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ગર્ાહક િશક્ષણ 

 

પર્િશક્ષક તાલીમ િનયમસગંર્હ 
           વો  યમુ-ર  

ગર્ાહક શોષણ અને ફિરયાદ િનવારણ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

અ , નાગિરક પરુવઠા અને ગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગ                     
ગજુરાત સરકાર. 

 
 

 
  

સવર્ હક અન્ ન, નાગિરક પરુવઠા અને ગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગ, ગજુરાત સરકારને અધીન 

પર્કાશકઃ ગજુરાત સરકાર. 



 

V-II 

2
 

અનકુર્મિણકા 
 

પર્  તાવનાઃ 
 

૧. ગર્ાહક શોષણ 
 

ર. ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદ 
 

૩. ગર્ાહક તકરાર િનવારણ એજન્ સીઓ 
 

૪. ગર્ાહક માગર્દશર્ન અન ેસલાહ 
 

પ. પર્ોડકટના ધોરણો 
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પર્  તાવના 
 

 

 કેટલાય વષ થી ગર્ાહક સરુક્ષાની પધ્ ધિત ઘણીબધી રીતે પર્ગટ થઇ છે. વૈ ીકરણનો ધ્ યેય 
ધરાવતી સચંાર ટેકનોલોજી અને મકુત આિથર્ક નીિતઓમા ં આવેલી કર્ાિંતકારી ઊંચાઇઓને 
અનસુરીને ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ના અિધિનયમન બાદ, આપણે આપણી જ િરયાતો, 
જીવનશૈલી, વતર્ન  યવહાર, હકો અને જવાબદારીઓ પર્ત્ યેની કાળજી અને ગર્ાહક-અિભગમોમા ં
નાટકીય પિરવતર્ન અનભુ  યુ ં છે. ભારત વા દેશમા ંઆ પર્ ો વધ ુજિટલ બન્ યા છે.  ગર્ાહક 
શોષણના જોખમનો અસરકારક રીતે ઉકેલ લાવવા માટે ઉત્ કૃ  ટ પર્કારના વૈકિ  પક ઉકેલો 
અપનાવવા માટે ખબૂ સારા પર્માણમા ંચચાર્ગોિ  ઠ માગી લે છે.   
 

 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬થી રા  ટર્ીય, રાજય અને િજ  લા  તરે ગર્ાહક સરુક્ષા 
પિરષદોની રચનાની જોગવાઇ કરી છે. આ પિરષદો એવા સભ્ યોથી બનતી હોય છે કે ઓ પોતે 
િબનસરકારી સં  થાઓ, ઉ ોગો, ધધંા, સરકારી તતંર્ો સાથે સકંળાયેલા ગર્ાહક કાયર્કરો હોય અને 
ગર્ાહક જાગિૃતમા ંિન  ણાત હોય તેમજ ગર્ાહક િશક્ષણના કે્ષતર્મા ંકામ કરતા િશક્ષણિવ  હોય.  

 

 સાપંર્ત યગુમા,ં ગર્ાહકની પસદંગી પર પર્ભાવ અને પર્લોભનની ઉચ્ ચ પર્કારની કલાનો 
ઉપયોગ કરતા સમહૂ િવ ાપનોની  યાપક અસર છે. િનરક્ષર, અણસમજુ અને ભોળા ગર્ાહકોને કોઇ 
ચોકકસ પર્ોડકટ્ સલામતી, ગણુવ ા અને ક્ષમતાના જ રી ધોરણો ધરાવે છે કે કેમ તેની જાણકારી 
કે સઝૂ હોતી નથી  અથવા તો પર્ોડકટની ખરેખર િકંમતની પણ જાણકારી હોતી નથી. કોઇ ખા  
પર્ોડકટ પોતાના શરીરની પોષક જ િરયાતો પિરપણૂર્ કરે છે કે કેમ તે પણ જાણમા ંનથી હોત ુ.ં 
ગર્ાહોકના દરજજાને ધ્ યાનમા ંલીધા વગર એવા ગર્ાહકોને તાલીમ કાયર્કર્મો મારફત આવી જાણકારી 
આપીને સબંિંધત અિધિનયમ અને તેને સલંગ્ ન િનયમો હઠેળ જોગવાઇ કરેલા ગર્ાહક સરુક્ષા 
 યવ  થાતતંર્ િવશે તેમને િશક્ષણ પરંુૂ પાડવાનો છે. માલના ઉત્ પાદકો અને સેવા પરૂી પાડનારાઓ 
પર કાનનૂી પર્ભાવ અને આિથર્ક દબાવના પર્યાસ થકી ગર્ાહકોને પોતાના િહતોની સરુક્ષા માટે 
સં  થાકીય સહાયની જ ર હોય છે  ગર્ાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ અને ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદોના 
પમા ંગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ હઠેળ યોગ્ ય રીતે પરૂી પાડવામા ંઆવે છે.  

 

 ભારતીય અથર્તતેંર્ િવકિસત અથર્તતંર્ો ટલી જ િવિવધ પર્કારની પર્ોડકટ અને સેવાઓ 
પોતાના બજારમા ં હાસંલ કરી છે. પેક કરેલા ખા  અને મીઠાઇઓ, બર્ાન્ ડેડ વ  તર્ો, વીજ અને 
વીજાણ ુ ઉપકરણો અન ે અન્ ય FMCG પર્ોડકટોએ કરીયાણા અને ટક વેપારના પરંપરાગત 
ધધંાકીય પયાર્વરણમા ં  થાન જમાવ ્યુ ં છે. કોપ રેટ િબઝનેસ હાઉસની  પધાર્ત્ મક ક્ષમતાઓના 
સગંીનીકરણથી અથર્તતંર્ છે  લા કેટલાક વષ થી ે  ઠ કામગીરી જાળવી રાખવા માટે સક્ષમ બન્ યુ ં
છે. માવજત કરેલી  યહુાત્ મક ક્ષમતાઓ અને પરંપરાગત પેદાશોના આઉટ-  માિટર્ંગના કેન્ દર્િબંદુ પર 
દરેક ધધંાકીય સાહસ ગર્ામીણ અને શહરેી બજારમા ંસમાન રીતે ખલેૂલી વતર્માન બજાર તકો પર 
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વિૃધ્ ધ કરવા માટે ઝડપી રીતે િ  થિત  પર્ાપ્ ત કરી રહયુ ંછે. આવા િવશાળ ધધંાકીય ગહૃો (Business 

house) ને એવો પણ ખ્યાલ આ  યો છે કે પોતપોતાના ધધંામા ંગર્ાહકો ારા સાપંડેલો અતટૂ િવ ાસ 
જ દેશમા ંFMCG બર્ાન્ ડમા ં તેમની પર્ોડકટોને ટકાવી શકશે. ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદોએ અત્ યાધિુનક 
પર્ોડકટોને કારણે ગર્ાહકો પરના આવા તનાવને હળવો કરવામા ંમહત્ વની ભિૂમકા અદા કરવાની છે. 
ÕÕજાગતૃÕÕ અને ÕÕપર્બુ ÕÕ ગર્ાહકોની મદદથી ભારતના પર્ધાનમતંર્ીના  વપ્ ન સમાન ÕÕગર્ામીણ કેન્ દર્ÕÕનુ ં
િનમાર્ણ કરીને આિથર્ક ગિત મકકમ બનાવવા માટે માલસેવાના િ -માગીર્ પર્વાહને આધાર આપવા 
માટેના ગર્ામીણ આંતરમાળખાના િનમાર્ણમા ં આિથર્ક વિૃધ્ ધમા ં સકંળાયેલા તમામ મધ્ ય  થીઓને 
ગર્ાહક િશક્ષણ ારા માગર્દશર્ન આપવુ ં જોઇએ. પેકેજ કરેલા ખા ને લગતા ધધંાઓ આટા, 
મરીમસાલા, રસોઇ માટેની કણક વી કૃિષપેદાશો અને પા  તા અને િબ  કીટ વી ના  તાઓની 
વાનગીઓ તેમજ ખાવા માટેની તૈયાર વાનગીઓમા ંમ ૂ  યવિૃધ્ ધનો િવશાળ પટ પરૂો પાડી શકે છે. 
ગર્ાહકો યોગ્ ય રીતે પર્બુ , જાગતૃ અને િશિક્ષત હોય તો હિકકતમા ંઆ આયામ માતર્ સ ્થાિનક 
ધોરણો નિહ પરંત ુ વૈિ ક ધોરણે પણ ખા   પર્ોડકટોનુ ંસૌથી વધ ુ િવ ાસપાતર્ સિવર્સ પર્ોવાઇડર 
બની શકે તેમ છે. એવી જ રીતે, આધિુનક વ  તર્ોના ટક ધધંાને મ  ટી-ફાઇબર સહવતીર્ કે્ષતર્નો 
પર્સાર કરવા માટે મળતી તકોમાથંી િવકસવા માટે સમતોલ બનાવવામા ંઆવે છે. સતુરાઉ કાપડનુ ં
ચલણ અને તેની લોકિપર્યતાથી કપાસના વાવેતર, કપાસ લોઢામણ અને વણાટકામના િવકાસ 
મારફત ગર્ામીણ આજીિવકા ઉપર ઘણી અનકૂુળ અસરો પડી શકે તેમ છે. િવિવધ માનવસિ ત 
કાપડની પસદંગીમા ંગર્ાહકની જાણકારી વ  તર્ો ોગ (apparel industry)ની વિૃધ્ ધમા ંયોગદાન આપતી 
હોય છે. આવી જાણકારી પરૂી પાડવી તે િજ  લા અને તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ોનુ ંમખુ્ ય કાયર્ છે.  
 
 નાના પાયાના અને કુિટર એકમોએ તૈયાર કરેલી પર્ોડકટો FMCG કે્ષતર્મા ંવિૃધ્ ધના અનેક 
િવધ માગર્ ખોલી શકે તેમ છે. હિકકતમા,ં ગર્ામીણ આજીિવકા માટેના સસંાધન આધારના 
િવ  તરણથી  થાયી વપરાશમા ંમહત્ વપણૂર્ સહિકર્યાત્ મક લાભ તેનાથી નીપજી શકે તેમ છે. તાલકુા 
ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ોએ મખુ્ ય પર્વિૃત તરીકે આ કાયર્ પર્થમ શ  કરવાની જ ર છે.  
 
 ગર્ાહક જૂથો ારા પર્યોગશાળાઓ  થાપીને અથવા જાહરે કે્ષતર્ની પર્યોગશાળાઓની સરળ 
કામગીરીમા ંમદદ કરીને પર્ોડકટ/સેવાઓના પરીક્ષણને આધાર પરૂો પાડવામા ંઆવે છે. ના ારા 
પરીક્ષણ પિરણામો પર્િસધ્ ધ કરવામા ંઆવશે. આ માિહતી રાજય/િજ  લા/તાલકુા ગર્ાહક માિહતી 
કેન્ દર્ો માફરત જ રતમદં ગર્ાહકો સધુી પહ ચાડવામા ં આવશે. આનાથી ગર્ાહકોને પર્ચાર 
માધ્ યમો/ઇન્ ટરનેટ મારફત િનયિમત ધોરણે તમામ  થાિનક ભાષાઓમા ંપર્ોડકટ/સેવાઓ, તેના 
ગણુધમ -ખાિસયતો, ગણુવતા અને સલામતી બાબતે િવ સનીય પરીક્ષણ અહવેાલો સરળતાથી 
ઉપલબ્ ધ થશે. આ તમામ મુ ાઓને પાચં એકમોમા ં િવભાિજત કરીને આ વો  યમુમા ંતેનુ ં િવ  તતૃ 
વણર્ન કયુર્ં છે. પર્થમ એકમ, ગર્ાહકો નો ભોગ બનતા હોય છે તેવી જુદી જુદી શોષણખોર 
વેપારપર્થાઓને લગતુ ં છે. બાકીના એકમો ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદો, ગર્ાહક તકરાર િનવારણ 
એજન્ સીઓ, ગર્ાહક માગર્દશર્ન અને પધ્ ધિતઓ અંગે સલાહ માફરત ગર્ાહકોની સરુક્ષા કરવા માટે 



 

V-II 

5
અને તે માટે તેને િશક્ષણ આપવા માટે અપનાવેલી િવિવધ પધ્ ધિતઓને લગતા છે. 
પર્ોડકટના ધોરણો તૈયાર કરવમા ંઅને આવા ધોરણોની પર્િસિધ્ ધ/પર્કાશનમા ંબ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન 
 ટાન્ ડડર્ અને અન્ ય એજન્ સીઓની ભિૂમકા છે  લા એકમમા ંદશાર્વેલી છે  પર્ોડકટ પસદં કરવામા ં
અને તેની ગણુવતાની ખાતરી કરવા માટે ગર્ાહકને સહાય કરવા માટે જ રી છે.  
 
 આ સિંક્ષપ્ ત પરંત ુ અત્ યતં મહત્ વપણૂર્ પુ  તક આધિુનક સમાજમા ં ગર્ાહકોએ અનભુવવી 
પડતી મુ  કેલીઓ પર પર્કાશ ફેંકીને િન  ઠુર વેપારીઓ તેમજ ગેરવાજબી વેપાર પર્થા ારા થતા 
શોષણમાથંી જનતાને બચાવવા માટેના શકય તમામ ઉકેલો આપવામા ંહમેંશા મદદ પ થતુ ંરહશેે. 
 

ગજુરાત સરકાર
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એકમ-૧ 

                                                                                 ગર્ાહકનુ ંશોષણ 
                                                                                  
 
 
 
 આપણામાનંી દરેક  યિકત પારણાથી શ  કરીને િચતા સધુીની દરેક અવ  થા દરિમયાન 
કોઇને કોઇ પર્ોડકટ અથવા સેવાની ગર્ાહક હોય છે. તમે રમકડુ ંખરીદો કે ટી.વી., ટોપી ખરીદો કે 
કાર, દડો ખરીદો કે સાયકલ, ફળ ખરીદો કે ફર્ીજ – તમે ગર્ાહક છો. તમે િવમાન અથવા ટેર્ઇનમા ં
પર્વાસ કરો, ફોન અથવા પખંાનો ઉપયોગ કરો, રે  ટોરામા ંભોજન કરો કે હોિ  પટલમા ંસારવાર લો, 
- ત્ યારે તમે ગર્ાહક છો. ઉત્ પાદકો, િવતરકો, જથ્ થાબધં અથવા ટક વેપારીઓ આપણને માલ વેચે 
છે જયારે બેન્ કો, ટર્ાન્ સપોટર્રો, દવાખાનાઓ ટેલીફોન કંપનીઓ આપણને સેવા પરૂી પાડે છે.  
 
 પરંત,ુ કેટલાક િસધ્ ધાતંહીન અને ખધંા વેપારીઓ, પોતે પણ કોઇ માલ અથવા સેવાઓના 
ગર્ાહક છે તે હિકકતને સદંતર અવગણીને માતર્ને માતર્ તગડો નફો રળી લેવાના એકમાતર્ ઉ ેશથી 
ગેરવાજબી પર્થાઓ અપનાવીને ગર્ાહકોનુ ંશોષણ કરતા હોય છે.  
 

કેટલાક વપેારીઓ ારા આચરવામા ંઆવતી અમકુ ગેરરીિતઓ. 
 
- ખામીયકુત માલનુ ંવેચાણ 
- દવાઓ સિહત ભળતા માલનુ ંવેચાણ  
- સેવાઓમા ંઊણપ  
- ખોટા તોલમાપનો ઉપયોગ                                                  
- ખોરાક સિહત અન્ ય બનાવટોમા ંભેળસેળ 
- ગેરવાજબી વેપારપર્થા અપનાવવી 
- િનયિંતર્ત વેપારપર્થા અપનાવવી 
- એગ્ માકર્ અને આઇએસઆઇ વા પર્માણન િચ ોની નકલ કરવી 
- આકરી િકંમત વસલૂવી 
- અિતશય જાહરેાતનો મારો ચલાવવો 
- બાળકોને લક્ષમા ંરાખીને િવ ાપન ારા તેમના માનસ પર વ  ત/ુસેવા પર્ત્ યે પર્ભાવ ઊભો કરવો  
- સગંર્હખોરી 
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 હવે, આપણે િવિવધ પર્કારની શોષણખોરીને સમજવાનો પર્યાસ કરીએ. તેની 
કાનનૂી  યાખ્ યાની હવે પછીના તબકકે (યિુનટ-૩મા)ં ચચાર્ કરીશુ;ં પર્થમ તો આપણે માલ, 
સેવાઓમાનંી ઊણપ, ગેરવાજબી વેપારપર્થા, િનયિંતર્ત વેપાર પર્થા વા શબ્ દોને દર્  ટાતંોથી 
પરીિચત થઇએ.  
 

૧. માલની ખામી : 
 
(૧) નવી સાયકલનો ચીિપયો સામાન્ ય સવારી દરિમયાન તટૂી જાય છે.  

(ર) ટી.વી.મા ંદર્  ય દેખાત ુ ંનથી. 
(૩) િબયારણ ઉગતુ ંનથી. 
(૪) બોલપેનથી લખાતુ ંનથી. 
(૫) નવા જ કપડાનો રંગ પહલેી ધોલાઇમા ંઝાખંો પડી જાય છે.  

(૬) પેર્સરકૂકરનુ ંઢાકંણ ુરસોઇ દરિમયાન ઉતરી જાય છે.  
 
 

ર. સવેાઓમા ંઊણપ : 
(૧) બીલની રકમની ચકૂવણી કરી હોવા છતા ંટેલીફોન અથવા વીજ જોડાણ કપાઇ જવુ.ં 
(ર) ટેલીફોન જોડાણ આપવામા ંઅથવા  થાનફેર કરી આપવામા ંિવલબં. 
(૩) અિતશય િબલ ફટકારવુ.ં 
(૪) િબલની ચકૂવણી કયાર્ પછી પણ ટેલીફોન અથવા વીજ જોડાણ પનુઃ  થાિપત કરવામા ંિવલબં. 
 
 

(એ) ગહૃ િનમાર્ણ : 
૧. શહરેી િવકાસ સ ામડંળની મજૂંરી વગર પ્ લોટનુ ંવેચાણ 
ર. માિલકી હક વગર પ્ લોટ/ફલેટ/મકાનનુ ંવેચાણ 
૩. બાધંકામમા ંઅને કબજા સ પણીમા ંિવલબં 
૪. બાધંકામમા ંઉતરતી ગણુવ ાની સામગર્ીમા ંવપરાશ 
પ. સ પણી પહલેા પાયાની સખુાકારીઓ પરૂી ન પાડવી.  
 

 

(બી) તબીબી : 
૧. આવ  યક લાયકાતો વગર સારવાર હાથ ધરવી. 
ર. હોિ  પટલમા ંજ રી સાધનસામગર્ી વગર સારવાર હાથ ધરવી. 
૩. જ રી તપાસણી કયાર્ વગર શ  તર્િકર્યા કરવી. 
૪. શ  તર્િકર્યા પછી બેકાળજી 
૫. ખોટંુ બ્ લડ-ગપૃ ચડાવી દેવુ.ં 
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(સી) િશક્ષણ : 
૧. જ રી આંતરમાળખા વગર િવ ાથીર્ઓને પર્વેશ આપવો. 
ર. શાળાના શૈક્ષિણક સમય દરિમયાન િવ ાથીર્ઓની સલામતી સાચવવામા ંિન  ફળતા. 
 
 

(ડી) રેલવે : 
૧. િનિ ત આરક્ષણ ધરાવતા મસુાફરોને બથર્ પરંુૂ ન પાડવુ.ં 
ર. ટોઇલેટમા ંપાણી વી સિુવધા પરૂી ન પાડવી. 
૩. મસુાફરોને પરૂતી સલામતી પરૂી ન પાડવી. 
 

૩. ભળતા માલ અન ેસેવાઓનુ ંવેચાણ : 
  માલ અથવા સેવાઓ અસલી હોવાનો ખોટો દાવો કરવામા ંઆવે તેને નકલી અથવા 
ભળતો માલ કહવેાય. તેને ÕÕપાઇરેટેડÕÕ માલ પણ કહવેામા ંઆવે છે.  

૧. ટેર્ડમાકર્ના માિલકનો માલ છે તેવુ ંખોટંુ િન પણ કરીને જાણીતા ટેર્ડમાકર્ની નકલ ધરાવતા 
માલ અથવા સેવાનુ ંવેચાણ. 

ર. છેતરામણીભયાર્ સમાન ટેર્ડમાકર્ ધરાવતા માલ અથવા સેવાનુ ંવેચાણ. 
 

૪.  ખોટા તોલમાપનો ઉપયોગ : 
(૧) ઓ  ંવજન ધરાવતા િબ  કીટના પેકેટ 

(ર) ખોખા પર જણાવેલી હોય તેનાથી ઓછા નગંમા ંરંગપેટીઓ મકૂવી.  
 
 ઓછા તોલમાપથી શોષણખોરીની સામાન્ ય રીતો નીચે મજુબ છે. : 
૧. ધોરણ વગરના અથવા પરવાના વગરના તોલમાપનો ઉપયોગ (એટલે કે સરકાર ારા 
પર્માિણત હોય તે િસવાયના તોલમાપનો ઉપયોગ) 

ર. તર્ાજવા હઠેળ લોહચુબંક લગાવવુ.ં 
૩. તર્ાજવાની દાડંીને લચૂ્ ચાઇપવૂર્ક દબાવવી. 
૪. તર્ાજવાની સાકંળને ખોલી શકાય તેવી કડીઓ લગાડવી. 
૫. કાટલાના તળીયેથી સીલ દૂર કરવુ.ં 
૬. કાપડ માપતી વખતે ચાલાકીપવૂર્ક સરકાવવુ.ં 
 

પ. ખા ચીજોની ભેળસળે : 
 ગર્ાહકને હાિન અથવા ઇજા પહ ચાડતા ખા ચીજોમા ંભેળસેળના કેટલાક નમનૂા આ પર્માણે 
છે.:- 
૧. (૧) દૂધમા ંપાણીની િમલાવટ 
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(ર) દૂધમા ંઆટાની િમલાવટ 
(૩) ઘીમા ંિમલાવટ 
(૪) કોફીમા ંચીકોરી અથવા શેકેલા આંબીલાના (આમલીના બીજના)ચણૂર્ની િમલાવટ 
(૫) ચામા ંરંગની િમલાવટ 
(૬) મરચામા ંલાકડાનો  હરેની િમલાવટ 
(૭) ચણાદાળમા ંકેસરી દાળની િમલાવટ 
(૮) મધમા ંચાસણીની િમલાવટ 
(૯) કાળા મરીમા ંપપૈયાના બીજની િમલાવટ 

 
 આમ, ખા ચીજોમા ંસ  તા હલકા દર્  યો ઉમેરવામા ંઆવતા હોય છે. 
ર. ખા ચીજો ઠરાવેલા ધોરણોને અનુ પ ન હોય. 
૩. ખા ચીજોમા ંપર્િતબિંધત રંગો વાપરેલા હોય. 
 

૬. ગેરવાજબી વપેારપર્થા : 
 ગેરવાજબી હોય અથવા છેતરામણી હોય તેવી કોઇ પણ વેપારપર્થાને ગેરવાજબી 
વેપારપર્થા કહવેાય છે.  
 
ઉદાહરણોઃ (૧) કોઇ માલ ચોકકસ પર્માણભતૂ ધોરણ, ગણુવ ા, કક્ષા(ગેર્ડ), બધંારણ, શૈલી અથવા 
 વ પનો છે એવુ ંખોટંુ િન પણ કરવુ.ં 

     (ર) કોઇ સેવા ચોકકસ ધોરણ, ગણુવ ા અથવા કક્ષા(ગેર્ડ)ની છે એવુ ંખોટંુ િન પણ 
કરવુ.ં 
     (૩) કોઇ માલ અથવા સેવાને પરુ  કતાર્, મજુંરી, કામગીરી, વધારાની ખાિસયતો, 
ઉપયોગો અથવા લાભો ધરાવતો હોવાનુ ંખોટંુ િન પણ કરવુ.ં 
      
            (૪) કોઇ માલ અથવા સેવાની ઉપયોિગતા અથવા જ િરયાત િવશે ખોટી અથવા 
ગેરમાગેર્ દોરનારી રજૂઆત કરવી. 
 
         (૫) કોઇ પર્ોડકટના પરૂતા અથવા યોગ્ ય પિરક્ષણનો આધાર ન હોય તેવી કામગીરી, 
ક્ષમતા અથવા આવરદાની કોઇ વોરંટી અથવા ગેરંટી આપવી. 
 
       (૬) મહત્ વની રીતે ભર્ામક વોરંટી, ગેરંટી અથવા વચન આપવુ.ં 
  
       (૭) વળતર (િડ  કાઉન્ ટ) પર આપવામા ંઆવતા માલની િનયિમત િકંમતના સબંધંમા ં
લોકોને મહત્ વપણૂર્ રીતે ગેરમાગેર્ દોરવા. 
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        (૮) ભાવતાલ કરીને વેચવાની અથવા પરૂી પાડવાની ન હોય તેવી કોઇ સેવા 
અથવા માલને ભાવતાલ કરીને આપવાની િકંમતે વેચવા અથવા પરૂો પાડવા માટે જાહરેાત કરવી.  
 
        (૯) સમગર્ લેવડદેવડમા ં (  યવહારમા)ં ચા  કરેલી િકંમતોમા ં કોઇ ભેટ અથવા 
ઇનામની િકંમત અંશતઃ અથવા પણૂર્તઃ આવરી લીધેલી હોય ત્ યારે એવી રીતે આપવાના ઉ ેશ 
વગર અથવા કંઇક મફત આપવામા ંઆવે છે એવી છાપ ઊભી કરીને કોઇ ભેટ અથવા ઇનામ 
આપવુ.ં 
 
        (૧૦) કોઇ પર્ોડકટના વેચાણ, વપરાશ અથવા તેને પરૂી પાડવાને ઉ ેજન આપવાના 
હતેથુી અથવા ધધંાકીય િહતોને ઉ ેજન આપવાના હતેથુી કોઇ  પધાર્, લોટરી, તક અથવા 
કુશળતાની રમતનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
 
         (૧૧) કોઇ માલની સગંર્હખોરી અથવા નાશ અથવા એવો માલ લોકોને વેચવાનો 
ઇન્ કાર વધ ુિકંમતો પડાવવાના હતેથુી હોય અથવા એવા જ પર્કારના માલ અથવા સેવાની િકમંતો 
વધારવાનો હોય તો એવા માલની સગંર્હખોરી અથવા નાશ અથવા એવા માલનુ ં વેચાણ અથવા 
સેવા પરૂી પાડવા માટે લોકોને ઇન્ કાર કરવો.  
 
          (૧ર) ભળતા(નકલી) માલનુ ંઉત્ પાદન અથવા ભળતી સેવાઓ પરૂી પાડવી. 
 

ખોટી, ભર્ામક અન ેઅિતશય જાહરેાત ારા શોષણ : 
 

 સવારથી સાજં સધુી આપણને ઉત્ પાદકો અને વેપારીઓ ારા પોતપોતાના માલ અથવા 
સેવાઓની ઉચ્ ચ ગણુવતા, ધોરણો અને િવિશ  ટતાઓ િવશે ઢંઢેરો પીટતી પુ  કળ જાહરેાતો જોવા 
મળે છે. તેમાથંી ઘણી બધી જાહરેાતો ગેરમાગેર્ દોરનારી હોય છે. તેમાનંી અમકુ ખોટી પણ હોય છે. 
ÕÕકન્ ઝયમુર ફોસર્ÕÕ નામની  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સં  થા ારા આયોિજત ÕÕભારતીય ઉપભોકતા-શોષણનો 
 યાપ અને કાનનૂી રક્ષણÕÕ પર એક સેિમનારનુ ં ઉ ઘાટન કરતી વખતે ી જસ ્ટીસ દેવીન્ દર 
ગપુ્ તા, નામદાર મખુ્ ય ન્ યાયમિૂતર્, ગજુરાત- એ ન ધ્ યુ ંછે કે : ÕÕગેરવાજબી વેપાર પર્થા, ભેળસેળ, 
નકલી માલ પરૂો પાડવો, ખોટી જાહરેાતોથી છેતરિપડંી, આકરી િકમંતો અને અન્ ય ગેરરીિતઓ 
બજારમા ંએટલી લીફાલી છે કે મા ંશકંા ન કરતા ગર્ાહકોનુ ંશોષણ કરવામા ંઆવે છે.ÕÕ લોકોને 
લલચાવવા માટે િવિવધ સાધનો અને પર્યિુકતઓથી ઉત્ પાદકો ારા કરવામા ંઆવતો પર્ચાર પોતે 
જ એક મોટા ઉ ોગ તરીકે અિ  તત્ વમા ંઆ  યો છે. મદુર્ણ અને વીજાણ ુમાધ્ યમોમા ંઆંખકાનને જકડી 
રાખતી મોટે પાયે થતો પર્ચાર બેસમુાર માતર્ામા ંહોય તો ગર્ાહકોને  પધાર્ત્ મક િકંમતે ધોરણયકુત 
ગણુવ ાવાળી યોગ્ ય પર્ોડકટની પસદંગી કરવામા ંનકુસાન રહલેુ ંછે.  તેમના વધ ુઅવલોકન મજુબ 
: ÕÕ વેપારી ઘાલમેલ અને ઉત્ પાદન ગેરરીિતઓ લતીફાલતી જાય છે અને ગર્ાહક ખરેખર સામા 
છેડે છે. ગર્ાહકોને રક્ષણ આપવાની તાતી જ ર છે થી ઉત્ પાદકો, િવતરકો અને પરુવઠેદારોના 
વચર્  વથી તેમના અિધકારો ધ ૂધંળા ન બને.ÕÕ 
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ઉદાહરણોઃ  

૧. એમબીએના અભ્ યાસકર્મ આપવાની જાહરેાત કરવામા ંઆવે પણ કોઇ યિુનવિસર્ટી સાથે તેની 
સલંગ્ નતા જ ન હોય. 
ર. કોઇપણ જાતની મજૂંરી વગર ÕÕરેમન્ડ માન્ ય શો મÕÕ તરીકે જાહરેાત કરવી. 
૩. કોઇપણ સમયે .પ૦૦૦મા ં તે માલ વેચાતો હોવાના કોઇ પણ પરુાવા વગર ÕÕ .પ૦૦૦ની 
િકંમતનો માલ .પ૦૦માÕંÕ વેચવાની જાહરેાત કરવી. 
૪. ÕÕવોટર રેિઝ  ટન ્ટÕÕ ઘિડયાળને ÕÕવોટર ફૂÕÕ ઘિડયાળ તરીકેની ખરીદદારના માનસમા ં છાપ 
ઊભી કરીને જાહરેાત કરવી. 
પ. ÕÕઘટાડેલી િકંમતેÕÕ એવી જાહરેાત કરીને ઘટાડેલી િકંમતે ગણીગાઠંી ચીજવ  તઓુ આપતી દુકાન 
પર્ત્ યે લોકોને લલચાવવા. 
૬. િકંમતોમા ંવધારો કયાર્ પછી ÕÕવળતર(િડ  કાઉન્ ટ)ÕÕ તરીકે જાહરેાત કરવી.  
 

૭. િનયિંતર્ત વેપાર પર્થા : 
૧. ગેસ જોડાણ સાથે ગેસ  ટવની ખરીદીની ફરજ પાડવી. 
ર. કાર, વાહન િવ.ની કબજા સ પણીમા ંઇરાદાપવૂર્ક િવલબં કરવો અને તે દરિમયાન ભાવ વધી 
જાય.  
 

૮. નકલી આઇએસઆઇ માકર્ અન ેએગ્ માકર્ િવગેરે. 
 બ્ યરુો ઓફ ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્ ઉત્ પાદનની પર્િકર્યાની સમગર્ ચકાસણી કયાર્ પછી પોતે નકકી 
કરેલા ધોરણોને પિરપણૂર્ કરતા માલ માટે ÕÕISI – આઇએસઆઇÕÕ પર્માણન િચહનનો ઉપયોગ 
કરવાની અિધકૃિત આપે છે. (િવગતવાર અભ્ યાસ પર્કરણ-૬મા ં છે.) કેટલાક ઉત્ પાદકો પોતાના 
માલના ધોરણોને પિરપણૂર્ કયાર્ વગર અથવા કોઇપણ જાતની અિધકૃિત વગર પોતાનો માલ આવા 
ધોરણો/માપદંડો પિરપણૂર્ કરે છે એવુ ં ખરીદદારના માનસમા ં ઠસાવવા માટે આઇએસઆઇનુ ં
પર્માણન િચહન ખોટી રીતે લગાવે છે. કેટલાક ઉત્ પાદકો ભળતુ ંપર્માણન િચહન છેતરામણી રીતે 
લગાવે છે. અસલી આઇએસઆઇ િચહન આ રીતે હોય છે.: મથાળા પર માલનો આઇએસઆઇ 
નબંર હોય છે. S અક્ષર I ના બ ે અક્ષરો કરતા મોટો હોય છે. ભળતુ ંISI પર્માણન િચહન આવુ ં
લાગતુ ંહોય છે.:- 
  
 ÕÕિડઝાઇન મજુબના એ જ કદ અને િચહન હોય પરંત ુ IS No. જ ન હોય અથવા તો 
િવગતવણર્ન મજુબના લખાણ વગરનુ ંહોય ત્ યારે તે છેતરામણુ ં િચહન છે. છેતરિપંડીની બીજી એક 
રીત  - કયારેક આ રીતે લગાવેલુ ંિચ ન ડબ્ બાને સબંિંધત હોય – પર્ોડકટને સબંિંધત ન હોય. 
 

એવી જ રીતે  AGMARK (એગ્ માકર્) ઠરાવેલા ધોરણોને પિરપણૂર્ કરતી કૃિષિવષયક 
બાગાયતી પેદાશોને ખરીદવેચાણ િનયામક ારા અિધકૃિત આપવામા ંઆવે છે.  
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૯. અિતશય િકમંત વસલૂ કરવી. 
 ગર્ાહકોને પર્ોડકટ િવશે િવ ાપન ારા પર્ભાવમા ંલાવીને તેમને તે ખરીદવા માટે અથવા 
ભાડે લવેા માટે ઊભા કરવા તે વેચાણ ઉ ેજનની સ ્વીકૃત પધ્ ધિત છે. પરંત ુઘણીવાર વાચકો 
અથવા દશર્કોના િદમાગ પર િવ ાપનનો ભયાનક મારો ચલાવવામા ં આવતો હોય છે. ઘણા 
વેપારીઓ ગર્ાહકના  વ  થ અથવા આરામદાયી જીવન માટે તેમની કોઇ ચોકકસ પર્ોડકટ અત્ યતં 
જ રી છે અને તેના વગર ગર્ાહકના જીવનનો કોઇ મતલબ જ નથી અને ગર્ાહક ફલાણી પર્ોડકટ 
કોઇપણ ભોગે ખરીદવી જોઇએ એવી છાપ ઊભી કરાવીને ગર્ાહકોનુ ંમાનસ પિરવતર્ન કરાવવા 
માગતા હોય છે. વધમુા,ં ગર્ાહકોના િહતને પર્િતકૂળ અસર થાય તે રીતે પર્ોડકટની િકંમતમા ં
િવ ાપનને લીધે વધારો થતો હોય છે.  
 

૧૧. બાળકોને લક્ષમા ંરાખીન ેકરવામા ંઆવતી જાહરેાતો : 
 પર્ોડકટના વેચાણને ઉ ેજન આપવા માટે મોડેિલંગના હતેથુી બાળકોનો ઉપયોગ કરીને 
કુમળા બાળમાનસ સાથે રમત રમીને કરવામા ંઆવતી જાહરેાતો શોષણની એક સામાન્ ય રીતે 
વાપરવામા ં આવતી પધ્ ધિત છે. પર્ોડકટ િવશે વાત કરતા બાળકની જાહરેાતને લીધે બીજા 
બાળકના માનસ પર એવી પર્ોડકટની ગણુવતાને ધ્ યાનમા ંલીધા વગર તે વ  ત ુખરીદવા માટે 
પોતાના માતા િપતા પર દબાણ ઊભુ ંથાય છે. 
 

૧ર. સગંર્હખોરી : 
 વેપારીઓ ભાવવધારો કરાવીને બહોળો નફો રળી લવેાના ઉ ેશથી માલનો સગંર્હ કરીને, 
નાશ કરીને અથવા માલ વેચવાનો ઇન્ કાર કરીને કૃિતર્મ તગંી ઊભી કરતા હોય છે.  
 

શોષણ નાથવાના ઉપાયો : 
ગર્ાહકનુ ંશોષણ આ રીતે અટકાવી શકાય.: 

ગર્ાહક િશક્ષણ 
 
ગર્ાહક જાગિૃત (સામિૂહક પગલા)ં 
 
ગનેુગારો પર કાનનૂી કાયર્વાહી 
 
ફિરયાદો ન ધાવીને વળતર માટે ચકુાદા મેળવવા અને સબંિંધત માલ 
અથવા સેવાનુ ંવેચાણ અટકાવવા માટે કાનનૂી આદેશો.  

 
 પર્બુ  ગર્ાહક સરુિક્ષત ગર્ાહક હોય છે. કાયદાથી ગર્ાહકને અમકુ અિધકારો  મળે છે અને 
ત નસુાર ઉત્ પાદકો, વેપારીઓ અને સેવા પરૂી પાડનારાઓ પર કેટલીક કાનનૂી જવાબદારીઓ 
ઊભી થાય છે.  
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તમારા અિધકારને જાણો અને ત ેઅિધકારનો ઉપયોગ કરો. : 
  ગર્ાહક શોષણની પધ્ ધિતઓથી વાકેફ હોય અને આવુ ંશોષણ નાથવા અને અટકાવવાના 
ઉપાયો િવશે જાણકારી ધરાવતો હોય તે પોતાની  જાતે જ આવા શોષણથી જાગતૃ રહીને 
શોષણખોરીનો િશકાર બનતા અટકે છે. તે અન્ ય ગર્ાહકોને પણ મદદ પ થઇ શકે છે.  
 
 ગર્ાહક િશક્ષણ તથા આ સબંધંમા ં અત્ યતં મહત્ વની ભિૂમકા ભજવે છે. ગર્ાહકોને નાની 
ઉંમરથી જ ગર્ાહક િશક્ષણ આપવાની પર્િકર્યામા ંસરકાર શાળાઓમા ંગર્ાહક મડંળોને ઉ ેજન આપતી 
હોય છે. થી તેઓ પોતાના અિધકારો િવશે જાગતૃ બનીને શોષણખોરી અટકાવી શકે. આવા 
મડંળોના અમકુ સભ્ યો મોટી ઉમરે ઉત્ પાદક, િવકેર્તા  અથવા સિવર્સ પર્ોવાઇડર બનતા હોય છે. 
પોતાના  બધંઓુ પર્ત્ યે પોતાની નૈિતક જવાબદારી ઉપરાતં પોતાની કાનનૂી જવાબદારીની 
જાણકારી પોતાને એક સત્ યવકતા વેપારી તરીકે ઝળકી ઉઠવા માટે મદદ પ નીવડતી હોય છે.  
 
 મહાત્ મા ગાધંીએ એક વખત કહલેુ ં : ÕÕગર્ાહક આપણા ઉંબરે આવતો અિત મહત્ વનો 
મલુાકાતી છે. તે આપણો આિ ત નથી. આપણે તેના આિ ત છીએ. તે આપણા કામમા ંખલેલ પ 
નથી બનતો. તેના આગમનનો ઉ ેશ હોય છે. આપણા ધધંા પર આવતો ગર્ાહક કોઇ અજાણ્ યો 
માણસ નથી. તે આપણો જ એક િહ  સો છે. વ  ત ુવચેીને આપણે તેની પર કોઇ ઉપકાર નથી કરતા. 
પરંત ુતે આપણને વ  ત ુવેચવાની તક આપીને આપણી પર ઉપકાર કરે છે.ÕÕ સજાગ ગર્ાહક કોઇ 
પર્ોડકટનુ ં પર્યોગશાળામા ં પિરક્ષણ કરાવી શકે છે. ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ખોરાક ભેળસેળ 
અિધિનયમ હઠેળની માન્ ય પર્યોગશાળાનો િરપોટર્ને અદાલતમા ં પરુાવા તરીકે ઉપયોગમા ં લઇ 
શકાય. જયારે અન્ ય  તર્ોત તરફથી મળેલા િરપોટર્ આગળની કાયર્વાહી િવશેનો િનણર્ય કરવાના 
હતેથુી ખામીઓ જાણવા માટે ઉપયોગી બનતો હોય છે.  
 

એક િવ ાથીર્એ ૩૫(પાતંર્ીસ) પૈસાની મહતમ ટક િકંમત ધરાવતી વ  ત ુપર વેપારીએ 
પ(પાચં) પૈસા વધ ુલીધેલા હોવાની ફિરયાદ કરી. િજ  લા ફોરમે પ(પાચં) પૈસાનુ ંિરફંડ આપવાનો 
આદેશ કરીને તેની જાગિૃતની પર્શસંા કરેલી.  
 

ગર્ાહક ચેતના : 
 ગર્ાહકોના જૂથો ારા લેવાતા સામિૂહક પગલાથી શોષણખોરી અસરકારક રીતે અટકાવવામા ં
સારા પિરણામો મળે છે. અમકુ બર્ાન્ ડનો ખામીયકુત માલ અથવા ગર્ાહકોનુ ંશોષણ કરતા Õકન્ ઝયમુર 
ઇન્ ટરનેશનલÕ વી ગર્ાહક સં  થાઓ ારા ચલાવાતા અિભયાનો વેપારીની વતર્ણકૂને ચોકકસ પ 
આપવામા ંમદદ પ નીવડશે. 
 

ગનુેગારો પર અદાલતી કાયર્વાહી : 
 ખોરાક ભેળસેળ િનવારણ અિધિનયમ; ઔષધ અને સ દયર્પર્સાધન બનાવટ અિધિનયમ, 
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આવ  યક ચીજવ  ત ુ  અિધિનયમ, તોલમાપ અિધિનયમ વા જુદા જુદા કાયદાઓથી 
ગર્ાહકોના િહતમા ંકરેલી જોગવાઇઓના ઉ  લઘંન બદલની સજાઓ ઠરાવેલી છે. સજાઓથી  યિકત 
ગર્ાહકો પર્ત્ યે જવાબદારીઓ ઠરાવતી જોગવાઇઓનુ ંઉ  લઘંન કરતા અટકે છે. કોઇપણ કાયદાનુ ં
ઉ  લઘંન થતુ ંજણાય ત્ યારે ડ ઇન્  પેકટર, તોલમાપ ઇન્  પેકટર, નાગિરક પરુવઠા અિધકારીઓ 
અને ડર્ગ ઇન્  પેકટરો વા સબંિંધત િવભાગીય અિધકારીઓને તરત િરપોટર્ કરવામા ં ગર્ાહકને 
પોતાની મનમા ંફરજની લાગણી ઉ ભવવી જોઇએ.  
 

ગર્ાહક કોટર્માથંી આદેશો મેળવવા બાબત : 
 શોષણગર્  ત ગર્ાહકોને વળતર આપીને પર્ત્ યક્ષ દાદ આપવાની જોગવાઇ ગર્ાહક સરુક્ષા 
અિધિનયમથી કરી છે. ગર્ાહક કોટ  જોખમી માલનુ ંઉત્ પાદન અથવા વેચાણ થતુ ંઅટકાવવા માટેના 
આદેશો પણ કાઢી શકે છે અને બજારમાથંી આવો માલ પાછો ખેંચી લેવાના આદેશો પણ ફરમાવી 
શકે છે. ગર્ાહક કોટ  ગેરવાજબી વેપારપર્થા અટકાવવા માટેના આદેશો પણ બહાર પાડી શકે છે. 
(વધ ુમાિહતી એકમ ન.ં૩મા ંછે.) ગર્ાહકો આ સૌથી વધ ુલાભદાયી સામાિજક ક  યાણ કાયદા હઠેળના 
પોતાના અિધકારોને વાજબી ઠેરવવા માટે અચકાશે નિહ. 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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એકમ-ર                                          ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદો 

          
 
પર્  તાવનાઃ 
 બજાર  યવ  થાની વધ ુ સારી જાણકારી ધરાવતા ઉત્ પાદકો અને વેપારીઓનુ ં એક 
સુ  યવિ  થત માળખુ ંઅિ  તત્ વમા ંઆ  યુ ંછે. તેનાથી ગર્ાહકના સાવર્ભૌમત્ વના િસધ્ ધાતંોને મહ અંશે 
િબનઅમલી બનાવીને વેપારીઓ અને ગર્ાહકો વચ્ ચેના સબંધંોને પર્િતકૂળ અસર થઇ છે. ટેલીિવઝન, 
વતર્માનપતર્ો અને સામિયકોમા ંમાલ અને સેવાના િવ ાપનથી ગર્ાહકો ારા થતી માગં પર પર્ભાવ 
પડે છે, જો કે તેમા ંઉત્ પાદકીય ખામી અથવા માલમા ંઅપણૂર્તા કે તેમા ંશુ તા, ગણુવ ા અથવા 
જથ્ થામા ંઅથવા એવી રીતે પરૂી પાડેલી સેવામા ંઊણપ હોઇ શકે. વળી, ઘણી બધી પેઢીઓ ારા  
થતા એકજ વ  તનુા ઉત્ પાદનથી પસદંગી માટેનો ઓછો સમય ધરાવતા ગર્ાહકોની િ ધા વધી છે 
અને તેઓ સારી વ  ત ુખરીદી શકે તે પહલેા ંજ પસદંગી કરવાની િવચારણામા ંગ ૂચંવણ ઊભી થાય 
છે. સમાજના ક  યાણ માટે બજારમા ં ભેળસેળયકુત અને ઊતરતી ગણુવ ાની ચીજવ  તઓુની 
રેલમછેલ િનવારવી જોઇએ. ગર્ાહકની સરુક્ષા માટે કરેલી જુદી જુદી જોગવાઇઓ અને િવિવધ 
અિધિનયમોમા ં ભેળસેળયકુત અને ઉતરતા ધોરણોવાળી ચીજવ  તઓુ સામે કડક પગલાની 
જોગવાઇ હોવા છતા,ં ગર્ાહકોને શોષણખોરીમાથંી બચાવવા અને તેમને ખામીયકુત, ભેળસેળયકુત 
અને ઉતરતા ધોરણવાળી સેવાઓમાથંી બચાવવા માટે જ રી બન્ યુ ંછે.  
 
 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમથી ગર્ાહક પિરષદોની  થાપના કરવા માટેની અને ગર્ાહકોના હકોને 
ઉ ેજન અને રક્ષણ આપવા માટેની જોગવાઇઓ અિ  તત્ વમા ંઆવી.  
 
 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ હઠેળ કરેલી જોગવાઇઓ અનસુાર શ આતમા ં કેન્ દર્  તરે 
કેિન્ દર્ય ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદ અને રાજય  તરે રાજય ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદ  થાપવામા ંઆવી. સન 
ર૦૦રમા ંઅિધિનયમમા ંકરેલા સધુારાથી િજ  લા ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદો  થાપવામા ંઆવી.  
 

કેિન્ દર્ય ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદ : 
 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ની જોગવાઇઓ અનસુાર કેન્ દર્ સરકાર, જાહરેનામ ુપર્િસધ્ ધ 
કરીને, ÕÕકેિન્ દર્ય ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદÕÕ એ નામે ઓળખાતી એક પિરષદની રચના કરશે.  
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ઉ ેશ : 
 કેિન્ દર્ય પિરષદનો ઉ ેશ ગર્ાહકોના અિધકારોને રક્ષણ અને ઉ ેજન આપવાનો છે. 
 

રચના : 
 કેિન્ દર્ય ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદ નીચેના ૧૫૦ સભ્ યોની બનેલી રહશેે :- 
 

(ક) કેન્ દર્ સરકારમા ંગર્ાહક બાબતનો હવાલો સભંાળતા મતંર્ી Ð  કેિન્ દર્ય પિરષદના અધ્ યક્ષ 
તરીકે પણ રહશેે.   

(ખ) રાજયના મતંર્ી(  વતતંર્ હવાલો ન ધરાવતા હોય ત્ યારે) અથવા નાયબ મતંર્ી(કેન્ દર્ સરકારમા ં
ગર્ાહક બાબતોનો હવાલો ધરાવતા હોય તે) કેિન્ દર્ય પિરષદના ઉપાધ્ યક્ષ તરીકે રહશેે. 

(ગ) પોતપોતાના રાજયોમા ં અ  અને નાગિરક પરુવઠા મતંર્ી અથવા ગર્ાહકોની બાબતોના 
િવભાગનો હવાલો ધરાવતા મતંર્ી. 

(ઘ) સસંદના આઠ સભ્ યો Ð માનંા પાચં સભ્ યો લોકસભામાથંી અને તર્ણ સભ્ યો 
રાજયસભામાથંી. 

(ચ) અનસુિૂચત જાિત અને જનજાિતના રા  ટર્ીય આયોગના સિચવ. 
(છ) કેન્ દર્ સરકારના િવભાગના પર્િતિનિધ અને ગર્ાહક િહતો સાથે સકંળાયેલી  વાય  સં  થાઓના 

પર્િતિનિધઓ Ð મની સખં્ યા વીસથી વધ ુહોવી જોઇશે નિહ. 
(જ) ગર્ાહકોના  વૈિચ્ છક સગંઠનોના પર્િતિનિધઓ અથવા ગર્ાહકો Ð મની સખં્ યા ૩૫થી ઓછી 

હોવી જોઇશે નિહ.  
(ઝ)  ઓછામા ંઓછી ૧૦ મિહલા પર્િતિનિધઓ. 
(ટ) ખેડતૂો, વેપાર અને ઉ ોગોના વીસ (ર૦)થી વધ ુન હોય તેટલા પર્િતિનિધઓ. 
(ઠ) ગર્ાહક િહતોનુ ંપર્િતિનિધત્ વ કરતી ઉપર ન જણાવેલી હોય તેવી ૧૫થી વધ ુન હોય તેટલી 

 યિકતઓ; અને 

(ડ) નાગિરક પરુવઠા િવભાગના સિચવ કેિન્ દર્ય પિરષદના સભ્ ય Ð સિચવ ગણાશે. 
 
 પિરષદની ઉપર મજુબની રચનાને ધ્યાનમા ં લેતા જણાશે કે પિરષદ િવશાળ પાયો અને 
તમામ વગ નુ ંપર્િતિનિધત્ વ ધરાવે છે. આ પિરષદ માતર્ ગર્ાહકોના પર્િતિનિધઓથી નિહ પરંત ુવેપાર 
અને ઉ ોગોના પર્િતિનિધઓથી પણ બનેલી છે. મિહલાઓ તેમજ અનસુિૂચત જાિત અને અનસુિૂચત 
જનજાિત વા નબળા વગ ને પણ પરૂત ુ ંપર્િતિનિધત્ વ આપવામા ંઆ  યુ ંછે. આયોગ ગર્ાહક જાગિૃત 
િનમાર્ણ કરવામા ંઅને દેશમા ં  વ  થ ગર્ાહક ચેતનાની વિૃ મા ંયોગદાન આપવામા ંમહત્ વનો ભાગ 
ભજવશે એવી અપેક્ષા છે.  
 
 ગર્ાહક સરુક્ષા િનયમો, ૧૯૮૭ અનસુાર કેિન્ દર્ય પિરષદની મદુત તર્ણ વષર્ની રહશેે.  
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 કોઇપણ સભ્ ય કેિન્ દર્ય પિરષદના અધ્ યક્ષને લેિખતમા ં સબંોધીને પિરષદમાથંી 
રાજીનામ ુમકૂી શકશે. એવી રીતે અથવા અન્ યથા ખાલી પડેલી જગાઓ કેન્ દર્ સરકાર ારા એ જ 
વગર્ કે પર્કારની  યિકતથી ભરવામા ંઆવશે અને આવી  યિકત, જો તે જગા ખાલી ન પડી હોત તો 
ના બદલે તેને મકૂવામા ંઆવે છે તે સભ્ ય ટલો સમય હો ો ધરાવતો હોત તેટલો સમય અથવા 

તેટલી મદુત સધુી હો ો ધરાવશે. કેિન્ દર્ય પિરષદે કરેલી ભલામણોના અમલીકરણના દેખરેખ 
િનયમનના હતે ુ માટે અને પિરષદની કાયર્પધ્ ધિત સચૂવવા માટે કેન્ દર્ સરકાર પિરષદના 
સભ્ યોમાથંી પિરષદના સભ્ ય સિચવની અધ્ યક્ષતા હઠેળ એક  થાયી કાયર્કારી જૂથની રચના કરી 
શકશે.  થાયી કાયર્કારી જૂથ ૩૦(તર્ીસ)થી વધ ુન હોય તેટલા સભ્ યોથી બનેલી હશે અને કેન્ દર્ 
સરકારને જ ર જણાય તેમ અને ત્ યારે તેની બેઠક મળશે.  
 

બેઠકો : 
 

(ક) કેિન્ દર્ય કાઉિન્ સલની બેઠક જ ર જણાય તેમ અને ત્ યારે મળશે પરંત ુદર વષેર્ પિરષદની 
ઓછામા ંઓછી એક બેઠક મળવી જોઇશે.  

 

(ખ) કેિન્ દર્ય પિરષદની બેઠક અધ્ યક્ષ ઉિચત ગણે તેવા સમયે અને  થળે મળશે અને તેમા ં
પોતાના કામકાજના સચંાલનના સબંધંમા ં ઠરાવવામા ંઆવે તેવી કાયર્રીિતનુ ં તે પાલન 
કરશે.  

 

પિરષદની કાયર્વાહી : 
કેિન્ દર્ય કાઉિન્ સલ પોતાના કામકાજના સચંાલનના સબંધંમા ંનીચનેી કાયર્રીિત અનસુરશેઃ- 

 

(૧) કેિન્ દર્ય પિરષદની બેઠકના પર્મખુ  થાને અધ્ યક્ષ રહશેે. અધ્ યક્ષની ગેરહાજરીમા ંઉપાધ્ યક્ષ 
કેિન્ દર્ય પિરષદની બેઠકનુ ં અધ્ યક્ષ  થાન લશેે. અધ્ યક્ષ અને ઉપાધ્ યક્ષની ગેરહાજરીમા ં
કેિન્ દર્ય પિરષદ પિરષદની બેઠકનુ ંપર્મખુ  થાન લેવા માટે સભ્ યો પોતાનામાથંી કોઇ એક 
સભ્ યની અધ્ યક્ષ તરીકે ચ ૂટંણી કરશે. 
 

(ર) કેિન્ દર્ય પિરષદની દરેક બેઠક નોિટસ કાઢયાની તારીખથી દસ િદવસથી ઓછા ન હોય 
તેટલા સમયમા ંદરેક સભ્ યને લિેખતમા ંજાણ કરીને બોલાવવાની રહશેે.  

 
(૩) કેિન્ દર્ય પિરષદની બેઠકની દરેક નોિટસમા ં બેઠકનુ ં  થળ, િદવસ અને સમય િનિદર્  ટ 

કરવાનો રહશેે અને તે નોિટસમા ંપિરષદના કામકાજનુ ંિનવેદન હોવુ ંજોઇશે.  
 
(૪) કેિન્ દર્ય પિરષદની કોઇપણ કાયર્વાહી, પિરષદમા ં કોઇ જગા ખાલી હોવાના કારણમાતર્થી 

અથવા પિરષદની રચનામા ંકોઇ ખામી હોવાના કારણમાતર્થી અમાન્ ય ઠરશે નિહ. 
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(પ) અિધિનયમ હઠેળના પોતાના કાય  અદા કરવાના હતેથુી, કેિન્ દર્ય પિરષદ પોતાના 

સભ્ યોમાથંી પોતે જ રી ગણે તેટલા કાયર્કારીજૂથોની રચના કરી શકશે અને આવી રીતે 
રચાયેલુ ંદરેક કાયર્કારીજૂથ કેિન્ દર્ય પિરષદ ારા પોતાને સ પવામા ંઆવે તેવા કાય  અદા 
કરશે. આવા કાયર્કારી જૂથોના તારણો કેિન્ દર્ય પિરષદની િવચારણાના હતેસુર પિરષદની 
સમક્ષ મકૂવામા ંઆવશે.  

 
(૬) કેિન્ દર્ય ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદ અથવા તેના કોઇ કાયર્કારી જૂથની બેઠકમા ંહાજર રહવેા માટે 

િબન-સરકારી સભ્ યોએ કરેલી મસુાફરી (જતા-આવતા બ ેની)ના સબંધંમા,ં સભ્ યો તમામ 
ટેર્નો(રાજધાની એકસપેર્સ સિહત) ારા રેલવે સવલતના પર્થમ વગર્ અથવા ટ-ૂટાયર 
વાતાનકુૂિલત વગર્મા ંમસુાફરી કરવાને અને મસુાફરીની ખરેખર રીતનુ ંએવુ ંભાડુ ંઅથવા 
ખચર્ – તે બમેાથંી  ઓ  ંહોય તે મેળવવાને હકદાર રહશેે. િ પ રાજયક્ષેતર્ોમાનંા િબન-
સરકારી સભ્ યો આવા ટાપથુી સૌથી નજીકના ભિૂમિ  થત હવાઇમથક સધુીની ઘરઆંગણાની 
એરલાઇન્ સમા ંહવાઇ મસુાફરી (ઇકોનોમી કલાસમા)ં જતા-આવતાની બ ે મસુાફરી કરવાને 
અને ત્ યારબાદ મળવાપાતર્ વગર્મા ંરેલવે ભાડાને હકદાર ગણાશે. વિર  ઠ નાગિરક (િસિનયર 
િસિટઝન્ સ) હોય તેવા િબનસરકારી સભ્ યો મસુાફરીનુ ંઅંતર ૧,૦૦૦ (એક હજાર િકલોમીટર) 
અથવા તેથી વધ ુહોય તો તેમની મસુાફરી માટે વિર  ઠ નાગિરકને રાહત દરે મળવાપાતર્ 
િવમાન ભાડે ઘરઆંગણાની એરલાઇન્ સમા ંજતા-આવતાની હવાઇ મસુાફરી કરવાને હકદાર 
ગણાશે. િબનસરકારી સભ્ યો પોતાના દૈિનક ભથ્ થા, ભોજન ખચર્, પોતાના િનવાસથી રેલવે 
 ટેશન/હવાઇમથક અને  ટેશન/હવાઇમથકની બેઠકના  થળ સધુી અને એવી રીતે ઉલટા 
કર્મમા ંકરેલી  થાિનક મસુાફરીના હતેથુી થયેલા ખચર્ને આવરી લેવા માટે આનષુિંગક ચા  
પેટે િદવસ દીઠ .૧,૦૦૦ની રકમને હકદાર ગણાશે. આ પેટાિનયમ હઠેળ કરેલી દરેક 
માગંણી એવા પર્માણપતર્ને અધીન રહશેે કે સભ્ ય કેિન્ દર્ય ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદ અથવા તેના 
કોઇપણ કાયર્કારી જૂથની બેઠકમા ંહાજર રહવેા માટેની પોતાની મલુાકાત દરિમયાન કેન્ દર્ 
સરકારના બીજા કોઇ મતંર્ાલય, િવભાગ અથવા સં  થા તરફથી આ જ લાભ મેળવવાની 
માગણી મકૂશે નિહ. બેઠકના  થળના શહરેમા ં જ વસવાટ કરતા  થાિનક િબનસરકારી 
સભ્ યોને શહરેના વગીર્કરણને ધ્ યાનમા ં લીધા વગર િદવસ દીઠ .૨૦૦ ટલા દૈિનક 
ભથ્ થાને આવરી લેવા માટે એકિતર્ત મસુાફરી ખચર્, ભાડા-ચા  અને આનષુિંગક ચા  
ચકૂવવામા ં આવશે, પિરષદ અથવા તેના કોઇ કાયર્કારી જૂથની બેઠકમા ં હાજર રહતેા 
સાસંદો પોતાને મળવાપાતર્ હોય તેટલા દરોએ મસુાફરી અને દૈિનક ભથ્ થાને હકદાર ગણાશે.   

 
(૭) કેિન્ દર્ય પિરષદે પસાર કરેલો ઠરાવ ભલામણના  વ પમા ંહશે. 
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રાજય ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદ :  

ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ની જોગવાઇઓ મજુબ, રાજય સરકાર, જાહરેનામ ુપર્િસધ્ ધ 
કરીને,  ÕÕરાજય ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદÕÕ તરીકે ઓળખાતી એક પિરષદની  થાપના કરશે.  
 

ઉ ેશ : 
        રાજય પિરષદનો ઉ ેશ રાજયમા ં ગર્ાહકોના અિધકારોને ઉ ેજન આપવાનો અને 
અિધકારોની સરુક્ષા કરવાનો છે. રાજય ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદ ગર્ાહકોની અિધકારોની સરુક્ષા કરીને 
તેમને નીચેની બાબતોની ખાતરી આપશેઃ- 
 

૧. સબંિંધત િવભાગ ારા યોગ્ ય રીતે  ટેમ્ પ કરેલા ખરા તોલમાપના આધારે માલની સ પણી. 
ર. વેચવામા ંઆવતા ખા ા /ખા  તેલની ગણુવ ા. 
૩. સાવર્જિનક પિરવહનની પયાર્પ્ તતા, તેના માટે લેવાતા ચા , િનિદર્  ટ  થાને વાહન થોભે અથવા 
િવનતંી કયેર્ વાહન થોભે તેવી  યવ  થા. 
૪. િબલોની પતાવટ, ક્ષિત દુર  તી અને િવનતંી કયેર્ ટેલીફોનનુ ં  થાનાતંર સિહત ટેલીકોમ 
િવભાગ/સં  થાઓ ારા પરૂી પાડવામા ંઆવતી સેવા.  
પ. તમામ ગર્ાહકોને વેપારીઓ/સેવા પરૂી પાડનારાઓ ારા િબલ મળે તેવી  યવ  થા. 
૬.  વચ્ છતા, ર  તાના િનભાવ અને પીવાના સરુિક્ષત પાણીના પરુવઠાના સદંભર્મા ંનગરપાિલકા 
ારા સતંોષકારક સેવાઓ. 
૭. વીજ િવતરણ કંપનીઓના સબંધંમા ંસમયસર મીટર વાચન, સાચા િબલો આપવા અન ે તેને 
લગતી ફરીયાદોનુ ંિનવારણ. 
૮. સાવર્જિનક ઉપયોિગતાઓ િવ. ારા લોકફિરયાદ િનવારણ. 
 

રચના : 
 

(૧) અિધિનયમની કલમ ૭ મજુબ રાજય ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદ નીચેના ૮૦ સભ્ યોથી બનશેઃ- 
(ક) રાજય સરકારમા ંગર્ાહકોની બાબતોનો હવાલો ધરાવતા મતંર્ી તેના અધ્ યક્ષ તરીકે રહશેે. 
(ખ) રાજય સરકારમા ં ગર્ાહકોની બાબતોના સરકારના અગર્ સિચવ/સિચવ હો ાની એ તેના 
ઉપાધ્ યક્ષ તરીકે રહશેે. 
(ગ) રાજય સરકાર ારા નામિનયકુત કરવામા ંઆવે તેવા બીજા સરકારી અથવા િબન-સરકારી 
સભ્ યો, રાજય સરકાર, રાજય જાહરે ઉપયોિગતાઓ અને જાહરે ક્ષતેર્ના પર્િતિનિધઓ. 
(ઘ) કેન્ દર્ સરકાર ારા નામિનયકુત કરવામા ંઆવે તેવા, દસ(૧૦)થી વધ ુ નિહ તેટલા બીજા 
સરકારી અથવા િબન-સરકારી સભ્ યો, અને  
(ચ) રાજય સરકારમા ંગર્ાહકોની બાબતોના િવભાગના સરકારના અિધક સિચવ –  પિરષદના 
સભ્ યસિચવ તરીકે રહશેે.  
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બેઠક : 
(૧) રાજય પિરષદની મદુત તર્ણ વષર્ની રહશેે. 
(ર) રાજય પિરષદની બેઠક જ રી જણાય તેમ અન ેત્ યારે મળશે પણ દર વષેર્ ઓછામા ંઓછી બે     
 બેઠક યોજવી જોઇશે. 
(૩) રાજય પિરષદની બઠેક અધ્ યક્ષ યોગ્ ય ગણે તેવા સમયે અને  થળે રાજયની અંદર મળશે 

અને આવી બેઠકમા ં પોતાના કામકાજના સચંાલનના સબંધંમા ં રાજય સરકાર ારા 
ઠરાવવામા ંઆવે તેવી અથવા અધ્ યક્ષ ારા અપનાવવામા ંઆવે ત્ યા ંસધુી તેવી કાયર્રીિતનુ ં
પાલન કરવામા ંઆવશે.  

(૪) બેઠક બોલાવનાર સભ્ ય સરકારને બેઠકની કાયર્ન ધ મોકલશે અને રાજય ગર્ાહક સરુક્ષા 
પિરષદના ઠરાવો પર અનવુતીર્ કાયર્વાહી કરશે.  

 

રાજય પિરષદની કાયર્રીિત: 
 રાજય પિરષદ પોતાના કામકાજના સચંાલનના સબંધંમા ંનીચેની કાયર્રીિત અનસુરશે.  
 

(૧) રાજય પિરષદની બેઠક દર તર્ણ મિહને ઓછામા ંઓછી એક વખત મળશે. 
(ર) રાજય પિરષદની બેઠકનુ ં પર્મખુ  થાન અધ્ યક્ષ લેશે. અધ્ યક્ષની ગેરહાજરીમા,ં બેઠકનુ ં 

અધ્ યક્ષ  થાન ઉપાધ્ યક્ષ લેશે. અધ્ યક્ષ અને ઉપાધ્ યક્ષની ગેરહાજરીમા ંરાજય પિરષદ બેઠકનુ ં
અધ્ યક્ષ  થાન લેવા માટે પોતાનામાથંી એક સભ્ યને અધ્ યક્ષ તરીકે ચ ૂટંશે.    

(૩) રાજય પિરષદની દરેક બેઠક દરેક સભ્ યને નોિટસ કાઢયાની તારીખથી ઓછામા ંઓછા દસ 
(૧૦) િદવસનો સમય આપીને બોલાવવાની રહશેે.  

(૪) રાજય પિરષદની બેઠકની દરેક નોિટસમા ં બેઠકનુ ં  થળ, િદવસ અને સમય િનિદર્  ટ કરવો 
જોઇશે. આવી નોટીસમા ંસચંાલન કરવાના કામકાજનુ ંિનવેદન હોવુ ંજોઇશે.  

(૫) રાજય પિરષદની કોઇપણ કાયર્વાહી પિરષદમા ં કોઇ જગા ખાલી હોવાના કારણમાતર્થી 
અથવા પિરષદની રચનામા ંકોઇ ખામી હોવાના કારણમાતર્થી અમાન્ ય ઠરશે નિહ.  

(૬) અિધિનયમ હઠેળના પોતાના કાય  અદા કરવાના હતે ુ માટે રાજય પિરષદ પોતાના 
સભ્ યોમાથંી પોતે જ રી ગણે તેટલા કાયર્કારી જૂથ રાજય પિરષદ પોતાની િવચારણા માટે 
સ પવામા ંઅને તેવા કાય  અદા કરશે.   

(૭) િબનસરકારી સભ્ યો સરકારી હકુમ પર્િકણર્ નબંર .........., નાણા અને આયોજન (નાણા શાખા 
મસુાફરી ભથ્ થુ)ં િવભાગ, તારીખ ...........................સરકારી હકુમ કર્માકં ........ ..........નાણા 
અને આયોજન (નાણા શાખા-મસુાફરી ભથ્ થુ)ં િવભાગ તા..................... .....................ને 
વચંાણે લેતા સરકારી હુકમ પર્િકણર્ નબંર-.............., નાણા અને આયોજન (નાણા શાખા 
મસુાફરી ભથ્ થુ)ં િવભાગ, તારીખ ..............................મા ંબહાર પાડેલ હકુમો મજુબ મસુાફરી 
ભથ્ થુ ંઅને મ ઘવારી ભથ્ થુ ંમેળવવાને હકદાર થશે. 

(૮) રાજય પિરષદે પસાર કરેલા ઠરાવો ભલામણના  વ પમા ંહશે.   
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(૯) કોઇ િબન-સરકારી સભ્ ય કોઇ વાજબી કારણ ગજુરાત રાજય ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદની 

સતત તર્ણ બેઠકોમા ં ગેરહાજર રહ ેતો તે સભ્ ય તરીકે રહશેે નહીં. પિરષદના અધ્ યક્ષ તેને 
ગજુરાત રાજય ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદના સભ્ યપદેથી દૂર કરશે.  

 
 ઉપયુર્કત િનયમોથી રાજય પિરષદોની રચના અને કાયર્રીિતનુ ંપરૂત ુ ંવણર્ન કરવામા ંઆ  યુ ં
છે. અન્ ય રાજયો પણ પોતપોતાની રાજય ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદોએ અનસુરવા માટે ઓછેવ ે અંશે 
આવા જ િનયમો બનાવી શકે છે. 
 

િજ  લા ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદ : 
 

 ગર્ાહક સરુક્ષા (સધુારા) અિધિનયમ-૨૦૦૨ (સન ૨૦૦૨નો અિધિનયમ કર્માકં ૬૨)ની 
જોગવાઇઓ મજુબ રાજય સરકાર, જાહરેનામ ુ બહાર પાડીને તેમા ં િનિદર્  ટ કરેલી તારીખથી 
અમલમા ંઆવે તે રીતે દરેક િજ  લા માટે િજ  લા ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદ તરીકે ઓળખાતી પિરષદની 
રચના કરી શકશે. ગજુરાત રાજય સરકારે આવી જ રીતે રાજયના તમામ િજ  લાઓમા ં િજ  લા 
ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદની રચના કરેલી છે. (જુઓ સરકારી હુકમ, પર્િકણર્ નબંર ......, સીએ, એફ 
એન્ ડ સીએસ(સીએસ-..........) િવભાગ તા..................) 
 

ઉ ેશ : 
 

 િજ  લા ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદનો ઉ ેશ િજ  લામા ંગર્ાહકોના અિધકારોને ઉ ેજન આપવાનો 
અને રક્ષણ આપવાનો છે.  
 

રચના : 
 

(૧) િજ  લા ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદ, અિધિનયમની કલમ ૮-ક અનસુાર નીચેના ર૦ સભ્ યોથી  
બનેલી હશે : 

(ક)  િજ  લા કલેકટર,  પિરષદના અધ્ યક્ષ તરીકે રહશેે. 
(ખ) િજ  લામાનંા કલેકટર (નાગિરક પરુવઠા)  પિરષદના ઉપાધ્ યક્ષ તરીકે રહશેે. 
(ગ) ગર્ાહકો િહતોનુ ંપર્િતિનિધત્ વ કરતા, રાજય સરકાર ારા ઠરાવવામા ંઆવે તેટલી સખં્ યામા ં

બીજા સરકારી અથવા િબનસરકારી સભ્ યો. 
(ઘ) િજ  લામાનંા િજ  લા પરુવઠા અને ગર્ાહક સરુક્ષા અિધકારી,  પિરષદના સભ્ ય-સિચવ તરીકે 

રહશેે.  
(ર) ગર્ાહક સરુક્ષા િનયમો, ૧૯૮૭ના િનયમ ૩(ર) મજુબ, િજ  લા પિરષદની મદુત તર્ણ વષર્ની 
રહશેે.  
 
(૩) બેઠકના સયંોજક સભ્ ય યો લી બેઠકની કાયર્ન ધ સરકારને મોકલશે અન ે િજ  લા ગર્ાહક 
સરુક્ષા પિરષદના ઠરાવ પર અનવુતીર્ પગલા લેશે.  
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બેઠક :  

૧. િજ  લા પિરષદની બેઠક જ ર જણાય તેમ અને ત્ યારે મળશે પરંત ુદર વષેર્ ઓછામા ંઓછી 
બે બઠેકો યોજવી જોઇશે.  
 
ર. િજ  લા પિરષદની બેઠક અધ્ યક્ષ યોગ્ ય ગણે તેવા સમયે અને  થળે િજ  લાની અંદર મળશે 
અને પોતાના કામકાજના સચંાલનના સબંધંમા ંરાજય સરકાર ારા ઠરાવવામા ંઆવે તેવી અથવા 
અધ્ યક્ષ ારા અપનાવવામા ંઆવે ત્ યા ંસધુી તેવી કાયર્રીિતને અનસુરશે.  
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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એકમ-૩                                   ગર્ાહક તકરાર િનવારણ એજન્ સીઓ 

          
 

પર્  તાવના : 
 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમનો મળૂ હતે ુ િવશાળ સખં્ યામાનંા ગર્ાહકોને િબનખચાર્ળ, કાયર્સાધક 
અને ઝડપી ન્ યાય પરૂો પાડવાનો છે. આ અિધિનયમથી િતર્-  તરીય અધર્ – ન્ યાિયક તકરાર 
િનવારણ તતંર્ એટલે કે ...... 
(૧) િજ  લા ફોરમ; (ર) રાજય આયોગ; અને (૩) રા  ટર્ીય આયોગ  થાપવાની સકં  પના કરી છે. 
નારાજ થયેલા ગર્ાહકોને આ િવકેિન્ દર્ત ફોરમથી યોગ્ ય ફોરમનો સપંકર્ કરવામા ંમદદ પ થશે. આ 
અધર્ – ન્ યાિયક સં  થાઓ કુદરતી ન્ યાયના િસધ્ ધાતંોનુ ંપાલન કરશે અને તેમને િવિશ  ટ પર્કારની 
દાદ આપવાની અને ઉિચત જણાય ત્ યારે વળતર અપાવવાની સ ા આપવામા ંઆવી છે. અધર્ – 
ન્ યાિયક સં  થાઓએ આપેલા હકુમોના અપાલન માટે દંડની પણ જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. આ 
ગર્ાહક મચંની સેવાઓ તમામ સાવર્જિનક અને ખાનગી ધધંાઓ અને સેવા કે્ષતર્ોની આવરી લે છે. 
આવા સેવા ક્ષતેર્ોમા ંબેિન્ કંગ, નાણા, વીમા, પિરવહન, વીજ, દૂરસચંાર, મનોરંજન અને એવા બીજા  
કે્ષતર્ોનો સમાવેશ થાય છે. આ મચંોની હકૂમત ગર્ાહકોના ે  ઠ િહતમા ંિવ  તારવામા ંઆવી છે.  
 

: િજ  લા ફોરમ : 
 રાજય સરકારને દરેક િજ  લામા ં િજ  લા ફોરમ તરીકે ઓળખાતા ગર્ાહક તકરાર િનવારણ 
ફોરમ  થાપવાની સ ા આપવામા ંઆવી છે. રાજય સરકાર કોઇ એક િજ  લામા ંએવી જ ર જણાય 
તો એકથી વધ ુફોરમ  થાપી શકે છે. િજ  લા ફોરમ એ િતર્-  તરીય અધર્ ન્ યાિયક તતંર્નુ ંસૌથી નીચેનુ ં
તતંર્ છે. અિધિનયમના સન૧૯૯૩ના સધુારા પહલેા, રાજય સરકારોને કેન્ દર્ સરકારની મજૂંરીથી જ 
િજ  લા ફોરમ સ ્થાપવાની સ ા આપવામા ં આવેલી તેમ છતા,ં તે આવ  યકતા સન ૧૯૯૩ના 
સધુારામા ંકમી કરવામા ંઆવી. પિરણામ  વ પ, રાજય સરકારોને કેન્ દર્ સરકારના હ  તક્ષેપ વગર 
પોતાની જાતે જ િજ  લા ફોરમ  થાપવા માટેની અિધકૃિત મળી.  
 

રચના : 
 દરેક િજ  લા ફોરમ એક પર્મખુ અન ેબીજા બે સભ્ યોથી બનેલુ ં હોય છે. પર્મખુ િજ  લા 
ન્ યાયાધીશ બનવાની લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇએ અથવા િજ  લા ન્ યાયાધીશ તરીકે રહી ચકેૂલો 
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હોવો જોઇએ. બીજા બે સભ્ યો ક્ષમતા, પર્માિણકતા અન ે સેવાકાયર્ માટે સજજતા 
ધરાવતી  યિકતઓ હોવી જોઇએ. તેઓ અથર્શા  તર્, કાનનૂ, વાિણજય, િહસાબ, ઉ ોગ, જાહરે 
બાબતો અથવા વહીવટને લગતી સમ  યાઓની તજવીજ કરવામા ં પરૂતી જાણકારી અથવા 
અનભુવ અને ક્ષમતા ધરાવતા હોવા જોઇએ. તેમાનંી એક સભ્ ય મિહલા હોવો જોઇએ. િજ  લા 
ફોરમના સભ્ યો માટેની કેટલીક લાયકાતો અથવા ગેરલાયકાતો હોય છે. લાયકાતોમા ં એવી 
બાબતોનો સમાવેશ થાય છે કે સભ્ યની ઉમર ઓછામા ંઓછી ૩૫ વષર્ની હોવી જોઇએ. સભ્ ય 
તરીકેની ગેરલાયકાતોમા ં– (૧) સાિબત થયેલો કોઇ ગનુો હોય અને નૈિતક અધઃપતન સડંોવતા 
કોઇ ગનુા બદલ કેદની સજા થઇ હોય (ર) દેવા મકુત ન થયેલ નાદાર હોય (૩) સક્ષમ અદાલતે 
જાહરે કયાર્ મજુબ અિ  થર મગજનો હોય (૪) સરકારની સેવામાથંી દૂર કરેલ હોય અથવા બરતરફ 
કરેલ હોય; અથવા (પ) સભ્ ય તરીકેના પોતાના કાય  અદા કરવામા ંપર્િતકૂળ અસર થવાનો સભંવ 
હોય તેવા કોઇ નાણાકીય અથવા એવા બીજા હોઇ િહત ધરાવતો હોય તો તે  યિકત સભ્ ય તરીકે 
ગેરલાયક ઠરે. તા તરના સધુારાથી, હવેથી સભ્ ય ફેરિનમણકૂને પાતર્ બનશે.  
 

િનયિુકત : 
 

 િજ  લા ફોરમના પર્મખુ અથવા સભ્ યની દરેક િનમણકૂ  પસદંગી સિમિતની ભલામણ પરથી 
રાજય સરકારે કરવાની હોય છે. પસદંગી સિમિત હો ાની એ હોય તેવા તર્ણ સભ્ યોથી બનેલી હોય 
છે મા ં:  
(૧) રાજય આયોગના પર્મખુ .................................................................. અધ્ યક્ષ 
(ર) રાજયના કાયદા િવભાગના સિચવ ...................................................... સભ્ ય 
(૩) રાજયમા ંગર્ાહકોની બાબતોના િવભાગનો હવાલો ધરાવતા સિચવ .......... સભ્ ય 

તરીકે હોય છે.  
 

હો ાની મદુત : 
 

 િજ  લા ફોરમનો દરેક સભ્ ય પ (પાચં) વષર્ની મદુત સધુી અથવા પોતે ૬૫ વષર્ની ઉમર 
સધુી – પહ ચે તે બેમાથંી  વહલેુ ંહોય ત્ યા ંસધુી પોતાનો હો ો ધરાવશે. પરંત ુસભ્ ય બીજી પાચં 
વષર્ની મદુત માટે અથવા ૬૫ (પાસંઠ) વષર્ની ઉમર સધુી – તે બમેાથંી  વહલેુ ંહોય ત્ યા ંસધુી એ 
શરતને અધીન રહીને ફેરિનમણકૂ માટે પાતર્ ગણાશે કે તે/તેણી િનમણકૂ માટેની લાયકાતો અને 
બીજી શરતો પિરપણૂર્ કરતી હોય. 
 

સેવાની શરતો : 
 

 િજ  લા ફોરમના પર્મખુ અને સભ્ યોના પગાર અને સેવાની બીજી શરતો રાજય સરકાર ારા 
જ રી િનયમો બનાવીને ઠરાવવામા ંઆવશે.  
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િજ  લા ફોરમની હકૂમત :  

(૧) ÕÕિજ  લા ફોરમÕÕને મા ંમાલ, સેવાઓ અને માગેલા વળતરનુ ંમ ૂ  ય .ર૦ લાખથી વધ ુન 
હોય તેવી ફિરયાદો હાથ ધરવાની સ ા છે.  
 
(ર) સામેનો પક્ષકાર અથવા પક્ષકારો ફિરયાદની સચૂના સમયે  િજ  લા ફોરમની પર્ાદેિશક 
હકૂમતમા ંખરેખર અને  વૈિચ્ છક રીતે રહતેો/તા હોય, ધધંો ચલાવતો/તા હોય, બર્ાન્ ચ ઓિફસ 
ધરાવતો/તા હોય અથવા મળતર માટે અંગત રીતે કામ કરતો/તા હોય તે િજ  લા ફોરમમા ં
ફિરયાદ કરી શકાશે.  
 
(૩) િવ ધ્ ધના પક્ષકારો પૈકીનો કોઇ પક્ષકાર િજ  લા ફોરમની પર્ાદેિશક હકૂમતમા ં  વૈિચ્ છક રીતે 
રહતેો ન હોય, ધધંો ચલાવતો ન હોય, બર્ાન્ ચ ઓિફસ ધરાવતો ન હોય અથવા મળતર માટે અંગત 
રીતે કામ ન કરતો હોય તો િજ  લા ફોરમને આવો દાવો માડંવા માટે કબલૂાત આપવી જોઇશે.  
 
(૪)  િજ  લા ફોરમની હકૂમતમા ંદાવાનુ ંકારણ અંશતઃ અથવા પણૂર્તઃ ઉપિ  થત થયુ ંહોય તે 
િજ  લા ફોરમની સમક્ષ પણ ફિરયાદ ન ધાવી શકાય.  
 

ફિરયાદ કરવાની ક્ષમતા : 
 

 ને કોઇ માલ વેચવામા ંઆ  યો હોય અથવા પહ ચાડવામા ંઆ  યો હોય અથવા સ પણી 
કરવા માટે અથવા વેચવા માટેની કબલૂાત કરવામા ંઆવી હોય અથવા કોઇ સેવા પરૂી પાડેલી 
હોય અથવા પરૂી પાડવા માટેની કબલૂાત કરવામા ંઆવી હોય તે ÕÕગર્ાહકÕÕ ારા ફિરયાદ ન ધી 
શકાશે. સામાન્ ય રીતે, ÕÕગર્ાહકÕÕ એટલે એવી  યિકત કે  અવેજ બદલ માલની ખરીદદાર હોય 
અથવા અવજેથી સેવાઓને ભાડે લીધેલી હોય. ફિરયાદ દાખલ કરવાના હતે ુમાટે એવુ ંજ રી નથી 
કે ગર્ાહકે તે માલ ખરેખર ખરીદેલો હોય અથવા તેણે માલની સ પણી ખરેખર  વીકારેલી હોય 
અથવા તેણે સેવાઓ ખરેખર લીધેલી હોય, કોઇ માલ ખરીદવા માટેની અથવા માલની સ પણી 
 વીકારવા માટે અથવા કોઇ સેવા લેવા માટે કબલૂાત કરેલી હોય તો ફિરયાદ માડંવા માટે તેટલુ ં
પરૂત ુ ંગણાય. 
 
 અિધિનયમમા ંએવો કોઇ મજકૂર નથી કે દાદ મેળવવા માટે ગર્ાહકની તકરાર ફાઇલ કરવા 
માટે ગર્ાહકના કાનનૂી પર્િતિનિધને અટકાવી શકાય. મરહમૂ ગર્ાહકના કાનનૂી પર્િતિનિધને પણ 
વળતર માટેનો દાવો લડવાનો હક હોય છે. સેવાઓ પરૂી પાડવામા ંકોઇ ઊણપ બદલ કોઇ ગર્ાહકનુ ં
મતૃ્ ય ુનીપ  તો તેની/તેણીની િમલકતને હકદાર હોય તેવા વારસદારો અિધિનયમ હઠેળ ફિરયાદ 
ફાઇલ કરી શકે છે.  
 
 ને માલ વેચેલો હોય અથવા પહ ચાડેલો હોય અથવા વેચવા કે સ પણી કરવાની કબલૂાત 
થઇ હોય અથવા સેવા પરૂી પાડેલી હોય અથવા પરૂી પાડવાની કબલૂાત થઇ હોય તે ગર્ાહક કોઇ 
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માન્ ય ગર્ાહક સગંઠનનો સભ્ ય હોય કે ન હોય તો પણ આવા માન્ ય ગર્ાહક સગંઠન પણ ફિરયાદ 
ફાઇલ કરાવી શકશે. જયારે કોઇ ગર્ાહક, સસંાધનના અભાવને લીધે અથવા જાણકારીના અભાવે 
ગર્ાહક ફોરમનો સપંકર્ ન કરી શકે તેવી િ  થિતમા ંહોય, ત્ યારે, માન્ ય ગર્ાહક સગંઠન  આવા તમામ 
ગર્ાહકો વતી ફિરયાદ ફાઇલ કરાવી શકશે. આવા ગર્ાહકો સગંઠનના સભ્ યો હોય તેવુ ંજ રી નથી. 
ÕÕમાન્ ય ગર્ાહક સગંઠનÕÕ એટલે કંપની અિધિનયમ, ૧૯૫૬ હઠેળ અથવા તત્ સમયે અમલમા ંહોય 
તેવા બીજા કોઇપણ કાયદા હઠેળ રિજ  ટર થયેલુ ંકોઇપણ  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠન. જયારે દાવાનુ ં
કારણ એક જ કૃત્ ય અથવા એક જ  યવહારમાથંી અથવા કૃત્ યો અથવા  યવહારોની ૃખંલામાથંી 
અથવા એ જ પર્િતવાદીઓ િવ ધ્ ધમા ં ઉપિ  થત થતુ ં હોય ત્ યારે સમાન પિરિ  થિત ધરાવતી 
 યિકતઓને આવરી લેતી એક જ ફિરયાદ માડંવા માટે  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનોને પરવાનગી 
આપવામા ંઆવે તો ગર્ાહકો અને િવશાળ સખં્ યામા ંલોકોના િહતોને વધ ુસારી રીતે સરુિક્ષત કરી 
શકાય. રિજ  ટર ન થયેલુ ંહોય તેવુ ંગર્ાહક સગંઠન ફિરયાદ ફાઇલ કરી શકતુ ંનથી.  
 
 સન ૧૯૯૩ના સધુારા પહલેા અિધિનયમમા ં ÕÕસામિૂહક કાયર્વાહીÕÕ માટે કોઇ જ જોગવાઇ ન 
હતી. ગરીબીને લીધે, સસંાધન અથવા જાણકારીને અભાવે કોઇ ઉત્ પાદક, પરુવઠેદાર, અથવા 
િવકેર્તાના હાથે નકુસાની સહન કરતા િવશાળ સખં્ યામાનંા ગર્ાહકોની જ િરયાતને પહ ચી વળવા 
માટે ÕÕસામિૂહક કાયર્વાહીÕÕની જોગવાઇ કરવી જ રી બની. આવા િક  સામા ં  યિકતગત કાયર્વાહીનો 
આગર્હ રાખવામા ંઆવે તો િવશાળ સખં્ યા ધરાવતા આવા ગર્ાહકો ગર્ાહક સરુક્ષા કાયદાઓના લાભ 
લેવામાથંી વિંચત રહી જાય. આ બાબતને સધુારી લેવા માટે ÕÕસામિૂહક કાયર્વાહીÕÕ માટે જોગવાઇના 
હતેથુી અિધિનયમમા ંસન ૧૯૯૩ના સધુારાથી સમાન િહત ધરાવતા ગર્ાહકો િવશાળ સખં્ યામા ંહોય 
ત્યારે એક અથવા તેથી વધ ુગર્ાહકો આવી રીતે િહત ધરાવતા તમામ ગર્ાહકો વતી અથવા તેમના 
લાભ માટે ગર્ાહક ફોરમની પરવાનગીથી ÕÕસામિૂહક કાયર્વાહીÕÕની ફિરયાદ ફાઇલ કરી શકે છે.  
 
 નારાજ ગર્ાહક અથવા સાચા અથર્મા ં િહત ધરાવતુ ંગર્ાહક સગંઠન જ િજ  લા ફોરમ સમક્ષ 
ફિરયાદ ફાઇલ કરી શકે એવુ ંનથી. કેન્ દર્ સરકાર અથવા રાજય સરકાર પણ યોગ્ ય ગર્ાહક ફોરમ 
સમક્ષ ફિરયાદ ન ધાવી શકે છે.  
 
 

ફિરયાદની િવષયવ  ત ુ: 
 સામાન્ ય રીતે ગર્ાહક ફોરમમા ંન ધાવેલી ફિરયાદમા ંમાલમા ંકિથત ખામી અથવા સેવામા ં
કિથત ઊણપ હોવા બાબતની તમામ સબંિંધત િવગતો હોવી જોઇએ. 
 

(૧) ફિરયાદીનુ ંનામ, સરનામુ ં અને અન્ ય િવગતો; 
(ર) િવ ધ્ ધના પક્ષકાર અથવા પર્િતવાદીનુ ંસિુનિ ત કરી શકાય તે રીતે નામ, વણર્ન અને સરનામ ુ
(૩) ખામી અથવા ઊણપનો પર્કાર  થળ, સમય સિહત ફિરયાદને લગતી િવગતો; 
(૪) ફિરયાદી માગતો હોય તે દાદ 
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 દરેક ફિરયાદની સાથે તેમાનંા આકે્ષપોના સમર્થનમા ંદ  તાવેજો જોડેલા હોવા જોઇશે. અમકુ 
રાજયોમા ં ગર્ાહક ફોરમો ારા મખુ્ ય ફિરયાદની સાથે સોગદંનામ ુ ફાઇલ કરાવવાનો આગર્હ 
રાખવામા ંઆવતો હોય છે.  
 

ફિરયાદ ન ધાવવાની પ િત 
 ફિરયાદ ન ધાવતી વખતે અનસુરવાની કાયર્રીિત ઘણી અનૌપચાિરક હોય છે. આવી 
ફિરયાદ ફિરયાદી પોતે ન ધાવી શકે છે અથવા પોતાના અિધકૃત એજન્ ટ ારા બ  અથવા ટપાલ 
ારા ન ધાવી શકાય છે. ફિરયાદમા ંતેની પોતાની અથવા પોતાના અિધકૃત એજન્ ટની સહી હોવી 
જોઇએ. સન ૨૦૦૨ના સધુારા પહલેા કોઇ જ કોટર્ ફી ચકૂવવાની જોગવાઇ ન હતી. તેમ છતા,ં સન 
૨૦૦૨ના સધુારાથી એવી જોગવાઇ કરી છે કે દરેક ફિરયાદ સાથે ફી ચકૂવવા માટે ઠરાવેલી રકમ 
જોડેલી હોવી જોઇશે.  
 
 સન ર૦૦૨થી દાખલ કરેલો એક મહત્ વનો ફેરફાર એ છે કે ફિરયાદ દાખલ કરવાની માટેની 
ગર્ા તા આવી ફિરયાદ મ યાની તારીખ ર૧ િદવસની અંદર નકકી કરવી જોઇએ. ફિરયાદ માડંવા 
માટે કાનનૂી  યવસાયી રોકવો પડે એવી કોઇ જ આદેશાત્ મક જોગવાઇ નથી. આ બાબત ગર્ાહકોને 
પકે્ષ મરિજયાત છે. ગર્ાહક પોતે પોતાના કેસમા ંહાજર રહીને કાયર્વાહી કરી શકે છે.  
 

ફિરયાદ દાખલ કરવા માટેની મયાર્દાઓ : 
 િજ  લા ફોરમ, રાજય આયોગ અથવા રા  ટર્ીય આયોગ સમક્ષ ફિરયાદ ફાઇલ કરવાની 
મયાર્દા મદુત દાવાનુ ંકારણ ઉપિ  થત થયુ ંહોય તે તારીખથી બ ેવષર્ની છે. તેમ છતા,ં ફિરયાદી 
િજ  લા ફોરમ અથવા અન્ ય આયોગને એવી ખાતરી કરાવી આપે કે ફિરયાદીને િનયત 
સમયમયાર્દામા ંફિરયાદ દાખલ ન કરવા માટે પરૂત ુ ંકારણ હત ુ ંતો સદરહ ુમદુત મયાર્દા વીત્ યા 
પછી પણ યોગ્ ય ફોરમ સમક્ષ ફિરયાદ ન ધાવી શકશે. 
 

ગર્ાહકોને મળવાપાતર્ ઉપાયો : 
 

 િજ  લા ફોરમ આપી શકે તેવી દાદમા ંસન ર૦૦રના સધુારા અિધિનયમથી વધારો કરવામા ં
આ  યો છે. હવે, િજ  લા ફોરમને દંડાત્ મક નકુસાન, જોખમી માલના ઉત્ પાદન અને જોખમી હોય 
તેવી સેવાઓ પરૂી પાડવા માટેનુ ંબધં કરવા માટે પર્િતવાદીને આદેશો આપવાની સ ા મળી છે. 
સરળતાપવૂર્ક નકકી કરી ન શકાય તેટલી િવશાળ સખં્ યાના ગર્ાહકોએ નકુસાન અથવા ઇજા 
ભોગવેલ હોય તેવા િક  સામા ંખામીયકુત માલ અથવા પરૂી પાડેલી સેવાના મ ૂ  યના પ(પાચં) 
ટકાથી ઓછી ન હોય તેટલી રકમ ફોરમ પર્િતવાદીઓએ ચકૂવી આપવી એવુ ંપણ ફરમાવી શકશે. 
જો િજ  લા ફોરમને એવી ખાતરી થાય કે માલમા ંકોઇ ખામી અથવા સેવામા ંકોઇ ઊણપ છે, તો, 
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નીચનેી એક અથવા તેથી વધ ુબાબતો હાથ પર લેવા માટે પર્િતવાદીને ફરમાવતો હકુમ પણ 
કરી શકશે : 

(૧) ખામીઓ દૂર કરવી :- ફોરમ પર્િતવાદીઓ ફિરયાદી ગર્ાહકને પરૂા પાડેલા અથવા વેચેલા 
માલની ખામીઓ દૂર કરી આપવા માટે પર્િતવાદીને ફરમાવી શકશે. માલની ખામી નકકી કરવા 
માટે કોઇ પથૃ્ થક્કરણ અથવા પિરક્ષણ કરાવવુ ં  પડે તેવા િક  સામા,ં ફોરમ, યોગ્ ય પર્યોગશાળાને 
આવો માલ પિરક્ષણ માટે મોકલી આપવાનો હકુમ કરી શકશે. જો યોગ્ ય પર્યોગશાળા માલમા ંઆવી 
ખામી શોધી જણાવે  તો, િજ  લા ફોરમ  પર્  તતુ માલમાથંી આવી ખામી દૂર કરવા માટે પર્િતવાદીને 
હુકમ કરી શકશે. તેમ છતા,ં ફિરયાદી કોઇ પથૃ્ થક્કરણ અથવા પિરક્ષણથી ન થઇ શકે તેવી ખામી 
માલમા ં હોવાનો આકે્ષપ કરે ત્ યારે, ફોરમે, સબંિંધત પક્ષકારોએ રજૂ કરેલા પરુાવાના આધારે 
ફિરયાદ નકકી કરીને યોગ્ ય હુકમ કરવો જોઇએ. 
 

(ર) માલ બદલી આપવા બાબત :- કિથત ખામી દૂર કરી આપવી શકય ન હોય ત્ યારે ફોરમ 
માલ બદલી આપવા માટે પર્િતવાદીને હુકમ કરી શકશે.  
 

(૩) િકંમત પરત આપવા બાબત :- જયારે એવુ ંસાિબત થાય કે માલની ગણુવ ા ઉતરતા 
ધોરણો વાળી છે. અને આવો માલ િવકેર્તા અથવા પરુવઠેદારને પરત આપવાપાતર્ છે તો, ફોરમ, 
ફિરયાદી ગર્ાહકે ચકૂવેલી િકંમત પર્િતવાદીએ પરત કરવી એવુ ં ફરમાવી શકશે. એવી જ રીતે 
સેવામા ંઊણપના િક  સામા,ં ફોરમ પર્િતવાદીને એવુ ંફરમાવી શકશે કે ફિરયાદી ગર્ાહકને સિવર્સચા  
પરત ચકૂવવો.  
 

(૪) વળતર :- ગર્ાહક તકરાર સામાન્ ય રીતે અપકૃત્ યના પર્કારની હોય છે. અને ફિરયાદી ારા 
માગણી મકૂવામા ંઆવતી સૌથી વધ ુસામાન્ ય દાદ વળતર માટેની હોય છે. પર્િતવાદીની બેદરકારી 
અને ફિરયાદીને કોઇ ચોકકસ હાિન અથવા ઇજા સાિબત થાય એવા િક  સામા ં ફોરમ વળતરનો 
ચકૂાદો આપે છે. 
 

(પ) બેદરકારી :- એવા કોઇ કૃત્ યની ચકૂ કે ની વાજબી માણસ ારા કરવાની અપેક્ષા ન હોય 
અથવા વાજબી માણસ ન કરે એવુ ંકોઇ કૃત્ ય થાય તે બેદરકારી છે. – ઉદાહરણ તરીકે ડોકટરના 
પકે્ષ થયેલી તબીબી બેદરકારી, જો ડોકટર રોગનુ ં િનદાન કરવામા ં િન  ફળ જાય અને યોગ્ ય 
સારવાર ન આપે તો તે ડોકટરની બદેરકારી છે. ડોકટરના પકે્ષ બેદરકારી સાિબત થાય અને 
દદ (ગર્ાહક) એ કોઇ હાિન અથવા ઇજા સહન કરેલી હોય તો ડોકટરને જવાબદાર ઠેરવવામા ં
આવશે.  
 
(૬) પર્ોડકટની જવાબદારી અને બેદરકારી :- વાજબી કાળજી લેવા માટે ઉત્ પાદકના પકે્ષ 
બેદરકારી સાિબત થાય અને પિરણામે ગર્ાહકે કોઇ નકુસાન અથવા ઇજા વેઠેલી હોય તો ઉત્ પાદકને 



 

V-II 

29
જવાબદાર ઠરાવવામા ં આવશે. – ઉદાહરણ તરીકે ક અને ખ નામના બે િમતર્ો ઠંડા પીણાની 
દુકાને જાય છે. ÕકÕ ઠડું પીણુ ંલઇને ÕખÕને આપે છે. ÕખÕ તે ઠંડુ પીણુ ંપીધા બાદ ÕકÕ બોટલમા ંવધેલ 
પીણામા ંવદંાના શરીરના ટા ભાગ જોઇને ફેંકી દે છે. ÕખÕ આ પિરિ  થિતથી આઘાત અને પેટના 
રોગથી પીડાય છે. ÕખÕ નામનો પીણાનો ગર્ાહક પોતે ખરીદદાર ન હોવા છતા,ં આખરી ગર્ાહક સધુી 
કાળજી લવેાની ફરજ ઉત્ પાદકની બને છે એવા આધાર પર અદાલત ઉત્ પાદકને જવાબદાર ઠેરવી 
શકે છે.  
 

(૭) વળતર :- વળતરને નકુસાન અથવા હાલાકીની ફેરભરપાઇ સમકક્ષ અથવા ફેરભરપાઇ 
તરીકે ગણવામા ંઆવે છે. સામાન્ ય રીતે, અિધિનયમ હઠેળ િનિદર્  ટ કરેલી અન્ ય દાદ ફિરયાદી 
ગર્ાહકની ફિરયાદની પતાવટ કરવા માટે અસરકારક અથવા પરૂતી ન હોય ત્યારે નારાજ પક્ષકારને 
વળતર ચકૂવી આપવાનો ચકુાદો ફોરમ ારા આપવામા ં આવતો હોય છે. ગર્ાહક તકરારમા,ં 
માનિસક પીડા, હાલાકી, પરેશાની, તર્ાસ બદલ અને એવા બીજા કારણસર વળતર માગવામા ં
આવતુ ંહોય છે. આવુ ંનકુસાન ખાસ પર્કારનુ ંઅને ખરેખર તેમ જ દેખીતી ઇજા અથવા હાિન બદલ 
થયેલ ખરેખર નકુસાન ઉપરાતંનુ ં હોય છે. ગર્ાહક ફોરમોને ખાસ પર્કારના નકુસાનનુ ં વળતર 
અપાવવા માટેની કોઇ ખાસ અથવા િવિશ  ટ સ ા િનિહત ન કરેલી હોવા છતા ંપણ એવુ ંસામાન્ ય 
રીતે સમજવામા ંઆવે છે કે નકુસાન ભરપાઇ કરાવી અપાવવાની સ ા ખાસ પર્કારના વળતર 
અપાવવા ટલી જ  યાપક હોય છે. લખનૌ ડેવલપમેન્ ટ ઓથોિરટી  િવ. એમ.કે. ગપુ્ તાના કેસમા,ં 
નામદાર સપુર્ીમ કોટેર્ િનરપવાદપણે એવુ ંઠરા  યુ ંકે આયોગ અથવા ફોરમ માલ અથવા સેવાઓનુ ં
મ ૂ  ય અપાવવા પરૂતા નિહ પરંત ુગર્ાહકે  ભોગવેલા અન્ યાય  માટે તેને વળતર અપાવવાનો પણ 
અિધકાર છે. આનો ગિભર્તાથર્ એવો થાય કે નારાજ ગર્ાહકે વેઠેલી યાતના, પીડા અને માનિસક 
તનાવ બદલ અિધિનયમ હઠેળના ફોરમો ખાસ નકુસાન ભરપાઇ કરાવી શકે છે.  
 

(૮) ખામીઓ અથવા ઊણપો દૂર કરવા બાબત :- પર્  તતુ સેવાઓમા ંખામીઓ અથવા 
ઊણપ દૂર કરવા માટે પર્િતવાદીને આદેશ આપવા માટે િજ  લા ફોરમને સ ા આપવામા ંઆવેલી 
છે.  
 

(૯) વેપારપર્થા બધં કરવા અથવા અટકાવવાનો હકુમ :- જયારે પર્િતવાદી કોઇ 
ગેરવાજબી અથવા િનયિંતર્ત વેપારપર્થામા ંÕÕપર્થમ દશર્નીયÕÕ રીતે દોિષત જણાય ત્ યારે ફોરમ તેની 
વેપારપર્થા અટકાવવાનો અથવા તે ફરીથી ચાલ ુન કરવાનો આદેશ આપી શકશે. આવો હકુમ 
કેસની હિકકતો અને સજંોગોને આધારે કામચલાઉ અથવા આખરી પર્કારનો હોઇ શકે.  
 

(૧૦) જોખમી માલ વેચાણ માટે ન મકૂવા બાબત :- અિધિનયમ હઠેળ ÕÕજોખમી માલÕÕ એ 
શબ્ દની  યાખ્ યા કરેલી નથી. ગર્ાહકો માટે પર્ત્ યક્ષ રીતે જોખમી અને હાિનકારક હોય તેવા માલ 
અથવા તેવી ચીજવ  તનુે જોખમી માલ તરીકે ગણવામા ં આવે છે. આવા માલથી િવશાળ 
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સખં્ યામાનંા ગર્ાહકોના જાનમાલ અથવા આરોગ્ ય જોખમમા ંમકૂાઇ શકે છે. જોખમી માલ વેચાણ 
માટે ન મકૂવા માટે પર્િતવાદીને હુકમ કરવા અથવા ફરમાવવા માટે િજ  લા ફોરમને સન ૧૯૯૩ના 
સધુારા અિધિનયમથી સ ા આપવામા ંઆવેલી છે. િજ  લા ફોરમને જોખમી માલ વેચાણ માટે ન 
મકૂવાના હતેથુી પર્િતવાદીને માતર્ હકુમ કરવાની જ નિહ પરંત ુવેચાણ માટે મકેૂલા આવા જોખમી 
માલ પાછો ખેંચાવવાની પણ સ ા છે.  
 

(૧૧) પક્ષકારોને પરૂત ુ ંખચર્ અપાવવાની જોગવાઇ કરવા બાબત :- િજ  લા ફોરમને 
ફિરયાદીઓને યોગ્ ય કેસમા ંખચર્ અપાવવાની સ ા છે. ફોરમન ેએવી ખાતરી થાય કે ફિરયાદી ખચર્ 
મેળવવાને પાતર્ છે તેવા િક  સામા ંખચર્ અપાવી શકાય. કોઇ ફિરયાદી પર્િતવાદીને કેવળ પરેશાન 
કરવાના ઉ ેશમાતર્થી અથવા તેની િવ ધ્ ધ ુ  લક અથવા તર્ાસદાયી ફિરયાદ કરે તો ફોરમ 
ફિરયાદીની િવ ધ્ ધ પણ ખચર્ નાખી શકે છે. અિધિનયમ હઠેળ આવી સ ા િવિશ  ટ રીતે આપવામા ં
આવી છે.  
 
 િજ  લા ફોરમે પસાર કરેલો હકુમ આખરી નથી હોતો. િજ  લા ફોરમે કરેલા હુકમથી નારાજ 
થયેલો કોઇ પક્ષકાર આવો હકુમ થયાની તારીખથી ૩૦(તર્ીસ) િદવસની મદુતની અંદર રાજય 
આયોગ સમક્ષ આવા હકુમની િવ ધ્ ધ અપીલ કરી શકે છે.  
 
 સન ૨૦૦૨ના સધુારા અિધિનયમની પહલેા, િજ  લા ફોરમ િવ ધ્ ધ અપીલ કરવા માગતી 
 યિકતએ સામેના પક્ષકારને પોતાના ારા ચકૂવવાની રકમનો અમકુ ભાગ ભરવો પડશે એવી કોઇ 
જ આવ  યકતા ન હતી. તેમ છતા,ં હવે એવી ખાસ જોગવાઇ કરી છે કે િજ  લા ફોરમના હકુમના 
અનસુધંાનમા ંકોઇ રકમ ભરવા ને ફરમા  યુ ંહોય તેવી  યિકત ૫૦% રકમ અથવા .૨૫,૦૦૦/- 
એ બેમાથંી  ઓછી હોય તે રકમ જમા ન કરાવે ત્ યા ંસધુી એવી અપીલ હાથ ધરી શકાશે નિહ. 
 
 

: રાજય આયોગ : 
 

 ÕÕરાજય ગર્ાહક તકરાર િનવારણ આયોગÕÕના નામે ઓળખાત ુ ં રાજય આયોગ અિધિનયમ 
હઠેળ  થપાયેલી િતર્-  તરીય અધર્-ન્ યાિયક તતંર્ની ેણીમા ં િ તીય  થાન ધરાવે છે. દરેક રાજય 
સરકારે રાજપતર્મા ં જાહરેનામ ુ પર્િસધ્ ધ કરીને રાજય આયોગની  થાપના કરવાની છે. રાજય 
આયોગને અસલ તેમ જ અપીલીય હકૂમતો પણ છે.  
 

રચનાઃ 
 દરેક રાજય આયોગ એક પર્મખુ અને બીજા બે સભ્ યોથી બનશે. પર્મખુ એવી  યિકત હોવી 
જોઇશે  હાઇકોટર્ની ન્ યાયાધીશ હોય અથવા તે તરીકે રહી ચકેૂલી હોય. આયોગના બીજા બે સભ્ યો 
ક્ષમતા, પર્ામાિણકતા અને સેવાકાયર્મા ંસજજતા ધરાવતી  યિકતઓ હોવી જોઇએ. તેઓ અથર્શા  તર્, 
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કાનનૂ, વાિણજય, િહસાબ, ઉ ોગ, જાહરે બાબતો અથવા વહીવટ સબંધંી સમ  યાઓની તજવીજ 
કરવામા ંપરૂતી જાણકારી અથવા ક્ષમતા ધરાવતા હોવા જોઇશે. ઓછામા ંઓછો એક સભ્ ય મિહલા 
હોવો જોઇએ. સન ૨૦૦૨ના સધુારા અિધિનયમથી રાજય આયોગના સભ્ યની લાયકાતો અને 
ગેરલાયકાતો પણ દાખલ કરી છે  િજ  લા ફોરમના સબંધંમા ંકરેલા ફેરફારોની મ જ છે. વધમુા ં
આ સધુારા અિધિનયમથી ગર્ાહક તરકારની િવશાળ સખં્ યા ધરાવતા રાજય આયોગોમા ંકેસોના વધ ુ
ઝડપી િનકાલને સરળ બનાવવા માટે રાજય આયોગની બેન્ ચો(ખડંપીઠ)ની રચના માટે પર્થમ 
વખત જોગવાઇ કરી છે.  
 

િનમણકૂો : 
 હાઇકોટર્ના મખુ્ ય ન્ યાયમિૂતર્ સાથે િવચારિવિનમય કયાર્ િસવાય રાજય આયોગના પર્મખુ 
તરીકે કોઇ િનમણકૂ કરી શકાશે નિહ. તેથી, રાજય આયોગના પર્મખુની િનમણકૂ કરતા પહલેા 
રાજયની હાઇકોટર્ના મખુ્ ય ન્ યાયમિૂતર્ સાથે પરામશર્ કરવો રાજય સરકાર માટે ફરિજયાત છે.  
 

સેવાની શરતો : 
 રાજય આયોગોના સભ્ યોની સેવાની બોલીઓ અને શરતોને સબંિંધત રાજય સરકારોએ 
ઘડેલા િનયમો લાગ ુપડે છે.  
 

હો ાની મદુત : 
 રાજય આયોગનો દરેક સભ્ ય ૫(પાચં) વષર્ની મદુત અથવા તે ૬૫(પાસંઠ) વષર્ની ઉમરે 
પહ ચે – તે બમેાથંી   વહલેુ ંહોય ત્ યા ંસધુી પોતાનો હો ો ધરાવશે.  
 
 

પર્મખુ અથવા સભ્ યને હો ા પરથી દૂર કરવા બાબત : 
 

પર્મખુ અથવા સભ્ય :- 
 

(૧) દેવાની માડંવાળ થયેલો નાદાર ઠરે; અથવા,  
(ર) નૈિતક અધઃપતનને સડંોવતા ગનુા બદલ દોિષત જાહરે થાય; અથવા, 
(૩) સભ્ ય તરીકેની પોતાની ફરજો બજાવવામા ંશારીિરક અથવા માનિસક રીતે અસમથર્ બને;    

અથવા, 
(૪) સભ્ ય તરીકે પોતાની કામગીરીને િવપિરત અસર કરે તેવા નાણાકીય િહત ધરાવતો થાય; 

અથવા, 
(૫) પોતાના હો ાનો દુ પયોગ કરે ત્ યારે 

રાજય સરકાર, તેને તેના હો ા પરથી દૂર કરી શકશે.  
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રાજય આયોગની હકમૂત : 
 અિધિનયમની બીજી જોગવાઇઓને અધીન રહીને રાજય આયોગ દાવો કરેલા કોઇ માલ 
અથવા સેવા અને વળતરનુ ંમ ૂ  ય .ર૦(વીસ) લાખથી વધ ુહોય પરંત ુ .૧(એક) કરોડથી ઓ  ં
હોય તેવા િક  સામા ંફિરયાદો હાથ ધરવાની હકૂમત ધરાવશે. અિધિનયમ હઠેળ એવી કોઇ સીધી 
જોગવાઇ નથી કે  રાજય આયોગની પર્ાદેિશક હકૂમત સાથે સબંધં ધરાવતી હોય. રાજય આયોગ 
માતર્ રાજયની અંદર જ ઉ ભવતી તકરારોના સબંધંમા ંપોતાની અસલ અપીલીય અથવા પર્ાદેિશક 
હકૂમત વાપરી શકે છે.  
 
 રાજય આયોગને રાજયની અંદરના િજ  લા ફોરમના કોઇ હકુમની સામેની અપીલો હાથ 
ધરવાની સ ા આપેલી છે. નારાજ થયેલો કોઇ પક્ષકાર િજ  લા ફોરમના કોઇ હકુમની સામે એવા 
હુકમની તારીખના ૩૦ િદવસની અંદર રાજય આયોગને અપીલ કરી શકશે. રાજય આયોગને 
િજ  લા ફોરમે પસાર કરેલા હકુમોમા ં ફેરફાર કરવાની સ ા છે. િજ  લા ફોરમે પસાર કરેલા કોઇ 
હુકમને માતર્ રાજય આયોગની સમક્ષ થયેલી અપીલમા ંજ પડકારી શકાશે. એવી જ રીતે, રાજય 
આયોગે પસાર કરેલા હકુમની િવ ધ્ ધ માતર્ રા  ટર્ીય આયોગમા ંજ અપીલ કરી શકાશે. 
 

બેઠકનુ ં  થળ અને અન્ ય બાબતો : 
 

(૧) રાજય આયોગનુ ંકાયાર્લય સબંિંધત રાજયની રાજધાની ખાતે રહશેે. 
(ર) રાજય આયોગની કામગીરી અને કામકાજના કલાકો રાજય સરકારમા ંહોય છે તે જ રીતે             
  રહશેે. 
(૩) રાજય આયોગની કચરેીનુ ંસીલ અને મદુર્ા રાજય સરકાર િનિદર્  ટ કરે તેવા રહશેે. 
(૪) રાજય આયોગની બેઠકો જ રી જણાય તેમ અને ત્ યારે પર્મખુ ારા બોલાવવામા ંઆવશે.  
(૫) રાજય આયોગનુ ંકોઇપણ કૃત્ ય અથવા કાયર્વાહી આયોગમા ંકોઇ સભ્ યની જગા ખાલી હોવાના 

કારણમાતર્થી અથવા તેની રચનામા ંખામી હોવાના કારણમાતર્થી અમાન્ ય ઠરશે નિહ.  
(૬) રાજય સરકાર, રાજય આયોગને પોતાની કામગીરીમા ંઅથવા આ િનયમો હઠેળ જોગવાઇ 

કરવામા ંઆવે તેવા બીજા કાય મા ંઅથવા પર્મખુ ારા તેને સ પવામા ંઆવે તેવા કાય મા ં
મદદ કરવા માટે જ રી જણાય તેટલી સખં્ યામા ં કમર્ચારીઓની િનમણકૂ કરશે. આવા 
કમર્ચારીગણને ચકૂવવાના પગારનો ખચર્ રાજય સરકારના એકિતર્ત ફંડમાથંી આપવામા ં
આવશે.  

(૭)  જયારે પર્િતવાદી ફિરયાદમા ંથયેલા આકે્ષપો કબલૂ કરે ત્ યારે રાજય આયોગ કેસના ગણુદોષ 
અને પોતાની સમક્ષ રજૂ થયેલા દ  તાવેજોના આધારે ફિરયાદનો ફેંસલો કરશે. 

(૮) હાથ ધરેલી કાયર્વાહી દરિમયાન જો રાજય સરકાર પક્ષકારોની સનુાવણી માટેની તારીખ 
નકકી કરે તો સનુાવણીની તારીખ ેઅથવા સનુાવણી  તારીખ પર મલુતવી રાખવામા ંઆવે 
તેવી બીજી કોઇ તારીખે ફિરયાદી અને પર્િતવાદી અથવા તેમના અિધકૃત એજન્ ટે રાજય 
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આયોગ સમક્ષ હાજર ન રહ ે તો, રાજય આયોગ, આવી કસરૂ બદલ પોતાની િવવેકબિુ  
અનસુાર ફિરયાદ કાઢી નાખી શકશે અથવા ફિરયાદના ગણુદોષના આધારે તેનો ફેંસલો કરશે. 
જયારે પર્િતવાદી પક્ષ અથવા તેનો અિધકૃત એજન્ ટ સનુાવણીના િદવસે હાજર ન રહ ેતો 
રાજય આયોગ આવી ફિરયાદનો એકતરફી ફેંસલો આપી શકશે.  

(૯) રાજય આયોગને ઉિચત જણાય તો ફિરયાદની સનુાવણી કોઇપણ તબકકે મલુતવી રાખી 
શકશે પણ સામાન્ ય રીતે આવી સનુાવણી એકથી વધ ુવખત મલુતવી રાખી શકશે નિહ અને 
આવી ફિરયાદમા ંમાલના પથૃ્ થક્કરણ અથવા પરીક્ષણની જ ર ન હોય તો નેવ ુ િદવસની 
અંદર અને માલના પથૃ્ થક્કરણ અથવા પરીક્ષણની જ ર જણાય તો ૧૫૦ િદવસની અંદર 
ફિરયાદનો િનણર્ય કરવો પડશે.  

(૧૦) રાજય આયોગના હુકમોમા ં ખડંપીઠ(બેન્ ચ) નાથી બનતી હોય તે સભ્ યોએ સહી કરીને 
તારીખ નાખેલી હોવી જોઇશે અને આવો હકુમ પક્ષકારોને કોઇ પણ ખચર્ લીધા વગર પરૂો 
પાડવો જોઇશે.  

 
અપીલ : 
 રાજય આયોગે પોતાને મળેલી સ ા વાપરતા કરેલા કોઇ હુકમથી નારાજ થયેલી કોઇ 
 યિકત આવો હુકમ થયાની તારીખથી ૩૦(તર્ીસ) િદવસની મદુતની અંદર રા  ટર્ીય આયોગ સમક્ષ 
કરાવવામા ંઆવે તેવા નમનૂામા ંઅને તેવી રીતે અપીલ કરી શકશે.  
 
 રા  ટર્ીય આયોગને એવી ખાતરી થાય કે સદરહુ મદુતની અંદર અપીલ ફાઇલ ન કરી શકવા 
માટે પરૂત ુ ંકારણ હત ુ,ં તો, તે સદરહુ ૩૦(તર્ીસ) િદવસની મદુત િવત્ યા પછી પણ અપીલ હાથ ધરી 
શકશે.  
 
અપીલની સનુાવણી : 
 

 રાજય આયોગ અથવા રા  ટર્ીય આયોગની સમક્ષ ફાઇલ થયેલી અપીલની સનુાવણી શકય 
તેટલી ઝડપે કરવામા ંઆવશે અને અપીલ દાખલ થયાની તારીખથી ૯૦(નેવ)ુ િદવસની મદુતની 
અંદર અપીલનો આખરી િનકાલ કરવાના પર્યાસો કરવામા ંઆવશે.  
 

: રા  ટર્ીય આયોગ : 
 

 થાપના : 
 આ અિધિનયમથી, કેન્ દર્ સરકારે જાહરેનામ ુ પર્િસધ્ ધ કરીને રા  ટર્ીય આયોગની  થાપના 
કરવાની જોગવાઇ કરી છે. રા  ટર્ીય આયોગ એ અિધિનયમ હઠેળ  થપાયેલી િતર્-  તરીય ેણીમાનં ુ ં
સવ ચ્ ચ ગર્ાહક તકરાર િનવારણ ફોરમ છે.  
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રચના : 
 રા  ટર્ીય આયોગ કેન્ દર્ સરકારે નીમેલા અધ્ યક્ષ અને ચાર સભ્ યથી બનશે. 
 
 

        
 

   
        સભ્ ય        સભ્ ય       સભ્ ય        સભ્ ય 

 
 અધ્ યક્ષ સપુર્ીમકોટર્ નો િનવતૃ અથવા ફરજ બજાવતો ન્ યાયાધીશ હોવો જોઇશે અને તેની 
િનમણકૂ ભારતના મખુ્ ય ન્ યાયમિૂતર્ સાથે િવચારિવિનમય કરીને કરવી જોઇશે.  
 
 બીજા ચાર સભ્ યો ક્ષમતા, પર્ામાિણકતા અને સેવાકાયર્મા ં સજજતા ધરાવતી હોય એવી 
 યિકતઓ હોવા જોઇએ અને તેઓ અથર્શા  તર્, કાનનૂ, વાિણજય, િહસાબ, ઉ ોગ, જાહરે વહીવટ 
અથવા વહીવટ સબંધંી સમ  યાઓની પરૂતી જાણકારી અથવા અનભુવ ધરાવતા હોવા જોઇશે. ચાર 
પૈકીનો એક સભ્ ય મિહલા હોવો જોઇશે. સન ૨૦૦૨ના સધુારા અિધિનયમથી સભ્ યો પનુઃ િનમણકૂન ે
પાતર્ બને તેવી જોગવાઇ ઉપરાતં તેમની અમકુ લાયકાતો અને ગેરલાયકાતો નકકી કરી છે તેનાથી  
 ચારથી વધ ુસભ્ યોની િનમણકૂ માટે અને રા  ટર્ીય આયોગની ખડંપીઠો(બેન્ ચ)ની રચના માટે પણ 
જોગવાઇ કરી છે. ભારત િવશાળ દેશ હોવાથી રા  ટર્ીય આયોગની ખડંપીઠો(બેન્ ચો)ની રચનાથી 
ગર્ાહકોને સરળતાથી ગર્ાહક ન્ યાય અપાવી શકાશે. સભ્ યોની િનમણકૂ નીચેની  યિકતઓથી બનેલી 
પસદંગી સિમિતની ભલામણ પરથી કેન્ દર્ સરકાર ારા કરવામા ંઆવશે : 
 

૧) ભારતના મખુ્ ય ન્ યાયમિૂતર્એ નામ િનયકુત કરવાના સપુર્ીમ કોટર્ના ન્ યાયાધીશ ....... અધ્ યક્ષ 

ર) કાયદા િવભાગના સિચવ .................................................................................... સભ્ ય 

૩) કેન્ દર્ સરકારમા ંગર્ાહકોની બાબતોના િવભાગના સિચવ ........................................... સભ્ ય 
 

સેવાની બોલીઓ અન ેશરતો : 
 રા  ટર્ીય આયોગનો દરેક સભ્ ય પાચં વષર્ની મદુત સધુી અથવા તેની ઉંમર ૭૦(િસ ેર) 
વષર્ની થાય – તે બ ેમાથંી  વહલેુ ં હોય ત્ યા ંસધુી હો ો ધરાવશે અને તે ફેરિનમણકૂને પાતર્ 
ગણાશે નિહ 
 

રા  ટર્ીય આયોગની  વાય તા : 
 ઉપરના િનયમો અને જોગવાઇઓના સઘન અભ્ યાસથી  પ  ટ થાય છે કે રા  ટર્ સરકારે 
આયોગની  વાયતતા સિુનિ ત કરવા ધાયુર્ં છે. રા  ટર્ીય આયોગના સભ્ યે પોતાનો હો ો ધારણ 
કરતા પહલેા એવી બાયંધરી આપવી પડશે કે પોતે સભ્ ય તરીકેના પોતાના કાયર્ને પર્િતકૂળ અસર 
કરે તેવા કોઇ નાણાકીય અથવા બીજા કોઇ પણ િહત ધરાવતા નથી અને ધરાવશે નિહ. એક 
બાબત અત્ યતં ન ધનીય છે કે અધ્ યક્ષ અથવા કોઇપણ સભ્ ય રા  ટર્ીય આયોગમા ંસભ્ ય તરીકેના 

અધ્ યક્ષ  



 

V-II 

35
પોતાના કાયર્કાળ દરિમયાન એટલે કે સભ્ ય તરીકેની પાચં વષર્ની મદુત દરિમયાન અન્ ય 
કોઇપણ સં  થામા ં હો ો  ધરાવી શકશે નિહ. આ અિધિનયમની આ જોગવાઇનો ઉ  લઘંન કરતી 
કોઇપણ  યિકત આ અિધિનયમ હઠેળ ગનુો કરતી હોવાનુ ંગણાશે.  
 
અધ્ યક્ષ અથવા સભ્ ય : 
(૧) દેવાની માડંવાળ થયેલો નાદાર ઠરે; અથવા, 
(ર) નૈિતક અધઃપતનને સડંોવતા ગનુા બદલ દોિષત જાહરે થાય; અથવા, 
 
(૩) અધ્ યક્ષ સભ્ ય તરીકેની પોતાની ફરજો બજાવવામા ંશારીિરક અથવા માનિસક રીતે અસમથર્ 

બને; અથવા, 
(૪) અધ્ યક્ષ સભ્ ય તરીકેની પોતાની કામગીરીને િવપરીત અસર કરે તેવા નાણાકીય િહત 

ધરાવતો થાય; અથવા, 
(પ) પોતાના હો ાનો એવી રીતે દુરુપયોગ કય  હોય કે તેને તેના હો ા પર ચાલ ુરાખવો જાહરે 

િહતમા ંબાધક હોય ત્ યારે, 
        કેન્ દર્ સરકાર, તેને હો ા પરથી દૂર કરી શકશે.  

 

રા  ટર્ીય આયોગની હકૂમત : 
 

 આ અિધિનયમની બીજી જોગવાઇઓને અધીન રહીને રા  ટર્ીય આયોગ –  
(ક)(૧) માલ અથવા સેવા અને જો કોઇ વળતરનો દાવો કય  હોય તો તેનુ ંમ ૂ  ય િપયા ૧(એક) 

         કરોડથી વધ ુહોય તેવી ફિરયાદો; અને  
    (ર) કોઇ રાજય આયોગના હકુમોની િવ ધ્ ધની અપીલો હાથ ધરવાની સ ા રહશેે; અને  
 
(ખ) જયારે રા  ટર્ીય આયોગને એમ જણાય કે કોઇ રાજય આયોગે પોતાને કાયદાથી િનિહત ન 
થયેલી સ ા વાપરી છે અથવા એવી રીતે િનિહત થયેલી સ ા વાપરી નથી અથવા પોતાની 
હકૂમત ગેરકાયદેસર વાપરીને અથવા મહત્ વની અિનયિમતતાથી કોઇ કૃત્ ય કરેલ છે તેવા િક  સામા ં
રાજય આયોગ સમક્ષની કોઇ અિનિણર્ત અથવા િનણર્ય થઇ ગયો હોય તેવી ગર્ાહક તકરારનુ ંરેકડર્ 
મગંાવવાની અને તેમા ંયોગ્ ય હુકમ કરવાની સ ા રહશેે.  
 

રા  ટર્ીય આયોગે અનસુરવાની કાયર્રીિત : 
૧. ફિરયાદીએ નીચેની િવગતો ધરાવતી પોતાની ફિરયાદ રા  ટર્ીય આયોગને બ મા ં અથવા 
પોતાના એજન્ ટ મારફત અથવા રા  ટર્ીય આયોગના સરનામે રિજ  ટડર્ પો  ટ ારા રજૂ કરવી જોઇશેઃ 
(ક) ફિરયાદીનુ ંનામ, િવગતો અને સરનામુ ં; 
(ખ) િવ ધ્ ધના પક્ષકાર અથવા યથાપર્સગં, પક્ષકારો નકકી થઇ શકે તેટલ ેસધુી તેમના નામ, 

િવગત અને સરનામુ;ં  
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(ગ) ફિરયાદ કયા ં અને કયારે ઉ ભવી તેને લગતી હિકકતો;  
(ઘ) ફિરયાદમાનંા આકે્ષપોના સમથર્નમા ંદ  તાવેજો; 
(ચ) ફિરયાદી માગતો હોય તે દાદ 
 
ર. રા  ટર્ીય આયોગ, પોતાની સમક્ષની કોઇ ફિરયાદના િનકાલમા ંિજ  લા ફોરમને મળેલી ફિરયાદના 
સબંધંમા ંઠરાવેલી કાયર્રીિત શકય હોય તેટલે સધુી અનસુરશે. 
 
૩. સનુાવણીની તારીખે અથવા સનુાવણી મલુતવી રાખવામા ંઆવે તેવી કોઇ તારીખે પક્ષકારોએ 
અથવા તેમના એજન્ ટોએ રા  ટર્ીય કિમશન સમક્ષ હાજર રહવે ુ ંફરિજયાત છે. સનુાવણીની આવી 
કોઇ તારીખે ફિરયાદી અથવા તેનો એજન્ ટ રા  ટર્ીય કિમશન સમક્ષ હાજર ન રહ ે તો રા  ટર્ીય 
કિમશન પોતાની િવવેકબિુ  અનસુાર આવી કસરૂ બદલ ફિરયાદ કાઢી નાખી શકશે અથવા 
કેસદોષના ગણુદોષ પર તેનો ફેંસલો કરશે. િવ ધ્ ધનો પક્ષકાર અથવા તેનો એજન્ ટ સનુાવણીની 
તારીખ ેહાજર ન રહ ેતો રા  ટર્ીય આયોગ આવી ફિરયાદનો એકતરફી ચકુાદો આપી શકશે.  
 
૪.  રા  ટર્ીય આયોગ પોતે યોગ્ ય ગણે તેવી શરતે અને કાયર્વાહીના કોઇપણ તબકકે ફિરયાદની 
સનુાવણી મલુતવી રાખી શકશે પરંત ુઆવી ફિરયાદમા ંચીજવ  તનુા પથૃ્ થક્કરણ અથવા પિરક્ષણની 
જ ર ન હોય તો પર્િતવાદીને મળેલી નોટીસની તારીખથી તર્ણ મિહનાની મદુતની અંદર શકય હોય 
ત્ યા ંસધુી િનણર્ય કરવો જોઇશે.  
 
પ. જયારે કોઇ અપીલ જ ન થયેલી હોય અથવા રા  ટર્ીય આયોગના હકુમને તે કલમ સવ ચ્ ચ 
અદાલતે બહાલી આપેલી હોય ત્ યારે રા  ટર્ીય આયોગને એવુ ંફરમાવવાની પણ સ ા રહશેે કે પોતે 
પસાર કરેલા હકુમને રાજપતર્મા ંઅથવા અન્ ય કોઇપણ માધ્ યમથી પર્િસધ્ ધ કરવો અને આવી 
પર્િસિધ્ ધ બદલ રા  ટર્ીય આયોગ િવ ધ્ ધ કોઇ જ કાનનૂી કાયર્વાહી કરી શકાશે નહી. 
 

રા  ટર્ીય આયોગે આપેલી દાદ : 
 િજ  લા ફોરમો, રાજય આયોગો અને રા  ટર્ીય આયોગ એક જ પર્કારની દાદ અપાવવાની સ ા 
ધરાવે છે.  
 

કેસોની તબદીલી : 
 રા  ટર્ીય આયોગ ફિરયાદની અરજી મ યે અથવા આપમેળે એક રાજયના િજ  લા ફોરમ 
સમક્ષની િનકાલ બાકી કોઇ ફિરયાદ બીજા રાજયના િજ  લા ફોરમને અથવા એક રાજય આયોગ 
સમક્ષની િનકાલબાકી ફિરયાદ બીજા કોઇ રાજય આયોગને કાયર્વાહીના કોઇપણ તબકકે ન્ યાયના 
િહતમા ંતબદીલ કરી શકશે.  
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ફરતી ખડંપીઠ (સરિકટ બેન્ ચ) યોજવા બાબત : 
 સન ૨૦૦૨મા ંસધુારા અિધિનયમથી ઉમેરેલી આ જોગવાઇ હઠેળ રા  ટર્ીય આયોગને જુદા જુદા 
સમયે દેશના જુદા જુદા ભાગોમા ંબેઠકો યોજવાની સ ા છે. આનાથી ગર્ાહકોને રા  ટર્ીય આયોગનો 
સપંકર્ કરવામા ંખબૂ સરળતા રહશેે.  
 

અપીલ : 
 રા  ટર્ીય આયોગે પોતાની સ ા વાપરતા પસાર કરેલા કોઇ હકુમથી નારાજ થયેલી કોઇ 
 યિકત આવા હકુમની તારીખથી તર્ીસ િદવસની મદુતની અંદર આવા હકુમની િવ ધ્ ધ સપુર્ીમકોટર્ને 
અપીલ કરી શકશે. ; 
 
 પરંત ુસપુર્ીમ કોટર્ ને એવી ખાતરી થાય કે િનયમ સમયમયાર્દાની અંદર અપીલ ફાઇલ કરી ન 
શકવા માટે પરૂત ુ ંકારણ હતુ,ં તો તે, સદરહ ુતર્ીસ(૩૦) િદવસની મદુત વીત્ યા પછી પણ અપીલ 
હાથ ધરી શકશે.  
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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એકમ-૪                                     ગર્ાહક માગર્દશર્ન અન ેસલાહ 

          
 
  
 સામાન્ યતઃ માગર્દશર્ન એ કોઇપણ ઉમરની  યિકતને તેના પોતાના દર્િ  ટકોણથી તેને મદદ 
કરવા માટે, તેને િનણર્યો લેવામા ંમદદ કરવા માટે અને પોતાની કામગીરીનો બોજ વહન કરવામા ં
લાયક અને તાલીમબ   યિકતઓ ારા ઉપલબ્ ધ કરાવવામા ંઆવતી સહાય છે. ગર્ાહકના સદંભર્મા,ં 
માગર્દશર્ન એટલે ગર્ાહકોને પોતાની જ િરયાતો અને િહતોને યોગ્ ય હોય તેવા માલ અને સેવાઓની 
પસદંગી કરવામા,ં સસંાધનો અને સવલતોનો મહ મ લામ મેળવવામા,ં શકયતમ સતંોષ 
મેળવવામા,ં ખરીદીની યોગ્ ય ટેવો કેળવવામા ંઅને ગર્ાહક પર્વિૃતઓ સતંોષકારક રીતે સહભાગી 
બનાવવામા ંમદદ કરવી. 
 
 પરામશર્ સામાિજક પયાર્વરણમા ં હાથ ધરવામા ંઆવતી એવી િશક્ષણલક્ષી પર્િકર્યા છે મા ં
 યાવસાિયક રીતે સક્ષમ સલાહકારો સલાહ મેળવવા માગતી  યિકતને સમગર્  યિકત િવકાસ 
માટેના વા  તિવક અને હતેપુણૂર્ ધ્ યેયોની રચના કરવા માટે  યિકતને સતં ુ  ટ કરીને સમાજના 
ઉત્ પાદક સભ્ ય બનાવવા માટેની યોગ્ ય કાયર્પર્ણાલીઓનો ઉપયોગ કરીને તેને મદદ કરવાનો 
પર્યાસ કરે છે. પરામશર્ એ િવનતંી કયેર્ આપવામા ંઆવતી માિહતી અથવા સલાહસચૂન કે ભલામણ 
માતર્ જ નથી પરંત,ુ -  
 
• પર્ત્ યક્ષ સમજ માટે ગર્ાહકમા ંઇિચ્ છત ફેરફારો લાવવાની ઘટના છે 

 
• અંતરંગ/ઘિન  ઠ  યિકતગત સબંધંોથી સમ  યાઓ ઉકેલવા માટે ગર્ાહકોને મદદ પરૂી પાડવાની 

 યવ  થા છે. 
 
 માગર્દશર્ન અને પરામશર્નો ઉ ેશ  યિકતને તેની સભંિવત શિકતનુ ં ાન કરાવીને સમાજના 
િવકાસમા ંતેનુ ંમહ મ યોગદાન મળે તેવી મદદ કરવાનો છે. તેઓ ગર્ાહકોને ખરીદીઓ માટે તેમના 
પોતાના આયોજનો ઘડવામા ં અને આયોજનનુ ં અમલીકરણ કરવામા ં યોગ્ ય િનણર્યો સધુી 
પહ ચવામા ંઅને સમ  યાઓના ઉકેલ શોધવામા ંમદદ કરે છે. માગર્દશર્ન અને પરામશર્થી ગર્ાહકને 
પોતાની સમ  યાઓ ઉકેલવામા ંઅને યોગ્ ય પસદંગી અને અનકૂુલન કરવામા ંમદદ મળે છે.  
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િસધ્ ધાતંો : 
 ગર્ાહક માગર્દશર્ન અને પરામશર્ નીચે જણાવેલા સવર્  વીકૃત િસધ્ ધાતંો આધાિરત 
 યાવસાિયક પર્વિૃત છે. માગર્દશર્ન અને પરામશર્ એ - 

 
•  યિકત દીઠ િવિશ  ટ હોય છે. 
• ÕÕસમગર્  યિકતÕÕ સાથે સબંિંધત હોય છે. 
•  યાવસાિયક પર્વિૃત છે. 
• ગર્ાહક માનસશા  તર્, ગર્ાહકની ખરીદી વતર્ણકૂની સમગર્ જાણકારી પર આધાિરત હોવા જોઇએ. 
• િનરંતર પર્િકર્યા છે. 
• િવ સનીય િવગતો આધાિરત હોવા જોઇએ. 
• િ  થિત  થાપક અિભગમના પમા ંહોવા જોઇએ. 

 
 

માળખુ ંઅને િનયમીકરણ : 
 પરામશર્ પર્િકર્યામા ં માળખાને લાક્ષિણકતાઓ, િ  થિતઓ, કાયર્પર્ણાલીઓ અને પરામશર્ની 
પારિમિતઓના સદંભર્મા ં પરામશીર્ અને અસીલ વચ્ ચેની સિહયારી સમજ તરીકે  યાખ્ યાિયત 
કરવામા ંઆવે છે. િનયમીકરણ એવી પાર  પિરક પર્િકર્યાના સદંભર્મા ંહોય છે નાથી પરામશીર્ અને 
ગર્ાહક સાથે મળીને પરામશીર્ પર્િકર્યાનુ ં િનયમન કરતી માગર્દિશર્કાઓની  યાખ્ યા કરે છે. માળખુ ં
પરામશર્ના સદંભર્મા ં પાયાગત હોવા છતા િનયમીકરણ અમકુવાર પરામશર્ પર્િકર્યાનુ ં ઉપેિક્ષત 
પિરમાણ બને છે. પર્ત્ યેક પરામશર્  પધાર્ને તેની પારિમિતઓ, કાયર્પર્ણાલીઓ, પિરિ  થિતઓ અને 
લાક્ષિણકતાઓથી વણર્વી શકાય. માળખાને અવગણી ન શકાય, પણ તેનુ ં િનમાર્ણ અથવા તેનો 
િવકાસ કરવાનો રહ.ે તેનાથી મહત્ વના તર્ણ કાય  થાય છેઃ- 
 
• તે પરામશર્ પર્િકર્યાના સચંાલનના સમેુળમા ંરહીને કામ કરે છે.  
• તે પોતે જ ઉપચારસબંધંી છે. 
• તે અસીલ અને પરામશીર્ બ ે માટે અમકુ અંશે રક્ષણ પ ૂ  પાડે છે.  
 

િવ ાસ : પરામશર્ પર્િકર્યામા ંશિકતશાળી પિરબળ : 
 બેર્મર(૧૯૭૩) પરામશર્ને આંતર  યિકત પર્િકર્યાની શૃખંલા તરીકે  યાખ્ યાિયત કરે છે. તે સમાવેશ 
તરીકે પરામશર્તા સમાલોચનાત્ મક પિરમાણો – અંતર, િ ધા-  પ  ટતા, અને િવ ાસ – અિવ ાસનુ ં
વણર્ન કરે છે. િવ ાસ એ પરામશર્પર્િકર્યાના પર્થમ તબકકામા ંમહત્ વનો મુ ો છે. િવ ાસ એ ગર્ાહકની 
એવો ખ્ યાલ અને માન્ યતા છે કે પરામશીર્/સલાહકાર તેના ગર્ાહકને કોઇપણ રીતે ગેરમાગેર્ દોરશે 
નિહ અથવા હાિન પહ ચાડશે નિહ.  ટર્ોન્ ગ (૧૯૬૮) એવુ ંજણાવે છે કે પરામશીર્/સલાહકારોએ –  
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   પર્માિણકતા બદલ ખ્ યાિત મેળવેલી હોય;  

   િવ ાસ સાથે સકંળાયેલી હોય તેવી સામાિજક ભિૂમકા હોય;  
   િન  ઠા અને િનખાલસતા દશાર્વેલી હોય; અને 
 

   પરામશર્ની પર્ાથિમક પેર્રણા તરીકે અંગત લાભનો કોઇ પરુાવો ન હોય તો  
 િવ ાસપાતર્ તરીકે સમજવામા ંઆવે છે. 
 

 િવ ાસ જગાવવા માટે, ગર્ાહકને િવ સનીયતાના દર્  ટાતંો પરૂા પાડવા જોઇએ. અસીલો 
સમયાતંરે િવ સનીયતાનુ ંમ ૂ  યાકંન કરવામા ંઆ જ િરયાતની કઇ રીતે  યવ  થા કરતા હોય છે તે 
સાવધ અને અસાવધ પિરક્ષણો ઘડશે. જયારે સલાહકાર/પરામશીર્ ગર્ાહકની કસોટી િવ ાસ માટે 
નકકી કરે છે અને કુશળતાપવૂર્ક તેમની સાથે  યવહાર કરે છે ત્ યારે પરામશીર્ સબંધં સરળતાથી 
ત્ વરાથી િવકસે છે અને અસીલ પરામશર્/સલાહના કાયર્કારી તબકકામા ંદાખલ થાય છે.  
 

સમ  યા ઓળખવા બાબત : 
 ગર્ાહકોની સમ  યાઓને ઉકેલવામા ંગર્ાહકોને મદદ કરવાના હતેસુર થતા કોઇપણ પર્યાસમા ં
સવર્પર્થમ અને મહત્ વનુ ંપગલુ ંએ છે કે ગર્ાહકોને વા  તિવક સમ  યાઓથી વાકેફ કરવા. સમ  યા 
ઓળખવા માટેની સૌથી ઉપયોગી પધ્ ધિતઓમાથંી એક પધ્ ધિત અવલોકનની છે. તી  િનરીક્ષણ 
શિકત ધરાવતા પરામશીર્/સલાહકારો બીજા સલાહકારો કરતા વધ ુ સરળતાપવૂર્ક સમ  યાઓને 
પહ ચી વળશે. અવલોકન રોજ-બ-રોજની કામગીરી છે અને દરેક  યિકત ઘટનાઓ અથવા 
પિરિ  થિતઓના અવલોકન સાથે સકંળાયેલી હોય છે.  
 

સમ  યા ઉકેલનો અિભગમ : 
 સાપંર્ત સમ  યાને અવલોકનથી નકકી કરવામા ંઆવે તેટલુ ંપરૂત ુ ંનથી. સૌથી વધ ુમહત્ વની 
પર્િકર્યા ગર્ાહકને તેની સમ  યામાથંી શકય તેટલુ ંજલદી બહાર લાવીને આવી સમ  યા ફરીથી ન 
થાય તે જોવા માટેના સધુારાત્ મક પગલા લેવાને લગતી છે. સમ  યાના ઉકેલનો અિભગમ સામાન્ ય 
બૌિ ક અિભગમનો હોવા કરતા સુ  યવિ  થત અને વૈ ાિનક અિભગમ આધાિરત હોવો જોઇએ. 
સમ  યા ઉકેલમા ંઅનસુરવાના પગલા ંનીચે મજુબ છે : 
 
• સમ  યા નકકી કરવી. 
• ઉપલબ્ ધ િવગતો એકતર્ કરવી. 
• સમ  યાના સભંિવત કારણોનુ ંઅનમુાન. 
• જ રી િવગતો નકકી કરીને તેનુ ંએકતર્ીકરણ. 
• વા  તિવક કારણો સધુી પહ ચવુ.ં 
• ઉકેલ માટેના  યહુનુ ંઅમલીકરણ. 
• અનવુતીર્ કાયર્વાહી (follow-up action) શ  કરવી.  
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 સમ  યા ઓળખવાની સૌથી મહત્ વની પધ્ ધિત અવલોકન છે. સમ  યા પોતે જ જયાથંી 
શ  થઇ હોય તે સમગર્ પિરિ  થિતનો અભ્ યાસ કરીને સમ  યાના મળૂ સધુી પહ ચી શકાય છે. બીજુ ં
પગલુ ં સમ  યાની પિરિ  થિતનુ ં ઝીણવટપવૂર્ક િવ લેષણ કરવાનુ ં છે. થી તમામ ઉપલબ્ ધ 
માિહતીને એકતર્ કરી શકાય. આવી માિહતી સમ  યા માટેના કારણોનુ ંઅનમુાન કરવાની આંતરસઝૂ 
પરૂી પાડી શકે, કારણોનુ ંઅનમુાન સમ  યાના ઉકેલ માટેની યોગ્ ય  યહુરચનાઓ ઘડવામા ંમદદ 
કરતુ ંહોવાથી તે ખબૂ અગત્ યનુ ંપગલુ ંછે. પરામશીર્/સલાહકારનો અનભુવ અને અન્ ય સાથે કરેલી 
ચચાર્થી પરામશીર્/સલાહકાર સભંિવત કારણો િવશે  યવહારુ અનમુાન કરી શકશે. હતેલુક્ષી રીતે 
એકતર્ કરેલી િવગતોના આધારે નકકી કરેલા કારણો ચકાસીને આ પર્િકર્યા કરવામા ંઆવે છે. યોગ્ ય 
સાધનોનો ઉપયોગ કરીને િવગતો મેળવવામા ંઆવે છે. સમ  યાના વા  તિવક કારણો સધુી પહ ચવા 
માટે ઉપલબ્ ધ િવગતોનુ ં િવ લેષણ કરવુ ં જોઇએ. મળેલા કારણોને આધારે પરામશીર્/સલાહકારે 
સમ  યાનુ ંકારણ પ બનતા પિરબળોની અસર નાબદૂ થાય તે જોવુ ંજોઇએ, આવી રીતે તેની અસર 
નાબદૂી સમ  યાના ઉકેલમા ંમદદ પ થાય છે. સલાહકારે િવિવધ  યહુરચનાનો ઉપયોગ કરવાની 
જ ર પડે છે. માગર્દશર્નના િવિવધ કે્ષતર્ોમા ંચોકકસ પર્કારની સમ  યાઓમાથંી પહ ચી વળવા માટે 
ગર્ાહકોને મદદ કરવા માટે િવિવધ અિભગમોનો ઉપયોગ કરવાની જ ર પડે છે.  
 

અિભગમ : 
 પરામશર્/સલાહમા ં  યાપક રીતે ઉપયોગમા ંઆવતા ચાર અિભગમ છેઃ- 
 
 

• િનદેશાત્ મક પરામશર્ 
• અિનદેશાત્ મક પરામશર્ 
• અસરકારક પરામશર્ 
• જૂથ પરામશર્ 
 
 િનદેશાત્ મક પરામશર્ એવો અિભગમ છે કે મા ં પરામશીર્ પોતાની સલાહ લેનારની 
સમ  યાઓના યોગ્ ય ઉકેલ સચૂવવા માટેની િવિવધ પર્કારની ટેકિનકોનો ઉપયોગ કરે છે. આ 
અિભગમમા,ં પરામશીર્ અગર્ીમ ભિૂમકા ભજવે છે. અિનદેશાત્ મક અિભગમ પરામશીર્કેન્ દર્ી અિભગમ 
હોય છે મા ંસમ  યા ઉકેલવા માટે સલાહ લેતી  યિકતના પોતાના આંતિરક સસંાધનોનો ઉપયોગ 
કરવા માટે તેને માગર્દશર્ન આપવામા ં આવે છે. આ અિભગમમા,ં સલાહ લેતી  યિકત પોતે 
મહત્ વની ભિૂમકા ભજવે છે. પરામશર્ પસદં કરવામા ંશીખવા માગતી  યિકતની વતર્ણકૂની જાણકારી 
અને િનદેશાત્ મક, અિનદેશાત્ મક અને અન્ ય અિભગમોના સયંોજનમાથંી  યહૂો ઉત્ પ  થાય છે. જૂથ 
પરામશર્ એવી ધારણા પર આધાિરત હોય છે કે  યિકતનુ ં જૂથ સભ્ યપદ પોતાને માટે િવશાળ 
મનોવૈ ાિનક મહત્ વ ધરાવે છે. જૂથ તેને સામાિજક વા  તિવકતાના સદંભર્મા ંસમ  યાઓને સમજીને 
તેનો ઉકેલ લાવવામા ંમદદ કરે છે.  
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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એકમ-પ                                                                        પર્ોડકટના ધોરણો 

           
 

પર્  તાવનાઃ 
 વતર્માન ભારતીય બજાર િવિવધ ખાિસયતો, િવિવધ બર્ાન્ ડ નામ અને િવિવધ િકંમતો 
ધરાવતી સમાન પર્ોડકટથી ઉભરાઇ રહયુ ં છે.  યાપક પર્ચાર આકષર્ક જાહરેાતો, આકષર્ક ઓફરો 
અને વેચાણયિુકતઓથી ગર્ાહક િ ધામા ંમકૂાયો છે. મોટાભાગે ગર્ાહકો પર્ોડકટ ખરીદતા પહલેા કયા 
પિરબળોને િવચારણામા ં લેવા તે બાબતથી અજાણ છે. લાબંા ગાળે પોતાને સતંોષ આપે તેવી 
ગણુવ ાયકુત પર્ોડકટ પસદં કરવા માટે ગર્ાહકની સામે એક પડકાર ઊભો થયો છે. ઉત્ પાદકો અને 
વેપારીઓમા ં  પધાર્ને લીધે િવિવધ પર્કારના માલનો ગજં બજારમા ંખડકાયો છે. જયારે બીજી બાજુ, 
ઉત્ પાદકો અને વેપારીઓનુ ંએક ક્ષેતર્ માલની ગણુવ ામા ંચાલાકીપવૂર્ક ભેળસેળ કરીને બજારમા ં
ઉતરતા ધોરણોવાળો, નકલી માલ બજારમા ંમકેૂ છે. આવા માલમા ંનકલખોરી એવી હોય છે કે 
સામાન્ ય અસલી અને નકલી માલનો ભેદ જ ન પારખી શકે. ઉતરતી કક્ષાના ધોરણોવાળી 
પર્ોડકટથી આરોગ્ ય જોખમો, સલામતીની તેમ જ એવી ઘણી બધી સમ  યાઓ ઊભી કરે છે. 
 
 આ સજંોગો હઠેળ, પર્ોડકટની પસદંગીમા ંમદદ કરવા માટે, ગર્ાહકોના િહતોને રક્ષણ આપવા 
માટે અને ગણુવ ાયકુત પર્ોડકટની ખાતરી આપવા માટે િવિવધ દેશોમા ંમાન ્ ય ધોરણ સં  થાઓ 
પર્ોડકટના ધોરણો તૈયાર કરવામા ં મહત્ વની ભિૂમકા ભજવે છે. ભારતમા ં બ્ યરુો ઓફ ઈિન્ ડયન 
 ટાન્ ડડર્ (BIS) ધોરણો ઘડવાની કામગીરી કરે છે.  

 

બ્ યરુો ઓફ ઈિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્ : 
 પર્માણભતૂ ઔ ોિગક િવકાસ અને ગર્ાહક સરુક્ષાની ભિૂમકાના મહત્ વને પારખીને ઇિન્ ડયન 
 ટાન્ ડડર્ ઇન્  ટીટયટુ (ISI)ની  થાપના તા.૦૬/૧/૧૯૪૭ના રોજ કરવામા ંઆવી. સમયાતંરે ઇિન્ ડયન 
 ટાન્ ડડર્ ઇન્  ટીટયટુને તા.૧/૪/૧૯૮૭ના રોજ વૈધાિનક સં  થામા ં પાતંિરત કરવામા ંઆવી, અને 
બ્ યરુો ઓફ ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્ તરીકે તેનુ ંપનુઃ નામાિભધાન કરવામા ંઆ  યુ.ં 
 

બ્ યરુો ઓફ ઈિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્ (BIS)ની પર્વિૃતઓ : 
 બ્ યરુો ઓફ ઈિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્ની મખુ્ ય પર્વિૃતઓ નીચે મજુબ છે : 
(૧) િવવધ પર્ોડકટો માટેના પર્માણભતૂ ધોરણો ઘડવા; 
 

(ર) સરુક્ષા અને ગણુવ ાની પર્િતક તરીકે આઇએસઆઇ િચ ને ઉ ેજન આપવુ;ં 

 કોઇ ઉત્ પાદકને  િચહન વાપરવા દેતા પહલેા, બ્ યરુો ઓફ ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્ એવુ ં
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સિુનિ ત કરે છે કે ઉત્ પાદક આવી પર્ોડકટનુ ં ઉત્ પાદન કરવા માટે સપંણૂર્ આંતરમાળખુ ંધરાવે 
છે અને સબંિંધત ભારતીય ધોરણો અનસુાર પર્ોડકટની ચકાસણી કરે છે.  
 
 પર્ોડકટ પર્માણભતૂ ધોરણો પિરપણૂર્ કરે છે કે કેમ તે ચકાસવા માટે પર્ોડકટની ચકાસણી 
કરવામા ંઆવે છે.  
 

(૩) પર્યોગશાળાઓ ચલાવવી. 
 

(૪) પર્માણભતૂ ધોરણોના અમલીકરણમા ંઉત્ પાદકોને પર્ોત્ સાહન આપવુ ં
 

(૫) પર્માણભતૂ ધોરણોની તપાસણી કરવી 
 

(૬) પર્માણીકરણ/ધોરણિનધાર્રણમા ંતાલીમ આપવી  
 

(૭) બજારમાથંી નમનૂા મેળવીને તેનુ ંમ ૂ  યાકંન કરવુ ં
 

(૮) કારખાનાઓની અચાનક મલુાકાત લેવી 
 

(૯) ગર્ાહકો તરફથી પર્િતભાવ મેળવવા 
 

(૧૦) ઉત્ પાદકો બ્યરૂો ારા ઇિચ્ છત નીચે મજુબની પિરક્ષણ અને િનરીક્ષણ યોજનાઓને અનસુરે છે 
કે કેમ તેની તપાસણી કરવી : 
 

પર્માણીરણ માટેની બે યોજનાઓ છે : 
(૧) આદેશાત્ મક (ફરિજયાત) પર્માણીકરણ 
(ર)  વૈિચ્ છક પર્માણીકરણ 
 ગર્ાહકોના આરોગ્ ય અને તેમની સલામતીને યોગ્ ય મહત્ વ આપીને, બહમુતી ગર્ાહકો ારા 
વપરાશમા ં લેવાતી ચીજવ  તઓુને કેટલાક અિધિનયમો અને સરકારી હકુમોથી ફરિજયાત 
પર્માણીકરણના કાયર્કે્ષતર્ હઠેળ લાવવામા ંઆવી છે. સરુક્ષા આવ  યકતા  માટે સૌ પર્થમ પર્માિણત 
ચીજવ  ત ુએલપીજી િસિલન્ ડર હત ુ.ં કેટલીક ખા પેદાશોને ફરિજયાત પર્માણીકરણના કાયર્કે્ષતર્ હઠેળ 
લાવવામા ંઆવી છે.  
 
  વૈિચ્ છક પર્માણન યોજનામા ંએવા ઉ ોગોને આવરી લેવામા ંઆ  યા છે કે  પોતાની 

પર્ોડકટ પર  િચહન ધરાવવાથી થતા લાભના મહત્ વને ઓળખીને  િચહન 
કાયદાનસુાર જ રી ન હોવા છતા ંબ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્નો સપંકર્ કરે છે.  
 

 િચહનના િનદેર્શ : 
 કોઇ પર્ોડકટ પર લાગેલુ ં  િચહન એવી ખાતરી આપે છે કે પર્ોડકટ - 
(૧) જ રી ગણુવ ા ધરાવે છે. 
(ર) ઉપયોગમા ંસલામત છે. 
(૩) પોતાની સલામત કામગીરીમા ંસિુનિ ત છે. 



 

V-II 

44
(૪) નકલી નથી.  

(૫) ભેળસેળયકુત નથી. 
(૬) બ્ યરુો ઓફ ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડેર્ તેનુ ંપિરક્ષણ કરેલુ ંછે. 
 
 
 

  
 
 
 

બ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્ અને ગર્ાહકની કાળજી : 
 ગર્ાહકની ફિરયાદનો ઉકેલ બ ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્ પર્માણીકરણ યોજનાનુ ં એક 

મહત્ વનુ ંપાસ ુછે. જો કોઇ ગર્ાહક  િચહન ધરાવતી પર્ોડકટથી સતં ુ  ટ ન હોય તો તે/તેણી 
પોતાની ફિરયાદ સાથે બ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્ની પર્ાદેિશક શાખા અથવા કચેરીઓ સપંકર્ 
સાધી શકે છે. ફિરયાદમા ંગર્ાહકે પર્ોડકટનુ ંનામ, પર્કાર, ઉત્ પાદકનુ ંનામ, પર્ોડકટનો િસિરયલ નબંર 
અથવા બેચ નબંર, ફિરયાદનો પર્કાર અને ખરીદીની િવગતો આપવાની હોય છે. ફિરયાદ મ યા 
પછી, બ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્ ફિરયાદની તપાસ કરીને ફિરયાદ હઠેળની પર્ોડકટ િનિદર્  ટ 
આવ  યકતાઓનુ ંપાલન કરે છે કે નિહ તેનુ ં િવ લેષણ કરે છે. જો એવુ ંસાિબત થાય કે પર્ોડકટ 
ઉતરતા ધોરણોની ગણુવ ાવાળી છે, તો, બ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્ન ઉત્ પાદક આવી ખામીયકુત 
પર્ોડકટ કોઇપણ ખચર્ લીધા વગર બદલી આપે એવુ ંસિુનિ ત કરે છે. આ ઉપરાતં, બ્ યરૂો ઓફ 
ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્ એવુ ંપણ સિુનિ ત કરે છે કે આવા પર્કારની ખામીઓ માટેના કારણોનુ ંિવ લષેણ 
કરવામા ંઆવે અને સધુારાત્ મક ઉપાયો અનસુરવા માટે ઉત્ પાદકોને સધુારાત્ મક ઉપાયો અનસુરવા 
માટે સલાહ આપવામા ંઆવે છે. થી ભિવ  યમા ંઆ પર્કારની ખામીઓ િનવારી શકાય. 
 

પર્માણન ્િચહનો : 
 પર્ોડકટ પરનુ ં પર્માણન ્ િચહન પર્ોડકટના વપરાશમા ં સરુક્ષાની ખાતરીનો િનદેર્શ છે. 
પર્માણન ્ િચહન એવો િનદેર્શ કરે છે કે પર્ોડકટનુ ંપિરક્ષણ કરેલુ ંછે, અને સલામત સાિબત થયેલી 
છે. પર્માણન ્િચહનો ઘણાબધા છે, તેમાનંા અમકુ નીચે દશાર્વવામા ંઆ  યા છે.  

જ રી ગણુવ ા  
ધરાવે છે. 

 
 

નકલી નથી. 

 
 

ભેળસેળયકુત નથી 

બ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન 
 ટાન્ ડડેર્ પિરક્ષણ કરેલુ ંછે. 

 

સલામત કામગીરીની 
ખાતરી આપે છે. 

 
 
 

ઉપયોગમા ંસલામત છે.
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પર્માણન ્િચહન આકૃિત પર્ોડકટ 

બ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન 
 ટાન્ ડડર્ 

 

 

ઇલેકટર્ીકલ, 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  

 
 

ઉની કાપડ અને ઉની વ  તર્ો 

Hall Mark  

 
 

સોના-ચાદંીના ઘરેણા અને તેને લગતી પેદાશો 

HACCP 
(Haazard Analysis & 

Critical Control Point) 

 

 
 

પર્િકર્યા કરેલી ખા  પેદાશો 

ISO 
(International 

Organization for 
Standardization) 

 

 
 

ગણુવ ાયકુત  યવ  થાપન તતંર્ માટે ISO-9000 ેણી 
પયાર્વરણ  યવ  થાપન પધ્ ધિત માટે ISO 14000 
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