો 
 

 તમે દરરોજ નો ઉપયોગ કરતા ં હોય તેવી પર્ોડકટોની યાદી 
બનાવો. 
 પિરિ  થિત સાનકુૂળ પર્ોડકટો અને પિરિ  થિત િબનસાનકૂુળ પર્ોડકટો 
નકકી કરો. 
 પિરિ  થિતને સાનકુૂળ ન હોય તેવી પર્ોડકટોની વૈકિ  પક પર્ોડકટો 
શોધી કાઢો. 
 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ૨ – ચચાર્ કરો 
 િવકાસકીય પર્વિૃ ઓ અને પયાર્વરણ પર તેની અસરોના િવષય 
પર ચચાર્નુ ંઆયોજન કરો. 
 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ૩ – પર્દશર્ન 

 પર્દૂષણ િનયતંર્ણ બોડર્ની મદદથી પર્દશર્ન ગોઠવો. 
 

પર્દશર્નની િવષયવ  ત ુ

 પયાર્વરણની સરુક્ષા માટેની જ િરયાત 
 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ૪ – દર્ ય સાધનો (Flash Cards) ફલેશ કાડર્સ 
 પયાર્વરણ સરંક્ષણમા ંબાળકોને તેમની ભિૂમકા પર િશક્ષણ આપવા 
માટેની ફલેશ કાડર્  ટોરી બનાવો. 
 હવા, પાણી અને ધ્ વિનપર્દૂષણની હાિનકારક અસરો દશાર્વતો ફલીપ 

ચાટર્ તૈયાર કરો. 
 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ૫ – કે્ષતર્ીય મલુાકાત 

 ઉ ોગોને લીધે થતા પર્દૂષણનુ ંઅવલોકન કરવા માટે નજીકના 
ઔ ોગીક િવ  તારની કે્ષતર્ીય મલુાકાત ગોઠવો.  
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અધ્ યયનના પિરણામોઃ 
 

િવ ાથીર્ઓ તરફથી નીચે મજુબની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે 
છેઃ- 
૧) પિરિ  થિત સાનકૂુળ વલણ િવકસાવવુ.ં 
ર) પયાર્વરણ પર હાિનકારક અસર ન થતી હોય તેવી ટેવો કેળવવી. 
૩) પિરિ  થિત સાનકૂુળ ન હોય તેવી પર્ોડકટોના ઉત્ પાદન અને વપરાશને 
ઘટાડવુ.ં 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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ગર્ાહકની જવાબદારીઓ 

 
 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  તરતુ ંહોય છે. 
 
 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 રાખ ેછે. 
 
 નાગિરક તરીકે જવાબદારી 
ધરાવવાની અને તે અનસુાર વતર્વાની 
ગર્ાહકની જવાબદારી હોય છે.  
 
 જયારે ગર્ાહક જાગતૃ અને 
સાવચેત નાગિરક તરીકે પોતાની 
જવાબદારી ધારણ કરે ત્ યારે જ સમાજ 
પર્ત્ યેની 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. 

 

 



 

Consumer Movement 

102
 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. 
, - 

 માલ અથવા સેવાઓની ખરીદી પર પોતે ખચેર્લા નાણાનુ ંમ ૂ  ય સિુનિ ત કરે; 
 સાથી ગર્ાહકોને તેમના અિધકારો અને જવાબદારીઓ પર્ત્ યે જાગતૃ બનાવે 
 પોતાની કોઇ કામગીરી અથવા પસદંગીથી અન્ ય સાથી ગર્ાહકોના અિધકારો અને જવાબદારીઓ  
 ને કોઇ પર્િતકૂળ અસર ન થાય તેવી કાળજી રાખે; 

  વાથર્વિૃ થી અથવા ટૂંકાગાળાનો આનદં કે નફો મેળવવા માટે વતર્ન ન કરે.  
 
                                                     તેને જવાબદાર ગર્ાહક કહવેાય. 
 
 

 
 
 
 

 
 

ગર્ાહકની જવાબદારીઓના ઘટકોમા ંનીચેનો સમાવેશ થાય છેઃ- 
 

 પોતાની વપરાશપર્થાને િનયતંર્ણમા ંરાખવાની શિકત અને ક્ષમતા ઓળખવી.  
 પયાર્વરણ સાનકૂુળ જીવનશૈલી અથવા તો ÕÕગર્ીન કન્ ઝયમુર લાઇફ  ટાઇલÕÕ તરીકે ઓળખાતી  

જીવનશૈલીનુ ંિનમાર્ણ કરવુ.ં 
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  યિકતના કાય  અને ખરીદી િનણર્યો માટેની જવાબદારીની જાગિૃત. 
  તાિકર્ક િવચારો માટેની ક્ષમતા. 
 ઉ ોગો અને ધધંા  યવસાયોની પર્વિૃ ઓ પર પર્હરી તરીકે કામ કરવુ.ં 
 પર્ોકડટોના ધોરણો અને ગણુવ ાનો આગર્હ રાખવો. 

 
 અસરકારક ગર્ાહક બનવા માટે અને 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. 
 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.  
 

 
 

ગર્ાહક જવાબદારીઓ 

 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-  
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િવવકેબિુ યકુત જાગિૃતઃ- 

જાગતૃ ગર્ાહકે,- 
 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.  
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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.  
 

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

 
 

ગર્ાહક અિધકારો અને તનેી સાથે સકંળાયલેી જવાબદારીઓ 

 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.  
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 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.  
 

 દરેક અિધકારને ધ્ યાનમા ંરાખીને િનિ ત ગર્ાહક જવાબદારીઓ નીચે પર્માણે ન ધેલી છેઃ- 
 
સલામતીના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓ 

અિધકાર સકંળાયેલી જવાબદારીઓ 

આરોગ્ ય અથવા જીવનને જોખમ પ 
હોય તેવી પર્ોડકટો, ઉત્ પાદન પર્િકર્યા 
અને એવી સેવાઓની સામે સરુિક્ષત 
થવાનો અિધકાર ગર્ાહકને રહલેો છે. 

આ અિધકાર વાપરવા માટે ગર્ાહકની નીચેની 
જવાબદારીઓ છેઃ- 
 વાજબી સાવચતેી 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.ં
 લેબલ પર કોઇ ચેતવણી હોય તો તે 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 
ટકિવકેર્તાઓ, ઉત્ પાદકો, ઉ ોગ અને સરકારની 

એજન્ સીને જાણ કરવી. 
 તમામ ગર્ાહકો માટે સલામતી સધુારણા માટેના પર્યાસો 
ને સમથર્ન આપવુ.ં  
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માિહતીના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓ 

અિધકાર સકંળાયેલી જવાબદારીઓ 

જાણકારી સિહતની પસદંગી અથવા 
િનણર્ય કરવા માટે જ રી હકીકતો 
ગર્ાહકને પરૂી પાડવી જોઇએ અને 
તેને શાણપણપવૂર્ક અને જવાબદારી 
પવૂર્ક 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 અને સેવાઓ િવશે દુકાનદારને પર્ ો પછૂવા. 
 તમામ ગર્ાહકોને ઉપયોગી માિહતી પરૂી પાડવાનો 
ગભંીર પર્યાસ કરતા હોય તેવા દુકાનદારોને મદદ કરવી.  
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પસદંગીના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓ 

અિધકાર સકંળાયેલી જવાબદારીઓ 

ગર્ાહકને  પધાર્ત્ મક િકંમતે િવિવધ 
પર્કારની પર્ોડકટો અને સેવાઓ 
સલુભ થવી જોઇએ. ગર્ાહકને િવક  પ 
મળવો જોઇએ.  

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 અન ે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 તવેી 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.ં 
 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.  
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સનુાવણીના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓ 

અિધકાર સકંળાયેલી જવાબદારીઓ 

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. 
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િનવારણ મેળવવાના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓ 

અિધકાર સકંળાયેલી જવાબદારીઓ 

હલકી જાતના માલ અથવા 
અસતંોષકારક સેવાઓ આપવા 
બદલ વળતર મેળવવાનો 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.  

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. 
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ગર્ાહક િશક્ષણના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓ 

અિધકાર સકંળાયેલી જવાબદારીઓ 

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. 
  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. 
  વધનુે વધ ુગર્ાહક માિહતી મેળવવાના અને તમામને 
શૈક્ષિણક કાયર્કર્મો સલુભ બને તેવા પર્યાસોમા ં સહકાર 
આપવો જોઇએ.   

 
મળૂભતૂ જ િરયાતોના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓ 

અિધકાર સકંળાયેલી જવાબદારીઓ 

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.  
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આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણના અિધકાર સાથે સકંળાયેલી જવાબદારીઓ 

અિધકાર સકંળાયેલી જવાબદારીઓ 

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. 
 પયાર્વરણને થતી અસરો માટે પર્ોડકટની સરખામણી 
કરવી જોઇએ. 
 વપરાશ પસદંગીઓ વાજબી અને પયાર્વરણની દર્િ  ટએ 
સગંીન હોય તે રીતે કરવી જોઇએ. 
 તદુંર  ત પયાર્વરણીય નીિતઓને અનસુરતા હોય તેવા 
વેચાણકતાર્ઓને સહકાર આપવો જોઇએ. 
 પયાર્વરણને 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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 વાધ્ યાયઃ 
૧. ગર્ાહક જવાબદારીઓની યાદી બનાવો. 
ર. ÕÕકન્ ઝયમુર ઇન્ ટરનેશનલÕÕ ારા નકકી થયેલી ગર્ાહક જવાબદારીઓ 
સમજાવો.  
૩. જવાબદાર ગર્ાહકના લક્ષણો દશાર્વો. 
 
 

િવ ાથીર્ પર્વિૃ ઓ 
 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ ૧ – જૂથ ચચાર્ 
 સમગર્ વગર્ને આઠ જૂથમા ંવહેંચી નાખો.  
 દરેક જૂથને એક અિધકાર ફાળવો. 
 દુકાનદારે એવા અિધકારના સદંભર્મા ં કોઇ ગેરવાજબી વેપાર પર્થા 
અપનાવેલી હોય તેવી પિરિ  થિતની ક  પના કરો. 
 લેવાના યોગ્ ય પગલાની ચચાર્ કરો.  
 ગર્ાહકને છેતરેલો હોય તે દુકાનદાર સામે તમે  પગલા સચૂવતા 
હોય તે લખી લો. 
 જૂથમા ંચચાર્ પણૂર્ થયા પછી તમામ આઠ જૂથને તેમના િરપોટર્ રજૂ 
કરીને ચચાર્ કરવા દો. 
 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ  - વકતતૃ્ વ  પધાર્ 
 

નીચે પૈકીના કોઇ એક િવષય પર વકતતૃ્ વ  પધાર્ ગોઠવો. 
 

 ગર્ાહક સરુક્ષામા ંિવ ાથીર્ઓની ભિૂમકા 
 જવાબદાર ગર્ાહકની જ િરયાત   
 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ ૩ – નાિટકા 
 

 નીચેના િવષયવ  ત ુપર નાિટકાનુ ંઆયોજન કરો. 
ÕÕબેજવાબદાર ગર્ાહક – ગર્ાહક આંદોલન માટેનો અવરોધÕÕ. 
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અધ્ યયન પિરણામો 
 

િવ ાથીર્ઓ તરફથી નીચેની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છેઃ- 
 

 વપરાશમા ં લવેાના માલ અન ે સેવાઓ િવશે સજાગ બનીને પર્ ો 
પછૂવા. 

 પર્ોડકટો અને સેવાના અિતશયોિકતભયાર્ દાવાઓ ધરાવતી 
ચાલાકીયકુત અને ગેરમાગેર્ દોરતી જાહરેાતોથી લાલચમા ંન આવવુ.ં 

 પર્ોડકટ અથવા સેવાઓની ઉપયોિગતા અને તેની સાથે સકંળાયેલી 
ગેરંટી અને વોરંટીની ઝીણવટપવૂર્ક ચકાસણી કરવી. 

 પસદંગીઓ ઉપલબ્ ધ હોય ત્યા ં પર્ોડકટ/સેવાઓના સબંિંધત 
ગણુદોષની સરખામણીના આધારે પસદંગી કરવી. 

 પોતે ચકૂવેલા નાણાનુ ંસપંણૂર્ મ ૂ  ય સિુનિ ત કરવા માટે માલ અને 
સેવાઓની ગણુવ ામા ંÕÕકોઇ બાધંછોડ નિહÕÕનુ ંવલણ અપનાવવુ.ં 

 વેપાર અને ઉ ોગ ારા થતા કોઇપણ પર્કારના ગર્ાહકશોષણ અથવા 
ગર્ાહક અિધકારનો ભગં થાય ત્ યારે અવાજ ઉઠાવીને લડત આપવી. 

 બગાડ અટકાવવાના હતેથુી અને પર્ાકૃિતક સસંાધનોનુ ંજતન સિુનિ ત 
કરવા માટે પયાર્વરણીય અવનિત અને પર્દૂષણ પર્ત્ યે સવેંદનશીલ 
બનવુ.ં 

 ગર્ાહક આંદોલનને સદુર્ઢ  બનાવવા માટે સગંઠનમા ંજોડાઇને સમહૂમા ં
કાયર્ કરવા તૈયાર રહવે ુ.ં 
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ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓ 

 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 િજદંગીને 
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. 
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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. 
 
 ÕÕગેરવાજબી વેપારપર્થાÕÕ એટલ ેએવી વેપારપર્થા કે  કોઇ માલના વેચાણ, વપરાશ 
અથવા પરુવઠાને ઉ ેજન આપવા માટે અથવા કોઇ સેવા પરૂી પાડવાને ઉ ેજન 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. 
(૫) વેચનાર અથવા પરુવઠાદાર પોતે ખરેખર ધરાવતો ન હોય એવી  પોન્ સરશીપ અથવા મજૂંરી 

અથવા જોડાણ પોતે ધરાવે છે એવી ખોટી રજૂઆત. 
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(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. 
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(૧૪) કોઇ માલ તેની કામગીરી, બનાવટ, તેમાના 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.  

 

 
 
 
 આ એક આવકારદાયક ફેરફાર છે. કારણ કે, મફત ભેટ 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. 
  
 
 

 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 છે.  
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વળતરયકુત વચેાણ (Discount Sales):  

 વેચાણ માટે મકેૂલા માલની ગણુવ ા અને વેચાણની મુ ત જણા  યા વગર ખરાઇ ન થઇ 
શકે તેવી બજાર િકંમતો આપીને નાખી દેવાના ભાવે વેચાણની જાહરેાત કરવી તે જાહરે િહત માટે 
પવૂર્ગર્હયકુત ગણાશે અને ગેરવાજબી વેપારપર્થા ગણાશે.  
 
  માલ પર વળતર (Discount) આપવાનુ ંહોય તે માલની ચોકકસ ગણુવ ા જણા  યા 
વગર પ૦ ટકા િકંમતે વળતર વેચાણની જાહરેાત ગેરવાજબી વેપારપર્થા ગણાશે.  
 

મડૂીરોકાણ પર ઊંચા વળતરના સબંધંમા ંગેરમાગેર્ દોરતી અને ખોટી જાહરેાતઃ 
 અમકુ પેઢીઓ અથવા સં  થાઓ ારા નીલગીરીના વકૃ્ષો અથવા અન્ ય વિૃ ઓ પર આવી 
યોજનાના ગર્ાહકો/સભ્ યોએ કરેલા મડૂીરોકાણ પર તર્ણ ગણા 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.  
 

રોગોની સારવારના ખોટા દાવા બાબતઃ  

 કોઇ ઓછા જાણીતા ડોકટરે પોતે સફેદ દાગ મટાડવા માટે ૧૦૦ ટકા સફળ સારવાર આપે 
છે 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.  
 

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. 
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શૈક્ષિણક સેવાની ગણુવ ાના સબંધંમા ં
ગેરમાગેર્ દોરતી ખોટી જાહરેાતઃ 
 િશક્ષણના ક્ષતેર્મા,ં ચાલાક  યિકતઓ/ 

સં  થાઓ એનાયત કરવામા ંઆવતી પદવીઓ, 
એક જ બેઠકમા ં પરીક્ષાઓ અને 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 તેણ ે માન્ યતા આપેલુ ં િશક્ષણ આપવા 
સબંધંી અને નોકરીઓ મળવાની ખોટી 
બાયંધરીની જાહરેાતો મારફત ખોટી રજૂઆત 
કરવી ગેરવાજબી વેપારપર્થા ગણાશે.  
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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 વાધ્ યાયઃ 
૧. ગેરવાજબી વેપારપર્થાની  યાખ્ યા આપો. 
ર. ગેરવાજબી વેપારપર્થાના ઉદાહરણોની યાદી બનાવો. 
૩. વેપારીઓ ારા આચરવામા ંઆવતી ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓની સામે 
લડત આપવામા ં 
   ગર્ાહકની ભિૂમકાની ચચાર્ કરો.  
 

િવ ાથીર્ પર્વિુ ઓ 
પર્વિૃ  કર્માકંઃ ૧ – બજારની મલુાકાત 
 પાચં િવ ાથીર્ઓનુ ંજૂથ બનાવો. 
 દરેક જૂથ નીચે પૈકીની કોઇ એક પર્વિૃ  પસદં કરશે; 
     િડ  કાઉન્ ટ સેલ 
     મડૂીરોકાણ પર ગેરમાગેર્ દોરતા વચનો 
     રોગોની સારવારના ખોટા વચનો 
     ગેરંટીને લગતા ખોટા વચનો 
     શૈક્ષિણક સં  થાઓની ખોટી જાહરેાતો 
 વેપારીઓ ારા અનસુરવામા ંઆવતી ગેરવાજબી વેપારપર્થા નકકી 
કરીને ઓળખો. 
 વગર્મા ંઅવલોકનો રજૂ કરીને તેની ચચાર્ કરો. 
 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ ર – શકૈ્ષિણક કાયર્કર્મ 
 

 પર્વિૃ  કર્માકં-૧ના અવલોકનોના આધારે તમારા િશક્ષકના માગર્દશર્ન 
હઠેળ ગર્ાહક િશક્ષણ  
    કાયર્કર્મોનુ ંઆયોજન કરો.   
 

અધ્ યયન પિરણામો 
 

િવ ાથીર્ઓ તરફથી નીચેની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છેઃ- 
 

૧. વેપારીઓ ારા અનસુરવામા ંઆવતી ગેરવાજબી વેપારપર્થા ઓળખી 
કાઢવી. 
ર. ગેરવાજબી વેપારપર્થાની સામે પોતાનો અવાજ ઉઠાવવો.  
૩. ગેરવાજબી વેપારપર્થાની સામે લડત આપવા માટે ગર્ાહકોને સગંિઠત 
કરવા.  
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સેવાઓમા ંઊણપ અન ેગર્ાહક િશક્ષણ 

 
 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.  
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સેવાઓમા ંઊણપઃ 
 ÕÕઊણપÕÕ એટલે તત્ સમયે અમલમા ંહોય તેવા કોઇ કાયદાથી અથવા તેની િનભાવવી જ રી 
હોય તેવી કામગીરીની અથવા કોઇ સેવાના સબંધંમા ં કરાર અનસુાર અથવા અન્ યથા કોઇ 
 યિકતએ હાથ ધરેલી કામગીરીની ગણુવ ા, પર્કાર અને તેની રીતમા ંકોઇ ખામી, અપણૂર્તા, િૂટ 
અથવા અપરૂતાપણુ.ં 
 
ઉદાહરણ તરીકે, દૂરસચંાર િવભાગ ારા ટેલીફોન સેવાઓ માટે આકરંુ િબલ ફટકારવુ;ં તબીબી 
 યવસાયીઓ ારા બેદરકારીયકુત તબીબી સારવાર, ભલૂભરેલુ ં િનદાન, આરિક્ષત કમ્ પાટર્મેન્ 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.  
 
તબીબી સેવાઓઃ 
 ભલૂભરેલુ ં િનદાન સેવામા ં 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. 
 

 
 
 
પિરવહન સેવાઓઃ 
 એરલાઈન્ સ, રેલવે, બસો, ટેકસીઓ, ટર્કો અને ઓટો ારા માલ અથવા પેસેન્ જરની હરેફેર 
આ અિધિનયમ હઠેળ સેવા ગણાય. આવી રીતે, સદરહ ુ સેવાઓના સબંધંમા ં કોઇપણ પર્કારની 
ઊણપ સેવાની ઊણપ ગણાશે.  
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 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.  
 

 
 
 કોઇ વિર  ઠ નાગિરક આરિક્ષત િટકીટ ધરાવતા હોય ત્ યારે અનિધકૃત  યિકતઓએ તે 
સીટનો કબજો લઇ લેવાને કારણ ેતેમને બથર્ ન મળવી તે રેલવેના પક્ષ ેસેવાઓમા ંઊણપનો  પ  ટ 
કેસ બને છે.  
 
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 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.  
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િ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 ટૂીથી િવ ાથીર્ઓને 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.   
 

 
 
ગહૃિનમાર્ણ સેવાઓઃ 
  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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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 પકે્ષ 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.  
 

ટપાલ સેવાઓઃ 
 ટપાલ િવભાગ ારા પરૂી પાડવામા ં આવતી કોઇ સેવામા ં ઊણપ હોય તો ગર્ાહક આ 
અિધિનયમ હઠેળ કેસ ફાઇલ કરીને યોગ્ ય દાદ મેળવી શકે છે. ખોટી  યિકતને મનીઓડર્ર 
પહ ચાડવુ ંતે સેવામા ંઊણપ ગણાશે. ટપાલ કમર્ચારીની ઘોર બેદરકારીને લીધે, પતર્ના પેર્ષકને જ 
પતર્ પરત મળે તો તે સેવામાનંી ઊણપ ગણાશે. 
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ટેલીફોન સવેાઓઃ 
 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.  
 

બેિન્ કંગ સવેાઓઃ 
 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. 

 
 
 
 ગર્ાહકને કોઇ પર્કારની જાણ કયાર્ વગર તેની કેર્િડટ ફેિસિલટી  થિગત કરી દેવી 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. 
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 અમકુ એવા પણ ક્ષતેર્ો 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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 વાધ્ યાયઃ 
૧. ÕÕઊણપÕÕ શબ્ દની  યાખ્ યા આપો. 
ર. સૌથી વધ ુઉપયોગમા ંલેવાતી સેવાઓની યાદી બનાવો. 
૩. તમે નો ઉપયોગ કરતા હોય તે દરેક સેવા સદંભર્મા ંતે સેવાની 
ઊણપના તર્ણ ઉદાહરણો શોધો. 
 

 

િવ ાથીર્ પર્વિૃ ઓ 
 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ ૧ – અિભપર્ાય મોજણી 
 કોઇ એક સિવર્સ પર્ોવાઇડર પસદં કરો. 
 તેના ારા પરૂી પાડવામા ંઆવતી સેવાઓની યાદી બનાવો. 
 તમે પસદં કરેલા સિવર્સ પર્ોવાઇડર ારા પરૂી પાડવામા ંઆવતી 
સેવાની ગણુવ ા પર ગર્ાહકોના અિભપર્ાય મેળવવા. 
 ગર્ાહકો સિવર્સ પર્ોવાઇડર તરફથી  અપેક્ષાઓ રાખતા હોય તેની 
યાદી બનાવો.  
 વગર્મા ંતેની ચચાર્ કરો.  
 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ ર – ગર્ાહક બેઠક 

 તમારા િશક્ષકના માગર્દશર્ન હઠેળ ગર્ાહક બેઠકનુ ંઅને  થાિનક સિકર્ય 
 વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનની બેઠકનુ ંઆયોજન કરો.  

 

અધ્ યયન પિરણામો 
 

િવ ાથીર્ઓ તરફથી નીચેની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છેઃ- 
 

૧. પોતે ઉપયોગમા ંલતેા હોય તે સેવાઓ નકકી કરવી. 
ર. સરકારી િવભાગો ારા પરૂી પાડવામા ંઆવતી સેવાઓ નકકી કરવી. 
૩. સેવાઓની ઊણપના િક  સામા ંલેવાના પગલાના પર્કાર સમજવા. 
૪. સેવાની ઊણપના િક  સામા ં લેવાના પગલા િવશે સાથી ગર્ાહકોને 
માગર્દશર્ન આપવુ.ં 
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ખોરાક ભેળસેળ 

 
 
 

 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 
ધરાવવી જોઇએ. 
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િવિવધ પર્કારના ખોરાકોમા ંથતી ભેળસળેઃ  

 િવિવધ પર્કારની ખા  ચીજવ  તઓુમા ંભેળસેળ માટે વપરાતા જુદા જુદા પર્કારના પદાથ ની 
ચચાર્ નીચ ેકરવામા ંઆવી છેઃ- 
 
દૂધઃ દૂધ એ ભારતમા ંસૌથી વધ ુભેળસેળ 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.  
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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. 
 
ધાન્ ય અન ે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 ચપેને કારણે ઓ  ંહોય છે અને તેના 
કારણે બધંાતી કણક અત્યતં હલકી ગણુવ ાની હોય છે. સોજીમા ંપણ લોખડંની કતરણની ભેળસેળ 
કરવામા ંઆવતી હોય છે.  

 
 
કઠોળ અને કઠોળની બનાવટોઃ ભારતના મોટાભાગના િહ  સામા ં ઉગતી લાગંની દાળ 
(Lathyrus Satuis) એક ઝરેી 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 
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લાગંની દાળ (કેસરી દાળ)ની બગંાળી ચણાદાળમા ંભળેસેળ 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.  
 
 

ખા તેલ અને 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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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.  

 
 
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.  
 
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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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. 
 
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.  
 
 ખોરાકને લાગતો સ ૂ  મ િવક ચેપ ખોરાક સલામતીને જતંનુાશક દવાઓ, પશિુચિકત ્ 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. 
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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;  
 
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.ે   
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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 
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.  
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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. 

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 અને તમેા ં
એમોિનયા ઉમરેો. જો માખણમા ંભેળસેળ હશે તો તેનો 
રંગ તરત જ બદલાઇને વાદળી થઇ જશે.  

મધ  ખાડં, ચાસણી  પાચં મીલીિલટર મધ અન ે પાચં મીલીિલટર ઇથર 
લઇને બરાબર િમ ણ બનાવો. ઇથરનુ ં  તર અલગ 
થાય ત્ યારે તમેા ં બે થી તર્ણ મીલીિલટર (resarsinal) 

ઉમેરો. િમ ણ લાલ રંગનુ ંથઇ જશે.  
લાલ ચણાદાળ  કેસરી દાળ  નમનૂામા ં પાચં મીલીિલટર હાઇડર્ોકલોિરક એિસડ 

ઉમેરીને િમ ણ તૈયાર કરો અને પદંર િમિનટ સધુી 
રહવેા દો. જો િમ ણમા ંગલુાબી રંગ જણાય તો ત ે
એવુ ંસચૂવે છે કે લાલ ચણાદાળમા ંભેળસેળ છે.  

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

લીડ કર્ોમેટ  નમનૂામા ંપાચં મીલીિલટર પાણી અને ચારથી પાચં 
ટીપા હાઇડર્ોકલોિરક એિસડના નાખંો. જો ભેળસેળ હશે 
તો લાલ રંગ જણાશે  
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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 
ભેળસેળ હશે તો રાખ ઉપરથી ખ્ યાલ આવશે.  

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

દૂધ  કાજંી  પ મીલીિલટરનો નમનૂો લો, ગરમ કરીને તેને ઠંડો 
પડવા દો. ત્યારબાદ તેમા,ં આયોડીનના ર થી ૩ ટીપા 
નાખંો. જો દૂધમા ં કાજંીની ભેળસેળ હોય તો વાદળી 
રંગનુ ંજણાશે.  

 
 

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.  
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ખોરાક ભેળસળેને પહ ચી વળવાના ઉપાયોઃ 
  નીચેના પગલાઓ લઇને ખોરાક ભેળસેળની સમ યા ઉકેલી શકાય છેઃ- 
 સામિૂહક જનજાગિૃત. 
 ગણુવ ાયકુત પર્ોડકટ બજારો. 
 દરેક િજલ ્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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 વાધ્ યાયઃ 
૧. ખોરાક ભેળસેળ શુ ંછે ? 
ર. દૂધ, ખા તેલ અને મસલાઓમા ંસામાન્ ય રીતે ભેળસેળ કરવા માટેના 
પદાથ ની યાદી બનાવો.  
૩. કોઇ પણ પાચં ખા ચીજોમાનંી ભેળસેળ માટે શોધી કાઢવા માટે 
વપરાતી રાસાયિણક ચકાસણી સમજાવો.  
૪. ખોરાક ભેળસેળને અંકુશમા ંરાખવા માટેના પગલાઓનુ ંવણર્ન કરો.  
 

 

િવ ાથીર્ પર્વિૃ ઓ 
 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ ૧ – ખોરાક ભેળસળેનુ ંિનદશર્ન 

 પાચં જૂથ બનાવો. 
 

 તમારી શાળાએ આપેલી ખોરાક ભેળસેળ તપાસની કીટમા ંવણર્વેલી 
કાયર્વાહી અનસુરીને નકકી કરેલા પાચં  થળોએ ખોરાક ભેળસેળ પર 
િનદશર્નનુ ંઆયોજન કરો.  
  

પર્વિૃ  કર્માકંઃ ર – ફલેશ કાડર્  ટોરી 
 ખોરાક ભેળસેળ અને આરોગ્ ય પર તેની અસરો એ િવષય પર ફલેશ 

કાડર્  ટોરી તૈયાર કરો.  
 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ ૩ – પર્દશર્ન 

 ભેળસેળ કરેલી અને ભેળસેળ ન કરેલી હોય તેવી ખા સામગર્ી એકિતર્ત 
કરીને શાળામા ંતેનુ ંપર્દશર્ન ગોઠવો.  

 

અધ્ યયન પિરણામો 
 

િવ ાથીર્ઓ તરફથી નીચેની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છેઃ- 
 

૧. જુદા જુદા ખોરાકમા ંથતી ભેળસેળ અને ચેપના પર્કારો અને આરોગ્ ય 
પર થતી તેની અસરો સમજવી.  

ર. ખોરાક ભેળસેળની તપાસણીની પ િતઓ સમજવી. 
૩. ખોરાક ભેળસેળમાથંી ગર્ાહકની સરુક્ષા કરવા માટેના કાનનૂી ઉપાયો 

સમજવા. 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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ગેરંટી અને વોરંટી 
 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 િકંમત 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. 
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ગેરંટીઃ 
 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.  
 

 
  
 માલની ખરીદીઓ અને વેચાણનો માલ વેચાણ અિધિનયમ હઠેળ આવરી લવેામા ં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 લવેામા ં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.  
 
 ગેરંટી અને વોરંટી – આ બે શબ્ દો સામાન્ ય રીતે બજારમા ંવપરાય છે. ÕÕગેરંટીÕÕ  અથવા 
ÕÕગેરંટી માટેના કરારÕÕને કરાર અિધિનયમ હઠેળ આવરી લેવામા ં આવેલ છે. શરતો અને 
વોરંટીઓને માલ વેચાણ અિધિનયમ હઠેળ આવરી લેવામા ંઆવેલ છે.  
 
 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. 
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વોરંટીઃ 
 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.  
 
 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.  
 
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.  
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 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.  
 
 ગર્ાહક સાથે છેતરપીંડી 
  

 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. 
 
 ગર્ાહકની જવાબદારીઓ 
 
  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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 વાધ્ યાયઃ 
૧. ÕÕગેરંટીÕÕ શુ ંછે ? 
ર. ગેરંટી કાડર્મા ંકયા પાસા િનિદર્  ટ કરવા જોઇએ તેની યાદી બનાવો.   
૩. ગેરંટી અને વોરંટી વચ્ ચેનો તફાવત  પ  ટ કરો.   
 

િવ ાથીર્ પર્વિૃ ઓ 
 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ ૧ – ગેરંટી કાડર્ 
 ગેરંટી કાડર્ એકતર્ કરો.  
 

 ગેરંટી કાડર્મા ંન ધેલી બોલીઓ અને શરતો ન ધો. 
 િનિદર્  ટ કરેલો સમયગાળો નકકી કરો.   

  
પર્વિૃ  કર્માકંઃ ર – વોરંટી કાડર્  
 વોરંટી કાડર્ એકતર્ કરો. 
 િનિદર્  ટ કરેલી શરતોની ચકાસણી કરો. 
 શરતોના  યવહારુ પાસા િવશે જૂથમા ંચચાર્ કરો.   
 

અધ્ યયન પિરણામો 
 

િવ ાથીર્ઓ તરફથી નીચેની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છેઃ- 
 

૧. ખરીદી કરતી વખતે ગેરંટી અને વોરંટીના સદંભ  ઝીણવટપવૂર્ક 
ચકાસવાની ટેવ કેળવો.   

ર. ગેરંટી અને વોરંટીના અનસુધંાનમા ંપર્ોડકટની ચકાસણી કરતી વખતે 
કઇ બાબત ચકાસવી તે અંગે સાથી ગર્ાહકને મદદ કરો. 
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તોલ અન ેમાપ 
 

 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.  
 

 
 
 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.  
 
 કાનનૂી તોલમાપ િવભાગ તોલમાપને લગતા તેમજ તોલમાપના સાધનોને લગતા જુદા 
જુદા કાયદાઓનો અમલ કરે છે. 
 
 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 
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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.  

૬. વેપારીઓ ખેડતૂો 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. 
 

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. 
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ફિરયાદ કઇ રીતે કરવી. 
 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. 

 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.  

 

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



 

Consumer Movement 

154
    

 વાધ્ યાયઃ 
૧. કોઇ ચીજવ  તનુી ખરીદી કરતા પહલેા તોલના સબંધંમા ંગર્ાહકે કઇ 
સાવચતેીઓ લવેી જોઇએ ?  
ર. વજનીયા, સીલ કે  ટેમ્ પ સાથે કોઇ ચેડા થવાનુ ંધ્ યાન પર આવે તો 
ફિરયાદ કઇ રીતે કરવી ?   
 

િવ ાથીર્ પર્વિૃ ઓ 
 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ ૧ – બજારની મલુાકાત 

 તર્ણ જૂથ બનાવો.  
 

 નીચે પૈકી કોઇ એક  થળની મલુાકાત લો. 
- શાકપીઠ 
- સોના ચાદંીની દુકાન 
- કિરયાણાની દુકાન 

 - વાજબી ભાવની દુકાન  
 - પેટર્ોલપપં 

-  થાિનક ડેરી 
 - મીઠાઇની દુકાન  
 તેઓ વાપરતા હોય તે તોલમાપની ચકાસણી કરવી.  
 કાનનૂી તોલમાપ િવભાગે લગાવેલા સીલ/  ટેમ્ પની ચકાસણી કરો.  
  
પર્વિૃ  કર્માકંઃ ર – દર્  ય સાધનો 
 તોલમાપ કઇ રીતે ચકાસવા તે રીત દશાર્વતો ચાટર્ તૈયાર કરવો. 
 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ ૩ – પર્દશર્ન 

  થાિનક કાનનૂી તોલમાપ િવભાગની મદદથી પર્દશર્નનુ ંઆયોજન કરો. 
 

અધ્ યયન પિરણામો 
 

િવ ાથીર્ઓ તરફથી નીચેની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છેઃ- 
 

૧. ચીજવ  તનુી ખરીદી કરતી વખતે તોલ અને માપ ચકાસવાની ટેવો 
પાડો.   

ર. વેપારી ારા ખામીયકુત તોલ અને માપના ઉપયોગના િક  સામા ંતરત 
પર્િતભાવ આપવો. 
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િવ ાપન 

 
 

 િવ ાપન એ બજારનુ ં એક આખરી ઓજાર છે. 
િવ ાપન ગર્ાહકોનુ ંવલણ અને વપરાશની પ િત બદલી શકે 
છે. િવ ાપન ારા ઉત્ પાદક કોઇ પર્ોડકટને બજારમા ંઓળખ 
આપીને ગર્ાહકોના માનસમા ંિવ ાસનુ ંિનમાર્ણ કરી શકે છે.  
 
ધ્ યેય 
 િવ ાપન કરવાનો મખુ્ ય ધ્ યેય કંપનીની પર્ોડકટનુ ં
વેચાણ વધારવાનો હોય છે. િવ ાપનનો મખુ્ ય ધ્ યેય ગર્ાહકોને 
આકષર્વાનો હોય છે.  
 
 આ  માનવજીવનના તમામ કે્ષતર્ોમા ં િવ ાપન 
પર્વતર્માન છે. તે સૌથી વધ ુઆકષર્ક, ભપકાદાર અને દર્ ય 
હોય તેવુ ંસચંારનુ ંમાધ્ યમ છે.  
 
    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.  
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ભર્ામક અને ગેરમાગેર્ દોરતા િવ ાપન  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.  

 
     
    છેતરામણી અને ગેરમાગેર્ દોરતી સામાન્ ય પર્થાઓ 
 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.  
 ગર્ાહકોના માનસમા ંભય પેદા કરવો. 
 હાિનકારક પર્ોડકટો અને સેવાઓ માટે જાહરેાત કરવી.  
 ગર્ાહકોના માનસમા ંિ ધાઓ પેદા કરવી. 
 અફવાઓ ફેલાવવી.  
 

ગેરકાનનૂી પર્થાઓ 

 નીચેના કોઇ પણ િનવેદન મૌિખક રીતે અથવા લિેખતમા ંઅથવા દર્  ય િન પણથી કરવામા ં
આવે તેને ગેરકાનનૂી ગણાય છેઃ- 
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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. 
ટ) ની સારવાર ખરેખર શકય જ ન હોય તેવા રોગની સારવારનો દાવો કરવો.  
 

 
 

ભારતીય િવ ાપન ધોરણ પિરષદ (Advertisement Standards Counsil of India - 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.  
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(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. 

 
 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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 વાધ્ યાયઃ 
૧. ગેરમાગેર્ દોરતા િવ ાપનો શુ ંછે ? 

ર. ઉત્ પાદકો અને ગર્ાહકોને િવ ાપનથી થતા લાભની યાદી બનાવો. 
૩. ઉત્ પાદકો ારા અનસુરવામા ંઆવતી ગેરમાગેર્ દોરતા િવ ાપનોની 
સામાન્ ય પર્થાઓ ઓળખો. 
૪. કોઇ એક પેઢીના િવ ાપનો લઇને તેમાનંી ખામીઓ નકકી કરો.  
 

િવ ાથીર્ પર્વિૃ ઓ 
 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ ૧ – િનણાર્યક મ ૂ  યાકંન  

 કોઇપણ એક િવ ાપન પસદં કરો.  
 

 િવ ાપન મારફત આપવામા ંઆવતો સદેંશો નકકી કરો.  
 િવ ાપનમા ંઆપવમા ંઆવતી માિહતીની યાદી બનાવો. 
 ઉત્ પાદક ારા આપવામા ંઆવતી ખાતરીઓ ઓળખો. 
 ઉત્ પાદકો ારા આપવામા ંઆવતી ખાતરીઓ પર ગર્ાહકોના અિભપર્ાય 
મેળવો. 
 ઉત્ પાદકોની ખાતરીઓ અન ેગર્ાહકોના અિભપર્ાયો વચ્ ચેની િૂટ નકકી 
કરો.   
  
પર્વિૃ  કર્માકંઃ ર – પર્દશર્ન 

 અમકુ િવ ાપનો એકતર્ કરો. 
 અસલી અને ગેરમાગેર્ દોરતા િવ ાપનો નકકી કરો. 
 પર્દશર્ન ગોઠવવુ.ં 
 

અધ્ યયન પિરણામો 
 

િવ ાથીર્ઓ તરફથી નીચેની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છેઃ- 
 

૧. જાગતૃ દર્િ  ટ કેળવવી અને િવ ાપનોની ચકાસણી કરવી.   
ર. ગેરમાગેર્ દોરતા િવ ાપનો પર્ત્ યે પર્ત્ યાઘાત આપવો. 
૩. સાથી ગર્ાહકોને સગંિઠત કરીને ગેરમાગેર્ દોરતી માિહતીની સામે 

અિભયાન શ  કરવુ.ં 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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ગર્ાહક િશક્ષણ 
 

 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 સગંઠનનો મખુ્ ય હતે ુગર્ાહકના અિધકારોની સરુક્ષા 
કરવાનો અને બજારમા ં સામાિજક ન્ યાય અને વાજબીપણાને 
ઉ ેજન આપવાનો છે.  
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 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.  
 
ધ્ યેયઃ 
 દેશનો દરેક નાગિરક ગર્ાહક હોવાથી ગર્ાહકોના અિધકારો અને તેમના િહતોની સરુક્ષા ગર્ાહક 
સગંઠનનો મખુ્ ય ધ્ યેય છે.  
 

 
 
ગર્ાહક સગંઠનના કાય ઃ 
 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.ં 
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ગર્ાહક સગંઠનના ઉ ેશોઃ 
 ગર્ાહકોમા ંતેમના અિધકારો, જવાબદારીઓ અને ક્ષમતાઓ અંગે જાગિૃતનુ ંિનમાર્ણ કરવુ.ં 
 ગર્ાહક તકરારો, માગર્દશર્ન, િશક્ષણ અને સશંોધન હાથ ધરવા. 
 ખરા તોલ અને માપ, ગણુવ ાના ધોરણો અને ગર્ાહકોને સલામતી સિુનિ ત કરવાના હતેથુી 
પગલા લેવા.ં 
 ાન અને માિહતી એકિતર્ત કરીને ગર્ાહકો સધુી તેનો પર્સાર કરવો.  
 જાહરે િહતના િવષયો પર જાહરે ચચાર્ કરીને લોકોની િવચારસરણી િવશે સરકારના તતંર્ોને 
ખ્ યાલ આપવો. 
 અન્ યથા અંસગિઠત હોય તેવી  યિકતઓ માટે જાહરે ફોરમ પરૂા પાડવા.  
 ગર્ાહક સરુક્ષા પર્વિૃ ઓને ઉ ેજન આપવુ.ં 
 પગલા કાયર્કર્મો મારફત ગર્ાહક પર્િતકાર િવકસાવવો. 
 કાનનૂી કાયર્વાહી, સસંદસભ્ યો અને ધારાસભ્ યોના જાહરે િશક્ષણ મારફત ગર્ાહક પગલા માટે 
હકારાત્ મક કાયર્વાહીઓ અનસુરવી. તતંર્ સમક્ષ ગર્ાહક િહતોની િહમાયત કરવી. 
 ગર્ાહકોના અિધકાર સબંધંી બાબતો પર સરકારી, અધર્સરકારી અને જાહરે સ ાિધકારીઓ સમક્ષ 
પર્િતિનિધત્ વ કરીને િનવારણ મેળવવા માટે લોકોને મદદ કરવી. 
 ગર્ાહક પર્ોડકટો અને સેવાઓના પિરક્ષણ અને મ ૂ  યાકંનની આલોચના કરવી, તે હાથ ધરવામા ં
મદદ કરવી અને તેમા ંઉ જેન આપવુ.ં 
 સબળ  વતતંર્ ગર્ાહક આંદોલનને પર્ોત્ સાહન આપવુ,ં ઉ ેજન આપવુ ંઅને તેનુ ંજતન કરવુ.ં 
 ગર્ાહક પર્ોડકટો અને સેવાઓની ગણુવ ા, કામગીરી અને સલામતીના મ ૂ  યાકંનમા ંઅહવેાલ 
આપવા માટે તેમજ અિભપર્ાય આપવા માટે ગર્ાહક ફરોમોને સગંિઠત કરવા અને લોકોને મદદ 
કરવી. 
 ગર્ાહકો માટે કામ કરતી રા  ટર્ીય અને પર્ાદેિશક સં  થાઓ કામ કરતી હોય તેમા ંગર્ાહકો પોતાની 
સમ  યાઓની ચચાર્ કરી શકે અને શકય ઉકેલ િવચારી શકે તેમા ંફોરમ પરંુૂ પાડવુ.ં 
 ગર્ાહક સશંોધનો હાથ ધરવા. તેના પરુ  કતાર્ બનવુ ંઅથવા તેમા ંસમથર્ન આપવુ.ં 
 સમાચારપતર્ો, સામિયકો, બલુિેટન અને પિુ  તકાઓ છપાવીને તેનો જાહરે પર્સાર કરવો. 
 પુ  તકાલયો અને પર્યોગશાળાઓ  થાપવી અને િનભાવવી. 
 શાળા, કોલેજો અને યિુનવિસર્ટીઓમા ંગર્ાહક િશક્ષણ દાખલ કરવાના પર્યાસો કરવા.  
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િવ ાથીર્ પર્વિૃ ઓ 
 

 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ ૧ – કે્ષતર્ીય મલુાકાત 

  થાિનક  વૈિચ્છક ગર્ાહક સગંઠનની મલુાકાત લેવી.  
 

 તેના સં  થાકીય માળખાનુ ંઅવલોકન કરવુ.ં 
 તેમા ંહાથ ધરવામા ંઆવતી પર્વિૃ ઓ ઓળખવી. 
 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ ર – અિતિથ  યાખ્ યાન  

 તમારા નગરમા ંસિકર્ય  વૈિચ્છક ગર્ાહક સગંઠનના પર્મખુનુ ંઅિતિથ 
 યાખ્ યાન ગોઠવવુ.ં 

 

પર્વિૃ  કર્માકંઃ ૩ – ગર્ાહક સગંઠનની રચના કરવી.  

 ધ્ યેય અને ઉ ેશો નકકી કરવા. 
  યવ  થાપક મડંળની ચ ૂટંણી કરવી. 
 બેઠકનુ ંસચંાલન કરવુ.ં 

 

અધ્ યયન પિરણામો 
 

િવ ાથીર્ઓ તરફથી નીચેની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છેઃ- 
 

૧. સામિૂહક પગલા માટે પર્ેિરત બનવુ.ં 
ર. સામિૂહક પર્િતિનિધત્ વની ક્ષમતા સમજવી. 
૩. સિહયારા ઉ ેશ માટે સગંિઠત બનવા માટે સાથી ગર્ાહકોને પર્ોત્ સાહન 

આપવુ.ં  
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